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تقديم

ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل
أمل بعد ..
لقد عرفنل خليفة هللا ف :أرضه بسبل وطرق كثيرة كلن أهمهل
َ
الطريق األول هو الطريق الذي َعرفت به املالئكة سيدنل وأبلنل النبي أدم (عليه السالم) ,وهو النص؛ فقد
َنص هللا سبحلنه على آدم (عليه السالم) وأنه خليفاه ف :أرضه؛ ففي محكم القرآن الكريم ﴿ َوإ ْذ َع َ
لل َرُّب َك
ِ
َْ
ْ َ َ
األ ْ ض َخل َيف ًة َع ُللوا َأ َت ْج َع ُل ف َيهل َم ْن ُي ْفس ُد ف َيهل َو َي ْسف ُك الد َم َلء َو َن ْح ُن ُن َسب ُُ ب َح ْمد ََ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لع ٌل ِف :ر ِ ِ
ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني ج ِ
َ َْ
َ َ َ َ
س َل َك َع َ
َو ُن َق ِد ُ
لل ِإ ِني أعل ُم َمل ل ت ْعل ُمون﴾[البقرة .]30
فبللنص اإللهي عرفنل خليفة هللا ف :أرضه ,فلهلل سبحلنه وتعللى هو الذي ُيعين خليفاه ف :أرضه ،حيث
أوصل لنل رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) النص اإللهي بوصياه املقدسة ليلة وفلته ,لذلك ُسمي خلفلء
هللا ف :أرضه من األنبيلء واملرسلين بلألوصيلء ,فللسلبق يوص ي بللالحق ,وهذا أول الطريق ملعرفانل بللوص ي أحمد
الحسن (عليه السالم).
وأمل الطريق الثلني الذي عرفنل به خليفة هللا ف :أرضه ،فهو سالح األنبيلء واألوصيلء ،وهو العلم والحكمة،
وعد عرفنل سيدنل اليملني املوعود أحمد الحسن (عليه السالم) ،من كالمه ومؤلفلته وأجوباه على متشلبه
القران والحديث الشريف ,ومن معللجاه للمشلكل واألمور الواععة به ،فعلى اإلنسلن أن ياجرد عن الهوى واألنل,
وأن يقرأ ويبحث ويدعق ،ليتبين له حكمة الوص ي وعلمه (عليه السالم) ،فبللعلم احاج هللا سبحلنه على املالئكة
ف :خالفة سيدنل آدم (عليه السالم) ,فهو خير دليل على خليفة هللا ف :أرضه ،بعد النص والوصية؛ علل هللا تعللى
َ
َُ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
لل أن ِب ُئو ِني ِبأ ْس َم ِلء َهؤل ِء ِإ ْن
ف :محكم كالبه ومنيف خطلبه ﴿وعلم آدم األسملء كلهل ثم عرضهم على املال ِئك ِة فق
َ
ُك ْن ُا ْم َ
ص ِلد ِعين﴾[البقرة .]31
والطريق الثللث الذي عرفنل به خليفة هللا ف :أرضه ،هو الراية (البيعة هلل) ،أو امللك هلل ،أو األمر بطلعاه من
اس َا ْك َب َر َو َك َ
يس َأ َبى َو ْ
عبل الخللق جل جالله ،علل هللا تعللى ﴿إ ْذ ُع ْل َنل ل ْل َم َالئ َكة ْ
اس ُج ُدوا ِ َِل َد َم َف َس َج ُدوا إ َّل إ ْب ِل َ
لن
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
م َن ْال َكلفر َ
ين﴾[البقرة  ]34فلملكلفون مأمورون
خليفة هللا والئاملر بأمره (عليه السالم)؛ ألنه خليفة هللا،
بطلعة
ِ
ِ
ِ
ِِ
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فللنلس ل تحالج إلى أكثر من هذه اِلليلت الثالث ملعرفة خليفاه ف :أرضه ,وعد اجامعت ف :خليفة هللا الوص ي
أحمد الحسن (عليه السالم) ،ورغم ذلك فهو مؤيد بآيلت منهل املعجزات والرؤى التي رآهل املؤمنون وغيرهل من
الدللت؛ ومل بأيدينل من كالب كريم (الجزء السلب من الجواب املنير عبر األثير)؛ يدل ويشير إلى علم آل محمد
(عليهم السالم) وحكمتهم اليملنية ,وهو السالح العلمي الذي أعلم به الوص ي أحمد الحسن (عليه السالم) الحجة
على كل العللم؛ ليعرف النلس عيمة مل جلء به من علم من أبيه اإلملم املهدي محمد املساحفظ من آل محمد
(عليهم السالم) ,وكلن تركيز اإلملم (عليه السالم) على العقلئد وتفسير متشلبهلت القرآن الكريم؛ فهي من
مخاصلت األئمة املعصومين (عليهم الصالة والسالم)؛ ول يمكن ألحد أن َّيدع :معرفتهمل إل عن طريق العترة
ْ ْ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
اسخون ِف :ال ِعل ِم﴾ ،وعد أمرنل هللا تعللى بقوله
الطلهرة (عليهم السالم) علل تعللى ﴿ومل يعلم تأ ِويله ِإل الله والر ِ
ُ
َُْ ْ َ ْ َْ َ
ودع عند األوصيلء (عليهم السالم) ،وأبواب
﴿وأتوا ال ُب ُيوت ِمن أبو ِاب َهل﴾ ،وهذه البيوت ه :بيوت العلم الذي اسا ِ
البيوت هم أوصيلء النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) ,فكل األعملل والعاقلدات والعهود الحدود والشرائ
والسنن ومعللم الدين تجري على أيدي األصفيلء من آل محمد (عليهم السالم) ،وهم األوصيلء املذكورون بوصية
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وعهده املعهود وميثلعه الثقيل الغليظ.
ً
ُ
جعله هللا سبحلنه للعلم أهال وفرض على العبلد
عرفنل أحمد الحسن (عليه السالم) بعلومه الربلنية ,حيث
َ
طلعاه وطلعة آبلئه األئمة الطلهرين (عليهم السالم) ،وعد صرح القرآن الكريم بذلك ف :عوله تعللى ﴿ َيل أ ُّي َهل
َْ
ُ
ُ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َّ
الل َه َو َأط ُ
يعوا َّ
الر ُسو َل َوأ ِول :األ ْم ِر ِم ْنك ْم﴾؛ فقد رددنل أمرنل إلى الرسول والى أول :األمر منل,
ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا
ِ
فعلمنل أنهم الذين يسانبطونه منهم؟ وعد أمرنل هللا بللاقوى وأن نكون م الصلدعين؛ والصلدعون هم أهل
َّ
الل َه َو ُك ُونوا َم َ
البيت (عليهم السالم) من األئمة واملهديين؛ أوصيلء الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله)؛ ﴿ َّات ُقوا
َّ
الص ِلد ِع َين﴾.
أيهل القلرئ الكريم؛ ل يساطي أحد معرفة علم متشلبه القرآن الكريم إل األوصيلء (عليهم السالم) ،وعد
جلء السيد الوص ي أحمد الحسن (عليه السالم) بهذا العلم وأفحم الجمي  ,فكلن دللة واضحة على أنه الوص ي
الحق من آل محمد (عليهم السالم) الذين يجب طلعتهم والماثلل ألمرهم (عليهم السالم) ،وهل هو السيد أحمد
الحسن (عليه السالم) رسول ووص ي اإلملم املهدي (عليه السالم) ،عد أجلب على أسئلة طللبي الحق من كل
ً
الديلنلت ,فأجلب املسلمين واليهود والنصلرى واملالحدة ,فأعلم على النلس الحجة البللغة ,ولم ُيبقي ملعاذر عذرا,
ْ
ُ
ثبتنل هللا سبحلنه على ولية خليفاه وطلعاه واألخذ بأوامره والنتهلء بزواجره ونواهيه ﴿ َوع ْل َر ِب ِز ْد ِني ِعل ًمل﴾
اللهم زدنل من علومه وحكماه اليملنية وانفعنل بهل ووفقنل لنشرهل والابليغ بهل (فزكلة العلم نشره).
ً
والحمد هلل رب العلملين  ،وصلى هللا على محمد وال محمد الطيبين الطلهرين األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السيد حسن املوسوي الحملمي
النجف الشرف 30 /جملدي األولى1437 /هـ

القسم األول
احملور األول :األسئلة القرآنية والتفسري
َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ْ ُ ُ
َ َ ُ
ين َل ُي ْؤم ُنو َن ب ْلِلخ َرة َوإ َذا ُذك َر َّالذ َ
وب َّالذ َ
ين ِمن
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
السؤال :649 /اشرح آية ﴿وِإذا ذ ِك َر الله وحده اش َمأزت عل ُ ِ
ِ
ُدونه إ َذا ُه ْم َي ْس َا ْبش ُر َ
ون﴾.
ِ
ِِ ِ
 -Tahaالعراق /السليملنية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ْ ُ ُ
َ
َ َ ُ
ين َل ُي ْؤم ُنو َن ب ْلِلخ َرة َوإ َذا ُذك َر َّالذ َ
وب َّالذ َ
ين ِمن ُدو ِن ِه ِإذا ُه ْم
ِ
﴿وِإذا ذ ِك َر الله وحده اش َمأزت عل ُ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ َْ
ي ْساب ِش ُرون﴾[الزمر .]45
السؤال هنل هل هنل َ أحد يشمئز إذا ذكر هللا وحده ؟
ً
امللحدون ل يشمئزون ألنهم أصال ل يعاقدون بوجوده ليشمئزوا منه ،املشركون ل يشمئزون ألنهم
ً
يعاقدون بأنه هللا فكيف يشمئزون من ذكر هللا إضلفة إلى أنهم يؤمنون بلِلخرة ظلهرا.
إذن املراد من ذكر هللا هو ذكر خليفة هللا ف :أرضه أو وجه هللا أو هللا ف :الخلق ،واملراد بلِلخرة هو الغيب.
فمن يكفرون بخليفة هللا ف :أرضه ف :كل زملن هم من تشمئز علوبهم عند ذكره وحده أملمهم؛ ألنهم ل
يؤمنون بللغيب (اِلخرة) ويطلبون أن يقهروا على اإليملن بخليفة هللا بمعجزة ملدية علهرة ل تبقي أي مسلحة
للغيب ف :حين أنهم يسابشرون إن ذكر علملؤهم غير العلملين الذين يحلربون خليفة هللا ف :زملنهم ويطلبون
املعجزة امللدية القلهرة التي ل تبقي أي مسلحة للغيب أو اِلخرة ،فللذي ل يؤمن بللغيب والذين ل يوجد ف:
إيملنهم مسلحة من الغيب ل يؤمنون بلِلخرة ف :حقيقة أمرهم؛ ألن اِلخرة غيب فكيف يؤمن بهل من يطلب أن
ً
ً
يكون إيملنه مرتكزا على معجزة ملدية ظلهرة ملديل مئة بلملئة؛ بحيث تنفي أي مسلحة من الغيب ف :اإليملن.
إذن ففي زمن رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) والذي هو خليفة هللا ف :أرضه الذين كفروا كلنوا
ً
يشمئزون من ذكره ولكنهم يسابشرون إن ذكر سلدتهم ومألهم وعلملئهم غير العلملين سواء كلنوا أحنلفل أم
ً
يهودا أم نصلرى.
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والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

ً
السؤال :650 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل :على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته؛ اسأل هللا أن تكونوا يل أهل البيت بخير؛ أمل بعد أرجوا أن تسمُ ل :بسؤال
َ َ َّ َ َ ُ َ
نظر َ
ين﴾[األعراف  .]15فهمت من املنظرين أن هنل َ
سيدي لقد فهمت من هذه اِلية الكريمة ﴿علل ِإنك ِمن امل ِ
ً
أكثر من واحد من املنظرين ،ففهمت أيضل أن إيليل النبي والخضر عليهم السالم واإلملم محمد بن الحسن
العسكري مكن هللا له ف :األرض من املنظرين .فأرجوا منك سيدي ومولي وحبيبي وتلج رأس ي أن تسددني ،أسأل
هللا أن يعجل لك النصرة والامكين وجعلني حجرة بأيديكم لضرب أعداء هللا ول يفلرق بيني وبينكم حتى ألقله
ونسألك سيدي الدعلء بللثبلت والفوز معكم يل آل محمد ،والحمد هلل وحده وحده وحده والسالم عليكم
ورحمة هللا وبركلته.
إحسلن عل :مهدي الحلفي  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وال محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
نعم وفقكم هللا ،هنل َ منظرون غير إبليس لعنه هللا ،وأسأل هللا أن يوفقكم لخير اِلخرة والدنيل وأن يسدد
خطلكم وأن يخام لكم بخير هو وليي وهو ياولى الصللحين .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

السؤال :651/بسم هللا الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة
ً
واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليك يل ول :هللا يل إملمي أحمد الحسن يل مولي مل هو تفسير اِلية  25من سورة مريم ،بسم هللا
َ
َ
ْ َ
ْ َّ ْ َ ُ
الرحمن الرحيم؛ َ
النخل ِة ت َسل ِعط َعل ْي ِك ُرط ًبل َج ِن ًّيل﴾ ؟
﴿و ُه ِزي ِإل ْي ِك ِب ِجذ ِع
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل نجمة الجدي  -استراليل
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اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ََ ً
َ َ َ َ َ
الن ْخ َلة َع َلل ْت َيل َل ْي َاني م ُّت َع ْب َل َه َذا َو ُك ُ
لض إ َلى ج ْذع َّ
لنل َعصي ًل َ ف َأ َج َ
لءهل ْاملَ َخ ُ
نت
﴿ف َح َمل ْا ُه فلنت َبذ ْت ِب ِه مك
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ً
َ ْ ً َّ ً
َ
َ
َّ ْ َ ُ
ْ
َ
َ َّ َ
َ
النخل ِة ت َسل ِعط
نسيل  ف َن َلد َاهل ِمن ت ْح ِت َهل أل ت ْح َزِني ع ْد َج َع َل َرُّب ِك ت ْح َا ِك َس ِريل َ و ُه ِزي ِإل ْي ِك ِب ِجذ ِع
نسيل م ِ
َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ً َ َ
َ
ً
َ ً
ْ َ َ ً َ
َ
َُ
ْ
ً َ َ
ص ْومل فل ْن
َعل ْي ِك ُرطبل َج ِنيل  فك ِلَ :واش َرِبي َوع ِري َع ْينل ف ِإ َّمل ت َرِي َّن ِم َن ال َبش ِر أ َحدا ف ُق ِولِ :إ ِني نذرت ِللرحم ِن
ً
َََ ْ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ً َ ً َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َُ
َُ َ َْْ َ
و َ
أك ِلم اليوم ِإن ِسيل  فأتت ِب ِه عوم َهل تح ِمله عللوا يل م ْري ُم لقد ِجئ ِت شيئل ف ِريل  يل أخت ه ُلرون مل كلن أب ِ
َّ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ ً َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ
َْْ َ
صبي ًل َ ع َ
لل ِإ ِني َع ْب ُد الل ِه آتل ِن َي
امرأ سو ٍء ومل كلنت أم ِك ب ِغيل  فأشلرت ِإلي ِه عللوا كيف نك ِلم من كلن ِف :امله ِد ِ
َ
ً
ً
َّ َ َ َّ َ
لب َو َج َع َلني َنبي ًل َ و َج َع َلني ُم َب َلر ًكل َأ ْي َن َمل ُك ُ
نت َو َأ ْو َ
ْال ِك َا َ
الزك ِلة َمل ُد ْم ُت َحيل َ و َبرا ِب َو ِال َد ِتي َول ْم
صل ِني ِبللصال ِة و
ِ
ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َّ ً َ ً َ َّ َ َ َ
ُّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ً
السال ُم عل ََّ :ي ْو َم ُوِلدت و َي ْو َم أ ُموت و َي ْو َم أب َعث حيل﴾[مريم .]33-22
يجعل ِني جبلرا ش ِقيل  و
مريم (عليهل السالم) امرأة واملرأة علدة يصعب عليهل أن تهز شجرة صغيرة فكيف بللنخلة وه :شجرة جذعهل
ً
ماين ويصعب على الرجل هزهل فضال عن املرأة ؟ وأضف إلى هذا أن مريم حديثة ولدة وبللالل :فهي مجهدة
وتحالج للراحة وأن يهام بهل غيرهل ويعد لهل مل تحالج من طعلم؛ ولهذا نجد النلس علدة ترحم املرأة حديثة
الولدة فيأتي بعض أعلربهل من النسلء ويلون احايلجلتهل ،فكيف يرحم النلس نسلءهم ول يرحم هللا مريم
املنقطعة إليه بللعبلدة فيكلفهل بهز جذع النخلة ؟!
ألم يكن بلإلمكلن أن ُينزل هللا الرطب من النخلة ألي سبب يسببه هللا ،ومللذا لم يسامر مل كلن يحصل م
ً
ً
ً
مريم سلبقل عندمل كلنت ف :بيت العبلدة وكلن طعلمهل يأتيهل دون أي عمل وه :اِلن مجهدة بدنيل ونفسيل وف:
أشد الحلجة أن يأتيهل طعلمهل دون أن تعمل؟!!!
الحقيقة إن سبب أمر هللا ملريم أن تهز جذع النخلة هو أنهل خرجت من بيت العبلدة والنقطلع إلى هللا إلى
ً
ً
دنيل النلس فعليهل أن تبذل جهدا لاحصل على طعلمهل ،وعليهل أن تبذل جهدا للحفلظ على خليفة هللا عيس ى
ً
(عليه السالم) ،وعليهل أن تبذل جهدا لاحلفظ على نفسهل ،عليهل اِلن أن تعمل بلألسبلب ،هذه ه :الرسللة التي
وصلت ملريم (عليهل السالم) بهز جذع النخلة.
ً
ً
أمل مسألة هل ه :بذلت جهدا ف :هز الجذع؟ ومللذا لم يرحمهل هللا ويأتيهل بللطعلم كمل كلنت سلبقل؟
فجوابهل بسيط؛ وهو أن نعرف كيف هزت مريم جذع النخلة فهي لم تحاج أن تهزهل بقوتهل بل ه :بمجرد أن
اماثلت ألمر هللا ووضعت يدهل على جذع النخلة بدأت النخلة تهتز بقوة وتسلعط الرطب ،وكلن هذا األمر ف:
ً
ً
غلية الحكمة ،فهو إضلفة إلى مل تقدم عد حصل بهذه الصورة ليكون سلسل مقبول ول تفلجأ وتخلف مريم
ص َ
ل َ َف َل َّمل َر َآهل َت ْه َت ُّز َك َأ َّن َهل َج ٌّ
(عليهل السالم) نتيجة هذا الحدث كمل حصل م موس ى (عليه السالم)؛ َ
﴿و َأ ْلق َع َ
لن
ِ
َ َ ُ َ
ََ ْ َْ َ َ َ ََ
َ
ُْ ُ َ
َ َّ ُ ْ ً َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
ل َ فل َّمل َر َآهل َت ْهت ُّز
وس ى ل تخف ِإ ِني ل َيخلف ل َد َّي امل ْر َسلون﴾[النمل ﴿ ،]10وأن أل ِق عص
ولى مد ِبرا ولم يع ِقب يل م
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َ َ َّ َ َ ٌّ َ َّ ُ ْ ً َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ
كأنهل جلن ولى مد ِبرا ولم يع ِقب يل موس ى أع ِبل ول تخف ِإنك ِمن
السالم) جلست بقرب نخلة واهتزت هذه النخلة بقوة دون معرفتهل فهي أكيد تفلجئ وتخلف ،أمل لو حصل األمر
ُ
ً
كمل بينه هللا تعللى فلن يكون مفلجئل ،فمريم امرت أن تهز جذع النخلة وليس فقط تض يدهل على النخلة فلهلل
ً
لم يقل لهل ضع :يد َ على النخلة واهتزت النخلة؛ ألن هذا أيضل سيكون فيه مفلجئة لهل وربمل خلفت ،ولكنه
َ

اِل ِم ِنين﴾[القصص

 ،]31فلو أن مريم (عليهل

علل لهل هزي إليك فمسكت النخلة بيديهل وه :تعلم أنهل تريد أن تهز النخلة وأن النخلة ستهتز ألن هللا أراد هذا،
ً
وبهذا فهي لن تفلجأ بلهتزاز النخلة ولن تخلف أبدا؛ ألنهل على علم تلم بمل تريد أن تفعل ومل يريد هللا أن
ً
ً
يحصل ،وبهذا فسبب اهتزاز النخلة سيكون معروفل عند مريم وأنه من هللا ،وبهذا سيكون أمرا يزيد اطمئنلنهل
ً
ً
وليس خوفهل بل ويكون أيضل إظهلرا للقوة اللهية التي كلنت تحيط بمريم (عليهل السالم) ملريم (عليهل السالم)،
ََ
فاعرف مريم (عليهل السالم) أن هنل َ مالئكة تحيطهل وتحرسهل وتحفظهل من كيد الذين سيقولون َ
﴿يل َم ْرَي ُم لق ْد
ً ً
َ ً َ ً
ً
ِج ْئ ِت ش ْيئل ف ِريل﴾ ،وبهذا كلن هذا الحدث (هزي اليك بجذع النخلة) حجرا إلهيل حقق أمورا كلن يريدهل هللا،
ُ
فعرفت مريم (عليهل السالم) عندمل امرت بهز الجذع أن عليهل من هذا اليوم أن تعامد األسبلب وتعمل بلألسبلب
لتربية وتنشئة خليفة هللا حتى يحين وعت بعثه ،ولم تفلجل مريم (عليهل السالم) بلهتزاز جذع النخلة كمل تفلجل
موس ى (عليه السالم) بلهتزاز العصل ملل تحولت أفعى ،فمريم (عليهل السالم) كلنت ماعبة ومرهقة من الولدة
فعلملهل هللا بغلية الرحمة ولم يشأ أن تفلجأ حتى بلهتزاز جذع النخلة ،وعلمت مريم (عليهل السالم) من اهتزاز
جذع النخلة أن هنل َ عوة عظيمة تحيطهل؛ هذه القوة هزت جذع النخلة الذي يصعب هزه ،بل وهزته بقوة
وأسقطت منه الرطب بكل يسر ،وبهذا أزداد اطمئنلن مريم (عليهل السالم) النفس ي وعويت عزيمتهل على مواجهة
َ ً َ ً
ََ
من سيقولون َ
﴿يل َم ْرَي ُم لق ْد ِج ْئ ِت ش ْيئل ف ِريل﴾ ،فجلءت بلملولود إلى من كلنوا يناظرونه والذين يفترض أنهم
ً
ينصرونه ،ه :لم تأتي به إلى اليهود املعلندين ،بل جلءت به إلى من كلنوا يناظرون ولدته سلبقل وتفلجأوا بأن
املولود أنثى وه :مريم (عليهل السالم) ،اِلن جلءتهم مريم بلملولود الذي يناظرونه ويترعبون ولدته ،بل وكلنوا
يناظرون ولدته من والدي مريم بللخصوص؛ أي لم يحصل أي تغيير كبير فقط بدل أن يكون املولود هو مريم
أصبُ املولود املناظر هو ابن مريم (عليه السالم) ،فكلنت كلملتهم املوجهة ملريم (عليهل السالم) ه :أعذر مل يمكن
َ ً َ ً
ََ
أن تتهم به امرأة وهو الفلحشة َ
﴿يل َم ْرَي ُم لق ْد ِج ْئ ِت ش ْيئل ف ِريل﴾ أي أن عيس ى (عليه السالم) ش يء مفترى ! أي
ابن حرام ! هذه ه :كلملت املؤمنين املناظرين الذين كلنوا يعاقدون أن املخلص املناظر لهم سيكون من والدي
ً
مريم (عليهل السالم) بللخصوص !! فملذا كلن ممكنل أن تناظر مريم (عليهل السالم) من القسم اِلخر من اليهود
الذين كلنوا عبلرة عن علملء الهيكل وأتبلعهم وهم كلنوا عبل هذا الحدث يمقاون مريم (عليهل السالم)
ويتربصون بهل الدوائر فكلنت املعجزة التي لبد منهل لانجو مريم (عليهل السالم) من كيدهم ،وه :كالم الصبي ف:
املهد فشلء هللا أن يؤمن عدد ممن حصلت هذه املعجزة أملمهم ،آمنوا ألنهم يؤمنون بللغيب ولم يؤمن من كلنوا
يريدون معجزة علهرة فقللوا هذا سحر وعللوا نطق على لسلنه شيطلن من الجن وعللوا أوهلم ،وهكذا لم
ً
يعدموا حجة ليكفروا به كمل هو حلل أكثر النلس دائمل لألسف ،وعلد عيس ى (عليه السالم) إلى حللاه الطبيعية
كصبي ليدخل دنيل الماحلن ويحقق نتيجاه ف :الماحلن عن اساحقلق ولااحقق عدالة هللا فنس ي مل حصل من

اجلواب املنري عرب األثري  /اجلزء السابع 13 .........................................................................................................................................

نطقه ف :املهد كمل نس ي حلله ف :الذر ملل حجب بللجسد ،وأخذت مريم عيس ى (عليه السالم) واباعدت عنهم
ً
لتربيه وتحلفظ عليه حتى يبعثه هللا ويؤدي رسللاه ،وأيضل ف :نفس الوعت فإن هذه الحلدثة جعلت الناظلر
ً
يسامر بين املؤمنين وإن كلن عددهم عليال فلمل بعث عيس ى (عليه السالم) وجد من كلنوا يناظرونه وتهيؤوا ف:
غيباه التي اسامرت من ولدته إلى بعثه فقلموا معه ونصروا دين هللا.
َ َ َّ
عن يزيد الكنلس ي َع َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
َ َ َ
لن ع َ
يس ى ْاب ُن َم ْرَي َم (عليه السالم) ِح َين تكل َم ِف:
لل سألت أبل جعف ٍر (عليه السالم) (أ ك ِ
ْ َ ْ ُ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ً ُ َّ َ َّ
الل ِه َغ ْي َر ُم ْر َسل َأ َمل َت ْس َم ُ ِل َق ْوِل ِه ِح َين َع َ
لل ِإ ِني َع ْب ُد
امله ِد حجة الل ِه على أه ِل زمل ِن ِه فقلل كلن يوم ِئ ٍذ ن ِبيل حجة
ٍ
َ
َّ
الزكلة مل ُد ْم ُت َح ًّيلُ .ع ْل ُت َف َك َ
للص َ َّ
بلر ًكل َأ ْي َن مل ُك ْن ُت َوأ ْوصل ِني ب َّ
الب َو َج َع َلني َنب ًّيلَ .و َج َع َلني ُم َ
الل ِه آتل ِن َي ْال ِك َ
لن
الة و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ً
ْ َ ْ َ َ ً َّ
ْ َ ْ َ َ ُ َ َْْ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ َّ ً َّ َ َ َ َ َّ
لس َو َر ْح َمة ِم َن الل ِه
يوم ِئ ٍذ حجة ِلل ِه على زك ِريل ِفِ :تلك الح ِلل وهو ِف :امله ِد فقلل كلن ِعيس ى ِفِ :تلك الح ِلل آية ِللن ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً ُ َّ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ
ض ْت ل ُه
ِملريم ِحين تكلم فعبر عنهل وكلن ن ِبيل حجة على من س ِم كالمه ِفِ :تلك الح ِلل ثم صمت فلم ياكلم حتى م
َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ
َس َن َالن َو َك َ
لن َز َكرَّيل ْال ُح َّج َة ل َّله َع َّز َو َج َّل َع َلى َّ
النلس َب ْع َد َ
لت َزك ِرَّيل ف َو ِرث ُه ْاب ُن ُه َي ْح َيى
ص ْم ِت ِع َيس ى ِبسناي ِن ثم م
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ ٌّ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ ََّ
ال ِكالب وال ِحكمة وهو ص ِبي ص ِغير أمل تسم ِلقوِل ِه عز وجل يل يحيى خ ِذ ال ِكالب ِبقو ٍة وآتينله الحكم ص ِبيل فلمل
َ
َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َّ َ ُّ ُ َّ َ
َ َْ
ََ َ َ
يس ى ال ُح َّجة َعلى
الر َسلل ِة ِحين أوحى الله تعللى ِإلي ِه فكلن ِع
بلغ ِعيس ى (عليه السالم) سب ِس ِنين تكلم ِبللنبو ِة و ِ
ََ
ُ
الن َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ً َ ً َ ْ ُ َّ َّ َ َ َّ
َي ْح َيى َو َع َلى َّ
لس ُم ْنذ َي ْو َم خل َق
لس أجم ِعين وليس تبقى األرض يل أبل خ ِلل ٍد يومل و ِاحدا ِبغي ِر حج ٍة ِلل ِه على الن ِ
ِ
ََ ْ َ َ ُ َْ
َّ
ً
َّ
ا َ َأ َك َ
ضَ .ف ُق ْل ُت ُجع ْل ُت ف َد َ
األ ْر َ
لن َع ِل ٌّ( :عليه السالم) ُح َّجة ِم َن الل ِه َو َر ُس ِول ِه
الل ُه َآد َم (عليه السالم) وأسكنه
ِ ِ
ََ َ ُْ
َ
َ ً
َّ
لل َن َع ْم َي ْو َم َأ َع َلم ُه ل َّلنلس َو َن َ
األ َّمة فَ :ح َيلة َر ُ
الل ِه (صلى هللا عليه وآله) َف َق َ
ل
ص َب ُه َعلمل َو َد َع ُله ْم ِإلى
و
س
على ه ِذ ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
ً
ُ
ُ َ َ ْ
َّ
َ َ َ
َ َ
َ
ََ َ ََ َ َ ُ ْ
لس ِفَ :ح َي ِلة َر ُسو ِل الل ِه (صلى هللا
ولي ِا ِه وأمرهم ِبطلع ِا ِه .علت وكلنت طلعة ع ِل ٍ( :عليه السالم) و ِاجبة على الن ِ
ََ
َّ َ ُ
َّ
َ َّ
َ َ
لل َن َع ْم َو َلك َّن ُه َ
عليه وآله) َو َب ْع َد َو َفل ِت ِه َف َق َ
لعة
ص َم َت فل ْم َي َاكل ْم َم َ َر ُسو ِل الل ِه (صلى هللا عليه وآله) َوكلن ِت الط
ِ
َ ُ
َ
َّ
َّ
ِل َر ُسو ِل الل ِه (صلى هللا عليه وآله) َعلى أ َّم ِا ِه َو َعلى َع ِل ٍ( :عليه السالم) ِفَ :ح َي ِلة َر ُسو ِل الل ِه (صلى هللا عليه وآله)
َّ
َ
ُ
ََ َ
َ َ َّ
َّ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ
لس ك ِل ِه ْم ِل َع ِل ٍ( :عليه السالم) َب ْع َد َوف ِلة َر ُسو ِل الل ِه (صلى هللا عليه
وكلن ِت الطلعة ِمن الل ِه و ِمن رس ِول ِه على الن ِ
ً ً
وآله) َو َك َ
لن َع ِل ٌّ( :عليه السالم) َح ِكيمل َع ِلملل) (.)1
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :652/علل تعللى

ُ ْ َ َ

َ

َ َ َ

َ

َ

َ َ ْ ُ

َ ً

َ
﴿يل أخت ه ُلرون َمل كلن أ ُبو َ ْ
ام َرأ َس ْو ٍء و َمل كلنت أ ُّم ِك ب ِغيل﴾[مريم .]28
ِ

السؤال هو مللذا يخلطبون السيدة مريم (عليهل السالم) بهذا الخطلب ويقولون لهل يل أخت (هلرون) وه:
مريم (عليهل السالم) ليس لهل أخ اسمه هلرون؟
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
 -1الكافي :ج 1ص.383
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ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
مرادهم تشبيههل بمريم أخت موس ى (عليه السالم) وهلرون (عليه السالم) حيث إن مريم أخت هلرون
صللحة ومقدسة عندهم.
وأمل مللذا عللوا أخت هلرون ولم يقولوا أخت موس ى(عليه السالم)؛ وذلك ألن هلرون األكبر فانسب له ،وعد
ذكرت مريم أخت هلرون وموس ى (عليهمل السالم) ف :القرآن علل تعللى ﴿ َو َع َلل ْت ُأل ْخاه ُعصيه َف َب ُ
ص َر ْت ِب ِه َع ْن
ِ ِِ ِ ِ
ُج ُنب َو ُه ْم ل َي ْش ُع ُر َ
ون َ و َح َّر ْم َنل َع َل ْيه ْاملَ َراض َ م ْن َع ْب ُل َف َق َلل ْت َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َأ ْهل َب ْيت َي ْك ُف ُل َون ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َلهُ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
َ ُ نَ
لصحو ﴾[القصص  ،]12-11كلنت السبب ف :عودة موس ى ألمه ،وكلنت مريم مؤمنة بموس ى (عليه السالم)
ن ِ
وشجلعة ،نصرته وهلجرت معه وتحملت الكثير من األذى من بني إسرائيل ف :الايه م موس ى (عليه السالم)
وهلرون (عليه السالم) وملتت ف :الايه عبل هلرون (عليه السالم) ،وه :أكبر من موس ى وهلرون (عليهمل السالم).
أحمد الحسن

السؤال :653/السالم عليك سيدي ومولي علئم آل محمد ويملنيهم ...السالم عليكم أخوتي أنصلر هللا
ورحمة هللا وبركلته.
علل هللا سبحلنه وتعللى ف :محكم كالبه العزيز (يل أيهل الذين آمنوا ان اساطعام ان تنفذوا من أعطلر
السملوات واألرض فلنفذوا ول تنفذون إل بسلطلن).
مل معنى النفوذ وكيف يكون؟ ومل هو السلطلن؟
املرسل أبو حيدر  -العراق /البصرة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
ْ َْ َ
َ ْ
َ َ ْ َ َ ْ
ْ َ َ ُْ ْ َ َ ُ ُ
لنفذوا ل
ضف
األ
و
ات
لو
م
الس
لر
ط
ع
أ
ن
م
وا
ذ
نس ِإ ِن اساطعام أن تنف
ر
ِ
ِ
اِلية ه :هكذا ﴿يل معشر ال ِج ِن و ِ
ِ
ِ
اإل ِ
ْ َ
َّ
َت ُنف ُذو َن ِإل ِب ُسلط ٍلن﴾[الرحمن  ]33أي إن اساطعام النفوذ من خالل حدود السملوات واألرض (أي الكون
َ
الجسملني) ،فلن تنفذوا إلى سلطلن غير سلطلن هللا فحيث مل اناقلام ساكونون ف :سلطلن هللا سبحلنه (ل
ْ َ
َ ُ َ َّ
ت ُنفذون ِإل ِب ُسلط ٍلن) ،واساعملل كلمة (تنفذوا) يعني أن حدود األكوان إنمل ه :حدود علبلة للنفوذ منهل ،ولكن
ل تاوهموا أن مل بعد هذه األعطلر والحدود ش يء آخر غير سلطلن هللا وملك هللا سبحلنه وتعللى ،علل تعللى
َ َ َ
َ ُ ُ ٌ
ُ َُ
َّ َ ُ َ ٌ َ َ َ
لس فال ت َنا ِص َر ِان﴾[الرحمن ُ ﴿ ]35-34ي ْر َس ُل
﴿ف ِبأ ِي آلء َرِبك َمل تك ِذ َب ِلن ُ ي ْر َس ُل َعل ْيك َمل ش َواظ ِمن ن ٍلر ونح
َ ُ
َعل ْيك َمل﴾ مبنية للمجهول؛ والسبب أن مرسل النلر والدخلن هو نفس هذه األعطلر أو الحدود أي إنهل ماولدة
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ً
ذاتيل أي إن حدود هذه األكوان أو أعطلرهل القلبلة للنفلذ منهل مليئة بللنلر (الطلعة) والنحلس (الدخلن) ،وهذا
يعني أن حدود هذه األكوان السملوات واألرض ليست سلكنة بل ماحركة مضطربة ونتيجة طبيعية لضطرابهل
ً
ً
أن تحصل اصطداملت وانفجلرات تولد نلرا وحرارة ودخلنل ،والنتيجة الطبيعية لهذا هو تكثف هذه الطلعلت
وبللالل :ممكن أن تاكون امللدة الجسملنية كمل نعرفهل ف :علملنل أو صور أخرى ف :عللم آخر تسبب عرعلة ومن
ََ َ
النفلذ وبللالل﴿ :فال ت َنا ِص َر ِان﴾.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :654/بسم هللا الرحمن الرحيم
ََ َ َ َ
ََ َ َ ْ َْ ُ َْ َ َ
يم أل ِب ِيه ِإل َع ْن َم ْو ِع َد ٍة َو َع َد َهل ِإ َّي ُله فل َّمل ت َب َّي َن ل ُه أ َّن ُه َع ُد ٌّو
بللنسبة لآلية الكريمة ﴿ومل كلن اس ِاغفلر ِإبر ِاه
َّ َ َ َ ْ ُ
ِلل ِه تب َّرأ ِمنه﴾[الاوبة .]144
ً
هل كلن آزر والدا إلبراهيم (عليه السالم)؟ ومل ه :أل (موعدة)؟
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل زينب  -اإلملرات

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
َ
لل َأ َ اغ ٌب َأ َ
نت
اسم والد إبراهيم (عليه السالم) هو تلرح وليس آزر ،وتسمية الجد لألم بلألب أمر طبيع:؛ ﴿ع َ ر ِ
لل َس َال ٌم َع َل ْي َك َس َأ ْس َا ْغف ُر َل َك َ بي إ َّن ُه َك َ
َع ْن ِآل ََهي َيل إ ْبراه ُ
يم َل ِئن َّل ْم َت َنا ِه َ َأل ْر ُج َم َّن َك َو ْاه ُج ْرِني َم ِلي ًل َ ع َ
لن ِبي
ر
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ً
َح ِفيل﴾[مريم  ]47-46وعده إبراهيم (عليه السالم) أن يساغفر له ،ووفى إبراهيم (عليه السالم) بوعده وأساغفر
َّ َ َ
ََ َ َ َ
ِلزر ،ولكن ملل ملت على ضاللة علم أنه عدو هللا ولم يساغفر له بعد موته ﴿فل َّمل ت َب َّي َن ل ُه أ َّن ُه َع ُد ٌّو ِلل ِه ت َب َّرأ ِم ْن ُه﴾.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :655/بسم هللا الرحمن الرحيم
من املخلطب ف :هذه اِليلت الكريمة من سورة يونس
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ْ
َ
َ َ
َ
ََ
َ ُ َ
لس َأل َّالذ َ
َ َْ َ َ َ َ ْ
ين َي ْق َر ُؤو َن ْال ِك َا َ
لب ِمن ع ْب ِل َك لق ْد َج َلء َ َ ال َح ُّق ِمن َّرِب َك فال
﴿ف ِإن كنت ِف :ش ٍك ِم َّمل أنزلنل ِإل ْيك ف ِ ِ
َ َ َ
َ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ َّ ْ
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ
ينَ ...وأ ْن أ ِع ْم َو ْج َه َك ِل ِلد ِين َح ِن ًيفل
لس ِر
تكونن ِمن امل ْمت ِرين ...ول تكونن ِمن ال ِذين كذ ُبوا ِب َآي ِ
لت الل ِه فاكون ِمن الخ ِ
َّ
َ َ ْ َ
َّ
ً
َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ
الله َمل َل َي َنف ُع َك َو َل َي ُ
ُ
ض ُّر َ َ ف ِإن ف َعل َت ف ِإ َّن َك ِإذا ِم َن الظ ِ ِلمل َين َ ..وِإن
ول تكونن ِمن املش ِر ِكين  ...ول تدع ِمن دو ِن ِ
َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ف َل ُه إ َّل ُه َو َوإن ُير ْد َ َ ب َخ ْير َف َال َر َّاد ل َف ْ
ض ِل ِه ُيص ُ
يب ِب ِه َمن َيشلء ِم ْن ِع َب ِلد ِه َو ُه َو
لش
ِ
يمسسك الله ِبض ٍر فال ك ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ْال َغ ُف ُ
الر ِح ُ
ور َّ
يم .﴾..
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل زينب  -اإلملرات

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
املخلطب هو رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) واألئمة وكل مكلف أخلص هلل واساقبل وح :هللا ،وإمكلن
الوعوع املذكور ف :اِليلت ل يعني الوعوع ،فللرسول هو إنسلن مكلف ومماحن بهذه الدنيل ولكنه أخلص هلل
فوفقه هللا وعصمه.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :656/بسم هللا الرحمن الرحيم
َّ َ َّ
النس ُيء زَي َلد ٌة فْ :ال ُك ْفر ُي َ
ض ُّل به َّالذ َ
ين
ِِ ِ
﴿إنمل ِ ِ ِ
مل معنى النس يء وليواطئوا عدة مل حرم هللا ف :اِلية الكريمة ِ
ِ
َ
َ
ْ
َّ
َ َ ُ ْ ُ ُّ َ ُ َ ً َ ُ َ ُ َ ُ َ ً ُ َ ُ ْ َّ َ َ َ َّ َ َّ
الل ُه َف ُي ِح ُّلوا َمل َح َّر َم ال َّل ُه ُزي َن ل ُه ْم ُس ُ
وء أ ْع َم ِلل ِه ْم َوالل ُه
اطؤوا ِعدة مل حرم
كفروا ي ِحلونه علمل ويح ِرمونه علمل ِليو ِ
ِ
َ
َْ َْ َ
ل َي ْه ِدي الق ْو َم الكل ِف ِرين[﴾..الاوبة .]37
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
املرسل زينب  -الملرات

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
النس يء أي الاأخير؛ وهم كلنوا ف :الجلهلية يؤخرون األشهر الحرم ويغيرون مواعيدهل بأهوائهم.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ
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السؤال :657/بسم هللا الرحمن الرحيم
َ
َّ ُ
َ
َ َ َ َ َّ
ْ
َ
لن الل ُه ِل ُي ِض َّل ع ْو ًمل َب ْع َد ِإذ َه َد ُاه ْم َح َّتى ُي َب ِي َن ل ُهم َّمل َي َّا ُقون ِإ َّن الل َه ِبك ِل
مل تفسير اِلية الكريمة؟ ﴿ومل ك
َش ْي ٍء َع ِل ٌ
يم﴾[الاوبة .]155
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
املرسل زينب  -الملرات

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
َ
َ ً
ْ
ُ َ
َ
﴿و َمل َك َ
َ
لن الل ُه ِل ُي ِض َّل ع ْومل َب ْع َد ِإذ َه َد ُاه ْم َح َّتى ُي َب ِي َن ل ُهم َّمل َي َّا ُقون ِإ َّن الل َه ِبك ِل ش

َ

ْي ٍء ع ِل ٌ
يم﴾[الاوبة .]155

َ ً
ْ
﴿و َمل َك َ
َ
لن الل ُه ِل ُي ِض َّل ع ْومل َب ْع َد ِإذ َه َد ُاه ْم﴾ هللا هدى خلقه منذ أول يوم بأن عين خليفة له ف :أرضه
وأوحى لهم تعيين خليفاه ف :أرضه وشخصه لهم لياقوا هللا بطلعة خليفاه ف :أرضه ،فمل كلن هللا ليضي النلس
َ
َ
بعد أن هداهم منذ اليوم األول ،بل ف :كل زملن يبين لهم سبيل الاقوى َ
﴿ح َّتى ُي َب ِي َن ل ُهم َّمل َي َّا ُقون﴾ فيبعث هللا
ً
فيهم خليفة له ف :أرضه وينص عليه من خالل وصية الخليفة السلبق ،وأيضل يوح :هللا لعبلده املكلفين
ً
َ ً
َ ً
ُ َ
يدا َب ْيني َو َب ْي َن ُك ْم إ َّن ُه َك َ
لن ِب ِع َب ِلد ِه خ ِبيرا َب ِصيرا﴾[اإلسراء ،]96
ويشخص لهم خليفاه ف :أرضه؛ ﴿ع ْل ك َفى ِبللل ِه ش ِه
ِ
ِ
َ
َ
أي يشهد عند املكلفين لخليفاه ويعرفهم به بللوح :بللرؤيل ف :النوم واليقظة َ
﴿ح َّتى ُي َب ِي َن ل ُهم َّمل َي َّا ُقون﴾.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :658/بسم هللا الرحمن الرحيم سيدي وص ي ورسول اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :الرض) أصبُ
لدي فهم عن اِلية املبلركة ﴿إذا جلءكم فلسق بنبأ فابينوا﴾ بأن النبأ هو الولية اإللهية ،كون أن النبأ العظيم
هو أمير املؤمنين (عليه السالم) وهو ول :هللا ،وأن الفلسق كنلية عن الحجة أو الخليفة أو املرسل حيث إن
عومهم نعاوهم بذلك كمل ذكر بللقرآن كقولهم عن النبي (صلى هللا عليه وآله)كلذب ومعلم ومجنون الخ).......
أفيضوا علينل بنوركم .ودعواتكم لنل بللاوفيق.
املرسل أسالذ شلكر  -العراق /البصرة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.

 ........................................................................................................................... ...................... 18إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

وفقكم هللا وسدد خطلكم لكل خير ،اِلية تبين لإلنسلن العلعل أن مقاض ى الافكير السليم واملتزن هو أن
ينظر إلى مل عيل وليس إلى من علل ،فللفلسق والكلذب والضلل يمكن أن ينقل الحقيقة كمل أن املؤمن الصلدق
ممكن أن يشتبه وينقل بصورة غير صحيحة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

ً
السؤال :659/بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليك يل سيدي ومولي ورحمة هللا وبركلته علل هللا ف :محكم كالبه العزيز ﴿بسم هللا الرحمن
لل ْال َكلف ُر َ
الرحيم ق َو ْال ُق ْرآن ْاملَجيد َ ب ْل َعج ُبوا َأن َج ُ
لءه ْم ُ
نذ ٌر ِم ْن ُه ْم َف َق َ
ون َه َذا َش ْي ٌء َعج ٌ
يب﴾ [ق  .]2-1مل
م
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
تفسير ق والقرآن املجيد ،ومل هو الش يء العجيب  ...م دعلئكم لنل بللثبلت على نصرتكم.
املرسل زينه الراض ي  -العراق /البصرة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
َْ
َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ٌ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ ُْ
ون َهذا ش
نذر ِمنهم فقلل الكل ِفر
يد  بل ع ِجبوا أن جلءهم م ِ
﴿ق والق ْر ِآن امل ِج ِ

َ

ْي ٌء عج ٌ
يب﴾[ق .]2-1
ِ

َْ
َ ُْ
يد﴾ أي خليفة هللا
الحروف املقطعة بينت أنهل تشير إلى خلفلء هللا ف :أرضه فيكون معنى ﴿ق والق ْر ِآن امل ِج ِ
والعلم ،أو الرسول والرسللة ،أو النبي والنبوة ،أو العترة والقرآن ،اللذان وص ى بهمل رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) ،كل هذه األعوال يصدق عليهل أنهل ق والقرآن .ووصف القرآن بأنه مجيد ألنه رسللة إلهية فمجده من
مجد مرسله سبحلنه ،وعلم خلفلء هللا هو علم مجيد ألنه منسوب ملعلمهم هللا سبحلنه وتعللى.
أمل عجب من يكفرون بخلفلء هللا فهو أنهم ل يقبلون خلفلء هللا؛ ألنهم ل يأتون بصفلت معجزة تقهرهم
ً
ً
على اإليملن فهم يعابرون مج:ء إنسلن ل ياصف بصفلت خلرعة للعلدة كرسول أمرا عجيبل وبللالل :فيعابرون
ً
خلفلء هللا مجرد نلس كغيرهم ول فضل لهم عليهم ول عيمة لقولهم أنهم رسل هللا ،وليس ضروريل أن يقول من
ً
يكفرون بخلفلء هللا هذا ش يء عجيب بألسنتهم بل هم يقولون هذا دائمل بمواجهتهم للمرسل فهم يطلبون أن
ً
ً
يأتي املرسل بصفلت خلرعة للعلدة وإل فهو ليس مرسال عند هؤلء املنكوسين؛ ألنهم يعابرونه إنسلنل كبقية
النلس يأكل ويشرب ويمرض وينس ى وبللالل :فهم يعجبون أن يكون خليفة هللا أو اإلملم بهذه الصفلت ول
يقبلونه حتى وإن رافقاه بعض املعجزات التي ياأولهل الظلملون كعصل موس ى التي عللوا عنهل سحر وأن موس ى
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سلحر أعدر من السحرة فهم ل يقبلون أي معجزة تأتي م املرسل ويقصهل لهم من رآهل وآمن بهل ،بل هم
ً
يقترحون أن يكون املرسل ماصفل بصفلت معجزة تقهرهم على اإليملن ،وهم ف :الحقيقية مجرد كلذبين ل
يطلبون اإليملن وإل لكفتهم املعجزات التي حصلت ويقصهل عليهم النلس بل هم يطلبون تكذيب املرسل فبمل أنه
ل يحقق لهم رغبلتهم بمعجزات يقترحونهل تقهرهم على اإليملن فهو كلذب ،وبمل أنه غير ماصف بصفلت معجزة
تقهر كل من يراه على اإليملن فهو كلذب ،هذا هو حللهم م رسل هللا وم الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله)
وم األئمة (عليهم السالم) وكمل هو حلل املنكوسين م املهدي األول اليوم فهم ل يقبلون أن يكون الحجة كمل
وصفه اإلملم الرضل (عليه السالم) (إن اإلملم مؤيد بروح القدس وبينه وبين هللا عمود من نور يرى فيه أعملل
العبلد وكلمل احالج إليه لدللة اطل عليه ويبسطه فيعلم ويقبض عنه فال يعلم ،واإلملم يولد ويلد ويصح
ويمرض ويأكل ويشرب ويبول وياغوط وينكُ وينلم وينس ى ويسهو ويفرح ويحزن ويضحك ويبكي ويحيى ويموت
ويقبر ويزار ويحشر ويوعف ويعرض ويسأل ويثلب ويكرم ويشف  ،ودللاه ف :خصلاين ف :العلم واساجلبة الدعوة
وكل مل أخبر به من الحوادث التي تحدث عبل كونهل فذلك بعهد معهود إليه من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
توارثه وعن آبلئه عنه (عليهم السالم) ويكون ذلك ممل عهد إليه جبرائيل (عليه السالم) من عالم الغيوب عز
ً
وجل  ،)1( )....هم تململ كإبليس إملمهم الحقيقي الذي تعبده أرواحهم الخبيثة ل يريدون أن يكون حجة هللا
إنسلن منهم بل ل يقبلون إل هللا حجة عليهم فهم بطلبلتهم يقولون ل نقبل أن يكون أي إنسلن حجة علينل ،ل
ً
نريد حجة إل هللا تململ كقول إبليس ،بينمل خليفة هللا إنسلن واإلنسلن ينس ى ويسهو ويأكل ويشرب ومن يأكل
ويشرب لبد أن تخرج منه السموم ومن يأكل لبد أن ينلم ،والحجة إنسلن وله وزن معين فال يمكن أن تاكسر
الصخور تحت أعدامه كلمل مش ى عليهل ول يمكن أن ل يؤثر وزنه ف :األرض الرخوة كلمل مش ى عليهل ،والحجة له
ً
جسم ملدي والجسم امللدي لبد أن يكون له ظل فال يمكن أن يكون الحجة دائمل بال ظل ،والحجة أو خليفة
هللا إنسلن يعمل وياعلم كيف يملرس عمله؛ ومرة ياعلم من غيره من النلس كمل تعلم عيس ى النجلرة ومحمد
َ
الاجلرة وتعلم محمد حفر الخندق من سلملن؛ ومرة يعلمه هللا مل ل َيعلمه النلس ولكنهم ل يريدون هذا ،بل
يريدون من حجة هللا أن يعلم كل ش يء ،يريدونه علم ل جهل فيه ،وهذا ل يكون إل هللا سبحلنه ،يريدون أن
ً
يملك حجة هللا أموال طلئلة تأتيه من السملء ول يحالج مل ف :األرض أو العمل فيهل أو الخمس والصدعلت ليقوم
ََ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ََْ َ ُْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
األ ْن َه ُلر َت ْجري من َت ْحتي َأ َف َال ُت ْبص ُر َ
ون
بهل دين هللا ﴿ونلدى ِفرعون ِف :عو ِم ِه علل يل عو ِم أليس ِل :ملك ِمصر وه ِذ ِه
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
ََ َ ُْ
َ َّ
َْ َ ُ
َ َ
َ
ٌ
َ ََ َ
 أ ْم أنل خ ْي ٌر ِم ْن َهذا ال ِذي ُه َو َم ِه ٌين َول َيك ُلد ُي ِب ُين  فل ْول أل ِق َي َعل ْي ِه أ ْس ِو َرة ِمن ذ َه ٍب أ ْو َجلء َم َع ُه املال ِئكة
َ
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ً َ
ََ ْ ْ
َ َ َّ َ ُ َ َ َ
َُْ َ
اناق ْم َنل ِم ْن ُه ْم فأغ َرع َن ُله ْم أ ْج َم ِع َين
لس ِق َين  فلمل آسفونل
مقت ِرِنين  فلساخف عومه فأطلعوه ِإن ُهم كلنوا عومل ف ِ
َ ً َ َ ً ْ
َ
َ َ َْ ُ
 فج َعلنله ْم َسلفل و َمثال ِلآل ِخ ِرين﴾[الزخرف .]56-51

 -1عيون أخبار الرضا (عليه السالم) :ج 1ص.193
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ً
تجدون ف :كل عول يقوله هؤلء وكل طلب يطلبونه دليال على أنهم أتبلع إبليس فهو كلن يقول عجيب كيف
ََ
َ َ ََ َ
لل أنل خ ْي ٌر ِم ْن ُه خل ْق َا ِني
يكون آدم خليفة هللا وهو من طين وليس له صفلت معجزة علهرة لغيره على اإليملن ﴿ع
َ
ِمن َّن ٍلر َو َخل ْق َا ُه ِمن ِط ٍين﴾[ص  ]76وهم يرددون عوله بألفلظ أخرى فاجدهم يقولون
عجيب كيف يكون خليفة هللا مثلنل وله ظل؟!!!
ً
عجيب كيف يكون خليفة هللا مثلنل وجسمه له وزن محدود ول يؤثر بللحجر دائمل كلمل مش ى على
الحجر؟!!!
عجيب وكيف يكون خليفة هللا مثل بقية النلس وله وزن محدد ويؤثر ف :األرض الرخوة كغيره؟!!!
َ َ ُ
َ َ
نذ ٌر ِم ْن ُه ْم
وهكذا يسطرون سفلهلتهم ف :كل زملن ليكونوا مصداق عوله تعللى ﴿ب ْل ع ِج ُبوا أن جلءه ْم ُم ِ
لل ْال َكلف ُر َ
َف َق َ
ون َه َذا َش ْي ٌء َعج ٌ
يب﴾[ق ]2؛ لاكون نتيجتهم املخزية م األمم التي سبقتهم ف :اتبلع خطوات إبليس
ِ
ِ
ْ
َّ ُ َّ
َْ ُ
َ َ ْ ُُ ْ َُ َْ ََ ْ
َ
الن ِلر كل َمل
نس ِف:
ومنهج إبليس ف :تكذيب ومحلربة الرسل ﴿علل ادخلوا ِف :أم ٍم عد خلت ِمن عب ِلكم ِمن ال ِج ِن و ِ
اإل ِ
ً
َ ً
َ َ َ ْ ُ َّ ٌ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ ً َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ
ضلونل ف ِآت ِه ْم َعذابل ِض ْعفل
دخلت أمة لعنت أختهل حتى ِإذا اداركوا ِفيهل ج ِميعل عللت أخراهم ألولهم ربنل هـؤلء أ
ٌ ََ
َ َّ َ َ ُ
َّ َ َ َ
لل ِلك ٍل ِض ْعف ول ِـكن ل ت ْعل ُمون﴾[األعراف .]38
ِمن الن ِلر ع
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :660/بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والصالة والسالم على سيد الخلق محمد وعلى آل بياه الطيبين الطلهرين األئمة واملهديين وسلم تسليمل

ً
كثيرا.

السالم عليك سيدي ومولي يل علئم آل محمد ورحمة هللا وبركلته ،ندعوا من هللا البلري عز وجل يل مولي
بللامكين لك وان يجعلنل من الثلباين معك وجمي األنصلر ،والحمد هلل الذي هدانل لهذا ومل كنل نهادي لول أن
هدانل هللا ،هذه نعمة من هللا أن يعرفنل بك يل مولي ادعوا لنل بللثبلت ولجمي األنصلر.
َ َ َ
َ َ َ
ُ َُ
َ َ َْ
َ َ َ َ
سؤال :هو علل تعللى ﴿ َو ِمل ْن خلف َمق َلم َرِب ِه َج َّن َا ِلن  ف ِبأ ِي آلء َرِبك َمل تك ِذ َب ِلن  ذ َواتل أف َن ٍلن  ف ِبأ ِي آلء
َ ََْ َ ْ َ
َ ُ َ َُ َ
لن﴾[الرحمن .]50-46
رِبكمل تك ِذب ِلن ِ ف ِيهمل عين ِلن تج ِري ِ
َ َ َ
َ َ َ
ُ َُ
وعلل تعللى ف :نفس السورة ﴿ َو ِمن ُد ِون ِه َمل َج َّن َا ِلن  ف ِبأ ِي آلء َرِبك َمل تك ِذ َب ِلن ُ م ْد َه َّلم َا ِلن  ف ِبأ ِي آلء
َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ُ َ َُ َ
لن﴾[الرحمن .]66-62
رِبكمل تك ِذب ِلن ِ ف ِيهمل عين ِلن نضلخا ِ
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مل الفرق بين الجنالن املذكورتلن ف :اِليالن () 62.46؟
وف :اِلية

َ َ

َ ْ

َ
َ ْ
لن﴾[الرحمن
﴿ ِف ِيهمل عين ِلن تج ِري ِ

 ،]50واِلية

َ َ

َ َّ َ َ

َ ْ
لن﴾[الرحمن
﴿ ِف ِيهمل عين ِلن نضلخا ِ

 ،]66مل معنى تجريلن

ونضلخالن؟
وادعوا من هللا يل سيدي أن يقر أعيننل بللنظر إلى ولياك وتمكينك ف :األرض وأن يجعلنل من خدامك ،ادعو
ل :يل مولي وألطفلل :بللاوفيق ولجمي األنصلر.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
َ َ َ َ
الفرق بين الجناين ف :اِلياين هو فرق مراتب ومقلملت وعطلء ،فهذه اِلية ﴿ َو ِمل ْن خلف َمق َلم َرِب ِه َج َّن َا ِلن﴾
تاكلم عن مقلم أعلى من اِلية ﴿ َو ِمن ُد ِون ِه َمل َج َّن َا ِلن﴾.
نس َّ َ َ َ
َ َ َّ ْ َ ْ َ
لن ِإل مل سعى 
أمل الفرق بين (تجريلن ونضلخالن) فهو ف :العطلء فلكل إنسلن سعيه ﴿وأن ليس ِل ِإل ِ
َ
َْ َ
ْ
ُ
َ
َوأ َّن َس ْع َي ُه َس ْوف ُي َرى  ث َّم ُي ْج َز ُاه ال َج َزاء األ ْوفى﴾[النجم  ،]41-39فللعين الجلرية ه :العين التي تفيض وتجري
ُ
ً
عطلء مهمل أخذ منه فهو ل يكلد ياغير ول
حولهل ويفيض عطلؤهل عن حلجة محيطهل القريب وه :بهذا تمثل
ينفد ،وهذا يعني أن هؤلء عوم ل يقاصر خيرهم ف :اِلخرة على أنفسهم ،بل ممكن أن يجري ويس غيرهم أي
إنهم يمكن أن يشفعوا ويقبل هللا شفلعتهم ،أمل النضلخالن فامثالن العطلء األعل من السلبق واملحدد بقدر
معين ولكنه كلف ملن حوله كلمللء الذي ياحر َ ويتسرب وينضح من بين الصخور ببطء.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

الس َم َلو ُ
السؤال :661/يل مولي ،للجنة والنلر مدة وانقطلع؟ ألن هللا يقول ﴿ َخللد َ
ين ِف َيهل َمل َد َام ِت َّ
ات
ِِ
َ ْ َ ْ ُ َّ
َ
ض ِإل َمل ش َلء َرُّب َك﴾ ،وإلى أين مصير أهل الجنة والنلر بعد ذلك؟
واألر
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل ًكثيرا.
﴿و َّالذ َ
ين َآ َم ُنوا َو َعم ُلوا َّ َ
هنل َ آيلت كثيرة ومحكمة وواضحة أن الخلود ف :الجنة أبدي علل تعللى َ
لت
الص ِللح ِ
ِ
ِ
َّ ً
َ َ ً َ ْ َ َّ
ْ َ ْ ْ َْ َ
َ
َس ُن ْدخ ُل ُه ْم َج َّن ٍ َ ْ
الله َح ًّقل َو َم ْن َأ ْ
ص َد ُق ِم َن الل ِه ِعيال﴾[النسلء ،]122
لت تج ِري ِمن تح ِت َهل األن َه ُلر خ ِلل ِدين ِف َيهل أبدا وعد ِ
ِ
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َّ
الل َه َو َر ُس َول ُه َفإ َّن َل ُه َن َلر َج َه َّن َم َخللد َ
ََ ْ َْ
ين ِف َيهل
ص
ِِ
ِ
وكذا األمر بللنسبة للنلر فللخلود فيهل أبدي علل تعللى ﴿ومن يع ِ
ً
َ ً
ً
أ َب ًدا﴾[الجن  ،]23هذا بحسب الساحقلق والعدل ،ولكن األمر هلل سبحلنه وتعللى أول وآخرا ،وهو سبحلنه
محسن وامللك ملكه بمل فيه وله أن يفعل فيه مل يشلء وليس ألحد أن يسأله إن أراد أن يعفو عن بعض عبلده
ً
أو يقبل الشفلعة فيهم فيخرجهم من جهنم التي دخلوهل بلساحقلق ،وله أيضل أن يرف درجلت بعض عبلده ف:
الجنلن فياغير نوع خلودهم ف :الجنلن نتيجة لذلك.
أحمد الحسن

السؤال :662/أرجوا تفسير اِليلت الكريمة من سورة طه ،ومل الحكمة من مخلطبة هللا سبحلنه وتعللى
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ف :سورة طه بلسم طه (أي بهذين الحرفين)؟
َ ً َّ ْ َ َ َ ْ َ
ْ َ
َّ َ ْ ً َ ْ َ
َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ض َو َّ َ
األ ْر َ
ات ال ُعلى
آن ِلتشقى ِ إل تذ ِك َرة ِملن َيخش ى  ت ِنزيال ِممن خلق
﴿طه  مل أنزلنل عليك القر
الس َملو ِ
الر ْح َم ُن َع َلى ْال َع ْرش ْ َ
َّ 
املرسل محمد الشمري  -الملرات
اسا َوى﴾[طه .]5-1
ِ
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
هذه اِليلت نزلت على الرسول (صلى هللا عليه وآله) ف :وعت كلن الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) يشاد
ً
ف :عبلدته شكرا هلل سبحلنه وتعللى؛ وألنه َع ِلم أن املعرفة الحقيقية ف :درس األنل مقلبله هو سبحلنه ،وهذه
معركة ل تناهي طلملل نحن موجودون فأشاد (صلى هللا عليه وآله) على كل ش يء ماعلق بلألنل ،ومنهل بدنه (صلى
ً
هللا عليه وآله) حتى أنه عض ى ردحل من الوعت يقوم الليل ف :الصالة والدعلء حتى يعجز عن القيلم على رجليه
من شدة الاعب وحتى أحمرت عينله من سهر الليل وكلن أكثر األوعلت يغفو لحظلت ف :موض سجوده وم هذا
كلن يعلتب نفسه ويرى أنه غير شلكر لربه ويرى أنه يداري أنله مقلبل ربه.
ف :هذا الظرف نزلت هذه اِليلت ،ومنه تعرف مراد هللا سبحلنه وتعللى فكلمة طه ه :طلهر ،ويمكنك أن
ً
تقرأهل كذلك ف :القرآن ،وأعاقد أن وصفه (صلى هللا عليه وآله) بطلهر منلسب جدا م حلله (صلى هللا عليه
وآله) ،فمن يفعل مل تقدم ؟ َمن غيره يساحق هذا السم من هللا سبحلنه على الحقيقة التي يحملهل؟ ،من
يساحق أن يخلطبه هللا "طلهر" غير محمد (صلى هللا عليه وآله) الذي سحق أنله ودرسهل وأجهد بدنه حتى
َ َ َْ
نزل َنل َع َل ْي َك ْال ُق ْر َ
آن
النهلية ف :عبلدة ربه حتى علتبه هللا وطلب منه أن يرفق ببدنه بقوله تعللى ﴿طه  مل أ
َ ْ َ
ِلتشقى﴾؟
أحمد الحسن
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السؤال :663 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
ً
ً
صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
اللهم ِ
ُْ َ
َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ً ْ َ ْ
ض َيخل ُفون﴾ ،مل معنى هذا اِلية ،وهل لهل عالعة بأصحلب املهدي
﴿ولو نشلء لجعلنل ِمنكم مال ِئكة ِف :األر ِ
(عليه السالم) أو املهديين؟
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ
َ ً َ َ
َ
ً
﴿ َو َملَّل ُ
وه ل َك ِإل َج َدل َب ْل
ض ِر َب ْاب ُن َم ْرَي َم َمثال ِإذا ع ْو ُم َك ِم ْن ُه َي ِص ُّدون  وعللوا أ ِآلهانل خير أم هو مل ضرب
َ َ َ َ ْ
ُ َ َ ً
ُه ْم َع ْو ٌم َخص ُمو َن  إ ْن ُه َو إ َّل َع ْب ٌد َأ ْن َع ْم َنل َع َل ْي ِه َو َج َع ْل َن ُله َم َث ًال ِل َبني إ ْس َرا ِئ َ
يل َ ول ْو نشلء ل َج َعل َنل ِمنكم َّمال ِئكة
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َْ
َ
َ
ٌ
ْ
ُ
لس َ
األ ْرض َي ْخل ُفو َن َ وإ َّن ُه ل ِعل ٌم ِل َّ
لع ِة َفال َت ْم َت ُر َّن ب َهل َو َّاتب ُعو ِن َه َذا ص َراط ُّم ْس َا ِق ٌ
يم﴾[الزخرف .]61 - 57
ِف:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عريش والعرب كلنوا يجلدلون بمغللطة يصيغونهل على أنهل سؤال يطلبون جوابه من محمد (صلى هللا عليه
وآله) ،وسؤالهم يقلرن بين ألوهية أصنلمهم التي يدعونهل وألوهية عيس ى التي يدعيهل املسيحيون لعيس ى (عليه
ً
السالم) ،ف :حين أن املسؤول (صلى هللا عليه وآله) الذي ينكر عليهم تأليه األصنلم أيضل ل يقر بألوهية عيس ى
(عليه السالم) املطلقة ،بل يقول إن عيس ى (عليه السالم) إنسلن وعبد من عبلد هللا وخليفة من خلفلء هللا ف:
أرضه ،ولهذا وصف هللا حللهم بأنهم مجلدلون ،ألن السؤال مبني على فرض غير صحيُ ول يقره ول يقول به
ً
املسؤول ،وهذا األسلوب يساخدمه أئمة الكفر دائمل عندمل يجدون أن أدلة الدعوة اإللهية عد أخذت بأعنلعهم
ً
ً
فيصيغون سؤال مبنيل على مغللطة وفرض غير صحيُ ل يقره ول يقول به املسؤول ليشكلوا على الدعوة
ً
اإللهية ويطلبون جوابل ملغللطتهم وسؤالهم الخلطئ واملبني على الخطأ ،وهؤلء جوابهم يكون ف :بيلن أن السؤال
َ َ َ ُ ُ َ َّ
َ
ً
وه ل َك ِإل َج َدل َب ْل ُه ْم ع ْو ٌم
مبني على فرض خلطئ لياضح أنهم مجرد مجلدلين كمل وصفهم القرآن ﴿مل ضرب
َ
َ
خ ِص ُمون﴾.
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ً
ُْ َ
ْ َْ
ض َيخل ُفون﴾ أي لو نشلء
ومن ثم اناقل النص اإللهي إلى القول ﴿ولو نشلء لجعلنل ِمنكم مال ِئكة ِف :األر ِ
لجعلنل منكم خلفلء  -كلملالئكة معصومين أنقيلء أطهلر  -يخلفون هللا سبحلنه وتعللى بعد محمد (صلى هللا عليه
ً
ً
وآله) ،ويخلفون محمدا (صلى هللا عليه وآله) بعد اناقلله إلى املأل األعلى ،ويخلف بعضهم بعضل ،كمل أنه
سبحلنه جعل عبل هذا عيس ى (عليه السالم) عبد هللا خليفة هلل ف :أرضه ،فلهلل سبحلنه وتعللى علل عن عيس ى
َ
َّ
َ ْ
ْ
ُ
َْ
(عليه السالم) ﴿ َو َج َعل َن ُله﴾ ،ثم علل ﴿ل َج َعل َنل ِمنكم﴾ والجعل فيهمل واحدِ ﴿ ،إ ْن ُه َو ِإل َع ْب ٌد أن َع ْم َنل َعل ْي ِه
َ َ َ َ ْ
ً
ُ
ً
َو َج َع ْل َنل ُه َم َث ًال ِل َبني إ ْس َرا ِئ َ
يل َ ول ْو نشلء ل َج َعل َنل ِمنكم  ﴾....أي جعل عيس ى (عليه السالم) مثلل وعدوة وعلئدا
ِ ِ
يقادي به بنو إسرائيل ويتبعونه ،ولو شلء هللا لجعل منكم خلفلء ف :هذه األمة تقادون بهم وتاعلمون منهم
ً
مثلل يحاذى به كمل جعل هللا عيس ى (عليه السالم) ﴿ َم َث ًال ِل َبني إ ْس َرا ِئ َ
يل﴾.
وتاخذونهم
ِ ِ
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ً
وحقيقة أن العجب ل ينقض ي ممن يسمون أنفسهم مفسري القرآن ،ويقولون إن املراد هنل هو "بدل
ً
منكم" ( ،)1فلو كلن يمكن أن تقلب املعلني بهذه الصورة القبيحة بإضلفة ألفلظ تغير معنى الكالم تململ بحيث
ً
ً
ً
يقلب النفي إيجلبل واإليجلب نفيل ،ملل بقي للكالم معنى ،فكيف لعلعل أن يقول إن معنى (منكم) هو (بدل
منكم) ،هذا كمن يقول إن معنى (نعم) هو (ل) ،ومعنى (ل) هو (نعم) ؟!!! ف :حين أن َّ
عد فرد من الجن أو اإلنس
بأنه من املالئكة لسبب ،كمشلبهتهم ف :الطلعة أو نقلء وطهلرة بلطنه أو لرتقلئه معهم ف :السملوات ،عد ذكر ف:
القرآن ،فلهلل عد َّ
عد إبليس من املالئكة ألنه كلن عبل أن يعص ي وبحسب ارتقلئه ف :السملوات ُيحسب من
املالئكة
َ ْ َُْ ْ َ َ

ُ ُ

َ ْ َُْ ْ َ َ

ُ ُ ْ َ َ

َ َ

َ ُ

َّ

ََ

﴿وإذ علنل لل َمالئكة ْ
اسجدوا ِِلد َم ف َسجدوا إل إ ْب ِل َ
يس أبى﴾[طه .]116
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ْ َّ

ََ َ

ََْ ََ َ

َ َْ

َ

يس أبى و ْ
﴿وإذ علنل لل َمالئكة ْ
اسجدوا ِلد َم ف َسجدوا إل إ ْب ِل َ
اساكب َر وكلن ِمن الكل ِف ِرين﴾[البقرة .]34
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
والجعل ف :اِليلت املاقدمة هو نفسه الجعل األول ِلدم (عليه السالم) خليفة هللا ف :أرضه ﴿ َوإ ْذ َع َ
لل َرُّب َك
ِ
َ
ْ َ َ
األ ْ ض َخل َيف ًة َع ُلل ْوا َأ َت ْج َع ُل ف َيهل َمن ُي ْفس ُد ف َيهل َو َي ْسف ُك الد َملء َو َن ْح ُن ُن َسب ُُ ب َح ْمد ََ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لع ٌل ِف :ر ِ ِ
ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني ج ِ
َ َ
ََ َ َ
س َل َك َع َ
َو ُن َق ِد ُ
لل ِإ ِني أ ْعل ُم َمل ل ت ْعل ُمون﴾[البقرة  ،]30وهو نفسه جعل هللا لداود (عليه السالم) خليفة ف :األرض
َْ
َ َ َّ ْ
ْ
َّ
َ َّ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ً
األ ْر َ ْ ُ َ ْ َ َّ
لس ِبلل َح ِق َول تت ِب ِ ال َه َوى ف ُي ِضل َك َعن َس ِب ِيل الل ِه ِإ َّن
ل َ خ ِل َيفة ِف:
﴿يل داوود ِإنل جعلن
ض فلحكم بين الن ِ
ِ
َّ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َّ َ َ ُّ َ َ َ
لب﴾[ص .]26
ال ِذين ي ِضلون عن س ِب ِيل الل ِه لهم عذاب ش ِديد ِبمل نسوا يوم ال ِحس ِ
فلو رتبنل اِليلت وعرأنلهل بللاوال :سنجد أن القرآن ينص بوضوح على أن أمر الساخالف بدأ بآدم (عليه
َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ ً
َ
األ ْ
ض خ ِل َيفة ......
لع ٌل ِف:
السالم) وهو مسامر بعد محمد (صلى هللا عليه وآله)﴿ ....وِإذ ع
ر
لل َرُّبك ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني ج ِ
ِ
َ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ
ْ
َ
ْ
َّ
ْ
َ ً
األ ْر َ ْ ُ َ ْ َ َّ
لس ِبلل َح ِق ِ ........إ ْن ُه َو ِإل َع ْب ٌد أن َع ْم َنل َعل ْي ِه َو َج َعل َن ُله َمثال
يل داوود ِإنل جعلنل َ خ ِليفة ِف:
ض فلحكم بين الن ِ
ِ
ُْ َ
َ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ً ْ َ ْ
ض َيخل ُفون﴾.
ِلب ِني ِإسرا ِئيل  .......ولو نشلء لجعلنل ِمنكم مال ِئكة ِف :األر ِ
وعد شلء سبحلنه وتعللى وفعل مل أراد وجعل مالئكة ف :األرض يخلفون بعد محمد (صلى هللا عليه وآله)
ً
كمل أنه جعل عيس ى سلبقل عبل محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وهؤلء هم آل محمد (عليهم السالم) األئمة
واملهديون (.)2

 -1هذه بعض أقوال المفسرين:
من الشيعة:
الطبرسي([ :ولو نشاء لجعلنا منكم) أي بدالً منكم معاشر بني آدم (مالئكة في األرض يخلفون) بني آدم أي يكونون خلفاء منهم .والمعنى :لو
نشاء أهلكناكم ،وجعلنا المالئكة بدلكم سكان األرض ،يعمرونها ،ويعبدون هللا] مجمع البيان :ج 9ص.90
مكارم الشيرازي[ :ولئال يتوهموا أن هللا سبحانه محتاج لعبوديتهم ،وأنه يصر عليها ،فإنه تعالى يقول في اآلية التالية" :ولو نشاء لجعلنا منكم
مالئكة في األرض يخلفون" مالئكة تخضع ألوامر هللا ،وال تعرف عمالً إال طاعته وعبادته] األمثل :ج 16ص.81
ومن السنة:
الطبري ...[ :عن مجاهد ،قوله :لجعلنا منكم مالئكة في األرض يخلفون قال :يعمرون األرض بدالً منكم] جامع البيان :ج 25ص.115
ابن كثير[ :وقوله عز وجل "ولو نشاء لجعلنا منكم" أي بدلكم "مالئكة في األرض يخلفون"] تفسير ابن كثير :ج 4ص.143
ير قَا َل :بَ ْينَا َرسُو ُل ه
ال
هللا (صلى هللا عليه وآله) َذاتَ يَوْ ٍم َجالِسا ً إِ ْذ أَ ْقبَ َل أَ ِمي ُر ْال ُم ْؤ ِمنِينَ (عليه السالم) فَقَ َ
 -2روى الكليني .. -18[ :ع َْن أَبِي بَ ِ
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ْ
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هللا (صلى هللا عليه وآله) :إِ ه ِ
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َ ٌ
َ
َ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ َ َ َ َّ
اط ُّم ْس َا ِق ٌ
يم﴾ أي إن هذا
لع ِة فال ت ْمت ُرن ِب َهل َو َّات ِب ُعو ِن َهذا ِصر
لهذا ( )1أتم سبحلنه بقوله ﴿وِإنه ل ِعلم ِللس
َ ْ
ُ
الجعل اإللهي ﴿ل َج َعل َنل ِمنكم﴾  -والذي نقل بنص وصية محمد (صلى هللا عليه وآله) الوحيدة ليلة وفلته (- )2
ِع ٌ
لم يعرف به دين هللا الحق إلى يوم القيلمة ،أي كمل وصفه رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بأنه كالب علصم
ً
لس َ
أبدا ﴿ َوإ َّن ُه َل ِع ْل ٌم ِل َّ
لع ِة﴾( ،)3وهللا يقول هو كذلك فال تشكوا بأنه علصم لكم من النحراف
من الضالل
ِ
والضالل عند سلعة القيلمة الصغرى وظهور من يحاج بهذا النص ،فمن يحاج بهذا النص فهو صلحبه وإل ملل
ً
َّ
صح أن يوصف النص بأنه علصم من الضالل ملن تمسك به ،فلو لم يكن محفوظل من هللا أن يدعيه الكلذبون
ً
املبطلون حتى يدعيه صلحبه ( )4لكلن وصفه بأنه علصم من الضالل كذبل وإغر ًاء للمكلفين بلتبلع البلطل ،وهذا
أمر ل يصدر من العللم الصلدق القلدر الحكيم املطلق سبحلنه.
َ َ َ َ َّ
إذن ،فال تشكوا أنهل سلعة القيلمة الصغرى عندمل يرف هذا الكالب صلحبه ﴿فال ت ْمت ُرن ِب َهل﴾ ،فمن يرف
ً
هذا الكالب فهو صلحبه ،فإذا كنام تريدون النجلة من الضالل والنحراف اتبعوا محمدا (صلى هللا عليه وآله)
ً
بقبول وصياه التي أوصلهل ليلة وفلته والتي فيهل العلم الذي يكفيكم للنجلة أبدا ،وفيهل علم السلعة ومعرفة
الحق عند القيلم ،وتشخيص املدع :عندمل يرف هذا الكالب املوصوف بأنه علصم من الضالل (.)5
َ ٌ
ً
َ
اط ُّم ْس َا ِق ٌ
يم﴾ أي اتبعوا محمدا (صلى هللا عليه وآله) ف :نصه من هللا على من يخلفونه
﴿ َو َّات ِب ُعو ِن َهذا ِصر
من بعده.

ب األَ ْع َرابِيها ِن ْ
َمرْ يَ َم لَقُ ْل ُ
وال ُم ِغي َرةُ بْنُ
ك يَ ْلتَ ِمسُونَ بِ َذلِ َ
ت قَ َد َم ْي َ
ت فِي َ
ك قَوْ الً َال تَ ُمرب بِ َم ٍ
ض َ
ك ْالبَ َر َكةَ ،قَا َل :فَ َغ ِ
 ٍ ِمنَ النها ِ إِ هال أَ َخ ُذوا ال بت َرا َ ِم ْن تَحْ ِ
ض َي أَ ْن يَضْ ِر َ ِال ْب ِن َع ِّمه َمثَالً إِ هال ِعي َسى ابْنَ َمرْ يَ َم فَأ َ ْن َز َل ه
ُ
ٌ
ْ
ه
ْ
هللا َعلَى نَبِيِّه (صلى هللا عليه وآله) فَقَا َل:
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ْالفِه ِْريب فَقَا َل( :اللههُ هم إِ ْن كانَ هذا هُ َو ْال َح ه
ق ِم ْن ِع ْن ِد َ
ك) أَ هن بَنِي هَا ِش ٍم يَتَ َوا َرثُونَ ِه َر ْقالً بَ ْع َد ِه َر ْق ٍل (فَأ َ ْم ِطرْ َعلَيْنا ِحجا َرةً ِمنَ السهما ِء أَ ِو ا ْئتِنا بِ َعذا ٍ
أَلِ ٍيم) فَأَ ْن َز َل ه
ث ونَ َزلَ ْ
ت هَ ِذه اآليَةُ( :وما كانَ هللا لِيُ َع ِّذبَهُ ْم وأَ ْنتَ فِي ِه ْم وما كانَ هللا ُم َع ِّذبَهُ ْم وهُ ْم يَ ْستَ ْغفِرُونَ ) ثُ هم قَا َل لَه :يَا ابْنَ
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ت هَا َمتَه  ]......الكافي :ج 8ص.57
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فَ َر ِكبَهَا فَلَ هما َ
صا َر بِظَه ِْر ْال َم ِ ِ
 -1هذا تعليل لكون المقصود بالمالئكة في اآلية (ولو نشاء لجعلنا منكم مالئكة) هم آل محمد (عليهم السالم).
 -2سيأتي ذكرها.
ّ -3
إن ارتباط اآلية بآل محمد األوصياء (بل وفي المهدي منهم بالخصوص) أمر أكدته روايات الفريقين؛ [عن زرارة بن أعين ،قال :سألت
أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قول هللا عز وجل( :وإِنهه لَ ِع ْل ٌم لِلسها َع ِة) ،قال :عنى بذلك أمير المؤمنين (عليه السالم) .وقال :قال رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله)  :يا علي ،أنت علم هذه األمة ،فمن اتبعك نجا ،ومن تخلف عنك هلك وهوى] البرهان :ج 4ص.897
و[عن زرارة بن أعين ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول هللا عز وجل( :هَلْ يَ ْنظُرُونَ إِ هال السها َعةَ أَ ْن تَأْتِيَهُ ْم بَ ْغتَةً) ،قال :هي ساعة
القائم (عليه السالم) تأتيهم بغتة] تأويل اآليات الظاهرة :ج 2ص.571
وأخرج الحاكم [عن جابر رضي هللا عنه قال قال :رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) "وإنه لعلم للساعة" فقال :النجوم أمان ألهل السماء فإذ
أذهبت أتاها ما يوعدون ،وأنا أمان ألصحابي ما ك نت فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون ،وأهل بيتي أمان ألمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما
يوعدون .صحيح االسناد ولم يخرجاه] المستدرك :ج 2ص.448
وقال المناوي[ :قال مقاتل في (وإنه لعلم للساعة) إنه المهدي يكون في آخر الزمان] فيض القدير :ج 5ص.383
 -4قيد (حتى يدعيه صاحبه) يوضح ّ
أن الحفظ االلهي للنص غايته تتحقق باحتجاج صاحبه به وكشفه له ،وأي ادعاء له بعد ذلك من قبل غيره
يعتبر ادعاء سفيه وال قيمة له ،إذ لو كان النص له الهتدى إليه قبل أن يهديه إليه من كشفه ،وسيكون حاله تماما ً كحال من يأتي اليوم ويزعم
أنه من اكتشف النظرية النسبية ،وأقل ما يقال عنه إنه مجنون وسفيه !!
 -5بيهن آل محمد (عليهم السالم) في رواياتهم ّ
أن صاحب األمر يعرف باحتجاجه بالوصية[ ،عن الحارث بن المغيرة النصري ،قال :قلت
ألبي عبد هللا (عليه السالم) :بم يعرف صاحب هذا األمر؟ قال :بالسكينة والوقار والعلم والوصية] الخصال  -للصدوق :ص.200
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ُ
ً
والوصية كالب كابه رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ف :آخر لحظلت حيلته اماثلل لقوله تعللى ﴿ك ِا َب
ً َ ُْ
ََ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َْْ ُ َ َ َ ْ ً ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ
وف َحقل َعلى امل َّا ِق َين﴾[البقرة ،]180
عل ْيك ْم ِإذا حض َر أحدك ُم املوت ِإن ت َر َ خيرا الو ِص َّية ِللو ِالدي ِن واألع َرِبين ِبلملع ُر ِ
ً ُ
ووصفه بأنه علصم من الضالل ملن تمسك به أبدا ،وأؤكد ف :آخر لحظلت حيلته؛ ألنه نبي يوحى له فمل يقوله ف:
آخر لحظلت حيلته هو خالصة رسللاه ومل يحفظ الدين بعده ،فمل بللك إذا كلن م شدة مرضه وأوجلع السم
ً
التي كلنت تقط كبده مهامل أشد الهاملم أن يكاب هذا الكالب ويصفه بأنه علصم من الضالل ،فهذا الكالب
ً
من األهمية بمكلن بحيث إن هللا سبحلنه وتعللى الذي كلن يرحم محمدا (صلى هللا عليه وآله) إلى درجة أنه
َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
آن ِلتشقى﴾ نجده
يشفق عليه من كثرة العبلدة التي تاعب بدنه فيخلطبه بقوله ﴿طه  مل أنزلنل عليك القر
ً
سبحلنه م شدة رحماه بمحمد (صلى هللا عليه وآله) وإشفلعه عليه يكلف محمدا (صلى هللا عليه وآله) ف :آخر
ً
لحظلت حيلته أن يمل :كالبل ويصفه بأنه علصم من الضالل على رؤوس األشهلد رغم مل كلن يعلنيه محمد
(صلى هللا عليه وآله) من آلم السم الذي كلن يسري ف :بدنه ويقط كبده (.)1
وهذه بعض النصوص التي وصف فيهل الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) كالب الوصية بأنه علصم من
الضالل وف :آخر لحظلت حيلته ،ففي يوم الخميس أراد كالباه لكل األمة وأراد أن يشهد عليه علمة النلس
ولكن منعه جملعة وطعنوا ف :عواه العقلية وعللوا إنه يهجر (أي يهذي ول يعرف مل يقول) ( ،)2فطردهم وبقي
رسول هللا بعد يوم الخميس إلى يوم وفلته الثنين ،فكاب ف :الليلة التي كلنت فيهل وفلته وصياه وأمالهل على عل:
(عليه السالم) وشهدهل بعض الصحلبة الذين كلنوا يؤيدون كالبتهل يوم الخميس
في كتب السنة
عن ابن عبلس ،علل (يوم الخميس ومل يوم الخميس ،اشاد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعه فقلل
ً
ً
ائاوني اكاب لكم كالبل لن تضلوا بعده أبدا ،فانلزعوا ،ول ينبغ :عند نبي نزاع ،فقللوا مل شأنه ؟ أهجر،
اسافهموه ،فذهبوا يردون عليه ،فقلل دعوني فللذي أنل فيه خير ممل تدعونني إليه ،وأوصلهم بثالث علل
أخرجوا املشركين من جزيرة العرب ،وأجيزوا الوفد بنحو مل كنت أجيزهم وسكت عن الثللثة أو علل فنسيتهل)(.)3

اح ع َْن أَبِي َع ْب ِد ه
اع و َكانَ النهبِ بي
ت ْاليَهُو ِديهةُ النهبِ ه
هللا (عليه السالم) قَا َلَ :س هم ِ
ي (صلى هللا عليه وآله) فِي ِذ َر ٍ
 -1روى الكلينيَ ... -3[ :ع ِن ا ْب ِن ْالقَ هد ِ
ْ
ْ
(صلى هللا عليه وآله) يُ ِحبب ال ِّذ َرا َع ْ
ُ
ك لِقرْ بِهَا ِمنَ ال َمبَا ِل] الكافي :ج 6ص.315
وال َكتِفَ ويَ ْك َره ال َو ِر َ
وأخرج البخاري ..[ :عن أنس ابن مالك رضي هللا عنه ان يهودية أتت النبي صلى هللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها فقيل :أال
نقتلها ،قال :ال ،قال :فما زلت أعرفها في لهوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم] صحيح البخاري :ج 3ص.141
قال الشيخ المفيد عن النبي (صلى هللا عليه وآله)( :وقبض بالمدينة مسموما ً يوم االثنين لليلتين بقيتا من صفر) المقنعة :ص .456ومثله
العالمة الحلي في المنتهى :ج 2ص.887
 -2قال ابن األثير عن (هجر)[ :أي اختلف كالمه بسبب المرض ،على سبيل االستفهام ،أي هل تغير كالمه واختلط ألجل ما به من المرض؟
وهذا أحسن ما يقال فيه ،وال يجعل إخباراً ،فيكون إما من الفحش أو الهذيان .والقائل كان عمر ،وال يظن به ذلك] النهاية في غريب الحديث
واألثر :ج 5ص .246وال يخفى ّ
أن الكلمة بصورة اإلخبار وردت في صحيح مسلم وغيره.
قال عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597 :ه)[ :اتفق العلماء في الذين أراد أن يكتب له رسول هللا على وجهين؛ أحدهما :أراد أن ينص على
الخليفة من بعده ،والثاني :أن يكتب كتاباً في األحكام يرتفع معه الخالف ،واألول أظهر .وقوله" :حسبكم كتا هللا" :وإنما خاف عمر أن يكون
ما يكتبه في حالة غلبة المرض الذي ال يعقل معها القول ولو تيقنوا أنه قاله مع االفاقة لبادروا إليه] كشف المشكل من حديث الصحيحين :ج2
ص ،315تحقيق علي حسين البوا .
 -3صحيح البخاري :ج 4ص4168
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عن ابن عبلس ،علل (يوم الخميس ومل يوم الخميس ،ثم جعل تسيل دموعه حتى رؤيت على خديه كأنهل
نظلم اللؤلؤ ،علل علل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ائاوني بللكاف والدواة ،أو اللوح والدواة ،أكاب
ً
ً
لكم كالبل لن تضلوا بعده أبدا ،فقللوا إن رسول هللا يهجر) (.)1
في كتب الشيعة
ً
عن سليم بن عيس الهالل ،:علل (سمعت سلملن يقول سمعت عليل (عليه السالم) بعد مل علل ذلك
الرجل (عمر) مل علل وغضب رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ودف الكاف أل نسأل رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) عن الذي كلن أراد أن يكابه ف :الكاف ممل لو كابه لم يضل أحد ولم يخالف اثنلن.)2( )......
عن سليم بن عيس الهالل ،:علل اإلملم عل( :عليه السالم) لطلحة (ألست عد شهدت رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) حين دعل بللكاف ليكاب فيهل ملل تضل األمة ول تخالف ،فقلل صلحبك مل علل "إن نبي هللا يهجر"
فغضب رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) .)3( ).......
ً
عن سليم بن عيس إن عليل (عليه السالم) علل لطلحة ف :حديث طويل عند ذكر تفلخر املهلجرين واألنصلر
بمنلعبهم وفضلئلهم (يل طلحة ،أ ليس عد شهدت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) حين دعلنل بللكاف ليكاب
فيهل مل ل تضل األمة بعده ول تخالف فقلل صلحبك مل علل إن رسول هللا يهجر فغضب رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) وتركهل ؟ علل بلى عد شهدته) (.)4
وف :كالب الغيبة للطوس ي نقل النص الوحيد املروي للكالب العلصم من الضالل الذي أراد رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) كالباه كمل ثبت ف :أصح كاب السنة البخلري ومسلم ،ومن نقل الوصية عن الرسول
محمد (صلى هللا عليه وآله) هم آل محمد (عليهم السالم)
عن أبي عبد هللا جعفر بن محمد ،عن أبيه البلعر ،عن أبيه ذي الثفنلت سيد العلبدين ،عن أبيه الحسين
الزكي الشهيد ،عن أبيه أمير املؤمنين (عليه السالم) ،علل (علل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  -ف :الليلة التي
كلنت فيهل وفلته  -لعل( :عليه السالم) يل أبل الحسن ،أحضر صحيفة ودواة .فأمال رسول هللا (صلى هللا عليه
ً
وآله) وصياه حتى اناهى إلى هذا املوض  ،فقلل يل عل ،:إنه سيكون بعدي إثنل عشر إململ ومن بعدهم إثنل عشر
ً
ً
ً
مهديل ،فأنت يل عل :أول الثني عشر إململ ،سمل َ هللا تعللى ف :سملئه عليل املرتض ى ،وأمير املؤمنين ،والصديق
األكبر ،والفلروق األعظم ،واملأمون ،واملهدي ،فال تصح هذه األسملء ألحد غير َ .يل عل ،:أنت وصيي على أهل
ً
بيتي حيهم وميتهم ،وعلى نسلئي؛ فمن ثبتهل لقياني غدا ،ومن طلقتهل فأنل برئ منهل ،لم ترني ولم أرهل ف :عرصة
القيلمة ،وأنت خليفتي على أمتي من بعدي ،فإذا حضرتك الوفلة فسلمهل إلى ابني الحسن البر الوصول ،فإذا
 -1صحيح مسلم  -كتا الوصية.
 -2كتا سليم بن قيس :ص.398
 -3كتا سليم بن قيس :ص.211
 -4الغيبة  -للنعماني :ص.81
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حضرته الوفلة فليسلمهل إلى ابني الحسين الشهيد الزكي املقاول ،فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى ابنه سيد
العلبدين ذي الثفنلت عل ،:فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى ابنه محمد البلعر ،فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل
إلى ابنه جعفر الصلدق ،فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى ابنه موس ى الكلظم ،فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى
ابنه عل :الرضل ،فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى ابنه محمد الثقة الاقي ،فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى
ابنه عل :النلصح ،فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى ابنه الحسن الفلضل ،فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى
ً
ً
ابنه محمد املساحفظ من آل محمد (عليهم السالم) .فذلك اثنل عشر إململ ،ثم يكون من بعده اثنل عشر مهديل،
فإذا حضرته الوفلة فليسلمهل إلى ابنه أول املقربين (وف :مصلدر أول املهديين) ،له ثالثة أسلمي اسم كلسمي
واسم أبي وهو عبد هللا وأحمد ،والسم الثللث املهدي ،هو أول املؤمنين) (.)1
ً
ووصف الرسول له بأنه علصم من الضالل أبدا يجعل من املحلل أن يدعيه مبطل ،ومن يقول إن ادعلءه
من املبطلين ممكن فهو يتهم هللا سبحلنه بللعجز عن حفظ كالب وصفه بأنه علصم من الضالل ملن تمسك به،
ً
أو يتهم هللا بللكذب؛ ألنه وصف الكالب بأنه علصم من الضالل أبدا ،ومن ثم لم يكن كذلك !! أو يتهم هللا
ً
بللجهل؛ ألنه وصفه بوصف ل ينطبق عليه جلهال بحلله ،وحلشله سبحلنه من هذه األوصلف وتعللى هللا عمل
ً
ً
يقول الجلهلون علوا كبيرا.
فالبد أن يحفظ العللم القلدر الصلدق الحكيم املطلق سبحلنه النص  -الذي وصفه بأنه علصم من
ً
الضالل ملن تمسك به  -من ادعلء املبطلين له حتى يدعيه صلحبه وياحقق الغرض منه ،وإل لكلن جلهال أو
ً
ً
ً
ً
ً
ً
علجزا أو كلذبل مخلدعل ومغريل للمامسكين بقوله بلتبلع البلطل .ومحلل أن يكون هللا سبحلنه جلهال أو علجزا؛
ألنه عللم وعلدر مطلق ،ويساحيل أن يصدر من الحق سبحلنه وتعللى الكذب؛ ألنه صلدق وحكيم ،ول يمكن
وصفه بللكذب ،وإل ملل أمكن الركون إلى عوله ف :ش يء ول ناقض الدين.
ً ً
ونص خليفة هللا ف :أرضه على من بعده م وصفه بأنه علصم من الضالل ملن تمسك به  -نصل إلهيل (-)2
ً
ً
لبد أن يكون محفوظل من هللا أن يدعيه الكلذبون املبطلون حتى يدعيه صلحبه وإل فسيكون كذبل وإغر ًاء
للمكلفين بلتبلع البلطل ،وهذا أمر ل يصدر من العللم الصلدق القلدر الحكيم املطلق سبحلنه.
فلو علل لك إنسلن عللم بللغيب ومآل األمور إذا كنت تريد شرب امللء فلشرب من هنل وأنل الضلمن أنك
ً
ً
لن تسقى السم أبدا من هذا املوض  ،ثم إنك ُسقيت ف :ذلك املوض سمل فملذا يكون الضلمن ؟ هو إمل جلهل،

 -1كتا الغيبة  -الشيخ الطوسي رحمه هللا.
ّ -2
إن نص النبي (صلى هللا عليه وآله) على من يخلفه إنما هو بأمر هللا سبحانه ،وقد تقدم قوله (صلى هللا عليه وآله) للحارث بن عمرو في
ك إِلَى ه
ك وتَ َعالَى] ،وهللا تعالى يقول عن نبيهَ ( :و َما يَ ْن ِط ُ
ق َع ِن ْالهَ َوى * إِ ْن هُ َو إِ هال َوحْ ٌي
هللا تَبَا َر َ
يَ ،ذلِ َ
ْس َذلِ َ
ك إِلَ ه
رواية الكافي المتقدمة[ :لَي َ
ْت أَبَا َع ْب ِد ه
ث قَا َلَ :س ِمع ُ
ص َي ِمنها
هللا (عليه السالم) يَقُولُ :أتَ َروْ نَ ْال ُمو ِ
يُو َحى) [النجم ،]4-3 :وروى الكليني ... -2[ :ع َْن َع ْم ِرو ْب ِن األَ ْش َع ِ
َ
وهللا ولَ ِك ْن َع ْه ٌد ِمنَ ه
صي إِلَى َم ْن ي ُِري ُد َال ه
ْ
ه
َ
َ
َ
صا ِحبِه] الكافي :ج1
ى
ل
إ
ر
م
األ
ي
ه
ت
ن
ي
ى
ت
ح
ل
ج
ر
ف
ل
ج
ر
ل
)
وآله
عليه
هللا و َرسُولِه (صلى هللا
َ
َِ ُ ٍ َ ُ ٍ َ
يُو ِ
ْ ُ ِ
َ ِ َ
ص.278
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وإمل كلذب من األسلس ،أو عجز عن الضملن ،أو اخلف وعده ،فهل يمكن أن يقبل من يؤمن بلهلل أن يصف هللا
ً
ً
بللجهل أو بللكذب أو العجز أو خلف الوعد ؟! تعللى هللا عن ذلك علوا كبيرا.
وعد تكفل هللا ف :القرآن وفيمل روي عنهم (عليهم السالم) بحفظ النص اإللهي من أن يدعيه أهل البلطل،
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
ض األع ِلو ِيل  ألخذنل
فأهل البلطل مصروفون عن ادعلئه ،فلألمر ممان كمل علل تعللى ﴿ولو تقول علينل بع
ُ ََ َ َ ُْ ْ َ
ُْ َْ
ين  ث َّم لقط ْعنل ِمنه ال َو ِتين﴾[الحلعة .]46 - 44
ِمنه ِبللي ِم ِ
ً
ً
ومطلق الاقول على هللا موجود دائمل ولم يحصل أن منعه هللا ،وليس ضروريل أن ُيهلك هللا املاقولين
مبلشرة ،بل أنه سبحلنه أمهلهم حتى حين ،وهذا يعرفه كل من تتب الدعوات الظلهرة البطالن كدعوة
مسيلمة ،فأكيد ليس املراد ف :اِلية مطلق الاقول على هللا ،بل املراد الاقول على هللا بلدعلء القول اإللهي الذي
تقلم به الحجة ،عندهل ياحام أن يادخل هللا ليداف عن القول اإللهي الذي تقلم به الحجة ،وهو النص اإللهي
الذي يوصله خليفة هللا لتشخيص من بعده واملوصوف بأنه علصم من الضالل؛ حيث أن عدم تدخله سبحلنه
مخللف للحكمة ،ومثلل هذا القول أو النص وصية عيس ى (عليه السالم) بللرسول محمد (صلى هللا عليه
وآله) ،ووصية الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) بلألئمة واملهديين (عليهم السالم) (.)1
فلِلية ف :بيلن أن هذا الاقول ممان  ،وبللالل :فللنص محفوظ لصلحبه ول يدعيه غيره ،وتوجد روايلت

ُ
ت ِبين أن اِلية ف :النص اإللهي على خلفلء هللا بللخصوص ،فهو نص إلهي لبد أن يحفظه هللا حتى يصل إلى
صلحبه ،فهو نص إلهي محفوظ من أي تدخل يؤثر عليه سواء كلن هذا الادخل ف :مرحلة نقله إلى الخليفة
الذي سيوصله ،أم ف :مرحلة  -أو مراحل  -وصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه (.)2
وهنل َ روايلت َّبينت هذه الحقيقة ،وه :أن الاقول ف :هذه اِلية هو بخصوص النص اإللهي َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن
َ َ َ َْ
َ ْ
َّ َ َّ َ َ َّ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ
َ
ْال ُف َ
ور الل ِه
(سأل ُا ُه َع ْن ع ْو ِل الل ِه عز وجل "ي ِريدون ِليط ِفؤا ن
ض ْي ِلَ ،ع ْن أ ِبي ال َح َس ِن (عليه السالم) علل
َ َ َّ
َْ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ ُ ُّ ُ
ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ُْْ َ
لل َوالل ُه
ور ِه" ،ع
ِبأف ِ
واه ِهم" ،علل ي ِريدون ِليط ِفئوا ولية أ ِم ِير املؤ ِم ِنين (عليه السالم) ِبأفو ِاه ِهم .علت "والله م ِام ن ِ
َ
َّ
لل َي ْعني َج ْب َرِئ َ
ُم ِا ُّم ْاإل َم َلم ِة ُ .....ع ْل ُت َع ْو ُل ُه "إ َّن ُه َل َق ْو ُل َر ُسو ٍل َكريم"َ ،ع َ
يل َع ِن الل ِه ِفَ :ول َي ِة َع ِل ٍ( :عليه السالم).
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ َ ُْ
َ ً ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َّ ً َ َّ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ ْ
شلع ٍر ع ِليال مل تؤ ِمنون" ،علل عللوا ِإن محمدا كذاب على رِب ِه ومل أمره الله ِبهذا ِف :ع ِل ٍ:
ع
لل علت "ومل هو ِبقو ِل ِ

 -1لذا وصفها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بأنها كتا عاصم من الضالل لمن تمسك بها ،وع هد الحق سبحانه وصية عيسى (عليه السالم)
بمحمد (صلى هللا عليه وآله) بينة إلهية من بين البينات التي جاء بها ،قال تعالىَ ( :وإِ ْذ قَا َل ِعي َسى ابْنُ َمرْ يَ َم يَا بَنِي ِإ ْس َرائِي َل إِنِّي َرسُو ُل ه
هللاِ إِلَ ْي ُكم
صدِّقا ً لِّ َما بَيْنَ يَ َد ه
ت قَالُوا هَ َذا ِسحْ ٌر بمبِينٌ ) [الصف ،]6 :وال تكون
بم َ
ي ِمنَ التهوْ َرا ِة َو ُمبَ ِّشراً بِ َرسُو ٍل يَأْتِي ِمن بَ ْع ِدي ا ْس ُمهُ أَحْ َم ُد فَلَ هما َجاءهُم بِ ْالبَيِّنَا ِ
مدع مبطل.
قبل
من
ادعاؤها
أمكن
لو
إلهية
ّنة
ي
ب
الوصية
ٍ
 -2أما حفظ النص في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي سيوصله ،فمثاله نقل الوصية بمحمد (صلى هللا عليه وآله) من قبل هللا إلى عيسى (عليه
السالم) ،أو نقل الوصية بعلي وولده الطاهرين (عليهم السالم) من قبل هللا إلى محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وأما حفظ النص على مستوى
وصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه فهو قد يمر بمرحلة واحدة كما في وصول وصية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) إلى اإلمام علي (عليه
السالم)  ،أو يمر بعدة مراحل كما في وصولها إلى المهدي األول (أحمد) أو وصول وصية عيسى بمحمد إلى محمد (صلى هللا عليه وآله).
والحفظ اإللهي للنص موجود في جميع تلك الحاالت والمراحل.
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َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ ً َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َّ ٌ َ ْ َ ْ َ
َََ ْ
علو ِيل .ألخذنل
فأنزل الله ِبذ ِلك عرآنل ،فقلل ِإن ولية ع ِل ٍ :تن ِزيل ِمن ر ِب ال ِ
علملين .ولو تقول علينل محمد بعض األ ِ
ُ ََ َ
ْ
ْ
ِم ْن ُه ِبلل َي ِم ِين .ث َّم لقط ْعنل ِم ْن ُه ال َو ِت َين) (.)1
كمل أن اإلملم الصلدق (عليه السالم) يقول (إن هذا األمر ل يدعيه غير صلحبه إل تبر هللا عمره) (.)2
فلملبطل مصروف عن ادعلء الوصية اإللهية املوصوفة بأنهل تعصم من تمسك بهل من الضالل ،أو أن
ادعلءه لهل مقرون بهالكه عبل أن يظهر هذا الدعلء للنلس ،حيث أن إمهلله م ادعلئه الوصية يترتب عليه إمل
جهل وإمل عجز أو كذب من وعد املامسكين به بعدم الضالل ،وهذه أمور محللة بللنسبة للحق املطلق سبحلنه،
ُ ََ َ
ْ
ْ
ََ َْ
ولهذا علل تعللى ﴿ألخذنل ِم ْن ُه ِبلل َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنل ِم ْن ُه ال َو ِت َين﴾ .وعلل الصلدق (عليه السالم) (تبر هللا عمره).
ً
وللاوضيُ أكثر أعول إن اِلية تطلبق السادلل العقل :السلبق وهو أن الدعلء ممان وليس ممكنل ،فإن
ُ ََ َ
ْ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
ض األع ِلو ِيل  ألخذنل ِم ْن ُه ِبلل َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنل ِم ْن ُه ال َو ِت َين﴾ ،معنله أن
عوله تعللى ﴿ولو تقول علينل بع
ً
الهال َ ممان لمانلع الاقول أي أنه لو كلن ماقول لهلك ( ،)3واِلية تاكلم م من ل يؤمنون بمحمد (صلى هللا
عليه وآله) والقرآن ،وبللالل :فللحاجلج بللكالم ف :اِلية ليس بهل كونهل كالم هللا؛ ألنهم ل يؤمنون بهذا ،بل
ً
الحاجلج هو بمضمون اِلية ،أي احاجلج بمل هو ثلبت عندهم عقال وهو أن النص اإللهي املوصوف بأنه علصم
من الضالل ملن تمسك به ل يمكن أن يدعيه غير صلحبه؛ ألن القول بأنه يمكن أن يدعيه غير صلحبه يلزم منه
نسب الجهل أو العجز أو الكذب هلل سبحلنه وتعللى.
ً
ً
ً
إذن فال يمكن  -عقال وعرآنل ورواية  -أن يحصل ادعلء النص اإللهي التشخيص ي املوصوف بأنه علصم من
الضالل ملن تمسك به ،أي أن النص محفوظ من الدعلء حتى يدعيه صلحبه لياحقق الغرض من النص وهو
من الضالل عن املكلف املامسك به كمل وعده هللا سبحلنه.
وللاوضيُ والافصيل أكثر أعول
إن مدع :املنصب اإللهي
ً
 إمل أن يكون مدعيل للنص التشخيص ي املوصوف بأنه علصم من الضالل ملن تمسك به ،فهذا املدع:
ً
ً
محق ول يمكن أن يكون كلذبل أو مبطال؛ ألن هذا النص لبد من حفظه من ادعلء الكلذبين واملبطلين ،وإل
ً
فسيكون هللا عد أمر النلس بللامسك بمل يمكن أن يضلهم ،ورغم هذا علل عنه بأنه علصم من الضالل أبدا،
وهذا كذب يساحيل أن يصدر من هللا.

 -1الكافي :ج 1ص.434
 -2الكافي  -للكليني :ج 1ص.372
ك] لسان العر :
 -3قال ابن منظور[ :قال الجوهري( :لو) حرف تمنٍّ  ،وهو ال ْمتِناعِ الثاني ِمن أَجْ ل ا ْمتِناعِ األَوهل ،تقول :لَوْ ِج ْئتَني ألَ ْك َر ْمتُ َ
ج 15ص .470واألول في اآلية هو التقوّل (تقوّل علينا  )..والثاني هو الهالك (ألخذنا منه باليمين  ،)..و(لو) تفيد ّ
أن الهالك ممتنع ألجل
امتناع التقوّل.
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ً
مدع للنص التشخيص ي املوصوف بأنه علصم من
 وإمل أن يكون مدعيل للمنصب اإللهي ولكنه غير ٍ
الضالل ملن تمسك به ،وهكذا مدع :إمل أن يكون ادعلؤه فيه شبهة على بعض املكلفين لجهلهم ببعض األمور،
وهذا ربمل يمض ي هللا به اِلية ويهلكه رحمة بللعبلد وإن كلن بعد ادعلئه بفترة من الزمن رغم أنه ل حجة ول عذر
ً
ً
ملن يتبعه .وإمل أنه ل يحامل أن يشتبه به أحد إل إن كلن طللبل للبلطل فيتب شخصل بدون نص تشخيص ي كمل
ً ً
بينت ،وم هذا تصدر منه سفلهلت كثيرة ويجعل هللا بلطله واضحل وبينل للنلس ،وهذا ل داع :أن تطبق عليه
اِلية بل ربمل أمهل فترة طويلة من الزمن فهو يتر َ ملن يطلبون البلطل بسفلهة.
وهذا تقريب لياوضح األمر أكثر نفرض أن هنل َ ثالث دوائر؛ بيضلء ،ورملدية ،وسوداء .فللدائرة البيضلء
َ
مدع صلدق ويجب تصديقه ،فلِلية ﴿ َول ْو َت َق َّو َل
محمية من أن يدخل لهل كلذب ،وبللالل :فكل من دخلهل فهو ٍ
ُ ََ َ
ْ
ْ
َََْ َ ْ َ ََْ
َََ َْ
ض األع ِلو ِيل  ألخذنل ِم ْن ُه ِبلل َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنل ِم ْن ُه ال َو ِت َين﴾ واجبة الاطبيق ف :هذه الدائرة.
علينل بع
والرملدية غير محمية من أن يدخل لهل الكلذب ،فال يصح العاملد على من كلن فيهل وتصديقه ،ورغم هذا
فيمكن أن تحمى بعض األحيلن من الكلذب بعد دخوله رحمة بللعبلد رغم أنهم ل عذر لهم بلتبلع من كلن ف:
هذه الدائرة ،فلِلية ممكنة الاطبيق على هذه الدائرة وليس واجبة الاطبيق.
والثللثة سوداء غير محمية من أن يدخل لهل الكلذب ،بل ه :دائرة الكلذبين وواضحة بأنهل دائرة الكلذبين،
ً
فال داع :لحمليتهل أصال من الكلذبين ل عبل دخولهم ول بعد دخولهم ،فلِلية ليس موضعهل هذه الدائرة.
فالبد إذن من النتبله إلى أن كالمنل ف :من ادعلء النص التشخيص ي املوصوف بأنه علصم من الضالل
ً
ً
وليس ف :ادعلء املنصب اإللهي عمومل ،فلدعلء املنصب اإللهي أو النبوة أو خالفة هللا ف :أرضه بلطال بسفلهة
ً
ً
ً
ودون الحاجلج بللوصية (النص التشخيص ي) حصل كثيرا وربمل بقي حيل من ادعى بلطال فترة من الزمن ،ومثلل
ً
لهؤلء مسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي ف :حيلة رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) وبقي مسيلمة حيل بعد
موت رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) ،فللدعلء بدون شهلدة هللا ونص هللا وبدون الوصية ل عيمة له
مدع مبطل ل عذر له أملم هللا.
وهو ادعلء سفيه ،فمن يصدق هكذا ٍ
ً
إذن ،فلملقصود ليس من أهل البلطل من الدعلء مطلقل ،بل منعهم من ادعلء النص التشخيص ي
ً
املوصوف بأنه علصم ملن تمسك به من الضالل وهو وصية خليفة هللا للنلس ،وهذا املن الذي أثبتنله عقال
ً
وأكد عليه النص القرآني والروائي يؤكده أيضل الواع  ،فمرور مئلت السنين على النص دون أن يدعيه أحد
كلف إلثبلت هذه الحقيقة ،فقد مر على وصليل األنبيلء ف :الاوراة ووصية عيس ى (عليه السالم)مئلت السنين ولم
ٍ
يدع وصية النبي غير األئمة (عليهم السالم)،
ِ
يدعهل غير محمد (صلى هللا عليه وآله) وأوصيلئه من بعده ،كمل ولم ِ
وعد احاج اإلملم الرضل (عليه السالم) بهذا الواع على الجلثليق فبعد أن بين النص من األنبيلء السلبقين على
الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) من الاوراة واإلنجيل احاج الجلثليق بأن النصوص يمكن أن تنطبق على
أكثر من شخص ،فكلن احاجلج اإلملم الرضل (عليه السالم) على الجلثليق أنه لم يحصل أن ادعى الوصليل
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املبطلون ،وهذا هو النص موض الفلئدة علل الجلثليق ( .........ولكن لم ياقرر عندنل بللصحة أنه محمد هذا،
فأمل اسمه محمد فال يصح لنل أن نقر لكم بنبوته ونحن شلكون أنه محمدكم  .........فقلل الرضل (عليه السالم)
ً
"احاججام بللشك ،فهل بعث هللا من عبل أو من بعد من آدم إلى يومنل هذا نبيل اسمه محمد ؟ وتجدونه ف:
ش يء من الكاب التي أنزلهل على جمي األنبيلء غير محمد ؟" فأحجموا عن جوابه) (.)1
فلحاجلج األوصيلء السلبقين بهذا النص حجة على من يؤمن بهم ،وعد احاج عيس ى ومحمد صلوات هللا
عليهمل به ،فعيس ى (عليه السالم) احاج بنص األنبيلء السلبقين عليه رغم عدم مبلشرتهم له ،ومحمد (صلى هللا
عليه وآله) كمل ف :القرآن احاج بنص عيس ى (عليه السالم) عليه ونص األنبيلء عبل عيس ى (عليه السالم) عليه،
صد ًعل ملَل َب ْي َن َي َد َّي م َن َّ
َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُّ َ
َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ
ْ َ َ
الا ْو َر ِاة
ِ
علل تعللى ﴿وِإذ علل ِعيس ى ابن مريم يل ب ِني ِإسرا ِئيل ِإ ِني رسول الل ِه ِإليكم م ِ ِ
ْ
َ َ ً
ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ
ٌ
َ
ْ
لت عللوا هذا ِسح ٌر ُّم ِبين﴾[الصف .]6
و ُمب ِشرا ِب َر ُسو ٍل َيأ ِتي ِمن ب ْع ِدي اسمه أحمد فلمل جلءهم ِبللب ِين ِ
َّ ْ َر َ ْ
َْ ُ ُ َْ ْ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ُ َّ َّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ً َ ُ ْ
وف
اإلن ِجي ِل يأم ُرهم ِبلملع ُر ِ
﴿ال ِذين يت ِبعون الرسول الن ِبي األ ِمي ال ِذي ي ِجدونه مكاوبل ِعندهم ِف :الاو ِاة و ِ
َ
َ
َّ
َ ْ َ َّ َ َ
الطي َبلت َو ُي َحر ُم َع َل ْيه ُم ْال َخ َبآئ َث َو َي َ
َ ْ ُ َ ُْ َ َ
ض ُ َع ْن ُه ْم إ ْ
ص َر ُه ْم َواألغال َل ال ِتي كلن ْت َعل ْي ِه ْم
و َين َهله ْم ع ِن املنك ِر و ُي ِح ُّل ل ُه ُم ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُّ َ َّ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
نزل َم َعه أ ْولـ ِئك ه ُم املف ِلحون﴾[األعراف .]157
فلل ِذين آمنوا ِب ِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور ال ِذي أ ِ
ً
وهللا َّبين ف :القرآن أن ادعلء محمد (صلى هللا عليه وآله) لو كلن بلطال  -وحلشله  -ملل تركه يدعيه؛ ألن هللا
ََ
ماكفل بحفظ النص وصونه من ادعلء املبطلين ،أو يمكن أن نقول إن هللا ماكفل بصرفهم عن النص ﴿فال
َ
َ
ُْ
َ ً ُْ َ
ََ َُ َْ َ
ََ َ ُ
ُ
َ
َ
َّ ُ َ َ ْ ُ ُ
لع ٍر ع ِليال َمل تؤ ِم ُنون َ ول
أع ِس ُم ِب َمل ت ْب ِص ُرون  ومل ل ت ْب ِص ُرون ِ إنه لقول َرسو ٍل ك ِر ٍيم  ومل هو ِبقو ِل ش ِ
ْ َ
ْ
َ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ً
َََ َْ
يال َمل َت َذ َّك ُر َ
ون َ تنز ٌ
ض األع ِلو ِيل  ألخذنل ِم ْن ُه ِبلل َي ِم ِين
يل ِمن َّر ِب ال َع ِلمل َين  ولو تقول علينل بع
ِبق ْو ِل ك ِله ٍن ع ِل
ِ
َ َ َ
ُ ََ َ
ْ
َ ْ ٌ ْ
ُ
ََ ُ
نكم م ْن َأ َحد َع ْن ُه َحلجز َ
ين َ وِإ َّن ُه ل َاذ ِك َرة ِلل ُم َّا ِق َين َ وِإ َّنل ل َن ْعل ُم أ َّن ِمنكم
 ث َّم لقط ْع َنل ِم ْن ُه ال َو ِت َين  فمل ِم
ٍ
ِ
ِ ِ
َ َ ْ ْ َ َ َْ
ُّ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ُّ ْ َ
يم﴾[الحلعة .]52 - 38
مك ِذ ِبين  وِإنه لحسرة على الكل ِف ِرين  وِإنه لحق الي ِق ِين  فس ِبُ ِبلس ِم رِبك الع ِظ ِ
وهل هو كالب الوصية الذي كابه الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) ليلة وفلته موجود منذ أكثر من ألف
علم ف :الكاب ،ويساطي أي إنسلن أن يقرأه ويطل عليه ولكن لم يامكن مبطل من ادعلئه م كثرتهم ،فلهلل
ً
مدع كلذب ،حيث ادعى كثيرون النبوة واإلملمة واملهدوية ولكن أبدا لم يامكن أحدهم من خرق
صرف عنه كل ٍ
حجلب هللا املضروب على هذا الكالب فيدعيه ،وهذا الواع يؤكد مل َّبيناه فيمل تقدم من أن وصف هذا
الكالب بأنه علصم من الضالل بذاته يعني أنه ل يدعيه غير صلحبه الذي ذكره الرسول محمد (صلى هللا عليه
وآله) ،ومن يدعيه فهو صلدق وهو صلحبه.
كلف كدليل تلم وحجة علئمة على أحقية هذه الدعوة ،فمن أراد الحق ومعرفة أحقية هذه الدعوة
وهذا ٍ
تكفيه الوصية وادعلئي أني املذكور فيهل ،وهنل َ أدلة كثيرة غيرهل ،كللعلم بدين هللا وبحقلئق الخلق ،والنفراد

 -1إثبات الهداة :ج 1ص.195-194
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ً
براية البيعة هلل ،وأيضل النص من هللا مبلشرة بللوح :لعبلده بللرؤيل ( )1وغيرهل من سبل شهلدة هللا عند خلقه
لخلفلئه ف :أرضه ،فكمل شهد للمالئكة بخالفة آدم (عليه السالم) بللوح :فقد شهد هللا عند عدد كبير من
النلس املافرعين بحيث يمان تواطؤهم على الكذب بأن أحمد الحسن حق وخليفة من خلفلء هللا ف :أرضه (،)2
َ ً
ًَََ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
لس َر ُسول وكفى ِبللل ِه ش ِهيدا﴾[النسلء .]79
وعد علل تعللى ﴿وأرسلنل َ ِللن ِ
َّ
َ ً
َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ
ُ َ ْ ُ
وعلل تعللى ﴿ل ِـك ِن الله يش َهد ِب َمل أنزل ِإل ْيك أنزله ِب ِعل ِم ِه واملآل ِئكة يش َهدون وكفى ِبللل ِه ش ِهيدا﴾[النسلء .]166
ً
وأيضل بللنسبة للمسلمين السنة فقد حثهم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) على نصرة املهدي وأسمله
(خليفة هللا املهدي) كمل ف :الروايلت الصحيحة ف :كاب السنة ( ،)3وعد جئتهم واسمي يواطئ اسم رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) (أحمد) ،واسم أبي يواطئ اسم أب رسول هللا (إسملعيل) كمل نصت الروايلت ( )4والرسول
(صلى هللا عليه وآله) علل (أنل ابن الذبيحين عبد هللا وإسملعيل) ( ،)5وعد جئاكم بللنص التشخيص ي املوصوف
بأنه علصم من الضالل ملن تمسك به ،وجئت بللعلم ،والنفراد براية البيعة هلل.
فلتقوا هللا يل أمة محمد (صلى هللا عليه وآله) وأذعنوا للحق واتبعوا خليفة هللا املهدي الذي دعلكم رسول
ً
هللا (صلى هللا عليه وآله) لنصرته ولو زحفل على الثلج ،وآمنوا بوصية نبيكم الوحيدة لانجوا ف :الدنيل واِلخرة.
أحمد الحسن

السؤال :664 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العلملين ,وصلى هللا على خير خلقه محمد وآل
ً
محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم على اليملني املوعود والقلئم املنصور ,واملهدي األول يوسف آل محمد ورحمة هللا وبركلته.
سيدي ,أعذرني لاطفل :وتجلوزي ,أنل العبد الحقير الذي عد أخلقت وجهه الذنوب ,وأنهكاه املعلص ي ,أسأل
هللا أن يرزعني رؤياك وصحباك ونصرتك والشهلدة بين يديك ,وأن يرزعني شفلعاكم ف :األخرة ,وأن يعرف بيني
ً
ً
وبينكم وأن يجعلني خلدمل ذليال لكم.

 -1روى أبو الفتح الكراجكي[ :عن علي (عليه السالم) قال :رؤيا المؤمن تجري مجرى كالم تكلم به الر عنده] كنز الفوائد :ص.211
 -2وقد قص أنصار اإلمام المهدي (عليه السالم) رؤاهم التي شهد هللا لهم فيها صوتا ً وكتابة ،وهم من بلدان وخلفيات وقوميات مختلفة،
وضمت المواقع الرسمية للدعوة اليمانية المباركة الكثير من تلك الشهادات.
 -3أخرج ابن ماجة ..[ :عن ثوبان ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "يقتتل عند كنزكم ثالثة .كلهم ابن خليفة .ثم ال يصير إلى واحد
منهم .ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق .فيقتلونكم قتالً لم يقتله قوم" .ثم ذكر شيئا ً ال أحفظه .فقال" :فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على
الثلج .فإنه خليفة هللا ،المهدي"] سنن ابن ماجة :ج 2ص.1367
 -4أخرج الحاكم ..[ :عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النبي (صلى هللا عليه وآله) أنه قال :ال تذهب األيام والليالي حتى يملك رجل
من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه أبى فيم ٍ األرض قسطا ً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً] المستدرك :ج 4ص.442
 -5الخصال للصدوق :ص56؛ عيون أخبار الرضا (عليه السالم) :ج 1ص189؛ المستدرك للحاكم :ج 2ص559؛ نيل األوطار للشوكاني:
ج 9ص .164وال يشك مسلم في ّ
أن النبي (صلى هللا عليه وآله) من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق كما يدعيه اليهود.
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سيدي لدي بعض األسئلة إذا سمُ وعاك ,أرجو الافضل بقراءتهل واإلجلبة على مل هو مقبول منهل ,وأعاذر
ف :املقدمة لشدة جهل :وكثرة غفلتي.
ُ
ً
َْ َ ْ
س /1علل تعللى ماحدثل عن عيس ى ابن مريم (عليه السالم) ﴿ َوأ ْح ِيـي امل ْوتى ِب ِإذ ِن
املقصود بلملوتى هو أحيلء النلس بعد موتهم ,كأخراجهم من القبور ،أو املقصود هو أحيلء النفوس املياه ببعث
الل ِه﴾[آل عمران

 .. ]49هل

األيملن فيهل ؟
لل الل ُه َيل ع َ
س /2علل تعللى ﴿إ ْذ َع َ
يس
ِ
ِ

َ

َ َ

َ َ

ى ِإ ِني ُما َو ِفيك و َرا ِف ُعك ِإل َّ[﴾:آل عمران

 .]55هنل مل املقصود بللوفلة هل

يعني املوت ,فإن كلن كذلك فأين عبر عيس ى ابن مريم (عليه السالم) ,وإن كلن غير ذلك فأين هو اِلن ,وهل إن
نزوله يكون بللشخص أو بللشخصية ,ومل املقصود من رفعه ,هل هو رف الدرجة أو غيره ..ومل معنى رفعه إلى
ً
السملء املاداول علمل أن اِلية لم تذكره.
َ ْ َْ َ
َْ
َ َ َ ْ ْ َ َْ ُ
نس َهل نأ ِت ِبخي ٍر ِمنهل
س /3علل تعللى ﴿مل ننسخ ِمن آي ٍة أو ن ِ
املقصود به نسخ شريعة اإلسالم ملل سبقهل من الشرائ ؟ أم نسخ آيلت القرآن بعضهل لبعض ؟ فإن كلن املعنى
ً
الثلني فهل يعني إن اِليلت املنسوخة يبطل العمل بهل؟ فمل فلئدة وجودهل ,ومللذا كلن النسخ أسلسل؟
ْ

أ ْو ِمث ِل َهل﴾[البقرة .]106

مل معنى النسخ؟ وهل

َْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
ص َل َو ٌ
لس َب ْع َ
الله َّ
ص َوام ُ َوب َي ٌ َو َ
ض ُهم ب َب ْعض َّل ُهد َم ْت َ
الن َ
ات َو َم َس ِلج ُد ُيذك ُر ِف َيهل
ِ ٍ ِ
س /4علل تعللى ﴿ولول دف ِ
ِ ِ
َّ َ ً
ْ
اس ُم الل ِه ك ِثيرا﴾[الحج  ... ]40مل املراد من اِلية الكريمة ,وهل يجب على املسلمين الدفلع عن أملكن العبلدة
لألديلن األخرى؟
س /5هل وجود الاصور لدى األنسلن وجود عهري أم تخيري ,فأن كلن عهري أل يتنلفى م األمر بللخشوع,
وإن كلن تخييريل فملذا يجب على األنسلن ف :اخايلر الاصور املنلسب؟
س /6ورد ف :بعض الكاب أسبلب لنزول اِليلت ,فهل يعني ذلك أن اِلية ماوعف نزولهل على ذلك السبب؟
ً
بحيث لو لم يكن موجودا مل نزلت اِلية ,فأن كلن غير ذلك فكيف سيكون نزول اِليلت ,هل بصيغتهل الحللية أم
بللفلض أخرى ماضمنة لنفس الحكم؟ وبعبلرة أخرى هل إن اِلية عبل نزولهل ش يء وعندمل يراد تنزيلهل تنزل
بحسب الحلل الذي يراد منهل؟
املرسل سلملن األنصلري  -العراق /كربالء املقدسة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ج س /1يحيي األنفس واألجسلد بمشيئة هللا وإرادته ،وعندمل تكون هنل َ حكمة وفلئدة مترتبة ،فأكيد أنه
يحيي األنفس بلإليملن بللحق ،وهذا هو اإلحيلء الحقيقي ،أمل إحيلء بعض املوتى بمعنى عودة أنفسهم ألجسلدهم
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ً
بعد مفلرعتهل فأيضل تحقق لعيس ى (عليه السالم) بمشيئة هللا وبحوله وعوته سبحلنه ،ووفق حكمة وفلئدة من
هذا اإلحيلء.
ج س /2عيس ى (عليه السالم) مرفوع ،ومعنى الرف وتفصيله عد بيناه ألحد املؤمنين ،وهو منشور ف :كالب،
ويمكنك عراءته.
ً
ج س /3النسخ يشمل الشرائ السلبقة وأيضل يشمل الشريعة التي جلء بهل الرسول (صلى هللا عليه وآله)
والقرآن ،وأمل فلئدة املنسوخ أو اِلية املنسوخة أو العمل بهل ،هو أن الحكمة العمل بهل عبل نزول النلسخ لهل،
مثال ان تكون لاقية أو اماحلن النلس أو الادرج معهم ف :معرفة الحق وتحمله.
ج س /4هذه اِلية عد بينتهل ف :املتشلبهلت فيمكنك القراءة إن شلء هللا.
ج س /5اإلنسلن مخالر والصور التي ترتسم ف :ذهنه مصدرهل أحد ثالثة؛ إمل نفسه ومل يفكر به هو عبل
هذا الاصور ،أو الشيطلن وجنده ،أو هللا سبحلنه وجنده من األوليلء واملالئكة ،أي يمكن اخاصلر األمر بين
ً
ثالثة؛ هللا ،والنفس ،والشيطلن ،فلملطلوب من اإلنسلن أن يخلص هلل ويجعل تفكيره دائمل ف :هللا ومل يريده هللا
ً
ليكون مل ف :نفسه هو ذكر هللا وأوليلئه ومل يريد هللا وأوليلؤه وبقدر إخالص اإلنسلن يكون مل يرد عليه نقيل من
هوى النفس والدنيل والشيطلن.
ج س  /6القرآن ف :العوالم العلوية أكيد أنه ش يء آخر ألن العوالم العلوية ليست عوالم ألفلظ ،األلفلظ
ه :جزء من هذا العللم الجسملني وبللالل :فال يمكنك تقييد القرآن بلأللفلظ ،بل غلية مل ف :األمر أن هذا
العللم الجسملني ُلاظهر فيه املعنى تحالج إلى اللفظ؛ ولهذا كلنت األلفلظ ه :التي أظهرت معلني وحقلئق القرآن
ف :هذا العللم وأظهرتهل بقدر هذا العللم الجسملني.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :665/بسم هللا الرحمن الرحيم ،نحمد هللا على عظيم هداياه وسعة رحماه وإظهلر حججه
ً
بحكماه ،اباعثهم رسال وأئمة مبشرين ومنذرين وهلدين ،ليهلك من هلك على بينة ويحيى من ح :على بينة وأشهد
ً
ً
ً
ً
ً
أن ل إله إل هللا ،إلهل أحدا صمدا ،وأن محمدا عبده الذي اناجبه وأنزل إليه الكالب وأوحى إليه منه عرآنل
ً
عربيل غير ذي عوج ،دعلنل به إلى النجلة ،ثم خلف فينل كالب هللا فأبلج به عن حجج هللا (عليهم السالم)،
فأوضح هللا لنل بهم دينه وفاُ بهم ينلبي علمه ،يهدون بللحق ،اللهم صل على كلماك العليل محمد وآله الطيبين
الطلهرين ..
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سلسلة أسئلة العظلئم
السيد أحمد الحسن ،األخوة أنصلر السيد أحمد الحسن
سالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
من بين أهم اِلليلت التي يعرف بهل حجة هللا سؤاله ف :عظلئم األمور ,ول شك أن علوم القرآن ل تضلهيهل
عظيمة كون أن القرآن مخبر ملل كلن ومل سيكون ومل هو كلئن شرط التزام القلرئ بقصد القلئل عز وجل,
ولباعلد النلس عن لسلن القرآن وإملماه بلألسلليب األعجمية (سهك اللغة) من جهة الافسير والابين ظهر
الخاالف واملعلرضة م تلك العلوم فجلءت الافلسير حلكية عن اخاالف عظيم وكثير ..وألن من سمة النالج
اإلنسلني كمل أعر القرآن الخاالف والاعلرض أصبحت حكومة القرآن على األثر والنالجلت اإلنسلنية لبيلن
صحة املصدر من عدمه حكومة واععة .فبهل يرد املدع :ويتب من أشلر هللا إليه بللتبلع والطلعة والنقيلد ،فال
وجود بلب ملعرفة الحجج إل بلهلل ومل توفيقي إل بلهلل.
َ َ
َ
َّ َ َ ْ
َّ َ ْ
َّ ُ ْ
َ ْ َ
...وِإذ ت ُقو ُل ِلل ِذي أن َع َم الل ُه َعل ْي ِه َوأن َع ْم َت َعل ْي ِه أ ْم ِس ْك َعل ْي َك َز ْو َج َك َو َّات ِق الل َه َوتخ ِفي ِف:
السؤال األول ﴿
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ٌ ْ َ َ َ ً َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
َّ
َ
َ ْ
َ
ن ْف ِس َك َمل الل ُه ُم ْب ِد ِيه َوتخش ى النلس والله أحق أن تخشله فلمل عض ى زيد ِمنهل وطرا زوجنلكهل ِلكي ل يكون على
َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ْ
ْاملُ ْؤمن َين َح َر ٌج فَ :أ ْز َو َ ْ
اج أد ِع َي ِلئ ِه ْم ِإذا عض ْوا ِمن ُهن وط ًرا وكلن أ ْم ُر الل ِه َمف ُعول﴾[األحزاب .]37
ِِ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ َ ُ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َّ َّ َ َ َ َ
للله َحس ًيبل َّ مل َك َ
لن ُم َح َّم ٌد أ َبل
﴿ال ِذين ُي َب ِلغون ِر َس ِ
للت الل ِه ويخشونه ول يخشون أحدا ِإل الله وكفى ِب ِ ِ
َ
َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
الل ُه ب ُكل َش ْي ٍء َع ِل ً
يمل﴾[األحزاب .]40-39
أ َح ٍد ِمن ِرج ِللكم ول ِكن رسول الل ِه وخلتم الن ِبيين وكلن
ِ ِ
َ ْ َ
َّ َ َّ َ َ َ ْ َ
لس َوالل ُه أ َح ُّق أن تخش ُله﴾ ،وف :الثلني ينفي
السؤال ف :املورد األول يؤكد القرآن أن املخلطب ﴿ َوتخش ى الن
ْ َ َ َ
وعوعه الباة ف :تلك الخشية بلحلظ ﴿ َول َيخش ْون أ َح ًدا﴾ فمل هو عول السيد أحمد الحسن بمل عد يذهب
البعض إلى وجود بعض الاعلرض ف :املوردين؟؟
املرسل األمين  -العراق  /15شعبلن

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
ل تعلرض ،فللطرف الذي يخش ى عليه عد تغير ف :املوردين؛ ففي األول يخش ى النلس على دين هللا الذي
يحمله ،وف :الثلني ل يخش ى النلس على نفسه.
السؤال الثلني املورد األول
.]28

َّ

َ

ُ ْ َ َ ْ ُّ ُ ُ

ْ

َّ َ َ

ْ

َّ َ ْ ُّ ْ ُ ُ

﴿ ....ال ِذين َآمنوا وتط َم ِئن عل ُوب ُهم ب ِذكر الل ِه أل ب ِذكر الل ِه تط َم ِئن القل ُ
وب﴾[الرعد
ِ ِ
ِ ِ
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َ
َ
َ ُُ
َّ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َن َّ َ َ ُ
ُ
َ ُ
ين ِإذا ذ ِك َر الل ُه َو ِجل ْت عل ُوب ُه ْم َوِإذا ت ِل َي ْت َعل ْي ِه ْم َآيلت ُه َز َاد ْت ُه ْم ِإ َيم ًلنل َو َعلى
....إنمل املؤ ِمنو ال ِذ
املورد الثلني ﴿ ِ
َ َّ ُ َ
َ ِرب ِه ْم َيا َوكلون﴾[األنفلل .]2
السؤال ف :املورد األول يؤكد القرآن أن حلل من ذكر الطمئنلن ،وف :الثلني الوجل وشالن بين الحللين
..فمل هو عول السيد أحمد الحسن بمل عد يذهب البعض إلى وجود بعض الاعلرض ف :املوردين؟؟
املرسل األمين -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
ل تعلرض ،بل لبد من اجاملع الحللين ف :علوب أوليلء هللا فللطمئنلن واألملن سببه النظر إليه سبحلنه
ً
ومعرفة أنه الغفور الرحيم الذي يغفر الذنوب ويغفر ذنب األنل العظيم وهو الذي ل يرد سلئال ويؤمن الخلئف
وعطلؤه اباداء ،والوجل والخوف سببه النظر ف :النفس ومعرفة أنلنيتهل وظلمتهل وتقصيرهل واساحقلعهل
للمحلسبة؛ ألنهل موض ذنب اللافلت إلى األنل والغفلة عنه سبحلنه.
أحمد الحسن
 1433ه

السؤال :666 /من كالم آل البيت من عرأ سورة الاوحيد ثالث مرات كأنه عرأ القرآن كله فهل العدد ثالثة
له عالعة باوحيد هللا والاجريد من فكرة تعدد الالهوت املامثل بـ(الب ,البن ,الصلحبة)؟
ولكم مني روح :فداء إلى تراب أعدامكم.
خلدماكم أم مصطفى سلجدة األنصلرية  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
تكرار عراءة القرآن والدعلء مساحب وف :الاكرار فلئدة للنفس ولزيلدة املعرفة ،أمل عدد الثالثة ف :سورة
الاوحيد كونه يعدل عراءة القرآن فهذا من فضل هللا على آل محمد وعلى النلس أن جعل الثواب العظيم ف:
العمل القليل وهللا أرحم الراحمين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

احملور الثاني :األسئلة العقائدية
السؤال :667 /سؤال :من السيد أن يبين ل :عدد أصول الدين ثم يثبت ل :كل واحد منهم بعشرة آيلت من
القرآن بدون اسافلدة من أي حديث أو تفسير حتى أكون من األنصلر إن عدر وشلء.
أنل أكرر لك السؤال عن أصول الدين كم عددهل ثم تثبت كل واحد منهل بخمسه آيلت من القرآن بدون
اسادلل بحديث أو تفسير يرحمكم هللا إذا لن تجد أكاب لم يجد حتي أمض ي إل :سبيل.:
املرسل سعد صديق  -إيران /عم

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ُ
ساخلف والخليفة والعلم الذي يحمله الخليفة.
أصل الدين هو الساخالف؛ وهو ثالثة أصول ه :امل ِ
َ ً َ ُ ْ
َ
ُ
﴿وإ ْذ َع َ
َْ
لل َرُّب َك ِل ْل َم َال ِئ َك ِة إ ِني َج ِ ٌ
ض خ ِل َيفة عللوا
ِ
وهذه األصول عد بينت منذ البداية علل تعللى ِ
لعل ِف :األر ِ
َ َ
َّ
ََ َ َ
َ ُْ ُ
ََ ْ ُ
ََ ْ َ
س َل َك َع َ
الد َملء َو َن ْح ُن ُن َسب ُُ ب َح ْم ِد َ َ َو ُن َق ِد ُ
لل ِإ ِني أ ْعل ُم َمل ل ت ْعل ُمون َ و َعل َم
أتجع ُل ِف َيهل من يف ِسد ِف َيهل ويس ِفك ِ
ِ ِ
َ َ َ
َ ُ ْ
َ َ
األ ْس َملء ُك َّل َهل ُث َّم َع َر َ
لل َأنب ُئوني ب َأ ْس َملء َه ُـؤلء إن ُك ُنا ْم َ
ض ُه ْم َع َلى ْاملَ َال ِئ َك ِة َف َق َ
ص ِلد ِع َين  عللوا ُس ْب َحلن َك ل
آدم
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
ِعلم لنل ِإل مل علمانل ِإنك أنت الع ِليم الح ِكيم  علل يل آدم أ ِنبئهم ِبأسمآ ِئ ِهم فلمل أنبأهم ِبأسم ِآئ ِهم علل ألم أعل
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َّ ُ
ُ ُ َ َ ُ ُ َُْ َ
ض وأعل ُم َمل ت ْبدون و َمل كنا ْم تكا ُمون﴾[البقرة .]33-30
لك ْم ِإ ِني أعلم غيب السملو ِ
ات واألر ِ
وبلعابلر صفلت الخليفة يمكن أن نسمي هذه األصول بتسميلت أخرى ،فبلعابلر أنه ينبئ من املساخلف
ُ َ
ُ
رسل ويحمل رسللة وه :العلم
فهو نبي ويأتي بأنبلء من منبئ ،وبلعابلر أنه مرسل إلى غيره فهو رسول من م ِ
املذكور ف :اِليلت أعاله.
إذن األصل هو الساخالف وهو ثالثة أصول ه :املساخلف والخليفة والعلم ،أو املنبئ والنبي والنبلء ،أو
املرسل والرسول والرسللة.
ِ
هذا مخاصر وإن شلء هللا هنل َ كالب سينشر وفيه تفصيل أكثر وهللا ول :الاوفيق هو وليي وهو ياولى
الصللحين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ
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السؤال :668 /السالم عليكم يرجى بيلن إثبلت وجود خللق بدليل واضح عبل أن نثبت وجود نبي وإملم
ً
ووص ي الخ ....هل فعال إن هللا موجود؟ ومللذا خلق البشر؟ هل يريد أن يتسلى؟ أفيدونل مشكورين.
املرسل  -haidermawlaالسويد

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
هذه بعض األدلة العقلية على وجود الحقيقة املوجدة لهذا العللم
أ /إن املوجودات إمل أن يكون فيهل غني بذاته أو ل يكون ،وعندهل لو رتبت كعلل ومعلولت كمل هو حللهل؛
فإمل أن ترج وتدور على العلة األولى وتكون معلولة ِلخرهل ،وهذا بلطل؛ ألن معنله أن الش يء معدوم وموجود ف:
ً
آن واحد أو تتسلسل ،وهو بلطل أيضل؛ ألن الكون محدود ومانله وبللالل :لبد للمعلول األخير ف :السلسلة من
ً
علة فال يبقى إل أن هنل َ غنيل بذاته وهو املطلوب.
ً
ب /العللم ليس أزليل بل حلدث؛ ألنه ماغير ومركب وكل حلدث مسبوق بللعدم ،فالبد له من عديم غير
مسبوق بللعدم أظهره للوجود.
وكون إن العللم الجسملني أو الكون الجسملني الذي نعيش فيه حلدث وعد ثبت حتى بحسب البحوث
ً
ً
ً
الفيزيلئية الحديثة ،فلو كلن العللم الجسملني أزليل لكلن مساقرا ماوازنل ل كمل هو حلله اِلن من الضطراب
والاغير املسامر ،وللمزيد يمكن مراجعة بحوث الفيزيلء الكونية الحديثة ف :هذا األمر ،واملفروض أن امللحدين
ً
يلتزمون اِلن إن العللم حلدث وليس أزليل؛ ألنهم بحسب ادعلئهم تطبيقيين ويقرون مل يقره العلم امللدي
وعوانينه.
ج /الحكمة والنظلم ف :العللم تدلن على أن وراء هذه الحكمة ،وهذا النظلم منظم حكيم.
وأمثلة هذا النظلم وجود طبقلت غالف األرض بهذه الكيفية وملوحة ميله البحلر وجريلن ميله األنهلر.
أمل بللنسبة لسؤالك اِلخر؛ وهو مللذا خلق البشر أو بلألحرى أن تقول مللذا خلق الخلق والبشر أحد
املوجودات ،فهذا السؤال ل يقدم ول يؤخر ف :إثبلت وجوده سبحلنه فإن ثبت لك بلألدلة املاقدمة وجوده
سبحلنه وتعللى عندهل أتقدم معك خطوة إلى األملم وأجيب أسئلاك األخرى وهللا ول :الاوفيق هو وليي وهو ياولى
الصللحين.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ
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السؤال :669 /سؤال عن نجمة عيس ى (عليه السالم) من املشرق ف :إنجيل متى.
بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
السالم عليكم سيدي ومولي أحمد الحسن ورحمة هللا وبركلته.
أسأل هللا أن يثبانل على ولياكم ونصرتكم ،ويكابنل من املستشهدين بين يديكم برحماه سبحلنه ،هذا
السؤال موجه من األنصلر الذين ل ياحدثون العربية ،طلبوا ترجماه وتوجيهه لإلملم عليه السالم.
السؤال مل ه :النجمة ف :املشرق التي علدت املجوس الثالثة من املشرق إلى عيس ى (عليه السالم)؟
َ
َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ
َ
ُ ُ َ َْ
س امل ِل ِكِ ،إذا
ود َّي ِةِ ،ف :أ َّي ِلم ِهيرود
ف :إنجيل متى ،األصحلح الثلني ( 1وملل وِلد يسوع ِف :بي ِت لح ِم ال َي ُه ِ
َ
ْ
َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َُْْ ُ َ ُ ْ
َ
َْ ْ
َم ُج ٌ
ود؟ ف ِإ َّن َنل َرأ ْي َنل َن ْج َم ُه ِف :املَ ْش ِر ِق
وس ِم َن املش ِر ِق عد جلءوا ِإلى أورش ِل
يم 2عل ِئ ِلين «أين هو املولود م ِلك ال َي ُه ِ
َ
ََ َ
َوأت ْي َنل ِلن ْس ُج َد ل ُه»).
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل األخ دارن -امريكل
ِ

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقك هللا وسدد خطل َ ،النجوم املاوهجة املنيرة ف :السملء عليلة إذا مل عورنت بللكواكب األخرى،
والنجوم والكواكب التي تعكس ضوءهل عليلة إذا مل عورنت بللفضلء الواس الذي تسبُ فيه ،كل جرم يؤثر ف:
ً
الفضلء وربمل يكون تأثيره كبيرا فيضطر بعض األجرام الواععة ضمن حدود تأثيره أن تدور حوله وكأنهل خضعت
ً
ً
له ،فنجد نجومل تدور حول نجوم أخرى ،وكواكب تدور حول نجوم ،وأعملرا تدور حول كواكب ،وتجمعلت
ً
كبيرة من غبلر وكواكب ونجوم ومجموعلت شمسية كثيرة تدور حول كالة كبيرة جدا تصن مل يشبه حفرة ف:
الكون تسمى بللثقب األسود ،هذا الكون الجسملني الذي يمكن أن نراه هو كلمة من كلملت هللا يمكننل أن نصم
آذاننل عن سملعهل كمل يمكننل أن نسمعهل ونفهم منهل أن األنبيلء والذين يضعون أنفسهم ف :خدمة ربهم عليلون
كقلة النجوم ،أو نفهم منهل أن هنل َ خلفلء هلل يتبعون خلفلء هلل آخرين ،نجد هلرون يتب موس ى (عليه
ً
ً
ً
السالم) ،ونجد عليل يتب محمدا (صلى هللا عليه وآله) ،كمل أن هنل َ شموسل تدور حول شموس ،وهنل َ
مؤمنون مخلصون يتبعون أنبيلء ،كمل تدور الكواكب حول الشموس ،ويمكننل أن نفهم أن أثر اإلنسلن ف :العللم
والنلس بقدر عمله وإخالصه هلل كمل أن أثر األجرام السملوية ف :الكون بقدر كالتهل والطلعة التي تصدر منهل أو
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ً
تعكسهل ،ويمكننل أن نفهم أن اإلنسلن إذا أخلص هلل يكلد يكون نورا يض يء من نفسه ،كمل أن الشموس تكلد
ً
تض يء من نفسهل ،أي يكلد يكون نورا ل ظلمة فيه؛ ألنه خلق على صورة هللا (هللا خلق آدم على
ً ً
ً
صورته)(«،)1فخلق هللا اإلنسلن على صورته .على صورة هللا خلقه» ( ،)2ونرى أن عددا كبيرا جدا من األجرام
يدور حول هلوية سحيقة ف :مركزه تسمى الثقب األسود ،وف :حين أنه ل ياوعف عن التهلم مل يق ف :فمه منهل
ً
فهي أيضل ل تاوعف عن الدوران حوله وكأنهل مشغفة بهالكهل وكأنهل تريد التهلمه وتاصور نفسهل أنهل محيطة به
ً
ً
وأنه واع ف :فمهل تململ كمل أننل جميعل ندور حول الدنيل وناصور أننل نقوم بللتهلمهل عندمل نعيش فيهل مشغفين
ً
ً
بهل ف :حين إنهل تلتهمنل واحدا تلو اِلخر ول تبقي منل شيئل ،فلألجسلد تطحنهل الديدان والزملن ،واألرواح التي تق
ف :فوهة الدنيل ل يبقى منهل إل مسخ مظلم ل نور فيه عليلون منل يخالرون أن يبقوا بعيدين عن الفوهة ليفلاوا
ً
ً
من جلذبية هذه الدنيل بأرواح منيرة ول يقعوا ف :فوهتهل املظلمة تململ كمل أن األعل من األجرام تدور بعيدا عن
ً
الثقب األسود ،كمل علت لك الكون كلمة هللا وبللالل :يمكننل أن نسامر ف :السملع منهل حتى نمأل كابل ممل تقوله
هذه الكلمة ،فإذا سمعت هذه الكلمة ربمل ل احالج أن أعول لك أي نجم رأى أولئك الذين أتوا ليسوع (عيس ى
عليه السالم) ألنك أكيد سافهم أنهم كلنوا يسمعون كلملت هللا فرأوا النجم ف :رؤى الليل ،فأرشدهم هللا
ً
ً
ً
بللرؤى أن هنل َ نورا ونجمل مبلركل عد نزل ف :األرض املقدسة هو يسوع (عليه السالم) ،وسافهم أنهم رأوا
بأعينهم السملء ونجومهل وه :ترشدهم إلى الجهة التي نزل فيهل النجم املبلر َ (عليه السالم) ،هم كلنوا يسمعون
ً
كلملت هللا جيدا؛ ولهذا فقد رأوا هذا النجم ف :كل ش يء وكلن كل ش يء يرشدهم إلى ذلك النجم املبلر َ يسوع
ً
(عيس ى عليه السالم) يمكنك أنت أيضل أن تسم هللا ف :كل ش يء ،ف :كلملته ،ف :السملء ،ف :النجوم ،ف :كل
ً
األحداث التي تصلدفك يوميل حتى ف :أعملعك يمكنك أن تسم هللا ألنك إنسلن واإلنسلن هو كلمة هللا األعظم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :670/بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة
ً
واملهديين وسلم تسليمل ًكثيرا.
السالم عليكم سيدي ومولي أحمد الحسن ورحمة هللا وبركلته.
أسأل هللا أن يثبانل على ولياكم ونصرتكم ،ويكابنل من املستشهدين بين يديكم برحماه سبحلنه ،هذا
السؤال موجه من األنصلر الذين ل ياحدثون العربية ،طلبوا ترجماه وتوجيهه لإلملم (عليه السالم).
 -1الكافي :ج 1ص134؛ توحيد الصدوق :ص.103
 -2التوراة :سفر التكوين  -األصحاح .1
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السؤال عندمل علل عيس ى (عليه السالم) هذه العبلرة ف :إنجيل يوحنل األصحلح السلدس عشر؛ (ِ « 12إ َّن
يعو َن َأ ْن َت ْح َام ُلوا َ
ورا َكث َير ًة َأ ْي ً
ضل َأل ُعو َل َل ُك ْمَ ،ولك ْن َل َت ْس َاط ُ
لُ :أ ُم ً
اِلن).
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مل ه :هذه األمور التي يقصدهل (عليه السالم) والتي لم يحاملهل النلس ف :زملنه ؟ وهل النلس ف :يومنل هذا
لهم القدرة أن يحاملوهل؟
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل األخ دارن  -أمريكل
ِ

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ه :العلوم التي ينشرهل القلئم بين النلس ،وعد أشلرت لهل الروايلت عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،علل
ً
(العلم سبعة وعشرون حرفل ،فجمي مل جلءت به الرسل حرفلن فلم يعرف النلس حتى اليوم غير الحرفين،
ً
فإذا علم علئمنل أخرج الخمسة والعشرين حرفل فبثهل ف :النلس ،وضم إليهل الحرفين حتى يبثهل سبعة وعشرين
ً
حرفل) (.)1
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :671 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته مولي وعلئم آل محمد ...
ورد سؤال من الخوة املاحدثين بلإلنجليزية وعد ترجمت سؤالهم ف :املشلركة ،اللهم سلم وبلر َ على محمد
وآل محمد األئمة املهديين ،السالم عليك يل مولي وإملمي أحمد الحسن ،أسلل هللا أن يكون ف :عونك وينصر َ.
ً
ً
اباداء من علم
هل تصح نظرية الاطور لتشلرلز داروين؟ ه :مربكة جدا؛ ألن لديهم الكثير من األدلة
ً
الوراثة صعودا إلى األدلة اِلثلرية مثل األحلفير لكلئنلت أحلدية الخلية  ..أرجو منك يل مولي أن تحل هذا
اإلربل َ ،والسالم عليك ورحمة هللا وبركلته.
املرسل محمد أختر  -كندا

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
 -1بحار األنوار :ج 52ص.336
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ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
أسأل هللا إن يوفقكم ويسدد خطلكم ،مسألة الاطور عمومل ل يمكن أن ينكرهل اِلن إل شخص جلهل بمل
ً
تعنيه ،فإذا كلن لدينل تمليز واناقلء ووراثة فحامل يكون هنل َ تطور ،هذه مسألة تكلد تكون بديهية وتكلد ل
تحالج حتى إلى األحفوريلت والتشريُ املقلرن إلثبلتهل ،والامليز الجيني بين أفراد النوع الواحد كلن ول يزال
ً
موجودا ،والطبيعة املحيطة بلألفراد والتي تنلسب بعض أفراد النوع  -الذين يحملون الجينلت املفضلة  -أكثر
ً
ً
حامل موجودة طلملل هنل َ توالد ،وإذا وجدت هذه الثالثة  -التي لم ُ
تخل منهل
من غيرهم موجودة غللبل ،والوراثة
ً
األرض يومل منذ بدأت الحيلة  -يكون هنل َ تطور ،ومل يفعله بعض رجلل الدين إذا لم يكن عن جهل بمعنى
الاطور وتفلصيله فهو مجرد عنلد ألنهم يظنون أن الاطور ياعلرض م النص الديني ،والحقيقة إنهم ل يعرفون
ً
حتى معنى النشوء والرتقلء وم هذا تجدهم يردون بشكل خلطئ أو يكذبون بكل وعلحة فمثال يعاقد بعضهم
أن الاطور يعني الرتقلء من نوع إلى نوع ف :حين ل يقول علملء األحيلء الحلليون  -ول حتى دارون  -إن الاطور
ً
يحصل من نوع إلى نوع آخر مخالف تململ مبلشرة ،فال يوجد أحد يقول إن السمك تطور إلى حيوان برملئي
مبلشرة بل حتى على مساوى األسمل َ التي تسير على الطين بواسطة زعلنفهل ل يوجد أحد يقول إن السمكة
مبلشرة اناقلت من سمكة ملئية إلى سمكة برملئية ( ،)mudskipperوبعضهم يشكل على الاطور بأن العلدات ل
تناقل وهو ل يعرف أوليلت الاطور وأن الامليز املقصود هو تمليز جيني وليس تمليز علدات أو سلو َ ،فللسير
ً
على عدمين الذي يميز البشر مثال لم يحصل نتيجة علدة  -فللعلدة لوحدهل ل عيمة لهل  -ألنهل ل َتو َرث بل مل
يحصل هو عملية اناقلء طبيع :لألفراد الحلملين للجينلت املفضلة.
ً
ً
عمومل إنكلر الاطور أصبُ اليوم كمسألة إنكلر دوران األرض سلبقل .واألدلة العقلية التي أوردهل القرآن ل
َ َ َ
َ
ْ َ
َ ُ
تاعلرض م نظرية الاطور ،فدليل إن العدم غير مناج ﴿أ ْم خ ِل ُقوا ِم ْن غ ْي ِر ش ْي ٍء أ ْم ُه ُم الخ ِلل ُقون﴾[الطور  ]35ل
ياعلرض م نظرية الاطور ول َي َا َ
صور تعلرضه معهل إل جلهل ،نعم يمكن أن ياوهم تعلرضه م نظرية النفجلر
ً
العظيم على اعابلر أنهل ونظرية الكم ونظرية أم يمكن أن تفسر ظهور الكون من العدم ،وهذه عمومل نظرية

كونية أوس من حدود هذه األرض.
والدليل اِلخر هو أن صفة األثر دالة على صفة املؤثر (ومنه دليل الاقنين ودليل النظم ودليل الهدف ودليل
ً
الحكمة ،)...وهذا الدليل ربمل يحصل وهم أنه ياعلرض م نظرية الاطور ولكنه ف :الحقيقة أيضل غير ماعلرض
معهل؛ ألن وجود علنون الجينلت يكفي إلثبلته ،وهذا يعني إننل نحالج فقط إثبلت أن الخريطة الجينية مقننة
وهذا أمر ثلبت.
أمل النص الديني القرآني والروائي فهو ل ياعلرض م الاطور بل يؤيده بوضوح وهذه أمثلة من النصوص
ً
َْ
عوله تعللى َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ
ات ِط َبلعل َ و َج َع َل الق َم َر ِف ِيه َّن
﴿وعد خلقك ْم أط َوارا  أل ْم ت َروا ك ْيف خلق الله َس ْب َ َس َم َلو ٍ
ُ ً َ َ َ َ َّ ْ َ َ ً َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ض ن َبلتل﴾[نوح .]17 -14
نورا وجعل الشمس ِسراجل  والله أنباكم ِمن األر ِ
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ََ َََ ُ َ ْ ً
﴿وع ْد خلقك ْم أط َوارا﴾ ،ومثل لهذه األطوار السملوات السب  ،والسملوات السب
وظلهر النص واضح
َ َّ ُ َ َ َ ُ
َ ْ َْ َ
ض ن َبلتل﴾ ومعنى هذا إنكم نالج
مادرجة ف :الاطور والاعقيد ،ثم بين األمر بوضوح أكثر ﴿والله أنباكم ِمن األر ِ
َ َّ َ ُ
﴿والل ُه أ َنب َاكم﴾ أو لنسميهل خريطة هللا الجينية التي بذرت ف :األرض وكلن الهدف
بذرة بذرهل هللا ف :األرض
ً
الوصول  -أخيرا -إلى جسم مؤهل لساقبلل النفس اإلنسلنية التي خلقت من الطين املرفوع إلى السملء األولى
ونفخ الروح فيه.
وعن محمد بن عل :البلعر صلوات هللا عليه (لقد خلق هللا عز وجل ف :األرض منذ خلقهل سبعة علملين
ً
ليس هم من ولد آدم ،خلقهم من أديم األرض فأسكنهم فيهل واحدا بعد واحد م علمله ،ثم خلق هللا عز وجل أبل
هذا البشر وخلق ذرياه منه) (.)1
ً
ً
ً
عمومل وفقك هللا إن شلء هللا سأكاب كالبل جوابل على سؤالك هذا وأبين فيه نظرية النشوء ونظرية
الرتقلء ونظرية النفجلر العظيم ومل هو صحيُ منهل ومل هو غير صحيُ وأبين فيه وهم اإللحلد وآيلت الاوحيد
من نفس هذه النظريلت التي أفترض بعض من يجهلون الحقيقة أنهل تعلرض الدين ووجود إله وإن شلء هللا
ً
ينشر عريبل وأرجو أن ل تنسلني من دعلئك.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :672 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
السالم عليكم سيدي ومولي أحمد الحسن ورحمة هللا وبركلته ،أسأل هللا أن يثبانل على ولياكم
ونصرتكم ،ويكابنل من املستشهدين بين يديكم برحماه سبحلنه.
هذا السؤال موجه من األنصلر الذين ل ياحدثون العربية ،طلبوا ترجماه وتوجيهه لإلملم (عليه السالم).
السؤال عندمل علل عيس ى (عليه السالم) ف :القران الكريم ،سورة (الصف آية َ ﴿ )6يل َبني إ ْس َرا ِئ َ
يل ِإ ِني
ِ ِ
ْ َ
ْ
صد ًعل ملَل َب ْي َن َي َد َّي م َن َّ
َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُّ َ
اس ُم ُه أ ْح َم ُد﴾.
الا ْو َر ِاة َو ُم َب ِش ًرا ِب َر ُسو ٍل َيأ ِتي ِمن َب ْع ِدي
ِ
رسول الل ِه ِإليكم م ِ ِ
هل هذه العبلرة من عيس ى (عليه السالم) موجودة ف :اإلنجيل الذي بين أيدينل لكن بشكل محرف أو بشكل
ً
جزئي؟ أي هل ه :موجودة لكن نلعصة ؟ أم هل ه :محذوفة كلمال؟
 -1الخصال  -للصدوق :ص.359
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل األخ دارن  -أمريكل
ِ

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل
هنل َ كالب بينت فيه مسألة ذكر محمد (صلى هللا عليه وآله) ف :العهدين ،واملفروض أن األنصلر حفظهم
هللا ينشرونه خالل األيلم القلدمة ،وإن شلء هللا يقومون بترجماه لكم لانافعوا منه .وأرجو أن ل تنسلني من
دعلئك.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :673 /ورد ف :دعلء الندبة (أين صدر الخالئق ذو البر والاقوى) مل معنى (صدر الخالئق) ؟؟؟جعلنل
هللا سبحلنه من الثلباين على ولياكم.
املرسل أبو حيدر  -العراق /البصرة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
صدر الخالئق أي املقدم ،وخليفة هللا ماقدم على بقية الخلق ف :زملنه بعمله وإخالصه ومقدم من هللا على
بقية الخلق بللانصيب اإللهي.
أحمد الحسن

السؤال :674 /مللذا ف :بعض األحيلن نحس أن الش يء الذي يحدث معنل عد حدث من عبل ()déjà vue؟ هل
يوجد سر خلف هذه املواعف؟ هل يمكن أن ناعلم ش يء منهل؟
املرسلة كلرولين هورن -امللنيل

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
روح اإلنسلن يمكن أن تطل على بعض الغيب املساقبل :من خالل عراءتهل ف :لوح املحو والثبلت السملوي
وبطرق عديدة ،منهل طريق واضح ومعروف وهو الرؤى التي ترونهل ف :النوم فااحقق كمل ترونهل ف :الواع بعد
فترة من الزمن ،وبعض األحيلن ترون الرؤيل وتغفلون عنهل عند اليقظة ولكن عندمل يحدث الحدث ف :الواع
ً
تنابهون إلى أنه مر عليكم سلبقل ،فأمل أن تاذكروا أنه مر ف :رؤيل سلبقة نسياموهل أو تبقوا غلفلين عن أنه مر ف:
رؤيل سلبقة وبللالل :ل تعلمون سبب إحسلسكم بأن هذا الحدث عد مر عليكم فيمل مض ى.
أحمد الحسن

السؤال :675 /بسم هللا الرحمن الرحيم ...
السالم عليكم يل مولي ورحمة هللا وبركلته ...
ً
ً
اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا ...
ف :خطبة رسول هللا ف :رمضلن يقول صلوات ربي عليه (والشيلطين مغلولة ،فلسألوا ربكم أن ل يسلطهل
عليكم) ،إذا كلنت الشيلطين مغلولة ف :شهر رمضلن إذن كيف يرتكب اإلنسلن املعلص ي ف :شهر رمضلن ،فنرى
الكثير من الفسلد والاجرؤ على هللا واإلفطلر املاعمد وغيرهل ؟
حملكم هللا وسددكم ومكن لكم ف :القريب العلجل إنه سمي مجيب.
املرسلة النرجس -البحرين

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
إذا كلنت شيلطين الجن مغلولة ف :شهر رمضلن فهذا ل يعني إن شيلطين اإلنس مغلولة ،ول يعني أن
ً
اإلنسلن أصبُ مالكل ،بل هو إنسلن وهنل َ ظلمة ف :صفحة وجوده فللداف للمعصية مرة يكون شيلطين الجن
من األبللسة ،وشيلطين اإلنس ومرة يكون نفس اإلنسلن ومل فيهل من ظلمة ،وهنل َ بعض نفوس اإلنس أخبث
ً
من شيلطين الجن .ومن عض ى حيلته عبل رمضلن ف :الغفلة حتى غلبت على نفسه الظلمة ربمل ل يناف شيئل
ً
من شهر رمضلن .وعمومل يمكنك اعابلر غل الشيلطين ف :شهر رمضلن بلنه مكرمة ومسلعدة وعون إلهي ملن
يطلب الاوبة والرتقلء ف :ملكوت السملوات ،وهو فرصة طيبة ملن يريد أن يساغلهل ويغير حيلته ونتيجاه
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الخروية نحو األفضل ،ويمكنك معرفة تفصيل أكثر بقراءة كالب الجهلد بلب الجنة وغيرة من الكاب التي بينت
فيهل هذه األمور.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :676 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،سيدي الوص ي اليملني العظيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
هنل َ إشكللية ف :كيفية الاوفيق والجم بين األوامر اإللهية بللرضل بللقضلء وانه من أعلى درجلت
العبودية له سبحلنه وبين األوامر اإللهية بللدعلء والاضرع إليه سبحلنه وسؤاله حتى ف :أبسط األمور واعابلر
الدعلء من صميم العبودية له سبحلنه وتعللى؟
ً
وبعبلرة أخرى أل ياعلرض األمر بللرضل بللقضلء واألمر بللدعلء ؟ وكيف يمكن أن أتصور األمرين معل؟
املرسل الشيخ علرف الحل -:العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
ً
دعلؤنل املاعلق بللقضلء اِلتي وأن يكون خيرا لنل ل يتنلفى م رضلنل بللقضلء الحلل :والواع الذي نحن فيه،
ً
فمثال أنل راض بلملرض الذي أصلبني اِلن ألنه واع ضمن عضلء هللا وف :نفس الوعت أدع أن أشفى بعد اِلن،
ً
فعلمي بأن مرض ي اِلن واع ضمن عضلء هللا ورضلي به ل يعني إني أعلم أو أعول إن هللا عض ى أن أبقى مريضل
يوم آخر أو سنة أخرى أو بقية العمر لكي أعول رضيت بقضلء هللا الذي ل يبدل وأتر َ الدعلء.
ً
وحتى لو علمت من هللا بطريق من طرق معرفة الغيب  -كرؤيل منذرة  -أن هذا الحدث سيحصل غدا وهو
حدث فيه أذى وضرر فيمكن أن تدع هللا أو أن تاصدق ليدف هللا هذا الضرر واألذى؛ ألنه ليس عضلء هللا
الذي ل يبدل واملكاوب ف :أم الكالب ،بل هو إخبلر بوجه من الوجوه املوجودة ف :لوح املحو والثبلت ألمر مل
وعد ل يحدث ويحدث وجه آخر.
فنحن ندعوا ألننل ل نعلم النتيجة النهلئية القطعية التي ساحصل والتي ه :عضلء هللا املساقبل :فينل ونحن
َ َ
َ ُ
ََ َ َ ُ
ص َلبكم ِمن ُّم ِص َيب ٍة ف ِب َمل ك َس َب ْت أ ْي ِديك ْم َو َي ْع ُفو
ندعوا أن ل يبقى األذى الذي حصل لنل نتيجة اخطلئنل ﴿ومل أ
ُ
َ
َعن ك ِث ٍير﴾ ،ودعلؤنل هذا ل يتنلفى م رضلنل بقضلء هللا الذي أمض ي فينل اِلن وهو واع نعيشه ونشكر هللا عليه.
أحمد الحسن
 1433هـ
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السؤالُ :677/سئل السيد أحمد الحسن من عبل األنصلر ف :الكويت عن مسألة تأويل القرآن وغيره من
النصوص الشرعية  ،..فكلن جوابه اِلتي.
اجلواب :السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
الحمد هلل
الحبة املؤمنون ف :الكويت وغيرهل حفظكم هللا وسدد خطلكم ،أتوجه لكم ف :هذا اليوم الكريم الجمعة
الراب والعشرون من شعبلن الخير لبيلن أن الرجوع لخليفة هللا والسؤال عن معللم الدين ف :كل صغيرة وكبيرة
ً
هو دين هللا وطريق هللا وطريق أهل البيت ،فدين هللا أن هنل َ معصومل يقلده املؤمنون ويرجعون له ف :معرفة
ً
ً
معللم دينهم ول يوجد ش يء اسمه أن شخصل مكلفل بلتبلع خليفة هللا يقوم بللاأويل واسانبلط األحكلم الفقهية
ً
ً
أو العقلئد من الرؤى أو الروايلت أو من كالمي أو من النص الديني عمومل ،فهذا ضالل ف :ضالل .فللنص عمومل
ً
ً
إمل محكم أو متشلبه ،فإن كلن محكمل أخذ به وعمل به ،وإن كلن متشلبهل رد إلينل أهل البيت لنبينه ونحده
على وجهه .والحمد هلل اليوم املعصوم حلضر بين أيديكم ويمكنكم سؤاله والرجوع إليه ف :كل صغيرة وكبيرة،
فمن اعرض عن الرجوع للمعصوم الحلضر وتقليده ف :دينه ف :كل صغيرة وكبيرة فقد انحرف عن الصراط
املساقيم وعنل أهل البيت.
ومن يدع أنه علدر على الاأويل ومعرفة األحكلم أو العقلئد من النص الديني أو من الرؤى أو مل شلبه دون
الرجوع إلينل وسؤالنل ثم دعل النلس لألخذ بكالمه أو بطريقه الذي ابادعه فهو يدع إلى نفسه كإملم ُيتب أو إلى
طريق ودين ابادعه من نفسه كإملم يتب  ،وهذا هو النحراف عن دين هللا وعن خليفة هللا ،فعليه أن يرج عن
ً
ً
هذا ويصحح طريقه إن كلن مؤمنل ومابعل لنل أهل البيت.
والرؤى موضعهل ف :الدين هو تأكيد النص على اإلملم والخليفة املنصوص عليه (كمل ف :وصية رسول هللا
محمد (صلى هللا عليه وآله) ليلة وفلته) ،والعقيدة واألحكلم الشرعية تؤخذ من خليفة هللا ول تؤخذ عقيدة
جديدة من رؤى ول يؤخذ حكم فقهي جديد من رؤى ،فمن جلءكم برؤى ويريد منكم هذا اصفقوهل بوجهه ول
ً
حبل ول كرامة ،وهذا بغض النظر عن منلعشة صدعه من كذبه أو كون الرؤى من هللا أو من الشيطلن أو من
هوى النفس.
وللمؤمن تدبر القرآن وهو غير الاأويل ومحلولة إحكلم املتشلبه وتحديد الوجه املراد بللنص املتشلبه على
وجه القط واليقين.
أحمد الحسن
 / 24شعبلن الخير1436 /

احملور الثالث :األسئلة الفقهية
السؤال 678 /سالم عليكم أرجوا أن تكونوا بكل خير وعلفية.
هل يجوز لنل أن نلبس الصليب كرامة لإلملم أحمد عليه أفضل الصلوة والسالم (ألنه صلب مكلن املسيُ
عيس ى بن مريم عليه السالم)؟
ً
وجزاكم هللا خيرا على الاوضيُ.
أخوكم وخلدمك مأنيس  -من انكلترة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل
لبس الصليب بحد ذاته جلئز.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :679 /والدي ماوفى من اكثر من  20سنة وتر َ وصية من ضمنهل .ان ثلث تركاه .يوزعهل البن األكبر
على املحالجين وأعملل الخير .وتركة املرحوم كلنت أموال وبيت ،وتم العمل بهل بخصوص األموال بعد
وفلته ،لكن املشكلة اِلن ف :البيت  ..والن  ..يريدون يبيعونه.
والبن األكبر شليف انه ف :من األبنلء من هم ف :حلجة لألموال بمل انهم عليشين على كد الحلل.
فللسؤال هل يجوز ل :أن أتصرف بللثلث املخصص بللوصية للمحالجين وأعطي جزء منه ألعملل الخير
والبلق :أوزعه على أبنلء املرحوم؟
سؤال رف عن طريق خلدمكم
أبو سلرة  -الكويت

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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يجوز.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :680 /السالم عليكم و رحمة هللا و بركلته
ورد ف :كالب الشرائ الجزء الثللث النص الالل:
[ ...لو حملت من الزنل ،ثم طلقهل الزوج اعادت بلألشهر ل بللوض .
ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بللواطئ لبعد الزوج عنهل ثم طلقهل الزوج ،اعادت بللوض من الواطئ ،ثم
اساأنفت عدة الطالق بعد الوض .].....
فهل التي حملت من الزنل ولم يكن لهل زوج عليهل عدة معينة ؟
وهل يجوز الزواج منهل سواء من عبل الذي زنل بهل أو من غيره ف :أثنلء حملهل ؟!
أحمد  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ليس عليهل عدة ،ويجوز أن تتزوج بأثنلء حملهل من الذي زنل بهل ،ويكره من غيره.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :681 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
ً
كثرت ف :اِلونة األخيرة ظلهرة العالج الروحلني ملعللجة تأثير الجن ومل شلبه وخصوصل عند النسلء.
وهنل َ بعض املعللجين يقومون بعالج النسلء ف :غرف مقفلة أو مغلقة م من أي احد من الدخول معه
ً
م انه ليس من محلرم املرأة ،مدعيل ان العالج ماوعف على الخلوة م املريض.
فللسؤال
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 .1مل الحكم الشرع :لهكذا خلوة م النسلء ،وهل هنل َ فرق بين الثقة من غيره?
ً
 .2هل فعال هنل َ عالج روحلني ياوعف على الخلوة م املريض?
 .3هل يجوز للرجل (املعللج) ان يقوم بمس جسم املرأة الجنبية بدون حلئل او م الحلئل بحجة
العالج?
ً
 .4وأخيرا هل من نصيحة تقدمونهل للمؤمنين لسد منلفذ إبليس اللعين?
أبو زهراء  -ميسلن

اجلواب:
ج /1هذه خلوة غير جلئزة ومحرمة ول فرق بين ثقة وغيره.
ج /2ل حلجة للخلوة م املريض.
ج /3ل يجوز وهذا فعل محرم.
أمل نصيحتي فهي أن يجانب املؤمنون الخلوة املحرمة؛ ألنهل بلب من أبواب الشيطلن فال تطرعوه يرحمكم
هللا.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :682 /البي على املكشوف
وه :عملية بي تقدمهل بعض شركلت الوسلطة عن طريق النترنت ،أي أن يربُ البلئعون على املكشوف
عند تراج سعر األسهم.
على سبيل املثلل ،إذا اعاقد مستثمر أن سهم شركة س (سهم س) عد تم تقييمه بأعلى من عيماه
الحقيقية عند مساوى  15دولر وبأن السعر سيتراج  ،فيمكنه النقر فوق زر "بي على املكشوف" لفاُ صفقة
بي على املكشوف على سهم س .وإذا تراج سعر السهم إلى  10دولر ،يربُ املستثمر  5دولرات عن كل سهم.
ُ
لكن إذا ارتف سعر السهم إلى  20دولر ،سيخسر املستثمر  5دولرات على كل سهم.
أنصلري

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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يجوز.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :683 /بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليك سيدي ومولي أحمد الحسن ورحمة هللا وبركلته
ملحكم الاجلرة ف :الذهب والنفط وبورصلت النقد واألسهم وتجلرة عقود اِلجل والفروعلت وغيرهل وكلهل
تام عن طريق اإلنترنت من خالل شركلت وسلطة توفر لك خدمة التجلر بهذه األمور.
ل تنسونل من بركلت دعلئكم.
خلدمكم حسن من البحرين

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :684 /بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
هل يمكن للمرأة تعلم القالل (الجيدوا ،جيجيتسو) ف :نلدي ريلض ي حيث إن املاواجدين كلهم رجلل
وخلصة يحدث تملس وهو ش ئ طبيع :ف :مثل هذه الريلضة.
مولي أحمد الحسن حفظكم هللا وعجل فرجكم.
نبيل  -تونس

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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ل يجوز.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :685 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
السالم عليكم ورحمة هللا و بركلته
مل حكم بضلعة تم شراءهل ثم اكتشف فيمل بعد أنهل مسروعة ؟ كيف يجب الاصرف بهل ؟ هل يجوز
السامرار ف :اساخدامهل ؟ وهل يجب الاوعف عن الاعلمل م البلئ مرة أخرى ؟ هل يجب إبالغ املسؤولين أن
البضلعة مسروعة ؟
(اشتريت أشرطة فيديو اكتشفت فيمل بعد أنهل مقرصنة).
جزاكم هللا خيرا جزاء املحسنين.
مريم  -اإلملرات

اجلواب:
بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
إن أمكن إعلدة املسروق إلى صلحبه ُيعلد له ،وإن لم يمكن إعلدته ُيعمل بلملمكن كأن ُياصدق نيلبة عن
املللك أو ُيدعى له .ول يجب المانلع عن الاعلمل م البلئ  ،ول يجب اإلبالغ.
أحمد الحسن
 1436هـ

***
السؤال :686 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته ..
والدتي غير أنصلرية ول تسمُ ل :بحضور مجللس األنصلر .هل يجوز ل :أن أحضر مجلس األنصلر إلحيلء
ً
الوفيلت عند سفرهل وعدم علمهل ؟ علمل بأن والدي غير أنصلري ولكنه يسمُ ل :بذلك بل ويشجعني على ذلك.
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نسأل هللا املغفرة على تقصيرنل.
زهراء  -سلطنة عملن

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل يجب طلعتهل ف :هذا األمر ،ومل دام الوالد حفظه هللا يؤيد مل تفعلين ف :طلعة هللا فاوكل :على هللا وفقك
هللا وسدد خطل َ.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :687 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أثنلء طبخ :للدجلج ظل يفور منهل دم أحمر سلئل وملدة من الزملن كلمل انظفه يظل يخرج الدم  ...فهل هذا
الش يء طبيع :؟ ومل حكم هذا الدم؟ وهل يجوز اكل هذا اللحم؟
اشترينل الدجلج وهو ح :وذبحه الذبلح أملمنل ...
جزاكم هللا خير الجزاء.
زينب  -اإلملرات

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل إشكلل فيه ويجوز أكله ،والدم املابقي ف :جسم الذبيحة بعد الذبُ طلهر.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :688 /بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليك يل حجة هللا على خلقه ووص ي حجاه ورحمة هللا وبركلته  ...وبعد
لقد علت سيدي ف :جوابك السلبق (ف :كالب األجوبة الفقهية /مافرعة ج 1ص )19حول السمك وحكمه
ً
ً
وتذكياه [إذا علمت أن فيه فلسل وأطمأننت لاذكياه فيجوز اساعملله لألكل؛ ألن تذكية السمك ه :أخذه حيل
ً
من امللء أو صيده بآلة صيد سواء كلن اِلخذ أو الصيلد مسلمل أم غير مسلم ،وهذا السمك املساورد يصطلد
بللشبل َ وآلت الصيد ويخرج من امللء ويتر َ ليموت خلرج امللء علدة فهو مذكى وإن كلن الصيلد غير مسلم].
سؤال :هل يمكن إحراز اإلطمئنلن بنلء على عول البلئ (املسيح :أو الكلفر) بأن السمك الذي يبيعونه ف:
أسوق البلدان الغربية مذكى بللطريقة التي ذكرتهل سيدي ف :جوابك اِلنف الذكر ؟ وملذا لو سألنل ذلك البلئ
وأجلبنل بأنه يجهل ول يعرف الطريقة التي تم بهل اصطيلد السمك  ،فهل يجوز عنذئذ شراء وأكل مل يبيعه من
السمك ؟
ً
سيدي بحق زينب (عليه السالم) ومصيبتهل وغربة الحسين (عليه السالم) وعطشه ادعو ل :بأن أكون يدا
ً
لك وحجرا ف :يمينك وأن يخام ل :بللخير والعلعبة الحسنة وأن يحشرني سبحلنه وتعللى معكم يل أهل بيت
العصمة والرسللة صلوات ربي وسالمه عليكم.
محمد  -أمريكل الشمللية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز العاملد على عول البلئ إن اطمأننت لكونه يصدق فيمل يقول ،أمل إذا كلن البلئ يجهل فعليك أن
تبحث عن طريق آخر ملعرفة حلل السمك الذي يعرضه فإن أمكنك الوصول إلى الطمئنلن بأنه مذكى يمكنك
تنلوله.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :689 /بسم هللا الرحمن الرحيم
هل يجوز الجتزاء بللذان الذي يرف من خالل الالفزيون اذا كلن موافقل للاوعيت املحل :للمدينة أو يسبقه
بدعيقة أو ياأخر عنه بعض الش ي؟
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أبو إسراء  -النلصرية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز الجتزاء بلألذان إذا كلن ف :وعت الصالة ،ولكن األفضل لكم أن تؤذنوا.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :690 /بسم هللا الرحمن الرحيم
أنل مصلب بمرض الربو ف :بعض األحيلن وأثنلء أداء الصالة أعلني من نوبة ربو حلدة بحيث يصعب عل:
أداء الصالة بشكلهل العايلدي إل م معلنلة شديدة هل يجوز ل :اساخدام (بخلخ الربو) أثنلء الصالة.
أبو إسراء  -النلصرية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :691 /بسم هللا الرحمن الرحيم
هل يجوز وض البنلت أو األولد بمدارس مخالطة م العلم بوجود مدارس منفصلة لكن لادني مساوى
التربية والاعليم والهاملم بللطللب فيهل؟
زينب  -اإلملرات

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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ف :الدراسة البادائية أي السنين الست األولى ل إشكلل ،أمل ف :الثلنوية وف :سنين املراهقة بللخصوص
فلألفضل تجنب هذا األمر مل أمكن.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :692 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
ً
من لديه زوجة هلشمية هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أخرى هلشمية أو علمية ،زواجل منقطعل أو دائمل؟
عالء السللم  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :693 /نبلت القنلبس والحشيش للعالج الطبي ف :بلد ه :غير علنوني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته ،إليك يل مولي سؤال من بعض األنصلر من أنحلء العللم
لقد علت بللنسبة لنبلت القنلبس والحشيش إنهل حرام إل إذا كلن الغرض هو طبي مثال أو صنلع.:
هنل َ بعض الدول مثل أمريكل وأوروبل والدول املاقدمة علميل يساعملون نبلت القنلبس لعالج السرطلن و
ADHDو OCDوأمراض أخري كثيرة ،وهنل َ أطبلء يفضلون أن يساعمل املريض هذا النبلت عن أدوية أخرى،
ملذا يفعل مريض إن كلن عنده أحد هذه األمراض وبللفعل من تشخيص دكاور ولكن ف :البلد الذي يعيش فيه
هذه النبلت غير علنوني؟ هل يمكن أن يحصل عليهل و يساعملهل لغرض طبي أم ل؟
ً
وأيضل هل ممكن للشخص أن يشخص حلله ويقول أنل عندي املرض كذا أو كذا وبدون زيلرة الدكاور ،لقد
سمعنل ورأينل هذا املوعف من عبل بعض األفراد.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل يجوز اساعملل هذه املواد إل بوصفة طبية من طبيب ماخصص ،والسامرار ف :تنلول هكذا أدوية
يحالج إلشراف طبي.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :694 /السالم عليكم
ً
ً
اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
لدي سؤال سيدي ومولي السالم عليك يل مظلوم ،أنقله نيلبة عن أختي
هل يجوز صرف أموال املريض الل :يسالمهل من الشؤون الجاملع :والضملن الجاملع .. :وصرفهل على
البيت والعلئلة املوجودة فيهل رغم احايلج هذا املريض إليهل دون إعطلئه بللش ي الذي يريده  ..يعني يبدي كل ش ي
عليه؟
والسالم عليكم سيدي ومولي ونسللكم الدعلء.
أبو محمد األنصلري  -السعودية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
األموال التي تصرف للمريض ه :أموال تخص املريض ،فال يجوز صرفهل بدون اذنه.
أحمد الحسن
 1436هـ

السؤال :695 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل
السالم على سيدي ومولي وإملمي أحمد الحسن (عليه السالم).
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مولي بللاوكل على هللا أنوي أن أتقدم للزواج من احدى األنصلريلت وأحب أن اسافسر عن عيمة املهر ف:
هذا الزملن حيث يجب أن يثبت مبلغ مقدم الصداق ومؤخر الصداق ف :العقد الرسمي ف :املحلكم الرسمية ف:
الدولة ،هل يجب ان يكون املهر بمقدار مهر الزهراء (عليهل السالم) أو يمكن أن يكون أعلى؟
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته
بينت ف :جواب سلبق مل هو مهر الزهراء ف :هذا الزمن وف :أي زمن ،وهو عيمة أثلث بيت لشخصين ،وهذا
هو املعيلر ،أي ان املهر هو مبلغ يؤثث به البيت الذي سيعيش فيه الزوجلن.
ً
ً
ً
وإذا كنت تريد رعمل أو مبلغل معينل كحد أعلى فلألفضل أن ل ياجلوز مبلغ املهر مل عيماه أربعين مثقلل
ذهب عيلر ثملنية عشر أو مل يعلدلهمل بأي عملة ،وإذا أريد تقسيم املهر إلى جزء يدف كمقدم وجزء كمؤخر
فاقسم القيمة املذكورة عليهمل.
ً
ً
واألفضل -عمومل  -تجنب أي مهر مرتف حتى وإن كلن الزوج ميسورا ألنه سنة سيئة ف :املجام املؤمن،
فمن بركة املرأة عبولهل بمهر عليل ومن شؤمهل رف املهر والافلخر.
أحمد الحسن

السؤال :696 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسيمل كثير.
السالم على يملني املحمد نور الهدى أحمد ورحمه هللا وبركلته
أنل اشاغل ف :محل لبي البيتزا ف :أستراليل (شريك ف :العمل)وف :هذا املحل تبلع أنواع من البيتزا تحاوي
ً
لحم الخنزير وأيضل يبي لحم خنزير يطبخه سلقل بلمللء على لنلر وبعد النتهلء من طبخه يض لحم الخنزير
املطبوخ ف :البراد وعند بيعه يخرجه من البراد ويشويه بللفرن الخلص لشواء البيتزا وهذا الفرن طريقه عمله
ً
نض األكل من جلنب ويخرج من الجلنب الخر وبعض األكل نضعه مرتين ليطبخ جيدا.
مل الحكم الشرع :من نلحيه العمل واألموال املساحصله (شريك ف :العمل فقط) و(شريك بلمللل والعمل)،

ً
علمل ان لحم الخنزير يشتريه الشخص الخر (الشريك) ،ومل هو حكم األكل الحالل الذي ل يحاوي على لحم
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الخنزير اذا شويه بنفس الفرن م لحم الخنزير أو البتزا التي تحاوي على لحم الخنزير ومل حكمه إذا شوى لوحده
أو اذا شويه بعد شواء لحم خنزير أو البيزا (يعني عندمل نشوي البيزا التي تحوي على لحم الخنزير وشوي الخنزير
ملحكم البخلر الصلدر منهمل)؟
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل إشكلل ف :العمل ول ف :األموال املساحصلة طلملل أن لحم الخنزير أو الطعلم املحرم األكل يبلع إلى
مساحليه ،وبقية األطعمة الحالل التي تعمل ف :نفس الفرن ل إشكلل ف :اساعمللهل .أمل البخلر الصلدر من لحم
ً
الخنزير فال يعابر نجسل.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :697 /هنل َ بعض األحكلم الشرعية الخلصة بللنسلء ل يلتزمن بهل من بلب الحجلب والعطور
ولبس الكعب العلل :واملالبس الضيقة وغيرهل من أمور الزينة وكل وطرق األمر بلملعروف والنهي عن النكر
اساعملت وبعض األحيلن يصل األمر إلى مشلكل عظيمة تصل إلى حد ل يحمد عقبله ربمل يصل للطالق مل هو
ً
الحل علمل ان املرآه اناصلريه ارجو من يملني ال محمد (عليهم السالم) ان يرشدني الى حل يرض ي هللا جل
جالله وان يدعو ل :بللثبلت على ولياه وبيعاه والصالح ف :ديني وانل ل اريد ان اخسر علئلتي.
واسف إلطللتي عليكم
والسالم عليكم ورحه هللا وبركلته.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
بللنسبة للحجلب واجب شرع :وعلى املرأة اللتزام بحدود الحجلب الشرع :التي بينتهل فيمل سبق ،وإن لم
ً
تلتزم فهي ترتكب محرمل وبللالل :سيكون هنل َ آثلر اخروية ودنيوية تترتب على هذا الخرق لحدود هللا سبحلنه
وتعللى .والواجب على الزوج أن يأمر ويرشد زوجاه لاللتزام بللحجلب وحدوده الشرعية ،ولكن ل يجب عليه أن
يطلق زوجاه إن لم تلتزم بللحجلب الشرع .:كمل أنه ل يجوز أن تض املرأة العطور إن كلن هنل َ احاملل أنهل
ستاواجد أو تمر بمكلن فيه رجلل من غير املحلرم ،بل ان بعض العطور فيهل مواد لإلثلرة الجنسية فمن غير
الالئق بلمرأة محترمة أن تضعهل خلرج غرفة نومهل ألنهل إلثلرة الزوج بللخصوص .أمل الحذاء بكعب علل :أو بلون
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معين فال إشكلل ف :لبسه وهو أمر مبلح ول إشكلل فيه .أمل املالبس الضيقة فللغير جلئز هو أن تكون املالبس
ضيقة بحيث تحكي تفلصيل جسم املرأة.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :698 /اذا اكتشفت من بلطن الظفر نقطه من صبغ اظلفر الذي كلن على ظفري عبل اسبوعين
فهل عل :اعلدة صلواتي واغسلل :واليوم انل صلئمه فهل صيلمي مقبول او بلطل؟
الشيخ محمد عطية  -مصر

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ل يجب إعلدة الغسل والوضوء ،والصالة والصيلم صحيحلن ،وعمومل ل يجب إيصلل امللء إلى بلطن
الظفر.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :699 /دوشك ضخلماه اكثر من  25سم تنجس ببول طفل وهذا الدوشك ل يمكن غسله بلمللء لن
امللء يبقى ف :داخله ول يخرج منه لكن توجد شركلت تغسل مثل هكذا فراش بلجهزة خلصة وكيفية الغسل
وتعقيم الفراش تكون بضغط بخلر امللء الحلر على الدوشك فقط وليس بلمللء فهل يطهر الدوشك بهكذا طريقة
غسل ام ل جزاكم هللا خير الجزاء ؟
أنصلرية  -طللقلن

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
لاطهيره يمكن إيصلل ملء ماصل له (كلمللء الذي يجري ف :األنلبيب للبيوت) ،ويمكن أيضل تطهير املكلن
املانجس بللبخلر ،ولكن عين النجلسة نفسهل ل تطهر بدف بخلر امللء فقط بل لبد من إزالتهل أو استهالكهل ف:
ً
ملء كثير كملء األنلبيب أو أن يسلط عليهل بخلر امللء فترة طويلة من الزمن نسبيل تكفي ليقوم البخلر برف عين
النجلسة وتطهير املكلن أو املوض .
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أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :700 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل على محمد وال محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل .السالم عليكم
ورحمة هللا وبركلته.
أحد األخوات ف :ايران شرطت ف :عقدهل أن تأخذ مهرهل ف :أي وعت تطللب به والن بعد مرور كم سنة من
زواجهل بسبب بعض األمور طللبت بمهرهل من زوجهل ولن زوجهل ل يساطي ان يدف لهل مهرهل نقدا وحسب
علنون ايران املحكمة تحكم بحجز أمواله حتى من هذه المال َ أو األموال تدف للزوجة مهرهل ,واذا كلن الزوج
ليس له أموال أو أمال َ فقط سهمه من الورث فأن املحكمة اليرانية تحكم بحجز وتوعيف سهمه من الورث
ً
وبيعه حتى م عدم رضل بلق :الورثة مثال الم والخوة الذين لديهم سهم ف :الورث الذي سوف يبلع والذي
للرجل سهم منه  ,واذا اعترض بلق :الورثة ولم يوافقوا ببي الورث تجبرهم املحكمة اليرانية بدف سهم الرجل
ً
واعطلء الزوجة مهرهل منه ,الن السؤال هو هل هذا األمر جلئز شرعل يعني م وجود كل هذه الشروط التي
تؤدي إلى عدم رضل بلق :الورثة وتضليقهم فإن املحكمة تعطي مهر املرأة بهذه الطريقة ؟ جزاكم هللا خير الجزاء.
مريم  -ايران

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
جلئز ،ولكن األولى هو اإلحسلن بين الزوجين ،وأن تصبر عليه زوجاه  -إن كلن ف :عسر  -حتى يرزعه هللا.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :701 /رؤية الهالل لاحديد بداية الشهر
بسم هللا الرحمن الرحيم ،السالم عليكم سيدي ومولي أحمد ورحمة هللا وبركلته.
َّ
لس َأ ُلوا َأ ْه َل الذ ْكر إن ُك ُنا ْم َل َت ْع َل ُمو َن﴾ ،وعلل تعللى ﴿ َيل َأ ُّي َهل َّالذ َ
ين َآم ُنوا َأط ُ
علل تعللى ﴿ َف ْ
يعوا الل َه
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ َْ
ُ ْ َ َّ ْ
ُ
ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
َو َأط ُ
الل ِه َو َّ
يعوا َّ
الر ُسو ِل ِإن ك ُنا ْم تؤ ِم ُنون ِبللل ِه َوال َي ْو ِم
الر ُسو َل َوأ ِول :األ ْم ِر ِمنكم ف ِإن تنلزعام ِف :ش ي ٍء فردوه ِإلى
ِ
ْ ََٰ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً
اِل ِخ ِر ذ ِلك خير وأحسن تأ ِويال﴾.
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لقد عرأنل السؤال الذي ُو ِر َد ف :كالب (األجوبة الفقهية  -الصيلم) وهو كللالل:
[س /42هل يشترط رؤية الهالل بللعين املجردة ،أم تكفي الرؤية ولو عبر األجهزة الحديثة كللالسكوبلت
وأمثللهل ؟
ج /يمكن السافلدة من األجهزة لاحديد املكلن والرتفلع والجهة ،ولكن ل يثبت إل إن رؤي الهالل بللعين
املجردة].
لكن؛ م تطور العلم ورصد منلزل الهالل بشكل دعيق من الفلكيين وتصوير منلزل القمر نهلية الشهر
َّ
ً
األهله للشهر بللسلعة والثلنية إضلفة إلى الروايلت التي تؤكد على تثبيت
وصول إلى محلعه وتحديب بداية ِ
الهالل بللحسلب والعلم القلط وتأييد القرآن الكريم على معلني الرؤية التي ل تنحصر على البلصرة لقوله تعللى
﴿ َف َك َ
لب َع ْو َس ْين َأ ْو َأ ْد َن َٰى َ ف َأ ْو َح َٰىإ َل َٰى َع ْبده َمل َأ ْو َح َٰى َ مل َك َذ َب ْال ُف َؤ ُاد َمل َ َرأ َٰى َ أ َف ُا َم ُ َ ُ َ َ َ َ َٰ
لن َع َ
لرونه عل َٰى مل ي َرى 
ِِ
ِ
ِ
َ ًَ ُ ْ
ََ
َولق ْد َر ُآه ن ْزلة أخ َر َٰى﴾ ،فللفؤاد أي (القلب) َيرى ..
َْ
ََ ُ َ َ ُُ
َ َ َ
َ
وب َي ْعق ُلو َن ب َهل َأ ْو َآذ ٌ
وعلل تعللى ﴿ َأ َف َل ْم َي ِس ُ
األ ْ
ان َي ْس َم ُعون ِب َهل ف ِإ َّن َهل ل ت ْع َمى
:
ف
وا
ير
ر
ض فاكون ل ُه ْم عل ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
األ ْب َ
وب َّالتي فُّ :
ص ُلر َو ََٰل ِكن َت ْع َمى ْال ُق ُل ُ
الص ُد ِور﴾  ..فرؤياه نزلة أخرى القلبية العلمية ه :رؤية للقمر لقوله تعللى
ِ ِ
َ ْ
َْ َ َ
َْ
﴿ َوالق َم َر ع َّد ْرن ُله َم َن ِلز َل َح َّت َٰى َع َلد كلل ُع ْر ُجو ِن الق ِديم.ِ﴾..
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََٰ َ
ص ُلر َول ِكن ت ْع َمى
إضلفة إلى اإلشتبله الذي َي ِر ُد على البلصرة دون عط العلم ،لقوله تعللى ﴿ف ِإنهل ل تعمى األب
وب َّالتي فُّ :
ْال ُق ُل ُ
الص ُد ِور﴾.
ِ ِ
وربمل يكون هذا الاطور العلمي ف :معللم الفلك دعوة ربلنية لاوحيد األمة ف :مواعيت الصيلم وأعيلد
املسلمين ،فمل ه :رؤياكم لاحديد بداية األشهر بين الرؤية بللبلصرة والعلوم القطعية ؟!
نسأل هللا أن يوفقنل لخدماكم ورضلكم أهل البيت.
والحمد هلل رب العلملين.
العبد الحقير أبو الحسن  -من الكويت

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الهالل يثبت بحكم خليفة هللا ،وطلملل أمكن الوصول إلى حكمه فهو الحكم الفصل ،وخليفة هللا ل يحالج
رؤية بصرية ليثبت لديه أول الشهر.
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أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :702 /هل يجوز غنلء أغلني أطفلل لألطفلل حديثي الولدة؟
ً
ً
اللهم صل :عل :محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته يل والدي ،أسأل هللا أن تكون بخير وعلفية أنام وأسرتكم املبلركة وكل
املؤمنين واملؤمنلت إن شلء هللا ،وأن يسدد َ بللفاُ املبين إن شلء هللا.
هل يجوز غنلء أغلني أطفلل لألطفلل حديثي الولدة؟ أو لألطفلل علمة؟
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
نورهلن القرش  -مصر

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
األغلني بموسيقى بصورة علمة غير جلئزة ،أمل إذا كنت تقصدين ترانيم األمهلت لألطفلل فال إشكلل فيهل.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :703 /مل هو حكم املصلب بمرض الاوحد؟ هل يكلف بلألحكلم الشرعية كبلق :املكلفين؟
هنلء سعد  -العملرة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
ً
ل يكلف هللا نفسل إل وسعهل ،فعمومل إذا كلن اإلنسلن ل يع :أو أن وعيه وإدراكه ضعيف جدا فلألفضل
ً
ً
أن ُيعلم العبلدات ،وعلى األعل الوضوء والصالة فإنهل حتى وان لم تكن واجبة عليه فإنهل تنفعه دنيويل وأخرويل.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ
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السؤال :704 /هل اإلملم (عليه السالم) يشج على ظهور املرأة على القنلة أم هو (عليه السالم) ُيفضل لنل
تجنبه؟ وملذا ينصح املرأة التي تظهر على القنلة ف :البرامج ومل ه :توجيهلته (عليه السالم) لهل؟
سحر  -اإلملرات

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
املرأة كللرجل يمكنهل أن تعمل وتظهر ف :وسلئل اإلعالم طلملل أنهل تلتزم بللحجلب الواجب.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

ً
السؤال :705 /امراءة نذرت أن تصوم شهرا إن تحقق ماعلق النذر ،والن تحقق وزوجهل ل يقبل أن تصوم
نذرهل.
أنصلرية -البصرة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
إذا كلن من املمكن أن يتسبب النذر بسلب بعض حقوق الزوج كنذر الصيلم أو الحج أو الزيلرة ومل شلبه
ً
وكلن الزوج مؤمنل فال يصح نذر املرأة إن لم يأذن الزوج.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :706 /سالم عليكم ورحمة هللا وبركلته  ...ارسل سؤال :إلى علئم آل محمد واعاذر من تقصيري ف:
حق نفس ي بقلة عونه ونصرته إلى هللا واسأله الاوفيق للثبلت والنصرة الحقة التي ل هوادة فيهل وبعد  ..لو شئت
سيدي ومولي ان تأمرني ملذا افعل ف :عضيتي  ..انني اعمل ف :معهد تلب إلى جهة سيلسية مخاص بادريب
ً
وتطوير اعضلء الحركة السيلسية السيلسيين وغيرهم من املدراء ورؤسلء األعسلم .علمل بأنني ل اعمل ف :هذا
املجلل معهم وإنمل فقط اعمل ف :ضبط أنظمة الحملية البصرية واإللكترونية من سيرفرات مراعبة بصرية
وسيرفرات معلوملتية ,وصيلنة الحواسيب واملعدات اإللكترونية.
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ً
فلو تفضلت عل :يل سيدي ومولي وأخبرتني ملذا اصن  ..هل اتر َ العمل م العلم اني اعمل عمال آخر
بعده ألنني اسكن منزل مؤجرا م خلدمايكم زوجتي وابنتي  ..هلل الكم ولكم سلدتي ال محمد ونسأل هللا التسليم
لحكمكم  ..واخيرا اسأل هللا ان اكون واهل :من خدامكم الذابين عن راية البيعة هلل املعلين لكلمة البيعة هلل
تحت حكم ابيكم وحكمكم عليكم سالم هللا..
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل إشكلل ،ويمكنك السامرار ف :عملك معهم.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :707 /سؤال من الشيخ محمد عطية من مصر
نحن املستبصرون الذين اناقلنل من ولية سقيفة بني سلعده إلى ولية ال البيت (عليهم السالم) ونحن
نعيش ف :مجامعلت سنية فجلءت عضية الفجر الصلدق والخاالف ف :وعاه فكلن الشلئ ان الفجر الصلدق
عند املستبصرين يكون بعد اذان العلمة بـ عشرين دعيقه وكلن املستبصرين على عسمين فريق يمسك عن
ُ
وكنت وأهل :ومن يسم كالمي من األنصلر
الطعلم والشراب عبل أذان العلمة بقليل ويصل :بعدهم بـ  20دعيقه
بفضل هللا .وعسم اخر يأكل بعد اذانهم بـ  20دعيقه ويصل .:والن وبعد عراءة السؤال رعم  345من الجواب
املنير الجزء الراب تبين ان اذان فجر العلمة يكون عبل طلوع الشمس بـ  90دعيقه وهو الفجر الصلدق عند
يملني ال محمد (عليه السالم) .والن مل هو الحكم الشرع :فيمن اكل بعد اذان العلمة معاقدا ان الفجر
الصلدق بعد اذانهم بـ  20دعيقه ثم اتضح انهم كلنوا يأكلون بعد الفجر الصلدق مالولين جهال او معاقدين
جهال.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السؤال فيه كالم غير دعيق منسوب ل :وهو اني أعول إن الفجر الصلدق عبل طلوع الشمس بتسعين
دعيقة ،فأرجو عراءة جوابي ف :الجواب املنير بدعة فقد رتبت األمر ف :جوابي (وبللنسبة لوعت الفجر فإن كلن
بلإلمكلن ترعبه ومعرفاه من عالماه التي بينتهل ف :الشرائ فبهل ،وإل فهو عندمل تكون الشمس  19درجة تحت
ً
األفق ،وإن لم يمكن هذا فهو عبل الشروق بسلعة ونصف أي  90دعيقة) ،وعمومل مسألة ترتيب وعت الفجر
ً
بنلء على زاوية الشمس يمكن الاوصل له بسهولة فهنل َ برامج على النترنت ويمكن من خاللهل بسهولة ويسر
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معرفة وعت الفجر ف :املكلن الذي أنام فيه ،هذا اذا عجزتم عن تحديد الوعت ً
بنلء على الترعب كمل بينت ف:
الجواب أعاله ،ومسألة الـ ( 90دعيقة) فهي حكم علم يناف منه من اضطر اليه كمل بينت األمر ف :أحكلم صالة
وصيلم القطب ومل حوله.
أمل بخصوص السؤال عمن تحرى وعت الفجر بجد واجتهلد وهو غير مساخف بللحكم الشرع :ولكنه
ً
بللنتيجة توصل إلى وعت ظني تبين له لحقل أنه خطأ فال إشكلل ف :صالته وصيلمه طلملل أنهل مضت ومض ى وعت
أدائهل.
أحمد الحسن
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :708 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم على سيدي ومولي وإملمي أحمد الحسن (عليه السالم) أرجو أن تقبلني رغم مل انل عليه من تقصير
وان تشملني بدعلئك.
ً
ً
سيدي هل يجوز ل :أن أجيب بللافلصيل سلبل او ايجلبل عندمل يسألني شخص عن امرأة يريد زواجهل وكذا
عن الرجل عندمل ياقدم لخطبة امرأة  ،ومل ه :الحدود املسموح بهل ف :بيلن حلل املسؤول عنه؟
نلعل السؤال أبو إسراء الجلبري  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
يجوز الجواب سلبل وإيجلبل عن أوصلف وسلو َ املسؤول عنه ،ولكن ل يجوز أن تاكلم عن شخص بش يء
مل لم تكن على علم ومعرفة تلمة بلألمر الذي تذكره.
أحمد الحسن
رجب األصب 1435 /هـ

السؤال :709 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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السالم على سيدي ومولي وإملمي أحمد الحسن (عليه السالم).
سيدي هل يجوز أخذ مبلغ من امللل من اعضلء حزب البعث وازلم النظلم السلبق نتيجة لكالبلتهم على
النلس وتسببهم بلعدام البعض وسجن الخر وتهجير وتهديم وحرق بيوت لبعض ،ومل هو املبلغ املحدد لذلك؟
وهل يثبت الضرر بوجود تقرير مكاوب من عبل رجل األمن أو الرفيق ؟ وهل يكفي شلهد واحد ف :ذلك اذا لم
يوجد تقري؟
نلعل السؤال أبو إسراء الجلبري  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
كل من وع أو يق عليه ضرر ملل :أو نفس ي أو علئل :بسبب شخص آخر أو جملعة فله أن يطللب باعويض
منلسب ملل :أو غيره ضمن حدود الشرع .أمل ثبوت وعوع الضرر فيرج للجهة التي يام الاحلكم لهل سواء كلنت
عشلئرية أم حكومية ،فهذا األمر جوابنل ل يقدم ول يؤخر فيه ألننل ل نحكم أو نشرف على حكم دولة نقيم فيهل
الحقوق حتى يوجه لنل هكذا سؤال.
أحمد الحسن
رجب األصب 1435 /هـ

السؤال :710 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم على سيدي ومولي وإملمي أحمد الحسن (عليه السالم).
هل يجوز لالب أن يضرب أطفلله ف :مجلل التربية ومل ه :الضوابط لذلك من حيث العمر والسبب
املسوغ؟ وهل يجوز للمعلم ذلك ؟ وهل يحالج إذن من األب؟ وهل لالب إعطلء اإلذن للمعلم ف :ذلك؟
نلعل السؤال أبو إسراء الجلبري  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
يجوز لألب ضرب الطفل بعد سن السلبعة تأديبل على أن ل يكون الضرب مؤذيل ول ف :منطقة يحامل أن
ً
ً
تتسبب له بللضرر كللرأس مثال ،وعلى أن ل يكون الضرب ماكررا ،وعلى أن يكون األب عد اساخدم واستنفذ
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كل وسلئل التهديد بللحرملن من أشيلء يحبهل الطفل أو وسلئل الترغيب كللوعد بشراء أشيلء يحبهل أو شراءهل له
ً
ف :محلولة إصالح خطأ الطفل ،وعمومل األفضل تر َ الضرب ،ول يجوز أن يقوم املعلم بضرب الطفل.
أحمد الحسن
رجب األصب 1435 /هـ

السؤال :711 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم على سيدي ومولي وإملمي أحمد الحسن (عليه السالم).
يقوم البعض بمن الحكومة احيلنل او يمن املقلول من انشلء بعض املشلري مثل املدارس او غيرهل بحجة
ان هذه الرض له واحيلنل يلخذ من املقلول اموال كي يسمُ له بللعمل ،هل هذا الاصرف مشروع؟
نلعل السؤال أبو إسراء الجلبري  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
اذا لم تكن األرض له فعال فاصرفه هذا غير شرع :واألموال التي يحصل عليهل سحت ،نعم لو أن جملعة
تسكن منطقة معينة وجلء شخص من خلرج منطقتهم أو شركة أو الحكومة (غير حكومة اإلملم العلدل) وأرادوا
إنشلء مشروع علم أو خلص فلهؤلء الجملعة العتراض وإيقلف هذا املشروع أو املطللبة باعويض عن الضرر
ً
الذي يق عليهم بسببه إن احاملوا وعوع ضرر عليهم بسبب هذا املشروع ،فمثال لو أرادت الحكومة (غير حكومة
اإلملم العلدل) أو شركة معينة حفر بئر نفطي أو مقل أو منجم أو بنلء مصن أو بنلء جسر ف :منطقتهم واحاملوا
ً
ً
ً
ً ً
أن هذا املشروع سيسبب تلوثل بيئيل أو سيقط عنهم طريقل معينل أو يسبب ازدحلمل أو يسبب ضوضلء مؤذية
لهم أو يسبب تهجير بعض الحيوانلت البرية أو أي ضرر منطقي فلهم حق العتراض واملن أو املطللبة بللاعويض
عن الضرر الذي سيق عليهم أو على منطقتهم.
أحمد الحسن
رجب األصب 1435 /هـ

السؤال :712 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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السالم على سيدي ومولي وإملمي أحمد الحسن (عليه السالم).
بعض النلس يمنعون الصيلدين من الصيد ف :بعض املنلطق بحجة ان الرض لهم واخذتهل الحكومة
وشقت فيهل نهر كبير وهو علم فهل يحق لهؤلء املن وهل يحق للصيلدين الصيد؟
نلعل السؤال أبو إسراء الجلبري  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يحق للصيلدين الصيد ول يجوز منعهم ،ومن تضرر بسبب شق هذا النهر له حق طلب الاعويض عن
الضرر الذي لحق به ممن تسببوا له بللضرر أي الحكومة كمل ف :املثلل ،وسواء تم تعويضه أم لم يام فال يحق
له إيذاء اِلخرين ومنعهم من الصيد ف :النهر ،فظلم الحكومة غير العلدلة له ل يسوغ له إيذاء علمة النلس.
أحمد الحسن
رجب األصب 1435 /هـ

السؤال :713 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم على سيدي ومولي وإملمي أحمد الحسن (عليه السالم).
هل يجوز صيد األسمل َ والطيور بطريقة القلء السم لهل وهذه الطريقة تموت كل كلئن ح.:
وأمل الطيور فإنهل ل تاأثر إل اذا أكلت السم علمل انهل ل تموت بسرعة ويأخذهل حية ولكن عندمل يتر َ
املكلن فلن الطيور التي تأكل السم تموت اذا لم يأخذهل احد وه :حية ف :بداية أكلهل للسم؟
نلعل السؤال أبو إسراء الجلبري  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل يجوز.
أحمد الحسن
رجب األصب 1435 /هـ
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السؤال :714 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم على سيدي ومولي وإملمي أحمد الحسن (عليه السالم).
بعض الصيلدين ينصب شبلكه عصرا ويذهب اليهل صبلح اليوم الالل :ويجد فيهل بعض األسمل َ مياه
وكلنت إجلباكم سيدي انه يجوز له أخذهل مل لم يكن ماعمدا فمل هو املقصود بللاعمد ؟ واذا كلن الصيلد عد
تلخر ولم يذهب لشبلكه ف :صبلح اليوم الالل :مرة ماعمدا لكن ليس من اجل ان تموت السمل َ ف :الشبكة
ومرة اخرى لضرف جعله يالخر؟
نلعل السؤال أبو إسراء الجلبري  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
إذا نصب الشبل َ أو آلة الصيد وخرج فيهل سمك فهو مذكى سواء خرج حيل أم ميال .والعمد هو أنه يتر َ
السمكة التي علم بصيدهل عللقة بللة الصيد عن عمد حتى تموت ف :امللء أي انه ياعمد أن تموت السمكة
بلمللء ،أمل إن تأخر ف :سحب آلة الصيد وخرجت السمكة مياة فال إشكلل ف :كونهل مذكلة لكونهل علقت بآلة
الصيد وإن كلنت عد ملتت بلمللء.
أحمد الحسن
رجب األصب 1435 /هـ

السؤال :715 /السالم عليكم
مل حكم العمل بللبنو َ وان لم يكن هنل َ بديل محترم للسلئل؟
ف :السعودية نعلني ضغوطلت وصعوبلت من اجل الحصول على العمل فهل يجوز الكذب او تزوير شهلدات
صغير لنيل الوظيفة الصعبة؟
مل ه :الخاالفلت بين الاوراة واإلنجيل والقرآن غير املحرفين؟
املرسل مهدي مللك  -السعودية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز العمل ف :البنو َ.
ل يجوز تزوير شهلدات الاخرج والدراسة.
الاوراة واإلنجيل الصحيحة ه :عبلرة عن جزء من القرآن فللقرآن مهيمن عليهل.
وفقكم هللا لكل خير وسدد خطلكم ملل فيه خير اِلخرة والدنيل هو وليي وهو ياولى الصللحين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

السؤال :716 /بسم الرحمن الرحيم ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته اللهم صل :على محمد وآل محمد
ً
األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
سيدي ومولي السيد أحمد الحسن عليكم وعلى آبلئكم وأبنلئكم أفضل الصالة والسالم؛ أمل بعد اريد ان
اسللكم هل يجوز لالنسلن ان يوص ي بابرع اعضلئه بعد موته؟
ً
وهل عل :ان اوص ي بلن يحضر احد النصلر حين موتي للقلء الالقين او الصالة على الجنلزة  ...وشكرا لكم.
املرسل أم أمير  -ايران

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز أن يوص ي اإلنسلن بللابرع بأحد أعضلئه أو حتى بأكثر من عضو من أعضلئه بعد موته ويؤجر على
هذا األمر إن شلء هللا إن كلن تبرعه ملؤمن أو لجهة توصله للمؤمنين وهللا ول :الاوفيق ،أسأل هللا أن يوفقكم ملل
فيه خير اِلخرة والدنيل هو وليي وهو ياولى الصللحين.
ول يجب أن توص ي بحضور أحد األنصلر إللقلء الالقين ولكنه أفضل ،وفقكم هللا وسدد خطلكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ
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السؤال :717 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،السالم عليك سيدي ومولي يلبن رسول هللا وعل :آبلئك األئمة
واملهديين من ولد َ (عليهم السالم) .سيدي ومولي يلبن رسول هللا أنل وأعوذ بلهلل من األنل من سكلن الحجلز
أمنت بدعوتكم املبلركة وكنت من عبل إذا حلن وعت فريضة من الفرائض ل سيمل الفجر أو فريضة املغرب
أؤديهل ف :العمل لضيق وعتهل حيث ل أساطي أن أؤجلهل حتي رجوع :إل :البيت وكنت أؤديهل جملعه معهم من
بلب الاقيه عل :فالوي مراج الظالل ،اِلن سيدي وبعد إيملني بدعوتكم وحقكم هل يجوز ل :أن أؤديهل معهم
منفرد من بلب املالبعة ف :الحركلت فقط أو أداؤهل مفرد ؟وهل يجوز ل :أداؤهل ف :مسجدهم م عدم وجود
البديل.
وهل يجوز ل :السجود عل :الفرش إن تعذر البديل؟
عجل هللا فرجكم الشريف وجعلنل من خدامكم ومواليكم بفضله ومنه.
املرسل  -GreenVallyالحجلز

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
يجوز أن تؤدي الصالة ف :مسلجدهم ،ويجوز إن اضطررت أن تصل :معهم منفردا ،ويمكنك أن تاخذ ولو
ً
ً
شيئل بسيطل للسجود عليه مثل املنديل الورق :أو عطعة ورق صغيرة ،وفقك هللا لكل خير هو وليي وهو ياولى
الصللحين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

ً
السؤال :718 /اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا ..بسم هللا الرحمن
ُ
وبركلته.
الرحيم والحمد هلل رب العلملين ،السالم عليكم ورحمة هللا
موضوع :خلص جدا ومساعجل واتوسل لكم رفعه لإلملم ألنني تركت ملة عوم ل يؤمنون ل حل ال من
املمي احمد (عليه السالم) لنه ول :امري واولى مني بنفس ي إلى املمي املظلوم ،وص ي أبيه ،وحبيب علوبنل إلى اخر
نفس ،أحمد الحسن املنصور بلهلل وبمحمد وبعل :واألئمة ل اعرف من أين ابدأ ،لكني اتمنى ان تصلكم الصورة
كمل ه .. :مشكلتي م زوج :ابو ابنتي  ..منذ  7اشهر وانل اسكن م اهل :لنني اخالفت معه حيث انه ل يبيت ف:
املنزل ول يهام بي ول بطفلاه وله عالعلت م اخريلت يقوم بمحلورتهن عن طريق النترنت .املهم ان مشلكلنل
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كثيرة وكلهل بسبب بعده عني وعند البيت وانشغلله .فهو له حيلته الخلصة وعمله كمل يقول .لم يكن يريد ان
يكون لنل اولد لنه ياحدث عن الطالق ف :كل يوم وم كل مشكلة مهمل كلنت تلفه .واحيلنل احس انه صلر
يخالق املشلكل مع :خصوصل ف :الونة الخيرة .شلء هللا ان نرزق ببنت عمرهل 1ونص الن .وتسكن مع .:هو
مصر على الطالق ول سبب لديه ال اننل لم ننسجم معل وانني ل انلسبه واخالق مشلكل .ولنني اعرف ان ابغض
الحالل عند هللا الطالق حلولت معه الكثير واهل :حلولوا معه ان نرج ونعيش ماحلبين ف :هللا متسلمحين
خصوصل ان لنل بنت ..وانه هو املذنب ول ابرئ نفس ي ان النفس لملرة بللسوء .هو رادود حسيني وماكبر جدا
ويعاقد انه افضل ش ئ على وجه الرض ..احبباه من كل علبي والشهلدة هلل كلن حسن مع :ف :اول اشهر من
زواجنل لكنه تغير كثيرا بعد سنة واليوم بعد  5سنين زواج عرر الطالق ..صبرت عليه كثيرا وعلى تصرفلته
ومعلملاه ل .:لكنه ل يريد سوا الطالق وعلل ل :انني طللق املم اهل :واهله ونلس كثيرة يعرفون انه ل يريد
العودة بعد ان حلولو اعنلعه فوافقت على الطالق كمل اراد .لكنه الن يطلب ان اساغني عن حقوق :ومنهل
املؤخر وان اوع له على ان ل اتزوج وارج له الطفلة اذا تزوجت ..وهو لم يجللسهل سوا اشهر عليلة ولم ينفق
عل :ول عليهل طوال هذه الفترة  7اشهر  ..واذا فعلت ذلك فيطلقني وان لم اعبل بشروطه التي ه :حق من
ً
حقوق :فسيتركني معلقة كهذا  ..انل ل افكر بللزواج ابدا ..ولكني ل اريد الاوعي على ش ئ  ..يعني ل انل متزوجة ول
انل مطلقة  ..م العلم انه طلقني بلملحكمة ولكني اريد ان اتطلق منه حسب الشرع  ..لنني اسكن ف :اوروبل
واخرج الى العمل ول :حوائج خلرج املنزل وكل ذلك يحالج الى اذن من الزوج ..وانل مل زلت على ذماه بلالسم
فقط فهو ل يراني ول يسأل عنل  ..يل املمي يل احمد اريد حل ..كيف اتصرف م اشبله الرجلل اريد الطالق منه
واريد ان اكون حرة واتفرغ لتربية ابنتي ولهاملم بديني وبدعوتكم املبلركة لنني سئمت املشلكل ومن الذين ل
يخلفون هللا ف :ش ئ .هل يمكن ان تطلقني منه؟؟ ام لحضرتك يل سيدي حل اخر سألاكم بلهلل ان تصل رسللتي
لالملم لني ف :حللة نفسية سيئة كذلك اهل ..:انل انصلرية جديدة واهل :على وشك اللحوق بي بحول هللا وعوته
 ..والحمد هلل الذي ل يحمد على مكروه سواه.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
إذا كلن عد طلقك أملم شهود من أهلك وأهله ،وكنت عد اناقلت من آخر طهر مسك فيه إلى طهر آخر
ً
فأنت مطلقة منه شرعل ،وإن كنت تعيشين ف :بيت أهلك فترة اناقللك من الطهر الذي مسك فيه إلى الطهر
ً
ً
األخر أي أنه كلن غلئبل عنك ففي هذه الحلل يصح الطالق وان كنت أنت حلئضل حلل الطالق ،وإذا لم تتراجعل
بعد هذا الطالق حتى انتهت عدة الطالق فأنت اِلن مطلقة وليس له أي حق وتاعلملين معه كغيره من الرجلل
من غير املحلرم.
وحتى الطالق ف :املحكمة لو أنه طلقك بحضور شهود وكنت أنت ف :طهر لم يمسك فيه فللطالق صحيُ.
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وأمل مطللباه لك بللانلزل عن حقوعك رغم أنه هو من طلقك فهذا عمل بلطل وغير شرع :ول يحق له أن
ً
يطللبك الانلزل عن حقوعك الشرعية وحضلنة الطفلة من حقك شرعل إن كلن أبوهل غير مؤمن بللحق وليس
له أن يطللبك الانلزل عنهل.
ً
وإذا لم يحصل الطالق الشرع :بشروطه املاقدمة التي بينتهل لك واملبينة ف :كالب الشرائ وتريدين حكمل
بللطالق منه فيمكنك أن توصل :له هذا الجواب أو معنله وتطلبي منه أن يرف رسللة للموع خالل شهر من
تلريخ تبليغك له ويشرح فيهل موعفه كمل فعلت أنت حيث إن الحكم ياطلب السملع من الخصمين وفقكم هللا
ً
وسدد خطلكم ،وف :حلل إهملله الرد خالل مدة  30يومل يمكنك بعدهل أن ترفع :رسللة بطلب الطالق منه إن
ً
ً
ً
لم تكوني أنت مطلقة منه فعال فيمل سبق ،وف :الرسللة اكابي اسمك كلمال واسمه كلمال وإن شلء هللا بعدهل
ترسل لك شهلدة طالق شرعية.
أحمد الحسن
شعبلن 1433 /هـ

ُ
وبركلته؛ هللا يوفقكم وينصركم بأملمنل املهدي أحمد
السؤال :719 /السالم عليكم انصلر هللا ورحمة هللا
الحسن صلوات ربي عليه وآله.
ً
فرحت كثيرا بجواب اإلملم أحمد (عليه السالم) ،والحمد هلل الذي نورنل ورحمنل بك يل مولي يل أحمد ،كنل
ضلئعين ف :األرض عبلك هذه رسللة مكملة ملوضوع طالق :وكلن هذا رد اإلملم روح :لتراب نعله الفداء.
انل والعيلذ بلهلل من النل ل اساطي ان اطلب منه اي ش ئ ،هو ل يسمُ بذلك فنحن ل ناكلم معل منذ 7
اشهر ولو طلب منه ف :رسللة ان يشرح موعفه لكم فمن سلب املساحيالت ان يسجل بلملنادى ويرد ويشرح او
يهام ،اصال هو غير مؤمن بدعوتكم الحقة ول يعرف نوركم ،فيل سيدي لن يرد عل :ابدا فهو انسلن ماكبر ول
يهام لش ي ،ل ملن أن أناظر  30يوم ،املهم أن أحصل على شهلدة طالق شرعية ،ولكن هل يجب أن أطلب منه
الرد عليكم ؟؟
وسؤال :الثلني أنل لم أكن أعرف إنني تطلقت عبل جوابكم سيدي فملذا عن العدة؟؟ إنني لم ألتزم بهل !!
ً
هل يجب أن التزم بهل بعد أن وصلني جوابكم الطلهر؟ أم أتركهل بمل أن الوعت مض ى عليه  6أشهر تقريبل.
املرسل ن ع  -الدنملر َ

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.

 ........................................................................................................................... ...................... 78إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

داع أن
املطلوب ف :العدة ه :أن ل تتزوج املطلقة ،وأنت عد مضت عدتك بعد الطالق وانتهت فال يوجد ٍ

تعادي مرة أخرى.

أمل شهلدة الطالق فيمكنك الحصول عليهل من املحكمة الشرعية ف :النجف األشرف وهنل َ علض شرع:
معين هو السيد الطلهر حسن الحملمي حفظه هللا.
ً
وأرجو أن القلئمين على املحكمة الشرعية ف :النجف األشرف يفاحون موععل للمحكمة الشرعية ف :األنترنت
أو يفاحون نلفذة ف :أحد املواع الرسمية للدعوة لياواصل معهم املؤمنون حفظهم هللا من كل مكلن ف :األرض
إن شلء هللا.
أحمد الحسن
1433ه

السؤال :720 /بسم هللا الرحمن الرحيم
أنل موظف ف :شركه حكومية وعمل :توزي رواتب املوظفين كل شهر نقوم باوزي الرواتب فيكون هنل َ
مبللغ زائده فنجمعهل إلى الشهر القلدم لسد النقص أو استبدال املمزق ففي بعض األحيلن ينفذ الذي جمعنله
ولكن منذ ارب سنوات تراكمت األموال حتى أصبحت مبلغ كبير فلردت أن أرجعهل فأخبروني أن املوزع علم
باحضير عوائم الرواتب وإذا أعطيتهل للشخص الجديد سيأخذهل له ولن يرجعهل للشركة فمل عل :أن أفعل بهذه
األموال؟
أبو عل - :البصرة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
املفروض أنك تعيد األموال بطريق تتيقن منه أن األموال تعود إلى الشركة التي ائامناك ول يساول :عليهل
ً
أحد ،وإذا لم تجد طريقل لهذا وانحصر األمر بين أن تعطيهل لهذا الشخص فيأخذهل لنفسه أو أن تأخذهل أنت
فيمكنك أن تأخذهل وتوزعهل على األيالم واألرامل والفقراء.
أحمد الحسن
شعبلن 1433 /ه
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ً
السؤال :721 /كمل هو معروف أن الصلئم إذا غلص ف :البحر لـ عضلء الوعت مثال ،بطل صيلمه! السؤال
مللذا ف :حلل لم تدخل حتى عطرة ملء ف :فمه يبطل صيلمه ،مل هو السبب العلمي الذي يبطل الصيلم؟ نرجوا
اإلفلدة مولنل الطلهر.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
ً
الحكم الشرع :هو حكم تعبدي لماحلن الخلق وليس ضروريل أن تكون له علة أكثر من هذا ،وفقك هللا
وسدد خطل َ.
أحمد الحسن
شعبلن 1433 /ه

السؤال :722 /هل يجوز إذا وع الخنلق مل بين أخوان ،تكذب حتى تصلح ف :مل بينهم؟ مل واجب الشرع:
ً
اتجله هذين األخوين إذا مثال أصبُ األول ف :واد واِلخر ف :واد ومل بين الوادين مل صن الحداد ،كيف يصلح ف:
ً
مل بينهم ،هل يكذب حتى يصلح ف :مل بينهم؟ أم يتركهم نهبة إلبليس الرجيم؟
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
تاكلم وفقك هللا وكأن الصالح بين النلس محصور بللكذب !
اتق هللا وأصلح ذات بينهم بللكلمة الطيبة وبللصدق واألملنة وتذكيرهم بأيلم هللا وبأوليلء هللا وبأفعللهم
ََ ُ ْ
يعوا الل َه
وتسلمحهم م املسيئين ،ذكرهم بثواب هللا الذي أعده للمحسنين الذين يحسنون ملن أسلء لهم ﴿وأ ِط
ُ َ
األ ْ ُ ُ َّ ْ ْ َّ َ
الر ُسو َل َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمو َن َ و َسلر ُع ْوا إ َلى َم ْغف َرة من َّرب ُك ْم َو َج َّنة َع ْر ُ
ض َهل َّ
َو َّ
ض أ ِعدت ِلل ُما ِقين 
الس َم َلوات َو ر
ٍ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ
َّ َ َّ َ ْ َ
َ َّ َ َ
ُْ
َ
َّ
َّالذ َ
َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ
ين ِإذا
لس َوالل ُه ُي ِح ُّب امل ْح ِس ِن َين  وال ِذ
ين ُي ِنف ُقون ِف:
ِ
الس َّراء والض َّراء والك ِ
لظ ِمين الغيظ والعل ِفين ع ِن الن ِ
َ َ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ
فعلوا ف ِلحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فلساغفروا ِلذن ِوب ِهم ومن يغ ِفر الذنوب ِإل الله ولم ي ِصروا على
َ
َ ْ َ َ
ُ َ
َ ُ ْ
َ َ
ْ ٌ
ُ
َّ ْ َ َ َّ ٌ َ
األ ْن َه ُلر َخللد َ
ين ِف َيهل َو ِن ْع َم أ ْج ُر
لت ت ْج ِري ِمن تح ِتهل
َملف َعلوا َو ُه ْم َي ْعل ُمون  أ ْولـ ِئ َك َج َزآؤ ُهم َّمغ ِف َرة ِمن ِرب ِهم وجن
ِِ
ْال َع َ
لم ِلين﴾[آل عمران .]136-132
ِ
أحمد الحسن
شعبلن 1433 /هـ
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السؤال :723 /السالم عليكم سيدي اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) إن أمر رائ أن تكون هنل ،كنت

ً
دومل أتسلئل أن كلن يوجد شخص تقي على وجه األرض ف :هكذا زملن ،والمر الكثر روعة انه ف :علم 1999
كنت اتمش ى عند النهر بعد ان بكيت وتكلمت م هللا كم ه :مروعة هذه الحيلة وان كلنت هكذا فلتمنى ان ل
اكون فيهل .عندهل كلن يوجد عوس املطر بللقرب من النهر وعند عودتي عررت ان اذهب الى مسجد اخر ألعرف
املزيد ورأيت طلئر احمر جدا وكأن هللا كلن هنل َ يكلمني ويريني عالملت .كلن المر مذهال لني بقيت على ايملني
بلن البلدان اصبحت شريرة جدا وبلن السالم ليس خلطئل ،وكنت ادعو لن يكون هنل َ شيئل يمكن ان يسلعد
ف :اخراج هذا العللم من هذه املصلئب .ان حلمي تحقق فعال ف :أن أعرف عن الدين مل يجعلني بال شك انه
صحيُ وايضل ف :ان ادر َ بلن هللا يعلم كل ش يء ولديه افضل الخطط ويمكننل ان نعمل صللحل بعبلدة هللا،
سبحلن هللا ،الحمد هلل ،ل اله ال هللا ،وهللا اكبر الحمد هلل على نعمه.
كنت أريد ان أهلجر ولكن اِلن اسالمت بريد من مدينتي ألكون ف :لجنة املحلفين ف :املحكمة .لم أناخب
ولم اسلعد امريكل هكذا ف :حيلتي الحمد هلل .ل اعلم ان كلنوا سيقبلون رفض ي لطلبهم هذه املرة ام ل .اليس
يحرم ف :السالم الجلوس م الكفلر الذي ل يدعمون حقوق النسلن وان يحكم الشخص ف :براءة او عدم براءة
شخص مل خصوصل انهم يساخدمون مصطلح "" " beyondaresonabledoubtإلى مل ابعد من الشك املعقول".
و ايضل هم معروفين بلساخدام الطرق التي تؤدي الى ظلم كبير بشتى انواعه؟ هللا كريم ف :املن هللا.
املرسلة ملليسال -الوليلت املاحدة المريكية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
يجوز لك أن تشتركي ف :هيئة املحلفين إذا كنت مضطرة لالشترا َ ،وبللنسبة للشخص غير املؤمن من أي
دولة كلن يجوز الجلوس معه وتعريفه بللحق ونصحه فليس لدينل عداء م أحد من النلس ،وأمل بللنسبة
ألمريكل فنحن ليس لدينل عداء م الشعب المريكي أو م أرض أمريكل أو م املؤسسلت العلمية أو املؤسسلت
الجاملعية أو أو  ...وإنمل نحن نناقد سلو َ الحكومة األمريكية وطغيلنهل وموعفهل الظللم ف :العللم ونعاقد أنه
موعف منحرف وماطرف على الدوام لألسف.
أحمد الحسن
شعبلن 1433 /هـ

السؤال :724 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
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لدي سؤال بخصوص موعف اإلملم (عليه السالم) من البحث عن عمل ف :املجلل الريلض ي (لعب كرة
عدم ،كرة الرجبي ،الخ) واذا كلنت هذه طريقة شرعية كمصدر للمعيشة؟
أسلل هللا أن يوفق اإلملم وأنصلره للنصر على الظلملين.
املرسل حيدر  -ايرلندا

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
يجوز.
أحمد الحسن
شعبلن 1433 /هـ

ً
السؤال :725 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
"يل أبلنل اساغفر لنل ذنوبنل إنل كنل خلطئين" سيدي ومولي أنت أب هذه األمة وأبونل ونعم األب وهللا وبئس
األبنلء نحن نقصر ف :حقك ونخذلك ونتهلون عن نصرتك وتأخذنل األنل التي ل تكلد تفلرعنل ..
سيدي ومولي يل إملمي اساغفر ل :ذنبي العظيم ،أنلشد َ بلهلل يل إملمي وسيدي عمت بعمل تصلميم ألحد
ً
املرشحين ف :اناخلبلت املجلس الستشلري وأخذت أجرا عليهل ،واملرشحين هنل ل يرشحوا لحكم ،وإنمل يرشحون
ويناخبون ألخذ منصب استشلري أو اعتراح :له صالحية الستشلرة أو العتراح فقط ف :املجلس الوطني الذي
يشكل من يرشحهم النلس نصفه ،والنصف اِلخر يام اخايلرهم من عبل الحكومة ،كنت حينهل جلهلة بذم أي
ً
عمل يقوي حكم البلطل ،اتخذت من هذا العمل أجرا ولدي اِلن بمقدار عرابة  4آلف درهم ،واِلن أعوم
باخزينه لكي اساعمله ملصلريف مشروع الاخرج الذي يحالج الكثير ،وعد مر عليه الن  7أشهر وإن احاجت
اساخدامه فسيكون ذلك ف :الشهرين القلدمين لنه سيكون وعت تخرج.:
ً
والسؤال هو مل حكم هذا امللل؟؟ ملذا أفعل به؟؟ أتبرع به كلمال؟؟ أخمسه؟؟
ً
ربمل اساطي الابرع به للقنلة الفضلئية مثال؛ ل أعلم...أنل ملاجئة إليك يل من من هللا علينل بك..
املمي وسيدي سلمحني على ذنبي وتقصيري الدائمين ،ففي كل ذنب وكل تقصير أؤخر الفرج  ..وأسأل هللا
أن يغفر ل :ذنبي وتقصيري يل رب العلملين يل تواب يل رحيم يل غفور يل كريم.

 ........................................................................................................................... ...................... 82إصدارات أنصار اإلمام املهدي 
املرسل مساجير  -الملرات

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
يمكنك صرف امللل ف :احايلجلتك ول داع :أن تدفع :منه شيئل ول تقومي باخميسه إل إن حل الوعت
الذي تم تعيينه للخمس ف :كل علم أو مر عليه علم كلمل ،وفقك هللا وسدد خطل َ.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :726 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد الئمة
ً
واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليك يل ول :هللا يل إملمي أحمد الحسن يل مولي مل هو حكم أكل الكلئنلت البحرية الاللية
الرجل له خمسة
 .1جراد البحر ( )Lobsterوهو من القشريلت البحرية الكبيرة وهو حيوان بحري عشلري ِ
ً
أزواج من األرجل هو أيضل معروف بلسم "كركند" ويسمى بلللهجة املصرية "اسالكوزا " وكذلك يطلق عليه "ام
الروبيلن".
ً
 .2سرطلن البحر ( )Crabويسمى أيضل السلطعون وبلللهجة املصرية "كلبوريل" وبلللهجة الخليجيه "عبقب"
وهو حيوان عشري عشر عدمي و تاميز السراطلنلت بشكل علم بوجود عشرة خلرجية صلبة .املرسل نجمة
الجدي
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ج س /1جراد البحر ( )Lobsterيجوز أكله.
ج س /2سرطلن البحر ( )Crabل يجوز أكله.
أحمد الحسن
ربي الثلني  1433 /هـ
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السؤال :727/بسم هللا الرحمن الرحيم ،ول حول ول عوة إل بلهلل العل :العظيم ،اللهم صل :على محمد
ً
وال محمد الئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
أريد أن أعرف ملن أدف الزكلة والخمس لكي يصل إلى اإلملم (عليه السالم)؟ املوضوع يضليقني كثيرا ول
أعرف ملذا أفعل بخصوصه ،اشتريت ذهب وبعض األحجلر الكريمة عبل بض سنين لغرض الستثملر فهل عل:
تخميسه ودف زكلته ألني أبقياه كل هذه املدة؟
ً
اجلواب :وفقكم هللا وسدد خطلكم ،ليس ضروريل أن تصل أموال الخمس إلى خليفة هللا مبلشرة فإذا كنت
من املؤمنين بللحق فقد وضعت مؤسسة لجم أموال الخمس والصدعلت وصرفهل ف :موارد كثيرة ،منهل إعللة
األيالم واألرامل ،وطلب العلم ووسلئل تبليغ دعوة الحق وإيصللهل للنلس ،فيمكنك أن توصلهل إلى بعض املؤمنين
املسؤولين عن هذا األمر عن طريق الحسلبلت البنكية املوضوعة لهذا األمر أو يمكنك أن تسلمه ملكاب الدعوة
املوجود ف :النجف ف :الحوزة املهدوية املبلركة.
أمل امللل أو األحجلر أو الذهب الذي كنزته ومر عليه أكثر من سنة فيجب عليك دف خمسه مرة واحدة
وبعد أن تدف خمسه ل إشكلل إن خزناه ،ول يجب عليك دف خمس املخمس مرة أخرى مهمل طللت مدة
بقلئه عند َ.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :728 /مل هو حكمي على حلفي بللقرآن كذب من أجل خالص ي من تهمتهم وهل عل :كفلرة ،ومل ه:
وفقكم هللا لكل خير؟
ً
اجلواب :إذا أعسمت كلذبل فعليك أن تساغفر هللا.
أحمد الحسن

السؤال :729 /أوصاني أخت لنل أنصلرية أن أسلل سؤال بخصوص زوجهل حيث إنهل ه :وأبنلءهل مؤمنين
بلإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) وزوجهل غير مؤمن به .وأثنلء نقلشلت تجلوز على اإلملم أحمد الحسن (عليه
السالم)  -نساغفر هللا سبحلنه وناوب اليه  -وه :اِلن تسلل هل تعلمله معلملة النلصبي؟ هل تاطلق منه؟ وهذا
ً
األمر أهمهل جدا.
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ً
اجلواب :ربمل اسافزوه أو أنه كلن بحللة عصبية اساغلهل الشيطلن فأوععه ف :هذا فال يقرر أن شخصل
نلصب العداء من تصرف واحد ال إن علم أنه يفعله عن عصد وتعقل ،بل حتى إن فعله عن عصد وتعقل
وحكم بأنه نلصبي فال تعلم ربمل ف :وعت لحق يندم ويرج إلى الحق كمل حصل م كثيرين وهداهم هللا وعرفوا
ً
الحق ،عمومل علملوا النلس برحمة أصلح هللا أحوالكم وهدى بكم خلقه إلى صراطه املساقيم.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :730 /مل حكم تقليم األظلفر ف :الليل ,ومل أفضل وعت لذلك؟؟
ً
اجلواب :أفضل وعت هو صبلح يوم الجمعة ،وكذا بعد ظهر الجمعة ملن لم يامكن صبلحل.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :731 /مل حكم من وجدت ملء الرجل بعدمل أزالاه عبل الغسل ,ثم بعد فترة وجدت هذا السلئل عد
خرج من هل فمل حكمه؟ هل تعيد الغسل ومل كيفية تطهيره عبل الغسل؟ وكلمل تبولت يخرج منهل سلئل ول تعلم
بأنه ملء الرجل أو إفرازاتهل .فمل حكمهل؟
املرسل سيد حسن

اجلواب :إذا عرفت أن السلئل الذي خرج منهل هو ملء زوجهل فعليهل فقط أن تغسل املوض وتطهره وليس
عليهل إعلدة الغسل ول الوضوء ،أمل السلئل الذي يخرج ول تعلم هل إنه من إفرازاتهل أو من ملء زوجهل فال
تحكم أنه من ملء زوجهل ،وليس عليهل إعلدة الغسل ول الوضوء بل وليس عليهل غسل املوض طلملل إنهل ل تعلم
أنه ملء زوجهل أو فقط إفرازاتهل وإن كلن غسل املوض أفضل لهل وأطهر.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :732 /اإلملم (عليه السالم) علل أن صوم علشوراء مساحب .فهل عصد اليوم كله أم فقط إلى
مناصف اليوم كمل يفعلون الشيعة الثنل عشرية؟
ً
ً
اجلواب :أرجو أن يكون نقلكم دعيقل أصلح هللا أحوالكم ،لم أعل إن صيلم يوم علشوراء مساحب مطلقل،
بل علت (وصيلم علشوراء على وجه الحزن).
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ً
أمل مسألة اإلمسل َ إلى مناصف اليوم فال يسمى صيلمل ليكون موضوع شبهة بينه وبين غيره.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :733 /هل مس جسد امليت من وراء القفلزات أو الكفوف أو مس ثيلبه فقط دون بدنه يوجب
غسل امليت؟
اجلواب :ل يجب الغسل.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :734 /سؤال :ياعلق بللوعف الخلص بلإلملم الحسين روح :فداه  ..حيث اني واخوتي ورثنل بسالن
وكلن والدنل رحمه هللا عد اوعف مسلحة  750مترا من البسالن لبنلء جلم ف :القرية وواع الحلل انه تم بنلء
ً
أكثر من حسينية بنفس القرية ..وسؤال :هو هل يمكن أن نبني مدرسة (ابادائية أو ماوسطة أو اعدادية) بدل
من الجلم الذي اوص ى والدي املغفور له ببنلئه ذلك ألن أطفلل القرية يمشون ملسلفلت بعيدة عد تصل إلى 7
أو  10كيلومتر لغرض الوصول الى مدارسهم  ...علمل اننل ارتئينل أن نغير مسلحة الوعف إلى  1000متر مرب بدل
من  750متر مرب  .املرسل
خلدمكم  ...املصور

اجلواب :انفذوا وصية والدكم وافعلوا مل أراد ،وفقكم هللا وسدد خطلكم.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :735 /إذا كلنت املرأة متزوجة من رجل ولم يكن لديهل منه ولد ،عند وفلته تر َ ارض سكنية هل
ً
ترثه فيهل وكم نسبة الرث؟؟؟ علمل ان للزوج خمسة اخوة اثنلن منهم من ام ثلنية ولديه ثالثة خوات من امه،
عند وفلته كلن والديه على عيد الحيلة والن يود الورثة ان يقسمو الرث علمل ان والديه عد توفوا عبل تقسيم
التركة فكم يكون نصيب الزوجة من هذا الرث علمل بلن أهل الزوج من اتبلع السسالني والزوجة من انصلر
السيد أحمد الحسن (عليه السالم).
اجلواب :للزوجة الرب إذا لم يكن له ولد منهل أو من غيرهل.

أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

 ........................................................................................................................... ...................... 86إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

السؤال :736 /السالم على املظلوم أحمد ورحمة هللا وبركلته سيدي ومولي اكاب لك هذه الكلملت و علبي
يقطر دمل الكلملت ل تساطي ان تعبر عن مل يدور ف :علبي فبدل ان نقدم لك انفسنل واولدنل فداء لك و لمر َ
العظيم ابعث لك كالب مل عرف شنو اكاب بي من الخجل والناكلس وهللا على مل اعول شهيد اليوم اكتشفت
بلن ابني والذي يبلغ من العمر  14علمل ملرس ملرتين الجنس م احد الولد ف :عمره بعد مشلهدتهم لفيلم ف:
النترنت ابلح :اعترح ذا َ الولد على ابني وابني طلوعه فملرسل معل تلك العملية البشعة املشينة ول اعلم مل
افعل؟ مل حكمه؟ هل اطبق عليه الحكم الشرع:؟ ملذا افعل؟؟ كيف اجعله يتر َ هذا المر ان كلن له ان
يعيش؟؟؟ سيدي وهللا انل خجلة من كالبة هذه الكلملت لكن انت مالذي وملل :غير َ دليل :ف :الدنيل والخرة
سيدي سلعدني سيدي.
اجلواب :أصلحوا أبنلءكم أصلحكم هللا باعليمهم القرآن والصالة والصيلم وذكر هللا وعصوا لهم عصص
النبيلء واألوصيلء والصللحين والصللحلت لياخذوا منهم عدوة ويناهجوا نهجهم ،ل تهملوا أبنلءكم وهم ف :ظلمة
هذه األرض ،علموهم دين هللا وحدوده كي ل يكونوا نهبة للشيطلن ،ل تتركوهم م النترنت أو الالفزيون أو أي
وسيلة يمكن أن تنقل الفسلد دون رعيب ،ومن يفعل أفعلل فلحشة فأصلحوه ووجهوه وراعبوا سلوكه وأفعلله،
أمل إعلمة الحد على شخص ارتكب الفلحشة فهذا أمر يخاص به حجة هللا على خلقه وله الحكم ف :خلق هللا
إن مكنوه من حكمهم وإعلمة شرع هللا فيهم .أسأل هللا أن يستركم بستره ويصلح لكم أبنلءكم وبنلتكم.
أحمد الحسن
جملدي الثلني 1433 /هـ

السؤال :737 /يوجد ل :مسألة شرعية حول بيت والدي الذي كنل نسكن فيه أنل وإخوتي وأخواتي الغير
متزوجين ،نحن أخوة ( )4واخوات ( .)7علمل إن هذا البيت بني على عطعة إلى لصلحب بسالن مطوب بأسمه
ً
ً
تصرفت بهل الدولة سلبقل .بعد الحاالل رجعت هذه الرض الى مللكهل الصل :سلبقل اتفق صلحب البسالن م
اصحلب البيوت التي بنيت على أرضه ف :زمن الحكم البلئد ان يعطي املتزوجون فقط منهم كل واحد عطعة
ارض مكلن بيت والدهم  .واحد الخوة منهم لم يسالم عطعة اسالم مبلغ من امللل عدره سبعة عشر مليون
دينلر عوضل عن القطعة يقول هل ف :هذا املبلغ حصة ميراث لخواته النسلء؟ علمل ان البيت بي انقلض ولم
يسالم من البيت ش يء اخذوه اخوته؟؟؟؟
اجلواب :بحسب الصورة املبينة ف :السؤال املبلغ ملن اسالمه وليس عليه أن يعطي منه حصة إلى غيره.
أحمد الحسن
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السؤال :738 /ف :ايران توجد شركلت خلصة تبني بيوت وتبيعهل عبل النتهلء منهل وتأخذ عسم من املبلغ على
دفعه اولية والبلق :على شكل اعسلط وطبعل هنل العسلط على البيت املشترى ومدته تقريبل عشر سنوات
(تقسيط مريُ) واملعلوم ان ف :العسلط السعر يخالف عن البي النقدي وف :حين ان البيوت كل يوم على سعر
هل يجوز لنل ان نشتري من هذه البيوت وهل يكون هذا النوع من العسلط ربل؟
اجلواب :يجوز أن تشتري ،وهذا ل يعابر ربل.

السؤال :739 /اذا كلنت العلئلة تعيش ف :الدول الغربية التي تصرف رواتب للعوائل حتى وان لم تعمل
فراتب الزوجة واألولد هل يكون من حقهم ويظل الب هو رب السرة وهو الكفيل بمعيشتهل ام ان المر يخالف
كمل يقول هذا الب ؟ بأن اذا كلن للمرأة وارد ملدي وه :ل تعمل فليس من حقهل ومن حق الرجل ان يحلسبهل
عليه ويلمرهل بلن تصرفه على البيت والولد ،ويقول بأن يسقط واجب الزوج ف :هذا الحللة بللنفقة على
العلئلة.
اجلواب :راتب الزوجة من حقهل ولهل أن تفعل به مل تشلء وليس من حق الزوج أن يسللهل عنه ول تسقط
نفقتهل عن الزوج بل يجب عليه ان ينفق عليهل ،وراتب األطفلل غير البللغين من حقهم ولألب أن ياولى انفلعه
عليهم ويجب عليه أن يسد النقص ف :نفقتهم ،هذا هو الحكم الشرع :وفقكم هللا وأصلح هللا أحوالكم ،وأرجو
منكم ان تاعلملوا فيمل بينكم بللرحمة واملودة واصالح ذات البين فأنام علئلة وزوج وزوجة ولسام شركة تجلرة
ليكون تعلملكم ملدي ،فعلى الزوج أن يقوم بواجبه تجله زوجاه وأبنلئه بحب ورض ى ،وعلى الزوجة أن تكون
ً
طيبة ودودة ومتسلمحة م زوجهل ،وأعاقد أن املرأة يمكنهل غللبل أن تبني علئلتهل وبيتهل وتكسب رض ى زوجهل
ً
ً
ً
بللهدوء والكلمة الطيبة وبهذا تكسب رض ى هللا ،وعمومل حتى لو كلن الزوج مسيئل أو مقصرا م علئلاه فبإمكلن
ً
ً
ونلم إن
بلق ٍ
الزوجة أن تعلمله بللطيبة والرحمة ،وتطلب بهذا رض ى هللا سبحلنه وتعللى أول وآخرا ومل عند هللا ٍ
شلء هللا وسترون ثمرة (الصحيُ ثمره) ف :الدنيل واِلخرة.
أحمد الحسن

السؤال:740 /
ً
 .1هل يجوز لعب البليلرد ف :القلعلت العلمة ودف مبلغ ثمنل للعب وليس للرهلن؟؟؟
 .2وهل يجوز فاُ علعة لأللعلب (بل :اسايشن والبليلرد وغيرهل) وأخذ ثمن ممن يملرس اللعبة ,م أن
بعض الالعبين يشترطون الرهلن وبعضهم ل يشترط ذلك؟؟؟
اجلواب:
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 .1يجوز.
 .2يجوز أن يفاُ علعة ألعلب ،وإذا كلن يعاقد أن هنل َ من يعلب برهلن فعليه أن يض عطعة إعالنية
ً
يبين فيهل أنه ل يجوز الرهلن شرعل.
أحمد الحسن

السؤال :741 /مل حكم العمل ف :األبنل َ؟
اجلواب :العمل ف :املصلرف (البنو َ)  -حتى لو كلنت ربوية  -جلئز.
أحمد الحسن

***
السؤال :742 /ملحكم العمل ف :بنك تجلري عند يملني آل محمد؟ وللعلم القسم الذي أعمل به هو مركز
التصللت ،ملحكم من يأخذ مبلغ نهلية كل سنة بمل يسمى (بونس)؟
اجلواب :العمل ف :املصلرف (البنو َ) -حتى لو كلنت ربوية– جلئز ،وأخذ األجر واملكلفئة جلئز.
أحمد الحسن

السؤال :743 /هل يجب تخميس األموال التي ينوي بهل للعمرة؟ وملذا إذا كلنت األموال هبة؟
اجلواب :كل ملل فلئض يجب تخميسه عند حلول موعد رأس السنة الخمسية للشخص ،وإذا كلن األمر
مردد بين أن تدف خمس امللل أو تذهب للعمرة فأذهب للعمرة ،وفقك هللا وتقبل هللا عملك.

السؤال :744 /هل مسموح ل :أن أساخدم الخمس وأن أجم الخمس ألجل الدعوة إلى دعوتك وإلى تعلليم
ً
أهل البيت (عليهم السالم) ف :مكلني هنل (ملليزيل) ،إذا كلن مسموحل فكم ه :النسبة التي يسمُ ل :بلساخدامهل
للدعوة ؟ وكم ه :النسبة ألرجعهل إليك ؟ وكم ه :النسبة لساخدمهل ف :مسلعدة األنصلر؟
املرسل عبد َ الضعيف مناظر  -ملليزيل
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اجلواب :يجوز أن تصرف الخمس ف :الدعوة إلى دين هللا الحق ومسلعدة املؤمنين حفظهم هللا ،أمل اساالم
ً
الخمس والحقوق الشرعية وصرفهل فيمكنكم ان تنظموا بيت ملل لألنصلر يخص ملليزيل وتكون أنت مسؤول
ً
عنه أو أحد إخوتكم املؤمنين ممن ترونه منلسبل لهذا األمر ،ول توجد نسبة محددة للصرف من الخمس
ً
والحقوق الشرعية ،بل يمكنكم صرف كل مل يدخل لبيت امللل عندكم ويمكنكم أيضل الاواصل م بيت امللل
العلم لألنصلر لاوصلوا لهم الفلئض عن حلجاكم إذا كلن هنل َ فلئض ليوصلوه إلى املحالجين له ف :بقية دول
العللم ،وفقكم هللا وسدد خطلكم.
أحمد الحسن

ً
السؤال :745 /معامرة بسبب جفلف الجو انشقت شفتهل وخوفل من خروج الدم وضعت على مكلن الشق
ً
فقط مرطبل أخذته بوصفة طبية وكلن (برائحة الكلكلو)؟
اجلواب :إذا كنت مضطرة كمل ف :السؤال لوض الدهلن فحكمه كمل بيناه ف :الشرائ  ،وف :حللاك ليس
عليك ش يء ،وسأنقل الحكم من الشرائ هنل
[الحلدي عشر واساعملل دهن فيه طيب محرم بعد اإلحرام ،وعبله إذا كلن ريحه يبقى إلى اإلحرام .وكذا
ً
ً
مل ليس بطيب  -اخايلرا  -بعد اإلحرام ،ويجوز اضطرارا] (.)1
ً ً
[ومن اساعمل دهنل طيبل ف :إحرامه كلن عليه شلة ،وف :حلل الضرورة ل ش يء عليه] (.)2

السؤال :746 /مل هو األفضل أن أعمل عقيقة بين إخواننل الشيعة أو أن أبعثهل لألنصلر ف :مصر ليعملوا
العقيقة ويحافلوا بهل؟ هل يمكن ألموال العقيقة أن تكون بنية مسلعدة اخواننل النصلر ف :مصر؟
املرسل عبد َ الضعيف مناظر  -ملليزيل

اجلواب :العقيقة ل تستبدل بدف أموال للمسلعدة ،ويمكنك أن ترسل ألخوتك األنصلر ف :مصر ليقوموا
بذبُ عقيقة نيلبة عنك ،كمل يمكنك أن تذبُ العقيقة أنت ف :البلد الذي تعيش فيه وتطعمهل للمؤمنين
عندكم ،وفقكم هللا وسدد خطلكم.
أحمد الحسن

 -1شرائع اإلسالم :ج ،2كتا الحج  -تروك اإلحرام ،اصدارات أنصار االمام المهدي (عليه السالم).
 -2شرائع اإلسالم :ج ،2كتا الحج  -المحظورات ،اصدارات أنصار االمام المهدي (عليه السالم).
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ً
السؤال :747 /مل حكم املرأة التي تحمل الطفل الذي يضعوا له عطرا وه :ف :الشلرع وامللرة ل يميزون إلى
من هذا العطر لألم أو طفلهل؟؟
اجلواب :ليس عليهل ش يء.
أحمد الحسن

السؤال :748 /مل معنى الحديث علل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) (من كلنت له امرأتلن فلم يعدل
ً ً
بينهمل ف :القسم من نفسه وملله جلء يوم القيلمة مغلول ملئال شقه حتى يدخل النلر) (.)1
وهل يمكن ان أي رجل غير معصوم يقسم من نفسه وملله وحبه بينهمل بعدل؟!
اجلواب :وفقكم هللا ،العدالة بين الزوجلت بللحقوق الواجبة كللقسمة أو املبيت عند الزوجة والنفقة
الواجبة.
أحمد الحسن

السؤال :749 /بللنسبة للبيض الذي فيه دم والسيد (عليه السالم) علل نجس إذن ل يجوز أكله ،بللنسبة
لغير األنصلر ل يرضون بهذا الكالم هل يجوز أن نعطيه لغير األنصلر ألكله؟؟؟
املرسل هدى  -العراق

اجلواب :الدم لذوات النفس السلئلة نجس فللدم املاواجد ف :البيض إمل من الحيوان صلحب البيضة أو
ً
من نمو جنين ف :البيضة وف :كال الحللاين ل يجوز أكل هذا الدم ألنه نجس ،ولو كلن عليال بحيث يمكن رفعه
دون أن يسري لبقية األجزاء يجوز أكل بقية البيضة وإن كلن األفضل لكم تجنبهل ،أمل من يريد أكل الدم
النجس املوجود ف :البيضة من غير املؤمنين فهذا شأنه ويمكنكم أن تعطوه هذه البيضة ليأكلهل وإن كلن
ً
األفضل لكم أن ل تفعلوا هذا أيضل؛ ألن من يأكل النجلسة أو الحرام ربمل تسببت بصده عن معرفة الحق.
أحمد الحسن

 -1بحار األنوار:ج 7ص.214
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ً
السؤال :750 /املأكولت املعدلة جينيل واملعلبة بللكيميلئيلت سؤال :بخصوص الكيميلء يوجد الكثير من
املعلوملت املاوفرة بخصوص الـ illuminatiالذين يعملون على نظلم الدجلل الذي يسعى ف :اضعلف املؤمنين
وتقييدهم بهذا النظلم .احدى الطرق ه :بواسطة املأكل واملشرب ،املولى عل :هو الوارث.
نجد الكثير من املأكولت املعلبة بللكيميلئيلت .يوجد الكثير من األمثلة مثل خاليل الجنين املجهض التي
تساخدم كملدة منكهة واألسبلرتلم الذي يساخدم كملدة محلية وهو مأخوذ من البكايريل .يوجد فلورايد ف :امللي
الذي يسبب سرطلن العظلم ف :الرجلل والولد ويؤدي الى العقم وكلن يساخدمه النلزيين لجعل النلس خلضعة
لهم .هذه الشيلء تساخدم كجزء من علم تحسين النسل ليقللوا عدد السكلن ولجعل النلس مطيعة وخلضعة
ً
ملنظمتهم الدجللة .الكيميلئيلت على الفلكهة والخضراوات معدلة جينيل ،انهل ف :كل مكلن .املولى عل :هو الوارث.
البعض منل ،انصلر هللا ،كنل ننلعش هذا أنه أمر ل مفر منه حتى وان كلن النلس يزرعون الخضراوات
بأنفسهم.
ولكن سؤال :هو ،هل يوجد حل ؟ هل يوجد مل يمكن لنصلر هللا ان يفعلوا ضد هذا؟ مل ه :أوامر َ لنل؟
ً
اجلواب :املعلوملت املنقولة غير دعيقة وفقكم هللا أرجو أن تكونوا أكثر دعة وعلمية ،فمثال إضلفة
ً
الفلورايد مللء الشرب بنسبة عليلة جدا يعرفهل املخاصون بقصد الاقليل من تسوس السنلن ،نعم زيلدة نسبة
ً
ً
الفلورايد ف :ملء الشرب يكون مضرا بلألطفلل الذين لم تستبدل أسنلنهم بعد ،وعمومل حتى لو كلن ف :إضلفة
الفورايد إلى امللء بعض األضرار فأكيد أن من يضيفه ل يقصد الضرر واألذية ،وعلدة ميله الشرب يام فحص
تركيبهل من عبل مخاصين من أبنلء نفس البلد وهم وعوائلهم وأعلربهم سيشربون هذا امللء فكيف يضعون فيه
مواد ضلرة أو سلمة أصلح هللا أحوالكم؟
ً
أمل بللنسبة لألطعمة املعدلة جينيل فيجوز أكلهل إذا كلنت محللة األكل كللفواكه وحتى لحوم الحيوانلت
كلألبقلر والغنم.
ً
أمل املواد الكيميلئية أو املبيدات الحشرية التي تساخدم ملكلفحة الحشرات على النبلتلت مثال فهذه مواد
مضرة ول شك ولكن م أعداد البشر املوجودين على األرض اليوم لو تركت هذه املبيدات دون حلول بديلة
فربمل ساحصل مجلعة على األرض.
أحمد الحسن

ً
السؤال :751 /تعد زراعة األسنلن حلليل الاطور األكبر لطب األسنلن إذ أنهل تعللج فقدان األسنلن دون
الحلجة إلى توريط أي من األسنلن محل الفقد .وعد تم اكتشلف وتطوير ملدة سببت ثورة ف :عللم صنلعة
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األسنلن ,امللدة املكتشفة مشاقة من بروتينلت من جنين جسم الخنزير وعظم الخنزير نساخدمهل ملأل الفراغلت
ً
العظمية ف :زراعة األسنلن امللدة مساخدمة علمليل منذ سنين وتم اساخدامهل من عبل حوال :اربعة ماليين
مريض حول العللم.
السؤال هل اساخدام هذه امللدة حرام أم حالل؟ وهل يجب إبالغ املرض ى الذين اساخدمنل لهم هذه
ً
امللدة؟ وهل نؤثم لساخدامهل عبال ونحن ل نعلم؟؟؟؟
ولكم وافر الشكر والعرفلن
امللدة األولى السم الاجلري للملدة ه ®GeistlichBio-Gide :وه :براءة اختراع من عبل شركة سويسرية
www.geistlich.com
امللدة الثلنية السم العلمي للملدة Enamel Matrix DerivativeEMDالسم الاجلري للملدة Emdogainوه:
براءة اختراع لشركة  www.straumann.comالسويسرية.
اجلواب :يجوز اساخدام هذه امللدة ول يجب إبالغ املرض ى الذين اساخدمام له هذه امللدة ،ول أثم على من
اساخدامهل للمرض ى بل الطبيب يؤجر عند معللجاه للمريض إن جعل ف :نياه أن يعللج املرض ى عربة إلى هللا
سبحلنه وتعللى.
أحمد الحسن

السؤال :752 /هنللك مسألة تحصل عندنل ف :غرفة انصلر اإلملم املهدي ف :البللاو َ وهو ان هنللك انصلر
يدخلون بلسملء ويعابرون انفسهم سلئلين وهذا األمر يكون عن امرين األول يريد هذا الشخص تحريك الغرفة
أي ينشط الغرفة لن ف :بعض الوعلت ل يوجد سلئل ،والثلني هنللك ضيوف يدخلون على الزوار فيكون هذا
ملعرفة من يدخل على الضيوف فهل يجوز هذا العمل سيدي ومولي أم ل يجوز؟
اجلواب :هذه أمور أرجعوا فيهل إلى من يديرون هذه الغرف واملناديلت فلملفروض أنهم يقدرون مل يصلح
عملهم فيمل يرض ي هللا ،وفقكم هللا وسدد خطلكم.
أحمد الحسن
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السؤال :753 /هل إن موضوع الغيبة هو حرام فقط للمؤمنين أم يشمل املخللف للعقيدة الحقة ؟ ومن
من املخللفين يجوز غيبتهم ؟ هل يشمل القلصرين  ...واملقصرين ف :معرفة الحق؟ وملذا بشأن املعلندين ؟
ُ
مله :املوارد التي تجوز فيهل الغيبة أو التي ترخص فيهل الغيبة؟
اجلواب :الغيبة املحرمة ه :ذكر العيب املساور للمؤمن ف :غيباه .فال غيبة لغير املؤمن بللحق ،ولكن
املفروض إن من أخالق املؤمن تجنب الخوض ف :عيوب النلس املساورة لو أنه اطل عليهل.
والعيب املساور للمؤمن ل يجوز ذكره أملم النلس حتى بحضور املؤمن ،ولو ذكره يكون عد تعمد إهلنة
ً
املؤمن ،وهذا أيضل عمل محرم كللغيبة.
أحمد الحسن

السؤال :754 /أسأل عن حكم برامج الحلسوب املهكرة (املقرصنة) مثل برامج الاصميم وبرامج الحملية من
ً
ُ َْ
الفيروسلت ،والتي ه :بلألصل تشترى ويمكن أن تكون غللية جدا ول طلعة لنل على شرائهل ،فنحصل على نسخ
من النترنت تكون مهكرة ويمكننل اساخدامهم بدون دف أي ش يء ..فمل حكم القيلم بهذا األمر (تنزيل البرامج
املهكرة وتنصيبهل)؟ ومل حكم اساخدام هذه البرامج التي نصبنلهل على حواسيبنل اِلن؟ هل يمكننل اساخدامهل؟
اجلواب :إذا كلن من يملكهل محترم امللل ل يجوز .وإل فيجوز.
أحمد الحسن

السؤال :755 /سؤال :يل مولي حول الخيرة املسملة بخيرة اإلملم الصلدق (عليه السالم) (كالب صغير اسمه
خيرة اإلملم الصلدق عليه السالم) هل نعمل بهل يل مولي ام ل نعمل بهل ،وتصدق علينل ان هللا يجزي
املاصدعين.
اجلواب :يجوز أن تعمل بهل وبغيرهل ،وفقكم هللا وسدد خطلكم.
أحمد الحسن

السؤال :756 /هل يجوز ل :تأخير الزواج م العلم بأني امالك بعض امللل ولكني طللب ف :الجلمعة
الاكنولوجية ببغداد عسم الهندسة املدنية املرحلة الثللثة وانل (واعوذ بلهلل عز وجل من األنل) من مدينة بلد
ً
السيد محمد (عليه السالم) ول أمالك سكنل ف :بغداد وأريد الناظلر لحين ترتيب وإكملل كل ماطلبلت الحيلة.
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اجلواب :يجوز ،وأسأل هللا أن يوفقك ويسدد خطل َ ويكاب لك النجلح وأن يرزعك زوجة مؤمنة ذات
دين وذرية صللحة.
أحمد الحسن

السؤال :757 /هل يجوز أن تكون خطبال صالة الجمعة ف :مكلن والصالة ف :مكلن آخر ,أمل ف :غرفة أخرى
من نفس البيت أو ف :بيت مجلور ؟
اجلواب :إذا كلن يصدق عليه أنه مكلن آخر ل يجوز ،أمل إذا كلنل مفاوحلن على بعضهمل كأن يكون مل
يفصلهمل فقط بلب فيجوز.
أحمد الحسن

السؤال :758 /سألخص مل نواجهه من مشلكل على شكل نقلط
 .1مراعبة الفجر واملغرب يصعب علينل بسبب الجواء املنلخية.
 .2حتى لو تم مراعبة الفجر واملغرب ليوم واحد  ..يصعب علينل العاملد عليه بللنسبة لليوم الثلني وذلك
بسبب كل يوم ( يزداد الوعت  3دعلئق او ينقص حسب املوسم).
 .3كنل نعامد على األوعلت املوجودة ف :موع (مجم أهل البيت) الالب لبعض املتشيعة ولكن وجدنل
اخاالف كبير ف :األوعلت وخلصة بعد تغيير الوعت الصيفي إلى شاوي أو العكس ،بحيث أحيلنل يغيرون وعت
الظهر ول يام تغيير وعت املغرب او العكس والخ  ..اي اخاالفلت كبيرة ول اثق بأوعلتهم.
 .4كونه يصعب علينل تعيين وعت املغرب ووعت الفجر هل يمكننل العاملد على (الشروق والغروب)
املوجود ف :الصحف العلمة؟؟ م العلم ان الصحف اجنبية ول اعرف كيفية حسلبلتهم .اذا نعامد على
الشروق ف :الصحف يمكننل حسلب  90دعيقة ولكن ملذا عن الغروب؟؟
 .5الخاالف مل بين الشالء والصيف كبير جدا  ..بحيث ف :الصيف يكون طول النهلر مل يقلرب  22سلع ورب
 ..املشكلة ف :شهر رمضلن املبلر َ (الفترة مل بين الفطلر والمسل َ ل تاجلوز السلعاين) ممل يمن حصول الظالم
بشكل تلم  ..بل احيلنل تبقى السملء مضيئة كأنه وعت العصر.
ً
اجلواب :أسأل هللا أن يوفقكم ويسدد خطلكم ،يجب أن تعلموا إن هللا ل يكلف نفسل إل وسعهل فلن
يحلسبكم هللا على تأخير أو تقديم غير ماعمد ف :وعت الصالة ،واإلفطلر واإلمسل َ إن بذلام مل بوسعكم ملعرفة
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َ ْ ُ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
َ
طلعة ل َنل ِب ِه واعف عنل واغ ِفر لنل وارحمنل أنت مولنل فلنصرنل على القو ِم الكل ِف ِرين﴾.
ملعرفة وعت الشروق والغروب يمكنكم العاملد على نشرات املراكز الفلكية العلمية ،والصحف ف :بلد مل
علدة يعامدون على مركز فلكي علمي ف :ذلك البلد ،ويمكنكم سؤالهم عن مصدر معلوملتهم ،ويمكنكم العاملد
عليهل ف :معرفة وعتي الشروق والغروب .والسملء املضيئة بعد الغروب ل تؤثر ف :اعابلر أن هذا هو وعت الليل
ً
حتى لو لم يكن هنل َ ظالم ،ول تؤثر اإلضلءة باحديد الليل والنهلر عندكم بل يحدد الليل والنهلر تبعل للغروب
والشروق والتي تكفيكم ملعرفة أوعلت الصالة واإلفطلر واإلمسل َ ف :بعض أوعلت السنة.
ً
باأن يمكنكم أن تسألوا عن أي ش يء غير واضح ف :الجواب
وهذه مسألة عد أجبتهل سلبقل ،وبعد أن تقرأوهل ِ
كمل يمكنكم السؤال عن أي ش يء آخر ل تجدونه ف :الجواب.
أحمد الحسن

السؤال :759 /الصالة ف :القطب واألملكن التي ل تشرق بهل الشمس لفترة من الزمن ،أو التي تشرق بهل
الشمس لفترة من الزمن دون أن تغيب ،أو التي تشرق بهل لفترة وجيزة الخ ،كيف تكون؟
اجلواب :بللنسبة للصالة ف :األملكن املذكورة
إن تميز عنده شروق وغروب صحيحلن كليلن ،أي م ظالم وضوء وفجر صلدق فيعمل بحسبهمل كمل مبين
ف :الشرائ .
وإن تميز عنده شروق وغروب ولم ياميز عنده ظالم وضوء (فجر صلدق) عبل الشروق ،فصالة املغرب وعتهل
غروب الشمس ،وصالة الفجر وعتهل من سلعة ونصف عبل شروق الشمس إلى شروعهل ،هذا إن كلن وعت الليل
أو غيلب الشمس أكثر من سلعة ونصف .أمل إن كلن وعت الليل أو غيلب الشمس سلعة ونصف أو أعل ،فصالة
الفجر وعتهل يماد من بعد الغروب ومل يكفي ألداء صالتي املغرب والعشلء إلى مل عبل شروق الشمس ،واإلمسل َ
وعاه إلى مل عبل شروق الشمس ولو بلحظة سواء كلن غروب الشمس سلعة أو عشر سلعلت.
ً
ً
ً
ً
وإن لم ياميز عنده شروق وغروب فهو إمل يكون ليال مسامرا أو نهلرا مسامرا  24سلعة ،وف :كال الحللين
يقسم الوعت إلى  12سلعة نهلر و 12سلعة ليل.
أمل كيف يحددهمل ،أي حدود كل  12سلعة؟
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ففي النهلر املسامر يمكنه أن يحدد مناصف النهلر لليوم من أعلى نقطة لقرص الشمس خالل ذلك اليوم،
فاكون هذه النقطة ه :مناصف النهلر أي مناصف ألـ  12سلعة.
ً
ً
أمل إن كلن ليال مسامرا أي أنه ل يوجد شروق للشمس فيكون الوعت األكثر إضلءة هو مناصف النهلر أي
مناصف ألـ  12سلعة .وهذا مناصف النهلر هو وعت الزوال أي يصل :فيه الظهرين .فوعت صالة الفجر يماد
من عبل الشروق املفروض بسلعة ونصف إلى الشروق .ويصل :املغرب عند وعت الغروب املفروض .والصيلم
يعامد على وعتي طلوع الفجر والغروب أو وعتي صالة الفجر وصالة املغرب.
أحمد الحسن

ً
السؤال :760 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته يل سيدي ومولي أحمد ومكن هللا لك ف :أرضه علجال وعلى
جمي النصلر الكرام.
ً
ً
السؤال مل حكم الكحل إذا كلن سلئال أو نلشفل هل يجوز الوضوء به؟مل حكم من تض الكحل وتقض ي

ً
وعال طويل إلزالة الكحل وعد تفوتهل الصالة وتصليهل عضلء لهذا السبب؟ وتجهد نفسهل على أن ل تجد نقطة
ً
صغيرة جدا تكلد ل ترى ال م التركيز الشديد ويصبُ عندهل احمرار العين ويصلحبه ألم.
مل حكم الكحل املوجود داخل الجفن (مكلن الاقلء الجفنين العلى والسفل) هل تجب ازالاه للوضوء؟

واعذرنل يل سيدي على تقصيرنل ف :جنب هللا عز وجل وحقك وجزاكم هللا خير وايد َ هللا بنصره علجال

ً
عريبل ،وصلى هللا عليك وعلى آلك.

املرسل حسن  -السعودية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
ً
ً
الكحل سواء كلن سلئال أم نلشفل ل يضر بصحة الوضوء إل إذا تعدى منطقة رموش العين بصورة خلرجة
عن العادال ،ولو وض الكحل بللصورة الطبيعية فال يجب إزالاه للوضوء.
أحمد الحسن
 1433هـ
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السؤال :761 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل ِ على محمد وال محمد الئمة
ً
واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم يل آل محمد أسئل هللا ان يمكن لك يل حبيب علوبنل ونور عيوننل يل سيدي ومولي يل احمد.
سؤال سيدي وانام اعلم فلن تجيبوا فلنام اكرم الكرملء وان تركاوا الجلبه انام اعلم بلملصلحة وبمل
يصلحنل وسلمنل ألمر َ ،هل السالم بعد الصالة (املصلفحة) هو من السنه ام بدعة ام ملذا سيدي ومولي
واسلل هللا ان يمكن لكم يل آل محمد ارجوا الجلبة من سيدي ومولي أحمد.
املرسل أبو زين العلبدين  -البصرة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
عمومل يساحب مصلفحة املؤمن والدعلء له وخصوصل عند أداء الطلعلت كللصيلم والصالة وزيلرة أوليلء
هللا؛ ولهذا يساحب مصلفحة املصلين املؤمنين عن يمين ويسلر املصل :والابر َ بمصلفحتهم والدعلء لهم
بللقبول بعد إتملمهم الصالة.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :762 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته أريد الهجرة من سويسرا إلى مصر .ملذا يوجد عندي ف:
سويسرا ؟ أمي ،أخ ،:زوجتي ،أطفلل ،:شقة مؤجرة ووظيفة دائمة.
ملذا يوجد لدي ف :مصر ؟ مجام من أنصلر هللا الذين اعرفهم وأحبهم والذين يعلموني الكثير أفضل من
املكلن الذي أعيم فيه ،مكلن أعيش فيه وأملرس ديني بعرعالت أعل ممل أنل حلليل ،ولدي بعض من امللل الذي
ادخرته يمكنني أن أعيش منه لفترة معينة ،ان شلء هللا والحمد هلل.
يمكنني أيضل أن أشتري شقة أو بيت ف :مصر .يمكنني أن أكون ف :مكلن أفضل ويرض ي هللا أكثر .هللا
العللم.
ف :وضع :الحلل ،:أنل علق بخصوص إمكلنية هجرتي بسبب علة علمي وفهمي ألحكلم السالم .ملذا لو أن
زوجتي أو أمي مثال يعلرضوني بخصوص الناقلل وسببي ف :الرحيل؟ هل لديهم حق عل :؟ أو إذا زوجتي عللت ل:
"أذهب وحد َ لن أتبعك ،هنل أطفلل :لديهم مدارسهم ،وزوج :لديه شغله ،ولكن ف :مصر ل أعلم إذا لدينل كل
ذلك" ،ممل يعني أنني سأضطر لتر َ أطفلل :لهل ،هل يجب أن أبقى معهل وأصبر ؟
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مل ه :واجبلتي اتجله زوجتي واطفلل :إذا تطلقت (وذهبت وحيدا الى مصر) ،هل يجب عل :أن أوفر
احايلجلتهم ؟
بلر َ هللا بك لجعل هذه األمور واضحة ل :ان شلء هللا ،اللهم صل :على محمد وال محمد األئمة واملهديين
ً
ً
وسلم تسليمل كثيرا.
املرسل جبرائيل  -سويسرا

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
األفضل لك اِلن أن تبقى ف :بلد َ الذي أنت فيه سويسرا وأن تاعلم دينك بللقراءة والساعلنة بإخوتك
ً
ً
املؤمنين عن طريق النترنت أو السفر لهم وعضلء إجلزة معهم عندمل تاوفر لك الفرصة وشيئل فشيئل إن شلء
ً
هللا ساعرف دينك الحق بللافصيل ،وأنل عبد هللا وأخوكم وصديقكم وخلدمكم أنصلر هللا جميعل وفقكم هللا لم
آتي ألهدم بيوت النلس وعالعلتهم الجاملعية بل أتيت ألبني اإلنسلن وأعرفه بحقيقاه إن أراد املعرفة ليصل إلى
هللا ويكون رسول هللا وسفيره ف :خلقه ،ومل أطلبه منكم ف :هذه الفترة هو أن تاعلموا الدين الحق وتكونوا رسل
هللا إلى أعربلئكم وإلى مجامعلتكم ،وأرجو أن تحلفظوا على عوائلكم وعلى أبنلئكم وتربوهم تربية إلهية صحيحة،
وتعلموهم ذكر هللا وطلعاه سبحلنه والاخلق بلألخالق اإللهية.
واعلموا أن الزواج وبنلء العلئلة وأن تكون العالعة ماملسكة بين الزوجين ويسودهل الحب واملودة أمور
يريدهل هللا؛ ألنهل تؤدي إلى تحصين املجام اإلنسلني من الفسلد األخالق ،:أمل العزوبة والطالق وهدم العلئلة
وأن تكون العالعة بين الزوجين بلردة أو ماوترة فهذه أمور ل يريدهل هللا؛ ألنهل تؤدي إلى هدم املجام اإلنسلني
ً
أخالعيل ونشر الفسلد ف :األرض ،فيل أيهل املؤمنون ابدأوا زوجلتكم بلإلحسلن والرحمة واملحبة والكلمة الطيبة
وفقكم هللا.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :763 /بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
هل يجوز لبس القالدة للرجلل؟ بعض األخوة عللوا إنه ل يجوز ألنه تشبه بللنسلء  ..هل هذا صحيُ؟
ً
جزاكم هللا خيرا.

اجلواب املنري عرب األثري  /اجلزء السابع 99 .........................................................................................................................................
املرسل أرديجلن  -الوليلت املاحدة المريكية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز لبس القالدة للرجلل ،وإذا أراد الرجل أن يلبس عالدة فيساحب أن تكون عالدة من فضة أو حجر
يكاب فيهل ذكر هللا أو آية من القرآن ،ويساحب أن تلبس املرأة عالدة من ذهب يكاب فيهل ذكر هللا أو آية من
القرآن.
أحمد الحسن
 1433هـ

ً
السؤال :764 /هل يجوز أن أكون شلهدا أو أعوم بعقد زواج نلس غير أنصلر وشهود آخرين غير أنصلر
كذلك م مراعلة األحكلم الشرعية لإلملم أحمد الحسن (عليه السالم)؟
املرسل أحمد  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :765 /بسم هللا الرحمن الرحيم  ،والحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل :على محمد وآل محمد األئمة
ً
واملهديين وسلم تسليمل.
ملذا نفعل إذا شريك حيلتنل يرفض ونلكر لإلملم؟
?what should one do if his/her spouse rejects the Imam
املرسل إيملن صللح  -امريكل

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.

 ........................................................................................................................... ...................... 100إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

أصبروا وفقكم هللا حتى يحكم هللا وهو أرحم الراحمين ،ولعل هللا يكاب الهداية لبعض النلس ولو بعد
حين.
أحمد الحسن
 1433هـ

ً
السؤال :766 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليك سيدي ومولي علئم آل محمد (عليه السالم) ويملنيهم ،هذا سؤال من أحد الخوة األنصلر
ً
ً
هل يرث الحفلد جدهم عند وفلته علمل أن األب ماوف :عبل الجد  ....وأيضل زوجة البن املاوف :التي ليس
ً
لديهل أطفلل منه هل ترث شيئل من الجد عند وفلته ؟
املرسل رائد  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الحفلد الذين توف :والدهم ف :حيلة أبيه ل يرثون الجد إذا كلن له أولد أو بنلت أحيلء ،وزوجة البن ل ترث
أبيه.
أحمد الحسن
 1433ه

السؤال :767 /الجلموس والبقر والغنم مل هو الش يء الذي ل يجوز أكله منهل ،وبعض النلس يأكلون الطحلل
ألجل الشفلء هل يجوز؟
املرسل هلدي (أبو حسن)  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل يجوز أكل الدم والطحلل واألعضلء الانلسلية واملثلنة والغضلريف والنخلع الشوكي ،ويكره أكل الكلياين،
ويساحب األكل من الكافين.
أحمد الحسن
 1433هـ
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السؤال :768 /سيدي كمل ذكرت لك إني عصلب وإخواني األنصلر ينذرون ذبلئُ وعقيقة والضحية فنحن
نجم املبللغ ونشتري واحدة أو أكثر حسب امللل الذي نجمعه لكي تصبُ كمية تكفي للاوزي على عوائل النصلر
فهنل املشكلة عند الذبُ ل أعرف أنويهل إلى أي إملم وإن كلنت عقيقة لم أذكر اسم صلحبهل ،وهل يجوز الذبُ
بأي سكين كلن نوعهل؟ أثقلت عليك سيدي بأسئلتي.
املرسل هلدي (أبو حسن)  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز الذبُ بسكين حديد حلدة ،ول إشكلل إذا كلنت السكين من سبيكة فيهل نسبة من الحديد كمل هو
حلل السكلكين املوجود ف :األسواق .وبللنسبة للنذر والعقيقة ل يجب أن تنوي عند الذبُ وعط األوداج أن
هذه الذبيحة للنذر الفالني أو هذه عقيقة لفالن بل تكفي نية صلحب النذر أو العقيقة عند إعطلئك امللل
لتشتري له الذبيحة.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :769 /سيدي اعذرني على هذا السؤال لكني أريد أن أفهم أطفلل األنصلر الذين وصلوا سن البلوغ
هل يجب عليهم غسل الاوبة ،وعندي بنت دخلت ف :الثلمنة هل يجب عليهل غسل الاوبة ؟ والسالم عليكم
ورحمه هللا وبركلته.
املرسل هلدي (أبو حسن)  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الصغير الذي لم يبلغ ل تجب عليه العبلدات ،وبعد البلوغ يجب عليه أداء الواجبلت كللصالة والصيلم
ً
واألغسلل الواجبة .وبللنسبة لغسل الاوبة فهو ملن لم يكن يعرف الحق ثم عرفه وليس واجبل على الصغير إذا
بلغ ملجرد بلوغه.
أحمد الحسن
 1433هـ
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السؤال :770 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته والصالة والسالم على سيدنل محمد واله الطيبين
ً
الطلهرين من األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
كثر الحديث مؤخرا عن هذا الفيلم املس يء للرسول الكريم (صلى هللا عليه وآله) ,ملحكم مشلهدة هكذا
أفالم تجسد النبيلء وال البيت سواء كلنت هذه العملل تجسد حيلتهم ودورهم ف :هداية المم او كلنت تس يء
لهم (عليهم السالم)؟
املرسل أبو شعيب النصلري  -املغرب

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
تجسيد املعصومين إذا لم يكن فيه توهين لهم أو كذب عليهم فال بأس به خصوصل إذا كلن الفلم يظهر
محلسن أفعللهم وأعوالهم ويحث النلس على اإليملن بهم.
أمل األفالم التي تس يء لهم فلألفضل تر َ مشلهدتهل إل عند الضرورة مثل الرد عليهل أو اتخلذ موعف ً
بنلء
على محاواهل.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :771 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العلملين اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة
ً
واملهديين وسلم تسليمل.
مل حكم شراء سلعة بأموال مزورة م علم املشتري بأنهل مزورة ؟ ول يعرف البلئ ويجهل إعلماه (البلئ كلن
ً
ً
ً
ماجول) .شكرا جزيال.
املرسل شيخ عدنلن العلصمي  -العراق /واسط

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل يجوز.
أحمد الحسن
 1433هـ
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السؤال :772 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،ل حول ول عوة إل بلهلل العل :العظيم ،اللهم صل على محمد وآل
ً
محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
إلى اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) ،مكن هللا له ف :األرض وعجل فرج محمد وآل محمد (عليهم
السالم).
هل الاطعيم (اللقلح) يجوز؟ هنل َ الكثير من أنواع اللقلح التي تحاوي على ملدة الثيميروسلل السلمة
ومواد ضلرة أخرى .فمل هو الحكم بللنسبة للطبيب الذي يعطي اللقلح لآلخرين وبللنسبة للذي يسالم اللقلح،
ً
ً
خصوصل األطفلل ،علمل أنه يحاوي املواد السلمة والضلرة؟
املرسل أم أيوب  -الوليلت املاحدة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز للطبيب إعطلء اللقلحلت للكبلر والصغلر مل دامت لقلحلت تم فحصهل وثبتت منفعتهل وأنهل صللحة
لالساعملل البشري.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :773 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،ل حول ول عوة إل بلهلل العل :العظيم ،اللهم صل على محمد وال
ً
محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
إلى اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) ،مكن هللا له ف :األرض وعجل فرج محمد وآل محمد (عليهم
السالم).
هل يجوز الحافلظ بلألفعى كحيوان أليف ف :البيت؟ وهل هنل َ حيوانلت ل يجوز الحافلظ بهل كحيوانلت
أليفة ف :البيت أو نجسة غير الكالب؟
املرسل أم أيوب  -الوليلت املاحدة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز الحافلظ بحيوان أليف ف :البيت ،ويساحب الحافلظ بللطيور واألسمل َ والسالحف لدف ضرر
ً
بعض الجن الضلر وخصوصل عن األطفلل ،وبللنسبة للكلب يجوز الحافلظ به لغرض الحراسة أو الرع :أو
صيد.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :774 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،ل حول ول عوة إل بلهلل العل :العظيم ،اللهم صل على محمد وآل
ً
محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
إلى اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) ،مكن هللا له ف :األرض وعجل فرج محمد وآل محمد (عليه السالم).
ف :حقل الطب ،هنل َ الكثير من اململرسلت املطلوبة من طالب كليلت الطب التي عد تضر بلملريض سواء
ً
على األمد الطويل أو القصير ،وهذه اململرسلت شلئعة أيضل .على سبيل املثلل ،ف :طب األسنلن ،ياعلم الطللب
أن حشو امللغم غير ضلر بينمل ف :الواع هو يحاوي على الزئبق ،وهو سلم ويؤثر على صحة النسلن مل إن بقي
ف :فمه ولم يزال .طللب طب األسنلن ُيطلب منه أن يساخدم هذا الحشو على املرض ى ف :كلية الطب م أنه
ً
ً
يوجد حلول بديلة غير سلمة .وأيضل ،طبيب األطفلل مطلوب منه أن يعطي اللقلح لألطفلل وهو أيضل فيه مواد
سلمة مثل الثيميروسلل.
مل الواجب على املرء أن يفعله إذا أراد أن يملرس مهنة ،وف :دراستهل ُيطلب منه أن يؤدي هذه اململرسلت
الضلرة ؟ هل الغلية تبرر الوسيلة ؟ إذا أراد شخص أن يملرس مهنة كللذين ذكرتهمل ،ل بد أن يفعل هذه
األشيلء التي تؤذي النلس أذى حقيقي ،وإذا اعترض الطللب على هذه اململرسلت فهو ليس بيده خيلر وعد ُيطرد
من الدراسة.
هل يجوز للطللب أن يسامر ف :دراسة الاخصص ف :هذه الحللة التي ذكرتهل ،أم هل يتركه ويدرس ش يء
آخر ليس فيه هكذا اشكلل؟
املرسل أم أيوب  -الوليلت املاحدة

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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وفقك هللا وسدد خطل َ ،املسيرة العلمة للطب الحديث نلفعة ألجسلم النلس ولول هذه اللقلحلت
ً
والعالجلت الكيميلئية التي عد تحمل بعض الضرر أحيلنل ملل وصل عدد سكلن األرض إلى سبعة مليلرات ،ووجود
مواد ضلرة ف :عالج معين ل يلغ :الفلئدة ول يعني وجوب المانلع عنه فكثير من األغذية التي نتنلولهل تحاوي
على سموم علتلة؛ ولهذا نحن نحالج الكبد والكلية واملخرج للاخلص من هذه املواد السلمة ولكننل ل نمان عن
تنلول الغذاء ،فللطب يجوز تعلمه ف :كليلت الطب وفق املقررات التي وضعهل املاخصصون من أسلتذة كليلت
ً
الطب ،ويجوز مملرساه أيضل ،واساعملل األدوية والعالجلت حتى وإن كلنت تحمل بعض الضرر املحامل إلى
جنب الفلئدة التي تؤديهل.
ويجوز إجراء الاجلرب العالجية على البشر عند الضرورة حتى وإن كلن هنل َ احاملل أن تسبب الاجربة
املوت ،ولكن برضل املريض املابرع لخوض الاجربة كاجلرب العالج الجيني للهيموفيليل أو السرطلن ومل شلبه.
ويجوز إجراء الاجلرب على الخاليل الجذعية الجنينية حتى وإن تسبب األمر بقال األجنة بشرط أن تكون
األجنة عبلرة عن أجنة اسانسلخ من مابرعين وأن تكون ف :األيلم األولى وعبل أن يأخذ الجنين بللاصور ،ول
يجوز اساخدام أجنة من تلقيُ حيمن لبويضة.
ويجوز صن أجزاء جسم اإلنسلن كللكبد والقلب والعين ف :املخابر من خاليل جذعية جنينية مأخوذة من
جنين مسانسخ من شخص وتركيبهل له نفسه.
أحمد الحسن
 1433هـ

ً
السؤال :775 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته سيدي ومولي أحمد الحسن ،أسأل هللا أن يثبانل على ولياكم ونصرتكم
ويكابنل من املستشهدين بين يديكم برحماه وهو أرحم الراحمين.
بللنسبة لنل من غير العرب ،الذهلب الى مكة ألداء الحج أمر صعباه علينل الحكومة السعودية ،من حيث
عدم توفير تأشيرات السفر واملطللبة بشهلدات كثيرة وغيرهل .أضف الى ذلك أنه يكلف الكثير من امللل الذي
سيذهب الى تمويل حكومة إجرامية وغير شرعية تعبد أصنلم هذا الزملن وترتكب املحرملت .ولهذا ،ل يوجد
ً
طريقة لنل ململرسة الحج ف :الزمن الحلل :بشكل صلئب وبطريق حالل ،حتى وإن عينل شخصل آخر ينوب عنل
بللحج ،ل يمكن عمل هذا من دون املسلهمة ف :تمويل نظلم فلسد ماحكم به من عبل لصوص.
سؤال :لإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) هو
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هل هنل َ زيلرة نساطي أن نؤديهل أو نؤدي فيهل مراسم الحج ف :موسم الحج ،وذات ثواب يعلدل ثواب
الحج الفعل ،:من دون الذهلب الى مكة ،هنل ف :الغرب أو ف :سلئر بالد العللم؟
املرسل سيد عبدهللا  -املغرب

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الحج واجب ،ولكن إن لم تامكن من الحج وتريد أداء عمل وطلعة تحصل منهل األجر والثواب ف :أيلم الحج
فعليك بزيلرة الحسين (عليه السالم).
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :776 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
هل يجوز تركيب خصل الشعر سواء ثلبت أو غير ثلبت بللنسبة للمرأة؟
املرسل أم عبد املجيد  -الكويت

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :777 /السالم عليكم والصالة والسالم على سيدنل محمد وآل بياه الطيبين الطلهرين من األئمة
واملهديين.
مل حكم أكل الرخويلت من األسمل َ كللخطبوط؟
املرسل شعيب املغربي

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ل يجوز.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :778 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل :على محمد وال محمد األئمة و املهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم و رحمة هللا و بركلته
?Is it permissible to give(in charity) to anyone who asks and is in need, even if he is an idolater
ً
هل يجوز إعطلء الصدعة ألي سلئل ومحالج حتى وإن كلن وثنيل؟
املرسل عبد البلسط  -الهند

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز ،ويساحب أن تحسن ألهلك وتبرهم حتى وإن كلنوا غير مؤمنين.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :779 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل :على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
الحمد هلل الذي هدانل لهذا ومل كنل لنهادي لول أن هدانل هللا ،مولي خلدمك املذنب لديه البعض من
األسللة
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Is it permissible to kill the beings which harm us like mosquitoes, snakes etc. My master what is
?reason of the pain and the killing that they endure
هل يجوز عال الكلئنلت املضرة كللبعوضة واألفلع .:يل مولي مل سبب األلم والقال الذي ياحملوه؟
املرسل عبدالبلسط  -الهند

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
يجوز عال البعوض إذا كنت ترى أنه يسبب نقل املالريل مثال ،ويجوز رش املبيدات لقال الحشرات التي
تالف املحلصيل الزراعية ،ويجوز عال القوارض الضلرة للمحلصيل ،ولكن يكره عال الحيوان الضلر بدون
ً
ً
سبب فلألفعى السلمة مثال ل يجوز عالهل إذا كلنت ف :البرية أو ف :الغلبة وه :ل تؤذي أحدا ،وحتى لو وجدت
األفعى الضلرة ف :مكلن عريب من النلس فلألفضل أن يقوم مخاص بصيدهل وإبعلدهل عن مكلن سكن النلس،
ولكن لو صعب عليك األمر فقالهل ل إشكلل فيه.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :780 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل :على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته ،الحمد هلل الذي هدانل لهذا ومل كنل لنهادي لول أن هدانل هللا مولي
خلدمك املذنب لديه البعض من السللة
Is it necessary to have an official Muslim identity as my master i still dont have one and i fear for
my parents have threatened to end their lives if they ever find out that I've become a muslim (My
parents are idolaters and from Hindu background)? My master is the official identity required when
?this sinful servant is ready to die for your cause with the body and the self
هل من الضروري أن يكون لدي هوية (مسلم) رسمية فيل مولي ل يوجد لدي هوية إسالمية وأخلف على
أهل :فقد هددوا بأن يناحروا إذا اكتشفوا أنني أصبحت مسلم (أهل :وثنيين ومن الهندوس)؟ يل مولي هل
الهوية الرسمية أمر مطلوب ف :حين أن هذا الخلدم املذنب مساعد لدف حيلته ألجلك بجسده وروحه؟
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اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ل يجب أن تكون لديك هوية رسمية من الدولة مكاوب فيهل دينك وأنك مسلم خصوصل إذا كلن هذا األمر
يتسبب لك بأذى أو ألعلربك ،ويكفي كونك مسلم مؤمن بللحق وتشهد للحق الذي آمنت به.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :781 /بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
هل يجوز إعطلء الرشوة لغرض الاعيين ف :وزارة التربية العراعية؟
املرسل زينب  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
الذي يأخذ الرشوة فهو يأكل ف :بطنه نلرا ،أمل الذي يعطيهل مضطرا ليعمل ويعيش فال إشكلل عليه.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :782 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،وصلى هللا على خير خلقه محمد وآله األئمة واملهديين وسلم
ً
ً
تسليمل كثيرا.
السالم عليك يل علئم آل محمد ويملنيهم وسليل العترة الطلهرة السالم عليكم أهل بيت النبوة
ومعدن الرسللة ومهبط الوح :والانزيل يل حجة هللا وبن حجاه.
سيد الكريم أحد الشخلص لم يؤمن بللدعوة بعد كلفني أن أوصل لكم هذا السؤال ويريد أن يكون دليل
إيملنه بللدعوة املبلركة هو الدليل العلمي من خالل جوابكم على سؤاله ،أنقل نص كالمه بدون زيلد
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بسم هللا الرحمن الرحيم ف :يوم مقداره ألف سنة ممل تعدون صدق هللا العل :العظيم .أثبت العلم
الحديث بوجود كوكب اليوم فيه يعلدل ألف سنة من الاوعيت األرض ي
السؤال وكلن املكلف على ظهر هذا الكوكب الذي يعلدل اليوم الواحد فيه ألف سنة صالته كيف تكون
ً
هل يصل :أم ل؛ ألنه فترة الفجر إلى الظهر ساكون أكثر من  400سنة تقريبل وثالث مئة سنة إلى املغرب  :صالته
ً
كيف تكون وهل ه :عصر أم تملم وأين ياجه ف :القبلة وهل يصوم وكيف سيكون صيلمه .علمل إذا كلن غير
علرف للوعت وعلرف بحلول شهر الصوم ،هذا ولكم األجر والثواب أفاونل مأجورين.
املرسل عالء حسين  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
عندمل يكون هنل َ مكلفون ف :كواكب أخرى ف :الكون الواس فلهلل سبحلنه الذي بعث ألهل األرض رسال
ً
يبعث لهم رسال يعرفونهم تكلليفهم وعبلداتهم التي ربمل ل تشتر َ م عبلدات األرض بش يء سوى كونهل ذكر هلل
والسع :ملعرفاه سبحلنه.
أحمد الحسن
 1433هـ

السؤال :783 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل :على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم و رحمة هللا و بركلته
مولي هل الكفير أو الفطر الهندي حالل؟
املرسل زهرا  -امللنيل

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
حالل ويجوز تنلوله.
أحمد الحسن
 1433هـ
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السؤال :784 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
رجل يعمل اجيرا لدى تلجر؛ عوام عمله على مكلمللت الزبلئن وارسلل البضلئ لهم والجير والالجر مافقلن
على اجره الجير اسبوعيل والعمل جلر على مل يرام ،وبعد سنة طلب الجير زيلده ف :اجرته؛ فالكأ الالجر بأن
الربُ عل كثيرا وان السبب هو اهملل الجير ورفض الجير القول بإهملله فلتفقل ان يأتي اجيرا اخر يدير العمل ؛
ويعمل الجير الول عمال اخر لدى نفس الالجر سلم الجير عمله لالجير الثلني مناظرا عمله الجديد ال ان
الالجر نقض وعده له وبعد شهر فكر الجير الول ان يعمل نفس العمل ولكن لنفسه ل للالجر وعند مبلشرته
بيومين جلءه تلفون من الالجر علل (ان الجير الثلني سلمني رب املبلغ الذي كنت اسالمه منك واريد ان تعود
للعمل فرض الجير الول شروطه فرفضهل الالجر وانتهت املكلمله ،السؤال الن
 .1هل من حق الجير اذا كلن مامكنل ان يفاُ نفس عمل الالجر ف :السوق؟
 .2هل من حق الجير ان ياصل بللزبلئن الذين يعرفهم من خالل عمله م الالجر؟

ً
 .3اذا كلن الزبون الذي م الالجر جلء بنفسه الى عرض تجلرة الجير فهل لألجير ان يقبله زبونل.
 .4اذا تضرر الالجر من تجلرة هذا الجير فهل يجوز للالجر ان يكيد الضرر لالجير بعيدا عن عواعد
السالم.
 .5كلن الجير والالجر اصدعلء واعزاء جدا امل الن فللحلل يخالف فمل ه :مشورتكم لهمل.
جزاكم هللا خير الجزاء ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل أبو محمد  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ج س  /1يجوز.
ج س  /2يجوز.
ج س  /3يجوز.
ج س  /4ل يجوز.
ج س  /5أن ياصللحل ،وإن كلن كل منهمل يعمل نفس العمل فيمكنهمل أن يرتبل عملهمل ويافقلن على مل
يعود بللنف على كليهمل.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
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أحمد الحسن
جملدي اِلخرة  1432 /هـ

السؤال :785 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته؛ فقد ارسلت سلبقل ولم احظ بلجلبه ،اعيد سؤال :وهو مل
هو حكم اساخدام الكريملت التي تحوي مركب الكولجين؟ او حقن الجسم بحقن الكولجين؟ ولكم جزيل
الشكر.
املرسل ummohammed

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز اساعملله.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

ً
السؤال :786 /اللهم صل :على محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أثنلء الابليغ ف :أحدى املناديلت األجنبية  ..سأل أحدهم عن مصدر األخذ بلألحكلم الفقهية ان لم تكن من
املراج  ..فقلت له عن اليملني (عليه السالم) ،واذا لديه سؤال فقهي فيكابه وان شلء هللا نجيبه.
ً
هذه األسئلة عد ترجمت الى العربية أرجو منكم اإلجلبة عنهل جزاكم هللا خيرا بأسرع وعت
 .1هل هو مساحب او مكروه لبس األسود طوال السنة؟
 .2مل هو رأي السيد أحمد الحسن بللاطبير؟
 .3مل هو رأيه بللنقلب؟
 .4كنت اتصفُ املوع ولحظت ف :املنادى أنه يوجد شخص سأل عن الشهلدة الثللثة ف:
الذان /العلمة (أشهد أن عليل ول :هللا) .هل أحمد الحسن يعرف اذا كلن الئمة (عليهم السالم)
يقولون ذلك ف :الذان /العلمة او هل النبي (صلى هللا عليه وآله) سمُ بذلك؟
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بعض األجوبة موجودة ولكن لم تنشر فال أدري إذا يسمُ بنشرهل لذلك هذه كل األسئلة وبلناظلر اإلجلبة
هللا يوفقكم لكل خير ويبلر َ بأعمللكم ف :نصرة يملني آل محمد عليه وعلى أبلئه وأهل بياه وذرياه أفضل
الصالة والسالم.
املرسل زينب الشمري  -العراق /بغداد

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
ج س /1ليس مساحبل ول مكروهل لبس السواد طوال السنة ولكن املساحب أن يهام اإلنسلن بنظلفة
ملبسه.
ً
ً
ً
ج س /2الاطبير بحد ذاته إذا كلن جرحل بسيطل إلخراج الدم فقط ولم يكن يسبب ضررا للمؤمن جلئز،
ً
ولكن إذا كلن سببل لانفير النلس البسطلء عن اإلسالم أو للقدح ف :اإلسالم فهو غير جلئز ،وهذا هو مل يحصل
ً
ً
هذه األيلم ،فللذي يريد الاطبير يمكنه أن يفعل هذا ف :بياه وبعيدا عن أعين النلس ،وهذا أيضل أفضل له
ً
ً
ليكون عمله مخلصل هلل إن كلن فعال يطلب بللعمل وجه هللا ،أمل من يفعلون هذا بصورة منظمة وجملعية
ً
وأملم النلس البسطلء وخصوصل املخللفين وغير املسلمين فهم يسببون تنفير النلس عن اإلسالم وبهذا يكون
ً
عملهم محرمل.
ج س /3النقلب جلئز ولكنه غير واجب.
ج س /4الشهلدة ف :األذان للحجج تكون عند بعثهم فللشهلدة لعل :وولده (عليهم السالم) وعتهل هو عندمل
ً
تسلم عل( :عليه السالم) الخالفة اإللهية بعد وفلة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) .أمل كونهم تجنبوا أمورا من
ً
ً
الشريعة أو شرعوا أمورا للاقية وتجنيب شيعتهم الضرر والقال فهذا ل يغير من كونهل أمورا شرعية ،لقد كلن
األئمة (عليهم السالم) ف :تقية حتى أنهم كلنوا ف :أوعلت يضطرون لإلفطلر ف :آخر يوم من شهر رمضلن ملوافقة
إفطلر الحلكم الجلئر.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

ً
السؤال :787 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم على بقية آل محمد ورحمة هللا وبركلته.
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سيدي يل بن رسول هللا انل خجل ان ارسل هذا السؤال لعلمي بلن ظرفك ومل تمر به غلية ف :الصعوبة
اسلل هللا ان يديم وجود َ ويجعلنل وعلءا لك يل بن رسول هللا توسل :لك ان ل تنسلني من بركة دعواتكم وانت
كذلك ولكن مل نمر به ف :بعض الحيلن يشغلنل عن مواكبة السير معكم مولي فبحق امك الطلهرة ان تمن
علينل بنظرة رضل يل بن الطلهرين.
امل السؤال فلرجو من الخوة النصلر ان يكفوني الجواب فهم خير وبركة وهو ماعلق ف :بيث ورثة من ابي
عليه الرحمة وانل وص ي الوالد نحن خمسة اخوة ذكور وبنت واحد واكبر اخواني توف :ف :حيلة والدي رحمهم هللا
وامي كذلك توفيت بعد والدي بسناين تقريبل كيف يكون توزي الورثة وهل ان امي لهل حصة بللورث وكذلك
اخ :الذي توف :ف :حيلة الوالد هل ان اولده يرثون م العملم وكذلك ثلث الوالد كيف يصرف واين هل يدف
لإلملم اليملني ويكون تحت تصرفه علمل ان الوالد والوالدة توفلهم هللا عبل هذه الدعوة املبلركة دعواتي الى هللا
بلن يمكن لكم بللقريب العلجل بمنه وجوده ويجعلنل فداء ووعلء لك يل بن الطلهرين والسالم عليكم ورحمة
هللا وبركلته.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
أسأل هللا أن يوفقكم لكل خير ويسدد خطلكم ويجعل لكم من أمركم فرجل ومخرجل؛ بللنسبة ألخيك الذي
ً
توف :ف :حيلة والد َ ل يرث من أبيه ،ووالدتك ترث من زوجهل (والد َ) ولكن بمل أنهل توفيت أيضل فمل ترثه
يقسم بين ورثتهل ،والظلهر من كالمك أنهل ليس لهل أب وأم أو أبنلء غيركم عند وفلتهل ليشلركوا أبنلءهل وبنتهل؛
ولهذا فللبيت يقسم بين األبنلء األربعة الذكور األحيلء والبنت إن لم يكن هنل َ دين أو أمر يجب إخراجه للوالد
ً
أو الوالدة .وعمومل األفضل لكم أن تكونوا بلرين بوالدكم ووالدتكم وأن تخرجوا ثلث البيت أو ثلث ثمنه وتضعه
ً
أنت فيمل تراه منلسبل مثل إطعلم أيالم أو أرامل أو فقراء أو إيوائهم سدد هللا خطل َ.
أمل حصصكم من البيت أو مل يتبقى منه بعد إخراج الثلث فهي كللالل:
يقسم البيت أو ثمنه إلى تسعة أسهم ويكون لكل واحد من األبنلء األربعة سهمين من التس وللبنت سهم
واحد منهل.
وفقكم هللا وسدد خطلكم ويسر أموركم ملل فيه خير آخرتكم ودنيلكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ
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السؤال :788 /بسم هللا خير السملء والسالم على خير النبيلء محمد وعلى اله واألئمة واملهدين وسلمل
تسليمل اتقدم سيدي بسؤال ال وهو (هل ان حللق اللحية ل تقبل شهلدته بلإلسالم ومل حكم من شهد على
زيجة وهوا حللق للحية هل يعد الزواج لغ وارغب بمعرفة هل حالعة اللحية حرام ام ل ومل هو الجلئز من
حلقهل ان كلن محرمل) ؟ ولكم منل جزيل الشكر وفلئق الحترام وجعلنل هللا من انصلركم املخلصين.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقكم هللا وسدد خطلكم ،حالعة اللحية من اللمم وليست من كبلئر الذنوب التي يعلعب عليهل بللنلر ،نعم
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ
َْ ْ
ش ِإل الل َم َم ِإ َّن َرَّب َك َوا ِس ُ املغ ِف َر ِة
اإلث ِم والفو ِاح
ه :تسبب سلب الاوفيق من اإلنسلن ﴿ال ِذين يجا ِنبون كبل ِئر ِ
ُ ُ ُ َ َ ُ ُّ َ
ْ َ
َ َ
ُ
ُ َ َ َْ ُ ُ ْ ْ َ َ َُ
َ ٌ
َ ْ َْ
ض َوِإذ أ ُنا ْم أ ِج َّنة ِفُ :بطو ِن أ َّم َهل ِتك ْم فال ت َزكوا أ ُنف َسك ْم ُه َو أ ْعل ُم ِب َم ِن
هو أعلم ِبكم ِإذ أنشأكم ِمن األر ِ
ً
َ
َّاتقى﴾[النجم  ،]32واملؤمن عمومل يحكم بعدالاه ول يحكم بفسقه وعدم عدالاه إل إن علم بلرتكلبه كبيرة من
ً
محلرم هللا أو انتهلكه ملحلرم هللا واساخفلفه بهل وكمثلل تسقط عدالاه لو علم أنه شرب خمرا أو ارتكب فلحشة
الزنى ،وتعود عدالاه لو علم أنه تلب من هذه الكبيرة ،ول تسقط عدالاه ملجرد أنه حلق لحياه أو سم غنلء أو
ً
ً
مبلل
مل شلبه من اللمم من املحرملت ،بل لبد أن يكون أيضل يكرر ارتكلب هذا الحرام مساخفل بمحلرم هللا غير ٍ
أنه ياعدى حدود هللا بهذا الفعل.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ

السؤال :789 /ملحكم العمل بمحل لشركة امريكية؟
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ
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السؤال :790 /دائمل أشكك ف :صالتي أعول هل نسيت فرض ام ل او هل نست ان اعرأ اية ام ل واعول هل
خرج مني هواء ام ل هل هدا وسواس ام ملذا ارجو منكم الجلبة ارجوكم.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
إذا كلن كثيرا كمل هو ظلهر من السؤال فيعابر وسواس شيطلني ول يهام به ول يلافت له.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ

السؤال :791 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليك سيدي ومولي يل علئم آل محمد (عليه السالم) أسأل هللا أن يحفظك وأسرتك الطيبة
الطلهرة وينصر َ على أعدائك.
أود السافسلر عن ش يء هل هو حالل أم حرام وأود أن أعرف علة الحرم هل لسافلدة ف :حلل إنهل حرام.
مل حكم اللعب بلعبة الشطرنج إذا كلنت ل تلهيني عن الصالة والفرائض وليست بغرض الرهلن وغيرهل من
ً
األمور وليس اللعب بغرض اإلدملن بل مجرد لقضلء وعت م صلحبي أحيلنل للتسلية فقط ؟
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقك هللا وسدد خطل َ ،لعب الشطرنج جلئز إذا لم يرافقه محرم كللرهلن واملقلمرة ،وفقكم هللا وسدد
خطلكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
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السؤال :792 /السالم عليكم سيدي ومولي اإلملم أحمد الحسن ،اللهم صل على محمد وآل محمد الئمه
ً
واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
توجد لدى بعض البنو َ عندنل ف :السعودية بطلعة يوض بيهل رصيد ملل :من عبل البنك فاعطى للشخص
الذي يريدهل ويسد كل شهر واذا تأخر عن خمسين يومل من اساخدام املبلغ الذي اساخدمه من البطلعة يؤخذ
ً
عليه فلئدة ؟ مل حكم اساخدام هذه البطلعة؟ وشكرا لكم.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
بحسب الفرض املذكور ل إشكلل فيهل؛ أي إذا كلن األصل عدم أخذ فلئدة وإنمل تحسب الفلئدة بعد الاأخر
ف :السداد عن املوعد املحدد للتسديد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ

السؤال :793 /هل يجوز اللعب ف :لعبة كرة البليلرد (ف :البيت أي م اإلخوة)؟
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ

السؤال :794/توجد عدة أسئلة
س 1هل يجوز املالجرة بللاحف التي ل يعلم أنهل مسروعة أم غيرهل؟
ً
ً
ج /يجوز إن كلنت ملكل شخصيل.
س 2يوجد ف :القرآن عالئم ترمز إلى السجود هل تالزم حين القراءة السجود؟
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ج /السجود عند عراءة القرآن فصلاه ف :كالب الشرائ  ،وهذا هو النص الثلنية سجدات القرآن خمس
عشرة .أرب منهل واجبة وه :ف :سورة " ألم " ،و " حم السجدة " و " النجم" ،و " أعرأ بلسم ربك" .وإحدى عشرة
مسنونة وه :ف" :األعراف" ،و "الرعد" و "النحل" و "بني إسرائيل" ،و "مريم" ،و "الحج" ف :موضعين ،و "الفرعلن"
و "النمل" و "ص" ،و "إذا السملء انشقت" .والسجود واجب ف :العزائم األرب  ،للقلرئ واملسام  ،ويساحب
للسلم .
البواق :يساحب على كل حلل .وليس ف :ش يء من السجدات تكبير  ،ول تشهد  ،ول تسليم .ول يشترط فيهل
الطهلرة ،ول اساقبلل القبلة ،ولو نسيهل أتى بهل فيمل بعد.
س 3هل يجوز إجراء عمليلت تجميل ،سواء ف :ذلك الرجلل والنسلء ،كاجميل األنف ومل موجود من أثلر
ف :الوجه؟
ج /يجوز.
ً
ً
ً
س 4وإن كلن إجراء عمليلت الاجميل جلئزا ؛ فهل يجوز ف :األجزاء التي يكون النظر لهل محلال أم مطلقل؟
ج /إذا كلنت عملية الاجميل غير مضطر لهل فالبد من إحراز أن تكون ضمن الحدود الشرعية للنظر
واللمس ،أمل إن اضطر لهل فيجوز م الضطرار وعدم وجود اململثل النظر واللمس.
س 5من اعالد على شرب ملدة التريلق ،ول يساطي تركه بصورة فجلئية ،بل ـ كمل يقول هوـ ل يساطي
ً
تركه أبدا ،ألنه عد أعالد عليه طيلة عشرين سنة ،وهو أنصلري آمن بدعوة الحق وعلم حرماه كمل نقل له
األخوة األنصلر حفظهم هللا تعللى ،فمل ه :وظيفة هذا األخ؟
ج /املخدرات واملسكرات يحرم تنلولهل ،وبللنسبة للمدمن يمكنه أن ياعللج من اإلدملن.
س 6مل حكم الاصفيق بلليدين ف :الحافللت واملواليد التي تقلم ف :ولدات األئمة وغيرهم؟
ج /يجوز.
س 7مل حكم الكشمش الجلف الذي يوض ف :األمراق ويغل :م امللء؟
ج /ل إشكلل فيه.
س 8رجل أنصلري يعمل سلئق ف :شركة ف :كندا ،وينقل ف :سيلرته لحم الخنزير  ،فهل يجوز ذلك؟
ج /يجوز.
س 9هل يجوز لمرأة أنصلرية الزواج من رجل غير مؤمن بدعوة الحق وصلحبهل (عليه السالم)؟
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ً
ج /يجوز إن كلن مسلمل وغير نلصبي ،ولكنه مكروه.
ً
ً
س 10أحد الخوة النصلر ياصرف م أبيه تصرفل سيئل والسبب هو أن ابيه يشامه ويتهمه بكثير من
ً
المور  ،وهو ل يامللك اعصلبه فيس يء ألبيه كثيرا  ،فطلب توجيه سؤال لبيلن الحل ملثل هذه املشكلة؟
ُّ ْ
س َل َك به ع ْل ٌم َف َال ُتط ْع ُه َمل َو َ
َأن ُت ْشر َ َ بي َمل َل ْي َ
الدن َيل
ص ِلح ْب ُه َمل ِف:
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
مر ِجعكم فأن ِبئكم ِبمل كنام تعملو ﴾[لقملن  ،]15فالبد له أن يعلمل

ج /علل تعللى ﴿ َوإن َج َله َد َ
ا َ َعلى
ِ
َ ْ ُ ً َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ ََّ
معروفل وات ِب س ِبيل من أنلب ِإل :ثم ِإل:
والده بلإلحسلن والرحمة ،ول يجوز له أن ياجلوز على والده وإن كلن والده يس يء له أو يؤذيه فليحلول هو أن
ياجنب الحاكل َ بوالده وليحلول الباعلد عن أي ش يء يسبب الاصلدم بينهمل وإن اضطر فليحلول أن يقلل
لقلءه بوالده إلى أعل مل يمكن حتى تاحسن العالعة بينهمل وهللا ول :الاوفيق.
ً
س 11امرأة تقول إنهل طللبة حوزة وتسأل عن الدليل العلمي عن أمر مباالة به ه ،:علمل أنهل سللت فقهلء
آخر الزملن عن الحكم الفقهي لهذه املسللة ،وه :تريد الحكم الفقهي والبيلن العلمي لسبب هذه الظلهرة التي
عندهل ،تقول يحصل عندي خروج هواء بعد الوضوء لكن يكون من القبل ل من الدبر ،فمل هو الحكم
الشرع :ومل هو الاحليل العلمي لهذه الظلهرة؟
ج /الحكم الشرع :إنه ل ينقض الوضوء.
أحمد الحسن

جملدي األول 1431 /هـ ق

السؤال :795 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العلملين ،والصالة والسالم على محمد وآل محمد
ً
األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
السالم على علئم آل محمد عليهم جميعل الاحية والسالم
إن حج الاما ف :إيران يكون بهذه الصورة؛ أن تدف ( 1.000.000ريلل) وتبقى تناظر الى ان يأتي اسمك،
وتمر سنين لحين مج:ء السم ويعلن عنه لكي يذهب إلى الحج ،وف :حللة مج:ء السم يضلف للمبلغ الول
املدفوع ( 7.000.000ريلل) من عبل الدولة بعنوان ربُ ذلك املبلغ اي ( 1.000.000ريلل) التي دفعتهل أول مرة،
ثم تدف البلق :حين اعالن اسمك للحج.
فللسؤال هل املبلغ ( 7.000.000ريلل) التي دفعت بعنوان ربُ املبلغ املودع عندهم ،هل هو حالل أم
حرام.
املرسل عبد الرضل الحميدي
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اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ف :الحللة املذكورة يجوز أخذ املبلغ ،وبللنسبة لألموال التي عند الحكوملت التي تحكم البالد اإلسالمية ه:؛
إمل ملك لإلملم (عليه السالم) أو ملك لعلمة املسلمين.
أحمد الحسن
رجب 1431 /هـ ق

السؤال :796 /شخص من األنصلر عنده اثنين او ثالث عطعه من السالح الذي يحاوي على إجلزة ،ومن
احدى تلك القط سالح يسمى (برنو) وه :مدخرهل بعنوان انهل تحفة ،وبعد دخوله بللدعوى يريد ان يبي هذه
ً
ً
القط ليشتري سالحل يساعد به لنصرة القلئم (عليه السالم) ،فهل يجوز بي تلك القط أم ل  ،علمل ان
بعضهل معد للصيد.
املرسل أبو محمد امليلح:

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز بيعهل إذا كلن يريد إبدالهل بأفضل منهل.
أحمد الحسن
رجب 1431 /هـ ق

السؤال :797 /شخص من األنصلر يريد الاجلرة ،فهل يجوز له الاجلرة م اتبلع املراج ؟
املرسل أبو جعفر السعدي

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يجوز.
أحمد الحسن
رجب 1431 /هـ ق
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ً
السؤال :798 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل :على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم على سيدي ومولي يملني آل محمد صلوات ربي عليهم ورحمة هللا وبركلته
فيمل يل :بعض األسئلة الشرعية من عبل بعض األخوة األنصلر راجين اإلجلبة عليهل من عبلكم نصركم هللا
وأعزكم.
ً
س 1ف :كل سنة يابرع أحد األخوة األنصلر بوليمة أو مبلغ إلى األخوة األنصلر ف :الحسينية تحديدا فهل
يجوز إعطلء املبلغ املذكور إلى من يجده محالج من األنصلر؟
ً
ً
ج /إذا كلن مجرد تبرع فبإمكلنه أن يفعل مل يراه منلسبل ،وإذا كلن سلبقل يعمل وليمة ،فلألفضل أن يجم
ً
أخوته أيضل بوليمة ف :إفطلر أحد أيلم شهر رمضلن.
س 2اذا كلن هنل َ تبرع ألحد األنصلر من األنصلر بمبلغ محدد من عبله وعد زاد املبلغ املابرع به عن املبلغ
املطلوب فهل ..
 .1اعطلئه املبلغ م الزيلدة.
 .2اعطلء املبلغ الزائد الى محالج آخر.
 .3هل يجب أخذ األذن منه إلعطلء املبلغ الزائد الى غيره او الاصرف به ملصللح األنصلر؟
 .4هل يجب أخذ األذن من املابرعين للاصرف بلملبلغ الزائد؟
 .5هل يعطى ملسؤول املللية للاصرف به؟
ج /بمل إن املابرعين تبرعوا لهذا الشخص فللصحيُ أن يؤخذ اإلذن منه ف :الزائد لصرفة ف :حلجة محالج
آخر من املؤمنين.
س 3أنصلري يعمل ف :مؤسسة حكومية مدنية .يقول هل يمكنني أخذ إجلزة شهر كلمل ف :رمضلن لغرض
ً
الصيلم ف :البيت وذلك بعمل إجلزة مرضية او ألي سبب آخر علمل أن املؤسسة او الدائرة ليس لديهل ملن بمنُ
اإلجلزة.
ج /يجوز.
س 4إذا كلنت الغرفة مفروشة بأرضية من البالساك السميك ومثبت على األرض أو يصعب رفعه لغرض
ً
الانظيف ففي حلل وعوع النجلسة عليه كللبول وغيره مل ه :الطريقة لاطهيره من النجلسة علمل أن غسله بلمللء
يسبب الاعفن أسفله.
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ج /بمل إن النجلسة ف :أرض الغرفة وه :مسقوفة فال سبيل لاطهيرهل أفضل وأسهل من امللء ،ولكن يمكن
الكافلء بللقليل من امللء لاجنب الاعفن فاغسل مرة إلزالة النجلسة وثلنية للاطهير.
ً
فيمكن أول إزالة النجلسة بدون ملء ،واملرة الثلنية يسكب عليل من امللء على املوض النجس ويزال امللء
باجفيفه بقطعة عملش أو اسفنجة ومن ثم مرة أخيرة يغسل املوض بلمللء للاطهير فيوض امللء على املوض
ويرف بلسفنجة أو عطعة عملش ويكفي عليل من امللء.
أحمد الحسن

احملور الرابع :األسئلة املتفرقة
ً
السؤال :799 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،وصلى على نبينل محمد واله الئمه واملهديين وسلم تسليمل.
سيدي الوص ي سالم هللا عليك ابدا سيدي انل لدي امي واخوتي منهم فقط اختي التي امنت الكبرى ولكن
امي واخوتي البلعين لم يومنوا وانل خلئف عليهم من ان يدخلوا النلر والعيلذ بلهلل ويعثروا بك فأرجوا منك
الدعلء لهم يل ول :هللا يل حبيبي اني مشالق ان ارا َ واعبل الرض تحت تراب عدميك واسجد كمل سجدت
املالئكة لخليفة هللا ادم وكمل فعل يعقوب ليوسف (عليه السالم) سيدي يل كريم يل ابن الكرام لدي اخ :الكبير
عد حصل لديه مرض ف :عينيه وذهب الى الطبلء فلم يجد نفعل ومن منطلق عول الرسول محمد (صلى هللا
عليه وآله) تداوي فلن هللا لم يجل داء ال وجعل له دواء واكيد بلذن هللا الدواء عندكم بلذن هللا يل اوليلء هللا
تعللى وهذا املرض هو عبلره عن سيالن مخلطي من العين ولم تنف معه عطره ودواء واني ادق بلبكم الذي هو
بلب هللا الجواد الواس ول نتشرط عليه ولعله يكون بلب هداية ورحمة لهل :جميعل ابنكم مولي عبدالوهلب
عثملن من لبنلن البدال ان شلء هللا تعللى سيدي وحجة هللا علينل بلبي انام وامي يل عترة النبي يل اولد العمومة
فلنام اهل صلة والرحم بحق جدي موس ى بن جعفر الكلظم (عليه السالم) والسالم على السالم.
املرسل عبدالوهلب عثملن  -السويد

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقك هللا لكل خير وسدد خطل َ ،أسأل هللا أن يسر َ بمل تحب ف :اِلخرة والدنيل هو وليي وهو ياولى
الصللحين ،وأسلل هللا الشفلء والصحة للمؤمنين واملؤمنلت ،وهو أرحم الراحمين يعطي من يعرفه ومن يسأله،
ً
ويعطي من لم يعرفه ومن لم يسأله تحننل منه ورحمة.
ً
وللشفلء اعرأ هذا الدعلء دائمل وبحضور علب (يل من اسمه دواء وذكره شفلء يل من يجعل الشفلء فيمل
صل على محمد وآل محمد واجعل شفلء (وتذكر السم إن كلن غير َ أو يلء املاكلم أي تقول
يشلء من األشيلء ِ
شفلئي) من هذا الداء بلسمك هذا (يل هللا عشر مرات) ( ..يل رب عشر مرات) ( ..يل أرحم الراحمين عشر مرات).
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ
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ً
السؤال :800 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل :على محمد وال محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل

ً
كثيرا.

السالم على املهدي أحمد ,السالم على وص ي حجة هللا ,السالم على رسول بقية هللا ,السالم على أول
املؤمنين وزينة الولين والخرين ,السالم على صلد ونهر بللجنة  ,السالم على اليملني املوعود ,السالم عليك يل
سيدي ومولي احمد الحسن ورحمة هللا وبركلته.
سيدي ومولي اسأل هللا العل :القدير ان تكون بألف علفية ،سيدي اشكو لك حلل والدتي فهي ف :مرض
تعلني منه منذ فتره طويله ولم تشفى سيدي لم اساطي ان ارى والدتي تاألم وهللا اني كلمل ارهل اتذكر سيدتي
ومولتي فلطمة الزهراء (عليهل السالم) وكسر ضلعهل فأملهل اعظم بكثير صلوات ربي عليهل ،سيدي والدتي تعلني
من الم ف :ظهرهل وعملت عمليه ولم تسافلد منهل وهيه تعلني الن كثيرا اسأل هللا تعللى واسألك الشفلء يل
ً
سيدي ،ادعوا هللا ان ل اكون عد سببت ازعلج لكم يل املمي احمد عليك السالم وشكرا.
حفظكم هللا ورعلكم من كل مكروه ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل الزهراء الباول  -الكويت

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
وفقكم هللا ويسدد خطلكم وجعلك هللا ممن ينصر بهم دينه ،جزاكم هللا خيرا أن نصرتم الحق ف :زمن عز
فيه من ينصرون الحق أسأل هللا ان يرزعكم خير اِلخرة والدنيل وأن يخام لكم بخير هو وليي وهو ياولى
ً
الصللحين ،وأسأل هللا أن يصلح أمر والدتك وأن يشفيهل ويمكنك أيضل أن تضع :يد َ على موض األلم ف:
ً
ظهرهل وأن تقرأي بعض آيلت القرآن الكريم ،واألفضل آية الكرس ي وسورة يس وأن تكرري آية سالم عول من
ً
رب رحيم ،وإن شلء هللا سيكون خيرا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :801 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته ،مولي وسيدي لقد أمنت بدعوتك وأنل خلدمة لك م
إخواني األنصلر فأرجو َ أنت تعرف األيلم هذي ايلم محرم وعندنل حسينية سيقراوا يوم الثالثلء دعلء القلئم
ً
ولننل نشرنل الدعوة مو مصدعينل ابدا ويقولون لنل احنل درسنل فللحوزات وانام باجوا وتقولونل خرافلت فلطلب
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منك سيدي ان ترسل :ادعية والكالم الل :انشلء هللا بنقوله ولكم النصر والاوفيق سيدي ،واتمنى اني اصير
خلدمة لك وهللا ولني توني تشيعت فسلعدني سيدي ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
السعودية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقكم هللا وسدد خطلكم ورزعكم رضله والجنة ،يمكنك عراءة الكاب املوجودة ف :موع أنصلر اإلملم
ً
املهدي وفيهل مل يكفي من األدلة ملن طلب معرفة الحق مهمل كلنت ديلناه ،جزا َ هللا خيرا أن نصرت الحق ف:
زمن عز فيه من ينصرون الحق وأسلل هللا لكم العلفية وخير اِلخرة والدنيل.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :802 /بسم هللا الرحمن الرحيم ول حول ول عوة إل بلهلل العل :العظيم وصلى هللا على محمد وال
ً
محمد الئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم يل انصلر هللا وعلى من توالون ورحمة هللا وبركلته
هل نصرة اإلملم بشكل فردي؟ مثلل؛ مل كلن الواجب فعله حين سملع :بخروج الحسين للقالل كلمرأة؟
مل كلن الواجب عل :فعله لو كنت ف :زمن الكلظم وعلمت بأخذ املمي للسجن كلمرأة؟
مل كلن الواجب عل :فعله لنصرة بلعر الصدر حينمل سجنوه وانل ف :بلد اخر؟
مل كلن الواجب عل :فعله لنصرة الخوئي حينمل كلن تحت العلمة الجبرية؟
هل يجب ان اناظر اوامر من الملم؟؟
ام اناظر الوامر من املراج كزمن الكلظم (عليه السالم) ؟ واللذين خذلوه؟
ام يصح ل :ان اتصرف بشكل فردي؟
هل يصح ل :الن ان اتر َ بيتي وعيلل :للاحق بمولي احمد (عليه السالم)؟
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مل هو الواجب عل :فعله الن(..الابليغ)؟ تقريبل بلغت الكثير ممن اساطعت؟
اريد ان انصر مولي ول أخذله؟ كيف؟
اريد ان اتفلدى ذنب خذلن الملم فمل الذي عل :فعله؟؟ اريد اجلبه واضحة؛ لنني ارى الجواب الصحيُ
هو الاصرف بشكل فردي واخذ تذكرة للعراق لاللاحلق بلإلملم ،ومن دون اخبلر اهل :او زوج :او عيلل .. :وعيلل:
مؤمنين بللسيد وامل زوج :واهله فغير مؤمنين  ..فهل اتركهم بيد زوج :واهله الغير مؤمنين؟؟ ..م وجود نقطة
اخرى ل معلرف ول معرفة بللطرق لدي ف :العراق  ..اذهب على هللا هنل َ وهو يدبر اموري ..هل هذا صحيُ؟؟؟
هل يجب ان اسأل السيد احمد (عليه السالم) نفسه؟؟؟
اخلف يقول ل :كمل علل الحسين (عليه السالم) لنلف هذا الليل فلتخذه جمال  ..أو كمل علل (عليه السالم)
لجون ..
مولي احمد يرحمك هللا وضح ل :الصورة واسأل هللا الاوفيق واسأله ل :الاوفيق  ..ام ان هذا السؤال لم
يحن وعاه بعد؟؟ وهو من املسلئل التي" إن تبد لكم تسؤكم"؟؟  ...مولي يل احمد يل بن سلدتي املطهرين ،ملل:
انلديك فال تجيب؟ ولم تك عودتني صدودا  ..املحنة شغلاك عنل؟ ام على؟ حلشل َ فمل برحت ودودا الهي اريد
نصرة وليك فوفقني لذلك ووفقني ملل تحب وترض ى هل وضحت الفكرة؟
املرسل خلكزاد خلدماكم

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
أسأل هللا لكم الاوفيق والسداد.
النصرة الواجبة على املكلف ه :نصرة هللا سبحلنه وتاحقق بنصرة خليفاه ف :أرضه ف :كل زملن ،ول يجب
َّ َ َ ُ ُ
َ
﴿يل َأ ُّي َهل َّالذ َ
نصرة غير خليفة هللا ف :أرضه وإن دعل إلى الحق َ
ين َآم ُنوا إن َت ُ
نص ْرك ْم َو ُيث ِب ْت
نص ُروا الله ي
ِ
ِ
ََْ َُ
امك ْم﴾[محمد .]7
أعد
ول يجب على املرأة نصرة خليفة هللا ف :أرضه بعمل تظن أنه عد يتسبب بهاك كرامتهل أو أنهل تضعف عن
ً
أدائه كللجهلد وبعض موارد األمر بلملعروف والنهي عن املنكر ،وعمومل  -وفقكم هللا لكل خير  -من أفضل الطرق
املالحة للمرأة اِلن لنصرة الحق هو اإلعالم من خالل النترنت أو أي آلية مالحة يمكنهل من خاللهل إيصلل الحق
للنلس لهدايتهم وانقلذهم ،وهذا الطريق عد سلكاه فلطمة الزهراء (عليهل السالم) وزينب (عليهل السالم)
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وخديجة وآسيل ومريم (عليهم السالم) ولكم بخيرة نسلء العلملين أسوة حسنة فلعادوا بسيرتهن املبلركة الطلهرة
رجلء أن يرحمكم هللا ويبلرككم كمل رحمهن وبلركهن صلوات هللا عليهن.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ

السؤال :803 /مولي وص ي ورسول اإلملم املهدي عجل هللا فرجه الشريف.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
ً
ً
نحن عددا من املستبصرين بنور هللا ف :امللكوت ونحن حلليل نتالمذ على يد احد الخوة املستبصرين والذي
انلر هللا علبه بمحبة ال بيت النبوة وبعد فترة غير عليلة من الاعلم على يده بذكر الوردة الخلصة بذكر ال
محمد وصل بنل الى ورد عريب الى القلب لكنه غريب على عقولنل وعد اشلر ال :صلحبي بنقل هذا الورد الى
مقلمكم لستيضلحه وايفلدنل بقبوله وملهياه نسأل هللا تعللى ان يمكنكم ف :ارضه انه سمي مجيب.
الورد هكذا يكون تصلعديل.
الهي ميكلئيل ،الهي املاوج ،الهي اسرافيل ،الهي جبرائيل ،الهي الحسن ،الهي الحسين ،الهي عل .....:ويبدأ
بهذا الورد بداية من طلوع الشمس حتى فترة الزوال  .....ثم يبدأ بورد ثلني بعد زوال الشمس وهو كللالل:
الهي عزرائيل ،الهي طريلئيل ،الهي سريلئيل  ،الهي جبرائيل ،الهي الحسن ،الهي الحسين ،الهي عل.:
ً
وعد اشلر الينل بللسجود تجله الشملل (اي شملل الكرة الرضية بحيث يكون الورد تصلعديل ويناهي بخالم
الورد بذكر مولي امير املؤمنين سالم هللا عليه.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقكم هللا وسدد هللا خطلكم ،خير ورد وخير ذكر هو مل جلء ف :القرآن الكريم من ذكر هلل رب العلملين ومل
جلء ف :السنة املطهرة للرسول محمد وآله صلوات هللا عليهم أجمعين ،فإذا أردتم القرب من هللا سبحلنه فال
تاعدوا مل ذكرت لكم ،وفقكم هللا وسدد خطلكم فإن للشيطلن حفر وفخلخ ينصبهل ف :طريق الراحلين إلى هللا
فلحذروا وفقكم هللا وسدد خطلكم ،التزموا الثقلين وخالكم ذم.
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والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ

ً
السؤال :804 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل

ً
كثيرا يل أرحم الراحمين.

إلى مولي وابن مولي عليهمل السالم األملم احمد الحسن ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
هنل َ مجموعة من شيعة الكرد بلإلضلفة الى الشلفعيين منهم من املذهب السني يستشكلون على الشيعة
بشكل علم بمل هو مذكور ف :كابهم بأن اصل الكرد من الجن.
مل مدى صحة هذا الكالم من نلحية ضعف الروايلت أو صحتهل وبعض مل يسمى بلملراج منعوا منهم
الزواج او الاعلمل معهم على ضوء رواية مذكورة عن األملم الصلدق (عليه السالم) ففي رواية عيل "حدثنل
الحسن بن مئال عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض عمن حدثه عن ابي الربي الشلمي ،علل
ً
سألت أبل عبدهللا (عليه السالم) فقلت ان عندنل عومل من الكراد انهم ل يزالون يجيئونل بللبي نخللطهم
ونبليعهم فقلل يل ابل الربي ل تخللطهم فلن الكراد من الجن كشف هللا عنهم الغطلء فال تخللطهم).
من جلنب اخر يذكر الشيخ محمد بن عل :بن الحسين بن موس ى بن بلبوية القمي املاوف :سنة  381هـ ف:
كالبه (علل الشرائ ) الجزء الثلني الصفحة  527بخصوص نفس املوضوع ف :بلب (العلة التي من أجلهل يكره
مخللطة الكراد) يقوله "حدثنل سعد بن عبدهللا عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عمن حدثه عن ابي
ً
الربي الشلمي ،علل سألت ابل عبدهللا (عليه السالم) (يقصد جعفر الصلدق) فقلت له ان عندنل عومل من
الكراد يجيئونل بللبي ونبليعهم فقلل يل ربي ل تخللطهم فلن الكراد ح :من الجن كشف هللا عنهم الغطلء فال
تخللطهم).
يقول ابو الحسن عل :بن احمد املسعودي املاوف :سنة  346هـ ف :كالبه (مروج الذهب ومعلدن الجوهر)
الجزء الثلني الصفحة  123بخصوص اصل الكرد مل يأتي "ومن النلس من الحقهم بلملء سليملن بن داود
(عليهمل السالم)حين سلب ملكه ووع على املئه الشيطلن املعروف بللجسد ،وعصم هللا املؤمنلت ان يق
عليهن ،فعلق منه املنلفقلت فلمل رد هللا على سليملن ملكه ووضعت تلك الملء الحوامل من الشيطلن ،علل
أكردوهن الى الجبلل والودية ،فربتهم امهلتهم وتنلسلوا ،فذلك بدء نسب الكراد.
املرسل أبو فلطمة  -من الكرد املستبصرين ِلل محمد (عليهم السالم) ،وأحد انصلر اليملني (عليه السالم)
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اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
القول بأن الكورد املوجودين اِلن هم عوم من الجن أو أصلهم من الجن أو أنهم غير صللحين كالم كله
بلطل وغير صحيُ ،فللكورد من بني آدم كسواهم ل فرق بينهم وبين غيرهم إل بللاقوى فللكوردي املاقي خير من
العربي العلوي الفلطمي املنكر للحق فأي رواية أو فهم لرواية يعلرض القرآن فهو مكذوب عليهم (عليهم السالم)
ول عيمة له ألن األئمة عللوا إنهم ل يقولون بقول خالف القرآن وفقكم هللا فهل القرآن يفرق بين كردي وعربي
َْ ُ
ْ ُ ُ ً َ
ََ ُ
ُ
ََ ُ َ
﴿يل َأ ُّي َهل َّ
وغيرهم من بني أدم؟! َ
الن ُ
لس ِإ َّنل خل ْق َنلكم ِمن ذك ٍر َوأنثى َو َج َعل َنلك ْم ش ُعوبل َوع َبل ِئ َل ِل َا َع َلرفوا ِإ َّن أك َر َمك ْم
َ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ٌ َ
يم خ ِب ٌير﴾[الحجرات  ،]13الكل مدعوون إلى ملئدة السملء ومن يحضرونهل هم أبنلء
ِعند الل ِه أتقلكم ِإن الله ع ِل
ً
ً
ً
هللا وأحبلؤه سواء كلنوا كوردا أم هنودا أم أفلرعة أم عربل أم صينين أم غيرهم من بني آدم ومن يردون طعلم
ً
ً
ً
السملء فهم أبنلء إبليس وهم وعود النلر سواء كلنوا عربل أم كوردا أم هنودا أم صينين أم غيرهم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ

السؤال :805 /سمعت بعض اإلخوة األنصلر يقولون (ف :آخر الزملن حيلة عل :وإل فللنلر) ،هل هذا حديث،
ومل معنله ؟
والحمد هلل وحده وحده وحده.
املرسل عل :األنصلري

اجلواب :نعم هذا املعنى مروي عن الصلدق (عليه السالم) ،أي لو حصل الامكين والحكم للقلئم يسير
بسيرة عل( :عليه السالم)؛
َّ َ َ َ
َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ ُ ٌ َ َْ
َّ
صل َح َك الل ُه ذك ْر َت أ َّن َع ِل َّ:
ض ْر ُت أ َبل َع ْب ِد الل ِه (عليه السالم) وعلل له رجل أ
(عن حم ِلد ب ِن عثملن علل ح
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْب َن َأبي َطللب (عليه السالم) َك َ
س ال َقم َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
الل َب َ
س ال َخ ِش َن َيل َب ُ
لن َيل َب ُ
لس
يص ِبأ ْربع ِة د َر ِاهم ومل أشبه ذ ِلك ون َرى عل ْيك ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ َ ََ
َ
ْ
س م ْث َل َذلكَ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
ِ
الج ِديد فقلل له ِإن ع ِل :بن أ ِبي ط ِلل ٍب (عليه السالم) كلن يلبس ذ ِلك ِف :زم ٍلن ل ينكر علي ِه ولو ل ِب ِ
س ِث َي َ
لس َأ ْه ِل ِه َغ ْي َر َأ َّن َعل ِئ َم َنل َأ ْه َل ْال َب ْي ِت (عليهم السالم) إ َذا َع َلم َلب َ
ْال َي ْو َم ُشه َر ب ِه َف َخ ْي ُر ِل َبلس ُكل َز َملن ِل َب ُ
لب َع ِل ٍ:
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
(عليه السالم) وسلر ِب ِسير ِة ع ِل ٍ :عليه السالم).
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َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ
َ ْ ً ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َُ
َّ
آل فال ٍن َو َمل ُه ْم ِف ِيه
لل عل ُت ِأل ِبي َع ْب ِد الل ِه (عليه السالم) يومل ج ِعلت ِفدا َ ذكرت
سع
(ع ِن املعلى ب ِن خني ٍ
َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ
م َن َّ
لن ِإل
الن ِع ِيم فقلت لو كلن هذا ِإليكم ل ِعشنل معكم فقلل هيهلت يل معلى أمل والل ِه أن لو كلن ذا َ مل ك
ِ
َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ً َ ُّ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ
ََْ َ ْ
َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ
َ
َ
ِسيلسة اللي ِل و ِسيلحة النه ِلر ولبس الخ ِش ِن وأكل الج ِش ِب فز ِوي ذ ِلك عنل فهل رأيت ظالمة عط صيرهل الله تعللى
ً َّ
ِن ْع َمة ِإل َه ِذ ِه).
عن عبد هللا ابن جملد ،عن املفضل علل كنت عند أبي عبد هللا (عليه السالم) بللطواف ،فنظر إل :وعلل
ل :يل مفضل مل ل :أرا َ مهمومل ماغير اللون ؟ علل فقلت له جعلت فدا َ نظري إلى بني العبلس ،ومل ف :أيديهم
من هذا امللك والسلطلن والجبروت ،فلو كلن ذلك لكم لكنل فيه معكم ،فقلل يل مفضل أمل لو كلن ذلك لم
يكن إل سيلسة الليل ،وسيلحة النهلر ،وأكل الجشب ،ولبس الخشن ،شبه أمير املؤمنين (عليه السالم) وإل
فللنلر ،فزوي ذلك عنل فصرنل نأكل ونشرب ،وهل رأيت ظالمة جعلهل هللا نعمة مثل هذا).
أحمد الحسن

السؤال :806 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
يوجد صحفي اسمه سلملن الحسني يقول إنه بصدد كالبة كالب عن الدعوة اليملنية ،وعد كلنت بينه
ً
وبيني مراسالت منذ مدة ليست بللقصيرة ،وعد أرسل ل :أخيرا عدة أسئلة منهل هذان السؤالن ،أتمنى لو تافضل
عل :بلإلجلبة عنهل
 .1ف :أحد األسئلة تقول هلت األدلة بشأن نصوص عرآنية تحث على القال والعصلء والتهميش (سورة آل
عمران  ،83،85،19سورة الاوبة  ،29النسلء  ،91سورة محمد  ،4كيف تاعلمل الحركة اليملنية م هذه
النصوص القرآنية وأحكلمهل) ؟
 .2كيف تفسر الحركة آيلت اإلرث والشهلدة والتي تنتهك الحقوق املدنية للمرأة وحقوعهل؟
املرسل أبو محمد

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ
ً
َ َ
َّ
لءه ُم ال ِعل ُم
اإلسالم ومل اخالف ال ِذين أوتوا ال ِكالب ِإل ِمن بع ِد مل ج
أول آل عمرانِ ﴿ ،إن ِ
الدين ِعند الل ِه ِ
ُ َ َ َ َ
ََ َ
ُْ
َ َّ
َْ ً َ َ
َ ُ ْ َ
لب﴾[آل عمران ﴿ ،]19أفغ ْي َر ِد ِين الل ِه َي ْبغون َول ُه أ ْسل َم َمن ِف:
بغيل َب ْين ُه ْم و َمن َيكف ْر ِب َآي ِ
لت الل ِه ف ِإن الل ِه س ِري ال ِحس ِ
ً ََ
َ
َْ ً ََ ْ ً َ َْ ُْ َ ُ َ
َّ
َ َ ََْ ََْ
الس َم َلو ِ َ َ ْ
اإل ْسال ِم ِدينل فلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِف:
ض طوعل وكرهل وِإلي ِه يرجعون﴾[آل عمران ﴿ ،]83ومن يبا ِغ غير ِ
ات واألر ِ
اِلخ َرة م َن ْال َخلسر َ
ين﴾[آل عمران .]85
ِ ِ ِ
ِ ِ
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َ ً َ ً َ
املعنى آل عمرانَ ﴿ ،أ َف َغ ْي َر ِدين الل ِه َي ْب ُغو َن َو َل ُه َأ ْس َل َم َمن فَّ :
الس َم َلو ِ َ َ ْ
ض ط ْوعل َوك ْرهل َوِإل ْي ِه ُي ْر َج ُعو َن
ِ
ات واألر ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ ْ َ َّ
وب َواأل ْس َبلط َو َمل أوت َي ُم َ
َ َ ُ َ َََْ َ َ
َ َ َْ َ
يل َوإ ْس َحلق َو َي ْعق َ
يم َوإ ْس َم ِ َ
وس ى
ِ
ِ
لع ِ
 عل آمنل ِبللل ِه ومل أ ِنزل علينل ومل أ ِنزل على ِإبر ِاه ِ
ً ََ
َ
َوع َ
يس ى َوا َّلنب ُّيو َن ِمن َّ ِربه ْم َل ُن َفر ُق َب ْي َن َأ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُمو َن َ و َمن َي ْب َاغ َغ ْي َ
اإل ْسال ِم ِدينل فلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ََُ
لس ِرين﴾[آل عمران .]85-83
وهو ِفِ :
اِلخ َر ِة ِمن الخ ِ
اِلية  84من سورة آل عمران تبين بوضوح معنى اإلسالم ف :اِليلت بأنه التسليم هلل ولخليفة هللا ف :أرضه
ف :كل زملن املنصب وفق علنون خالفة هللا ف :أرضه الذي كلن منذ اليوم األول لإلنسلن األول على هذه األرض؛
وهو نبي هللا آدم (عليه السالم) الذي نصبه هللا خليفة ف :أرضه.
فهذه اِليلت ليست بصدد تهميش أحد أو الحكم على أحد إنمل ه :بصدد بيلن علنون اإليملن املقبول عند
هللا؛ وهو التسليم له ولخليفاه ف :أرضه.
أمل إن كنت تعابر أن وض علنون لإليملن هو تهميش لآلخرين الذين ل يقبلونه فمعنى كالمك إن كل
أصحلب دين  -بلعابلر أن عندهم علنون إيملن  -يهمشون غيرهم بل ياعدى األمر إلى كل مجموعة يؤمنون بفكر
معين.
ُ
ً
َ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
َ َ َْْ
اِلخ ِر َو َل ُي َح ِر ُمو َن َمل َح َّر َم الل ُه َو َر ُسول ُه َو َل َي ِد ُينو َن
ثلنيل الاوبة﴿ ،عل ِتلوا ال ِذين ل يؤ ِمنون ِبللل ِه ول ِبلليو ِم ِ
َ
ين ْال َحق م َن َّالذ َ
د َ
ين ُأ ُوت ْوا ْالك َا َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
لغ ُرون﴾[الاوبة .]29
ِ
ِ
لب حتى يعطوا ال ِجزية عن ي ٍد وه ْم ص ِ
ِ
ِ ِ
املعنى القرآن وحدة ماكلملة ومل يفعله الوهلبيون لامرير عقلئدهم البلطلة وفالواهم ف :عال النلس ومل
يفعله املسيحيون وغيرهم هذه األيلم للطعن ف :القرآن هو عملية اعاطلع آيلت من كالب هو عبلرة عن وحدة
ً
ماكلملة ل يمكن أن يؤخذ منهل جزءا بمعزل عن الكل أو بقية األجزاء ،وعد بين هللا ف :القرآن أنه وحدة ماكلملة
ل يصح تجزئتهل وأن من يجزئهل هو شخص مغرض؛ إمل أنه يريد الطعن بصورة عبثية عشوائية كمن يقول ملن
علل ل اله إل هللا أنت كلفر وتنكر وجود هللا؛ ألنك علت ل إله .وإمل أنه شخص يريد أن يمرر عقيدة أو فاوى
فلسدة لغرض ف :نفسه كمل فعل الوهلبيون ،وهذه آيلت عرآنية تنهى عن هذا السلو َ املنحرف املغرض ف:
تجزئة القرآن.
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ُّ ْ
﴿َ ...أف ُا ْؤم ُنو َن ب َب ْعض ْالك َا َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
الدن َيل
ض ف َمل َج َزاء َمن َي ْف َع ُل ذ ِل َك ِمنك ْم ِإل ِخ ْز ٌي ِف :ال َح َي ِلة
ِ
ِ ِ ِ ِ
لب وتكفرون ِببع ٍ
َ َّ َ ْ َ ُ نَ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َن َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
اب ومل الله ِبغل ِف ٍل عمل تعملو ﴾[البقرة .]85
ويوم ال ِقيلم ِة يردو ِإلى أش ِد العذ ِ
َّ

َ َ ُ

ُْ َ

َ

َ

َ َ َ َ َ َّ

َ

َْ

َ

َ ُ َ ُ َ

الحجر﴿ ،ال ِذين ج َعلوا الق ْرآن ِع ِضين  ف َو َر ِبك لن ْسألن ُه ْم أ ْج َم ِعين  ع َّمل كلنوا ي ْع َملون﴾[الحجر .]93-91

واِلن لوعدنل لآلية املذكورة أي الاوبة  ،29ولكن م آيلت بعدهل لنرى مللذا حث هللا املؤمنين على القالل
هنل؟
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ين َل ُي ْؤم ُنو َن بللله َو َل ب ْلل َي ْوم اِلخر َو َل ُي َحر ُمو َن َمل َح َّر َم الل ُه َو َر ُس ُول ُه َو َل َيد ُينو َن د َ
الاوبةَ ﴿ ،علت ُل ْوا َّالذ َ
ين
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ود ُع َزْي ٌر ْاب ُن الله َو َع َللتْ
َّ
صلغ ُرون َ وعللت ال َي ُه ُ
ْال َحق م َن َّالذ َ
َْ َ َ َ ُ َ
ين أوتوا الكا َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
لب حتى يعطوا ال ِجزية عن ي ٍد وه ْم ِ
ِ
ِ ِ
َّ َ َ ْ
َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ
َ
َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ نَ
ُ
ُ
ْ
النصلرى امل ِسيُ ابن الل ِه ذ ِلك عولهم ِبأفوا ِه ِهم يض ِلهؤون عول ال ِذين كفروا ِمن عبل علتلهم الله أنى يؤفكو
ْ َ ً
َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ً
ً َّ َ َّ
ُ ْ َّ
لبل من ُدون الله َو ْاملَس َ
يُ ْاب َن َم ْرَي َم َو َمل أ ِم ُروا ِإل ِل َي ْع ُب ُدوا ِإلـهل َو ِاحدا ل ِإل َـه ِإل ُه َو
ِ ِ
ِ
 اتخذوا أحب َلرهم ورهبلن ُهم أ ْرب ِ
ُ َّ َ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ور الله ب َأ ْف َو ْ َ َ ْ َ
ُس ْب َح َلن ُه َع َّمل ُي ْشر ُكو َن ُ ير ُيدو َن َأن ُي ْطف ُؤ ْوا ُن َ
اه ِهم ويأبى الله ِإل أن ي ِا َّم نوره ولو ك ِره الكل ِف ُرون 
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ
َ
ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ نَ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ين ك ِل ِه ولو ك ِره املش ِركو ﴾[الاوبة .]33-29
هو ال ِذي أرسل رسوله ِبللهدى و ِد ِين الح ِق ِليظ ِهره على ِ
الد ِ
ْ
َْ
َّ
إذن هللا يحث على عاللهم؛ ألنهم هم من بدأ بللحرب ﴿ ُير ُيدو َن َأن ُي ْطف ُؤ ْوا ُن َ
ور الل ِه ِبأف َو ِاه ِه ْم َو َيأ َبى الل ُه ِإل
ِ
ِ
ور ُه َو َل ْو َكر َه ْال َكلف ُر َ
َأن ُيا َّم ُن َ
ون﴾ ،ول أعاقد أن الاحريض على عال اِلخر أو أن التهيؤ لقال اِلخر أو أن إعداد
ِ
ِ
ِ
ً
العدة لقال اِلخر ليس حربل ،وأعاقد أن إرادة إطفلء نور هللا بأفواههم تحامل هذه األمور وأكثر.
وإن كلنت اِليلت املاقدمة تحامل األخذ والرد وأنهل متشلبهة فهنل َ آية واضحة ومحكمة تبين أن هللا يحث
املؤمنين على عالل من يقلتلونهم وينهى هللا املؤمنين عن العاداء على اِلخرين ،واملتشلبه يرج إلى املحكم.
ََ ُ ْ

َّ

َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َّ

َ َ

ُْ َ

َ

َ
يل الل ِه ال ِذين ُيقل ِتلونك ْم ول ت ْعادوا ِإن الله ل ُي ِح ِب امل ْعا ِدين﴾[البقرة .]190
علل تعللى ﴿وعل ِتلوا ِف :س ِب ِ
ثم إن فعل الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) واضح فلليهود  -وهم أهل كالب  -كلنوا يعيشون معه ف:
املدينة بأملن ولم يمسهم بسوء حتى بدأوا هم بمحلرباه وإعلنة من يقلتلونه (صلى هللا عليه وآله).
ً
وأيضل يجب النتبله إلى أن اإلسالم والدين اإللهي ل يعابر أن الدين مفصول عن السيلسة ،بل أن الحكم
والسيلسة جزء من الدين وبللالل :فكثير من اِليلت ف :القرآن ه :عبلرة عن عوانين عسكرية تبين حقوق الجندي
ف :املعركة ومل يجوز له أن يفعله تجله من يقلتله ،فلملؤمن ل يقال  -حتى من يقلتله  -إل بأمر هللا ليؤجر؛ ولهذا
شرع هللا للمؤمنين ف :سلحة املعركة عال من يقلتلهم ف :آيلت عرآنية ،كمل تسن  -اِلن وعبل اِلن -الدول
القوانين لجيوشهل وتبين فيهل حقوق جنودهل ف :سلحة املعركة ومل يجوز ومل ل يجوز  ...الخ.
ُ
ْ َ ْ
َ َّ
ْ
ُ
ْ ْ َ
َ َ ْ ُ
ً َ َ ُ َ َ
آخر َ
ين ُي ِر ُيدون أن َيأ َم ُنوك ْم َو َيأ َم ُنوا ع ْو َم ُه ْم ك َّل َمل ُر ُّد َوا ِإلى ال ِف ْا ِن ِة أ ْر ِك ُسوا ِف ِي َهل ف ِإن ل ْم
ثللثل ﴿سا ِجدون ِ
َ
ْ َُ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ
وه ْم َوأ ْولـ ِئك ْم َج َعل َنل لك ْم َعل ْي ِه ْم
يعت ِزلوكم ويلقوا ِإليكم السلم ويكفوا أي ِديهم فخذوهم واعالوهم حيث ِث ِقفام
ً
ْ َ ً
ُسلطلنل ُّم ِبينل﴾[النسلء .]91
أين اإلشكلل ف :هذه اِلية؟
ه :تحث على مقلتلة الكلفر املحلرب الذي ل يكف يده عن أذى املؤمنين ،إضلفة إلى أن اِلية التي عبلهل فيهل
ً
بيلن أيضل لجواز مهلدنة من يطلب السالم ول يحلرب املؤمنين ول يطلب أذاهم.
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َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ
َ ٌ َْ َ ُ ُ
ُ
ُ َ َ َ
﴿إ َّل َّالذ َ
وك ْم َحص َر ْت ُ
ص ُد ُور ُه ْم أن ُيقل ِتلوك ْم أ ْو ُيقل ِتلوا
ين َي ِصلون ِإل َى ع ْو ٍم َب ْي َنك ْم َو َب ْي َن ُهم ِميثلق أو جآؤ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الس َل َم َف َمل َج َع َل اللهُ
ُ
َع ْو َم ُه ْم َول ْو شلء الله ل َسلط ُه ْم َعل ْيك ْم فلقلتلوك ْم فإن ْ
اعتزلوك ْم فل ْم ُيقل ِتلوك ْم َوألق ْوا إل ْيك ُم َّ
ِِ
ِ
َ ُ ََ
ً
لك ْم عل ْي ِه ْم َس ِبيال﴾[النسلء .]90
ً
َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ َ َ
ً َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
لق ف ِإ َّمل َمنل َب ْع ُد َوِإ َّمل ِف َداء
لب حتى ِإذا أثخناموهم فشدوا الوث
الرع ِ
رابعل ﴿ف ِإذا ل ِقيام ال ِذين كفروا فضرب ِ
َ
ُ
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ص َر م ْن ُه ْم َولكن ل َي ْبل َو َب ْع َ
ضكم ب َب ْعض َوالذ َ
َّ ُ َ َ َ
ين ع ِالوا ِفَ :س ِب ِيل الل ِه
ِ ٍ ِ
ِ ِ
حتى تض الح ْر ُب أوز َارهل ذ ِلك ولو يش ُلء الله لنا ِ
َ ْ َ
ََ
فلن ُي ِض َّل أع َملل ُه ْم﴾[محمد .]4
املعنى هذه اِلية تبين بعض حقوق الجنود املؤمنين ف :سلحة املعركة ف :الحرب ،وهو أن من حقهم أن
ً
يقالوا الكلفر الذي يقلتلهم ،وتبين أن من حقهم أيضل أخذ األسرى وتعطيهم الحرية ف :الاعلمل م األسرى؛ فإمل
أن يطلقونهم بدون مقلبل أو يبلدلونهم أو يفدونهم  ..الخ.
ً
فأين اإلشكلل ف :هذه اِلية ؟ وعد علنل إن القرآن عبلرة عن علنون إلهي ليس للعبلدة فقط بل يبين أيضل
السيلسة والحكم اإللهي وحقوق املؤمنين ومل يجب عليهم  ..الخ.
ً
خلمسل من يقول إن املرأة ظلمت بتشري معين مثل اإلرث أو الشهلدة لبد أن يبين لنل ميزانه ووزنه
القيلس ي الذي على أسلسه يحدد العدل والظلم وبللالل :عرر وعط أن املرأة يجب أن تسلوى م الرجل ف :كل
ً
ش يء م إننل نرى جميعل أن املرأة ل تسلوي الرجل ف :كل ش يء.
ً
وأيضل من يريد أن يوجه النقد لتشري معين ضمن منظومة علنونية وتشريعية عليه أن يالحظ هذا
التشري كجزء من هذه املنظومة ول يقاط هذا الجزء ويعلمله بمعزل عن املنظومة ككل.
املفروض أن ينظر إلى حقوق املرأة وواجبلتهل ف :القلنون اإللهي على األعل ل أن ينظر إلى الحقوق فقط
ً
ويقول إن املرأة أعطيت حقوعل أعل من الرجل ف :القلنون اإللهي.
مللذا ل ينظر إلى الواجبلت ويقول إن الرجل حمل واجبلت أكثر من املرأة ف :القلنون اإللهي؟
وكمثلل شخصين أحدهمل كلفاه ببنلء ارتفلعه خمسة طوابق واِلخر عشرة طوابق هل من العدل أن
أعطيهمل نفس كمية مواد البنلء ونفس املبلغ للبنلء؟ ولو أعطيت صلحب العشرة ضعف صلحب الخمسة هل
تسلو بين الثنين وكالهمل يعمل عند َ؟
يصح أن يأتي شخص ويقول أنت ظللم ألنك لم ِ
اعاقد أن من يقول إن املرأة ظلمت بهذا التشري فكالمه وعراره ارتجلل :بعيد عن البحث العلمي الدعيق.
أحمد الحسن
ربي  1432 /2هـ
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السؤال :807 /األخ جعفر الشبيب يسأل عن معنى عول اإلملم (عليه السالم) ف :أن رواية الوصية وصلت
بسند صحيُ.
املرسل أبو زينب

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين سلم تسليمل.
عبل الجواب لبد من النتبله إلى أن الحجة ل يحالج ملنلهج وضعية منحرفة عن الحق ليثبت الحق وإنمل
رحمة بللنلس يحاج على بعض املنحرفين بمنهجهم وينلعشه ويبين وهنه ،والقول الصحيُ من السقيم ويلزمهم
لعلهم يرجعون إلى الحق.
الرواية إذا كلن رواتهل شيعة عدول أو صلدعين فهي صحيحة السند عندهم.
إذن لصحة السند يكفي أن نثبت أن
 .1الرواة شيعة.
 .2صلدعين.
ويكفي لثبوت أن رواة الوصية شيعة أن الشيخ الطوس ي روى الوصية ضمن روايلت الخلصة ،أي أن
الشيخ الطوس ي يعابر رواتهل من الخلصة (الشيعة) فقد علل الطوس ي ف :الغيبة (فأمل مل روي من جهة الخلصة
ً
فأكثر من أن يحص ى ،غير أنل نذكر طرفل منهل  ،)1( )....ثم بعد سرد روايلت الخلصة ومنهل الوصية علق علئال (أمل
ً
الذي يدل على صحتهل فإن الشيعة يروونهل على وجه الاواتر خلفل عن سلف وطريقة تصحيُ ذلك موجودة ف:
كاب اإلملمية ف :النصوص على أمير املؤمنين (عليه السالم) والطريقة واحدة) (.)2
ً
ويمكن مراجعة كالب اناصلرا للوصية للشيخ نلظم حفظه هللا ف :إثبلت أن رواة الوصية شيعة بللافصيل.
ً
أمل الحكم بصدق الرواة أفرادا  -ونحن يكفينل الصدق  -فال نحالج فيه غير أنه لم يثبت بدليل شرع :أن
أحدهم مقدوح فيه ،فلملؤمن صلدق فيمل يقول حتى يثبت كذبه بدليل شرع.:
فهم ل يقولون أن املؤمن كلذب حتى يثبت صدعه ومن يقول هذا فكالمه يعني أنه يفسق أتبلعه ويعابرهم
كذابين حتى يثبت كل فرد منهم صدعه بدليل؟!

 -1غيبة الشيخ الطوسي :ص.137
 -2غيبة الطوسي :ص.156
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ً
أمل من يقولون منهم إن املؤمن مجهول الحلل ظلهرا حتى يثبت صدعه ،ويريدون أنه ل يعرف حلله
الظلهري صلدق أو كلذب إل بدليل شرع.:
فقولهم هذا مخللف للقرآن وملنهج الرسول وسملعه من املؤمنين وتصديقه للمؤمنين دون أن يفحص عن
﴿وم ْن ُه ُم َّالذ َ
َ
ين
ِ
أكثر من إيملنهم ،واِلية القرآنية التي تبين سيرة الرسول ف :هذا األمر واضحة جلية ،علل تعللى ِ
َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ٌ َّ َ َ ُ ْ ُ
ُ َ
ُ ُ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ُي ْؤ ُذو َن َّ
نك ْم َو َّالذ َ
ين
الن ِب َّي َو ِي ُقولون ُه َو أذ ٌن ع ْل أذ ُن خ ْي ٍر لك ْم ُيؤ ِم ُن ِبللل ِه ويؤ ِمن ِللمؤ ِم ِنين ورحمة ِلل ِذين آمنوا ِم
ِ
اب َأ ِل ٌ
ُي ْؤ ُذو َن َر ُسو َل الل ِه َل ُه ْم َع َذ ٌ
يم﴾[الاوبة  ]61أي أن املعترضين على فعل رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله)
عولهم كقول هؤلء بمجهولية حلل املؤمن وعدم العاملد على عوله حتى يثبت أنه صلدق بدليل ،فهم يناقدون
ُ ُ ُ ُ ُ َ َّ ُ
َ ُ َ
﴿و ِي ُقولون ُه َو أذ ٌن ع ْل أذ ُن خ ْي ٍر لك ْم
الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) لسملعه وتصديقه كالم أي مؤمن
ً
ْ ْ
ْ
ْ
ُيؤ ِم ُن ِبللل ِه َو ُيؤ ِم ُن ِلل ُمؤ ِم ِن َين﴾ ،أي أن محمدا (صلى هللا عليه وآله) يسم لكل مؤمن ويصدعه فيمل يقول ول
يقول أن املؤمن مجهول الحلل أو كلذب حتى يثبت صدعه بل عند الرسول كمل ف :اِلية املؤمن صلدق حتى يثبت
ْ ْ
َ ْ
ْ ْ
ْ
ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ
﴿و ُيؤ ِم ُن ِلل ُمؤ ِم ِن َين﴾ أي يصدق املؤمنين ،وهذا الحكم
كذبه ﴿ع ْل أذ ُن خ ْي ٍر لك ْم ُيؤ ِم ُن ِبللل ِه َو ُيؤ ِم ُن ِلل ُمؤ ِم ِن َين﴾ ...
ً
القرآني بصدق املؤمن ظلهرا وليس بمجهولية حلله كمل يدعون يكفينل حيث أن رواة الوصية شيعة مؤمنون
ً
ً
واملؤمن صلدق ظلهرا كمل ف :القرآن ،وبهذا فرواة الوصية شيعة صلدعون ظلهرا ،وهذا يثبت صحة سندهل ملن
ً
ً
يلتزمون بمسألة السند وتصحيحه ويعامدون ويعولون عليهل ،أمل مسألة بلطن املؤمن وكونه صلدعل أو كلذبل على
الحقيقة فهذه مسألة لم يكلف هللا بهل النلس ول يعلمهل غير رب األربلب العللم بللبواطن ومن يشلء أن يعلمه.
ً
كلف ،ولكن للزيلدة أضف أن عولهم بأن املؤمن كلذب ظلهرا حتى يثبت صدعه أو مجهول
اعاقد مل تقدم ٍ
ً
الحلل ظلهرا حتى يثبت صدعه مخللف لسملحة شريعة اإلسالم ويلزم منه تعطيل املحلكم الشرعية والقضلء
واإليقلعلت والعقود ف :كثير من األحيلن حيث ل تساطي الاوصل إلى شلهد على الزواج والطالق واملرافعلت إل
بشق األنفس هذا إن حصل تسلمُ ف :شرط ثبوت العدالة والصدق عندهم وإل فال تثبت عدالة أحد إل عند
الفلحص ،واملدعق نفسه ً
بنلء على عولهم بأن العدالة والصدق ل تثبت إل بللفحص والادعيق فللفلحص
واملدعق نفسه يحالج من يشهد له بللعدالة والصدق لاقبل شهلدته عند غيره بحق شخص آخر ،وهكذا فلألمر
يتسلسل ويبطل ،فال يمكن أن يثبت بهذا الطريق عدالة أحد إل من شهد له حجة من حجج هللا ثبتت حجياه
بللدليل أو تثبت للفلحص نفسه فقط ول يمكن أن يفحص القلض ي الشرع :عدالة كل النلس بنفسه إذن
تعطلت الشهلدة عند القضلة ف :اإلسالم.
إذن فقولهم بمجهولية حلل املؤمن يجعل من العسير تحصيل الشهلدات ف :املحلكم ومل شلبه من عضليل
العقود واإليقلعلت ،فقولهم بلطل ومخللف لسيرة الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) واألئمة (عليهم السالم)
ولإلسالم وسملحاه وللقرآن ويسر أحكلمه ،وأضف أن عولهم بمجهولية حلل املؤمن يلزم منه عدم العاملد على
ً
سوق املؤمنين فضال عن سوق املسلمين ،بينمل الروايلت اعابرت العاملد على سوق املسلمين جلئز ،وفقهلؤهم
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ً
يفاون بهذا؛ أي أن الروايلت عن األئمة (عليهم السالم) اعابرت املسلم صلدعل ف :عوله بذكلة السمك والذبلئُ
ومل شلبه ،فمل بللك بلملؤمن؟!!!
إذن فللصحيُ أن نحكم بصدق املؤمن حتى يأتي دليل عطع :على كذبه.
أمل من يصرون بعد هذا البيلن على أن املؤمن مجهول الحلل أو فلسق حتى تثبت عدالاه أو صدعه فهذا
شأنهم؛ وهو عنلد وتحكم بال دليل بل الدليل علئم على أن املؤمن صلدق ويصدق ف :عوله ،وليسم أتبلعهم
عولهم وليعرفوا أنهم فسقة ونكرات مجهولو الحلل وغير صلدعين عند فقهلء الضالل حتى وإن أثباوا أنهم
مؤمنون حيث ُيلزمهم فقهلء الضالل أن يثبت كل فرد منهم عدالاه والتي ل يمكن ثبوتهل على طريقتهم بدليل
منطقي صحيُ حيث لو عللوا تثبت عدالة الشخص بشهلدة عدول أو عدلين له فهؤلء العدول يحالجون
ً
لشهلدة أيضل وهكذا يتسلسل األمر ويبطل.
ً
وفوق كل مل تقدم فهؤلء الذين يتبجحون بعلم الرجلل ليس لديهم ملدة رجللية أصال ف :الجرح والاعديل
ً
ً
تغطي عددا معادا به من صحلبة محمد وآل محمد (صلى هللا عليه وآله) ليحق لهم أن ياكلموا ف :الجرح
ً
أصال فلعدون مللدة الجرح والاعديل املعاد بهل حيث هنل َ مئلت اِللف من صحلبة الرسول
والاعديل ،فهم
ً
واألئمة (عليهم السالم) وليس لديهم ف :كاب رجلل املاقدمين سوى ذكر عدد عليل جدا من هؤلء ،وإذا كلن
الحلل هذا ،فأي رواية ل تعجب بعضهم ول توافق أهواءهم يمكنهم ردهل بسهولة بحجة أن هذا الراوي مجهول
الحلل أو لم يذكر ف :كاب رجلل املاقدمين ف :حين أن األكثرية لم يذكروا ،وف :حين أن الحقيقة التي ل يعلمهل
ً
ً
علمة النلس أن هؤلء أصال ليس لديهم ملدة توثيق معاد بهل منطقيل ياحلكمون لهل.
ومن يريد الافصيل أكثر يمكنه الرجوع إلى مل فصله الشيخ نلظم حفظه هللا ف :هذا األمر.
والحمد هلل رب العلملين.
أحمد الحسن

السؤال :808 /السالم على بقية آل محمد اإلملم أحمد الحسن وص ي ورسول الملم املهدي مكن هللا له ف:
الرض السالم عليك يل سيدي ومولي ورحمة هللا وبركلته ارجوا منك يل مولي ان تاكرم عل :بللجلبة وان لم
اكن اهال فلنت كريم من اولد الكرام واهل للجود والحسلن.
س 1عن ابن مسكلن ،عن أبي بصير ،عن أحدهمل (عليهمل السالم) ،ف :عوله تعللى ﴿ ُكا َب َع َل ْي ُك ْم إذا َح َ
ض َر
ِ
ِ
َ ُْ
َأ َح َد ُك ُم ْاملَ ْو ُت إ ْن َت َر َ َ َخ ْي ًرا ْال َوص َّي ُة ل ْل َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
وف َح ًّقل َعلى امل َّا ِق َين﴾ .علل (ه :منسوخة ،نسختهل
والدي ِن واألع َرِبين ِبلملع ُر ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ َ ُ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
ْ
آية الفرائض التي ه :املواريث)﴿ ،ف َمن َبدله ب ْعد مل س ِمعه ف ِإنمل ِإثمه على ال ِذين يب ِدلونه﴾ )يعني بذلك الوص ي).
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س 1هل اِلية منسوخة؟ ومل ه :الوصية الواجبة على املكلف؟
س 2مل هو تفسير هذه الرواية (علت لبي عبدهللا (عليه السالم) ألي ش ئ سمي القلئم؟ علل ألنه يقوم
بعدمل يموت ،إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر هللا سبحلنه)؟
س 3مل معنى هذه الرواية (واتخذ اماك عبورهم مسلجد)؟
س 4مل هو تفسير اِلية الكريمة ﴿ َو َمل َن َا َن َّز ُل إ َّل ب َأ ْمر َ ب َك َل ُه َمل َب ْي َن َأ ْيد َينل َو َمل َخ ْل َف َنل َو َمل َب ْي َن َذل َك َو َمل َك َ
لن
ِ
ِ
ِ ِ ِ رِ
َ َ
َرُّبك ن ِس ًّيل﴾[مريم .]64
وارجوا من سيدي ومولي ان يساغفر ل :فقد سودت وجهي الذنوب ...والسالم عليك يل مولي الملم أحمد
وعلى آل بياك الطلهرين ورحمة هللا وبركلته.
اجلواب:
ج س /1بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقكم هللا وسدد خطلكم؛ الخير غير محصور بلألموال واملمالكلت ( ،)1فلو كلنت اِلية منسوخة ملل تعدى
النسخ حكمهل فيمل يخص األموال واألمال َ التي ه :موضوع القسمة بين الورثة ،أي كون الوصية بلألموال
واألمال َ امللدية التي َّ
تقسم بين الورثة غير واجبة بعد نزول آيلت املواريث أي غير واجبة بللثلثين ( ،)2أمل حكم
وجلر ول يمكن ادعلء أن آيلت املواريث نلسخة له.
سلر ٍ
اِلية فيمل عدا هذا فهو ٍ
لل َت ُج ُ
لل َ
وزَ .ع َ
(س َأ ْل ُا ُه َعن ْال َوص َّي ِة ِل ْل َوار ِثَ ،ف َق َ
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبن ُم ْس ِلمَ ،ع ْن َأبي َج ْع َفر (عليه السالم)َ ،ع َ
لل
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ً
ْ
َ
ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
َ
َ َ ()3
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
والدي ِن واألعرِبين") .
ثم تال ه ِذ ِه اِلية ِ"إن تر َ خيرا الو ِصية ِلل ِ
ً
تبين أيضل للمؤمن حلل الثلث الذي يحق له أن يوص ي به وأنه يجب أن يوص ي به أو ببعضه لخليفة
واِلية ِ
هللا ف :أرضه ف :زملنه كمل ورد عنهم (عليهم السالم) .نعم ،يحق لخليفة هللا أن يسقط هذا الفرض كمل يحق له

 -1وهذا أمر واضح ،فاهلل سبحانه يصف الحكمة بأنها خير كثير وهي ليست أمواالً وال ممتلكات ،قال تعالى( :يُؤتِي ْال ِح ْك َمةَ َمن يَشَا ُء َو َمن
ي ُْؤتَ ْال ِح ْك َمةَ فَقَ ْد أُوتِ َي َخيْراً َكثِيراً َو َما يَ هذ هك ُر إِاله أُوْ لُ ْ
وا األَ ْلبَا ِ) [البقرة.]269 :
ُ
 -2بمعنىّ :
أن أموال الميت ثالثة أثالث؛ ثلثان منها للورثة تقسهم بينهم بعد موته ،وثلث تنفذ فيه وصاياه ،فقبل نزول آية المواريث كان يجب
عليه أن يوصي في ماله كله بحكم اآلية( :كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت  ،)..ولكن بعد نزولها نسخ وجو الوصية بالثلثين أي بالمال
ق على حكمه ولم ينسخ بآية المواريث.
الذي يقسم بين الورثة ،وأما الوصية بالثلث الباقي وكذلك الوصية بتقوى هللا ونصرة خليفة هللا فبا ٍ
 -3الكافي :ج 7ص.10
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َّ
وياقوم بهل
إسقلط الخمس؛ ألنهل أموال تخصه فله إسقلطهل متى شلء ،فهي أموال يعيل بهل األمة وفقراءهل
حكم خليفة هللا ف :أرضه (.)1
َْ ُ ْ
َّ
َْْ
َ َ ْ َ َ
َ ْ َّ َ َّ َ َ
َ ْ َ ََ ْ
وال َد ْي ِن َواألع َرِب َين
عن س َملعة ب ِن ِم ْه َران ،عن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه (عليه السالم) ِف :عو ِل الل ِه عز وج َّل ("الو ِص َّية ِلل ِ
َ َ َْ
َ ًّ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ َ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ
َْ ْ
األ ْمرُ .ع ْل ُت َف َه ْل ِل َذ ِل َك َح ٌّد ؟ َع َ
لل
ِبلملع ُر ِ
وف حقل على املا ِقين" ،علل هو ش يء جعله الله عز وجل ِلص ِلح ِب هذا ِ
ُ ُ ُ ُ ُ ُّ ُ
َ َ ْ َ َ ُْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ
لل أ ْدنى َمل َيكون ثلث الثل ِث) (.)2
نعم .علل علت ومل هو ؟ ع
َ
َ ً ْ
َ َ َ َْ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
َع ْن َع َّملر ْبن َم ْر َو َ
(سأل ُا ُه َع ْن ع ْو ِل الل ِه ِ"إ ْن ت َر َ َ خ ْيرا ال َو ِص َّية"،
انَ ،ع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه (عليه السالم) ،علل
ِ ِ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ٌّ َ ْ ُ ٌ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ
َّ
لل َح ٌّق َج َع َل ُه الل ُه ف :أ ْم َوال َّ
النلس ل َ
َع َ
ص ِلح ِب هذا األم ِر .علل علت ِلذ ِلك حد محدود؟ علل نعم .علت كم ؟
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ُ ُّ ُ ُ َ ْ َ ُّ ُ ُ
س َوأكث ُر ُه الثلث) (.)3
علل أدنله السد
َ
َّ ْ َ َّ ْ
َّ َّ ُّ
لل َع َ
يف ،فَ :ع ْوِل ِه َت َع َللى ﴿إ ْن َت َر َ َ َخ ْي ًرا ْال َوص َّي ُة﴾َ ،ع َ
َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ
لل
ِ
لب الان ِز ِيل والاح ِر ِ ِ
أحمد بن محم ٍد السي ِلري ِفِ :كا ِ
ِ
َ ُ َ َ ٌّ َ َ َ ُ َّ
َ َ ْ َ ْ َ ُّ
الل ُه َع َّز َو َج َّل ل َ
َّ
يل َل ُه َك ْم ُه َو ؟ َع َ
الث ُل ِثِ .ع َ
لل
ص ِلح ِب هذا األم ِر ِمن
الص ِلد ُق (عليه السالم) (وهو حق فرضه
ِ
َ
ْ
َْ
َ َ ُُ ُ َْ
أ ْدن ُله ثلث امل ِلل َوال َب ِلقِ :ف َيمل أ َح َّب امل ِي ُت) (.)4
ً
ً
أيضل الوصية باقوى هللا وحث النلس على نصرة خليفة هللا ف :أرضه خصوصل ملن يظن أن لكالمه أو
ً
وصياه أثرا على بعض من يقرأهل بعد موته ف :معرفة الحق ونصرة خليفة هللا ،فأمير املؤمنين (عليه السالم) لم
ً ً
مقال أن يتر َ الوصية بل أمره أن ل يتركهل ويوص ي باقوى هللا.
يأمر شخصل ِ
َ
َ
َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ٌ ُ ٌّ َ َ َ َ َ
َّ
َ ُْْ
لل أل
َع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِهَ ،ع ْن أ ِب ِيهَ ،ع ْن َآبل ِئ ِهَ ،ع ْن أ ِم ِير املؤ ِم ِن َين (عليه السالم) (أنه حضره رجل م ِقل فق
ُ
َ ْ َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ٌ َ ٌ َ َّ َ َ َ َّ
َ َ َ ُْْ َ َ َ َ َْ
لل الل ُه َع َّز
ص ِباقوى الل ِه ،وأمل امللل فدعه ِلورث ِاك ف ِإنه ط ِفيف ي ِسير ،وِإنمل ع
أ ِ
وص ي يل أ ِمير املؤ ِم ِنين؟ فقلل أو ِ
ْ َ َ َ ْ ً ََْ َ َ ْ َْ ْ َ ْ ً ُ
َ َ
وص ي ِف ِيه) (.)5
وج َّل ِ"إن ت َر َ خيرا" وأنت لم تت ُر َ خيرا ت ِ
ً
أمل فيمل يخص خليفة هللا ف :أرضه أو رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بللخصوص فواضح أنه يتر َ خيرا
ً
كثيرا وهو منصب خالفة هللا ف :أرضه ( )6بعد اناقلله إلى الرفيق األعلى ،وخليفة هللا هو طريق إيصلل الاكليف
للنلس ،فكيف يتر َ الوصية بمن يخلفه؟!
ضا (عليه السالم) يَسْأَلُه
ْض َم َوالِي أَبِي ْال َح َس ِن ال ِّر َ
 -1روى الكلينيُ ... -25[ :م َح هم ُد ْبنُ َز ْي ٍد الطهبَ ِريب قَا َلَ :كت َ
هار فَ ِ
َب َر ُج ٌل ِم ْن تُج ِ
ار َ ِم ْن بَع ِ
ْ
ه
ْ
هللا الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم إِ هن ه
َب إِلَيْه :بِس ِْم ه
ه
َ
َ
ْ
َ
يق الهَ هم ،ال يَ ِحلب َما ٌل إِال ِمن َوجْ ه
ض ِمنَ َعلى ال َع َم ِل الث َوا َ و َعلى ال ِّ
َري ٌم َ
س فَ َكت َ
هللا َو ِ
ض ِ
ا ِإل ْذنَ فِي ْال ُخ ُم ِ
اس ٌع ك ِ
أَ َحلهه ه
َ
َ
َ
ُ
س عَوْ ننَا َعلى ِدينِنَا و َعلى ِعيَاالتِنَا و َعلى َم َوالِينَا  ]...الكافي :ج 1ص.547
هللا وإِ هن ْال ُخ ُم َ
 -2من ال يحضره الفقيه :ج 4ص.235
 -3مستدرك الوسائل :ج 14ص.143
 -4مستدرك الوسائل :ج 14ص.143
 -5مستدرك الوسائل :ج 14ص.141
ّ -6
إن االمامة وهداية الخلق خير كثير وفضل إلهي كبير خصه هللا به سادة خلفائه في أرضه ،لذا أصبح االئمة (عليهم السالم) موضع حسد
ت أَبَا َج ْعفَ ٍر (عليه السالم) ع َْن قَوْ ِل ه
النا  ،روى الكليني .. -1[ :ع َْن بُ َر ْي ٍد ْال ِعجْ لِ ِّي قَا َلَ :سأ َ ْل ُ
هللا َع هز و َجله( :أَ ِطيعُوا هللا وأَ ِطيعُوا ال هرسُو َل وأُولِي
األَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم) ،فَ َكانَ َج َوابُه( ...... :أَ ْم يَحْ ُس ُدونَ النها َ عَلى ما آتاهُ ُم هللا ِم ْن فَضْ لِه) نَحْ نُ النها ُ ْال َمحْ سُو ُدونَ َعلَى َما آتَانَا ه
هللا ِمنَ ا ِإل َما َم ِة ُدونَ
هللا أَجْ َم ِعينَ ( .فَقَ ْد آتَيْنا آ َل إِبْرا ِهي َم ْال ِكتا َ ْ
ق ه
وال ِح ْك َمةَ وآتَيْناهُ ْم ُم ْلكا ً َع ِظيماً) يَقُولَُ :ج َع ْلنَا ِم ْنهُ ُم الرب ُس َل واألَ ْنبِيَا َء واألَئِ همةَ فَ َكيْفَ يُقِرب ونَ بِه فِي
خ َْل ِ
آ ِل إِ ْب َرا ِهي َم (عليه السالم) ويُ ْن ِكرُونَه فِي آ ِل ُم َح هم ٍد (صلى هللا عليه وآله)  ].....الكافي :ج 1ص.205
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ً
َ
هذا ،واِلية فيهل لفظلن واضحلن ف :أن الوصية فرض واجب عند حضور املوت (ك َاب ،وحقل على) ،فال
يصح أن يعرض عنهل صلحب الشريعة؛ ألن اإلعراض عنهل أمر عبيُ ( ،)1فكيف يعرض محمد (صلى هللا عليه
وآله) عن الوصية عند املوت م أنه كلن لديه الوعت الكلف :لكالبتهل حتى بعد أن ُمن من كالبتهل على رؤوس
ُ
األشهلد يوم الخميس ( ،)2فهل أعدم رسول هللا شلهدين عدلين من األصحلب م وجود عل( :عليه السالم)
ُ
وسلملن وأبي ذر واملقداد وعملر وغيرهم ممن كلنوا يؤيدون كالبة الكالب ()3؟! أم هل أعدم الوعت وكلن عنده
عرابة ثالثة أيلم بليلليهل؟!
ً
ل أعاقد أن شخصل يحترم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) سيقول إنه تر َ كالبة كالب (الوصية) وصفه
هو (صلى هللا عليه وآله) بأنه علصم لألمة من الضالل إلى يوم القيلمة.
ً
وغير صحيُ عول بعض من يدعون العلم من الشيعة (إن تر َ كالبة الوصية مطلقل راجح ألن من
اعترضوا  -أي عمر وجملعاه  -ف :رزية الخميس على كالبتهل وعللوا يهجر أو غلبه الوج لن ياورعوا بعد وفلة
رسول هللا عن الطعن بسالمة عواه العقلية عند كالباه للوصية كمل فعلوا ف :رزية الخميس) (.)4
ُ
ُ
ُ
وعولهم هذا غير صحيُ؛ ألن هذا يمكن أن يحصل فيمل لو كابت الوصية وأبرزت وأظهرت لهؤلء
ُ
ُ
املعترضين ،أمل لو كابت لعل :وأشهد عليهل َم ْن عبلهل من األصحلب دون أن تبرز لهؤلء املعترضين فلن يكون
هنل َ طعن بللرسول (صلى هللا عليه وآله) ،وف :نفس الوعت يحقق الغرض من كالبة الوصية وهو أن تصل إلى
ََ
الخلف من هذه األمة وتنفي الضالل عن هذه األمة إلى يوم القيلمة.
نعم ،يجوز ملن يدعون الفقه أن يسوعوا الكالم السلبق لاعليل عدم إصرار رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
ً
على كالبة الوصية ف :نفس املوعف ،أي ف :حلدثة الخميس ل مطلقل.
ً
وهذا أمر بديهي ،فهل من يشق عليه صيلم يوم من شهر رمضلن ُيعرض عن صيلم هذا اليوم مطلقل ،أم
يصومه ف :يوم آخر يمكنه صيلمه فيه؟ وهل من ل يامكن من أداء الصالة ف :مكلن لوجود النجلسة فيه يمان
عن الصالة ،أم يصليهل ف :مكلن آخر؟

 -1ألن فيه مخالفة صريحة لكتا هللا الناطق بوجو الوصية عند حضور الموت ،إضافة إلى أنه (صلى هللا عليه وآله) وصف الوصية بأنها
كتا عاصم ل ٍمة من الضالل إلى يوم القيامة ،وترك بيان كتا هذا وصفه أمر قبيح بكل تأكيد.
 -2تقدمت بعض روايات رزية الخميس من صحيح البخاري ومسلم ،وكذلك من كتب الشيعة ،فراجع.
 -3بلى وهللا ،أوصى وأشهد عليها الرهط الصالح ،عن سليم بن قيس الهاللي ،قال اإلمام علي (عليه السالم) لطلحة[ :ألست قد شهدت رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) حين دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال تختلف ،فقال صاحبك ما قال :إن نبي هللا يهجر ،فغضب رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) ثم تركها ؟ قال :بلى ،قد شهدت ذلك .قال :فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بالذي أراد
علي ما أراد
أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة فأخبره جبرئيل :إن هللا عز وجل قد علم من األمة االختالف والفرقة ،ثم دعا بصحيفة فأملى ّ
أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثالث رهط :سلمان وأبا ذر والمقداد ،وسمى منيكون من أئمة الهدى الذين أمر هللا بطاعتهم إلى يوم
القيامة  ]...كتا سليم بن قيس :ص ،211تحقيق األنصاري.
 -4انظر :المراجعات للسيد شرف الدين :ص357؛ مكاتيب الرسول للميانجي :ج 3ص.722
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فر َ
وكالب رسول هللا عند الحاضلر (الوصية) أمر عظيم أعظم من الصوم والصالة َ
ضه هللا على الرسول
ً
ُ
بقوله تعللى (ك ِاب ،وحقل على) ،ووصفه رسول هللا بأنه يعصم األمة من الضالل إلى يوم القيلمة ،فكيف يتركه
ً
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) مطلقل بمجرد أن اعترض عليه جملعة ف :يوم الخميس؟!
ف :الحقيقة إنه أمر عظيم وخطير أن ُيتهم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بتر َ كالبة الوصية عند
ً
يمثل اتهلمل للرسول بأنه تر َ مل أمره هللا به م تمكنه من أدائه والقيلم به ،فلهلل يوجب كالبة
الحاضلر ،حيث ِ
ً
ُ
﴿كا َب َع َل ْي ُك ْم إ َذا َح َ
ض َر
الوصية على سيد وإملم املاقين محمد مرتين بآية واحدة بقوله (كاب ،حقل على) ِ
ِ
ً َ ُْ
َ َ َ ُ َْْ ُ
َ َ َ ْ ً ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ
وف َحقل َعلى امل َّا ِق َين﴾[البقرة  ،]180ويأتي فالن أو
أحدك ُم املوت ِإن ت َر َ خيرا الو ِص َّية ِللو ِالدي ِن واألع َرِبين ِبلملع ُر ِ
ً
ُ
شخص الثقلين !!
فالن اليوم ليقول إن محمدا تر َ الوصية التي ت ِ
وهكذا بكل بسلطة يتهم رسول هللا بأنه يعص ي هللا؛ ألن الوصية الوحيدة املروية ل توافق هواه ،وألن فيهل
يوص ،هل
ذكر املهديين واسم أولهم ،هكذا فقط ألنهل ل تعجبه يقول إن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) لم ِ
هنل َ اتبلع للهوى أبين من هذا؟!!
واملصيبة أن بعضهم يدعون أنهم يعلمون مل ف :وصية رسول هللا التي لم يكابهل حسب زعمهم وبأنهل مجرد
تأكيد لبيعة الغدير ولحديث الثقلين املجمل ( ،)1ولهذا فهو (صلى هللا عليه وآله) لم يهام لكالبتهل ولم يكابهل بعد
حلدثة الرزية بحسب زعمهم ولو للمسلكين الذين يقبلونهل كعملر وأبي ذر واملقداد ،ولم يكابهل حتى لعل :لاصل
ملن يقبلونهل بعده لكي ل يضي ويضل كل من ف :أصالب الرجلل وتعصم األمة من الضالل (.)2
ول أدري من أين علموا أن الوصية مجرد تكرار أو تأكيد لحلدثة الغدير أو غيرهل من الحوادث واألعوال
السلبقة لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) كحديث الثقلين املجمل ،م أنه (صلى هللا عليه وآله) نبي ورسول من
ً
هللا والوح :مسامر له ،ورسللاه لهداية النلس مسامرة حتى آخر لحظة من حيلته ،فهل أن هللا أخبرهم مثال أنه
ً
ً
يوح ملحمد عبل احاضلره بيوم أو بشهر أو بشهرين شيئل جديدا وتفلصيل جديدة تخص أحد الثقلين وهو
لم ِ
األوصيلء من بعده وأسملء وصفلت بعضهم بمل يضمن عدم ضالل األمة إلى يوم القيلمة ،م أن هذا األمر
ً
موافق للحكمة ؟! وإذا لم يكن عد أوحى هللا لهؤلء املدعين شيئل ،فلملذا الجزم أن الوصية كلنت مجرد تكرار ملل
سبق ولهذا كلن األفضل تر َ كالبتهل بعد رزية الخميس بحسب زعمهم؟!!

هللا والعترة ،ولكن لم يُبيِّن أسماء األوصياء من عترته ،ولذا

 -1حث النبي (صلى هللا عليه وآله) في حديث الثقلين على التمسك بكتا
فالحديث مجمل من هذه الناحية.
وال يَ ْست َْخلِفُ َرسُو ُل ه
إن َخلِيفَةَ َرسُو ِل ه
هللا (صلى هللا عليه وآله) ُم َؤيهدٌَ ،
 -2ورد في احتجاج اإلمام الباقر (عليه السالم) ....[ :ه
هللا (صلى هللا عليه
وآله) إِ هال َم ْن َيحْ ُك ُم بِ ُح ْك ِمه وإِ هال َم ْن يَ ُكونُ ِم ْثلَه ِإ هال ال بنبُ هوةَ ،وإِ ْن َكانَ َرسُو ُل ه
هللا (صلى هللا عليه وآله) لَ ْم يَ ْست َْخ ِل ْ
ضيه َع َم ْن فِي
ف فِي ِع ْل ِمه أَ َحداً فَقَ ْد َ
أَصْ َال ِ ال ِّر َجا ِل ِم هم ْن يَ ُكونُ بَ ْعدَه  ].....الكافي :ج 1ص.245
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هل هذا يعني أن عمر يقرر لرسول هللا أن األفضل عدم كالبة الوصية ف :يوم الخميس كمل يزعم من
اعابروا أن اعتراض عمر على كالبة الكالب كلن باوفيق وتسديد ( ،)1وأنام تقررون لرسول هللا أن األفضل عدم
ُ
كالبة الوصية بعد يوم الخميس ول تعدمون القش إليقلد نلركم ،فمن الرسول بربكم محمد بن عبد هللا (صلى
هللا عليه وآله) أم عمر وجملعاه ،أم أنام يل من تسميام بللتشي ؟
أنل أدعو من يقولون هذا القول إلى الاوبة والساغفلر إن كلنوا يخلفون هللا.
فعلة الوصية عند الحاضلر لخليفة هللا والحكمة منهل؛ أن الوح :والابليغ مسامر لخليفة هللا ف :أرضه حتى
آخر لحظة من حيلته ،فوصياه تكون بآخر مل يوحى له فيمل يخص أمر خليفة أو خلفلء هللا من بعده أو
َ ً ْ
ُ
ُ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َْ
َ
ض َر أ َح َدك ُم امل ْو ُت ِإن ت َر َ َ خ ْيرا ال َو ِص َّية ،﴾..
أوصيلئه ،ولهذا علل الحكيم املطلق سبحلنه ﴿ك ِاب عليكم ِإذا ح
ولم يقل كاب عليكم الوصية فحسب ،ولهذا َّبين الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله)فيمل سمي برزية الخميس
ُ َ
بأن وصياه عند املوت ه :العلصم من الضالل ل غير؛ ألنهل ف :تشخيص الثقلين (املـخلف العلصم من الضالل)
بللسم والصفة الذي ل يمكن معه أن يحصل الضالل ملن التزم بهذه الوصية إلى يوم القيلمة.
وهنل أعيد للانبيه ولفت النتبله أن عول الرسول ف :يوم الرزية  -كمل سمله ابن عبلس( -ائاوني بكالب
ً
ً
أكاب لكم كالبل لن تضلوا بعده أبدا) معنله أن مل سبق من الابليغ الذي جلء به الرسول بمل فيه القرآن وعل:
(عليه السالم) الذي بلغ بوصلياه مرات عديدة بل والحسن والحسين (عليهمل السالم) اللذان شخصل بحديث
الكسلء وغيره ( ،)2ل يعصم األمة من الضالل إلى يوم القيلمة ،بل الذي يعصم األمة من الضالل هو هذا
ُ
التشخيص الدعيق للثقلين الذي أوح :لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله)وأمره هللا بتبليغه للنلس بوصياه
املبلركة عند الحاضلر وف :خالم حيلته ورسللاه املبلركة.
في الختام:
ً
لدينل آية توجب كالبة الوصية عند الحاضلر وبكلماين دالاين على الوجوب (كاب ،وحقل على) ،علل تعللى
ً َ
ََ ُ
ُ
َ َ َ َ َ َ ُ َْْ ُ
َ َ َ ْ ً ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ
وف َحقل َعلى
﴿ك ِا َب عل ْيك ْم ِإذا حض َر أحدك ُم املوت ِإن ت َر َ خيرا الو ِص َّية ِللو ِالدي ِن واألع َرِبين ِبلملع ُر ِ
ُْ
امل َّا ِق َين﴾[البقرة  ،]180فمن ينكر كالبة الوصية يتهم الرسول بلملعصية.

 -1قال النووي[ :وأما كالم عمر رضي هللا عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق
نظره ألنه خشي أن يكتب صلى هللا عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها ألنها منصوصة ال مجال لالجتهاد فيها فقال
عمر حسبنا كتا هللا لقوله تعالى ما فرطنا في الكتا من شئ وقوله اليوم أكملت لكم دينكم فعلم أن هللا تعالى أكمل دينه فأمن الضالل على
األمة وأراد الترفيه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان عمر أفقه من ابن عبا وموافقيه] شرح صحيح مسلم :ج 11ص.90
 -2أخرج الحاكم ..[ :عن إسماعيل بن عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال :لما نظر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى الرحمة
هابطة ،قال :ادعوا لي ادعوا لي ،فقالت صفية :من يا رسول هللا ،قال :أهل بيتي عليا ً وفاطمة والحسن والحسين فجيئ بهم فألقى عليهم النبي
صلى هللا عليه وآله وسلم كساءه ثم رفع يديه ثم قال :اللهم هؤالء آلي فصل على محمد وعلى آل محمد ،وأنزل هللا عز وجل" :إنما يريد هللا
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً .هذا حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه] المستدرك :ج 3ص.147
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ولدينل روايلت تدل على كالبة الوصية أو هم الرسول بكالبة الوصية عند الحاضلر كرزية الخميس املروية
ف :البخلري ومل رواه سليم بن عيس ف :كالبه (.)1
ولدينل روايلت موافقة ملحاوى الوصية وه :روايلت املهديين الثني عشر ،وه :موجودة ف :كاب األنصلر
ً
ويمكن الرجوع إلى مصلدرهل عند الشيعة والسنة ( ،)2وأيضل مل رواه الطوس ي عنهم (عليهم السالم) ف :أن اسم
املهدي (أحمد وعبد هللا واملهدي) ( ،)3ومل رواه السنة من أن اسم املهدي يواطئ اسم النبي ( )4أي أحمد كمل ورد
ف :الوصية.
ولدينل نص الوصية املكاوبة عند الحاضلر وه :مروية ف :غيبة الطوس ي ( ،)5ول يوجد لدينل معلرض لنص
الوصية .وكل إشكلل أتوا به لرد الوصية تم رده وبيلن بطالنه.
فكيف يمكن  -بعد كل هذا  -لعلعل أن يرد الوصية ،وكيف ملن يخلف اِلخرة أن يرد الوصية ،وكيف ملن
ياقي هللا أن يرد الوصية؟!!
ج س ( 2علت لبي عبدهللا (عليه السالم) ألي ش يء سمي القلئم؟ علل ألنه يقوم بعدمل يموت ،إنه يقوم
بأمر عظيم يقوم بأمر هللا سبحلنه) (.)6
علل الشيخ الطوس ي ف :كالب الغيبة (وأمل مل روي من األخبلر التي تاضمن أن صلحب الزملن يموت ثم
يعيش أو يقال ثم يعيش ،نحو مل رواه الفضل بن شلذان ،عن موس ى بن سعدان ،عن عبد هللا بن علسم
الحضرمي ،عن أبي سعيد الخراسلني علل علت ألبي عبد هللا (عليه السالم) ألي ش يء سمي القلئم ؟ علل ألنه
يقوم بعدمل يموت ،إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر هللا سبحلنه).
وروى محمد بن عبد هللا بن جعفر الحميري ،عن أبيه ،عن يعقوب بن يزيد ،عن عل :بن الحكم ،عن حملد
بن عثملن ،عن أبي بصير علل سمعت أبل جعفر (عليه السالم) يقول (مثل أمرنل ف :كالب هللا مثل صلحب
الحملر أملته هللا ملئة علم ثم بعثه).
وعنه ،عن أبيه ،عن جعفر بن محمد الكوف ،:عن إسحلق بن محمد ،عن القلسم بن الربي  ،عن عل :بن
خطلب ،عن مؤذن مسجد األحمر علل (سألت أبل عبد هللا (عليه السالم) هل ف :كالب هللا مثل للقلئم (عليه
السالم) ؟ فقلل نعم ،آية صلحب الحملر أملته هللا (ملئة علم) ثم بعثه).
 -1للمزيد انظر ملحق رقم (.)1
 -2انظر ملحق رقم (.)2
 -3روى الطوسي ... -463[ :عن حذيفة قال :سمعت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وذكر المهدي فقال :إنه يبايع بين الركن والمقام ،اسمه
أحمد وعبد هللا والمهدي ،فهذه أسماؤه ثالثتها] الغيبة :ص .454وللمزيد انظر ملحق رقم (.)3
 -4أخرج أحمد ..[ :عن زر بن حبيش عن عبد هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تنقضي األيام وال يذهب الدهر حتى يملك
العر رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي] مسند أحمد :ج 1ص.377
 -5الغيبة :ص 150ح.111
 -6غيبة الطوسي:ص.422
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وروى الفضل بن شلذان ،عن ابن أبي نجران ،عن محمد بن الفضيل ،عن حملد بن عبد الكريم علل علل
أبو عبد هللا (عليه السالم) (إن القلئم (عليه السالم) إذا علم علل النلس أنى يكون هذا وعد بليت عظلمه منذ
دهر طويل).
ثم علق الشيخ الطوس ي رحمه هللا عليهل فقلل (فللوجه ف :هذه األخبلر ومل شلكلهل أن نقول بموت ذكره،
ويعاقد أكثر النلس أنه بل :عظلمه ،ثم يظهره هللا كمل أظهر صلحب الحملر بعد موته الحقيقي .وهذا وجه عريب
ً
ف :تأويل هذا الخبلر ،على أنه ل يرج بأخبلر آحلد ل توجب علمل عمل دلت العقول عليه ،وسلق العابلر
الصحيُ إليه ،وعضده األخبلر املاواترة التي عدمنلهل ،بل الواجب الاوعف ف :هذه والامسك بمل هو معلوم ،
وإنمل تأولنلهل بعد تسليم صحتهل على مل يفعل ف :نظلئرهل ويعلرض هذه األخبلر مل ينلفيهل) (.)1
الشيخ الطوس ي فهم من ظلهر هذه األحلديث ونظلئرهل التي كلنت تروى ف :عصره بأنهل تعني أن هنل َ
ً
ً
شخصل يدخل للدنيل ويخرج منهل مقاول ثم يعود إليهل بأن يحيه هللا ف :الدنيل مرة أخرى فيكون هو القلئم من آل
محمد (املهدي ،املنقذ ،املخلص).
علل الشيخ الطوس ي رحمه هللا ف :تقديم الروايلت (وأمل مل روي من األخبلر التي تاضمن أن صلحب الزملن
يموت ثم يعيش أو يقال ثم يعيش) وبمل إن الشيخ الطوس ي فهم أن القلئم املقصود بهذه األخبلر هو اإلملم
املهدي محمد بن الحسن (عليه السالم) ،وبمل أنه ليس لديه فهم يوفق بين هذا الظلهر وبقية األحلديث فقد
ً
لجأ إلى الاأويل تلرة وإلى كونهل آحلد ل يحصل منهل اليقين تلرة أخرى وإلى الاوعف ف :معنلهل أخيرا ،وهو ف :كل
ً
ً
األحوال جزاه هللا خيرا م أن تأويله لم يكن موفقل ول يمكن أن تقبله النصوص املاقدمة بحلل ،فكيف يكون
عيلم القلئم من املوت مجرد ظهوره بعد موت ذكره م أن املثل الذي ضرب له هو صلحب الحملر الذي ذكر هللا
ً
موته واحيلءه بعد موته صريحل ف :القرآن؟
َ
ََ
ُ
َ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ
ََ َ
لل أن َى ُي ْح ِيـي َهـ ِذ ِه الل ُه َب ْع َد َم ْو ِت َهل فأ َملت ُه الل ُه ِمئة َع ٍلم ث َّم
وشهل ع
﴿أو كلل ِذي مر على عري ٍة و ِه :خ ِلوية على عر ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
لل َلب ْث ُت َي ْو ًمل َأ ْو َب ْع َ
ض َي ْوم ع َ
َ ََُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
لل َبل ل ِبث َت ِمئة َع ٍلم فلنظ ْر ِإلى ط َع ِلم َك َوش َر ِاب َك ل ْم َيت َس َّن ْه
ٍ
بعثه علل كم ل ِبثت ع ِ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َّ َ ُ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ
لل أ ْعل ُم
نشزهل ثم نكسوهل لحمل فلمل تبين له ع
لس وانظ ْر ِإلى ال ِعظ ِلم كيف ن ِ
وانظر ِإلى ِحم ِلر َ وِلنجعلك آية ِللن ِ
َأ َّن الل َه َع َلى ُك ِل َش ْي ٍء َع ِد ٌ
ير﴾[البقرة .]259
ثم من هم الذين يعاقدون بأن الملم املهدي محمد بن الحسن ميت ف :زمن الظهور كمل صرح الشيخ
ً
الطوس ي (ويعاقد أكثر النلس أنه بل :عظلمه)؟!! فللشيعة يعاقدون بحيلته والسنة ل يعاقدون بوجوده أصال
فكيف يعاقدون بموته؟!!!

 -1كتا الغيبة للطوسي :ص.423
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إن الفهم الصحيُ لألحلديث املاقدمة الذي ل ياعلرض م مل روي عنهم (عليهم السالم)هو أن املهدي
القلئم الذي يظهر يقول للنلس أنه هو نفسه الشبيه الذي صلب فال ياعقل بعض النلس هذا األمر ،وبللالل:
يقولون له إ َّن الشبيه عد صلب وملت على الصليب واناهى أمره منذ دهر طويل (إن القلئم (عليه السالم) إذا
علم علل النلس أنى يكون هذا وعد بليت عظلمه منذ دهر طويل) انتبه إلى وعت عولهم (إذا علم) وليس عبل
ً
ً
هذا ،أي أنه إذا علم يقول لهم شيئل يقولون ردا عليه (أنى يكون هذا وعد بليت عظلمه منذ دهر طويل) ،اِلن
ً
نقول مللذا يصلر إلى الاأويل أو رد األحلديث طلملل أمكن جم ظلهرهل م مل روي عنهم (عليهم السالم)؟! خصوصل
إذا وجدنل أن هنل َ روايلت ونصوص أخرى تنص على هذا الفهم للظلهر وتؤيده كمل سيأتي.
الحقيقة أنه ل يوجد داع وسبب راجح لصرف هذه األحلديث عن ظلهرهل ،ومل أشلرت إليه وهو أن هنل َ
صفة للقلئم ،ه :أنه نزل إلى الدنيل وعال عبل أن يولد ويدخل فيهل مرة أخرى ويكون هو القلئم (املهدي أو املنقذ
أو املخلص).
وهذا األمر وبيلنه يشبه الرمز السري أو كلمة السر فهو دليل على دعوى القلئم نفسه فللنصوص موجودة
كوجود األرعلم والحروف وبمانلول الجمي ولكن من يمكنه أن يساخرج منهل كلمة السر الصحيحة غير صلحبهل؟!
كل من عداه لن يصلوا إلى الرمز؛ ألن أعوالهم لن تاعدى الحامللت والاخرصلت املليئة بلملانلعضلت ل أكثر ول
أعل.
أمل القلئم فيأتي بهذا الرمز أو كلمة السر ويفاُ بهل السر لياعرف عليه من يريد املعرفة ببسلطة وجالء
ووضوح.
ولقد بينت مسألة املصلوب والشبيه ف :املتشلبهلت الجزء الراب  ،ولكن ل بأس أن أبينهل هنل بصورة أخرى.
ً
أوال :في القرآن:
ُ َ
َ َ َ َُ ُ َ َ ََُ ُ َ
﴿و َع ْوله ْم إ َّنل َع َا ْل َنل ْاملَس َ
علل تعللى َ
وه َول ِـكن ش ِب َه ل ُه ْم َوِإ َّن
يُ ِع َيس ى ْاب َن َم ْرَي َم َر ُسو َل الل ِه ومل عالوه ومل صلب
ِ
ِِ ِ
ُْ َ
ً
َّ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َ
ْ ْ َّ َ َّ َ َ َ ُ ُ
يه ل ِفي ش ٍك ِمنه َمل ل ُهم ِب ِه ِمن ِعل ٍم ِإل ِات َبلع الظ ِن و َمل عالوه َي ِقينل﴾[النسلء .]157
ال ِذين اخالفوا ِف ِ
إذن بحسب القرآن فإن عيس ى (عليه السالم) لم يقال ولم يصلب بل هنل َ شخص شبه به وصلب مكلنه،
ً
وأيضل اِلية أعاله تجيب بجواب واضح على سؤال مهم هو هل هنل َ من لديه علم بسر عضية الصلب ومل
جرى فيهل؟
ً
إن جواب هذا السؤال يجعل تخرصلت النلس  -وخصوصل من يدعون اإلسالم  -بال عيمة فللجواب من
ُْ َ
ْ ْ َّ َ َّ
َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َ
يه ل ِفي ش ٍك ِمنه َمل ل ُهم ِب ِه ِمن ِعل ٍم ِإل ِات َبلع الظ ِن﴾[النسلء .]157
القرآن ﴿وِإن ال ِذين اخالفوا ِف ِ
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إذن ه :عضية محصور علمهل بلهلل سبحلنه ومن اتصلوا بلهلل وهم حججه على خلقه بلعابلر أنه يعرفهم
ْ َ ََ ْ
ويعلمهم بللحقلئق املخفية والغيب إذا شلء سبحلنه كمل بين تعللى ف :القرآن علل تعللى َ
﴿ع ِلل ُم الغ ْي ِب فال ُيظ ِه ُر
َ َّ ُ ُ
َّ
َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
َ َ َ ً
َ َ َ َ َُ
َ
صدا ِ ل َي ْعل َم أن ع ْد أ ْبلغوا
َعلى غ ْي ِب ِه أ َحدا ِ إل َم ِن ْارت َض ى ِمن َّر ُسو ٍل ف ِإنه َي ْسل ُك ِمن بي ِن يدي ِه و ِمن خل ِف ِه ر
ََ ً
َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َْ ْ ََ ْ َ ُ َ
ص ى ك َّل ش ْي ٍء عددا﴾[الجن .]28-26
ِرسلل ِت ِرب ِهم وأحلط ِبمل لدي ِهم وأح
واِلية واضحة أن الغيب الذي يعلمه هللا يعلم بعضه لرسله ،وجمي خلفلء هللا ف :أرضه هم رسل هللا
سبحلنه إلى خلقه سواء األنبيلء واملرسلين عبل محمد (صلى هللا عليه وآله) أو محمد (صلى هللا عليه وآله)
واألئمة من بعده (عليهم السالم) فكلهم إذن مشمولون بأن هللا يطلعهم على مل يشلء من الغيب.
َ
َ َ
ْ
َْ
َ
ُ َ َ
َّ َ َ
﴿ي ْعل ُم َمل َب ْي َن أ ْي ِد ِيه ْم َو َمل خل َف ُه ْم َول ُي ِحيطون ِبش ْي ٍء ِم ْن ِعل ِم ِه ِإل ِبمل
وعلل تعللى
أيديهم ليس مل يقبضون عليه بأيديهم ،ول مل خلفهم هو الواع خلف ظهورهم ،وإل ملل أمالز بعلمه سبحلنه بل
َ
َ
املراد بين أيديهم أي املساقبل ومل خلفهم أي أحداث امللض ي ،فلملراد بقوله تعللى ﴿ َي ْعل ُم َمل َب ْي َن أ ْي ِد ِيه ْم َو َمل
َْ
خل َف ُه ْم) أي يعلم علم الغيب الذي ل يعرفه النلس من أحداث املساقبل وامللض ي ،وباكملة اِلية ياضح املراد
ْ
َ َ
ُ َ َ
﴿ول ُي ِحيطون ِبش ْي ٍء ِم ْن ِعل ِم ِه﴾ أي من علم الغيب الذي بين أيديهم وخلفهم ثم بين تعللى أنه ُي ِعلم
أكثر بقوله
َ
َّ
ُ
ُ
﴿إل ِب َمل شلء﴾.
بعض علم الغيب من يريد من خلقه بمل يريد سبحلنه ِ
شلء﴾[البقرة

 ]255ومل بين

النتيجة مما تقدم:
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
يُ ع َ
ََْ
يس ى ْاب َن َم ْرَي َم َر ُسو َل الل ِه َو َمل
القرآن يقرر أن الذي عال وصلب ليس عيس ى ﴿وعوِل ِه ْم ِإنل عالنل امل ِس ِ
ُ َ
َ َُ ُ َ َ ََُ ُ َ
وه َول ِـكن ش ِب َه ل ُه ْم﴾.
عالوه ومل صلب
إن تحديد الشخص املصلوب ومل يحيط بتشبيهه بعيس ى وكيف حدثت الحلدثة ل يعلمهل النلس يهود
َ َّ َّ َ ْ َ ْ
ين اخ َال ُفوا ِف ِيه
ونصلرى ومسلمون وغيرهم وان من يخوضون فيهل سياخبطون بجهل ل أكثر ول أعل ﴿وِإن ال ِذ
َ
ْ ْ َّ َ َ َّ
َ َ
لع الظ ِن﴾.
ل ِفي ش ٍك ِم ْن ُه َمل ل ُهم ِب ِه ِمن ِعل ٍم ِإل ِاتب
إن هللا يعلم الغيب وأحداث املساقبل وامللض ي ُويطل على بعضهل خلفلءه ف :أرضه.
إذن حلدثة الصلب ومل يحيط بهل سر  -ليس عند املسلمين فقط بل حتى عند املسيحيين وسيأتي الكالم
بهذا األمر  -ول يايسر الوصول إلى حقيقاه إل ملن يطلعه هللا عليه ،وهذا أمر يخص حجج هللا وبللالل :فلملرور إلى
هذا السر بسالسة ويسر دال على حجية من مر إليه؛ ألنه عد جلء بكلمة السر أو كلمة املرور التي ل يأتي بهل إل
ً
من كلن ماصال بلهلل سبحلنه.
ً
ثانيا :في اإلنجيل:
 .1عيس ى يطلب أن ل يصلب ول يكون هو املصلوب.
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ً

ً

«… ثم تقدم عليال وخر على وجهه وكلن يصل :علئال يل أباله إن أمكن فلاعبر عني هذه الكأس …» [متى .]26

ً
«…ثم تقدم عليال وخر على األرض وكلن يصل :لكي تعبر عنه السلعة إن أمكن * وعلل يل أبل اِلب كل ش يء
مساطلع لك فلجز عني هذه الكأس …» [مرعس .]14

ً
ُ
«… وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثل على ركبتيه وصلى * علئال يل أباله إن شئت أن تجز عني هذه الكأس
…» [لوعل .]22

فكيف يرد هللا طلب عيس ى ودعلءه وتوسله أن ل يصلب ويدف عنه الصلب وهل أن عيس ى ل يساحق أن
ً
يجلب دعلؤه أم ل يوجد عند هللا بديل عن عيس ى (عليه السالم) يصلب مثال؟!
إضلفة إلى أن املسيحيين يعاقدون أن عيس ى (عليه السالم) هو الالهوت املطلق نفسه ،وبللالل :فهم
ً
يحالجون تعليل طلب عيس ى (عليه السالم) املاقدم تعليال ل يوععهم ف :تنلعض ينفي لهوته املطلق  -كمل
يعاقدون هم فيه  -وهذا بعيد املنلل فهم لو عللوا إنه طلب أن يدف عنه الصلب لجهله بحامية الحدث فقد
ً
نقضوا لهوته املطلق؛ ألنهم وصفوه بللجهل وهو ظلمة فابين أنه نور وظلمة وليس نورا ل ظلمة فيه ،وبللالل:
اناقض لهوته املطلق وإن عللوا إنه طلب أن يدف عنه الصلب م علمه بحامية الحدث فقد اتهموه بللسفه
وال فمل معنى طلبه هذا م علمه بحامية الحدث؟! وعولهم هذا ينفي لهوته املطلق بل وينفي عنه مل دون ذلك
وهو حكمة األنبيلء (عليهم السالم).
 .2املصلوب ل يقبل أن يقول إنه ملك بني إسرائيل فلملذا ل يقبل لو كلن هو نفسه عيس ى (عليه السالم)
الذي جلء يبلغ النلس بأنه ملك بني إسرائيل؟! أليس هذا يدل بوضوح أن الذي ألقي عليه القبض وصلب
شخص آخر غير عيس ى (عليه السالم) ملك بني إسرائيل لهذا هو لم يقبل أن يقول إنه ملك بني إسرائيل.
ً
علئال أأنت َم ِلك اليهود فقلل له يسوع أنت تقول
«… فوعف يسوع أملم الوال :فسأله الوال:

…» [إنجيل متى

اصحلح …« ،]27 /فسأله بيالطس أنت ملك اليهود فأجلب وعلل له أنت تقول
ً
ثم دخل بيالطس أيضل إلى دار الولية ودعل يسوع ،وعلل له أنت ملك اليهود 34 .أجلبه يسوع أمن ذاتك تقول
…» [إنجيل مرعس

اصحلح33…« ،]15 /

هذا أم آخرون عللوا لك عني 35 .أجلبه بيالطس العل :أنل يهودي .أماك ورؤسلء الكهنة أسلمو َ إل .:ملذا
فعلت 36 .أجلب يسوع مملكتي ليست من هذا العللم .لو كلنت مملكتي من هذا العللم لكلن خدامي يجلهدون
ُ َّ
لكي ل أ َسلم إلى اليهود .ولكن اِلن ليست مملكتي من هنل 37 .فقلل له بيالطس أفأنت إذا َم ِلك .أجلب يسوع
أنت تقول إني ملك .لهذا عد ولدت أنل ،ولهذا عد أتيت إلى العللم ألشهد للحق …» [إنجيل يوحنل اصحلح.]18 /
 .3مخلطبة املصلوب ملريم أم عيس ى (عليه السالم) يدل على أنه ليس ابنهل وال فهل يليق بأبن ان يخلطب
أمه (يل امرأة ) ،نعم يصح أن يخلطبهل املصلوب بهذه الكلمة إذا لم يكن هو نفسه عيس ى ع ومخلطباه لهل بهذه
الكلمة ليوضح أنهل ليست أمه وأنه ليس عيس ى (عليه السالم) 25« .وكلنت واعفلت عند صليب يسوع أمه وأخت
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أمه مريم زوجة كلوبل ومريم املجدلية  26 .فلمل رأى يسوع أمه والالميذ الذي كلن يحبه واعفل علل ألمه يل امرأة
هو ذا ابنك  27 .ثم علل للالميذ هو ذا أمك» [إنجيل يوحنل اصحلح.]19 /

 .4بطرس يعرض أن يض نفسه مكلن عيس ى للصلب وعيس ى يبين له عجزه عن هذا األمر «وعلل الرب
لسمعلن سمعلن هو ذا الشيطلن طلبكم لكي يغربلكم كللحنطة  32 .ولكني طلبت من أجلك لكي ل يفنى إيملنك
 .وأنت متى رجعت ثبت إخوتك  33 .فقلل له يل رب إني مساعد أن أمض ي معك حتى إلى السجن وإلى املوت 34 .
فقلل أعول لك يل بطرس ل يصيُ الديك اليوم عبل أن تنكر ثالث مرات أنك تعرفني» [انجيل لوعل اصحلح .]22

«علل له سمعلن بطرس يل سيد إلى أين تذهب  .أجلبه يسوع حيث أذهب ل تقدر اِلن أن تتبعني ولكنك
ساتبعني أخيرا  37 .علل له بطرس يل سيد مللذا ل أعدر أن أتبعك اِلن  .إني أض نفس ي عنك  38 .أجلبه يسوع
أتض

نفسك عني  .الحق الحق أعول لك ل يصيُ الديك حتى تنكرني ثالث مرات» [انجيل يوحنل اصحلح .]13

ف :النصين املاقدمين من اإلنجيل نفهم أن عيس ى عرض بصورة أو بأخرى على الحواريين أن يفدوه أو على
األعل نجد ف :النصوص أن عيس ى (عليه السالم) يبين لبطرس؛ وهو أفضل الحواريين أنه غير علدر أن يفدي
عيس ى (عليه السالم) «علل له بطرس يل سيد مللذا ل أعدر أن أتبعك اِلن  .إني أض نفس ي عنك  38 .أجلبه
يسوع أتض نفسك عني؟ .الحق الحق أعول لك ل يصيُ الديك حتى تنكرني ثالث مرات» إذن هذا النص من
إنجيل يوحنل يبين بوضوح أن عيس ى (عليه السالم) طلب من بطرس أن يفديه أو أنه نلعش عرض بطرس
(أتض نفسك عني؟) ونجد أن عيس ى أجلب على هذا السؤال بأن بطرس غير علدر على هذا األمر «الحق الحق
تأت من فراغ فمل الذي جعل بطرس
أعول لك ل يصيُ الديك حتى تنكرني ثالث مرات» ،وهذه املنلعشة لم ِ
يعرض هذا العرض لو لم يكن عيس ى (عليه السالم) عد طرح هذا األمر لهم؟!
ً
وأيضل كالم بطرس (إني أض نفس ي عنك) كيف يمكن فهمه بغير مسألة التشبيه وإل فكيف يض بطرس
نفسه مكلن عيس ى (عليه السالم) ليصلب إذا لم يشبه به عبل هذا لكي يأخذه اليهود ويصلبوه على أنه عيس ى
(عليه السالم) نفسه فللقوم يطلبون عيس ى (عليه السالم) وليس بطرس ولن يأخذوا بطرس مللم يشبه به،
ً
وأيضل رد عيس ى (عليه السالم) لم يكن أنه ل يصح أن تفديني يل بطرس أو لبد أن أصلب أنل أو أي جواب أخر
غير أنك يل بطرس غير علدر على هذا األمر ،وهذا ينقلنل إلى التسلؤل إذا كلن بطرس والحواريون علجزين عن أن
يضعوا أنفسهم مكلن عيس ى (عليه السالم) وياحملوا الصلب فهل ل يوجد عند هللا أحد يؤدي هذه املهمة بعد
أن طلب عيس ى (عليه السالم) بوضوح أن يدف عنه الصلب كمل تقدم؟!
« .5فقلل يسوع لبطرس اجعل سيفك ف :الغمد .الكأس التي اعطلني اِلب أل اشربهل» [يوحنل .]11-18

هذا الكالم صدر من املصلوب أثنلء القبض عليه وهو كالم شخص علبل بمسألة الصلب ول إشكلل عنده
معهل ،بل ويعابر أن التردد ف :شرب كأس الصلب أمر غير مقبول وغير وارد ول مطروح بللنسبة له ول يمكن أن
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يفكر فيه «الكأس التي اعطلني اِلب أل اشربهل؟!!!» ل يسأل فقط بل يتسلئل باعجب (أل اشربهل) ،فكيف يمكن
تصور أن يصدر هذا الكالم من نفس الشخص الذي كلن عبل إلقلء القبض على املصلوب يقول «يل أبل اِلب
كل ش

يء مساطلع لك فلجز عني هذه الكأس» [مرعص .]14

ً
إذن فهمل شخصلن مخالفلن تململ فللشخص الذي ألقي عليه القبض وصلب شخص أخر غير عيس ى
(عليه السالم) الذي طلب أن ل يصلب.
 .6مل موجود ف :إنجيل يهوذا وهو إنجيل أثري عثر عليه ويعود تأريخه إلى مل عبل اإلسالم فال يمكن القدح
ً
به على أنه ملفق من مسلمين ،وبللالل :فهو إنجيل مسيح :وكلن ماداول بين املسيحيين األوائل واسانسلخ
وتداول إنجيل يهوذا بين بعض املسيحيين األوائل دال على اخاالفهم ف :هوية املصلوب ف :تلك الفترة ،وهذا نص
من إنجيل يهوذا يبين أن املصلوب ليس عيس ى (عليه السالم) بل ويحدد اسم املصلوب وصفلته وصفة ذرياه.
إنجيل يهوذا  -املشهد الثللث «وعلل يهوذا يل سيد ،أيمكن أن يكون نسل :تحت سيطرة الحكلم؟ أجلب
ً
َ
"تعلل ،أنه أنل [ 000سطرين مفقودين ]..لكنك ساحزن كثيرا عندمل تري امللكوت وكل أجيلله".
يسوع وعلل له
وعندمل سم ذلك علل له يهوذا "مل الخير الذي تسلماه أنل؟ ألنك أنت الذي أبعدتني عن ذلك الجيل.
ً
أجلب يسوع وعلل "ساكون أنت الثللث عشر وساكون ملعونل من األجيلل األخرى  -ولكنك ساأتي لتسود
عليهم .وف :األيلم األخيرة سيلعنون صعود َ [ ]47إلى الجيل املقدس».
(())But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me
َ
«ولكنك سافوعهم جميعل ألنك ساضح :بلإلنسلن الذي يرتديني.
ً
ً
ويرتف عرنك حلل .ويضرم عقلبك اإللهي .ويظهر نجمك سلطعل وعلبك [.»]57[ ]000
َ
وإضلفة إلى أن النص يبين بوضوح أن املصلوب ليس عيس ى «ولكنك سافوعهم جميعل ألنك ساضح:
بلإلنسلن الذي يرتديني»
فإنه يطرح اسم املصلوب على أنه يهوذا وأكيد أن يهوذا ف :هذا النص ليس يهوذا السخريوطي الخلئن
الذي ذهب لعلملء اليهود وجلء بللشرطة الدينية للقبض على املصلوب فيهوذا الذي يصلب بدل عيس ى كمل ف:
نص إنجيل يهوذا هو إنسلن صللح ويضح :بنفسه ألجل عيس ى ،بل ويصفه عيس ى ف :إنجيل يهوذا بصفة ل
يمكن أن ياصف بهل يهوذا السخريوطي ،وه :أنه سيكون الثللث عشر ،حيث أن الحواريين كمل اتفق الجمي
ً
اثنل عشر فقط ،وبعد خيلنة يهوذا السخريوطي جلءوا ببديل عنه ليكمل العدد اثنل عشر ولم يكونوا أبدا ثالثة
ً
عشر ،وهذا يجعل يهوذا املخلطب هنل غير يهوذا السخريوطي حامل هذا إضلفة إلى عبلرات جلءت ف :إنجيل
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ً
يهوذا ه« :ولكنك ساأتي لتسود عليهم» وهذه العبلرة تجعل األمر منحصرا بلملنقذ الذي يأتي ف :آخر الزملن
ليمأل األرض بللعدل فيهوذا السخريوطي ل يأتي ف :أخر الزملن؛ ألنه بلخاصلر شخص طللح ولد وملت ف :ذلك
الزملن.
َ
"تعلل ،أنه أنل
«وعلل يهوذا يل سيد ،أيمكن أن يكون نسل :تحت سيطرة الحكلم؟ أجلب يسوع وعلل له
ً
[ 000سطرين مفقودين ]..لكنك ساحزن كثيرا عندمل تري امللكوت وكل أجيلله" .وعندمل سم ذلك علل له
يهوذا "مل الخير الذي تسلماه أنل؟ ألنك أنت الذي أبعدتني عن ذلك الجيل»
(أيمكن أن يكون نسل :تحت سيطرة الحكلم) الحكلم يحكمون الجمي فهل هنل َ معنى وحكمة ف :أن
يسأل شخص عن نسله إذا كلنوا تحت سيطرة الحكلم؟!
إن هذا الكالم لن يكون له معنى إل ف :حللة واحدة وه :أن هؤلء النسل الذين يسأل عنهم هم خلفلء هللا
ف :أرضه ،وبللالل :فهو يسأل إن كلنوا سيكونون تحت سيطرة الحكلم الطواغيت أم سيمكنهم النلس من الحكم،
ً
إذن (يهوذا) ليس املاوع أن يسود هو فقط بل نسله أيضل خلفلء هللا ف :أرضه ،وهو يسأل عن خلفلء هللا ف:
أرضه من نسله هل يمكن رغم تنصيبهم اإللهي أن يكونوا تحت سلطة وسيطرة الحكلم الطواغيت كمل كلن حلل
كثير من خلفلء هللا الذين سبقوهم كإبراهيم(عليه السالم) وموس ى وعيس ى نفسه أم أن النلس سامكنهم من
إجراء حلكمية هللا على األرض وف :هذا السؤال وجواب عيس ى عليه عدة أمور تحام أن يهوذا هنل ليس هو
ً
السخريوطي ،فيهوذا السخريوطي أصال ليس من خلفلء هللا ف :أرضه فال معنى للسؤال لو كلن السلئل يهوذا
السخريوطي ،ويهوذا السخريوطي ليس له نسل بل ملت بعد حلدثة الصلب فال معنى للسؤال لو كلن هو
ً
«لكنك ساحزن كثيرا عندمل تري امللكوت وكل أجيلله» كيف ليهوذا السخريوطي الطللح ان يرى امللكوت؟! نعم
ً ً
يمكن ان يرى امللكوت لو كلن يهوذا هنل شخصل الهيل جلء من امللكوت وهو علئد إلى امللكوت بعد انتهلء مهماه ف:
ً
الصلب بدل عن عيس ى (عليه السالم) فهو إذن ليس يهوذا السخريوطي.
«وعندمل سم ذلك علل له يهوذا "مل الخير الذي تسلماه أنل؟ ألنك أنت الذي أبعدتني عن ذلك الجيل» اي
ُ
جيل أبعد عنه يهوذا السخريوطي؟!
الحقيقة أن هذا الكالم ل يساقيم إل ف :حللة واحدة ،أن يكون يهوذا هنل ليس يهوذا السخريوطي ،بل هو
شخص إلهي ملكوتي جلء ف :زمن وجيل عيس ى وهو ليس زملنه وجيله بل جلء ألداء مهمة ويعود من حيث جلء،
ً
وأيضل جلء بسبب دعلء عيس ى (عليه السالم) أن يدف عنه الصلب لهذا صح أن يقول لعيس ى (عليه السالم)
«ألنك أنت الذي أبعدتني عن ذلك الجيل».
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إذن يهوذا املذكور ف :بعض نصوص إنجيل يهوذا كللنص املاقدم ليس يهوذا السخريوطي الذي خلن عيس ى
وسلمه لعلملء اليهود كمل ف :نهلية إنجيل يهوذا «واعتربوا من يهوذا وعللوا له ملذا تفعل هنل؟ أنت تلميذ يسوع
 ،فأجلبهم يهوذا كمل أرادوا منه واسالم بعض امللل وأسلمه لهم» [إنجيل يهوذا  -املشهد الثللث].

بل يهوذا هذا كمل وصفه إنجيل يهوذا إنسلن صللح ومن خلفلء هللا ف :أرضه بل ويكون بعض ذرياه خلفلء
ً
هللا ف :أرضه ،وأيضل هو لم يكن من جيل عيس ى ول من زملنه أي أنه نزل من امللكوت ف :وعت عيس ى ،وإضلفة
ً
إلى كل هذا فإن النص يقول إن يهوذا هذا هو الذي سيملئ األرض عدل ويسود ف :آخر الزملن ،اِلن كل هذه
ً
الصفلت التي جلءت ليهوذا الذي صلب بدل من عيس ى تنطبق على املنقذ الذي يأتي ف :آخر الزملن ،فإذا سألنل
ً
أخيرا عن معنى كلمة يهوذا لنرى من يكون هذا الشخص؟ نجد أن كلمة يهوذا بللعربية تعني الحمد أو أحمد،
ً
وهذا املعنى تؤكده الاوراة حيث جلء ف :الاوراة  -سفر الاكوين  -الصحلح الالس والعشرين « 35وحبلت أيضل
وولدت ابنل وعللت هذه املرة أحمد الرب  .لذلك دعت اسمه يهوذا  .ثم توعفت عن الولدة».
إذن يهوذا تعني أحمد؛ وهو اسم املهدي أو املنقذ أو املعزي املوعود به ف :آخر الزملن املذكور ف :الاوراة
واإلنجيل والقرآن ووصية رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله).
ً
وأيضل ف :الاوراة واإلنجيل املصلوب وصفت مواعفه وروي عنه كالم بعد إلقلء القبض عليه تدل على أنه
شخص حكيم وراض تملم الرضل بمل يجري له وأنه غير يهوذا السخريوطي حيث أن يهوذا السخريوطي شخص
ً
ً
اساحوذ عليه الشيطلن فال تصدر منه الحكمة ول يمكن أن يكون هلدئل ورابط الجأش وهو يسلق ليصلب بدل
عن عيس ى (عليه السالم) الذي كفر به.
ف :الاوراة /سفر إشعيل ،وف :أعملل الرسل /األصحلح الثلمن هذا النص «… مثل شلة سيق إلى الذبُ،
ومثل خروف صلمت أملم الذي يجزره هكذا لم يفاُ فله …».
وإضلفة إلى أن النص كمل هو الواع الذي حصل يدل على أنه ذهب بكل هدوء وربلطة جأش إلى العذاب
والصلب ،فهنل َ أمر آخر يدل عليه النص وهو أنه لم ياكلم ولم ياظلم ولم يبين حقه وأنه رسول ف :حين أن
ً
َ َّ َ
َ
صد ُق عليه أنه ذهب إلى الذبُ صلمال.
عيس ى (عليه السالم) بكت العلملء والنلس ،ووعظهم وبين حقه فال ي ِ
وف :اإلنجيل املصلوب يبشر أحد الذين صلبل معه بأنه سيذهب للفردوس ألنه داف عنه فهل يمكن م
هذه الحكمة وهذا الابشير من املصلوب ان يكون هو يهوذا السخريوطي؟! و َ
بم يبشر يهوذا السخريوطي لو كلن
ً
ً
عد بدل هللا شكله وسيق إلى الصلب بدل عن عيس ى الذي كفر به أليس لو كلنت هذه حلله فهو يعلم يقينل إنه
ً
ظللم وسيعلعب فأي فردوس يبشر بهل من يداف عنه؟! «وكلن واحد من املذنبين املعلقين يجدف عليه علئال إن
كنت أنت املسيُ فخلص نفسك وإيلنل  40 .فأجلب اِلخر وانتهره علئال أول أنت تخلف هللا إذ أنت تحت هذا
الحكم بعينه  41 .أمل نحن فبعدل ألننل ننلل اساحقلق مل فعلنل  .وأمل هذا فلم يفعل شيئل ليس ف :محله 42 .
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ثم علل ليسوع اذكرني يل رب متى جئت ف :ملكوتك  43 .فقلل له يسوع الحق أعول لك إنك اليوم تكون مع :ف:
الفردوس» [انجيل لوعل .]23

ً
ً
ُْْ
َ َْ
وه ُه َن َ
ص َل ُب ُ
امل ْوض َّالذي ُي ْد َعى ُج ْم ُج َم َة َ
َ َ َّ َ َ ْ
ل َ َم َ املذ ِن َب ْي ِنَ ،و ِاحدا
وف :إنجيل لوعل أيضل « 33وملل مضوا ِب ِه ِإلى ِ ِ ِ
ََ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ
لل ي ُسوع َيل أ َباله ،اغ ِف ْر ل ُه ْم ،ألن ُه ْم ل ي ْعل ُمون َملذا َيف َعلون» [انجيل لوعل .]23
َع ْن َي ِمي ِن ِه َواِلخ َر َع ْن َي َس ِلر ِه 34 .فق
ل يمكن أن يصدر مل تقدم ومل روي من الحكمة واملواعف الرصينة الثلباة للمصلوب وف :أصعب الظروف
من سفيه أو شيطلني كلفر والعيلذ بلهلل كيهوذا السخريوطي كمل يحلو لبعضهم تصوير الشبيه على أنه يهوذا
السخريوطي هكذا بدون أي دليل فقط ليضعوا شبيهل لعيس ى صلب مكلنه.
وإضلفة إلى كل مل تقدم يجب اللافلت إلى أن يهوذا السخريوطي جلء ودل الشرطة الدينية على املصلوب
والقوا القبض على الشبيه املصلوب فكيف يكون يهوذا السخريوطي جلء م الشرطة ودلهم على الشبيه وهو
ً
نفسه الشبيه هل يهوذا السخريوطي شخصلن مثال؟
ً
املفروض أن تكون الطروحلت أكثر تعقال ول تكون بهذا املساوى من السذاجة والانلعض فكيف يعقل
ً
شخص موعفل يقف فيه يهوذا السخريوطي وهو م الشرطة ويدلهم على الشبيه وهو نفسه الشبيه فهو موجود
ً
ف :نفس املكلن بشخصين وصورتين وبحللاين مانلعضاين تململ ،مل هذا املساوى من الطرح ،وأعجب كيف
يقبله بعضهم وهو بهذا املساوى من الانلعض؟
إضلفة إلى أن مل تقدم ينفي مل يقوله بعض املسلمين (بدون دليل) من أن املصلوب يهوذا السخريوطي،
فلنه يوجد روايلت بينت أن الشبيه املصلوب شلب صللح شبه بصورة عيس ى ،بل وروي عن النبي أنه من ذرية
عل( :عليه السالم) بللخصوص.
النتيجة مما تقدم:
إن ف :الاوراة واألنلجيل التي يعترف بهل املسيحيون نصوص تدل على أن عيس ى لم يصلب ،وإن لم يكن كل
ً
ً
من هذه النصوص كلفيل بمفرده فهي بمجموعهل تمثل دليال على أن املصلوب غير عيس ى (عليه السالم) ،فعيس ى
يطلب من هللا أن ل يصلب.
واملصلوب يرفض أن يقول بلسلنه إنه ملك بني اسرائيل م أن عيس ى ملك بني اسرائيل.
واملصلوب يخلطب مريم أم عيس ى (عليه السالم) (يل امرأة).
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وبطرس يعرض أن يض نفسه مكلن عيس ى ،اي يطلب أن يكون هو الشبيه «علل له بطرس يل سيد مللذا ل
أعدر أن أتبعك اِلن .إني أض نفس ي عنك» وعيس ى يرفض ألنه يعلم أن بطرس علجز عن هذا األمر ويعطيه
أملرة عجزه؛ أنه سيابرأ من املصلوب ثالث مرات وه :أكيد براءة من عيس ى (عليه السالم).
بمقلرنة كالم عيس ى (عليه السالم) عبل أن يأتي الجنود ويلقوا القبض على املصلوب م كالم املصلوب
ً
أثنلء إلقلء القبض عليه نعرف أنهمل شخصلن مخالفلن تململ فهمل يقفلن موعفين مخالفين ازاء القبول
بللصلب فللشخص الذي يقول (الكلس التي اعطلني اِلب أل اشربهل)  ...ل يمكن أن يكون هو نفسه من علل
عبل سلعلت (يل أبل اِلب كل ش يء مساطلع لك فلجز عني هذه الكأس).
ومن إنجيل يهوذا:
املصلوب ليس عيس ى نفسه بل شبيه شبه بعيس ى (عليه السالم).
املصلوب وصف بأنه الثللث عشر.
املصلوب وصف بأنه سيأتي ف :آخر الزملن ليسود.
املصلوب اسمه يهوذا (أحمد كمل تبين) ولكن ليس يهوذا السخريوطي.
املصلوب نزل من امللكوت وليس من جيل عيس ى (عليه السالم).
املصلوب له ذرية وهم خلفلء هلل ف :أرضه.
ً
أيضل ف :الاوراة واإلنجيل وإنجيل يهوذا نصوص واضحة تبين أن املصلوب ل يمكن أن يكون يهوذا
السخريوطي ،وفيهل رد على من يقول إن املصلوب يهوذا السخريوطي.
ً
ثالثا :في الروايات:
في كتب الشيعة:
ف :تفسير عل :بن إبراهيم عن أبي جعفر (عليه السالم) ،علل (إن عيس ى (عليه السالم) وعد أصحلبه ليلة
ً
ً
رفعه هللا إليه فلجامعوا عند املسلء ،وهم اثنل عشر رجال فأدخلهم بيال ثم خرج عليهم من عين ف :زاوية البيت
وهو ينفض رأسه من امللء ،فقلل إن هللا رافع :إليه السلعة ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبح :فيقال
ويصلب ويكون مع :ف :درجتي ؟ علل شلب منهم أنل يل روح هللا ،علل فأنت ُه َو ذا  ...ثم علل (عليه السالم) إن

اجلواب املنري عرب األثري  /اجلزء السابع 153 .........................................................................................................................................

اليهود جلءت ف :طلب عيس ى (عليه السالم) من ليلتهم … وأخذوا الشلب الذي ألقي عليه شبُ عيس ى (عليه
السالم) فقال وصلب) (.)1
ُ
وهذه الرواية تبين أن هنل َ آخر غير يهوذا السخريوطي هو من ألقي عليه الشبه وصلب وهو بدرجة
عيس ى ،وعيس ى خليفة من خلفلء هللا ف :أرضه ونبي وإملم ومن أول :العزم من الرسل ،فهذا الشبيه املصلوب
إذن على األعل خليفة من خلفلء هللا ف :أرضه «فأيكم يلقي عليه شبح :فيقال ويصلب ويكون مع :ف :درجتي»،
ً
وفيهل أيضل أن هنل َ اثني عشر حضروا م عيس ى ف :الوعت الذي كلن فيه يهوذا عند علملء اليهود لتسليم
عيس ى لهم ،فمن يكون الثلني عشر غير املصلوب الذي دخل وخرج دون أن يلفت انتبله أو حتى يراه أحد ف:
البداية غير عيس ى (عليه السالم) «مثل شلة سيق إلى الذبُ ،ومثل خروف صلمت أملم الذي يجزره هكذا لم
يفاُ فله».
وهذا األمر موجود وإن لم يكن بهذا الوضوح ف :اإلنجيل املوجود اِلن وعد تبين فيمل تقدم
«وعلل الرب لسمعلن سمعلن هو ذا الشيطلن طلبكم لكي يغربلكم كللحنطة  32 .ولكني طلبت من أجلك
لكي ل يفنى إيملنك  .وأنت متى رجعت ثبت إخوتك  33 .فقلل له يل رب إني مساعد أن أمض ي معك حتى إلى
السجن وإلى املوت  34 .فقلل أعول لك يل بطرس ل يصيُ الديك اليوم عبل أن تنكر ثالث مرات أنك تعرفني»
[انجيل لوعل اصحلح .]22

«علل له سمعلن بطرس يل سيد إلى أين تذهب  .أجلبه يسوع حيث أذهب ل تقدر اِلن أن تتبعني ولكنك
ساتبعني أخيرا  37 .علل له بطرس يل سيد مللذا ل أعدر أن أتبعك اِلن  .إني أض نفس ي عنك  38 .أجلبه يسوع
أتض

نفسك عني  .الحق الحق أعول لك ل يصيُ الديك حتى تنكرني ثالث مرات» [انجيل يوحنل اصحلح .]13

وروي مل يبين بأن الشبيه خليفة من خلفلء هللا وأن الذين رفضوه وعالوه كفلر والذين سيقبلونه عند
عودته ويدافعون عنه مؤمنون أخيلر.
عن أبي الجلرود عن أبي جعفر (عليه السالم) ف :عوله ("يل أيهل الذين آمنوا هل أدلكم على تجلرة تنجيكم
من عذاب اليم" فقللوا لو نعلم مل ه :لبذلنل فيهل األموال واألنفس واألولد فقلل هللا "تؤمنون بلهلل ورسوله
وتجلهدون ف :سبيل هللا بأموالكم وأنفسكم  -إلى عوله  -ذلك الفوز العظيم  ،وأخرى تحبونهل نصر من هللا وفاُ
ً
عريب" يعنى ف :الدنيل بفاُ القلئم ،وأيضل علل فاُ مكة عوله "يل أيهل الذين آمنوا كونوا أنصلر هللا  -إلى عوله -
فآمنت طلئفة من بني إسرائيل وكفرت طلئفة" علل التي كفرت ه :التي عالت شبيه عيس ى (عليه السالم)

 -1تفسير القمي :ج 1ص.103
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وصلباه والتي آمنت ه :التي علبت شبيه عيس ى حتى ل يقال "فقالت الطلئفة التي عالاه وصلباه وهو عوله
فأيدنل الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظلهرين") (.)1
من هم الذين يجب على النلس اإليملن بهم غير خلفلء هللا ف :أرضه (والتي آمنت ه :التي علبت شبيه عيس ى
حتى ل يقال)؟!
إذن فللرواية تبين بوضوح أن املصلوب خليفة من خلفلء هللا ف :أرضه ويجب على النلس اإليملن به
ونصرته عند مجيئه إلى هذا العللم.
وهذا موجود ف :اإلنجيل وعلله الشبيه املصلوب بوضوح تلم «أجلب يسوع مملكتي ليست من هذا العللم.
ُ َّ
لو كلنت مملكتي من هذا العللم لكلن خدامي يجلهدون لكي ل أ َسلم إلى اليهود .ولكن اِلن ليست مملكتي من
هنل[ ».انجيل يوحنل اصحلح.]18 /

أي أنه يبين أنه عند مجيئه إلى هذا العللم الجسملني ف :جيله وزملنه سيكون هنل َ من يدافعون عنه لكي
ُ َّ
ل ُيسلم إلى يهود زملنه ويصلب «لكلن خدامي يجلهدون لكي ل أ َسلم إلى اليهود .ولكن اِلن ليست مملكتي من
هنل»« ،والتي آمنت ه :التي علبت شبيه عيس ى حتى ل يقال».
وروي أن الشبيه املصلوب من ذرية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
علل رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) وهو يدعو لعل :ابن أبي طللب (عليه السالم) (اللهم أعطه
جالدة موس ى ،واجعل ف :نسله شبيه عيس ى (عليه السالم) ،اللهم إنك خليفتي عليه وعلى عترته وذرياه الطيبة
املطهرة التي أذهبت عنهل الرجس والنجس) (.)2
في كتب السنة:
روى السنة ف :تفلسيرهم أن الذي صلب ليس يهوذا السخريوطي بل هو شلب كلن م الحواريين
(روى سعيد بن جبير عن ابن عبلس أن عيس ى خرج على أصحلبه ملل أراد هللا رفعه ،فقلل أيكم ُيلقى عليه
شبهي ،فيقال مكلني ،ويكون مع :ف :درجتي؟ فقلم شلب ،فقلل أنل ،فقلل اجلس ،ثم أعلد القول ،فقلم
الشلب ،فقلل عيس ى اجلس ،ثم أعلد ،فقلل الشلب أنل ،فقلل نعم أنت ذا َ ،فألقي عليه شبه عيس ى ،ورف
عيس ى ،وجلء اليهود ،فأخذوا الرجل ،فقالوه ،ثم صلبوه .وبهذا القول علل وهب بن منبه ،وعالدة ،والسدي) (.)3

 -1تفسير القمي :ج 2ص.366 – 365
 -2الغيبة للنعماني :ص .144
 -3زاد المسير في علم التفسير البن الجوزي:ج 2ص.218

اجلواب املنري عرب األثري  /اجلزء السابع 155 .........................................................................................................................................

َّ َ َ ْ
َ
يُ ع َ
يس ى ْاب َن َم ْرَي َـم
(حدثنل بشر بن معلذ ،علل ثنل يزيد ،علل ثنل سعيد ،عن عالدة ،عوله ﴿إنل عالنل ال َـم ِس ِ
ً
ً
َ َّ
ُ َ َّ
ص َل ُب ُ
الله َومل َع َا ُل ُ
وه َومل َ
﴿وكلن الل ُه َع ِزيزا َح ِكيـمل﴾ أولئك أعداء هللا الـيهود اشتهروا بقال
وه﴾ ...إلـى عوله
َرسول ِ
ُ
عيس ى بن مريـم رسول هللا ،وزعموا أنهم عالوه وصلبوه .وذكر لنل أن نبـي هللا عيس ى ابن مريـم علل ألصحلبه
أيكم ُيقذف علـيه شبهي فإنه مقاول؟ فقلل رجل من أصحلبه أنل يل نبـي هللاُ .
فقال ذلك الرجل ،ومن هللا نبـيه
ورفعه إلـيه.
﴿ومل َع َا ُل ُ
حدثنل الـحسن بن يحيى ،علل أخبرنل عبد الرزاق ،علل أخبرنل معمر ،عن عالدة فـي عوله َ
وه َومل
وه َو َلك ْن ُشب َه َل ُه ْم﴾ علل ُألقـي شبهه علـى رجل من ال يـين ُ
ص َل ُب ُ
َ
فقال ،وكلن عيس ى ابن مريـم َع َرض ذلك
ـحوار
ِ
ِ
ِ
شبهي علـيه وله الـجنة ؟ فقلل رجل علـي.
علـيهم ،فقلل أيكم ِألقـي ِ
حدثنـي الـمثنى ،علل ثنل أبو حذيفة ،علل ثنل شبل ،عن ابن أبـي نـجيُ ،عن القلسم بن أبـي بزة أن عيس ى
ُ
ُ
شبهي ف ُـيقال مكلنـي؟ فقلل رجل من أصحلبه أنل يل رسول هللا .فألقـي علـيه
ابن مريـم علل أيكم يـلقـي علـيه ِ
ُ َ
َ َ َُ ُ َ ََُ ُ َ
وه َول ِك ْن ش ِب َه ل ُهم﴾.
شبهه ،فقالوه ،فذلك عوله ﴿ومل عالوه ومل صلب
حدثنل القلسم ،علل ثنل الـحسين ،علل ثنـي حجلج ،علل علل ابن جريج بلغنل أن عيس ى ابن مريـم علل
ألصحلبه أيكم َينادب فـيـلقـى علـيه شبهي فـيقال؟ فقلل رجل من أصحلبه أنل يل نبـي هلل .فألقـي علـيه شبه
ُ
فقال ،ورف هلل نبـيه إلـيه.
حدثنل مـحمد بن عمرو ،علل ثنل أبو علصم ،علل ثنل عيس ى ،عن ابن أبـي نـجيُ ،عن مـجلهد فـي عوله
ُ َ
ً
﴿ش ِب َه ل ُه ْم﴾ علل صلبوا رجال غير عيس ى يحسبونه إيله.
ُ َ
ََ
﴿ول ِك ْن ش ِب َه ل ُه ْم﴾
حدثنـي الـمثنى ،علل ثنل أبو حذيفة ،علل ثنل شبل ،عن ابن أبـي نـجيُ ،عن مـجلهد
فذكر مثله.
ً
حدثنل القلسم ،علل ثنل الـحسين ،علل ثنـي حجلج ،عن ابن جريج ،عن مـجلهد ،علل صلبوا رجال شبهوه
ً
بعيس ى يحسبونه إيله ،ورف هللا إلـيه عيس ى علـيه السالم حيل) (.)1
ْ ُ َ
ََ
ُّ ُ
(ثم أخبر سبحلنه َّ
أن بني إسرائيل مل َع َا ُلوا َ
الر َواة ف :هذه
واخالفت
ولكن ش ِبه ل ُه ْم،
صلبوه،
عيس َٰى ،ومل
ِ
َّ
َ
ُ َ ُّ
َ ُ
َّ
َْ
َّ َ َٰ
ض ويدعو إلى الله ،وكلن ْت بنو إسرائيل
القصة ،والذي ل يشك فيه أن عيس ى (عليه السالم) كلن ي ِسيُ ف :األر ِ
الحواريون َيس ُير َ
يجع ُل عليه َ
َت ْط ُل ُبهَ ،ومل ُك ُه ْم ف :ذلك َّ
َ
الج َعلئ َل ،وكلن َ
الز َملن َ
ُّ
ون معه؛
ٱنضو َٰى إليه
عيس َٰى عد
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ُ
ُ
عيس َٰى ،ف ُرو َي َّ
بأمر َ
حيث سلر ،فل َّمل كلن ف :بعض األوعلت ،شع َر ْ
أن رجال من اليهود ُج ِع َل له ُج ْع ٌل ،فمل زال َي ْن ُق ُر
ِ
ِ
َّ َ
ً
َّ
عل َٰى مكلنه ،فلمل َ
وأصحلب ُه ُ
س َ
ُ
أح َّ
باالح ِق الطللبين بهم ،دخلوا َب ْيال بمرأى ِم ْن بني إسرائيل،
عيس َٰى
عنه؛ حتى دل
َ
َ
َ
َ
فرو َي َّ
َ ُّ
َ َ َ ُ َ
أن َ
ُ َ
َ َ َ ُ ُ ْ ً ُ
عيس َٰى فرق
الحواريين عن ن ْفسه
فر ِوي أنهم عدوهم ثالثة عشر ،ور ِوي ثملنية عشر ،وح ِصروا ليالِ ،
ِ
 -1جامع البيان في تفسير القرآن  -البن جرير الطبري:ج 6ص.21
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َ
عيس َٰىُ ،وأ ْلق َي َش ْب ُه ُه على ُ
وجههم إلى اِلفلق ،وبقي ُه َو ُ
ورج ٌل معهَ ،ف ُرف َ َ
الرجلَ ،ف ُ
الليلة ،و َّ
ص ِل َب ذلك
تلك
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الرج ُل) (.)1
(فلجامعت اليهود على عاله فأخبره هللا بأنه يرفعه إلى السملء ويطهره من صحبة اليهود ،فقلل ألصحلبه
أيكم يرض ى أن يلقى عليه شبهي فيقال ويصلب ويدخل الجنة ؟ فقلل رجل منهم أنل ،فألقى هللا عليه شبهه
فقال وصلب) (.)2
( ...اماثل وال :بيت املقدس ذلك وذهب هو وطلئفة من اليهود إلى املنزل الذي فيه عيس ى عليه السالم وهو
ً
ف :جملعة من أصحلبه اثني عشر أو ثالثة عشر وعلل سبعة عشر نفرا وكلن ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة
السبت فحصروه هنللك .فلمل أحس بهم وأنه ل محللة من دخلوهم عليه أو خروجه إليهم علل ألصحلبه أيكم
يلقى عليه شبهي وهو رفيقي ف :الجنة ؟ فلنادب لذلك شلب منهم فكأنه اساصغره عن ذلك فأعلدهل ثلنية
وثللثة وكل ذلك ل ينادب إل ذلك الشلب فقلل أنت هو وألقى هللا عليه شبه عيس ى حتى كأنه هو وفاحت روزنه
من سقف البيت وأخذت عيس ى (عليه السالم) سنة من النوم فرف إلى السملء وهو كذلك كمل علل هللا تعللى
"إذ علل هللا يل عيس ى إني ماوفيك ورافعك إل ":اِلية فلمل رف خرج أولئك النفر فلمل رأى أولئك ذلك الشلب
ظنوا أنه عيس ى فأخذوه ف :الليل وصلبوه ووضعوا الشو َ على رأسه  ...ومل عالوه ومل صلبوه ولكن شبه لهم أي
رأوا شبهه فظنوه إيله) (.)3
إذن النتيجة من الاوراة واإلنجيل والقرآن والعقل والروايلت أن املصلوب ليس عيس ى ول يهوذا
السخريوطي ،ووجدنل روايلت تقول أنه من ذرية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وعل( :عليه السالم) ،وتشير
إلى أنه خليفة من خلفلء هللا فملذا نفعل هل نبقى نجلدل ونرد هذه الروايلت ونمرر أوهلمنل املبنية على الهوى ل
ً
غير والتي تعلرض مل نقل ف :الاوراة واإلنجيل والروايلت وتعلرض العقل أيضل ونقول إن املصلوب يهوذا
السخريوطي ،وإنهل عنزة وإن طلرت؟! أم نقول القول منل مل اتفقت عليه الكاب السملوية الاوراة واإلنجيل
والقرآن ونص عليه رسول هللا وآل محمد (عليهم السالم) ،وهو أن املصلوب ليس عيس ى (عليه السالم)،
واملصلوب إنسلن صللح ،واملصلوب خليفة من خلفلء هللا ف :أرضه ،واملصلوب من آل محمد (عليهم السالم)
ومن ذرية عل( :عليه السالم) ،وكل هذه الحقلئق من النصوص من الاوراة واإلنجيل والقرآن وأعوال محمد وآل
محمد (عليهم السالم) ول معلرض معابر لهل.
ً
اِلن بعد أن أثبتنل أن عيس ى لم يصلب ولم يقال وأن هنل َ شبيهل صلب وشخصنله من الاوراة واإلنجيل
والقرآن وأعوال محمد وآل محمد (عليهم السالم).

 -1الجواهر الحسان في تفسير القرآن  -للثعالبي:ج 2ص.326
 -2تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل -النسفي.
 -3تفسير ابن كثير:ج 1ص.587
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نعود إلى مل رواه الطوس ي وهو أن النلس ل ياعقلون مسألة التشبيه والصلب أو ل ياقبلون الشخص الذي
يواجههم وأنه هو ،فيبدأون بلإلشكلل كمل روى الطوس ي رحمه هللا عن أبي عبد هللا (عليه السالم) (إن القلئم
(عليه السالم) إذا علم علل النلس أنى يكون هذا وعد بليت عظلمه منذ دهر طويل).
أو لنكاب إشكللهم بصورة أخرى كيف أن الشبيه املصلوب شخص نزل إلى األرض بصورة معجزة وعال
وبعد ذلك يولد كطفل ويكبر حتى يكون هو القلئم أو املهدي؟!!
والحقيقة إن أصحلب هذا العتراض يطرحونه نتيجة عدم معرفتهم أو الافلتهم إلى أن األرواح خلقت عبل
هذا العللم الجسملني ،وهذا األمر يثباه العقل والنقل.
ً
ً
فللعقل ل يقبل أن الروح األدنى مقلمل خلقت عبل الروح األعلى مقلمل ألنهل ماقومة بوجود األعلى ،وليس
هذا موض منلعشة وبيلن كيفية صدور الخلق من الحقيقة املطلقة ،ولكن ل بأس ببيلن بسيط فللصلدر من
الحقيقة املطلقة أو املخلوق األعرب للحقيقة املطلقة ل يمكن تكراره وإل لكلن هو نفسه األول ل غير ،ولهذا
ً
فلملخلوق الذي بعده يكون أبعد عن الحقيقة املطلقة من األول أي دونه مقلمل ،وبللالل :ياوسط املخلوق األول
َ
يس َمل َم َن َع َك َأن َت ْس ُج َد ملَل َخ َل ْق ُت ب َي َد َّي َأ ْس َا ْك َب ْر َت َأ ْم ُك َ
﴿ع َ
لل َيل إ ْب ِل ُ
نت
ف :خلق الثلني ،أي كمل علل تعللى (بيدي)
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
ِم َن ال َع ِلل َين﴾[ص  ،]75وهكذا يكون املخلوق األول بللنسبة للثلني يد هللا ،وأيضل املخلوق الثلني بللنسبة للثللث
َ
يكون يد هللا أي إنهل ليست يد واحدة ول اثناين بل أيد كثيرة كمل علل تعللى َ
﴿و َّ
الس َملء َب َن ْي َن َلهل ِبأ ْي ٍد َوِإ َّنل
ً
َ
َُ
وس ُعون﴾[الذاريلت  ،]47فللعقل يقول أن روح محمد (صلى هللا عليه وآله) األعلى مقلمل خلق عبل روح أدم
مل ِ
ً
(عليه السالم) األدنى مقلمل ول يوجد دليل عقل :يرد هذه الحقيقة ،أمل كون آدم خلق عبل محمد ف :هذا العللم
الجسملني فال يعني سبق روح آدم (عليه السالم) حيث إنه ل تالزم بين خلق الجسد وخلق الروح وهمل ف :علملين
مخالفين.
َ ََ
َ َ
َ
﴿ع َ
لل َيل إ ْب ِل ُ
يس َمل َم َن َع َك أن ت ْس ُج َد ِملل خل ْق ُت
والقرآن يؤيد هذا الدليل املوافق للحكمة والعقل علل تعللى
ِ
ْ
ب َي َد َّي َأ ْس َا ْك َب ْر َت َأ ْم ُك َ
نت ِم َن ال َع ِلل َين﴾[ص  ،]75وتعللى هللا أن تكون له يد وإنمل خلقت بيدي أي بيد مخلوعة
ِ
مثلت عوته وارادته وعدرته على الخلق ف :هذا املقلم ،وهذه اليد أو الروح املخلوق خلقت آدم أو توسطت ف:
خلق آدم (عليه السالم).
إذن هذا الروح سبق آدم (عليه السالم) ،وهذه اليد أو الروح املخلوق هو محمد ص ومن شلء هللا له أن
ً
َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ
َ َّ
وس ُعون﴾[الذاريلت ،]47
يكون يدا له سبحلنه لانفيذ مل يريد من الخلق وف :الخلق ﴿والس َملء بنينلهل ِبأي ٍد وِإنل مل ِ
َ َ َ ٌ َ ُّ ُ ْ ُ َ
النذ ِر األولى﴾[النجم  ،]56وهم
فهؤلء هم أيد هللا التي يخلق بهل وهم خلق هللا األوائل املقربون ﴿هذا ن ِذير ِمن
ً
َ
﴿ع َ
لل َيل إ ْب ِل ُ
يس َمل َم َن َع َك
أصحلب املقلم العلل :غير املكلفين بللسجود ِلدم (عليه السالم) ألنهم أعلى مقلمل منه
ِ
ْ
َأن َت ْس ُج َد ملَل َخ َل ْق ُت ب َي َد َّي َأ ْس َا ْك َب ْر َت َأ ْم ُك َ
نت ِم َن ال َع ِلل َين﴾[ص  ]75العللين أي األرواح الذين خلقوا آدم ،ولهذا
ِ
ِ
ً
فهم غير مكلفين بللسجود ِلدم ألنهم فوعه وأعلى مقلمل منه.
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أمل النقل ففيه بيلن واضح أن روح محمد (صلى هللا عليه وآله) وآل محمد (عليهم السالم) خلقت عبل
ً
خلق آدم والخلق جميعل وعبل األجسلم أو هذا العللم الجسملني بأمد بعيد
من القرآن:
وعلل تعللى

ُ

َ َ

ََ ٌ َََ َ

ْ

َ

﴿ع ْل إن كلن ِل َّ
لر ْح َم ِن ولد فأنل أ َّو ُل ال َع ِلب ِدين﴾[الزخرف .]81
ِ

اِلية ف :مقلم الرد على من يقولون إن عيس ى (عليه السالم) ابن هللا ،وملخص الرد هو أنهل تنفي هذه البنوة
ً
ً
ً
بلعابلر أن محمدا (صلى هللا عليه وآله) املخلوق األول وسبق عيس ى وجودا وتسوق لهذا السبق بيلنل هو السبق
بللعبلدة َ(ف َأ َنل َأ َّو ُل ْال َعلبد َ
ين) ،والنتيجة فلِلية واضحة ف :إثبلت أن روح محمد (صلى هللا عليه وآله) خلقت عبل
ِِ
روح عيس ى (عليه السالم) وآدم (عليه السالم) ،بل وعبل أرواح كل الخلق وإل ملل صح أن يوصف بأنه أول
العلبدين ف :مقلم السبق الزمني أو الحدثي.
ومن الروايلت من طرق السنة والشيعة
عن املفضل علل علل أبو عبد هللا (عليه السالم) (إن هللا تبلر َ وتعللى خلق األرواح عبل األجسلد بألفي
علم فجعل أعالهل وأشرفهل أرواح محمد وعل :وفلطمة والحسن والحسين واألئمة بعدهم صلوات هللا عليهم
فعرضهل على السموات واألرض والجبلل فغشيهل نورهم .)1( )...
علل الصلدق (عليه السالم) (إن هللا آخل بين األرواح ف :األظلة عبل أن يخلق األبدان بألفي علم ،فلو عد
علم علئمنل أهل البيت لورث األخ الذي آخل بينهمل ف :األظلة ،ولم يورث األخ من الولدة) (.)2
حدثنل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن الحسين بن إبراهيم ابن يحيى بن عجالن املروزي
املقرئ علل حدثنل أبو بكر محمد بن إبراهيم الجرجلني علل حدثنل أبو بكر عبد الصمد بن يحيى الواسطي علل
حدثنل الحسن بن عل :املدني عن عبد هللا بن املبلر َ ،عن سفيلن الثوري ،عن جعفر بن محمد الصلدق ،عن
أبيه ،عن جده ،عن عل :بن أبي طللب (عليهم السالم) علل (إن هللا تبلر َ وتعللى خلق نور محمد (صلى هللا
عليه وآله) عبل أن خلق السملوات واألرض والعرش والكرس ي واللوح والقلم والجنة والنلر ،وعبل أن خلق آدم
ً
ونوحل وإبراهيم وإسملعيل وإسحلق ويعقوب وموس ى وعيس ى وداود وسليملن ،وكل من علل هللا عز وجل ف :عوله
"ووهبنل له إسحلق ويعقوب  -إلى عوله  -وهدينلهم إلى صراط مساقيم" وعبل أن خلق األنبيلء كلهم بأرب ملئة
ً
ألف وأرب وعشرين ألف سنة وخلق هللا عز وجل معه إثني عشر حجلبل .)3( )...

 -1مجمع النورين  -للمرندي :ص.272
 -2بحار األنوار :ج 6ص.249
 -3الخصال  -للصدوق :ص.482
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ً
عن أبي سعيد الخدري علل (كنل جلوسل م رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) إذ أعبل إليه رجل فقلل يل
رسول هللا أخبرني عن عول هللا عز وجل إلبليس "اساكبرت أم كنت من العللين" فمن هم يل رسول هللا الذين
هم أعلى من املالئكة ؟ فقلل رسول هللا أنل وعل :وفلطمة والحسن والحسين كنل ف :سرادق العرش نسبُ هللا
وتسبُ املالئكة بتسبيحنل عبل أن يخلق هللا عز وجل آدم بألفي علم ،فلمل خلق هللا عز وجل آدم أمر املالئكة أن
يسجدوا له ولم يأمرنل بللسجود فسجدت املالئكة كلهم إل إبليس فإنه أبى أن يسجد ،فقلل هللا تبلر َ وتعللى
"اساكبرت أم كنت من العللين" أي من هؤلء الخمس املكاوب أسملؤهم ف :سرادق العرش فنحن بلب هللا الذي
يؤتى منه .بنل يهادي املهادون .فمن أحبنل أحبه هللا وأسكنه جناه ،ومن أبغضنل أبغضه هللا وأسكنه نلره ،ول
يحبنل إل من طلب مولده) (.)1
روى الصدوق رحمه هللا ف :كالب املعراج عن رجلله إلى ابن عبلس علل (سمعت رسول هللا (صلى هللا عليه
ً
وآله) وهو يخلطب عليل (عليه السالم) ويقول يل عل :إن هللا تبلر َ وتعللى كلن ول ش ئ معه فخلقني وخلقك
روحين من نور جالله ،فكنل أملم عرش رب العلملين نسبُ هللا ونقدسه ونحمده ونهلله ،وذلك عبل أن يخلق
السملوات واألرضين ،فلمل أراد أن يخلق آدم خلقني وإيل َ من طينة واحدة من طينة عليين وعجننل بذلك النور
وغمسنل ف :جمي األنوار وأنهلر الجنة ،ثم خلق آدم واساودع صلبه تلك الطينة والنور ،فلمل خلقه اساخرج
ذرياه من ظهره فلستنطقهم وعررهم بللربوبية ،فأول خلق إعرارا بللربوبية أنل وأنت والنبيون على عدر منلزلهم
وعربهم من هللا عز وجل ،فقلل هللا تبلر َ وتعللى صدعامل وأعررتمل يل محمد ويل عل :وسبقامل خلقي إلى طلعتي،
وكذلك كنامل ف :سلبق علمي فيكمل ،فأنامل صفوتي من خلقي ،واألئمة من ذرياكمل وشيعاكمل وكذلك خلقاكم
.)2( )...
أخبرنل الحسين بن عبيد هللا ،علل أخبرنل أبو محمد ،علل حدثنل محمد بن هملم ،علل حدثنل عل :بن
الحسين الهمداني ،علل حدثني محمد بن خللد البرق ،:علل حدثنل محمد بن سنلن ،عن املفضل بن عمر ،عن
أبي عبد هللا (عليه السالم) ،عن ابلئه (عليهم السالم) ،عن أمير املؤمنين (عليه السالم) ،علل (كلن ذات يوم
ً
جللسل بللرحبة والنلس حوله مجامعون ،فقلم إليه رجل فقلل يل أمير املؤمنين ،إنك بلملكلن الذي أنزلك هللا به،
ً
ً
وأبو َ يعذب بللنلر ! فقلل له مه فض هللا فل َ والذي بعث محمدا بللحق نبيل ،لو شف أبي ف :كل مذنب على
ً
ً
وجه األرض لشفعه هللا تعللى فيهم ،أبي يعذب بللنلر وابنه عسيم النلر ! ثم علل والذي بعث محمدا بللحق نبيل،
إن نور أبي طللب يوم القيلمة ليطفئ أنوار الخلق إل خمسة أنوار نور محمد صلى هللا عليه وآله ،ونوري ،ونور
فلطمة ،ونوري الحسن والحسين ومن ولده من األئمة ،ألن نوره من نورنل الذي خلقه هللا عز وجل من عبل
خلق آدم بألفي علم) (.)3

 -1بحار األنوار :ج 25ص.2
 -2بحار األنوار :ج 25ص.3
 -3أمالي الطوسي :ص305؛ مائة منقبة  -البن شاذان القمي :ص174؛ كنز الفوائد  -للكراجكي :ص.80
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عن أمير املؤمنين عل :بن أبي طللب (عليه السالم) علل (كلن هللا ول ش ئ معه ،فأول مل خلق نور حبيبه
محمد صلى هللا عليه وآله عبل خلق امللء والعرش والكرس ي والسملوات واألرض واللوح والقلم والجنة والنلر
واملالئكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعملئة ألف علم ،فلمل خلق هللا تعللى نور نبينل محمد صلى هللا عليه
ً
وآله بقي ألف علم بين يدي هللا عز وجل واعفل يسبحه ويحمده ،والحق تبلر َ وتعللى ينظر إليه  ...فلمل تكلملت
األنوار سكن نور محمد تحت العرش ثالثة وسبعين ألف علم ،ثم اناقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف علم،
ثم اناقل إلى سدرة املناهى فبقي سبعين ألف علم ،ثم اناقل نوره إلى السملء السلبعة ،ثم إلى السملء
السلدسة ،ثم إلى السملء الخلمسة ،ثم إلى السملء الرابعة ،ثم إلى السملء الثللثة ،ثم إلى السملء الثلنية ،ثم إلى
السملء الدنيل ،فبقي نوره ف :السملء الدنيل إلى أن أراد هللا تعللى أن يخلق آدم عليه السالم .)1( )...
مل رواه جلبر بن عبد هللا علل (علت لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أول ش يء خلق هللا تعللى مل هو ؟
فقلل نور نبيك يل جلبر خلقه هللا ثم خلق منه كل خير ثم أعلمه بين يديه ف :مقلم القرب مل شلء هللا ثم جعله
ً
أعسلمل ،فخلق العرش من عسم والكرس ي من عسم ،وحملة العرش وخزنة الكرس ي من عسم ،وأعلم القسم
ً
الراب ف :مقلم الحب مل شلء هللا ،ثم جعله أعسلمل فخلق القلم من عسم ،واللوح من عسم والجنة من عسم.
وأعلم القسم الراب ف :مقلم الخوف مل شلء هللا ثم جعله أجزاء فخلق املالئكة من جزء والشمس من جزء
والقمر والكواكب من جزء ،وأعلم القسم الراب ف :مقلم الرجلء مل شلء هللا ،ثم جعله أجزاء فخلق العقل من
جزء والعلم والحلم من جزء والعصمة والاوفيق من جزء ،وأعلم القسم الراب ف :مقلم الحيلء مل شلء هللا ،ثم
نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وعطرت منه ملئة ألف وأربعة وعشرون ألف عطرة فخلق هللا من كل
عطرة روح نبي ورسول ،ثم تنفست أرواح األنبيلء فخلق هللا من أنفلسهل أرواح األوليلء والشهداء والصللحين)(.)2
وعن محمد بن سنلن عن ابن عبلس علل (كنل عند رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) فأعبل عل :بن أبي
ً
طللب (عليه السالم) فقلل له النبي (صلى هللا عليه وآله) مرحبل بمن خلقه هللا عبل أبيه بأربعين ألف سنة،
ً
علل فقلنل يل رسول هللا أكلن البن عبل األب ؟ فقلل نعم ،إن هللا خلقني وعليل من نور واحد عبل خلق آدم
بهذه املدة ثم عسمه نصفين ،ثم خلق األشيلء من نوري ونور عل :عليه السالم ،ثم جعلنل عن يمين العرش
فسبحنل فسبحت املالئكة ،فهللنل فهللوا ،وكبرنل فكبروا ،فكل من سبُ هللا وكبره فإن ذلك من تعليم عل :عليه
السالم) (.)3

 -1بحار األنوار :ج 15ص.27
 -2بحار األنوار :ج 25ص.22
 -3بحار األنوار :ج 25ص.24
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عبد هللا بن املبلر َ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أمير املؤمنين (عليه السالم) أنه علل (إن
ً
هللا خلق نور محمد (صلى هللا عليه وآله) عبل املخلوعلت بأربعة عشر ألف سنة ،وخلق معه اثني عشر حجلبل
واملراد بللحجب األئمة عليهم السالم) (.)1
أخرج أبو الحسن عل :بن محمد املعروف بلبن املغلزل :الواسطي الشلفع :ف :كالبه "املنلعب" ،بسنده عن
ً
سلملن الفلرس ي علل (سمعت حبيبي محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) يقول كنت أنل وعل :نورا بين يدي هللا
عز وجل يسبُ هللا ذلك النور ويقدسه عبل أن يخلق هللا آدم بأربعة عشر ألف علم ،فلمل خلق آدم أودع ذلك
النور ف :صلبه فلم يزل أنل وعل :ش يء واحد حتى افترعنل ف :صلب عبد املطلب ،ففي النبوة وف :عل :اإلملمة) (.)2
ً
والحديث عن سلملن انظره أيضل ف :تلريخ مدينة دمشق ج 42ص ،67منلعب ابن املغلزل :ص ،87فضلئل
الصحلبة لبن حنبل ج 2ص ،662منلعب الخوارزمي ص.145
ً
أخرج ابن املغلزل :أيضل ،عن سللم بن أبي الجعد  ،عن أبي ذر علل (سمعت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
ً
وسلم) يقول كنت أنل وعل :نورا عن يمين العرش بين يدي هللا عز وجل يسبُ هللا ذلك النور ويقدسه عبل أن
يخلق هللا آدم بأربعة عشر ألف علم ،فلم يزل أنل وعل :ش يء واحد حتى افترعنل ف :صلب عبد املطلب ،فجزء أنل
وجزء عل.)3( ):
ً
وروى ابن عبلس (رض) علل (سمعت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يقول كنت أنل وعل :نورا بين يدي
هللا من عبل أن يخلق آدم بأربعة عشر الف علم فلمل خلق هللا آدم سلك ذلك النور ف :صلبه ولم يزل هللا ينقله
ً
من صلب إلى صلب حتى أعره ف :صلب عبد املطلب ثم أخرجه من عبد املطلب فقسمه عسمين عسمل ف :صلب
ً
عبد هللا وعسمل ف :صلب أبي طللب فعل :مني وأنل منه لحمه لحمي ودمه دمي فمن أحبه بحق أحبه ومن أبغضه
فيبغضني أبغضه) (.)4
(أخبرنل عبد الوهلب بن عطلء عن سعيد بن أبي عروبة عن عالدة علل وأخبرنل عمر بن علصم الكالبي
أخبرنل أبو هالل عن عالدة علل علل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنت أول النلس ف :الخلق وآخرهم ف:
البعث) (.)5

 -1بحار األنوار :ج 25ص.21
 -2ينابيع المودة :ج 1ص.47
 -3ينابيع المودة :ج 1ص.47
 -4نظم درر السمطين  -للزرندي الحنفي :ص79؛ وأخرجه أيضا ً في كتابه معارج الوصول إلى معرفة آل الرسول :ص.33
 -5الطبقات الكبرى :ج 1ص.149
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حدثنل أبو هملم الوليد بن شجلع بن الوليد البغدادي أخبرنل الوليد بن مسلم عن األوزاع :عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة علل عللوا يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متى وجبت لك النبوة ؟ علل
(وآدم بين الروح والجسد) (.)1
حدثنل أبو النضر الفقيه وأحمد بن محمد بن سلمة العنزي علل ثنل عثملن بن سعيد الدارمي ومحمد بن
سنلن العوف :ثنل إبراهيم بن طهملن عن بديل بن ميسرة عن عبد هللا بن شقيق عن ميسرة الفخر علل علت
ً
لرسول هللا متى كنت نبيل علل (وآدم بين الروح والجسد) (.)2
ً
اِلن تبين من القرآن والروايلت أن محمدا وآل محمد (عليهم السالم) أرواحهم موجودة ف :زمن بعث
عيس ى ،بل عبل أن يولد عيس ى فهل هنل َ ملن أن يخلق لروح أحدهم بدن جسملني أو ف :الحقيقة هو يظهر ف:
العللم الجسملني بصورة تشبه عيس ى (عليه السالم) ،ويكون هذا األمر بإرادة هللا وبحوله وعوته على األعل كمل
روي ظهور جبرائيل  -وهو روح  -ملحمد (صلى هللا عليه وآله) ف :هذا العللم الجسملني بصورة دحية الكلبي.
أعول هل هنل َ ملن عقل :اِلن بعد أن دل النقل والعقل على هذا األمر؟ ثم من يرفض ويقول هذا ل
يعقل هل لديه بديل تؤيده النصوص والعقل والحكمة كمل هو الحلل فيمل تقدم؟ أم مجرد عنلد وجدل واتبلع
هوى لرفض الحق ل غير!
ً
إن تقبل الحقيقة كمل ه :ربمل يكون فيه ش يء من الصعوبة خصوصل م وجود الجهل والشيطلن
وجنودهم الذين يعملون جلهدين ملن النلس من اإلنصلت للحق ولسملع كالم هللا والخضوع للدليل والاعرف
على الحقيقة ،ولكن عندمل يقلم الدليل إلظهلر الحقيقة ،على النلس العقالء أن تقول نعم هذه ه :الحقيقة
ً
لقد رأينلهل بوضوح وإل فلن يكونوا أنلسل ول عقالء.
َ

َ َ َ َّ

َّ َ

َ َُ

َْ َ

َ َ

َََْ َ

َْ َ َ َ

َ َ

َ َ

ج س﴿ /4و َمل نانز ُل ِإل ِبأ ْم ِر َرِبك له َمل َبين أ ْي ِدينل و َمل خلفنل و َمل َبين ذ ِلك و َمل كلن َرُّبك ن ِس ًّيل﴾[مريم .]64

اِلية ف :بيلن تنزل املالئكة (عليهم السالم) وأنهم ل يعلمون الغيب وأن عللم الغيب الذي ل يفوته ش يء من
َ
َ
﴿ل ُه َمل َب ْي َن َأ ْيد َينل َو َمل َخ ْل َف َنل َو َمل َب ْي َن َذل َك﴾ أي املساقبل َ
﴿مل َب ْي َن أ ْي ِد َينل﴾
الغيب هو هللا سبحلنه وتعللى،
ِ
ِ
َ
﴿و َمل َخ ْل َف َنل﴾ والحلضر َ
وامللض ي َ
﴿و َمل َب ْي َن ذ ِل َك﴾.
َ
﴿و َمل َك َ
َ
لن َرُّب َك ن ِس ًّيل﴾ أي ل يفوته ول يغيب عنه سبحلنه وتعللى ش يء من الغيب فللنسيلن هنل بمعنى
يفوته أو يغيب عنه.
أحمد الحسن
صفر 1433 /هـ

 -1سنن الترمذي :ج 5ص.245
 -2المستدرك  -للحاكم :ج 2ص.608
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السؤال :809 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
وصلى هللا على محمد وآله الطلهرين األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أخ :الكريم  ..سأل أحد اإلخوة األنصلر بخصوص عسم البراءة مل يل:
من املعلوم أن أحد أدلة القضية هو عسم البراءة والسؤال
 .1مل ه :شروطه؟
 .2هل يحالج إذن السيد أم ل؟
 .3فيمل إذا طلب الخصم أن يقسم هل نوافق على ذلك؟
 .4هل هالكه يكون ف :الحلل أو ممكن أن ياأخر؟
 .5وهل من املمكن أن ل يحصل له ش يء بعد عسمه؟
ثم يقول سألت عن ذلك ملل رأيت بعض اإلخوة األنصلر يقفون عن اإلجلبة عندمل ياكلمون ف :مجلس ويصر
الخصم على القسم ويعابر أن سكوتنل دليل على صحة كالمه ف :رفضه للحق.
ً
والحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآله الطلهرين األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
املرسل أبو حسن  6 -شهر رمضلن املبلر َ 1429

اجلواب :عسم البراءة طرحاه لهم على أني أعسم لكبرائهم (مراجعهم) إن طلبوا ذلك مني بشرط الاصديق
ً
بللدعوة ،وهذا أكيد ياحقق إن كلنوا يؤمنون بقسم البراءة ونزول العذاب بللكلذب خصوصل إن كلن األمر ادعلء
ً
اإلملمة التي ورد أن الهال َ حصة مدعيهل كذبل وإن بعد حين حتى بدون أن يقسم؛ ألن ف :إمهلله إغراء للنلس
ً
ً
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
ض األع ِلو ِيل  ألخذنل
خصوصل م إيراده األدلة والحجة؛ ولذا علل تعللى تأكيدا لهذا األمر ﴿ولو تقول علينل بع
ُ ََ َ َ ُْ ْ َ
ُْ َْ
ين  ث َّم لقط ْعنل ِمنه ال َو ِتين﴾[الحلعة .]46-44
ِمنه ِبللي ِم ِ
ً ً
فلذا كلن مدع :املنصب اإللهي يهلكه هللا إن كلن ماقول كلذبل فكيف م عسمه عسم البراءة هذا؟
مل اباغينل إفهلمهم إيله كدليل على الحق وصلحب الحق فم شدة طلبهم وكثرة من يعينهم ،ومعلوم أن
أمريكل معهم أخزاهم هللا ونجلنل من القوم الظلملين بفضله ،ووهللا أعسم بعزة ربي وجالله أن لقلء ربي أحب
ش يء إلى علبي وأن املوت عندي كشربة ملء بلرد ف :شدة الحر والعطش.
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ً
هذا مل أردته من القسم أو عسم البراءة بللخصوص؛ أي أن أعسم لهم .فللقسم علدة يكون ممن يدع :أمرا
مل فيكذبه النلس فيقسم لهم على أنه صلدق ،ولذا أعسم هللا سبحلنه للنلس على صدق رسللة الرسول محمد
َّ َ َ ْ َ
َ َّ ُ َ ْ ُ َ
َّ ُ َ َ ٌّ ْ
َََ
األ ْ
ض ِإنه لحق ِمث َل َمل أنك ْم تن ِطقون﴾[الذاريلت .]23
ر
(صلى هللا عليه وآله) فقلل تعللى ﴿فور ِب السم ِلء و ِ
ً
أمل أن يأتي شخص يريد أن ينكر دعوة ويكذبهل فيجعل القسم دليال على بطالنهل فهذا السفه بعينه ،حيث
إن الصحيُ البحث ف :أدلة الدعوة والنظر هل ه :تلمة وحجة بللغة أم ل ،فإن عرر اإلنكلر فعليه أن يأتي
ً
بللدليل القلط على النكلر والاكذيب؛ ألنه يحالج أن ينقض الدليل وإل كلن محجوجل عند النلس العقالء
وعند هللا سبحلنه حيث انه كذب بمل لم يحط بعلمه م تملم الحجة التي لم ينقضهل ،وربمل أن بعضهم حتى
َ
ُ
ْ
َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ َ َّ
﴿ب ْل كذ ُبوا ِب َمل ل ْم ُي ِحيطوا ِب ِعل ِم ِه َوملل َيأ ِت ِه ْم تأ ِويل ُه كذ ِل َك كذ َب
بدون أن يسم الحجة الالمة يكذب ،علل تعللى
ُ َّ
َّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ف َك َ
لن َعل ِع َبة الظ ِ ِلمل َين﴾[يونس  .]39فنحن عد جئنلهم  -علملء الشيعة غير العلملين-
ال ِذين ِمن عب ِل ِهم فلنظر كي
بمل ف :كابهم فكفروا بوصية رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) وروايلت األئمة (عليهم السالم) فصدق
يق م َن َّالذ َ
َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ٌ ْ ْ َّ ُ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ
لب ِك َا َ
ين ُأ ُوتوا ْال ِك َا َ
لب
ِ
عليهم عوله تعللى ﴿وملل جلءهم َرسول ِمن ِعن ِد الل ِه مص ِدق ِملل مع ُهم نبذ ف ِر ِ
ََ
َ َ
َّ َ َ َ ُ ُ
ور ِه ْم كأ َّن ُه ْم ل َي ْعل ُمون﴾[البقرة  ،]101وأنل أعول لهم لو لم يكن يعلم املؤمن بهذه الدعوة إل بوصية
الل ِه وراء ظه ِ
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) فاكفيه حجة تلمة أملم هللا سبحلنه وتعللى فيكفي أن يكابهل على كفنه لاكون
حجة أملم هللا ،فهل تنكرون حجة من احاج بوصية محمد (صلى هللا عليه وآله) ؟ فمل بللكم واألدلة على هذه
ً
الدعوة من روايلت الرسول واألئمة (عليهم السالم) من كاب كل فرق املسلمين كثيرة جدا حتى آمن الشيع:
والسني والوهلبي والسملعيل :والعلوي وغيرهم؟ فلألولى بلملكذبين إن كلنوا على العاقلد الحق املرض ي عند هللا
كمل يدعون أن يردوا على األدلة التي جلءت بهل دعوة الحق ويثباوا صحة اعاقلدهم الذي نسفاه هذه الدعوة
َ َ
وبينت بكل وضوح أنهم ف :ضالل مبين ،مبين حتى لألنعلم ولكن ملذا نعمل ملن وصفهم تعللى بقوله ﴿أ ْم ت ْح َس ُب
َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ
ً
لأل ْن َعلم َب ْل ُه ْم َأ َ
ض ُّل َس ِبيال﴾[الفرعلن  ]44؟
أن أكثرهم يسمعون أو يع ِقلون ِإن هم ِإل ك
ِ
وعلى كل حلل إن كلنوا يؤمنون بللعقلب والهال َ إن وع بمن أعسم أو بلهل فليؤمنوا لهال َ حيدر مشتت،
ولكن أنى لهم هذا وهم شيلطين تسافزهم شيلطين وياقلفزون كمل القرود كلمل سمعوا بهذه الدعوة ليجل :هللا
ًَ َ
ََ ََْ َ ْ َ ُ َْ ُ َُْ َ ْ ُ ُ
َ
لس ِئين﴾ األعراف .]166
مسخهم عردة لكل علعل يع :آيلت هللا ﴿فل َّمل عاوا عن مل ن ُهوا عنه علنل ل ُهم كونوا ِع َردة خ ِ
أحمد الحسن

ً
ََ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َّ
َََ ُ ْ ْ َْ
س َو ِاح َد ٍة َوخل َق ِم ْن َهل َز ْو َج َهل َو َبث ِم ْن ُه َمل ِر َجلل
السؤال﴿ :810 /يل أيهل النلس اتقوا ربكم ال ِذي خلقكم ِمن نف ٍ
َ ً َ َ ً َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ
الل َه َك َ
لن َع َل ْي ُك ْم َر ِع ً
يبل﴾[النسلء .]1
ك ِثيرا و ِنسلء واتقوا الله ال ِذي تسلءلون ِب ِه واألرحلم ِإن
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم
ً
تسليمل.
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إلى أبينل وسيدنل ومولنل أحمد الحسن وص ي ورسول اإلملم املهدي (عليه السالم) ،السالم عليكم يل مولي
وعلى آبلئك الطيبين الطلهرين ورحمة هللا وبركلته.
مولي اِلية الشريفة أعاله ه :اِلية التي طلعت لبنتي حينمل فاحت القرآن الكريم على موضوع تقدم ابن
خللهل لخطبتهل ،وعد كابت إليكم راجية منكم رأيكم ف :هذا الزواج ألنك ول :أمرنل وكبيرنل وتلج رأسنل.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
هذه اِلية كخيرة جيدة ،وفقكم هللا وسدد خطلكم وجعل لكم خير اِلخرة والدنيل ،هو وليي وهو ياولى
الصللحين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

السؤال :811 /السالم عليكم سيدي اإلملم أحمد الحسن ورحمة هللا وبركلته ..أرجو الرد يكون منك سيدي
روح :فدا َ ..الكثير يقول عني بأنه أنل أحســد كيف ل :أن أخلص من هذا ،وأنل ل أرى نفس ي كذلك لكن ملذا
أعمل للنلس ..وأسألك الدعلء ولك مني السالم وعجل هللا بخروجك سيدي.
املرسل عبد الرحمن  -استراليل

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الحسد هو أن تامنى زوال أمر أو نعمة من إنسلن آخر ألنهل تعجبك أو ألي سبب آخر دنيوي ،والخالص من
الحسد هو بأن ل تامنى زوال نعمة أو ش يء يعجبك من إنسلن ،بل إذا أيت نعمة من نعم هللا عند عبد ُ
فلدع
ر
هللا له أن يزيده من فضله وأن يرزعك العلفية ورضله سبحلنه.
وهنل َ أمر آخر وهو أن النفس اإلنسلنية تؤثر على مل يق عليه نظر اإلنسلن ويعجب منه أو يعجب به حتى
ً
َ
وصل على خلتم
وإن لم يامن زواله ف :بعض األحيلن ولهذا فعندمل ترى شيئل يعجبك أو تاعجب منه فأذكر هللا ِ
األنبيلء وآله.
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وفقك هللا وسدد خطل َ وجعلك من جنده وأوليلئه وحزبه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :812 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العلملين وصلى هللا وسلم على سيدنل محمد وعلى
ً
ً
آله األئمة واملهديين الطلهرين وسلم تسليمل كثيرا.
السالم عليكم يل نور هللا  ..السالم عليكم يل كهف هللا الحصين  ..السالم عليكم يل صراط هللا املساقيم..
السالم عليكم سيدي ومولي ..السالم على أبلنل الفلضل املحب ألبنلئه ورحمة هللا تعللى وبركلته.
ً
أبي العزيز اعاذر منكم كثيرا ،وأسألكم الدعلء مولي وسيدي يل علئم آل محمد يل صراط هللا املساقيم ..
لقد طلب من عندي أحد األنصلر اسمه خللد ويعيش بفرنسل هو وعلئلاه زوجاه وبناه منلل وابنيه حميد هللا
وسليم هللا وحسين أن أرسل لكم هذه الرسللة بعدمل علم إنني رأياكم ف :رؤية وعد عبلاني ابنة لكم يقول
بسم هللا الرحمن الرحيم ،اسمي خللد وأكره اسمي ألنه اسم خللد بن الوليد ،لم أكن أعرف من أهل
البيت إل عل :والحسن والحسين (عليهم السالم) منذ أن عرفني هللا األئمة اإلثني عشر من أهل بيت محمد
ً
(صلى هللا عليه وآله) كرهت كل الصحلبة وتبرأت منهم إل من نصروا عليل (عليه السالم).
ف :يوم  24من شهر ديسمبر  2009تعرفت على اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) وكلن ذلك يوم الخميس
والحمد هلل .يوم الجمعة بعد صالة املغرب توجهت إلى هللا بكل علبي وبليعت إملمي أحمد (عليه السالم) .يقول
ً
ً
ً
أيضل أنه يحبكم كثيرا أكثر من أي ش يء ويسلم عليكم كثيرا ويطلب منكم الدعلء له ولعلئلاه؛ ألنهم يعلنون
بعض املشلكل .والحمد هلل رب العلملين
حفظكم هللا ورعلكم وسددكم ونصركم أبي العزيز  ..وأسأل هللا عز وجل أن يمن عل :بلقيلكم مولي ..
الصالة والسالم عليكم مولي وعلى آبلئكم الطلهرين وآل بياكم.
املرسل جلري سعدية maroc-

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.

اجلواب املنري عرب األثري  /اجلزء السابع 167 .........................................................................................................................................

ً
وفقكم هللا لكل خير وجنبكم كل شر وجعل علعباكم إلى خير جزاكم هللا خيرا عن محمد وآل محمد أن
نصرتم الحق ف :زمن عل فيه النلصر ،وأسأل هللا أن يوفقني لخدماكم.
أمل بللنسبة لسم خللد فهو اسم أحد األنبيلء السلبقين (عليه السالم) ،وفقك هللا لكل خير.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن

احملور اخلامس :تأويل الرؤى
السؤال :813 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآله األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الحمد هلل الذي فاُ لنل إخوتنل هذا البلب القريب إلى علئم آل محمد (صلى هللا عليه وآله) وجزاهم هللا خير
جزاء املحسنين.
رأيت أعوذ بلهلل من األنل وكأني حلمل لبن ملجموعة من األشخلص ل أذكر هل هم من األنصلر أم ل
فأعطيت اللبن ألحدهم كي يفرغه ف :إنلئه اإلنلء عبلرة عن (بوتل) فأخذ الشخص يفرغ اللبن ف :إنلئه وكأنه
يضيعه على األرض فأصريت أن أفرغه له بنفس ي فأفرغت له اللبن وكلن من املفروض أن يعطوني ثمنه الثمن
املقدر  25درهم فأخذوا يملطلون ويجروني ألحلديث جلنبية عصده أن أنس ى أمر الثمن وأروح لكن أصريت
فأخذت منهم الثمن وذهبت ففاحت يدي وإذا بي أجد فقط ( 5دراهم) بحثت عن البلق :فوجدته الورعة ملل
ً
علل فأردت أن
 20درهم على األرض فللاقطتهل وذهبت .املرة الثلنية طلرت مني الورعة ملل  20إلى حلئط شيئل مل ٍ
أتسلق الحلئط وكلن وعت مطر والحلئط كأنه هلري كلمل أض يدي بجلنب تنزلق فأض األخرى حتى الاقطت
الورعة فلمل نزلت من الحلئط وجدت ثيلبي فيهل طالء أصفر ،وانتهت الرؤيل والحمد هلل.
املرسل خلدمكم شفيق  -املغرب

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
اللبن علم وثمنه أي حسنلت تحصل عليهل من املؤمنين وممن يبحثون عن الحق حيث إنك نفعتهم بنقل هذا
العلم لهم أو سهلت نقله لهم وتحصيلهم له ،وأمل أن امللل حصلت عليه بصعوبة فمعنى هذا إنك ربمل الحقت
عملك الحسن بش يء من املن واألذى وكلن هذا الاقصير منك سيتسبب بنقص أجر َ وحسنلتك ،ولكن هللا
ً
ً
رحمك فلم ينقص من أجر َ شيئل ،وأمل أن جزءا من امللل سقط منك أو طلر فهو تعبير عن نفس األمر األول أي
ذهلب الجزء األكبر من حسنلتك والاقلطك لهل بصعوبة ،أي رجوعهل لك بسبب كأن يكون محلربة نفسك
وحملهل على مل تكره وهو عبول رأي مخللف لرأيك أو اعاذار َ عن الخطأ.
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وأمل اللون ف :ثيلبك فهو نتيجة حامية للخطأ والعاذار منه ،فلألفضل أن تاجنب الخطأ م اِلخرين حتى
ً
وإن كلن بسيطل ،بل حتى وإن أخطأوا هم بحقك فال تخطأ أنت بحقهم لكي ل تعاذر وتالطخ ثيلبك ،علبل املس يء
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ص َدعل ِتكم ِبلمل ِن َواألذى﴾.
لك بلإلحسلن وعلمل النلس برفق وإحسلن يرحمك هللا ﴿يل أيهل ال ِذين آمنوا ل تب ِطلوا
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :814 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآله األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الحمد هلل الذي فاُ لنل إخوتنل هذا البلب القريب إلى علئم آل محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وجزاهم هللا خير
جزاء املحسنين.
رأيت وكأني حلمل خبز من النوع الجيد عندنل الذي يخبز بللبيت نسميه (بطبوط بلملغرب) حلمله إلى جملعة
ف :لحظة أخذت الجملعة يشمروني بللحجلرة ففررت منهم ودخلت إلى بيت بسيط وجدت فيه شخص أسمر
وطويل القلمة (جلني ف :بلل :أنه خلل :واسمه محمد) فوجدت الشخص كلعد على األرض وأملمه ملئدة صغيرة
بسيطة وكأنه يايهئ للغذاء فوضعت له الخبز عل امللئدة فلبتسم إل ،:والحمد هلل وحده.
اساغفر هللا إن كنت نسيت ش يء أو أخطأت ف :النقل.
املرسل خلدمكم شفيق  -املغرب

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الخبز شهلدة ف :سبيل هللا ،فأنت تحمل هذه الشهلدة إلى النلس وتطلب منهم أن يشهدوا للحق ليكونوا
بللنتيجة أحيلء عند ربهم يرزعون ويكابوا ف :سجل الحيلة األبدية ،والظلهر أنك حملت هذه الشهلدة إلى
ً
ً
أشخلص ليسوا أهال لهل بل هم ربمل من األموات ف :اِلخرة الذين لم تكاب أسملؤهم ف :سجل الحيلة وليسوا أهال
أن يشهدوا للحق ولدين هللا ولخليفة هللا ،أمل الشخص الذي حملت له الخبز ووضعاه على ملئدته وتقبله فهو
ً
أيضل شخص ساحمل له شهلدة الحق ويقبلهل إن شلء هللا ويكابه هللا ف :سجل الحيلة ويكون من الشهداء
األحيلء عند ربهم يرزعون.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ
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السؤال :815 /سالم عليكم ورحمه هللا وبركلته
ً
ً
ً
وآل محمد األئمة واملهديين جميعل وسلم تسليمل كثيرا.
اللهم صل :على محمد ِ
ً
سيدي ومولي اإلملم أحمد ابن الحسن؛ لقد كابت لك من تقريبل ثالث شهور عن رؤيل رأيتهل ف :منلمي ولكن
لألسف لم يأتيني أي جواب إلى اِلن .وكنت أطلب تفسير للرؤيل ألني كنت حلئر ف :تلك الرؤيل .سأعول الرؤيل للمرة
ثلنية وآمل أن تجيبوني عليهل.
ً
أنل من املوالين لدعوتك من ثالث شهور تقريبل أي من نفس يوم التي شلهدت الرؤيل بصدفة دخلت إلى
غرفكم ف :البللاو َ وسمعت عن هذي دعوة فصدعتهل على طول ،ولكن ف :نفس اليوم شفت رؤيل بحشرات
غريبة سوداء ماجمعة كللنحل تطير صوب أذوني تلسعهل وتثقبهل وملل رحت حق املنظرة عشلن أشوف نفس ي
لقيت بحرق من رعبتي ل :أذوني إل :ثقبتهل الحشرات ل ،:وكأن تفسيرهل إني مرتد عن اإلسالم .هذي كلنت املرة
األولى.
ً
وبعد شهر تقريبل دخلت الغرفة البللاو َ للمرة الثلنية ياني رؤيل ثلنية شكل :كلن غير عن الحين كلنت صورة
واحد شليب كبير بللسن صوب رأس ي وويهي كله جروح وكلن تفسيرهل نفس تفسير الرؤيل األولى ،فلرجوا منك يل
مولي أن تفسر الرؤياين ل :ألني حلئر وهللا.
املرسل عبد العزيز -الكويت

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
معنى مل كابت إنك غير مؤمن بدعوة الحق التي يدعو َ لهل أنصلر اإلملم املهدي فهي اإلسالم ،ومن ل يؤمن
بهل حلله هو مل وصفت به أنت نفسك فيمل كابت ،أسأل هللا لك أن يصلح حللك ويجنبك الكذب والكذابين وأن
يهديك إلى صراطه املساقيم ويبعد َ عن املضللين املنحرفين إن طلبت الهدى والحق وهو أرحم الراحمين.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :816 /السالم عليكم سيدي ومولي ،رأيت عبل سنين كأنني ف :علعة درس ف :كلية الهندسة وفجأة
اعترب مني األسالذ وهمس ف :إذني فقلل سالم من اإلملم املهدي عليك بللخصوص فقلت ومللذا أنل بللذات؟
ً
فقلل األسالذ سأسر َ أمرا ل تفشيه ألحد أن املهدي (عليه السالم) موجود فيك ،فقلت وهل أنل اإلملم ؟
فقلل الرجل ل تساغرب فلملهدي موجود ف :كل مكلن فمل تفسير هذه الرؤيل الغريبة ؟
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املرسل عل - :العراق /بغداد

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
أسأل هللا لك العلفية وأن يرحمك برحماه ،معنى (املهدي موجود فيك) أي أنك ستهادي ألتبلعه ومالبعاه
ونصرته وتطبيق مل يقول ،ومعنى (املهدي موجود ف :كل مكلن) أي معرفة الحق والهدى مغروسة ف :اإلنسلن وه:
َ
﴿ف َأ ْل َه َم َهل ُف ُج َ َ َ َ ْ َ
ورهل وتق َواهل﴾[الشمس .]8
ف :فطرته
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

ً
السؤال :817 /السالم عليكم سيدي ومولي ،هل سأتشرف سيدي برؤيل َ يومل ،ومللذا رآني أحد األنصلر
كأنني خرجت من الدعوة م أنني مامسك بهل وضحيت بكل ش يء ألجلهل؟
املرسل عل - :العراق /بغداد

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً ً
ً
بللنسبة لطلبك رؤية أحمد الحسن ،أسأل هللا أن ييسر لنل مكلنل آمنل من فضله وعددا من املؤمنين بللحق
تاحقق بهم املنعة من أعداء هللا وصد إبليس وجنده املتسلطين على هذه األرض لنامكن من إعلمة الصالة
بلملؤمنين واملؤمنلت ولقلئهم وبيلن الحق للنلس وفضح عقلئد املبطلين املنحرفين عن دين هللا من علملء الضالل
على رؤوس األشهلد كمل يسر هللا يثرب واألنصلر لرسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) ،فمحمد (صلى هللا عليه
وآله) عبل هجرته ليثرب (املدينة املنورة) عض ى سنوات غير آمن واضطر أن ياخفى عن كفلر عريش ف :الشعب
ً
وف :الغلر وهلجر إلى الطلئف ،ولكن أهلهل أيضل أرادوا عاله ففر منهم وهلجر املسلمون إلى الحبشة حيث منحهم
النجلش ي بفضل هللا عليه األملن وهكذا حتى شلء هللا لرسوله ولإلسالم الامكين والنصر ملل نصر رسول هللا (صلى
ً
ً
هللا عليه وآله) األوس والخزرج وفاحوا له مدينتهم وأووه فيهل آمنل مطمئنل يدعوا النلس إلى دين الحق ،فظهرت
حجاه لكل النلس وظهر الحق وفضح البلطل ،وهذه سنة هللا والدنيل دار بالء واماحلن وعلى عدر املشقة يحصل
َ
َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َّ
األجر وأولى النلس بلملشقة والاعب وبلألجر املترتب عليهل هو خليفة هللا ف :أرضه ﴿أ ْم َح ِس ْب ُا ْم أن ت ْدخلوا ال َج َّنة َوملل
الر ُسو ُل َو َّالذ َ
ين َخ َل ْو ْا من َع ْبل ُكم َّم َّس ْت ُه ُم ْال َب ْأ َسلء َو َّ
َي ْأت ُكم َّم َث ُل َّالذ َ
ين َآم ُن ْوا َم َع ُه َم َتى َن ْ
الض َّراء َو ُز ْل ُزل ْوا َح َّتى َي ُقو َل َّ
ص ُر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الله أل إ َّن َن ْ
ص َر الل ِه عر ٌ
يب﴾[البقرة  ،]214انتبه حتى يقول الرسول متى نصر هللا؛ أي حتى يصل أمر النصر إلى
ِ
ِ
ِ
حلفة اليأس ،وحتى يكلد ينفد صبر الرسول نفسه فيطلب النصر ألنه يكلد ل يامكن من املداومة على الصبر وهو
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َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ َ ُّ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َ
َّ َ
ص ُرنل ف ُن ِج ََ :من نشلء َول
ف :حلل من التشريد واملحلربة ﴿حتى ِإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم عد ك ِذبوا جلءهم ن
ْ
ْ َ ُْ
ُي َر ُّد َبأ ُس َنل َع ِن الق ْو ِم امل ْج ِر ِم َين﴾[يوسف .]110
ً
وعمومل الرسللت تبدأ بللدعوة وعندمل يعلن الرسول دعوته يامكن فترة من الزمن من الظهور أملم النلس
ودعوتهم للحق بنفسه وعندمل تسافحل دعوته ويكثر أنصلرهل يخلف رجلل الدين على منلصبهم البلطلة
فيمكرون ويفاون بقال الرسول ملن يعبدونهم من دون هللا ول يافكر األتبلع املضللون بأن سبب هذه الفالوى هو
ضعف مراج الضالل وعدم تمكن بلطلهم من الصمود ف :وجه الحق ،فيضطر الرسل لالخافلء حتى يمكنهم هللا
إذن فهي سيرة أن يحلرب الرسل ويخافون فترات زمنية حتى يفاُ هللا لهم ملل ياوفر العدد الكلف والعدة الكلفية
للمنعة ودف شر جنود إبليس من رجلل الدين اإلبليس ي وعبيدهم من دون هللا.
أمل مل علت أن أحدهم رأى رؤيل بأنك خرجت من دعوة الحق فاصدق ،وإن شلء هللا يدف هللا عنك ويثباك
على صراطه املساقيم.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :818 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
اللهم صل :على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا ،السالم عليكم يل آل بيت النبوة
ورحمة هللا وبركلته
ً
رأيت رؤيل عبل أشهر وه :إني كنت واعفل م يملني آل محمد السيد أحمد الحسن عليه وعليهم صلوات ربي
ف :البيت الذي أسكن فيه وكنل واعفين ف :بلحة املنزل وأملمنل مزرعة فيهل نخيل فقلت له تفضل لاجلس على
األريكة وكلنت ف :نفس املكلن فجلس (عليه السالم) عليهل فقلت له إل أض لك فراش جديد تحاك فقلل ل بلس
فوضعاه وجلس عليه وحينهل ظهر بجلنبي أحد األنصلر (سبق أن كنت أنلعشه ف :يوم سلبق بموضوع يخص
الدعوة وكلن ف :النقلش بعض الخاالف) ،فقلت للسيد (عليه السالم) لقد علت لصلحبي هذا الكالم ولم يوافق
عليه ،فقلل سالم هللا عليه إن هذا الكالم من هللا فلملذا ل يرضون به وهنل بلن على وجه صلحبي عدم الرضل
بمل علله السيد (عليه السالم) ،وف :هذه األثنلء وجدت أن الشيخ نلظم العقيل :جللس بيني وبين السيد ع فأشلر
إل :الشيخ مل معنله مللذا هذا األخ يقول كذا أملم السيد ويقلطعه ثم اخافت صورة الشيخ وصلحبي وبقيت
وحدي معه (عليه السالم) ،فقلل ل :تعلل مع :فذهبت معه إلى مزرعة النخيل التي ه :ضمن البيت وكلن فيهل
ً ً
جهلز توليد للطلعة الكهربلئية (ضغط علل ):كبير جدا جدا ،وهذا الجهلز يولد الطلعة لكل الكرة األرضية وكلن
ً
علطال ،فقلل ل :السيد (عليه السالم) عف أنت عند املفالح الرئيس ي للجهلز وعندمل أعول لك اضغط عليه
لتشغل الجهلز وأمسك هو (عليه السالم) بعصل ف :يده اليمنى ،وعلل أنل سأصلحهل من هنل (ف :وسط الجهلز)،
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فقلت للسيد (عليه السالم) هل أجلب لك العدة فقلل ل بأس فذهبت لجلب العدة فنظرت إلى مكلن العدة
وكلنت معلقه على الحلئط فلم أجد إل القليل منهل وبعضهل غير صللح للعمل فقلت ف :نفس ي أين فالن وأين فالن
 ...فأخذت العدة املوجودة وأنل أخفيهل خلفي ورجعت إلى السيد بقرب الجهلز خجال منه بسبب العدة فقلل ل:
(عليه السالم) ل بأس عليك سوف نشغل الجهلز أنل وأنت فوض السيد (عليه السالم) عصله ف :أحد أجزاء
الجهلز وكلن ف :وسطه وحركه ثالث مرات ثم علل ل :اضغط على زر التشغيل فضغطاه بأصبع :فبدأ يعمل
الجهلز بأحسن صورة وأضلء الكرة األرضية بأجمعهل ،ثم تمشينل وكلن هنل َ جنود بللقرب منل وكأن األمر اساتب
للقلئم (عليه السالم) فجلءنل أحد الجنود وعلل إن هنل َ سرب طلئرات علدم نحونل فقلل ل :السيد (عليه
السالم) دعهم فلن يساطيعوا أن يفعلوا أي ش يء بعد اِلن.
والحمد هلل رب العلملين
ً
اللهم تب علينل وأغفر لنل وارحمنل ،اللهم أرفعنل تواضعل لك واحفظنل لجوءا إلى كهفك وانصرنل بخسران
ً
أنفسنل ف :سبيلك ٌ
وعلمنل علمل نكسب فيه رضل َ واجعلنل من أنصلر محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم وحجرا
ً
بيد علئم آل محمد (صلى هللا عليه وآله) والسالم عليكم يوم كنام أنوارا ويوم ولدتم ويوم تموتون ويوم تبعثون.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
أسأل هللا أن يوفقك ويسدد خطل َ ،وربمل رؤيل َ واضحة لك وأنهل ف :هداية الخلق وإيصلل النور والحق
ً
لهم ،أسأل هللا أن يجعلهل حقل ويهدي خلقه إلى صراطه املساقيم هو وليي وهو ياولى الصللحين.
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :819 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته ،اللهم صل على محمد وآل
محمد.
ً
ً
السيد الجليل أحمد الحسن أمل بعد ف :شهر رمضلن الذي مض ى كنت ذاهبل إلى أحد املسلجد تحديدا ف:
ليلة القدر وعد صليت الصالة املعروفة التي تاكون من مئة ركعة وبعد رجوع :للبيت وأويت للفراش رأيت مل يل:
ف :رؤيلي كأني جللس م مجموعة من الشبلب وكلن رسول هللا يخطب بنل ولكني لم أر وجهه الكريم ،فقط
أسم صوته املبلر َ وسمعت منه أنه علل لنل اتقوا هللا وكونوا واعين هذا فقط مل سمعاه من رسول هللا محمد
(صلى هللا عليه وآله) ,وف :نفس الرؤيل رأيت نفس كأني ف :جيش اإلملم عل( :عليه السالم) ولكني لم أره ولم
ً
ً
ً
اسم صوته الشريف فقط علمت إني بجيش اإلملم وكنت حلمال للسيف وأيضل حلمال بيدي صورة اإلملم عل:
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ً
(عليه السالم) ،فلعترب مني أحد األعداء وهو حلمال سيفه أراد أن يأخذ الصورة بقوة وبحقد فضرباه بللسيف
ً
فقطعت له يده هذا مل رأياه يل سيدي الكريم طللبل من حضرتكم الافسير لهذه الرؤيل ،وأرجو من هللا أن تقرأ
رؤيلي بنفسك وتجيبني والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل عل :العراق - :العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
يمكنك سملع خطلب محرم الحرام الذي وجهاه لكم وفيه دعوة لكم لااقوا هللا وتقرأوا وتبحثوا وتدعقوا
لاعرفوا الحقيقة بأنفسكم وتكونوا واعين ول تقبلوا أن تكونوا ُمجهلين من عبل بعض تجلر الدين الذين يسميهم
النلس رجلل الدين ،أسأل هللا أن يوفقكم ،وإن شلء هللا تكون أنت جندي ف :دعوة الحق املهدوية املبلركة وممن
ينصرون الحق ويناصرون له كمل ف :رؤيل َ ،فهذا جيش عل( :عليه السالم) الذي وعدت به فلناظم فيه وانصر
﴿يل َأ ُّي َهل َّالذ َ
ربك وهذا موض رؤيل َ عد وفقت له فال تجوز عنه ،وفقك هللا وسدد خطل َ َ
ين َآم ُنوا إن َت ُ
نص ُروا
ِ
ِ
َ َْ ُ
َّ َ َ ُ ُ
نص ْرك ْم َو ُيث ِب ْت أع َد َامك ْم﴾[محمد .]7
الله ي
أحمد الحسن
ربي الثلني 1433 /هـ

السؤال :820 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،ول حول ول عوة إل بلهلل العل :العظيم ،اللهم صل :على محمد وآل
ً
محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
ً
ً
اليوم  2010 - 6 - 17خميس ،السلعة تقريبل السلبعة والنصف صبلحل .رأيت أني كنت أتفكر بأهل البيت
(عليهم السالم) وكيف أنهم محيطين بنل وإن كنل ل نراهم ففجأة رأيت نور ياكثف حتى أصبُ طفل صغير أبيض
ً
ووع ف :يدي فصرت حلملاه بيدي اليمنى وفرحت كثيرا برؤياه فذهبت لغرفة والدي وكلن بهل أختي وأمي
جللسين على األرض فقلت لهم شوفوا هذا الطفل املبلر َ صلر بيدي معجزة كأنه هو اإلملم أو أرسل من عنده.
فقللوا ل :ضعيه هنل على األرض وكلنوا فلرشين غطلء ،فكأن الطفل لم يقبل وظل معلق بيدي ثم خرجت من
الغرفة وأدرت وجهي إلى اليسلر ثم عدت ألرى للطفل فلم أجده.
املرسل زينب  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
ً
ً
عطلء وخيرا يصلك أن ذكرت هللا وأوليلءه ،ومعنى أنه اخافى عندمل الافت إلى
الطفل ف :اليد اليمنى يمثل
اليسلر ،أي أن هذا العطلء واملدد اإللهي يباعد عنك عندمل تغفلين وتلافاين إلى الدنيل والظلمة التي مثلتهل جهة
ً
اليسلر ف :الرؤيل ،وهذه الرؤيل حث لك ليكون كل أوعلتك ذكرا هلل وأوليلئه فيمكنك وأنت تعيشين ف :هذه الدنيل
ً
اباداء من التسمية عند الطعلم حتى حمد هللا وشكره على كل نعمة
أن تداومي ذكر هللا ف :كل ش يء يعرض لك
حتى ترين هللا وأوليلءه ومالئكاه ف :كل ش يء.
أحمد الحسن
 1433هـ

ً
السؤال :821 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،وصلى هللا على نبينل محمد وآله األئمة واملهدين وسلم تسليمل

ً
كثيرا.

ً
السالم عليك وأهال بك يل أبن فلطمة الباول يل سرهل املساودع فيهل ،والحمد هلل أن هدانل ملعرفة حقك،
ً
والحمد هلل سيدي إنني علمت بقدومك ليس من بشر لكن وحيل من هللا تعللى عبل أن أسم بكم ف :هذا العللم
الجسملني بسنين ،والرؤيلت التي أريد أن تافضل عليه باأويلهل وه:
عبل سملع :بللدعوة سيدي لقد بعثت لكم هذه الرؤى ألجل أن تفسروهل ل :لكن لم يصلني الرد ،ويمكن
بسبب إنني غيرت بعد أن نسيت عنوان بريدي الكتروني فلرجوا أن تفسر ل :هذه الرؤى أيهل الصديق يوسف آل
محمد (صلى هللا عليه وآله).
ً ً
لقد رأيت عبل سملع :بدعوتكم املبلركة ف :عللم امللكوت وكلنت رؤى واضحة جدا أول ،وأنل ف :ليلة أرمق
السملء بنظري وإذا بي أرى ف :السملء يكاب بأحرف من نور ل إله إل هللا محمد رسول هللا وتكرر نفس الرؤيل
ً
ف :أيلم لحقة ،وتكرر أيضل ف :أن تكاب هذه الكلملت بللنجوم أي الشهلدتين .ورأيت بعدهل إنني آمنت بأن
املهدي (عليه السالم) عد ظهر ورحت أدعو النلس إليملن به ورحت أعول أل وأن لكل مأموم إملم يساض يء
بنور علمه أل وأن إملمكم اإلملم املهدي (عليه السالم) عد ظهر فآمنوا ،وعندمل استيقظت من الرؤيل اساغربت
وعلت هل ظهر اإلملم (عليه السالم) ولكني لم أسم به ف :عللم الشهلدة ،ولكنني نسيت الروية هذه ،وعندمل
علمت بدعوتكم ف :هذا العللم وكنت أعول لإلخوة األنصلر بلركهم الرب أنام شلهدتم الرؤى وأنل لم أرى ،وبعد
ً
تذكيري بكم وإيملني بهذا العللم بدعوتكم املبلركة كنت أمش ي ف :سيلرتي ووجهت سالمي لكم مبلشرتل ألول مرة
بيني وبين هللا ورحت أعول السالم عليك يل إملمي يل أحمد يل ول :هللا يل حجة هللا تذكرت على الفور الرؤيل التي
ً
كنت عد رأيتهل بأنني كنت ادعوا إلملم (عليه السالم) فبكيت ً
بكلء شديدا ،وتأولت هذه الرؤيل ف :الدنيل وصدمت
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بكمية العميلن فيهل وعلمت أن هللا تعللى يخلطبني ويقول ل :أن الذي رأياه ف :الرؤيل ودعوت له هو املهدي األول
(عليه السالم).
أمل الرؤيلت األخرى التي رأيتهل ه :أنني ف :بلطن الكعبة رأيت إثنلن أعزام سود وهم يدخنون فطردتهم
وصليت ف :الكعبة.
والرؤيل األخرى إنني بعد أن أحييت ليلة القدر ف :الثللث والعشرين من شهر رمضلن ونمت رأيت املالئكة
ً
تانزل ف :ليلة القدر وبعد تصديقي بكم ف :عللم الدنيل ف :شهر رمضلن كنت أنلم وأشعر بأنني سعيد جدا ف :عللم
آخر ،ومن ثم ف :نفس شهر رمضلن رأيت أن السملء انفاحت وروح :صعدت إلى السملء وه :معلقه بجسدي ف:
ً
الدنيل وعلبي يخفق ولكنني يقينل فاحت ل :السملء وصعدت اليل وكنت أرى النجوم لم أرى سيدي مثل ذلك ف:
ً
حيلتي أبدا ،فهل ه :ليلة القدر سيدي وهل ه :شبيه عول هللا تعللى لو نشأ لفاحنل عليهم بلب من السملء إلى
آخر اِلية الكريمة ،ومن ثم رأيت أرب أعملر فقلت ف :نفس ي من العلدة أن أرى عمر واحد فالبد أنه سيحدث
ً
ش يء ف :الدنيل ،وكلنت هذه األعملر األربعة مكاملة ،وبعد عليل رأيت عمرا منهم يقترب من األرض ويكبر بمئلت
املرات من القمر العلدي وهو ينظر ل :ويدور بلتجله القبلة ونوره يض يء األرض ،ومن ثم شكرت هللا وسجدت
ً
شلكرا نحو القبلة لكن كلن مع :أحدهم لم أعرفه وعمت من النوم وشعرت إنني ف :عللم امللكوت شعور من
عللم مخالف ،وبعدهل رأيت أن الرسول ص مسجى وبعد أن علل الوصية ظهر القلئم األول أحمد (عليه السالم)
م أصحلبه بعد أن أخذ الرسول ص ليوارى الثرى أفيدونل أفلدكم هللا ونصرنل بكم وبنل سلدتي والسالم عليكم
ورحمة هللا وبركلته حجتي أحمد الحسن (عليه السالم).
املرسل ابنكم عبد الوهلب عثملن  -السويد /ململو

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة
ً
واملهديين وسلم تسليمل.
وفقك هللا لكل خير ،رؤا َ كلهل خير وفضل من هللا عليك ،وعد أوحى هللا لك بللغيب كمل أوحى لألنبيلء
(عليه السالم) فلحمد هللا أن تفضل عليك بهذا الفضل العظيم وإن شلء هللا أنت من املوفقين ،وأسأل هللا لك
الثبلت على الحق ونصرته ،وإن شلء هللا تأويل بعض رؤا َ أن هللا سيافضل عليك بنصرة املهديين وهللا ول:
ً
الاوفيق ،أسلل هللا لك أن تبقى على الحق وأن يثباك هللا عليه أبدا مل حييت هو وليي وهو ياولى الصللحين،
واعاذر لك عن تفصيل رؤا َ مرة أخرى فإن كلنت عد فقدت فيمل مض ى فهذه مشيئة هللا فلنسلم ملل يريد هللا
سبحلنه ،والحمد هلل رب العلملين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ
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السؤال :822 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل :على محمد وآل محمد األطهلر.
السالم عليكم
ً
لقد حلمت إني غدا هو زفلف :واليوم علعدة أجرب لبس العروس ولبسه الفسالن األبيض وحلطه مكيلج
وعلعده انظر إلى نفس ي بلملرآة يعني أجهز نفس ي لغد وبعدين عللوا ل :خالص بنسكر (أنل كنت بصللون) املفروض
ً
تفصخين كل ش ي عشلن بلجر الزفلف وإحنل بنسكر فأول ش ي خلعت  3خواتم تقريبل وخبلته لغد وبعدين شفت
طلولت طعلم عليهل الغداء وفيهل أهل :ياغدون وشخص جللس على الطلولة ،يأكل وأنل أنظر له أعول أتمنى أنه
ً
يكون زوج :هذا أو أنه هذا يتزوجني  ،علمل أنه هذا الشخص ل أعرفه ول أعرف اسمه ومن ثم فزيت اعاذر
لإلطللة.
ً
أرجو تفسير اإلملم أحمد الحسن على هذا الحلم جزاكم هللا خيرا.
املرسل املوالية  -الكويت

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
ً
إن شلء هللا تكون رؤيل َ رؤيل خير ،وأسأل هللا لك أن يرزعك عمرا مبلركل ف :خير وعلفية وهدى وإتبلعل
للحق ،ولو كلن بإمكلنك فلألفضل لك أن تاقربي إلى هللا بذبُ شلة فداء عنك وهللا ول :الاوفيق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

ً
صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
السؤال :823 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم ِ
السالم عليك يل بن رسول هللا ،السالم عليك يل بن أمير املؤمنين ،السالم عليك يل سيدي ومولي أحمد
الحسن ورحمة هللا وبركلته.
ً
أود أن اسافسر عن رؤية رأيتهل وه :بدأت حيث كنت جللسل على األرض وعد رأيت إن التربة التي أنل علدة
ً
ً
أصل :عليهل عد تفطرت وانكسرت وأصبحت تراب ،وعد حلولت أن أجمعهل وكلن األمر صعبل عليال حيث كلمل
ً
ً
أحلول جمعهل يبقى القليل من التراب على األرض وكنت حزنلنل خلئفل وعد استيقظت عبل أن اساطي جمعهل.
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يل إملمي أرجو منكم الدعلء إل :فأنل محالر ف :أمر ل :وأنل اسأل هللا الطمأنينة كل يوم وهللا أعلم ف :مل أنل
فيه.
ً
اللهم صل :على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل ،اللهم عجل الفرج يل هللا.
املرسل سرمد األنصلري  -استراليل

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
إن شلء هللا تكون رؤيل َ خير لك وتأويلهل اباعلد وانفراط بعض النلس القريبين منك واملاصلين بك ،أسأل
هللا أن يوفقك ويسدد َ ويثباك على الحق هو وليي وهو ياولى الصللحين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

السؤال :824 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة
ً
ً
واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
السالم على حجة هللا وأبو املساضعفين ورحمة هللا وبركلته ،السالم على اإلخوة األنصلر والعلملين على
ً
املوع  ،الرؤيل ل أتذكرهل تململ كمل ه .. :ولكن كأن هنل َ من يدعوني أن أكون من أهل النلر ورفضت وخفت،
ً
ً
وعللوا ل :صلفح :هذا وكلن شيئل بش الشكل فخفت كثيرا ورفضت املصلفحة ،وبعدهل كأني رأيت نفس ي
جللسة بمكلن وكلن األخ (فأس أحمد) جللس علل مللذا رفضتي أن تكوني من أهل النلر؟؟ أل تعلمين أنه (بور َ
ً
من ف :النلر)؟ علت له لم أعصد ذلك .علل ل :إذا خذي القرآن وضع :يد َ على القرآن وعول :اللهم اجعلني ف:
ً
النلر ..فخفت كثيرا أنل وأصبُ تخبط ف :داخل :من الكلمة ألنهل كلمة صعبة النطق والقسم على القرآن أمر
صعب  ..ولكني وضعت يميني على القرآن وعسمت ولم يسمعني فكنت أصرخ وأعول له تعلل إلى أين ذهبت ..
تعلل اسم واعسم واعسم  ..إلى أن صلرت مثل املوجة و تغير املكلن ووجدت نفس ي م (األخ مخيم الحسين)
وكنت أركض وأركض حول سلحة دائرية وأعرأ (سورة الاوحيد) إلى درجة ل أتذكر كم مرة بل كلن كثير إلى أن ..
مخيم الحسين أصبُ يصرخ ويركض كذا مرة يقول ..ظهر نور فوق رأسهل ..ظهر نور فوق رأسهل  ..وبعدهل
توعفت وبعد ذلك كنت مساعدة أن أفوت بللنلر بعد ذلك وأصلفُ ذلك الشخص  ..وكأني عرأت اِليلت وسورة

 ........................................................................................................................... ...................... 180إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

ً
الاوحيد من أجل أن اغفر لترددي أول ولم أكن أعلم السبب  ..وبعدهل أحسست بأن روح :تخرج مني ..
فتشلهدت بللشهلدات األربعة  ..والحمد هلل ،إن شلء هللا تكون رؤيل خير ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل تملرا مراد FINLAND -

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
رؤيل َ ه :خير لك وبشرى لك وفقك هللا وسدد خطل َ ملل يرضيه سبحلنه وتعللى ،وأسأل هللا أن يذهب
عنك وعن جمي املؤمنين واملؤمنلت كل علهة ومرض ف :الجسد أو ف :الروح هو وليي وهو ياولى الصللحين.
ً
واعرئي هذا الدعلء دائمل وبحضور علب [يل من اسمه دواء وذكره شفلء يل من يجعل الشفلء فيمل يشلء من
األشيلء صل على محمد وآل محمد واجعل شفلء (وتذكر السم إن كلن غير َ أو يلء املاكلم أي تقول شفلئي) من
هذا الداء بلسمك هذا (يل هللا عشر مرات) ( ..يل رب عشر مرات) ( ..يل أرحم الراحمين عشر مرات)].
والسالم عليكم ورحمة هللا.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

ً
السؤال :825 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل

ً
كثيرا.

السالم على القلئم أحمد ورحمة هللا وبركلته ،السالم على اإلخوة الذين طلملل أحببتهم أنصلر هللا ورحمة هللا
وبركلته.
عبل أرب سنوات أو أكثر وعبل إيملني بللدعوة الحق دعوة آل محمد (صلى هللا عليه وآله) لغفلتي والظلمة
التي أنل فيهل الرؤيل .ف :عللم الرؤيل كأنه أنل جللس ف :حسينية األنصلر ف :مدينة النلصرية وكنت جللس وملل
نهضت للخروج من الحسينية أخذ األسالذ الفلضل فرج هللا عنه ضيلء الزيدي بيدي وعلل ل :إلى أين أنت ذاهب
ً
فإن السيد أحمد سوف يأتي ،وجلست اناظره وملل دخل السيد أحمد (عليه السالم) سلم على األنصلر واحدا
ً
واحد وجلسنل وأنل كنت جللس عرب السيد عن يمينه وعلت له مولي شيخ سالم ..وطبعل شيخ سالم من أهلل:
النلصرية ..املهم علت له شيخ سالم يقول أن أحمد الحسن ل يصل :حتى صالة الصبُ فكيف يكون وص ي
ورسول لإلملم املهدي (عليه السالم) فقلل ل :السيد أحمد الحسن معقولة شيخ سالم يحج :عليه شيخ سالم
ً
صديقي ،ومن ثم علم السيد يصل :ماوجهل إلى القبلة وعندمل سجد السيد أحمد أخذ يدعو ضد شيخ سالم
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بللهال َ وعندمل اسامر السيد بللصالة أخذ ياالش ى أو يخافي السيد حتى أصبحت ل أراه ولكن اسم صوته
فقط انتهت الرؤيل.
ً
ً
وف :عللم الدنيل وبعد ثالث أشهر تقريبل بعد الرؤيل عد ملت شيخ سالم مقاول ف :ظروف غلمضة املهم هل
ً
ً
إن السيد أحمد (عليه السالم) يهلك الذين يقفون ضد الدعوة مثال أم ملذا؟ رجلءا اإلخوة األنصلر اإلجلبة من
القلئم أحمد (عليه السالم) أو من أحد األنصلر إذا اساطلع الاأويل.
الرؤيل الثلنية
دخلت بللدعوة وآمنت وصدعت بهل ف :شهر رجب علم 2010م وبعد إيملني حصلت مع :رؤيل وه :كأني
أبحث عن وظيفة فقللوا ل :إن هذه الدائرة فيهل مدير فقط ومحالج موظفين ،وهذه الدائرة ه :تلبعه للبلدية،
املهم دخلت الدائرة ولم أجد فيهل مدير وفاحت أحد أبواب الغرف فوجت فيهل شخص بعمر السلبعة عشر نلئم
وفاحت الغرفة الثلنية فوجدت الشخص نفسه نلئم فأصبُ يقين بداخل :أنه جن وليس إنسلن ،وملل أردت أن
ً
انهزم لحقني إلى البلب وعلل ل :هذا الجن اناظر عليال أنظر أنل بنت وليس ولد فاأكدت أنه بنت فقللت ل :هذه
ً
البنت من الجن أنل أحبك فقلت لهل وأنل ل أحبك فاغير شكلهل إلى عبيُ جدا فخفت منهل وعلت لهل للل إني
أحبك وبعدهل ذهب إلى منطقة ف :النلصرية خلف العيلدة الخلرجية واتبعني الجن ومعه اثنلن آخرون أصبُ
ً
مجموع الجن اثنلن إنلث ورجل ،املهم عندمل ذهبت خلف العيلدة وكلنت معركة تقريبل بين الشرطة وأنصلر
مقادى الصدر فوجدت لصقة صغيره وضعتهل على رجل الرجل من الجن وفجرتهل وتصورت أني تخلت منه
وبعدهل ذهبت إلى بيت ل أعرفه وفيه غرفالن ،الغرفة الثلنية كأنهل غرفة بللاو َ لكنهل غرفة من طلبوق وبنلء
أردت الدخول فيهل وفيهل األنصلر ولكن منعني الجن فقلت لهن اذهبن وإل فجرتكم مثل صلحبكم فابسمن
ودخل الجن الثللث صديقهن ويأست بأنهم ل يموتون ،وهمي أن الاحق بلألنصلر بللغرفة املجلورة ،ولكن كيف
السبيل فنزعت عميص ي وضربتهم بللقميص ونلديت يل أحمد الحسن فلنقلبت وجوههم عبيحة ومخيفة ،وكررت
النداء فرجعوا خطوتين للوراء ومن ثم حركت عليهم أو ضربتهم بللقميص ونلديت يل يملني آل محمد مرتين
فأصبحت وجوههم مخيفة وبشعة أكثر فاخلصت منهم وذهبت لغرفة األنصلر ولم أجد إل ثالث من الرجلل وهم
من الضيوف وليس من األنصلر فقلت لهم أين األنصلر فقللوا ذهبوا عبل عيل.
انتهت الرؤيل ،ممكن الاأويل والسالم عليكم.
املرسل حسين الاميمي  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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وفقك هللا لكل خير ،ليس األمر كمل تفهم إنمل ه :إرادة هللا أن يزيُ من يشلء ممن يكونون حجر عثرة ف:
ً
ً
طريق النلس لكي ل يكونون سببل إلضالل النلس ،وخصوصل من يساعملون الكذب إلضالل النلس ورؤيل َ
الثلنية ه :مبشرة لك إن شلء هللا ،فللشيلطين يحلولون عط طريق الحق عليك ولكن بفضل هللا ينجيك
سبحلنه من كيدهم والحمد هلل هو وليي وهو ياولى الصللحين والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

ً
السؤال :826 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
كأني ف :بيت أحد األعلرب فدخل أبي علينل فلمل نظرنل إلى تلفلز أو شلشة كبيرة وكلن فيهل نقل مبلشر ونرى
شلرع فيه شخصلن أحدهمل يرتدي زي شرطة والثلني زي مغلوير ،وجلء شخصلن من األنصلر ولم يعترضوا
طريقهم وعللوا نعلم إنكم على حق وعندمل يدخلون الشلرع يصبُ أصوات انفجلرات وإطالعلت نلرية ويخرجون
ً
األنصلر سلملين ،وكنت ف :نقلش م أبي حول السيد ولكن لم أظهر له عقيدتي علمل أني ف :الدعوة حتى وأنل ف:
الحلم ودار حديث بخصوص الدعوة اليملنية وكلن ف :شك إلى أن انتهت الرؤيل ،مل تأويل هذه الرؤيل ؟
واطلب من اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) أن يهدي والدي وإخوتي وأمي والامس من سملحاكم
الدعلء لوالدتي بللشفلء؛ ألنهل ف :مرض دائم ،وأرجو منك مولي أن تنظر ل :بعين الرحمة والاوفيق لزوج:
ونجلح :ف :دراستي واملبلركة ف :ابنتي ذات السنة وجعلهل من األنصلر املؤمنلت.
املرسل بنت اليملني  -العراق /النلصرية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
أسأل هللا أن يوفقكم وأن يهدي عبلده هو وليي وهو ياولى الصللحين ،وللشفلء من املرض اعرأي هذا الدعلء

ً
دائمل وبحضور علب [يل من اسمه دواء وذكره شفلء يل من يجعل الشفلء فيمل يشلء من األشيلء صل على محمد
وآل محمد واجعل شفلء (وتذكر السم إن كلن غير َ أو يلء املاكلم أي تقول شفلئي) من هذا الداء بلسمك هذا
(يل هللا عشر مرات) ( ..يل رب عشر مرات) ( ..يل أرحم الراحمين عشر مرات)].
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ
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السؤال :827 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته ،إني من املؤمنين بللدعوة منذ فترة ليست بللبعيدة وعد
رأيت عدة رؤى كلهل تؤكد أن السيد أحمد الحسن هو اليملني وأن دعوتك ه :دعوة حق ،وكذلك تؤكد الرؤى
ً ً
التي رأيتهل إن الفرج عريب جدا جدا ،وهذا مل جعلني أوعف كل أعملل :وأموري وحتى عرض أن افاُ مشروع
جديد هنل ف :أمللنيل م احد األصدعلء برأس ملله وجهدي ولم أدخل بهذا العمل لكي ل التزم معه وأتركه وارج
ً
للعراق إذا دعت األمور ووصلت إلى درجة عدم الناقلل إلى شقة جديدة وأناظر دائمل حصول ش يء.
أريد منكم يل سيدي النصيحة ف :مل أفعل هل أبقى ف :الناظلر أم أكمل أموري هنل وادخل ف :هذا
املشروع؟
وأريد أن أعص عليكم أخر رؤيل رأيتهل فقد رأيت ف :املنلم أني امش ي ف :مدينة أوربية م امرأة شلبة أتحدث
معهل وفجأة خلصت هذه املدينة وف :نهليتهل كأنه سوق شعبي ف :العراق وهذا السوق كلن ف :هرج ومرج وأنل علت
لهم أنام اصعدوا إلى هذا الدرج ،وكلن موجود ف :السوق وكلن هذا الدرج ساللم ف :األرض وترتف إلى تلة أو
مدينة أو بنلية وكلن أحد أعربلئي ماوف :وكلن موجود واسمه حسين ويدعو النلس إلى الصعود وف :نصف الطريق
حدثت معركة وأغلب النلس رجعوا ولم يصعدوا ،ولكن أنل اسامريت بللصعود وملل وصلت كلن هنل َ بنلية وفيهل
ً
هرج ومرج أيضل وفيهل عال وصحفيين واطالعلت نلر وهذه البنلية كلنت على حلفة نهر ،ولكن هذا النهر على
الجهة التي أنل كنت فيهل نلشف وفية طين فقط أمل الجهة التي بجنبهل كلنت مدينة أوربية ومرفوعة األعالم
األوربية وكلنوا ف :احافلل والنلس يسبحون على الضفة وكلن من ضمنهم صديق ل :معهم اسمه إحسلن والنهر
من جهتهم فيه ملء وليس طين ويوجد شق ف :النهر يفصل بينهم وعد سألتهم ألم ترو أن املدينة التي بجنبكم
يقالون بعضهم وأجلبني واحد منهم نحن ل دخل لنل بهم هذا الذي هم فيه من أيدهم .وبعدهل رأيت سيل من
بسلتين النخيل واعفة وتسير ف :النهر وتجر معهل كل ش يء ف :طريقهل من جهة أوربل ونلديت صديقي إحسلن اخرج
ً
سوف يأخذكم السيل علمل إن صديقي غير مؤمن بللدعوة ولكن السيل أخذهم ونزلوا ف :الشق ،واسامر السيل
ً
ف :جهة املدينة التي نهرهل طين وكلن أخ :ف :الطين علمل إن أخ :هو ف :الحوزة ف :النجف ونلديت علية لم يخرج،
وأثنلء هذا السيل جلءت سفن ضخمة سوداء اللون جلءت بعكس اتجله السيل وتطلق صفلرات وكلمل ارتف
السيل ه :ترتف وبعدهل علت لهم إن هذه ه :النبوءة التي اخبرنل بهل عيس ى علية السالم ،وسألني أحد
األشخلص وكلن مسيح :من أين تعرف عيس ى ونبوءته ؟ علت لة لقد اخبرونل بهل أهل البيت (عليهم السالم)
وأخذ جرف النهر بللنزلق وكلنت امرأة عجوز متشبثة بللجرف حلولت أسلعدهل ولكن لم اساط عللت ل:
اتركني واذهب ألني انتهيت فسمعنل صوت يقول اتجهوا إلى بسالن وكلن البسالن على ارتفلع علل :ويجود حلئط
سميك تسلقت هذه الحلئط أنل واملسيح :بشق األنفس صعدنل وكلن يخرج نور عظيم من هذا البسالن وفية
صوت ينلدي من دخل ف :هذا البسالن فهو آمن ،ودخلنل بخوف واخافى املسيح :وبقيت وحدي وعد رأيت أسد
يركض بسرعة كبيرة بلتجله السيل وأنل بقيت واعف ف :مكلني ومر من عندي وذهب بلتجله السيل ..
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انصحني يل سيدي فيمل أرجو منك الرد يل سيدي أحد الحسن فيمل أفعل؟
أريد النصيحة ألن كل أموري ماوعفة واشعر بعدم الساقرار.
اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
وفقك هللا لكل خير ،اعمل بصورة طبيعية ول تجعل إليملنك أثرا سلبيل على حيلتك أو عملك بل اجعله
ً
ً
ً
ً
ً
ُ
عرفه بمل سيحصل يزداد اطمئنلنل
سببل لتزداد اطمئنلنل ويقينل واساقرارا ،فلملؤمن عندمل يافضل عليه هللا وي ِ
ً
ويقينل ول يهام ألي ش يء من الدنيل أن يفوته أو يكسبه ،أسأل هللا لك أن يوفقك لكل خير هو وليي وهو ياولى
الصللحين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
أحمد الحسن
محرم الحرام 1432 /هـ

السؤال :828 /بسم هللا وبلهلل والصالة والسالم على خير خلق هللا وآله الطلهرين الطيبين ,سيدي الكريم
ً
أحمد الحسن أعدار هللا وألطلفه جعلاني أتعرف على دعوتك الشريفة ولزلت أبحث منذ وعت عصير انطالعل من
اجتهلدات األخوة األنصلر بللبللاو َ ,ل أنكر إنني منذ سمعت بللدعوة وعلبي يخفق كلمل سمعت بهل وارتلح كلمل
دخلت بللغرفة ألحس إنني وسط أحبتي ف :هللا ,وف :األيلم األخيرة كثرت الرؤى عندي وكلهل هرب ونجلة
واسابشرت بهل ولكن خفت أن تكون أضغلث أو تخفي مل ل اعلمه وعليه أفاوني ف :رؤيلي يحفظكم هللا ،وان
كنت أهل لدعوتكم بشروني وان كنت ل عدر هللا محروم من هذا الفضل وجهوني ف :حيرتي وهللا من وراء
القصد وجزاكم هللا كل الخير ونفعني هللا ببركاكم.
رأت زوجتي أننل كنل هلربين نحن الثنين ولكن كل واحد يجري هربل من أعداء ولكن دون أن نعرفهم ف:
وجههم فوصلنل وادي وعجزنل وكنل حلئرين كيف النجلة فإذا بي أتخط الوادي بطريقة جد سهلة لم أكن
ً
أتوععهل وزوجتي تفلجئت وبدأت تحلول ه :أيضل وسهل األمر عليهل فقطعنل الوادي وعللت ل :زوجتي ف :املنلم هذا
هو الوادي سبحلن هللا عطعنله بسهولة واستيقظت على هذا القول ،انتهت الرؤيل فمل تأويلهل وتقبلوا أحر وأعز
وأغلى سالمي ورجلء دعواتك مع :ول هل ،:والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
املرسل ممدي املغربي  -املغرب

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
أسأل هللا أن يوفقكم لخير اِلخرة والدنيل هو وليي وهو ياولى الصللحين ،الرؤيل فيهل بشرى خير لكم إن شلء
هللا أن ينجيكم هللا من عدوكم من شيلطين اإلنس والجن الذين يهدفون إلى هالككم ف :جهنم أعلذكم هللا وإن
شلء هللا ساكون علعباكم كمل ف :الرؤيل النجلة والوصول إلى الحق بفضل هللا عليكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :829 /بسم هللا الرحمن الرحيم ،وأفضل الصالة والسالم على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بياه
ً
ً
الطيبين الطلهرين األئمة واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
السالم عليكم ورحمه هللا وبركلته وعظم هللا أجوركم سيدي ومولي علئم آل محمد بمصلب أبل األحرار
اإلملم الحسين عليه السالم أسأل هللا أن يحفظكم ويسددكم سيدي ،أمل بعد  ..مولي أنل وأعوذ بلهلل من األنل
عملت عمليه طفل األنلبيب مرتين ولم تنجح لكن بلملرة الثلنية لم أكون مبلغه أحد من أهل :أو أعلربي ،إني
سأعدم ع عمل العملية وبعد مل عملتهل بأسبوع رأتني زوجه ابن عمي ف :عللم الرؤيل ،بل ذكر اسمي ف :الرؤيل.
الرؤيل ه :رأت اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) وهو يقول لهل عول :ملحمد ونوره ل يهاموا إن لم يرزعوا
اِلن بذرية عليهم بللعمل بهذه الدعوة املبلركة فهي خير لهم وسوف توصلهم إلى أعلى املراتب وأشلر اإلملم (عليه
السالم)بيده املبلركة إلى السملء وعلل لهل أتشلهدين ذلك الكوكب والنجم الذي جنبه ساكون منزلتهم مثل ذلك
النجم الذي جنب الكوكب ,سيدي يل علئم آل محمد وأنل بعد أسبوعين عملت تحليل الحمل ولم تنجح العملية،
ً
أيضل لكن أحمد هللا واشكره على هذه النعمة ألني رزعت أو بشرت بهذه الرؤية من إحدى أخواتي األنصلريلت
ربمل لهل تفسير غير الذي فهماه؟؟ أحمد هللا واشكره كل يوم ملل اذكر هذه الرؤية إنك يل مولي ذكرتني بلسلنك
ً
الطلهر ,أدعو هللا أن أتشرف برؤياك بحق الزهراء الباول ،أنل والحمد هللا حمدت هللا كثيرا بأني لم ارزق بذرية
ورزعت بطلعة حجه من حجج هللا رزعت إتبلع حسين العصر ،أدركت اِلن كم سعداء الذين جلهدوا م
الحسين (عليه السالم) علبس والحر رضوان هللا عليهم ,أدعو أن نكون من املستشهدين بين يديك سيدي يل علئم
آل محمد ,أنل وأعوذ بلهلل من األنل اعاذر إن كنت أطلت ف :كالبة هذه الرسللة ،لكن هللا تعللى يعلم كم أني
ً
فرحة بهذه الرؤية املبلركة ،واعاذر أيضل على إرسلل رسلئل كثيرة لكم إخوتي اللجنة جزاكم هللا خير ووفقكم
وثباكم للعمل م علئم آل محمد ول تنسونل بللدعلء جزاكم هللا خير الجزاء ،أرجو منكم الرد على رسلئل:؛ ألني
أرسلت الكثير من الرسلئل ولم أجد رد ,اساودعك هللا سيدي يل علئم آل محمد ،واعاذر إلى هللا واليك أن كنت
تجلوزت أو أخطأت بكلمه السالم عليكم ورحمه هللا وبركلته.
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اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقكم هللا لكل خير ،وأسلل هللا أن يلبسكم لبلس العلفية ف :الدنيل واِلخرة وأن يرزعكم ذرية طيبة مبلركة
هو وليي وهو ياولى الصللحين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :830 /بسم هللا رب املساضعفين ،الحمد هلل رب العلملين ،اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة
ً
واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
عبل شهرين تقريبل كأني ف :عللم الرؤيل إني كنت واعفل م أمير املؤمنين عل( :عليه السالم) بهيئة رجل مهيب
ً
بزي عربي أبيض وهو مبتسمل بشوش فمشيت معه خطوات بدون كالم جلس اإلملم على بسلط بقرب رجل
ً
وهلبي وجهل لوجه ..علت للوهلبي ..أتعرف هذا الرجل هذا عل :ابن أبي طللب ،وعد كنت جللس أملم اإلملم
مبلشرة ..فخلف الوهلبي وارتعد واخرس لسلنه بعد أن كلن سليط اللسلن ..
والحمد هلل رب العلملين والسالم على سيدي علئم آل محمد أحمد الحسن اليملني ورحمة هللا وبركلته؛
رجلئي معرفة تأويل رؤيلي.
املرسل أبو جعفر  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
وفقك هللا لكل خير ،رؤيل َ تعني أنك تبلغ شخصل بدعوة الحق وهذا الشخص نلصب عداء ،ولكنه يافلجأ
ول يمكنه أن يرد بش يء بعد أن تقيم عليه الحجة بدعوة الحق ف :هذا الزملن.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ
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السؤال :831 /زوجتي ترى ف :املنلم بصورة دائمة إنهل أضلعت حذائهل وتمش ي حلفية القدمين هل يساطي
ً
أحد تفسير هذا الحلم ,وشكرا لكم.
املرسل  -Samirلبنلن

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الحذاء ف :الرؤيل يعني مكلن الساقرار أو الحللة الدنيوية التي ه :فيهل أو مكلن ساناقل له ،وفقكم هللا لكل
خير.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :832 /عبل  7سنوات ف :ليلة  -11 -3أو  13رمضلن أو  3رمضلن من ذلك العلم وبعد أن أنهكاني
ً
الدراسة اسالقيت بوعت ماأخر وشلهدت نفس ي ف :كربالء أسير م شخص ل أساط رؤياه دخلنل سويل لإلملم
الحسين (عليه السالم) من البلب الخلفي املقلبل لبلب القبلة  -بدأ يشير ل :لبعض األشخلص وكلن صحن اإلملم
ً ً
مزدحمل جدا وفيه الكثير من السيلسيين الذين رفعوا بوسترات الناخلبلت وكلن من بيتهم كمل أذكر البلجج:
ً
والجلبي وغيرهم ،كمل شلهدت صدام داخل بوستر وهو يضحك كثيرا ويامش ى بين الحرمين وبعده علدني لنحرج
ً
ً
من بلب القبلة ووصلنل إلى سفينة النجلة النصب املوجود حلليل عرب بلب القبلة ،ثم أشلر ل :اإلملم ،طبعل أنل
ً
ً
أحسست بلملنلم بأنه اإلملم املهدي ،لكني لم أرى شخصل عطعل أشلر ل :بأني سأستشهد معه ف :كربالء وعلل ل:
إنك ساتزوج فالنة وسترزق منهل طفلين وتستشهد مع :فقلت له دعني أذهب كي أوص ي أمي بأولدي فقلل ل :ل
ً
عليك هنل َ أملمك وعت كثير  -انتهت الرؤيل -رجلءا احالج إلى تعبير للرؤيل وفقكم هللا وسدد خطلكم.
املرسل جعفر الغريب  -العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقك هللا وسدد خطل َ ،الرؤيل فيهل أمور واضحة ل تحالج إلى تأويل ،فقط صدام حسين الذي رأياه أي
ً
شخص علم مقلمه ف :حكم العراق وفعل أفعلل مثل أفعلله من عال وتشريد وسجن للمؤمنين ،وأمل وصولك إلى
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السفينة الذي ف :الرؤيل فهو تبشير لك ف :ذلك الوعت أنك تصل إلى الحق وتنصر الحق إن شلء هللا وفقك هللا
لنصرة دعوة مهدي هذه األمة وجعلك هللا ممن يناصر بهم للحق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :833 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته يل سيدي ومولي أحمد الحسن (عليه السالم) ..سيدي
ً
ً
لقد آمنل بك عن طريق رؤيل علمل لم أسم بك نهلئيل ،كنت أعيش ف :لبنلن وكلن ل :صديق لبنلني شيع :اسمه
محمد وله أخ اسمه عل :وهو يكرهني( .الرؤيـل) كأني واعف على طريق مبلط واحمل على ظهري حقيبة والحقيبة
كلنت شبه فلرغة إل منشفة يدوانل واعف سألت نفس ي مللذا أنل أحمل هذه الحقيبة الفلرغة ،فقلت لنفس ي هله
بيه هلي املنشفة الصغيرة ممكن احالجه ،وإذا بسيلرة تأتي وتقف أملمي وكلن فيهل اللبنلني محمد وأخيه عل:
فنظر ل :محمد ونلداني لكي أصعد معهم السيلرة لغرض أن يوصلوني معهم لكن شبه بأنه أخيه عل :علرض أن
أصعد معهم والافات له محمد كأنه علل له ل خليه يصعد أبو يلسر وسلرة السيلرة ووعفة السيلرة وأنزلوني
ً
أملم بنلية صعدت درجلت وفاحت بلب ودخلت وجدتهل أسواق نظيفة جدا ،لكن األسواق فيهل محالت مقفلة
ونظرت إلى يميني وجدت رجل أبيض مربوع وف :خده األيمن خط ونظر ل :كأنه يقول ل :وينك أنل مناظر َ وتقدم
نحوي وعلل ل :هل تريد أن أدليك علت له نعم ،مش ى وأنل بجنبه وصعدنل درج وأشر بيده إلى بلب مفاوحة كأنه
يقول ل :هذا البلب ووعفة على البلب وجدة الدنيل مشمسة نور كثيف ..انتهت الرؤيل سيدي...
الرؤيل الثلنية صوت جلء يكلمني مخيم فوق :كأنه خيمة يقول ل :هل تعلم مللذا اإلملم زعالن ..سيدي
ومولي أنل أعلم مللذا أنت زعالن ،لكن أريد الاأكد منك وأنل تعبلن أرجو منك الدعلء وان تمسح على رأس ي
سيدي البن من يغلط املن يذهب انام آبلئنل وفلطمة الزهراء (عليهل السالم) أمنــل سيدي وهللا تعبلن تعبلن
تعبلن دعلئك سيدي أنل من أنصلر َ امروتك ،أسألك بجد َ محمد (صلى هللا عليه وآله) والسالم عليكم
ورحمة هللا وبركلته.
املرسل عبد الرحمن الهنيدي  -استراليل

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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وفقك هللا وسدد خطل َ ،أسأل هللا أن يرزعك خير اِلخرة والدنيل هو وليي وهو ياولى الصللحين ،جزاكم هللا

ً
خيرا ،أن نصرتم الحق ف :زمن عز فيه النلصر ،ورؤا َ مبشرة لك وسيريك هللا تحقق مل ترى وسيجعل هللا لك
ً
من أمر َ فرجل إن شلء هللا وهو أرحم الراحمين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال :834 /رأيت إني أسير م الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) ف :جم من النلس وكلن صلى هللا
عليه وسلم مسالء ومهموم وكنت كذلك وكنت أسير معه والنلس من خلفنل حتى وصلنل بلب منزل فقرعاه وفاُ
لنل ثم دخل الرسول صلى هللا عليه وسلم ودخلت بعده ودخل النلس بعدي إلى غرفة ليست بللكبيرة وجلس
الرسول صلى هللا عليه واله وسلم ف :يسلر الغرفة ف :أعالهل وكنت ذاهبل ألجلس بجوار الرسول صلى هللا عليه
ً
ً
وسلم ولكن وجدت عطعة خبز ملقلة على األرض فغضبت غضبل شديدا ورفعت الخبز وعبلاه ووضعت الخبز
ً
جلنبل وعد جلس النلس كلهم وبقي مكلن ل :خلليل بجوار رسول هللا عن يمينه ثم أعمت الصالة وصليت ركعاين
كلملاين ثم سلمت فرأيت عند انتهلئي فخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجزء الذي فوق ركباه صلى هللا
عليه وسلم ثم رفعت نظري إليه فرأياه مبتسمل وأسنلنه كحبلت اللؤلؤ وعد زال عنه الهم والغضب ووجدت أن
ً
بي من شبه الرسول صلى هللا عليه وسلم تقريبل  75بلمللئة إل إن به الحمرة أكثر مني واستيقظت بعد ذلك ..
فهل لهذا تفسير معين حيث لم يسبق ل :أن فسرت رؤيلي عند أي أحد  ...والسالم عليكم.
 -Mahmoodجزيرة العرب /الجنوب

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وفقك هللا لكل خير وسدد خطل َ وأسأل هللا لك خير اِلخرة والدنيل ،معنى رؤيل َ إن شلء هللا أنك تصل
ً
وتسم بللحق ف :هذا الزملن ،والغرفة ليست غرفة بلملعنى املاعلرف بل ه :تمثل موضعل ف( :النترنت) تعرف من
خالله حق من يمثل رسول هللا ف :هذا الزملن وهو املهدي ،وأمل كونك تشبهه بنسبة كبيرة فإن شلء هللا ونسأل
هللا لك أن تكون كذلك فهذا يعني أنك ساكون على درجة من الهدى ومعرفة الحق إذا شلء هللا بفضله ومنه
عليك.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أحمد الحسن
جملدي اِلخرة 1432 /ه

القسم الثاني
أجوبة اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي (عليه السالم)
السؤال :835 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
هل ملء الغريب بللنسبة لألطفلل حرام أم حالل؟ ألن البعض يقول إنه يحاوي على بعض الكحول .جزاكم
هللا خير الجزاء.
أبو زين العلبدين

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الكحول إن كلنت مصنعة ألغراض محللة كلألدوية والعطور ل تعابر نجسة.
اللجنة العلمية
الشيخ نلظم العقيل:
ذو القعدة 1435 /هـ

السؤال :836 /بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم اخواني النصلر ورحمة هللا وبركلته
ً
س إذا خمست مبلغ من امللل خمسة الف دولر مثال ثم وضعت امللل املخمس ف :البنك وف :هذه الحللة
الورق النقدية عد تغيرت عندمل اسحب ا ملبلغ املخمس فليس الورق نفسهل املخمسة تبقى ألنهل تتبدل فلملبلغ
املخمس مقداره نفسه بلق ولكن الورق ليس نفسه ولم يأتي ملل جديد فهل ف :هذه الحللة يجب تخميس املبلغ
املخمس مرة ثلنية ،ارجوا توضيُ هذا األمر بللافصيل م الشكر الجزيل ؟
أنصلري

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
والحمد هلل رب العلملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
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ل يجب الخمس ف :مفروض السؤال.
اللجنة العلمية
الشيخ نلظم العقيل:
 1436هـ

السؤال :837 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته سئلت من عبل فالة مسيحية عن مللذا الرسول (صلى هللا
عليه وآله) تزوج أكثر من امرأة ومل الحكمة ،ومللذا هللا عز وجل حلل الزواج من أربعة وهل اي امرأة ترض ى ان
يتزوج زوجهل عليهل؟
أدلة على عصمة الرسول ومللذا النبي (صلى هللا عليه وآله) هو أفضل من النبي عيس ى (عليه السالم)؟
الرجلء م أدلة من القران أو الحديث أو اإلنجيل ،ومل األمور الروحلنية التي يسافيد اإلنسلن منهل عند إيملنه
ً
بللدعوة املبلركة؟ أيضل يقولون إن اإلسالم دين عنف ملذا نرد؟ مللذا اساعلت كلمة النكلح بدل من الزواج ف:
القران؟
العبد الفقير  -سوريل /حمص

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ..حيلكم هللا.
ً
ج س 1تعدد الزوجلت كلن موجودا ف :الشرائ السلبقة ولم تنفرد به شريعة محمد (صلى هللا عليه وآله)،
فنبي هللا إبراهيم (أبرام) عد تزوج على زوجاه سلرة (سلراي) ،فقد جلء ف :سفر الاكوين ،الصحلح  ،16اِلية 1
 « 4وأمل سلراي امرأة أبرام ،فلم تلد له .وكلنت لهل جلرية مصرية اسمهل هلجر ،فقللت سلراي ألبرام الرب منعني الولدة فضلج جلريتي لعل الرب يرزعني منهل بنين .فسم أبرام لكالم سلراي .فأخذت سلراي ،امرأة أبرام،
هلجر املصرية ،وأعطتهل ألبرام لاكون له زوجة».
وأيضل نبي هللا يعقوب (عليه السالم) تزوج أرب نسلء ،راحيل وليئة بنال لبلن ،وبلهة جلرية راحيل ،وزلفة
جلرية ليئة ،راج العهد القديم ،سفر الاكون ،األصحلح .30 - 29
ج س 2كل األنبيلء والرسل معصومون ،ألن هللا بعثهم ليأخذوا بأيدي النلس إلى كل خير وصالح ،فإذا جلز
ً
عليهم الضالل فسيضلون النلس أيضل ،وتاحول مهمتهم من هداية النلس الى اضاللهم ،والعيلذ بلهلل ،علل هللا
َّ َ َ ْ
َ َ َْ
تعللى ﴿و َمل أ ْر َسلنل ِمن َّر ُسو ٍل ِإل ِل ُيطلع ِب ِإذ ِن الل ِه[﴾...النسلء .]64
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ْ
َ َ
نط ُق َع ِن ال َه َوى
وعصمة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ثلباة بللقرآن والسنة املاواترة؛ علل تعللى ﴿ومل ي ِ
َ
ْ ُ َّ َ
ِ إن ه َو ِإل و ْح ٌُ :يوحى﴾[النجم .]4-3
ً
وهذه اِلية الشريفة تنص على أن الرسول محمدا (صلى هللا عليه وآله) ل ياكلم بهواه أو رغبلته ،بل كل مل
يأمر به ويرشد اليه هو وح :إلهي.
وعلل تعللى

َ

َ ُ

َ ُ ُ ُ َ

َ ُ

َُْ َ َ

َ َّ ُ

َّ َ َّ َّ َ َ

ُ ْ َ

ُ َّ ُ ُ
َ
َ َ ْ
ُ
لب﴾[الحشر
﴿ ...ومل آتلكم الرسول فخذوه ومل نهلكم عنه فلنتهوا واتقوا الله ِإن الله ش ِديد ال ِعق ِ

.]7

َ
َّ
َ َ
ُ َ ً َ ُ َ َ ْ ُ
َ ْ
َ َ َ َ ُْ
لن ِملؤ ِم ٍن َول ُمؤ ِم َن ٍة ِإذا ع َض ى الل ُه َو َر ُسول ُه أ ْمرا أن َيكون ل ُه ُم ال ِخ َي َرة ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم َو َمن
وعلل تعللى ﴿ومل ك
َ ُ َ َ ْ َ ََ ً ً
َّ َ َ
َْ
ص الله و َر ُسوله فقد ض َّل ضالل ُّم ِبينل﴾[األحزاب .]36
يع ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ َ َ
وعلل تعللى ﴿ َيل َأ ُّي َهل َّالذ َ
يع ْوا الل َه َو َأط ُ
ين َآم ُن ْوا َأط ُ
يع ْوا َّ
الر ُسو َل َوأ ْو ِل :األ ْم ِر ِمنك ْم ف ِإن ت َن َلز ْع ُا ْم ِف :ش ْي ٍء ف ُر ُّد ُوه
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ َ َ ٌْ ََ ْ َ ُ َْ ً
ْ
ُ ُ ُ
ُ
َ
َْ
إ َلى الله َو َّ ُ
اِلخ ِر ذ ِلك خير وأحسن تأ ِويال﴾[النسلء .]59
الرسو ِل ِإن كنا ْم تؤ ِمنون ِبللل ِه واليو ِم ِ
ِ
ِ
وغير ذلك من اِليلت القرآنية التي تأمر بطلعة الرسول بصورة مطلقة لكل مل يأمر به ،وهذا دليل على أن
كل مل يأمر به حق وهدى ،ألنه لو كلن جلز أن يأمر ببلطل ملل أمر هللا بطلعاه ،ألنه يكون عد أمر بفعل البلطل
وحلشله.
وأمل األدلة من السنة فهي كثيرة جدا ل يمكن اساقصلءهل هنل ،اعاصر على ذكر حديث واحد
وسلئل الشيعة (آل البيت) ج 27ص ،130 - 129ح 33398
عن سليم بن عيس الهالل :علل سمعت أمير املؤمنين (عليه السالم) يقول ( ...فال طلعة ف :معصياه ول
طلعة ملن عص ى هللا ،إنمل الطلعة هلل ولرسوله (صلى هللا عليه وآله) ولولة األمر ،وإنمل أمر هللا بطلعة الرسول
(صلى هللا عليه وآله) ألنه معصوم مطهر ل يأمر بمعصية ،وإنمل أمر بطلعة أول :األمر ألنهم معصومون مطهرون
ل يأمرون بمعصياه).
وأمل مسألة أفضلية نبي هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) على عيس ى (عليه السالم) ،فهو فضل هللا يؤتيه
َّ َ َ َ َ
ََ َ َ َْ
َ
األ ْر َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ
ض َوآت ْي َنل َد ُاوو َد
من يشلء ،علل تعللى ﴿ور ُّبك أعل ُم ِب َمن ِف :السملو ِ
ض ولقد فضلنل بعض الن ِب ِيين على بع ٍ
ات و ِ
َ ً
زُبورا﴾[اإلسراء .]55
فنبي عيس ى (عليه السالم) ليس أفضل وأكمل خلق هللا ،بل هو علل لاالميذه «صدعوني من الخير لكم أن
أذهب ،فإن كنت ل أذهب ل يجيئكم املعزي»[يوحنل  .]7 16وهذا يدل على أن املعزي أفضل من عيس ى (عليه
السالم).
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ً ً
الس َملء َملء َف َس َلل ْت َأ ْو ِد َي ٌة ب َق َدر َهل َفل ْح َا َم َل َّ
ج س 3علل هللا تعللى ﴿ َأ َنز َل م َن َّ
الس ْي ُل َزَبدا َّر ِابيل َو ِم َّمل ُيو ِع ُدو َن
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
ْ
ََ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
ْ
ٌ
النلر ْابا َغلء ح ْل َية َأ ْو َم َالع َزَبد مثله كذلك َيضر ُب الله ال َح َّق َوال َبلط َل فأ َّمل َّ
الزَبد ف َيذ َه ُب ُجفلء َوأ َّمل َمل
ِ ٍ
ِ
ِ
عل ْي ِه ِفِ ِ :
ِ
ِ
ٍ
َْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
األ ْم َث َ
لل﴾[الرعد .]17
ض كذ ِلك يض ِرب الله
ينف النلس فيمكث ِف :األر ِ
فعطلء هللا دائم النزول ولكن كل إنسلن يأخذ بقدر إيملنه واخالصه.
ج س 4اإلسالم ليس دين عنف ،بل ابالى بأعداء ل يساقيمون ول ينتهون إل بللقوة ،فال يخفى مل علنله
الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) من أعدائه منذ بداية دعوته من الحرب واملضليقة وعال وسجن وتشريد
أتبلعه ،بل حرصوا أشد الحرص على استئصلله هو وأتبلعه من الوجود ،فهل من الحكمة أن يستسلم أملمهم
بدون أي حرا َ ليقالوه؟!
والقالل الذي علم به الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) هو عين الرحمة ،ألن الكلفرين واملشركين
والطواغيت آنذا َ كلنوا سرطلن املجام  ،فهل استئصلل هذه الغدد السرطلنية بشفرة حلدة يعابر عسوة أم
رحمة؟
ً
فللقالل ليس ممقوتل لذاته ،بل هو تلب لهدفه وغلياه ،فإن كلن الهدف من القالل ملجرد الاعدي والظلم
والضطهلد فهو مساقبُ ،وإن كلن ملحلربة الطواغيت واملفسدين الذين هم حجر عثرة أملم الخير والعدل
واملسلواة ،فهكذا عالل هو الخير بل كل الخير.
وليس دين اإلسالم فقط من حلرب للدفلع عن مبلدئه وطرد الشر وأهله ،بل حتى بعض األنبيلء وامللو َ
علتلوا ودافعوا عن حقهم وعن دين هللا تعللى.
ً
ً
فهذا امللك طللوت (شلول) عد حلرب بني عمون وهزمهم وأنقذ بني إسرائيل من شرهم ،وأيضل خلض حربل
ضد الفلسطينيين ،راج سفر صموئيل األول ،الصحلح .15 - 11
وكذلك نبي هللا داود (عليه السالم) عد حلرب وعال جليلت ،راج املصدر السلبق ،الصحلح .17 - 16
وف :إنجيل متى الصحلح العلشر  ،35 - 34علل عيس ى (عليه السالم)
ً
ً
ً
« 34ل تظنوا أني جئت أللقي سالمل على األرض .مل جئت أللقي سالمل بل سيفل 35 .فإني جئت ألفرق
اإلنسلن ضد أبيه والبنة ضد أمهل والكنة ضد حملتهل».
ً
وف :إنجيل لوعل ،الصحلح الثلني والعشرون  ،38 - 36علل أيضل
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ً
«فقلل لهم لكن اِلن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك .ومن ليس له فليب ثوبه ويشتر سيفل 37 .ألني
ً
أعول لكم إنه ينبغ :أن يام ف :أيضل هذا املكاوب وأحص ي م أثمة .ألن مل هو من جَهي له انقضلء 38 .فقللوا يل
رب هو ذا هنل سيفلن .فقلل لهم يكفي».
ج س 5كال املصطلحلن اساخدمل ف :القرآن (النكلح والزواج) ،وليس النكلح فقط ،علل تعللى ﴿ َوِإ ْذ َت ُقو ُل
َ َ
َ
َّ
َّ َ َ ْ
َّ َ ْ
َ ْ َ
َ
َّ ُ ْ
ِلل ِذي أن َع َم الل ُه َعل ْي ِه َوأن َع ْم َت َعل ْي ِه أ ْم ِس ْك َعل ْي َك َز ْو َج َك َو َّات ِق الل َه َوتخ ِفي ِف :ن ْف ِس َك َمل الل ُه ُم ْب ِد ِيه َوتخش ى
َ
َّ َ َّ َ
َ ً
َ َ ْ َ ََ َ
َ َ َ ُ َ َ ُْْ
لس َوالل ُه أ َح ُّق أن تخش ُله فل َّمل ع َض ى َزْي ٌد ِم ْن َهل َوطرا َز َّو ْج َنلك َهل ِلك ْي ل َيكون َعلى املؤ ِم ِن َين َح َر ٌج ِف :أ ْز َو ِاج
الن
َ
َّ ْ ً
َ َ َ ْ َّ َ َ ً َ َ َ
َْ
أد ِع َي ِلئ ِه ْم ِإذا عض ْوا ِمن ُهن وطرا وكلن أ ْم ُر الل ِه َمف ُعول﴾[األحزاب .]37
َ

ُْ

َ

ً َ َ ً َ ْ

َ َ

َ

ً َّ ُ َ

َ

﴿أ ْو ُيزو ُج ُه ْم ذك َرانل وإنلثل و َيج َع ُل َمن يش ُلء ع ِقيمل إنه ع ِل ٌ
يم ع ِد ٌ
ير﴾[الشورى .]50
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ََ

َ ُ

ُ

َّ ْ
ين﴾[الدخلن .]54
ور ِع ٍ
﴿كذ ِلك وزوجنلهم ِبح ٍ
َّ

َ َ

ُ َ

َ

َ ُ

ُ
َ َّ ْ
َ ُ َّ ْ
ُ
ين﴾[الطور .]20
ور ِع ٍ
﴿ما ِك ِئين على س ُر ٍر مصفوف ٍة وزوجنلهم ِبح ٍ
فللزواج مأخوذ من املزاوجة والعتران ،والنكلح عد يطلق على عقد الزواج وعد يطلق على الوطء خلصة،
والقرآن نزل على العرب فخلطبهم بمل كلنوا ياداولونه من ألفلظ.
والحمد هلل رب العلملين.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
الشيخ نلظم العقيل:
جملدي اِلخرة 1432 /هـ

السؤال:838 /
I do not know nwho you are. But I have been a seeker for over $0 Years and I have faith in no
Religion or path. If you be the saviourpleasae grant me the gift of Knowing wich I am to follow to
.worship the Lord ALMIGHTY
.May you be Blessed,Karl
By the way,i am 70 years of age and I have had several heartattacks
ترجمة السؤال كمل يل:
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ل اعرف من انت ولكنني بلحث من اكثر من  40سنة و ل اؤمن بلي دين او طريق ،اذا كنت انت املنقذ
فلرجو َ ان تمنحني نعمة معرفة من اتب لعبد الرب العلى.
بلر َ هللا بك.
بلملنلسبة انل عمري  70سنة و عد اصبت بعدة ازملت علبية.
Karl Kratz

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الظلهر انك تعترف بوجود رب أعلى خللق لهذا الكون بمل يحاويه ،وهذا يسالزم أن يكون هذا الرب األعلى
ً
ً
ً
حكيمل عليمل ،ول يمكن لحكيم عليم أن يخلق خلقل ويتركه بال علئد ومرشد يطبق فيهم إرادة الرب العظيم
األعلى ،أي لبد أن يكون هنل َ مندوب عن الرب األعلى ف :كل زملن سواء عرفاه النلس واتبعاه أم ل.
ً
وهذا املندوب عن الرب األعلى لبد أن يكون أعلم النلس وأحكمهم ولبد أن يكون منصوصل عليه من عبل
ً
ً
ً
الرب األعلى ،ولبد أن يكون داعيل إلى طلعة الرب األعلى حصرا ،ل أن يكون داعيل إلى سواه من خلقه.
وهذا هو علنون معرفة الحجة كمل يسميه السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،وان سرت وفق هذا
القلنون سوف تصل إلى صدق األنبيلء والرسل (عليهم السالم) ف :كل زملن حتى الرسول محمد (صلى هللا عليه
وآله) ،ثم األئمة من بعده ،ثم تصل إلى أحقية السيد أحمد الحسن (عليه السالم) وصدق دعوته.
وفقك هللا لكل خير وصالح.
اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
الشيخ نلظم العقيل:
الثلني من شهر رمضلن 1432 /هـ

السؤال :839 /اللهم صلى على محمد واله األطهلر
تلتيني اسلله واريد ارد على بعض من يلقي الشبهلت علينل .سؤال مل الفرق بين زواج املاعه والزنل؟؟ ارجو
ً
الرد عليه ف :اسرع وعت وشكرا.
احمد عل :سعد  -السعودية الشرعية
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اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآله األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
الفرق بين زواج املاعة والزنل كللفرق بين الزواج الدائم والزنل ،أي أن زواج املاعة َّ
شرعه هللا تعللى ،والزنل
َّ
حرمه هللا تعللى.
وعد َّبين السيد أحمد الحسن (عليه السالم) شروط زواج املاعة التي تحول دون اساغالل هذا التشري
للفسلد ،منهل أن تكون أعل مدة زواج املاعة ساة أشهر ،وأن يكون هنل َ اشهلر أو اشهلد ،وغير ذلك تجده ف:
كالب شرائ اإلسالم ج 3للسيد أحمد الحسن (عليه السالم).
وفقك هللا لكل خير.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
الشيخ نلظم العقيل:
محرم الحرام 1432 /هـ

السؤال :840/السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
انل من أهل السنه والجملعه ول :صديق يدرس مع :واخبرني عن الملم املهدي (الذي ل اؤمن به) صراحة
لكن صديقي كلمني عنه كثيرا وصفلته تشبه صفلت الرسول صلى هللا عليه وسلم وانل اريد ان اتب الحق
بصراحه  ....سؤال :اين الملم واين مذكور ف :القران وهل هو رسول هللا؟ م العلم ان محمد صلى هللا عليه
ً
وسلم اخر النبيلء والرسول ..وشكرا.
 -Fasaleامريكل

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ...العقيدة تثبت بدليل من القرآن وبدليل من السنة املطهرة ،وف:
الحديث الشريف الصحيُ علل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) [يقاال عند كنزكم هذا ثالثة كلهم ابن خليفة،
ثم ل يصل إلى واحد منهم ،ثم تقبل الرايلت السود من عبل املشرق ،فيقالونكم عاال لم يقاله عوم  -ثم ذكر
شيئل  -فإذا رأياموه فبليعوه ولو حبوا على الثلج ،فإنه خليفة هللا املهدي.
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فرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يسمي املهدي خليفة هللا وهذا يعني ينطبق عليه مل انطبق على كل خلفلء
هللا سبحلنه الذين نصبهم هللا جل وعال من آدم (عليه السالم) إلى أن يرث هللا األرض ومن عليهل ،وف :عصة آدم
املذكورة ف :سورة البقرة يبين الحق سبحلنه علنون معرفة خليفة هللا وهذا القلنون ياألف من ثالث فقرات
األولى النص (الوصية).
ً
ثلنيل العلم اإللهي.
ً
ثللثل الدعوة إلى بيعة هللا ورف راية حلكمية هللا ،فللقرآن بين األسس التي بهل يعرف كل خليفة هلل،
واملهدي (عليه السالم) بللحديث الصحيُ الوارد اعاله هو خليفة هللا ،فهو ينطبق عليه مل انطبق على خلفلء
هللا الذين سبقوا ف :مسألة إثبلت حقهم ف :أممهم.
َّ ُ َ َ ٌّ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ
َََ
َّ َ َ ْ َ ْ
ض ِإنه لحق ِمثل مل أنكم
أمل عوله تعللى ﴿فور ِب السملء واألر ِ

ُ َ

نطقون﴾[الذاريلت
ت ِ

 ]23فهي شهلدة لخليفة

هللا ف :كل زملن وه :كمل جرت ف :رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وحتى ف :الرسل السلبقين تجري ف :الالحقين،
ولألسف كمل جعلت األمة ف :ذا َ الزملن رسولهل يقسم على أنه الحق فكذلك فعلت ف :هذا الزملن ،وهنل َ
مالحظة ينبغ :أن تلافت لهل أيهل األخ وه :أن الحق ينبغ :أن يكون هو هدفك وغلية بحثك وعليك أن ل تقيم
الحق بميزان الطلئفية الجلهل :البغيض ،بل يعرف دليل الحق بمل أوص ى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) األمة
الامسك بهمل وضمن لهل عدم الضالل م الامسك وهمل كالب هللا وعترة النبي (صلى هللا عليه وآله) ومل عداهمل
فهو زخرف ،فمن تمسك بهمل هدي إلى صراط الحق ومن تركهمل ضل.
أمل اِلية الثلنية فهي تبين أن صلحب اِلذان هو خليفة هللا أي هومن يدعو النلس إلى الحق ،والحج هو
القصد أي أدعهم إلى الحق كي يأتو َ أنت يل خليفتي ويجددوا معك العهد وامليثلق وتجديد العهد معك هو
تجديد للعهد مع ،:ولذلك اِلية تقول (يأتو َ) أنت يل خليفتي املؤذن ،ولذا النلس اليوم عندمل تأتي للحج فهي
ُ
ُ
النلس ببيعاه؟؟
غلفلة عن أنهل إنمل تأتي لاجديد البيعة لخليفة هللا ،ومن هو اليوم خليفة هللا الذي أ ِم َر
خليفة هللا اليوم هو املهدي الذي ندعوكم له ،وإن شئت الستزادة فيمكنك زيلرة موع أنصلر اإلملم
املهدي (عليه السالم) وعنوانه /http://vb.al-mehdyoon.org
أمل كون رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) خلتم النبيين فنعم ولكنه ليس آخر املرسلين ،نعم ل نبي
بعد محمد (صلى هللا عليه وآله) ولكن هذا ل يعني أن ل رسول بعد محمد (صلى هللا عليه وآله) فهل َ انظر ف:
هذه الرواية الواردة ف :مصلدركم عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أنه علل [إن هللا عز وجل يبعث لهذه
األمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لهل دينهل] وهل هذا املبعوث إل رسول ،ولكن مل اخالف هو أن الرسلل
املبلشر من هللا سبحلنه خام بمحمد (صلى هللا عليه وآله) ومن محمد (صلى هللا عليه وآله) فاُ بلب الرسلل،
أي الرسلل بأمر هللا ومن محمد (صلى هللا عليه وآله) فأوصيلء محمد (صلى هللا عليه وآله) الذين ذكرهم ف:
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وصياه التي أشلر لهل ابن عبلس ف :حديث رزية الخميس هم رسل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) إلى يوم
القيلمة.
والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
رجب املرجب1432/هـ ق

السؤال :841 /السالم على اإلملم ابن الحسن ورحمة هللا وبركلته لقد آمن بكم نتيجة تبين البرهلن والدليل
على مل طرحاموه من أدلة تبين انكم اهل الحق والصراط القويم وبعدمل اعانعنل بكم أردنل ان نبصر النلس على
الحقيقة والحق ونرشدهم للامسك ببيعاكم طرحوا علينل بعض السئلة وأوردنلهل اليكم لنرى الرد ونرد على
املشككين بكم السئلة ه :لوانه ابن الملم املهدي او اليملني كمل تدعون مللذا يرى بللرؤية انه طلب منه الملم
الذهلب الى النجف مللذا لم يطلب منه مبلشرة ال يراه؟ وطلملل هو ابن الملم فليدرسه الملم يدرس ف :مدارس
النلس العلديين او الكلديمية؟ ومل الدليل الذي جلء به على انه ابن الملم املهدي؟ طلملل ارسله والده كمل
تدعون ال يجب ان يبعث معه مل يدل على انه مرسل منه معجزة اي ش ي مثال؟ ونحن نعرف ان السفراء الربعة
هم اخر من الاقى الملم من اين اتى هذا؟
عل :حسين  -لبنلن

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ...ثباكم هللا وإيلنل أخ :على الحق ووفقكم وإيلنل للدعوة له ونصرته ،أمل
إجلبة سؤال مللذا يرى بللرؤيل أنه طلب منه اإلملم (عليه السالم) الذهلب إلى النجف ومللذا لم يطلب منه
مبلشرة؟؟ فهل الطلب بللرؤيل ليس طلبل مبلشرا؟؟ وهل يعلمون أن عللم الرؤيل هو عللم امللكوت وهو عللم
الطلعة والطلب ف :ذا َ العللم هو دليل على علم املطلوب منه وإيملنه بعللم الغيب وهذا سر تميزه عن بلق:
العبلد ،ولوكلن الطلب هنل ف :هذا العللم ممكن ولكن ل يكشف عن عظيم مقلم اإلملم أحمد الحسن (عليه
السالم) فطلب اإلملم (عليه السالم) ف :هذا العللم ليس فيه اماحلن وليس فيه بيلن ملقلم املأمور وعظيم
إيملنه بللغيب وآيلته ،ولذلك الطلب منه بللرؤيل حجة لإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) وليس مغمزا يشكك
َّ َ ُ ْ ُ َن ْ َ ْ َ ُ ُ َن َّ َ
الصالة َو ِم َّمل
به ألنه يكشف عن إخالصه وتوفيق هللا سبحلنه له علل تعللى ﴿ال ِذين يؤ ِمنو ِبللغي ِب وي ِقيمو
َ ْ
َ
َرزع َن ُله ْم ُي ِنف ُقون﴾ [البقرة  .]3فلهلل سبحلنه سمى املؤمنين بللغيب أنهم هم املاقون وإملم املاقين هو أعظمهم
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تصديقل بللغيب ،والرؤيل ه :كالم هللا سبحلنه بللغيب فهذه منقبة لإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) نسأل
هللا سبحلنه أن يوفقنل لهل ونكون كمل هو إملمنل ممن يصدعون بللغيب ويؤمنون به حق اإليملن.
ً
ً
ثم إن كثيرا من األنبيلء كلن الوح :يأتيهم ف :الرؤيل أحيلنل كثيرة ،فلملذا ل يأتيهم جبرائيل (عليه السالم)
مبلشرة؟
واألئمة (عليه السالم) ذكروا ان كالمنل ف :املنلم ككالمنل ف :اليقظة ،واليك هذه الرواية املهمة
عرب السنلد  -الحميري القمي ص348
 -1258معلوية بن حكيم ،عن الحسن بن عل :ابن بنت إليلس ،عن أبي الحسن الرضل (عليه السالم)،
علل (علل ل :اباداء "إن أبي كلن عندي البلرحة" .علت أبو َ؟! علل "أبي" .علت أبو َ؟! علل "أبي" .علت
أبو َ؟! علل "ف :املنلم ،إن جعفرا كلن يجئ إلى أبي فيقول يل بني افعل كذا ،يل بني افعل كذا" .علل فدخلت
عليه بعد ذلك ،فقلل ل" :يل حسن ،إن منلمنل ويقظانل واحدة").
أمل عضية الدراسة فنعم فلإلملم املهدي (عليه السالم) هومن درس اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم)
العلوم الدينية واللهية وكلن وجوده ف :الحوزة لالصالح بمل وفقه هللا سبحلنه لذلك وفعال كلن وجوده بللحوزة
هو لبيلن الحق وكشف الكثير من النحرافلت سواء على املساوى املنهج :أو على مساوى الاعلمل العاصلدي
والجاملع :وهذا يشهد به كل من علشره من طلبة الحوزة حتى ممن لم يؤمن بدعوته امل إذا كلن السلئل
يقصد الدراسة الكلديمية وه :حصول اإلملم أحمد (عليه السالم) على بكلوريوس الهندسة املدنية فهذا كذلك
ليس فيه مثلبة حتى يتسلءل عنه أحد فهو(عليه السالم) إنسلن حلله حلل النلس ويعيش ف :مجام له تنظيمه
وترتيبه وتعلمه للعلوم الدنيوية ف :الجلمعة ل يؤثر ف :أن يكون مرسال للنلس من اإلملم املهدي (عليه السالم)
فأنبيلء هللا ورسله (عليه السالم) الكثير منهم ملل كلنت املهنة الشلئعة ف :أعوامهم الرع :فقد تعلموه من عومهم
وملرسوه ،وعيس ى (عليه السالم) تعلم النجلرة من يوسف النجلر ،ورسول هللا (صلى هللا عليه وآله) تعلم
الاجلرة من الخروج م تجلر مكة للاعلم ،فليس ف :العمل هذا مثلبة أو منقصة ،كمل أنه يكون نلفعل ف :القيلدة
َْ
َ َ ُ
َّ
َ َ َ ُ
ُْ
على األرض ،علل تعللى ﴿ َو َع ُللوا َم ِلل َه َذا َّ
الر ُسو ِل َيأك ُل الط َع َلم َو َي ْم ِش ي ِف :األ ْس َو ِاق ل ْول أ ِنز َل ِإل ْي ِه َمل ٌك ف َيكو َن
َ ً
َم َع ُه ن ِذيرا﴾[الفرعلن  ]7فنبهم أخ :وفقك هللا سبحلنه وسدد َ كي ل يكونوا كأولئك القلئلين هذا القول السفيه
الذي فضحهم هللا سبحلنه به وكشف سفلهة عقولهم وعقم حجتهم بمواجهة دليل الحق وحجاه.
ومسألة اللقلء بلإلملم املهدي (عليه السالم) ل يوجد شيع :يقول مل يقولون ألن عصص اللقلء بلإلملم
املهدي (عليه السالم) ألنلس كثيرين فلعت حد الاواتر ،ولعل أشهرهل عصة لقلءات السيد مهدي بحر العلوم م
اإلملم (عليه السالم) وكذلك عصة لقلء السيد حيدر الحل :بلإلملم (عليه السالم) وإنشلده إيله لقصيدته
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املشهورة (ملت الاصبر بلناظلر َ أيهل املحيي الشريعة) وهنل َ كاب ألفت ف :هذا املجلل ذكرت عصص اللقلء
بلإلملم املهدي (عليه السالم).
أمل طلب املعجزة فهو طلب يدلل على أن من يطلبه إمل جلهل بدليل الحق رغم وضوحه وبيلنه ،أو انه إنمل
يطلب ذلك ليبرر لنفسه عدم اإليملن بللدليل وتصديقه ،ومن يقرأ القرآن فسيرى أن من يطلب املعجزة ل
يؤمن بهل فهلهم عوم فرعون طلبوا املعجزة ولكنهم لم يؤمنوا وإنمل آمن بهل من لم يطلبهل وهم السحرة ،وهل هم
عوم صللح ملل طلبوا املعجزة كفروا بهل عند وعوعهل ،وكذلك عوم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) عندمل رأوا
املعجزات ازداد كفرهم بمحمد (صلى هللا عليه وآله) واتهموه بللسحر ،ومن يريد معجزة فليناظر معجزة القلئم
(عليه السالم) وه :الدخلن وه :آية عذاب نساجير بلهلل منهل ونسأله أن يحفظ جمي أنصلر اإلملم املهدي (عليه
السالم) ف :مشلرق األرض ومغلربهل من هذا العذاب اإللهي العظيم.
وكذلك هل كلن السفراء يعملون معجزات ليصدق النلس أنهم يلاقون بلإلملم املهدي (عليه السالم)؟؟؟!!!
والحمد هلل وحده وحده وحده.
اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
رجب املرجب1432/هـ ق

السؤال :842 /دليل األئمة الثني عشر والثني عشر مهدي من القرآن تفسير يوافق اللغة العربية والعقل
واملنطق واجملع امة محمد ملل لهل من خيرية دون المم.
أبو عملر املصري  -السكندرية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
أمة محمد (صلى هللا عليه وآله) التي لهل الفضل على بلق :المم ه :تلك األمة التي وصفهل هللا جل وعال
بقوله ﴿ذلك الكالب ل ريب فيه هدى للماقين



الذين يؤمنون بللغيب ويقيمون الصالة وممل رزعنلهم

ينفقون  والذين يؤمنون بمل أنزل اليك ومل أنزل من عبلك وبلِلخرة هم

يوعنون﴾[البقرة

 ]4-2وليس أمة محمد

(صلى هللا عليه وآله) من ادعى النتسلب لالك األمة من دون أن يعمل بسنة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
ُ
َ ُ ُ
َ ْ
وكأنك لم تقرأ عول هللا جل وعال ﴿َ ...و َمل َآ َت ُلك ُم َّ
الر ُسو ُل فخذ ُوه َو َمل َن َهلك ْم َع ْن ُه فلن َت ُهوا [﴾...الحشر  ]7فهل لوجلء
دليل الثني عشر إململ والثني عشر مهديل من السنة سترفضه؟؟ وكأنك لم تسم عول رسول هللا (صلى هللا
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عليه وآله) عن أبي هريرة علل علل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ل أعرفن أحدا منكم أتله عني حديث وهو
ماكئ ف :أريكاه فيقول أتلو عل :به عرآنل مل جلءكم عني من خير علاه أول م أعله فلنل أعوله ومل أتلكم من شر
فلني ل أعول الشر) ( .)1كمل أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أمر أماه كي ل تضل بللامسك بللقرآن والعترة
الطلهرة (عليهم السالم) ولم يأمرهم بللامسك بمل تفترضه أنت ممل اسمياه بلللغة العربية والعقل واملنطق
وإجملع أمة محمد (صلى هللا عليه وآله) ،أين هذا اإلجملع الذي تدعيه والمة اليوم مافرعة إلى طوائف وملل
ونحل ،فيبدو أنك غير مطل ولو على عموميلت تلريخ األمة السالمية وكونهل ملل ونحل وليس بينهل إجملع ولو
على أبسط األمور بل هذا الجملع املدعى ل تحصل عليه بين ابنلء املذهب الواحد!! فمن أين لك هذا الدعلء
الذي ل دليل عليه سوى الهوى ول ش يء غير الهوى؟؟!!
وهل َ اعرأ بملذا أوصل َ رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) إن كنت كمل تدع :أنك من أمة محمد (صلى هللا
عليه وآله) (رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف :حجاه يوم عرفة وهو على نلعاه القصواء يخطب فسمعاه
يقول يل أيهل النلس إني تركت فيكم من مل إن أخذتم به لن تضلوا كالب هللا وعترتي أهل بيتي.
فهذا علملكم األلبلني يحكم بصحة حديث وعترتي أهل بيتي وليس هنل َ ش يء اسمه لغة عربية أو منطق أو
مل أسمياه عقال أو إجملعل فهل أنت تدين هللا جل وعال بهوا َ ورأيك كمل هو دين إبليس (لعنه هللا) أو تدين
هللا سبحلنه بدين حبيبه محمد (صلى هللا عليه وآله) الذي أمر األمة بللامسك بللقرآن والعترة ،ولم يأمر
بللامسك بأحدهمل دون اِلخر ومن يفعل خالف أمر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يكون حلله كمن وصف هللا
َّ َّ َ َ ْ ُ َ
ون بللله َو ُر ُسله َو ُير ُيدو َن َأن ُي َفر ُع ْوا َب ْي َن الله َو ُر ُسله َو ُيق ُولو َن ُن ْؤم ُن ب َب ْ
ض
ع
ِِ
ِ
سبحلنه ف :كالبه ﴿ ِإن ال ِذين يكف ُر ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِِ ِ
َ َ
ُ ْ
َ
ً
ََ ْ ُ ُ َ ْ
ض َو ُي ِر ُيدون أن َي َّا ِخذوا َب ْي َن ذ ِل َك َس ِبيال﴾[النسلء  ]150ومن يقول اعامد مل جلء ف :القرآن فقط فهو
ونكفر ِببع ٍ
من أولئك الذين يفرعون بين عول هللا سبحلنه وعول رسوله (صلى هللا عليه وآله) نساجير بلهلل من ذلك الحلل
واملوصوفين فيه.
أمل إذا كنت طللبل للحق فأدعو َ ألن تبحث وتقرأ وتدعق ول تتر َ دين اِلبلء هو من يحدد لك آخرتك،
وأدعو َ لزيلرة موع أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) لالطالع على أدلة الدعوة والعنوان هو
/http://vb.al-mehdyoon.org
والحمد هلل وحده وحده وحده.
اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
رجب املرجب1432/هـ ق

 -1مجمع الزوائد  -الهيثمي :ج 1ص.154
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السؤال :843 /من هو ربك ايهل الملم؟ وهل انت م محلربة البلطل بحمل السالح؟ وكيف يغير الملم
ً
املهدي العللم وانام ف :العالن بأعلى املوع تقولون ان املهدي عد ولد؟ وهذا يعني انه لم يكن موجودا!!!
ً
ً
اذا من كلن يدير الدنيل وال ـه ـ ــلدي َ
ليس موجودا؟
ٌ
أرجو الجلبة عن هذه السئلة بكل صراحة م الشكر والاقدير.
عل :العبلدي  -أوكرانيل /فينتسيل

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ربه هللا الذي ل إله إل هو الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.
مل يغيب عن ذهن النلس اليوم أن الصالح هو إصالح النفس وليس الجسلد ،ومل ذكرته الروايلت ف:
مالحم القال التي يقوم بهل املهدي (عليه السالم) ه :لعلهل نلظرة إلى مل يقوم به املهدي (عليه السالم) من عال
للعقيدة الفلسدة ف :أنفس النلس ودعوتهم إلى العقيدة الصللحة فهو (عليه السالم) يحلرب الطلغوت على
املساويين الفكري العقلئدي وامللدي ،ولعل حرب الطلغوت امللدية ه :آخر مل يقوم به املهدي (عليه السالم)
ولكنه كمل نرى اليوم فهو يحلرب عقيدة الطلغوت الفلسدة وذلك من خالل دعوة النلس إلى مل يصلحهم ومل
ينجيهم من سخط هللا وعذابه ،فللسالح الذي يحمله املهدي (عليه السالم) لقالل البلطل هو سالح العلم
والحكمة والدعوة بللحسنى ،فلملهدي (عليه السالم) مبعوث رحمة للنلس وسبيال لخالصهم من سلطة الطلغوت
التي أهلكت الحرث والنسل وذلك من خالل دعوة النلس إلى الحق وبيلن هذا الحق بللدلئل والبراهين اإللهية
الواضحة ليحيى من ح :عن بينة وليهلك من هلك عن بينة.
املهدي (عليه السالم) الذي نبشركم بظهوره هو املهدي الذي بشرنل بولدته رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) ف :آخر الزملن وهو اليملني الذي يمهد لظهور أبيه اإلملم املهدي محمد بن الحسن (عليه السالم) ولذا
فهذا املهدي الذي ندعوكم إليه اليوم هو كلمة هللا السواء الجلمعة للمسلمين ولجمي أهل األرض على كلمة
الحق والعدل والصدق والرحمة وعليك أن تعلم أن األرض ل تخلو من حجة هلل ظلهر مشهور أو خلف مغمور،
واخافلؤه سببه إعراض النلس عنه وتآمرهم عليه ولكن ألن رحمة هللا سبحلنه بللعبلد عظيمة فال يخل :منه
األرض لكي ل تهلك ولكن يغيبه عن أنظلر النلس فيكون بصبره وإعراض النلس عنه حجة هللا بللغة على النلس
ول حجة للنلس على هللا سبحلنه.
أمل إدارته للعللم فهذا شأنه وهو أعرف به وليس للنلس السؤال عمل ل يعنيهل.
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وإذا شئت الستزادة فأدعو َ لالطالع أكثر على دعوة املهدي إلى زيلرة موع أنصلر اإلملم املهدي (عليه
السالم) /http://vb.al-mehdyoon.org
والحمد هلل وحده وحده وحده.
اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري

السؤال :844 /السالم عليكم ،كيف ل :أن أتأكد أنك أنت املهدي؟؟ واذا اردت رؤياك ..اين اجد َ؟ حتى
ابليعك .وهل انت تعلم الغيب؟ او تعلم مل هو كلئن ومل سوف يكون؟
يلسر السفيلني الثقفي  -جزيرة العرب الطلئف

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ...يعرف الحق بدليله ويؤخذ الدليل من الكالب والعترة تصديقل لقول
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ف :وصياه ألماه وهل َ تدبر هذا الحديث الوارد عن الصحلبي جلبر بن عبد هللا
األنصلري (رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف :حجاه يوم عرفة وهو على نلعاه القصواء يخطب فسمعاه
يقول يل أيهل النلس إني تركت فيكم من مل إن أخذتم به لن تضلوا كالب هللا وعترتي أهل بيتي).
ولذا فمعرفاك بلملهدي (عليه السالم) لبد أن تستند إلى مل ورد ف :القرآن والعترة ،وكمل تعلم أن املسلمين
عمومل ولألسف تحكمهم نزعة الاعصب لدين اِلبلء من دون بحث وتدبر فقد جلء اليوم الذي ينتبه به
املسلمون عمومل إلى أن النهج الاعصبي لجهة من الجهلت غير جهة الحق هو تعصب جلهل :بل حتى جهة الحق
ل تعرف بللاعصب بل تعرف بللبحث والادعيق والاعلم والنظر بللدليل القطع :الصدور.
فللقرآن الكريم جعل هللا سبحلنه فيه القوانين العلمة الثلباة التي تنظم حركة الحيلة بمل يحقق الغلية من
الخلق ف :كل العوالم ،ومن تلك القوانين الانظيمية املهمة هو علنون معرفة حجة هللا وخليفاه ف :كل زملن،
وهذا القلنون ثلبت ل ياغير ول يتبدل منذ تنصيب أول خليفة للخلق وهو آدم (عليه السالم) وإلى أن يرث هللا
َّ َ َ َ
َ
َ َّ
َ َ
ين خل ْوا ِمن ع ْب ُل َولن ت ِج َد
سبحلنه األرض ومل عليهل وهو سنة هللا ف :الذين خلوا ،علل تعللى ﴿ ُس َّنة الل ِه ِف :ال ِذ
َّ َ ً
ِل ُس َّن ِة الل ِه ت ْب ِديال﴾[األحزاب  ]62فللقوانين العلمة الانظيمية ف :القرآن ه :سنن إلهية ثلباة ولكن النلس ه :من
رفضت تطبيق تلك القوانين الانظيمية العلمة وجنت من وراء ذلك كل هذا الاخلف والذل والنصيلع
للطواغيت ،ولو أن األمة طبقت القلنون اإللهي وعملت به ملل كلن حللهل كمل نراه اليوم.
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املهم فقلنون معرفة الخليفة اإللهي يستند إلى فقرات ثالث ه:
ً
أول الخليفة يكون منصوصل عليه كمل نص هللا سبحلنه مبلشرة على آدم (عليه السالم) ف :محفل من
َ ً َ ُ ْ ََ
َْ
املالئكة كمل علل تعللى ﴿ َوإ ْذ َعل َل َرُّب َك ِل ْل َم َال ِئ َك ِة إ ِني َج ِ ٌ
ض خ ِل َيفة عللوا أت ْج َع ُل ِف َيهل َمن ُي ْف ِس ُد ِف َيهل
ِ
ِ
لعل ِف :األر ِ
َ
َ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ نَ
َ
ُ
َ
َ
ََ ْ ُ
َ
َ
ُ
س لك ع َ
الد َملء َو َن ْح ُن ُن َسبُ بح ْم ِد َ ونق ِد ُ
لل ِإ ِني أعلم مل ل تعلمو ﴾[البقرة  ]30أوعن طريق آدم (عليه
ويس ِفك ِ
ِ ِ
ً
السالم) عندمل تر َ وصية بلسم من يخلفه بعده وهكذا جرت السنة اإللهية وصول إلى نبينل محمد (صلى هللا
عليه وآله) ،ولذا هنل تسجل نقطة على األمة ه :مللذا أوعفت العمل بسنة هللا؟؟!!
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ً
لل أ ِنب ُئو ِني
ثلنيل العلم اإللهي مصداعل لقوله تعللى ﴿وعلم آدم األسملء كلهل ثم عرضهم على املال ِئك ِة فق
ب َأ ْس َملء َه ُـؤلء إن ُك ُنا ْم َ
ص ِلد ِع َين﴾[البقرة  ]31فخليفة هللا لبد أن يكون أعلم أهل زملنه بمراد هللا سبحلنه
ِ
ِ
وبللعلم اإللهي.
ً
ً
َ َ
َ ْ
ثللثل الدعوة إلى حلكمية هللا والبيعة هلل سبحلنه ،مصداعل لقوله تعللى ﴿ف ِإذا َس َّو ْي ُا ُه َون َفخ ُت ِف ِيه ِمن
َ
ََ ُ ْ َُ َ
لج ِدين﴾[الحجر .]29
ُّر ِ
وح :فقعوا له س ِ
ول يمكن أن تجام هذه الثالث فقرات ف :رجل إل كلن هو حجة هللا وخليفاه ،واملهدي الذي بشرنل به
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) هو خليفة هللا فإذن لبد أن ينطبق عليه هذا القلنون اإللهي بفقراته الثالث
مجامعة من دون تخلف أي فقرة من الفقرات ،وهذا القلنون انطبق على املهدي أحمد الحسن (عليه السالم)
فهو كمل أخبر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أنه يولد ف :آخر الزملن وهو كذلك ،وعلل رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) هومن عترتي واإلملم أحمد (عليه السالم) هومن عترة محمد (صلى هللا عليه وآله) ذرية بعضهل من
بعض وفيه فقرات القلنون الثالث كلهل ففيه وصية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وهو أعلم النلس بللقرآن
والاوراة واإلنجيل ،وهو اليوم الشخصية الوحيدة ف :العللم الذي يدعو إلى إعلمة حلكمية هللا ويعمل على هذا
النهج اإللهي ودف من أجله دملء أحباه من أنصلره ،بل ودف ومل يزال ثمن هذا العمل اإللهي من حلله فهو
ً
شريد طريد كمل هم األنبيلء واملرسلون خلفلء هللا (عليهم السالم) مصداعل لقوله تعللى ف :آيلت كثيرة ارشد َ إلى
َ َ َ َّ َ َ ْ
َ ْ ُ
ين ك َف ُروا ِل ُر ُس ِل ِه ْم ل ُنخ ِر َج َّنـكم ِم ْن
واحدة منهل ه :عوله تعللى ف :وصف حلل العوام م خلفلء هللا ﴿وعلل ال ِذ
َّ َ َ
َ
َّ
َ َ
َأ ْرض َنل َأو َل َا ُع ُ
ود َّن ِفِ :مل ِا َنل فأ ْو َحى ِإل ْي ِه ْم َرُّب ُه ْم ل ُن ْه ِلك َّن الظ ِ ِلمل َين﴾ [إبراهيم  ]13وهذا حلل املهدي (عليه السالم) اليوم
ِ
وأنصلره وهو ينلدي ف :النلس [(أعنل تاخلذلون وعن نصرتنل تنكصون ،حسبنل هللا ونعم الوكيل) أفبللاقية
تعاذرون عن خذلن آل محمد (عليهم السالم) أم بللخوف أم بقلة العدد والعدة ،ألم يقلتل طللوت بقلة
العدد والعدة جيش جللوت م كثرة عددهم وضخلمة عدتهم ،ألم يقلتل محمد (صلى هللا عليه وآله) ف :بدر
َ َ َ ََ
َ
بقلة العدد والعدة ونصرهم هللا سبحلنه وتعللى أوليس القرآن يهاف ف :أسملعكم ﴿ك ْم ِم ْن ِفئ ٍة ع ِليل ٍة غل َب ْت
َ ً َ َ ً ْ َّ َ َّ
الل ُه َم َ َّ َ
الص ِلب ِرين﴾[البقرة .]249
ِفئة ك ِثيرة ِب ِإذ ِن الل ِه و
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يلمن تاخلذلون عن نصرة اإلملم املهدي (عليه السالم) هل تناظرون إل الصطفلف م السفيلني (لعنه
ً
هللا) وارث يزيد ابن معلوية (لعنه هللا) بعد اصطفلفكم م الدجلل األكبر (أمريكل) إذا فلبشروا بنلر وعودهل
َّ
لس َو ْالح َج َلر ُة ُأع َّد ْت ل ْل َكلفر َ
ين﴾].
﴿الن ُ ِ
ِ ِ ِِ
أمل اشتراط البيعة برؤية شخص الداع :فهذا مل لم يقل به علعل على الرغم من أننل صرنل نألف هذا
الشرط املفاعل من أنلس هذا الزملن لكثرة تكراره على ألسنتهم ،وكثرة مل رددنل على هذا الشرط وعلنل لهم
نلصحين إن هذا الشرط املفاعل إنمل هومن الشيطلن (لعنه هللا) فكيف تسامعون لشرط يوسوس به لكم
الشيطلن (لعنه هللا) ،وارجعوا واطلعوا فهذا النجلش ي (رض ي هللا عنه) آمن بمحمد (صلى هللا عليه وآله)
وصدعه وبليعه من خالل النظر ف :دليله ،وملت ولم ير النبي (صلى هللا عليه وآله) وملل وصل خبر وفلته أمر النبي
(صلى هللا عليه وآله) اصحلبه أن يجامعوا ليصل :بهم صالة الغلئب على روح النجلش ي (رحمه هللا) فهل برأي
من يجعل البيعة مشروطة برؤية شخص الداع :أن بيعة النجلش ي لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) لم تكن
بيعة صحيحة؟؟!! عل هلتوا برهلنكم إن كنام صلدعين.
َّ
ْ َ ََ ْ َ َ َ ً
أمل علم الغيب فقد كفلنل الجواب عنهل عول هللا جل وعال ﴿ َع ِلل ُم الغ ْي ِب فال ُيظ ِه ُر َعلى غ ْي ِب ِه أ َحدا ِ إل
َ َ
َ
َ َّ ُ ُ
َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
َ َ َ َ َُ
َ
صدا ِ ل َي ْعل َم أن ع ْد أ ْبلغوا ِر َسلل ِت َرِب ِه ْم َوأ َحلط ِب َمل
َم ِن ْارت َض ى ِمن َّر ُسو ٍل ف ِإنه َي ْسل ُك ِمن بي ِن يدي ِه و ِمن خل ِف ِه ر
َ
َ
ً
ُ َ
ل َد ْي ِه ْم َوأ ْح َص ى ك َّل ش ْي ٍء َع َددا﴾[الجن  ]28-26فادبر اِلية جيدا وساعرف جواب سؤالك.
وإذا شئت الطالع على دعوة املهدي (عليه السالم) ومعرفة أدلتهل فأدعو َ إلى زيلرة موع أنصلر اإلملم
املهدي (عليه السالم) للبحث والقراءة والادعيق والنظر ف :الدليل
/http://vb.al-mehdyoon.org
والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
رجب املرجب1432/هـ ق

السؤال :845 /بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ً
والصالة على محمد واله الطلهرين واملهديين وسلم تسليمل كثيرا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
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ل يخفى على كل ماتب ان اليملني من املسلملت عند شيعة آل محمد (عليهم السالم) وانه املمهد لقلئم آل
محمد (عليه السالم) املهدي املناظر ،وان خروجه حامل وجزمل وانه لن ينلدي بمل ينلدي ويفعلوه كبراء القوم
من علملء وفقهلء (اذا علم علئمنل اهل البيت اتى بدين جديد) ،وان خروجه لهل عالملت واملرات لذوي البصر
وانل سللك عنهل ،انل ممن نذرت نفس ي وملل :وولدي الى نصرة علئم آل محمد (عليهم السالم) ول اشك عيد انملة
ان له رسول يدعوا الى دعوته وال ل ياورع القوم عن عاله كمل فعلوا بجده الحسين (عليه السالم) وهم ينلدون
بنصرته ويدعون لقدومه ولكن مل ل يشك ف :حدوثه وحقيقاه ل ينبغ :التسليم لكل من ادعل بهذا الحق
فرسللة رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) كلنت دعوة حق تحدثت عنهل كاب السملء السلبقة ولكن هذا
الحق والبيلن بمجيئ هذا الرسول (ومبشرا برسول من يأتي من بعدي اسمه احمد) لم تلغ :املاطفلين على هذا
املقلم الشريف وكذلك شأن الخالفة التي ادعلهل الثالثة وه :تشير بمل ل يدع للعلعل املنصف واملخلص لدينه
انهل لعل( :عليه السالم) دون غيره ولكن هنللك من ادعلهل لنفسه تطفال ومن هنل انل اتي اليك وعلبي منفاُ
لإليملن والاصديق ،ولكن للحق واهله ،،فلن اسلل عن مكلناك بين عومك ألني اعلم ان هللا يخالر من عبلده
الضعفلء من النلس ،،ولن اسللك عن مللك ألني اعرف ان هللا يخالر من عبلده الفقراء ،ولن اسللك عن
اصحلبك ألني اعلم ان منهم النلصح وان منهم الغلدر ولكني اسللك عنك وعن علمك وعن صلاك بلألملم
املسدد والقلئم املفرج سللك عن العالملت التي تجعلني واخواني الذين مع :واملناظرين لهذا المر التسليم وعدم
الوعوع ف :دعوة من ادعى (العلرف بزملنه ل تلابس عليه اللوابس) ولعالملت الملم اليملني املرات وبيلنلت
جلءت ف :سيرة الئمة الهداة وعلل هللا فيهل (وعالملت وبللنجم هم يهادون) فنجوم الرض محمد واله الئمة
الطلهرون والهداة املهديون ولالهاداء بهم عالملت فهال بينتهل لنل من كالب هللا؟؟؟
فمن تلك العالملت ان الملم اليملني اعلم النلس بكالب هللا بعد الئمة الثني عشر كونه اول الئمة
املهدين بعد القلئم من ال محمد ،،وكون كالب هللا نلطق بمل كلن ومل يكون ومل هو كلئن الى يوم القيلمة وهللا
يقول (ومل كلن هللا ليضل يومل حتى يبين لهم مل يهادون) فيهادون بهدى الئمة من كالب هللا (ونزلنل عليك
الكالب تبيلنل لكل ش ي وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين).
وان اجبت عن هذا السؤال ومن كالب هللا كفلنل عن السؤال الثلني وهو صلاك بقلئم آل محمد (عليه
السالم) وتواصلك معه وحينهل نكون لك من املسلمين املستسلمين ألمر هللا ف :عبلده واملصطفين من برياه
ونحملك تبليغ سالمنل وولئنل لقلئم ال محمد والبيعة لك وله وارخلص النفس وامللل والولد دون انفلسه
املقدسة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركلته.
أبو عل - :الجزيرة العربية القطيف
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ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ...حيل َ هللا أخ :أبو عل :وربمل أنت من القالئل ممن هو غير مؤمن
بدعوة اليملني (عليه السالم) ولكنه ياحدث بطريقة فيهل تمسك بقول العترة الطلهرة (عليهم السالم)  ...ولو
انابهت أخ :فدعوة اليملني (عليه السالم) اليوم تبشر النلس بللدين الجديد الذي لم يكن النلس تعلم به من
عبل ظهور تلك الدعوة وهو مسألة العاقلد بلملهديين الثنل عشر من بعد األئمة الثني عشر (عليهم السالم) على
الرغم من أن الروايلت الواردة عن الطلهرين ف :هذا األمر فلعت حد الاواتر ،كمل أن احاجلج اليملني (عليه
السالم) بوصية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وأنه وص ي من أوصيلء محمد (عليهم السالم) هومن األدلة التي
ل يمكن ردهل إل عنلدا وجحودا أو جهال والعيلذ بلهلل وبحسب مل عرأت من كلملتك أنت لست من أولئك ول من
أولئك ولذا فلو عدت أخ :إلى آل محمد (عليهم السالم) وسألتهم َ
بم يعرف صلحب األمر فسيبين لك آل محمد
(عليهم السالم) أن املدع :لهذا األمر يعرف بللوصية والعلم والدعوة إلى حلكمية هللا وهذا علنون هللا الذي ثباه
هللا سبحلنه ف :كالبه ف :عصة تنصيب آدم (عليه السالم) خليفة هلل سبحلنه على الخلق.
نعم هنل َ كمل تقول ماطفلون على املقلم اإللهي ولكن أولئك املاطفلون فضحهم سهل ويسير ،فأولئك
املاطفلون يساحيل أن يكون فيهم نص من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) (وصية) تذكرهم بلسمهم وصفتهم
ويحاجون بهل على النلس ،وهل أنت ترى أن وصية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ف :كالب الغيبة للطوس ي منذ
عرون ،وكثيرون تطفلوا على مقلم اإلملم املهدي (عليه السالم) ولكن لم يأت أحد منهم محاجل على النلس
بوصية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،فهذه الوصية كمل وصفهل سيد الخلق إنهل كالب علصم من الضالل
ملن تمسك بهل.
واليملني (عليه السالم) هومن ذرية اإلملم املهدي (عليه السالم) فرواية اإلملم البلعر (عليه السالم) التي
تاحدث عن راية اليملني (عليه السالم) ووصفتهل بأنهل راية هدى ول يحل ملسلم أن يلاوي عليه ومن فعل ذلك
فهومن أهل النلر ،هذا عيد واضح على أن اليملني حجة إلهية وليس هنل َ حجة إلهية ل يوجد فيه نص ،ولذا
فلليملني (عليه السالم) لبد أن يكون املهدي األول املذكور ف :وصية جده رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وهذا
ثلبت ف :كالب هللا سبحلنه ﴿ ُذرَّي ًة َب ْع ُ
ض َهل ِمن َب ْعض َوالل ُه َسمي ٌ َع ِل ٌ
يم﴾[آل عمران  ،]34واإلملم أحمد الحسن
ِ
ٍ
ِ
(عليه السالم) هو وص ي ورسول اإلملم املهدي محمد بن الحسن (عليه السالم) واسمه أحمد بن إسملعيل بن
صللح ابن حسين بن سلملن بن اإلملم محمد بن الحسن املهدي (عليه السالم) فهذه شجرة نسبه.
وأمل علمه ف :القرآن فقد جعله اليوم ف :مانلول من يطلب الحق وذلك من خالل جملة من الصدارات التي
أصدرهل من مثل كالب الاوحيد وبيلنه لسورة الاوحيد وبيلنه (عليه السالم) للاوحيد الحق وبيلن انحراف من
يدعون أنهم موحدون عن سبيل الاوحيد الحق ،وهنل َ كالب له بأربعة أجزاء أحكم فيهل اإلملم أحمد الحسن
(عليه السالم) متشلبه القرآن ،وعلم اإلحكلم والاأويل ل يعلمه إل آل محمد (عليهم السالم) حصرا مصداعل
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لت ُه َّن ُأ ُّم ْالك َالب َو ُأ َخ ُر ُم َت َشلب َه ٌ
لت ُّم ْح َك َم ٌ
لب م ْن ُه َآي ٌ
لت َف َأ َّمل َّالذ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ين ف:
ِ
لقوله تعللى ﴿هو ال ِذ َي أنزل عليك ال ِكا ِ
ِ
ِ ِ
ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ْ ْ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
اسخون ِف :ال ِعل ِم
عل ِوب ِهم زيغ فيت ِبعون مل تشلبه ِمنه اب ِاغلء ال ِفان ِة واب ِاغلء تأ ِو ِيل ِه ومل يعلم تأ ِويله ِإل الله والر ِ
َي ُق ُولو َن َآم َّنل به ُك ٌّل م ْن ع ِ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ْ َ
لب﴾[آل عمران  ،]7وأنل واعوذ بلهلل من األنل أدعو َ إلى
ِ ِ
ِِ
ند رِبنل ومل يذكر ِإل أولوا األلب ِ
زيلرة موع أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) للبحث والطالع أكثر عن هذه الدعوة وأدلتهل والعنوان هو
/http://vb.al-mehdyoon.org
ً
وكذلك إذا أردت محلورة أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) بكل مل من شأنه بيلن الحق لك فيمكنك أيضل
الدخول إلى غرفة أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) على البللاو َ أوف :النسبيك أو البليلوكس وساجد ان
شلء هللا لك أخوة ل يشغلهم ش يء سوى العمل على بيلن الحق بللدليل من القرآن والعترة الطلهرة وهداية
النلس إلى الحق الذي جلء به يملني آل محمد اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم).
وإذا شئت أن تسلك اعرب الطرق ملعرفة الحق الذي جلء به يملني آل محمد (عليهم السالم) فاوجه إلى هللا
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
ين ك َف ُروا ل ْس َت
سبحلنه بنية خللصة واسأله بيلن حقيقة هذا األمر لك ،وتدبر عول هللا سبحلنه ﴿ويقول ال ِذ
ُْ َ ً ُ ْ ََ
َ ً َْ َََْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
لب﴾[الرعد  ]43فلليملني (عليه السالم) يقول
مرسال عل كفى ِبللل ِه ش ِهيدا بي ِني وبينكم ومن ِعنده ِعلم ال ِكا ِ
للنلس [اسألوا هللا سبحلنه عني ،وهللا جل جالله دليل املاحيرين] ،وهل هو(عليه السالم) يستشهد هللا سبحلنه
ويطلب شهلدته وبيلن الحق ملن يسأله ،وأنل وأعوذ بلهلل من األنل أسألك أخ :أبل عل :هل هنل َ مدع بللبلطل
والعيلذ بلهلل يطلب شهلدة هللا له بأنه حق وانه صلدق؟؟!!
نسأل هللا سبحلنه أن يريك الحق حقل ويرزعك اتبلعه ،ويريك البلطل بلطال ويرزعك اجانلبه.
والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
رجب املرجب1432/هـ ق

السؤال :846 /السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
بلخاصلر انل اوجه دعوة لإلملم احمد الحسن للمنلظرة املم املسلمين وارغب ف :معرفة رأيه ف :عبل ان
تكون الدعوة رسمية من خالل اي عنلة يخالرهل الملم حتى لوف :العراق انل اساطي املج:ء وهلل الحمد واملنة
فأرجوا سؤال الملم اذا كلن يرغب ف :هذه املنلظرة وهللا ول :الاوفيق وسأعدم له الدعوة عريبل ف :احدى
القنوات الفضلئية ودمام.
عل :الحبلبي  -الكويت
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اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ...يبدو أنك لم تطل على موع دعوة أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم)
لاعرف أن الدعوة للمنلظرة صدرت من أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) منذ أعوام خلت ،واإلملم أحمد
الحسن (عليه السالم) ينلظر من هو رأس القوم فكمل هو معلوم أن اإلملم (عليه السالم) ينلظر كبراء القوم
الذين ينكرون حقه ويدعون العلم ،أمل من هو دونهم فينلظره األنصلر وهذا مثبت ف :بيلن رسمي أصدره أنصلر
اإلملم املهدي (عليه السالم) وهو منشور ف :موععهم.
فإذا أردت أن تنلظر فنحن نرحب بمنلظرتك وسينلظر َ أحد األخوة األنصلر سواء كلنت هذه املنلظرة ف:
عنلة فضلئية كمل حصل من منلظرة ألنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) م الشيخ الوهلبي عدنلن العرعور على
عنلة صفل طوال ليلل :شهر رمضلن املبلر َ امللض ي علم 1431هـ ق.
فإذا كلنت لديك القدرة على ترتيب املنلظرات ف :القنوات الفضلئية كمل تدع :فنحن مسادعون للمنلظرة.
أمل اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) فهو ينلظر كبراءكم وعلملءكم واألمر علئد إليه خلصة بعد كل هذا
البيلن الذي عدمه اإلملم (عليه السالم) للحق سواء ف :كاب السنة أو الشيعة.
والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
رجب املرجب1432/هـ ق

السؤال:847 /
salamalaykumwaramatullahiwabarakatuhu; il y à euhtantd'imposteurces 3
dernieresannéesqu'ilestdur de suivre la bonne voie;maisvousavezdit la vérité;ilfaut consulter Allah
exaltésoitil; et je vais le faire des cettenuitinchaAllah;parsquec'est Allah qui guide et
c'estenluiqu'ilfautavoirconfiance;et Allah aimeceux qui lui font confiance; mon coeur à besoind'Allah
!et mon ame à besoind'allah et les humainsattendent le bienguidé...je pensequ'ilfaut consulter Allah
ilestvrais que les défenseur des faux hadiths sontlégion et que le sang ne cesse de couleralors
que le Coran estpaix et amour;les gens ontététrompé;gavé de faux hadiths entotale contradiction
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avec le coran; moi je recherche la vérité et je vais la demandé à Allah le tout savoir; et je dis Seigneur
fait que jesoit de ceux qui suivront et qui preteronsallégence au mahdi; je m'enremet à Allah des
; maintenant
;que le salut et la paixd'allahsoient sur vousainsi que sesbienfaits et samiséricorde
;et que Dieu nous guide vers le véritable guide
votrefrerejafar de la djinns observers team
ترجمة السؤال كمل يل:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
لقد جلء كثير من املدعين بللبلطل خالل هذه الثالث السنوات الخيرة بحيث اصبُ من الصعب اتبلع
الطريق الحق ولكن انام علام الحق "نسلل (نساخير) هللا سبحلنه" هوانل سوف افعل ذلك هذه الليلة ان شلء
هللا .لن هللا هو من يهدي وفيه هو يجب ان تكون ثقانل ,علبي يحالج الى هللا وروح :تحالج الى هللا والنلس
يناظرون املهدي...اظن بلنه يجب اسافهلم (اساخلرة) هللا!
صحيُ ان املدافعون عن الحلديث املكذوبة يكونون فرق وان الدملء لم تاوعف اراعتهل م ان القرآن هو
سالم وحب ,النلس تم خداعهم وتم اشبلعهم (الى حد الاخمة) بللحلديث املكذوبة والتي تاعلرض تململ م
القرآن ,انل ابحث عن الحقيقة وسلطلبهل من هللا (العلم كله) العليم وسلعول يل ربي اجعلني ممن يتبعون
ويبليعون املهدي ,سلمت نفس ي هلل من اِلن.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته واسلل هللا ان يهدينل الى الهلدي الحق.
أخوكم جعفر djinnsobservers team -

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ...حيل َ هللا أخ :جعفر ونسأل هللا سبحلنه أن يريك الحق حقل ويرزعك
اتبلعه ويريك البلطل بلطال ويرزعك اجانلبه.
ونعم السبيل الذي سلكت سبيل اساخلرة هللا سبحلنه.
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واعلم أخ :أن الحق يعرف بللدليل ،والدليل يؤخذ من القرآن والعترة معل ول يؤخذ من أحدهمل دون
ً
اِلخر ،وبهمل يستبين الحق من البلطل ،ومل جلء اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) محاجل به على النلس من
أدلة من القرآن والعترة فهو يؤيد بعضه بعضل فقد احاج على النلس بوصية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)،
وه :موافقة للقرآن بل أن هللا سبحلنه أوجب كالبة الوصية على العبلد وخير العبلد أولى بعمل الواجب ،فقلل
ً َ
ُ
ََ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َْْ ُ
َ َ َ ْ ً ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ
وف َحقل َعلى
تعللى ﴿ك ِا َب عل ْيك ْم ِإذا حض َر أحدك ُم املوت ِإن ت َر َ خيرا الو ِص َّية ِللو ِالدي ِن واألع َرِبين ِبلملع ُر ِ
ُْ
امل َّا ِق َين﴾[البقرة  ]180وليس لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وصية كابت عند حضور املوت غير هذه الوصية
التي احاج بهل اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) على النلس.
احاج بلنطبلق علنون معرفة الحجة اإللهي عليه ،فهذا القلنون علنون تنظيمي للحيلة وضروري لهل ،وف:
هذا القلنون الصالح وبسواه الفسلد ،فمتى مل اعلمت البشرية هذا القلنون اإللهي الذي لم ياغير ولم يتبدل منذ
الخليفة األول ادم (عليه السالم) وإلى أن يرث هللا األرض ومن عليهل وهذا القلنون ياكون من فقرات ثالث ه:
النص(الوصية) ،العلم اإللهي ،راية البيعة هلل وحلكمية هللا وعد جلء اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم)
ً
محاجل بهذا القلنون اإللهي بفقراته كلهل ،وهذا القلنون ل ينطبق أبدا إل على صلحبه املنصب من هللا سبحلنه،
أل يكفي هذا دليال ملن طلب الحق؟؟!!
هذا فضال على الروايلت الصحيحة واملوافقة لكالب هللا التي ذكرته (عليه السالم) وبينت حلله ودعوته
وصفاه.
أمل كثرة املدعين بللبلطل ل ينفي وجود الحق بل على العكس كثرة املدعين دليل على وجود الحق ،ولول
وجود الحق ملل تطفل عليه املاطفلون ليحلولوا إضعلف ثقة النلس بصلحبه إذا مل ظهر.
والخيرة أي سؤال هللا سبحلنه وطلب نصحه هو سبيل ملعرفة الحق ،بل هو سبيل املؤمنين بللغيب ،ذا َ
أن أولئك املؤمنين لسلن حللهم دائمل يقول الخير فيمل اخالره هللا ،لثقتهم ويقينهم أن هللا سبحلنه ل يخالر لهم
إل الخير ول يدلهم إل على الهدى ،ونسأل هللا جل وعال أن يهدينل وإيل َ ملرضلته ونصرة وليه املظلوم الشريد
الطريد أحمد (عليه السالم).
والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
رجب املرجب1432/هـ ق

السؤال :848 /سيدي ومولي علئم آل محمد السيد احمد الحسن (عليه السالم).
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركلته
س 1دأبت على زيلرة األئمة املعصومين (عليهم السالم) يوميل وكل ف :يومه واصل :صالة الزيلرة واهدي
ثوابهل الى الملم املعصوم (عليه السالم) فهل يمكنني ان اهدي ثواب صالة الزيلرة الى سيدي ومولي الحجة بن
الحسن (عليه السالم) ف :يومه وهو يوم الجمعة ومله :العبلرات التي ياوجب عل :عولهل عندمل اهدي ثواب
الصالة؟
س 2وكذلك الحلل كمل ف :السؤال الول فيمل ياعلق بخامة القرآن لنني عند خامة القرآن اهدي ثوابهل الى
احد الئمة املعصومين (عليهم السالم) فهل يمكنني اهداءهل الى الملم الحجة بن الحسن (عليه السالم) ومله:
العبلرات التي يمكن عولهل عند اهداء الخامة؟
س 3عند عراءتي لسورة الاوبة ابادا القراءة بـ (بسم هللا الواحد القهلر) وعند توعفي ف :مناصف السورة
ومن ثم العودة للمالبعة هل ابادا ايضل بـ (بسم هللا الواحد القهلر) ام بـ (بسم هللا الرحملن الرحيم)؟
ً
اللهم صل على محمد وآل محمد الئمة واملهديين وسلم تسليمل.
سلدن عل - :كندا

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد واله األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته
ج س 1نعم يجوز اهداء ثواب صالة مساحبة إلى اإلملم املهدي (عليه السالم) ،ول يشترط لفظ معين ف:
النية.
ج س 2أيضل يجوز اهداء ثواب عراءة القران الكريم إلى اإلملم املهدي (عليه السالم) .كللصالة املساحبة.
ج س 3ل يجب إعلدة البسملة عند العودة إلى عراءة السورة بعد عطعهل.
وفقكم هللا لكل خير وصالح.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
رجب املرجب1432/هـ ق
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السؤال :849/علل اإلملم الصلق "من ادعى الرؤية عبل الصيحة والسفيلني فهو كلذب مفتر" وانت تقول
انك شلهدت الملم الحجة علم .1999
احمد المريكي  -بغداد

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ِليلت ْ َ
َ َ
َّ
علل تعللى ﴿ ِإن ِف :ذ ِلك َ ٍ

َ

ِلل ُما َو ِس ِمين﴾[الحجر

 ]75إن ف :انتسلبك لالمريكلن ِلية للماوسمين ،فأمريكل

ه :الدجلل األكبر ومن الغريب أن ينامي من يدع :النتسلب إلى املذهب الجعفري إلى الدجلل الكبر اذ كالهمل
النتسلب واملذهب على طرف :نقيض!!
على العموم السم الصحيُ لإلملم السلدس من أئمة أهل البيت (عليهم السالم) هو اإلملم الصلدق (عليه
السالم) وليس الصلق ول يوجد ف :أئمة أهل البيت (عليهم السالم) من هو بهذا السم !!!
األمر الثلني ل يوجد هكذا عول لإلملم الصلدق (عليه السالم) مطلقل ولذا فأنت مطللب بأن تأتينل بمصدر
نقلت عنه هذا القول وينسبه إلى اإلملم الصلدق (عليه السالم)؟؟ أو أنك اشابهت ف :أحسن أحوال الظن بك
ونسبت مل لم يقله اإلملم الصلدق (عليه السالم) إلى اإلملم الصلدق (عليه السالم) لعدم معرفاك بروايلت
الطلهرين (عليهم السالم) وف :هذه الحللة ومن بلب النصح بللدين أبين لك هذا الذي توهماه إشكلل على دعوة
اليملني (عليه السالم) فهذا الكالم ورد ف :توعي النلحية املقدسة إلى السفير الراب وهو عل :بن محمد
السمري ،وهذا آخر توعي للسفير الراب عبل أن يناقل إلى الدار اِلخرة ،ولو كلن لديك من الوعت مل يسمُ لك
بللاعرف على دينك فندعو َ إلى عراءة مل كابه أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) ف :هذا املوضوع إجلبة على
من احاج بهذا الاوعي لاكذيب دعوة يملني آل محمد (عليهم السالم) اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم)
والكالم ف :هذا الاوعي طويل سندا بحسب مل أنام ملتزمون به ومانل ،فمتن الاوعي متشلبه وفيه أعوال كثيرة
للعلملء ،كمل أن تلريخ الغيبة الكبرى لم يكذب من رأى اإلملم املهدي (عليه السالم) بعد السفير الراب ونقل عنه
أدعية أو نقل عنه إجلبلت ف :أمور حدثت معه أو م شيعة اإلملم املهدي (عليه السالم) ،لذا فللاكذيب فيمل
ورد ف :الاوعي هو خلص بمن يدع :السفلرة بعد السفير الراب مبلشرة ،ول عالعة له بمن رأى اإلملم (عليه
السالم) ونقل عنه.
ً
عمومل وإن شئت الستزادة ف :معرفة الحق أدعو َ إلى زيلرة موع أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم)
وعنوانه هو http://vb.al-mehdyoon.org
والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
شعبلن الخير1432/هـ ق
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السؤال :850 /بسم هللا الرحمن الرحيم
سالم عليكم.
املعروف ان هنل َ خمس عالملت حامية عبيل الظهور وه :خسف البيداء وصيحة السملء ومقال النفس
الزكية بين الركن واملقلم وخروج السفيلني واليملني بيوم واحد وشهر واحد وعلم واحد يتسلبقون كفرس ي رهلن
نحو الكوفه فلن كنام انام اليملني فمن هو السفيلني واين السبلق بينكم ولم نخبر بكل روايلت اهل البيت ان
اليملني هو ابن املهدي فقط اخبرنل انهل اهدى الرايلت ومله :حجاكم انكم انام اليملني ان كلن سالح رسول هللا
وهو العلم فمل اسمي وحسبي الكلمل لاتيكم حبوا على الثلج.
تقبلوا فلئق احترامي وتقديري لني طللب حقيقة وابحث عنهل وشكرا.
سالم العراق - :العراق

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ...لو انابهت أيهل األخ أن اليملني والسفيلني يتسلبقلن كفرس ي رهلن إلى
الكوفة ،فهل اليوم هنل َ سبلق أو توجه للكوفة من اليملني حتى تطللبه وتقول أين السفيلني؟؟!! وهل تعلمت
من آل محمد (عليهم السالم) أو هل عللوا لك أن الحق يعرف بللبلطل؟؟!! ألم يقولوا للنلس إن الحق يعرف
بللدليل؟؟ وهل السفيلني دليل على اليملني لتسأل هكذا أيهل األخ؟؟!!
بين اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) أنه ابن اإلملم املهدي (عليه السالم) بلحاجلجه بوصية جده رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) ،فوصية جده (صلى هللا عليه وآله) تثبت بنوته لإلملم املهدي (عليه السالم)أمل رواية
اليملني فبينت أن اليملني (عليه السالم) حجة من حجج هللا سبحلنه ،ول حجة هلل سبحلنه على الخلق بعد
محمد (صلى هللا عليه وآله) غير من أثبتهم محمد (صلى هللا عليه وآله) ف :وصياه وهم األئمة الثنل عشر
واملهديون الثنل عشر ،واإلملم محمد بن الحسن املهدي هو اإلملم الثلني عشر وليس هو اليملني وبللجم بين
الوصية ورواية اإلملم البلعر التي عرفت بلليملني تبين أن اليملني الذي راياه راية هدى أي هو الداع :إلى اإلملم
املهدي (عليه السالم) وهو عالمة الحق ف :عصر الظهور واملهدي األول هو أول املؤمنين لذا لبد أن يكون
اليملني هو أول املؤمنين ول يوجد احاملل آخر مطلقل ،ومن هنل تبين أن اليملني (عليه السالم)هو ابن اإلملم
الحجة (عليه السالم).
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أمل عولك إن كلن سالح رسول هللا وهو العلم فمل اسمي  ...الخ فقولك هذا شلبه عول من علل لإلملم عل:
(عليه السالم) عندمل علل للنلس سلوني عبل ان تفقدوني ،فبرز له أحدهم وعلل له إذا كنت تدع :العلم فكم
شعرة ف :لحيتي؟؟!!
وألنك -كمل تقول أنت -طللب للحقيقة وبلحث عنهل سأنصح لك وأبين لك أن معرفة اسمك وحسبك
ً
الكلمل ليس علمل إلهيل بل يمكنك الذهلب إلى أي عراف أو مشاغل بالك األمور ويخبر َ بلسمك وحسبك ،وهنل
أسألك هل إذا أخبر َ هذا العراف بلسمك وحسبك ساأتيه حبوا على الثلج؟؟!!
إنمل العلم اإللهي هو العلم بللعقيدة ،والعلم بمل بين صدفيهل ،هكذا علل لنل آل محمد (عليهم السالم) أن
إذا ادعى هذا األمر مدع :فلسألوه عن العظلئم التي يجيب فيهل مثله ،فهل هنل َ اليوم أعظم من القرآن
والاوراة واإلنجيل ليسأل املرء فيهن وتلك رسللت الحق سبحلنه؟؟!!
وهل اسمك وحسبك هو بعظمة رسللت رب العلملين؟؟!!
ً
فإن كنت صلدعل بطلب الحقيقة والبحث عنهل فلطلبهل بللدليل واسأل مسافهمل ول تسأل تعنال هدا َ هللا
سبحلنه ملعرفة الحق والحقيقة ،ومرحبل بكل اسئلاك ول تأخذ كالمي على أنه تقليل من شأنك حلشل هلل
سبحلنه إنمل هو نصيحة أسأل هللا سبحلنه أن يجعلك من املنافعين بهل كمل نصحنل من سبقنل ونفعنل بهل.
وكذلك أدعو َ إلى زيلرة موع أنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) لالطالع أكثر على أدلة الدعوة اليملنية
املبلركة وداعيهل اإلملم أحمد الحسن (عليه السالم) ،والعنوان هو http://vb.al-mehdyoon.org
والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
شعبلن الخير1432/هـ ق

السؤال :851 /السالم عليكم
مر ف :الوصية عن رسول هللا محمد صلى هللا عليه وآله لعل( :عليه السالم) ان اسم املهدي خلص به ول
يجوز لغيره وبعدهل تذكر الوصية  12مهديل بعد األملم الثلني عشر اليس ف :هذا تنلعض واضح ينفي وجود
هكذا وصية.
جبلر ال محمود  -القلدسية

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
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ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
ً
ً
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته  ...ليس هنل َ تنلعض فضال على أن تصفه بللواضح ،ألنه؛ أول نصت
الوصية على أن األسملء الساة  -التي من ضمنهل اسم املهدي  -ه :أسملء عل( :عليه السالم) ف :السملء وفرق
بين األسملء السملوية واألسملء األرضية.
ً
وثلنيل نصت الوصية على أن هذه األسملء ل تصح ألحد غير اإلملم عل( :عليه السالم) (فال تصح هذه
األسملء ألحد غير َ) أي ل تجام هذه األسملء ف :أحد غير أمير املؤمنين (عليه السالم) ،فلو أراد عدم صحة أي
ً
فرد من هذه األسملء لغير أمير املؤمنين (عليه السالم) لقلل مثال (فال يصح اسم منهل لغير َ) ،وعلى هذا يجوز
أن يتسمى غير أمير املؤمنين بأحد هذه األسملء الساة وليس بجميعهل ،إل مل نص الدليل على عدم التسمي به
كلسم (أمير املؤمنين).
ً
وثللثل عد يكون عصد الرسول (صلى هللا عليه وآله) سلب الشرعية عن من يتسمى بأسملء امير املؤمنين
وسلب حقه الذي أعطله هللا تعللى له ،اي ان الكالم نلظر إلى اثبلت حق أمير املؤمنين (عليه السالم) عبلل الذين
غصبوا هذا الحق بدون دليل او برهلن ،وتسموا بلقب أمير املؤمنين ونصبوا أنفسهم هداة للنلس يفرعون بين
الحق والبلطل ،وبهذا يكون األئمة من أهل البيت (عليهم السالم) غير داخلين ف :املن من التسمية بأحد هذه
السملء اللهم إل مل نص الدليل على اخاصلصه بعل :بن ابي طللب (عليه السالم).
فهذه ثالثة وجوه أو ردود سجلتهل لك على وجه السرعة ،وأعل مل يقلل فيهل إنهل محاملة أو راجحة ،ول
ً
يخفى أن الذي يريد أن ينقض أو يشكل على نص شرع :أو دليل ،لبد أن يكون اشكلله أو نقضه محكمل ،ألن
ً
ثبوت الشكلل أو النقض فرع احكلمه ،فمل دام غير محكم وهنل َ وجوه أو احامللت ضده ل يكون اشكلل او
ً
نقضل.
فبأي دليل أيهل األخ عررت الطعن بوصية رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وه :وصية يشهد لهل القرآن
وروايلت الطلهرين (عليهم السالم)؟؟!!
ً
وإذا كنت طللبل للحق فأرشد َ إلى عراءة كالبين عن الوصية ألنصلر اإلملم املهدي (عليه السالم) موجودين
ف :موع األنصلر عسم املكابة اليملنية وعنوان املوع هو http://vb.al-mehdyoon.org
والكالبلن همل؛ دفلعل عن الوصية ،واِلخر هو؛ الوصية والوص ي أحمد الحسن (عليه السالم).
والحمد هلل وحده وحده وحده.
اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
شعبلن الخير1432/هـ ق
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السؤال :852 /أريد معجزة من سملحاكم ،وه :أن تاحدثوا ف :بض سطور عن شخصيتي وتذكرون
معلوملت شخصية عني ،دراستي ،تخصص ي ،مهنتي  ...وشكرا.
يحيى يعقوب  -السويد

اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل.
لو تنزلنل وأجلبك اإلملم (عليه السالم) عمل تريد ،واإلملم (عليه السالم) مرسل لكل البشر أي إلى أكثر من
ساة مليلرات إنسلن ،فهذا يوجب عليه أن يلبي هذا الطلب الذي طلباه أيهل األخ إلى هذه الساة مليلرات ،فكم
سيساغرق من الزمن لالبية طلب خلل من الحكمة تململ؟؟!! وهل هو مرسل لالبية طلبلت النلس أو لهداية
النلس إلى طريق الحق؟؟!! مل بكم أيهل النلس؟؟!! ملذا دهلكم؟؟!! ألسام تقولون نحن ف :عصر العلم والاطور
فهل العلم والاطور أوصلكم إلى هذه املرحلة أن تسألوا رجال مرسال من اإلملم املهدي (عليه السالم) لبيلن الحق
والعقيدة الصحيحة ونفي النحراف الذي علق بهل من جراء عبث فقهلء آخر الزملن ،أنام تأتون لتسألوا هذه
األسئلة الفلرغة التي ان دلت على ش يء إنمل تدل على فراغ عقول سلئليهل؟؟!!
عد إلى رشد َ وتب إلى هللا سبحلنه وسل عن دينك ،فقد أمر َ هللا سبحلنه وأوليلؤه وحججه من األنبيلء
واملرسلين واألوصيلء (عليهم السالم) بأن تسأل عن دينك ول تسأل عن اسمك أو وظيفاك ،حيث ورد عن
الطلهرين آل محمد (عليهم السالم) عولهم سل عن دينك حتى يقلل عنك مجنون.
الصور َف َال َأ َ
نس َ
وعلل تعللى ﴿ َفإ َذا ُن ِف َخ فُّ :
لب َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ
ِ
ِ
ِ
هللا وأين أنام من عترة رسولكم الطلهرة ومل تركت لكم من العلم تساطيعون به معرفة الحق من البلطل؟؟!! مل
َ َ

ُ َ

َول َيت َسلءلون﴾[املؤمنون

 ،]101فأين أنام من كالب

أعجبكم وأنام تنسبون أنفسكم إلى اإلسالم وأنام بعيدون عنه بعد املشرق عن املغرب.
والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
شعبلن الخير1432/هـ ق

السؤال :853 /السالم عليكم هل جمي النلس ملزمين بلتبلعك؟ واذا كلن كذلك فهل واجب عليهم
الحضور ومبليعاك؟ وهل بعد املسلفلت وغيلبك عن الظهور ف :العلن اليس مسوغ لعدم مبليعاك؟
طللب العترة
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اجلواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العلملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليمل
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركلته ...نعم أيهل األخ بيعة اليملني واجبة بنص رواية اإلملم البلعر (عليه
السالم) التي عرفت بلليملني وبينت كونه حجة من حجج هللا ومعصوم منصوص العصمة ،فبقيد امللاوي عليه
من أهل النلر بينت كونه حجة ،وبقيد يهدي إلى الحق والى طريق مساقيم بينت كونه معصومل ،ولبد أن يكون
املعصوم منصوصل عليه ألن العصمة بحسب عول آل محمد (عليهم السالم) ل تعرف بظلهر الخلق بل لبد أن
يكون املعصوم منصوصل عليه ،ورواية اإلملم البلعر (عليه السالم) التي عرفت اليملني بينت أنه معصوم فالبد
أن يحاج اليملني على النلس بللنص الذي يثبت معصومياه وبللفعل جلء اليملني محاجل على النلس بنص جده
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) الذي سمله فيه وبين حدود تكليفه كونه أول املهديين ،وكونه أول املؤمنين
وسمله بثالثة أسلمي كل اسم يعرف شخصياه للنلس إذا مل جلء محاجل بللنص.
أمل عضية البيعة فال يشترط فيهل أن يحضر الشخص املبلي عند الحجة كي يبليعه ،كمل ل يشترط ف:
البيعة رؤية شخص الحجة نبيل كلن أو إململ ،ولو كلن األمر كمل تاصور أيهل األخ لكلنت بيعة النجلش ي ملك
الحبشة لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بلطلة وهو من بلي الرسول (صلى هللا عليه وآله) بمجرد سملع أدلة
دعوته وبقي على بيعاه إلى أن ملت ولم ير رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  ،...كذلك افتراضك أن البيعة لبد
أن تكون برؤية اإلملم (عليه السالم) ومبليعاه مبلشرة فيهل حرج ومشقة على النلس ،وهللا جلت عدرته رحيم
َ ُ
ُ ْ ُ
َّ
اج َا َبلك ْم َو َمل َج َع َل َعل ْيك ْم ِف:
بعبلده ول يكلفهم مل يشق عليه ،علل تعللى ﴿ َو َج ِله ُدوا ِف :الل ِه َح َّق ِج َه ِلد ِه هو
َّ َ َ ُ
َ ً َ ُ َُ ُ
يم ُهو َس َّم ُلك ُم ْاملُ ْسل َ
ْ َ
يك ْم إ ْب َراه َ
مين ِمن َع ْب ُل َو ِفَ :ه َذا ِل َي ُكو َن َّ
الر ُسو ُل ش ِهيدا َعل ْيك ْم َوتكونوا
ِ
ال ِد ِين ِمن ح َر ٍج ِملة أ ِب ِ ِ
ََ
َ ُ َ
َّ َ َ َ ُ
َّ َ َ َ ْ َ
َّ
ُ َ َ َ َ َّ
َّ ُ
َْ َ َ
الصالة وآتوا الزكلة واعا ِص ُموا ِبللل ِه هو َم ْولك ْم ف ِن ْع َم امل ْولى و ِن ْع َم الن ِص ُير﴾[الحج .]78
لس فأ ِع ُيموا
شهداء على الن ِ
واعلم أيهل األخ أن البيعة ه :عقد علبي بين العبد وربه سبحلنه على السم والطلعة للمبعوث املنصب
منه ،فبيعاك لإلملم (عليه السالم) ه :ليست بيعة لشخصه بل ه :بيعة هلل سبحلنه ،واإلملم (عليه السالم)
يقول [مل جئت ليكون عندي خدم أو ليراني النلس وإنمل جئت ألهدم هيكل البلطل وأعيم هيكل الحق فأعينوني
على ذلك يرحمكم هللا] (.)1
فإذا عقدت النية على بيعاه ففي مكلنك الذي أنت فيه تاحقق تلك البيعة ألنهل عقد بين العبد وربه
سبحلنه على تنفيذ أمر هللا جلت عدرته ف :السم والطلعة للمبعوث منه عز وجل.
اِلن أسأل هللا سبحلنه أن يكون عد تبين لك املراد من البيعة ووجوبهل ،ونسأل هللا لك الهداية إلى الحق
ونصرته خذلن البلطل والعراض عنه.
 -1من مضمون كالم أحمد الحسن.
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والحمد هلل وحده وحده وحده.

اللجنة العلمية
أنصلر اإلملم املهدي (مكن هللا له ف :األرض)
األسالذ زكي األنصلري
شعبلن الخير1432/ه
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