
بن  سلمان  بن  حسني  بن  صالح  بن  إسماعيل  بن  أحمد  هو 
موىس  بن  عيل  ابن  محمد  بن  عيل  بن  الحسن  بن  محمد 
أبي  بن  عيل  بن   الحسني  بن  عيل  بن  محمد  بن  جعفر  بن 
اإلمام  ورسول  ويص  وهو  والسالم.  الصالة  عليهم  طالب 
واليماني  كافة  الناس  إىل  ش  الحسن  بن  محمد  املهدي 
يف  ى   الله  رسول  بوالدته  برش  الذي  واملهدي  املوعود 
ي.  وإيليا  عيىس  من  رسول  أيضاً  وهو  الزمان،  آخر 
عام  الكربى  اإللهية  بدعوته  الحسن  أحمد  السيد  إنطلق 
ومنه  اإللهي،  العدل  دولة  عاصمة  النجف  يف  1999م 
)الذي  بالنص  محتجاً  جاء  كله.  العالم  إىل  انترشت 
باسمه  فيها  املذكور  ى  الله  رسول  جده  وصية  تمثله 
األديان  علماء  كبار  تحدى  به  الذي  والعلم  ومنزلته(، 
الله. حاكمية  اىل  والدعوة  لله  البيعة  وراية  كلها،  والطوائف 

السيد أحمد الحسن 
ش قال:  ش عن آبائه عن أمري املؤمنني  عن أبي عبد الله 
لعيل  وفاته  فيها  كانت  التي  الليلة  ))يف  ى  الله  رسول  قال 
رسول  فأمىل  ودواة،  صحيفة  أحرض  الحسن،  أبا  يا  ش، 
الله ى وصيته حتى أنتهى إىل هذا املوضع فقال: يا عيل، إنه 
سيكون من بعدي إثنا عرش إماماً ومن بعدهم إثنا عرش مهدياً 
فأنت يا عيل أول األثني عرش إمام، وساق الحديث إىل أن قال 
وليسلمها الحسن ش إىل أبنه محمد املستحفظ من آل محمد 
ى فذلك إثنا عرش إماماً، ثم يكون من بعده إثنا عرش مهدياً، 
ثالثة  له  املهديني  أول  إبنه  إىل  فليسلمها  الوفاة  حرضته  فإذا 
الله وأحمد واألسم  أبي وهو عبد  أسامي أسم كأسمي واسم 

الثالث املهدي هو أول املؤمنني((

1. الشيخ الطويس کتابه الغيبة ص150 
2. الشيخ الحرالعاميل يف إثبات الهداةج1 ص549 ح 376 . 
3. الشيخ الحرالعاميل کتاب االيقاظ من الهجعة ص393 . 

4. الشيخ حسن بن سليمان الحيل يف کتابه مخترص البصائر 
ص159 

5. العالمه املجليس يف بحاراالنوارج53 ص147ح 6 مخترصا ويف 
ج36ص260ح81 کامال 

6. الشيخ عبدالله البحراني يف کتابه العوالم ج3ص236ح227 . 
7. السيد هاشم البحراني يف کتابه غاية املرام ج1ص370ح59. 

8.  السيد هاشم البحراني يف كتاب االنصاف ص222. 
9.  نوادراالخبار للفيض الکاشاني ص294 . 

10. الشيخ املريزا النوري يف کتابه النجم الثاقب ج2ص71 واشار 
بأن الوصية معتربة السند.

11. السيد محمد محمد صادق الصدر يف تاريخ مابعدالظهور 
ص641 

12. الشيخ امليانجي يف كتاب مكاتيب الرسول ج2 ص96 . 
13. مخترص معجم احاديث االمام املهدي للشيخ عيل الکوراني 

مصادر الوصية

وصية رسول الله ى ليلة وفاته
رئيس التحرير
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رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق - بغداد 1448 لسنة 2010معتمدة لدى نقابة الصحفيني بالرقم 997 لسنة 2011

بسم اهلل الرمحن الرحيم

صحيفة إسبوعية تصدر                                                        عن أنصار اإلمام املهدي ش   

اإلفتـتاحية

يستند القائلون بإمامة أهل البيت عليهم السالم عىل تراث 
بهم  بلغت  مهما  الجاحدون،  يستطيع  ال  ضخم،  نبوي 
الوقاحة، أن ينكروه، أو يتجاوزوه، فهو مائل أمامهم دائماً 

كسور ضخم تتحطم عليه رؤوسهم كلما حاولوا اخرتاقه.

بإزاء البينان الشامخ إلمامة أهل البيت صلوات الله عليهم، 
تبدو مواضع اآلخرين أشبه ما تكون بالجحور القميئة من 
هنا تجد أشياعهم مرتبكني غاية االرتباك، فأيديهم صفرات 
من أي يشء يمكن أن يستهوون، أو قل يُغوون به اآلخرين.

إىل  املريضة  الذهنيات  تلجأ  معادلة  هكذا  ظل  يف  عادة 
االستعاضة عن الواقع الحقيقي بواقع خيايل بديل، فتنطلق 
ماكنات الخيال لتشييد رصح من حجر الوهم يوازي رصح 
العقول  رياح  تبددها  الوهم  رصوح  إن  وحيث  الواقع. 
أكف  فإن  الساطعة،  الحقيقة  شمس  وتاُلشيها  اليقظة، 
والرتميم،  البناء  إعادة  عىل  الليل  بعد  الليل  تعكف  الظالم 
وتحاول يف كل مرة بلوغ مساحات غري مسبوقة من الوهم.

مرعبة،  نتيجة  اليوم  الواقع  يسجلها  التي  النتيجة 
أن خارطة  يف وهمهم، ويبدو  بعيداً  أوغلوا  فالظالميون قد 
خطوطها  تكن  لم  إن  حد،  ألبعد  معقدة  أصبحت  الرجعة 
يف  يُنرش  ما  بعض  عىل  تطلع  أن  يكفي  تماماً.  انمحت  قد 
اليوتيوب لرتى كم هو الظالم حالك يف القمقم، وأي جنون 

مستفحل تمارسه الشياطني.

رئيس التحرير

الهروب 
اإىل قرارة الوهم

اإلمام املهدي ش ارسل رسوله اليماني املوعود أحمد الحسن فهل من نارص ينرصه

مدير التحرير
السيد علي ابو رغيف

مكتبات الصراط املستقيم
خور الزبرياملعقلالعشار

الزبري شارع الكويت -فرع املطابع - قرب 
مطبعة شط العرب خلف مطعم 

الرميلة) سابقا(-
حوزة أنصار اإلمام املهدي)ع(

املعقل / خمسة ميل 
/ قرب كراج الساحة

الزبري - سوق 
الذهب قرب 

الجمعية 
التعاونية

خور الزبري / 
سوق األسمدة

القرنة
 البرصة/ قضاء القرنة 

- شارع الفردوس/
الفرع الثاني /خلف 

مرصف الرشيد

صفوان
صفوان/ شارع 
السوق/ الفرع 

املقابل لفندق 
الرحمن

أم قرص
أم قرص/ شارع 

السوق/قرب 
سيطرة السوق

مكتبة الكوت:
 واسط- الكوت - شارع 
الهوره الرئييس- مقابل 

مديرية تربية واسط   ه:  
07802882614

قالت �صحيفة »الإندبندنت« 
الربيطانية، اإن بابا الفاتيكان 

فران�صي�س اأعلن اأن نظريتى 
التطور والنفجار الكبري العلميتني 

�صحيحيتان، وقال اإن »الرب لي�س 
ب�صاحر ميتلك ع�صا 

�صحرية«.

ال�صبتيون وعقيدة املجيء الثاين

مقال لالإعالمي الدكتور خالد منت�صر بعنوان
»هذا هو العبقري دارون يا ف�صيلة �صيخ الأزهر«

هل حقا توؤمنون ان حاكم دولة يقوم قائد جي�صه 
بقتل ان�صان واغت�صاب زوجته وليحا�صبه هو 

حاكم عادل ؟!!!
هل حقا توؤمنون ان دين خالد وابي بكر هو دين 

حممد �س نف�صه الذي اطلق ا�صرى الكفار؟!!!

مما كتبه ال�صيد 
اأحمد ش 

يف �صفحته على 
الفي�صبوك

ص2

قتل احل�صني ش هي حرب على التن�صيب الإلهي 
     من قبل اأتباع ابلي�س لعنه اهلل

وقفة مع موقف احلر
المتناع عن ت�صمية القائم

اأمطرت ال�صماء دماًً لقتل احل�صني ش

ص4

ها صح �ب �ن �ت �ن ر�ن �ت �ن
أ
ط � رو��ب

تصفح كتاب وهم االلحاد
www.almahdyoon.org/
arabic/documents/live/

wahmilhad
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مواضيــــع مختــــارة مـن كتـــــاب وهـــــم اإللحــــــــاد   -   لمؤلفه أحمد الحسن
مكان 

طوفان نوح:
يف التاريخ األثري، فإن نوحاً كان يعيش 
يف وادي الرافدين أو جنوبه حيث الوادي 

الخصب )الخليج الحايل( وكذا بحسب 
التاريخ الديني، وسفينته بنيت يف هذه 
املنطقة أو محيطها وهذا أكدته الرقم 

الطينية التي نقلت قصة الطوفان 
والتوارة، أما ما شمله طوفان نوح 
فبحسب الرواية التوراتية شمل كل 

األرض حتى قمم الجبال بل وغطى قمم 
الجبال بخمسة عرش ذراعاً من املاء:

>> وتعاظمت املياه كثريا جدا عىل 
األرض. فتغطت جميع الجبال 

الشامخة التي تحت كل السماء. 20 
خمس عرشة ذراعا يف االرتفاع تعاظمت 

املياه. فتغطت الجبال<<

وهذه الرواية املوجودة يف التوراة 
املتداولة ال تصمد أمام النقد العلمي، 

فال يوجد ماء يف األرض وعليها يكفي 
لتغطية كل قمم الجبال، وال يوجد هالك 

جماعي كبري لألحياء عىل كل األرض 
منذ ماليني السنني، وآخر عرص حصل 

فيه هالك كبري للحياة عىل كل األرض 
هو العرص الطباشريي املتأخري قبل 65 
مليون سنة تقريباً، يف حني أن اإلنسان 

الحديث الهومو سابينس وجد قبل 200 
ألف عام فقط، بل ولم يكتمل للحال 

الحديث التي هو عليها اآلن إال بحدود 
100 ألف عام فقط، ويف حني ال يتجاوز 
زمن طوفان نوح عدة آالف من السنني 

وبحسب نفس القصة التوراتية.

وأضف إشكال حيوانات الجزر املعزولة.
إذن، فالرواية التوراتية والتي يتبناها 

أكثر فقهاء املسلمني ال تصمد أمام 
النقد العلمي وال يمكن أن تجتمع 

مع العلم بحال، فإما أن نرفض العلم 
ونرىض بالجهل أو نقول إن طوفان 

نوح محدود وشمل بقعة معينة من 
األرض.

واآلن، نستعرض احتماالت هذا 
الطوفان املتوافقة مع املعطيات 

اآلثارية والعلمية:

أن يكون الطوفان حصل يف جنوب 
العراق نتيجة أمطار وسيول، وهذا 

الفرض متوافق تماماً مع حال املنطقة: 
حيث إنها تقع بني نهرين وأسفل 

مناطق جبلية تقع شمالها. ولكن هكذا 
فيضان يبقى محدوداً ومن الصعب 

تصور أن تتسبب فيضانات األنهار أو 

األمطار بفناء كل األحياء يف منطقٍة 
ما، فهناك فرصة لهرب بعضها ال أقل 

التي تقطن يف أطرفها، فهكذا فيضانات 
تكون تدريجية وليست دفعة واحدة 

مثل انكسار السدود أو التسونامي، كما 
أنها ال تنطبق عليها أنها موج كالجبال 

كما يف النص القرآني.

وربما يفرتض أن أحد أسباب الفيضان 
هو ما يف بعض األبحاث؛ إن البحر 

األسود قد امتأل باملاء قبل بضعة آالف 
من السنني وأنه من املحتمل أن تكون 

قد حصلت قفزة هيدروليكية نتيجة 
امتالئه تسببت بانسياب كميات كبرية 
من املياه عىل سطح األرض وإحداثها 

فيضاناً يمكن أن يتسبب بإهالك 
األحياء يف املنطقة التي يمر عليها. 

ولكن اإلشكال يف هذا الفرض أنه ال 
توجد آثار لهكذا فيضان يف طريق 

مروره حتى وصل إىل وادي الرافدين، 
كما أن هناك موانع طبيعية كثرية 

ربما تسبب منع وصول كميات كبرية 
من املاء إىل وادي الرافدين، أضف أنه 
سيدفع سفينة نوح باتجاه الجنوب 
والخليج وليس إىل منابع األنهار كما 
يف األسطورة السومرية وسيكون من 
جهة الشمال وليس من جهة الجنوب 

كما يف النصوص السومرية.

أن يكون الطوفان قد حصل يف الوادي 

الواقع جنوب 
العراق والذي 
يمثل الخليج 
الحايل قبل أن 

تمأله املياه 
نتيجة ارتفاع 
منسوب مياه 

البحار يف 
نهاية العرص 

الجليدي 
األخري 

وانهيار سد 
مضيق هرمز 

الطبيعي، 
وإذا أردنا أن 
نطبق النص 
القرآني عىل 

الفيضان الذي 
حصل يف هذا 

الوادي قبل 
بضعة آالف 

من السنني فسنجده ينطبق تماماً، 
فكميات املاء التي ستدخل من البحر إىل 

الوادي بسبب انهيار سد مضيق هرمز 
الطبيعي ستكون كبرية جداً، ويمكن 

أن نقول: إنها كانت موجاً كالجبال 
كما ورد يف القرآن، كما أن الجزر 

الحالية يف الخليج الحايل ما هي إال قمم 
مرتفعات كانت منتصبة يف هذا الوادي 

الخصب قبل انهيار السد وامتالئه 

باملياه املالحة، وبهذا يصدق النص 
الديني من أن ابن نوح أراد أن يلجأ إىل 
جبل يعصمه من املاء، ألنه اعتقد أنه 
فيضان من الفيضانات العادية التي 

يمكن أن تأتيهم نتيجة ارتفاع منسوب 
األنهار التي كانت تصب يف الوادي 
كدجلة والفرات، وهكذا فيضانات 

يمكن التخلص من رضرها باللجوء 
إىل أماكن مرتفعة كالجبال التي كانت 

مرتبعة يف الوادي الخصب، ولكنهم لم 
يخطر ببالهم أن هذه املرة األمر مختلف 

وأن الفيضان الذي أنذرهم منه نوح - 
اوتونبشتم - زيوسدرا – سيكون مدمراً 

وسيغطي الجبال ويمأل هذا الوادي 
الذي تضاهي مساحته مساحة بلد 

كالعراق.

السبتيون )السبتية( أو األدفنتست 
هم شيعة بروتستانتية ألفيَّة ظهرت 

يف الواليات املتحدة األمريكية يف 
القرن التاسع عرش، تؤمن بقرب 

املجيء الثاني للمسيح حيث أن 
كلمة أدفنست Adventist تعني 

مجيئيون، وقد عرفوا سابقا 
بامليلرييون نسبة لوليم ميلر مؤسس 

هذه الطائفة وهو واعظ معمداني 
)1782 – 1849( عمل سابقا 
كضابط يف الجيش األمريكي.

هناك مجموعات مختلفة من 
األدفنتست كاألدفنست اإلنجيليون 

و كنيسة األدفنتست املسيحية ولكن 
أكرب مجموعات األدفنتست هي 

Seventh – مجيئيو اليوم السابع
Day Adventists والتي أسست بني 
عامي 1844 و1855 بفضل جهود 
الوعاظ: جوزيف باتيس وجيمس 

وإيلني وايت وهم جميعا مواطنون 
أمريكيون. وقد نالت هذه الجماعة 

اعرتاف السلطات عام 1863

من أهم عقائد مجيئيو اليوم السابع 
Seventh-Day Adventists، اإليمان 
بقرب املجيء الثاني للمسيح، حفظ 

يوم السبت وتقديسه كيوم راحة 
الرب بدل يوم األحد، التشديد عىل 
حرفية الكتاب املقدس، املعمودية 

بالتغطيس باملاء كما أنهم يمتنعون 
عن تناول اللحوم واملواد املخدرة 

واملنبهة.

نبؤة سفر دانيال

كان وليم ميلر وأتباعه قد رصحوا 
بأن املسيح سيوف يعود لألرض بني 

تاريخي 21 مارس/آذار 1843 و 21 
مارس/آذار 1844، وذلك بحسب 

تفسرياتهم الخاصة لتنبؤات وردت 
يف سفر دانيال )دانيال 8: 14 و 9: 

24- 27(، وأعلنوا بأن املسيح سوف 
يقوم عند مجيئه بتفريق القديسني 
من الخطاة وسيملك عىل العالم مدة 

ألف عام.

وقد اعتقد ميلر بأن األسابيع 
املذكورة يف نص السفر هي رمز 

لسينني، أي أن كل أسبوع مذكور 
يف النبوة يساوي سبع سنني وهكذا 
تكون املدة من إعادة بناء أورشليم 
457 ق.م إىل تلك األحداث املذكورة 
490عاما، وتقول النبوة »إىل ألفني 

وثالث مئة صباحاً ومساًء فيتربأ 
القدس« )دا 8: 14( أي ما يعادل 
2300 سنة طرح منها ميلر 490 

فكان الناتج 1810 زائد 33 -وهو 
التاريخ املقرتح لصلب املسيح- 

فيصبح الرقم بذلك 1843 وهو العام 
الذي اقتنع ميلر وأتباعه بأنه موعد 

قدوم املسيح الثاني. 

وقد بدء ميلر بالتبشري بأفكاره هذه 
عام 1831، حيث راح ينتقل من 
مكان إىل آخر يف الواليات املتحدة 

يعلن قرب مجيء املسيح، ووصل 
إىل مدينة بورتالند بني عامي 1840 
و 1842 حيث انضمت إىل جماعته 

عائلة إيلني وايت.

ولكن عندما انتهت املدة املعينة ولم 
يحدث يشء تخىل عن ميلر الكثريين، 

ولكن يف شهر أغسطس/آب من 
عام 1844 أعلن أحد أتباع ميلر وهو 

صموئيل سنو Samuel Snow عن 
موعد آخر ملجيء املسيح يف اليوم 

الذي يعرف بيوم الكفارة العظيم 
يف الشهر السابع اليهودى، أي 22 

أكتوبر/ترشين األول 1844، فقام 
املجيئيون ببيع ممتلكاتهم وتخلوا 

عن أعمالهم ووظائفهم وارتدوا 
ثيابا بيضاء وخرجوا إىل املرتفعات 

مرنمني الستقبال املسيح، ومرة 
أخرى كانت خيبة أمل األدفنتست 

كبرية عندما لم يأت املسيح يف 
الوقت املحدد ووصفوا ذلك اليوم 
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ولكن ميلر وأتباعه تداركوا املوقف 
وأعلنوا يف املؤتمر الذي عقدوه يف عام 

1845 بأن مجيء املسيح الثاني قد 
تم فعال بشكل رسي.

فقد انتقل من القدس السماوي إىل 
قدس األقداس لكي يبدأ الكفارة 

النهائية للخطاة.

وكان ذلك اإلعالن نتيجة لرؤيا ادعت 
إيلني وايت بأن الله قد كشفها لها يف 

يناير/كانون الثاني من ذلك العام.

ايمان السبتيون 

يتمسك األدفنتست بالعقائد العامة 
للربوتستانتية: كالثالوت، الوالدة من 
العذراء، الكفارة، الخالص باإليمان، 

الخلق، الخطيئة األصلية، املجيء 
الثاني، قيامة املوتى، والدينونة 

األخرية.

عقائد مشرتكة مع باقي الكنائس 
الربوتستانتية

يف كتاب )مجيئيو اليوم السابع، 
 Seventh-day اسئلة حول العقيدة

 Adventists Answer Questions
on Doctrine ( والذي أصدرته 

كنيسة مجيئيو اليوم السابع عام 
1957، لخص األدفنتست عقائدهم 

العامة بما يتوافق بشكل أو بأخر 
مع العقائد العامة للمسيحية 

الربوتستانتية:

ان الله هو الخالق ، وله كل السياده 
، وهو حاكم الكون األبدي ، كيل 

العلم املطلق املوجود يف كل مكان.
الله الثالوث مؤلف من الله اآلب، 

املسيح االبن والروح القدس.
الكتاب املقدس هو وحي الله املعطى 

للبرش، لذلك فهو املصدر الرئييس 
لإليمان وللمارسته.

يسوع هو كيل األلوهة وهو كان 
موجوداً مع اآلب منذ األزل.

الروح القدس هو أقنوم قائم بذاته 
يتشارك صفات األلوهة مع اآلب 

واالبن.
املسيح هو كلمة الله الذي تجسد 
يف العالم من خالل معجزة الحمل 

والوالدة من عذراء، وقد عاش 
عىل األرض حياة طاهرة بدون أي 

خطيئة.
إن كفارة املسيح قدمها بموته مرة 

واحدة لخالص جميع البرش.
إن يسوع املسيح قام أدبياً وجسدياً 

من القرب.
وقد صعد أدبياً وجسدياً للسماء.

يسوع يقوم اآلن بالشفاعة لنا 
كوسيط بني الله اآلب والبرش.

سوف يعود قريباً مرة ثانية لألرض 

بشكل شخيص مجيد.
اإلنسان خلق طاهراً بدون خطيئة، 

ولكنه سقط يف حالة من الفساد 
والبعد عن الله.

الخالص هو بالنعمة باإليمان بدم 
املسيح فقط.

املدخل للحياة الجديدة باملسيح يتم 
بالتجديد أي بما يعرف بالوالدة 

الجديدة.
إن اإلنسان يتربر باإليمان فقط.
إن اإلنسان يتقدس باملسيح من 

خالل الروح القدس.
إن اإلنسان سوف يتمجد بقيامة 

القديسني عند عودة الرب.
سوف يكون هناك دينونة عامة لكل 

الجنس البرشي.
يجب التبشري باإلنجيل للشهادة لكل 

العالم.

عقائد خاصة باإلدفنتست

يؤمنون أن ميخائيل )وهو اسم 
مالك مذكور يف الكتاب املقدس( 
هو من ألقاب املسيح، أو أنه من 

أحد ظهوراته يف العالم، ولكن هذا 
ال يعني بأنهم يؤمنون بأن املسيح 

مخلوق، فهو بحسب عقيدتهم بدون 
بداية كائن مع اآلب منذ األزل]2[.

يؤمنون أن السيد املسيح كان يحمل 
امليل لفعل الخطيئة ولكنه قاوم هذا 

امليل ولم يقع بالتجربة]3[.
يقدسون يوم السبت بدل من يوم 

األحد وذلك استنادا لرؤية إليلني 
وايت، قالت أنها شاهدت فيها 

الوصية الرابعة من الوصايا العرش 
»اذكر يوم السبت لتقدسه« )خر20: 

8( تلمع بنور باهر.
ال يؤمنون بخلود النفس وهم 

يميزون بينها وبني الروح ويؤمنون 
بموتها مع الجسد، فروح الله 

وحدها تمتلك الخلود.]4[
يؤمنون بثالثة مجيئات للسيد 

املسيح.
يؤمنون بأن امللكوت أرىض وأن 

السماء ليست للبرش.
يؤمنون بفناء األرشار ال بعذابهم.

يعترب األدفنتست إيلني وايت بأنها 
رسولة الله ونبيته، ويؤمنون 

بأنها معادلة لرسل املسيح االثنا 
عرش وبأن جميع رؤاها كانت 

رسالة موجهة من السماء للبرش 
وهي تعادل قدسية أسفار الكتاب 

املقدس.

ال يؤمنون بالكهنوت، وال بالشفاعة، 
وال بكثري من األرسار الكنسية.

االنتشار يف العالم 

يربو تعداد األدفنتست اليوم 
عىل أكثر من 16 مليون شخص 

يتوزعون يف مختلف أنحاء العالم، 
ولكن تبقى الواليات املتحدة 

األمريكية مركز ثقلهم الرئييس.
ولهم معاهد الهوتية ومراكز 

وإرساليات ووسائل إعالم مختلف

منقول من منتديات أنصار االمام المهديال�صبتيون وعقيدة املجيء الثاين

قالت �صحيفة »الإندبندنت« الربيطانية، 
اإن بابا الفاتيكان فران�صي�س اأعلن اأن 

نظريتى التطور والنفجار الكبري 
العلميتني �صحيحيتان، وقال اإن »الرب 

لي�س ب�صاحر ميتلك ع�صا �صحرية«.

وقد أدىل البابا بتلك الترصيحات خالل كلمة 
ألقاها باألكاديمية البابوية للعلوم، وقال خرباء 
إنها تضع حدا »للنظريات الزائفة« حول الخلق 

والتصميم الذكى التى شجعها سلفه البابا 
بنديكيت السادس عرش.

وأوضح فرانسيس أن كال النظريتني ال تتعارضان 
مع وجود الخالق، بل أشار إال أنهما تتطلبان 

وجوده.

وقال البابا »عندما نقرأ عن الخلق ىف سفر 
التكوين، نتعرض لخطر التخيل بأن الرب كان 
ساحرا لديه عصا سحرية قادرة عىل فعل كل 

ىشء، لكن األمر ليس كذلك«. 

وأضاف أن »الرب خلق البرش وسمح لهم بالتطور 
وفقا للقوانني الداخلية التى منحها لكل منهم 

حتى يصلوا إىل مناهم... وأن نظرية االنفجار 
الكبري التى نقول اليوم إنها أصل العالم، ال 

تتعارض مع تدخل الخالق، بل تتطلب ذلك. كما 
أن التطور ىف الطبيعة ال يتعارض مع فكرة الخلق، 
ألن التطور ستطلب خلق املخلوقات التى تتطور«.

وتقول إندبندنت إنه طاملا ُعرف عن الكنيسة 
الكاثوليكية سمعتها بأنها معادية للعلم، والحدث 

األشهر ىف ذلك ما واجهه جاليليو بعدما قال إن 
األرض تدور حول الشمس.

لكن ترصيحات البابا فرانسيس كانت أكثر 
انسجاما مع العمل التقدمى للبابا بيوس الثانى 

الذى فتح البابا لفكرة التطور ورحب بنظرية 
االنفجار الكبري. وىف عام 1996، ذهب البابا يوحنا 

بولس الثانى إىل مدى أبعد وقال إن التطور أكثر 
من مجرد فرضية، وحقيقة مؤكدة بشكل فعال.
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الوهابي يا�صر برهامي ياأبى 
مغادرة كهفه املظلم في�صتنكر 
اعرتاف البابا الغام�س 
واملتاأخر جدًا بنظرية التطور، 
زاعما بجهل منقطع النظري 
ان العرتاف بها ُيعد تكذيبًا 
للقراآن والجنيل والتوراة!  

بكاء النبي �صلى اهلل عليه واآله على احل�صني  ع
عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه : 
سار مع عيل ريض الله عنه وكان 

صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى 
وهو منطلق إىل صفني فنادى عيل 
ريض الله عنه : اصرب أبا عبد الله 

اصرب أبا عبد الله بشط الفرات قلت 
: وماذا قال : دخلت عىل النبي صىل 

الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه 
تفيضان قلت : يا نبي الله أغضبك 

أحد ما شأن عيناك تفيضان قال 
: بل قام من عندي جربيل قبل 

فحدثني أن الحسني يقتل بشط 
الفرات قال : فقال : هل لك إىل أن 
أشمك من تربته قال : قلت : نعم 
فمد يده فقبض قبضة من تراب 

فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا 

الراوي:رشحبيل بن 
مدركاملحدث:أحمد شاكر - 

املصدر:مسند أحمد- الصفحة أو 
الرقم:60/2

خالصة حكم املحدث:إسناده 
صحيح

كان النبيُّ صىلَّ اللُه عليه وسلَّم 
نائًما يف بيتي فجاء الحسنُي يدرُج 

قالْت: فقَعدُت عىل الباِب فأمَسكتُه 
مخافَة أن يدُخَل فيوِقَظه قالْت: ثم 

غفلُت يف يشٍء فدبَّ فدَخل فقَعد عىل 
بطِنه قالْت: فسِمعُت نحيَب رسوِل 

اللِه صىلَّ اللُه عليه وسلَّم فجئُت 

فقلُت: يا رسوَل اللِه ما عِلمُت به 
فقال: إنما جاءني جربيُل عليه 

السالُم وهو عىل بَطني قاعٌد فقال 
تََك  يل: أتُِحبُّه ؟ فقلُت: نَعم قال: إنَّ أُمَّ

ستقتُلُه أال أُريَك الرتبَة التي يُقتَُل 
بها ؟ قال: فقلُت: بىَل قال: فرَضب 
بَجناِحه فأتاني هذه الرتبَة قالْت: 

فإذا يف يِده تربٌة حمراُء وهو يَبكي 
ويقوُل: ليَت ِشْعري َمن يَقتُلَُك بَعدي

الراوي:أم سلمة هند بنت أبي أمية 
املحدث:البوصريي - املصدر:إتحاف 

الخرية املهرة- الصفحة أو 
الرقم:238/7

خالصة حكم املحدث:سنده صحيح 

كان رسول الله صىل الله عليه وسلم 
جالسا ذات يوم يف بيتي قال ال يدخل 

عيل أحد فانتظرت فدخل الحسني 
فسمعت نشيج رسول الله صىل 

الله عليه وسلم يبكي فاطلعت فإذا 
حسني يف حجره والنبي صىل الله 

عليه وسلم يمسح جبينه وهو يبكي 
فقلت والله ما علمت حني دخل 

فقال إن جربيل عليه السالم كان 
معنا يف البيت قال أفتحبه قلت أما 
يف الدنيا فنعم قال إن أمتك ستقتل 
هذا بأرض يقال لها كربالء فتناول 

جربيل من تربتها فأراها النبي 
صىل الله عليه وسلم فلما أحيط 

بحسني حني قتل قال ما اسم هذه 
األرض قالوا كربالء فقال صدق الله 

ورسوله كرب وبالء ويف رواية صدق 
رسول الله صىل الله عليه وسلم 

أرض كرب وبالء 

الراوي:أم سلمة هند بنت أبي أمية 
املحدث:الهيثمي - املصدر:مجمع 

الزوائد- الصفحة أو الرقم:191/9
خالصة حكم املحدث:]روي[ 
بأسانيد ورجال أحدها ثقات 

روى أحمد يف مسنده - واللفظ 
له – وفضائل الصحابة ، والحاكم 
يف املستدرك ، والطرباني يف الكبري 

، وعبد بن حميد يف منتخبه ، 
والبوصريي يف االتحاف ، والهيثمي 

يف املجمع : 

رأيُت النبيَّ صىلَّ اللُه عليِه وسلََّم يف 
املناِم بنصِف النهاِر أْشعَث أْغربَ مَعُه 

قارورٌة فيها دٌم يلتَِقُطُه أو يَتَتَبَُّع 
فيها شيئًا قال : قلُت : يا رسوَل اللِه 

ما هذا قال : دُم الحسنِي وأصحاِبُه 
لم أزْل أتَتَبَُّعُه منذُ اليوِم قال عماُر 
: فَحَفْظنا ذلك اليوَم فوجدناُه ُقتَل 

ذلك اليوَم 
الراوي: عبدالله بن عباس املحدث: 
أحمد شاكر - املصدر: مسند أحمد 
- الصفحة أو الرقم: 26/4خالصة 

حكم املحدث: إسناده صحيح 

املثقفون يهاجمون ورجال الكهنوت يختبوؤون خلف اأ�صابعهم!
مقال لالإعالمي الدكتور خالد منت�صر بعنوان

»هذا هو العبقري دارون يا ف�صيلة �صيخ الأزهر«
الق�صم الأول

صّرح شيخ األزهر بأن نظرية البريطانى 
تشارلز داروين فى التطور »مضطربة«، وال 

يوجد اكتشاف واحد علمى يقينى يثبت 
أن نظريته على حق، وأنه يجب نفى تلك 

النظرية حال االرتكان إلى الدين، ووصفها 
بأنها ضد املنطق وضد العقل والدين، 

وهاجم من سماهم املتمسحين بداروين 
واتهمهم باإللحاد!! ومع احترامى الشديد 

لفضيلة شيخ األزهر فإننى أعترض على 
 ألنه لألسف 

ً
هذا الكالم جملة وتفصيال

يحتوى على الكثير من املغالطات العلمية 
التى كنت أربأ بفضيلته أن يقع فيها، وكنت 
أتمنى أن يتريث ويسأل، خاصة أن موقفه 

سُيستغل فى وزارة التربية والتعليم التى 
مازال يعشش فيها خفافيش الظالم، 

ويكفى أن أقول لشيخ األزهر: ما دمت ال 
تؤمن بنظرية التطور فيجب أال تتناول 

 أن تمنع أى 
ً
املضاد الحيوى ويجب أيضا

فرد من عائلتك من أن يتناول األنسولين 
وذلك لسبب بسيط وهو أن هذين 

الدوائين السحريين نتاج لفهم نظرية 
التطور التى صارت حقيقة علمية تثبتها 
 بعد يوم، ولوالها ما تقدم 

ً
الدالئل يوما

الطب وال علم البيولوجيا وما ظهر فرع فى 
الطب اسمه الطب التطورى يعتمد على 

مالحظات داروين، واسمح لى فضيلتك أن 

أقدم لك داروين ونظرية التطور من خالل 
بعض الخواطر التى كتبتها منذ سنوات.

، إذا 
ً
نداء إلى أى فرد يعتبر نفسه مثقفا

كنت قد قرأت جميع مسرحيات شيكسبير 
وروايات ديستوفيسكى ونجيب محفوظ 

وقصص تشيكوف ويوسف إدريس 
وحفظت كل أشعار املتنبى وطاغور 

وإليوت وجوته، فأنت ما زلت، لألسف، 
نصف مثقف بلغة هذا العصر، ألنك 
تجاهلت نظرية التطور، وإذا لم تضم 

مكتبتك كتاب »أصل األنواع« لداروين، 
فمكتبتك ما زالت مكتبة فقيرة تعانى من 

الجفاف واألنيميا حتى ولو اكتظت رفوفها 
بمئات اآلالف من املجلدات!

إنه الكتاب الصدمة، ثورة ما بين غالفين، 
ثورة كان سالحها الحبر والورق، واألهم 

سالح الفكر املتحرر من البديهيات 
املسبقة، اإلبداع الذى ال يعترف بصدق 
الفكرة إال من خالل عدد األدلة العقلية 
التى تؤيدها وتثبتها وليس من خالل عدد 
البشر الذين يعتنقونها، سالح الجسارة 

والجرأة واالقتحام من عبقرى اسمه 
تشارلز داروين.

فى 24 نوفمبر ١٨٥٩، صدر كتاب 
»أصل األنواع«، عنوان الكتاب صعب 

ومعقد »أصل األنواع، نشأة األنواع 
الحية عن طريق االنتقاء الطبيعى أو 
االحتفاظ باألعراق املفضلة فى أثناء 

الكفاح من أجل الحياة«!! عنوان 
طويل اضطر داروين إلى كتابته 
بالتفصيل وكأنه يعتذر بتوضيح 

فكرته على الغالف عما سُيحدثه من 
صدمة لعقول القراء. حجم الكتاب 
ضخم ٥١٦ صفحة، ورغم العنوان 

الطويل والحجم الضخم نفد الكتاب 
من أول يوم، ١2٥٠ نسخة تخاطفتها 

األيدى فاختفى من املكتبات. الوحيد 
الذى لم يفرح بهذا االنتشار كان 
داروين نفسه، فقد ظل أكثر من 

عشرين سنة يفكر ويتراجع ويتريث 
 ويؤخر األخرى ويسأل 

ً
ويقدم رجال

نفسه: هل أقدم على هذه املغامرة، 
هل أنشر فكرتى الصادمة وأخرج عن 
النص وأغرد خارج السرب وأشرد عن 

القطيع، وأجمع دالئلها وشواهدها 
فى كتاب؟ كان داروين طيلة هذه 

األعوام يعانى من األرق وآالم املعدة 
والصداع املزمن فى بيته الريفى 
املنعزل فى »كنت«، كان يسأل 

نفسه: »هل تستحق فكرتى كل 
هذا العناء وهذه املشقة؟«.. تركت 

دراسة الطب، ثم تركت دراسة الالهوت، 
ثم ذهبت فى مغامرة بحرية وعمرى 22 

سنة ملدة خمس سنوات على متن سفينة 
»البيجل«، يدفعنى الفضول وتستهوينى 

األجنحة واملناقير والقواقع واألصداف.

 
ً
لم يكن داروين يعلم أنه يصنع تاريخا

 من خالل هذه املناقير واألجنحة 
ً
جديدا

والحفريات!! علمته دراسة األحياء 
والحفريات أنه مهما كانت قوة العواصف 

واألعاصير فإن الكون ال بد أن يحتفظ 
بجزء من الحقيقة ولو على سبيل الذكرى 

، رغم 
ً
ولو بعد ماليين السنين. كان واثقا

عاصفة الهجوم والسخرية، من أن 
التاريخ سينصفه، وأن الكنيسة ستعتذر 
له، وأن علم البيولوجيا الجديد سيقوم 
على أكتافه وسيولد من جديد من رحم 
أفكاره الثورية، وأن كل مريض ُزرع له 

كبد أو قلب أو تم إنقاذه بدواء أو جراحة 
مدين لفكرة التطور العبقرية التى أهداها 

لكون يحارب الجديد، ويعاند التطور، 
وينت�شى ويستلذ باالستقرار، واملدهش أنه 

كتب بجانب شجرة الحياة التى اقترحها 
ورسمها فى كتابه »أنا أعتقد«، وكانت 

هذه العبارة هى كلمة السر وشفرة الخلود 
فى منهج التفكير العلمى، فهو لم يمارس 

الكهنوت ويقول أنا متأكد من خالل 

نصو�شى املقدسة، ولكنه مارس االعتقاد 
الذى يحتمل الصح والخطأ وليس الحرام 
والحالل، وكان يردد: »إننى ألرى على وجه 
 من كتابى سيسقط، 

ً
 جدا

ً
اليقين أن كثيرا

 
ً
ولكنى آمل أن يظل العمل فى مجمله باقيا
على مّرِ الزمن«، كان يعرف أن فكرته ما 
زالت تحتاج إلى كثير من التفاصيل مللء 

فجواتها.. واملدهش أن العلم ما زال فى كل 
 من التفاصيل 

ً
لحظة يهدى داروين مزيدا

التى تؤيد نظريته وتجعل منها حقيقة 
علمية فى منزلة كروية األرض ولها نفس 

املصداقية.

لكن ما الذى جعل نظريته، يا فضيلة 
الشيخ، ثورة وكتابه صدمة؟!

مالحظة من الصحيفة: من يريد فهم 
نظرية التطور والنظريات االخرى التي 

يتمسك بها امللحدون ، ويعرف في الوقت 
ذاته كيف يتم  إثبات هللا من خالل هذه 

النظريات  ذاتها فعليه بكتاب »وهم 
اإللحاد« للسيد أحمد الحسن...لتصفحه 

وقراءته مجانا عبر اإلنترنت:
www.almahdyoon.org/
arabic/documents/live/
wahmilhad
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وردت الكثري جداً من النصوص 
الروائية تدل عىل كون السيد 

أحمد الحسن عليه السالم هو 
القائم بالسيف بأمر أبيه اإلمام 

املهدي، وهو املهدي الذي يولد يف 
آخر الزمان، ومنها وصية رسول 

الله )ص( وهذا ملخصها كما 
ورد يف بحار األنوار: )... يا أبا 

الحسن، أحرض صحيفة ودواة، 
فأمىل رسول الله )ص( وصيته 

حتى انتهى إىل هذا املوضع  فقال: 
يا عيل، إنه سيكون بعدي إثنا 

عرش إماماً ومن بعدهم إثنا عرش 
مهدياً، فأنت يا عيل أول اإلثني 

عرش إماماً... وساق الحديث إىل أن 
قال: وليسلمها الحسن )ع(إىل ابنه 

م ح م د املستحفظ من آل محمد 
)ص( فذلك إثنا عرش إماماً، ثم 

يكون من بعده إثنا عرش مهدياً، 
فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل 
ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي 

اسم كاسمي واسم أبي، وهو عبد 
الله وأحمد، واالسم الثالث املهدي 

وهو أول املؤمنني(.
ومنها ما ورد عن حذيفة، قال: 

سمعت رسول الله )ص( - وذكر 
املهدي - فقال: )إنه يبايع بني 

الركن واملقام، اسمه أحمد وعبد 

الله واملهدي، فهذه أسماؤه 
ثالثتها( )الغيبة للطويس: ص299 

.).305 –
الرسول )ص( يف هذه الرواية 

يسمي املهدي )ع( ويذكر له ثالثة 
أسماء، وهي األسماء نفسها التي 

ذكرها )ص( لولد اإلمام املهدي 
)أحمد( يف رواية الوصية، كما 

تقدم.
ومنها ما ورد يف كتاب سليم 

بن قيس - تحقيق محمد باقر 
األنصاري:

يف خرب طويل ... )ثم رضب بيده 
عىل الحسني )ع( فقال: )يا 

سلمان، مهدي أمتي الذي يمأل 
األرض قسطاً وعدالً كما ملئت 
جوراً وظلماً من ولد هذا. إمام 

بن إمام، عالم بن عالم، ويص بن 
ويص، أبوه الذي يليه إمام ويص 

عالم. قال: قلت: يا نبي الله، 
املهدي أفضل أم أبوه؟ قال: أبوه 
أفضل منه. لألول مثل أجورهم 

كلهم؛ ألن الله هداهم به( )كتاب 
سليم بن قيس: ص429(.

فاملهدي بحسب هذا الحديث 
الرشيف أبوه يليه، أي يأتي بعده، 

وهو ما ينطبق عىل أحمد )ع(؛ 
ألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر 

ويطهر األرض.
ومنها ما ورد يف كتاب سليم 

بن قيس - تحقيق محمد باقر 
األنصاري:

يف رواية طويلة ... قال رسول 
الله )ص( لفاطمة )ع(: )إن لعيل 

بن أبي طالب ثمانية أرضاس 
ثواقب نوافذ، ومناقب ليست ألحد 

من الناس ... إىل أن يقول: منهم 
املهدي والذي قبله أفضل منه، 

األول خري من اآلخر؛ ألنه إمامه 
واآلخر ويص األول() كتاب سليم 

بن قيس: ص133 – 135(.
يف هذه الرواية يقول الرسول )ص( 

إن أبا املهدي )ع( أفضل منه - أي 
أفضل من املهدي - ولكننا نعلم 

من روايات أخرى أن اإلمام املهدي 
محمد بن الحسن )ع( أفضل من 

أبيه العسكري، بل أفضل من 
جميع األئمة من ذرية الحسني، 
فيتحصل أن املراد من املهدي يف 

الرواية هو أحمد املذكور يف وصية 
رسول الله )ص( والتي ذُكر فيها 

إن من أسمائه املهدي، وإليكم هذا 
الحديث عن أفضلية اإلمام املهدي 

محمد بن الحسن )ع(: عن أبي 
بصري، عن أبي عبد الله، عن آبائه 
)ع(، قال: )قال رسول الله )ص(: 

إن الله )عز وجل( اختار من 
كل شئ شيئاً، اختار من األرض 
مكة، واختار من مكة املسجد، 

واختار من املسجد املوضع الذي 
فيه الكعبة، واختار من األنعام 

إناثها، ومن الغنم الضأن، واختار 
من األيام يوم الجمعة، واختار 

من الشهور شهر رمضان، ومن 
الليايل ليلة القدر، واختار من 

الناس بني هاشم، واختارني وعلياً 
من بني هاشم، واختار مني ومن 

عيل الحسن والحسني، وتكملة 
اثني عرش إماماً من ولد الحسني 

تاسعهم باطنهم، وهو ظاهرهم، 
وهو أفضلهم، وهو قائمهم( 

)الغيبة النعماني: ص73.(.
وقد وردت يف هذا الصدد روايات 

كثرية، منها: ُسئل أبو عبد الله 
)ع(: بأي يشء يُعرف اإلمام قال: 
)بالوصية الظاهرة وبالفضل ...(
) الكايف: ج1 ص284 ح3(. وعن 

أحمد بن أبي نرص، قال: قلت 
ألبي الحسن الرضا )ع(: إذا مات 

اإلمام بم يُعرف الذي بعده؟ فقال: 
)لإلمام عالمات منها: أن يكون 

أكرب ولد أبيه، ويكون فيه الفضل 
والوصية ...() الكايف: ج1 ص284 

ح1(، وغريها الكثري.

1- السيد أحمد الحسن يحتج بالنص و الوصية

القانون الذي يُعرف به 
حجج الله يتكون من ثالث 

حلقات كما دلت آيات 
الكتاب والحديث، وهي ) 
النص أو الوصية – العلم 

– الدعوة لحاكمية الله (، 
وقد تقدم الكالم عن النص. 

أما العلم فقد ورد عن أبي 
الجارود، قال: )قلت ألبي 

جعفر)ع(: إذا مىض اإلمام 
القائم من أهل البيت، فبأي 

يشء يعرف من يجئ بعده 
؟ قال: بالهدى واإلطراق، 

وإقرار آل محمد له بالفضل، 
وال يسأل عن يشء بني 

صدفيها إال أجاب() اإلمامة 
والتبرصة: ص137(.

وقد أعلن السيد أحمد )ع( 
عن استعداده لإلجابة 

عن أي سؤال يف القرآن؛ 
ظاهراً أو باطناً، محكماً 

أو متشابهاً، ناسخاً أو 
منسوخاً، وتحدى جميع 

علماء املسلمني أن يسألوه 

أي سؤال يشاءون يف القرآن، 
وأكثر من ذلك تحداهم أن 

يجيبوا عىل سؤال واحد 
يسألهم إياه. 

هذا وقد أصدر السيد أحمد 
الحسن )ع( مجموعة من 

الكتب؛ منها )يشء من 
تفسري الفاتحة(، وكتاب 

)املتشابهات( بأربعة أجزاء، 
وهو كتاب أحكم فيه اآليات 
املتشابهة يف القرآن الكريم، 

والتوحيد، وغريها الكثري 
تجدونه يف مواقع أنصار 
اإلمام املهدي ومكتباتهم 

ومكاتبهم.
كما أن السيد أحمد الحسن 

تحدى علماء الديانات 
السماوية بأنه أعلم الجميع 

بالكتب السماوية.

2- علم السيد أحمد الحسن )ع(:

العالم اليوم بأرسه؛ بحكوماته ومفكريه ورجال الدين فيه، كل هؤالء يدعون إىل حاكمية الناس، أو الديمقراطية كما تُسمى يف عرصنا الراهن، بينما السيد أحمد 
الحسن)ع( هو الوحيد – ولن تجدوا له ثانيا – الذي يدعو لحاكمية الله ويتمسك بمبدأ أن الحاكم يجب أن يكون منصباً من الله.

3- الدعوة إىل حاكمية الله:

كالمهم نور
قال عنوان البرصي : كنت أختلف إىل مالك 

بن أنس سنني ، فلما قدم جعفر الصادق 
)ع( املدينة اختلفت إليه ، وأحببت أن آخذ 
عنه كما أخذت عن مالك ، فقال يل يوما : 
إني رجٌل مطلوٌب ومع ذلك يل أوراٌد يف كّل 

ساعٍة من آناء الليل والنهار ، فال تشغلني 
عن وردي ، وخذ عن مالك واختلْف إليه 

كما كنت تختلف إليه !.. فاغتممت من ذلك 
، وخرجت من عنده وقلت يف نفيس : لو 

تفّرس يفّ خرياً ما زجرني عن االختالف إليه 
واألخذ عنه . 

فدخلت مسجد الرسول )ص( وسّلمت 
عليه ، ثم رجعت من الغد إىل الروضة 

وصّليت فيها ركعتني ، وقلت : أسألك يا 
الله يا الله ، أن تعطف عيلّ قلب جعفر ، 

وترزقني من علمه ما أهتدي به إىل رصاطك 
املستقيم .. ورجعت إىل داري مغتّماً ولم 
أختلف إىل مالك بن أنس ، ملا أرُشب قلبي 

من حّب جعفر ، فما خرجت من داري 
إال إىل الصالة املكتوبة حتى عيل صربي ، 

فلّما ضاق صدري تنّعلت وترّديت وقصدت 
جعفرا ، وكان بعد ما صّليت العرص . 
فلما حرضت باب داره استأذنت عليه 

، فخرج خادٌم له فقال : ما حاجتك ؟.. 
فقلت : السالم عىل الرشيف ، فقال : هو 
قائٌم يف مصالّه ، فجلست بحذاء بابه ما 

لبثت إال يسريا إذ خرج خادٌم فقال : ادخل 
عىل بركة الله !.. 

فدخلت وسّلمت عليه ، فرّد السالم وقال 
: اجلس غفر الله لك ، فجلست فأطرق 

ملياً ثم رفع رأسه وقال : أبو َمن ؟.. 
قلت : أبو عبد الله ، قال : ثبّت الله كنيتك 

ووّفقك ، يا أبا عبد الله ما مسألتك ؟!.. 
فقلت يف نفيس : لو لم يكن يل من زيارته 
والتسليم غري هذا الدعاء لكان كثرياً ، ثم 
رفع رأسه ثم قال : ما مسألتك ؟.. فقلت 

: سألت الله أن يعطف قلبك عيلّ ويرزقني 
من علمك ، وأرجو أّن الله تعاىل أجابني يف 
الرشيف ما سألته ، فقال : يا أبا عبد الله 
!.. ليس العلم بالتعّلم ، إنما هو نوٌر يقع 

يف قلب َمن يريد الله تبارك وتعاىل أن يهديه 
، فإن أردت العلم فاطلب أوال يف نفسك 

حقيقة العبودية ، واطلب العلم باستعماله 
واستفهم الله يفهمك . 

قلت : يا رشيف !.. فقال : قل : يا أبا عبد 
الله ، قلت : يا أبا عبد الله !.. ما حقيقة 

العبودية ؟.. قال : ثالثة أشياء : أن ال يرى 
العبد لنفسه فيما خّوله الله ِملكاً ، ألّن 

العبيد ال يكون لهم ِملٌك ، يرون املال مال 
الله يضعونه حيث أمرهم الله به .. وال 

يدبّر العبد لنفسه تدبريا .. وجملة اشتغاله 
فيما أمره تعاىل به ونهاه عنه . 

فإذا لم يَر العبد لنفسه فيما خّوله الله 
تعاىل ُملكاً ، هان عليه اإلنفاق فيما أمره 
الله تعاىل أن ينفق فيه ، وإذا فّوض العبد 

تدبري نفسه عىل مدبّره ، هان عليه مصائب 
الدنيا ، وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعاىل 

ونهاه ، ال يتفّرغ منهما إىل املراء واملباهاة 
مع الناس .. فإذا أكرم الله العبد بهذه 

الثالثة هانت عليه الدنيا ، وإبليس والخلق ، 
وال يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً ، وال يطلب 

ما عند الناس عّزاً وعلّواً ، وال يدع أيامه 
باطالً .. فهذا أول درجة التقى ، قال الله 
تبارك وتعاىل : } تلك الدار اآلخرة نجعلها 

للذين ال يريدون علّواً يف األرض وال فساداً 
والعاقبة للمتقني { . 

قلت : يا أبا عبد الله !.. أوصني ، قال : 
أوصيك بتسعة أشياء ، فإنها وصيتي 

ملريدي الطريق إىل الله تعاىل ، والله أسأل أن 
يوّفقك الستعماله ، ثالثٌة منها يف رياضة 

النفس ، وثالثٌة منها يف الحلم ، وثالثٌة منها 
يف العلم ، فاحفظها وإياك والتهاون بها 
، ففّرغت قلبي له ، فقال : أما اللواتي يف 

الرياضة : فإياك أن تأكل ما ال تشتهيه!.. 
فإنه يورث الحماقة والبله ، وال تأكل إال 
عند الجوع ، وإذا أكلت فكل حالال وسّم 

الله ، واذكر حديث الرسول )ص( : ما مأل 
آدميٌّ وعاًء رّشاً من بطنه ، فإن كان وال بّد 
فثلٌث لطعامه وثلٌث لرشابه وثلٌث لنََفسه . 

وأما اللواتي يف الحلم : فَمن قال لك : إن 
قلت واحدًة سمعت عرشاً فقل : إن قلت 

عرشاً لم تسمع واحدة ، وَمن شتمك فقل 
له : إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله 

أن يغفر يل ، وإن كنت كاذبا فيما تقول 
، فالله أسأل أن يغفر لك ، وَمن وعدك 

بالخنى ) أي الفحش ( فعده بالنصيحة 
والرعاء . 

وأما اللواتي يف العلم : فاسأل العلماء ما 
جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنّتاً وتجربًة 

، وإياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ 
باالحتياط يف جميع ما تجد إليه سبيال !.. 

واهرب من الفتيا هربك من األسد ، وال 
تجعل رقبتك للناس جرسا ، قم عني يا أبا 

عبد الله !.. فقد نصحت لك ، وال تفسد عيلّ 
وردي ، فإني امرٌؤ ضننٌي بنفيس ، والسالم 

عىل َمن اتبع الهدى .

4

مما كتبه ال�صيد اأحمد ش 
يف �صفحته على الفي�صبوك

-السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
القصة االوىل :

نبينا محمد ص بعد معركة بدر اطلق 
االرسى الكفار مقابل فدية بسيطة 

وصلت اىل ان يُعلِّم احد هؤالء االرسى 
مجموعة من املسلمني القراءة 

والكتابة فقط،
هؤالء االرسى الذين اطلقهم الرسول 

الرحيم الكريم ومثال االنسانية 
اليؤمنون بمحمد ص بل وكانوا يف 

معركة يريدون فيها قتله والقضاء 
عليه ولكن مافعله النبي محمد ص 

هو تماما مانعرفه ونتوقعه من اخالق 
االنبياء والصالحني بل وكل من رضبوا 

امثلة عليا يف االخالق االنسانية لالقتداء 
ببعض ترصفاتهم كغاندي ومانديال.

القصة الثانية :
مالك بن نويرة التميمي من أرشاف 

العرب جاء اىل النبي محمد طائعا 
وسمع منه وآمن به ورجع اىل قومه 

وآمنوا بعد ان بلغهم بدعوة النبي 
ص فمالك ليس فقط فردا مسلما بل 

داعية كبري تسبب باسالم اعداد كبرية 
عندما دعاهم لالسالم وكان مالك 

ممن حرض بيعة الغدير وعلم ان عليا 
خليفة الله بعد رسول الله محمد ص 
وكان متدينا وثقة قومه وثقة رسول 

الله ص فواله عىل صدقات قومه 
ولهذا سلموه اموال الزكاة ليوصلها 

للنبي فلما ورد املدينة وجد النبي قد 
استشهد ولحق بربه ووجد ابا بكر قد 

جلس يف املسجد متقمصا خالفة النبي 
ولهذا اعترب اغتصاب ابي بكر للخالفة 

امرا منكرا ولم يقبل به ورجع اىل 
قومه وارجع اموال الزكاة لهم

وانشد ابياته املشهورة
فقلت خذوا أموالكم غري ناظر * وال 

خائف فيما يجيء من الغد
فان قام باألمر املخوف قائـم * منعنا 

وقلنا الدين دين محمد
واالبيات واضحة وتتضمن القصة 
كاملة فمالك يقول الدين جاء به 

محمد ص وبالتايل فالخليفة هو من 
اعلن تنصيبه محمد ص يف الغدير وهو 
عيل ابن ابي طالب ص وليس من يقوم 
باالمر املخوف العظيم من نفسه كأبي 

بكر ولهذا فانا اعيد اموال الزكاة اىل 
اصحابها وال اسلمها اىل خليفة غري 

رشعي.
فكانت ردة فعل ابي بكر ان ارسل 

خالد ابن الوليد ليقتل مالك ابن نويرة 
فلم يقاتل مالك وقومه خالدا عىل 

اعتبار انهم مسلمون فغدر بهم خالد 
وقام بأرسهم ثم قام بقتلهم وهم 
ارسى ثم اغتصب زوجة مالك ولم 

يكتفي خالد بهذا بل قام بفعل وحيش 
مقرف حيث قام بطبخ رأس مالك بن 

نويرة يف موقد النار.

االن فلننىس كل هذه القصة وليكن 
مالك ابن نويرة شخص اليؤمن بالنبي 

محمد ص وابو بكر لم يرسل خالد 
لقتله فهل هناك مربر من اي نوع 

لقتله واغتصاب زوجته وطبخ رأسه 
فقط النه لم يعطي حفنة اموال 

للحاكم )ابو بكر( وهل هناك عذر البي 
بكر لعدم محاسبة خالد عىل ترصف 

وحيش اليمت لالنسانية بصلة وهو 
قتل مالك واغتصاب زوجته وطبخ 

رأسه ؟!!!
هل حقا تؤمنون ان حاكم دولة يقوم 

قائد جيشه بقتل انسان واغتصاب 
زوجته واليحاسبه هو حاكم عادل ؟!!!

هل حقا تؤمنون ان دين خالد وابي 
بكر هو دين محمد ص نفسه الذي 

اطلق ارسى الكفار؟!!!
ماكتبته ليس فيه شتائم والسباب 

والتجاوز عىل احد ولهذا فانا انتظر 
اجابات مؤدبة اما الرصاخ والشتائم 

فأعلموا انها لن ترقع دينكم ولن 
تخفف آالمكم بل ستكون دليال واضحا 

عىل ارتباككم.

https://www.youtube.com/
watch?v=RfXfZTOgodA

https://www.youtube.com/
watch?v=Pkb5KlS5YK8
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www.facebook.com/
Ahmed.Alhasan.10313

-السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
هذا رابط لقراءة كتاب وهم االلحاد مجانا

http://www.almahdyoon.org/arabic/
documents/live/wahmilhad
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أ- الرؤيا الصادقة: 
شاهد مئات األشخاص مئات الرؤى 
بأهل البيت خصوصاً، كلها تخربهم 
بأن السيد أحمد الحسن صادق يف ما 
يدعيه، والكثري من هؤالء األشخاص 

ممن لم يدخلوا يف الدعوة املباركة، 
عىل الرغم من أن الدليل قد أخذ 

بأعناقهم ؟! ولكن ال غرابة فقد ورد 
إن هذا األمر ال يثبت عليه إال من أخذ 

الله ميثاقه يف الذر األول.
علماً أن األشخاص املشار إليهم من 

مناطق مختلفة، ومدن متعددة، 
فلم يسبق أن التقوا أو تعارفوا بأية 

صورة من الصور، بل إن الكثري منهم 
كانت الرؤيا سبباً يف دخوله إىل الدعوة 
املباركة. وكل ذلك يدل عىل أن مسألة 

الرؤى لم تكن مصطنعة.
وبشأن األدلة عىل حجية الرؤيا، أقول: 

قد وردت بهذا الخصوص الكثري من 
اآليات القرآنية الكريمة، والكثري من 

األحاديث عن أهل البيت )ع(.
فمن اآليات رؤيا إبراهيم )ع( بشأن 

ذبح ولده إسماعيل  )ع(﴿يَا بُنَيَّ 
إِنِّي أََرى يِف اْلَمنَاِم أَنِّي أَذْبَُحَك﴾، 

أما األحاديث فقد ورد منها الكثري، 
وحسبك أن تراجع كتاب )دار السالم( 

للمريزا النوري، لتجد العرشات من 
الروايات الواردة عن أهل البيت )ع(.

وال يسعني يف هذه الُعجالة سوى 
االكتفاء بإيراد جملة من األحاديث 

كما يأتي:  

عن الرضا )ع(، قال: )حدثني أبي، 
عن جدي، عن أبيه، إن رسول الله 
)ص( قال: من رآني يف منامه فقد 

رآني؛ ألن الشيطان ال يتمثل يف 
صورتي، وال صورة أحد من أوصيائي، 

وال يف صورة أحد من شيعتهم. وإن 
الرؤيا الصادقة جزء من سبعني 

جزء من النبوة( )دار السالم: ج4 
ص272.(.

وعن رسول الله )ص(: )ال نبوة بعدي 
إال املبرشات، قيل: يا رسول الله، وما 

املبرشات؟ قال: الرؤيا الصالحة( 
)بحار األنوار: ج58 ص193.(.
وعن الصادق )ع(: )رأي ورؤيا 

املؤمن يف آخر الزمان عىل سبعني 
جزء من أجزاء النبوة( )دار السالم: 

ج1 ص18(. أخرياً البد من التنبيه 
عىل إننا ال نقول بحجية الرؤيا يف 

األخذ بالعقائد أو الفروع، فهذه البد 
من النص فيها، بل نقول إن الرؤيا 

حجة يف تشخيص املصداق فقط. 
وبكلمة أخرى نحن نثبت كون السيد 
أحمد الحسن عليه السالم حجة من 

حجج الله بالنص وهو الوصية، 
ولكن تشخيص املصداق، أي كون 
أحمد املذكور يف وصية رسول الله 

صىل الله عليه وآله هو السيد أحمد 
الحسن، هذا األمر تكون الرؤيا ومثلها 

االستخارة، وغريهما من األدلة حجة 
فيه.

ب- اإلستخارة:
من طرق معرفة الغيب؛ االستخارة، 

وعليها سرية املترشعة منذ أبعد 
العهود، وسرية املترشعة حجة لديهم 

كما هو معلوم. هذا وقد وردت 
أحاديث كثرية عن أهل البيت )ع( 

بشأن االستخارة، إليكم البعض منها: 
عن أبي عبد الله )ع(: )صل ركعتني 

واستخر الله، فو الله ما استخار 
الله مسلم إال خار له البتة( )وسائل 
الشيعة )آل البيت(: ج8 ص63، باب 
صالة االستخارة(. وعنه )ع(: )من 

استخار الله راضياً بما صنع خار الله 
له حتماً( )وسائل الشيعة )آل البيت(: 

ج8 ص63، باب صالة االستخارة.(.

5- املباهلة 
وقسم الرباءة: 

بعد أن أعرض فقهاء الديانات الثالث 
عن مناظرة السيد أحمد )ع(، دعاهم 

إىل مباهلته، اقتداء بسرية جده 
املصطفى )ص( مع نصارى نجران. 

وعىل الرغم من موقفهم املعاند يف 
تكذيبه، وتخذيل الناس عن إتباعه، إال 

أنهم أحجموا عن مباهلته. ولو أنهم 
كانوا موقنني من كذبه كما يتبجحون 

لكانوا رأوا يف طلب املباهلة فرصة 
ذهبية للقضاء عليه، ولم يكتف 

السيد أحمد بطلب مباهلة علماء 

الشيعة وحدهم، بل أصدر بياناً يطلب 
فيه مباهلة جميع علماء الديانات 

السماوية؛ اليهود، والنصارى، 
واملسلمني. 

6- الكرامات 
واملعاجز: 

لم يرتك السيد أحمد الحسن )ع( باباً 
لم يطرقه، ولم يرتك حجة ملحتج، 

وال عذر ملعتذر، ومن بني األدلة التي 
جاء بها؛ اإلتيان باملعجزة فيما لو 

طلبوها منه. عىل أن يحددوا معجزة 
من معاجز األنبياء املذكورة يف القرآن، 

واشرتط أن يكون األمر علنياً، وأن 
تحرض وسائل اإلعالم والناس. علماً 
إن السيد أحمد الحسن عليه السالم 

لم يعرض عليهم اإلتيان باملعجزة 
ابتداًء، بل هم من طلبها منه، ونزوالً 
عند طلبهم أجابهم، ولكنهم بعد أن 

ُوجهوا باملوافقة نكصوا عن طلبهم !
وعىل أية حال فقد صدرت عن السيد 

أحمد كثري من الكرامات واملعاجز 
التي يعرفها أنصار الله، وهم عىل 

استعداد للقسم بأغلظ األيمان - ملن 
يطلب الحق- عىل وقوعها، ويوجد 

بعضها مسجالً يف مواقعنا. 

قضية القائم من ألفها إىل يائها قضية 
غيب، وقد ورد عن أهل البيت )ع( يف 
تفسري قوله تعاىل من سورة البقرة: 

﴿ألم ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َريَْب ِفيِه ُهًدى 
لِّْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباْلَغيِْب َويُِقيُموَن 

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن(، إن  الَة َوِممَّ الصَّ
الغيب هو القائم. أخرج الشيخ الصدوق 

عن داود ابن كثري الرقي، عن أبي عبد 
الله عليه السالم يف قول الله عز وجل 

»هدى للمتقني الذين يؤمنون بالغيب« 
قال: )من أقر بقيام القائم عليه السالم 

أنه حق() كمال الدين وتمام النعمة - 
الشيخ الصدوق - ص 17.(.

وعن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت 
الصادق جعفر بن محمد عليهما 

السالم عن قول الله عزو جل »ألم ذلك 
الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الذين 

يؤمنون بالغيب« فقال: )املتقون شيعة 
عيل عليه السالم والغيب فهو الحجة 

الغائب() كمال الدين وتمام النعمة - 
الشيخ الصدوق - ص 18(.

واالستدالل عىل الغيب ال طريق له سوى 
بالعودة إىل الله واسرتشاده، فهو دليل 

املتحريين.
والدليل الغيبي أو امللكوتي له مصاديق 
متعددة، نقترص منها هنا عىل؛ الرؤيا، 

واالستخارة

4- الدعوة اليمانية
 مؤيدة بامللكوت
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بدأت الحرب عىل خلفاء الله 
سبحانه وتعاىل منذ خلق الله ادم 

عليه السالم . ادم الذي يمثل خليفة 
الله يف أرضه )َوإِذْ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة 

إِنِّي َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة َقالُوا 
أَتَْجَعُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك 
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدُِّس  الدِّ

َلَك َقاَل إِنِّي أَْعَلُم َما اَل تَْعَلُموَن(
البقرة )30( وأول من أعلن الحرب 

عىل أول خليفة لله يف أرضه هو 
ابليس لعنه الله ابليس الذي كان 

قبل ادم طاووس املالئكة . ابليس 
الذي كان يطيل الصالة ويكثر 
العبادة ابليس الذي كان يطيل 

السجود )إِذْ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة إِنِّي 
ا ِمْن ِطنٍي( ص )71(  َخاِلٌق برََشً

يْتُُه َونََفْخُت ِفيِه ِمْن  )َفِإذَا َسوَّ
ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن(ص )72( 

)َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن( 
ص )73( )إاِلَّ إِبِْليَس اْستَْكرَبَ َوَكاَن 

ِمَن اْلَكاِفِريَن(ص )74( )َقاَل يَا 
إِبِْليُس َما َمنََعَك أَْن تَْسُجَد ِلَما َخَلْقُت 

ِبيََديَّ أَْستَْكرَبَْت أَْم ُكنَْت ِمَن اْلَعاِلنَي(
ص )75( )َقاَل أَنَا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقتَِني 

ِمْن نَاٍر َوَخَلْقتَُه ِمْن ِطنٍي( )76(  هذا 
هو أول اعرتاض )إنا خري منه( وهذا 
أول معرتض وهو ابليس عليه اللعنة 
عىل أول خليفة لله يف األرض وبدأت 

الحرب من قبل ابليس لعنه الله ألدم  
والتوعد إلغواء ذريته )َقاَل َفِبِعزَِّتَك 

أَلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي( ص )82( )إاِلَّ 
ِعبَاَدَك ِمنُْهُم اْلُمْخَلِصنَي( ص )83( 

. والذي حدث أن الكثري من بني 
ادم هم ممن اتبع ابليس لعنه الله 

فتحول االعرتاض والحرب عىل 
خلفاء الله بعد ادم عليه السالم من 

ابليس لعنه الله إىل ابليس وأتباعه 
فكلما بعث الله نبيا أال وواجهه 
أتباع ابليس بالتكذيب والحرب 

ومحاولة صد الناس عنه وقتله 
والقران الكريم يذكر قصص األنبياء 
عليهم السالم وما واجهوه من أتباع 
ابليس لعنه الله . وكانوا أكثرهم أن 
لم يكن جلهم يدعون التدين وكثرة 
العبادة كما كان معلمهم لعنه الله 
قبل ادم عليه السالم . حتى وصل 

األمر إىل رسول الله محمد صىل الله 
عليه واله وسلم حيث كان يف زمن 

مبعثه الرشيف من يدعون الدين 
ويكثرون الصالة ويأمرون الناس 

بإتباعهم وهم أحبار اليهود. وكانت 
الناس عاكفة عىل عبادة األصنام. 

األصنام التي صنعوها بأيديهم من 
الحجارة والتمر والخشب األصنام 

التي تعصبت لها قريش وقاتلوا من 
اجلها وقتلوا ودخلوا جهنم بسببها 

. فكان أول من اعرتض وحارب 
الرسول صىل الله عليه واله هم 

أحبار اليهود وعبده األصنام . فشاء 
الله سبحانه أن يتم نوره وان ينرص 

دينه ونبيه صىل الله عليه واله 
وسلم ولم يبقى لألصنام التي تعبد 

من دون الله وجود يف الكعبة . ولكن 
بقيت يف نفوس املنافقني الذين ال 

يريدون تنصيب الله بل يريدون أن 
ينصبوا بما تهوى انسفهم. لكنهم 

ال يستطيعون الترصيح بعبادة 
األصنام وإعادتها من جديد ألنها 

لم تكن أن تقبل بصورها التي 
كانت عليها قبل اإلسالم والتي هي 

الحجارة والتمر والخشب. وبقي 
الحال حتى ليلة وفاة رسول الله 
صىل الله عليه واله وسلم عندما 

حني دعى بالكتف والدواة ليويص 
وصيته الوصية التي تعصم األمة 

من الضالل والتي أراد بها أن يخرب 
األمة بأوصيائه أي الخلفاء املنصبني 
من الله من بعده عنها ظهر املخفي 

وبان النفاق وتحرك جند ابليس 
الذي كانوا يظهرون الدين ويخفون 

النفاق والرشك  ونطق لعنه الله 
عىل ألسنتهم واعرتضوا كما نطق 

واعرتض عىل ادم عليه السالم 
وقالوا عن رسول الله ما قالوا . فما 

أن تويف الرسول األعظم صىل الله 
عليه واله وسلم انقلب الناس عىل 
ٌد إاِلَّ  أعقابهم اال القليل ) َوَما ُمَحمَّ

َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقبِْلِه الرُُّسُل أََفِإْن 
َماَت أَْو ُقِتَل انَْقَلبْتُْم َعىَل أَْعَقاِبُكْم 
َوَمْن يَنَْقِلْب َعىَل َعِقبَيِْه َفَلْن يرَُضَّ 

اِكِريَن(  اللََّه َشيْئًا َوَسيَْجِزي اللَُّه الشَّ
آل عمران )144( وعادت إىل أتباع 

األهواء ورفض حاكمية الله وكان 
هذا يف السقيفة األوىل التي غصب 

فيها حق خليفة آخر 
من خلفاء الله وهو 

عيل عليه السالم 
وكذلك كان األمر مع 
الحسن عليه السالم 
حتى وصل األمر إىل 
اإلمام الحسني عليه 

السالم األمام املنصب 
من الله فاعد ابليس 

عليه العدة وجند جنده 
واستنفر كل طاقاته 
ملواجهة خليفة الله 

الحسني عليه السالم 
. فمنهم من أمرهم 

عليه اللعنة بقتل 
الحسني ومنهم من 

أمرهم باإلفتاء بقتله 
عليه السالم ومنهم من اتبعه عليه 
اللعنة بخذالن الحسني وعدم نرصة 

خليفة الله أال القليل من الناس ممن 
لم يقع يف حبائل الشيطان وهم 

أصحاب الحسني عليه السالم الذين 
لم يخدعهم الشيطان واختاروا 
طريق الحق وواجهوا الباطل . 

السالم عىل الحسني خليفة الله يف 
أرضه وعىل عيل ابن الحسني وعىل 

أصحاب الحسني أنصار حاكمية الله 
الذين بذلوا مهجهم دون خليفة الله 

. والحمد لله رب العاملني والصالة 
والسالم عىل محمد وال محمد األئمة 

واملهديني وسلم تسليما 

محمد الجبوري

قتل احل�صني هي حرب على التن�صيب الإلهي من قبل اأتباع ابلي�س لعنه اهلل

وقفة مع موقف احلر
أقبَل الحرُّ حتّى وقَف مَن النّاِس موقفاً، ومَعه رجٌل 

من قوِمه يُقاُل له : ُقّرُة بُن َقيٍْس ، فقاَل : يا ُقّرُة هل 
سقيَت فرَسَك اليوَم ؟ قاَل : ال، قاَل : فما تُريُد أن 

تَسِقيَه ؟ قاَل ُقّرُة : فظننُت والّلِه أنّه يُريد أَن يَتنّحى 
فال يشهَد القتاَل ، ويكرُه أن أَراه حنَي يَصنُع ذلَك ، 

فقلُت له : لم أسِقه وأَنا منطلق فأسقيه ، فاعتزَل ذلَك 
املكان اّلذي كاَن فيه ، فو الّلِه لوأَنّه أْطَلَعني عىل اّلذي 

يُريُد لخرجُت مَعه إىِل الحسني بِن عيلٍّ عليه الّسالُم ؛ 
فأخذَ يَدنو مَن الحسني قليالً قليالً،فقاَل له املهاجُر 
بُن أوٍس : ما تُريُد يا ابَن يزيَد، أتريُد أن تَحمَل ؟ فلم 

يُجبْه وأَخذَُه مثُل األْفَكِل - وهي الرِّعدُة - فقاَل 
له املهاجُر: إِّن أْمَرَك َلُمريٌب ، واللهِّ ما رأيُت منَك يف 

موقٍف قطُّ مثَل هذا ، ولوقيَل يل : َمْن أشجُع أَهِل 
الكوِفة ما َعَدْوتَُك ، فما هذا اّلذي أرى منَك ؟! فقاَل 
ُ نفيس بنَي الجنَِّة والنّاِر، فو  : إِنِّي والّله أُخريِّ له الحرُّ

الّلِه ال أختاُر عىل الجنِّة شيئاً ولو ُقطًّْعُت وُحرِّْقت.
يف زمن حسني العرص املهدي ع واليماني صاحب 
راية الهدى مطلقا زمن االمتحان اآلخري بعد دهر 

طويل من االنتظار والتعهد بنرصة املهدي والوقوف 

اىل جانبه وعدم تكرارا خطأ اهل الكوفة األول كل 
مكلف اليوم يمر بنفس حال ومخاض الحر فعليه ان 
يرتعد ويخري نفسه بني الجنة والنار وما عىل االنسان 

سوى االختيار ..واختيار االحرار والشجعان دائما 
كالحر اشجع اهل الكوفة اختيار الجنة والجنة خليفة 
الله ع .. ورغم كل الرضائب ومرارة الحق وثقله وقتل 

الشخصيات واالبدان ورغم انوف الطغاة اليبدلوا 
تبديال .

الشيخ عارف الحلي
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واحة األدب الرسالي

بعد مقتل اإلمام الحسين )ع( وأهل بيتُه 
)ع( واصحابُه بقيت األجساد مطروحة 

ثالثة أيام على رمضاء كربالء. فلما 

ارتحل عسكر ابن سعد وساروا بالسبايا 
والرؤوس .

نزل بنوا أسد في ارض كربالء ، في مكان 
قريب من املعركة وبنوا بيوتهم ونصبوا 
خيامهم وقاموا برعاية مواشيهم . وعند 

 لجلب 
ُ
حاجتهم لشرب املاء ذهبت النسوة

املاء إلى رجالٌهن وليسقين مواشيهن . فعند 
وصولهن إلى الفرات ليجلبن املاء من 

املشرعة ، أردن التوجه إلى الخيام فمررن 
على املعركة فإذا ُهن يشاهدن الجثث 

 من الفرات ومتناثرة في 
َ
على املسناة قريبا

رمضاء كربالء فأخذن يلطمن على الخدود 
 الحسين 

ُ
ويتصارخن وقلن هذِه وهللا جثث

واهُل بيتُه واصحابُه .
ثم رجعت النسوة إلى البيوت صارخات 
من هوُل ما رأين من الجثث املذبوحة .

فهرع الرجال من بيوتهم من شدة صراخ 
النساء فسألوهن ماذا حدث ! ماذا 

جرى!؟
فأجابت النساء : لقد شاهدنا ُجثث أهل 

بيت النبوة . شاهدنا جثة الحسين وُجثث 
أهل بيتِه واصحاُبه.
فقال شيخُ العشيرة

 وهللا من عبيد هللا بن 
ُ

الشيخ: أنا نخاف
زياد تصبُحنا خيولهم وينهبونا أو يقتلوا 

احُدنا.
م الجبن والخوف فو 

ُ
النساء:بان عليك

هللا نذهُب نحُن لدفن األجساد وال نترُك 
 على األرض .

ً
الحسين مرميا

ْ أيها النساء. ال وهللا ما 
ِِ

الشيخ :ارجعِن
 والخوف من شيُمنا فنحن في خدمة 

ُ
الجبن

الحسين . هيـــــــــــا .هيـــــــــــا احملوا الفؤوس 
 
ً
لحفر القبور ودفن األجساد ولنضع عينا

على طريق الكوفة ولنتولى دفنهم .
الراوي :فتجمع بنو أسد قرب األجساد 
الطواهر الزواكي . حول جسد الحسين 

واهُل بيتِه واصحاُبه وهم يبكون من هول 
املصيبة فبركوا على الجثث لينظروا ما 
حل بها وهي بال رؤوس وقد ُسلبت عليها 

.
ً
فناداهم الشيخ قائال

الشيخ:هيا تعالوا . اقتربوا لحمِل هذه 
ة .

ُ
الجث

الراوي:فاجتمعوا كلهم لحمل الجثة فلم 
 من أعضائها 

ُ
يستطيعوا تحريك عضوا

 
ُ
.وفي هذِه اإلثناء جاء الرجُل يركُض خائفا
 جوادُه 

ُ
 راكبا

ُ
 ملثما

ُ
ويقول لهم ان شخصا

 نحونا .
ُ
جاء متجها

الشيخ :يا إخوتي وأبنائي اختبئوا وراء 
األشجار لننظر من القادم . هيا اختبئوا.
الراوي :فجاء اإلعرابي على متنِ  جواده 

وقد ضيق لثامُه واتجه نحو الجثث . إلى 
جثة الحسين وجثث أهل بيته ونزل عن 
 
ُ
 نحو األجساد وهو منحنيا

ُ
جواده متجها

كهيئة الراكع حتى وصل إلى إحدى الجثث 
ورمى بنفسِه على الجسد فجعل يشمُه 

 أخرى . وقد ُبــــــــــــــــــــــل لثامُه 
ً
 ويقبلُه تارة

ً
تارة

بالدموع.
الراوي: فتقدم بنوا أسد نحو اإلعرابي 

وقال لهم شيخُهم .
الشيخ :تقدموا نحو هذا الرُجل .

االمام : أيها املسلمون ما وقوفكم حول 
هذِه الجثث .

الشيخ :يا أخا العرب جئنا لنتفرج عليها .
االمام :ال وهللا ما كان هذا قصدكم .

طلعك 
ُ
الشيخ :نعم يا أخا العرب . أالن ن

على ما في صدورنا . لقد أتينا لدفن جسد 
اإلمام الحسين فلم نستطع تحريك عضو 

من أعضائه ثم اجتهدنا لدفن أهل بيته 
وما فينا من يعرف من هذا ومن ذاك وهم 

 بال رؤوس .
ً

كما ترى جثث
الراوي :بعد ذلك قام اإلمام )ع( فخط 
 في األرض وُهم ينظرون اليِه ماذا 

ُ
خطا

يفعل وقال لهم اإلمام .

االمام :احفروا ها هنــــــــــــــــــــــــا
الشيخ :هيا يا أصحابي احفروا حفرٍة 

وافعلوا ما يأمركم به هذا اإلعرابي .
الراوي :فقام بنو أسد يحفرون الحفر 

ليدفنوا بها أصحاب الحسين .وعند إكمال 
 

ً
عملهم أمرهم اإلمام )ع( بوضع نيف

وسبعين من أصحاب اإلمام الحسين في 
هذه الحفرة فقام بنوا أسد بجمع الجثث 

ووضعوها في الحفرة .
ثم أمرهم بحفر حفرة ثانية وهو يبكي 

 فقاموا بحفر الحفرة الثانية 
ً
بكاٍء شديدا

 ألمر اإلمام ثم جمعوا إحدى 
ُ
امتثاال

وعشرون جثة وهي مقطعة ووضعوها 
في الحفرة . وبعدها أمرهم اإلمام )ع( 

بأن يهيلوا التراب على الحفرتين فأخذوا 
يهيلون التراب ببكاٍء وعويل .ثم جلس 

اإلمام بقرب جسد اإلمام الحسين )ع( 
وهو يبكي وقد انحنى عليِه ثم أمرهم اإلمام 
 لجسد اإلمام الحسين 

ُ
بأن يشقوا ضريحا

مما يلي الرأس الشريف ففعلوا وقاموا 
يحفرون الحفرة والبكاء يعلو بينهم . وبعد 
ذلك قام اإلمام ليحمل جسد أبيه فأقبل 
عليه الشيخ واصحابُه ليساعدوه في حمل 

الجسد . فقال اإلمام بخضوْع وخشوع .
االمام :إنا أكفيكم أمره .

الشيخ :يا أخا العرب كيف تكفينا أمره 
 من 

ُ
وكلنا اجتهدنا على إن نحرك عضوا

أعضائه فلم نقدر عليه .
االمام :إن معي من يعينني عليه .

الراوي :وقبل إن يحمل جسد أبيه 
الحسين قال لبني أسد .
االمام :ائتوني بحصيرة .

الشيخ : يا أصحابي احضروا الحصيرة . 
يا أخا العرب ماذا تصنع بالحصيرة !

االمام :اجمُع عليها أوصال جسد أبي عبد 
هللا الحسين .

الراوي :عندها ذهب بنو أسد لجلب 
الحصيرة إلى اإلمام السجاد )ع( ليجمع 

عليها أوصال ابيه املقطعة . وعندما 
جلبوا الحصيرة قام اإلمام بجمع أوصال 

اإلمام الحسين )ع( املقطعة من هنا 
وهناك ووضعها على الحصيرة .

ثم قام اإلمام وحمل الجسد الطاهر 
ووضعُه على الحصيرة ثم حمل الحصيرة 
وفيها الجسد املقطع إلى مستودع القبر .

الراوي :فعندما نزل اإلمام السجاد)ع( 
إلى القبر بقي فترة طويلة فقام إليه الشيخ 
ينظر إليه ماذا يفعل هذا الرجل فوجدُه 

 خدُه على نحر أبي عبد هللا الحسين 
ً
واضعا

وهو يبكي ويقول ) بسم هللا وباهلل طوبى 
ألرض تضمنت جسدك الشريف أما الدنيا 

فبعدك ُمظلمة وأما اآلخرة فبنوِر وجهك 
ُمشرقة ، أما ُحزني فســـــــــــــــرمد وأما ليلي 

فمسهد حتى يختاُر هللا لي دارك التي أنت 
فيها ُمقيم(.

 فمُه على نحر أبيه 
ً
بينما اإلمام واضعا

 يخرُج من منحر 
َ

الحسين فإذا سمع صوت
الحسين ) ولدي علي وسد رضيعي على 
صدري( بعد ذلك نهض اإلمام السجاد 

وحمل الطفل الرضيع ووضع منحرُه على 
منحر أبيه وصدرُه على صدر أبيه.

 في 
ُ

الراوي :ثم قام اإلمام )ع( وهو يبحث
األرض . فقال لُه الشيخ

الشيخ :عن ماذا تبحث يا أخا العرب .
االمام :ابحث عن خنصر أبي عبد هللا 

الحسين .
الراوي :بعد ذلك قام اإلمام السجاد 

وأهال التراب على جسد أبيه الحسين 
 األرض ال يقوى على 

ُ
 مفترشا

ُ
وهو باكيا

حمل جسمُه النحيف .ثم أهل التراب على 
جسد املولى أبي عبد هللا . وعندما أكملوا 
دفن الجسد الطاهر . جلس اإلمام قرب 

القبر وكتب ب أصبعُه الشريف ) هذا قبُر 
الحسين بنعلي بن أبي طالب املذبوح بأ 

 غريبا(ثم التفت إلى 
ً
رض كربالء عطشانا

بني أسد وسألهم .
االمام :يا بنو أسد هل بقي احد .

الشيخ :نعم يا أخا العرب بقي بطَل على 
املسناة كلما رفعنا منُه جانب سقط 
الجانب األخر. لكثرة ضربُ  السيوف 

وطعُن الرماح .
الراوي :فذهب اإلمام إليه فلما وصل إلى 

ه .
ُ
جسِد عمه العباس انكب عليه يقبل

االمام :ياقمر بني هاشم على الدنيا بعدك 
العفى .

الراوي :وافترش اإلمام جسد عمُه العباس 
ثم صاح .

 لترى ما حل بنا 
ً
اإلمام :عماه ليتك حاضرا

.يا بنوا أسد احفروا حفرة هنا .
الراوي :فقام بنو أسد بحفر القبر لجسد 

العباس قمر العشيرة .
ثم قام اإلمام برفع الجسد الطاهر ليضعُه 

في قبره ثم نزل إلى القبر واخذ يبكي على 
جسد عمُه أبو الفضل بعدها نهض اإلمام 

)ع( واخذ الكفينووضعهما مع الجسد 
الطاهر .ثم أمرهم اإلمام بأن يهيلوا التراب 

على الجسد الطاهر ألبي الفضل.
.
ُ
االمام:أهيلوا التراب جزاكم هللا خيرا

الراوي :ثم قام اإلمام محني الظهر وبنوا 

أسد ال يعرفون من هو واتجه نحو القبور 
وهو يبكي وبني أسد ينظرون اليِه ما يصنع 

هذا الرجل.
ثم أراد اإلمام )ع( إن يتوجه إلى الشام 

فقال إليه الشيخ .
الشيخ :يا أخا العرب نقسم عليك باهلل 

وأصحاب القبور هال عرفتنا بنفسك .
 بن علي بن أبي 

ُ
االمام :انا علُي بن الحسين

طالب .
االمام :قوموا معي ألعرفكم بأصحاب 

القبور . هذا) قبر الحسين بن علي وعلي 
األكبر والطفل الرضيع( . وهذا ) قبر حبيب 
بن مظاهر (.وتلك )قبور أصحاب الحسين 

اللذين ضحوا في كربالء (. وذاك )قبُر أبي 
الفضل العباس حامل لواء الحسين( .
الراوي : واخذ بنو أسد راكعين باكين 
على ما حصل بأهل بيت النبوة واخذ 

الشيخ يقبل اإلمام وُيعزيه بما أصابهم من 
مصيبة .

وبعد ذلك ودعهم اإلمام )ع( واخذوا 
يسلمون عليه ويودعونه .

ثم ركب اإلمام جواده واتجه إلى عمته 
زينب . أما بني أسد فقاموا ورجعوا والى 

خيامهم

دفن �صهداء كربالء

 ما قامت عليه شعائُر
َ

يف القلب أنت و يف الضمائر حارُض     ال محض

 به داَر الزماُن الدائُر
ً
 يومك يف الورى              خطبا

َ
ما كان يوٌم مثل

 الفجيعِة أو يعرُب شاعُر
َ

ال يستطيُع إذا اراَد معرٌب                   وصف

     تدعو و ليَس يجيُب صوتَك نارُص
ً
 مرضجا

َ
لهفي عليك و قد سقطت

    أضحت تدوُس عىل الحسنِي حوافُر!
ً
فاعجب لخطب الدنِي و الدنيا معا

 عيوُن الحاسدنَي بنوركم           و الشمُس ال يرنو اليها الناظُر
ْ

عميت

راموا بها إطفاَء دنِي محمٍد                 حتى يعوَد بها النظاُم الجائُر

ُم فاجٌر أو كافُر
ّ

 رشوِرها                  كيما ُيحك
ُ

 بقتلك داجيات
ْ

عادت

إن كان ذنٌب للرجاِل فما الذي             قد كاَن أبداُه الرضيُع القارُص

ما يوُم المصائِب عارُش
ّ
 عاشوراُء اال باالىس                   لكن

َّ
ما هل

*********

وجَه القباحِة يا يزيُد حملتُه                 لكنَّ وجَه أيب الشهادِة نارُض

 السيِل لعناِت الورى           ترتى عليَك و لم تزل تتكاثُر
َ

تنَصبُّ مثل

 طوٌد قاهُر
َ

إيٍه أبا الطفِل الرضيِع فكم هوى          يف بعِض ما القيت

 فيه تحارُص
َ

 إذ ترى           رَجح الجيوِش و أنت
ً
 و اتزانا

ً
تزداُد بأسا

                 لم يعطِه ماٍض لهم أو حارُض
ً
 خالدا

ً
 للثواِر درسا

َ
أعطيت

 رمٌز باهُر
َ

موا             منك الخطى و أنت
ّ
فرتّسموا تلك الخطى و تعل

 يجُئ مثلك آخُر ؟
َ

           أخرى ... و كيف
ً

لم تسمِح الدنيا بمثلك مرة

 الحسنِي و ليَس يوجُد ثائُر
َ

َم الزماُن فليَس يولُد آخٌر               مثل
ُ

عق

ها ... المتناثُر
ُ
 أمٍة                حتى تجمعها شمل

َ
 جاهلية

َ
قد ردَّ ردة

******

يا سيدي أيُّ الشهادة و الفدى        كانت سواَك عىل الزماِن تفاخُر

          حتى كأنك أنت أنت الحارُض
ً

 طرية
ُ

طوِت الزماَن وما تزال

        و عالَم كاَن الجرُح فيَك يكابُر؟
ً
 نازفا

ً
 جرحا

َ
لكن ... عالَم أرقت

هذي جموُع الزائرنَي كأنها          موُج المحيِط يهبُّ و هو الهادُر

 نهِجَك سار فيها السائُر
ُ

 نهجَك نهُجها      و خالف
ُ

تنعاَك و يه خالف

ها                   فأليِّ شٍئ قد أتاَك الزائُر ؟!
ُّ

 لواَء القاتلني أكف
ْ

ت
َ
حَمل

موا            هذا الذي قد كنت منه تحاذُر
ّ
الحكُم للطاغوِت صاَر و سل

ك غرُي من نرَص الذي         قد كنت تعطي ألجلِه و تغامُر
ّ
ال ينرصن

يوُم الحسين عليه السالم

نوفل الرياحي

للشاعر السيد عبد الزهرة البطاط
هذي دماك على فمي تتكلم****ماذا يقول الشعر ان نطق الدم

م
ّ
هتفت ولالصفاد في اليد رنة****والسوط في ظهر الضعيف ُيحك

هل في النفوس بقية من عزة****تغلي وتغضب ان انفا يرغم

أتعرت االعراب عن عاداتها****وعفت كرامتها فال تتظلم

أفتترت�شي ذل الحياة وفي الورى **** لبني علي ألف حق يهضم

ام ترتجي عدال وهذا بيتها****بين الذئاب موزع ومقسم

هللا اكبر ال حياة آلمة ****ان لم ترق فيها املدامع والدم

قل للدماء وقد اريقت عنوة****ال طاب بعدك مشرب او  مطعم

خطي لهذا الجيل اروع صفحة ****توحى العزيمة للشباب وتلهم

دوي بقلب املستكين وجلجلي****صوتا يريع الظاملين ويلجم

وتفجري حمما على مستعبد****بمصير شعب بائس يتحكم

عذري اليك ابا علي ان يكن****يدمي جراحك صوتي املتبرم

الشعب شعبك ياحسين وان يكن****فيه العتاة الظاملين تحكموا

والقوم قومك ياحسين وان يكن****عن نهج شرعتك القويمه قد 

عموا

جاءت تبث لك الشكاة شريعة****لسوى ابيها الحر ال تتظلم

فظنت على املهماز يقرع جنبها****وعلى السياط على قفاها تصدم

زعم الدخيل بأن قومك معشر****همج سوى لغة العصا لم يفهموا

ياسائرين الى الطفوف تطهروا****واذا وصلتم كربالء فاحرموا

هذي الهياكل هل عرفت مصيرها****لو كان تقذف بالحجار وترجم

ماذا على شاطي الفرات مصارع****تجثوا املالئك حولهن وتجثم

لوبيدي وسدت كفي جيدها****وحملت عنهاما به تتألم

للحاكمين الشعب باسم قرودهم****والصادعين ملا يشير الدرهم

والساهرين الليل ال لعبادة****والناقضين بصبحه ما ابرموا

 بهن اكفهم تتحكم
ً
والحاسبين حقوق امة احمد****منحا

عذري اليك ولست اول عاجزا****عن خوض بحرك والقضا يتجهم

من ضامن لي حين تعصف هوجها****ان السفينة في بحارك تسلم

هذي دماك على فمي 
.........للشاعر العراقي عبد الحسني زلزله
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عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا 
جعفر يقول: سأل عمر بن الخطاب 

أمري املؤمنني، فقال: أخربني عن 
املهدي ما اسمه؟ فقال: ))أما اسمه 

فإن حبيبي عهد إيلّ أن ال أحدث 
باسمه حتى يبعثه الله ...(()]1[(.  

يتضح من الرواية إن املهدي أو 
صاحب األمر قد عهد رسول الله بأن 

ال يُسمى حتى يبعثه الله، أي حتى 
يحظر ويبارش هو نفسه تعريف 

الناس بحقيقته.

وليس صحيحاً أبداً ما علق به 
الكوراني عىل الرواية حني قال: ))قد 

يكون مقصوده من قوله: “حتى 
يبعثه الله”، حتى يولد(()]2[(، فمن 

الواضح أن أمري املؤمنني ال يريد أنه 
هو من سيخرب باسم املهدي حني 

يبعثه الله، بل أراد أن املهدي هو من 
سيعرف الناس بنفسه، وهذا سيكون 

عند ظهوره ال ميالده. ويؤكد ذلك أنهم 
امتنعوا عن الترصيح باسم القائم يف 
روايات كثرية مع إنهم قد ذكروا اسم 
اإلمام املهدي محمد بن الحسن. من 

هذه الروايات ما ورد عن عبد الله بن 
سنان، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 

))إنه ينادي باسم  صاحب هذا األمر 
مناٍد من السماء، أال إن األمر لفالن بن 

فالن ففيم القتال(()]3[(.    

وعن أبي بصري، قال: حدثنا أبو عبد 
الله، وقال: ))ينادى باسم القائم يا 

فالن بن فالن قم(()]4[(.

]1[- الغيبة للطويس: ص305.

]2[- املعجم املوضوعي: ص306.

]3[- الغيبة للنعماني: ص275.

]4[- الغيبة للنعماني: ص287.
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عبد الرزاق هاشم

المتناع 
عن ت�صمية 

س/ الشيخ الكوراني يعتقد بأن القائم
الدليل الوحيد الذي نعرف من خالله 

حجة الله هو املعجزة.

فقد كتب يف ص38: ))فكل من 
ادعى أنه سفري اإلمام عليه السالم 
أو أنه مكلف منه ولو بتبليغ كلمة، 

نطلب منه معجزًة تثبت صدقه، 
وإال فهو كذاب مفرٍت، أو مجنون ال 

قيمة لكالمه((.

وكتب يف الصفحة نفسها: ))وقد 
طلبنا من دجال البرصة معجزة 

فعجز، ثم وعدنا بها ونكص، 
فعرفنا أنه من الكذابني املفرتين 

الدجالني((.

 

الجواب/

1- هو يزعم ان من يأتي مكلفا 
بتبليغ ولو كلمة واحدة نطلب منه 

معجزة، وإال فهو كذاب مفرت. 
وهو هنا ال يتكلم عن نفسه 

بقوله »نطلب« وانما عن عموم 
الشيعة، وبالتايل هو يتكلم عن 

عقيدة شيعية. أقول: كالم الشيخ 
الكوراني هذا هو الذي ال قيمة 

له، الشيخ املفيد نقل رسالتني عن 
اإلمام املهدي عليه السالم فيهما 

عرشات بل مئات الكلمات، ولم 
يطلب منه أحد معجزة لتصديق 
كالمه، والسيد ابن طاووس نقل 

دعاء عنه عليه السالم ولم يكذبه 
احد او يتهمه بالجنون النه لم يؤيد 

كالمه بمعجزة. اذن كالم الشيخ 
الكوراني مجازفات، فهو يبث 

بني الناس عقائد غري صحيحة، 
واملصيبة انه ينسبها للعقيدة 

الشيعية، دون ان يجد من يحاسبه 
عليها ويطالبه بالدليل، او يقول له 

من اين لك هذا.

2-  أما عن الدليل الذي يُعرف به 
حجج الله فهو النص، وهذا هو 

ما يقوله أهل البيت عليهم السالم 
ويقوله تبعا لهم علماء الشيعة 

العاملون، بل ان هذا هو املعروف 
عن الشيعة وهو العالمة الفارقة 

التي ميزتهم عن غريهم.

من يعتقد ان الدليل هو املعجزة 
فهو جاهل يف الحقيقة وان ادعى 

ما ادعى، ملاذا أقول هذا؟

أقول هذا ألن القانون الذي يُعرف 
به حجج الله البد ان تتوفر فيه 

صفة مهمة جدا، وهي أن 
ال يختلف وال يتخلف. أي أن 

يكون القانون هو هو مع كل 
حجج الله، وهذا معنى أن ال 

يختلف، وأن يكون حارضا 
دائما لكل من طلبه، وهذا 

معنى أن ال يتخلف. واملعجزة 
يكفي يف اثبات انها ليست 

جزء من قانون معرفة الحجة 
انها تقبل التخلف، فقد ورد يف 

القرآن:

﴿َوأَْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد أَيَْماِنِهْم 
َلِئْ َجاَءتُْهْم آيٌَة َليُْؤِمنُنَّ ِبَها 
ُقْل إِنََّما اآْليَاُت ِعنَْد اللَِّه َوَما 

يُْشِعُرُكْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت اَل 
يُْؤِمنُوَن﴾.

وكذلك: ﴿َوَقالُوا َلْواَل أُنِْزَل َعَليِْه 
آيَاٌت ِمْن َربِِّه ُقْل إِنََّما اآْليَاُت 

ِعنَْد اللَِّه َوإِنََّما أَنَا نَِذيٌر ُمِبنٌي﴾.

ومعنى هذا إن اآليات ليست 
بيد الحجة يأتي بها متى ما 

طلبها الناس، وإنما بيد الله، 
إن شاء أرسلها وإن شاء لم 

يفعل. بل ان الله عز وجل 
يقول:

﴿َوَما َمنََعنَا أَْن نُْرِسَل ِباآْليَاِت 
إاِلَّ أَْن َكذََّب ِبَها اأْلَوَّلُوَن َوآتَيْنَا 
ًة َفَظَلُموا  ثَُموَد النَّاَقَة ُمبرِْصَ

ِبَها َوَما نُْرِسُل ِباآْليَاِت إاِلَّ 

تَْخِويًفا﴾.

3- أتساءل: إذا كان الشيخ 
الكوراني يطلب معجزة ويقول 

انه ال يمكنه أن يعرف الحجة إال 
من خالل املعجزة، فلماذا يدعي 

انه عالم يعرف كالم آل محمد 
وأحاديثهم؟ فإذا لم ينتفع من 

أحاديث اهل البيت فعليه ان 
يكف عن الزعم بأنه عالم بها، 

هذا من جهة. من جهة أخرى اذا 
كانت املعجزة هي السبيل ملعرفة 
الحجة فعالم يلومون السنة عىل 
عدم ايمانهم باالمام املهدي عليه 

السالم، فهؤالء – عىل وفق ما يروج 
له الكوراني – لم يشاهدوا معجزة 

فكيف يؤمنون!؟ بل الكوراني 
نفسه لم يشاهد معجزة من االمام 

املهدي فهو اذن ال يؤمن به.

4- قول الكوراني انه طلب معجزة 
من السيد أحمد الحسن فعجز 

عنها كذبة صلعاء، فما حدث انه 
كان لديه برنامج يف قناة الكوثر 

االيرانية وكان بعض االنصار 
يتصلون به ليناقشوه فقال هو عىل 
الهواء، وكان يحدث مقدم الربنامج 

)يعني لم يتقدم بطلب رسمي 
كما يقولون، ولم يأتي مثال بورقة 

مختومة من قبل مرجع يقلده، 
ألنه مقلد مسكني ال أكثر( قال ما 

معناه: اذا كان السيد احمد الحسن 
عىل حق فليمنعني من الظهور 

عىل قناة الكوثر، وقال كذلك ليُهلك 
شارون )كان وقتها رئيس وزراء 

ارسائيل( وبعد هذه الحلقة مبارشة 
ُمنع الكوراني من الظهور عىل قناة 

الكوثر واىل يوم الناس هذا، ودخل 
شارون يف حالة موت رسيري 

امتدت لسنوات طويلة هلك بعدها. 
كل هذا يعتربه الكوراني عجز!!

وباملناسبة واجه االخوة االنصار 
الكوراني بكل هذا يف البالتوك وعجز 

هو عن تقديم مربر معقول عىل 
نكوصه عىل عقبيه بعد تحقيق 
ما طلبه عىل الهواء. والتسجيل 
موجود عندنا وهو منشور عىل 
مواقعنا، وتسجيل الحلقة التي 

طلب فيها الكوراني االمرين 
املذكورين موجود كذلك.

وأنا أدعو االخوة أن يراجعوا 
ارشيف قناة الكوثر ليتحققوا من 

صدق ما أقول، وليكتشوا كذب 
الشيخ الكوراني حني قال يف كتابه 

ص38 انه التقى بأحد األنصار 
وقال له

))قلت له: هل إمامك عنده 
معجزات؟ قال: نعم عنده جميع 

معجزات األنبياء واألوصياء عليهم 
السالم، فماذا تريد منها؟ قلت: أريد 
أن يقتل هذا الطاغية شارون الذي 
يقتل املسلمني، ويخربنا متى يُقتل 
وكيف يُقتل؟ فقام ودخل اىل غرفة 

واتصل بإمامه تلفونياً، وعاد قائالً: 
غداً  نجيبك. ثم جاء مع صاحبه يف 
الغد وقاال: أجابنا أن اإلمام املهدي 

عليه السالم لم يأذن((.

 

س/ الشيخ الكوراني يخرتع 
حوارا يزعم أنه دار بينه وبني أحد 

األنصار، فيكتب يف ص38 التايل:

 

))قلت ملبعوثه: هل هو ابن اإلمام 
املهدي عليه السالم ووصيه الذي 

يحكم بعده؟ قال: نعم. قلت: فلماذا 
جاء قبل أبيه؟ َفأُْفِحَم وسكت!((.

الجواب/

- رش البلية ما يضحك، بعض 
الناس اذا ما انفرد من خياله يخلق 

لنفسه بطوالت كارتونية، عىل اي 
حال هذا الكالم ال يمكن أن يصدر 
من عالم، فاالمام املهدي امام منذ 

ما يزيد عىل االلف عام، وبالتايل 
السيد أحمد الحسن لم يأتي قبل 
ابيه كما يزعم الشيخ الكوراني، 

هذه نقطة.

- نقطة أخرى كان عىل الشيخ 
الكوراني ان يتحرى الدقة فيقول – 
مثالً – ان رواية الوصية تنص عىل 

ما ييل:

))فإذا حرضته الوفاة فليسلمها 
إىل ابنه أول املقربني، له ثالثة 

أسامي؛ اسم كاسمي واسم أبي 
وهو عبد الله وأحمد، واالسم الثالث 

املهدي((، أال يدل هذا عىل أن دور 
أحمد، أو حجيته تقع بعد وفاة أبيه 

االمام املهدي عليه السالم، فلماذا 
تقولون إنه حجة اآلن؟

عندها نجيبه: ان كونه بعده ال 
يعني انه ال دور او ال حجية له 

يف حياة أبيه، فال وجود ملثل هذه 
العقيدة التي تروجون لها دون 
دليل، بل ان الدليل ثابت عىل ان 
الحجة الالحق يمكن ان يكون 

له دور وحجية يف زمن 
الحجة السابق، وقد ورد 

هذا املعنى يف حديث آل 
محمد عليهم السالم:

 الروايات:

روى الشيخ الصدوق يف 
الخصال ص 430: ))عن 
أبي عبد الله عليه السالم 

قال: قال أمري املؤمنني 
عليه السالم: كان يل من 

رسول الله صىل الله عليه 
وآله عرش ما يرسني 

بالواحدة منهن ما طلعت 
عليه الشمس قال: أنت 

أخي يف الدنيا واآلخرة، ... 
)اىل قوله( وأنت وصيي 

ووارثي وخليفتي يف األهل 
واملال واملسلمني يف كل 

غيبة، شفاعتك شفاعتي، 
ووليك وليي ووليي ويل 

الله، وعدوك عدوي 
وعدوي عدو الله((.

وروى يف الخصال كذلك ص 553 
– 558: ))عن عامر بن واثلة 

قال: كنت يف البيت يوم الشورى 
فسمعت عليا عليه السالم وهو 

يقول: استخلف الناس أبا بكر وأنا 
والله أحق باالمر وأوىل به منه ... 
قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد 
قال له رسول الله صىل الله عليه 

وآله: »أنت الخليفة يف األهل والولد 
واملسلمني يف كل غيبة ...الخ((.

ويف الخصال ايضا ص652: ))عن 
جعفر بن محمد، عن أبيه محمد 

بن عيل، عن أبيه عيل بن الحسني، 
عن أبيه الحسني بن عيل، عن أبيه 

عيل بن أبي طالب عليهم السالم 
قال: ملا حرضت رسول الله صىل 
الله عليه وآله الوفاة دعاني فلما 

دخلت عليه قال يل: يا عيل أنت 
وصيي وخليفتي عىل أهيل وأمتي، 

يف حياتي وبعد موتي ..الخ((

وورد يف كتاب مناقب أمري 
املؤمنني- محمد بن سليمان الكويف 

- ج 1 - ص 392 – 393: ))عن 
زيد بن عيل، عن أبيه عن جده: عن 

عيل عليه السالم قال: قال رسول 
الله صىل الله عليه وآله وسلم: يا 

عيل أنت الخليفة يف األهل واملال ويف 
املسلمني يف كل غيبة. يعني بذلك 

)يف( حياة رسول الله صىل الله 
عليه وآله وسلم((.

وقال املجليس يف البحار ج32 
ص168: ))روى أحمد بن أعثم 

الكويف يف تاريخه أن عائشة أتت أم 
سلمة فقالت لها: أنت أقرب منزلة 
من رسول الله صىل الله عليه وآله 

... اىل أن يقول: فقالت أم سلمة 
)اقول: تخاطب عبد الله بن الزبري(: 

أتريد أن نخرج عىل خليفة رسول 
الله ومن َعِلَم املهاجرون واألنصار 
أن رسول الله صىل الله عليه وآله 

واله أمر هذه األمة. فقال: ما 
سمعنا ذلك من رسول الله فقالت: 

إن كنت لم تسمع فقد سمعته 
خالتك هذه فاسألها تحدثك وقد 

سمعت رسول الله يقول لعيل بن 
أبي طالب: أنت خليفتي يف حياتي 

وبعد موتي من عصاك فقد عصاني 
أهكذا يا عائشة؟ فقالت: نعم 

سمعته من رسول الله صىل الله 
عليه وآله ... الخ((

هذه األحاديث رصيحة يف أن علياً 
عليه السالم حجة عىل الناس يف 
حال غيبة رسول الله صىل الله 

عليه وآله، ويف حياته وإذا أمكن 
هذا يف حالة عيل عليه السالم امكن 

مع غريه.

]توضيح عن كون عيل يكون 
صامت عند حضور النبي يف نفس 

املكان والزمان وينطق يف حال غيبة 
النبي[.

اأ�صئلة واأجوبة بخ�صو�ص كتاب علي الكوراين 
)دجال الب�صرة(         -5-

أما 
اسمه 

فإن 
حبيبي 
عهد إيلّ 

أن ال 
أحدث 

باسمه 
حتى 

يبعثه 
الله ..
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البكاء على احل�صني ش �صنة نبوية
يتساءل الوهابيون عادة قائلني: 
هل تؤمن أيها الشيعي بالقضاء 

والقدر؟ ويردفون سؤالهم هذا 
بالقول: إن قلت نعم سأقول لك 

ملاذا تبكي عىل الحسني؟ وإن قلت 
أنك ال تؤمن بالقضاء والقدر فأنت 

تعرتض عىل قضاء الله.
ويف الجواب نقول إن البكاء عىل 

الحسني عليه السالم ليس اعرتاضاً 
عىل قضاء الله وقدره، بل حزناً 

ملا يصيب الكرام من صنيع اللئام 
يف هذه الدنيا الدنية، وتعبرياً عن 
شدة االرتباط مع خلفاء الله يف 

أرضه، وهو يف حقيقته رفض 
وثورة عىل الظالم. فالبكاء إعداد 
للنفس وتهيئة لها لرفض الظلم 

وكل مظاهر التمرد عىل الحق، إنه 
بتعبري آخر عملية تخزين لجذوة 

الثورة عىل كل مظاهر الظلم يف 
العالم، وكل ما يتناقض مع دين 

الله عز وجل.

ولو كان البكاء والحزن اعرتاضاً 
عىل القضاء والقدر، كما يزعم 

الوهابية بمغالطتهم، لكان بكاء 
النبي وعيل وغريهما عىل الحسني 

كذلك، وهو معلوم البطالن.
عن عبد الله بن نَُجي عن أبيه 

أنه سار مع عيلٍّ وكان صاحب 
ا حاذى نينوى  ِمْطَهَرِتِه، فلمَّ

وهو منطلق إىل صفني، فنادى 
عيلٌّ: اِْصرِب أبا عبد الله، اِْصرِب أبا 
عبد الله بشط الفرات. قلُت: وما 
ذاك؟ قال: دخلُت عىل النبي صىل 

الله عليه وآله وسلم ذات يوم 
وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله 

! أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك 
تفيضان؟ قال: »بل قام من عندي 

جربيل قبل، فحدَّثني أن الحسني 
يُقتل بشطِّ الفرات. قال: فقال: هل 

ك من تربته؟ قال:  لك إىل أن أشمَّ
قلت: نعم، فمدَّ يده فقبض قبضة 

من تراب فأعطانيها، فلم أملك 

َعيْنَيَّ أن فاضتا« .
نقلنا هذه الرواية من كتاب »األنوار 

الباهرة« ألحد علماء أهل السنة، 
وهو أبو الفتوح التليدي، ص105 

، وقال أبو الفتوح ُمعلِّقاً: رواه 
أحمد 1 : 85 بسند صحيح . وأورده 

الهيثمي 9 : 187 برواية أحمد 
والبزار والطرباني وقال: رجاله 

ثقات . انتهى . ومعنى »املطهرة« : 
ُر منه. اإلناء الذي يُتَطهَّ

ويف رواية أخرى يف كتاب »مجمع 
الزوائد« للحافظ الهيثمي 

)188/9( أنَّ بكاء النبي - صىل الله 
عليه وآله - كان بدرجة من الشدة، 
بحيث سمعت أمُّ سلمة صوت تردُّد 
البكاء يف صدره الرشيف من خارج 
الحجرة . ونصُّ موضع الشاهد من 
الرواية : »فدخل الحسني فسمعُت 
نشيَج رسول الله - صىل الله عليه 

وسلم - يبكي...« إلخ الرواية.
وروى أحمد بن حنبل يف مسنده 

)242/1( طبعة دار صادر - 
بريوت، َعِن ابِْن َعبَّاٍس َقاَل:

»َرأَيُْت النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعَليِْه َوَسلََّم 
يِف اْلَمنَاِم ِبِنْصِف النََّهاِر أَْشَعَث 

أَْغرَبَ، َمَعُه َقاُروَرٌة ِفيَها َدٌم يَْلتَِقُطُه، 
أَْو يَتَتَبَُّع ِفيَها َشيْئًا . َقاَل: ُقْلُت: 
يَا َرُسوَل اللَِّه ! َما َهذَا؟ َقاَل: َدُم 
اْلُحَسنْيِ َوأَْصَحاِبِه َلْم أََزْل أَتَتَبَُّعُه 

اٌر َفَحِفْظنَا ذَِلَك  ُمنْذُ اْليَْوَم . َقاَل َعمَّ
اْليَْوَم، َفَوَجْدنَاُه ُقِتَل ذَِلَك اْليَْوَم« . 

انتهى بنصه من مسند أحمد.
وأوردها عنه الحافظ الهيثمي يف 

مجمع الزوائد )194/9( وقال: 
»رواه أحمد والطرباني، ورجال 
أحمد رجال الصحيح« . ورواه 

الحاكم النيسابوري يف املستدرك 
عىل الصحيحني )440/4( وقال: 

»هذا حديث صحيح عىل رشط 
مسلم ولم يُخرجاه« ، ووافقه 

عىل التصحيح الحافظ الذهبي يف 
»تلخيص املستدرك« .

اأمطرت ال�صماء دمًا لقتل احل�صني ش
روى زرارة بن أعني عن أبي عبد 

الله - عليه السالم- أنه قال: بكت 
السماء عىل يحيى بن زكريا و 

الحسني بن عيل )عليهما السالم( 
أربعني صباحا. قلت: فما بكاؤها؟ 

قال: كانت تطلع حمراء و تغيب 
حمراء.

ويف القمي عن أمري املؤمنني عليه 
السالم إنه مر عليه رجل عدو لله 

ولرسوله فقال فما بكت عليهم 
السماء واالرض وما كانوا منظرين 

ثم مر عليه الحسني عليه السالم 
ابنه فقال لكن هذا لتبكني عليه 
السماء واألرض وقال وما بكت 

السماء واالرض إال عىل يحيى بن 
زكريا عليه السالم وعىل الحسني بن 

عيل عليهما السالم.

ويف املناقب عن الصادق - عليه 
السالم - قال: بكت السماء عىل 

الحسني عليه السالم أربعني يوما 
بالدم.

ورد يف املصادر السنية كما يف 
الصواعق املحرقة وينابيع املوده عن 

ابن الجوزي: عن ابن سريين: ان 
الدنيا اظلمت ثالثة أيام و  ظهرت 
الحمرة يف السماء. وقال أبو سعيد 
الخدري: ما رفع حجر يف الدنيا إال 

وجد تحته دم عبيط، ولقد أمطرت 
السماء دما بقي أثره يف الثياب حتى 

تقطعت. أخرج الثعلبي وأبو نعيم: 
أنه امطرت السماء دما. زاد أبو 

نعيم: فأصبحنا رحائنا  وجرارنا 
مملوءة دما. ويف رواية: إن السماء 
أمطرت الدم عىل البيوت والجدران 

بخراسان والشام والعراق، و )إنه(. 
ملا جئ برأس الحسني )رض( اىل 
دار ابن زياد صار لون حيطانها 
دما. أخرج الثعلبي: إن السماء 

بكت وبكاؤها حمرتها. وقال غريه: 
احمرت آفاق السماء ستة أشهر - 
بعد قتل الحسني )ض( ثم ال زالت 

الحمرة ترى بعد ذلك. وإن ابن رسين 
قال: إن الحمرة التي مع الشفق لم 

تكن حتى  قتل الحسني )ض(. وذكر 
ابن سعد: إن )هذه( الحمرة لم تر يف 

السماء قبل تقله )ض(.

روي عن ابن عباس قوله: »ان يوم 
قتل الحسني »ع « قطرت السماء دما 

و ان هذه الحمرة التى  يف السماء 
ظهرت يوم قتله و لم تر قبله «.

ويف تاريخ ابن عساكر، والصواعق 
املحرقة  البن حجر ملا قتل الحسني: 

لم يرفع حجر اال وجد تحته دم 
عبيط.

يف جالء العيون، عن ام حيان، قالت: 
»يوم قتل الحسني اظلمت علينا 

ثالثاً، ولم يمس احد من زعفرانهم 
شيئاً فجعله عىل وجهه اال احرتق، 
ولم يقلب حجراً يف بيت املقدس، اال 

ُوِجد تحته دماً عبيطاً«.

ويف تاريخ ابن عساكر، والصواعق 
ـ ايضاً ـ: »ملا جيء برأس الحسني 
اىل دار زياد، سالت حيطانها دماً. 
ويف كامل ابن االثري: ».. وخرجت 

نار من بعض جدران قرص اإلمارة، 
وقصدت عبيدالله بن زياد، فقال ملن 
حرض عنده: اكتمه، ووىل هارباً..«. 

ويف الكامل يف التاريخ: ».. ومكث 
الناس شهرين او ثالثة، كأنما 

تُلّطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع 
الشمس حتى ترتفع«.

ويف الكامل، والصواعق، وتاريخ ابن 
عساكر، وتذكرة الخواص، وعدد 
كبري من التواريخ واملقاتل جمل 

متفرقة نجمعها فيما ييل:

»وملا قتل الحسني، اظلمت الدنيا 
ثالثة ايام، واسودت سواداً عظيماً، 

حتى ظن الناس: ان القيامة قامت، 
وبدت الكواكب نصف النهار، واخذ 

بعضها يرضب بعضاً، ودامت الدنيا 
عىل هذا ثالثة ايام.

ويف تاريخ النسوي، 
عن االسود ابن 

قيس قال » ملا قتل 
الحسني ارتفعت 

حمرة من قبل 
املرشق، وحمرة 
من قبل املغرب 

فكادتا تلتقيان يف 
كبد السماء ستة 

اشهر«.

وعن الثعلبي يف تفسري قوله تعاىل: 
َماُء واألْرض  [َفَما بََكْت َعَليِْهم السَّ
قال: »ان الحمرة التي مع الشفق، 

لم تكن قبل قتل الحسني«

ويف تاريخ ابن عساكر، والصواعق 
املحرقة البن حجر: ان الدم مطر 

من السماء يوم قتل الحسني، صبغ 
البيوت والحيطان، وبقي اثره مدة 

طويلة.

ويف الصواعق املحرقة، واملقتل 
للخوارزمي، والكواكب الدرية، 

واالتحاف، وتاريخ الخلفاء، ومجمع 
الزوائد وكثري من املقاتل: ».. ملا قتل 

الحسني بن عيل، كسفت الشمس، 
حتى بدت الكواكب نصف النهار« 

وزاد يف مجمع الزوائد بعد كلمة 
انكسفت الشمس كلمة )كسفة(، 

ويف الصواعق ذكر انكسفت الشمس 
حتى بدت الكواكب نصف النهار.

وذكر ابو نعيم الحافظ، يف كتاب 
دالئل النبوة: ».. مما ظهر يوم قتله: 

)الحسني( من اآليات ـ ايضاً ـ ان 
السماء اسودت اسوداداً عظيماً، 

حتى رؤيت النجوم نهاراً..«.

ويف الصواعق املحرقة ـ ايضاً ـ: 
واخرج ابو الشيخ: ».. وان السماء 

احمرت لقتله: )الحسني(، 
وانكسفت الشمس حتى بدت 

الكواكب نصف النهار، وظن الناس 
ان القيامة قد قامت..«.

وعن قرطة بن عبيدالله، قال: 
»مطرت السماء يوماً نصف النهار، 
عىل شملة بيضاء، فنظرت فاذا هو 
دم، وذهبت اإلبل اىل الوادي للرشب 

فاذا هو دم، فاذا هو اليوم الذي قتل 
فيه الحسني ». وعن ام سليم قالت: 

»ملا قتل الحسني، مطرت السماء 
مطراً كالدم، احمرت منه البيوت 

والحيطان«.

 The Anglo-Saxon( وورد يف كتاب
Chronicle( املكتوب سنه 1954  

والذي يمكن مطالعته عىل العنوان 
التايل:

http://www.britannia.com/
history/docs/asintro2.html

يذكر املؤرخ الربيطاني لكل سنة 
أحداثها حتى يأتي عىل ذكر أحداث 
سنة 685 ميالدية وهي تقابل سنة 

61 هجرية وهي سنة شهادٌة اإلمام 
ابي عبد الله الحسني 
عليه السالم، فيذكر 

املؤلف أن يف هذه السنة 
مطرت السماء دماً 

وأصبح الناس يف بريطانيا 
فوجدوا أن ألبانهم 

وأزبادهم تحولت اىل دم. 
راجع ذلك يف الصفحة 
38  من الكتاب. صور 

من الصفحة املقصودة 
مدرجة ادناه.    

ويمكن قراءة النص 
واضحا يف صفحة 

االنرتنت

http://www.
britannia.com/
history/docs/676-99.
html

 In this year
 there was bloody rain in Britain, and
milk and butter were turned to blood


