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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين حبيب إله العالمين المصطفى 
للعن الدائم على أعدائهم األمجد الرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وا

 أجمعين من اآلن إلى قيام يوم الدين 

عقيدة اإلمام المهدي من العقائد التي يؤمن بها كل المسلمين وغير مختصة بأحد من المسلمين 
والكل يؤمن أنه سيخرج في آخر الزمان والكل يعتقد أن توقيت خروجه علمه عند اهللا فقط وال يجوز 

إنما هناك عالمات صغرى وعالمات حتمية فالعالمات الحتمية هي التي التوقيت وكذب الوقاتون و 
تتزامن مع خروجه وأول هذه العالمات خروج اليماني من اليمن وخروج الخراساني من خراسان وخروج 
السفياني من الشام في يوم واحد كفرسي الرهان  والصيحة في السماء والكل يسمعها والخسف 

حسن ذي النفس الزكية بين الركن والمقام وهذه هي العالمات الحتمية التي بالبيداء وقتل محمد بن ال
تتزامن مع خروج موالنا صاحب العصر والزمان عجل اهللا تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه 
والالئذين تحت لوائه الشريف المبارك وبما انها عقيدة مختصة بجميع المسلمين فعبر التاريخ خرج 

الكذابين يدعون انهم المهدي سواء من السنة او الشيعة وكل هذه الرايات سقطت  أناس كثيرين من
وحيث قول أئمة اهل البيت كل راية ترفع قبل ظهور االمام المهدي عليه السالم فهي راية ملعونة وراية 
تسقط كما جاءت في الروايات وقد ذكرنا بعضها في هذه الرسالة المختصة بأحد المدعين انه هو 

دي ابن المهدي المنتظر ويظهر قبل المهدي وهو اليماني وادعى بما انه اسمه احمد فهو المه
المهدي ابن المهدي ولم يكن يعرف أنه هو المهدي الى ان جاءه االمام المهدي في المنام وقال 
أنت ابني وأنت احد المهديين استنادا الى رواية جل رواتها مجاهيل وان الرواية متشابهة وتخالف 

روايات المتواترة في عدد األئمة عليهم السالم ثم ادعى بعد ذلك انه هو اليماني وثم ادعى انه هو ال
المصلوب على الخشبة اي شبيه نبي اهللا عيسى ثم ادعى انه هو يهوذا المذكور في الكتاب المختص 

( واإلنجيل ) العهد القديم ( باليهود والنصارى اي الكتاب المسمى بالمقدس والمشتمل على التوراة 
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وبعد ذلك ادعى أنه هو اليسع واليسع هو نبي من األنبياء كما جاء في األدلة الثابتة ) العهد الجديد 
عند المسلمين وعند أئمة أهل البيت عليهم السالم وادعى في اآلونة األخيرة أنه هو الخضر عليه 

بقراءة القرآن الكريم ويخطئ في السالم وبدأ يسيء الى أهل البيت حيث أنه في خطاباته يخطئ كثيرا 
ابسط قواعد اللغة العربية فيرفع المفعول وينصب الفاعل ويرفع المجرور اي المسبوق بحرف جر 

لحن ألنه هو اخطأ بقراءة القرآن فبذلك نسب الخطأ الى  هويجر الفاعل وهكذا وطعن بالقرآن انه في
ي ان كل من لم يبايعه فهو كافر وكل دعوته عدة من اآليات القرآنية كما جاء على لسان أنصاره ويدع

من خالل موقع باإلنترنت ويدعو الى الجهاد من خالل االنترنت وهو يعترف انه درس بالحوزة بعد ان 
في زمن حكم المقبور صدام الى ان أتى له االمام  بجامعة بالبصرة أنهى دراسته بالهندسة في العراق

امام كما هو يدعي وبعد قراءة كتبه وادعاءاته وخطاباته  أنت المهدي عليه السالم وقال له أنت ابني
تشمل على الكثير من األمور التي تسيء الى اهل البيت كما ستقرأ أيها القارئ العزيز من خالل 

 االمام الحسين عليه السالم والعياذ باهللا انه فيه األنا وتخلص من األنا في كربالء فيها خطاباته يتهم
تكلم عن نفسه ويقول انا فيردف بأعوذ باهللا من األنا اي انه اكثر إيمانا وتقوى من والغريب عندنا ي

االمام الحسين عليه السالم ويتهمه بهذا االتهام القبيح ولم يكتفي بهذا انما اتهم االمام الحسين عليه 
وافتراءه السالم انه فيه شرك خفي ورأيت من خالل تكليفي الشرعي ان أرد على خطاباته وأبين كذبه 

وتدليسه على أهل البيت عليهم السالم ونسأل اهللا عز وجل ان تكون هذه الردود فيها فائدة للقارئ 
  .وفيها مرضات هللا عز وجل 

 

 الفقير الى اهللا عز وجل خادم أهل البيت عليهم السالم

 حسين البهبهاني
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 السيد أحمد الحسن هو اليماني الموعود

  
 املوعوداين اليم السيد امحد احلسن

وهل هناك حدود هلذه الشخصية اليماين  من هو) : ع(السيد امحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي / س
يعرف 5ا صاحبها ؟ وهل هو من اليمن ؟ وهل هو معصوم حبيث ال يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من 

ل ملسلم أن يلتوي عليه ، فمن فعل إن رايته راية هدى ، وال حي) (ع(حق وكما ورد يف الرواية عن الباقر 
 )ذلك فهو من أهل النار ، ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم

فمحمد وال . بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا ، جيب أوًال معرفة إن مكة من ôامة ، وôامة من اليمن / ج
مياين واملهديني اإلثين ) ع(هدي مياين واإلمام امل) ع(مياين وعلي ) ص(كلهم ميانية فمحمد ) ص(حممد 

  ) رمحهم اهللا(عشر ميانية واملهدي األول مياين ، وهذا ما كان يعرفه العلماء العاملني األوائل 

  

كما سنبين ان المهديين ليسوا أئمة وأنهم يأتون بعد االمام : أقول 
المهدي انما هم من شيعة امير المؤمنين ويدعون لوالية امير 

السالم  واالمام الصادق عليه السالم يبين الحقيقة المؤمنين عليه 
حتى يفوت الفرصة على من يكذب على أهل البيت ويدعي الباطل 

  فيقول عليه السالم ان األئمة ثالثة عشر ويتعدى

  :فعن أبي عبد اهللا عليه السالم في خبر طويل  
وأما غيبة عيسى عليه السالم فإن اليهود والنصارى  

وما : ( فكذبهم اهللا عز وجل بقوله  لاتفقت على أنه قت
كذلك غيبة القائم  . )قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 

 إنه لم يولد ،: فإن األمة ستنكرها لطولها فمن قائل يقول 
: إنه ولد ومات ، وقائل يكفر بقوله : وقائل يفتري بقوله 
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إنه : عقيما ، وقائل يمرق بقوله  إن حادي عشرنا كان
بدعواه  ث عشر فصاعدا ، وقائل يعصي اهللايتعدى إلى ثال

   ١.إن روح القائم عليه السالم ينطق في هيكل غيره : 

إذن احمد اسماعيل مارق والمروق من صفات الخوارج حيث 
ان الخوارج  صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول الرسول األكرم

يمرقون من الدين واالمام الصادق يصف من يدعي أنه االمام 
فهو مارق والمارق خارجي فيكون احمد اسماعيل  الثالث عشر

رايته راية ظالل وليست راية هدى ناهيك ان تكون أهدى الرايات 
اليماني فهذا نوع من الدجل والكذب  أنه فال قيمة لقول من يدعي

واالفتراء والتالعب على العقول ولكن أحاديث أئمة اهل البيت 
  .اتهم يمدعتكشف أكاذيبهم وتعريهم من 

  

، وقد مسى ) ٥٩:مرمي) (َخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغّياً فَ (
 ١راجع مقدمة البحار ج) باحلكمة اليمانية) (ع(يف البحار كالم أهل البيت ) رمحه اهللا(العالمة ا＋لسي 

البيت احلرام بالكعبة اليمانية راجع ) ع(كما ومسى عبد املطلب )  ) ص (بل ورد هذا عن رسول اهللا  ١ص
 . ٧٥) ٥١) ٢٢حبار األنوار ج

 وليس يف الرايات راية أهدى من راية) ( ع(فقد ورد يف الرواية عن الباقر اليماين أما بالنسبة حلدود شخصية
ع السالح على الناس وكل حرم بي اليماين ، هي راية هدى ، ألنه يدعو إىل صاحبكم ، فإذا خرج اليماين

فاkض إليه فإن رايته راية هدى ، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه ، فمن فعل ذلك  اليماينمسلم ، وإذا خرج 
. ٢٦٤حممد بن ابراهيم النعماين ص  - الغيبة ) فهو من أهل النار ، ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم 

 -: وفيها

                                                           
  ١٧ص -الشيخ الطوسي  - الغيبة  ١
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صاحب   اليماين وهذا يعين أن) : وي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النارال حيل ملسلم أن يلت/ (أوًال 
والية إهلية فال يكون شخص حجة على الناس حبيث إن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال 

 . إذا كان من خلفاء اهللا يف أرضه وهم أصحاب الوالية اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني
والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم أو الصراط املستقيم ) : أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم/ (ثانيًا 

تعين أن هذا الشخص ال خيطأ فُيدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق أي انه معصوم منصوص العصمة 
أما افرتاض أي معىن آخر هلذا الكالم   اليماين و5ذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية

بال فائدة فال يكون قيدًا وال حداً ) ع(فانه جيعل هذا الكالم منهم ) يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(
  .من ذلك) ع(وحاشاهم  اليماين لشخصية

  
  

المعصوم ان يخطئ وهذا المدعي أنه  حاشانحن نقول أنه : أقول 
في خطابه وفي قراءة القرآن  هو اليماني المعصوم يخطئ كثيرا

وباللغة العربية فبذلك يكون ليس هو اليماني فالبد أن نبحث عن 
اليماني الحقيقي وليس المزور الغير معصوم ألن نفس الشخص 
يدعي ان اليماني معصوم فبفمك أدينك فأين قول االمام زين 

فهل رفع " أوتينا الفصاحة والبالغة " العابدين حيث يقول 
وخفض المرفوع ونصب المرفوع من الفصاحة والبالغة المنصوب 

التي أوتي ألهل البيت كما في خطبة االمام زين العابدين فالبد ان 
  .او المهدي األول الحقيقي وليس المزور  يمانيعن النبحث 

 

د حجة من حجج اهللا يف أرضه ومعصوم منصوص العصمة ، وق اليماينالنتيجة مما تقدم يف أوًال وثانيًا إن 
هم األئمة اإلثين عشر ) ص(ثبت بالروايات املتواترة والنصوص القطعية الداللة إن احلجج بعد الرسول حممد 
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وبعدهم املهديني اإلثين عشر وال حجة هللا يف األرض معصوم غريهم و5م متام النعمة وكمال الدين ) ع(
  . وختم رساالت السماء

  
  

الحقيقة ليس في مدعاه أي دليل ومدعاه خالف : اقول 
فالمهديين ليس فيهم إمام وليس فيهم اليماني كما يدعي إنما 
المهديين يدعون الى والية أمير المؤمنين وليسوا أئمة وأنت تدعو 
الى نفسك وإذا وقعت في مسالة وخطأت تحاول ان تسيء لإلمام 
الصادق كما في ردود أصحابك تنسبون الخطأ للقرآن ولالئمة 

  عليهم السالم  

قلت للصادق جعفر بن محمد : أبي بصير قال عن ف(( 
يا ابن رسول اهللا إني سمعت من أبيك عليه  عليهما السالم

: فقال  يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا: السالم أنه قال 
عشر إماما ،  اثنى: اثنا عشر مهديا ، ولم يقل : إنما قال 

يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة  ولكنهم قوم من شيعتنا
  ١))قنا ح

اليماني  أو المهديإذن بعد هذه الرواية ال بد أن نبحث عن 
الحقيقي واحمد اسماعيل غير معصوم و يكذب يقول أن 
المهديين أئمة وهم ليسوا أئمة الن الرواية التي يدعون انها الوصية 
تقول انهم مهديين بل حسب منطوق الرواية تقول ليسوا أئمة الن 

هم اثنى عشر مهدي ولم تقل بعدهم اثنى الرواية تقول أئمة ثم بعد

                                                           
  ٣٥٨ص  - الشيخ الصدوق  - كمال الدين وتمام النعمة  ١
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عشر إمام  فرايته ليست أهدى الرايات بل أضل الرايات فال بد ان 
  .نبحث عن يماني آخر غيره

فالبد أن يأتي ولو بدليل واحد أنه أول المهديين هو اليماني ألن  
كل الروايات تقول أن اليماني يخرج قبل خروج المهدي عليه 

يستشهد بها احمد اسماعيل تقول أول السالم والرواية التي 
المهديين يأتي بعد االمام المهدي فال بد أن نبحث عن شخص 
يأتي بعد االمام المهدي وليس هو فراية احمد اسماعيل  راية 
ضالل وليس أهدى الرايات انما أهدى الرايات لليماني الحقيقي 

  .رضوان اهللا عليه  

  

واإلثىن عشر مهديًا ، واليماين يدعوا إىل ) ع(إلمام املهدي أحد عشر إمام وبقي ا) ع(وقد مضى منهم 
ُذرِّيًَّة (أول املهديني الن األحد عشر مهديًا بعده هم من ولده ن اليماين فالبد أن يكو ) ع(اإلمام املهدي 

يٌع َعِليمٌ  بل ) ع(املهدي ويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام ) ٣٤:آل عمران) (بـَْعُضَها ِمْن بـَْعٍض َواللَُّه مسَِ
وهو أول ) ع(هم يف دولة العدل اإلهلي والثابت أن أول املهديني هو املوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي 

) ص(يف بداية ظهوره وحتركه لتهيئة القاعدة للقيام كما ورد يف وصية رسول اهللا ) ع(املؤمنني باإلمام املهدي 
  . باملهدي األول من اإلثين عشر مهدياً  اليماين ومن هنا ينحصر شخص. 
  
  

كل ما قاله هو يتكلم عن نفسه أنه هو اليماني ويستنتج أنه : أقول 
بما أن المهديين بعد اإلمام المهدي اثنى عشر إذن ال بد أن يكون 

 بد أن يكون اليماني أول المهديين فمن هو أول المهديين إذ ال
أين أتي بهذا التالزم وما شأنه هو بأول المهديين ألن أول 
المهديين معصوم حسب كالمه واحمد اسماعيل حسب ما سمعناه 
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من الخطابات كثير الخطأ بل أخطأ في قراءة القرآن في مواضع 
ل إذن أو . عدة كما سأبين أمثلة عندما أتطرق لباقي الخطابات

إدعاء سقط أنه ال بد أن يكون أول المهديين معصوم فيكون قوله 
انه هو أول المهديين باطل فالبد أن نبحث عن اليماني الحقيقي 

  .وليس المزور الذي يخطئ بقراءة القرآن الكريم هذا أوال  

هو يقول أن رايته أهدى الرايات وراية أحمد اسماعيل راية : ثانيا 
حسب ما هو ادعاه وأحد هذه التناقضات مبهمة غامضة متناقضة ب

انه خرج من البصرة وكل الروايات تقول أن اليماني يخرج من 
اليمن فهذا التناقض يسقط مدعاه انه هو اليماني الن اليماني رايته 
أهدى الرايات وراية احمد إسماعيل عين الضالل والتناقض فهي 

أن نبحث  إذن ال بدÐ أضل الرايات بحسب روايات خروج اليماني
عن يماني رايته راية هدى وخصوصا انه لم يدعو لنفسه انما يدعو 

واحمد اسماعيل يدعو لنفسه بنفسه  عليه السالم لإلمام المهدي
ويدعي أنه معصوم وقد تبين انه يخطئ حتى في قراءة القرآن فأين 

  .العصمة ؟ اذن احمد اسماعيل مفتري على اليماني الحقيقي 

ة ظهوره يمهد لإلمام المهدي والروايات تقول ثم هو يقول أن بداي
  أن بداية ظهوره يخرج مع السفياني والصيحة والخسف بالبيداء

  :أنه قال ) عليه السالم ( عن أبي عبد اهللا  
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ظهور السفياني ، واليماني ، : للقائم خمس عالمات "  
والصيحة من السماء ، وقتل النفس الزكية ، والخسف 

   ١"بالبيداء 

باقي العالمات اذن البد أن نبحث عن اليماني الحقيقي فأين 
وليس اليماني المزور الن اليماني الحقيقي يظهر مع العالمات 
الكبرى واحمد اسماعيل يدعي انه ظهر ويقول ان الخروج غير 
الظهور وهو قطعا يدعي زورا حيث مع الظهور يظهر السفياني 

لحرم فإذا قلت والصيحة والخسف بالبيداء وقتل الهاشمي في ا
هو ظهر ولم تتحقق العالمات األخرى فليس علينا البيعة اال بعد 
ظهور العالمات فان شاء اهللا اذا َظَهرْت باقي العالمات نبايع 
اليماني األصلي ألننا مأمورين بمعرفة اليماني مقرونة بباقي 

احمد اسماعيل  عين الضالل وليست أهدى  ىالعالمات فدعو 
ن نبحث عن يماني رايته أهدى الرايات وليس الرايات فال بد ا

  .أنت 

 
امسه وصفاته ومسكنه بالتفصيل فامسه امحد وكنيته عبد ) ع(واملهدي األول بينت روايات أهل البيت 

أمسي ) ( ص(اهللا أي إسرائيل أي أن الناس يقولون عنه إسرائيلي قهرًا عليهم ورغم أنوفهم وقال رسول اهللا 
)  ٤٤ص  ١تفسري العياشي ج ) . ي إسرائيل فما أمره فقد أمرين وما عناه فقد عناينأمحد وأنا عبد اهللا أمس

واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر وهو من البصرة .  ١٧٨:  ٧البحار .  ٩٥:  ١الربهان ج 
ه وصية ويف ظهره ختم النبوة وفي) ع(ويف خده األمين اثر ويف رأسه حزاز وجسمه كجسم موسى بن عمران 

  : وهو اعلم اخللق بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلجنيل) ص(رسول اهللا 
  

                                                           
   ٢٦١ص  - محمد بن إبراهيم النعماني  - كتاب الغيبة  ١
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هل الذي يعلم بالقرآن ال يعرف قراءة القرآن ؟ فأي : أقول 
تخرص هذا واما قوله في ظهره خاتم النبوة فأين الختم والذي قد 
ثبت انه يبتر ويدلس ويقتطع الكلمات من مستعد ان يصدقه فال 

ويبين ختم النبوة وال يمكن تصديق إنسان مثل هذا  بد ان يخرج
المدعي الذي تحوم عليه الشبهات ومنها ما انا ذكرته في الرد 

  .على هذه الرسالة 

  

  ) مث ذكر شابا ) ( ... ص(وعند أول ظهوره يكون شاباً قال رسول اهللا  
  

لم يذكر في بشارة االسالم شابا انما ذكر شيئا فكيف : أقول 
شابا وقد تكون معصوم ويكذب فيغير كلمة شيئا الى يكون إمام 

الرواية فيكون جاهال فال  أصلنسخة مصحفة فال بد ان يرجع الى 
  .يمكن اتباع جاهل وال يمكن ان يكون االمام جاهل 

  :قال فهذه الرواية في بشارة االسالم 

  :عقُد الدرر
صلى اهللا (قال رسول اهللا: قال) رضي اهللا عنه(عن ثوبان

يقتتل عند كنزكم ثالثة كّلهم ابن خليفة ): آله وسلمعليه و 
ثّم ال يصير إلى واحد منهم، ثّم تطلع الرايات السود من 
قبل المشرق فيقاتلونهم قتاال ال يقاتله قوم، ثّم ذكر شيئاً 

  .إذا رأيتموه فبايعوه فأنّه خليفُة اهللا المهدي: فقال
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هذا  :أخرجه اإلمام الحافظ أبو عبداهللا الحاكم وقال 
حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه، 

قوله ثّم : موضع: وأخرجه الحافظ أبو نعيم بمعناه، وقال
  ) .يجيُء خليفة اهللا المهدي: (ذكر شيئاً 

فلجأ احمد اسماعيل ان يغير الكلمة من شيئا الى شابا حتى يثبت 
او جاهل ال يعرف مصدر  مدعاه فيكون كذاب ينصر دينه بالكذب

فنريد يماني او مهدي ال يكذب بل  واية من الكتاب األصلالر 
نريده معصوم كما هو قال ان المهدي واليماني معصومين ونسب 
الى نفسه انه هو المهدي وهو اليماني فهو يكذب علينا هو ليس 
المهدي وليس اليماني كما كذب علينا في ذكر صفات المهدي 

  ١.واليماني 

  
  . ٣٠بشارة اإلسالم ص)  انه خليفة املهديففقال إذا رأيتموه فبايعوه 

  
 بتر كلمة حتى يغير المعنى فعندما رجعت الى كتاب بشارة: أقول 

  :في كتاب بشارة االسالم يقولاالسالم رأيت 

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: عن ثوبان قال(( 
 يقتل عند كنزكم ثالثة، كّلهم ابن خليفة ثم ال): وسلم

نهم، ثّم تطُلع الرايات السود من قبل تصير إلى واحد م
المشرق، فيقاتلونهم قتال لم يقتله قوم، ثّم ذكر شيئاً 

على الثلج، فأنّه ) جثواً (فإذا رأيتموه فبايعوه ولو : فقال
                                                           

    ٣٨بشارة االسالم  صفحة  ١
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هذا حديث حسن : قلتُ : قال( خليفُة اهللا المهدي
   ١))صحيح أخرجه الحافظ بن ماجة القزويني في سننه 

سخة تختلف ولكن عندما رجعت الى ولكن قد تكون عندهم ن
مصدر هذه الرواية في كتب السنة التي ينقل منها الكاظمي 
صاحب كتاب بشارة االسالم فرأيت كل المصادر بال استثناء سواء 
التي نقل منها صاحب كتاب بشارة االسالم او لم ينقل كلها 
مكتوبة خليفة اهللا المهدي وهي رواية مروية من طريق ثوبان فيكون 
اما كذب وبتر كلمة او انه نقل مباشرة من كتاب بشارة االسالم 
ولم يتحقق فيكون باألول هو يكذب والثاني انه جاهل فكيف هو 
إمام اما كذاب واما جاهل  ولو اني لم اعثر على خليفة المهدي ، 
وفي كل النسخ الشيعية والسنية  تقول خليفة اهللا المهدي فإذن ال 

قيقي ال يكذب على الناس ويبتر كلمة بد ان نبحث عن يماني ح
بالضبط كما يفعل الوهابية يكذبون ويبترون ليثبتوا دينهم بالكذب 

  .انما نريد اليماني المعصوم    أول جاهل فال نبايع إنسان كذاب

  

يف الليلة اليت كانت ) ((ص(قال رسول اهللا : قال ) ع(عن آبائه عن أمري املؤمنني ) ع(عن أيب عبد اهللا (
وصيته حىت انتهى إىل هذا ) ص(يا أبا احلسن احضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهللا ) ع(ا وفاته لعلي فيه

املوضع فقال يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً فأنت يا علي أول اإلثين 
املستحفظ من آل حممد  إىل ابنه م ح م د)ع(عشر إمام ،وساق احلديث إىل آن قال وليسلمها احلسن 

فذلك اثنا عشر إماما مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول ) ص(

                                                           
    ٣٧بشارة االسالم صفحة  ١
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املهديني له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا و امحد واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمنني 
  . ٢٤١ص  ٢، غاية املرام ج  ١٥٠وسي صو الغيبة للط ١٤٧ص  ٥٣حبار األنوار ج )) 
  

الرواية تقول إذا مات فليسلمها الى أول المهديين ولم يقل : أقول 
اليماني واإلمام المهدي لم يمت الى اآلن وأول المهديين ليس 
بإمام ألنهم رجال يدعون الى والية أمير المؤمنين اذن ال بد أن 

االمام المهدي عليه نبحث عن الرجل الذي يستلم الراية بعد وفاة 
السالم وليس قبل االمام المهدي وراية صاحبكم ليست أهدى 
الرايات بل أضل الرايات فكل من يبايع رجل رايته راية ضالل فهو 
ضال وانا لم ادعي ان رايته راية ضالل ولكن حسب الدليل الذي 
هو استدل به هو أضل الرايات بل ان كل راية قبل القائم راية 

  ملعونة  

يا سيدي فبغير سنة القائم عليه السالم : قال المفضل  "
يا : قيامه ؟ فقال عليه السالم  بايعوا له قبل ظهوره وقبل

مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السالم فبيعته كفر 
إلى ان  ونفاق وخديعة ، لعن اهللا المبايع لها والمبايع له 

ون أحدا انظروا هل تعرف: فيقول بعضهم لبعض " " يقول 
ال نعرف أحدا منهم إال أربعة من : ممن معه ، فيقولون 

أهل مكة ، وأربعة من أهل المدينة ، وهم فالن وفالن و 
يعدونهم بأسمائهم ، ويكون هذا أول طلوع الشمس في 
ذلك اليوم ، فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح 
بالخالئق من عين الشمس بلسان عربي مبين ، يسمع من 

هذا مهدي ! يا معشر الخالئق : اوات واألرضين في السم
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ويسميه باسم جده رسول اهللا صلى اهللا عليه  –آل محمد 
وآله ويكنيه ، وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر إلى 

بايعوه  -الحسين بن علي صلوات اهللا عليهم أجمعين 
   ١"تهتدوا

 فال بد ان نبحث عن اليماني الحقيقي وليس رجل ملعون وكل من
يبايعه ملعون وال نرى احد منهم من البصرة وان اليماني الحقيقي 

  .يأتي بصيحة الكل يسمعها فأين الصيحة التي يسمعها كل الناس 

  

حبار األنوار ج )) ع(إن منا بعد القائم اثنا عشر مهديا من ولد احلسني (( انه قال ) ع(و عن الصادق  
إن منا بعد القائم (قال ) ع(، وعن الصادق  ٣٨٥الغيبة للطوسي ص ٣١٠ص ٣الربهان ج ١٤٨ص ٥٣

ويف هذه الرواية القائم هو املهدي األول  ١٤٥ص ٥٣حبار ج) ) ع(أحد عشر مهديًا من ولد احلسني 
  عشر مهدياً  اثىنبعده ) ع(الن اإلمام ) ع(وليس اإلمام املهدي 

  

هذه الرواية ال تدل على ان القائم أول المهديين الن كما : أقول 
ان المهديين  ليسوا أئمة انما يدعون الى والية امير المؤمنين  بينا

وعلى فرض انه القائم أول المهديين فيخرج بعد القائم األول 
وليس قبل القائم األول فإذن ال بد ان نبحث عن أول المهديين 
الذي يخرج بعد القائم األول وهذا االستدالل يدل على بطالن 

  .راية ضالل وليست أهدى الرايات مدعاه وان راية احمد اسماعيل

  

                                                           
   ٨ -  ٧ص  -  ٥٣ج  - العالمة المجلسي  -بحار األنوار  ١
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ذاك املشرب محرة ، الغائر العينني املشرف احلاجبني : ( ... يف وصف املهدي األول ) ع(، وقال الباقر 
  )  ٢١٥غيبة النعماين ص) العريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا موسى

  
ن االمام المهدي قبح اهللا الكذب والدجل فالرواية تتكلم ع :أقول 

عجل اهللا تعالى فرجه الشريف بكل وضوح وهذا ينسب الصفات 
انتم تستشهدون في كتبكم عن يمانيكم انه أسمر وتذكرون    له

  هذه الرواية 

 ثم عدال يمالها أسمر رجل يملك ثم:  قبيل أبو قال" 
   ١.  عنه ويقاتل الطاعة إليه فيؤدي   المهدي إلى يسير

كم وهذا يذكره معحمرة ام اسمر لقد احترنا إذن هل هو مشرب ال
  .ناظم العقيلي في احد كتبه 

  

... أال وان أوهلم من البصرة وأخرهم من األبدال ) ع(فقال : (( ... يف خرب طويل ) ع(وعن أمري املؤمنني 
  )  ١٤٨بشارة اإلسالم ص )) 
  

إذا أولهم من البصرة فعندما رجعت الى بشارات االسالم : أقول 
( ان الذين من البصرة بالرواية التي ذكرها نفسه واسمهم رأيت 

وأنت اسمك احمد اسماعيل فما دخلك بهم  ٢)علي محارب 
وهذا عين الكذب والتدليس فكيف اتبع إمام يكذب ويدلس ، فما 
دخل هذا باليماني فإن اليماني  من اليمن من قرية اسمها القرعة 

                                                           
   ١٢١ص  - السيد ابن طاووس  - المالحم والفتن  ١٠١الباب  ١
   ٢٣بشارات االسالم ص ٢
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كذب على الناس ألنه من اليمن إذن ما يدعيه أحمد إسماعيل هو  
  من البصرة واليماني يخرج من اليمن 

  :بحار األنوار في خبر طويلففي 
فيخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة ، على رأسه "   

  ١"عمامة ، متدرع بدرعي متقلد بسيفي ذي الفقار 

  :لشيخ الصدوق في خبر طويللوفي كمال الدين وتمام النعمة 
فة ألسنتهم ، وخروج السفياني من ، واتقي األشرار مخا"  

وقتل غالم  بالبيداءالشام ، واليماني من اليمن ، وخسف 
من آل محمد صلى اهللا عليه وآله بين الركن والمقام ، 
اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية ، وجاءت صيحة 
من السماء بأن الحق فيه وفي شيعته ، فعند ذلك خروج 

  ٢"قائمنا 
يقول هو اليماني وهو من البصرة واليماني إذن هو يكذب علينا  

يخرج من اليمن واحمد اسماعيل خرج من البصرة فكيف معصوم 
  .وكيف يكذب فال بد ان نبحث عن يماني ال يكذب ومعصوم 

  
بشارة ...)) امحد ... ومن البصرة ): (( ... ع(يف خرب طويل مسى به أصحاب القائم ) ع(وعن الصادق 
  )  ١٨١اإلسالم ص 

  
عندما رجعنا الى بشارة االسالم رأينا المولى الكاظمي وهو : ل أقو 

  من المعاصرين والرواية من دالئل االمامة للطبري 
                                                           

  ٣٣٥ص  -  ٣٦ج  - العالمة المجلسي  - بحار األنوار   ١
  ٣٣١ – ٣٣٠ص  - الشيخ الصدوق  -كمال الدين وتمام النعمة   ٢
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  :والطبري يقول اسمه احمد بن مليح
عبد الرحمن بن األعطف بن سعد ، : ومن البصرة "  

   ١".وأحمد بن مليح ، وحماد بن جابر 

أساليب شيطانية فأما أنه ولذلك بتر االسم الثاني وهذه األساليب 
يجهل مصدر الرواية فكيف إمام ويجهل مصدر الرواية بالرغم من 
ان المؤلف أوعز الرواية الى المصدر األصلي غاية المرام واما 
مدلس ويكذب فال يمكن ان يكون إمام وجاهل او إمام وكذاب 
فالبد ان نبحث عن اليماني الحقيقي وليس اليماني المزيف الذي 

سقط مدعى ينه اليماني وعلى كل حال أيا كانت الرواية فيدعي أ
المدعو احمد الحسن النه عندما رجعنا الى المصدر األصلي رأينا 
االسم احمد بن مليح وهذا المدعي اسمه احمد بن اسماعيل وهو 
يدعي أصال حسب إشهار اسمه ال يوجد في اسمه أصال مليح 

سماعيل  لم يكن ثم ان احمد ا.وهذه كذبة وسقطة من سقطاته 
  أمينا الن مصنف الكتاب قال 

هذه الُنسخة كثيرة الْغلط، وقد سقط منها بعُض : بيان 
الحروف وبّدل البعُض، وقد صّححت بعضها بنظري 

    ٢.القاصر بواسطة بعض األخبار 

  

                                                           
  ٥٧٤ص  - ) الشيعي( محمد بن جرير الطبري  - دالئل االمامة   ١
  . ٢٣٢بشارات االسالم ص  ٢
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أما الذي للقائم امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما الذي خيفى فأمحد و : ( انه قال ) ع(وعن اإلمام الباقر 
وامحد هو اسم املهدي األول وحممد اسم اإلمام ٥٧ب  ٦٥٣ص ٢كمال الدين ج) . يعلن فمحمد 

  ))ص(كما تبني من وصية رسول اهللا ) ع(املهدي 
  

عجيب أمرهم االمام علي عليه السالم يقول للقائم اسمان : أقول 
أي رجل واحد له اسمان اسم ظاهر واسم مخفي  وهو يلبس على 

عل كل اسم لرجل ويوهم الناس انه هو المهدي الثاني الناس ويج
وقد بينا من كذبه وتدليساته وتالعبه انه يكذب على الناس فهو 
ليس معصوم الن المعصوم ال يكذب فهو ليس المهدي اليماني 

  .هذا ان سلمنا اليماني هو من المهديين 

  

: ( فضة ، اثنا عشر ألفا خبراسان شعارهم  إن هللا تعاىل كنزا بالطالقان ليس بذهب وال): (ع(وعن الباقر  
يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء ، عليه عصابة محراء ، كأين أنظر إليه عابر ) أمحد أمحد 

    ٣٤٣منتخب األنوار املضيئة ص ) فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج . الفرات 
  

الذي يأتي من خراسان  ما دخل احمد اسماعيل الن هذا: أقول  
ويعبر الفرات وكل الروايات تقول ان الذي يأتي من خراسان على 
رأس الجيش هو الخراساني ويلتقي مع السفياني واليماني في 
الكوفة فهل يعقل هذا إمام  ولم يأتي بدليل اال ويقع على رأسه 

إذن الذي يأتي من ويزداد زيفه وبطالنه ويكشف حقيقته الضاللية 
ذلك الخراساني إذن يكذب على الناس  فأينن يقول احمد خراسا
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وثانيا أحمد أحد اسماء اإلمام المهدي كما هو ذكر في الرواية 
  . ان للقائم اسمان  أعاله

  

  وامحد هو اسم املهدي األول
  

ال ليس هو النه يأتي من خراسان واحمد اسماعيل يخرج : أقول  
اسمه احمد اسماعيل  من البصرة وبينا ان ال يوجد احد بالبصرة

الحسن حسب ما هو ذكر وانا ألزمه بما ذكر هو بنفسه وبينا كذبه 
وتدليسه واسم احمد أي اسم االمام المهدي الن احد أسمائه 

حد اسماء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأن الرواية أاحمد و 
يقتضي ان يكون هو االمام  األولفيها تصحيف وهل تشابه االسم 

  .ي فأي عقل هذا المهد

  

قال أمري الغضب ليس من ذي وال ذهو :( ٢٧،ويف كتاب املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين ص  
) لكنهم يسمعون صوتا ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنا بامسه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة مياين 

  :  ٨٠ويف املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين ص 
  

ان المدعو احمد اسماعيل رجع وبتر الرواية حتى يثبت  :أقول 
مبتغاه بالبتر وهذا هو ديدنه فكيف إمام معصوم يستخدم أساليب 

  . األمويين من الوهابية وهذه هي تكملة الرواية
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 أمير وهو   قرشي يماني أنه علم كعب وفي:  الوليد قال 
 سائر تبعهم من ومن اليمن أهل:  والعصب   العصب

   ١.  المقدس بيت من أخرجوا الذين

والتكملة التي بترها تكشف الحقيقة لهذا اليماني المزور ونحن 
نبحث عن اليماني الحقيقي فهل يعقل إمام معصوم يبتر ويكذب 
وهل األوصياء يستدلون بدعواتهم بالبتر والكذب ام بأعلى 

  .درجات الصدق واألدلة الناهضة  

  

بيناهم كذلك إذا مسعوا صوتا ما قال إنس وال جان بايعوا فالنا بامسه ليس فيجتمعون وينظرون ملن يبايعونه ف(
) ع(وروى الشيخ علي الكوراين يف كتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي ) من ذي وال ذه ولكنه خليفة مياين

أن ومبا ) .ما املهدي إال من قريش ، وما اخلالفة إال فيهم غري أن له أصال ونسبا يف اليمن( ٢٩٩ص  ١ج 
) ع(فالبد أن يكون مقطوع النسب الن ذرية اإلمام املهدي ) ع(املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 

واحد كما تبني مما  املنصور وصفات املهدي األول ألنه شخص اليماين جمهولون ،وهذه الصفات هي صفات
  . سبق

  

هل احمد اسماعيل امير باليمن الن الرواية تقول انه امير : أقول 
بالعصب والعصب هم أهل اليمن واحمد اسماعيل ليس امير 
بالعصب انما هو من البصرة فكيف يمكن ان يكون رجل يتبع 
الكذب والبتر ان يكون معصوم ويكون مهدي بل الذي يكذب 

  .ضال وليس مهدي  يضل الناس ويكون 

 
                                                           

  ٧٨ – ٧٧ص  - السيد ابن طاووس  - المالحم والفتن  ١
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ممهد يف زمن الظهور املقدس ومن الثالث مائة وثالث عشر ويسلم الراية  اليماين وان أردت املزيد فأقول إن
يف ) ع(ظهور املقدس وأول مؤمن باإلمام املهدي لإلمام املهدي ، واملهدي األول أيضًا موجود يف زمن ال

اآلخر ومبا أن األئمة واملهديني حجج اهللا  **بداية ظهوره وقبل قيامه ، فال بد أن يكون أحدمها حجة على
إذا مل يكونا شخص واحد وبالتايل يكون   اليماين على مجيع اخللق واملهدي األول منهم فهو حجة على

ثانوي بل مساعد للقائد وهذا غري صحيح  اليماين ة التمهيد فيصبح دوراملهدي األول هو قائد ثور 
هو املمهد الرئيسي وقائد حركة الظهور املقدس ، فتحتم أن يكون املهدي األول  اليماين الن
اليماين امسه امحد ومن البصرة ويف خده األمين اثر ويف  واليماين هو املهدي األول ، و5ذا يكون اليماين هو

هوره يكون شابًا ويف رأسه حزاز واعلم الناس بالقران وبالتوراة واإلجنيل بعد األئمة ومقطوع النسب بداية ظ
ويلقب باملهدي وهو إمام مفرتض الطاعة من اهللا وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل 

وكل ما ورد من أوصاف ... و...و ) ع(النار ويدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ويدعو إىل اإلمام املهدي 
فراجع الروايات يف كتاب غيبة النعماين وغيبة الطوسي ) ع(املهدي األول يف روايات حممد وال حممد 

  . ، وغريها من كتب احلديث ٥٣ج ٥٢وإكمال الدين والبحار ج 
  

قد بينا  في كل الروايات التي استدل بها تدل على انه : أقول 
د بينا انه ال توجد في الروايات شابا يكذب ويدلس على الناس وق

انما قال شيئا ونعم نحن نقول ان اليماني يخرج قبل المهدي 
وانتم بحسب الرواية المتشابهة التي تستدلون بها تقول ان أول 
المهديين بعد وفاة االمام المهدي فاحمد اسماعيلكم قبل القائم 

يخرج من  فإذن ثبت ان اليماني غير المهدي األول وان اليماني
اليمن مع الخراساني والسفياني واحمد اسماعيل ليس من اليمن 
ولم يكن بعد موت المهدي عليه السالم اذن ال اليماني هو 
المهدي وال المهدي هو اليماني وال احمد اسماعيل الذي 
يستخدم البتر والتدليس والكذب والجهل هو له ارتباط بالشريعة 
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هدي وبذلك ثبت انه رجل يزور أصال ناهيك ان يكون يماني او م
  .الحقائق 

 

هم ميانيون باعتبار انتسا5م ) ع(من الثالث مائة والثالثة عشر أصحاب اإلمام  اليماين ويبقى إن كل اتباع
  . ، ومنهم مياين صنعاء ومياين العراق  اليماين لقائِدهم

  

فهمونا هل يوجد اكثر من يماني حتى يعرف الناس : أقول 
لروايات دالة انه يماني واحد يخرج من اليمن وهذا حقيقتكم وكل ا

يدل على ان احمد اسماعيل ليس يماني ونحن نبحث عن اليماني 
الصادق العالم المعصوم وليس عن الكاذب والجاهل والذي هو 

  .طريق الضاللة 

  

ِلَمْن  *َنِذيرًا ِلْلَبَشِر * ها َإلِ◌ْحَدى اْلُكَبِر ِإنَّ * َو الصُّْبِح ِإذا َأْسَفَر * َو اللَّْيِل ِإْذ َأْدبـََر * َكالَّ َو اْلَقَمِر (
َم َأْو يـََتَأخََّر  * ِيف َجنَّاٍت يـََتساَءُلوَن * اْلَيِمِني  ِإالَّ َأْصحابَ * ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنٌة * شاَء ِمْنُكْم َأْن يـَتَـَقدَّ

َو ُكنَّا * َو ملَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكَني * وا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني قالُ * ما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر * َعِن اْلُمْجرِِمَني 
يِن * َخنُوُض َمَع اْخلاِئِضَني  ُب بِيَـْوِم الدِّ َفُعُهْم َشفاَعُة الشَّاِفِعَني * َحىتَّ أَتانَا اْلَيِقُني * َو ُكنَّا ُنَكذِّ َفما * َفما تـَنـْ

ُهْم َأْن يـُْؤتى ُصُحفاً * فـَرَّْت ِمْن َقْسَورٍَة *َكأَنـَُّهْم ُمحٌُر ُمْستَـْنِفَرٌة * ِضَني َهلُْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعرِ  َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنـْ
ْن َيشاَء اللَُّه ُهَو َو ما َيْذُكُروَن ِإالَّ أَ * َفَمْن شاَء ذََكَرُه * َكالَّ إِنَُّه َتْذِكَرٌة * َكالَّ َبْل ال َخياُفوَن اْآلِخَرَة * ُمَنشََّرًة 

  ) َأْهُل التـَّْقوى َو َأْهُل اْلَمْغِفَرِة 
وبداية ظهوره بوصيه كبداية ) ع(املدثر ، والقمر الوصي والليل دولة الظاملني والصبح فجر اإلمام املهدي 

ا َإلِ◌ْحَدى اْلُكَربِ (شروق الشمس ألنه هو الشمس ،  َّkة الكربى أي القيامة الصغرى والوقعات اإلهلي) ِإ
 أي منذر وهو الوصي واملهدي األول) َنِذيرًا لِْلَبَشِر ( ثالث هي القيامة الصغرى والرجعة والقيامة الكربى ،

دي عذاب شديد ليتقدم من شاء أن يتقدم ويتأخر بشريًا ونذيرا بني ي) ع(يرسله اإلمام املهدي  (اليماين )
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وهذا واضح فكل إنسان ) ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنٌة () ) ع(من شاء أن يتأخر عن ركب اإلمام املهدي 
وهؤالء مستثنون من احلساب وهم املقربون وهم ) ِإالَّ َأْصحاَب اْلَيِمِني ( حياسب على عمله 

يدخلون اجلنة بغري حساب ، قال )ع(الثالث مائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام املهدي  اليماين أصحاب
* ِيف َجنَّاٍت يـََتساَءُلوَن () ) ٨٩-٨٨:الواقعة) (فـََرْوٌح َوَرْحيَاٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ * َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبَني (تعاىل 

أي مل نك من املوالني لويل اهللا وخليفته ) قاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني * ما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر * َعِن اْلُمْجرِِمَني 
ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن (، فاليماين )املوعود  اليماين) واملهدي األول) ع(ووصي اإلمام املهدي 

) لع(مبعاوية بن هند ) ع(فحسيب اهللا ونعم الوكيل لقد ابتلي أمري املؤمنني علي ) فعل ذلك فهو من أهل النار
ولكن ) ع(ا ابتلي أيب علي بن ايب طالب وجاءه بقوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل ، وقد ابتليت اليوم كم

 . ويتبعهم قوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل ، واهللا املستعان على ما يصفون) لع(بسبعني معاوية 

شيء من أمري إال بينوه ، فوصفوين بدقة ومسوين وبينوا ) ع(وآبائي األئمة ) ص(واهللا ما أبقى رسول اهللا 
شبهة يف حايل بعد هذا البيان وأمري أبني من مشس يف رابعة النهار وأين مسكين فلم يبقى لبس يف أمري وال 

  . أول املهديني واليماين املوعود

  

واهللا ما بقي شيء اال وقد دل على كذب مدعاك وانك : أقول 
وال باليماني وال  عليه السالم ليس لك أي ارتباط بالمهدي

قر ان لم بالشريعة بل تلفق األكاذيب على اهل البيت فابشر بس
تتب وترجع الى حقيقتك وتبين للناس انك تفتري على اهللا وانا لك 
من الناصحين فتب الى اهللا وال تغرنك الدنيا وزخرفها وتب قبل ان 

 َلَعلِّي} ٩٩{اْرِجُعونِ  َربِّ  َقالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُهمُ  َجاء ِإَذا َحتَّى" تقول 
 َورَائِِهم َوِمن َقائُِلَها ُهوَ  َكِلَمةٌ  َهاِإنـَّ  َكالَّ  تـَرَْكتُ  ِفيَما َصاِلحاً  َأْعَملُ 
َعُثونَ  يـَْومِ  ِإَلى بـَْرزَخٌ    }١٠٠{يـُبـْ

 

 امحد احلسن
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 (ع(وصي ورسول اإلمام املهدي 

  ق. هـ ١٤٢٦/ربيع الثاين /21

بل أنت احمد اسماعيل مدعي المهدوية وكل من يدعي : أقول 
الحديث المهدوية قبل االمام المهدي فهو ملعون كما بينا في 

  .السابق 

 .م  ٢٠١٢\٥\٦الموافق  ١٤٣٣خلون من جمادي  ١٤حرر هذا الرد بتاريخ 
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 السالم عليها الزهراء قبر إظهار

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

عاملني احلمد احلمد هللا رب العاملني مالك امللك جمري الفلك مسخر الرياح فالق اإلصباح ديّان الدين رب ال
 . هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكاkا وترجف األرض وعّمارها ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراôا

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها املتقدم 
 )ا املقطع مستقطع من دعاء الصباح هذ( . هلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق

 ( ١( النور (( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ))

طلبت من مجاعة من العلماء ممن يتزعمون الطائفة الشيعية أن يتقدموا لطلب معجزة وفق صيغة ذكرôا يف 
وهلذا أمرين أيب ( م أحد منهم بطلب شيءفلم يتقد( )ع ( الصحف الصادرة عن أنصار اإلمام املهدي 

وهو إين وصيه وأول ( )ع ( أبني شيء من موضعي منه ) ع ( اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 
 .( ص( من حيكم من ولده وإين روضة من رياض اجلنة أخرب عنها رسول اهللا 

( )ص ( بضعة حممد ) ع ( اطمة وأول معجزة أظهرها للمسلمني وللناس أمجعني هو أين أعرف موضع قرب ف
وهو ( )ع ( مغيب ال يعلم موضعه إال اإلمام املهدي ) ع ( ومجيع املسلمني جممعني على أن قرب فاطمة 

ومالصق له ) ع ( جبانب قرب األمام احلسن ) ع ( وموضع قرب فاطمة ) ع ( أخربين مبوضع قرب أمي فاطمة 
ومستعد أن أقسم على ما أقول واهللا على ( )ع ( ن فاطمة مدفون يف حض) ع(وكأن األمام احلسن ا＋تىب 

  ... واحلمد هللا وحده). ع ( الذي دفن فاطمة ) ع ( وعلي ) ص ( ما أقول شهيد ورسوله حممد 

  

وال بد أن تثبت ادعائك بأنك صادق وخصوصا  إدعاءهذا : اقول 
خطاباتك أنك كثير البتر والتدليس  عدة منفي  أثبتنابعد أن 

فإن كنت صادقا فأرينا دليل على صدق مدعاك الن والكذب 
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بينا وانك كما لكثرة ما كذبت في خطاباتك   حولكالشبهات تحوم 
تدلس في كثير من ادعاءاتك وال يمكن ان نقبل قسمك والقسم 

ا يدرينا انك صادق مليس بدليل الن كثير من الناس يقسم كذب ف
الزهراء عليها مطرا على قبر  أسبوعث لمدة عفلكي تثبت صدقك اب

 عليها السالم السالم او اسقط ضوء من السماء على قبر الزهراء
بر كاذبا تاو تع أسبوعزرف من الطيور تحرس القبر مدة  أرسلاو 

  . أوالفي قسمك هذا 

فمن الممكن ان يخرج شخص او عدة أشخاص بالقسم : ثانيا 
ظهر وخصوصا انك لك سوابق كما  مانك تكذب فهل تقبل قسمه

  .ا بينا في الرد على خطاباتك األخرى من م

عندما راجعنا الروايات وهي صحيحة االسناد عن االمام  :ثالثا 
  الرضا عليه السالم انها مدفونة في بيتها 

فقد اخرج عدد كبير من المصنفين نذكر بعضهم الشيخ الكليني 
  :عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال 

مة عليها السالم سألت الرضا عليه السالم عن قبر فاط 
دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد : فقال 

   ١.صارت في المسجد 

واحمد بن نصر البزنطي وهو من مشايخ اإلجماع  بسند صحيح 
  :قال عن االمام الرضا عليه السالم

                                                           
  ٤٦١ص  -  ١ج  - الشيخ الكليني  - الكافي   ١
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وسألته عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، (( 
جعفرا عليه السالم  سأل رجل: " أي مكان دفنت ؟ فقال 

فقال له  -وعيسى بن موسى حاضر  - عن هذه المسألة 
ما تقول ؟ فقال : فقال الرجل . دفنت في البقيع : عيسى 

أصلحك اهللا ، ما أنا : فقلت له " . قد قال لك : " 
دفنت : " فقال . وعيسى بن موسى ، أخبرني عن آبائك 

  ١"  .)) .في بيتها 

وانها ليست  ككذب بقسمت كعظيم انفانا اقسم باهللا العلي ال
القبور النها من الكبائر  شعرف انه ال احد يستطيع ان ينبتمعجزة و 

الكبائر ثم ان قبرها في  أعظموخصوصا قبر الزهراء نبشها من 
المدينة المنورة من يستطيع ان يصل الى قبر االمام الحسن عليه 

رواية القبر وقد تبين حسب ال بشالسالم فكيف يستطيع ان ين
ضحك على توهم الناس انها معجزة و تكذب لت كالصحيحة ان

فنريد معجزة ظاهرة على سبيل المثال صيحة في عقول الناس 
يوم  بأيالمطر بالكويت في شهر يوليو بالكويت  إنزالالسماء او 

تختاره وتقول انه في اليوم الفالني وفي الساعة الفالنية سينزل  أنت
االمام الرضا عليه السالم حتى نعرف المطر ولمدة كذا كما فعل 

  . انك صادق

                                                           
 ٢٧٧ص ٢عيون اخبار الرضا ج-  ٤٦١ص  -  ١ج  -الشيخ الكليني  - ، الكافي  ٣٦٧ص  - الحميري القمي  - قرب االسناد   ١

¹  ٣٦٩ص ١٤، وسائل الشيعة ج ٢٥٥ص ٣، تهذيب األحكام ج ٢٢٩ص ١، من ال يحضره الفقيه ج ٢٦٨، معاني االخبار ص
¹  ٢٦٢ص ٢، جامع األحاديث ج ١٧٤، األنوار اإللهية ص ١٨٥ص ٤٣، بحار األنوار ج ١٣٩ص ٣طالب ج مناقب آل ابي

 ١٢٤ص ٢، كشف الغمة لألربلي ج ٤٨٥، الدر النظيم ص ٣٠١ص ١، اعالم الورى ج ٣٩١ص ٤موسوعة أحاديث أهل البيت ج
  .وكثير من المصادر  ٢٤٤ص ١، موسوعة شهادة المعصومين ج
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كاذب مفرت على اهللا ) وال يرجع يل يف كل صغرية وكبرية) ع ( وكل من يدعي االتصال باإلمام املهدي 
  .واحلمد هللا وحده. وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. ورسوله

  

 بإمام ليس ألنكوكل من يرجع اليك فقد افترى على اهللا : اقول 
انما تستخدم التدليس والتالعب لتوهم الناس ورواية االمام الرضا 

وتدعي ان  عليهم السالم عليه السالم بينت كذبك على اهل البيت
 حجر اإلمام الحسن عليه السالمالسالم مدفونة ب االزهراء عليه
انه يبتر  األدلةتحوم عليه الشبهات بل دلت  إنسانفهل اصدق 

صدق االمام الرضا عليه السالم وهو االمام ويكذب ام اويدلس 
   .المعصوم المفترض الطاعة 

 

سنة من قد أرسلنا # وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها وإذًا ال يلبثون خالفك إال قليًال  ))
  ( ٧٧ – ٧٦( اإلسراء ((قبلك من رسلنا وال جتد لسنتنا حتويال

وعلى . ورقة أن يقوم بإستنساخها إثنا عشر نسخة ويقوم بتوزيعهاعلى كل مسلم يقرأ هذه ال - : مالحظة 
   .من يتمكن من ترمجتها أن يرتمجها إىل اللغة اليت يستطيع أن يرتمجها هلا

  

بما انك تدعي انك معصوم الروايات تقول ان الناطق باسم : اقول 
  المهدي يتكلم بلغة كل قوم 

  :الشيخ الصدوق بسند صحيح
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 ، عن محمد بن الحسين بن أبي عن سعد بن عبد اهللا 
الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن هشام بن سالم ، 

ينادي : عن أبي عبد اهللا عليه السالم ، قال : عن زرارة 
خاص أو عام ؟ : مناد باسم القائم عليه السالم ، قلت 

فمن يخالف القائم : قلت . عام ، كل قوم بلسانهم : قال 
ال يدعهم إبليس : ه ؟ قال عليه السالم وقد نودي باسم

   ١.حتى ينادي في آخر الليل ويشكك الناس  
  
نفسه يترجم كل خطاباته بلسان كل قوم وهذه الرواية بفالبد هو 

كل الخطابات تدل على كذبه   وتدل على كذب مدعى هذا الرجل 
ولو كان هو المنادي باسم االمام المهدي عليه السالم كيف يطلب 

وحتى يثبت مدعاه هو له  األخرىاللغات من الغير ان يترجم ب
كان بالسابق ولكن بلغات   ماكخطابات صوتية فليخرج بنفس  

له وهو ال  أينمتعددة بالصيني والياباني والمهري اليمني ولكن من 
  .وهي العربية  األصليةيجيد لغته 

 

  ( عليه السالم(  وصي ورسول اإلمام املهدي الركن الشديد أمحد احلسن بقية آل حممد عليهم السالم
 .  ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم املؤيد جبربائيل املسدد مبيكائيل املنصور بإسرافيل إىل الناس أمجعني

  ق. هـ ١٤٢٤/ شوال  / 1

  

                                                           
  ١٣٠ – ١٢٩ص  - ابن بابويه القمي  - صرة اإلمامة والتب  ١
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هذا ادعاء وكل مدعي انه صاحب راية المهدي وكل راية ترفع قبل 
  :السالم فقال عليه " االمام المهدي عليه السالم فهي راية ملعونة 

يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السالم فبيعته   
   ١"كفر ونفاق وخديعة ، لعن اهللا المبايع لها والمبايع له 

  .م ٢٠١٢\٥\٦الموافق  ١٤٣٣خلون من جمادي سنة  ١٥تم الرد على هذا الخطاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ٨ -  ٧ص  -  ٥٣ج  - العالمة المجلسي  - بحار األنوار   ١
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 سامراء في المقدسة األضرحة اهللا بيوت تفجير بخصوص بيان
  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  
  . واملهديني األئمة حممد وال حممد على اهللا وصلى العاملني رب هللا واحلمد

 تـُْلِهيِهمْ  ال رَِجالٌ  * َواْآلَصالِ  بِاْلُغُدوِّ  ِفيَها َلهُ  ُيَسبِّحُ  اْمسُهُ  ِفيَها َويُْذَكرَ  تـُْرَفعَ  َأنْ  اللَّهُ  أَِذنَ  بـُُيوتٍ  ِيف ( تعاىل قال
 لَِيْجزِيـَُهمُ  * َواْألَْبَصارُ  اْلُقُلوبُ  ِفيهِ  تـَتَـَقلَّبُ  يـَْوماً  َخيَافُونَ  الزََّكاةِ  َوِإيَتاءِ  الصَّالةِ  َوِإَقامِ  اللَّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  بـَْيعٌ  َوال ِجتَارَةٌ 
  )٣٨- ٣٦:النور( )ِحَسابٍ  ِبَغْريِ  َيَشاءُ  َمنْ  يـَْرُزقُ  َواللَّهُ  َفْضِلهِ  ِمنْ  َويَزِيَدُهمْ  َعِمُلوا َما َأْحَسنَ  اللَّهُ 
 الوكيل ونعم اهللا وحسبنا راجعون إليه وإنا هللا فإنا   ترفع أن أذن الذي اهللا بيوت من بيت هدم اليوم هذا يف
 لدنك من لنا وافتح . نصريا سلطانا لدنك من لنا واجعل الكافرين القوم على بنصرك وأيدنا ارمحنا اللهم.

  .يسريا فتحاً 
 اهللا إال اله ال يقولون من أمجع   )٢٣ :الشورى)(اْلُقْرَىب  ِيف  اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ  َأْجراً  َعَلْيهِ  ُكمْ َأْسأَلُ  ال ُقلْ  ( تعاىل قال

 حممد الكرمي الرسول عليه وأكد   القرآن يف اهللا فرضه فرض )ع( حممد آل حب أن على اهللا رسول حممد
 آل بغض إن و   إميان )ورسله اءهوأنبي مالئكته وصلوات اهللا صلوات عليهم( بيته أهل حب إن و   )ص(

  . الدماء حيفظ الذي اإلسالم عن وخروج كفر  حممد
 ملن ومعاداôم )ع( حممد آلل مبعاداôم كفرهم  ليعلنوا وأخزاهم اهللا لعنهم الوهابيون الزمان آخر خوارج وجاء

  ) .عليهم السالم  فصاحة أهل البيت فأينمجلة يف غاية الركاكة (  . )ع( يشايعهم ألنه   حممد آل يشايع
 لعنهم اإلنكليز   واحلجاز جند أرض يف العشرين القرن مطلع يف )النواصب( اخلوارج هؤالء أركان ثبَّت وقد
 أفغانستان حرب يف   اهللا لعنهم اخلوارج هؤالء بناء يف   اإلنكليز مسرية اهللا لعنهم األمريكان أكمل مث . اهللا
 له آمن خمبأ العراق يف أخرياً  وجد   أمريكا ربيب اهللا لعنه الدن بن أسامة فـ . هلا السوفييت االحتالل فرتة يف

 ضريح على االعتداء إال هذا جهاده من نر ومل   العراق يف أمريكا جياهد أنه وليعلن   معه الذين وللكفرة
   لرضاها اهللا يرضى اليت   العاملني نساء سيدة )ص( حممد بنت فاطمة وأبن   )ع( علي بن احلسني اإلمام

 علي اإلمام ضريح هدم هو الكفرة هؤالء جهاد وخامتة . )ص( حممد اهللا رسول اخرب كما  لغضبها ويغضب
 وضريح )ع( املهدي اإلمام أم )ع( نرجس وضريح )ع( العسكري احلسن اإلمام وضريح )ع( اهلادي

  . )ع( العسكري اإلمام عمة )ع( حكيمة
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 إنشاء 5دمها اهللا أذن اليت   اهللا لعنه الشيطان دولة وإلرساء   نالشيطا عن جهاد إال هذا جهادهم أرى فال
 اهللا شاء وإن اهللا إنشاء بني املعىن يف جدا كبري  والفرق اهللا شاء إن يكتب يعرف وال امام هذا وهل ( اهللا

 يريده مبا وجل عز اهللا قبول شرط مبعىن والثانية باهللا والعياذ خملوق اهللا يكون أي اهللا وخلق اجياد مبعىن واالوىل
  . ) اخلطأ بنفس يقع مرتني ( اهللا إنشاء قريباً  األرض هذه على باقية هلا تبقى ولن    ) العيد

  
لتحارب الوهابية بالعراق ومن ثم احد  أنتجهادك  أين: اقول 

سقطاتك ان ابن الدن ليس مخبئا في العراق وقد بين اهللا عز وجل 
لعراق بل في باكستان في ا مختبئالحقيقة ان ابن الدن غير 

 واألمريكانوال تعرف شيئا  بإماموقتلوه االمريكان وتبين انك ليس 
 وأنتعرفوا مكانه  األمريكيةيعرفون اكثر منك حيث االستخبارات 

  ؟ أنت إمام فأيفي العراق  ئبمختتقول 

  

 بيت ألهل العداء نصبهمو  مبعاداôم املأل على كفرهم  أعلنوا الذين   اهللا لعنهم )النواصب( اخلوارج وهؤالء
 يدل وهذا اإلمامني وليس اإلمامني قرب تكتب ان البد ( اإلمامني هدمهم بعد وذلك   )ص( حممد النيب
 علي ) ؟ عليكم باهللا امام هذا فهل ولغويا منهجيا وضعيف البالغة درجات أدىن يفهم ال انسان أنه على

 مهدورة ودمائهم   الدماء يعصم الذي اإلسالم من خرجوا قد يكونون     )ع( العسكري واحلسن اهلادي
 قتاهلم وجيب   )ع( حممد وال )ص( حممد ودين ورسله أنبياءه ودين اهللا دين لنصرة وجهادهم قتاهلم وجيب

 حممد آلل عدواً  قتل ومن   )ع( حممد آل أعداء هم وهؤالء . اهللا إنشاء العليا اهللا كلمة  إلعالء وجهادهم
 الكفرة هؤالء جياهد وهو استشهد ومن   بدر شهداء من شهيد عشرين اجر هفل )ع( القائم يدي بني

   للمتقني أُعدت واألرض السماوات عرضها جبنة فليبشر )ع( حممد آلل العداء ناصيب )النواصب( اخلوارج
  . اهللا إنشاء القيامة يوم مشفع وشافع الشهداء خرية من وهو

  
ال تخرج للجهاد  نتأتنادي الناس بالجهاد ولماذا  أنت: أقول 
عصائب اهل الحق وجيش المهدي عليه السالم بقيادة  أليس
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زب اهللا العراق جاهدوا االمريكان واالنجليز حمقتدى الصدر و 
لماذا ال  فأنتواالنجليز  األمريكانوطردوهم من العراق باعتراف 

حزب اهللا في  أليسجهادك  أينتقاتل الوهابية في العراق وتطردهم 
ة السيد حسن نصر اهللا حفظه اهللا طرد الصهاينة من لبنان بقياد

 فأينال تستطيع ان تطرد شرذمة من الوهابية  وأنتجنوب لبنان 
  جهادك ؟ ينوأمامتك إ

  

 )النواصب( اخلوارج الكفرة هؤالء فليجد   )ذلوا إال دارهم عقر يف قوم غزي ما( أمني ناصح لكم أين قوم ويا
  . وشدة غلظة فيكم

 اهللا رسول حممد اخرب كما  السيف ظل وحتت السيف يف كله  اخلري أن واعلموا . اهللا إنشاء وتنجحوا تفلحوا
  . )ص(
  

ما (اقتبسته وهو  أنتاالمام علي عندما قال القول الذي : أقول 
ما  فأنتهو بنفسه قاد الجهاد ) غزي قوم في عقر دارهم إال ذلوا

في العراق  وأنتهي وظيفتك لماذا الوهابية يغزونك في عقر دارك 
 األمريكانفي العراق يجاهدون  األحرارفقم وجاهدهم ونرى 

تنادي من خلف شاشات االنترنت فنريد  وأنتواالنجليز والوهابية 
  .منك ان تخرج للجهاد والناس خلفك يا مدعي المهدوية 

  

اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمَّدٌ ( تعاىل قال نَـُهمْ  ُرَمحَاءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّ  ِمنَ  َفْضالً  يـَْبتَـُغونَ  ُسجَّداً  رُكَّعاً  تـََراُهمْ  بـَيـْ
 َأْخرَجَ  َكَزرْعٍ   اْألِجنِْيلِ  ِيف  َوَمثـَُلُهمْ  التـَّْوَراةِ  ِيف  َمثـَُلُهمْ  َذِلكَ  السُُّجودِ  أَثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِيف  ِسيَماُهمْ  َوِرْضَواناً  اللَّهِ 
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 َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ  اْلُكفَّارَ  5ِِمُ  لَِيِغيظَ  الزُّرَّاعَ  يـُْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعَلى َفاْستَـَوى ْغَلظَ فَاْستَـ  َفآَزَرهُ  َشْطَأهُ 
ُهمْ  الصَّاِحلَاتِ    . العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول وال )٢٩:الفتح( )َعِظيماً  َوَأْجراً  َمْغِفَرةً  ِمنـْ

    
َكبـَُر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن تـَُقوُلوا َما {اآليات  من هذه  أنت أين: أقول 

  . ٣الصف}َال تـَْفَعُلوَن 

 امحد احلسن

  )ع(وصي ورسول اإلمام املهدي 

  ق. هـ  ١٤٢٧/حمرم احلرام/٢٣

بل المدعي انه وصي االمام المهدي عليه السالم الى ان : أقول 
  .يثبت الحقيقة في المباهلة 

هـ الموافق ١٤٣٣خلون من جمادي اآلخرة لسنة  ١٧تاريخ تم الرد على هذا الخطاب ب
 م٢٠١٢\٥\٨
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 الحج في شرعية مسائل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 واحلمد هللا رب العاملني

ينبغي ملن يريد احلج ابتداء أن يعرف علة احلج وهي أن يعرض واليته على ويل اهللا وخليفة اهللا يف أرضه ويربأ 
يف هذه اجلملة ( .  عدو هللا ولويل اهللا وخليفة اهللا يف أرضه وحجته على العباد من اجلبت والطاغوت وكل

حبرف العطف يامر بالرباءة من ويل اهللا يف ارضه باهللا عليكم هل هذا يستحق ان يكون إمام واهللا هذا عني 
 . ) الكذب فال يعرف ادىن درجات اخلطابة وامر بالرباءة من ويل اهللا 

َقاَل َنَظَر ِإَىل ) (ع(َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعِن اْبِن أَُذيـَْنَة َعِن اْلُفَضْيِل َعْن َأِيب َجْعَفٍر عن َعِليُّ ْبُن ِإبْـ 
َا أُِمُروا َأْن َيطُوفُ  َنا النَّاِس َيطُوُفوَن َحْوَل اْلَكْعَبِة فَـَقاَل َهَكَذا َكانُوا َيطُوُفوَن ِيف اْجلَاِهِليَِّة ِإمنَّ وا 5َِا ُمثَّ يـَْنِفُروا إَِليـْ

َنا ُنْصَرتـَُهْم مثَُّ قـََرَأ َهِذِه اْآليََة فَاْجَعْل أَفْ  ) ِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإَلْيِهمْ فـَيـُْعِلُمونَا َوَاليـَتَـُهْم َو َمَودَّتـَُهْم َو يـَْعِرُضوا َعَليـْ
 ٣٩٢: ص  ١:الكايف ج 

كل عام واملفروض أkم جيتمعون يف هذا الزمان لنصرة اإلمام املهدي يف  ) ص(وهو أكرب اجتماع المة حممد 
فيعرضون واليتهم ونصرôم عليه ، فال جيتمع الناس على األحجار بل على اجلوهر اليت انشقت عنها ) ع(

ماذا ) ع(وهو علي وال حممد وعلي احلجج ( )ع(تلك األحجار الكرمية وهو علي وال حممد وعلي احلجج 
، فاحلج معراج  )جلملة هل رجل حيرتم نفسه ويكتب هذه اجلملة مث يدعي انه امام معصوم ؟ تعين هذه ا

 .  فاحلج هو الوالية والوالية هي احلج(املؤمن إىل اهللا بويل اهللا 

كما انك ال تبقي إال ما يسرت العورة على بدنك هاجر يف ) الدنيا(اسكن اآلخرة يف قلبك واطرد ضرôا 
  . زخرفها إىل اآلخرة ونعيمها أجعلها هجرة إىل اهللا ال عودة منها إىل الدنيااحلجج من الدنيا و 

  

اسكن اآلخرة الى قلبك واطرد ضرتها التي هي الدنيا وتب : أقول 
الى اهللا عز وجل وتراجع عن هذه الدعوة التي وصفها االمام 

  .الملعونة  بأنهاالصادق عليه السالم 
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 -: وحج التمتع عمرة يليها احلج

 . ما العمرة فصورôا أن حيرم من امليقات الذي مير به يف طريقه ، بالعمرة املتمتع 5اأ

 العقيق أو مسجد الشجرة أو اجلحفة أو يلملم أو قرن املنازل أو ما حياذيها -:واملواقيت هي 

بيك ال شريك لبيك اللهم لبيك ، ل(فينوي عمرة يتمتع 5ا إىل احلج ويلبس ثويب اإلحرام وحيرم بالتلبية وهي 
من اين تعلمت  كيف لك وامللك لك ؟   (لك لبيك ، أن احلمد والنعمة لك ، وامللك لك ال شريك لك

   ) هذه اللغة

 -: فإذا لىب اصبح حمرما وحيرم عليه

 . مصيد الرب ، اصطياداً ، أو أكًال وإشارة وداللة وإغالقاً وذحباً  -1

وتقبيال وملسًا بشهوة ، ونظر  ) أ ، من علمك العربية ؟ وطئ وليس وطي(  وطيأ) أي الزوجة: (النساء  -2
 . بشهوة وعقداً لنفسه وغريه وشهادة على عقد

 . الطيب على العموم ما عدا ما ُعطر به البيت أو كسوته أو ما محله هو ليعطر به البيت قربة إىل اهللا -3

 . ولبس املخيط للرجال وجيوز للنساء لبس املخيط -4

 . سواد ومبا فيه طيباالكتحال بال -5

 . جيوز النظر يف املرآة إذا مل يكن للزينة -6

 . (وهو الكذب(الفسوق  -7

 ( ... ... ال واهللا ، وبلى واهللا( اجلدال وهو قول  -8

  . قتل هوام اجلسد حىت القمل -9

 . ولبس اخلامت أو احللي للزينة وجيوز للسنة -10
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  . استعمال دهن فيه طيب -11

 . ر قليله وكثريه ومع الضرورة ال أمثإزالة الشع -12

 . (أي رمس متام الرأس باملاء(االرمتاس  -13

 (لبس احلجاب(تغطية الرأس للرجل وجيب على املرأة تغطية الرأس  -14

 . وتظليل احملرم عليه سائر kاراً ، ولو اظطر مل حيرم وجيوز للمرأة التظليل -15

 وإخراج الدم ولو اظطر مل حيرم -16

 . ص األظفارق -17

 . قطع الشجر واحلشيش -18

 .وتغسيل احملرم لو مات بالكافور -19

 . ولبس السالح لغري ضرورة -20

فإذا دخل مكة يطوف سبعًا بالبيت ويصلي ركعتني يف مقام ابراهيم مث يسعى بني الصفا واملروة سبعًا مث 
 . يَقصَّر شعره

 . و5ذا متت عمرة التمتع ويكون قد حل من إحرامه

فيلبس ثويب احلرام وحيرم ( فإذا جاء يوم الرتوية وهو الثامن من ذي احلجة ، أنشئ إحرامًا للحج من مكة 
) بالتلبية ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، أن احلمد والنعمة لك ، وامللك لك ال شريك لك

يأيت عرفات فيقف 5ا إىل الغروب ، مث وجيوز له أن يؤخر اإلحرام للحج بقدر ما يدرك الوقوف يف عرفة ، مث 
 . يفيض إىل املشعر فيقف به بعد طلوع الفجر

مث يفيض إىل مىن ، ويرمي مجرة العقبة ، مث يذبح هديه ، مث حيلق رأسه ، مث إذا شاء ذهب إىل مكة يف يوم 
، مث ) اطسبعة أشو (العاشر فطاف طواف احلج سبعة أشواط ، وصلى ركعتيه ، وسعى بني الصفا واملروة 

 . طاف طواف النساء وصلى ركعتيه ، وإذا شاء أخر ذلك إىل يوم احلادي عشر
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 . مث يعود ملىن لريمي اجلمرات الثالث يف يوم احلادي عشر ويوم الثاين عشر يرمي كل يوم مجرة بسبع أحجار
اية اخلطا يرمي يف كل يوم سبعة مجرات لكل عقبة هكذا تكون اجلملة يا امحد امساعيل ومجلتك يف غ( 

  )والركاكة فاجلمرة هي احلجرة وانت ال متيز بني اجلمرة والعقبة فأي إمام أنت 

 -: وجيب مراعاة أمور منها

إذا كان يسافر يف اجلو وأجتاز أحد املواقيت باجتاه مكة وكان قاصدًا يف سفره البيت احلرام جيب عليه  -1
وإذا كان يتعذر عليه لبس ثويب اإلحرام يف الطائرة  اإلحرام يف الطائرة حال وصوله املقيات أو حماذاته ،

 . فيجب عليه لبسها قبل ركو5ا ، وجيوز التظليل يف اجلو للمحرم

جيب أن يذبح اهلدي بنفسه أو أن ينوب عنه مؤمن باألئمة واملهديني ، وال جيزي أن ينوب عنه يف  -2
 . الذبح غري املؤمن ، وال جيوز أن حيلق قبل الذبح

ذبح أو اهلدي وليس الذبح اهلدي الن الذبح هو نفسه اهلدي فال بد ان (  عذر عليه الذبح اهلديإذا ت -3
بنفسه أو أن ينوب عنه مؤمن ، جيب عليه الصيام عشرة  )تذهب للمدرسة مرة اخرى لتتعلم اللغة العربية 

ثة متوالية ، فيصوم يوم أيام ، فيصوم ثالثة منها يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله ، وجيب أن تكون الثال
السابع والثامن والتاسع من ذي احلجة ، وإذا صام الثامن والتاسع يفطر يف العيد ويصوم اليوم الثالث بعد 

  )اجلملة جدا ركيكة (   . النفر ، وجيوز أن يصوم أي ثالثة متوالية يف شهر ذي احلجة وهو يف احلج

 . لذبح لتشرق عليها الشمس يف أيام التشريقدم اهلدي جيب أن يكون مكشوفاً للسماء بعد ا -4

جيب الوقوف يف عرفات يف يوم التاسع من ذي احلجة ، فإذا فرض الطاغوت الوقوف يف عرفات يوم  -5
الثامن من ذي احلجة فال جيزي هذا الوقوف ، وعليه أن يقف يوم عرفة بقدر املستطاع ، وكذا بقية املناسك 

املستطاع ، وإذا منع من الوقوف يف عرفات يوم التاسع فيكفيه الدخول بعد يأيت 5ا يف وقتها الصحيح بقدر 
 . الزوال يف حدود عرفات ، واخلروج منها وكذا الوقوف يف املشعر فجر يوم العاشر ، واألجر على قدر املشقة

  امحد احلسن

به عن ما أتى به المراجع في  أتيتما هو الجديد الذي : أقول 
 رسائلهم ؟
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 ق. هـ ١٤٢٦ ذو القعدة 1

 .هـ ١٤٣٣من جمادي اآلخرة لسنة  ١٩تم الرد على هذا الخطاب بتاريخ 
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 الزمان آخر فقهاء أحلها ربوية معامالت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 واحلمد هللا رب العاملني

أخري دفع الثمن ، رباً الزيادة يف مثن السلعة عن الثمن املعروف هلا يف السوق لتحقيق فائدة معينة هي ت: أوال 
 . حمرم

النقصان يف مثن السلعة عن الثمن املعروف يف السوق لتحقيق فائدة معينة هي تأخري دفع السلعة ، ربا : ثانيا 
 . حمرم

 : ومن أمثلة هذه املعامالت الربوية احملرمة

مثل بيع ورقة ( املبلغ  بقيمة تزيد عن قيمتها احلالية لسبب تأخري دفع) دوالر  ١٠٠( بيع ورقة الدوالر  -1
ألف دينار على أن يسدد املبلغ )  ١٧٠(ألف دينار بسعر )  ١٥٠(الدوالر اليت تساوي على سبيل الفرض 

 . بعد شهر

مثل بيع الفالح لطن من احلنطة . ( بيع احلنطة بقيمة اقل من قيمتها احلالية لسبب تأخري تسليم احلنطة  -2
ألف دينار على أن يقبض الثمن باحلال ويسلم احلنطة )  ٢٠٠(السوق ألف دينار وقيمته يف )  ١٠٠(بثمن 

 . بعد اشهر عند موسم احلصاد

 . (األقساط(بيع السلعة بقيمة تزيد عن قيمتها احلالية يف السوق لسبب دفع الثمن بالتدريج  -3

الحناف الربا قبل احلها الفقهاء كما احل علماء اليهود والنصارى وا.... كل هذه املعامالت ربوية حمرمة 
وخدعوا الناس وقالوا هي كالبيع مستعملني القياس ومتبعني خطا اول من قاس ابليس ) ص(بعثة النيب حممد 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ (لعنه اهللا   (٧٦:صّ ) (َقاَل أَنَا َخيـْ

، وال ) فالقرض افضل من الصدقة ( عوا املعروف بينكم فاتقوا اهللا ودعوا الربا ولكم رؤوس أموالكم ، وال تضي
تنشروا الفساد االقتصادي يف أسواق املسلمني حبجة أن الفقهاء احلوا هذه املعامالت الربوية فحكم اهللا فيها 

با ال الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّ : ( ودعوا الربا ، قال تعاىل ) ع(هو احلرمة ، فأطيعوا اهللا وأطيعوا اإلمام املهدي 
َا اْلبَـْيعُ   ِمْثُل الرِّبا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا ِإمنَّ



 ٤٣     الصواعق احلقانية للرد على خطابات مدعي اليمانية/  خطابات أمحد احلسن 
 

َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَىل اللَِّه َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم َوَحرََّم الرِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفانـْتَـَهى فـََلُه َما 
 (٢٧٥:البقرة) (ِفيَها َخاِلُدونَ 

سيأيت زمان على أميت ال يبقى من القرآن إال رمسه وال من اإلسالم إال امسه يسمون به ) (ص(وقال رسول اهللا 
ن اهلدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب م

  ١٩٠ص ٥٢حبار األنوار ج) منهم خرجت الفتنة واليهم تعود 

بعالم واحد من علمائنا وفقهائنا يعمل  تأتيان  أتحداكانا : أقول 
 .بالربا 
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 انجليزية ترجمة مع - ق . هـ ١٤٢٩ محرم من العاشر بيان
  

  رحيمال الرمحن اهللا بسم
 

 أخرجت ملاذا (  تسليما وسلم واملهديني االئمة حممد وال حممد على اهللا وصلى العاملني رب هللا واحلمد
 يُقاتـَُلونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ ) السالم عليه البيت أهل صالة ختالف واليت املخرتعة الصلواة هذه من الزهراء السيدة
 َلوْ  وَ  اللَّهُ  َربـَُّنا يـَُقولُوا َأنْ  ِإالَّ  َحقٍّ  ِبَغْريِ  ِديارِِهمْ  ِمنْ  ُأْخرُِجوا الَِّذينَ  * َلَقِديرٌ  رِِهمْ َنصْ  َعلى اللَّهَ  ِإنَّ  وَ  ظُِلُموا بِأَنـَُّهمْ 

 وَ  اً َكِثري   اللَّهِ  اْسمُ  ِفيَها يُْذَكرُ  َمساِجدُ  وَ  َصَلواتٌ  وَ  بَِيعٌ  وَ  َصواِمعُ  َهلُدَِّمتْ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُهمْ  النَّاسَ  اللَّهِ  َدْفعُ  ال
  (٤٠-٣٩ احلج( ) َعزِيزٌ  َلَقِويٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ  يـَْنُصرُهُ  َمنْ  اللَّهُ  لَيَـْنُصَرنَّ 

 وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ومغار5ا االرض مشارق يف املؤمنون ايها
 شقيا باراج جيعلين مل الذي هللا واحلمد احد لظلم طالبا وال ظاملا وال طاغيا وال والبطرا اشرا خرجت ما واهللا

 وليس القلم رفع ( القلم رفعت وتعاىل سبحانه اهللا دين من الظاملون افسد ما وألصلح للحق ألشهد جئت
 اخلونه الضاللة علماء وجد فما اخلطاب وفصل احلكيمة والكلمة ) العربية اللغة تعلمت اين فمن القلم رفعت

 ملا باالحسان فقابلتهم العظيم والبهتان والتزوير واالفرتاء والشتم والسب اخلبيثة الكلمة اال حوزôم يف ردا
 مليئة خبيثة كلمات  سيسطرهم الذي التاريخ من ولو حياء او خجل دون عوراôم كشفوا  عمن نفسي عفت

  .واالفرتاء والبهتان الزور وقول باجلهل
  

بعالم  تأتيان  وأتحداكأين الكلمة الخبيثة في الحوزات : أقول 
خبيثة ولكن ديدنك االفتراء والكذب  بكلمةمن علماء الحوزة 

الذين يشهد لهم العالي  األجالء الحوزةوالبهتان واما علماء 
ال احد يعرفك حتى  أنتوالداني وكتبهم العلمية مألت الدنيا واما 

يسبك واما جهاد علماء الحوزة فحسب المقدمات التي من 
 فاإلمام خاللها يقوم الفقيه بالجهاد حتى ال يقع بالمفسدة النوعية

الخميني رضوان اهللا عليه قام بثورة وحده كان ال جيش عنده وال 
 أين فأنتبهدم عرش اكبر طاغوت  األموالسالح وال يمتلك حتى 
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جهادك ؟ لماذا ال تقوم بجهاد بدل ان تسب وتتهم علماء الحوزة 
الذي يقول عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم  األفاضل

  الرسل  أمناءانهم 

  :بسند صحيح الشيخ الكليني

عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن  
قال رسول اهللا صلى اهللا : أبي عبد اهللا عليه السالم قال 

الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا  أمناءالفقهاء : عليه وآله 
اتباع : وما دخولهم في الدنيا ؟ قال : قيل يا رسول اهللا 
   ١.ذلك فاحذروهم على دينكم  السلطان فإذا فعلوا

المراجع  أصحاب همضد األمريكان عندما جاهدو  جهادك فأين
الى هروب  أدتالحوزات بعملهم المنظم والتي  وأصحاب
فقط لم نسمع منك اال  وأنتواالنجليز من العراق  األمريكان

في قراءة القرآن الكريم وبتر  وأخطاءلغوية  أخطاءخطابات كلها 
كنت تذكرها وأين أنت يا احمد   أنتالتي  لةاألدوتدليس في 

اسماعيل في جهاد اليهود الم ترى ان حزب اهللا قاتلوا اليهود في 
لم  وأنتاليهود في الوحل  أنوف غواممر سنوات عديدة حتى 

نسمع منك اال خطابات ولم نر منك أي تحرك والمشكلة انك 
جالس في مكان مع مجموعتك فقط من خالل مواقع االنترنت 

متخاذل بل تعيب  أنت و جهاد تتكلم به فأيبالخطابات  أتيت
على المجاهدين بحجة انك تريد الجهاد أي انك تحارب 

                                                           
  ٤٦ص  -  ١ج  - الشيخ الكليني  - الكافي   ١
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المجاهدين باسم الجهاد ولذلك نحن متيقنين ان الشبهات تحوم 
  .حولك 

 
 ورد هلدم اخرى بعد مرة الطواغيت من اذنا5م فوجهوا احلراب اال احلكيمة الكلمة على للرد وجدوا وما

 ومالذا معينا الصرب ووجدنا نلجه كهف  واوسع به نتحصن حصن خري اهللا فوجدنا املؤمنني واعتقال عبادتنا
  .به نلوذ

  

مع الصبر ام مع الجهاد اخبرنا عن  أنتحرنا معك هل : اقول 
من  أنت وأينحالك اذا مع الصبر لماذا تنتقد مع يقول بالصبر 

مريكان واالنجليز في الجهاد ممكن تقول لنا ماذا فعلت مع اال
العراق ممكن تقول ماذا فعلت من القاعدة في العراق عندما 

نرى الحكومة العراقية الحقت فاعلي  وإنماهدموا قبة العسكريين 
ماذا فعلت يا احمد  فأنت وأعدمتهمالقبض عليهم  وألقتالجريمة 

  .اسماعيل لماذا ال تحارب القاعدة بالعراق ؟ 
  

 وجور ظلم من اعتادوا ما اىل وعادوا أذيتنا يف اإلمعان إال الظاملون فأىب   لنام لقطاا ترك لو هيهات ولكن 
 او السلة اثنتني بني املرة هذه وركزوا بالذات احلرم االشهر ويف املؤمنني وتعذيب وسجن وتقتيل وحرق وهدم
   . واملؤمنون سولهور  ذلك لنا اهللا يأىب الذلة منا هيهات الذلة منا هيهات الذلة منا وهيهات الذلة

  

 وأينقتل وسجن وتعذيب المؤمنين ممكن تقول لنا  أين: أقول 
من نصرة المؤمنين ال نريد تخاذلك من خالل الخطابات انما  أنت

ومن معك وخصوصا  أنتالسالح  تأخذنريد من خالل جهادك ان 
حرمة بيع السالم  وأينانك تدعي في ظهورك سيحرم بيع السالح 
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من اكثر  وأنتجهادك  وأيناليماني وقد ظهرت يا من تدعي انك 
  .من تسعة سنين ظهرت كما تدعي ؟ 

  
 قد فنار . طمسه الظاملون يريد الذي احلق االهلي والدين والعقيدة النفس عن دفاع اال اليوم قيامنا فما

 بنارهم وسيحرتقون راملؤز  املوعود العزيز بنصره اهللا يأتينا حىت املرة هذه نطفئها لن اججوها قد وفتنة اوقدوها
 حممد ال ظلموا الذين وسيعلم املبطلون هنالك وسيخسر عبيطا دما وسيحلبوkا اهللا انشاء بفتنتهم ويهلكون

   .للمتقني والعاقبة ينقلبون منقلب اي
  

 من خالل خطابات في الإقيامك واهللا لم نرى قيام  أين: أقول 
ت ال ترتقي وهي خطابا ومبنىاألنترنت وبخطابات متهالكة معنا 

  .رجل له بالغة وبيان وعلم  ألدنى
 

 كما  احلرية خيتار ان والطاغوت االحتالل عمالء اخلونة الضاللة علماء جنده من كل  اىل نصيحة واوجه
 متر الفرص فإن احلسني جيش اىل احلق جيش اىل االهلي الغضب جيش اىل ينتقل وان الرياحي احلر اختارها

 وفرصة )ع( واملرسلني واالنبياء )ص( حممد وال حممد ينصر ان يريد من لكل فرصة هي وهذه السحاب مر
   .وتعاىل سبحانه اهللا ينصر ان يريد من لكل

  

واهللا ال نعرف وليس  إليهمقر هذا الجيش حتى ننظم  أين: أقول 
لدينا علم بذلك الجيش اال خطابات في االنترنت هل الجيش 

ش االمام الحسين الذي جي أينموجود في االنترنت واهللا ال نعرف 
تدعي حتى ننظم فيه ونكون مثل الحر بن يزيد الرياحي النه  أنت

 فأرجوكجيش الحسين عليه السالم وكان مكشوفا  أينالحر يعرف 
  . إليهجيشك حتى ننظم  أينال تحملنا ماال طاقة لنا به وقل لنا 
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 عذاب من نفسه وينجي اجلنة خيتار عاقل من هل ينصرنا ناصر من هل املهدي االمام ينصر ناصر من فهل

   اجلحيم
  

جيشك حتى ننصرك واهللا ال  وأينتجلس  وأين أنت أين: اقول 
 وأسماءوهمية  وبأسماءاال باالنترنت  أصحابكنعرف احد من 

لمعرفات وهمية وغير مفهومة وغربية وليست عربية فهل يعقل 
جع مشبوهة لتحاربوا المرا أجندةهكذا الناس تنصركم ام عندكم 

االسالم ولذلك نراكم  وأعداءاهللا  أعداءالذين هم شوكة في حلوق 
 األجالءباستمرار تحاربون المراجع وتسبون المراجع والعلماء 

  .لخدمة االسالم  أعمارهمالذين افنوا 
 

 ونعم اهللا وحسبنا قدير شيء كل  على وهو واالرض السماوات فطر الذي على توكلنا وحده هللا واحلمد
 وَ  ِإمياناً  َفزاَدُهمْ  فَاْخَشْوُهمْ  َلُكمْ  َمجَُعوا َقدْ  النَّاسَ  ِإنَّ  النَّاسُ  َهلُمُ  قالَ  الَِّذينَ  )النصري ونعم املوىل نعم فهو الوكيل

 اللَّهُ  وَ  اللَّهِ  ِرْضوانَ  بَـُعوااتـَّ  وَ  ُسوءٌ  َميَْسْسُهمْ  ملَْ  َفْضلٍ  وَ  اللَّهِ  ِمنَ  بِِنْعَمةٍ  فَانـَْقَلُبوا * اْلوَِكيلُ  نِْعمَ  وَ  اللَّهُ  َحْسبـَُنا قاُلوا
  (َعِظيمٍ  َفْضلٍ  ُذو

  احلسن امحد
  (ع( املهدي االمام ورسول وصي
  ق . هـ ١٤٢٩ / احلرام حمرم

  
ال واهللا ليس وصي ورسول االمام المهدي انما انت رجل مشبوه 

  .تحوم عليك الشبهات 
  .هـ ١٤٣٣خلون من جمادي لسنة  ١٧تم الرد على هذا الخطاب في 
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 فئته حسب كل  الدينية الرموز مخاطبة وفيه الفئات بيان

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني مالك امللك جمري الفلك مسخر الرياح فالق اإلصباح ديّان الدين رب العاملني احلمد 
 . غمراôا هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكاkا وترجف األرض وعّمارها ومتوج البحار ومن يسبح يف

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها املتقدم 
هذا املقطع مستقطع من دعاء االفتتاح وكانه يريد ان ( . الحقهلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم 

 . ) سوهذا نوع من انواع التلبيس على النا ينسبه اىل نفسه

 (ْشرِِكنيَ ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَىل اللَِّه َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِين َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلمُ )

  (١٠٨:يوسف)

. واىل الذين يدعون إىل سبيل ر5م باحلكمة واملوعظة احلسنة . إىل الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه 
واىل الذين ال يكذبون مبا مل . واىل كل منصف وباحث عن احلقيقة . الذين يعرفون احلق فيتبعون أهله واىل 

 .) مجلة ركيكة وغري مفهومة كان كاتبها يتكلم بغري لسان العربية ( ... حييطوا بعلمه

ة يف القرآن للمناظر ) ع(لقد دعوت مجع من العلماء يف الصحف السابقة الصادرة من أنصار اإلمام املهدي 
الكرمي ، أو مساع ما جئت به من تفسري للقرآن الكرمي ، حىت يتبينوا هل هو من ممكن التحصيل أم انه علم 

بل اصدر بعض . فلم يستجب لتلك الدعوة أحد منهم ) . ع(خاص بأهل بيت العصمة أو من اتصل 5م 
يوجد دليل نقلي أو عقلي ُجيّوز تكذيب العلماء فتوى بتكذيبيي من دون أن يسمعوا شيئًا مين ، مع انه ال 

الغيبة ( و ) الغيبة للنعماين ( ومن أراد البيان والتفصيل فلرياجع ) ع(من يدعي االتصال باإلمام املهدي 
موسوعة ( و ) وبشارة اإلسالم للسيد مصطفى الكاظمي ( و ) وإكمال الدين للصدوق ( و ) للطوسي 

وكل هذه الكتب من الطبقة األوىل يف وثاقة النقل ) الصدر  اإلمام املهدي للسيد حممد حممد صادق
يف زمن الغيبة ) ع(تؤكد إمكان رؤية اإلمام املهدي ) ع(والتحقيق وكلها تنقل روايات عن أهل البيت 

 . الكربى وتؤكد على جميء ممهدون لإلمام أرواحنا ملقدمه الفداء يوطئون له سلطانه

، وال نقول إال كما قال اإلمام ) ع(رى علينا سنن األنبياء واملرسلني وعلى كل حال ، فاحلمد هللا الذي أج
  . فان وقع الكالم اشد من رشق السهام)) . اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حىت ترضى ) : (( ع(احلسني 
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عقلية انه ال يمكن قبول دعوى من يدعي  أدلةهناك :  أوال: أقول 
غير غيبي كما  بأمرالغيب  اال وان يأتي ما يثبت تالغيبياباالتصال 
 أتىفرسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم عندما  األنبياءهو حال 

ان نتحقق بدعوى  أمرنابالرسالة بمعجزة واهللا  إتيانهبالرسالة اثبت 
تدعي لوجب  أنتالغيبي واال لو كان بالنقل كما  األمرمن يدعي 

ناس تصدقه تصديق مسيلمة النه هو القائل انا نبي لكان واجب ال
بمعجزة تدل على انه هو نبي  يأتيولكن العقل يقول يجب ان 

وانت كذلك تدعي انك تتصل باالمام وانك صاحب راية االمام 
انه راية نفاق وكذب تباعا وانت تريد المناظرة وانا  سأبينوكما 

مضامينها متهالكة ومن الناحية  كلشخصيا سمعت خطاباتك  
البالغية تنصب  الفاعل وترفع  العلمية متهالكة ومن الناحية

المنصوب وتجر الفاعل وهكذا ونحن عندما نقرأ خطب اهل 
البيت كالسيدة زينب عليها السالم والسيدة رقية عليها السالم 
واالمام زين العابدين مما تنبهر العقول من بالغتها ومضامين 
خطاباتهم بينما نرى خطاباتك تشمئز منها القلوب وتستقطع من 

علم تمتلك وان سلمنا جدال  فأياهل البيت  أئمة وأقوال ةاألدعي
تعيش  وأين أنتانك صادق تريد ذلك وليس للمراوغة فنقول من 

تريد ان تناقش وتحاور فال نرى لكم  وأينوما اسمك الحقيقي 
حقيقة اال في االنترنت وراء اسماء وهمية التي تسمى نك نيم فهل 

  المعروفين ؟ الءاألجهذه هي طريقتك لتناظر العلماء 

قلت ألبي : عن أبي بصير ، قال واالمام والحجة يعرف بالمعجزة ف
ألي علة أعطى اهللا عز وجل أنبياءه :  -عليه السالم  -عبد اهللا 
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ليكون دليال على صدق من : ورسله وأعطاكم المعجزة ؟ فقال 
إال أنبياءه ورسله وحججه  أتى به ، والمعجزة عالمة هللا ال يعطيها

 ].من كذب الكاذب [ به صدق الصادق  ليعرف
وبنيه األئمة  -عليه السالم  - وهو في األئمة االثني عشر علي 

السيد هاشم  -مدينة المعاجز  . -عليهم السالم  -األحد عشر 
الفصول المهمة في أصول األئمة -  ٤٢ص  - ١ج  -البحراني 

  . ٣٨٦ص  - ١ج  -الحر العاملي  -
  .ق مدعاك  فأين معجزتك لتثبت بها صد

السفراء  ظيفةو كان كان مقصودك باالتصال المستمر أي  : ثانيا 
النقلية على تكذبك وان كان  األدلةفهناك العديد من  األربعة

مقصودك الرؤية كما حصل لبعض العلماء فذلك صحيح ولكن 
تدعي انك وصي االمام المهدي وانت المهدي والروايات ترد  أنت

 أتيت أيني وال اعرف من عليك خصوصا تدعي انك الوص
 أئمةوخصوصا كل إدعاءاتك كذبوك فيها  ضبالوصاية بدليل ناه

  أهل البيت فعلى سبيل المثال انك تدعي انك الثالث عشر  

  :يقول المعصوم عليه السالم
فإن اليهود والنصارى : وأما غيبة عيسى عليه السالم  

ما و : " اتفقت على أنه قتل فكذبهم اهللا جل ذكره بقوله 
، كذلك غيبة القائم " قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 

فإن األمة ستنكرها لطولها ، فمن قائل يهذي بأنه لم يلد ، 
، وقائل  إنه يتعدى إلى ثالثة عشر وصاعدا  :وقائل يقول 
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إن روح القائم ينطق في هيكل : يعصي اهللا عز وجل بقوله 
  ١.غيره 

المثال تدعي قبل  ام اصدق المعصوم وعلى سبيل أصدقكفهل 
  :ظهور القائم فهي ملعونة 

بيعة قبل ظهور القائم يا مفضل كل : فقال عليه السالم " 
عليه السالم فبيعته كفر ونفاق وخديعة ، لعن اهللا المبايع 

   ٢"لها والمبايع له 
ال تجيد قراءة القرآن الكريم وتقرأ القرآن بشكل  أنت: ثالثا 
تعلم قراءة  أواللقرآن الكريم فكيف تريد ان تتحدى في ا خاطئ

  .القرآن الكريم ثم تحدى اآلخرين بالقرآن الكريم 
 

أما اآلن فأين ُأكرر الدعوة إىل بعض مراجع التقليد ، للمناظرة يف القرآن الكرمي إلثبات أن ما عندي من علم 
تج وال عذر ملعتذر حىت ال تبقى حجة حمل) . ع(وأين مرسل من اإلمام ) ع(يف القرآن هو من اإلمام املهدي 

أُناشد العلماء ورجال . ومن اجل احلرص على هداية هذه األمة اليت ظُلمت وُأستضعفت على مر العصور 
الدين واملؤمنني والناس كافة ، بأن يساعدوا على االستجابة لدعوة املناظرة ، حىت ال يكون اجلميع مشمولني 

بـُْتْم ِبآياِيت وَملَْ حتُِيطُوا 5َِا ِعْلماً أَمَّاَذا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن َحىتَّ ِإَذا َجاُءوا َقاَل َأكَ ( بقوله تعاىل    (٨٤:النمل) (ذَّ

  

من الواجب ان  أليسوكيف يناظروك  أنتومن  أنت أين: أقول 
تخرج جهارا نهارا لتطلب منهم المناظرة واما انك تريد ان تناظرهم 

 األساليبين هذه من وراء االنترنت باسم مبهم وانا لك من الناصح
هناك الكثيرين قبلك تحدوا من وراء الكواليس  وباتت مكشوفة 

                                                           
    ٣٥٥ – ٣٥٤ص  - الشيخ الصدوق  - كمال الدين وتمام النعمة  ١
  . ٨ – ٧ص  -  ٥٣ج  - العالمة المجلسي  - بحار األنوار   ٢
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اخرج للناس واطلب المناظرة حتى تثبت للناس انك ليس  فأنت
ان تخرج للعلن وتطلب المناظرة النه بمجرد  أتحداكبكاذب وانا 

اهل البيت  أحاديثان تخرج للناس ويعرفونك ويفضحوك كما ان 
  .أهل البيت عليهم السالم  كشفت انك تكذب على

 

ونسأل اهللا تعاىل أن يوفق املؤمنني للتشرف . أعاذنا اهللا وإياكم أن نكون من املكذبني بآيات اهللا تعاىل 
  . انه مسيع جميب) ع(خبدمة اإلمام املهدي 

  

قد ذكرت الروايات في ردي على اكثر من خطاب انك : أقول 
بيت قالوا عنك هذا اال لااهل  أئمةتكذب وليس انا القائل انما 

حيث لعنوا كل من يدعيها قبل االمام المهدي  باألئمةانك تطعن 
عليه السالم وان المارق هو الذي يدعي انه الثالث عشر اال انك 

  .تنكر على اهل البيت وتكذبهم 
 

 -: وهذه الدعوة موجهة إىل ثالث فئات من العلماء

والسيد . لسيد املرعشي نيابة عن السيد السيستاين بتخويل خمتوم السيد علي السيستاين ، أو ا: الفئة األوىل 
وشروط املناظرة مع هؤالء العلماء الثالثة ، أن تكون . والشيخ حممد إسحاق الفياض . حممد سعيد احلكيم 

املناظرة على رؤوس األشهاد وللناس كافة ويف مكان عام ، وإذا انتهت املناظرة مع أحدهم إىل تكذيب 
لِيَـْهِلَك َمْن ( ، فعلى املكذب أن يباهل رسول اإلمام يف نفس املكان وأمام الناس كافة ) ع(مام رسول اإل

  (٤٢من اآلية: ألنفال) (َهَلَك َعْن بـَيـَِّنٍة َوَحيَْىي َمْن َحيَّ َعْن بـَيـَِّنٍة َوِإنَّ اللََّه َلَسِميٌع َعِليٌم 
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لسيد جيد اقتراح لطيف وانت تريد كتاب مختوم من ا: أقول 
منك ان  ديريكذلك   يالسيستانانه ممثل له والسيد  يالسيستان

بكتاب مختوم من االمام المهدي عليه  وتأتي المألتخرج امام 
السالم مدعوم بمعجزة حتى يصدقوك اما من خلف موقع في 

ونحن ننتظرك ان تخرج للمأل حتى يتفاعل  ؟االنترنت فكيف هذا 
دالة على  األدلةوصا معك الناس وثبت انك ليس بكاذب وخص

وكذبك في االحاديث يدل على انك  لألحاديثانك تكذب وبترك 
  .تكذب فاثبت خالف ذلك 

 

 . السيد كمال احليدري ، والسيد حممد تقي مدرسي ، والسيد كاظم احلائري: الفئة الثانية 

يتناظروا مع الشيخ ناظم  وشروط املناظرة مع هؤالء العلماء ، إضافة إىل الشروط السابقة للفئة األوىل ، أن
العقيلي من اجل إثبات اصل الدعوة ومعرفة تفاصيلها ، مث بعد ذلك إذا أرادوا أن يتناظروا معي يف علم 

  . واحلمد هللا وحده. التفسري ، فأنا مستعد لذلك بقوة اهللا وارحب 5م 

  

ن نريد ان تخرج علنا للناس وتعرف الناس على حون: أقول 
هم علنا ان الشيخ ناظم العقيلي يمثلك شخصيتك ومن ثم تخبر 

وما يدريني لعل الشيخ ناظم العقيلي هو نفسه المدعو احمد 
اسماعيل اليماني ويريد ان يستغل الناس ونحن ننتظر منك ان 
تخرج للناس وتقول انا اليماني وهذا الشيخ العقيلي يمثلني ودون 

  .ذلك فكل ما تدعيه ليس فيه أي اعتبار 
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الشيخ قاسم الطائي والشيخ حممد اليعقويب والسيد حممد رضا السيستاين ، وهؤالء تكون :  الفئة الثالثة
مع كل . مناظرôم مع الشيخ ناظم العقيلي ، من اجل إثبات صدق الدعوة واإلجابة على تفاصيلها فقط 

  .  الشروط السابقة للفئة األوىل ، ماعدا املباهلة 

َا أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد  ) َوَأْن أَتْـُلَو * َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمَني ِإمنَّ
َا أَنَا ِمَن اْلُمْنِذرِيَن  َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فـَُقْل ِإمنَّ ُد لِلَِّه َسُريِيُكْم آيَاتِِه َوُقِل احلَْمْ * اْلُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدى َفِإمنَّ

 .(٩٣-٩١النمل) (فـَتَـْعرُِفونـََها َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن 

  .بقية آل حممد عليهم السالم 

  

إىل الناس أمجعني املؤيد جبربائيل  (عليه السالم(الركن الشديد امحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 
 باسرافيل ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم النجف األشرفاملسدد مبيكائيل املنصور 

  هـ ق ١٤٢٤/ شوال  / 17

  

بالنجف وانت وصي االمام المهدي لماذا ال  أنتإذا : أقول 
ستاني يتخرج بالنجف بنفسك وتطلب المناظرة ومنزل السيد الس

  .اهللا يحفظه قريب منك حتى ترفع الشبهات التي تحوم حولك 

 .م ٢٠١٢\٥\٧هـ  الموافق ١٤٣٣خلون جمادى اآلخر  ١٦ا الخطاب تم الرد على هذ
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 الحق صاحب لمعرفة واليهودية والمسيحية اإلسالم الثالثة األديان علماء دعوة المباهلة بيان
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  

 واللعنة   واملرسلني ءاألنبيا وعلى   واملهديني األئمة حممد وال حممد على اهللا وصلى   العاملني رب هللا واحلمد
  . الدين يوم قيام إىل شرائعهم خمريب على الدائمة

  
وخصوصا على من  األنبياءنعم ولعنة اهللا على مخربي دعوة : أقول 

يكذب على أهل البيت ويدعي أنه وصي االمام المهدي ويتالعب 
  .باالدلة 

  
 زمان كل  يف واحد الناس على اهللا حجة إن كما    يتعدد أن ميكن وال   زمان كل  يف واحد احلق اإلهلي الدين

  . يتعدد أن ميكن وال  
  

تقول  ألنكإذن من هو االمام أنت أم اإلمام المهدي عليه السالم 
أن اإلمام ال يتعدد وتقول أن الحجة واحد ال يتعدد فمن هو 

  .سقطاتك  إحدىام االمام المهدي وهذه  أنتالحجة هل 

  

 إىل ينقسم دين وكل   واليهودية واملسيحية اإلسالم هي األرض هذه على اإلهلية األديان الزمان هذا ويف
  . طوائف

 كل  ويف الثالث اإلهلية والديانات الطوائف علماء كبار  أدعو   ربه يدي بني املستكني املسكني العبد وأنا
 َفَمنْ ( : الكاذبني على اهللا لعنة فنجعل اهللا إىل نبتهل أن وهي   احلق صاحب ملعرفة للمباهلة األرض
 َوأَنـُْفَسَنا َوِنَساءَُكمْ  َوِنَساَءنَا َوأَبـَْناءَُكمْ  أَبـَْناَءنَا َنْدعُ  تـََعاَلْوا فـَُقلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  ِفيهِ  َحاجَّكَ 

 فليعلموا لدعويت يستجيبوا مل انف )٦١:عمران آل( )اْلَكاِذِبنيَ  َعَلى اللَّهِ  َلْعَنتَ  فـََنْجَعلْ  نـَْبَتِهلْ  مثَُّ  َوأَنـُْفَسُكمْ 



 ٥٧     الصواعق احلقانية للرد على خطابات مدعي اليمانية/  خطابات أمحد احلسن 
 

 أهل على يصبوkا اهللا مالئكة بدء اليت واملثالت بالعذاب اهللا وسيبيدهم   مبني ضالل يف يتبعهم ومن أkم
 إهلية رسالة وجود بعد إال العذاب ينزل ال واهللا   األرض هذه يف مواضع على العذاب نزل فقد   األرض

َا َضلَّ  َوَمنْ  لِنَـْفِسهِ  يـَْهَتِدي افَِإمنََّ  اْهَتَدى َمنِ  ( األرض على  ُكنَّا  َوَما ُأْخَرى ِوْزرَ  َوازَِرةٌ  َتزِرُ  َوال َعَليـَْها َيِضلُّ  َفِإمنَّ
ِبنيَ  َعثَ  َحىتَّ  ُمَعذِّ   )١٥:اإلسراء( )َرُسوالً  نـَبـْ

    
 إتياننعرف ان اهللا عز وجل ال ينزل العذاب اال بعد : أقول   

نباهلك وانا العبد الفقير الذي  الحجة ولكن نريد ان نعرف كيف
الى بيان حقيقة ادعائكم اقبل المباهلة معك واسمي معروف  سعى

وشخصي معروف ولدي الكثير من المؤلفات ما تفوق الخمسة 
التي  واألدلةباهلك ان دعوتك باطلة أمؤلفا  ومستعد ان  واألربعون

ص وطريقة بترك للنصوص وتحريفك للنصو  أنتذكرتها انا وذكرتها 
نسبت الى رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم  أنتمن قبيل ما 

وعندما رجعنا أنت حتى تثبت للناس انك " قال شابا " انه تقول 
الرسول صلى اهللا عليه  ذكرته رأينا انه أنتلنفس المصدر الذي 

ولم يقل شابا ومن هنا انك مدعي " قال شيئا " وآله وسلم 
موافقتي  أعلنومن هنا ة األدليها وادعائك باطل وهذه ما دلت عل

غير صادق وادعائك باطال  وأنت اأمر على مباهلتك انك مدعي 
المأل ونتباهل   أماموانتظر منك اإلجابة حتى نتفق على فضائية 

واعلم انك اذا لم تقبل دعوتي للمباهلة فانك كذاب وتكذب على 
الناس ودعوتك باطلة والوقت لم يفوتك فتستطيع ان ترجع عن 

  .الالتك وتعلن توبتك من جديد ض
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فأنا جاهز للمباهلة فإن رفضت المباهلة فتكون كذاب أشر وليس 
الكتاب في النت فأنتظر  إنزالبإمام وسأمهلك شهرا من تاريخ 

 .المباهلة حتى يتبين الصادق من الكاذب 
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 الكافر صدام قبل من تنجيسه ىعل العلماء سكوت وحول الكريم القرآن بكرامة المطالبة حول بيان

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

 َلْو أَنْـَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه َخاِشعًا ُمَتَصدِّعًا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوتِْلَك اْألَْمَثالُ  ) واحلمد هللا رب العاملني
ُروَن   ( ٢١:احلشر) ( َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـََفكَّ

أين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا عز وجل ( الذي قال ) ص(والثناء والصالة على الرسول األعظم حممد 
حبل ممدود من السماء إىل األرض، و عرتيت أهل بييت وان اللطيف اخلبري اخربين أkما لن يفرتقا حىت يردا 

يف القرآن ) ص(بئس اخلالفة خلفتم رسول اهللا أيها املسلمني ) علّي احلوض، فأنظروين مبا ختلفوين فيهما
و ) ص(الكرمي وهو خري ما أنزل اهللا من الكتب إىل أهل األرض أفيأيت رجس ملعون على لسان رسول اهللا 

انه الكاهن الساحر اجلبار العنيد شر األولني و اآلخرين وانه ال ) ع(ويصفه أمري املؤمنني ) ع(أهل بيته 
ام لعنه اهللا وأخزاه يف الدنيا واآلخرة فيهني القرآن الكرمي وينجسه من الباء إىل يكون إال ابن بغي وهو صد

السني تقربًا إىل الشيطان الرجيم لعنه اهللا مث ال يفزع منكم عامل وال جاهل لنصرة القرآن ولو بكلمة واالنتقام 
الشجاع اين كنت ملاذا مل  انت(  ممن أهانه وجنسه بدمه اخلبيث وهو صدام لعنه اهللا فباألمس أجلمكم اخلوف

فمما سكوتكم اليوم أين املطالبني بإعادة كرامة القرآن أين املطالبني   ) ؟ تعارض صدام املقبور مع الشياطني
بالقصاص ممن ارتد عن اإلسالم على رؤوس األشهاد و أهان القران وجنسه واملطالبني بالقصاص ممن أعان 

  !اذا هذه الغفلة واإلعراض عن القرآن وكأنه ال يعنيكم بشيء ؟على ذلك أو رضي بقوله وفعله اخلبيث مل

  

كنت في زمن صدام الملعون لم تقم عليه   أين أنت: أقول 
 أليساليوم لتقيم على مهين القرآن الكريم  أين وأنتالقصاص 

االمام المفترض الطاعة واالمام المفترض الطاعة  أنتتدعي انك 
العوام وغير المعصومين  لىإهو الذي يقيم القصاص وليس اللجوء 

القصاص هل امير المؤمنين عليه السالم هو كان يقيم  إلقامة
القصاص ام يطلب من العوام وغير المعصومين ان يقيم القصاص 



 ٦٠     الصواعق احلقانية للرد على خطابات مدعي اليمانية/  خطابات أمحد احلسن 
 

وبما انك تدعي انك وصي االمام المهدي عليه السالم فهلم 
القصاص على المسيء للقرآن الكريم حتى تثبت صدق  إلقامة

  .بهات التي تحوم حولك مدعاك وترفع الش

 

أتعلمون ملاذا ألنه من أحب شيئًا أعشى بصره فهو ال يرى غريه وقد ركنتم إىل الدنيا و أحببتموها حبًا مجا 
وال ترون اهللا ) ع(فانتم ال ترون إال الدنيا وزخرفها وعبيدها ال ترون القرآن و ال ترون حممد وال حممد 

و كتابه يف أرضه خري ما أُنزل من السماء إىل األرض لقد اهتز سبحانه وتعاىل وقد اعتدي على عرضه وه
و ) ع(و األئمة ) ع(وفاطمة ) ع(وعلي )ص(عرش اهللا وضجت املالئكة يف السماوات وبكى حممد 

 ملا جنس هذا اخلبيث صدام لعنه اهللا القران الكرمي) ع(األنبياء واملرسلني 

  .، أقول أن صدام لعنه اهللا قتل القرآن)ع(بن علي  وإذا صح أن يقال أن يزيد لعنه اهللا قتل احلسني

  

بصرك غير مغشي عليه فعليك ان تدافع عن  أنتوهل : اقول 
وال تجلس وراء االنترنت وتنادي من يحمي ويدافع  اآلنالقرآن 

االمام فاثبت ذلك  يعن القرآن الم تدعي انك ظهرت وانك وص
  .رآن تهاونت في نصرة الق ألنكواال تحل عليك اللعنة 

  

ألن قتل جسم اإلنسان يتم بسفك دمه وقتل الطهارة بالنجاسة والقران هو القدس والطهارة وجناسة الدم ال 
أما من مسلم حيب يف القرآن ويعادي يف القرآن أما . أما من مسلم يرفع شعاره القرآن. خيتلف فيها املسلمون

َوَمْن .( أين أولياء اهللا سبحانه وتعاىل) ع(هدي أين أولياء القرآن أين أولياء امل. من مسلم ينتصر للقرآن
  (٣٣:فصلت) (َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن َدَعا ِإَىل اللَِّه َوَعِمَل َصاِحلاً َوقَاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
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الذي يدعي هو وصي  وأينالذي يدعي هو اليماني  وأين: أقول 
س هذا يلأيم المهدي الم يحن الوقت للدفاع عن القرآن الكر 

  تخاذل منك ؟
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 (ع( اإلمام رسول لمكذب اإلفحام كتاب  تقديم

  

 وسيصدر هذا الكتاب قريباً / للشيخ ناظم العقيلي ) ) ع(اإلفحام ملكذب رسول اإلمام ) تقدمي كتاب
 كتب التقدمي السيد امحد احلسن

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 . سالم على اشرف اخللق أمجعني حممد واله الطيبني الطاهريناحلمد هللا رب العاملني والصالة وال

 )الرئى وليس الرؤيات (  حيتجون على الناس بالقرآن والروايات والرؤيات) ع(كان اتباع أهل البيت 
... و ... بكتاب اهللا حمكمه ومتشا5ه و ) ع(واالخبارات الغيبية وشفاء املرضى بإذن اهللا وسريôم وعلمهم 

وأحقيتهم وان الوصية فيهم فريدهم املعاندون هذا ليس دليل وهذا ليس ) ع(ات إمامة أهل البيت إلثب... و 
 . حبجة

كمصيبتنا باألمس مع الناس فالقرآن ومعرفة ) ع(ومصيبتنا عادت اليوم مع من يّدعون اتباع أهل البيت 
!!! ليست حجة ) ص(ووصية رسول اهللا !!! حمكمه و متشا5ه وناسخه ومنسوخه ليس حجة عند هؤالء 

) ع(، ومئات بل آالف الرؤيات باملعصومني !!! ليست حجة ) ع(والنصوص الصحيحة عن أهل البيت 
، والكشف والشهود عند أولياء اهللا ليس !!! عند أناس متفرقني تنص على إن احلق هاهنا ليست حجة 

، واملباهلة ليست !!! سحر ، واملعجزة ليست حجة بل !!! ، واالخبارات الغيبية ليست حجة !!! حجة 
ومل يبق إال العذاب ولآلن يقولون مل يأت ) ع(جئت بكل ما جاء به األنبياء واملرسلني ... و... و!!! حجة 

 بدليل ومل يأت حبجة

فمع هؤالء ال يبقى إال العذاب حجة وال تبقى إال نار جهنم اليت سيصلوkا حجة وعندها سيخاطبهم 
ُتْم ال تـُْبِصُرونَ أََفِسحْ : (سبحانه وتعاىل    . (١٥:الطور) (ٌر َهَذا أَْم أَنـْ

  

كل ما تدعيه عار عن الصحة فان كل ما قلته حجة ولكن : أقول 
نحن ال نقبل ان يكون رجل مجهول تحوم عليه الشبهات انه هو 
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انه هو وصي االمام المهدي بالصدق ه ئادعاالحجة فعليه ان يثبت 
كلمات الواردة العب بوليس بالكذب والبتر والتدليس والتال
" يقول خليفة المهدي "بالنصوص ليثبت انه هو الوصي مثال 

خليفة اهللا " وعندما رجعنا الى المصدر الذي اخذ هو منه فرأينا 
وعندما رجعنا الى " ومن البصرة احمد " ومثال يقول " المهدي 

وهكذا فلذلك نريد "  ومن البصرة أحمد بن مليح " المصدر رأينا 
بمعجزة تدل على صدق مدعاه حتى  ويأتيالمأل  أماملنا ج ان يخر 

  .يرفع الشبهات التي تحوم حوله 

فأين هي ودون  األنبياءبكل معجزات  أتيتتدعي انك  أنتثم 
 .خرط القتاد وكذب وتالعب على البسطاء  إثباتها

لسؤال سأله فيه قرأت هذا الكتاب وهو رد موفق للشيخ ناظم العقيلي على جواب السيد حممود احلسين 
َبْل  : (سائل عن هذه الدعوة احلقة فكذب السيد حممود احلسين هذه الدعوة يف طيات كالمه دومنا حجة 

بُوا ِمبَا ملَْ حيُِيطُوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأôِِْم تَْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فَاْنُظرْ  ) الظَّاِلِمنيَ   َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ َكذَّ
يف أصول الفقه ، وكأنه ال يعلم  - تومهها هو  - ، وطلب السيد حممود احلسين يف جوابه معجزة ) ٣٩:يونس(

إن أصول الفقه علم ظين ونظريات ظنية مستندة إىل قواعد وضعها كفرة اليونان وقالوا إkا بديهيات منطقية 
َلَعْمُرَك : ( ء اليونانيني عقالء ملا اعرضوا عن األنبياء ال خالف فيها بني العقالء ، وليت شعري لو كان هؤال

، ولو كان دين اهللا يصاب بعقول بين آدم الناقصة لصح استدالل ) ٧٢:احلجر) (ِإنـَُّهْم َلِفي َسْكَرôِِْم يـَْعَمُهونَ 
وا إkا كارل ماركس ومن أسس إلنكار وجود اهللا سبحانه وتعاىل ولكانوا معذورين ، فقد تبنوا قواعد ادع

  . بديهيات وأسسوا عليها نظريات أنكروا 5ا وجود اهللا سبحانه وتعاىل وضلوا وأضلوا 5ا نصف أهل األرض 

  

قواعد يونانية انما  األصولقبح اهللا الجهل من قال ان : أقول 
مستفادة من كلمات أهل البيت عليهم السالم مثل قاعد  األصول

والبراءة ومتى يكون  صالةاألوجريان " " ال تنقض الشك باليقين " 



 ٦٤     الصواعق احلقانية للرد على خطابات مدعي اليمانية/  خطابات أمحد احلسن 
 

يعرف ان الشيخ  وألماالشتغال ومتى تكون البراءة في العبادات 
اهللا مقامه الشريف له كتاب اسمه عدة  أعلىالطوسي شيخ الطائفة 

ال يعرف  إماممن  وأعجبهل اخذ ذلك من اليونان  األصولمن 
وهذا هو عين الجهل ولكن مع ذلك نريد منه  األصولما هو 

بمعجزة او انه يقرأ خطاباته  ويأتيرج على الفضائيات معجزة يخ
اهل  أئمةبالصيني امام المأل حيث كما جاء في الحديث عن 

  البيت الناطق باسم االمام سيتكلم بلسان كل قوم 

  في صحيحة زرارة 
سعد بن عبد اهللا ، عن محمد بن الحسين بن أبي " 

الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن هشام بن سالم ، 
ينادي : عن أبي عبد اهللا عليه السالم ، قال : عن زرارة 

خاص أو عام ؟ : مناد باسم القائم عليه السالم ، قلت 
فمن يخالف القائم : قلت . عام ، كل قوم بلسانهم : قال 

ال يدعهم إبليس : عليه السالم وقد نودي باسمه ؟ قال 
   ١.حتى ينادي في آخر الليل ويشكك الناس  

  
  ة واضحة المعنى قطعية الداللةوكذلك رواي

عليه  -قلت ألبي عبد اهللا : عن أبي بصير ، قال ف 
ألي علة أعطى اهللا عز وجل أنبياءه ورسله :  -السالم 

ليكون دليال على صدق من : وأعطاكم المعجزة ؟ فقال 
إال أنبياءه ورسله  أتى به ، والمعجزة عالمة هللا ال يعطيها

                                                           
  ١٣٠ – ١٢٩ص  - ابن بابويه القمي  -  اإلمامة والتبصرة  ١
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من كذب الكاذب [ وحججه ليعرف به صدق الصادق 
 -عليه السالم  -وهو في األئمة االثني عشر علي ].

  ١. -عليهم السالم  - وبنيه األئمة األحد عشر 
  

ال نريد اكثر من ان يخاطب الصينيين بلسانه بالصيني ومن خالل 
كما فعل هو في خطاباته الموجودة   األمرالصوت حتى نسهل له 

ي وبلسان مهرة اليمن على االنترنت نريد مثلها ولكن بالصين
وخصوصا هو يدعي انه اليماني فننتظر واال دعوته دعوة كذب 

  .وظالل وتثبت صحة الشبهات التي تحوم حوله 

  

واصل املشكلة إن اإلنسان مل يعرف نفسه فتكرب وجترب ، وظن إن ظل العقل الذي أودع فيه هو عقل تام 
ْنَساَن لََيْطَغى : (عقله فتوهم إن عقله معصوم أو انه يستطيع أن يعصم عقله ب ) َأْن َرآُه اْستـَْغَىن * َكالَّ ِإنَّ اْألِ

ووضع نظرية قال إkا احلق املبني والصراط ) كما ادعاها كفرة اليونان ( ، فتوهم بديهية ) ٧-٦:العلق(
َأْكثـََر َمْن ِيف َوِإْن ُتِطْع : (املستقيم ، ال خيالفها اال جاهل او جمنون الن اكثر الناس قبلوها ، واهللا يقول 

أَْم يـَُقوُلوَن : (ويقول ) ١١٦:األنعام) (اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصونَ 
األنبياء واألوصياء حبسب هؤالء جهلة ف) ٧٠:املؤمنون) (ِبِه ِجنٌَّة َبْل َجاَءُهْم بِاحلَْقِّ َوَأْكثـَُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ 

وجمانني ، حاشاهم من ذلك وصلوات اهللا عليهم فقد عاشوا غرباء بني الناس فليت شعري من ا＋نون ومن 
الغرباء هم ) ع(جمانني وعند أهل السماء األنبياء ) ع(العاقل ، فعند أهل األرض اkم هم العقالء واألنبياء 

مل يصدقه احد وليس وال (  مل يصدقه وال واحد )ذي الرس وليس ذو الرس (  العقالء ، فنيب اهللا ذو الرس
من أهل زمانه بل كذبوه بأمجعهم وحبسب   )واحد ولكن ال أعرف كيف إمام وال جييد ادين مراتب اللغة 

بياء نظرهم اkم هم العقالء العلماء وهذه هي آفة بين آدم اليت أردôم يف هاوية جهنم وجعلتهم حياربون األن

                                                           
 . ٤٢ص  - ١ج  -السيد هاشم البحراني  - مدينة المعاجز  ١
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) لعنه اهللا(واألوصياء على مدى العصور ويتهموkم باجلهل واجلنون وخمالفة العقالء كما أومههم الشيطان 
) ُمثَّ تـََولَّْوا َعْنُه َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم َجمُْنونٌ () ) ٣٦:الصافات) (َويـَُقوُلوَن أَِإنَّا َلَتارُِكو آِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر َجمُْنونٍ (بذلك 

َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ( ) ) ٣٩:الذريات) (فـَتَـَوىلَّ ِبرُْكِنِه َوَقاَل َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ () ) ١٤:الدخان(
بُوا َعْبَدنَا َوَقاُلوا جمَْ () ) ٥٢:الذريات) (ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ  َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قـَبـْ ُنوٌن َكذَّ

ْر َفَما أَْنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن َوال َجمُْنونٍ (، واهللا يقول ) ٩:القمر) (َواْزُدِجرَ  فرببكم من ) ٢٩:الطور) (َفَذكِّ
تريدون أن نصدق اهللا وسكان مساواته أم أهل األرض ،ال واهللا ال خنتار على تصديق اهللا سبحانه وتعاىل 

عدنا اهللا ورسوله ، فأهل األرض هم ا＋انني على كثرôم واألنبياء الغرباء هم شيء صدق اهللا ورسوله هذا ما و 
  . العقالء على قلتهم

  

نحن ال نقول عن أهل البيت اال انهم عباد اهللا مخلصون : أقول 
الصادق  باإلماممعصومون وليس كما تطعنون  وإنهمبفتح الثالثة 

ان المجنون  ونحن نقول" سهككم " وتقولون اخطأ باللغة بحديث 
يريد ان يتحدى العلماء في و الذي ال يعرف قراءة القرآن الكريم 

القرآن الكريم نقول المجنون الذي يصدق دعوى لرجل من خلف 
االنترنت فقط الن اسمه احمد والمهدي عليه السالم اسمه احمد 

استشهدت  أنتوعندما رجعنا الى اسمه حسب نفس الرواية التي 
 لاسماعياسمك احمد بن  وأنتن مليح بها انه اسمه احمد ب

تعترف انه ليس باسمك مليح والمجنون الذي يصدق انك  وأنت
بالمنام  أتاكابن االمام المهدي ولم تكن تعرف انك ابنه حتى 

كثير الكذب كما   إنسانابني والمجنون الذي يصدق  أنتوقال 
حتى  كوتدليسالبيت  وأهلالرسول  لكالمتبين من بترك وتغييرك 

انه هو المهدي من وراء  إنساناسمك فالمجنون الذي يصدق  في
 واألوصياء األنبياءمن غير ان يطلب بينة على المأل كل  نتتر ان
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فقط اثبت أنك وصي من  وأنتاثبتوا واليتهم بالمعاجز على المأل 
خالل قراءتك لخطاباتك بالصيني والياباني والهندي والمهري 

  . اإلثباتاليماني وننتظر 

 

ق وال أقول إال احلق إن ظل العقل الذي عند بين آدم ترد عليه أوهام الشياطني من األنس واجلن كما يرد واحل
عليه احلق من املالئكة والصاحلني فالبد لإلنسان من عاصم مييز به احلق ليتبعه فان كان نبيًا أو وصيًا كان 

لِيَـْعَلَم * وٍل َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرسُ (العاصم هو اهللا سبحانه وتعاىل 
، أما غري األنبياء ) ٢٨-٢٧:اجلـن) (َأْن َقْد أَبـَْلُغوا ِرَساالِت َر5ِِّْم َوَأَحاَط ِمبَا َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدداً 

، وال حيلة هلم إال اتباعهم واقتفاء آثارهم فان ) ع(واألوصياء فال عصمة هلم إال باألنبياء ) ع(واألوصياء 
َوُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ( ختبطوا العشواء وخاضوا يف اجلهاالت واألوهام ) ع(اعرضوا عنهم 

، وحيسبون جهاالôم وأوهامهم هي متام العقل والعلم والكمال وهي الشيطنة ) ١٠٤: الكهف)(ُصْنعاً 
) ) ١راجع الكايف ج(عن عقوهلم بأkا النكراء والشيطنة ) ع(هل والنقص ، وكما عرب اإلمام الصادق واجل

الن العقل ما عبد به الرمحن واكتسبت به اجلنان ، وال تكسب اجلنان وال يعبد الرمحن إال باتباع واقتفاء اثر 
ن إال نيب أو وصي وباتباعه واقتفاء صاحب العقل الكامل املعصوم من اهللا وهو حجة اهللا على خلقه وال يكو 

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَُّه َويـَْغِفْر َلُكْم ) (ع(آثاره تكمل العقول وتعصم بفضل اهللا وفضله 
اجلواهر من العلم واملعرفة  ، فهذا ظل العقل إن أودعه ابن آدم) ٣١:آل عمران) (ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

باهللا واحلق من اتباع حجة اهللا واقتفاء أثره ارتقى به يف ملكوت السماوات الست حىت يصل اىل متام العقل 
 . يف السماء السابعة الكلية فيكون من املقربني

 . سبحان اهللا إن وعد ريب كان مفعوال

الذين يطعمون أرواحهم ، واكثر الناس ال  ومع األسف كل الناس يعملون إلطعام أجسادهم وقليلون هم
يهتمون ملعرفة احلقيقة ويهتمون للدنيا وال نفسهم وقليلون هم الذين يهتمون ملعرفة احلقيقة واقل منهم الذين 

  . يعرفون احلقيقة واقل الذين يعملون للوصول للحقيقة وقليلون يصلون للحقيقة
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من  أجسادهم امإلطعاثبت لي انك ليس من الذين يسعون : أقول 
البيت عليهم السالم وانك ممن تطعم روحك  بأهل المتاجرةخالل 

وخصوصا ان الشبهات تحوم عليك ومتى كان االمام المهدي 
تابع لليهود والصهاينة وال نرى لك اثر اال  نتر انتيظهر من خالل 

 أرىمن خالل االنترنت الذي هو خاضع لليهود والنصارى وانا 
بالشريعة فاثبت خالف  المتاجرةمن خالل  جسدهانك ممن يطعم 

  .ذلك من خالل ظهورك بمعجزة 

 

قد وفق ) ع(العامل الفاضل والويل الناصح آلل حممد ) حفظه اهللا(وأسال اهللا أن يكون الشيخ ناظم العقيلي 
  . (ع(وأهل بيته األطهار ) ص(يف هذا الرد إلظهار احلق مستنداً إىل كتاب اهللا وسنة النيب الكرمي حممد 

اثبت صحة مدعاك حتى تثبت ان ناظم العقيلي  أول أنت: أقول 
ناظم العقيلي على المال في صدق  أناظرعالم وانا مستعد ان 

 إطعامباالدلة انها دعوى باطلة الهدف منها  ثبتسأدعوتك التي 
اهل البت التي  أئمة أحاديثجسدك وبيع روحك من خالل 

وتثبت خالف  تأتي من خاللها انك مدعي للباطل حتى ثبتسأ
 .مدعاي من خالل معجزة على المأل 

وأرجو من السيد حممود احلسين أن يسمع احلق وخيضع للحق ويتبع داعي احلق ، وان حيارب األنا وخيزي 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ (داعي األنا ) لع(الشيطان   .(٧٦:صّ ) (َقاَل أَنَا َخيـْ

إىل يومنا هذا ، فال يشرك نفسه مع من ظلمنا وال يكون ممن ) ص(م قد ظلمنا منذ أن قبض نبينا فنحن قو 
  . يدعوا إىل حقنا وينكرنا ويقاتلنا ويتأول علينا
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منك ان تسمع الحق وتترك الباطل فال تشرك  أرجوانا : اقول 
نت تابع تر نفسك مع اهللا وتدعي انك الوصي باطال من خالل ان

  .االسالم وهم االمريكان  أعداء أللدصارى بل تابع لليهود والن

 

) ع(وقطعة من طور موسى ) ع(فان تنصفوين فانا وأعوذ باهللا من األنا بقية من نوح وذخرية من ابراهيم 
ودماء احلسن ) ع(أيب علي املرتضى وأمي فاطمة الزهراء ) ص(ونور من حممد املصطفى ) ع(وبشارة عيسى 

، أنا ) ٥٦:النجم) (َنِذيٌر ِمَن النُُّذِر اْألُوَىل (و ) ع(روقي ، أنا بقية من آل حممد جتري يف ع) ع(واحلسني 
  .، أنا رمحة اهللا باملؤمنني ونقمة اهللا على الكافرين) ع(طالع املشرق وجنمة الصبح درع داوود 

  

هذا كالم عاري عن الصحة متى كنت بقية من نوح ومتى  : أقول 
رجل  أنتضحك على البسطاء  نت ذخيرة من ابراهيم كفاكمك

 أنتمولود بالعراق درست في جامعة بغداد عند حكومة بعثية كما 
خرط  إثباتهتدعي انك بقية من نوح فهذا دون  واآلنبذلك  أقريت

الكذب فننتظر الدليل المعجز على صدق ادعائك وترفع 
الشبهات التي تحوم حولك ومتى كان بقية من نوح يعتمد على 

  والصهاينة ؟ ألمريكانلتابع  انترنت

 

  (ع(وصي ورسول اإلمام املهدي  امحد احلسن
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بل احمد اسماعيل حسين كما اثبت ذلك عمك بالتسجيل : أقول 
الذي انتم تستشهدون به وليس وصي االمام المهدي انما تدعي 

  .انك وصي 

 

  ق.هـ ١٤٢٦/ربيع األول/ 1

ونذيرا بني يدي عذاب شديد ، فان تنكروين اصرب بشريًا ) ع(أرسلين أيب اإلمام حممد بن احلسن املهدي 
فطاملا ) ع(حىت يأذن الرمحن يف أمري وحىت يعلم اهللا أين صربت على أمٍر أّمُر من الصرب كما صرب آبائي 

، وما ) ع(وازهد من عيسى ) ع(حىت شهد اهللا ومالئكته وأنبياءه ورسله انه اصرب من أيوب ) ع(صرب أيب 
ويل أنا العبد الفقري لرمحة ربه مقعد صدٍق عند مليٍك مقتدر ) ع(يف أيديكم فان له  وأغناين عما) ع(أغناه 

، وقد بعثين ألنقذكم من النار املستعرة يف هذه الدنيا وغداً يف القيامة ، بعد استصراخكم إياه واستغاثتكم به 
بني يدي حكم عدل  حني ندم وسأقف مساًء وصباحًا وسيندم غداً من يساوي نفسه اليوم بآل حممد والت

) يـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً (وتقفون ونعم احلكم اهللا واملوعد القيامة 
  . (٢٧:الفرقان(

  

هل  أرسلك وأيناالمام المهدي عليه السالم  أرسلكمتى : أقول 
للناس فبمعجزة استخدمها  أرسلك ذافإنت ام للناس نتر لال أرسلك

انك صادق فيما تدعي ونحن ال نعرف  ثبتواخرج للناس حتى ت
امام يرسل وصي من خالل انترنت تابع للصهاينة واليهود والكفار 

.  
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 أجمع والعالم وقم النجف في العلمية الحوزات طلبة الى موجه خطاب

  

  خطاب السيد امحد احلسن

  يف النجف األشرف ويف قم ويف كل بقعة على هذه األرضإىل طلبة احلوزة العلمية 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  نعماءه وعظيم بالءه على هللا واحلمد
ُهمْ  أُمَّةٌ  َقاَلتْ  َوِإذْ ( بـُُهمْ  أَوْ  ُمْهِلُكُهمْ  اللَّهُ  قـَْوماً  َتِعُظونَ  ملَِ  ِمنـْ  َوَلَعلَُّهمْ  َربُِّكمْ  ِإَىل  َمْعِذَرةً  َقاُلوا َشِديداً  َعَذاباً  ُمَعذِّ

َنا ِبهِ  ذُكُِّروا َما َنُسوا فـََلمَّا * يـَتـَُّقونَ   َكانُوا  ِمبَا بَِئيسٍ  ِبَعَذابٍ  ظََلُموا الَِّذينَ  َوَأَخْذنَا السُّوءِ  َعنِ  يـَنـَْهْونَ  الَِّذينَ  َأْجنَيـْ
  )١٦٥-١٦٤:األعراف( )يـَْفُسُقونَ 

  بقعة على هذه األرض إىل طلبة احلوزة العلمية يف النجف األشرف ويف قم ويف كل

 )ص( حممد رحم تقطعوا وال   منصف تدبر كالمي  وتدبروا   احلكمة على بقلوبكم واعطفوا أنفسكم انصفوا
  . قطعين من واقطع   وصلين من صل رب يا : تقول بالعرش معلقة فإkا  

 وراء نبذمتوه فقد القرآن أما   أنفسكم سألتم هل . ! ؟ بالعرتة أم أبالقرآن : متسكتم اهلدى ثقلي بأي
 الربانية ورواياôم   اليمانية حكمتهم ذرومت فقد العرتة وأما . ميزانكم يف األشياء أخف وجعلتموه ظهوركم

 . )ع( عنهم تواتر وان آراءكم خالف ما ونبذمت   رواته قل وان أهواكم وافق ما فقبلتم . للهشيم الريح ذرو
 ليست وباملهديني ويب باألئمة )ص( اهللا رسول ووصية   حجة ليست 5ا وصفوين اليت رواياôم إن تقولون
   ميزانكم يف والعرتة والقرآن )ص( حممد أخف فما   حجة ليست السماوات وطرق القرآن ومعرفة   حجة

  . عقولكم عند أهوkم وما
  

يبدو ان احمد اسماعيل وصل درجة من االفتراء على : أقول 
االثنى عشر  األئمةرة ونفى عن علماء الحوزة ونسب عدم اتباع العت

انهم العترة واعتبر نفسه العترة ولذلك قال تركتم العترة وانا اقول 
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انه هو العترة الذي يدعي لهذا الرجل المفتري على اهللا ورسوله 
وراجع كل الكتب الفقهية والعقائدية كلها تعتمد على  اذهب

 ديثأحااهل البيت االثنى عشر فهل الذي يعتمد على  أحاديث
اهل البيت االثنى عشر من خالل المجاميع الحديثية كالكتب 

فيكونون تاركين للعترة أي جهل هذا  أنتوغيرها ويتركك  األربعة
 أئمةتركوك واخذوا من  ألنهمأي انك تعتبر العلماء تركوا العترة 

على  األدلةأهل البيت فلماذا هذا الكذب ولذلك كل دقيقة تظهر 
اهل البيت واال هل يوجد عاقل يتهم من  أئمةانك تعمل ضد 

 أنتاهل البيت يكون تاركا للعترة النه تركك  أحاديثيعتمد على 
الذي ال تعرف حتى قراءة القرآن كما سمعنا من خطاباتك وهل 

اهل البيت  أحاديثتي تنقل لتريد علمائنا يتركون الكتب الحديثية ا
رج للناس وبين ومع ذلك اخ أنتوتذهب الى االنترنت لتتبعك من 

  .عن حالك 

  
 طريق كل  يف   فهمك على تعتمد وال قلبك بكل علي توكل( مكتوب التوراة يف إن : لكم أقول واحلق
 َوالَِّذينَ ( القرآن ويف . ) بقويل نفسك وأدب أكرمين   حكيماً  نفسك حتسب ال   سبيلك أقوم وأنا   اعرفين

  )٦٩:العنكبوت( )  اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوِإنَّ  اُسبـَُلنَ  َلنَـْهِديـَنـَُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا
 تشهد وفاطمة   يل يشهد وعلي   يل يشهد وحممد   يل يشهد اهللا فها . العدلني شهادة نقبل حنن تقولون

 وعلي وحممد وعلي وموسى وجعفر وحممد احلسني بن وعلي   يل يشهد واحلسني   يل يشهد واحلسن   يل
   . املؤمنون رآها اليت الرؤى مبئات   يل ونيشهد وحممد واحلسن

  

قالوا اتبعوا رجل يدعي انه  أينتكذب على اهل البيت  أنت: أقول 
هو المهدي واليماني في االنترنت أي كذب اكثر من هذا الكذب 
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دعي انهم شهدوا لك ومن هم المؤمنون الذين ت وما هو وزنك حتى
صيحة ان كنت اليماني  ال وأينرؤوا بالمنام انك المهدي واليماني 

ن واهللا العظيم وانا مستعد ان يانا سمعت الكثير من المؤمن
لك علنا على أي فضائية تريدها انهم رؤوا بالمنام انك  أحضرهم

 أرىلم  ألنني أصدقهمدجال وكذاب حسب ما هم يدعون وانا 
فرأيت من الكذب الكثير من  أنتيوم قد كذبوا واما  فيمنهم 

يات وتغيير كلمات في الروايات ومن هذا القبيل خالل بترك للروا
الكثير  وقد ذكرنا ذلك في الرد على الخطابات السابقة من خالل 
ذكرك للروايات مع بترها وحذف كلمات وتغيير كلمات ولذلك 
قولك بالمنامات هذا ال يفيد الن هناك من رآك في المنامات 

  . دجال 

  

 وقالوا جاء إذا احلق صاحب على جيتمعون اkم خيربوكم أمل . ملك ونصحهم وقوهلم شهادôم تقبلون أفال
  .  ١٩٧غيبة النعماين ص  ) بالسالح إلينا فأkدوا رجل على اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا( )ع(
  

وهذه طريقته بالبتر والتدليس حتى يغير المعنى ويثبت انه : أقول 
اية يماني بالتدليس فكيف تريد ان نصدق قولك بالمنامات فالرو 

اهل البيت على الرايات السود وهذه  أئمةتتكلم عن اجتماع 
وما دخل اليماني بالرايات  نالرايات السود كلها تخرج من خراسا

السود  فبتر الرواية ليتغير معناها وهذا هو دليل على كذب مدعاه 
انة وصدق مدعانا وهذه هي الرواية التي بترها فقبح اهللا الكذب ومت

  والدجل 
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حدثني يحيى بن : مد بن محمد بن سعيد ، قال حدثنا أح
حدثنا يوسف بن كليب : زكريا بن شيبان ، قال 

حدثنا الحكم بن سليمان ، عن : المسعودي ، قال 
: " محمد ابن كثير ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال 

وذلك ) عليه السالم ( دخلت أنا وأبان على أبي عبد اهللا 
ما ترى ؟ : ، فقلنا حين ظهرت الرايات السود بخراسان 

اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على : فقال 
   ١".رجل فانهدوا إلينا بالسالح 

  

َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه * َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّدًا ) (ص(تقولون إن الشيطان يتمثل برسول اهللا حممد 
َوَما يـَْنَبِغي َهلُْم َوَما * َوَما تـَنَـزََّلْت ِبِه الشََّياِطُني (واهللا يقول ) ٩٠-٨٩:مرمي) (اْجلَِباُل َهّداً  َوتـَْنَشقُّ اْألَْرُض َوختَِرُّ 

فإذا كان الشيطان ال يستطيع أن ينطق حبرف من القران ، فكيف ) ٢١١- ٢١٠:الشعراء) (َيْسَتِطيُعونَ 
  .وهو القرآن كله ) ص(يتمثل مبحمد 

  

الشيطان يتمثل بك وال يتمثل بالرسول  نحن نقول ان: أقول 
صلى اهللا عليه واله وسلم فمتى قلنا ان الشيطان يتمثل  األكرم

 أنتبالرسول صلى اهللا عليه واله وسلم فعطني واحد فقط يقول ما 
تكذب على الناس في هذه كما كذبت  فأنت تأتيلم  فإذاتقول 

  .بالباقي 

  

                                                           
  ٢٠٣ص  - محمد بن إبراهيم النعماني  - كتاب الغيبة    ١
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 بيده من )  )٨٨:املؤمنون(  )تـَْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  َعَلْيهِ  ُجيَارُ  َوال جيُِريُ  َوُهوَ  ْيءٍ شَ  ُكلِّ   َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  َمنْ  ُقلْ (
 اهللا رسول حرمة وانتهكتم   الشيطان بيد امللكوت جعلتم إذ . اهللا أنصفتم ما   واألرض السماوات ملكوت

  . العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول وال   )ص(

وهل كان أحد يف . وهل رأيتم رسول اهللا حىت تعرفونه بالرؤيا ، سبحان اهللا : ن هلم تستخفون الناس وتقولو 
من أراد أن يرى رسول اهللا ) ع(، حىت يقول اإلمام الصادق ! ؟ ) ص(زمن اإلمام الصادق رأى رسول اهللا 

  .ن كتب احلديث بالرؤيا فليفعل كذا وكذا ، والروايات كثرية يف هذا املعىن ، فراجعوا دار السالم وغريه م

 ملكوت يف   ومسع رأى الذي   العادل املؤمن شهادة فرتدون   فقط صاحبها على حجة الرؤيا تقولون
 العامل هذا يف ومسع رأى فيما شهادته تقبلون إذن فكيف   باحلق واخربه )ص( اهللا رسول السماوات
 رآه ما بعد )ع( العسكري احلسن اإلمام عن( حديث يف   )٢٢:النجم(  )ِضيَزى ِقْسَمةٌ  ِإذاً  تِْلكَ ( اجلسماين

سفينة  )  اليقظة يف كالمنا  مثل النوم يف كالمنا  إن( : )ع( قال قال ما له وقال املنام يف احلارث بن الفضل
  .١٩٩ص ١٠البحار ج

  

غير معروف والقائل  وأنتالرائي يرى االمام واالمام معروف : أوال 
فكيف  إماماعيل هو الذي يقول  اني رأيت بالمنام ان احمد اسم

نصدقه وانا اقسم باهللا العلي العظيم اني رأيتك بالمنام ان 
معك يقولون انك دجال فهل منامي حق ام باطل ان  أصحابك

من قال لك انك اليماني وخصوصا انك  أحالمقلت باطل فبطل 
غير معصوم وكثير الكذب في خطاباتك وكثير البتر وان قلت 

ي بدرجة وثاقتي نن تسأل من عاصر الحق فثبت منامي وتستطيع ا
وتستطيع ان تقرأ كتبي حتى تعرف هل انا في درجات عالية من 

حتى تقرن  إمامليس  وأنتالصدق اما ال فبطل قولك بالمنامات 
واقر له لحالة خاصة  لإلماماالمام ذهب  رأىنفسك باالمام والذي 

خرج ا فأنتفي اليقضة فاالعتبار لقول االمام وليس لقول الرائي 
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بمعجزة او اقرأ  بإتيانك إمامالى الناس واثبت انك حقيقة 
خطاباتك بعدة لغات بصوتك كما فعلت سابقا بخطاباتك وقرأت 

بلغات أخرى حتى نصدقك الن الحديث  فاقرأباللغة العربية 
  .بلسانهم قومالمام يتكلم مع كل الصحيح يقول ان الناطق باسم ا

  

 إميان )ص( اهللا رسول يقبل أمل . رؤيا رأى ألنه   األموي سعيد ابن لدخا إميان )ص( اهللا رسول يقبل أمل
 رأوا ألkم   الواقفية إميان )ع( الرضا اإلمام يقبل أمل . حق حممد إن : له وقال )ع( مبوسى رؤيا رأى يهودي

 أم نرجس يتتأ أمل . رؤيا رأى ألنه   النصراين وهب إميان )ع( احلسني اإلمام يقبل أمل . حق )ع( بأنه رؤى
  … وأمل … أمل   رايتها رؤيا بسبب العسكري احلسن اإلمام إىل )ع( املهدي اإلمام

رأؤوا االمام الرضا عليه السالم  ألنهمالواقفية  إيمانى أأين ر :أقول 
عند االمام الرضا عليه السالم  اإليمانمقبولي  وفالواقفية ليس
  .الكذب فقبح اهللا  إمامتهوهم رفضوا  إيمانهمفكيف يقبل 

ان هؤالء ثقات والناس تعرفهم وليس كل منام معتبر وليس و 
النبي يوميا فهل هؤالء  ىرأللمنامات اعتبار واال الكثير يدعي انه 

صادقين كبعض مرشحي مصر وكبعض من يخرج على الفضائيات 
مرة ويدعون ان هم على  أربعينالنبي اكثر من  رأيتويقول اني 

بالمنام انك دجال وانا مستعد ان  رأىالحق وهناك من الشيعة 
آتي بهم فهل هؤالء صادقين ان قلت ال فنقول لك حتى من قال 

ثبت ذلك ولم تبمعجزة  تأتيانه رآك بالمنام غير صادق اال ان 
دعوتهم بالمنامات والمنام حجة على صاحبه  أقرت األنبياءنرى 

ان المعصوم الى  إمامةوالذي لم يحلم باالمام المعصوم هل تسقط 
  .يحلم ما هذا الهراء هذا أوال 
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باألحالم  إمامته إثباتواما ما يدعيه أحمد اسماعيل وهو : وثانيا 
الشريعة  إصابةالصادق يبين عدم  فاإلماممجهولين  أناسعن طريق 

  بالمنامات وليس كما هو يدعي 

  :ذينة يروي الكافي عن أففي صحيحة ابن 
ي عمير ، عن ابن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أب 

ما : قال : قال ) عليه السالم ( أذينة ، عن أبي عبد اهللا 
؟ فقال  فبماذاجعلت فداك : تروي هذه الناصبة ؟ فقلت 

: إنهم يقولون : في أذانهم وركوعهم وسجودهم ، فقلت : 
كذبوا فإن دين اهللا : إن أبي بن كعب رآه في النوم ، فقال 

  ١.... ) عز وجل أعز من أن يرى في النوم

  :وفي صحيحة بن ابي خلف روى الشيخ األجل الشيخ الكليني

عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن  
) عليه السالم ( سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد اهللا 

بشارة من اهللا للمؤمن : الرؤيا على ثالثة وجوه : قال 
   ٢.وتحذير من الشيطان وأضغاث أحالم 

  :ر العاملي وقال الح
المفضل بن عمر في توحيده عن الصادق ع في أواخر 

فكر يا : قلت : المجلس األول في حديث طويل قال 
مفضل في األحالم كيف دبر األمر فيها ، فمزج صادقها 

                                                           
  ٤٨٢ص  -  ٣ج  - الشيخ الكليني  - الكافي   ١
  ٩٠ص  -  ٨ج  - الشيخ الكليني  - الكافي   ٢
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بكاذبه ، فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم 
أنبياء ولو كانت كلها تكذب ، لم يكن فيها منفعة بل  

ال ال معنى له فصارت تصدق أحيانا فينتفع بها كانت فض
الناس في مصلحة يهتدي بها أو مضرة يحذر منها 

  .وتكذب كثيرا لئال يعتمد عليها كل االعتماد 

من ذلك يريد ان  وأعجببعد ذلك لحجية المنامات  اعتماد فأي
ات ويريد ان يكفر من ال ميثبت امر بهذه العظمة من خالل منا

يدخل الناس النار من  نخالل المنامات ويريد امن  بإمامتهيؤمن 
خالل المنامات وانتم اعرف ان التكفير يترتب عليه احكام كثيرة 

 آخرهاوالى  لواألمواالدماء  وإباحةمن ضمنها صحة عقود الزواج 
فكيف يمكن ان يعتمد على رجل مثل هذا الرجل وهو بقمة 

على الخطابات  التهالك والتدليس والكذب كما بينا من خالل الرد
  .هذا باهللا عليكم  إمام فأي

  

 أهواءكم عند السماوات ملكوت أخف وما   ميزانكم كفة  يف الدنيا اثقل ما   راجعون إليه وإنا هللا إنا
  . )ع( أنبيائهم مع سبقتكم اليت األمم حال تدبروا   وآراءكم
 إىل يثوب   عاقل فيكم ونيك أن عسى   لنصحي باباً  )ع( احلسني صفحة وافتح وأنذركم لكم سأنصح

  . اجلحيم هاوية يف الرتدي من نفسه وينقذ   رشده
  

نحن نريد ان ننصحك ان تترك البتر والتدليس والتالعب : أقول 
في الرواية التي استدليت بها والمجال  أعالهكما فعلت   باألحاديث

مفتوح لك ان تتوب الى اهللا وترجع عن غيك الن واهللا العظيم 
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ا قصير واالفتراء على اهل البيت ال شفاعة لك عندما الدنيا عمره
  .تقول ربي ارجعون 

  

 اإلهلي العدل دولة عن ويتمخض يستقيم اإلهلي الدين يكن ومل . وتعاىل سبحانه اهللا عرش فداء )ع( احلسني
  . )ع( احلسني دماء لوال الزمان آخر يف

  . املقدس بدمه إال يستقيم ال اإلهلي الدين إن )ع( احلسني اإلمام بني لقد

) ص(اليت سالت على ارض كربالء لذهبت جهود األنبياء واملرسلني ، وجهود حممد ) ع(فلوال دماء احلسني 
ترسيخ قواعد الدين ) ع(سدى ، وملا استطاع األئمة من ولد احلسني ) ع(واحلسن ) ع(وفاطمة ) ع(وعلي 

  .اإلهلي ، والوالية اإلهلية وحاكمية اهللا سبحانه وتعاىل 

 وهو . )ع( احلسني دم يف شريك فهو   الناس عليه ليبكي قتل إمام جمرد )ع( احلسني جعل حياول من وكل
  . الزمان هذا يف )ع( احلسني قتل حياول ممن
 الذين احلكام )ع( احلسني واجه   اخلبيثة رموزه بكل )لع( الشيطان كربالء  يف )ع( احلسني واجه لقد

 غري العلماء )ع( احلسني وواجه   وتعاىل سبحانه اهللا حاكمية ونقضوا   اإلسالمية األمة على تسلطوا
 حلقات اخطر وكانوا   وأمثاهلم اجلوشن ذي ابن ومشر   ربعي ابن وشبث   القاضي شريح : العاملني
 ظلما )ص( حممد سيف )ع( احلسني على سلوا اkم الناس واومهوا   الدين بلباس تسربلوا ألkم   املواجهة

 سلوا اkم )ع( عنهم اخرب وقد   وتعاىل سبحانه اهللا على وافرتاءً  كذباً   اإلهلي الدين ميثلون أkم وادعوا   وزورا
  . أمياkم يف له سيفا عليه

   واملرسلني األنبياء وركب احلسني ركب إىل وينظم يطّلقها ومل . وزخرفها الدنيا كربالء  يف احلسني وواجه
  . وتعاىل سبحانه اهللا بعهد وىف ممن القليل إال والنور احلقيقة وركب

، وخري من خاض يف ) ع(يف كربالء األنا ، وكان فارس هذه املواجهة بعد احلسني ) ع(وواجه احلسني 
يـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ( عندما ألقى املاء ، واغرتف من القرآن ) ع(هيجائها هو العباس بن علي 

) . ع(كان إيثاره !! وأي أيثار ؟ ) ع(، وأي خصاصة كانت خصاصة العباس ) ٩: حلشرا) (5ِِْم َخَصاَصةٌ 
  .وهل كان إيثاراً أم انه أمر تضيق يف وصفه الكلمات 
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لعنة اهللا على من يقول االمام الحسين عليه السالم عنده : أقول 
منحرف  إنسان وأيعقيدة  وأيوواجهه في كربالء أي دين  األنا

وواجهه في كربالء  األناحسين عليه السالم انه عنده يتهم االمام ال
كذابين تكذبون على االمام الحسين عليه السالم   أناس ألنكمواهللا 

والعياذ باهللا وهل من  األناوهل من نزلت فيه آية التطهير عنده 
وهل من هو سيد شباب  األناباهل اهللا بهم نصارى نجران عنده 
قبح  األناهللا على الخالئق عنده اهل الجنة عنده األنا وهل حجة ا

هل تستطيع ان تقول  أنت أسألكاهللا هذه العقيدة الفاسدة وانا 
وتسعى للدنيا  األنا؟ ولو اجزم انك كلك  األناللناس انك عندك 

ولو على حساب الطعن باهل البيت وتسعى للدنيا ولو على 
 تقوله حتى الوهابية ال أنتحساب التأمر على االسالم واهللا ما 

فقبح  األنايتجرؤون القول بان االمام الحسين عليه السالم عنده 
حتى النواصب يقولون نحن نحب الحسين  أمثالكاهللا النواصب 

من النواصب  أو أس أنتعليه السالم ولكن الحسين كذا وكذا واهللا 
  .من الوهابية  وأسوأ

  

 مييز ال أمام خوش ( يظلهم أن توعد لذيا   القدمي آدم بين عدو )لع( إبليس كربالء  يف )ع( احلسني وواجه
   . اجلحيم هاوية يف ويرديهم   املستقيم الصراط عن ) والضالل الظالل بني

  . املواجه هذه يف )ع( وأصحابه )ع( احلسني انتصر ولقد
 كانت  سواء   صورها بكل الناس حاكمية بطالن وبنيَّ    )ع( احلسني قتلهم فقد الظلمة احلكام فأما

 سبحانه هللا احلاكمية أن )ع( احلسني وبني   الناس من بالتنصيب أم )االنتخابات( بينهم يماف بالشورى
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 تنصيب يرفض ومن تنصيبه تقبل أن الناس وعلى وتعاىل سبحانه ينصب أن فله   امللك مالك ألنه وتعاىل
 )ع( آدم تنصيب ىعل اعرتض ملا اهللا لعنه إبليس كخروج  سبحانه عبوديته عن خرج فقد وتعاىل سبحانه اهللا

 ُقلِ ( تعاىل قال بدائه يُعديكم وال بندائه إبليس يستجلبكم فال له واخلضوع طاعته ورفض أرضه يف هللا خليفة
رُ  بَِيِدكَ  ءُ َتَشا َمنْ  َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتُِعزُّ  َتَشاءُ  ِممَّنْ  اْلُمْلكَ  َوتـَْنزِعُ  َتَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  تـُْؤِيت  اْلُمْلكِ  َماِلكَ  اللَُّهمَّ   اْخلَيـْ
   . )٢٦:آل عمران(  )َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلى ِإنَّكَ 
 النتنة املظلمة وجوههم عن الزائفة القدسية برقع وأزال )ع( احلسني فضحهم فقد العاملني غري العلماء وأما

 زمان كل  يف استعماله أراد من يستعمله والتوحيد والعدل احلق ميزان كربالء  يف )ع( احلسني موقف وبقي
  . الزائفة القدسية براقع وراء من العاملني غري الضاللة لعلماء املمسوخة الوجوه خالله من لريى

  

من العاملين فأين عملك فالعلماء في العراق مع  أنتفهل : أقول 
 األمريكانالعصائب والمجاميع وحاربوا  أسسوا إمكاناتهمضعف 

وحزب اهللا العراق  واالنجليز في العراق كما عصائب أهل الحق
 األمريكانوجيش المهدي وهذا شهد له القاصي والداني مما اجبر 

وكذلك حزب اهللا لبنان  أذالءالخروج من العراق مهزومين خاسئين 
بقيادة العالم والمجاهد الكبير السيد حسن نصر اهللا وبتوجيه 
ودعم من السيد القائد حفظه اهللا اخرجوا الصهاينة من الجنوب 

مهزومين مندحرين وكذلك االمام الخميني رضوان اهللا خاسئين 
 واألمريكانالبهائي البهلوي  أمثال إيرانعليه جاهد الكفار في 

خاسئين مندحرين بالرغم  إيرانمن  أخرجهمواالنجليز والصهاينة 
عملك  أين أنتواما  األصابعلم يكن معه اال من هو معدود على 

منك اال الكذب والتدليس  تحركك واهللا لم نرى وأينجهادك  وأين
والطعن باهل البيت والقول من وراء شاشات االنترنت من غير فعل 

َكبُـَر َمْقتًا ِعنَد {يا احمد اسماعيل  أمثالكصفا ايقول عز وجل و 
وكذلك يقع عليك الوصف  ٣الصف}اللَِّه َأن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلوَن 
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يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِلَيُصدُّوْا َعن َسِبيِل ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا {بقوله عز وجل 
الّلِه َفَسُينِفُقونـََها ثُمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ثُمَّ يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروْا 

 أمركواهللا ستغلب وسيفتضح  ٣٦األنفال}ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُروَن 
ن حيث ال فتب قبل ان يفوتك الوقت ويكون حالك كحال فرعو 

واهللا يا احمد اسماعيل الدنيا فانية  اإليمان أراديفيد الندم عندما 
البيت  أهلبعليه من الطعن  أنتفال تجرك الدنيا اكثر فيكفي ما 

  . األنبياءالذين هم ورثة  األجالءومحاربة منهج العلماء 

  

 وهذا اإلهلي والنور   حلقيقةا ركب يف وساروا )ع( وأصحابه )ع( احلسني طلقها فقد وزخرفها الدنيا وأما
 واآلخرة الدنيا إن بفعله )ع( فبني   بالقول ال بالفعل املقدس بدمه )ع( احلسني رسخه الذي الثاين امليزان
 سار وإذا األخرى خرجت اإلنسان قلب يف إحدامها دخلت فإذا   إنسان قلب يف جتتمعان ال ضرتان

  . الدنيا طالق عن له حميص ال اآلخرة وأراد سبحانه اهللا أراد فمن   األخرى عن ابتعد إحدامها إىل اإلنسان
  

ماذا  أنتتنتقد العلماء الغير عاملين ممكن ترينا  أنت: أقول 
مضامينها تدل على انك والتي في  ةعملت غير الخطابات الزائف

لية من أي اوخ بعيد عن منطق اهل البيت وكلها جمل ضعيفة جدا
كلمات اهل البيت التي هي كلمات وتبتر   مبتورة وأحاديثبالغة 

وهذا غير الفساد  إماممقدسة وتغير بها وهي مقدسة لتثبت انك 
 إثباتالوهابية في  أسلوب األسلوبوالكذب والمروق هذا 

  .عقائدهم 
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 وانتصرت عظيما قتاال كربالء  يف األنا قوتلت لقد   اجلود غاية بالنفس اجلود إن نقول أن فيكفي األنا واما
 الشهادة ميزان   حقه حقٍ  ذي لكل يعطي عادالً  إهلياً  ميزاناً  ترّسخَ  انتصاراً    كربالء  يف األنا على يةاإلنسان

  . اهللا إال اله ال أن بدمائهم )ع( وأصحابه )ع( احلسني شهدها اليت
  

قبح اهللا هذه العقيدة التي تتهم االمام الحسين عليه السالم : أقول 
كربالء وهذا عين قول النواصب في   األناوتخلص من  األناعنده 
الحسين عليه  لإلماماالمام الحسين من الوهابية حاشا  وأعداء

درجات  أعالذهب الى كربالء وهو في  وإنماالسالم عنده األنا 
حيث  مظاألعدرجات االسم  أعلىوهو وصل الى  اإللهيالقرب 

و امير المؤمنين عليه هلو كشف له الغطاء لما ازداد يقينا كما 
سالم وقبح اهللا هذه العقيدة وهذا الكذب على اهل البيت ال

  .عليهم السالم 

  

   صدره يف حربة وغرس رجليه ويف يديه يف األغالل )ع( احلسني وضع كربالء  واقعة ففي اهللا لعنه إبليس وأما
 سجدم يف عنقه القائم يضرب حىت   به نزلت اليت العظيمة النازلة تلك من يئن بدمه متشحطاً  يزال فال

  . الكوفة
 من )ع( القائم ليملك كربالء  يف ذبح )ع( احلسني وكأن اإلهلي العدل لدولة الطريق )ع( احلسني مهد لقد
 ِبِذْبحٍ  َوَفَديـَْناهُ ( وتعاىل سبحانه اهللا ومللك اإلهلي العدل لدولة فداء )ع( احلسني وكأن ولده

 ومل   وتعاىل سبحانه اهللا إىل الطريق تعالما أوضح الفداء هذا كان  وهكذا )١٠٧:الصافات( )َعِظيمٍ 
 علماً  وسيبقى يزال وال   درسه أو )ع( احلسني اغتيال العصور مر على العاملني غري الضاللة علماء يستطع
  . احلق طلب ملن السماء يف يرفرف
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جهادك هل جهادك  وأينعملك  فأينمن العاملين  أنتهل : أقول 
لك من الناصحين والوقت لم االفتراء على اهل البيت واهللا انا 

  .يفوتك فتب الى اهللا قبل ان يفوتك الوقت 

  

 ملَْ  ُمثَّ  التـَّْوَراةَ  ُمحُِّلوا الَِّذينَ  َمَثلُ ( تعاىل قال   احلمري أصوات من )ع( احلسني على خنشى وال خناف وال
 َلَصْوتُ  اْألَْصَواتِ  أَْنَكرَ  ِإنَّ ( تعاىل وقال )  )٥: اجلمعة()  َأْسَفاراً  َحيِْملُ  احلَِْمارِ  َكَمَثلِ   َحيِْمُلوَها
 يؤيد احلسني إن فقالوا )ع( احلسني اغتيال قرروا الذين العاملني غري العلماء قل او  )١٩:لقمان(  )احلَِْمريِ 

 إن وقالوا   وتعاىل سبحانه اهللا حاكمية واثبات   الناس حاكمية لنقض قتل الذي وهو . الناس حاكمية
 بوجه سيفه رفع الذي الضيم أيب )ع( وهو   متثيله وادعائهم بفعلهم األمريكان نويداه خيضع )ع( احلسني
 واحلسني ودميقراطيتها أمريكا حرية يؤيد احلسني أن وقالوا   )ع( حياته من حلظة آخر حىت والفساد الظلم

 وتعاىل سبحانه اهيهونو  أوامره وامتثال وتعاىل سبحانه هللا العبودية إال يعرف ومل وتعاىل سبحانه اهللا عبد )ع(
 ومسوها )أمريكا دميقراطية( بالدميقراطية وأمنوا وتعاىل سبحانه اهللا حباكمية العاملني غري العلماء هؤالء كفر  لقد

  . احلرية
  

ولم نرى  ارافأستحمل  ألنك كهذا بالضبط ينطبق علي: أقول 
اهل البيت عليهم  أئمةمنك أي جهاد اال سب المراجع واتهام 

مقامات اهل البيت عليهم  إهانةوهدفكم  أقوالهمر السالم وبت
قريبا جدا كما كشف  سيكشفكمالسالم وانا لك ذلك الن اهللا 

المهدوية من السنة  او ادعالمئات ممن و القرعاوي ومن قبله 
  .والشيعة 
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 كانوا  فلو أحراراً  ودميقراطيتها أمريكا حرية يؤيدون الذين العاملني غري العلماء هؤالء إن لكم أقول وباحلق
  . اهللا من الستحوا هللا عبيدا

 بعبودية واألميان الطاغوت بعبودية الكفر هي )ع( الطاهرين وأبناءه وآباءه )ع( احلسني عرفها اليت احلرية إن
  . )٢٥٦: البقرة()اْلُوثـَْقى بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فـََقدِ  بِاللَّهِ  َويـُْؤِمنْ  بِالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ ( وتعاىل سبحانه اهللا
  

تريد ان تضعف المراجع  وأنت أمريكاتؤيد حرية  أنتهذا : أقول 
د هواال الحمد هللا بالعراق الكل ش وأمريكيةبريطانية  ألجندةخدمة 

واما  األمريكانخدام المرجعية الذين طردوا  األبطالللمجاهدين 
 إلفشالالحصن الحصين  ألنهمتعمل على تضعيف المرجعية  أنت

بريطانية كما كان القرعاوي ومن  أجندة تتبع وأنتت الغرب مؤامرا
  . وأشكالك أشكالههم على 

  

  . احلكمة على بقلوبكم واعطفوا أنفسكم انصفوا
   وزورا وكذباً  رياءً  العيون دمع وتسبلوا اجليوب وتشقوا الصدور تلطموا ال )ع( احلسني اغتيال يف تشاركوا ال
 ملَِ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا( تفعلون ال ما تقولوا ال جديد من )ع( احلسني والتقتل )ع( احلسني عزاء تقيموا ال

  )٣-٢:الصف(  )تـَْفَعُلونَ  ال َما تـَُقولُوا َأنْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َمْقتاً  َكبـُرَ   * تـَْفَعُلونَ  ال َما تـَُقوُلونَ 
   دموعكم قبل دماءكم ولتبكه   أجسادكم قبل أرواحكم فلتقمه )ع( احلسني عزاء إقامة تريدون كنتم  إذا
 خلق واظلم وافسد شر والبحر الرب على سيطر وقد   أقبلت قد اآلخرة وان   أدبرت قد الدنيا أن ترون أال
 ِذيالَّ  بـَْعضَ  لُِيِذيَقُهمْ  النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ   ِمبَا َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  ِيف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ ( الكفرة وأذنا5م )األمريكان( اهللا

  !!!؟ بعد فماذا وعرضا طوال اإلسالم وحورب اإلسالم حرمة انتهكت لقد )٤١:الروم()يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا
  

 ألوامر هذا الكالم هو عين كالم الوهابية نحن نلطم امتثاال: أقول 
مشبوهة فقد  أجندتك وأنتهم لنا للطم ثعليهم السالم وح أئمتنا
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واز وثواب الجزع على االمام الحسين وردت روايات كثيرة بج
وهذا المدعي احمد اسماعيل يريد ان يحارب سنة اهل البيت 

باالدلة انه مشبوه فهذه الشبهات واقعا تدل على  أتوا نوالذي
صحتها وخصوصا انه في زمن صدام كانت له عالقة بالبعث كما 

على استحباب الجزع  األدلةقال شيخه في الحوزة فنذكر بعض 
  االمام الحسين عليه السالم  فيه أجرعلى 

إن البكاء والجزع مكروه  :قال ) ع ( عن أبي عبد اهللا  
للعبد في كل ما جزع ما خال البكاء على الحسين بن علي 

   ١.فإنه فيه مأجور ) ع ( 

، عن أبي عبد   صحيحة  معاوية بن وهب وهذا مثال آخر
جزع كل ال: قال  -في حديث  - ) عليه السالم  (اهللا 

عليه ( والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين 
  ) .                                السالم 
هذا محمول على عدم زيادة الحزن ، أو على : أقول 

   ٢اجتماع الحزن والبكاء معا

، عن أبي عبد اهللا عليه   وفي صحيحة معاوية بن وهب
نت عن قبر أنه قال الشيخ أين أ) في حديث  (السالم 

: إني لقريب منه ، قال : جدي المظلوم الحسين ؟ قال 
ذاك دم : إني آلتيه وأكثر ، قال: كيف إتيانك له ؟ قال 

                                                           
  ٤١٣ص  - ٣ج  - العاملي الحر  - الفصول المهمة في أصول األئمة   ١
  . ٢٨٢ص  -  ٣ج  - الحر العاملي  -) آل البيت(وسائل الشيعة   ٢
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كل الجزع والبكاء مكروه : ثم قال. يطلب اهللا تعالى به 
  ١ما خال الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السالم

ألبي قلت   :وهذا مثال آخر  عن عبداهللا بن الفضل قال 
كيف صار يوم عاشورا !.. يا بن رسول اهللا   : (ع(عبداهللا 

الذي يُقبض فيه  وغم وجزع وبكاء ، دون اليوم يوم مصيبة
فاطمة عليها  واليوم الذي ماتت فيه.. ؟) ص(رسول اهللا 

.. ؟) ع(واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين .. السالم ؟
: ان قال  الى بالسم ؟) ع(فيه الحسن  واليوم الذي قتل

جميع  أعظم مصيبة من) ع(إّن يوم َقتل الحسين : فقال 
سائر األيام ، وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم 

فلما مضى عنهم النبي ، .. خمسة  الخلق على اهللا كانوا
 بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم

فلما مضت . السالم ، فكان فيهم للناس عزاء وسلوة 
المؤمنين والحسن  فاطمة عليها السالم ، كان في أمير

فلما مضى . والحسين عليهم السالم للناس عزاء وسلوة 
المؤمنين ،كان للناس في الحسن والحسين  منهم أمير

في  كان للناس) ع(عزاء وسلوة فلما مضى الحسن ) ع(
فلما قُتل الحسين صلى اهللا عليه ، . الحسين عزاء وسلوة 

الكساء أحد للناس فيه بعده  من أصحابلم يكن بقي 
عزاء وسلوة ، فكان ذهابه كذهاب جميعهم ، كما كان 

                                                           
    ١٠)  ١٩٧٩٩( ح ٥٠٥ص  -  ١٤ج  - الحر العاملي  -) آل البيت(وسائل الشيعة   ١
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كبقاء جميعهم ، فلذلك صار يومه أعظم األيام  بقاؤه
  ١مصيبة

مسلم ، عن  محّمد بن  وفي صحيحة محمد بن مسلم
كان علّي بن الحسين : قال «عليه الّسالم  أبي جعفر

مؤمٍن دمعْت َعيناه لقتل أيّما  : عليهما السالم يقول
 الحسين ابن عليٍّ عليهما السالم دمعًة حّتى تسيل على

خدِّه بوَّأه اهللا بها في الجّنة ُغرفًا يسكنها أحقابًا ، وأيّما 
ه فينا ُالذى مّسنا  مؤمن َدَمَعتْ  عيناه حّتى تسيل على َخدِّ

نيا بوَّأه اهللا دٍق ، بها في الجّنة مبوَّأ صِ  ِمن َعدوِّنا في الدُّ
تسيل على  وأّيما مؤمن َمسَّه أذًى فينا َفَدَمَعْت عيناه حّتى

َخدِّه ِمن َمَضاضِة ما ُاوذي فينا صرَّف اُهللا عن وجهه األذى 
    ٢القيامة ِمن َسخطه والّنار وآمنه يوم

قال : قال «  المكفوف وفي رواية أخرى عن أبي هارون
 وَمن ذُكر:  عبداهللا عليه السالم ـ في حديث طويل له ـ أبو

الحسيُن عليه السالم عنده فخرج ِمن عينه ِمن الدُّموع 
على اهللا عزَّ وجلَّ ولم يرض  مقدار جناح ُذباب كان ثوابه

  ٣.له بدون الجّنة 

سمعت علي بن : قال « عن الربيع ابن منذر ، عن أبيه 
من قطرت عيناه فينا قطرة : السالم يقول  الحسين عليهما

                                                           
  . ٢٢٦علل الشرائع ص  ١
  . ٢٠١كامل الزيارات البن قيلويه ص   ٢
  . ٢٠٢كامل الزيارات ص   ٣
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الجنة غرفا  دمعة بّوأه اهللا بها فيودمعت عيناه فينا 
   ١يسكنها أحقابا و أحقاب

أّيما : قال «السالم  محّمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
حّتى  مؤمٍن َدَمَعْت عيناه ِلَقتِل الحسين عليه السالم َدْمَعةً 

ه بـَوَّأه اهللا بها ُغرفًا في الجّنة َيسكنها  َتسيل على َخدِّ
   ٢.أحقاباً 

َمن ذُِكْرنا ِعنده : قال « عليه السالم عن أبي عبداهللا
  ٣.َعيناه حرَّم اهللاُ َوْجَهه على الّنار  ففاَضتْ 

  َمن قال في الحسين عليه السالم شعراً فبكى وأْبكى
ثنا أبو العّباس الُقرشيُّ ، عن محّمد بن الحسين بن أبي  حدَّ

إسماعيل ، عن صالح بن ُعْقَبة  الخّطاب ، عن محّمد بن
 قال أبو عبداهللا عليه: قال «هاروَن المكفوف ، عن أبي 

يا أبا هارون أنشدني في الحسين عليه السالم؟ : السالم 
أنشدني كما تنشدون ـ يعني  : فأنشدته فبكى، فقال: قال 

  : فأنشدته: بالّرّقة ـ قال 
 الزَّكيَّـــــة فَــُقــْل ألْعُظِمهِ * اْمُرْر َعلى َجَدِث الحسيــــن 

 فأنشدته القصيدة: ِزْدني ، قال : ، ثمَّ قال فبكى : قال
فبكى ، وسمعُت البكاء ِمن خلِف السَّتر : اُالْخرى ، قال 

يا أبا هارون َمن أنشد في : لي  فلّما فرغُت قال: ، قال 

                                                           
  . ٢٠٢كامل الزيارات ص   ١
  . ٢٠٧كامل الزيارات ص  ٢
  . ٢٠٧كامل الزيارات ص  ٣
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، وَمن  الحسين ِشعرًا فبكى وأبكى َعْشرًا ُكتبْت لهم الجّنة
لهم أنشد في الحسين ِشعرًا فبكى وأبكى خمسًة ُكتبت 

الحسين شعرًا فبكى وأبكى واحدًا   الجّنة ، وَمن أنشد في
 .ُكتبْت لهما الجّنة ، وَمن ذكر الحسين عليه السالم 

عنده فَخرج ِمن عينه ِمن الدُّموع ِمقدار َجناح ُذباب كان 
   .١يَرَض له بدون الجّنة ثوابه على اهللا ، ولم

لسالم ُعمارة الُمْنِشد ، عن أبي عبداهللا عليه ا عن أبي
أْنِشْدني في الحسين عليه  يا أبا ُعمارة: قال لي : قال «

 فأنشدته فبكى ، ثمَّ أنشدته فبكى ، ثمّ : السالم ، قال
فواهللا ما زلُت أُنِشُده ويبكي حّتى : أنشدته فبكى ، قال 

يا أبا ُعمارة َمن : ، فقال لي  َسمعُت البكاء ِمن الدَّار
وَمن  سيَن فله الجنَّة ،أنَشَد في الحسين ِشعرًا فأبكى خم

أنَشَد في الحسين ِشعرًا فأبكى أربعين فَله الجّنة ، وَمن 
ِشعرًا فأبكى ثالثين فَلُه الجنة ، وَمن  أنشد في الحسين

الجّنة ، ومن  أنَشَد في الحسين ِشعرًا فأبكى عشرين فَله
أنشَد في الحسين ِشعرًا فأبكى عشرة فله الجّنة ، وَمن 

عليه السالم ِشعرًا فأبكى واِحدًا فله  الحسين أنَشَد في
فبكى فَله الجّنة ،  الجّنة ، ومن أنشد في الحسين ِشعراً 

   .٢ وَمن أنَشَد في الحسين ِشعراً فتباكى فَله الجّنة

                                                           
  . ٢٠٨كامل الزيارات ص ١ 
  . ٢٠٨كامل الزيارات ص  ٢
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دخلت على أبي عبداهللا : قال «عن عبداهللا بن غالب 
السالم فأنشدته مْرثيَة الحسين عليه السالم ، فلّما  عليه

  : ى هذا الموضعانتهيُت إل
 التُّرابِ  بَمسقاِة الثَّرى َغير* لَــــــبِليَّة َتسقو ُحَسيناً 

   ١.أبتاه  وا: فصاحت باكية من وراء الّستر 

: قال «عليه السالم  عن صالح بن ُعْقَبة ، عن أبي عبداهللا
َمن أنَشَد في الحسين عليه السالم بيت شعٍر فبكى وأبكى 

َمن أنشد في الحسين بيتًا فبكى فله ولهم الجّنة ، و  عشرةً 
َمن : فلم يزل حّتى قال  وأبكى تسعًة فله ولهم الجّنة ،

 أو تباكى ـ فله: أنشد في الحسين بيتًا فبكى ـ وأظّنه قال 
  ٢.الجّنة 

دخلت على أبي عبداهللا : قال «المكفوف  عن أبي هارونَ 
ال؛  : فقال  أنِشْدني ، فأنشدتُه ،: عليه السالم فقال لي 

  : فأنشدته: ا تنشدون وكما ترثيه عند قبره ، قالكم
 الـزَّكيَّةِ  فَــــُقل ألْعُظِمهِ * أُْمُرُر َعلى َجَدِث الُحَسيِن 

 ُمرَّ ، فمررت ، قال: فلّما بكى أمسكت أنا ، فقال : قال 
 : فأنشدته: ِزدني ِزدني ، قال : ثمَّ قال  :

 ُحَسين فأْسِعديَوَعلى ال* يا َمريُم ُقومي فاْنُدبي َموالِك 
 بُِبكاكِ 

                                                           
  ٢١٠كامل الزيارات ص  ١
  . ٢١٠كامل الزيارات ص   ٢
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فلّما أن َسكتن قال : قال !! فبكى وتهايج الّنساء : قال 
أبا هارون َمن أنشد في الحسين عليه السالم  يا: لي 

واِحدًا واِحداً  فأبكى عشرة فله الجّنة ، ثمَّ جعل ينّقص
من أنشد في الحسين فأبكى : حّتى بلغ الواحد ، فقال 

   ١.َمن ذَكَره فبكى فله الجّنة : قال  الجّنة ، ثمّ  واِحدًا فله

دخلت على الرضا : وفي صحيحة الريان بن شبيب قال
يا ابن شبيب : في أول يوم من المحرم فقال عليه السالم

اليوم هو اليوم الذي  إن هذا: فقال .ال: قلت أنت؟ أصائم
رب هب : (دعا فيه زكريا عليه السالم ربه عز وجل فقال

فاستجاب اهللا ) ه انك سميع الدعاءذريه طيب لي من لدنك
يصلى في  وهو قائم(له وأمر المالئكة فنادت زكريا 

فمن صام هذا اليوم ثم ) المحراب ان اهللا يبشرك بيحيى
. اهللا له كما استجاب اهللا لزكريا دعا اهللا عز وجل استجاب

 يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان: ثم قال
الظلم والقتال لحرمته فما أهل الجاهلية يحرمون فيه 

حرمة نبيها، لقد قتلوا  عرفت هذه األمة حرمة شهرها وال
في هذا الشهر ذريته وسبوا نساؤه وانتهبوا ثقله فال غفر 

 ءيلشيا ابن شبيب إن كنت باكيًا   ..لهم ذلك أبدا اهللا
طالب عليهم السالم فانه  فابك للحسين بن علي بن أبي
عه من أهل بيته ثمانية عشر ذبح كما يذبح الكبش وقتل م

ما لهم في األرض شبيهون ولقد بكت السموات  رجال

                                                           
  . ٢١٠كامل الزيارات ص ١
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من المالئكة  رضون لقتله ولقد نزل الى األرضالسبع واأل
آالف لنصره فلم يؤذن لهم فهم عند قبره شعث  أربعة

القائم عليه السالم فيكونون من أنصاره  غبر الى ان يقوم
يا بن شبيب  .المالس وشعارهم يا لثارات الحسين عليه

لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم السالم انه لما 
السماء دما  أمطرتالحسين صلوات اهللا عليه  جدي قتل

بكيت على الحسين حتى  يا بن شبيب ان .وترابا احمر
ذنبته أتصير دموعك على خديك غفر اهللا لك كل ذنب 

ان  يا بن شبيب .كبيرا قليال كان أو كثيرا صغيرا كان أو
عليك فزر الحسين  سرك ان تلقى اهللا عز وجل وال ذنب

يا بن شبيب ان سرك ان تسكن الغرف  .عليه السالم
يا  . فالعن قتله الحسين) ص(الجنة مع النبي  المبنية في

الثواب مثل ما لمن  بن شبيب ان سرك ان يكون لك من
استشهد مع الحسين بن على عليه السالم فقل متى 

يا بن شبيب   .فوزا عظيما فأفوزمعهم  تكن  ليتني: ذكرته
الجنان  ان سرك ان تكون معنا في الدرجات العلى من

فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بواليتنا فلو ان رجال 
   ١.عز وجل معه يوم القيامة  حجرا لحشره اهللا أحب

قلت ألبي عبد اهللا : عبد اهللا بن الفضل الهاشمي قال 
يا بن رسول اهللا كيف " ع " جعفر بن محمد الصادق 

صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم 

                                                           
  . ١٩٢األمالي للشيخ الصدوق ص  ١
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الذي قبض منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله واليوم الذي 
ماتت فيه فاطمة عليها السالم واليوم الذي قتل فيه أمير 

بالسم " ع " واليوم الذي قتل فيه الحسن " ع " المؤمنين 
أعظم مصيبة من جميع " ع "  ان يوم الحسن: ؟ فقال 

   ١.األيام  سائر

والروايات عن اهل البيت أكثر من ان تحصى في الحث على 
على أهل البيت فراجع الكتب الحديثية  واإلنشادالجزع والبكاء 

كامل الزيارات   هقولويه الروايات الكثيرة في كتاب ابنوقد جمع 
مام الحسين وهذا المشبوه يحث على منع الجزع والبكاء على اال

  .عليه السالم كما يفعل النواصب والوهابية 

  

 بني حل احلسني هو فها . عظيما فوزا فنفوز معكم كنا  ليتنا يا )ع( للحسني تقولون وصدقا حقا كنتم  إذا
 وعن تتخاذلون أعنا( فيكم وينادي نصرتكم ويرتقب أفعالكم ويرقب يراكم )ع( املهدي اإلمام بولده أظهركم
 بقلة أم باخلوف أم )ع( حممد آل خذالن عن تعتذرون أفبالتقية ) الوكيل ونعم اهللا حسبنا   نتنكصو  نصرتنا
 أمل   عدôم وضخامة عددهم كثرة  مع جالوت جيش والعدة العدد بقلة طالوت يقاتل   أمل   والعدة العدد
 أمساعكم يف يهتف رآنالق ليس أوَ  وتعاىل سبحانه اهللا ونصرهم والعدة العدد بقلة بدر يف )ص( حممد يقاتل

  .  )٢٤٩: البقرة()الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َواللَّهُ  اللَّهِ  بِِإْذنِ  َكِثريَةً   ِفَئةً  َغَلَبتْ  قَِليَلةٍ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َكمْ (
  

بل تجلس خلف  األعداءال تقاتل  أنت فأيناذا انتم قلة : أقول 
االنترنت وتدعي انك من ولد الحسين وانك من البصرة وانك 

ولم نرى منك اال محاربة اهل البيت ومحاربة الشعائر اليماني 

                                                           
  ٢٢٦ -  ٢٢٥ص  -  ١ج  -الشيخ الصدوق  - علل الشرائع   ١
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 الناستنطبق عليك هذه الرواية وتكذب على  وأنتالحسينية 
وتدعي انك المهدي ال واهللا ليس المهدي وليس لك عالقة 
بالمهدي كما ذكرنا في الرد على خطاباتك السابقة ولكن هذا 

  .الحديث يبين حقيقتك 

حدثنا محمد بن عبد  :حدثنا أبو سهل ، قال : قال 
: حدثنا أحمد بن محمد بن غالب ، قال : المؤمن ، قال 

أخبرنا هدية بن عبد الوهاب عن عبد الحميد عن عبد اهللا 
قال لي علي بن أبي طالب وخطب : بن عبد العزيز ، قال 

يا أيها الناس ألزموا األرض من بعدي ، : ( بالكوفة ، فقال 
إنه يخرج شذاذ آل وإياكم والشذاذ من آل محمد ، ف

محمد ، فال يرون ما يحبون ، لعصيانهم أمري ، ونبذهم 
عهدي ، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة 
بدعاية األمية  ، ويشمل الناس البالء ، ويبتلي اهللا خير 
الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب ، ويتبرأ الناس 
بعضهم من بعض ، ويطول ذلك حتى يفرج اهللا عنهم 
برجل من آل محمد ، ومن خرج من ولدي فعمل بغير 
عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء ، وكل من خرج من 
ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور ، وإياكم والدجالين 
من ولد فاطمة ، فإن من ولد فاطمة دجالين ، ويخرج 
دجال من دجلة البصرة ، وليس مني ، وهو مقدمة 

   ١) .الدجالين كلهم 

                                                           
  ٢٤٩ -  ٢٤٨ص  - السيد ابن طاووس  - حم والفتن المال  ١
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 ابن يزيد وارث )لع( السفياين مع االصطفاف إال تنتظرون هل )ع( املهدي اإلمام نصرة عن تتخاذلون امني

 أُِعدَّتْ  َواحلَِْجاَرةُ  النَّاسُ ( وقودها بنار فابشروا إذاً  ) أمريكا ( األكرب الدجال مع اصطفافكم بعد )لع( معاوية
 انتم ( )ع( احلسني جواب سيأتيكم   )ع( احلسني على رالصدو  ولطمنا بكينا : ستقولون ماذا )لِْلَكاِفرِينَ 

 إذاً  . احلياد على نقف إننا ستقولون هل   بعد ماذا   ) املهدي ولدي قاتلتم فقد دمي يف ُأشرك ممن
 ( السحاب مر متر الفرص فان نفسه عاقل كل  فلرياجع ) به ورضيت بذلك مسعت أمة اهللا لعن ( جوابكم

  ِإنْ  اْألَْعَلْونَ  َوأَنـُْتمُ  َحتَْزنُوا َوال ôَُِنوا َوال( ختافوا وال الزمان هذا يف )ع( احلسني انصروا ) احلق تطلبون كنتم  إذا
 اجلسد يهلك أن يستطيع من خافوا ولكن   اجلسد يقتل من ختافوا ال  )١٣٩:آل عمران(  )ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ 

  .  جهنم يف معاً  والروح
  

 األمريكانفي محاربة  جالءاألبل نقف في صف العلماء : أقول 
المدعي كذبا وزورا انك المهدي وهل  أنت ابهمنأذومن  وإذنابهم

المهدي عليه السالم يحتاج ان يبتر الروايات ويكذب على اهل 
البيت ويحارب الشعائر الحسينية وهل االمام المهدي عليه السالم 

اللغة  ديجهل قراءة القرآن وهل االمام المهدي عليه السالم ال يجي
العربية وهل المهدي عليه السالم دعوته من خلف شاشات 

اتباع  األبطالكما وقف بل  االنترنت ال واهللا ال نقف على الحياد 
وفي قتال االنجليز وكذلك سنبين  األمريكانالمرجعية في قتال 

واهللا سينكشف  أمركحقيقتك في كل ساعة ودقيقة وسينكشف 
 أنصحكبماء وجهك وانا  المأل ونرى ماذا ستفعل أمام أمرك

وتستطيع ان تتوب الى اهللا واال ستكون  اآلنالوقت لم يفوتك الى 
تَـَرى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ((مما قال فيه عز وجل  َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

ْسَالِم َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ  يُرِيُدوَن } ٧{َوُهَو ُيْدَعى ِإَلى اْإلِ
  .))}٨{َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  ُيْطِفُؤوا نُوَر اللَِّه بَِأفـَْواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرهِ لِ 
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 عذاب وأنذركم أحذركم فإين أنفسكم ظلم اخرتمت وإذا   الزمان هذا يف احلسني خذالن هو قراركم كان  وإذا
  . رعاذ وال لكم عذر وال   واآلخرة الدنيا يف وتعاىل سبحانه اهللا
  

 ونحن نحذرك ان تكمل مسيرتك في الكذب على اهللا: أقول 
َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن ((وعلى الرسول وعلى اهل البيت عليهم السالم 

ْسَالِم َواللَُّه َال يـَْهِدي  تـََرى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى ِإَلى اْإلِ افـْ
َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ يُرِيُدوَن لُِيْطفِ } ٧{اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ  ُؤوا نُوَر اللَِّه ِبَأفـْ

  .))} ٨{نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

  

 شاء ولو وسأصرب   أظلكم قد أراه كنت  وان بكم ونزوله العذاب بتعجيل أدعو لن األنا من باهللا وأعوذ وأنا
 )ص( اهللا رسول جدي سيشكوكم بل هللا إىل أشكوكم ولن   مفعوال كان  أمر اهللا يقضي حىت عام ألف اهللا

 وصفيت ونسيب بامسي ذكروين ألkم )ع( األئمة آبائي وسيشكوكم وصفيت ونسيب امسي وذكر يب وصى ألنه
  . وألجلي )ع( أيب وألجل هللا كربالء  يف سالت اليت احلسني دماء وستشكوكم   ومسكين

  

نكره اال  أنتحتى تدعو بتعجيل العذاب واهللا ال  أنتمن : أقول 
روايات الوانك جاهل كما هو بائن من خطاباتك وتدلس وتبتر 

هل المهدي عليه السالم فتثبت للناس كذبا انك المهدي  ىحت
  يحتاج الى الكذب والبتر ؟
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   طويلة سنني قبل األرض ألهل أمري بينوا ألkم الرببري ويوحنا وعيسى ودانيال وارميا اشعيا وسيشكوكم
 فأعينوين جناتكم وأريد حياتكم أريد . وختذلونين هذا كل  فيها ذكرت اليت والقرآن جنيلواإل التوراة وستشكوكم

  . أنفسكم على
  

 تأتيان  وأتحداكذكروك واهللا لم نرى أي ذكر لك  أين: أقول 
وتثبت بدليل واحد انك مذكور في ما تدعي وانا لك بدليل وفي  

وتتهم  األنان باهللا م أعوذكل خطاباتك فقط تقول انا وانا ثم تقول 
  .فقبح اهللا هكذا ادعاء  باألنااالمام الحسين عليه السالم 

 عند ا＋انني للغرباء طوىب   يب يعثر ال ملن طوىب العقبة يقتحم ملن طوىب   ربه يدي بني نفسه ينحر ملن طوىب
 يدي بني املستكني املسكني الفقري العبد األنا من باهللا وأعوذ وأنا   السماء أهل عند العقالء   األرض أهل
 دون من تعبد اليت األصنام كل  وحيطم )ع( ابراهيم محله كما  فأساً  ليحمل احلقيقة يطلب عاقل كل  أدعو ربه
  . األنا وهو جنبيه بني املوجود الصنم فيها مبا اهللا
  

واهللا  الفأستخرج من االنترنت الى العلن وتحمل  أنتمتى : أقول 
، والعجيب هو يقول أعوذ ترنت وراء االنءاتك من امللنا من ادع

باهللا من األنا ويقول ان االمام الحسين عليه السالم عنده األنا في  
البيت عليهم  كربالء تخلص منها وقبح اهللا هذا الكذاب على أهل

  .السالم 

  

 مكاkا يف احلروف يستعمل يعرف ال امام ( تعدُ  لن أكثرت مهما انك واعلم   اهللا ذكر من يكثر وان
 على العرجة واقل الساجدين من وتكون   اهللا ويل توايل حىت   الغافلني  ) الغافلني من يضع ان ضفيفرت 
   واآلخرة الدنيا نار من رقبتك وتفك العقبة تقتحم حىت   حريص فيها زهدت مهما انك واعلم   الدنيا
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 َقالَ  )ع( اللَّهِ  َعْبدِ  َأِيب  َعنْ  تـَْغِلبَ  ْبنِ  أَبَانِ  َعنْ   ( )١٢- ١١:البلد( )اْلَعَقَبةُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما * اْلَعَقَبةَ  اقـَْتَحمَ  َفال(
 اْلَعَقَبةُ  تِْلكَ  َحنْنُ  وَ  اْلَعَقَبةَ  َجازَ  فـََقدْ  ِبَوَاليَِتَنا اللَّهُ  َأْكَرَمهُ  َمنْ  فـََقالَ  اْلَعَقَبةَ  اقـَْتَحمَ  َفَال  قـَْولُهُ  ِفَداكَ  ُجِعْلتُ  َلهُ  قـُْلتُ (

رٌ  َحْرفاً  أُِفيُدكَ  فـََهالَّ  ِيل  فـََقالَ  َفَسَكتَ  قَالَ  َجنَا َمَهااقْـَتحَ  َمنِ  الَِّيت  نـَْيا ِمنَ  َلكَ  َخيـْ  بـََلى قـُْلتُ  ِفيَها َما وَ  الدُّ
 ِمنَ  رِقَاَبُكمْ  َفكَّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َأْصَحاِبكَ  وَ  َغيـَْركَ  النَّارِ  َعِبيدُ  ُكلُُّهمْ   النَّاسُ  قَالَ  ُمثَّ  َرقَـَبةٍ  َفكُّ  قـَْولُهُ  َقالَ  ِفَداكَ  ُجِعْلتُ 

  ١الكايف ج)اْلبَـْيتِ  َأْهلَ  ِبَوَاليَِتَنا النَّارِ 
 بعدها تظمأ لن بكأس وغدا اليوم لتفوز ربك يدي بني نفسك احنر . يب يعثر ال ملن طوىب )ع( عيسى وقال
َناكَ  ِإنَّا( أبدا   . )  َواْحنَرْ  لَِربِّكَ  َفَصلِّ  * اْلَكْوثـَرَ  َأْعطَيـْ
 أيب مسعت : يقول حممد بن جعفر أيب مسعت : يقول جعفر بن موسى أيب مسعت ( )ع( ضاالر  اإلمام قال

 أمري أيب مسعت : يقول علي بن احلسني أيب مسعت : يقول احلسني بن علي أيب مسعت : يقول علي بن حممد
 ال ( : يقول وجل عز اهللا مسعت يقول ) ص ( النيب مسعت يقول السالم عليهم طالب أيب بن علي املؤمنني

 من وأنا بشروطها نادانا الراحلة مرت فلما قال عذايب من أمن حصين دخل فمن حصين اهللا إال إله
  .  ١٤٥ص) ع(عيون أخبار الرضا   ). شروطها

  . شروطها من وأنا لكم أقول واحلق
  

  شروطها ؟ أصبحت أنتمتى : أقول 

  

    مشيئت وليست هكذا مشيئة تكتب  ( مشيئت بل مشيئيت اطلب ومل . )ع( املهدي اإلمام باسم أتيتكم
  . جمده بل جمدي اطلب مل . أرسلين الذي  ) املربوطة والتاء املفتوحة التاء بني مييز ال امام فكيف

  . أرسلين الذي أيب يقبل ال يقبلين ال فمن
  . أرسله الذي األب يكرم ال االبن يكرم ال من أن واحلق
 يف ألقاه )ع( طالب ايب ابن علي ميني يف حجر أنا ( الكلمات هذه أقول أن )ع( املهدي اإلمام أيب امرين
   احلوت بطن من يونس ليخلص وتارة   منرود نار من ابراهيم لينجي ومرة )ع( نوح سفينة به ليهدي يوم

 بيمينه وطواه   أحد يف به وتدرع   )ع( لداود ودرع البحار تفلق عصا وجعله   الطور على موسى به وكلم
  . ) صفني يف
  . يايت أن املزمع )ع( طالب أيب ابن علي وهذا   الناس تكلم اليت األرض دابة هذه : فليسمع أُذنان له من
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االمام  أمرهانك ممن  إعجازيممكن تخرج وتثبت بدليل : أقول 
المهدي عليه السالم فقط نحن نريدك ان تقرأ خطاباتك بلغات 

 ألهلاباته الملل الن من ينطق باسم االمام المهدي خط أصحاب
الصينيين بلغتهم واليابانيين بلغتهم  بالملل بلغاتهم فنريد ان تخاط

وننتظر واال تكون كذاب مفتري تكذب على االمام المهدي عليه 
السالم وال تستطيع ان تخطب الن لك خطابات باللغة العربية 

  .بها الروايات أخبرتالصين كما  هلألونريد منك خطاب بالصيني 

  

  )٨٢:النمل(  )يُوِقُنونَ  ال بِآياتَِنا َكانُوا  النَّاسَ  َأنَّ  ُتَكلُِّمُهمْ  اْألَْرضِ  ِمنَ  َدابَّةً  َهلُمْ  َأْخَرْجَنا َعَلْيِهمْ  اْلَقْولُ  عَ َوقَ  ِإَذا(

  اللهم اشهد إين قد بلغت                اللهم اشهد إين قد بلغت             اللهم اشهد إين قد بلغت

  

ي بلغت احمد اسماعيل ان الفرصة لم تفته اللهم اشهد ان: أقول 
الالته حتى يخرج من دائرة ضللتوبة والرجوع عن غيه و  اآلنالى 

  .الشيطان الى طريق التوبة ويتحرر من شرائك الشيطان 

  

  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ 

 ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنزِلَ  ما اتَِّبُعوا* لِْلُمْؤِمِننيَ  ِذْكرى وَ  ِبهِ  تـُْنِذرَ لِ  ِمْنهُ  َحرَجٌ  َصْدرِكَ  ِيف  َيُكنْ  َفال ِإَلْيكَ  أُْنزِلَ  ِكتابٌ * املص
 قائُِلونَ  ُهمْ  َأوْ  بَياتاً  بَْأُسنا َفجاَءها َأْهَلْكناها قـَْريَةٍ  ِمنْ  َكمْ   وَ * َتذَكَُّرونَ  ما قَِليالً  أَْولِياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  تـَتَِّبُعوا ال وَ  َربُِّكمْ 

 لََنْسئَـَلنَّ  وَ  ِإلَْيِهمْ  أُْرِسلَ  الَِّذينَ  فـََلَنْسئـََلنَّ * ظاِلِمنيَ  ُكنَّا  ِإنَّا قاُلوا َأنْ  ِإالَّ  بَْأُسنا جاَءُهمْ  ِإذْ  اُهمْ َدْعو  كانَ   َفما *
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 ُهمُ  َفأُولِئكَ  َموازِيُنهُ  َلتْ ثـَقُ  َفَمنْ  احلَْقُّ  يـَْوَمِئذٍ  اْلَوْزنُ  وَ * غائِِبنيَ  ُكنَّا  ما وَ  بِِعْلمٍ  َعَلْيِهمْ  فـََلنَـُقصَّنَّ  * اْلُمْرَسِلنيَ 
 ِيف  َمكَّنَّاُكمْ  َلَقدْ  وَ * َيْظِلُمونَ  ِبآياتِنا كانُوا  ِمبا أَنـُْفَسُهمْ   َخِسُروا الَِّذينَ  فَُأولِئكَ  َموازِيُنهُ  َخفَّتْ  َمنْ  وَ  * اْلُمْفِلُحونَ 
 لِْلَمالِئَكةِ  قـُْلنا مثَُّ  َصوَّْرناُكمْ  مثَُّ  َخَلْقناُكمْ  َلَقدْ  وَ * َتْشُكُرونَ  ما َقِليالً  َمعاِيشَ  ِفيها َلُكمْ  َجَعْلنا وَ  اْألَ◌ْرضِ 
رٌ  أَنَا قالَ  َأَمْرُتكَ  ِإذْ  َتْسُجدَ  َأالَّ  َمنَـَعكَ  ما قالَ * السَّاِجِدينَ  ِمنَ  َيُكنْ  ملَْ  ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا ِآلَدمَ  اْسُجُدوا  َخيـْ

 ِمنَ  إِنَّكَ  َفاْخرُجْ  ِفيها تـََتَكبـَّرَ  َأنْ  َلكَ  َيُكونُ  َفما ِمْنها فَاْهِبطْ  قالَ * ِطنيٍ  ِمنْ  َخَلْقَتهُ  وَ  نارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتِين  ِمْنهُ 
َعثُونَ  يـَْومِ  ِإىل أَْنِظْرِين  قالَ * الصَّاِغرِينَ   ِصراَطكَ  َهلُمْ  َألَ◌قـُْعَدنَّ  َأْغَويـَْتِين  فَِبما قالَ * اْلُمْنظَرِينَ  ِمنَ  ِإنَّكَ  قالَ  * يـُبـْ

 شاِكرِينَ  َأْكثـََرُهمْ  جتَِدُ  ال وَ  َمشائِِلِهمْ  َعنْ  وَ  َأْمياkِِمْ  َعنْ  وَ  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  وَ  أَْيِديِهمْ  بـَْنيِ  ِمنْ  آلَتِيَـنـَُّهمْ  مثَُّ * يمَ اْلُمْسَتقِ 
ُهمْ  تَِبَعكَ  َلَمنْ  َمْدُحوراً  َمْذُؤماً  ِمْنها اْخرُجْ  قالَ *      نيَ َأْمجَعِ  ِمْنُكمْ  َجَهنَّمَ  َألَ◌ْمَألَ◌نَّ  ِمنـْ

  احلسن امحد
  )ع( املهدي اإلمام ورسول وصي

  ق. هـ ١٤٢٦ / الثاين ربيع/ ٨
  

المدعي زورا وافتراءا انك وصي االمام المهدي عليه : أقول 
  .السالم 

هـ الموافق  ١٤٣٣خلون من جمادي اآلخرة سنة  ١٨تم الرد على هذه الرسالة في 
  .م ٢٠١٢\٥\١٠
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 ذا الروح الثالثة عشر هو يهو ) ع(االمام احمد الحسن 
  المسيحيين  -) ع(دعوة االمام احمد الحسن  أدلة

  

ليس هو المصلوب وال يوجد أي نص قطعي في االنجيل حول ان ) ع(عقيدتنا هي ان السيد المسيح 
  .هو المصلوب) ع(الذي صلب هو يسوع ع كما تبين في مقالة ان السيد احمد الحسن 

تي تبين ان الشخص الذي كان اثناء حادثة الصلب من خالل نريد ان نركز على بعض النصوص ال  
الذي ظهر في هذا الزمان شاهدا لالمام   النصوص ثم نعرج على االكتشاف التاريخي النجيل يهوذا

  :   )ع(احمد الحسن 

  :اوال جوابه عندما القي عليه القبض 

: قال له يسوع . ت المسيح فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باهللا الحي أن تقول لنا هل أن( 
فقال له . فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائًال أ أنت َمِلك اليهود ( ... : ...) أنت قلت 

: ...) فسأله بيالطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول ( ... : ... ) أنت تقول : يسوع 
ثم دخل  ٣٣(...: ... ) أني أنا هو  فقال الجميع أ فأنت المسيح فقال لهم انتم تقولون(... 

أجابه يسوع أمن ذاتك  ٣٤. بيالطس أيضا إلى دار الوالية ودعا يسوع ، وقال له أنت ملك اليهود 
ُامتك ورؤساء الكهنة . أجابه بيالطس أ لعلي أنا يهودي  ٣٥. تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني 

لو كانت مملكتي من . يست من هذا العالم أجاب يسوع مملكتي ل ٣٦. ماذا فعلت . أسلموك إلي 
. ولكن اآلن ليست مملكتي من هنا . هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي ال ُأَسلَّم إلى اليهود 

لهذا قد ولدت أنا ، . أجاب يسوع أنت تقول إني ملك . فقال له بيالطس أ فأنت إذا َمِلك  ٣٧
  ...) .ولهذا قد أتيت إلى العالم ألشهد للحق 

هل أنت َمِلك اليهود ؟ كان يجيب أنت : فالمصلوب ع عندما سأله علماء اليهود والحاكم الروماني 
قلت ، أو هم يقولون ، أو انتم تقولون ، ولم يقل نعم ، جواب غريب على من يجهل الحقيقة ، ولكنه 

  .اآلن توضح 
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اهللا ، وهو الشبيه الذي نزل الذي رفعه ) ع(نعم ، ألنه ليس هو َمِلك اليهود ، بل عيسى : فلم يقل 
  ) .ع(لُيصلب ويُقتل بدًال عن عيسى 

وفي هذا النص األخير بيََّن الوصي انه ليس من أهل األرض في ذلك الزمان ، بل نزل إليها إلنجاز 
) مملكتي ليست من هذا العالم : ( ، حيث ترى أن هذا الوصي يقول ) ع(مهمة وهي فداء عيسى 

  )ولهذا قد أتيت إلى العالم ألشهد للحق ) ( من هنا  ولكن اآلن ليست مملكتي(

  يسوع ع طلب من اهللا ان يعفى ويصرف عنه الصلب

إن عيسى نبي مرسل وقد طلب من اهللا سبحانه وتعالى أن يُعفى وُيصرف عنه الصلب والعذاب والقتل 
لوصي الذي ُصلب ، واهللا سبحانه وتعالى ال يرد دعاء نبي مرسل ، فاهللا استجاب له ورفعه وأُنزل ا

  .بأن ُيصرف عنه الصلب والقتل ) ع(وقـُتل بدًال عنه ، وفي اإلنجيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى 

  :وهي 

  ...) .ثم تقدم قليال وخر على وجهه وكان يصلي قائال يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس (... 

وقال يا أبا اآلب  * ه الساعة إن أمكن ثم تقدم قليال وخر على األرض وكان يصلي لكي تعبر عن( ...
  ... ).كل شئ مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس 

قائال يا أبتاه إن شئت أن تـُجز عني * وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى ( ... 
  ...) .هذه الكأس 

  المصلوب ذهب للذبح صامت

مثل شاة سيق : ( ... صحاح الثامن هذا النصوفي التوراة سفر إشعيا وفي اإلنجيل أعمال الرسل اإل
  ...)إلى الذبح ، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه 

وكل األنبياء واألوصياء المرسلين تكلموا ، لم يذهب احد منهم صامت إلى الذبح ، بل هم ُأرسلوا 
وكم وعظهم . العلماء والناس  بالخصوص كم بَـكـَّتَ ) ع(ليتكلموا ويُبكتوا ويعضوا الناس ، وعيسى 

  .فال َيصِدُق عليه انه ذهب إلى الذبح صامت 
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الذي ُصلب وقـُتل دون أن يتكلم ، ) شبيه عيسى: (بل هذا الذي ذهب إلى الذبح صامت هو الوصي 
بل إذا الحوا . أو يطلب من اهللا أن ُيصرف عنه العذاب والصلب والقتل ، ودون أن يتكلم مع الناس 

  .وه بإلحاح من أنت ، هل أنت المسيح ، لم يكن يجيبهم إال بكلمة ، أنت قلت عليه وسأل

وهكذا ذهب إلى العذاب والصلب والقتل صامتاً راضيًا بأمر اهللا ، منفذًا لما أُنزل له ، وهو أن ُيصلب 
  ) .ع(ويُقتل بدًال من عيسى 

مثل شاة سيق إلى : ، ذهب هكذا  وألنه أصًال لم يكن وقته قد حان لُيرسل ويُبلغ الناس ويتكلم معهم
  .الذبح ، مثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه 

  انجيل يهوذا: وثيقة تاريخية   

الذي يرجع الى القرن الثالث ميالدي " انجيل يهوذا"وقع اكتشاف لوثيقة تاريخية بغاية االهمية وهي 
ويسميه ايضا ) احمد(أي ) يهوذا(ه ويبين فيه بشكل واضح ان المصلوب هو شبيه لعيسى اسم

وهي . وانه سياتي ليسود العالم أي انه من زمن آخر باالضافة الى كونه سيملك) الروح الثالث عشر(بـ
شهادة عظيمة نسال اهللا سبحانه ان يلتفت لها كل مسيحي منصف بل كل انسان منصف كونها وثيقة 

قصة ) ع( اليمانيين االمام احمد الحسن تاريخية وليست فقط دينية وتم حل تشفيرها بعد ان ب
  تابعوا معنا... الشبيه المصلوب ومن هو

  من في مصر   مزار بنى    صحراء   تبدأ القصة حين تم اكتشاف مخطوطة باللغة القبطية لهذا اإلنجيل، في
اآلثار الذي هربها خارج   ألحد تجار   ببيعها   فقاموا  ١٩٧٢  عام   وذلك   الكهوف،   أحد   في   فالحين   قبل 

وهذه المخطوطة كانت . البالد، وهو اإلنجيل الذي عرف بأنه ضمن مجموعة وثائق نجع حمادى
  .الميالدي ٢لقرن ال، وهذا معناه أنها ترجع إلى اCodexعلى ورق البردى، بطريقة الكشكول 

وبعد العثور على المخطوطة من قبل بعض الفالحين باعوها إلى تجار آثار، أخذوا يتحركون بها من 
وفى هذه الرحلة تم حفظ البردية في خزينة أحد البنوك لسنوات . مكان إلى آخر بحثًا عن أعلى سعر

د العلماء، الذين بدوأ في وفى النهاية وصلت المخطوطة إلى ي... طويلة، فبدأت تتهرأ وتتآكل
  ".إنجيل يهوذا"تجميعها بمجهود شاق، ليعرفوا في النهاية أنها 
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عام وتمت ترجمته من اللغة القبطية إلى  ١٥قد تم ترميم هذا اإلنجيل بعد العثور عليه منذ أكثر من 
وأصبح م ٢٠٠٦إبريل من عام  ٦وأفرج عن هذه الترجمة في  ٢٠٠٥اللغة اإلنجليزية في نهاية عام 
  .هذا اإلنجيل يباع في األسواق

ويهوذا ترجمتها ) يهوذا(وعمل هذا االنجيل ضجة اعالمية كبيرة حيث يتكلم عن شخصية اسمه 
والبعض اشتبه عليه انه ممكن ان يكون ) (ع(وانه اقرب المقربين للسيد المسيح ) احمد(الحرفية هي 

لمرجع االعلى لليهود كما في آخر مشهد ل) ع(نفسه يهوذا االسخريوطي الذي سلم السيد المسيح 
لكن مقارنة بسيطة بين الشخصيتين تبين ان يهوذا المصلوب غير يهوذا .. من نفس االنجيل

  ).االسخريوطي

  :انظروا لهذه المقاطع من انجيل يهوذا 

ن انظر، ما الذي سيفعله الذي: "قال يهوذا ليسوع: يسوع يتكلم عن الذين اعتمدوا وعن خيانة يهوذا((
] حوالى تسعة سطور مفقودة[الحق أقول لك هذه المعمودية باسمي : اعتمدوا باسمك؟ قال يسوع

ô  ]ثالثة سطور مفقودة[هؤالء الذين يقدمون تضحياتهم سكاالس اهللا : الحق أنا أقول لك يا يهوذا. لي
ك ولكنك ستفوقهم جميعاً، ألنك ستضحي باإلنسان الذي يرتديني، ويرتفع قرن"كل شيء شرير 

  ...))حاًال، ويضرم عقابك اإللهي، ويظهر نجمك ساطعاً 
، وعندما "يا سيد، كما استمعت إليهم جميعًا، استمع اآلن إلي، ألنني رأيت رؤيا عظيمة: "قال يهوذا((

أنت أيها الروح الثالثة عشرة، لماذا تحاول بكل هذا الجهد؟ : "سمع يسوع ذلك، ضحك وقال له
يا سيد، أيمكن أن يكون نسلى تحت سيطرة : "قال يهوذا(( )")تكلم إذن وسأحتمل أنا معك

لكنك ستحزن كثيرًا عندما ترى ] سطران مفقودان[تعاَل، إنه أنا : "أجاب يسوع وقال له" الحكام؟
ما الخير الذى تسلمته أنا ألنك أنت الذي : "، وعندما سمع ذلك قال له يهوذا"الملكوت وكل أجياله

ستكون أنت الثالث عشر، وستكون ملعونًا من : "اب يسوع وقالأج" أبعدتني عن ذلك الجيل؟
  .))األجيال األخرى، ولكنك ستأتي لتسود عليهم

  من هو ؟) احمد(يهوذا هنا او 

  اسمه احمد
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يعني الشبيه المصلوب ) ع(ثانيا يضحي باالنسان الذي يرتديه يعني يصلب مكان السيد المسيح 
ْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم : قال اهللا تعالى: ((الذي قال عنه اهللا سبحانه وتعالى  ﴿ َوقَـْوِلِهْم ِإنَّا قـَتـَ

 َما َلُهْم ِبِه ِمْن َرُسوَل اللَِّه َوَما قـَتـَُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنهُ 
﴾ )١٥٨(َبْل َرفـََعُه اللَُّه ِإلَْيِه وََكاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما) ١٥٧(نِّ َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيًناِعْلٍم ِإالَّ اتـَِّباَع الظَّ 

  ).))١٥٨-١٥٧:النساء(
سماه يسوع روح وهذا يذكرنا بالتبشير بالمعزي الذي ياتي في آخر الزمان الذي يملك أي االمام 

اْلُمَعزِّي الَِّذي َسُأْرِسُلُه أَنَا ِإَلْيُكْم ِمَن اآلِب، ُروُح اْلَحقِّ، َوَمَتى َجاَء  ٢٦): (١٥يوحنا) : (ع(المهدي 
  ).َوَتْشَهُدوَن َأنـُْتْم أَْيًضا َألنَُّكْم َمِعي ِمَن االْبِتَداءِ  ٢٧. الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب يـَْنَبِثُق، فـَُهَو َيْشَهُد ِلي

أي المهدي ) ص(ن اوصياء الرسول محمد م ١٣ما يمكن ان يكون مقصود بها ؟ اليس : ثالث عشر 
مع انه ظاهرا ممكن صرفها الى تلميذ انضم مؤخرا الى باقي التالميذ لكن انه ياتي (االول احمد ؟ 

يعني سيعود بعد صلبه ا وان زمنه الحقيقي هو : ستاتي  ).بعد صلبه يجعلنا نصرفها للمعنى االول
فمن يكون غير .. المستقبل وانه ياتي لكي يملك  يعني انه يملك في: لتسود عليهم  .الزمن اآلتي

  المهدي االول وصي ورسول االمام المهدي والمعزي الموعود به ؟

) ع( اليمانياعتقد ان االمر اوضح من الشمس في رابعة النهار وانه يتكلم عن االمام احمد الحسن 
وهو الشبيه الذي . واليماني الموعود المعزي روح الحق المبشر به) ع(وصي ورسول االمام المهدي 

  ).ع(فدى السيد المسيح 

بل كل انسان الن الوثيقة تاريخية تعود الى القرن الثالث .. ارجو من كل مسيحي ان ينصف نفسه 
  ميالدي

ُوجد وال يعرف حقيقة هذا كيف تعتمد على مخطوط : اقول 
 وأينخطوط هل هو مزور على النسخة الموجودة ومن كتبها مال

وهل يثبت إمامته بمخطوط موجود في احد  اإلنجيلحقيقة هذا 
الكهوف ؟ ان سلمنا بصحة هذا المخطوط أي اقصد انه فعال 

الرواية  هذا  أصلونحن نشكك في  اإلنجيلوجدوا مخطوط عن 
  . أوال
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ال ان يهوذا يعني احمد نريد دليل على ذلك والدليل من ق: ثانيا 
يكون علمي ليس من قبيل هذه التخرصات والكالم المتهافت 

 بأيان تثبت  وأتحداك واإلدعاء الزائف والغير علمي ومجرد هراء
لغة ان يهوذا يعني احمد وان قلنا يهوذا يعني احمد بذلك ننفي 

و احمد الموعود  يا نبوة النبي محمد ونثبت نبوة يهوذا النه ه
  .  األسفارحامل 

ان قبلنا ان نسفه عقولنا ان يهوذا يعني احمد هل يعني ان : ثالثا 
هو فقط لتشابه اسم نبني عقيدة تبنَى عليها تغيير الكون الن االمام 

  .المهدي عليه السالم عندما يخرج سيغير الكون 

قول ان المصلوب ملعون كما جاء في الكتاب المقدس ي: رابعا 
احمد الحسن انا المصلوب والمصلوب كان ملعونا  ففي سفر 

 َفَال تَِبْت ُجثَُّتُه َعَلى اْلَخَشَبِة، َبْل َتْدِفُنُه ِفي ذِلكَ "  ٢٣: ٢١التثنية 
َأْرَضَك الَِّتي يـُْعِطيَك  َفَال تـَُنجِّسْ . اهللاِ  ِمنَ  َمْلُعونٌ  اْلُمَعلَّقَ  اْليَـْوِم، َألنَّ 

   " .ِصيًباالرَّبُّ ِإلُهَك نَ 

ما هو المرجح الذي جعل هذا الرجل الذي يدعي انه : خامسا 
  .يهوذا  اإلنجيلالمقصود انه هو المعزى في 

بحجية  أدلةونريد  اإلنجيلنريد توثيق لكالمه عن هذا : سادسا 
ونريد دليل  اإلنجيلونريد الدليل على من كتب هذا  اإلنجيلهذا 

  .على أصل القصة المضحكة 
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و يدعي انه هو يهوذا المصلوب اذن المقصود انه رجع ه: سابعا 
الى هذه الدنيا أي ينفي انه مولود في هذا الزمان اذن ماذا نفعل 

 وأبيه بأمههل فعال ولدته ام ال وهذا كالم خطير جدا ويشكك  بأمه
سنة أي يعني ان  ألفيويلغيهم النه يدعي انه مولود قبل اكثر من 

يؤدي انه مولود قبل االمام المهدي  عام وهذا ألفيعمره اكثر من 
االمام المهدي عليه السالم واهللا عز  أبناءفكيف يدعي انه هو من 

يفضحه على لسانه فال بد ان  اإلنسانان يفضح  أرادوجل اذا 
يخرج ويقول انا كذبت عليكم انا ليس ابن االمام المهدي انما انا 

 .عام  ألفييهوذا المولود قبل 

 اْليَـْوِم ، َألنَّ  ثَُّتُه َعَلى اْلَخَشَبِة، َبْل َتْدِفُنُه ِفي ذِلكَ َفَال َتِبْت جُ " 
َأْرَضَك الَِّتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك  َفَال تـَُنجِّسْ . اهللاِ  ِمنَ  َمْلُعونٌ  اْلُمَعلَّقَ 
  ملعونا ؟ إمامافكيف نتبع   " .َنِصيًبا

الروح  أنتهو يقول ان النبي عيسى عليه السالم يقول : ا منثا
الثالث عشر فبذلك يكون يهوذا الثاني عشر وليس الثالث عشر 

وهذا الكالم قاله  األولالن النبي عيسى عليه السالم هو الروح 
قبل ان يرفعه اهللا عز وجل ورب قائل يستغفل الناس ويقول ان اهللا 

العقول المريضة بكل الطرق تتالعب  أصحاب أتوقعرفعه ولذلك 
النه ال  األولو رفعه فيكون هو الروح بالنصوص وكذلك حتى ل

  .تنتفي عنه الروحية فيبطل استدالل احمد اسماعيل 

احمد اسماعيل عقيدته كعقيدة النصارى حيث يقر  أصبح:  تاسعا
  .بعقيدة االبن واآلب كما في هذه الخطبة وهذا الدليل المضحك 
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واضحا  األمر أصبحالمضحك يقول فقد  هففي النهاية بعد استدالل
 واألدلةدلة ساقطة أهكذا يسفهون عقول الناس بكالم تافه وبف

 األمرتدينهم وبعد ذلك يضحكون على الناس ويقولون اعتقد ان 
غير  أمراصال ال يوجد أصار واضحا كالشمس برابعة النهار و 

  .الكذب والتدليل والتالعب بالنصوص وبترها 

هي حق وكأنه  فإذنثم يقول ان الوثيقة تاريخية تعود للقرن الثالث 
يجهل انه هناك وثائق  ويريد ان يثبت الحقيقة بقدم الوثائق وه

تتقدم على هذه الوثيقة تخالف هذه الوثيقة تعود للقرن الثاني 
يفترض  هو المهدي اال أليسالميالدي ومن ثم فليأتي بهذه الوثيقة 

وارث هذه الكتب فأين الوثيقة حتى يعتمد على مزارعين يعثرون  هان
  .يقة في كهف صحيح انها مهزلة على وث

  :تواريخ المخطوطات 

م ، مخطوطة بودمير وترجع 125مخطوطة جون رايالند وترجع إلى 
م وهناك ٢٢٠م ، مخطوطة تشستر بيتى وترجع إلى ١٥٠إلى 
ميالدي أي بدأ الكتاب  ٩٠م الى ٤٥وطات ترجع الى مابين طمخ

ان يهوذا  م وانتهى بتسعين ميالدي وهذه كلها تقول٤٦بها سنة 
  .هو االسخريوطي 

والنسخة السينانية والموجودة في المتحف البريطانية عثر عليها 
 أسقفم كتبه اسبيسيوس ٢٣١م وترجع كتابتها الى سنة ٣٥٠سنة 

م وهذه النسخة مشهورة وليس مثل النسخة التي ٢٣١القيصرية 
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ا روايتها مضحكة ووضعت في البنك ثم بدأت تتهالك كما قعوا
  .د اسماعيل بهذه الرواية المثيرة للضحك يدعي احم

والنسخة االخميمية ترجع الى القرن الثالث ، النسخة اآلشورية 
م وهذه النسخة اكتشفت ١٦٥باسم خابوريوس  ترجع الى سنة 

توبة باللغة اآلرامية وهناك اآلالف من النسخ كبالموصل وم
مد المشهورة والموجودة تسبق هذه النسخة التي يستدل منها اح

اسماعيل وال يعرف صحة هذا االستدالل  وكل النسخ موجودة في 
هي  أينالمتاحف اال نسخة احمد اسماعيل ال وجود لها فليقل 

احمد اسماعيل ومن نقل له هذه  إليهاهذه النسخة وكيف وصل 
  .الحادثة 

ومن يريد أن يعرف مصدر قول احمد اسماعيل عن هذا االستدالل 
نحن نستدل من موقع فيه الغث والسمين  من موقع الويكبيديا وهل

نستدل على صحة عقيدة االمام المهدي  إنناواهللا من المضحكات 
بنفسكم والناقل لهذه  اتتأكدو من الويكبيديا وهذا هو الرابط حتى 

الحادثة يدعي انه كتب بالواشنطن بوست أي يستدل من الواشنطن 
  .بوست واهللا لمن المضحكات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%
D9%8A%D9%84_%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%B0%D

8%A7 .  
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 رجب ١٣بيان 

َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم * ِذيَن َكَفُروا ِيف ِعزٍَّة َوِشَقاٍق َبِل الَّ * ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر (بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ُهْم َوقَاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّاٌب * ِمْن قـَْرٍن فـََناَدْوا َوالَت ِحَني َمَناٍص  * َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنـْ

ُهْم َأِن اْمُشوا َواْصِربُوا َعَلى آِهلَِتُكْم ِإنَّ َهَذا * ا َلَشْيٌء ُعَجاٌب َأَجَعَل اْآلِهلََة ِإَهلًا َواِحدًا ِإنَّ َهذَ  َواْنطََلَق اْلَمَألُ ِمنـْ
ْعَنا 5ََِذا ِيف اْلِملَِّة اْآلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإالَّ اْخِتالٌق * َلَشْيٌء يـَُراُد    َما مسَِ

  
  

  http://vb.al-mehdyoon.org/t259.html#ixzz1ubR03qlD: اقرأ املزيد

َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم * َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف ِعزٍَّة َوِشَقاٍق * ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر ( بسم اهللا الرمحن الرحيم
ُهْم َوقَاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّاٌب * َناٍص ِمْن قـَْرٍن فـََناَدْوا َوالَت ِحَني مَ  * َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنـْ

ُهْم َأِن اْمُشوا َواْصِربُوا َعَلى آِهلَِتُكْم ِإنَّ َهَذا * َأَجَعَل اْآلِهلََة ِإَهلًا َواِحدًا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب  َواْنطََلَق اْلَمَألُ ِمنـْ
ْعَنا 5ََِذا ِيف اْلِملَِّة اْآلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإالَّ اْخِتالٌق * ْيٌء يـَُراُد َلشَ  أَأُْنزَِل َعَلْيِه الذِّْكُر ِمْن بـَْيِنَنا َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ * َما مسَِ

أَْم َهلُْم ُمْلُك السََّماَواِت * اْلَوهَّاِب  أَْم ِعْنَدُهْم َخزَاِئُن َرْمحَِة رَبَِّك اْلَعزِيزِ * ِمْن ِذْكرِي َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب 
نـَُهَما فـَْليَـْرتـَُقوا ِيف اْألَْسَباِب  َلُهْم قـَْوُم نُوٍح * ُجْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اْألَْحزَاِب * َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ َبْت قـَبـْ َكذَّ

ِإْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ * ُلوٍط َوَأْصَحاُب ْألَْيَكِة أُولَِئَك اْألَْحَزاُب  َوَمثُوُد َوقـَْومُ * َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اْألَْوتَاِد 
* َوَقاُلوا َربـََّنا َعجِّْل َلَنا ِقطََّنا قَـْبَل يـَْوِم احلَِْساِب * َوَما يـَْنظُُر َهُؤالِء ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َما َهلَا ِمْن فـََواٍق * ِعَقاِب 

ْشَراِق * ِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواذُْكْر َعْبَدنَا َداُوَد َذا اْألَْيِد ِإنَُّه َأوَّاٌب اصْ  ْرنَا اْجلَِباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َواْألِ ِإنَّا َسخَّ
َر َحمُْشورًَة ُكلٌّ َلُه َأوَّاٌب *  َناُه احلِْْكَمةَ * َوالطَّيـْ واحلمد هللا ) ٢٠- ١:صّ ) (َوَفْصَل اخلِْطَابِ  َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوآتـَيـْ

 على نعمائه وعظيم بالءه 

  
كالشمس يف رائعة النهار ال لبس فيه لكل ) ع(لقد أسفر الصبح لذي عينني ، وظهر أمر قائم آل حممد 

طالب حق ، وجاءكم يا علماء الشيعة من تعرفونه كما تعرفون أبناءكم وال خيفى عليكم أمره ، بالروايات 
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اkم مل يتبعوا حممد ) لعنهم اهللا (فهل تنكرون على علماء اليهود والنصارى ) ع(صحيحة عن الصادقني ال
ألنه ذكر يف كتبهم بامسه وصفته وانه خيرج من فاران وحتتجون عليهم بذلك ، أذن فأرجعوا إىل كتبكم ) ص(

  .وحاسبوا أنفسكم 

مسي وصفيت ، ووصلت لكم هذه الوصية بسند وذكرين يف وصيته با) ص( لقد بشركم يب جدي رسول اهللا 
وهو على فراش املوت ، أو ليس بأهم ) ص(صحيح وذكرها علماء الشيعة يف كتبهم ، ومبا وصى رسول اهللا 

عن )ع(عن أيب عبد اهللا ( ويب وبأبنائي االثىن عشر ) ع(فلقد أوصاكم بآبائي األئمة االثىن عشر ! شي 
يا أبا احلسن )ع(يف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي ) ((ص(ال رسول اهللا قال ق) ع(آبائه عن أمري املؤمنني 

وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال يا علي انه سيكون ) ص(احضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهللا 
بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم اثنا عشر مهديًا فأنت يا علي أول األثين عشر إمام، وساق احلديث إىل 

فذلك اثنا عشر إماما مث ) ص(إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد )ع(أن قال وليسلمها احلسن 
يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي اسم  

ص  ٥٣حبار األنوار ج ))  كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا و امحد واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمنني
إن منا بعد القائم اثنا عشر مهديا من ولد (( انه قال ) ع(عن الصادق  ١٥٠و الغيبة للطوسي ص ١٤٥

  .٣٨٥الغيبة للطوسي ص ٣١٠ص ٣الربهان ج ١٤٨ص ٥٣حبار األنوار ج ) ع(احلسني 

انه قال يكون من ) ع(يا بن رسول اهللا مسعت من أبيك ) ع(قلت للصادق جعفر بن حممد ( يف البحار·
بعد القائم اثنا عشر إماما ، فقال إمنا قال اثنا عشر مهديا ومل يقل اثنا عشر إماما ولكنهم قوم من شيعتنا 

  ٣٥٨ص ٢كمال الدين ج  ١٤٥ص ٥٣حبار األنوار ج ) يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا 
  

بل أنهم  أئمةعشر مهديا هم  االثنىنعم الروايتين تنفيان أن : أقول 
هداة من شيعة أمير المؤمنين وانت تقول انك امام ومن نصبك 

احمد اسماعيل من البصرة  أنتبالوصية  أنتخلك دإمام وما 
عطني رواية واحدة تقول ان احد األئمة احمد اسماعيل البصري 
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تكذبك وانت تدعي المهدوية وراية قبل راية االمام  األدلةبل كل 
لعون كما ذكرت الروايات الصحيحة م األئمةحسب اقوال  فأنت

هروا علمهم فال بد من كشفك ظهرت البدع فليظفعلى العلماء اذا 
  .هروا بدعكظوبيان فساد قولك ويجب ان ي أكاذيبكوتعريتك من 

  :فالشيخ الكليني بسند صحيح 

عن . عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد  
، عن أبي عن الحسين بن المختار . حماد بن عيسى 

كل راية : قال ) عليه السالم ( بصير ، عن أبي عبد اهللا 
ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اهللا 

   ١.عز وجل 

  :الشيخ الكليني

عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،  
) عليهما السالم ( عن ربعي رفعه ، عن علي بن الحسين 

عليه ( رج واحد منا قبل خروج القائم واهللا ال يخ: قال 
إال كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن ) السالم 

   ٢.يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به

  :والشيخ ابو زينب النعماني

( بسند عن جابر ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر  
مثل خروج القائم منا أهل البيت  : " ، قال ) عليه السالم 

                                                           
  ٢٩٥ص  -  ٨ج  - الشيخ الكليني  - الكافي  ١
  . ٢٦٤ص  -  ٨الكافي  ج  ٢
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، ومثل من ) صلى اهللا عليه وآله ( وج رسول اهللا كخر 
خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار فوقع 

   ١".من وكره فتالعبت به الصبيان 

  :والمجلسي في بحار األنوار 

يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السالم ...  
بايع فبيعته كفر ونفاق وخديعة ، لعن اهللا المبايع لها والم

    ٢...)له

  وقال الشيخ الطوسي يبين مروق احمد اسماعيل 

وأما غيبة عيسى عليه السالم فإن اليهود والنصارى " 
وما : ( اتفقت على أنه قتل فكذبهم اهللا عز وجل بقوله 

كذلك غيبة القائم ) . قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
ولد ، إنه لم ي: فمن قائل يقول فإن األمة ستنكرها لطولها 

: ، وقائل يكفر بقوله  إنه ولد ومات: وقائل يفتري بقوله 
إنه : وقائل يمرق بقوله إن حادي عشرنا كان عقيما ، 

، وقائل يعصي اهللا بدعواه  يتعدى إلى ثالث عشر فصاعدا
   ٣"إن روح القائم عليه السالم ينطق في هيكل غيره : 

                                                           
  ٢٠٦ص  -محمد بن إبراهيم النعماني  - كتاب الغيبة  ١
  . ٨ – ٧ص  - ٥٣بحار األنوار ج  ٢
  .١٧٠ص  -الشيخ الطوسي  - الغيبة  ٣
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حق بالباطل فعلى العلماء ان يتصدوا لهؤالء الذين يمزجون ال 
ويكذبون على أهل البيت بالكذب والتدليس والتالعب وسأبين في 

  .كذبهم على أهل البيت عليه السالمالفقرة التالية تالعبهم و 

وقد فضحه اهللا على لسانه الن الحديث الذي استشهد به قال 
عشر من ولدي  باثنياثنى عشر مهدي وحسب ما هو ذكر قال بي 

وهذه السقطة تدل على انه كذاب ثالثة عشر مهدي  أصبحأي 
ثالثة عشر فالكذب  أوصلهموليس هو ولو كان هو مقصود لما 

  .حبله قصير واهللا يظهر الكذب من زلة لسان الكذاب 

  
… أال وان أوهلم من البصرة وأخرهم من األبدال ) ع(فقال … : (( يف خرب طويل ) ع(عن أمري املؤمنني ·

  . ١٤٨بشارة اإلسالم ص )) 

  
امحد ……… ومن البصرة … ): (( ع(يف خرب طويل مسى به أصحاب القائم ) ع(لصادق عن ا·

  . ١٨١بشارة اإلسالم ص )) …

  

نه ابتر الرواية حتى يخفي من هو احمد ويوهم الناس : أقول 
الدجل والكذب فالرواية تقول  أقبحالمقصود أحمد إسماعيل وما 

وأحمد بن عبد الرحمن بن األعطف بن سعد ، : ومن البصرة " 
مليح هكذا هو  بن احمد أنتفهل " . جابر  مليح ، وحماد بن

المعصوم وهكذا هو المهدي واهللا انا ادعوا العلماء ان يتصدوا 
لهؤالء الذين يلبسون على الناس وهل المعصوم والمهدي والذي 
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معين من اهللا يحتاج ان يبتر حتى يغير المعنى ام ال بد ان يكون 
 .والصدق والعصمة  مصداقيةالدرجة من  أعلىعلى 

  
للقائم امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما الذي خيفى فأمحد وأما الذي : ( انه قال ) ع(عن اإلمام الباقر 

  . ٥٧ب  ٦٥٣ص ٢كمال الدين ج) . يعلن فمحمد 

  

انك جاهل او انك مراوغ ومتالعب قال للرجل اسمان : اقول 
لهم اسمان فقبح  نالعندما يتكلم عن االمام المهدي ولو يقل رج

اهللا الكذب والدجل والتالعب قال ما هو معناه للرجل الواحد أي 
للقائم الواحد اسمان اسم مخفي واسم ظاهر كما لرسول اهللا صلى 

احمد والثاني محمد فهل  األولاهللا عليه واله وسلم اسمان 
  .المعصوم بهذا الجهل 

  

   ٤١٧ص  ١إلزام الناصب ج) بوجهه أثر مشرف احلاجبني غاير العينني ) ( ع(وعن الباقر 

  

قبح اهللا الكذب والدجل او الجهل الرواية تتكلم عن : أقول 
االمام المهدي عليه السالم راجعوا المصدر الذي ذكر فيه  أوصاف

الرواية حتى تعرفوا مدى حقيقة هؤالء الناس كيف يفترون على اهللا 
  .لكذب عليهم السالم ا األئمةعز وجل وعلى الرسول وعلى 
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يَا قَـْوِم أََرأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى ( بامسي ومسكين وصفيت فهل خفيت عليكم ، ولكن ) ع(أخربوكم أهل البيت 

ُتْم َهلَا َكارُِهونَ  َيْت َعَلْيُكْم أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـْ   ) .٢٨: هود)(بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ َوآتَاِين َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدِه فـَُعمِّ

  

اخبرونا عن اسمك وعن مسكنك ان تقول انك من  أين: ل اقو 
دجال دجال البصرة وانت  أولالبصرة ورواية امير المؤمنين تقول 

تقول انك اليماني وانك بصري والروايات جميعا تقول ان اليماني 
من اليمن ويخرج من اليمن وانت تخرج من البصرة وال بأس أن 

قيقتك انا اذكر بعض من اذكر روايتين حتى يتعرف الناس على ح
الرواية لالختصار واال راجعوا الرواية ترون الرواية كلها تتكلم عن  

  .كذب هؤالء المدعين 

واتقي األشرار مخافة ألسنتهم ، وخروج السفياني من " 
  ١" الشام ، واليماني من اليمن 

ثم التفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقال رافعا " 
الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع الحذر : صوته 

يا رسول اهللا : قلت : من ولدي ، قال علي عليه السالم 
فما يكون في هذه الغيبة حاله ؟ قال يصبر حتى يأذن اهللا 

 فيخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة ،له بالخروج ، 
على رأسه عمامة ، متدرع بدرعي متقلد بسيفي ذي الفقار 

هذا المهدي خليفة اهللا فاتبعوه يمأل : ، ومناد ينادي 
                                                           

  ٣٣١ -  ٣٣٠ص  -صدوق الشيخ ال - كمال الدين وتمام النعمة    ١
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األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا  ، وذلك 
عندما تصير الدنيا هرجا ومرجا ، ويغار بعضهم على بعض 
، فال الكبير يرحم الصغير ، وال القوي يرحم الضعيف ، 

   ١"فحينئذ يأذن اهللا له بالخروج  

  :وفي رواية أخرى وإن من عالمات خروجه 

) من اليمن ( وخروج اليماني وج السفياني من الشام ، خر 
وصحية من السماء في شهر رمضان ، ومناد ينادي من 

  .٢. السماء باسمه و اسم أبيه

  :وفي رواية أخرى 

علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى : الغيبة للنعماني  
، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي الكوفي ، 

ذكر عند : ن عبيد بن زرارة قال عن محمد بن سنان ، ع
أنى يخرج : أبي عبد اهللا عليه السالم السفياني فقال 

   ٣ .ذلك ، ولم يخرج كاسر عينه بصنعاء 

اهل البيت ذكروا  أئمةتخرج من اليمن فقولك ان  أنتفهل 
مسكنك وتقصد انه بالبصرة فهذا محض افتراء على أهل البيت 

  .عليهم السالم 

  
                                                           

  ٣٣٥ص  -  ٣٦ج  - العالمة المجلسي  -بحار األنوار  ١
  ٧ح ٣٢٨ – ٣٢٧ص  - الشيخ الصدوق  - كمال الدين وتمام النعمة  ٢
  . ١٢٣ح٢٤٥ص  -  ٥٢ج  - العالمة المجلسي  -بحار األنوار  ٣



 ١١٩     الصواعق احلقانية للرد على خطابات مدعي اليمانية/  خطابات أمحد احلسن 
 

انه حريص على امللك ألنه طالب ) ع(آبائي عن حقهم وقالوا يف أمري املؤمنني علي ولقد دفع أسالفكم 
حبقه وسخروا منه حىت ملئوا كبده قيحًا وقال هلم مال علي وملك ال يبقى، وأقول لكم مايل وملك ال يبقى 

  .حىت يأذن الرمحن يف أمري ) ع(ولكين مأمور وسأصرب كما صرب 

  

ك تفتري كذبا وتنسب نفسك الى من هم آبائك واهللا ان: أقول 
األئمة ولعن اهللا الداخل فينا كما قال احدهم عليه السالم وتبرأت 

هذا قبيح ومن  فكميهوذا  تأنمن والديك عندما ادعيت انك 
الكبائر فتب الى اهللا عز وجل وعلى العلماء ان يتصدوا لك 

  .المفترين على اهللا الكذب  وألمثالك

وعين ومل ينسوين من ) ع(يف األخبار عن أيب اإلمام حممد بن احلسن املهدي ) ع(لقد بالغ آبائي الصاحلني 
اللهم أعطه يف ( … يف دعاء اللهم ادفع عن وليك ) ع(دعائهم بفضل من اهللا علي ، قال اإلمام الرضا 

ملرôن فأن تنكروين فأنا ابن احلسن سبط النيب ا.  ٦١٨مفاتيح اجلنان ص) …نفسه وأهله َوَوَلِدِه وذريته 
الويل ملن ناواين واللعنة على من عاداين ، أنصاري خري أنصار تفتخر األرض بسريهم عليها وحتفهم املالئكة 
وأول فوج يدخل اجلنة يوم القيامة ، هم واهللا العلي العظيم واقسم بـ يس و طه و احملكمات وبـ كهيعص و 

حقا وصدقا ، االمرون باملعروف ) ص(مة حممد اkم الفرقة الناجية وهم ا -آمل  -محعسق وبالقسم العظيم 
والناهون عن املنكر، الkم يقرون حباكمية اهللا يف أرضه دون من سواهم ، ال جترفهم الفنت الkم حمصوا 
وغربلوا حىت خرجت املدرة من حب احلصيد ، هم رهبان يف الليل اسود يف النهار جماهدون شجعان ال 

ن أكل خبز الشعري والنوم على املزابل كثري مع سالمة الدين ويرون املوت يف تأخذهم يف اهللا لومة الئم ، يرو 
  .أحلى من الشهد فطوىب هلم وحسن مآب ) ع(حب آل حممد 
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والكذب على اهل  واالفتراءواهللا ان لم تترك هذا التالعب : اقول 
  .فانية زائلة والنار عذابها شديد البيت ستكون حصيد جهنم والدنيا

هل هم الذين في استراليا وهم المتواجدين في غرفة  أنصاركفأين 
البالتوك واالنترنت قبح اهللا هكذا دجل وهكذا كذب على اآلخرين 
فالويل لك من غضب اهللا بالدنيا قبل اآلخرة يا من تكذب على 

  .أئمة أهل البيت عليهم السالم 

  
عون لقد قامت عليكم احلجة البالغة حبسب ما تد) ع(أما بعد فيا شيعة أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب 

التامة من اهللا سبحانه وتعاىل يب وباين الصراط املستقيم إىل جنات النعيم فمن سار معي جنا ومن ختلف عين 
وما بعده إال آية العذاب ) ع(هلك وهوى ، وهذا هو اإلنذار األخري لكم من اهللا ومن اإلمام املهدي 

  . اآلخرة جهنم يصلوkا وبئس املهاد ملن مل يلتحق 5ذه الدعوةواخلزي يف هذه احلياة الدنيا ، ويف

  

فيا شيعة أمير المؤمنين قد قامت عليكم الحجة لتحاربوا : اقول 
باألدلة  هؤالء المدعين والمكذبين على أهل البيت بعدما بينتْ 

الدامغة كذبهم وافترائهم وتدليسهم وال حجة تبقى لمن يتهاون 
والمفترين  نبيت امام هؤالء المتالعبيللدفاع عن مذهب أهل ال

أحمد اسماعيل ومن يركب ركبهم في هذه  أمثالعلى أهل البيت 
  .المؤامرة على مذهب اهل البيت الصافي النقي 

  
َمَع اللَِّه قَِليًال َما  أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اْألَْرِض أَِإَلهٌ ( اللهم أنت قلت 

، وأنا املضطر وابن السبيل واليتيم واملسكني فاجبين بفضلك ورمحتك وعطائك ) ٦٢:النمل) (َتَذكَُّروَن 
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االبتداء ياجميب دعوة املضطرين ريب استنصرك على عدوك وعدوي فانصرين انه ال قوة إال بك أنت 
  .سبحانك

أن كل من مل يلتحق 5ذه الدعوة ويعلن البيعة لوصي ) ع(ي وأعلن بأسم اإلمام حممد بن احلسن املهد
  :هـ ق فهو  ١٤٢٥رجب  ١٣بعد ) ع(اإلمام املهدي 

وهو 5ذا إىل جهنم وبئس الورد املورود وكل أعماله العبادية ) ع(خارج من والية علي بن أيب طالب  - ١
  .باطلة مجلة وتفصيال فال حج وال صالة وال صوم وال زكاة بال والية 

بريء من كل من ينتسب أليه ومل يدخل يف هذه الدعوة ويعلن ) ص(أن رسول اهللا حممد بن عبد اهللا - ٢
َواْمَرأَتُُه َمحَّاَلَة * َسَيْصَلى نَارًا َذاَت َهلٍَب * َما َأْغَىن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب * تـَبَّْت َيَدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ ( البيعة 

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َهلُْم َدابًَّة ِمَن ( واحلمد هللا وحده ) . َها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ ِيف ِجيدِ * احلََْطِب 
  ) ٨٢:النمل) (اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا ِبآياتَِنا ال يُوِقُنوَن 

  

قد أقمت الحجة على كل من ينتسب الى هذا الرجل : اقول 
ترى على أهل البيت وعلى موالنا صاحب الزمان عليهم المف

والبراهين انه رجل يعتمد بدعوته على البتر  وباألدلةالسالم 
والكذب والتدليس على أهل البيت عليهم السالم وكل من يتهاون 

محاسب  فإنهفي الدفاع عن مذهب أهل البيت في محاربة هؤالء 
  .أمام اهللا عز وجل 

  
  إىل الناس كافة ) ع(ملهدي وصي ورسول اإلمام ا

  امحد احلسن 
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  .ق . هـ  ١٤٢٥/ ٦/ ١٣

تقصد انك المفترى على أهل البيت عليهم السالم فواهللا ان لم 
 أنتب الى اهللا فابشر بالنار الحامية والتي ستكون و ترجع وتت
  .وقودها 

   هـ١٤٣٣خلون من رجب  ١٩بتاريخ  ةتم الرد على هذه الخطب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٣     الصواعق احلقانية للرد على خطابات مدعي اليمانية/  خطابات أمحد احلسن 
 

 الحق صاحب تؤيد رؤيا اهللا يريه أن أراد لمن دعاء

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

اللهم أنت دليل املتحريين ومفزع املكروبني وغياث ( وادعوا 5ذا الدعاء أربعني ليلة بعد انتصاف الليل 
املستغيثني مايل إله غريك فأدعوه وال شريك لك فأرجوه صِل على حممد وال حممد واجعل يل من أمري فرجاً 
واهدين ال قرب من هذا رشدًا قرعت بابك وأخنت رحلي بساحة قدسك وجنابك طالبًا شهادتك وأنا العبد 
اخلسيس الذليل وأنت الرب العزيز اجلليل ، بني يل أمر امحد احلسن بأوضح بيان وافصح لسان فان كان 

وشهد هلم بأن عيسى  للحواريني وليك صدقته وبايعته ونصرته وان كان عدوك كذبته وحاربته يا من أوحى
) ١١١:املائدة) (َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَىل احلََْوارِيَِّني َأْن آِمُنوا ِيب َوِبَرُسوِيل قَاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنـََّنا ُمْسِلُمونَ (رسوله ) ع(

، اشهد يل وبني يل هذا األمر فقد شهد شعري وبشري وحلمي ودمي وعظمي وما أقلت األرض مين وروحي 
َنُكْم (شهادتك اكرب شهادة  إن ، يا من ) ١٩: األنعام)(ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد بـَْيِين َوبـَيـْ

َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكَفى بِاللَِّه (شاهدًا فقال ) ص(عرض نفسه للكافرين برسالة حممد 
َنُكْم َشِهيدًا بـَْيِين َوبَـ  تَـَريـُْتُه َفال َمتِْلُكوَن ِيل ِمَن اللَِّه َشْيئاً () ) ٤٣من اآلية: الرعد)(يـْ أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَراُه ُقْل ِإِن افـْ

َنُكْم َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  َفى بِاللَِّه ُقْل كَ () ) ٨:االحقاف) (ُهَو َأْعَلُم ِمبَا تُِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبِه َشِهيدًا بـَْيِين َوبـَيـْ
َنُكْم ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريًا َبِصرياً  ، فزهدوا بشهادتك ، اشهد يل يا رب فإين ) ٩٦:اإلسراء) (َشِهيدًا بـَْيِين َوبـَيـْ

ال ازهد بشهادتك ، واشهد أن الرؤيا حق من عندك وطالئع وحيك وكلماتك اليت تفضلت 5ا على العاملني 
َقْد * َونَاَديـَْناُه َأْن يَا ِإبـَْراِهيُم (النبوة يف ذريته ألنه صدق الرؤيا فقلت سبحانك  يا من مدح ابراهيم وجعل

ْقَت الرُّْؤيا ِإنَّا َكَذِلَك َجنِْزي اْلُمْحِسِننيَ  َوَمْرَميَ ابـَْنَت (، ومدحت مرمي فقلت ) ١٠٥-١٠٤:الصافات) (َصدَّ
، يا من خاطب ) ١٢: التحرمي)(ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربـَِّها ِعْمَراَن الَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا

َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن (فقال ) ص(حممد  َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبَا َأْوَحيـْ
) بِيِه يَا أََبِت ِإينِّ َرأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكبًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَيـْتـُُهْم ِيل َساِجِدينَ ِإْذ َقاَل يُوُسُف َألَ * اْلَغاِفِلَني 

، فسميت الرؤيا أحسن القصص يف كتابك الكرمي ومدحت من صدق 5ا من أوليائك ) ٤-٣:يوسف(
اقْـتَـَرَب لِلنَّاِس ِحَسابـُُهْم (ق وأنبيائك ورسلك وذممت من كذب 5ا ومساها أضغاث أحالم فقلت وقولك احل

الِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسرُّوا * َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َر5ِِّْم ُحمَْدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم يـَْلَعُبوَن * َوُهْم ِيف َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن 
ُتْم تـُْبِصُروَن النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلُ  َقاَل َريبِّ يـَْعَلُم اْلَقْوَل ِيف * ُكْم أَفـََتْأتُوَن السِّْحَر َوأَنـْ
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َبْل قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحالٍم َبِل افْـتَـَراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر فـَْلَيْأتَِنا ِبآيٍَة َكَما أُْرِسَل * السََّماِء َواْألَْرِض َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم 
) َأْضَغاُث َأْحالٍم َوَما َحنُْن بَِتْأِويِل اْألَْحالِم ِبَعاِلِمنيَ (، وقال مأل فرعون وزبانيته ) ٥- ١:األنبياء) (ُلونَ اْألَوَّ 

يقُ (، وصدق يوسف بالرؤيا وأوهلا فمدحته وقلت سبحانك ) ٤٤:يوسف( ) ٤٦: يوسف)(يُوُسُف أَيـَُّها الصِّدِّ
دق بالرؤيا طالئع وحيك وكلماتك اليت تفضلت 5ا على ، اللهم اجعلين كأولياك وأنبيائك ورسلك اص

 :مث تقول) العاملني واحسن القصص يف كتابك وال أنقض عهدك وال اخلف وعدك 

  . أغثين يا رب حبق فاطمة ، ارمحين يا رب حبق فاطمة ، اهدين يا رب حبق فاطمة

  

ان سلمنا بحجية الرؤيا وخصوصا انك تخلط بين رؤية : أقول 
وهذا  األنبياءنها وحي وتريد أن تقول ان رؤية الناس كرؤية أ ءاألنبيا

وحي وهذا من  األنبياءمن جهلك حتى انك  ال تعرف ان رؤية 
  .جهلك هذا أوال 

ان سلمنا لك بذلك وقرأنا هذا الدعاء ولم نعرفك إذن البد : ثانيا 
ان نخرج للناس ونقول ان احمد الحسن أي الذي هو احمد 

على أهل البيت وهناك مجموعة عدة  اسماعيل دجال ويكذب
  .صادق او دجال وانت الذي طلبت بذلك  أنتستشهد هل 

نزل الى نان سلمنا جدال بصحة ما تدعيه من حجية الرؤيا و : ثالثا 
ويقول انك حق  مبالمنا يأتيمستواك ونداهنك ونقول ممكن احد 

الشيطان بالمنام ويوهمنا انك حق وانت ليس  يأتيوما يدرينا لم 
 إذنابمن  أنتبنبي فالشيطان قطعا يتمثل بك ان لم تكن 

  .الشيطان 
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فلنسلم بكل ما قلته أي نسفه عقولنا ونسلم لك فالبد ان : رابعا 
احمد الحسن وانا وصي المهدي  اتخرج امام المأل وتقول ان

وتثبت ذلك للناس بكل اللغات الن الناطق باسم المهدي يتكلم 
  لكل دين بلسانهم 

  :حديث الصحيحكما في ال
سعد بن عبد اهللا ، عن محمد بن الحسين بن أبي  

الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن هشام بن سالم ، 
ينادي : عن أبي عبد اهللا عليه السالم ، قال : عن زرارة 

خاص أو عام ؟ : مناد باسم القائم عليه السالم ، قلت 
م فمن يخالف القائ: قلت . عام ، كل قوم بلسانهم : قال 

ال يدعهم إبليس : عليه السالم وقد نودي باسمه ؟ قال 
   ١.حتى ينادي في آخر الليل ويشكك الناس  

فالبد ان يخرج الى المأل ويتكلم بلسان كل قوم انه احمد الحسن 
 ألفالمقصود بالمنام واال ال نعرف من هو احمد الحسن ويأتي 

من  أولنا حسن وانا المقصود بالمنام والواحد ويقول انا احمد ا
  .ادعى الوصية وانا وصي المهدي 

  

  

  

                                                           
  . ١٣٠ – ١٢٩ص  - ابن بابويه القمي  - اإلمامة والتبصرة   ١
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 كيميني  لي كان  من اال يماني ال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني مالك امللك جمري الفلك مسخر الرياح فالق اإلصباح ديّان الدين رب العاملني احلمد 
  . متوج البحار ومن يسبح يف غمراôاهللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكاkا وترجف األرض وعّمارها و 

  

هذا استقطاع من دعاء يقرأ في كل ليلة في رمضان وهو من : أقول 
  .االمام زين العابدين عليه السالم  أدعية

 

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها املتقدم 
 زاهق والالزم هلم الحق هلم مارق واملتأخر عنهم

االمام زين  أدعيةاحد  أدعيةهذا المقطع مستقطع من : أقول 
وليالي  أيام بأدعيةالمختصة  العابدين من الصحيفة السجادية

  . شعبان

 ((فإصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني إنا كفيناك املستهزئني ))

  ( ٩٥ – ٩٤احلجر ( صدق اهللا العلي العظيم 

  

م تثبت قولك بمعجزة او بحجة فانك من المشركين اذا ل: أقول 
  .الن الكاذب على اهللا والمدعي يكون مشرك ويموت ميتة جاهلية 
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إنا هللا وإنا إليه راجعون ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ، واللعنة الدائمة على كل ناكث لبيعة آل 
وبيعة وصيه وأوصياء وصيه األحد عشر من ) ع(ن وبيعة مهديهم حممد ابن احلس) عليهم السالم ( حممد 
يف اعاله عندما تطرق اىل رواية االثىن عشر مهدي قال اثىن عشر من ولده أي الذين بعده وهنا قال (  بعده

واللعنة الدائمة على كل ناكث .  )احد عشر مهدي بعده واهللا عز وجل يفضح االنسان على لسان نفسه 
) ع(هد اهللا به عن الذب والدفاع عن وصي اإلمام املهدي حممد ابن احلسن لعهد اهللا الذي عاهد أو يعا

  .الذي حل بني أظهركم 

  

 يأتياللعنة الدائمة لكل من يدعي انه المهدي دون ان : أقول 
بالدليل والمعجزة ولعنة اهللا على كل من يدعي المهدوية قبل خروج 

  اهل البيت أئمةالقائم وقد ورد بالحديث المروي عن 

قال المفضل يا موالي ويا سيدي فاالثنان وسبعون رجال  
" ع " يظهرون معهم قال ) ع ( الذين قتلوا مع الحسين 

في اثنى " ع " يظهر منهم أبو عبد اهللا الحسين ابن علي 
عشر الفاء مؤمنين من شيعة علي عليه السالم وعليه 

قال المفضل يا سيدي فبغير سنة القائم عمامة سوداء ، 
فقال عليه ) ع ( قيامه ) وقبل ( له قبل ظهور بايعوا 

فبيعة  ) ع ( السالم يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم 
   ١ كفر ونفاق وخديعة لعن اهللا المبايع لها والمبايع له بل

 

 . (٣٤: اإلسراء) (َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوًال  )

                                                           
  . ١٨٣ص  - الحسن بن سليمان الحلي  -  مختصر بصائر الدرجات  ١
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القرآن الناطق وهيهات أن خيالف القرآن ، فال يستخفنكم السفيه امللعون  هو) ع(واإلمام حممد ابن احلسن 
، وان يل يف رقبة كل فرد من مجاعة أنصار اإلمام املهدي بيعة ال أقيل أحد منها وأطالبهم 5ا يوم القيامة ، 

لعنة األنبياء ويف رقبة كل إنسان عهد معقود يف عامل الذر ، فمن نكث البيعة ونقض العهد فعليه لعنة اهللا و 
  . واملرسلني ولعنة املالئكة والصاحلني

  

كل بيعة لك فهو ملعون وانت ملعون فتب قبل ان ينفضح : أقول 
لك من  يامر الذي قبل وهو القرعاوي واهللا ان أنفضحأمرك كما 

المهدوية وانفضحوا وبعد  اادعو الناصحين هناك الكثيرين قبلك 
فال تكذب على  ألحد تبقى بل توبتك فالدنيا فانية والقذلك ال ت

  .أهل البيت عليهم السالم من اجل هذه الدنيا الزائلة 

 

فاعلموا أيها الناس انه ال مياين إال من كان يل كيميين داعي ألمري هادي لصراط اهللا الذي أسري عليه بإرشاد 
ام ميينًا أو مشاًال وقع ، فان مال من كان على مييين يف يوم من األي) ع(أيب اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

لعنه ( فيه البداء وأمسى ضال منحرف عن صراط اهللا املستقيم داعي إىل صراط اجلحيم يوحي إليه إبليس 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر ( وجنده شياطني اإلنس واجلن امللعونني بعد أن تبعهم وقالوا قولتهم ) اهللا  أَنَا َخيـْ

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي ) َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ 
  . ... العظيم

إىل ( عليه السالم( وصي ورسول اإلمام املهدي  الركن الشديد أمحد احلسن بقية آل حممد عليهم السالم
  رية بعضها من بعض واهللا مسيع عليمذ املؤيد جبربائيل املسدد مبيكائيل املنصور بإسرافيل الناس أمجعني

 

بل المدعي كذبا وزورا انه الوصي وانه المهدي وانه :: أقول 
بالمعجزة والدليل واما ادعائه انه  هاليماني  الى ان يثبت ادعائ
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اليماني فاليماني يخرج من اليمن كما في الروايات الكثيرة وانا 
  اذكر لك دليل واحد لالختصار

اليماني ) : عليه السالم ( القائم  خمسة من عالمات((  
من اليمن ، والسفياني ، والمنادي ينادي بالسماء ، 

   ١.وخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية 

الخسف بالبيداء  وأينفأين السفياني وأين المنادي ينادي بالسماء 
  قتل النفس الزكية ؟ وأين

 
  ق. هـ ١٤٢٤/ شوال  / 5

 .هـ ١٤٣٣خلون من جمادي اآلخرة سنة  ١٩خ تم الرد على هذا الخطاب بتاري

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ٢٤٤ص   - علي بن محمد الليثي الواسطي  - عيون الحكم والمواعظ   ١
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 من هو الدجال األكبر

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 واحلمد هللا رب العاملني

 اللهم صِل على حممد وال حممد واجعل لنا من امرنا فرجاً وخمرجا

 يا هو يامن ال هو إال هو صِل على حممد وال حممد وانصرنا على القوم الكافرين

معاين كثرية ولكل معىن مصاديق كثرية ينطبق عليها يف ) ع(يف املتشا5ات أن ملتشابه كالمهم  لقد بينت
 . أرض الواقع حبسب املكان والزمان

وقد أكدوا وبالغوا يف التأكيد ) الدجال ( هو ) ع(و أهل بيته ) ص(ومن هذا املتشابه الذي ورد عن الرسول 
جبل من ) ((ع(لك طاقات مادية هائلة أو حبسب ما ورد عنهم على وجوب التمرد عليه وحماربته مع انه مي

يف هذه األيام خيفى على املؤمنني املتتبعني ) ع(وال أظن أن مصداق كالمهم )) نار وجبل من طعام 
وإمنا أردت تذكري من أخذته الغفلة مييناً أو مشاًال وحاد )ع(وأهل بيته ) ص(للروايات اليت وردت عن الرسول 

ٌر (( ذي ال ينكر وهو كالشمس يف كبد السماء عن احلق ال َا أَْنَت ُمَذكِّ ْر ِإمنَّ ِإالَّ * َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطٍر * َفذَكِّ
بُُه اللَُّه اْلَعَذاَب اْألَْكبَـَر * َمْن تـََوىلَّ وََكَفَر  َنا ِإيَابـَُهْم * فـَيـَُعذِّ َنا ِحَسابـَُهْم * ِإنَّ إِلَيـْ  ٢٦- ٢١الغاشية  ) (مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ

) .  

  

   أنتهؤالء الدجالين دجال البصرة وهو  أول: أقول 

  :حيث يقول أمير المؤمنين عليه السالم قال 
حدثنا محمد بن عبد المؤمن ، : حدثنا أبو سهل ، قال 

أخبرنا : حدثنا أحمد بن محمد بن غالب ، قال : قال 
هدية بن عبد الوهاب عن عبد الحميد عن عبد اهللا بن 

قال لي علي بن أبي طالب وخطب : العزيز ، قال  عبد
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يا أيها الناس ألزموا األرض من بعدي ، : ( بالكوفة ، فقال 
وإياكم والشذاذ من آل محمد ، فإنه يخرج شذاذ آل 
محمد ، فال يرون ما يحبون ، لعصيانهم أمري ، ونبذهم 
عهدي ، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة 

، ويشمل الناس البالء ، ويبتلي اهللا خير بدعاية األمية  
الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب ، ويتبرأ الناس 
بعضهم من بعض ، ويطول ذلك حتى يفرج اهللا عنهم 
برجل من آل محمد ، ومن خرج من ولدي فعمل بغير 
عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء ، وكل من خرج من 

وإياكم والدجالين ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور ، 
ويخرج من ولد فاطمة ، فإن من ولد فاطمة دجالين ، 

، وليس مني ، وهو مقدمة دجال من دجلة البصرة 
   ١) .الدجالين كلهم 

احمد اسماعيل يقول هو اليماني وهو يقول يماني ويخرج : ثانيا 
أهل البيت تقول ان اليماني يخرج  أئمةمن البصرة والروايات عن 

  .رة اذكر بعضها من اليمن كثي

اليماني ) : عليه السالم ( خمسة من عالمات القائم _  ١
من اليمن ، والسفياني ، والمنادي ينادي بالسماء ، 

  . ٢.وخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية 

  .العالمات التي تكون مع خروج اليماني  فأين
                                                           

  ٢٤٩ -  ٢٤٨ص  - السيد ابن طاووس  - المالحم والفتن   ١
  ٢٤٤ص  - علي بن محمد الليثي الواسطي  - عيون الحكم والمواعظ   ٢
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يا رسول اهللا فما يكون في هذه الغيبة حاله ؟ : قلت  -٢
ر حتى يأذن اهللا له بالخروج ، فيخرج من اليمن قال يصب

  .من قرية يقال لها كرعة 

  .هل هو من قرية اسمها القرعة من اليمن  

علي بن الحسين ، عن محمد بن : الغيبة للنعماني _ ٣
يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي 

: الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن عبيد بن زرارة قال 
أنى : ي عبد اهللا عليه السالم السفياني فقال ذكر عند أب

  .يخرج ذلك ، ولم يخرج كاسر عينه بصنعاء 

  .واحمد اسماعيل ليس من صنعاء انما من البصرة  

اذا خرج اليماني تكون مالزمة للسفياني ومالزمة لعالمات : ثالثا 
  فهي كفرسي الرهان أخرى

موسى ،  حدثنا عبيد اهللا بن: أخبرنا علي بن أحمد ، قال  
عن محمد بن ›  ٣١٧صفحة ‹ عن إبراهيم بن هاشم ، 

عليه ( أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اهللا 
  ١. اليماني والسفياني كفرسي رهان : " أنه قال ) السالم 

  .السفياني وهذا يدل على أنه  هو أول الدجالين أينفأقول 

واحد ثم  واليماني والسفياني والخراساني خروجهم في يوم
 خروج السفياني واليماني) : عليه السالم ( قال 

                                                           
  ٣١٧ – ٣١٦ص  - محمد بن إبراهيم النعماني  - كتاب الغيبة   ١
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الخراساني في سنة واحدة ، في شهر واحد ، في يوم 
واحد ، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس 
من كل وجه ، ويل لمن ناواهم ، وليس في الرايات راية 
أهدى من راية اليماني ، هي راية هدى ، ألنه يدعو إلى 

كم ، فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح على صاحب
الناس وكل مسلم ، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن 
رايته راية هدى ، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه ، فمن 
فعل ذلك فهو من أهل النار ، ألنه يدعو إلى الحق وإلى 

   ١.. .طريق مستقيم 

ساني وأين الخرا فأين  اليمانيعلى خروج  األدلةباقي  فأين
الدجل  أنواعتدعيه انك اليماني هذا احد  أنتالسفياني ولذلك ما 

كما قال امير المؤمنين االمام علي عليه السالم دجال البصرة 
تلتفون حول الحقيقة وتقولون  األدلةلكم بهذه  نأتيعندما  وإنما

الظهور غير الخروج واليماني ظهر ولم يخرج وهذا كالم فاسد 
يخرج ثم يظهر  أوالرتبة بعد الخروج  يأتيلظهور هو وبين الفساد فا

 األبوابامام الناس ولكن مع ذلك نحن نغلق عليهم كل  اً عيان
الباطلة حيث يلتفون على الدليل كما يفعل الوهابية وهذا هو منهج 
الباطل سواء الوهابية او النواصب او الخوارج على سبيل المثال 

 صلى اهللا عليه وآله وسلم  عندما نقول لهم رسول اهللا الوهابية
يقول علي وليكم يقول هنا الوالية يعني المحبة عندما نقول لهم 
يقول ال ينبغي ان اذهب اال وانت خليفتي يقول هذا في حياته 

                                                           
  ٢٦٤ص  - محمد بن إبراهيم النعماني  - كتاب الغيبة   ١
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وهكذا كذلك اتباع احمد اسماعيل قاطع نفس الشيء ولكن مع 
  ذلك سأذكر لفظ الظهور حتى ال يكون عندهم عذر  

أنه ) عليه السالم ( ، عن أبي عبد اهللا عن عمر بن حنظلة 
ظهور السفياني ، : للقائم خمس عالمات : " قال 

واليماني ، والصيحة من السماء ، وقتل النفس الزكية ، 
   ١" .والخسف بالبيداء 

 وأينالصيحة في السماء  وأينفهذا لفظ الظهور فأين السفياني 
 أنتيل على انك الخسف بالبيداء وهذا دل وأينقتل النفس الزكية 

  .الدجال 

ان من يدعي انه هو الثالث عشر فهو مارق والمروق من : رابعا 
  صفات الخوارج 

فمن قائل يقول :  عن ابي عبد اهللا الصادق عليه السالم 
إنه ولد ومات ، وقائل : إنه لم يولد ، وقائل يفتري بقوله : 

إن حادي عشرنا كان عقيما ، وقائل يمرق : يكفر بقوله 
إنه يتعدى إلى ثالث عشر فصاعدا ، وقائل يعصي : وله بق

إن روح القائم عليه السالم ينطق في هيكل : اهللا بدعواه 
   ٢... .غيره 

  .فإذن المارق يكون دجال 

                                                           
  ٢٦١ص  - محمد بن إبراهيم النعماني  - كتاب الغيبة  ١
  ١٧٠ص  - الشيخ الطوسي  -الغيبة   ٢
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باسم االمام المهدي يكلم كل قوم بلغته وانت ال  ناطقال: خامسا 
ا انك تتكلم اال باللغة العربية وحتى العربية ال تجيدها فال بد كم

تكلمت في خطاباتك بصوتك بالعربية فنريد ان تخرج بخطابات 
  بصوتك  األخرىباللغات 

بسند صحيح عن سعد بن عبد اهللا ، عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن 

عن أبي عبد اهللا عليه السالم : هشام بن سالم ، عن زرارة 
: يه السالم ، قلت ينادي مناد باسم القائم عل: ، قال 

: قلت . عام ، كل قوم بلسانهم : خاص أو عام ؟ قال 
: فمن يخالف القائم عليه السالم وقد نودي باسمه ؟ قال 

ال يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل ويشكك 
  ١.الناس  

فأين خطاباتك بلسان كل قوم وهذا يدل على انك انت الدجال 
  .حتى تثبت الخالف  

 أولالمهديين وانا امام والحديث يقول ان  أولل انا يقو : سادسا 
   بإمامالمهديين ليس 

قلت للصادق جعفر بن محمد : عن أبي بصير قال 
عليهما السالم يا ابن رسول اهللا إني سمعت من أبيك عليه 

: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا فقال : السالم أنه قال 
إثنا عشر إماما ،  :اثنا عشر مهديا ، ولم يقل : إنما قال 

                                                           
  . ١٣٠ – ١٢٩ص  - ابن بابويه القمي  - اإلمامة والتبصرة   ١
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ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة 
  ١.حقنا 

من نصدق هل نصدق هذا الرجل الذي تحوم عليه  فأقول 
الصادق  فاإلمامالشبهات ام اصدق امام معصوم مفترض الطاعة 

فهذا يدل على انه  أئمةوهو يقول  أئمةيقول ان المهديين ليسوا 
  .على أهل البيت عليه السالم دجال النه يكذب 

  

و أهل بيته ) ص(فهل خيفى على املؤمنني أن أمريكا هي املصداق األعظم للدجال لقد قال رسول اهللا حممد 
و ورد عنهم )) يأيت الدجال جبل سنام فيسحر الناس ، معه جبل من نار وجبل من طعام (( ما معناه ) ع(
وال خيفى على أحد ان أمريكا دخلت )) أنا ربكم األعلى ... ي يأيت و ينادي أيل أوليائ(( ما معناه ) ع(

إىل العراق من الكويت من جهة جبل سنام املوجود يف سفوان و ال خيفى ان جبل النار هو آلة احلرب 
األمريكية الضخمة وال خيفى ان جبل الطعام هو االقتصاد األمريكي العمالق والدوالر األمريكي و ال خيفى 

ادي اليوم أيل أوليائي وتعارض حكم اهللا سبحانه وتعاىل وتشرع وتسن القانون وتريد فرضه على ان أمريكا تن
أهل األرض فهي تدعي أkا ربكم األعلى وهي ال ترى إال بعني واحدة عني املصلحة الشيطانية األمريكية 

م ميثلون عيسى املسيح أk )الدجالني وليس الدجالون فكيف امام ال جييد النحو (  ويّدعون هؤالء الدجالون
مع كل ما هم فيه من فساد و إفساد فأمريكا هي املسيح الدجال فقد ساحت يف األرض لتمألها ) ع(

من : الروم) (َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ (( بالفساد وأمريكا هي األعور الدجال 
ولن .ن ميالئ ويداهن أمريكا وهل بقي عذر ملن ال يعارض وال حيارب أمريكا فهل بقي عذر مل) ٤١اآلية 

وداخًال يف والية اهللا سبحانه وتعاىل مامل يكفر بالطاغوت و هو ) ع(يكن أي إنسان وليًا لإلمام املهدي 
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمنْ (( اليوم الدجال األكرب والشيطان األكرب أمريكا  َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّه  َقْد تـَبـَنيَّ

يٌع َعِليمٌ   .(٢٥٦: البقرة) (فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال اْنِفَصاَم َهلَا َواللَُّه مسَِ

                                                           
  ٣٥٨ص  - الشيخ الصدوق  - كمال الدين وتمام النعمة   ١
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.. لعنة اهللا على الشيطان األكرب وجنده .. لعنة اهللا على الدجال وجنده .. لعنة اهللا على الشيطان وجنده 
لعنة اهللا على .. لعنة اهللا على السفياين .. لعنة اهللا على السفياين .. اهللا على الدجال األكرب وجنده لعنة 

 . لعنة اهللا على من ال حيارب الدجال األكرب.. السفياين وجنده 

ئكة ولعنة األئمة واألنبياء واملرسلني ولعنة املال) ع(ولعنة فاطمة ) ع(ولعنة علي ) ص(لعنة اهللا ولعنة حممد 
  . والصاحلني على من الحيارب الدجال األكرب

  

لعنت من لم يحارب  ألنك؟  أمريكاحاربت  أنتهل : أقول 
وانت تستخدم االنترنت الخاص بهم  ألمريكاحربك  فأين أمريكا

دومين لموقعك ونرى ان  تأجيركمقابل  األموالوتدفع لهم 
 ب اهللا العراق وجيش المهدي هذه الفئاتز عصائب الحق وح

لهم  يشهدالمجاهدة الثالثة تابعة للمراجع والقاصي والداني 
الى طرد االمريكان واالنجليز  أدىالخالص هللا عز وجل  بأدائهم
 عبخطابات من خالل موقع تاب تأتيماذا فعلت غير انك  فأنت

لم تحارب  االمريكان  ألنكلعنت نفسك  فأنتوالصهاينة  ألمريكا
ترنت ونقرأ خطاباتك من خالل فقط نسمع خطاباتك من خالل االن

  . األمريكياالنترنت 

 

  اللهم هل بلغت

  



 ١٣٨     الصواعق احلقانية للرد على خطابات مدعي اليمانية/  خطابات أمحد احلسن 
 

الهم اشهد اني بلغت ان هذا الرجل تحوم عليه الشبهات انه هو 
جال البصرة كما قال امير المؤمنين عليه السالم الى ان يثبت د

  .خالف ذلك 

 

 هل بلغت) ع(سيدي وموالي اإلمام حممد بن احلسن املهدي 

  . ى هذه األمةاللهم فأشهد عل

  

 هل بلغت) ع(سيدي وموالي اإلمام محمد بن الحسن المهدي 
تحوم عليه الشبهات أنه هو دجال  ذياللهم فأشهد على أنه هو ال

 .البصرة الى ان يثبت خالف ذلك 

 .هـ ١٤٣٣خلون من جمادي اآلخرة لسنة  ١٩تم الرد على هذا الخطاب 
 

  

  

  

  

  

  

  


