
 املفهـوم اليهـودي لنبوءات املسيا يف العهد القديـم

مـا معىن قـول احلسيـن فـي دعـاء عرفـة:
)إلهي أخرجني من ذل نفسي، وطهرني من شّكي وشركي(؟

الشيـخ حممد عبيدان والرتويــج للعقائـد الفـاسـدة
األدلة العقلية التي يسوقها القرآن إلثبات وجود اهلل
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عن أبي عبد هللا ش عن آبائه عن أمير املؤمنين ش قال: قال 
رسول هللا ى ))في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي ش، يا أبا 
الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول هللا ى وصيته حتى 
إنه سيكون من بعدي إثنا  يا علي،  أنتهى إلى هذا املوضع فقال: 
فأنت يا علي أول األثني   

ً
ومن بعدهم إثنا عشر مهديا  

ً
عشر إماما

عشر إمام، وساق الحديث إلى أن قال وليسلمها الحسن ش إلى 
 ،

ً
أبنه محمد املستحفظ من آل محمد ى فذلك إثنا عشر إماما

، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
ً
ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا

إلى إبنه أول املهديين له ثالثة أسامي أسم كأسمي واسم أبي وهو 
عبد هللا وأحمد واألسم الثالث املهدي هو أول املؤمنين((

وصية رسول هللا ى ليلة وفاته

www.nsr313.com

االفتتاحية
تحت نصب الحرية

ُيطبخ ِقدر العراق على نارين؛ نار الفساد، ونار اإلرهاب، 
ولألسف الشديد ال يجد هذا الِقدر من يحركه لينضج 
واط. فالعراق الذي يتظاهر في ساحة 

ُ
قبل أن يدركه الش

 خلف الجدران 
ً
، مقذوفا

ً
، مخذوال

ً
التحرير يبدو معزوال

الكونكريتية الصماء، حتى أبناؤه ال يجدون في أنفسهم 
رغبة في أن يقفوا معه .. مع أنفسهم، وألجل حياتهم 

ومستقبلهم.
لن أتكلم عن املؤسسة الدينية التي تدعي قيادة الناس، 
مؤامرة  في  كامل  شريك  أنها  اآلن،  يعلم،  فالجميع 
الفساد، بل إنها عّراب الفساد واملفسدين، ولكن ماذا 
عن املرجعيات الثقافية والفكرية واإلعالمية؟ ماذا عن 
الطبقة املثقفة الواعية من طلبة الجامعات؟ ماذا عن 
ينفقون  الذين  الكسبة  والعمال؟ ماذا عن  املوظفين 
أكثر ساعات يومهم، فقط من أجل الحصول على ما 
العمل،  العاطلين عن  وماذا عن جيش  الرمق؟  يسد 
وشعب البطالة املقنعة؟ كل هؤالء ما الذي يمنعهم عن 
الخروج إلى ساحة التحرير للمطالبة بحقوقهم املنهوبة؟

هل من املعقول أن يكون الشعب بجميع فئاته وطبقاته 
 ،

ً
 نهارا

ً
 إلى هذا الحد الذي ُيسرق فيه قوته جهارا

ً
سلبيا

الصدف  لكف  مصيره  وُيرهن  األشهاد،  رؤوس  وعلى 
املالئكة  إن  هل   : بفكرة  منشغل  هو  بينما  املفخخة، 

ذكور، أم إناث؟
في  تختلف  ال  الخروج،  في  جدوى  من  هل  فكرة:  إن 
برودها، عن فكرة الجدل البزنطي، فمن تغلق األبواب 
في وجهه ال سبيل أمامه سوى تحطيم الجدران، وجر 
املستحيل من األذن التي تؤملهK عليه أن يخلق الجدوى 

من الالجدوى.

قنـاة املنقـذ العاملـي
القمـــــــــــر : نايل سات

الـتــــــــــردد: 11095
معدل الترميز: 27500 

H :القطبـيــــــة
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االمام املهدي )ع( ارسل رسوله ووصيه واليماني املوعود السيد امحد احلسن فهل من ناصر ينصره

1. الشيخ الطو�سي کتابه الغيبة ص150 
2. الشيخ الحرالعاملي في إثبات الهداةج1 ص549 ح 376 . 
3. الشيخ الحرالعاملي کتاب االيقاظ من الهجعة ص393 . 

4. الشيخ حسن بن سليمان الحلي في کتابه مختصر البصائر ص159 
5. العالمه املجل�سي في بحاراالنوارج53 ص147ح 6 مختصرا وفي 

ج36ص260ح81 کامال 
6. الشيخ عبدهللا البحراني في کتابه العوالم ج3ص236ح227 . 
7. السيد هاشم البحراني في کتابه غاية املرام ج1ص370ح59. 

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

10. الشيخ امليرزا النوري في کتابه النجم الثاقب ج2ص71 واشار بأن 
الوصية معتبرة السند.

11. السيد محمد محمد صادق الصدر في تاريخ مابعدالظهور ص641 
12. الشيخ امليانجي في كتاب مكاتيب الرسول ج2 ص96 . 

13. مختصر معجم احاديث االمام املهدي للشيخ علي الکوراني 

كرت بها الوصية
ُ
بعض الكتب التي ذ

هو أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن محمد بن الحسن 
بن علي بن محمد ابن علي بن مو�سى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
اإلمام  ورسول  و�سي  وهو  والسالم.  الصالة  عليهم  طالب  أبي  بن  علي  بن  
الذي  واملهدي  املوعود  واليماني  كافة  الناس  إلى  الحسن  بن  محمد  املهدي 
وإيليا.  عي�سى  من  رسول   

ً
أيضا وهو  الزمان،  آخر  في  هللا   رسول  بوالدته  بشر 

إنطلق السيد أحمد الحسن بدعوته اإللهية الكبرى عام 1999م في النجف عاصمة 
)الذي  بالنص   

ً
كله. جاء محتجا العالم  إلى  انتشرت  اإللهي، ومنه  العدل  دولة 

تمثله وصية جده رسول هللا املذكور فيها باسمه ومنزلته(، والعلم الذي به تحدى 
كبار علماء األديان والطوائف كلها، وراية البيعة هلل والدعوة الى حاكمية هللا.

السيـــــد أحمـــــد الحســـــن 

t h e  s a v i o r
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*محمد االنصاري*
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنا 
سالتك سؤال شرعي ولم ترد علي واالن 

اعيد السؤال لعل هللا يوفقني وترد علي 
السؤال هو //في الكافتريات واملطاعم في 
فيها  العاملون  يقومون  وغيرها  النجف 
بوضع الدجاج غير املذكى بالقرب من باقي 
االطعمه فالفل وباذنجان وبطاطه... وملا 
يصنع شطيرة حتما بيده يعني بنفس يده 
مسك دجاج وبيده دهن من هذا الدجاج 
من  املصنوعه  الشطيره  ستكون  هل 
الخظار الذي فيها �سيء من دهن دجاج 

غير مذكى حالل اكلها او ال 
شواية  نفس  في  اخرى  بصيغه  وسؤال 
الدجاج يضعون الغير مذكى اعال واملذكى 
اسفل فينقط الدهن على املذكى ماهو 
حكم الدجاج املذكى في حال وقوع الدهن 

عليه
 *Ahmed Alhasan احمد الحسن*

وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
حياك هللا حبيبي

اليجوز تناول اي جزء من امليتة حتى وان 
كان صغيرا جدا كما انها تعتبر نجسة.

لكن فقط حكمك على الدجاج في النجف 
وتسأل  تدققه  أن  البد  مذكى  غير  بأنه 
البائع عن الدجاج ومصدره وتسأل عن 
طريقة تذكيته ثم تحكم ان كانت تذكية 

شرعية صحيحة ام ال.
نور احمد 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي 
.. هل تأذن لي ان ارسل لك رسالة عن 
او  املغربي  توفيق  الدكتور  من  طريق 
 
ً
االستاذ عالء السالم وفقهم هللا؟ علما

ان االمر جدا مستعجل ..
 Ahmed Alhasan احمد الحسن
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

يمكنكم ذلك
عباس ناصري

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. یا نور 
العیون 

انته الکریم و ابن اوالد الکرام . موالی 
احد اصدقائي . سالنى سوال شرعی . و 
هو . قال لي هل يجوز ان نأكل و نشرب 
في بيت نعلم ان مصدر رزقهم من ابنهم و 
ابنهم يعمل عمل حرام مثل بيع املخدرات 
و... فهل يجوز ان نأكل و نشرب في بيتهم 
و اذا اكلنا و شربنا بأصرار منهم فما هو 
علي  اعتذر  الحبيب  موالي   .. الحكم 
األسئله . ولكن نحن علينا السوال ولكن 
انتم ليس عليكم الجواب و ان تفظلتم في 
الجواب فهذه رحمة منكم بنا . و اعتذر 
مرة اخري اذا لم اكتب بصورة صحيحة 

او . .. ابنكم عباس ابوحمزه .
 Ahmed Alhasan احمد الحسن
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

حياك هللا حبيبي
مصدر  كل  ان  من  يقين  على  كنت  اذا 
رزقهم حرام او سحت فاليجوز ان تاكل 
أكلت  ما  بثمن  اكلت فتصدق  فإن  منه 

منه.
عبدهللا العراقي

يتعلق  موالي...فيما  عليك  السالم 
نتبرع  ان  يجوز  هل  سادسا  بالفقرة 
لألرامل واأليتام مباشرة أم بالرجوع الى 
جمعية رعاية االيتام ؟ وهل يجوز التبرع 
دون  بالدعوة  مؤمنة  غير  لعائلة  لعائلة 
الرجوع الى الجمعية واملكتب؟ ..مكن هللا 
لك وسدد خطاك وأدامك لالسالم وأهله 

عزا ذخرا .
 Ahmed Alhasan احمد الحسن
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

حياك هللا حبيبي

كل انسان حر بماله يتبرع به أينما وملن 
هللا  وفقكم  يشاء  التي  وبالطريقة  يشاء 

وسدد خطاكم.
 

جعفر السلمي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ادعو هللا سبحانه وتعالى ان يجعلنا حجر 
في يدكم املباركه تستعملنا كما تشاء .... 

الذين  املعارف  بعض  هناك  سيدنا 
مادي وقسم  يعانون من ضيق  اعرفهم 

كبير منهم أيتام ليس لهم معيل
لي  يجوز  فهل   . أنصار  غير  لكنهم 
مساعدتهم ام اتبرع بما عندي للجمعيه 
بدورهم  وهم  خاصه  بصوره  املذكوره 

يتولون التوزيع
 Ahmed Alhasan احمد الحسن
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

حياك هللا حبيبي
فقراء  ايتام  تعرف  انت  كنت  اذا 
بالجمعيات  مسجلين  وغير  ومحتاجين 
مباشرة  لهم  تتبرع  ان  يمكنك  املذكورة 
أو يمكنك طلب تسجيلهم في الجمعيات 

وتتبرع للجمعيات.
ملتقى النهرين

وبركاته.  هللا  ورحمة  عليكم  السالم 
سيدي ممكن سؤال اذا كانت لدي وقف 
يجوز  ذكر  ولدت  البقره  وهذه   ، لالمام 
لي ان استبدله بأنثى وتعتبر ايضا وقف 
لبيت املال ام ابيعه واسلم املبلغ لبيت 

املال .ايهما يجوز لي التصرف فيه.
 Ahmed Alhasan احمد الحسن
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

حياك هللا حبيبي
كالهما جائز

إجابات جديدة لإلمام أمحد احلسن
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من علم السيد أحمد الحسن: صفحة خاصة بالتعريف بعلم السيد أحمد الحسن من خالل عرض نماذج منه«
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هادف  التطور  أن  إلثبات  كاٍف  الفصل  هذا  في  تقدم  ما 
وبالتالي إثبات أن من ورائه من يريد الوصول إلى هذا الهدف، 
وبالنتيجة أثبتنا وجود إله ضمن قانون صفة األثر دال على 
صفة املؤثر، فاألثر الذي هو الحياة األرضية أثبتنا أنها تتصف 
بأنها هادفة، وبهذا أثبتنا صفة طلب الهدف واإلدراك ملؤثرها، 
وبهذا أثبتنا وجود إله مدرك عالم. ولكن مع هذا سأناقش في 
بقية هذا الفصل مسألة أن التطور هادف حتى من منظور 
التجزئة بل سأركز عليه؛ ألن علماء األحياء يعتمدون مسألة 
تجزئة التطور وامللحدون منهم يصرون على النظر من زاوية 
التجزئة فقط رغم أني أراها زاوية تساوي العور والنظر بعين 

واحدة.
أما بالنسبة لدليل )العدم غير منتج( فالبد من االنتباه إلى أن 
األثر الذي يجب أن نناقشه للداللة على هللا كمؤثر هو أصل 
الكون الجسماني وما بعده، وهذا ال يكون الكالم فيه بحدود 
 في حدود 

ً
نظرية دارون أو علم األحياء، بل يمكن نقاشه علميا

بحوث ونظريات الفيزياء التي تختص بالكون وكيفية نشوئه، 
وهذا األمر سيتم مناقشته في الفصل السادس بالتفصيل.

الدليل األول على وجود إله مطلق: صفة األثر دالة على صفة 
املؤثر

أن  دالة على  األثر  في  القوانين  التقنين: فوجود  دليل  ومنه 
مؤثره مقنن، وبالتالي دال على مؤثر عالم، وهو املطلوب إثباته.
ومنه دليل النظم: فوجود النظام في األثر دال على إن مؤثره 

م، وبالتالي دال على مؤثر عالم، وهو املطلوب إثباته. ِ
ّ
منظ

ومنه دليل الهدف: فوجود هدف لألثر دال على مؤثره هادف، 
وبالتالي دال على مؤثر عالم، وهو املطلوب إثباته.

 
ً
 أو فعال

ً
ومنه دليل الحكمة: فاتصاف األثر سواء كان قوال

بالحكمة دال على أن مؤثره حكيم وعالم، وهو املطلوب إثباته.
وملخص االستدالل هو:

 نعلم أن مؤثره عالم قادر على التنظيم 
ً
 منظما

ً
عندما نجد شيئا

 أو 
ً
وبالتالي يثبت وجود املؤثر املنظم العالم، وعندما نجد قوال

أنها صدرت من حكيم وبالتالي  بالحكمة نعلم   يتصف 
ً
فعال

أن مجموعة  نجد  عندما   :
ً
مثال الحكيم،  املؤثر  يثبت وجود 

أشجار مثمرة مزروعة بانتظام نحكم بأن من زرعها يتصف 
م وهادف وبالتالي نحكم أنه عالم ومدرك ملا يفعل  ِ

ّ
بأنه ُمنظ

مجموعة  فيها  غابة  نجد  وعندما   ،
ً
مثال إنسان  إنه  فنقول: 

أشجار عشوائية وغير منتظمة تدلنا صفة عشوائية األشجار 
فيها على أن اإلنسان لم يقم بزراعتها.

تطبيقه ضمن  بعض  يكون  أن  يمكن   
ً
عموما الدليل  وهذا 

 بالنسبة للكائن 
ً
حدود الحياة األرضية وأمثلته كثيرة خصوصا

أن  على  تدل  بصفات خاصة  يتصف  أنه  واعتبار  اإلنساني 
أن  ويمكن  وهادف،  التنظيم  على  قادر  عالم  األصلي  مؤثره 

تكون لهذا الدليل عالقة بنظرية التطور.
صفة األثر دالة على صفة املؤثر في الكون الذي نعيش فيه:

هناك وال شك حزمة قوانين فيزيائية تحكم الكون، والقانون 
إلى  يؤدي  شك  وال  القانون  أن  كما   ،

ً
مقننا هناك  أن  يعني 

.
ً
النظام، والنظام يعني أن هناك منظما

وليتبين األمر أكثر أضرب هذا املثل:
وهو أننا عندما نجد أن هناك تقاطع طرق وفيه إشارات مرور 
تنظم مرور السيارات في التقاطع نعلم أن هناك قوة مدركة 
عاملة منظمة مريدة لهذا النظام هي التي وضعت هذه اإلشارات 
املرورية، وبنفس الطريقة نقول: إن قانون الجاذبية دال على 
واضعه، وكذا القوى الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة 
فكلها  قدرها،  مستوى  وعلى  وجودها  مستوى  على  والقوية 
تفرض قوانين مرور كونية كما في تقاطعنا املذكور، ولوال أنها 
بهذا القدر ملا وجدت املادة وملا وجدنا نحن في هذا الكون، فهل 
من املعقول أننا عندما نرى إشارات املرور البسيطة نحكم 
بوجود شرطة مرور أو بلدية وضعت إشارات املرور في التقاطع 
لتنظيم املرور ونحكم أن من وراء هذه الشرطة حكومة تنظم 
عملها، وال نحكم أن هناك قوة حكيمة عاملة هي التي وضعت 
 ووجدنا أنها 

ً
القوانين الكونية التي وجدناها وثبتت لنا علميا

تنظم وتحكم املرور في الكون كله؟!
العاقل يحكم وال شك بوجود منظم وضع هذه القوانين التي 
تنظم الكون، أما الذي يصر على إنكار املنظم الحكيم العالم 
فإصراره والحال هذه مجرد عناد ولجاج مقيت يدل على أن 
 عن أولئك الذين كانوا يصرون على 

ً
صاحبه ال يختلف كثيرا

أن األرض ال تدور.
فهل كل هذا النظام بال منظم؟! عجبت وهللا ممن يعتقد هذا، 
ومع ذلك يقول: إن من وضع اإلشارات الضوئية هم شرطة 
 مع نفسه 

ً
املرور أو إدارات الطرق وكان عليه أن يكون منصفا

 ويقول: إن إشارات املرور صنعت 
ً
ويمرر عشوائيته هنا أيضا

نفسها بنفسها وجاءت بنفسها إلى التقاطع، فهل من العقل 
 ،

ً
 هناك منظما

ّ
 وقوانين في موضع فنقول: إن

ً
أننا نرى نظاما

ونرى النظام والقوانين في موضع آخر ونقول: ال يوجد منظم 
عالم قد وضعها؟!!!

ولو اختصرنا دليل صفة األثر دالة على صفة املؤثر وبالتالي 

على وجود املؤثر املتصف بها نقول:
لدينا - نحن وامللحدون - عندما ندخل ملحكمة العقل اإلنساني:
األثر = الكون، صفة الكون = قانون ونظام، صفة املؤثر = 

ُمنظم عالم، املؤثر = مجهول.
فنحن تتبعنا الكون في العلوم الحديثة فعرفنا صفته، وهذه 
الصفة عرفتنا بصفة املوصوف الذي أظهرها للوجود، فتبين 

من صفته أنه منظم )مقنن(، وبالتالي فهو مدرك وعالم.
 يتصف بأنه منظم ومدرك وعالم.

ً
اآلن ثبت أن هناك مؤثرا

الكون  قنن  الذي  العِالم  املنظم  وجود  أثبتنا  فنحن  إذن، 
)وبالنسبة لنا: فهو املطلوب إثباته(.

صفة األثر دالة على صفة املؤثر في الحياة األرضية:
 حاكمة على 

ً
ال شك أن حزمة القوانين الفيزيائية الكونية أيضا

 ،
ً
األرض وفي األرض وبهذا فيصلح أن تساق كدليل هنا أيضا

نِتج، والطبيعة التي تقوم 
ُ
فالقوانين هي سبب هذا النظام امل

باالنتخاب ما هي إال نتاج لهذه القوانين وبالتالي فهي مبنية 
على قوانين صارمة ومقننة، وال يمكن أن يقال: إنها عشوائية 
وغير مقننة، والنتيجة فانتخاب الطبيعة لألشكال املناسبة 
أو األنسب مقنن أو مرتكز على قوانين، وما دام هناك قوانين 
فيزيائية على األقل هي واضحة لنا وبقدر ال بأس به في املستوى 
ل 

ّ
الذري وما دون الذري وهو مستوى تعتمد عليه الحياة ويشك

الحياة على األرض، فإذن هناك مقنن، وهو املطلوب.
وهذا أمر واضح، لهذا نكتفي بهذا البيان له هنا وسنعرض له 
في مواضع أخرى، وسنعرض فيما يأتي إلى ثالثة أمور أخرى 

تتعلق بالحياة األرضية بالخصوص هي:
- الخريطة الجينية.

- وقانون التطور أو االرتقاء باالنتخاب الطبيعي.
- والهدف من التطور أو االرتقاء باالنتخاب الطبيعي[ )]1[(.

 مفاده: إن حدوث الزالزل في األرض 
ً
وهنا يطرح امللحدون إشكاال

أوقات  في  باألرض  الكويكبات  أو  األحجار  بعض  واصطدام 
 بل عشوائية.

ً
سابقة... الخ، يدل على أن املوجود ليس نظاما

وهذا في الحقيقة ال يعدو كونه إشكال الجاهل على فعل ما 
يجهله، فوجود النظام العام املنتج وثبوته وثبوت كونه منتج 
العام  النظام  مع  يتفق  ال  حدث  بوجود  ينقض  ال  لهدف، 
بحسب الظاهر، ولتقريب الصورة أكثر: فلو كان هناك بستان 
منظم وفيه أشجار منظمة وغاية في الدقة والتنظيم من جهة 
األنواع واملسافات بينها، ورأينا في وسط هذا البستان قطعة 
الحدث  تربتها، فهل هذا  أرض قد قلعت أشجارها وجرفت 
وجهلنا بحيثياته يخولنا أن نحكم على هذا البستان بأنه غابة 
أو غير منظم، رغم كل التنظيم الذي نراه يحيط بهذه البقعة 
التي خربت؟ الحقيقة إننا نكون في قمة العبثية إن حكمنا 
على هذا البستان بأنه غابة ألننا وجدنا في وسطة بقعة خربت 
بصورة ما، مع أننا ال ندري لعل سبب هذا التخريب هو إلنشاء 
دار للسكن في البستان، أو إنشاء بحيرة لزراعة األسماك، أو 
مزرعة أبقار أو مرعى مكشوف... الخ، من أسباب محتملة ال 
نعلمها. ونفس ال�سيء ينطبق على األحداث التي يقولون إنها 
تنقض دليل النظم في هذه األرض وهذا الكون، فحيث إن 
النظم قد تبين وثبت باألدلة، فإنه ال ُينقض بأحداث ُجزئية ال 
ُيعلم علتها بصورة تامة، وربما لو عرفنا علتها لقلنا إنها غاية 

التنظيم والحكمة )]2[(.
فأي جهل أكبر من أن يحكم كائن ال يتجاوز عمره في أحسن 
األحوال مائة عام - كاإلنسان -، على حدث يمتد أثره بعده 
 
ً
آالف أو مئات اآلالف أو حتى ماليين السنين، أليس هذا تماما
لد أعمى يقبع في جحر تحت األرض على من يقومون 

ُ
كحكم خ

بحفر أساس لناطحة سحاب، بأنهم مخربون وعبثيون وقوة 
؟! 

ً
غير منظمة وال عاقلة؛ ألن حفرهم تسبب بإتالف جحره مثال

ثم من قال إن كل حدث يخالف املصالح املادية الجسمانية 
لبعض املوجودات في وقٍت ما هو فعل عبثي غير عاقل، أليس 
 إلصالح بعض النفوس، أو يهدف 

ً
من املمكن أن يكون هادفا

لتحقيق مصلحة الكل ؟ أليس القوانين العادلة التي يقرها 
فهل  السارق،  أو  القاتل  املجرم  معاقبة  على  تنص  الجميع 
هذه العقوبة عبث وتدل على عدم النظام وعدم العقل؛ ألنها 
 إلنسان ما؟ أم إن هذه العقوبة هي غاية الحكمة 

ً
تسبب ضررا

والتنظيم والعقل مع اشتمالها على إتالف نفس أو مال أو 
التسبب بضرر ما ؟!!! الحقيقة إن النظم ثابت، وبالتالي فقد 
ثبت املنظم الحكيم ملن يطلب الحق، واإلشكاالت ال تنقض 
الدليل، بل تبقى مجرد إشكاالت تشير إلى فشل ملقيها في إثبات 
عقيدته، ولهذا فهو انتقل إلى اإلشكال بعد أن أقّر بعجزه عن 

مقارعة الدليل )]3[(.
من كتاب عقائد اإلسالم للسيد أحمد الحسن

------------------------
]1[. وهم اإللحاد: ص194.

 
ّ
أن فكرة  لدحض  كاٍف  الفراغ  في  الكمومية  التفاوتات  وجود   .]2[

اإلنسان يمكنه اإلحاطة باألسباب والعلل بصورة تامة.
]3[. وهذا األمر نجد كل عاجز يتعكز عليه لعله ير�سي نفسه بالتمسك 

بعقيدته الباطلة.

األدلة العقلية التي يسوقها القرآن
إلثبات وجود اهلل

ٌس 
ْ
ف

َ
ْجِزي ن

َ
 ال ت

ً
وا َيْوما

ُ
ق

َّ
سؤال/ 26: ما معنى اآلية: ﴿َوات

 ِمْنَها 
ُ
ذ

َ
خ

ْ
 َوال ُيؤ

ٌ
اَعة

َ
ف

َ
َبُل ِمْنَها ش

ْ
 َوال ُيق

ً
ْيئا

َ
ٍس ش

ْ
ف

َ
َعْن ن

وا 
ُ
ق

َّ
﴾ )]1[( ؟ وقوله تعالى: ﴿َوات

َ
َصُرون

ْ
َعْدٌل َوال ُهْم ُين

َبُل ِمْنَها َعْدٌل 
ْ
 َوال ُيق

ً
ْيئا

َ
ٍس ش

ْ
ف

َ
ٌس َعْن ن

ْ
ف

َ
ْجِزي ن

َ
 ال ت

ً
َيْوما

﴾ )]2[(. وهل هذه 
َ
َصُرون

ْ
 َوال ُهْم ُين

ٌ
اَعة

َ
ف

َ
ُعَها ش

َ
ف

ْ
ن
َ
َوال ت

اآليات تنفي الشفاعة؟
.
ً
الجواب: هذه اآليات ال تنفي الشفاعة مطلقا

، وهذا اليوم هو يوم 
ً
﴾: أي خافوا يوما

ً
وا َيْوما

ُ
ق

َّ
﴿َوات

 
ّ
أن ومع  املوت.  لحظات  أو  املوت  ساعة  أي  املوت، 
شفاعة من له شفاعة تنفع كل ساعة في الدنيا وبعد 
املوت في القبر والبرزخ والقيامة ولكن ال شفاعة عند 
املوت ألحد، بل وال يقبل عند املوت عدل وال عمل 

صالح.
 املوت هو نزع الروح عن الجسد، وهذا 

ّ
وهذا بسبب أن

تقطيع  يرافقه  أن  البد  االستيفاء  أو  األخذ  أو  النزع 
عالئق الروح مع الدنيا، وهذه العالئق بحسب كثافتها 
، فالبد 

ً
وكثرتها يكون اشتباك الروح مع الجسد كثيفا

أن يرافق تقطيع هذه العالئق آالم وال تنفع شفاعة 
الشافعين ملنعها أو إزالتها، بل وال ينفع عمل اإلنسان 

في رفع أو إزالة هذه اآلالم.
 ِمْنَها َعْدٌل﴾: وذلك ألن تعلق اإلنسان بالدنيا 

ُ
ذ

َ
خ

ْ
﴿ال ُيؤ

)البيت والزوجة واألوالد واملال وغيرها من املتعلقات 
اإلنسان  عقدها  حبال  عن  عبارة  هو  الدنيوية( 
بنفسه وال خروج للروح من الدنيا وال انفصال له عن 
الجسد دون قطع هذه الحبال والعالئق، وال ينجو من 
آالم املوت إال من رافق الدنيا بجسده وروحه معلقة 
باملأل األعلى، وهؤالء هم املقربون، قال أمير املؤمنين 
 )

ً
 لكم، جاوركم بدني أياما

ً
ما معناه: )إنما كنت جارا

َرْوٌح 
َ
 * ف

َ
ِبين رَّ

َ
ق
ُ ْ
 ِمَن امل

َ
ان

َ
 ك

ْ
ا ِإن مَّ

َ
أ
َ
)]3[(، وقال تعالى: ﴿ف
ِعيٍم﴾.

َ
 ن

ُ
ت

َّ
َوَرْيَحاٌن َوَجن

وال تنفع الشفاعة وال ينفع العمل الصالح في لحظات 
القانون  في حالة واحدة وهي حالة خرق  إال  املوت، 
التكويني، وذلك بأن يصبح تقطيع هذه الحبال غير 
مؤلم، كما أصبحت نار إبراهيم غير محرقة، أو أنها لم 
تؤثر فيه ملانع ما شاء هللا أن يجعله فيه وهذا الخرق 
للقانون التكويني ال نرى أنه من األمور املعتادة، بل 
ال يحصل إال في حاالت تتعلق بوجود هللا سبحانه أو 
وتأييده  ما،  أو شخص  بأمر  وتعالى  عالقته سبحانه 

بهذا الخرق للقوانين التكوينية.
 أصحاب اليمين - وهم دون املقربين - ومع 

ّ
ولذا فإن

أنهم من أصحاب الجنة ال ينجون من عذاب املوت، 
فقد سكت عن حالهم سبحانه وتعالى في حال املوت، 
َسالٌم 

َ
َيِميِن * ف

ْ
ْصَحاِب ال

َ
 ِمْن أ

َ
ان

َ
 ك

ْ
ا ِإن مَّ

َ
قال تعالى: ﴿َوأ

َيِميِن﴾ )]4[(، أي لم يعرض لحالة 
ْ
ْصَحاِب ال

َ
لَك ِمْن أ

الشخص عند املوت إن كان من أصحاب اليمين، مع 
أن اآليات من آخر )سورة الواقعة( كانت لبيان حالة 
املوت )]5[(، ولكنه عرض لحالهم بعد املوت، فقال 

للنبي سالم لك من أصحاب اليمين.
هذه  صورة  فيها  تتجلى  التي  األمثلة  أعظم  ومن 

األصناف الثالثة أي: )املقربين، وأصحاب
طالوت  امتحان  هي  الضالين(  واملكذبين  اليمين، 
للجنود الذين معه، فلما مرَّ بأرض قفر وعطشوا ثم 
َه 

َّ
عرض لهم النهر في الطريق، قال لهم طالوت: ﴿ِإنَّ الل

َعْمُه 
ْ
ْم َيط

َ
ي َوَمْن ل ِ

ّ
ْيَس ِمن

َ
ل
َ
ُه ف

ْ
ِرَب ِمن

َ
َمْن ش

َ
ْم ِبَنَهٍر ف

ُ
ِليك

َ
ُمْبت

 
ً
ِليال

َ
 ق

َّ
ُه ِإال

ْ
ِرُبوا ِمن

َ
ش

َ
 ِبَيِدِه ف

ً
ة

َ
ْرف

ُ
 غ

َ
َرف

َ
ت
ْ
 َمِن اغ

َّ
ي ِإال ِ

ّ
ُه ِمن

َّ
ِإن

َ
ف

ِمْنُهْم﴾ )]6[(، أي من لم يطعمه فإنه من املقربين، ومن 
اغترف غرفة هو من أصحاب اليمين، ومن شرب فهو 
 أن طالوت 

ً
من املكذبين الضالين، فلو كان مصدقا

ولم  بأمره  ألتمر  وتعالى  معيٌن من هللا سبحانه  ملٌك 
يشرب من املاء.

ال  وتعالى  سبحانه  هلل  تكذيب  هو  التكذيب  وهذا 
لطالوت فقط، وهذا النهر هو: الحياة الدنيا فمن لم 
بها فال  الذين قطعوا عالئقهم  املقربين  يطعمها من 
يحتاج أخذ أرواحهم إلى قطع أي عالئق أو حبال، ومن 
اغترف منها فهو يحتاج عند استيفاء روحه إلى قطع 
حباله التي عقدها بنفسه، وكلما زادت زاد أمله. أما من 
شرب منها حتى أسكرته وأم�سى ال يعي ما يقول، فهذا 
عند موته يرى أنه كان يعيش على شفا جرف هاٍر، 

وموته هو : انهيار هذا الجرف به في نار جهنم.
 يكون اإلنسان من املقربين مع أن له 

ْ
ويبقى السبيل ألن

زوجة ومال وولد ودار وما ألهل الدنيا هو أن ينهج بماله 
واملساكين  الفقراء  على  أنفقوا  عندما  األئمة  منهج 
فينذرهم  األوالد  وأما  حدود.  بال  اليتامى   

ً
وخصوصا

لوجه هللا سبحانه مجاهدين يجاهدون إلعالء كلمة 
هللا سبحانه وتعالى، لعلَّ هللا يتقبلهم بقبول حسن 
. وأما الزوجة فيجعل صداقها هو 

ً
 حسنا

ً
وينبتهم نباتا

السعي بها إلى هللا سبحانه وتعالى، ويتحرى أن يوصلها 
إلى مقامات عالية في طاعة هللا سبحانه وتعالى ومعرفة 

هللا سبحانه وتعالى ما أمكنه ذلك.
من كتاب املتشابهات للسيد أحمد الحسن

---------------------- 
]1[- البقرة : 48.

]2[- البقرة : 123.
]3[- شرح نهج البالغة البن أبي الحديد : ج9 ص116.

]4[- الواقعة : 90 – 91.
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]6[- البقرة : 249.

هل هذه اآليات تنفي الشفاعة؟

سؤال/ 27: ما معنى قول الحسين في دعاء عرفة: )إلهي 
ي وشركي( ؟

ّ
أخرجني من ذل نف�سي، وطهرني من شك

الجواب: الشرك أنواع، منها:
 أقسام، منها: الشرك 

ً
1- الشرك الظاهر: وهو أيضا

الصريح في العقيدة كعبادة األصنام واألوثان، وعبادة 
العلماء غير العاملين الضالين. وهم األصنام التي لها 
لسان، كما ورد في القرآن الكريم )]1[( وعن الرسول 
وعن األئمة في ذم اليهود الذين أطاعوا علماءهم في 

معصية هللا فعبدوهم بذلك )]2[(.
2- الشرك الخفي: ومنه الرياء بكل أقسامه. وليس منه 
التوجه إلى الخلق في قضاء الحوائج دون التوجه إلى 
هللا سبحانه قا�سي الحاجات )الذي يعطي من سأله 
 منه ورحمة( بل إن هذا - أي 

ً
ومن لم يسأله تحننا

التوجه إلى الخلق دون هللا سبحانه - هو كفر باهلل، 
ومع األسف هذا هو الحال السائد بين الناس. ومنه 
التوجه إلى الناس في قضاء الحاجات مع التوجه إلى 
ِمُن 

ْ
هللا، وهذا هو الشرك الخفي، قال تعالى: ﴿َوَما ُيؤ

أن  والحق   .)]3[(  ﴾
َ
ون

ُ
ِرك

ْ
ُمش َوُهْم   

َّ
ِإال ِه 

َّ
ِبالل ُرُهْم 

َ
ث
ْ
ك

َ
أ

يتوجه العبد في كل حوائجه إلى هللا سبحانه، ويعتبر 
سبحانه  يسيرها  هللا  بيد  وآلة  وسيلة  مجرد  العباد 
كيف يشاء، وحيث يشاء لقضاء حاجته، فإذا توجه 

إلى هللا ال يضره التعامل مع الخلق.
3- الشرك النف�سي: وهو أخفى أنواع الشرك وهو )األنا( 
التي البد للمخلوق منها، وهي تشوبه بالظلمة والعدم، 
التي بدونها ال يبقى إال هللا سبحانه وتعالى، وبالتالي 
فكل عبد من عباد هللا هو مشرك بهذا املعنى. واإلمام 

الحسين أراد هذا املعنى من الشرك وما يصحبه من 
الشك، وكان اإلمام الحسين يطلب الفتح املبين، وإزالة 
شائبة العدم والظلمة عن صفحة وجوده، التي بدونها 
 
ّ
ال يبقى إال هللا الواحد القهار سبحانه. وبالتالي فإن
الحسين كأنه يقول: )إلهي ال أحد يستحق الوجود إال 
أنت، ووجودي ذنب عظيم ال سبيل لغفرانه إال بفنائي 

وببقائك أنت سبحانك(.
 منشأه 

ّ
وهذا الشك والشرك بالقوة ال بالفعل، أي إن

 قابلية الفعل 
ّ
موجود ال أنه موجود بالفعل، أي إن

في  توجد  أي ال  بالفعل  متحققة  غير  لكنها  موجودة 
الخارج، فالفطرة اإلنسانية فيها النكتة السوداء التي 
هي شائبة العدم والظلمة، وهذه النكتة السوداء هي 
من خالله  يوسوس  الذي  الشيطان  موطئ خرطوم 

البن آدم )]4[(.
من كتاب املتشابهات للسيد أحمد الحسن

--------------------
ن ُدوِن   ّمِ

ً
ْرَبابا

َ
ُهْم أ

َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَبان

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ذ

َ
خ

َّ
]1[- مثل قوله تعالى: )ات

ِه ...( التوبة :31.
ّ
الل

]2[- عن أبي بصير، عن أبي عبـد هللا، قال: قلت لـه: »اتخذوا 
 من دون هللا« ؟ فقـال: )أما وهللا ما 

ً
أحبارهـم و رهبانهـم أربابا

دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن 
 فعبدوهم من حيث ال 

ً
، وحرموا عليهم حالال

ً
أحلوا لهم حراما

يشعرون( الكافي : ج1 ص70 ح1 ، وكذلك ح3.
]3[- يوسف : 106.

النبي: )إن الشيطان ليجثم على قلب بني آدم له  ]4[- قال 
خرطوم كخرطوم الكلب إذا ذكر العبد هللا عز وجل خنس( 

بحار األنوار : ج76 ص49.

ما معىن قول احلسني يف دعاء عرفة:
)إلهي أخرجني من ذل نفسي، وطهرني من شّكي وشركي( ؟
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)شبهات  ضياء الخباز )شبهاته في اثبات نسب 
السيد احمد الحسن )ع((

املعاندون وحاولوا  اثارها  التي  الشبهات  من 
من خاللها صد الناس عن االيمان بالدعوة 
االمام  نسب  اثبات  شبهة  املباركة  اليمانية 
احمد الحسن )ع( وقد عول بعض املعاندين 
عليها ومنهم السيد الخباز وسأنقل لكم كلماته 
بهذا الصدد واعرض لك اجابة الدكتور عبد 
حيث  عنها  هللا(  )حفظه  الديراوي  الرزاق 
يزعم ضياء الخباز انه حتى لو ثبت وجود ذرية 
لإلمام املهدي فان ذلك ال يعني اننا نستطيع 
اثبات ذلك الحد االشخاص في زمن الغيبة، 
الن االثبات يتطلب ان يقر له بذلك أخ او أب، 
او ان تكون هناك شهرة بين الناس بذلك، او 
يشهد له عدالن، وكل ذلك اذا لم يكن هناك 
يكون  وان  ذلك،  يمنع  او عقلي  مانع شرعي 
املنتسب لإلمام مجهول النسب اصال. ويقول 
احمد  السيد  على  تنطبق  ال  الشروط  هذه 
الحسن فاإلمام غائب ولم يشهد له، والشهرة 
او االستفاضة مفادها انه ينتمي لعشيرة )آل 
بو سويلم( اما شهادة العدلين فال نعرف ممن 
الدكتور  اجاب  وقد  له؟  شهد  عادل  تبعه 

الديراوي بنقاط فقال: 
مسألة  من  يجعل  هذا  كالمه  في  ضياء   -1
عليه  الحسن  احمد  السيد  انتساب  إثبات 
لإلمام املهدي ع قضية البد من اقامة الدليل 
فنحن ال  ليست كذلك،  انها  والحال  عليها، 
ابن  انه  الحسن ع على  للسيد احمد  ندعو 
االمام املهدي، وانما بوصفه حجة من حجج 
فالعنوان  املهدي.  االمام  من  ورسول  هللا، 
الذي تدور الدعوة املباركة عليه ليس عنوان 
البنوة، وانما عنوان الحجية. واذا كان دليلنا 

الذي نثبت به حجيته )وصية رسول هللا ص 
على سبيل املثال( يربط السيد احمد الحسن 
باإلمام املهدي ع بعالقة البنوة، فليس معنى 
ذلك ان هذا العنوان هو القضية، وانما هو 

تفرع من تفرعاتها.
وطاملا كان تفرعا من تفرعاتها فثبوته مرتبط 
بثبوت اصله، فاذا ثبت – وهو ثابت – انه 
في  املذكور  احمد  وهو  من حجج هللا  حجة 
الوصية تثبت له كل التفرعات، ومنها البنوة.

2- ضياء في الحقيقة يحاول ان يضع العربة 
على  الحق  وُيلبس  ليغالط  الحصان  امام 
فالوهابية  الوهابية.  شأن  شأنه  الناس، 
يقولون اثبتوا لنا ان االمام الحسن العسكري 
 ويستغلون ظروف 

ً
ع لديه ولد وليس عقيما

بوالدة  يتعلق  ما  كل  على  والتكتم  الغيبة 
االمام، ويضعفون بعض االخبار التي شهدت 
بوالدة االمام ع ومن خالل علم الرجال الشيعي 
العريضة  الطويلة  الفتوق  حصرا مستغلين 
في هذا العلم ذي الجناية الكبيرة.  الحمد هلل 
علماء الشيعة ليسوا مثل ضياء واال فالنكبة 
كبيرة، فعلماء الشيعة يردون بانه ثبت ان هلل 
في كل زمن حجة وان لكل زمان امام، وحديث 
الثقلين الذي يقرن القرآن بالعترة يدل على 
القيامة،  يوم  الى  منهما  الزمان  خلو  عدم 
وبالتالي البد من وجود االمام املهدي، اي انهم 
يعلمون ان اثبات نسبة البنوة غير منحصر 
بما اشترطه ضياء مما ُيعمل به في الحاالت 
يثبت  دليل  وجود  فاملهم  وبالتالي  العادية. 
املطلب. والحق ان الدليل الذي قلنا به وهو 
ان اثبات انه حجة هللا يترتب عليه بالضرورة 
اثبات البنوة له، هذا الدليل أحكم مما ذكره 
ضياء، فدليلنا قطعي بينما ما ذكره ضياء ال 

يترتب عليه سوى الظن. فشهادة االب او االخ 
وكذلك شهادة الشاهدين ومثلهما الشياع ال 

.
ً
يورث سوى ظنا

له  الحسن شهد  احمد  السيد  ان  علما   -3
بالعدالة،  الناس  بين  معروف  وهو  عمه 
ومسألة انتساب اهله فترة من الزمن لعشيرة 
الوالء  انتساب  باب  من  كان  هاشمية  غير 

)الجرش(.
4- لو سألنا ضياء: كيف سيثبت لك انتساب 

االمام املهدي ع لإلمام العسكري ع؟
الذي  املهدي  االمام  ان  اقول:  وللتوضيح 
لإلمام  نسبه  ثابت  الروايات  عنه  تحدثت 
من  ولكن  منه،  مفروغ  وهذا  العسكري، 
سيأتينا ليس هو االمام املهدي الذي تذكره 
الروايات، وانما رجل يقول انه االمام املهدي 
يثبت  كيف  هذا  الروايات،  تذكره  الذي 

لضياء؟
هل سينكره ويقاتله كما سيفعل غيره، وألقرأ 

لك هذه الروايات:
))لو قد قام  إنه قال:  أبي عبد هللا،  أ- عن 
 
ً
إليهم شابا يرجع  الناس؛ ألنه  القائم ألنكره 
هللا  أخذ  قد  من  أال  عليه  يثبت  ال   ،

ً
موفقا

للنعماني:  الغيبة   - األول(()  الذر  في  ميثاقه 
ص194. (.

الباقر:  اإلمام  سأل  أنه  الجارود  أبي  وعن 
))متى يقوم قائمكم ؟ قال: يا أبا الجارود، ال 
تدركون. فقلت: أهل زمانه؟ فقال: ولن تدرك 
من  إياس  بعد  بالحق  قائمنا  يقوم  زمانه، 
 فال يجيبه أحد ... 

ً
الشيعة، يدعو الناس ثالثا

إلى قوله: ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة 
قراء  السالح،  شاكين  البترية  من   

ً
ألفا عشر 

القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، 

وكلهم  النفاق،  وعمهم  ساماتهم،  وسمروا 
يقولون يا ابن فاطمة ارجع، ال حاجة لنا فيك. 
فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية 
االثنين من العصر إلى العشاء ... ثم الكوفة 
فيقتل مقاتليها حتى ير�سى هللا تعالى(() - بحار 

األنوار: ج52 ص338. (.
السبيل الوحيد الذي يمكن ان يتعرفوا عليه 
من خالله هو ان يثبت لهم انه حجة هللا، واال 

ال شهود وال شهادة اب وال شياع.
انه  اليماني يقول  وفي حديثه عن شخصية 
من اليمن ويستشهد بروايات منها ما ورد في 
كمال الدين للشيخ الصدوق وقد سبق ان 
كتاب  في  ورد  ما  ومنها  نعيد،  فال  ناقشناها 
م واملواعظ« للشيخ الواسطي، 

َ
»عيون الِحك

عن أمير املؤمنين عليه السالم قال ))خمسة 
اليمن  من  اليماني  القائم:  عالمات  من 
والسفياني واملنادي ينادي في السماء وخسف 

بالبيداء وقتل النفس الزكية{؟ 
االستدالل ب�سيء فرع ثبوته، والرجل يتبجح 
العلم  اهل  من  بأنه  كثيرا   – كتابه  في   –
والتحقيق، فلماذا لم يتحقق من الرواية قبل 

االستدالل بها؟
الشيخ الواسطي من علماء القرن السادس 
الحكم  »عيون  هذا  وكتابه  الهجري، 
قال  كما  كتب  عدة  من  جمعه  واملواعظ« 
الذي  فإن  بعد،  ))أما  كلمته:  وهذه  هو، 
من  الكتاب،  هذا  فوائد  جمع  على  حداني 
من  بلغني  ما  تراب،  أبي  املؤمنين  أمير  حكم 
افتخار أبي عثمان الجاحظ، حين جمع املائة 
حكمة الشاردة عن األسماع الجامعة، أنواع 
االنتفاع ...، فكثر تعجبي منه ... كيف ر�سي 
لنفسه أن يقنع من البحر بالوشل ...، فألزمت 

نف�سي أن أجمع قليال من حكمه ...، وسميته 
وذخيرة  واملواعظ  الحكم  عيون  بكتاب 
املتعظ والواعظ، اقتضبته من كتب متبددة 
... مثل كتاب نهج البالغة جمع الر�سي ... وما 
كان جمعه أبو عثمان الجاحظ، ومن كتاب 
الحكم  غرر  كتاب  ومن   ،... الحكم  دستور 
ودرر الكلم جمع القا�سي أبي الفتح ...، ومن 
أحمد  بن(  )املوفق  الخطيب  مناقب  كتاب 
كتاب  ومن  الحكم،  منثور  كتاب  ومن   ،...
الفرائد والقالئد تأليف القا�سي أبي يوسف 
يعقوب بن سليمان اإلسفرائني، ومن كتاب 
الخصال(()  - عيون الحكم واملواعظ - علي 

بن محمد الليثي الواسطي - ص 10 – 11. (.
الخصال  كتاب  ومنها  للمصادر،  عدت  ولو 
الذي ينقل عنه ستجد الرواية كالتالي: ))عن 
أبي عبد هللا عليه السالم قال: خمس قبل 
والسفياني،  اليماني،  ]خروج[  القائم:  قيام 
واملنادي ينادي من السماء، وخسف البيداء، 
وقتل النفس الزكية(()  - الخصال - الشيخ 

الصدوق - ص 303.(.
وكذا االمر في املصادر االخرى مثل:

  1- اإلمامة والتبصرة - ابن بابويه القمي - ص 
.128

الشيخ   - النعمة  وتمام  الدين  كمال   -  2
الصدوق - ص 649.

3 - الغيبة - الشيخ الطو�سي - ص 436 – 437.
4 - منتخب األنوار املضيئة - السيد بهاء الدين 

النجفي - ص 310.
والحمد هلل رب العاملين.
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مقاالت يف رد شبهات واشكاالت املعاندين
)ع(  الحسن  احمد  اليماني  السيد  المباركة وصاحبها  اليمانية  الدعوة  على  ردهم  المعاندين في  واشكاالت  رد شبهات  لكم سلسلة مقاالت في  نقدم 
ومحاولة تشويه الحقائق وصرف الناس عن البحث في دعوة الحق معتمدين في كل ذلك على اسلوب التكذيب والسخرية والسب والشتم ومحاولين 
استغفال من يثق بهم من اتباعهم وكل ذلك بما اوضحه الدكتور عبد الرزاق الديراوي )حفظه اهلل( في ردوده على المعاندين في كتابه) وقفات مع ما 

كتبه المعاندون( وكتبه االخرى . /  اعداد  االستاذ نجم عبود المياحي
الحلقة الثالثون

د. علي عبدالرضا
يجعل القس أبو الخير املفهوم اليهودي لنبوءات 
العهد القديم حقيقة جوهرية ال يمكن تركها 
ها  إذا أردنا فهم نبوءات العهد القديم وكيف أنَّ
وبالتالي  السالم،  عليه  إلى مجيء عي�سى  تشير 
العهد  لنبوءات  اليهودي  الفهم  هذا  تجاهل 
بعد  أنبياء  بوجود  القول  إلى  يؤدي  القديم 

عي�سى عليه السالم، فيقول:

)) كما يجب أن ال نتجاهل التفسير اليهودي 
ولهم  كتابهم   فهو  القديم  العهد  لنبوات 
مراعاة  مع  وفهمه،  تفسيره  في  قواعدهم 
كما شرحها  النبّوات  لهذه  الصحيح  التفسير 
سواء  نفسه،  املسيح  الرب  يسوع  وفّسرها 
لتالميذه، وكما فّسرها  أو  في عصره،  لليهود، 
وشرحها تالميذه، بالروح القدس، ملستمعيهم 
اليهود  من  ثّم  اليهود،  من   

ً
أوال كانوا  الذين 

واألمم.   وقد آمن اليهود عبر تاريخهم وعصورهم 
بمجيء املسيح نسل إبراهيم واسحق ويعقوب 
سبط  من  الذي  والقضيب  يعقوب  وكوكب 
يهوذا )تكوين10/49( وابن داود الذي سيجلس 
تكلمت  كما  و7(،  كرسيه  )أشعيا6/9  على 
تبت فى فترة ما بين  العهدين كثيًرا 

ُ
كتبهم التي ك

عنه كامللك الذي يفوق البشر والذي سيقود 
إسرائيل للسيادة على العالم((. )]1[(

بيسوع  اإليمان  اليهود  على  كان  نعم  نقول: 
كنبّيٍ مرَسٍل، وعدم إيمانهم ُيعتَبر خروجا عن 
ولكنَّ  سبحانه،  هللا  وإرادة  والحق  الشريعة 
أو  د  بالتجسُّ يؤمنون  كانوا  اليهود   

ّ
إن القول 

األقانيم وغفران خطيئة آدم هذا ما ال دليل 
هم  أنَّ اليهود  عن  فاملعروف  التوراة،  في  عليه 
، والعهد القديم فيه الكثير من آيات 

َ
ُدون ُمَوّحِ

اْعلِم 
َ
التوحيد املحكمة وعلى سبيل الذكر)) ف

ِفي  اإِللُه  ُهَو  بَّ  الرَّ نَّ 
َ
أ لِبَك 

َ
ق ِفي  ْد  َوَرّدِ الَيْوَم 

ُل . لْيَس 
َ
ْسف

َ
 َوَعلى األرض ِمْن أ

ُ
ْوق

َ
َماِء ِمْن ف السَّ

بعي�سى  منهم  آمن  من  حتى  بل  ِسَواُه(()]2[( 
عليه السالم ال يقول قول الكنيسة، وقانون 
لين  األوَّ اآلباء  من  والكثير  بل  الغريب  إيمانها 
وتم  الدخيل  �ِسي 

َ
ن
َ
الك والدين  الفكر  عارضوا 

محاربتهم وتصفيتهم.

انطباق بعض نبوءات املسيا أو املسيح املنتظر 
على نبي هللا عي�سى عليه السالم، فألن االنبياء 
مشتركون بكثير من الصفات. أما إيمان اليهود 
ُه عن  زُ َمّيِ

ُ
 ت

ً
بوجود املسيا وأن له صفاٍت خاصة

باقي األنبياء فهذا ال خالف عليه، وهم إلى اليوم 
ينتظرون مجيئه عليه السالم.

السالم كنبّيٍ  بعي�سى عليه  لم يؤمنوا  واليهود 
بيوحنا  يؤمنوا  لم  أنهم  كما  وحاربوه،  ُمْرَسل 
املعمدان )يحيى بن زكريا عليهما السالم( كنبي 
ملوضوع  دخل  وال  إال،  ليس   

ً
حسدا وحاربوه 

املعتقدات  من  غيره  أو  الالهوت  أو  املسيا 
الكنيسية في قبول أو رفض اليهود لدعوة يحيى 

أو عي�سى عليهما السالم.

))لقد حرص اليهود على التخلص من املسيح 
ألسباب من أهمها حسدهم له، وهو ما عبروا 
عنه حين قالوا: )هوذا العالم قد ذهب وراءه( 
فـ  ذلك،  بيالطس  أدرك  ولقد   ،19 يوحنا12: 
أسلموه  قد  كانوا  الكهنة  رؤساء  أن  )عرف 
قتله  محاوالت  وما   ،10 مرقس15:   )

ً
حسدا

والحكم عليه بذريعة التجديف إال ستار خبيث 
لسوء خبيئتهم، وتهم جوفاء ملفقة تخفي سوء 

طويتهم(( )]3[(.

ُمه  ّدِ
َ
ق

ُ
ت ا  عمَّ مختِلف  باملسيا  إيماٌن  ولليهود 

ه أنفع للكنيسة 
ُ
َجاُهل

َ
الكنيسة عن املسيا، وت

علماء  بعض  اعتبر  وقد  العكس،  وليس 
 
ً
فكرا املسيا  في  اليهودي  الفكر  الكنيسة 
، وقد كتب القمص روفائيل البرمو�سي 

ً
منحرفا

)أما  كتابه  في  ايسوذورس  األنبا  وبإشراف 
إسرائيل فال يعرف( موضوًعا بعنوان انحراف 
فيه  يعرض  النبوءات  فهم  في  اليهودي  الفكر 
منتقًدا اإليمان والعقيدة اليهودية في املسيا، 

نقرأ بعًضا منه:

)) املسيا يخلص شعبه من خطاياهم ويحررهم 
من عبودبة إبليس واملوت، هو الفكر الوحيد 
والسائد بين شعب إسرائيل وقادته الدينيين. 
 منذ السبي 

ً
لكن الظروف التي اجتاز بها قديما

وحتى خراب أورشليم وما بعدها، بدأت تدخل 
أفكار جديدة على الشعب وقيادته بخصوص 
النبوات  تفسير  على   

ً
كثيرا وشجعت  املسيا. 

 
ً
الخاصة باملسيا بطريقة خاطئة وألبسها ثوبا
. فقد كان شعب هللا يعيش في 

ً
 وطنيا

ً
سياسيا

وسط معاد له. وكم من املرات تعرض لهجمات 
اآلتي  امللك  هذا  عهد  وفي  وحروب...  عنيفة 
 بطريقة لم يسبق لها 

ً
سيكون السالم سائدا

نظير... سيجلس على كر�سي داود أبيه إلى األبد، 
واليكون مللكه نهاية. قليال قليال، أصبح الفكر 
السائد بين القادة الروحيين وشعب إسرائيل 
أن املسيا امللك البد أن يكون من نسل داود وفي 
 للعالم(( )]4[(.

ً
فترة ملكه يكون إسرائيل سيدا

 املسيا قائًدا سياًسا 
ّ
إذن: اليهود يعتقدون أن

ًدا  َجّسِ
َ
ًدا للعالم وليس إلًها ُمت ا وسّيِ

ً
ا ملك وطنيًّ
أو أقنوًما.

----------------------------------- 
]1[- القمص عبد املسيح بسيط أبو الخير- كتاب هل 
تنبأ الكتاب املقدس بنبي بعد املسيح- املصدرالسابق

]2[- العهد القديم- سفر التثنية - االصحاح 4
]3[- دكتورمنقذ بن محمود السقار- كتاب هللا جل 
والتوزيع  للنشر   دار األسالم  ثالثة-  أم  جاللة واحد 

الطبعة األولى- 1328هـ 2007م. ص43
]4[- القمص رفائيل البرمو�سي – مراجعة نيافة األنبأ 
دير  يعرف-  فال  إسرائيل  أما  كتاب   - ايسوذورس-  

السيدة العذراء-برموس
سلسلة أبحاث كتابية – ص28

 املفهـوم اليهودي لنبـوءات املسيــا
فـي العهـد القديـم

االستاذ جعفر الشبيب
معرفة  )وسائل  بعنوان:  له  محاضرة  في   -1
يرّوج قانون معرفته  الجمعة((  اإلمام )كلمة 
لحجج هللا تعالى ويقر بأنه من حملة العقيدة 
بأنكم  للناس  ويقول  الفاسدة،  الالظلية 
تعرفون اإلمام من خالل صفات تميزه عن باقي 
البشر ومن ضمن تلك الصفات هو )الغائط( 

 !!
يقول: 

خالل  من  الخلق  على  الحجة  ُيعرف  كما   ((
توفره على مجموعة من الصفات التي ال تكون 
فيكون  بها،   

ً
مميزا يكون  بحيث  لغيره،  ثابتة 

يدعيها  ممن  الحجة  ملعرفة   
ً
سببا وجودها 

 ....... ومن الصفات التي تضمنتها 
ً
 وزورا

ً
بهتانا

الرواية، انعدام الظل للمعصوم)ع(، يقصد 
من الظل الفيء، فال يكون للحجة املنصوب 

 . )) 
ً
من قبل هللا تعالى فيئا

ثم يقول: 
)) ابتالع األرض لنجواه:

 أنه ال يرى ما يخرج من 
ً
ومن الصفات أيضا

أسفليه، وقد علل بأن هللا سبحانه وتعالى قد 
وكل األرض أن تبلع ما يخرج منه، ثم أشار إلى 

كون رائحته أطيب من املسك ... 
نجوى  على   

ً
عائدا الضمير  يكون  أن  ثانيهما: 

املعصوم)ع( الذي وكلت األرض بابتالعه، بأن 
رائحته أطيب من رائحة املسك، وهذه صفة 

 يمتاز بها الحجة عن البقية...( . 
ً
أيضا

أقول: 
- لم يلتزم الشيخ محمد عبيدان بقواعد علم 
الرجال والدراية في تبني هذه العقيدة املنحرفة 
متواترة  غير  روايات  فهي  الوسخة،  الفاسدة 
- بحسب منهجه – بل 

ٌ
 وضعف

ٌ
وفي سندها شُرخ

ومخالفة لكتاب هللا تعالى وحديث الطاهرين 
وقانون الطبيعة !! .

.- ثم باهلل عليكم: 
ا يكشف   شرعيًّ

ً
كيف تكون هذه الصفة دليال

في  تعالى  هللا  حجة  حقانية  عن  الشيخ  لهذا 
األرض؟

 في هذه 
ً

2 – هذا الشيخ ال يدرك ما يقوله أصال
املحاضرة السخيفة املليئة بالجهل والضالل، 

بأنها  الصفات  بعض  يصف  البداية  في  فهو 
واضحة ثم في نهاية كالمه يتراجع عن كالمه من 
ُه من 

ُ
حيث ال يشعر وال يعي ما يتلجلج به لسان

باطل، وهذا مثال لتناقضه في ال�سيء الواحد : 
فهو يعتقد أنَّ ِمن العالمات والوسائل الكاشفة 
ا، فقال: 

ً
عن حقانية املعصوم هو والدته مختون

))تضمن النص اإلشارة إلى أن الحجة ال يحتاج 
 ،

ً
إلى الختان كبقية الذكور، ألنه يولد مختونا

وهذا من الواضحات ..(
من  ليست  هي  يقول  املحاضرة  نهاية  في  ثم 

الواضحات وهذا نصُّ قوله:
))وهنا أمر يلزم التوجه إليه، أن الصفات التي 
توجد في شخص الحجة ليست على مستوى 
واحد من الوضوح للناس، ألن بعضها فيه من 
الخصوصية التي ال يمكن اإلطالع عليها، مثل 

 حال الوالدة ...(( انتهى النقل.
ً
كونه مختونا

وقوله بأنها غير واضحة يناقض به نفسه ويعتبر 
 منه في أنَّ مثل هكذا توصيفات ليست 

ً
تنازال

من الوسائل التي يعرف بها اإلمام، فتدبر . 
3- هل يريد طالب الحق املنصف أعظم من 
الخطباء  بأن هؤالء  ليكتشف  التوضيح  هذا 
في  املتوغل  الجهل  رأسه  في  يبثون  املنبريين 

طة؟ أذهانهم املخربطة واملخّبِ
إذ يقولون له إنك ستعرف أئمتك من خالل 
البول والغائط؟ ثم ال يستطيعون شرح �سيء 
مما يذيعونه وال يمكنهم إثبات هذه العقيدة 

!!!! 
ً

من خالل مبانيهم أصال

النتيجة: 
رفضوا االحتجاج بوصية رسول هللا العاصمة 
من الضالل فلجؤوا لهذه التفاهات ليضعوها 
كبديل يعرفون من خالله حجج هللا تعالى ؛ وفي 

آية  ذلك 
للمتوسمين 
حول  وال 
إال  قوة  وال 
العلي  باهلل 

العظيم .

الشيخ حممد عبيدان والرتويج 
للعقائد الفاسدة



4

صادق الزبيدي
جاء في نيل األوطار للشوكاني  :

باب الكف عن قصد النساء والصبيان 
والرهبان والشيخ الفاني بالقتل

3321 - ) عن ابن عمر قال : } وجدت 
النبي  مغازي  بعض  في  مقتولة  امرأة 
صلى هللا عليه وسلم ، فنهى رسول هللا 
النساء  قتل  عليه وسلم عن  صلى هللا 
والصبيان { . رواه الجماعة إال النسائي 

 . )

3322 - ) وعن رياح بن ربيع : } أنه 
خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته 

وأصحاب  رياح  فمر   ، الوليد  بن  خالد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على امرأة 
مقتولة مما أصابت املقدمة ، فوقفوا 
ينظرون إليها ، يعني وهم يتعجبون من 
خلقها حتى لحقهم رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم على راحلته فأفرجوا عنها ، 
فوقف عليها رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم فقال : ما كانت هذه لتقاتل فقال 
ألحدهم : الحق خالدا فقل له : ال تقتلوا 
ذرية وال عسيفا { . رواه أحمد وأبو داود 
3323 - ) وعن أنس } أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال : انطلقوا باسم هللا 
وباهلل ، وعلى ملة رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ال تقتلوا شيخا فانيا ، وال 
طفال صغيرا ، وال امرأة ، وال تغلوا ، ] 

ص: 291 [ وضموا غنائمكم وأصلحوا 
وأحسنوا إن هللا يحب املحسنين { . رواه 

أبو داود ( . 
3324 - ) وعن ابن عباس قال : } كان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث 
جيوشه قال : اخرجوا باسم هللا تعالى ، 
تقاتلون في سبيل هللا من كفر باهلل ، ال 
تغدروا ، وال تغلوا ، وال تمثلوا ، وال تقتلوا 

الولدان ، وال أصحاب الصوامع { 
 . )

3325 - ) وعن ابن كعب بن مالك 
عن عمه : } أن النبي صلى هللا عليه وسلم 
حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى 

عن قتل النساء والصبيان { ( . 
3326 - ) وعن األسود بن سريع قال : 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : } 
ال تقتلوا الذرية في الحرب ، فقالوا : يا 
رسول هللا أوليس هم أوالد املشركين ؟ ، 

قال : أوليس خياركم أوالد املشركين { . 
رواهن أحمد ( . 

)الشوكاني(وأحاديث  الشيخ  علق 
الباب تدل على أنه ال يجوز قتل النساء 
مالك  ذهب  ذلك  وإلى   ، والصبيان 
واألوزاعي فال يجوز ذلك عندهما بحال 
من األحوال ، حتى لو تترس أهل الحرب 
بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو 
سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان 

لم يجز رميهم وال تحريقهم .

الطرق إلى هللا بعدد أنفاس الخالئق، ولكن ما ال ُيحاط بكله ال ُيترك كله، هذه 
النقاط كرؤوس أقالم يمكن للقارئ اإلطالع على تفاصيلها بالعودة  بعض 

ملواقع الدعوة وإصداراتها، وكما يلي:

1- االحتجاج بالنص أو الوصية: 
 من النصوص الروائية تدل على كون السيد أحمد الحسن 

ً
وردت الكثير جدا

عليه السالم هو القائم بالسيف بأمر أبيه اإلمام املهدي، وهو املهدي الذي 
يولد في آخر الزمان، ومنها وصية رسول هللا )ص( وهذا ملخصها كما ورد في 
بحار األنوار: )... يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول هللا )ص( 
وصيته حتى انتهى إلى هذا املوضع  فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر 
... وساق 

ً
، فأنت يا علي أول اإلثني عشر إماما

ً
 ومن بعدهم إثنا عشر مهديا

ً
إماما

الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن )ع(إلى ابنه محمد املستحفظ من آل 
، فإذا 

ً
، ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا

ً
محمد )ص( فذلك إثنا عشر إماما

حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول املهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي 
واسم أبي، وهو عبد هللا وأحمد، واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمنين(.

ومنها ما ورد عن حذيفة، قال: سمعت رسول هللا )ص( - وذكر املهدي - فقال: 
)إنه يبايع بين الركن واملقام، اسمه أحمد وعبد هللا واملهدي، فهذه أسماؤه 

ثالثتها( )الغيبة للطو�سي: ص299 – 305.(.
الرسول )ص( في هذه الرواية يسمي املهدي )ع( ويذكر له ثالثة أسماء، وهي 
األسماء نفسها التي ذكرها )ص( لولد اإلمام املهدي )أحمد( في رواية الوصية، 

كما تقدم.
ومنها ما ورد في كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر األنصاري:

في خبر طويل ... )ثم ضرب بيده على الحسين )ع( فقال: )يا سلمان، مهدي 
 من ولد هذا. إمام 

ً
 وظلما

ً
 كما ملئت جورا

ً
 وعدال

ً
أمتي الذي يمأل األرض قسطا

بن إمام، عالم بن عالم، و�سي بن و�سي، أبوه الذي يليه إمام و�سي عالم. 
قال: قلت: يا نبي هللا، املهدي أفضل أم أبوه؟ قال: أبوه أفضل منه. لألول مثل 

أجورهم كلهم؛ ألن هللا هداهم به( )كتاب سليم بن قيس: ص429(.
فاملهدي بحسب هذا الحديث الشريف أبوه يليه، أي يأتي بعده، وهو ما ينطبق 
على أحمد )ع(؛ ألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر ويطهر األرض. ومنها ما ورد في 

كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر األنصاري:
في رواية طويلة ... قال رسول هللا )ص( لفاطمة )ع(: )إن لعلي بن أبي طالب 
ثمانية أضراس ثواقب نوافذ، ومناقب ليست ألحد من الناس ... إلى أن يقول: 
منهم املهدي والذي قبله أفضل منه، األول خير من اآلخر؛ ألنه إمامه واآلخر 

و�سي األول() كتاب سليم بن قيس: ص133 – 135(.
في 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 الحسين، 
فيتحصل أن املراد من املهدي في الرواية هو أحمد املذكور في وصية رسول هللا 
كر فيها إن من أسمائه املهدي، وإليكم هذا الحديث عن أفضلية 

ُ
)ص( والتي ذ

اإلمام املهدي محمد بن الحسن )ع(: عن أبي بصير، عن أبي عبد هللا، عن آبائه 
 ،

ً
)ع(، قال: )قال رسول هللا )ص(: إن هللا )عز وجل( اختار من كل �سئ شيئا

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 الليالي ليلة القدر، 
 من بني هاشم، واختار مني ومن 

ً
واختار من الناس بني هاشم، واختارني وعليا

 من ولد الحسين تاسعهم 
ً
إماما اثني عشر  علي الحسن والحسين، وتكملة 

باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم، وهو قائمهم( )الغيبة النعماني: ص73.(.
وقد وردت في هذا الصدد روايات كثيرة، منها: ُسئل أبو عبد هللا )ع(: بأي �سيء 
ُيعرف اإلمام قال: )بالوصية الظاهرة وبالفضل ...() الكافي: ج1 ص284 ح3(.

وعن أحمد بن أبي نصر، قال: قلت ألبي الحسن الرضا )ع(: إذا مات اإلمام بم 
ُيعرف الذي بعده؟ فقال: )لإلمام عالمات منها: أن يكون أكبر ولد أبيه، ويكون 

فيه الفضل والوصية ...() الكافي: ج1 ص284 ح1(، وغيرها الكثير. 

2- علم السيد أحمد الحسن )ع(: 
القانون الذي ُيعرف به حجج هللا يتكون من ثالث حلقات كما دلت آيات 
الكتاب والحديث، وهي ) النص أو الوصية – العلم – الدعوة لحاكمية هللا (، 
وقد تقدم الكالم عن النص. أما العلم فقد ورد عن أبي الجارود، قال: )قلت 
ألبي جعفر)ع(: إذا م�سى اإلمام القائم من أهل البيت، فبأي �سيء يعرف من 
يجئ بعده ؟ قال: بالهدى واإلطراق، وإقرار آل محمد له بالفضل، وال يسأل عن 

�سيء بين صدفيها إال أجاب() اإلمامة والتبصرة: ص137(.
وقد أعلن السيد أحمد )ع( عن استعداده لإلجابة عن أي سؤال في القرآن؛ 
، وتحدى جميع علماء 

ً
 أو منسوخا

ً
، ناسخا

ً
 أو متشابها

ً
، محكما

ً
 أو باطنا

ً
ظاهرا

املسلمين أن يسألوه أي سؤال يشاءون في القرآن، وأكثر من ذلك تحداهم أن 
يجيبوا على سؤال واحد يسألهم إياه. هذا وقد أصدر السيد أحمد الحسن 
)ع( مجموعة من الكتب؛ منها )�سيء من تفسير الفاتحة(، وكتاب )املتشابهات( 
الكريم،  القرآن  في  املتشابهة  اآليات  فيه  أحكم  كتاب  وهو  أجزاء،  بأربعة 
والتوحيد، وغيرها الكثير تجدونه في مواقع أنصار اإلمام املهدي ومكتباتهم 

ومكاتبهم.
أعلم  بأنه  السماوية  الديانات  علماء  تحدى  الحسن  أحمد  السيد  أن  كما 

الجميع بالكتب السماوية.

3- الدعوة إلى حاكمية هللا: 
العالم اليوم بأسره؛ بحكوماته ومفكريه ورجال الدين فيه، كل هؤالء يدعون 
سمى في عصرنا الراهن، بينما السيد 

ُ
إلى حاكمية الناس، أو الديمقراطية كما ت

أحمد الحسن)ع( هو الوحيد – ولن تجدوا له ثانيا – الذي يدعو لحاكمية هللا 
 من هللا.

ً
ويتمسك بمبدأ أن الحاكم يجب أن يكون منصبا

املباركـــــــــــــــــــــة اليمانيــــــــــــة  الدعوة  أدلـــــــــــة  عن  موجــــــــزة  نبــــــــذة 
قال  السيد أحمد الحسن )ع(:  )إقرأوا.. إبحثوا.. دققوا.. تعلموا.. واعرفوا الحقيقة بأنفسكم، ال تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث ال ينفعكم الندم(..
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وردت بعض الروايات كان لها األثر في توليد 
الشبهة لدى الكثيرين، أهمها ما يلي:

1- ما ورد في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ 
الصدوق:

))حدثنا محمد بن محمد بن عصام )ر�سي هللا 
عنه( قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني 
قال: حدثني  العالء  بن  القاسم  قال: حدثنا 
إسماعيل بن علي القزويني قال: حدثني علي 
بن إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، 
عن محمد بن مسلم الثقفي، قال: سمعت أبا 
جعفر محمد بن علي الباقر )عليهما السالم( 
مؤيد  بالرعب،  منصور  منا  القائم  يقول: 
بالنصر، تطوي له األرض وتظهر له الكنوز، 
يبلغ سلطانه املشرق واملغرب، ويظهر هللا  به 
دينه على الدين كله ولو كره املشركون، فال 
يبقى في األرض خراب إال قد عمر، و ينزل روح 
هللا عي�سى بن مريم فيصلي خلفه، قال: قلت: 
يا ابن رسول هللا، متى يخرج قائمكم ؟ قال: 
إذا تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، 
بالنساء،  والنساء  بالرجال،  الرجال  واكتفى 
وقبلت  السروج،  الفروج  ذوات  وركب 
العدول،  شهادات  وردت  الزور،  شهادات 
واستخف الناس بالدماء وارتكان الزنا وأكل 
الربا، واتقي األشرار مخافة ألسنتهم، وخروج 
اليمن،  من  واليماني  الشام،  من  السفياني 
وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل محمد 
بين الركن واملقام، اسمه محمد بن الحسن 

النفس الزكية ...(()]1[(.
كتاب  من  موضعين  في  وردت  الرواية  هذه 
بينهما اختالف في األلفاظ،  »كمال الدين«، 
ولكن السند واحد. اللفظ املنقول أعاله يمثل 
صورة الرواية في املوضع الثاني من الكتاب 
املذكور، أما املوضع األول الذي يسبق نظيره 

بثالث صفحات، فصورته كما يأتي:
))حدثنا محمد بن محمد بن عصام )ر�سي 
يعقوب  بن  محمد  حدثنا  قال:  عنه(  هللا 
العالء  بن  القاسم  حدثنا  قال:  )الكليني( 
قال: حدثنا إسماعيل بن علي القزويني قال: 
بن  عاصم  عن  إسماعيل،  بن  علي  حدثني 

حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي 
الطحان، قال: دخلت على أبي جعفر محمد 
بن علي الباقر )عليهما السالم( وأنا أريد أن 
أسأله عن القائم من آل محمد صلى هللا عليه 
: يا محمد بن مسلم، 

ً
وعليهم، فقال لي مبتدئا

 من خمسة من 
ً
إن في القائم من آل محمد شبها

الرسل: يونس بن متى، ويوسف بن يعقوب، 
ومو�سى، وعي�سى، ومحمد، صلوات هللا عليهم. 
بن متى: فرجوعه من  يونس  فأما شبهه من 
غيبته وهو شاب بعد كبر السن، و أما شبهه 
السالم(:  )عليهما  يعقوب  بن  يوسف  من 
فالغيبة من خاصته وعامته، واختفاؤه من 
إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب )عليهما 
السالم( مع قرب املسافة بينه وبين أبيه وأهله 
وشيعته. وأما شبهه من مو�سى فدوام خوفه، 
وتعب شيعته  والدته،  وخفاء  غيبته،  وطول 
من بعده مما لقوا من األذى والهوان إلى أن 
أذن هللا في ظهوره ونصره وأيده على عدوه. 
وأما شبهه من عي�سى: فاختالف من اختلف 
فيه، حتى قالت طائفة منهم: ما ولد، وقالت 
طائفة: مات، وقالت طائفة: قتل وصلب. وأما 
شبهه من جده املصطفى فخروجه بالسيف، 
والجبارين  أعداء هللا وأعداء رسوله،  وقتله 
والرعب،  بالسيف  ينصر  وأنه  والطواغيت، 
وأنه ال ترد له راية. وإن من عالمات خروجه: 
خروج السفياني من الشام، وخروج اليماني 
شهر  في  السماء  من  وصحية  اليمن(  )من 
باسمه و  السماء  ينادي من  رمضان، ومناد 

اسم أبيه(()]2[(.
)من  عبارة  وردت  األخيرة  الرواية  هذه  في 
مؤسسة  طبعة  بحسب  قوسين  بين  اليمن( 
النشر االسالمية، األمر الذي يشير إلى أنها غير 
ضيفت هنا من قبل 

ُ
موجودة في األصل، وأنها أ

محقق الكتاب)*(.
رواية  لدينا  اآلتي:  الواقع  إزاء  إذن،  نحن، 
ُرويت في موضعين من كتاب »كمال الدين« 
في املوضع األول ال وجود لعبارة »من اليمن«، 
بعكس املوضع الثاني الذي توجد فيه هذه 
العبارة. وهذا الواقع نواجهه عند تتبع الرواية 

في الكتب التي نقلت عن كتاب »كمال الدين«، 
بصورتيها  الرواية  تنقل  الكتب)*(  فهذه 
، فتنقل صورتها في املوضع األول الخالي 

ً
معا

من عبارة »من اليمن«، وصورتها في املوضع 
الثاني الذي ترد فيه العبارة. وإليكم نماذج 
الخالية من عبارة  الرواية األولى  من صورة 
»من اليمن«  كما نقلتها بعض الكتب املشار 

إليها)]3[(:
 كشف الغمة: ابن أبي الفتح اإلربلي:

على  دخلت  قال:  مسلم،  بن  محمد  ))عن 
أبي جعفر وأنا أريد أن أسأله عن القائم من 
: يا محمد بن مسلم، 

ً
آل محمد فقال مبتديا

 من خمسة 
ً
إن في القائم من آل محمد شبها

... إلى قوله: وإن من عالمات خروجه خروج 
السفياني من الشام وخروج اليماني وصيحة 
ينادي  ومناد  رمضان  شهر  في  السماء  من 

باسمه واسم أبيه(()]4[(.
إعالم الورى بأعالم الهدى: الشيخ الطبر�سي:

))محمد بن مسلم الثقفي، قال: دخلت على 
أبي جعفر وأنا أريد أن أسأله عن القائم من 
: يا محمد بن مسلم، 

ً
آل محمد فقال لي مبتدئا

 بخمسة ... 
ً
إن في القائم من آل محمد شبها

خروج  خروجه:  عالمات  من  وإن  قوله:  إلى 
اليماني،  وخروج  الشام،  من  السفياني 
وصيحة من السماء في شهر رمضان، ومناد 

ينادي باسمه واسم أبيه(()]5[(.
بحار األنوار: العالمة املجل�سي:

بن  علي  عن  الهمداني،  الدين:  ))إكمال 
إبراهيم، عن محمد بن عي�سى، عن سليمان 
بن داود، عن أبي بصير، وحدثنا ابن عصام، 
عن  العال،  بن  القاسم  عن  الكليني،  عن 
إسماعيل،  بن  علي  علي، عن  بن  إسماعيل 
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، 
قال: دخلت على أبي جعفر وأنا أريد أن أسأله 
: )يا 

ً
عن القائم من آل محمد فقال لي مبتدئا

محمد بن مسلم، إن في القائم من آل محمد 
 من خمسة ... إلى قوله: وأن من عالمات 

ً
شبها

خروجه خروج السفياني من الشام وخروج 
اليماني وصيحة من السماء في شهر رمضان 

ومناد ينادي باسمه واسم أبيه(()]6[(.
السؤال اآلن: إذا كان االستدالل ب�سيء فرع 
ثبوته، فهل يمكن الجزم بوجود عبارة »من 

اليمن« ليمكن بالنتيجة االستدالل بها؟
 ال يمكنه الجزم بوجود 

ً
من الواضح إن أحدا

النصو�سي  الواقع  شهد  أن  بعد  العبارة، 
بإمكانية أن ال يكون لها وجود. وهذا الحكم 
إننا أمام روايتين ال رواية  ساٍر حتى لو قيل 
واحدة، فمثل هذا القيل ال يلغي احتمال أن 
واحدة،  رواية  املزعومتان  الروايتان  تكون 
من  الكثير  ووحدة  السند،  وحدة  بداللة 
من  النفس  يمنع  االحتمال  وورود  األلفاظ، 
االطمئنان، وعقد القلب على نتيجة معينة. 
وإذا قيل إن وجود الرواية في موضعين من 
كتاب الشيخ الصدوق يدل على أنهما روايتان 
ال رواية واحدة، فجوابه إن من املحتمل أن 
مرة،  من  أكثر  الصدوق  للشيخ  رويت  تكون 
في  الرواية  ألفاظ  بعض  اختالف  وبسبب 
كل مرة أثبتها مرتين في كتابه لعدم رغبته في 
التفريط بأي من الصورتين ملا تحتويانه من 
مضامين نافعة، ولكن اختالف بعض األلفاظ 
ال يمنع من افتراض أن يكون املروي هو رواية 
واحدة، بداللة وحدة السند، واتفاق بعض 

األلفاظ.
للمسألة،  ثانية  مناقشة  تقديم  ويمكن 
محورها السؤال عن شخص اليماني املذكور 
في الرواية؛ هل هو اليماني املوعود، أم يماني 

آخر غيره؟
من الواضح إن ما يعنينا هو اليماني املوعود، 
اليماني  كون  في  شككنا  ما  فإذا  غيره،  ال 
املذكور في الرواية هو اليماني املوعود يخرج 
عن  وغني  اهتمامنا.  دائرة  عن  فيه  البحث 
البيان إن الرواية خالية من كل ما قد يجعلنا 
اليماني  هو  فيها  املذكور  اليماني  بأن  نقطع 
دلت  الروايات  إن  إلى هذا  املوعود، يضاف 
املوعود،  اليماني  غير   

ً
يمانيا هناك  أن  على 

يتغلب عليه  الذي  اليماني«  مثاله »منصور 
السفياني قبل أن يتوجه إلى العراق)]7[(.

روايات أخرى استدلوا بها يأتي بحثها في العدد 

الالحق، إن شاء هللا.
------------- 

]1[- كمال الدين وتمام النعمة: ص330– 331.
]2[- كمال الدين وتمام النعمة: ص327 – 328.

* - كان على املحقق )على أكبر الغفاري( أن يشير في 
الهامش إلى أنه قد أضاف عبارة »من اليمن«، وأنها 
فمن  اعتمدها،  التي  النسخ  من  بأّيٍ  موجودة  غير 
الواضح إنها غير موجودة في أية نسخة، وإال لكان 
أشار لذلك. ويبدو أنه اعتمد على ما عنون به اسمه 
في غالف الكتاب، فقد أثبت عبارة »صححه وعلق 

عليه«.
* - املقصود هو النسخ املطبوعة من الكتب املشار 

إليها، إذ لم يتسَن لنا االطالع على مخطوطاتها.
في:  اليمن(  - وردت كذلك من غير عبارة )من   ]3[
وإلزام   .308  – ص307  املضيئة:  األنوار  منتخب 
 – الغائب: ج1 ص196  الحجة  إثبات  في  الناصب 

197. ومكيال املكارم: ج1 ص70 – 71.
]4[- كشف الغمة: ج3 ص329 – 330.

]5[- إعالم الورى بأعالم الهدى: ج2 ص233.
]6[- بحار األنوار: ج51 ص217 – 218.

]7[ - عن جابر، عن أبي جعفر، أنه قال: ))إذا ظهر 
ملحمة  بينهم  فتكون  أجسام  ذوي  قوم  مع  األبقع 
امللعون  السفياني  األخوص  يظهر  ثم  عظيمة، 
، ثم يسير إليهم 

ً
 فيظهر عليهما جميعا

ً
فيقاتلهما جميعا

منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة 
يستقل الناس قبل الجاهلية، فيلتقي هو واألخوص 
قتال  بينهما  فيكون  ملونة،  وثيابهم  صفر  وراياتهم 
شديد، ثم يظهر األخوص السفياني عليه(( الفتن: 

نعيم بن حماد: ص174.
وعن أبي جعفر: ))إذا ظهر السفياني على األبقع وعلى 
إلى  وصار  خرج  والروم،  والترك  والكندي  املنصور 
العراق((. كتاب الفتن - لنعيم بن حماد: ص184، كنز 
العمال - للمتقي الهندي: ج11 ص277 برقم 31511، 
وعلى  ص275.  ج3  املهدي:  اإلمام  أحاديث  معجم 
أي حال وردت روايات أخرى يمكن أن يستدل منها 
تعدد شخصية اليماني فقد روى الطو�سي في الغيبة 
ويماني((.  مصري  السفياني  قبل  ))يخرج  ص447: 
))يحتمل   :

ً
قائال الرواية  هذه  على  الكوراني  علق 

 
ً
يمانيا السفياني  قبل  يظهر  الذي  هذا  يكون  أن 
ص115.  الظهور:  عصر  املوعود((  لليماني   

ً
ممهدا

 
ً
االستشهاد هنا بالكوراني سببه كون الرجل ممثال

عن الفهم املقابل.

الروايات التي استدلوا بها على أن اليماني من اليمن

أين الوهابيون من هذا الرتاث الذي يروونه؟
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4- الدعوة اليمانية مؤيدة بامللكوت: 
قضية القائم من ألفها إلى يائها قضية غيب، وقد ورد عن أهل البيت )ع( 
 َرْيَب ِفيِه ُهًدى 

َ
اُب ال

َ
ِكت

ْ
ِلَك ال

َ
في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿ألم ذ

(، إن 
َ
ون

ُ
اُهْم ُينِفق

َ
ن
ْ
ق

َ
ا َرز  َوِممَّ

َ
الة  الصَّ

َ
ْيِب َوُيِقيُمون

َ
غ

ْ
 ِبال

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ِذيَن ُيؤ

َّ
 ال

َ
ِقين

َّ
ُمت

ْ
ل ِ
ّ
ل

الغيب هو القائم. أخرج الشيخ الصدوق عن داود ابن كثير الرقي، عن أبي عبد 
هللا عليه السالم في قول هللا عز وجل »هدى للمتقين 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 هللا عزو جل »ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب« فقال: )املتقون شيعة علي عليه السالم والغيب فهو الحجة 

الغائب() كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 18(. 
واالستدالل على الغيب ال طريق له سوى بالعودة إلى هللا واسترشاده، فهو 

دليل املتحيرين.
والدليل الغيبي أو امللكوتي له مصاديق متعددة، نقتصر منها هنا على؛ الرؤيا، 

واالستخارة.

أ- الرؤيا: 
، كلها تخبرهم بأن 

ً
شاهد مئات األشخاص مئات الرؤى بأهل البيت خصوصا

السيد أحمد الحسن صادق في ما يدعيه، والكثير من هؤالء األشخاص ممن 
لم يدخلوا في الدعوة املباركة، على الرغم من أن الدليل قد أخذ بأعناقهم ؟! 
ولكن ال غرابة فقد ورد إن هذا األمر ال يثبت عليه إال من أخذ هللا ميثاقه في 

الذر األول.
 أن األشخاص املشار إليهم من مناطق مختلفة، ومدن متعددة، فلم 

ً
علما

يسبق أن التقوا أو تعارفوا بأية صورة من الصور، بل إن الكثير منهم كانت 
 في دخوله إلى الدعوة املباركة. وكل ذلك يدل على أن مسألة الرؤى 

ً
الرؤيا سببا

لم تكن مصطنعة.
وبشأن األدلة على حجية الرؤيا، أقول: قد وردت بهذا الخصوص الكثير من 

اآليات القرآنية الكريمة، والكثير من األحاديث عن أهل البيت )ع(.
َرى 

َ
ي أ ِ

ّ
يَّ ِإن

َ
فمن اآليات رؤيا إبراهيم )ع( بشأن ذبح ولده إسماعيل  )ع(﴿َيا ُبن

َبُحَك﴾، أما األحاديث فقد ورد منها الكثير، وحسبك أن تراجع 
ْ
ذ

َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
اِم أ

َ
ن
َ ْ
ِفي امل

كتاب )دار السالم( للميرزا النوري، لتجد العشرات من الروايات الواردة عن 
أهل البيت )ع(.

وال يسعنا في هذه الُعجالة سوى االكتفاء بإيراد جملة من األحاديث كما يأتي:  
عن الرضا )ع(، قال: )حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، إن رسول هللا )ص( 
قال: من رآني في منامه فقد رآني؛ ألن الشيطان ال يتمثل في صورتي، وال صورة 
أحد من أوصيائي، وال في صورة أحد من شيعتهم. وإن الرؤيا الصادقة جزء من 

سبعين جزء من النبوة( )دار السالم: ج4 ص272.(.
وعن رسول هللا )ص(: )ال نبوة بعدي إال املبشرات، قيل: يا رسول هللا، وما 

املبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة( )بحار األنوار: ج58 ص193.(.
وعن الصادق )ع(: )رأي ورؤيا املؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء 

النبوة( )دار السالم: ج1 ص18(. 
 البد من التنبيه على إننا ال نقول بحجية الرؤيا في األخذ بالعقائد أو 

ً
أخيرا

الفروع، فهذه البد من النص فيها، بل نقول إن الرؤيا حجة في تشخيص 
املصداق فقط. وبكلمة أخرى نحن نثبت كون السيد أحمد الحسن عليه 
السالم حجة من حجج هللا بالنص وهو الوصية، ولكن تشخيص املصداق، 
أي كون أحمد املذكور في وصية رسول هللا صلى هللا عليه وآله هو السيد أحمد 
الحسن، هذا األمر تكون الرؤيا ومثلها االستخارة، وغيرهما من األدلة حجة 

فيه.

ب- االســـــــتخارة: 
من طرق معرفة الغيب؛ االستخارة، وعليها سيرة املتشرعة منذ أبعد العهود، 
وسيرة املتشرعة حجة لديهم كما هو معلوم. هذا وقد وردت أحاديث كثيرة عن 

أهل البيت )ع( بشأن االستخارة، إليكم البعض منها:

عن أبي عبد هللا )ع(: )صل ركعتين واستخر هللا، فو هللا ما استخار هللا مسلم إال 
خار له البتة( )وسائل الشيعة )آل البيت(: ج8 ص63، باب صالة االستخارة(. 
( )وسائل الشيعة 

ً
 بما صنع خار هللا له حتما

ً
وعنه )ع(: )من استخار هللا راضيا

)آل البيت(: ج8 ص63، باب صالة االستخارة.(.

5- املباهلة وقسم البراءة: 
بعد أن أعرض فقهاء الديانات الثالث عن مناظرة السيد أحمد )ع(، دعاهم 
إلى مباهلته، اقتداء بسيرة جده املصطفى )ص( مع نصارى نجران. وعلى الرغم 
من موقفهم املعاند في تكذيبه، وتخذيل الناس عن إتباعه، إال أنهم أحجموا 
عن مباهلته. ولو أنهم كانوا موقنين من كذبه كما يتبجحون لكانوا رأوا في 
طلب املباهلة فرصة ذهبية للقضاء عليه، ولم يكتف السيد أحمد بطلب 
 يطلب فيه مباهلة جميع علماء 

ً
مباهلة علماء الشيعة وحدهم، بل أصدر بيانا

الديانات السماوية؛ اليهود، والنصارى، واملسلمين. 

6- الكرامات واملعاجز: 
 لم يطرقه، ولم يترك حجة ملحتج، وال 

ً
لم يترك السيد أحمد الحسن )ع( بابا

عذر ملعتذر، ومن بين األدلة التي جاء بها؛ اإلتيان باملعجزة فيما لو طلبوها 
منه. على أن يحددوا معجزة من معاجز األنبياء املذكورة في القرآن، واشترط 
 إن السيد أحمد 

ً
، وأن تحضر وسائل اإلعالم والناس. علما

ً
أن يكون األمر علنيا

الحسن عليه السالم لم يعرض عليهم اإلتيان باملعجزة ابتداًء، بل هم من طلبها 
 عند طلبهم أجابهم، ولكنهم بعد أن ُوجهوا باملوافقة نكصوا عن 

ً
منه، ونزوال

طلبهم !

وعلى أية حال فقد صدرت عن السيد أحمد كثير من الكرامات واملعاجز التي 
يعرفها أنصار هللا، وهم على استعداد للقسم بأغلظ األيمان - ملن يطلب الحق- 

 في مواقعنا.  
ً
على وقوعها، ويوجد بعضها مسجال

املباركـــــــــــــــــــــة اليمانيــــــــــــة  الدعوة  أدلـــــــــــة  عن  موجــــــــزة  نبــــــــذة 

السنة السابعة - العدد 311 / الثالثاء 12 ذو القعدة / 16 آب 2016 م

حتريف احملقق حسني سليم أسد حديث الثقلني
في مقدمة  ذكر املحقق حسين سليم أسد 
الثقلين  حديث  الحميدي  ملسند  تحقيقه 
بلفظ )كتاب هللا وسنتي( حيث قال في )ص 
11( : )وقال في حجة الوداع: يا أيها الناس 
به  اعتصمتم  إن  ما  فيكم   

ُ
تركت قد  إني 

فلن تضلوا بعدي: كتاب هللا وسنتي( ومن 
املعلوِم أنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ في غايِة 

الضعف، ولذا عمَد املحقق إليهام القارئ 
ه في صحيح مسلم وغيره لُيصحَح هذه 

َّ
بأن

صحيح  )حديث   :
ً
قائال ق 

َّ
عل فقد  الرواية 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة 2408 
باب: من فضائل علي بن أبي طالب ر�سي 
هللا عنه، وانظر مسند املوصلي برقم1021 
نجد  املصادر  هذه  إلى  وبالعودة   )1140  -

أنَّ الرواية ليست كما زعم وحّرف، بل فيها 
الوصية بالتمسك بالثقلين وهما كتاب هللا 
وعترة رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وليس 

.
ً
في هذه املصادر قوله )وسنتي( مطلقا

وبالرجوع إلى املصادر املشار إليها سنكتشف 
أنَّ ما ذكره املحقق حسين أسد هو تحريف 
للحقائق، فإن الحديث ليس بصحيح، وال 

ورَد في تلك املصادر بذلك اللفظ كما زعم، 
وسنعرض بالوثائق:

)1( الحديث رقم 2408 في صحيح مسلم.
)2( الحديث رقم 1021 و 1140 في مسند 

املوصلي.
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 الطائفة املسيحية احلرة األساسية .
أسس  الكنيسة  عن  املنشق  املصرى،  مو�سى  الشماس 
طائفة »املسيحية الحرة األساسية« وشرع بطبع استمارات 
لطائفته  للمنضمين  عضوية  واستمارات  تصويت 
الجديدة، حتى يمكنه تقنين وضعها القانونى والحصول 
على اعتراف رسمى بها، متجاهال هجوم الكنيسة ضده، 

ومؤكًدا أنه سيكمل الطريق حتى نهايته.
وطالب مو�سى فى استمارة العضوية بإقامة الطائفة الحرة 
بترخيص من الدولة حتى يتسنى ألتباعها القيام بالشعائر 
الدينية، تمهيًدا للدعوة لها بشكل موسع بين أبناء الديانة 

املسيحية.
للطائفة  العقائدية  األساسيات  على  االستمارة  وتحتوى 
الجديدة، ومنها رفض الثالوث املقدس واالعتراف بنبوة 
عي�سى وليس ربوبيته، وكذلك الزواج والطالق على األسس 
بين  التوافق  فى حال عدم  االنفصال  وإباحة  اإلسالمية 

الزوجين.

إنه ال  فى تصريح  وقال مو�سى املصرى مؤسس الطائفة 
يفكر فى �سىء اآلن سوى االعتراف بطائفته وتقنين وضعها 
القانونى، لذلك عمل على طباعة استمارة تصويت وتأييد 
العتمادنا  املختصة  للجهات  تقديمها  يتم  حتى  للطائفة 

واستخراج تصاريح الطائفة.
وعن أعداد املنضمين له حتى اآلن قال املصرى »أعضاء 
الطائفة الحرة ال يمكن حصرهم أو معرفة أعدادهم قبل 
قيام الطائفة قانونيا وبصورة معتمدة من الدولة، فكيف 
للشخص املسيحى أن يوقع على استمارة تجعله ينسلخ 
ويخرج من طائفته إلى طائفة لم تعتمد قانونيا؟!، فليس 
ا على املسيحى فهو يشبه تغيير الدين، وقمت 

ً
األمر بسيط

بعمل استمارة أخرى وهى استمارة عضوية وسوف يتم 
استخدامها بعد اعتماد الطائفة قانونيا وتقديمها ملن يريد 
االنضمام، حيث يعلن فيها خروجه من الطوائف األخرى 
الجديدة، ومن  الحرة  املسيحية  الطائفة  إلى  وانضمامه 

خالل تلك االستمارة سوف نحدد عدد املنتمين للطائفة.
فيما هاجمت الكنيسة مبادئ تلك الطائفة واعتبرت أن 
»صاحبها من الباحثين عن الشهرة وال قيمة له ولن يستمر 
وجوده كثيًرا، خاصة أن ظهور أمثال مو�سى والدعوات 
لطوائف جديدة أمر اعتادت عليه الكنيسة ولكن املختلف 
هو أن مو�سى كان شماسا، وهذا هو السبب وراء االلتفاف 

لدعواه«.
وحكم األنبا مكاريوس أسقف املنيا وأبو قرقاص ومسئول 
بأن  له  فى كالم  الكنيسة،  باسم  الناطقة  الكرازة  مجلة 
هذه طائفة غير مسيحية واالنضمام لها يعد خروًجا من 
املسيحية، طاملا تخلو من الثالوث وتنكر ألوهية املسيح، 

معتبًرا أنها تفرغ املسيحية من جوهرها.
األمر نفسه أكده مينا أسعد مدرس الالهوت الدفاعى فى 
بـ»الباحث عن شهرة،  ا مو�سى املصرى 

ً
الكنيسة، واصف

وأنه مستعد لدفع أى ثمن للحصول عليها حتى وإن كان 

إنكار إيمانه، وال مانع لديه شخصًيا أن ينال هذا الشخص 
وأقوالهم  صفحتهم  وتتسم  ونسطور،  أريوس  شهرة 
بالسذاجة املطلقة، ألنهم يعتمدون على الشبهات فقط«.

مو�سى  أعلن  عندما  املا�سى  إبريل  مطلع  األزمة  وبدأت 
املصرى، الذى كان شماًسا تم شلحه من الكنيسة، عن 
تدشينه طائفة جديدة باسم »الطائفة املسيحية الحرة« 
والتى تدعو لتوحيد اإلله وأن املسيح هو نبى فقط، كما 
اتهم الكنيسة بالضالل والترويج ألفكار العالقة للكتاب 
املقدس بها من قريب أو بعيد. )منقول عن موقع الصباح 

املصري(.
موقع  على  صفحات  تمتلك  الطائفة  إن  بالذكر  جدير 

فيسبوك، اقتطفنا منها بعض منشوراتهم املرفقة.

 اعداد / حسين املنصوري
 

سنتناول في هذا املوضوع جملة من 
أخالق رسول هللا )ص( التي يعظ بها 
ابن مسعود ع�سى ان ينتفع بها من اراد 
الى الخلق املحمدي االصيل  الرجوع 
بعد إن تهنا في صحراء املادة كما تاه 
بني إسرائيل في صحراء سيناء وبعد 
إن أظلمت علينا الدنيا بسبب سوء 
أعمالنا وتالطمتنا أمواج الفتن بسبب 
ابتعادنا وتركنا نهج محمد وأله )ع( وو
صاياهم                                                                عن 
عبد هللا بن مسعود قال : دخلت أنا 
 على 

ً
وخمسة رهط من أصحابنا يوما

رسول هللا )ص( وقد أصابتنا مجاعة 
أربعة  منذ  رزقنا  يكن  ولم  شديدة 
أشهر إال املاء واللبن و ورق الشجر , 
فقلنا : يا رسول هللا إلى متى نحن على 
هذه املجاعة الشديدة ؟ فقال رسول 
عشتم  ما  فيها  تزالون  ال  )ص(  هللا 
 , فاني قرأت كتاب 

ً
فأحدثوا هلل شكرا

هللا الذي أنزل علي وعلى من كان قبلي 
إال  الجنة  يدخلون  من  وجدت  فما 
الصابرون . يا ابن مسعود قال هللا 

جَرُهم 
ّ
 أ

َ
ِبُرون

ّ
ى الَصا

َ
َما ُيَوف

َّ
تعالى )* ِإن

ئَك 
َ
ْول

ُ
أ  (  . ]الزمر:10[  ِحَساِب(  يِر 

َ
ِبغ

 ( ]الفرقان 
ْ
 ِبَما َصَبرُوا

َ
ة

َ
رف

ُ
 الغ

َ
ُيجَزون

:75[  . يا ابن مسعود : قول هللا تعالى 
)
ً
 َوَحريرا

ً
ة

َّ
: ) َوَجَزاُهم ِبَما َصَبُروا َجن

األنسان : 12[. ويقول هللا تعالى ) و 
والجوع  الخوف  ِمَن  ِب�َسًئ  ونكم 

َ
لنبل

َمراِت 
َّ
ِس َو الث

ُ
نف

َ ْ
مَواِل َو األ

َ
ونقص من األ

و َبشِر الصاِبِريَن ( ] البقرة 155{.  قلنا 
: يا رسول هللا فمن الصابرون ؟ قال 
طاعة  على  يصبرون  الذين   : )ص( 
هللا واجتنبوا معصيته الذين كسبوا 
 
ً
فضال وقدموا   

ً
قصدا وأنفقوا   

ً
طيبا

فأفلحوا وأصلحوا .  يا ابن مسعود 
والسكينة  والوقار  الخشوع  عليهم   :
والتعلم  والعدل  واللين  والتفكر 
واالعتبار والتدبير والتقوى و اإلحسان 
في  والبغض  في هللا  والحب  والتحرج 
هللا وأداء األمانة والعدل في الحكمة 
الحق  الشهادة ومعاونة أهل  وأقامه 
يا   . ظلم  عمن  والعفو  امل�سيء  على 
ابن مسعود : إذا ابتلوا صبروا وإذا 
أعطوا شكروا وإذا حكموا عدلوا وإذا 
قالوا صدقوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا 

َبُهُم 
َ
اط

َ
خ ا 

َ
َوِإذ  (  : ستبشروا  أحسنوا 

ًما ( الفرقان : 63[ 
َ
 َسل

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

َ
ون

ُ
الَجاِهل

ا ( ]البقرة:83[ 
ً
اِس ُحْسن

َ
 لِلن

ْ
وا

ُ
ول

ُ
) َوق

هللا  شرح  فمن   : مسعود  ابن  يا   .
صدره لإلسالم فهو على نور من ربه 
فان النور إذا وقع في القلب انشرح و 
أنفسح , فقيل : يا رسول هللا فهل ذلك 
من عالمة ؟ فقال : نعم التجافي عن 
دار الغرور , و اإلنابة إلى دار الخلود , 
نزوله فمن  قبل  للموت  واالستعداد 
زهد في الدنيا قصر أمله فيها وتركها 
ألهلها . يا ابن مسعود قول هللا تعالى 
]هود   )

ً
َعَمال ًحَسُن 

َ
أ ًم 

ُ
ُيك

َ
أ ًم 

ُ
َوك

ُ
ِلَيْبل  (

:7[ يعني أياكم أزهد في الدنيا إنها دار 
الغرور ودار من ال دار له ولها يجمع من 
ال عقل له . أن أحمق الناس من طلب 
 
ُ
 ألَحَياة

ْ
ُمَوا

َ
الدنيا , قال هللا تعالى ) اًعل

م 
ُ
ك

َ
ُر َبين

ُ
اخ

َ
ف

َ
 َوت

ُ
ة

َ
ًهُو َوِزين

َ
ِعُب َو ل

َ
 ل

َ
نيا الدُّ

يٍث 
َ
ِل غ

َ
َمث

َ
مواِل و ِاأِلوالد ك

َ
ُر ِفي األ

ُ
اث

َ
ك

َ
َو ت

َراُه 
َ
ت
َ
ف َيَهيُج  مَّ 

ُ
ث ُه 

ُ
َبات

َ
ن اَر 

َّ
ف

ُ
الك عَجَب  

َ
أ

خرِة 
َ
اًما َو في األ

َ
 ُحط

ُ
ون

ُ
مَّ َيك

ُ
 ث

ً
ّرا

َ
ُمصف

ِديُد ( ]الحديد :20[ . وقال 
َ

اُب ش
َ
َعذ

اُه الُحكَم َصِبًيا ( ]مريم 
َ
ين

َ
ت
َ
تعالى : )َوَءا

:12[ يعني الزهد في الدنيا وقال هللا 

تعالى ملو�سى )ع( : يا مو�سى لن يتزين 
املتزينون بزينة أزين في عيني من الزهد 
 فقل 

ً
. يا مو�سى إذا رأيت الفقر مقبال

 بشعار الصالحين . وإذا رأيت 
ً
: مرحبا

 فقل ذنب عجلت عقوبته 
ً
الغنى مقبال

. يا ابن مسعود من اشتاق إلى الجنة 
سارع الخيرات . ومن خاف النار ترك 
الشهوات . ومن ترقب املوت أعرض 
عن اللذات . ومن زهد في الدنيا هانت 
عليه املصيبات . يا ابن مسعود : إن 
هللا اصطفى مو�سى بالكالم واملناجاة 
حتى كان يرى خضرة البقل في بطنه 
من هزاله وما سأل مو�سى )ع( حين 
من  يأكله   

ً
طعاما  

َّ
إال الظل  إلى  تولى 

شئت  إن   : مسعود  ابن  يا  الجوع. 
نبأتك بأمر نوح نبي هللا )ع( إنه عاش 
 يدعو إلى 

ً
 خمسين عاما

َّ
ألف سنة إال

م�سي 
ُ
أ ال   : قال  أصبح  إذا  فكان  هللا 

وكان   , أصبح  ال   : قال  أم�سى  وإذا   .
لباسه الشعر وطعامه الشعير . وإن 
شئت نبأتك بأمر داود )ع( خليفة هللا 
في األرض , كان لباسه الشعر وطعامه 
الشعير وان شئت نبأتك بأمر سليمان 
, كان  )ع( مع ما كان فيه من امللك 

يأكل الشعير ويطعم الناس الحواري 
جنه  إذا  وكان  الشعر  لباسه  وكان   ,
 
ً
الليل شد يده إلى عنقه فال يزال قائما

يصلي حتى يصبح . وإن شئت نبأتك 
بأمر إبراهيم خليل الرحمن )ع( كان 
لباسه الصوف وطعامه الشعير . وإن 
شئت نبأتك بأمر يحيى )ع( كان لبأسه 
الليف وكان يأكل ورق الشجر . وإن 
شئت نبأتك بأمر عي�سى أبن مريم )ع( 
فهو العجب , كان يقول : إدامي الجوع 
الصوف  ولبا�سي  الخوف  وشعاري 
ودابتي رجالي  و سراجي بالليل القمر 
واصطالئي في الشتاء مشارق الشمس 
مما  األرض  بقول  وريحانتي  وفاكتهي 
يأكل الوحوش واألنعام , أبيت وليس 
وليس  �سيء  لي  وليس  أصبح  و  �سيء 
يا   . على وجه األرض أحد أغنى مني 
ابن مسعود :  كل هذا منهم يبغضون 
ما أبغض هللا ويصغرون ما صغر هللا 
ويزهدون ما أزهد  هللا وقد أثنى هللا 
عليهم في محكم كتابه , يا بن مسعود 
: كل ذلك ملا خوفهم هللا في كتابه من 
 
َ
جَمعين

َ
ِوِعُدُهم أ

َ َ
م مل

َّ
 َجَهن

ّ
قوله �� َو ِإن

ِمنُهم ُجزُء  َباِب  ّل 
ُ
ِلك بَوٍب 

َ
أ  

ُ
 َسبَعة

َ
ها

َ
ل

وقال   .]44-43 : الحجر   [  ) قٌسوُم  مَّ
َهَدآِء َو 

ُّ
 َو الش

َ
ِبِين

َّ
ىَء بالن

ْ
تعالى : ) َوِجا

 ) 
َ
ُمون

ُ
َحُق َوُهم ال ُيظل

ْ
�ِسَى َبَينُهم ِبال

ُ
ق

]الزمر : 69[. يا ابن مسعود :النار ملن 
الحالل   ولجنة ملن ترك 

ً
ركب محرما

يباهي  بالزهد فإن ذلك مما  ,فعليك 
هللا املالئكة وبه يقبل هللا عليك بوجهه 
ويصلي عليك الجبار .يا ابن مسعود 
يأكلون  أقوام  بعدي  من  سيأتي 
ويركبون  وألوانها  الطعام  طيبات 
الدواب ويتزينون بزينة املرأة لزوجها 
مثل  وزيهم  النساء.  تبرُّج  ويتبرجون 
زي امللوك الجبابرة , هم منافقو هذه 
مة في أخر الزمان , شاربو القهوات 

ُ
األ

,العبون بالكعاب , راكبون الشهوات 
عن  راقدون   , الجماعات  ,تاركون 
.يا  الغدوات  في  ,مفرطون  العتمات 
ابن مسعود :مثلهم مثل الدفلى زهرتها 
الحكمة  ,كالمهم  ُمر  وطعمها  حسنة 
وأعمالهم داء ال تقبل دواء( والحمد 

هلل رب العاملين .
مكارم األخالق للطبر�سي /351

 يف موعظة رسول  اهلل )ص( البن مسعود / احللقة األوىل



7

واحة األدب الرسالي

 زةــــي البصــم فـــزاط املشتكيـــات الصـــلتبم
 عـــزع املطابـة فـــبداي ـت ـــارع اللويـــش ارــــالعص

 ةـــاحـزاج الشـــزب كـــق ـل ـــة ميـــمخش لــــاملعك

 ةــة التعاونيــزب اجلمعيــق ـ بــوق الذيــس ريــــالزب

 دةــوق األمســس ريـور الزبخ

 خلف مصزف الزشيدـ  زع الثانيالفـ  زدوسـارع الفـش / ةـاء الكزنـقض ةـــزنـالك

 وــدق الزمحــل لفهــزع املكابــالف ـ وقــشارع الــش واىـــصف

 وقــــزة الشــزب سيطــقـ  وقــارع الشــش زــأم قص
 

السنة السابعة - العدد 311 / الثالثاء 19 ذو القعدة / 23 آب 2016 م

جمـيـل يرتـديـه  رداء  عرضه...فـكـل  اللؤم  من  يدنس  لم  املرء  إذا 

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها...فليس إلـى حسـن الثنـاء سبيـل

قلـيـل  الـكـرام  إن  لهـا  عديـدنـا...فقلـت  قلـيـل  ــا 
َّ
أن تعيرنـا 

وكهـول للعلـى  تسامـى  مثلنـا...شبـاب  بقايـاه  كانـت  من  قل  وما 

ذليـل  األكثريـن  وجـار  وجارنـا...عزيـز  قليـل  ـا 
َّ
أن ضرنـا  وما 

كليـل وهـو  الطـرف  يـرد  نجيـره...منيع  مـن  يحتلـه  جبـل  لنـا 
طويـل ينـال  ال  فـرع  النجم  بـه...إلى  وسمـا  الثرى  تحت  أصله  رسا 
ويطـول رامـه  مـن  علـى  ذكـره...يعز  شـاع  الذي  الفرد  األبلق  هو 
وسـلـول  عامـر  رأتـه  مـا  سبـة...إذا  القتـل  نـرى  ال  لقـوم  ا 

َّ
وإن

فتـطـول  آجالـهـم  لنـا=وتكـرهـه  آجالنـا  املـوت  حـب  يقرب 

قتيـل كـان  حيـث  منـا  طل  أنفـه...وال  حتـف  سيـد  منـا  مات  وما 

تسيل على حـد الظبـات نفوسنـا...وليست على غير الظبـات تسيـل
وفـحـول حملنـا  أطابـت  سرنـا...إنـاث  وأخلـص  نكدر  فلم  صفونا 

نـزول البطـون  خيـر  إلى  وحطنـا...لوقت  الظهـور  خير  إلى  علونا 

بخـيـل يـعـد  فينـا  وال  نصابنـا...كهـام  فـي  ما  املزن  كماء  فنحن 
وننكر إن شئنا على النـاس قولهـم=وال ينكرون القـول حيـن نقـول
فعـول  الكـرام  قـال  ملـا  سـيـد...قؤول  قـام  خـال  منـا  سيـد  إذا 

نزيـل النازليـن  فـي  ذمنـا  طـارق...وال  دون  لنـا  نار  خِمَدت 
ُ
أ وما 

وحـجـول معلومـة  غـرر  عدونـا...لهـا  فـي  مشهـورة  وأيامنـا 
فلـول الدارعيـن  قـراع  مـن  ومغـرب...بها  شـرق  كل  في  وأسيافنا 

قبـيـل  يستـبـاح  حتـى  نصالـهـا...فتغمـد  تـسـل   
ّ
أال مـعـودة 

قصيدة السمؤل بن عادياء 
وختميسها

فاروق جويدة

 تستكين
ً
اغضب .. فان هللا لم يخلق شعوبا

رأسها  تحنى  األرض  فإن  اغضب.. 

للغاضبين 

اغضب.. فان الريح تذبح سنبالت القمح 

تعصف كيفما شاءت بغصن الياسمين

 
ً
ى األرض بركانا

َ
اغضب... َستلق

ْ
تعبين

ْ ُ
ويغدو صوتك الدامى نشيد امل
اغضب..فإن حدائق الزيتون 

ال تؤوى كالب الصيد

ال تن�سى دماء الراحلين
األرض تحزن 

حين ترتجف النسور 

ويحتويها الخوف.. والحزن الدفين 

األرض تحزن حين يسترخى الرجال 

مع النهاية... عاجزين

اغضب فان قوافل الزمن امللوث 

تحرق األحالم 

فى عين الصغار الضائعين 

اغضب.... فإن العار يسكننا 

ويسرق من عيون الناس لون الفرح

يقتل فى جوانحنا الحنين 

ارفض زمان العهر 

الطغاة  أقدام  تحت  املدنس  واملجد 

املعتدين 

اغضب ... ففى جثث الصغار 

سنابل تنمو ..

وفى األحشاء ينتفض الجنين

اغضب... فإنك إن ركعت اليوم ...

سوف تظل تركع بعد آالف السنين 

اغضب فان الناس حولك نائمون...
وكاذبون

وعاهرون

ومنتشون بكسرة العجز املهين

اغضب إذا صليت 

أو عانقت كعبتك الشريفة

مثل كل املؤمنين 

اغضب.. فإن هللا الير�سى الهوان ألمِة

كانت ورب الناس خير العاملين

 تستكين 
ً
فاهلل لم يخلق شعوبا

اغضب اذا الحت أمامك 

صورة الكهان يبتسمون والدنيا خراب

واملدى وطن حزين

ابصق على الشاشات 

ان الحت أمامك صورة املتنطعين 

ابصق على وجه الرجال 

فقد تراخى عزمهم 

واستبدلوا عز الشعوب 

بوصمة العجز الذليل 

اغضب .. فان بداية االشياء 

أولها الغضب 

ونهاية األشياء آخرها الغضب

واألرض أولى بالغضب 

والِعرض أولى بالغضب 
سافرت فى كل العصور

ومارأيت سوى العجب 

سيوف عار من خشب!!

 بالكالم
ً
ورأيت حربا

وباألغانى والخطب!!

ورأيت من سرق الشعوب 

ومن تواطأ ومن نهب 

ورأيت من باع الضمير 

ومن تآمر ...أو هرب !!

 بنوا أمجادهم 
ً
ورأيت كهانا

بين العمالة والكذب 

ورأيت من جعل الخيانة 

قدس أقداس العرب 

ورأيت تيجان الصفيح 

تفوق تيجان الذهب

ورأيت نور محمد

يخبو أمام أبى لهب

فاغضب ... فاألرض يحييها الغضب 

ختميسها من قبل الشاعر 
صفي الدين احللي:

ال رحٌب لديِه وعرُضُه
َ
 عِن األرِض أرُضُه         وطوُل الف

ْ
بيٌح بمْن ضاقت

َ
ق

إذا املرُء لم يدنس من الؤِم عرُضُه جى فيه ركُضُه،  ولم يبِل سرباَل الدُّ

فكلُّ رداٍء يرتديِه جميُل

إذا املرُء لم يحُجْب عن العيِن نومها      ويغلي من النفِس النفيسةِ  سوَمها

يَمها
َ
فِس ض

ّ
وإن هَو لم َيحِمْل على الن أضيع، ولم تأمْن معاليِه لوَمها،       

ناِء َسبيُل
ّ
فليَس إلى ُحسِن الث

نا وَحُسوُدنا ، ومنها ِضدُّ
ْ

ت
َ
بات

َ
وعصبةِ  غدٍر أرغمتها جدودنا،             ف

ليٌل َعديُدنا
َ
ا ق

ّ
َعّيُرنا أن

ُ
يٍد يكيُدنا               ت

َ
 عن ِفعِل ك

ْ
إذا َعِجَزت

 الكراَم قليُل
ّ
 لها: إن

ُ
فقلت

نا
َّ
 تفيأ ظل

ّ
نا،                  فال ملٌك إال

َّ
عنا على هاِم الّسماِك َمَحل

َ
َرف

نا
َ
 َبقاياُه ِمثل

ْ
ّل َمن كانت

َ
نا،             وما ق

َّ
ل
َ
 جيُش األكثريَن أق

َ
د خاف

َ
فق

ُهوُل
ُ
ساَمى للُعلى وك

َ
باٌب ت

َ
ش

ُيوازي الِجباَل الّراسياِت وقاُرنا،              وتبنى على هاِم املجّرةِ  داُرنا

ليٌل َوجاُرنا
َ
ا ق

ّ
ّرنا أن

َ
ويأمُن مْن صرِف الّزماِن جواُرنا،               وما ض

ليُل
َ
عزيٌز، َوجاُر األكثرين ذ

َحِفِه،
ا ُمبيُد األلِف في َيوِم ز

ّ
موُرهُ      ومن

ُ
 أ

ْ
ّمت

َ
اَم ت

ّ
نا الش

ْ
ل
َ
ا حل

ّ
ومل

ُه من نجيُرُه
ُّ
وبالنيرِب األعلى الذي عّز طوُرُه،            لنا جبٌل يحتل

، وهَو كليُل
َ

منيٌع يردُّ الطرف

 شهُب األفِق حوَل هضاِبِه
ُ
يريَك الثرّيا من خالِل شعاِبِه،         وتحدق

َرى وسما بِه
ّ
 الث

َ
ُه تحت

ُ
 ارتكابِه،         رسا أصل

َ
ويعثُر خطُو السحِب دون

رٌع، ال ُيناُل، طويُل
َ
جِم ف

ّ
إلى الن

 على فخِر الكواكِب فخُرُه
َ
هُرُه،            وفاق

َ
قراِء قد فاَض ن

ّ
صٍر على الش

َ
وق

 البرّيةِ  شكُرُه،            هَو األبلُق الفرُد الذي شاَع ذكُرُه
َ
وقد شاَع ما بين

يعزُّ على مْن راَمُه ويطوُل

 رتبةً 
ُ
 أو لنبلغ

ً
إذا ما غضبنا في ر�سي املجِد غضبةً      لندرَك ثأرا

رى القتَل ُسّبةً 
َ
ْوٌم ال ن

َ
ق

َ
ا ل

ّ
وِت، َرغبةً ،            وإن

َ
داةَ  الكّر في امل

َ
زيُد، غ

َ
ن

غذا ما رأتُه عامٌر وسلوُل

نا
َ
ِقتال وا 

ّ
َمل  

َ
حين األعادي  وعاَش   مالقاةُ  الحروِب رجالنا، 

ْ
أبادت

ا
َ
يقرُب حبُّ املوِت آجالنا لن نا   

َ
ا، إذا راَم الُعداةُ  ِنزال

ّ
ألن

طوُل
َ
ُهْم، فت

ُ
كَرهه آجال

َ
وت

ِه،                    وُموِرُدُه في أسِرِه كأَس َحتِفِه
ّ
ا معيُد الليِث في قبض كف

ّ
فمن

 أنفِه
َ

ا سيٌد حتف
ّ
 من

َ
وما مات

تيُل
َ
 ق

َ
 كان

ُ
 حيث

ً
ّل َيوما

َ
وال ض

نا ورؤوُسنا
ُ
 جاُرنا وَجليُسنا،                فِمْن دوِنِه أموال

ً
يما

َ
 ض

َ
إذا خاف

باِت نفوسنا
ُّ
وُسنا،            تسيُل على حّد الظ

ُ
 ناَر الَوقائِع ش

ْ
 أّجَجت

ْ
وإن

باِت تسيُل
ُّ
 على غيِر الظ

ْ
وليست

نا  أحالنا لهْم وأمرَّ
َ
ا،               فما كان

َّ
 وضرن

ً
ا األعداُء طورا

َ
ى نفعن

َ
جن

نا نا،      صفونا، ولم نكُدر، وأخلَص سرَّ  َصفانا وِبرَّ
ً
ُبوا ِقدما

َ
ط

َ
 خ

ْ
وُمذ

 حملنا وفحوُل
ْ

أناٌس أطابت

 في منشإ األصِل شرطنا
ْ

وما خالفت نا، 
َ
لقد َوفِت الَعلياُء في املجِد ِقسط

نا
َّ
هوِر وحط

ّ
علْونا إلى خيِر الظ نا، 

َ
 في ساحةِ  العّز َهبط

ْ
ت

َ
 حاَول

ْ
فُمذ

لوقٍت إلى خيِر البطوِن نزوُل

وتخ�سى خطوُب الّدهِر فصَل خطابنا نا األعداُء عنَد انِتساِبنا، 
َ
ِقرُّ ل

ُ
ت

 أيدي الُعلى في انتخابنا،        فنحُن كماِء املزِن ما في نصاِبنا
ْ

لقد بلغت

هاٌم، وال فينا ُيَعدُّ بخيُل
َ
ك

هم
َ
 بني الدنيا ونحمُل هولهْم،         كما َيوُمنا في الِعّز َيعِدُل َحول

ُ
نغيث

هم
َ
اِس قول

ّ
نِكُر إن ِشئنا على الن

ُ
هْم      ون

َ
ول

َ
حُب ط حُسُد السُّ

َ
 ت

ً
ناسا

ُ
طوُل أ

َ
ن

قوُل
َ
 ن

َ
 القوَل حين

َ
وال ُينِكرون

ُد يَّ
َ

 الَعالِء ُمش
ُ

ألشياخنا سعٌي بِه امللَك أيدوا،             وِمْن َسِعينا َبيت

ا خال قاَم سيُد
ّ
ُد،            إذا سيٌد من ا في الّدسوِت ُمؤيَّ

ّ
ال زاَل من

َ
ف

قؤوٌل ملا قاَل الكراُم فعوُل

سبقنا إلى شأو الُعلى كلَّ سابِق،          وعمَّ عطانا كلَّ راٍج وواِمِق
 طاِرِق

َ
نا دون

َ
 ناٌر ل

ْ
خِمَدت

ُ
حل ناُر ُمناِفِق              وما أ

َ
 في امل

ْ
َبت

َ
ْم قد خ

َ
فك

زيُل
َ
 ن

َ
اِزلين

ّ
نا في الن مَّ

َ
وال ذ

 ُسُمّونا
ُ
رط

َ
 ف

َ
سف

َ
وساَم الُعداة َ الخ  علونا، 

َ
 النجِم دون

َ
علونا مكان

ماذا َيُسرُّ الّضدَّ في يوِم َسّونا،             وأّياُمنا َمشهوَرة ٌ في َعُدّونا
َ
ف

َرٌر َمعلوَمةٌ  وُحجوُل
ُ
لها غ

َبى كّل َمضِرِب
ُّ
 للظ

ْ
ت

ّ
ل
َ
لنا يوَم حرِب الخارجّي وتغلِب         َوقائُع ف

فأحسابنا من بعِد فهٍر ويعرٍب،            وأسيافنا في كّل شرٍق ومغرِب
وُل

ُ
ل
ُ
 ف

َ
بها من ِقراِع الّداِرعين

ها
ُ
كال

َ
يها كيُدها ون

َ
عاَد َعل

َ
ها،            ف

ُ
 ساَء فعال

َ
أَبْدنا األعادي حين

ها
ُ
 تسلَّ نصال

ّ
ها              معوَدة ٌ أال

ُ
وبيٌض جال ليَل العجاِج صقال

بيُل
َ
باَح ق

َ
غَمَد حتى ُيست

ُ
فت

دِر َمن لم ُيِهْنُهُم،     وخانوا، غداةَ  السلم، من لم يخنهُم
َ
هم َهّونوا في ق

ا وعنهُم
ّ
ا ومنُهُم        سلي إن جهلِت الناَس عن

ّ
بر الحاِل من

ُ
 ِشئِت خ

ْ
فإن

يَس َسواًء عاِلٌم وَجهوُل
َ
فل

َرى عند نومهم
َ
موا بي في الك

َ
فكم َحل لئن ثلَم األعداُء عر�سي بسومهم 

طٌب لقومهم
ُ
 بني الّرّياِن ق

ّ
 البناِء قومهم،          فإن

ً
وإذا أصبحوا قطبا

تدوُر رحاُهْم حولهم وتجوُل

قصيدة اغضب

عتاَبا له  الجمال  على  لعل   *** تابا  و  سال  غداة  قلبى  سلوا 

صواَبا له  الجمال  ترك  فهل   *** صواب  ذو  الحوادث  فى  ويسأل 

الجواَبا قلبى  عن  الدمع  تولى   *** يوما  القلب  سألت  إذا  وكنت 

الشباَبا ثكل  الذى  الواهى  ***هما  ولحم  دم  الضلوع  بين  ولى 

تاَبا فقلت  القلوب  فى  وصفق   *** ى 
ّ
ول فقلت  الدموع  فى  تسرب 

العذاَبا حمل  كما  حملت  ملا   *** حديد   من  قلوب  خلقت  ولو 

الصحاَبا و  األحبة  فقد  كمن   *** الليالى  خلق  عن  ينبيك  وال 

الثياَبا فأبليت  بها  لبست   *** فإني  بالدنيا  يغتر  فمن 

وصابا شهدا  بكاسها  وشوكا*****وذقت  وردا  بأرضها  جنيت 

باَبا هللا  باب  غير  أر  ولم  حكما*******  هللا  حكم  غير  أر  فلم 

صواَبا صاحبه  بعد  حياة*********وأبقى  فى  البرخير  وأن 

الشعاَبا وهدى  خالله  سبيال**********وسن  بّينه  البر  نبى 

غاَبا للحق  خيله  سبال*******وكانت  الهدى  فى  بيانه  وكان 

اغتصاَبا األرض  إمرة  حتى******أخذنا  املجد  بناء  وعلمنا 

غالَبا الدنيا  تؤخذ  ولكن  بالتمنى*******  املطالب  نيل  وما 

ركاَبا لهم  كان  اإلقدام  منال*****إذا  قوم  على  استع�سى  وما 

انتساَبا لى  أن  بيد  بمدحك  قدرى*****  جاوزت  قد  الزهراء  أبا 

كتاَبا له  يتخذك  لم  بيان********اذا  ذو  البالغة  عرف  فما 

السحاَبا اجتزت  مدحتك  ***وحين 
ً
قدرا فزدت  املالكين  مدحت 

 امحد شوقي

أجُد ما  سر  عن  تسائلني  جاءت 

يتقُد الكون  وجرح  العراق  جرحي 
ً
متشحا بغداد  يا  أتيتك  قد  ها 

وفدوا إذ  م 
ّ
ِمالظال الضيم  بآهة 

الهية الخضراء  جارها  ساحة  في 

تتحُد الناس  وهموم  همها  عن 

نشأته عند  صغير  الشرار  هي 

تضطرُد الجد  عند  النار  لكنه 

فقدت من  ورد  تردكم  قريب  وعن 

يعُد سفرها  في  وما   
ً
عزيزا لها 

ُصِرعا ما  غاب  ضمير  اشتعال  هي 

كمد ضيمكم  من  بها  أتتكم  وقد 

االستاذ
زكي الصبيحاوي  



سؤال/ 23: ما معنى كلمة إسرائيل؟ 
اليوم  املوجودون  الصهاينة  وهل 
ما  أو  إسرائيل  بنو  هم  فلسطين  في 
السداسية  النجمة  وهل  منهم؟  بقي 
النجمة  تعني  وماذا  صهيونية؟ 

السداسية؟

هللا.  عبد  تعني:  إسرائيل  الجواب: 
في  املوجودين  اليهود  بعض  ويوجد 
يعقوب  ذرية  من  املقدسة  األرض 
النبي، وهو عبد هللا وهو إسرائيل عند 

اليهود.

والنجمة السداسية عند اليهود هي: 
وهي  املنتصر،  وتعني:  داود،  نجمة 
عالمة للمصلح املنتظر عندهم، وهو 
إيليا النبي، الذي ُرفع قبل أن ُيبعث 
ينتظرون  وهم  طويلة،  بمدة  عي�سى 
عودته، وهو أحد وزراء اإلمام املهدي 

اآلن.

ما تقدم بناًء على أن إسرائيل تعني: 
يعقوب، ولكن الحقيقة إن إسرائيل 

.
ً
تعني: عبد هللا، وتعني: محمدا

 
ً
وبنو إسرائيل هم: آل محمد، وأيضا
 
ً
عموما واملسلمون  بل  شيعتهم، 
بحسب ورودها في القرآن. في تفسير 

العيا�سي وغيره:

)عن هارون بن محمد، قال: سألت 
أبا عبد هللا عن قوله سبحانه: ﴿يا 
بني إسرائيل﴾، قال: هم نحن خاصة.

سألت  قال:  علي،  بن  محمد  عن 
بني  ﴿يا  هللا:  قول  عن  الصادق 
بآل  خاصة  هي  قال:  إسرائيل﴾، 

محمد.

وفي سنن أبي داود عن النبي أنه قال: 
أنا عبد هللا اسمي أحمد، وأنا عبد هللا 
اسمي إسرائيل، فما أمره فقد أمرني، 

وما عناه فقد عناني( )]1[(.

·        فبعض اآليات في األئمة خاصة 
ال  فيها  إسرائيل  بنو  وهم   ،)]2[(

سواهم.

ُروا 
ُ
ك

ْ
قال تعالى: ﴿ َيا َبِني ِإْسرائيَل اذ

ي  ِ
ّ
ن
َ
َوأ ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل  

ُ
َعْمت

ْ
ن
َ
أ ِتي 

َّ
ال ِنْعَمِتَي 

 ال 
ً
وا َيْوما

ُ
ق

َّ
 * َوات

َ
ين ِ

َ
َعامل

ْ
ى ال

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ت
ْ
ل ضَّ

َ
ف

َبُل 
ْ
 َوال ُيق

ً
ْيئا

َ
ٍس ش

ْ
ف

َ
ٌس َعْن ن

ْ
ف

َ
ْجِزي ن

َ
ت

 َوال ُهْم 
ٌ
اَعة

َ
ف

َ
ُعَها ش

َ
ف

ْ
ن
َ
ِمْنَها َعْدٌل َوال ت

.﴾
َ
َصُرون

ْ
ُين

﴿َيا َبِني ِإْسرائيَل﴾: أي يا آل محمد.

الوالية  نعمة  أي  ِنْعَمِتَي﴾:  ُروا 
ُ
ك

ْ
﴿اذ

جميع  على  والهيمنة   ، واإلمامة 
العوالم.

أي   :﴾
َ
ين ِ

َ
َعامل

ْ
ال ى 

َ
َعل ْم 

ُ
ك

ُ
ت
ْ
ل ضَّ

َ
ف ي  ِ

ّ
ن
َ
﴿َوأ

بمعرفتي )معرفة هللا سبحانه وتعالى( 
والعلم بأسمائه.

 وآل محمد هم 
ً
 محمدا

ّ
ومن املعلوم أن

املفضلون على العاملين، ال بنو يعقوب 
وال غيرهم مفضلون على آل محمد.

﴾: هو يوم املوت، وهو 
ً
وا َيْوما

ُ
ق

َّ
﴿َوات

فيه  توجد  ال  الذي  الوحيد  اليوم 
شفاعة، فالعذاب عند املوت ال ينجو 
ببدنه،  الدنيا  صاحب  من  إال  منه 
وقلبه معلق باملأل األعلى، فلم يرتبط 
إلى  الدنيا بحبال وعوالق تحتاج  مع 

القطع والقلع مما يسبب العذاب.

هم:  املوت  عذاب  من  والناجون 
 
َ
ان

َ
ك  

ْ
ِإن ا  مَّ

َ
أ
َ
﴿ف تعالى:  قال  املقربون، 

 
ُ

ت
َّ
َوَرْيَحاٌن َوَجن َرْوٌح 

َ
 * ف

َ
ِبين رَّ

َ
ق
ُ ْ
ِمَن امل

ِعيٍم﴾ )]3[(، أي حال موته، وسادة 
َ
ن

املقربين هم: محمد وآل محمد.

·        وبعض اآليات في )بني إسرائيل( 
خاصة بالشيعة وعلماء الشيعة، قال 
ِد 

ْ
ِعن ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُهْم  ا 

َّ َ
﴿َومل تعالى: 

ِمَن  ِريٌق 
َ
ف  

َ
َبذ

َ
ن َمَعُهْم  ا 

َ
مِل ٌق  ُمَصّدِ ِه 

َّ
الل

َوَراَء  ِه 
َّ
الل اَب 

َ
ِكت اَب 

َ
ِكت

ْ
ال وا 

ُ
وت

ُ
أ ِذيَن 

َّ
ال

َبُعوا 
َّ
 * َوات

َ
ُمون

َ
َيْعل ُهْم ال  نَّ

َ
أ
َ
ُهوِرِهْم ك

ُ
ظ

 
َ
ْيَمان

َ
ِك ُسل

ْ
ى ُمل

َ
 َعل

ُ
َياِطين

َّ
وا الش

ُ
ل
ْ
ت
َ
َما ت

 
َ
َياِطين

َّ
الش ِكنَّ 

َ
َول  

ُ
ْيَمان

َ
ُسل َر 

َ
ف

َ
ك َوَما 

ُروا﴾.
َ
ف

َ
ك

ِه﴾: 
َّ
الل ِد 

ْ
ِعن ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُهْم  ا 

َّ َ
﴿َومل

ألنه  املهدي؛  اإلمام  من  رسول  أي 
)كلمتك  الكامل  اإلنسان  بعث  بعد 
التامة وكلماتك التي تفضلت بها على 
محمد  وآل  محمد  وهم  العاملين(، 
سبحانه  هللا  من  الرسالة  ختمت 
وتعالى، وبدأ عهد جديد، وهو الرسالة 
من الرسول محمد وآل محمد، فـ )آل 
يأخذون  محمد،  من  رسل  محمد( 
علمهم منه بالوحي أو بواسطة مالئكة 
محمد:  فالرسول  منه،  مباشرة  أو 
)الخاتم ملا سبق والفاتح ملا استقبل( 
وفاتح  للرسالة من هللا،  الخاتم  أي: 

اإلرسال منه ومن آل بيته.

اإلمام   
ّ
أن الشيعة  عند  ثبت  وقد 

 بن الحسن ذا 
ً
املهدي يرسل محمدا

 
ً
النفس الزكية قبل خمسة عشر يوما
من قيامه ألهل مكة فيقتلونه )]4[(، 

فإذا صح هذا اإلرسال صح غيره.

ا َمَعُهْم﴾: من العلم الذي 
َ
ٌق مِل ﴿ُمَصّدِ

 
ّ
بأن البيت  أهل  عن  الشيعة  ورثه 

املهدي حق، وأنه يقوم بالسيف، وأنه 
يوطئون  ممهدون  يوجد  قيامه  قبل 
 بعده 

ّ
 له ذرية، وأن

ّ
له سلطانه، وأن

اثني عشر من ولده مهديين. وأنهم - أي 
الشيعة - قاطعون بناًء على الروايات 
التي وردت عنهم بأن األرض لو خليت 
من اإلمام لساخت بأهلها )]5[(، فبعد 
قتل - أو بحسب اعتقاد بعضهم موت 
اإلمام املهدي - بمن تستقر األرض إن 
لم يكن بأحد ولده األوصياء من بعده 
الروايات  في  كما  املهديين،  واألئمة 

عنهم؟!!

وفي صالة يوم الجمعـة التي قال فيها 
ابن طاووس )رحمه هللا( - وهو ممن 
عنه  ونقل  بل  املهدي  باإلمـام  التقى 
تركت  )إن   :- الكبرى  الغيبة  زمن  في 
لعذر  الجمعة  يوم  العصر  تعقيب 
الصالة  هذه  تترك  فال  األعذار  من 
؛ ألمر أطلعنا هللا عليه(، ثم ذكر 

ً
أبدا

اإلمام:  يقول  نهايتها  في  التي  الصالة 
)وصل على وليك - أي اإلمام املهدي 
- ووالة عهدك واألئمة من ولده، ومد 
في أعمارهم ، وزد في آجالهم، وبلغهم 
أق�سى آمالهم دينا ودنيا وآخرة انك 

على كل �سيء قدير()]6[(.

مسجد  في  ينـزل  أنه  الرواية  في  ورد 
السهلة بعياله )]7[(. وورد أن بعده 

 من ولده )]8[(.
ً
أحد عشر مهديا

بصدد  لست  كثيرة  والروايات 
بعضها  ذكرت  وإنما  استقصائها، 
هللا  على  املتكبر  املعاند  على  للحجة 
 
ً
طلبا العلم  أراد  ومن  هللا،  وأولياء 
للحق، فليراجع كتب الحديث ويطلع 

بنفسه.
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َ
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َ
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ُ
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َّ
الل اَب 

َ
ِكت

علماء  بعض  هم  هؤالء   :﴾
َ
ُمون

َ
َيْعل

والكتاب  خاصة،  وأتباعهم  الشيعة 
الذي نبذوه وراء ظهورهم هو: القرآن 
أهل  عن  والروايات  املهدي  واإلمام 
لإلمام  واملمهدون  العصمة  بيت 
بالحق  وكذبوا  لهم،  وإرساله  املهدي 

أو مجنون،  وقالوا ساحر  ملا جاءهم 
 هذا هو 

ّ
أو به جنة كأنهم ال يعلمون أن

الحق من اإلمام املهدي.

ِك 
ْ
ى ُمل

َ
 َعل

ُ
َياِطين

َّ
وا الش

ُ
ل
ْ
ت
َ
َبُعوا َما ت

َّ
﴿َوات

الشيعة  أي بعض علماء   :﴾
َ
ْيَمان

َ
ُسل

اتبعوا سنن األمـم املاضية واتهاماتهم 
من  هذا  وقالوا  واملرسلين،  لألنبياء 
الجن )الشياطين(، وملك سليمان أي 

ملك املهدي.
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َ
َول  

ُ
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َ
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َ
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ُروا﴾: وكون اإلمام املهدي هو إمام 
َ
ف

َ
ك

األنس والجن فانه يرسل رسوله إلى 
األنس  من   

ّ
أن وكما  والجن،  األنس 

من يؤمن ومن يكفر ومن ينافق ومن 
... كذلك من  يؤمن ويرتد ومن ومن 
الجن من يجري عليه ما يجري على 

األنس.

العظيم،  املهدي  اإلمام  أمر   
ّ
أن كما 

والذي يمثل نهاية إبليس )لعنه هللا( 
والجن،  األنس  شياطين  من  وجنده 
كيف ال يتعرض ملكر من قبل شياطين 
الجن وخدعهم ومكرهم وإلقاءاتهم في 
قضية اإلمام املهدي التي تمثل نهاية 

باطلهم بأسره هذه املرة؟!

·        وبعض اآليات في )بني إسرائيل( 
آل  ظلموا  الذين  باملسلمين  خاصة 
ى َبِني 

َ
ا ِإل

َ
ْين

َ
ض

َ
محمد، قال تعالى: ﴿َوق

ْرِض 
َ ْ
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بقتل  األمة  هذه  من  األول:  الفساد 
فاطمة واإلمام علي. والفساد الثاني: 
عليهما  والحسين  الحسن  بقتل 
انتهكوا  بما  الكبير:  والعلو  السالم، 
الحسين، ومثلوا بجثمانه  من حرمة 
رمح،  على  رأسه  ورفعوا  الطاهر 
الكساء، وخير  وهو خامس أصحاب 
وفاطمة  وعلي  محمد  بعد  هللا  خلق 
املرة  في  املرسلون  والعباد  والحسن. 
الذين  وجنوده  املختار  هم  األولى 
الحسين  قتلة  على  هللا  سلطهم 

فقتلوهم.

ِلَيُسوُءوا  ِخَرِة 
ْ

اآل َوْعُد  َجاَء  ا 
َ
ِإذ

َ
﴿ف

َما 
َ
ك ْسِجَد 

َ ْ
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ُ
ل
ُ
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ُ
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ْوا 
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َ
َوِلُيت ٍة  َمرَّ َل  وَّ

َ
أ وُه 

ُ
ل
َ
َدخ

القائم  أصحاب  هم  وهؤالء   :﴾
ً
ِبيرا

ْ
ت
َ
ت

وأنصاره، سيمكن لهم هللا حتى يملكوا 
شرق األرض وغربها مع سيدهم محمد 
بن الحسن املهدي، ويذل هللا بهم كل 

كافر ومنافق ومرتاب.

يا  أي  ْم﴾: 
ُ
َيْرَحَمك  

ْ
ن

َ
أ ْم 

ُ
ك َربُّ ﴿َع�َسى 

يرحمكم  أن  ربكم  ع�سى  مسلمين، 
بإتباع القائم ونصرته واالعتراف بأنه 
مواالته  يجب  الطاعة  مفترض  إمام 

ومواالة وليه ومعاداة عدوه.

َوُم﴾: 
ْ
ق

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
 َيْهِدي ِلل

َ
ْرآن

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
﴿ِإنَّ َهذ

 اآليات التي مضت من سورة 
ّ
أي إن

أقوم،  هي  التي  إلى  ترشدكم  اإلسراء 
أي إلى الصراط املستقيم، أي اإلمام 

املهدي.
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ّ
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ً
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َ
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ً
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َ
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َ
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َ
اِلَحاِت أ الصَّ

لقيامه،  ويعملون  بالقائم  املؤمنين 
فالتمهيد لقيام القائم هو الصالحات 

وهو الصالة، وهو خير العمل.

ِخَرِة 
ْ

ِباآل  
َ
ون

ُ
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ْ
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َّ
ال نَّ 

َ
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﴾: اآلخرة هي 
ً
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َ
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ً
ابا

َ
ُهْم َعذ

َ
ا ل

َ
ْدن

َ
ْعت

َ
أ

وهي  له،  واملمهدون  املهدي  اإلمام 
وهي  واألرض،  السماوات  ملكوت 
فطرة  وهي  الصالحة،  املؤمن  رؤيا 
هللا التي فطر الناس عليها، والذين ال 
يؤمنون باآلخرة كفرة وإن ادعوا أنهم 

مسلمون.

من  فهي  السداسية:  النجمة  أما 
القائم  ورثها  التي  األنبياء  مواريث 
محمد بن الحسن املهدي، وهي ترمز 
وتعني:  ربي(  صلوات  )عليه  إليه 
املنتصر واملنصور. واليهود الصهاينة 
 
ً
سرقوا هذه النجمة، واتخذوها شعارا

 النتظارهم للمصلح العاملي 
ً
لهم ورمزا

املوعود، وهو عندهم - كما قدمت - 
إيليا النبي. والذي يهين هذه النجمة 
)هللا  كلمة  يلعن  كمن  يكون  ويلعنها 
هللا  لعنه  صدام  وضعها  التي  أكبر( 
يلعن  ممن  ويكون  العراق،  علم  في 

مواريث األنبياء.

فهذه النجمة هي نجمة املهدي، وقد 
ورد عنهم: )إن راية الحق إذا ظهرت 
املغرب(  وأهل  املشرق  أهل  لعنها 
املؤمنون،  أيها  فاحذروا   .)]9[(
 عادت 

ً
فاللعنة إذا لم تجد لها موضعا

رسول  عن  ورد  كما  صاحبها،  إلى 
هللا)]10[(.

سليماننا،  وسليمان  داودنا،  وداود 
ال  املسلمين،  نحن  هيكلنا  والهيكل 
هيكل اليهود الصهاينة قتلة األنبياء، 
من  والبد  أرضنا،  املقدسة  واألرض 
تحريرها وفتحها، ورفع رايـة )ال إله إال 
هللا، محمد رسول هللا، علي ولي هللا( 
ِذيَن 

َّ
ل
َ
اِس ِبِإْبَراِهيَم ل
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ى الن

َ
ْول

َ
عليها. ﴿ِإنَّ أ

ُه 
َّ
وا َوالل

ُ
ِذيَن آَمن
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ات

﴾. وآخر دعوانا أن الحمد 
َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
َوِليُّ امل

هلل رب العاملين.

للسيد أحمد  املتشابهات   من كتاب 
الحسن

------------------
]1[- تفسير العيا�سي : ج1 ص44.

2- وهنا قال السيد أحمد الحسن )بعض 
بني  تذم  اآليات  بعض  هناك  اآليات(؛ ألن 
عون التشيع  إسرائيل وهي تقصد الذين يدَّ
كبني  فهم  محمد،  آل  خذلوا  ذلك  ورغم 
عون االنتماء إلى األنبياء  إسرائيل الذين يدَّ
ونصرتهم ولكنهم فشلوا في ذلك أال القليل، 
ا 

َ
ن
ْ
ْرَسل
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َ
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املائدة : 70.
]3[- الواقعة : 88 – 89.

ص203،  ج52   : األنوار  بحار   : انظر   -]4[
.307

أبي  عن  الفضيل،  بن  محمد  عن   -]5[
الحسن الرضا قال: )قلت له: أتبقى األرض 
بغير إمام؟ قال: ال، قلت: فانا نروي عن أبي 
عبد هللا: أنها ال تبقى بغير إمام إال أن يسخط 
هللا تعالى على أهل األرض أو على العباد، 
 : الكافي  لساخت(  إذا  تبقى  ال  ال،  فقال: 
األحاديث  من  وغيره  ح11،  ص277  ج1 

الشريفة.
]6[- مفاتيح الجنان : ص85.

]7[- قال اإلمام الصادق: )كأني أرى نزول 
القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله( بحار 
األنوار : ج52 ص317، مستدرك الوسائل : 

ج3 ص414.
في  عبد هللا  أبي  عن  أبي حمزة،  عن   -]8[
إن  حمزة  أبا  )يا  قال:  أنه  طويل  حديث 
ولد  من   

ً
مهديا أحد عشر  القائم  بعد  منا 
الحسين( غيبة الطو�سي : ص309.

]9[- عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا 
عبد هللا يقول: )إذا ظهرت راية الحق لعنها 
أهل الشرق والغرب، أتدري لم ذلك؟ قلت: 
ال، قال: للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل 

خروجه( بحار االنوار : ج52 ص363.
]10[- عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت 
أبا جعفر يقول: )ان اللعنة إذا خرجت من 
 واال 

ً
في صاحبها ترددت، فان وجدت مساغا

رجعت على صاحبها ( الكافي : ج2 ص360.
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