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 تقديم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .ى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما  احلمد هلل رب العاملني، وصل  

بعض  أبو حسن، الذي مجع فيه األخ "مع العبد الصاحل"اجلزء الثاين من كتاب  هذا هو
فين مبالحظته من الناحية اللغوية، وقد كل  . األنصار له ولغريه من Xالسيد أمحد احلسن  أجوبة

 . وإجراء ما يلزم من هذه الناحية، وبكتابة تقدمي له

لدي كلمات قليلة أقوهلا، كان شعور يرتدد علي  مع قراءة أجوبة السيد أمحد  إن   ،احلق
 Xالسيد أمحد احلسن  كالمكيف ميكن ملن يقرأ  : "يلاحلسن، أستطيع التعبري عنه بالتساؤل التا

 ؟ " أن ال ُيالحظ كل هذا الصفاء والصدق الذي تطفو فوقه كلماته

حقا  إنه أمر حمري أن ختطأ قلوب الناس هذا البيان العذب الذي ال تكد ره شائبة أبدا ، والذي 
له ملقاة على قارعة الطريق فاملعاين بالنسبة . يدل بال أدىن شك على أن  صاحبه يغرتف من حبر

 .ال يتعبه ما يتعب غريه من حبٍث عنها، وال يزعجه ما يزعج اآلخرين من صعوبة يف جتليتها

حىت الكلمات بالنسبة للسيد أمحد احلسن تبدو حاضرة، ويف املتناول دائما ، وكم متنيت وأنا 
 أخهره بأن ال داعي حقا  لو أين أبو حسنعاكف على تأدية الوظيفة اليت كلفين هبا أخي العزيز 

السيما وأن السيد . ملثل هذه الوظيفة اليت رمبا تفسد براءة الكلمات، وتسلبها حرارهتا، ومحيميتها
X  جييب أنصاره مبنطق اإلخوة والصداقة، وبسياق احلديث املتواصل أخذا  وردا ، ومثل هذه

اللغوي والبالغي، اليت رمبا يفرح األجواء تفرتض بالتأكيد عدم تكبيل السجية مبواضعات التنميق 
 .هبا اجلهلة أمثايل

وهو حيدث أصحابه، أو يكاتبهم، هل  -مثال   - Xبربكم هل تصورمت اإلمام الصادق 
م بالطريقة اليت يريدها النحاة، فيبدو بينهم غريبا  عجيبا ، وكأنه شخص سقط تتصورون أنه سيتكل  

 ا ينطقون به ؟مهم مبثل مضخم، أم يكل   من كتاب حنوٍ  للتو  
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ختاما  أسأل اهلل عز وجل أن يفتح بصائرنا لتلقي وحيه عز وجل، ووحي أوليائه عليهم 
 .السالم، وأن يفتح بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري الفاحتني

 .على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني، وسالم  

 عبد الرزاق هاشم

 ه 4444 / شوال/ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :وىلاحملطة األُ
 املظلل بالسحابوابنه  Xاحلسني يف رحاب 

 !!ضمآناً مذبوحاً  Xملاذا قتل احلسني 
السالم على احلسني، وعلى أهل بيت احلسني، وعلى عيال احلسني، وعلى أصحاب 

 .احلسني، ما بقي مناٍد ينادي حباكمية اهلل يف أرضه، والذي ال ختلو منه األرض حلظة واحدة

ه الشهيد، املقتول عطشا  جد   Xرام، ذكر السيد أمحد احلسن يف ليلة العاشر من حمرم احل
 :الذي مل يغب عن باله يوما ، فقالو وذحبا ، 

 .لك ا  يف هذه الليلة خري  Xأخهرك عن احلسني ] 

انظر إىل هاجر عندما وضعت إمساعيل ابنها على األرض بعد أن وجدت نفسها غري قادرة 
 .ذت تسعى بني الصفا واملروةوأخ عطشا ، ل أن ميوت بني يديهاعلى حتم  

 هائجة وال تكاد تعقل كما يقولون ؟ مٍ ف أُ فها هذا تصر  هل تصر  

 فها هذا هو سبب نبع املاء عند إمساعيل ؟أم أن تصر  

 فلماذا يكون سعيها بني جبلني سببا   ،وإذا كان سعيها بني الصفا واملروة السبب يف نبع املاء
 ولدها ؟أن ينبع املاء بقدرة اهلل وينجو يف 

والسعي بينهما  ليهما السالم،ع ا  الن فاطمة وعليميث   (4) نت سابقا  اجلبلني كما بي   ن  إ ،احلقيقة
  .يعين التوسل هبما وبذريتهما أو الناتج منهما

  .X دي إمساعيل باحلسنيوكان أن فُ  ،ل عليها اهللأن تفض   فكان سعيها سببا  

                                                           
 .Xأمحد احلسن ، للسيد 451سؤال رقم  4ج: املتشاهبات .4
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فدي ف ،عطشا   X كان سيموت إمساعيل. شمن العط الفداء: انظر هذا هو الفداء األول
ذين سعت بينهما وتوسلت لال ،أو الصفا واملروة ليهما السالم،ابن علي وفاطمة ع Xباحلسني 

 .هاجر هبما

اهلل  وذكره . Xباحلسني إمساعيل دي فُ  وأيضا   ،من الذبح وأنت تعرفهالفداء  :الفداء الثاين
  .(401: الصافات) ﴾ِظيمٍ َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح عَ ﴿: فقاليف القرآن 

 .مذبوحا   عطشانا   Xاحلسني وهلذا مات  ،فداه من العطش ومن الذبح

 كما يصور من جيهل احلقيقة أن    أو يف حياة األنبياء  ،ال يوجد شيء عبثي يف دين اهلل
نه شارف على املوت دون أن يكون ألذهوهلا بسبب عطش ابنها و  هاجر سعت بني الصفا واملروة

 !!؟ سعي أي معىنهلذا ال

نه مكاء وتصدية أيصف اهلل حجه  ،هلذا فمن يذهب للحج وهو ال يفهم احلقائق وما يفعل
َوَما َكاَن َصالَتُ ُهْم ِعنَد اْلبَ ْيِت ِإالَّ ُمَكاء َوَتْصِديَة  َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب مبَا  ﴿ ،كالتصفيق والصفري  متاما  

 (.45: األنفال) ﴾ُكنُتْم َتْكُفُرونَ 

 .ال يكون له قيمة لعمل الذي تعمله وأنت ال تفهم معناه وال تعرف منه شيئا  اإن  

 ﴾أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيال  ﴿
 (.44: الفرقان)

 ؟ بني الصفا واملروة ال يفقه شيئا   ن يركض منأا فرق أن تركض هبيمة بني جبلني و بربك م

 ،بل البد أن يفهم ماذا يفعل ،األمر ليس أن يهرول أو يركض أو يسعى إنسان بني جبلني
 يفعل ؟ وملاذا

كلها متعلقة بعلي من أفعال احلج،  اخل  ... ،والسعي بني الصفا واملروة ،الذهاب للكعبة
 [.  ل حممدآوبوباحلسني 
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 :Xسني هل يُعاد ما جرى على احل
من كتاب املتشاهبات، وهذا نص السؤال  444هو السؤال قين، ر  أموضوع طاملا شغل بايل، و 

 :عليه Xوجواب السيد أمحد احلسن 

 ؟ (4) ﴾َربُّ اْلَمْشرِقَ نْيِ َوَربُّ اْلَمْغرِبَ نْيِ ﴿ :قوله تعاىلما معىن : سؤال] 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم: اجلواب

 صلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهدينيواحلمد هلل رب العاملني، و 

 واحلمرة املغربية، Xدم علي إىل  تشري احلمرة املشرقية .واحلمرة املغربية، مها احلمرة املشرقية
 .هذا يف األئمة  ،Xدم احلسني إىل 

واحلمرة املغربية ، Xدم أحد املهديني نظري علي إىل  ما يف املهديني فتشري احلمرة املشرقيةأ
 [. ( ) Xنظري احلسني  أيضا   إىل دم أحد املهديني  تشري

؟ وأن ه أي   Xكنت أتساءل عن املهدي الذي جيري عليه ما جرى على جد ه احلسني 
؟ وكيف حيصل ذلك، وهل أن  بعض من  مهدي يكون، من بني املهديني االثين عشر 

 ! ؟( هدي الذي سبقهأي امل)يشاركون يف قتله هم مم ن كانوا قد آمنوا ونصروا أباه 

 :جميبا   Xفقال 

وفيها  ،أبو بكر وعمر فيها أيضا   ،وفيها ما فيها هي رسالة كرسالة حممد  ،وفقك اهلل] 
رسالة . ..فيها وفيها  ،وفيها زياد ابن أبيه ،فيها كميل وميثم ،خلإ... أبو ذر وعمار وسلمان 

 .رسالة وفقك اهلل ككل  
                                                           

 .41: لرمحنا .4
 املشرقني رسول اهلل : )، قال"رب املشرقني ورب املغربني": عن قول اهلل Xسألت أبا عبد اهلل : عن أيب بصري، قال . 

 . 444ص  ج: تفسري القمي( واملغربني احلسن واحلسني، ويف أمثاهلما جتري Xوأمري املؤمنني 
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 .ي اليوم وغدا  اقرأ القرآن وأنت تعرف ما جير 

 .اقرأ قصص األنبياء واألئمة وأنت تعرف ما جيري اليوم وغدا  

  (.9: األحقاف) ﴾ُقْل َما ُكنُت ِبْدعا  م ْن الرُُّسلِ ﴿: قوله تعاىل أمل تقر أ

 . قصة الرسل تكاد تكون واحدة ومرتابطة

نه ال أيعين ولكن ال  ،ضى هناكضى هنا وال ميُ هذا األمر ميُ  هناك اختالفات يف أن   ،نعم
 .حيدث

] ............... 

 .لت اهلل حسن العاقبةأعند مساعي ذلك، وس طبق الصمت علي  فأ

 .أيضا   كان هذا يف ليلة العاشر من حمرم احلرام

* * * 

محد د أيالس، وملنزلته الكبرية يف قلب Xمن احلسني  ومضة Xمسلم بن عقيل  ن  وأل
 .Xذكر احلسني  على، عطفت ذكره Xاحلسن 

 :املقتول الوحيد املقهور Xلم بن عقيل مس
 :فقال ،Xة مسلم بعض أنصاره يف يوم شهاد Xالسيد أمحد احلسن  عز ى

 .جوركم بشهادة مسلم بن عقيلأاهلل عظم ] 

عي مشايعة علي نصار يثبتون معه على احلق يف الكوفة اليت تد  أجيد  ال ،مسلم بن عقيل
X،  حلق ويثبت عليهننا اليوم وجدنا من ينصر اإاحلمد هلل ]. 
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احلقة، فقال وصدره مليئا  كان قد تعرض للدعوة املعممني  حد أ ن  أ X هإنه تناهى لسمعمث 
 :باحلزن

 زالوا خمدوعني هبؤالء اجلهلة ودينهم املبين على وجوب تقليد كثر الناس الأ ن  إ ،سفيا لأل ]
وقد بيناها هلم  ،ط عشواءبل فقط جهاالت وختب ،وهام وبال دليلأالذي بنوه على غري املعصوم 

 .ا هم عليه من ضاللنفسهم وارتدعوا عم  أدين لراجعوا  ي  أولو كان عندهم ، وضوح بكل  

مت بيده معزتني لو سل   ، وواهللقوال   ونيفقه دونيكا ال ينألحد هؤالء الذ ا  ت رد  أاليوم قر 
 [. انظر ماذا يقول ،فكيف يقبل منه الناس وكيف يتبعونه ،عهمان يضي  أخلفت 

وما سواه   ،فقطاليماين كانت خمصصة لشتم   ،جوفاء ا  سطر رأيت أف دين بهت ما زو  قرأ وفعال  
الرجل املقصود و . صورة كانت عن نصرة اليماين ي  بأال ختذيل الناس و ا ، اللهم إفارغ ا  كان حشو 

ما بىن به حرى ورث منه باأل وأخيه بعد وفاته، ، إمنا ورث املنصب من أليس من العلماء املعروفني
  .موقعيته

 :Xحبق مسلم بن عقيل  قولهمحد احلسن لنستمع منه ما يريد للسيد أنعود 

 يكادون يفقهون قوال   الذين المثال هذا أو  ،ن ينصره يف الكوفةجيد م مسلم بن عقيل ال] 
 !!  جيدون من ينصرهم ويتبعهم

قول مع أكنت   ،ؤملين كثريا  كانت مصيبته ت  صغريا   منذ كنتُ  ،واهلل .مسلم سالم اهلل عليك يا
بكى مع هذا ، مقهورا   خمذوال   قتلوه وحيدا   ا  احلسني وجد من ينصره ويواسيه ولكن مسلم :نفسي

 ا  حدأجيد  فال ،جرى عليه ما Xن جيري على احلسني أنه خاف أل ؛خر حلظة من حياتهآيف 
 [. سالم اهلل عليه ،تهرغم عظم مصيب ،مبا كان جيري عليهمسلم مل يهتم . ينصره ويقتل وحيدا  

* * * 
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 :يف السماء آية جلية ظهور
َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ َأوملَْ َيْكِف بِرَب َك : قال تعاىل ﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

 .(4) أَنَُّه َعَلى ُكل  َشْيٍء َشِهيد ﴾

آية أكهر  فأيُّ  ..اآلفاق غرينا أراها اهلل أهل اآلفاق  آية يف فأي  : )Xالصادق اإلمام قال 
 .( ) (امن  

 :Xوال شك أن  لآلية الكرمية ارتباط بالقائم 

سنريهم ": عن تفسري قول اهلل عز وجل Xسئل أبو جعفر الباقر ) :عن أيب بصري، قال
 أنفسهم ويف اآلفاق، يريهم يف: ، فقال"أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق آياتنا يف اآلفاق ويف

يعين بذلك خروج القائم هو احلق من اهلل عز وجل يراه هذا  "يتبني هلم أنه احلق حىت": وقوله
 .(4)( البد منه اخللق

رمحه )إىل الشيخ املفيد كان قد بعث به  Xاملهدي لإلمام  قرأت توقيعا  ويف هذا الصدد، 
عند اقرتاب  مجادي األولشهر رض حبلول يف السماء ومثلها يف األحتصل يذكر فيه آيات  (اهلل

يذكر  Xنه أعلى الشيخ املفيد، أم زمن هذا ه زمننا بهل يقصد  رفولكين مل أكن أع ،الظهور
 :وهذا نص التوقيع املشار إليه .ظهوره بغتة وفجأة بعد األحداثفيه 

ر، سنة صف يف أيام بقيت من -حرسها اهلل ورعاها  -ذكر كتاب ورد من الناحية املقدسة )
روحه ونور  عشر وأربعمائة على الشيخ املفيد أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعمان قدس اهلل

 :ضرحيه، ذكر موصله أنه حيمله من ناحية متصلة باحلجاز، نسخته

                                                           
 .54: فص لت .4
 .544ص: كامل الزيارات  . 
 .11 ص: ماينالغيبة للنع .4
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النعمان أدام اهلل  لألخ السديد، والويل الرشيد، الشيخ املفيد، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن
 .دع العهد املأخوذ على العبادإعزازه، من مستو 

سالم عليك أيها الويل املخلص يف الدين، املخصوص فينا : أما بعد: بسم اهلل الرمحن الرحيم
حممد  فإنا حنمد إليك اهلل الذي ال إله إال هو، ونسأله الصالة على سيدنا وموالنا ونبينا باليقني

على نطقك عنا  ، وأجزل مثوبتكأدام اهلل توفيقك لنصرة احلق -وآله الطاهرين، ونعلمك 
عنا إىل موالينا قبلك،  أنه قد أذن لنا يف تشريفك باملكاتبة، وتكليفك ما تؤديه:  -بالصدق 

فقف أيدك اهلل بعونه على أعدائه املارقني  أعزهم اهلل بطاعته، وكفاهم املهم برعايته هلم وحراسته،
 .إليه مبا نرمسه إن شاء اهلل إىل من تسكن من دينه على ما أذكره، وأعمل يف تأديته

أراناه اهلل تعاىل لنا  مبكاننا النائي عن مساكن الظاملني، حسب الذي (4) حنن وإن كنا ناوين
للفاسقني، فإنا حنيط علما بأنبائكم،  من الصالح ولشيعتنا املؤمنني يف ذلك ما دامت دولة الدنيا

ابكم مذ جنح كثري منكم إىل ما كان بالذل الذي أص وال يعزب عنا شئ من أخباركم، ومعرفتنا
أنا غري مهملني  .ونبذوا العهد املأخوذ وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون ،السلف الصاحل عنه شاسعا  

الألواء أو اصطلمكم األعداء فاتقوا اهلل جل  ملراعاتكم، وال ناسني لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم
ت عليكم يهلك فيها من حم أجله وحيمى عنها جالله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أناف

 .كره املشركون أمله، وهي أمارة ألزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا وهنينا، واهلل متم نوره ولو من أدرك

فرقة مهدية، أنا  اعتصموا بالتقية من شب نار اجلاهلية، حيششها عصب أموية، يهول هبا
مجادى األوىل  املرضية، إذا حل   الطعن منها السبلزعيم بنجاة من مل يرم فيها املواطن، وسلك يف 

ستظهر  .من رقدتكم ملا يكون يف الذي يليه من سنتكم هذه فاعتهروا مبا حيدث فيه، واستيقظوا
يف أرض املشرق ما حيزن ويقلق،  ، ومن األرض مثلها بالسوية، وحيدثلكم من السماء آية جلية

مراق، تضيق بسوء فعاهلم على أهله األرزاق، مث  ويغلب من بعد على العراق طوائف عن اإلسالم
طاغوت من األشرار، مث يسرت هبالكه املتقون األخيار، ويتفق ملريدي  تنفرج الغمة من بعد ببوار

                                                           

 (.نائني: )، ويف بعضها(ثاوين: )يف أكثر املصادر .4
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االختيار  اآلفاق ما يؤملونه منه على توفري عليه منهم واتفاق، ولنا يف تيسري حجهم على احلج من
منكم مبا يقرب به من مبحبتنا،  ئفليعمل كل امر  .تساقمنهم والوفاق شأن يظهر على نظام وا

كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حني ال تنفعه توبة وال ينجيه من  ب ما يدنيه منويتجن  
 .(4)( واهلل يلهمكم الرشد، ويلطف لكم يف التوفيق برمحته .ندم على حوبة عقابنا

  :فأجاب قائال  عن ذلك،  X السيد أمحد احلسن فسألت

د بزمن الظهور، فإن  الكالم مقي   ن  أل ؛الزمان ما قاله يف ذلك الزمان ممكن أن يكون يف هذا ]
ر الظهور تأخرت معه العالمات ن تأخ  إو  ،كان الظهور يف ذاك الزمان حصل يف ذاك الزمان

ان ميكن ما ينطبق يف هذا الزمولكن . ( ) ففيها البداء ،أن حتصل ليس ضروريا   وأيضا  . املرتبطة به
 .[ االستدالل به

* * * 

 :عمامته السحاب
 :، فقاليوما   علي   Xها قص  رؤيا هذه 

  .ل اهلل أن تكون خريا  أنس ،قبل يومني رأيت رؤيا] 

نتبه أمل  ،أو رمبا يبحثون عن احلق ،ما مجاعة يريدون شيئا   كنت أقف يف مكان ودخل عليَّ 
سي أوكان على ر  ،غامقة اللون أو سوداء سمالبلبس أولكن انتبهت إىل أين كنت  ،هلم من هم

فانتبهت أهنا كعمامة رسول  ،يعين كلون السحاب أو الغيوم ،بيض خمتلط بلون املاءأعمامة لوهنا 
 [. وانتهت الرؤيا ،اهلل السحاب أو هي نفسها

                                                           
 .4 4ص  ج: االحتجاج .4
السفياين وما جاء يف  كنا عند أيب جعفر حممد بن علي الرضا عليهما السالم فجرى ذكر): قال ،داود بن أيب القاسم عن.  

فنخاف أن يبدو هلل يف : نعم، قلنا له: احملتوم ؟ قال هل يبدو هلل يف :Xالرواية من أن أمره من احملتوم، فقلت أليب جعفر 
 .444ص: الغيبة للنعماين (القائم من امليعاد :قال ،القائم



 

 :احملطة الثانية

 يف العقيدة وما يلحق بها

 :تقسيم الصفات اإلهلية
املسلمني يرى أهنم يقس مون الصفات اإلهلية إىل تقسيمات عدة، املطالع لكتب العقائد لدى 

 .منها صفات الذات وصفات الفعل، وحنو ذلك

 :Xعن هذا املوضوع سألته يوما ، فأجاب 

فحىت لو كان التقسيم  ،التقسيم يعتمد على جهة نظر وفهم الذي يقوم بالتقسيم ،عموما  ] 
 .قرب للغوأيان حرمبا يكون التقسيم بعض األ ،هذا التقسيم له فائدة ن  أيعين  ال صحيحا  

ال إمساء التعرض هلم باأل حبُّ أ ين الأتعلم  ، ولكنكيف كتبهم مردودة ا  مور أُ هناك كما أن  
 .عند الضرورة

وهي مروية   ،شكال فيهاإ ال ،سلبية مبعىن نفي النقص عن ساحتهالمسألة الصفات  :فمثال  
 ال ،والصفات الكمالية مبعىن وصفه بالكمال املطلق .كما يف دعاء اجلوشن الكبري ويف القرآن

 ا  جتد موضوع (كتاب التوحيد)ذا تقرأ إنت أو . دعيةوهي واردة يف القرآن واألأيضا ، اشكال فيها 
ينقض عقيدهتم برجوع الصفات السلبية  واملوضوع متاما  . ين يكون التوحيدأمر و ض هلذا األتعر  

منا هي معرفة إمعرفتنا بصفاته  ن  أبيان كيف  :جتد يضا  أو  ،التسبيحالتوحيد يف  :جتد مثال   ،للكمالية
 .ول ورسله من بعدهميكن لنا معرفته هو صفات رسوله األ غاية ما ن  أو  ،عجزنا عن معرفة صفاته

 .نقض لعقيدهتم بالصفات هي متاما   ،(كتاب التوحيد)يف  ةنمور مبي  هذه األُ 

، ه له اخللقمنا هو الكمال املطلق الذي يتأل  إو  ،صفةنفسه هو  (اهلل)اسم  ن  أىل إضافة إهذا 
 . ى به وظهر به للخلق حلاجتهم وفقرهممنا جتل  إو 
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هل يوجد موضوع  صال  أنه قادر عند عدم وجود مقدور ؟ أب ا  تصف موجودنك أهل  مث
 ؟ هل تفهم قصدي ،للوصف ؟ موضوع الوصف غري موجود عند عدم وجود املقدور

ن هل يوصف اآل ،قل بعضهم يقول هبذاو على األأ ،مرهبذا األ يقولون هم طبعا   ،طيب
نه رب عند عدم وجود أوصف موجود ب؟ هل يُ  ليهإمن يأله ه عند عدم وجود إلنه أموجود ب

 ؟ مربوب

لوهني ملا ظهر ألوال وجود امل ،نو لوهأليأله له امل( اهلل)ى بالكمال املطلق جتل  سبحانه هو  ،ناآل
 .ن يكون هذا واضحا  ارجو أ ،الربوبية متعلقة باملربوب ،لوهأية متعلقة بامللوهاأل ،لوهيةهلم باأل

هنا غاية هلل زنامتني أل ن  أمنل الصفا يظن  ،عرفه هوي الكمال هو ما موجود يظن   كلُّ   ،انظر
 .وهكذا ،العلم الكامل ،غاية الكمال هو القدرة الكاملة ن  أنسان يظن اإلو  ،الكمال عنده

اليت يتصورها هي غاية  "قادر" ،"عامل" ن  أ فهو يظن   ،عض القدرة وبعض العلمنه ميلك بأوالسبب 
 !ن يصف به اهلل أميكن  ما

الكمال الذي  ن  أو  ،نه عاجز عن املعرفةأن يعرف أىل إك باجتاه املعرفة ن يتحر  أاملطلوب منه 
منا إ ،عرفة احلقيقيةىل هذه احلقيقة اليت هي املإيوصله  أنراد منه سبحانه أمنا إواجهه به سبحانه 

نفسنا ونعرف أوبالتايل نعرف  ،ننا عاجزون عن املعرفةأواجهنا بالكمال املطلق ليوصلنا حلقيقة 
معرفة عجزنا هي معرفة  ،نعرفها عندما نعرف عجزنا التام عن معرفتها ،وجدتناأاحلقيقة اليت 

 . "همن عرف نفسه عرف رب  ". احلقيقة

 [. نسان فيهالكالم بل عندما يكون اإلعرف باتُ  هذه حقائق ال ،عموما  

* * * 

 :أقسام التوحيد
 :قائال  لته أ، ستقسيمات التوحيدوعن 
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التوحيد يف الذات والتوحيد يف الصفات ويف  :مون التوحيد إىل أقسام مثلعلماء العقائد يقس  
فعال ألالتوحيد يف ا)ضاف أىل الثالثة إوبعضهم يوصل األقسام إىل سبعة، فباإلضافة  ،العبادة

 (.والتشريع واالستعانة واحلب

لوهية التوحيد يف األ :قسمني ومهاالوهابيني جيعلون للتوحيد  ويف االجتاه اآلخر نالحظ أن  
 فهل هلذه التقسيمات صحة ؟ .والتوحيد يف العبادة

 :Xفأجاب 

 بالنسبة للتقسيم عموما  يعتمد على األساس الذي يُعتمد للتقسيم، وقد تتحقق فائدة من] 
تقسيم التوحيد إىل توحيد الذات : ، فمثال  التقسيم وقد يكون بعض األحيان عبثيا  غري جمدٍ 

وتوحيد الصفات، مبعىن أنه واحد أحد أي أنه واحد ال شريك له وأن  ذاته أحدية وصفاته عني 
، ذاته، ال إشكال فيه وهو صحيح وفيه فائدة، فعلى اإلنسان أن يعتقد بأن  اهلل واحد ال شريك له

جيب توحيده يف العبادة مبعىن أن  العبادة اليت : وكذا لو قيل. صفاته عني ذاته ،د  وأيضا  بأن  اهلل أح
هي الطاعة باألصل هلل وحده، وتكون طاعة غريه كطاعة أنبيائه ورسله فرعا  عن طاعته سبحانه 

 . وتعاىل

ه، وكل حركة وسكنة وبقية ما ذكرت وفقك اهلل ال يعدو القول إن  كل  شيء قائم به سبحان
يف اخلارج إمنا عائدة له سبحانه وتعاىل باعتبار أهنا إن مل تكن منه مباشرة وكانت من عبد من 

 [.عباده فهي حبوله وقوته سبحانه اليت خو هلا لذلك العبد 

* * * 

 :الذات والكنه واحلقيقة
ب للكنه واحلقيقة، لة وحجاب وباهنا قبأالتعبري عن الذات املقدسة ( كتاب التوحيد)يف ورد 

يصح لنا  ، ولكن هل(ذات)ى هبا حلاجة اخللق ولوالهم ملا كان هناك شيء امسه نه سبحانه جتل  أو 
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هي )و أ، (هي هي وليست هي)، أو (ظهور هلا)أو ( الذات عني الكنه واحلقيقة ن  إ) :ن نقولأ
 . خرآبلة شيء ليه القإالقبلة شيء وما ترشد  ان   باعتبار( خر غري الكنه واحلقيقةآشيء 

 .ورغم قلة الفهم، كنت قد سألت عن هذا

 :قائال   Xفأجاب 

 [.وهو فرق معريف  ،حقيقيا   والفرق بالنسبة لنا حنن وليس فرقا   ،الذات هي الكنه واحلقيقة ]

* * * 

 صفة ملاذا ؟( اهلل)اسم 
هل : والسؤالومعلوم أن  كل  صفة حباجة إىل موصوف، صفة، ( اهلل)اسم  ن  واضح أ

 مكنون ؟ غيب مطلق وسر   أنه ، واحلال(الكنه واحلقيقة)ملوصوف هو ا

 :Xوعن هذا السؤال أجاب 

حلاجتنا حنن أن ( باهلل)نعم، صفة بالنسبة لنا حنن لنعرف من خالهلا، فهو واجهنا بالذات ] 
 [.ليه لسد  نقصنا فنعرف إنتأل ه 

* * * 

 !!ما حقيقة الرتابط الشرعي بني األُصول اخلمسة 
 ا  تقد علماء الشيعة العقائديني املتأخريني أن ُأصول الدين مخسة، معرتفني أن ال دليل شرعييع

 .عليها، ودليلهم على مخاسيتها هو العقل( آية أو رواية)
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تصوير االرتباط الشرعي بني اأُلصول اخلمسة، فنقل  -زورا   -ولكن بعض املتفلسفني أراد 
، وتهرع له بشرح من جيبه مبينا  أن الرتابط ..."نفسك اللهم عرفين " أحد أدعية أهل البيت 

 !!  بني اأُلصول اخلمسة شرعي بداللة الدعاء على حد  زعمه 

الدعوة اليمانية احلقة، وعلى أي حال، هو أيضا  خص ص جانبا  كبريا  من حبثه للطعن بأدلة 
 .  فعزمت على كتابة رد على ختر صاته

 :عن ذلك، فقال Xسن فسألت السيد أمحد احل

 ،فهذا موضوع كبري وواسع ،صول اخلمسةن تناقش مسألة األُ أذا كنت تريد إ ،وفقك اهلل] 
صول الدين أهنا هبذه الصورة هي أصول اخلمسة اليت ابتدعوا القول بمناقشة األُ  ن  أعتقد أ وال

 .دلة الدعوةألى مناقشة ما قاله يف رد ز عنك ترك  أفلو  ،ينفعك كثريا  

قال فيها العالمة ؟ خمتصر  ملاذا وضعها العالمة ؟ ماذا و  ،هي صول اخلمسة مانظر األُ أ يعين
 ؛صول الدينأُ وهلذا فهو جعلها  ،صول عقليةأهنا أاجلامع بينها  ،صول تثبت عقليا  أُ هنا أكالمه 

اخل  ... و العالقة بينهاأعل التالزم بينها وجي هذايت أن يأفما معىن  ،الدليل عليها هو العقل ن  أل
حىت لو جئت  نكأ ، مبعىن فموضع النقل هنا ثانوي يف كل حال ،صول عقليةأُ نقلية ؟ الكالم يف 

 .مور عقلية ونقاشها عقليأُ الكالم يف  ن  أل ؛قيمة له هنا بالنقل فال

 احلق من الباطل فيه ونبني   ،ن شاء اهلل سينشر كتاب بصددهاإصول الدين والعقائد أُ لة أمس
 [. وتهحبول اهلل وق

* * * 

 الغرض من إرسال الرسل ؟
بعد عن احلقيقة ودين اهلل، وبكل أسف بعيدة كل ال مورا  بعض من يعتلون أعواد املنابر أُ يطرح 

 .ماتخذ املسل  أخذ منهم العقائد أالناس ت ن  فإ



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  10

 :قائال  رسال الرسل، عن عل ة إ حدهم يوما  أحتدث 

 يتحقق ما أنميكن  الغرض ال اوهذ ،امنصب الوصي وصول النظ أوالغرض من بعثة النيب )
 (.مل يؤمن به اجملتمع

، حبجة أن  أكثر الناس مل Xطبعا ، هو يريد بقوله هذا الطعن بأحقية دعوة مياين آل حممد 
 !!يؤمنوا بدعوته ومل يتحقق وصول النظام، وبالتايل مل يتحقق الغرض من بعثته 

عاما  ليال   950الذي ظل  يدعو قومه  Xوال أدري لو أن  هذا املنكوس كان يف زمن نوح 
دعاؤه هلم إال فرارا  وعنادا ، كما ينص القرآن، ومع هذا كانت حصيلة جهوده  موهنارا ، ومل يزده

ماذا سيكون موقف : بضعة أنفار قالئل آمنوا به وركبوا معه السفينة وجنوا من الطوفان، والسؤال
ل النظام وبالتايل مل يتحقق الغرض من الذي مل يستطع إيصا Xمدعي العلم هذا من نوح 

 !إرساله وفق تصو ر هذا املتفلسف ؟

 :، فأجابXوعلى أي حال، عن مثل هذه األقوال سألت السيد أمحد احلسن 

هو  ما :السؤالو  ،ه متناقضاخل وكالمه كل  ....  رسال بكذاهو قال بنقض الغرض من اإل] 
 ؟صورة صحيحة ب هد؟ هل هو حد   رسال الرسلإمن الصحيح الغرض 

 .ة فقطقامة احلج  إالغرض هو  :قولنيعين ممكن 

 .تبليغ اخللق :وممكن نقول

 .ىل احلقإالغرض هو هداية الناس  :وممكن نقول

 .ىل اجلنةإالغرض هو دخول الناس  :وممكن نقول

 .الغرض هو معرفة اهلل :وممكن نقول

 .... وممكن وممكن
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 ؟  فأيها هو الغرض؟ وملاذا

ه يعرفون ؤ هل هو وعلماف ،ختبط وقفز عليها ي  أ فيهان و طألة هم متخب  ىل مسإهو جاء 
 ؟ رسال الرسلإمن الصحيح الغرض 

الغرض هذا وليس  ن  أح لنا ن يرج  أبل البد  ،ن يقول هذا هو الغرض فقطألة أاملس توليس
 .قول سيقوله سنشكل عليه بقرآن وحبكمة وعقل ي  أ فإن   ،هذا

واللطف  ،هنا لطفو الرسالة واجبة ألأالنبوة  ن  أيقولون بهم  ،يقولون بقول باطل صال  أهم 
 .قواهلمأ إىل آخر ،تركه قبيحو واجب عليه سبحانه 

 .مر سيطولاأل ن  أل ،موضع نقاش عقائدهم وفقك اهلل ولسنا يف

عقائدهم مبنية على نظريات عقلية و  ،نظرياهتم العقلية مردودة وغري صحيحة صال  أهم 
رُُّسال  مَُّبش رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن ﴿: اهلل يقول ،اهلل يقول وهم يقولونف ،مردودة وغري صحيحة

ة عل   :هنا يقولاهلل  ،(415: النساء) ﴾لِلنَّاِس َعَلى الل ِه ُحجَّة  بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن الل ُه َعزِيزا  َحِكيما  
وهو واجب  ،ة هي اللطفالعل   :يقولون وهم ،ابمن كذ   ا  كاذب  ا  ن كان عذر إرسال قطع العذر و اإل

  .اخل...  حال يف كل   رسال واجبعليه واإل

  ؟ سال هلمر هل خالف الواجب يف عدم اإلاهلل، الذين مل يرسل هلم  ،طيب

 ا  خشابأم وكانوا يعبدون مريكا ومل يرسل هلأالف السنني يف آو أهناك هنود محر عاشوا مئات 
 ،نو الف السنني مل يبعث هلم وهم وثنيآقوام أفريقيا أاك يف غابات هن ،ا  وطيور  ا  صنامأو  ا  حجار أو 

 ؟ هل خالف اللطف الواجب

 [. نه خيالف القرآنأواملصيبة  ،عقلي وعلمي إنه ويقولون ا  كالمهم مبعثر وهكذا، جتد  

* * * 
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 هل للمخلوق وجود قبل عامل الذر ؟
 : كنت أحيانا  أتساءل يف نفسي

هل للمخلوق وجود قبل  :ومبعىن آخر ،أول عوامل االمتحانو النزول ل عوامل هل عامل الذر أو  
 ؟ عامل الذر يف قوس النزول

وبالرغم من أين أعدت صيغة السؤال مرتني، ولكن ال زال االضطراب يلف  السؤال، بل 
 :متفضال   Xيلف ين معه، فأجابين 

 كلُّ   ،امات بينهماوترتبت املق ،مقامي منذ خلق العقل واجلهل املخلوقات وجود   لكل  ] 
 ا  خذ مقامأمنهم واحد  وكل   ،وذريته يف عامل الذر Xدم آمث خلق اهلل . خملوق حبسب حاله

أو حبسب  ،هلتفاته إىل نفسه وغفلته عن رب  إحبسب ، أي حبسب سرعة إجابته ،حبسب حاله
 ومرورا   ولكن هذه إجابة عن حال اخللق قبل الذر  ، سؤالك فيه اضطراب ،نعم. هلتفاته إىل رب  إ

 [. بالذر  

* * * 

 !كتابٌ متشابهٌ وأُحكمت آياته 
 :قلُت متسائال  

 ،ياتهآحكمت أُ ه تقول كل  ُأخرى ية آو  ،ه متشابهالكتاب كل   ن  إية يف كتاب اهلل تقول آهناك 
 يف بياهنا ؟ما هو القول الفصل ف ،تقول فيه حمكم ومتشابهثالثة  ةيآو 

 :Xفأجاب 

يف نفس  (حمكم ومتشابه)و (متشابه)و (حمكم)نه أتسأل كيف ك ن  أم أيات ؟ ين هي اآلأ] 
  ؟ الوقت
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هنم أل ؛مامومتشابه وحمكم عند شيعة اإل ،ومتشابه عند الناس ،مامالكتاب حمكم عند اإل
  .مامحكمه اإلأيعرفون ويقبلون ما 

ده جت ا  ومتشاهب ا  وملاذا يكون حمكم ا ،ومتشاهب ا  وكيف يكون حمكم ،هناك تفصيل عن الكتاب
مر، عن هذا األ ن تسأل كثريا  أنك حتتاج أظن أذا فهمته ال إاقرأه، و  (4) (املتشاهباتكتاب )يف 

مور بصورة فشرح بعض األُ  ،مرم يف شرح هذا األخوتكم تكل  إحد ولكين قبل فرتة مسعت أل
 [. عن احملكم واملتشابه (املتشاهبات)نه مل يكن رمبا قد فهم الكالم يف أي أ ،خاطئة

 :سن اإلشارة له عدة أُموروما حت

 : إن  للسؤال آداب مل أراعها يف سؤايل، وللفائدة أقول اآلن: أوال  

 :إن  اآليات هي

 .( ) ﴾اللَُّه نَ زََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابا  مَُّتَشاهِبا  مَّثَاينَ ﴿

 .(4) ﴾اَلر ِكَتاب  ُأْحِكَمْت آيَاتُُه مُثَّ ُفص َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبريٍ ﴿

 .(4) ﴾ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَات  حمَُّْكَمات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَات  ﴿

وبالرغم من عدم إحساين طرح السؤال، إال  أين ظفرت مبرادي ورفع جهلي حبسن إجابته 
 .وتعليمه، فلل ه در ه من أٍب رحيم

نبغي يل أن ُأحسن قراءة ما بي نه يف كتاب املتشاهبات قبل طرح السؤال، ويف كان ي: وثانيا  
بوا طرح أسئلة جماب عنها من قبله، وال أقل خنفف عن أمامنا هذا درس للسائرين إىل اهلل بأن يتجن  

 . بعض اجلهد امللقى على عاتقه
                                                           

 .49سؤال رقم  4ج: هباتاشتامل. 4
 .4 : الزمر . 
 .4: هود .4
 .1: آل عمران .4
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ناته، لئال  نقوم بشرح إن  علينا أن حنسن فهم مراد السيد أمحد احلسن يف كتبه وبيا: وثالثا  
 .Xبعض األمور بصورة خاطئة كما حصل من قبل األخ األنصاري املشار إليه يف كالمه 

* * * 

 :حاكمية اهلل واالنتخابات يف الدستور اإلهلي
إىل بعض األنصار يف  املؤمنني توجيها   بعضذات مرة عهر  Xمحد احلسن أوصل السيد أ

فعليه أن يرشح نفسه، والرتشيح ممكن  دارة العمللتصدي إلإن  من يريد ا: ماكن، مفادهاألحد أ
  .خوته لهنفسه أو عهر ترشيح إالشخص  منن يكون أ

هذا الصنيع  ها  مشب   Xمنه صادرا  ن يكون مثل هذا التوجيه معلنا  رفضه أسرع البعض أ
 .خر، وكان للبعض اآلخر رأي آيب بكر يف سقيفة بين ساعدةأبصنيع 

 :بعد مساعه به املوضوع يف Xوهذا نص جوابه 

عتقد واضح من كالمنا ومن نتخابات أالبالنسبة ل ،ل اهلل أعمالكمبارك اهلل لكم وتقب  ] 
أما عندما  ،مور الناسأُ هنا باطل باعتبارها تكفي لتشخيص احلاكم العام أو من يدير أالقرآن 

 ،نني حركتهم العامةع هلم قواب من اهلل رأي الناس فيمن حيكمهم أو يشر  يطلب احلاكم املنص  
 :مر شرعي ومذكور يف القرآنأفهذا 

ُهْم ﴿ فَِبَما َرمْحٍَة م َن الل ِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظ ا  َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ
: آل عمران) ﴾َلى الل ِه ِإنَّ الل َه حيُِبُّ اْلُمتَ وَك ِلنيَ َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل عَ 

459.) 

ن أفله  ،له الرأي النهائي ومن مثَّ  ،ن يشاور الناس فيما يراه هو مناسبا  أخلليفة اهلل  ن  أي أ
 .يقبل مشورهتم أو يردها
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وله  ،هو نظام خاص ،نظام حاكمية اهلل ليس كالنظام الدكتاتوي وليس كالنظام الدميقراطي
 .تفاصيله وفقكم اهلل

هنا حمرمة أ :فواضح قصدنا ،هنا باطلةأص االنتخابات والشورى على حنن عندما نشخ  
مر أهذا  ،مور الناسأُ اللية لتشخيص احلاكم أو من يدير عتبارها وسيلة كافية لوحدها وباستقاب

 .واضح

 هلي املذكور يفتور اإلفهي حتكم ضمن الدس ،ا الدولة أو الدول اليت يديرها خليفة اهللم  أ
 .نبياء القرآن والتوراة وكتب وسرية األ

 . فوا على هذان تتعر  أفاملفروض  ،عتقد ليس لكم معرفة تامة هبذا الدستورأنتم أو 

وهل  ،فوا على هذا الدستور القرآين وبعدها تقولون هل هو صحيح أم الن تتعر  أاملفروض و 
 ؟هو شرعي أم ال 

ن يستشري الناس أ دون مشورة الناس، وله ن يعني  أصوم له املع ن  إ :ةهناك قاعدة عام ،عموما  
ن يشرع أو يقبل بعضها دون بعض، وله أ ،ن يردهاأوله  ،ن يأخذ مبشورهتمأوله  ،نهفيمن يعي  

ن يستشري الناس بالتشريع القانوين الواقع يف حدود أوله  ،القوانني العامة ضمن حدود الشريعة
 .ن يقبل ببعضهاأوله  ،ن يردهاأوله  ،مشورهتمن يقبل أالشريعة، وله 

وبعضها  ،هلي هناك جمالس استشارية ينتخب بعضها الشعب عموما  وضمن الدستور اإل
 .اخل ... و شيوخ العشائرأساتذة اجلامعات أ :لوجاهتهم مثال   نون تبعا  عي  يُ 

مبا فيما خيص هذا فون الكثري ر نكم ال تعر أعتقد أو  ،هلي وفقكم اهلل كبري وواسعالدستور اإل
 .غري صحيح ا  موا رأيو تقد  أمر ن تعرتضوا يف هذا األأقبل  فرتيثوا ،مراأل

ن أخليفة اهلل ميكن  ئ،ذا نصرنا اهلل فهو خمطإحيكم دولة  البد أنأمحد احلسن  ن  أمن يعتقد 
نه أما أحتت يده مثل قرار احلرب والسلم، ن يكون أف على احلكم ويكتفي فقط مبا جيب يشر 
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مر بنفسه بكل ن يباشر األأمره اهلل أفإن  ،وهو يعمل بأمر اهلل ،مر لهأية فهذا ئير كل جز يد
 .مور الناس فعل كذلكأُ  من يدير ن يعني  أمره اهلل أن إتفاصيله باشره، و 

  [.ن يوفقكم ويسدد خطاكم أأسأل اهلل 

* * * 

 ! وخصيماً كفى بالكتاب حجيجاً
وجه سيد بطلقها ، اليت أ(حسبنا كتاب اهلل) احبهمتهرير مقولة صبعض الوهابيني حياول 

مبقايسته ، عند إرادة كتابة الكتاب العاصم ألُم ته من الضالل وطلبه الصحيفة والدواة اخللق 
وكفى  ،ونصريا   وكفى باهلل منتقما  : ).. يف خطبة له Xيب طالب بن أمري املؤمنني علي بقول أ

 ..(. وخصيما   بالكتاب حجيجا  

 :Xهؤالء اجلهلة، يقول احتجاج  رد  و  ،الفارق بني القولني ويف بيان

سنة  يف مقام رد  ( حسبنا كتاب اهلل)نه قال أأي  ،ة الرسول عمر قال قوله يف مقابل سن  ] 
بل هو من باب  ،فهو ليس هكذا Xأما قول اإلمام علي . الرسول وقول الرسول حممد 

 [.غريه كما فعل عمر  د  وليس لر  ،مدح القرآن وتعظيم شأنه مقابل غريه

* * * 

 !الطعن على كتاب اهلل من قبل املسيحيني 
 :يقول Xوعن هذا كان ، ن الكرمي كثريا  املسيحيون بكتاب اهلل القرآيطعن 

وهو مر باخلري واملعروف، أنه أمة القرآن والقانون العادل فيه و ىل حكإ ينظروناملسيحيون ال  ]
القرآن خيالف اللغة  ن  أبينما جيادلون يف هلل وليس من الشيطان، القرآن من ا ن  أعلى  يدل   ا  كيدأ
الذي من الشيطان يدل  ،ىل شيءإيطلب الوصول صاحبها ال  ن  أ شكاالت ال تنتهي وتبني  إو 
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ملرسل ومن ا الرسالة تدل على ،"اعرف الرسول بالرسالة": Xمري املؤمنني أقال عليه سفه قوله، 
والكالم ، مر باملعروف والنهي عن املنكر من اهللم الدقيق واأللكالم احلكيم والنظاا .ين هوأ

 [. مر باملنكر والنهي عن املعروف من الشيطانالسفيه والعبث واأل

* * * 

 !التشريع بالقرآن ومشكلة التأويل 
 ،فيه مشكل التأويل وتعدد الوجوهاآلن بالنسبة للمسلمني ن التشريع بالقرآ إن  : قد يقال

 فكيف احلل ؟ اختالف الزمن على اختالف األحكام،وأيضا  قد يؤثر 

، والذي ال يفارقه مطلقا  وضوح أن  مثل هذا السائل أغفل العدل اآلخر للقرآن باملرة وبكل  
 .بنص حديث الثقلني املعروف لدى مجيع املسلمني

 : جابة السؤاليقول يف إ Xولذا كان 

ليس و  ،زمان ع يف كل  املعصوم مشر   ،وسنة املعصوم احلايل أيضا  التشريع يكون بالقرآن ] 
ع وميكن أن ينسخ ألنه مشر   ؛هلذا الزمانالسابقة يستنسخ األحكام  احلايلاملعصوم  ضروريا  أن  

 .[ األحكام السابقة له

* * * 

 ؟هل ينسجم القانون الوضعي مع فطرة اإلنسان 
 رجاله، أن يصل هبم يكمن يف حيانا  السبب أ ن  عض النافرين من الدين، ويبدو يل أيروق لب

يف شىت  اجملتمع االنساينلقيادة يته املطلقة صالحادعاء ىل تقديس القانون الوضعي و احلال إ
 .خبالف القانون الديينجوانبه، 

 :يقول Xملثل هؤالء كان 
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أم ال ؟ وكيف وازن القانون الوضعي  ،حقوق اجملتمع حمفوظةهل : ضمن القانون الوضعي ]
رد ؟ وهل حقوق اهلل حمفوظة ؟ وهل حقوق البيئة حمفوظة ؟ وهل حقوق بينها وبني حقوق الف

 . احليوان حمفوظة ؟ وهل حقوق النبات حمفوظة ؟ وغريها

إهنا موازنة مثالية  يقولونوهل  ،كيف متت املوازنة بني هذه احلقوق يف القانون الوضعيمث  
 ؟  للحكم موما هو ميزاهن وا،وكيف حكم ،وعادلة

النتيجة اليت  هيو  ،كهر جرمية يف التاريخ حبق كل اإلنسانيةأوضعي يرتكب اآلن القانون ال
 .! [ وصلت هلا األرض من االحتباس احلراري الذي يهدد بإبادة اجلنس البشري ككل

* * * 

 ؟هل تنكر نظرية االنفجار الكوني اخلالق 
 : معلقا  على نظرية االنفجار الكوين وكونه سببا  لنشوء اخللق Xقال 

وبالتايل  ،ونتج عن تكثف طاقة ،العامل اجلسماين حمدث نظرية تثبت أن   ،العظيمنفجار اال] 
 .[فهي داللة على وجود اخلالق األزيل 

بعد  - عنه X، الذي قال "حلادوهم اإل" ب صدور كتابه املوسوم ب ىل ترق  إدعو اجلميع وأ
  :-الجابة عنها أن طرح عدة أسئلة تتعلق باخلالق والكون وطلب من علماء الدين ا

وإن  ،"اإلحلادوهم "منها بكثري أجبتها يف كتاب  وأكثروفيما خيصين فهذه األسئلة ...  ]
ى مناظرة علمية مع ن يسم  أعلى ما ميكن  والذي حيوي أيضا   ،شاء اهلل سأقوم بنشره قريبا  

وبروفسور ستيفن  ،حياء التطويرية املعاصرينكنز الذي يعتهر من أكهر علماء األبروفسور ريتشارد دو 
كهر علماء الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية ومتخصص يف علم الكون وله أهوكنج وهو من 

 [. نظرية مثبتة يف اشعاع الثقوب السوداء
* * * 
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 هل األقانيم متمايزة ؟
 .باألقانيم الثالثة، وهو أمر معروف عنهمحيون ييعتقد املس

 :Xالسيد أمحد احلسن وعن متايز األقانيم من عدمه، قال 

رسل أب واآل ،رسل االبنأب اآل ،خرحدها اآلأرسل أهلذا  ،قانيم متمايزةاأل :هم يقولون] 
وهذا  ،خررسل اآلأقانيم حد األأ هم قالوا بالتمايز لكون. رسل روح القدسأواالبن  ،روح القدس

 [. ة القول بالتمايز عندهم لك عل  بني  يُ 

 :Xانيم وبني التجسد، الذي يعتقدون به أيضا ، قال وعن ربط االعتقاد بتمايز األق

التمايز بني . خرآموضوع عندهم فالتجسد  ،دقانيم ال عالقة له بالتجس  الكالم يف األ] 
 [. وبعد انتهاء التجسد ،ثناء التجسدأو  ،قانيم عندهم قائم قبل التجسداأل

* * * 

 :إجنيل برنابا
 :يقول Xبنصوصه، مسعته  بعض املسلمني جنيل برنابا الذي حيتج  إعن 

تج به ميكن أن حي وال ،جنيل مكذوب مائة باملائةإهو املتداول جنيل برنابا إ ،وفقكم اهلل] 
فأين هي  ،معتهر طريق أو سند تارخيي ي  يوجد له أ ألنه باختصار ال ؛على املسيحينيمسلم 

وهل مت  ،وجدت وأين ،هو تارخيها وما ،ساسهاا اإلجنيل القدمية اليت طبع على أنسخة هذ
هبذا الكتاب عليه أن جييب هذه  ؟ من يريد أن حيتج  وماذا قال عنها  ،ومن حللها ،حتليلها

ميكن  ل شيئا  هذا الكتاب ميث   من الدليل على أن   ا  ن جييبها سيجد نفسه مفلساألسئلة، وبعد أ
   [.حيني االحتجاج به على املسي

 :قال جنيل يهوذا،وملن يقارن بني إجنيل برنابا وإ
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وإال فهو ال قيمة تارخيية  ،نفسهمأع هبا املتأسلمون د جمرد لعبة خي ،جنيل برناباإما يسمى ] 
  ؟ صل لهأفكيف حيتج بكتاب ال  ،ن حيتج به عاقل على املسيحينيأوال ميكن  ،له

وموثق بالفحص  ،صل تارخيي ووثيقة تارخييةأووجد له  ،جنيل قدميإفهو  ،جنيل يهوذاإما أ
 [. دقيقالعلمي ال

* * * 



 

 :احملطة الثالثة

 دلة الدعوة املباركةيتعلق بأما 

 :النص وشهادة اهلل
 :يوما ، فقال Xمحد احلسن السيد أفاجئين 

 . هو سؤال علمي وفقك اهلل ،عندي سؤال لك] 

 ؟ ليس كذلكأ ،الدليل على احلجة هو النص

منذ  ي يكون مطروحا  أ ،ولللحجة منذ اليوم األ ا  ن يكون مرافقأهل هذا الدليل البد  ،طيب
 ؟ عاء اخلليفةول الد  ر عن اليوم األخ  أن يتأم جيوز أ ل،و اليوم األ

م أ ،رح فيه طت الذي يُ  ناس يف نفس الوقال ة على كل    ون هذا النص حج ن يكأوهل جيب 
 ؟ ال

 ؟  على البوذي بالنص ن حيتج حممد أكيف ينفع و 

 ؟ لى اهلندوسي وعلى البوذيع به حممد  هو النص الذي حيتج   أو ما

 .و النص منه باخلصوصأسئلة ختص قانون معرفة احلجة أهذه 

 [. ؟ سئلةجابة هلذه األإهل جتد 

 من كالمك ؟عرف أجيب مبا أُ هل  :قلت

 [.نعم ]  :X قال
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وبه  ،اهلل سبحانه وشهادته وسؤاله هو ما يعتمده احلجة يف دعوته ابتداء   ن  أ ما عرفته: قلت
 .علمأواهلل  ،رفع قدرا  أولكن شهادة اهلل  ن كان موجودا  إوالنص و  اهلل، يؤمن عباد

عظم من شهادة اهلل أ؟ وهل نص غري اهلل  وهل شهادة اهلل ليست نصا   ،نعم]  :X فقال
  ؟ ونص اهلل

 ،وا للمناظرةن يتصد  أفيما مضى رجاء  كتب قانون معرفة احلجة كامال  أمل  ،نعم هي نص
حوا به على الفضائيات من االستهزاء صر   ويكفيين ما ،ريدون املناظرةي ولكنهم كما يبدو ال

هنم أع م، وفيه فضيحتهم وبيان جهلهم (سالمعقائد اإل)ن شاء اهلل سينزل كتاب إن واآل، بالرؤيا
 ! يستحون ال

مامة صل اإلأ شكل عليه بأن  أحد معمميهم يرد على وهايب أيام مسعت بالصدفة أفقبل 
 :قال له ،فكان جوابه منقول من كتب الدعوة ،صل ديينأري مذكور يف القرآن كتقولون به غالذي 

. اخل ... ين جاعلإ :واهلل قال ،ول خليفة هللأدم آو  ،رضهأئمة خلفاء اهلل يف األ ن  إحنن نقول 
وعندما يسأهلم الناس عن الدعوة  ،خذون من الدعوة عندما يناقشون خمالفيهمأهكذا دون حياء ي

 !! يكذبوهنا

ه ئاستغناعلى حاجتهم لصاحب الدعوة و  علىخذهم من الدعوة ومن علومها دليل أليس أ
ه عن ئعرف حباجة الكل له واستغنامام يُ ن اإلأو  ،دلة االمامةأمن ( أي العلم)ليس هذا أ ؟ عنهم
 [. ! صهرهم على النارأما  ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل ؟ الناس

* * * 
 ؟هل جمرد ادعاء الوصية دليل 

ن الضالل، والذي شاء اهلل سبحانه أ مته منالعاصم ألُ  كتاب حممد وصية املقدسة،  ال
يف زمن  ، ليكون حج ة واضحة على صدق صاحب راية احلق واهلدىعاء املبطلنيفظ من اد  حيُ 

 .بابتداء دعوهتم اإلهلية الكهرى ، عند إذن اهلل آلل حممد الظهور
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ناس عن هذا الدليل اإلهلي العظيم، وحيملوهنم بعض أدعياء العلم حياولون صرف ال ،ولكن
 !!بالوصية على التشكيك به، بدعوى إمكانية احتجاج املبطلني 

ر يهر  عهر مسرية اإلنسانية منذ يومها األول،  ،هنم عاجزون عن تقدمي مثال واحدبالرغم من أو 
 .ب زعمهم بوضوحن الكرمي يكذ  القرآ ن  فعلهم هذا، جند أهلم 

  :يقول Xان ك  ،هم هذاوعن شك  

وقد ذكر  ،نه دليلإيف حني القرآن يقول  ؟ كيف يكون جمرد ادعاء الوصية دليال    :يقولون] 
 . لالحتجاج على النصارى مبحمد وبشر وصى أعيسى  ن  أ

 ؟ ةوصى به عيسى حج  أنه هو من أ اعتهر جمرد ادعاء حممد سبحانه اهلل  ن  أال يرون أ

 ؟  Xلوصية عيسى سبحانه ما معىن ذكر اهلل ف ،مر هو هذاال لو مل يكن األإو 

 ؟ ولوصية عيسى فيها شيء غري االسم األ ن  أوهل ذكر  ؟ نه ذكرها لالحتجاج هباأليس أ

 . صاحبهاال  إيدعيها  الوصية ال ن  أر القرآن يقر   ،ذنإ

 [. مر هو بالغهأهلل و  ،يريد يفعل اهلل ما ،على كل حال

* * * 

 :احتجاج األنبياء بالوصية
 :ذات يوم يقول Xبالوصية، مسعته  نبياء ن احتجاج األوع

 ؟ بالوصية احتجَّ  Xهل موسى  :ونيقول] 

 ! إسرائيل كانوا ينتظرونه بسبب وصايا أنبيائهم به وكيف مل حيتج بالوصية وبن
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 ؟ القرآن بوضوح على االحتجاج بالوصية مل ينص  أ ،وكذا حممد  ،Xوكذا عيسى 

القرآن  ويكفي أن   ،وكانوا حيتجون بالوصية ،نوا موصى هبمكا القرآن واضح يف أهنم 
 [. مبحمد  Xوعيسى  بوصية األنبياء  ح احتجَّ و وبوض

قا  ل َما بَ نْيَ ﴿: قال تعاىل َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإين  َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكم مَُّصد 
ِة َوُمَبش را  ِبَرُسوٍل يَْأيت ِمن بَ ْعِدي امْسُُه َأمْحَُد فَ َلمَّا َجاءُهم بِاْلبَ ي  َناِت قَاُلوا َهَذا ِسْحر  َيَديَّ ِمَن الت َّْورَا

 .(4) ﴾مُِّبني  

* * * 

 ؟سلفاً  هل مضمون الوصية معلوم
عند االحتضار، فحديث  ن يوصي حممد أىل أن ال حاجة إ يزعم بعض من يدعي علما  

ف ن يكل  ، وملا كان مضموهنا معلوم سلفا  فال حاجة إىل أيغين عن كتابتهاير مثال  أو الغدالثقلني 
  !! نفسه بكتابتها

 :ملثل هؤالء املدعني هو التايل Xمحد احلسن جواب السيد أوكان 

 ،اليت مل يكتبها حسب زعمهم هنم يعلمون ما يف وصية رسول اهلل أعون بعضهم يد   ن  إ ]
مل يهتم لكتابتها ومل يكتبها  وهلذا فهو  ،ة الغدير وحلديث الثقلني اجململكيد لبيعأوبأهنا جمرد ت

ومل يكتبها  ،بو ذر واملقدادأيقبلوهنا كعمار و  نللمساكني الذي بعد حادثة الرزية حبسب زعمهم ولو
صالب الرجال وتعصم أمن يف  يضيع ويضل كل   لتصل ملن يقبلوهنا بعده لكي ال Xحىت لعلي 

 .لمة من الضالاأل

و غريها من احلوادث أكيد حلادثة الغدير أو تأالوصية جمرد تكرار  ن  أين علموا أدري من أوال 
نيب ورسول من اهلل والوحي  نه أمع  ،كحديث الثقلني اجململ  قوال السابقة لرسول اهلل واأل

                                                           
 .1: الصف .4
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نه أ مثال  خهرهم أن اهلل أفهل  ،خر حلظة من حياتهآرسالته هلداية الناس مستمرة حىت مستمر له و 
حد أ وتفاصيل جديدة ختص   ا  جديد ئا  و بشهرين شيأو بشهر أيوحي حملمد قبل احتضاره بيوم  مل

ىل يوم إمة صفات بعضهم مبا يضمن عدم ضالل األمساء و أوصياء من بعده و الثقلني وهو األ
فلماذا  ،يئا  وحى اهلل هلؤالء املدعني شأوإذا مل يكن قد  .مر موافق للحكمةهذا األ ن  أمع  ،القيامة
فضل ترك كتابتها بعد رزية اخلميس جمرد تكرار ملا سبق وهلذا كان األالوصية كانت  ن  أاجلزم 

 ؟  حبسب زعمهم

يوم اخلميس كما فضل عدم كتابة الوصية يف األ ن  أعمر يقرر لرسول اهلل  ن  أهل هذا يعين 
نتم تقررون لرسول أو  ،ديدن اعرتاض عمر على كتابة الكتاب كان بتوفيق وتسأيزعم من اعتهروا 

لرسول تُعدمون القش إليقاد ناركم، فمن ا وال ،فضل عدم كتابة الوصية بعد يوم اخلميساأل ن  أاهلل 
 [.؟  من تسميتم بالتشيع نتم ياأم أ ،م عمر ومجاعتهأ ،بربكم حممد بن عبد اهلل 

الل، فاخرتع العاصم ألُمته من الض شكاالت على كتاب حممد تهم من اإلومل تفرغ سل  
الوفاة ملن قد أوصى يف سجنه قبل  Xإما أن يكون موسى بن جعفر : بعضهم إشكاال  مفاده

 Xوملثل هذه السفاسف، كان  !!مل يكتب وصيته ؟ ن  حممدا  بعده وكتب وصيته، أو أ
 :يقول

إذن  ،ن ليس لديهم دليل نقضهم اآلو  ،ثبتنا وجوب الوصية عند االحتضار وبالدليلأحنن ] 
 .الوحيدة حبسب هذا الدليل على وجوب كتابتها وثبتت وصية رسول اهلل  ،دليلنا تثب

بعدم وجود وصية عند االحتضار ملوسى بن جعفر  شكال على وصية رسول اهلل ما اإلأ
X   فاملريض  ،(81 : البقرة) ﴾اَل ُيَكل ُف الل ُه نَ ْفسا  ِإالَّ ُوْسَعَها﴿ :فاهلل يقولا ، لكونه مسجون مثال

فموسى بن جعفر مل يكن  ،ف كتابة الوصية عند االحتضاركل  عدم السبيل ال يُ ومن يُ  ،ال يصوم
   .فيجب عليه الكتابة ،بل كان كتابة الوصية بوسعه ،ليس كذلك بوسعه والرسول 

صول أُ فقد ضاع كثري من  ،هامل تصل كل   ئمة وصايا وروايات األ ن  أىل إضافة إهذا 
 .اجلميع لمعالشيعة الروائية كما ي
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ن أل ؛وصيته عند االحتضار Xن ال يكتب موسى بن جعفر أ نه ال يضر  أىل إضافة إهذا 
ملوسى  ن يوفر اهلل ظرفا  أفال جيب  ،ىل يوم القيامةإمة من الضالل عاصمة لألُ  وصية الرسول 

 ر الوقت والفرصة والسعة لرسول اهلل ولكن اهلل وف   ،ليوصي عند االحتضار Xبن جعفر 
 [.وصى ونقلت الوصية أوقد  ،د االحتضار ليوصيعن

 !!م ال زالت على الوصية املقدسة، أ شكاالتهل فرغت جعبتكم من اإل ن،واآل

* * * 

 :الوصية والنص املباشر
ن تكون أالبد حقية احملتج هبا، و إثبات أال تكفي يف  رسول اهلل وصية  ن  إ: بعضهميقول 

 ؟مباشرة عده ىل االمام الذي بإمام من اإلالوصية 

 :يقول Xكان   هؤالءوملثل 

الباب )كتاب كما يف    ،و النص يكفي من الرسولأالوصية  ن  إ :علماء الشيعة يقولون ن  إ ]
مام و اإلأمن الرسول النص  ن  إ: فيهفهناك نص ، (4) بشرح املقداد السيوري، (احلادي عشر
 .السابق يكفي

 . زهتمبالنصوص من عقائد حو  ،الوصية من الرسول تكفيف

قوال أب ال  إهؤالء ال يعتهرون  ،ال بقرآن وال بروايات وال باملعصومني ،هؤالء ال يعتهرون ن  إ
 [. همءهواأن يرضوا أبل وحىت ينكرونه ألجل  ،س يف حوزة النجفمراجعهم وفقهائهم وما يدر  

                                                           

م عليه العالمة احللي ه على عشرة أبواب، مث قد  ، وجعل(مصباح املتهجد)كتابا أمساه ( رمحه اهلل)أل ف الشيخ الطوسي  .4
بشرحه، وهو من أهم ( ه 1 8: ت)، وقام املقداد السيوري (الباب احلادي عشر)شروحات وأضاف عليه بابا  أمساه 

 .الشروحات تقريبا  
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 :وهذا قول العالمة احللي

ال اهلل إيعلمها  الباطنة اليت ال مورن العصمة من األأل ؛عليه ن يكون منصوصا  أمام جيب اإل)
 .(و ظهور معجزة على يده تدل على صدقهأتعاىل فالبد من نص من يعلم عصمته عليه، 

 : قائال  ، (400ص: النافع يوم احلشر)يف ( املقداد السيوري)ق عليه شارحه وعل  

اهلل  التنصيص من أن   هذه إشارة إىل طريق تعيني اإلمام، وقد حصل االمجاع على: أقول )
، وإمنا اخلالف يف أنه هل حيصل تعيينه Xسبب مستقل يف تعيني اإلمام  ،ورسوله وإمام سابق

 ...(. ال طريق إال النص :وقالوا ة من ذلك مطلقا  يفمنع أصحابنا اإلمام بسبب غري النص أم ال،

* * * 

 :رواية تبّر اهلل عمره
، (كتاب العاصم من الضاللالوصية املقدسة ال)يف كتابه  Xأوضح السيد أمحد احلسن 

مبا ال يقبل  Xأحد إصدارات الدعوة اليمانية املباركة، وهو منشور يف املوقع الرمسي، أوضح 
 .الشك حجية الوصية املقدسة وصدق احملتج هبا، قرآنا  وسن ة وعقال  

 .بالنسبة للمدعي باطال  ( تهر  اهلل عمره: )وكان من ضمن ما جاء يف الكتاب بيان ملعىن رواية

 :Xويف هذا قال 

. ين موضعهاأو  ،" اهلل عمرهتهر  "نصار غري واضح عندهم معىن رواية األ ن  أوجدت  ينإ] 
 [.علي كعبكم ويظهر حجتكم على الظاملني ن يُ أو  ،ن ينفعكم به لبيان احلق للمؤمننيأأسأل اهلل 

 :ولكل  من قرأ الكتاب، أقول

يثبت استحالة ادعاء يف كتابه،  Xسن الذي أوضحه السيد أمحد احلالدليل العقلي إن  
ولكن ما فهمته . لوضوح اللوازم الواجب تنزيه اهلل سبحانه عنها ؛النص التشخيصي خلليفة اهلل
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و أ (عاء النص التشخيصيصل اد  أفية اجلميع عن و مصر )ين والروائي هو آمن الدليل القر ابتداء  
 . (له اقرتان هالك املدعي الباطل بادعائه)

 من قبل مدٍع باطل مقرونا  عاء النص التشخيصي مكانية اد  إم من الشق الثاين فهقد يُ و 
 ؟ بعد صرف اجلميع عنه واستحالة ذلك عقال   إذنليه إل هذا املدعي الباطل فكيف توص   ،هالكهب

 :قائال   Xهذا تساؤل خطر يف بايل عند قراءيت للكالم، فأوضح 

منا إ ،يف نفس معىن الدليل العقلي يضا  روائي أوالالنص القرآين . ليس كذلك وفقك اهلل ،ال] 
كفرض متاما    ،عاءمكان حتقق االد  إوليس املراد  ي،هلية للنص هبالك املدعهو بيان احلماية اإل

 .احملال

فرض هي  ،(ن يظهر للناسأادعاءه هلا مقرون هبالكه قبل  إن  قل فأو على األ) :وعبارة
 :ولكن نقول ،مر ممكن التحققاأل ن  أمعىن الفرض  وليس ،عاءن يصل له االد  أميكن  قصى ماأل

 ا ،يضر بكون النص حممي ىل هذه املرحلة الإعاء االد   حتقق هذا ن  أل ؛يضر لو حتقق هذا فال
عاه بينه وبني اد  نه أما لو فرضنا أ ،عاءه لغريهاد   نسان معلنا  إن يدعيه أفاحلماية املهمة هي من 

منا الفرض إ. ا  يضر بكون النص حممي مر الفهذا األ ،يف نفسه ن خيرج ماأهلكه اهلل قبل أنفسه و 
 [. ميكن من التوضيح بعد ماأىل إة وحدها لبيان معىن احلماية وتقريب الصور 

نصح بقراءته ليتوضح إىل من مل يقرأ الكتاب املشار إليه، لذا أوقد يبدو هذا غامض بالنسبة 
 .ثرأكبشكل هنا  Xجواب السيد 

 :التايلنقل رمبا، أ حياء مر صار واضحا  إن  األ :نصارخوة األإلىل من يقول من اإو 

 ؟ واضحا   صارهل : معناه قال مامث  ،يل ذات يوم موضوعا   X بنيَّ 

 : نعم واضح، قال: وملا قلت
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 ؛بدا  أشكال تستحي من اإل كما ال  ،وهو غري واضح ،واضح :تقول لشيء ن الأرجو أ] 
وفقكم  ،ن تكونوا على معرفة تامة مبا تطرحونأفالبد  ،شكالنكم سيواجهكم خمالفيكم باإلأل

 [. د خطاكماهلل وسد  

* * * 

 (:الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل)كتاب 
 :X قال ،خهرتكم عنهالذي أ( الوصية املقدسة)أمهية كتاب وخبصوص 

. تجاج بالوصيةاالحو ستدالل فيه بيان كيفية اال ن  أل ؛للجيب ا  صغري  ا  بن تعملوه كتي  أرجو أ ]
يعملوه   وأيضا  . وكذا يف حوزة النجف ،و حماضرتنيأرسوه يف احلوزة كمحاضرة ن تد  أ رجوأ كما
يصاله إوحاولوا  ،كهر عدد من الناسألو ينشر يف اجلريدة لينتفع منه  يضا  وأ. يوزع عندهم ا  بكتي  

 [. جزاكم اهلل خريا  ، للمؤمنني وللناس بأي وسيلة متاحة لكم لينتفعوا منه

 :أيضا   وقال عن وصية جده حممد 

لو مل ، فهو املهم (نه عاصم من الضاللأ)قيد ، و نه عاصم من الضاللأموصوف النص ] 
فوصفه  و لكان جاهال  أ ،لكان كاذبا  عاء املبطلني من اد  نه عاصم من الضالل أحيفظه من وصفه ب

 [.ذلك  ، وحاشاه من كل  اخل ... ولكان عاجزا   ،بوصف ليس فيه

* * * 

 :(صلى اهلل عليه وآله)ليبشر املدافعون عن وصية حممد
ما حيزن يف هذه الدنيا كثري، ومن ذلك الرؤيا املنذرة، خصوصا  إذا ما كان مضموهنا ينذر 

 .بنحو خطري يتعلق بالعاقبة مثال  
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رؤيا منذرة كان قد رآها به أحد  Xقص أحد األنصار يوما  على السيد أمحد احلسن 
 :فلما مسع منه الرؤيا، أجابه قائال  . اهرها أقلقه جدا  األنصار، وظ

 .وفقك اهلل وسدد خطاك ،ويعصمكم اهلل من الشيطان ،ن شاء اهلل يكون خريا  إ] 

ورسول  ،نت يقف لك اهلل الذي دافعت عن منهجه دائما  أن شاء اهلل إو  ،ال يكون إال اخلري
 .رمحة اهلل واسعةو  ،ولن يكون إال اخلري ،دافعت عن وصيتهالذي  اهلل 

 .حىت من علم من اهلل حسن خامتته ا  حدأن ال يفارق ألكن اخلوف من سوء العاقبة ينبغي و 

وفقك  ،رضه تعيش يف زمانهأن تنصر كل خليفة هلل يف أو  ،ن يرزقك حسن العاقبةأأل اهلل أس
 [. اهلل وسدد خطاك

* * * 

 ؟ Xكيف آمنت أُمّ موسى مبوسى 
 :يف بيان ذلك Xقال السيد أمحد احلسن 

  ؟ مبوسى Xموسى  م  أُ منت آيف القرآن كيف ] 

 ؟ فةموسى مكل   م  أُ ليست أ

َنا ِإىَل أُم  ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفأَْلِقيِه يف اْلَيم  َواَل خَتَايف َواَل ﴿: قال تعاىل َوأَْوَحي ْ
 (.1: القصص) ﴾وُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ حَتَْزين ِإنَّا رَادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعلُ 

  .﴾ِإنَّا رَادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ﴿

كغريها من  Xن تؤمن مبوسى أفة وهي مكل  ، Xهذه شهادة اهلل عندها البنها موسى 
 [. فكيف آمنت به إال من خالل الرؤيا اليت هي وحي اهلل إليها ،املكلفني
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 :Xعن كيفية اإلحياء إىل أُم  موسى ( رمحه اهلل)يد قال الشيخ املف

أرضعيه فإذا  وأوحينا إىل أم موسى أن": فأما قولنا يف املعجزات فهو كما قال اهلل تعاىل)... 
فضمن هذا ، "من املرسلني خفت عليه فألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين إنا رادوه إليك وجاعلوه

 .(4)..( . حي إليها يف املنامإذ كان الو القول تصحيح املنام 

* * * 

 ابنه عن قصّ رؤياه ؟ Xملاذا هنى يعقوب 
ِإْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أَبِت ِإين  رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكبا  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ﴿: قال تعاىل

َك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوْا َلَك َكْيدا  ِإنَّ الشَّْيطَاَن قَاَل يَا بُ يَنَّ اَل تَ ْقُصْص ُرْؤيَا*  رَأَيْ تُ ُهْم يل َساِجِدينَ 
 .( ) ﴾ِلإِلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبني  

ن عن أ Xابنه يوسف  Xيف بيان سبب هني يعقوب  Xمحد احلسن السيد أيقول 
 :خوتهرؤياه على إ يقصَّ 

ره من حذ  و ، Xيف القرآن دليل تشخيص خلليفة اهلل يوسف  Xالرؤيا اعتهرها يعقوب ] 
  .نه خليفة اهلل ووصي يعقوب منهاأهنم سيعرفون أل ؛خوتهإها على قص  

 !؟ هنم يؤمنون بالقرآنأعون دري كيف يد  أ ال! ؟هؤالء اجلهلة ينكرون  ،ومع هذا

 [.  العنادال  إفما بقي  ،نكارميكنهم اإل وال ،نا هلمفقد بي   ،هنم جيهلون التفسريألو كان العذر 

أال يستحي املستهزؤون بالرؤى كدليل يشخ ص مصداق خليفة اهلل من : لإذا اتضح هذا، أقو 
أقواهلم اليت يستخفون هبا الناس وحيملوهنم على جحود وحي اهلل وتكذيبه، وهل هم أطهر أو 

 !! ؟ Xأو أفهم بدين اهلل من نيب اهلل يعقوب  ،Xأكثر إميانا  من أُم  موسى 
                                                           

 .440ص: الفصول املختارة .4
 .5 - 4: يوسف.  
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 هل يُخري اهلل لغري وليّه ؟
اء طرح دعوة احلق على الناس، أن  بعضهم يتقب ل أدلة دعوة احلق شيئا  ما، بعد يصادفنا أثن

بقى لديهم عذر أو حجة يتحججون هبا، مث يستخريون اهلل يبياهنا هلم بشكل تفصيلي حبيث ال 
بنصرة أمحد احلسن، ولكن وألن  نفسه هتوى شخصا  آخر فيرتك خرية اهلل له ويعمد  هلمفيخري اهلل 
 !!يف اتباع صاحبه، زاعما  أن  اهلل خار له أيضا  باتباعه  على البقاء

إن  شخصا  كان يزعم أنه يستخري اهلل طول حياته ويعمل خبرية اهلل له، : بل صادفتين حالة
، وظهرت له سورة يس وكانت Xوكان قد استخار سبع مرات على اتباع السيد أمحد احلسن 

 !!املرة  جيدة جدا ، ولكنه ترد د يف العمل هبا هذه

إنه وبعد أن خرجت االستخارة سبع مرات على أمحد احلسن جيدة، ذهب : ته يف ذلكحج  
 !!واستخار اهلل على اتباع غريه وأنه هو اليماين، فخرجت جيدة أيضا  

 :Xعن مثل هؤالء سألت السيد أمحد احلسن، فأجاب 

 ن  أكيف نوا هلم  بي   ،خرتلو اآل ا  دلة واحدهلم األ وانبي   نتمفأ ،شخاص مساكنيهؤالء األ] 
 .وال يعذر عند اهلل من يعرض عنها ،تكون حجة قطعية ملن يطلب احلق الوصية

 فشك   ،خهره اهللأمحد احلسن فأن خيهره اهلل عن أهو طلب ف، وأمثاله ما صاحب االستخارةوأ
فوكله اهلل  ،هذا يوافق هواه ن  أل ؛غريهفاستخار على  ،عرض عن كالم اهلل وطلب هواهأبكالم اهلل و 

استخارة  تهي استخارة للشيطان وليس غري من خار اهلل له باتباعهفاستخارته على . ىل نفسهإ
ه وما عرض عن كالم اهلل وطلب هواأف ،نبه بكتابه القرآجاوأاهلل  همفهو قد استخار اهلل وكل   ،اهلل

 .ارة بالسوءم  هتواه نفسه األ

 بإخبار اهلل له كيف يكفر ،محد احلسن حقأ ن  أه ويشهد له بكتاباهلل  وخيهره من يستخري اهلل
  !؟عراض هبذا اإل يطلبها وينتظرهاماذا بعد كل هذا غري جهنم اليت و   !! وبشهادته
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ر وكر   ،وأجابه اهلل ،وعاد ،ل وأجابه اهللأوس عادمث ملا مل يعجبه اجلواب  ،ل اهللأيسنه أيعقل أ
ن أىل إذهب  ،هذا طريق ذات الشوكة والقلة ن  أل ؛ال ينفعهمر فلما وجد األ ،سبع مراتذلك 

 !!؟هو اليماين  ا  ن فالنأيستخري هل 

عن عندما ال يعجبه اجلواب يذهب ليسأل ( والعياذ باهلل)لعبة هل جواب اهلل وشهادته طيب 
هواه، وماذا ينتظر نفسه و ىل نفسه وملا تطلبه إ هالم اهلل ملا يوكلباهلل، هل يُ  ونيستهزؤ هل  ؟فالن 
 !!هنم بفعله هذا غري ج

 فماذا ينفعهم ؟  ،همعوجواب اهلل ال ينف ،دلة ال تنفعهماألكانت ذا  وإ

 [.حسبنا اهلل ونعم الوكيل 

* * * 

 !هل عرض أمحد احلسن املعجزة على املراجع 
عرض املعجزة  Xأن  السيد أمحد احلسن  -وحىت بعض املؤمنني رمبا  -قد يتوهم البعض 
 !!ك أمر حتديدها إليهم، وأما هو فدوره أنه ينف ذ ما يقرتحون ويطلبون ابتداء  على املراجع، وتر 

 :  بقوله Xولكن احلقيقة هي ما يوضحه السيد أمحد احلسن . هكذا قد يظن  البعض

احلجة  ن  أو  ،قوا طلبهم هلااليت عرضنا على بعض املراجع أن يوث   ،بالنسبة لقضية املعجزة] 
  .ببيان رمسي منهم ،عرف هبايُ 

ن وغري و ما كذابإواالستجابة كانت لبيان أهنم ، ب االنتباه أهنم هم من طلبها ابتداء  جي
ما إو . ال يستجيبون وهم  بعد أن خاطبناهم رمسيا  وهذا يتبني   ،ين وإمنا يريدون تضليل الناسجاد  

طريق  ألهنم حصروا ؛نون أهنم جهلةفهم هبذا يبي   ،ووثقوا طلبهم ا  رمسي ا  ن استجابوا وكتبوا بيانإ
  .بل هو طريق خمتلف فيه، بينما هو ليس الطريق الوحيد ،معرفة احلجة باملعجز
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محد أفكانت االستجابة من  ،ال نؤمن إال أن يأتينا باملعجزة :قالوا للناسووكالؤهم املراجع 
  :ن يوثقوا طلبهم لبيان أمرينأسن لطلبهم و احل

  .طلبهم وينشروه بني الناس كذهبم إن مل يكتبوا ويتبني   ،نو هنم  كذابإ: أوال  

وأما كونه ميكن  ،عرف بالنصاحلجة يُ  هنم جهلة وخيالفون األصل العقائدي وهو أن  إ: ثانيا  
فكيف جعل املراجع الطريق الوحيد ملعرفة احلجة هو إظهار  ،عرف باملعجزة فهو خمتلف فيهأن يُ 

 !؟املعجزة 

 جاء وعرض على املراجع ابتداء   سنمحد احلأ على بعض من يكذبون ويقولون إن   هذا ردٌّ 
 [. معجزة طلب أي  

* * * 

 :(عليهم السالم) ة املهدينيحجيّ
ووجوب طاعتهم، من مجعني أجية املهديني صلوات اهلل عليهم حياول البعض التشكيك حب

 !!نفى إمامتهم  Xحبجة أن  اإلمام الصادق مامتهم، إلتشكيك بخالل ا

يا ابن رسول اهلل إين : Xللصادق جعفر بن حممد قلت : عن أيب بصري، قال) :والرواية
: إمنا قال: Xيكون بعد القائم اثنا عشر إماما ، فقال الصادق : أنه قال Xمسعت من أبيك 

اثين عشر إماما ، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا : اثنا عشر مهديا ، ومل يقل
 .(4)( ومعرفة حقنا

ن كتب الدعوة اليمانية املباركة تعرضت هلذه الشبهة وأجابت عليها وبالرغم من أن  الكثري م
، إمنا كان يف الرواية ليس بصدد نفي إمامة املهديني  Xبكل وضوح، وأن  اإلمام الصادق 

                                                           

 .458ص: كمال الدين ومتام النعمة  .4
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أليب بصري الناقل للخهر، وأما هل أن  هلم مقام اإلمامة أم ال  Xبصدد تصحيح قول أبيه الباقر 
 .وبي نت أهنم أئمة أيضا  فقد تكفلته روايات عديدة 

بنص الكتاب الكرمي مل متنع اتصافه بالتشيع  Xكما أن  مرتبة اإلمامة اليت ناهلا إبراهيم 
  .، بنص الروايات الشريفةخلري اخللق بعد رسول اهلل 

وعلى كل حال، األجوبة عديدة وواضحة ومنشورة يف كتب الدعوة اليمانية املباركة، لكن 
 :ملثل هؤالء، ومن وجه آخر، يقول Xسيد أمحد احلسن لننظر إىل إجابة ال

يعين  ،(هلل سبحانه ي كوهنم حججا  أ) ال تنقض حجيتهمة املهديني مامإمسألة نقض ] 
بنفي  ممامة عنهم فهذا لن ينفعهنفي اإل وارادأ مهنأفلو ا ، مامإن يكون احلجة أ ليس ضروريا  

فهل  ا ،مامإحجة اهلل وليس  Xفيونس  ،اهلل حجج مهنأالذي يلزم به العباد طاعتهم وهو القدر 
فهل ال جتب  ،ئمةأحجج اهلل وليسوا فهم  ،عليهما السالمحيىي و زكريا ومثله ؟  ال جتب طاعته

 .مامة مقام؟ اإل طاعتهم

: وهو ئا   لك شيبني  أُ ن أردت أولكن  ة املهديني،دلة كثرية تثبت إمامأهناك  ن  أوبالرغم من 
بينما هذا غري  ،مامة عن شخص ينفي كونه حجة اهللنفي اإل ن  أيعتقدون  هنمأل ؛هؤالء جهلة ن  إ

هو حجة اهلل وخليفة اهلل وجيب طاعته مثل آدم ويونس  ا  ن شخصأن تثبت أفممكن  ،صحيح
 .ولكنهم ليسوا أئمة وحيىي وزكريا 

ذا هم وهل ا ،مامإن يكون أاحلجة املعصوم البد  ن  أفيعتقدون  ئا ،يعرفون شي هؤالء جهلة ال
نسان حجة اهلل كون اإل  ن  أىل إال لو كانوا يعرفون وملتفتني إو  ،مامة عن املهدينيحياولون نفي اإل

هنم كانوا سيعرفون أل ،مامة املهدينيإضوا لنفي ملا تعر   ماما  إن يكون أيلزم بالضرورة  وخليفة اهلل ال
هنم حجج أها روايات نصت على تثبتأمامة املهديني لن ينفعهم يف نفي حجيتهم اليت نفيهم إل ن  أ

 .مرضوا هلذا األملا تعر   وبالتايل لو كانوا يفقهون شيئا   ،ئمةوصياء الرسول بعد األأئمة و اهلل بعد األ
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هنم حجج اهلل انتهى أفإذا ثبت  ،هنم حجج اهللأثبات إهو كما هو واضح، مقدار احلاجة  و 
 [. هذا زائد عن املطلوب ،ال مأمامة ي هلم مقام اإلأئمة أفالنقاش يف كوهنم  ،مراأل

* * * 

 !اخلروج يف رواية اليماني 
خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة، يف شهر  )...: Xمام الباقر قال اإل

واحد، يف يوم واحد، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا  فيكون البأس من كل وجه، ويل ملن 
ى من راية اليماين، هي راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم، ناواهم، وليس يف الرايات راية أهد

فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماين فاهنض إليه فإن  رايته 
راية هدى، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، ألنه يدعو إىل احلق 

 .(4) (وإىل طريق مستقيم
ما قبل ذلك فال وجوب لطاعته نصرة اليماين مشروطة باخلروج للقتال، وأ ن  أيفرتض البعض 

 .فضال  عن نصرته، هذا ما يزعمه البعض
إهلي، واخلليفة اإلهلي طاعته ونصرته اليماين خليفة وحجة  ن   أرواية اليماين تبني   ن  أوبرغم 
نصاره يف  وأ Xأمحد احلسن سيد وضحه الهو ما أول حلظة يبتدئ فيها دعوته، و واجبة من أ

إىل خطأ هذا الفهم لرواية اليماين ن يلفت نظر طالب احلق أ أال يفت Xكتب كثرية، ولكنه 
 :أيضا ، يقولبصيغة السؤال 

إذا خرج فيجب النهوض أن  اليماين صاحب راية، أي قائد جيش، وفيها أيضا  الرواية فيها ] 
 [. يقاتل مع قائد وهو مل يبايعه من قبل ويؤمن به ؟ ا  شخص له أي القتال معه، فهل يعقل أن  

، يبتدؤون (اليماين واخلراساين والسفياين)الثالثة أي  ن  أرواية الالبعض يفهم من  ن  كما أ
 .هنم خيرجون يف يوم واحد حبسب نص الرواية؛ أليف يوم واحدن رو ويظهدعوهتم 

                                                           

 . 1 ص: لنعماينلغيبة ال .4
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حدة ابتداء دعوهتم الناس للقتال وبني و وحدة زمن خروجهم ال مالزمة بني ن أ وواضح
 .كيدألقتال بكل تلاليت تسبق اخلروج لالنضواء حتت راياهتم، و 

  :يقول ملثل هذا السائل Xوكان 
ن ساعة يهل تظن أهنم يظهرون وجيهزون جيوش ويتقاتلون جبيوش جرارة خالل أربع وعشر ] 

 [. ؟ هل العقل يقبل هذا الفهم ؟ مثال  
* * * 

 !فإذا رأيتموه فبايعوه 
إذا رأيتموه ف: ).. قالأنه ، Xاملسلمني على نصرة املهدي  وهو حيثُّ  عن رسول اهلل 

 .، وهذا املعىن ورد عند الشيعة والسنة(فإنه خليفة اهلل املهدي على الثلج فبايعوه ولو حبوا  

ميان به، وال بيعة وعلى ضوء هذه الرواية، يشرتط البعض رؤية املهدي بالعني قبل بيعته واإل
يف " رأيتموه"رؤية بالعني واللقاء به، ويعتقدون أن  هذا الشرط يفرضه لفظ الدي بنظرهم قبل للمه

 .احلديث

 :Xوعن جواب هذا التساؤل، قال السيد أمحد احلسن 

مليارات  ةيبايع سبع ن الأ هل يعقل مثال   ، وإال  "يتموهأر "ه بعض يكفي يف حتقق آذا ر إ] 
ئة ام ؛يحتاج هذا من الوقتسوكم  ؟ فردا   ه مواجهة فردا  رض حجة اهلل حىت يروننسان على األإ

 [. ؟ كثرأم أ ،ئة سنةامئتني ثالث م

* * * 

 :اإلرسال من ايليا
 :واضحة عندي، لذا سألت Xمل تكن قضية اإلرسال من نيب اهلل إيليا 
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يف التوراة واإلجنيل والقرآن  Xاملهدي مام ة ما موجود يف كتاب وصي ورسول اإلمبراجع
رسال لة اإلأولكن قد تبدو مس ،واضحة Xرسال من عيسى لة اإلأمس ،ك رسالة اهلدايةكذلو 

 ؟ يليا ليست كذلكإمن 

 :  Xفقال 

 .فيها شكالإ اليليا مرفوع وهم ينتظرونه مسألة إ ن  أمسألة  ؟ من التوراة ا  هل تقصد نص  ] 

 . رسال منهمإهو  Xمام املهدي رسال اإلإ ن  أرسال املقصود هو اإلو 

مام ن لإلاتابع عليهما السالميليا وعيسى إن  إ :باختصارم نقول هل ،نيلمسلملنسبة لوبا
باعتبار ؛ Xمام املهدي مرسلني ملن يرسله اإل يضا  أفعندما يرسل هو يكونون هم ، X املهدي

 [. عوان لهأو  ،ن لهاتابع اهنمأ

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :احملطة الرابعة

 عقائدهمما يتعلق باملخالفني للدعوة احلقة و

 !!عقائد مبتدعة لشيعة املراجع 
ويتحدثون بالعقيدة، فيا هلا من مصيبة، فاملعصوم عندهم  الدهر بثلة من اجلهلة،نا أفاج

رميه للسباع وعدم أكلها له، طبع قدمه باحلجر الصلب، حتدثه بكل لغة، : يعرف بأُمور أمهها
 .اخل.... ليس له ظل أينما مشى، 

فهذه هي خصاله اليت يتصف هبا على الداوم، وليس  ،رف به املعصوميصورون هذا قانونا  يُع
 .ته سبحانهئعلى سبيل املعجز الذي قد حيصل وقد ال حيصل وفق مشي

العاصم ألُمته من الضالل على حد  وأما شهادة اهلل خلليفته بصدقه، وكتاب رسول اهلل 
يائه، وأما أقوال كبار علماء الشيعة قوله، وعلم املعصوم وإحكامه ملتشابه دين اهلل من ألفه إىل 

العاملني الواضحة يف أن  النص والعلم أساس معرفة املعصوم وبه امتازت الشيعة عن غريها من 
 !!الفرق، فهذا كل ه ال قيمة له بنظر هؤالء األدعياء 

 :Xوعن املوقف من هذه العقائد املبتدعة، قال السيد أمحد احلسن 

  .ن عارضت الواقعإرواية و  ي  أالعقائد ال تؤخذ من  ن  على األنصار أن يعرفوا أ ]

 :املعصوم له خصال وصفات ن  إهذه رواية تقول  :تيهم بعض املعممني اجلهلة ويقولون هلمأي
يت أن تأليس معجزة وقتية ممكن  وذلك ،ويعرف كل اللغات ،ويؤثر قدمه باحلجر ،ليس له ظل
 .هكذا يقولون .ليفة اهللبل خصال وصفات ثابتة خل ،ذن اهللإوممكن ال ب

 . بلهأال إوال يقول به  ،ويناقض الواقع بوضوح ،وهذا باطل
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مل حيملوا يف   املعصومني ن  أيعتقدون فهل هم  ،خذ منها عقيدةؤ رواية ت  فلو كل  ال  إو 
 !أيضا  ؟ على بعض الروايات رحام بناء  األ

 ،من روايات هكذا اعتباطا   العقيدة ال تؤخذ ن  إ: ، هينصار قاعدةألا يعرفهن أريد أُ ما 
فرق بينه  ومن يقوهلا باطل ال ،هذه الكلمة باطلة. نصار حنن نقبل كل روايةال يقول األ: أيضا  و 

فرق بينه  فمن يقبل روايات الغالة وروايات باطلة ال. ل حممد باهلوىآوبني من يردون روايات 
 .ل حممد روايات حمقة آل وبني من يرد  

يتكلم كل  ،باحلجرقدمه يؤثر  له،ظل  ال) حل ي املعصوم هبذه الصفاتاالعتقاد بت مث إن  
ا هو السؤال الذي عامل عقائد شيعي يقول هبذه العقيدة ؟ هذ يوجدهل  على الدوام،( اللغات

 .هذه هي صفات املعصوم ن  أه ملن يدعي يوج  

فكيف اعتقدوا  ،ديعتقد هبا علماء العقائ حاد مرتوكة الآتون مبجرد روايات أييف احلقيقة هم 
  !؟خطري  عقائديمر أ ووه مت  ذلك ساسأي أهبا وعلى 

هبذه العقيدة  X ذا مل تكن عقيدهتم صحيحة سيكونون من احملاربني للمهديإ ،وبالنتيجة
 ،ن يثبتوا هذه العقائد بالدليل املقبول حسب منهجهم وهو الدليل القطعيأ وال  أالبد ف ،الباطلة

بل  شيء من هذا،ي أميلكون  وهم ال. و دليل عقلي صحيحصريح أآن و قر أروايات متواترة أي 
 ،بل وتوجد روايات ضدها متاما   ،علماءهم يردون هذه الروايات وهي غري قابلة لالعتقاد هباإن  

 . أيضا  والواقع ضدها 

 اذن للعصإفما حاجته  ،قدمه تؤثر باحلجر ن  أ -مثال   - Xصفات موسى ذا كان من إف
 !؟ فماذا يفعل باملعجزات ،رت باحلجر يف قصر فرعون على قوهلمث  أس قدمه ليأوغريها ؟ 

رضيات بيوت الناس بأقدامهم أبون خير   (وحاشاهم)من سريهتم أهنم  كانهل   ،ئمة مث األ
يعين   أصال ،تستحق الرد  واهلل هذه تفاهات ال! ؟نتيجة طبع أقدامهم باحلجر، كما يصو ره هؤالء 
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ب ميشي وخير   (بلدوزر) هل هو؟ على الدوام  تؤثر باحلجره قدم ن  أ مامكيف تكون صفة اإل
 !؟ هذه التفاهات ؟ ما والشوارع الناسبيوت 

 ؛Xبعقائدهم الباطلة هذه ميه دون من اآلن لقتل اإلمام املهدي  هؤالء املعممني اجلهلةإن  
يقولون خترهبا، سوفة و رضية مسجد الكأقدمه ب ومل تؤثرى يف مسجد الكوفة وصل  غدا  ذا جاء ألنه إ

مسجد الكوفة يف ميشي  ملا ا  إال مهدييريدون ، فهم ال Xمام املهدي اإلهو للناس هذا ليس 
ل تبد  أن الناس  وعلى ،رضيةبقدمه اليت تؤثر باألاملسجد رضية أ يكس رفإنه ىل املنهر إمن الباب 

 !!؟مام هذه صفة لإلإن  هنم يقولون أل ؛يكس رهابدوره وهو كل ُأسبوع كحد أقصى، رضية  األ

ومع  ،قومه( لعنه اهلل)فرعون  هم هبذه السفاسف يستخفون الناس كما استخف   ،وهكذا
 .هؤالء السفهاء لرد   قل بالقراءة والتفكري قليال  نفسهم على األأيتعبون  نصار الاألفإن  سف األ

 ة ورمبا الل مر  معجزة حتص توليسثابتة للمعصوم على الدوام، هنا صفات إتيكم يقول أمن ي
، فعليه أن يقدم دليال  موسى احتصل مع غريه مثلها مثل عص حتصل ورمبا حتصل مع حجة وال

وهذه  . أو دليل عقلي قطعيقطعي الداللة و قرآن أما روايات متواترة إ: كما بينتوهو  قطعيا ، 
 .كلها غري موجودة عندهم

زمة هنا صفة مالفهاء دليل قطعي على أمن هؤالء الساملطلوب  ،قول لكمزوا فيما أافهموا ورك  
  .فالفرق شاسع ،هنا حدثت مع حجة من حجج اهلل مرةللحجة وليس أ

 .نصار كيف يتعاملون معهمن يعرف األأوالبد  ،هؤالء جمموعات من اجلهلة

 تهنا ليسأل ؛بتسامحيتعاملون معها  التوهنم هبذه الروايات أنصار عندما ياألباملفروض و 
 .ال بدليل قطعيتثبت إ والعقيدة ال ،روايات عقيدةهي  ، إمناروايات فقه الروايات مالحم و 

هل تتوفر هذه  :وبعدها يكون الكالم ،الدليل من منهجه على عقيدتهخصمكم م ليقد  
 ؟ م الأ ،الصفات خبليفة اهلل املوجود
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ت شكاالإنصار بالرد على تغلقوا الثغرات اليت عند بقية األن أالبد  نتم وفقكم اهللأ
 [. ن لنبدأ باجلديدشكاالت املوجودة اآلنصار بالنسبة لإلن األن يتحص  أفالبد  ،املخالفني

عاله،  ملشار إليها أي رواية كيفما كان، واتصاف املعصوم بالصفات اأخذ العقائد من أوعن 
ا د الدعوة اليمانية املباركة بعد أن أحاطت أدلتهمنهم لر  كما يروق لبعض املهرجني فعله، سعيا  

  :Xعناقهم، قال بأ

هل ف ،مينون باألرحام ويولدون من الفخذ األال حيمل ئمة األإن  هناك رواية تقول  ]
من علماء العقائد عند الشيعة  نْ ؟ مَ  باهلوىصارت عندهم لة أاملس ن  إأم ؟  هؤالء أيضا   يعتقد هبا

 !؟ عندهم خذ منها عقيدةؤ رواية ت ي  أ؟ هل  هذه عقائد ن  أيقول ب

 [. ؟ هبذه العقائد واتأين أمن  مفه ،وال حنن هذه عقيدتنا ،لماء الشيعة هذه عقيدهتمال عف

 :أيضا   Xوقال 

 وما ،رض الرخوة ويؤثر باحلجريؤثر باأل وال ،ظل له من صفات املعصوم ال ن  إ :يقولون] 
 ؟ ن نعرفه هباأدامت هذه صفاته فنحن نريد 

 :أسألوهم

نه كلما بدل أي أ ،ليس هلا ظل يضا  أمالبسه  مأ ،هل فقط جسم املعصوم ليس له ظل
 !!؟ املالبس اليت يلبسها ليس هلا ظل ن  إمالبسه ف

يؤثر بالرمل ويؤثر  ال يضا  أمام نعل اإل ن  أم أ ،يؤثر فقط قدمه بالرمل ويؤثر باحلجر وهل ال
 !!؟ باحلجر

 ،عجزات وقتيةكما يقولون وليست م  مام مالزمة له دائما  مور صفات لإلذا كانت هذه األُ إو 
رضها أمام و ماكن العامة اليت يدخلها اإلطبع قدمه باحلجر يشمل بيوت الناس واأل فهل مثال  

 !!؟ م الأ ،مفروشة باحلجر
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هل الدار لتبديل أقدامه باحلجر ويضطر أرضيته بطبع أب ر  ىل بيت خيُ إمام وهل كلما دخل اإل
رضيات بيوت الناس أ ن  أم أ !!؟ م الأ ،مام عن ختريبه لدارهموهل يعوضهم اإل ،رضية البيتأ

يعين حتصل معجزة عكسية  !!مام ؟املكسوة باحلجر مستثناة من هذه الصفة اليت يتصف هبا اإل
  .يطبع قدمه باحلجر يف بيوت الناس ل صفته املالزمة له فالمام تتبد  اإل ن  أوهي 

و أا ترد الروايات م  إيس لأ ؟ ذا خالف ظاهر الروايات ظاهر القرآن الواضح ماذا نفعلإ واآلن،
 ؟خيالف القرآن يقولون ما هنم الأل ؛خالفه مروا بالعرض على القرآن وترك ماأئمة ليس األأ ؟ لو  تؤ 

وليس  ،خرين بالصفات اجلسمانية االنسانيةو خلفاء اهلل بشر يشاركون اآلأاحلجج  ،طيب
َا أَنَا َبَشر  م ثْ لُ ﴿هلم صفات خاصة حبسب القرآن  َا ِإهَلُُكْم إَِله  َواِحد  َفَمن  ُقْل ِإمنَّ ُكْم يُوَحى ِإيَلَّ أمنَّ

  .(440: الكهف) ﴾َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء رَب ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاحِلا  َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَب ِه َأَحدا  

 ؟  م الأ ،خالصه ترافقه هذه الصفات االعجازيةإن يرتقي بعمله و أوهل احلجة قبل 

 ،دثحت هنا معجزات وقتية قد حتدث وقد الأ مر وتبني  م وانتهى األغزهل وانقض ،ال :الوان قفإ
  .حال وزمان وليست صفات جسمانية مالزمة للحجة يف كل  

ىل مقام إخالصه ويرتقي إتحن يف هذه الدنيا ويثبت ن ميُ أنعم هي مرافقة له قبل  :الوان قإو 
يؤثر قدمه باحلجر على الدوام وليس له  نهأو ،  هذا العاملجب باجلسد يفن حُ أله للرسالة بعد يؤه  

 .م باعتبارها صفات جسمانية مالزمةظل على الدوا

 !!ل بآيات معجزة مالزمة له على الدوام ؟نسان وهو مفض  االمتحان هلذا اإل فأين إذن

كاملؤمن   جر والثواباأل عطى هذا احلجة الذي رافقته املعجزات ابتداء  ن يُ أمث هل من العدالة 
ل فض  ن يُ أعن  هذا فضال    ،كما رافقت احلجة  ترافقه املعجزات ابتداء   الذي ميتحن بالشهوات وال

ذا كانوا يدخلون إ؟ كيف تكون العدالة بني اخللق يف دخول االمتحان  ذنإين عدالة اهلل أ؟  عليه
ن جيد أيه سئلة وعلجابات فقط األخر ليس عنده اإلواآل ،جابات وزيادةحدهم بيده اإلأو 
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عظم من املسكني أ ا  جر أعطى ن بيده االجابات يُ أل الذي فض   ن  إواملصيبة  ،جابات بنفسهاإل
 !؟ جاباتله اإل لم ومل تعطَ الذي ظُ 

مياهنم إبل وعن عدم  ،هذه العقائد تكشف عن خواء عقول من يعتقدون هبا ن  إ ،يف احلقيقة
 [. بالقرآن وبعدالة اهلل سبحانه وتعاىل

* * * 

 !!ياء علم أعماهم احلسد أدع
عهر بعض الفضائيات ث عن الدعوة اليمانية احلقة ، وصار يتحد  خريا  بصبص بعضهم بذيله أ

ت ىل سلسلة مناظراسنني وهم يدعوهنم إ Xمام املهدي وقد حب ت أصوات أنصار اإلجورة، املأ
ولكنهم يرفضون  ، وال زالت الدعوة قائمة ،ىل الناسمن خالهلا احلقيقة إنكشف علمية وحمرتمة ت

، وكإجياب تقليد غري يضا  ذيبهم للدعوة املباركة بال دليل أكتك  ،وكعادهتم بال سبب وجيهكل مرة 
 .املعصوم الذي صو روه عقيدة للناس وبال دليل كذلك

 :Xمحد احلسن حال هؤالء وأساليهم، حيدثنا السيد أوعن 

  :هم كما يقول الشاعر] 

 يبصبص اهلر من قدامها الذنبا.. .ساد خادرة يل واآلليف ظلمة ال

نصار يف  تغييب األال  إجيدون  فال ،فضحونهنم يُ أل ؛نصارهم خيافون من مناظرة األف
بعدها خيرجون  ومن مثَّ  ،نصارهمأوصياء و نبياء واألسالفهم مع األأساليب أواستخدام  ،السجون

 .لتضليل عامة الناس

سالفهم أكما حصل مع خرة  خسارة الدنيا واآلنتيجتهم  ن  ألعلموا  ،ولكنهم لو كانوا يعقلون
 .ساليبوصياء بنفس هذه األنبياء واألالذين حاربوا األ
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مة نصار مناظرة منظ  اظرة األميكنهم من فهم ال ،هم سيبقون هكذا يسلكون هذا السبيل
ذياهلم أسيبقون يبصبصون ب. س االشهادو فضيحتهم وبيان جهلهم سيكون على رؤ  ن  أل ؛ومنهجية
  .ة الليل لتضليل الناسيف ظلم

مث ننتقل  ،تعالوا ملناظرة منهجية حبلقات تبدأ مبناقشة عقيدة املهديني :ال فلو قلت هلمإو 
ون بتطبيق املنهج على احللقة الثالثة تك ومن مثَّ  ،للحلقة الثانية نناقش فيها منهج معرفة احلجة

أو يؤمنون ، تهم وفضيحتهم حتميةهزمي ن  أهنم يعلمون أل ؛لن جييبوكم، محد احلسنأن املصداق اآل
 .مبا تؤمنون به

، اخل ...ا  وجدلي ا  وبعيد ا  ن يكون موضوع النقاش فرعيأعندما يناقشونكم ولون حيا هلذا دائما  
 .يبتعدون عن النقاش العلمي املنهجي

  . عماهم احلسدأهم سبحان اهلل 

وكالمها ضد  ،يعوكان يلتقي به مذأحدهم يف إحدى القنوات، رى أقبل سنوات كنت 
 :لصاحبهقال مث  ،منها شيئا   أفقر كتيب، حد  أمن  ا  وراقأ ا  املذيع كان مستنسخ، و الدعوة وحمارب هلا

نه عنده شيء من العلم يضلل به أيقصد ، كلمة هبذا املعىن، كانت  قيهو فأالرجل عامل  ن  أيبدو 
 .هذا ما كان يقصده الناس

املذيع حبيث انتفض على ، نكرهاأ هذه حىت عماه احلسدلشدة ما أولكن صاحبه الشيخ 
، يفهم شيء ال، يعرف شيء ال، علم ي  أليس لديه "، كررها عدة مرات، "...الالال" :وقال له

 [. تعبرياته هذه تقريبا  ، كانت "موربسط األُ أيعرف ال نسان عامي إ

* * * 
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 !يزعم بعضهم أنه ال يعرف علم املنطق 
هذا، . يعرف علم املنطق محد احلسن ملأن أ( الشيوخعلى  وهو من احملسوبني)يهرج البعض 

والدراسة فيها تقبل بني طلبتها حىت من مل يتخرج من الدراسة االبتدائية، عندهم احلوزة العلمية و 
مطلع الدراسة احلوزوية س يف در  يُ فإنه لمنطق ل على مراحل متعددة كما هو معلوم، وبالنسبة

هناء االبتدائية ميكنه استيعابه وفهمه  يتوفق إلا، وهذا يعين أن  من ملوحتديدا  يف السنة األُوىل منه
 .فضال  عم ن سواه

 :يف رد مثل هذا الكذب Xمحد احلسن من السيد أمسعت وعلى أي حال، 

ق صد  ن يُ أهل هناك شخص عاقل ممكن ف ،محد احلسن خريج كلية هندسة مدنيةأطيب ] 
هل  !بينما يستطيع فهم املنطق خريج االبتدائية ؟ ،طقال يستطيع فهم املن ا  مدني ا  مهندس ن  أ

بوا كذبتهم رت   واقل كانعلى األ؟  كيف يكذبون  ا؟ حىت كذب ال يعرفو  هؤالء لديهم ذرة عقل
 [.عقل ن تُ أبصورة ميكن 

* * * 

 !!أسئلة طرحها عليهم للنقاش وال من جميب كالعادة 
 أوليسوا هم علماء ؟

 احلسن رجل عامي وال يعرف حىت أبسط األُمور ؟إن  أمحد : ويقولون ألتباعهم

إذن، أجيبوا أسئلته، وال أقول رد وا على كتبه اليت قاربت اخلمسني إصدارا  يف شىت جوانب 
 !املعرفة الدينية، وهي منشورة بأمجعها يف موقع دعوته الرمسي، وميكنكم حتميلها وقراءهتا جمانا  

حها يف صفحته الرمسية يف الفايسبوك منذ أشهر، سأنقل دعوته لكم إلجابة أسئلته اليت طر 
 !!فلماذا تلوذون بالفرار أو تكتفون بالصمت أمام من ال يعرف أبسط األمور 
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شبهات امللحدين هلا متام الصلة بمواضيع  علما ، إن  األسئلة اليت سنقرأها اآلن هي يف
 :دعوته هلم علوم، وهذا نص  ، وهو موضوع يف غاية األمهية كما هو موإثبات وجود اهللوإبطاهلا 

  .سأحاول أن أطرح مواضيع علمية مرتبطة باخللق وبإثبات وجود إله أو عدمه ]

هذه املواضيع العلمية مهمة، وما أجده يف الساحة العلمية أن  اإلحلاد منتصر علميا  وبفارق  
سلمني الشيعة كبري جدا  على من يدعون متثيل األديان، فهؤالء الذين يسموهنم علماء سواء امل

والسنة والوهابية أم املسيحيني أم اليهود يردون على مواضيع علمية دون فهم ما يطرحه علماء علم 
األحياء التطوري وغريهم أصال ، فهم كمن أساء مسعا  فأساء إجابة، وهلذا فقد كتبت كتابا  هو 

أو رياضيا  ونظريا ، وإن شاء  مكتمل اآلن تقريبا  وناقشت فيه أهم النظريات العلمية املثبتة جتريبيا  
اهلل سوف أنشره عندما أجد أن  هناك من هم مؤهلني معرفيا  لفهم ما كتبت؛ ألنه حيتاج اطالعا  

واالركيولوجي  ،والتاريخ القدمي( أو تاريخ األرض)اجليولوجيا التارخيية  :ال بأس به على علوم مثل
 ،(علم الكون)والكوزمولوجي  ،النظريةوالفيزياء  ،وعلم األحياء التطوري ،(علم اآلثار)

 .وغريها ،والفلسفة ،والطب ،وعلم اهلندسة اجلينية ،واالنثروبولوجي

 :أسئلة للنقاش

و كما أواملسيحيني بنظرييت النشوء واالرتقاء  ،راء علماء الشيعة، السنة، الوهابيةآهي  ما
 ؟ و نظرية دارونأيعرفها عامة الناس بنظرية التطور 

 منكرها العلمي عليها ؟هو رد  وما

 ؟ له ضمن حدود احلياة األرضية ملن يقبلون نظرية التطورإثبات وجود إهو طريق  وما

 ؟ نانيةما هو رأيهم بنظرية اجلينة األ

حد أبعاد يف هذا الكون، أكثر من أربعة أم ووجود أو نظرية أغشية ما هو رأيهم بنظرية األ
 ؟ نحىت اآل عشر بعدا  
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م أن نظرية أعن أصل الكون وبدايته و  طرحه بروفسور ستيفن هوكنج أخريا  ما هو رأيهم مبا 
 ؟ ن لتفسري ظهور الكون من العدماونظرية الكم كافيت

الطاقة السالبة يف الكون و جمموع الطاقة املوجبة  هو رأيهم مبا يقوله علماء الفيزياء بأن   ما
  ؟ املادي يساوي صفر

يقولون  أي مثال   بل امجاليا   ،دقيقا   يد منهم تارخيا  ر أوال  ؟ مىت عاش آدم يف هذه األرض
 .و ماليني السننيأو مئات آالف أعشرات آالف 

 ين وقع طوفان نوح ؟أ

يقولون عشرات آالف  أي مثال   بل امجاليا   ،دقيقا   ريد منهم تارخيا  أوال ؟ مىت وقع طوفان نوح 
 .و ماليني السننيأو مئات آالف أ

 ؟ وج كاجلبال كما ذكر يف القرآنوكيف كان امل ،وكيف وقع

 هل مشل الطوفان كل األرض ؟

 حياء على األرض بطوفان نوح ؟هل هلك كل األ

و على األقل احليوانات أنه مشل كل األرض وهلكت كل الكائنات احلية أكان جواهبم   وإذا
رتاليا فما هو تعليلهم لوجود حيوانات اجلزر املعزولة فيها فقط مثل جرابيات اس ،على األرض

 ؟ يف مدغشقر وكثري غريها  fossaوحيوان الفوسا

وهلذا فعلى من يدعون متثيل األديان  ،نكار وجود اهللإو أ بإثباتهذه األسئلة العلمية مرتبطة 
و نصوص دينية ظنية أوليس أجوبة روائية  ،جابتها كلها بأجوبة متوافقة مع العلم احلديثإ

بشكل قاطع، كحقائق التاريخ اجليولوجي  ع املثبت علميا  الصدور أو الداللة ومتعارضة مع الواق
ألهنا  ؛لن تؤو  أو أ ،هنا غري صحيحةأما إ ؛حتتويه طبقاهتا، فهكذا نصوص دينية لألرض وما

 .تعارض حقائق علمية ثابتة
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هنم عاجزون أوأعتقد  ،املطلوب من فقهاء األديان إجابات علمية على األسئلة أعاله ،إذن
ي إجابة علمية ذات قيمة، بل كل ما اطلعت عليه وجدته عبارة عن فهم خاطئ عن طرح أ متاما  

نظرية التطور تقول كذا  ن  أيفرضون  هنم مثال  أأي  ،للمسائل العلمية وردهم على فهمهم اخلاطئ
هنم يردون على أيف حني  ،نفسهم قد ردوا على نظرية التطورأويعتهرون  ،ويردون على هذا القول

 .اطئ لنظرية التطور وليس على ما تقوله نظرية التطور حقيقةقوهلم وفهمهم اخل

هذه املرحلة اليت نعيشها اليوم وما هو مطروح يف هذه املواضيع العلمية املرتبطة  ن  أما أعتقده 
هنم علماء أبالدين وبإثبات وجود اهلل سبحانه أكهر بكثري من هؤالء الذين يدعون  مباشرا   ارتباطا  

 األديان،

فقهاء الشيعة والسنة واملسيحيني اليت اطلعت عليها هي كتابات وأقوال  وأقوالوكتابات 
 ،كثرأوخلداع بعض اتباعهم املخدرين والراضني باجلهل ال  ،ساذجة صاحلة للتسويق احمللي فقط

حياء التطويري وعلم اجلينات بشكل جيد على علم األ مطلعا   ن تقنع ردودهم شخصا  أوال ميكن 
 .كثرأج وجهال وكذابون ال هنم سذ  أبل سينظر هلم على  ،والفيزياء مثال  

سأناقش لكم بعض أقواهلم وكتاباهتم يف هذه الصفحة لتطلعوا بأنفسكم على  ،ن شاء اهللإو 
 ،محد احلسنأملواجهة  علميا   وستعلمون ملاذا هم ال جيدون طريقا   ،مستواهم العلمي وما حيسنون

محد أرية موالية هلم للهجوم على مكتب ىل الكذب واالفرتاء أو االستعانة بقوات عسكإفيلجئون 
ن فالسبب اآل ،محد احلسن بقوات عسكرية ضخمةأو اهلجوم على بيت أ ،احلسن يف النجف

 .بني الناس يفضحهم ويبني جهلهم محد احلسن ظاهرا  أن وجود أ سيتوضح لكم جبالء وهو

 .هم العلمي والفكريءالصفحة خوا ن شاء اهلل يف هذهإوسأريكم 

ن أنه يؤملنا إمعي ويتعلموا ويقرؤوا، فواهلل  نفسهم قليال  أن يتعبوا أمتناه من املتعلمني هو أوما 
يقعوا ضحية ملاكر يستغل جهلهم مبسألة علمية أو دينية معينة فيبعدهم عن احلق كما هو حاصل 

 .د غري املعصوماليوم عندما خدعهم فقهاء الضالل بكذبة وجوب تقلي
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وإن شاء اهلل سأطلع على ما يكتب وأتفاعل  ،به هنا هم فليأتِ ئمن آرا معينا   ومن يتبىن رأيا  
 .معه يف كتابايت

وإن شاء اهلل  ،"اإلحلادوهم "منها بكثري أجبتها يف كتاب  وأكثروفيما خيصين فهذه األسئلة 
ى مناظرة علمية مع بروفسور ريتشارد سم  ن يأعلى ما ميكن  والذي حيوي أيضا   ،سأقوم بنشره قريبا  

وبروفسور ستيفن هوكنج وهو من  ،حياء التطويرية املعاصرينكنز الذي يعتهر من أكهر علماء األدو 
كهر علماء الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية ومتخصص يف علم الكون وله نظرية مثبتة يف أ

 .اشعاع الثقوب السوداء

ذا كانوا رافضني إهذه األسئلة كلها لتبدأ مناظرة بيين وبينهم فيها أنتظر رد املراجع على 
ن يستعينوا بأساتذة جامعيني لفهم هذه أوأقرتح عليهم  ،للمواضيع اليت طرحتها عليهم سابقا  

 [. يتعبوين يف املناظرة املواضيع واملصطلحات لكي ال

 دين ؟أين إجاباتكم، وال أقل دفاعكم عن دين اهلل أمام شبهات امللح

 !!حىت مىت يستمر مسلسل خداع الناس املساكني 

سؤاال  جديدا  يطرحه عليكم، عسى أن خيرتق  Xواآلن، يضيف السيد أمحد احلسن 
 :حجب الصمت، فينتفض أحدكم إلجابته، يقول

ن يتبادر لذهن أول سؤال ميكن أوهو  ،جابتهإهنم يستطيعون أعتقد ألدي سؤال هلم وال ] 
 ؟  ين خلق اهلل اخللقأ :ميانمنه اإلذا طلبت إنسان اإل

 . جابة هذا السؤالإتونا بأولي ،خذوا عشر سنوات وبعضهم لبعض ظهريأفلي

أو  ،ىل تعدد الالهوت املطلق كالوهابيةإما سينزلقون إ: مرينأجاباهتم لن خترج عن إكل 
 .سيعجزون عن البيان
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غري الوهابية له ض و تعر  أ ،جاب هذا السؤالأن ىل اآلإمنهم  ا  حدأجد أمل  احلقيقة، إين
هذا  ن  أل ؛وهذا يعين تعدد القدماء حتما   ،عن الذات ا  اهلل خلق اخللق خارج إن  : يقولونالذين 

 ا  واذا كان هذا اخلارج حادث ،تعدد الالهوت فإذا كان قدميا   ،و قدميأما حادث إخيلو  اخلارج ال
 .املطلق مر بتعدد الالهوتوينتهي األ ،لق وهكذا يتسلسلفأين خُ 

 حمال  صارت الذات  ن  أوهذا يعين  ،نه خلق اخللق يف الذاتإ :اجلواب الثاين احملتمل
 .يعين حدوثها ونقض الالهوت املطلق هوو  ،ادثو للح

 .س جوابا  ليكالم الوهذا  ،خارج عنه يف الذات وال فهو ال :مر الثالثما األأ

اخللق  ن  أ ا  جواب الوهابيني وجدت لبعض نعم ،لة يهربون منهاأهذه املس ،حسب معرفيت
 .ن يتعدد الالهوتأيهمهم  ه مقلوب والدينهم كل  كما هو معلوم والوهابية   ،خارج الذات

 .جابتهاإن عن و سئلة لدي مئات يعجز مثل هذه األو 

 على قتله، ضوا الدولةهدروا دمه وحر  أن أمحد احلسن بعد أنريد مناظرة  :بعضهم يقول
يف كتيب  وا على مافلريد   ن عن ردهاو يديهم وهم عاجز أجودة بني والكتب مو  ،يناظرون يف ماذا

موا يف الفضائيات سفهائهم تكل   وبعض ،بنفسييكتبون يستحق الرد سأرد  ما ن  وإن وجدت أ
نصار بتسجيالت فيديوية على الدعوة ورد عليهم األساذجة شكاالت لديهم من إ نوا ماوبي  

من وسائل النشر والتواصل على اإلنرتنت،  اوغريهك والفيس بو منشورة على اليوتيوب ومقاالت 
 ،لميةمور الع أهنم جيهلون أبسط األ  وتبني   ،شكالهتم خاوية بال قيمةإ ن   مستواهم وأوقد تبني  

عليهم  عندهم يف فضائياهتم ورد   هم طرحوا ما ها! محد احلسن ؟أ فبماذا يناظر هؤالء اجلهلة
 .موخوائهوكذهبم نوا جهلهم نصار وبي  األ

هل  ؟ زواج اليت محلها معههي األ وما، ين كان طوفان نوحأ :مثال   لتهمأيعين لو س
 ؟ لوجياو حياء واجلييكونون مضحكة لعلماء األ جابة بعلم له قيمة ويطابق الواقع واليستطيعون اإل

 .[ هؤالء جهلة عموما  



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  61

الناس  ملهذه األسئلة، بدل االكتفاء حبنفسهم علماء ون أن، هل سيجيب من يسم  واآل
ذا إنه الوحيد الذي جييب عن العظائم عنه أ ومن قالوا  ،ل حممدعلى رفض دعوة مياين آ

 !!لتموه عنها أس

* * * 

 ؟فهل انتهى األمر  Xقتل أسالفهم أبي احلسني 
يف بلد يد عي املسؤولون فيه أن  فيه حرية تعبري، ويعيش فيه اجلميع مبا فيهم األقليات الدينية 

ل أحد األنصار، كان مريضا  وكبريا  يف السن، جرميته بنظر السجانني أنه آمن بالدعوة براحة، اعتق
   !!اليمانية املباركة 

 :وعن سج انيه هين مسعته يقول عنحىت إ، X محد احلسنالسيد أعلى  كان عزيزا  

 [. شيء بسببه خسرون كلَّ يوس ،فعلونه ظلم عظيميما  إن  ] 

بذل السعي خوة مبتابعة موضوعه و بعض اإل Xاحلسن محد السيد أف على أي حال، كل  
 ،فعله ذنب ي  أوبدون  وعدوانا   ظلما  نه قد مت اعتقاله وأ فراج عنه،واالتصال ببعض املنصفني لإل

، إال أن  رمحة اهلل قريب .......ولكن قوبل سعي الساعني باستهزاء وسخرية وضحك من قبل 
 .ه سبحانهمن احملسنني، وفر ج اهلل عنه بفضله ورمحت

سيسطرها اليت   ،Xانتهى األمر واحلمد هلل، إال  أن  حافظيت ال زالت ختتزن بعض كلماته 
 :الزمن عارا  يلف  وجوه املعاندين، إذ يقول عن أذاهم له وألنصاره

شيء  أسو أحد لنا رمبا تكون أ ي  أ، ولكن نتيجة عداء جدا   ورمبا كثريا   ،حنن رمبا نصهر كثريا  ] 
 . خرويا  أُ م أ ا سواء دنيويا  ملن يعادين

خزاهم يف الدنيا أ اهلل ن  أم أ ،مرفهل انتهى األ ،يف صحراء Xيب احلسني أسالفهم أقتل 
 ؟ خرةواآل
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لكانت نتيجتهم خزي  ،خفوا جثتهأو  ،صحراء قتلوه يف ،محد احلسن وحيدا  أ ن  ألو  ،فواهلل
ىل هذه إهل هم عميان  ،جهلهمأما ف ،محد احلسن من اهللأن كان إخرة ولو بعد حني الدنيا واآل

 !؟الدرجة 

رهبوا كل من أو  ،لوا وحرقوا اجلثث وسجنواقتلوا ومث  ه  9 44فبعد الذي فعلوه يف حمرم عام 
مكانات دول، جيوش إاستخدموا . الذي فعلوه مل يطمس دعوة احلق كل  ولكن   ،يديهمأله اتط

كانت ولكن   ،سن وعشرات معهمحد احلأوللقضاء على  ،دول لطمس دعوة احلقعالم إ، و دول
 [. !! ية هلم لو كانوا يعقلونآليست هذه أ ،نوا بل فضحواهنم مل يتمك  أالنتيجة 

* * * 

 !وكان ما وعد، فهل تنفعهم عقيدة تقليد غري املعصوم شيئاً 
إهنم : )عنه Xعن املكان الذي كنت ُأحدثكم عنه، والذي قال السيد أمحد احلسن 

، كانت األوضاع هادئة، وإذا هبا تنفجر (صرفاهتم مع األنصارسيخسرون كل شيء بسبب ت
إهنم يعانون ويأن ون إىل وقت  : وتضطرب بشكل مفاجئ على مجيع املستويات، ال أبالغ إن قلت

 .كتابة هذه األسطر

 :Xفعادت يب الذاكرة إىل بعض قوله 

ليس أ ،قائلهمقال على الدعوة املهدوية كما  ورهمعلى ظه واحىت يسقط اآلن وافليضحك ]
ذن فليضحك حىت يسقط على إ ،ويقصد دعوة احلق ،بعض الدعوات املهدوية مضحكة ن  إ :قال

 ،باهلراء الذي يعتقدون به ويفرضون على الناس املخدوعني االعتقاد به وليبقى متمسكا  ، ظهره
هم تدل رواية قطعية الصدور والداللة بأيدي ية والآ فال ،وهو عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم

هذه القاعدة  ن  أمع  ،ىل العاملإ كذبة ومغالطة رجوع اجلاهل ال  إدليل عقلي  وال ،على عقيدهتم
ىل الظان يف إين جاءوا بوجوب الرجوع أفمن  ،نيفهم جمرد ظان   ،تنطبق عليهم حبال العقلية ال



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  64

يتعدى  حيان الكثر األألديهم يف  ما ن  أمع  ،لديهم ظنون ما ن  أهذا على فرض  ؟دين اهلل 
  .وهام كأحكام التلقيح الصناعي والصالة يف القطب وغريهااجلهاالت واأل

 !؟دري على ماذا يضحكون وهذا هو حاهلم أ واهلل ال ،كل هذا ويضحكون من دعوة احلق
 رمبا يضحكون فرحا  !  سقاطهإيدنا شيء متكنوا من أوهل يف  ،يديهم مل نسقطهأب ئا  بقينا شيأهل 

 .ني الذين يتبعوهنمبدوام خداع املساك

ن إبل لن تكون له هناية  ،هم غدا  ؤ اليوم فسيطول بكا فليضحكوا كثريا   ،على كل حال
 [. استمروا على حاهلم املخزي هذا

عن بعض املرو جني هلذه العقيدة من  X هومبناسبة ذكر عقيدة تقليد غري املعصوم، هذا قول
 :على املنابر والفضائيات

 تبني  . ال خيافون اهلل وال خيافون حساب اهلل ،مرهمأاعته عجيب ومج ........ن هذا اآل] 
فكيف يدعون  ،ا  وال نقلي ا  عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم بدعة وال دليل عليها ال عقلي ن  أهلم 

 .خذهتم العزة باإلمثأ ،ول الزمانأقريش  تيفعلون كما فعل ؟ الناس هلذه العقيدة

بني استنباط احلكم الفقهي وبني عقيدة وجوب حىت ن مييزو  سف اللألفهم ما الناس، وأ
 [.تقليد غري املعصوم اليت يدعيها مراجعهم 

زاعمني أهنا دليل كاف على ثون هبا ، اليت يتشب  (ىل العاملإرجوع اجلاهل )ما عن مغالطة وأ
 :يضا  أ Xجياب رجوع الناس اليهم، قال إ

ويضربون له مثال رجوع املريض  ،ىل العاملإرجوع اجلاهل  :عندهم دليل عقلي وهو] 
الكالم هنا يف الدين  ن  وهذا منقوض أل، ويعتهرون هذا دليال  على وجوب تقليدهم، للطبيب

مور الدين ولو أُ ون العامل الذي يرجع له خيطأ يف ن يكأحيتمل  مر الفاأل ،بديةنسان األوعاقبة اإل
 . تبعهبدي ملن يخطأه يعين اهلالك األ ن  أل ؛ئةابنسبة واحد بامل
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ن خيطأ يف أوميكن ن خيطأ يف تشخيص املرض، أالطبيب العادي غري املعصوم ميكن ف
ن يكون أمر غري ممكن أوهذا و فشل، أبسط العمليات اجلراحية فيها نسبة موت أولذا  ،العالج

 .ا  بديأ ا  نه سيكون هالكأل ؛بديةنسان األالدين ويف عاقبة اإليف 

وبالتايل فهي  ،ولكن العامل فيها هو فقط املعصوم ،ال فيهاشكإذه القاعدة ال علما ، إن  ه 
 ،يف غري الدين جيب الرجوع للظان   وال ،ونفهم ظان   ،دليل على تقليد املعصوم واحلجة فقط

 [.مور الدين فكيف أوجبوا الرجوع للظان  يف أ

* * * 

 !دليلهم على النيابة العامة 
مام م يف موضوع النيابة العامة عن اإلضهمن يراجع كلمات بع ن  ملا سبق، فإ استكماال  

هو  ما: ، والسؤال الذي يطرح نفسهاملزعومة، جيد قلة حياء بشكل مفضوح جدا   Xاملهدي 
 ؟ مامالنيابة العامة عن اإلدليل 

 :يقول Xعن هذا األمر كان 

 ،هكذا بال دليل ،(سويناها وصارت) :دليلهم كما يقولون بالعراقي ،رىأيعين حبسب ما ] 
 ال فما الدليل ؟إو  ،ا االدعاءعوا هذمر واد  لوا هذا األعم

حىت  فكيف بال ،حبسب قواعدهمقطعي دليل إىل وحيتاج  ا  خطري  ا  عقائدي ا  مر أليس هذا أ
حدة مسندة ومتنها توجد حىت رواية وا ال، واحلال أنه مر العظيمرائحة دليل خاضوا يف هذا األ

 [. هم على اهللأجر أفما  ،مرعلى هذا األ يدل  

 :Xالذي ارجع فيه شيعته اىل رواة احلديث، فقال  Xفسألته عن توقيع االمام املهدي 

 .فما عالقته بالنيابة العامة اليت يقولون هبا ،التوقيع يف زمن النيابة اخلاصة وهو فيها] 
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 هنم اختطفتهمأ ل حممد آجيري على شيعة وما  ،نو خمطوفاملساكني الناس  ،سفمع األ
 [. صحاب السقيفةأوبني  ابينه فرق عصابة ال

* * * 

 !!خيتلقون رؤى، فما هو غرضهم 
 .الرؤى كلمات اهلل، هذا ما نطقت به روايات عديدة

 ،ن يكذب وخيتلق رؤىإىل أ -من أجل رد دعوة احلق  -ة وصلت به اجلرألكن البعض 
 .مرارا  فسي بنشاهدت ذلك  والتشويش عليهم، ميان بدعوة احلقغرضه منها إبعاد الناس عن اإل

 !؟والبائسة يف نفس الوقت فما هو هدفهم من هذه احملاولة اليائسة 

 :هذه( لعنه اهلل)بليس يف بيان اهلدف من فعلة جنود إ Xيقول السيد أمحد احلسن 

 :حماولة بائسة] 

تَ رَاُه َبْل ُهَو َشاِعر  فَ ْلَيْأتَِنا بِآيٍَة كَ ﴿ : األنبياء) ﴾َما أُْرِسَل اأَلوَُّلونَ َبْل قَاُلوْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َبِل اف ْ

ويكذبون رسل اهلل يف كل زمان،  ،ره الذين يكفرون مبلكوت السماواتهذا القول يكر   ،(5
حالم أضغاث أال إهي  رؤى املؤمنني ما ن  أثبات ومن حماوالهتم البائسة إل ،ل رسالةيكررونه مع ك

مر عند اهلل أهو  ،(94: األنعام) ﴾يَاتِِه َتْسَتْكهرُونَ وَُكنُتْم َعْن آ﴿: هو الكذب على اهلل وافرتاء رؤى
ليف رؤى مكذوبة ضد أسهولة يقومون بت فهم بكل   ،عظيم ولكنه هني عند هؤالء املنكوسني

ويف نفس الوقت هم  ،مام املؤمننيأحماولة بائسة للطعن بشهادة اهلل خليفة اهلل يف زماهنم يف 
وهذا يكشف كذبتهم  ،رضهأأهنا دليل تشخيص خلليفة اهلل يف يعتقدون بالرؤيا وب هنم الإيقولون 

 ،ها الناس والواضحة يف تشخيص خليفة اهللآف الرؤى اليت ر الآلزامهم بإن وحماولتهم للفرار م
 . ورؤاهم موافقة لنص خليفة اهلل السابق ،والذين ميتنع تواطئهم على الكذب
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 جدا   ا  صبح كشفه بسيطأمر هذا األ ن  أ يلتفتون هم عندما يكذبون ويؤلفون رؤى ال :يضا  أو 
فنص اهلل على خليفته  ،هليإمن خليفة سابق وهو نص  ا  هناك نص   ن  إحيث  ؛Xبعد آدم 

خمالفة لنص اخلليفة  وزورا   من يؤلف رؤيا كذبا   وبالتايل فكل   ،خيالفه مطابق له وال بالرؤيا حتما  
 .نه كاذب على اهللأ السابق يتبني  

رؤاهم  ن  إ :وهي الطعن يف الرؤيا بالقول ،ىل نتيجة من الكذبإدون الوصول هم يري ،وعموما  
و أهنم حياولون أي أ ،فتسقط حجية رؤى املؤمنني( الصادقة)تنقض رؤى املؤمنني ( املكذوبة)

ي بطريقة أ ،يريدون الطعن يف ملكوت السماوات من خالل االفرتاء على ملكوت السماوات
تت من ملكوت السماوات أخبار اليت األ ن  إ :ن يقولواأيريدون  يف اخلبث والشيطنة فهم غاية

 قيمة هلا وال هنا الأس و أتقدون ببطالن الرؤى من ر هنم يعأوهذا يعين  ،متضاربة وبالتايل تتساقط
 ويقينا   هنا كالم اهلل يعلم قطعا  أالرؤى من ملكوت السماوات و  ن  أفالذي يعتقد  ،صال  أحجية هلا 

تضارب بينها  وبالتايل فال ،هنا كلمات اهللأل ؛ه واحد وتشري حلقيقة واحدةيف اجتا هنا تصب  أ
 . حقيقة

وهام وسفاهات شيطانية تبدأ بالطعن برؤى أذيب و كاأهناك تضارب بني رؤى حقيقية و  ،نعم
 َوقَاُلوا َلْواَل أُنزِلَ ﴿: تنتهي بتكذيب القرآن القائل خريا  أو  ،املؤمنني مث الطعن مبلكوت السماوات

َا اآْليَاُت ِعنَد اللَِّه عَ  َنُكْم ....................... َلْيِه آيَات  م ن رَّب ِه ُقْل ِإمنَّ ُقْل َكَفى بِاللَِّه بَ ْييِن َوبَ ي ْ
نقله بل وتكذيب الواقع الذي  ،( 5 - 50: العنكبوت) ﴾َشِهيدا  يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 

وباحلسن وباحلسني  Xوبعلي  ومبحمد  Xمنوا بعيسى آملن التاريخ من شهادة اهلل 
 . [.....ووو ليهما السالمع

  اهلدف من فعلتهم اخلبيثة ؟ن، وتبني  توضح األمر اآلهل 

 :، يقولكيفية متييز الكاذب يف رؤياهيوضح   ،Xخر له نص آهذا و 

الف آهناك أن  مع ! محد احلسن ؟أد ى رؤيا ال تؤي  أنه ر أ يدعين يقول من أماذا يريد ] 
 ماذا يريد أن يقول ؟؟  محد احلسن حقأ ن  أوا أبالد خمتلفة ومن عقائد خمتلفة ر  ناس منالرؤى أل
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 ؟  ن يضرب ملكوت السماواتأيريد  ! امللكوت متناقض ن  إ :ن يقولأيريد 

وهو  ،واضحيف متييزمها مر واأل ،صادق وهناك كاذبإذن فهناك  ،ذا كان امللكوت بيد اهللوإ
ومن يكذب ويقص رؤيا ضد وصية  ،فهو الصادق ى رؤيا موافقة لوصية الرسول أمن ر أن  

 [. فهو كذاب الرسول 

يف ذات الوقت  ،ون بني الناس كذهبم باختالق رؤىعن مثل هؤالء الكذبة الذين يبث  : وأيضا  
 :يقول Xمسعته  ،ودعوته محد احلسنبعدائهم أل الذي يصرحون علنا  

القسم  ،هون منه القسمأو  ،هون شيء عندهم الكذبأهم  ،تهي عندهمتن هذه املسألة ال ]
؟ هل  ن يصلأين يريد أمحد احلسن أى رؤيا ضد أنه ر إالذي يقول ف. الكاذب عندهم سهل جدا  

ومن  ،محد احلسنأعالقة هلم ب ها ناس الآمحد احلسن ور أالف الرؤى اليت تؤيد آيريد معارضة 
رؤاهم برؤيا مدعاة لشخص هو عدو ض عارَ هل معقول تُ  !؟ومن عقائد خمتلفة  ،بالد خمتلفة

مصلحة  ناس الأُ يعتهر رؤياه املخرتعة تعارض رؤى ن أفكيف ميكن ! ؟هو محد احلسن باعرتافه أل
ذا كان لديه هدف واحد إال إاللهم ، عالقة هلم به ومل يكونوا يؤمنون به محد احلسن والأهلم مع 

 !! قيمة هلا قيمة له والرؤى ال ت الامللكو  ن  أن يقول بأنه يريد أوهو 

 ! ليهإوصلوا  ىل ماإن يصل أيستطيع  بليس الإ ،هؤالء

نه مثلهم  أل ؛بعث يوم القيامة مع مسيلمة وسجاحهذا الذي يكذب على اهلل يف الرؤيا يُ 
 .ب على اهللكذ    صال  أ هنأل ن جتده يقسم باهلل كاذبا  أ فمن الطبيعي جدا   ،كاذب على اهلل

كثر أعوا منهم من ابن العاص فتوق   أسو أهؤالء  ن  أولكن فقط انتبهوا  ،هلل يكون خريا  ن شاء اإ
 [. منه 

* * * 
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 !هذه بعض أفعاهلم مع احلق وصاحبه 
، وأحقيته ن يبني حالهطلب منه أ، Xمحد احلسن أ ىل السيدإرسالة  السائلنيحد أرسل أ

ة فال رحبت جتارتك وما كنت نيا حبرث اآلخر ما ِان كنت ممن يطلبون الدأو .. : )وكان مما قال فيها
لقى ريب بوجه أن أريد أين ال إو  صدقين القول فاملوت ليس بيين وبينه حجاب مستور،اف .ا  منتصر 

 .(هلهأين خذلت احلق و جد جوابا  ألأفال  لين عن القيام مع من قام باحلق داعيا  أسود حني يسأ

 :له Xمحد احلسن جاء يف جواب السيد أومما 

هنا عاصمة أاليت وصفها ب رسول اهلل حممد ين احتججت بوصية أواعلم وفقك اهلل .. ] 
 ثبتنا حتمية انطباقها على مدعيها ليتحقق الغرض منهاأو  ،ثبتنا صحة صدورهاأوقد  ،من الضالل

نه ليس لديه دليل شرعي وال عقلي على ما يدعيه من عقيدة وجوب أىل إوخمالفنا إضافة  ...
فال حجة أمام اهلل ملن يتبع  ،تيت بهأعاجز عن رد الدليل القطعي الذي  عصوم فهوتقليد غري امل

نبياء هلي احلق دين األي وال عقلي ويرتك حقنا وديننا اإلباطلهم الذي يقدمونه بال دليل شرع
 . ا  قطعي شرعيا   الذي قدمنا عليه دليال   ل حممد آوحممد و 

وقد كنت يف  ،مواجهيت ومناظريت مباشرةنفسهم آيات ومراجع هربوا من أومن يسمون 
 وقد قدمت هلم عرضا   ،ي شخصأستقبل أو  ،وهنارا   ليال   النجف يف حي النصر وكان بايب مفتوحا  

ن كان إرونه هم حىت و ي مكان خيتاأعلنت عن استعدادي للمناظرة يف أللمناظرة املباشرة و 
 ! مكاتبهم وانتظرت سنوات دون نتيجة

 وهجموا و اعتقايلأت املوالية هلم حملاولة اغتيايل خذوا حيركون القواأاجزون هنم عأمث ملا وجدوا 
ن موعة من املؤمنني بدون ذنب فقط ألواعتقلوا جم ،Xمام علي على مكتب الدعوة قرب اإل

ففعلوا كل هذا  ،محد احلسنأاجهة العلم الذي طرحه املراجع افتضح جهلهم وعجزهم عن مو 
هنا كانت ستبني خواءهم العقائدي وكذبة دينهم املرجعي املبين على أل ؛يةليهربوا من املناظرة العلن

  .عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم
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بل  ،غلق باب املناظرةأطراف النجف مل أىل االعتزال يف بييت يف إوملا اضطروين بقوة السالح 
يف كتب وطلبت  حيث قمت بنشر العقيدة احلق ،ىل هذا اليومإوهو مفتوح هلم  ،خرآ فتحت بابا  

  .ىل يومك هذا كما ترىإحجموا أ يضا  أولكنهم  ،جراء مناظرة كتابيةإمنهم الرد عليها و 

نت فيهما صدور الوصية وفيه جوابان بي   ،(كتاب الوصية املقدسة)يام أصدر قبل  وأخريا  
 ،فلنرتك كل ما مضى ولريدوا على هذين اجلوابني ،وقطعية داللتها على مصداقها عندما يدعيها

وليستعني مراجع النجف مبراجع قم ولريدوا ولتبدأ مناظرة   ،له قيمة علميا   ن يردوا ردا  أدعوهم أنا أو 
حرضوا قوات للهجوم على  صال  أهنم أل ؛هنم لن يردواإ :قول لك مقدما  أنا أو  ،كتابية بيين وبينهم

فكيف  ،ملناظرةوالسبب الوحيد فقط هو ليهربوا من ا ،غالقه وعلى داري يف النجفإاملكتب و 
ن حتثوهم وتضطروهم أسبيل وحيد رمبا يأيت بنتيجة وهو اللهم هناك  ،ن يردواأانتظر منهم اليوم 

 .ىل الردإنتم أ

فلتبدأ مناظرة كتابية بيين  ،ذا كانوا ال يريدون املناظرة يف اجلوابني املتقدمني وفيما نعتقده حننإو 
 .وبينهم يف عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم

نصار أقالم شيوخ أفقد تعبت ألسنة و  ،ما صغارهم من خطباء ومدعي االجتهاد وما شابهأ
 ،مام املهدي وهم يطلبون من هؤالء املناظرة العلنية على الفضائيات لتتبني العقيدة احلق للناساإل

 .Xمام املهدي نصار اإلأمن مناظرة  بون وكل مرة خيرجون حبجة لتهرير هروهبموهم يتهر  

 .خذوا يكذبون خلداع الناسأنصار وصمتوا، ال بل هم هربوا من مناظرة األوليت

ويكرر االسم  ،(كاطع)بائي آحد أن اسم إ :الكوراين واملركز التابع للسيستاين يقولون :فمثال  
وإال فكيف يصدر من رجل  ،عن خفة الرجل وهذا ينم  (. ابن كويطع: )يف الفضائيات ويقول

 .لكذب وهبذا السلوك املبتذلمعمم وكبري بالعمر هذا ا

وال  ،محد امساعيل صاحل حسني سلمانأالت الرمسية يف العراق هو امسي يف السج   ن  أمع 
 ين جاء الكوراين باسم كاطع ؟أفمن  ،و قاطعأيوجد اي اسم كاطع 
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 وحماولة رخيصة منهم للكذب، ذن كذبة من سلسلة كذبات مركز السيستاين والكوراينإهذه 
و ينهى عن هذا اخللق السيء هنم مل يقرأوا القرآن وهأك  ،لقابداعهم والتنابز باألعلى الناس وخ

 ؟ بدا  أوليس هذا لقيب ( قاطع)بائي اسم آنا ال يوجد يف أفكيف و  ،ن كان اللقب صحيحا  إحىت و 

هم بيضاء هوج وهم كبار يف السن وحلاأكذب وهذه التصرفات ال تليق بصيب ال ن  أعتقد أ
لقاب هم الكذب واالفرتاء والتنابز باألن يكونوا هبذه اخلفة ويصدر منأفمشني ويرتدون العمائم 

 .هبذه الصورة الفجة

ميَاِن َوَمن ملَّْ يَ ُتْب َفُأْولَِئَك ُهُم ﴿: قال تعاىل َواَل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْلِ
باب كراهة ذكر اللقب والكنية  400ص 4 ج :الشيعة ائلوس)ويف  .(44: احلجرات) ﴾الظَّاِلُمونَ 

ِه َعِن  (:اللذين يكرههما صاحبهما أو حيتمل كراهته هلما َعْن حُمَمَِّد ْبِن حَيْىَي ْبِن َأيب َعبَّاٍد َعْن َعم 
َكاَن يُ ْنِشُد الش ْعَر فَ ُقْلُت   أَْنَشَد َثاَلَث أَبْ َياٍت ِمَن الش ْعِر َوذََكَرَها قَاَل َوقَِليال  َما أَنَّهُ ): Xالر َضا 

َك َهَذا ِإنَّ ِلَمْن َهَذا قَاَل لِِعرَاِقيٍّ َلُكْم قُ ْلُت أَْنَشَدنِيِه أَبُو اْلَعَتاِهَيِة لِنَ ْفِسِه فَ َقاَل َهاِت امْسَُه َودَْع َعنْ 
 (.ْكَرُه َهَذااللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل َوال تَنابَ ُزوا بِاأْلَْلقاِب َوَلَعلَّ الرَُّجَل يَ 

 .ال ؟ مر هناولكن هل انتهى األ

يدافع محد احلسن أ ن  أودليله على هذا االهتام  ،محد احلسن صهيوينأن إ :فقد قال الكوراين
 .نبياءهنا من مواريث األإعن النجمة السداسية ويقول 

 ،ارة عرفتها األرضقدم حضأثار السومرية وهي النجمة السداسية وجدت يف اآل ن  أومع 
ولكن الكوراين يصر  ،ن يوجد شيء امسه اليهودأوقبل ، Xن يولد موسى بن عمران أوقبل 
و يبني حقيقتها أومن يدافع عنها  ،اينة فقط ال غريالنجمة السداسية من خمتصات الصه ن  أعلى 

  .هنا من مواريث األنبياء فهو صهيوينإويقول 

وحكومة  النجف وحكومة العراق احلاليةحوزة  ن  إفعلى طريقة الكوراين يف االستدالل ف ،ذنإ
هنم أيف كربالء كلهم يتهمهم الكوراين  Xمام احلسني دارة متحف اإلإحمافظة كربالء احلالية و 
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املزين بنجمة سداسية كبرية  عليها السالمنه مت استنساخ صندوق فاطمة الزهراء أل ؛صهاينة
يف كربالء يف  Xام احلسني مووضعت النسخة يف متحف اإل ،واملوجود يف متحف يف تركيا
هنم أم الرسول حممدا  وفاطمة الزهراء بل الكوراين بقياسه هذا يته ،العراق وبعلم حوزة النجف

كانت تضع هذا الصندوق املنسوب هلا وعليه النجمة   عليها السالمفاطمة  ن  إحيث  ؛صهاينة
ن النجمة أ يا ،املنورةيف املدينة  السداسية يف بيتها املفتوح على مسجد رسول اهلل حممد 

 .السداسية كانت موجودة يف املسجد النبوي

ن أوكل عاقل حيكم  ،هنم يردون على دعوة احلق بالكذب واالفرتاءأ ،صلحك اهللأفكما ترى 
نه عاجز عن الرد أللرد على دعوة خمالفه فهو يقر بفعله هذا  الذي يضطر للكذب متعمدا  

 .[ هلذا اختار طريق الكذب ،العلمي

* * * 

 !وهذا قوهلم عن الوصية املقدسة 
 :ملن سأله، فقال للحق نعانديامل بعض أقوالعرض  Xمحد احلسن السيد أأكمل 

وهبذا فالوصية ضعيفة  ،رواة الوصية جمهولون ن  إ :هنم يقولون للناسأمن أكاذيبهم  :يضا  أ] 
مر نصار هذا األهلم األ لثبتنا هلم صحة صدور الوصية بالتواتر والقرائن وفص  أننا أومع . السند

علم الرجال الذي  ن  أومع  ،الوصية ال تدخل يف التقسيم الرباعي لتوصف بالضعف ن  أنوا وبي  
ال توجد عندهم مادة رجالية معتهرة  صال  أفهم  ،حون به كذبة كبرية خيدعون هبا الناسيتبج  

 ن  أنا هلم فقد بي   ،املخدوعني كذبتهم على الناس املظلومني  معهم ولكي ال متر   ال  ولكن تنز   ،وكافية
ي أهنم من اخلاصة ألرواهتا ب (رمحه اهلل)نه يكفي شهادة الشيخ الطوسي أو  ،الوصية سندها صحيح

صبح قول أملاذا  ،نتم تعتمدون على قول الطوسي يف الرجال فما عدا مما بداأو  ،الشيعة االمامية
صرعكم وما عادت احلقيقة تعنيكم  اهلوى ن  أم أ ،الطوسي يف الرجال هنا ال قيمة له عندكم

 !؟ بشيء
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 :نقل لك السؤال وجوابهأجبت عليه و أو  ،ه يل قبل فرتةهذا سؤال وج   ،وعموما  

رواية الوصية وصلت  يف أن   Xاألخ جعفر الشبيب يسأل عن معىن قول اإلمام / س)
  أبو زينب .بسند صحيح

 بسم اهلل الرمحن الرحيم/ ج

 واحلمد هلل رب العاملني

 م تسليما  سل  و اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني  وصلى

 ،احلجة ال حيتاج ملناهج وضعية منحرفة عن احلق ليثبت احلق البد من التنبيه أن   ،قبل اجلواب
 وهنه والقول الصحيح من وإمنا رمحة بالناس حيتج على بعض املنحرفني مبنهجهم ويناقشه ويبني  

 .إىل احلقالسقيم ويلزمهم لعلهم يرجعون 

 .الرواية إذا كان رواهتا شيعة عدوال  أو صادقني فهي صحيحة السند عندهم

 :لصحة السند يكفي أن نثبت أن   ،إذن

 .الرواة شيعة. 4

 .صادقون.  

 ،الشيخ الطوسي روى الوصية ضمن روايات اخلاصة رواة الوصية شيعة أن   ويكفي لثبوت أن  
فأما ما : )فقد قال الطوسي يف الغيبة ،(الشيعة)خلاصة الشيخ الطوسي يعتهر رواهتا من ا أي أن  

مث بعد  ،441ص: الغيبة( ....منها  روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن حيصى، غري أنا نذكر طرفا  
الشيعة يرووهنا  أما الذي يدل على صحتها فإن  : )ق قائال  سرد روايات اخلاصة ومنها الوصية عل  

طريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية يف النصوص على وجه التواتر خلفا  عن سلف و 
 .451 - 451ص: الغيبة( والطريقة واحدة Xعلى أمري املؤمنني 
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رواة الوصية  للشيخ ناظم حفظه اهلل يف إثبات أن   (للوصية انتصارا  )وميكن مراجعة كتاب 
 .شيعة بالتفصيل

نه مل يثبت أ حنتاج فيه غري فال - وحنن يكفينا الصدق - أما احلكم بصدق الرواة أفرادا  
 .فاملؤمن صادق فيما يقول حىت يثبت كذبه بدليل شرعي ،حدهم مقدوح فيهأ بدليل شرعي أن  

نه يفسق أومن يقول هذا فكالمه يعين  ،املؤمن كاذب حىت يثبت صدقه ن  إفهم ال يقولون 
 !؟ أتباعه ويعتهرهم كذابني حىت يثبت كل فرد منهم صدقه بدليل

نه ال يعرف أحىت يثبت صدقه، ويريدون  املؤمن جمهول احلال ظاهرا   ن  إ :ل منهمأما من يقو 
فقوهلم هذا خمالف للقرآن وملنهج الرسول ومساعه  .إال بدليل شرعي ا  أو كاذب ا  حاله الظاهري صادق

 واآلية القرآنية اليت تبني   ،من املؤمنني وتصديقه للمؤمنني دون أن يفحص عن أكثر من إمياهنم
ُهُم الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن النَّيبَّ َوِيُقوُلوَن ُهَو أُُذن  ﴿: الرسول يف هذا األمر واضحة جلية قال تعاىل سرية َوِمن ْ

ِه ْؤُذوَن َرُسوَل الل  ُقْل أُُذُن َخرْيٍ لَُّكْم يُ ْؤِمُن بِالل ِه َويُ ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننَي َوَرمْحَة  ل لَِّذيَن آَمُنوْا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ي ُ 
قوهلم كقول هؤالء  أي أن املعرتضني على فعل رسول اهلل حممد  ،(14: التوبة) ﴾هَلُْم َعَذاب  أَلِيم  

نه صادق بدليل، فهم ينتقدون أعدم االعتماد على قوله حىت يثبت مبجهولية حال املؤمن و 
ُذُن َخرْيٍ لَُّكْم يُ ْؤِمُن َوِيُقوُلوَن ُهَو أُُذن  ُقْل أُ ﴿لسماعه وتصديقه كالم أي مؤمن  الرسول حممدا  

 ن  إيسمع لكل مؤمن ويصدقه فيما يقول وال يقول   حممدا   أي أن   ،﴾بِالل ِه َويُ ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننيَ 
املؤمن  -كما يف اآلية  -بل عند الرسول  ،و كاذب حىت يثبت صدقهأاملؤمن جمهول احلال 

: ﴾َويُ ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننيَ ﴿ ،﴾ْؤِمُن بِالل ِه َويُ ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننيَ ُقْل أُُذُن َخرْيٍ لَُّكْم ي ُ ﴿صادق حىت يثبت كذبه 
  .أي يصدق املؤمنني

 ن  إحيث  ؛وليس مبجهولية حاله كما يدعون يكفينا القرآين بصدق املؤمن ظاهرا   وهذا احلكم
شيعة صادقون  وهبذا فرواة الوصية ،كما يف القرآن  واملؤمن صادق ظاهرا   ،نو رواة الوصية شيعة مؤمن

وهذا يثبت صحة سندها ملن يلتزمون مبسألة السند وتصحيحه ويعتمدون ويعولون عليها،  ،ظاهرا  
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ف اهلل هبا الناس على احلقيقة فهذه مسألة مل يكل   ا  أو كاذب ا  أما مسألة باطن املؤمن وكونه صادق
 .وال يعلمها غري رب األرباب العامل بالبواطن ومن يشاء أن يعلمه

حىت يثبت  املؤمن كاذب ظاهرا   قوهلم بأن   ف أن  يولكن للزيادة أض ،فيا  ما تقدم كا عتقدأ
ويلزم منه  ،خمالف لسماحة شريعة اإلسالم ،حىت يثبت صدقه صدقه أو جمهول احلال ظاهرا  

حيث ال تستطيع  ؛تعطيل احملاكم الشرعية والقضاء واإليقاعات والعقود يف كثري من األحيان
هذا إن حصل تسامح يف  ،على الزواج والطالق واملرافعات إال بشق األنفس التوصل إىل شاهد

واملدقق نفسه  حد إال عند الفاحصألصدق عندهم وإال فال تثبت عدالة شرط ثبوت العدالة وا
فالفاحص واملدقق نفسه  ،العدالة والصدق ال تثبت إال بالفحص والتدقيق ن  أبناء  على قوهلم ب

وهكذا فاألمر  ،دالة والصدق لتقبل شهادته عند غريه حبق شخص آخرحيتاج من يشهد له بالع
حد إال من شهد له حجة من حجج اهلل أثبت هبذا الطريق عدالة تميكن أن يتسلسل ويبطل، فال 

وال ميكن أن يفحص القاضي الشرعي عدالة   ،ثبتت حجيته بالدليل أو تثبت للفاحص نفسه فقط
 .ة عند القضاة يف اإلسالمإذن تعطلت الشهاد ،كل الناس بنفسه

فقوهلم مبجهولية حال املؤمن جيعل من العسري حتصيل الشهادات يف احملاكم وما شابه  ،إذن
 واألئمة  فقوهلم باطل وخمالف لسرية الرسول حممد  من قضايا العقود واإليقاعات،

 .ولإلسالم ومساحته وللقرآن ويسر أحكامه

 من يلزم منه عدم االعتماد على سوق املؤمنني فضال  قوهلم مبجهولية حال املؤ  ن  إ :فيوأض
بينما الروايات اعتهرت االعتماد على سوق املسلمني جائزا ، وفقهاؤهم يفتون  عن سوق املسلمني،

 .هبذا

يف قوله بذكاة السمك والذبائح وما  اعتهرت املسلم صادقا   أي أن الروايات عن األئمة 
 !!؟ فما بالك باملؤمن، شابه

 .الصحيح أن حنكم بصدق املؤمن حىت يأيت دليل قطعي على كذبهف ،إذن
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املؤمن جمهول احلال أو فاسق حىت تثبت عدالته أو  أما من يصرون بعد هذا البيان على أن  
املؤمن صادق ويصدق يف  بل الدليل قائم على أن   ،م بال دليلصدقه فهذا شأهنم وهو عناد وحتك  

 صادقني عند فقهاء احلال وغري وفوا أهنم فسقة ونكرات جمهولوليسمع أتباعهم قوهلم وليعر  .قوله
حيث يُلزمهم فقهاء الضالل أن يثبت كل فرد منهم عدالته  ؛ثبتوا أهنم مؤمنونأن إالضالل حىت و 

حيث لو قالوا تثبت عدالة الشخص  ،واليت ال ميكن ثبوهتا على طريقتهم بدليل منطقي صحيح
 .وهكذا يتسلسل األمر ويبطل لعدول حيتاجون لشهادة أيضا  بشهادة عدول أو عدلني له فهؤالء ا

يف  فهؤالء الذين يتبجحون بعلم الرجال ليس لديهم مادة رجالية أصال   ،وفوق كل ما تقدم
ليحق هلم أن يتكلموا يف  به من صحابة حممد وآل حممد  معتدا   اجلرح والتعديل تغطي عددا  

اجلرح والتعديل املعتد هبا حيث هناك مئات اآلالف من  فاقدون ملادة فهم أصال   ،اجلرح والتعديل
 وليس لديهم يف كتب رجال املتقدمني سوى ذكر عدد قليل جدا   صحابة الرسول واألئمة 

فأي رواية ال تعجب بعضهم وال توافق أهواءهم ميكنهم ردها  وإذا كان احلال هذا ،من هؤالء
يف حني أن  ،يذكر يف كتب رجال املتقدمني هذا الراوي جمهول احلال أو مل بسهولة حبجة أن  
ليس لديهم  هؤالء أصال   أن  : احلقيقة اليت ال يعلمها عامة الناس ويف حني أن   ،األكثرية مل يذكروا

له ومن يريد التفصيل أكثر ميكنه الرجوع إىل ما فص  . يتحاكمون هلا مادة توثيق معتد هبا منطقيا  
 .(احلمد هلل رب العاملنيو  .شيخ ناظم حفظه اهلل يف هذا األمر

 :وفقك اهلل ،ذنإ

خرها كتاب الوصية آي والعقلي وهي منشورة يف الكتب و ثبتنا حجتنا بالدليل الشرعأ: حنن
املتواترة  وال يوجد عندهم رد غري الكذب وغري حرفة العاجز وهي الطعن يف سند الوصية ،املقدسة

وكل وهم  ،هنم خاصةأفه رجاهلا بصحه الطوسي بو سندها قد صح   ن  إواملقرونة وفوق هذا ف
اء  وليس هلم رد قول الطوسي يف الرجال بن ،قوال الطوسي يف الرجالأالعلماء املتأخرين عيال على 

فحقيقة قول  ،ونه علم رجاليديهم ويسم  أوإال لنسف حىت الفتات الذي بني  خرينأعلى قول املت
 .من الدليل الشرعي قول خالٍ  نه جمردأنه والعدم سواء طاملا إخرين يف الرجال أاملت
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و عقلي على عقيدة التقليد عندهم واليت يبنون عليها أعطاء دليل شرعي إعاجزون عن : هم
فال توجد عندهم آية قرآنية حمكمة الداللة وال رواية قطعية الصدور قطعية  ،دينهم املرجعي

عامل اليت يقدموهنا ال ىل الإفقاعدة وجوب الرجوع  ،وال يوجد عندهم دليل عقلي تام ،الداللة
حيان هنم يف بعض األإواحلقيقة  ،فهم ظانون ا  حواهلم يقدمون ظن  أحسن أهنم يف أل ؛تنطبق عليهم

بعض هؤالء  ن  إبل  ،حكام الصالة يف املناطق القريبة من القطبأام مثل وهأال يقدمون غري 
البهم بدليل على ننا نطأففي حني  ،نفسهم مراجع ال يفهمون ما يقال هلمأالذين يسمون 

 ! ىل املتخصصإنه الرجوع أجندهم يقدمون دليلهم على  ،عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم
 تقدميهم ومعىن .وحىت اجلواز فيه نقاش ،حواله يعين اجلواز وليس الوجوبأحسن أوهذا القول يف 

عقيدهتم بدعة  ن  أون بهنم يقر  أو أ ،ما ال يفهمون ما نقول هلمإهنم أهذا القول كدليل عقلي 
و أىل عقيدة اجلواز إنا بطالهنا هلم ن بي  أوباطلة وبال دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد 

م الباطلة وانتقاهلم من ن يعلنوا تنازهلم عن عقيدهتأم مر كذلك فعليهوإذا كان األ ،االستحباب
 .دهتم اجلديدةىل هذا املقام ونناقش عقيإىل اجلواز لكي ننقل نقاشنا معهم إالوجوب 

ويتمسك  ،محد احلسنأرتك هذه احلقيقة اليت يقدمها له ن يأخرة بربك كيف لعاقل خياف اآل
أشفق على حال هؤالء الذين نا أ ،واهلل ؟ نفسهم مراجعأون بأوهام وجهاالت يقدمها من يسم  

ت نفسهم مراجع وما هم فيه من ضعف وركة وعجز عن الدفاع عن عقيدهتم اليت اهنار أيسمون 
 ،فكلنا للموت سائرون وسنسأل وُيسألون ،نفسهمأن يراجعوا أدعوهم أو  ،بفضل اهلل وتوفيقه لنا

خرهتم وخيتاروا آن يبيعوا ألجلها أو  ،املناصب والزعامة الدينية تستحق كل هذا العناء ن  أعتقد أوال 
 الناس املساكني فليتقوا اهلل يف .وا بغضب اهلل ونقمتهؤ لون الناس ويبو طريق الضالل عن علم ويضل  

وهام ال حقيقة هلا وال دليل عليها مثل كذبة أهنم ويبعدوهنم عن احلق بأكاذيب و الذين يضلو 
 .[ عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم

* * * 

 



 

 :احملطة اخلامسة

 نصاره والناسمع أ Xشيء من سريته 

 !أنتم كفيتموني مؤنتهم 
ألنصاره الذين يبي نون حق ه للناس، ويالقون ، يشهد فيها X لسيد امحد احلسنهذه كلمة ل

 :يف سبيل ذلك شىت  صنوف األذى من الكثري منهم، كاالستهزاء والسخرية والسب، وما شابه

 -واهلل  -ولكن  ،نتم كفيتموين مؤنتهمأ ،واجهمأنا مل أواهلل  ،عانكم اهلل على هؤالءأ] 
يتقافزون  ء الذين يواجهوكم اليومهؤالوأمثال ، Xبكي على ما حصل مع علي أجلس أحيانا  أ

 [. ومن هذه التوافه ،كم شعرة بلحييت  :يقولون له ،فوق رأسه

* * * 

 !ليكن كلّ واحد منكم أُمّة 
 .نصاره الكرامأل Xلسيد أمحد احلسن ل كلمة سأنقل اآلن

 فهي أن  أحد األنصار كان قد تأخ ر يف إميانه بدعوة احلق املباركة، فكتب إىل: أما قص تها
يعتذر عن تأخ ره يف نصرته وتلبية دعوته، ويرجوه متوسال  بأُم ه فاطمة  Xالسيد أمحد احلسن 

الزهراء عليها السالم أن يدعو له وألهل بيته، وأهنم إن كانوا من األشقياء أن ميحو اهلل امسهم من 
 .نيسجل األشقياء ويكتبه يف سجل السعداء بهركة حممد وآل حممد صلوات اهلل عليهم أمجع

عامة باعتقاده، ارتأى بث ها جلميع املؤمنني عسى وأن تصادف  Xوملا كانت إجابة السيد 
 . قلبا  واعيا  هلا، ويكون كما يريد حجة اهلل وخليفته

  :Xوهذا نص كالمه 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم] 

 واحلمد هلل رب العاملني

 ليما  م تسئمة واملهديني وسل  ل حممد األآمد و ى اهلل على حموصل  

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ملسكني الراجي مغفرة وما قدري أنا العبد ا ،شر خري وجينبكم كل   ن يوفقكم لكل  أأسأل اهلل 
 . هذا سعيد وذاك شقي ن  إقول ورمحة ربه أل

بين حبول اهلل وقوته أاطل و نقض هيكل البجئت ألُ  ، طريق احلقبني  جئت ألشهد للحق وألُ 
ن تنشغلوا أاكم ي  إف ،نا عالمة من عالمات الطريقأمنني به سبحانه هيكل احلق، بل ؤ ومبعونة امل
، بل أرجو من اهلل ومنكم وتغفلوا عن الغاية والغرض، فغايتكم الوصول وغرضكم املعرفة ،بالعالمة

ة دلة يف الفلوات، هداومبنزلة األ ،اهللنتم كذلك عالمات يف طريق أن تكونوا أبرار يها السادة األأ
  .وا الطريقىل اهلل سبحانه ترشدون من ضل  إىل احلق، إ

واحد منكم  وكل   ،اخلصوا هلل سبحانه ،اهلل سبحانه معكم دائما   ن  أكونوا على يقني كامل 
واحد منكم  ه باليقني، هكذا ليكن كل  وليقاتل الباطل كل   ،ليحمل احلق وحده ال يرى معه إال اهلل

  .ةم  أُ 

بل ليكن  ،محد احلسن العبد الذي ميوتأن تتكلوا على أاكم ي  إ ،حدأكلوا على ن تت  أاكم ي  إ
 فنعم الربُّ  ،( 4: براهيمإ) ﴾َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمتَ وَك ُلونَ ﴿الذي ال ميوت  توكلكم على الرب  

ن أ واعملوا نه الكرمي الذي يعطي نفسه للمتقني املوقنني املخلصني، جاهدوا يف اهللأل ؛ربكم
 يكن كل  ولريى بكم العمي ويسمع الصم، ل ،ليستيقظ بكم النيام وحيىي املوتى ؛تكونوا كذلك

 . نه لو محل احلق وحده وقاتل الباطل وحده النتصر باهلل وحدهأواحد منكم على يقني كامل 

 .لكم حماربتكم للباطل وهنيئا   ،لكم جهادكم مع احلق سبحانه فهنيئا  
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 فضل اهلل عليَّ  إن   ،يها السادة الكرام الهررةأفين ومجعين بكم وعر   يَّ واحلمد هلل الذي َمنَّ عل
 .بدعائهم لون عليَّ نصار احلق يتفض  أالكرام  ن  أوأملي  ،عظيم

 .شقيا   واحلمد هلل الذي مل جيعلين جبارا  

 .واستغفر اهلل يل ولكم
 املذنب املقصر

 محد احلسنأ
 [. ق. ه  8 44/ ذي احلجة /  0 

* * * 

 :أنه قطّع حباله مع الدنيا من يظن
بالرغم من إدراكنا هذه احلقيقة، أو ال ولكن ، هنا دار سراب ووهمإ الدنيا دائما  نقول عن 

ولكن قد خيطر  ،ة هباثوقال زالت احلبال مو أقل مساعنا عنها من خالل النصوص الدينية الكثرية، 
 .يف بال بعضنا أنه بدأ يقط ع بعضا  منها

 : عن ذلك ذات مرة، فقال Xسن سألت السيد أمحد احل

خر حلظة من آها والشيطان حىت يبقى جياهد نفسه وهواه والدنيا وزخرف نسان دائما  اإل] 
 ،ده يف الظلمةبأمر عظيم يقي   يوقد ابتل ،ع حباله مع الدنيا فهو كاذبنه قط  إمن يقول . حياته

حنن  ا ،ومذنب ا  وظامل ا  سه مقصر ن يبقى يلوم نفسه ويعتهر نفأ نسان دائما  فالبد لإل. وهو العجب
 [. دينعمالنا، يوجد من يُ أم قي  م عملنا، يوجد من يُ نعمل ولكن ال نقي  

نظر عالمة الرضا يف ين أ هو ميكنأ ،دائما   هسأر  ا  مهبطولكن هل يعين هذا أن  االنسان يبقى 
 من يُدين ويُقي م األعمال ؟  وجه

  :Xهذا ما خطر يف بايل، فسألته عنه، فأجاب 
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 ،يصلحها النفوس ومابلعلمه  ؛ن شاء الإو  ،رن شاء بش  إفهو  ،دينمر يرجع ملن يُ أهذا ] 
هَلُُم ﴿: قال تعاىل ،علم مبا يصلحكأحسنت فيصيبك العجب، فهو أك قد ن  أي رمبا خيهرك أ

نْ َيا َويف اآلِخَرِة الَ تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت الل ِه َذِلَك   .[ (14: يونس) ﴾ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ اْلُبْشَرى يف احْلَياِة الدُّ
* * * 

 :نصيحته إىل كلّ من يتصدّى للمناظرة من األنصار
ى للمناظرة وبيان احلق للناس من يتصد ىل كل  إ Xنصيحة السيد أمحد احلسن  هذا نص  

 :نصاره الكراممن أ
 فظهم اهللح Xى للمناظرات من أنصار اإلمام املهدي وإىل كل من يتصد   .......إىل ] 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 واحلمد هلل رب العاملني

 كثريا    م تسليما  وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسل  

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

خلص أبل  ،وال تعتمد على فهمك ،قلبك بكل   ا  حقيقي أرجو منك أن تتوكل على اهلل توكال  
 ال ترى نفسك بل تراه هو سبحانه، هو فقط، عندها جتعل اهلل ينطق على هلل سبحانه وتعاىل حىت

 .لسانك ويقول ما يريد بك ويظهر حقه من خاللك

اَل ُتَصع ْر َخدََّك لِلنَّاِس َواَل مَتِْش يف اأْلَْرِض َمَرحا  ﴿اك أن تغرت أو أن تظن بنفسك الظنون إي  
؟  ىل أين منتهاكإو  ،ومن أين مبدأك ،فمن أنت ،(48: لقمان) ﴾َفُخورٍ ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل 

ومنتهاك جثة لوال أهنا تدفن  أنت إن ذكرت نفسك وغفلت عن ربك فأنت ظلمة ومبدأك مين  
ك وكنت من الذاكرين يف كل حال وآن ن ذكرت رب  إنك مل تكن، و أ من تعيش معهم اليوم لتمىن  

حيث إن مبدأك  ؛واالقرتاب منها ك بالدنو  املالئكة وتتهر   ح هبافأنت نور وروح قدسية تتمس  
 .ر حالك واخرت من تريد أن تكوننظر يف أمرك وتدب  اف ،كبريا    ومنتهاك هو اهلل سبحانه وتعاىل علوا  
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رون ومنتصرون وهلذا فإن غفلتم عن ذكره وظننتم أنكم قاد ،كماهلل سبحانه وتعاىل حيب  
ر هكم كما ذك  ركم وينب  بل يذك   ،كم للشيطان ليستحوذ عليكمنه لن يرتكإبأنفسكم وبقدرتكم ف

 ا  نينحد وحُ أُ نتم تذكرون أوها  ،ههم باهلزمية واالنكسار أمام األعداء والكفارمن كان قبلكم ونب  
املسلمون أهنم قادرون على النصر بأنفسهم وغفلوا عن ذكر اهلل فرمحهم اهلل وذك رهم به  عندما ظن  

النصر احلقيقي هو االنتصار  ن  وهذا أل ،م يذوقون طعم االنكسار واهلزميةعندما جعله ،سبحانه
َلَقْد َنَصرَُكُم الل ُه يف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويَ ْوَم ُحنَ نْيٍ ِإْذ ﴿: على النفس واإلخالص هلل سبحانه وتعاىل

 ﴾اأَلْرُض مبَا َرُحَبْت مُثَّ َولَّْيُتم مُّْدِبرِينَ  أَْعَجَبْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعنُكْم َشْيئا  َوَضاَقْت َعَلْيُكمُ 
 (.5 : التوبة )

اللهم إال إن كان فرحك النتصار دين اهلل وليس لنفسك  ،قتهاك أن تفرح بنصر حق  فإي  
 :وقوله تعاىل ،(11: القصص) ﴾اَل تَ ْفرَْح ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ ﴿ :ر قوله تعاىلوتذك   ،وبنفسك

 (.4 : احلديد) ﴾ِلَكْياَل تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوا مبَا آتَاُكْم َواللَُّه اَل حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخورٍ ﴿

كالبنيان املرصوص وأعدوا   فكونوا مجيعا   ،له عدته عد  أمن أراد شيئا   أن   ،علموا سددكم اهللاو 
وعليكم بالطهارة  ،واإلخالص هلل سبحانه وتعاىل لعمل اجلاد  ئوا أنفسكم بالعلم واوهي   ،العدة

، على األقل اغتسلوا قبل كل مناظرة عزيزا   والصالة والدعاء وفقكم اهلل وسددكم ونصركم نصرا  
مناظرة ركعيت شكر هلل  وا بعد كل  وصل   ،ومنازلة غسل التوبة لتهرزوا وقد خرجتم من ذنوبكم

َوِإْذ تََأذََّن َربُُّكْم لَِئن َشَكْرمُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرمُتْ ﴿يزيدكم من فضله سبحانه وتعاىل لريمحكم اهلل و 
شاكرين قد مدحكم اهلل يف املأل  ويا هلا من نعمة أن تكونوا عبادا   .(1: إبراهيم) ﴾ِإنَّ َعَذايب َلَشِديد  

 (.44: سبأ) ﴾اِدَي الشَُّكورُ اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرا  َوقَِليل  م ْن ِعبَ ﴿األعلى 

 املذنب املقصر

 محد احلسنأ

 [. ه  ق 4444رمضان املبارك 

* * * 
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 :رثاؤه  ألنصاره الشهداء
يف عام  وجورا   ن قتل ظلما  أنصاره الشهداء مم  قد رثى  Xمحد احلسن السيد أكان 

نقاط قصى أا ثر يف انتشار دعوة احلق وبلوغهبلغ األوالذين كانت لدمائهم الزكية أ، 008 
 :على اهلل مقامهمفيهم، أ هبياننصُّ ، وهذا املعمورة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم] 

 واحلمد هلل رب العاملني

 م تسليما  ل حممد االئمة واملهديني وسل  آى اهلل على حممد و وصل  

ُهْم َمْن قَ ﴿ ُهْم َمْن يَ ْنَتِظُر َوَما ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمن ْ َضى حَنَْبُه َوِمن ْ
ُلوا تَ ْبِديال    (.4  :األحزاب) ﴾َبدَّ

 .السالم على الشهداء السعداء

 .اء رسولهحب  أاء اهلل و حب  أالسالم على 

 .السالم على من صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه

 .له اال اهلل بدمائهم الطاهرة املقدسةإن ال أالسالم على من شهدوا 

 .حياء ترزقونأ ،مع خرية اهلل من خلقه ،ينيكم يف عل  ن  أشهد أ

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة  َوَسطا  لَِتُكونُوا ﴿مة الوسط والشهداء على الناس كم األُ ن  أشهد أ
 .﴾ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدا  

 .كم الشفعاء املشفعونن  أشهد أ
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ا تعرفه ،يات هذا العاملآية من آو  ،سرار اهللأمن  كم الطاهرة اليت سالت سرٌّ ء دما ن  أ شهدأو 
 .عليكم يوم ولدمت ويوم استشهدمت ويوم تبعثون فسالم   ،هليومفتاح دولة العدل اإل ،املالئكة

ما عهريت أ، و ىل جواركمإبعد يومكم هذا حىت انتقل  بدا  أحزين عليكم فال ينقطع ال واهلل  ام  أ
 ا  وجرح ا  ملأمحد احلسن أقلب  ، لقد واهلل تركتم يفعليكم ما دمت حيا   ريا  ل جاظودمعي فسي

محد أحباء أ، فسالم عليكم يا لقاكم يف داركم الكرمية اليت انتقلتم هلاألن يشفى حىت  ا  عميق
 . احلسن وروحه وقلبه

سركم أ كم وفك  شاء اهلل سيكون شفاء جروح نإ، سرى املظلومنيالسالم على اجلرحى واأل
د السفياين مريكا وعبيألى الكافرين عبيد ونقمة ع ،العاملني وآية ورمحة باملؤمنني من رب   عاجال  

 . خزاهم يف الدنيا واآلخرةأوالدجال لعنهم اهلل و 

ن أرجو أ ،مهات الثواكلاأل وخصوصا   ،هاءحباأم على عوائل املؤمنني اليت فقدت السال
مريكا أعور الدجال ن يقتلين هؤالء الطواغيت عبيد األأ هون عليَّ أفواهلل  ،محد احلسنأتساحمن 

نا مل خنلق للدنيا لنطلب نأال إقول أوال  ،طهار بأذى  نصار األحد من األأ ن ميس  أن لف قتلة مأ
 ا  عرف من تزود خري أ وال ،د للرتحالوخري الناس من عرف املآل وتزو   ،و طول البقاء فيهاأاخللود 

وقد ختم اهلل هلم باخلري كله وهو  ،وعلماء عارفون ،فهم واهلل عباد متقون ،رطهامن هؤالء األ
 .ميانو مؤمن امتحن اهلل قلبه لإلأو وصي أال نيب إيناهلا  الشهادة احلقيقية اليت ال

نَ ُهْم بِاحلَْق  َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر رَب  َها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالنَِّبي نَي َوالشَُّهَداِء َوقُ ﴿ ِضَي بَ ي ْ
 (.19 :الزمر) ﴾َوُهْم ال يُْظَلُمونَ 

 .رضالسماوات واألدامت  فسالم اهلل عليهم ما

 .منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني ي  أل حممد آوسيعلم الذين ظلموا  ،ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا إِلَْيِه رَاِجُعونَ 

 محد احلسنأ

 [. ق. ه   9 44/ حمرم احلرام 
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 !ال يغيبون عن باله يف السجون اره املغيّبون أنص
 يف قعر السجون وظلم املطامري، ومنذ نيمغي ب Xال زال العشرات من أنصار اإلمام املهدي 

سنني، وإذا كان إخوهتم األنصار يهدأ هلم بال ويطيب هلم عيش، فليس إىل قلب السيد أمحد 
 .سبيل من ذلك أبدا   Xاحلسن 

 :رب ه الكرمي يف شهر رجب األصب   وهذا بعض ذكره هلم عند

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته] 

 .ن شاء اهلل تكونون خبري وعافيةإ

م ويعملوا عمل أُ ، (45و 44و 44) :نصار أن يصوموا أياملأل ا  خهر  اإذا ممكن أن توصلو 
 [. داود لفرج أسرى األنصار وفقكم اهلل

* * * 

 :دور املرأة يف نصرة احلق
وقت )ألخوات املؤمنات عن تكليف النساء يف نصرة احلق يف هذا الوقت سألت إحدى ا

 .، وما حدود التقية، وكيفية التعامل مع الذين يظهرون لنا العداء(السؤال كان منذ سنني

ممكن أن ينتفع هبا اجلميع، وخصوصا  األخوات املؤمنات، أنقل  ا  وعهر  ا  وألن يف اجلواب دروس
 :لى السؤالع Xجواب السيد أمحد احلسن 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ]

 واحلمد هلل رب العاملني

 ئمة واملهديني وسلم تسليما  ل حممد األآى اهلل على حممد و وصل  
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كاملؤمن   فهي تصلي وتصوم وتعمل فيما يرضي رهبا سبحانه متاما   ،املرأة املؤمنة كالرجل املؤمن
ينها وتبليغ الناس وتعريفهم باحلق يف ال يف بعض التفاصيل واخلصوصيات، فهي مكلفة مبعرفة دإ

َها َما اْكَتَسَبتْ ﴿حدود وسعها   .(81  :البقرة) ﴾ال ُيَكل ُف اللَُّه نَ ْفسا  ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ

من خالل وسائل  مألوجه  روا يف تبليغ الناس وقول احلق سواء كان التبليغ وجها  تقص   فال
نصار بنشر املقاالت يف الصحف خوتكم األإكم كاالنرتنت، وكما يفعل كثري من عالم املتاحة لاإل

 ثر كبري وكانت سببا  أكان هلا   اليت تنشر على االنرتنت ويطالعها الناس يف معظم دول العامل، واليت
 . ميان بعض الناس ومن دول خمتلفةإيف 

مة جمالس العزاء قاإو  يسعهن نفسهن للعمل مباأمكان النساء املؤمنات تنظيم إب يضا  أ
لقد   ،هل الباطلأالناس باحلق وبيان الباطل وفضح  وتعريف ل حممد آمبناسبات مصائب 

أسأل  ،يف بيان احلق وفضح الباطل ا  عظيم ا  بعد واقعة كربالء دور  عليها السالمكان دور زينب 
هل الباطل ألفضح  عليها السالمالزمان كما وقفت زينب  ن يوفقكن للوقوف بوجه طغاة هذاأاهلل 

 .حودهموتعريتهم وبيان جرائمهم وطغياهنم وج

ن حيافظ على حياته فقط أؤمن على حياته لينصر احلق، وليس ن حيافظ املأفهي  ،ما التقيةأ
سباب ن يفتح لُكن  األأس من التقية يف شيء، وأسأل اهلل جل احلفاظ عليها، فخذالن احلق ليأل

لسنتكن احلق، وجيعلكن تسرن على خطى أيديكن وبأعلى مور لتنصرن احلق ويظهر وييسر األ
 عليها السالمومرمي  عليها السالموخدجية  عليها السالموزينب  عليها السالمالصاحلات فاطمة 

َوَضَرَب اللَُّه َمَثال  ﴿عند اهلل على زخرف الدنيا  واملرأة املؤمنة الصاحلة امرأة فرعون اليت اختارت بيتا  
يِن ا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َرب  اْبِن يل ِعْنَدَك بَ ْيتا  يف اجْلَنَِّة َوجَن يِن ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوجَن  لِلَِّذيَن آَمُنو 

ىل رهبا إووقفت تقارع الطاغوت وتدافع عن احلق حىت ذهبت  ،(44 :التحرمي) ﴾ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 
هذا هلو  ن  إ ،نزله وهو القرآنأفضل كتاب أقد ذكرها اهلل يف  جماهدة وشجاعةراضية مرضية 

 .(14 :الصافات) ﴾ِلِمْثِل َهَذا فَ ْليَ ْعَمِل اْلَعاِمُلونَ ﴿الفضل العظيم و

  [. والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 !!نتيجة الفرقة قتل حجة اهلل 
 العاملني فيها من نافذة من نوافذ إيصال احلق للناس كانت مفتوحة، فدب  اخلالف بني

املؤمنني، ما أد ى إىل فتح نافذة ُأخرى مع بقاء اأُلوىل، مث التفت بعضهم إىل أن  فعلهم الذي 
 .أقدموا عليه رمبا ال يكون مقبوال  عند خليفة اهلل

 .ذلك Xفأبدى بعضهم استعداده لغلق النافذة اجلديدة، إن كان مراد السيد 

 : Xفكان جوابه 

ن يوفقهم ويرزقهم خري أأسأل اهلل  ،وبارك اهلل هبم وبعملهم ،جيد عملهو  ؟ هو ملاذا يغلق] 
 .خرة والدنيااآل

ويرضي اهلل  ،عمالفضل األأصالح ذات بينكم من إ ن  إ :مرارا   قد قلتفاخلالفات أما و 
 !  اليوممسعوا منه ليسمع اجلميع مين   Xبيدي ؟ وهل جيش علي  ذاولكن ما ،ورسوله

ن ينجو الناس أوهو  ،بالنسبة حلجج اهلل هذا ما يهمهم، نجوا بأنفسهمن يعملوا ويأاملهم 
عن احلق  ا  حدأروا صالح ذات بني املؤمنني ولكن ال ينف  إفهم حياولون  ،بأنفسهم ويتجنبوا جهنم

 [. Xوحىت لو كانت نتيجة الفرقة هي قتل حجة اهلل كما حصل مع علي  ،ولو بكلمة تؤذيه

ل اهلل أسوأعتقد أنه ليس حباجة إىل تعليق، أ، مله مرارا  علينا أن نتأ ،هذا املقطع من كالمه ن  إ
 .، ويوح د كلمة املؤمنني دائما  وأبدا  حبفظه ل حممد أن حيفظ آ

 :التايل Xوعن اإلصالح والسعي إلنقاذ الناس مبا فيهم املؤمنني عند الفنت، نقرأ قوله 

 .صالحمكان اإلحناول قدر اإل ولكن حنن ،ضالل من يستطيعإحياول  الشيطان عموما  ] 

 ىل احلق ؟إ هديهمتباعه بكل وسيلة ألأمع حيدر مشتت و  خوتكم كم حاولتأ واأسأل



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  88

نعطي للشيطان  ن الأو  يف الفنت، قل خسارةأمكان اخلروج بول قدر اإلحنا حنن دائما   ،عموما  
 [. مكنأن إغنيمة  ي  أ

* * * 

 !إىل من ال يتحمّل من مؤمن ازعاج 
خوة املؤمنني يتواجد يف أحد ساحات العمل يف دعوة احلق، فافتقده السيد كان أحد اإل

 . يوما  وسأل عنه، فأجبته بأن  األخ أخهرين بسبب انصرافه Xأمحد احلسن 

وكان سبب انصرافه أن  أحد اإلخوة املؤمنني نصحه، ورمبا كانت نصيحته ثقيلة عليه نوعا  
 .ما، فعزم بعدها على عدم احلضور والتواجد

 : بذلك، قال Xفلما عرف 

 .وال يكن من املتكهرين ،ويقبل منهم النصيحة ،ل إخوتهويتحم   يتواجد،أرجو أن ختهره أن ] 
من  ،من مؤمن ا  لون إزعاجنتم ال تتحم  أو  ،أن تدوس حيوانات على صدره لَ بِ قَ  Xاحلسني 

 .تواضع هلل رفعه اهلل

أو  ،ل إزعاج من يزعجه من املؤمننيحم  ويت ويتواجد للعمل، ،ذ من الشيطانييستع أنقل له 
 [. نصيحة من ينصحه

* * * 

 :كيفية التعامل مع املشكوك هبم
إن  بعض من يدعي اإلميان بدعوة احلق : يعاين بعض اإلخوة األنصار من مشكلة، ملخصها

قد تصدر منه بعض التصرفات اليت جتعله مثار شك وريب، خصوصا  وأن  املؤمنني بالدعوة اليمانية 
 .العذر بشك هم -رمبا  -احلقة قد القوا من الناس ما القوا، ما يعطيهم 
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ز الصادق منها من يَّ اليت ال ميُ مثل هذه اجلماعات التعامل مع سألته ذات يوم عن كيفية 
 .والتحقيق معهماملؤمنني اعتقال اإلخوة بساهم رمبا وبعضهم  ،املغرض

 : قائال   Xفأجاب 

وله عليكم  ،نه مؤمنأ مؤمن تعاملوا معه على ين  إمن يقول  كلَّ   إن   :أقول لألنصار دائما  ] 
 [. كونوا حذرينولكن يف نفس الوقت   ،حقوق املؤمن

* * * 

 !!كل أحد  Xال يوفق جمللس احلسني 
أنصاره على إقامة جمالس العزاء مبناسبة شهادة سيد الشهداء  Xالسيد أمحد احلسن  حيثُّ 

ليمة، ماكن أيام عاشوراء األحد األحىي بعض األنصار يف أأ، فوأهل بيته وصحبه الطاهرين 
 .مخسة عشر شخصا   عددهم مل يبلغ - طفاهلموحبضور أ - همولكن

، يف حني أن  جمالس الصادين عن Xفاشتكى أحدهم قلة احلاضرين يف جملس احلسني 
 .دعوة احلق ال يكاد حيصى عدد احلاضرين فيها

 : قائال   Xفأجابه 

  ؟ سني اآلالف ليحضر جملسه احلقيقي اآلالفوهل كان مع احل] 

 !! نه يثبت عليهإومن يوفق له فمن قال  ،حدأمر عظيم ال يوفق له أي هذا أ

وعلماء  لوا ما يف أيديهم على احلق حكاما  قبل سنوات هددناهم بسلطان مبني يف حال فض  
ا يف أيديهم عم   ورمبا كثري منهم ضحكوا أن يطالبهم من ليس بيده شيء أن يتنازلوا ،دين

 ،ولكن احلكام اليوم تنازلوا وهم أذلة خاسئني وخسروا الدنيا واآلخرة وليس فقط الدنيا، بكرامتهم
 .ن شاء اهلل يوم هؤالء الضالني قريب وسرتون يومهم الذي يوعدونإو 
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ستجدون  ،اخل ... ولئك كل من كان حييط هبم من سفراء ووزراءكما يف يوم انسحب من أُ 
 .يوم أذلة خاسئني يهينهم من كانوا يعدونه حلرب آل حممدهؤالء يف 

 .كأنه مؤمن بالدعوة ......رؤيا ب  رأيت  قبل سنة تقريبا  

 هدم ستهتدي الناسما إذا ، و رمبا سيهدم اجلدار احمليط هبؤالء الضالني من حيث ال يعلمون
 [.إن شاء اهلل 

* * * 

 :أمهية الدراسة يف احلوزة املهدوية
أُمور الدعوة األخرى أو شؤون احلياة املختلفة بعضنا عن حضور الدرس يف احلوزة رمبا تشغل 

املهدوية املباركة، سواء امليدانية منها أو االنرتنتية، وكنت يف احلقيقة يف حرية من أمري بني حضور 
  .درس احلوزة أو االنشغال بأُمور العمل اأُلخرى

 :التايل Xفكان رأيه 

. ما العمل امليداين فباملمكنأ، مر مهم جدا  أن هتيئوا املؤمنني أ ،اهلل وفقك الدرس مهم جدا  ] 
ذا كان عندك إ جتمع حماضرتني يف يوم واحد مثال   وأن ترتك حماضرة أحيان ميكنك بعض األو 

 .ن شاء اهللإيعين ميكنك ترتيب وضعك واجلمع ، عمل

ن شاء اهلل إو  ،مر مهم جدا  أفهو  ،لو كان بيدي لشاركتكم يف التدريس يف احلوزة وفقك اهلل
 [. ن شاء اهللإارة عن حتصني عقائدي لدولة احلق نه عبأل؛ ثوابه عظيم

* * * 
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 :تأويل رؤيا
د ر  وجُ البيضاء نزعت عمامته أُ  يف بلد ماكبري قوم   ن  أك: ملخصهارأى أحد األنصار رؤيا، 

 من خالل نظره باملرآة، تيبهابتعديلها وتر  قامرأسه وملا وضعت على  ،لبست ألحد األنصارمنها وأُ 
 . انتهت ،وكان فيها وسخ قليل يف األطراف اليت المست اجلبهةوأُم ه تنظر إليه، 

 :يف تأويلها ، فقالXفقص ها على السيد أمحد احلسن 

ترمز  :العلم الذي ميلكه الشخص واملعرفة، وأيضا  : منها ؛مورالعمامة يف الرؤيا ترمز ألُ ] 
عنده  والرجل ال أظن أن  . أي تيجان ملوكهم ،فالعمائم تيجان العرب ،للملك واحلكم الدنيوي

 .ن شاء اهلل يكون خريا  إو  ،فعمامته ترمز مللكه الدنيوي ،الكثري من العلم

البياض يرمز للعدل . ألنه حكم باسم رسول اهلل وباسم الدين وباسم اهلل ؛وكوهنا بيضاء
أي أهنا بيضاء نقية يف األصل  ،كانت ظاملة  وهاوالوسخ يرمز للظلم، فالشريعة بقدر ما مس  

  .هم هلا بالتشريع الباطل والتنفيذ الباطلولكنهم يشوبوهنا بالظلم من مس  

 [. وأسأل اهلل لك العافية يف الدين والدنيا ،ص معىن الرؤياهذا ملخ  

* * * 

 !!رفقاً بسيدكم 
سؤاال ، وكان  Xسن بعث بعض اإلخوة املسؤولني عن رفع األسئلة إىل السيد أمحد احل

له، وأنا بدوري أنقله  Xالسؤال فيه أُمور شخصية تعود ألحد األنصار، فنقل يل جواب السيد 
 .هنا لكل  املؤمنني، عسى وأن يكون ذلك لنا عظة وعهرة
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 ،عقائدية ،فقهية :سئلة ضمن احلدودن تكون األأرجو أ ،مر راجع له وفقك اهللأهذا ] 
فأرجوا منكم  ،ر لنفسه ما يناسبهن يقر  أمور كل شخص ميكنه أُ صة فهذه مور اخلاما األُ أ. قرآنية
 [. جزاكم اهلل خريا   ،ن تتفكرواأنقل سؤال  ن تقبلواأقبل 

* * * 

 :اهتمامه هبداية الناس وحمبته هلم
برمحة ودعوهتم  معهمالتعامل بتبليغ الناس و أنصاره دائما   Xيوصي السيد أمحد احلسن 

 .طريق املستقيم، والسعي هلدايتهم بأي صورة ممكنة وبكل  وسيلة متاحةحبكمة إىل احلق وال

 :عن تبليغ الناس، وإيصال احلق هلم Xقال 

 اال تنسو  يضا  أولكن  ،وال داعي للتلكأ ،ن يستمر وبشكل جيد وفقكم اهللأالتبليغ جيب ] 
 [. اهم اهللخز أنس واجلن شياطني اإل بكم شر  احلذر الذي جيعل العمل يدوم وجين   ،احلذر

 :غ الناس بنفسه، يقولبنفسه يبل   Xوكان 

لقد   ،يعين ترك التبليغ ن تبلغوا ولكن حبذر، واحلذر الأ بالنسبة للتبليغ قلت لكم مرارا  ] 
ن حتذروا ليستمر العمل، أوزع بعض البيانات بيدي على الناس يف الزيارات، ولكن البد أكنت 

 فليكن عملكم منظما   العمل حبجة احلذر اال ترتكو  ضا  يأو  ،بصورة متهورة يعين ال يكون عمال  
 [. وحبساب

 :وقال أيضا  

وبنفس الوقت ليكن الناس باحلق ترتكوا تبليغ  ال، ن يهدي الناس ويصلح حاهلمأنسأل اهلل ] 
 [. ن شاء اهللإوالذي يشاء اهلل له اهلداية يهتدي  وفقكم اهلل، التبليغ برتتيب
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تقدمي املادة العلمية هلم، املتكفلة طرح أدلة الدعوة املباركة، يهتم حىت بكيفية  Xبل كان 
 .م يف قبول احلقهتمن أجل مساعد

 :يف يوم قال ألحد األنصار

 ا  بوا منشور هنم رت  إ: أحدهمفقال  ،يف الزيارة الشعبانية ا  عوا كراسن يوز  أ طلبت من إخوتكم] 
ن بيان أل ؛نه منشور مشتتأالم يتضح ومن خالل هذا الك ،دلة الدعوةأفيه بيان اليماين وبعض 

ذا كان لديك  إرجو أ ،ن يكون يف كراس للتبيلغأفال ينفع  ،ينفع يف التبليغ املختصر اليماين ال
تطرح الدعوة فيه مع بعض  ،للتبليغ وفقك اهلل ا  خمتصر  ا  و جتمع هلم كراسأ كراس للتبليغ تعطيه هلم

ضافة اىل إ ،هأن يقر أأي شخص ميكنه  ا  وخمتصر  ا  يكون مكلف حبيث ال ا  صغري  ويكون ،الروايات
 [. اخل ... ذلك تضع فيه عناوين االنرتنت ومكاتب الصحيفة

 :أن تُعمل حبوث مقارنة، عساها تسهم يف تعريف الناس باحلق، قال Xوذات يوم طلب 

ن تعمل سلسلة أفقط لو توفر لديك وقت  ،ن يوفقكم ويسدد خطاكمأأسأل اهلل ] 
. وغريها "املتشاهبات"و "التوحيد"و "اخلامتة النبوة"ن العلوم اليت جاءت يف كتب حماضرات يف بيا

وفقك اهلل ليعرف الناس احلق والعلم والفرق  وهذه احملاضرات تسجل لكي تنشر يف العراق مثال  
توكل على ، ن شاء اهللإيعين تكون سلسلة مدروسة لكي يتم نشرها يف العراق  ،بني احلق والباطل

 [. ريى اهلل عملكم وإخالصكم ويسدد خطاكماهلل وس

 :Xوكان يوصي كثريا  بالناس املخدوعني واملغرر هبم من قبل بعض قطاع الطرق، يقول 

عن  ئا  يكادون يعرفون شي خماطبتهم ال ونهؤالء الذين تريد ،اهلل مالناس بسطاء وفقك ]
هنم يضحكون أيعرفون  هم الو  ،بالرؤيا وهم يضحكون معه أيستهز  فبعض اجلهلة ،دلةالدعوة واأل

 [.وغريهم من أنبياء اهلل براهيم ويعقوب ويوسف إمن 

 :Xوعن تبليغ طلبة العلم باخلصوص، قال 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  94

 ،بعضهمحال رمبا يصلح اهلل  ،حاولوا تبليغ طلبة العلم يضا  أنتم أ ،وفقكم اهلل عموما  ] 
 .ننوا اآلمآس به أال ب ا  يف حوزة النجف عدد ن  إ :يل أحد إخوتكمحسب ما قال 

 : يامأيت رؤيا قبل أر 

جملموعة  ا  يعطي درس ا  كان جالس  ،وهو ذو علم ومعروف يف احلوزة ،عرفهأ ا  رى شيخأكنت 
هذا  ن  أوك ،نه طرح الدعوة يف الدرسأحد الشيوخ كأو  ،يف مسجد يف احلوزة يف النجف شيوخ

و متعاطف أنه مؤمن أفرأيت االستاذ ك ،من بالدعوة وخرج من الدرسآالذي طرح الدعوة الشيخ 
كأن االستاذ طأطأ   ،و شيء من هذا القبيلأة فعل احلوزة ولكنه حذر من رد   ،بقوة مع الدعوة

 .انتهت الرؤيا. ميانو مييل لإلأ ا  مؤمن داخله يفنه أولكن ك ،رأسه ومل يقل شيئا  

 [. يصال احلق هلم لعلهم يهتدونإتبليغهم و  افال ترتكو  ،رمبا بعض املعممني يهتدون

نه من  له احلق، فيجيبك أتبني   نسانا  نا ، أنك تصادف إصالح أحياال اتعالممث إن  من 
ثري وفقهم اهلل لنصرة خلفائه ، ومثل هؤالء كفال يظن بنفسه خريا  !! ل حممد آيكون ليتوفق لنصرة 

 .رضهيف أ

ا نتعامل معهم بالطريقة اليت يوضحهن أ Xمنا السيد أمحد احلسن ملثل هؤالء كان يعل  
  :بقوله

ولياء اهلل كوهب وهو مل أصبحوا من أ ا  ناسأُ هناك  ن  أكيف   مهل وانبي  هؤالء أُناس بسطاء، ] 
ولياء هلل ومن املقربني أصبحوا أ ا  ناسأهناك  ن  أ وان يفهمأ ىلحباجة إ ؤالءه ،ال فرتة قصريةإسلم يُ 

كما حصل مع   ،علماء الدينبينما فشل يف االلتحاق خبلفاء اهلل  ،ن التحقوا خبلفاء اهللأمبجرد 
 ،ولياء اهللأصبحوا من أو  ىيعرفون الدين التحقوا بعيس فهناك زناة وجنود طاغوت ال. Xعيسى 

 متنفعه ممور هلبيان هذه األُ  ،X بينما فشل علماء اليهود وكبار املتدينني ومل ينصروا عيسى
 .[ يضا  أ
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، ذلك السعي هلداية اخللق وغايته من ،نصاره كيفية االحتجاج الصحيحيعل م أ Xوكان 
 :فكان يقول

 ،شكال على الدليلىل اإلإهو ينتقل و  تعطيه الدليل الثابت من القرآن والسنة الثابتة،نت أ] 
يراد إشكال على الدليل دون ىل اإلإواالنتقال  ،شكالإبل فقط  ،يوجد عنده دليل نقض يعين ال

 .ىل االشكال عليه فقطإه فانتقل رد  ر عليه لزمه احلجة وتعذ  أالدليل  ن  أدليل نقض يعين 
 ،شكاالت املسيحيني اليوم على القرآن وعلى حممد إك  متاما   ،تنته رد ولكنها الشكاالت تُ واإل
  [.اخل ...   ئمةشكاالت السنة على األإوك

كي ال تبقى ويوصينا بذلك أيضا ، رمحة هبم ول شكاالهتمإ إجابةمنا يعل   Xكان هذا،  ومع 
  .بدا  عذر أحجة و هلم أي 

  :وبالنسبة ألنصاره

  .باليتامى عطوفا   ،باملساكني رحيما   ،هبم مجيعا  كان رؤوفا  فقد  

يوصي باالهتمام كثريا  مبن يذنب ويتوب من املؤمنني، فكان يقول عن أحد اإلخوة وكان 
 :الذي حاله ما وصفت

وه وفقكم فأحب  ، ه اهللب  فالتائب حي، وفقكم اهلل حتضنوه واهتموا به كثريا  ابدى ندمه فأذا إ ]
 [. اهلل يرمحه برمحته لعل   ،اهتموا به كثريا  و  اهلل

 ذا ما تناهى لسمعهويسأل عنهم كثريا ، بل إ نصاره يف كل مكان،يتابع أوكان من سريته أنه 
 :نصارا  من لغات شىت قد آمنوا باحلق، كان يقولأن  هناك أ

ثقيفهم وتقوية عقيدهتم وتوفري الكتب اعملوا على تعليمهم وتباحلق الذين يؤمنون  ]
 [.االستداللية وبلغتهم 

* * * 
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 :سريته مع املال
فني بإدارة بيت املال يف أحد األماكن، كانت تصل إىل بيت املال يقول أحد اإلخوة املكل  

أموال، منها حقوق واجبة، ومنها تهرعات لدعم دعوة احلق، ومنها ما هو بعنوان هدايا للسيد 
 . من قبل بعض األنصار X أمحد احلسن

وكنت ملا أسأله . فواهلل ما رأيته يوما  أخذ شيئا  منها، أو حىت مسك شيئا  منها بيده: يقول
 :ينقصه شيء، فكان يقول Xعن املوجود حتت يدي منها، وعن إذا كان هو 

ي شيء أ ،وفقك اهلل ئا  بقي شين تُ أوال داعي  ،كم وفقك اهللئلست حباجة شيء غري دعا] 
ن يفتح لكم وبكم أأسأل اهلل  ،ن شاء اهللإ و لدعم الدعوةأ احملتاجني، ف به وأعطه لألنصارصر  ت

 [.ه بفضله ومن  

من  الفقراء واحملتاجني عطاء  األرامل و يتام و ص لعوائل األنه كان قد خص  أ Xومن سريته 
فتح نافذة إعالمية  الدعوة اإلهلية حىت من  ، اليت منعتاإلمكانيات واملواردبيت املال، رغم قلة 

قلة ذات اليد ، و مثال  يستطيع األنصار من خالهلا إيصال احلق إىل الناستلفزيونية كبرية كقناة 
ء املستضعفني رغم من رواتب هؤال يقتطعوان إىل أ حيانا  املسؤولني عن بيت املال أ تدعوهذه 

  :X ، وكان يقولصال  أبساطة الراتب 

 ،ن شاء اهلل يوسع اهلل عليكمإ ،كم حبسب ما يتوفر من املالمور أُ نتم رتبوا أ ،وفقكم اهلل] 
 [. موراألُ وا وهكذا سري   ،عندكما لوا الرواتب ليكفيكم ميف املال فقل   شح   كولكن لو كان هنا

* * * 

 !ماتت وهي تبكي على األوالد 
اة مسعت خبهر وفو  املؤمنني، برفقة أحد نصاراألبعض للقاء إحدى املدن ىل إ كنت مسافرا  

 :مث بعد مدة قمت بتعزيته قائال  ، (رمحها اهلل) Xأمحد احلسن والدة السيد 
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 . ي منقلب بنقلوبأل حممد حقهم آوسيعلم الذين ظلموا  ،ليه راجعونإنا إنا هلل و إ)

. ىل جوار رمحة رهبا حمتسبة مقهورةإادة الطاهرة املظلومة وانتقاهلا جر بشهعظم اهلل لكم األ
 [. ال باهللإوال حول وال قوة  ،ءحسن اهلل لكم العزاأ

 :Xفأجاب 

 .جزاكم اهلل خري جزاء احملسنيني ،عمالكمأوتقبل اهلل  جوركمأعظم اهلل ] 

 . لتها بوفاهتاو  أ ،تينظهتا رأيت رؤيا أفزعتين وأيقيام من وفاأقبل 

ي ل  والعلوية نص وولدينا أن هناك تابوت وكنت أ :ت العلوية رؤياأسبوعني من وفاهتا ر أوقبل 
 .وكان فيه شيء عظيم ومهم ،كانأر عليه من ثالثة 

نا أاة وكنا هنا كانت متوفية ومسج  أ :رؤيا قبل يومني من وفاة الوالدةرأت  يضا  أالعلوية 
 .هااوالعلوية بقرهبا ومحلن

ومل نتمكن من  ،(رمحها اهلل)عندما خرجنا من البيت الذي كانت فيه الوالدة  001 عام 
خري الذي هجم عليه نا يف النجف يف البيت األأرأيت رؤيا و  ،ب الظاملنيالعودة بسبب شدة طل

 ،ضطرونا للخروجان و و الظامل

نه نووي حبيث أنه حدث انفجار كبري كأورأيت  ،قف يف مكان ماأين كنت إ :رأيت رؤيا
وبعد هذا . ماكن خليت من البشرو بعض األأيعين رمبا مات نصف الناس  ،مات خلق كثري جدا  

ين  أرغم  سري مشاال  أوكنت  ،محل راية كبرية ومهمة جدا  أو  ،لبس مالبس عسكريةأكنت وقفت و 
عيش فيه مع والديت أالذي كنت  (رمحه اهلل)ىل بيت والدي إجته أوكنت  ،كنت يف منتصف العراق

بناء أورأيت  ،رض كلها خضراء ومجيلة جدا  قرتبت للبيت من بعيد رأيت األاوعندما  ،(رمحها اهلل)
  ! ة زينب ماتتفقط عم  كلنا خبري   :خي فقالت يل من بعيدأ ةمث رأيت ابن ،كهرألخي اأ
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كانت   ،والدماتت وهي تبكي على األ :فخاطبتين وقالت ،من بعيد يضا  أخيت أبعدها رأيت 
 ! ن تراهم ولو حلظةأ تتمىن  

فماذا  :بكي وقلتأرض وجلست فاحننيت على األ ،مل أمتكن من السري ،نا عندما مسعتأ
 .وانتهت الرؤيا، يف السماوات السبع كأن املالئكة كانت تبكي ا  عظيم ا  مسع دويأوكنت  ،بقي

 .نصار سابقا  الرؤيا قدمية وقصصتها لعدد من األهذه 

ولكن لو  ،بعدهتم عنهاأ يضا  أين أمل شعر باألأو  ،ربتهم مع أهنا ،طفالاأل رَ ت ملهنا أمل أفقط مت
 [. بقيتهم بقرهبا لقتلوهمأ

* * * 

 !طالب دنيااحلسن محد هل أ
 :ع امسه باسم فراس الواديلسائل وق   Xمحد احلسن السيد أ نهبي  ا هذا مقطع مم

رحبت  واما ِان كنت ممن يطلبون الدنيا حبرث اآلخرة فال: )ما قولك وفقك اهللأ] ...... 
 (.كنت منتصرا   جتارتك وما

 ؟ لب الدنيا مثال  طأولكن كيف ، نا ممن يطلبون الدنياأصدقت لو كنت  ،نعم

ن واآل ،نا قبل الدعوة منعزلأف ،كالذي سلكته من يطلب اجلاه يسلك سبيال   ن  أظن أوال 
سوة أُ ويل هبم  ،نا وعيايل كما فعل الطواغيت بآبائي االئمة أرض اهلل أد يف ومشر   كثر انعزاال  أ

 .غري اهلل سبحانه فاحلق ال يبقي لصاحبه خليال   ،حسنة

ن أفارقها أضطررت ا ،قبل هذه الدعوة فارقها يوما  أُ مي اليت مل أُ ىل قليب إالناس  حب  أومن 
ىل هكذا طريق صعب إفهل من يطلب الدنيا يذهب  ،نا بعيد عنها ومل أودعهاأحىت ماتت و 

 !؟ مل والغصصموحش ويتجرع األ
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ومنظومة حسابات  ،من يطلب املال يضع بيت مال للمؤمنني يف كل بلد ن  أظن أوال 
والوكالء  ،ل وكل مبلغ خيرج يسجلصرف معروفة حبيث كل مبلغ يدخل لبيت املال يسج   ومواضع

وهم ال  ،املأذونون لقبض اخلمس معروفون مثل سيد حسن احلمامي وشيخ صادق احملمدي
يوزعه على الفقراء م لبيت املال وبيت املال سل  بل يُ  ،يرسلونه يل وال هم يأخذونه ألنفسهم

 رامل وطلبة العلم وغريهم وحىت من غري املؤمنني بالدعوة،األيتام و واملساكني واأل

جار السكن الذي اسرت به أفائضة عن حاجة املعيشة اليومية و وال أملك أي أموال شخصية 
طراف النجف ألسكن أرض زراعية صغرية أشرتيتها يف أكل ما ملكته هو قطعة   ،نعم .عائليت

نا أعيش يف العراق فأعيش كما أوقلت ما دمت  ،ة للفقراءمواسا وبنيت فيها بيتا  صغريا  جدا   ،فيها
املال الذي اشرتيتها به و  .ورمبا تدور األيام وترون هذا البيت يف يوم من األيام ،يعيش الفقراء فيه

 صحايب وهو أيضا  أحد أواجلزء الثاين اقرتضته من  ،هداه يل اخي األكهر مين حفظه اهللأجزء منه 
وسددته من وارد األرض بعد  ،وهو الشيخ أبو حممد الزيادي حفظه اهلل ،قمن املؤمنني بدعوة احل

على األوراق  م يل املال الشيخ أبو حممد حبضور بعض األنصار كان خمتوما  وعندما سل   ،زراعتها
سبحان  :فقلت ،عليه كلمة فدك هدي يل يف نفس اليوم كتاب الغيبة خمتوما  وأُ  ،املالية كلمة فدك
الشيخ  :منهم ،مر شهده جمموعة من األنصار حفظهم اهللوهذا األ ،بعضها بعضا  اهلل آيات يتبع 

  .أبو حممد الزيادي وشيخ أبو حسن الزيادي والشيخ أبو حسني حفظهم اهلل

طفايل قبل ساعات أنا وزوجيت و أ 001 ذه األرض خرجت منها يف عام ه ،وعلى كل حال
وملا مل جيدوين استولوا  ،تحريض من املرجعيةمن هجوم قوات عسكرية موالية للمرجعية عليها وب

بيحة مبا فعله وما أشبه فعلتهم الق ،وما أشبهها بفدك ،وبعد فرتة تركوها ،عليها ووضعوا فيها حرسا  
  .عليها السالممي الزهراء أُ من هجموا على دار 

هو حد املؤمنني و أال قبل أيام حيث سعى إ 001 منذ عام  عرف عن هذه األرض شيئا  أومل 
واحلمد هلل الذي  ،السرتجاعها الشيخ أبو حسن وبعض شيوخ عشائر النجف جزاهم اهلل خريا  

 ؟ كانت يف بلى: )Xوبأيب امري املؤمنني علي  عليها السالممي فاطمة الزهراء سوة بأُ أُ جعل يل 
أيدينا فدك من كل  ما أظل ته الس ماء، فشح ت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم 
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ا يف .اهللونعم احلكم  ،آخرين  ؟ تنقطع يف غد جدث وما أصنع بفدك وغري فدك والن فس مظاهن 
ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد يف فسحتها وأوسعت يدا حافرها ألضغطها احلجر 

ا هي نفس اب املرتاكم، وإمن  آمنة يوم اخلوف  أروضها بالت قوى لتأيت يواملدر، وسد  فرجها الرت 
 (.، وتثبت على جوانب املزلقاألكهر

زوجة واحدة فقط قبل الدعوة  نا متزوج منأعضهم الدنيا بسد شهوته اجلنسية و رمبا يطلب ب
 !؟ عرف غريها يف حيايت ال بزواج دائم وال منقطع فأين طلب الدنيا يف هذاأم اطفايل مل أُ وهي 

ىل طهي طعام أقوم إوحنتاج  ىل اليوم عندما أكون مع بعض األنصارإنا نا وأعوذ باهلل من األأ
ولكين  ،ن خيدموينأون هنم يتمن  أرغم  ،غسلها بيديأنا أواين وعندما حنتاج من يغسل األ ،بالطهي

 !؟ فهل هكذا يتصرف طالب الدنيا ،تشرف خبدمتهمأ

ليس لدي محاية مسلحة ، يشرتي حاجات بييت من السوق بنفسأ ناعوذ باهلل من األأنا و أو 
 .هلا حلمد هلل الذي آمنين ومل جيعلين مضطرا  وا ،وال غري مسلحة

 .مد يدي ليقبلها الناس كما يفعل املراجع وبعض وكالئهمأوال  ،حدأل يدي ن يقب  أقبل أال 

ن هناك من األنصار من هو قريب مين واآل ،هذه كلها حقائق اطلع عليها األنصار سابقا  
شاهدة من عدد من الناس يف املاضي بل شوهدت وم ،هنا ليست أمورا  خمفيةأأي  ،ويطلع عليها

 .واحلاضر

 !؟ وبأي شيء طلبتها أصلحك اهلل ،وكيف طلبتها !؟ طلبهاأفأين هي الدنيا اليت 

هؤالء الذين ال هم  ن  أفهل من املعقول  ،و وصيأال يد نيب إحد أيف الروايات ال تقبل يد 
محد احلسن الذي رغم كونه أو  ،ةخر أيديهم ليقبلها الناس يطلبون اآل وصياء ويقدمونأنبياء وال أ

 ! حد من الناس يطلب الدنيا ؟أل يده ن يقب  أيرفض  ا  وصي

بل ما أنصفتم عقولكم إن كنتم هكذا تفكرون  ،محد احلسنأنصفتم أال أقول ما  ،واهلل
 .وحتكمون
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فهؤالء الذين يفرضون عليكم وجوب التقليد جتار دجاج  ،أرمحوا أنفسكم يرمحكم اهلل
نتم تعلمون هذا أو  ،خرة عالقة هلم باآلخرة والآوليسوا طالب  ،ون للشهواتوعقارات متبع

بناءهم جلمع اخلمس أهنم يرسلون لكم أنتم يف اخلارج ترون أو  ،نفسكمأيتموهم يف العراق بأور 
ملاذا ال يرسلون غري  :موال وقضاء فرتة من املتعة يف الغرب حبجة التبليغ، ليتكم تسألوهنمواأل

ملاذا مكاتبهم يديرها أبناؤهم واألموال  ؟ ىل دول الغربإية طلبة حوزة النجف بنائهم من بقأ
 !؟ و حسابات ومراقبةأكيفما يشاءون دون رقيب أو نظام   يتصرفون هبا

 فطالب الدنيا ،واستخدموا عقولكم للتمييز ومعرفة احلقيقة ،أرمحوا أنفسكم يرمحكم اهلل
 .فعاهلمأتعرفوهنم من تصرفاهتم وسلوكهم و 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  محد احلسنأ

 [. ه  4444ذو احلجة 

، وشيعتكم بنائك املهدينيأيها العبد الصاحل، وعلى آبائك الطاهرين وأفسالم اهلل عليك 
 .املنتجبني

 .رضهأن لك يف وميك   ،عزيزا   ن ينصرك نصرا  اهلل أل أسأ

ئمة واملهديني وسلم تسليما   حممد األ ى اهلل على حممد وآلواحلمد هلل رب العاملني، وصل  
 .كثريا  
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