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  المقدمة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

والحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على اشرف 

  .لھ الطاھرین آمحمد وعلى  أجمعینالخلق 

وان محمدا وحده ال شریك لھ ، اشھد ان ال الھ اال اهللا 

واشھد انھ  .قد جاء بالھدى من عند اهللا ،عبده ورسولھ

غ الرسالة حتى كمل الدین بوالیة علي وبّل األمانة أدى

 بأمرمن بنیھ  الھداة  األئمةالمؤمنین ومن بعده  أمیر 

صراط الذین انعم اهللا علیھم  ،راطھ المستقیمص إلىاهللا 

من الیھود : غیر المغضوب علیھم وال الضالین 

البدع  وأھل األوثان وأتباعالشیطان  وعبدةوالنصارى 

ة ّنالشیاطین ومن ناصرھم وشایعھم من الِج وأحزاب

  . أجمعینوالناس 

ھو  الھداة  واألئمة  األكرممما بینھ النبي ان 

الثاني  اإلماموعالمات تسبق ظھور  أمورمن ما یكون 

 األمور، ومن تلك  المھدي  اإلمامعشر 
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السالم الشخصیات الموالیة  والعالمات ذكروا علیھم 

الیماني : والمعادیة لھ، ومن الشخصیات ھم

  وقد جاء ذكرھم في  ،والخراساني والسفیاني

      كتاب :ما جاء في  أشھرھاومن  ، الروایات

  ، ٢٥٣ ص  ،النعماني إبراھیم بن محمدل -الغیبة

 جعفر أبي عن ، بصیر أبي عن ....... أخبرنا - ١٣

 خروج((:  قال أنھ)  السالم علیھما(  علي بن محمد

 في ، واحدة سنة في والخراساني والیماني السفیاني

 یتبع  ،الخرز كنظام نظام ، واحد یوم في ، واحد شھر

 لمن ویل ، وجھ كل من البأس فیكون ،بعضا بعضھ

 رایة من أھدى رایة الرایات في ولیس ، ناواھم

 فإذا . صاحبكم إلى یدعو ألنھ ،ھدى رایة ھي ، الیماني

    وكل الناس على السالح بیع حرم الیماني خرج

 رایتھ فإن ، إلیھ فانھض الیماني خرج وإذا ، مسلم

 فعل فمن ، علیھ یلتوي أن لمسلم یحل وال ، ھدى رایة
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 وإلى الحق إلى یدعو ألنھ ، النار أھل من فھو ذلك

  .انتھى.  )١())مستقیم طریق

  تذكر تلك الشخصیات السابقة للظھور  أخرىوروایات 

طمع  -كما جاء في الروایة  -ولعظم شخصیة الیماني 

لتضلیل الناس والوصول  ، فیھا الطامعون والدجالون

ذلك المقام العالي على حساب المغرر بھم من  إلى

بعض المتعلمین الذین  إلى إضافة ، الجھلة والبسطاء

فصاروا  ، الشریفةالعلمیة ربطھم بالحوزة ال رابط ی

  .لھؤالء الدجالین  فریسة سھلة

المدعو احمد الحسن  أنصاروقد عرض علینا بعض 

الجزء  -المتشابھات: ( الیماني كتابھ الذي یحمل اسم 

 ١٤٣١ –م  ٢٠١٠،  األولىالرابع ، الطبعة  – األول

العدد  –المھدي  اإلمام، تحقیق اللجنة العلیا ألنصار  ھـ

٩٦ (.    

وعندما طالعناه وجدنا الكذب في صفحة الغالف بّینا 

وھو  ،ألھل العقل والمعرفة ،فضال عما بعده، واضحا 

، لذلك اقتضى الواجب  األنصارما خفي على ھؤالء 

                                                             
  وھذه الروایة تدل على ان المدعي لیس بصادق لعدم خروج  -  ١

   السفیاني والخراساني معھ في نفس السنة والشھر والیوم 
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تحقیقا  ،وبیان حقیقة ھذا المدعي  لھ الدیني التصدي

ًا للضال لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر وارشاد

، ولذلك  على معرفة الحق والحقیقة جّھاللل وإعانة

  .الرد بھذا الكتاب  جاء

  

 بیان البد من ،الردالدخول في ذكر تفاصیل قبل و

توفیق اهللا ونقول ب ،لما تقدم إكماال ،مقدمة تمھیدیة

لم یتركوا  الھداة  واألئمة ان النبي : تعالى 

أوضحوا لھم كل ما یحتاجون الناس سدى ، بل  أمر

  .دینھم ودنیاھم  أمورمن  الیھ

مستقبل المسلمین ب الخطیرة التي ترتبط األمورومن 

 اإلمامالشخصیات التي تسبق ظھور  معرفة :ھي

یھم صلوات اهللا فقد بّینوا عل،  المھدي المنتظر 

انا  ":كذابا كلھم یقول  ستون اإلمامانھ سیظھر قبل 

اثنا عشر من بني ھاشم " :أخرىوفي روایة  ".ينب

  . "نفسھ إلىھم یدعوا كل

 ص ، ٢ ج ،المفید لشیخل - اإلرشاد  -في  ذلككو 

   : ، وفیھ ٣٧١
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 عن ، عاصم بن علي عن ، طالب أبي بن یحیى روى

 عمر بن اهللا عبد عن ، أبیھ عن ، السائب بن عطاء

 تقوم ال: "  وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال

 یخرج وال ، ولدي من المھدي یخرج حتى الساعة

  ."نبي أنا:  یقول كلھم كذابا ستون یخرج حتى المھدي

 ٤٣٤:  للطوسي الغیبةفي كتاب أیضا وجاء ذلك 

 العالمة ونقلھ ، ٤٢٦:  الورى إعالمو ،٤٢٤ الحدیث

  .  ٤٦ الحدیث  ٢٠٩ ص ٥٢ج   البحار في المجلسي

 ص  الحلي لعالمةل اإلرشاد من المستجادوفي كتاب 

   :جاء ما یلي  ٢٥٧

 عن عاصم بن على عن طالب أبي بن یحیى روى

     رعم بن اهللا عبد عن أبیھ عن السائب بن ءعطا

 تقوم ال" : والھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال :قال

 وال،  ولدى من  يالمھد یخرج حتى الساعة

 : یقولون كلھم ًابكذا ستون یخرج حتى يالمھد یخرج

   ".ينب ناأ

 الحسن عن شاذان، بن الفضلعن : وفي كتاب الغیبة 

 خدیجة أبي عن ، عائذ بن أحمد عن الوشاء، علي بن

 القائم یخرج ال":السالم علیھ اهللا عبد أبو قال :قال
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 إلى یدعو كلھم ھاشم بني من عشر اثنا یخرج حتى

  ."نفسھ

عما یكون  باإلخبارسالم اهللا علیھم  األئمةوقد صدق 

یطل على  وأخرىبین فترة  اذ نشاھد ، قبل الظھور

عي انھ شخصیة من من یّد - ولألسف -المجتمع 

نشاھد ان لھم  فإننا ولألسفشخصیات الظھور ، 

اختبار لھم قبل ان تتحقق  أولقد انزلقوا في  أتباعا

اب ، في كّذ عن خروج اثنا عشر مدٍع األئمة أخبار

مثلما آمنوا  األتباعالواجب على ھؤالء  حین انھ

تحقق وجود ؤمنوا بان ی ، بالشخصیات الممھدة

  .التي تسبق الظھور من الدجالین الكاذبة الشخصیات 

 في العراق فقط اآلنلحد  أسماعنا إلىوقد وصل 

  :فرق في فترة ما بعد سقوط الطاغیة ، وھم  خمسة

المھدي  اإلمامالذي ادعى انھ : ضیاء الكرعاوي  - ١

في  أنصارهمدینة جمع فیھا لنفسھ واتباعھ واتخذ 

وقد مارس .  )ة الزرَك(  منطقةفي الكوفة  ضواحي

وكانت نھایتھ ان وعدھم  ،أتباعھ إلقناعالسحر 

ال یؤذیھم  أنبالحدید  أمر قد بالظھور وانھ
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الریاح           ان تكون والسحاب ان یظلھم و

ان  :وقیل . قنبلة بأول ان قتل ، فكانت نھایتھمعھم 

 .علیھمب كذ قد لما رأى انھ ،قتلھ أتباعھبعض 

 .المواجھة مع الجیش أثناء وذلك في

ممن ال زالوا  أتباعھبعض  ھناك ولألسف فان       

 اإلماماني  :یقول لھمو ینتظرون ظھوره من جدید

 ةعدت الیكم من جدید وكنت اقضي سّن قد ،المھدي

  .الخ... واآلن  ،نبي اهللا یحیى

من شریط مصور ما نشر عنھ  :أیضاومن غرائبھ 

ویمسك السیكارة ) وحدریة دشداشة ( وھو یرتدي 

بیده وینشر الدخان مبتھجا وغامزا بنظره عندما 

وھو یرقص وكان كبیر العجز  أنصارهاحد  منھ اقترب

  !!!؟؟؟

الذي ھو موضوع ھذا : المدعو احمد الحسن الیماني  -٢

 .الكتاب 

الذي اصدر  ،ابو عبد اهللا الحسین القحطاني : المدعو  -٣

والتي كان یكتب فیھا  ،)القائم ( صحیفة اسماھا 

مقاالت یمھد لنفسھ على انھ ھو جمیع الشخصیات 

فادعى انھ الیماني وانھ الحسني وانھ ، الممھدة 
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ال  ،تنزل علیھ وان روح عیسى ، الخراساني 

وھكذا  ، تسدده وان روح موسى  .عیسى بنفسھ

.... 

وقبل ان یعلنھا صریحة  ،اخذ ھذا الرجل الطمعو

الیماني الذي قیل  أنصارتم قتلھ من قبل منافسیھ 

  .انھ انشق عنھم 

الذي درس : محمود الصرخي الحسني : المدعو  - 4

وادعى ، د علیھا ثم تمّر ،في الحوزة سنوات قلیلة

  وانھ ھو  ،ان علماء الحوزة علماء ضالل

انھ ھو الحسني  أنصارهر وتصّو ،األعلم

  .الموعود

عمل مشكلة مع  أنصاره إضاللیزید من  ولكي

 أمراحتى یجعل من اختفائھ  األمنقوات 

وبذلك تمكن من  ،أنصارهمشروعا في نظر 

الھروب من قضیة المناظرة التي كان یدعو 

  .  المزعومة أعلمیتھ إلثباتالیھا 

بإثارة البلبلة والفتن  أنصارهوال زال یأمر 

 ،مظلومون بأنھمرأي العام أمام الأنصاره لیظھر 

طریق  ھو بالظلم الشعوران معتمدا على 
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 اإلعالم أجھزةلیظھروا في  وكذلك ، لالنتصار

كثرة  إلىظنا منھ ان ذلك یؤدي ، وا ویشتھر

  . وشیوع أمره أنصاره

الزنا  فأباحوا ،الذین احلوا ما حرم اهللا: السلوكیة  - ٥

وقد  ، وتركوا الصالة، وتبادل الزوجات واللواط 

حتى تمتلئ الفساد  زعیمھم انھ البد من إشاعة أوھمھم

العبادة تنتھي تمھیدا لظھور القائم ، وان  بھ األرض

     لما ورد من  الیقین درجة إلى اإلنسانعندما یصل 

 ) .الیقین  یأتیكاعبد ربك حتى ( 

وقد جندھم  ،وسیظھر العشرات من المدعین تباعا

لیكونوا  ،ساذجةبنا بأمور فكریة االستعمار إللھاء شع

بعیدین عن الحیاة االجتماعیة ولیتسنى للعمالء 

  . ثروات الشعب من دون رقابة  بواألجانب القیام بسل

وقد حذر القرآن الكریم من الوقوع في حبائل ھؤالء 

  :تعالى بقولھ  الشیاطین

 َوْلَنْحِمْل َسِبیَلَنا اتَِّبُعوا آَمُنوا ِللَِّذیَن َكَفُروا الَِّذیَن َوَقاَل{

 ِإنَُّھْم َشْيٍء مِّن َخَطاَیاُھم ِمْن ِبَحاِمِلیَن ُھم َوَما َخَطاَیاُكْم

  .١٢: العنكبوت} َلَكاِذُبوَن

  : سبحانھ  كما حذر الدعاة الى ھذه النعرات بقولھ
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 الَِّذیَن َأْوَزاِر َوِمْن اْلِقَیاَمِة َیْوَم َكاِمَلًة َأْوَزاَرُھْم ِلَیْحِمُلوْا{

  .٢٥: النحل} َیِزُروَن َما َساء َأَال ِعْلٍم ِبَغْیِر ُیِضلُّوَنُھم

 الشیخ الصدوقعلى ذلك  أكدفقد  األساسوعلى ھذا 

 -في كتابھ علمائنا أعاظموھو من   )ھـ ٣٨١( المتوفى

  :  بقولھ ٢ ص  -النعمة وتمام الدین كمال

 اهللا قضى إذا مؤمنة وال بمؤمن لیس أنھ وأشھد((

 وإن..... أمرھم من الخیرة لھم یكون أن أمرا ورسولھ

 أو ، سنة رغّی أو ، حراما حلل ومن حالال حرم من

 یرید بدعة أحدث أو ، شریعة لبّد أو ، فریضة نقص

 أقام فقد ،إلیھ الناس وجوه ویصرف علیھا یتبع أن

       اهللا مع ادعى فقد أطاعھ ومن ، شریكا هللا نفسھ

 مثوى وبئس النار ومأواه اهللا من بغضب وباء ، ارّب

 من اآلخرة في وھو عملھ وحبط ، الظالمین

  .))الخاسرین

 اإلمامونحن بدورنا نعلن للمؤمنین المنتظرین لظھور 

المنتظر عجل اهللا فرجھ ان ال ینجرفوا مع ھذه التیارات 

 إمامناالشیاطین على  أعوانفیكونوا من  ،المنحرفة
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المظلوم المنتظر الذي یترقب الظھور ویدعوا بالفرج 

  . البیت  أھل أتباعوتعجیلھ للبقیة الصالحة من 

  مینوكان اهللا في عون كل مخلص أ

  ھـ ١٤٣٢جمادى األولى /  ١٠
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  رد مقدمة كتاب المتشابھات

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

لقد صرفنا الوقت الغالي في توض�یح مواق�ع الخل�ل ف�ي     

بع�د  كالم من یدعي انھ وصي ورسول اشرف خلق اهللا 

         المتش�����ابھات (النب�����ي حس�����ب م�����ا ج�����اء ف�����ي كتاب�����ھ   

وق�����د مللن�����ا م�����ن ترھات�����ھ وخزعبالت�����ھ     . ) ٤ – ١ج

وأول��د ف��ي أنفس��نا االش��مئزاز م��ن      ،وتناقض��ات كالم��ھ 

  . خزعبالت الواھیةفي رد ھذه ال ،إضاعة العمر العزیز

وق��د وج��دنا م��ن خ��الل أفك��ار ھ��ذا الم��دعي ان��ھ یعتق��د        

ألن�ھ یقیس�ھا    ،بالتشبیھ والتجسیم ف�ي األم�ور المعنوی�ة   

وھ�و ی�دل عل�ى ع�دم اطالع�ھ       .دائما بالمقاییس المادی�ة 

وإال لم یكن یحسم األمور المعنویة م�ن  ، على الحقائق 

العرش والكرسي والفداء بم�ا ی�راه ویلمس�ھ ف�ي الع�الم      

. الخ��ارجي الت��ي ھ��ي عب��ارة ع��ن أم��ور مادی��ة بحت��ة        

ویح���اول ان ی���دخل ف���ي ذھ���ن الق���ارئ أفك���ار مس���یحیة   
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    م ف�����داء ھنفس�����أجعل�����وا  األئم�����ةان مث�����ل ، ویھودی�����ة 

 إس�����رائیلھ�����م بن�����ي   األئم�����ةواعتب�����ار ان ، للش�����یعة 

وان الش��یعة ھ��م أتب��اع بن��ي     ، المخ��اطبین ف��ي الق��رآن  

السداس��یة الت��ي ھ��ي  نجم��ة الوالح��دیث ع��ن  ، إس��رائیل

ثم ان الكتاب مل�ئ   .وغیر ذلك  من شعارات الصھاینة،

  .  ذلك  للقارئ بعض بیننتناقضات وسوف مبال

ثرن��ا آم��ن الكت��اب  طالعن��ا ع��دة ص��فحات  ان بع��د ونح��ن

        ع�����دم إض�����اعة الوق�����ت أكث�����ر م�����ن ذل�����ك ف�����ي ھ�����ذا      

ولك�ن حی��ث ان ال�بعض ق��د یتص�ور ان الخل��ل     ، المج�ال 

إنم��ا ك��ان ف��ي أول الكت��اب ولك��ن ب��اقي الص��فحات ق��د ال  

عل�ى  آثرنا ان نلقي بعض األض�واء   ،یشملھا ھذا الحكم

خصوص�ا وان�ھ خ�تم    ،  صفحات متعددة منھفي ما جاء 

 )احم�د الحس�ن   ( بإس�م    من كل ج�زء  الصفحة األخیرة

ب��ھ  الكت�اب مق��رّ  ھ��ذاجمی�ع مواض��یع  مم�ا ی��دل عل��ى ان  

  . ومقبول عنده ،وانھ من إمالئھ وخطھبنفسھ 

ونب���دأ بھ��ا م���ن   ، وفیم��ا یل���ي مناقش��ة بع���ض الم��وارد   

  :عنوان الكتاب وما بعده تباعا 

   )المتشابھات ( في صفحة الغالف جاء العنوان وھو 
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ت احم��د إش��تباھات وادع��اءا األول��ى ان یس��مى  : نق��ول 

وان  ،یدعي انھ ال یوجد متش�ابھات عن�ده   ألنھ ،الحسن

كم�ا ورد   ،بھمحكم وواض�ح وغی�ر متش�ا    فھو شيءكل 

فھذا الكتاب یكون  ،الكتابھذا  من ١١سطر  ٨في ص

الحق�ا  س�نذكره   آخ�ر ولن�ا تعلی�ق    . نقضا لما یدعیھ ھو 

  . ان شاء اهللا 

وص���ي ورس���ول ( : أیض���اص���فحة الغ���الف وج���اء ف���ي 

   .) المھدي  اإلمامویماني 

الجم��ع ب��ین ك��ون الش��خص وص��یا ورس��وال ف��ي آن    ان 

واح��د ھ��و دال عل��ى جھ��ل الكات��ب بالمع��اني ، فالوص��ي  

ویوص�ى إلی�ھ ب�أن یك�ون قائم�ا       اإلنس�ان ھو من یخل�ف  

ب��األمور بع��د م��وت الش��خص ، وام��ا الرس��ول فھ��و َم��ن  

فكی��ف یص��ح ان ، یبع��ث م��ن قب��ل الش��خص ف��ي حیات��ھ   

 أیضاكون شخص واحد رسوال ومع ذلك یكون وصیا ی

ین ال ، فھو جمع بین مفھومین متخالففي نفس الوقت 

  . یمكن اجتماعھما في آن واحد في شخص واحد 

ان��ھ  إل��ىح الم��دعو احم��د الحس��ن بج��واب ذل��ك  وق��د لّم��

  : ٥٧كم�ا ف�ي ص   المھ�دي   اإلمامسیبقى حیا بعد 
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 اإلم��امأو بحس��ب اعتق��اد بعض��ھم م��وت     –فبع��د قت��ل  (

ان ل��م یك��ن بأح��د   األرضبم��ن تس��تقر  - المھ��دي 

المھ��دیین كم��ا ف��ي    واألئم��ةول��ده األوص��یاء م��ن بع��ده   

   .!!)؟ الروایات عنھم 

 ان بعد ظھ�ور اإلم�ام   :علیھم السالم األئمةوقد بین لنا 

یرجع�ون ال�ى    األئم�ة وھ�و ان   ،المھدي تتحق�ق الرجع�ة  

 األرضالحی��اة ویعیش��ون م��ا ش��اء اهللا حت��ى ی��رث اهللا     

وال  ،عن��د الش��یعة  لةیأص��وھ��ي عقی��دة  . وم��ن علیھ��ا  

كم�ا ی�زعم    ،حاجة حینئذ الى افتعال مھ�دیین او غی�رھم  

ان ش��اء اهللا  بتفص��یلالج��واب  عرفتوس�� .ذا الم��دعيھ��

  .في محلھ من ھذا الكتاب 

  

وھ�ذا  ) تحقیق اللجنة العلمی�ة  ( عبارة  ٢وجاء في ص

ه لمس���توى العلم���ي لھ���ذ مم���ا یمك���ن ان یك���ون معرف���ا ل 

من خالل مناقشة ما جاء في التمھید بقل�م اح�د    ،اللجنة

ف���ي ھ���وامش   أیض���اوم���ا ج���اء   .أعض���اء تل���ك اللجن���ة 

   .الكتاب

عرف م��ن خ��الل ذل��ك ان��ھ اذا كان��ت اللجن��ة العلمی��ة توس� 

  . الحركة كلھا  یھفقس عل ،بھذا المستوى
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:  ھك���ذا نس���ب الم���دعو احم���د الحس���ن  ٤ج���اء ف���ي ص

ھ���و احم���د ب���ن إس���ماعیل ب���ن : الس���ید احم���د الحس���ن (

  -اي المھ�دي   -صالح بن حسین ب�ن س�لمان ب�ن محم�د    

   .)الخ...بن حسن بن علي 

ف��ان  ، وكم��ا ھ��و واض��ح م��ن ش��جرة النس��ب الم��دعاة     

وان س�لمان  ، وان سلمان جد صالح  ، صالح جد احمد

والنتیج��ة ان ،  المھ��دي المنتظ��ر  اإلم��امھ��ذا اب��ن 

      دي ھ��������و األب الخ��������امس للیم��������اني  المھ�������� اإلم��������ام

المزعوم ، فكیف یمكن تفسیر قلة الوسائط ف�ي النس�ب   

أي ) س�نة   ١١٨٢( بینھم�ا  مع وجود الفاص�ل الزمن�ي   

من السنین ، وم�ا  قرن  ١٢سنة أو  ١٢٠٠ما یقارب  

م��ن حی��ث الس��ن والس��كن     ،اء احم��دخص��ائص آب�� ھ��ي 

  فة لھم ؟ والخصائص المعّر

 اإلمامثم ان الوسائط التي ذكرھا في النسب بینھ وبین 

ر قلة یتفسیمكن فكیف ،  أربعة آباء فقط المھدي 

ال یخل�و م�ن    األم�ر اآلباء في ھذه الفترة الطویلة ، فان 

  : احد الوجوه 
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ك�ل واح�د    ،اما ان اآلباء بقوا عزاب�ا لفت�رات طویل�ة    -١

م�نھم  وان والدة ك�ل واح�د    ،مئت�ي ع�ام أو ثالثمئ�ة ع�ام    

أي بع��د ثالثمئ��ة ع��ام  ،ك��ان ف��ي أواخ��ر عم��ر َم��ن س��بقھ

  . من والدتھ 

أو انھ����م تزوج����وا ف����ي س����ن مبك����رة بع����د البل����وغ    -٢

ال�ذي ط�ال أكث�ر م��ن     ولك�ن حص�ل لھ�م العق�م      ،مباش�رة 

  . بعد ذلكحتى حصل لھم اإلنجاب  ،ثالثمئة عام

أو ان زواجھم وإنجابھم ك�ان حس�ب المتع�ارف ف�ي      -٣

 إل�ى الناس م�ن ك�ون اإلنج�اب للول�د ف�ي س�ن العش�رین        

تكون الوسائط أكثر م�ن  فالبد ان   وعلیھ، ثالثین سنة 

ان  )حم�د أ(ولك�ن آث�ر   ، عشرین أو اثنین وعشرین أب�ا  

أكث��رھم  أس��ماءآب��اءه بالترتی��ب وح��ذف  جمی��ع ال ی��ذكر 

المتی��از فق��ط وأبق��ى ھ��ؤالء األربع��ة  ،ھم��ن سلس��لة آبائ��

  . خاص فیھم 

  :، وھيعلیھ  وھذا یوجب طرح أسئلة أخرى

ھ��ؤالء األربع��ة م��ا ھ��ي الخص��ائص الت��ي می��زت   : اوًال 

   .ونقاعن غیرھم حتى یذكروا ویھمل الب

وف�ي اي س�نة حص�لت     ؟ما ھو ت�أریخ والدتھ�م  و: ثانیًا 

  والدتھم ؟ 
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 إل�ى ام رفعھم اهللا  األرضھل كانوا یعیشون في : ثالثا 

 إل��ىرفع��وا ث��م  ،األرضالس��ماء ث��م نزل��وا ف��أنجبوا ف��ي  

  ؟  أخرىالسماء مرة 

 ؟ام م�اتوا بع�د عم�ر قص�یر     ھل ھم م�ن األحی�اء  : رابعا 

االب�ن احم�د    إع�الن ح�ین   إل�ى أو ھل بقي أحد منھم حیا 

  ؟ ١٩٩٩في عام دعواه الحسن 

ھل استشار ھذا الولد أباه ف�ي إع�الن ال�دعوة    : خامسا 

  ام كان رأیا شخصیا لھ ؟، م  ١٩٩٩في عام 

ف��أین قب��ورھم ، وم��ا ھ��ي   ،ك��انوا مت��وفین إذا: سادس��ا 

وم��ا ت��أریخ  ،الت��ي ت��دل عل��ى وف��اتھموث��ائقھم الرس��میة 

أی���ام وف���ي أي بقع���ة ك���انوا یعیش���ون أواخ���ر   ،اتھمی���وف

  حیاتھم ؟

ھ��و ان��ھ أي عاق��ل یمك��ن ان یص��دق  :  األخی��روالس��ؤال 

  !؟شخص مابھذه السفسطة في إثبات نسب 

المھ�دي   اإلمامان  :وقد یجاب على ھذه األسئلة بالقول

  یت��زوج النس��اء خ��الل عم��ره    ھ��و  حی��ا وال ی��زال

احم�د كان�ت   وان ھ�ذه السلس�لة الت�ي ی�دعیھا      ،الش�ریف 
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بقلی�ل   أكث�ر س�نة او   ١٠٠من زواجھ ال�ذي حص�ل قب�ل    

   .مثال

ھ��ذا الق��ول وم��ا س��بقھ م��ن االحتم��االت     ف��الجواب ع��ن  

  : بالحرف الواحد 

  ما ھو الدلیل على تحقق ھذا الزواج ؟ 

ل�م یت�زوج    اإلم�ام ان  :فان ال�ذي ھ�و ثاب�ت عن�د الش�یعة     

 ٧٠والتي امت�دت م�ا یق�ارب     قطعا، غرىفي الغیبة الص

ص���ح  ذاوا ،فكی���ف یثب���ت ان���ھ ت���زوج بع���د ذل���ك   ،عام���ا

ھ اب��ن اح��د م��ن   ان�� ،أح��د ءاالعتم��اد عل��ى مج��رد ادع��ا   

لك�ل لق�یط ان ی�دعي     وأمكن،  األنسابلضاعت  ،الناس

  فما الذي یقال في رده ؟  ،انھ ابن شخص شریف

واختالطھ��ا  األنس��ابوھ��ذه مفس��دة عظیم��ة ف��ي ض��یاع  

  .بمجرد تصدیق مثل ھذه الدعوى

أي فك��رة   –ی��دحض ھ��ذه الفك��رة    وھن��اك ج��واب آخ��ر  

   :- من أساسھا في زمن غیبتھ اإلمامإنجاب 

 ،ان اإلنجاب لإلمام في عصر الغیب�ة غی�ر ممك�ن    :وھو

إذ  ،اإلس�الم مفس�دة عظیم�ة ف�ي     إل�ى الن ذلك  س�یؤدي  

زواج المحارم كزواج الش�خص بعمت�ھ وان     إلىیؤدي 
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أخی��ھ وان   أو زواج الع��م م��ن أبن��ة   ،ل��ت ف��ي النس��ب  ع

 وأمث��ال ،أخت��ھ وان نزل��ت  أو زواج الخ��ال أبن��ة  ،نزل��ت

  :وللتوضیح  ذلك،

أنج��ب ف��ي الق��رن الثال��ث الھج��ري     اإلم��امل��و ان 

وم�ع العل�م ب�ان     .م�ثال ول�دا اس�مھ زی�د    ،  ٢٧٠في عام 

 الذریة العلویة ذریة مباركة فسوف ینجب زی�د وتص�یر  

و تنتش��ر ف��ي ك��ل   ،ذریت��ھ عش��یرة تس��مى ال زی��د م��ثال  

  . العالم 

وتزوج بعد عشرة ق�رون    المھدي  اإلمامثم جاء 

ع��ام م��ثال  وأنج��ب  ٢٠٠أي قب��ل  ،م�ن عم��ره الش��ریف 

   .ولدا اسمھ عبد اهللا  وبنتا اسمھا فاطمة

فیكون قد تزوج  ،فان عبد اهللا لو تزوج بنتا من ال زید

وان  .النس��ب س��لةببن��ت أخی��ھ وان كان��ت نازل��ة ف��ي سل 

 فاطمة لو تزوجت  رجال من ال زی�د تك�ون ق�د تزوج�ت    

وھ���ذه  .ھ���ا وان ن���زل ف���ي عم���ود النس���ب اب���ن أخی م���ن

وسوف تكون كثیرة الحدوث من حیث  .زیجات محرمة

وان ذریت�ھ والعش�ائر    .غائ�ب  اإلم�ام ان واقع الح�ال ان  

المبارك���ة المزعوم���ة الت���ي تنتس���ب إلی���ھ  ال یعلم���ون      



23  

  

 اإلم�ام وبالت�الي تك�ون زیج�ات     ،حقیقة انتس�ابھم لإلم�ام  

س��بب  -كم��ا ی��دعي احم��د الحس��ن    -ل��و كان��ت حقیقی��ة   

المحرم��ة  لض��یاع األنس��اب وس��ببا للزیج��ات الفض��یعة     

ش��ریف   إنس��ان أيوال یستس��یغھا   ،ال یقبلھ��ا اهللا الت��ي

  . األرضعاقل في ھذه و

وم��ن ھ��ذا المث��ال نس��تنتج ان��ھ مح��ال ان تك��ون لإلم��ام      

ال یمك�ن ان   اإلم�ام الن  ،كما یدعي احمد الحس�ن  ،ذریة

یطب�ق   و ألن�ھ معص�وم   ،یرتكب مثل ھذا الخط�أ الفض�یع  

ف���ي الزیج���ات والحف���اظ عل���ى   األرضش���ریعة اهللا ف���ي 

  .وفي كل شيء من أمور الدین والدنیا ،صحة األنساب

ال یمتن��ع ان یت��زوج خ��الل ھ��ذا  اإلم��امان  :ونش��یر ھن��ا 

لم��ا بین��اه م��ن   ،العم��ر الطوی��ل ولك��ن م��ن غی��ر إنج��اب   

  .مفسدة اإلنجاب

قریب��ا م��ن عص��ر الظھ��ور      وك��ذلك ال یمتن��ع ان ینج��ب   

ھ�ذا االحتم�ال    ألنھ ستكون ذریت�ھ عل�ى   ،الظھوروعند أ

وھ���ي عائلت���ھ الت���ي تع���یش مع���ھ وال  ،قلیل���ةمعروف���ة و

  .تحصل زیجات خاطئة في ھذه الحالة یمكن ان

فك��ان م��ن المناس��ب ان ی��دعي احم��د الحس��ن ان��ھ اب��ن       

لیرتف��ع عن��ھ ھ��ذا   المباش��ر م��ن زیج��ة معاص��رة   اإلم��ام
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ولك��ن ش��اء اهللا ان یفض��ح ھ��ذا الم��دعي وال     ،اإلش��كال

  .  یبقي لھ وألنصاره حجة یعتذرون بھا یوم القیامة 

  

  ) حاكمیة اهللا  إلىوالدعوة : ( ورد  ٤وفي ص

ال : (ال�ذین ق�الوا   معن�ى ك�الم الخ�وارج    ھ�و نف�س   ھذا و

انھا كلم�ة   :المؤمنین أمیر التي قال فیھا و) حكم اال هللا

   .حق یراد بھا باطل

وك��ان خ��ط بیمین��ھ مجموع��ة  : (  أیض��ا ٤ف��ي صق��ال و

وحاكمی��ة اهللا ال  :ان ق��ال  إل��ى...منھ��ا ... م��ن الكت��ب  

  .)حاكمیة الناس 

ال ( :وھ�و نف�س ك�الم الخ�وارج     ل�ھ،  وھذا عن�وان كت�اب  

  ). حكم اال هللا

یض�ًا ، ان ل�م   ا یدل عل�ى ان�ھ یحم�ل فك�ر الخ�وارج أ     وھذ

       . أنفسھمیكن ھو من الخوارج 

ال��ذي  -ن��اظم العقیل��ي  تق��دیم بقل��م الم��دعو    ٧وف��ي ص

ب�ل ی�دعي    ،الم�دعو احم�د الحس�ن    نص�ار أیبدو ان�ھ م�ن   
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مع�ھ  فلن�ا   -من اللجن�ة العلمی�ة الت�ي حقق�ت الكت�اب       انھ

ھ��ذا الش��خص لوى العلم��ي لنطل��ع عل��ى المس��ت  ،وقف��ات

  .المدعي للعلم

الحم��د هللا ال��ذي  ( : ٢الس��طر الث��اني س  ٧ق��ال ف��ي ص 

   .)لھم الرسل  خلق الخلق وأرسل

الن ذل��ك  ) لھ�م ( ب��دل  ) إل�یھم ( ك�ان األنس�ب ان یق��ول   

َلَق��ْد {: ج��اء ف��ي اآلی��ات القرآنی��ة كقول��ھ تع��الى    م��اھ��و 

َوَأْرَس����ْلَنا ِإَل����ْیِھْم ُرُس����ًال   إس����رائیلَأَخ����ْذَنا ِمیَث����اَق َبِن����ي  

ُأَم�ٍم مِّ�ن    إلىَوَلَقْد َأْرَسلَنا { :وقولھ تعالى . ٧٠المائدة}

َفَلَنْسَأَلنَّ الَّ�ِذیَن ُأْرِس�َل   { :وقولھ تعالى ٤٢ نعاماأل}َقْبِلَك 

  .وغیرھا  ،٦األعراف}ِإَلْیِھْم َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِلیَن 

الحم���د هللا ال���ذي  (  :ق���ال ٨س أیض���ا ٧ف���ي صق���ال و

جعلھم ترجمانا للكت�اب ، وجعل�ھ م�ن غی�رھم مغلق�ا ب�ال       

   .)باب 

ف�ان الغل�ق    :و أیض�ا  ).عن غی�رھم ( :الصحیح ان یقول

فال یصح ان  ،فاذا كان شيء بال باب ،انما یكون للباب

  .)مغلقا ( تستعمل لھ كلمة 

  !؟) الرسول وآذانھ  ءخلفا( : ٩في سقال و
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ف��ي ھ��ذه العب��ارة ؟    )آذان الرس��ول(فم��ا معن��ى ك��ونھم   

 ،ذن�ا أ وعش�رین  أربع�ة او  ،ذناأوھل للرسول اثنا عشر 

  . كما یدعیھ ھؤالء 

   .)من حاد عنھم خف میزانھ (  :أیضا ٩في سقال و

وانم�ا   ، المیزان ال یخف وال یثق�ل فان  ،وھذا خطأ آخر

ال نف�س   وھ�ي م�ا یوض�ع ف�ي المی�زان      ،تخف الم�وازین 

َواْل��َوْزُن َیْوَمِئ��ٍذ اْلَح��قُّ َفَم��ن   {: لقول��ھ تع��الى   ،المی��زان

 َوَم���ْن َخفَّ���ْت* َثُقَل���ْت َمَواِزیُن���ُھ َفُأْوَل���ـِئَك ُھ���ُم اْلُمْفِلُح���وَن 

َمَواِزیُنُھ َفُأْوَلـِئَك الَِّذیَن َخِسُروْا َأنُفَسُھم ِبَما َكاُنوْا ِبآَیاِتَنا 

   وك���ذلك م���ا ج���اء ف���ي اآلی���ات   . ٩األع���راف}ِیْظِلُم���وَن 

  ٨، ٦واآلیت�ان   ) المؤمن�ون (من س�ورة   ١٠٣،  ١٠٢

   .القارعة من سورةٍ 

  .فھذا الرجل ال یعرف الفرق بین المیزان والموازین

اللھم ص�ل عل�یھم بع�دد رم�ال الب�ر      ( : ١١في س قال و

الش��جر وم�ا یحوی�ھ الب��ر    أوراقوقط�رات المط�ر وع�دد    

   .)والبحر 
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 وانما تعد حبات الرم�ل  ،فال تعد، جمع  )الرمال(: أوال 

وع�دد م�ا   (  :ص�یغة الجم�ع ، ث�م ق�ال    بال  بصیغة المفرد

  .)یحویھ البر والبحر 

فم��ا  ،بقاور س��اف��ان مم��ا یحوی��ھ الب��ر ھ��و الرم��ل الم��ذك  

  . أخرىالوجھ في تكراره مرة 

اللھ��م اجع��ل ك��ل ص��لواتك عل��ى   ( :  ١٥ث��م ق��ال ف��ي س 

   .)جدھم المصطفى أوال وعلیھم ثانیا 

  : وھنا إشكاالت 

ال��دعاء والطل��ب م��ن اهللا ان یجع��ل ك��ل الص��لوات : أوال 

تحدی��د لص�لوات اهللا الت�ي ش��ملت    ،عل�ى محم�د وعترت�ھ   

 إذاالَّ��ِذیَن { :لىلقول�ھ تع��ا  ،ش�ریحة اكب��ر م�ن المس��لمین  

* َأَص��اَبْتُھم مُِّص��یَبٌة َق��اُلوْا ِإنَّ��ا ِلّل��ِھ َوِإنَّ��ـا ِإَلْی��ِھ َراِجع��وَن      

ُأوَل�ـِئَك َعَل��ْیِھْم َص��َلَواٌت مِّ��ن رَّبِِّھ�ْم َوَرْحَم��ٌة َوُأوَل��ـِئَك ُھ��ُم   

ُھَو الَِّذي { :وقال تعالى .١٥٧، ١٥٦البقرة}اْلُمْھَتُدوَن 

النُّوِر  إلىُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمَلاِئَكُتُھ ِلُیْخِرَجُكم مَِّن الظُُّلَماِت 

  . ٤٣:األحزاب}َوَكاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن َرِحیمًا 

ف��إذن الطل��ب م��ن اهللا ان یجع��ل ك��ل الص��لوات مح��ددة       

ھ�و طل�ب تحدی�د دائ�رة الص�لوات الت�ي        ،بالنبي وعترتھ

  .و خطأ واضح وھ ،عھا اهللا تعالىوّس
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 ،ف�ي العب�ارة غی�ر ص�حیح     ،التفصیل بأوًال وثانیا: ثانیا 

ِإنَّ اللَّ��َھ { : ومخ��الف للس��نة الت��ي فس��رت قول��ھ تع��الى    

َوَمَلاِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا َص�لُّوا    

ان حی�����ث  ،٥٦:األح�����زاب}َعَلْی�����ِھ َوَس�����لُِّموا َتْس�����ِلیمًا   

ان تك�ون الص�الة    عّلم�وا األم�ة     واألئمة النبي

  . أوال وثانیا فیھا ولیس ،لھآبدرجة واحدة على النبي و

   وال تف���ارق بینن���ا وبی���نھم دائم���ا  ( : أیض���ا ١٥وف���ي س

   .لھآأي بیننا وبین النبي و) أبدا 

حی�ث ان معن�ى ھ�ذا الك�الم الطل�ب م�ن        ،آخ�ر وھذا خطأ 

الذي ال یمنع من المفارق�ة   . اهللا بعدم المفارقة الدائمیة

  .الوقتیة

غیر ص�حیح ألن�ھ    ) بدائما( ان التقیید :  آخرأو بتعبیر 

 الموافق����ة عل����ى حص����ول المفارق����ة غی����ر    من����ھ یفھ����م

  . وھو غلط  ،الدائمة

   .غلط آخر )وال تفارق (  :قولھفي نفس و

ق ، ألن المفارق��ة نتیج��ة وال تف��ّر: الص��حیح ان یق��ول و

     تیج��������ة ب��������دون عملی��������ة وال تحص��������ل الن ،للتفری��������ق
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ال  ،الص���حیح ال���دعاء بع���دم التفری���ق    ف���إذن  ،التفری���ق

ب���دون وھ���ي المفارق���ة ال���دعاء بع���دم حص���ول النتیج���ة 

  . وھو التفریقحصول الفعل 

وال یع���رف اال ع���ن ط���ریقھم   : (  ٢س ٨ق���ال ف���ي ص 

  .أي ال یعرف المتشابھ )  وبابھم

 ،وال یصح الجمع في الس�الم علی�ھ   ،الباب مفرد:  أقول

أو  بص��یغة المف��رد) وباب��ھ : (فالص��حیح ان یق��ال 

  . بصیغة الجمع وأبوابھم 

واألحادی��ث كثی��رة  ( : ٨س ٨ص: ق��ال المق��دم للكت��اب  

أي ب��اب تفس��یر وتأوی��ل متش��ابھ  ) ج��دا ف��ي ھ��ذا الب��اب  

  .القرآن 

تؤك��د عل��ى   إلیھ��اھ��ذه األحادی��ث عن��د الرج��وع  :  أق��ول

الباب فمن أین أدخلت الباب  إلىولم تشر  ،األئمةنفس 

  . معھم 

وال یوجد عند غیرھم : (  ٩وقال في نفس الصفحة س

   .)أبدا اال ان یكون مأخوذا عنھم 
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لتس��تقیم  ) أب��دا  ( ك��ان األول��ى ان یرف��ع كلم��ة     :  أق��ول 

  ش�مل حت�ى الب�اب ف�ي ذل�ك       )أب�دا : (العبارة ألن�ھ بقول�ھ   

  .الغیر 

القرآن كلھ بل ان : (  ١١س ٨وقال المقدم للكتاب ص

   .)  األئمةمحكم عند 

حی�ث ان�ھ ص�رح     ،مخالف لصریح القرآندعاء االوھذا 

: قول�ھ تع�الى   ف�ي   ،بان فیھ محكم�ات وأخ�ر متش�ابھات   

 ُأمُّ ُھ�نَّ  مُّْحَكَماٌت آَیاٌت ِمْنُھ اْلِكَتاَب َعَلْیَك َأنَزَل الَِّذَي ُھَو{

 َزْی��ٌغ ُقُل��وِبِھْم ف��ي الَّ��ِذیَن َفَأمَّ��ا ُمَتَش��اِبَھاٌت َوُأَخ��ُر اْلِكَت��اِب

 َتْأِویِل��ِھ َواْبِتَغ��اء اْلِفْتَن��ِة اْبِتَغ��اء ِمْن��ُھ َتَش��اَبَھ َم��ا َفَیتَِّبُع��وَن

 َیُقوُل�ونَ  اْلِعْل�مِ  ِف�ي  َوالرَّاِس�ُخونَ  الّلُھ ِإالَّ َتْأِویَلُھ َیْعَلُم َوَما

 ُأْوُل����وْا ِإالَّ َی����ذَّكَُّر َوَم����ا َربَِّن����ا ِعن����ِد مِّ����ْن ُك����لٌّ ِب����ِھ آَمنَّ����ا

  .٧آیة  عمران آلسورة }األْلَباِب

ألن المتش��ابھ م��ا تش��ابھ عل��ى    : ( وف��ي نف��س الس��طر   

   .)ال یشتبھ علیھم القرآن  وأھل البیت ، صاحبھ 

 ،، فالمتش��ابھ ل��یس متش��ابھ عل��ى اهللا  آخ��ر وھ��ذا غل��ط  

البی��ت  أھ��لوال عل��ى  .اهللا ع��الم الغی��ب والش��ھادة  إنم��ا
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،   جع�����ل اهللا  وإنم�����ا .أیض����ا ألن علمھ����م م�����ن اهللا

  . المتشابھ في القرآن لیمیز الذین في قلوبھم زیغ 

اذا كن����ت ال ت����ؤمن بوج����ود : نق����ول لھ����ذا المق����دم ث����م 

ھ��ذا  إمام��كفلم��اذا س��مى  أساس��ا، المتش��ابھ ف��ي الق��رآن

  .)المتشابھات ( الكتاب بـ 

   .)عن ھرول بن حمزة : (  ١٣س ٨وقال في ص

ف���ي البح���ار  ة ھ���ذا ال���راوي ال���ذي وردت عن���ھ الروای���   

ذك��ر ، ب الرج��ال ھ  ف��ي كت�� مجھ��ول الح��ال ول��م ی��رد ل��   

االعتم�اد عل�ى   اد على روایتھ ؟ فان فكیف یصح االعتم

 التم��رس ف��ي عل��م   ی��دل عل��ى ع��دم ،مجھ��ول الح��ال راو

الكت�اب ف�ي مج�ال عل�م      وال اط�الع لكات�ب ھ�ذا     ،درایةال

ل ال�ذي ھ�و م�ن ض�روریات االس�تدالل باألحادی�ث       الرجا

الض����عیفة  األحادی���ث الش���ریفة لتمیی����ز ص���حیحھا م����ن   

    . والدخیلة

ن�ات  إذن ، فالقرآن كل�ھ آی�ات بیّ  : (  ١٧س  ٨وفي ص

ر اك��رھ��ذا تو .)ال یوج��د فی��ھ متش��ابھ   األئم��ةعن��د 

 آَی���اٌت ِمْن���ُھ( :لخط���أ ال���ذي ی���رده ص���ریح الق���رآن ب���ان  ل

م�ن س�ورة    ) ُمَتَش�اِبَھاتٌ  َوُأَخ�رُ  اْلِكَت�ابِ  ُأمُّ ُھنَّ مُّْحَكَماٌت

  . ٧ آیةال عمران 
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ونبھ��وا ك��ذلك عل��ى ان ك��الم اهللا : (  ٢٠س ٨وف��ي ص

   .)تعالى ال یشبھ كالم البشر 

ولك��ن كی��ف تس��تدل بھ��ذه العب��ارة عل��ى ، ھ��ذا ص��حیح و

، ف��اذا ك��ان م��ا یق��ول   !ان��ھ ل��یس ف��ي الق��رآن متش��ابھ ؟ 

ف��ان ف��ي الق��رآن یوج��د المتش��ابھ عل��ى البش��ر   ،ص��حیحا

  . حتما 

م�ن ان الق�رآن ل�یس فی�ھ     وھذا یناقض م�ا ذك�ره س�ابقًا    

  .متشابھ 

فق�ال أي  ... عن جابر : ( الفقرة الثالثة  ٩قال في ص 

ولل��بطن ، بر ان للق��رآن بطن��ا  ی��ا ج��ا  : اب��ا جعف��ر  

   .)الخ .... وللظھر ظھر ،  ،ولھ ظھر بطنا ،

الروای��ة دال��ة عل��ى وج��ود المتش��ابھ ف��ي      ھ��ذه :  أق��ول

ص���احب التق���دیم  إثبات���ھوھ���و عك���س م���ا یری���د  نالق���رآ

، ولو كان ش�یخا حق�ًا لم�ا    ناظم العقیلي المزیف الشیخ 

  .وقع في ھذه التناقضات

: كلمت��ین ھم��ا   إض��افة ٣و س ١س ١٠وج��اء ف��ي ص 

  .اإلمامعلى النص المروي عن ] انھ [و ] على[
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  ھ��اتین الكلمت��ین عل��ى  إض��افةم��ا الس��بب ف��ي  : فنس��ألھ

  النص ؟ 

حت�ى ص�ححت    ،اإلم�ام عب�ارة   ھل ك�ان ھن�اك نق�ص ف�ي    

      ف�����ي فھ�����م الُمق�����دِّم   ال�����نقص نأ وأ  ؟العب�����ارة ب�����ذلك 

  . ال یفھم ما تقول الروایة ألنھ ،نفسھ

وان یس��تنبطوا م��ا احت��اجوا   : (  ٦س ١٠ق��ال ف��ي ص 

  ) .الیھ من ذلك عنھم ، ال عن غیرھم 

 إل���ىحاج���ة لھ���م   ف���ال األئم���ة إل���ىرجع���وا  إذا:  أق���ول

. األئم�ة  ھبما یقول�  بل یكون علیھم التصدیق ،طاالستنبا

    !؟الى االستنباط فما الحاجة

وت�الوة الق�رآن    وإیاك وإیاك: (  ١٠س ١٠قال في ص

   .)برأیك 

لم��اذا ال��تالوة و! ھ��ل ان ال��تالوة یك��ون ب��الرأي؟:  أق��ول

وھل ان الناس یتلون القرآن ب�الرأي ؟ م�ع   ! ممنوعة ؟

  . بتالوة القرآن  أتباعھم أمروا األئمةالعلم ان 

ان الممنوع ھو التفسیر والتأویل ب�الرأي ام�ا ال�تالوة    و

ورت��ل الق��رآن (  :فق��د أم��ر الق��رآن بھ��ا ف��ي قول��ھ تع��الى 

  .٤المزمل ) ترتیال 
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الصفحة العاشرة  من قب�ل   ما جاء في منتصف: وأقول

م�ن ع�دم    إلی�ھ م�ا ذھ�ب    عل�ى نق�یض   أیض�ا یدل  ،المقدم

  . وجود المتشابھ في القرآن 

م��ن فس��ر  ( الروای��ة :  األخی��رالس��طر  ١٠ق��ال ف��ي ص 

ل��م ی��ؤجر ، وان اخط��أ خ��ر    أص��اب إنالق��رآن برأی��ھ ،  

  ) .أبعد من السماء 

بغ��ض   - ف��ي ھ��ذه الروای��ة مناقش��ة ف��ي متنھ��ا     :أق��ول

اء الس�م وھ�ي ان   -من ناحیة السند النظر عن صحتھا 

س���قوط بمعن���ى ال )َ  خ���ّر(  و ، جھ���ة العل���و تك���ون ف���ي

  س����قط ابع����د م����ن  ، فكی����ف یك����ون المخط����ئ ی  لألس����فل

فال  ،، في حین ان السماء  جھة علو و ارتفاع السماء

   .یتصور السقوط في جھة االرتفاع

: وھو ینقل روای�ة م�ن وس�ائل الش�یعة      ١٣قال في ص

   .)وطب بھ انما یعرف القرآن من خ! ویحك یا قتادة ( 

 تش����مل ك����ل ) م����ن خوط����ب ب����ھ  ( ان عب����ارة :  أق����ول

  ؟  باألئمةفكیف یمكن تخصیص ذلك  ، المكلفین
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 اإلم��اموھ��و ینق��ل روای��ة ع��ن   ،٤س ١٣وق��ال ف��ي ص

تأوی��ل ك��ل ح��رف ، فق��ال ھلك��ت وأھلك�ت  ( : عل�ي  

   .)من القرآن على وجوه

ما السر في رب�ط  : وھو ،في متن الروایة نقاش  :أقول

معرف����ة الناس����خ وبتأوی����ل الق����رآن  )لك����تھھلك����ت وأ(

  والمنسوخ ؟ 

وم��ن ھ��ذه القص��ص وم��ا  : (  ٦س ١٣ق��ال المق��دم ص

   .... )سبقھا 

 )قص�ص (لیس�ت   م�ا م�ر ذك�ره م�ن ِقَب�ل المق�دم       :  أقول

وھ��ي بنظ��ره  ، البی��ت أھ��ل أئم��ةھ��ي روای��ات ع��ن  إنم��ا

  ! البیت ؟ أھل أئمة أحادیثمع  األدبھكذا أ. قصص 

ك�ل م�ن    ةاإلمامولئال یدعي : (  ١١س ١٣قال في ص

   .)ھب ودب 

ه اّن� ّیلم�ا ب  ، المدعو احمد الحس�ن م�نھم   وإمامك:  أقول

  . ان شاء اهللا في ھذا الكتاب  سیأتي ولما

وس�����یظھر تناقض�����ھ  : (  ١٢س ١٣ق�����ال المق�����دم ص 

   ...)واضطرابھ في تفسیر القرآن 

  .كل ذلك  إمامكوكالم  وقد ظھر من كالمك:  أقول
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 أمی���ر نق���ال ع���ن روای���ة ع���ن     ١٣ق���ال ف���ي نھای���ة ص  

الخی��ر یج��ري   أعم��الفك��ل عم��ل م��ن  : ( ... الم��ؤمنین 

وعھ����ودھم وح����دودھم   األوص����یاء أی����ديعل����ى غی����ر  

وش�رائعھم وس�ننھم ومع��الم دی�نھم م��ردود غی�ر مقب��ول     

   .... )محل كفر  وأھلھ

نن�اقش ف�ي   انا بغض النظر ع�ن س�ند الروای�ة ،    :  أقول

 تك��ون ص��الة  األس��اسفان��ھ عل��ى ھ��ذا    ، م��تن الروای��ة 

لعادي ، وھو عمل خیر یجري عل�ى ی�دي ھ�ذا    المؤمن ا

یك��ون الب��د وان  – األوص��یاء أی��ديال عل��ى  -الم��ؤمن 

وال تقب�ل   ، وھكذا صومھ وحجھ  ، او محل كفر ًامردود

        الص�������الة والص�������وم والح�������ج اال م�������ن المعص�������ومین 

 المعنى مخالف�ة واض�حة لش�ریعة     ، وااللتزام بھذا

  .اهللا وسنتھ 

 أمی��ر وھ��و ینق��ل الروای��ة ع��ن    ١٤ق��ال المق��دم ف��ي ص 

 أھ��لوانم��ا فع��ل ذل��ك ل��ئال ی��دعي ( ...  :الم��ؤمنین 

من عل�م   الباطل المستولین على میراث رسول اهللا 

  .. ) .الكتاب ما لم یجعلھ اهللا لھم 
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    المزع����وم احم����د    إمام����ك وھ����ذا م����ا یدعی����ھ    :  أق����ول 

  .ولیس لھ حجة على ما ادعاه ، سن حال

ویتب��ین م��ن الروای��ة الس���ابقة ان    : (  ١٤ق��ال ف��ي ص  

 اإلم��امتأوی��ل الق��رآن ف��ي عص��ر الظھ��ور ال یعرف��ھ اال     

او من اتص�ل ب�ھ اتص�اال مباش�را وتحم�ل       المھدي 

   .... ) ذلك العلم منھ 

او َم�ن  ( :بھذه الروایة عب�ارة  لقد لصق المقدم :  أقول

 ل��م ی��رد ف��ي اإلم��امبھ��ذا االتص��ال و) ال��خ ... اتص��ل ب��ھ 

ق�د  و ،خالیة تمام�ا م�ن ذل�ك   ، وھي التي ذكرھا  الروایة

  .فقط   اإلمامبحصرت العلم 

فعل���ى المتص���دین  : (  ١٤ق���ال المق���دم ف���ي نھای���ة ص   

والذین یدعون المرجعی�ة مناقش�ة الس�ید احم�د الحس�ن      

  ) .في ھذا العلم المقدس 

یكفي السید احم�د الحس�ن ان تك�ون ھ�ذه الكت�ب      :  أقول

قت��ھ بم��ا  ال��ذي یظھ��ر حقی  ،دال��ة عل��ى مس��تواه العلم��ي   

جوابن��ا عل��ى الس��ؤال ولك��م ف�ي   ،ح�واه م��ن الخ��زعبالت 

  . اهللا تعالى  شاء إنكفایة وما قبلھ   اآلتي ١٨٢
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ف�ان عج�زوا ع�ن ذل�ك     : (  ١٤ف�ي نھای�ة ص   أیض�ا قال 

  ) .او لم یستجیبوا لذلك یثبت حق السید احمد الحسن 

 أص���حاب یت���ذرع بھ���ا ، وھ���ذه ال���دعوى باطل���ة :  أق��ول 

ھذه و.  وأراجیفھمخزعبالتھم  إلثباتالدعوات الباطلة 

المنطق الدلیل و ه مجردا عنمن یكون دعواطریقة كل 

   .وال حجة علیھ  یكتفي بما ال منطق فیھو ، والحجة

ھ��و المك��ان   األرض��یةادع��ى اح��د ان مرك��ز الك��رة    ف��إذا

ان م�ن ال یقب�ل من�ھ     :وق�ال  .اآلنالذي ھو واقف علی�ھ  

ف��ان ذل��ك یثب��ت حجی��ة   ذل��ك وی��رفض المناقش��ة مع��ھ ،   

  .مدعاه

ھ���ل یع���د ھ���ذا م���ن العق���الء ؟ او ھ���ل تك���ون دع���واه       ف

، أو ھل یمكن اعتب�ار مج�رد   مسموعة من قبل العقالء 

  . مناقشة معھ دلیال على صحة مدعاه؟عدم ال

علم�وا ب�ان    إذاعلما ان العلم�اء والمراج�ع حفظھ�م اهللا    

 أھ�ل م�ن  ھ�و  ول�یس   ،ب�اطال  اأمردعي یصاحب الدعوة 

فھم أي العلماء ، المناظرة العلمیة  إلى ھمودعا، العلم 

یعلم����ون یقین����ا ان ھ����ؤالء المبطل����ین ل����یس غ����ایتھم      

غایتھم اس�تغالل المن�اظرة    وإنما ،الحقیقة إلىالوصول 
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انتص�روا ف�ي    ب�أنھم  أتباعھمالبسطاء من  للتمویھ على

البس�طاء   أتباعھم أذھانفي  جعلوالی أیضاو، المناظرة 

الن ، ش����أن كبی����ر   أص����حاب  ) أي الم����دعین ( انھ����م 

ذو الشأن العظ�یم ف�ي    يفالنالاو العالم  يفالنالالمرجع 

فیكب�ر الم�دعي   ، الم�دعي  م�ع  اش ق� نح�ر لل المجتمع ق�د  

  . البسطاء  أتباعھفي نظر 

 ،وم��ع عل��م العلم��اء الص��الحین بنوای��ا ھ��ؤالء الم��دعین  

ن الواج���ب الش���رعي عل���یھم ع���دم االعتن���اء    یك���ون م��� 

ف��خ ھ��ذا الحت��ى ال یق��ع البس��طاء ف��ي   ،ھ��ؤالء ب��دعاوى

 ال��رَّْحَمِن َوِعَب��اُد{:  عم��ال باآلی��ة الش��ریفة  ) المن��اظرة(

 َخ����اَطَبُھمُ  َوِإَذا َھْون����اً  اْل����َأْرضِ  َعَل����ى  َیْمُش����ونَ  الَّ����ِذینَ 

  .٦٣:الفرقان} َسَلامًا َقاُلوا اْلَجاِھُلوَن

رأي العلم��اء والمراج�ع الص��الحین ف��ي ع��دم   وق�د ثب��ت  

 ال�دعوات الباطل�ة ، وھ�و    أص�حاب  االستجابة لمن�اظرة  

فق��د رأین��ا ان��ھ عن��دما س��ئل الش��یخ عل��ي  ،  رأي ص��حیح

ق���ام  ، واح���دة إجاب���ة ھوأجاب���، الك���وراني ع���ن اح���دھم 

ف��ي ك��ربالء ف��ي  أنص��ارهص��احب تل��ك ال��دعوى بتجمی��ع 

  !!مظاھرة تلعن الدجال والسفیاني والكوراني ؟؟
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 :والغریب ان اللعن كان بالصالة على محمد وال محمد

بالص�الة عل�ى محم��د   ... العن�وا ال�دجال والس��فیاني و   ( 

  !!. ؟؟) وال محمد 

وص���ار واض���حا ان غای���ة ص���احب ال���دعوة تل���ك م���ن      

لتش���تھر  ،اإلع���المن���اظرة ھ���و الظھ���ور ف���ي وس���ائل الم

وھ��و م��ا یعرف��ھ المراج��ع الص��الحین    ، دعوت��ھ الباطل��ة

  . حفظھم اهللا 

الن ھ���ذا العل���م ال : (  ١٤ق���ال المق���دم ف���ي نھای���ة ص  

كما ص�رحت   الرسول محمد  أوصیاءیكون اال عند 

  ) . بھ الروایات المتواترة 

وما ھو میزان التواتر عندكم ؟ وما أي تواتر ؟ :  أقول

  فرق ذلك عن غیر المتواترة ؟ 

ھ���ذه الروای���ات الت���ي ذكرتموھ���ا كان���ت مج���رد     ث���م ان 

. روای��ات آح��اد حس��ب م��ا ھ��و مق��رر ف��ي كت��ب الدرای��ة   

ال تعرف�ون عل�م الدرای�ة حت�ى یمك�نكم       إنكملكن الحقیقة 

  .  اآلحادالتمییز بین الروایات المتواترة والروایات 
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   األولالجزء  نماذج من مناقشة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ت�اب والتق��دیم ال�ذي ج�اء بقل��م    كن�ا ق�د ناقش��نا مقدم�ة الك   

م��ا كت��ب بقل��م   نن��اقش  واآلن، ن��اظم العقیل��ي   المس��مى

  . )األولالجزء (المدعو احمد الحسن في ما اسماه 

    :وھ��و ی��روي الح��دیث ١٧ف��ي ص: ق��ال احم��د الحس��ن 

الی��ك ب��النعم وتتمق��ت  أتحب��بام��ا تنص��فني ،  آدمی��ابن ( 

   من����زل وش����رك ال����ي   إلی����كخی����ري . ال����ي بالمعاص����ي 

  ...) .صاعد 

 إلی���كخی���ري ( وردت ف���ي الروای���ات بص���یغتین  :أق���ول

   .)نازل  إلیكخیري ( و ) منزل 

  . األخیرةالصیغة  واألصح

وھ�و ینق�ل ھ�ذه الروای��ة ع�ن مس�تدرك الوس�ائل ، فھ��ل       

عن اهللا مباشرة حتى یكتفي ب�ھ  مستدرك الوسائل ینقل 

علی��ھ ان ك��ان ف ، ام ھ��و ناق��ل ع��ن غی��ره    ؟ ، كمص��در



42   

 

 
 

ان ك�ان م�ن   ، بش�كل ص�حیح   والمصادر یكتب العناوین 

  .العلم  أھل

كل�ھ   وق�د نق�ل دع�اءً    ١٩قال احمد الحسن في بدایة ص

ھ�ذه ھ��ي  : ونح�ن نق�ول ل�ھ     .األدعی�ة مقت�بس م�ن كت�ب    

.      أن��تكالم��ك  أی��ن ولك��ن ،البی��ت أھ��ل أدعی��ةنص��وص 

  یا مؤلف ؟

  .)اعرف اهللا باهللا( ١/سؤال   ١٩في ص: قال 

والص���حیح كم���ا ج���اء ف���ي المص���در ف���ي ھ���امش نف���س  

   .)اعرفوا اهللا باهللا (  :الصفحة

: الج��واب (  :نفس��ھ األولث��م یق��ول ف��ي ج��واب الس��ؤال 

أي اعرف اهللا سبحانھ وتع�الى ب�اهللا ف�ي الخل�ق ، وھ�و      

  .)  المھدي  اإلمام

 . المھ��دي اإلم��امھ��ذا الك��الم یعن��ي ان اهللا ھ��و   :  أق��ول

  .وھذا كفر صراح 

فھو صلوات ربي علی�ھ تجل�ي وظھ�ور اهللا ف�ي     : ( قال 

الخلق ، أي تجلي وظھ�ور مدین�ة الكم�االت اإللھی�ة ف�ي      

   .)الخلق 
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ح قب�ل قلی��ل  ص��ّر ، وق�د التجل�ي غی��ر الھوھوی�ة   :  أق�ول 

فكی��ف یك��ون ھ��و اهللا وم��ع ذل��ك     ، ان المھ��دي ھ��و اهللا 

 اإللھی��ةھ��ل الكم��االت یك��ون تجلی��ا هللا ف��ي الخل��ق ؟ ث��م   

ات التعبی����رھ����ذه مدین����ة ؟ وم����ا معن����ى ھ����ذه الكلم����ة و 

  ! ؟  السخیفة في وصف المقدسات

:  أخ�رى وبعب�ارة  : ( ٩س ١٩ثم قال احمد الحس�ن ص 

  .) اهللا سبحانھ في الخلق  أسماءتجلي وظھور 

ان المھ�دي  : فقب�ل قلی�ل ق�ال    ،  آخرھذا تناقض :  أقول

. تجل�ي لظھ�ور اهللا    : ثم تنزل عن ذل�ك وق�ال   ، ھو اهللا

       ألس����ماء تجل����ي : ویق����ول  أخ����رىتن����زل م����رة   واآلن

 اال ی�دل  ، ؟ )اهللا أس�ماء (اهللا ، وھل یعرف معن�ى قول�ھ   

  ذلك على تخبط شدید في فكره ؟ كل

الظ��اھر ان ھ��ذا  (  : وج��اء ف��ي ھ��امش نف��س الص��فحة   

   ....)المؤمنین  أمیر السؤال منبثق عن قول 

) ع��ن منبث��ق(ول��یس  )مقت��بس م��ن (الص��حیح :  أق��ول

   .وھذا اقتباس ولیس انبثاق  .فاالنبثاق یغایر االقتباس

ف��ي نف��س الص��فحة نق��ال ع��ن  ٢وج��اء ف��ي ھ��امش رق��م 

واستش�ھد  ..) اهللا ب�دأ بك�م    أرادم�ن  :( الزیارة الجامعة 

لیص��حح ك��الم احم��د الحس��ن ال��ذي ق��ال    ،بھ��ذه الروای��ة
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معرفة اهللا سبحانھ البد لھ م�ن معرف�ة    أرادفمن (  :فیھ

   .) المھدي  اإلمام

، دع�اه بأس�مائكم    معن�اه  )اهللا بدأ بكم أرادمن (:  فأقول

   اهللا بالص���لوات وطل���ب الرحم���ة لك���م م���ن   إل���ىتوج���ھ و

الجاھ��ل بمعن��ى ك��الم   ول��یس كم��ا یدعی��ھ الكات��ب     ، اهللا

   . األئمة

 إب��راھیملم��اذا رأى :  ٢/س��ؤال : ( ق��ال احم��د الحس��ن  

  الش��مس : كوكب��ا وقم��را وشمس��ا فق��ط ؟ الج��واب

والكوك���ب  عل���ي  اإلم���اموالقم���ر  رس���ول اهللا 

  )  المھدي  اإلمام

    ان الس�����ؤال ك�����ان ع�����ن س�����بب رؤی�����ة ھ�����ذه  :  أق�����ول

، ال عن تفسیر وبیان معناھ�ا ؟ ولك�ن المجی�ب     األشیاء

ھ�ذه  ث�م ان  .  آخ�ر لم یعرف ذلك فعد عنھ الى موضوع 

ل�م یك�ن ق�د ول�د      إب�راھیم ان في زم�ن  فباطلة ،  تأویالت

ف�����ان ،  وال علی�����ا وال المھ�����دي  رس�����ول اهللا 

س��نة م��ن  ٣٥ول��د عل��ي بع��د الرس��ول ول��د ع��ام الفی��ل و

رة ، فكی�ف  بع�د الھج�   ٢٥٠في س�نة   ولد والمھدي ذلك

للش��مس والقم��ر والكوك��ب ال��ذي    إب��راھیمت��ؤول رؤی��ة  
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 األن����وارحص����ل ف����ي ق����رون قب����ل والدة النب����ي بھ����ذه    

  ؟الطاھرة

ون�ور القم�ر   ، نور الشمس من نور رسول اهللا  أینثم  

التفس��یر  أھ��لال��ذي عرف�ھ   - ون�ور الكوك��ب ، م�ن عل��ي  

 م�ن ن�ور موالن�ا ص�احب الزم�ان ؟ ف�اتق اهللا       -بالزھرة 

  . بھ لك یا جاھل وال تدعي ما ال علم

والش���مس والقم���ر : (  ٢٠ق���ال احم���د الحس���ن ف���ي ص

        والكوك������ب ف������ي الملك������وت كان������ت تجل������ي اهللا ف������ي      

  ) . إبراھیمالخلق ، ولھذا اشتبھ 

  ی��ا احم��د م��ا ھ��و الملك��وت حت��ى ت��تلھج    أتع��رف:  أق��ول

وھ��ل ت��دري   !عل��ى الع��وام ؟  التموی��ھ ، تری��د ب��ذلك  ب��ھ

  بماذا یفترق الملكوت عن الملك ؟

ھ��ذا م��ا نترك��ھ ل��ك حت��ى تتعلم��ھ م��ن الش��یاطین حت��ى ال  

   تقع في حیرة عند السؤال عنھ في المستقبل 

فھ���و غی���ر    إب���راھیمالق���ول باش���تباه   وأم���ا       

 امعص���ومك���ان   إب���راھیمالن نب���ي اهللا ، ص���حیح 

  .أبدا والمعصوم ال یشتبھ 
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ھو  والن محمدا  : (  ٢٠صقال احمد الحسن في 

ص��احب الف��تح المب��ین ، وھ��و ال��ذي ف��تح ل��ھ مث��ل س��م      

، وكشف لھ شيء م�ن حج�اب الالھ�وت ، ف�رأى      اإلبرة

وھ�ي ص�ورة   ، من آیات ربھ الكبرى  وھو مدینة العلم 

  ) . لمدینة الكماالت االلھیة او الذات االلھیة 

ب�ط ل�ھ بح�دیث    الفتح المبین ھ�و ف�تح مك�ة وال ر   :  أقول

  المعراج 

 واما القول بمدینة العلم والكم�االت فھ�ذا تخ�بط            

لل���ذات  ًامغ���ایرالب���د وان یك���ون ف���ان المغی���ى  واض��ح ، 

ھ��و ال��ذات    إب��راھیم رآهوتخی��ل ان ال��ذي  اإللھی��ة

  .العلم ؟   یا من یدعي كفر وتجسیم هللا تعالى   اإللھیة

ام�ا عل�ي فألن�ھ ب�اب مدین�ة      : (  ٧س ٢٠ف�ي ص : قال 

  ) العلم ، وھو جزء منھا 

م��ن المدین��ة ی��ا  ًاج��زء یمك��ن ان یك��ون الب��اب ال:  أق��ول

  . العلم    من یدعي

تجل��ي اهللا س��بحانھ وتع��الى واس��م    فمحم��د : ( ق��ال 

  ) اهللا سبحانھ في الخلق 
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 ھذا كفر آخ�ر م�ن ھ�ذا الجاھ�ل ، ف�ان محم�د       : أقول

  . اهللا ھو عبد اهللا ولیس تجلي

ث��م ان كالم��ھ بع��د ذل��ك ع��ن التجلی��ات مج��رد سفس��طة     

  . في ھذه الترھات فعلیھ ان یتق اهللا 

لو كش�ف ل�ي   :  ولھذا قال علي (  ٢٠قال في ص

  ) الغطاء لما ازددت یقینا 

وكی�ف یثب�ت   ، نقول ل�ھ م�ا دخ�ل ھ�ذه العب�ارة بم�ا ذك�ر        

   ؟ تجل هللا في الخلقھو بھا ان علیا 

فھ��و  ام��ا الق��ائم  : ( ث��م ق��ال ف��ي نف��س الص��فحة     

  ...) تجلي اسم اهللا 

ق ب���ین الق���ائم وب���ین عل���ي والنب���ي    لم���اذا ف���رّ :  أق���ول

لالسم وذاك تجلي  ، فكان ھذا تجليصلوات اهللا علیھم 

  .!؟للذات 

فھ���و یص���ل  (  األخی���رالس���طر  أیض���ا ٢٠ق���ال ف���ي ص 

  ) صالتھ بقنوتھ وقنوتھ بصالتھ 

ھ��ي ذوات  ف��ان الص��الة   ، م��ا ھ��ذه الخربط��ات  :  أق��ول

    فم����ا معن����ى ھ����ذه   ، القن����وت  أجزائھ����ام����ن و أج����زاء

  ! العبارة ؟
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وألن��ھ الج��الس عل��ى الع��رش : (  ١س ٢١ق��ال ف��ي ص

  ) .یوم الدین أي یوم القیامة الصغرى 

ان الع�رش ش�يء م�ادي حت�ى      أتتص�ور  !! ویلك:  أقول

م�ن ی�دعي   ی�ا  ،  واألمراءیجلس علیھ المھدي كالملوك 

  .  !؟ العلم

 اإللھی��ةفالب��د ان یك��ون م�رآة تعك��س ال��ذات  : ( ث�م ق��ال  

ف�ي ذل�ك    األم�م في الخل�ق لیك�ون الح�اكم باس�م اهللا ب�ین      

ف�ي   اإللھی�ة الیوم ، فال بد ان یكون مرآة تعك�س ال�ذات   

الخلق لیكون الح�اكم ھ�و اهللا ف�ي الخل�ق ، فیك�ون ك�الم       

  ..)ھو كالم اهللا   اإلمام

المھ��دي تجل��ي الس��م  اإلم��امقب��ل اس��طر ق��ال ان :  أق��ول

فم��ا ھ��ذا  .  اإللھی��ةاهللا واآلن یق��ول ان��ھ یعك��س ال��ذات    

  .  !؟ التناقض

ھ��و مل��ك   اإلم�ام ومل��ك : (  ٢١ف�ي ص  أیض��اق�ال  

) مل��ك ی��وم ال��دین  ( : ویستش��ھد بقول��ھ تع��الى  ..) اهللا 

  . الفاتحة 
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والمالك  )مالك یوم الدین(القراءة المعتمدة ھي :  أقول

وال یمك�ن ان یك�ون المال�ك ھ�و     . فاع�ل والمل�ك مفع�ول    

  .ملكًا في نفس الوقت 

 إبل�یس حیث ان كالم : (  ٣/ في سؤال  ٢١قال في ص

 إش�ارتھ یدل عل�ى ان�ھ ك�ان مع�ھ ف�ي الجن�ة م�ن         آدممع 

، ض��میر المخاطب��ة ال��ذي ی��دل ) ھ��ذا ( الش��جرة ب��ـ  إل��ى

  ! ) .على مباشرة المتكلم للمخاطب الحاضر ؟

ف��ان ) ھ��ذا ( ول��یس ) ھ��ذه ( بكلم��ة  أش��ار إنم��ا:  أق��ول

وكالم�ھ ھ�ذا ی�دل    ) ھ�ذه (ـ المؤن�ث یك�ون ب�    إل�ى  اإلشارة

 واإلش�ارة الم�ذكر   إل�ى ،  اإلش�ارة ال یفرق ب�ین   على انھ

  . یدعي العلم مع ذلك المؤنث وھو  إلى

وح�واء كان�ت س�وأتھما ظ�اھرة م�ن       آدمھل ان : ( قال 

ش���جرة ب���دت لھم���ا  م���ن ال أك���الغی���ر لب���اس ، وعن���دما  

  ) .سوأتھما ، فاخذوا یتسترون بورق الجنة  

كم��ا  ب��اإلفرادبالتثنی��ة، ال  َس��ْوَءاِتِھَماالص��حیح :  أق��ول

 واذا كان����ت ظ���اھرة كی����ف تب����دوا بع����د  .  ذك���ره احم����د  

 ؟ ب�دو فی�ھ  بعده  فكیف یحصلالظھور ، فالظاھر ظاھر 

وانما یكون اللباس للستر فكیف یك�ون ظ�اھر م�ن غی�ر     

     لب����اس والص����حیح انھ����ا كان����ت مس����تورة م����ن غی����ر       
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غل�����ط  ) أخ�����ذوا یس�����تترون(وأیض�����ا فكلم�����ة لب�����اس ، 

  .بالتثنیة ال بالجمع) یستتران  أخذا( والصحیح 

: نحتاج مقدمة وھي  األسئلةعلى ھذه  لإلجابة: ( قال 

    خل������ق م������ن الط������ین ، أي م������ن ھ������ذه       آدمان 

فق�ط ، وانم�ا    األرض، ولكنھ لم یبق على ھ�ذه   األرض

، او ق��ل  األول��ىالس�ماء ، أي الس��ماء   أقص��ى إل��ىرف�ع  

ب��اب الس��ماء الثانی��ة ، وھ��ي الجن��ة الملكوتی��ة او      إل��ى

وض��ع ف��ي ب���اب   :   عل��ى تعبی��ر الروای��ات ع��نھم     

  .  )تطأه المالئكة  –أي الجنة الملكوتیة  –الجنة 

حت�اج  ن(او ) تحتاج مقدم�ة (المفروض ان یقول :  أقول

الس��ماء  أقص��ى إل��ىب��الرفع (وام��ا قول��ھ   )مقدم��ة إل��ى

ث�م  ! ج�اء بھ�ذا الك�الم وھ�ذه الفك�رة ؟       أی�ن فمن  )الدنیا

بینم���ا الص���حیح ان   األرضان���ھ ی���رى ان الط���ین ھ���ي    

ث�م  .  األرضول�یس   الطین ھو الت�راب المخل�وط بالم�اء   

من قال لك ان الجنة كان�ت ف�ي الس�ماء ول�و     : نقول لھ 

 األئم�ة المعتم�دة عل�ى روای�ات    التفس�یر  كت�ب  كنت تق�رأ  

ال ف�ي   األرضلعلمت ان الجنة كانت في كتفسیر القمي 

  السماء ؟ 
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وھ���ذا الرف���ع : (  ١س ٢٢ق���ال احم���د الحس���ن ف���ي ص

  ) . بنور ربھا  طینتھ  إشراقیلزم  آدملطینة 

ن��وره عل��ى الطین��ة ف��ي      إش��راق ال��م یمك��ن هللا   :  أق��ول 

  . ؟السماء  إلىرفعھا  إلىحتى احتاج  األرض

...  آدممنھ�ا   أكلالشجرة التي (  ٢٢ص آخرفي : قال 

الحس��ن  اإلم��ام إل��ىالتفس��یر المنس��وب   إل��ىویس��تند ) 

  .العسكري 

وم����ا حجی����ة التفس����یر ؟ جئ����ت بھ����ذا  أی����نم����ن  أق����ول

وكیف ثبت�ت عن�دك ص�حة س�نده      ؟ اإلمام إلىالمنسوب 

  . حتى تعتمد على ما جاء فیھ ؟ 

التج���افي ھ���و  : (  ٢٢ف���ي ص ٥ف���ي الھ���امش  : ق���ال 

  .... ) انتقال الشيء عن مكانھ بعد وجوده فیھ 

وف�ي  ، فق�ط  غلط فالتجافي ھو التباعد ؛ أیضاھذا :أقول

  ... الغرور  دیث اللھم ارزقنا التجافي عن دارالح

ان الموج�����ودات (  ٢٤ف�����ي ص: ق����ال احم�����د الحس����ن  

واما ظلمة مشوبة ، المخلوقة اما نور مشوب بالظلمة 

  ).بالنور 
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ن�ور   أیض�ا مخلوق ام ال ؟ وھ�ل ھ�و    محمدا :  أقول

ی�ا م��ن   او ھ�و ظلم�ة مش�وبة ب�النور ؟     مش�وب بالظلم�ة  

  . یدعي العلم ؟ 

ول�م   أدب�ر وھ�و الجھ�ل فق�د    : (  ٥س  ٢٥في ص: قال 

  ) .یقبل 

الجھل حالة عدم العلم والعدم ال وجود لھ ال انھ :  أقول

  ! موجود حتى یقبل ویدبر ؟

م��ا معن��ى :  ٦/س��ؤال  ٢٧ف��ي ص: ذك�ر احم��د الحس��ن  

الم��ؤمنین  أمی��ر ان الق��رآن كل��ھ ف��ي نقط��ة الب��اء ، وان 

  ھو النقطة ؟  علي 

  ان ھیئ��ة الب��اء : (الج��واب : وج��اء ف��ي الج��واب عن��ھ    

عل��ى غی��ره ، ویتق��اطر وب��دأ یف�یض   وع��اء ام��تأل: ھ�ي  

  ) .  أسفلھمحتواه من 

الروای���ة بتخیالت���ھ  وب���دأ احم���د الحس���ن یفس���ر :  أق���ول

ا ، واعتم���د ف����ي س����رد  ال وج���ود لھ����  وص���ور  اش����یاء 

 أمی����ر  اإلم����ام إل����ى موھومات����ھ عل����ى خطب����ة منس����وبة

وان���ا النقط���ة الت���ي تح���ت  ( فیھ���ا  ورد الم���ؤمنین 
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، فاخ�ذ احم�د الحس�ن    في بس�ملة فاتح�ة الكت�اب    ) الباء 

ویسطر م�ا یملی�ھ    فارغة أوھامایسرد من نسیج خیالھ 

علیھ الش�یطان ف�ي محاول�ة لبی�ان العب�ارة ف�ي ح�ین ان        

البی�ت ل�یس مم�ا یق�در علی�ھ       أھلتفسیر ومعرفة حدیث 

ان : ك��ل حم��ال وبق��ال فق��د ورد ع��نھم عل��یھم الس��الم       

حدیثنا صعب مستصعب ال یعلمھ اال ملك مقرب او نبي 

  .   لإلیمانو عبد امتحن اهللا قلبھ مرسل ا

من حیث سندھا ونسبتھا  الخطبة حتى لو صحت وھذه

 أن���ا و(  :اال ان ھ���ذه العب���ارة  عل���ي  اإلم���امال���ى 

الن التنقیط ف�ي   ، إشكالمحل  )النقطة التي تحت الباء 

وكان��ت  عل��ي  اإلم��امالق��رآن ج��اء بع��د  إستش��ھاد  

مكتوبة بالخط الكوفي الذي ل�م   اإلمامالقرائین في زمن 

وج��دت ال��نقط ف��ي عص��ور  وإنم��ا.  أص��الیك��ن فی��ھ نق��ط 

   ف�����ي عص�����ر مت�����أخرة وعن�����د تط�����ور الخ�����ط الك�����وفي  

ك��ان یخاط��ب الن��اس  اإلم��اموالمف��روض ان ، األم��ویین 

فم�ن غی�ر الممك�ن ان یص�در عن�ھ الك�الم        ، بما یعلمون

  .غیر موجود وال یفھمونھ  عن التنقیط وھو

، ف��ي لك��ل ش��يء العظ��یم ال��ذي ھ��و تبی��ان  ھ��ذا الق��رآن ف

بھ���ذا  ادع��اء احم���د الحس���ن ھ���و مج���رد نقط���ة ص���غیرة 

  !؟الوصف 
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      األم����رل����و توق����ف الق����ول عن����د ح����رف الب����اء لك����ان   و

 إش�ارات حرف یستلزم النطق ب�ھ  الباء ھو  الن ، أھون

ف��النطق . الص��وتیة واللس��ان  لألوت��ارك ی��دماغی��ة وتحر

 النقط�ة  ام�ا  ، بھ طاقة في الكون محسوبة ف�ي عل�م اهللا   

وال فیھ���ا وال حرك���ة  افھ���ي مج���رد رس���م ال قیم���ة لھ���    

  .سكون

للتنزی�ل م�ن    فقیام المدعو احمد الحسن بفلس�فة فارغ�ة  

م�ن   ھ�راء نع�وذ ب�اهللا    ن�وع ادع�اء  قیمة أمی�ر الم�ؤمنین   

  . ھذه الخزعبالت 

م��ا الم��راد م��ن الح���روف    :  ٣٤ص ١١/س��ؤال  : ق��ال  

  ؟السور  أوائلالمقطعة في 

ف��ي ) ال��م (  معن��ى ع��ناحم��د الحس�ن   ث��م یجی��ب:  أق�ول 

صاحب المصیبة و الثكلى  تضحك أجوبةبسورة البقرة 

الكت�اب ، ث�م ان�ھ     فمن ش�اء فلیراج�ع  ، في یوم مصیبتھ 

ل�ي   أذنول�و  : ( بقولھ  ١٣س ٣٥ینھي جوابھ في ص

  .... ) من ھذا لتكلمت  أكثرفیھا  أتكلمان 
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طریق���ة جی���دة للھ���روب ، ول���و تكلم���ت   وھ���ذه :  أق���ول

وفیما تكلم�ت ب�ھ وكتبت�ھ كفای�ة     .  وأكثر أكثرالفتضحت 

  . لنا للداللة على ادعاءاتك ومستواك العلمي البسیط 

م��ا معن��ى الح��دیث :  ١٣/س��ؤال : ( ق��ال احم��د الحس��ن 

  ) .الصوم لي وأنا أجزي بھ : القدسي 

) ُأج��زى ب��ھ ( الق��راءة الص��حیحة ھ��ي   ی��دعي ان فھ��و 

  لف المقصورة ؟وباألبضم الھمزة 

اهللا ھ�و   یعني عل�ى ق�راءة احم�د الحس�ن ان     ھذا:  أقول

 !ج��زاء الص��وم فم��ا معن��ى ذل��ك ، ان��ھ إلدع��اء عجی��ب ؟ 

فھ���ل اهللا جس���م مح���دد مع���ین یمك���ن ان ی���وازي ص���وم   

  ؟  اإلنسان

 اإلم���اموحب���ل الوری���د ھ���و   : (  ٦س ٤٤ق���ال ف���ي ص 

المعص��وم ، فھ��و حب��ل اهللا المت��ین ، وھ��و الب��اب ال��ذي    

والمعص��وم ھ��و . الخل��ق  إل��ى اإللھ��يی��رد من��ھ الف��یض 

الم��ؤمن وب��ھ یتوس��ل الم��ؤمن    لإلنس��اناق��رب مخل��وق  

ث�م یق�ول مباش�رة    ). لقضاء الح�وائج عن�د اهللا س�بحانھ    

تب�ین للن��اس ان اهللا اق�رب لك��م    اآلی��اتوھ�ذه  : ( بع�دھا  

  ) .  واألئمةوالمرسلین  األنبیاءمن 
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انھ جعل القل�ب وحب�ل الوری�د وحب�ل اهللا المت�ین      :  أقول

ف�ي ح�ین ان اخ�تالف العن�اوین ی�دل عل�ى       ،  اواح�د  اكلھ

اختالف المعاني لكن لما لم یكن یستوعب ھذه المعاني 

ت�نص عل�ى ان    اآلی�ة ث�م ان  العمیقة جعلھا بمعنى واحد 

والمدعو احمد  ، من حبل الورید اإلنسان إلىاهللا اقرب 

ان المعص�وم  : لیق�ول   ، سن یخالف ق�ول اهللا تع�الى  حال

 أن�ت ھ�ل  : فنق�ول ل�ھ    . اإلنس�ان ال�ى  ھو اق�رب مخل�وق   

  ! ام اهللا ؟ :اعلم بخلق اهللا 

ما ھو المتش�ابھ والمحك�م ؟ وكی�ف    :  ١٩/ سؤال: قال 

   ؟ نعرف المتشابھ من المحكم

  یسأل عن عمیاء ؟  أعمى:  أقول

: المتش�ابھ  : الج�واب   : (بقول�ھ   ٤٥ثم یجیب ف�ي ص  

  )  ما اشتبھ على جاھلھ  كما ورد عنھم 

العالم المحقق ال یص�ح من�ھ ان یأخ�ذ أي روای�ة     :  أقول

ب�دون تحقی�ق فعل�ى الم�دعو احم�د الحس�ن ال�ذي ی��دعي        

العل��م بالمتش��ابھ والمحك��م ان یمی��ز ویع��رف ان الجاھ��ل 

االش��تباه یص�یر بالنس��بة   وإنم�ا ی�رى ك�ل ش��يء واض�حا    

او ی��درك ان��ھ جاھ��ل  ھ��و ال��ذي الع��الم، ف��ان الع��الم  ل��ىإ
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فیتص�ور ان�ھ یعل�م ك�ل ش�يء       الجاھلواما ، غیر جاھل 

   .فال یشتبھ علیھ شيء كأحمد الحسن نفسھ 

أي فوی����ل ) : فوی����ل للمص����لین  (  ٥٠ف����ي ص: ق����ال 

  !!!للمنتظرین ؟؟؟

  ! من این جاء بھذا التفسیر ؟:  أقول

الذي فی�ھ الن�اس   وھذا الزمان :   ٥س  ٥١قال في ص

 ).ھم مس�لمون وال ھ�م نص�ارى     سكارى حیارى ، ال( 

فتجده معمما ویلبس زیا دینیا شیعیا او سنیا ، وساعة 

الذي ال ھم لھ ولبالده اال القضاء على ( .... ) یستقبل 

  .  اإلسالم

، فقد یا من یدعي العلم  اإللزامانما ذلك لقاعدة :  أقول

 اإلل��زاموردت تع��الیم اھ��ل البی��ت لن��ا لنع��املھم بقاع��دة    

ب��ھ  ألزم��وابم��ا  ألزم��وھم( : وھ��و قول��ھ علی��ھ الس��الم   

  .)  أنفسھم

فالملك ملك اهللا ، ال ملك : (  ٥١ثم یقول في نھایة ص

  ).الناس ، فالذي یعین ھو اهللا

وم��ا الف��رق ب��ن عقی��دتك وعقی��دة الخ��وارج ف��ي  :  أق��ول

  !؟ھذا الموضوع 
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وھ�����و ی�����تھم الس�����ید السیس�����تاني :  ٥٢ف�����ي ص ق�����ال

فالنتیج���ة الت���ي وص���ل الیھ���ا     (  باألمریك���ان باالرتب���اط 

   الدس�����تور یض�����عھ  : ھ�����ي ان  وأش�����باھھالسیس�����تاني 

  ش����ورى  وأم����رھمالن����اس ، والح����اكم یعین����ھ الن����اس ، 

بینھم ، ومحمد وعلي صلوات اهللا علیھم ب�رأي ھ�ؤالء   

     ال������ذي فی�������ھ   األم�������رالجھل������ة مخطئ�������ان ، وقض������ي   

  ) .تستفتیان ، والحكم برأي السیستاني للشیطان 

ان السیس����تاني بحكمت���ھ اس����تطاع ان یس����اعد  :  أق���ول 

دون تع��ریض  األمریك��يالع��راقیین ف��ي خ��روج المحت��ل  

  بأی���دیھممص���یر الش���عب العراق���ي للخط���ر ودون جعل���ھ 

  ب����ھ  ألزم����وابم����ا  ألزم����وھم(  اإلل����زاموذل����ك بقاع����دة  

  ال برأیھم)  أنفسھم

 أكثركان علیك ان تحتج : احمد الحسن  للمدعو وأقول

ث�م ان الك�الم   ) . ال حكم اال هللا ( وترفع شعار الخوارج 

ال�دعوات   ألص�حاب عن االرتباط بالشیطان ال یك�ون اال  

ن من ذلك وانك جزء من وانا على یقی أمثالك، الباطلة 

 المھ�دي   اإلم�ام ض�د ظھ�ور    وإبلیسب الیھود حز

 ال�دلیل م�ا بین�اه ھ�و    ث ع�ن المناص�ب و  بح� ال�ذي ت  وأنت
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واتھام��ك لعلم��اء ال��دین وال��دعوة   توھمات��ك وتدلیس��اتك

  . المؤمنین  أمیرالیھ الخوارج على حكم  دعاالى ما 

وھ�و یفس��ر قول�ھ تع��الى    ٥٦ق�ال احم�د الحس��ن ف�ي ص   

اْذُك��ُروْا ِنْعَمِت��َي الَِّت��ي َأْنَعْم��ُت َعَل��ْیُكْم      إس��رائیلَی��ا َبِن��ي  {

   ١٢٢البقرة}َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمیَن 

محم��د  آلھ��م  إس��رائیلی��ؤمن الرج��ل ب��ان بن��ي  :  أق��ول

وھو بھذا یرفع االتھ�ام ال�ذي وجھ�ھ للس�ید السیس�تاني      

  . قبل قلیل  ألمریكانالرتباط باباواتھامھ 

ی��دل عل��ى ارتب��اط احم��د  فإنم��اش��يء  وھ��ذا ان دل عل��ى

  ب����إبلیسال����دعوات  أص����حاب م����ن  وأمثال����ھالحس����ن 

 إل�ى ی�دعوا  ، ھ�ذا   بإیمان�ھ فان احم�د الحس�ن    ، والیھود

، و ف�ي   والبش�ریة  اإلس�الم  أع�داء التقارب م�ع الیھ�ود    

حمدی�ة الت�ي ی�دعي    حالھ حال البھائیة والبابی�ة واأل  ھذا

وان��ھ نب��ي اهللا  ، ص��احبھا حالی��ا ان��ھ المھ��دي الموع��ود  

الذي مارسھ الم�دعو اب�و    األسلوبوھو نفس . عیسى 

عبد اهللا الحسین القحطاني الذي ادعى انھ ھ�و الیم�اني   

وھ���و الخراس���اني وھ����و نب���ي اهللا عیس���ى وان����ھ روح     

    موس�����ى  لیجم�����ع جمی�����ع شخص�����یات الظھ�����ور ف�����ي     

فما كان  ، العالم كلھبذلك ظنا منھ انھ یمتلك  ، شخصھ
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د الحس��ن اال ان تقتل��وا منافس��كم   ی��ا احم��  أنص��اركم��ن 

َك�َذِلَك  {: مم�ا ادعی�تم    أوس�ع ال�ذي انش�ق ع�نكم وادع�ى     

َقاَل الَِّذیَن ِمن َقْبِلِھم مِّْثَل َقْوِلِھْم َتَشاَبَھْت ُقُلوُبُھْم َقْد َبیَّنَّا 

     ١١٨البقرة}اآلَیاِت ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن 

  

وم��ن المعل��وم ان محم��دا  : ( وق��ال ف��ي نف��س الص��فحة  

وال محم���د ھ���م المفض���لون عل���ى الع���المین ، ال بن���وا      

  ...) یعقوب وال غیرھم 

ان ی���تخلص الم���دعو احم���د الحس���ن م���ن     أراد:  أق���ول

عل�ى الع�المین لیجع�ل بن�ي      إس�رائیل تفضیل بني  إشكال

وھ�ذا ان دل عل�ى ش�يء فانم�ا     ، ھ�م ال محم�د    إسرائیل

 )الع����المین(وفات����ھ ان  . ھ بالتفس����یری����دل عل����ى جھل���� 

أي ع��والم زم��انھم ال جمی��ع   إس��رائیلال��واردة ف��ي بن��ي  

َوِإْذ {كما قال تعالى ف�ي م�ریم علیھ�ا الس�الم      .العالمین 

َقاَل���ِت اْلَمَالِئَك���ُة َی���ا َم���ْرَیُم ِإنَّ الّل���َھ اْص���َطَفاِك َوَطھَّ���َرِك      

بینم��ا  ٤٢آل عم��ران}َواْص��َطَفاِك َعَل��ى ِنَس��اء اْلَع��اَلِمیَن  

نس����اء  أفض����لھ����ي  ف����ي ش����ریعة اهللا ان فاطم����ة  
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ع�الم زمانھ�ا ال    ھان�  اآلیةفي ) العالمین (المین فدلتالع

  . وكذلك القول في تفضیل بني یعقوب ، جمیع العوالم 

  : وھ��و یتح�دث ع��ن النجم�ة السداس��یة    ٦٠ق�ال ف�ي ص  

 إل�ى ... الت�ي ورثھ�ا الق�ائم     األنبی�اء فھي من مواریث ( 

والذي یھ�ین ھ�ذه النجم�ة ویلعنھ�ا یك�ون كم�ن       :ان قال 

الت��ي وض��عھا ص��دام لعن��ھ اهللا  ) اهللا اكب��ر ( یلع��ن كلم��ة 

  األنبی�اء في عل�م الع�راق ، ویك�ون مم�ن یلع�ن مواری�ث       

 (  

التقارب م�ع   إلىعلى انھ یدعوا  آخروھذا دلیل :  أقول

عتب���ر فھ���و ی ولك���ن بطریق���ة ملتوی���ة ومھین���ة  إس���رائیل

   !!عجبا ) اهللا اكبر ( یة مثل سرائیلالنجمة اإل

ف��ي ح��ین ان النجم��ة السداس��یة ھ��ي عالم��ة للص��ھاینة    

الیھ���ود وض���عوه للدالل���ة عل���ى ان الك���ون متك���ون م���ن  

ال��ذي  األولالتق��اء مثلث��ین متعاكس��ي القاع��دة فالمثل��ث   

 اآلخ��روالمثل�ث  یمث��ل ج�نس ال�ذكر    األس�فل قاعدت�ھ ال�ى   

 نث����وياألیمث����ل الج����نس  األعل����ىال����ذي قاعدت����ھ ال����ى  

وبالتقائھم��ا یك��ون البش��ر وعلی��ھ ف��ال وج��ود هللا الخ��الق 

  .  لإلنسان
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 م����ا معن����ى الس����بع  :  ٢٤/س����ؤال  ٦١ف����ي ص: ق����ال 

َوَلَق�ْد آَتْیَن�اَك َس�ْبعًا مِّ�َن     {(المثاني ؟ الج�واب ق�ال تع�الى    

ث����م یق�����ول  .  ٨٧الحج����ر }اْلَمَث����اِني َواْلُق����ْرآَن اْلَعِظ����یَم    

والمث����اني م����أخوذة م����ن الثن����اء ، أي الم����دح والحم����د 

  الخ ....

م�ن   المث�اني جم�ع مثن�ى ول�یس م�ن الثن�اء ، ی�ا       :  أقول

  .یدعي العلم ویدعوا للمناظرة 

والمثاني الناطق : ( في نھایة الصفحة  ٦١قال في ص

، وھم سبع آیات ثن�اء عل�ى الرس�ول      األئمة: ھم 

    عل����ي وفاطم����ة   : م وھ���� ... ..  األرضف����ي ھ����ذه

الثمانیة ولد الحسن والقائم  واألئمةوالحسن والحسین 

  ... ) من ولد القائم المھدي واألئمة المھدي 

ف���ي . ق عجی���ب غری���ب  ی���زتخ���بط واض���ح وتل :  أق���ول

ث�م   ١٢والمعل�وم ع�ددھم     األئم�ة البدایة یقول ھ�م  

  !! ؟؟ ٢٥ إلىیعدد لیصل العدد 
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  الثانيالجزء نماذج من الرد على 

فھ����ذه الحج����ب منش����ؤھا  : (  ١٦س ٧٠ق����ال ف����ي ص

  ) الظلمة والعدم والمادة 

وجعلتھما علتان  كیف جمعت بین العدم والمادة:  أقول

م��ا ال  أساس��ا، والع��دم  لمعل��ول واح��د  وھم��ا متض��ادان 

  !وجود لھ ؟

الن�ور والظلم�ة متض�ادان ، ف�اذا ق�ال      : بمث�ال   وألوضح

ب�ین  لم�ة فق�د جم�ع    قائل ان الرؤی�ا منش�ؤھا الن�ور والظ   

وھ��ذا م��ا ال ن وجعلھم��ا یعطی��ان نف�س النتیج��ة ،  الض�دی 

وھ��ذا م��ا فعل��ھ م��دعي العل��م احم��د  .یق��ول ب��ھ اي عاق��ل 

  !في منشأ الحجب ؟الحسن 

فیوج��ھ المحتض��ر  : ( ...  ٣٠، س��ؤال ٧٣ق��ال ف��ي ص 

لتكون روحھ متوجھ  القبلة وھو نائم على ظھره ؛ إلى

       ووجھھ������ا ووج������ھ جس������مھ مس������تقبل   األعل������ى إل������ى

  .) القبلة ، وبھذا یستقبل اهللا والمالئكة 

  : الرد على ھذا الكالم بأمرین: القول 
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فق��ط  األعل��ىان احم��د الحس��ن یعتق��د ان اهللا ف��ي  : اوًال 

بینم��ا اهللا س��بحانھ موج��ود ف��ي ك��ل مك��ان وال یوص��ف      

 َوِلّل����ِھ{:وق����د ق����ال تع����الى ... بعل����و وس����فل وال جھ����ة 

 الّل�ھَ  ِإنَّ الّل�ھِ  َوْج�ھُ  َف�َثمَّ  ُتَولُّ�واْ  َفَأْیَنَم�ا  َواْلَمْغِرُب ْشِرُقاْلَم

  .١١٥البقرة} َعِلیٌم َواِسٌع

كیف تكون الروح وھي متلبس�ة بالجس�م وتأخ�ذ    : ثانیًا 

ووجھھا نحو القبل�ة   األعلى إلىشكلھ ان تكون متوجھ 

للروح والجسد معا اما  ًابل ال بد ان یكون االتجاه واحد

وھذا ما یقبلھ العق�ل الس�لیم    ، القبلة إلىاو  األعلى إلى

  .احمد الحسن  ھما یدعی، ال 

ما علة الكفن للمیت ، وما فائدت�ھ  : (  ٣١سؤال : قال 

ھذا  إلباسھكما ان : (  ٧٤وجاء في جوابھ في ص) ؟ 

 أن���واع أج���ودال���ذي یفض���ل ان یك���ون م���ن    –اللب���اس 

  .... ) . - األقمشة

من این جئت بھ�ذا ؟ المس�تحب ان یكف�ن بثی�اب     :  أقول

  . دعي كما ت األقمشة أجودال  األبیضقطن من ال
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انطوی��ت : م��ا معن��اه  وق��د ق��ال  : (  ٧٥ص: ق��ال 

ھو الحب�ل  : واألرشیة ... على مكنون علم لو بحت بھ 

  ) .الذي یعلق بھ الدلو الذي یخرج الماء 

  ماء یخرج الماء بل یخرج بھ ال الدلو ال:  أقول

كم�ا ف�ي   (  ثم ان الم�دعو احم�د الحس�ن ی�دعي العص�مة     

فھل سمعتم یوما ان معص�وما نق�ل ع�ن     )١٤٤السؤال 

وانم��ا . ك��ال  ؟ )م��ا معن��اه ( ب��المعنى  ھفنقل�� ش��یئًا آبائ��ھ

  . ھذه من عثراتھ الكثیرة التي تكشف حقیقتھ 

؟  األعل�ى ما معن�ى س�بح اس�م رب�ك     (  ٣٧/ سؤال: قال 

 ألن��ھ عل��ي : ھ��و  األعل��ىواس��م رب��ك ... الج��واب 

م�ع الح�ق والح�ق    واألعظ�م ، وعل�ي    األعل�ى ھو االس�م  

ك�ن  :  األعل�ى فیك�ون معن�ى س�بح اس�م رب�ك      مع عل�ي ،  

  )...اي سبحھ بالعمل ال بالقول  األرضحقا یسیر على 

) األعلى اسم ربك ( تخبط عجیب فلو كان معنى:  أقول

    رت��ب الجمل��ة م��ن جدی��د لتك��ون    ھ��و عل��ي ؟ لص��ح ان ن 

  !!! ؟؟؟) سبح علي (
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ثم لم یكتفي بھلوس�ة الش�یاطین الس�ابقة فرت�ب الجمل�ة      

ك��ن حق��ا یس��یر :  األعل��ىلیك��ون معن��ى س��بح اس��م رب��ك 

  !!! ؟؟؟ األرضعلى 

احم��د الحس��ن ابك��وا كثی��را واض��حكوا قل��یال      أنص��اری��ا 

  .على ھذه الھلوسة الشیطانیة 

الحبش��ي  إبرھ��ةلم��اذا رج��م ج��یش  (  ٣٩س��ؤال : ق��ال 

  ...)حتى سقط المنجنیق في الكعبة .... 

ال��ذي س��قط ف��ي الكعب��ة ھ��و حج��ر المنجنی��ق ال    :  أق��ول

  .المنجنیق 

 ألن�ھ وانما سمي البیت عتی�ق  : (  ١٢س ٨٠ص: قال 

  ... ) . من یطوف بھ یعتق من ذنب 

ا اي ھ��و عتی��ق ال ان��ھ   انم��ا س��مي البی��ت عتیق��  :  أق��ول

ھو رب البی�ت ال  والذي یعتق من الذنوب  . یعتق غیره

  .البیت نفسھ 

 م��ا معن��ى اس��تعاذة م��ریم   : (  ٤٣/ س��ؤال : ق��ال 

) ب��الرحمن من��ك ان كن��ت تقی��ا  أع��وذان��ي : ح��ین قال��ت 
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ع�ذت ب�الرحمن من�ك ان ل�م      إن�ي  أي: وجاء في جواب�ھ  

  .تكن او ما كنت تقیا 

  ال یفھ��م معن��ى التق��ي ال��وارد    ألن��ھ، ھ��ذا ك��ذب  :  أق��ول

)     ل��م تك��ن(فیض��یف م��ن نفس��ھ ف��ي الق��رآن كلم��ة   ، ھن��ا 

 ب�ل ان م�ا ج�اء عل�ى لس�ان م�ریم       .  )نتك و ماا( 

  . من المؤمنین  تال تظلمني ان كن :  مثل قولھم

م�ن س�ورة    ٣٧ ی�ة وھو یستشھد بج�زء م�ن  باآل   :قال 

 ِبالّل��ِھ ُیْؤِمُن��وَن الَّ َق��ْوٍم ِملَّ��َة َتَرْك��ُت ِإنِّ��ي َربِّ��ي{ یوس��ف 

  . } َكاِفُروَن ُھْم ِباآلِخَرِة َوُھم

 َطَع����اٌم َیْأِتیُكَم����ا َال َق����اَل{ : كامل����ة ھ����ي  اآلی����ة:  أق���ول 

 ِممَّ��ا َذِلُكَم��ا َیْأِتیُكَم��ا َأن َقْب��َل ِبَتْأِویِل��ِھ َنبَّْأُتُكَم��ا ِإالَّ ُتْرَزَقاِن��ِھ

 َوُھ�م  ِبالّل�ھِ  ُیْؤِمُن�ونَ  الَّ َق�ْومٍ  ِملَّ�ةَ  َتَرْكُت ِإنِّي َربِّي َعلََّمِني

  ٣٧یوسف} َكاِفُروَن ُھْم ِباآلِخَرِة

تتب�ع الجمل�ة الت�ي قبلھ��ا اي    )  رب�ي (فالحظ�وا ان كلم�ة   

) رب��ي(ف��ال یص��ح ان تك��ون )  َربِّ��ي َعلََّمِن��ي ِممَّ��ا َذِلُكَم��ا(

كما فعل المدعي للعصمة  اآلیةبدایة المقطع اآلخر من 

  .احمد الحسن

ان ھ�ؤالء المتق�ین موج�ودون     وأقول: (  ٩٣ص: قال 

.... رغ�م التحری�ف    في كل دیانة في زمن الرسول 
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فل�م یعتق��دوا  ... وال اق�ل انھ�م التزم�وا جان��ب االحتی�اط ،    

بان عیسى الھ ، ولم یحرموا م�ا أح�ل اهللا ، ول�م یحل�وا     

  ) . ما حرم اهللا 

     التزم�����وا االحتی�����اط ق�����ول   ب�����أنھمان الق�����ول :  أق�����ول

فل�م یعتق�دوا ب�ان عیس�ى     (األخیرولكن التفصیل  ،حسن 

الھ ، ولم یحرموا ما أحل اهللا ، ولم یحل�وا م�ا ح�رم اهللا    

ف����اعلم أیھ����ا الجاھ����ل س����قطات ، مخ����الف لالحتی����اط ) 

    . األلفاظ

م���ن  ٣٥وھ���و یفس���ر آی���ة   ٩٨ص ٤٩/س���ؤال : ق���ال 

 ُن�وِرهِ  َمَث�لُ  َواْل�َأْرضِ  السَّ�َماَواتِ  ُن�ورُ  اللَّ�ھُ { سورة النور

 الزَُّجاَج��ُة ُزَجاَج��ٍة ِف��ي اْلِمْص��َباُح ِمْص��َباٌح ِفیَھ��ا َكِمْش��َكاٍة

 لَّ��ا َزْیُتوِن��ٍة مَُّباَرَك��ٍة َش�َجَرةٍ  ِم��ن ُیوَق��ُد ُدرِّيٌّ َكْوَك��ٌب َكَأنََّھ�ا 

 َتْمَسْس�ھُ  َل�مْ  َوَل�وْ  ُیِض�يءُ  َزْیُتَھ�ا  َیَك�ادُ  َغْرِبیَّ�ةٍ  َوَلا َشْرِقیٍَّة

 َوَیْض�ِربُ  َیَش�اءُ  َمن ِلُنوِرِه اللَُّھ ِديَیْھ ُنوٍر َعَلى نُّوٌر َناٌر

  .} َعِلیٌم َشْيٍء ِبُكلِّ َواللَُّھ ِللنَّاِس اْلَأْمَثاَل اللَُّھ

 أخ�رى ھنا تجد عزیزي الق�ارئ ھلوس�ة عجیب�ة    :  أقول

  .وتخبط واضح 

   )َواْلَأْرِض السََّماَواِت ُنوُر اللَُّھ( :حیث قال
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  .. معناھا كتاب اهللا وھي محمد 

  !!! وكل ھذه التعبیرات واحد ؟؟؟: ثم یقول 

وص�������دره  محم�������د) : َكِمْش�������َكاٍة ُن�������وِرِه َمَث�������ُل(   

  . بالخصوص

  .علم محمد ) فیھا مصباح :( ثم قال 

  محم��د  انظ��روا م��اذا ص��ارت النتیج��ة ؟ اهللا  : أق��ول

والمص���باح  ، والمش���كاة محم���د   ، والس���ماوات محم���د 

  .  وال محمد  ت على محمدصلوا !! ؟؟، محمد 

  ھ ؟علي وصّی) المصباح: (ثم قال 

ان المص��باح محم��د واآلن یق��ول    آنف��اق��د ق��ال  :  أق��ول

  !المصباح علي ؟

   فاطمة :  )في زجاجة : (ثم قال 

   الحسن والحسین ) الزجاجة (

الزجاج��ة ھ��ي فاطم��ة وھ��ي !  انظ��روا العج��ب ؟:  أق��ول

واذا .الحسن والحسین علیھم الس�الم ف�ي نف�س الوق�ت     

كان المصباح علي فیك�ون ف�ي زجاج�ة معن�اه عل�ي ف�ي       
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ف���ي الحس���ن  وھم���ا عل���ي وفاطم���ة   واالثن���ان،  فاطم���ة

   !؟ ؟؟ ھل ھذا قول عاقلوالحسین 

الشیطانیة في تفسیر ھذه  ھلوستھان انقل كل  أریدوال 

  .العظیمة  اآلیة

   إمامبعد  إماممعناھا ) نور على نور ( ان قال  إلى

        ل����و ك����ان م����ا یقول����ھ ص����حیحا لق����ال ن����ور بع����د   أق����ول

الت��الي ال یك��ون عل��ى    اإلم��ام وم��ن المعل��وم ان   ، ن��ور

عل�م ھ�ذا ی�ا احم�د      ف�أي  ب�ل یك�ون بع�ده ،    السابق اإلمام

  . الحسن؟ 

فمن شاء ان یھتدي شاء اهللا : (  ٩٩قال في نھایة ص

  )  ان یھدیھ وھداه لنصرتھ 

اذ جعل مشیئة اهللا تتب�ع   األمرانظروا كیف قلب :  أقول

 َوَم���ا{: وھ���ذا مخ���الف لقول���ھ تع���الى   : مش���یئة العب���د  

 } َحِكیم�اً  َعِلیم�اً  َك�انَ  اللَّ�ھَ  ِإنَّ اللَُّھ َیَشاَء َأن ِإلَّا َتَشاُؤوَن

   ٣٠اإلنسان

  !! من یدعیھا ؟؟ العصمة یا فأین
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فحت����ى فقھ����اء الس����نة ال  : (  ٧س ١٠٠ق����ال ف����ي ص

  ... )  یقولون بجواز االجتھاد مع وجود النبي 

الس�نة یقول�ون بج�واز     أھ�ل فان  ، آخرھذا خطا  : أقول

 إنھ�م یص�ّححون  حتى ، االجتھاد حتى في حضور النبي 

كم���ا ورد ف���ي  النب���ي  أفع���الاعت���راض عم���ر عل���ى  

  .تفاسیرھم وكتبھم 

 أص����ل ، فالعقی����دة   إذن: (  ١٥س ١٠٠ق����ال ف����ي ص 

  ...) والتشریع فرع 

        ی������دل عل������ى جھل������ھ بمعن������ى     أیض������ا ھ������ذا:  أق������ول

ب�ل  ، الشریعة ، فالشریعة لیس فروع الدین كما یتوھم 

ول��ذا ، والف��روع مع��ا  األص��ولھ��ي عن��وان ع��ام یش��مل  

ف�ي مقاب�ل ش�ریعة    ،  اإلس�الم یطلق عل�ى ال�دین ش�ریعة    

   . النصارى 

) ل�ن تران�ي   ( وھو یفسر قولھ تعالى  ١٠٧قال في ص

اي ل��ن ت��رى : ق��ال  الت��ي خاط��ب اهللا بھ��ا موس��ى  

  . رؤیة تامة  محمد 
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ألتباع��ھ بالش��رك  ، ب��ل توجی��ھ   آخ��رھ��ذا تخ��بط  :  أق��ول

والعیاذ باهللا  ، ان اهللا ھو محمدب أتباعھ فھو یوھم بھذا

  . تعالى 

  اي معلمون ) مسوِّمین : (  ١١٣قال في ص

  یا من یدعي العلم ؟ )معلمین(الصحیح  : أقول

وھ��ؤالء ال��ثالث مائ��ة  (  ٩س  ١١٣ف��ي ص أیض��اق��ال 

ك����ل واح����د م����نھم    -اي المالئك����ة  –والثالث����ة عش����ر 

اهللا سبحانھ وتع�الى ، فھ�و    أسماءمخلوق من اسم من 

  ... ) عبد ذلك االسم 

 فھ��و  ، الن م��ن عب��د االس��م ؛ ھ��ذا ش��رك مب��ین:  أق��ول 

ال  ، مش��رك ، ب��ل ال ب��د م��ن عب��ادة اهللا س��بحانھ وتع��الى

  . أسمائھعبادة 

 ف���إنھموھ���ذه العقی���دة م���أخوذة م���ن عب���اد الش���یطان ،   

المقدس�ة واآلی�ات    لألس�ماء یعتقدون ان المالئك�ة عب�اد   

ال��ى مرتب��ة خاص��ة قریب��ة  اإلنس��انالكریم��ة ف��اذا وص��ل 

او اآلی��ة الكذائی��ة ی��أتي الی��ھ الج��ن او المل��ك  م��ن االس��م 

    . الذي ھو عبد ذلك االسم او اآلیة فیخدمھ 
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  الجزء الثالثنماذج من مناقشة 

 اإلم�����اموص����ي  ( ١٣٨ص ٨٠ف����ي ج����واب س  : ق����ال  

البد ان یكون من ذریة محمد بن الحسن  المھدي 

 . (  

وال  ، األوص�یاء ھ�و خ�اتم    المھ�دي   اإلم�ام :  أقول

وال نب��ي  األنبی��اءان محم��دا خ��اتم ك��كم��ا ، وص��ي بع��ده 

  . بعده 

ورد في الروای�ات ان  : ( في نفس الصفحة  أیضاوقال 

وھ�م م�ن   ، اثن�ا عش�ر مھ�دیا     المھ�دي   اإلم�ام بع�د  

  ...) ولده 
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 إثب��ات الب��د م��ن  ، ت الت��ي تس��تدل بھ��ا   االروای��:  أق��ول

 وأب��و األحب��ارف��ان كع��ب ، ص��حتھا قب��ل االس��تدالل بھ��ا  

المدسوس��ة  روای��ات لھ��م الكثی��ر م��ن ال وأمثال��كھری��رة 

  .البیت علیھم السالم  أھلفي روایات 

وف��ي الص��الة المروی��ة ع��ن   : ق��ال ف��ي نف��س الص��فحة   

وص���ل عل���ى ولی���ك ووالة ( ...  المھ���دي  اإلم���ام

، وزد ف�ي   أعمارھممن ولده ومد في  واألئمةعھدك ، 

  ...) . آجالھم 

  !؟ھذه الروایات من ذكر اثنا عشر مھدیا  وأین:  أقول

ان ( : في نفس الصفحة وھو یستش�ھد بالروای�ة   وقال 

ال تجتم��ع ف��ي اخ��وین بع��د الحس��ن والحس��ین       ةاإلمام��

ھ��دى ومھ��دیون ، ولك��ن    أئم��ةوھ��م ) علیھم��ا الس��الم  

  .من ال محمد علیھم صلوات اهللا  كاألئمةلیس 

لوص�ایة  وان�ت ت�دعي ا   ةاإلمام� ھذه الروایة ف�ي  :  أقول

  !؟فما ربط ھذا بذاك 

جعف�ر   اإلم�ام بص�یر ع�ن    أب�ي عن (  ١٣٩في ص: قال 

سمعت من ابیك  یا ابن رسول اهللا :  الصادق 
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انما : فقال .  إمامایكون بعد القائم اثنا عشر : انھ قال 

، ولك�نھم   إمام�ا قال اثنا عشر مھدیا ولم یقل اثنا عشر 

مواالتن��ا ومعرف��ة  إل��ىق��وم م��ن ش��یعتنا ی��دعون الن��اس  

  ) حقنا 

بینم�ا   ، ادع�اءه بھ�ا   ان یثب�ت  أرادھ�ذه الروای�ة   :  أقول

نف��ى ان یكون��وا    اإلم��امف، ھ��ي عك��س م��ا ی��دعي   

، كم�ا ان ھ�ذه   معص�وم   واحمد الحسن یدعي ان�ھ   أئمة

ال كم�ا  ، علم�اء الش�یعة    الروایة تثبت ان المھدیون ھم

   .  ھ احمد الحسنیدعی

 أص�حاب  م�ن   أفض�ل وھ�م قطع�ا   : (  ١٤٠ف�ي ص : قال 

 الحس��ین  أص�حاب  م��ن  وأفض�ل ،  رس�ول اهللا  

  ) . أنبیاءان ھؤالء كلھم :  األممفتقول ... 

ق�ال   فان الحس�ین  یا احمد الحسن ؛ كذبت :  أقول

ث�م ان احم�د   .  أص�حابي خی�را م�ن    أصحابا أجداني ال : 

ب�ن   ف�ي مس�ند احم�د    وردت یؤمن بروایة س�نیة الحسن 

ك��ون ھ��ؤالء ال��ثالث مائ��ة وث��الث عش��ر  ھ��م        :حنب��ل 

، ومن المعلوم ان النبي وھو یدعي انھ شیعي ،  أنبیاء

  فھذا خالف قول النبي  .ال نبي بعدي : قال   ی�ا

  .مدعي العلم 
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ی��ا  ث��م ان ال��رواي احم��د ص��احب المس��ند اص��دق من��ك     

 األم�ة ھذه  كادت:  األممفتقول ( اذ قال  احمد الحسن ،

وھ��م قطع��ا : ( تق��ول  وأن��ت... ) كلھ��ا  أنبی��اء ان تك�ون 

، وأفض���ل م���ن    رس���ول اهللا  أص���حابم���ن  أفض���ل

  .) الخ ... أصحاب  الحسین 

        والق������رآن مح������دث ول������یس  : (  ١٤٢ق������ال ف������ي ص 

  ..) .أزلي ، والقرآن ھو نور اهللا سبحانھ وتعالى 

صار واضحا ان احمد الحسن ومن ھذه العبارة :  أقول

 وھ�ذا جھ�ل   ، أزل�ي ول�یس  ، ان نور اهللا محدث : یقول 

ف��ي ث�م یس�تمر    .س�بحانھ وتع�الى    واض�ح بق�دم اهللا   من�ھ 

 ق محم��د وھ��و بھ��ذا المعن��ى خل�� ( لیق��ول  سفس��طتھ

بق���درة اهللا ) ن���ور اهللا ( خل���ق م���ن الق���رآن   فمحم���د

ما ذكره مما ھو واضح لكل  آخرالى .... ... ) وقضائھ

   . أدیبعاقل 

الكت���اب لن���رى   آخ���ر إل���ىونكتف���ي بھ���ذا الق���در لننتق���ل   

  :  مدعيفي كلمات ھذا ال العجائب
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  الجزء الرابع سؤال وجواب من آخر مناقشة

ال��ذي ج�اء ف��ي   ١٨٢وفیم�ا یل��ي المناقش�ة ف��ي الس�ؤال    

م�ن المقدم�ة    ٤وقد جاء في ص، كتاب المن  ٣٠٠ص

      ان كت������اب المتش������ابھات ق������د خط������ھ احم������د الحس������ن  

      ف���ي نھای����ة ك���ل ج����زء    كت���ب اس����مھ  وك����ذلكبیمین���ھ ،  

ونح��ن ننق��ل م��ا ج��اء ف��ي ن��ص الس��ؤال مقطع��ا      من��ھ ، 

ق عل��ى العب��ارات  مقطع��ا ث��م ننق��ل الج��واب ك��ذلك ونعّل��   

  .الواردة فیھ جملة جملة 

ھذا المدعي  كذبنفعل ذلك لیظھر بوضوح مدى  وإنما

ومن��ھ یعل��م الق��ارئ الس��بب ال��ذي دع��ا المراج��ع لع��دم        

وال�ذي   الیم�اني  احمد الحسن مدعواالكتراث لمناقشة ال

وان�ھ وص�ي   ،  صور أنصاره بان ذلك یثب�ت حق�ھ  أخذ یت

ناظم  المھدي كما جاء في عبارة الكاتب اإلمامورسول 
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 ١٤والمطب�وع ف�ي ص   ١٤٢٩العقیلي المؤرخ بتأریخ 

  .من كتاب المتشابھات 

ونرجو من اإلخوة المطالعین عدم قراءة ھذه المناقشة 

في محضر األحداث لما فیھ من الكالم غیر الالئق 

 آدمسیدنا وأبینا  إلىاحمد الحسن الذي یوجھھ 

 لماذا الكلب أنجس : ( ھو  ١٨٢ونص السؤال

م نفس الوقت بینما النجاسة ال تالئ وأوفى حیوان في

ثم ذكر احمد الحسن جواب ذلك بما سنبینھ ) . الوفاء 

  . حسب المقاطع لیتمعن القارئ في الجواب 

من طبقة غی�ر مثقف�ة ف�ي     أیضاالسائل ھو  والظاھر ان

ف��ي  ، م الوف��اءاذ ی��رى ان النجاس��ة ال تالئ��  ، المجتم��ع

ودة ف��ي ح��ین ان الوف��اء م��ن الص��فات الطبیعی��ة الموج��  

بینم��ا النجاس��ة ھ��و حك��م ش��رعي    ، بع��ض المخلوق��ات  

المالئم�ة أو   ، وال تحص�ل لبعض الموجودات الخارجیة 

ب���ل ك���ل واح���د یج���ري ف���ي مج���راه   ، المن���افرة بینھم���ا 

فقد یتفقان في موجود  ، االعتیادي ومصداقھ الخارجي

وق����د یخ����تص اح����دھما بموج����ود واآلخ����ر   ،  ك����الحجر
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أو من���افرة ب���ین   ف���ال عالق���ة مالئم���ة   ، آخ���ربموج���ود 

  .العنوانین 

یظھر انھ ل�م   أیضاومن تعبیره بأن الكلب أوفى حیوان 

ویتص��ور ان الوف��اء   ، یع��رف حقیق��ة الوف��اء ودرجات��ھ  

وھ�ذا ی�دل عل�ى    ، الموجود في الكل�ب ھ�و أعل�ى درج�ة     

فالوف��اء ص��فة  ، أیض��اجھل�ھ ب��درجات الوف��اء وحقیقت��ھ  

الم�ؤمن أكث�ر بكثی�ر م�ن      اإلنس�ان نفسیة وتواج�دھا ف�ي   

        حی�����ث الدرج�����ة مم�����ا ھ�����و ف�����ي الحیوان�����ات ومنھ�����ا      

الحس�ین   اإلماموھذا ما یدل علیھ عبارة سیدنا ، الكلب 

   ان���ي ال أج���د ( أص��حابھ حی���ث ق��ال    إل���ىبالنس��بة

  ) ...أصحابا أوفى من أصحابي 

الجان��ب الحی��واني  إل��ىك��ان توجھ��ھ لم��ا ولك��ن الس��ائل 

ة العالی��ة م��ن الوف��اء ف��ي    أكث��ر ول��ذا غف��ل ع��ن الدرج��    

       واعتب�������ر أعل�������ى درج�������ة الوف�������اء ف�������ي ،  اإلنس�������ان

  .الحیوان ، وخصوصا الكلب 

ونحن نعلم بان السائل قد یكون جاھال بكثیر من لوازم 

كالم��ھ ف��ال عت��ب علی��ھ ألن��ھ جاھ��ل ویری��د ان ی��تعلم ف��ال  

  ضیر في ذلك 
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ب��ل ، وانم��ا نقاش��نا األساس��ي م��ع م��ن ی��دعي ان��ھ ع��الم  

     رس������ول اش������رف خل������ق اهللا   وی������دعي ان������ھ وص������ي   

 اإلم�ام وق�د ورد ف�ي الروای�ة الش�ریفة ع�ن        ، وأعلمھم

                                                الصادق 

ل���یس عل���ى   ، قل���ت جعل���ت ف���داك : ق���ال أب���و بص���یر  ((

بل�ى ، ولك�ن ھ�ذه    : یومئذ مؤمن غیرھم ؟ ق�ال   األرض

وھ��م النجب��اء والقض��اة   . م الت��ي یخ��رج اهللا فیھ��ا الق��ائ   

بطونھم  )١()اهللا (  والحكام والفقھاء في الدین ، یمسح

معج��م أحادی��ث   )) وظھ��ورھم ف��ال یش��تبھ عل��یھم حك��م   

  لش��یخ عل��ي الك��وراني الع��املي   ا -) ع(المھ��دي  اإلم��ام

  :  ٣٧ص  ٥ج 

كان احمد الحسن وصي ورس�ول ف�ال ب�د ان یك�ون      فاذا

ف�ال یش�تبھ علی�ھ     عل�ى ظھ�ره وبطن�ھ    اإلم�ام ممن مسح 

  .شيء من األمور حكم 

  : فقرات جواب ھذا الشخص المدعي  إلىفلننتقل   

                                                             
 في األصل ال یوجد لفظ الجاللة  - ١
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بع��د البس��ملة والحم��د    : الج��واب : ق��ال احم��د الحس��ن   

  آدملما خل�ق اهللا  : والصالة على محمد والھ قال 

... وض�عھ ف��ي ب��اب الجن��ة أربع�ین س��نة تط��أه المالئك��ة   

  . كالمھ  آخر إلى

الدق��ة ف��ي العب��ارة حت��ى یع��رف   وان��ا أطل��ب م��ن الق��ارئ

مدى جھل الناقل لھذه العبارة وعدم تنبھھ لما فی�ھ م�ن   

ناحی�ة  م�ن  ناحی�ة البی�ان أو    ، س�واء م�ن   الخطأ والخلل

اما من الناحیة اللفظیة المعنویة فالوضع یكون ، اللفظ 

) ف�ي  ( ألن معن�ى كلم�ة    ، ال في الش�يء ، على الشيء 

وض��عت ( ق��ول كم��ا ت ، ھ��ي الظرفی��ة أي داخ��ل الظ��رف 

  .أي جعلت الماء داخل الكوز ) الماء في الكوز 

) وضعھ في باب الجنة ( وعبارة المدعو احمد الحسن 

بن�اء عل�ى م�ا     - آدمألن ، غلط من ناحیة اللغة العربیة 

 ب���اب  وض��ع عل���ى ب��اب الجن���ة ال ف��ي    -الكات���ب  یدعی��ھ 

داخ�ل ب�اب الجن�ة لم�ا ك�ان مح�ال       ف�ي  ول�و ك�ان    ، الجن�ة 

  .ة كما یدعیھ لوطء المالئك

فیحمل ان تكون ھ�ذه الس�نة    )أربعین سنة(واما عبارة 

          عب�����ارة ع�����ن الفت�����رة الواقعی�����ة الت�����ي علمھ�����ا عن�����د    

َوِإنَّ َیْوم�ًا ِعن�َد َربِّ�َك    { : والتي قال عنھا سبحانھ ، اهللا 
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ك�ان   آدم أنفمعن�اه  .  ٤٧الح�ج }َكَأْلِف َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّوَن 

م�دة تق�رب    )ال في باب الجنة(قد طرح على باب الجنة 

بناء على ، ألف وستمائة سنة من سني الدنیا  ١٤من 

یوم��ا وف��ي ھ��ذه الم��دة الطویل��ة    . ٣٦٥ان الس��نة ھ��ي 

أي ، حسب ما كتبھ احمد الحس�ن كان�ت تط�أه المالئك�ة     

أل�ف وس�تمائة    ١٤ف�ي م�دة    آدمان المالئكة كان�ت تط�أ   

لكون�ھ كت�ب   ، ع ب�ھ احم�د الحس�ن    حس�ب م�ا اقتن�   ، سنة 

وھن��ا بق��ي لن��ا ان  .  ٣٠٠وف��ي كتاب��ھ ص، تل��ك بخط��ھ 

  . نقف لحظة لنعرف معنى تطأه المالئكة ما ھو ؟ 

  :معنى الوطء في اللغة العربیة ما وأساسا 

وم�ن أبرزھ�ا   ، ان الوطء في اللغة العربیة تأتي لمع�ان  

  : معنیین 

یح�رم وطء  ( : الجماع ، یق�ال  : ، بمعنى  األولالمعنى 

أي یحرم الجماع معھ�ا م�ا   )  الحائض في فترة الحیض

  .دامت حائضا 

   الش���يءبمعن���ى وض���ع الق���دم عل���ى  : والمعن���ى الث���اني 

الع��ذرة وج��ب علی��ھ غس��ل     اإلنس��انوط��أ  إذا: ( یق��ال 

 إذاوان الداب���ة النجس���ة  ) . رجل���ھ م���ن األذى والق���ذر   
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فان��ھ ، وط��أت الف��راش برطوب��ة أو كان��ت الداب��ة نجس��ة  

یطھ��ر ب��اطن الق��دم  :  ( یق��ال أیض��او. س الف��راش ی��نج

وك�ال المعنی�ین غری�ب    ) .الط�اھرة  األرضب�الوطء عل�ى   

  . في كالم احمد الحسن ھذا 

 دمھان���ة كبی����رة آل ف���االلتزام ب����ھ إ :  األولام���ا المعن����ى  

وداللة على حمق الملتزم بھ ؛ اذ كیف یمك�ن ان یك�ون   

مطروحا على باب الجنة وتفعل بھ المالئكة م�دة أربع�ة   

كرام�ة ؟   آدمعشر ألف وستمائة سنة ؟ الم یكن لجس�د  

وأل�م یخلق�ھ اهللا بی�ده وس�ّواه ك�ذلك ، وھ�ل ان المالئك�ة        

یمكنھا ان تقوم بعملیة كھذه وھي معصومة من الخط�أ  

واص�ال  ! ؟م�ا ص�نعھ اهللا بی�ده     إل�ى خص وباأل؟  والذنب

  ! ؟ھل من المعقول صدور مثل ھذا الفعل من المالئكة 

ان یبص�ق   إبل�یس ف�ان م�ن ح�ق    ، ك�ذلك   األمرواذا كان 

الن ، عندما ی�راه یفع�ل ب�ھ ھ�ذا الفع�ل الش�نیع        آدمعلى 

  .  في ذلك الوقت كان أعبد المالئكة وطاووسھا إبلیس

ف�ال ب�د   ، ة ویتق�ذر منھ�ا   فھو ذاتا یشمئز من ھذه الحال� 

علیھ كما ورد ف�ي عب�ارة احم�د الحس�ن     ، لھ ان یبصق 

  .والذي سنذكره بعد قلیل 
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فھ��و أعظ��م ، ول�و ك��ان ھ�ذا ھ��و مقص�ود احم��د الحس�ن     

،  إبل��یسلص��نع  ، كم��ا ان فی��ھ تأیی��دًا آدمت��وھین لمق��ام 

م��ن أك��رم المخلوق��ات   آدمًا للق��رآن ال��ذي یجع��ل  وتك��ذیب

  . وأشرفھا 

 إل�ى ھ�ذا  ك�ل  ن ینس�ب  أ كاتب ی�دعي الت�دین  فكیف یجرأ 

  .وبكل وقاحة ؟. من دون أي خجل  آدم سیدنا 

 إبل�یس وال استبعد ان تكون ھ�ذه اإلجاب�ة م�ن إیح�اءات     

ھ�و حق�ده    إبلیسفان أساس ضالل ، أولیائھ  إلىنفسھ 

وإبلیس یعلم ان نھایتھ ص�ارت قریب�ة   ،   آدمعلى 

فص��ار ی��دس مث��ل ھ��ذه    المھ��دي  اإلم��امعل��ى ی��د  

 اإلم�ام ھ ال�ذین أع�دھم للح�رب ض�د     أولیائ�  إل�ى اإلجابات 

كالم��دعو احم��د الحس��ن وأمثال��ھ م��ن     ،  المھ��دي 

  . المدعین

 آدمف��ي ح��ق  خط��أ أیض��افھ��و  ،  االحتم��ال الث��اني وأم��ا

ان یك�ون  و البد  بالمعنى الثاني ، فان الوطءوالمالئكة 

ق�دم الن الق��دم   ،  ل�یس للمالئك��ة ، ف��ي ح�ین ان��ھ  بالق�دم  

ب�ل  ، من األعض�اء الجس�میة والمالئك�ة لیس�ت بأجس�ام      

 ، األمروھي من عالم ، ھي مخلوقات مخلوقة بأمر اهللا 
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ف���ال یعق��ل ان یك���ون  ، ال��ذي ال م���ادة فی��ھ   الع���الم وھ��و  

  .قبل نفخ الروح فیھ  آدمللمالئكة أرجل تطأ بھا 

 آدمأي ) لیك�ون ذل�یال ف�ي نفس�ھ     : ( قال احم�د الحس�ن   

.  

عجبا من سذاجة ھذا الفك�ر ؟ ف�الطین ال�ذي ل�م     : أقولو

، ث��م تق��وم  ت��نفخ فی��ھ ال��روح كی��ف یك��ون فیھ��ا نف��س       

ألجل ان یكون ذلیال ف�ي   سنة ١٤٦٠٠المالئكة بوطئھ 

یك��ون یج��ب ان ولم��اذا  ؟ نفس��ھ ، ولم��اذا یج��ب إذالل��ھ  

ص�نعھ وقتئ�ذ   كان ق�د  وما الذنب الذي في نفسھ ؟ لیال ذ

حتى یعامل بھذه المھانة ؟ وقد كرمھ اهللا وشرفھ عل�ى  

وأراد ان یب���اھي ب���ھ وبذریت���ھ مالئك���ة  ، س���ائر الخل���ق 

وھو الذي ق�ال فی�ھ وف�ي    ، السماء والعالم والكون كلھ 

 }اللَّ��ُھ َأْحَس��ُن اْلَخ��اِلِقینَ   َفَتَب��اَرَك {: ذریت��ھ بع��د خلقھ��م   

ِھ اْلِع����زَُّة َوِللَّ����{ :  أیض����اوق����ال تع����الى ١٤، المؤمن����ون

         َوِلَرُس���������وِلِھ َوِلْلُم���������ْؤِمِنیَن َوَلِك���������نَّ اْلُمَن���������اِفِقیَن َل���������ا 

  . ٨المنافقون}َیْعَلُموَن 

! لیك��ون ذل��یال ؟  س��نة ١٤٦٠٠فلم��اذا تط��أه المالئك��ة   

  .ھذا عجیب 
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وقبول ھذه األراجیف من الكاتب یدل عل�ى س�خافة م�ن    

           وقل�����ة عقل������ھ وھب�����وط تفكی������ره ف������ي   ، یلت�����زم بھ������ا  

 آدمع��دو  إبل��یسوكأن��ھ ی��تكلم عل��ى لس��ان    ،  آدم

  . األولوذریتھ 

فلما مر علیھ لعن�ھ اهللا وك�ان م�ع    (  : قال احمد الحسن

  ) المالئكة بصق علیھ 

           ومنظ��ر م��ن  وبم��رأى آدمك��ان ھك��ذا یفع��ل ب��  إذا:  أق��ول

، وإبل��یس ك��ان ف��ي ذل��ك الوق��ت أعب��د المالئك��ة     إبل��یس

، وطاووس��ھم ، فان��ھ یوج��ب التنف��ر م��ن ھ��ذا المخل��وق  

ولكن��ا ال نعتق��د  ،  إبل��یسفم��ن الطبیع��ي ان یبص��ق فی��ھ   

ص���حة ك���ل ھ���ذه الترھ���ات والخ���زعبالت الت���ي یح���اول    

الكات�ب خ��داع الس��ذج م��ن الن��اس بھ��ا ، وتبری��ر موق��ف  

  . آدممن  إبلیس

لعنھ اهللا على  إبلیسع بصاق فوق: ( قال احمد الحسن 

علیھ السالم ، فأمر اهللا المالئكة برف�ع الطین�ة    آدمبطن 

لعن����ھ اهللا فأص����بح  إبل����یسالت����ي وق����ع علیھ����ا بص����اق 

والموج��ودة  ، ة وھ��و الس��رّ  ، موض��عھا ش��بیھ الحف��رة    

  ) . اإلنساناآلن على بطن 
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باهللا علیك ایھا القارئ ھل یصح ان نعتقد بھ�ذه  :  أقول

ة ھ�و  وان سبب وجود الس�رّ ،  آدمالخزعبالت في خلق 

    ورف���ع المالئك���ة ل���ھ م���ن موض���ع بط���ن   إبل���یسبص���اق 

، وأي عاق��ل ح��ر ف��ي التفكی��ر یقب��ل ھ��ذه األوھ��ام    آدم ؟

  . آدمالمریضة في تصور خلق 

 ة موض��عث��م ان المع��روف علمی��ا وواقع��ا ھ��و ان الس��رّ  

عن طریقھ ی�رتبط  في دور النمو ، فاتصال الجنین بأمھ 

ح���ین ال���والدة  إل���ى منھ���ا وینم���والجن���ین بھ���ا لیتغ���ذى  

ف�ي الماض��ي   )آدم ( المخل�وق  ان یك�رم ھ��ذا   فالص�حیح 

والحاض��ر والمس��تقبل ال أن یھ��ان بھ��ذه الطریق��ة الت��ي    

  .للعلم  المدعيھذا وصفھا 

ة ف�ي بط�ن   كان وجود الس�رّ  إذا: عي ثم نقول لھذا المّد

وما  اإلنسانھو ما قلت ، فما ھو تفسیرك في بناء  آدم

س��بب وج���ود ال���دبر ف���ي ذل��ك الموض���ع م���ثال ،الب���د ان   

ل��م  -عملی��ة م��ن خلف��ھ    عل��ى آدم  أج��رى إبل��یس

ت وج��ود ف��ي ھ��ذا الكت��اب س��بب  -یتع��رض لھ��ا الم��دعي  

  !؟ آدمالشق والثقب في ذلك الموضع من 

ولكن لما لم یقع السؤال عنھ لم یتعرض احم�د الحس�ن   

  . لتوضیحھ بأسلوبھ المعروف 
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وم���ا ح���ال الم���رأة المس���كینة حس���ب    : ونس���ألھ ك���ذلك  

 أخ��رىحی��ث أج��رى علیھ��ا الش��یطان عملی��ة  ، نظریت��ك 

وال ب�د ان ال�ذكر بع�د إج�راء العملی�ة      ،  أمامھامن جھة 

 لی�أمن م�ن  ، بجلده بعیدا عن الش�یطان   باألولى لھ ھر

ام�ا الم�رأة   .  أخ�رى شره وخوف�ا م�ن ان یج�ري عملی�ة     

المس��كینة فبقی��ت والھ��ة مش��دوھة لم��ا حص��ل لھ��ا أول    

أح�دثت فیھ�ا    أخ�رى علیھ�ا الش�یطان بعملی�ة     فكّر، مرة 

  .  طول حیاتھا ما جعلھا أنثى

ھ���ذا ھ���و م���ا الب���د ان یطل���ب توض���یحھ م���ن الرس���ول      

وجعلھ�م ف�ي   ، والوصي للشیطان لتن�ویر الم�ؤمنین ب�ھ    

  .  آدمأبیھم  إلىمعزل عن الحیاء والعفة بالنسبة 

فس���بحان المؤل���ف ب���ین الن���ور  : ( ق���ال احم���د الحس���ن  

  .) والدیجور 

ی�ا مفرق�ا ب�ین    ( ھ�و م�ا ورد ف�ي ال�دعاء      األصل:  أقول

  .ولیس كما عكسھا احمد الحسن ) النور والدیجور

م���ا النور وال��دیجور و ب��� التمثی��ل ول��م یتض��ح لن���ا وج��ھ    

ب���ین الكل���ب ووفائ���ھ ، وھ���ل ان ذل���ك بالتش���بیھ  ارتب��اط 

    ه ب ف����ي نظ����ر احم����د الحس����ن ھ����و ن����ور ووف����اؤ   الكل����
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حت��ى یتعج��ب احم��د م��ن الجم��ع ب��ین الن��ور       ،  دیج��ور

العك�س ھ�و الص�حیح وان     أن أموالدیجور في الكل�ب ،  

في ح�ین ان   !؟ الدیجور ھو كلب ووفاء الكلب ھو نور

ن م��ن   مك��ّووالكل��ب ، الن��ور ص��فة ول��یس أم��را مادی��ا     

ول����یس م����ن المس����تغرب الجم����ع ب����ین الم����ادة  ،  م����ادة

     نم����اذج كثی�����رة م�����ن   وھ�����و موج����ود ف�����ي ، والص����فة  

  ب��ل ال یمك��ن ان تتص���ور الم��ادة ب��دون ص���فة     ، الك��ون  

ب��د ان یك��ون بص��فة م��ن   ف��ال یوج��د جس��م اال وال  ، أب��دا

والمادة الخالیة من الصفة یستحیل تصورھا ، الصفات 

الب�د ان یك�ون ل�ھ ش�كل     فالجس�م  ، ووجودھا في الكون 

  . خاص ولون خاص مثال

ك�ون  بھ�ا لت وقد خلق اهللا في الحیوانات ص�فاتا ومیزھ�ا   

فجع��ل الوف��اء ف��ي الكل��ب    ، عظ��ة لإلنس��ان ف��ي الحی��اة   

إخوان���ھ ألن���ھ حینئ���ذ یك���ون وال یخ���ون  اإلنس���انلی���تعظ 

اهللا في الغراب صفة االس�تتار  أخس من الكلب ، وجعل 

ب��ذلك وال  اإلنس��انر لیعتب��ف��ي االتص��ال ب��ین الجنس��ین    

الغیرة في الدیك إضافة جعل  یتجاھر بالعمل القبیح ، و

. الیقظ��ة ف��ي أوق��ات الص��الة لیك��ون عب��رة للبش��ر     إل��ى

وھذا لیس من باب الجم�ع ب�ین الن�ور وال�دیجور ال�ذین      
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یق�اس بھ�ا الكل�ب    یص�ح ان  كالھما صفات متض�ادة وال  

  . كما تصوره احمد الحسن ، والوفاء 

من  أیضااما جسده الجسماني فقد خلق : ( وقال احمد 

 ھ���ذه  إل���ى آدموم���ن الط���ین بع���د ن���زول    إبل���یسب���زاق 

دل على جھلھ باللغ�ة العربی�ة   وھذه العبارة ت)   األرض

جھل���ھ بحق���ائق ق���درة اهللا ف���ي   إل���ىھا إض���افة وقواع���د

وفیھ��ا التموی��ھ عل��ى المغفل��ین بأن��ھ یعل��م ك��ل    ، الخل��ق 

وذل�ك ان  ، وقد شاھد وعلم كیفی�ة خل�ق الكل�ب    ، شيء 

ك��ان ذل��ك بع��د  ة ثانی��ة وم��ّر األرضبص��ق عل��ى  إبل��یس

ك��ان الم��دعو احم�د الحس�ن    ّن، وك�أ  األرض إل�ى نزول�ھ  

وان اهللا  إبل��یسرأى بص��اق ف�� حاض��را ف��ي ذل��ك الوق��ت 

  .لعنھ اهللا إبلیسخلق الكلب من الطین الذي بصق فیھ 

رة بحی�ث ح�ول   كان من الكث�  إبلیسوالعجیب ان بصاق 

  . كلب منھ ؟الطین بكمیة أمكن خلق  إلى األرضتراب 

الكل���ب ك���ان ص���غیرا بمق���دار النمل���ة ، ث���م نم���ى      ان او

  . وتضخم فصار كلبًا اعتیادیًا 

وق��د ذك��ر الق��رآن ردا لھ��ؤالء الم��دعین عل��م م��ا غ��اب      

وافت�روا عل�ى اهللا ك�ذبا ب�دعواھم     ، عنھم ول�م یش�ھدوه   
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خل���ق بع���ض المخلوق���ات عل���ى م���ا تتص���وره      ش���ھادة 

َأَش����ِھُدوا َخْلَقُھ����ْم { : أذھ����انھم الس����قیمة فق����ال تع����الى  

: وقال تعالى  ١٩الزخرف}َسُتْكَتُب َشَھاَدُتُھْم َوُیْسَأُلوَن 

َم���ا َأْش���َھدتُُّھْم َخْل���َق السَّ���َماَواِت َواْل���َأْرِض َوَل���ا َخْل���َق     {

 ٥١الكھ��ف}یَن َعُض��دًا َأنُفِس��ِھْم َوَم��ا ُكن��ُت ُمتَِّخ��َذ اْلُمِض��لِّ 

ال��ذي ) احم��د(نطب��ق عل��ى ھ��ذا الم��دعي  وھ��ذه اآلی��ات ت

عل��ى  إبل��یسخل��ق الكل��ب م��ن بص��اق   یرس��م لن��ا كیفی��ة 

خل�ق من�ھ    ال�ذي  طینالن تكّویبني لنا كیفیة و،  األرض

  .الكلب 

وھ�و  ، ل�ھ بص�اق    إبلیسفان كون  أخرى : ومن ناحیة

          ادع������اء مخ�������الف لطبیع�������ة   ،مخل������وق م�������ن الن�������ار  

الجمی�ع بم�ا ف�یھم اتب�اع     الفیزیائیة كم�ا یعرفھ�ا    ،  النار

  .الیوم احمد 

 إل�ى لم�ا ن�زل    إبلیسھل ان : ونحن بدورنا نسأل احمد 

الكل�ب  كان ینتظر بفارغ الصبر مت�ى یخل�ق اهللا    األرض

تراب الكلب حت�ى یب�ادر ف�ي     ومن أیة بقعة سوف یؤخذ

 س�ابق  إبل�یس ھل ان عل�م  و،  أخرىمرة البصاق علیھ 

! ت�راب الكل�ب ؟   إلرادة اهللا بحیث عل�م م�ن أی�ن س�یؤخذ    

عل��ى موض��ع م��ن   إبل��یسام ان اهللا ك��ان ینتظ��ر بص��اق  
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حاش هللا ان  یك�ون ذل�ك   ! ؟جسد آدم لیخلق منھ الكلب 

  . علوا كبیرا عن ذلك وتعالى اهللا 

الباط�ل ، ف�ان الط�ین     ثم على فرض صحة ھذا االدع�اء 

یك��ن فض��لة م��ن ط��ین  جس��م الكل��ب ل��م   ال��ذي خل��ق من��ھ

، الن احم���د .حت���ى یص���یر معجون���ا بالوف���اء   آدمخل���ق 

م�ن   أیض�ا اما جسده الجسماني فقد خل�ق  : الحسن قال 

  . األرضبعد نزول آدم الى ھذه ...  إبلیسبزاق 

 إبل�یس ق�د بص�ق    األرضكان من تراب ع�ادي م�ن   اذن 

فكی��ف  حس��ب ھ�ذا االدع�اء الجدی�د ،     أخ�رى علی�ھ م�رة   

  . ؟ أیضاصار الوفاء في خلق الكلب الجسمي 

 ث��م أی��ن  ذھ��ب ذل��ك الكل��ب ال��ذي خل��ق م��ن فض��لة ط��ین  

م�ات بع�د خلق�ھ مباش�رة      أم ، ؟ ھل بقي في السماء آدم

م�اذا ؟   أم؟ أو بقي ھناك یطیر مع المالئكة في السماء 

ھذا الكلب األرضي ؟ ھ�ل   إلىوما ھي نسبة ذلك الكلب 

أم ان�ھ حص�ل ل�ھ زیج�ة قب�ل      خالھ ؟  أمعمھ  أمھو أبوه 

  !؟ھذا الكلب الجدید مئة سنة او أكثر لیولد منھ 

 )جس��ده الجس��ماني (تعبی��ر احم��د الحس��ن بقول��ھ     وف��ي

. بأص�ول اللغ�ة العربی�ة ومبادئھ�ا      ھكالم یدل على جھل� 
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ف�ال   ، فان الصفة الب�د وان تك�ون موض�حة للموص�وف    

 أو ) شيء شیئي(شيء انھ الیصح ان تقول في وصف 

وف�ي وص�ف    )م�اء م�ائي  (ان�ھ   : تقول في وصف الم�اء 

فھ��ذا  )إنس��ان أنس��اني( و )ت��راب تراب��ي(ان��ھ : الت��راب 

  .خطأ في اللغة العربیة والمنطق 

الموصوف من حیث  غایربل البد من ان تكون الصفة ت

 و )م���اء زالل( : م��ثال   فنق��ول . ایض��ًا  اللف��ظ  المعن��ى و 

  .  وھكذا) إنسان شریف( و ) تراب ناعم(

ھو مم�ا ی�دل عل�ى     )جسد جسماني(فقول احمد الحسن 

كتاب���ة ع���دم اطالع���ھ عل���ى األس���الیب الص���حیحة ف���ي ال  

  .والبیان في اللغة العربیة 

یش�عر الق�ارئ   ) جسماني (  :ذلك ان قولھ  إلىإضافة  

جس��د جس��ماني كم��ا   : ب��ان جس��د الكل��ب عل��ى ن��وعین    

، وجس��د روح��اني ، وان ك��ل م��ا   یدعی��ھ احم��د الجاھ��ل  

انم�ا  م�ن الخ�زعبالت ف�ي خل�ق الكل�ب       س�ابقا  قالھ احمد

الذي لم یعلم ما حل بھ ، علق بالكلب الروحاني كانت تت

  مصیره ؟  كان وما، وأین ذھب ، بعد خلقھ 

كیفی��ة خل��ق : احم��د الحس��ن ح لن��ا واآلن یری�د ان یوّض�� 

جدی�دة   ، فحصل على بص�قة للكلب  )الجسد الجسماني(
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ط��ین جدی��د ن ب��ذلك وتك��ّو،  األرضم��ن الش��یطان عل��ى 

الى آخر ما سطره من الخیاالت والقص�ص   وكلب جدید

  .  الشیطانیة

ان ھذا الطین الجدید الحاصل : ھو وكذلك سؤالنا اآلن 

  ك��ن فض��لة م��ن ط��ین   ، ل��م تم��ن خل��ط بص��اق الش��یطان  

م�رة  فی�ھ  الكلب حال�ة الوف�اء    إلىفمن أین جاءت  ، آدم

  ؟ أخرى

 أراد، واألعج�ب م��ن ھ��ذا ان المعل��ق عل��ى كت��اب احم��د  

ق عل�ى ھ�ذه   عن�دما عّل�  ، ان یبین جھالة نفسھ وإمام�ھ  

ھ�ذه الطین��ة  : بقول�ھ ف�ي الھ�امش     ٣٠١الفق�رة ف�ي ص  

ھ��ي المرفوع��ة الت��ي ذكرھ��ا احم��د ف��ي الج��واب عل��ى        

خلق من طین ولكن ل�م   آدمان : حیث قال  )٣(السؤال 

أقص���ى  إل���ىب���ل رف���ع  ،  فق���ط األرضیب���ق عل���ى ھ���ذه  

وھ��ذا ، لس��ماء الثانی��ة ب��اب ا إل��ىالس��ماء ال��دنیا أو ق��ل 

  . الرفع یلزم إشراق طینھ بنور ربھا 

) فق�ط  ( م�اذا تعن�ي بقول�ك     :ونح�ن نق�ول لھ�ذا المعل�ق     

    أردت االحت����راز من����ھ بھ����ذه    آخ����روھ����ل ھن����اك أم����ر   

للس��ماء وھ��ل ) أقص��ى ( وم��اذا تعن��ي بقول��ك   ؟ الكلم��ة
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) ب�اب  ( أقص�ى وأدن�ى ؟ وم�اذا تعن�ي بقول�ك       الدنیا ح�دّ 

وھ��ل للس��ماء الثانی��ة ب��اب خ��اص ت��دخل وتخ��رج من��ھ      

وم����ا ھ����ذه الخ����زعبالت الت����ي    ! ؟والكل����ب  آدمطین����ة 

  فونھا للناس للضحك على ذقونھم ؟ فتصو تسطرونھا

وان . ؟وھ�ل ان طین��ة الكل��ب أش��رق علیھ��ا بن��ور ربھ��ا  

 طھ�ر وأنظ�ف م�ن جس�مك    أك�ذلك فھ�ي حتم�ا     األمركان 

ألنك�م ل�م تش�رق    ، أنت وإمامك ووص�یھ ورس�ولھ الی�ك    

ول�م  ، طینتكم بنور ربھ�ا كم�ا أش�رق عل�ى طین�ة الكل�ب       

   أقص���ى الس���ماء ال���دنیا كم���ا رفع���ت طین���ة       إل���ىترف���ع 

 اإلم����ام، فالكل����ب بھ����ذا الوص���ف اش����رف م����ن  الكل���ب  

  . تصفونھ باألوصاف المذكورة  والمھدي الذي

جاھ��ل   إّالق ب��ھ وف��ي نظ��ري ان ك��الم الجاھ��ل ال یص��دّ    

التفاض��ل ال  ابھ�ذ وخلق�ة الكل��ب بھ�ذه الص��ورة و  ، مثل�ھ  

ِم��ن ص���نف َم��ن ذكرن���اه ، وإال   یستس��یغھ اال َم��ن ك���ان   

تنطل��ي علی��ھ  ال��ذي ی��ؤمن بق��درة اهللا تع��الى ال    فالعاق��ل

  .ھات الرخیصة الخزعبالت والتّر ھذه

  

فالكل��ب مخل��وق م��ن طین��ة نب��ي   : ( ق��ال احم��د الحس��ن  

ن أتیت بھذه المعلومة وأین م: ونقول لھ )    آدموھو 
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وكأنك لم تسمع عن فض�ل   ، كنت أنت حین خلق الكلب

وان ش��یعتھم وأولی��اءھم خلق��وا   واألئم��ة األنبی��اءطین��ة 

ش��یعتنا خلق��وا م���ن    : ( منھ��ا ، وق��د ورد ف��ي الح��دیث    

وأنت )  حزننال طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لفاض

وھ���ذا . جع���ل الش���یعة كالكل���ب باعتق���ادك الض���ال ھ���ذا ت

 األنبی��اءمق�دار علم��ك وتحلیل��ك للخل��ق م�ن فض��ل طین��ة   

  !ھكذا ھو عقلك وعلمك ؟ ؟ أ األنبیاءوأتباع 

  

. لعن��ھ اهللا  إبل��یسوم��ن بص��اق  : ( ق��ال احم��د الحس��ن  

  ) .إبلیسولذا فھو أنجس حیوان ألنھ خلق من بصاق 

  :ولنا مع ھذا الجاھل في ھذا المقطع وقفات 

فھو  إبلیسیكون الكلب مخلوقا من بصاق  أن: األولى 

ألن��ھ  ، ل��م یك��ن ل��ھ بص��اق     إبل��یسالن . غی��ر ص��حیح  

م��ن  وم��ا ك��ان  ، ال جس��م ل��ھ خ��ارجي  ، موج��ود مج��رد 

والبص�اق   ال یتصور فی�ھ بص�اق،    الموجودات المجردة

    موج����ود م����ادي یتول����د م����ن موج����ودات ذات أجس����ام      

  .فإبلیس ال بصاق لھ أصال مادیة ، 
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وعلى فرض ان یكون لھ بصاق ، ف�ان بص�اق   : وثانیا 

كم��ا یدعی��ھ ھ��ذا  – آدمعن��دما بص��ق عل��ى بط��ن  إبل��یس

ك��ان ف��ي ذل��ك    إبل��یس الن  ، ل��م یك��ن نجس��ا   –الكات��ب 

اهللا  ،  ولم یكن قد عصى المالئكة الطاھرین عالوقت م

ف��ي ذل��ك   دمألن��ھ ل��م یك��ن ق��د أم��ر بالس��جود آل    ، حینئ��ذ

  .كون بصاقھ نجسا فلم یكن نجسا حتى ی ، الوقت

كم�ا یدعی�ھ    إبل�یس وعلى فرض كون الكلب من بص�اق  

الن ، فان���ھ یقتض���ي ان یك���ون ط���اھرا     ، ھ���ذا الكات���ب  

، وانم�ا غض�ب اهللا   ي ذل�ك الوق�ت ك�ان ط�اھرا     ف�  إبلیس

وك�ان ذل�ك    دموأبعده عندما امتنع م�ن الس�جود آل  علیھ 

أح�ٌد  بن�ى   إذا، وھ�ذا مث�ل م�ا    بعد ان تم خلق آدم وكم�ل  

ف�ان انحراف�ھ ال   ، مسجدا ثم انح�رف ع�ن طری�ق الح�ق     

  .یوجب نجاسة المسجد الذي بناه قبل االنحراف 

ان الكل���ب أنج���س  : ( ان احم���د الحس���ن ق���ال  : وثالث���ا 

) أنج��س(غی��ر ص��حیح ، ف��ان    أیض��اوھ��ذا )  حی��وان  

بمعن�ى ان�ھ ال یوج�د ش�يء یض�اھیھ ف��ي      ، فع�ل تفض�یل   أ

ك��ون مث��ل م��ن النجاس��ات م��ا ی  أنف��ي ح��ین ، النجاس��ة 

الكل��ب ك��الخنزیر والك��افر والناص��بي الع��دو آلل محم��د     

والنجاس��ات األخ��رى ك��دم الح��یض والنف��اس  . والمرت��د 

فكی�ف یص�ح م�ع ك�ل      ، واالستحاضة والبول وغیر ذلك
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ھ����ذه النجاس����ات الموج����ودة ان تعتب����ر الكل����ب أنج����س 

حی��وان ، ف��ي ح��ین ان الق��رآن الك��ریم یص��ف المن��افقین  

ِإْن ُھ�ْم ِإلَّ�ا َكاْلَأْنَع�اِم    {  :ول�ھ  بق والكفار وأعداء الرس�ول 

أي أكثر ضالال حت�ى  .  ٤٤ الفرقان}َبْل ُھْم َأَضلُّ َسِبیًال 

فالكافر ،والكلب حیوان من الحیوانات . من الحیوانات 

فكی�ف  . وناصب العداء آلل محمد ھم أنجس من الكلب 

م�ع ان�ھ   ، یدعي احمد الحسن ان الكل�ب أنج�س حی�وان    

  !!؟؟ آدممن طینة نبي اهللا  اعترف بأنھ مخلوق

الس�ماء وأش�رق    إل�ى رفع�ت  الكلب طینة خصوصًا وانھ 

  .حسب ادعاء احمد الحسنعلیھا نور ربھا 

  ) ان الكلب أوفى حیوان: (وقال احمد الحسن 

فانھ ل�م   ،  مبني على ضیق فكر ھذا الكاتب أیضاوھذا 

فحك�م بأنھ�ا    ، ب الوفاء اال في الكالب المحیط�ة ب�ھ  یجّر

ف���ان ھن���اك  ، أوف���ى حی���وان ، والحقیق���ة ل���یس ك���ذلك    

         حیوان������ات ومخلوق������ات أكث������ر وف������اءا م������ن الكل������ب     

 یل ، فان وفاءھا لصاحبھا یضرب ب�ھ الف، ومنھا بكثیر 

المث��ل فإنھ��ا ال تأك��ل الطع��ام اال م��ن ی��د ص���احبھا وان       

        ل����ھ وف����اء   أیض����اكان����ت جائع����ة ، والف����رس األص����یل   
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ن���ھ الف���رس ال���ذي ك���ان یركب���ھ إمامن����ا      لص���احبھ ، وم 

خ��ذ یح��امي ،  فان��ھ أ ف��ي ی��وم عاش�وراء  الحس�ین  

ومھم�ا ح�اول أتب�اع عم�ر ب�ن      ، بعد سقوطھ  اإلمامعن 

وھو الذي جاء ، سعد القبض علیھ لم یتمكنوا من ذلك 

واخب��ر بن��ات الرس��الة   الحس��ین  اإلم��امخی��ام  إل��ى

ذك�ره  وق�د  ، ول�م ی�ر ل�ھ اث�ر بع�د ذل�ك        اإلم�ام باستشھاد 

اب���ن نص���ار ف���ي رثائ���ھ لإلم���ام بأش���عار رائع���ة یمك���ن      

  .مراجعتھا في دیوان الناصریات الكبرى 

واإلنسان المستقیم على ج�ادة الح�ق والعام�ل ب�أمر اهللا     

المعص����ومین أكث����ر وف����اء م����ن ك����ل      األئم����ةوطاع����ة 

كی����ف  ت����رى إمامن����ا الحس����ین   ، أالالموج����ودات 

أرى ف�اني ال   : ( یصف أص�حابھ لیل�ة عاش�وراء بقول�ھ    

ھ��ل : وقب��ل ذل��ك كل��ھ  . )  أص��حابا أوف��ى م��ن أص��حابي 

عل���یھم  األنبی���اءم���ن وف���اء  وأكث���ر یوج���د وف���اء أعظ���م

  والشھداء ؟ نالسالم والصدیقی

لكن الظاھر ان احمد الحسن بعید عن الش�ؤون الدینی�ة   

وق��د اغت��ر بم��ا یوس��وس ل��ھ    ، األطھ��ار األئم��ةوس��یرة 

ال وض���عفاء الش���یطان م���ن ح���ب الرئاس���ة عل���ى الجّھ���  

ن ف�����ي الحی�����اة وال�����دین ب�����دال م�����ن ال�����تمّع. النف�����وس 

  . المعصومین  األئمةواالستفادة من تعلیمات 
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ونخاط���ب . وال���ى ھن���ا نخ���تم الك���الم م���ع ھ���ذا الم���دعي 

المغفلین الذین اغتروا بكتبھ ودعایة أتباع�ھ الش�یاطین   

ل�بعض  تحلیال  مان ما ذكرناه لك: بالقول الختامي وھو 

 ٣٠٠ن م�ن  ك�وّ تال�ذي ی كتاب واحد من كتب�ھ  مقتطفات ل

صفحة وجعلھ في أربعة أجزاء لیكب�ر ف�ي أع�ین الن�اس     

 إنالبس�طاء ویتص�وروا ان�ھ فع��ال ل�ھ أج�زاء أربع�ة م��ع       

رب���ع ج���زء م���ن الكت���ب   إّالك���ل ھ���ذه األربع���ة ال تك���ون  

التي كتبھا علماؤن�ا األب�رار ف�ي بی�ان حق�ائق       المتعارفة

  .الدین

الكتاب باألراجیف واألباطیل التي یمكن  ھذا مع امتالء 

بعق��ول الن��اس واس��تھزاء   فالق��ول فیھ��ا بأنھ��ا اس��تخفا 

فان ، باألدب العربي الرفیع وبالعلوم الدینیة اإلسالمیة 

        م���ن یعتم���د ف���ي الكت���اب عل���ى روای���ة ش���خص اس���مھ     

 من الكتاب ٨كما ذكره في ص  )) ھرول بن حمزة (( 

ھذا ؟ وم�ن  ) ھرول(و كیف یعتمد على كالمھ ، ومن ھ

أی���ن ج���اء بھ���ذه الشخص���یة الوھمی���ة ؟ وكی���ف أمكن���ھ   

ھ�ذا الش�خص ال�ذي ل�م یع�رف       االعتماد على م�ا یروی�ھ  

ذكر لھ وال  ، السنةمن ال من الشیعة وال ، حد وثاقتھ أ
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 عند الیھود وال عن�د  ، وال ھو معروفب الرجال في كت

  . فھو شخص مجھول الحال ، النصارى 

بھ����ذا  ھ����ذه الخ����زعبالت و وأخی����را فش����خص ی����دعي   

المس����توى ف����ي إی����راد األكاذی����ب واخ����تالق القص����ص     

دین�ي قض�ى   ، ھل ھو جدیر ب�ان یص�رف ع�الم    وغیرھا 

البی���ت ف���ي  أھ���لعم���ره ف���ي ق���راءة الق���رآن وأحادی���ث   

  !؟المجادلة والمناقشة معھ 

اهللا م�ن انن�ا ص�رفنا بع�ض الوق�ت م�ن        إل�ى عت�ذر  واننا ن

أعمارنا في رد سفسطات ھذا المدعي ، ونس�أل اهللا ان  

      تأس����ى بقول����ھ  وك����ان األول����ى ان ن . یغف����ر لن����ا ذل����ك   

 األرضَوِعَب��اُد ال��رَّْحَمِن الَّ��ِذیَن َیْمُش��وَن َعَل��ى   { : تع��الى

 ٦٣ق�ان الفر}َھْونًا َوِإَذا َخاَطَبُھُم اْلَجاِھُلوَن َق�اُلوا َس�َلامًا   

ھذا وأمثالھ  إلىنا األبرار بالنسبة كما سار علیھ علماؤ

م����ن الم����دعین للمھدوی����ة أو  نیابتھ����ا ف����ي الماض����ي     

  .  مین ص أوكان اهللا في عون كل مخل. والحاضر 

ھات����ھ ع����ن توض����یح س����ائر تّرالمق����دار ونكتف���ي بھ����ذا  

  .  وخزعبالتھ فھذا كاف لمن یعتبر 
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 أص�حاب وفي الختام البد من بیان لكیفیة التعرف عل�ى  

الدعوات الباطلة الحالیة او التي ستظھر في المس�تقبل  

  : أمورمن خالل 

لعن���ھ اهللا مباش���رة او م���ن     ب���إبلیس ارتب���اطھم   : األول

ویمك��ن الكش��ف ع��ن ذل��ك  ،خ��الل ذریت��ھ م��ن الش��یاطین

السفس��طة والت��ي تتس��م ب ب�اتھم واوج أق��والھمم�ن خ��الل  

وك�ذلك م�ن خ�الل    . نا عن المدعو احمد الحسن كما قرأ

وھین وتحقی���ر مكان��ة ومنزل���ة  ت�� م��ا یص���در م��نھم م���ن   

الع��داوة ھ��و الس��بب ف��ي ذل��ك  لع��ل و.  آدم س��یدنا 

من�ذ   وذریت�ھ  ة التي أبداھا ابل�یس تج�اه آدم   قدیمال

 ِإالَّ َفَس����َجُدوْا آلَدَم اْس����ُجُدوْا{ : ان ق����ال اهللا لمالئكت����ھ  

  . ٣٤: البقرة} اْلَكاِفِریَن ِمَن َوَكاَن َواْسَتْكَبَر َأَبى ِإْبِلیَس

وقد  ،األنصارفي كسب  األحالماعتمادھم على  :الثاني 

م�ا ی�دل    ورد في األحادیث الشریفة عن رس�ول اهللا  

یحل��م  اإلنس��انعل�ى ان الش��یطان ل��ھ الق��درة عل��ى جع��ل  

:  ثالث�ة  الرؤی�ا ( :النب�ي   كق�ول بما یریده الش�یطان،  

 ثیح�دّ  وال�ذي  ، الشیطان من وتحزین ، اهللا من بشرى

 اهللا ص��لى وق��ال.  منام��ھ ف��ي فی��راه )نفس��ھ اإلنس��ان ب��ھ
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 .) الش�یطان  م�ن  والحل�م  ،اهللا م�ن  الرؤی�ا (:  وآل�ھ  علیھ

   ٥٨ ج المجلس��ي لعالم��ةل األن��وار بح��ارورد ذل��ك ف��ي و

     م���������ن  رةبص���������الت كت���������ابع���������ن  – ٥٨:  ١٩١ ص

  .القمي  بابویھ بن يلعلالحیرة، 

ھ�ذه   أنص�ار وقد تبین لنا من خالل استبیان حال بع�ض  

بھ�م ألنھ�م ش�اھدوا ص�ور ھ�ؤالء      آمنوا  مانھ ،الدعوات

قب���ل ان توج���ھ  م���رة او ع���دة م���رات  ب���الحلم الم���دعین 

  :ولمزید بیان حول ذلك نقول  ،الدعوة الیھم

ص��الح الوحزب��ھ م��ن الش��یاطین والج��ن غی��ر  إبل��یسان 

عل����ونھم فیجلم����ن یروج����ون ل����ھ،   األنص����اریخت����ارون 

الش�یطان   أتب�اع ثم یحركون ، یحلمون بصورة المدعي 

م�ع  الى ذلك الشخص لتوجی�ھ ال�دعوى الی�ھ     اإلنسمن 

ص�احب   فوتغرافی�ة او م�ن خ�الل مقابل�ة    عرض ص�ورة  

الدعوى ، وعندما یرى ھذا الشخص المسكین التطابق 

، ب��ین الص��ورة الت��ي رآھ��ا ب��الحلم والص��ورة الحقیقی��ة    

ھ�ذه  و ،اللعینالشیطان في فخ ویقع  األمریلتبس علیھ 

ع��ن طری��ق  وإبع��ادھم الن��اس  إلض��اللمكی��دة ش��یطانیة  

الحق والص�واب، وزجھ�م لیكون�وا م�ن ح�زب الش�یطان       

  . یعلمون وجنوده من حیث ال
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   :الثالث 

اعتم��ادھم عل��ى الروای��ات الض��عیفة الت��ي تتعل��ق بوق��ت   

م�ع ت�أویالت باطل�ة ل�بعض الروای�ات       ،المقدسالظھور 

ص���نع ف���ي  ، األتب���اععل���ى  األم���ورالص���حیحة وخل���ط  

م�زیفین   أش�خاص وتطبیق ذالك على وھمیة شخصیات 

الھ��دف الش��یطاني منھ��ا ھ��و    و، ال حقیق��ة لھ��ا   وأم��ور

 اإلم�ام على المسلمین المنتظرین لظھور  األمورتلبیس 

  األئم�ة  ة الت�ي اخب�ر  الحقیقیومحاربة الشخصیات 

، وذل��ك  وم��ا یق��رب من��ھ  بوجودھ��ا ف��ي عص��ر الظھ��ور 

 وأنص�اره   المھ�دي   اإلم�ام ض�د  كجزء من الحرب 

   . عند ظھوره 

  :الرابع 

فك��ل م��ن ی��تم كس��بھ بواس��طة   ،اعتم��ادھم عل��ى الس��ریة

 األم�ر ف�ي   إلیھمالذین اشرنا  -الجن  وأ اإلنسشیاطین 

 ان اوان اهللا اخت�����ارك  :یخدعون�����ھ ب�����القول  -الث�����اني 

س��ریا وال  األم��رفاجع��ل  ،اخت��ارك لنص��رتھ  اإلم��ام

 األم���ورختص���ین ف���ي  الموخصوص���ا  ،ألح���دتف���ش ب���ھ  

،  مالحوزة العلمیة ومن یرتبط بھعتقادیة من طالب اإل
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وبذلك یغلقوا علیھم الباب الذي یمكن من خاللھ كش�ف  

  .المدعین الدعاوي وزیف 

  : الخامس

التحری��ف  أس��الیبل��ى ان ھن��اك تش��ابھ ف��ي  عكم��ا ننب��ھ 

 ،التي لحق�ت ق�دیما بالدیان�ة المس�یحیة م�ن قب�ل الیھ�ود       

م��ع م��ا یحص��ل الی��وم م��ن مح��اوالت مش��ابھة م��ن قب��ل     

 اإلس�المیة ف�ي محاول�ة تحری�ف العقائ�د      أنفس�ھم الیھود 

ثن����ا عش����ریة  وخصوص����ا عقائ����د الش����یعة اإل   ،الحق����ة

  .المھدي علیھ السالم  اإلمامفي  واعتقادھم

 ،الیھود   ین ذلك من خالل ما حصل قدیما من قبل بون

یمیل��ون ال��ى اعتن��اق    أورب��اأن الن��اس ف��ي   ارأوحی��ث 

الت���ي  واإلب���ادةالقم���ع  أس���الیبال���دین المس���یحي، وان  

والتھجی���ر  اإلع���داممارس���ونھا بح���ق المس���یحیین م���ن ی

وغیرھ���ا ل���م تنف���ع ف���ي الح���د م���ن ھ���ذا التوج���ھ ال���ى         

ال�ى  ) ش�اؤول (أح�دھم وك�ان ی�دعى    فأرس�لوا المسیحیة، 

أتب�اع  ھن�اك ان�ھ ق�د تنص�ر وص�ار م�ن        ف�أعلن  ،الكنیسة

الم�دافعین ع�ن المس�یحیین المظل�ومین     السید المسیح و

، وان���ھ ق���د رأى الس���ید المس���یح واقف���ا ب���ین الس���ماء      

 أنص������اريلم������اذا تقتل������ون  : وھ������و یق������ول   واألرض
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ل�����دین المس�����یحي ف�����اقتنع بحقانی�����ة ا! حیین ؟یوالمس�����

وانھ س�وف ی�دافع ع�ن المس�یحیین      .واعتنق المسیحیة

  .والدین المسیحي مادام حیا 

ث��م ان��ھ اخ��ذ ب��الترویج لل��دین المس��یحي حت��ى احت��ل ف��ي  

بع���د  أعلن���ھم���ا  أولوك���ان  ،المس���یحیین مح���ال ممت���ازا

ان�ھ حل�ل لھ�م     :سیطرتھ على جماعة من المعتق�دین ب�ھ  

ف��ي ح��ین ان لح��م الخنزی��ر مح��رم ف��ي    -لح��م الخنزی��ر  

 –حت���ى ال���دین المس���یحي   وویة الس���ما األدی���انجمی���ع 

فص��ار ھ��ذا التحلی��ل ذریع��ة للیھ��ود لتنفی��ر الن��اس ع��ن     

وا یقول���ون لم���ن یمی���ل ال���ى     ناعتن���اق المس���یحیة فك���ا  

لحم الخنزی�ر ال�ذي یتغ�ذى     تأكلھل ترید ان  :المسیحیة

  ! بالنجاسات والقاذورات ؟

 أحكامختتان من حذف وجوب اإل -ھذا  -ثم ان شاؤول 

ذریع�ة دعائی�ة للیھ�ود ب��ان     فأص�بحت  ،ال�دین المس�یحي  

فتنت�����ابھم   ،ال یختتن�����ون  ألنھ�����م المس�����یحیین ق�����ذرین   

  .الفتاكة وتقضي على حیاتھم  األمراض

والنقط����ة الثالث����ة الت����ي ادخلھ����ا ش����اؤول ف����ي ال����دین     

: ثالث�ة   اإلل�ھ ان ب�  ،المسیحي كان�ت ھ�ي عقی�دة التثلی�ث    
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وان ھ���ذه الثالث���ة كلھ���ا   . روح الق���دس واالب���ن و األب

 وأدخلھممتناقضة  أموراق لھم ذ یلّفثم اخ ،شيء واحد

 اإلل��ھ أم��رف��ي سفس��طات مم��ا جعلھ��م ف��ي دوام��ة م��ن      

   .وحقیقتھ حتى یومنا ھذا

على احمد الحس�ن   اآلنة تنطبق یالیھود الطریقةوھذه 

التحری�ف ف�ي    إلیجادمن المدعین الذین جاءوا  وأمثالھ

المھ��دي  اإلم��امعة وتش��تیت وح��دتھم ف��ي   یعقی��دة الش�� 

       وجعلھم فرقا متن�احرة فیم�ا بی�نھم بم�ا یطرحون�ھ

م���ن التناقض���ات واالدع���اءات وتفس���یق علم���اء ال���دین   

ومن��ع الن��اس م��ن االتص��ال بھ��م ك��ي یبق��ى الن��اس ف��ي      

. الجھ��ل والض��الل وال یعرف��وا طری��ق الح��ق والحقیق��ة    

ومما یؤید ھذا ھو اتخ�اذه النجم�ة السداس�یة الت�ي ھ�ي      

وعة في العل�م  الیوم وھي موض إسرائیلرموز  أھممن 

یقدس��ھا ویح��اول تمریرھ��ا   ال��داعيوھ��ذا .  اإلس��رائیلي

 ِلَیْلِبُس���وْا{َ :ق���ال اهللا تع���الى ش���باب الش���یعة  أفك���ارف���ي 

 َوَم���ا َف���َذْرُھْم َفَعُل���وُه َم���ا الّل���ُھ َش���اء َوَل���ْو ِدی���َنُھْم َعَل��ْیِھمْ 

  ١٣٧األنعام} َیْفَتُروَن

ونكتفي بھذا القدر من بیان نقاط االشتراك في أس�الیب  

  .أصحاب الدعوات الباطلة 
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وننبھ جمیع المؤمنین ب�ان ھن�اك طریق�ة س�ھلة لكش�ف      

إعط�اء  زیف أصحاب الدعوات الباطلة وذلك من خ�الل  

العل��م للح��وزة العلمی��ة الش��ریفة وم��ن ی��رتبط بھ��ا م��ن       

، فھ���م َم���ن یس���تطیعون كش���ف    االختص���اص أص���حاب

 ال�ذِّْكرِ  َأْھ�لَ  َفاْس�َأُلواْ { : قال تع�الى  . ن غیره المزیف ع

    ٤٣من اآلیة  النحلسورة  } َتْعَلُموَن َال ُكنُتْم ِإن

  

والس����الم عل����ى والحم����د هللا رب الع����المین ، والص����الة 

  .الطاھرین  ماھِلآو اشرف الخلق محمد وعلي

بظھ�ور ولی��ك   األم�ة اللھ�م اكش�ف ھ��ذه الغم�ة ع�ن ھ��ذه     

طین ا، وادرأ عن��ا كی��د الش��ی  حفظن��ا ل��ھ  ن��ا وإل وأحفظ��ھ

 وأتباع������ھ اإلم������ام أنص������ارلنك������ون م������ن  وأتباعھم�����ا 

 وأم����وات أمواتن����اوال����ى ، والمستش����ھدین ب����ین یدی����ھ 

 واإلیم�ان الوالی�ة  المؤمنین والمؤمنات ومن مات عل�ى  

نھ��دي للجمی��ع ث��واب الفاتح��ة مس��بوقة بالص��الة عل��ى      

  .محمد وال محمد 

األول��ى جم��ادى   ١٠وك��ان االنتھ��اء م��ن ھ��ذا ال��رد ف��ي  

  ھـ ١٤٣٢


