


 (213/ العدد ) )عليه السالم(إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

 الطبعة األولى

 م 2018-هـ  1439

 

 

 

 

 

 السيد أحمد الحسن )عليه السالم( لمعرفة المزيد حول دعوة 

 يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي:

www.almahdyoon.org

http://www.almahdyoon.org/


 

 
 

 

 

 

 



 الكتاب..هذا 

هو مجموع ما نشره السيد أحمد الحسن على صفحته الشخصية على الفيسبوك منذ 

م. تناولت املنشورات مواضيع  2017م وحتى نهاية عام  2012/ 12/ 12افتتاحها في: 

 متنوعة: دينية، علمية، اجتماعية، سياسية، أخالقية... وغير ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahmed Alhasan 12/ احمد الحسنDecember,  2012: 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل رب العاملين

 
 
 وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما

 .عظم هللا أجوركم بوفاة العالم الفاضل الشيخ إبراهيم املغربي

 
 
  كان حقا

 
 (.ليه السالمععن الحق كنبي هللا إبراهيم ) باحثا

ثم شاء هللا له أن  ،ثم درس التصوف وتصوف ،األدياندرس  ،درس املذاهب السنية

ليهم ع( فتشيع وآمن باألئمة االثني عشر )ليهم السالمعيعرف التشيع ملحمد وآل محمد )

  ،(ليهم السالمع( من آل محمد )السالم
 
به  ثم شاء هللا أن يختم له بالخير الذي كان ُمبشرا

 املهدوية. فه هللا بحقنا فآمن بدعوة الحقمنذ والدته فعر  

رحمك هللا يا شيخ إبراهيم لم تكف عن طلب العلم واملعرفة والحق ونصرة الحق حتى 

آخر لحظات حياتك، لم يمنعك املرض الذي الزمك طيلة عمرك الكريم عن التعلم والبحث 

  .عن الحق حتى وصلت إلى األمن واألمان

 ،تك إبراهيم بوحي إلهيعليك يوم ولدتك أمك وسم   فسالم  

  م  وسال 
 

 ،على الحق وختم هللا لك بخير عليك يوم مت

  وسالم  
 
 .عليك يوم تبعث حيا

** ** ** 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 وجزاك
 
 على كل كلمة طيبة كتبتها أناملكم املباركة. م هللا خيرا
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 .[110]الكهف:  ﴾أ

 ،حمد الحسن بشر  مثلكم شاء هللا أن يعرف الحقيقة ثم أرسله لُيعِر ف الناس بالحقأ

 
 
 أهو  وما أتمناه للمؤمنين واملؤمنات جميعا

 
 ن يكونوا أفضل من

 
 ي، والباب مفتوح لكم جميعا

 إمؤمنين ومؤمنات لتصلوا 
 
 يين وتكونوا كاألنبياء واملرسلين.لى عل

و املدح أ اإلطراءن هذا أواملدح الزائد فال يظن أحد منكم  اإلطراءكم ترك فأرجو من

 كمال قراءة ما تكتبون.إعرض عن أيفرحني بل هو يجعلني 

أتيت ألهدم هيكل الباطل والشيطان لهذا فكل أفعال الطواغيت واملتكبرين مرفوضة 

 
 
 عندي تماما

 
م يدي مقلوبة سأقد   نيأن أرضاها لنفس ي هل تتصورون أي ، فكيف تتوقعون من

ني سأنشر صوري في الشوارع والطرقات كما يفعل هؤالء املتكبرون أم تتصورون أللتقبيل 
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مامي ومعلمي جدي إنا قدوتي و أهيهات وهللا،  ؟! (ليه السالمع)الذين خطفوا شيعة علي 

جهه الغضب عندما يقوم له الذي كان ُيرى في و  (صلى هللا عليه وآله)رسول هللا محمد 

الذي كان يجلس على  (ليه السالمع)بي طالب أوقدوتي أبي علي بن  ،ذا قدم عليهمإصحابه أ

ما يفعل األرض مع أصحابه وشيعته ولم يكن يقدم يده مقلوبة ألصحابه وشيعته ليقبلوها ك

 هم املتكبرون اليوم.ؤ بعض هؤالء املراجع ووكال 

 .عوذ بك من كل متكبر ال يؤمن بيوم الحسابأاللهم أني 

ما تكتبون وإن شاء هللا أحاول قراءة تعليقاتكم ولكن اعتذر  أحبتي أنا أتشرف أن أقر أ

عن الرد عليها لضيق الوقت بل سأكتفي بالتفاعل مع بعض تعليقاتكم من خالل املواضيع 

 
 
ن يختم لكم ولي بخير وعلى دينه الحق الذي أوأسأل هللا  ،التي سأطرحها جزاكم هللا خيرا

 الى هو وليي وهو يتولى الصالحين.يرضاه سبحانه وتع

** ** ** 
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كتاب  وآخرهاثبتنا حجتنا بالدليل الشرعي والعقلي وهي منشورة في الكتب أ )نحن:

وال يوجد عندهم رد غير الكذب وغير حرفة العاجز وهي الطعن في سند  "،الوصية املقدسة"

 إوفوق هذا ف ،واملقرونة املتواترة الوصية
 
نهم أحه الطوس ي بوصفه رجالها بسندها قد صح   ن

وليس لهم رد  ،الطوس ي في الرجال أقوالوهم وكل العلماء املتأخرين عيال على ، (1)خاصة 

 أيديهمقول الطوس ي في الرجال بناء  على قول املتأخرين وإال لنسف حتى الفتات الذي بين 

نه مجرد أنه والعدم سواء طاملا إول املتأخرين في الرجال فحقيقة ق ،ويسمونه علم رجال

 من الدليل الشرعي. قول خال  

عقلي على عقيدة التقليد عندهم والتي يبنون  أو دليل شرعي  إعطاءهم: عاجزون عن 

فال توجد عندهم آية قرآنية محكمة الداللة وال رواية قطعية الصدور  ،عليها دينهم املرجعي

العالم التي  إلى يوجد عندهم دليل عقلي تام فقاعدة وجوب الرجوع وال  ،قطعية الداللة

                                                           
)عليهم السالم(: )فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من  األئمةمامة إحيث قال عند قبل تعداده الروايات الدالة على . 1

، تحقيق الشيخ 137صية المقدسة. انظر: الغيبة: صوذكر مجموعة من الروايات من بينها رواية الو ،أن يحصى ...(
 عبادهللا الطهراني.
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  أحوالهمحسن أنهم في أل ؛يقدمونها ال تنطبق عليهم
 
نهم إوالحقيقة  ،ن فهم ظانو  يقدمون ظنا

بل  ،الصالة في املناطق القريبة من القطب أحكاممثل  أوهامال يقدمون غير  األحيانفي بعض 

نطالبهم  أننانفسهم مراجع ال يفهمون ما يقال لهم ففي حين أبعض هؤالء الذين يسمون  إن

نه الرجوع أملعصوم نجدهم يقدمون دليلهم على بدليل على عقيدتهم في وجوب تقليد غير ا

وليس الوجوب وحتى الجواز فيه  يعني الجواز  أحوالهحسن أوهذا القول في  ،املتخصص إلى

نهم أ أو ،ال يفهمون ما نقول لهم إمانهم أى تقديمهم هذا القول كدليل عقلي ومعن .نقاش

  أنن عقيدتهم بدعة وباطلة وبال دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد أون بيقر  
 
ا بطالنها بين

يعلنوا تنازلهم عن  أنكذلك فعليهم  األمر وإذا كان  ،االستحباب أو عقيدة الجواز  إلىلهم 

هذا املقام  إلىلكي ننقل نقاشنا معهم الجواز  إلىعقيدتهم الباطلة وانتقالهم من الوجوب 

 .ونناقش عقيدتهم الجديدة(

نتظر رد املراجع ودفاعهم عن عقيدة وجوب تقليد غير املعصوم أو أنهم يعلنون للناس أ

 أعقيدة غير صحيحة و  أنها
 
 يها.نهم أخطأوا بتبن

** ** ** 
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صلى هللا )اليوم السبت أول أيام شهر صفر واقعة صفين ودخول بنات محمد  نستذكر 

 الشام: إلىات مسبي   (عليه وآله

علي بن  اإلمامللهجرة: بدأت معركة صفين بين جيش املسلمين بقيادة  37عام  -صفر  1

 .سفيان لعنه هللا أبيبل بقيادة معاوية بن وجيش عبدة ه (عليه السالم)طالب  أبي

 (صلى هللا عليه وآله)للهجرة : دخول قافلة السبايا من عائلة محمد  61عام  -صفر  1

  أبيبن على يزيد بن معاوية الشام  إلىرسول اإلسالم 
 
قائد عبدة  سفيان لعنهم هللا جميعا

 .هبل

 واليوم نرى نفس تلك الوجوه الكالحة الخبيثة التي قا
 
وسبت  (عليه السالم) تلت عليا

 قد جمعها الشيطان في بالد الشام، (صلى هللا عليه وآله)ذرية محمد 

  ن و ن ذباحو مجرم
 
  وقتلة عاثوا في سوريا فسادا

 
  وقتال

 
 بالسنة والشيعة،  وتنكيال

 يهدمون املساجد والحسينيات يذبحون الشباب بالسكاكين دون رحمة ويدعون اإلسالم، 

 والشرف والرحمة واإلنسانية، الغيرة منزوعي

 
 
الجنة وحبيب  أهلذبحوا سيد شباب  (عليه السالم)كأسالفهم قتلة الحسين  تماما

ويقولون له ال تذوق املاء حتى ترد جهنم وهم يدعون  (صلى هللا عليه وآله)رسول هللا محمد 

 ، (يه وآلهصلى هللا عل)وينادون باسم محمد  (صلى هللا عليه وآله)اإلسالم واتباع محمد 

بن الدن اهؤالء هم من تدعمهم أمريكا ويدعمهم الغرب اليوم كما دعموا القاعدة و 

 
 
 االحتالل السوفيتي. إبانفي أفغانستان  سابقا

 ؟ من يتحمل مسؤولية وصول صواريخ مضادة للطائرات لهؤالء الهمج

 
 
 ؟ ال تعلم من أوصل صواريخ مضادة للطائرات لهؤالء هل أمريكا حقا

 وهل أم
 
  أنال تعلم  ريكا حقا

 
 وصول مثل هذه الصواريخ أليدي هؤالء يعني تهديدا

 ؟ األردنللطائرات املدنية في سوريا والعراق ولبنان وحتى 
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قنعين بتسميات مختلفة ال
ُ
 إننهم أتعلم  وهل أمريكا التي تدعم هؤالء ذباحي القاعدة امل

بح بالسكاكين فسيتوجهون نظام الحكم في سوريا بقوة السالح والذ إسقاطنجحوا في 

 ؟ لتخريب العراق ولبنان واألردن وذبح السنة والشيعة فيها

** ** ** 
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 الشام: إلىمسبية  (صلى هللا عليه وآله)دخول زينب بنت فاطمة بنت محمد  في ذكرى 

  سفيان لعنهم هللا أبييزيد بن معاوية بن  أننستذكر 
 
ذبح الحسين سبى بنات  جميعا

وهدف الشيطان من هذا هو إعادة  ،باسم اإلسالم وباسم محمد (صلى هللا عليه وآله)محمد 

 عبادة هبل التي قاتل عليها معاوية وأبو سفيان لعنهم هللا من قبل،

 ولكن إعادة عبادة هبل بصورة أخرى، 

القتلة والذباحون الذين وورثة املنهج اليزيدي اليوم هم الوهابيون السفيانيون 

 يستحلون دماء املسلمين،

الوهابيون السفيانيون منزوعي العقول نجدهم اليوم يعبدون هبل وبوضوح تام 

 وينشرون عبادته باسم اإلسالم، 

فقط وفي كل يد  نتان اثنان فقط وله يدتان اثناله عينربهم  إن :هم يقولون ؤ علما

  .هم هبل الذي يعبدونه من دون هللارب أوصافكمل أ أنوال داعي  ،أصابع ةخمس

  ،)ونؤمن بأن هلل تعالى عينين اثنتين حقيقيتين( :ابن عثيمين إمامهمقال 
 
ن إ) :وقال أيضا

 .مجموع فتاوى ابن عثيمينهلل عينين اثنتين، ينظر بهما حقيقة( 

)األصابع في اليد، ولكن مع ذلك ال يلزم أن تكون مثل أصابع  :ابن جبرين إمامهمقال 

ملخلوقين في أناملها وفي طولها وفي كذا وكذا، بل إنما فيه إثبات اليد وفيه إثبات األصابع ا

 .في ملحق تعليقه على كتاب ملعة االعتقاد ألبن قدامهفيها( 
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قاله ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين  هبلهم فقط يراجع ما أوصافومن يريد تفصيل 

بن عبد يواجه اإلسالم الذي جاء به محمد  أنر الشيطان ملا عج أنوكبار علمائهم ليتيقن 

ن يباليد واجهه بصنم مجسم في عقول السفياني تبصنم ينح (صلى هللا عليه وآله)هللا 

 اإلسالم، وباسموالوهابيين وهم يحاولون نشر عبادة هبلهم 

هذه هي وسيلة الشيطان لهدم اإلسالم باسم اإلسالم وهدم التوحيد باسم التوحيد 

 فهؤالء يد
 
ن اأصابع وعين ةن وفي كل يد خمسان اثنتاله يد عون التوحيد وهم يعبدون صنما

 ن ....ااثنت

 ؟! ؟! هل هذا هبل نفسه بربكم من هذا

صلى هللا )سم اإلسالم والقرآن ومحمد اهي عبادة هبل نفسها مغطاة بغطاء هل هذه 

 ؟! (عليه وآله

بعد وما  تنتِه لم  ( عليه وآلهصلى هللا)هللا التي بدأها محمد  أو معركة عبادة هبل  إن

 إلى (صلى هللا عليه وآله)وما كربالء وسبي عائلة النبي محمد  ،حلقة من حلقاتها إال صفين 

 ونحن اليوم نعيش حلقة من حلقاتها  ،حلقة من حلقاتها إال الشام 
 
 .أيضا

** ** ** 
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 :بمناسبة

 ينمعركة صف -

 الشام إلىدخول سبايا آل محمد  -

 يحدث اليوم في سوريا ما -

ن في كل مكان وبالخصوص في العراق لاللتفاف دعوتي مرة أخرى وأوجهها للمسلمي أكرر 

حول راية الحق املهدوية ملواجهة ذباحي القاعدة السفيانيين الذين تجمعوا في سوريا وبدعم 

 ن العراق خطوتهم الثانية.وأذنابها ويعتبرو األمريكيةمن الحكومة 
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حدهم نسخ رسالة موجهة لي من شخص اسمه ناصر أ أنعلى هذه الصفحة  وجدت

 
 
  محمد يدعي املهدوية كذبا

 
وبدون أي دليل شرعي فهو كمسيلمة وسجاح وغيرهم من  وزورا

ويطلب هذا الكاذب ناصر محمد في  ،(عليه وآلهصلى هللا )الكذابين في زمن رسول هللا محمد 

بيانه مباهلتي وقد كتب في بيانه مباهلة بصيغة غير الصيغة الشرعية عن جهل منه بالصيغة 

  .الشرعية للمباهلة
 
حقنا له  إثباتر لنا بمباهلته وبما اشترطه على نفسه هو قد يس   وعموما

 لهم. باطله وكذبه إثباتولغيره ممن توهم صدقه ويسر لنا 

 فقد قال ناصر محمد في بيانه: 

ن نتباهل في ظرف ثانية وأحدة من بعد ألمباهلة إذأ لم يمسخك هللا 
 
)ومن بعد أ

نا لست ألمهدي ألمنتظر ألحق(
 
 إلى خنزير فا

يضا
 
حمد  :وقال أ

 
ن محمد ألحسن ألعسكري من سلطان وال با

 
)ولم ينزل هللا بشا

حمد ألحسن ألحسن ألعرأقي وألذي يسمي نفسه باليماني م
 
ن سلطان وإذأ حظر أ

و موقعي موقع
 
 ألعرأقي للمباهلة في هذأ ألموقع أ

ولى إذأ لم 
 
أإلمام ناصر أليماني وبعد ألحظور ونهاية ألمباهلة في خالل ألثانية أال

حمد ألحسن
 
 يتحول أ

صبح ناصر محمد أليماني هو ألكذأب أإلشر وليس ألمهدي 
 
أليماني إلى خنزير فقد أ

 ألمنتظر أإلمام(

ينا ألكذأب 
 
حمد ألحسن أليماني للنظر أ

 
يضا: )وذروأ ناصر محمد أليماني وأ

 
وقال أ

 .أإلشر فهو لن ولن ولن يحظر(

 قد حضرت للمباهلة بعد أن وصل لي بيان ناصر محمد:  أنافها 

  .نه كذابأوتبين بحضوري 

 إنأي نها في العربية تفيد التأبيد إثالث مرات والتي كما يقول بعضهم  "لن"فقد كرر 

  إنقائلها يقول 
 
فناصر  ،واألوقاتمهما مرت األزمان  الحدث الوارد بعدها لن يكون أبدا

 ناصر محمد كذاب. أنقد حضرت وباهلته فقد تبين  أناوها  محمد قال لن ولن ولن يحضر
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نشرها في صفحتي وفي موقعه كما أمدعو )ناصر محمد( أكتبها بنفس ي و وهذه مباهلتي لل

 شر وبحسب شروطه هو:أن ناصر محمد كذاب أدق و ني صاأ ألثبتطلب 

السبع، عالم الغيب والشهادة الرحمن  األرضين)اللهم رب السماوات السبع ورب 

 
 
  الرحيم، إن كان أحمد الحسن جحد حقا

 
  وادعى باطال

 
من السماء أو  فأنزل عليه حسبانا

 
 
  عذابا

 
 أليما

 
  ، وإن كان ناصر محمد جحد حقا

 
 فأنزل عل وادعى باطال

 
من السماء أو  يه حسبانا

 
 
  عذابا

 
 .(أليما

َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ﴿قال تعالى:  ،للنص القرآنيوهذه املباهلة موافقة  َمْن َحآجَّ
َ
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 .[61]آل عمران:  ﴾ف

بعد  أناالخير وها  إال ونشرتها لم يحصل لي  (1)كتبت املباهلة بالصيغة الشرعية  أنوبعد 

ني أن لناصر محمد ومن خدعهم ن قد تبي  فال  ،رتع في نعمة هللا ونعيمهأمباهلة هذا الكذاب 

 شر بحسب شرطه هو على نفسه حيث قال ناصر محمد:أمد كذاب حق وأن ناصر مح

نه رسول أإلمام 
 
حمد ألحسن أليماني وألذي يقول أ

 
ن يباهلني إال أ

 
)فال ينبغي أ

نه رسول شيطان رجيم فإذأ تقدم للمباهلة ولم يمصخه هللا  ألمهدي
 
وإشهد هللا أ

نه 
 
ثبت أ

 
ولى من بعد ألُمباهلة فقد أ

 
حًق رسول أإلمام إلى خنزير وفي ألثانية أال

ن 
 
ثبت أ

 
ثبت وجوده في سردأب سامرى وأ

 
ألمهدي محمد ألحسن ألعسكري وأ
 .ناصر محمد أليماني هو ألكذأب أإلشر(

ن أني حق و ألناصر محمد ومن خدعهم  باهلت ناصر محمد وبهذا فقد أثبت   فها أنا قد

شترط هو ا ناصر محمد كذاب أشر بحسب ما أن ثبت  أو  ،وجودمحمد بن الحسن حق وم أبي

                                                           
ِد ْبِن َحِكيٍم َعْن أَِبي َمْسُروقٍ . 1 َعْن أَِبي َعْبِد هللاَّ ع  روى الكليني: )علِيُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن أَِبيه َعِن اْبِن أَِبي ُعَمْيٍر َعْن ُمَحمَّ

ا ا ُنَكلُِّم النَّ ُسوَل وأُولِي األَْمِر ِمْنُكْم( * َقاَل قُْلُت إِنَّ َفَيقُولُوَن َس َفَنْحَتجُّ َعلَْيِهْم ِبَقْوِل هللاَّ َعزَّ وَجلَّ: * )أَِطيُعوا هللا وأَِطيُعوا الرَّ
ُكُم هللا وَرُسولُ  َراَيا َفَنْحَتجُّ َعلَْيِهْم ِبَقْولِه َعزَّ وَجلَّ: * )إِنَّما َوِليُّ ه( * إِلَى آِخِر اآلَيِة َفَيقُولُوَن َنَزَلْت ِفي َنَزلَْت ِفي أَُمَراِء السَّ
ةَ   ِفي اْلقُْربى( * َفَيقُولُوَن َنَزلَْت ِفي ُقْرَبى اْلُمْؤِمِنيَن وَنْحَتجُّ َعلَْيِهْم ِبَقْوِل هللاَّ َعزَّ وَجلَّ: * )قُْل ال أَْسَئلُُكْم َعلَْيه أَْجراً إاِلَّ اْلَمَودَّ

ا َحَضَرِني ِذْكُره ِمْن َهِذه وِشْبِهه إاِلَّ َذَكْرُته َفَقاَل لِي إَِذا َكاَن َذلَِك َفاْدُعُهْم إِلَى اْلُمْسلِِميَن َقاَل َفَلمْ  اْلُمَباَهلَِة ُقْلُت  أََدْع َشْيئاً ِممَّ
اِن َفَشبِّْك أََصاِبَعَك ِمْن َيِدَك اْلُيْمَنى وَكْيَف أَْصَنُع َقاَل أَْصلِْح َنْفَسَك َثاَلثاً وأَُظنُّه َقاَل وُصْم واْغَتِسْل واْبُرْز أَْنَت وُهَو إِ  لَى اْلَجبَّ

ْبعِ  ْبِع وَربَّ األََرِضيَن السَّ َماَواِت السَّ ْحَمَن ِفي أََصاِبِعه ُثمَّ أَْنِصْفه واْبَدْأ ِبَنْفِسَك وقُِل اللَُّهمَّ َربَّ السَّ َهاَدِة الرَّ  َعالَِم اْلَغْيِب والشَّ
ِحيَم إِْن َكاَن أَ  َماِء أَْو َعَذاباً أَلِيماً ُثمَّ ُردَّ الرَّ َعى َباِطالً َفأَْنِزْل َعَلْيه ُحْسَباناً ِمَن السَّ ْعَوَة َعلَْيه َفقُْل ُبو َمْسُروٍق َجَحَد َحقّاً وادَّ  الدَّ

َماِء أَوْ  َعى َباِطالً َفأَْنِزْل َعلَْيه ُحْسَباناً ِمَن السَّ َعَذاباً أَلِيماً ُثمَّ َقاَل لِي َفإِنََّك اَل َتْلَبُث أَْن َتَرى َذِلَك  وإِْن َكاَن فُاَلٌن َجَحَد َحقّاً وادَّ
 .513ص 2ِفيه َفَوهللاَّ َما َوَجْدُت َخْلقاً ُيِجيُبِني إَِلْيه( الكافي: ج
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  ،على نفسه
 
يصدقه  أو وال حجة أمام هللا ملن يتبعه  وهكذا فقد بطلت دعوته جملة وتفصيال

 نه كذاب أشر وبحسب شروطه هو.أبالدليل القطعي  أثبت   أنبعد هذا اليوم وبعد 

 إنترديد هذا الكذاب محمد ناصر لكذبة الوهابية وابن تيمية بأن الشيعة يقولون  وأما

موجود في السرداب فهي تزيد الناس  (عليه السالم)بن الحسن العسكري محمد  اإلمام

يحصل على أي  أني شخص يمكنه أو  األنترنتبصيرة بكذبه وانحرافه عن الحق فهذا زمن 

 اإلمام إننهم ال يقولون أموجودة ويمكن الرجوع لها ملعرفة معلومة بسهولة وكتب الشيعة 

بة يرددها الوهابيون وهذا الكذاب ناصر محمد ن هذه كذإمحمد بن الحسن في السرداب و 

 هللا. أخزاه

 
 
ية الباطلة فإن عاقبته التوبة والرجوع عن دعواه الشيطان إلىأدعو ناصر محمد  وأخيرا

صلى )دعوا النبوة في زمن جدي رسول هللا محمد امن عاقبة الكذابين الذين  أستكون أسو 

ِمَن ﴿قال تعالى:  ،خرةوال وسيخزيه هللا في الدنيا  (هللا عليه وآله
ْ
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  .له أو عدمهإمية مرتبطة بالخلق وبإثبات وجود طرح مواضيع علأ أن سأحاول 

  اإللحاد أنهذه املواضيع العلمية مهمة وما أجده في الساحة العلمية 
 
 منتصر علميا

 
 
ديان، فهؤالء الذين يسمونهم علماء سواء على من يدعون تمثيل األ  وبفارق كبير جدا

املسيحيين أم اليهود يردون على مواضيع علمية دون  أماملسلمين الشيعة والسنة والوهابية 

 
 
 فهم ما يطرحه علماء علم األحياء التطوري وغيرهم أصال

 
فأساء  ، فهم كمن أساء سمعا

 
 
  النهو مكتمل  إجابة ولهذا فقد كتبت كتابا

 
فيه أهم النظريات العلمية وناقشت  تقريبا

 
 
  املثبتة تجريبيا

 
  أو رياضيا

 
هناك من هم  أنن شاء هللا سوف أنشره عندما أجد إو  ونظريا

 
 
  ألنهلفهم ما كتبت  مؤهلين معرفيا

 
بأس به على علوم مثل الجيولوجيا  ال يحتاج اطالعا

التطوري  األحياء( وعلم الثارتاريخ األرض( والتاريخ القديم واالركيولوجي )علم  أو التاريخية )
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وعلم الهندسة الجينية والطب  واألنثروبولوجيوالكوزمولوجي )علم الكون(  والفيزياء النظرية

 والفلسفة وغيرها. 

 أسئلة للنقاش:

كما  أو علماء الشيعة، السنة، الوهابية واملسيحيين بنظريتي النشوء واالرتقاء  آراءهي  ما

 ؟ نظرية دارون أو يعرفها عامة الناس بنظرية التطور 

 ؟ هو رد منكرها العلمي عليها وما

 ؟ له ضمن حدود الحياة األرضية ملن يقبلون نظرية التطور إوجود  إثباتهو طريق  وما

 ؟ األنانيةما هو رأيهم بنظرية الجينة 

  ما
 
عن اكتساب جسيمات املادة  هو رأيهم بمجال هيغز وبوزون هيغز والذي يعتبر مسؤوال

 اتلتها املادية والذي الكون ك في هذا
 
 ؟ بتجربة مصادم الهادرونات الكبير كتشف أخيرا

حد أفي هذا الكون،  أبعادكثر من أربعة أووجود  أمنظرية  أو  األغشيةما هو رأيهم بنظرية 

 عشر بُ 
 
 ؟ النحتى  عدا

 
 
ن أعن أصل الكون وبدايته و  ما هو رأيهم بما طرحه بروفسور ستيفن هوكنج أخيرا

نه ال يحتاج ظهور الكون ألتفسير ظهور الكون من العدم و  ناالكم كافيترية ونظ أمنظرية 

 أومن العدم غير وجود قانون الجاذبية فقط املتوفر منذ البداية حسب نظرية كل ش يء 

 ؟ لهإيظهر دون حاجة لفرض وجود  أنن الكون ممكن أو  أمنظرية 

املوجبة واملادة مع الطاقة  هو رأيهم بما يقوله علماء الفيزياء بأن مجموع الطاقة ما

 ؟  املادة املضادة( في الكون املادي يساوي صفر أو السالبة واملادة املظلمة )

  أريدوال ؟ متى عاش آدم في هذه األرض 
 
  منهم تاريخا

 
 بل  دقيقا

 
  إجماليا

 
يقولون  أي مثال

 .ماليين السنين أو مئات آالف  أو عشرات آالف 

 ؟ وقع طوفان نوح أين
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  أريدوال  ؟ فان نوحمتى وقع طو 
 
  منهم تاريخا

 
 بل  دقيقا

 
  إجماليا

 
يقولون عشرات  أي مثال

 .ماليين السنين أو مئات آالف  أو آالف 

  ؟ وكيف كان املوج كالجبال كما ذكر في القرآن ،وكيف وقع

  ؟ هل شمل الطوفان كل األرض

 ؟ على األرض بطوفان نوح األحياءهل هلك كل 

على األقل  أو ل األرض وهلكت كل الكائنات الحية نه شمل كأذا كان جوابهم إو 

الحيوانات على األرض فما هو تعليلهم لوجود حيوانات الجزر املعزولة فيها فقط مثل 

 ؟ في مدغشقر وكثير غيرها fossa وحيوان الفوسا أسترالياجرابيات 

تمثيل وجود هللا ولهذا فعلى من يدعون  إنكار  أو بإثباتهذه األسئلة العلمية مرتبطة 

نصوص دينية  أو كلها بأجوبة متوافقة مع العلم الحديث وليس أجوبة روائية  إجابتهااألديان 

 
 
بشكل قاطع، كحقائق التاريخ  ظنية الصدور أو الداللة ومتعارضة مع الواقع املثبت علميا

 أن أوغير صحيحة  أنها إماتحتويه طبقاتها، فهكذا نصوص دينية  الجيولوجي لألرض وما

 نها تعارض حقائق علمية ثابتة.تؤول أل

نهم عاجزون أعلمية على األسئلة أعاله وأعتقد املطلوب من فقهاء األديان إجابات  ،إذن

 
 
عن طرح أي إجابة علمية ذات قيمة، بل كل ما اطلعت عليه وجدته عبارة عن فهم  تماما

 إلمية وردهم على فهمهم الخاطئ أي خاطئ للمسائل الع
 
نظرية التطور  أنيفرضون  نهم مثال

نهم أد ردوا على نظرية التطور في حين نفسهم قأويردون على هذا القول ويعتبرون  تقول كذا

 يردون على قولهم وفهمهم الخاطئ لنظرية التطور وليس على ما تقوله نظرية التطور حقيقة.

ة هذه املرحلة التي نعيشها اليوم وما هو مطروح في هذه املواضيع العلمي أنعتقده أما 

 
 
  املرتبطة ارتباطا

 
كبر بكثير من هؤالء الذين يدعون بالدين وبإثبات وجود هللا سبحانه أ مباشرا

 .نهم علماء األديانأ

فقهاء الشيعة والسنة واملسيحيين التي اطلعت عليها هي كتابات وأقوال  وأقوالوكتابات 

ضين بالجهل ال هم املخدرين والراتباعأللتسويق املحلي فقط ولخداع بعض  ساذجة صالحة
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  أنكثر وال يمكن أ
 
  تقنع ردودهم شخصا

 
التطويري وعلم  األحياءبشكل جيد على علم  مطلعا

 
 
 كثر.أنهم سذج وجهال وكذابون ال أبل سينظر لهم على  الجينات والفيزياء مثال

ن شاء هللا سأناقش لكم بعض أقوالهم وكتاباتهم في هذه الصفحة لتطلعوا بأنفسكم إو 

 على مستواهم 
 
  العلمي وما يحسنون وستعلمون ملاذا هم ال يجدون طريقا

 
ملواجهة  علميا

رية موالية لهم للهجوم الكذب واالفتراء أو االستعانة بقوات عسك إلىحمد الحسن فيلجئون أ

حمد الحسن بقوات عسكرية أالهجوم على بيت  أو حمد الحسن في النجف أعلى مكتب 

  أنهو سيتوضح لكم بجالء و  النضخمة فالسبب 
 
بين الناس  وجود احمد الحسن ظاهرا

 يفضحهم ويبين جهلهم.

 هم العلمي والفكري.ءن شاء هللا في هذه الصفحة خواإوسأريكم 

 أيتعبوا  أنمن املتعلمين هو  أتمناهوما 
 
نه إمعي ويتعلموا ويقرؤوا، فوهللا  نفسهم قليال

ينية معينة فيبعدهم عن يقعوا ضحية ملاكر يستغل جهلهم بمسألة علمية أو د أنيؤملنا 

 الحق كما هو حاصل اليوم عندما خدعهم فقهاء الضالل بكذبة وجوب تقليد غير املعصوم.

 
 
  ومن يتبنى رأيا

 
 وأتفاعلهم فليأتي به هنا وإن شاء هللا سأطلع على ما يكتب ئمن آرا معينا

 معه في كتاباتي.

" وإن شاء هللا اإللحاداب "وهم كثر منها بكثير أجبتها في كتأوفيما يخصني فهذه األسئلة و 

 
 
  سأقوم بنشره قريبا

 
يسمى مناظرة علمية مع بروفسور  أنعلى ما يمكن  والذي يحوي أيضا

ين وبروفسور ستيفن التطويرية املعاصر  األحياءريتشارد دوكنز الذي يعتبر من أكبر علماء 

تخصص في علم الكون كبر علماء الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية ومأهوكنج وهو من 

 الثقوب السوداء. إشعاعوله نظرية مثبتة في 

ذا كانوا رافضين إلتبدأ مناظرة بيني وبينهم فيها  أنتظر رد املراجع على هذه األسئلة كلها

 
 
يستعينوا بأساتذة جامعيين لفهم هذه  أنوأقترح عليهم  للمواضيع التي طرحتها عليهم سابقا

 تعبوني في املناظرة.ي املواضيع واملصطلحات لكي ال

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 17/ احمد الحسن December, 2012:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل رب العاملين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 
 
 :أحببت أن أقص لكم ما حصل معي يوما

 
 
لم واالنزعاج فقلت عليه األ في يوم من األيام رأيت الشيخ حيدر الزيادي حفظه هللا باديا

بين هؤالء الجهال الذين خدعوا الناس كما  وأنتبك فقال مما أراه يجري عليك  له ما

قصته فقال شيخ حيدر حفظه هللا:  ( فقلت له ماأفعىخدعهم امللة أبو حية )حية تعني 

)كان في قرية في الريف ملة )أي رجل دين( يقرأ للناس في املسجد ويكذب عليهم في بعض 

 األحي
 
ليعلم أهلها القراءة والكتابة فلما  ان وملا بدأ التعليم يتطور أرسلت الدولة للقرية معلما

ني كنت أالكتابة فسيقرؤون الكتب ويعرفون تعلم هؤالء القراءة و  إنسمع امللة بذلك قال 

كذب عليهم وربما لن يحترموني وسينتهي عملي فقرر خداع الناس فقام بجمع الناس واملعلم أ

يعرف  هذا املعلم ال إنناس  الدولة لتعليمهم القراءة والكتابة وقال للناس يا رسلتهأالذي 

عرف وانا خريج أ فقال له املعلم كيف ال  أبناءكمالقراءة والكتابة فكيف سيعلمكم ويعلم 

ورقة وقلم للمعلم  بإعطاءسنرى والناس تحكم فقام امللة  النمعهد معلمين فقال له امللة 

حية فكتب املعلم كلمة حية من ثالثة حروف بصورة صحيحة ثم قام امللة وقال له أكتب 

الناس الذين ال يعرفون القراءة  أمامبرسم صورة حية في ورقة أخرى وعرض الورقتين 

الذي في ورقة املعلم  أموالكتابة وقال لهم أيها الناس احكموا هل املكتوب في ورقتي حية 

هذا املعلم ال يعرف القراءة والكتابة  إنلم اقل لكم أم وا بل في ورقتك يا ملة فقال لهفقال

  .فقوموا واطردوه فال فائدة منه فقاموا وطردوا املعلم(

"مراجع" أو "امللة أبو حية" معي هذه املرة  نفسهمأال ينجح من يسمون  أنأتمنى 

 ويمررون خدعتهم على الناس ويبقون الناس في الجهل.

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 17/ د الحسناحم December, 2012: 

 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 20/ احمد الحسن December, 2012: 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل رب العاملين

  األئمةوصلى هللا على محمد وال محمد 
 
 واملهديين وسلم تسليما

صلوات هللا )مام الحسن بن علي ليوم السابع من صفر يقام عزاء لل عادة في العراق في ا

  .(عليه

 .عظم هللا أجوركم بذكرى شهادته

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 20/ احمد الحسن December, 2012:  

 وأكادمختارة في موانئ سومر  مراس ي

 خترت سومر وأكاد أل ا
 
  نه من املؤكد آثاريا

 
  وتاريخيا

 
 ن نوحأ ودينيا

 
وإبراهيم  (عليه السالم) ا

صل الدين ومنهم بدأ الدين في أول الزمان ومنهم يبدأ في آخر منهم، فهم أ (عليه السالم)

فهم شعب ناحوا آالف السنين على دموزي أو )االبن الصالح( وانتظروا جلجامش أو  ،الزمان

بين النهريين ينوحون على  زال من أتوا بعدهم في بالد ما )املحارب الذي في املقدمة( وال

 ي الذي انتظروه جلجامش املوعود بظهوره في بالدهموينتظرون املهد (عليه السالم)الحسين 

لى صراطه املستقيم ويختم لهم إحوالهم ويهديهم أن يصلح أنسأل هللا  ،منذ آالف السنين

ه نوح وإبراهيم ئأما من ينتظرون ظهور املهدي في مكان آخر غير سومر وأكاد بالد أبا .بخير

 فسيطول انتظارهم وسيكون انتظار  (ليهما السالمع)
 
 .بال نهاية ا

 لهيكاد والدين اإلأمالحم سومر و  :املرس ى األول 

  يعتبرون القديم األوسط أو األدنى الشرق  تاريخ في الباحثين جل   أو بعض
 
 نتاج الدين أن

 تماثيلها وجدوا التي مسمياتها، بمختلف األنثى اإلله عشتار بتأليه وبدأ صرف، إنساني

 تسعة من أكثر إلى تمتد التي القديمة األدنى رق الش حضارات في منتشرة األحجام بمختلف

  وضعوا وقد امليالد، قبل سنة آالف
 
  الدينية؛ البداية لهذه تعليال

 
 في اإلنساني املجتمع أن

  كان بداياته
 
 ال الذين األبناء حولها يجتمع التي األم بصورة األنثى عليه تسيطر مجتمعا

 وصنعت( عشتار الكبرى  األم) األنثى قدست هؤالء بحسب وهكذا لها، انتسابهم غير يعرفون 

 في وأخذوا الزراعة اكتشفت عندما ذكوري إلى اإلنساني املجتمع تحول  زمن وبعد تماثيل، لها

ن  وهكذا املعابد، في الذكور  اللهة إدخال إلى أدى وهذا والعائلة، البيت وبناء االستقرار  تكو 

 .وغيرها واإلسالم يةواملسيح اليهودية إلى بعد فيما تطور  الذي الدين

 تنسف أن يمكن أنه قديمة أنثوية تماثيل على نظريتهم يبنون  الذين هؤالء ينس ى ولكن

  بفرض بسهولة نظريتهم
 
  تمثل وال الجنسية لألثارة صنعت إنما التماثيل هذه أن

 
 شيئا

،
 
 يحكم املحقق الباحث يجعل ال معين عصر في تمثال لها صنع مقدسة أنثى فوجود مقدسا

 : )الرأي وهذا يمثلها، قبلها ألنثى صنع تمثال كل بأن
 
 للثارة أدوات صنع القديم اإلنسان إن

 .الثار علماء بعض ويطرحه موجود( الجنسية
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 وأكاد سومر بالد في املعروفة أنانا أو عشتار اإلله تصف أثرية نصوص هناك: أيضا

 . حقيقية أنثى حتى وال األم ليست النصوص في فهي اإلنسان، فيها يعيش التي الدنيا بصفات

 لها سجد كما لها يسجد أن العرش اعتلى عندما دموزي امللك رفض التي الدنيا هي بل

 :ليقتلوه الشياطين إلى( الصالح االبن) دموزي فأسلمت آخرون، ملوك

وما" و"بادتبيرأ" حيث نجد 
 
)وتقصد أنانا )عشتار( ألى ألمدينتين ألسومريتين "أ

، يسجدأن لها وبذلك تخلصا من قبضة ألشياطين. ثم تصل ألهيهما، كما قدمنا
ألى مدينة كالب ألتي كان دموزي ألهها ألحامي . وتستمر ألقصيدة على ألوجه 

 أالتي:

 أرتدى دموزي )تموز( حلة فاخرة وأعتلى جالسا على منصته،
 فمسكه ألشياطين من فخذيه..........،

 جانب ألرجل ألمريض،لقد هجم عليه ألشياطين ألسبعة كما يفعلون ب
مامه.

 
نقطع ألرعاة عن نفخ ألناي وألمزمار أ

 
 فا

ي )أنانا(( نظرها عليه، ثبتت عليه نظرة ألموت،
 
 ثم صوبت )أ

 نطقت بالكلمة ضده، كلمة ألسخط وألحنق،
 وصرخت ضده بصرخة ألتجريم قائلة،:

 [.كريمر -لواح سومر أمن ] "أما هذأ فخذوه"،(

 :تاجه ولبس العرش على جلس ملا لها يخضع أن جلجامش رفض التي الدنيا وهي

 )ففتح جلجامش فاه وأجاب عشتار ألجليلة وقال: .......
ناله لو تزوجتك

 
 ؟ أي خير سا

 ! أنت  
 ما أنت  أال ألموقد ألذي تخمد ناره في ألبرد،
 أنت  كالباب ألناقص اليصد عاصفة وال ريحا،

 أنت  قصر يتحطم في دأخله أالبطال،
 رحله، أنت  فيل يمزق 

 أنت  قير يلوث من يحمله وقربة تبلل حاملها،
 أنت  حجر مرمر ينهار جدأره،

 أنت  حجر يشب يستقدم ألعدو ويغريه،
 وأنت  نعل يقرص قدم منتعله،
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 ؟ أي من عشاقك من بقيت على حبه أبدأ
 [.طه باقر –ملحمة جلجامش ] وأي من رعاتك من رضيت عنه دأئما؟ .................(

 
 
  ،وعموما

 
 إلى تستند ال فرضية مجرد األم األنثى تأليه هو الدين أصل أن فرضية فإن

  أجد فلم ولهذا رصين، علمي دليل
 
 ولكن .فروض هكذا على التفصيلي للرد حاجة هناك أن

 فهذا السومري، للدين اإللهي األصل إلى واالشارات األدلة بيان الضروري  من وجدت

  بإثبات يتعلق املوضوع
 
  بيان نريد فهنا محر ف، سابق إلهي دين لسومري ا الدين أن

 
 أن

 شعب والتضرع والدعاء والصيام والصالة باملاء الوضوء يعرفون  كانوا الذين السومريين

  متدين
 
 حصلت غيبية اخبارات فيها السومريين وقصص السومرية فاملالحم إلهي، دينهم وأن

 .السنين بآالف يتداولهاالسومريون  كان أن بعد

  دينهم يكون  مارب نعم،
 
 مكة أهل كان كما إلهي، دين ولكنه الفترات بعض في محرفا

  يقدسون  أو ويعبدون  محرفة إبراهيمية حنيفية ديانة أصحاب
 
 اليوم يوجد وكما أصناما

: يقولون  فهم مكة، في القدماء األصنام عبدة وورثة صنم عبدة وهم الوهابيون  أو السلفيون 

 صنم يعبدون  ولكنهم مسلمون  إنهم
 
  ا

 
 في موجود وغير السماء في موجود أنه يعتقدون  كبيرا

. الحقيقة نحو على اثنتان وعينان اثنتان، ورجالن أصابع، وفيها اثنتان يدان وله األرض،

 .موجودة تزال وال وجدت اإللهي الدين تحريف فمسألة

  نجد اإللهي الدين بداية إلى عدنا إن ونحن
 
 األول، ياإلله بالدين األرض إلى جاء آدم أن

  واملفروض بعده، من الصالحين أبنائه قصص وفيه
 
 يحفظون  عادتهم، هي كما الناس، أن

 .ويتوارثونها ويروونها القصص هذه

 القصص هذه لبعض نقل إال هي ما األحيان بعض في السومريين ومالحم وقصص

 نبزم التوراة وقبل بالتفصيل الطوفان قصة السومريون  روى فقد املوروثة، املقدسة

 :طويل

ول نوح: -)ألطوفان 
 
 أ

ن قصة ألطوفان ألتي وردت في ألتورأة، لم تكن في 
 
ن من أ

آ
كدين أال

 
صرنا متا

ن أك تشف )جورج سمث( 
 
سفار ألتورأة، وذلك منذ أ

 
أالصل من وضع مدوني أ

ألذي كان يشتغل في ألمتحف ألبريطاني، أللوح ألحادي عشر من ملحمة 
ألبابلية بدورها سومرية أالصل. فقد  جلجامش، وحل رموزه. ولكن قصة ألطوفان
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رنوبوبل( في عام 
آ
قطعة هي ألثلث أالسفل من لوح سومري ذي  1914نشر )أ

لوأح )نفر( ألمحفوظة في متحف ألجامعة . 
 
ستة حقول وجده من بين مجموعة أ

وكانت محتوياتها تتعلق على أالغلب بقصة ألطوفان وظلت هذه ألقطعة حتى 
و يضاهيها ...... وبالرغم مما في ألنص  أالن وحيدة فريدة لم يعثر

 
على ما يطابقها أ

ن كبير ........ فهي تتضمن 
 
من كسر ونقص ، فان ما ورد فيه من ألعبارأت ذأت شا

صل )ألملكية(، ووجود ما 
 
موأطن مهمة تلقى ضوءأ كاشفا على خلق أالنسان ، وأ
صموئيل  –لواح سومر أمن ]  ال يقل عن خمس مدن في عصر ما قبل ألطوفان(

 .[252ـ 251ص: كريمر

  - األحيان بعض محرفة قصص ربما هي نعم،
 
 - األخرى  الديانات منظور  في خصوصا

َحرف هل ولكن لها، بالوساوس املشوش اإلنساني املزاج ودخول  عليها الزمن مرور نتيجة
ُ
 املـ

؟ الحقيقة من يخلو
 
 !!!تماما

 !!ونوح؟ آدم تراث ذهب أين: تساءلنا هل

 منذ اإللهي الدين بنقل يهتمون  وال والبقر املاعز بنقل معه ومن نوح يهتم أن يعقل ال

 ممثلة -( السالم عليه) نوح بعد اإلنسانية أن والبد صدورهم، في( السالم عليه) آدم

 واملزارعين امللوك تاريخ نقلت كما - والشوريين البابليين وورثتهم األكاديين أو بالسومريين

  نقلت والحرفيين
 
 تتناقلها قصص وفي محرفة ولو املقدسة العليا واملثل ونوح آدم تراث أيضا

  النتيجة لتكون  األجيال،
 
  ونوح آدم دين هو السومري  الدين أن

 
فا  األحيان بعض ربما محر 

 .والصالحين كالدنيا له يؤله ش يء كل بتأليه

 وهذا  ،ثارفت في الوكمثال على التحريف: محاولة تحريف مللحمة جلجامش اكتش
 
 طبعا

  :مرينأيدل على 

 .دبيأحد يهتم بتحريف نص أملحمة جلجامش نص ديني فال يوجد  نإ :االول 

 إ :والثاني
 
  ن نص ملحمة جلجامش الذي وصلنا ليس خاليا

 
  .من التحريف حتما

  :يقول طه باقر

)ولعل أطرف ما وجده ألمنقبون حديثا في ألموضع أالثري ألمعروف باسم سلطان 
جزأء من ألملحمة ورسالة عجيبة زورها كاتب قديم تبه في جنوبي تر 

 
كيا قرب حرأن أ
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في أاللف ألثاني ق.م. فقد جاءت تلك ألرسالة على لسان ألبطل جلجامش معنونة 
حد ألملوك ألقدماء يطلب منه جلجامش )كذأ( أرسال أحجار كريمة ليصنع منها 

 
ألى أ

نكيدو تزن ثالثين منا(
 
 .[طه باقر -ملحمة جلجامش] تعويذة لصديقه أ

)وبمقارنة هذه ألقطع أالصلية ألمتنوعة مع ألنص ألنينوي بدت معلومات قيمة. ليس 
ن قصيدة )ملحمة( جلجامش لم تكن 

 
ظهرت تماما با

 
في سد ألثغرأت فحسب بل أ

على شكل وأحد في عهد أالشوريين. وهذأ برهان على أن أالسطورة تطورت بصورة 
خر فإن

آ
َتبة لم يك تفوأ بنسخ ألنص ألقديم بشكل  ملحوظة عبر أالجيال. وبتعبير أ ألك َ

و يشارك في ألداللة على أن 
 
ضافوأ وبتروأ وحوروأ. وهذأ مما يدل أ

 
مين وحرفي بل وأ

 
أ

ن ألشرق ماكان ولن يكون قط جامدأ متكمشا( - مع خطئها -ألفكرة ألتي أنتشرت 
 
 با

 [.شارل  -ساطير بابل أ]

 بالنصوص بالك فما مكتوبة لنصوص مقصودة تحريف محاوالت هناك كانت فإذا

  أكيد الكتابة، عصر قبل شفاهة املنقولة
 
نت ملا وأنها أكبر، للتحريف تعرضها أن  في دو 

 وقصة الطوفان فقصة وبالتالي املحرفة، بصورتها دونت األولى والتدوين الكتابة عصور 

 أن يمكننا االكادية - السومرية األصول  ذات القصص من وغيرها جلجامش وقصة دموزي

ن  لم أنها نجزم  .التدوين عهد قبل القاص تداولها التي بالصورة تدو 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 20/ احمد الحسن December, 2012:  

 اإلسالم، املسيحية، اليهودية :كاد واألديان الثالثةآدين سومر و  :املرس ى الثاني

  الحقيقة
 
لع أي إن

 
 الطينية الرقم وتهح ما وعلى والقرآن واإلنجيل التوراة على مط

  سيحكم السومرية
 
 :أحدهما عن له مناص وال محالة ال حكمين بأحد قطعا

 : األول  الحكم
 
 واإلنجيل التوراة وما السومري، اإلنسان تأليف من أصله الدين إن

 وقابيل، هابيل قصة آدم، األول  اإلنسان خلق) السومري  للدين اجترار عملية إال والقرآن

 (.الخ... النار الجنة، املوت، بعد الحياة ئة،الخطي الطوفان، قصة

 : الثاني الحكم
 
 ولكنه ،(السالم عليهما) نوح ودين آدم دين نفسه هو السومري  الدين إن

ن  ثم نقل ِ
د محرفة بصورة دو  ( والشوريون  البابليون ) األكاديون  أو السومريون  به وتعبَّ
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  بيان خالل من بيانه أريد ما وهذا املحرفة، بصورته
 
 إال هي ما السومرية القصص أن

 وما( السالم عليهم) أبنائه من الصالحين قصص وهي األرض، إلى آدم بها جاء غيبية اخبارات

  بهم، سيمر
 
لون  من وخصوصا

 
 االبن) دموزي مثل الدين، طريق في مهمة عالمات يمث

 . جلجامش أو ،(الصالح

  كبير الشبه
 
ن  هو ما بين جدا . د) له انتبه السومرية واحاألل وبين التوراة في مدو 

  يضع أن إلى األمر به ووصل( كريمر صموئيل
 
 األلواح بين الشبه فيها يبين كتبه في فصوال

 :وكمثال والتوراة، السومرية الطينية

وجه مشابهة مع ألتورأة( 
 
ول أ

 
 [.239ص: لواح سومر أمن ])ألفصل ألسابع عشر )ألفردوس( أ

نشاد لسلي
 
 –اينانا ودموزي طقوس الجنس املقدس عند السومريين ]مان( )ألزوأج ألمقدس ونشيد أال

 [.د.صموئيل كريمر

لهي مثل االعتقاد بالرؤى ويعملون بأمور دقيقة في الدين اإلوالسومريون كانوا يعرفون 

 .نسان في كل ش يء يمر بهن يكلم اإلأن هللا ممكن أالتوسم واالعتقاد بنها كالم هللا و أو 

 بابل:ساطير أفي  -ويقول شارل 

)عرفنا أالن أن ألبشر خلقوأ ليخدموأ أاللهة وأن هؤالء يعاقبونهم التفه ألذنوب 
فعليهم أن يطيعوأ رغبات ألسماء بكل دقة وأن يلبوأ نزوأتهم. كيف يعلمون إذن كي 

لهة  -يحافظوأ على هذأ ألوفاق ويتجنبوأ غضب أاللهة؟ وأذأ ما رأوأ أحالما 
آ
أن أال

فكيف يفسرونها بصورة ترضيهم، هذأ أذأ  -أالحالم  يوحون ما يخطر لهم بوأسطة
 ؟ كان هناك أحالم فكيف أذأ لم تكن

ألجوأب: يعمدون ألى أالرهاصات وألدالالت ألطبيعية فهي ترشدهم ألى ألحقيقة ولذأ 
يجب أالنتباه ألكلي ليس ألى تغيرأت ألقمر فحسب بل ألى شكل ألغيوم، فكل 

شب حتى ألكوأكب ألسابحة في ميدأن ألنجوم حركة وكل تنقل من ألزأحفة تحت ألع
تعطي أشارة الرأدة أاللهة سوأء أكانت حسنة أم سيئة وهنا يظهر ألفن أو ألعلم 

 عبقريته فيميز أذأ كانت أالرأدة خيرة أم ال.

وعلى ألسحرة أن يتدخلوأ أما ليعجلوأ مجيء ألحظ ألسعيد وأما ليدفعوأ ألقوى 
ألمقصود حياة أالفرأد أو عامة ألشعب بل حياة  ألمعادية ألتي تهدد ألحياة وليس

 ألملك ألذي يناط به مصير أالمة باسرها.
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ودعته أاللهة ألعلم كان 
 
ألسابع من دولة ماقبل  - كما مر -وهذأ ألملك ألذي أ

خنوخ( )أدريس( ألذي يشغل 
 
ألطوفان. فهو يطابق حسب ألترتيب ألورأثي ألى )أ

دم 
آ
ومن ألملحوظ  -سلة أالنبياء ما قبل ألطوفان سل -ألمرتبة ألسابعة من سلسلة أ

ي أشترأك بين أالسمين مع أن أعمالهما وأحدة تماما. وألحق يقال، أن 
 
نه اليوجد أ

 
أ

ألنص ألتورأتي ألمتعلق بسابع أالنبياء )أخنوخ( موجز جدأ قال: )وسار أخنوخ مع 
ر جعلته هللا ولم يوجد الن هللا أخذه(. وقد أصبح أخنوخ بطل حلقة من أالساطي

مخترع ألك تابة ومؤلف أول ك تاب وموجد علم ألكوأكب وألسيارأت : علم ألفلك وكل 
نه )فيدورأنكي( ونستطيع أن نتقبل بارتياح بان أسطورة 

 
ألفلكيات. فهو يبدو وكا

 أليهود هذه ليست أال نقال أو توسعا لالسطورة ألكلدأنية ألتي هي أقدم.

خنوخ ألستة وخلفائهم ألثالثة أسالف  -وبين بقية ألملوك وأالنبياء 
 
صفات  -أ

 [.28ص :ساطير بابلأ] مشتركة واليهمنا أال ألشخصية ألعاشرة ألتي عايشت ألطوفان(

عن الحياة بعد املوت  -لهية ديان اإلكما في بقية األ  -بوضوح  وقصص السومريين تتكلم

  .لى الجحيمإلى الجنة والطالحين إن املحسنين والصالحين يذهبون أو 

كد هؤالء من أنهم يعيشون بعد ألموت )ل
 
ولكن في ظالم دأمس وليس لهم أي  -قد تا

وم 
 
ي بالتقوى كما حدث )ال

 
ثوأب، إال إذأ سلكوأ ألسلوك ألحسن في دأر ألدنيا، أ

ي نوح 
 
و بتطبيق ألقوأنين بين ألناس كما فعل حمورأبي( عليه ألسالمنابيشتي( )أ

 
( أ

 [.38ص :ساطير بابلأ]

** ** ** 

Ahmed Alhasan 20/ احمد الحسن December, 2012:  

 ن تحدثأهللا أيوب يرويها السومريون قبل هل هي قصة نبي  :املرس ى الثالث

 
 
خبارات غيبية لقصص إقصص السومريين ما هي إال قصص و  هناك أدلة ترشد إلى أن

مرية وأي قارئ لأللواح الطينية السو  حقيقية آتية بعد السومريين في مسيرة الدين اإللهي.

سيرى أنها تخبر عن أنبياء ورسل جاءوا في زمن متأخر عنها، مثل الذي ورد في قصة النبي 

( في عليه السالم( وتدون قصة أيوب )عليه السالم( قبل أن يأتي أيوب )عليه السالمأيوب )

 التوراة وفي القرآن.
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في  )أن جميع أاللوأح وكسر أاللوأح ألمدونة فيها تلك ألمقالة ألسومرية تمتد
 [.كريمر – لواح سومرأمن ] عهدها ألى أك ثر من ألف عام قبل أن يدون سفر أيوب(

نت كما أيوب قصة من مقتطفات وهذه  أيوب يولد أن وقبل السومرية، األلواح في دو 

  بعيد بزمن
 
 :جدا

 ؟ )أنا ألحكيم ألعاقل. لماذأ أقيد مع أالحدأث ألجهلة
 ؟ أنا ألمدرك ألعاقل لماذأ أحسب مع ألجهال

 ألطعام وفير وفي كل مكان ولكم طعامي ألجوع.
لم،

 
 في أليوم ألذي قسمت فيه أالنصبة، كانت حصتي ألمخصصة لي ألعذأب وأال

 يا ألهي أريد أن أقف بين يديك،
نين وحسرأت،

 
 أريد أن أكلمك .... وكلمتي أ

 أريد أن أعرض عليك أمري وأندب مرأرة سبيلي.
 أريد أن أندب أضطرأب .... ،

 مي ألتي ولدتني أال تنقطع عن بث شكاتي أليك.على أ
ختي عن ترديد أالغنية ألسعيدة فال تترنم بها.

 
 لتك ف أ

 لتبك وتنح بمصائبي بين يديك،
 لتصرخ زوجتي بالرثاء لعذأبي،

 وليندب ألمغني ألماهر نصيبي ألتعس......
 أن ألدموع وألنوأح وألجزع وألغم مالزمة لي.

لم كذلك
 
 ألذي لم يقدر له سوى ألدموع. يحدق بي ألعذأب وأال

 ألمرض ألخبيث يعم جسمي ... ،
بي ألذي ولدتني، ساعدني على ألنهوض ...

 
 يا ألهي ، يا من أنت أ

بقى بال هدأية
 
 ؟ ألى متى ستتخلى عني وأ

م طفل بال خطيئة،
 
 لقد قالوأ كلمة صدق وحق : لم يولد ال

 .............. أن ألطفل ألبريء لم يكن في ألوجود منذ ألقدم ........
 قد أستمع ألهه ألى بكائه ودموعه، –أن ذلك ألرجل 
 قد أستطاعت شكوأه وندبه أن تسترضي قلب ألهه ،.......... –أن ذلك ألشاب 

 لقد طرد شيطان ألمرض ألذي أحدق به ونشر عليه جناحيه،
زأله وبدده،

 
 وألمرض ألذي ضربه مثل ....قد أ

 وجب حكمه،وبدل مصير ألسوء ألذي قدر عليه بم
 [.د.كريمر –لواح سومر أمن ] وبدل عذأب ألرجل فرحا وحبورأ،(
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 املرس ى الرابع:

 ؟! (عليه السالم)كاد بكت دموزي والن تبكي الحسين أبالد سومر و 

 
 
 .ن شاء هللاإ سيأتي قريبا

** ** ** 

Ahmed Alhasan  /21احمد الحسن, December  2012: 

  (عليه السالم)كت دموزي والن تبكي الحسين ب وأكادبالد سومر  :املرس ى الرابع

 على دموزي )دمو : االبن، زي: الصالح( آالف السنين، األكاديون بكى وناح السومريون أو 

 أنبين النهرين على دموزي حتى زمن النبي حزقيال، نقل في التوراة  واستمر نواح بالد ما

 زي(:بين النهرين كانوا ينوحون على تموز )دمو  سكان بالد ما

)وقال لي بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها. * فجاء بي ألى مدخل باب 
بيت ألرب ألذي من جهة ألشمال وأذأ هناك نسوة جالسات يبكين على تموز* فقال 

دم.
آ
يت هذأ يا أبن أ

 
رأ
 
فجاء بي ألى دأر  * بعد تعود تنظر رجاسات أعظم من هذه لي أ

ل ألرب بين ألروأق وألمذبح نحو )تقريبا( بيت ألرب ألدأخلية وأذأ عند باب هيك
خمسة وعشرون رجال ظهورهم نحو هيكل ألرب ووجوههم نحو ألشرق وهم 

 .[16 -13-8حزقيال ] ساجدون للشمس نحو ألشرق.(

والعمل املوصوف بانه رجس هو قتل تموز )دموزي ( الذي جعل أولئك النساء يبكين 

 والرجال يسجدون عند مذبحه

  انانا )الدنيا(: -مللك دموزي بأنه يدفع ثمن رفضه السجود لعشتارتبدأ قصة مقتل ا

ن تصعد من ألعالم أالسفل،
 
رأدت "أنانا" )عشتار( أ

 
 )فإذأ أ

 فدعها تقدم من يكون بديال عنها،
 صعدت "أنانا" من ألعالم أالسفل،

 وكان ألشياطين ألصغار مثل قصب أل "شوكر"،
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 وألشياطين ألكبار مثل قصب أل "دأبان"
 شون ألى جانبها، حافين بها،يم

مسك صولجانا بيده، وأن لم يكن وزيرأ،
 
وألذي بجانبها، وأن  وألشيطان ألذي مشى قدأمها أ

 لم يكن فارسا ، فقد تمنطق بالسالح، أن ألذين رأفقوها،
و ألدنيا(،

 
 ألذين رأفقوأ "أنانا" )أاللهة عشتار أ

 كانوأ مخلوقات اليعرفون ألطعام واليعرفون ألماء،
  ياكلون من ألطحين ألمبسوس،فال

 واليشربون ألماء ألذي يقدم قربانا،
خذون ألزوجة من حضن زوجها،

 
نهم يا

 
 أ

 وياخذون ألطفل ألرضيع من ثدي مرضعته......
وما" و"بادتبيرأ"، حيث نجد 

 
وتقصد "أنانا" )عشتار( ألى ألمدينتين ألسومريتين "أ
و أل

 
دنيا( وبذلك تخلصا من قبضة ألهيهما، كما قدمنا ، يسجدأن لها )لعشتار أ

ألشياطين. ثم تصل ألى مدينة "كالب" ألتي كان دموزي ألهها ألحامي . وتستمر 
تي:

آ
 ألقصيدة على ألوجه أال

 أرتدى "دموزي" )تموز( حلة فاخرة وأعتلى جالسا على منصته،
 فمسكه ألشياطين من فخذيه..........،

نقطع  ب ألرجل ألمريض،لقد هجم عليه ألشياطين ألسبعة كما يفعلون بجان
 
فا

مامه.
 
 ألرعاة عن نفخ ألناي وألمزمار أ

ي "أنانا"( نظرها عليه ، ثبتت عليه نظرة ألموت،
 
 ثم صوبت )أ

 نطقت بالكلمة ضده، كلمة ألسخط وألحنق،
 وصرخت ضده بصرخة ألتجريم قائلة،:

 "أما هذأ فخذوه"،
سلمت "أنانا" ألطاهرة ألرأعي "دموزي" ألى أيديهم.

 
 وهكذأ أ

 أن من رأفقه،
 من رأفق دموزي )تموز(،

 كانوأ مخلوقات ال يعرفون ألطعام وال يعرفون ألماء،
كلون ألطحين ألمبسوس )ألسويق(،

 
 اليا

 [.279ـ  277ص :لواح سومرأمن ] وال يشربون ألماء ألمقرب )ألمقدم قربانا( ، ...(
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  وهكذا
 
 مفارقة في وهليقتل للشياطين سلمته امللك دموزي زوجة أنانا - عشتار فإن

 عنها يعبر كما أو اإللهي التنصيب أو هللا حاكمية معنى يعرفون  ال من على فهمها يصعب

 ".السماء من نزلت التي امللوكية" األكاديون  - السومريون 

  تكررت حقيقة ولكنها
 
  وهي اإللهي الدين في كثيرا

 
 من كثير في منقادة - الدنيا -  عشتار أن

 شهواتهم يعبدون  فهم لها، وخاضعون  ساجدون  ألنهم هللا؛ ينصبهم لم الذين للملوك األحيان

 .الدنيوية

بين على متمردة - الدنيا -  وعشتار  متمردون  الحقيقة في ألنهم فيها؛ للحكم هللا من املنص 

، سنوات   خمس كان( السالم عليه) علي فنصيب. عليها  األرض شياطين كل فيها هاجت مرة 

 ونصيب الكوفة، في قتلوه حتى قروا وما والنهروان، وصفين الجمل يف( السالم عليه) ملحاربته

 .الرضيع حتى منها يسلم لم مذبحة الدنيا في للحكم املنصب امللك( السالم عليه) الحسين

وهذه بعض النصوص التي وصلت في الرقم الطينية السومرية عن مأساة دموزي وأخته 

نها نصوص آثارية أرغم  (عليه السالم)ن جرى على الحسي وسنرى كم هي قريبة من وصف ما

 بآالف السنين: (عليه السالم)قبل والدة الحسين  األكاديون  -تناقلها السومريون 

 )صار قلبه وعاء للحزن وألدموع،
 مضى حيث ألسهول تمتد بعيدأ،

 قلب ألرأعي يفيض بالحزن وألدموع،
 مضى ألى ألسهول ألممتدة بعيدأ،

 لدموع،قلب دوموزي يسبح بالحزن وأ
 مضى ألى ألسهول ألممتدة ألوأسعة،

 عَلق ألناي في عنقه وصاح يندب حظه،
 أيتها ألسهول ألوأسعة ألممتدة بعيدأ رددي بكائي،

 رددي بكائي،
 أيتها ألسهول يجب أن تعرفي ألحزن وذرف ألدموع،

 رددي بكائي،
 نوحي معي،

يتها ألسرطانات في ألنهر، تفجعي علي
 
 أ

يتها ألضفادع في ألنه
 
جليأ

 
 ر ، نقي من أ
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 لتطلق أمي صرخة عويل،
 لتطلق أمي )سرتور( صرخة عويل،

 لتطلق أمي ألتي ال تملك خمسة أرغفة، صرخة عويل،
 لتطلق أمي ألتي ليس عندها عشرة أرغفة، صرخة عويل،

 عندما تفقدني لن تجد من يهتم بها،
 وأنت يا عيني ألتائهة في ألسهول، أدُمعي مثل عين  أمي،

 ني ألتائهة في ألسهول، أدُمعي مثل عين  أختي،وأنت يا عي
 بين ألبرأعم وألزهور أضطجع،

 بين ألبرأعم وألزهور في ألسهل أستلقى،
 ألرأعي دوموزي أستلقى في ألسهل،

ى حلمًا،
 
 بينما كان ألرأعي دوموزي مضطجعا رأ

 كل جزء في جسده أضطرب،
ى ألرؤيا،

 
 أستيقظ بعد أن رأ

 فرك عينيه،
 ،أنتابه دوأر شديد

 دوموزي أستفاق وقال:
جلبوأ أختي،

 
حضروها، أ

 
حضروها لي، أ

 
 أ

حضروأ )جشتي نانا( أختي ألصغيرة،
 
 أ

حضروأ ألكاتبة ألعالمة بسر أالروأح،
 
 أ

ختي ألتي تعرف معنى ألكلمات،
 
 أ

ة ألحكيمة ألتي تعرف معنى أالحالم،
 
 ألمرأ

 يجب أن أتحدث لها،
خبرها بالحلم ألذي رأيته،

 
ن أ

 
 يجب أ

 ألى أخته )جشتي نانا( قال:دوموزي تحدث 
يته،

 
 عن ألحلم، أختي، أستمعي ألى ألحلم ألذي رأ

 أالسل يطلع في كل ما حولي،
 أالسل يندفع من باطن أالرض ك ثيفًا،

سها أمامي،
 
 وأحدة من ذأك ألنبات وقفت وحيدة وحنت رأ

زيلت من مكانها،
 
ال وأحدة أ  كل أالسل وقف في أزوأج أ 

 أالرض حولي أشجار طويلة مرعبة،في ألبستان أنتصبت في محيط 
 فوق أرض منامي ال ماء ينسكب،

خذ منها ما بها،
 
 محفظة متاعي خالية وقد أ
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 وكوبي ألمقدس قد سقط من ألوتد ألمعلق به،
 عصا ألرأعي أختفت،

 ألنسر يحمل حماًل بين مخالبه،
 وألصقر أختطف ألعصفور من سياج ألقصب،

ختي: جدأئي ألصغار تجرجر في ألترأب و
 
 يغطيها ألغبار ،أ

 أغناُم حظيرتي تتحرك فوق أالرض بقوأئم ملتوية،
 مخضة أللبن محطمة خاوية فارغة،

 كوبي قد تهشم،
 دوموزي لم يعد بين أالحياء،

 حظيرة أغنامه صارت في مهب ألريح،
 قالت جشتي نانا:

وأه يا أخي، التحك  حلمك لي،
 
 أ

 ليس مريحا،
 أالسل يطلع في كل ما حولك،

 ع من باطن أالرض ك ثيفا،أالسل يندف
 عصبة من ألسفاحين ستنقض عليك،

 هو حلمك،
مامك،

 
 وأحدة من ذأك ألنبات وقفت وحيدة وحنت رأسها أ

 هي ُأمك،
 ستحني رأسها من أجلك،

 كل أالسل وقف في أزوأج إال وأحدة أزيلت من مكانها،
نت،

 
نا وأ

 
 أ

حدنا سوف يتوأرى ويزول،
 
 أ

 ولك أشجار طويلة مرعبة،في ألبستان أنتصبت في محيط أالرض ح
 أالشرأر سوف يرعبونك،

 فوق أرض منامك ال ماء ينسكب،
 ،حظيرة ألغنم سوف تغدو خرأباً 

قون ألخناق عليكأ  ،الشرأر سوف ُيضي 
خذ منها ما بهامحفظة 

 
 ،متاعك خالية وقد أ

 ،لمقدس قد سقط من ألوتد ألمعلق بهوكوبك أ
 ،سوف تقع من ركبة أمك ألتي حملتك

 ،يمتاع ألرأع
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 ،، كل شيء يختفيمخضة ألرأعي
 ،ر سوف يفعلون كل شيء يضعفكأالشرأ

 ،تجمعوأ
 ،ألبومة
 ألنسر،
 ألصقر،

 ألعفريت ألكبير،
 ،كلهم يريدون أن يطردوك

 سيقضون عليك في حظيرة ألغنم،
 جدأؤك ألصغار تجرجر في ألترأب يغطيها ألغبار،

 ،سوف يدوم في ألسماء مثل أالعصار ألغضب
 ،أالرضأنت ستسقط ألى 
 ،ك تتحرك فوق أالرض بقوأئم ملتويةعندما أغنام حظيرت

 ،ما مخضة أللبن محطمة خاوية فارغةعند
 ،ألشياطين ستجعل كل شيء ذأبالً 
 ،حينما ياخذ ألنسر ألخروف ألصغير

 ،سيخدش خدودكألجاال 
 ،ك ألصقُر ألعصفوَر من سياج ألقصبعندما يمس

 ، سوف يتسلق ألسور لياخذك بعيدأً ألجاال
 ،وموزي د

 ،شعري سيدور في ألسماء الجلك
 ،ألخرأف ستحفر أالرض بحوأفرها

وه دومو 
 
سف عليكأ

 
نا سوف أشقق خدودي با

 
 ،زي أ

 ........................... ،تحطم إناء ألكذب
 ،دوموزي هرب من ألشياطين

غنام أخته جشتي نانا هرب
 
 ،ألى حظيرة أ

 ،كتانا دوموزي في حظيرة أالغنام بعندما وجدت جشتي ن
 ،رفعت فمها بجانب ألسماء

حضرت فمها بجانب أالرض
 
 ،أ

 ،مثل ألثوب غطى حزنها أالفق
 ،مزقت عينيها، مزقت فمها، مزقت أفخاذها

 صعد أل )جال( سياج ألقصب،
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 ،ول دوموزي على ألخد ونشب أظافرهضرب أل )جال( أال
 ،( ألثاني دوموزي على ألخد أالخرضرب أل )جال

 ،ألمزبدةزةأل )جال( ألثالث حطم عجي
 ،ألرأبع أنزل ألكوب من وتده وحطمهأل )جال( 

 ،أل )جال( ألخامس حطم ألمزبدة
 ،أل) جال ( ألسادس حطم ألكوب

 ،ألسابع بكىأل )ألجال( 
 ،أنهض دوموزي زوج أنانا

 ،أبن )سيرتور( شقيق جشتي نانا
 ،أنهض من نومك ألزأئ ف

 ،نعاجك صودرت
 ،حمالنك صودرت
 ،عنزأتك صودرت

طفا
 
 لكم )جديانك صودرت(نمسك أ

سك
 
 ،أخلع تاجك ألمقدس من رأ

 ،أنزع مالبسك ألملكية من جسدك
 ،ع صولجانك ألملكي يسقط على أالرضد 

 ،أخلع نعليك ألمقدسة من أقدأمك
 عريانا ، تمضي معنا

مسك أل )جال( دوموزي 
 
 ،أ

حاطوه
 
 ،أ

وثقوأ يديه
 
 ،أ

 ،ربطوأ رقبته
 ،سك تت ألمزبدة

 ،ال حليب ينزل منها
 ،ألكوب محطم

ن
آ
 ،ال دوموزي بعد أال

صموئيل نوح كريمر  –إنانا ملكة السماء واألرض ] أصبحت حظيرة ألغنم في مهب ألريح(

 [.ودايان ولكشتاين

 في 
 
ن ألحزن وألبكاء على أالله )دموزي( كان يبدأ

 
 في ألتقاويم ألبابلية أ

 
)كما نقرأ

زأء تحمل فيها ( أي تموز وأنه كانت تقام موأكب للعDu uziأليوم ألثاني من شهر )
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ألمشاعل وذلك في أليوم ألتاسع وألسادس عشر وألسابع عشر . وكان يقام في أاليام 
( يجري خالله Talkimtuألثالثة أالخيرة من هذأ ألشهر أحتفال أسمه باالكدية )

عرض ودفن طقسي لدمية تمثل أالله تموز ولكن على ألرغم من أالثر ألذي ترك ته 
ألمجتمع ألقديم في وأدي ألرأفدين وخارجه فإن ألحزن  عقيدة موت أالله دموزي في

عليه لم يصبح في يوم ما من طقوس ألمعبد بل ظل يقام سنويا في نطاق 
ألممارسات ألشعبية ...... لقد وصلنا عدد من ألمناحات ألتي ألفها ألشعرأء 

 في موأك
 
ب ألسومريون وألبابليون للبكاء على أالله ألشاب دموزي وألتي كانت تقرأ

 [.د. فاضل عبد الواحد علي –عشتار ومأساة تموز ] ألعزأء في ألمدن ألمختلفة.(

 و دموزي:أرثاء السومريين لتموز 

 )لقد سقط ألقدح مهشما
 ولم يعد دموزي على قيد ألحياة
 [.د. فاضل عبد الواحد علي –عشتار ومأساة تموز ] وذهبت ألحظيرة أدرأج ألرياح(

 شاعر السومري دموزي )االبن الصالح( فيقول:خرى يرثي بها الأوفي قصيدة 

 )رأح قلبي ألى ألسهل نائحا نائحا
ي 
 
 أنا ألتي تحطم بالد أالعدأء، –أني أنا سيدة أ

 أني أنا ننسونا أم ألسيد ألعظيم
 أنا أخت ألفتى ألمقدس –أني أنا كشتن 

 رأح قلبي ألى ألسهل نائحا نائحا
 رأح ألى مكان ألفتى،
 رأح ألى مكان دموزي،

 ألى ألعالم أالسفل، مستوطن ألرأعي
 رأح قلبي ألى ألسهل نائحا نائحا

 ألى ألمكان ألذي ربط فيه ألفتى،
 ألى ألمكان ألذي أحتجز فيه دموزي...

 [.د. فاضل عبد الواحد علي –عشتار ومأساة تموز ] رأح قلبي ألى ألسهل نائحا نائحا(

  حقيقة
 
  إن

 
  ظلما

 
  الذين السومريين يطال كبيرا

 
 ووضعوا الكتابة اإلنسانية مواعل

 والهندسة والجبر الحساب نظم ووضع العجلة صنع من أول  وهم العلوم وأسس القوانين

 على ينوحون  إنهم :السومرية بالحضارة املتخصصين بعض ويتبعه كريمر .د يصورهم عندما
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فها من هم أسطورية قصة أو أسطوري ش يء
 
 والجدب الخصب عن تعبير مجرد وهي أل

 عقولهم أفقدتهم مخدرة مادة أفراده كل تعاطى شعب وكأنهم، السنة على يتعاقبان يناللذ

 في رمز على السنين آالف العزاء مجالس ويقيمون  ينوحون  البابليون  وورثتهم إنهم بحيث

فوها هم قصة
 
 .يائها إلى ألفها من أل

  آالف السنين وسكان بالد ما
 
جثة دموزي،  بعد جيل وكل سنة يصورون  بين النهرين جيال

 ون قصائد رثاء دموزي،ؤ نة يبكون على دموزي، وكل سنة يقر وكل س

 ؟! وهامأذا مجرد كل ه

 !! لفوهاأومجرد قصة هم 

 ؟! وألجل ماذا

 !!! جل التعبير عن خصب يأتي في الربيع وجدب يتبعه في فصل آخر من السنةأل 

 آالف وطيلة نسانيةاإل عرفتها حضارة أول  لنواح معقول  جواب هناك يكون  أن املفروض

 . تموز  أو( الصالح االبن) دموزي على السنين

 
 
تخبرنا بوضوح تام  (ليهم السالمع) األئمةت عن الروايا وفيما يخص التراث الديني فإن

نبياء من خالل نقل بكاء وحزن األ  (عليه السالم)ن السومريين قد ناحوا وبكوا على الحسين أ

  :(عليه السالم)على الحسين  (عليه السالم)راهيم بإو  (عليه السالم)السومريين، نوح 

يقول: ملا أمر هللا عز وجل  (عليه السالم)سمعت الرضا )عن الفضل بن شاذان قال: 

أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم  (عليه السالم)إبراهيم 

لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع  أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه (عليه السالم)

إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده فيستحق بذلك أرفع درجات 

أهل الثواب على املصائب فأوحى هللا عز وجل إليه: يا إبراهيم من أحب خلقي إليك ؟ فقال: 

فأوحى هللا تعالى  (ه وآلهصلى هللا علي)يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد 

إليه أفهو أحب إليك أم نفسك قال: بل هو أحب إلي من نفس ي، قال: فولده أحب إليك أم 
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ولدك، قال: بل ولده، قال: فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك 

ل: يا بيدك في طاعتي ؟ قال: يا رب بل ذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبي، قا

إبراهيم فان طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا 

لذلك، وتوجع  (عليه السالم)كما يذبح الكبش، ويستوجبون بذلك سخطي، فجزع إبراهيم 

قلبه، وأقبل يبكي، فأوحى هللا عز وجل إليه: يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل 

ك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على لو ذبحته بيد

املصائب وذلك قول هللا عز وجل "وفديناه بذبح عظيم. شيئان قائمان وشيئان جاريان 
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اَل ِإن

َ
ق

َ
ُحَسْيِن ف

ْ
 :الكافي]( عليه السالما َيُحل  ِبال

 [.465ص1ج

وروى العالمة املجلس ي في البحار: )أن آدم ملا هبط إلى األرض لم ير حواء فصار يطوف 

األرض في طلبها فمر بكربالء فاغتم وضاق صدره من غير سبب وعثر في املوضع الذي قتل فيه 

إلى السماء وقال إلهي هل حدث مني ذنب آخر  الحسين حتى سال الدم من رجله فرفع رأسه

فعاقبتني به فإني طفت جميع األرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه األرض فأوحى 

هللا إليه يا آدم ما حدث منك ذنب ولكن يقتل في هذه األرض ولدك الحسين ظلما فسال 

لكنه سبط النبي محمد دمك موافقة لدمه فقال آدم يا رب أ يكون الحسين نبيا قال ال و 

فقال ومن القاتل له قال قاتله يزيد لعين أهل السماوات واألرض فقال آدم فأي ش يء أصنع 

مش ى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حواء العنه يا آدم فلعنه أربع مرات و  يا جبرئيل فقال

 .هناك

 
 
أخذته ملا ركب في السفينة طافت به جميع الدنيا فلما مرت بكربالء  وروي أن نوحا

األرض وخاف نوح الغرق فدعا ربه وقال إلهي طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما 

أصابني في هذه األرض فنزل جبرئيل وقال يا نوح في هذا املوضع يقتل الحسين سبط محمد 

خاتم األنبياء وابن خاتم األوصياء فقال ومن القاتل له يا جبرئيل قال قاتله لعين أهل سبع 
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سبع أرضين فلعنه نوح أربع مرات فسارت السفينة حتى بلغت الجودي واستقرت سماوات و 

 .عليه

مر في أرض كربالء وهو راكب فرسا فعثرت به وسقط  (عليه السالم)وروي أن إبراهيم 

إبراهيم وشج رأسه وسال دمه فأخذ في االستغفار وقال إلهي أي ش يء حدث مني فنزل إليه 

ث منك ذنب ولكن هنا يقتل سبط خاتم األنبياء وابن خاتم جبرئيل وقال يا إبراهيم ما حد

األوصياء فسال دمك موافقة لدمه قال يا جبرئيل ومن يكون قاتله قال لعين أهل السماوات 

واألرضين والقلم جرى على اللوح بلعنه بغير إذن ربه فأوحى هللا تعالى إلى القلم أنك 

يديه ولعن يزيد لعنا كثيرا وأمن  (ه السالمعلي)استحققت الثناء بهذا اللعن فرفع إبراهيم 

فرسه بلسان فصيح فقال إبراهيم لفرسه أي ش يء عرفت حتى تؤمن على دعائي فقال يا 

إبراهيم أنا أفتخر بركوبك علي فلما عثرت وسقطت عن ظهري عظمت خجلتي وكان سبب 

 [.243ص 44ج :البحار]ذلك من يزيد لعنه هللا تعالى( 

  إلى بقوة يلتفت املتدبر القارئ  يجعل تقدم ما
 
 دينية اخبارات هي وأكاد سومر مالحم أن

 يشكل الدين أن نشك ال ويجعلنا. فيه دونت الذي للزمن بالنسبة مستقبلي غيبي وبعضها

 
 
  جزءا

 
 (.والشورية البابلية) األكادية - السومرية والقصص املالحم محتوى  من كبيرا

  ناسبامل من فأرى  هنا، إلى وصلنا قد دمنا وما
 
 الخالدة أوروك ملحمة على نمر أن جدا

  وسنحاول  جلجامش ملحمة أو
 
 سنحاول  معهودة، ليست ربما أخرى  بصورة قراءتها معا

 ألبنائه، إبراهيم وقصها ألبنائه، نوح وقصها ألبنائه، آدم قصها قصة أنها على قراءتها

  القديم العالم شعوب وبين السومريين بين وانتشرت
 
 وأصبحت األدنى، رق الش في وخصوصا

 وصلتنا حتى األجيال وتناقلتها( mesopotamia) النهرين بين ما بالد لسكان املفضلة القصة

  لنا تبين كما - وحرفت شوهت ربما ولكنها السنين آالف عبر
 
 .الناس تداولها عندما - سابقا

 
 
يته نساني من حيواننوع اإلليحقق العدالة وينقذ ال قصة جلجامش الذي سيأتي يوما

 :ثار املصرية القديمةوفي ال

خر عن يساره( 
آ
)رجل قائم ممسك بكل وقار ثورين قائمين وأحد عن يمينه وأال

 .[شارل فيروللو –أساطير بابل ]
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  جلجامش الذي تنتظره بالد ما
 
ما  بين النهرين )سومر( أو جنوب العراق ليظهر فيها يوما

 منذ آالف السنين.

** ** ** 

Ahmed Alhasan  21/ الحسناحمد December, 2012:  

 الباكية على دموزي األمبن ننسونا اجلجامش  :املرس ى الخامس

  دموزي: 

 )رأح قلبي ألى ألسهل نائحا نائحا
ي 
 
 أنا ألتي تحطم بالد أالعدأء، -أني أنا سيدة أ

 أني أنا ننسونا أم ألسيد ألعظيم
 أنا أخت ألفتى ألمقدس -أني أنا كشتن 

 نائحا نائحارأح قلبي ألى ألسهل 
 رأح ألى مكان ألفتى،
 رأح ألى مكان دموزي،

 ألى ألعالم أالسفل، مستوطن ألرأعي
 رأح قلبي ألى ألسهل نائحا نائحا 
 ألى ألمكان ألذي ربط فيه ألفتى،

 ألى ألمكان ألذي أحتجز فيه دموزي...
 [.ليد. فاضل عبد الواحد ع –عشتار ومأساة تموز ] رأح قلبي ألى ألسهل نائحا نائحا(

 جلجامش: 

 خطاب انكيدو لجلجامش: 

 )أنك ألرجل أالوحد،
 أنت ألذي حملتك أمك،
 ولدتك أمك ننسون ..... 

سك عاليا على ألناس،
 
نليل رأ

 
 ورفع أ

 [.طه باقر –ملحمة جلجامش ] وقدر أليك ألملوكية على ألبشر(
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 يتصور  كما املاض ي وليس التي اإلنسانية تاريخ فيها نقرأ أن يمكن جلجامش ملحمة

 - كانت التي حيوانيته من اإلنساني للنوع املنقذ قصة فيها نقرأ أن ويمكن شراحها، بعض

  وبقوة الدوام على حاضرة - ولألسف
 
  :الكبرى  املواجهات في خصوصا
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 [.60 :املائدة] ﴾َوَجَعَل ِمْنُهُم ال

 ما بالد من فوصل القارات، عبر خبره وانتقل السنين آالف نذم صيته ذاع الذي املنقذ

 :املصرية الثار في له رمزية صور  فنجد أفريقيا، شمال إلى النهرين بين

خر عن يساره. 
آ
)صورة رجل قائم ممسك بكل وقار ثورين قائمين وأحد عن يمينه وأال
ثار ألبابلية ويمثل عادة 

آ
)جلجامش( في وهذأ منظر نشاهده على عدد كبير من أال

 . [شارل فيروللو –اساطير بابل ] صرأعه مع ألحيوأنات ألمتوحشة.(

 مرتبطة - الثاني الطوفان صاحب وهو - قصته ونجد( إله ثلثاه) امللحمة في جلجامش

 الطوفان صاحب( نوح) نبشتم - اوتو والبابلي( نوح) درا سو زيو السومري  جده بقصة

 نبشتم اوتو - نوح بجده ليلتقي سفره هو امللحمة يف جلجامش أسفار أهم ربما بل األول،

ص أن يمكنه الذي السر عن ويسأله اللهة مع الخالد
 
 مع ليخلد اإلنساني ثلثه من يتخل

 األبدية الحياة سجل في اسمه ليكتب: أخرى  بعبارة أو ،(السالم عليه) نوح كجده اللهة

، الخالدين من ويكون  بجدارة
 
 ثلثه يجعل أن وأراد إله فثلثاه روحهب متعلقة فاملسألة روحيا

 .امللحمة شراح توهم كما الجسماني بالخلود لألمر عالقة وال كذلك، الباقي

  -في بعض النصوص  -نجد جلجامش 
 
نه منقذ ورمز للعدالة ينتظره الجميع أ واضحا

 ويتداولون قصته:

 )الزم أبطال أوروك حجرأتهم متذمرين شاكين 
 يه لم يترك جلجامش أبنا الب

 ولم تنقطع مظالمه عن ألناس ليل نهار 
وروك،

 
 ولكن جلجامش هو رأعي أ
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 ألسور وألحمى 
 أنه رأعينا: قوي وجميل وحكيم 
 لم يترك جلجامش عذرأء لحبيبها 

 [.طه باقر –ملحمة جلجامش ] وال أبنة ألمقاتل والخطيبة ألبطل.....(

 املقصود يكون  أن - ريةالسوم بالحضارة املختصين بعض فهم كما - املعقول  غير من

 متناقضة امللحمة لكانت وإال ظلمهم أو الناس أعراض على جلجامش اعتداء املقاطع بهذه

،
 
 نفس في بل عادل، حاكم به يوصف أن يمكن ما بأرقى بدايتها في ُوِصف فجلجامش تماما

 ثم !ويظلمهم؟ رعيته أعراض على حكيم ملك يعتدي فكيف حكيم، بأنه وصف األسطر هذه

 إ
 
 والشجاعة االيثار: مثل مثالي، بوصف جلجامش سيصف امللحمة من التي الجزء ن

  تكون  أن إما نصوص فهكذا ولهذا واإلخالص،
 
  تحريفا

 
 رمزية أنها أو النص في حشر مقصودا

 .وبيان تأويل إلى تحتاج وبالتالي

  سنجد بتدبر النص قرأنا وإذا
 
 منقذ ه،حيوانيت من اإلنساني النوع منقذ هو املراد أن

 تكن لم إذا بعثه زمن يسبقون  الذين ألن األمم؛ كل قصته رافقت الذي اإلنساني النوع

 التي قصته تنقذهم أن يمكن األمم تلك في أفراد هناك األقل فعلى الستقباله مهيأة أممهم

 أن يريد من كل ليسمع السماء باب وسيفتح باهلل سيربطهم الذي الشخص إنه يتداولونها،

  يسمع
 
  وحيا

 
ه عظيما

ُ
ف  الحقيقة العدم، من أظهرتنا التي الحقيقة بها، فيشغف بالحقيقة ُيَعِر 

لقنا التي
ُ
 شغلهم لو ألنه هو؛ بشخصه وليس باهلل الجميع سيشغل فهو ولهذا لنعرفها، خ

 ظالم طاغية أي وبين بينه فرق  هناك يكون  فلن ينبههم أن دون  به ينشغلون  تركهم أو بنفسه

 .معةوالس الشهرة يريد

  نفهم أن يمكننا الن
 
 وملاذا ،(شاكين متذمرين حجراتهم وروكأ أبطال الزم) ملاذا جيدا

 خطيبة وال املقاتل ابنة وال لحبيبها عذراء جلجامش يترك ولم... ألبيه ابنا جلجامش يترك لم)

  ألنهم ؛(البطل
 
ص جلجامش جاء سبحانه، به وتعلقوا باهلل شغفوا جميعا ِ

 
ل
َ
خ

ُ
 الءلهؤ  وفتح املـ

صين
َ
ل
َ
خ

ُ
 وكيف باهلل يتعلقون  كيف وعلمهم عظيم وحي باب معين زمن في سيكونون  الذين املـ

 لهذه يتشوقون  لوجدتهم للسومريين رجعت ولو .ش يء كل في هللا يسمعون  وكيف هللا يحبون 

 : األمور 

ل ألذي سيكون نوأة )هو جلجامش ألذي معناه: ألمحارب ألذي في ألمقدمة وألرج
 .لشجرة جديدة(
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 وكثير( الشوريين - البابليين) األكاديين أو السومريين عند املقدسة الشخصية جلجامش

 الباقي وثلثه إله منه ثلثان) جلجامش ملحمة في بدقة يوصف القديم، العالم شعوب من

 عن النهاية في يبحث ولكنه األنا، أو املظلم الجانب على غالب وجوده في النور  أن أي( بشر

 فهو مهمته، على دال جلجامش اسم معنى وحتى الظلمة، هذه من لنهائيا الخالص سر ِ 

 . املقدمة في الذي املحارب

 : امللحمة وفي

  خمبابا، الشيطان قتل الذي املحارب: هو

  ،(الدنيا) عشتار أهان الذي املحارب: وهو

 نفسه، سحق الذي املحارب: وهو

  وهو
 
 .حيوانيتها على تنتصر ديدةج إنسانية لشجرة نواة سيكون  الذي الشخص: أيضا

)هذأ واليعلم معنى أسم جلجامش بالضبط. وقد ذكرت بعض ألنصوص أالكدية 
معناها "ألمحارب ألذي في ألمقدمة". كما أن هناك أحتماال السمه ألسومري معناه 

سرة"أي  "ألرجل ألذي سيكون نوأة لشجرة جديدة"
 
 –طه باقر ]( "ألرجل ألذي سيولد أ

 .[ملحمة جلجامش

 على امللحمية الشخصيات إسقاط هو املالحم هذه له تتعرض تشويه أعظم علل

 امللوك، سجل في أسماؤهم وردت ملوك على كإسقاطها االشتباه نتيجة خاطئة مصاديق

 
 
 اختالف رغم جلجامش امللك على امللحمية جلجامش شخصية إسقاط يتم عندما: مثال

  فهذا والنسب الباء أسماء
 
 التي امللحمية املهدي قصة يقرأ وهو يومال يقول  كمن تماما

 : كثيرة روايات في( وآله عليه هللا صلى) محمد النبي ذكرها
 
  هناك إن

 
 العباس بني دولة في ملكا

  يعتقد وهو املهدي، اسمه عام ألف من أكثر قبل
 
 اإلسالمي املهدي بقصة املقصود أن

 وهذا لأل  .العباس ي امللك ذلك هو امللحمية
 
ن بعض أمع جلجامش مع  سف حصل كثيرا

يصح اعتبار جلجامش امللحمة هو  ثار السومرية صرحوا بأنه الالباحثين املتخصصين في ال

 سماء فقط، يقول شارل فيروللو:لجامش التاريخ بناء على تشابه األ نفسه ج

نه كان يوجد في زمن قديم جدأ ملك أسمه 
 
سباب تجعلنا نؤمن با

 
)إذن توجد أ

وروك  )جلجامش( . وهذأ أالسم
 
ولكنه ليس  - كشفت حديثا -مندرج في الئحة ملوك أ
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فجلجامش ألتاريخ لم يؤسس دولة بل كان في عدأد  -كما ينتظر  -في أول ألقائمة 
ية حال،  -ملوك 

 
سماءهم......... وعلى أ

 
النعرف عنهم شيائ من ألوجهة ألتاريخية إال أ

هنا، ولكن ليس )جلجامش( ألذي ك تب عنه ألتاريخ سطرين يسترعي أنتبا
  [.ساطير بابل وكنعانأ] )جلجامش( ألذي وصلتنا أسطورته ألشعرية(

  وأكاد سومر ملوك كان التي جلجامش ملحمة
 
 في يضعونها آشور  وحتى بابل وأيضا

 أنها أعتقد مقدس كتاب أو تعويذة كأنها الناس وعند عندهم وكانت بها، ويهتمون  مكتباتهم

تي الذي ينتظره السومريون كانت تمثل قصة الشخص ال نهاأهل  :في والبحث بالتأمل جديرة

 ؟  كمنقذ ومخلص واألشوريون والبابليون  ديون ااألكو أ

  يقول طه باقر:

عماله 
 
و أن أ

 
دأب أالمم ألقديمة أ

آ
)وألبطل جلجامش نفسه أنتقل أسمه ألى معظم أ

نسبت ألى أبطال أالمم أالخرى مثل هرقل وأالسكندر وذي ألقرنين وألبطل 
ودي

 
  [.ملحمة جلجامش –طه باقر ]سوس في أالوديسة( أ

 أوقال 
 
  :يضا

)عجبا من كان جلجامش هذأ ألذي أصبح مثاال يحتذى به لدى أبطال أالمم 
  .أالخرى؟!(

  ويقول شارل فيروللو:

ألشخصية ألتي نحن بصددها إذ عثر في  -في ألزمن ألقديم  -)ولقد عرف ألمصريون 
مدية شفرتها من صوأن المن معدن ومقبضها من عاج  وأدي ألنيل في جبل أالرأك على

تحمل على أحد وجهيها صورة رجل قائم ممسك بكل وقار ثورين قائمين وأحد عن 
ثار ألبابلية ويمثل 

آ
خر عن يساره . وهذأ منظر نشاهده على عدد كبير من أال

آ
يمينه وأال

 [.شارل فيروللو –ساطير بابل أ] عادة )جلجامش( في صرأعه مع ألحيوأنات ألمتوحشة.(

  سيكون  أو ملك مجرد وليس صالح، أو عادل شخص مجرد ليس جلجامش إذن،
 
 في ملكا

 الثار، لنا نقلت كما األمم أبطال به يقتدي مثال وهو أممية شخصية جلجامش بل ما، يوم

 من نسخ وجود يفسر أن يمكن الذي الوحيد األمر هو فهذا أممية شخصية جلجامش وكون 

  :لغاتها بغير وحتى مختلفة دول  يف جلجامش ملحمة
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)ولعل خير ما يكشف عن أثرها ألعظيم في عقول أبناء ألحضارأت ألقديمة ألمدى 
ألوأسع ألذي أنتشرت فيه في ألعالم ألقديم. فبالنسبة لسكان ألعرأق أالقدمين لم 
يقتصر تدأولها على سكان ألقسم ألجنوبي وألوسطي من ألعرأق، وهو ألقسم ألذي 

كد، بل تسربت أيضا ألى ألقسم ألشمالي أي ألى بالد أشور. عرف باس
 
م بالد سومر وأ

فقد وجدت نسخ ك ثيرة لها في حوأضر ألعرأق ألقديم من عهد أزدهار ألحضارة 
خر 

آ
ألبابلية في ألعهد ألبابلي ألقديم )أاللف ألثاني ق. م( أما بالنسبة لبالد أشور فان أ

شور  نشرة كاملة وصلت ألينا قد وجدت نصوصها
آ
في خزأنة ك تب ألملك أالشوري أ

......... وبالنسبة لمرأكز ألحضارأت ألقديمة سبق لنا أن نوهنا بعثور  بانيبال ألشهيرة
جزأئها في أقاليم نائية مثل أالناضول، موطن 

 
ألباحثين على نسخ ك ثيرة من أ

ألحضارة ألحثية، وقد دون بعض هذه ألنصوص باللغة ألبابلية ألقديمة ، كما 
يضا ترجمات ألى أللغتين ألحثية وألحورية. وحديثا تم أك تشاف مثير لنسخة وجد

 
ت أ

من بعض فصولها في أحدى مدن فلسطين ألقديمة وهي )مجدو( ألشهيرة في ألتورأة 
طه باقر ] ، ويرجع زمن هذه ألنسخة ألصغيرة ألى حدود ألقرن ألرأبع عشر ق.م. ....(

 [.ملحمة جلجامش –

مية جلجامش في مطلعها وتلخص كل ش يء عن جلجامش في هكذا تصف القصة امللح

 اسطر قليلة هي بمثابة تعريف لشخصية جلجامش ومهمته: 

 )أللوح أالول: 

ى كل شيء فغني بذكره يابالدي،
 
 هو ألذي رأ

 وهو ألذي خبر جميع أالشياء وأفاد من عبرها، 
 وهو ألحكيم ألعارف بكل شيء، 

 تومة، لقد أبصر أالسرأر وعرف ألخفايا ألمك 
 وجاء بانباء أاليام مما قبل ألطوفان، 

وغل في أالسفار ألبعيدة حتى حل به ألضنى وألتعب، 
 
 لقد أ

 فنقش في نصب ألحجر كل ما عاناه وما خبره(

 )رأى كل ش يء ..... الذي خبر جميع أواضح 
 
 عاملا

 
.......  األشياءن النص يصف شخصا

 وعرف ال األسرار بصر ا......  الحكيم العارف
 
 مهما

 
جاء بعلوم مهمة  خفايا املكتومة( وُمَعِلما

 .نها ستبقى بين الناس )فنقش في نصب الحجر كل ما عاناه وما خبره(إوسينقشها بحيث 
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يقول:  (عليه السالم)مام الصادق دي نجد اإل ولو رجعنا للنص الديني الوارد في امله

، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان
 
فلم يعرف الناس حتى  )العلم سبعة وعشرون حرفا

 فبثها في الناس، وضم 
 
اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا

 )
 
 [.336ص 52بحار األنوار: ج]إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 21/ احمد الحسن December, 2012: 

 يةجلجامش شخصية دين :املرس ى السادس

ان معنى بعض رموزها، فيها كالم ملحمة جلجامش مليئة بالرموز، فيها رؤى مرمزة مع بي

 أو 
 
نكيدو نجد كل ش يء يهدأ أفي خضم معركة دائرة بين جلجامش و  :حداث مرمزة فمثال

 أمباشرة يقف و 
 
 لجلجامش بكل احترام: نكيدو قائال

 )أنك ألرجل أالوحد،
 أنت ألذي حملتك أمك،

 .....  ولدتك أمك ننسون
سك عاليا على ألناس،

 
نليل رأ

 
 ورفع أ

 [.طه باقر ـ ملحمة جلجامش] وقدر أليك ألملوكية على ألبشر(

 ؟!!! نكيدو يعرف هذا منذ البداية فلماذا قاتلهأذا كان إ :والسؤال هنا

 جلجامش بين بدني صراع هو املعركة بتلك املقصود يكون  أن املعقول  غير فمن إذن،

ى عقائدي صراع إنه نقول  أن يمكن نعم،. وانكيدو   النهاية في يعترف أن بأنكيدو أد 
 
 بأن

  جلجامش يكون  أن أوص ى الذي أنليل وابن ننسون  ابن هو جلجامش
 
ُق  .ملكا

ْ
ط

ُ
 - أنكيدو ون

  بوضوح يبين الكلمات بهذه - الصراع بعد
 
 يكن لم ولكنه وأنليل، ننسون  يقدس أنكيدو أن

  : يقر وه والن ساللتهم، من جلجامش أن يقر

نليل 
 
)أنك ألرجل أالوحد، أنت ألذي حملتك أمك، ولدتك أمك ننسون ..... ورفع أ

سك عاليا على ألناس وقدر أليك ألملوكية على ألبشر(
 
  .رأ



 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   46

  ولهذا
 
  النصوص لرمزية نحسب أن البد أيضا

 
  نعتبرها وال حسابا

 
 صريحة نصوصا

، اللفظي املعنى هو بها املقصود
 
 الدينية للنصوص طبيعة تكون  تكاد ةالحقيق في وهذه تماما

؛
 
 األحيان بعض منها والهدف حكمة، وتحوي  أخرى  عوالم من آتية نصوص ألنها عموما

 الرموز  بهذه املنتحلين من حمايتها ُيراد األحيان من كثير في وربما أهلها، إلى رسالة إيصال

  فالرؤى أصحابها، سوى  يعرفها ال التي
 
 الرؤى بأن يشك منا نوم شك، وال ديني نص هي مثال

 !األحيان؟ من كثير في مرمزة

 ولى لقتل الشيطان خمبابا وإزالة الجور والظلم والشر من األرض:رحلة جلجامش األ 

)فخاطب جلجامش أنكيدو وقال له: يسكن في ألغابة خمبابا ألرهيب فلنقتله كالنا 
  ونزيل ألشر من أالرض(

 : األولىرة تبشره بنجاح مهمته يقتل جلجامش الشيطان يرى رؤى كثي أنوقبل 

يت في حلمي ألثاني ألجبل يسقط أيضا فصدمني ومسك قدمي ثم أنبثق نور وهاج  )...
 
ورأ

 طغى لمعانه وسناه على هذه أالرض فإنتشلني من تحت ألجبل وسقاني ألماء فسر قلبي(

 [.ملحمة جلجامش]

ن و له والصالحإله والجماعة إنا له واأل إعند السومريين فهو اله فالدنيا  كل ما ُيأله له

نا و الصالحين أو الدنيا أو األ أنبياء باأل  "له"إن نبدل كلمة ألهذا فيمكننا  ،لهةآن و املقدس

 ونتدبر النص ونرى الحكمة التي يزخر بها النص:

 )وفتح جلجامش فاه وقال النكيدو: 
 ياصديقي، من ألذي يستطيع أن يرقى أسباب ألسماء؟ 

 وحدهم هم ألذين يعيشون ألى أالبد مع شمش،وأاللهة )ألصالحين( 
يامهم معدودأت،

 
ما أبناء ألبشر فا

 
 أ

 [.ملحمة جلجامش] وكل ماعملوأ هوأء عبث(

 ﴿وفي القرآن: 
 
ورا

ُ
نث اُه َهَباء مَّ

َ
ن
ْ
َجَعل

َ
وا ِمْن َعَمل  ف

ُ
ى َما َعِمل

َ
ا ِإل

َ
ِدْمن

َ
 .[23الفرقان: ] ﴾َوق

 تخلص من إلى فذهب املظلم ثلثه من تخلصال أراد النهاية في إله ثلثاه الذي وجلجامش

 تكن لم نوح إلى جلجامش فرحلة نوح، - نبشتم اوتو جده وهو اللهة مع وخلد الظلمة من

 . روحي خلود لطلب رحلة هي بل قرائها بعض توهم كما جسماني خلود لطلب رحلة
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 : قلنا إن شخص علينا يعترض أن اإلنصاف من هل تقدم، ما كل بعد
 
 ملحمة إن

   .دينية شخصية وجلجامش بجدارة دينية جامشجل

** ** ** 

Ahmed Alhasan 21/ احمد الحسن December, 2012:  

 (عليه السالم)جلجامش ويوسف  :املرس ى السابع

 تاجه ولبس اوروك إلى وعاد خمبابا، الشيطان وقتل األولى رحلته في جلجامش انتصر

   (:أنانا أو رعشتا اإللهة) الدنيا مع الثانية معركته لتبدأ

)ولما لبس جلجامش تاجه رفعت عشتار ألجليلة عينيها ورمقت جمال جلجامش فنادته: 
 تعال ياجلجامش وكن عريسي، 

 وهبني ثمرتك أتمتع بها، 
 كن زوجي وأكون زوجك، 

عد 
 
 ، لك مركبة من حجر ألالزورد وألذهبسا

 ،تها من ألذهب وقرونها من ألبرونزوعجال
 ،بغال ألضخمةألصاعقة بدال من أل وستربط لجرها شياطين

 ، ل بيتنا ستجد شذى أالرز يعبق فيهوعندما تدخ
 أذأ دخلت بيتنا فستقبل قدميك ألعتبة وألدكة،

 سينحني لك ألملوك وألحكام وأالمرأء ......
 : .......مش فاه وأجاب عشتار ألجليلة وقالففتح جلجا

ناله لو تزوجتك؟ 
 
 أي خير سا

 !  أنت 
 لموقد ألذي تخمد ناره في ألبرد، ما أنت  أال أ

 أنت  كالباب ألناقص اليصد عاصفة وال ريحا، 
 أنت  قصر يتحطم في دأخله أالبطال، 

 أنت  فيل يمزق رحله، 
 أنت  قير يلوث من يحمله وقربة تبلل حاملها، 

 أنت  حجر مرمر ينهار جدأره، 
 أنت  حجر يشب يستقدم ألعدو ويغريه، 
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 تعله، وأنت  نعل يقرص قدم من
 أي من عشاقك من بقيت على حبه أبدأ؟ 

 وأي من رعاتك من رضيت عنه دأئما؟ ................. 
 ولما سمعت عشتار هذأ أستشاطت غيظا وعرجت ألى ألسماء،

نتم فجرت دموعها وقالت: 
آ
نو وأمها أ

آ
 صعدت عشتار ومثلت في حضرة أبيها أ
 يا أبي أن جلجامش قد عزرني وأهانني، 

 عيرني بهناتي وشروري، لقد سبني و
نو فاه وقال لعشتار ألجليلة: 

آ
 ففتح أ

 أنت ألتي تحرشت فاهانك جلجامش،
 وعدد مثالبك وهناتك، 

نو ( أخلق لي ياأبت ثورأ سماويا ليهلك جلجامش،
آ
 ففتحت عشتار فاها وقالت ل ) أ

 وأذأ لم تخلق لي ألثور ألسماوي فالحطمن باب ألعالم أالسفل،
 وأجعل ألموتى يقومون فياكلون كاالحياء،  وأفتحه على مصرأعيه

 ويصبح أالموأت أك ثر عددأ من أالحياء، 
نو فاه وأجاب عشتار ألجليلة وقال: 

آ
 ففتح أ

 لو لبيت طلبك لحلت سبع سنين عجاف الغلة فيها، 
 فهل جمعت  غلة تك في ألناس؟، 
 وهل خزنت ألعلف للماشية؟، 

نو أباها قائلة ل
آ
قد كدست بيادر ألحبوب للناس وخزنت ألعلف فتحت عشتار فاها وأجابت أ

 للماشية، 
ملحمة ] فلو حلت سبع سنين عجاف فقد خزنت غالال وعلفا تك في ألناس وألحيوأن(

  [.جلجامش
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 [.49 - 47: يوسف] ﴾ذ

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 22/ احمد الحسن December, 2012: 

 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 23/ حمد الحسنا December, 2012:  

 من يسقط أو يتعثر في رحلة الخلودهناك  :املرس ى الثامن

  بينت
 
 عن وليس الخالدة، األخروية والحياة الروحي الخلود عن تتكلم جلجامش رحلة أن

، جسد خلود  بأنه امللحمة في يوصف الذي بجلجامش فكيف بفنائه، السفهاء يعلم فان 

  وبما .مور األ  بحقائق وعارف حكيم
 
 وموت خلود منه يراد القصة في املذكور  واملوت الخلود أن

 أن دون  الخلود رحلة اتمام من أنكيدو يتمكن فلم كذلك، أنكيدو موت فيكون  الروح،

 النتيجة فتكون  له، جلجامش وصايا ويخالف املحرمات ويرتكب الطريق في يتعثر أو يسقط

 وإقامته األسفل العالم براثن من إنقاذه جلجامش ويحاول  األسفل العالم براثن في سقط أنه

 :عثرته من

نكيدوأ إلى ألعالم ألسفلي،
 
 )هبط أ

 - إال أنه لم يلتزم بكلمات سيده
 ولبس ثيابا نظيفة،

عدأء،
 
صحاب ألسلطة عليه كانهم أ

 
 فهجم أ
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س ألعذب،
 
 ومسح جسمه بزيت ألكا

 فتجمعوأ من حوله من جرأء رأئحته،
 لم ألسفلي،ورمى عصا ألرماية في ألعا

صيبوأ بها،
 
ولئك ألذين أ

 
حدق به أ

 
 فا

 وحمل عصا بيده،
شباح ألموتى من حوله

 
ضطربت أ

 
 فا

 ولبس نعال في قدميه،
 وأحدث صوتا في ألعالم ألسفلي،

 وقبل ألزوجة ألتي أحبها،
 وصفع ألزوجة ألتي كرهها،
 وقبل أإلبن ألذي أحبه،
 وصفع أإلبن ألذي كرهه،

مسكت به صيحة ألعالم ألسفل
 
 -ي بقوةفا

............ 
............. 

 إنه لم يسقط في ألمعركة مكان ألرجولة
 [.288ص :صموئيل نوح كريمر –السومريون ] إن ألعالم ألسفلي هو ألذي يمسك به بقوة(

)أن قصة موت أنكيدو ودفنه هي على أرجح أالحتماالت من أصل بابلي غير سومري. 
يدو وألعالم أالسفل" لم يمت أنكيدو فبموجب ألقصيدة ألمعنونة "جلجامش وأنك

لوف للموت وأنما أحتجزه في ألعالم أالسفل )كور(، وهو ذلك 
 
موتا بالمعنى ألما

نه أرتكب ألمحرمات ألخاصة 
 
ألشيطان ألموكل بالعالم أالسفل وألشبيه بالتنين، ال

بالعالم أالسفل، وهو عارف بها. ولقد أخترع مؤلفوأ "ملحمة جلجامش" ألبابليون 
ث موت "أنكيدو" ليهيئوأ ألباعث ألقصصي ألدرأماتيكي على سعي جلجامش حاد

ونشدأنه ألخلود وهو مايؤلف ألذروة ألدرأمتيكية في ألقصيدة .............. ولكن مهما 
كان ألحال فان ألشعرأء ألبابليين لم يكونوأ باية حال من أالحوأل مجرد مستنسخين 

. بل ألوأقع أنهم بدلوأ وغيروأ في مضمونها ومقلدين تقليدأ أعمى للمادة ألسومرية
وكيفوأ تركيبها وهيئتها ألى درجة جسيمة لتالئم مزأجهم وترأثهم، بحيث لم يبق 

 [.323ص :صموئيل نوح كريمر –من الواح سومر ] مايميز منها أال ألنوأة ألسومرية أالصلية(

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 23/ احمد الحسن December, 2012:  

 (عليه السالم)جده نوح  إلى: رحلة جلجامش رس ى التاسعامل

 نبشتم( والتي يطلب فيها الخلود، -جده نوح )اوتو إلىوتبدأ رحلة جلجامش 

ن ال خلود للجسم فقد ألجسم، فجلجامش منذ البداية يعرف خلود الروح وليس خلود ا

  :مر قوله

ما أبناء ألبشر  )وأاللهة )ألصالحين( وحدهم هم ألذين يعيشون ألى أالبد مع
 
شمش أ

يامهم معدودأت وكل ماعملوأ هوأء عبث(
 
 .فا

 
 
خر وفي لى العالم ال إهي رحلة  ،ذنإ .وجده نوح ميت منذ زمن بعيد وهو يعلم هذا جيدا

ق مراده في هذه الرحلة يسحق جلجامش نفسه فيحقق الخلود الذي سافر في طلبه. يحق

 نبشتم(:  –تو لى جده نوح )او إن يصل أنفس الرحلة وحتى قبل 

لبس جلد أالسد وأهيم على وجهي في ألبرأري(
 
طلق شعري وسا

 
ملحمة ] )سا

 [.جلجامش

نبشتم  -لى جده اوتو إهي في رحلته  مور على مادخل جلجامش عالم الحقيقة ويرى األ وي

 (:عليه السالم)نوح 

 )لقد بلغ جبل "ماشو"
 ألذي يحرس كل يوم مشرق ألشمس ومغربها،

 سمك ألسماء وألذي يبلغ علوه 
 وفي أالسفل ينحدر صدره ألى ألعالم أالسفل،

 ويحرس بابه "ألبشر ألعقارب" 
 ألذين يبعثون ألرعب وألهلع ونظرأتهم ألموت 

 ويطغى جاللهم ألمرعب على ألجبال،
 ألذين يحرسون ألشمس في شروقها وغروبها،

 ولما أبصرهم جلجامش أصفر وجهه خوفا ورعبا،
 همولكنه تشجع وأقترب أمام

 : وقال لهافنادى "ألرجل ألعقرب" زوجته 
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 أن ألذي جاء ألينا جسمه من مادة أاللهة،
جابت زوجة "ألرجل ألعقرب" زوجها وقالت:

 
 فا

 أجل أن ثلثيه أله وثلثه أالخر بشر،
 ثم نادى "ألرجل ألعقرب" جلجامش 
 وخاطب نسل أاللهة بهذه ألكلمات:

 مالذي حملك على هذأ ألسفر ألبعيد؟
 طعت ألطريق وجئت ألي عابرأ ألبحار ألصعبة ألعبور،وعالم ق

بن لي ألقصد من ألمجيء ألي 
 
 فا

 -فاجابه جلجامش قائال:
 نبشتم( )نوح(  –أتيت قاصدأ أبي )أوتو 

 *ألذي دخل في مجمع أاللهة 
له عن لغز ألحياة وألموت *

 
سا
 
 جئت ال

 ففتح ألرجل ألعقرب فاه وقال مخاطبا جلجامش:
 ل أن يفعل ذلك ياجلجامشلم يستطع أحد من قب

 لم يعبر أحد من ألبشر مسالك ألجبال 
حيث يعم ألظالم ألحالك في دأخلها مسافة أثنتي عشرة ساعة مضاعفة واليوجد نور 

 ........جزء مخروم من ألملحمة .......
الم * 

آ
 فاجاب جلجامش: عزمت على أن أذهب ولو بالحزن وأال

 * وفي ألقر وألحر وفي ألحسرأت وألبكاء 
ن باب ألجبال، 

آ
فتح لي أال

 
 فا

 ففتح ألرجل ألعقرب فاه وأجاب جلجامش:
 مر ياجلجامش والتخف، 

 فقد أذنت لك أن تعبر جبال "ماشو"، 
 وعساك أن تقطع ألجبال وسالسلها، 
 وعسى أن تعود بك قدماك سالما،
 [.76 – 75ص :جلجامش ملحمة –طه باقر ] وهاهو باب ألجبل مفتوح أمامك،(

نا ا رمز لسكر الناس بحب الدنيا واأل لة جلجامش ويمر بصاحبة الحانة وكأنهتستمر رح

لى الدنيا واالهتمام بنفسه وترك هذا السفر املتعب في طلب إنة فتدعوه صاحبة الحا

 الخلود،

 )فاجابت صاحبة ألحانة جلجامش قائلة له: 
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 أن ألحياة ألتي تبغي لن تجد
 لى ألبشرية أذ لما خلقت أاللهة ألبشر قدرت ألموت ع

 *  وأستاثرت هي بالحياة
 أما أنت ياجلجامش فاجعل كرشك مملوءأ * 

 *  وكن فرحا مبتهجا ليل نهار
 وأقم أالفرأح في كل يوم من أيامك 

 *  وأرقص وألعب ليل نهار
 وأجعل ثيابك نظيفة زأهية * 

سك وأستحم في ألماء * 
 
 وأغسل رأ

 ودلل ألطفل ألذي يمسك بيدك * 
 *  ألتي بين أحضانك وأفرح ألزوجة

 وهذأ هو نصيب ألبشر،
 ولكن جلجامش أردف مخاطبا صاحبة ألحانة:

 نبشتم –ياصاحبة ألحانة أين ألطريق ألى أوتو 
 دليني كيف أتجه أليه؟

 فاذأ أمكنني ألوصول أليه فانني حتى ألبحار ساعبرها،
هيم على وجهي في ألبرأري،(

 
 – 79ص :جلجامش حمةمل –طه باقر ] وأذأ تعذر ألوصول أليه فسا

82.] 

في القرآن قد اقتبس معناها من  (عليه السالم)خيرة كأن موس ى هذه الكلمات األ 

  ..﴿جلجامش فقال: 
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 [.60 :الكهف] ﴾ِلف

( ويروي له عليه السالمم )نوح نبشت -لى جده اوتو إوتستمر رحلة جلجامش حتى يصل 

 جده قصة الطوفان ويعرف جلجامش من جده سر الحياة:

 نبشتم لجلجامش: -)قال أوتو 
 أن ألموت قاس اليرحم 

 متى بنينا بيتا يقوم ألى أالبد؟
 متى ختمنا عقدأ يدوم ألى أالبد؟

 وهل يقتسم أالخوة ميرأثهم ليبقى ألى أخر ألدهر؟
 ض ألى أالبد؟وهل تبقى ألبغضاء في أالر 

 وهل يرتفع ألنهر وياتي بالفيضان على ألدوأم؟
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 وألفرأشة التكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه ألشمس حتى يحل أجلها 
 ولم يكن دوأم وخلود منذ ألقدم 

 وياما أعظم ألشبه بين ألنائم وألميت!
 أال تبدو عليهما هيئة ألموت؟

 ملحمة –طه باقر ] أذأ جاء أجلهما؟(من ذأ ألذي يستطيع أن يميز بين ألعبد وألسيد 

 [.87ص :جلجامش

  تثبت والقصائد السومرية والقصص املالحم
 
 ومكتملة موجودة اإللهي الدين قصة أن

 واملسيحية اليهودية الديانة قبل ورموزها وشخصياتها جزئياتها بكل السومريين عند

 ش يء، كل على املهيمن لواحدا الحقيقي اإلله السومرية الطينية الرقم في فنجد واإلسالمية،

 وسبل وطرقها، والعبادة املقدسة، والنواميس األخالقية، والقيم العقائد، عندهم ونجد

لى إلفه أذن فهو الدين كله من إ .الذات وحب األنا وعلى الدنيا وعلى الشيطان على االنتصار

عقدة التي ظهرت ين جاءوا بهذه املنظومة املأ؟ من  توا بهأين أه عند السومريين فمن ئيا

  كالشمس ظاهرة عاقل كل يراها التي الحقيقة؟  بين النهرين مكتملة فجأة في تاريخ بالد ما
 
 إن

 - ينكر أن يريد فمن السومرية، والحضارة الثقافة لنا أظهرتها وحضارية ثقافية قفزة هناك

  شأنه، فهذا - تقدم ما كل بعد
 
 القفزة ههذ لتفسير ونظريات أطروحات وضعت فقد وعموما

 قدوم نظرية توضع أن إلى األمر وصل ملا كذلك ليس األمر كان ولو تقدم، كما الثقافية

  يقبل ممن العجب كل والعجب !!الفضاء من كائنات
 
 قدوم هو اإلنسانية تطور  سبب أن

  لها نرى  ال التي الكونية وقدراتهم بمركباتهم فضائية كائنات
 
 هذه يعلل لكي األرض على أثرا

  يقبل وال الثقافية، القفزة
 
 إلى وانتقل فتطور  به اتصلت أو جسم في نفخت آدم نفس أن

 .واإلدراك التفكير على والقدرة والتنظيم الخلق في أرقى مستوى 

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 23/ احمد الحسن December, 2012:  

 السومريون وحاكمية هللا: املرس ى العاشر

 :يقول د. كريمر في الحكومة

ول برلمان ذي مجلسين  -لحكومة )أ
 
أن نمو أالنسان أالجتماعي وألروحي لهو في  -أ

ألغالب بطئ، منحرف، ويصعب تتبعه وتقصيه. وقد تكون ألشجرة ألمتكاملة 
سلوب 

 
لوف أالميال وألسنين. خذ مثال أ

 
ألنمور منفصلة بعيدة عن بذرتها أالصلية با

و
 
نظامها أالساسي وهو ألمجلس  ألحياة ألمعروف باسم ألديمقرأطية ومؤسساتها أ

و 
 
ألسياسي. ففي ظاهر ألحال يبدو هذأ ألنظام وكانه قاصر على حضارتنا ألغربية أ

نه ثمرة من ثمرأت ألقرون ألحديثة، أذ من ذأ ألذي يتصور أن 
 
أحتكار لها، وأ

برلمانات سياسية كانت في ألوجود قبل ألوف ك ثيرة من ألسنين، وفي جهات من 
فيما ندر ولكن أالثري ألصبور  صلة بالمؤسسات ألديمقرأطية أالألعالم ليست لها 

يعلم مطلقا ماذأ سيجده ويعثر عليه  ينقب ويتعمق في ألحفر ويوسع فيه، وال
 سجل مجلس سياسي 

 
وبفضل جهود فرقة ألمعول أصبح في وسعنا أالن أن نقرأ

 في ألشرق أالدنى قبل أي مكان أخر. -أنعقد قبل نحو خمسة أالف عام 

جل أن أول برلمان سياسي معروف في تاريخ أالنسان ألمدون قد ألتام في جلسة أ
ق.م ولقد كان مثل برلماننا مؤلفا من مجلسين: من مجلس  3000خطيرة في حدود 

أالعيان أي مجلس ألشيوخ ومن مجلس ألعموم )ألنوأب( ألمؤلف من ألموأطنين 
عى لالنعقاد ليتخذ قرأرأ في ألذكور ألقادرين على حمل ألسالح وكان برلمان حرب د

ي ثمن كان 
 
أمر خطير يخص ألحرب وألسلم . لقد كان عليه أن يختار بين ألسلم با

ما مجلس أالعيان ألذي كان مؤلفا من ألشيوخ 
 
وبين ألحرب وأالستقالل فا

ألمحافظين فانه أعلن قرأره أنه بجانب ألسلم مهما كان ألثمن. ولكن ألملك أعترض 
علن هذأ ألمجلس  على هذأ ألقرأر ثم

 
عرض أالمر بعد ذلك على مجلس ألعموم فا

 ألحرب من أجل ألحرية وصادق ألملك على قرأره .

ول برلمان معروف لدى أالنسان؟ 
 
 ففي أي جزء من ألعالم أ

ن ألمجالس ألسياسية 
 
لم يكن موضع أنعقاده في ألغرب في قارة أوربا كما قد تظن فا

ومة ألجمهورية جاءت بعد ذلك بزمن طويل بل في بالد أالغريق ألديمقرأطية وفي ز 
أن مما يثير ألغرأبة وألدهشة أن يكون ذلك ألبرلمان ألعتيق قد عقد جلساته في 
ذلك ألجزء من أسيا ألذي أصطلح ألناس عليه تسميته باسم ألشرق أالدنى موطن 
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ثور وهو جزء من ألعالم كان يظن عنه أن ألمجالس 
 
ألطغاة وألمستبدين ألما

 ية لم تكن معروفة فيه.ألسياس

أجل أنه في تلك ألبالد ألمعروفة قديما باسم سومر ألوأقعة شمال خليج فارس بين 
نهري دجلة وألفرأت تم أنعقاد أقدم مجلس سياسي معروف فمتى أجتمع هذأ 
ألبرلمان ؟ أنه أجتمع في أاللف ألثالث ق. م فلقد كان يقطن بالد سومر وهي تطابق 

رقى حضارة ألقسم ألجنوبي من أل
 
 ونمى مايرجح أن تكون أ

 
نشا

 
عرأق ألحديث شعب أ

نذأك(
آ
 [.د. صموئيل كريمر –من الواح سومر ] في ألعالم ألمعروف أ

 الثار علماء من لكثيرين وال لكريمر يكن لم أمر هللا وحاكمية السومريين بين العالقة

  تقدون يع ملحدون  أو هللا، بحاكمية يعتقدون  ال إما ألنهم يدركوه؛ أن غيره
 
 ابتدعه الدين أن

 بنظرهم - الخيالية السومرية للقصص استنساخ عملية مجرد والقرآن والتوراة السومريون،

  وجدوا عندما فهم ولهذا الطوفان، كقصة -
 
 على الحرب أمر يعرض السومري  امللك أن

 الديمقراطية تشبه ديمقراطية السومريون  يمارسه ما أن وجزموا حكموا للشورى مجلسين

  حين في اليوم، لغربيةا
 
  الغربية الديمقراطية ليس السومريون  يمارسه كان ما أن

 
 وال أبدا

  حيث الغربية بالديمقراطية ملمارستهم عالقة
 
  هناك إن

 
  على تؤكد كثيرة سومرية نصوصا

 
 أن

 .اإللهي التنصيب من شرعيته يأخذ الحاكم

 
 
 كما األنبياء وعن( سالمال عليه) نوح عن ورثوه نظام هو السومري  الحكم نظام إن

 إلهي دين أصحاب كانوا كما محر ف إلهي حكم نظام لديهم كان فقد اإللهي، الدين ورثوا

  يكن لم السومري  الحكم فنظام محرف،
 
  نظاما

 
  وال دكتاتوريا

 
  نظاما

 
 باملعنى ديمقراطيا

 . اليوم املعروف الغربي الديمقراطي

  كما اللهة، هتعين ملك هناك كان السومري  الحكم نظام في
 
 اإللهي الحكم نظام في أن

نه حاكم أو ملك  هللا قانون  وتطبيق هللا إرادة تحقيق هي الحاكم هذا ومهمة هللا، يعي 

 ولهذا ذاته، بحد الحكم ليس هو اإللهي الحاكم تعيين من هدف فهناك املظلومين، وإنصاف

 التطبيق على هللا من املعين الحاكم بإشراف حتى يتحقق أن يمكن اإللهي الحكم فنظام

ه وجود عند للتصحيح والتدخل التطبيق ومراقبة  يقوم أن الضروري  من وليس للخطأ، توج 

 .تعيينه من الهدف ليتحقق بنفسه بالحكم
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  أو نجده ما وهذا
 
 كريمر، صاموئيل الدكتور  أورده الذي السومري  املثال في منه قريبا

 حاكم وقام اإللهي، التنصيب ودعوى  طةالسل على وأوروك كيش بين نزاع هناك كان حيث

  يكن لم ولكنه السلم، أو الحرب باختيار الشعب رأي بطلب أوروك
 
  رأيا

 
 هو كما له ملزما

  :تقدم ما في واضح

خباره 
 
ما أالوضاع ألسياسية ألتي أستوجبت أنعقاد أقدم برلمان في ألتاريخ مدونة أ

 
)أ

تي: كانت بالد سومر 
آ
في غضون أاللف ألثالث ق.م فيمكن وصفها على ألوجه أال

ألمدن ألمتنافسة  -مثل بالد أالغريق في زمن متاخر جدأ مؤلفة من عدد من دول 
ألمتنازعة فيما بينها على كسب ألسلطة وألسيطرة على جميع ألبالد. وكانت دولة 
كيش من أهم هذه ألدويالت وهي ألمدينة ألتي تسلمت ألملوكية كما جاء في 

ن ألسماء بعد ألطوفان فورأ. ولكن كان هناك من هذه أالساطير ألسومرية م
مدينة أخرى هي دولة أرك )أوروك( ألوأقعة بمسافة بعيدة ألى  -ألدويالت دولة 

ألجنوب من كيش وكانت تتعاظم في ألسلطان وألنفوذ ألسياسي حتى بلغ بها ألحال 
درك ملك كيش عندئذ م

 
بلغ أن أخذت تهدد سلطان دولة كيش على بالد سومر. فا

ألخطر وهدد أهل أرك بشن ألحرب عليهم أذأ أبوأ أالعترأف به سيدأ عليهم. وفي هذه 
م مجلسا أرك أي مجلس ألشيوخ ومجلس ألذكور ألقادرين على 

 
أالزمة ألعصيبة ألتا

حمل ألسالح ليبتا في أي ألسبيلين يختارأن: ألخضوع وأالذعان ألى سلطان كيش 
و أشهار ألسالح وأ

 
من ] لحرب من أجل ألمحافظة على أالستقالل(وألتمتع بالسلم أ

 [.84 – 83ص :د. كريمر –الواح سومر 

  وصحيح
 
عين ملوك مجرد هم سومر ملوك بعض أن  يهمنا ما ولكن اإللهي، للتنصيب مد 

  هو
 
  السومريين أن

 
  وصلنا ما األمر هذا ويؤكد اإللهي، بالتنصيب يؤمنون  كانوا عموما

 
 مكررا

  من الطينية األلواح في
 
  اللهة ساللة من هم امللوك أن

 
 نقلها قصة وهناك تعينهم، اللهة وأن

 الـُملك املدعين امللوك أحد بين النهرين بين ما بالد أو سومر في حدثت منازعة تمثل القرآن

لك( السالم عليه) الخليل إبراهيم مع
َ
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  .[258]البقرة:  ﴾الظ

،
 
  لنجد والبابلية واألكادية السومرية النصوص مراجعة يمكن وعموما

 
 األمر هذا أن

 في كما أي إلهي، تنصيب الـُملك أن يعتقدون  كانوا وأنهم النصوص، من كثير في واضح



 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   58

  بوضوح يبين وهذا والقرآن، واإلنجيل ةراالتو  في التي الصحيحة اإللهي الدين عقيدة
 
 أن

 املقدسة النواميس وأهمها بتعاليمه ملتزمين وكانوا القديم اإللهي الدين ورثوا قد السومريين

  يحصل الذي الش يء حصل الزمن عليهم تقادم ملا ولكن ومنفذها،
 
 للدين التحريف وهو دائما

لك واضطهاد اإللهي الـُملك واغتصاب اإللهي
َ
 عليه) إبراهيم حادثة في كما هللا من باملنص امل

  اضطر الذي( السالم
 
 بعد فيما أبناؤه يعود أن هللا شاء حتى آبائه أرض مغادرة إلى أخيرا

 أو شنعار أو شومر أو وأكاد سومر أرض إلى( السالم عليه) طالب أبي بن علي ابنه بعودة

 (. العراق) النهرين بين ما بالد

 السومريين اعتقاد ويبين السومرية، األلواح عن ريمرك. د نقله النصوص أحد وهذا

 :الحاكم أو للَملك اإللهي وبالتنصيب اإللهي بالدين

يها ألبلد ألعظيم بين جميع بلدأن ألعالم، أنت مغمور بالنور ألثابت 
 
)يا سومر يا أ

ألرأسخ، ألذي ينشر من مطلع ألشمس ألى مغرب ألشمس ألنوأميس أاللهية بين 
ن نوأميسك ألمقدسة نوأميس سامية اليمكن أدرأكها، قلبك عميق جميع ألناس، أ

تي بها ..... كالسماء اليمكن أن ُتمس، وألملك 
 
اليسبر غوره، ألمعرفة ألصحيحة تا

سه ألى أالبد. 
 
ألذي تلده متوج بالتاج أالبدي، وألسيد ألذي تنجبه يضع ألتاج على رأ

ن على ألمنص
آ
ة ألسماوية، أن ملكك هو سيدك سيد مبجل وملكك يجلس مع أالله أ

 .[صموئيل كريمر –لواح سومر أمن ] ألجبل ألعظيم .....(

** ** ** 

Ahmed Alhasan 24/ احمد الحسن December, 2012:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

فر للمخطئ منهم، ن يغأمرتادي هذه الصفحة بخير وعافية و ن يكون جميع أهللا أسأل 

 . عقول من يتصرفون بشكل غير الئقن يصلح هللاأو 
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 أقبل فترة وصلتنا رسالة أرسلها 
 
وفي حوزتي  حد املراجع املشهورين لدى الشيعة عموما

 
 
  النجف وقم خصوصا

 
قة وتفصيل ويرجو ن يدرس الدعوة بدنه ال إقال  وهو جزاه هللا خيرا

نا لى هللا وحارب األ إويسدد خطاه فقد تقدم خطوات وفقه ن يألى الحق، أسأل هللا إن يصل أ

ن يختم له بخير ويفيض عليه أن شاء هللا، نسأل هللا إيا والشيطان ولن يترك هللا مثله والدن

رحمه برحمته وهو القوة والثبات ليعلن إيمانه إن وفقه هللا لليمان وأسأل هللا أن يباركه وي

 لحين.رحم الراحمين هو وليي وهو يتولى الصاأ

موجه ملثل هذا املرجع وفقه ن كالمي السابق والتي غير أأقول هذا لكي يعرف الجميع 

لى املراجع والعلماء غير العاملين إنما كالمنا موجه إيحاربون دعوة الحق و  و الذين الأهللا 

ن بينا لهم بطالنه أهم فيه من باطل حتى بعد  ون على ماالذين يحاربون الحق وهم مصر  

 ام هم عاجزون عن رده.بنقض ت

 
 
غير ن يثبتوا عقيدة وجوب تقليد أملناظرة املراجع وطلبت منهم  قبل أيام قدمت طلبا

ن نقضتها لهم بنقض تام وطلبت منهم الرد على دليل دعوتنا أاملعصوم التي يعتقدونها بعد 

 ،"الوصية املقدسة"املهدوية الذي نشر في كتاب 

سئلة العلمية املتعلقة بإثبات وجود هللا ومن ثم توسعت وطرحت عليهم بعض األ 

 وانتظرت جوابهم لتبدأ مناظرة علمية بيني وبينهم ولنرى وترى الناس ما يحسنون، 

باألمس وصلني رد املراجع وهو اعتقال السيد الطاهر حسن الحمامي ابن  ،ولألسف

ي النجف الجليل كاظم الناصري فاملرجع الراحل محمد علي الحمامي رحمه هللا والشيخ 

 أشفع لسيد حسن الحمامي عندهم كون ولم ي ،شرفاأل 
 
شهر مراجع الشيعة أمن  بيه مرجعا

 أولم يشفع لسيد حسن الحمامي  ،ورينوجده من فقهاء الشيعة املشه
 
ة لصال  نه كان إماما

نه أولم يشفع لسيد حسن الحمامي  ،(عليه السالم)مام علي الجماعة التي تقام في ضريح اإل 

قراء وطلبة الحوزة عالة الفإراني مفتوح لتدريس علوم الحوزة و لشيعة وكان له بمن فقهاء ا

ولم يشفع لسيد حسن الحمامي كبر سنه ومرضه.  ،(عليه السالم)مام علي مقابل ضريح اإل 

حمد الحسن أنه آمن بأن لجليل الطاهر مرة بعد أخرى فقط أل هكذا يعتقل هذا السيد ا

هل  ،حدأوهو يعيل الفقراء وال يعتدي على حمامي حق وإال فما هو ذنب سيد حسن ال

  ! تطلبونه بذنب ليودع في السجن بين فترة وأخرى 
 
  وهللا سيكون عما قريب عارا

 
على  كبيرا

 .ونه مع السيد الطاهر حسن الحماميرؤوسكم هذا الذي تفعل
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 ! يها الناس أيها املنصفون ماذا أقدم وكيف يرد الذين يسمون أنفسهم مراجعأانظروا 

ومن يسمون  ،ئمةاأل  (السالم معليه)ن و نا أقدم العلم واملعرفة التي قدمها آبائي الصالحأ

وردهم عليَّ كرد كل  أنفسهم "مراجع" يقدمون الجهل ويعتمدون على تجهيل الناس،

  :: سجن وقتل(السالم معليه) األئمةالطواغيت على األنبياء واملرسلين وآبائي 
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 ،[128 - 127: األعراف] ﴾ِلل

ن عمائم بني العباس كانت عاجزة قض ى في السجن أل  (عليه السالم)فموس ى بن جعفر 

 
 
هل  من سجنه وقتله ليتخلصوا من الحرج الذي هم فيه، عن رد دليله وعلمه فلم يجدوا بدا

 ؟! في مشابهة أمري لبائي األئمة لبس على من يطلب الحقيقةبقي 

 ، لألسف
 
وكانت ، خمس وعشرين سنة في بيته (عليه السالم) جهل الناس أجلس عليا

 حصته:

وسب ثمانين سنة على ، نس والجن لقتالهنوات مرة هاجت فيها كل شياطين اإلخمس س

عليه )قوال علي أالنتيجة جاء جيل وقرأ ولكن ب ،نال  املنابر التي تساوي الفضائيات الدينية

 .وفهم الحقيقة وبصقوا على قبر معاوية (السالم

 ،(عليه السالم)حمد الحسن كحصة علي أن تكون حصة أهؤالء اليوم يراهنون على 

م الحقيقة ويبصق على ن يأتي جيل يقرأ ما سطره أحمد الحسن ويفهأولكن هل يأمنون 

 ؟! ن بقيت لهم قبور إهذا  ،قبورهم

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 10/ احمد الحسن January, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  ،رسول هللا السالم عليك يا

 ،ن يصلي عليكأاجتباك واختارك وهداك وهدانا بك أسأل هللا الذي 

 لى،ل محمد في النهار إذا تجآاللهم صل على محمد و 

 ذا يغش ى،إل محمد في الليل آوصل على محمد و 

 خرة واألولى،ل محمد في ال آوصل على محمد و 

 ل محمد ما الح الجديدان،آوصل على محمد و 

 طرد الخافقان،ال محمد ما آوصل على محمد و 

 ل محمد ما حدا الحاديان،آوصل على محمد و 

ضاء أتنفس صبح وما  ظالم وما دلهمال محمد ما عسعس ليل وما آوصل على محمد و 

 فجر،

 
 
قف بين يديك نوار إذا و ليك واملكسو حلل األ إخطيب وفد املؤمنين  اللهم أجعل محمدا

 لسن بالثناء عليك،والناطق إذا خرست األ

املحمود الذي ظهر حجته وتقبل شفاعته وابعثه املقام أمنزلته وارفع درجته و  اللهم أعُل 

 أمته بعده.حدث املحدثون من أوعدته واغفر له ما 

ْم ﴿
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 [.144: آل عمران] ﴾َوَمن َينق
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 .(صلى هللا عليه وآله)هللا أجوركم بذكرى شهادة رسول هللا محمد عظم 

وصيته املقدسة العاصمة من  (صلى هللا عليه وآله)في مثل هذه الليلة كتب رسول هللا 

لى يوم إنها عاصمة لألمة من الضالل أووصفها ب كتبها في ليلة وفاته رغم األلم،، الضالل

مام العامة في واقعة رزية أمنعوه من كتابتها و  مام أولئك الذين رفضوهاأالقيامة حتى 

 .الخميس

  .فطوبى ملن نقلوا وصية رسول هللا وطوبى ملن تمسكوا ويتمسكون بها

** ** ** 

Ahmed Alhasan 16/ احمد الحسن January, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

  :خالص داودإضاءة من إ
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 البقرة:] ﴾َدف

251.] 

فه –بيه أصغر ولد أداود 
َّ
 –غنام ليرعاها لم يكن حتى في عداد الجند بوه على األ أ خل

ن يكون حسم املعركة أحد من الناس ألم يكن بحساب  حجار ،يرمي به األكان  (1) ومقالع

 بهما.

 العدد الذي لم ُيحسب )داود(،

عتبر )األ
ُ
 حجار( عند الناس،والعدة التي لم ت

 كانت عند هللا هي كل العدد وكل العدة. 

                                                           
 مادة قلع. – 294ص 8انظر: لسان العرب البن منظور: ج ،المقالع: )آلة يرمى بها الحجر( .1
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 صبح حجر الزاوية.أون ؤ الذي رفضه البناجر الح

 تلك هي حسابات الناس، 

 وهذا هو حساب هللا سبحانه وتعالى. 

 .خالصرواح واإل لى األ إجسام وهللا ينظر رون املادة واأل فالناس ي

 فعقد بناصيته النصر.  (عليه السالم)خالص هذا الفتى الكريم داود إلى إنظر سبحانه 

وهم الذين جعلوا  (عليه السالم)الذين كانوا مع طالوت  كألولئوكم هو درس بليغ 

 لأل 
 
  سباب املادية وزنا
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 البقرة:] ﴾َعل

247.]  

ا ا﴿وعندما رأوا عدد وعدة جيش جالوت 
َ
ن
َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
وا ال ط

ُ
ال

َ
وِدهِ ق

ُ
 َوُجن

َ
وت

ُ
َيْوَم ِبَجال

ْ
 البقرة:] ﴾ل

249.]  

سباب ن األ أتعالى بالفعل وفي ساحة املواجهة في هذا الدرس البليغ بيَّن هللا سبحانه و 

عالى جيش جالوت الجرار فقد واجه سبحانه وت ،خالص له سبحانهمام اإل أقيمة لها  املادية ال

 .(عليه السالم)ص داود خال إسلحة في حينها بفتك األ أحدث و أواملجهز ب

ص والتوكل على هللا خال هذا الدرس البليغ لنتعلم معنى اإل وكم نحن اليوم بحاجة ل

 رض عن مواجهة الشيطان وجنده.تثنينا املعادالت القائمة على األ ن أسبحانه دون 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 29/ احمد الحسن January, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بذكرى والدة رسول هللا محمد  ن يبارك لكم ويرحمكم برحمته الواسعة،أأسأل هللا 

 ،(صلوات هللا عليه)مام جعفر بن محمد بنه اإل او  (لى هللا عليه وآلهص)

 .هو وليي وهو يتولى الصالحين وهو أرحم الراحمين،

** ** ** 

Ahmed Alhasan 29/ احمد الحسن January, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 :(صلوات هللا عليه)لعلي  (صلى هللا عليه وآله)في وصية رسول هللا محمد 

ْعَماِن )
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 [.79ص 8جي: الكاف]ف

** ** ** 

Ahmed Alhasan 29/ احمد الحسن January, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 ألبي ذر الغفاري رحمه هللا: (لى هللا عليه وآلهص)قال النبي محمد 

 كن في الدنيا كأنك غريب،"

 واعدد نفسك من املوتى،

 فإذا أصبحت ال تحدث نفسك باملساء،

 وإذا أمسيت ال تحدث نفسك بالصباح،

 وخذ من صحتك لسقمك،

 ومن شبابك لهرمك،

 .(1)" ومن حياتك لوفاتك

** ** ** 

Ahmed Alhasan 13/ احمد الحسن February, 2013:  

ويعيد خطأه السابق في أفغانستان مريكي يدعم الوهابيين الذباحين في سوريا األ  النظام

 .بن الدنابناء القاعدة و  إلىبان االحتالل السوفيتي الذي أدى إ

                                                           
 .18 – 17ص 1مي: جالديل –إرشاد القلوب  .1
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Ahmed Alhasan 13/ احمد الحسن February, 2013:  

س العموم البريطاني قرار كل من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلإبشدة  نستنكر 

 .(1) لقانون زواج املثليين في فرنسا وبريطانيا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 13/ احمد الحسنFebruary, 2013:  

 .إقرار قوانين زواج املثليين وصمة عار وخزي في تاريخ اإلنسانية

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن February, 2013:  

 .يدافعون عن دين هللا ة صرح علمي مبارك ُيخِر ج علماءيالعلمية املهدو  الحوزة

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن February, 2013:  

 إأيها املؤمنون واملؤمنات 
 
لى هللا إوزة املهدوية املباركة هم وفدكم علماء وطلبة الح ن

 
 
 .وهمفأجل

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن February, 2013:  

هذا ليس  ساء للعمامة بتصرفات غير الئقة ولكنأسف في السنوات األخيرة هناك من أل ل

 
 
 .و املعميين الطيبينأالعمامة  الزدراء مبررا

                                                           
 صادقت الجمعية الفرنسية رسمياً على قانون يبيح زواج المثليين. والخبر متاح على: 2013/ 2/ 3بتاريخ:  .1

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/02/130212_gay_marriage_law_france 

 . والخبر متاح على:2013/ 2/ 5ومثله فعل مجلس العموم البريطاني بتاريخ: 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/02/130205_uk_same_sex_marriage 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/02/130212_gay_marriage_law_france
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Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن February, 2013:  

 .هم أولى الناس بالقيادة إن أخلصوا وزهدوا في الدنيا وزخرفها العلماء

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن February, 2013:  

كانت عاملة ولتقتدي بها املؤمنات البد من إنشاء حوزات  (السالم اعليه)بنت علي  زينب

 .تتكفل تعليم املؤمنات

** ** ** 

Ahmed Alhasan 15/ احمد الحسن February, 2013:  

  سنتان
 
ح في سوريا تل والذبوحكومات أمريكا وفرنسا وبريطانيا تدعم منطق الق تقريبا

 لذباحي القاعدةأوهم على علم 
 
 .ن هذا يمثل دعما

** ** ** 

Ahmed Alhasan 15/ احمد الحسن February, 2013:  

 أ (1)اعترف هيغ 
 
قطار األرض ألوهابيين الذباحين قد تجمعوا من ا نهم على علم بأن

 .للقتال في سوريا ومع هذا نجد حكومته وحلفاءها يدعمون القتال

** ** ** 

Ahmed Alhasan 15/ احمد الحسن February, 2013:  

ن حكوماتهم الداعمة للذباحين تتحمل أن تعلم أمريكا أعلى شعوب فرنسا وبريطانيا و 

 .جرائم الذبح التي يرتكبها الوهابيون الذباحون في سوريا

                                                           
 12نذ بالده مَشغل منصب وزير خارجية  ،1961بريطاني من مواليد سياسي ( William Hague) . ويليام هيغ1

 .2015مايو  8حتى  2010مايو 
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Ahmed Alhasan 15/ احمد الحسن February, 2013: 

ن حكوماتهم الداعمة للذباحين شريكة أتعلم  نأمريكا أرنسا وبريطانيا و على شعوب ف

 .رئيسية في أي نتائج كارثية تترتب على ما يحصل في سوريا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 17/ احمد الحسن February, 2013:  

ينهم شيطاني مبني على ن الوهابيين الذباحين دأاملفجعة تؤكد  (1)كويتا وبغداد  يراتتفج

صلى هللا عليه )واإلساءة لسمعة اإلسالم ونبيه محمد  (عليهم لوات هللاص)ل محمد آعداء 

 .(وآله

** ** ** 

Ahmed Alhasan 17/ احمد الحسن February, 2013:  

جتمعوا لتخريبها مقبرتهم ومقبرة ابيين الذباحين وأجعل سوريا التي نتقم من الوهاا اللهم

 .دينهم الشيطاني املبني على التكفير والذبح

** ** ** 

Ahmed Alhasan 17/ احمد الحسن February, 2013:  

الم املحمدي الحقيقي الذي دين الوهابيين دين شيطاني عاجز عن مواجهة دين اإلس

 .لهذا يسلكون طريق فرعون القتل والذبح ،(السالم معليه)ل محمد آيمثله 

                                                           
حدث هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة في مدينة "كويتا" الباكستانية أودى إلى قتل وجرح  2013/ 2/ 16بتاريخ  .1

 الشيعة. والخبر متاح على:العشرات من 

 http://archive.arabic.cnn.com/2013/world/ 2/17 /Paksitan.BlastCause/index.html 

في العاصمة بغداد سلسلة تفجيرات غالبيتها بسيارات مفخخة، أسفرت  عدة مناطقشهدت  2013/ 2/ 17في تاريخ: و

 :والخبر متاح على .بحسب االحصائيات الرسمية آخرين 124وإصابة  شخصاً  28عن مقتل 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/ 2013/02/130218 _iraq_bombs_qaida 

http://archive.arabic.cnn.com/2013/world/2/17/Paksitan.BlastCause/index.html
http://archive.arabic.cnn.com/2013/world/2/17/Paksitan.BlastCause/index.html
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Ahmed Alhasan 17/ احمد الحسن February, 2013:  

اقض نجد الوهابيين الذباحين يخرجون في مصر بمظاهرة موقف غاية في السفه والتن في

 .(1) بن الدن لعنه هللاانبذ العنف رافعين صور السفاح 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 27/ احمد الحسن February, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ا على صفحتي  وسدد خطاه قد قص رؤيوجدت األستاذ ضياء املنصوري حفظه هللا

  ن شاء هللا سأبين رموزها.إويطلب تفسير رؤياه و 

ضياء ألمنصوري: بسم هللا ألرحمن ألرحيم ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ألسيد أحمد 
ني أجدها رؤية 

 
ألحسن أليماني أدأمك هللا وحفظك ورعاك أرجو أجابتك وتفسير لي رؤياي فا

ثير قوي 
 
على نفسي وقد عجز ألمفسرين عن أقناعي بتفسيرها وحتى في ألك تب لتفسير لها تا

أن شاء هللا أجد لها تفسير لديك بعون هللا م أجد تفسير فتجهت ألى سماحتك وألرؤى ل
 بسم هللا ألرحمن ألرحيم )وقوت

 
ني جالس على ضفة ألبحر ولكن كان حال ه أبدأ

 
يت كا

 
رأ

د من غير قيام أسجد على ألطين وكانت أالرض ألبحر في جزر ولكن أنا جالس أصلي سجو
فيها حفر صغيرة وفيها ماء باقي من ألبحر وفي سجدة من سجدأتي كان شعري متوسط 
سي وجدت قد 

 
ألطول وعندما سجدت نزل شعري في حفرة مليئة بالماء وعندما رفعت رأ

زألته في ضرب
 
ة قبض سرطان ألبحر في أحد خصل شعري من جهة جبهتي ولكني قمت با

 ومن ثم عاودت ألسجود وعندما رفعت 
آ
وأحدة وثم سقط ألسرطان وكان حجمه صغير جدأ

يت ثلوج تنزل من ألسماء بحجم كرأت صغيرة من ألقطن ولكنه 
 
سي وأنا باقي بالجلوس رأ

 
رأ

ول مرة أرى عندنا نزول ألثلج وكان موقع نزول ألثلج في 
 
ثلج وأنا أنظر وأقول سبحان هللا ال

سي وأنا أمسح به ونزل على منطقة خلفي ولم ألسماء من جهة ألم
 
شرق ونزل ألثلج على رأ

                                                           
خرج بعض المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد مرسي بمظاهرة بمدينة الجيزة في  2013/ 2/ 15بتاريخ:  .1

 اح على:القاهرة للتنديد بالعنف الذي شاب مظاهرات سابقة وهم يرفعون صوراً للمجرم ابن الدن. والخبر مت

http://cutt.us/JipHa 
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يكن نزول ألثلج على كل أالرض وكان ألجو يخلو من ألشمس وألضوء شبيه بطلوع ألفجر( 
هذه هي رؤياي أرجو من سماحتك أن تفيدني زأدك هللا بعلمه وأنار لك هللا بنوره وألسالم 

 .وري من ألبصرةعليكم و رحمة هللا وبركاته ضياء ألمنص

 التفسير:

عتقد أو  ،الرموز  ن شاء هللا رموز الرؤيا التي رأيتها لينتفع غيرك من تفسير إسأبين لك 

 ن تجمع معانيها في ذهنك.أن عرفت رموزها بمجرد إنك ستفهم رؤياك أ

صلى هللا عليه )ل محمد آص محمد و لى خلفاء هللا وعلمهم وبالخصو إإشارة  البحر:

 .(وآله

 أابتعاد مؤقت لخليفة هللا في  إلىشارة إ :والجزر 
 
كما يبتعد  رضه ولعلمه عن الناس تماما

 املاء في الجزر عن الساحل وعن مكان معيشة الناس وهي اليابسة.

 (عليه السالم)ه كسجود املالئكة لدم ئمان بخلفايسجود: وهو إشارة لطاعة هللا واإل ال

 
 
 سيوفق لطاعة خليفة هللا واألخذ من علمه.نه أمام بحر فهذا يعني أ فمن يرى نفسه ساجدا

فطول الشعر في مقابل هللا يمكن  يدور في راسه وما اإلنسانأفكار  إلىالشعر: وهو إشارة 

 أ
 
 أوطول الشعر في مواضع أخرى يمكن  ،ن يكون مذموما

 
نه يمثل علم أل  ؛ن يكون ممدوحا

 أنسان ومعرفته وأفكاره كما اإل
 
لى انتظام هذه إن يشير أيمكن  ن نوع الشعر في الرؤيا أيضا

 أرتباكها ااألفكار أو 
 
  و تشتتها بحسب كونه منتظما

 
 أ وممشطا

 
وفي الرؤيا التي  ،و مجعدا

 .ومعرفته اإلنسانقصصتها طول الشعر إشارة لحسن أفكار 

فالسرطان فيه شبه  ،نسان منحرف عن دين هللا وفيه صفة الحسدإالسرطان: يمثل 

هذا الشخص  الحسد في امللكوت وكالبات السرطان ترمز المتالك من العقرب الذي يمثل رمز 

و اإلشكاالت قبض أفكارك ومعلوماتك وبهذه الكالبات شكاالت على أإالحاسد قدرة على طرح 

الحاسد ملنعك من  اإلنسانفكارك في محاولة من هذا السرطان أو أو لنقل أعلى شعرك 

قبضه على شعرك كان بقرب موضع السجود كما سجدت املالئكة لخليفة هللا فحتى 

لى فشل هذا إرعة عن شعرك وعودتك للسجود يشير بعادك لهذا السرطان بسإو  سجودك.

  الحاسد في ثنيك عن الحق والسجود كما سجدت املالئكة لدم. اإلنسانو أالسرطان 



 71 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

Ahmed Alhasan 3/ احمد الحسن March, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 م عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسال 

 :اإلنسانهكذا ُيهَدم 

طلعت اء زيارتي أحد األنصار حفظه هللا ثناأني اليوم و أسبب كتابتي لهذا املوضوع هو 

 إن أعلى خبر مفاده 
 
  حدى الجهات التي تمثل املرجعية كما يسمونها قد رفعت شعارا

 
 انتخابيا

 
 
  .(في العراق مفاده: )محافظتي أوال

 
 
نه قد تكون آلة ذكاء أالم ياباني من جامعة كيوتو تبين جراها عأفي اختبارات و مؤخرا

 في بعض الجوانب كالذاكرة قصيرة املدى. اإلنسانالشمبانزي أفضل من آلة ذكاء 

ركنا فيه املتبادل الذي تشا كاإليثار يثار األخرى نات تشاركنا حتى في أنواع اإل الحيو بقية ا

جسام قارب الذي تبنيه الجينات في األ بناء واأليثار األهل واأل إو أالخفافيش مصاصة الدماء 

 والذي تشاركنا فيه حتى الفئران في جحورها.

 
 
  ما يميزنا نحن البشر تمييزا

 
يثار نات املنتشرة على األرض هو اإل احيو عن بقية ال حقيقيا

نطقي مي املالحقيقي املحايد عص ي على التفسير العل اإليثار ن إوللعلم ف ،الحقيقي املحايد

 فاإليثار ولهذا  ،حياء االجتماعيو علم األ أحياء التطوري واملقبول له سواء من علم األ 

 مام تكامل النظرية اإلأملحايد هو العقبة الواقفة بشموخ الحقيقي ا
 
 .لحادية علميا

نانية أنتمرد على  -نات اوبخالف كل بقية الحيو  -ننا في حاالت أما يميزنا نحن البشر هو 

جسامنا، فقد قامت وعلى مدى مئات ماليين السنين أها العتيد في ئنات الفردية وبناالجي

نانية تجلب للجينات املنفعة التي تتمثل بالبقاء واالنتقال أجسام لتتصرف بصورة ببناء األ 

 عبر األجيال.

 تجبر – كاإلنزيمات – ومنتجات – كالغدد –ن تبني في األجسام آليات أالجينات يمكن 

هم ولكن ئهل ألبنااأل  كإيثار ثار يجلب لها املنفعة، يإعلى إيثار كاذب وغير حقيقي، جسم ال
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يثار جسام اإل نانية الفردية وتبني في األ لضد من مصلحتها األ ن تعمل باأيمكن  الجينات ال

 يعني –الطبيعة  في –ن هذا أل  ؛ن يمر بسالسةأن تسمح له كثقافة أالحقيقي املحايد أو حتى 

 األجسام وفناء واندثار تلك املجموعة الجينية وعدم انتقالها عبر األجيال.نقراض تلك ا

يثار الحقيقي املحايد والذي نات هي اإل اهويتنا نحن البشر التي تميزنا عن بقية الحيو 

يكون بدون توقع مقابل مستقبلي كما تتوقعه الخفافيش مصاصة الدماء عندما تجتر بعض 

 إتها فينا الجينات لتجبرنا على بنالدم لجيرانها، وبدون غريزة 
 
ألنهم وسيلتها  يثار األبناء مثال

 لى الجيل الالحق والبقاء.إلالنتقال 

ن يحملها كائن حي ليس في األرض فقط أقيقي املحايد هو أشرف هوية يمكن يثار الحاإل 

عنها أكثر الناس وهم  ن يتخلىأومن املؤسف  ،بل على مستوى الكون املادي الجسماني ككل

ن تهيمن عليهم الحالة القردية ويكونون كأي نوع آخر أنهم بتخليهم عنها يختارون أ يعلمون ال 

 :من بقية القردة العليا الشمبانزي أو الغوريال أو االورونجوتان

 ﴿قال تعالى: 
 
 ِقَرَدة

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ُهْم ك

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

َ
ْبِت ف ْم ِفي السَّ

ُ
 ِمنك

ْ
َدوا

َ
ِذيَن اْعت

َّ
ُم ال

ُ
ْد َعِلْمت

َ
ق

َ
 َول

َ
اِسِئين

َ
 ﴾خ

 .[65]البقرة: 

ْيِه ﴿وقال تعالى: 
َ
ِضَب َعل

َ
ُه َوغ

 
ُه الل

َ
َعن

َّ
ِه َمن ل

 
 ِعنَد الل

 
وَبة

ُ
ِلَك َمث

َ
ن ذ ر   ِم 

َ
م ِبش

ُ
ك

ُ
ئ ِب 

َ
ن
ُ
ْل َهْل أ

ُ
ق

ل  َعن َسوَ 
َ
ض

َ
 َوأ

 
انا

َ
ك رٌّ مَّ

َ
ـِئَك ش

َ
ْول

ُ
 أ

َ
وت

ُ
اغ

َّ
اِزيَر َوَعَبَد الط

َ
ن

َ
خ

ْ
 َوال

َ
ِقَرَدة

ْ
ِبيِل َوَجَعَل ِمْنُهُم ال  ﴾اء السَّ

 .[60]املائدة: 

 ﴿وقال تعالى: 
َ
اِسِئين

َ
 خ

 
 ِقَرَدة

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ُهْم ك

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
ُ
ُه ق

ْ
 َعن

ْ
ا ُنُهوا  َعن مَّ

ْ
ْوا

َ
ا َعت مَّ

َ
ل
َ
 [:166]األعراف:  ﴾ف

بيهم آدم أالتي بثها هللا في  اإلنسانيةوح يديهم وخسروا الر ألقوا املفاتيح من أنهم إأي 

صولهم ألى إال الروح الحيوانية فعادوا إلهم  حصيلها ولم تبَق وحثهم على ت (عليه السالم)

 .نانية الجينات ال غيرأحيوانات وبهائم وأجساد تخدم 

 
 
و أخي قبل ابن عمي أو ابن عمي قبل الغريب أأو  لهذا ففي مقابل من يدعونكم بأنا أوال

 أو محافظتي أمدينتي 
 
 ،و بلدي أوال

 إ :أدعوكم لشعار
 
 .نسانيتي أوال
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  نات ومااانيتكم رهن تميزكم عن بقية الحيو نسإو 
 
  يميزكم تمييزا

 
ليس هو الدماغ  حقيقيا

يثار يميزكم هو اإل  دنى، ماأوإن بمستوى  ناتاألنه نتاج تطوري يمتلكه بقية الحيو  ؛فقط

 أالحقيقي املحايد الذي يمكن 
 
عدون بشرا

ُ
 .ن تتحلون به، وبه ت

 :نسانيتك تجدهاإشرفك و 

 
 
  عندما تتكفل فقيرا

 
 ال تربطك بهما صلة قرابة ورغم حاجتك للمال، ويتيما

 أعندما تعطي دون 
 
  ن تنتظر مقابال

 
 .مستقبليا

جاري قبل نفس ي  :نا، ولشعارأدعوكم لقتل األ  ،نسان في بواطنكمأدعوكم لبناء اإل

 واألئمة (صلى هللا عليه وآله)واملدينة املجاورة قبل مدينتي كما أوص ى رسول هللا محمد 

 (صوات هللا عليهم)نبياء واأل  (هللا عليهم صلوات)
 
 : الجار أوال

 
 ، والفقير أوال

 
، ، واليتيم أوال

 واأل 
 
، وأدعوكم لنبذ ما يدعوكم له هؤالء فإنهم يدعونكم ولألسف لالقتداء رملة أوال

 
 
  بالشيطان القائل أنا أوال

 
  وملحقاتها وتوابعها مثل مدينتي أوال

 
هؤالء  .ومحافظتي أوال

 يدعونكم ل
 
 ﴿: لقوله تعالى تكونوا مصداقا

 
 ِقَرَدة

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ُهْم ك

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
ُ
ُه ق

ْ
 َعن

ْ
ا ُنُهوا  َعن مَّ

ْ
ْوا

َ
ا َعت مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ
اِسِئين

َ
 .﴾خ

 أفال يمكن  اإلنساننسان وإذا هدم م وبشعاراتهم يهدمون اإلهؤالء بجهله
 
 ن يكون منتجا

 
 
  وعنصرا

 
  نافعا

 
ن قنبلة موقوتة تنتظر وقتها أو في الحياة االجتماعية السليمة بل سيكو  وفاعال

 الفرصة املناسبة لتنفذ سمومها في الخرين،

 إفلألسف  ،الذي يعيشه الناس اليوم وهذا هو الواقع
 
من اللصوص واملوظفين  ن كثيرا

 الفاسدين هم ضحية هؤالء وشعاراتهم وقدوتهم الطالحة.

صيله عن طريق هؤالء نه حتى رفاه املجتمع الدنيوي ال يمكن تحأن يدرك العاقل أالبد 

 
 
 .عن خسارة الخرة باتباعهم فضال

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 9/ احمد الحسن March, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 وجاع الظهر:أ

 نألم الظهر، لذا ارتأيت أيفشل الطب الحديث في تشخيص سبب  في كثير من األحيان

 
 
  أكتب بيانا

 
 ن تعالجها بنفسك.أألسباب يمكن  مختصرا

 سبب بيولوجي:

متحان في هذه الدنيا في املاليين جسام التي نستعملها لال نحن البشر تشكلت وتطورت األ 

جسامنا بنيت على هذا أوبالتالي فمفاصل  ،األخيرة من السنين في سافانا أفريقيا الرخوة

لهذا فمفاصلنا غير مؤهلة ملقاومة الصدمات التي يسببها و  ،رض رخوةأي السير على أاألساس 

ن قمنا ببناء البيوت واملدن أصبحنا نسير عليها بعد أها السير على األرض الصلبة التي ل

بلبس حذاء قاعدته  ن تعالجأوهذه املشكلة يمكن  ،والطرق املكسوة بمواد البناء الصلبة

 .لى العمود الفقري واملفاصلمتصاص الصدمات وتخفيف وقعها عمرنة ومؤهلة ال 

 سبب روحي:

 و الحسد وما شابه:أالجن 

ية الكرس ي آرات ثم سورة الناس ثالث مرات ثم الفحص: ابدأ بقراءة سورة الفلق ثالث م

 سبع مرات،

 .ثناء فهذا يعني أنك تحتاج لعالجإذا تثاءبت في األ

 :عمالج: خالل ثالثة أيام تقوم بهذه األ العال 

 .لى آية النور تكررها سبعين مرةإور وعندما تصل تقرأ سورة الن -
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 .الف مرةآانه هو هللا الواحد القهار عشرة تذكر هللا بهذا الذكر : سبح -

تكتب في ورقة بيضاء بماء الورد والزعفران الفاتحة واملعوذتين وآية الكرس ي ثم تحل  -

الغسل ملكان نجس بل قم ء ن يذهب ماأتسمح  لتر( ثم تغتسل باملاء وال 5 -3الكتابة بماء )

 أبجمعه و 
 
 .(لقه في مكان طاهر )الحديقة مثال

ية آ ن تنام قراءةأالثة أيام ال تترك كل ليلة وقبل عمال في ثن تكمل هذه األ أبعد 
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 .وأسأل هللا السالمة والعافية للجميع

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 9/ احمد الحسن March, 2013:  

 األمهات: إلى نصيحة

 ،نس والجن ومن كل دابة بالقرآن والدعاءحرص ي على تحصين طفلك من شرور اإلأ

ن تجعليه يقرأها أية الكرس ي وحاولي آلنوم كل ليلة حصنيه باملعوذتين و فعندما يذهب ل

 .معك ومع مرور األيام سيحفظها

 إعندما يخرج الطفل من البيت 
 
  لى املدرسة مثال

 
ن ينطق بذكر هللا لتكون له أميه عل

 . كلما خرجهللا ن تكتفي بأن يقول ياأا خرج من البيت يذكر هللا ويمكن عادة يكبر عليها كلم

 إهللا ليس فقط يصلح آخرة طفلك بل ذكر 
 
من شر  ن ذكر هللا يحفظ لك طفلك دنيويا

ن هذا الثمن مقدور لكل أكم وأظن ئبناأوكلكم تتمنون سالمة  ،نس والجن ومن كل سوءاإل

 . واحد منكم

** ** ** 

Ahmed Alhasan 11/ احمد الحسن March, 2013:  

  Nazar Nazar :كتب

م عليكم ورحمة هللا وبركاته/ أني أبو أحمد من ألبصره أوجه كالمي ألى ألسيد ألسال
أحمد ألحسن /سيدنا ألمفدى أني أطلعت على أدلتكم فهيه محيره أقول لكم 

وأنا وهللا أريد أن أمن بكم ولكن أنا في حيره من أمري وال أعرف ماذأ  --ألصدق 
يا أنتم تقولون بالخيره ففعلتفكانت ميره --أفعل 

 
فرأيت رؤيا حسنه  ---وتقولون بالرأ

ماتركت بابا أال وطرقته حتى التكون علي حجه وسالت أهل ألعلم -ورؤيا غير حسنه 
 -قالو لي هذأ ألرجل دجال فلم أك ترث لقولهم ولكني الأريد أن أخالفهم فاندم 

الن  -- كاحياء ألموتى ألى أخره --سيدي تقولون أنكم تستطيعون أطهار ألمعاجز 
فان ظهرتم معجزة لي تدل على دعوتكم  --- ذأ أالمر متعلق بالغيب أقصد دعوتكمه

فوهللا أكن جندي من جندكم وأرغب بالشهاده من أجلكم ومن أجل ألدين 
 وأال فان دعوتكم أوهن من بيت ألعنكبوت. ----وألمذهب 

 ج/ بسم هللا الرحمن الرحيم
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 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :بو أحمد وفقك هللا وسدد خطاك وحفظك من كل سوءأ

 نت:أسأبدأ من حيث انتهيت 

 ".وهن من بيت العنكبوت"أ

 
 
أدلة دعوة أحمد الحسن التي هي كأدلة جده محمد  حسب ما يتضح من كالمك أن

لى القطع بأن أحمد الحسن إأدخلتك في حيرة ولكنها لم توصلك فقط  (صلى هللا عليه وآله)

خبروكم هم أعتقدون بوجوب تقليد الفقهاء كما نت كغيرك من الشيعة تألم ومع الع ،محق

و حتى عقلي ولم تحتاروا ولم تبحثوا ولم تسألوهم عن الدليل القطعي أبدون أي دليل شرعي 

  .بل اتبعتموهم مغمض ي العيون لألسف
 
ك أي كذب سأناقش لك طرحهم وأبين ل وعموما

ن شاء هللا سيتحقق رجائي إو  ،بخداعكم بعد اليوم يستمروا ن الأوجهل يقدمون لكم وأرجو 

 
 
  عاجال

 
ن العقل والعلم والنور سيغلب الجهل والظالم ومحاولة خداع أني واثق أل أم آجال

 الناس وتضليلهم.

 
 
أهل علم أم أهل جهل وأكاذيب  لنرى من سألتهم وتسميهم أهل العلم، هل هم فعال

 كما يفعلون هم: والحكم بيننا وبينهم الدليل وليس الشتائم

ل محمد ويريدون االستمرار بخداعهم به مبني على آملرجعي الذي خدعوا شيعة دينهم ا

وفقهاؤهم يقرون بهذا  ،ثباتهعصوم وليس لديهم أي دليل نقلي إلعقيدة وجوب تقليد غير امل

 ويمكنك ،ند قطعية الداللةمر فال توجد عندهم آية محكمة الداللة وال رواية قطعية الساأل 

قوال السيد الخوئي والسيد الخميني رحمهما هللا وغيرهم من الفقهاء بهذا أمراجعة 

لى إيل العقلي وهو وجوب رجوع الجاهل لى الدلإوبالتالي ينتقل هؤالء اليوم  ،(1) الخصوص

نت )أوهن من بيت أنه كما قلت أليهم دليلهم هذا بنقض تام وبينت العالم وقد نقضت ع

 نهم إحيث  ؛العنكبوت(
 
يوجد منهم من  اجتهادية وهم يقرون بهذا وال ظانون ويقدمون ظنونا

 إيقول 
 
 ينطبق عليهم أل وبالتالي فالدليل ال، نه يقدم يقينا

 
 نهم ليسوا علماء يقدمون يقينا

                                                           
 السيد الخوئي. –السيد الخميني، كتاب االجتهاد والتقليد  –انظر: االجتهاد والتقليد . 1
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  ،ليهمإليجب رجوع الجاهل 
 
ويحكم العقل بوجوب الرجوع  فالعلماء الذين يقدمون يقينا

 ن الواجب فقط تقليد املعصوم.إنقوله نحن  اليهم هم فقط خلفاء هللا وهذا مإ

ثبات عقيدتهم يحاولون خداع عامة الناس إن ما تقدم لم ينفعهم في أوهم ملا وجدوا 

بأن الدليل على عقيدتهم في وجوب تقليد غير املعصوم أو الفقهاء هو رجوع غير املتخصص 

وا ﴿يعلمون  وهذا الذي يطرحونه قد هدم عقيدتهم الباطلة من حيث ال ،للمتخصص
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 ،ن يقال في رجوع غير املتخصص للمتخصص هو الجواز وليس الوجوبأفغاية ما يمكن 

نهم بطرحهم هذه املقالة لالستدالل على عقيدتهم قد تنازلوا عن عقيدتهم أوهذا يعني 

 الباطلة التي يطرحونها وهي وجوب تقليد غير املعصوم أو الفقهاء.

يب ليستدلوا على عقيدتهم وهي وجوب تقليد هم يضربون لكم مثل رجوع املريض للطب

ن رجوع املريض للطبيب والعمل بما يقوله ليس بواجب بل أو الفقهاء في حين أعصوم غير امل

لى الطبيب وهل يجب عليك العمل بظن إذا تمرضت يجب عليك الذهاب إفهل  ،هو جائز

ه نسبة النجاح ك هذ؟! إذا كان هو الطبيب نفسه عندما تكون أحكامه ظنية يقول ل الطبيب

وال يقول لك يجب عليك العمل بما أقول أو يجب عليك  ،رنت مخي  أوهذه نسبة الفشل و 

نها تسبب لك أجراء العملية الجراحية التي أظن تعاطي العالج الذي أحدده أو يجب عليك إ

خطأ و نتيجة أيدي األطباء في غرف العمليات أفكثير من املرض ى توفوا تحت  ،شفاءال

وبعض املرض ى جاؤوا للطبيب بألم  ،و الجرعة الالزمةأب في تحديد نوع العالج الطبي

ليخرجوا بشلل وعجز عن الوقوف نتيجة خطأ الطبيب الجراح الذي يحمل شهادة 

ن أوبالنتيجة ال أظن  ،الدكتوراه في تشخيص قياس قطعة البالتين الالزمة لتثبيت العظام

 
 
 بيب وعمله بما يقوله له واجب.يقول بأن رجوع املريض للط هناك عاقال

نفسهم "مراجع" من يمتلك الشرف والشجاعة أسمون ن هل في هؤالء الذين يفال 

ن عقيدتهم التي يبنى عليها الدين أحمد الحسن و أمام ألالعتراف على املأل بأنهم هزموا 

 ؟ مرهاأسقطت وانتهى أملرجعي للفقهاء قد ا

ن أحمد الحسن أنه يقر ويعترف بأملفروض اعة وشرف اإلقرار بالحق امن يمتلك الشج

كوسيلة جهل  ننعم هي باقية ال  ،لى مزبلة التأريخ من غير رجعةإنتهت قد هدم عقيدتهم وا
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هل البيت ولكنها انتهت ولم تعد تحمل أي مصداقية علمية عند من أوتجهيل وخداع لشيعة 

  ،يطلبون معرفة الحق والحقيقة
 
  وسيأتي يوم عاجال

 
تبه شيعة أهل البيت وين أم آجال

نه تقليد غير املعصوم أو الفقهاء أل  ويعرفون أن الدجال هو من يطلب منهم االعتقاد بوجوب

 دليل عليها من النقل أو العقل. يأمرهم بعقيدة باطلة ال

 أب( لتنتبهوا وفقكم هللا وتفتحوا وأكرر )وجو 
 
الشيعة وينتبه أيها  عينكم وتروا جيدا

 ،نهم يقولون وجوب تقليد غير املعصوم أو الفقهاءألى إم "فقهاء" نفسهأهؤالء الذي يسمون 

نت أنها كالوصف الذي نقلته أدلتهم وتبين أن نقضت أذن فليثبتوا لنا هذا الوجوب بعد إ

ناقشة االجتهاد أو جواز لى مإيخدعنكم هؤالء باالنتقال  وال ،وهن من بيت العنكبوت(أ)

ن عقيدتهم الباطلة املطلوب منهم ور كلها خارجة عو حجية العمل بالظن فهذه أمأالتقليد 

ن أتوها أو ليقروا ببطالنها ويقروا فعقيدتهم هي وجوب تقليد غير املعصوم فليثب ،ثباتهاإ

 لها باقية. احمد الحسن هدمها وسحق على هامة عقيدتهم الباطلة وقض ى عليها ولم يبِق 

 أما أدلة الدعوة فهي كل األدلة على تشخيص خليفة هللا
 
  مجتمعة وقد جئت بها جميعا

 هي وكيف باختصار يليق بهذا املقام: وسأبين لك ما

 
 
 :ومنه ،ص خليفة هللاالنص التشخيص ي: وهو النص الذي يشخ

ثله الرؤى املتواترة والتي يحصل وم ،النص من هللا: كنص هللا على آدم عند املالئكة

ن تكون الرؤى مطابقة للنص أطئ مدعي رؤيتها على الكذب والبد متناع توااطمئنان با

 التشخيص ي.

  :النص من خليفة هللا: وهو على نوعين

صلى هللا عليه )املباشر: وهو نص خليفة هللا على وصيه املباشر كما هو نص رسول هللا 

مرفوع وغائب وسبل تواصله مع من  (عليه السالم)مام املهدي وبالنسبة لل  ،على علي (وآله

حمد أدد يمتنع تواطئهم على الكذب بأن وبها قد شهد لع ،واللقاءيؤمنون به الكشف والرؤى 

 .(السالم معليه)ل محمد آبنه ووصيه ومن االحسن 

صلى )غير املباشر: وهو نص خليفة هللا على وصيه غير املباشر كما هو نص رسول هللا 

  ،(عليه السالم)بن موس ى الرضا على علي  (هللا عليه وآله
 
 تش وهكذا نص ليكون نصا

 
 خيصيا

ن يدعيه املبطلون وبالتالي فمن يدعيه ألهي بأنه محفوظ من إن يكون هناك ضمان أالبد 
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التي وصفها هللا على  (صلى هللا عليه وآله)وصية رسول هللا محمد  :فهو صاحبه ومثاله

وقد  ،نها كتاب عاصم من الضالل ملن تمسك بهأب (صلى هللا عليه وآله)لسان نبيه محمد 

نه خليفة هللا في أكثر من جواب أنها نص يشخص مدعيه على أالحتجاج بها و فصلت كيفية ا

نها أن هللا قد وصفها بأل  ؛ي لها يشخص كوني من خلفاء هللان مجرد ادعائأف وبينت كي

ن يحفظ سبحانه وهو العالم القادر أة ملن تمسك بها من الضالل فالبد لوحدها عاصم

نه عاصم من الضالل ملن تمسك به من ادعاء أبالحكيم املطلق النص الذي وصفه  الصادق

  ،املبطلين له حتى يدعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه
 
  وإال لكان جاهال

 
  أو أو عاجزا

 
 كاذبا

 
 
  مخادعا

 
 أكين بقوله باتباع الباطل. ومحال للمتمس ومغريا

 
  ن يكون جاهال

 
نه عالم أل  أو عاجزا

 نه صادق وحكيم والعالى الكذب أل ر من الحق سبحانه وتن يصدأوقادر مطلق ويستحيل 

وقد جمع  ،نتقض الدينال لى قوله في ش يء و إمكن الركون أال ملا إيمكن وصفه بالكذب و 

ن أية املقدسة وقد طلبت من الفقهاء الشيخ عالء السالم حفظه هللا في كتاب الوص األجوبة

 .يتقدموا ملناظرتي والرد على ما قلته ولكنهم عجزوا وثبت حقنا والحمد هلل

 أما املعجزة: 

وهذا  ،فقد حصلت آيات ومعاجز في هذه الدعوة منها هالك الخطيب علي الشكري 

قوله وفعله من على املنبر  حمد الحسن أشهد هللا علىأن سب وتجاوز على أشخص بعد ال

  ال أنفشاء هللا  ،الف الناسآأمام 
 
وجعله آية للعاملين  يمهله وأهلكه خالل أيام قليلة جدا

هالك من إهالك هذا الظالم وبين إفما الفرق بين  ،يتعظ به لن تنفعه معجزة أخرى  فمن ال 

هالك هذا الظالم إالفرق بين ا وم ،(لى هللا عليه وآلهص)سأل العذاب وتحدى رسول هللا 

للنار في يوم عاشوراء فشاء وتحداه بأن مصيره  (عليه السالم)هالك من سب الحسين إوبين 

ن أيات تبين آأظن كلها  .ن سقط في النار واحترق أية وكانت عاقبته آعله ن ال يمهله ويجأهللا 

 ،شهد لهمأحد نا هللا الواحد األ أوليائي و أن هؤالء إيات ه ليقول بتلك ال ئولياأهللا يدافع عن 

والحمد هلل فقد طلب الشيخ علي الشكري الذي نعاه مراجعكم شهادة هللا وأشهد هللا من 

هللا وقد شهد هللا لي بآية معجزة بينة ظاهرة رغم أنوف املنافقين  على املنبر فلم يمهله

وكفى  (صلوات هللا عليهم)وحصل معي كما حصل مع جدي رسول هللا ومع جدي الحسين 

 
 
 .(1) ثقة ومصورة ويمكنك االطالع عليهاية مو وهذه ال  ،بيني وبينكم باهلل شهيدا

                                                           
احمد الحسن على منبر اإلمام الحسين )عليه  لسيده افيديو يوثق هالك الخطيب المشهور علي الشكري بعد أيام من سبّ  .1

 https://www.youtube.com/watch?v=kDH7ev3fdKsالسالم(:  

https://www.youtube.com/watch?v=kDH7ev3fdKs
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 ؟ ك ويتعرضون لكيهلك هللا كل من يسبون ال فلَم  :فإن قال منافق

فاهلل لم  ،ثبات اتصالي باهلل وقد تحققت بهالك واحدإن الحكمة من املعجزة هي أقول: أل 

هلك ليكون أهلك من أالء في يوم عاشوراء باملعاجز بل يهلك كل من قاتلوا الحسين في كرب

لوات ص)فعلوه كان أعظم على الحسين  ن وقع ماأو حرملة رغم أبل هللا لم يهلك الشمر  ،آية

 هل النار.أنه من أمن سبه واتهامه ب (هللا عليه

ن أ وسدد خطاك وزينك بزينة العقل نت فأعلم وفقك هللاأأما طلبك آية خاصة بك 

بهلوانيين يدورون على الناس في الشوارع  ممثلين في سيرك وال خلفاء هللا ليسوا مهرجين وال

نها آية من هللا تثبت أفي املعجزة  ما بل غاية ،عمال تبهرهمأوالطرقات ليعملوا لهم حركات و 

مر في هذه وقد تحقق هذا األ  ،ن هللا يدافع عنه ويؤيدهأمن تحصل له ولي من أولياء هللا و ن أ

كثر من موضع ومنها ما حصل لشيخ علي الشكري وهو شخص معروف أي الدعوة الحقة ف

 هلكه هللا.أف وقم وقد نعاه بعض الفقهاء ملا لدى حوزتي النج

يمان بالغيب ولهذا نه يريد اإل أن هللا صرح في القرآن أهللا وسدد خطاك انتبه  وفقك

تترك  يجعلها معاجز قهرية ال يمان بالغيب والا يقيم معاجز يترك مساحة فيها لل حتى عندم

يمان من يؤمن إيقبل  تترك مساحة للغيب فإنه ال ية قاهرة الآنه فعل أولو  ،مساحة للغيب

يمان فرعون غير إيوجد سبب لعدم قبول هللا  ن في القرآن معروفة والبسببها، وقصة فرعو 

ية من سورة آمر بينته بالتفصيل في تفسير أوهذا  ،ية قاهرة ولم تترك مساحة للغيبكون ال 

 يونس فراجعه.

يمان بالغيب مساحة تترك لل  يمان الناس بمعجزات فردية قاهرة الإولو كان هللا يريد 

 
 
لى الحكام في زمانه بمعجزات فردية، إيرسل رسله  (صلى هللا عليه وآله) لجعل رسوله محمدا

 
 
لى قطعة ذهب أو حديد ويطلب من إقف بين يدي الحاكم ويتحول حصانه كل رسول ي فمثال

يران إا لمنوا به وآمن بقية الناس في نه فعل هذأولو  ،الحاكم االحتفاظ بهذه املعجزة عنده

رسل رسائله لهم بلغاتهم ولم يرسلها أو على األقل كان أ ،مراأل وربا دفعة واحدة وانتهى أأو 

ليس هذا أقوم أالعاملية أو مئة لغة على األقل  أو كان هللا أنزل القرآن بكل اللغات ،بالعربية

 (صلى هللا عليه وآله)ية معجزة ظاهرة ملحمد آنه فعلها لكانت هذه أحجة على الناس ولو لل

م بترجمة القرآن لكل اللغات قا (صلى هللا عليه وآله)نه أألقل لو و على اأ ،نه متصل باهللأو 

ن يتركه هكذا لالجتهادات الشخصية فتكون لدينا عدة ترجمات إنجليزية للقرآن وهي أبدل 



 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   82

 
 
ن إلكذابين يقولون لكم على املنابر ن بعض هؤالء اأ ترجمات مختلفة ومتضاربة، وخصوصا

 
 
صلوات هللا ) واألئمةلغات فلماذا لم يترجم الرسول كانوا يتكلمون كل ال واألئمة محمدا

 أالقرآن، هل  (عليهم
 
  (صلوات هللا عليهم) واألئمة ن محمدا

 
ن أ؟! أم  وحاشاهم بخالء مثال

يقارب  ن ماأ؟! أم  توافق الحكمة ترجمة القرآن التي كان غير العرب بأمس الحاجة لها ال

 
 
ن إتقان شخص ملئات اللغات أم أ؟!  للترجمة واألئمةلم تكفي الرسول  مئتين وخمسين عاما

 ؟!!! ليست معجزة ظاهرة وحجة تامة وقائمة مدى الزمان

 أأنا أؤكد لك 
 
 و من امللحدين صادق ن كثيرا

 
يعمل  عندما يقولون ملاذا ال ن في قولهم تماما

 إلنا هللا 
 
 نا هنا أقدم لك طلأو  ،معجزة صغيرة يثبت بها وجوده كي نؤمن به ن كان موجودا

 
 با

نسان إيجعل هللا يد  ملاذا ال :من البروفسور ريتشارد دوكنز للمعجزة نيابة عنه فهو يقول 

متدين مقطوعة تنمو من جديد كالبرمائيات عندما تقطع بعض أطرافها لكي نصدق 

  ن تبين له ملاذا الأ؟! هل يمكنك بوجوده
 
بوجود هللا  يستجيب هللا لطلبه باعتبارك مؤمنا

  فطلبه موجه لجميع
 
  املؤمنين وخصوصا

 
 الذين يؤمنون باملعجزات املجانية والتي تترامى يمينا

 
 
 إملجرد أن يؤمن الناس حتى و  وشماال

 
  ن كان إيمانا

 
 من أي مساحة غيبية.  خاليا

ال فهو ليس على حق إتيهم بمعجزة عند الطلب و أن يأحسن حمد الأن على إمن يقولون 

ن الرب أقدر أعتقد أة من ربهم الذي يؤمنون به و بمعجز ملزمون بأن يأتوا بروفسور دوكنز 

 أوإذا لم ي ،من العبد
 
مئة باملئة ويكون  توه باملعجزة فبحسب قانونهم سيكون دوكنز محقا

 اإل
 
ن أم أفهل يقبلون بهذه النتيجة  ،قروها بأنفسهمأبناء على قاعدتهم التي  لحاد صحيحا

 لحسن.قانونهم الشيطاني هذا يعمل فقط في مواجهة أحمد ا

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 12/ احمد الحسن March, 2013:  

  Suad Al Hende :كتبت

بتاه نحن هنا من ألبحرين ماهو تكلفنا ألشرعي إزأء ماي حصل في ألبلد ماذأ نفعل 
 
أ

سلحة ألشوزن من 
 
ألجمعيات ألسياسية تريد ألحكام ألظلمه وألشباب رحه يوأجه أ

تحدث نائبه عن ألعدو هل نخرج مع ألشباب ف
 
نا أ

 
م نجلس في ألبيت أ

 
ي ألمظاهرأت أ

م نبقى في 
 
زوجي أيضا ونحن ألنساء ماذأ لنا وعلينا في ظل هذه ألظروف نخرج أ

و 
 
ه أ
 
و أمرأ

 
ألبيوت الن هؤالء ألقوم ال يكادون يفقهون حديث وال يميزون بين شاب أ

 طاعن في ألسن فمعظمهم حتى ال يتحدث ألعربيه

Suad Al Hende و ما شابه أأقصد
 
ن ألنساء قد تتعرض لهتك ألعرض أ

 
 أ

 ج/ بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .ن يحفظكم من كل سوء ويسدد خطاكم ملا يرضيه سبحانهأأسأل هللا 

 وفقكم هللا،

 ي عنمريكا وبآل سعود وهم غير مستعدين للتخلأالوضع الحالي في البحرين مرتبط ب

 أالبحرين لصالح أهلها الذين 
 
ن صبغوا شوارع البحرين إحتى و  غلبهم من الشيعة إطالقا

فما يسمى باملراجع الذين ضطهاد أهل البحرين اتية ال و ولألسف فإن الظروف م ،بالدماء

الدفاع عنهم و أوال يتحركون بشكل فاعل لنصرتهم  ن عنهمو البحرين متخلهل أيتبعهم 

 .وعدوهم مستكلب عليهم

لهذا فأهل البحرين إذا كانوا يريدون تغيير وضعهم الحالي يحتاجون قبل كل ش يء قيادة و 

 ،التحدث باسمهم وهذا ما ندعوهم لهإلهية يلتفون حولها ويمكنونها من الدفاع عنهم و 

 .االلتفاف حول راية املهدي التي نرفعها لعل هللا يرحمهم وينجيهم من القوم الظاملين
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ير الوضع اإلقليمي والعاملي بحيث يكون الوضع اإلقليمي والعاملي هو تغ :خرمر ال واأل 

يام إن شاء هللا سيأتي في قادم األ  مر األ وهذا  ،الجديد لصالح أهل البحرين حفظهم هللا

ورحمة هللا قريب من املحسنين وإن شاء هللا سيتغير وضع البحرين ويفرج هللا عنكم وسيفر 

 .الظاملون من البحرين ويولون الدبر

ما ما يخص الخروج في مظاهرات ألجل مصالح األحزاب ومجموعة من املتنفذين أ

على مواقف ارتجالية غير محسوبة فال تخرجوا فيها وال  ملنتفعين ووكالء املراجع أو بناءا

  تعرضوا أنفسكم للقتل والهتك وفقكم هللا وسدد خطاكم، وال
 
لكراس ي  تدفعوا دماءكم ثمنا

لى أقرانهم في العراق كم إالذين يتاجرون بدمائكم فأنظروا  الزبير  لآيطلبها هؤالء أشباه 

هل البيت وكم قدم شيعة العراق من ضحايا أماء املساكين املظلومين من شيعة تاجروا بد

هللا وهي  نفسهم في النهاية صفر اليدين إال من رحمةأليجدوا في االنتفاضة الشعبانية وغيرها 

ن تعطى لهم ولذوي الضحايا، أهم حقوق كان املفروض ليس لأخير مما يجمعون، ولكن 

 2003بحقوقهم ومنذ عام يسمى باملراجع الذين يتبعونهم  ن يطالب لهم ماأليس من حقهم أ

ن أن يطالبوا هم بحقوقهم، على األقل يطلبون لهم تعويضات مالية بل املفروض أوحتى قبل 

ن يعطوهم حقوقهم أيدي هؤالء قبل أاق اجع ومن يحكمون اليوم في العر يسمى باملر  ل ماُيقب  

ن دماء هؤالء وتضحياتهم هي ثمن الكراس ي التي يجلس عليها من يحكمون باسم املرجعية أل 

ونهي في أمر  2003اليوم، ودماء هؤالء املساكين كانت الثمن ليكون ملا يسمى باملراجع بعد 

كثر أهم املساكين بعد  فهاهم من يسمون باملراجع ومن يحكمون، أالعراق، فانظروا كيف كاف

نهم يستعطون من هم أصحاب الفضل أمن عشر سنوات يطالبون بأبسط حقوقهم وك

 عليهم.

وأعملوا وفقكم هللا على  ،فعى ومن نفس الجحرن تلدغكم نفس األ أأحذروا وفقكم هللا 

 ،ن شاء هللا ستشهدون الفرجإلى الحق و إدعوهم اا قلته لكم وعرفوا الناس بالحق و تحقيق م

وإذا كنتم تريدون تعجيل فرجكم وفرج البحرين وأهلها فعليكم بإشغال كل فرصة 

ووقت فراغ بعبادة هللا واإلخالص له سبحانه وتعالى وبيان الحق للناس والدعاء والتوسل له 

نتم يا أخرة والدنيا فجكم من كل شر ويمن عليكم بخير ال سبحانه ليدخلكم في كل خير ويخر 

جتهدوا في العبادة والدعاء والتبليغ انظر هللا ف موضع –سواكم من الناس  دون  –نصار هللا أ

 .ففيها فرجكم وفرج الناس بفضلكم وبفضل طاعتكم وعملكم
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Ahmed Alhasan 12/ احمد الحسن March, 2013:  

  Sun Riseكتبت: 

 ولكن ال أستطيع 
آ
ألسالم عليكم سيدي كم أنا محتاجه ألتحدث معكم ضروري جدأ

لعام وطلبت من حضرتكم أك ثرمن مره ولم تستجيبو لي وفقكم هللا وسدد ألتحدث با
 خطاكم أتمنى منكم ألرد

 ج/ بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لى ابنتي إلتي ال ترغبين بنشرها على العام وفقك هللا يمكنك إيصال سؤالك أو رسالتك ا

 حمد.أد. ابتسام 

 ** **** 

Ahmed Alhasan 18/ احمد الحسن March, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 (صلوات هللا عليها)تصادف منتصف شهر جمادى األولى ذكرى شهادة فاطمة الزهراء 

لهجوم  (ه وآلهصلى هللا علي)ثر تعرض دار رسول هللا محمد إمتأثرة بالجراح التي أصيبت بها 

 .عمر وجماعة معه

ن يوفق املؤمنين إلقامة مجالس عزاء في الثالث عشر والرابع عشر أأرجو من هللا 

والخامس عشر من جمادى األولى وبيان ما حصل وكيف هجم عمر على بيت رسول هللا 
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صلوات هللا )طفالهم أوهدد بإحراقه بمن فيه وهم علي وفاطمة و  (صلى هللا عليه وآله)

 .(يهمعل

أرجو من السادة واملشايخ من طلبة الحوزة املهدوية حفظهم هللا ومن بقية املؤمنين 

 (صلوات هللا عليها)ن يبينوا حقيقة واقعة الهجوم على بيت فاطمة أواملؤمنات حفظهم هللا 

دون التعرض بالسب  (1)لفين التاريخي من كتب املخا واإلثبات وباألدلةكما هي وكما حصلت 

 و اللعن للمهاجمين.أ أو الشتم

ن يحكموا بالعدل بين فاطمة بنت أنفسهم و أللشرفاء من املسلمين أن ينصفوا  ونترك

سيدة نساء العاملين وبين من هجموا على دارها وتسببوا بأذيتها  (صلى هللا عليه وآله)محمد 

رحاها  وأن يبحثوا عن األسباب التي أدت لهذا الهجوم والتي كان قطبها ومدار  وبشهادتها.

، التي وصفها بأنها الكتاب العاصم لألمة من (صلى هللا عليه وآله)وصية رسول هللا محمد 

وهو في  -كتابتها لعامة الناس في الخميس  (صلى هللا عليه وآله)الضالل حيث أراد رسول هللا 

ي بأنه يهجر ) أ (صلى هللا عليه وآله)فاعترض عمر وجماعته واتهم رسول هللا  -مرض املوت 

عن كتابة  (صلى هللا عليه وآله)وأعرض رسول هللا  ،يخرف( فكانت رزية الخميس املشهورة

الكتاب العاصم ملن رفضوه في الخميس وكتبه بعد ذلك ملن قبلوه في ليلة وفاته، والحمد هلل 

خرجوه أو  (صلوات هللا عليهم) األئمة وولده – كاتبه – (عليه السالم)حفظ هذا الكتاب علي 

ووصف رواته بأنهم  (2) "الغيبة"وصل للشيخ الطوس ي رحمه هللا ونقله في كتاب لألمة و 

وبهذا فالوصية  ،أي شيعة مؤمنين وبهذا يثبت صدقهم حيث لم يثبت أي قدح فيهم خاصة

نها مقرونة ومتواترة معنى وبهذا يثبت صحة أحيحة السند ملن يحتج بالسند كما ص

ن أاألمة من الضالل فيمتنع  لتعصم – وحدها – نها كافيةأنها موصوفة بأوبما  .صدورها

هللا ن يدعيها غير أصحابها فسيكون أمكن أنه لو أل  ؛يدعيها غير أصحابها املذكورين فيها

من الضالل متهم إما بالكذب  لتعصم – لوحدها –نها كافية أسبحانه وتعالى الذي وصفها ب

و العجز عن أجهل بالغيب و الأ ،نها عاصمة من الضالل وهي ليست كذلكأخبر بأحيث 

 وحاشاه سبحانه عما يقول املبطلون. ،حفظها من ادعاء املبطلين حتى يدعيها صاحبها

  ،(صلى هللا عليه وآله)طوبى ملن تمسكوا بوصية الرسول محمد 

                                                           
 1تحقيق الزيني؛ تاريخ البالذري: ج – 19ص 1ابن قتيبة: ج -انظر على سبيل المثال: كتاب اإلمامة والسياسة . 1
 .975ص 3ابن عبد البر: ج –؛ االستيعاب 443ص 2؛ تاريخ الطبري: ج587ص
 ، تحقيق: عبدهللا الطهراني.150الطوسي: ص –الغيبة  .2
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وحاولوا في أول الزمان  (صلى هللا عليه وآله)والويل ملن حاربوا وصية رسول هللا محمد 

 أول الوصيين، (صلوات هللا عليها)ن فيها اسم علي نه يهجر أل إلوا منعه من كتابتها وقا

ثرهم اليوم في محاربة الوصية وهم يتوسلون أي محاولة بائسة أوالويل ملن يقتفون 

سم أحمد ان فيها أل  (صلى هللا عليه وآله)يجلبها نحسهم للطعن بوصية رسول هللا محمد 

 أول املهديين.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 22/ د الحسناحم March, 2013:  

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 
ن هؤالء الذين تكالبوا على تخريب سوريا وقتل شعبها هم إ :وأكرر اليوم قلت سابقا

نساني بل هم عبارة عن باحون ال يمكن عدهم ضمن النوع اإلجماعات وهابية إجرامية وذ

 :(صلى هللا عليه وآله)ية تحمد عندهم الكالب والخنازير كما قال رسول هللا مسوخ شيطان

، واليوم "يبعث فوج ممن ينتسبون ألمتي يوم القيامة على خلقة تحمد عندها الخنازير"

مخدوع يمتلك أدنى أكدوا ليس فقط للنسانية بل لكل وهابي  (1)باغتيالهم للشيخ البوطي 

ن عليه أم الوهابي عبارة عن مسخ شيطاني و ن دينهأن مسوخ و نهم عبارة عأقيم اإلنسانية 

ن يراجع نفسه ويترك اتباع هذا الدين الوهابي الشيطاني الذي يدعو لعبادة هبل في السماء أ

كلها على الحقيقة  صابع وعينينأادة هذا الصنم الذي يمتلك يدين و وذبح كل من يرفض عب

 .ى في عقيدة الوهابيين في السماءمس أنه الن أنه صنم كهبل والفرق فقط إأي 

 
 
جرام هذه الجماعات إبوطي يمثل عالمة واضحة في تشخيص اغتيال الشيخ ال إن

ن جريمة أكما  ،الوهابية التي تكالبت على تخريب سوريا وانتهاك حرمات غالبية شعبها

                                                           
له كتب  اإلسالمية، العلوم في متخصصأشعري  سوري عالم( م 2013 - 1929) البوطي رمضان سعيد محمد .1

شخصاً آخرين في دمشق على أيدي المجاميع  42عديدة في الشريعة وفق المذاهب السنية األربعة، تم اغتياله مع 
 التكفيرية اإلجرامية. 
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ن جرام كل من يدعم هؤالء الوهابييإثل عالمة واضحة في تشخيص اغتيال الشيخ البوطي تم

 الذباحين منزوعي الغيرة والشرف واإلنسانية.

اللهم  ،اللهم اخزي الوهابيين الذباحين الذين تكالبوا على تخريب سوريا وقتل شعبها

 اجعل سوريا مقبرتهم ومقبرة دينهم الشيطاني.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن June, 2013 : 

 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن June, 2013: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

ن وبآل الحسين صلوات مبارك لكم حلول هذه األيام الكريمة التي جادت علينا بالحسي

 جمعين.أهللا عليهم 

السالم على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين استشهدوا مع 

 لى يوم القيامة،إتباعه أوعلى ولعنة هللا على يزيد  (صلوات هللا عليه)الحسين 
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 أالعسكري  اإلمامء الهمداني وكيل عالاللى القاسم بن إخرج )نه: إ "املصباح"ورد في 
 
ن

( ولد يوم الخميس لثالث خلون من شعبان فُصمه وادع فيه عليه السالمموالنا الحسين )

عاء:  بهذا الد 

 
َ
وِد في هذ

ُ
ْول

َ ْ
َك ِبَحِق  امل

ُ
ل
َ
سا

َ
ي ا

 
ـُهمَّ ِان

 
لل

َ
سِتْهالِلِه َوِوالَدِتِه. ا

ْ
ْبَل ا

َ
هاَدِتِه ق

َ
ْوُعوِد ِبش

َ ْ
َيْوِم، امل

ْ
ا ال

ْسَرِة،
ُ
ِد األ َعْبَرِة، َوَسِي 

ْ
تيل ال

َ
ْيها ق

َ
 الَبت

ْ
أ
َ
ا َيط

 َ
ْيها، َومل

َ
ماُء َوَمْن فيها، َواألْرُض َوَمْن َعل ُه السَّ

ْ
ت

َ
 َبك

َعوَّ 
ُ ْ
ِة، امل رَّ

َ
ك

ْ
ْصَرِة َيْوَم ال

 
ْمُدوِد ِبالن

َ ْ
 امل

َ
ْوز

َ
ف

ْ
ْرَبِتِه، وال

ُ
فاَء في ت

 
ْسِلِه، َوالِش

َ
 ِمْن ن

َ
ة نَّ األِئمَّ

َ
ِلِه ا

ْ
ت
َ
ِض ِمْن ق

 
 
ُروا الث

َ
أ
ْ
وا األْوتاَر، َوَيث

ُ
ى ُيْدِرك

 
ْيَبِتِه َحت

َ
َرِتِه َبْعَد قاِئِمِهْم َوغ

ْ
ْوَبِتِه، واألوِصياِء ِمْن ِعت

َ
اَر، َمَعُه في ا

 
َ
وا خ

ُ
ون

ُ
اَر، َوَيك َجب 

ْ
ِهْم َوُيْرُضوا ال

 
ِبَحِق

َ
ـُهمَّ ف

 
لل

َ
هاِر، ا يِل َوالنَّ

َّ
خِتالِف الل

ْ
ْيِهْم َمَع ا

َ
ى هللُا َعل

َّ
صار، َصل

ْ
ن
َ
ْيَر ا

َك 
ُ
ل
َ
ْمِسِه َيْسأ

َ
 في َيْوِمِه َوا

َ
ط رَّ

َ
ا ف ِسِه، ِممَّ

ْ
ف

َ
رف ُمسيئ ِالى ن

َ
رف ُمْعت

َ
ت
ْ
ُل ُسؤاَل ُمق

َ
ْسأ

َ
ُل َوا َوسَّ

َ
ت
َ
ْيَك ا

َ
 ِال

 ِالى َمَحِل  َرمْ 
َ
ِعْصَمة

ْ
نا َمَعُه داَر ال

ْ
ئ ْمَرِتِه، َوَبِو  ُ

ْرنا في ز
ُ

َرِتِه، َواْحش
ْ
د َوِعت َصِل  َعلى ُمَحمَّ

َ
ـُهمَّ ف

 
لل

َ
ِسِه، ا

نا ُمرا
ْ
ق

ُ
ِتِه، َواْرز

َ
ف

ْ
ِرْمنا ِبُزل

ْ
ك

َ
ا
َ
ِتِه ف

َ
نا ِبَمْعِرف

َ
َرْمت

ْ
ك

َ
ما ا

َ
ـُهمَّ َوك

 
لل

َ
راَمِة، َوَمَحلَّ ااِلقاَمِة، ا

َ
ك

ْ
ُه ال

َ
ت
َ
ق

َ
ف

ُه، وَ 
َ
ت

َ
ْهِل َوساِبق

َ
ْوِصياِئِه َوا

َ
ِرِه، َوَعلى َجميِع ا

ْ
َد ِذك

ْ
ْيِه ِعن

َ
 َعل

َ
الة ِثُر الصَّ

ْ
ُم ألْمِرِه َوُيك

 
ْن ُيَسِل نا ِممَّ

ْ
اْجَعل

ِر، 
َ

َبش
ْ
ُحَجِج َعلى َجميِع ال

ْ
ُجوِم الز هِر، َوال

 
َر، الن

َ
ْى َعش

َ
ن
ْ
َعَدِد، األث

ْ
َك ِبال

ْ
ْمُدودِيَن ِمن

َ ْ
ْصِفياِئِه امل

َ
ا

ـُهمَّ وَ 
 
لل

َ
د ا ُحَسْيِن مِلَحمَّ

ْ
 ال

َ
ما َوَهْبت

َ
ِلَبته ك

َ
لَّ ط

ُ
نا فيِه ك

َ
ِجْح ل

ْ
ن
َ
ْيَر َمْوِهَبة، َوا

َ
َيْوِم خ

ْ
ا ال

َ
نا في هذ

َ
َهْب ل

ُه، آم
َ
ْوَبت

َ
ر ا

ُ
ظ

ْ
ُه، َونن

َ
ْرَبت

ُ
َهُد ت

ْ
ش

َ
ْبِرِه ِمْن َبْعِدِه، ن

َ
 ِبق

َ
ون

ُ
ْحُن عاِئذ

َ
ن
َ
ُرُس ِبَمْهِدِه، ف

ْ
ط

ُ
 ف

َ
ِه َوعاذ  َربَّ َجِد 

َ
ين

 
ْ
(ال

َ
ين

َ
 .(1) عامل

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن June, 2013: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

ن يبارك هللا لكم ويوفقكم ويسدد خطاكم في هذه أن تكونوا بخير وعافية، و أأسأل هللا 

ن كل عام حياء هذه األيام املباركة مإياكم إن يرزقنا هللا و أاأليام املباركة من شهر شعبان، و 

 .بذكر هللا وطاعته سبحانه

 .ن يوفقنا ويسدد خطانا لالقتداء بسيرتهأالذي عرفنا بالحسين، نسأل هللا  الحمد هلل

                                                           
 .826الطوسي: ص – دمصباح المتهج .1
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انقطعت عن الكتابة في األيام املاضية ربما لتقصير مني ولكني لم أنقطع عن االطالع ولو 

تواصل االجتماعي يكتبه املؤمنون في بعض صفحات ال لفترات قصيرة على بعض عناوين ما

والحظت هذه األيام كتابات حول النجمة السداسية وعالقتها بالصهيونية كون الدولة 

 .اليهودية املقامة في فلسطين تضع النجمة السداسية في علمها

 أوالظاهر 
 
من مشايخ الوهابية ومشايخ شيعة املراجع ومن الجهلة التابعين لهم  ن حشدا

ن النجمة السداسية شعار صهيوني ويخص أون على يصر  والذين يصفقون معهم ال زالوا 

 ننا:أغير رغم  الصهيونية واليهود ال

مالزمة دائمة بين النجمة السداسية  فهامهم أنه الإيزيد على ثمان سنين نحاول  منذ ما

عدد من مستخدميها على مر  ن هؤالء الذين يحتلون فلسطين مجردأوبين الصهيونية و 

 .العصور 

ندوق فاطمة في تركيا م حقائق موجودة وملموسة كوجود النجمة على صفهامهإنحاول 

وفاطمة بنت محمد نبي اإلسالم فهل  ،(1) في كربالء (عليه السالم)مام الحسين وفي متحف اإل 

 ؟! يتهمونها بالصهيونية

رض قدم الحضارات على وجه األ أثار آالنجمة السداسية ُعثر عليها في  نأفهامهم إنحاول 

ن يكون هناك أي يهودي على أالتي كانت موجودة قبل  (2)كاد أنوح وإبراهيم وسومر و في عراق 

 .وجه هذه األرض

 (3)وكانت في علم بعض الدول اإلسالمية  ،نها كانت في العملة اإلسالميةأفهامهم إنحاول 

 ...حاول ونحاول ون

  وال
 
 .الجهلة على شرذمة الجهال الذين يتقدمهم بعض رجال الدين يزال الفهم عصيا

                                                           
من الصندوق الموجود في صندوق فاطمة )عليها السالم( مستنسخة لنسخة يعمل كربالء اإلمام الحسين في متحف . 1

 . الخبر متاح على:مع وجود صور الصندوق وفيه نجمة سداسية واضحةمتحف "طوبي قابي" في إسطنبول 
http://burathanews.com/arabic/news/118871 

 السومرية للحضارة تعود أثرية قطعة األلمانية برلين مدينة في Vorderasiatisches فورديرازياتيش متحف في. 2
 التقط معها زكريا سيتشين صورة. متاح على:عليها نجمة سداسية ق.م،  سنة 2500 وتحديداً 

http://www.sitchin.com/ 
 استبدالها بالنجمة الخماسية.تم  ثمالسداسية موضوعة على علم المغرب كانت النجمة  1915الً: إلى عام فمث. 3

http://www.sitchin.com/
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بين النجمة السداسية والصهيونية دراك عدم وجود مالزمة دائمة إن أهل من املعقول 

 لى هذه الدرجة ؟!إمر عص ي على الفهم أ

 
 
 ؟! ا هذه املسألة البسيطةنيف وثمان سنين ولم يفهموا من

 
 
  في حشد ...... ال وي، وكأني قمت خطيبا

 
 ! مما أقول  يدركون حرفا

 نت قائم تخطب في حشود كهذه،ألهفي عليك يا حسين و 

 نت قائم تخطب في حشود كهذه،أعلي و  لهفي عليك يا

 نت قائم تخطب في حشود كهذه،أمحمد و  لهفي عليك يا

 ﴿علم بحقائقهم: أنت أاللهم 
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 [.44: الفرقان] ﴾َسِبيال

 
 
 ؟! على صحة نظرية التطور  أَو بعد حالهم هذا نحتاج دليال

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن June, 2013:  

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 أعتقد أ
 
على الشعب العراقي واجب أخالقي تجاه الشعب السوري الذي يحتاج اليوم  ن

 ألي مساعدة، وبض
 
على الغذاء  عة ماليين من الدوالرات من واردات النفط تنفق شهريا

 والدواء للشعب السوري ليست بمبلغ كبير.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 9/ احمد الحسن July, 2013:  

ن يرزقكم صيام أأسأل هللا  ،نتم بخير وعافيةأو  يام شهر رمضان كل عامأربعاء أول األ 

 .وقيام هذا الشهر الكريم
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Ahmed Alhasan 9/ احمد الحسن July, 2013:  

ن يكون شهر رمضان أأسأل هللا  ،املؤمنون في مصر حفظكم هللا وبارك هللا في عملكم

 .فاتحة خير لكم ولشعب مصر الكريم

** ** ** 

Ahmed Alhasan 9/ احمد الحسن July, 2013:  

أذكروا  ،هللا قول ياشهر الرحمة واملغفرة والعطاء الواسع أحيوه بذكر هللا ولو ب هذا

 .غتسلوا بدموعكم بين يدي هللا فإنها ماء الحياةا ،يتام والفقراءاأل 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 8/ احمد الحسن August, 2013: 

 .ومبارك لكم عيد الفطر املبارك ،نتم بخير وعافيةأعام و  كل

** ** ** 

Ahmed Alhasan 8/ احمد الحسن August, 2013: 

 أن يجعلكم من أالكم وأسأل هللا عمأتقبل هللا 
 
عنده من كل خير  فضل عبيده نصيبا

 .نزله في شهر رمضان الكريم وينزله في هذا العامأ

** ** ** 

Ahmed Alhasan 8/ احمد الحسن August, 2013: 

 .ن يرزقكم خيره ويكفيكم شرهأجعل هذا العام خير عام نزل بكم و ن يأل هللا أسأ

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 17/ احمد الحسن August, 2013: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته، السالم

 
 
 ،(صلوات هللا عليهم)ل محمد آعن محمد و  جزاكم هللا خيرا

ن شاء هللا ،أسأل هللا إعلى ر في املأل األ ذكن شاء هللا وموقفكم هذا يُ إأنتم عند هللا كثير 

ه املنيع هو وليي وهو يتولى لى كهفإكم ئن يبارك بكم وبذريتكم ويحصنكم بحصنه ويلجأ

 الصالحين.

  :ن املعادين لل محمديفاضل وفقهم هللا وليس للوهابيهل السنة األ ألى إالسؤال 

 بإعادةملاذا ال تطالبون  ،(صلوات هللا عليه)ملاذا ال تدافعون عن ضريح الحسن بن علي 

 ؟ د وأعداء هللال محمد وأعداء محمآدمه الوهابيون التكفيريون أعداء ه بعد أن هئبنا

 ؟ هل الجنةأن الحسن بن علي سيد شباب ألم يصح عندكم أ

 إلماذا ال تدافعون عنه وتستنكرون ف
 
 ؟ لى يومنا هذاإ بقاء ضريحه مهدوما

 ؟ هل بيتيأة عندما يسألكم كيف خلفتموني في ماذا ستقولون لرسول هللا يوم القيام

 أهل يعقل 
 
 ضخ نكم تبنون لفقيه كأبي حنيفة ضريحا

 
فاع عن ابن وتترددون في الد ما

ن يبقى أوتقبلون  (صلوات هللا عليه)هل الجنة الحسن بن علي أرسول هللا وسيد شباب 

 
 
 ؟ عداء هللاأبعد أن تعدى عليه  ضريحه مهدوما
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Ahmed Alhasan 19/ احمد الحسن August, 2013: 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

شرذمة من عبدة يسيطر عليها  "عالم واالتصاالتهيئة اإل "تسمى  في العراق ماتوجد 

ق ذاعة في العراإة لفتح املهدي الستحصال موافقة رسمي اإلمامنصار أاملراجع وقد تقدم 

ا أخبروني ولكن هذه الهيئة جهزة ونصب برج للبث كممنذ مدة طويلة وقاموا بشراء األ 

 أوالسبب  ،ةاإلذاععطاء موافقة لفتح إترفض 
 
مام أدلة الدعوة أ ن مراجعهم عاجزون علميا

ن تبقى قنوات مراجعهم أولهذا فهم يعولون على  ،املهدوية املباركة وغير قادرين على ردها

كاذيب والتلفيقات ضد الدعوة املهدوية تصارات على طواحين الهواء ببث األتسجل ان

أو بيان من  ن يكون هناك أي دفاعأن شعب املسكين املظلوم املجهل دو املباركة وخداع ال

و قناة أفضائية  وأذاعة إي أفهم يخافون ويرتعبون من  ،كاذيب عليهاالجهة التي يبثون األ

عالمية تبث أدلة الدعوة املباركة وتفتح املجال للمناقشة واملناظرة ليتبين املحق من إ

هم ءالدعوة وتبين خواو فضائية ستظهر جهل من يواجهون هذه أذاعة إن هكذا أل  ؛املبطل

الدليل والحجة العقائدي وإال فلو كانوا يمتلكون القدرة على املواجهة واملحاججة الدليل ب

أقول هذا ليسجل التأريخ  ،ذاعة أو فضائيةإاملهدي من فتح  اإلمامنصار أبالحجة ملا منعوا 

ن مرجعياتهم أون تينا بها والتي يعلمأة في العراق للعقيدة الحقة التي قمع حكومة املرجعي

 
 
 .عاجزة عن مواجهتها علميا

ونحن نحمل السيد نوري املالكي املسؤولية كاملة عن هذا القمع الفكري وإال فلو كان 

 
 
 ن يتصرف بما يتوافق مع القانون املسطور في دستورهم.أله فعليه  رافضا

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 28/ احمد الحسن August, 2013:  

 ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

ونحن نرى في  ،خبار عزم أمريكا والدول الغربية على توجيه ضربة لسوريااأل  تناقلت

عدة فمن يقوم بضرب سوريا اليوم معارك دائرة بين جيش الدولة السورية وذباحي القا

 أالجيش السوري 
 
فهو يدعم تنظيم القاعدة ويقدم له معونة ليتسلط على  و سوريا عموما

ذن نحن اليوم نرى إ .ي تحليلألى إتحتاج  هذه هي املعادلة باختصار وال ،سلمينرقاب امل

ومنطقة الشرق  مريكا وبعض الدول الغربية يقومون بدعم القاعدة في سورياأوبوضوح تام 

 وسط.األ 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 8/ احمد الحسن September, 2013: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ة لجميع مرتادي هذه الصفحة املباركةوتحية طيب

 الدكتور محمد حفظه هللا: كتب

د.ألشيخ محمد عطيه ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي قائم أل 
أحمد ألحسن وأعزك هللا وأيدك بالفتح ألمبين وجمع لك )عليه ألسالم( محمد 

ألعفو عني أنصارك وأهلك أعدأءك وجعلني معكم دأئما وأبدأ وأطلب منك 
 .)عليهم ألسالم(وألمسامحة على ألتقصير في حقكم أل ألبيت 

 ج/ بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

ن أة وجميع من يلوذ بكم وأسأل هللا الدكتور محمد عطية حفظكم هللا والعائلة الكريم

 .الصالحين يبارك لكم ويزيدكم من فضله هو وليي وهو يتولى
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  وهنيئا

 
  لكم هذه السيرة الطيبة املباركة، كلمتك ووقوفك مع الحق كانت دائما

 
 سببا

ك وتعبك وهذا من فضل هللا عليك فاشكر هللا على فضله، عندما تكلمت بش يء من ئلعنا

وعندما  ،الحق في زمن الحكم الدكتاتوري في مصر سجنوك وآذوك وهجروك من بلدك مصر

ان وآمنت بهذه الدعوة املباركة ورفضت تقليد املراجع لم يتحمل بعض ير إقلت الحق في 

يران إيران على سجنك وتهجيرك من إحوزة قم سماع صوتك فحرضوا حكومة مراجع 

 ،فتحملت العناء وتمسكت بنصرة الحق ولم يثنك السجن والتهجير عن الوقوف مع الحق

 
 
 جمعين.أهللا عليهم  له صلواتآن يبعثك مع محمد و أك وأسأل هللا ل فهنيئا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن September, 2013:  

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 لى كل مرتادي هذه الصفحة املباركةإتحية طيبة 

 .ن تكونوا بخير وعافيةأأسأل هللا 

  Najmat Aljadi :األستاذكتب 

 ألسالم عليكم موالي ورحمة هللا وبركاته 

مك رجائ
 
ن يفرج عنك موالي في ألقريب ألعاجل ويسر قلب أ

 
ي من هللا عزوجل أ

 فاطمة ألزهرأء عليها ألسالم إنه قريب مجيب

سيدي وموالي ك ثيرأ عندما نتحاور مع ألنصارى حول أدلة ألدعوة نرأهم ينتقلون ألى 
أمور تخص شخصية ألرسول أالعظم صل هللا عليه وعلى أله وسلم ومنها ألسؤأل " 

له( أ تزوج ألرسول لماذ
آ
وسلم تسع زوجات ؟ موالي لو تكرمت )صلى هللا عليه وأ

 بتبيان ألسبب

 ج/ وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 
 
ال فستكون عملية قفز إن يحصر في موضوع محدد و أالف البد ي مخأالحوار مع  عموما

  لى مواضيع متعددة بدون تحقيق فائدة من الحوار .إعشوائي 
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ته بالخصوص وفي بيئ (صلى هللا عليه وآله)الزواج في زمن الرسول محمد ما موضوع أ

خالقي أيوجد حل  لى الرجال والإسالم بسبب ارتفاع نسبة النساء فهو متعدد حتى قبل اإل 

ب هذه وسب ،اجتماعي مقبول لهكذا مشكلة اجتماعية كما هو معلوم غير تعدد الزوجات

يئة حروب ومعارك مستمرة وقطع طريق وهذا تسبب نها كانت بأاملشكلة في تلك البيئة هو 

 بأن يقتل باستمرار عدد كبير من الرجال بينما النساء كن يجلسن في البيوت وعادة ال

يتعرضن للخطر وحتى في املعارك كن يؤخذن كسبايا وال يقتلن كما هو الحال  يخرجن وال

لى إجتماعية في تلك البيئة ل مشكلة اوقد كانت نسبة النساء الكبيرة تمث ،بالنسبة للرجال

 أدرجة 
 
زواج كن  يرفعن رايات للعالن عن أنساء اللواتي لم يكن  يحصلن على من ال ن كثيرا

كونهن  يرغبن بممارسة الجنس مع الرجال وصاحبات الرايات الحمر كن مشهورات في ذلك 

ورة كانت وقد كان كثير من الرجال يقتلون بناتهم وهن صغيرات في ظاهرة مشه ،املجتمع

ملجتمع وعدم حصول كثير منهن على تسمى وئد البنات وذلك بسبب كثرة النساء في ذلك ا

 لى ممارسة الشهوة بشكل غير منضبط بقانون اجتماعي كالزواج،إزواج ولجوئهن أ

عالقة الجنسية في هكذا جاء بقانون لتنظيم ال (صلى هللا عليه وآله)والرسول محمد 

نساب فشرع تعدد الزوجات بقانون تضيع األ ط بحيث الطار زواج منضبإمجتمع في 

تكون سلعة  اجتماعي يضمن للمرأة في هكذا حالة اجتماعية متطرفة كرامتها بحيث ال

وقد كان  ،يتناقلها الرجال كصاحبات الرايات بل زوجة محترمة لرجل لها حقوقها القانونية

كبر في الفضل األ ( عليه وآلهصلى هللا)لقانون تعدد الزوجات الذي جاء به الرسول محمد 

حل تلك الظاهرة االجتماعية املتطرفة وفي خالل سنين قليلة انتهت ظاهرة وئد البنات وانتهت 

 (صلى هللا عليه وآله)ظاهرة صاحبات الرايات الحمر، هذا فيما يخص تقنين الرسول محمد 

  .ي املجتمع بشكل كبيرعدد النساء فلظاهرة تعدد الزوجات لحل مشكلة اجتماعية وهي زيادة 

كثر الرجال أن أبالخصوص فكان سببه  (صلوات هللا عليه)يخص تصرفه هو  ما ماأ

شابه  كانوا يعرضون عن الزواج من عدد من النساء بسبب صعوبة الحياة وتوفير الغذاء وما

 إفكان 
 
لغيره ولم  قدام الرسول على الزواج من عدد من النساء رغم قلة ذات يده تشجيعا

ن تصرفه خارج حدود الحياة االجتماعية للبيئة التي كان يعيش فيها والتي كانت تفرض يك

لى إنساء على من كانوا فيها من الرجال الزواج من عدد من النساء لحل معضلة كبر نسبة ال

 
 
 أ الرجال حال

 
 البيولوجية للجنس ويحفظ كرامتها بالزواج املتعدد. املرأةيسد حاجة  خالقيا
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وهو يعيش  شكال على رجل تزوج سبع نساءنه من السفه اإل أعتقد أوضيح بعد هذا الت

نك تعيش في القرن الواحد أل  ؛لى واحدإلى الرجال فيه هي سبعة إفي مجتمع نسبة النساء 

غلب الرجال فيه ألى واحد و إلى الرجال فيه هي واحد إمجتمع نسبة النساء  والعشرين في

 أنساء في زمنك ومجتمعك خطأ ولكن  يتزوجون زوجة واحدة، فزواجك من سبع
 
زواج  يضا

نه طأ بل وخطأ فاحش ومدمر للمجتمع أل ذلك الرجل من زوجة واحدة في زمنه ومجتمعه خ

 يتسبب بظواهر مثل وئد البنات وصاحبات الرايات.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 16/ احمد الحسن September, 2013: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .لى كل مرتادي هذه الصفحة املباركةإبة طي تحية

 .ن تكونوا بخير وعافيةأأسأل هللا 

  أكرر ما
 
 :قلته سابقا

و عقلي على عقيدة أعطاء دليل شرعي إنفسهم فقهاء ومراجع عاجزون عن أمن يسمون 

التقليد عندهم والتي يبنون عليها دينهم املرجعي فال توجد عندهم آية قرآنية محكمة الداللة 

فقاعدة وجوب  ،واية قطعية الصدور قطعية الداللة وال يوجد عندهم دليل عقلي تاموال ر 

 أحسن أنهم في التي يقدمونها ال تنطبق عليهم أل العالم إلىالرجوع 
 
هم ف حوالهم يقدمون ظنا

حكام الصالة في املناطق أوهام مثل أحيان ال يقدمون غير نهم في بعض األ إظانون والحقيقة 

نفسهم مراجع أمثال صادق أن بعض هؤالء الذين يسمون إبل  ،طبالقريبة من الق

ننا نطالبهم بدليل على عقيدتهم أال يفهمون ما يقال لهم ففي حين  الشيرازي وكمال الحيدري 

وهذا  ،لى املتخصصإنه الرجوع أملعصوم نجدهم يقدمون دليلهم على في وجوب تقليد غير ا

ى تقديمهم ومعن ،الوجوب وحتى الجواز فيه نقاش حواله يعني الجواز وليسأحسن أالقول في 

ن عقيدتهم بدعة أنهم يقرون بأو أما ال يفهمون ما نقول لهم إنهم أهذا القول كدليل عقلي 

 أل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد وباطلة وبال دلي
 
و ألى عقيدة الجواز إا بطالنها لهم ن بين
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هم الباطلة وانتقالهم علنوا تنازلهم عن عقيدتن يأكذلك فعليهم  مر وإذا كان األ  ،االستحباب

 لى هذا املقام ونناقش عقيدتهم الجديدة. إلى الجواز لكي ننقل نقاشنا معهم إمن الوجوب 

ر املعصوم أو نتظر رد من يسمون أنفسهم مراجع ودفاعهم عن عقيدة وجوب تقليد غيأ

 أنها عقيدة غير صحيحة و أأنهم يعلنون للناس 
 
  يها.نهم أخطؤوا بتبن

** ** ** 

Ahmed Alhasan 17/ احمد الحسن September, 2013: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .عمالكمأ( وتقبل هللا صلوات هللا عليهبن موس ى الرضا )علي  اإلماملكم والدة  مبارك

: (صلوات هللا عليه)عن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسـن علي بن موس ى الرضا 

ه قال
 
في  (صلى هللا عليه وآله)له رجل من أهل خراسان: يا ابن رسول هللا: رأيت رسول هللا  أن

ه يقول لي: )كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في 
 
املنام كأن

 ؟! ثراكم نجمي(

أنا املدفون في أرضكم، وأنا بضعة نبيكم، فأنا ": (صلوات هللا عليه)فقال له الرضا 

ديعة والنجم، أال ومن زارني وهو يعرف ما أوجب هللا تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فأنا الو 

ا شفعاءه نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن 
 
وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كن

 رسول هللا 
 
 (صلى هللا عليه وآله)واإلنس. ولقد حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، عن آبائه أن

 الشيطان ال يتمثل في صورتي وال في صورة أحد من قال: من ر 
 
آني في منامه فقد رآني؛ ألن

 من 
 
 الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا

 
أوصيائي، وال في صورة أحد من شيعتهم. وإن

ة بحار  ؛120أمالي الشيخ الصدوق: ص ؛287ص 1عيون أخبار الرضا: ج ؛584ص 2من ال يحضره الفقيه: ج] "النبو 

 .[283ص 49ج األنوار:

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 27/ احمد الحسن September, 2013: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 .ن تكونوا بخير وعافيةأأسأل هللا 

 .تحية طيبة ملرتادي هذه الصفحة املباركة

 كتبه شخص لم يدخل باسمه الصريح ربما 
 
وجدت على هذه الصفحة املباركة كالما

 من الف
 
ضيحة أو ما شابه: وأنقل هنا بعض ما كتبه وهو فقط ما نسخته مما كتبه خوفا

ن بعض املؤمنين أن كتبت هذا الرد والظاهر أبه من ألفاظ بذيئة لم أجدها بعد فبقية ما كت

.
 
 ممن يقومون بتنظيف الصفحة من األلفاظ البذيئة قد قام بحذفه جزاه هللا خيرا

 وهذا بعض ما كتبه:

(Talwar Zani  

ح
 
يك بعائشة!!أ

 
بي رأ

 
 مد أسماعيل أنت قاعد تشوف كالمي ... أ

شوف أمام مايلعن قاتلة جده!! يحمار يا قوأد هذي قاتلة رسول هللا ما 
 
ول مرة أ

 
ولك أ

تستحي تخلي ناظم ألعقيلي يقول عن عايشةسالم هللا تعالى عليها!!! يا قوأأد لو أنك 
 من كالم ألعقيلي 

 
 رجال تبّرأ

نك تعر 
 
ن وقود دعوتك هم ألحمامي وألعقيلي وصادق(بس ما تقدر ال

 
 ف أ

 .ج/ شنشنة أعرفها من أخزم

ن هذا هو رد صادق الشيرازي على النقض العلمي الذي قدمته على عقيدة وجوب أيبدو 

 أيها الكاتب سواء كنت أنت صادق الشيرازي نفسه أم أحد 
 
تقليد غير املعصوم، وعموما

 لو –ولى بك هذا الجاهل من خداعكم، فكان األ  نوكالئه أم كنت أحد الجهلة الذين تمك

 
 
ترد على الدليل العلمي الذي طرحته في هذه الصفحة لنقض عقيدة  أن –كنت عاقال

 م
 
وقلة  دراكهإن خالله جهل صادق الشيرازي وضعف وجوب تقليد غير املعصوم وبينت أيضا

 هو األ 
 
لفاظ البذيئة التي األولى به وبمن حثهم على الشتم والسب و فهمه وكان هذا أيضا

 خوته ووكالؤه والتي يترفع عنها كل ابن حرة نقية الثوب.أيمارسها هو و 
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ِلَك ﴿ :قال تعالى
َ
ذ

َ
 ك

 
ِكدا

َ
 ن

َّ
ُرُج ِإال

ْ
 َيخ

َ
 ال

َ
ُبث

َ
ِذي خ

َّ
ِه َوال ِن َرِب 

ْ
ُه ِبِإذ

ُ
َبات

َ
ُرُج ن

ْ
ُب َيخ ِي 

َّ
ُد الط

َ
َبل

ْ
َوال

 
َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ْوم  َيش

َ
 الَياِت ِلق

ُ
ف َصِر 

ُ
 .[58 :عرافاأل ] ﴾ن

من "أيها األحبة مرتادي هذه الصفحة املباركة خذوها حكمة إلهية قرآنية مباركة: 

 ."ثمارهم تعرفونهم

ن أحمد الحسن حق وهؤالء ربما تقول أنا إنسان بسيط ال أستطيع التمييز كيف أعرف أ

رفك لثمر فهو يعلى انظر إفالقرآن يقول لك ببساطة ا ،الذين يعادونه باطل وأئمة ضالل

ن لم تكن من أهل الخبرة بمعرفة أنواع األشجار من أغصانها أو أوراقها، بنوع الشجر حتى وإ

 من أغصانها، وكذا 
 
فمن ذا الذي ال يستطيع معرفة شجرة التفاح عندما يرى التفاح متدليا

 فعندما ترى ثمرها ستعرفها من ثمرها.
 
 أو مرا

 
 ساما

 
 األمر بالنسبة للشجرة التي تنتج ثمرا

﴿ 
َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ْوم  َيش

َ
 الَياِت ِلق

ُ
َصِر ف

ُ
ِلَك ن

َ
ذ

َ
 .﴾ك

 ."من ثمارهم تعرفونهم"

 ويكون نتيجة االلتزام بعلمه تخريج عباد صالحين 
 
 مباركا

 
 طيبا

 
اإلمام الصالح يخرج علما

 يتكلمون بالحكمة.

 
 
 وفاسدا

 
 سفيها

 
أما أئمة النار الذين استخفهم الشيطان واتبعوه فيخرجون كالما

 يتكلمون بلغة الشيطان، السب والشتم والكالم البذيء الفاحش وبالنت
 
يجة يخرجون أتباعا

 والكذب واالفتراء.

 ."من ثمارهم تعرفونهم"

.
 
 خبيثا

 
 والبلد الخبيث يخرج ثمرا

 
 طيبا

 
 وثمرا

 
 طيبا

 
 البلد الطيب يخرج نباتا

الهدى تعرفه من  البلد هو اإلمام الذي يتربى في علمه وأطروحته أنصاره ومتابعيه فإمام

ِه ﴿وثماره أطروحته  ِن َرِب 
ْ
ُه ِبِإذ

ُ
َبات

َ
ُرُج ن

ْ
ُب َيخ ِي 

َّ
ُد الط

َ
َبل

ْ
 .﴾َوال

 إذا كان هناك ما يبين وإمام الضاللة يمكن أن تعرفه من أطروحته وثماره خصو 
 
صا

وهنا يحق لكل عاقل أن يعجب  ،نه هو وأطروحته الفاسدة سبب هذا الثمر الفاسدأبجالء 

بذيء اللسان أو الذي يدعو  األخالقن مثل هذا الشخص املنحرف فاسد عندما يجد أ
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 إنه إذا شاء أبعه ويقبل كالمه ولكن حكمة هللا لبذائة اللسان يجد من يت
 
ظهار الحق جليا

.
 
 يريكم الخبيث بعضه فوق بعض ليظهر خبثه جليا

﴿ 
 
ِكدا

َ
 ن

َّ
رُُج ِإال

ْ
 َيخ

َ
 ال

َ
ُبث

َ
ِذي خ

َّ
 .﴾َوال

سأناقش لكم دليله على ما خوته أمن خدعهم صادق الشيرازي و جة على ولكي أتم الح

 أيفعله و 
 

الخرين على الشتم والسب وبأقذر األلفاظ التي تأنفها  خوته سواء مباشرة أو بحث

 النفوس اإلنسانية السوية.

خوته ووكالئه من أازي ما يفعله مباشرة أو من خالل هذا تسجيل يعلل فيه صادق الشير 

 :تأنفها األخالق اإلنسانية السويةيئة غير الئقة و التلفظ بألفاظ بذ

https://www.youtube.com/watch?v=HoR9m6z54TM 

ه املسمى مجتبى الشيرازي وهو يطبق هذا املنهج املنحرف ويسب يخوهذا تسجيل أل 

 عن أصحاب الخلق والتدينويشتم بألفاظ تشمئز منها النفوس ا
 
نه أواملصيبة  ،لسوية فضال

 وافتراء ألمير املؤمنين علي بن أبي طالب الطاهر ابن 
 
 وزورا

 
ينسب بعض هذا السب كذبا

الطاهر الذي لم تخرج من فمه الطاهر كلمة واحدة تس يء لعائشة وهو في قمة األلم وفي أرض 

ن عائشة قد أيسب عائشة وهو يرى  لم ،معركة لم تجف دماء أحبته الذين فقدهم فيها

 تسببت بمذبحة عظيمة فتت عضد الدولة اإلسالمية.

 :تسجيل ملجتبى الشيرازي وهو يطبق منهج السب والشتم

https://www.youtube.com/watch?v=gBO5QE_PZbI 

http://www.youtube.com/watch?v=48GfC0TvNsE 

بربكم هل هؤالء صادق الشيرازي ومجتبى الشيرازي الذين تشاهدونهم في هذه 

 ؟! التسجيالت يمثلون أطروحة دينية أو أخالقية

لحدين حول بربكم هل هؤالء يصلحون لتقديم اإلسالم ملليارات البوذيين واملسيحيين وامل

 ؟! العالم

https://www.youtube.com/watch?v=HoR9m6z54TM
https://www.youtube.com/watch?v=gBO5QE_PZbI
http://www.youtube.com/watch?v=48GfC0TvNsE
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ة في التسجيل أعاله ليبرر صادق الشيرازي منهجه املنحرف باستعمال األلفاظ البذيئ

خيه في التسجيل الخر قام صادق الشيرازي باتهام هللا أوالسب والشتم الذي سمعتموه من 

 بذيئة في القرآن، واتهامه هلل سبحانه بهذا بناء  
 
على فهم بأنه يشتم ويسب ويستخدم ألفاظا

نها أاعتبر هذه الكلمة محكمة املعنى و التي جاءت في القرآن فهو بجهله  "زنيم"قدمه لكلمة 

 ومن ثم ذهب لية محكمة في النهي عن السب حيث قال تعالى
 
 فاحشا

 
 ولفظا

 
 ﴿: تعني سبا

َ
َوال

 
َ
 ِبغ

 
َه َعْدوا

 
 الل

ْ
وا َيُسب 

َ
ِه ف

 
 ِمن ُدوِن الل

َ
ِذيَن َيْدُعون

َّ
 ال

ْ
وا ُسب 

َ
مَّ ت

ُ
ُهْم ث

َ
ة  َعَمل مَّ

ُ
ِل  أ

ُ
ا ِلك

َّ
ن يَّ ِلَك زَ

َ
ذ

َ
م  ك

ْ
ْيِر ِعل

 
َ
ون

ُ
 َيْعَمل

ْ
وا

ُ
ان

َ
ُئُهم ِبَما ك ِب 

َ
ُين

َ
ْرِجُعُهْم ف ِهم مَّ ى َرِب 

َ
فقال صادق الشيرازي إن هذه الية  [108األنعام: ] ﴾ِإل

 وهكذا قيد هذا الجاهل هذه الية بفه
 
م خاصة وليست تنهى عن السب والفحش مطلقا

  " !زنيم"متشابه لكلمة 

 
 
بينما ظاهر الية جلي في النهي عن السب واستخدام األلفاظ البذيئة، فهذا ليس خلقا

 وال يمكن إلنسان سوي متزن أن يتهم هللا بالسب والشتم والكالم البذيء 
 
 سويا

 
إنسانيا

األخالق حاشاه سبحانه فهو القوي القادر املهيمن وال حاجة به للسب والشتم وهو مصدر 

ِة ﴿ :والقيم والكالم الطيب وهو سبحانه الذي يقول 
َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرِب 

ُم 
َ
ْعل

َ
لَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أ

َ
ُم ِبَمن ض

َ
ْعل

َ
َك ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
ِة َوَجاِدل

َ
َحَسن

ْ
ال

ِديَن 
َ
ْهت

ُ ْ
طاره األوامر آني العام والذي يجب أن تفهم في إفهذا هو املنهج القر  ،[125النحل: ] ﴾ِبامل

 اإللهية.

ن هللا يأمر أن ا وفقكم هللا هذا هو املحكم وهو أانتبهو  :أيها األحبة يا شيعة آل محمد

تكون دعوة املخالف بالحكمة واملوعظة الحسنة وليس بالسب والشتم واأللفاظ البذيئة 

ُم  اْدُع ِإِلى َسِبيِل ﴿
َ
ْعل

َ
َك ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
ِة َوَجاِدل

َ
َحَسن

ْ
ِة ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال َرِب 

ِديَن 
َ
ْهت

ُ ْ
ُم ِبامل

َ
ْعل

َ
لَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أ

َ
 .﴾ِبَمن ض

بعدم  ن هللا يأمر ا وفقكم هللا هذا هو املحكم وهو أانتبهو  :أيها األحبة يا شيعة آل محمد

م  ﴿السب وبكل وضوح وجالء 
ْ
ْيِر ِعل

َ
 ِبغ

 
َه َعْدوا

 
 الل

ْ
وا َيُسب 

َ
ِه ف

 
 ِمن ُدوِن الل

َ
ِذيَن َيْدُعون

َّ
 ال

ْ
وا ُسب 

َ
 ت

َ
َوال

 
َ
ون

ُ
 َيْعَمل

ْ
وا

ُ
ان

َ
ُئُهم ِبَما ك ِب 

َ
ُين

َ
ْرِجُعُهْم ف ِهم مَّ ى َرِب 

َ
مَّ ِإل

ُ
ُهْم ث

َ
ة  َعَمل مَّ

ُ
ِل  أ

ُ
ا ِلك

َّ
ن يَّ ِلَك زَ

َ
ذ

َ
 .﴾ك

ِه ... "و املحكم أيها األحبة يا شيعة آل محمد: هذا ه
 
 ِمن ُدوِن الل

َ
ِذيَن َيْدُعون

َّ
 ال

ْ
وا ُسب 

َ
 ت

َ
َوال

ْحَسُن 
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
ِة َوَجاِدل

َ
َحَسن

ْ
ِة ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال  ."اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرِب 
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ما نعرفه عن األخالق االلهية هذا هو املحكم وهذا ما يقوله العقل واإلنسانية وهذا 

 .(صلى هللا عليه وآله)العليا التي تعلمناها من محمد 

ليكم معناها الذي إو  ،فهي في أحسن أحوالها تكون كلمة متشابهة املعنى "زنيم"أما كلمة 

وكذا في بعض كتب اللغة وهو بعيد عن التفسير  (صلوات هللا عليه)روي عن اإلمام الصادق 

 ه صادق الشيرازي:الخاطئ الذي قال

فقد روى الشيخ الصدوق في معاني األخبار فقال عن: )أبي رحمه هللا قال حدثنا سعد 

بن عبد هللا عن أحمد بن محمد بن عيس ى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى 

  َبْعَد ذِلَك  (عليه السالم)عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت ألبي عبد هللا 
ل 
ُ
ُعت

ِني  .[149ص :الشيخ الصدوق  -معاني االخبار]م  قال العتل العظيم الكفر و الزنيم املستهتر بكفره( زَ

 وفي بعض كتب اللغة:

.
َ
َرة

َ
ذن: هنتان تليان الشحمة، وتقابالن الَوت

ُ
َمتا األ

َ
ن  )زنم: زَ

متاه.
ْ
ن
ُ
وِق وز

ُ
َمتا الق

َ
ن
َ
 وز

عاله وحرفاه.
َ
فصح: أ

َ
ول أ

َ
 واأل

 
ُ
َمتا الف

َ
ن َمتان: زَ

َ
ن شرف من حرفيه.الزَّ

َ
وق، وهما ما أ

ُ
َرجا الف

َ
 وق، وهما ش

.
 
َمة

َ
ن ذنه ويترك له زَ

ُ
ُم: الذي تقطع أ

َّ
َزل

ُ
ُم وامل

َّ
َزن

ُ
 وامل

ُم الكريم.
َّ
َزن

ُ
م وامل

َّ
َزل

ُ
 ويقال: امل

بو عبيد: وِإنما يفعل ذلك بالكرام منها؛ 
َ
ذن؛ قال أ

ُ
ُم من اإِلبل: املقطوع طرف األ

َّ
َزن

ُ
وامل

نيُم: اسم
ْ
ز
َّ
بيت. والت

ْ
ن
َّ
َمِة اسم كالت  تلك الِس 

قَّ من
َ

ن ُيش
َ
ْعلة، وهو أ مات في قطع الجلد الرَّ حمر: من الِس 

َ
،  األ

 
قا

َّ
ذن ش يء ثم يترك معل

ُ
األ

ضاة مثلها.و 
ْ
ف
ُ
ذن، وامل

ُ
ِبين تلك القطعة من األ

َ
ن ت

َ
، وهو أ

ُ
مة

َ
ن  منها الزَّ

،
 
ذن البعير فيترك معلقا

ُ
 ش يء يقطع من أ

ُ
َمة

َ
ن وِإنما يفعل ذلك بالِكرام من  الجوهري: الزَّ

 اإِلبل.
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.
 
َمة

َّ
ماء وُمَزن

ْ
ن
َ
 وز

 
ِنَمة م وناقة زَ

َّ
ُم وُمَزن

َ
ن زْ

َ
ِنم  وأ  يقال: بعير زَ

ي 
َ
 أ

ُ
ِنَمة ِف، وفي حديث لقمان: الضائنة الزَّ

ْ
ل
 
ِم الذي يكون خلف الِظ

َ
ل ُم: لغة في الزَّ

َ
ن والزَّ

 
َ
ن ن ال زَ

ْ
ن الضأ

َ
َمِة، وهي الكريمة، أل

َ
ن ى بن ذات الزَّ

َّ
َعل

ُ
 لها وِإنما يكون ذلك في املعز؛ قال امل

َ
َمة

ال العبدي:  َحم 

ِنيُم  ْحوى زَ
َ
ها أ

َ
وق

ُ
 ُدْهس َصفايا، َيُصوُع ُعن

 
َعة

ْ
ل
ُ
 وجاءت خ

ريُم 
َ
ب  كما َصِخَب الغ

ْ
أ
َ
 بينها َصْدع  َرباع، له ظ

ُ
ِر ق

َ
 ُيف

: خيار املال.
ُ
َعة

ْ
ل
َ
 والخ

َمتان في حلقه، و 
َ
ن ِنيُم: الذي له زَ ُم اسم فحل؛ والزَّ

َّ
َزن

ُ
ُم صغار اإِلبل، ويقال: امل

َّ
َزن

ُ
قيل: امل

ِم 
َّ
ى من ِإفال  ُمَزن تَّ

َ
ْم، َمغانم ش

ُ
ْصَبَح َيجِري فيهُم، من ِتالِدك

َ
 وقول زهير: فأ

ن معنى الجماعة 
َ
ف أل َسجَّ

ُ
ْزِعف والِحجال امل

ُ
مام امل قال ابن سيده: هو من باب الِس 

نه والجمع سواء، فحمل الصفة على الجمع
َ
ِم، نسبه ِإليه كأ

َّ
َزن

ُ
بو عبيدة: من ِإفال امل

َ
، ورواه أ

 من ِإضافة الش يء ِإلى نفسه.

 ) ذن َوْسم 
ُ
ن قطع األ

َ
؛ قيل: موسوم بالشر أل ِنيم    بعد ذلك زَ

ل 
ُ
 :العرب لسان]وقوله تعالى: ُعت

  [.275ص 12ج

ادق الشيرازي اتقوا هللا وال تقبلوا من هذا الجاهل ص :أيها األحبة يا شيعة آل محمد

لى فهم إحكم الذي جاء في النهي عن السب نه جاهل يرجع القرآن املأبت لكم وبالدليل فقد ث

 إلىوبالتالي فهي في أحسن أحوالها متشابهة واملتشابه يرجع  ،متشابه لكلمة لها أكثر من معنى

ي املعنى الذي املحكم وبهذا يتحتم بحقها املعنى الذي ال يخرجها عن قوله تعالى )ال تسبوا( أ

 )الزنيم املستهتر بكفره(. (ليه السالمع)قاله اإلمام الصادق 

لى املحكمات إوآل محمد هم من يرجع املتشابهات لى املحكم إاملتشابه يرجع  :أيها األحبة

 على ع
 
 وليس صادق الشيرازي الجاهل الذي قلب لكم األمر رأسا

 
 قرآنيا

 
قب وأرجع كالما

 
 
خوته  بالسب والفحش ليعلل لنفسه وأل بناه هو فقام باتهام هللالى فهم سقيم يتإمحكما

 عن أن 
 
وأعوانه السب والتلفظ باأللفاظ الفاحشة التي ال يقبلها أي إنسان سوي فضال

.
 
 يكون متدينا
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ن الشيخ الجليل والعالم أتخلق ببذائة صادق الشيرازي حول أما بقية ما كتبته أيها امل

 قال: عائشة عليها السالم. فقد اطلعت عليه والشيخ ناظم الفاضل ناظم العقيلي حفظه هللا

العقيلي حفظه هللا كان يتكلم في مناظرة مع شيخ وهابي سلفي وكان معظم كالم شيخ ناظم 

ليثبت حقهم في الخالفة وكان كلما ذكرهم سلم  (صلوات هللا عليهم)العقيلي عن آل محمد 

 فجاء اسم عائشة في 
 
وسط الكالم فسبق لسانه دون قصد بالسالم عليهم جزاه هللا خيرا

 عليها.

 في مواضع كثيرة فهي حالها كحال كل من 
 
أما موقفي من عائشة فقد بينته عموما

وأمير املؤمنين خليفة من خلفاء هللا في أرضه فهي  (صلوات هللا عليه)خالفوا أمير املؤمنين 

 عليها طاعة علي 
 
سيدها وإمامها وكان عليها امتثال  (عليه السالم)إن كانت مؤمنة كان لزاما

أمره فهو إمام املؤمنين واملؤمنات املنصب من هللا، ولكني ال أسب وال أشتم وأمتثل املنهج 

 في اليات في أعلى الصفحة املباركة 
 
القرآني منهج آبائي األئمة الطاهرين والذي تجده أيضا

شة تم واأللفاظ البذيئة الفاحوهو الدعوة بالحكمة وبالخلق الطيب وليس منهج السب والش

 خوته وأعوانه.أالتي يتبناها صادق الشيرازي و 

وبمناسبة البذاءة التي كتبها هذا الشخص في هذه الصفحة املباركة فأنا أوجه لهم دعوة 

 ليتوبوا وليتركوا هذه األخالق السيئة واأللفاظ الفاحشة.

 
 
ناس بعقيدة وجوب تقليد غير لى التوبة ولترك خداع الإأدعو صادق الشيرازي  :وأيضا

املعصوم التي عجز عن تقديم دليل عليها فال توجد عنده آية محكمة الداللة وال رواية 

وقد ناقش الفقهاء  ،قطعية الصدور محكمة الداللة على عقيدة وجوب تقليد غير املعصوم

لى ما إوا نها ال تصلح كدليل ولهذا لجأأهم هذه اليات والروايات وبينوا نفسأصوليون األ 

وقد نقضته عليهم بأنهم ظانون  ،لى العالمإلعقلي أو وجوب رجوع الجاهل يسمونه بالدليل ا

 
 
 وليس ظنا

 
وقد قال بعضهم ومنهم صادق الشيرازي بأن  .فالعالم هنا هو الذي يقدم يقينا

نه بطرحه لهذا األمر كدليل قد فضح جهله أقلي هو الرجوع للمتخصص وقد بينت دليله الع

ن أنه ال يفقه ما يقول فهو من جهة يقول بوجوب تقليد غير املعصوم أو الفقيه ومن وتبي

جهة أخرى يقدم دليله الذي في أحسن أحواله يدل على الجواز فقط وليس الوجوب 

 ل ،فالرجوع للمتخصص ليس بواجب
 
ن أردهم الذي لن يأتي ألنهم يعلمون وما زلت منتظرا

 .قدمتها ولم تبَق لها باقية التي عقيدتهم انتهت بعد النقوضات
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Ahmed Alhasan 10/ احمد الحسن October, 2013:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .ن تكونوا بخير وعافيةأأسأل هللا 

 .طيبة ملرتادي هذه الصفحة املباركة تحية

 .يرانإحبة املؤمنين في كل مدن لى األ إ تحية طيبة مباركة

عانكم هللا على أيران، إجل فكرهم وعقيدتهم في كل مدن ين أل حبة املعتقلالسالم على األ 

مة ن شاء هللا األ إ نتمأ عليكم فاشكروا هللا على فضله، ذى في ذات هللا، ولكنها من نعم هللااأل 

ذات هللا، كم  ذى واملشقة فيزمان فاصبروا ورابطوا وتحملوا األ خر الآن تثمر في أاملوعودة 

 أ ن وجدواأسيسجنون منكم بعد 
 
  نفسهم عاجزين عن مواجهتكم عقائديا

 
وهل  ؟! وفكريا

نه وعد هللا سبحا ،لهآعبد هللا صلوات هللا عليه وعلى  يمكنهم أن ُيكذبوا وعد محمد بن

 داعي الأوتعالى؟! ما 
ُ

 على الحق وكنت
ُ

حق في هذا الزمان وكنت املهدي جهلهم، فوهللا لو كنت

طفاء إفإنهم لن يتمكنوا من  (صلى هللا عليه وآله)ول املذكور في وصية رسول هللا محمد األ 

يران اليوم إاملؤمنين بدعوة الحق، لألسف في  نور هللا مهما فعلوا ومهما سجنوا ومهما عذبوا

هم وقبلهم فعلوا هذا جل عقيدتهم وفكر بالدعوة املهدوية املباركة فقط أل يسجنون املؤمنين 

وهم يقيمون صالة  ؤمنين أو مهاجمة املؤمنيننصحهم بالتعقل فاعتقال املأنا أفي العراق، 

ليه فهم إيصبون  يران لن يحقق لهم ماإو غيرها من مدن أو تبريز أو طهران أالجمعة في يزد 

 أنا ألف، أيسجنون مئة فيؤمن يسجنون عشرة فيؤمن مئة و 
 
كانوا عقالء ولو  عطيهم حال

 حمد الحأذاهم عن املؤمنين فلو كان أفليكفوا  :لقبلوه مني
 
فستنتهي دعوته دونما  سن مبطال

 أأما لو كان  ،عناء
 
تد فلن تنتهي دعوته مهما فعلوا وسيجدونها تش حمد الحسن محقا

 ﴿فواههم بأوتتوهج كلما حاولوا إطفاءها 
َّ
ُه ِإال

 
َبى الل

ْ
َواِهِهْم َوَيأ

ْ
ف

َ
ِه ِبأ

 
وَر الل

ُ
 ن

ْ
وا

ُ
ِفؤ

ْ
ن ُيط

َ
 أ

َ
ُيِريُدون

وَرهُ 
ُ
ن ُيِتمَّ ن

َ
 .[32التوبة: ] ﴾أ

طوبى  ،يرانإلسالم على املؤمنات الطاهرات في وا ،يرانإحبة املؤمنين في السالم على األ 

 
 
قد ذكركم وذكر فضلكم قبل  (صلى هللا عليه وآله)ن رسول هللا محمد ألكم  لكم وهنيئا

  ،لف عامأكثر من أ
 
 أنا أعلى، نكم ذكرتم في املأل األ ألكم  هنيئا

 
نكم شعب طاهر أ عرف جيدا

تحتاجون كلمة  نتم الأو  ،يخضع للطغاة نكم طود شامخ الأعرف أو  بة الحجر وصلب كصال 
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بها وجه هللا سبحانه وتعالى وأن ردت أو لتشجيعكم ولكنها وهللا كلمة أمني ملواساتكم 

 أ
 
 شارككم ما تتعرضون له من تنكيل وأذى فقط ألنكم آمنتم بالدعوة املهدوية املباركة، هنيئا

لم هللا من ينصره وهللا الجنة وطريق هللا سبحانه التي حفت باملكاره ليعحبة فإنها يها األ ألكم 

َك ﴿ن كانت الطريق موحشة ومحفوفة باملكاره طوبى لكم وحسن مآب إورسله بالغيب و 
ْ
ِتل

 
ُ
َعاِقَبة

ْ
 َوال

 
َسادا

َ
 ف

َ
ْرِض َوال

َ ْ
 ِفي األ

 
ا و 

ُ
 ُعل

َ
 ُيِريُدون

َ
ِذيَن ال

َّ
َها ِلل

ُ
ْجَعل

َ
 ن

ُ
ِخَرة

ْ
اُر ال   الدَّ

َ
ِقين

َّ
ُمت

ْ
 القصص:] ﴾ِلل

83]. 

 انون.ستنتصرون ويخسر السج  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 خادمكم

 حمد الحسنأ

** ** ** 

Ahmed Alhasan 4/ احمد الحسن November, 2013: 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .ن تكونوا بخير وعافيةأأسأل هللا 

  .عمالكمأجوركم وتقبل هللا أ عظم هللا

يام العظيمة أيام الحسين الخالدة التي بيات في هذه األ أردت أن أشارككم بنقل هذه األ 

 لهي.ت وفضحت االنقالب على التنصيب اإلعر  

يك 
َ
ِ فــــــــــــــــي ســـــــــــــــــاَحت

 ســـــــــــــــــالم  علــــــــــــــــى الُحــــــــــــــــر 

 ســــــــــــــــــــــــالم  عليـــــــــــــــــــــــِه بـَ جــــــــــــــــــــــــِم الَعـــــــــــــــــــــــذاب

ــــــــــــــــــــــــــب  علـيــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــالم  عليـــــــــــــــــــــــــِه..
ْ
 وَعـت

 ، وفــــــــــــي
َ

كيـــــــــــف
َ
  ف

َ
ِجمــــــــــــت

ُ
 ألــــــــــــِف َســـــــــــــيف  ل

 كيـــــــــف، وفـــــــــي ألـــــــــِف ســـــــــيف؟ 
َ

 وأحَجمـــــــــت

 وَمـقـَحــــــــــــــــــــِمِه َجــــــــــــــــــــلَّ مـــــــــــــــــــن َمقَحــــــــــــــــــــِم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــِم  ـَه
ْ

ِقـــــــــــــــــــــــــــــــــِه األش ـَمز 
َ
 وَحجـــــــــــــــــــــــــــــــــِم ت

غــــــــــــــــــَرِم 
ُ
غوِف بـــــــــــــــــــِه امل

َّ
ـــــــــــــــــــَب الشـــــــــــــــــــ

ْ
 َعـت

لَجِم ؟! وُعــــــــــــــ
ُ
 ـمَرَك يــــــــــــــا ُحـــــــــــــــر  لـــــــــــــــم تـــــــــــــــ

حجــــــــــــــِِم 
ُ
 َوحــــــــــــــدَي لــــــــــــــم أ

ُ
 ولـــــــــــــو كنــــــــــــــت
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ــــــــــــــــــــــــد و ر 
َ
م إلـــــــــــــــــــــــى أن ت

ُ
 ولـــــــــــــــــــــــم أنتظْرهــــــــــــــــــــــــ

 حــــــــــــــــــــدوَد العــــــــــــــــــــراق
ُ

ـــــــــــــــــــــَزعت
َ
 انت

ُ
كنـــــــــــــــــــــت

َ
 ل

راب
 
 هــــــــــــــــــــــــــــذا التــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 تـــــــــــــــــــــــــــاريخ

ُ
رت يَّ

َ
غــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ل

 

 علـيـــــــــــــــــــــــَك دوائـُرُهـــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــــــي

مي
َ
ُهــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــ

َ
 ولــــــــــــــــــــو أنَّ أرسـانـ

لــــــــــــــــَجِم !
ُ
 فمـــــــــــــــا نــــــــــــــــاَل منــــــــــــــــُه َبــــــــــــــــنو مـ

 

 .ستاذ عبد الرزاق عبد الواحدعر العراقي: األ بيات للشااأل 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 13/ احمد الحسن November, 2013: 

 

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 3/ احمد الحسن December, 2013: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 

 .ن تكونوا بخير وعافيةأأسأل هللا 

 .تحية طيبة ملرتادي هذه الصفحة املباركة

ن هناك أو  "لحادوهم اإل"حبة في العراق حول مسألة سعر كتاب حد األ أكلمني اليوم 

 مبلغ
 
 مضاف ا

 
ل املهتمين بشراء الكتاب، وألن املوضوع عام ويخص ك .على سعر التكلفة ا

 ضع هذا التوضيح هنا:أن أأحببت 

ذا املبلغ املضاف مخصص لكفالة هناك مبلغ مضاف على كلفة طباعة الكتاب، وه

 األ 
 
ية ويذهب ضحيتها جرامإاملناطق التي تحصل فيها تفجيرات في بغداد و  يتام وخصوصا

 أهذه الصفحة يرون  و ذا كان مرتادإف طفال بدون كفيل.ء ويبقى األ باال 
 
املبلغ ضافة هذا إ ن

 سيكون هناك حل مناسبن شاء هللا إرائهم هنا، وسأطلع عليها و آبداء إغير مقبول فيمكنهم 

 للجميع.

** ** ** 

Ahmed Alhasan احمد الحسن/  السويد -اربعين الحسين ص /26 December, 2013: 

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس

 .ن تكونوا بخير وعافيةأأسأل هللا 

ن يوفق أ نسأل هللا ،وصلتم للناس راية البيعة هللأنكم أجزاكم هللا خير جزاء املحسنين 

 من شاء منهم لقبولها.
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** ** ** 
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Ahmed Alhasan احمد الحسن / 26/ العراق -اربعين الحسين ص December, 2013: 

 .نكم توصلون الحق للناسأم هللا خير جزاء املحسنين جزاك

 

** ** ** 

Ahmed Alhasan احمد الحسن /  26/ العراق -اربعين االمام الحسين ص December, 2013: 

 .نكم توصلون الحق للناسأجزاكم هللا خير جزاء املحسنين 

 

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 31/ احمد الحسن December, 2013: 

  عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

نسان الطاهر اإل (صلى هللا عليه وآلهجوركم بذكرى شهادة الرسول محمد أعظم هللا 

 على عند هللا سبحانه لطهارة نفسه.سمى واأل الذي استحق املقام األ 

تتعرض للطعن  (صلى هللا عليه وآله)يام نجد رسالة الرسول محمد في هذه األ 

ومحور الطعن يدور حول اللغة  ،سبحانه هلل –بالخصوص  رآنوالق –والتشكيك بنسبتها 

موافق  غير  أو واإلعرابمخالف لقواعد النحو  أو ن القرآن ركيك في عباراته أو العربية 

القيس في  أمرئ كقول  ن هناك كالم وشعر عربي ابلغ منه بكثير،أو  ،للبالغة في بعض املوارد

 معلقته:

ــبِ 
ْ
ــر   ُمــق

َ
ــر   ِمــف

َ
 ِمــك

 
ـْيُل ِمْن َعِل ...  ــل  ُمــْدِبــر  َمــعــا ُه السَّ

َّ
ر  َحط

ْ
ـُمْوِد َصـخ

ْ
ــُجل

َ
 ك

 ..... الخ

طلعوني على فديو لشخص معمم أحفظهم هللا و  األنصار كان قد زارني بعض  أيامقبل 

 أسلوبه نإوالحقيقة  ،هللا إلىشيعي اسمه: السيد احمد القبانجي وهو يطعن بنسبة القرآن 

من يمثلها في الفضائيات  أو الوهابيين واملرجعيات الشيعية  أسلوبيختلف عن  طعن الفي ال

يسمى بمخالفة قواعد نحوية  في الطعن بهذه الدعوة املباركة من خالل خدعة وأكذوبة ما

هات شابه من تر  وما "ضيزى "وبالغية للغة العربية كالطعن بقراءة احمد الحسن لكلمة 

وقد  .غير فصيح أو يعرف العربية  ولون لهم بأن احمد الحسن اليخدعون بها املجهلين ويق

وبعض املؤمنين يحمل  ،كشف املؤمنون جهل هؤالء حتى بقواعد اللغة العربية االستقرائية

في الجامعات العراقية والحمد هلل قد بينوا جهل  وأساتذةشهادات عليا في اللغة العربية 

لعربية وحتى بوجود قراءات سبعة مختلفة للقرآن هؤالء حتى بالقواعد االستقرائية للغة ا

نها أاء ذكر وجودها في روايات كثيرة و وقد ج (السالم معليه)وبوجود قراءة ألهل البيت 

 الخ. تختلف عن القراءات السبعة املشهورة ....

من دفعوه للطعن  أو النوبة للرد فنحن ننتظر رد هؤالء الوهابيين واملراجع ) جاءتهمن فال 

طرحه  الرد التفصيلي على كل ما وأكرر مخالفة العربية( التفصيلي  أساسالحق على  بدعوة
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ك طعونات املسيحيين على احمد القبانجي من طعونات على عربية وفصاحة القرآن وكذل

 أنالرد يجب  أنحاجة لبيان  وربما ال ،نه مخالف للعربية وغير بليغ وركيك العبارةأالقرآن ب

 الطعونات و  بأخذيكون 
 
  الرد عليها واحدا

 
وليس كما يفعل بعض اململوئين بالبالهة  واحدا

فاملطلوب  ،الخ ..بلغ كالمأالقرآن  إنحد ويقول أة من القرآن لم يطعن بها عندما يأخذ عبار 

يؤخر في رد  يقدم وال ن هذا البليغة أل  أو بعض عبارات القرآن فصيحة  أن إثباتليس 

ل املطلوب هو الرد على الطعونات التي طرحها ب ،على غيرها من العبارات اإلشكال

بالتعرض لطعنه والرد عليه برد  أياملسيحيون والسيد احمد القبانجي وغيرهم بالتفصيل 

 ونحن ننتظر ردهم. ،علمي

نهم دجالون ويكيلون أتبين  إشكاالتهمردوا بنفس الطريقة التي رددنا بها  إننهم أنبه أو 

هم يعتقدون  بإشكاالتن علينا وعلى دعوة الحق يشكلون بمكيالين في الدين فعندما يشكلو 

 كثر.أيدة وهي خداع الناس وتجهيلهم ال يشكلون بها لعلة وح إنمانهم أغير ذات قيمة و  أنها

 
 
نهم يعتبرون قواعد اللغة العربية ردهم واجب وحتمي عليهم أل أن وأكرر ذكر أ :وأخيرا

من قبل املعصوم فما بالك باهلل سبحانه  يجوز مخالفتها االستقرائية مقدسة ومعصومة وال

نه ليس من عند أبالقرآن وحكموا ب إيمانهمنهم نقضوا أالتالي فتركهم للرد الرسمي يعني وب

  .بأيديهم إسالمهمهللا وبالتالي نقضوا 

الوهابيين وبعض مراجع الشيعة أو من دفعوه من معممي  إشكاالتفديو يبين  وهذا –

 إنعلى قراءة احمد الحسن للقرآن وقولهم  اإلعالمها من وسائل الجهل في الفضائيات وغير 

يجيد العربية ورد بعض املؤمنين بدعوة الحق عليهم وبيان جهلهم حتى  احمد الحسن ال

 بقواعد اللغة والقراءات السبعة للقرآن: 

http://www.youtube.com/watch?v=qC9TSRFuk0Q 

 وهذا فديو ألحمد القبانجي وهو يطعن في فصاحة القرآن وفي عربيته: –

http://www.youtube.com/watch?v=ry5lwfeDqgI 

 وهذا فديو آخر ألحمد القبانجي  –
 
 : أيضا

http://www.youtube.com/watch?v=Kk_KS1KrPWA 

http://www.youtube.com/watch?v=qC9TSRFuk0Q
http://www.youtube.com/watch?v=ry5lwfeDqgI
http://www.youtube.com/watch?v=Kk_KS1KrPWA
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قدم عادة  وهناك طعونات كثيرة جدا

ُ
في مخالفة القرآن للنحو والبالغة والفصاحة ت

استحقاقهما النحوي  أنوهذا مثال منها ففي اليتين مرة تجد الصابئين ومرة الصابئون مع 

 ية:واحد بحسب قواعد اللغة العرب

َيْوِم الِخِر َوَعِمَل ﴿
ْ
ِه َوال

َّ
 َمْن آَمَن ِبالل

َ
اِبِئين َصاَرى َوالصَّ

َّ
 َوالن

ْ
ِذيَن َهاُدوا

َّ
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ْ
وا

ُ
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َّ
 ِإنَّ ال

... 
َ
ون

ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
ْيِهْم َوال

َ
 َعل

 
ْوف

َ
 خ

َ
ِهْم َوال ِ

ْجُرُهْم ِعنَد َرب 
َ
ُهْم أ

َ
ل
َ
 ف

 
 [.62 البقرة:] ﴾َصاِلحا

ِذي﴿
َّ
َيْوِم الِخِر وَعِمَل ِإنَّ ال

ْ
ِه َوال

 
َصاَرى َمْن آَمَن ِبالل

َّ
 َوالن

َ
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ُ
اِبؤ  َوالصَّ

ْ
ِذيَن َهاُدوا

َّ
 َوال

ْ
وا

ُ
َن آَمن

... 
َ
ون

ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
ْيِهْم َوال

َ
 َعل
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َ
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َ
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 ف

 
 [.69املائدة: ] ﴾َصاِلحا

غيرهم من يطرحه املسيحيون و  مذهبنا في الرد على احمد القبانجي وما أنختم ببيان أو 

  إلىاملشككين في القرآن وصحة نسبته 
 
  أو  هللا من خالل الطعن فيه نحويا

 
مخالفته  أو  بالغيا

 
 
نعتقد بقدسية اللغة  فنحن ال ،شخص في كتبي أييجده  أنيمكن  لقواعد العربية عموما

خضعت لقانون التطور الكوني العام وصحة هذا االعتقاد تتبع لصحة  أنهاونحن نعتقد 

وبالتفصيل صحتها وتفاهة ردود  "اإللحادوهم "ظرية التطور وقد بينت في كتاب ن إثبات

وبهذا يكون من السذاجة االعتقاد بأن هناك قواعد معصومة  ،الجهلة الذين ردوا عليها

أو حيوانية  إنسانيةلغة  أييخص اللغة العربية بل  وكالمي هذا ال ،وثابتة للغة يجب اتباعها

 
 
 . عموما

  النقد ثبت  األمر  ذا كان هذاإو 
 
بين  (عليه السالم)صحيحة فإن الصادق  وبأدلة علميا

غيرها  أو معصومة للغة العربية  أو قاد بوجود قواعد ثابتة لف عام تفاهة االعت  أكثر من أقبل 

 من اللغات: 

 قلت: نوح! (عليه السالم)قرأ أبو عبد هللا )عن محمد بن مسلم قال: 
 
: ولقد نادانا نوحا

مستدرك ]جعلت فداك لو نظرت في هذا أعني العربية، فقال: دعني من سهككم( ثم قلت: 

 .[278ص  4ج :الوسائل

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 13/ احمد الحسن January, 2014: 

 (1) عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/61832

6378215029/?type=3&theater 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 19/ احمد الحسن January, 2014: 

صلى هللا )ول محمد السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. مبارك لكم ذكرى والدة الرس

يعيدها عليكم بخير  أنوأسأل هللا  (صلوات هللا عليه)وولده جعفر الصادق  (عليه وآله

 .والدنيا الخرة

** ** ** 

Ahmed Alhasan 20/ احمد الحسن January, 2014: 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .على هللا مقامهماأ أخويكمبشهادة  أجوركمعظم هللا 

جر أجر والدكم الطيب و أو  أجركمعظم هللا  :لعزيز الشيخ محمد الحريشاوي ا الطاهر 

  أنالعائلة الكريمة وأسأل هللا 
 
 ،يفرغ عليكم صبرا

خي الغالي الشيخ محمد أحبيبي وصديقي و  األيامني لست معك في هذه أيزيد حزني 

 الحريشاوي حفظكم هللا من كل سوء.

                                                           
 المشاركة كانت عبارة عن تسجيل صوتي هذا نصه:  .1

بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً ] 
لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته هذه الصفحة فتحت للتواصل مع األحبة المؤمنين ومع المجتمع اإلنساني بشكل عام ا

وبفضل هللا هي تؤدي غرضها اآلن ولكي تؤدي غرضها بالشكل األكمل ولقطع الطريق على شياطين اإلنس والجن 
ي لكم ونشرته فيها وأرجو من األحبة أن يكونوا الذين يحاولون التشكيك بنسبتها إلى صاحبها قمت بتسجيل سالم

مطمئنين تماماً أني من يكتب هنا دائماً إن شاء هللا فالصفحة والحمد هلل مؤّمنة وعصية على االختراق إال ما شاء هللا 
لحين سبحانه وتعالى والحمد هلل رب العالمين اسأل هللا أن يرحمنا جميعاً برحمته الواسعة هو وليي وهو يتولى الصا

 [. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/618326378215029/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/618326378215029/?type=3&theater
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صدام فمثله  أذاقنامما  مر  أ وأذاقونان صدام م أسوأهؤالء القتلة كانوا لنا  إنوهللا 

  أنوبني العباس، أسأل هللا  أميةومثلهم كمثل بني 
 
 أيامهمبتعجيل زوال  يجعل آالمنا سببا

ينضبطون بقانون  فوهللا هم عصب من املجرمين والسراق ال ،وخالص العراق من شرهم

 .ن كانوا هم واضعيهإحتى و 

عصابة  بإنشاء أوالشعب  أموالمنهم بسرقة  كل يوم نسمع ونقرأ فضيحة لشرذمة

وظيفة لهم إال نشر ثقافة القتل والسرقة واالنتقام والكره والطائفية على طول  اغتياالت، ال

 
 
  العراق وعرضه ليال

 
 يحسنون غير القتل والسرقة واالنتقام كسلفهم صدام. فهم ال ،ونهارا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 20/ احمد الحسن January, 2014: 

 .جزاكم هللا خير جزاء املحسنين :(1) الشاعر والقارئ 

http://www.youtube.com/watch?v=oIZTsr0UkyE 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 5/ احمد الحسن February, 2014: 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

توصلون  أنكمحفظكم هللا وجزاكم هللا خير جزاء املحسنين  :ؤمنات في مصراملؤمنين وامل

 .(2) الحق للناس

https://www.youtube.com/watch?v=Ui3iJlQphyM 

** ** ** 

 

                                                           
 اشي.مسلم الجيّ  :وأداء المنشد ،أحمد الخليجي :رعاكلمات الشمن "بكيناكم" المشاركة تضمنت قصيدة . 1
"شركة نجمة مقطع فيديو يوثق مجريات اليوم التاسع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ومشاركة المشاركة تضمنت  .2

 " فيه.اإللحادكتاب "وهم ر والتوزيع" بالصباح للطباعة والنش

http://www.youtube.com/watch?v=oIZTsr0UkyE
https://www.youtube.com/watch?v=Ui3iJlQphyM
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Ahmed Alhasan 9/ احمد الحسن February, 2014:  

 ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

  أنأسأل هللا 
 
 .بخير وعافية تكونوا جميعا

  وجدت
 
   ضع هنا السؤال وجوابه:أو  ،أجبتهعلى الصفحة وقد  سؤاال

 :Ya Howa Ya Howa كتبت:

 ألسالم عليكم يا أهل بيت ألنبوة وألرحمة ومعدن ألعلم وموضع ألرسالة

لك هذه أالسئلة وهم يريدون أ
 
سا
 
 لجوأب منك شخصياموالي طلبوأ مني أن أ

 سيدي 

هل "ألهسكي" تعتبر غير نجسه؟ حيث يقال أنها نتيجة تزأوج ألكلب وألذئب ..  -
 فإذأ ثبت صحة ذلك ... فهل تصير غير نجسه؟

هل يجوز أللعب مع ألكالب؟ وأقنائها وتربيتها بهذأ ألهدف )أي أللعب( مع مرأعاة  -
 عدم أدخالها للمنزل؟ 

ب هل كما يطهرون أالناء ألذي ولغ به ألكلب أم كيف يتطهر من المس ألكال -
 ألغسيل ألعادي يك في أي كما يتطهر من أي نجاسه أخرى؟

 جزأك هللا خير ألجزأء.

 ج/ بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

ينت في دجنت منه، ولكني ب أو منه  أتتالذي  األصلالكالب كلها نجسة بغض النظر عن 

لحاقه بالكالب والحكم إالصفات تؤثر في تصنيف الحيوان وتسميته وبالتالي  أن "الشرائع"

  مأبالنجاسة 
 
 ،ال شرعا
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النجاسة  أحكاميلحق بالكالب من جهة  بالخصوص فال "الهسكي"وبالنسبة لحيوان 

مام االهت أو التنقل وجر الزالجات على الثلج  :ويمكن تربيته وتكثيره وبيعه لغرض مثل

يعتبر نجس وحكمه كحكم الذئب من جهة  وتسليتهم كما يفعل بعض الشعوب وال باألطفال

من  التأكدنه يجب أ، ويجب االنتباه األخرى نجاسة العين فهو ليس نجس العين كالكالب 

  إلىنقي  "هسكي"كون الحيوان هو 
 
منه من خالل  التأكد، وهذا يمكن درجة معتبرة شرعا

من خالل املربي الذي  أو ذئب بدل النباح ومن شكل الذيل والفرو كون الحيوان يعوي كال

 يمكن االعتماد على خبرته وشهادته.

  أما
 
لغرض عقالني مثل  إال يجوز  )غير حيوان الهسكي( فال مسألة اقتناء الكلب عموما

 إرشاد أومخدرات  أو وجود متفجرات  إلىالتنبيه  أو الدار  أصحابالحراسة والتنبيه كتنبيه 

منطقية وعقالنية وليس اللعب  أغراضشابه من  ما أو وحراستها  األغنامرعي  أو  عمىاأل 

 
 
مانع من اللعب معه،  التي ذكرتها فال كاألمثلةلغرض عقالني  واللهو فقط، واذا اقتنى كلبا

 كما يمكن 
 
وليس عليه  أعالهاملذكورة  لألغراضبيعها  ألجلتربية الكالب وتكثيرها  أيضا

نوع الكالب التي يقوم بتربيتها  أنيكفي  وإنماعرفة غرضه من شراء الكلب سؤال املشتري وم

 .أمثلتهاوتكثيرها وبيعها تصلح لألغراض العقالنية التي ذكرت بعض 

 إ
 
  ذا المس بيد جافة كلبا

 
جود المسه بو  إنفقط تتنجس  وإنماتتنجس يده  فال جافا

 أو موضع من ثيابه  أي أويده  ذا تنجستإو  ،لآلخرحدهما أرطوبة مسرية )ماء( تنتقل من 

الشراب من ولغ  أو الطعام  أناءجسمه من الكلب فيكفي تطهيره باملاء فقط وليس كما يطهر 

 .الكلب

 إو السيارة ولكن أالكلب للبيت  إدخالويجوز 
 
برطوبة مسرية يتنجس ذلك  ن المس شيئا

 
 
  املوضع ويعتبر متنجسا

 
 ينجس غيره. ولكنه ال يحتاج تطهيرا

* ** *** 
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Ahmed Alhasan 14/ احمد الحسن February, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أأسأل هللا 
 
 .بخير وعافية ن تكونوا جميعا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

السيد  :شرف ويديره كل منجد مكتب رسمي يمثلني في النجف األ هللا سبحانه يو  بفضل

ن شاء هللا يصدرون إوهم  ،سيني والشيخ ناظم العقيليلححسن الحمامي والسيد واثق ا

جوبة حول أوصله لهم من أو بما أدلة الشرعية التي بينتها افق األ البيانات الرسمية بما يو 

شراف املباشر على عمل هذا املكتب قوم باإل أن شاء هللا إو  ،هم فلدي اتصال بهماستفسارات

 املبارك.

 حمد الحسنأ

  هـ ق 1435/ ربيع الثاني/  13

** ** ** 

Ahmed Alhasan 16/ احمد الحسن February, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 طيبة مباركة ملرتادي هذه الصفحة املباركة تحية

 Abdullah Hashem كتب:

 بسم هللا ألرحمن ألرحيم 

ئمة وألمهديين وسلم تسليما ك ثيرأ 
 
ل محمد أال

 
 أللهم صل علي محمد وأ

 ي أحمد ألحسن سيدي وموال

لك 
 
سا
 
ن أ

 
 لدي سؤأل من شخص طلب مني أ

 يقول: 
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شعر إني أنثيأ

 
حس إني في جسد ليس نا كنت منذ طفولتي أ

 
كد من ذلك وأ

 
، بل متا

 بجسدي 

ن كان فتوى ألخميني صحيح شرعا بالنسبة إلي عمليات تحويل 
 
عرف أ

 
ن أ

 
أريد أ

 ألجنس 

فضل لي 
 
نا بالعملية وهل هذأ أال

 
قوم أ

 
ن أ

 
ستطيع محاربة وهل يجوز أ

 
ني فعال ال أ

 
ال

حساس إني أنثي 
 
 هذأ أال

رسال هذأ 
 
علما إني من ألمؤمنين بالدعوة ألمباركة وإني طلبت من عبدهللا هاشم أ

ن كان ألعملية ال يجوز، هل يوجد 
 
لك بنفسي وأ

 
سا
 
ن أ

 
ني محرج أ

 
ألجوأب إليك ال

حب ألرجال 
 
 عمل يصلح نفسي و يجعلني ذكرأ سويا ال أ

 د.ي

 الرحمن الرحيم ج/ بسم هللا

 .والحمد هلل

تناسلية مكتملة  أعضاءيحدد الجنس هو حالة الجسد وكونه يحمل  ما اإلنسانفي 

كانت  إنيجوز تبديل جنسه وكذا  التناسلية ذكرية فهو ذكر وال األعضاءالنمو فإن كانت 

 األعضاءكانت  إنأما  ،تبدل جنسها أنوليس لها  أنثىفهي  أنثويةالتناسلية  األعضاء

يختار  أنشابه من تشوهات خلقية فله  ما أو لديه خليط  أو التناسلية غير مكتملة النمو 

عملية جراحية تشخصه كذكر أو كأنثى، هذا هو الجواب فيما يخص الجانب  وإجراءالجنس 

 الشرعي.

 األمر وهو ذكر أو العكس، فهذا  أنثىبأنه يحمل بداخله  إحساسلديه  اإلنسانكون  أما

من التطور على  متأخرةتشخيص الجنس جاء في مرحلة  أنمن معرفة  نفهمه أنيمكن 

الحياة لم تبدأ بالتكاثر الجنس ي بل البداية كانت بالتكاثر الالجنس ي ثم  إنحيث  األرضكوكب 

 أعضاءلديه  أيكون الحيوان ثنائي الجنس  :منها ،جاء التكاثر الجنس ي وله عدة توجهات

حيث تكون السمكة في بعض  األسماكتمارسه بعض  ما: اومنه ،أنثوية وأخرى تناسلية ذكرية 

 
 
 إلىيتحول  أخرى التناسلية ويقوم بالتلقيح ثم في مرحلة  األعضاءمكتمل  مراحل حياتها ذكرا

هناك ذكر  إن أيالحالة التي نحن عليها  :ومنها ،التناسلية تضع البيض األعضاءمكتملة  أنثى
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وفي هذه الحالة فالجنين يحمل  ،ياتهممنفصلين ومحددي الجنس طيلة فترة ح وأنثى

هو  أخرى تناسلية معينة دون  أعضاءيحدد نمو  وما أنثىاالستعداد ليكون ذكرا أو 

لنقل استعداد  أو وذكر،  أنثىفي داخل كل جسد،  أنكروموسومات الجنس وهذا يعني 

ية حدهما هيمن عند تنفيذ الخريطة الجينأ أنالذي حصل هو  وإنماذكر  أو  أنثىليكون 

 
 
  األمر وهذا  ،أنثى أو الخاصة بهذا الجسم فاصبح ذكرا

 
في بعض الحاالت  يكون واضحا

حيث  األندروجينالخلل في الكروموسومات كما هو الحال في متالزمة حساسية  أو املرضية 

وقد ذكرت هذا  ،في الجسم ةذكرية مدفون أعضاءلديها  أنثى األحيانتكون الحالة في بعض 

 ".اإللحادم وه"في كتاب  األمر 

أو  األندروجين)هناك طفرة جينية تؤثر في مستقبالت  :وهذا نص يبين لك هذه املسألة

(، وهذه الطفرة ت جم أثر الجين xy46كما تسمى متالزمة هرمون التذكير لدى الجنين )

الجنس ي الذكري، وبهذا يتكون جهاز تناسلي أنثوي وبحسب نوع الطفرة ومدى أثرها في 

تكون حالة املصاب بهذه املتالزمة، فقد يكون بأعضاء ذكرية وأنثوية  روجيناألندمستقبالت 

 تكون هناك مظاهر أنثوية. وإذا عانى الجنين 
 
غير مكتملة وقد يكتفي بأحدهما، ولكن عموما

مكتملة فإنه يكون  األندروجين( من متالزمة حساسية xy46الذي يحمل جينات ذكرية أي )

، وحت
 
 دون فحص دقيق عادة، فيكون أنثى من الخارج تماما

 
ى يصعب تشخيص الحالة مبكرا

لدى الجنين أعضاء أنثوية ظاهرية فهو أنثى عادة ولكنها بدون رحم ومبايض أي أنها أنثى 

 لديها جهاز تناسلي ذكري ضامر مدفون في البطن(
 
 .بجهاز تناسلي أنثوي غير مكتمل، وأيضا

تحمل  أنثىميتة وكل  أنثىمل في داخله كل ذكر يح أننفهم  أنتقدم يمكن  أي بحسب ما

 
 
  في داخلها ذكرا

 
هذا الباطن الجسماني املندثر في مرحلة  إحياءيفعله الشاذون هو  وما ،ميتا

 أالنفس ي مع  باإليحاءالنمو الجنيني 
 
  نه فعليا

 
ثر حقيقي وفعلي على أ أيليس له  وعمليا

لتتقمص دور  األنثىتضطر  أو  األنثىيضطر الذكر ليتقمص دور  أنالجسد معتد به ويمكن 

تفعله بنسبة  األخرى بل الحيوانات  األمر يفعل هذا  اإلنساننه ليس فقط إوالحقيقة  ،الذكر

 أنبينت فيما تقدم، وبهذا البيان يتضح  قل بقليل والسبب هو ماأ أوكثر أباملئة وربما  10

 الشذوذ الجنس ي ليس 
 
  أمرا

 
سه بل هو حالة شذوذ تمار  األخرى الحيوانات  أنملجرد  طبيعيا

ووضع قوانين تمنع هذا الشذوذ وتحد  ،وخروج عن الطبيعة املهيمنة على جسد الكائن الحي

كون الشذوذ  أيالطبيعي وليس العكس ولكن لألسف استخدمت هذه الحجة  األمر منه هو 
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في بريطانيا  بعض السياسيين إلقناعالجنس ي صفة موجودة وشائعة في اململكة الحيوانية 

 التطوري لتمرير قوانين زواج املثليين. األحياءغلبهم علم أنسا الذين يجهل وفر 

وبقية الحيوانات التي يختص جسمها بجهاز تناسلي واحد فقط  أننافالحقيقة العلمية 

 
 
 ممارسة الشذوذ ال األفرادومحاولة بعض  مكتمل النمو طيلة حياتها متخصصين جنسيا

 يجعل الشذوذ 
 
  أمرا

 
 ،الة خروج عن الطبيعة الجسمية والفسيولوجيةبل هو ح طبيعيا

 
 
كبح هذا الشذوذ بسهولة ولهذا فالصحيح  كاإلنسانالعاقل  ويمكن للكائن الحي وخصوصا

 األياموضع قوانين تكبح الشذوذ وتساعد على كبح الشذوذ وليس العكس كما يحصل هذه 

 الدول لزواج املثليين. بإقرار  األخبارلألسف الشديد حيث تتوالى 

الشذوذ الجنس ي فإذا كان هناك  إلىفالعالج بيد كل شخص يجد نفسه يميل  ،إذن

في داخله  أنفهو يعلم  إحياءها إلىميتة ويدفعه  أنثىفي داخله  إنشيطاني يقول له  إيحاء

 
 
  ذكرا

 
  حيا

 
 إنوقلنا  األمر ، فلو مثلنا لألنثىبالنسبة  األمر تناسلية مكتملة وكذا  بأعضاء بارزا

فيها تسعين  إنسانية أنثىوكذا كل  أنثىفيه تسعين باملئة ذكر وعشرة باملئة  انيإنسكل ذكر 

 ألنهاالصفات والرغبات الذكرية تهيمن على الذكر  أنوعشرة باملئة ذكر فالطبيعي  أنثىباملئة 

تهيمن عليها الصفات  أنفالبد  لألنثىبالنسبة  األمر في تركيبته الجسمانية وكذا  األكبر النسبة 

العكس حالة  أو  أنثى إلىفجعل العشرة باملئة تهيمن على الجسد فتحوله من ذكر  ،ويةاألنث

عبارة عن خروج  ألنهاقادر على كبحها والهيمنة عليها  اإلنسان أنشاذة ومنحرفة واملفروض 

خادعة يمكن مجابهتها وكبحها  إيحاءاتعن الطبيعة الجسمية املهيمنة على الجسد بسبب 

 الجنسية املهيمنة على الجسد،في مواجهة الحقيقة 

تكون هناك حاالت مرضية تؤثر على الجسد كنقص أو زيادة  أننه من املمكن أويبقى 

وهذه الحاالت املرضية يمكن معالجتها  ،بعض الهرمونات أو غيرها من الحاالت املرضية إفراز 

 بمراجعة الطبيب املختص.

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 17/ احمد الحسن February, 2014: 

 (1) عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/63413

1716634495/?type=3&theater 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 22/ احمد الحسن February, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

شاء  إنفي هذه الصفحة للفائدة  "اإللحادوهم "سأقوم بنشر بعض املواضيع من كتاب 

 .هللا

 فريدمان:  نماذج

ر استاتيكي، وقد كان اينشتاين يحاول تفادي هذه املسألة النسبية العامة تتنبأ بكون غي

عندما أدخل الثابت الكوني ملعادلته، فاينشتاين وكثير من علماء الفيزياء في ذلك الوقت 

كانوا يعتقدون أن الكون استاتيكي وثابت، وكون استاتيكي ثابت البد أن ينهار على نفسه إذا 

 املادة والطاقة الكونية. لم تكن هناك قوة أو طاقة تقاوم جاذبية

لكن الفيزيائي الروس ي الكسندر فريدمان حل هذه املسألة بصورة أخرى فبدل من 

 لنموذج غير ثابت للكون يتوافق مع النسبية  إدخال
 
الثابت الكوني للمعادلة وجد حال

                                                           
 المشاركة كانت عبارة عن تسجيل صوتي هذا نصه:. 1
بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليما كثيراً ] 

لدينية أم من غيرهم إيمانهم بدعوة الحق ولكن كما كل يوم يمر يعلن بفضل هللا كثير من الناس سواء من طلبة العلوم ا
حصل مع كل الدعوات اإللهية فإن بعض هؤالء يعلنون ويظهرون إيمانهم ألغراض خبيثة مبّيتة وقد مر بدعوة الحق 
كثير من هؤالء المنافقين الذين دّسهم الشيطان أو دستهم جهات معينة ورجعوا لها في نهاية المطاف خائبين مخذولين 

الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور" وقد وصلني هذه األيام تشكيك بعض من يدعون "و
اإليمان بي بالمكتب الرسمي في النجف األشرف وبهذه الصفحة المباركة التي نشرت فيها رسالة بصوتي فبعد هذه 

يعلنوا اآلن توبتهم واستغفارهم وإال فليجتنبوني وال الرسالة الصوتية لم يبق عذر ألحد من هؤالء فإن كانوا مشتبهين فل
 [.يدعون اإليمان بي والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/634131716634495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/634131716634495/?type=3&theater
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العامة، وقد أبدى إينشتاين في النهاية موافقة على حل فريدمان واعترف بأنه كان مخطئا

بإدخاله الثابت الكوني وفرض كون استاتيكي، ولكن سيأتي أنه بعد ذلك قد اكتشفت 

الطاقة املظلمة وهي تعمل ضد الجاذبية أي أنها تكافئ عمل الثابت الكوني في مقاومة قوة 

 الجاذبية للمادة والطاقة.

لباب ثالثة نماذج لكون غير ثابت تسمى عادة بنماذج فريدمان، وبهذا فتح ا إكمالثم تم 

أمام الكون املتمدد الذي له بداية فقد توقعت نماذج فريدمان أن الكون متمدد قبل أن 

يكتشف أدوين هابل من نتائج رصد املجرات انزياح تردد الضوء الصادر منها نحو اللون 

، وهذا وفق ظاهرة دوبلر يعني أنها تبتعد عن 
 
األحمر وازدياد هذا االنزياح كلما ازدادت بعدا

 بتسارع.بعضها و 

 نماذج فريدمان هي:

 فإنه سينتهي به 
 
النموذج األول: إن الكون موجب التقوس كسطح كرة وإذا كان متمددا

 املطاف إلى االنكماش بفعل الجاذبية ولن يستمر تمدده دون توقف.

النموذج الثاني: إن الكون سالب التقوس كسطح مكافئ زائدي أو سرج حصان وإذا كان 

 فإن تمدده 
 
 سيستمر دون توقف.متمددا

النموذج الثالث: إن الكون صفري التقوس أو لنقل مسطح وإذا كان يتمدد فإن معدل 

 أي أنه سيتباطأ ولكنه لن 
 
 نحو الصفر ولكنه ال يصل الصفر أبدا

 
تمدده سيتباطأ متجها

يتوقف عن التمدد بشكل كامل وهكذا كون طاقته املوجبة التي توفرها املادة تساوي طاقته 

 لبة التي توفرها الجاذبية.السا

 عند بداية الكون أي أن 
 
وكل نماذج فريدمان تتنبأ بأن املسافة بين املجرات كانت صفرا

 وكانت كثافته ال متناهية، ومعنى هذا أن نماذج فريدمان التي بنيت 
 
حجم الكون كان صفرا

لنظرية النسبية على النظرية النسبية تقول: إن هناك نقطة بدأ منها الكون تنهار عندها ا

( بدأ عند هذه النقطة singularityالعامة نفسها وهذه النقطة تسمى بنقطة تفرد )

 االنفجار العظيم.
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** ** ** 
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Ahmed Alhasan 23/ احمد الحسن February, 2014: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 لمة:املظ الطاقة

 السوبرنوفا –في القرن العشرين وفرت األرصاد الفلكية ألحد أنواع املستعرات العظمى 

 –بقدر كتلة الشمس  1.4والتي تنفجر عند وصول قزم أبيض إلى كتلة قدرها  la نوع –

 
 
معيارية كونية يمكن من خاللها معرفة املسافات الكونية بدقة؛ ألن هذا النوع من  شموعا

وتحولها إلى مستعرات عظمى فإنها جميعها تعطي نفس  االنفجار ء عند البيضا األقزام

 تنفجر عند 
 
 كما أنها جميعا

 
السطوع وتخفت بنفس املعدل حيث إن لها نفس التركيبة تقريبا

بقدر كتلة الشمس، حيث تمثل الكتلة القصوى لألقزام  1.4الوصول إلى نفس الكتلة وهي 

الغنية بالهيدروجين من النجم العجوز املرافق لها  البيضاء إذ أنها تقوم بجذب الغازات

وهكذا تزداد الكثافة والحرارة باستمرار حتى تصل الحرارة إلى أكثر من عشرة ماليين درجة 

 
 
 كبيرا

 
ويحصل عندها االندماج النووي للقزم األبيض كله ويشتعل النجم وينفجر انفجارا

 أعظم من نوع 
 
 مستعرا

 
 .laيمزق النجم منتجا

ا ما يؤدي إلى زيادة أو نقص سطوعها فهو املسافة بينها وبين الراصد، أو ابتعاد أو أم

  –تقدم  كما –قرب املستعر األعظم عن الراصد، وهذا هو ما جعلها 
 
معيارية  شموعا

: إذا عرفنا املسافة التي يبعد بها مستعر أعظم عنا ثم 
 
لتحديد املسافات الكونية بدقة، فمثال

افة بيننا وبين مستعر أعظم ثان  له ربع سطوع املستعر األعظم األول، فإن أردنا قياس املس

املسافة التي يبعد بها عنا املستعر األعظم الثاني هي ضعف املسافة التي يبعد بها عنا 

 إذا 
 
املستعر األعظم األول؛ ألن السطوع يتناسب مع مربع املسافة، وهذا يعني أننا أيضا

املستعر األعظم يمكننا أن نحسب سطوع املستعر األعظم، وبما أن  عرفنا املسافة بيننا وبين

املستعرات العظمى تتفجر باستمرار في الكون حولنا فقد وفرت معلومات عن املسافات 

 الكونية بدقة، وكذلك فإن مراقبتها بينت سرعة توسع الكون )املادة والطاقة(.
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ذين كانوا يرصدون املستعرات ففي نهاية القرن العشرين توصل فريق من الباحثين ال

العظمى إلى أن أحد املستعرات العظمى البعيدة عنا أخفت مما املفروض أن يكون عليه 

سطوعه، وهذا يعني أن الكون يتمدد بسرعة أكبر من املتوقع والذي يعني بدوره أن هناك 

 لتوسع بتسارع.طاقة مجهولة هائلة متزايدة تقاوم جاذبية كتلة املادة الكونية وتدفع باتجاه ا

بعد أن توفرت أداة قياس املسافات الكونية الدقيقة فمن قياسات املسافات إلى 

املجرات وقياس سرعات ابتعادها عرف علماء الفلك أن هناك طاقة مجهولة كبيرة تصارع 

قوة جذب املادة في الكون وتشارك بفعالية في تمدد الكون باستمرار وبتسارع سميت هذه 

 املظلمة. الطاقة بالطاقة

 على ما تقدم ومن نتائج الرصد التي توفرت تمكن 
 
، فاعتمادا

 
أما حساب األمر رياضيا

𝛀𝚲بين قيمة الفرق الفلكيون من معرفة  − 𝛀𝐌 = 𝟎. بمقدار زيادة أو نقصان  مع 𝟒𝟔

𝟎. 𝟎𝟎. 

 : تمثل نسبة الكثافة التي توفرها الطاقة املظلمة إلى الكثافة الحرجة.𝛀𝚲و 

 : تمثل نسبة متوسط كثافة كل املادة املوجودة في الكون إلى الكثافة الحرجة.𝛀𝐌و

والكثافة الحرجة: هي الكثافة التي عندها يكون تقوس الكون صفري بحسب معادالت 

 اينشتاين.

وفي الكون املرئي وبحسب نتائج الرصد الفلكي، فإن نسبة متوسط كثافة كل املادة 

 على الجاذبية  -ا فيها املادة املظلمة املوجودة في الكون بم
 
إلى الكثافة  -املحسوبة اعتمادا

 
 
.𝟎الحرجة تساوي تقريبا  إأي  𝟓𝟐

 
.𝛀𝐌  =𝟎 ن 𝟓𝟐 .

 
 تقريبا

 
 
 هي: 𝛀𝚲قيمة  ومن املعادلة التي في األعلى يمكن أن نعرف أن

𝛀𝚲 = 𝛀𝐌 + 𝟎. 𝟒𝟔 

𝛀𝚲 = 𝟎. 𝟒𝟔(±𝟎. 𝟎𝟎) + 𝟎. 𝟓𝟐 = 𝟎. 𝟕𝟏  
 
 تقريبا
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 إأي 
 
𝛀𝚲 ن + 𝛀𝐌  =  𝟎. 𝟔𝟔~𝟎. وهذا الرقم لدى بعض علماء الفيزياء  𝟔𝟔

 واحد صحيح، وهو يعني أن تقوس الكون صفري.
 
 والفلكيين تقريبا

فمن معادالت اينشتاين النسبية حول شكل الكون وتمدده أو استقراره يمكن معرفة 

والكثافة الحرجة هي كثافة املادة في الكون التي  مقدار الكثافة الحرجة للمادة في الكون،

 بما فيها الطاقة الكونية 
 
يكون عندها تقوس الفضاء صفري، أما كثافة الكون املقاسة فعال

= 𝑬،  2س∗بحسب معادلة اينشتاين ط = كمحولة إلى ما يعادلها من املادة   𝒎𝒄𝟓 

 فتسمى الكثافة الفعلية.

أكبر من الكثافة الحرجة فهذا يعني أن الكون موجب  فإذا كانت الكثافة الفعلية

 فإنه سينتهي به املطاف إلى 
 
 أنه إذا كان كوننا متمددا

 
التقوس كسطح كرة، ويعني أيضا

 االنكماش ولن يستمر تمدده دون توقف.

أما إذا كانت الكثافة الفعلية أقل من الكثافة الحرجة فهذا يعني أن الكون سالب 

 زائدي أو سرج حصان وتمدده سيستمر دون توقف. التقوس كسطح مكافئ

أما إذا ساوت قيمة الكثافة الفعلية قيمة الكثافة الحرجة فهذا يعني أن الكون صفري 

التقوس أو لنقل مسطح وسيستمر تمدده، ولكن معدل تمدده سيتباطأ ويقترب من الصفر، 

.
 
 ولكنه لن يصل للصفر أبدا

 أي أن الكثافة الفعلية تساوي وبحسب النتائج املتقدمة، فإن النسب
 
ة هي واحد تقريبا

 الكثافة الحرجة أي أن الكون صفري التقوس أو مسطح.

 
 
الخلفية  إشعاعرصد  إضافة إلى ما وفرته املستعرات العظمى فيما تقدم، كذلك فإن

الكوني ورسم خريطة دقيقة لالنحرافات فيه بواسطة معدات متطورة محمولة على مناطيد 

عية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين مكن العلماء من وأقمار صنا

.𝟏وكانت القيمة هي  𝛀𝐌و 𝛀𝚲معرفة مجموع   مع زيادة ونقصان محتملة قدرها  𝟎𝟓
 
تقريبا

𝟎. وإذا راجعنا النتيجة التي وفرتها املستعرات العظمى لقيمة الفرق بينهما نصل إلى  𝟎𝟓

 واحد صحيح وهو ما يعني: نفس النتيجة
 
، وهي أن مجموعهما تقريبا

 
 تقريبا
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 في وقت سابق وإن 
 
 كما كان متوقعا

 
إن الثابت الكوني في معادلة اينشتاين ليس صفريا

هناك طاقة مجهولة أو كما تسمى مظلمة تمثل الغالبية العظمى من الطاقة املؤثرة في 

 األكبر في كتلة الكون. الكون، وإذا حولناها إلى كتلة فستكون املساهم

 واألمر الخر: هو أن الكون صفري التقوس أي مسطح.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 24/ احمد الحسن February, 2014: 

 هللا الرحمن الرحيم  بسم

 والحمد هلل رب العاملين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

  Noor Ala Noor كتبت:

أذأ كان ألكون مسطح لماذأ يظهر  - رجاءأً  سؤأل -وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته 
بالصور كما أن أنيشتاين أثبت أن أقصر مسافة بين نقطتين هي  كل شيء مكور 

 ليست قطعة مستقيمة وأنما قوس مائل بزأوية معينة مع خالص شكري 

 األبعادبل هو كون ثالثي  اداألبعنه ثنائي أالكون صفري التقوس  أنج/ ليس معنى 

 ولهذا فال، قل تقديرأعلى  األبعاداملكانية املرئية لنا ويضاف لها بعد الزمان فيكون رباعي 

 أبعادهنسيج  أو فيه بانحناء نسيجه الداخلي  األجسامتتسبب كتلة  أنيمنع كونه مسطح 

 األربعة
 
نقله من أض البيان وهذا بع "اإللحادوهم "هذه املسألة مفصلة في كتاب  . وعموما

 شاء هللا. إنكثر أكنك الرجوع للكتاب وقراءة تفصيل ويم "اإللحادوهم "كتاب 

 )نظرية النسبية العامة:

 على 
 
بحسب قوانين نيوتن، فإن الجاذبية بين جسمين تعتمد على كتلتيهما وأيضا

غيرت املسافة بينهما في اللحظة نفسها، وهذا يعني أنه لو تحرك أحد الجسمين بحيث ت
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املسافة بينهما فمباشرة سيتغير تأثير قوة الجاذبية على الجسم الخر أي أن التغير يحدث 

، ومعنى هذا الكالم أن تأثير قوة الجاذبية ينتقل بسرعة ال متناهية، وهذا يعارض 
 
آنيا

النسبية الخاصة التي بينت أن السرعة القصوى لألشياء هي سرعة الضوء، ولهذا عمل 

ة عشر سنوات على نظرية تفسر الجاذبية بصورة ال تتعارض مع النسبية اينشتاين طيل

م نظرية النسبية العامة وهي تصف الكون ككل من حيث تأثير  1915الخاصة، فوضع عام 

جاذبية املادة والطاقة فيه وتأثيرها على بعضها البعض على ضوء ما طرحه اينشتاين في 

أكبر من سرعة الضوء وال يوجد  -اخل الكون في د -النسبية الخاصة حيث ال توجد سرعة 

زمان مطلق وال يوجد استقاللية تامة للزمان عن أبعاد الكون األخرى التي نسميها باملكان، بل 

 هناك نسيج كوني من األبعاد األربعة. 

وفي النظرية النسبية العامة، فإن تأثير الجاذبية هو نتيجة انحناء األبعاد الكونية األربعة 

بسبب املادة والطاقة، فكأن النسيج الكوني مرن قابل لالنحناء وكل مادة في  املكان – الزمان

الكون تقوم بحني هذا النسيج بمقدار كتلتها وكل طاقة كذلك تقوم بحني هذا النسيج 

بمقدار يعادل مكافئها املادي بحسب املعادلة التي بينها اينشتاين في نظرية النسبية الخاصة: 

𝑬 =  𝒎𝒄𝟓. 

 تحني نسيج الزمكان، واألرض تسير في هذا االنحناء في مسار 
 
فكتلة وطاقة الشمس مثال

أشبه باملستقيم حيث يمثل أقرب مسار بين نقطتين في األبعاد األربعة، ونحن نرى هذا املسار 

 كما أن الطائرة املتحركة بخط مستقيم بين 
 
 في عالم األبعاد الثالثة. تماما

 
 تقريبا

 
دائريا

 على سطح األرض نتيجة االرتفاع نق
 
( منحنيا

 
 )ظال

 
طتين في األبعاد الثالثة في الجو تترك أثرا

 واالنخفاض في سطح األرض وليس في مسارها.

وقد أثبتت كثير من التطبيقات والتجارب أن ما تنبأت به نظرية النسبية العامة يطابق 

: تفسيرها ملدار عطارد أدق 
 
من تفسير قانون نيوتن للجاذبية، الواقع واملشاهدات، فمثال

 وجد أن هذا صحيح بالتجربة، وقد 
 
وتنبأت بانحراف الضوء وتأثره بالحقول الثقالية وفعال

 تم اكتشاف الثقوب السوداء.
 
 تنبأت بالثقوب السوداء وفعال

وأهم ما طرحته النسبية العامة فيما يخص موضوعنا الذي نحن بصدد بحثه هو أن 

 تقع فيه األحداث بل الزمان واملكان ينحنيان ويتأثران الزمان واملكان لي
 
ست فضاء  جامدا

 باألشياء املوجودة فيهما، أي أنهما وجود ديناميكي يتحرك.
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وهذا سمح أن يفترض بعض علماء الكونيات أن توسع الكون ال يقتصر على املادة 

 .اإللحادم انتهى النقل من كتاب وه .والطاقة وإنما يشمل الفضاء الذي يحويهما(

النتيجة التي توصل لها العلم من  أنبيانه في املواضيع السابقة هو  أردتللتنبيه: ما 

َد بعدها  أنالرصد ومن املعادالت الرياضية هي 
َّ
عق

َ
َر وت

َّ
كث

َ
الكون مسطح وله بداية بسيطة ت

رية حيث سيعرف املتابع مدخلية هذه النتائج في املواضيع التي ستطرح في املستقبل حول نظ

 التطور ومحاولة بعض الجهلة ردها.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 27/ احمد الحسن February, 2014: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هلل رب العاملين والحمد

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

يزال يتوسع حسب  والالكون مسطح وله بداية توسع بعدها  أنبينت باختصار  أنبعد 

باختصار صحة نظرية التطور، وبعد هذا  الن أبين أن أريداملعطيات العلمية الدقيقة، 

أدلة  أنهاطرحوه من جهاالت يتصورون  رجال الدين وما آراءالبيان سننتقل لنرى قيمة 

 
 
عن  ينقضون بها نظرية التطور وفي الحقيقة هم عاجزون عن فهمها حتى يومنا هذا فضال

من ثوابت العلم الحديث  أصبحتله قيمة على نظرية علمية  إشكال أي إيرادزهم عن عج

 
 
ر الوحيد علميا ِ

عد املفس 
ُ
لتطور الحياة  وتدرس في مدارس وجامعات العالم العريقة وت

 .األرضوتنوعها على كوكب 

  ،الجينية على صحة نظرية التطور  األدلةبعض  بإيرادسأكتفي في هذه الصفحة 
 
 وأيضا

قبل هذا حتمية تطور الحياة وتنوعها عند توفر مقومات التطور والتنويع ومن يريد  ينأب

 ."اإللحادوهم "يمكنه قراءة كتاب  باألدلةالتوسع 

 أدلة التطور:



 133 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

:
 
 قطعا

 
 مجموع التمايز واالنتقاء الطبيعي والوراثة ينتج تطورا

 ولتبسيط األمر نضرب أمثلة:

صول داكنة البشرة )سوداء(، ومع هذا نجد بشرتهم مثال: اإلنسان األوربي يرجع إلى أ

 من شمالها والسبب هو 
 
 جنوب أوربا أقل بياضا

 
اليوم بيضاء بل ومتدرجة في البياض، فمثال

أن الطبيعة انتقت األعراق املفضلة، أما سبب انتقاء الطبيعة للبشرة البيضاء فهو يمكن أن 

ترق أشعة الشمس الجلد ليتكون، الذي يحتاج أن تخ (Dفيتامين)يكون ببساطة بسبب 

والبشرة الداكنة تمنع أو تقلل أشعة الشمس من االختراق، وفي أوربا التي تصل فيها أشعة 

( الكبيرة Dالشمس أقل سيكون أصحاب البشرة الداكنة معرضين ملخاطر نقص )فيتامين

ي لون البشرة )أو والتي تهدد الحياة والتكاثر، وهكذا يكون البقاء لألصلح، وبما أن التمايز ف

 فسيتم انتقاء البشرة الفاتحة التي يصلح من يملكها للبقاء في طبيعة 
 
الصبغة( موجود حتما

 بعد جيل حتى 
 
فيها أشعة الشمس قليلة، وهكذا تحصل عملية غربلة حتمية تستمر جيال

تصل البشرة إلى لون مناسب للمحيط، واألمر نفسه ينطبق على حجم األنف والطول وغيرها 

 من الصفات.

مثال: تغير لون الفراشات من األبيض إلى األسود نتيجة الثورة الصناعية حيث كانت 

الفراشات تنتفع من اللون األبيض ليخفيها لحاء الشجر األبيض فال تراها الطيور، فلما 

 
 
حدثت الثورة الصناعية في أوربا أصبح لحاء الشجر في بعض املناطق الصناعية أسودا

بالفحم فأصبحت الفراشات البيضاء مكشوفة للطيور بينما الفراشات التي  نتيجة التلوث

تحمل الطفرة التي تلونها باللون الداكن تمكنت من التخفي والبقاء، وهكذا تغير لون 

الفراشات وخالل فترة ليست طويلة ألن دورة حياة الفراشات قصيرة وال تحتاج فترة طويلة 

 لتمر منها مئات وآالف األجيال ويحصل من ماليين السنين، بل تكفي فترة 
 
قصيرة نسبيا

 التطور البايولوجي.

، فلو 
 
مثال: أطوال أعناق سلف الزرافات متمايزة فبعضها أطول من بعض نسبيا

فرضنا تواجدها في بيئة فيها غذاء لذلك السلف على ارتفاع أنسب لذوات األعناق الطويلة 

ة انتخاب من الطبيعة للزرافات األنسب منه لذوات األعناق القصيرة، فستحصل عملي

 أو ال تتمكن من التكاثر 
 
للحياة في تلك البيئة، فتموت الزرافات ذات الرقبة القصيرة جوعا

والتزاوج لقلة الغذاء أو ال تتمكن من تغذية صغارها، وهكذا تقل أعداد الزرافات ذات 
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الرقبة الطويلة وتتكاثر بصورة الرقبة القصيرة في هذه البيئة وربما تنقرض بينما تبقى ذات 

جيدة، وهكذا تنمو أعداد الزرافات التي فيها صفة طول الرقبة وتورث هذه الصفات 

 بعد جيل.
 
 الجينية ملواليدها وتنقى الخرائط الجينية للزرافات من صفة قصر الرقبة جيال

 هذه األمور تكاد تكون بديهية واالستدالل على صحتها الن بواسطة الجينات تم
 
اما

كاالستدالل على دوران األرض حول الشمس بالصور، ومع هذا ينكرها كم هائل من الناس 

 ! فقط ألنهم يعتقدون بأنها تتعارض مع النص الديني

 الذئاب تتمايز كغيرها من الكائنات الحية في كل 
 
مثال آخر: الحيوانات املفترسة، مثال

ة فإن الذئاب قصيرة األقدام والبطيئة ش يء فلو وجدت الذئاب في بيئة الفرائس فيها سريع

 في هذه البيئة وبالتالي فلن تورث صفاتها لجيل يخلفها، ومع الزمن 
 
السرعة تهلك جوعا

ستتشكل ذئاب باالنتخاب الطبيعي ذات أقدام طويلة وسريعة في تلك البيئة. وفي بيئة ثلجية 

تتمكن من صيد طعامها ستبقى الذئاب البيضاء فقط؛ ألن الداكنة ستراها الطرائد فال 

 سينقى لون فراء الذئاب إلى األبيض وحتى الفرائس ربما 
 
 فشيئا

 
، وهكذا شيئا

 
فتموت جوعا

 لينفعها في عملية التخفي. ولعل 
 
 أبيضا

 
يحصل معها نفس الش يء فسيكون فراء األرانب مثال

 الدببة القطبية ال تتمكن من الحصول على طعامها لوال لونها األبيض الذي يس
 
اعدها كثيرا

على التخفي فال تراها فرائسها إال بعد فوات األوان، ولم تحصل على هذا اللون األبيض بين 

ليلة وضحاها بل البد أنه نتاج عملية تطور كعملية تطور فراشات الثورة الصناعية 

فكالهما حصل عندما وفرت الطفرات الجينية الخيار املناسب لبقاء وتكاثر صفة وترسيخها 

 على 
 
حساب األخرى، ولكن الزمن الذي استغرقه الدب القطبي ليتطور عن الدب البني تقريبا

ألف سنة وهذا الزمن أكبر بكثير من الزمن الذي احتاجته فراشات الثورة  150هو 

 الصناعية، والسبب كما بينت هو في طول وقصر دورة حياة الحيوان.

 نقول إنه مع تقدمنا 
 
امللحوظ في العمران والتكنولوجيا مثال آخر: الن نحن جميعا

حتى  وربما –والطب زادت مشاكلنا الصحية وزادت األمراض وتعقيداتها بيننا وكلنا نردد 

؟!!! بينما أحد األسباب واضح، وبكل بساطة هو أننا بتقدمنا قد  السبب ما –بعض األطباء 

 النتقاء الطبيعي.قمنا بإلغاء أحد طرفي معادلة التطور لنوعنا )الجسماني( وهو طرف ا

 مرض السكري، فوجود الرعاية الصحية 
 
أوضح أكثر: نأخذ أي مرض وراثي مثال

)الطبيب + املختبر + املتخصصين + الصيدلي + الدواء... الخ( التي تطيل حياة مرض ى 
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السكري حتى يبلغوا وينجبوا ويورثوا جيناتهم ألطفالهم، وهذا يسبب تراكم أعداد الذين 

 إدخالناينات بيننا، وبهذا فنحن بتقدمنا قمنا بإلغاء االنتقاء الطبيعي فلوال يحملون هذه الج

الرعاية الصحية في املعادلة لحصل انتقاء طبيعي ومات كثير من مرض ى السكري قبل أن 

 كانت ستقل األعداد التي تحمل هذه الجينات.
 
 فشيئا

 
 يبلغوا ويتمكنوا من اإلنجاب، وشيئا

: بسبب تواجدنا في
 
 ما أصبح كثيرون غير قادرين على مقاومة  أيضا

 
بيوت محصنة نوعا

 مشاكل العيش في بيئة طبيعية مثل مقاومة الجراثيم أو لسع الحشرات.

البايلوجية التي حصلت لسكان القارات الجديدة األصليين  اإلبادةوهناك دراسة حول 

تلك القارات، ففي حين بسبب جراثيم الحيوانات األليفة التي حملها املستوطنون الجدد إلى 

أن األوربيين كانوا متكيفين للعيش مع تلك الجراثيم ومقاومتها لم يتمكن سكان القارات 

 الجديدة األصليين من مقاومتها فتسببت بإعادة هيكلتهم وفق نظام التطور.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 28/ احمد الحسن February, 2014: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  رب العاملين والحمد هلل

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

 األدلة الجينية: وهي كثيرة، منها:

 الكروموسوم الثاني لدى اإلنسان: اندماج –

وهو عبارة عن حاصل اندماج زوجين من الكروموسومات ال تزال مفصولة لدى 

 في حين لدى بقية القردة العليا  23إلنسان لديه الشمبانزي واالورنجوتان والغوريال، فا
 
زوجا

24  .
 
 زوجا
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“The data we present here demonstrate that a telomere-to-telomere 
fusion of ancestral chromosomes occurred, leaving a patho-

gnomonic relic at band 2q13 . 

This fusion accounts for the reduction of 24 pairs of chromosomes 
in the great apes (chimpanzee, orangutan and gorilla) to 23 in 

modern human and must, therefore, have been a relatively recent 
event. Comparative cytogenetic studies in mammalian species 
indicate that Robertsonian changes have played a major role in 

karyotypeevolution (23,24). This study demonstrates that telomere-
telomere fusion, rather than translocation after chromosome 

breakage, is responsible for the evolution of human chromosome 2 
from ancestral ape chromosomes”. 

توضح ألمعطيات ألتي نقدمها هنا أن أندماجا حدث بين ألتيلومير )وهي أطرأف »
ألكروموسومات( في كروموسومات أالسالف تاركا بصمة ثابتة قديمة في ألعصبة 

2q13. 

زوجا من ألكروموسومات لدى ألشمبانزي  24وكان هذأ أالندماج سببا في تقليل أل
ى أالنسان ألحديث، ومن هنا يتوضح أن زوجا لد 23وأالورأنكوتان وألغوريال ألى 

 هذأ البد أن يكون حدث حديث نسبيا.

تشير درأسات ألمقارنة ألخلوية في أصناف ألثدييات أن ألتغييرأت ألروبرتسونية 
)وهي ألكروموسومات ألتي تحتوي سنترومير }وسط ألكروموسوم{ مركزي وألناتجة 

لعبت دورأ كبيرأ في تطور من كروموسومين يحتويان سنترومير غير مركزي( قد 
عوضا عن تغيير  -ألنمط ألنووي. توضح هذه ألدرأسة أن أالندماج بين ألتيلومير 

من  2هو ألسبب في تطور ألكروموسوم  -موضعي بعد أنكسار ألكروموسوم
 .[1] «كروموسومات أالسالف ألقردة

 . األمريكيةيوا أمن جامعة  [2] بحث لـ د. جاكوب اجيدو

: هذا فد
 
يوضح فيه مسألة اندماج الكروموسوم  [3] كينث ميلر يو توضيحي لـ د.أيضا

 الثاني لدى اإلنسان.
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كينث ميلر.  -(. الكروموسوم الثاني 2013/ 09/ 14قناة فيديو كتاب وهم اإللحاد )

 تاح على:م

 https://www.youtube.com/watch?v=wySVojm2x3Q 

 

 : صورة توضح اندماج الكرموسوم الثاني لدى اإلنسان3شكل 

 االشتراك بين اإلنسان وبقية الرئيسيات في الفيروسات القهقرية )الريتافيرس(: –

“All but two (CERV 1/PTERV1 and CERV 2) of the 42 families of 
chimpanzee endogenous retroviruses were found to have orthologs 

in humans” 

د أن لكل أل  »   42ُوج 
 
 ERVفصيلة من ألفيروسات ألقهقرية دأخلية ألمنشا

(Endogenous Retroviruses( عند ألشمبانزي أرثولوغات )Orthologs مع )
 . CERV 2 »[4]و  CERV 1/PTERV1أالنسان ما عدأ أثنان منهم وهم 

 .[5] بحث للبروفيسور جون مكدونالد

وضيح هذه املسألة وكيف أنها دليل على التطور لنتصور أن هناك شريط تسجيل ولت

ألحداث حياة النوع اإلنساني وبقية القردة العليا وعندما قرأنا هذا الشريط وجدنا أن 

https://www.youtube.com/watch?v=wySVojm2x3Q
https://www.youtube.com/watch?v=wySVojm2x3Q
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 قبل ماليين السنين، فال 
 
الجميع يحملون نفس اإلشارات على إصابات معينة تركت فيهم آثارا

 لهذه األنواع اليوم، وإال فمن يوجد تفسير لوحدة هذه ال
 
 مشتركا

 
ثار غير أنها أصابت أصال

شبه املستحيل بحساب االحتمالية أن يصابوا بنفس هذا الكم والنوع من اإلصابات 

 ويحصلون على نفس الثار وفي نفس الوقت وفي نفس املكان.

تاريخ لنفرض أن لدينا شخصين هما )س( و)ص(، ولدينا سجالت فيها  مثال للتقريب:

 سلف كل واحد منهما وقمنا بمراجعة هذا التاريخ فوجدنا التالي:

إن أحد أجداد )س( ولنفرض أنه املئة قد جرح بجرح طوله سنتمتر واحد، في موضع 

 كذا، في ذراعه األيمن، في تاريخ كذا.

، في 
 
 قد جرح بجرح طوله سنتمتر واحد أيضا

 
إن أحد أجداد )ص( وتسلسله املئة أيضا

 وضع في ذراعه األيمن، وفي نفس التاريخ.نفس امل

 
 
ووجدنا أن أحد أجداد )س( ولنفرض أنه السبعون قد ضربت عينه اليسار فصار أعورا

 في تاريخ كذا.

 قد ضربت عينه اليسار فصار 
 
ووجدنا أن أحد أجداد )ص( وتسلسله السبعون أيضا

 في نفس التاريخ. 
 
 أعورا

 بين أجدادهما عشرات املرات.وهكذا تكررت هذه األحداث املشتركة ا
 
 ملتطابقة تماما

فالن، أي شخص يطلع على هذا التاريخ سيحكم أن هؤالء األجداد عبارة عن نفس 

 )ص(. األشخاص، وأنهم سلف مشترك يربط بين هذين الشخصين )س( و

والحقيقة إن أدلة علم الجينات على التطور كثيرة، ولست هنا بصدد استقصائها 

، ولهذا
 
سأختم بترك أحد علماء الجينات يتكلم عن بعض األدلة التي وجدها بنفسه  جميعا

رى وهو الدكتور أثناء دراسته للخريطة الجينية للنسان وبعض الثديات والكائنات األخ

 :[6] فرانسيس كولنز

“When I contracted malaria in West Africa in 1989, that was despite 
having taken the recommended prophylaxis (chloroquine). 
Randomly occurring natural variations in the genome of the malarial 
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parasite, subjected to selection over many years of heavy use of 
chloroquine in that part of the world, had ultimately resulted in a 
pathogen that was resistant to the drug, and therefore spread rapidly. 
Similarly, rapid evolutionary changes in the HIV virus that causes 
AIDS have provided a major challenge for vaccine development, and 
are the major cause of ultimate relapse in those treated with drugs 
against AIDS. Even more in the public eye, the fears of a pandemic 

influenza outbreak from the H5N1 strain of avian flu are based 
upon the high likelihood that the current strain, devastating as it 
already is to chickens and a few humans who have had close contact 
with them, will evolve into a form that spreads easily from person to 
person. Truly it can be said that not only biology but medicine 

would be impossible to understand without the theory of evolution”. 

، حصل ذلك مع أني أخذت 1989عندما ُأصبت بالمالريا في غرب أفريقيا في »
ألوقاية ألالزمة )ألكلوروكين(. أن ألتغيرأت ألطبيعية وألعشوأئية ألتي حدثت في 
جينوم طفيلي ألمالريا نتيجة لالنتقاء عبر سنين طويلة من أستخدأم ألكلوروكين في 

مقاوم للعقار، وبالتالي أنتشر ذلك ألجزء من ألعالم أسفرت عن مسبب مرض 
 HIVبسرعة. وبنفس ألطريقة هناك تغييرأت تطورية سريعة في فايروس أل

مام تطوير أللقاح، وهي ألسبب 
 
ألمسبب لمرض أاليدز وضعت عوأئق كبيرة أ

ك ثر من هذأ على ألساحة ألعامة هو 
 
ألرئيسي لعدم نجاح ألعقارأت ألمضادة لاليدز. وأ

ن ألمخاوف من أنتشار م
 
 H5N1رض أنفلونزأ وبائي بسبب ساللة فيروس أ

ن ألساللة ألحالية 
 
)ألمسبب النفلونزأ ألطيور( مستندة على أالحتمال ألعالي أ

شخاص ألمسؤولين عن تربيتها( ستتطور ألى شكل ينتشر 
 
)ألمدمرة للدجاج ولال

حياء وإنما علم 
 
نه ليس فقط علم أال

 
خر. بالفعل يمكن ألقول با

آ
بسهولة من شخص ال

يضا يستعصى فهمه من دون نظرية ألتطور...........................ألط
 
 «.ب أ

“The study of genomes leads inexorably to the conclusion that we 
humans share a common ancestor with other living things”. 

أالخرى ننحدر  درأسة ألجينوم يؤدي المحالة ألى أالستنتاج باننا )ألبشر( و أالحياء»
 «.من نفس ألسلف....................
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“This evidence alone does not, of course, prove a common ancestor; 
from a creationist perspective, such similarities could simply 
demonstrate that God used successful design principles over and 
over again. As we shall see, however, and as was foreshadowed above 
by the discussion of "silent" mutations in protein-coding regions, the 
detailed study of genomes has rendered that interpretation virtually 
untenable—not only about all other living things, but also about 

ourselves”. 

من وجهة نظر ألمتدينين، فان هذه أالدلة لوحدها ال تك في طبعا الثبات أالصل »
ألمشترك بين ألمخلوقات وهذأ ألتشابه )ألجيني( يمكن أن يعزى ألى أستخدأم 
ألخالق لتصميم ناجح لعدة مرأت. لكن سنرى, وكما تم ألتمهيد له في أعاله في 

في أالجزأء ألمرمزة للبروتين فان  silent mutationsمناقشة "ألطفرأت ألصامتة " "
درأسة ألجينوم ألتفصلية جعلت هذأ ألتفسير )ألذي يتبناه ألدينيين( ال يمكن ألدفاع 

 «.عنه ليس فيما يخص أالحياء أالخرى بل حتى بالنسبة لإلنسان

As a first example, let us look at a comparison of the human and 
mouse genomes, both of which have been determined at high 
accuracy. The overall size of the two genomes is roughly the same, 
and the inventory of protein-coding genes is remarkably similar. But 
other unmistakable signs of a common ancestor quickly appear 

when one looks at the details”. 

كمثال على ذلك، لنطلع أوال على مقارنة جينوم أالنسان مع جينوم ألفارة، وقد تم »
تحديد كل منهما بدقة عالية. أالثنين متقاربين في حجم ألجينوم عموما كما أن 
ألمخزون من ألجينات ألمرمزة للبروتين مثماثل في أالثنين. كما أن ألنظر في 

ك على أالصل ألمشترك بين تفاصيل ألجينوم يدلل بصورة ال تقبل ألش
 «.أالثنين..............................

Unless one is willing to take the position that God has placed these 
decapitated AREs in these precise positions to confuse and mislead 
us, the conclusion of a common ancestor for humans and mice is 
virtually inescapable. This kind of recent genome data thus presents 
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an overwhelming challenge to those who hold to the idea that all 
species were created ex nihilo” 

من ال يقبل بالقول أن هللا وضع هذه ألعناصر ألمتكررة ألقديمة في تلك ألموأضع »
وأضاللنا فانه ال مناص له من ألخالص ألى وجود أصل مشترك لالنسان  الرباكنا

وألفئرأن. كما أن نوعية ألمعلومات ألتي تم أستحصالها مؤخرأ عن ألجينوم تشكل 
تحدي كبير أمام من يقول أن ألمخلوقات خلقت مباشرة من 

 «.ألعدم........................

When one compares chimp and human, occasional genes appear 
that are clearly functional in one species but not in the other, 

because they have acquired one or more deleterious mutations”. 

حيانًا جينات تعمل بوضوح في »
 
عندما يقارن ألمرء ألشمبانزي وأإلنسان، تظهر أ

خر، وذلك الن 
آ
هذه ألجينات تعرضت لضرر من خالل أحدهم ولكن ليس في أال

قل
 
 «.أحد ألطفرأت ألورأثية على أال

The human gene known as caspase-12, for instance, has sustained 
several knockout blows, though it is found in the identical relative 

location in the chimp. The chimp caspase-12 gene works just fine, as 
does the similar gene in nearly all mammals, including mice. If 
humans arose as a consequence of a supernatural act of special 
creation, why would God have gone to the trouble of inserting such 

a nonfunctional gene in this precise location”? 

، على سبيل ألمثال، قد تكبد عدة 12ينات ألبشرية ألمعروفة باسم كاسباس ألج»
ضربات قاضية ولكنها وجدت في مكان مطابق نسبيا في ألشمبانزي. جين 

يعمل بصورة جيدة كما هو حال نظيرة في جميع ألثدييات  12ألشميانزي كاسباس 
 كنتيجة فعل خارق 

 
لخلق خاص فلماذأ تقريبا بضمنها ألفارة. لو كان أالنسان نشا

 .[7] «يضع هللا هذه ألجينات ألغير فعالة في هذه ألموأقع ألدقيقة؟

وبعد أن يسرد عالم الجينات فرانسيس كولينز األدلة التي وفرها علم الجينات إلثبات 

:
 
 نظرية التطور يعلق قائال
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At this point, godless materialists might be cheering. If humans 
evolved strictly by mutation and natural selection, who needs God to 

explain us? To this, I reply: I do”. 

ألمالحدة هنا قد يكونون في نشوة. فاذأ كان أالنسان تطور من خالل ألطفرأت »
ألورأثية وأالنتقاء ألطبيعي فمن يحتاج هللا ليعلل وجودنا كبشر؟ وأنا أجيب على 

 «.أحتاج هللا ليعلل ذلكهذأ.... أنا 

The comparison of chimp and human sequences, interesting as it is, 
does not tell us what it means to be human. In my view, DNA 
sequence alone, even if accompanied by a vast trove of data on 
biological function, will never explain certain special human 
attributes, such as the knowledge of the Moral Law and the universal 
search for God. Freeing God from the burden of special acts of 
creation does not remove Him as the source of the things that make 
humanity special, and of the universe itself. It merely shows us 

something of how He operates”. 

مقارنة ألترتيب ألجيني عند أالنسان وألشمبانزي ال تخبرنا ماذأ يعني أن تكون »
أنسانا؟ بالنسبة لي فان ترتيب ألحامض ألنووي بحد ذأته )حتى لو يرأفقه كم هائل 
من ألمعلومات عن ألوظائ ف ألبايلوجية( سوف لن يبين سمات أالنسان ألخاصة 

عا للبحث عن هللا. أعفاء هللا من مثل معرفته بالقانون أالخالقي وسعيهم جمي
ممارسة ألخلق ال يلغي كونه مصدر أالشياء وألتي تجعل من أالنسان مميز. هذأ 

 .[8] «ببساطة يبين لنا شي من تدبيره

                                                                                                       

( IJdo et al., Origin of human chromosome 2: an ancestral telomere-telomere fusionاملصدر ) [1]

  متاح على:

 http://www.pnas.org/cgi/reprint/ 88/20/9051 .pdf 

جاكوب جورج اجيدو، أستاذ مساعد في الطب الباطني السريري )علم املناعة( في جامعة أيوا  د. [2]

 مستردام في هولندا. ، دكتوراه من جامعة ااألمريكية
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، هو عالم أحياء أمريكي متخصص في بيولوجيا الخلية 1948يوليو  14د. كينيث ميلر من مواليد  [3]

 لعلم األحياء في جامعة براون 
 
 أستاذا

 
 والبيولوجيا الجزيئية ويعمل حاليا

 McDonald et al., Identification, characterization and comparative genomics ofاملصدر: ) [4]

chimpanzee endogenous retroviruses  :متاح على ) 

http://genomebiology.com/ 2006/7/6 /R51 

 دكتوراه في علم الجينات جامعة كاليفورنيا: -د. جون مكدونالد  [5]

http://www.biology.gatech.edu/pe…/publications/john-mcdonald 

م( عالم جينات أمريكي قاد مشروع الجينوم البشري، وهو كعالم  1950 - 4 - 14د. فرانسيس كولنز ) [6]

جينات يؤمن بصحة نظرية التطور، وفي نفس الوقت يؤمن بوجود هللا وألف أكثر من كتاب في محاولة 

 عن اعتقاده بوجود هللا.
 
 للدفاع علميا

مقاطع  -فرانسس كولنز  -. لغة هللا Excerpts from Chapter 5 (Collins, Language of Godاملصدر: ) [7]

 مختارة من الفصل الخامس.

مقاطع  -فرانسس كولنز  -. لغة هللا Excerpts from Chapter 5 (Collins, Language of Godاملصدر ) [8]

 مختارة من الفصل الخامس.

** ** ** 

 

 

 

 

 

 

http://genomebiology.com/2006/7/6/R51
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 هللا الرحمن الرحيم  بسم

 والحمد هلل رب العاملين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

مناقشة  إلىنتقل أنية التي بينتها في هذه الصفحة و الجي باألدلةحقيقة كنت سأكتفي 

  أضيفعض التعليقات ارتأيت أن ولكني ملا رأيت ب ،جهاالت رافض ي نظرية التطور 
 
  شيئا

 
 يسيرا

وسيجد  "اإللحادوهم "ومن يريد االستزادة يمكنه قراءة كتاب  أوردتهالألدلة الجينية التي 

 على صحة نظرية التطور مفصلة هناك. األدلة

 علم التشريح املقارن:

ب التشريح املقارن يؤكد التطور، وهناك أمثلة كثيرة ولكن سأقتصر على مثال عص

الحنجرة وهو موجود في السمكة وفي البرمائيات وفي الغزال وفي اإلنسان وفي الزرافة، فهذا 

 حول القلب.
 
 العصب في السمكة يتحرك من الدماغ إلى الخيشوم ملتفا

فالن لو أن كل حيوان صمم جسمه على حدة ولم يتطور عن السمكة فسيكون 

 مباشرة من قرب الدماغ إلى ط
 
رف الحنجرة العلوي وهي مسافة قصيرة، العصب فيه متصال

ولكن املوجود في الطبيعة هو أن هذا العصب يأخذ في الحيوانات نفس دورته في السمكة، 

وهذا يعني أنه تطور عنها واضطره استطالة الرقبة وابتعاد القلب في غور الجسم الحيواني 

كة وحتى أنه أصبح في إلى التمدد ليلتف حول الشريان الخارج من القلب كما كان في السم

 بدون فائدة فعلية 
 
كما يقول علماء األحياء والتشريح  -الزرافة يسير مسافة كبيرة جدا

سيره هذه املسافة هو أنه يلتف حول الشريان الخارج من القلب ثم يعود  وسبب –املقارن 

 حتى يصل إلى أعلى الرقبة ويتصل بالحنجرة من األعل
 
ى. إذن، أدراجه بنفس املسافة تقريبا

التف هذا العصب في السمكة فتابع نفس السيرة في االلتفاف في بقية الحيوانات، بسبب 

 التطور فهذا االلتفاف عبارة عن إرث تاريخي.
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 لكل حيوان على حدة أخذ هذه اللفة غير الضرورية فقطع 
 
إذن، فألنه غير مصمم أصال

 إلى ط
 
رف الحنجرة العلوي، وهذا يثبت مسافة من الدماغ إلى بداية الصدر ثم التف عائدا

 أسهل بكثير من 
 
التطور واالرتقاء ففي كل خطوة تطور كان تمدد العصب مسافة قليلة جدا

الوصلة املباشرة في حين لو كان كل حيوان صمم وخلق جسمه على حدة فاملفروض أن 

.العصب يوصل مباشرة وال داعي للهدر االقتصادي في التصميم بهذا الطول في الزراف
 
 ة مثال

 يساق ما تقدم كاعتراض على التصميم الذكي حيث يعتبر أن هذا الخلل في 
 
وأيضا

 ليناسب 
 
 ذكيا

 
التصميم الذي ظهر أثناء عملية التطور يثبت أن هذا التصميم ليس تصميما

كل الحيوانات بصورة مثالية، فالتصميم األولي قد أدى إلى استطالة عصب الحنجرة بشكل 

 طويلة الرقبة كالزرافة وبدون فائدة، وهذا يبطل القول كبير في الحيوان
 
ات وخصوصا

 بالتصميم الذكي في التطور.

 إشكال 
 
ما تقدم هو ملخص لطرق االستدالل بالتشريح املقارن إلثبات التطور، وأيضا

 الصور 
 
 حاولت تبسيط األمر بالقدر املمكن وأيضا

 
امللحدين على التصميم الذكي، وعموما

 ألمر أكثر. ربما تبسط ا

وإن شاء هللا سيأتي الكالم في هذا اإلشكال وبيان أن الخلل الحاصل في بناء األجسام 

أثناء عملية التطور ال يصلح للشكال على قانونية التطور وكون التطور هادف، فالخريطة 

عها ليحقق نتيجة 
َ
الجينية األولى هادفة ومقننة وبالتالي فهي دالة على مقنن ومصمم َوض

نة. نعم، إشكال عصب الحنجرة املتقدم يلزم من يقول بالخلق دفعة واحدة وينكر معي

التطور؛ ألن التصميم والتنفيذ دفعة واحدة يلزم منه نفي هذا الخلل الذي نراه في استطالة 

عصب الحنجرة، بل حتى لو قلنا إن هناك فائدة الستطالة عصب الحنجرة فهذا ال ينفي 

 رث تاريخي تطوري ينفي الخلق دفعة واحدة.داللته الواضحة على أنه إ

وقد جئت بمثال عصب الحنجرة بالذات؛ ألنه يستخدم ألكثر من إثبات نظرية التطور 

فهو يستخدم لنقض قانونية التطور وكون التطور هادف وسيأتي بيان بطالن هذا 

اية ما يدل االستدالل وكيف أن عدم مثالية نتائج التطور ال يعني بحال أنه غير مقنن، بل غ

 عليه هو أن الخلق لم يكن بدفعة واحدة بل كان هناك أطوار وتطور.
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 حول  استطالة: يوضح 1شكل 
 
عصب الحنجرة في الزرافة خالل مسيرة التطور وذلك لكونه يمر ملتفا

 أحد األوعية الدموية ثم يرجع إلى الحنجرة أسفل الرأس

 Dawkins, The greatest show on earth: the evidence of evolution: [1] املصدر
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: يوضح استطالة عصب الحنجرة )اللون األسود( في الزرافة خالل مسيرة التطور وذلك لكونه 2شكل 

 حول أحد األوعية الدموية ثم يرجع إلى الحنجرة أسفل الرأس
 
 يمر ملتفا

[2]
. 

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 املصدر: [1]

Dawkins R 2009. The greatest show on earth: the evidence of evolution. Free press, 

Transworld. Page 160. 

 هذا فديو توضيحي: [2]

افة. متاح على: (. فديو توضيحي لعصب الحنجرة الراجع للزر 04/09/2013قناة فيديو كتاب وهم اإللحاد )

http://www.youtube.com/watch?v=kAJKZdHmiTg 

** ** ** 

http://www.youtube.com/watch?v=kAJKZdHmiTg
http://www.youtube.com/watch?v=kAJKZdHmiTg
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .تكونوا بخير وعافية نأأسأل هللا 

قبل البدء ببيان سذاجة االعتراضات على  "اإللحادوهم "من كتاب  اإليجاز نقل هذا أ

 .نظرية التطور 

 :إيجاز

، واإلشكاالت التامة على القول بالخلق دفعة 
 
األدلة على صحة نظرية التطور كثيرة جدا

االت التشريح املقارن، واحدة كثيرة، كما تقدم إشكال عصب الحنجرة ومثله غيره من إشك

وإشكاالت الجيولوجيا التاريخية التي أثبتت بشكل قطعي أن الحيوانات والنباتات وجدت في 

صورة مترقية في فترات زمنية متتالية، فوجدت البكتريا وبعد زمن طويل وجدت خلية 

 فش
 
، حقيقية النواة، ومن ثم وجدت كائنات متعددة الخاليا، وهكذا تطورت الحياة شيئا

 
يئا

فإذا كان الخلق دفعة واحدة، وكان هللا هدفه اإلنسان والبيئة والكائنات التي تحيط به، 

 بالنسبة للتاريخ الجيولوجي لألرض، فما هو الداعي 
 
واإلنسان لم يوجد إال في فترة قريبة جدا

أن يخلق الدفعات األولى ويجعلها مرتبة، بحيث إن كل دفعة خلق أحدث تكون مشابهة وأكثر 

 أن هللا خلقهم بهذا التدريج الزمني واالرتقائي ألنه 
 
 وتطور من الدفعة األقدم، هل مثال

 
رقيا

أراد أن يخدع اإلنسان ويجعله يعتقد بالتطور عندما يرى أن الخلق مرتب بصورة مترقية 

؟ أكيد ال، فاهلل يريد أن يعرف اإلنسان الحقيقة كما هي،  بالتدريج في الطبقات الجيولوجية

 يد أن يؤمن اإلنسان باهلل وبالخلق كما أوجده هللا.وير 

الجواب الوحيد املقنع واملنطقي واملقبول ملا نراه في الجيولوجيا التاريخية هو: أن 

 الحياة بدأت بسيطة ثم تطورت وارتقت بالتدريج.
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 وله قيمة علمية 
 
 ومقنعا

 
 منطقيا

 
وإذا كان لدى القائلين بالخلق دفعة واحدة جوابا

..  .. و .. و .. و .. و .. و األبحاث الجينية والتشريح املقارن وسلسلة األحياء املوجودة و وتؤيده

الخ فليقدموه، أما أن يرفضوا نظرية التطور هكذا؛ ألنها ال تعجبهم، أو ألن بعض امللحدين 

يستغلونها إلنكار وجود هللا سبحانه ويعجز هؤالء عن ردهم فيلجأون إلى العناد ورفض نظرية 

التطور رغم األدلة القائمة على صحتها، ورغم اإلشكاالت العلمية التامة على القول بالخلق 

.
 
 مقيتا

 
 وعنادا

 
 دفعة، ورغم أن حتى النص الديني يدل على التطور، فهذا يكون تعسفا

ماذا بقي للمجادلين الذين يرفضون بجهل أو عناد نظرية التطور؟! بقي: أن أي شخص 

ل بمجرد أن يعثر على يمكنه نقض نظرية، ب حيث إنها إما تسقط من االعتبار العلمي أو تعد 

مشاهدة تتعارض مع تنبؤات تلك النظرية، ونظرية التطور واقفة تتحدى كل الرافضين لها 

أن يقدموا مشاهدة واحدة فقط، واحدة ال غير، تتعارض مع تنبؤات نظرية التطور. 

آالف األبحاث والتجارب في علم األحياء  والحقيقة إن هذه املشاهدة مفقودة ولم تثمر 

والتشريح املقارن والجينات منذ ظهرت نظرية التطور إلى اليوم في العثور على مشاهدة 

واحدة في عالم األحياء األرضية تتعارض مع تنبؤات نظرية التطور، وهذا يعني أن نظرية 

تجارب واألبحاث التطور صحيحة ال غبار عليها، فأكثر من مئة سنة مليئة بآالف ال

واملشاهدات العينية املطابقة دون استثناء واحد لنظرية معينة كفيلة بإثبات صحة تلك 

 النظرية.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 4/ احمد الحسن March, 2014: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 والحمد هلل رب العاملين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .وعافية تكونوا بخير  أنأسأل هللا 

 الخلق دفعة أو دفعات هل يمكن أن يقبلها املنهج العلمي: نظرية
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، أو أنه 
 
حقيقة من لديه خلفية علمية ولو بسيطة في مسألة التطور وكيف تحصل علميا

 لعالم مختص في التطور ونظر إلى رده على اإلشكاالت، أو حتى قرأ كتاب دارون الذي 
 
قرأ كتبا

 من اإلشكاالت ورد عليها ثم يطالع ما يكتبه كتبه في القرن التاسع عشر 
 
 كبيرا

 
نه عددا وضم 

 يتكلمون فيما ال يعلمون، فهم 
 
هؤالء ممن يسمون أنفسهم مراجع ورجال دين يجدهم قوما

حتى ال يفهمون التطور وكيف يحصل كما يطرحه علماء التطور، بل فهموه بصورة مقلوبة 

رة غاية في السطحية والسذاجة أو أنهم ثم أخذوا يشكلون على فهمهم املقلوب، وبصو 

يعيدون طرح إشكاالت دارون التي طرحها هو بنفسه في كتابه ورد عليها كما مر في بيان 

إشكالهم الساذج والسطحي على قوانين وآليات الجيولوجيا التاريخية لتحديد الطبقة األقدم 

بختان األطفال وملاذا ال بدقة مع أن هذا أمر مفروغ منه، أو اإلشكال على نظرية التطور 

يورث، وبقرد يدرب على املش ي ملاذا ال يورث صفة املش ي إلى أبنائه، وهذه مسائل عندما 

يقرأها عامة الناس الذين ال يعرفون معنى التطور ربما تنطلي عليهم، ولكنها إشكاالت ساذجة 

لتالي هي عند من يعرف نظرية التطور وكيف يحصل التطور فالصفات التي تورث للجيل ا

الصفات املكتوبة في الخريطة الجينية للكائن الحي وليس الصفات املكتسبة كمش ي قرد 

 مدرب أو ختان طفل، وهذا أمر بديهي عند علماء علم األحياء التطوري.

أو أن هؤالء الذين يردون على نظرية التطور يفترضون أن علم األحياء التطوري يقول 

كالعين وجدت بطفرة واحدة، وهذا ال يقول به حتى دارون فما بأن األعضاء املركبة واملعقدة 

بالك الن، واملفروض أنهم الن يردون على ما يدرس في الجامعات العريقة حول العالم وال 

ُيدرس في هذه الجامعات أن األعضاء املركبة واملعقدة مثل العين وجدت بطفرة واحدة وال 

أن هؤالء يجهلون أبجديات نظرية التطور ثم حتى بعشرات أو مئات الطفرات، والحقيقة 

يقومون بعرضها بصورة مشوهة ويردون على فهمهم الخاطئ لنظرية التطور، وهذا يثير 

االشمئزاز عند من يقرأ كتبهم ويدفعه ليحكم بأنهم مهزومون هزيمة تامة أمام التطور، بل 

عة دون تطور التي ال وأمام التيار اإللحادي الذين يحاولون مواجهته بنظرية الخلق دف

تعارض علم األحياء وعلم الجيولوجيا التاريخية وعلم الثار فحسب، بل تعارض حتى النص 

الديني الصريح كما سيتبين عندما سنصل إلى النصوص الدينية )كالقرآنية( الدالة بوضوح 

 على أن الخلق حصل بمراحل، وبالتطور.

 من  سؤال واحد يسقط نظرية الخلق دفعة ودون تطور 
 
 ويقينا

 
وهو: لقد ثبت قطعا

الجيولوجيا التاريخية أن طبقات األرض كلما كانت أقدم كانت تحتوي أحياء برتبة أدنى وكلما 
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كانت أحدث كانت تحتوي على كائنات أرقى من سابقتها واألمر متدرج من البكتريا إلى حقيقة 

 إلى أسماك العالم القديم مر 
 
 بالفقريات واألسماك ثم النواة إلى متعدد الخلية وصوال

 
ورا

البرمائيات والحيوانات البرية ثم اللبائن ثم تنوع اللبائن وتضخمها... الخ، فلماذا خلق هللا 

 من 
 
الخلق بدفعات في فترات زمنية مختلفة وكل فترة يخلق فيها مجموعة مخلوقات أكثر رقيا

 برأي سابقتها بحيث من يراها يتصور أنها متطورة عن سابقتها، هل يري
 
د هللا أن يخدعنا مثال

 ؟! تعالى هللا عن ذلك. هؤالء منكري نظرية التطور 

 
 
 ورقيا

 
وهل لديهم تفسير علمي منطقي غير التطور لهذه الدفعات املتوالية زمانا

؟ ولو أخذنا كمثال: الحيتان والدالفين التي تعيش الن في املاء وتعتبر متطورة عن 
 
وتعقيدا

املكتشفة حتى الن سلسلة كائنات  تاألحفوريااليابسة، فسنجد في لبائن كانت تعيش على 

 يفصل بعضها عن بعض ماليين السنين تبدأ كلبائن برية ثم 
 
متوسطة متوالية الظهور زمانا

تتدرج للنزول في املاء والعيش فيه، وكل مجموعة نجدها تتطور أكثر للعيش في املاء بكل 

وت، فهل هناك تفسير معقول أو جواب معقول عن سالسة حتى وصلنا في النهاية إلى الح

سبب خلق هللا لهذه الكائنات وبفترات زمنية متوالية بحيث إن من يراها يجزم أن الحوت هو 

 واملتوالية التطور نحو 
 
نتيجة حتمية لهذه السلسلة من الكائنات املتوالية الظهور زمانا

 ؟!!  الحياة في املاء

ي إال القول بالتطور، وإال فالجواب الخر املخالف للعلم أعتقد أنه ال يوجد جواب منطق

 هلل سبحانه بأنه فعل كل هذا وبهذا الترتيب ليخدع الناس وحاشاه سبحانه.
 
 سيكون اتهاما

 
 
ثم ننظر للحيتان والدالفين نجدها تسبح بتموج جسمها إلى األعلى واألسفل أي تماما

سماك حيث تسبح عادة بالتموج إلى الجانبين كحركة ركض اللبائن البرية وليس كما تفعل األ 

 كاللبائن.
 
 وننظر للحيتان نجدها تلد وترضع صغارها اللبن من غدد لبنية تماما

اب من علماء األحياء والجينات الذين 
 
ت
ُ
ب وك

ُ
ت

ُ
نجدهم بعض األحيان يحيلون إلى ك

ولون ببطالن نظرية عارضوا أو انتقدوا نظرية التطور دون أن ينتبهوا إلى أن بعض هؤالء ال يق

ة  ِ
 
رة، أو أنهم يطرحون نظرية تطور بصورة وحل التطور بل هم يرون أن نظرية التطور مسيَّ

: يختلفون في آلية الطفر )سرعته، توقفه،..( املؤثر في التنويع البيولوجي، 
 
جديدة، مثال

ر عملية التطور  والفرق كبير بين من يقول إن نظرية التطور صحيحة ولكن هناك إله ُيسيَّ

وبين من يقول إن نظرية التطور غير صحيحة، فما يجمع بين االثنين هو االعتراف بوجود إله 
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أنه ليس كل قول لعالم أحياء هو قول  إلىوليس القول ببطالن نظرية التطور. هذا إضافة 

 عندما يعرضه شخص ويتبناه 
 
ذو قيمة علمية، فاملفروض أن ال يطرح الرأي فقط خصوصا

ن يعرض االستدالل عليه ليرى الناس إن كان الرأي ذا قيمة علمية أم أنه رأي تم بل البد أ

 وانتهى أمره، فهناك جامعات ومراكز بحوث حول العالم وهي تعتمد مقاييس 
 
رده علميا

علمية دقيقة وفيها من يقيمون البحوث والكتب واالنتقادات املوجهة للنظريات العلمية، ولو 

قيمة علمية من متخصص لتالقفته هذه الجامعات وهذه املراكز كان هناك نقد علمي ذا 

العلمية ولتم نشره والترويج له وعقدت حوله الندوات العلمية، ولكن ما نراه هو عكس هذا 

 فنظرية التطور الن في كل الجامعات الرصينة والعريقة حول العالم هي املفسر 
 
تماما

ل بالنسبة ملن يريد أن يبحث بنفسه عن الوحيد لوجود الحياة على األرض، فعلى األق

 أن يتسلح بمعرفة ال بأس بها في علم الجيولوجيا 
 
الحقيقة وبصورة علمية بحثية فعليه أوال

التاريخية وعلم األحياء التطوري وعلم الجينات واالنثروبولوجي )علم اإلنسان( واالركيولوجي 

  )علم الثار( ومن ثم يقرأ االنتقادات العلمية لنظرية
 
التطور والرد عليها ليكون موقفه علميا

 ذا قيمة عند العقالء، أما أن يأتي ويقول قام فالن عالم أحياء بالرد على نظرية 
 
رصينا

التطور بكتاب كذا ولهذا فهي باطلة، أو قال فالن عالم كذا عن نظرية التطور ولهذا فهي 

ص لتقييم النظرية، فهذه حقيقة باطلة، أو حتى يصل األمر إلى االستدالل بغير أهل االختصا

مواقف ارتجالية وغير علمية؛ ألن هذه الردود عندما تقرأ نقدها العلمي تجدها بعض 

 فاقدة للمصداقية بحيث إن بعضهم يعرضون نظرية التطور بصورة محرفة 
 
األحيان ردودا

 ع
 
ن نظرية ومقلوبة ثم يقومون بالرد عليها وكأنها ردود وضعت للعامة التي ال تعرف شيئا

التطور، وأداة تسويق هكذا بحوث تافهة بين العامة ليس كونها ردود علمية بل كون مؤلفها 

 يحمل شهادة عليا في علم األحياء أو حتى بعيد عن االختصاص كالكوزمولوجي.

وخالصة القول: من يدعي أنه يريد الرد على نظرية التطور، فال داعي أن يذهب بها 

على نظرية التطور كما هي مطروحة الن في الجامعات العريقة عريضة بل يكفيه أن يرد 

والرصينة حول العالم وليس كما يتوهمها هو بناء على طرح خاطئ لها يعرضه بعض 

 معارضيها.

تنبيه: الحظت لدى كل املعترضين على نظرية التطور أنهم يكررون اإلشكاالت نفسها التي 

بوا عنها، وهذا أمر غير الئق بمن يدعي العلم طرحها ويطرحها علماء التطور أنفسهم وأجا

، فاملفروض أن يقرأ ويرى أن إشكاالته قد رد 
 
 علميا

 
ويدعي أنه يرد على نظرية التطور ردا
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عليها علماء التطور وبعضها طرحها دارون بنفسه وردها منذ القرن التاسع عشر، فأما أن 

 عن مناقشة ردود علما
 
ء التطور على اإلشكاالت وتفنيدها أو يكون من يكرر اإلشكاالت عاجزا

أنه لم يقرأ ما كتبه علماء التطور ولم يطلع على أنهم كانوا أول من طرح هذه اإلشكاالت 

  وعشرات غيرها وردوها، وفي كال الحالين ما كان له أن يكتب بجهل.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 5/ احمد الحسن March, 2014: 

 هللا الرحمن الرحيم  بسم

 حمد هلل رب العاملين وال

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

  أنبينت  أنبعد 
 
مناقشة جهاالت الرافضين لها  إلىننتقل  نظرية التطور مثبتة علميا

في مسألة علمية هم  أنوفهمهؤالء حشروا  أن أمدنى قيمة علمية أردودهم لها  أنونبين هل 

 عاجزون عن 
 
 الرد عليها. أو يكونوا قادرين على مناقشتها  أنعن  فهمها فضال

 السيد محمد الشيرازي وقصته مع دارون:

السيد محمد الشيرازي رد على نظرية دارون في كتاب أسماه )بين اإلسالم ودارون(، وقد 

 ، «ه"سماحة املرجع الديني األعلى اإلمام الشيرازي "دام ظل»عرف نفسه في بداية كتابه بأنه: 

وال بأس أن نمر على بعض إشكاالته على علم الجيولوجيا التاريخية وعلى نظرية التطور 

 فأساء إجابة"، مع العلم أنه سيكتب باسم 
 
لنرى هل أن لها قيمة علمية أم أنه "أساء سمعا

دارون وينسب كالما له ثم يرد الشيرازي على ما توهمه هو أنه قول دارون باسم اختاره 

 قصته واسم الشيرازي هو "مسلم":لنفسه في 

 : [1] كتب الشيرازي في كتابه
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دلة )ما تصوره الشيرازي أنه قول دارون(دأرون »
 
: ألتجربة هي: أالستقرأء وأ

خرى.
 
 أ

 أالستقرأء: 

رض، يجد فيها متحجرأت ألنبات وألحيوأن 
 
 طبقات أال

 
إن أإلنسان، إذأ أستقرأ

أت سائر ألطبقات   غالبًا   وكّلما وأإلنسان، ومتحجرأت كل طبقة تختلف عن متحجر 
قرب إلى ألكمال، وبالعكس كلما كان 

 
رض، كان أ

 
قرب إلى قشرة أال

 
كان ألمتحجر أ

بعد عن ألكمال.
 
رض، كان أ

 
بعد عن قشرة أال

 
 ألمتحجر أ

ي ربط لهذأ ألكالم بالتطور، 
 
نه قول دأرون(: وأ

 
ألمسلم )ألشيرأزي يرد على ما زعم أ

شياء، وكون أ
 
صل أال

 
 إلنسان كان قردًأ؟ومعرفة أ

قول: ألربط وهو:
 
ن أ

آ
نه قول دأرون(: أال

 
 دأرون )ما تصوره ألشيرأزي أ

رض أشتملت على متحجرأت )ألمّحار(، )أإلسفنج(، 1
 
  إن ألطبقة ألسفلى من أال

)ألمرجان(، )ألجنبري(، )ألسمك(، )حيوأن صدفي ذو خلية وأحدة( و)نبات 
 ألجت(.

صنوبر(، )ألنخل(، )ألزوأحف(، )ألطيور(،   وألطبقة ألثانية أشتملت على )أل2
سماك( و)ألحيوأنات ألكيسية(.

 
 )أال

شجار 3
 
  وألطبقة ألثالثة أشتملت على )ألثعابين(، )ألقياطس(، )ألقردة( و)أال

ن(.
آ
 ألموجودة أال

ربع 4
 
شعر ألمنقرض(، )ذوأت أال

 
  وألطبقة ألرأبعة أشتملت على )ألفيل أال

ش
 
 جار ألحاضرة(ألصوفية(، )أإلنسان( و)جميع أال

............ 

 ألمسلم )ألشيرأزي(:

ين تثبت مّدعاك 
 
ين تثبت هذه ألمتحّجرأت ألطبقية ألتي زعمتها؟ ومن أ

 
واًل: من أ

 
أ

ن متحجر كل طبقة متطور من متحجرأت ألطبقة ألسابقة؟
 
 با

................... 
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فهل هذأ خامسًا: لو فرضنا عدم وجود أإلنسان   إطالقًا   في ألطبقات ألسفلى، 
ألتدّرج في ألمتحّجرأت، يدل على ألتطور ألذي زعمت؟ وإذأ قال لك قائل: إن هللا 

 ... وهكذأ، فما جوأبك؟ خلق في ألطبقات ألسفلى إسفنجاً 

كبر في طابق 
 
ول من ألعمارة، وسيارة أ

 
ن وجود سيارة صغيرة في ألطابق أال

 
وهل أ

كبر في طابق ثالث... وهكذأ، مع أختالف
 
ألهيائت، يدل على تطور  ثان، وسيارة أ

ن تكون كل سيارة قد ُصنعت مستقلة؟
 
 ألسيارة بنفسها، من دون أ

لف عام جاء شخص وكشف عن عمارة 
 
ن نيويورك ُخسف بها، ثم بعد أ

 
وإذأ فرضنا: أ

ن يقول مثل مقالك؟ وما 
 
كانت ألسيارأت في طوأبق إحدى بناياتها، فهل يحق له أ

نت إذأ قال هذأ ألمقال؟ وما 
 
 . [2] «هو ألفرق بين مقالك ومقاله؟تجيبه أ

رد: هكذا بجرة قلم وبإشكاالت غاية في التفاهة يريد إلغاء علم الجيولوجيا التاريخية 

بهيله وهيلمانه وقدرته على تحديد عمر الطبقات األرضية وبالتالي عمر ما تحتويه من كائنات 

 لذلك، فيقول الشيرازي: 
 
 حية مت جرة تبعا

ين تثبت هذه »
 
 ،«ألمتحّجرأت ألطبقية ألتي زعمتها؟من أ

ثم يزعم بحواره أن العلم أو دارون أو الطرف الخر في حواريته عجز ولم يتمكن من رد 

 ! هذا اإلشكال أو السؤال

والظاهر من مثال البناية الذي طرحه السيد محمد الشيرازي أنه يتصور أن علماء 

وع بعضها فوق بعض فقط هكذا بدون الجيولوجيا يصنفون الطبقات األرضية بناء  على وق

أي ضوابط علمية أو قوانين تمنع الوقوع في الخطأ بدرجة كبيرة فيمر عليهم أمر طبيعي 

كالخسف أو الزالزل والثورات البركانية أو حركات الطبقات التكتونية األرضية دون أن ينتبهوا 

 أن يطلع على لحدوثها من خالل الضوابط العلمية التي وضعوها للتصنيف، وكان ع
 
ليه أوال

كيفية تصنيف الطبقات األرضية في علم الجيولوجيا، وكيفية تحديد عمر الطبقات، وما هي 

 بهذا 
 
 أم ال لكي ال يطرح إشكاال

 
الليات املتبعة وطرق الفحص املتبعة، وهل أنها دقيقة علميا

 وآ
 
 !  ية هللااملستوى من السذاجة والتفاهة في نفس الوقت الذي يسمي نفسه إماما

، كل باحث عن الحقيقة ما عليه إال أن يطلع ليجد أن تصنيف عمر الطبقات 
 
وعموما

 األرضية يتم وفق طرق علمية منها:
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 :(Relative Dating Method) طريقة العمر النسبي -1

وهي تعتمد على أمور، منها: أن أي تتابع للصخور املتطبقة والتي لم تتعرض للتشويه 

ي الشديد، فإن الطبقة التي في األسفل تكون أقدم من الطبقة التي تعلوها بالتفلق أو الط

 كما يتصور الشيرازي، بل هو تصنيف 
 
وهكذا، فتحديد الطبقة السابقة ليس عشوائيا

 هذه الطريقة تحدد عمر الطبقات الصخرية بالنسبة 
 
خاضع لضوابط علمية. وعموما

 بقة.لبعضها البعض دون معرفة العمر الحقيقي لكل ط

 :(Absolute Dating Methodطريقة العمر الحقيقي ) -2

وهي تستخدم النظائر املشعة للعناصر، حيث مع مرور الزمن تنحل نواة الذرة ويتكون 

نظير مشع، وهذا االنحالل يحصل بمعدل زمني ثابت بالنسبة إلى أي عنصر، وبهذا يمكن 

ير مشع بمقارنته بأصله املعروف، حساب الفترة الزمنية للطبقة الصخرية الحاوية على نظ

ومنذ عشرات السنين وقبل أن يكتب الشيرازي كتابه بفترة طويلة هذه الطريقة معروفة وهي 

مستخدمة الن في تحديد عمر الطبقات بدقة عالية، وهناك عدة نظائر مستخدمة لتحديد 

(...... Arاألركون ) ( ونظير Cعمر الصخور واملت جرات واملواد العضوية منها: نظير الكاربون )

 الخ.

 أما قول الشيرازي لعلماء التطور أو لدارون: 

ن متحجر كل طبقة متطور من متحجرأت ألطبقة »
 
ين تثبت مّدعاك با

 
ومن أ
 «.ألسابقة؟

، فنحن لدينا طبقات أرضية يقع بعضها فوق بعض فحصناها 
 
فهذا جوابه بسيط جدا

 ال تقبل الخطأ فتبين أ
 
ن أسفلها هو أقدمها وأعالها أحدثها، وفارق بطرق علمية دقيقة جدا

 إلى مئات ماليين السنين، ووجدنا أن هذه الطبقات كلما كانت قديمة 
 
العمر بينها يصل أحيانا

احتوت على كائنات بدائية وكلما توجهنا باتجاه الزمن الحالي فإنها تحتوي على كائنات أرقى 

 وبالتالي فال يمكن أن ي
 
 وتعقيدا

 
قال: إن كل الخلق تم بدفعة واحدة؛ ألن بعض وأكثر تطورا

هذه الكائنات أتت بعد بعضها بمئات ماليين السنين. إذن، فال مناص بناء  على املعطيات 

العلمية الدقيقة من الحكم بأنها أتت بعضها بعد بعض، بل والتكثر والتعقيد في األجسام أتى 

 بعد بساطة سبقته بمئات ماليين السنيين.
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لها وتصنيفها ومقارنتها بواسطة علوم دقيقة كالتشريح املقارن وبأحدث ثم جرى تحلي

أجهزة الفحص فتبين أنها أجيال متطورة من بعضها البعض بحسب األدلة العلمية 

 والبحثية. 

فالن، من يرفض نتيجة هذا الفحص والتحليل العلمي سيقول: إنها خلقت مباشرة كل 

اذا خلقها هللا على دفعات وجعلها تبدو كأنها متطورة دفعة في زمن، ولكنه يحتاج أن يفسر مل

 ؟!  من بعضها البعض، هل ليخدع البشر وحاشاه سبحانه

 إذن، املسألة بسيطة وهي أنها تطورت بعضها من بعض،

 
 
 في الجينات ونوجد أنواعا

 
وهذا أمر يمكننا الن أن نختبره في املختبر ونجري تالعبا

 جديدة من الكائنات الحية.

 ول الشيرازي:ويق

حياء، »
 
ولى حية، ال يك في للحياة في ماليين ألماليين من أال

 
تاسعًا: فرض ألخلية أال

يت لو كانت هناك قطعة من ألحديد، 
 
رأ
 
حياء؟ أ

 
ين توجد ألحياة في هذه أال

 
فمن أ

طنان من ألحديد؟ كال!
 
 . [3] «فهل يك في ذلك لتعليل وجود ماليين أال

 اسمه التكاثر أم الرد: ال أدري هل يعرف الشيرازي شي
 
؟! وهل يعلم أنه يمكن أن تتكاثر  ئا

؟! وأظن هذا يكفي لبيان أن تكثر  خلية بكتيرية واحدة في املختبر إلى ماليين الخاليا البكتيرية

 لو وجدت املواد األولية والظروف املناسبة لهذا األمر، 
 
الحياة مسألة طبيعية وعادية جدا

ى أن األرض توفر ما يكفي لتكثر الحياة عليها، وهذه مسألة وأعتقد أنه ال يختلف اثنان عل

 
 
 مسألة طبيعية جدا

 
يمكن اختبارها في املختبر بسهولة. أما مسألة تنوع الحياة فهي أيضا

 للحياة الجسمانية وهو الخريطة الجينية، وأن 
 
وحتمية الوقوع لو علمنا أن هناك أساسا

 في هذه الخريطة يمكن أن يحصل
 
 ويؤدي إلى التمايز، وإذا وجد التمايز  هناك طفرا

 
دائما

َل الكائن الحي جيناته لألجيال 
َ
ق

َ
والتكاثر ووسط طبيعي ينتخب األقدر على العيش فيه ون

.
 
 التالية بالتكاثر حصل التطور حتما

 ويقول الشيرازي: 

صلح، فلماذأ بقيت ألنباتات وألحيوأنات »
 
ثانيًا: لو كانت ألطبيعة تنتخب أال

فضل؟ألبدأئي
 
َم لم تبّدلها ألطبيعة إلى أال  ة؟ ولماذأ بقيت ألقرود؟ ول 
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سد  [4] ثالثًا: لماذأ ترى 
 
صلح فيعدمه، كما يفترس أال

 
صلح يسطو على أال

 
غير أال

فضل 
 
و ألحيوأن أال

 
أإلنسان، وألحيوأنات ألسامة كالعقرب وألحية تلدغ أإلنسان أ

صلح؟ فتقتله؟ وألجرأثيم )ألميكروبات( تفتك باإلنسان ألذي 
 
 هو أ

صلح، كما يضعف 
 
شياء غير أ

 
صلح، إلى أ

 
شياء ألتي هي أ

 
رأبعًا: لماذأ تنتكس أال

 أإلنسان ثم يموت ثم يصير ترأبًا. وهكذأ في ألنبات وألحيوأن؟

على صفوف ألحيوأن، 
 
خامسًا: لماذأ توجد في ألحفريات حيوأنات بائدة، هي من أ

 ......... في كبر ألجثة وإتقان ألبنية

 ا هي ألطبيعة ألتي تنتخب؟سادسًا: م

 إذأ كانت هي ذأت عقل وإدرأك وشعور، فما هي؟

 وإذأ كانت بال عقل وال إدرأك، فكيف تنتخب؟

جرة قرينة لها(، كان ذلك مثار 
آ
حد: )قد أنتخب هذه ألحديدة تلك أال

 
يت لو قال أ

 
رأ
 
أ

 ضحٍك وأستهزأء؟

ن تنسب إلى ألطبيعة مثل هذأ أالنتخاب )ألمزعوم(،
 
فضل  فكيف يمكن أ

 
ألذي يقع أ

صحاب ألعلم وأإلدرأك 
 
من أنتخاب قاطبة ألعلماء وألحكماء وألفالسفة أ

 .[5] «وألتجربة؟!

رد: قول محمد الشيرازي: "إن القرود والنباتات لم تتطور"، غير صحيح وهذه املسائل 

، فهذه أمور يمكن أن يرجع فيها تاألحفورياتاريخية ويمكن أن تحسم بسهولة باملقارنة مع 

املكتشفة، والتي على سبيل املثال أثبتت عدم وجود نباتات  ةواألحفوريلى الحقائق االثارية إ

 فالنباتات إذن تطورت، والقرود تبدلت وتطورت فهذه القرود التي نراها 
 
لها أزهار سابقا

 عن القرود األولى ولم يكن لدينا قردة عليا بل قبل سبعين مليون سنة 
 
اليوم تختلف تماما

 
 
لم يكن هناك أي قرد بل كانت موجودة لبائن صغيرة تطورت منها اللبائن األخرى ومنها مثال

 القرود بعد انقراض الديناصورات.

قضاء فرد من أفراد الحيوان األدنى رتبة على فرد من أفراد الحيوان األعلى  إيرادهأما 

 رتبة في قوله: 
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سد أإلنسان، وألحيوأنات ألسامة كالعقرب»
 
و  كما يفترس أال

 
وألحية تلدغ أإلنسان أ
صلح

 
فضل فتقتله؟ وألجرأثيم )ألميكروبات( تفتك باإلنسان ألذي هو أ

 
  ،«ألحيوأن أال

 
 
 من  واعتباره هذا املثال نقضا

 
على االنتخاب الطبيعي، فهذا يدل على أنه لم يفهم شيئا

 من االنتخاب الطبيعي وإال فاألسد والعقرب والحية والبكتريا والفايروسات كلها تمث
 
ل جزءا

تقوم  والتي –اإلنسان في مثاله  وهو –أدوات الطبيعة املحيطة بالنوع املعرض لالنتخاب 

بانتخاب األفراد األصلح للبقاء من ذلك النوع أو القادرين على النجاة واجتياز تلك العقبات 

راد وتمرير جيناتهم للجيل التالي، بل حتى بعض أفراد النوع يمارسون هذا الدور على األف

الخرين من النوع نفسه وبضراوة أشد من األنواع األخرى؛ ألن مشتركاتهم البيئية أكبر 

 باعتبارهم أفراد نوع واحد. 

 ضمن حدود أمثلة الشيرازي لعل من خدعهم قوله يفهمون ما أقول:
 
 وسأضرب مثال

هومو لو فرضنا أننا رجعنا إلى قبل مليوني عام وفي ذلك الوقت يوجد نوع إنساني هو ال

اريكتس وهذا النوع دماغه صغير )أكبر من دماغ الشمبانزي وأصغر من دماغ الهومو 

سابينس أو اإلنسان الحالي(، واملفروض أن نوعنا اإلنساني الهومو سابينس تطور عنه حتى 

 برأسه قبل 
 
، الن لنتصور أننا نراقب مجموعة من الهومو  200استقل نوعا

 
ألف عام تقريبا

من عشر إناث غير بالغات وعشرة ذكور غير بالغين تحيط بهم حيوانات اريكتس تتكون 

مفترسة قاتلة كاألسد وأخرى سامة قاتلة كاألفعى والعقرب وبكتريا قاتلة، وهؤالء العشرون 

 فمنهم من هو طويل وآخر قصير ومنهم من هو 
 
املفروض أنهم متمايزون كما هو الحال دائما

 وآخر ساقه 
 
ال يزال فيها قليل من االنحناء كإرث سابق يقلل من سرعته مستقيم الساق تماما

ومنهم من هو قوي البنية وآخر ضعيف البنية ومنهم من لديه مقاومة ذاتية للجراثيم بدرجة 

 أكبر من املعدل ومنهم من 
 
أعلى ومنهم من لديه مقاومة بدرجة أدنى ومنهم من يمتلك دماغا

 أصغر، فالن إذا تعرضوا ل
 
هجمات الحيوانات املفترسة والقاتلة فسينجو عادة يمتلك دماغا

 
 
 سيجدون سبيال

 
األقوى واألسرع واألذكى ويهلك عادة األغبى واألضعف واألبطأ فاألذكياء مثال

 )
 
لتجنب لدغة األفعى بمعدل أعلى من األغبياء، وبهذا سيبقى األذكى )األكبر واألفضل دماغا

 بعد جيل بالتمايز واالنتخاب والتكاثر ويبلغ ويتزاوج ويعبر جيناته لجيل جديد، 
 
وهكذا جيال

، ومقاومة الجسم للبكتريا... الخ، وبنفس 
 
سيزداد حجم الدماغ والسيقان املستقيمة رسوخا

 من أدوات الطبيعة 
 
الطريقة فاإلنسان والغزال والعقرب واألفعى والبكتريا ستشكل جزءا

حدهما قوي وسريع والخر أضعف وأبطأ لالنتخاب بالنسبة لألسد، فلو كان لدينا أسدان وأ
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بحيث أن سرعته أقل من معدل سرعة الغزالن واألبقار الوحشية املوجودة في الطبيعة 

املحيطة به فإنه في الغالب سيهلك أو سيكون ضعيف البنية بحيث إنه لن يتمكن من 

ينما األسد الخر جيل بعده ب إلىوتمرير جيناته  واإلنجاباملنافسة مع الذكور األخرى والتزاوج 

وتمرير جيناته، وهكذا تنتخب  واإلنجابالقوي والسريع في الغالب سيتمكن من التزاوج 

الطبيعة األقدر على النجاة والبقاء فيها، وبالنسبة للغزال سيكون األسد هو أداة من أدواة 

من  انتخاب الطبيعة وبهذا ستنتخب الطبيعة الغزال األسرع واألقدر على التملص والنجاة

فكوك املفترسات وهكذا تبقى الجينات األقدر على مجاراة محيطها وتخرج الجينة التي تعجز 

عن مجاراة محيطها، هذا هو االنتخاب الطبيعي وبقاء األصلح وليس كما فهمه الشيرازي على 

 عن إلحاق األذى بأي فرد من النوع األرقى وطرح 
 
أنه يعني عجز الفرد من النوع األدنى رقيا

 اله على هذا األساس من الفهم الخاطئ.إشك

أما بقية إشكاالت الشيرازي فهي مبنية على فهمه الخاطئ لالنتخاب الطبيعي، ولو أنه 

عرف أن االنتخاب الطبيعي هو عبارة عن بقاء األقدر على العيش والتكاثر في الوسط 

، فمعنى االنتخاب الطبيعي املحيط بالكائنات ملا طرح هذه املجموعة الساذجة من اإلشكاالت

 للحيوان الطويل في بيئة يتوفر فيها الغذاء بمستوى ارتفاع معين هو بقاء 
 
الطبيعي مثال

 موت 
 
الحيوان الذي يكفي طوله لينال الغذاء بوفرة وتوريثه صفة الطول ألبنائه، وأيضا

 القصير أو عدم حصوله على غذاء وافر ليتمكن من التكاثر ويمرر جيناته لجيل بعده، و 
 
أيضا

 لحيوان معين تتركه يتضخم عندما يوفر الطفر الجينات املناسبة 
 
البيئة التي توفر غذاء  وافرا

لتضخم الحجم. فمعنى انتخاب الطبيعة لألصلح هو أن ظروفها تسمح ببقاء بعض أفراد 

النوع ذات الجينات املفضلة وال تسمح ببقاء أخرى، بسبب مالئمة هذه الظروف للباقين 

 للهالكين أو الذين لم يمرروا جيناتهم لجيل بعدهم بسبب عدم التكاثر. ومنافاتها

ل أنه دار بينه وبين دارون تحت عنوان التطور، فلنرى ما   تخي 
 
أيضا كتب الشيرازي حوارا

 كتبه محمد الشيرازي في هذا:

نوأع ألحيوأنات، فإنا »
 
دأرون: ألدليل ألثاني، ألتطور: ألذي يحصل في ك ثير من أ

بيضًا، وهكذأ بالنسبة إلى ألحيوأن، نرى أإل
 
نسان إذأ ولد في ألمناخ ألبارد صار أ

فنوع وأحد من ألحيوأن له في كل بيئة حالة خاصة وشكل خاص وعادأت خاصة، 
وكذأ بالنسبة إلى ألنبات. وإذأ تحقق ذلك لم نجد فرقًا بين ألتطور ألعرضي، 
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لمناخ ونحوه   وبين باختالف لون وحجم وعادة حيوأن وأحد   بسبب أختالف أ
 ألتطور ألطولي، بسبب أنقالب ألخلية نباتًا، وألنبات حيوأنًا، وألحيوأن إنسانًا.

مرين:)الشيرازي(ألمسلم 
 
 : أستداللك عجيب جدًأ، فإن هناك أ

و أإلنسان ألوأحد حسب أختالف 1
 
و ألنبات ألوأحد أ

 
ن يختلف ألحيوأن ألوأحد أ

 
  أ

ن  ألبيئة وألمناخ، أختالفًا يسيرًأ،
 
فرأد تحت نوعية وأحدة، كا

 
مع دخول جميع أال

صفر.
 
حمر، وذأك أ

 
سود، وذأك أ

 
 يكون إنسانًا لكن هذأ أ

فرأد دّب ألقطب لها صفات معينة. ودّب 
 
حاده دبًا، لكن جميع أ

آ
و يكون جميع أ

 
أ

 ألمناطق ألحارة له صفات ُأخرى.

حاده قمحًا، فللقمح ألعرأقي مميزأته، وللقمح أإلستر 
آ
و يكون جميع أ

 
 ألي مميزأته.أ

ن يكون 2
 
ن يختلف ألشيء ألوأحد، حسب أختالف ألبيئة، أختالفًا جوهريًا، كا

 
  أ

صل وأحد.
 
 هذأ قردًأ، وذأك إنسانًا، وذلك نباتًا، مع كون ألجميع من أ

ول.
 
 وألذي نشاهده ويعلمه ألجميع هو ألقسم أال

ما ألقسم ألثاني فما دليلك عليه؟
 
 أ

ن تقول:
 
 وهذأ مثل أ

ن ُيصنع  إن ألطين كما
 
جر وألخزف وأللبن، كذلك يمكن أ

آ
ن ُيصنع منه أال

 
يمكن أ

 منه ألحديد وألعاج وألماء.

 فهل يمكن هذأ ألقياس؟

 دأرون: ُأفكر!

  .[6] «: إذن بطل دليلك ألثاني، فما هو ألدليل ألثالث؟)الشيرازي(ألمسلم 

له الشيرازي، فدارون ال   يقسم التطور إلى رد: هناك افتراء على دارون في الحوار الذي تخي 

، وال 
 
 أبدا

 
 والحيوان إنسانا

 
 والنبات حيوانا

 
عرض ي وطولي كما أنه ال يقول بانقالب الخلية نباتا

يقول بالطفر النوعي، وال يوجد من علماء علم األحياء التطوري الحاليين من يقول بالطفر 

 النوعي وحتى الترقيميين ال يقولون بالطفر النوعي.
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 ي:أما قول الشيراز 

ول»
 
  ،«وألذي نشاهده ويعلمه ألجميع هو ألقسم أال

فيعني أن الشيرازي أقر التطور دون أن يدرك ذلك ولكنه أقره بحدود الفصيلة كفصيلة 

الدبيات ويرفضه عندما يصل إلى مرحلة افتراق تصنيفي أعلى، وهذا يجعله هو املطالب 

يلة، فلماذا ال يصل إلى مرحلة بتقديم الدليل على توقف التطور الذي قبله عند حدود الفص

افتراق أعلى وهي مرحلة البد أن يصل لها مع الزمن؛ ألنها تحصيل حاصل لتراكم التطور مع 

 الزمن.

، ومجموع هذا الطفر الجيني واالنتخاب 
 
فنحن لدينا طفر جيني يؤدي إلى التمايز قطعا

ة للكائن الحي مثل الطبيعي عندما يكون هناك تكاثر يؤدي إلى إحداث صفات جديدة مميز 

... الخ، ومع الزمن تكون اختالفات كبيرة  اختالف في الحجم والشكل ونوع الشعر واملخالب

نتيجة تراكمها، وهذه كلها مقبولة عند الشيرازي وأشباهه في حدود الفصيلة الواحدة، أي 

عندما  بتراكم مئات آالف السنين أو بضعة ماليين ربما، ولكنها غير مقبولة عند الشيرازي 

!! مع أن هذا التمايز نتيجة حتمية وطبيعية لتراكم التمايزات  تصل إلى حد تمايز فصيلة

 بحيث تكون كافية إلبراز هذا االفتراق بشكل 
 
لفترة زمنية أطول، عشرات ماليين السنين مثال

 كبير يجعل الكائن الحي يصنف في علم األحياء كفصيلة مختلفة. 

 ملحيطه بحيث إن فهو قبل أن هناك إعادة تشك
 
يل وهيكلة للكائن الحي مستمرة تبعا

هذه الهيكلة وإعادة التشكيل مسؤولة عن تمايز الدب القطبي ودب الشمس مع االختالف 

 وفي نوع الغذاء واأليض، ولكنه يرفض أن تصل 
 
 ولونا

 
 ووزنا

 
 وحجما

 
الفاحش بينهما شكال

، وهذا يحتاج إعادة التشكيل والهيكلة إلى حد التمايز الذي يجعل
 
هما فصيلتين مختلفين مثال

 عليه؛ ألن التصنيف هو تحصيل حاصل لتراكم إعادة التشكيل 
 
أن ُيقدم الشيرازي دليال

والهيكلة فهي عملية تعتمد على الطفر الجيني، والطفر الجيني في الطبيعة قابل لتشكيل 

 عندما يتوفر له الوقت الكافي
 
 .األنواع واألجناس والفصائل نظريا

وتغيير التركيبة الجينية مسألة مثبتة في املختبر، وهو أمر ممكن سواء بصورة غير 

 بشكل اإلشعاعيمسيطر عليها كما في القصف 
 
، أو بصورة مسيطر عليها كما هو حاصل حاليا

 واسع.
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بل وصل األمر إلى بناء خريطة جينية كاملة لبكتريا من مواد كيميائية غير حية، وبهذا 

 
 
 من بويضة شمبانزي وحيمن شمبانزي أو من نواة  فيمكن نظريا

 
أن ننتج في املختبرات إنسانا

خلية شمبانزي فقط وبويضة امرأة منزوعة النواة، وما نحتاجه فقط تعديل لشجرة 

كروموسومات الشمبانزي لتصبح بنفس عدد وصورة كروموسومات اإلنسان وهو أمر ممكن 

.
 
 نظريا

خريطة جينية كاملة للبكتريا في املختبر من  إنتاجا تم بل األمر يتجاوز هذا بكثير، فكم

مواد كيميائية غير حية وتم زرعها في سايتوبالزم بكتريا وتمكنت الكروموسومات من الحياة 

خريطة كروموسومات كاملة إلنسان من مواد كيميائية غير  إنتاجكذلك يمكن  [7] والتكاثر

موسومات اإلنسان إال بقدر الفرق بين بناية حية، فال فرق بين كروموسومات البكتريا وكرو 

 صغيرة الحجم وأخرى كبيرة تشتركان بنفس مواد البناء.

هذا مع العلم أن في علم األحياء يصنف اإلنسان والشمبانزي والغوريال واالورنجوتان 

 كما أن الدببة تصنف 
 
 من فصيلة واحدة وهي فصيلة القردة العليا، تماما

 
على أنها جميعا

ات، وال يوجد افتراق بين اإلنسان وبين الشمبانزي إال ضمن ف صيلة واحدة وهي فصيلة الدبي 

كافتراق دب الشمس عن الدب القطبي بل ربما كانت بعض الفروقات بين جسم الشمبانزي 

وجسم اإلنسان أقل منها بين جسم الدب القطبي وجسم دب الشمس، وهذا يعني أن إقرار 

ر موجود ويراه ضمن حدود الفصيلة يجعله دون أن يعي ما الشيرازي املتقدم بأن التطو 

يقول قد أقر بأن الشمبانزي والبونوبو واإلنسان قد تطوروا من أصل مشترك؛ ألنهم أفراد 

 فصيلة واحدة.

 أما قوله:

ن تقول:»
 
 وهذأ مثل أ

ن ُيصنع 
 
جر وألخزف وأللبن، كذلك يمكن أ

آ
ن ُيصنع منه أال

 
إن ألطين كما يمكن أ

 وألعاج وألماء.منه ألحديد 

 «. فهل يمكن هذأ ألقياس؟

فهو بال معنى؛ ألن صناعة الجر من الطين ال يمس ذراته على مستوى الجسيمات 

؛ ألن 
 
النووية ليقال: هل يمكن أن نقيس على هذا تحوله إلى عنصر آخر كالحديد مثال
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ا لدينا التحول من عنصر إلى عنصر آخر يحتاج هيكلة الجسيمات النووية وبالتالي فهن

 فال معنى لهذا القياس، وال معنى ملقارنة الشيرازي لهذا املثال 
 
مستويين مختلفين أصال

الساذج مع ما يحصل في التطور؛ حيث إن التنويع في التطور يكون على مستوى جزيئي واحد 

الكروموسومات التي لها تركيبة جزيئية واحدة في كل األحياء وما يختلف فقط  وهو هيكلة

 له. إلى هنا انتهى ترتيبه
 
ا في كل كائن حي عن الخر، حقيقة لو أنه ترك هذا القياس لكان خيرا

 الرد، ولكن ال بأس بزيادة توضيح:

الشيرازي كما هو ظاهر ال يعرف عما يتكلم، وإال فنحن في تطور الحياة نتكلم عن إعادة 

 في العناصر هو هيكلة وحدات بناء الحياة وهي الكروموسومات وما يمكن أن يقابلها 
 
مثاال

إعادة هيكلة وحدات بناء العناصر وهي أنوية الذرات، والعناصر الكيميائية قابلة إلعادة 

التشكيل والهيكلة، وكان يمكنه أن يسأل أي عالم كونيات أو فيزياء عن الحديد ليعرف أنه 

اصر عبارة ينتج من عناصر أخرى في الكون حولنا وبكميات هائلة، وهو وغيره كثير من العن

عن ناتج عملية االندماج النووي في النجوم حولنا والتي تؤدي إلى هيكلة وتشكيل العناصر، 

فعندما يكون كالمنا في املستوى ما دون الذري وإعادة تشكيل نوى الذرات ال يوجد فرق بين 

 والكربون والهليوم والهيدروجين، فكلها مبنية من نفس وحدات البناء واألوكسجينالحديد 

وبالتالي يمكن إعادة تشكيلها وهيكلتها إلنتاج مواد أخرى من نفس مواد البناء األولية 

للعناصر، وهذا هو ما يحصل في النجوم حيث تحرق الهيدروجين والهليوم ونتيجة الندماج 

نوى العناصر الخفيفة تنتج نوى عناصر أثقل فيها بروتونات ونيوترونات أكثر، وهكذا يتم 

 وهو الحديد،  واألوكسجينالكربون  إنتاج
 
 إلى العنصر األكثر استقرارا

 
وبقية العناصر وصوال

ثم إذا حصل انفجار مستعر أعظم للنجم تندفع عملية االندماج النووي أبعد من الحديد 

 نحو عناصر أثقل مثل اليورانيوم.

إذن، يمكننا أن نصنع الحديد من عنصر آخر في حال تحكمنا في جسيمات بناء نواة 

ذرة )البروتونات والنيوترونات(، وما نحتاجه هو طاقة كبيرة تقربها من بعضها إلى مسافة ال

 ،
 
تعمل عندها القوة النووية القوية وتحصل عملية اندماج نووي وهذا يتوفر في النجوم مثال

، بل هناك طريقة أسهل 
 
ولهذا فإنتاج عنصر من عنصر آخر يحدث حولنا في الكون دائما

أخف من أنوية أثقل وهي عملية االنشطار النووي وفيها ال نحتاج إلى طاقة كبيرة إلنتاج أنوية 

 235للتقريب بين الجسيمات بل ما نحتاجه فقط تشجيع نواة غير مستقرة كنواة اليورانيوم 

 
 
على االنشطار، وهذا ما يحصل في مفاعالت الطاقة النووية ولكن بصورة مسيطر عليها مثال
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كة الكادميوم لتمتص النيوترونات الزائدة عن الحاجة لتسير عملية بإضافة مادة مثل سبي

االنشطار النووي بمعدل مقبول وال تسير عملية االنشطار بمعدل أس ي غير مسيطر عليه 

 وتصبح قنبلة نووية.
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Ahmed Alhasan 6/ احمد الحسن March, 2014: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 والحمد هلل رب العاملين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

 Khalid AL-alwani: كتب

موضوع سوأل. بعد ألتحيه وألسالم ألمفدئ ألسيد أحمد ألحسن بما أن ألموضوع 
عن أي أيثار نتكلم. بما أنا ضد أفكار  279ئ في صفحة في ك تاب وهم أاللحاد. أت

ألتك فيريين وقتلهم كل من خالف معتقدهم وبما أنهم يك فروني ويهدرون دمي كوني 
أؤمن بخالفه علي أبن أبي طالب عليه ألسالم الغيرة. أجد أنهم أي ألتك فيريين 

عرأق وسوريا وألسلفيين ألذين يقاتلون في ألشيشان وصربيا وأفغانستان ومالي وأل
يملكون أاليثار ألحقيقي كونهم يتركون كل شي خلف ضهورهم من مال وولد وزوجه 
ويذهبون ألئ نصرة ألدين ألذي يعتقدون به صحيح . ونرأهم يفجرون أنفسهم غير 
أبهين ويقاتلون وك ئنهم يروأ ألجنه في أعينهم ويتسابقون لها. ألسوأل هل عند 

ذ نستطيع أن نغير أفكارهم ونجعلهم منضوين شخصكم ألكريم أسلوب حوأر أو منف
تحت رأيه ألبيعه ألئ هللا حتئ يستفاد أالسالم من يثارهم وأقدأمهم وتفضيل ألغير 
علئ أنفسهم؟؟؟ ك تبت أك ثر من سوأل هنا الكن لم أحصل علئ جوأب وربما لك ثرة 
ألتعليقات وعدم وجود ألوقت لشخصكم من قرأئ تها أجمعها. كل ألود خالد 

 أني.ألعلو

 ج/ بسم هللا الرحمن الرحيم 

 والحمد هلل رب العاملين

الحقيقي املحايد فربما يضحي الكائن الحي بحياته  واإليثار توجد مالزمة بين التضحية  ال

  مصلحة معينة تدفعه لها الجينات ألجل
 
، فعاملة النحل ببناء غدد تفرز هرمون معين مثال

بالنسبة ملجموعة الجينات الفردية  األهم األمر إنعندما تضحي بنفسها فالدافع جيني حيث 

هو حسابات الربح والخسارة خالل مسيرة التطور واالنتخاب الطبيعي فالجين الذي يحفظ 
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 بقاء مجموعة جينية معينة في محيطها بحيث يجعلها تمر من فالتر االنتخاب الطبيعي جيال

خ ضمن تلك ت وُيرس  ن كان عمل هذا الجين إدية حتى و املجموعة الجينية الفر  بعد جيل ُيثب 

وهم "في كتاب  األمر الهالك في مواقف معينة وقد بينت هذا  أو االنتحار  إلىهو دفع الجسد 

الف آل مجموعة جينات فردية مقابل كسب فخسارة جسد نحلة واحدة يحم "،اإللحاد

  أخرى لنحالت  األجساد
 
  تحمل نفس هذه الجينات يمثل مكسبا

 
 شك،  وال لتلك الجينات كبيرا

 فاألمصغارها  ألجلبالنسبة لألهل أو لألم بالخصوص عندما تضحي  األمر وكذلك 

 بحد ذاتها ليست  األموالنحل تدفعهم مصلحة الجينات للتضحية، فتضحية 
 
  إيثارا

 
 حقيقيا

كان املوقف  جيل الحق فمتى ما إلىبل هي تضحية قررتها مصلحة الجينات الفردية لتنتقل 

 
 
ستجد الجسد عادة يقدم عليه حتى لح بقاء مجموعة الجينات الفردية لصا يمثل مكسبا

خر يحمل تلك الجينات، آجسد  أو  أجسادن فيه بقاء ن كان فيه هالكه ونهاية حياته أل إو 

 ن كان إو  اإلقدامتجره لهذا  أدواتفالجينات بنت في الجسد 
 
ألن فيه  ؛على هالكه إقداما

دية ضمن مجموعة الجينات العامة للكائنات الحفاظ على بقاء مجموعة الجينات الفر 

 الحية.

  "اإللحادوهم "وهذا نص من كتاب 
 
كثر يمكنه أ يبين هذه املسألة ومن يريد تفصيال

 الرجوع للكتاب: 

 في بعض األحيان، فممكن 
 
 إيثاريا

 
)ولو نظرنا حولنا سنجد لدى بعض الحيوانات سلوكا

 سلوك الباء واألمهات تجاه أ
 
بنائهم وسلوك عامالت النحل تجاه امللكة أن نشخص مثال

حقيقي أم أن ظاهره سلوك  إيثاري والعامالت األخرى والخلية ككل، ولكن هل هذا سلوك 

أما حقيقته فهو سلوك أناني جيني ؛حيث إنه مبني على أنانية جينية ومحاباة الطبيعة  إيثاري 

ت هذه الجينات التي تسبب ه أي  اإليثاري ذا السلوك وتفضيلها لبقاء األجساد التي ضم 

مداراة األهل لألبناء وتوفير الطعام لهم وتضحية الشغاالت ألجل حماية الخلية وامللكة 

وأخواتها، فهذه الجينات كانت تحمل صفة النجاح للمرور واالستمرار والبقاء، فالحقيقة 

ية تدفعهم لهذا البايولوجية أن األب واألم يدارون األبناء؛ ألن هناك جينة في تركيبتهم الجين

(، وأن أحد 
 
)من خالل تأثيرها في بناء الجهاز العصبي أو الدماغ أو الغدد والهرمونات مثال

أسباب نجاح تركيبتهم الجينية في االنتشار والبقاء هو وجود تلك الجينة التي تدفعهم لهذا 

 السلوك اإليثاري.
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االستمرار، فهذا يمكن تفسيره أما كيف تنتفع تركيبة جينات األهل من األبناء في البقاء و 

 يحمل 
 
ببساطة حيث إن األبناء يحملون جينات األهل بنسبة معينة، فطفل اإلنسان مثال

 نصف جينات أبيه ونصف جينات أمه.

األبناء وتوفير كفايتهم ليتمكنوا  إيثار إذن، فاألهل الذين تحتوي تركيبتهم الجينية لجينة 

جيناتهم في األجيال  دوام –األهل  هؤالء –يحققون من الوصول إلى سن البلوغ والتكاثر س

بنته  أي –)إيثار األهل لألبناء( أصله جيني أناني  اإليثار الالحقة وبقاءها، إذن فهذا النوع من 

. أما األهل الذين ال يعتنون بأبنائهم بشكل  وليس –أنانية الجينات املفترضة 
 
 حقيقيا

 
إيثارا

بدرجة كافية  اإليثار وي تركيبتهم الجينية جينات تدفعهم إلى جيد أو لنقل األهل الذين ال تحت

 توفير العش والطعام والحماية( فلن يتمكنوا 
 
من  -هؤالء األهل  -لتوفير كفاية األبناء )مثال

تمرير جيناتهم إلى األجيال الالحقة؛ ألنهم باختصار لن ينجحوا في تربية أبناء يصلون إلى سن 

ركيبتهم الجينية إلى األجيال الالحقة، وبهذا ُيعاقب هؤالء األهل أو البلوغ والتكاثر وتمرير ت

عاقب هذه التركيبة الجينية أو الخريطة الجينية وال تستمر جيناتهم )الخاصة( في هذه 
ُ
لنقل ت

 الحياة وتخرج من السباق.

، ولو وجدت الجينات استراتيجية 
 
 تماما

 
فمسألة اهتمام األهل بأبنائهم معللة جينيا

ى ناجحة غير االهتمام املباشر لألهل بأبنائهم فمن املمكن أن تسلكها كما هو حاصل في أخر 

طير الوقواق، فهذا الطائر يضع بيوضه في أعشاش ضحاياه ليقوموا بتربية أبنائه وهو ال يهتم 

ألبنائه وال يحمل أي عاطفة تجاههم، وعالقته بهم تنتهي بمجرد أن يوفر كفايتهم عندما 

الضحية الذي سيتورط بتربيتهم نيابة عنه، وهذا دليل واضح على أن  يضعهم في عش

 املتحكم باملسألة في حدود األجسام هي الجينات.

 وتفوق درجة 
 
ونفس األمر في شغاالت النحل، فدرجة قرابتهم من أخواتهم عالية جدا

 يحملون نسخة متطابقة من جينات األب، وله
 
ذا قرابتهم من أمهم؛ ألن األخوات جميعا

فهناك سبب منطقي لتسابقهم على التضحية بالنفس من خالل التسابق للهجوم على العدو 

الجينة اإليثارية نجحت في التكاثر واالستمرار  فهذه –أن الشغالة التي تلدغ تموت  مع –

والبقاء؛ ألنها باختصار كانت األقدر في الحفاظ على الخلية ككل، فموت الشغالة الظاهري 

 
 
 يمثل مكسبا

 
 عن أخواتها ودفاعا

 
لجيناتها أكبر من بقائها حية؛ ألنها بتسابقها للموت عوضا

عن أمها )ملكة النحل( تكون قد ساهمت ببقاء واستمرار نسخ كثيرة من جيناتها املوجودة في 

أجساد كل أخوتها الشغاالت وأسهمت ببقاء جيناتها املوجودة في البيوض والحيامن املوجودة 
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كة النحل(، وأكيد أن تركيبة جينية كهذه أقدر على البقاء واالستمرار من في جسم أمها )مل

تلك التي ال تقدم على التسابق للتضحية بالنفس فالطبيعة ستختار املقدامة املتسابقة 

للتضحية أو لنقل إنها قادرة بجدارة على البقاء واالستمرار ومقاومة الظروف الطبيعية 

 املحيطة بها.

، يمكن أل 
 
نانية الجينات أن تعلل الصفة اإليثارية لكائن تجاه كائن آخر متى ما وعموما

 .كانت التضحية تجلب فائدة لجيناته أكبر وحتى بغض النظر عن عالقة القربى بينهما(

 األخالقمسألة  "اإللحادوهم "بالخصوص فقد ناقشت في كتاب  للنسانبالنسبة  أما

 ألديه و 
 
  ن هناك شيئا

 
الحقيقي املحايد ومن يريد البيان  اإليثار وهو  نساناإلفي معادلة  جديدا

 اإلقداممسألة  أبين أن أريدولكن هنا فقط  "،اإللحادوهم "بالتفصيل يمكنه مراجعة كتاب 

ماركسية أم وطنية  أمقناعات معينة سواء كانت دينية أم ليبرالية  ألجلعلى هالك الجسد 

ملضحين  أمثلةنقدم عليها  أنرها يمكن فكل هذه الجوانب وغي ،أم حتى نفسية إنسانية أم

قدموا أنفسهم أو حياتهم أو حتى خسروا أهم ش يء تهتم به الكائنات الحية وهو نقل الجينات 

حد فكثير أيكاد يخطأها  عتقد يمكن بسهولة تشخيص نماذج الأو  ،جيل الحق إلىالفردية 

  ال رغم أن إيثاريةمن الناس حول العالم يعتقدون بنماذج يعتبرونها 
 
 عالقة لها بالدين أصال

الحقيقي باعتباره صفة يمكن  اإليثار ن إالفردية ف األمثلة، وبغض النظر عن (1) كتش ي جيفارا

 األحيانمسألة حقيقية وواقعية والذي يحصل في كثير من  إنسانيةنفس  أيتتصف بها  أن

 إلىيؤدي بها تجد موضعها الصحيح املرسوم لها والذي  هذه الصفة النفسية عندما ال أن

 إلىتدفعه  أنفيمكن  والخرةخسارة عاجلة للدنيا  إلى باإلنسانوالدنيا تؤدي  الخرةخير 

االنتحار لسبب تافه أو تدفعه ليفجر نفسه في مجموعة من الناس في الشارع كما فعل 

 - إنسان أييتصف بها  أنويفعل السلفيون، فأهم دور لهذه الصفة النفسية التي يمكن 

ه في ئالجسد وبقا أهميةمن  اإلنسانتقلل لدى  أنهاهو  -فيه  الدميةلبث النفس كنتيجة 

لى منع الجسد الحامل للجين وتعمل ع أهميةمقابل دور الجينات التي تعمل على تعظيم 

 أالتضحية به إال ألجل هدف 
 
  سمى جينيا

 
 وهو الحفاظ على املجموعة الجينية الفردية عموما

 .واألهلالنحل أي كما في مثال عامالت 

                                                           
في بوليفيا بعد  1967واُعدم رمياً بالرصاص عام  1928زعيم ورمز كوبي ثوري ماركسي، ولد في األرجنتين عام  .1

 أمريكا الجنوبية وأفريقيا. سنين طويلة قضاها في حرب العصابات والتحرر الثورية في
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خصوصية النتحاريي املجموعات السلفية  نه الأتقدم فستجد  ذا تبين لك ماإ

فهؤالء القتلة  ،)الوهابية( لكي تطلب توجيه خطاب خاص لهم لهدايتهم وتعريفهم بالحق

والنساء بالسكاكين وبقسوة قلوب منقطعة النظير  واألطفالالذين نراهم يذبحون الرجال 

يكون عن  ولهذا فهم أبعد ما األخالقيعرفون الرحمة وال  نهم الأن املؤكد م األكبادويلوكون 

 .اإللهيالهدى ومعرفة الحقيقة والدين 

 
 
 اإلسالموهو بيان فساد الدين السلفي وانحرافه عن  يبقى أمر قد وجهت له سابقا

نين على ن العقيدة السلفية الوهابية أن هلل يدين اثإيه الناس وتعريفهم بالحقيقة حيث لتنب

على الحقيقة وعينين اثنين على الحقيقة ... الخ من  أصابع ةالحقيقة وفي كل يد خمس

صل الخالف بين الدين أعقائدهم وبيان فالبد من بيان  ،جهاالت الدين السلفي الصنمي

فالخالف ليس  ،حتى الطرح العقائدي السني والشيعي الحالي أو  اإلسالميالسلفي وبين الدين 

لم ترد في النص بل الخالف في الفهم السلفي الوهابي املغلوط  أموردت  "يد"كلمة  أنفي 

فرق بينها  عقيدة تجسيمية صنمية ال إلىللنص واملحال بحق الرب سبحانه والذي أدى بهم 

فاملسلمون سنة وشيعة يعبدون هللا املنزه عن صفة اليدين أو  ،وبين عبادة هبل في الجاهلية

تحمل على الحقيقة عند السنة  الحقيقة والنصوص التي وردت ال العينين على أو  األصابع

ن ورد إو محالة بحقه سبحانه مثلها مثل النسيان املحال بحقه سبحانه وتعالى  ألنهاوالشيعة 

ا﴿في النصوص 
َ
اء َيْوِمِهْم َهـذ

َ
 ِلق

ْ
ُسوا

َ
َما ن

َ
نَساُهْم ك

َ
َيْوَم ن

ْ
ال

َ
  [.51 :األعراف] ﴾ف

هللا ينس ى كما يحملون  إنالنص على الظاهر ويقولون فهل الوهابيون يحملون هذا 

 ةلربهم يدين اثنين وفي كل يد خمس إننصوص الوجه واليد والعين على الظاهر ويقولون 

 ؟! وعينين اثنين ووجه وكلها على الحقيقة أصابع

بعد من مجرد وصف ربهم بصفة اليدين والعينين على الحقيقة إلى أالسلفيون يذهبون 

بالخصوص فله وجه وله  اإلنسانصفات ربهم الذي يعبدونه فيجعلونه كشكل  فهم يرتبون 

ى َعْيِني﴿ :النص القرآني قال أنثالثة( مع  واحدة وال عينين اثنين فقط )ال
َ
َع َعل

َ
ْصن

ُ
]طه:  ﴾َوِلت

ا﴿ :وقال [،39
َ
ْعُيِنن

َ
َك ِبأ

َّ
ِإن

َ
َك ف ِ

ِم َرب 
ْ
ن وليس واحدة اتن اثناوربهم له يد [،48]الطور:  ﴾َواْصِبْر ِلُحك

 ﴿ :هللا سبحانه وتعالى يقول  أنثالثة رغم  وال
َ
وِسُعون

ُ َ
ا مل

َّ
ْيد  َوِإن

َ
اَها ِبأ

َ
ْين

َ
َماء َبن ]الذاريات:  ﴾َوالسَّ

  أنفواضح  ،[47
 
 تاناثن نافله يد اإلنسانيصفونه بصفات جسم  هؤالء يعبدون صنما

 اإلنسان أصابععن عدد تنقص  تزيد وال فهي ال اإلنسانمثل  أيفي كل يد  أصابعوخمسة 

وللدقة في نقل عقيدتهم . نه موجود فوق السماء .... الخإن ووجه ويقولو  تانن اثناوله عين
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فهم  األصابع أمافي مكان آخر  أمفي الوجه  أنهامن عيني ربهم وهل  متأكدينفهم فقط غير 

  .من طولها متأكدينفقط هم غير  اإلنسانيد  أصابعفي اليد وخمسة على عدد  أنهايحددون 

ملحقة  أجوبةوهذا كالم واحد من كبار فقهاء السلفية الوهابية وهو ابن جبرين في 

 حيث يقول:  "ملعة االعتقاد"بتعليقه على كتاب 

ن يقال إن ألعينين في ألوجه هلل 
 
ن  -تعالى  -)س: هذأ ألسائل يقول: هل يصح أ

 
وأ

م هذأ من ألتشبيه ؟
 
صابع في أليد، وهكذأ أ

 
 أال

ن  ج: لم يرد
 
صابع ورد ألحديث ألذي فيه أ

 
في ذلك ما يعتمد عليه، ولكن بالنسبة لال

صابعه، وقال: 
 
شار با

 
شار بيده، أ

 
ذلك أليهودي جاء إلى ألنبي صلى هللا عليه وسلم وأ

رأضين على ذه وألجبال على 
 
ن هللا يضع ألسماوأت على ذه وأال

 
)إنا وجدنا في ك تبنا أ

ن ذه وألمياه وألبحار على ذه وألمخلوقا
 
صابعه، وأ

 
ت على ذه وكل ذلك يشير إلى أ

ْرُض  -صلى هللا عليه وسلم  -ألنبي  َ
ْ
ه  َوأال  َقْدر 

َه َحقَّ ية: )َوَما َقَدُروأ أللَّ
آ
 بعد ذلك أال

 
قرأ

ن 
 
فاد با

 
قره على ذلك أ

 
( وضحك تصديقًا لقول ألحبر( فإذأ أ َياَمة  ق 

ْ
يًعا َقْبَضُتُه َيْوَم أل َجم 

صابع في أليد، ولكن مع ذ
 
ناملها أال

 
صابع ألمخلوقين في أ

 
ن تكون مثل أ

 
لك ال يلزم أ

صابع فيها(.
 
 وفي طولها وفي كذأ وكذأ، بل إنما فيه إثبات أليد وفيه إثبات أال

الدين السلفي التكفيري الذي  أنللناس ليعرفوا  األمور نه يجب بيان هذه أعتقد أ

صل أعلى مستوى  اإلسالميين عالقة له بالد ال األبرياءيستبيح دماء الناس وينشر اليوم قتل 

ل  أنفمن الظلم  اإلسالمله إالعقيدة ب ولهذا فمن واجبنا  ،جرائم الدين السلفي اإلسالمُيحم 

إليه، فقد عن نسبة املسخ الشيطاني املسمى بالدين السلفي الوهابي  اإلسالمالشرعي تنزيه 

 األولىمن الخطوة  الماإلسنه على مستوى العقيدة الدين السلفي الوهابي مفترق عن أتبين 

 ،نقول غير رب السنة والشيعة كما تبين أنيمكن  أو  اإلسالمفرب السلفية الوهابية غير رب 

القتلة والسفاحين  إلنتاجفالدين السلفي الوهابي عبارة عن مصنع  األخالقوعلى مستوى 

نهم كما من يذبحو  أكبادوالنساء وأكل  األطفاليتورعون عن ذبح  ومصاص ي الدماء الذين ال

حد أند التي الكت كبد حمزة في معركة املشهورة بالبغاء ه أمهمفعلوا في سوريا متبعين سيرة 

منه واجب على كل من  اإلسالمتعرية الدين السلفي وبيان براءة  أناملشهورة، بل اعتقد 

  اإلسالميدعي 
 
  أم اليوم سواء كان سنيا

 
ري ن السماح للدين السلفي الوهابي التكفيأل  ؛شيعيا

وسمعة كل مسلم ومسلمة سنة  اإلسالموتلطيخ سمعة  اإلسالميعني هدم  للسالمباالنتساب 

 السوية. اإلنسانيةجرائم القتل والتمثيل بالجثث التي تشمئز منها النفوس  بأبشعوشيعة 
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Ahmed Alhasan 15/ احمد الحسن March, 2014: 

  هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل رب العاملين

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

يتقبله بقبول  أنوأسأل هللا  ،(1) عباس رحمه هللا أخيكمبشهادة  أجوركمعظم هللا 

 رحم الراحمين.أحسن وهو 

 (صلوات هللا عليها)شهادة فاطمة بنت محمد  أيامالتي تصادف  األليمة األياموفي هذه 

 نشرت نشر ما أعيد
 
وعظم هللا أجوركم وتقبل هللا  على هذه الصفحة املباركة. ه سابقا

 أعمالكم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم] 

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

تصادف منتصف شهر جمادى األولى ذكرى شهادة فاطمة الزهراء صلوات هللا عليها 

لهجوم  (صلى هللا عليه وآله)ل هللا محمد متأثرة بالجراح التي أصيبت بها اثر تعرض دار رسو 

 .عمر وجماعة معه

يوفق املؤمنين إلقامة مجالس عزاء في الثالث عشر والرابع عشر  أنأرجو من هللا 

والخامس عشر من جمادى األولى وبيان ما حصل وكيف هجم عمر على بيت رسول هللا 

صلوات هللا ) وأطفالهمة وهدد بإحراقه بمن فيه وهم علي وفاطم (صلى هللا عليه وآله)

 ،(عليهم

                                                           
في محافظة ميسان، آمن بدعوة الحق بعد سقوط الطاغية صدام، اعتقل عام  1966عباس سبتي، ولد عام الشهيد . 1

 . 2014/ 3/ 13ونال وسام الشهادة بتاريخ:  2008
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أرجو من السادة واملشايخ من طلبة الحوزة املهدوية حفظهم هللا ومن بقية املؤمنين 

 (صلوات هللا عليها)يبينوا حقيقة واقعة الهجوم على بيت فاطمة  أنواملؤمنات حفظهم هللا 

دون التعرض بالسب  (1)التاريخي من كتب املخالفين  واإلثبات وباألدلةكما هي وكما حصلت 

 اللعن للمهاجمين. أو أو الشتم 

ونترك للشرفاء من املسلمين أن ينصفوا انفسهم وان يحكموا بالعدل بين فاطمة بنت 

سيدة نساء العاملين وبين من هجموا على دارها وتسببوا بأذيتها  (صلوات هللا عليها)محمد 

م والتي كان قطبها ومدار رحاها وأن يبحثوا عن األسباب التي أدت لهذا الهجو  وبشهادتها.

، التي وصفها بأنها الكتاب العاصم لألمة من (صلى هللا عليه وآله)وصية رسول هللا محمد 

وهو في  -كتابتها لعامة الناس في الخميس  (صلى هللا عليه وآله)الضالل حيث أراد رسول هللا 

بأنه يهجر )أي  (ليه وآلهصلى هللا ع)فاعترض عمر وجماعته واتهم رسول هللا  -مرض املوت 

عن كتابة  (صلى هللا عليه وآله)يخرف( فكانت رزية الخميس املشهورة وأعرض رسول هللا 

الكتاب العاصم ملن رفضوه في الخميس، وكتبه بعد ذلك ملن قبلوه في ليلة وفاته، والحمد هلل 

 وأخرجوه (عليهمصلوات هللا ) األئمةـ كاتبه ـ وولده  (عليه السالم)حفظ هذا الكتاب علي 

ووصف رواته بأنهم خاصة  "الغيبة"لألمة ووصل للشيخ الطوس ي رحمه هللا ونقله في كتاب 

وبهذا فالوصية صحيحة  ،أي شيعة مؤمنين وبهذا يثبت صدقهم حيث لم يثبت أي قدح فيهم

وبما  ،مقرونة ومتواترة معنى وبهذا يثبت صحة صدورها أنهاالسند ملن يحتج بالسند كما 

يدعيها غير أصحابها  أنلتعصم األمة من الضالل فيمتنع  -وحدها  -نها كافية أموصوفة ب أنها

يدعيها غير أصحابها فسيكون هللا سبحانه وتعالى الذي  أنمكن ألو  ألنهاملذكورين فيها 

نها عاصمة أخبر بأالضالل متهم إما بالكذب حيث لتعصم من  -لوحدها  -نها كافية أوصفها ب

العجز عن حفظها من ادعاء املبطلين  أو الجهل بالغيب  أو  ،ليست كذلك من الضالل وهي

 وحاشاه سبحانه عما يقول املبطلون. ،حتى يدعيها صاحبها

 ،(صلى هللا عليه وآله)طوبى ملن تمسكوا بوصية الرسول محمد 

في أول الزمان وحاولوا  (صلى هللا عليه وآله)والويل ملن حاربوا وصية رسول هللا محمد 

 أول الوصيين، (صلوات هللا عليه)ن فيها اسم علي نه يهجر أل إه من كتابتها وقالوا عمن
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ثرهم اليوم في محاربة الوصية وهم يتوسلون أي محاولة بائسة أوالويل ملن يقتفون 

أحمد  اسمن فيها أل  (صلى هللا عليه وآله)يجلبها نحسهم للطعن بوصية رسول هللا محمد 

 .[ أول املهديين

** ** ** 

Ahmed Alhasan 19/ احمد الحسن March, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .ن تكونوا بخير وعافيةأأسأل هللا 

 Ahmad Alyamanyكتب: 

 ألسالم عليكم سيدي و موالي أحمد ألحسن

أنتقل ألى رحمة هللا تعالي أليوم. وألدي من أنصار ألكويت. ألحاج حبيب يوسف 
ل هللا

 
خره. و أسالك ألدعاء  حبيب جرأغ. أسا

آ
أن يكون من أنصارك في ألدنيا و أال

 لوألدي يا وألدي. ألعفو و ألمغفره على تقصيرنا. و ألحمدهلل وحده

  . فوهللا أنه تحمل ك ثيرأ و ثبت على نصرة ألحق أحمد ع رغم كل ما وأجهه

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ج/

 أعمالكمعظم هللا أجوركم وتقبل هللا 

ن أل محمد و آحمة هللا على والدكم الطيب وأسأل هللا أن يرفع قدره ويبعثه مع محمد و ر 

 
 
  يجعله هللا شافعا

 
جزاه هللا عن  ،فقد نصر الحق وثبت عليه في زمن عز فيه الناصر مشفعا

 ل محمد خير جزاء املحسنين.آمحمد و 

 ** ** ** 
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Ahmed Alhasan 27/ احمد الحسن March, 2014: 

 ليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم ع

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

 ءأجد سوى بذا لم
 
كتبه املرجع  على مناقشتي العلمية الدقيقة واملنصفة ملا ة اللسان ردا

تحكموا كقراء ومرتادين لهذه الصفحة املباركة ماذا يعني الرد  أنولكم  ،السابق الشيرازي 

 ببذاءة اللسان على طرح علمي دقيق:

http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg 

  أنبينت  أنبعد 
 
مناقشة جهاالت الرافضين لها  إلىانتقلت  نظرية التطور مثبتة علميا

ية هم في مسألة علم أنوفهمهؤالء حشروا  أن أمدنى قيمة علمية أردودهم لها  أنلبيان هل 

 
 
وقد ناقشت  ،الرد عليها أو يكونوا قادرين على مناقشتها  أنعن  عاجزون عن فهمها فضال

وبينت  "ودارون اإلسالمبين "كتبه محمد الشيرازي في كتابه  فيما سبق على هذه الصفحة ما

 أنكثر رغم أذا الكتاب عبارة عن جهل مطبق ال ه أنوبأدلة علمية دقيقة غير قابلة للرد 

ومن أتوا من بعده هم مقتاتين  إمامهمويعتبرونه  األول ملتوفي يعتبر املرجع الشيرازي كاتبه ا

 .قدمه على ما

 ورد من تعريف به في صفحتهم الرسمية: وهذا ما

http://www.alshirazi.com/autobiography/shirazi/shirazi.htm 

 حد مؤلفاته:أنه أعلى  "ودارون اإلسالمبين "وهذه صفحة مؤلفاته وفيها ورد كتاب 

http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/nirai.htm 

 ويعتب باإلماميتقدم من يسمونه  أنوقد انتظرت 
 
بينته  بالرد على ما رون ما طرحه علميا

ة لسان يجيدونها وقد ءجد سوى بذاأكثر ولكني لم أ جل كتابه عبارة عن جهل ال  أنمن 

هو يدعوهم لها وهم  ه عليها وهاؤ ادق الشيرازي ووكال أطبق رأي مرجعهم الحالي ص

  ،يستجيبون 
 
رازي وهو يأمر ق الشيلصاد وهذا فديو جمع به بعض املؤمنين حفظهم هللا كالما

http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg
http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg
http://www.alshirazi.com/autobiography/shirazi/shirazi.htm
http://www.alshirazi.com/autobiography/shirazi/shirazi.htm
http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/nirai.htm
http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/nirai.htm
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 ة اللسان ءوكالءه ببذا
 
يئة بذ بألفاظبه وتلفظهم  أمرهمه ملا ئووكال  أخوتهاستجابة  وأيضا

 .لفاظهم بدقةأتصف  ال "بذيئة"وربما حتى كلمة 

http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg 

تبناه غيره ونبقى ننتظر )وان كان انتظار اليائس(  أو طرحه  مناقشة ما إلى ن سننتقلوال 

طرحه إمامهم محمد الشيرازي من جهل في  ه حتى عن ماؤ وكال  أو يدافع صادق الشيرازي  أن

 ."ودارون اإلسالمبين "كتاب 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 27/ احمد الحسن March, 2014: 

 تهالسالم عليكم ورحمة هللا وبركا

 تبناه السيد علي السيستاني بخصوص نظرية دارون: ما مناقشة

 ألسيد علي ألسيستاني: )

بحاث ألعقائدية ألتابع للسيستاني: وهو يمثل ألوأجهة ألعقائدية 
 
موقع مركز أال

لمرجعية ألسيستاني ألذي يرعاه؛ حيث ك تب في صفحة ألتعريف بالمركز في موقع 
 :[1] هذأ ألمركز

ية هللا ألعظمى ألسّيد علي ألحسيني ألسيستاني "مّد هذأ، ونجد مرجعي»
آ
ة سماحة أ

مثل في هذأ ألمضمار، للدفاع عن 
 
ظّله" ببرأمجها ومشاريعها، هي ألنموذج أال

نحاء ألعالم.
 
هل ألبيت )عليهم ألسالم( في شتى أ

 
 مذهب ألتشّيع ونشر معارف أ

بحاث ألعقائدية" هو وأحد من هذه ألمشاريع ألمباركة
 
، حيث ُأسس و"مركز أال

بإشرأف ودعم سماحة حّجة أإلسالم وألمسلمين ألسيد جوأد ألشهرستاني، وقد 
تّمت أالفتتاحية ألرسمّية أقترأنًا مع ذكرى مولد أإلمام ألرضا )عليه ألسالم( في 

ه ، ليتصّدى للذّب عن حمى ألعقيدة  1419ألحادي عشر من شهر ذي ألقعدة عام 
هل ألبيت )عليه ألسالم( بشتى نشاطاته وتنمية ألمفاهيم ألرصينة ونصرة 

 
مذهب أ

 ألمتنوعة................

http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg
http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg
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ية هللا ألعظمى ألسّيد 
آ
على أ

 
وتلبية للتوجيهات ألصادرة من سماحة ألمرجع ألديني أال

فكار ألعلمانية ورّد 
 
علي ألحسيني ألسيستاني "دأم ظلّ ه ألوأرف" بضرورة ألتصّدي ال

ن يضطلع بالم
 
 .[2] «همة ألمشار إليهشبهاتها قّرر مركزنا أ

:
 
 وفي املوقع كتب أيضا

ي سماحة ألسيد »
 
أالرأء ألوأردة في موقع مركز أالبحاث ألعقائدية ال تمثل بالضرورة رأ

 .[3] «ألسيستاني

 في هذه املسألة املهمة هذا ما إأي 
 
نها يمكن أن تمثل رأيه ويمكن أن ال تمثل، وعموما

يستاني، فإذا كان ال يمثل رأيه فيمكنه أن ينكره ويبين وجدته في املوقع العقائدي التابع للس

 رأيه، وإال فهو رأيه وهذا الرد يلزمه.

 ورد في مركز السيستاني العقائدي املسمى مركز األبحاث العقائدية:

 سؤأل: بطالن نظرية ألتطور »

 ألسالم عليكم و رحمة هللا وبركاته

ل سماحتكم عن نظرية دأرون ألعلمية في
 
سا
 
ن أ

 
ود با

 
ألتطور وأالرتقاء وألتي تقول  أ

بسط منها, كالحيوأنات مثال قد تعرضت 
 
ت من كائنات أ

 
ن ألكائنات ألحية قد نشا

 
أ

يكم بهذه ألنظرية هل 
 
ك ثر تعقيدأ, فما رأ

 
للطفرأت عبر ألعصور وتحولت ألى كائنات أ

 تخالف أالسالم وهل هي تنطبق على أالنسان؟

ن يحفظكم ويوف
 
خذ ألمفيد منكم على ألدوأم وشكرأ لكم سائلين ألمولى با

 
قنا ال

 أمريكا -مصطفى 

 ألجوأب:

 أالخ مصطفى ألمحترم

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بسط ما يفند به تلك ألنظرية أن تحول 
 
لقد ثبت علميًا بطالن هذه ألنظرية، ولعل أ

ك ثر تعقيدًأ منها وبحساب أالحتماالت يحتاج ألى ماليين 
 
خليه بسيطه ألى أخرى أ

خر؟!! فانه أل
آ
سنين، هذأ هو حال خليه وأحدة فكيف حال تحول حيوأن ألى أ
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حد ألوجوه ألتي ترد بها هذه 
 
يحتاج ألى مليارأت ألسنين، وهو ما ثبت بطالنه. هذأ أ

مام ألنقد ألعلمي.
 
 ألنظرية وهناك وجوه أخرى كلها ال تجعل نظرية ألتطور تصمد أ

ي و
 
 خلق أإلنسان، وهذأ على أننا في عقيدتنا أإلسالمية لدينا رأ

 
أضح عن كيفيه بدأ

ذي َأحَسَن كلَّ َشيء َخَلَقه َوَبَدَأ َخلَق 
َّ
ن ألكريم يصرح بذلك يقول تعالى: )أل

آ
هو ألقرأ

نَسان من طين( )ألسجدة: 
 
( فبدأية خلق أإلنسان كانت هي ألطين وليس كما 7أال

ن أالنسان عن حيوأن أخر، يقول تعالى
 
صحاب نظرية ألتطور من أ

 
: )َخَلَق يقول أ

ار( )ألرحمن:  فخَّ
َ
نَساَن من َصلَصال َكال

 
َقد َخَلقَناكم ثمَّ 14أال

َ
( ويقول أيضًا: )َول

اجديَن(  م َيكن مَن ألسَّ
َ
 إبليَس ل

َّ
َدَم فَسَجدوأ إال

آ
رَناكم ثمَّ قلَنا للَمالئَكة أسجدوأ ال َصوَّ

عرأف: 
 
ا َخَلقَناهم من طين الزب( )ألصافا11)أال ( ويقول 11ت: ( ويقول تعالى: )إنَّ

يته َوَنَفخت فيه  تعالى: )إذ َقاَل َرّبَك للَمالئَكة إّني َخالٌق َبَشرًأ من طين( )فإَذأ َسوَّ
ه َساجديَن ))ألحجر: 

َ
(. وهناك من أالخبار عن أالنبياء 29من روحي فَقعوأ ل

بو ألبشر.
 
دم ألذي هو أ

آ
 وأالوصياء )عليهم ألسالم( توضح كيفية خلق أ

 ألتطور ال ينسجم فما جاءت به نظرية

 ودمتم في رعاية هللا.

 أبو حسين

وفقكم هللا لكل خير، نرجو ألتوسع بالجوأب ولكم جزيل  تعليق على ألجوأب(
 ألشكر(

 ألجوأب:

خ أبا حسين ألمحترم
 
 أال

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

فكار 
 
 357 - 354للشيخ علي ألكورأني ألعاملي: ص  -في ك تاب ثمار أال

طور تتناقض مع جملة من ألعلوم ألحديثة . . هذأ يضعها في موقف ال نظرية ألت
 تحسد عليه.

حد هذه ألتناقضات هي تناقضها مع ألحقائق ألفيزيائية . . وإليك هذأ ألتناقض: 
 
أ

خرى تحترق وتبعث بكميات هائلة من ألطاقة ألحرأرية 
 
ألشمس وألنجوم أال

غوأر ألكون، ولكن ال
 
يمكن توقع رجوع هذه ألطاقات  وأالشعاعية وألضوئية إلى أ
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ي شئ مدة معينة 
 
خرى بحركة تلقائية. إن تركت أ

 
ألهائلة إلى ألشمس وإلى ألنجوم أال

و ألطعام ترأه يفسد بعد 
 
و كمية من ألفاكهة أ

 
سرع إليه ألتلف . . لو تركت قطعة لحم أ

 
أ

ن تضعه 
 
في مدة معينة، وتضطر إلى أتخاذ تدأبير معينة للحفاظ عليه من ألفساد )كا

و قصرأ 
 
ثالجة(، وحتى هذأ ألتدبير ال ينفع إال مدة معلومة فقط، وإن تركت بيتا أ

سرع إليه ألبلى بعد سنوأت . . وهكذأ . . فكل شئ يسير في أتجاه وأحد نحو ألبلى 
 
أ

و ألفوضى 
 
وألتحلل وألفساد. أإلنتروبيا، ولكي يستطيع ألعلماء شرح مفهوم ألنظام أ

ي منظومة )
 
و في أ

 
( فقد أستعانوأ بمصطلح )أإلنتروبيا Systemفي ألكون أ

(Entropy ي مقدأر ألطاقة ألتي ال يمكن
 
((. فاإلنتروبيا تشير إلى مقدأر ألفوضى، أ

نه قانون زيادة 
 
أالستفادة منها، لذأ يعرف ألقانون ألثاني للديناميكا ألحرأرية با

ائية بحيث أإلنتروبيا. يقول ألبروفسور )ف . بوش(: )تحدث جميع ألتغيرأت ألتلق
تزدأد ألفوضى في ألكون، وهذه ببساطة هي صيغة ألقانون ألثاني مطبقة على ألكون 

زيموف 
 
مريكي "إسحاق أ

 
مريكي أال

 
" حسب Isaac Asimovككل(. يقول ألعالم أال

جمعها هي باتجاه زيادة "أإلنتروبيا"، وباتجاه 
 
معلوماتنا فإن ألتغيرأت وألتحوالت با

لفوضى، ونحو أالنهدأم وألتقوض(. ويتناول ألموضوع زيادة عدم ألنظام وزيادة أ
خرى لشرح 

 
ك ثر تفصيال فيقول: )هناك طريقة أ

 
نفسه في ألمقالة نفسها بشكل أ

ن ألكون يسير بوتيرة ثابتة نحو زيادة أإلنتروبيا، ونحن نرى 
 
ألقانون ألثاني، وهي أ

ثير ألقانون ألثاني حوألينا في كل شيء، فنحن نعمل بكل جد لكي نر 
 
تب غرفة تا

نها حتى تنتشر فيها ألفوضى من جديد بسرعة 
 
ن نتركها لشا

 
وننسقها، ولكن ما أ

وبكل سهولة، حتى وإن لم ندخلها، إذ سيعلوها ألغبار وألعفن، وكم نالقي من 
جسادنا ونجعلها 

 
عمال صيانة ألبيوت وألمكائن وصيانة أ

 
ألصعوبات عندما نقوم با

فضل وضع، ولكن كم يكون سهال تركها
 
ن ما  في أ

 
للتلف وللبلى، وألحقيقة هي أ

يتعين علينا عمله هنا هو ال شئ، فكل شئ يسير ذأتيا نحو ألتلف ونحو أالنهدأم 
 ونحو ألتفكك وأالنحالل وألبلى، وهذأ هو ما يعنيه ألقانون ألثاني.

ول وألقانون ألثاني في ألشكل ألتالي: يقول ألعالم 
 
نستطيع تلخيص ألقانون أال

عن ألقانون ألثاني: )لقد قال "ألبرت  Jeremy Rifkinرفكن" ألتطوري "جيرمي 
رثر 

آ
شار ألسير " أ

 
جمعه، وأ

 
ساسي للعلم با

 
ي هذأ ألقانون ألقانون أال

 
نشتاين": إنه أ

آ
أ

جمعه(. إذن فإن هذأ ألقانون 
 
دنجتون " إليه باعتباره ألقانون ألميتافيزيقي للكون با

 
أ

ن جميع ألتغيرأت وألتبدالت ألحا
 
دثة وألجارية في ألكون تسير نحو ألشامل يؤكد أ

ي نحو زيادة ألفوضى، ونحو زيادة ألتحلل وألتفكك . .
 
 زيادة " أإلنتروبيا" . . أ

ن ألكون يسير نحو ألموت، وألفيزيائيون يقولون: "إن ألكون يسير نحو ألموت 
 
ي أ

 
أ

جسام 
 
جسام ألحارة )من ألنجوم( إلى أال

 
ن أنتقال ألحرأرة من أال

 
ألحرأري". ذلك ال
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لباردة )ألكوأكب وألغبار ألكوني مثال( سيتوقف يوما ما عندما تتساوى حرأرة جميع أ
جسام في ألكون . .

 
جرأم وأال

 
 أال

جمعها ..
 
ي تتوقف ألفعاليات با

 
جسام، أ

 
 في هذه ألحالة يتوقف أنتقال ألحرأرة بين أال

 وهذأ معناه موت ألكون.

ن نجمع معا نظريتي فرضية ألتطور وعلم ألفيزي
 
اء، في شكل بياني وأحد: نستطيع أ

إذن فهناك تناقض تام بين ألنظرتين: تقول فرضية ألتطور إن ألتغيرأت وألتبدالت 
ي هناك 

 
ألحاصلة في دنيانا وفي ألكون تؤدي إلى زيادة ألتعقيد وإلى زيادة ألنظام، أ

على بوتائر مستمرة .
 
 تطور متصاعد إلى أ

ما علم ألفيزياء فيقول إن جميع ألتغيرأت وألت
 
بدالت ألجارية في ألكون )وفي دنيانا( أ

ي إلى زيادة ألفوضى وألتحلل وألتفكك.
 
 تؤدي إلى زيادة )أإلنتروبيا(، أ

 ونحو 
 
سوأ

 
حسن، بل يسير نحو أال

 
فضل ونحو أال

 
ن ألكون ال يسير نحو أال

 
ي أ

 
أ

ي عملية تلقائية تؤدي إلى زيادة 
 
نه ال توجد أ

 
ي يسير إلى ألموت، وأ

 
سفل، أ

 
أال

 يادة ألتعقيد وألتركيب.ألنظام، وإلى ز

ن جميع ألتطوريين 
 
ن ألزمن عامل هدم وليس عامل بناء، مع أ

 
ويتبين من هذأ أ

يلجؤون إلى ألزمن لتفسير جميع أالعترأضات وألمصاعب ألتي توأجه فرضية 
ألتطور، فعندما تستبعد قيام ألصدف ألعمياء بإنتاج كل هذأ ألنظام وألتعقيد 

مر لم يحصل خالل وألجمال ألذي يحفل به ألكون 
 
يقولون لك: "ولكن هذأ أال

نهم عندما يذكرون 
 
الف ألماليين من ألسنوأت"! كا

آ
مليون سنة، بل خالل مائت بل أ

نهم يحلون بذلك جميع ألمصاعب ويقدمون حال 
 
شريطا طويال من ألزمن يحسبون أ

 لجميع ألمعجزأت ألتي يحفل بها ألكون!

إلى تصفح بعض ك تب ألفيزياء لكي  وهذأ جهل، بل جهل مركب، ونحن ندعو هؤالء
ن ألزمن ألذي حسبوه عامل بناء وتطوير، ليس في ألحقيقة إال عامل هدم 

 
يعلموأ أ

و نظرية في 
 
نقف بجانب فرضية )أ

 
ي نظرة نقف؟! أ

 
وتحلل وتفكك! فإلى جانب أ

ن، وألتي يعارضها ألعديد من ألعلماء؟! 
آ
حوأل( لم تثبت صحتها حتى أال

 
حسن أال

 
أ

م نقف بجانب 
 
الف ألتجارب ألمختبرية )كل جهاز مستعمل أ

آ
قانون علمي ثابت با

ي أستثناء؟
 
 شاهد على صحة هذأ ألقانون( وألذي يقبله جميع ألعلماء دون أ

 إذن ففرضية ألتطور تصادم ألعلم في صميمه.
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فضل في عالم يسير في جميع فعالياته 
 
ي تطور نحو أال

 
إذن ال يمكن حدوث أ

وأالنحالل . إذن فالتطور مستحيل من ألناحية  وحركاته وتبدالته نحو ألتفكك
ألعلمية. )بل نقذف بالحق على ألباطل فيدمغه فإذأ هو زأهق ولكم ألويل مما 

نبياء:
 
 (.18تصفون( )أال

  .[4] «ودمتم في رعاية هللا

رد: ما تقدم يمثل رأي السيستاني في نظرية التطور ورده عليها أو على األقل هو رد 

 ي وبما أنه كذلك فال بأس من بيان قدر الجواب ومستواه.مرض ي عند السيستان

 قال:  -1

بسط ما يفند به تلك ألنظرية أن »
 
لقد ثبت علميًا بطالن هذه ألنظرية، ولعل أ

ك ثر تعقيدًأ منها وبحساب أالحتماالت يحتاج ألى 
 
تحول خليه بسيطه ألى أخرى أ

خر؟!! ماليين ألسنين، هذأ هو حال خليه وأحدة فكيف حال تحول حي
آ
وأن ألى أ

 «.فانه يحتاج ألى مليارأت ألسنين، وهو ما ثبت بطالنه

 
 
 بطالن نظرية التطور، وال أدري أين ثبت علميا

 
؟!! اللهم إال في  يقول: لقد ثبت علميا

 بعد ظهور علم 
 
 وخصوصا

 
أوهامهم، وإال ففي الواقع ثبتت صحة نظرية التطور علميا

في مدارس الدول املتقدمة وفي كل الجامعات العريقة  الجينات وتقدمه والن هي التي تدرس

حول العالم، بل كثير من اللقاحات والعالجات الطبية تنتج وتطور على أساس نظرية 

 التطور.

 وينم عن جهل كاتبه 
 
ومن ثم جاءنا بإثباته العلمي وهو عبارة عن كالم سطحي جدا

إلى نوع ومن حيوان إلى حيوان وال  بنظرية التطور، فنظرية التطور ال تقول بالطفر من نوع

.... الخ لكي  بنشوء األعضاء املركبة فجأة، أي من حيوان ليس له عين إلى حيوان له عين

 تكون هنا إشكالية احتماالت رياضية من هذا الجانب في طريق نظرية التطور.

، وبما أنها خطوات تراكمية فال يوجد
 
أي  بل التطور يحصل بخطوات بطيئة وكثيرة جدا

 احتمالية 
 
إشكال رياض ي في احتمالية وقوع كل خطوة من خطوات التطور منفردة، بل إن

؛ لوجود التمايز والتكاثر واالنتخاب 
 
وقوع كل خطوة بعد التي سبقتها هي احتمالية عالية جدا

الطبيعي على طول الخط، وإذا وجدت هذه الثالثة وجد التطور ال محالة، فهذه مسألة 
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ها إال من يجهلون التمايز والتكاثر واالنتخاب وما تعنيه، فأنصح السيد علمية ال ينكر 

السيستاني ومركز الدراسات بقراءة ما كتبه علماء التطور لعلهم يفهمون نظرية التطور قبل 

 أن يسطروا هذا الكالم الذي يحكي جهلهم بنظرية التطور وآلياتها.

قيمة  ال –بأدلة علمية  مثبتة –ة علمية اليات القرآنية املتشابهة لرد نظري إيرادهم -2

، فهذه اليات كلها ال تعارض نظرية التطور بشكل 
 
علمية له عند علماء األحياء وال حتى دينيا

 قولهم: "إن بداية خلق 
 
: إن الدين ال يجتمع مع نظرية التطور، فمثال

 
قطعي ليقال مثال

كن أن يرد عليه ببساطة إنها في خلق اليات القرآنية في ذلك يم وإيرادهماإلنسان من طين" 

نفسه؛ حيث إن الخلق الطيني كان في الجنة كما في اليات القرآنية نفسها التي تذكر قصة 

 كهذا 
 
 ماديا

 
 جسمانيا

 
 ذكر هذا في الروايات، والجنة عالم أنفس وليس عاملا

 
الخلق، وأيضا

د بأن خلق اإلنسان بدأ منذ العالم، وهذه مسألة سنبينها إن شاء هللا. كذلك يمكن أن ير 

خلق هللا الخريطة الجينية األولى أو البروتين األول القابل للنسخ؛ حيث إنه خلق من املواد 

الكيميائية املتوفرة في هذه األرض أو في ترابها أو من جزيئات الصلصال، وبهذا يصدق أن هللا 

سان هو هدف الخلق خلق اإلنسان من طين ومن تراب ومن صلصال ومن األرض؛ ألن اإلن

املراد الوصول إليه، فاليات التي تتكلم عن خلق آدم من طين وتراب يمكن أن تفهم بوجه 

، وفي نفس الوقت فنحن نجد آيات أخرى واضحة في تأييد نظرية 
 
موافق للتطور تماما

 ﴿التطور، قال تعالى: 
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 معنى اليات.

أما الكالم الذي نقلوه عن كتاب الكوراني وملخصه: أن االنتروبيا تحتم سير النظم  -3

املركبة نحو االنهيار، وأن الكون ككل يسير نحو االنهيار واألرض كذلك وما فيها كذلك، وهذا 

، والخالصة الت
 
 وليس تطورا

 
 وتراجعا

 
ي أنهوا بها كالمهم يعني بحسبهم أن هناك انتكاسا

 املتقدم:

 إذن ففرضية ألتطور تصادم ألعلم في صميمه.»

فضل في عالم يسير في جميع فعالياته 
 
ي تطور نحو أال

 
إذن ال يمكن حدوث أ

وحركاته وتبدالته نحو ألتفكك وأالنحالل. إذن فالتطور مستحيل من ألناحية 
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ق ولكم ألويل مما ألعلمية "بل نقذف بالحق على ألباطل فيدمغه فإذأ هو زأه
نبياء: 

 
 «." ودمتم في رعاية هللا18تصفون " "أال

 ، حيث قال:[5] وفي الحقيقة إن هذا اإلشكال أول من طرحه د. هنري موريس

ن كل شيء يميل ألى ألفوضى مما يجعل من »
 
أن قانون ألثرمودينمك ألثاني يقول أ

 «.عملية ألتطور مستحيلة

The second law of thermodynamics says that everything tends 
toward disorder, making evolutionary development impossible”) .[6]  

وقد تالقفه منه املسيحيون املتدينون في أمريكا وأوربا لرد نظرية التطور واجتر هذا 

اإلشكال بعض العرب بعد ترجمته، وصاحب الكوراني قام بنقل اإلشكال وليته تركه على 

فه الكوراني ووضعه في كتابه حاله 
 
 ينم عن جهل مطبق، وبالنتيجة تلق

 
بل أضاف له كالما

وه على أنه حقيقة ودليل ينقض نظرية 
 
وأخذه منه املوقع العقائدي التابع للسيستاني وتبن

  التطور.

، ومع أنه سيأتي أن ما انتهت إليه 
 
، فهو إشكال تافه وغير تام وال صحيح علميا

 
وعموما

 وبشكل واسع الن هو أن الكون مسطح ومفتوح ويتوسع نتائج امل
 
شاهدات واملقبول علميا

 معهم هنا فلنفرض أن الكون الجسماني نظام مغلق وينطبق عليه قانون 
 
بتسارع، ولكن تنزال

الثرموداينمك الثاني، حيث إنه في نظام مغلق ال يمكن لالنتروبي أن يقل، ولنفرض أن 

ياد، ولكن هذا ال يعني أن كل جزء في الكون يسير بهذا االتجاه أي االنتروبي في الكون في ازد

زيادة االنتروبي؛ حيث ال مانع أن تكون هناك أجزاء في الكون )النظام املغلق بحسب الفرض( 

 طاملا أن األجزاء األخرى تتجه ملعادلتها بزيادة  -في زمن ما  -كاألرض تتجه 
 
لتكون أكثر تنظيما

ن يكون النظام كوحدة كاملة ال يخرق قانون الثرموداينمك الثاني، وهكذا االنتروبي، فاملهم أ

 تبين أن اإلشكال مبني على أرض هشة وفهم سطحي لقانون الثرموداينمك الثاني.

، بل هناك أكثر من نظام تبادل 
 
 مغلقا

 
هذا مع العلم أن األرض نفسها ليست نظاما

، وأجزاء األرض تمر بليل للطاقة في األرض، ومع األرض، فالشمس تعطي األ 
 
رض حرارة وضوءا

ونهار بالتوالي وهذا يقسمها إلى عدة أنظمة ويجعلها تمر بعملية تبادل حراري متغيرة ومستمرة 

. وباطن األرض ساخن وهو عبارة عن صهارة وهناك 
 
 واحدا

 
باعتبارها عدة أنظمة وليس نظاما

 ض وقشرتها والغالف الجوي.عمليات تبادل طاقة بصورة غير منتظمة بين باطن األر 
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 نظام ويحصل تبادل حراري بينه وبين األرض.
 
 والفضاء املحيط باألرض أيضا

والقمر كذلك يؤثر بجاذبيته على األرض بل إن أثره متغير مع الزمن ألنه يبتعد 

 .[7]باستمرار

إذن، بحسب حالتنا األرضية املتقدمة سيكون قانون الثرموداينمك بالنسبة لنظامين 

: )أن االنتروبي الكلي لنظامين ال ينقص عند حدوث تبادل حراري بين النظامين(، وهذا هو

يعني أن زيادة النظام في األرض ممكن؛ ألنها تتبادل الطاقة مع الكون املحيط بها، وزيادة 

؛ ألنها عدة أنظمة تتبادل الطاقة فيما بينها، واملهم هو 
 
النظام في بعض األرض ممكن أيضا

 وبي الكلي للنظامين ال ينقص وليس االنتروبي ألحد النظامين.أن االنتر

 بل هي أنظمة متعددة، وال مانع أن 
 
 واحدا

 
 وال نظاما

 
 مغلقا

 
فاألرض نفسها ليست نظاما

يزيد االنتروبي في موضع منها ويقل في آخر، وال مانع أن يحصل تدهور للحياة أو هدم وزالزل 

مو وازدهار حياة في آخر في نفس الوقت، وهذا نراه كل وفيضان في موضع من األرض وبناء ون

 يوم وال يخرق قانون الثرمو داينمك الثاني.

هذا مع العلم أن مسألة الكون وكونه ال يتجه في السابق أو الن نحو االنهيار محسومة، 

 بواسطة مراقبة أحد أنواع املستعرات العظمى واشعاع الخلفية الكوني 
 
فقد ثبت علميا

دوبلر أن الكون مسطح ويتمدد بتسارع وسيستمر كذلك لزمن طويل بعد، وسيأتي  وظاهرة

 نقاش هذه املسألة عند التعرض للطاقة املظلمة.

نته فيما يخص االنتروبي وقانون الثرمو داينمك الثاني يكفي لنسف  أعتقد أن ما بي 

إلى النتيجة التي  اإلشكال الساذج املتقدم، ولكن لزيادة التبسيط لنترك االنتروبي وننتقل

توصلوا لها واعتمدوا عليها وهي ادعائهم أن الكون يسير الن وقبل الن نحو التفكك 

 بحسب 
 
واالنحالل واالنهيار، فاستنتاجهم هذا غير صحيح بل إن األمر معكوس تماما

املشاهدات والرصد الفلكي الدقيق والذي أثبتت نتائجه، وبحسب ظاهرة دوبلر واشعاع 

لراديوي ومراقبة املستعرات العظمى أن املجرات تتباعد وبتسارع، والكون املادي الخلفية ا

الذي نعيش فيه كان وال زال يتسع ويتكثر ويزداد، وحتى مجرتنا التي نعيش فيها وهي مجرة 

درب اللبانة ال تزال فيها سحب غاز وغبار ولهذا تتكون وتولد فيها نجوم جديدة وستستمر 

زمن طويل بعد، وهذه الحقيقة العلمية املثبتة بما ال يقبل الشك كافية فيها والدة النجوم ل

ره الكوراني في كتابه.
 
 لنقض ما سط
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 بحسب النموذج القياس ي 
 
 معقدا

 
أو نظرية  -أضف إلى ذلك أن الكون لم يبدأ مركبا

 وبأدلة علمية مثل تباعد املجرات وبرودة الكون مع الز  -االنفجار العظيم 
 
من، املثبت علميا

ومن ثم حصل االنفجار وبدأت املادة تتكون  -أو حدث كمومي  -فالكون بدأ من نقطة تفرد 

 أو في املاض ي 
 
، وال زال الكون في عمر الشباب وهو في اتساع وزيادة وال يتجه حاليا

 
 فشيئا

 
شيئا

نحو االنهيار بحسب حسابات علمية دقيقة تعتمد على مراقبات دقيقة، بل هو الن يزداد 

 تسع.وي

 بل موجب التقوس أي كسطح الكرة وأنه 
 
وحتى لو فرضنا أن الكون ليس مسطحا

 حتى يصل الكون إلى أقص ى 
 
سيتجه في النهاية نحو االنكماش واالنهيار فهذا لن يكون علميا

مداه في االتساع ثم بعدها يتجه نحو النقصان واالنهيار عندما تصبح الطاقة التي تدفعه 

 وجبة الكونية عاجزة عن مقاومة جاذبية املادة.للتوسع أو الطاقة امل

 والكون إلى الن لم يصل إلى أقص ى اتساع ممكن، بل هو ال زال يتسع بتسارع.

إذن، فقولهم إن الكون متجه الن ومن قبل نحو االنهيار بناء  على قانون الثرموديناميك 

 وال يطابق الواقع الذي وفره الرصد
 
الفلكي الدقيق والحسابات  الثاني قول غير دقيق علميا

الخلفية الكوني، فالكون الن غير متجه  وإشعاعالعلمية الرياضية وبحسب ظاهرة دوبلر 

 ومن ثم اتجه نحو النقصان واالنهيار بل العكس 
 
 مركبا

 
نحو االنهيار، والكون لم يبدأ معقدا

 ومن ثم اتجه نحو االزدياد والتركيب والتعقيد وال يزال
 
هذا هو اتجاهه إلى  فهو بدأ بسيطا

 الن.

 على –بدأ من الصفر ثم ازداد  حيث –ولو أننا أجرينا ما حصل ويحصل في الكون ككل 

األرض وما فيها من أحياء كما أراد الكوراني وصاحبه والسيستاني ومركزه فستكون النتيجة 

يبها وتعقيدها ال أن التطور على األرض واالتجاه نحو تكثر الحياة أو الكائنات الحية وزيادة ترك

.
 
 إشكال فيه ويتوافق مع مسيرة الكون العامة في االتساع والتكثر من قبل وإلى الن تماما

ومع أني رددت بما تقدم وبينت خطأ ما سطره الكوراني في كتابه والسيد السيستاني في 

دى موقعه العقائدي وبينت أن الكون كان وال يزال في ازدياد واتساع وسيبقى هكذا إلى م

،
 
 يكفي للرد عليهم في أن النمو والزيادة والتكثر، واالتجاه من البساطة  بعيد جدا

 
ولكن أيضا

إلى التعقيد والتكثر ونحو األفضل والتحسين نراه كل يوم في الحياة األرضية، فلو كان التطور 

ستحيل يخرق قانون الثرموداينمك الثاني لكان نمو النباتات وتكثرها كذلك يخرقه، ولو كان ي
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التطور لهذا السبب الستحال نمو النباتات وتكثرها، فالنباتات تبدأ من بذرة وهي عبارة عن 

خريطة جينية ثم تنمو وتزداد مع الزمن ونمو الجنين والصغير الحيواني كذلك، وال فرق بين 

اه النمو الجنيني ونمو النبات ونمو الطفل وبين التطور، فجميعها عبارة عن تكثر وزيادة واتج

من البساطة إلى التعقيد مع الزمن. فخرق التطور لقانون الثرموداينمك الثاني كما يدعون 

ليس بأكثر من خرق نمو الجنين والنباتات واألطفال له، ومع هذا فال زلنا نرى األجنة 

 والنباتات واألطفال تنمو وتزداد وتتكثر.

 –عقائدي والسيستاني مالحظة: ال أعرف كيف سيجعل الكوراني ومركز السيستاني ال

الفيزياء أحد محاور الرسم البياني، فهذا األمر حقيقة أول  علم –تبنوا الكالم املتقدم  الذين

 في هكذا رسم بياني، وأرجو أن ال 
 
مرة أسمع به أن يكون علم الفيزياء بقضه وقضيضه محورا

عات العريقة حول يبخلوا بعبقريتهم على الناس ويقوموا بإرسال هذا الرسم البياني للجام

 في هكذا رسم بياني وتعم 
 
العالم لكي تعلم هذه الجامعات كيف يكون علم الفيزياء محورا

، فعلم 
 
 بسيطا

 
الفائدة. وإذا كانوا ال يعرفون ما هو علم الفيزياء فال بأس أن أعرفه لهم تعريفا

انية الثالثة وبعد الفيزياء: هو علم يبحث في سلوك املادة والطاقة واألبعاد )كاألبعاد املك

 الزمن( وتفاعالتها والعالقات القانونية التي تربطها.

 بهؤالء وما سطروه من جهل فما أصابنا يجعلنا في شغل عن 
 
ولست هنا مستهزئا

السخرية من أحد، وإنما فقط وددت لفت انتباه شيعة أهل البيت املظلومين املخدوعين 

ال يتحرجون من الكالم بغير علم، ولهذا فعلى كل بهؤالء إلى قدر ما يحسن هؤالء، وكيف أنهم 

ال يتكل على  أن –على دينه وآخرته  يخاف –( صلوات هللا عليهممؤمن بمحمد وآل محمد )

 .مثل هؤالء ليقرروا له أمر آخرته(

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 هـ. ق(. التعريف بمركز األبحاث العقائدية. متاح على: 1433موقع مركز األبحاث العقائدية ) [1]

http://www.aqaed.com/about 

 ق(. التعريف بمركز األبحاث العقائدية. هـ. 1433موقع مركز األبحاث العقائدية ) [2]

 http://www.aqaed.comمركز األبحاث العقائدية التابع للسيستاني:  موقع [3]

http://www.aqaed.com/about
http://www.aqaed.com/about
http://www.aqaed.com/
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واألجوبة، الخلق والخليقة،  األسئلةق(.  هـ. 1433العقائدية التابع للسيستاني ) األبحاثموقع مركز  [4]

 بطالن نظرية التطور. متاح على:

http://www.aqaed.com/faq/2666. 

ومسيحي متدين وشغل منصب  أمريكيم( بروفسور بالهندسة املدنية وهو  2006 -1918[ هنري موريس )5]

 ( ولديه عدة مؤلفات علمية ودينية.Institute of Creation Researchرئيس معهد دراسات الخلق )

 .46ـ  38(: صMorris, Scientific Creationism[ املصدر )6]

 ناسا(: األمريكيةسم بالسنة )موقع وكالة الفضاء  3.8القمر يبتعد عن األرض بمسافة  [7]

 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/ApolloLaser.html 

** ** ** 

Ahmed Alhasan  9/ الحسناحمد May, 2014:  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 .(1) والحمد هلل

https://www.youtube.com/watch?v=f3yO20hnu3A 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 11/ احمد الحسن May, 2014: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 (2) ص الحق: حصحكتب

 بسم هللا ألرحمن ألرحيم

                                                           
 وتركها مرمية في الشارع. بسيارة طفلة سالمشاركة تضمنت نشر فيديو لده. 1
 ."علي الغريفيشخص منافق اسمه "يكتب به على الفيسبوك اسم مستعار  .2

http://www.aqaed.com/faq/2666
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/ApolloLaser.html
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/ApolloLaser.html
https://www.youtube.com/watch?v=f3yO20hnu3A
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 أللهم صل على محمد وأل محمد أالئمة وألمهديين وسلم تسليما ك ثيرأ

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

سيدي ألوألد هذأ سؤأل حول مدى صالحيات مك تب ألنجف أالشرف وغيرها في 
ي لزيادة أطار ألنظام ألجدبد. سيدي ألوألد لقد عملنا ألسؤأل بشكل صوتي ومرئ

 فرص وصوله أليكم.

 , رسالة صوتية للسيد 1وألرأبط على أليوتيوب أسمه بانورأما ألدعوة أليمانية ح
 
حمد أ

 .)عليه ألسالم(ألحسن 

https://www.youtube.com/watch?v=dGlIK3TyU8I 

 علي ألغريفي

 علياء شريف

 يدألسو

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته /ج

تعيين  ،تعيين أئمة صالة الجمعة :املهام التي يؤديها املكتب في النجف متعددة ومنها

بيانات في مختلف القضايا التي  إصدار وكالء للمكتب في مختلف املناطق حول العالم، 

الناس والتواصل  استقبال ،الشرعية األسئلة إجابةتحتاج بيان رأي احمد الحسن فيها، 

معهم واملساعدة في حل بعض مشاكل الناس وإعانة من يحتاجون املعونة سواء املادية أم 

ويمكنكم سؤال  .على بعض املؤسسات التابعة للدعوة اإلشراف ،مكن ذلكأغيرها ما 

عتقد أ وتفاصيل عملهم وصالحياتهم وال  األخرى املكتب عن مهام املكتب  إدارةلين عن و املسؤ 

 شاء هللا. إن بإجابتكم سيتأخرونأنهم 

 أناملكتب فهي كما بينت البد  إدارةوبالنسبة للبيانات أو التوجيهات التي تصدر عن 

نص شرعي فإن حصل خالف حول ذلك معهم يمكن للمعترض كتابة  إلىتكون مستندة 

 .إيصالهسؤال لي ويطلب من املكتب 

 
 
 يفكر  عاقل متزن أن ال إنساننصيحتي لكل  وعموما

 
  وال منفردا

 
وقد  ،يتخذ قراره منفردا

املعصوم املنصب من هللا للمشورة قبل اتخاذ القرار فما  اإللهيدعا هللا في القرآن الحاكم 

https://www.youtube.com/watch?v=dGlIK3TyU8I
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َ
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َوك

َ
ت
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 أمور شاور املؤمنين في  (صلى هللا عليه وآله)والرسول محمد  .[159آل عمران: ] ﴾ُيِحب  امل

ه وقد رويت قصة مشورة سلمان الفارس ي بحفر حياة املجتمع والدفاع عن إدارةكثيرة تخص 

 الخندق للدفاع عن املدينة، 
 
صلوات )قاله خلفاء هللا السابقين  يمكنكم الرجوع ملا وأيضا

 في الحث على املشورة. (هللا عليهم

عن املشروع أو القضية املطروحة  الخرونعندما تحتاج اتخاذ قرار اسمع ما يقوله 

 
 
  وكن مستمعا

 
وإياك واالغترار بنفسك فأنت  ،بعد حد ممكنأ إلىمما يسمع يستفيد  جيدا

 
 
  مثال

 
  قد تكون ذكيا

 
  ولكنك ال األكاديميةبالحدود  جدا

 
 تمتلك الذكاء العملي فقد تكون حامال

 
 
  لشهادة الدكتوراه في الهندسة وأستاذا

 
تنجح في إيجاد الحل العملي  ولكنك قد ال جامعيا

  أنملشكلة في مشروع معين في حين 
 
ج بدرجات متدنية من كلية الهندسة ينجح تخر   مهندسا

 وبتفوق بإيجاد الحل العملي.

  أما
 
 إنسانر يقص   أنوقبل كل ش يء من غير املقبول  بالنسبة للعمل في الدعوة فأوال

  ،يقوم بالتبليغ أو نه يعمل للدعوة أبعمله املجتمعي ب جة 
 
بالنسبة للدكتورة علياء  فمثال

يصدر منهم تقصير في مجال  أنالغريفي حفظهم هللا من غير املقبول شريف والدكتور علي 

  أو الطب وزيادة املعلومات الطبية 
 
ن إو  ،التبليغ أو ويتعللون بالعمل للدعوة  عالج مريض مثال

 
 
يتصرفوا بهذه الصورة العبثية فالدعوة للحق  أنمن  شاء هللا هم أكبر وأكثر حكمة واتزانا

  أن إنسانألي وتعريف الناس بالحق يمكن 
 
يقصر في  من وقته وحياته ولكن ال يعطيها جزءا

 ،مكنأ إنيستجد  زيادة قدرته املعرفية والثقافية واالستزادة والقراءة واالطالع على جل ما

( حتى من ناحية واألطفاليقصر مع عائلته )الزوج أو الزوجة  يقصر في عمله املجتمعي وال وال

 تفكيرهم ومعرفتهم. أفقكن علمية أو طبيعية لزيادة أما إلى أخذهمأو  أطفالهترفيه 

يراه  يشاء وما يعمل ما أن إنسانتوجد عليه قيود ويمكن ألي  العمل للدعوة ال أنكما 

 
 
  حمد الحسن الأكان  إنأو يسهل عليه القيام به، وحتى  هو مناسبا

 
يعني  فهذا ال يراه مناسبا

بالنيات  األعمالعلى حسنات، فإنما  أنه لن يحصل أو هذا الشخص قد ارتكب معصية  أن

  إنوهللا من وراء القصد، نعم 
 
 .ينتهي أنفعليه  نهيته شخصيا
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  :حمدأوفي أي عمل وكنصيحة من خادمكم  ولكن عموما

 
تستمعوا لكل  أن حاولوا دائما

  ،الراء
 
كم( بصورة بينكم وفي اجتماعاتكم )حتى في مجال عمل الراءفلتكن طريقة طرح  وأيضا

  وأخوتكم أنفسكمكي تعينوا زية وليس متعارضة متوا
 
بدل  على سماع الرأي املخالف فمثال

يقول هذا املشروع  والخر كذا  ألنهحدنا هذا املشروع فاشل أنجلس ونتجادل ويقول  أن

  ألنهناجح 
 
  اإليجابياتهي  ونقول ما كذا فلنجلس جميعا

 
بطرح  لهذا املشروع ونقوم جميعا

 كل فرد م ،اإليجابيات
 
 يطرح شيئا  نا مثال

 
هي  للمشروع وفق تصوره هو ثم نقول ما إيجابيا

 
 
 بطرح السلبيات  السلبيات ونقوم جميعا

 
والتعديالت  ةنذهب للحلول املقترح وأيضا

 
 
لنا في  املمكنة.... الخ ونفعل نفس الش يء، وبالنتيجة سيكون هذا االجتماع واملباحثة عونا

عندما  اإليجابياتيتعلم كل فرد منا أن يفكر ويطرح  أن ويجب .اتخاذ القرار الصحيح واملنتج

ن يفكر ويطرح السلبيات عندما يكون الكالم عن السلبيات أو  اإليجابياتيكون الكالم عن 

يكتفي الفرد بجانب واحد، وبهذه الطريقة  وهكذا بالنسبة لبقية الجوانب املطروحة وال

  أنيمكننا 
 
  نصل لنتيجة جيدة ونحقق عمال

 
  أن أما ،جيدا

 
  يبقى الفرد جامدا

 
على  ومنغلقا

قرارات كثير منها  إلىمن جانب واحد فهذا لألسف يوصله  لألمور طريقة تفكير واحدة والنظر 

نه كان سيكون أكثر أأؤكد لكم ب أنن نجح في عمله فأنا أستطيع إوبالنتيجة حتى و  ،خاطئ

 
 
هم ووجهات ئراآخرين وانتفع من نه استمع لآل أكثر مما تحقق بالفعل بكثير لو أويحقق  نجاحا

 نظرهم وطريقة تفكيرهم.

 أو  اإللحادذا كان لديكم برنامج حول موضوع إلنسبة لدكتور علي ودكتورة علياء وبا

يعرض بالقنوات  أنغيره من الكتب فليكن من أهدافكم  أم "اإللحادوهم "يتناول كتاب 

  أنانكم واعتقد بإمك ،املتاحة لكم كالقناة الفضائية اإلعالمية
 
  تجعلوه برنامجا

 
للجميع  مفيدا

 
 
  ،باستماع النقد املوجه لبرنامجكم وناجحا

 
 الناعرضوا الحلقات املتاحة لديكم حتى  فمثال

في القناة الفضائية أو الحوزة العلمية أو املكتب أو غيرهم واطلبوا منهم  كأخوتكم آخرينعلى 

  أن
 
  أم يوجهوا كل النقد املمكن للبرنامج سواء علميا

 
  فنيا

 
 همآرائيبينوا بحسب  أن وأيضا

 املتوفرة في البرنامج  اإليجابيات
 
وحاولوا أن تبدأوا من  ،هي الحلول التي يقترحونها ما وأيضا

 إحتى و  إصالحهايمكن  جديد إن كانت بدايتكم فيها عيوب ال
 
  ن كانت عيوبا

 
تعود  فنية مثال

  ،اإلخراج أولغيركم كاملونتاج 
 
 ليس ضروري وأيضا

 
فقد تكون  آرائهمأو بكل  بآرائهم تأخذوا أن ا

  أو خاطئة  آراؤهم
 
بأذان  بعضها خاطئ ولكن استمعوا النقد املوجه لكم ولعملكم دائما

تصلوا للكمال في  أنصاغية وبقلوب مفتوحة وعقول منفتحة على الرأي املخالف وحاولوا 

 .ألدائهكل عمل تتوجهون 
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 يكن النقص في  ال أنأرجو  :وأخيرا

 
العمل فبصورة عامة  أداءيمنعكم من  العمل حاجزا

  أتوقف أنفضل من أن كان عملي فيه بعض النقص إعمل حتى و أ أن
 
 .عن العمل نهائيا

 فضله عليَّ عظيم. إنتكون نصيحتي نافعة بفضل هللا سبحانه  أن أرجو

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 املذنب املقصر

 أحمد الحسن

 ه ق 1435ة واملغفرة / / رجب الرحم 11

** ** ** 

Ahmed Alhasan 21/ احمد الحسن May, 2014: 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل

 عته.والظلم الذي تجر   األلمعليك بقدر  السالم

 من سجنت في مطامير مظلمة حتى نعت موتك بالفرج. السالم عليك يا

 زال يجلد سجانيك. السالم عليك بقدر صبرك الذي ال

نك بعد كل السنين التي أفرح مستبشر  وأنتالسالم عليك في يوم عرسك السماوي 

 قضيتها بين قذارات هذه الدنيا خرجت بثياب بيضاء ناصعة تليق بمثلك.

 موس ى بن جعفر ورحمة هللا وبركاته السالم عليك يا

ليــــــــــــــــــَل ُبكــــــــــــــــــائي
َ
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يـــــــــــــــــــــا َعز 

َ
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ُ
 َوأُعـــــــــــــــــــــوذ

 
 
ـــــــــــــــــــــــورا

َ
  ط
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ـــــــــــــــــــــَد للَعــــــــــــــــــــدو  َول

 
َجل

َ
بــــــــــــــــــــدي الت

ُ
 أ

قــــــــــــــــاُل ِبــــــــــــــــداِء  
َ
َهــــــــــــــــَب امل

َ
ــــــــــــــــْو ذ

َ
ــــــــــــــــوُل ل

ُ
 َوأق

ـــــــــــــْبِر الَجميـــــــــــــِل َعزائـــــــــــــي  بالص 
َ
ـــــــــــــان

َ
ـــــــــــــْو ك

َ
 ل

 آوي إلــــــــــــــــــــــــــــــــى أكروَمتــــــــــــــــــــــــــــــــي َوَحيـــــــــــــــــــــــــــــــــائي

 بردائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 
ال ِ

َجم 
َ
رُتها ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 َوَســــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ى 
َ
ف

َ
ــــــــــــــــــِد اشــــــــــــــــــت

َ
ق

َ
ُملــــــــــــــــــي ل

ْ
َمل

َ
 أعـــــــــــــــــــدائيبت
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Ahmed Alhasan 22/ احمد الحسن May, 2014: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 Hani Shaker AlYamaniكتب: 

سيدي موالي أحمد ألحسن أنت أمامنا ونحنو رعيتك ووأجب عليك أن أن تتدخل 
في بعض أالمور ألمهمة الن هناك كارثة ومصيبة ضربت أعماق ألدعوه ستكون هذه 

 ولم أجد أي جوأب أخر مره 
 
 ك ثيرأ

 
أك تب فيها على هذه ألصفحة الني ك تبت ك ثيرأ

ربما لم يوصل لك أحد هذأ ألكالم من قبل النهم ال يملكون ألجرئ أو أو يحاولن 
أخفاء ك ثير من أالمور عليك سيدي هل تقبل أن يضع بعض من ألذين يسمون 

مة حزبية أم أنفسهم مسؤلين جوأسيس دأخل ألحسينيات ومكاتب هل نحنوأ منظ
نحنوأ حزب سياسي هذه دعوة هللا هذه دعوة قائم أل محمد ألموعود ألذي أنتظره 
أالنبياء وأالولياء منذ أالف ألسنين كيف ذألك كيف كيف يكون هذأ أالمر في دعوة 
أل محمد سيدي أنا أقول لك بكل صرأحة سيدي هناك خطر كبير على ألدعوة 

خل سيدي بهذأ أالمر ونقذنا من نار جهنم بسبب هذه ألتصرفات ألغير مسؤلة تد
ألتي ستحرقنا بدنيا قبل أالخره وال أعتقد أنك ترضى بهذأ أبدًأ وتتركنا نبغض بعضنا 
لبس ألسوأد حتى 

 
بعضا ونعادي بعضنا بعضا سيدي سقيم ألحدأد على دين هللا وسا

تيني ألجوأب منك وسالم عليك ورحمة هللا بركاته
 
 يا

 رحيمج/ بسم هللا الرحمن ال

  والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

هللا سبحانه  إلىهي دعوة هللا سبحانه وتعالى ونحن يجمعنا هذا الطريق املوصل  الدعوة

حمد الحسن في أوإن كان بحسب نظر أحدكم أن  ،تقوى وليس ألحد فضل على أحد إال بال

خير في  تريد وال امي وقل ماتصرف بصورة غير صحيحة فقف أم أو لم يعدل  األياميوم من 

جلس وبابي مفتوح للمؤمنين أفكنت في النجف  ،يسمع من املؤمنينلم  إنأحمد الحسن 

 أ للجدال واللغو ال  يأتون واملخالفين وكان كثير من املخالفين 
 
 كثر ومع هذا بقي بابي مفتوحا
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يق صدري ني يضأيظن أحدكم  فال ،وأجيبهمسمعهم ألهم وكنت أعاملهم كضيوف مكرمين و 

  إنسان أيبسماع شكوى أو نقد أو أي كالم من 
 
  أم سواء كان مؤمنا

 
 .مخالفا

أما ما تفضلت به في رسالتك الكريمة من شكوى، فأكيد غير مقبول أن يتجسس أحد 

اخطأ أحدهم يحاسب فلم  إنالكل فيها سواء ووكالء املكتب  اإللهيةعلى الناس والدعوة 

يدعونه  نعاملهم بحسب ظاهرهم وما أنأمرنا  وإنمااس حد بالبحث عن بواطن النأيكلف 

املكتب في  إدارةمن  وأرجو  األشرففأرجو منك التواصل مع املكتب في النجف  ،ألنفسهم

  إرسالن يتم أو  باألمر فتح تحقيق  األشرفالنجف 
 
  نتيجة التحقيق لي جزاكم هللا خيرا

 
 جميعا

 
 
 .وأسأل هللا التوفيق والسداد لكم جميعا

تتم  عتذر لك ولكل الذين يكتبون والأنا أبك فونك قد كتبت في الصفحة ولم أجأما ك

  أرجو ولكن  ،والعذر عند كرام الناس مقبول  إجابتهم
 
 ألدي  أنم تفه   منكم جميعا

 
 أقوم عماال

 بها 
 
 لديكم  أنكما  أيضا

 
  تقومون بها ولهذا فأنا أطلع على صفحتي في الفيس أعماال

 
 بوك يوميا

 
 
  ولكن تقريبا

 
 تسمح لي بقراءة كل ما يكتب من تعليقات. ال لفترة قصيرة نسبيا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 8/ احمد الحسن June, 2014: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

عوة بيت املال العام تقوم بالرقابة املالية على بيوت املال التابعة لد إلدارةهيئة  هناك

جهة رسمية تابعة لدعوة الحق معفية من هذه  أو يوجد بيت مال  الحق حول العالم وال

يصرف من  أو سنوي بكل مبلغ يدخل  أو فمن حق الهيئة طلب كشف شهري  ،الرقابة املالية

عن التجاوب  التلكؤ يجوز التخلف أو  جهة رسمية تابعة لدعوة الحق وال أو بيت مال  أي

يجوز القيام بحمالت طلب التبرع  كما وأود التنبيه إلى أنه ال ،اباألسبمعهم ألي سبب من 

 أحد بيوت املال. أو خذ إذن من الهيئة أباملال تحت مسمى عمل للدعوة دون 
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حمد الحسن نفسه يضع نفسه تحت عين هذه الرقابة املالية وغير أ أنوليعلم الجميع 

 
 
 ة.تعلم به هذه الهيئ معفي منها وكل مبلغ يدخل لي شخصيا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 12/ احمد الحسن June, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .يكون الجميع بخير وعافية أنأرجو 

قبل قليل هذا السؤال من الشيخ ناظم العقيلي حفظه هللا في مكتب النجف  وصلني

لى إالشيخ و  إلى الجواب إليصالقصر أن هذا الطريق هنا السؤال وجوابه أل  وسأنقل ،األشرف

 حفظهم هللا وجنبهم كل مكروه. األنصار 

في تلعفر وبلد وألمناطق ألتي  )عليه ألسالم(ألسؤأل: بالنسبة النصار أالمام ألمهدي 
تهاجم من قبل أالرهابين ودأعش، هل يجوز لالنصار أاللتحاق أو أالنضمام ألى 

مها أالرهابين من باب ألعشائر أو للقوى أالمنية ألمدأفعه عن ألمناطق ألتي يهاج
ألدفاع عن ألنفس وخصوصا عندما تحاصر هذه ألمناطق واليوجد جيش للدفاع 
عنها، حسب ماعرفت أن جماعة تلعفر وجماعة بلد محاصرين وقد وصلنا للمك تب 

ك ثر من سؤأل بهذأ ألخصوص.
 
 في ألنجف أ

 ج/ بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 ذنإيحتاج  الدفاع عن النفس ال
 
مدينته  أنفكل من يرى  ،وفقكم هللا وسدد خطاكم ا

لدفاع، حفظكم هللا وجنبكم يمكنه ل تتعرض لهجوم يحق له عمل كل ما أنيمكن  أو تتعرض 

 .كل سوء

 .لألسوأواالستعداد  التهيؤ كبغداد  األخرى وعلى املؤمنين حفظهم هللا في املناطق 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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Ahmed Alhasan 16/ احمد الحسن July, 2014:  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حياة حافلة ، (صلوات هللا عليه)طالب  أبيبن حياة علي  األيامفي مثل هذه  ختمت

 والوجع لم يجد فيها الراحة. باأللم

 
 
 أنفقد شاء هللا  ،لتهلكنه لم يجد فرصة ليلعب كما كل صبي يتمتع بطفو  كان صبيا

 يبعث من رب  
 
رمي  إلى األحيانفي كثير من  ليجد نفسه في خضم معركة كالمية تنجر   اه نبيا

 بقر البطون بالرماح. إلى أحيانبل و تصل في  األحجار 

  شب  
 
  أن في هذا املناخ ليجد نفسه مضطرا

 
يدفع به عن الدين الجديد  يحمل سيفا

 ونبيه واملؤمنين به.

 نص   (لى هللا عليه وآلهص)حل محمد ير  أنقبل 
 
بعد  أرضهخليفة هلل في  ب هللا عليا

 خليفة هللا محم
 
 .د كما كانت سنة هللا جارية دائما

 مات محمد.

 
 
، لهي تكالب القوم على اغتصابهإأن يطالب بحق  وهكذا وجد علي نفسه مضطرا

 هجموا على دارهيتكالب عليه القوم ويجمعوا جيشهم وعصاباتهم لي أن إلىمطالبة أدت 

 ويجر  
 
صلى )زوجته فاطمة بنت محمد  بإيذاءبالحبال ويستضعفوه ويهينوه ويتسببوا  وه مكبال

 محمد هاأبامن ُيؤذيها ُيؤذي  أن التي صح (1) (هللا عليه وآله
 
النبي وُيغضب هللا سبحانه  ا

 .(2) وتعالى

 ماتت فاطمة.
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  وبقي علي مظلوما

 
 .وجليس داره أكثر من عشرين عاما

  األخطاءتراكمت 
 
ملا هم  وعلت صرخات املظلومين وبعد الثالثة لم يجد أكثر الناس حال

  إال فيه 
 
 .عليا

ش لها كل شياطين  ، مرة تقودهم عائشة، األرضاستقبله الشيطان بثالثة حروب، جيَّ

 ومرة معاوية وابن العاص، 
 
وعلي  إال تلك املعارك  هيقادهم الشيطان بنفسه ولم تنت وأخيرا

  طريح
 
 بدمه. الفراش مخضبا

 التي تجرعتها. واألوجاعالحسن ب جم تلك الالم  أباعليك  سالم  

  أباعليك  سالم  
 
  الحسن فلقد سبقت سبقا

 
  بعيدا

 
  وأتعبت من يأتي بعدك تعبا

 
 ،شديدا

.
َ
ْيِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإن

َّ
ا ِلل

َّ
 لقد عظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك األنام فِإن

 .(صلوات هللا عليه)طالب  أبيبن املؤمنين علي  أمير بذكرى مصاب  مأجورك عظم هللا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 20/ احمد الحسن July, 2014: 

يرد  املحتوم الذي ال األمر اللهم إنا نسألك أن تجعل مما تقض ي وتقدر في ليلة القدر من 

  وال
 
شر تدفعه فإنا لم  ه أوعندك من كل خير تنزل يبدل أن تجعلنا أعظم عبيدك نصيبا

  نصب خيرا قط إال
 
 .أنتأحد قط إال  منك ولم يدفع عنا سوءا

 .رحم الراحمينأعام خير نازل نزل بنا برحمتك يا اللهم اجعل هذا ال

** ** ** 

Ahmed Alhasan 29/ احمد الحسن July, 2014: 

 .ومبارك لكم عيد الفطر املبارك، كل عام وأنتم بخير وعافية

 .القبول  بأحسن أعمالكمأن يتقبل أسال هللا 
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Ahmed Alhasan 2/ احمد الحسن October, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نجد ، روية كما هو معروف في مناسك الحجالثامن من ذي الحجة، أو يوم الت يوم

وسيد شباب  (صلى هللا عليه وآله)وابن فاطمة بنت محمد  (عليه السالم)بن علي الحسين 

جده  أذانالجنة وفرد من العترة التي تعصم من الضالل كما نص رسول هللا ووارث  أهل

وَك ﴿ (عليه السالم) إبراهيم
ُ
ت
ْ
ِ َيأ

َحج 
ْ
اِس ِبال

َّ
ن ِفي الن ِ

 
ذ

َ
العراق  إلىيخرج من مكة  [27الحج: ] ﴾َوأ

 
 
 أمراسيم الحج خلف ظهره مع  تاركا

 
 شهر.في مكة منذ أ نه كان مقيما

 يحسدون عليه، في موقف ال اإلسالممدعي  (عليه السالم) هكذا وضع الحسين

 
 
  وجعل حجهم صفيرا

 
 وَ ﴿ وتصفيقا

ْ
وا

ُ
وق

ُ
ذ

َ
 ف

 
ْصِدَية

َ
اء َوت

َ
 ُمك

َّ
َبْيِت ِإال

ْ
ُتُهْم ِعنَد ال

َ
 َصال

َ
ان

َ
َما ك

 
َ
ُرون

ُ
ف

ْ
ك

َ
ْم ت

ُ
نت

ُ
اَب ِبَما ك

َ
َعذ

ْ
 م الناس هذا.يو  إلى [35]األنفال:  ﴾ال

** ** ** 

Ahmed Alhasan  5/ الحسناحمد October, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .تكونوا بخير وعافية أنأسأل هللا 

ن يجعلكم من أوفر أيبارك لكم في هذا اليوم الكريم و  أننتم بخير وأسأل هللا أكل عام و 

 
 
 .عنده من كل خير ينزله ومن كل شر يدفعه عبيده نصيبا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 13/ احمد الحسن October, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

هللا  بأمر  (صلى هللا عليه وآله)رسول هللا محمد  إعالننتم بخير في ذكرى أعام و  كل

 
 
 هو أول خلفاء هللا من بعده. (صلوات هللا عليه) سبحانه أن عليا
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Ahmed Alhasan 24/ احمد الحسن October, 2014: 

   وبركاتهعليكم ورحمة هللا السالم

وعادة الذاكرة قريبة  ،رحم هللا مبتلى بحبس نفسه في صندوق ذاكرته إال ما إنسانكل 

القضايا التي يواجهها  أو املدى فتجده يحبس نفسه في صندوق ضيق مع مجموعة املشاكل 

تنتهي إال بموته  ال اإلنساناملشاكل والقضايا التي يواجهها  أنفي كل فترة من حياته، وبما 

رحم هللا حتى وهو يصلي يفكر بما في صندوقه الذي حبس نفسه فيه  إال ما إنسانكل  فتجد

 بل ويموت وهو ساجن نفسه في داخل هذا الصندوق الضيق الخانق.

بمناسبة قرب حلول شهر الحسين شهر الحرية الحقيقية شهر محرم الحرام هذه دعوة 

خارج صندوق املشاكل والقضايا  فالحرية املوجودة ،للنسان لكسر الصندوق والخروج منه

في هذه الحرية حل لكل مشاكلك  أنالتي تواجهها في هذه الدنيا تستحق العناء بل تيقن 

 وقضاياك وبأفضل صورة.

اكسر الصندوق واخرج نفسك من الحبس االنفرادي الذي اخترته طيلة حياتك 

 السابقة.

 
 
فضاء الحرية الحقيقية الواسع  واسبح في فضاء رحمة هللا كن مع هللا واذكر هللا دائما

ومشاكلك وقضاياك التي تواجهها في الدنيا لدخول  أفكاركوكلما دعتك  ،واكسر الصندوق 

 .أخرى تدخل الصندوق مرة  ال أنصندوق الحبس االنفرادي معها واجهها بذكر هللا وحاول 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 26/ احمد الحسن October, 2014: 

السالم عليك يا سيدي  ،السالم على زينب ابنة علي ،بن علي السالم على الحسين

السالم على  ،السالم على عبد هللا الرضيع ،بن الحسينالسالم على علي  ،بن عليالعباس 

 .والسالم على من استشهدوا مع الحسين ،السالم على من نصروا الحسين .الحسين أصحاب

منقلب ينقلبون والعاقبة  أيل محمد آليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا إهلل وانا  إنا

  للمتقين.
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Ahmed Alhasan 30/ احمد الحسن October, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :األولى القصة

الكفار مقابل فدية  األسرى طلق أبعد معركة بدر  (صلى هللا عليه وآله)نبينا محمد 

ِ  أن إلىبسيطة وصلت 
 
ن القراءة والكتابة وعة من املسلميمجم األسرى حد هؤالء أم ُيعل

  .(1)فقط

يؤمنون بمحمد  ال اإلنسانيةطلقهم الرسول الرحيم الكريم ومثال أالذين  األسرى هؤالء 

فعله  ولكن ما ،بل وكانوا في معركة يريدون فيها قتله والقضاء عليه (صلى هللا عليه وآله)

  (صلى هللا عليه وآله)النبي محمد 
 
والصالحين  األنبياء أخالقونتوقعه من نعرفه  ما هو تماما

لالقتداء ببعض تصرفاتهم كغاندي  اإلنسانية األخالقعليا في  أمثلةبل وكل من ضربوا 

 .(2) ومانديال

 القصة الثانية:

  إلىمالك بن نويرة التميمي من أشراف العرب جاء 
 
وسمع منه وآمن  النبي محمد طائعا

فمالك ليس  ،(صلى هللا عليه وآله)بدعوة النبي  بلغهم أنقومه وآمنوا بعد  إلىبه ورجع 

 
 
  فقط فردا

 
وكان  ،للسالمكبيرة عندما دعاهم  أعداد بإسالمب بل داعية كبير تسب   مسلما

  أنوعلم  مالك ممن حضر بيعة الغدير 
 
صلى هللا )خليفة هللا بعد رسول هللا محمد  عليا

  (عليه وآله
 
  (صلى هللا عليه وآله)وثقة قومه وثقة رسول هللا  وكان متدينا

 
ه على صدقات فوال

  (3)قومه 
 
فلما ورد املدينة وجد النبي قد استشهد  ،الزكاة ليوصلها للنبي أموالموه ولهذا سل

  أباولحق بربه ووجد 
 
ولهذا اعتبر اغتصاب  ،خالفة النبي بكر قد جلس في املسجد متقمصا

 بكر للخالفة  أبي
 
  أمرا

 
 أبياتهنشد أو الزكاة لهم  أموالرجع أومه و ق إلىولم يقبل به ورجع  منكرا

 :املشهورة

                                                           
 . 397ص 3ابن كثير: ج –؛ البداية والنهاية 247ص 1انظر: مسند أحمد: ج. 1
للهند خالل حركة استقاللها من (، زعيم سياسي وروحي 1948 – 1869غاندي: موهانداس كرمشاند غاندي ) .2

 لمنادية بالحرية والحقوق المدنية في العالم.االستبداد عبر العصيان المدني السلمي الذي ألهم الكثير من حركات التحرر ا
(، سياسي مناهض للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أدى به نشاطه إلى 2013 – 1918مانديال: نيسلون مانديال )

 إثر ضغط دولي ليعود بعدها للعمل على تحقيق أهدافه.  1990عاماً في السجن، أفرج عنه عام  27المكوث 

 .560ص 5ابن حجر: ج –؛ اإلصابة 295ص 4ابن األثير: ج –ثال: أسد الغابة انظر على سبيل الم .3
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 فقلـــــت خـــــذوا أمـــــوالكم غيـــــر نــــــاظر

 فــــــــان قــــــــام بـــــــــاألمر املخــــــــوف قائــــــــــم
 

 وال خــــــــائف فيمــــــــا يجـــــــــيء مــــــــن الغـــــــــد 

 منعنـــــــــا وقلنـــــــــا الـــــــــدين ديـــــــــن محمـــــــــد
 

صلى هللا )فمالك يقول الدين جاء به محمد  ،واضحة وتتضمن القصة كاملة واألبيات

في الغدير  (صلى هللا عليه وآله)علن تنصيبه محمد أفالخليفة هو من  وبالتالي (عليه وآله

العظيم من نفسه املخوف  باألمر وليس من يقوم  (صلوات هللا عليه)طالب  أبيبن وهو علي 

 خليفة غير شرعي. إلىسلمها أوال  أصحابها إلىالزكاة  أموال أعيدنا أكأبي بكر ولهذا ف

بن نويرة فلم يقاتل مالك الد بن الوليد ليقتل مالك رسل خأ أنبكر  أبيفكانت ردة فعل 

 
 
وقام بأسرهم ثم قام بقتلهم وهم  نهم مسلمون فغدر بهم خالدأعلى اعتبار  وقومه خالدا

خالد بهذا بل قام بفعل وحش ي مقرف حيث قام  ولم يكتِف  ،سرى ثم اغتصب زوجة مالكأ

 .(1) بطبخ رأس مالك بن نويرة في موقد النار

 بن نويرة شخصكل هذه القصة وليكن مالك  ىفلننس  الن
 
صلى )يؤمن بالنبي محمد  ال ا

 بكر لم يرسل خالد وأبو  (هللا عليه وآله
 
نوع لقتله واغتصاب  أيفهل هناك مبرر من  ،لقتله ا

بي وهل هناك عذر أل ،بكر( أبيللحاكم ) أموالحفنة  لم يعِط  ألنهزوجته وطبخ رأسه فقط 

بصلة وهو قتل مالك  للنسانيةيمت  تصرف وحش ي البكر لعدم محاسبة خالد على 

 واغتصاب زوجته وطبخ رأسه ؟!!!

 
 
 تؤمنون  هل حقا

 
 واغتصاب زوجته وال إنسانحاكم دولة يقوم قائد جيشه بقتل  أن

 يحاسبه هو حاكم عادل ؟!!!

 
 
نفسه الذي  (لى هللا عليه وآلهص)بكر هو دين محمد  وأبيدين خالد  أنتؤمنون  هل حقا

 ؟!!! سرى الكفارأطلق أ

                                                           
 .561 – 560ص 5ابن حجر: ج –؛ اإلصابة 503 – 501ص 2انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري: ج .1
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 ،مؤدبة إجاباتنتظر أنا أحد ولهذا فأتجاوز على  وال سبابوال كتبته ليس فيه شتائم  ما

  أنهاالصراخ والشتائم فأعلموا  أما
 
 لن ترقع دينكم ولن تخفف آالمكم بل ستكون دليال

 
 
 .(1) على ارتباككم واضحا

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

https://www.youtube.com/watch?v=Pkb5KlS5YK8 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2/ احمد الحسن November, 2014: 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 Hadil El-Khouly :كتبت

حمد ألحسن
 
 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدى وموالي أ

نا مهتمة بقضايا ألعدألة أإلجتماعية وحقوق أإلنسان . كان وما زأل 
 
منذ صغري وأ

يؤلمنى كم ألمعاناة وألظلم في مجتمعاتنا.عملت في بعض ألمؤسسات أإلجتماعية 
خيرة كان عملي م

 
نسان وفي ألفترة أال

 
ة في في مجال حقوق أال

 
تعلق بحقوق ألمرأ

 أإلسالم تحديدًأ. 

حكام هللا سبحانه وتعالي كلها رحمة وعدل وتك فل كرأمة 
 
أنا مؤمنة أن شريعة هللا وأ

سئلة ألمتعلقة  أإلنسان في كل زمان ومكان.
 
ولكن من خالل عملي وأجهت بعض أال

جد لها إجابة.
 
سالم ألتي حيرتني ولم أ

 
ة في أال

 
توجه أليك يا  بحقوق ألمرأ

 
سيدى أ

سئلة إلن ك ثيرأ ما يستخدم ألدين لتبرير ظلم ألنساء وأإلجحاف 
 
ببعض هذه أال

ن 
 
ريد أ

 
بحث عن مشيئة هللا وحكمة هللا فعاًل وأ

 
ني أ

 
توجه أليك يا سيدي ال

 
بحقوقهم أ

ن فى مشيئة هللا وحكمة هللا ألسبيل ألوحيد لرفع ألمعاناة وألظلم عن 
 
أفهم فعاًل ال

عتذر مسبقًا عن جهل
 
تهذب بعلمك. ألبشر. أ

 
ن أ

 
سعى أ

 
 ى وأ

                                                           
ي يتحدث فيه شيخ من "األزهر" عن قتل خالد بن الوليد للصحاب ؛ األول:المشاركة تضمنت إرفاق مقطعين فيدويين .1

والثاني: يتحدث فيه شيخ سلفي ويصور مشهد مقتل مالك  مالك بن نويرة والزنا بزوجته وطبخ رأسه بقدر على النار.
 على يد خالد بن الوليد بتصوير إجرامي مقرف جداً.

https://www.youtube.com/watch?v=RfXfZTOgodA
https://www.youtube.com/watch?v=Pkb5KlS5YK8
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ن يسددك موالي بالفتح ألمبين إن شاء 
 
هل ألبيت وأ

 
ن نكون زينة لكم أ

 
ل هللا أ

 
سا
 
أ

 هللا

ة قبل أن تبلغ تسعًا 1
 
ن ألدخول بالمرأ

 
. مك توب في ك تاب ألشرأئع في باب ألنكاح أ

 من 
 
نه يجوز ألدخول بالفتاة بدءأ

 
 سنوأت. 9محرمًا. فهمت من ذلك أ

ضرأر من خالل عملى ومح
 
يطي وأجهت ك ثير من ألحاالت ألتي تتعرض فيها ألفتاة ال

ن في  بدنية جسيمة نظرًأ لعدم تحمل جسدها بعد للعالقة ألجنسية مع ألزوج.
 
كما أ

مجتمعتنا وعصرنا أليوم ألفتاة في مثل هذأ ألسن ما زألت تعتبر طفلة وليس عندها 
همية. ألنضج ألعقلي وألجسدي ألكافي لتحمل وأجبات ومسئوليات 

 
عقد بهذه أال

حل هللا سبحانه وتعالي زوأج ألفتاة في هذأ ألسن ألمبكر؟ وهل صحيح إنه 
 
فلماذأ أ

 يجوز تزويج ألفتاة منذ والدتها؟

حوأل ألشخصية في بعض ألحاالت 2
 
حكام ألشريعة ألمتعلقة باال

 
. هل تتغير بعض أ

 تبعا لتغير ألظروف أإلجتماعية وأإلقتصادية عبر ألزمن؟

ن ل
 
ة فهمت أ

 
ن مسئولياته ووأجباته أك ثر من ألمرأ

 
ة ال

 
لرجل حقوق أك ثر من ألمرأ

خل ألرجل بهذه ألمسئوليات ولم يقم بها فهل تستمر هذه ألحقوق 
 
ولكن ماذأ إذأ أ

والده وليس له أي وجود 
 
أم تسقط؟ مثال ألزوج ألذي ال ينفق علي أسرته وال يهتم با

ة ،فهل ما زأل معنوي أو مادي في حياتهم فيقع عاتق أإلعالة وأ
 
لتربية كله علي ألمرأ

 لمثل هذأ ألزوج حقوق مثل ألطاعة وألقوأمة وغيرها؟

سر ألتي تعيلها نساء إما 
 
في ألمجتمعات ألعربية وأإلسالمية توجد لالسف ظاهرة أال

و غيابه أو مشاركة مع ألزوج بسبب ألظروف أإلقتصادية 
 
بمفردها لتقصير ألزوج أ

عاله )ألزوج له  ألطاحنة وتسلط ألطوأغيت فما
 
ثير ذلك على ألمعادلة ألمذكورة أ

 
تا
ك ثر إلنه هو ألمسئول(؟

 
 حقوق أ

َما َأْن ﴿ . قال تعالى:3  ُجَناَح َعَلْيه 
َ
ْعَرأًضا َفال َها ُنُشوًزأ َأْو إ  ْن َبْعل  ن  أْمَرَأٌة َخاَفْت م  َوإ 

نْ  َ
ْ
َرت  أال ُح َخْيٌر َوُأْحض 

ْ
ل ًحا َوألصُّ

ْ
َحا َبْيَنُهَما ُصل نَّ ُيْصل  ُقوأ َفإ 

ُنوأ َوَتتَّ ْن ُتْحس  حَّ َوإ 
ُفُس ألشُّ

يًرأ َما َتْعَمُلوَن َخب  َه َكاَن ب 
 .﴾أللَّ

وما هو  ما هو نشوز ألزوج بالتحديد؟ وهل توجد في ألشريعة عقوبة للزوج ألناشز؟
والده؟

 
 حكم ألزوج ألذي يهمل بيته وزوجته وأ
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نه يجب  . عندما نتكلم عن ضرب ألزوجة ألناشز في أإلطار4
 
ألديني يتفق ألجميع أ

تي للوأقع ألمعاش يختلف ألوضع ك ثيرأ 
 
أن يكون ضرب غير مبرح ولكن عندما نا

ويك ثر ألضرب ألمبرح وأإليذأء ألبدني للزوجة. فما هي حدود ألضرب للزوجة ألناشز 
ال يكون تقويم وإصالح 

 
بالتحديد وما هي عقوبة ألزوج ألذي يتعدى هذه ألحدود؟ وأ

جد
 
ن يكون بالصبر وألمعاملة ألحسنة بدال من أإليذأء ألجسدي ألنفوس أ

 
ولى أ

 
ى وأ

ألذي يولد شعور بالمهانة خاصة إذأ كان تجاه شخص أضعف منك وفي حمايتك 
 ورعايتك؟

 )عليه ألسالم(. ما هو دور ألمؤمنات بالدعوة أليمانية ألمباركة في وقت قيام ألقائم 5
ل محمد 

آ
عدأء أ

 
رض لسالم()عليهم أوبدء ألحروب ضد أ

 
؟ هل لهم وجود في أ

في تلك  )عليه ألسالم(ألمعركة؟ وكيف يكونون جنود حقيقيون لإلمام ألمهدي 
 ألمرحلة ؟

 هديل ألخولي، مصر

 ج/ وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

هو عبارة عن بيان حدود  اإلسالمبالنسبة لجواز زواج البنت في عمر تسع سنوات في  -1

فيما لو تسنى لخليفة هللا  اإللهيةهو القانون الذي تعمل به الحكومة  الحالة الشرعية وليس

 الشخصية. األحوالالحكم ووضع قانون 

  أنلخليفة هللا يمكن  األمر فلو ُبسط 
 
تمنع زواج البنت دون سن يضمن فيه  يضع قيودا

زواج يشترط وجود ضرورة لهذا ال البشرية، كأن لألنثىالتناسلية  األعضاءعادة اكتمال نمو 

 .ن تكون الحالة الجسمانية للفتاة بحسب فحص طبي رسمي مناسبة للزواج... الخأو 

 
 
نه الحالة أيعني  ال اإلسالميةتشريع حلية هذا النوع من الزواج في الشريعة  وعموما

تتزوج فيه الفتاة عند  أنالذي يمكن  األقص ىبل هو مجرد الحد  ،الطبيعية كما تبين

 
 
 نا لو تصور  الضرورة، فمثال

 
فقط من الجنس  أفرادوبقي  األرضكارثة حصلت على  أن

خذ أمع  -املبكر  واإلنجابمن املؤمنين فعندها تكون مسألة الزواج املبكر  أو البشري 

للحفاظ على املؤمنين وإال  أو ضرورة للحفاظ على الجنس البشري  - األماناحتياطات 

م نظرية التطور وكيف تعمل ومن يفه ،فسيزيد احتمال تعرض الجنس البشري لالنقراض

أو  -للزواج املبكر  أهمية، فلو لم تكن هناك أقول املنظومة الجينية في الطبيعة يفهم ما 

في الحفاظ على الجنس البشري في وقت  -البشرية للتلقيح في سن مبكر  األنثىلنقل استعداد 
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أ للتلقيح في سن بهذه الصورة بحيث يكون مهي األنثىسابق من تطور الهومو ملا تطور جسم 

 مبكرة.

نفسهم لهذا التشريع دون ضوابط وتسببهم أيخص تطبيق بعض املسلمين من  ما أما

هم ؤ فقها فليسوا هم وال ،م وليس خطأ الشريعةؤهجسدية للفتيات فهذا خط بأضرار 

معرفة حدودها التامة ولهذا جعل هللا التطبيق مهمة خليفة  مؤهلين لتطبيق الشريعة وال

 .ضهأر هللا في 

مر أوهذا  ،ر وتنسختتغي   أنيمكن  فاألحكاميعود لخليفة هللا في كل زمان،  األحكامتغير  -2

 
 
 .(1) ذكرته سابقا

بعض  أو يمنعها حقوقها  أنوهو  (2) "الشرائع"مسألة نشوز الزوج فقد ذكرتها في  -3

 تقاضيه. أنحقوقها ولها 

بل في الدولة  ،لعمل بها عادةالحالة التي يصح ا أو ضرب الزوجة ليس حالة طبيعية  -4

  أقامتلو  اإللهية
 
 يعاقب. الزوجة دعوى ضرب على الزوج ينظر فيها ولو وجد الزوج مذنبا

لو شاء هللا  اإللهيةيكون لها دور في كثير من املواضع في الدولة  أناملرأة يمكن  -5

بل في  واألعمالتقل كفاءة عن الرجل في كثير من املواضع  فاملرأة ال ،في زمن ما وأقيمت

  ال واإلسالمفضل من الرجل بكثير. أاملرأة  األعمالبعض 
 
على تولي املرأة حتى  يضع قيودا

 ملناصب تقود فيها املجتمع متى ما كانت مؤهلة لذلك وتؤدي العمل بصورة تامة وصحيحة.

** ** ** 

 

 

 

                                                           
 .86رقم السؤال  3انظر على سبيل المثال: كتاب المتشابهات: ج .1
النشوز بمنع حقوقها، فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه، ولها ترك بعض  وإذا ظهر من الزوج ]قال السيد أحمد الحسن:  .2

 ، القول في النشوز.3شرائع اإلسالم: ج[  حقوقها، من قسمة ونفقة استمالة له. ويحل للزوج قبول ذلك
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Ahmed Alhasan 4/ احمد الحسن November, 2014: 

 علي ورحمة هللا وبركاتهبن السالم عليك يا حسين 

صلى )وحجته على عباده قد أوص ى بك رسول هللا محمد  أرضهنك خليفة هللا في أ أشهد

نها كتاب عاصم من الضالل ملن تمسك ألة وفاته، في وصيته التي وصفها بلي (هللا عليه وآله

 يوم القيامة. إلىبه 

من خيرة هللا من  طفالواأل حسين ومن دافعوا عنك من النساء والرجال  وأشهد أنك يا

منذ آدم وقبل  األولى األديان، قد دارت على رزيتك األولىنين القرون أو  أنشودةنكم أخلقه و 

 الف السنين.آمنذ  وأقوامهم وإبراهيمتولد وناح على مصيبتك نوح  أن

** ** ** 

Ahmed Alhasan 5/ احمد الحسن November, 2014: 

 :األسديل جالل الشيخ املجاهد الفاضل والعالم الجلي

 يحبك. أنيسع من عرفك سوى  وحبيبي ونور عيني ال صديقي

 تستحقك هذه الدنيا. نسمة من الجنان ال أنت

 
 
 حبيبي. يا اشتقت لك كثيرا
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Ahmed Alhasan 7/ احمد الحسن November, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :من ينكرون صحة نظرية التطور  إلى

 جهل املظلم الذي تعيشون فيه ؟!ف الاخرجوا من كه

** ** ** 

Ahmed Alhasan 7/ احمد الحسن November, 2014: 

﴿ 
 
ل  َسِبيال

َ
ض

َ
َعاِم َبْل ُهْم أ

ْ
ن
َ ْ
األ

َ
 ك

َّ
 ُهْم ِإال

ْ
 ِإن

َ
ون

ُ
ْو َيْعِقل

َ
 أ

َ
َرُهْم َيْسَمُعون

َ
ث
ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
ْحَسُب أ

َ
ْم ت

َ
 ﴾أ

 .[44الفرقان: ]

أو يتلو معناها ويقصد به مخالفيه في  اليةرأ هذه يق أنأبله وما أكثرهم  أي يستطيع

ه قد أثبت أوه ،العقيدة
 
ه على الحق ومخالفيه غير كذا ببالهة منقطعة النظير يتصور أن

 
ن

مخالفه ويعقلها هو  أدلةكان لم يسمع  إن اليةبهذه  األول نه املعني يلتفت أ أنمحقين دون 

أن يتكل على غيره ليقرر له مصيره  أو مخالفه  بنفسه ال أن يقرر دون معرفة تامة بما يطرحه

 ب جة 
 
الغابرة التي واجهت  األممذلك من حجج  إلىهذا الغير عالم ومتخصص وما  أن

  ،واألوصياء األنبياء
 
نَّ ﴿ الية:أمثل لهذه  فهو إن فعل هذا سيكون مصداقا

َ
ْحَسُب أ

َ
ْم ت

َ
أ

 ُهْم 
ْ
 ِإن

َ
ون

ُ
ْو َيْعِقل

َ
 أ

َ
َرُهْم َيْسَمُعون

َ
ث
ْ
ك

َ
  أ

 
ل  َسِبيال

َ
ض

َ
َعاِم َبْل ُهْم أ

ْ
ن
َ ْ
األ

َ
 ك

َّ
 .﴾ِإال

في تجد نفسك  أقرأ وأسمع واعقل من مخالفك كي ال :نصيحتي لك مهما كنت وأيٌّ كنت

نك مجرد رقم في ِعداد أنك تحمل الحقيقة املطلقة في حين أالنهاية قد عشت حياتك في وهم 

 غير املحقين.

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 9/ ناحمد الحس November, 2014: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  "اإللحادوهم "رابط لقراءة كتاب  هذا
 
 :مجانا

http://www.almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad 

** ** ** 

 . احمد الحسن Ahmed Alhasan ة الشخصية من قبل تم تحديث صورة الصفح

 :2014ديسمبر،  23

 

** ** ** 

 

 

 

 

http://www.almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad
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Ahmed Alhasan 2015يناير  25/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 .[35 - 34األنبياء: ] ﴾َون

، جزاه هللا األعرجياملهندس السيد موفق  وصديقي العزيز أخيبوفاة  أجوركمهللا  عظم

ظة لح خر آفقد نصر الحق وثبت على الحق حتى ل محمد خير جزاء املحسنين آعن محمد و 

ربه ويوم  إلىعليه يوم ولد ويوم رجع  ها بذكر هللا سبحانه، فسالم  من حياته املباركة التي مأل 

 
 
 .ورحمة هللا وبركاته يبعث حيا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015يناير  28/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  .(1) أجوركمعظم هللا 

يعلي  أنرض وكبر السن من نصرة الحق. أسأل هللا هللا لم يمنعها الضعف وامل رحمها

 آشأنها ويجزيها عن محمد و 
 
 .ل محمد خيرا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/79193

3584187640/?type=3&theater 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015ير فبرا 1/ احمد الحسن: 

 
 
 له سبحانه وتعالى فال يوجد ش يء آخر يستحق العناء. أدُع هللا أن يمأل قلبك حبا

 
                                                           

 .، رحمها هللا برحمته الواسعةالمشاركة كانت تعزية بمناسبة وفاة الحاجة الطيبة والدة عقيل الكعبي .1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/791933584187640/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/791933584187640/?type=3&theater
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Ahmed Alhasan 2015مارس  2/ احمد الحسن: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املينوالحمد هلل رب الع

 عليكم ورحمة هللا وبركاته. السالم

عظم هللا  ،ذكرى شهادة فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملين األيامتصادف هذه 

 .أجوركم

 ل
 
بكر وعمر هجموا على بيت فاطمة إلجبار علي بن  أبا ألسف بعد شهادة رسول هللا فإن

 (صلوات هللا عليها)اطمة ف إصابة إلىوقد أدت هذه الحادثة  ،بكر يأبطالب على مبايعة  أبي

 
 

صلى هللا عليه )رها رسول هللا محمد وإسقاطها املحسن وموتها بعد مدة قصيرة كما بش

فطوبى ملن  ،فكانت أول شهداء الوصية النبوية املقدسة (1) بأنها أول من يلحق به (وآله

ت فاطمة ليلة وفاته والتي كان (صلى هللا عليه وآله)تمسكوا ويتمسكون بوصية رسول هللا 

سيدة نساء العاملين وجنينها أول قرابينها، وقد روى حادثة  (صلى هللا عليه وآله)بنت محمد 

 (2)حفاظ ومؤرخو السنة في كتبهم  (صلى هللا عليه وآله)الهجوم على بيت فاطمة بنت محمد 

  ،يحرق بيت فاطمة رغم أنها هي وأطفالها فيه أنبل وروي تهديد عمر 
 
وم ف في حادثة الهجوأل

امللقب بشاعر النيل في  إبراهيمالسنة فقد قال حافظ  أهلعلى بيت فاطمة خيرة شعراء 

 قصيدته العمرية التي يمتدح بها عمر بن الخطاب:

 وقولـــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــي قالـهـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــمر

 دارك ال أبقـــــــــــي عليــــــــــك بهـــــــــــا
ُ

 حرقــــــــــت

 مـــــا كــــــان غيـــــر أبــــــى حفـــــص يفــــــوه بهــــــا
 

 أكـــــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــــم بملقيــــــــــــــــــــها 

 صـــــــــــطفى فيهـــــــــــاإن لـــــــــــم تبـــــــــــايع وبنـــــــــــت امل

 أمــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــارس عدنــــــــــــــــــــــــان وحامــــــــــــــــــــــــيها
 

شهادتها متأثرة بالهجوم  إلىفعله بفاطمة وأدى  خر حياته على ماآبكر في  أبيليكم ندم إو 

املعجم "السنة كالطبراني في  أهلعلى دارها، والحديث رواه مؤرخو ورواة الحديث من 

، "كنز العمال"تقي الهندي في ، وامل"األموال"، والطبري في تاريخه، وابن زنجويه في "الكبير

                                                           
 .183ص 4؛ صحيح البخاري: ج112ص 18المجلسي: ج –انظر: بحار األنوار  .1
 1ج: البالذري تاريخ الزيني؛ تحقيق – 19ص 1ج: قتيبة ابن - والسياسة اإلمامة كتاب: المثال سبيل على انظر. 2
 .975ص 3ج: البر عبد ابن – االستيعاب ؛443ص 2ج: الطبري تاريخ ؛587ص
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بكر: ).... فوددت أني لم أكن  أبو حيث قال ، وغيرهم كثير "العقد الفريد"وابن عبد ربه في 

 .(1) كشفت بيت فاطمة وتركته....(

بن داود ففي حد رواتها وهو علوان أالرواية ضعيفة ب جة ضعف  إنأما قول بعضهم 

  إنالحقيقة 
 
 بأ علوان بن داود ليس ضعيفا

 
وهذان تسجيالن  .الضعف في عقولهم إنما دا

ية للدكتور سعد الدين الهاللي وهو من علماء السنة املعاصرين يبين فيهما وبطريقة علم

عالقة  في الحقيقة يكشف فيهما لعبتهم التي ال أو بن داود خطأهم في محاولة تضعيف علوان 

 لها بالبحث العلمي الجاد 
 
 .أبدا

https://www.youtube.com/watch?v=NpyNH5j9l1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=M6MNOU8keOQ 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015مارس  25/ احمد الحسن: 

  هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل رب العاملين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 Ali Alansariكتب: 

 ألسالم عليكم موالي ورحمة هللا وبركاته

مك 
 
ن يفرج عنك موالي في ألقريب ألعاجل ويسر قلب أ

 
رجائي من هللا عز وجل أ

 إنه قريب مجيب (عليها ألسالم)فاطمة ألزهرأء 

مع ألملحدين حول أدلة أثبات وجود هللا نرأهم سيدي وموالي ك ثيرأ عندما نتحاور 
ينتقلون ألى أمور تخص بعض ألمعجزأت ألمذكورة في ألقرأن ومنها ألسنين ألطويلة 

نبياء 
 
وقد )عليه ألسالم( وبالخصوص نبي هللا نوح )عليهم ألسالم( ألتي عاشها أال

                                                           
 631ص 5المتقي الهندي: ج –؛ كنز العمال 619ص 2؛ تاريخ الطبري: ج62ص 1: جالطبراني –المعجم الكبير  .1
 . 118 – 117ص 3الذهبي: ج –؛ تاريخ اإلسالم 418ص 30ابن عساكر: ج –؛ تاريخ مدينة دمشق 632 –

https://www.youtube.com/watch?v=NpyNH5j9l1Q
https://www.youtube.com/watch?v=M6MNOU8keOQ
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نصار أالمام ألمهدي 
 
ألسالم( )عليه وجدت هذأ ألسؤأل ألموجه لكم في منتديات أ

حب أن أنقله لكم أدناه وأرجو منكم أن 
 
الخونا عيسى من جمهورية صربيا وأ

تتفضلوأ باإلجابة عليه لما فيه من فائدة في ألنقاش مع ألملحدين وأعتذر موالي أن 
أخذت من وقتكم ونرجو هللا أن يجعلنا من ألمتمسكين بوالية محمد وأل محمد 

 تحت رأيتكم.صلوأت ربي عليهم أجمعين وألمستشهدين 

 ألسؤأل: )ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته موالي

جد صعوبة في محاولة فهمها ..
 
الن  أرجو منكم أن تجيبوني على هذه ألمسالة أذ أ

ألهوموسابينس تطور عن أنوأع أقل منه، من خالل عملية ألتطور، وذلك من جيل 
سعة( ألمطلوبين، )أل ألى جيل أك ثر تطور، حتى وصل دماغه ألى ألحجم وألقدرة

)عليه كيف يمكن تفسير ألسنين ألطويلة ألتي عاشها أالنبياء أالولون كنوح 
ن ألكريم أنه دعا قومه ألسالم(

آ
سنة. هل  950، حيث يقول هللا سبحانه في ألقرأ

-2000تلك ألسنوأت من هذأ ألعالم؟ وأيضا هناك روأيات عنهم ع أن نوح عاش 
ينص على أن ألبشر أالولين عاشوأ لوقت  سنة ..كما أن ألك تاب ألمقدس 2500

أطول من ألبشر أليوم ... هل هذأ صحيح موالي؟ وهل هللا سبحانه يمدد عمر 
دم ألقريبين حياة )عليه ألسالم(مختاريه كنوح 

آ
؟ وإذأ كان كذلك، هل كان الجدأد أ

أطول؟ أم أن هذأ متشابه وكيف يتناسب هذأ مع نظرية ألتطور؟ أرجو منكم 
جل هللا سبحانه وتعالى فرجكم أن شاء هللا وأشتاق أليكم ك ثيرأ .. وع ألتوضيح

 عيسى/جمهورية صربيا(

 الجواب:

وعيس ى  أنتيوفقكم ويسدد خطاكم  أنوأسأل هللا ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 .جزاكم هللا خير جزاء املحسنين

ي ضمن نطاق العلم لحاداإلثبتنا ضرورة وجود إله وباألدلة العلمية وناقشنا أ أننابما 

يرد على مناقشتي  أنله بناء على استدالل علمي إلحد وكفر بوجود أالعلم فيلزم أي ملحد 

 ما ي أن أوالعلمية واستداللي العلمي وبصورة علمية صحيحة ودقيقة 
 
ثبته حق وإال أقر بأن

 
 
  فسيكون معاندا

 
 كثر،يطلب معرفة الحقيقة كما هي وإنما شخص عبثي ال أ ال مجادال

  اإلنسانأما عمر 
 
معروفة  اإلنسانجينات  إنوبدقة حيث  في املاض ي فمعروف علميا

بأس به والعلماء يعرفون السبب الجيني وملاذا ومتى تهرم الخاليا وينهار  اليوم بتفصيل ال
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  ،اإلنسانجسم 
 
وهو  اإلنسانعمر  إلطالةطفر جيني  إلحداثفي محاولة  وهم يجرون بحوثا

 يص أنمر ممكن أ
 
 وبالتالي فهم  ،ما لوا له يوما

 
في  اإلنسان أنيعرفون بصورة قطعية  أيضا

  أيحتى  لف عام والأزمن نوح وقبله لم يكن يعيش 
 
كما  رقم قريب من هذا الرقم تماما

 .طول املسطرة التي في يدك أنتتعرف 

 كالللشتصلح  غيرها من املسائل التي تخالف الواقع العلمي ال أو لكن مسألة عمر نوح 

يجري هللا  أن إشكال ال :نقول باختصار شديد أنألننا نستطيع  ؛لهإوهو وجود  أثبتناهعلى ما 

 اإلنسانيةحاالت فردية هدفها وضع  ألنهان كان بعضها يخالف الواقع العلمي إاملعجزات و 

  ،له خالق للكون إب اإليمانالدمية في بدايتها على طريق 
 
بعضها ليست  أنمع  هذا طبعا

يفهمها  يعرف لغة املتكلم بها فلغة القرآن ال قضايا صعبة الفهم على من ال وإنمات معجزا

 يعرف العوالم العلوية التي نزل منها القرآن. من ال

 
 
  :باختصار أقول  ولتوضيح املسألة علميا

 
يراه املراقب الخارجي للمنظومة  ما إن

  أو حصول تمدد  وبالتالي عند ،الفيزيائية يختلف عما يراه املراقب الداخلي
 
في  تقلص مثال

 
 
عن  املنظومة الفيزيائية ستكون قياسات املراقب املوجود داخل املنظومة مختلفة تماما

املراقب الداخلي هو جزء من املنظومة وبالتالي فهو  أنوالسبب  ،قياسات املراقب الخارجي

 ،نظومةمشمول بتمدد وتقلص املنظومة وكذا معدات قياسه مشمولة بتمدد وتقلص امل

 
 
 تغير شامل لكل املنظومة. أيقياس  أو عن معرفة  وهذا يجعله عاجزا

 يحس  أنكان لديه حياة نفسية كما هو حالنا  إنيمنع  وهذا ال
 
  إحساسا

 
هناك  أن نفسيا

 تغير 
 
من الناس اليوم بتسارع الزمن مع كإحساس كثير  ؤ تباط أو  هناك تسارع أو في املنظومة  ا

 ي نهم عندما يقيسونه الأ
 
 .جدونه قد تغير شيئا

 لنفترض  :وكمثال لتوضيح هذا الكالم
 
  أن

 
قياس طول  أداةيعيش في غرفة ولديه  إنسانا

 
 
( وطلبنا منه قياس طول طاولة في الغرفة ومقارنة طوله مع طول وارتفاع )مسطرة مثال

نتظم شمل الجميع فيها حصل لها تمدد م الغرفة وما أنالطاولة، ثم بعد ذلك لو فرضنا 

ذا إالطول لم يتغير و  أنن لو طلبنا منه قياس طول الطاولة فسيجد فال  ،نفس النسبةب

 نه تمددأوالسبب  ،تغير أييقارن طوله مع طول وارتفاع الطاولة فلن يلحظ  أنطلبنا منه 

 الطاولة. كذا مسطرة القياس بنفس نسبة تمددو 
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بة من خارج املنظومة يقوم باملراق أنمراقب يمكنه  أي أنذا توضح هذا فيمكن فهم إ

الكونية التي نعيش فيها ستكون قياساته مختلفة عن قياساتنا نحن الذين نعيش داخل 

الزمن كبعد كوني رابع  إنسلوك الكون املادي ككل تغير بصورة ما بحيث  أنفلو  ،املنظومة

املنظومة ككل فلن نستطيع نحن  في –ل تعج   أو  أبلغة بسيطة تباط أو –تقلص  أو تمدد 

  ياسه والق
 
يراقب من خارج املنظومة الكونية التي  أنيمكنه  معرفة هذا التغير لكن مراقبا

 نعيش فيها سيمكنه قياس هذا التغير وعندما يتكلم سيعطينا 
 
تختلف عما قسناه  أرقاما

  أنوهذا باختصار يفسر لك  ،نحن
 
املالئكة  أو من خارج املنظومة )هللا سبحانه وتعالى  مراقبا

 
 
  أو دما تسأله ( عنمثال

 
 أنتيختلف عما تقيسه  يتكلم عن عمر نوح وقومه فسيعطيك رقما

اليوم وعمره قبل  اإلنسانالذي تعيش في داخل املنظومة وعندما تطلب منه مقارنة عمر 

 لف عام فسيعطيك أخمسة عشر 
 
اختالف ملموس يمكن  أيتجد  نك الأمختلفة مع  أرقاما

 فيها. قياسه في الحدود املادية التي تعيش

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015 أبريل 20/ احمد الحسن: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .يكون كل مرتاد ومحب لهذه الصفحة املباركة بخير وعافية في الدين والدنيا أنأرجو 

رعوا للتجارة مع هللا فسا األجر شهر رجب الحرام، شهر املغفرة والرحمة فيه يضاعف 

  أيامهتبور، صوموا  فإنها تجارة رابحة ال
 
  واذكروا هللا فيه ذكرا

 
 ،استغفروا هللا مئة مرة .كثيرا

واقرؤوا آية الكرس ي  ،مئة مرة "سبحانه هو هللا الواحد القهار"وقولوا  ،واشكروا هللا مئة مرة

 أو ثالث  [5] وآخر سورة الكهف [4] لنور وآية ا [3] وآية السخرة [2] وآية الشهادة [1] وآية امللك

 شهر رجب. وأذكار  أدعيةتفوتوا  سبع مرات كل يوم بحسب ما يتيسر لكم وال

يختم لكم على خير ويجنبكم تسويل الشيطان ومكائده وخدعه فكم من  أنسألوا هللا ا

 .لينسفل سافأوالجن في  اإلنسشياطين  أرداهعابد ارتقى بعبادته في عليين وفي غفلة منه 
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يكون كهفكم وحصنكم وملجأكم من كيد الشياطين وظلمات املنافقين  أنسألوا هللا ا

 
 
 .وأذى الظاملين إذا اشتدت املحن وأظلتكم الفتن كقطع الليل املظلم يتبع بعضها بعضا

عملكم اليومي  أثناءاملباركة وتضييع حظكم منها فحتى في  األيامإياكم وتفويت هذه 

تكونوا من  أنتعلموا واعملوا وأخلصوا واسألوا هللا  .تغفار والذكريمكنكم التسبيح واالس

 
 
 عنده من كل خير ينزله ومن كل شر يدفعه. أوفر عبيده نصيبا

هللا ونيل املنزلة الرفيعة لديه فنعم  إلىسباق ومنافسة في التقرب  أيام إنهاوهللا 

تقبلوا إال بأعلى الدرجات عند  هللا وال إلىاملنافسة هي فشدوا الرحال وحثوا الخطى وارحلوا 

 هللا بعملكم وبإخالصكم،

  األعلىنسمع خطاكم في املأل  أنننتظر 
 
  دائما

 
  لنا. فتكونوا فخرا

 والحمد هلل 
 
  أوال

 
  وآخرا

 
  وظاهرا

 
 هو وليي وهو يتولى الصالحين. وباطنا
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 آية امللك: [1]

ِذل  ﴿
ُ
اء َوت

َ
ش

َ
ِعز  َمن ت

ُ
اء َوت

َ
ش

َ
ن ت َك ِممَّ

ْ
ل
ُ ْ
نزُِع امل

َ
اء َوت

َ
ش

َ
َك َمن ت

ْ
ل
ُ ْ
ِتي امل

ْ
ؤ

ُ
ِك ت

ْ
ل
ُ ْ
ُهمَّ َماِلَك امل

َّ
ِل الل

ُ
ْيُر ق

َ
خ

ْ
اء ِبَيِدَك ال

َ
ش

َ
 َمن ت

ِدير  
َ
ْيء  ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
َى ك

َ
َك َعل

َّ
نَّ   ِإن

ْ
ْيَل ِفي ال

َّ
وِلُج الل

ُ
 ِمَن ت

َ
ت يَّ

َ َ
رُِج امل

ْ
خ

ُ
ِت َوت ِ

ي 
َ ْ
َحيَّ ِمَن امل

ْ
رُِج ال

ْ
خ

ُ
ْيِل َوت

َّ
َهاَر ِفي الل وِلُج النَّ

ُ
َهاِر َوت

ْيِر ِحَساب  
َ
اء ِبغ

َ
ش

َ
 َمن ت

ُ
ْرُزق

َ
ِ َوت

َحي 
ْ
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 آية الشهادة: [2]

﴿ 
ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
 ُهَو َوامل

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ُه ال

َّ
ن
َ
ُه أ

 
ِهَد الل

َ
َحِكيُم  ش

ْ
َعِزيُز ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ِقْسِط ال

ْ
 ِبال

 
آِئَما

َ
ِم ق

ْ
ِعل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ْول

ُ
يَن   َوأ ِ

ِإنَّ الد 

 َبيْ 
 
يا

ْ
ُم َبغ

ْ
ِعل

ْ
 ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم ال

َّ
اَب ِإال

َ
ِكت

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ْوت

ُ
ِذيَن أ

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
ُم َوَما اخ

َ
ِه اإِلْسال

 
ْر بِ ِعنَد الل

ُ
ف

ْ
آَياِت َنُهْم َوَمن َيك

ِحَساِب 
ْ
ِه َسِريُع ال

 
ِإنَّ الل

َ
ِه ف
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 آية السخرة: [3]

ي ال﴿ ش ِ
ْ
َعْرِش ُيغ

ْ
ى ال

َ
َوى َعل

َ
مَّ اْست

ُ
ام  ث يَّ

َ
ِة أ

َّ
ْرَض ِفي ِست

َ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُه ال

 
ُم الل

ُ
ك ُبُه ِإنَّ َربَّ

ُ
ل
ْ
َهاَر َيط ْيَل النَّ

َّ
ل

 َوال
 
 َحِثيثا

َ
ين ِ

َ
َعامل

ْ
ُه َرب  ال

 
َباَرَك الل

َ
ْمُر ت

َ
ُق َواأل

ْ
ل
َ
خ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ال

َ
ْمِرِه أ

َ
َرات  ِبأ

َّ
ُجوَم ُمَسخ

 
َمَر َوالن

َ
ق

ْ
ْمَس َوال

َّ
ْم   ش

ُ
ك  َربَّ

ْ
اْدُعوا

ِديَن 
َ
ْعت

ُ ْ
 ُيِحب  امل

َ
ُه ال

َّ
 ِإن

 
َية

ْ
ف

ُ
 َوخ

 
عا ر 

َ
ض

َ
ِحَها  ت

َ
ْرِض َبْعَد ِإْصال

َ
 ِفي األ

ْ
ِسُدوا

ْ
ف

ُ
 ت

َ
  َوال

َ
 ِإنَّ َرْحَمت

 
َمعا

َ
 َوط

 
ْوفا

َ
َواْدُعوُه خ

 
َ
ْحِسِنين

ُ ْ
َن امل ِ

ِريب  م 
َ
ِه ق
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 آية النور: [4]

﴿ 
َ
 ك

ُ
َجاَجة ْصَباُح ِفي ُزَجاَجة  الز  ِ

ْ
اة  ِفيَها ِمْصَباح  امل

َ
ك

ْ
ِمش

َ
وِرِه ك

ُ
ُل ن

َ
ْرِض َمث

َ ْ
َماَواِت َواأل وُر السَّ

ُ
ُه ن

َّ
وْ الل

َ
َها ك نَّ

َ
ِيٌّ أ

ب  ُدر 
َ
ك

ْمَس 
َ
ْم ت

َ
ْو ل

َ
يُء َول ْيُتَها ُيض ِ اُد زَ

َ
ة  َيك ْرِبيَّ

َ
 غ

َ
ة  َوال ْرِقيَّ

َ
 ش

َّ
وِنة  ال

ُ
ْيت ة  زَ

َ
َباَرك َجَرة  م 

َ
ُد ِمن ش

َ
ُه ُيوق

َّ
ور  َيْهِدي الل

ُ
ى ن

َ
ور  َعل

 
ار  ن

َ
ْسُه ن

 
َّ
اِس َوالل

َّ
اَل ِللن

َ
ْمث

َ ْ
ُه األ

َّ
اُء َوَيْضِرُب الل

َ
وِرِه َمن َيش

ُ
ْيء  َعِليم  ِلن

َ
ِ ش 

ل 
ُ
َر ِفيَها   ُه ِبك

َ
ك

ْ
َع َوُيذ

َ
ْرف

ُ
ن ت

َ
ُه أ

َّ
 الل

َ
ِذن

َ
ِفي ُبُيوت  أ

َصاِل 
ْ

ِ َوال
ُدو 

ُ
غ

ْ
ُه ِفيَها ِبال

َ
ُح ل ِ

اِة   اْسُمُه ُيَسب 
َ
ك اء الزَّ

َ
ِة َوِإيت

َ
ال اِم الصَّ

َ
ِه َوِإق

َّ
ِر الل

ْ
 َبْيع  َعن ِذك

َ
 َوال

 
ِهيِهْم ِتَجاَرة

ْ
ل
ُ
 ت

َّ
ِرَجال  ال

 
َ
ْبَصاُر َيخ

َ ْ
وُب َواأل

ُ
ل
ُ
ق

ْ
ُب ِفيِه ال

َّ
ل
َ
ق

َ
ت
َ
 ت

 
 َيْوما

َ
ون

ُ
   اف

ُ
ُه َيْرُزق

َّ
ْضِلِه َوالل

َ
ن ف ِ

وا َوَيِزيَدُهم م 
ُ
ْحَسَن َما َعِمل

َ
ُه أ

َّ
ِلَيْجِزَيُهُم الل

ْيِر ِحَساب  
َ
اُء ِبغ

َ
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 آخر الكهف: [5]

﴿ 
َ
ك ِ

 
 ل

 
َبْحُر ِمَدادا

ْ
 ال

َ
ان

َ
ْو ك

َّ
ل ل

ُ
 ق

 
ِلِه َمَددا

ْ
ا ِبِمث

َ
ن
ْ
ْو ِجئ

َ
ي َول ِ

 َرب 
ُ

ِلَمات
َ
َد ك

َ
نف

َ
ن ت

َ
ْبَل أ

َ
َبْحُر ق

ْ
ِفَد ال

َ
ن
َ
ي ل ِ

َما   ِلَماِت َرب 
َّ
ْل ِإن

ُ
ق

َيْعَمْل عَ 
ْ
ل
َ
ِه ف ِ

اء َرب 
َ
 َيْرُجو ِلق

َ
ان

َ
َمن ك

َ
ه  َواِحد  ف

َ
ْم ِإل

ُ
ُهك

َ
َما ِإل

َّ
ن
َ
يَّ أ

َ
ْم ُيوَحى ِإل

ُ
ك

ُ
ل
ْ
ث ِ
ر  م 

َ
ا َبش

َ
ن
َ
 َصاِل أ

 
ِرْك ِبِعَباَدِة َمال

ْ
 ُيش

َ
 َوال

 
حا

 
 
َحدا

َ
ِه أ ِ
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** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015مايو  5/ احمد الحسن: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملين

 .عظم هللا أجوركم وتقبل هللا أعمالكم

 .جزاكم هللا خير جزاء املحسنين :(1) الشاعرة والقارئ 

https://www.youtube.com/watch?v=i665HOdU6JM 

** ** ** 

 

 

                                                           
 قصيدة "زينب والصبر" من كلمات طاهرة أحمد، وأداء المنشد مسلم الجياشي. .1

https://www.youtube.com/watch?v=i665HOdU6JM
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Ahmed Alhasan 2015مايو  20/ احمد الحسن: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

م يرزقك أنأسأل هللا  ،نتم بخير وعافية بمناسبة حلول شهر شعبان املباركأكل عام و 

 .وأيامهصيامه وقيامه والدعاء في لياليه 

  "آية إكمال الدين"هذا هو تسجيل بحث 
 
سات العليا امعهد الدر "في  الذي ألقي صوتيا

 :(1)" الدينية واللغوية

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/84094885

5952779/?type=3&theater 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015مايو  22/ احمد الحسن:  
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 [.41 - 39الحج: ] ﴾امل

ـــسيطرة بعض الوهابيين في التنظيم املعروف بفترة طويلة من  قبل على بعض  "داعش" ــ

 .هذا سيحدث أناملناطق واملحافظات في العراق قد بينت 

 في هذه الصفحة املباركة: December 2012  16 كتبته بتاريخ: وهذا ما

 بمناسبة:] 

 معركة صفين

 الشام إلىدخول سبايا آل محمد 

                                                           
 .62السيد أحمد الحسن: ص – اإلسالمعقائد  :ومفصالً في كتاب يمكن مراجعة البحث مكتوباً  .1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/840948855952779/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/840948855952779/?type=3&theater
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 يحدث اليوم في سوريا ما

عوتي مرة أخرى وأوجهها للمسلمين في كل مكان وبالخصوص في العراق لاللتفاف أكرر د

حول راية الحق املهدوية ملواجهة ذباحي القاعدة السفيانيين الذين تجمعوا في سوريا وبدعم 

 .وأذنابها ويعتبرون العراق خطوتهم الثانية( األمريكيةمن الحكومة 

كثيرة من ضباط وجنود في الجيش  لةأسئحصل في العراق تواترت  حصل ما أنوبعد 

العراقي ممن هم مؤمنون بدعوة الحق املهدوية يسألون عن تكليفهم وقد بينت لهم في حينها 

وقد  ،رض العراق واملقدساتأهؤالء املجرمين من السيطرة على  تكليفهم القتال ومنع أن

وعرضهم  مأرضهيستشهد بعض هؤالء الضباط والجنود وهم يدافعون عن  أنشاء هللا 

 ومقدساتهم.

 عن قضاء بلد وقضاء تلعفر  األنصار كما دافع 
 
بلغ أيسقط وفي النجف  أنقبل  أيضا

في كربالء  أما ،خبروني بذلكأاستعدادهم للدفاع عن النجف كما  حكومتها املحلية األنصار 

املهدي كما  اإلمامنصار أية حسين بإغالقفقد قامت الحكومة املحلية التي تحكم كربالء 

نهم مستعدون للدفاع عن كربالء أبلغوهم أاملؤمنين في كربالء  أنبلغني املؤمنون والسبب أ

قامت  أنالعصابة التي تحكم كربالء  أو والتضحية بدمائهم فكان رد فعل الحكومة املحلية 

  .املهدي في كربالء اإلمامنصار أحسينية  بإغالق
 
فهو  ولألسف هذا هو وضع العراق عموما

العصابات أو من غلب على ش يء فعله فمن يحكمون العراق ال يوجد قانون يحكم بمنطق 

 .يحكمهم أو يحتكمون له وال حتى القانون الذي هم وضعوه

والتخبط والعشوائية والتفكير بعقلية العصابات التي امتاز بها الحكم في العراق سواء 

سقوط  أسبابد كان أهم لى اليوم قإو  أمريكااملناطقي منذ دخول  أمعلى املستوى املركزي 

 تلعفر وغيرها من املناطق في العراق.

  أريدولست هنا 
 
يسمح بالكالم الكثير  ألحد فالوضع في غاية الخطورة وال أن أوجه نقدا

والعرض وقد ذكرت ما  واألرضيتطلب منا ومن غيرنا التضحية للحفاظ على املقدسات  وإنما

 ذكرت بغاية االختصار لسبب آتي.

  إنوله اليوم وإلقامة الحجة: ق أريدفما 
 
سيطرت تنظيمات  أنبعد  الوضع خطير جدا

في العراق وتدمر في سوريا وبدأت تتقدم باتجاه بغداد وأن الوقت ليس  األنبار وهابية على 
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ولهذا فنحن على استعداد  ،بصالح بغداد وكربالء والنجف وغيرها من محافظات العراق

العراق واملقدسات فإذا كانت الحكومة العراقية  رضأقتالية للدفاع عن لتشكيل قوات 

رض العراق واملقدسات أاملهدي للدفاع عن  اإلمامنصار أاملركزية مستعدة للتعاون مع 

  أو فليتواصل رئيس وزراء العراق 
 
  أو وزير الدفاع  أو  من يمثله رسميا

 
وزير  أو  من يمثله رسميا

  أو الداخلية 
 
لتنسيق تشكيل قوات  األشرففي النجف مع املكتب الرسمي  من يمثله رسميا

 رض العراق واملقدسات.أية وتسليحها وتجهيزها للدفاع عن قتال

 .[ قمنا الحجة التامة التي ال لبس فيهاأقد بلغنا و  إنااللهم فاشهد 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015يونيو  2/ احمد الحسن: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هلل والحمد

 ة هللا وبركاتهالسالم عليكم ورحم

لى النصر القريب إن شاء هللا رغم أنوف الحاقدين الذين ال إكل عام وأنتم بخير وعافية و 

 ترفع راية القائم اليوم. أنيرغبون 

 "سرايا القائم"سائرون في تشكيل  أنناأبين ملن يتابع هذه الصفحة املباركة  أنحب أ

ا سواء برضا الحكومة العراقية أم ألننا عراقيون وهذا حق مشروع لن ؛للدفاع عن أرضنا

 مع املكتب إن كانت لديهم 
 
بغير رضاها، فقد أقمنا الحجة عليهم وطلبنا منهم التنسيق رسميا

 رغبة في ذلك.

 (عليه السالم)واإلمام علي  (عليه السالم)فأرض العراق هي أرضنا واإلمام الحسين 

 دساتنا.هم أئمتنا وهم مق (عليه السالم)واإلمام موس ى الكاظم 

م محافظات بكاملها بطرفة عين فاستيقظنا في يوم ووجدنا 
َّ
والجيش العراقي قد سل

م أسلحته الحديثة التي اشتراها من أموال البصرة 
َّ
م املوصل وغيرها وسل

َّ
الجيش قد سل

  "داعشــ "ونفط الجنوب ل
 
م تلعفر وحتى لم يقوموا بتسليح األنصار املؤمنين في تلعفر وسل
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أماكن  إلىأرضهم فاضطروا بعد نفاد عتادهم لالنسحاب لينقلوا عوائلهم  ليدافعوا عن

م الرمادي في طرفة عين  ،آمنة
َّ
واستيقظ العراقيون في يوم قريب ووجدوا الجيش قد سل

ووضع داعش على حدود كربالء والنجف وأخذ هؤالء السفيانيون اللعناء يعربدون ويهددون 

لهذا فنحن لن ننتظر أكثر من هذا وال لحظة واحدة و  ،(عليه السالم)بهدم ضريح الحسين 

لنجد الجيش في يوم قريب قد أدخل داعش على النجف وكربالء أو على بغداد ليتم تدنيس 

 مراقد أئمتنا.

ننا نريد أن ندافع عن أعراضنا وأعراضكم أبالخطاب للشعب العراقي املظلوم بأتوجه 

  ،وبلدنا ومقدساتنا
 
 كما هو الحال اليوم  وهذا حق مشروع لنا خصوصا

 
إذا كان الخطر كبيرا

ي ضابط تخرج من الكلية  إنحيث 
 
 في العمق السوري، وا

 
لداعش عمق ستراتيجي يمتد بعيدا

من ضباط الدمج الذين يعج بهم الجيش العراقي اليوم  وليس –العسكرية ومن كلية األركان 

 ما أقول، فإذا  يعرف –
 
قاتل على األرض قد أوصلت األمر القوات التي ت أنلهذا  أضفناجيدا

أن يكون داعش على حدود كربالء والنجف وبغداد يصبح األمر أكثر  إلىفي نهاية املطاف 

.
 
 وضوحا

للدفاع  "سرايا القائم"نحن قررنا تشكيل  :أبناء الشعب العراقي املظلوم األعزاء أحبتي

هم وخبرتموهم ال هناك جهات كثيرة ممن عرفتمو  أنعن البلد واملقدسات ونحن نعلم 

 إخوتكميريدون هذا األمر لسبب معروف لكل من يتابع أحداث الظهور، فنهيب بكم دعم 

 من الخي   أننا على ثقة تامة أاملؤمنين أنصار اإلمام املهدي و  كمئوأبنا
 
رين والطيبين فيكم كثيرا

 إن شاء هللا.
 
 واحدا

 
 الذين سيقفون معنا وسيقاتلون معنا صفا

بالشكر لبعض األشخاص أو القادة في الحشد الشعبي الذين اتصلوا حب أن أتقدم أو 

 أو 
 
بدوا تعاطفهم ورغبتهم بدعم أنصار اإلمام أزاروا املكتب في النجف األشرف و  هاتفيا

 واملقدسات. واألعراضلتشكيل قوات قتالية للدفاع عن أرض العراق  (عليه السالم)املهدي 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

*** ** * 
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Ahmed Alhasan 2015يونيو  5/ احمد الحسن: 

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ست لهدف قد أعلنته بجالء ووضوح وهو حماية مقدساتنا  "القائم سرايا"  وأعراضناأس 

نا هدف أو رغبة بأي وليس ل ،الذي اجتاح بلدنا العراق "داعشـــ "وبلدنا من غزو ما يسمى ب

 
 
ب بأذى للشرطة أو الجيش بل على العكس فإن عدونا وعدوكم واحد وهم  مواجهة أو تسب 

هؤالء السفيانيون الذين اجتاحوا بالدنا ويريدون تدنيس مقدساتنا، كما أننا لسنا جهة 

 ليتصور أحد السياسيين أننا نريد دعاية 
 
سياسية تشترك باالنتخابات في العراق مثال

 التعاون مع أخوتكم سي
 
اسية ملنافستهم على املناصب والكراس ي، ولهذا نهيب بكم جميعا

 من حطام الدنيا سوى الحفاظ على 
 
وأبنائكم في سرايا القائم الذين ال يطلبون شيئا

 املقدسات واألعراض والبالد من هذا الغزو الوهابي السفياني.

م الجيش الرمادي  "ئمسرايا القا"وليعلم الجميع أننا اضطررنا لتأسيس 
 
بعد أن سل

لداعش لعنهم هللا وأخذ هؤالء السفيانيون يتقدمون باتجاه بغداد ويهددون بهدم ضريح 

فلم يعد أمامنا غير خيار واحد ال يمكن أن نتنازل عنه بأي  (عليه السالم)الحسين  اإلمام

 السفيانية. حال وهو النهوض للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا بوجه هذه الهجمة الوهابية

 أن يطمئن 
 
للدفاع عن  إال السنة وغيرهم أن سرايا القائم ال تهدف  األخوةوأرجو أيضا

العراق ومقدساته وليست موجهة ضد أي أحد في العراق غير هؤالء الوهابيين السفيانيبن 

 الذين غزوا بالدنا ويهددون بهدم مقدساتنا.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015يونيو  5/ احمد الحسن: 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 : أيها األحبة املؤمنون في سرايا القائم

أرجو منكم االمتناع عن أي مظاهر مسلحة داخل املدن إال في حال التنسيق مع الجهات 

 .األمنية في تلك املدن في حال الضرورة أو الحاجة لذلك

ن ال تعطوا للشياطين أي حجة أو عذر للطعن فيكم وفي نزاهتكم وأرجو منكم أحبتي أ

وفي ابتعادكم عن زخرف الدنيا وحب الظهور والتفاخر والصفات الذميمة التي ال يحبها هللا 

 سبحانه وتعالى.

 صالة الليل
 
وحافظوا على االنضباط  ،حافظوا على عباداتكم وصالتكم وخصوصا

مل الجهد البدني والنفس ي، وأرجو من القيادات والتدريب وتحصيل درجة عالية من تح

 
 
 دقيقا

 
امليدانية أن يستعينوا باملؤمنين من خريجي كليات التربية الرياضية ويضعوا منهجا

 للتدريب البدني.

ثقوا بقياداتكم امليدانية فهم متخصصون وذوي كفاءة عالية إن شاء هللا،  :أيها االحبة

 ليلة أمس أحد امل
 
فت رسميا

 
 وهو أحد خريجي  "سرايا القائم"ؤمنين بقيادة وقد كل

 
ميدانيا

 كلية األركان
 
فت أخوتكم في املكتب تسليمه راية سرايا  ،الكلية العسكرية األولى وأيضا

 
كما كل

القائم بأقرب فرصة ممكنة إن شاء هللا، فأرجو منكم التعاون مع أخوكم اللواء الركن أبو 

  .حمزة حفظه هللا والحفاظ عليه

 وأي
 
 خريج الكلية  :ضا

 
إن شاء هللا سيشترك معكم أخي العزيز محمد حفظه هللا وهو أيضا

العسكرية األولى وتخصصه سالح الدبابات، ويوجد من فضل هللا كثير من أخوتكم 

 إن شاء هللا لتكون مؤهلة ملواجهة 
 
 حثيثا

 
املتخصصين الذي سيسيرون بهذه السرايا سيرا

ما يسمى بداعش( للعراق ومقدساته والقضاء عليهم إن شاء الغزو الوهابي السفياني )أو 

 هللا.

وصيتي لكم هذه األيام هي العبادة ثم التدريب البدني والنفس ي وتطويع نفوسكم على 

وليكن شغلكم الشاغل هو ذكر هللا  ،طاعة القيادة العسكرية امليدانية وامتثال األوامر

 الى.وطاعة هللا وتنفيذ ما يريده هللا سبحانه وتع
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 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

** ** ** 

Ahmed Alhasan  /2015يونيو  6احمد الحسن: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 :حفظكم هللا وسدد خطاكم "سرايا القائم"حبة في األ 

  :شعاركم الرسمي هو ليكن

 ."باهلل إال قوة  ال"

  :رسمي هوونشيدكم ال

  (1)قصيدة السيد الحسيني 
 
ل محمد آللحق و  حفظه هللا وأطال هللا في عمره ناصرا

 . أجمعينصلوات هللا عليهم 

مسلم الجياش ي حفظه  (صلوات هللا عليهم)ل محمد آوجزى هللا القارئ املجاهد ناصر 

 . هللا وسدد خطاه

 :وجزى هللا العاملين في مؤسسة اليماني خير جزاء املحسنين

https://www.youtube.com/watch?v=8_scpgoKgBo 

 

                                                           
 القصيدة بعنوان "دقت طبول الحرب هاشمية". .1

https://www.youtube.com/watch?v=8_scpgoKgBo
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Ahmed Alhasan 2015يونيو  7/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :العزيز القائد امليداني لسرايا القائم حفظه هللا األختطوع  استمارة

 

 

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 2015يونيو  7/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :تطوع شقيقي العزيز محمد حفظه هللا استمارة

 

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 2015يونيو  8/ احمد الحسن: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 نتم توج الرؤوس.أو  نتم نور العيون.أ

 لكوت السماوات.وفي م عروشكم في القلوب.

  .الخرةملوك  يا

 الشرف. أهلويا  الغيرة. أهليا 

وعن عراق علي والحسين  وأعراضكميامن لبيتم نداء الواجب للدفاع عن مقدساتكم 

 .األرضالذي تكالب عليه الوهابيون السفيانيون من كل بقاع 

 تعجز الكلمات عن وصفكم.

 أروعالوغى لتسطروا بدمائكم  نتم مقبلون على ساحاتأمستبشرون فرحون تضحكون و 

 .اإليثارقصص 
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 :2015يونيو  9 تعليق/

Ahmed Alhasan السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 يرتفع املاء تخرج الجرذان والفئران رؤوسها. عندما

  أنيستطيع منافق وطالب دنيا وجاه ومنصب  ال
 
 .يضم رأسه اليوم فاملاء ارتفع كثيرا

  – األياممدة وهذه  منذ –دعوة هللا  أنتم بفضل هللا علينا كلكم رأي
 
نق

ُ
وعلى عجل  ىت

  إال من املنافقين الذين لو كانوا فيكم ملا زادوكم 
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 .[47التوبة: ] ﴾ل

نتنت رائحتهم وكره هللا ذين نخرهم السوس وتعفنت عقولهم وأفافرحوا بخالصكم من ال

 انبعاثهم وكرهتهم مالئكة السماء.
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 :2015يوينو  13 /تعليق

Ahmed Alhasan بسم هللا الرحمن الرحيم :احمد الحسن 

 والحمد هلل رب العاملين

  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و 
 
 واملهديين وسلم تسليما

  إن :أيامقبل  قلت
 
  ال املاء اذا ارتفع كثيرا

 
فبعد  ،تظهر رؤوسها أن إال يترك للفئران خيارا

 املنافقين االختباء فقد حوصروا بخيار واحد ال بإمكانلم يعد  "سرايا القائم"تشكيل  إعالن

يبرزوا رؤوسهم ليميزهم املؤمنون واملؤمنات وتتخلص منهم دعوة الحق ويذهبوا  أنغير وهو 

 مزبلة التاريخ ويقال الحمد هلل رب العاملين. إلى

 برز رأسه أوقد 
 
مر أد اطلعنا هللا بفضله على هذا فق علي الغريفي ونحن ننتظر منه أخيرا

ه بإشكاالت وسفاهات رددها قد قام هذا املنافق بوضع فديو مأل ن هذا املنافق منذ مدة وال 
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سادته النواصب على دعوة الحق وحركتها فاجترها هو من بعدهم وهي كلها مغالطات 

 ،دية والشرعيةورواياتهم والثوابت العقائ واألئمة األنبياءوسفاهات مردودة بسيرة  وإشكاالت

  وال
 
نوا وسيبينون جهل علي الغريفي كما الذين بي   تخفى الردود على املؤمنين جزاهم هللا خيرا

والجن الذين تصدوا ملحاربة هذه الدعوة املنصورة  اإلنسمن شياطين  أسيادهبينوا جهل 

ت خر بأكاذيب وافتراءات واتهاماآعلي الغريفي هذا الفديو من جانب باهلل، كما مأل 

واستنتاجات مبنية على أوهام فلم يسلم من اتهاماته املجانية حتى شقيقي العزيز محمد 

  فلم يبِق  ،حفظه هللا
 
  هذا املنافق شيئا

 
إال وحاول مهاجمته  أركانهامن  في دعوة الحق وال ركنا

وجنده وهم في  إبليسبصورة عشوائية وعبثية وصبيانية خرقاء في محاولة بائسة يائسة من 

نى لهم ذلك فكما قلت أولكن هيهات و  ،ضرار بدعوة هللالل  األخيرةواللحظات  األخير  النفس

هي عملية غربلة وتمحيص وتنقية لتخليص دعوة الحق من املنافقين  إنما أياملكم قبل 

 أننسأل هللا للمؤمنين واملؤمنات  ،وطالب الدنيا والهوى وعباد الشهوات أخزاهم هللا

 .يهم شر املنافقين وظلماتهم وسفاهتهميحصنهم هللا بحصنه ويكف

علنوا لكل ألسانه على كل املتصلين بي الذين ومد  إبليسعلي الغريفي الذي امتطاه 

طلبت منهم ذلك بنفس ي لم يمد لسانه وبسبب جهله بالواقع  أنالناس عن اتصالهم بي بعد 

لصديق العزيز والذي وا واألخللطعن بالدكتور عبد الرزاق هاشم الديراوي هذا العلم الكبير 

معه  أتواصلنذر كل حياته املباركة لنصرة دعوة الحق وكتبه وبرامجه تشهد له بذلك والذي 

على هذه  "وأكادمراس ي مختارة في موانئ سومر "وقد نشرت  ،باستمرار وبشكل مباشر

التي تتعلق ببحث  األسئلةبعض  إجابةكلمني بصورة مباشرة وطلب مني  أنالصفحة بعد 

ل من خالل صفحتي على باختصار ثم قلت له سأجيبك بالتفصي فأجبتهاكاديمي علمي 

في هذه الصفحة املباركة من خالل نشر بحث  أجبتهطويلة وقد  اإلجابةن الفيس بوك أل 

 املراس ي والحمد هلل رب العاملين.

من  وأمثالكنت أوالتي تسأل عنها ف (أجمعين صلوات هللا عليهم)ل محمد آرحمة  أما

 فموضع الرحمة هم املؤمنون واملخالفون الذين ال ،هللا لستم موضعها أخزاكمفقين املنا

والنواصب الذين يعلنون نصبهم وعن  أمثالكاملنافقون الكذابون من  أماينصبون العداء 

 
 
 علم ويصرون عليه ويحاربون الحق فهؤالء ليسوا موضع رحمة فاهلل يلعنكم جميعا

 :ابشد العقأينزل بكم  أنويتوعدكم 



 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   228

َعَنُهُم ا﴿
َ
اِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسُبُهْم َول

َ
َم خ

َّ
اَر َجَهن

َ
اَر ن

َّ
ف

ُ
ك

ْ
اِت َوال

َ
اِفق

َ
ن
ُ ْ
 َوامل

َ
اِفِقين

َ
ن
ُ ْ
ُه َوَعَد هللا امل

 
لل

ِقيم   اب  م 
َ
ُهْم َعذ

َ
 [.68 :التوبة] ﴾َول
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جماعة غير واضح بعد اليوم فال  أو يبقى موقف فرد  كتبت هذا ألقيم الحجة وحتى ال

ولهذا أطالب عبد هللا هاشم والجماعة الذين يعملون معه في مصر  ،مجال للمنافقين بيننا

ومن الضالل واالنحراف الذي يدعو له وعلى رؤوس هللا  أخزاهمن علي الغريفي  براءتهم إعالن

  تأخير  أيوفي الحال دون  األشهاد
 
  وفردا

 
فعبد هللا هاشم لألسف ربط نفسه بأمور  ،فردا

 –وجلية  واضحة –مالية مع علي الغريفي ملا عرض عليهم علي الغريفي ذلك في محاولة منه 

تختاروا  أنلهم اليوم يمكنكم  وأقول  أخاطبهمنا أولهذا ف ،عبد هللا هاشم ومن معه الستعباد

ويكون ثمنكم تافه حتى باملقاييس املادية وهو ما  اإلسفافتكونوا رخيص ي الثمن حد  أن

 أعداءلى مزبلة التأريخ مع إالجحيم و  إلىقدمه ناصب العداء علي الغريفي فتسيروا معه 

جنة ورضا هللا ن ثمنكم التكونوا جواهر ملكوتية ويكو  أنأن تختاروا  أو  ،واألوصياء األنبياء

 حمد الحسن.أسبحانه وتعالى مع 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015يونيو  14/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  الدكتور 
 
 :(1) تدافع عن الحق رغم مشاغلك الكثيرة وأنت عالء السالم جزاك هللا خيرا

https://www.youtube.com/watch?v=zsaEj44swlA&feature=youtu.be 

 

                                                           
 المشاركة تضمنت فيديو للرد على شبهات أثارها السيد حسن نصر هللا حول الدعوة اليمانية الحقة. .1

https://www.youtube.com/watch?v=zsaEj44swlA&feature=youtu.be
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Ahmed Alhasan 2015يونيو  17/ احمد الحسن: 

 Ali Alali كتب:

 )عليه ألسالم(تتشرف أدأرة برنامج ألحقيقة بدعوة خاصة للسيد أالمام أحمد ألحسن 
 بول دعوتنا سيدنا مع ألشكر ألجزيل لكمفي برنامج ألحقيقة على أمل ق

 مع تحيات خادمكم ألعاملي.

 ج/ السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ذا بقيت الحياة سأكون إشاء هللا و  إنمانع ودعوتكم مقبولة  من حيث املبدأ ال

فقط قوموا بمخاطبة مكتب النجف والتنسيق معهم  ،بخدمتكم ربما في شهر رمضان املبارك

 .(1) األمر سأوصيهم بهذا ن شاء هللاإو 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015يونيو،  17/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .نتم بخير وعافية بمناسبة حلول شهر رمضان املباركأكل عام و 

 .شاء هللا إنمقبول وذنب مغفور  صيام

اءتنا للقرآن بتدبر ولنحاول قراءة القرآن مقرونة مع صيام هذا الشهر الكريم فلتكن قر 

 .نعمل بمضامين القرآن أن النمنذ 

 ﴿ قال تعالى:
ُ
آن

َ
ن

َ
ْم ش

ُ
ك

َّ
 َيْجِرَمن

َ
ِقْسِط َوال

ْ
َهَداء ِبال

ُ
ِه ش

 
 ِلل

َ
اِمين وَّ

َ
 ق

ْ
وا

ُ
ون

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال ي 

َ
َيا أ

 
َّ
َوى َوات

ْ
ق

َّ
َرُب ِللت

ْ
ق

َ
 ُهَو أ

ْ
وا

ُ
 اْعِدل

ْ
وا

ُ
ْعِدل

َ
 ت

َّ
ال

َ
ى أ

َ
ْوم  َعل

َ
 ق

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ِبير  ِبَما ت

َ
َه خ

 
َه ِإنَّ الل

 
 الل

ْ
وا

ُ
 [.8املائدة: ] ﴾ق

النسبة لي قوله تعالى فب ،القرآن من هللا هو الحكمة العالية التي جاء بها أنالدليل على 

 القرآن من هللا. أنلوحدها كافية ليثبت  "قرب للتقوى أاعدلوا هو "

                                                           
 تي في مشاركة الحقة نشر رابط اللقاء.أسي .1
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 قرب للتقوى ....أاعدلوا هو 

برأيهم  -جاء  ألنهاملحاط بكره وعداء معظم من يحيطون به  (عليه وآله صلى هللا)محمد 

منافقين يتربصون به  إلى إضافةملكهم الدنيوي  أو سلطتهم الدينية  أو ليزيل وجاهتهم  -

 وإنصافهبهذه الكلمات التي تأمره وتأمر من يتبعه بالعدل مع العدو  يأتيالدوائر نجده هو من 

 .حتى في القول 

 قرب للتقوى .....أ اعدلوا هو

  ى  تحمل معن اليةهذه  أنوكم  اليةتعرفوا حجم الحكمة في هذه  أنتريدون 
 
كبيرا

 .عليها أعمالكماعرضوا  الصوم في درجاته العليا ؟ أو نا ملحاربة النفس واأل 

مركم أيعلن عداءه لكم وماذا ت وكيف تتعاملون مع من يعاديكم أو أنفسكم إلىانظروا 

تم عادلون منصفون مع من يعاديكم ؟ هل تمتنعون عن الكذب واالفتراء نأهل  ،نفوسكم

دون تتصي   أنكمنه احسن كما إحسن تقولون أنه أهل تصفونه بما فيه فقط ؟ هل لو  ،عليه

 ؟ يغتفر فعل له خطأ ال أيخطأ له بل وتصنعون من  أي

 ؟ اليةتعرفوا كم يصعب العمل بهذه  أنتريدون 

يتحملون  فستجدون معظمهم ال أعدائهمم الناس مع انظروا كيف يتعامل معظ

 ! فما بالك بمن يعاديهم واألكاذيبواالفتراءات  األوصاف بأبشعمخالفيهم ويصفونهم 

 قرب للتقوى .....أاعدلوا هو 

 قيمة، ما فقراءة القرآن دون عمل بال اليةنعمل بهذه  أنفي شهر رمضان هذا فلنحاول 

 ! مر عليه مرور الكرامت وأنتالقرآن  أتقر  أنفائدة 

 .نفع حقيقي أو فقط ليست ذات فائدة  األلفاظقراءة  :حبةاأل  أيها

 حفظ القرآن وحمل القرآن وتقدير القرآن هو العمل بمضامين القرآن.

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 2015يوليو  5/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 اإلمامارج وهو املنافق عبد الرحمن بن ملجم بضرب حد الخو أقام  األيامهذه  في مثل

ثر هذه إعلى  اإلمامعلى رأسه وهو في املحراب واستشهد  (لهآصلوات هللا عليه وعلى )علي 

 الضربة،

روا  لعن هللا الخوارج في أول الزمان ولعن هللا الخوارج في آخر الزمان، سفهاء يسَّ

 أفواههمبصق في . وجنده إبليسمطايا  فهم حيث يريد، إلىللشيطان ركوبهم وقيادتهم 

وركبهم ليحاربوا  وعشعش في عقولهم املتعفنة ليؤدوا له مراده، لينطقوا بسفاهته وكالمه،

بقية لهم  ال يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، أو ملعونون يطلبون الدنيا بالدين . جند هللا وأولياءه

 .ينجون من نقمة هللا ولعنته التي تالحقهم وتمحقهم وال

  أعيد نشر ما
 
 :نشرته سابقا

 بسم هللا الرحمن الرحيم] 

 والحمد هلل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حياة حافلة ، (صلوات هللا عليه)طالب  أبيحياة علي بن  األيامفي مثل هذه  ختمت

 والوجع لم يجد فيها الراحة. باأللم

 
 
 أنفقد شاء هللا  ،فولتهلكنه لم يجد فرصة ليلعب كما كل صبي يتمتع بط كان صبيا

 يبعث من رب  
 
رمي  إلى األحيانفي كثير من  ليجد نفسه في خضم معركة كالمية تنجر   اه نبيا

 بقر البطون بالرماح. إلى أحيانبل و تصل في  األحجار 

  شب  
 
  أن في هذا املناخ ليجد نفسه مضطرا

 
يدفع به عن الدين الجديد  يحمل سيفا

 ونبيه واملؤمنين به.



 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   232

 نص   (صلى هللا عليه وآله)يرحل محمد  أنقبل 
 
بعد  أرضهخليفة هلل في  ب هللا عليا

 
 
 .خليفة هللا محمد كما كانت سنة هللا جارية دائما

 مات محمد.

 
 
، لهي تكالب القوم على اغتصابهإأن يطالب بحق  وهكذا وجد علي نفسه مضطرا

 ليهجموا على دارهيتكالب عليه القوم ويجمعوا جيشهم وعصاباتهم  أن إلىمطالبة أدت 

 ويجر  
 
صلى )زوجته فاطمة بنت محمد  بإيذاءبالحبال ويستضعفوه ويهينوه ويتسببوا  وه مكبال

 محمد أباهامن ُيؤذيها ُيؤذي  أن التي صح (1) (هللا عليه وآله
 
النبي وُيغضب هللا سبحانه  ا

 .(2) وتعالى

 ماتت فاطمة.

 
 
  وبقي علي مظلوما

 
 .وجليس داره أكثر من عشرين عاما

  األخطاءتراكمت 
 
ملا هم  وعلت صرخات املظلومين وبعد الثالثة لم يجد أكثر الناس حال

  إال فيه 
 
 .عليا

ش لها كل شياطين  ، مرة تقودهم عائشة، األرضاستقبله الشيطان بثالثة حروب، جيَّ

 ومرة معاوية وابن العاص، 
 
وعلي  إال تلك املعارك  هيقادهم الشيطان بنفسه ولم تنت وأخيرا

 طر 
 
 بدمه. يح الفراش مخضبا

 التي تجرعتها. واألوجاعالحسن ب جم تلك الالم  أباعليك  سالم  

  أباعليك  سالم  
 
  الحسن فلقد سبقت سبقا

 
  بعيدا

 
  وأتعبت من يأتي بعدك تعبا

 
 ،شديدا

.
َ
ْيِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإن

َّ
ا ِلل

َّ
 لقد عظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك األنام فِإن

 .[ (صلوات هللا عليه)طالب  أبياملؤمنين علي بن  أمير بذكرى مصاب  أجوركم عظم هللا

** ** ** 

                                                           
 1تحقيق الزيني؛ تاريخ البالذري: ج – 19ص 1ابن قتيبة: ج -: كتاب اإلمامة والسياسة على سبيل المثال انظر .1
 .975ص 3ابن عبد البر: ج –؛ االستيعاب 443ص 2؛ تاريخ الطبري: ج587ص
باب مناقب المهاجرين  – 210ص 4؛ صحيح البخاري: ج125ص 4الصدوق: ج –انظر: من ال يحضره الفقيه  .2

 .5ص 4باب فضائل فاطمة؛ مسند أحمد: ج – 141ص 7وفضلهم؛ صحيح مسلم: ج
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Ahmed Alhasan 2015يوليو  16/ احمد الحسن: 

وليس لي عمل اعتمد عليه، فارحم فقري  أيامههذا شهرك الكريم وقد انقضت  إلهي

 
 
 عطاءك ابتداء. وامأل يدي الفارغة املرفوعة في ساحتك فإن

 فت ببابك.إلهي وق

  فإن تفضلت علي  
 
  واستعملتني بخدمتك فطاملا كنت كريما

 
 معي. محسنا

 
 
أنك وفقتني للوقوف ببابك ولم  لذلك فكثير علي   وإن لم تستعملني ألني لست أهال

 تطردني من بابك رغم تقصيري وقلة عملي.

 :2015يوليو  18 /تعليق

Ahmed Alhasan وبركاته السالم عليكم ورحمة هللا :احمد الحسن 

وأسأل هللا أن يجعلكم من أوفر عبيده  ،تقبل هللا أعمالكم .كل عام وأنتم بخير وعافية

 
 
 .عنده من كل خير ينزله ومن كل شر يدفعه هو وليي وهو يتولى الصالحين نصيبا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015أغسطس  15/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .يكون متابعي هذه الصفحة بخير وعافية أنأسأل هللا 

 أو للقاء يوم الخميس في برنامج البالتوك ملن فاته السماع في البالتوك  هذا تسجيل

 :املشاهدة في قناة املنقذ

https://www.youtube.com/watch?v=XLP8GVIOwlk&feature=youtu.be 

** ** ** 

https://www.youtube.com/watch?v=XLP8GVIOwlk&feature=youtu.be
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Ahmed Alhasan 2015سبتمبر  15/ احمد الحسن: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملين

  األئمةوصلى هللا على محمد وال محمد 
 
 واملهديين وسلم تسليما

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

السالم على "وقول  األضحىد التسعة من ذي الحجة التي تسبق عي األيامصيام  يستحب

 
 
 .والبكاء على مصيبة الحسين "الحسين الذي ذبح عطشانا

من ذي  األيامتترك السالم على الحسين وذكر عطشه في هذه  ذا لم يمكنك الصيام فالإ

 الحجة.

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015سبتمبر  15/ احمد الحسن: 

 :كتبته العام املاض ي في هذه الصفحة نشر ما أعيد

نجد ، روية كما هو معروف في مناسك الحجالثامن من ذي الحجة، أو يوم الت ] يوم

وسيد شباب  (صلى هللا عليه وآله)وابن فاطمة بنت محمد  (عليه السالم)بن علي الحسين 

أهل الجنة وفرد من العترة التي تعصم من الضالل كما نص رسول هللا ووارث أذان جده 

وَك وَ ﴿ (عليه السالم)إبراهيم 
ُ
ت
ْ
ِ َيأ

َحج 
ْ
اِس ِبال

َّ
ن ِفي الن ِ

 
ذ

َ
يخرج من مكة إلى العراق  [27]الحج:  ﴾أ

 في مكة منذ أشهر.
 
 مراسيم الحج خلف ظهره مع أنه كان مقيما

 
 تاركا

 مدعي اإلسالم في موقف ال يحسدون عليه، (عليه السالم)هكذا وضع الحسين 

 
 
 وتصفيقا

 
ُتُهْم وَ ﴿وجعل حجهم صفيرا

َ
 َصال

َ
ان

َ
  َما ك

ْ
وا

ُ
وق

ُ
ذ

َ
 ف

 
ْصِدَية

َ
اء َوت

َ
 ُمك

َّ
َبْيِت ِإال

ْ
ِعنَد ال

 
َ
ُرون

ُ
ف

ْ
ك

َ
ْم ت

ُ
نت

ُ
اَب ِبَما ك

َ
َعذ

ْ
 إلى يوم الناس هذا [. [35]األنفال:  ﴾ال
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Ahmed Alhasan 2015سبتمبر  15/ احمد الحسن: 

نزل لعنة غضبها عليهم تركتها يوم التروية وال ،يا حسين
ُ
ليك حججت يا قبلة إف ،زالت ت

 .هللا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015أكتوبر  21/ احمد الحسن: 

 (1) فقد آن للتسكاب والهمالت... وجودي بعبرة  أبكيهميا عين 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/90808029

5906301/?type=3&theater 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015أكتوبر  24/ احمد الحسن: 

المُ  الُم عليَك يا بن أمير  السَّ الُم عليَك يا بن رسول هللا السَّ عليَك يا أبا عبد هللا السَّ

المُ  ين السَّ ِ
د الوصي  ِ

الُم عليَك يا  املؤمنين وابن سي  دة نساء العاملين السَّ ِ
عليَك يا بن فاطمة سي 

ي  ِ
 
ت بفنائك عليكم من

 
الم عليَك وعلى األرواح التي حل ور السَّ

ُ
وت

َ
ثار هللا وابن ثاِرِه والوتر امل

 
ُ
ة زيَّ مِت الرَّ

ُ
هاُر يا أبا عبد هللا لقد َعظ ليُل والنَّ

َّ
 وَبقَي ال

ُ
 ما َبقيت

 
 سالُم هللا أبدا

 
 جميعا

ْ
ت

َّ
وجل

ماوات   ُمصيبتك في السَّ
ْ

مت
ُ
 وعظ

ْ
ت

َّ
 بَك علينا وعلى جميع أهل اإلسالم وجل

ُ
صيبة

ُ
مِت امل

ُ
وَعظ

لِم والجور عليكم أهل البيت 
 
ست أساس الظ  أسَّ

 
ة ماوات فلعن هللا أمَّ على جميع أهل السَّ

 
َّ
ْم التي َرت

ُ
ْم عن َمراتِبك

ُ
ك

ْ
ْم وأزالت

ُ
 دفعتكم عن َمقامك

 
ة  ولعن هللا أمَّ

 
ة بكُم هللا فيها ولَعَن هللا أمَّ

 إلى هللا وإليكم منهم ومن أشياعهم 
ُ

ت
ْ
مكيِن من قتالكم برئ

َّ
دين لهم بالت ِ

َمه 
ُ
ْم ولعن هللا امل

ُ
تلتك

َ
ق

ْم وحرب  ملن حاربكم إلى يوم القيامة 
ُ
ك
َ
م  ملن َسامل

ْ
وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد هللا إني سل

...... 

قدم أاء املشهورة يبين ملاذا وفي مطلع زيارة عاشور  ( عليهصلوات هللا)الباقر  اإلمام

 .(صلوات هللا عليه)الظاملون على قتل الحسين 

                                                           
 لدعبل الخزاعي، والمشاركة تضمنت فيديو نعي للمرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي.من قصيدة البيت . 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/908080295906301/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/908080295906301/?type=3&theater
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ْم 
ُ
ك

ْ
ْم وأزالت

ُ
 دفعتكم عن َمقامك

 
ة هي نفس القصة التي تتكرر مع خلفاء هللا: )لعن هللا أمَّ

بكُم هللا فيها(
َّ
ْم التي َرت

ُ
 .عن َمراتِبك

 :2015نوفمبر  19 /تعليق

ألسالم عليكم سيدي وموالي روحي فدأك ورحمة هللا وبركاته ....  :فى حميدمصط
ألحمدهلل نجحت ألشكر هلل ولكم سيدي فدوه أروحلك موالي وأعذرني على 

 ك ثيرأ
آ
ئمة وألمهديين وسلم تسليما

 
ل محمد أال

آ
 .تقصيري... أللهم صل على محمد وأ

Ahmed Alhasan وبركاته.. جزاكم هللا خير وعليكم السالم ورحمة هللا  :احمد الحسن

 .وأسأل هللا لك دوام التوفيق والنجاح والسداد ،جزاء املحسنين

 :2015نوفمبر  19/ تعليق

 كرأر ألصالحي: ألسالم عليك ياحبيبي ورحمة هللا وبركاته
 لويدور ألكون كله وأنته وحدك سيدي

 نبقه أنصارك ياأحمد وأنتي يادنيه أشهدي

Ahmed Alhasan إنخادمكم  أناوعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته..  :احمد الحسن 

 .وجزاكم هللا خير جزاء املحسنين ،شاء هللا

 :2015نوفمبر  19 /تعليق

حمد: ألسالم عليكم يا أهل بيت ألنبوة وألرحمة ومعدن ألعلم وموضع 
 
م زينب أ

 
أ

بيتك أسال هللا سبحانه وتعالى أن تكون بخير وعافية وألدنا ألمفدى وأهل  ألرسالة
 .ألطيبين ألطاهرين

Ahmed Alhasan وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.. حياك هللا  :احمد الحسن

 .دكتورة ابتسام وجزاك هللا خير جزاء املحسنين
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 :2015نوفمبر  19 /تعليق

 دخيلك يا أحمد ألحسن :نسمة ألعامري 

Ahmed Alhasan حياكم هللا كلنا السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..  :احمد الحسن

 ال أنأرجو  ،هللا سبحانه وندخل عنده ونتحصن في كهفه ونسأله التوفيق والسداد إلى ئنلتج

 .تنسوني من الدعاء واالستغفار جزاكم هللا خير جزاء املحسنين

 :2015نوفمبر  19 /تعليق

Ahmed Eqabi: ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته يابن رسول هللا 

Ahmed Alhasan وجزاكم هللا خير  ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :مد الحسناح

 
 
تنسوني من الدعاء  ال أن وأرجوكل من في الصفحة  إلىوسالمي  ،جزاء املحسنين جميعا

 .واالستغفار

  : 2015نوفمبر،  19  /تعليق

Adil Abdullah Al-Saeedy بسم هللا ألرحمن ألرحيم :عادل عبدهللا ألسعيدي 
رب ألعالمين وصلى على محمد وأل محمد أالئمة وألمهديين وسلم  وألحمد هلل

 تسليما ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ل محمد 

آ
له(سيدي يماني أ

آ
أسال هللا أن تكون بخير وعافية أنت  )صلى هللا عليه وأ

ل مثلك الن مثلي 
 
ومن يلوذ بك أتوجه لك بسؤأل وأن كان مثلي اليستحق أن يسا

ت فيما مضى فكيف يحق له أن يسال عما تشابه فيما ياتي والن قد أضاع ما أحكم
)صلوأت هللا ألكريم مثلك اليرد بخيل مثلي فطمعت بجودكم وعلمكم أهل ألبيت 

وأن كان وأجب من مثلي أن يسال مثلك، فعلينا ألسؤأل وليس عليكم  عليهم(
َسا﴿ألجوأب  َغْير  ح  ْك ب   .[39: ص] ﴾ٍب َهَذأ َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمس 

تحاورنا بمفهوم ألجهاد باالموأل وأالنفس ومن هو أالولى وحضرتنا حادثة نروي بعض 
حتى نزل في قصر بني مقاتل فإذأ هو بفسطاط  )عليه ألسالم(سار ألحسين )منها: 

 مضروب، ورمح منصوب، وسيف معلق، وفرس وأقف على مذوده، فقال ألحسين
فقيل: لرجل يقال له عبيد هللا بن ألحر  لمن هذأ ألفسطاط ؟ :)عليه ألسالم(

ن  :)عليه ألسالم(فدأر بينهم حوأر ... قال ألحسين  ألجعفي.
 
نت يا أبن ألحر فاعلم أ

 
أ
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نا 
 
يام ألخالية، وأ

 
سلفت من ألذنوب في أال

 
هللا عز وجل مؤأخذك بما كسبت وأ

دعوك إلى نصرت
 
دعوك في وقتي هذأ إلى توبة تغسل بها ما عليك من ألذنوب، وأ

 
نا أ

عطينا حقنا حمدنا هللا على ذلك وقبلناه، وإن منعنا حقنا وركبنا 
 
هل ألبيت، فإن أ

 
أ

عوأني على طلب ألحق. فقال عبيد هللا بن ألحر: وهللا ! يا أبن 
 
بالظلم كنت من أ

شدهم على 
 
نا أ

 
عوأن يقاتلون معك لكنت أ

 
بنت رسول هللا ! لو كان لك بالكوفة أ
يت شيعتك بالكوفة 

 
مية ومن عدوك، ولكني رأ

 
وقد لزموأ منازلهم خوفا من بني أ

قدر عليه 
 
وأسيك بكل ما أ

 
نا أ

 
ن تطلب مني هذه ألمنزلة ! وأ

 
نشدك باهلل أ

 
سيوفهم، فا

ذقته حياض ألموت، وال طلبت 
 
وهذه فرسي ملجمة، وهللا ما طلبت عليها شيائ إال أ

نا عليها فلحقت، وخذ سيفي هذأ، فوهللا ما ضربت به إال قطعت.
 
 وأ

: يا أبن ألحر ! ما جئناك لفرسك وسيفك، إنما )عليه ألسالم(ألحسين فقال له 
لك ألنصرة، فإن كنت قد بخلت علينا بنفسك فال حاجة لنا في شىء 

 
تيناك لنسا

 
أ

ني قد سمعت رسول هللا 
 
تخذ ألمضلين عضدأ، ال

 
كن بالذي أ

 
)صلى من مالك، ولم أ
له(

آ
هل بيتي، ولم  هللا عليه وأ

 
ال وهو يقول: من سمع دأعية أ

 
ينصرهم على حقهم أ

كبه هللا على وجهه في ألنار
 
 .(أ

وكما نالحظ في ألحادثه أعاله تم تقديم ألنفس على ألمال بل لم ُيقبل ألمال وكما 
فما هو ألقول ألفصل في أاليات أالتية ألتي  عرفنا أن ألجود بالنفس غاية ألجود ...

 قدمت ألمال على ألنفس ؟
 نذكر بعضها:

ُمْؤ ﴿
ْ
َما أل نَّ ْم إ  ه  ْم َوَأْنُفس  ه  َاْمَوأل  ْم َيْرَتاُبوأ َوَجاَهُدوأ ب 

َ
ه  ُثمَّ ل اهلل  َوَرُسول  َمُنوأ ب 

آ
يَن أ ذ 

َّ
ُنوَن أل م 

ُقوَن  اد  َك ُهُم ألصَّ ئ 
َ
يل  هللا  ُأول ي َسب   .[15 :ألحجرأت] ﴾ف 

ْم َوَأْنُفس  ﴿ ه  َاْمَوأل  َمُنوأ َمَعُه َجاَهُدوأ ب 
آ
يَن أ ذ 

َّ
ُسوُل َوأل ن  ألرَّ ك 

َ
َخْيَرأُت ل

ْ
ُهُم أل

َ
َك ل ئ 

َ
ْم َوُأول ه 

ُحوَن  ُمْفل 
ْ
َك ُهُم أل ئ 

َ
 .[88 :ألتوبة] ﴾َوُأول
يل  هللا  ﴿ ي َسب  ُدوَن ف  ُمَجاه 

ْ
َرر  َوأل

ي ألضَّ يَن َغْيُر ُأول  ن  ُمْؤم 
ْ
َن أل ُدوَن م  َقاع 

ْ
ي أل  َيْسَتو 

َ
ال

يَن ب   د  ُمَجاه 
ْ
َل هللُا أل ْم َفضَّ ه  ْم َوَأْنُفس  ه  َاْمَوأل   ب 

ا
يَن َدَرَجًة َوُكال د  َقاع 

ْ
ْم َعَلى أل ه  ْم َوَأْنُفس  ه  َاْمَوأل 
يًما يَن َأْجًرأ َعظ  د  َقاع 

ْ
يَن َعَلى أل د  ُمَجاه 

ْ
َل هللُا أل ُحْسَنى َوَفضَّ

ْ
 [.95 :ألنساء] ﴾َوَعَد هللُا أل

 عادل ألسعيدي.

Ahmed Alhasan حجي حياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 .كئتنساني من دعا ال أنوأسأل هللا لك دوام التوفيق والسداد وأرجو منك  .عادل

  األكبر  الجهاد
 
 ن الذي الأل  ؛)الجهاد بالنفس( األصغر يسبق الجهاد  )جهاد النفس( حتما

، والجهاد باملال من أرضهيوفق للجهاد بنفسه مع خليفة هللا في  أنيمكن  يجاهد نفسه ال
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تتوقع ممن يمتنع عن تقديم  لهذا فهو مقدم على الجهاد بالنفس ولذا الجهاد النفس و 

عز، ومن جهة أنفسه  أموالهفالذي تعز عليه  أرضهيوفق للجهاد مع خليفة هللا في  أن أمواله

هو شخص قد جاهد نفسه وسيوفق للجهاد مع خليفة هللا  أموالهفليس كل من يقدم  أخرى 

هلل سبحانه وتعالى  اإلخالصللتبرع بماله غير  اإلنسانفع كثيرة قد تد أسبابفهناك  أرضهفي 

  أموالهنه قدم أماله ويعز نفسه ولو  اإلنسانولذا قد يقدم 
 
لوجه هللا لقدم نفسه  مخلصا

 .أرضهووفق للجهاد مع خليفة هللا في 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015نوفمبر  19/ احمد الحسن: 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .(1) أعمالكموتقبل هللا  أجوركمظم هللا ع

https://www.youtube.com/watch?v=un3IMz2EFKQ&feature=youtu.be 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015يسمبر د 28 / احمد الحسن : 

 ركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا وب

 .نتم بخيرأو  كل عام

 :(صلى هللا عليه وآله)في ذكرى والدة الرسول محمد 

 بنــــــــــــــــــــــِت وهـــــــــــــــــــــــْب 
ُ
 هـــــــــــــــــــــــذه آمـــــــــــــــــــــــنة

 لــــــــه فــــــــيمن ســــــــجْد 
 
 فاســــــــجدوا ذال

 

 

 

 إذ تجلـــى نــــوره فـــي آدِم 
 

 األبـــــــــــْد 
َ

 أقبلـــــــــــت تحمـــــــــــُل الهــــــــــــوت

 
 
 ســــــــــــجدا

ْ
ت  فلــــــــــــه األمــــــــــــالك خـــــــــــــر 

 

                                                           
 ؛قصيدة بعنوان "يا صيحة الحق"نشر  نشورالمبمناسبة شهادة اإلمام الحسن بن علي )صلوات هللا عليه( تضمن  .1

 حسنين الربيعي. :أداء المنشدكلمات: طاهرة أحمد، و

https://www.youtube.com/watch?v=un3IMz2EFKQ&feature=youtu.be
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 :رغب بذلكملن فاته االستماع وهو ي (1) األخيرهذا هو تسجيل اللقاء 

https://www.youtube.com/watch?v=O2ottFGdRLE 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015ديسمبر  31 / احمد الحسن: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 .دنتم بخير وعافية بمناسبة حلول العام امليالدي الجديأكل عام و 

ويجعلكم من أوفر  ،ولياليه ويجعله خير نازل نزل بكم أيامهيبارك لكم في  أنوأسأل هللا 

 
 
 .عنده من كل خير ينزله ومن كل شر يدفعه هو وليي وهو يتولى الصالحين عبيده نصيبا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016يناير  2 / احمد الحسن: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

بالتعازي الحارة ألهل ومحبي الشيخ نمر باقر النمر الذي  أتقدم .ليه راجعون إا إنا هلل وان

 آطات سل أقدمت
 
 وجه حق. أيودون  ل سعود الوهابية على قتله ظلما

 .يلهم أهله الصبر على ما أصابهم أنوأسأل هللا 

 :2016يناير  3 /تعليق

.. حياكم هللا موالي . ت.محمود علي ألبهادلي: وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته
 )عليهم ألسالم(.وعظم هللا أجرك وصبر هللا قلب أهله بحق محمد وأل محمد 

                                                           
 اللقاء بالسيد أحمد الحسن كان مخصصاُ بمسائل اإللحاد، أجرى اللقاء د. عبدالرازق الديراوي. .1

https://www.youtube.com/watch?v=O2ottFGdRLE
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Ahmed Alhasan حياك هللا وجزاك  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

، والدك العزيز ويسدد خطاه لكل خيريحفظ لكم  أنوأسأل هللا  ،هللا خير جزاء املحسنين

 .املؤمنين إخوتكمئلتكم الكريمة ولجميع سالمي له ولعا

 :2016يناير  3 /تعليق

وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته ال حول وال قوة أال باهلل ألعلي  :زكريا ألفيصلي زكي
 .ألعظيم وألعاقبة للمتقين لعن هللا أل سعود

Ahmed Alhasan اك حياك هللا وجز  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 
 
 .لى العائلة الكريمةإالوالد العزيز حفظه هللا و  إلىوسالمي  ،هللا خيرا

 :2016يناير  3 /تعليق

Sarmed Alyamani:  سيدي وموالي عظم هللا أجرك بفقدأن طفل أخونا ألمهندس
شوقي عبد ألكريم فقد وأفاه أالجل أليوم وكان سلوته في هذه ألدنيا بعد أن تركه 

ة ألحق .. فارجو أن ال تنساه من دعائك سيدي وموالي أهله وعياله بسبب دعو
 .حفظكم هللا وأهل بيتك وعيالك وأنصارك

Ahmed Alhasan السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 .ليه راجعون إإنا هلل وانا 

ن أيلهمه الصبر على ما أصابه و  أنوأسأل هللا  ،ابنهعظم هللا أجر املهندس شوقي في 

 يعوضه خي
 
 .هو وليي وهو يتولى الصالحين را

 : 2016  يناير 3 /  تعليق

مصطفى حميد علي ألوأئلي: سالم عليكم ورحمت للة وبركاتة أخوأن ليوم رأح أطكهة 
وياكم طكهة طك بطك لن مليت من صبر وحتة صبر مل مني أني أخوكم منتسب 

ل علينة ال من أبن عمليات خاصة ذأبينة بقضاء طوز خرماتو ال سياسي يزورنة ويسئ
ضباط ألكبار بل حكومة يسئلون علينة أحنة أذأ نضل بهاذة حالنة أوصل هاية 
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رسالة كل صاحب حق كون يوصلهة موالي أليماني بلكت يقرأء رسالتي لن وللة 
ملينة وتعبنة نكول ساعت ساعة نبطل ونترك لعسكرية بس للة هوة لي مصبرنة 

 .وسالم عليكم ورحمت للة وبركاتة

Ahmed Alhasan السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

يملكون لدفع  الذين يضحون بأعز ما األعزاء أبنائيعلي الوائلي وجميع  ابني الغالي

على مر  واألوصياء باألنبياءرض العراق الغالية املطهرة أو  واألعراضالخطر عن املقدسات 

  وإبراهيمالزمان من آدم ونوح 
 
 كثير  أن، وهللا يحزني حالكم ونحن نعلم املهدي إلى وصوال

 
من  ا

ن كان ثمنها دماءكم ولكن ليس بيدي إهمهم الدنيا ولذاتهم و  أشخاصهؤالء الذين ذكرت هم 

تتركوا الساحات خالية لهؤالء الوهابية  أنحبيبي  يسعكم يا سوى الدعاء لكم. كما ال

ن شاء هللا إ، و أعراضكمو داعش وغيرهم الذين همهم االعتداء على مقدساتكم  األرجاس

 املكتب  إدارةحبة في سأوجه األ 
 
يمكنه لكم من  يقدموا كل ما أنفي قيادة سرايا القائم  وأيضا

 دعم وعون مادي ومعنوي.

 :2016يناير  3 /تعليق

ل محمد
 
 .حيدر نور ألموسوي: ألسالم عليكم يا أ

Ahmed Alhasan أنسأل هللا أ ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 .يحفظكم ومن يلوذ بكم ويسدد خطاكم لكل خير ويجنبكم كل شر

** ** ** 

Ahmed Alhasan  2016 يناير  21/ احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :مع إذاعة املنقذ من ديترويت ملن يرغب االستماع اللقاء

https://www.youtube.com/watch?v=1Efy6IUUD0A 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/946974688683528
https://www.youtube.com/watch?v=1Efy6IUUD0A
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Ahmed Alhasan  2016 فبراير  26/ احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 جز  :يرانإفي  األفاضلوالسادة والشيوخ  واألساتذةحبة املؤمنون األ 
 
على كل  اكم هللا خيرا

 .(1) الحق للناس إليصالتقومون به  ما

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/964372673

610396/?type=3&theater 

** ** ** 

Ahmed Alhasan  2016 مارس  21/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .بالتهنئة للشعوب التي تحتفل بهذه املناسبة أتقدمأعياد النوروز  بمناسبة

 .كل عام وأنتم بخير

 

 

                                                           
، يصدرها أنصار اإلمام المهدي باللغة الفارسيةاإللكترونية ن نشر مقطع فيديو لصحيفة "زمان ظهور" المنشور تضمّ  .1

 .في إيران

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/964372673610396/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/964372673610396/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/964372673610396/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/977923235588673/?type=3
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Ahmed Alhasan  2016 أبريل  8/ احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .شهر رجب الحرام فاغتنموا الفرصة أقبل

هللا لعلكم تحظون بنظرة الرضا من  إلىصوموا أيامه وقوموا لياليه بالدعاء والتضرع 

 .الحبيب سبحانه

 .ل قلوبنا بالحضور في ساحة قدسك في كل آن حتى تهيم بحبكاللهم أشغ

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 أبريل  13/ احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .تقبل هللا طاعاتكم في شهر رجب الكريم

 : أقول  (1) األيامفين مما يحصل في العراق هذه للمتخو  

تكن نتائج املظاهرات واالعتصامات السابقة والحالية فإنها على األقل صفعت  مهما

 . اليأس وأبعدته عن حياة كثير من العراقيين

حال جديد بعد  إلىاملخاض الحالي فإنه على األقل فتح األفق للولوج مهما تكن نتائج 

 .سنوات عجاف من هيمنة الظلم والطغيان

** ** ** 

                                                           
د العراق مظاهرات حاشدة بسبب تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، ثم تصاعدت شه 2015في صيف عام  .1

شباط اتباعه للنزول إلى الشارع وما تالها من  26بعد دعوة السيد مقتدى الصدر في  2016وتيرتها في مطلع عام 
 أحداث خطيرة شابها أحياناً اشتباك بين المتظاهرين وأطراف أخرى. 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/992065847507745
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/994586180589045
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Ahmed Alhasan  2016 أبريل  21/ احمد الحسن:  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .علي إلىكل عام وأنتم بخير وأقرب 

أو حزبك وجماعتك ال  كوأقربائمن أجل عائلتك  أو حياتك من أجل رفاهك  أن تعيش

 
 
 .رضخر يشاركنا العيش على هذه األ آعن حياة أي حيوان  يجعل حياتك تختلف كثيرا

ما يجعل لحياتك معنى إنساني وقيمة حقيقية هو أن تعيشها وبإخالص ألجل آخرين ال 

 .تربطك بهم صلة قرابة أو مصلحة

 .لهذا نعشق علي وحبه يجري بدمائنا ،طالب حياته أبيبن هكذا عاش علي 

 يا هـــــند لم أعشق ومثلي ال يرى 

 لكـــــن حـــــبي للوص ي مخـــــيـــم

 سراج املستنير ومن بهفهـــــو ال
 

 عــشق النســـــاء ديانـــة وتحرجا 

 في الصدر يسرح في الفؤاد تولجا

 سبـــب النجاة من العذاب ملن نجا
 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 أبريل  30/ احمد الحسن:  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

من الواجب علي تنبيه كل من يهمه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق أجد  في ظل

 : التالي إلىمر العراق أ

 
 
بارة عن دولتين دولة كردية في العراق ليس دولة موحدة بل ع أن: واقع الحال اليوم أوال

الشمال تحكمها األحزاب الكردية فقط ودولة عراقية في الوسط والجنوب يحكمها بعض 

 . قاطنيها وتشاركهم األحزاب الكردية في حكمها وتحطيمها

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/998811600166503
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1003535949694068
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ن واحد من مكوناتها حتى لو كان : كركوك مدينة متعددة القوميات وال يحق ملكو  ثانيا

فهذه  ،ذلك املكون دولة قومية تخص  إلىعلى بقية سكانها االنضمام يفرض  أنفيها  أغلبية

مر كركوك أخالقية والقانونية ويجب مناقشة قضية غير عادلة بكل املقاييس اإلنسانية واأل 

بهذه الصورة فاألمر ليس استفتاء على استقالل كركوك عن العراق لتكون كركوك دولة 

استفتاء على  إجراءربي والتركماني بل هم يريدون متعددة القوميات يعيش فيها الكردي والع

 إجبار في كركوك على  ألكرادانهم يريدون استفتاء إمام كركوك لدولة قومية كردية أي انض

الف التركمان والعرب للعيش تحت ظل دولة قومية كردية وهذه قضية ظاملة وغير آمئات 

جنب  إلىيقف  أنوالطغيان  نسان شريف يكره الظلمإولهذا يجب على كل عراقي و  ،عادلة

حق تركمان وعرب وقوميات كركوك األخرى في أن ال تجبرهم األحزاب الكردية على العيش 

 .تحت ظل دولة قومية كردية

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 مايو  1/ احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

   ثورة #  العراق #

 عام ثالثة عشر 
 
  ا

 
تحكم العراق مجموعة نهبت وبددت ثروات الشعب العراقي  تقريبا

  .املظلوم

 ثالثة عشر عام
 
ه فكسروا أنف وفم ورأس وأيدي ئوهم يسحلون بالشعب العراقي وفقرا ا

فس ولم يبقوا للشعب خر نآالشعب في كل األزقة الضيقة حتى  وأرجل الشعب وقاموا بسحل

 .هم يحزنون  ال هيبة وال

تسبب باتساخ كرس ي، وصفع  الشعب إن: فقالوا .خرج الشعب ليطلب بعض حقه

 .(1) سقط هيبة الدولةأنائب، و 

                                                           
 .2016/ 4/ 30للمتظاهرين حصلت بعد اقتحام البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء بتاريخ:  هذه االتهامات. 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1004068609640802
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1004068609640802
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1004068609640802
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1004068609640802
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1004068609640802
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ن يبحثون عن كبش فداء من الفقراء املسحوقين ليحاكموهم حتى تعود هيبة وال 

 .الدولة

 لكم
 
 .ُسحقا

** ** ** 

  :مايو  3/ احمد الحسن  Ahmed Alhasan الشخصية من قبل تم تحديث صورة الصفحة 

 

* ** *** 

  :مايو  6/ احمد الحسن  Ahmed Alhasan تم تحديث صورة الصفحة الشخصية من قبل 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.457401030974232.89948.457397004307968/621455971235403/?type=3
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.457401030974232.89948.457397004307968/457417980972537/?type=3
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Ahmed Alhasan 2016 مايو  11/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  ثورة #  العراق #

 .ودماء ال تنقطع في العراقدمار 

ووزير الداخلية( من العراق الداخلي )رئيس الوزراء أهل يجب محاسبة املسؤولين عن 

على تقصيرهم في أداء واجبهم كما هم يريدون محاسبة الشعب ويبحثون عن كبش فداء 

 ؟ليحاكموهم بتهمة اقتحام البرملان

 .عشرات الفقراء واملسحوقين (1)لم يقتل وال واحد في اقتحام البرملان كما قتل اليوم 

 
 
 .ضون في سحل الشعبفأنتم ما ،لقد وصلت رسالتكم للشعب العراقي وفهمها جيدا

 : 2016  مايو 17   /تعليق

Alaa Alkadhmi :... سيدي يابن رسول هللا لم  ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وتلهف يكن يخطر ببالي يوما أن أحزنكم ولكن ماهي أال أمانة أنقلها ممن أحبكم 

شوقا لرؤيتكم وهم أنصارك يابن ألطاهرين في كل أالرض ومنهم أنصار جنوب 
تايلند وبقية أرجائها وكانوأ دأئما يحملوني سالمهم سيدي حبا وشوقا أليكم )ومنهم 

وأليوم قد توفي أحدهم وأسمه أنصار ويعز علّي أن أنقل لكم ذلك ألخبر  فقيدنا(
فانا هلل وأنا أليه رأجعون وال حول وال قوة أال باهلل ولكن هي ألدنيا ألتي ال رأحة فيها 

ألعلي ألعظيم . فجزأك هللا من أمام رؤوف رحيم تعفو عمن ظلمك وتغفر لمن أساء 
أليك وتصل من قطعك , وقد أنخنا ركائب أمالنا بسوح كرمك فتصدق على أخينا 

له سبحانه أن أنصار وعلينا بما أنت أهله يابن ألكرأم وأنت خير ألمتصدقين . وأس
 
ا

يعجل لكم ماوعدكم من ألنصرة وألتمكين. وصلى هللا على ألنبي أالمين وعلى أله 
 .ألطاهرين أالئمة وألمهديين وسلم تسليما

                                                           
 . متاح على:العشراتراح ضحيتها ضخمة ثالث انفجارات هزت بغداد  2016/ 5/ 11 األربعاءفي يوم . 1

 https://www.alhurra.com/a/iraq-sadr-city-explosion/305905.html 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1009561595758170
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1009561595758170
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1009561595758170
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1009561595758170
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1009561595758170
https://www.facebook.com/hayder.saleh.988?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hayder.saleh.988?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن  

  عظم
 
يمن على أهله وجميع  أنوأسأل هللا  ،نصارأ أخيكمبوفاة  هللا أجوركم جميعا

يرفع شأنه  أنوأسأل هللا  ،أصابهممحبيه واملؤمنين في تايلند وماليزيا وأستراليا بالصبر على ما 

ظله سبحانه  إال له يوم ال ظل آخلد ويبعثه في المنين مع محمد و عنده ويجعل نصيبه جنة ال

 .وتعالى

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 مايو  17/ احمد الحسن:  

 .(1) رحمة هللا الواسعة إلى

 

                                                           
 صورة للفقيد "أنصار" أحد المؤمنين بالدعوة الحقة في تايلند.المنشور تضّمن  .1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1012692688778394/?type=3
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Ahmed Alhasan 2016 مايو  17/ احمد الحسن:  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  5 /17يوم  اعتبار على وسائل التواصل االجتماعي  تشر ان
 
 أو لدعم املثلية الجنسية  يوما

 كثير  أن، وال يخفى "يوم مناهضة رهاب املثلية الجنسية"كما أسموه 
 
عت من دول العالم شر   ا

  األمر قانون الزواج املثلي أو في طريقها لذلك ونحن استنكرنا هذا 
 
مر قبيح أنه أونرى  سابقا

  أناو  ،وبيولوجية اجتماعيةليس من وجهة نظر دينية فقط بل حتى وهدام 
 
ناقشت  شخصيا

  األمر 
 
 .وبينت بوضوح بطالن ما يطرحونه لتعليل الشذوذ الجنس ي علميا

 :كتبت فيما سبق

 إنحيث  األرضمن التطور على كوكب  متأخرةتشخيص الجنس جاء في مرحلة  ن] إ

داية كانت بالتكاثر الالجنس ي ثم جاء التكاثر الجنس ي الحياة لم تبدأ بالتكاثر الجنس ي بل الب

 وأخرى تناسلية ذكرية  أعضاءلديه  أيكون الحيوان ثنائي الجنس  :منها ،وله عدة توجهات

  األسماكتمارسه بعض  ما: ومنها ،أنثوية
 
 حيث تكون السمكة في بعض مراحل حياتها ذكرا

مكتملة  أنثى إلىيتحول  أخرى حلة التناسلية ويقوم بالتلقيح ثم في مر  األعضاءمكتمل 

 وأنثىهناك ذكر  إن أيالحالة التي نحن عليها  :ومنها ،التناسلية تضع البيض األعضاء

وفي هذه الحالة فالجنين يحمل االستعداد  ،منفصلين ومحددي الجنس طيلة فترة حياتهم

سومات هو كرومو  أخرى تناسلية معينة دون  أعضاءيحدد نمو  وما أنثىليكون ذكرا أو 

ذكر  أو  أنثىلنقل استعداد ليكون  أو وذكر،  أنثىفي داخل كل جسد،  أنالجنس وهذا يعني 

حدهما هيمن عند تنفيذ الخريطة الجينية الخاصة بهذا الجسم أ أنالذي حصل هو  وإنما

 
 
  األمر وهذا  ،أنثى أو فاصبح ذكرا

 
الخلل في  أو في بعض الحاالت املرضية  يكون واضحا

حيث تكون الحالة في بعض  األندروجينما هو الحال في متالزمة حساسية الكروموسومات ك

وهم "في كتاب  األمر وقد ذكرت هذا  ،في الجسم ةذكرية مدفون أعضاءلديها  أنثى األحيان

 ".اإللحاد

أو  األندروجين)هناك طفرة جينية تؤثر في مستقبالت  :وهذا نص يبين لك هذه املسألة

(، وهذه الطفرة ت جم أثر الجين xy46تذكير لدى الجنين )كما تسمى متالزمة هرمون ال

الجنس ي الذكري، وبهذا يتكون جهاز تناسلي أنثوي وبحسب نوع الطفرة ومدى أثرها في 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1012693955444934
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تكون حالة املصاب بهذه املتالزمة، فقد يكون بأعضاء ذكرية وأنثوية  األندروجينمستقبالت 

 تكو 
 
ن هناك مظاهر أنثوية. وإذا عانى الجنين غير مكتملة وقد يكتفي بأحدهما، ولكن عموما

مكتملة فإنه يكون  األندروجين( من متالزمة حساسية xy46الذي يحمل جينات ذكرية أي )

 دون فحص دقيق عادة، فيكون 
 
، وحتى يصعب تشخيص الحالة مبكرا

 
أنثى من الخارج تماما

مبايض أي أنها أنثى لدى الجنين أعضاء أنثوية ظاهرية فهو أنثى عادة ولكنها بدون رحم و 

 لديها جهاز تناسلي ذكري ضامر مدفون في البطن(
 
 .بجهاز تناسلي أنثوي غير مكتمل، وأيضا

تحمل  أنثىميتة وكل  أنثىكل ذكر يحمل في داخله  أننفهم  أنتقدم يمكن  أي بحسب ما

 
 
  في داخلها ذكرا

 
في مرحلة هذا الباطن الجسماني املندثر  إحياءيفعله الشاذون هو  وما ،ميتا

 أالنفس ي مع  باإليحاءالنمو الجنيني 
 
  نه فعليا

 
ثر حقيقي وفعلي على أ أيليس له  وعمليا

لتتقمص دور  األنثىتضطر  أو  األنثىيضطر الذكر ليتقمص دور  أنالجسد معتد به ويمكن 

تفعله بنسبة  األخرى بل الحيوانات  األمر يفعل هذا  اإلنساننه ليس فقط إوالحقيقة  ،الذكر

 أنبينت فيما تقدم، وبهذا البيان يتضح  قل بقليل والسبب هو ماأ أوكثر أاملئة وربما ب 10

 الشذوذ الجنس ي ليس 
 
  أمرا

 
تمارسه بل هو حالة شذوذ  األخرى الحيوانات  أنملجرد  طبيعيا

ووضع قوانين تمنع هذا الشذوذ وتحد  ،وخروج عن الطبيعة املهيمنة على جسد الكائن الحي

كون الشذوذ  أيطبيعي وليس العكس ولكن لألسف استخدمت هذه الحجة ال األمر منه هو 

في بريطانيا  بعض السياسيين إلقناعالجنس ي صفة موجودة وشائعة في اململكة الحيوانية 

 التطوري لتمرير قوانين زواج املثليين. األحياءغلبهم علم أوفرنسا الذين يجهل 

يختص جسمها بجهاز تناسلي واحد فقط وبقية الحيوانات التي  أننافالحقيقة العلمية 

 
 
 ممارسة الشذوذ ال األفرادومحاولة بعض  مكتمل النمو طيلة حياتها متخصصين جنسيا

 يجعل الشذوذ 
 
  أمرا

 
 ،بل هو حالة خروج عن الطبيعة الجسمية والفسيولوجية طبيعيا

 
 
لصحيح كبح هذا الشذوذ بسهولة ولهذا فا كاإلنسانالعاقل  ويمكن للكائن الحي وخصوصا

 األياموضع قوانين تكبح الشذوذ وتساعد على كبح الشذوذ وليس العكس كما يحصل هذه 

 الدول لزواج املثليين. بإقرار  األخبارلألسف الشديد حيث تتوالى 

الشذوذ الجنس ي فإذا كان هناك  إلىفالعالج بيد كل شخص يجد نفسه يميل  ،إذن

في داخله  أنفهو يعلم  إحياءها إلىويدفعه ميتة  أنثىفي داخله  إنشيطاني يقول له  إيحاء

 
 
  ذكرا

 
  حيا

 
 إنوقلنا  األمر ، فلو مثلنا لألنثىبالنسبة  األمر تناسلية مكتملة وكذا  بأعضاء بارزا

فيها تسعين  إنسانية أنثىوكذا كل  أنثىفيه تسعين باملئة ذكر وعشرة باملئة  إنسانيكل ذكر 



 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   252

 ألنهاالصفات والرغبات الذكرية تهيمن على الذكر  نأوعشرة باملئة ذكر فالطبيعي  أنثىباملئة 

تهيمن عليها الصفات  أنفالبد  لألنثىبالنسبة  األمر في تركيبته الجسمانية وكذا  األكبر النسبة 

العكس حالة  أو  أنثى إلىفجعل العشرة باملئة تهيمن على الجسد فتحوله من ذكر  ،األنثوية

عبارة عن خروج  ألنهاعلى كبحها والهيمنة عليها  قادر  اإلنسان أنشاذة ومنحرفة واملفروض 

خادعة يمكن مجابهتها وكبحها  إيحاءاتعن الطبيعة الجسمية املهيمنة على الجسد بسبب 

 في مواجهة الحقيقة الجنسية املهيمنة على الجسد،

تكون هناك حاالت مرضية تؤثر على الجسد كنقص أو زيادة  أننه من املمكن أويبقى 

وهذه الحاالت املرضية يمكن معالجتها  ،هرمونات أو غيرها من الحاالت املرضيةبعض ال إفراز 

 .[ بمراجعة الطبيب املختص

 : 2016  مايو 18   /تعليق

Warethin Malakoot :أنا ألیه رأجعون  ألسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته أناهلل و
أنتقل ألی رحمه هللا شاب أالنصاری )ولید عیسی مزرعه( من طالقان أسئل هللا 

 .موالی بلدعاء له و ألغفرأن

Ahmed Alhasan وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

يلهمهم الصبر على  أنوأسأل هللا  ،وأجر والده الطيب وعائلته الكريمة أجوركمهللا  عظم

 .للمتقين أعدتن يجعل من نصيبه جنات الخلد التي أما أصابهم و 

** ** ** 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/warethin.malakoot?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/warethin.malakoot?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2016 مايو  20/ احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  ثورة #  العراق #

  عندما
 
 للسقوط أو متهالك يكون البناء آيال

 
فالهدم يكون أفضل حل للحصول على بيت  ا

 .آمن يوفر لساكنيه حياة كريمة

 

 

** ** ** 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1014333081947688/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1014333081947688
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1014333081947688
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1014333081947688
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1014333081947688
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1014333081947688
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Ahmed Alhasan 2016 يونيو  6/ احمد الحسن:  

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 .كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك

ظر فيه رحمة هللا فيما يقسمه لنا من خير رمضان شهر الرحمة ليس فقط ألننا ننت

ويدفعه عنا من شر في قادم األيام من عامنا الجديد بعد ليلة القدر املباركة، بل رمضان شهر 

ألم الخرين ومعاناتهم وبالتالي التوجه لرحمتهم  الستشعار الرحمة ألن الصيام فيه يدفعنا 

يه الجوع والعطش بل ليكن نصيبكم ومحاولة رفع الحيف والظلم عنهم، فال يكن نصيبكم ف

 .منه الرحمة

 .ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 يونيو  7/ احمد الحسن:  

ْم ﴿
ُ
ك

ُ
 ُدَعاؤ

َ
ْوال

َ
ي ل ِ

ْم َرب 
ُ
 ِبك

ُ
ْل َما َيْعَبأ

ُ
 .[77]الفرقان:  ﴾ق

الذي دان له كل ش يء، وبرحمتك التي وسعت كل ش يء،  باسمكإني أسالك  اللـهم)

وبعظمتك التي تواضع لها كل ش يء، وبعزتك التي قهرت كل ش يء، وبقوتك التي خضع لها كل 

بكل ش يء، يا نور يا قدوس، يا  أحاطبجبروتك التي غلبت كل ش ىء، وبعلمك الذي ش يء، و 

قبل كل ش يء، ويا باقيا بعد كل ش يء، يا هللا يا رحمن، صل على محمد وآل محمد،  أول 

واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي 

ترد الدعاء، واغفر  ي، واغفر لي الذنوب التاألعداءيل الذنوب التي تد تقطع الرجاء، واغفر لي

حق  بها نزول البالء واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي 
َ
لي الذنوب التي ُيست

الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي 

لذنوب التي تهتك العصم، والبسني درعك الحصينة التي ال ترام، تورث الندم، واغفر لي ا

بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه، اللـهم رب السماوات السبع،  أحاذر وعافني من شر ما 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1023033147744348
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1023507537696909
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السبع وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، ورب السبع املثاني والقرآن  األرضينورب 

ائيل، ورب محمد صلى هللا عليه وآله سيد املرسلين وميكائيل وجبر  إسرافيلالعظيم، ورب 

الذي تمن بالعظيم، وتدفع  أنتوخاتم النبيين، أسالك بك وبما سميت به نفسك يا عظيم، 

كل محذور، وتعطي كل جزيل، وتضاعف الحسنات بالقليل وبالكثير، وتفعل ما تشاء يا قدير 

مستقبل سنتي هذه سترك، ونضر  يا هللا يا رحمن، صل على محمد واهل بيته، والبسني في

وجهي بنورك، واحبني بمحبتك، وبلغني رضوانك، وشريف كرامتك، وجسيم عطيتك، 

من خلقك، والبسني مع ذلك  أحدامعطيه  أنتواعطني من خير ما عندك ومن خير ما 

عافيتك يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا دافع ما تشاء من 

وفطرته، وعلى دين محمد  إبراهيما كريم العفو، يا حسن التجاوز، توفني على ملة بلية، ي

. ألعدائك، ومعاديا ألوليائكصلى هللا عليه وآله وسنته، وعلى خير الوفاة فتوفني، مواليا 

 أو كل عمل  إلىفعل يباعدني منك، واجلبني  أو قول  أو اللـهم وجنبني في هذه السنة كل عمل 

 أو قول  أو ني منك في هذه السنة، يا ارحم الراحمين، وامنعني من كل عمل فعل يقرب أو قول 

تصرف وجهك الكريم  أنعليه حذار  إيايمقتك  وأخافضرر عاقبته،  أخاففعل يكون مني 

عني فاستوجب به نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم، اللـهم اجعلني في مستقبل 

جللني ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، عز سنتي هذه في حفظك وفي جوارك وفي كنفك، و 

، والحقني أوليائكجارك وجل ثناؤك وال الـه غيرك، اللـهم اجعلني تابعا لصالحي من مض ى من 

تحيط بي خطيئتي  أنبك اللـهم  وأعوذبهم واجعلني مسلما ملن قال بالصدق عليك منهم، 

باعي لهواي، واشتغالي بشهواتي، وإسرافيوظلمي  ِ
 
فيحول ذلك بيني وبين  على نفس ي، وات

ل عمل منسيا عندك، متعرضا لسخطك ونقمتك، اللـهم وفقني لك فأكون رحمتك ورضوانك 

ليك زلفى، اللـهم كما كفيت نبيك محمدا صلى هللا عليه وآله إصالح ترض ى به عني، وقربني 

له عهدك، اللـهم فبذلك  وأنجزتهول عدوه، وفرجت همه، وكشفت غمه، وصدقته وعدك، 

وضيق املعاش فيها،  وأحزانهاوفتنتها وشرورها  وأسقامهاي هول هذه السنة وآفاتها فاكفن

سؤال من  أسألكمنتهى اجلي،  إلىوبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة عندي 

تغفر لي ما مض ى من الذنوب التي حصرتها  أن وأسألكوظلم واستكان واعترف،  أساء

ك، 
ُ
ت
َ
ظ

َ
كتك علي، وان تعصمني يا الـهي من الذنوب فيـما بقي من عمري كرام مالئ وأحصتهاحف

محمد، وآتني كل ما  هل بيتأيا رحمن يا رحيم، صل على محمد و  جلي، يا هللاأمنتهى  إلى

 .(1) (رحم الراحمينأبالدعاء وتكفلت لي باإلجابة يا  ليك فيه، فإنك أمرتنيإسألتك ورغبت 

                                                           
 رمضان.شهر ، دعاء أول يوم من 604الطوسي: ص –مصباح المتهجد  .1
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Ahmed Alhasan 2016 يونيو  9/ احمد الحسن:  

   ثورة #  العراق #

 سنة 13

 .األحزاب آمنة في حصونها والشعب يذبح في العراء حكومة

 ..... منطقة خضراء ومنطقة صفراء و

 اتهم البائسة عن الشعبغرباء، جاءوا للعراق وبقوا حيث هم في غربتهم تعزلهم صب  

 .املظلوم

 .فشل ذريع في إدارة امللف األمني والنتيجة مذابح مجانية في الطرقات للشعب العراقي

 .فشل ذريع في إدارة امللف االقتصادي والنتيجة مئات املليارات بددت ونهبت

 .فشل ذريع في إدارة امللف االجتماعي والنتيجة نشر ثقافة الكره واألحقاد والثارات

 ؟ اقمن العر  أبقيتمماذا 

 .ل منه بحالأحبتي وأبناء قومي في العراق التظاهر واجب أخالقي ال يمكن التنص  

 .(1) أحبتي البقاء في البيوت بعد كل هذا الضيم والظلم عيب

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/10245555

40925442/?type=3&theater 

** ** ** 

                                                           
حد التفجيرات في بغداد والذي راح أالفضائية عن  دجلةقناة لتقرير عبارة عن ن نشر مقطع فيديو المنشور تضمّ . 1

 .األبرياءضحيته الكثير من العراقيين 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1024555540925442/
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1024555540925442
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1024555540925442
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1024555540925442
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1024555540925442
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1024555540925442/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1024555540925442/?type=3&theater
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 Ahmed Alhasan 2016 يونيو  12/احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 : جعفر حفظك هللا وسدد خطاك ملا يرضيه األستاذ

  .تكونوا ومن يلوذ بكم بخير وعافية أنأسأل هللا 

  .جميع املؤمنين واملؤمنات في القطيف وفي كل بالد الحرمين املباركة إلىسالمي 

  أنأسأل هللا 
 
  يحفظكم وينصركم نصرا

 
 .هو وليي وهو يتولى الصالحين عزيزا

 :كتب جعفر الشبيب

  لك يا صاحب العصِر والزمان)
 حب 

ُ
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ُ
 .. ق
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1026204787427184
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َساِوئا
َ
 .َوُدكَّ امل

ا   َوعْ  َوَما –َوَوْعد 
ُ

ت
ْ
ف

َ
ل
ْ
خ

َ
هُ أ

ُ
ْعت

َ
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ا  َوْرد 

ا
َ
اِطئ

َ
 .... َوش

 هـ  1437رمضان  7 -م  2016يونيو  12األحد / 

 .(جعفر الشبيب

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 يونيو  13/احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

   ثورة #  العراق #

 .يترك غنمه نهبة للذئاب الراعي الطالح

 ؟ وكم لوجه هللانهم لم يرب  أن لقد قدموكم للمذابح فهل عرفتم ال 

 ؟ فهل وعيتم هذه الحقيقة ،بالنسبة لهم: أنتم حطب وجاهتهم ورفاههم

 :شهورة باسم قبلة يهوذا الخائنالصورة املرفقة م

 وهي ملزارع رب  
 
  ى عجال

 
 أحتى  صغيرا

 
وباعه في النهاية ليعذب ويقتل بصورة  صبح ثورا

وحشية ال إنسانية في حلبة مصارعة الثيران، وفي خضم هستريا الدم التي تسيطر على عقول 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1026697784044551/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1026697784044551
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?source=feed_text&story_id=1026697784044551
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1026697784044551
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1026697784044551


 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   260

 أنعدة وبدل يه فتقدم باتجاهه لطلب املساالحاضرين شاهد الثور املثخن بالجراح مرب  

 .يعود الثور املسكين ملصيره املؤلم أنيساعده كانت هذه القبلة من املربي الخائن قبل 

 

 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 يونيو 17/ احمد الحسن:  
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َ
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َ
 .(1) "أل

** ** ** 

 

                                                           
من كالم أمير المؤمنين )صلوات هللا عليه( في خطبة له لما عزم الناس على بيعة عثمان، انظر: نهج البالغة:  .1
 ، تحقيق: صبحي الصالح.102ص

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1028700943844235
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Ahmed Alhasan 2016 يونيو  22/احمد الحسن:  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملين

  األئمةل محمد آى هللا على محمد و وصل
 
 واملهديين وسلم تسليما

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 
 (صلوات هللا عليه)هناك من صعب عليه فهم استشهادي بقول أمير املؤمنين  يبدو أن

 
َّ

ْن ِفيَها َجْور  ِإال
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ُ
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َ
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َ
ُرِفه وِزْبِرِجه( مع  ذ

ْ
ُخ
نه واضح، فهو بيان لسبب أِمْن ز

وتدخلي كما هو واضح من كل كالمي  ،العامة وبالخصوص ظلم الناس األمور تدخلي في 

 
 
 .كثر من هذاأالسلمي واملطالبة بالحقوق ال  هر منصب على التظا السابق ومنذ سنة تقريبا

 
 
  نحن نعلم أن

 
 واأليتامعن حياة الفقراء والجياع  الذين يعيشون حياتهم الخاصة بعيدا

الذين تيتم  األيتامالف آالكالم، ولكننا باحتكاك دائم مع ربما ال يفهمون وال يهتمون لهذا 

والفقراء الذين  األيتامال هؤالء غلبهم بسبب الفشل الحكومي في إدارة البالد ونرى حأ

 
 
 الفآونحن وإن كنا نكفل  ،بسط متطلبات الحياةأعن توفير  يعجزون أحيانا

 
منهم فإننا نعجز  ا

 فالتنا أو مبلغ مالي بسيط يسد شيالف آخرين هم بحاجة لكآعن كفالة 
 
من متطلبات  ئا

  .حياتهم اليومية
 
هم ونعجز عن باحتكاك مع مرض ى نتمكن من مساعدة بعض نحن أيضا

بت عليهم مساعدة كثير منهم ونراهم يتأملون ويموتون دونما اهتمام من حكومة فاشلة صع  

 .حتى العالج الطبي

كثير من الناس في  هالكالم كثير أيها األحبة، ولكننا باختصار نرى األلم الذي يعاني

ئنا تسمح لنا ولهذا فنحن مجبرون على الكالم فال ديننا وال أخالقنا وال مباد ،العراق

 .عنا ونشجع على التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق ولهذا فنحن شج   ،بالسكوت

** ** ** 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1032020676845595
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Ahmed Alhasan 2016 يونيو  24/احمد الحسن:  
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َ
ـــــــــــــــْع ف

َ
واض

َ
ت
َ
 ف

ضــــــاها
َ
لي ِبنــــــاِر غ

َ
ْصــــــط

َ
َحشــــــا ت

ْ
ُح َعقيــــــق َوال

ْ
ُموُع َســــــف ــــــُه َوالــــــد 

َ
ــــــْل ل

ُ
 ق

ــــــــــداه
َ
ْيء ن

َ
ــــــــــلَّ شــــــــــ 

ُ
تــــــــــي َعــــــــــمَّ ك

َّ
ــــــــــُد هللِا ال  َي

َ
ــــــــــت

ْ
ن
َ
ِ ا

بــــــــــي 
َّ
ِ الن

 اَيــــــــــاْبَن َعــــــــــم 

ْوحاهـــــــــــــــا
َ
تـــــــــــــــي ا

َّ
ـــــــــــــــُه ال

ُ
ـــــــــــــــَك آيات

ُ
َوصـــــــــــــــا ف

َ
ـــــــــــــــِديُم َوا

َ
ق

ْ
ـــــــــــــــُه ال

ُ
ن
ْ
ْرآ

ُ
 ق

َ
ــــــــــــــت

ْ
ن
َ
 ا

نـــــــــــــاهى
َ
ت
َ
ــــــــــــُل االْعـــــــــــــداِد ال ت

ْ
ى ِهـــــــــــــَي ِمث

 
ـــــــــــــت

َ
ــــــــــــَك هللُا فـــــــــــــي َمــــــــــــآِثَر ش صَّ

َ
 خ

ـــــــــذاها
َ
َمرَّ فيهــــــــا ق

َ
 َواْســــــــت

ْ
ـــــــــِذَيت

َ
ْرعــــــــى ق

َ
ْيـــــــــِر َرْوِضــــــــَك ت

َ
 ِبغ

 
 َعْينــــــــا

َ
ْيــــــــت

َ
 ل
 

 

 : 2016  يونيو 27   /تعليق

بو أشتر ألطائي
 
 تهدمت وهللا أركان ألهدى :ألشيخ أ

ل محمد بقية هللا 
آ
سم عشيرتي أرفع ألتعازي ألى موالنا ألمستحفظ من أ

 
سمي وبا

 
با

ل محمد ألسيد ليه ألسالمألحجة أبن ألحسن )ع
آ
( وألى وصيه ورسوله بالحق يماني أ

رض( وألى جميع ألمؤمنين وألمؤمنات بذكرى أحمد أ
 
لحسن )مكن هللا له في أال

مير ألمؤمنين أإلمام علي بن أبي طالب )عليه ألسالم( عظم هللا أجوركم 
 
إستشهاد أ

 .وأحسن لكم ولنا ألعزأء

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1033503053364024/?type=3
https://www.facebook.com/ailahmd.alansare.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ailahmd.alansare.9?fref=ufi&rc=p
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له سبحانه وتعالى بحرمة صاحب ألذكرى )ع
 
( أن يجعلنا من خلص ليه ألسالمنسا

 (.عليهم ألسالم)تحت رأية وليه وأبن أوليائه شيعته وأن ينتصر بنا لدينه 
مين شيخ عشيرة ألالوند ألطائية

 
 .ألشيخ حكمت أ

Ahmed Alhasan حياك هللا  .أعمالكموتقبل هللا  أجوركمعظم هللا  ن:احمد الحس

أهلها  إلىيعيد تلعفر  أنأسأل هللا  .يرتكم الطيبةشيخ حكمت وحيا هللا كل فرد من عش

 
 
 .ه ويعيدهم لها معززين مكرمينالطيبين بفضله ومن

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 يونيو  30/احمد الحسن:  

 :الدكتور حيدر العبادي على صفحته الشخصية التالي كتب

:Haider Al-Abadi  
أالولوية أالن لتحرير ألموصل وتحقيق أالستقرأر ألسياسي وأالقتصادي وتحسين 

 .ألطاقة ألكهربائية وباالخص في ألبصرة، وال أصر على ألتعديل ألوزأري 

 : أقول 

 
 
  قبل سنة تقريبا

 
وفي لقاء مع مدير قناة  عندما ابتدأت التظاهرات ومن البصرة تحديدا

 :ه لي قلتسؤال وج   أول املنقذ الفضائية وفي 

 ....( 
 
من هذا الحكم وكانوا  أنا أنصح الشعب العراقي أن يشخص أن من كانوا جزءا

 
 
 على هذا الفشل والنهب املمنهج وتبديد الثروات ولم يحر  شهودا

 
طيلة الفترة  كوا ساكنا

  .التغيير أو  اإلصالحالسابقة فهم غير أمناء وال يمكنهم 

 
 
من الذين كانوا يتقاسمون حتى مناصب املدراء العامين ووكالء  أحبتي كيف ترجون خيرا

الوزارات لهدف واحد وهو الحصول على االمتيازات التي توفرها هذه املناصب، وهم يعلمون 

 
 
 ي وضعوه ال يفهم شيأن الوزير الذ جيدا

 
بوزارته ومع هذا يتمون األمر بتعيين وكالء وزارة  ئا

وتعقد العقود  األموالغير كفوئين ومدراء عامين كذلك ثم في النهاية تحصل سرقات وتبدد 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1036829669698029
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عشر سنة مضت،  اثنيواملشاريع الفاشلة والتي تولد ميتة، وهذا األمر استمروا عليه طوال 

 ؟ ر سنة أخرى عشاثني فهل تريدون تجربة 

 
 
  اثني، تجربة تريدون تجربتها أيضا

 
مع نفس الوجوه التي تسببت  عشر سنة أخرى أيضا

 ؟! بعنائكم طيلة السنوات السابقة

 !؟ أرجو أن يجيب األحبة املتظاهرون على هذا السؤال

أما أن تكونوا خرجتم للثورة وإحداث تغيير حقيقي في واقعكم أو أنكم سترضون بأن  فـ()

 ! (أخرى ا فريسة خداع هؤالء ومكرهم مرة تكونو 

ن الوزير والوكالء واملدراء خاضعون للمحاصصة الحزبية وبالتالي هم إ :حبةأل أيها ا

 
 
  ليسوا كفاءات وكثير منهم غير مؤهلين ال علميا

 
أغلبهم يعملون لصالح  أنأضف  ،وال مهنيا

السياس ي  أو العرقي  أو لديني وليس لصالح املواطن العراقي بغض النظر عن انتمائه ا أحزابهم

  .فالنتيجة التي وصل لها العراق من فشل شبه عام نتيجة طبيعية لهذه املقدمات

 :قل تقدير حكومة كفاءات مستقلين تقوم بمهمتين أساسيتينأفكان املطلوب على 

األولى: هي تشخيص أسباب الفشل بدقة عالية وفق معايير علمية وعملية ومعالجة 

 وضع العراق عم
 
 .والفساد املستشري بالخصوص وما

بوا بهذا الفشل طيلة الفترة السابقة وعلى األقل محاسبة الثاني: محاكمة من تسب  

الدماء العراقية في  بإراقةومحاكمة من تسببوا باحتالل جزء كبير من أرض العراق وتسببوا 

 .وغيرها (1) املوصل وسبايكر

قه أنه وبنفس الصفر ويريد منا أن نصد  نقطة  إلىاليوم الدكتور حيدر العبادي رجع 

النتائج التي عشناها ونعيشها سيحقق االستقرار السياس ي  إلىاملقدمات التي أدت 

 .واالقتصادي.... الخ

                                                           
 على داعش اإلرهابي تنظيم سيطرة بعد ،أثناء حكومة المالكي الثانية م2014حزيران  12 حدثت في سبايكر مجزرة .1

 القصور إلى وقادوهم من طالب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية (2000) ا يزيد علىمأسروا  حيث تكريت مدينة
 .بقتلهم وقاموا تكريت في الرئاسية
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 .العاقل ينتظر نتائج مختلفة من نفس املقدمات أن أتصور ال 

 
 
  أنا عموما

 
تبت في هذه في اللقاء املذكور وكذا فيما ك توقعت منهم هذا قبل سنة تقريبا

 .الصفحة طيلة الفترة السابقة

 :أقوله اليوم هو التالي أن أريدما 

 
 
 .واملوصل ليستا طوق نجاة وال حتى قشة فالفلوجة، نظركم قصير املدى جدا

  : 2016 يونيو 30  /تعليق

 سيدي يماني أل محمد كألسالم علي ي:صفاء ألخزعل
مين للشعب ألعرأقي ألذي طال ماعانا من فساد وظلم 

 
كنت وماتزأل خير ناصحا وأ

وأضطهاد ألحكام ألذين مرو به ليصل إلى مرحلة اليحسد عليها ولو عملنه مقارنه بين 
يرأن 

 
خرى ولتكن دول ألجوأر على سبيل ألمثال كا

 
وضع ألبالد وباقي ألبلدأن أال

لو جدنا ألفرق شاسع على جميع ألمستويات أالقتصادية وألخدمية وألكويت وغيرها 
صبح 

 
عتقد أ

 
ن يشخص ألخلل ويعالج وألخلل أ

 
منية وغيرها ألك ثير إذن يجب أ

 
وأال

ما 
 
ال فالسكوت اليجدي نفعا .. أ

 
وأضحا عند ألعرأقيين فالبد من ألتوجه الصالحه وأ

منية على أرهابي دأعش ألوهابي 
 
باإلنجازأت فهو محاولة ربط أنتصارأت ألقوأت أال

يائسة لتستر على ألفشل ألحكومي فالك ثير أليوم نجده يجير هذه أالنتصارأت 
حزأب ألمتنفذه بالمقابل نجد من قاتل ألدوأعش 

 
لصالحه وخصوصا ألحكومة وأال

ن تعطى إليه
 
 ..وضحى بدمه بعيد عن ألحقوق ألبسيطة ألتي من ألمفروض أ

ل هللا أن يوفقكم سيدي ويجعلنا
 
لكم ألدعاء أسا

 
 .معكم وفي خدمتكم ونسا

Ahmed Alhasan حياك هللا وال ،السالم ورحمة هللا وبركاته وعليكم ن:احمد الحس 

 .كئتنساني من دعا

 :2016  يونيو  30/ تعليق

Sajjad Karim،،،،ألسالم عليكم ياموالي ورحمة هللا وبركاته : 
بّشرك نجحت من ألسادس ألعلمي بمعدل 

 
 96.71موالي أ

 .وهذأ كله بفضل هللا وببرك تكم أل محمد )عليهم ألسالم(

https://www.facebook.com/kalihaebar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/sajjad.karim.35574?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sajjad.karim.35574?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته حياك هللا ومبروك   ن:احمد الحس

 .كئتنساني من دعا ودنياك وال آخرتكيوفقك ملا فيه خير  أنأسأل هللا  ،نجاحك حبيبي

  : 2016  يونيو  30 /تعليق

Muthana Al-taee :ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته حياكم هللا سيدنا ألطاهر. 

Ahmed Alhasan حياكم هللا وجزاك  ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ن:احمد الحس

 
 
  (1)يضع الشخص اسمه  أن هذا موقع اجتماعي فالصحيح عتقدأ ،هللا خيرا

 
صورته  وأيضا

 .كئتنساني من دعا ال ،إن أمكنه ذلك

 : 2016  يونيو  30 /تعليق

Najeeb Al-Meahy : ل
 
هل ألبيت وسا

 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سادتي أ

ن يفتح لكم فتحا 
 
ما حكومة ألعبادي وحتى هللا أ

 
مركم ... أ

 
قريبا ويسهل لكم أ

ي إصالح فهذه ألجيفه ألتي 
 
ي خير وال أ

 
ألحكومات ألمقبله مهما كانت ال نرجو منها أ

تي من يطرد ألكالب عن هذه 
 
و يا

 
تكالبو عليها لن يتركوها إال وهي عظام رميم أ

 .ألجيفه ويعيد لها ألحياة

Ahmed Alhasan حياك هللا وجزاك  ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ن:احمد الحس

 .كئتنساني من دعا ال ،هللا خير جزاك املحسنين

 : 2016  يونيو  30/ تعليق

 ،ألحمد هلل ألذي َمنَّ علينا بك ي:منسا عباس ألربيع
ستنفذنا بك،

 
 ألحمد هلل ألذي أ

 ألحمد هلل ألذي هدأنا بك،
 له.

آ
هال

 
 ألحمد هلل ألذي يستحق ألحمد كما هو أ

                                                           
بعد نصيحة السيد أحمد هذا الحقيقي لى اسمه إره ن يغيّ أ" يستخدم اسماً مستعاراً قبل Muthana Al-taeeكان " .1

 .له الحسن

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/hassan.almuthana?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hassan.almuthana?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/najeeb.barryiq?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/najeeb.barryiq?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008994330681&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan وجزاكم هللا خير  ،يكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم عل ن:احمد الحس

 .كمئتنسوني من دعا ال ،جزاء املحسنين

 : 2016  يونيو  30 /تعليق

Khalid Hussenألسالم عليك سيدي ورزقنا هللا شفاعتك يوم ألورود :. 

Ahmed Alhasan :وأسأل هللا لكم  ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته احمد الحسن

 .التوفيق ملا يحب ويرض ى

 : 2016  يونيو   30 /تعليق

 : ألسالم عليكم/ موالي يماني أل محمد )ص(.سن ألعقيليح

Ahmed Alhasan :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته حياك هللا وسالمي   احمد الحسن

 .همئروني في دعايذك أنأرجو  ،الوالد والوالدة الطيبين إلى

 : 2016 يوليو 1 / قتعلي

Ahmed Alhasan :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته احمد الحسن 

 حد املؤمنين أن يضع أسمه الصحيح أباألمس  نصحت
 
صورته الشخصية إن  وأيضا

في صفحات التواصل  خرينال أمكنه ذلك وهي فقط نصيحة للتواصل الصحيح مع 

الصحيح  باسمكتسلم عليه  أنفعندما تأتي للسالم على شخص ما فاملفروض  ،االجتماعي

 إو  أنتعلى األقل حتى يعرف من 
 
  ن كان ممكنا

 
 ، تضع صورتك أيضا

 
 أن إشكالال  لكن أيضا

 
 
 خر،آأي سبب منطقي  أو  يعمل شخص ما صفحة باسم رمزي لغرض النقاش العقائدي مثال

 وأ
 
  أن إشكالال  يضا

 
 أنالنساء فربما من غير املناسب  يضع الشخص صورة رمزية وخصوصا

 ، ر من األحيانيتضع املرأة صورتها في كث
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 أمالجميع محترمون ومرحب بهم هنا سواء كتبوا بأسماء صحيحة  أنوأحب التنبيه 

  .صور رمزية أمبأسماء مستعارة وسواء وضعوا صورهم 

 
 
 .حياكم هللا جميعا

 : 2016  يوليو 1  /عليقت

وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته نعم موالي كما تفضلت..  ألشاعر ميثم ألطفيلي:
شكال 

 
ن تضع صورتها وهي محتشمه أم هناك أ

 
ة أ

 
وسؤألي موالي هل يصح للمرأ

 ..دمت لنا ياربشرعي.

Ahmed Alhasan  :بحد  فاألمر شرعي  إشكاليوجد  ال ،حياك هللا حبيبي احمد الحسن

 .ذاته مباح

 : 2016  يوليو 1 /تعليق

وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاتة سيدنا سيدنا عماد حسين عبدهللا ألسويعدي: 
تحت أمرك بدون صورة مع صورة ألرقاب فدوة لكم أن شاء هللا من ألصابرين بعد 

 .بس بصرأحة خادمك ما أحب ألصور 

Ahmed Alhasan تحب الصور مو مهم الصورة  ذا ماإ حياك هللا حبيبي ن: احمد الحس

 .شاء هللا إنونتشرف بعشيرتكم الطيبة  ،لكن ضع اسمك وليس فقط لقب

 : 2016  يوليو 1 /تعليق

Hussain Almoali عليكم سيدنا ألحبيب. جمعة مباركة ونسال هللا ألفرج : ألسالم
بتعليقك رأينا أخوتنا وفرحت ألقلوب بالتعرف أليهم .. ..  ألقريب ألعاجل يا هللا

 .نسال هللا أن يجمعنا وأياك بالقريب ألعاجل أن شاء هللا

Ahmed Alhasan أنأسأل هللا  ،عليكم السالم وحياك هللا حبيبي ن: احمد الحس 

 .والدنيا الخرةيرزقكم خير 
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 : 2016  يوليو 1 /تعليق

Ahmed Alhasan كل  إلىوسالمي  ،حياك هللا حبيبي ( 1) صدرا علی پور  :احمد الحسن

يرزقكم خير  أنكم وأسأل هللا ئتنسوني من دعا ال ،املؤمنين في طهران وفي كل ايران العزيزة

  أوفر والدنيا ويجعلكم من  الخرة
 
عنده من كل خير ينزله ومن كل شر يدفعه في  عبيده نصيبا

  أبوابيفتح لكم  أنوأسأل هللا  ،شهر الكريم وفي هذا العامهذا ال
 
 رحمته وينصركم نصرا

 
 
 .هو وليي وهو يتولى الصالحين عزيزا

 :  2016يوليو  1/ تعليق

Hamid Jasimك ألدعاء موالي : ألسالم عليك يانور عيني أروأحنا لك ألفدأ نسال
 .بحق أمك فاطمه ألزهرأء عليها وعليكم أفضل ألصالة وألسالم

Ahmed Alhasan ن أوأسأل هللا  حياك هللا حبيبي ،وعليكم السالم ن:احمد الحس

  وفر عبيدهأيجعلك من 
 
ومن كل شر يدفعه في هذا الشهر  عنده من كل خير ينزله نصيبا

 .الكريم

 : 2016  يوليو 1 /تعليق

ه يا زينب
آ
 سيدي جمعه مباركه عليكم :أ

موالي أبنت أختي عمرها عشر سنوأت وألصيام عليها وأجب وهي ساكنه بامريكا 
عيفه وليس لديها ألطاقه ألكافيه لتقاوم ال تستطيع ونهار عندهم طويل وهي جدأ ض

حتى ألكالم نقلت لي أختي أنها جدأ متعبه وهي في وقت نموها هل تتم ألصيام ع 
 .علما أن أبوها ال يقبل بان تفطر وأمها ترى حالها

Ahmed Alhasan سناحمد الح:  
 
 أنا أ ،ن شاء هللاإيضر  الصيام ال عموما

 
لدي بنت  يضا

  ،تسع سنوات وبنيتها الجسدية ليست قوية وصامت الحمد هلل عمرها
 
ن أذا تيقنتم إ وعموما

 .خرآوتقض ي في وقت  فطارالصيام يضرها يجوز لها اإل 

                                                           
 في التعليقات في الصفحة الرسميًة.حالياً غير موجود  تعليقه. 1
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 : 2016  يوليو  2/ تعليق

 علیکم ورحمه هللا وبرکاتهألسالم  :ألیاس ألناصري 
موالی أالخوه فی ألشرق طالبين دعائكم ويردون يعرفون هل في أيرأن يجوز أعالن 

 عن أالسما ونشر صورهم في ألصفحات ألفيس
 .خادم لكم

Ahmed Alhasan وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ن:احمد الحس 

يران وكل الدول التي تحكمها حكومات دكتاتورية ويخاف املؤمن على نفسه بالنسبة إل 

 
 
 .من ظلمهم فله الخيار في ترك نشر االسم والصورة أيضا

الصورة فقلت ملن يمكنه نشر  أماوما نصحت به هو وضع االسم )االسم الصحيح( 

السم وليس يكون أي حرج يعني املطلوب االسم واللقب الصحيح واملهم ا أنالصورة دون 

 أالصورة فالصورة 
 
 ،يعني الصورة إضافة مر ثانوي لهذا قلت ملن يمكنه وضع صورته أيضا

 .ني الحظت بعض املؤمنين يكتب باسم رمزي وينشر صورتهألغريب ولكن ا

 : 2016  يوليو 2 /تعليق

 ألسالم عليكم ي:صدأم ألزأمل
قتحامات ألبرلمان ومجلس ألوزرأء وهل ُكنُتم 

 
هل تؤيدون تظاهرأت ألتيار ألصدري وأ

 .دأعمين ومشاركين لها مثالً 

خيحسين مطر: 
 
حمد أالمام-ألكريم أ

 
 من حق كونها ألمضاهرأت يؤيد ألحسن أ

ن ألشعب حقوق
 
حزأب ال

 
حمد أإلمام لكون ذلك و حقوقه سلبت ألسياسية أال

 
 أ

  ألحسن
 
سباب وليس ولكم رحيم بأ

 
خرى  ال

 
ن وبإمكانك أ

 
  أ

 
 في أإلمام ك تبه ما تقرأ

مور  تدخله سبب فيه بين سابق وقت
 
ما ألسياسية باال

 
نصار مشاركة ناحية من أ

 
 أال

نصار وجه ألحسن أحمد أإلمام فإن ألتضاهرأت في
 
ن أال

 
 ألمشاركة منهم يريد من با

ن فعليهم ألتضاهرأت في
 
نصار وليس بحقوقهم مطالبين كعرأقيين يشاركو أ

 
 كا

 .أليمانية للدعوة
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خي مطر حسين :ألزأملي صدأم
 
 للشعب مشروع حق هي ألمضاهرأت فعالً  ألعزيز أ

يناها ألسابقة بالمضاهرأت لكن بحقوقه للمطالبة ألعرأقي
 
 جهة تقودها مسيسه رأ

 أبى أم شاء معهم سينخرط يشارك ومن معينة
والً  هذأ
 
 زعيمهم على تحفضي رغم أ
 بالعرأق ألمحيطة وألدول دأعش بسبب. مناسب غير ألمظاهرأت توقيت انك/ ثانياً 
 ألحكومة يهدد حزب قائد وال بالمتظاهرين يهدد برلماني بحياتي أسمع لم/ ثالثاً 

نما ألمتظاهرين ويشارك ألفساد من جزء وهو بالمتظاهرين
 
 من ألمعصوم هو وكا

 ألزلل
عرف فال
 
 ألشفافية عن بعيدأً  ألصدري  ألتيار مع بالتحديد وتوجهاتكم رؤيتكم هي ما أ

 .وألدبلوماسية

Ahmed Alhasan وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ن:احمد الحس 

 إنولكن  ،شاء هللا إنالعزيز حسين مطر حفظه هللا على جوابه القيم والكافي  شكر أ

من السيد صدام  ةي سأضيف هذه النقاط كجواب على األسئلة األربعة املوجهسمحتم ل

 .الزاملي حفظه هللا

 
 
 أما ،: نحن نؤيد التظاهرات واالعتصامات وهذا صرحت به منذ مدة طويلةأوال

 .تفق على كل جزئياتهاأترتبة فليس بالضرورة التفاصيل امل

 
 
لنقل مقادة  أو ن جهة سياسية معينة كون املظاهرات مسيسة بمعنى أنها مقادة م: ثانيا

تباعه يمثلون العدد أتيار الصدري بالخصوص باعتبار أن من السيد مقتدى الصدر وال

لسنا جهة  أنناولكن يجب أن تعرف  ،األكبر من املتظاهرين فهذا أكيد ملحوظ بالنسبة لنا

قط هو رفع حزب يشارك في االنتخابات وما يهمنا ف أو سياسية وليس لدينا تكتل سياس ي 

ن كان هناك من يستغل وجودنا إوال نهتم  ،كثرأظلم والحيف عن الشعب العراقي ال بعض ال

 
 
مر يخصه هو وال يخصنا نحن وغاية ما يهمنا أالفئوية فهذا  أو لغرض اإلفادة الشخصية  مثال

ياسية على األقل محرجة للطبقة الس أو هو رفع مطالب يمكن أن تكون مقبولة من الجميع 

 .رفع الظلم والحيف عن الشعب العراقي إلىخذ بها أملة ويمكن أن تؤدي لو الظا

 
 
ُد األمان في العراق سواء كان بسبب هذا الفصيل الوهابي السلفي : ثالثا

ْ
ق

َ
ذاك هو  أو ف

وجودهم مانع من التظاهر  إنأمر نعيشه قبل داعش ولن ينتهي بنهاية داعش وبالتالي لو قلنا 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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أن هؤالء الذين يخرج  :أضف ،ناسب للتظاهر واملطالبة بالحقوق فلن يكون هناك أي وقت م

 
 
م مساحات شاسعة من العراق لداعش و لم الشعب العراقي للتظاهر ضدهم هم من سل

 .ولألسف لليوم لم يحاسبوا ويحاكموا على هذه الجريمة ،بدماء العراقيين إال ترجع اليوم 

 
 
في العملية السياسية وتعاملنا مع  ات واللسنا جهة سياسية وال نشارك في االنتخاب :رابعا

وبالنسبة للتيار الصدري كجهة سياسية ال تربطنا بهم  ،املواقف وليس األشخاص والجهات

 .أي عالقات خاصة

  : 2016  يوليو 2 /تعليق

Ammar Alansar :ن ألرحيم ألحمد هلل رب ألعالمين أللهم صل علی بسم هللا ألرحم
هل بيت 

 
ئمة وألمهديين وسلم تسليمًا ك ثيرأ ألسالم عليكم يا أ

 
ل محمد أال

آ
محمد وأ

ألنبوة ومعدن ألعلم وموضع ألرسالة ألسالم عليك يا وصيَّ ألحجة بن ألحسن يا أحمد 
بي ألحنون ألغيور 

 
نت أ

 
فدأك نفسي ألحسن، يا من هو كل حياتي وأملي ونجاتي، أ

سمائك ألحسنی أن 
 
وروحي وأروأح ألعالمين لترأب مقدمك ألفدأء. أللهم أقسمك با

ل محمد )ص( ألسالمة وألعافية وتحفظهما من جميع 
آ
تلبس ألقائمان ألعادالن من أ

بتی يا أحمد ألحسن 
 
مرأض، أللهم وأسائلك أن ترضی قلبهما مني يا هللا. يا أ

 
ألباليا وأال

لك أن تغفر لي عند هللا ألمهدي أعتذر من أزعا
 
جي وأطالة كالمي في رسالتي لك، أسا

خطئته. وأدعوأ لي أن هللا يجنبني من حب ألدنيا 
 
و خطاٍء أ

 
و جرٍم أ

 
من كل ذنٍب أ

شهر متردد من 
 
بي فصارلي فترة وعدة أ

 
وطلب ك ثرة ألمال وزينة حياة ألدنيا. موالي يا أ

رأقب أن أحصل وأدرس في  أستمرأر في ألتحصيل ألمدرسة وألجامعة، أني شديدأً 
حوزه ألعلمية ألمهدوية ألمباركة، وفي ألحال علی باب ألجامعه في فرع ألعلوم 
ي رغبة لتحصيل في هذأ ألفرع وألداليل ك ثيره. وأنا 

 
ألتجربي في أيرأن. وما لي أ

خوة 
 
كانسان وله حقه أن يصمم لمستقبله، وفي هذأ أستشارت مع ك ثير من أال

صل علی ألنتيجة ألمطلوبه لتسلي بالي وأملي. فاستخرت هللا ألمؤمنين. لكنی لم أح
وتفائلت بكاتب هللا علی ألتحصيل في ألحوزة ألمهدوية ألمباركة، فكانت ألجوأب 
نهما ليسوأ 

 
مر، ال

 
ألخيرة أن أفعل دلك ولم تنهي. ولكن بسبب وألدينژ خشت هذأ أال

بدعائكم لهدأيتهم، يؤمنوأ مؤمنين بهذه ألدعوة ألحقة وألمباركة. فارجوأ وأتمنا أن 
ناء، وأن أفدي 

 
بهذأ ألدعوة وسبيل ألنجاة. يا أبتاه أرجوك ألدعاء لي للخالص من أال

نفسي في سبيلك يا موالي، فانا مؤمن بك منذ أك ثر من سنة ولكن هنا في مدينة 
ألتي أنا فيها لم يكونوأ ألمؤمنين أك ثر أسابع أليدين وهذأ قصور مني جدأ. يا أبي 

https://www.facebook.com/ammar.alansar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ammar.alansar?fref=ufi&rc=p
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م أسال هللا أن ال تكون رسالتي لك مزعجة ومؤذية لخاطرك ألطيب، يا أفضل ألرحي
من أنفاسي وأولی به، أقسمك به علي أالكبر ولد ألحسين )عليهما ألسالم( أن ترد 
علی رسالتي بصورة وأضحًا وكاماًل، موالي عدة مرأت ك تبت لك في هذه ألصفحة ولم 

باس أن ترد علی وتجوأبني ... وألحمد ألمطبورتين عمك ألع ترد علي، فاقسمك بك فين
هلل علی كل حال وألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وال حول وال قوة أال باهلل ألعلي 

ئمة وألمهديين وسلم تسليمًا ك ثيرأ
 
ل محمد أال

آ
 . ألعظيم أللهم صل علی محمد وأ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته  ن:احمد الحس 

استمر  ملا يحب ويرض ى سبحانه هو وليي وهو يتولى الصالحين، أموركييسر  أنوأسأل هللا 

 .يريد هو سبحانه وتعالى ييسر هللا لك ما أن إلىفيها  بدراستك وجد  

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 يوليو  3 /احمد الحسن: 

  األحزابفي املنشور السابق خاطبت 
 
 الذين يظنون  الحاكمة في العراق وخصوصا

 
 أن

 :طوق نجاة لهم بالتالي تحرير الفلوجة

( 
 
 (.واملوصل ليستا طوق نجاة وال حتى قشة فالفلوجة نظركم قصير املدى جدا

 األمنالحاكمة في توفير  األحزابديو يبين غضب الشعب العراقي بسبب فشل يالف

 .عام 13للعراقيين طيلة 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/10382172

26225940/?type=3&theater 

 : 2016 يوليو 3/ تعليق

البد أن يعي ألشعب أن ألحل ليس في هذه ألحكومة ألفاسدة وألفاسد  :حسن ألجبر
  .. اليقدم أالصالح أبدأ
 .جزأك هللا خير سيد

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1038217226225940/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1038217226225940/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1038217226225940/?type=3&theater
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004795954618&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004795954618&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan احمد الحسن:  
 
 على ما الشيخ حسن الجبر حياك هللا وجزاكم هللا خيرا

 .رحم الراحمينأوالدنيا وهو  الخرةيرزقكم خير  أنأسأل هللا  ،فعلتم وتفعلون لنصرة الحق

 : 2016 يوليو 3  /تعليق

حمد  :محمد ألشرقاوي
 
ألحسن وصلى هللا على صلى هللا عليك يا سيدنا وموالنا يا أ

سال هللا لكم ألفتح ألمبين وعاجل ألتمكين. 
 
بائك أالقدسين وأبنائك ألمقدسين. أ

آ
أ

بي 
 
بي وسيدي أدع هللا لى أن يجعلنى خير جنودكم ألمستشهدين بين يديكم. يا أ

 
يا أ

لتك فان دعوتكم 
 
أن لي ذنوب قد سوددت وجهى وحجبت دعاىئ فال تنس ما سا

نكم من ألمت
 
نا فمن ألظالمينمستجابة ال

 
 .قين ألذين يقبل هللا منهم أما أ

Ahmed Alhasan يدخلك في أسأل هللا  ،السالم عليكم وحياك هللا حبيبي :احمد الحسن

محمد  لآيخرجك من كل شر أخرج منه محمد و  نأل محمد و آكل خير أدخل فيه محمد و 

 (.صلى هللا عليه وآله)

  : 2016 يوليو 3 /تعليق

ألسالم عليكم و رحمة هللا وبركاته .. سيدنا هناك من يقول  :عارف ألحلي ألخفاجي
 وملكه وتنصيبه وفي نفس كيف أن ألسيد أحمد ألحسن يدعوأ ألى حاكمية هللا

ألوقت يطرح معالجات أو رؤية سياسية لحل مشاكل ألعرأق ترتكز على ألوأقع 
ألسياسي ألعرأقي ألحالي ألمبني على أساس ألديمقرأطية ألتي تعتبرونها بديل 
قصى أمالكم ولكم مني خالص ألدعاء 

 
شيطاني لحاكمية هللا؟ أسئل هللا أن يبلغكم أ

 .وألحب

Ahmed Alhasan وحياكم هللا  ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته  :احمد الحسن

 أمالقد بينت عقيدتنا في الحاكمية بوضوح تام ال لبس فيه ملن يبحث عن الحق  .حبيبي

نه فعل املضطر للمطالبة بحقوق أعامة فقد بينت سببه بوضوح وبينت التدخل في األمور ال

ْسِلَمنَّ  :لوات هللا عليه(ص)املؤمنين  أمير الحد األدنى منها واستشهدت بقول  أو الناس 
ُ
ه أل

َّ
)والل

 
َ
ْسِلِمين

ُ ْ
ُموُر امل

ُ
 أ

ْ
ْضِله، ، َما َسِلَمت

َ
ِلَك وف

َ
ْجِر ذ

َ
 أل

 
ِتَماسا

ْ
، ال

 
ة اصَّ

َ
يَّ خ

َ
 َعل

َّ
ْن ِفيَها َجْور  ِإال

ُ
ْم َيك

َ
ول

ْه 
ُ
ُرِفه وِزْبِرِجهوز

ْ
ُخ
ُموه ِمْن ز

ُ
ْست

َ
اف

َ
ن
َ
 ِفيَما ت

 
 (،دا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000481444414&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000481444414&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010678210202&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010678210202&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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ولكنهم  أنت تعلم أني قد نصحت لهم وبينت الطريق :الشيخ عارف الحلي حفظك هللا

  وأتشمتأجلس  أنفهل ترى ، ما هم فيه إلىخر ووصلوا آاختاروا السير في اتجاه 
 
 ؟ بهم مثال

 .عدة بكل ما يمكنني فعلهولهذا أحاول املسا أخالقنافليست هذه  ،أكيد ال

وفي املطالبة بالحقوق وتقديم املقترحات أهداف كثيرة غير كونها محاولة لرفع بعض 

 األحزابالظلم والحيف عن الشعب العراقي ومنها فضح فساد الطريق الذي تسير عليه 

حراجهم وبيان تمسكهم بمصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة على حساب إالحاكمة و 

 .عب العراقي املظلوممصلحة الش

 : 2016 يوليو 3 / تعليق

حياك هللا موالي أحسنت ألنشر أسال هللا أن تكون في عافيه من  :أباذر ألتميمي
 .كم ورحمة هللا وبركاتههللا سبحانه وأسال هللا ألتمكين لكم أل محمد وألسالم علي

Ahmed Alhasan وجزاك هللا خير جزاء املحسنين ،حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 3 /تعليق

Sarmed Alyamani:  أالحدأث وأالفاق تشهد أن ألفلوجة وألموصل ليستا طوق
نجاة وال حتى قشة .. فسوف تستمر أالنفجارأت وقتل ألشعب وسحله في حال 

 .فال فرق أبدأ .. أحتالل ألفلوجة أو تحريرها

Ahmed Alhasan تحرير الفلوجة ليس طوق  أنقصده أما  ،حياك هللا :احمد الحسن

 أنهم اعتبروها طوق نجاة لهم و الحاكمة أل لألحزابنجاة 
 
لرض ى الشعب  نها ستكون سببا

 .العراقي عنهم

 : 2016 يوليو 3/ تعليق

 .موالي محصن باالقوة أال باهلل ربنا ينصرك :رؤيا أحمد

Ahmed Alhasan احمد الحسن:  
 
 .جزاكم هللا خيرا

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009231411721&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009231411721&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/sarmed.a.Alrubaiey?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sarmed.a.Alrubaiey?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009096972948&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009096972948&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 3 /تعليق

sara Al-Ameri  : حب أبشرك بتخرجي من ألسادس علمي
 
سيدنا ألعزيز .. أ

ل محمد 
آ
وأالنتهاء من أالمتحانات بتفوق وهلل ألحمد .. وهذأ بفضل هللا وفضلكم أ

)عليهم ألسالم( أسال هللا أن يكون هذأ ألشيء ألذي ال يستحق أن يقال عنه قليل 
 دعاء يا أبا ألعباس في أمر أقلقنيوأسالكم أل سببًا في فرحك

أرجوأ أن تدعوأ لي أن يقبلوني بالحامعة ألتي أرغب بها .. ألقبول بالجامعات صعب 
قليال هنا ، وأن لم يقبلوني ال سمح هللا ساضطر ألى أنتظار سنة كاملة وال أدري أذأ 
ى كان بامكاني أن أدرس في ألعاصمة خالل هذه ألسنة لكن عموما لو ممكن سيبق

أالمر صعب كون ألعاصمة تبعد ساعة ونصف عنا وال يوجد سوى هذه ألجامعتين 
 للصيدلة ...

 وأعذرني على ألتقصير سيدنا ألكريم وألحمد هلل على كل حال
 .حفظك هللا ومكن لك ونصرك نصرًأ عزيزًأ وثبتنا معك

Ahmed Alhasan وأسأل هللا  ،شاء هللا إنحياِك هللا ومبروك نجاحِك  :احمد الحسن

 .فيه خير وصالح آخرتِك ودنياِك  ييسر لِك ما أن

 : 2016 يوليو 3 /تعليق

ل حماد
آ
 م ورحمة هللا وبركاتهألسالم عليك :ألشيخ حسين أ

نتم بالخير وألبركة
 
  بارك هللا لكم شهر رمضان ألمبارك وبلغكم هللا ألعام ألقادم وأ

ن تردوأ على سالمي
 
مل باهلل أ

 
 .وكلي أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، كاتهوعليكم السالم ورحمة هللا وبر  :احمد الحسن ،

 
 
يدخلك  أنأسأل هللا ، ك الطيبئشيخ الفاضل حسين آل حماد على دعاال وجزاكم هللا خيرا

 أل محمد و آفي كل خير أدخل فيه محمد و 
 
عنده من كل خير  ن يجعلك من أوفر عبيده نصيبا

 .ينزله في هذا العام هو وليي وهو يتولى الصالحين

 : 2016 يوليو 3 /تعليق

 ألسالم عليكم سيدنا :علي ألقالف

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004348962810&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007630515442&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007630515442&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/ahl.albait.100?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahl.albait.100?fref=ufi&rc=p
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ن يحفظ ألعالم ألقادر ألصادق ألحكيم ألمطلق 
 
قلت في ك تاب ألوصية: )فال بد أ

نه عاصم من ألضالل لمن تمسك به  -سبحانه ألنص 
 
من أدعاء  -ألذي وصفه با

 صاحبه ويتحقق ألغرض منه(ألمبطلين له حتى يدعيه 
ألسؤأل/ فاذأ أدعاه صاحبه وتحقق ألغرض منه فهل يستطيع غيره أدعاءه )ألنص 

 ألتشخيصي( بعد ذلك؟! .. أي هل أن أدعاء ألوصية يكون باالسبقية؟!

Ahmed Alhasan السالم ورحمة هللا وبركاته حياكم هللا حبيبي وعليكم : احمد الحسن .

شاء هللا توضيح  إنالذي سينشر في نهاية هذا الشهر الكريم  "اإلسالمعقائد "في كتاب 

 .وتفصيل، اطلع عليه وفقك هللا وسدد خطاك

 : 2016 يوليو 3 /تعليق

نيس كوتيا
 
هذه أالوضاع تبكينا. نحن  ... ألسالم عليكم و رحمة هللا وبركاته سيدنا: أ

هل في أستطاعتنا أمر أو مسؤولية خاصة نقوم بها كي يحسن  ... سكان بريطانيا
 .حال أخوتنا في ألعرأق؟ تحت أمركم أن شاءهللا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته : احمد الحسن

كم في هذه األيام ئال تنسوني من دعا، جميع املؤمنين في بريطانيا إلىانيس كوتيا وسالمي 

 .املباركة وجزاكم هللا خير جزاء املحسنين

** ** ** 

Ahmed Alhasan  2016 يوليو  3/ احمد الحسن: 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

في ساحة يخرج بتظاهرة سلمية  أن أطيافهمن الشعب العراقي املظلوم بكل  أتمنى

التحرير في بغداد يوم الجمعة القادم لرفع الظلم والحيف الذي يطال الشعب ككل والباقي 

 .(1) على هللا

                                                           
التي أودت بحياة الكثير من حد التفجيرات االجرامية أة عراقية تتحدث عقب تضمن نشر مقطع فيديو المرأالمنشور . 1

 .المبارك تزامناً مع عيد الفطر بغداد -الكرادة األبرياء في 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/nothing.to.declare?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nothing.to.declare?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1038476646199998/
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/10384766

46199998/?type=3&theater 

 : 2016 يوليو 4 /تعليق

Ahmed Alhasan داخل املدن هي مهمة الشرطة والجيش وهي  األمن ن:احمد الحس

 أبناءوا الحيادية في التعامل مع شعب العراقي طاملا تحر  أمنية محترمة من قبل ال جهات

داخل  األمنمهمة  ميليتم تس أننقبل  وال ،الشعب العراقي بغض النظر عن الدين والعرق 

 .املدن للفصائل املسلحة التابعة للجهات السياسية

 : 2016 يوليو 3 /تعليق

  ي:جوأد طاهر ألغرأبي ألحسين
 مت                                                                                         ى مت                                                                                          ى
 مت        ى ألميع        اد ي        ا موع        ود مت        ى رأياتن        ا تظه        ر
 فه       ل م       ن س       امع ص        وتي ويبل       غ عن       ي أالوق        ر
 مللن           ا ألظل           م وألب           اغي وأنف           اس لن           ا تقه           ر
 وف        ي أل        نفس جرأح        ات يثي        ر ش        جوها أالحق        ر
ش        هى م       ن ألعنب        ر

 
 في       ا لبي        َك ي       ا ك ف ن          ا وي       ا أ

 ت وص    وتي ف    ي ألَفض    ا زمج    رفروح    ي للف     دأ ُص    نع
 دعون     ا ألن     اس للح     ق أل     ى أألمه     دي أل     ى أالطه     ر
ك ب         ر

 
 فق وم        وأ ي        احماة أل دي        ن ق ول وه        ا ه        و أال

 ه ويّ ت ن              ا ي م ان   ي   ّ                 ة ح س ي ن ي             ّ ون ل ل م ح ش              ر
 

Ahmed Alhasan حياك هللا السيد الجليل جواد طاهر الغرابي  ن:الحس احمد

  أوفر يحفظك ويجعلك من  أنأسأل هللا  ،الحسيني
 
سالمي لكم ولكل من  ،عنده عبيده نصيبا

 .يلوذ بكم وللسيد الجليل الوالد حفظه هللا

 : 2016 يوليو 3 /تعليق

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1038476646199998/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1038476646199998/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/yaseen.alhusaini.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 وعليكم ألصالة وألبركات وألرضوأن وألخيرأت وألرحمات ي:ألشيخ أبوحيدر ألناصر 
لوأت هللا ص)بن ألحسن ألمهدي  وألسالم ألتام ألدأئم ألكامل عليكم أل محمد

ألمظلوم ورحمة هللا وبركاته مكنكم هللا وأتاكم مالم يؤت أحدأمن ألعالمين  عليه(
 .قبلكم والبعدكم

Ahmed Alhasan ال ،حيدر الناصري الطيب أبو حياك هللا حبيبي شيخ  ن:احمد الحس 

 .كئتنساني من دعا

 : 2016 يوليو 3 /تعليق

ن نلتقي بك ونرى حجتك فإن  ي:ماجد ألمعال
 
نحن مجموعة من طلبة ألنجف نريد أ

حمد ألحسن صاحب ألدعوة أعطنا جوأب 
 
منا بك أذأ كنت أ

 
كانت بدليل وحجة أ

 .وشكرأ

Ahmed Alhasan محمد بن الحسن العسكري يكون  اإلمام ،حياك هللا ن:احمد الحس

 مر منشور للعموم أوهذا  ،شاء هللا إنجدي 
 
  أيضا

 
هذه  أسئلتك ،شاء هللا إن ومجاب سابقا

 
 
جزاك  ،يمكنني البقاء أكثر من هذا فال سأبتعد ،يجيبها املؤمنون هنا أنويمكن  مجابة سابقا

 .أخرى هللا خير جزاء املحسنين وحياك هللا مرة 

 : 2016 يوليو 3/ تعليق

عيني أحمد ألحسن ألمضاهرأت هسه مو وك تها خل نخلص من دأعش  غ:غيث ألصائ
وهللا كريم وحق ألحسين أكو مخطط صهيوني يريد يسوي حرب بيناتنه أحنه 

ن دأعش على وشك أالنتهاء وتوقع
 
هذأ ألمخطط رأح يتنفذ بالقريب  ألشيعه ال

ألعاجل على يدك أنت وأمثالك كافي متخافون من هللا ألدنيا خلصانه شرأح 
 .توأجهون

Ahmed Alhasan شاء هللا  إناملظاهرات سلمية  ،حياك هللا حبيبي ن:احمد الحس

 .لقتالهم "سرايا القائم"عش فقد شكلنا وبالنسبة لدا

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011688177315&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011666792321&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/ghaith.alsaady.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 3/ تعليق

Hussain Alhabeb :ماكو فائدة إال رب ألعالمين يحلها 

Ahmed Alhasan ونعم باهلل لكن نحن في دار امتحان  ،حياك هللا حبيبي ن:احمد الحس

 َما َسَعى﴿ والبد من السعي فيها
َّ

نَساِن ِإال ِ
ْ

ْيَس ِلل
َّ
ن ل

َ
 ُيَرى   َوأ

َ
نَّ َسْعَيُه َسْوف

َ
مَّ ُيْجَزاُه   َوأ

ُ
ث

ى
َ
ْوف

َ ْ
َجَزاء األ

ْ
 .[41 - 39النجم: ] ﴾ال

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016و يولي  5ن/ احمد الحس: 

ة القادمة للتظاهر في ساحة التحرير في بغداد العراقيين بكل أطيافهم يوم الجمع حضور 

 .عام 13الحاكمة منذ  األحزابويريقها قبل كل ش يء فساد  أراقهاوفاء للدماء التي 

  فسادكم_يقتلنا #

 

** ** ** 

https://www.facebook.com/hussain.alhabeb?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hussain.alhabeb?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%85_%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=1039540316093631
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%85_%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=1039540316093631


 281 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

Ahmed Alhasan  2016 يوليو  6/ احمد الحسن: 

  بغداد_ساحة_التحرير_الجمعة #

وأن توقد الشموع في تظاهرة  (1)وا في الكرادة نتمنى أن ترفع صور شهداء العراق الذين سقط

يوم الجمعة ملواساة األهالي املفجوعين ولفضح فساد حكومات األحزاب التي قتلتنا وتقتلنا 

 .كل يوم

  فسادكم_يقتلنا #

 

  : 2016 يوليو 6 /تعليق

Ahmed Alhasan  أنتم بخير وأتمنى أكل عام و  :الحسناحمد 
 
 ن يكتب هللا لكم جميعا

 .حبةكم أيها األ ئتنسوني من دعا خرة والدنيا، العمالكم وخير ال أقبول 

 

                                                           
 ، متاح على:2003من بين التفجيرات األكثر دموية منذ غزو العراق عام  2016تموز  3اعتبر تفجير الكرادة في  .1

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/ 2016/07/160705 _iraq_death_toll_rises 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1039788496068813/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9?source=feed_text&story_id=1039788496068813
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9?source=feed_text&story_id=1039788496068813
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%85_%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=1039788496068813
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%85_%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=1039788496068813
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 6 /تعليق

ل محمد )سالم هللا علیک یا سیدنا وموال ي:عباس فتح
آ
 (صنا قائم أ

نحن لسنا نعیش فی ألعرأق، بل بعیدون عن أالرض ألمقدس ومحرومون محظورون 
 .من ألرحلة ألی ألعرأق لقرأر محاکم ألحکومة علینا

 .یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزأ عظیما
ن فی أرض ألشرق 

آ
مرکم مهما کان. و لکن أال

 
نحن أن شاء هللا منقادون مطیعون ال

مرکم بالنسبة لیوم ألجمعة هل علینا أن
 
 ؟نعمل شیائ وفقا ال

جعلنا هللا من ألعاملین و ألمقاتلین و ألمستشهدین بین یدیک سیدنا جزأک هللا 
 .ألف خیر

Ahmed Alhasan هللا حبيبي حياك وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ن:احمد الحس ،

ي السلفي االجرامي يران شر الدين الوهابإن يجنب بلدنا العزيز أجزاكم هللا خيرا وأسأل هللا 

التظاهر في . مير املؤمنين علي في كل مكان من شرور الوهابية السلفيةأن يحفظ شيعة أو 

 .بغداد فقط للعراقيين

 : 2016 يوليو 6 /تعليق

 .أللهم أمين موالي :علي محمد

Ahmed Alhasan تنسوني من  وال ،يران العزيزةإنتم بخير في أكل عام و  :احمد الحسن

 .كمئدعا

 : 2016 يوليو 6 /تعليق

سبحان هللا أنا وحيدر عبد ألوأحد قبل قليل كنا نتحدث عن مبادرة  :حمزة ألسرأي
ألى أهالي ألشهدأء وأنت ك تبت أن ترفعوأ صورهم لموأساتهم هذه ألرحمه وألبعض 

نفسه قائدأ لهم وهللا نعتذر لك  لم يكلف نفسه بتعزية أهالي ألضحايا وهو يعتبر
سيد الن أهلنا وعشائرنا وأبناء جلدتنا ضلموك وحاربوك نخجل وهللا عندما ننضر 
ألى أنفسنا أننا من ألعرأق ألذي طالما ظلم أل محمد ولن يقر لنا قرأر حتى تسال 

 .دمائنا في نصرتك لتبيض وجوهنا عند ألنبي وأل بيته أالطهار صلوأت ربي عليهم

https://www.facebook.com/abbas.fathiieh?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010336420401&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010336420401&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/aalmualyhamza?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/aalmualyhamza?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan نت أوكل عام و  ،حياك هللا حبيبي الشيخ حمزة السراي :احمد الحسن

 .كمئتنسوني من دعا ومن يلوذ بك بخير وعافية وسالمي لكل من بجواركم، ال

 : 2016 يوليو 6/ تعليق

 ألسالم عليك سيدي ورحمة هللا وبركاته: ألحقوقي علي ألعكريش
وكل عام وأنت بالف ألف خير سائلين ألمولى ألعلي ألقدير ألتمكين لكم سيدي 
 وعدال كماملئت ظلما وجورأ وثبتنا هللا لواليتك سيدي ألمقرين 

 
ليملئ هللا بكم قسطا

وألمنطوين تحت رأيتك أروأحنا لترأب مقدمك ألفدأء وسيعلم ألذين بحاكميتك 
ي منقلب ينقلبون وألعاقبة للمتقين

 
ل محمد أ

 
لك ألدعاء سدي ... ظلموأ أ

 
 .... نسا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، اتهوعليكم السالم ورحمة هللا وبرك :احمد الحسن ،

ن يوفقك لكل خير ويجنبك كل شر هو وليي وهو أفية وأسأل هللا نت بخير وعاأوكل عام و 

 .يتولى الصالحين

 : 2016 يوليو 6 /تعليق

م ورحمة هللا وبركاته أسعد هللا أياكم أل : ألسالم عليكأحمد رمضان ألمنصوري 
محمد بحلول عيد ألفطر ألمبارك سيدنه أسئل هللا أن يجعله عيد خير عليكم أل 

 .محمد وعلى ألعرأقيين أن يخلصنا بكم من ألفاسدين

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، م السالم ورحمة هللا وبركاتهوعليك :احمد الحسن ،

تنساني من  خرة والدنيا ، الن يحفظك ويرزقك خير ال أأسأل هللا  ،لف خيرأنت بأوكل عام و 

 .كئدعا

 : 2016 يوليو 6 /تعليق

حمد
 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته يا أهل بيت ألنبوة وألرحمة ومعدن  :أبتسام أ

 ألعلم وموضع ألرسالة
 عيد مبارك لكم وألدنا والهل بيتكم ألطيبين ألطاهرين

 هللا يعيده عليكم بالخير كله
 .أمين رب ألعالمين

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/krori.aliraqi.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/krori.aliraqi.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007476463226&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007476463226&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001246245992&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001246245992&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan حياكم هللا ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

ن يرزقكم خير أالكريمة بخير وعافية وأسأل هللا نتم والعائلة أكل عام و ، الدكتورة ابتسام

 .خرة والدنياال 

 : 2016 يوليو 6/ تعليق

ألسالم عليكم موالي ورحمة هللا وبركاته ..هل ألحضور للمظاهرأت : مصطفى ألعقيلي
مكن هللا لك موالي في  وبالتالي يجب على ألمؤمنين ألتوأجد ؟؟.. فيه نصرة للحق 

 .أالرض

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 ، نتم بخيرأكل عام و 
 
 ؟ و العبثأدعو للباطل أني أيظن  وهل من يصدق بي حقا

 : 2016 يوليو 6/ تعليق

 :أبو طيبه
 سؤأل# 

 ألى ألسيد أحمد ألحسن
 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :أوال
 هل ألتقويم ألهجري صحيح أم يشوبه بعض أالشكال :ثانيا

جري يشوبه أالشكال وذلك من خالل متابعتي لبعض ألموأقع يقال أن ألتقويم أله
 وذلك الن من وضع ألتقويم ألهجري هو عمر أبن ألخطاب

 .أجبنا وفقك هللا لكل خير

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

و اليهودي نفسه أي هو تقويم قمري أصل هو التقويم العبراني ي باأل القمري العرب التقويم

 .نس ي وليس قمري فقط كما يعمل به ال شم

** ** ** 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Mustafa.alogaili.10313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Mustafa.alogaili.10313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008704478416&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008704478416&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2016 يوليو  6/احمد الحسن: 

 :لى الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراقإ رسالة

 (1)من شباب الكرادة املفجوعين نكم قمتم باعتقال مجموعة أهذا الفديو يوضح 

 .ضرار لسياراتكمى سيارات موكبكم وتسببوا ببعض األ نهم تهجموا علهم والسبب ألئعزاأب

 أ انرجو 
 
سماعيل صالح مستعد إأحمد  ن تكونوا قد أفرجتم عنهم أو أنني شخصيا

 ،فراج الفوري عنهمتسبب بها هؤالء الشباب مقابل اإل  للتعويض املالي عن أي أضرار 

لتحمل أي تعويض تقدرونه مقابل و مع الحكومة العراقية أومستعد لتوقيع عقد معكم 

سن الحمامي في مكتبي في بة عني السيد حويوقع العقد نيا ،ضرار التي لحقت بموكبكماأل 

 .شرفالنجف األ 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/10399847

29382523/?type=3&theater 

 : 2016 يوليو 7 /تعليق

Ahmed Alhasan أسئلة كثيرة حول مشاركة النساء في تظاهرة  وردت :احمد الحسن

غد الجمعة في ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بالحقوق وفضح فساد حكومات  يوم

 .زاب ومواساة العوائل املفجوعة بشهداء العراق في الكرادةاألح

ن خرجت عمتنا أء الخروج في التظاهرات ولكن بعد والجواب هو: ال أطلب من النسا

على رؤوس االشهاد لم يعد  موي الظالمللمطالبة بالحقوق ولفضح الحكم األ زينب بنت علي 

 .منع املرأة من ممارسة هذا الدور أن أبوسعي 

 

                                                           
ية كثر دمولتفجيرات األعتبر من بين ا، والذي ي2016في تموز عام حصل في الكرادة رهابي الذي التفجر اإلثر إ .1

 برياء.رواح العراقيين األأالتي حصدت 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1039984729382523/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1039984729382523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1039984729382523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 7 /تعليق

 ألسالم علی حسين زماننا :أرشد ألخالدي
 ألسالم علی قائم ألحق أحمد ألحسن

 لبيك
 لبيك

 لبيك يا حبيبي
ألصحي أرجوك موالي قلبي يعتصر ألما لعدم مشارك تي بهذه ألمظاهرة وذلك لوضعي 

 .أدعيلي يا موالي

Ahmed Alhasan حبيبيوعليكم السالم حياك هللا ارشد الخالدي :احمد الحسن  ،

 .والحمد هلل على سالمتك وأسأل هللا لك الشفاء العاجل بفضله ومنه سبحانه

 : 2016 يوليو 7 /تعليق

 سيدي وموالي يماني أل محمد ماذأ على أالنصار أذأ حدث :حسين أحمد ألحسيني
مثل ماحدث سابقا من دخول للغبرأء وغيرها وماهي توصياتك لهم سددك هللا 

 .بنصره

Ahmed Alhasan  املظاهرة سلمية :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

Farhan Azmi :نصارك ضعيف. كل عام وأنت بخير
 
ن أ

آ
 سالم هللا عليك يا سيدي. أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

ن أل هللا نتم بخير وأسأأوكل عام و  ،بين في ماليزيا حفظكم هللالى كل املؤمنين الطيإوسالمي 

 .خرة والدنيا هو وليي وهو يتولى الصالحينيرزقكم خير ال 

** ** ** 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003518935417&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003518935417&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003518935417&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003518935417&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000790599009&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000790599009&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/farhanazm?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/farhanazm?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan  2016 يوليو 8/ احمد الحسن:  

  الجمعة في ساحة اليوم
 
مظاهرة ضد فساد حكومات األحزاب  التحرير في بغداد عصرا

 .التي دمرت العراق

 .وال تقصر بحق بلدك العراق، خرج في هذه التظاهرةأ

 .ال تقصر بحق دماء العراقيين التي سفكت وتسفك كل يوم بسبب هؤالء الفاسدين

 .هائي مواساة العوائل املفجوعة بأعزاال تقصر ف

وال تخص جهة معينة وال تنظمها جهة معينة وال تقودها جهة  املظاهرات ليست مسيسة

 .معينة

 

 : 2016 يوليو 9 /تعليق

Ahmed Alhasan ة باملظاهراتالشعارات الدينية والفئوية مضر   :احمد الحسن.  

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 8 /تعليق

ربي أيوفقك أدلل موالي أنه بعثت أبني النني مريض ال  :سيد عبدهللا ألغالبي
 .أستطيع ألحركه أدعولي وياك

Ahmed Alhasan  ن شاء هللاإمشافى ،  حبيبي سيد عبد هللاحياك هللا :احمد الحسن ،

 .كل والحركةالجسم في قلة األ صحة

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

نصاري 
 
 ألسالم عليكم :ضياء شاكر ألموسوي أال

 كلي أمل با هللا أنكم ستردون على سالمي موالي
 ني عن تقصيري حبيبي مواليحبيبي عذر 

 أسئلك ألدعاء لي بتوفيق للعمل حبيبي
 وأسئلك ألدعاء ألى أهلي ب ألهدأيه يا أل محمد

 .سيدي حبيبي أفرحني يا نور عيوني

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، ركاتهوعليكم السالم ورحمة هللا وب :احمد الحسن ،

 .خرتك ودنياكآن يوفقك ملا فيه خير أوأسأل هللا 

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

بقوة هللا سيدي سنخرج أن شاء هللا نحن أالن في ألكرأده قريبا من  :ماجد ألزيدي
لكم ألدع ساحة

 
 .اءألحريه نسا

Ahmed Alhasan احمد الحسن:  
 
 .حياك هللا حبيبي ماجد الزيدي جزاكم هللا خيرا

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

. هللا ينصركم على ألقوم ألظالمين...  الم عليكم يا أبن ألطيبينألس :أم هاشم أحمد
 .سالما من أرض ألمغرب

https://www.facebook.com/l.a.w.i313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/l.a.w.i313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/deya.moytay?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/deya.moytay?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/abonooh900?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abonooh900?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/ahmadahmad.almahdi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahmadahmad.almahdi?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan حياكم هللا وأسأل  ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .خرة والدنيان يحفظكم ويسددكم لخير ال أهللا 

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

Alaa Qahtan :لبيك يا أبن ألطيبون. 
 ؟هل يوجد فرج قريب

 .أرجو ألدعاء ألى صديقي محمد عيدأن بالهدأية ألى ألطريق ألحق وألمستقيم

Ahmed Alhasan الفرج من هللا ولكن علته الناس، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن، 

 .خرة والدنياوأن يوفقكم لخير ال  ن يصلح أحوال الجميعأهللا  نسأل

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

بائك وأبنائك ألطيبين ألطاهرين ونحن رهن  :عرفان ألشكري 
 
ألسالم عليك وعلى أ

أشارتك ياسيد ياأحمد ألحسن لبيك ياأحمد لبيك يا قائم أل محمد لبيك يايماني أل 
 .محمد صلوت ربي عليكم أجمعين ونسالك ألدعاء

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 .وجزاكم هللا خير جزاء املحسنين

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

لبيك موالي أحنه بساحة ألتحرير عدعيناك حبيبي دعائك  :يميزياد أبوأحمد ألتم
 .ياروحي

Ahmed Alhasan احمد الحسن:  
 
 .حياك هللا حبيبي وجزاكم هللا خيرا

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

AJ :وهللا ملينا هلسوألف. 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/alaa.qahtan.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/alaa.qahtan.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008474535944&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008474535944&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009170640228&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/alimohamed.malalah?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/alimohamed.malalah?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan ن دماء أذا كنت تتفق معنا ، إحياك هللا حبيبي :احمد الحسن

بركة ونحن نؤدي تسفك بسبب فساد حكومات األحزاب فأنا أقول لك في الحركة  العراقيين

 .ماعلينا والباقي على هللا

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

لدخيلي
 
كرم أ

 
 .بارك هللا بيكم :أ

Ahmed Alhasan ن يبارك بك ولكأوأسأل هللا  ،حياك هللا حبيبي :احمد الحسن 

 .خرة والدنياويوفقك لخير ال 

 : 2016 يوليو 8 /تعليق

Safaa Al Battatألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته حياكم هللا سيدنا : 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 9 /تعليق

 (.ص)دي وموالي ياقائم أل محمد ألسالم عليكم سي :مازن وليم

Ahmed Alhasan  حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 9 /تعليق

عد عيناك يابطل له ضحايا على شط ألفرأت وعلى شط دجله في  :عباس ألندأوي
 .ألكرأده ومن هللا ألمدد دعائك موالي أحمد ألحسن عليكم ألسالم

Ahmed Alhasan خرة وفقك لخير ال ن يأأسأل هللا ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .والدنيا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002215546504&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002215546504&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/safaa.safaa.509511?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/safaa.safaa.509511?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/MazinWilliam13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/MazinWilliam13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/yamany7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yamany7?fref=ufi&rc=p
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 : 2016 يوليو 9 /تعليق

 .التنفع معاهم ألمضاهرأت ندخل عليهم أو أعتصام عام :يوسف ألعكيلي

Ahmed Alhasan  التظاهر خطوة باالتجاه الصحيح ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

عالن للعالم عن عدم رضا الشعب وسخطه من الطبقة السياسية الحاكمة في إبمثابة  وهو 

نه يمثل ضغط أان املدني فأنا أوافقك الرأي في و العصيأصام العام ما االعتأ ،العراق اليوم

م فالعصيان املدني حل  2001منذ عام  (1)كرت هذا في كتبي أكبر بكثير من املظاهرات وقد ذ

 .ناجع إلسقاط الحكومات الظاملة

 : 2016 يوليو 9 /تعليق

 أليظاهر شيسوي :حسين ياسر
 .شنو ألفايدة

Ahmed Alhasan  التظاهر خطوة باالتجاه الصحيح ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

لعراق وهو على األقل يبين عدم رضا الشعب ويؤشر وجود خلل في نظام الحكم وحكومات ا

هناك نتيجة وان شاء هللا ستكون  ،ن ويعلن هذا الخلل لكل العالملى ال إ 2003املتتالية منذ 

 .طيبة ورحمة هللا واسعة

** ** ** 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، بحث أسباب الغيبة.2السيد أحمد الحسن: ج –انظر: كتاب العجل . 1

https://www.facebook.com/yusuf.alakyliy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yusuf.alakyliy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/polat.almdar.3551380?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/polat.almdar.3551380?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p


 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   292

Ahmed Alhasan  2016 يوليو 9 /احمد الحسن: 

 في  املظاهرات
 
مر اختياري، نحن مضطرون لها، فهي أهي  ، والالعراق ليست بطرا

للمطالبة بالحد األدنى من حقوق االنسان وهو حق الحياة، الشعب العراقي يقتل كل يوم 

بناء أهي تتقاسم الثروة ليرتع كثير من بسبب أحزاب فاسدة متسلطة على الحكم في العراق و 

 .ر والجوع واملهانةالقتل والتهجي ةالشعب العراقي في دوام

 أنقله من بحث أدناه كالم أ
 
في كتيب  2004كتبته وطبع ونشر عام  و مقال مختصر جدا

 :"حاكمية هللا"صغير اسمه 

 :الديمقراطية واملال)

 ينفقها على الدعاية والكذب وتزوير الحقائق 
 
ال مكان في الديمقراطية ملن ال يملك أمواال

تظهر سلطة املال في النظام الديمقراطي بشكل غير طبيعي، وشراء املرتزقة واألراذل، وهكذا 

 (.وتبدأ األحزاب والتنظيمات بنهب أموال الفقراء واملساكين بشكل أو بآخر وتبدأ العمالة

 :  2016 يوليو 9 /تعليق

Ahmed Alhasan تكلم مع الشيخ ناظم العقيلي أقبل قليل كنت ي حبتأ :احمد الحسن 

ن وال  ،عةنصار ولألسف لم يحضروا املظاهرة في ساحة التحرير يوم الجمن ثلثي األ إوقال لي 

 أالحظت أكثر من سؤال من 
 
 .فواشخاص تخل

  إن :أقول 
 
ة في كل يوم جمعة وهي مستمر  شاء هللا ال تتخلفوا عن املظاهرات مستقبال

 أحتى يقض ي هللا 
 
بغداد يتظاهر في محافظته  ومن يعجز عن الحضور لساحة التحرير في، مرا

 .بناء الشعب العراقيأن بقية ن هناك متظاهرين مأطاملا 

 : 2016 يوليو 9 /تعليق

Muhammad Fadilذ أبناء هذأ ألبلد قبل أن يحل : كانت رسالة من ألسماء النقا
به ألفساد ويك ثر فيه ألقتل وألخرأب .. ماخنتهم ياموالي وحاشاك كنت لهم خير 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/mallek.alashter.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mallek.alashter.9?fref=ufi&rc=p
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شمعة لتنير ألدرب وتهديهم للصرأط  2004ناصح جعلت بحثك هذأ ألذي طبع 
 ألمستقيم لكن منهم من أستكبر ومنهم من لم يستغني عن ورث أبيه ألصنمي.

طرق معينة غير ألتظاهر ممكن أن نستخدمها  سؤأل ياموالي هل هناك من
للتعجيل بحكومة تكنو قرأط وأيصال ناس ذو ك فاائت لدفة ألحكم ممكن أن 

 تنصحنا بها؟
 عظم هللا أجرك بما حدث في منطقة سيد محمد سبع ألدجيل.

Ahmed Alhasan بحكومة كفاءات مستقلين  املطالبة، حياك هللا حبيبي :حسناحمد ال

 
 
  ،)وزراء ووكالء ومدراء .... الخ( مطلب مرحلي مقبول من الشعب عموما

 
 وبالنسبة لي شخصيا

 إسأتجاوزه 
 
ن شاء هللا هناك إعام على عبثهم بالشعب العراقي و  ن مر أبعد  لى غيره وخصوصا

 طرق كثيرة لتغيير الواقع املرير للشع
 
 ب العراقي فقط املطلوب من الشعب وخصوصا

 .ن يخرجوا ويطالبوا بحقوقهمأتحررين من الصنمية وهم الغالبية املستقلين وامل

 : 2016 يوليو 9 /تعليق

Dr-Firas Alsalemyلتوضيح كالمك  : شكرًأ لك يا سيد أحمد أسماعيل صالح
بصورة يفهمها أبسط شخص يطلع على صفحتك لن من ألوأضح في أالمر يوجد لبس 
في أهدأف ألتي توضحها لديهم ومازلت تتابع ألشارع ألعرأقي بك ثب وبصورة وأبدأر 

 أفكار هي ربما يفهمونها بشكل صحيح ...

Ahmed Alhasan ك ئال تنساني من دعا، حياكم هللا حبيبي دكتور فراس :احمد الحسن

 .(ليه السالمع)تحت قبة االمام الحسين 

 : 2016 يوليو 9 /تعليق

ألك ثير من ألشرفاء ألذين يلبون دعوتك  أن شاء هللا ستجد :حسين صاحب عالوي
عن ال ليجدوأ نجاتهم فك ثير من ألناس عاجزين حتى عن معرفة ما يريدون فض

 .ألترتيب للوصول ألى مطالبهم بسبب ألسياسة ألدينية ألتي عاشوها

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .ن شاء هللاإبجهودكم 
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 : 2016 يوليو 9 /تعليق

ثير ألعقل ألجمعي في  :حسين ألمنصوري 
 
ألغالبية ألعظمى مع أالسف مخدرون بتا

نه من ألبديهيات وألثوأبت  ألمسير
 
ورأء سرأب ألديمقرأطية ، أالمر عندهم أصبح كا

ألتي ال نقاش فيها مع ما وصل أليه ألحال بسبب سلوكهم هذأ ألطريق ومع أالسف 
أنهم لليوم ال يبحثون ولو فكريا ولو من باب ألجدل عن حل أخر .. في أخر طرح لي 

م أعاله من باب ألتساؤل فجاءني للموضوع على صفحة أحد أالصدقاء طرحت ألكال
 ألجوأب أن سؤألي لم يحن أوأنه بعد!

Ahmed Alhasan كئال تنساني من دعا، حياك هللا حبيبي أبو فاطمة :احمد الحسن .

في الواقع الذي يحيط بهم في عالم  الديمقراطية فيها إيجابيات يفهمونها ألنها مطبقة حبيبي

زالوا يحسنون بها  اليوم ورغم كل السلبيات التي تلطم وجوههم في واقعها الذي يعيشونه ال

 
 
سطوري ال يعرفون أما حاكمية هللا فهي كطائر أتلك اإليجابيات،  الظن لعلهم يجنون يوما

 
 
  عنها شيئا

 
  سوى أن عليا

 
 .في الكوفة عمل بها يوما

 : 2016 يوليو 9 تعليق/

 سالم هللا عليكم يا أهل بيت ألنبوة ورحمة هللا :أالعالمي والءألدين ألربيعي
ل هللا أن يغفر لنا بوجودكم ودعائكم يا بن 

 
ل هللا لكم ألتمكين ألعاجل وأسا

 
أسا

 .ألطيبين

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 9 تعليق/

Kasem Kasemل محمد )عليهم ألسالم(  : ألسالم
آ
عليكم سيدي وموالي يماني أ

أجمعين س/ هل في أسقاط ألحكومة ألحالية حكومة ألفساد خطر على ألعرأق من 
يك 

 
ألفوضى وألسلب وألنهب وأحتمال سيطرة دأعش على بعض ألمدن أم ماذأ في رأ

ي ألبسيط ال تجدي نفعًا مع هؤالء ألفاسدين  -ألكريم 
 
النهم الن ألمظاهرأت في رأ

 .وعذرأ على أالطالة -اليخجلون وال يستقيلون أال بالقوة وسحلهم بالشارع 
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Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .هناك سبل ملنع الفوض ى، دكتور 

 : 2016 يوليو 9 تعليق/

Fahmi AL Asadyألسالم عليكم ورحمة هللا : 
 .ليس هناك من أمل أال بكم حبيبي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :لحسناحمد ا ،

 ن شاء هللا األ إ
 
 .كئال تنساني من دعا ،وأنا خادمكم مل بكم جميعا

 : 2016 يوليو 9 تعليق/

ة ألفاسده حتى يتغير ألوأقع ماضون في ألتظاهر وألثورة على ألحكوم :ماجد ألزيدي
 .ألمرير ألذي نعيش فيه

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن ، 
 
ن أوأسأل هللا  جزاكم هللا خيرا

 .نسانبسط حقوق اإلأ نطالب بأكثر من حق الحياة وهو نحن ال . يبارك بكم

 . فسادهم يقتلنا

 ".نتحمل ريحتهم بعد (1) درگمن: "بالعراقي

 : 2016 يوليو 9 تعليق/

 ألسالم عليكم :أوس هاشم ألطائي
ي أمر مهما كان

 
 أي دعوة ال

 يحتاج ألى قائد ثوري عليه أالعتماد
 ث تكون ألثقة ألممنوحة له من قبل ألشعب هي ك فئ لهبحي

ك ثر من مرة يدعون للثورة
 
 ال

                                                           
 در = ال نقدر.گمن. 1
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 خطوأت 10وقادتها يتقدمون خطوة ويتعثرون 
صالح وألمفترض أن نخرج من تلقاء أنفسنا

 
 أنا أجزم أننا لسنا بحاجة دأعي لال

 
 
غلبية ال تخرج أال حين يسمعون ندأء من قادتهم وممثليهم وهنا ألخطا

 
لكن أال

كبرأ
 
 ال

فحين أكون مظلومًا لست بحاجة أحد كي يقول لي أنت مظلوم فخرج دأفع عن 
 ظلمك

 غالبية ألشعب يحتاج ألى توعية من ألدأخل ليتحرر من ألعبودية و ألتبعية
 .يجب أن يكونوأ أحرأرأً 

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :سناحمد الح .

 .خطوة واحدة على الطريق وليست كل ش يء ؛خطوة باالتجاه الصحيح املظاهرات

 : 2016 يوليو 9 تعليق/

ل هللا أن يمكن لكم سيدي و مو :محمد جرأغ
 
الي و يجعلنا من ألعاملين تحت أسا

 .لوأئكم

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي :احمد الحسن ، 
 
ن أوأسأل هللا  جزاكم هللا خيرا

 .كئوال تنساني من دعا ،يبارك بكم

 : 2016 يوليو 10 تعليق/

Ali Al Hasuna تعلمون أن جميع حكام ألعرأق على تعاقب ألسنين أما قتل أو :
 .سحب ب  ألحبال مضاهرأت سلميه متجيب أي نتيجه مع ألطغات

Ahmed Alhasan ملظاهرات خطوة باالتجاه الصحيح ا، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 إو 
 
 .ن شاء هللا يكون خيرا

 : 2016 يوليو 10 /تعليق

Zainab Alshammari :ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته موالي 
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ل
 
ساأ

 
هللا أن تكون بخير و عافية .. لدي سؤأل بخصوص قولك )ألشعارأت ألدينية  أ

ن ألحاضرين بالتظاهرأت بشكل عام ال 
 
وألفئوية مضرة بالمظاهرأت( هل تقصد با

يشخصون فئتهم و دينهم؟ ومن ضمنهم أالنصار؟ هل هذأ يعني أن ال يتم رفع رأية 
 ؟ألبيعة هلل وأشارأت أخرى للدعوة ألمباركة

لك ألدعاءوجزأك
 
 .م هللا خيرأ أبوية وسيدي نسا

Ahmed Alhasan حياك هللا ابنتي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

منهم ومن دد كبير و غالبيتهم أو عأوب هو خروج أبناء الشعب العراقي فاملطل، نعم هو كذلك

نية الخاصة أو الفئوية عراق وبالتالي فمن الخطأ رفع الشعارات الديكل الطوائف واأل 

 الخاصة أل
 
 .للغرض أو املطلوب تحقيقه نها ستنفر املختلفين معها وبهذا ستكون نقضا

 : 2016 يوليو 10 /تعليق

Ali Hasan ألملفت عند حضورنا في ميدأن ألتحرير أنك تشعر أن ألشعب ألعرأقي :
مقسم،، فحتى طريقة وقوف ألمتظاهرين رغم أنهم كلهم مظلومين ترأها وكان 
ألناس جماعات بل ترى عالمات ألريبة ألمتبادلة في وجوه ألجماعتين ألمتجاورتين 

لالسف نجح رجال ألدين ألفاسدون وألساسة  وألتي تهتف بنفس ألهتافات،،
ألمفسدون في تمزيق ألشعب بطريقة كبيرة جدأ،، أسال هللا أن ينصرك ويعينك 

 .سيدي على بناء ما أفسده غيرك

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن ، 
 
خرين وافتح تجاه ال  ي نيتكصف

ذا إها، خرين فأنت غير مسؤول عنما نوايا وسلوك ال . أهذا هو املطلوب منك، قلبك لهم

 .وا هم يتحملون وزر سلوكهم ونواياهمؤ ساأ

 : 2016 يوليو 10 /تعليق

ايماني أل محمد ص. وصبحكم هللا بالخير وأالهل ألسالم عليكم ي :نسمة ألعامري 
 جميعهم.

 ك تبت في تعليق سابق لك:
).... ألمطلوب من ألشعب وخصوصا ألمستقلين وألمتحررين من ألصنمية وهم 

 ألغالبية أن يخرجوأ ويطالبوأ بحقوقهم(.
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لم أفهم كيف ألمستقلين وألمتحررين من ألصنمية هم ألغالبية؟ هل ممكن توضيح 
 لجملة تحديدًأ.لهذه أ

Ahmed Alhasan وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

  2013راجعي نسبة املشاركة في انتخابات مجالس املحافظات في عام 
 
لتعرفي القصد  مثال

يع والتخويف الذي مارسته الجهات السياسية بل فرغم كل الحث والتشج ،من الكالم أعاله

% فقط شاركوا 33والدينية التي وجبت االنتخابات كانت نسبة املشاركة في بغداد هي األقلية 

وكذا في البصرة كانت نسبة املشاركة قليلة. وكذا  ،فلو كانت األغلبية مطيعة لهم لشاركت

 
 
لس النواب األخيرة رغم كل الضغط حتى في انتخابات مج كانت نسبة االعراض كبيرة جدا

 ؟! الذي مارسته الجهات السياسية والدينية وخطباء املنابر فما بالك اليوم

 : 2016 يوليو 10 /تعليق

Sahar Al Ansari : ن ألنساء
 
منحرجين منهن سيدي كسروأ قلبي بقولهم بما معناه أ

نهن  وصعب تنظيمهن والن ألظروف صعبة وو 
 
شجعهن مع أ

 
ن أ

 
... وال يريدوني حتى أ

مور 
 
 .. تحملن ألك ثير ألحر وغيره من أال

ذهب وقلبي يعتصر فما 
 
نا لم أ

 
ن لو عرفن هذأ ألكالم ماذأ سيكون موقفهن؟! أ

آ
أال

 .. بالهن هن.. ال أستطيع إخبارهن بالذي قالوأ لي
عل
 
فعل ال أ

 
 مماذأ أ

ن 
 
نه مثلما ألحسين ع فدى نساءه ع، فيكون جعل ألنساء أ

 
رأه أ

 
سيدي ألذي كنت أ

بسط شيء يتم فعله
 
 .. يحضرن ألمظاهرة أ

علم ما هو ألصحيح
 
 ال أ

 ؟!لماذأ نحن نعتبر عالة وليس عون
ل محمد 

آ
 ليهم ألسالم(ع)ألشكوى هلل ولكم يا أ

نكن ن
 
ساء وتذهب علينا فرص حتى مع ضعفنا وإن حاولنا ألنصرة يتم كسرنا بحجة أ

ل محمد 
آ
 .ليه ألسالم(ع)ألعمر مع قائم أ

Ahmed Alhasan احمد الحسن:  
 
من تستطيع الحضور من النساء  ،حياكم هللا جميعا

 .في الجمعة القادمة فلتحضر للتظاهر
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  : 2016 يوليو 10 /تعليق

ألسالم عليك أيها ألوألد ألقائد .. عساك بخير .. ترددت في ألك تابة من  :عالء ألطفيلي
يت في عالم 

 
عدمها .. لعلمي بك ثرة مشاغلك وهمومك فرج هللا عنك ألكرب .. رأ

ني
 
أرأسلك وأنت تجيب من على ألصفحة .. وبعد ليلة بدأئت  ألحقيقة وألملكوت كا

متفضال بالتعليق على ك تابة عيالك ..أسئل هللا ألذي عرفنا بك .. أن يثبتنا معك .. 
يامن علمه بحالي يغني عن سؤألي..أعتذر الني خالفت وعدي بعدم ألك تابة 

خذه مني .. بعد روحي
 
 .وتحميلك عبء ألقرأءة .. ولكن ألشوق أخذ ما

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 ،ن شاء هللا وسأكون بخدمتكم طيلة هذا الشهرإلكم في شهر شوال  أنا متفرغ

رحم أخرة والدنيا وهو خير ال ته وأن يرزقك ن يفتح لك أبواب رحمأن يفرج عنك و أأسأل هللا 

 .الراحمين

 :2016 يوليو 10 /تعليق

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي لقد نشرت هذأ ألموضوع  :أحمد ألقطرأني
ح بتظاهرة من مكة ألى كربالء في ألفيس أنه أالمام ألحسين ص خرج لطلب أالصال 

خلدها ألتاريخ، فالحسين ص أنار ألطريق لشيعته لرفض ألجبت وألطاغون في كل 
زمان ، أذأ لنتظاهر ضد ألفاسدين ولنعيش مسيرة أالمام ألحسين ص ألخالدة حتى 

 نكون قوال وفعال حسينيون مابقينا.
 .أت هللا عليهفتفضل علينا ببيان وجه من وجوه مسيرة أالمام ألحسين صلو

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

خرج للثورة وأكيد جزء كبير منها هو فضح الباطل وبيان الفساد كما تفعلون اليوم  الحسين

ن للناس فساد نظام سين في طريقه وفي كربالء وكم نصح وكم بي  فكم وعظ وخطب الح

 .الحكم والحاكم

بال ( ليه السالمع)نتم سائرون على نفس طريق الحسين أنتم خرجتم وتخرجون اليوم و أو 

ن شاء هللا وهو طريق طويل ويحتاج صبر ومطاولة وثبات على املبادئ فما نيل إشك وال ريب 

  .املطالب بالتمني

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007041644246&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007041644246&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/ahmed.nmro?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahmed.nmro?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 10 /تعليق

ل محمد )ص( :حسنين ألبارون
آ
ئم أ

 
 سيدي وموالي يا أحمد ألحسن يا قا

خرتي ودنياي وأن 
آ
لك أن تدعو هللا سبحانه وتعالى لي لصالح أ

 
أيها ألرأعي ألصالح أسا

ا فيه من ألذنوب وألتقصير في حقك ألتي ال تفارقني أالببركت يخلصني من ما أن
دعائكم لنا للتوفيق بالعمل وأالخالص فيه ... حفظك هللا ومكن لك ما وعدك 
وتوالك بواليته سبحانه وتعالى ورضى عنك. سيدي كلنا جنود وعماال أوفياء 

 ومطيعين معك بحول هللا وقوته
ق سالمكم ودعائكم ألمبارك ألذي سيغير سيدي أنا أعلم أني لست أهال الستحقا

 حالي ك ثيرأ ...
ولكني أعتقد أن رحمتكم أهال أن تشمل ألعاصين مثلي وتغمرهم بالقوة وألنشاط 

 وتصنع بي مالم تصنعه عشرأت ألسنين من عمري 
تجاه حياة ألنور أالبدية

 
 .دعائك ونصحك لي يعطف حياتي با

Ahmed Alhasan خرة يوفقك لخير ال  أنأسأل هللا ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .والدنيا

 : 2016 يوليو 10 /تعليق

كون سالم عليكم سيدي ج :حسن رمضان ألمنصوري 
 
اي ترد عله أالنصار وأتمنه أ

بو ألكرم وأبن 
 
تمنه ترد عليه وأنته أ

 
من ألي ترد عليهم وتدعيلهم بتوفيق ونصرتك أ

 .أالكرمين

Ahmed Alhasan يبي حياك هللا حب ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .خرة والدنيان يوفقك لخير ال أوأسأل هللا 

 : 2016 يوليو 10 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أبي ألحبيب كنت بالسابق  :علي ناصر أليماني
على هذه ألحكومة ألتي ما أعتلت منصة ألحكم  أستهزأء بكل من يخرج للمظاهرأت

أال عن طريق أالنتخابات ألتي أختار بها ألشعب هذه ألزمرة أما أليوم فانا أعلم علم 
أليقين بان أمر خيلفة هللا بالتظاهر فيه من ألخير ألك ثير للجميع ولكن يا أبي 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006823237706&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006823237706&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006284329137&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006284329137&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011500247132&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011500247132&fref=ufi&rc=p
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أسال هللا ألحبيب هذه ألزمرة لن تنفذ لشعبها أي مطلب بحسب ألظاهر ومع هذأ 
تعالى أن أكون ممن يبذل بين يديكم موالي ألغالي وألنفيس وممن يجود بنفسه وما 
عساه تفي لكم وهللا أرأني أول ألمقصرين بين يديكم أدأمكم هللا بخير وعافية 

 .وعجل لكم بالتمكين وأستخدمنا وثبتنا على طاعتكم وألتسليم لكم أبي ألحبيب

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 
 
  أتفق معك في ذلك فأكيد هم ال يريدون تحقيق أي مطلب مهما كان بسيطا

 
وحتى  ومتواضعا

 2011نا طلبت عام أ ،لو اتفقت عليه كلمة الشعب العراقي لكن الحق ال يترك دون مطالبة

بسط الحقوق أالخروج للمطالبة ب 2015 الخروج مع بقية أبناء الشعب العراقي وطلبت عام

ك إيجابي ولم يدفعهم املسلوبة ولم تحقق حكومات األحزاب أي مطلب ولم تسلك أي سلو 

 للتنازل واال 
 
ء إال خوفهم من الصدريين باعتبارهم كثرة مؤثرة فكما يقال هؤال ستماع قليال

 أم االستمرار بالخروج ليس لتصوري طلب منكأن وال  ،يستحون  يخافون وال
 
و أاألحزاب  ن

 أألحزاب سيحققون املطالب الشعبية حكومة ا
 
بل ليقيني أنكم ستأخذون حقوقكم  بدا

 
 
 أ كشعب عراقي مظلوم عاجال

 
 .واملظاهرات خطوة على هذا الطريق إن شاء هللا م آجال

 : 2016 يوليو 10 تعليق/

 .ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنه أحنه وياك للموت :علي حبيب ألمختار

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ، م السالم ورحمة هللا وبركاتهوعليك :احمد الحسن

 .ما شاء هللا، علي. مشتاق لك

 : 2016 يوليو 10 تعليق/

ألسالم عليكم سيدي عندي مريض وقالو أالطباء ليس له  :أحمد جاسم ألعبساوي
ن وأخاف أن أذهب ألى أالطباء وأالطباء هم ألسبب في مرض أبنتي فاطمه حل ال

 
 
وأخاف أن أتركها وأكون أنا ألسبب والن أنا محتار سيدي رقم درأستي سوف تبدأ
ألسبت ألقادم وال أريد أن أترك درأستي رقم هذه ألظروف ألصعبه وعلى كولت أهلنا 

من ألدرأسة ألمعهد والنه من عالج با ألعرأقي يكول ماريد أن أتيه ألمشيتين النه 
ت رجل أسمه أحمد يقول عالج أبنتك بين 

 
ت أهلي رؤيا تقول رأ

 
بنتي وأمس رأ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006638282854&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006638282854&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007094680487&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007094680487&fref=ufi&rc=p
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ل هللا بحق أمك فاطمه أن يذهب 
 
ألحرمين ماهو ألعالج يا يوسف أل محمد وأسا

 .عنك كل هم وغم وأن يمكن لك با ألغريب ألعاجل أمين يارب ألعالمين

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .ولكن قبل كل ش يء خذها لزيارة االمام الحسين، ال تترك عالجها ومراجعة األطباء املختصين

 : 2016 يوليو 10 /تعليق

 ألسالم عليكم ورحمة هللا :أيهام عدنان
نصاريات ألالتي يعشن مع أهلهن ألمخالفين ومن ألطبيعي ألمخالف 

 
ماحكم أال

نصاري أبتدأء
 
مركم مثل أال

 
 يمنعنا من ألخروج للتظاهر فهو غير ملتزم با

حب أحزنها؟وكيف تنصحني أتصرف مع وألدتي أ
 
 لمخالفة لكنها مسكينة وتحبنا والأ

م ألتي القت ما  وهل وأجب يكون علينا ألتظاهر؟
 
ن التحزن أال

 
جل أ

 
وأن أمتنعنا ال

 القت من مصاعب ألحياة
 وأطلب منكم ألدعاء فقد ضاق صدري وقلت حيلتي والأستطيع تحمل ألمزيد

 .أبنتكم يانور عيني

Ahmed Alhasan حياك هللا ابنتي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

ن يعوض دور املرأة ألنها لها خصوصيتها التي ال ألها دور كبير بل الرجل ال يمكن  كيدأ املرأة

 .أثير الرجل بكثيروتأثير املرأة االجتماعي في بعض األحيان يفوق ت، يملكها الرجل

واملرأة املثقفة والتي لديها قدرة على مخاطبة املجتمع والتأثير فيه أكيد يقع على عاتقها 

 
 
كيد ألظلم ينهش أبناء قومها وحقوقهم و مع رؤيتها ل واجب أخالقي تجاه مجتمعها خصوصا

 .خريات مساندتها ودعمها والخروج معهاعلى األ 

ه ولم كثر من جواب سابق يمكنك االطالع عليأفهناك  لة خروج املرأة للتظاهراتما مسأأ

 .قل أن التظاهر واجب شرعي على املرأةأ

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... :أحمد ألكربالئي

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007900982618&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007900982618&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/ala3rge313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ala3rge313?fref=ufi&rc=p
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 حفظكم هللا من كل سوء سيدنا
هناك من أستصعب مطالبتنا بحكومة تكنوقرأط ونحن أصحاب عقيده ألهيه س/ 

نؤمن بحاكمية تل له .. ماهو ألجوأب أالمثل لمثل هؤالء؟ وفقنا هللا للثبات وألنصره 
لكم ألدعاء

 
 .معكم بحق محمد وأل محمد نسا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

  أقرأ ما
 
فقد بينت ملاذا خرجنا في املظاهرات وملاذا هذه هي مطالبنا املرحلية  كتبته سابقا

ن إتضيع وقتك مع النواصب  ن الأنه استصعب فأرجو إتقول ما من ، أوغايتنا منها .... الخ

 
 
 .كنت مؤمنا

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

ن  :زهرأء ألحسيني
 
بقلوٍب ملئت بيقيٍن سنوأجه حتى ألنمرود قد عاهدنا هللا على أ

صبحنا من دون قيود فجزى هللا ألقائم 
 
ننصر قائمه ألموعود علمنا درس ألحرية أ

نه
 
نصر دأعي هللا **** ال تصبر للصبر حدود قد جيشًا من كل ألبلدأن جنود فا

 
ض وأ

ذأن **** عصر ظهورأ هاقد حان.
 
 كبر صوت أال

Ahmed Alhasan اهد ن يرحم السيد الجليل املجأأسأل هللا ، حياكم هللا :احمد الحسن

 أعبد االمام الحسيني برحمته و 
 
 .هن يرفعه في عليين ويعلي مقامه بفضله ومن

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :حيدر دعيج ألكربالئي
ل هللا أن تكون بخير وعافية

 
سا
 
 سيدي أ

نكم طوأل شهر شؤأل سوف تكون متفرغ لنا، لذأ ك تبت في صفحتك أل
 
شخصية با

شهر عديدة:
 
حتفظ بها من قبل أ

 
سئلة ألتي أ

 
لكم بعض أال

 
سا
 
 أحببت أن أ

ن مليء بالتناقضات ألعلمية وألجغرأفية ووو، ومن  /ألسؤأل
آ
ن ألقرأ

 
يذكر ألملحدين با

ن:
آ
 ضمن أإلشكاالت هو إشكال ألتكوين ألجنيني ألمذكور في ألقرأ

نَ 
ْ
َعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا ﴿َجَعل

ْ
َفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا أل

ْ
ط يٍن * ُثمَّ َخَلْقَنا ألنُّ ي َقَرأٍر َمك  َفًة ف 

ْ
اُه ُنط

ْحمًا﴾ 
َ
َظاَم ل ع 

ْ
َظامًا َفَكَسْوَنا أل ُمْضَغَة ع 

ْ
ية: أل

آ
 [14-13]سورة ألمؤمنون أال

خرى في هذأ ألمعنٰى.
آ
يات أ

آ
 وأ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/mleka.asd?fref=ufi&rc=p
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009086774720&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009086774720&fref=ufi&rc=p
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ن يذكر م
آ
ن ألقرأ

 
رأحل ألتكوين ألجنيني من نطفة إلى علقة إلى إشكالهم يقول با

تي مرحلة كسو ذلك ألعظم لحمًا 
 
مضغة إلى عظام وبعد مرحلة تكوين ألعظم تا

بحاث ألعلمية من أن 
 
ْحمًا(، وهذأ يتعارض تمامًا مع ما تقوله أال

َ
َظاَم ل ع 

ْ
)َفَكَسْوَنا أل

 
 
نه ممكن أن ألعظم وأللحم قد تكونا في نفس ألوقت، وال يعطون مجال للقول با

نها مرحلة متساوية تمامًا في شق ألعظم وأللحم 
 
يكون ذلك بفترة زمنية قليلة؛ ال

ويشبهونها بمرحلة شق ألورقة بنصفين حيث كل جزء منهما يتكون وينشق بنفس 
أللحظة ألتي تنشق بها ألجهة ألثانية، وبالتالي فال يوجد شيء أسمه مرحلة تسبق 

خرة عن مرحل
 
و مرحلة متا

 
 ة من ناحية تكوين ألعظم وأللحم.مرحلة أ

بنكم حيدر دعيج
 
 .أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 .لجواب سؤالك ن حروف العطف تدل على البعدية وهذا كاف  أبالضرورة  ليس

 ألكن 
 
ن اللغة )أي لغة أتصورنا وقناعتنا  نأنتبنى اللغة القانونية بمعنى  نحن ال :يضا

نسانية( خاضعة لقانون التطور وبالتالي فسيكون من الخطأ محاكمة لغة ما في لحظة إ

خرى سابقة أو الحقة أفس الناطقين بها في فترات زمنية زمنية بنصوص لغوية تابعة لن

حصل في وضع  ولألسف هذا هو ما ،اكمة دقيقة وصحيحة مئة باملئةن هذه املحأواعتبار 

 .قواعد للغة العربية املنطوق بها في زمن نزول القرآن

 
 
  وهذا طبعا

 
ربية والحوازت العلمية بالنسبة للجامعات الع مفهوم جديد خصوصا

  ،يتبنون نظرية التطور  نهم الالعربية أل
 
ن إبل الشك و يق مر بما الثبتنا هذا األ أنحن  وعموما

 
 
ن كثيرين وحتى من رجال أطلعت على افقد  ،اه كثيرون حتى ممن يخالفوناشاء هللا سيتبن

 ."لحادوهم اإل"ن صدر كتاب أروا قناعاتهم بنظرية التطور بعد الدين املخالفين قد غي  

 .كئتنساني من دعا ال

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

Ali Bajalan : ألسالم عليكم حبيبي و موالي أحمد ألحسن و ألسالم من أنصار
 .ألسويد

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

خرتكم ودنياكم هو آاملؤمنات في السويد ملا فيه خير ن يوفقك وجميع املؤمنين و أأسأل هللا 

 .كمئتنسوني من دعا ال، وليي وهو يتولى الصالحين

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

بركاته سيدي وموالي أسال هللا أن يمكن ألسالم عليكم ورحمة هللا و :جنان ألشهدأء
لكم بالقريب ألعاجل أبلغكم سالم وألدتي وأخوأتي وعمتي وجميع ألعائله 

 .ويسالونكم ألدعاء

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

تفجير ألكرأدة أالخير في ألعاصمة بغدأد أكيد كان له ألوقع ألمؤلم في  :عباس ألظاهر
مية وهم نفوس ألعرأقيين ولكن ماشاهدناه هو بروز تجار ألدم على ألساحة أالعال

يقرعون أالجرأس للتعبير عن ألمهم وهم يرتدون ثياب ألرهبان وكان ألشعب ألعرأقي 
يتعرض للمرة أالولى ألى هذأ ألدمار وألسحق من دون ألتمييز بين ألطفل وألمرأءة 
وألشيخ ألكبير متناسين شالالت ألدم ألتي نزفها هذأ ألشعب ألمظلوم منذ سقوط 

 ألصنم وسط ألعاصمة بغدأد،
شهيد وضحايا جريمة سبايكر كانت  1500فحصيلة ضحايا جسر أالئمة كانت 

شهيد وأخيرأ وليس أخرأ ألتفجير أالرهابي في  200شهيد وملعب بابل  1700
شهيد وألحبل على ألجرأر ومارأينا هؤالء ألطفيليين قد  500ألكرأدة ألذي حصد 

أالضوأء أالعالمية ساحرة خرجوأ على ألناس بكلمة أستنكار وأحد .. ماأريد قوله أن 
نعم ولكنها سالح ذو حدين فهي في نفس ألوقت ألذي تكشف فيه ألحقيقة تعري 
زيف ألمدعين لها من حيث اليعلمون .. فالى كل ألقسيسين ألمزيفين وألرهبان 
ألمتشدقين ألذين يتاجرون بدماء أالبرياء أتركوأ زيف أالالم وك فك فوأ دموع ألتماسيح 

يبكي والينام في تفجير أحدى ألكنائس في بغدأد وليس مكان  فالذي من حقه أن
تجمع فيه ألمسلمون وذبحوأ بال رحمة هو من جعله هللا رحمة للعالمين وتنتظره 
ألجياع في كل بقاع أالرض وأالرأمل ألثكاال بازوأجهن وأبنائهن وبناتهن وأليتامى 

فهو سيد ألناس في  ألذين ينتظرون أن يمسح على رؤوسهم.. أخلوأ ألطريق أمامه

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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عصره أال أبيه ألحجة بن ألحسن عليهما ألسالم ..خرج وأنصاره ألى ألشارع غير 
مبالين بمن يتربص بهم ألعدأء وقالوأ كلمتهم بوجه ألسرأق وألظالمين نحن نرفع 
أصوأتنا وأصابعنا في وجوهكم )أخلوأ ألساحة أمام أوالد أالنبياء وأالوصياء( 

 ويعصبوأ رؤوس ألجرحى ويمسحوأ على رؤوس أليتامى.ليضمدوأ جرأحات ألناس 

Ahmed Alhasan نسأل ، وجزاكم هللا خير جزاء املحسنين، حياكم هللا :احمد الحسن

 أهللا 
 
  ن يرحمنا جميعا

 
 .بلطفه برحمته ويعاملنا جميعا

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

موالي ساعد هللا قلبك وأنت أعلم بمايحصل ماخاب من  :ألمنشد حسنين ألربيعي
 أليكم 

 
 أليكم وخاب وظل من ترككم وتاه من لم يلجا

 
تمسك بكم وأمن من لجا

هللا وبركاته ألحمد هلل ألذي فتح المثالي من ألمذنبين وألسالم عليك ياحبيبي ورحمة 
ألمقصرين هذأ ألباب فنحدثك وتحدثنا ألحمد هلل على هذه ألنعمه من رب كريم 

 .عطوف

Ahmed Alhasan ياكم هللا حبيبيح، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .كئتنساني من دعا وال، ن يوفقك ملا فيه خير آخرتك ودنياكأأسأل هللا 

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

مان ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ورزقكم هللا أ :منسا عباس ألربيعي
 
من وأال

 
ال

 ومكنكم كما وعدكم
هل ألرحمة 

 
نكم أ

 
طلب منك قسما بقاضي ألحاجات لكن أعلم أ

 
ن أ

 
خجل أ

 
موالي أ

قف ببابك منتظرة 
 
نا أليوم أ

 
وألعفو وألكرم ال تردون سائل يقف عند بابكم وها أ

منن علية 
 
علم أنك كريم من أوالد ألكرأم وألعفو وألكرم سجيتكم فا

 
كرمك وعطفك وأ

بعث بين يدي ربيبدعائك بالثب
 
ل محمد حتى أ

آ
 ات وألنصرة ال

ل  محمد
آ
 .وألسالم وألصالة على محمد وأ

Ahmed Alhasan أسأل ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .الدنياخرة و ن يوفقكم ويرزقكم خير ال أهللا 
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 : 2016 يوليو 11 /تعليق

Suehila Smith : ل
آ
ألسالم عليكم و رحمة هللا وبركاته سيدي و والي يا قائم أ

 )ص(محمد
 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته جميعا

 ديين وسلم تسليما ك ثيرأأللهم صل على محمد وأل محمد أالئمة وألمه
 .أللهم أمين يارب ألعالمين

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن ،

 .ن يوفقكم ويجزيكم خير جزاء املحسنينأوأسأل هللا 

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

 .. م عليكم ياحجة هللا في أرضهالألس :زهاء عدنان ألمحنة
 .. ودليله لعباده

 .. أشهد أنكم بالغتم في ألنصيحة
 .. هنيائ لالنصار بك أبا حنونا ومعلما عليما

 .. كم من ألهلكة ولم يتركنا في ظلمات ألجهل وألعمىألحمدهلل ألذي أنقذنا ب
نتاخر عنك النتقدم عليك فنمرق والنسالك ألدعاء وألدي لنصرتك وتنفيذأوأمرك و

 .. فنهلك
 .. تكلني ألى نفسي ياأبتيال

Ahmed Alhasan أسأل ، حياكم هللا، سالم ورحمة هللا وبركاتهوعليكم ال :احمد الحسن

 أن يوفقني لخدمتكم و أهللا 
 
 .يرضاه ن أعمل صالحا

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

 .أي وهللا :يمانية ألهوى

Ahmed Alhasan حياك هللا وجزاك هللا خير جزاء املحسنين :احمد الحسن. 
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 : 2016 يوليو 11 /تعليق

ملي
 
أ أن ألذنوب سودت وجهي ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته يبدو :أحمد ياأ

 وأنت زعالن منا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 أن يوفقني لخدمتكم و أأسأل هللا 
 
 .يرضاه ن أعمل صالحا

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

لبو حسن
آ
حمد أ

 
 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنا ألكريم :أ

 :مك توب في ك تاب عقائد أالسالم ألتالي
ما ما روي من أن ألرسول قادر على ألقرأءة وألك تابة، فهذأ أيضا ال يعدو كونه )
 
في أ

 ..( طور أثبات ألقدرة وليس ألتطبيق
 وال 

 
خوة بخصوص فيما أذأ كان ألرسول ص أمي ال يقرأ

 
وقد تناقشنا مع بعض أال
 ؟يك تب على صعيد ألقدرة

لكم في ذلك
 
 .. وأقترح بعض أالحبة أن نسا

وأذأ كان يجيد ألقرأءة وألك تابة على صعيد ألقدرة عموما لماذأ كان يستعين بك ّتاب 
 ع ليك تب ألصلح؟للوحي وبعلي 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

لنظر عن صحته أو صالحه من حتج املخالف بهذا املروي فبغض ااهنا هو فيما لو  ما أناقشه

القدرة  ثباتإدل عليه املروي في هذا الباب هو ي ن غاية ما: إة أقول ثبات عقيدعدمه إل

 أينفعهم في نفي جواز  ثبات القدرة الإوليس التطبيق. و 
 
نه في الخارج ثبت جواز أل  ن يكون أميا

 أ
 
يعرف القراءة والكتابة ومن واجهوه  ن الرسول واجههم كأمي الأل  ن يكون خليفة هللا أميا

 لديه القدرة على الكتابة والقراءة ال قيمة له في نفي جواز فهموا هذا )وبهذا فحت
 
ى إثبات أن

  ال –رسول أو خليفة هلل في أرضه  أي –أن يكون الرسول 
 
 (.يقرأ وال يكتب بالفعل أي أميا

 .وأشكرك على هذا االهتمام بالقراءة والتدقيق والبحث، كئتنساني من دعا ن الأوأرجو 

ن يفتح لك أل محمد و آاء العاملين املدافعين عن محمد و من يجعلك من العلأأسأل هللا 

 .بواب رحمته ويوفقك ويسدد خطاك هو وليي وهو يتولى الصالحينأ
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 : 2016 يوليو 11 /تعليق

نوأر ألزهرأء ألطائي
 
 حمة هللا وبركاته سيدي وموالي قائم أل محمدألسالم عليكم ور  :أ

 سيدي وموالي أعترض أحد أالشخاص بشبهة وبعد أن أجبناه
 ك تب لي هذأ ألتعليق

نوأر ألزهرأء ألطائي)
 
ليس لديه  أ

 
... هل أباح أحمد ألحسن للنساء مناظرة ألرجال... أ

 ...( ما يك في من ألرجال حتى يستعين بالنساء
 ءفحقيقة أني العجب من هؤال

ألم يطلعوأ على دور ألحورأء زينب عليها صلوأت ربي وهي كانت تنصر ألحق 
 ليه ألسالم(ع)وبحضور أالمام ألسجاد 

 ساعد هللا قلبك
 وأعانك يانور عيني

 .أبنتك وخادمتك أنوأر ألزهرأء

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :ناحمد الحس. 

 : 2016 يوليو 11 /تعليق

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته/ سيدي يماني أل  :محمد عبد ألرزأق ألقطرأني
أمر ما يخص بعض أالعمال ألتي نقوم بها فنقول  محمد في بعض أالحيان يحصل

شاء هللا ذلك أو كما نعبر عنها بالعرأقي )هللا رأدها هيج( مع أننا في بعض أالحيان 
لم نكن قد هيئنا أو أعددنا عدة صحيحة لهذأ ألشيء فهل يصح أن نقول أن هللا أرأد 

 في مثل هذأ ألفعل؟ هذأ مع أننا لم نعد له ألعدة ألصحيحة؟ وهل أرأدة هللا دأخله
ل هللا سبحانه أن يمكن لكم في ألقريب ألعاجل وأعتذر هللا وأليكم من كل 

 
أسا
 .شيء

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 
 
 ن شخصأيعني هل من املعقول ، له عدته أعد من أراد شيئا

 
نه لن يستيقظ لصالة أيعرف  ا

ه قرب رأسه ويترك وضع املنبه وعندما تفوته صالة الصبح يقول هللا ال بوضع منب  إالصبح 

 .نت ردتها هيجأحبيبي هللا ما ردها هيج  كيد الجواب الأ ؟! رادها هيج
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 : 2016 يوليو 11 /تعليق

لبصرأوي
 
 ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته سيدي :نوفل عدنان أ

 ك تبت لك سابقا. أرجوأ أن تدعوأ لي أن أكون من أنصارك وأروحلك فدوة أنا وعائلتي
 تردني يانور ولي طلب منك أريد أسمع كلمه أبني منك فدوة أروحلك فرح قلبي وال

 .عيوني

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي  ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 أن أن يوفقني لخدمتكم و أوأسأل هللا  ،ن شاء هللاإبنائي أكلكم 
 
 .يرضاه عمل صالحا

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنا ألغالي :سارة حسن
 موالي هناك سؤأل يشغلني ويشغل عائلتي ك ثيرأ

 ... سيدي أنا وألدي ذهب ضحية ألنظام ألبائد
 أنه مسجونلكننا نرى به رؤى ك ثيرة 

ينا في ألرؤيا أنه بايعكم سيدي قال )سمعت بالدعوة وجيت أبايع
 
 (وللعلم أننا رأ

 لكن ماذأ تعني رؤية ألميت مسجون
 .ولك خالص دعائنا وحبنا ووالئنا

Ahmed Alhasan حياكم هللا، مة هللا وبركاتهوعليكم السالم ورح :احمد الحسن ،

 
 
 .عمال تعملونهاأهدوا له ثواب أوا عنه أو تصدقوا عنه أو صل

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

بي ألغالي .. :نور أحمد
 
 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أ

ل 
 
لف خير ..أسا

 
ن تكونوأ وألعائلة ألكريمة با

 
 هللا أ

مور عندي ..
 
 موالي يا نور عيني محتاجة دعوأتكم ألطيبة بتيسيير أال

 رأجية من هللا أن ترد على سالمي ولو أني لست أهال ذلك ..

Ahmed Alhasan أسأل ، حياكم هللا، عليكم السالم ورحمة هللا وبركاتهو  :احمد الحسن

 .خرة والدنيان يرزقكم خير ال أهللا 
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 : 2016 يوليو 11 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، سيدي حفظكم هللا وحفظ :محمد ماجد ألنصار
لكم 

 
ل هللا أن يمكن لكم في أالرض بالقريب ألعاجل ... سيدي أسا

 
أنصاركم وسا

 ألدعاء لصالح نفسي ولتغيير سوء حالي وحسن عاقبتي، ولهدأية وألدي ألى دعوتكم
... 

Ahmed Alhasan أسأل ، حياكم هللا، رحمة هللا وبركاتهوعليكم السالم و  :احمد الحسن

 .خرة والدنيان يرزقكم خير ال أهللا 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنا ألعزيز أسال هللا  :ألشيخ مرتضى ألشريفي
أن تكون بخير وعافية وأن يحفظك من كل سوء ومكروه ويمن عليكم بالنصر 

 .وألتمكين بحق محمد وأل محمد

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .كئتنساني من دعا ال، رة والدنياخن يرزقك خير ال أأسأل هللا  ،الشيخ مرتض ى الشريفي

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

: ألسالم عليكم ورحمة هللا Sheikh Ali Alabrahime ألشيخ علي أإلبرأهيمي 
ورة ألعالمي هذأ أليوم ألذي تنتظره جميع أالنبياء وبركاته يا أبن ألكرأم هذأ هو يوم ألث

وألمرسلين عليهم ألسالم لكي يحقق ألنصر على يدك يا أبن ألطيبين وأن شاء هللا 
معك يا موالي نقف ألى أخر نفس بينه حتى يعم ألعدل على كل بقعة على هذه 

انه أالرض وهذه من نعم هللا علينا أن يكون في زماننا حجة من حجج هللا سبح
وتعالى حتى ننصره أن شاء هللا يا موالي أالنصار بيهم ألخير وألبركة وبخدمتك أرجوأ 
أن تتصدق علينا بالدعاء للثبات وحسن ألعاقبة فان هللا يجزي ألمتصدقين 
مشتاقلك أقسم بالزهرأء ع وقلوبنا طكت عليك وألعيون عبرأء يا موالي عندي طلب 

مره أربع سنوأت وشوية وهو لم يستطيع وسامحني عليه عندي أبني أحمد صار ع
ألكالم أقسم عليك بامك أن تدعوأ له أو تعطيني طريقة لعالجه الن هو كان يحجي 
ة ألمغرب كام يبجي وبعدها من سولف حتى أخذته 

 
سابقا من كان عمره سنتين وفجا
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للدك تور عبالهم بالعيمة وهللا ياموالي كلش متاذي من أشوفه ما يسولف فدوأ 
 .يا موالي هو وليدك وأنت بكيفكأروحلك 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 أن يوفقكم ويثبت أأسأل هللا ، الشيخ علي االبراهيمي
 
  قدامكم وينصركم نصرا

 
ء ن شا، إعزيزا

 .هللا سيتكلم ابنك وينطلق لسانه بفضل هللا سبحانه

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ل هللا أن تكون  :غسان أالنصاري 
 
ل محمد أسا

آ
ألسالم عليكم سيدي وموالي قائم أ

لكريمة, أحمل لك سالم من أبومحمد )شيخ نصيف( بخير وعافية أنت وألعائلة أ
ن صحته تعبانه, وأنا أيضا 

 
ل محمد, ال

آ
له ألدعاء وحسن ألعاقبة معكم يا أ

 
يقول أسا

ل 
آ
لك ألدعاء، وحسن ألعاقبة وأن ال يفرق بيننا وبينكم طرفة عين بحق محمد وأ

 
أسا

 .محمد

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Iyoob Yomyai ألسالم عليك يا سيدنا وياعباد هللا ألصالحين أأسمي أبوب :
أنج جنوب تايلند ولدت نحن مشتاق أليكم ومسرور جدأ أن نكون يومياي مدينة تر 

محبيكم أن شاء هللا سوف يزدأد عددنا في ألقريب نرجوأ منكم ألدعاء ياموال نا سالم 
 .عليكم مني وكل من عوأئلي وجماعتي من خدمتكم

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

ن أيرضيه سبحانه و  لى ماإين واملؤمنات الطيبين في تايلند ن يوفق جميع املؤمنأأسأل هللا 

 .كمئتنسوني من دعا ال، خرة والدنيايرزقكم خير ال 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

 ألسالم عليكم يا أل محمد )ص( :محمد رمضان ألمنصوري 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007480147194&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007480147194&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/biyadihi.taal?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/biyadihi.taal?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/yaali.ahmady?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yaali.ahmady?fref=ufi&rc=p


 313 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

ل هللا أن يحفظك وعيالك وأنصارك من كل سوء
 
 أسا

مكن هللا لك سيدي في ألقريب ألعاجل بحق سيدة نساء ألعالمين جدتك فاطمة 
 ألزهرأء

 .أرجو دعائك يا أبن أالكرمين

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ي وموالي أسال هللا أن يمكن لك في ألسالم عليكم سيد :محمد سعيد ألعطبي
 .أرضه ويدخل ألسرور على قلبك بحق فاطمة ألزهرأء )عليها ألسالم(

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .كئتنساني من دعا ال، ل محمدآدخل فيه محمد و أويدخلك في كل خير  ن يوفقكأأسأل هللا 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي يا أحمد أتمنى من  :علي ألحسني أالنصاري 
 .عو لي والخوتي أالنصار بثبات وحسن ألخاتمه يا نور عينيهللا أن تد

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .هله سبحانهأن يوفقكم ملا يحب ويرض ى وما هو أأل هللا أس

 : 2016 يوليو 11 ق/تعلي

ألسالم عليكم سيدنا وموالنا وأبينا ألحنون ورحمة هللا وبركاته ,,,  :عفوكي فاطمة
ل هللا أن تكونوأ بخير

 
 .نسا

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/
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ل هللا سبحانه ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته موالي ألغا :عباس ألعثمان
 
لي نسا

وتعالى أن يوفقكم وينصركم بحق أحب ألخلق إليه محمد وأل محمد )عليهم 
 .ألسالم(

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Nrges Albatoll )ألسالم عليكم سيدي وموالي يا يماني أل محمد )عليه ألسالم :
 .وعلى أهل بيتك ألطيبين ألطاهرين ورحمة هللا وبركاته

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

  : 2016 يوليو 11 تعليق/

Hadi AL Moheb ل هللا أن يمكن لك في
 
: ألسالم عليكم سيدي وموالي ونسا

ل هللا  ألقريب ألعاجل ليعم
 
في ظل حكوتك أالمن وأالمان وألصدق وألعدأله ونسا

يها 
 
بحقك يا سيدي أن يرزقنا ألتسليم لك ولطاعة أوأمرك وألعمل بين يديك يا أ

لك ألدعاء موالي يا أبن ألطاهرين روحي وأبي 
 
أالب ألحنون و نعم أالب أنت نسا

رجوك يا موالي سامحني على تقصير 
 
 .ي وأمي وولدي ومالي لك فدأء و أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Muhammad Al-Matrouk : سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي قائم
 أل محمد

كل عام وأنت بالف خير أيها أالب ألرحيم ألذي من لم يوأليه فقد ضيع حظه في 
 ألدنيا وأالخره جعلنا هللا من ألثابتين على واليتك

أنا وأعوذ باهلل من أالنا ألعبد ألمذنب وألمقصر لدي سؤأل بخصوص روأيه موجوده 
في أريد منك سيدي أن توضح لي ما معنى أك ثروأ من سبهم؟ هل هذأ في ألكا
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ألحديث صحيح أم غير صحيح وما معنى هذأ ألحديث؟ شكرًأ على كل ما تفعله 
 لنصرة دين هللا

حمد بن  375ص 2ألكافي: ج
 
)محمد بن يحي  ى، عن محمد بن ألحسين، عن أ

بي عبد هللا )ع
 
بي نصر، عن دأود أبن سرحان، عن أ

 
ليه ألسالم( قال : محمد بن أ

هل ألريب وألبدع من بعدي 
 
يتم أ

 
له(: إذأ رأ

آ
قال رسول هللا )صلى هللا عليه وأ

ك ثروأ من سبهم وألقول فيهم وألوقيعة وباهتوهم كيال 
 
ظهروأ ألبرأءة منهم وأ

 
فا

يطمعوأ في ألفساد في أالسالم ويحذرهم ألناس وال يتعلمون من بدعهم يك تب هللا 
خرة(. لكم بذلك ألحسنات ويرفع

آ
 لكم به ألدرجات في أال

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

رأيي بوضوح في مسألة السب وهو منشور في هذه الصفحة فهناك قرآن محكم ينهى  بينت

 . انتهى عن السب.

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. موالي قائم أل محمد ع ال تنسانة  :حيدر ألكرأر
بقى على أمل بدعائك  ... أعلم أني تقصيري هو ألذي يحجب ردكم علي لكن سوف أ

أن ال تعرض بوجهك ألكريم عني .. لقد أظلمت ألدنيا بوجهي ألبائس وأنتم أملنا 
ألوحيد فال تحرمنا كرمكم بحق محمد وأل محمد )عليهم ألسالم(. )بنتكم ألمقصرة 

 .مها ألعثمان(

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :الحسن احمد. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي قائم أل  :قدوتنا فاطمة ألزهرأء
 محمد )ص(
ة قد درسوأ أحكام ألشرأئع سيدي أذأ 

 
و أمرأ

 
نصار سوأء كان رجل أ

 
شخص من أال

ولكن هم مصابين بمرض ألشك وألوسوأس ولم يطبقوأ أالحكام بسبب هذأ ألمرض 
ثومين على هذأ 

 
مارة بالسوء فهل هم ما

 
نتصار على أنفسهم أال

 
ولم يتمكنو أ من أال

 ألعمل مع علمهم بالحكم؟
 لمون وال يطبقون بسبب ألشك وألوسوأس؟وما هي نصيحتكم لهم أذأ كانوأ يع
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أفيدونا جزأكم هللا خير سيدنا وأرجو ألرد منكم موالي ولو أنني لم أستحق ولم أكن 
أهال بان تردوأ علينا ونحن محملين بالذنوب وألمعاصي ولكن أنتم أهل ألكرم 
لك ألدعاء لي سيدي بان أكون 

 
وألجود وال تردو أحد قصدكم وطلب منكم أبدأ وأسا

ن خدأمك وأنصارك ومن ألسائرين على نهجكم أل محمد ص ومن ألثابتين وأن م
يصلح هللا أحوألنا ويدخلنا في رحمته ألوأسعة ويخرجنا مما نحن فيه من ألذنوب 

 ويغفر لنا خطايانا وتقصيرنا معكم سيدي بحق محمد وأل محمد )ص(.

Ahmed Alhasan يعمل ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .يلتفت للشك وال

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ل :مفيد ألمؤمن
 
سا
 
ك ألدعاء ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، موالي: فقط أ

خوتي أالنصار بالتوفيق.
 
 ال

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .ن يرحمكم برحمتهأأسأل هللا 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Mlak Ahmd : ل هللا أن تكون بخير وعافية
 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أسا

ل هللا ألثبات على واليتكم أهل ألبيت ...
 
لك ألدعاء وأسا

 
 .نسا

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :د الحسناحم. 

  : 2016 يوليو 11  تعليق/

ل هللا أن : jihad algazyألشيخ جهاد ألغزي 
 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أسا

يمكن لكم سيدي ويثبتنا على واليتكم يمن عليك وعلى أهل بيتك بالخير كله و
لكم ألدعاء ألى ألوألد وألوألده وأالهل سيدنا ألوألد يمر بضروف نرجو أن تدعو له 

 
نسا

بالفرج منها وحسن ألعاقبه معكم وألوألده حالتها ألصحيه غير جيده دأئما وهي 
 .تحبكم وتذكركم دأئما سيدي أدأمك هللا لنا ذخرأ وهيبة
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Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .خرة والدنياهللا لك وللعائلة الكريمة خير ال أسأل ، الشيخ جهاد الغزي 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Mohamed A. Alsalehy : موالي روحي لك ألفدأء أدعيلي أقسم عليك بحق أمك
 .فاطمة ألزهرأء عليها وعليك أفضل ألصالة وألسالم وأنت أكرم أالكرمين

Ahmed Alhasan ن يوفقك ويسدد خطاك أأسأل هللا ، حياك هللا حبيبي :سناحمد الح

 .ملا فيه خير آخرتك ودنياك هو وليي وهو يتولى الصالحين

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ب أعانك هللا ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنا ألحبي :ألسيد طالب ألصافي
سيدي وهللا مشتاقيلك يابن ألزهرأء )عليها ألسالم( )هم أتعود ذيج أيامنا ونرد 
أنشوفك أردود هم أتعود( يارب شرفنا بلقاء أل محمد وثبتنا معهم دعائك سيدنا 

 .يانور عيني بدعائك نوفق للخير ونحظى برضا ألرب سبحانه

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 ال، نت والعائلة الكريمة وكل من يلوذ بكمأن تكونوا بخير أأسأل هللا ، السيد طالب الصافي

 .كمئتنساني من دعا

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

هل بيت ألنبوة وموضع ألرسالة ومختلف ألمالئكة  :جعفر أليماني
 
ألسالم عليكم يا أ

صول ألكرم وقادة 
 
ومهبط ألوحي ومعدن ألرحمة و خزأئن ألعلم ومنتهى ألحلم وأ
ل هللا بحق فاطمة ألزهرأء عزيزة محمد )صلوأت هللا

 
 عليهم( أن يحفظك أالمم. نسا

ئمة ألبقيع ورحمة 
 
نصارك من كل سوء ويدفع عنكم جميع ألشرور . وألسالم على أ

 
وأ

 .هللا وبركاته

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 
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 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمةهللا وبركاته سيدي ونورعيني وأبي ألغالي أتمنى  :سفينة ألنجاة
لكم ألدعاء لنا بالثبات على 

 
من هللا ألعلي ألقدير أن يمكن لكم في أالرض سيدي نسا

لكم ألدعاء لي وجميع أهلي وأالنصار في مشارق أالرض 
 
واليتكم ولزوجي ألهدأية أسا

ومغاربها وأرجو أن تكون رأض عنا بحق سيدة نساء ألعالمين فاطمة ألزهرأء )عليها 
 ألسالم(.

Ahmed Alhasan حياكم هللا، كم السالم ورحمة هللا وبركاتهوعلي :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

حہمہد
 
جہيہ أ

 
نہيہة وتہا

 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته حياك هللا موالي.  :يہمہا

ي نسال هللا ألتمكين ألقريب أن شاء هللا. موالي أروأحنا لك ألفدأء سيدي وموال
 نسالكم ألدعاء.

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Rasoull Ibrahim Alkaabi : ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته كيف حالكم
سيدي وموالي نسال هللا ألكريم أن تكون دأئما بصحة وعافيه وأن يطول هللا لكم 
ألعمر يا من علمتنا ألحقيقة وأخرجتنا من عبودية أالصنام ألمتكلمة لك خالص 

محبة سيدي وموالي نسالكم ألدعاء سيدي وموالي فنحن دأئما ندعوأ لكم سيدي أل
 .بالتمكين وأن نكون معكم الخر أالنفاس أحبابك من طالقان شعارنا أحمد أحمد

Ahmed Alhasan حياكم هللا،  وبركاتهوعليكم السالم ورحمة هللا :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Noora AL Lawati : .ألسالم عليكم سيدي وموالي أبي ألغالي، ساعد هللا قلبك
خرى غير ألعرأق؟

 
 سيدي ما هو ألمطلوب من أبناء ألدول أال
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Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .ن يفرج هللا عنهم ويكفيهم شر الظاملينأكم إلخوتكم في العراق ؤ دعا

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Saba Jasim :ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
سيدي وأمامي وأبي أدعو لي أنا مؤمنة بكم ولكن دأئما أشعر باني غير مقبولة في 

 ساحتكم لتقصيري في خدمتكم ونصرتكم وقلة عملي في نشر ألدعوة ألمباركة
وفقني بحقكم ومنزلتكم عنده لخدمتكم وخدمة كل ما أتمناه أن يغفر هللا لي وي

 أنصاركم 
 أسال هللا أن تقبلني خادمة لكم

ما يؤلمني أك ثر أنني ليس لدي ألقدرة على موأجهة أهلي وأعالمهم باني مؤمنه بكم 
 .وأفديكم بروحي وهذأ أيضا من تقصيري وذنوبي وظلمتي

Ahmed Alhasan أسأل ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

ن يثبت خطواتك ويعطيك القوة الكافية لنصرة الحق أخرة والدنيا و ن يرزقك خير ال أهللا 

 .هو وليي وهو يتولى الصالحين

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

لكم ألدعاء… ألسالم عليكم سيدي  :فاطمة ألحسيني
 
 .نسا

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 ويولي 11 تعليق/

سيدي وموالي أرجو رجاائ أن تتكرم علي بلطفك وأحسانك وأنت أهل  :نهجنا ألحق
أللطف وألكرم أن تشرفني وترد علي موالي أرجوك رجاء ألعبد ألذليل ألذي ال يملك 

فعا فانت ألذي تكرمت عليه وقربته من خالقه فلوالك لبقي تائها في لنفسه ضرأ وال ن
 .زينة هذه ألدنيا وزخرفها

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008212989171&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008212989171&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007053905225&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007053905225&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011330677473&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011330677473&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan خرة والدنيا ن يوفقكم لخير ال أوأسأل هللا ، حياكم هللا :احمد الحسن

 .حينهو وليي وهو يتولى الصال

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

ألسالم عليكم يا سيدي أنا عباس أبن محمد سعيد أنا مشتاقلك  :عباس ألعطبي
 .وأتمنى أجي يمك وأنا أحبك هوأي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

  : 2016 يوليو 11 تعليق/

مك ألسالم عليكم سيدي وموالي أحمد ع أرجوك أن تدع :علي ألمرتضى
 
و لي بحق أ

ل محمد ص وأنشاء هللا أكون عند حسن 
 
فاطمه ألزهرأء ع نحن ال شيء بدونكم أ

ل محمد )ص(
 
 .ضنك وأنشاء هللا تقر أعيننا برؤيتك ونتشرف بنصرتكم يا أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، حمة هللا وبركاتهوعليكم السالم ور  :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 11 تعليق/

Mahdi Irani :سالم علیکم و رحمه هللا سیدنا 
 أشعُر أخیرأ أنکم عابس بی بسبب أعمالی... ال تؤأخذني سیدنا و أنتم کریم

ترجم کالمکم لبعض أالنصار أالیرأن )باللغة ألفارسیة( لکن أ
 
ننی أ

 
سالكم بالدعاء ال

ن یوفقنی 
 
ن ال أدري أللغة ألعربیة جّيدًأ. أسالكم بالدعاء أ

 
هذأ أمُر صعب لی حیث أ
 .هللا سبحانه فی هذأ ألطريق
 هللا وحده يعلم كم أحبکم

 .أحد أنصارکم أن شاء هللا، أمیر من أیرأن

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

وجزاكم هللا خير جزاء ، يران من كيد الظاملينإن يحفظ بلدنا العزيز أن يوفقكم و أأسأل هللا 

 .املحسنين

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012766629309&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012766629309&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/10313AliMurtada24?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/10313AliMurtada24?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012640668360&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012640668360&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2016 يوليو 12 /تعليق

ل هللا أن تكون بخير  :حسين صاحب عالوي
 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أسا

لت أالخوه 
 
وعافيه.. سيدي وموالي عندي سؤأل طالما كان يشغلني كما أني سا

ؤألي حول كالمكم في ك تاب مع ألعبد أالنصار ولم يعطوني جوأب شافي ... س
ن يكون وأقفًا  1ألصالح ج

 
)ومن ثم ال يطلب جنة وال تجنب نار وال وال، بل فقط أ

عطني أرزقني 
 
نه إن قال أشفني أ

 
تي: أ

آ
في باب هللا ويعمل بما يشاء، ومن ثم يعرف أال

نا( أن شاء هللا نكون من ألممتثلي
 
دعية يقول أ

 
ن أفعل بي كذأ فهو في كل هذه أال

وأمركم وال أعترأض عليها لكن موالي كيف هذأ وهللا عز وجل يقول لموسى )عليه 
 
ال

ألسالم( أدعيني لشسع نعلك وملح عجينك؟ هل توجد عالقة ربط بين كالمكم 
وكالم هللا عز وجل لموسى )عليه ألسالم( باالضافه ألى أنه ك ثير من أالدعيه 

أخرى؟ ممكن توضيح هللا وألزيارأت فيها طلب للجنه وطلب للرزق ومطالب 
ل هللا أن يمن 

 
يوفقكم لكل خير.... محتاجه دعائك موالي وسامحني ع تقصيري أسا

 .علي بنصرة دينه )بتول خالد(

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 . السؤال مجاب في نفس الكتاب املذكور 
 
 .يعرف النار كلهيبها الخشب والفحم ال وعموما

 : 2016 يوليو 12 تعليق/

 ألسالم عليك يا بقية هللا. :صادق أالنصاري 
 أيرأن.أنا أشكوأ النصاركم في 

 مسوليين بترجمة و أنتشار ك تبكم.
 لعل ال أنتشار ك تبكم ب)متن و ترجمه( بل أنتشر بلغة ألفارسية فقط.

 يا أبي ما رأيكم؟
 هل تريد أنتشر ك تبكم بلغة ألفارسية فقط أو بلغة ألعربية و ترجمته بالفارسية؟

 سيدي ال أستطيع بلغتكم صحيح لذأ حشوية ك ثيرة أعتذركم.

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 ذا رغبتمإبأس  وال ،يكفي أن تترجم وتنشر الترجمة كما هو معمول به في ترجمة الكتب عادة

وكالمك ، كئتنساني من دعا ال. مع الترجمة صل العربيبوجود بعض النسخ الخاصة فيها األ 

  ،داعي لالعتذار حبيبي ن شاء هللا والإواضح 
 
 .جزاك هللا خيرا

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006332110486&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006332110486&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010726936941&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010726936941&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 12 تعليق/

Batool Alkabiيالو: ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته م 
ة في مجال ألطب أن تلمس ألرجل لغرض ألفحص بالرغم 

 
سيدي هل يجوز للمرأ

حيان يضطرونا اليوجد هناك أطباء رجال ولكن بهذه ألطريقة لن نتعلم وفي بعض أ
ألى أن نفحص ألرجال بحجة أننا نعمل في مجال ألطب بصور عامة وليس للنساء 

 يالفقط فما حكمك مو
نا في حاجة ال ئك ألطاهر سيدي ووألدي ألغالي محتاجة دعا

 
تنساني يبن ألطيبين فا

 .ماسة لدعائكم

Ahmed Alhasan يجوز . حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

أسأل ، و السبيل الوحيد للعالجوكذا يجوز مع االضطرار كأن يكون هذا ه ،ارتداء القفاز مع

 .هللا لكم التوفيق

 : 2016 يوليو 12 تعليق/

Mahdien Vasiatألسالم علیکم و رحمه هللا :. 

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 12 تعليق/

Sayed Rasoul Almousawi Alyamani ألسالم عليكم و رحمه هللا و بركاته :
.. موالي التنساني من دعاك لثبات موالي أدعي هللا يزود موالي ساعد هللا قلبك .

موالي سوأل وأتمن أالجابه منك حتى لو تصلني  يقيني بك وبذريتك ألطاهرين ......
موالي هل يمكن أبناء أيرأن وخاصه  من قبل ألمك تب وأعتذر أخذت من وقتك...

ناتي للعرأق  أالهوأز يشاركون أخوأنهم ألعرأقيين في ألمظاهرأت يعنى هل يمكن
 .عفوأ موالي ونشارك معاكم ..؟

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، عليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

ن يوفقكم ملا أ أسأل هللا، ن يشارك غير العراقيين جزاكم هللا خير جزاء املحسنينأيجوز  ال

 .كمئمن دعاتنساني  ال، خرتكم ودنياكمآفيه خير 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010021630824&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010021630824&fref=ufi&rc=p
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p


 323 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

Ahmed Alhasan  2016 يوليو  12/احمد الحسن:  

   فسادكم_يقتلنا #

 .فقلها بوجه حكومات األحزاب الظاملة، الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أعظم

 .أخرج وقل كلمتك بوجه هؤالء الفاسدين

 .الذين تيتموا بسبب فسادهم األيتامألجل 

 .ألجل الدماء التي سالت بسبب فسادهم

 .ألجل العراق الذي دمره فسادهم

 فالحياة موقف، أخرج وقل كلمتك

 .(1) رائحة ذوق وال طعم وال اة بال موقف ماصخة باهتة تافهة بالالحي

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/10434461

12369718/?type=3&theater 

 : 2016 يوليو 12 تعليق/

سيدنا وصلت بيهم ألوقاحه حته ألي أيدأفع عن عرشهم  :حسين أبو شهد أالسماعيلي
عز مايملك ما أيسئلون عليه. أليوم شفت 

 
بنيه صغيره بتاقطع مال ويضحي با

 سيارأت محافظة ألناصريه أجدي بنص ضهر وجو حار ك تله أبوج ميت كالت ال.
ك تله ليش ما يشتغل ويعيشكم كالت أصوب بلحشد وما يكدر يشتغل وك تله  عدل.

شلون عايشين كالت أنا وأخوي صغير نجدي ونعيش أهلنا .سيدنا ذوله سيسيين 
 .وهللا مو بشر

                                                           
 لحكومة.افساد ظلم وعن معاناة العراقيين ومتظاهر ث فيه طفل دن مقطع فيديو يتحالمنشور تضمّ . 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1043446112369718/
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%85_%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=1043446112369718
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%85_%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=1043446112369718
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1043446112369718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1043446112369718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004193083554&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004193083554&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan ن شاء هللا ثورة الشعب العراقي ، إحياك هللا حبيبي :احمد الحسن

ْل  َوَمْن ﴿، ن شاء هللا ورحمة هللا واسعةإبقى ش يء  ما، تقلعهم
َّ
َوك

َ
ى َيت

َ
ِه  َعل

َّ
ُهَو  الل

َ
 ِإنَّ  َحْسُبهُ  ف

هَ 
َّ
  الل

ُ
ْمِرهِ  َباِلغ

َ
 .[3الطالق: ] ﴾أ

 : 2016 يوليو 12 تعليق/

Dr-Firas Alsalemy :ء ألذين لم يكن مثلهم شيء في الأما ألموت أو ألنصر على هو
نا فليكن ألموت ردأئي من هذه ألحياة ألعفنةال قوأم ألسابقة والأ

 
 ينثني مبدأ

Ahmed Alhasan ن يحفظكم ويكفيكم أأسأل هللا ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .كيد وشر الظاملين

 : 2016 يوليو 12 تعليق/

 بسم هللا ألرحمن ألرحيم :سجاد ألقطرأني
 ألسالم عليكم سيدي قائم أل محمد وعلى عائلتك ألكريمة ورحمة هللا وبركاته
عليهم )سيدي نحن مجموعة من شباب ألبصرة نجدد لك ولولدك ألمهددين 

  (ألسالم
 .ألبيعة مخطوطة بدمائنا أن شاء هللا ونسال هللا ألقبول

الوأمرك متوأجدين في ساحة ألتحرير  سيدي أن شاء هللا ستجدنا ملبين لك طائعين
عالنين ألثورة على ألظالمين حتى يقضي هللا أمر كان مقضيا بتوفيق من هللا وببركة 

 .دعائك لنا
 :وهذه بعض رسائل شباب ألبصرة ألتي أرأدو أيصالها لوألدهم ألحبيب

أالعالمي ماهر ألحسين: سيدنه ألغالي أحبك وعمري أنذرأ ألك أفديك يبن  -1
 .مهفاط
 .وأنا مؤتمن عليه .. رضا أليعقوبي: ألدم لك -2
 .سيد حسام ألحسن: أحنه بخدمتك سيد ... ألموت أولهه وتاليهه -3
شر نموتلك مره ثانيه -4

 
 .أحمد ماجد: هي ألموته وحده تخلص ألك ومن تا

 .حيدر ألعطبي: ربي يحفظك سيد وأن شاء هللا كل جمعه تلكانه حاضرين -5
ري: ألسالم عليكم سيدنة وموالنة أنصارك كلها فدأك ما نرجع عبد هللا ألشم -6

 .للموت وياك

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/firas.alsalemy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/firas.alsalemy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/sajad.alqtrani?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sajad.alqtrani?fref=ufi&rc=p
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قاسم جعفر: سيدي وموالي أحمد ألحسن نحنو نفديك باروأحنا وأجسادنا وبكل  -7
هللا يفرج عنك بالقريب ألعاجل وتقر أعيننا برؤيتك  شيئ ونسال هللا أن يتقبل منا.

 .نسالك أن تدعو لنا بحسن ألعاقبهفقد طال أالنتظار وزأد أالشتياق ياموالي و
 .شباب ألبصرة ألثائرة تقول لبيك يبن ألحسن :سجاد ألقطرأني -8
كاظم ألتميمي: وألدنا ألحنون سوف أمضي معك حتى يك تب لي ما أستحق برجاء  -9

عتذر عن تقصيري وأنت أهل للكرم
 
 .أن تقبل ما أقدمه وأ

محمد أروأحنا لك ألفدأء ونحن  سيدي وموالي قائم أل :أالعالمي رعد ألشمري  -10
ماضون معك على أعالن ألثورة ضد ألظالمين وسنحضر كل جمعة أن شاء هللا حتى 

 .يقضي هللا أمرأ كان مقضيا وسننتصر بيقيننا ال قوة أال باهلل
سيد هشام ألحسن :موالي أسئل هللا أن يحفضك ويحفض عيالك ويمكن لك  -11

 .كانه كلنه بخدمتكفي ألقريب ألعاجل، أن شاء هللا تل
 .سيدي وموالي أحنة بخدمتك وعد عيناك أن شاء هللا عالء ألغانم: -12
ل هللا أن يمكن لك في ألقريب ألعاجل -13

 
 .أحمد ألسالم: فدأك روحي نسا

ل هللا أن يفرج عنكم -14
 
 .رحيم ألعطبي: ألسالم عليكم سيدي وموالي أسا

ل هللا أن يجعلنا من ألناصرين ألحمد هلل ألذي عرفنا بك وسام ألعيدأني: -15
 
م وأسا

ل هللا أن 
 
لكم وألمطيعين لكم. ونرجوأ منك أن تسامحنا ع تقصيرنا وأسرفنا وأسا

 لوأت هللا عليه(.ص)يحفضك وجميع أنصارك من كل مكروه بحق ألزهرأء 
ي َجْعَفٍر )ع -16 رْ  :)َقاَل  :(ليه ألسالمأحمد تحسين ألموسوي: َعْن ُزَرأَرَة َعْن َأب  َوُة ذ 

َمام  َبْع   
ْ
إل اَعُة ل 

ى ألطَّ
َ
ْحَمن  َتَباَرَك َوَتَعال

َضا ألرَّ ْشَياء  َور 
َ ْفَتاُحُه َوَباُب أالْ ْمر  َوَسَناُمُه َوم 

َ َد أالْ
ه   َفت  لك ورهن أشارتك( َمْعر 

 
 .حبيبي ونور عيوني أنا كلي أ

ل هللا أن يمكن لكم في ألقريب ألعاجل ومستمرين أن ش محمد قاسم: -17
 
اء نسا

ل هللا أن يوفقنا لطاعتكم
 
 .هللا في ألتضاهر وياك للموت أن شاء هللا ونسا

ل هللا أن تكون بخير وعافي وأن شاء هللا أحنه وياك  سيد جعفر ألحسن: -18
 
أسا

لكم ألدعاء
 
 .للموت ونسا

 .مهدي ألرياحي: نحن معك حتى أخر نفس ياموالي -19
 .كحمد عبد ألمطلب:أللهم أجعلنا خدأم تحت يد -20
ألسالم على نور ألهدى ألسالم على ألعروة ألوثقى ألسالم على  حيدر ألصالح: -21

حبل هللا ألمتين ألسالم على رحمة رب ألعالمين ألسالم على أول ألمهديين صلوأة 
 .ربي عليهم أجمعين

ن يمكن لكم في ألقريب  -22
 
سيد يس ألحسن:موالي ونور عيني أسئل هللا أ

 (.عليها ألسالم)يرة أنصارك بحق فاطمة ألزهرأء ألعاجل وأن يجعلنا من خ
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د أسال هللا أن يحفضك ي يا قائم أل محمالسيدي ومو سيد عبد هللا ألحسن: -23
 .نصرتك حتى أخر نفس أن شاء هلل ويوفقنا ألى

سيد موالي أنت أبونه ولولد أذأ عاق مايتركه أبو وأنا ماعندي  مرتضى ألقطرأني: -24
 .وأتمنا أن أكون من ألي يفدونك روحهم شي أقدمه ألك غير روحي

ن تكون بخير وعافيه سيدنه ألغالي أنه مريض ومرضي  -25
 
حيدر محمد:نسال هللا أ

بظهري وماله عالج كلولي أسئلك ألدعاء بشفاء وألثبات وأن شاء هللا سيدنه أحنه 
 .بخدمتك وما رأح نعوف ألمظاهرأت حته نلمس تغير

ورحمه هللا وبركاته ألسالم عليك سيدي وموالي ألسالم عليكم  محمد طارق: -26
لكم ألدعاء لالنصار ألسجناء وألمرضه

 
 .نسا
 .ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ألسالم عليك سيدي وموالي حسين طارق: -27
مرك سيدي وموالي أنشاء هللا نكون بخدمتك ونتظاهر  -28

 
سيد محمد ألحسن: با

وبوجودك سيدي سنقضي على ألفساد حتى أسقاط ألفاسدين وألسالفه مصخت 
 .دعائكم لنا بلخير وألتوفيق وألمفسدين.

كد أنهم معنا ويؤيدون كالمنا
 
 .وأعتذر من أالخوة ألذين لم أذكر أسمائهم ولكن متا

وألدنا ألحبيب هذأ عهدنا ألذي عاهدنا هللا وعاهدناك عليه وأن شاء هللا ثابتين عليه 
له سبحانه أن يمك

 
ن لك بالقريب ألعاجل ويفتح لك فتحا مبينا بدعائكم لنا ونسا

ويحقق حلم أالنبياء وألمرسلين بتحقيق دولة ألعدل أاللهي ويذهب هذه ألغمة عن 
له سبحانه أن يلم شملنا معك وتحت لوأئك يا معز 

 
هذه أالمة بفرجكم ونسا

له سبحانه أن يجعلنا ممن يدخلون ألسرور على 
 
ألمؤمنين ومذل ألكافرين ونسا

اهر أللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وأل محمد وأخرجنا من قلبك ألط
 .كل شر أخرجت منه محمد وأل محمد

 شباب ألبصرة
 .ه 1437/شوأل/7ألموأفق  م 12/7/2016ألثالثاء 

Ahmed Alhasan أسأل ، حياكم هللا، ورحمة هللا وبركاتهوعليكم السالم  :احمد الحسن

 .ن يحفظكم ويكفيكم كيد وشر الظاملينأهللا 

 : 2016 يوليو 12 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، سيدنا أذأ ممكن عندي  :علي عدنان ألنصار
ريد أن أتكلم معك وهو موضوع شخصي ال أحب أنا أتكلم بيه هنا موضوع معك وأ

 .ولو كانت دردشه أفضل وأن شاء هللا لديك ألحل. وفقكم هللا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/estevan.valareza?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/estevan.valareza?fref=ufi&rc=p


 327 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن، 

لى الدكتور عالء إيصاله إكان لديك سؤال مهم يمكنك ذا إلكن  عتذر منكأالخاص مغلق 

  .يقصرون ويوصلون سؤالك ن شاء هللا هم الإو الدكتور توفيق املغربي و أالسالم 

 : 2016 يوليو 12 تعليق/

Hussain Ben Zaid :ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
ن تكونوأ بخير 

 
ل هللا أ

 
سا
 
 وعافيةأ

مركم
 
ن ييسر لكم أ

 
 وأ

 لدي سؤأل لو تكرمتم وتفضلتم علي باإلجابة
سبوع دأخل ألبالد حيث 

 
يام باال

 
قطع ألمسافة ألشرعية خمسة أ

 
عمل في مكان أ

 
نا أ

 
أ

تم ألصالة وألصيام
 
ني أ

 
 .أ

 .وأالن أنا في أجازه و أريد ألسفر خارج ألبالد
 ؟بوع إقامة بالخارجفهل كذلك ينطبق علي ك ثير ألسفر أثناء سفري لمدة أس

 .حسين من ألكويت

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

ها املسألة تجد جوابنك لم تعرض عن حالك السابق )وهذه أحوالك طاملا أتتم في كل  تبقى

 أجوبة فقهية أوتفصيلها في 
 
 .(1) (جبتها سابقا

 : صباحا 05:01 ، الساعة2016 يوليو 13 تعليق/

موالي هل يجوز أستعادة أالستخارة في موأضع محددة؟ على أعتبار  :يمانية ألهوى
ن ألظر 

 
خر أ

آ
ن تتغير وممكن أنه في وقت ما لم تالئم ولكن في وقت أ

 
وف ممكن أ

 مالئمة؟

Ahmed Alhasan على توقع  عادة االستخارة بناء  إنعم يمكن ، حياكم هللا :احمد الحسن

نسان بصير بحاله العبثية واإل اإلعادةجوز ي لكن ال ،و الحيثياتأتغير في الظروف  حدوث

 .وبواقعه

                                                           
 .(169سؤال  – 165الصالة: مسألة كثير السفر )سؤال  –بة الفقهية جواألانظر:  .1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/hussain.benzaid.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hussain.benzaid.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009567349394&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009567349394&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2016 يوليو  13/احمد الحسن: 

 .السالم على أئمة الهدى

 .بنيت على هدم قبوركم مصيرها الهدم والزوال الى مزبلة التأريخ دولة

 :2013كتبت على هذه الصفحة عام 

 :ن املعادين لل محمديفاضل وفقهم هللا وليس للوهابيهل السنة األ أالسؤال الى ] 

عادة إذا ال تطالبون بملا ،(صلوات هللا عليه)الحسن بن علي ملاذا ال تدافعون عن ضريح 

 ؟ ل محمد وأعداء محمد وأعداء هللاآدمه الوهابيون التكفيريون أعداء ه بعد أن هئبنا

 ؟ هل الجنةأن الحسن بن علي سيد شباب ألم يصح عندكم أ

 إلماذا ال تدافعون عنه وتستنكرون ف
 
 ؟ لى يومنا هذاإ بقاء ضريحه مهدوما

 ؟ هل بيتيأدما يسألكم كيف خلفتموني في ذا ستقولون لرسول هللا يوم القيامة عنما

 أهل يعقل 
 
  نكم تبنون لفقيه كأبي حنيفة ضريحا

 
فاع عن ابن وتترددون في الد ضخما

ن يبقى أوتقبلون  (صلوات هللا عليه)هل الجنة الحسن بن علي أرسول هللا وسيد شباب 

 
 
 ! [.؟ عداء هللاأ بعد أن تعدى عليه ضريحه مهدوما

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1043982705649392/?type=3
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 : 2016 يوليو 13 تعليق/

 ألسالم عليكم يا بقية أل محمد ورحمة هللا وبركاته :سيد صالح عزيز ألصافي
ن يمكنك من إحياء 

 
له سبحانه بحق هو يا من ال هو إال هو أ

 
لى هللا ص)سنة نبيه أسا

له(
آ
له(ص)وقلوب ألناس وأسترجاع ما سلب من أل محمد  عليه وأ

آ
ن  لى هللا عليه وأ

 
وأ

ن نمكنك من قلوبنا وأن نسلم لكم تسليما ويثبتنا على ذلك 
 
يعيننا سبحانه من أ

ويوفقنا للصالة على محمد وأل محمد قوال وعمال ودما وأن يغفر لنا بواليتكم ما تقدم 
خر سبحانه أنه سميع مجيب ألدعاءمن ذنوبنا و

 
 .ما تا

Ahmed Alhasan حياك هللا السيد ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن

 .دنياكخرتك و آفيه خير  ن يرزقك ماأأسأل هللا ، (1) الحمد هلل على سالمتك. صالح الصافي

 : 2016 يوليو 13 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي و موالي قائم أل محمد أنتم  :محمد جرأغ
ل هللا أن يمكن لكم سيدي و موالي و يجعلنا من 

 
ألمالذ لنا في هذه ألدنيا أسا

 .ن تحت لوأئكمألعاملي

                                                           
 .قبل أيام قليلة من هذا الجوابفراج عنه اإلوقد تم  ،كان السيد صالح الصافي في السجن بسبب عقيدته. 1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012812917587&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012812917587&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/yamany.almohammad?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yamany.almohammad?fref=ufi&rc=p
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  :سيدي لدي سؤأل
يام رحمه هللا

 
قرباء قبل أ

 
 توفى لنا أحد أال

وقبل ألوفاة في نفس أليوم صباحا قال أالطباء أن ألمريض قد تعرض للجلطه وقد 
صبح ميت سريريا و جسمه يعمل بوأسطه 

 
مات دماغه أو )توقف دماغه( أي أنه أ

ون ألسبب تحرج أالطباء مرأعاة أالجهزة و لكن أالطباء لم يعلونو وفاته و قد يك
لت أالطباء هل ألمريض على قيد ألحياة؟ 

 
هل ألمريض و أنا شخصيا سا

 
لمشاعر أ

فاجابني أنه ال يستطيع أعالن ألوفاة أال بعد نزع أجهزة ألتنفس ألصناعي و فحص 
ألمريض من غيرهم. و هذأ من حصل بعد عدة ساعات فقد نزعوأ عن ألمريض 

تم أعالن ألوفاة. سؤألي هل وأجب علينا غسل ألميت عند أالجهزة و بعد ألفحص 
 ؟لمس ألمريض و هو في هذه ألحاله أي ميت سريريا و قبل أعالن ألوفاة من أالطباء

سنوأت من مرض خمول ألغدة ألدرقيه  7موالي أحتاج دعائكم لشفاء أبنتي عمرها 
ل هللا أن يمكن لكم في أالرض بحق محمد وأل محمد

 
سا
 
ئمة  وفي ألختام أ

 
أال

 .وألمهديين

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

وهذا مذكور  ،نه ميتأرد جسم امليت باملوت والتيقن من ال بعد بإغسل مس امليت  يجب ال 

 من الناس قبل تطهيره وبعد برده باملوت :في الشرائع
 
 .(1) ()ويجب الغسل على من مس ميتا

 .خرة والدنياوأسأل هللا لكم خير ال 

 : 2016 يوليو 13 تعليق/

حيان يا ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، في ب :أبو سارة ألموسى معشر
 
عض أال

نها حركات تخلو من 
 
شعر بها وكا

 
ني أ

 
ؤدي صالتي وكا

 
سيدي وموالي ويا قرة عيني، أ

ستغفر هللا( 
 
نها مجرد كلمات أنطق بها )أ

 
ألخشوع، وتالوتي للسور صارت عندي وكا

فكار وألتفكير بالمهام تجعلني منسلخ عن ألخشوع، 
 
شعر بها وال في تدربها،، أال

 
وال أ

شك بعدد أ
 
لركعات ك ثيرأ، فهل من سبيل يا سيدي ترشدني أليه لتجاوز بل وحتى أ

رض. وهللا يعلم بحجم أشتياقي لك
 
 .ما سبق؟ وفقكم هللا وسددكم ومكن لكم في أال

                                                           
 كتاب الطهارة. – 1السيد أحمد الحسن: ج –شرائع االسالم . 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/KUWAITansar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/KUWAITansar?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan ك هللا حبيبيحيا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 .حوالك وليس فقط في الصالةأأكثر من ذكر هللا في كل 

 :2016 يوليو 13 تعليق/

 .. ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنا ألغالي :نور أحمد
لونة أن أرُتديت أمام غير ألمحارم؟ بحكم نقص ألنظر ما حكم ألعدسات ألالصقة ألم

 .. وليس لغرض ألزينة
ملة أن ترد على سؤألي

آ
 .. أ

Ahmed Alhasan يجوز  .حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 13 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :سيد محمد باقر ألموسوي
سيد أنا من ألذي ال يؤمنون في دعوتكم لكن اليحق لي أالعترأض عليها وال ألتطاول 

ي في 
 
عوتكم كوني قد أكون جاهل في حقك كالم ال على شخصكم وال على دأ

لدي سؤأل ما رأيكم في دعوة ألمدعو ناصر محمد أليماني ألذي  عالعموم ياسيد
 .أفيدونا في رأيكم ياسيد يدعوأ لنفسه بانه ألمهدي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، ورحمة هللا وبركاتهوعليكم السالم  :احمد الحسن ،

لوصية من النص وا :رضهأفالدليل على خالفة هللا في  ،دليل كاذب دعواه بال هذا مدع  

لتتوضح لك  "عقائد االسالم"وأرجو منك قراءة كتاب ، (مامو اإل أخليفة هلل سابق )النبي 

 .وأسأل هللا لك التوفيق والسداد، مور أكثراأل 

 ** ** ** 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007187040787&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007187040787&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012699308079&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012699308079&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Ahmed Alhasan  2016 يوليو  14/احمد الحسن: 

 (ألسالم عليك سيدي قائم أل محمد .. سيدي غدأ أن شاء هللا عندنا زيارة )موأجهة
بو 
 
دم( و )أ

آ
بو أ

 
مالك( .. هل من وصايا الثنين من أالخوة ألمعتقلين هنا في عمان )أ

لكم ألدعاء موالي
 
 توصونهم بها سيدي؟ وأن شاء هللا تكون لنا فيها ألفائدة .. نسا

 .أم مالك .. عمان

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :الجواب

وأسأل  ،ل محمد خير جزاء املحسنينآغيهم سالمي جزاهم هللا عن محمد و بلأ .حياكم هللا

 .ل محمدآالعاجل ببركة الصالة على محمد و  ريبن يفرج عنهم بالقأهللا 

عمان أو الجهات التي  واملرجو واملتوقع من الجهات املكلفة بتطبيق القانون في سلطنة

ألن حق االعتقاد  ؛ن يطلقوا سراحهمأن يعاملوهم بالعدل و أودعتهم السجن أاعتقلتهم و 

 .اإلنسانهم حقوق أأحد  نواإليما

راق فهي تهمة غير صحيحة في الع "سرايا القائم"لى إام ما محاكمتهم بتهمة االنضمأ

رضهم ومقدساتهم أق وهي دعوة للعراقيين للدفاع عن ن سرايا القائم تخص العراأل  ؛وملفقة

وهذا تدبير تتخذه  ،ن اجتاحها الغزو الوهابي السلفي التكفيري املعروف باسم )داعش(أبعد 

 كل املجتمعات اإلنسانية عادة للدفاع عن نفس
 
عند انهيار قوى الدفاع األساسية  ها خصوصا

وال يصح  ،عالقة له باملؤمنين في عمان العزيزة مر الوبالتالي فاأل  و ضعفها كالجيش والشرطةأ

ن تحاكمهم بهذه التهمة فاملؤمنون بهذه الدعوة الحقة منتشرون أمن دولة يحكمها القانون 

 
 
لعربي ولم تتم محاكمة أي مؤمن في أي دولة وفي بقية دول الخليج ا في كل دول العالم تقريبا

 .من دول العالم بهذه التهمة غير سلطنة عمان

  .أرجو إعادة النظر في القضية وتحقيق العدل وإطالق سراحهم

 : 2016 يوليو 14 تعليق/

Hussam Al-rubaie :ليكمسالم ع 
 .ممكن أعرف هاي ألصفحة لمنو؛ ومن هو أحمد ألحسن، أن تفضلتم مشكورين

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1044476348933361
https://www.facebook.com/husame.alrubaie?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/husame.alrubaie?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan وهم "و "اإلسالمعقائد "أطلع على ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 ":االلحاد

http://almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad/ 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 ** ** ** 

Ahmed Alhasan  2016 يوليو  14/احمد الحسن:  

 أمن . "عراضو تخفيف األ أللوقاية من الغاز املسيل للدموع مفيدة  معلومات
 
 راد شيئا

 ".أعد له عدته

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2F&h=OAQEEtcf1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=oAQHgN6ni
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1044497658931230/?type=3
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 : 2016 يوليو 14 تعليق/

Ahmed Alhasan طباء والصيادلة الذين يمكنهم املساعدة بمعلومات األ  :سناحمد الح

 .لديهم يقصروا بطرح ما وحلول عملية يمكن تطبيقها ومفيدة ال

 :  2016 يوليو 14 تعليق/

 .. بركاته سيدي ألغاليألسالم عليكم ورحمة هللا و :نور أحمد
نصار في عمان

 
 .. أوال: أشكرك ك ثيرأ على أهتمامك بقضية أال

 :ثانيا: لدي سؤأل جدأ مهم
لتكم عن جوأز لبس ألعدسات ألالصقة ألملونة أمام غير 

 
مس قد سا

 
أبي ألغالي .. باال

ألمحارم لغرض ألنظر )وأشكركم على جوأبكم لي( .. ولكن ما ألحكم أن كانت لمجرد 
 ؟؟ألزينةغرض 

ل هللا أن تغفر لي تقصيري في جنبكم فوهللا أني عاجزة عن رد ألجميل أليكم
 
سا
 
 .. أ

Ahmed Alhasan ير تغي، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .شكال فيهإ خرى دائمية أو مؤقتة ال أم طريقة أت سواء بواسطة عدسا لون العين

 ** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 يوليو  14/احمد الحسن: 

أحبتي البقاء في البيوت بعد كل هذا  .خرج وقل كلمتك. أون وُيهَزم الفاسد ستنتصرون

 .الضيم والظلم عيب

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007187040787&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007187040787&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1044602595587403/?type=3
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Ahmed Alhasan 2016 يوليو  15/احمد الحسن: 

 .يوم املظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على املظلوم

 .(1) بقوة هللا ستحاسبون 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/10452803

12186298/?type=3&theater 

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

لم :زهرأء ألحسيني
 
 بدء ألشعب يصرخ من شدة أال

خذو مسكنات
 
 ال تا

 .أجعلوأ صرأخكم يهز عروشهم حتى يولو مدبرين

Ahmed Alhasan حسنتأ :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

ل محمد  :أبو أحمد ألزيادي أليماني
آ
أالئمه وألمهديين و سلم أللهم صل على محمد وأ

 تسليما ك ثيرأ
بي أنت وأمي ياموالي يبن رسول هللا

 
 .با

Ahmed Alhasan سالمي ، مشتاق لك ،حمد الغاليأبو أ حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .كئتنساني من دعا ال، وكل من يلوذ بكمللوالد والوالدة الطيبين وللعائلة الكريمة 

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

 ... ألسالم عليكم سيدي وموالي :الهوت أالبد

                                                           
 ة عراقية في مظاهرة ضد الفاسدين. أرامفيه المنشور تضمن نشر مقطع فيديو تتحدث  .1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1045280312186298/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1045280312186298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1045280312186298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mleka.asd?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mleka.asd?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006271484217&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006271484217&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005650878355&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005650878355&fref=ufi&rc=p
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خرون 
آ
مرأض وأ

 
س/ عندنا قطط في ألبيت ويقولون أن شعرها مكروه وتسبب أ

يكم سيدنا في هذأ ألكالميتقز 
 
 .زون منها وأقاويل ك ثيرة فما رأ

رض
 
 .مكن هللا لكم في أال

Ahmed Alhasan يجوز ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .تربية القط

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

نعم سيدي هي مظاهرأت لفظح أهمال ألحكومه وعدم أك ترأثها  :نوأف فاضل علي
تفجيرأت وأظهارها للعالم ألخارجي علما أنها ألظاهره  لحياه ألعرأقيين ومايحصل من

أسبوع أالحد ألماضي كانت هناك مظاهره أيضا وفقكم هللا ألثانيه علي ألتوألي فقبل 
 .سيدي وجعلكم للمظلومين عونا وحصنا

Ahmed Alhasan ذا كانت كذلك فأكيد االشتراك مع إ نواف فاضل علي :احمد الحسن

 .خواتكم راجحأخوتكم و إ

 :2016 يوليو 15 تعليق/

Ansarallah Yamani :هل بيت ألنبوة و رحمة هللا و بركاته. ل
 
دي ألسالم عليكم أ

سؤأل سيدي و أإلجابة منكم ليست إال كرما و تفضال. جميع ألصاالت ألرياضية 
ماكن هل به إشكال

 
غاني، حضوري لتلك أال

 
 ؟ألمتوفرة تفتح فيها أال

بي ألعزيز، عندما نستلم إعدأد حلقات لبرأمج أو تقارير للقناة 
 
خر يشغل بالي أ

آ
شيء أ

.. أو أن أوصل  حقهأشعر بالخوف أن كنت قد قصرت في إعطاء كل موضوع 
للمشاهد معلومة ما بتعبير غير دقيق و شافي في حال أنه كان بامكاني ألتعبير 

فضل خصوصا و أننا مرأت نوأجه حلقات متكونة من 
 
خرى قد تكون أ

 
 10بطريقة أ

مر هنا مسؤولية عظيمة كون أن 
 
صفحات. أعلم أنني مقصرة في كل حال لكن أال

 .ضهألقناة تدعوأ لخليفة هللا في أر 
سيدي ألكلمة منكم و ستجدنا أن شاء هللا من ألملبين وألمنفذين. وأرجوأ منكم 

 .ألدعاء لخادمتكم وألمعذرة على ألتقصير

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001640285996&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001640285996&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001640285996&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001640285996&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ansarallah.yamani?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ansarallah.yamani?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

ينهي عنها الشرع مور وهذه األ  ،ي من صغائر الذنوبأمن اللمم  غاني محرم وهو لأل  ستماعاال 

ملنظور لها والتي يحاسب عليها لى الكبائر والعياذ باهلل وهي املحرمات اإنسان ألنها قد تجر اإل

 .عاذكم هللاأنسان اإل

 ع فهو ماما السماأصغاء د السمع واإل واالستماع ليس كالسماع فاالستماع هو تقص  

غاني أ)مطار، مطعم، صالة رياضية( فيه  يحصل بدون قصد أي كأن تكون في مكان عام

 أنه والسماع غير محرم أل  ،تصغي لها نت الأو 
 
 .صغاءمن القصد والنية واإل  خال   صال

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

سيدي نحن  ليه ألسالم(ع)ألسالم عليكم سيدي ياقائم أل محمد  :نوأف فاضل علي
أوالدك وخدأمك في سدني ويوجد عندنا مظاهره يوم أالحد ألقادم هل نحن نشترك 
بهذه ألمظاهره؟ وماهي توصياتكم لخدأمك موالي؟ ونسئل هللا أن يمكن لكم في 

 ليهم ألسالم(.ع) ألقريب ألعاجل بحق محمد وأل محمد

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .راد من التظاهرانظروا ماذا يُ ، االشتراك من عدمه يرجع لكم حبيبي

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

 .ال قوة أال باهلل .. موالي ألقائم عندي سؤأل :ع-رأية ألقائم
قبل فترة عملت تحاليل دم وقام بسحب ألدم من يدي رجل لعدم وجود كادر نساء 

 .وقد تطلب ذلك كشف يدي ألى )ألعكس( .. هل هناك أثم في ذلك

Ahmed Alhasan شكالإ مع االضطرار ال ، هللا حياكم :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

 ... ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :حيدر ألعبدهللا
كرمت ألبخيل تمردأ

 
كرمت ألكريم ملك تُه وإن أ

 
 ...( هناك مثاًل يقول )إن أ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001640285996&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001640285996&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/r.r1029?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/haidaralrubaiay?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/haidaralrubaiay?fref=ufi&rc=p
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فضل ألسالم من هللا إن هؤالء شر ما خلق هللا وبخروج 
 
سيدي وإمامي عليك أ

ألمتظاهرين عليهم بشكل سلمي ولالسف يعتبروُه كرمًا من هذأ ألشعب ألمظلوم 
نهم ال ينوون ترك مناصبهم ولو خرج 

 
نت أعرف ألناس با

 
كملُه ال بل لو  فا

 
ألشعب با

لآ بالشوأرع فلن يسلموها  وُسح 
لآ  ... ُقت 

ل  محمد أنهم بالفعل بخالء على هذأ ألشعب ألفقير فقد 
آ
قسمًا بذأت هللا يا قائم أ

مس 
 
شاهدُت عشرأت من ألموظفين ألوقتيين يطردونهم من وظائ فهم مع أنهم با

 ... ألحاجة لها في سبيل بقاء روأتبهم محصنة
ي غير ما ترى حاشا هلل لكن وهللا قد سإمنا منهم  سيدي ال

 
ن أرتا

 
أقصد من كالمي با

 .نسئل هللا ألعلي ألقدير أن يجعلنا حجارًة بيدك..  ومن ظلمهم

Ahmed Alhasan ياكم هللا حبيبيح، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

ن نعمل في هذه املرحلة على لم شمل كل أي لكن الصبر مطلوب واملفروض بنا حبيب صحيح

 .مامهم حتى يعملوا.... الخأنعمل ، نوضح لهم، نشجعهم، املظلومين للتظاهر ضد الظاملين

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

ل محمدورحمة هللا  :عائلتي سر سعادتي
آ
ألسالم عليكم سيدي وموالي ياقائم أ

 وبركاته
نصاري يشتم ويسب ويضرب زوجته

 
 هل يحق لال

 وكل خطاء يحصل في ألبيت يترك أللوم عليها
 فمثال عندما يعطيها شيء وبعد فتره يريده منها وهي تقول لقد نسيت ويقولها طبعا

نك لم تهتمي بي
 
 تنسين ال

مور 
 
بسط أال

 
 .وهللا وحده يعلم كم أحبه وأهتم به ال

ي 
 
ني أعلم بك عندما تسمع با

 
ذيتك ال

 
ني تسببت با

 
أنا أعتذر ألى هللا وأليك سيدي ال

ذى
 
 أنصاري يخطاء تتا

قبله يانور عيني
 
 أنا أنتضر ردك ومهما كان ألرد سا

مك ألزهرأء أن التنساني من دعاءك
 
 .وأستحلفك با

Ahmed Alhasan أكيد ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

واملفروض العالقة بين الزوجين عالقة ود ، مر مفروغ منهأوالسب غير جائز وهذا  الشتم

 .رفين العمل على ذلكومحبة وليس تنافر واملطلوب من الط

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012218028167&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012218028167&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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   : 2016  يوليو 15 تعليق/

Oras Alyamani :كان  7/ 15ي هل خروجنا في ألتظاهره يوم سيدي وموال
بالمستوى ألمطلوب أم يوجد تقصير منا في ذلك الننا غير منظمين وليس لدينا 

ثير و
 
أضح؟ أرجو أن تبين لنا ذلك الننا نشعر بالتقصير وخجالنين منك حظور وتا

 .وهللا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن ، 
 
ن شاء إخروجكم  جزاكم هللا خيرا

 .هلل سبحانه ستغيرون كل ش يء خالص نواياكمإن شاء هللا مع إو  ،هللا فيه بركة وخير

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

Resalet Ahmed : ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي قائم أل محمد
 ليه ألسالم(ع)

في ألعمل وألدرأسه يجب  ألسؤأل أالول: خادمتكم أدرس في طب أالسنان في أوربا.
علي أن أظهر يدي كامله ألى )ألعكس(. هذأ ال يجوز حسب ألحجاب ألشرعي ألذي 

 .بينته سيدي وموالي
ماذأ علي أن أفعل سيدي أن لم أظهر يدي يكون هذأ مخالفه للقوأنين في عيادة 

 .أالسنان
سهم ألسؤأل ألثاني: في ألعمل سيدي وموالي ألتقي برجال ونساء ويجب أن يك

 
ون رأ

قريب جدأ من بطني حتى أتمكن من ألعمل بشكل جيد. فماهو حكم ذلك بالنسبة 
 ؟لمعالجة ألرجال بهذه ألطريقة

 جزأكم هللا خير ألجزأء سيدي وموالي قائم أل محمد
 خادمتكم مرسلين أالنباري من ألنرويج

 .أملي أن ترد على سؤألي سيدي وموالي قائم أل محمد

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن.  

لى هتك الحجاب إذا كانت تؤدي إيجوز اتخاذ مهنة  وال ،بالحجاب الشرعي يجب االلتزام

 ،تغطية مقبولة ويجب البحث عن طريقة ،وبالنسبة لكشف الذراع غير جائز. الشرعي

 .شكال في معالجة الرجالإوال 

https://www.facebook.com/oras.sun?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/oras.sun?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/resalet.ahmed?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/resalet.ahmed?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 15 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :صادق ألوعد
 .. وألحمد هلل رب ألعالمين وصلى هللا على محمد وأله ألطاهرين

 لسيد أحمد ألحسنأ
حتى أ تهمت  كنت أجادل مره وأخرى إناظر فيها، مذ عرفت دعوتكم وسمعت بها،

نصاركم،
 
فلم أترك صغيرة وكبيره أال وطرقت بابها فلعلي أصيب أو  شتى ألتهم من أ
خذت مني جهدًأ، فتارًة أقترب وأبتعد أخرى، وأحل ُعقدها، أفتح أوصادها،

 
 فا
 بهم ألى هللا ليبينو لي حقيقتكم وقربكم منهم، فطرقت أبوأب أهل ألبيت وتوسلت

مارُة بالسوء عنكم،
 
فتاه فكري  فلم يشرح هللا قلبي بعد ولم تتطمئن نفسي أال

جزر عنكم أخرى، ولعل قلبي ُملبد بالذنوب 
 
مد مرُة و أ

 
مري فصرت أ

 
وتشتت أ

شم ريحكم،
 
لى متى أبقى على هذأ ألحال، وأ فيبعدني عنكم أو ذنوبي ثقال فال أ

 
لى فا

متى أنا حيرأن. هل لي من سبيل عندكم،وهل لي بدوأء يشفي صدري بكم، فمتى 
بلغ مرأدي ومتى يتطّهر فؤأدي

 
 .أ

مك ألزهرأء أدعو لي
 
 سيدي أقسم عليك با

مير ألمؤمنين ُدلني عليك
آ
 .أقسم عليك با

 .والحول والقوة أال باهلل ألعلي ألعظيم

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 ،ويمكنكم القراءة والبحث والتدقيق "عقائد االسالم"سطرتها في الكتب ومنها  دلةاأل 

هللا سبحانه فتجهزوا  ن يجهز نفسه ويطرق بابأنسان الغيب فبيد هللا سبحانه فعلى اإل ماأ

يرد من طرق بابه  يخيب من قصده وال نه سبحانه الأخالص هلل وحده وتيقنوا بالذكر واإل 

بل هو يجيب حتى العاصين وحتى من لم يسأله ومن لم يعرفه  ،خالص نية حاشاهإبصدق و 

 
 
فتجهزوا بالذكر . منه ورحمة ولكن يمنعهم من سماعه الوقر في آذانهم وقلة جهازهم تحننا

 أو 
 
 .معون كلمات هللاستس نصتوا وحتما

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

نه جهه ال يؤيدها أشتركت  :يمانية ألهوى
 
ماتقولون لمن يترك حقه ال لشيء بل ال

ن
 
ن هناك من يعرف بمظلومية ألشعب وال يتظاهر ال

 
ه تيار مقتدى بالتظاهرأت ال

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010163388897&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010163388897&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009567349394&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009567349394&fref=ufi&rc=p


 341 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

غلبية على حد قوله وهو اليؤيده
 
ن هذأ  ألصدر يمثل أ

 
رى أ

 
... بالنسبة لي وهللا أعلم أ

حزأب ألفاسدة
 
 .تغطيه الستفادته من أال

Ahmed Alhasan ين، والخوف خر وحب الظهور والتقدم على ال  ،نااأل  :احمد الحسن

 .وحب الحياة املفرط واملنفعة الشخصية.... الخ هي املانع الحقيقي

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

ملي
 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أرجوأ أن تكونوأ بخير وعافية  :أحمد ياأ

اسيدي لدي مشكلة منذ شهر رجب وال أستطيع ك تابتها على ألعام وأني على يقين ي
نك تعلم بها

 
تكلمت مع بعض أالنصار ولكني لم أجد ألحل وكل ألذي كنت أقوله  با

نك كنت موجود عند ضريح 
 
يت رؤيا بكم با

 
تي شوأل وبعدها رأ

 
أنتظروأ ألى أن يا

حان هللا عندما جاء شهر شوأل ألنبي ص وتقول لي أدعي هنا وأنتهت ألرؤيا وسب
نها بشارة خير ياسيدي وأنك سوف تجيبني أترجاك 

 
يتك تجيب على أالنصار وكا

 
رأ

 .يابن ألطيبين أن تجيبني وأن كنت الأستحق أالجابه سامحني

Ahmed Alhasan ذا ، إحياكم هللا، الم ورحمة هللا وبركاتهوعليكم الس :احمد الحسن

و دكتور أالتواصل مع الدكتور عالء السالم و سؤال خاص يمكنكم أكان لديكم مشكلة 

 .رساله ليإتوفيق و 

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

 .. مواليألسالم عليكم سيدي و :برحمتك أستجير
لدي ألك ثير من أالسئلة ألمبتالة بها في مجال عملي كمدرسة .. وأتمنى أن أحصل 

 .. على أجابة حولها منكم سيدي
أحيانا تخالف ألطالبات بلبس مالبس غير مطابقة للقانون وبعد ألتنبيه مرأرأ نقوم  -1

ز بسحب هذه ألمالبس وغيرها مثل كماشات ألشعر ألكبيرة وأالساور ،فهل يجو 
أتالفها أم يجب أرجاعها للطالبة أم تسليمها لولي أالمر ؟ وأذأ بقيت ألحاجة فترة 
طويلة جدأ وتخرجت ألطالبة فكيف نتصرف بالحاجة ؟ وكيف ألتصرف أالن حول 
 ؟أالنور ألتي تم أتالفها سابقا هل يجب أن نصل ألى هؤالء ألطالبات ونستبرئ ذمتنا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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س و ألتي تجعل ألرأس كبير  هل لبس كماشة ألشعر ألكبيرة تحت -2
 
حجاب ألرأ

سين وألذي شبهته أالحاديث بسنام ألجمل جائز أم مكروه .. أم هو فعل 
 
نه رأ

 
وكا

 ؟محرم
 .. ودمت سالما سيدي وموالي أنت وكل من يحبك

Ahmed Alhasan حياكم هللا، لسالم ورحمة هللا وبركاتهوعليكم ا :احمد الحسن. 

 مور بسيطة فالأنها أما بالنسبة للماض ي فبما أ ،ملك خاص للطالبة فتعاد لها بما أنها

  .و بثمنهاأفضل التصدق بها يحتاج النظر فيما فات وإن كان األ 

  .ن كان يبرز الحجاب مباح وغير محرمإو  ولبس ش يء في الشعر
 
الدين يحث املرأة  وعموما

 
 
لتماسك العائلة وردع الزوج  على االهتمام بزينتها في بيتها ولزوجها ألن هذا سبب مهم جدا

 .عن التفكير بغير زوجته والعياذ باهلل

 : 2016 يوليو 15 تعليق/

 ةأحنة ليش نطلع وألصوج بين :أمير ألشمري 
 أحنه أنتخبناهم وكلمن أنتخب من طائ فته وأني أول ألناس أعترف

أني أنتخبت من طائ فتي حتلوأ موزين وهلل وأحلفلكم أني وكد كالمي زين ألصوج 
 بينة

يكم هم رأح ننتخب مستقلين 
 
لنفترض أحنة سقطنة ألحكومة وصارت أنتخابات برأ

 قرأط وتكنو
 أقسم باهلل رأح ننتخب كل من طائ فته

 عيب بينة موبيهم أحنه جبناهم وأحنة ناكلها وبل عافيه علينةعمي أل
 وأخر دعوأنا أن يلم شملنا ويوحد صفوفنا
 ونعرف أننا عشنا أخوة ونحن لنا رب وأحد

 ونبي وأحد وأمام وأحد وندعوأ من هللا
 .أن يعجل هللا فرجه ألشريف قائم أل محمد

Ahmed Alhasan موال االنتخابات تتحكم بها األ . حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .خرى وبالتالي فأي انتخابات جديدة لن تحقق تغيير له قيمةأالسلطة ودول  وأحزاب

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 أنقله من بحث أدناه كالم أ
 
في كتيب  2004كتبته وطبع ونشر عام  و مقال مختصر جدا

 :"مية هللاحاك"صغير اسمه 

 :الديمقراطية واملال )

 ينفقها على الدعاية والكذب وتزوير الحقائق 
 
ال مكان في الديمقراطية ملن ال يملك أمواال

وشراء املرتزقة واألراذل، وهكذا تظهر سلطة املال في النظام الديمقراطي بشكل غير طبيعي، 

 (. شكل أو بآخر وتبدأ العمالةوتبدأ األحزاب والتنظيمات بنهب أموال الفقراء واملساكين ب

 .التظاهر خطوة على الطريق الصحيح

 : 2016 يوليو 16 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا :أيهام عدنان
خوأت من عائلة سنية من سليمانية وهي أ

 
هل ألبيت أبتي إحدى أال

 
لوحيدة تحب أ

فكار سيئة 
 
ل عن عالج لحالتها: سؤألها أنها تعاني من أ

 
)عليهم ألسالم( ويمانيهم تسا

ك ثر شيء تقول لدرجة 
 
ن بل وتخصص سورة يس أ

آ
خص قرأءة ألقرأ

 
خالل ألصالة وباال

ية
آ
فكار عكس أال

 
تي مثال أ

 
ن تا

 
ن ال

آ
 ألقرأ

 
نها تخاف تقرأ

 
 أ

 فهل هناك سبيل للتخلص من أالمر؟
 انا أستغفر لنا هللا أنا كنا خاطئينياأب

لكم ألدعاء
 
سا
 
 .وأ

Ahmed Alhasan تكثر ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

ه بذكر هللا ئتلهج باثنان أا بالذكر بل حتى وقت العمل يمكن هللا وتمأل وقت فراغه من ذكر 

 .باالستغفار والحمد والشكر والتسبيح

 : 2016 يوليو 16 تعليق/

حمد
 
ريحيا أ

 
هلل وبركاته :أ

 
 ألسالم عليكم ورحمة أ

ن
آ
دعية و ألصال -سيدي هل يجوز قرأءة ألقرأ

 
 ة وأهدأءها إلى شخص حي؟أو أال

 .إسرأء أحمد

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007900982618&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan يجوز . حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 يوليو 16 تعليق/

ل محمد  :عقيل ألمنصوري 
آ
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. سيدي وموالي قائم أ

ن يوفقنا لنصرتكم وأن يمكن لكم في أالرض وأن يخزي أعدأئكم 
 
ل هللا أ

 
نسا

نية 
 
ويفضحهم لدي سؤأل حول بعض ألكشافة وهم يقومون بك تابة أيات أو سور قرأ

س ألطفل وحتى ألكبار وألمعروف وبعض ألطال
 
سم ويتم تغليفها ووضعها تحت رأ

عندنا ب  )ألعوذة أو ألحرز( ألسؤأل هل يجوز ألتعامل معهم أي أالخذ بما يك تبون مع 
ن يمن هللا علينا بجوأبكم وردكم 

 
ألعلم أنهم ليسو من أالنصار هدأهم هللا أرجوأ أ

 .علينا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

ما مع أ ،شكالإ نه قرآن أو دعاء فال أخذها منه وتعلم أي تيكتب بالورقة الت تعرف ما إذا كنت

  ،الجهل فتجنبها أولى
 
 .فضلأعاء و الدأو القرآن أكتابة املؤمن للحرز  وعموما

 : 2016 يوليو 16 تعليق/

ألسالم عليكم سيدي لدي سؤأل بالنسبة للنذر أذأ كنت قد نذرت  :فاطمة ألحسيني
 أك ثر ْمن نذر ولكني نسيتها كيف أتصرف؟

Ahmed Alhasan صيل ومع تذكر بعض التفا ،ش يء مع النسيان التام ال :احمد الحسن

 .لى االطمئنان بالوفاءإبما تذكرين وبما يؤدي  توفين

 : 2016 يوليو 16 تعليق/

 ألسالم عليكم أمامنا ألقائم ورحمة هللا وبركاته :ألعامري نسمة 
 في ألغرب تستخدم ألمكونات وألموأد ألمضافة ألى أالطعمة من أصل حيوأني

 موجودة في ألمعجنات وألمثلجات وألخبز وألحلويات وغيره ألك ثير.
 E-numbers وتكون على أرقام معروفة ب  

 وكمثال على كالمي هذه ألمادة
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E471 Mono- and diglycerides 
.Origin: Synthetic fats, produced from glycerol and natural fatty 

acids, mainly from plant origin, but also fats of animal origin 
 وهذه

E452 polyphosphate 
Phosphate in Europe is also obtained from animal bones 

مكونات أالمينية ألتي هي من أصل حيوأني. فهل هي وغيره ألعشرأت من ألموأد وأل
 حرأم؟

 .خالص حبنا وسالمنا/ أنصار هللا من ألدنمارك

Ahmed Alhasan ي ، أحياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

ن جهة النجاسة فهي تعتبر طاهرة شكال في استعمالها مإ جة كيميائية ال تكون نتاج معال مادة

 .(الخ ....، خمر مسكرا قبل املعالجة نجس )خنزير، ميتةصلهأن كان إو 

 : 2016 يوليو 16 تعليق/

لبو حسن
آ
حمد أ

 
 الم عليكم سيدنا ألكريم، ونصركم هللا نصرأ عزيزأ ..ألس :أ

ن تباركوه بدعائكم ألكريم ..
 
 أبنكم ُمقبل على مشروع زوأج و ملتمسًا منكم أ

نها 
 
رتبط بها أن شاء هللا، خصوصًا أ

 
سئلكم أن تشملوأ بدعائكم أبنتكم ألتي سا

 
كما وأ

سرة كريمة ..
 
 من محبيكم ك ثيرًأ ومن أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 أأسأل هللا 
 
 .ه سبحانهن يبارك لكم وبكم بفضله ومن

  : 2016 يوليو 19 تعليق/

إسالم عليكم سيدي وموالي ألتظاهرأت بساحة ألتحرير من قبل  :أحمد أحمد
نصار هل لها عالقه بإحدأث في تركيا وأالحدأث في فرنسا ....؟

 
 أال

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، م ورحمة هللا وبركاتهوعليكم السال  :احمد الحسن ،

 .لى خيرإن شاء هللا ستؤول إلبة بحقوق العراقيين املظلومين و التظاهرات للمطا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يوليو 19 تعليق/

ل هللا أن تكون بخير ألسالم عليكم ورحمة هللا :نور أليماني
 
 وبركاته سيدنا ألعزيز أسا

ل هللا أن ال يحرمنا منكم في ألدنيا وأالخرة سيدنا عندي 
 
وعافية أنت وألعائلة وأسا

سؤأل بالكي تتفضل علينا بالجابه: س/ هل يجوز للمرئة أن تضع ألحنة في يديها. 
 .زينة( وهيه متزوجهوتخرج بها من ألبيت )يعني يرأها غير ألمحرم هل جائز أو تعتبر 

Ahmed Alhasan توجد ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

زالتها عند الخروج من بيت إوسائل كثيرة لتتزين بها املرأة لزوجها وهي وقتية ويمكن  الن

 .الزوجية

 : 2016 يوليو 19 تعليق/

حمد ألحسن أ نقل ليمك  :غالب أبو أحمد ألسعيدي
آ
ألسالم عليكم سيدي وموالي. أ

 .سالم ألوألد ولوألده ولخوأن

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي غالب ، وعليكم السالم ورحمة هللا :احمد الحسن

 لى اإل إو وبلغ سالمي للوالد والوالدة حفظهما هللا  السعيدي
 
جزاكم هللا خير جزاء  خوة جميعا

 .كمئتنسوني من دعا ال، املحسنين

 : 2016 يوليو 19 تعليق/

ل محمد )ص( ورحمة هللا  :مصطفى حميد
آ
ألسالم عليكم سيدي وموالي قائم أ

وبركاته ... أليوم أبوي حاجاني على شغلة ألمظاهرأت وگلي أذأ رحت بعد ال أعرفك 
لبيت وأجه ورأي وال تعرفني فگ تله من هسه وال أعرفك وال تعرفني وطلعت من أ

ن 
 
رجعني ... موالي وهللا ما أعرف شسوي أهلي مو أنصار ويعارضون كلشي أسوي ال

يدرون بيه أنصاري وأكو مرأت شغل للدعوة يدرون بيه فيعارضونه وما أعرف شسوي 
أنت من جها ما أكدر ما أسوي شي ألدعوة هللا وهم من جهة يعارضون وبالتالي 

ويكلولي چا وين طاعة ألوألدين وما أعرف ألجاي  أعارضهم وتصير مشاكل بيناتنه
 يرضيك لو ال وشلون أتعامل وياهم ما أدري . هللا يوفقك ويسهل 

 
أسوي صح لو خطا

 أمورك.
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Ahmed Alhasan هللا حبيبي حياك، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

نت عامله من خالل هذه أكثر من نفسه فأنك جزء منه ويحبك ربما أأكيد ينظر لك على  األب

  الحقائق وال
 
 ،هئبناأيستحق القسوة من  ب الطيب الفاأل  ،معه وفقك هللا تكن قاسيا

ن يهديهم أحسان وود وأسأل هللا إين طاعة هللا ومعاملة والدك بكل ن تجمع بأحاول 

 ويعرفهم ا
 
 .ك وفقك هللائتنساني من دعا ال .لحق ويكونوا لك عونا

 : 2016 يوليو 19 تعليق/

Esrafil Esrafil :ألسالم عليکم يا دأعى هللا 
 سيدى 

جل أإليرأنيين
 
 .نصلي من أ

Ahmed Alhasan أسأل ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .ن يحفظكم ويكفيكم شر الظاملينأهللا 

 : 2016 يوليو 19 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا :يمانية ألهوى
دعو لكم أن شاء هللا قرب ألسيدة أخت أإلمام ألرضا 

 
ليه ع)أبتي أنا أالن في قم أ

ل هللا أن يتقبل  ألسالم(
 
دعو هللا بحضرتها لكم وأسا

 
سلم عليها نيابة عنكم وأ

 
وسا

 .مني بحقكم فال وجه لدي القابله به إال حبكم أل محمد

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .خرة والدنيان يرزقكم خير ال أهللا خيرا وأسأل هللا  جزاكم

 :2016 يوليو 19 تعليق/

 ألسالم عليك سيدي ورحمة هللا :شهد ألتميمي
 ، وألدي ألعزيز لدي سؤأل

رض مثله كمثل ليه ألسالم( ع)ألحجة : )من جوأب لكم سيدي قلتم فيه
 
في هذه أال

م، فمثله )ع
 
( ليه ألسالمسرة ألطفل، وهي موضع وصول ألغذأء للطفل من أال
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رض، )بهم كالحبل ألسر 
 
رض ينقل ألفيض أإللهي إلى أال

 
ي ألوأصل من ألسماء إلى أال

فهو حبل هللا ألمتين وعمود ألنور ألنازل من ألسماء إلى (. ترزقون، وبهم تمطرون
رض فتنحّل 

 
ي ال يصل ألنور أإللهي إلى أال

 
هلها أ

 
رض با

 
رض، ولواله لساخت أال

 
أال

ن يوصف 
 
هلها، ولذأ فال يمكن أ

 
ليه عظيم فضل ألحجة )عوتعود عدمًا هي وأ

 ليه ألسالم(ع)( على جميع ألخلق( أذن كيف كان ألحال قبل نزول أدم ألسالم
 ؟وكانت أالرض موجودة وعليها خلق

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

كنور متوسط في الخلق وبه ديمومة  (لوات هللا عليهمص)مر متعلق بوجودهم هذا األ 

وقد  ،رضلى هذه األ إن تهبط نفسه أهذا موجود قبل خلق نفس آدم وقبل و  ،الخلق بقاء

 
 
 أو  بينت هذا سابقا

 
 :ياتلى كتاب العقائد وقراءة معنى ال إوع يمكنك الرج يضا

﴿ 
َ
اَها ِبأ

َ
ْين

َ
َماء َبن  َوالسَّ

َ
وِسُعون

ُ َ
ا مل

َّ
 [.47]الذاريات:  ﴾ْيد  َوِإن

﴿ 
َ
ون

ُ
َها َماِلك

َ
ُهْم ل

َ
 ف

 
َعاما

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ْيِدين

َ
 أ

ْ
ت

َ
ا َعِمل ُهْم ِممَّ

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن
َ
ْم َيَرْوا أ

َ
َول

َ
 [.71]يس:  ﴾أ

 : 2016 يوليو 19 تعليق/

Moslem Daliri :ألحسن  سالم عليكم ورحمة وبركاته سیدی وموالی أالمام أحمد
باهلل من أالنا أشتركت في سالن  روحي فدأك عندي سؤأل أنا وأعوذ ليه ألسالم(ع)

ألجسماني أكو موأد بروتينات مكمل غذأي وهرموالت وغيره  رياضه تقويت قوة جسد
أكدر أستعمل هذني ممكن ألرد  حرأم هذني بروتينات هل هل هاذي ألشي حالل أو

علي سؤألي وعليكم ألسالم ورحمة وبركاته أللهم صلى على محمد وأل محمد أالئمة 
أمجد ألیمانی طالقان شعارنا  وألمهدیین ألطيبين ألطاهرين وسلم تسلیما ومسلم أبو

 أحمدأحمد

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

حذر من استعمال ولكن يجب ال ،في تناول البروتين املستخلص وكذا الهرمونات شكالإ ال 

 .ن تكون ضمن حدود النصائح الطبية املعتمدةأالهرمونات والبد 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2016 يوليو  20/احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

و عزل ستة وزراء من حكومة األحزاب التي أل استقالة تور حيدر العبادي بقبو الدك قيام

 .دمرت البلد نعتبرها خطوة إيجابية وجيدة وتحسب له باعتبارها استجابة ملطلب شعبي عام

 
 
  هذا طبعا

 
 إن شفعها بتعيين وزراء )ووكالء ومدراء....( ذوي كفاءة ومستقلين وخصوصا

غير متخصصين  أشخاصعراقي ومع وجود  وزارة الداخلية ألنها وزارة تتعلق بحرية وحياة كل

وليس لديهم خبرة كافية ومتحزبين على رأسها سيبقى الفشل والقتل والظلم سائد ومهيمن 

 .على البلد

 اإلنسانتستمر املظاهرات فمطالبنا تنصب على الحد األدنى من حقوق  أنوما نتمناه 

 .وهو حق الحياة بكرامة

 أدنى أن يكون شخصما نقصده بالكفاءة: أي كحد  :مالحظة
 
 متخصص ا

 
  ا

 
ولديه  علميا

خبرة عملية معتبرة عند العقالء في مجال العمل الذي يتم تكليفه للقيام به وليس املقصود 

 .معلم أو أستاذ جامعي أو ما شابه

 .يدين بالوالء له أو حزب معين  إلىوما نقصده باملستقل: هو شخص لم يثبت أنه منضم 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
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 :2016 يوليو  20 تعليق/

Masar M-hألشكر لل ه ألذي من بك علينا سيدي أحمد ألحسن : Ahmed Alhasan 
ن يحفظك

 
ل ألل ه أ

 
  أسا

 يا نور عيني لدي سؤأل *
ل )حول لبس قماش أزأر ألصالة بهئية عباية عند زيارة أالماكن ألمقدسة فقط( ه

 أرتدأئه موالي؟؟ يجوز 
نه ك ستر ألعباية 

 
الن عند ألدخول ألى ألتفتيش يمنعون أرتدأئه وعلى ألرغم من أ

 فقط أللون يختلف وأللون غامق
لك ألدعاء ....... أبنتك

 
 .أسا

Ahmed Alhasan الم ورحمة هللا وبركاته، حياكم هللا، ال وعليكم الس :احمد الحسن

وفرض لبس عباءة  ،عييكثر من الحجاب الشرعي الطبأش يء و أي أزرار أو ألبس عباءة  يجب

 كثر من نفعه.أن ضرره حياسلوك خاطئ وربما يكون في بعض األ  ماكن املقدسةعند زيارة األ 

Bent Al Yamani :فيفة باالماكن نعم موالي حتى ألجورأب ال يقبلون بها أذأ خ
 ألمقدسة وال يسمحون لنا بالدخول أال بعد أبدألها بجورأب ثخين.

Ahmed Alhasan احمد الحسن:  
 
يفرضه املتحكمون  لتغيير ما ليس بيدي ش يء حاليا

 إق رؤيتهم و هم يفرضون القوانين وفاملقدسة ف األماكن بهذه
 
 .ن كانت محدودة وضيقة جدا

 : 2016 يوليو 20 تعليق/

Muhammad Fadilوعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته : 
 حياك هللا سيدي وموالي

ؤأل بدأخلهم ولم هناك سؤأل يطرح من قبل ألك ثيرين فضال عن من يتدأول ألس
يقوموأ بطرحه .. ألسؤأل هو هل توجد أسماء بديلة )لمن هو موجود أليوم في 

على سبيل ألمثال ألبعض يقول )جعفر بن محمد باقر ألصدر( هل يوجد  ألحكم(
على أالقل أسم أو أسمين غيره معروف عنهم ألنزأهة وألوطنية كما يسميها ألبعض 

 و قرأطممكن أن يتم ترشيحهم لحكومة تكن
 محتاج دعائك موالي.

https://www.facebook.com/masar.mohammed.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/masar.mohammed.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/mallek.alashter.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mallek.alashter.9?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan أكيد يوجد كثير من العراقيين ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

شخصين فقط حتى أذكرهم لك هنا ولكن  أو واملستقلين واملسألة ليست شخص  األكفاء

هل  األقلعلى  أو  ،تقبلهم الجهات الدينية والسياسية ووو.... الخ أناملسألة هل يمكن 

 
 
  سيكون احدهم خيارا

 
  مقبوال

 
  شعبيا

 
لهم؟! في تصوري  بشكل كبير بحيث يسبب رفضه حرجا

 .الجواب واضح

نه أالحكومة العراقية فاعتقد  إلدارةبالنسبة للسيد جعفر الصدر كمرشح مستقل  أما

ستكون هناك نظرة شعبية  األقلوعلى  ،الشعب العراقي أبناءيجمع عليه كثير من  أنيمكن 

ذا امتطاها كل مفلس فما الضير بتجربة ابن السيد محمد باقر الصدر الذي إعامة أنه 

يفتخر حزب الدعوة واملجلس وبدر ومحمد الصدر رحمه هللا وتياره الذي يقوده السيد 

 
 
  األقللى ع أو  مقتدى الصدر اليوم وغيرهم باالنتساب له فكريا

 
يجمعون على  يعتبرونه رمزا

 .حبه واحترامه

 : 2016 يوليو 20 تعليق/

Mujtaba Maitham : سنه وأنا من أالنصار  14سيدي أحمد ألحسن أني عمري
ء هللا للموت أبقى أنصاري  وأن

 
 شاأ

 .رجو ردكمأ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وبركاته وعليكم السالم ورحمة هللا :احمد الحسن ،

 .ودنياك آخرتكيوفقك لخير  أنأسأل هللا 

 : 2016يوليو  20 تعليق/

 .متقائل حيل أستاذ !!!! هي ألدأخليه غير حصة بدر لو أني غلطان :أبو علي سمير

Ahmed Alhasan ئم متشا أو املسألة ليست متفائل ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

يضع كفاءات مستقلين مكانهم وكذا  أنعزل وزراء فنحن نطالبه  أو نه قبل استقالة أاملسألة 

رأي  إعالنهي  وإنماتعني بالضرورة توقع التنفيذ  وكالء الوزارات واملدراء العامين واملطالبة ال

 
 
 .أيضا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011243596923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011243596923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007994259053&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007994259053&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016يوليو  20 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي لدي سؤأل شرعي وهو  :أحمد علي
أذأ كان شخص عليه غسل وأجب لكنه كان جاهل بالحكم واليعلم بوجوب ألغسل 
ولم يغتسل وكان يصلي ويصوم فما حكم صالته وصومه هل يجب عليه ألقضاء؟؟ 

عليه ألقضاء وهو اليعلم كم عدد أيام ألصيام أو ألصالة ألمطلوبها وأذأ كان يجب 
 .ماذأ يفعل

Ahmed Alhasan هللا وبركاته، حياك هللا حبيبي.وعليكم السالم ورحمة  :احمد الحسن 

 مجابة في "الشرائع" وهناك أ أسئلتك
 
سائل فقهية كثيرة مجابة يمكنك االطالع م يضا

 يها في املوقع الرسمي أو يمكنكم توجيه األ عل
 
ى املكتب واملفروض لديهم لإ سئلة املجابة سابقا

  ،سئلة الفقهيةتلفون إلجابة األ 
 
كلما فقدت الطهارة بطلت الصالة وكذا الصيام فيما  وعموما

 . حصل له االطمئنان بالقضاءيشترط فيه من طهارة، ومع جهله بالعدد يقض ي حتى ي

 : 2016 يوليو 21 تعليق/

Zainab Ahmed ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وألدي ألعزيز كنت بحاجه أن :
علينا بالرد أرسل لكم رسالة علي ألخاص فما هو ألسبيل لذلك ؟ ونسال هللا أن تمن 

 .فانتم أهل ألجود وألكرم

Ahmed Alhasan اذا ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

م دكتور عالء السال أو عن طريق املكتب في النجف  إيصالهاكان لديك رسالة خاصة يمكنك 

 .دكتور توفيق أو 

 : 2016 يوليو 21 تعليق/

Ya Saheb Elamrب ألحنون
 
 : ألسالم وعلیکم ورحمه هللا وبرکاته، موالی ألکریم أ

مر. نحن
 
مني جدأ تعبان وأنتم أعرف بهذأ أال

 
في  عندي سؤأل: هنا في أيرأن ألوضع أال

ي طريق شاء هللا نوأجه من هم يعملون لحكومة 
 
و نشر ألدعوة با

 
أثناء ألتبليغ أ

خبار وألي ألحكومه 
 
شخاص هم يوصلون أ

 
ن هؤالء أال

 
تينا أخبار با

 
ألطاغوت وتا

ويحثون ألحكومه علي ألتعامل معنا وهؤالء ألعمالء نعرفهم وهم يعيشون معنا، 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011379338476&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011379338476&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/zina.ahmed.319?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/zina.ahmed.319?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/yasaheb.elamr?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yasaheb.elamr?fref=ufi&rc=p
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لينا أي أتفاق من قبل ألحكومه سؤألي هل نستطيع أن نهددهم مثال أذأ حدث ع
جل ألتخويف. أللهم أحفظ أحمد 

 
نفعل كذأ وكذأ، ونحن ال نفعل موالي بس ال

 وأنصاره وأجعلني من أنصاره يا رب.

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 تخافوا وال تجتنبوه في هذه الفترة وهللا يدافع عن الذين آمنوا فال أنوالظالم يكفي  املس يء

  إن األعلون نتم أتحزنوا و 
 
  كنتم مؤمنين وسينصركم هللا نصرا

 
ويخزي من يؤذيكم  عزيزا

  أمرهويظلمكم وستكون عاقبة 
 
 .والخرةفي الدنيا  خسرا

 : 2016 يوليو 21 تعليق/

 أحمد ألحسن Ahmed Alhasan ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :أحمد ألخليجي
نصرك هللا وأعزك لقد أرسلني عددأ من ألمؤمنين وألمؤمنات برسالة خاصة لك وال 

بعثها رب ألعباد ويوصلها لك يابن رسول هللا وأعتذر أدري |كيف تصل لك أال أن ي
ك ثيرأ على تضييع وقتك وأنا أعلم يقينا بك ثرة مشاغلك وأعمالك لكني لم أقدر أن 
أرفض طلب أالخوة وفقهم هللا وسالمي لك يا حبيبي ونور عيني وأمامي وألى ألعائلة 

 .أحمد ألخليجي...  ألكريمة

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

دكتور  أو ريق املكتب أو دكتور عالء عن ط إيصالهارسالة يمكنك  إيصالذا كنت تريد إ

 .توفيق

 : 2016يوليو  21 تعليق/

Mohaiman Fadel هل بيت ألرحمة وألنبوة ومعدن ألعلم
 
: ألسالم عليكم يا أ

 وموضع ألرسالة ورحمة هللا وبركاته
ل هللا

 
أن يمكن لك قريبا عاجال وأن يفتح لك ألفتح ألمبين بحق  موالي وسيدي أسا

له(.
آ
 محمد وأل محمد )صلى هللا عليه وأ

موالي وسيدي هل أستطيع أن أرسل حالة خاصة ألى ألدك تور توفيق أو ألدك تور 
 عالء مع جزيل ألشكر وألتقدير.

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001633794549&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001633794549&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001633794549&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/mohaiman.prince?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mohaiman.prince?fref=ufi&rc=p


 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   354

موالي وسيدي لماذأ سمى هللا سبحانه حروف ألعلم وألمعرفة ب)حروف( 
 ود منها بحروف ولماذأ ليست أسم أخر؟فمالمقص

 .مع جزيل ألشكر وألتقدير

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .شاء هللا إنيمكنك ذلك 

 : 2016يوليو  21 تعليق/

ُتهْ  :حسن أالنصاري 
آ
ُيّكٌم ٍوٍرَحُمّة هللا ٍوُبٍركا

ْ
م َعل

آْ
 ألَسال

منت 
آ
نسٲل هللا أن يوفقنا لنصرتكم ويرزقنا ألثبات على واليتكم ...موالي أليوم أ

رمضان أنتقلت ألى 27تي بالرحمه يومبدعوة ألحق فاسٲلك ألدعاء بالثبات ولوألد
رحمة هللا فتفضل علينا بدعائك ياكريم يا أبن ألكرماء ...أن شاء هللا ألباطل زأهق 

 .... ويحق ألحق
 أللهم أجعلنا من ألثابتين بوالية أٲلئمة وألمهديين )عليهم ألسالم(.

 أتمنى أن تقرٲ سالمي .....

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .والدنيا الخرةأسأل هللا لك الثبات على الحق وان يرزق خير 

 : 2016يوليو  21 تعليق/

بي  :سيد حيدر ألطباطبائي
 
ألسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. موالي وسيدي وأ

نتم 
 
رجو ألتفضل عليه باإلجابة فا

 
ألغالي ونور عيني .. سيدي ألعزيز لي سؤأل وأ

خي ألسيد حسين ألطباطبائي 
 
نا وأ

 
ل محمد صلوأت هللا وسالمه عليكم. أ

 
ألكرأم ياأ

ه وتعالى علينا باإليمان بهذه ألدعوة ألمباركة فحوربنا من ممن من هللا سبحان
خ لكونهم غير مؤمنين بهذه ألدعوة 

 
ب وأال

 
ن نعاني من ألظغوط من أال

آ
ألمنطقة وأال

ن يقوم 
 
كبر فيقوم بتهديدنا با

 
خونا أال

 
ب فقير والكن ألذي يحرظه هو أ

 
ألشريفة. وأال

خي ألسيد حسين بفقدأن أعصابه
 
 أ
 
ن تتطور  بطردنا من ألبيت وبدأ

 
حيانا وأخاف أ

 
أ

ن يمن علينا 
 
لين هللا عز وجل أ

 
مور إلى شيء اليحمد عقباه. فماذأ نفعل سا

 
أال

ال ألسمع وألطاعة )بعد كلبي أعتذأر من أإلطالة( 
 
مر وما علينا أ

 
نت تا

 
بعطائك فا

لكم ألدعاء
 
 .نسا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012772517805&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012772517805&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012738098972&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012738098972&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 إو ، وتعاملوا معهم بالحسنى اصبروا
 
يريد طردكم من البيت فإن شاء هللا تفتح لكم  ذا فعال

  ،املؤمنين إخوتكمالف البيوت من آ أبواب
 
في املكتب  إخوتكميمكنك التواصل مع  وعموما

 .شاء هللا إنوهم بخدمتكم 

 : 2016يوليو  21 تعليق/

وعلیکم ألسالم موالی هللا یکون أبعون أهل ألعرأق ألعرأق  :قادر محسنی حمیدی
عرأقنه نحن هم أهل طالقان یاریت تامر سیدی ونقوم مضاهرأت ضد ألفساد 

أزعجونه وأزعجو کل أالنصار طالقان ویحطون رعب فی عیالهم أکلف من  وألخونه
دوأعش من یطبون علینه بس الوهللا وباذن هللا لبیک یاأحمد أحمد یامنصور علیکم 

 .ألسالم وعلی أبیک ورحمه هللا وبرکاته

Ahmed Alhasan أعانكم هللا على ظلم كل من ال، حياك هللا حبيبي :مد الحسناح 

 ،األعلىه ئلتؤجروا ويرفع شأنكم عنده وفي مليبتليكم  أنوهذه من رحمة هللا بكم ، يخاف هللا

 .ستنتصرون بقوة هللا ،شاء هللا إن األعلون نتم أورابطوا و اصبروا 

 : 2016يوليو  21 تعليق/

Farhan Azmi سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي لدي سؤأل لك وهو :
يتعلق بطريقة ألتبليغ في مليزيا. في مليزيا أفضل طريقه العدأء ألدعوه أن 

ألمجتمع جدأ خائ ف  .يستخدمونها البعاد ألناس عن ألدعوه هو لما يسموننا شيعه
ألكلمه "شيعه" فاذأ ألناس ربطونا بها شيضعوننا في صوره نمطيه  من هذه

ويبتعدون عنا. لذلك نحن دأئما نقول باننا أنصار أمام ألمهدي ولسنا شيعه ولكن 
موالي حسب  هذأ صعب الن مذهبنا هو ألتشيع وألناس ستعرف ذلك بكل سهوله.
 من أولهم ألى فهمي أالنصار هم محبين الهل ألبيت النهم أمنوأ بكل حجج هللا

أخرهم فما هو ألطريق أو ألموقف أالفضل تجاه ألمجتمع؟ هل نقول باننا شيعه 
ننا من أنصار أمام ألمهدي ولسنا 

 
ولكن لسنا كالطوأئ ف ألشيعيه أالخرين أو نقول با
 شيعه، ماذأ نفعل وما هي أفضل طريقه سيدي؟

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 
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تكون لديكم كتيبات مختصرة توضح العقيدة الصحيحة للمجتمع  أناملثلى  الطريقة

يقرأ ويطلع ويعرف الحق إن كانت  أنوبهذه الطريقة تسمح ألي إنسان  ،الذي تعيشون فيه

  أنك وأسأل هللا ئتنساني من دعا ال .لكلديه رغبة في ذ
 
  يحفظكم وينصركم نصرا

 
 عزيزا

 
 
  ويفتح لكم من فضله فتحا

 
 .مبينا

 : 2016يوليو  21 تعليق/

Eskandar Terzievه و ألمهديين وسلم : أللهم صل على محمد وأل محمد أالئم
 تسليما ك ثيرأ

عرف 
 
نا ال أ

 
عيش، وأ

 
نا مؤخرأ أعتنق أإلسالم، ال توجد ألشيعة حيث أ

 
يا سيدي، أ

نا 
 
ن تعطيني نصيحة؟ يغفر لقوأعد أللغة، وأ

 
كيف للعثور على زوجة. هل تستطيع أ

 .أستخدم ألمترجم

Ahmed Alhasan في  إخوتكميمكنك التواصل مع ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

ش يء وسيقدمون لك  أين شاء هللا لن يقصروا معك في إممثل املكتب في بلدكم و  أو املكتب 

 .كل مساعدة ممكنة

 : 2016يوليو  21 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :أم ضرغام أحمد
سيدي عند بدأية دخولي ألدعوة ألمباركة أرسلت لكم رسالة  وألدي ألحبيب .......

عن بالء يؤرقني وكان في جوأبكم ألشريف وعد لي بالمساعدة فيه ومازأل هذأ ألبالء 
ن. ولقد د

آ
عوت هللا ك ثيرأ وقمت بعمل ألك ثير من مستمر من سنوأت طويلة حتى أال

 ألذي 
 
ين ألخطا

 
علم أ

 
هل ألبيت للتقرب إلى هللا ورفع هذأ ألبالء و ال أ

 
عمال عن أ

 
أال

نه قد أشتد بي 
 
فعله لرفع هذأ ألبالء ال

 
 أ
ً
ن تقول لي شيائ

 
رجو منكم أ

 
قع فيه لذلك أ

 
أ

رجو أل
 
 لي أال أنتم سيدي وأ

 
ن كان وأعتذر سيدي عن ألتقصير في حقكم وال ملجا

 
رد أ

رجو ألسماح لي بذلك في أإلمكان ....
 
 .سيدي أريد إرسال رسالة خاصة إليك فا

Ahmed Alhasan نعم ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .شاء هللا إنذلك  يمكنِك 
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 : 2016 يوليو 23 تعليق/

حمد أليماني
 
يامهم  :منتظر أ

 
حب أبشرك وأنت أعرف روحي فدأك جاي أكلك أ

 
سيد أ

وينزأل ألهم كلت ال ماأستعجل فسبحان هللا  لوأت هللا عليه(ص)خلصت وحق علي 
 أدري وضرب

آ
ته برجلي وطاح ألجاي أتوسمت أنو همهم رأح كالص جاي يمي ما

خيه ألحسين 
 
ن على أإلمام ألعباس وأ

 
يخلص ويمكن لكم هللا وسلمت لك نيابة أال

 .ص يابعد روحي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن ، 
 
أسأل  ،لزيارةعلى ا جزاك هللا خيرا

 .والدنيا الخرةيرزقك خير  أنهللا 

 : 2016 يوليو 23 تعليق/

وعليكم ألسالم ورحمه هللا وبركاته سيدنا ألعزيز  :ألشيخ عدنان ألعاصمي أليماني
يعيش ألفقرأء بدوله كريمة وأن تجد أالرأمل والليتام نعم دوما تريد نجاتهم وأن 

مؤوى يالئم عيشهم بعز وكرأمه وأن يجد ألجياع ماقسمه هللا لهم من حالل بعيدأ 
عن هؤالء ألسرأق منتحلين ومغتصبين لصفة ألمصلح حفظك هللا وجميع ألمؤمنين 

 .وألمؤمنات

Ahmed Alhasan حياك هللا الشيخ عدنان العاصمي وجزاك هللا خير  :احمد الحسن

 .جزاء املحسنين

  : 2016 يوليو 23 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :وسام ألوأئلي
سيدي وموالي بعض أالخوه يرى أن ألتصوير ألشخصي في ألمتظاهرأت فيه أنا 
ومتحان وألبعض يرى فيه نصرة للمظلوم وأخر يقول بكيف هللا أو أليجبه هللا خير 

 .وألحمد هلل

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، سالم ورحمة هللا وبركاتهوعليكم ال :احمد الحسن ،

 .نوى  ما ئ مر ابالنيات ولكل  األعمالإنما 
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 : 2016 يوليو 23 تعليق/

ألمهديين ألسالم عليك ياقائم أل ألبيت عليك وعلى أبائك وأبنائك  :وليد ألعبيدي
 ألطيبين ألطاهرين

يمن دون مفصل ألكاحل السيدي أنا عسكري متقاعد ولدي. أصابه وهي بتر ألقدم أ
يعني أسير على مفصل ألقدم لكن ألدك تور ألذي عمل لي عملية هندمه حتى 

يؤذيني ألمشي على ألمفصل قام بتحوير عظمة ألكاحل وهي بموضع عامودي ال
ألسير على ألمفصل وألقصد من جعل عظم  وجعلها بموضع أفقي حتى يتسنى لي
لحماية ألمفصل من ألتظرر وثانيا حتى ال ه أوالألكاحل بتلك ألطريقة ألتي ذكرتها أع

يؤلمني في أثناء سيري وعندما دخلت هذه ألدعوه ألمباركه قرأت في ك تاب شرأئع ال
لقدم يمسح هذه أالأإلسالم وفي باب ألوضوء بان مسح ألقدم للذي لديه بتر في ألقدم 

أذأ كان ليس فيها كعب وأنا عملت مثلما قرأءت ولكن من يومها وأنا حيرأن هل أنا 
؟ وأنا أطلب ألعون النا هل أنا مشمول بذلك ألحكم ألشرعي أم الوأعوذ باهلل من أ

من هللا سبحانه ومنكم سيدي علني أخلص من تلك ألشكوك ألتي ترأودني كلما 
ت بالوضوء وجزأكم هللا خيرأ عن مح

 
ئمه وألمهديين وشكرأ المد وأل محمد أبدأ

م الص ألمظلومين وألسالرض لخالسيدي أسال هللا سبحانه أن يمكن لكم في أ
 .عليكم ورحمة هللا وبركاته ونسالك ألدعاء وشكرأ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، هللا وبركاته وعليكم السالم ورحمة :احمد الحسن ،

وإذا قطع بعض موضع املسح مسح على : )للشك يداع وال "اإلسالمشرائع "أعمل بما ذكر في 

 .(1) (ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط املسح على القدم

 : 2016 يوليو 23 تعليق/

 وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته :سيد حسين ألطباطبائي
 .(عليها ألسالم)أشلونك موالي مشتاقين يبن فاطمة ألزهرأء 

Ahmed Alhasan ل محمد آوجزاك هللا عن محمد و ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .خير جزاء املحسنين

                                                           
 كتاب الطهارة. – 1حمد الحسن: جأالسيد  –سالم إلشرائع ا .1
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 : 2016 يوليو 23 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :سيد عالء سيد نور 
نقاض حكم ظالم وهذه ألمطالبه يحق 

 
سيدنا أنت تطالب بإصالح دوله بنيت على أ

ن يطالب باإلصالحل
 
 ك ولكل عرأقي غيور أ

نصار فوهللا لو أطلعت على تصرفاتهم 
 
ن تصلح أتباعك وألمتسمين أ

 
لكني أطلبك أ

ن تعطيهم درس في 
 
خالق بعضهم لما ناشدتهم باالطهار أرجوك وألتمسك أ

 
وأ

فرأد 
 
خرين بل بعضهم ال يحسن ألتعامل حتى مع أ

آ
خالق وحسن ألتعامل مع أال

 
أال

 عائلته
 ن ال يكون طلبي ثقيل عليكمأرجوأ أ

 .لو أطلعت على ألرسالة أرجوأ ألرد حتى ولو برد ألسالم

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

م كبير ويتوزعون على دول العالم وفيهم الصالح بهذه الدعوة عدده اإليمان عون من يد  

وفيهم الطالح، وفيهم الصادق وفيهم الكذاب، وفيهم النزيه الشريف وفيهم من يتخذ من 

، وفيهم العفيف وفيهم الزاني الخرينوالسرقة من  واالحتيالوسيلة للنصب  اإليمان

 
 
 .كبقية الناس الذين ينتشرون على هذه األرض واملنحرف أخالقيا

 
 
  وأوجهنصح أ وبالنسبة لي شخصيا

 
 أو  بل وأعنف املنحرفين أخالقيا

 
على  ضع قيودا

  ،تصرفاتهم
 
 والسر   لهذا تجد املنحرفين أخالقيا

 
  اق واملنحرفين دينيا

 
قد أظهروا نفاقهم  ونفسيا

 
 
 .هم للحقءعلنوا نصبهم وعداأوانشقوا عن دعوة الحق و  علنا

لعرفت أني دائم النصح للمؤمنين  ستمرار باولو أنك تطلع على ما كتبت وما أكتب 

 .ومعاملة الناس بالحسنى باألخالق لاللتزام – ولغيرهم –واملؤمنات 

 
 
إن شاء هللا غالبية املؤمنين واملؤمنات هم طيبون مضحون مخلصون صادقون  وعموما

ألني  باألطهار ولهذا يحق لي أن اسمي هؤالء  ،حرم هللا يحبون الخير للناس ويجتنبون ما

 لي، واألهل واألخوات خوةاأل خبرتهم وعرفت أحوالهم وطيب سلوكهم وهم نعم 
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 أما الظالم لغيره سواء كان املظلوم زوجة أم 
 
  أم ابنا

 
 أم  أبا

 
  أخا

 
  أم قريبا

 
فأكيد  أو غريبا

 أن هذا الظالم يبتعد عن الحق بقدر ظلمه وربما يكون الظلم 
 
  أحيانا

 
لخروج الظالم  سببا

 .اة الحق ونصب العداء لهمن الحق بل ومعاد

ية هبة عظيمة وعطاء كبير وتوفيق ونصرة الدعوة املهدوية والثبات على النصرة الحقيق

ولهذا كانت الغربلة التي  ،الذين صبروا وما ُيلقاها إال ذو حظ عظيم إال لهي وما ُيلقاها إ

 (.لوات هللا عليهمص)ل محمد آذكرها 

  هولست ممن يسر   وطلبك ليس بثقيل علي  
 
 مدح املادحين وال يحزني الذم بل شخصيا

 .أرى الذم والقدح وسيلة ألرتقي في كل ش يء

 : 2016يوليو  23 تعليق/

Oras Alyamani: فقهاء سيدي,  وبركاته هللا ورحمة أحمد ألوصي على ألسالم 
 أالئمه مرأقد ألى ذهابنا عند!  علينه وتاهت ألناس على ألقبله غيروأ ألظالل

 وعندما!  تقريبا درجه 30 بزأويه أليمين نحو ألقبله أتجاه بتغير ئناتفاج ألطاهرين
لناهم

 
  أنها أك تشفوأ وألمرأجع صحيحه غير كانت ألقديمه ألقبله:  قالوأ سا

 
!!!  خطا

ي ؟ نفعل ماذأ أالنصار نحن
 
 ؟ نصلي أتجاه با

Ahmed Alhasan حبيبي هللا حياك، وبركاته هللا ورحمة السالم وعليكم :احمد الحسن ،

هت  ييسر هللا شاء نوإ املقدسة ماكنواأل  ئمةاأل  مراقد في القبلة لتدقيق الشرعية الهيئة وج 

 .وجد نإ فيها خلل يأ عالنوإ لتدقيقها مورهمأ هللا

 : 2016يوليو  24 تعليق/

Nazar Alansari علي أالديب يطالب مجلس ألنوأب بان يكون ألتعليم في ألعرأق :
ليس مجانيا يريدون أن يطبقو نظام ألمله أبوحيه بعد هذأ ألفساد ألطويل ألذي دأم 

يكون  أعوأم يحملون ألشعب ألعرأقي مخلفات فسادهم الكن ألشعب هذه ألمرة لن
تبع ألى أبو حيه ألذي يريد أن يبقى شعبه متخلف كي اليعرف ألحقيقه فياعلي 
أالديب ويامجلس ألنوأب وياحكومة أبو حيه حكومة أالحزأب قدجاء ألمعلم وقالها 

 سحقا لكم فسادكم يقتلنا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/nazar.alansari.98?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nazar.alansari.98?fref=ufi&rc=p
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https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=rwl8Aj5... 

Ahmed Alhasan هؤالء يميزون  أن عتقدأ وإن كنت ال ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

يظهر بوضوح ملن يتابع تصريحاتهم  بين املذاهب االقتصادية إال بقدر ساذج وسطحي ولكن ما

 
 
 :نقطتين رئيسيتين وهما وإدارتهم للملف االقتصادي في العراق عموما

 .رؤية اقتصادية واضحة لديهم أيتخبطهم وعدم وجود  -1

 .لقرفحتى ا األحيانوسلوكهم الرأسمالي املتطرف في بعض  -2

 ** ** ** 

Ahmed Alhasan  2016  يوليو 25 / احمد الحسن: 

 .والتوكل على هللا ال يعني أن نترك العمل باملمكن الدعاء

غايته ويترقب  إلىييسر أمره وفي نفس الوقت يعمل للوصول  أنسان يدعو هللا فاإلن

 .العون من هللا سبحانه

 
 
سيجد العون واملدد اإللهي  ومن يترقب مدد هللا بصدق نية وإخالص هلل سبحانه فحتما

 
 
  .أمامه ماثال

  ناألمريفالبد من 
 
وفي  -له نترك ما يمكننا فع أنفال يصح  -أي أن نعمل باملمكن  معا

 .نفس الوقت ندعو ونتوكل على هللا

هَ ﴿
َّ
ِق الل

َّ
  َوَمن َيت

 
َرجا

ْ
ُه َمخ

َّ
ِسُب *  َيْجَعل ل

َ
 َيْحت

َ
 ال

ُ
ُه ِمْن َحْيث

ْ
ق

ُ
ِه  َوَيْرز

َّ
ى الل

َ
ْل َعل

َّ
َوك

َ
ُهَو  َوَمن َيت

َ
ف

  َحْسُبهُ 
 
ْدرا

َ
ْيء  ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ُه ِلك

َّ
ْد َجَعَل الل

َ
ْمِرِه ق

َ
 أ

ُ
َه َباِلغ

َّ
 .[3 - 2طالق: ]ال ﴾ِإنَّ الل

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finvalid.invalid%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dshare%26v%3Drwl8Aj5LTAE&h=UAQF0aogG
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finvalid.invalid%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dshare%26v%3Drwl8Aj5LTAE&h=UAQF0aogG
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1041796995867963?comment_id=1041004045985649&reply_comment_id=1591060394518523&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1050857218295274/?type=3
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  : 2016 يوليو 25 تعليق/

 ألسالم عليكم :حسين ألفيصلي
 حياكم هللا

يت رؤيا باحد أالنصار ألمحكومين باالعدأم كانما أتى ألى بيتنا وهو 
 
سيدنا باالمس رأ

دير ظهره لي أريدك أن تمشط شعري الن أليوم يرتدي مالبس أنيقه وقال لي وهو ي
عرسي فتعجبت وقلت له أنت متزوج وعندك طفله فكيف عرسك أليوم فقال لي 
سه فانتبهت ألى أن 

 
مشط شعري فكان بيدي موس حالقه وأردت تحديد شعر رأ

حلق لك هذأ فرد :ال 
 
رقبته وحدود شعره مغطاة بريش ناعم ذهبي فقلت له هل أ

انا تعبت سنين حتى أصبح عندي هذأ ألريش فرجعت المشط أتركه والتلمسه ف
 .. شعره فوجدته مرتب واليحتاج للتمشيط

 .. وألحمد هلل رب ألعالمين
 .. سيدي أذأ كان لديكم ألوقت ألكافي لتفسير هذه ألرؤيا النها حيرتني

 وسالمي للعائله ألكريمه
 .حسين بشار

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 .واإلخالصه في العبادة ئطهارة نفس الشخص وارتقا إلىيشير  :الريش

 
 
  - والعرس عموما

 
 أيحياة جديدة  إلىيعني االنتقال  - ذا كان هناك حفلإ وخصوصا

 .الخرة إلىنتقال املوت والشهادة واال 

معنى هكذا رؤيا ولكني بينتها لكم حتى تتوجهوا بالدعاء له وألخوته  أبين أنحب أ ال 

  .شاء هللا نإيكفيهم هللا شر الظاملين والدعاء يدفع  أناملحكومين معه 

 .هللا إلى وأمرهممري أوفوضت 

 : 2016 يوليو 25 تعليق/

Mohtadin Al-Anbary :ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته سيدي قائم أل محمد 
 .. أسئل هللا أن تكون بخير و عافيه أن شاء هللا

https://www.facebook.com/Hussein10313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Hussein10313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/nor.alhuda.ahmed13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nor.alhuda.ahmed13?fref=ufi&rc=p
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 .سيدي كان لدي سؤأل منذ مده ولكن لم تصح لي فرصه أن أسئلك
نف، وألذي تسمى في

 
 أللغه أالنكليزية سؤألي هو عن حكم وضع ألحلقه في أال

Nose Piercing. 
تمنى أن تجيب علي وتفيدني سيدي وموالي

 
 .أ

 .بنتكم مهتدين أالنباري 

Ahmed Alhasan ال ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .فيها إشكال

Sahar Al Ansari : نه يجوز بشكل عام وضعه لكن
 
سيدي وموالي ألذي فهمته أ

جانب؟
 
مام أال

 
 هل يجوز وضعه أ
ن تبينوأ لنا

 
تمنى أ

 
 .أ

Ahmed Alhasan ذا كان لغرض الزينةإ يجوز  ال: احمد الحسن. 

 : 2016يوليو  25 تعليق/

مام أحمد ألحسن ص الي ومقتدأي أالألسالم على سيدي ومو :ألكصاب أبو حسن
جوأب وأنتم أها ألرحمة جوز أنا  روحي له ألفدأء سيدي سئلتك سوأل وماكو

ماأستحق ألجوأب وألدعاء أفديك بامي وأبي وعيالي وكل ماأملك يبن فاطمة ألزهرأء 
 .عليها ألسالم ألمظلومة ولدك ألمقصر هادي أبو حسن ألكصاب

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، ليكم السالم ورحمة هللا وبركاتهوع :احمد الحسن ،

 .شاء هللا إنفإذا رأيته سأجيبه  أخرى ضع سؤالك مرة 

 : 2016يوليو  25 تعليق/

ب سيدي الأب ونعم أ ي ومقتدأي أنتةالربي يحفظك سيدي ومو :ألكصاب أبو حسن
ي عندي أخي أنصار أسمة نزأر أبو محمد وهو يسلم عليك وجارة كان أنصاري المو

وأرتد ورأح مع جماعت رزأق لعنه هللا وهو يتكرر علية هل أنتة محتاج وووو وهو في 
ال نصار والق أالمنطقة شعبية ومحتار يكول شلون أطردة من ألباب وهاي مو أخ

ة وألمهديين )صلوأت هللا عليهم( ومحتار فسيدي ئمالق محمد وأل محمد أالأخ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/sahar.alansari13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sahar.alansari13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010292774607&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010292774607&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010292774607&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010292774607&fref=ufi&rc=p
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نه متذي كلش وألحمد هلل سيدب أدعيلي بحق عمك أبو البامي وأبي أعطيني ألحل 
ألفضل ألعباس ص بشفاء ويرزقني ولد ينصر هللا وينصركم أروح فدوة ألى أثرك 

 .ي ولدك ألمقصر هادي أبو حسن ألكصابالمو

Ahmed Alhasan ال :احمد الحسن  
 
 .كرامة لناصبي معادي لل محمد وال حبا

 : 2016يوليو  25 تعليق/

سدي
 
حمد أال

 
حمد ألحسن )عليه ألسالم( :أ

 
 حياك هللا حبيبي أ

 سيدي يبن رسول هللا
 ربما سؤألي يصب في موضوع ألمنشور ألمبارك ألجديد

ن لدى وألدتي ورم في ألمثانة قبل شهر رمضان ألمبارك وطلبت منكم 
 
ك تشفنا أ

 
أ

مر عالجها طبيًا وكذلك من 
 
ن يدعوأ لها وكذلك سعينا في أ

 
نصار أ

 
سيدي ومن أال

ت ألى عالج مذكور في ك تاب ضياء ألصالحين وهو 
 
خالل ألطب ألشعبي ولجا

 مسحوق حيوأن بحري )أبو ألجنيب(
ضعه في كبسول وتتناوله

 
 بعد شيه في ألنار حيث أ

نتم 
 
خير ألسؤأل وأ

 
م حرأم وعذرًأ سيدي على تا

 
سؤألي سيدي هل هذأ ألعالج حالل أ

هل ألعفو وألرحمة بنا نحن ألجهالء
 
 من هللا أ

 .بماذأ تنصحنا سيدي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .الجنيب أبو يسمى  ما أو كل السرطان أ يحرم

 : 2016يوليو  25 تعليق/

أحد أتباع ألتيار  أحمد ألحسن  Ahmed Alhasanسيدي وموالي :منتظر ألصالحي
ألصدري بعث رسالة لمقتدى ألصدر يقول له فيها أن مشارك تنا بالمظاهرأت كانت 

شعار ديني أو فئوي  مشبوهة وأستغاللها لرفع شعارأتنا ألخاصة رغم أننا لم نرفع أي
نقل 

 
مثلما أمرتم سيدي ولكن لالسف هناك من يحاولون ألتشكيك بالنوأيا وهنا سا

 .. لك نصا ماقاله مقتدى ألصدر حول هذأ ألسؤأل ألذي بعث له

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/hmd.asdi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hmd.asdi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/nazory313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nazory313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_location=ufi
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التخالوطهم والتمنعوهم فالمشروع عام وليس هو خاص بكم وأتقوأ هللا وأنصح )
خاصة بهم أو أي هتاف وأال فعليهم  هذه ألجهة بعدم أستعمال أي شعار أو الفتة

 (بعدم ألحضور في ساحات أالصالح
 وأتمنى أن تدعو لي ياموالي

 .أعتذر لالطالة

Ahmed Alhasan هللا فوق الجميع وهو يسمع ويرى ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 ألجلنتم خرجتم أ .يريدون الوصول له والعاقبة للمتقين كل شخص وجهة وما ويعلم بنوايا

 .تنفع عامة الناس املظلومين فأرجو منكم عدم الخوض في هذه املهاترات التي تضر وال

 : 2016يوليو  25 تعليق/

 ألسالم عليكم موالي. سيدي عندي وعند أالخوة أالنصار سوأل وهو :ام ألرأجحيوس
هل يجوز أكل ألكبة ألجاهزة وألهمبركر ألجاهز ألذي يباع في أالسوأق وهل يجوز 
أكل ألكص ألذي يباع في أالسوأق ، مع ألعلم عند سؤأل ألبائع يقول لحم عجل 

حسب فهمنا الننا نظن أنهم  عرأقي ولكن ال نطمئن الن أغلب ألباعة يغشون
يستوردون أللحم وال يعرفون مصدره. وأعتذر سيدي أن زأحمناك ولكن مرجع ألولد 

 .البيه ونعم أالب أنت ياسيدي وأسالك ألدعاء

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي،  وبركاتهوعليكم السالم ورحمة هللا :احمد الحسن. 

لم يكن  خباره عن نوع اللحم ماإيجوز اعتباره يكذب في  البائع املسلم يكفي وال جواب

 ن حصل اطمئنانإشكال فيها إ وبالنسبة للحوم الحمراء املستوردة ال  ،هناك دليل على ذلك

 ،ير مسلمينن كانت مستوردة من دول غالبية سكانها غإبكونها مذكاة بصورة شرعية حتى و 

 أو 
 
ستراليا والحظت أبح الحالل في بعض الدول كفرنسا و اطلعت على فديويات للذ نا شخصيا

م لو تم استيرادها فهي حالل وال وبالتالي فهذه اللحو  ،شكال فيهإ ن الذبح شرعي وصحيح وال أ

 .شكال في تناولهاإ

 : 2016يوليو  25 تعليق/

 ... ياموالي وأبي وقائدي :نور ألحسين
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 .. نسائلك ألدعاء
 .. سيدي سؤأل

 .. إلى أين سوف تصل حسب توقعك ألتظاهرأت
خرى قادمه

 
بوأب ألخير أن هناك مطبات أ

 
 .. وإلى أي طريق سيصل ألعرأق إلى أ

زم
 
 .. وألمتدهور  هل سنرى عرأق غير هذأ ألعرأق ألمتا

 Ahmed Alhasan  ألحل أحمد ألحسن

Ahmed Alhasan ذا إش يء  إلىاملظاهرات لن تصل ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

خطوة  فاملظاهرات ،نفس املظاهرات ستغير حال العراق وهذا قلته وكررته أنكنت تتصور 

 .في االتجاه الصحيح، خطوة فقط

 : 2016يوليو  25 تعليق/

Ali Kafagee :ألسالم عليكم سيدي ووألدي ألعزيز 
ي سيدي سؤأل فقهي هل يجوز أكل ما يسمى بملح ألدجاج ألذي يباع في أالسوأق 
 
أ

(Chicken Salt؟) 
ل هللا أن يحفظكم و يثبت واليتكم و حبكم في قلوبنا و قلوب ألناس أجمعين

 
 .أسا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

عتقد هذا النوع من امللح أو  ،ات وليس على التسميةمن عدمها يعتمد على املحتوي حليته

 
 
اقرأ  أنتولكن  ،في تناوله إشكاليحل تناولها فال  وأمور هو مجرد ملح وبعض البهارات  غالبا

 
 
 .نجس أو  أكلهتحتوي ش يء يحرم  ال أنهاألي مادة تشتريها حتى تطمئن  املحتويات دائما

 : 2016يوليو  25 تعليق/

حفظك  أحمد ألحسن Ahmed Alhasan سيدي وموالي :حسين أحمد ألحسيني
نه موضوع يشغلنا ك ثيرأ سيدي أخي هللا سؤألي أتمنى أن أحصل على أالجابة ال

مصطفى ألذي توفى قبل فترة من ألزمن وقد عزيتنا بوفاته سيدي نرى ألك ثير من 
ألرؤى يقول فيها أنه عائد وأنه سوف يرجع ألى هذه ألدنيا وك ثير من أالنصار وغير 
أالنصار كذلك حصلت لهم رؤى ك ثيره ومازألت ألرؤى مستمرة ألى يومنا هذه ويعرف 

ر عن مايجري في حيتنا ويقول أنه ينجز عمل لقائم ودئما ماتكون ألرؤى أنه ألك ثي
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نت دليلنا ياسيدي 
 
له فا

 
جالس في مكان وأسع وجميل سيدي ليس لنا غيرك نسا

 .فبحق أمك أجبنا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، م ورحمة هللا وبركاتهوعليكم السال  :احمد الحسن ،

نه في خير وحي عند ربه يرزق ويعمل هلل سبحانه أى لكم بحسن عاقبته و هي بشر  هذه الرؤى

 .هللا أولياءالصالحين تستعمل بين يدي  فأرواحكمالئكته 

 : مساء 05:06 ، الساعة2016يوليو  25 تعليق/

ألسالم عليكم موالي وأن كان سؤألي ليس بمحله والكن من  :ألشاعر ميثم ألطفيلي
هل ألكرم يسئل ويطلب من غير حساب سؤألي

 
... هل يجوز ك تابة ألشعر  يرى أ

نها ألغزليه علما أ (عليه ألسالم)ألغزلي غير ألفاضح وما صحة قصائد أإلمام علي 
 .موأفقه تماما لنفسه ألشعري وجزيتم خير ألجزأء

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

الصالحات فإنها خير عند وهبك هللا الباقيات  فأطلب بما ،ولكنه من زينة الحياة الدنيا جائز 

 
 
 .بقىأو  ربك ثوابا

 : 2016يوليو  25 تعليق/

 ألسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته یا سیدی وموالی :دأود عبدألیمانی
 أعتذر منک لهذأ ألسؤأل

سف
 
له وتشخیص مصدأقها  الّن أجوبتکم موجود لهذأ ألسؤأل ولکن لال

 
هذأ ألمسا

ی بین بعض من أنصار أیرأن
 
 سبب ألنقاش وأختالف ألرأ

لة جوأز أو حرمة أکل ألدجاج فی أیرأن
 
 وهی مسا

لة
آ
ن ألدجاج الیذبح باال

 
 نحن علی یقین با

 وعمومًا یرأعی فی ألمسالخ سائر ألشروط مثل ألقبلة وذکر هللا وقطع أالودأج أالربعة
ألماء ألکهربائیة )یستعمل فی ألمسالخ لتضیعف ألدجاج( ولکن فی بعض ألمسالخ 

 ألحد ألمجاز فیسبب موت ألدجاج  أک ثر من
 وبعد رؤیة هذأ ألشیء أجتنبوأ ک ثیر من ألمومنین بالدعوة من أکل ألدجاج وبعض

 (الیجتنبون )وهذأ محل ألنقاش وأالختالف بین بعض من ألمؤمنین
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للمؤمنین اَلنهم الیستطیعون أن یحضروأ وهذأ أالجتناب صار سببًا للعسر وألحرج 
فی ألضیوف وأن تعیشوأ مع غیر ألمومنین وکذلک صار سببا للدعم علی ألدعوة 
وأالشکاالت وألطعن لالنصار حتی یقولون أنکم دوأعش النکم یک فرون غیرأنفسکم 

 ؟و ربما یعرفون ألمومنین بعدم أکل ألدجاج فما نفعل
 مسالخ للعلم بکیفیة ألذبح؟ أم ال؟هل یجب حضورنا ومشاهدتنا لکل أل

هل یجوز أالکل من ألدجاج فی أسوأق أالیرأن؟ أم ال؟ وما ألحکم أذأ کان سببًا 
 للعسر وألحرج؟ وقطع ألرحم؟

 یا موالی أمنن علینا وأرفع هذأ أالختالف بین أالنصار بکلمتک ألطاهرة

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

ثناء أو تقليل معاناته أضعاف الحيوان و غيره إل أاستعمال الصعق الكهربائي مسألة 

 .تكون الذبيحة محرمة لهذا السبب شكال فيها والإ الذبح ال 

ن مجازر املدينة يفرض أن علمت إينة راد متابعة كل مجزرة في املديجب عليكم كأف وال

ربعة وداج األ ستقبال بمقاديم الذبيحة وقطع األ عليهم تطبيق الشروط الشرعية للذبح كاال 

 .مر كذلكن كان األ إكل من كل املجازر ويجوز لكم األ ،بواسطة يد املسلم والتسمية

 : 2016يوليو  25 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته :ألحسيناوي
 سيدي وموالي

 هاهم فقهاء ألسوئ
 يكشرون عن أنيابهم

 ويطلب أليعقوبي من ألحكومة منع ألتظاهر
 بحجة أنها في مصب دأعش

كوت ... على لقد ذبحوأ ألطفولة ألبريئة وألضمير بيد علماء ألسوء .. بسكين ألس
 مذبح ألظلم .. باسم ألدين لعنة هللا على ألفاعل وألساكت ..

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .مفسد سارق لحقوق الناسن ينصر الحق ويفضح ويخزي كل ظالم أأسأل هللا 
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 : 2016يوليو  26 تعليق/

Abdalla Alrubeai : ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة أللهم صلي على محمد وأل
لدي سوأل أذأ ممكن  محمد أالئمة وألمهديين وسلم تسليما ك ثيرأ سيدي وموالي

س/هل يجوز ألصالة في ألقطار وهو في حالة حركة مستمرة أذ شاهدت بعض 
 .أالنصار يصلون في ألقطار فهل يجوز 

Ahmed Alhasan يبيحياك هللا حب، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 .ي وسيلة نقلأو أو الطائرة أالصالة في القطار نعم تجوز 

 : 2016يوليو  26 تعليق/

Abo Almahde Alnasry : ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ياطيب أبن ألطيب
صارية ممكن أبعثها لكم عن طريق مك تبكم سيدي هناك رسالة خاصة من عائلة أن

ألمبارك أو عن طريق أالخوة أالعزأء د عالء ألسالم ود توفيق ألمغربي أن تسمح لي 
ليها ع)بذلك يا أبن ألكرأم مع ألشكر وألتقدير التنساني من دعائك بحق أمك فاطمة 

 .ألسالم(

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .ابعثها

 : 2016يوليو  26 تعليق/

 محمديانور عيني ياسيدي ياقائم أل  :ألوصي ألمرسل أحمد ألحسن
شخاص عن مقتل ألقادة في محافظة ألناصرية وقلت له هل عرفتم 

 
حد أال

 
سئلت أ

حد منهم أنه 
 
ي أ

 
ألقاتل ألذي قتل فالن قال لي بالحرف ألوأحد ال ولم يثبت على أ

ن نقضي على هذه ألحركة من خالل ألسلطة ماأريد قوله 
 
قتل ولكن نحن نريد أ

ك ثر من 
 
خوتنا في ألسجن صارلهم أ

 
نهم سنوأت بد 8أ

 
ي تهمة فقط ال

 
ون ذنب وال أ

نصار أإلمام ألمهدي 
 
ي تهمه ونحن  ليه ألسالم(ع)من أ

 
فكيف يحكم عليهم بدون أ

قولها 
 
ي متهم دون إثبات وشهود حق وليس زور أ

 
نعلم اليمكن ألحكم على أ

حزأب ألسياسية ألحاكمة ألفاسدة ألتي تريد إرضاء أتباعها من 
 
وبصرأحة هذأ فعل أال

فعا
 
حزأبخالل هذه أال

 
سف ألقانون وألقضاء ألعرأقي مسيس من قبل أال

 
 .ل ومع أال
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 الحول وال قوة إال باهلل ألعلي ألعظيم
 .حسبنا هللا ونعم ألوكيل

Ahmed Alhasan عدام شخاص باإل حكم عشرات األ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

ن تعاد املحاكمة على أوكان املفروض  ،ة بكل معنى الكلمةي جلسة واحدة هي مهزلة قضائيف

 .قل تقدير ولكن املسألة بالنسبة لهم قضية سياسية ومسألة انتقام وليست قضية جنائيةأ

 :2016 يوليو 28تعليق/ 

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنا سالتك سؤأل شرعي ولم  :محمد ألعطوأني
 ترد علي وأالن أعيد ألسؤأل لعل هللا يوفقني وترد علي

ألسؤأل هو/ في ألكافتريات وألمطاعم في ألنجف وغيرها يقوم ألعاملون فيها بوضع 
وبطاطى ... ولما  ألدجاج غير ألمذكى بالقرب من باقي أالطعمة فالفل وباذنجان

يصنع شطيرة حتما بيده يعني بنفس يده مسك دجاج وبيده دهن من هذأ ألدجاج 
هل ستكون ألشطيره ألمصنوعه من ألخضار ألذي فيها شيء من دهن دجاج غير 

 مذكى حالل أكلها أو ال
وسؤأل بصيغة أخرى في نفس شوأية ألدجاج يضعون ألغير مذكى أعال وألمذكى 

على ألمذكى ماهو حكم ألدجاج ألمذكى في حال وقوع ألدهن  أسفل فينقط ألدهن
 .عليه

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 إجزء من امليتة حتى و  أيتناول  ال يجوز 
 
  ن كان صغيرا

 
لكن  .تعتبر نجسة أنهاكما  جدا

فقط حكمك على الدجاج في النجف بأنه غير مذكى البد أن تدققه وتسأل البائع عن الدجاج 

 .ال أمكانت تذكية شرعية صحيحة  إنومصدره وتسأل عن طريقة تذكيته ثم تحكم 

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 2016  يوليو 28 / احمد الحسن: 

  يتام التابعة روء في كل مقرات جمعيات رعاية األ هذه النقاط بخط واضح ومق تنشر

 .لنا في العراق

 ولياء األ أيتام و اط على األ تقرأ هذه النق 
 
رامل ويتم تبليغهم النساء واأل  مور وخصوصا

ن أى أي محاولة استغالل دنيئة يمكن بحقوقهم بصورة واضحة حتى يقطع الطريق عل

 .و في املستقبلأن تحدث ال 

 يتم وضع صندوق لشكاوى املراجعين. 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

جمعيات رعاية االيتام )جمعية دار يتام املسجلين في مور واأل لى كل املتبرعين وأولياء األ إ

 :(الزهراء وجمعية سر الزهراء وفروعها في كل محافظات العراق

 
 
للمساعدة بغض يتام تعمل على تكفل أي يتيم فقير يحتاج : جمعيات رعاية األ أوال

 خر يحمله سواء كان دينيآالنظر عن أي عنوان 
 
.أم عرقي ا

 
 ا

 
 
ن نتكفل أيتام ونتمنى عدد ممكن من األ يتام كفالة أكبر : هدف جمعيات األ ثانيا

ن نتكفل كل يتيم يصل لهذه الجمعيات ولكن أيتام ونتمنى الف األ آباملستقبل مئات 

لهذا فعدد من تتكفلهم هذه الجمعيات يعتمد على األموال التي توفرها  ،التبرعات محدودة

 ،يتامه ورعايته من األ الذي نقوم بتكفل التبرعات وكلما توفرت لدينا مبالغ أكبر توسع العدد

هم ؤ م على قائمة االنتظار وسيتم اعطان يسجلوا أسماءهأممن يراجعون الجمعيات  افنرجو 

 .ن شاء هللاإدخالهم في رعاية الجمعيات إوعندما يصل الدور لتسلسلهم سيتم رقم تسلسل 

 
 
 : ثالثا

 
عها يتام وفرو األ بعض العاملين بخدمتكم من كادر إدارة جمعيات  يقوم أحيانا

 و لتوزيع املساعدات املالية والعينية والسبب الرئيس يأتقاط صور أو فديويات لالحتفاالت بال

ولكن ليس من حق أحد التقاط وعرض  ،ين تنفق أموالهمألهذا العمل هو تعريف املتبرعين 

مر ولن يكون لرفضكم أي تأثير على كم وموافقتكم ولكم حق رفض هذا األ صوركم دون رضا

 .اعدات لكم فهذه الجمعيات وجدت لخدمتكمتقديم املس

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1052592681455061
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: تم اختيار العاملين في هذه الجمعيات بحذر ولكن زيادة في االطمئنان وملنع تعرض رابعا

ملضايقة أو محاولة استغالل من قبل اإلدارة أو  (من يراجعون هذه الجمعيات )إمرأة أو يتيم

 فقد وضع ص -ال سامح هللا  -العاملين في هذه الجمعيات 
 
يمكنكم  ندوق شكاوى وأيضا

و أشرف حمد الحسن في النجف األ أرة معهد الدراسات أو مكتب السيد الشكوى لدى إدا

للتحرج من الشكوى فكل من يعمل في هذه الجمعيات  يممثل املكتب في مدينتكم وال داع

 .يعمل لخدمتكم

 
 
سات العليا يتام التي يشرف عليها معهد الدرا: التطوع للعمل في جمعيات األ خامسا

دعت  مفتوح ومباح للجميع فيمكن ملن يرغب املشاركة في العمل تسجيل اسمه ومتى ما

 .هؤ ستعانة به فسيتم استدعاالحاجة لال 

 
 
و املواد العينية التي يتبرع بها أن يقوم بنفسه بتوزيع األموال أاملتبرع يمكنه  :سادسا

 .يتامالهدايا على األ  عوكذا املتبرعون بمبالغ شهرية يمكنهم االشتراك بتوزي

  : 2016يوليو  28 تعليق/

حمد
 
سيدي لدي  -ألسالم عليكم موالي يا قائم أل محمد )عليه ألسالم(  :حازم أ

رساله خاصة لسيادتكم ألطاهرة هل لي أن أرسلها ألى ألدك تور توفيق أو ألدك تور 
 .وأنتم أهل ألجود وألكرم أل محمد )صلوأت هللا عليهم(  -عالء ألسالم حفظهم هللا 

Ahmed Alhasan رسلها، أوعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016يوليو  28 تعليق/

كوأك هللا موالي سيدنه ألعزيز زرت أالمام ألرضا ودعيتلك  :سيد عبدهللا ألغالبي
وزرتلك زياره خاصه وركعتين ألك ودعيتلك كون هللا أيوفقك ويحفظ دعوتك 

 .وأيجنبك من كل خطر موالي ألحبيب أيساعدك هللا علي وياك

Ahmed Alhasan تقبل هللا ، حياك هللا حبيبي سيد عبد هللا الغالبي :احمد الحسن

 ، زيارتك بأحسن القبول 
 
 .على الزيارة وشكرا

https://www.facebook.com/profiele.p?fref=ufi&rc=p
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 : 2016يوليو  28 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... سيدنا ألحبيب هناك عائلة :أرشد ألخالدي
متضررة يسكنون في منطقة ألجبايش وحصلت مشاكل في منطقتهم وأنتقلوأ ألی 
ي معيل منذ أك ثر من 

 
 7ألبصرة وتوفی وألدهم أثر مرض عضال وال يوجد لديهم أ

لمال وقالوأ لي نريد مستمسكاتهم مثال ألجناسي أو أي أعوأم وقد قمت بتبليغ بيت أ
 مستمسك

بصرأحة هذه ألعائلة ال يوجد لديهم أي مستمسك وال حتی أقارب تركوأ منطقتهم 
 وسكنوأ في محافظة ألبصرة

ألعائلة تسكن في بيت تجاوز غرفة وأحدة ألسقف جينكو وأالنارة لديهم مصباح 
 وأحد أصفر

رمضان أقسم باهلل يفطرون في كاسة روب وأحدة سعرها  وبالنسبة الفطارهم في شهر
 دينار (250ربع دينار )

 نفرأت 5ألعائلة عددها 
م و أربع بنات أثنين منهن كبار وأثنين منهن صغار 

 
 أ

تي ألينا فقط وال تذهب لغيرنا ونجمع لها مبلغ بسيط ال يسد 
 
ألوألدة كل شهر تا

رجوأ منك يا موالي وسيدي ألنظر في
 
هذه أالسرة وأنتم أهل ألكرم يبن  ألحاجة فا

 ألطاهرين وسامحني أذأ أطلت عليك
لك ألدعاء وألليلة جمعة

 
سا
 
 .وألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأ

Ahmed Alhasan هللا حبيبيحياك ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

مساعدتهم ون بؤ ن يتم تسجيلهم ويبدألى إيتام تسجيلهم و طلب من جمعيات األ ن تأ أرجو

 أ 200يمكنك استالم مبلغ 
 
شهر وإن شاء هللا أمن مكتب النجف ملدة ثالثة  لف دينار شهريا

  ،سأبلغ الشيخ ناظم العقيلي بذلك
 
كان هذا  ذاإو  .فأرجو منك التواصل معه جزاك هللا خيرا

  ن تكتب ماأوضع غير مناسب يمكنك ال
 
 .ن شاء هللاإهنا وبخدمتك  تراه مناسبا

 : 2016يوليو  28 تعليق/

ألسالم عليك موالي ... فيما يتعلق بالفقرة سادسا هل يجوز أن  :عبد هللا ألعرأقي
م بالرجوع ألى جمعية رعاية أاليتام؟ وهل يجوز ألتبرع نت

 
يتام مباشرة أ

 
رأمل وأال

 
بع أال

لعائلة لعائلة غير مؤمنة بالدعوة دون ألرجوع ألى ألجمعية وألمك تب؟ .. مكن هللا 
هله عزأ ذخرأ.

 
دأمك لالسالم وأ

 
 لك وسدد خطاك وأ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003518935417&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

وفقكم هللا وسدد  ،حر بماله يتبرع به أينما وملن يشاء وبالطريقة التي يشاء كل إنسان

 .خطاكم

 : 2016يوليو  28 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. حیاکم هللا موالنا.  :ناصري أل جليل عباس
 .ألنشر أحسنتم

 .هللا یوفقکم لکل خیر ویفرج عنکم بلقریب ألعاجل
وأن شاء  .موالی فی ألمنشور ألسابق رسلت سوأل فقهی وأرجو أن تتفضل باإلجابة

 هللا رأح أنشره تحت هاذ ألمنشور مرة أخري 
 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. یا نور ألعیون :عباس جليل ألناصري 

قال . أنته ألکریم و أبن أوالد ألکرأم. موالی أحد أصدقائي. سالنی سوأل شرعی. و هو
كل ونشرب في بيت نعلم أن مصدر رزقهم من 

 
أبنهم وأبنهم يعمل لي هل يجوز أن نا

كل ونشرب في بيتهم وأذأ أكلنا 
 
عمل حرأم مثل بيع ألمخدرأت و... فهل يجوز أن نا

سئله. ولكن نحن 
 
صرأر منهم فما هو ألحكم .. موالي ألحبيب أعتذر علي أال

 
وشربنا با

علينا ألسوأل ولكن أنتم ليس عليكم ألجوأب وأن تفظلتم في ألجوأب فهذه رحمة 
مرة أخري أذأ لم أك تب بصورة صحيحة أو ... أبنكم عباس منكم بنا. وأعتذر 

 .أبوحمزه

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

كلت أكل منه فإن أن تأيجوز  و سحت فالأن كل مصدر رزقهم حرام أعلى يقين من  إذا كنت

 .فتصدق بثمن ما أكلت منه

 : 2016يوليو  28 تعليق/

Ya Saheb Elamr :ألسالم وعلیکم ورحمه هللا وبرکاته حیاک هللا موالی ألکریم، 
وألتذکیر وأخرأجنه من ألغفله ألحمدوهلل رب ألعالمین وشکرأ علی ألنصائح 

 .وأالهتمام
فی سوأل: موالی بیت ألی أسکن بی عیالی تسمع بی أصوأت غریبه وتشوف خیال  

وأظالل یتخطف بالبیت وجدأ خایفه مخصوص باللیل وحتی أخر مره سببوأ ألهه 
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أذیه بحیث من ورأها وأحد دفعهه وتقول أمامی صار سوأد ما شفت شی وبعد ما 
بها فقدت وعیهه موالی وحالتهه جدأ تعبت وبعد فتره من صرخت رحت صو

أخبرتنی بهاذ ألموضوع أالصوأت أنه ألحقير هم شفت أشیاء وسمعت أالصوأت، في 
ألليل مرأت نخاف موالي، هل هاذه خیر أم شر أجبنی یابن فاطمه أرجوک؟ وسوأل 
ثانی موالی أذأ وأحد یشوف رؤي بشخص مو زینه، مثال أشوف شخص بنصف 

البسه لو بمالبسه ألدأخلیه یعنی دأئم أشوفا عریان وألناس تعاین علی وأنه کانما م
أالمر رأجع نی بیه أذأ أستطعت ناطر أجابتك ومانی رأضی علی بالرویه وهوأ ما معت

علیه )أليك يا سيدي وموالي. أسال هللا ألنجاح وألثبات وألعمل بین یدی ألقائم 
 .حده. وألحمدوهلل وحده وحده و(ألسالم

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 . من قراءة القرآن والدعاء في البيت كثرواأ

 : 2016يوليو  28 تعليق/

Al Buraq Al Muhmady : ... ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته موالي ألغالي
ل ألعلي ألقدير أن ينصرك وينتصر بك ويجعلنا خير عونا لكم يا أل بيت ألنبوة 

 
أسا

قوم 
 
.. سيدي بحكم عملي هناك بعض ألنساء قد تنسى بعض ألحاجيات عندي .. فا

هن مرة ثانية.. لكن هناك من اليعود الخذها علما أن بعض بعزلها لحين عودت
ألحاجيات تكون ذأت قيمة وألبعض منها ال تكون لها قيمة .. فماذأ أفعل بها؟ 

لك ألدعاء موالي
 
سا
 
دأمك هللا لنا وحفظك وجميع أنصارك .. أ

 
 .أ

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .بها تصدقي

 : 2016يوليو  28 تعليق/

Nazar Alansari : ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنه أسال هللا أن تكون
أن اليحرمنه منكم أل محمد طرفة عين أبدأ الفي ألدنيا والفي أالخرة بخير وعافيه و

سيدنه هللا يوفقك أن شاء هللا أكو رساله من أحدى أالنصاريات هي في أمس ألحاجه 
لوصول هاي ألرساله ألك سيدنه رجاء من عده وياها أساله في نفس أالمر هل 

 .باالمكان أن نبعثه ألك وشاكرين ألك
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Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .رسلهاأ

 : 2016يوليو  28 تعليق/

Louay Al Tamimi : ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي أحمد
ألسالم  ليه ألسالم(ع)ألحسن روحي لك ألفدأء أسئل هللا بحق جدتك فاطمة ألزهرأء 

ن يذلل لك ألمصاعب ويفتح لك ألفتح 
 
أن يحفظك وعيالك من كل سوء وشر وأ

لحق وألفضل سيدي وموالي وحبيبي عرفتك أنك أ. ألمبين تعبده ال تشرك به شيء
سيدي أن تفضلت  .هلل عز وجل أرجوأ من هللا أن ال يحرمني من قربكم دنيا وأخرة

عندما يتوجه أنسان ألى هللا ساجدأ وطالبا منه أن . علي بشء من وقتك لدي سؤأل
يتحمل ألم قد أصاب أنسان عزيز عليه هل يستجيب هللا سبحانه لهذأ ألدعاء فدأك 

 .سي وألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهأمي وأبي وأوالدي وأهلي ونف

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

، بخلوهللا سبحانه وتعالى كريم وليس في ساحة هللا ، يجيب دعوة الداعي اذا دعاه هللا

 ن يحمله هو األألم عمن يحب ال األن يزيل أهللا  و ن يدعأفاالفضل للنسان 
 
 .عنه لم بدال

 : 2016يوليو  28 تعليق/

ؤأل أذأ كانت ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. سيدي ممكن س :ملتقى ألنهرين
نثى وتعتبر أيضا 

 
لدي وقف لالمام، وهذه ألبقره ولدت ذكر يجوز لي أن أستبدله با

 .وقف لبيت ألمال أم أبيعه وأسلم ألمبلغ لبيت ألمال .أيهما يجوز لي ألتصرف فيه

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، عليكم السالم ورحمة هللا وبركاتهو  :احمد الحسن ،

 .جائزكالهما 

 : 2016يوليو  28 تعليق/

حمد
 
 طلبي و  ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي يانور عيني :نور أ

 
... أتمنى تقرأ

 .اص سوأء بوأسطة ألدك تور توفيق أو ألدك تور عالء ألسالمهو أن أرسل لك على ألخ
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Ahmed Alhasan ن إيمكنكم ذلك ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .شاء هللا

 : 2016يوليو  28 تعليق/

Zainab Abdolhosein : ن نتبرع
آ
ألسالم علیکم ورحمه هللا وبرکاته. هل يمکننا أ

 .ألهدأيا في أيرأن أم أفضل أن نرسله أليكم يا سيدي و موالي

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :مد الحسناح ،

 .كالهما جائز

 : 2016يوليو  28 تعليق/

ألسالم عليك سيدي يوجد أيتام أرأهم من جهت نضري غير  :محمود ألبحر
 محتاجين

 ن عمام أوخوأل أو أقاربيوجد من متكلف بهم م
 .هل يستحقون ألتسجيل في جمعيه أاليتام وأرجو ألرد جزأك هللا خير سيدي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

يتم تسجيلهم في  ن الأفضل يتام وكفاهم حاجتهم فأكيد األ ؤالء األ ناك من تكفل هه ذا كانإ

 حتى يفسحوا املجال لغيرهم من األ  الجمعيات
 
 .للمساعدة يتام ممن هم محتاجون فعال

 : 2016يوليو  28 تعليق/

hmed Al-Haq : وألدي ألعزيز أملي أجابتكم على سؤألي هل يجوز أخذ ألمال في
 ؟قضاء ألصيام عن أالموأت

Ahmed Alhasan تصح العبادات مقابل املال ال، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن، 

 أ هذا أمرو 
 
خوذ للسفر واملؤنة أن املال املخذ املال لحج النيابة أل أفقط يجوز  ،جبته سابقا

 .داء العبادة نفسهاوليس أل 
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 :جوبة السابقةأل وهذه ا

 قدره )211السؤال/ ] 
 
( الف فقط، عن بدل استئجار 10: أعطاني أحد املؤمنين مبلغا

 ؟الصالة عن والده املتوفي. فما حكم هذه األمانة

 النجف األشرف -حبيب خريبط علي 

 جواب: بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملينال

أخذ األجرة مقابل الصالة والصيام نيابة عن امليت باطل، حيث ال توجد نية قربة إلى 

هللا سبحانه في هكذا صالة أو صيام، فهو لوال األجرة ملا صلى وملا صام نيابة عن هذا امليت، 

، وإذا لم يوجد اإلبن األكبر الذي يجب عليه فصالته وصيامه قربة للمال ال هلل سبحانه

 ولم يستطيع قضاء ما في ذمتهما ولم يوجد متبرع 
 
قضاء ما في ذمة الوالدين، أو كان موجودا

ق عن امليت عن كل يوم صيام بُمد من  ة امليت من صالة وصيام، يتصد  ألداء ما في ذم 

م من الطعام، وعن صالة اليوم والليلة بُمد من الطعام، فهذا ا ملبلغ يعمل به بحسب ما تقد 

 .التفصيل، والحمد هلل

: هل يجوز أخذ األجرة مقابل الحج نيابة عن امليت أم هي كالصوم 121السؤال/ 

 ؟والصالة ال تجوز 

 املرسل: حسين الهاللي

 الجواب: بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملين

 .[ يجوز 

 : 2016يوليو  28 تعليق/

ذن لي أن أرسل لك  :نور أحمد
 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي .. هل تا

رسالة عن طريق من ألدك تور توفيق ألمغربي أو أالستاذ عالء ألسالم وفقهم هللا؟ 
 .. علمًا أن أالمر جدأ مستعجل
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Ahmed Alhasan يمكنكم ذلك، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016يوليو  28 تعليق/

Resalet Ahmed : رحمة هللا وبركاته وألدي ألغاليألسالم عليكم و 
لكم ألدعاء وألدي ال أعلم ماذأ أفعل بالنسبه لدأستي في ألنرويج

آ
 .نسا

 ؟هل أكمل في طب أالسنان أم أغيير درأستي سيدي
 محتاجه دعائكم وألدي ألحنون

 ليهم ألسالم(ع)أسال هللا أن يفرج عنكم في ألقريب ألعاجل بحق محمد وأل محمد 

Ahmed Alhasan أكملي دراستك ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

سنان في تشترطها كليات طب األ  ولكن حافظي على حجابك الشرعي فمسألة كشف الذراع ال

 
 
عتقد أ فال  ،ذا بنفس يفضل جامعات العالم وقد دققت هأف في رأس قائمة جامعات تصن

و الكلية أساتذة و الحديث مع األ أعتقد يمكنك تجاوزه أو  ،و له قيمة كبيرةأهو شرط صحيح 

 .و ترتيب غطاء مقبول عندهم للذراعينأر مدارة الجامعة حول هذا األ إو أ

 : 2016يوليو  28 تعليق/

Maysa Hassan :ألسالم عليكم مواليAhmed Alhasan  هل من  أحمد ألحسن
 ألممكن أرسل لك سؤأل على ألخاص؟

Ahmed Alhasan عالء  .و دألى املكتب إرساله إيمكنكم ، وعليكم السالم :احمد الحسن

 .توفيق .و دأ

 : 2016يوليو  28 تعليق/

Almahdyoon Almahdyoonمة هللا : //نتشرف بزيارتك// ألسالم عليكم ورح
 وبركاته

سيدي وموالي يماني أل محمد )عليه ألسالم(. نتشرف بزيارتك ألمباركة لصفحتنا 
 ألمتوأضعة.
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https://m.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8..
./ 

حمد ألحسن )عليه ألسالم( 
 
 .ألكويت -ممثلية مك تب أإلمام أ

Ahmed Alhasan ن يبارك بكم ولكمأوأسأل هللا  ،حياكم هللا :احمد الحسن. 

 : 2016يوليو  28 تعليق/

حمد حبيب جرأغ
 
ل  :أ

 
سا
 
هللا أن تكون بخير وعافيه. وأن ألسالم عليكم يا وألدي. أ

سئله سيدي
 
 .تعذرني في طرح ثالثة أ

ول* 
 
حول ألصبغة ألحمرأء )حشرة كارمن( ألمستخدمه في بعض ألمنتجات : أال

ألغذأئيه وألتي تعطيها أللون أالحمر أو ألوردي أو ألعنابي وألدرجات أالخرى ألقريبه 
صائر أو ألكيك وبعض أللحوم منها، وألموجوده في مكونات حلويات أالطفال أو ألع

 .مثل ألمرتديال وغيرها
وعادة يك تب في ألمحتويات أو ألمكونات ألموجوده في ألمنتج مما يدل على 

 (.أحتوأءه على هذه ألماده )ألحشره
E120  أو RED40 أو Cochineal أو carmine 

 وأحيانا تك تب على ألمنتجات هذه ألجمله كبديل عن ألمسميات باالعلى، وهي
حمر هو موأد طبيعيه( وحسب فهمي أنه ألمقصود هي ألماده نفسها ولكن )

 
أللون أال

ال يريدون ذكر أسمها الن ألبعض يتجنب أالسماء باالعلى فال يشتري ألمنتج، وكلمة 
 .ماده طبيعه ربما تجذب ألناس

ونه أالخيره بعض ألمنتجات لم تعد تذكرها في ألمكونات، أو غيروأ 
آ
وفعال في أال

لى ألجمله ألمذكوره، وألقليل منهم لم يعد يضيفها أصال على ألمنتج بعد أن أالسم أ
 .أنتشرة هذأ ألفيديوهات

نه هذه ألماده ال دخل لها بالطعم، وهي فقط للون أالحمر و درجاته. أما 
 
علما با

زألوأ أللون. وأنت أعلم موالي
 
 .ألطعم أو ألنكهه تبقى كما هي حتى لو أ

نه ال يتم معالجتها كيميائيا وهللا أعلم، فقط يتم طحنها وكذلك سيدي على ما أظن أ
وأضافة ألماء عليها للحصول على أللون وألفيديو يوضح ذلك. حيث أنه بعض 
. ألمنتجات يكون ظاهر فيها بعض ألنقط ألسودأء من أجزأر تلك ألحشره ألمطحونه

ه وأن أللون ليوهم ألناس أنها تلك ألحبوب ألسودأء ألتي تكون خارج ثمرة ألفرأول
 .سببه فاكهة ألفرأوله

https://m.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1573438426257276/?hc_location=ufi
https://m.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1573438426257276/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1573438426257276/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Alyamany13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Alyamany13?fref=ufi&rc=p
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أرجو أفادتنا حول جوأز أكلها أو شربها. أو أستخدأم هذه ألمنتجات مثال سطحيا أو 
خارجيا )مثال أن تكون موجوده في مرطب ألشفتين أالحمر ألذي يضعه ألبعض 
حيانا يتم أبتالع 

 
لترطيب ألشفتين أو مستحضرأت ألتجميل مثل ألحمره ألنسائيه( فا

 .منه ألقيل
مرفق روأبط توضح أستزرأع ألحشره و كيف تضاف على ألطعام و تغير لونه و 

 :ألمنتجات ألتي تحتوي عليها وأضرأرها
https://m.youtube.com/watch?v=9YzM1Edb6mo 
https://m.youtube.com/watch?v=dRVxKM5E1rc 
https://m.youtube.com/watch?v=ImoT6wJz_vU 
https://m.youtube.com/watch?v=Iaw0N5ED80g 
https://m.youtube.com/watch?v=T6DF-qi143o3 

و مجوسي، يصافحنا أو يقدم لنا ألشاي : ألثاني* 
 
أحيانا نتعامل مع شخص هندوسي أ

وأني أو يلمسنا ويده وألط
 
عام في مكان ما )مطعم، شركه، ...( وربما يغسل أال

فما  .رطبه، أو مثال يكون نجار أو صباغ أو غيره يدخل منازلنا، فيلمس هنا أو هناك
هي حدود ألتعامل معهم روحي فدأك من حيث ألنجاسه فهل نحتاج ألى ألغسل أو 

 .ألوضوء أو تطهير ألمكان وأالشياء
ن
 
عد ألطعام أو مجرد ينقل ألطعام وماذأ بشا

 
 .أالكل وألشرب سوأءأ كان هو من أ

شرك معي في *
 
ألثالث: هل يجوز عندما أصلي صالة ألفريضه ألوأجبه علي، أن أ

نوي أن أصلي صالة ألظهر نيابتا عني و عن 
 
جرها شخص ميت؟ مثال )أ

 
ثوأبها وأ

ن ال يجوز ذلك في بنفس ألوقت. وكذأ بالنسبة للنوأفل؟ و أن كا( وألدي ألمتوفي
 ؟ألفرأئض و كنت فعلت ذلك سابقا في فرأئضي، فهل تجب علي أالعاده

طلت عليك. جزأك هللا خير 
 
سيدي أنت ألعالم بالسؤأل وألجوأب وأعتذر موالي أ

 .ألجزأء
لك ألدعاء دأئما فوهللا أشتقت لدعاء 

 
مي. أسا

 
نت وأ

 
بي أ

 
وأعذرني على تقصيري با

ب
 
 .أال

Cochineal Bugs Create Red Dye: A Moment in Science 
youtube.com 

Ahmed Alhasan حياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 .شكال فيهاإ التي تستخلص من الحشرات ال  الصبغة

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9YzM1Edb6mo&h=aAQFGgPTU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9YzM1Edb6mo&h=aAQFGgPTU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdRVxKM5E1rc&h=AAQEM5ky6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdRVxKM5E1rc&h=AAQEM5ky6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DImoT6wJz_vU&h=EAQE_7B4m
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DImoT6wJz_vU&h=EAQE_7B4m
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIaw0N5ED80g&h=QAQEKFF25
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIaw0N5ED80g&h=QAQEKFF25
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT6DF-qi143o3&h=ZAQEXTnT4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT6DF-qi143o3&h=ZAQEXTnT4
https://m.youtube.com/watch?v=9YzM1Edb6mo
https://m.youtube.com/watch?v=9YzM1Edb6mo
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 وبالتالي ال ، يحكم بنجاستهم الهندوس ي واملجوس ي طاملا يؤمنون بوجود هللا سبحانه فال

 .و آنيتكم برطوبة مسريةأو مس طعامكم أمسكم شكال لو إ

و أن تهدي الفريضة أيجوز  ولكن ال ،ن تهدي ثواب الفريضة التي تصليها للميتأويجوز 

 .اتشاركه به

Ahmed Alhasan  احمد الحسن: 

To prepare carmine, the powdered insect bodies are boiled in ammonia or 

sodium carbonate solution, the insoluble matter is removed by filtering, and 

alum is added to the clear salt solution of carminic acid to precipitate the red 

aluminum salt 

ehttps://www.britannica.com/technology/carmin 

 

carmine | pigment 

Red or purplish-red pigment obtained from cochineal, a red dyestuff 

extractedfromthe… 

britannica.com 

حمد حبيب جرأغ
 
موالي حتى ولو كانت ألحشره تطحن بالكامل؟ وتوضع في  :أ

 .ألحلويات مثال

Ahmed Alhasan كل الحشرات لحشرة فال يجوز أإذا تقصد أن توضع ا :احمد الحسن

لكن الصبغة تستخلص من الحشرة عادة كما هو مذكور في رابط املوسوعة البريطانية 

 عاله.أ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftechnology%2Fcarmine&h=mAQFVINgM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftechnology%2Fcarmine&h=mAQFVINgM
https://www.britannica.com/technology/carmine
https://www.britannica.com/technology/carmine
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftechnology%2Fcarmine&h=tAQFHP-HZ&enc=AZPEtE1DY1wASwMPCQiSuDEqsbSZFhY1kV_3THn2Yb2D0rnLwLklBlS7fzNsnezbNovNVKRK9mQORhA5feuO9G7Er4yWxeti3il4yA4RqxEHL4u5J8jvzMaC9Pvv8uB_yrJWw-4qgojBI_DeRf9n1Cgb0laOPvGEXHMOv1Gb4tZ3NA&s=1
https://www.facebook.com/Alyamany13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Alyamany13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.britannica.com/technology/carmine
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Ahmed Alhasan 2016  يوليو 30 / احمد الحسن: 

إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، ": (ليه السالمع)جعفر بن محمد الصادق  قال

 .(1)" فمن تواضع هلل رفعاه ومن تكبر وضعاه

 .السالم عليك يا أبا عبد هللا

غأشهد أ
 
 .لى عبادهإت وبالغت في إيصال رسالة هللا نك بل

 
 
لى نور العلم إخرجتنا من ظلمات الجهل أمن  ا خير جزاء املحسنين يافجزاك هللا عن

 ،واملعرفة

 ،نت وأمي يا ابن رسول هللاأبأبي 

 ،ن القلب ملحزون والعين تدمع في يوم فقدكإ ،يا حبيب هللا يا خزانة علم هللا

ن وسيعلم الذين ظلموك وقتلوك أي منقلب ينقلبون والعاقبة ليه راجعو إفإنا هلل وإنا 

 .للمتقين

 

 : 2016أغسطس  2 تعليق/

موالي عندي سوأل وال أستطيع ك تابته على ألعام هل  :خادمة ألعقيلة ألكربالئية
ذنون لي 

 
بارساله عن طريق ألثقات ألذين ذكرتم أسمائهم وهم ألدك تور عالء تا

 ..ألسالم

                                                           
 باب التواضع. – 120ص 2الكليني: ج –الكافي  .1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1053834301330899/?type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011181287704&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011181287704&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan رسليه، أحياكم هللا :احمد الحسن. 

  : 2016 أغسطس 2 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي هل سمعت جلسة  :حمزة ألسرأي
 .وماهو ردك أو قولك (1) أستجوأب وزير ألدفاع ألعرأقي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، هوعليكم السالم ورحمة هللا وبركات :احمد الحسن ،

 ،ن شاء هللاإ ةي سأضعه بعد قليل في مداخلورد   ن مقتطفات منها وليس كلهاسمعت ال 

 .كئتنساني من دعا ال

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

 ة هللا وبركاتهألسالم عليكم ورحم :محبة أليماني
 صبحك هللا بلخير وألعافيه موالي

 أن شاء هللا تكون بخير وعافيه
 ربي يوفقك ويحفظك يا نور عيني ياسيدي

موالي أريد أن أرسل لكم رساله خاصه فهل تسمح لي يا أبن ألطاهرين فدوه موالي 
 .التردني

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .رسليهاأ

 : 2016أغسطس  2 تعليق/

ليه ع)لحسن ألسالم علیکم ورحمت هللا وبرکاته موالنا أحمد أ :أم سجاد ألیمانیه
سیدی وموالی قلت أنک متفرق لنا فی هذأ ألشهر ومابقی ک ثیر من ألشهر  ألسالم(

أرید منک أن تمن علی بجابهتن یا نور هللا فی ..  سیدی لدی ثالث سوألت بس

                                                           
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، وشهدت جلسة االستجواب  2016/ 8/ 1استجوب البرلمان العراقي بتاريخ:  .1

 وبين رئيس المجلس سليم الجبوري. متاح على:  تقاذف االتهامات بينه
https://www.alhurra.com/a/iraq-corruption-parliament-defense/317309.html  

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/aalmualyhamza?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/aalmualyhamza?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008921979411&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008921979411&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008768778329&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008768778329&fref=ufi&rc=p
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لنی .......  موالی یصیر أرسلهن عن طریق ألدک تور عالء ألسالم..... ظلمت أالرض 
ء سالم حفظه هللا ما یرسل کل سوأل بس ألی سمعت من أحد ألخوه یقول أن عال

ماخذ منک أذن یا نور عینی هل تئذن لی أن أرسل لک عن طریق عالء 
ألسالم؟؟؟؟؟ وأسئل ربی أن توصلک رسالتی بحق أبائک ألطیبین ألطاهرین 

 ليهم ألسالم(.ع)

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .رسليهاأ

 : 2016أغسطس  2 تعليق/

Habiba Ahmed ل هللا
 
: ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وألدي ألحبيب ..... أسا

وأسرتكم ألكريمة .... سيدي عندي سؤأل أتمني من هللا أن أن تكونوأ بخير أنتم 
تمن علينا بالرد موالي توجد حنة يتم ألرسم بها على ألجسم ولكن تحتوي على نسبة 
ل هللا 

 
من ألصبغة فهل يجوز ألوضوء بها أم تعتبر حائل؟ وجزأكم هللا كل خير ونسا

 .أن يحفظكم ويعجل لكم ألتمكين عاجال

Ahmed Alhasan ال، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 .نت الجلد نفسهنها لو  أحائل طاملا  تعتبر 

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

م عليكم ورحمه هللا وبركاته سيدنا ألغالي كنا جالسين في  :أبو زهرأء أليماني
آ
ألسال

طهار وكنا نتباحث كا ألعاده وطرح أحدأالنصار سؤأل هو 
 
نصار أال

 
ألحسينه مع أال

كيف تكون ألحكمه عند ألمؤمن سيدنا هذأ ألسؤأل ونعتذر ألى هللا ورسوله وأل 
 .يرمحمد ومنك من ألتقص

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .خالص هلل سبحانه تجري الحكمة على اللسانوالعمل واإل  بالعلم
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 : 2016أغسطس  2 تعليق/

ن يساعدنا كي نكون  :صهيب صهيب
 
ل هللا أ

 
سا
 
يها ألعيد ألصالح. .أ

 
ألسالم عليك أ

ل 
 
سا
 
من ألثابتين. سيدنا. نرجو من جنابكم نظرة إلينا. تنفس على أالبدأل بكلمة .. أ

 
آ
 خذ بناصيتها.....هللا لك أن تكون محفوظا بعينه من شر كل دأبة هو أ

 أبدأل ألشام

Ahmed Alhasan يها أ حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 أأسأل هللا ، حبةاأل 
 
  ن يحفظكم بحفظه ويسدد خطاكم وينصركم نصرا

 
ويوفقكم  عزيزا

 .هلهألى إحق يصال الإل 

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته :عيد عباس
 أريد ألتوأصل مع ألسيد أحمد ألحسن

 لالهميه ألقصوه أنا من مصر وأريد تبليغه. رساله

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

و مكتب النجف أو دكتور عالء السالم أرسال رسالتكم عن طريق دكتور توفيق إيمكنك 

 .شرفاأل 

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

نصاري 
 
با عبد هللا : جون أال

 
ألسالم عليكم سيدي أنا رئيت بلرؤية سيدي وموالي أ

بلغ عنكم وعن ألدعوة ألمباركة ببلدي 
 
ن أ

 
يتك جالس بجانبه تخبرني با

 
ألحسين ورأ

ريد ألجهاد في سبيل هللا  فنظرت ألي سيدي أإلمام ألحسين متبسم بوجهي وأنا
 
ن أ

 
أال

ستخرت هللا
 
ية فا

 
 فظهرت أ
 بسم هللا ألرحمن ألرحيم

ومن ألمؤمنين رجال صدقوأ ماعاهدوأ هللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومن من 
 ينتظر ومابدلوأ تبديال

 صدق هللا ألعلي ألعظيم
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مري أشهر ووقعت في حيرة  3  وأنا من ألمؤمنين بلدعوة منذ فترة التتجاوز أل
 
من أ

رجو أإلجابة منك سيدي لكي أكون 
 
عرف ألسبيل فا

 
تيت أليك سيدي ال

 
فعل فا

 
ماذأ أ

مري وألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 
 .على بينة من أ

Ahmed Alhasan حياك هللا ،وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ، 
 
م تعل

 .ف من يمكنك تعريفه بالحقمور دينك والعقيدة الحق ثم عر  أ

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

حمد ممتاز
 
له سبحانه أن تكونوأ سيدنا بخير وصحة وسالمة أنتم ومن يلوذ  :أ

 
سا
 
أ

طرح عليكم سؤأاًل وإن تفضلتم علينا باإلجابة أكون بكم
 
ود إذأ سمحتم لي أن أ

 
، أ
ألشاكرين، وهو بخصوص ألبيان ألتالي ألذي نشره أالنصار وتناقلوه بك ثرة  لكم من

ن هذأ ألبيان صدر بعلم وبموأفقة أالمام أحمد ألحسن 
 
 ليه ألسالم(ع)وكان ألكالم با

رجو منكم  وإن لديكم أطالع كامل عليه، فإن كان
 
هذأ ألكالم غير صحيح فا

متفضلين إهمال هذأ ألسؤأل وترك ألموضوع وأعتذر لكم شديد أالعتذأرعلى 
أزعاجكم ، وأن كان صحيحًا قولهم فهل تسمح لي بالدفاع عن نفسي وتوضيح أالمور 

 :وجزأكم هللا ألف خير وألبيان هذأ نصه
 بسم هللا ألرحمن ألرحيم

في مفاوضاتها مع ألمدعو ذو ألفقار صاحب ألشركة  لقد بالغْت أللجنة ألخيرية
موأل ألناس وحقوقهم ألمجمدة عنده لفترة 

 
ألمّدعاة ]نون[، في سبيل أستنقاذ أ

ن يبيع عقارأته ويفعل كل ما بوسعه لتسديد 
 
ي فوأئد تذكر، وقد وعدنا أ

 
طويلة دون أ

سف لم يف  بوعوده ولم نلمس منه 
 
سرع وقت ممكن، ولكنه لال

 
موأل با

 
صدقًا وال أال

أنصافًا وال ورعًا، ويحاول فقط كسب ألوقت وألمماطلة وألتسويف وألحرص على 
رباح فضاًل عن تجميد 

 
رباحه، وال يهتم لما يخسره ألناس من أ

 
مصالحه وضمان أ

ي مسوغ شرعي، بل يمن عليهم ويستذلهم بما يعطيهم من فتات 
 
موألهم بدون أ

 
أ

سلوب رخيص ونصب وأ
 
موألهم ألتي نهبها با

 
حتيال، كما أحتال على غيرهم سابقًا أ

كد  2008في حدود عام 
 
م، حسب شهادة شهود عيان على ألموضوع، ويمكنكم ألتا

 [.من ذلك من خالل ألسؤأل عن شركة ]موناكو[ وشركة ]فيماكس
ن وبكل وقاحة ليحاول ألطعن بنزأهة 

آ
تي أال

 
ورغم ما بذلته أللجنة من جهود؛ يا

نه في ألحق
 
[، كما يقول ألمثل أللجنة ألخيرية، ال ه  يقة؛ ]كٌل يرى ألناَس بعين  طبع 

نصاري 
 
ي أ

 
ن أللجنة تحت أشرأف جهة رسمية نزيهة، ال يقبل أ

 
ألمشهور، متناسيًا أ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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نه مرشد ومعلم للجنة يشخص لها ما 
 
و ألحط من قدرها، وكا

 
مخلص ألمساس بها أ

 .تفعله مما تتركه، بحسب هوأه وما يخدم مصالحه ومطامعه وجشعه
ن يخطو خطوة وأحدة إلثبات حسن نوأياه ويسجل وقد ط

 
ك ثر من مرة أ

 
لبنا منه أ

ن وعدنا بذلك، وبعد 
 
ولى، ولم يفعل ورفض بعد أ

 
باسم أللجنة عقارًأ وأحدًأ كخطوة أ

صدرْت أللجنة قرأرًأ بإمهاله يومًا وأحدًأ لكي يسجل بيته في حي 
 
تفاصيل ك ثيرة أ

بات حسن نيته، وقد أنتهت ألمهلة ألجامعة باسم شخص تختاره أللجنة كضمان وإلث
ة على أللجنة ألخيرية ألتي 

 
ينا منه ألوقاحة وأالفترأء وألجرأ

 
ولم نَر منه أستجابة، بل رأ

ي مقابل
 
 .تبرعت في ألتدخل ألخيري بدون أ

ولذلك؛ فاللجنة ألخيرية تعلن أنسحابها وبرأءتها من ألوساطة وألتعامل مع هذأ 
مر بعد تاريخ ألنّصاب ألمحتال ألمغتصب لحقوق 

 
ألناس، وال تتدخل في هذأ أال

مر للناس في أستنقاذ حقوقهم بالطرق ألقانونية، وال 
 
أصدأر هذأ ألقرأر، وتترك أال

و 
 
ي مسؤولية من كال ألطرفين، ونعتذر للناس عن كل تقصير أ

 
تتحمل أللجنة أ

مير ألمؤمنين 
 
ي لمن ال يطاع، كما يقول أ

 
ه ليع)قصور في أستنقاذ حقوقهم، فال رأ

 ألسالم(.
 وألحمد هلل وحده
 أللجنة ألخيرية

 م 2016 / 5 / 29

Ahmed Alhasan ت بطلب وجهته نعم اللجنة الخيرية تشكل، حياك هللا :احمد الحسن

نت وشريكك أتكم ردتني شكاوى كثيرة بخصوص شركن و أشرف بعد في النجف األ  للمكتب

 .شرف املكتب على عمل اللجنة الخيريةأشرف وقد في النجف األ 

كرة تبين فيها ذا كان لديك دفاع أو أي ش يء فعلى الرحب والسعة، يمكنك كتابة مذإو 

تابعها بنفس ي وأرى ردود أن شاء هللا إيصالها لي و إلى املكتب وتطلب منهم إالتفاصيل وتوصلها 

و هناك من أي حق أذا كان لك إو  ،اب الحقوق على ماستكتبصحأخرين واملشتكين و ال 

 .موال الناس لهمأعادة إال فعليك إأخطأ بحقك ستأخذ حقك و 

** ** ** 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2016  أغسطس 2  /احمد الحسن:  

 .موقفك اليوم مع الحق وضد الظلم سجل

سجل موقفك مع العراق بلد حضارة سومر وآكاد التي أسست التمدن ونشرته في كل 

 .العالم

خدع بأن خروجك لن يغير ش يء فهذا غير صحيح
ُ
اخرج وتظاهر يوم الجمعة ضد  ،ال ت

 .حكومات األحزاب ومجلس يغص بالفاسدين وستغير كل ش يء باطل وفساد

فيه الضوء على فساد األحزاب دناه لوزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يلقي أالفديو 

 أبعد 
 
بقية الوزراء لم يرفضوا املشاركة في  ن رفض مشاركتهم فسادهم حسب قوله وطبعا

ج التعيينات والعقود والنهب املمنه ن تعلموا كم الفساد فيأفلكم  ،فساد الكتل واالحزاب

 .الذي يمارسونه

حمد الجلبي في أنوري املالكي كما قال  مليار دوالر في حكم 300كثر من أوفي ضياع ونهب 

 .لقاء تلفزيوني خير دليل

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/10556729

61147033/?type=3&theater 

 : 2016أغسطس  2 تعليق/

ورحمة هللا وبركاته موالي كنت بحاجه أن أرسل لكم  ألسالم عليكم :أم زينب أحمد
رسالة علي ألخاص فهل تسمحون لي؟ وأسال هللا أن يمن علينا بردكم فانتم أهل 

 .ألجود وألرحمة

Ahmed Alhasan الخاص مغلق، اتهوعليكم السالم ورحمة هللا وبرك :احمد الحسن ،

 .و دكتور عالءأو دكتور توفيق ألى املكتب إرسال الرسالة إيمكنك 
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 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

Sahar Al Ansari :ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي 
رسل لكم رسالة خ

 
 .اصة إذأ سمحتم ليأعتذر محتاجة أ

 .وأعتذر على إشغالكم

Ahmed Alhasan رسليها، أوعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :صفاء ألخزعلي
حمد أسماعيل ألحسن لدينا برنامج يعرض على شاشة قناة ألمنقذ ألعالمي 

 
سيدي أ

تدور مجرياته حول ألوضع ألرأهن ألذي تمر به ألبالد  ألعرأق_ثورة#تحت عنوأن 
ن تكون ضيفا عزيزأ علينا في إحدى حلقات هذأ 

 
نتمنى أذأ سنحت لكم ألفرصة أ

 ألبرنامج وألقرأر لكم سيدي
ل هللا لكم ألتوفيق

 
 نسا

 .كادر أعدأد برنامج #ألعرأق_ثورة

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .ن شاء هللاإالتواصل مع املكتب للترتيب معهم مانع ويمكنك  ال

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

ل محمد سيدي عند  :محمد ألسويفي أليماني
آ
ألسالم عليكم سيدي وموالي قائم أ

سوأل أذأ أمكن ألرد علية أنت روحي لكم ألفدأء فتحت باب ألى ألرسائل ألخاصه 
هل أحتاج أن أك تب لكم وأخذ . عن طريق ألدك تور عالء ألسالم وألدك تور توفيق

يدي ك تبت رسالة وأرسلتها ألى أحد أالنصار س. أالذن حتى يستقبلون ألرسائل
ألسالم عليكم  .وأرسلها ألى دك تور توفيق وأجاب بمايلي هذأ نص ألجوأب نسخ

أخوى ألطيب أرسلت ألرسالة ألى دك تور توفيق يقول لى يطلب أالذن من صفحة 
 .بي أرسالها لو وأفق أالمام أرسلها له (عليه ألسالم)أالمام 

https://www.facebook.com/sahar.alansari13?fref=ufi&rc=p
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/mohammed.alsoufi.908?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mohammed.alsoufi.908?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan ذا كان لديك ، إوعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .رسلهاأرسالة 

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

حمد أليماني
 
سؤأل موالي  م عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي ألوألد.ألسال :منتظر أ

حد أالخوه حول علب ألحم 
 
هل ألكرم قلت في جوأب سابق ال

 
ونتمنى أالجابه وأنتم أ

سترأليا وقلت له إذأ كان مك توب عليها حالل يمكن أالعتماد عليها.فهل هذأ 
 
في أ

ل هللا
 
سا
 
ن يفتح لك ألحكم يخص باقي ألدول كل ألعرأق مثال وعذرأ منك أبتي أ

 
 أ

لكم ألدعاء
 
سا
 
 .فتحا مبينا وأ

Ahmed Alhasan حياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

ن أفإذا علمت ، هذه مسألة تعود للطمئنان للمصدر املنتج للحوم الحمراء حبيبي

نتاجها يمكنك إصارمة بخصوص هذه اللحوم ومتابعة ة املنتجة للحوم تتبع قوانين الدول

 .نتج فيها اللحمأى مراقبة نفس سلطات الدولة التي عل يكتب بناء   االعتماد على ما

ن يعتمد على أتقدم يمكن  لى ماإضافة إمر سالمية فاأل إي دولة أو أما بالنسبة للعراق أ

سالمية تهتم بمتابعة طريقة الذبح في الدولة املنتجة انت الدولة اإل م ومراقبتهم فإذا كمتابعته

تتبع قوانين  ن كانت الدولة املنتجة الإكنك االعتماد على متابعتهم حتى و واملصدرة للحم يم

  .نتاج اللحومإصارمة في مراقبة 

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

Ihab Jaafar : ل
 
سيدي ألمفدى أحمد ألحسن ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أسا

هللا أن تكون بخير وعافية سيدي لدي موضوع شخصي وخاص هل لي أن أرسله 
 لك؟

Ahmed Alhasan رسله، أالسالم ورحمة هللا وبركاته وعليكم :احمد الحسن. 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/montader13ahmed10313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/montader13ahmed10313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/engihabjaafar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/engihabjaafar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

 !ألسالم علیک یا موالی :شروحیل أالنصاری 
 .أن أخی قبل هذه ألدعوة ألمبارکة، أنتحر الجل شدة ألمشکالت ألعائلیة

نه لم یکن فی حالته ألطبیعیه! بل أشتدت علیه مصائب ألدنیا! و هل هو فی ألنار؟ أ
 .فعل ما فعل

فعل له؟
 
ن أ

 
 ماذأ يمكنني أ

Ahmed Alhasan قتل ، حياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

فكل من  ،النارهل أن من فعل هذا يكون من أيعني  رم ولكن هذا الها محؤ يذاإأو  النفس

 .هل الجنةأره هللا بطاعتهم في زمانه هو من مأيموت على والية من 

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

نصاري 
 
 تهألسالم عليكم ورحمة هللا وبركا :أبومحمد أال

 .لدي سؤأل لو تسمحون لي بإرساله لكم
 .مع تقديري 

Ahmed Alhasan رسله، أوعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

  : 2016 أغسطس 3 تعليق/

Ali Algareeb :ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
أسال هللا تعالى أن  ليه ألسالم(ع) Ahmed Alhasan سيدي ألكريم أحمد ألحسن
 تكونو بافضل حال وأتم نعمة

 عذرأ سيدي هل تاذن لي بارسال رسالة خاصة مع أالخوة ألذين ذكرتهم
 .خير جزأء ألمحسنين جزأكم هللا تعالى

Ahmed Alhasan حياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .رسلهاأ

 

https://www.facebook.com/lambert.justivenson.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lambert.justivenson.9?fref=ufi&rc=p
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 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

Mohtadin Al-Anbary :ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 
ذن لي أن أرسل لك رساله خاصه سيدي؟

 
 هل تا

Ahmed Alhasan رسليها، أوعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 أغسطس 2 تعليق/

ألسالم عليكم سيدنا عندي سؤأل شخصي ممكن أرسله عن  :علي جاسم ألخفاجي
هل ألجود وألكرم ونسالكم ألدعاء بالثبات معكم 

 
نتم أ

 
طريق ألدك تور عالء ألسالم وأ

 .لنصرت ألحق

Ahmed Alhasan رسله، أوعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

ت لك شروط ألذبحألسالم عليكم ورحمة هللا .. سيدنا ق :علي ألقالف
 
.. أو ذبح  رأ

ي أنه يجب توجيه مقاديم ألذبيحة للقبلة .. لكن سؤألي 
 
ألدجاج بالخصوص، أ

سيدنا أنه هل يجب كذلك أن يكون ألذباح باتجاه ألقبلة؟! .. أم أنه ليس من 
 .ألشروط ..؟! .. ولك جزيل ألشكر سيدنا ألعزيز .. خادمكم: علي/ ألكويت

Ahmed Alhasan ال، حياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 .ذلك يشترط

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

 .. يكم ورحمة هللا وبركاته سيدي،ألسالم عل :نور أحمد
خ هاشم ألبهادلي

 
 .. أليوم أنتقلت ألى رحمة هللا وألدة أال

جر
 
 .. عظم هللا لكم أال

https://www.facebook.com/nor.alhuda.ahmed13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nor.alhuda.ahmed13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004937941343&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004937941343&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/ahl.albait.100?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahl.albait.100?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan  جوركم أعظم هللا ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

هلها ومحبيها الصبر على ما أع ن يلهم هاشم البهادلي وجميأعمالكم وأسأل أبل هللا وتق

 .صابهمأ

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة وبركاته :أبو عماد ألمحمدي
 أنت سيد ونعه ألسيد
 أنت أمام ونعه أالمام
 أنت أالب ونعمه أالب
 أنت أالخ ونعمه أالخ

 أنت ألصديق ونعمه ألصديق
 أنت ألرفيق ونعمه ألرفيق

بنكم ورفيقكم ثائر هادي محي ألعاصمي ألمحمدي 
 
أبو عماد ألعاصمي )خادمكم وأ

 .(ألزبيديه * وأسط

Ahmed Alhasan بو أحياك هللا ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

  ،ن تكونوا بخير وصحة وعافية وجميع من يلوذ بكمأأسأل هللا  ،عماد الغالي

  ،هل الزبيدية الكرامألى كل إلى كل من بقربك و إسالمي 
 
 .حفظكم هللا جميعا

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

 .. ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أبي :نور أحمد
خوأت هذأ ألسؤأل .. رأجية من هللا أن تجيب عليها

 
 .. نقلت أحدى أال

نها ألسؤأل: عندما أكون لست على طهارة أقف أمثل ألصالة أمام أبنتي ألصغيرة ال
ولكني ال أردد أقوأل ألصالة فقط أصلي على محمد وأل محمد أثناء  تصلي معي ..

 فهل هذأ جائز؟ جميع أفعال ألصالة ..

Ahmed Alhasan جائز، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

Sinan Hassan : ألسالم عليكم، سيدي أنا أعمل ممرض في ألطوأرئ وأحيانًا
بر وأنا أحيانًا أقع في أحرأج الن بعضهن 

 
ياسيدي يجلبون لي أطفال أناث للزرق أال

ت أو أك ثر مع ألعلم توجد ممرضه والكن ألعذر أما يعتبروهم أعمارهن أربع سنوأ
أخوها فال يستطيع  أناث وذكور( أو ألذي يجلب ألطفله أبوها أو)كلهم أطفال أقصد 

طفال يحق 
 
أن يرأجع ضماد ألنساء، سيدي سؤألي هل يوجد عمر معين للبنات أال

بر ألعضليه؟؟
 
تي لنا حاالتوأيضًا أحيانًا ت لي أن أكشف عليهن للزرقهن أال

 
( )نساء ا

جروح أو حروق أو كسور معقدة قلياًل وتتعذر ألممرضه عن معالجتها الن ليس لديها 
خبره كافيه للتعامل مع هكذأ حاالت ونظطر نحن ألممرضين نعالجها وألكشف على 

وأسال هللا أن يحفظك  مكان ألجرح أو ألحرق أو ألكسر فهل في هذأ أثم علينا؟
وألحمد هلل رب  سف ياسيدي الني أخذت من وقتك.ويرعاك من كل شر وأ

لك ألدعاء موالي
 
 .ألعالمين.أسا

Ahmed Alhasan حياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

ا عندما ي كالحالة التي تذكرهأرار، حرمة مع االضطو اللمس حرام ولكن ترتفع الأ النظر

 .ة تقوم بالعالج أو لقلة الخبرة والكفاءة لديهاأة لعدم وجود مر أيضطر الرجل ملعالجة املر 

ن أفضل وم بعالجها ومع عدم االضطرار فاأل ة تقأالطفلة التي لم تبلغ فمع وجود مر ما أ

لى إمناطق من الصدر و اللمس للأر ذا كان يستلزم عالجها النظإيتجنب الرجل عالجها 

 .لى موضع العالج من جسدهاإو النظر أو ملس أيحرم عالجها  الركبتين، ولكن ال

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

ك وألدنا ألعزيز ألسالم عليكم موالي ألحبيب لدي سؤأل من رخصت :باسم أالنصاري 
و 
 
بالنسبة لحد ألترخص هناك مناطق يوجد في أطرأفها بيوت متفرقة ومعامل ثلج أ

بنية من ضمن 
 
و ما شابه وتمتد لمسافة ليست بقصيرة هل تعتبر هذه أال

 
مخازن أ

مس ألحاجة لدعاءكم 
 
نصار وأحنا با

 
ألمدينة ونسالكم ألدعاء لوألدي ولي ولجميع أال

 .موالي ألغالي

https://www.facebook.com/sinan.hassan.581?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan تعتبر ، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .ذا لم يحصل انقطاع بينها وبين املدينةإللمدينة  امتداد

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هلل وبركاته سيدي سؤألي بخصوص ألنجمه :مهدي ألعرأقي
ألخماسية هل هيه تعود إلى نبي من أالنبياء مثل ألنجمه ألسدأسية تعود إلى ألنبي 
دأود عليه ألسالم وهل يجوز شرأء سيرأميك ألصحيات ألذي يحتوي على ألنجمه 

 ألخماسيه؟

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .م سداسيةألسيراميك سواء عليه نجمة خماسية شراء ا يجوز 

 : 2016 أغسطس 3 تعليق/

 .ألسالم عليكم سيدي لدي سؤأل خاص هل أستطيع أرساله أليكم :علي ألبصري 
 .سيدي أدعوأ لي ولوألدي أن نكون لكم أنصار

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :ناحمد الحس ،

 .رسلهأ

 : 2016أغسطس  2 تعليق/

Mahdie Ahmadi :ألسالم علیکم یا سیدي وموالي ... 
 هللا أنا أحد ألمؤمنات بهذأ ألدعوه ألمبارکه وأسمي

 
... كم مره رسلت رساله  أبی إن شا

لكم موالي ولكن ما رديت عليه، هل مثال" مني مزعج أو غضبان لذألك ما ترد على 
 رسالتي؟

يتك في ألرؤيا. أتمنا 
 
أذأ هذأ هو ألدليل، يمكن تنصحني سيدي؟ أنا ثالث مرأت رأ

تي ذألك أليوم ألذي یمکن لکم ونصیر تحت رأيتكم ونرأکم سيدي من غريب
 
...  يا

 هللاموالي هللا
 
ن شا

 
 ... خادمه ألكم موالي وسامحني  يحفظكم أ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2016أغسطس  3 تعليق/

Mahdi Irani : ألسالم علیکم و رحمة هللا وبرکاته. لدي سؤأل لو تسمحون لي
 .بإرساله لكم
 .مع تقديري 

Ahmed Alhasan حياكم هللا، كاتهوعليكم السالم ورحمة هللا وبر  :احمد الحسن ،

  .رسلهأ

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016 أغسطس 19 / احمد الحسن : 

 .(1) ستاذ صفاء الخزعليجراه األ أماع اللقاء الذي ناه ملن يرغب بسدأ الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=AUbnrSM0yY8&feature=youtu.be 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016  سبتمبر 2 / احمد الحسن: 

 .(2) هللا أجوركم بذكرى شهادة االمام محمد بن علي الجواد عظم

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/10775309

05627905/?type=3&theater 

 

                                                           
ضمن برنامج "العراق ثورة" الذي تبثه قناة المنقذ العالمي، ودارت أغلب  2016/ 8/ 17حصل اللقاء بتاريخ: . 1

 في تلك المرحلة. محاوره حول األوضاع التي يمر بها العراق
 ( بصوت القارئ علي الساعدي.هالمنشور تضمن نشر مقطع فيديو زيارة اإلمام الجواد )صلوات هللا علي .2

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1077530905627905/?type=3&theater
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Ahmed Alhasan 2016 اكتوبر 4 / احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .له وصحبهآجوركم بمصاب الحسين و أعظم هللا 

 .كربالء املاض ي والحاضر الحسين أكبر من ثورة

ن ثورته مشعل سيحترق ليض يء ألتحقيق اإلصالح والعدل وهو يعلم الحسين خرج 

 .الطريق للعدل وللحكم اإلنساني العادل الذي يطلبه اإلنسان منذ فجر التأريخ

 :بالنسبة لي

 .بعد والديمقراطية الرأسمالية ليست نهاية التأريخ التأريخ لم ينتِه 

“ History says,Don’thopeOnthissideofthegrave 

But then, once in a lifetime The longed for tidal wave 

Of justice can rise up And hope and history rhyme” 

 :املعنى

 نه ال أمل في هذا الجانب من القبرأالتأريخ يخبرنا  “

 
 
 العدل املأمول  ما في الحياة سيعلو مد   ولكن يوما

 .“ اغم التأريخ واالملليتن

 .بيات لألديب العاملي املشهور شيموس هينياأل 

** ** ** 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
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Ahmed Alhasan 2016  اكتوبر 9 / احمد الحسن: 

 .(1) آه يا عباس

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/11057261

12808384/?type=3&theater 

** ** ** 

Ahmed Alhasan (2) 2016  اكتوبر 11 / احمد الحسن: 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/11074800

85966320/?type=3&theater 

** ** ** 

Ahmed Alhasan  (3) 2016  اكتوبر 11 / احمد الحسن: 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/11075612

95958199/?type=3&theater 

 : 2016اكتوبر  12 تعليق/

Sayed Rashid Hashemi ألسالم عليك يا صاحب ألمصاب يا موالنا يا سيد :
 .أحمدألحسن )عليه ألسالم(

Ahmed Alhasan جوركم وتقبل هللا أعظم هللا ، وعليكم السالم  ن:احمد الحس

 .عمالكمأ

 

                                                           
 ن نشر مقطع فيديو نعي ألبي الفضل العباس )صلوات هللا عليه(.المنشور تضمّ . 1
 ن نشر قصيدة حسينية بشهادة مسلم بن عقيل )صلوت هللا عليه(. المنشور تضمّ  .2
 المنشور تضّمن نشر مقطع فيديو نعي بصوت القارئ صباح الزيادي. .3
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 : 2016اكتوبر  12 تعليق/

Sayed Rashid Hashemiل محمد : ألسالم علي
آ
ك يا أمام زماننا يا موالي يا يماني أ

 .)عليه ألسالم(

Ahmed Alhasan جوركم وتقبل هللا أعظم هللا ، وعليكم السالم ن:احمد الحس

 .عمالكمأ

 : 2016اكتوبر  12 تعليق/

 .عظم هللا أجوركم سيدي غفرأن عبد ألحسين:

Ahmed Alhasan عمالكمأهللا جوركم وتقبل أعظم هللا  ن:احمد الحس. 

  : 2016 اكتوبر 12 تعليق/

ل محمد ي:صالح ألجبوري ألجبور 
آ
جر سيدي وموالي ياقائم أ

 
ليه )ع عظم هللا لك أال

ليمه (ألسالم
 
 .بهذه ألفاجعه أال

Ahmed Alhasan عمالكمأجوركم وتقبل هللا أعظم هللا  ن:احمد الحس. 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016  اكتوبر 20 / احمد الحسن: 

 !؟ (1) حزاب الخرابأفعلتم بالعراق يا  ماذا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/11147668

05237648/?type=3&theater 

 

                                                           
المنشور تضّمن نشر مقطع فيديو إلحدى المدراس االبتدائية في العراق وهي توزع الكتب المتهرئة والتالفة على  .1

 طاّلبها.
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Ahmed Alhasan 2016  اكتوبر 30 / احمد الحسن: 

 :باللغة االنكليزية "لحادوهم اإل" كتاب

The Atheism Delusion in English: 

http://www.saviorofmankind.com/Atheism_Delusion/#p=1 

 :باللغة العربية "لحادوهم اإل"كتاب 

 http://almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad/ 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016  اكتوبر 31 / احمد الحسن: 

 :في وصف املتقين (لوات هللا عليهص)بي طالب أاملؤمنين علي بن أمير قال 
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ُسُه ِفَيما ت

ْ
ف

َ
ْيِه ن

َ
 َعل

ْ
ْصَعَبت

َ
ْحَمِة. ِإِن ْست ْضِل َوالرَّ

َ
ف

ْ
َصاَب ِمَن ال

َ
 ِبَما أ

 
ِرحا

َ
ِة، َوف

َ
ل
ْ
ف

َ
غ

ْ
ال

ِحب  
ُ
َها ِفَيما ت

َ
ل
ْ
 يَ  .ُيْعِطَها ُسؤ

َ
 َعْيِنِه ِفَيما ال

ُ
ة رَّ

ُ
َم، ق

ْ
ِعل

ْ
َم ِبال

ْ
ِحل

ْ
ى، َيْمزُُج ال

َ
 َيْبق

َ
ُه ِفَيما ال

ُ
َهاَدت

َ
ُزوُل، َوز

 
ْ
ك
َ
 أ

 
ورا

ُ
ز
ْ
ُسُه، َمن

ْ
ف

َ
 ن

 
اِنَعة

َ
ُبُه، ق

ْ
ل
َ
 ق

 
اِشعا

َ
ُه، خ

ُ
ل
َ
ل  زَ

 
ِليال

َ
ُه، ق

ُ
َمل

َ
 أ

 
ِريبا

َ
َراُه ق

َ
َعَمِل. ت

ْ
ْوَل ِبال

َ
ق

ْ
 َوال

 
ُه، َسْهال

ُ
ل

ْهوَ 
َ

 ش
 
ة

َ
ت ِ
ُه ، َمي 

ُ
 ِدين

 
ْمُرُه، َحِريزا

َ
 أ

ْ
. ِإن

ُمون 
ْ
ُه َمأ

ْ
ر  ِمن

َّ
، َوالش ُمول 

ْ
ُه َمأ

ْ
ْيُر ِمن

َ
خ

ْ
ُه. ال

ُ
ْيظ

ُ
 غ

 
وما

ُ
ظ

ْ
ُه، َمك

ُ
ت

و عَ 
ُ
. َيْعف

َ
اِفِلين

َ
غ

ْ
ْب ِمَن ال

َ
ت

ْ
ْم ُيك

َ
اِكِريَن ل

َّ
 ِفي الذ

َ
ان

َ
 ك

ْ
اِكِريَن، َوِإن

َّ
ِتَب ِفي الذ

ُ
 ك

َ
اِفِلين

َ
غ

ْ
 ِفي ال

َ
ان

َ
ْن ك مَّ

َمُه، َوُيْعِطي َمْن َحَرَمُه، 
َ
ل
َ
 ظ

 
ُرُه، َحاِضرا

َ
ك

ْ
 ُمن

 
اِئبا

َ
ُه، غ

ُ
ْول

َ
 ق

 
نا ِ

ي 
َ
ُه ، ل

ُ
حش

ُ
 ف

 
َعُه. َبِعيدا

َ
ط

َ
َوَيِصُل َمْن ق

هُ  ر 
َ

 ش
 
ْيُرُه، ُمْدِبرا

َ
 خ

 
ِبال

ْ
ُه، ُمق

ُ
  .َمْعُروف

َ
. ال ور 

ُ
ك

َ
اِء ش

َ
، َوِفي الرَّخ اِرِه َصُبور 

َ
ك
َ ْ
ور  ، َوِفي امل

ُ
ِزِل َوق

َ
ِفي الزَّال

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
http://www.saviorofmankind.com/Atheism_Delusion/#p=1
http://almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
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ى َمْن ُيْبِغُض 
َ
 َعل

ُ
ْيِه َيِحيف

َ
َهَد َعل

ْ
 ُيش

ْ
ن

َ
ْبَل أ

َ
ِ ق

َحق 
ْ
 ِبال

ُ
ِرف

َ
. َيْعت ُم ِفيَمْن ُيِحب 

َ
ث
ْ
 َيأ

َ
ُع َما  .، َوال ِ

ي 
َ
 ُيض

َ
ال

َصاِئِب 
َ ْ
 بامل

ُ
َمت

ْ
 َيش

َ
جاِر، َوال

ْ
ار  بال

َ
 ُيض

َ
اِب، َوال

َ
ق

ْ
ل
َ ْ
اِبُز ِباأل

َ
 ُين

َ
َر، َوال ِ

 
ك

ُ
ى َما ذ س َ

ْ
 َين

َ
، َوال

َ
ْحِفظ

ُ
 اْست

َ
، َوال

بَ 
ْ
ُل ِفي ال

ُ
ُه، َيْدخ

ُ
ْم َيْعُل َصْوت

َ
ِحَك ل

َ
 ض

ْ
ُه، َوِإن

ُ
ُه َصْمت مَّ

ُ
ْم َيغ

َ
 ل

َ
 َصَمت

ْ
. ِإن ِ

َحق 
ْ
ُرُج ِمَن ال

ْ
 َيخ

َ
اِطِل، وال

هُ 
ْ
اُس ِمن

َّ
، َوالن اء 

َ
ُه ِفي َعن

ْ
ُسُه ِمن

ْ
ف

َ
ُه. ن

َ
ِقُم ل

َ
ت
ْ
ِذي َين

َّ
 هللُا ُهَو ال

َ
ون

ُ
ى َيك

 
ْيِه َصَبَر َحت

َ
 ُبِغَي َعل

ْ
 ِفي َوِإن

َعَب 
ْ
ت
َ
. أ ُه  َراَحة  و 

ُ
، َوُدن

 
زاَهة

َ
ْهد  َون ُ

ُه ز
ْ
َباَعَد َعن

َ
ْن ت ِسِه. ُبْعُدُه َعمَّ

ْ
ف

َ
اَس ِمْن ن

َّ
َراَح الن

َ
َسُه ِلِخَرِتِه، َوأ

ْ
ف

َ
ن

ِديَعة  
َ
ر  َوخ

ْ
ُه ِبَمك و 

ُ
 ُدن

َ
، َوال َمة 

َ
َباُعُدُه ِبِكْبر  َوَعظ

َ
ْيَس ت

َ
، ل

 
ُه ِلين  َوَرْحَمة

َ
ا ِمن

َ
ْن َدن  .(1)"  ِممَّ

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016  نوفمبر 5 / احمد الحسن: 

 ديمقراطية#

 (.كانت كلنتون وزيرة خارجية أمريكا قبلت تبرع قيمته مليون دوالر من قطر )رشوة عندما

ن نقول إال املقولة أفال يسعنا ياسة أمريكا الخارجية ثر في سأعندما يكون ملليون دوالر 

 ."هللا يديمك يا رخص": العراقية الشهيرة

 حمد الحسنأ

Democracy# 

When Clinton was the foreign minister of America, she accepted a donation of 

one million dollars from Qatar (as a bribe). 

AtatimethatamilliondollarhasanimpactonAmerica'sforeignpolicy,we’ve

gotnothingtosaybutasthefamousIraqiquotestates“MayGodlastthis

cheapness” 

AHMED AL HASAN 

idUSKBN…-foundation-election-usa-http://www.reuters.com/…/us 

                                                           
 ، تحقيق: صبحي الصالح.193خطبة رقم  – 305نهج البالغة: ص. 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&story_id=1129071253807203
https://www.facebook.com/hashtag/democracy?source=feed_text&story_id=1129071253807203
https://www.facebook.com/hashtag/democracy?source=feed_text&story_id=1129071253807203
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-foundation-idUSKBN12Z2SL
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-foundation-idUSKBN12Z2SL
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Ahmed Alhasan  2016  نوفمبر 6 / الحسناحمد: 

 عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 

 . ليه راجعون إإنا هلل وإنا 
 
بننا العزيز حيدر ابشهادة أخيكم و  عظم هللا أجوركم جميعا

جر أهله أله وأن يعظم آيعلي شأنه ويبعثه مع محمد و ن أأسأل هللا ، الخزعلي في املوصل

 .خرة والدنياير ال لى خإن يجعل عاقبتهم أصابهم و أن يلهمهم الصبر على ما أومحبيه فيه و 

 
 
عزائها في أعوائل الطيبة التي فقدت أحبتها و أتقدم بأحر التعازي واملواساة لكل ال :أيضا

 .معارك املوصل وفي كل املعارك التي سبقتها

لى تهديد إمر بوا بسقوط املوصل حتى وصل األ نه يجب محاسبة من تسب  أونكرر 

 .عزائنا في القوات املسلحةأدساتنا وفقدنا لكثير من أحبتنا و مق

 إ
 
بوا بسقوط املوصل وما تالها من مصائب ليسوا بخافين على أحد فمن من تسب   ن

م في هكذا أمور هم
َ
والقادة  ،ملسلحة في حينهاالقائد العام للقوات ا :ُيحاَسب وُيحاك

 .ومحافظ نينوى السابق ،العسكريين الذين على عالقة مباشرة بالحدث

و تركهم دون أء من قبل أحزابهم أو من يواليهم عذار بائسة لهؤالأن محاولة إيجاد إ

ستخفاف بالدماء الزكية التي سالت اعد جريمة وخيانة للشعب العراقي و محاكمة أو حساب ي

 .رض والعرض واملقدساتألجل حفظ األ 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
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Ahmed Alhasan 2016 نوفمبر 21 / احمد الحسن: 

 ورحمة هللا وبركاته السالم عليكم

 ن يجعل هذا األ أأسأل هللا 
 
جوركم عند هللا ألثباتكم على الحق ونصرته وزيادة  مر سببا

 .سبحانه

ن يجعل هذا التصرف الخاطئ من بعض أأسأل هللا  :رجنتين وفي كل مكانفي األ  األحبة

 
 
 ن اإلرهاب ليس إسالميأألن تبينوا لهم  السلطات سببا

 
 عام ا

 
ل محمد بعيدة آن عقيدة أو  ،ا

ن عقيدة ودين اإلرهاب هي السلفية الوهابية ومصدرها أو  ،خرينيذاء ال إعن اإلرهاب و 

 ،ودعمها من السعودية وبعض دول الخليج الداعمة للرهاب السلفي الوهابي حول العالم

 ن تتخذ موقفأوعلى دول العالم أجمع 
 
 واضح ا

 
هابي السلفي وكما قلت من اإلرهاب الو  ا

 
 
هابية فكل نها إرهابية حول العالم هي سلفية و أالتنظيمات اإلرهابية املتفق على ل فك سابقا

 .و مشروع إرهابي مستقبليأوهابي سلفي هو إرهابي 

 
 
 أرجو منكم و أ :أيضا

 
ن تبتعدوا أغير املسلمين  نتم تدعون الناس حول العالم وخصوصا

كتفاء بالنقاش الديني عن مناقشة الحاكمية واألمور السياسية املتعلقة بالدين واال

 .جزاكم هللا خير جزاء املحسنين ،العقائدي فقط

Peace, mercy and blessings of Allah be upon you 

I ask God to make this matter a reason for your steadfast on the truth and its support and to 

increase your rewards with Him Almighty. 

Loved ones in Argentina and everywhere else, I ask God to make this erroneous behaviour 

of some authorities a reason to explain to them that terrorism is not Islamic in general. The 

doctrine of the progeny of Muhammad is far from terrorism and harming others and that the 

doctrine and religion of terrorism is the Salafi Wahhabism. Their origin and support is from 

Saudi Arabia and some of the gulf countries that are supporters of the Wahhabi Salafi 

terrorism around the world. The countries of the whole world should take a clear position 

against the Wahhabi Salafi terrorism. As I previously said, all the terrorist organisations that 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
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are widely agreed to be terrorist organisations are Salafi Wahhabi.  

Every Wahhabi Salafi is a terrorist or a future terrorist project. 

I also hope that when you spread the word to people around the world, especially non-

Muslims, to refrain from discussing the supremacy and political matters related to religion and 

to suffice only to the religious ideological discussion, May Allah reward you with reward of the 

good doers.1 

 

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016  نوفمبر 30 / احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ا الدينية واللغوية" في تسجيل الندوة الحوارية التي أقامها "معهد الدراسات العلي رابط

 (:لى هللا عليه وآلهصادة رسول هللا )شرف بمناسبة شهالنجف األ 

https://youtu.be/uWmpltvVouI 

                                                           
 ".Mariano ricardo Calle: "صفحة من مشاركةالمنشور كانت الصور التي تضّمنها   .1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154708187617748&set=pcb.10154708189487748&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154708187617748&set=pcb.10154708189487748&type=3
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
https://youtu.be/uWmpltvVouI
https://youtu.be/uWmpltvVouI
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Ahmed Alhasan 2016 ديسمبر 15 / احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 
لى هللا عليه ص)بمناسبة ذكرى والدة رسول هللا محمد  بخير وعافية كل عام وأنتم جميعا

 .(هلوات هللا عليص)ووالدة االمام الصادق جعفر بن محمد  (وآله

ن من أسسوها )أبو أفي الدولة العباسية رغم  (ليه السالمع)مام الصادق اإل  لم يشترك

 .سلمة الخالل وأبو مسلم( عرضوا عليه االشتراك فيها

 أعتقد أ
 
ل محمد آبنظر االعتبار عقيدة  تأخذ –قة هذه القضية تحتاج لقراءة معم   ن

 .طروحات املتداولة حولها غير دقيقةأغلب األ  ألن –في الحكم العادل  (لوات هللا عليهمص)

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2016  ديسمبر 24 / احمد الحسن :  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :والدته املباركة بمناسبة

 .و يسوع من مسلمين ومسيحيين بخير وعافيةأكل عام وكل محبي عيس ى 

  : 2016 ديسمبر 25  تعليق/

وعليك ألصالة وألسالم وعلى أهلك وأنصاركم حبيبي : ناصري ألشيخ أبوحيدر أل
سيدي أنت أحمدأليق وأحلى أسمائك هوأحمد فكل أالسماء التعطيك مثل هذأ 
أالسم ألذي سماك هللا به ألحمدهلل ألخير بوجهك ومقدمك وببيعتك وهللا الأبالغ أن 

لمحمدية وصلى قلت أن ألجنان كلها التساوي شيائ ضئيالمن نسماتكم ألروحانية أ
 .هللا على محمدبن ألحسن ألعسكري ووزيره وأهله وسلم تسليماك ثيرأ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011688177315&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan بو حيدر الناصري أحياك هللا حبيبي الشيخ الجليل : احمد الحسن، 

وأن يوفقني لخدمتكم هو وليي  ،خرة والدنيان يحفظك ويبارك لك ويرزقك خير ال أأسأل هللا 

 .وهو يتولى الصالحين

 : 2016 ريناي 25  تعليق/

 وعلیکم ألسالم ورحمه هللا وبرکاته سیدی وموالی: عباس فتحی
 مبارک ألکم هذه ألمناسبة
ل هللا أن یمکن لکم

 
رض نسا

 
بیکم فی أال

 
  و ال

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي: احمد الحسن. 

 : 2016 يناير 25  تعليق/

كم ألسالم ورحمة هللا وبركاته حياكم هللا حبيبي وأبي أدعولي، وعلي: علي ألبصري 
 سيدي مانصيحتك لشباب التنساني من دعائك، حبيبي

 بارك ألي جبت من أالوأئل في كليتي ،شكرأ لك ربي يحفضك ألنه

Ahmed Alhasan ن يسدد ألف مبروك وأسأل هللا ، أاك هللا حبيبيحي: احمد الحسن

 .خرة والدنياطاك ملا يحب ويرض ى ويرزقك خير ال خ

 : 2016 يناير 25  تعليق/

 وعليكم ألسالم ورحمة هللا تعالى وبركاته: جوأد طاهر ألغرأبي ألحسيني
  ل ي ك ي اع ي س ى س الم هللا م ن ذك ر ف ل ي   حوع

لم لي ح
 
ح مد وأ

 
ل أ

آ
 ه وذأ ش ب ي ه ك ف ي ألعال من أ

لجري  ح
 
ل ق لب أ

 
لمهدي ذو أ

 
ل قائم أ

 
لمعّزي أ

 
 ه وذأ أ

Ahmed Alhasan حفظكم هللا  ،جليل الحسينيحياك هللا السيد ال: احمد الحسن

 .خرة والدنيان يرزقكم خير ال أوأسأل هللا 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/abbas.fathiieh?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abbas.fathiieh?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008597149052&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008597149052&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/yaseen.alhusaini.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yaseen.alhusaini.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 : 2016 يناير 25  تعليق/

 وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته: صدرأ علی پور 
  لك في أالرضكل عام وأنت بالف ألف خير سيدي وسندي وموالي مكن هللا

 ألسالم علی ألمهدی أبن فاطمه ألزهرأ سالم هللا علیها
سیدی و موالی یا أحمد ألحسن أنت ألذی باعدتنا من ألشر وألخبائث وزخرف ألدنیا 

 .وکرمتنا بنور ألفهم وألعلم
 سیدی أتعذر منکم من هذه ألکلمات؛

ألمک تب  مع أالسف بعد مضی ثلث سنوأت، ألذی أرسلنا رساالت متکرره ألی
ألشریف؛ ولکن یبدوأ أن ألمک تب ألشریف؛ لیس فقط ال یرد علی أحتجاجاتنا، 
دأروأ ظهورهم علینا؛ 

 
حتی طبق أخبار ألوأصله ألینا؛ أن مع کل ألعجب؛ أ

ومسوولین ألمشرفین علی ألمک تب ألشریف یسمع فقط باخبار أالتهامات وألغمزأت 
 .وأالکاذیب علینا ولم یسمع کالمنا

ی  مع هذأ أنا
 
وعدد ک ثیر من أصدقائنا أالنصار غیر معروفین؛ سنوأت ک ثیره دون أ

نتوقع؛ تابعنا أمورنا علی طریق أعالن دعوتکم؛ وأالن نشعر بان نحن ألمذنبین 
وألقصور من جانبنا النه کان من ألالزم أن نستعجل أسرع من أالن بان نعرض 

تبعیض ألذی ورد ألموضوع ألیکم ولکن أردت أن أقول لکم سیدی بسبب هذأ أل
علینا من قبل ألمک تب؛ أنا من أالن أترک أالعالن؛ الن ال أرید أحتل مکان 
صدقاء ألحقيقيين للمک تب من أنصار ألعرب؛ وألمسوولین علی هذأ ألقرأر هو 

 
أال

ألکمتب وأالنصار ألمشرفین علیها ألذی تارکونا لحالنا فی هذه ألسنوأت وأم یردوأ 
 .علی رسائلنا وأعترأضاتنا

علی رغم هذأ أالمر نحن مومنین کامال بالمک تب ألیمانی ألموعود ولکن نعلم أن 
أنتقادأت من بعض أمور ألمک تب وألمسوولین؛ هو بامرکم وسمحت لکل أنصار 

 بهذه أالمر
أرجوأ أن تعذرونا من ألقصور الن أنتم قلت أن أنتقادأتنا یسبب ألتقدم وأالصالح فی 

 ألدعوه ألمبارکه؛
 نسالکم ألدعا

 .عدد من أنصار أالیرأن

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن

 .يران العزيزةإحبة املؤمنين في وجميع األ 

https://www.facebook.com/sadra.a.984786?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sadra.a.984786?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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عضاء أحد أكنكم مناقشته مع و طلب ألمر معين يمأمر ما أذا كانت لديكم شكوى حول إ

ن تكتب لي رسالة تذكر أولم يتمكنوا من مساعدتكم فيمكنك ذا كنت قد ناقشته إو  ،املكتب

دارة املكتب في إعضاء أي من أو ألمها للشيخ الفاضل ناظم العقيلي تريدون وس فيها ما

 .ن شاء هللا يوصلونها ليإشرف و النجف األ 

 : 2016 يناير 25  تعليق/

نا سنة خير الوعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته سيدنا ومو: أبو غالب ألشمري 
 ي وتقبل تبريكاتي لك يبن رسول هللاالرض لك سيدي وموالوتمكين أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

  : 2016 يناير 25  تعليق/

وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي سؤأل )هناك : مصطفى ألثقفي
خ
 
ذ أموأل من أزوأجها دون علم بها وتقول زوجي ال يعطيني مال وأنا هنالك نساء تا

 .(مضطرأ أن أخذ بعض أالموأل دون علمه هل هذأ حالل أو حرأم أرجو ألرد سيدنا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

ن يكون بينهم مودة أواملفروض  ،موالقة بين الزوج والزوجة أكبر من األ العال املفروض

  .ورحمة وعالقة طيبة يسودها التفاهم
 
أخذ أموال زوجها ن تأيجوز للزوجة  ال لكن عموما

 .يسد حاجتها وحاجة أطفالها نه ينفق عليها ماأدون إذنه طاملا 

 :2016 يناير 26  /تعليق

خ  :أحمد كاظم علي ألحاشي
 
هلل وبركاته نعزيكم بوفاة أال

 
ألسالم عليكم ورحمته أ

 .ألناشي أبوفالح

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، حمة هللا وبركاتهوعليكم السالم ور  :احمد الحسن ،

 أعظم هللا 
 
ن يكتب له شهادة صدق أن يرحمه برحمته الواسعة و أوأسأل هللا  جوركم جميعا

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006360870607&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006360870607&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011146097099&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011146097099&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005375041208&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005375041208&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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تولى صابهم هو وليي وهو يأهله ومحبيه الصبر على ما أوأن يرزق  ،ل محمدآمع محمد و 

 .رحم الراحمينأالصالحين وهو 

 : 2016 يناير 26 تعليق/

 .ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: صهيب ألروماني
حمد يا نور ألعيون. .لدينا سؤأل

 
 ..موالنا ألسيد أ

ن ألحاجة 
 
و شخصين للتفرغ لطلب ألعلم وهذأ ال

 
هل من سبيل إلى إرسال شخص أ

مر ملح 
 
مر مرتضى لوجود متخصص أ

 
وضروري.? أذأ كان ألتفرغ لطلب ألعلم أ

مام هذأ ألمطلب ليست متاحة كما  فما هو ألسبيل لذلك.. عندكم..
 
بوأب أ

 
ن أال

 
ال

خوة. حيث ألدرأسة في ألحوزة ألمهدوية غير متيسرة حاليا في ألعرأق 
 
خبرني أال

 
أ

ألباب مع  ولكن هذأ وألباب ألمفتوح حاليا هو ألنت .. للذين هم من خارج ألعرأق..
ن ألتخصص ألحقيقي يتطلب تفرغ حقيقي كما  فائدته لكنه ال يصنع متخصصا..

 
ال

 .تعلمون
و شخصين متخصصين 

 
قل شخص أ

 
ن ألساحة تتطلب على أال

 
هم من ذلك أ

 
وأال

 يتمتعون بك فاءأت عالية وهم بدورهم يستطيعون نقل خبرأتهم ألباقين عندنا..
رض وهذأ  وهكذأ يتم نقل ألعلم وألخبرأت. ..

 
ألتخصص يحتاج فعال درأسة على أ

نصار في ألحوزة ألمهدوية
 
 .ألوأقع ويحتاج إلى أحتكاك فعلي بالعلماء أال

شد ألنفع. .فهل من سبيل تقترحونه علينا كي نعرف ماذأ 
 
وهذأ سينفعنا أنشاهلل أ
مام هذأ ألوأجب

 
 .نصنع أ

تي في
 
نصار هللا جميعا من جرأ

 
 . حضرتكم وأعتذر إلى هللا تعالى وإليكم وإلى أ

نفسنا كي نكون من ألثابتين وألمسارعين إلى قضاء 
 
ن يعيننا على أ

 
ل هللا أ

 
سا
 
وأ

 .حوأئج أل محمد ألطاهرين

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن. 

ون بالدراسة مر بي، إن شاء هللا نقدم كل الدعم املمكن لألحبة الذين يرغبعلق األ ت بقدر 

و لبنان أو سوريا أفغانستان أيران أو إو معهد الدراسات العليا سواء من أفي الحوزة املهدوية 

فقط تحتاجون  ،تايلند وغيرها من دول العالم وأندونيسيا أ و أو ماليزيا أو دول الخليج أ

وقد كلفت  ،تتعرضون ملشاكل قانونية قامة القانونية في العراق حتى الة اإلترتيب مسأل

 قامة ملن يريد الدراسة الدينية فيكتب أكثر من مرة لترتيب مسألة اإلدارة املإحبة في األ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013376190093&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013376190093&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 لى ال إلى حل إالعراق ولكن كما يبدو لم يصلوا 
 
مروا بالتواصل معهم نتم استأ ن. عموما

  لى نتيجةإلعلكم تصلون 
 
 .خرتكم ودنياكمآملا فيه خير  نافعة، أعانكم هللا جميعا

*  ****  * 

Ahmed Alhasan 2017 فبراير 10 / احمد الحسن:  

 

  :2017  فبراير 10 تعليق/

فعال وهللا فقط شعرأت ومن ثم يعيدون ألكره وتلدغهم نفس  :أبو سجاد ألساعدي
فعى من نفس ألجحر

 
 .أال

Ahmed Alhasan تكون بأدوات  معالجة الفساد ال، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

يام يشبه يفعله بعضهم هذه األ  لألسف، ما .فاسدة وغير منتجة وغير قابلة للصالح لياتآو 

 .ة ويدخنمن يرفع الفتة مكتوب عليها ممنوع التدخين وهو يحمل سيكار 

 ** ***  * 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815357962&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815357962&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2017 فبراير 14 / احمد الحسن: 

 رحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم و 

 .املتظاهرين األبرياء جريمة ال تغتفر قتل

 .ن يحاكمأل يقصد القتل ويجب من يأمر أو يطلق الرصاص الحي على العز  

ألنها استخدمت  ؛ن يحاكمأاملسيلة للدموع مجرم وقاتل يجب  و أطلق القذائفأمن أمر 

ة بشعة تكررت في أكثر من بطريقة إجرامية مقصودة لقتل بعض املتظاهرين األبرياء وبصور 

 .مظاهرة

 .األحزاب التي تدعي تمثيل اإلسالم لم تقدم للعراق ولشعب العراق غير املوت والخراب

ها في سومر قائمة على مرتكزات من أهمها السعي لتحقيق وئالدولة اإلنسانية ومنذ نش

 .الرفاه االجتماعي

تطبيقها ويعتقد بأنها ستحقق  م رؤية اقتصادية يريدو أحدها قد  أفهل رأيتم األحزاب 

 ؟! رفاه املجتمع العراقي

 ! على األقل هل سمعتم منهم كليات وليس تفاصيل

 أهل سمعتم 
 
رة من القيود يقول بأنه مع الرأسمالية واقتصاد السوق املحر   حدهم مثال

َر لها ف
َّ
ظ

َ
بقت في أمريكا و  (1)ريدمان وهايك التي ن

ُ
معتم أم هل س ؟! غلب الدول الغربيةأوط

بل هل سمعتم  ؟! نه مع االقتصاد القائم على فكرة دولة الرعاية االجتماعيةإحدهم يقول أ

 ؟! ن كانت أفكار تافهة بال قيمةإدهم يطرح أي رؤية اقتصادية حتى و حأ

                                                           
 دور تقليل إلى أشار ،السوق القتصاد تأييده عنه عرف ،أمريكي اقتصادي (2006 - 1912) فريدمان ميلتون .1

 .1976 عام االقتصاد في نوبل جائزةب وفاز ،1962 عام االقتصاد في الحكومة
 الحر السوق أساس على القائمة الرأسمالية عن دفاعهب عرف مساوي،ن اقتصادي (1992 – 1899) هايك فريدريخ
 مع مناصفة م 1974 عام االقتصاد في نوبل جائزة على حصل. الماضي خالل والجماعي االشتراكي للفكر ونقده
 .ميردال جونار منافسه

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1077530905627905/
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  العراق اليوم أصال

 
نما املوجود إبال أي رؤية اقتصادية و  دولة ضائعة تائهة اقتصاديا

كثر، مثل أنية ال وفق مبدأ رد الفعل واملعالجة ال  ين يتعاملون اليوم مجرد مجموعة محاسب

 .توريطهم الشعب العراقي بقروض البنك الدولي

عراقية االقتصادي هذا على األقل تقييمي ملا يحدث من خالل مراقبتي لسلوك الدولة ال

 .لى اليومإو  2005منذ عام 

وعرفه  والنهب الذي افتضح وفوق هذا الفشل والعجز في إدارة االقتصاد نرى السرقات

ن ما يسمى بدولة القانون وحزب أمر ، حتى وصل األ نفسهمأالجميع ويعترف به السراق 

الدعوة مهتمين بإصالح األوضاع وهم يبحثون بكل وقاحة عن السارق والفاسد ملحاسبته 

 يخ اليزال يحكم جماعات من املر  وإعادة األموال املنهوبة وكأن الذي كان يحكم العراق وال

ى بأحزاب اإلسالم يعرفهم أحد وليسوا قيادات حزب الدعوة ودولة القانون وغيرهم مما يسم  

 .السياس ي

لألسف خبز العراق  "،كلت نصفهأن إازته حتى و اعطي الخبز لخب  "يوجد مثل عراقي يقول 

 
 
وال حتى ال لفقير وال ليتيم  بيد من ال يعرفون الخبز وفوق هذا أكلوه كله ولم يبقوا منه شيئا

 .لعالج طفل مصاب بالسرطان

 :2017 فبراير 14 تعليق/

Ahmed Alhasan أعظم هللا  :احمد الحسن 
 
بشهادة الصديقة الطاهرة  جوركم جميعا

 .فاطمة الزهراء

 :2017 فبراير 14تعليق/ 

نجد أغلب ألدول عندما تخوض عملية أالنتخابات يقدم  .. فعال :حسن ألجبر
ألمرشحين خطة عملهم أو أطروحة ألعمل ألتي سوف يستخدمونها سوأء كانت 

 ...أقتصادية أو أمنية بهدف رفاهية شعبهم أقتصاديا وأمنيا وأجتماعيا

تون ألى ألحكم لمجرد أن يحكموأ ويتسلطوأ بدون رؤية 
 
أال ألعرأق وحكام ألعرأق فيا

 ... أقتصادية أو أمنية

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004795954618&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004795954618&fref=ufi&rc=p
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 .وألنتيجة فساد في كل شيء ألملف أالمني وأالقتصادي وأالجتماعي

Ahmed Alhasan نت كنت معهم ، أشيخ حسن الجبر ياك هللا حبيبيح :احمد الحسن

 .عرف بحالهم ومبلغ علمهمأنت أو 

 :2017 فبراير 14 تعليق/

 جرالي عظم هللا لكم أالألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي ومو :وليد ألعبيدي
ولى عن ألوصية ألمقدسه ونحن معكم سيدي الباستشهاد أمكم ألزهرأء ع ألمدأفعه أ

 .باهللال قوة أ....الباقون على ألعهد أن شاءهللا بحوله وقوته 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .عمالكمأجوركم وتقبل هللا أعظم هللا 

 :2017 فبراير 16 تعليق/

Sarmed Alyamaniحياك هللا سيدنا وعظم هللا أجرك بمصاب جدتك ألزهرأءع :.. 

ل قليل يقول مبررأ ألفعلة ألقبيحة لقتل ألدك تور ألعبادي في لقاء صحفي له قب
ألمتظاهرين أنه ال توجد وال حالة أصابة باطالق ناري بل هي قنابل مسيلة للدموع و 
عيارأت بالستيكية وكانها ليست أسلحة . ثانيا حاول ربط ألتظاهرأت بدأعش 
وتخريب بغدأد وأطالق صوأريخ على بغدأد ويدعو لعدم أشغال ألعرأق بالتحارب 

 .أخلي ويحذر من ألمندسينألد

 .ألعذر أقبح من ألفعل

Ahmed Alhasan القنابل املسيلة ، حياك هللا حبيبي دكتور سرمد :احمد الحسن

في نما تقذف إو على التجمعات البشرية و أقذفها فوق رؤس املتظاهرين  يتم ال للدموع

  ،مام التجمعات ملنع تقدمهاأماكن الفارغة األ 
 
نهم أيحصل في املظاهرات  ما لكن لألسف فإن

نهم أوهذا التصرف يعني  ،يطلقونها على رؤوس املتظاهرين وعلى التجمعات البشرية

وبهذا يتحمل مسؤولية قتل  ،منستخدامها ال يعرفون كيفية ا نهم الأو أيتعمدون القتل 

 .تهم العسكرية والسياسية بكل مستوياتهااملتظاهرين قيادا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011367527123&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011367527123&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/sarmed.a.Alrubaiey?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sarmed.a.Alrubaiey?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017 فبراير 16 تعليق/

من ألمعروف وألمسلم به أن ألعرأق يحكم ويدأر من قبل سبعة  :حميد ألتميمي
دول أقليمية وعالمية مما جعل حالة  أحزأب وعدة ك تل متفرعة عنها وفوقهم أرأدأت

ألفوضى وألالأستقرأر أضافة ألى ألقاعدة ودأعش وذيولهما .ولكن ألملفت للنظر 
سف نرى أن ألهجوم وألطعن يوجه لفصيل وأحد وهو حزب ألدعوة ويترك 

 
ولال

 .. فهل هذأ من ألحصافة وصدق ألحديث وألطرح بمسؤلية أم ألباقون.

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

ن حركات وأحزاب اإلسالم و غيره مأي أي عداء مسبق تجاه حزب الدعوة لد ليس

 .و غيرها في العراقأالسياس ي 

 نتقد حزب الدعوة دون غيره في املنشور أعاله، وإنما ذكرت حزب الدعوة ألنهألم 

لى اليوم إلة الفترة السابقة و فرئيس الوزراء طي ،يتحمل الوزر األكبر كونه من يقود العراق

 .منهم

و أرعي والديني وليس ألسباب سياسية سبب كتابتي للمنشور أعاله هو تكليفي الش

 .نرغب باالشتراك فيها فنحن غير مشتركين بالعملية السياسية وال ،تحقيق منفعة معينة

 :2017 مارس 1 تعليق/

يك بالسيد مقتدى ألصدر :علي رضا ألتميمي
 
 .أحمد ألحسن ما هو رأ

Ahmed Alhasan من الخرين أفضل، بيبيحياك هللا ح :احمد الحسن. 

 :2017 مارس 1 تعليق/

 ؟ هل يتوّفر ك تابكم "وهم أإللحاد" في ألّسماوة سعيد ألعرأقي

Ahmed Alhasan الكتاب متوفر باالنترنت للقراءة ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

  ،والنسخة الورقية موجودة في عدة مدن في العراق
 
 إ وعموما

 
باقتناء نسخة  ذا كنت مهتما

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004396999382&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004396999382&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013549487625&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013549487625&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004390785772&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004390785772&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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ي منهم بتوفير ن يقوم من يطلع على رد  أشرف ورجائي تصل بمكتب النجف األ اورقية ف

 .نسخة مجانية لك مع التقدير

 :2017 مارس 5 عليق/ت

 ألسالم عليكم سيدي وموالي ورحمة هللا وبركاته: محمد ألحسيناوي أبو

 خادمك ومعي مجموعة من أنصار ألناصرية

 الموصلنقلنا من جميع أصناف ألدأخلية ألى ألشرطة أالتحادية ب

 وكان ألسبب لنقلنا هو أيماننا بالدعوة ألمباركة

نتمنى نصيحتك سيدي وموالي بااللتحاق أم ألبقاء بمحافظتنا لخدمة ألدعوة 
 .ألمباركة

Ahmed Alhasan احمد الحسن:  

 .حياكم هللا حبيبي، كاتهج/ وعليكم السالم ورحمة هللا وبر 

ن أوهابي املتمثل بداعش وأسأل هللا ن تلتحقوا في هذه الفترة لدفع الشر الأ األفضل

ن العراق تديره األحزاب الفاسدة بهذه الصورة إولألسف  ،يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء

يرون زالوا يس لى حافة االنهيار والإفاسدين هم من دمر العراق وأوصله البشعة فهؤالء ال

بشع من نهاية سلفهم صدام وعصاباته املجرمة التي أفس الطريق والذي سيوصلهم لنهاية بن

 .حكمت العراق قبلهم

 :2017 مارس 5 تعليق/

سن علیه أفضل أصالة وتحیه سالم علیکم سیدی وموالی أحمد ألح :أحمد أبوميثاق
 وسالم

سوأل:سيدي وموالي في أيرأن عدنه منضمه شعبيه مشكله من ألشعب ك جيش 
تحت رأيت ألسيدخامنئي وتحت أمرأ)أسمه ألبسيج( ويستخدمون ألناس لمصالحهم 
ياخذونهم تدريبات وكذأ وبعض ألنصار يشتركون معاهم في أعمالهم أو يذهبون 

دعوه ألمباركه يقولون عنا منحرفين ويسمونه ألشيعه للتدريب معهم، وهم ضد أل

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006479851426&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015631805652&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015631805652&fref=ufi&rc=p
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ألدوأعش وكذأ...ما هو رأيك في ألنصار ألذي يشتركون معاهم ويساعدونهم في 
 ؟؟؟ألعمل

 أرجو ألجوأب يا سيدي وموالي

 .أحمدأبوميثاق من ألطالقان ألمرسل:

Ahmed Alhasan احمد الحسن : 

 ج/ وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

شكال في إيتسببون بظلم أحد فال  ن عملهم في حدود الشرع والأطاملا . حياك هللا حبيبي

 .يرانإفهم إيرانيون ويحق لهم االشتراك في أي تشكيل عسكري للدفاع عن  ،عملهم

 :2017  مارس 7 تعليق/

 ... ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :علي أليماني أبو ألهدى

ربي صلوأت  أحمد ألحسن  Ahmed Alhasanسيدي وموالي ونور عيني أالمام 
 .عليك

سيدي أني طالب سادس عملي ألفرع أإلحيائي أرجو منك أن تدعوو لي بالتوفيق 
 .بحق ألزهرأء )عليها ألسالم ( عليك

Ahmed Alhasan أسأل، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 .هلهأل عليكم بما هو ن يوفقكم ملا يحب ويرض ى ويتفض  أهللا 

 :2017 مارس 7 تعليق/

Jaafer Naser :ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 

ونتمنئ منك ألجوأب سيدنا  سارة سرور ألرحمنموالي أنقل لك سوأل من أالخت 
 رغم مشاغلك ألك ثيره ونسئلك ألدعاء

 أحييك أخي جعفر وأحي  ي ألسيد أحمد ألحسن

 بس حبيت أطرح سؤأل هنا على جناب ألسيد أحمد
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تنقل من طور حيوأني مسالة عظيمة كعملية تطور أالنسان ورحلته ألعجيبة في أل
الخر مالحكمة من حدو ثه ألعجز في قدرة ألخالق حاشاه على أن يخلق أنسانا 
سويا.... أم أن هناك مايخفى عنا ولم يشر أليه ك تاب هللا ألكريم.... فمسالة 
وخلقناكم أطوأرأ ليس بالضرورة أن تكون مؤشر لهذأ ألتطور ألعجيب وفلسفته ألغير 

...فهي قد تشير ألى عوألم أنتقالنا من ألذر ألى ألدنيا ثم عالم مطروقة في ك تاب هللا .
أالصالب حيث كنا حيوأنات منويةثم عالم أالرحام حيث أالندماج مع ألبيضة 
وخروجنا بمرأحل ألجنين مضغة علقة ثم ألمرأحل ألمعروفة في تطور تخليق ألعلقة 

م أالخرة وقد أسهب ثم خروجنا أنسانا سويا عالم ألموت حيث ألبرزخ ... ثم عال
 ألقرأن باالشارة ألى هذه أالطوأر بما اليترك مجاال للشك

لكن لم أجد في ك تاب هللا أو أحاديث رسول هللا وأالئمة أي أشارة لفلسفة تخليق 
 ؟؟؟ كما يطرقها دأروين وألسيد أحمد... أذأ هل هناك حلقة مفقودة مثال أم ماذأ

ي في أستمرأر ألتخليق وهو ماأثبته دأروين ثم لماذأ اليكون هذأ هو ألناموس ألفطر 
كونه أساس نشاة ألحياة وتخليق ألموجودأت.... لما أنتهى عند ألتخليق في رحم 
ألمرأة وعملية تخليق ألجنين بعد ماعلمناه من أساس تخليق أبيه وأمه ألبشريان 
وفي هذأ دليل على أن مسالة ألتخليق تحتاج مفاعل ومصنع أمن محمكم أالغالق 

ي يتم تخليق جنينا صغير فكيف تمكنت طبيعة مبهمة مفتوحة أالطرأف أن تخلق ك
رجال كامال وأمرأة بذأت ألوقت.... ولما لم يكن يستمر ناموس ألتخليق ألمتعارف 

 ؟؟؟؟ عليه هل هو عجزأ في ألطبيعة أم ماذأ

 .سارة سرور ألرحمن

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

دلة علمية كثيرة وقطعية أغبار عليها اليوم وب كحقيقة علمية ال ةالتطور ثابت نظرية

 .دلة الجينية مثل الريتافيرس واندماج الكروموسوم الثانيكاأل 

 يفيد شي ما النص الديني فالأ
 
وقد ذكرت هذا عندما تعرضت  .نكارهاإو أباتها ثإفي  ئا

)نظرية التطور  :ويمكنكم قراءة التفصيل هناك "لحادوهم اإل"للنصوص الدينية في كتاب 

 دينية متوافقة معها فهذا ال يعني 
 
عبارة عن نظرية علمية، ولهذا فنحن عندما نورد نصوصا

ل غاية ما نريد هو إثبات توافق أننا نريد إثبات نظرية التطور من خالل النص الديني، ب

 .لحادكتاب وهم اإلذا االكتشاف العلمي( النص الديني مع ه

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017 مارس 10 تعليق/

 م عليكم ورحمة هللا وبركاتةاللس :حسين ألمنصوري 

دأب قسم ألترجمة وأليوم حصل أمر فضيع العة وأسط كلية أي أني أدأوم بجامالمو
خص كلية ألتربية وكان ردة البالجامعة وهو جاء رئيس ألوزرأء ألعبادي للجامعة وبا

خير قام بقمع الف ألطلبة مضاهرأت ضده وأالفعل ألطلبة هو عدم أستقباله وخرج أ
 ألمتضاهرين وضربهم بغازأت ألمسيلة للدموع وألرصاص ألحي أيضا

 جريح من ألطلبة وحالتين وفاة 100كانت ألنتيجة أك ثر من و 

سيدي قائم أل محمد ماهو رئيكم بالمضاهرأت أليوم دأخل ألحرم ألجامعي وهل 
 .ماكنالألمضاهرأت تحددها أ

 .ي أسالكم ألدعاءالمو

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :ناحمد الحس

م أحقوق سواء كانت في ساحة التحرير املظاهرات للمطالبة بال. هلل على سالمتك والحمد

 . م في الجامعات هي حق مشروع وليس من حق أحد قمعها بالقوةأاملحافظات 

 :2017 مارس 10 تعليق/

Yusif Mohammed Salisu : ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي
خي ألكبير، أنه مريض جدأ أنا أنصاريه من غانا

 
 .ممكن تدعوأ ال

Ahmed Alhasan ل أسأ، حياكم هللا، يكم السالم ورحمة هللا وبركاتهوعل :احمد الحسن

 .ن يمن عليه بما هو أهله وهو أرحم الراحمينأهللا 

 :2017 مارس 15 تعليق/

Kadm Hassan : ألسالم عليكم سيدي وموالي أحمد أسماعيل ألحسن ورحمة هللا
اته أسال هللا أن يحفظكم سيدي وموالي ويحفظ ولدك وأهل بيتك ألكرأم وبرك

وأخيك وحميع رعيتك ويمكن لك وأسالك موالي بحق موالتنا فاطمة ألزهرأء عليها 
ألسالم وأبيها وبعلها وبنيها وألسر ألمستودع بها أن تغفر لي وتدعوأ لي ياكريم يابن 

لما يحب ويرضى وأرجوأ منك ألعذر موالي ألكرأم ألطاهرين أن يغفر لي هللا ويوفقني 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005953965136&fref=ufi&rc=p
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 لتقصيري 
 أللهم صل على محمد وعلى أل محمد أالئمة وألمهديين وسلم ياربي تسليماك ثيرأ

Ahmed Alhasan يبيحياك هللا حب، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 
 
داء حقوقكم هو وليي وهو يتولى أن يوفقني لخدمتكم و أوأسأل هللا  جزاك هللا خيرا

 .الصالحين

 :2017مارس  15 تعليق/

 سالم عليكم سيدي وموالي :محمد ألقالف

 :أ سمحتم وسامحنا على ك ثرة أالسئلةيعطيك ألعافية ويوفقكم ممكن أستفسار أذ

هل يستطيع أالنسان فعل هذأ أالمر وهل هذأ صحيح أنه يمشي على ألماء فقد ورد 
 :بالقصة كالتالي

 ألعبور على ألماء

ثق 
 
ك تب ألسيد شفيع أل بروجردي في )ألروضة ألبهية( قال: سمعت ألبعض ممن أ

نه كان للسيد ألمرتضى علم ألهدى )رحمه هللا( 
 
منزل في بغدأد ألقديمة، وكان به با

خر في حضور ألدروس، إذ كان 
 
حد تالمذته في بغدأد ألجديدة، وكان ألتلميذ يتا

 
أ

ينتظر فترة حتى يتم ربط ضفتي ألنهر بجسر كل صباح، وخالل هذه ألفترة من 
ن يقوم 

 
ستاذ أ

 
أالنتظار كان ألسيد ألمرتضى ينتهي من ألدرس، فطلب ألتلميذ من أال

خير درسه ح
 
 .تى يصل ويستفيد من ألحضور بتا

ي 
 
 وقال له : أحتفظ بهذأ عندك وفي أ

ً
فك تب ألسيد ألمرتضى )رحمه هللا( له شيائ

ن ألجسر لم يربط، فامشي على ألماء وال تنظر إليه، وال 
 
يت أ

 
ردت ألمجيء ورأ

 
وقت أ
 .تخف

خر ربط ألجسر   يمشي على ألماء 
 
ستاذ فكان   حين يتا

 
مره به أال

 
فعمل ألتلميذ بما أ

ن تتبلل رجاله، ويصل إلى ألدرس في ألموعد ألمحدد
 
 .دون أ

ستاذ، وألذي له 
 
يام فكر ألتلميذ في نفسه: ما هذأ ألشيء ألذي ك تبه أال

 
حد أال

 
وفي أ

ثير
 
 ؟هذأ ألقدر ألكبير من ألتا

ففتح ألورقة ونظر فيها، فإذأ مك توب فيها: ) بسم هللا ألرحمن ألرحيم( وفي أليوم 
رأد ألتال

 
يام ألسالفة   أنغمس في ألماءألتالي حين أ

 
فرجع، ولم يعد .ميذ ألعبور   كاال

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/m.q.documentary?fref=ufi&rc=p
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ن ال ينظر في 
 
مره أ

 
يستطيع أالستفادة من ذلك، حيث خالف شرط ألسيد ألذي أ

 .ألورقة

 وشكرأ لكم

 .خادمك محمد ألقالف

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 .مختلقة ومكذوبة على السيد املرتض ى رحمه هللا هذه القصة

حاجة  وأنما متى وقعت في شدة إب و يجرَّ  ما مسألة املعاجز فليست عبثية وهللا الأ

 ،لههأه وسيفرج هللا عنك بما هو ئولياأخلص هلل دعاءك وتوسل بأفعلية ماسة فعندها 

 أمن كرامة من هللا ليدفع عنه سوء ن تحدث للمؤ أوليس ببعيد 
 
رحم أوهو  و ييسر له خيرا

 أفكم من سوء دفعه وكم من خير لست الراحمين. وطاملا غمرنا هللا بآياته وكرمه 
 
له  هال

 .وهبه

 .خلص هلل سبحانه ونم في كهفه الحصين قرير العين وسترى آياته تترى أ

 :2017 مارس 15 تعليق/

لكم ألدعاء :إحسان بن ثامر
 
 ... ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، نسا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، ة هللا وبركاتهوعليكم السالم ورحم :احمد الحسن ،

 
 
ه هو ئولياأتكن من وأسأل هللا يكتبك في حزبه ويجعلك من جنده ويوفقك ل جزاك هللا خيرا

 .وليي وهو يتولى الصالحين

 :2017 مارس 15 تعليق/

Mahdi Irani :ألسالم علیکم یا أهل ألبیت ألنبوة ... فدأکم بروحي و جسدي. 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .رحم الراحمينأ يسدد خطاكم ويوفقني لخدمتكم وهون يوفقكم و أأسأل هللا 
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Ahmed Alhasan 2017مارس  17/ احمد الحسن: 

 .. هي الكلمات ،كجفون أبيك ،مكسرة

 .. ومقصوصة، كجناح أبيك، هي املفردات

 .جر كل محبيهأالدته و جرك وأجر و أعظم هللا  :حبيبي عدي املحمدي

 .فأنا أكتب لك ودموعي تغالبني ،حبيبي على أميرك الغالي إبكي يا

ن د لنحافظ على عراق علي والحسين أل فقدنا شبابنا وفلذات أكبادنا وهم في عمر الورو 

 
 
 .مه مختارهم لداعشمجموعة فاسدين اختطفوا العراق وسل

 .(1) مام كراسيهمأصة الء بال خجل ودماء الشباب رخيحبيبي فهؤ  إبكي يا

https://www.facebook.com/100008019846999/videos/vb.100008019846999/18327349970

03811/?type=2&theater 

  :2017 مارس 24 تعليق/

Jawad Salehi :ألسالم علیکم ورحمت هللا وبرکاته موالی! 

فغانستان بحول وقوه هللا علی أستعدأد للمجی ألی عرأق 
 
نحن أالنصار ألمقيمين في أ

نفسنا فدأء لکم وأل
 
متقدمین تبرعا لقیامکم ونکون فدأء علی وألحسين ع وبذل أ

میرنا ألغریب نقسم علیک ب 
 
لحاکمیه هللا حتی بعد ذلك ال نری عیونکم ألدأمعه یا أ

ن ترد علینا
 
 أمک ألزهرأء ع أ

Sayyed Ahmad Ansar Mahmood Mahdi Dawood Zolfaqar Sayed 
Rashid Hashemi محمد جاوید صالحی کمیل أنصار 

                                                           
أحد االشتباكات مع يظهر فيه  ن نشر مقطع فيديو تمت مشاركته من حساب "عمر عدي العاصمي"المنشور تضمّ  .1

 .الدواعش أثناء معارك تحرير الموصل

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/100008019846999/videos/vb.100008019846999/1832734997003811/?type=2&theater
https://www.facebook.com/100008019846999/videos/vb.100008019846999/1832734997003811/?type=2&theater
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004215556237&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004215556237&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/johan.ahmad.96?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/johan.ahmad.96?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mahdee.athai?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dawood.mohammad.5688?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/rasheedhashemi?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/rasheedhashemi?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nasim.honardost.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nasim.honardost.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mjawed.salehy?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mjawed.salehy?hc_location=ufi
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Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 
 
بائكم آضرحة أئمتكم و أعلي والحسين ومن حقكم الدفاع عن نتم شيعة أف جزاكم هللا خيرا

 .ن شاء هللاإهل لذلك أنتم أو  (عليهم السالم)

، بما نويتم ليهما السالم(ع)م من املدافعين عن علي والحسين ن يكتبكأأسأل هللا 

 .هلها من الشر السلفي الوهابيأفغانستان الحبيبة و أن يحفظكم ويحفظ أوأسأل هللا 

 ** ***  * 

Ahmed Alhasan 2017مارس  24 /حسناحمد ال: 

 
 
 .(1) جزاكم هللا خيرا

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261222543925406&id=457397004307968 

 :2017 مارس 24 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :زهرأء ألحسيني

 :أبتي ألغالي

 .هل ألنذر في عالم ألرؤيا يجب ألوفاء به في عالم ألدنيا

 .وجزأكم هللا خير جزأء ألمحسنين

Ahmed Alhasan ال، حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته  :احمد الحسن 

 .يجب

 :2017 مارس 24 تعليق/

Hadi Ali Al Ansari : ألسالم عليكم سيدي يا أبن رسول هللا. سيدي نحن
فغانستان هو إذن لبقية أالنصار خد

 
وربا. هل نعتبر تعليقكم الخوتنا في أ

 
أمك من أ

                                                           
 شركة نجمة الصباح"المنشور تضمن مشاركة فيديو من حساب " سيد صالح عزيز الصافي" بخصوص مشاركة . 1

 في معرض بغداد الدولي للكتاب. للطباعة والنشر والتوزيع"

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261222543925406&id=457397004307968
https://www.facebook.com/mleka.asd?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mleka.asd?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/hadi.alansari.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hadi.alansari.5?fref=ufi&rc=p
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يضا للتوجه ألي ألعرأق للدفاع عن أرض ألوطن. و جزأكم هللا خير 
 
خارج ألعرأق أ

 .ألجزأء

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، سالم ورحمة هللا وبركاتهوعليكم ال: احمد الحسن ،

هله أهو ن يجازيكم بما نويتم وبما أوأسأل هللا ، حد التوجه للعراق وفقكم هللاأطلب من ألم 

  .سبحانه

 ** ***  * 

 Ahmed Alhasan 2017مارس  28   /احمد الحسن: 

 كركوك#

  كتبت
 
 :قبل عام تقريبا

  هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات] 

من الواجب علي تنبيه كل من يهمه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق أجد  في ظل

 : التالي إلىمر العراق أ

 
 
العراق ليس دولة موحدة بل عبارة عن دولتين دولة كردية في  أن: واقع الحال اليوم أوال

عض الشمال تحكمها األحزاب الكردية فقط ودولة عراقية في الوسط والجنوب يحكمها ب

 . قاطنيها وتشاركهم األحزاب الكردية في حكمها وتحطيمها

 
 
ن واحد من مكوناتها حتى لو كان : كركوك مدينة متعددة القوميات وال يحق ملكو  ثانيا

فهذه  ،ذلك املكون دولة قومية تخص  إلىيفرض على بقية سكانها االنضمام  أنفيها  أغلبية

مر كركوك أخالقية والقانونية ويجب مناقشة أل قضية غير عادلة بكل املقاييس اإلنسانية وا

بهذه الصورة فاألمر ليس استفتاء على استقالل كركوك عن العراق لتكون كركوك دولة 

استفتاء على  إجراءمتعددة القوميات يعيش فيها الكردي والعربي والتركماني بل هم يريدون 

 إجبار في كركوك على  ألكرادانهم يريدون استفتاء إمام كركوك لدولة قومية كردية أي انض

الف التركمان والعرب للعيش تحت ظل دولة قومية كردية وهذه قضية ظاملة وغير آمئات 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARSCYGA7IhMTcnaKZONVW7liyvLPq6J3Y4rYO-FWzdIte_EEO0mBPrUS906zFm4_0hQ
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83?source=feed_text&story_id=1264751723572488
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جنب  إلىيقف  أننسان شريف يكره الظلم والطغيان إولهذا يجب على كل عراقي و  ،عادلة

ش حق تركمان وعرب وقوميات كركوك األخرى في أن ال تجبرهم األحزاب الكردية على العي

 .[ تحت ظل دولة قومية كردية

 ** ***  * 

 Ahmed Alhasan 2017  أبريل  1/احمد الحسن: 

 .علىلى الرفيق األ إنتقال الشيخ الجليل أكرم االسدي اهللا أجوركم ب عظم

 .خرةن يثيبهم خير الدنيا وال أصابهم و أهله ومحبيه الصبر على ما أن يرزق أأسأل هللا 

وليي وهو يتولى  له هو آن يبعثه مع محمد و أن يرحمه برحمته الواسعة و أوأسأل هللا 

 .الصالحين

 

 

  :2017  أبريل 3  تعليق/

Ahmed Alhasan يام املباركةأرجو دعاءكم في هذه األ : احمد الحسن،  
 
 جزاكم هللا خيرا

 
 
 .جميعا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARTy0MnJIaZACPJZweAoRYVFYPgA2Z1BjSOBkTyVBU-CeTXI8R_FHvDADYH8q2kQxcA
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1267842099930117
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1267842099930117?comment_id=1269957983051862&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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  :2017  أبريل 3  · تعليق/

خوة أالنصار في ألعمرة ولوجود ألسالم عليكم سيدي أحد أال :شاكر ألجابري 
أالزدحام وتدأفع أصبح أحد أالشوأط خارج مقام أبرأهيم ماذأ عليه أن يصنع وهذأ 
سؤأل منه مباشرة بنفس ألصيغة ألتي ك تبها هو وهو ينتظر ألجوأب أنا أالن في مكة 

دأء ألعمرة ألمفردة
 
ريد أن أعتمر مجددأ نيابة عن وألدي ال

 
 .وأ

بس ثوبي أإلحرأم في ألفندق ثم أخرج ألى ألميقات ) مسجد هل يصح أن أغتسل وأل
حرم؟ أم أن ألغسل ولبس ثوبي أإلحرأم ُيشترط أن يكون في 

 
لبي هناك وأ

 
ألتنعيم( وأ
 ؟ ألميقات

اليمكنني سؤأل أللجنة ألفقهية لعدم وجود وسيلة أتصال . أنتظر ألرد سريعا ودعائي 
 .لكم بالموفقية وألثبات

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

ن أويجوز  .بسبب الزحام (ليه السالمع)براهيم إعليه ش يء لطوافه خارج مقام  ليس

 .م للعمرةحرام ويغتسل في الفندق ثم يذهب للميقات ويحر يلبس مالبس اإل 

 :2017  أبريل 3  · تعليق/

 Ahmed ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي يا :علي عدي ألمحمدي  
Alhasan أحمد ألحسن يا قائم أل محمد. 

ستشهد في ألموصل وأ
 
نا قررت ألتحاق في ألجيش ألعرأقي النال ألشهادة أخي عمر أ

 .والكن أمي ماتقبل بذألك سيدنا أرجو ألرد

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .أطع والدتك

** ** ** 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008744111073&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008744111073&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015838277578&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2017 بريلأ  11/احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 مبارك 
 
 .(1) بي طالبأوالدة علي بن  لكم جميعا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/ 1277514078962919/  

 :2017  أبريل 12 تعليق/

لبصرأوي
 
أنا هلل وأنا أليه رأجعون أنتقل ألئ رحمه هللا تعالئ شقيقي  :نوفل عدنان أ

أالصغر محمد عدنان هاشم فدوة رأحلك سيدي وأحنا هم فدوة نروحلك ندعيله 
ماقبل يشرب ماي يكول أريد  (ع)موالي أخر كلمه كال دخيلك يا أحمد ألحسن 

 .الم(ليه ألسع)أموت عطشان مثل ألحسين 

Ahmed Alhasan ن يبعثه مع محمد أوأسأل هللا ، جوركمأعظم هللا : احمد الحسن

 .صابهم هو وليي وهو يتولى الصالحينأصبر على ما هله ومحبيه الأن يرزقكم وجميع أله و آو 

 :2017  أبريل 11 تعليق/

سيدي أحمد ألحسن نحن في ألجيش ألسوري نقدر وقوفكم لجانبا منذ  :علي ألحسن
وأليوم في درعا ألتي كانت منطلق أالزمة ألسورية تستعر أالمور وكل يوم  2012عام 

 ...صرة ألمدعومة من أالردنعم يسقط لنا شهدأء في موأجهة ألن

حمد ألحسن أرجوك أدعي للجيش ألسوري في درعا وأذأ أمكن صف لنا رؤيتك 
 
سيد أ

 .. وقد سمعنا أن دعاءكم ال يرد ....  للقادم من أاليام

 ... وأنتظر ردكم...  حفظكم هللا

 .ألسوري  ألجيش  - علي ألحسن 

                                                           
 حكم وأقوال أمير المؤمنين )صلوات هللا عليه(. ن نشر مقطع فيديو لقناة الحرة الفضائية يحتويالمنشور تضمّ  .1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARTrNA0hIB_tmrblrkMPUdkwh7ymR9saesMBWWX3vOHX1QrAjWe6QqbNYfPtVjNJY1A&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1277514078962919/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004585323026&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004585323026&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009483715730&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009483715730&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan املجاميع الوهابية  أسأل هللا يخزي ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

ا مقبرة لهم ولدينهم ن يجعل سوريأة التي اجتمعت على تخريب سوريا و جرامياإل  اإلرهابية

 .جرامياإل 

 :2017 أبريل 11 تعليق/

Ahmed A. Slan : وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته مبارك للمؤمنين وألمؤمنات
سئلة في ألتعليقات  .. والدة أإلمام علي عليه ألصالة وألسالم

 
لتك عدة أ

 
سيدنا سا

يضا لدى هذين ألسؤألين 
 
هذه  هل -1سابقا وفي ألمنتدى وأنتظر إجابتك ألمباركة أ

جزأء من قناة ألحرة ألمؤمن
 
مريكا ألتي تحتل ألعرأق وأ

 
ة !!! ألتابعة لحكومة أ

نك قد عبرت  -2سوريا؟؟! 
 
ن ألسيد مقتدى ألصدر ليس معصوما مثلكم وأ

 
علم أ

 
أ

سد 
 
فضل ألموجودين من ألمرأجع ألمخالفة فهل لدعوته بتنحي ألرئيس أال

 
عنه با

ن هناك من يدير ألدفة في ألظل بالنيابة
 
م أ

 
و وطنية أ

 
ولوية دينية أ

 
عن كل هذه  أ

 .وشكرأ .. ألعنوأن

Ahmed Alhasan تزيد في  تتشنج وال أ نفسك والهد   (1)فقط شوية  :احمد الحسن

 .كثر مما تتحملأطرحها أمور التي ل الكالم واأل تحم   كالمي وال

 :2017 أبريل 11 تعليق/

هلل وبركاته سيدي أحمد ألحسن  :أحمد كاظم علي ألحاشي
 
ألسالم عليكم ورحمته أ

مام ألمتقين علي بن أبي طالب أمير ألمؤمنين عليه 
 
نهنئكم بوالدة سيد ألعارفين وأ

ألذي أجبتم عليه نريد  91لمتشابهات سؤأل ألسالم سيدي لديه سؤأل من ك تاب أ
ن توضح لنا هذه ألعباره من ألجوأب

 
وهذأ ألذي ) منكم سيدي أن تتفضل علينا وأ

يرأه ألمؤمن في ملكوت ألسموأت البد له أن يؤمن به بعد أن يتقي ويخاف هللا 
ى( سيدي أن فهمي ألقاصر أن ألمؤمن عندما 

 
ويل مارأ

 
نى حتى يعلم تا

 
سبحانى ويتا

ألى هذأ ألمقام هو يفهم ويفسر ألرؤيا ألتي يرأها وشكرأ لكم أوفي لنا ألكيل أنا  يصل
 .نرأك من ألمحسنين

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

                                                           
 : كلمة عراقية دارجة تعني: قليالً.ةشوي. 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/13A.ASlan?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/13A.ASlan?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005375041208&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005375041208&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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رض الواقع أن تتحقق بأو بعد أن يراها مباشرة أويل رؤياه بعد أتن يعلم أ نعم ممكن

 إذا كانت إ
 
  خبارا

 
 أو  ،غيبيا

 
رض أنما عندما تتحقق بإو يفهمها في الحال  ن الأيمكن  يضا

 .رض الواقعأن يغفل حتى عن تحققها بأوممكن  ،الواقع

 :2017 أبريل 11 تعليق/

 ماحكم ألسنينه ألعشائريه )ألسانيه(: )ألسالم عليكم موالي: جمال حمود سويلم
 .ألطرفين كانت بارضاء أذأ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي،  وبركاتهوعليكم السالم ورحمة هللا :احمد الحسن. 

  نها الأفيها طاملا  إشكال ال 
 
  ،حد الطرفينأعلى  توقع ظلما

 
مع الرضا والصلح بين  وعموما

 .شكالإيوجد  الطرفين ال

  :2017  أبريل 11 تعليق/

 .وعليكم ألسالم ياسيدي موالي أسال هللا أن يحفضكم وأن ينصركم :يمجتبى ألعرأق

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن ، 
 
 .وجزاك هللا خيرا

 :2017 أبريل 11 تعليق/

 سيدي وموالي ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :محمود عليے

قد سمعتم بالحدث ألعلمي أالخير ألذي سوف يتم في نهاية هذه ألسنة وألذي قد 
أحدث ضجة كبيرة في عالم ألطب بشكل خاص وألمجتمع بشكل عام وهو عملية 

س ألتي سوف يقوم بها ألدك تور ألج
 
رأح سيرجيو كانافيرو وقد صرح أن ألعملية نقل رأ

طبيب  150ساعة بمشاركة  36مليون دوالر وستستغرق حوألي 11سوف تكلف 
 .%90علمًا أن نسبة ألنجاح كما ورد 

وقد دأر نقاشي مع أحد زمالئي قائال أنه أذأ تمت هذه ألعملية فسوف تفتح ألنار 
ب منك علما أنه مطلع على حول قضايا متعدده ووعدته أني سوف أحصل على ألجوأ

ك تاب وهم أإللحاد وسؤألي لك ما هو ردك على هذه ألقضية باعتبار أنه سوف يقطع 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007642232098&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007642232098&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011243596923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/MahmodAlbhadly?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/MahmodAlbhadly?fref=ufi&rc=p
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س متبرع )يموت( ويزرعه في ألجسد مره أخرى .. !؟ وشكرأ جزيال وأعتذر عن 
 
رأ

 أإلطاله

لكم ألدعاء
 
 نسا

س" في ألتاريخ 8باقي 
 
ول عملية "نقل/زرأعة رأ

 
 !شهور على أ

عصاب إيطالي إسمه سيرجيو كانافيرو ألذي ألدك تور صاحب 
 
ألصورة هو جرأح أ

عاما لمريض  30سيعمل ألعملية في ديسمبر هذأ ألعام بعد درأسة وتخطيط دأم ل 
روسي إسمه فاليري سبيريدنوف وألذي لديه حالة نادرة إسمها "ضمور ألعضالت 

و
 
  spinal muscular atrophy ألشوكي" أ

س أ
 
، و من ثم أيصاله لجسم 15و وضعه في درجة حرأرة سيقوم ألطبي بتحميد ألرأ

و
 
عصاب (Brain Death ألمتبرع ) ألذي يعاني من موت دماغي أ

 
 بربط أال

 
، وسيبدأ

س ألجديدة بمادة ألبولي أيثيلين جليكول
 
 .ألرئيسية بين ألجسم وألرأ

 150ساعة، بمساعدة  36مليون دوالر وتستمر لمدة  11ألعملية متوقع إنها تكلف 
 ؟ وطاقم تمريض دك تور 

 .أتمنى أالجابة حبيبي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

  ،عالهأسؤال فيما تفضلت به  لم اقرأ
 
مسألة نقل الرأس ليست بمستحيلة  ولكن عموما

 
 
تقدم الطب في مجال العالج الجيني والعالج بالخاليا  وستكون سهلة ومتاحة متى ما طبيا

 وحتى لو فشلت هذه العملية فاأل  ،الجذعية فاملسألة مجرد مسألة وقت
 
  مر علميا

 
 وعمليا

 .كثرأ ممكن التحقق وهو مرتبط بشكل كبير بتقدم الطب ال 

 ،نسانيةفس والتكاليف موجهة للنفس اإلالن ما من الناحية الدينية فالدين يتعامل معأ

 .و من ناحية الحقوق الشرعية املرتبطة بالجسد ففيها تفاصيل كثيرة

** ** ** 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2017 أبريل  21/ احمد الحسن:  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .ترمب االقتصادية تحتاج تمويل خارجي ورؤوس أموال تدخل ألمريكا خطوات

 الحرب أو التهديد بشبح حرب حل أمث
 
ة عن حدود أمريكا وفي إذا كانت بعيد ل، خصوصا

تالي فهي وبال ،تزال تجذب رؤوس األموال سيا ومحيطها والتي جذبت والآمنطقة شرق 

و على األقل فإنها ستوقف هجرة أو شبحها أن تفتحها الحرب أمحفظة مالية ضخمة يمكن 

 .ريكالى أمإما تنتقل كميات من رؤوس األموال ورب .ليهاإرؤوس األموال 

وية قد تضر كل ولهذا فمع تصاعد التهديد بحرب نو  ،مر واضح وجليبالنسبة لنا األ 

مريكية املسؤولية التاريخية ل الحكومة األ جمعين نحم  أمام هللا والناس أسكان األرض فإننا 

 .واألخالقية ألنها تدفع وبقوة بهذا االتجاه مع دكتاتور متسلط على الشعب الكوري الشمالي

Peace, mercy and blessings of God be upon you 

Trump’sEconomicStepsNeedexternalfinancingandcapitaltoenterAmerica. 

War or the threat of its phantom serves as an ideal solution especially if it is far from 

the borders of America. East Asia and its surroundings in particular which has attracted 

and continues to attract capital and therefore a substantial financial portfolio that 

could be unlocked by war or its phantom, or at least will stop the migration of capital to 

those areas. This could perhaps shift a portion of capital to America.  

The matter is clear and obvious to us. Therefore, with the escalation of threats towards 

a nuclear war that may harm the entire population of the Earth, we stand before God 

and all the people, and hold the American government historically and morally 

responsible because of its forceful push towards this direction with a dictator who 

dominates the North Korean people. 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARRvfgtsdPbcrOT0tIKY2JoS_wa1y2XM7aep_RW23cLmx-Yxf5m5cJq9O9x84kj2y5s&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1286782821369378
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Ahmed Alhasan 2017 أبريل  23/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 جوركأهللا  عظم
 
رحم أحسن القبول وهو أعمالكم بأن يتقبل أوأسأل هللا ، م جميعا

 .الراحمين

 

 :2017 مايو 7 تعليق/

ألسالم عليكم أخي وهللا أنه جدأ أسف بس ماأعرف أنته  :ناطق ألسعيدي ألسعيدي
ن أوشنو أالثبات أن تكون أنته ألسيد أحمد أليماني بس ياريت ماتزعل من من تكو

كالمي بس أنه في حيره من أمري ياريت أترد ع كالمي أوأي وأحد من أالخوه ألكرأم 
 ألعده معلومه أيجاوبني وشكرأ لكم وعظم هللا لنا ولكم أالجر

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 أو  ،صول العقائديةطالع على األ لال  "عقائد االسالم"يمكنك قراءة كتاب 
 
هناك كثير  يضا

 .يمكنك االطالع عليها "املهديون "دلة الدعوة في موقع أمن الكتب التي تبين 

جابة من  يجيبك من لديه القدرة على اإل ن شاء هللاإمحدد ضعه و  ذا كان لديك سؤالإو 

 .حبة الذين يطلعون على سؤالك هنااأل 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARQLCiIhUYiVEez6-2v6bylhkZTUGi1mwFb0_-Crr6bsqroztXP6a4YaUjURsIvyqxc&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.458427854204883.90114.457397004307968/1288121081235552/?type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004681634767&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004681634767&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 Ahmed Alhasan 2017 مايو  7/ احمد الحسن:  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .(1) ..... كل عام وأنتم بخير األلم رغم

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=412068569174839&id=100011150989345 

 :2017  مايو 14 /تعليق

Ali Kaawar: كنتم قد فتحتم  ،ألى مك تب ألسيد أحمد ألحسن في ألنجف..  مرحبا
لذلك أنا ..  في ما سبق باب ألتبرعات لتاسيس ثرأيا ألقائم ولالسف لم يتم تاسيسها

أما أن كنتم قد تصرفتم بها ..  مبلغ ألذي أرسلته لكم لهذه ألغايةأطالبكم بارجاع أل
وأرجو أالجابة ..  فاريد معرفة طريقها ويرجع لي أالمر أن كنت ساسامح بها أم ال

 ... ألسريعة لمطلبي وأن ال تتحججوأ بك ثرة أالشغال

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

  بالنسبة لسرايا القائم تم تأسيسها وتجهيزها بما
 
بعد  توفر لنا، ولكن تم تجميدها الحقا

 أي دفع الشر الوهابي الداعش ي وقد رفض الحكومة العراقية اشتراكها ف
 
 ا تجميدها حتى العلن

ع السيد ويمكنك التواصل م .يريد يريد الشر باملؤمنين، ويفعل هللا ما تكون هناك حجة ملن

دارة إن في و عزة العاملما األ أ .تريد وبخدمتك ان شاء هللا يصال ماإالحسيني أو الشيخ عالء و 

 أاملكتب 
 
ن عن دفع رواتب طلبة العلم و ولشهرين متتاليين عاجز  و الحوزة فهم أصال

 
 
 .مرفقط كما يعلم جميع من له صلة باأل نصف الراتب  ، وقد تم دفعواملعممين كامال

 :2017  مايو 14 تعليق/

Seyed Javad Hossaini: سالم علیکم وألرحمه هللا وبرکاته 

عيش في شمال سويد أهنا ألشمس عدنه
 
ني أ

آ
ساعة ساعتين  أقدم تحياتي ألكم،أ
 وأحيانا ماعدنه شمس

                                                           
 للشاعر ميثم الطفيلي. )صلوات هللا عليه(  مام المهديبذكرى والدة اإلن مشاركة مقطع فيديو قصيدة المنشور تضمّ  .1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARRgPp1fUVnLlCMZZZH0VXDkaC9Hk9jKmudQoTc0tkJrRqGfCGZUZkCge00vHVf3h00
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1299892340058426
https://www.facebook.com/Fliesenlegerkaawar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Fliesenlegerkaawar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/seyedjavad.hossaini.98?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/seyedjavad.hossaini.98?fref=ufi&rc=p
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أريد من حضرأتكم تساعدوني في كيفية ألصالة و ألصوم أشلون ممكن أفهم و أقوم 
 باالعمال وألوأجبات

 .من فضلكم تساعدوني ما باقي شي علي شهر رمضان ألمبارك

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :حمد الحسنا ،

 :دناه تفاصيل عن الصالة والصيام في املناطق القريبة من القطبأتجد في الكتابين 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/Ajwiba-fi9h-salat-1.pdf 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/Ajwiba-fi9h-4.pdf 

** ** ** 

Ahmed Alhasan  2017 مايو  17/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

عملية خطف منذ يوم ذكرى املنبر الحسيني الشيخ رحيم الشكري تعرض ل خطيب

 .مام موس ى بن جعفرشهادة اإل 

في مجلس محافظة بابل وهو من يتبعون لشخص  .تهم كامرات املراقبةر خاطفوه صوَّ 

  .جهة لديهم فصيل في الحشد الشعبي

 ك ساكنجراء وال القضاء حر  إال الداخلية اتخذت 
 
 .ا

و الشيخ أملن يشتكي   .ذا كان الذين في السلطة يشكلون عصابات خطفإهل وُمِحب 

 لك_هللا_ياعراق#

 .(1) صبرنا واألس ى كل له أجُل 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/ 1308303262550667/  

                                                           
 الرزاق عبدالواحد بعنوان "يا صبر أيوب".المنشور تضّمن نشر مقطع فيديو قصيدة للشاعر العراقي الراحل عبد. 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-salat-1.pdf&h=ATMiDIQqK9WZUnKx62_rwYRhbox9ByxpBCAllyb-P3XGkVd1FP4o9IFGRWe_AuLWJqoH2tS2CQxX1qBlEMiXuCs6zmeXtDmeDx240_ljD43ojVphDP6gZ7z5b00Fyiim6-0H4LSYW4A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=ATPVyYvuEVLRX-u3pDofWwudgDvtDI5O5Cc6yDEE0TDKEGm6UghgWUHKAPbv6dSYBmwM-hV5HFFcXHL0j_stK8kgIuuAtvj7hMbJp85YpyBGlxHZJ7MdBML3kX-e-4eSsS_O34HA6LA
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ART-dktXdBWu9fbOpVPpM9lsl1C4UR5f5ToxtL7dWzrsmxo9CofS_c7gv85QOEs7uy4&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1308303262550667/
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 :2017  مايو 18 تعليق/

Ahmed Alhasan السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

 :عدادي وطلبة الجامعات وغيرهم في شهر رمضانإفطار طلبة السادس اإل  بخصوص

ه في ئداأن الصيام سيضر بمستوى ألب اإلفطار في شهر رمضان إذا ظن يجوز للطا /ج

  ،االمتحان وبالتالي يؤثر على نتيجته ومعدله ومستقبله العلمي والعملي
 
 ويجب القضاء الحقا

 .وال تجب الكفارة

 :وهذا جواب قديم في نفس املوضوع

 :الرابع الجزء –مسائل متفرقة  –األجوبة الفقهية 

دبي والعلمي بالنسبة للصيام ألن طلبة املراحل املنتهية السادس األ ما حكم  /32س

الصيام يسبب لهم دوران واحيانا فقدان الوعي والبعض االخر يقول ال يمكن ان نجيب على 

االسئلة بشكل جيد بسبب العطش والتعب وخصوصا ان االمتحانات في قاعات ال يوجد فيها 

 .اي وسيلة للتبريد

 .ة يجوز لهم االفطارج/ الطلب

http://almahdyoon.org/.../books-saed/Ajwiba-fi9h-4.pdf 

** ** ** 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=ATNDH1NwWXTNXEdnwId6lZ9S9qHm6_JcAs5z2ckYEzzoCVNtW2nWaeCTQ5y7X4XgLXbK-zOyRXkFs6o9luZX_Ro3dWbDq48foKG9Wn27ATCpBlYIXmesk0Kmow-P8Zwt7psZHaa6m1M
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 Ahmed Alhasan 2017 مايو  24/ احمد الحسن: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  :الدكتور عالء السالم كتب

 شاهد على حقيقة الفكر الوهابي التكفيري  "تاريخ ابن غنام"

ف كتابه بتوجيه من محمد بن عبدالوهاب الحسين بن غنام شيخ مؤ 
 
رخ وهابي، أل

 .نفسه

 يؤرخ لدينهم االرهابي
 
 أساسيا

 
 .الكتاب معتمد عند الوهابيين، ويعتبرونه مرجعا

الكتاب من ألفه إلى يائه شاهد على حقيقة النهج الوهابي التكفيري منذ انطالقته وإلى 

 .يوم الناس هذا

ة املسلمين الذين ال يعتقدون بابن عبدالوهاب، ويعدد يبتدأ ابن غنام كتابه بتكفير كاف

ة واملدينة واليمن واملوصل   فيذكر القطيف والبحرين ومكة وجد 
 
 بلدا

 
البلدان اإلسالمية بلدا

 بالشرك وعبادة غير هللا بسبب زيارة 
 
وبغداد ومصر وبالد الشام ...الخ، ويتهم أهلها جميعا

 ! القبور وتعظيم األولياء

 من كتابه ملا أسماه بالغزوات والفتوحات التي أشرف عليها يخصص ابن 
 
غنام قسما

ابن عبدالوهاب بنفسه عند بداية دعوته، وكان يسمي أتباعه باملسلمين، وما يحصلون عليه 

 وغنيمة، وكانت تلك الغزوات 
 
وهي  -في عمليات القتل والسلب والنهب والسبي يعتبره فيئا

رواح الناس وأموالهم وكل ش يء واقع تحت أيديهم كما يتضح عمليات إرهابية بربرية طالت أ

 !! ضد أهل البلدان اإلسالمية الذين كان يسميهم باملشركين موجهة –لكل من قرأ الكتاب 

الوهابيين  عاصمة –كما أنه يسمي من ارتحل إلى جوار ابن عبدالوهاب في الدرعية 

ى  -االسرة املالكة" االوائل، ومقر اقامة ابن عبدالوهاب وابن سعود "جد  باملهاجرين، ومن لب 

 من أهل 
 
 وضالال

 
 وأشد كفرا

 
دعوته ابتداء بالسابقين، وأما سواهم فيرى أنهم أسوأ حاال

 ! الجاهلية

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARRZwbkQDr9cLfw7EmB0ZvalLQQraX9R3DuDk2lHMkRg3fVIt5tSyszXaf-raREXz_U
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1314088535305473
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اإلسالم، وأما غيرها فيصفها بديار الشرك  ديار – كالدرعية –ويعتبر ديار الوهابيين 

 فتح عنوة بنظر إمامه الذي ينقله في كتابهوالكفر، وبالتالي فهي من البالد التي البد أن ت

 منهج الوهابيين منهج تكفيري إرهابي بامتياز .......
 
 التي تؤكد أن

 
 .الخ، من األمور الكثيرة جدا

 :رابط الكتاب ملن يريد االطالع

rlvqvsoxl4https://www.mrkzgulf.com/dh 

  الوهابي –لالطالع أكثر: استمع للمحامي السعودي نايف آل منس ي 
 
نقده  في –سابقا

 2الحلقة وضعت  "للفكر الوهابي التكفيري في حلقات أسماها بـ "مراجعات الفكر الوهابي

 .لى اعتقاله من قبل السلطات السعودية الوهابيةإمنها، والتي أدت حينها 

من كافية للحكم على عبدالعزيز املهنا  أكثر –الكثير  وغيرها –أعتقد املعطيات أعاله 

 .(1) بالكذب وتزويرالحقائق عن عمد

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1314088535305473&id=457397004307968 

** ** ** 

 Ahmed Alhasan 2017 يونيو 13 / احمد الحسن : 

 :يا مرادي

 علي؟ من نقمتم ماذا

  الشر فيها يدر لم هامته
 
  فيها يجد ولم يوما

 
 .مقاما

 .لكم ويحسن تشتمونه كنتم

                                                           
المنشور تضّمن مشاركة مقطعي فيديو؛ األول: للمحامي السعودي نايف آل منسي في الحلقة الثانية  من "مراجعات . 1

الفكر الوهابي"، التي يتحدث فيها عن المنهج التكفيري لمحمد بن عبدالوهاب. والثاني: لإلعالمي والكاتب السعودي 
 ز المهنا، يحاول فيه تزوير الحقائق وتبرئة الدين الوهابي من التكفير واإلرهاب.عبدالعزي

https://www.mrkzgulf.com/dh4rlvqvsoxl
https://www.mrkzgulf.com/dh4rlvqvsoxl
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARRlFCgu504oo-FX5_PNZibAFSx63ydk3FUjap-spLAtmyQVMwBr_YJmKXX3Bekm2Qw
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1333161260064867
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 ﴿ :وترددون  أمامه تقفون  إليذائه، خلفه تقفون  صالته في
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 [.65]الزمر:  ﴾ال

 .شتمتموه تموه،كفر  

 .يعاقبكم لم

ِبر جهلكم على َيصِبر كان اصْ ﴿ :بقوله نفسه وُيص 
َ
ِه  َوْعَد  ِإنَّ  ِبْر ف
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 .[60]الروم:  ﴾ُيوِقن

 .جوركمأ هللا عظم

 :2015 عام نشرته ما نشر عيدوأ

 ] السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 اإلمامحد الخوارج وهو املنافق عبد الرحمن بن ملجم بضرب أقام  األيامهذه  في مثل

ثر هذه إعلى  اإلمامعلى رأسه وهو في املحراب واستشهد  (لهآصلوات هللا عليه وعلى )علي 

 الضربة،

روا  لعن هللا الخوارج في أول الزمان ولعن هللا الخوارج في آخر الزمان، سفهاء يسَّ

 أفواههمبصق في . وجنده إبليسفهم مطايا  حيث يريد، إلىللشيطان ركوبهم وقيادتهم 

وركبهم ليحاربوا  وعشعش في عقولهم املتعفنة ليؤدوا له مراده، كالمه،لينطقوا بسفاهته و 

بقية لهم  ال يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، أو ملعونون يطلبون الدنيا بالدين . جند هللا وأولياءه

 ينجون من نقمة هللا ولعنته التي تالحقهم وتمحقهم. وال

  أعيد نشر ما
 
 .نشرته سابقا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هللو 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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حياة حافلة ، (صلوات هللا عليه)طالب  أبيحياة علي بن  األيامفي مثل هذه  ختمت

 والوجع لم يجد فيها الراحة. باأللم

 
 
 أنفقد شاء هللا  ،لكنه لم يجد فرصة ليلعب كما كل صبي يتمتع بطفولته كان صبيا

 يبعث من رب  
 
رمي  إلى األحيانفي كثير من  ي خضم معركة كالمية تنجر  ليجد نفسه ف اه نبيا

 بقر البطون بالرماح. إلى أحيانبل و تصل في  األحجار 

  شب  
 
  أن في هذا املناخ ليجد نفسه مضطرا

 
يدفع به عن الدين الجديد  يحمل سيفا

 ونبيه واملؤمنين به.

 نص   (صلى هللا عليه وآله)يرحل محمد  أنقبل 
 
بعد  أرضه في خليفة هلل ب هللا عليا

 
 
 .خليفة هللا محمد كما كانت سنة هللا جارية دائما

 مات محمد.

 
 
، لهي تكالب القوم على اغتصابهإأن يطالب بحق  وهكذا وجد علي نفسه مضطرا

 يتكالب عليه القوم ويجمعوا جيشهم وعصاباتهم ليهجموا على داره أن إلىمطالبة أدت 

 ويجر  
 
صلى )زوجته فاطمة بنت محمد  بإيذاءنوه ويتسببوا بالحبال ويستضعفوه ويهي وه مكبال

 محمد أباهامن ُيؤذيها ُيؤذي  أن التي صح (1) (هللا عليه وآله
 
النبي وُيغضب هللا سبحانه  ا

 .(2) وتعالى

 ماتت فاطمة.

 
 
  وبقي علي مظلوما

 
 .وجليس داره أكثر من عشرين عاما

  وعلت صرخات املظلومين وبعد الثالثة لم األخطاءتراكمت 
 
ملا هم  يجد أكثر الناس حال

  إال فيه 
 
 .عليا
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ش لها كل شياطين  ، مرة تقودهم عائشة، األرضاستقبله الشيطان بثالثة حروب، جيَّ

 ومرة معاوية وابن العاص، 
 
وعلي  إال تلك املعارك  هيقادهم الشيطان بنفسه ولم تنت وأخيرا

 
 
 بدمه. طريح الفراش مخضبا

 التي تجرعتها. واألوجاعلالم الحسن ب جم تلك ا أباعليك  سالم  

  أباعليك  سالم  
 
  الحسن فلقد سبقت سبقا

 
  بعيدا

 
  وأتعبت من يأتي بعدك تعبا

 
 ،شديدا

.
َ
ْيِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإن

َّ
ا ِلل

َّ
 لقد عظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك األنام فِإن

 .[ (وات هللا عليهصل)طالب  أبياملؤمنين علي بن  أمير بذكرى مصاب  أجوركمعظم هللا 

 :2017  يونيو 22 تعليق/

 وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته :أبومحمد ألحسيناوي

 عظم هللا لك أالجر سيدي وموالي

 سيدي ظلم هؤالء أصبح وأضح لكن ألناس تغمض أعينها

خادمك في ساحات ألقتال شاهدت ظلم هؤالء خوأرج أخر ألزمان ك ثير من 
ألمقاتليين يموتون بسبب جرح بسيط الن حتى مسعفين بساحات ألقتال 
غيرموجوديين عدة أسعافات أولية بسيطة التوجد صديق لي توفي بسبب جرح 

 وأخر برجلها بك تفه

ل هللا بحق مصاب أمير ألمؤمنين أن يمكن لكم بالق
 
 ريب ألعاجل أسا

 لكي تخلص هذه أالمة من خوأرج أخر ألزمان

 .سيدي طلبي أن تدعوأ لعبد مذنب مقصر مع سيده

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

هلكم ومحبيكم ألى إوأسأل هللا يعيدكم ، على هؤالء الظلمة القتلة عانكم هللا ونصركمأ

 .ساملين ويحفظكم بفضله ومنه سبحانه

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006479851426&fref=ufi&rc=p
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 :2017  يونيو 22 تعليق/

تنا أالنصار وأثناء ألسالم عليكم ورحمة هللا سيدي أحد أخو :شاكر ألجابري 
ألموأجهات ألعنيفة أليوم مع ألدوأعش في ألموصل ونتيجة لشدة ألحر وظروف 
ألمعركة لم يستطيع أكمال ألصيام فافطر ماحكمه وماحكم ألصيام في هكذأ ظروف 

 .بالنسبة لالخوة أالنصار ألمقاتلين

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 ، عليه ش يء غير القضاء ليس
 
من يكون في ظروف عمل صعبة وقاسية يتعسر  وعموما

 أن إشكال إ معها الصيام ال 
 
ذا وجد )بينه إب الصيام و ن يجر  أولكن عليه  فطر ويقض ي الحقا

 أإتمام الصيام فله  نه عاجز عنأوبين هللا( 
 
نسان بصير إ. وكل ن يفطر ويقض ي الصيام الحقا

 .ر بينه وبين هللا طاقته على التحمل في الظروف القاسيةبنفسه وحاله وهو من يقر  

 :2017  يونيو 22 تعليق/

يدنا وألدي أنطاك عمره أقسم عليك بحق فاطمه ألسالم عليكم س :عباس حافظ
 .ألزهرأء أدعليه سيدنا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

ن أل هللا أوأس، هله وولده ومحبيهأجور أجوركم و أعظم هللا ، ليه راجعون إنا إنا هلل و إ

 .رحم الراحمينأعة وهو يتغمده برحمته الواس

 :2017  يونيو 22 تعليق/

Ali Abraham: ألسالم عليكم و رحمة هللا وبركاته سيدي و موالي أحمد ألحسن 
لقليلة ألماضية عرفنا أن عند أهل ألسنة يستحب أستقبال ألقبلة سيدي في أاليام أ

 .للذبيحة وغير وأجبة

وقد عرفنا أن هناك معامل تذبح ألدجاج عكس ألقبلة أستنادأ ألى هذأ ألحكم 
 .ألشرعي ألذي عندهم

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008744111073&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008744111073&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/ahmed.abraham.923?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahmed.abraham.923?fref=ufi&rc=p
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سيدي و موالي ألذي سمعته أنكم تفضلتم بجوأز أكل أللحوم في أالسوأق أالسالمية 
 .عن طريقة ذبح ألدجاج ولكن يجب ألتفحص

فكيف يكون جوأز أكل أللحم على ألثقة أن ألبائع مسلم و ألبلد أسالمي وال يكون 
 ؟ هذأ في ما يخص ألدجاج

 .أرجوأ أالجابة وألدي ألعزيز و جزأكم هللا خير ألجزأء ونسالكم ألدعاء

Ahmed Alhasan حياكم هللا ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

ن كانت بالشروط الصحيحة إيحة املسلم الذي يشهد الشهادتين شكال في ذبإ ال . حبيبي

 .لم يكن هناك سبب يدفع للشك بصحة التذكية يجب التدقيق ما للتذكية وال

كثيرة تدور حولها لهذا يجب شكاالت إما مسألة تذكية الدجاج بالخصوص فهناك أ

ن الذبح بصورة أته من املصدر املنتج فإذا وجدتم التدقيق ومعرفة طريقة الذبح وكيفي

لى القبلة وبشروط التذكية الصحيحة التي بينتها إن مقاديم الذبيحة متوجهة أصحيحة و 

 
 
 .شكال فيها وإال فإجتنبوهاإ فال  (1) سابقا

  : 2017يونيو  22  تعليق/

أنا هلل وأنا أليه رأجعون ينعى أنصار أالمام ألمهدي فقيدهم  :أبو أحمد ألسومري 
وألد كل أمين وعباس حافظ أشهاب قبل نصف ساعه وهو  (ألحاج )حافظ شهاب

عائد من ألحشد ألشعبي توفاه أالجل في دأره ألوأقعه في ألدوأيه وهم أالن 
يم ألدفن أنا هلل وأنا أليه رأجعون في متوجهين إلى ألنجف أالشرف القامه مرأس

 .محافظة ذي قار ألدوأيه

Ahmed Alhasan حياكم هللا حبيبي، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

ن أأسال هللا و ، وولده ومحبيه هلهأجور أجوركم و أعظم هللا . ليه راجعون إنا إنا هلل و إ

 .رحم الراحمينألواسعة في هذا الشهر الكريم وهو يرحمه برحمته ا

** ** ** 

                                                           
 .1ج –السيد أحمد الحسن: مسائل متفرقة  –انظر: األجوبة الفقهية . 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2017 يونيو 25 / احمد الحسن :  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  كل عام
 
 .بخير وعافية وأنتم جميعا

اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد  من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك 

ذا أعظم شهر رمضان مر ل محمد  وأن تجعل شهرنا هآصة دعائك أن تصلي على محمد  و وخا

نزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني وخالص نفس ي وقضاء حوائجي وتشفعني في أعلينا منذ 

 .وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه مسائلي وتمام النعمة علي  

ن حتى تبلغناه في قادم األيام على أحسن حال خر العهد منا لشهر رمضاآاللهم ال تجعله 

 .تحبه وترضاه

  :2017 يونيو 25  تعليق/

وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته سيدي كل عام وأنت بالف خير  :محمود عليے
 حبيبي

ت أالرض بنا نسالك ألدعاء لنا والخوتنا بالفرج سيدي قد تكالب عدونا علينا وضاق
 .وألثبات وألنصرة

Ahmed Alhasan يكفي  .صبركم إال باهلل أصبروا وما، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 
 
  عدوكم الظالم خزيا

 
 يأمية وبن ييزيد. وكما فعل طغاة بن نه يفعل كما فعل يزيد وآلأ وعارا

 
 
  العباس وكما فعل صدام وعصابته بل بعض هؤالء زادوا طغيانا

 
  .وظلما

** ** ** 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARQMZS3OZniVpGZe8JHzxRuDr_WhPfqE_DF9s3q8OAqYCJpyznIbPH6eRJp9vTExzRs&fref=nf
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Ahmed Alhasan 2017يونيو  27 / احمد الحسن :  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ونطالب بما طالب به الشيخ الجليل رحيم الشكري حفظه هللا باعتباره شخص نستنكر 

 .تعرض لظلم كبير

فعنا لهذه املطالبة هو ما وصلني من الشيخ رحيم الشكري حفظه هللا حول املكان د وما

 
 
شد أنواع أن الناس املخطوفين الذين يعانون فيه حيث وجد معه عدد م الذي كان محتجزا

التعذيب الجسدي وقد خرج الشيخ رحيم ولكن بقي هؤالء األشخاص املخطوفين )الذين لم 

 
 
هل أم من أالصدريين  مأهم من الناشطين املدنيين  كري هلص الشيخ رحيم الشُيشخ

 أالسنة 
 
ن من تشخيص هوية م غيرهم من أبناء الشعب العراقي املظلوم وإنما فقط تمك

 شخص سني واحد كان مختطف
 
 ومحتجز  ا

 
حيم وقد رفض الشيخ ر  ،معه في نفس الغرفة( ا

ن يتم أمجراه ألجل أخذ القانون والقضاء ن يأعلى  صر  أالشكري الوساطات العشائرية و 

 .نقاذ هؤالء املخطوفينإ

لقاء القبض القضائية إسيد وزير الداخلية لتفعيل أوامر ن يبادر الأفاملفروض 

قر الذي يحتجزون فيه املخطوفين ومحاسبة هذه العصابة ومن يدعمها والبحث عن امل

ألنه وزير داخلية ن هذا واجبه أعتبار ااحهم إذا كانوا على قيد الحياة بطالق سر إنقاذهم و إو 

 فإذا وجد فاسد ،للعراقيين وليس لبدر واملجلس
 
 ومجرم ا

 
و أو املجلس أفي قيادات بدر  ا

 ول املبادرين لالأن نجده أاملنتمين لها فاملفروض 
 
 ؤ عند حدوث تلك قتصاص منه وخصوصا

ق القبض الصادرة بحلقاء إن تنفذ أوامر أامر القضائية، فهؤالء لألسف بدل و في تنفيذ األ 

ركوا 
ُ
لى تهديد الشهود للتنازل وملا إمر م حتى وصل بهم األ ن ليستمروا بجرائمهلى ال إبعضهم ت

 .لم يستجب الشهود للتهديد قاموا بتلفيق تهم للشهود واعتقالهم

 
 
ن أ عتبار ابمحاسبة العصابة والبراءة منها بمن السيد عمار الحكيم أن يقوم  ننتظر أيضا

 .فرادها تابعون لهأ

تتخذ إجراءات عاجلة لكبح هذه العصابة ومحاسبتها فليعلم الشعب العراقي إن لم 

هم الذين يشكلون عصابات الخطف واالغتياالت ومن  من - وبما ال يقبل الشك -املظلوم 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARQMZS3OZniVpGZe8JHzxRuDr_WhPfqE_DF9s3q8OAqYCJpyznIbPH6eRJp9vTExzRs&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1343543639026629
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 أ يدعمهم وخصوصا

 
هم عصابة الخطف لقاء القبض( تبين من إرات ن املرفقات )مذك

ن يحمون أنفسهم من املسائلة أيحاولون ن يتابع انتماءهم وكيف أويمكن ألي عراقي 

 .القانونية بهذا االنتماء بل ويستمرون باالعتداء على الشهود واعتقالهم

هم ئبنااالعصابة واملطالبة ب هلة عراقية لديهم مخطوف متابعة هذوعلى كل عائ

 
 
 .قضية والنواحي التابعة لها وبغداد وتوابعهاأهالي محافظة بابل واأل وخصوصا

نجاه أي حفظه هللا الذي دناه فيما كتبه الشيخ الجليل رحيم الشكر ألقضية وتفصيل ا

 أهللا بعد 
 
 :ن قامت هذه العصابة بخطفه وتعذيبه ملدة أربعين يوما

 بسم هللا الرحمن الرحيم] 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 (مناشدة واستنكار)

 لى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العباديإ

 الداخلية السيد قاسم األعرجي لى وزير إ

 لى محافظ بابل السيد صادق مدلول السلطانيإ

 لى منظمات املجتمع املدني وحقوق اإلنسانإ

 .. لى كل العراقيين الشرفاءإ

 ؛لى كل الغيارى من أهل محافظة بابل  إو 

 ! تدخلوا إليقاف املهزلة التي تحصل في محافظة بابل

اسم وغطاء الجهات األمنية ملمارسة خطف  رهابية متنفذة تستخدمإهناك عصابة 

املواطنين وتعذيبهم بشكل بشع ودنيء، وهناك من باع شرف مهنته وتعاون معهم وتستر عليهم 
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لألسف الشديد ! األمر الذي يس يء الى سمعة الجهات األمنية والقضائية في بابل بسبب 

 واملولعين بتعذيب املواطنين العرا
 
قيين وادخال الرعب عليهم بعض األشخاص املرض ى نفسيا

 ! وعلى عوائلهم بدون أي وازع أو رادع

أنا الشيخ رحيم كاظم حمد الشكري، خطيب حسيني واستاذ في الحوزة العلمية في 

الحاصل على شهادة ماجستير في العلوم اإلسالمية من جامعة املصطفى تم  ؛النجف األشرف

( بعد ليه السالمع) موس ى بن جعفراختطافي في محافظة بابل ناحية القاسم بن االمام 

(، من قبل عصابة مسلحة مجرمة ليه السالمعخروجي من مجلس عزاء اإلمام الكاظم )

 .. قامت بضربي في الشارع بوحشية منقطعة النظير بحيث غطت الدماء جميع جسمي

لم واقتادوني الى مقر لهم، ومارسوا عليَّ أشد وأقس ى أنواع التعذيب البدني والنفس ي بحيث 

 ال أعرف ليلي من 
 
يبَق في جسمي عضو سالم، وابقوني معصب العينين ملدة أربعين يوما

 ! نهاري، مما أثر حتى على بصري 

( مع النقال وبعض 34692رقم بغداد ) BMW وكذلك سلبوني سيارتي الخاصة نوع

 .املمتلكات

 قام أهلي وأخوتي بتشخيص الخاطفين والشكوى عليهم لدى الجهات 
ْ
األمنية وبعد أن

والقضائية في بابل .. وبعد صدور أوامر القاء قبض قضائية بحق بعضهم؛ أطلقوا سراحي 

 ال أتكلم بش يء وإال سيقومون بقتلي
ْ
 أتنازل عن الشكوى وأن

ْ
 .واشترطوا علي  أن

 الشكوى وقدمت شكوى على )حسن فدعم( املنتسب الى املجلس األعلى 
ُ

وبعد خروجي أكدت

 
َّ
 ه تم تشخيص عائدية السيارات واألشخاص الخاطفين ومقر التعذيب لهاإلسالمي، باعتبار أن

.. 

 بواسطة شهود وكاميرات املراقبة التي استطعنا 
 
وتم تشخيص ذلك من قبلي وأيضا

الحصول عليها وتقديمها كأدلة للقضاء والجهات األمنية. وكنت انتظر أخذ حقي من هؤالء 

 .االرهابيين املجرمين

ل  ولكن األمر العجيب واملؤسف؛ أنَّ هذه العصابة استمرت تصول وتجول ولم تفع 

أوامر القبض بحقهم .. وبادروا الى الهجوم على بيوت الشهود ومنهم ابن عمي وزوج ابنتي 

 لم 
ْ
)عرفان صبار الشكري( )املخطوف( بمجاميع تلبس الزي العسكري، وقاموا بتهديده إن
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. وقد تم تبليغ القضاء في الهاشمية  يسحب شهادته سيلفقوا له تهمة كيدية ال يخرج
 
منها أبدا

 بذلك

وبعد أيام قاموا بتنفيذ تهديدهم؛ فجاءت مجموعة مسلحة بعضهم يلبس زي األجهزة األمنية 

مصطحبين معهم أدوات التهمة الكيدية الى بيت )عرفان صبار الشكري(، واختطفوه من بيته 

ه ارهابي يريد القيام ب
 
 على أن

 
أعمال ارهابية وكان هذا على مرأى ومسمع ونشروا له صورا

 ! القضاء واألجهزة األمنية

فبدل القبض على االرهابيين الخاطفين ومعاقبتهم وارجاع حقي وكرامتي؛ تم اكمال 

 ! الجريمة بخطف الشاهد )عرفان الشكري( بتهمة كيدية وال نعرف مصيره الن

للضغط  ! دية للشهود في قضيتيوما زال هؤالء املجرمين يسعون الى فبركة التهم الكي

 منهم
 
 ! عليهم لكي يتنازلوا عن شهادتهم إلبطال الشكوى وانتقاما

 وفي 
 
فإلى كل من يهمه سمعة العراق والقضاء العراقي واألجهزة األمنية في العراق عموما

 تترك عصابة تقوم بخطف املواطنين في محافظة بابل وابتزازهم 
ْ
؛ هل يعقل أن

 
بابل خصوصا

 ؟! يبهم بالكهرباء والالت الجارحة بطريقة وحشيةوتعذ

 تبقى هذه العصابة مطلقة العنان تصول وتجول في محافظة بابل بال 
ْ
هل يعقل أن

ها متنفذة وتستخدم عناوين حكومية رسمية  ؟! حسيب أو رقيب ألنَّ

 على عقب فيتم معاقبة الضحية وذويه بفبركة تهم كيدية 
 
وهل يعقل ينقلب الحال رأسا

 ؟!!همل

 البلد بظرف عصيب في 
ْ
 ُيترك هؤالء بافتعال الفتن والبلبلة في حين أن

ْ
هل يعقل أن

مواجهة فلول اإلرهاب الوهابي الداعش ي .. بأي حق أو قانون أو دين ُيسمح لهؤالء بالتسلط 

 .على املواطنين واهانتهم وتعذيبهم واالستهتار بكرامتهم

كل الشرفاء وكل من يهمه سمعة العراق وسمعة وأخير أكرر وأناشد كل الجهات املعنية و 

 :محافظة بابل
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تدخلوا بحزم وبأسرع وقت إليقاف هذه املهزلة الشنيعة .. وأوقفوا تلك العصابة التي 

 .تثير الفتنة والفساد والرعب في محافظة بابل .. فالظلم ظلمات في الدنيا والخرة

  :لىإنسخة منه 

 .ر العباديرئيس مجلس الوزراء د. السيد حيد -

 .وزير الداخلية السيد قاسم األعرجي -

 محافظ بابل السيد صادق مدلول السلطاني -

 السيد عمار الحكيم -

 :(1) مرفق

 .صور ألوامر القبض القضائية على بعض أفراد العصابة املجرمة -

شتكى عليهم -
ُ
 وامل

 
 .[ صور للمطلوبين قضائيا

  :2017  يونيو 29  تعليق/

Ahmed Alhasan املحترمة  (2)يحشر اسم عشيرة الجنابات  ن الأأرجو  :احمد الحسن

وعزيزة علينا وهناك مؤمنون وصالحون  ةفكل العشائر العراقية محترم ،في موضوع الخطف

و فردين من العشيرة أوإذا خرج فرد  ،ر العراق املحترمةكثر في هذه العشيرة كغيرها من عشائ

 .خالقيةتتحمل العشيرة تبعاته األ  بفعل س يء فال

 

 

                                                           
 حيم الشكري على صفحته.لم تدرج هنا وهي متوفرة في منشور الشيخ رالمرفقات . 1
 حد المنتسبين لهذه العشيرة في قضية اختطاف الشيخ رحيم الشكري.أجاء نتيجة اشتراك التنبيه  .2

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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   :2017  تعليق/

موالي عزيزي مؤيد أبو محمد ألحسناوي أليوم أتكلم من : سيد عبدهللا ألغالبي
دخلنه عليه أريد منك دعاء علمود هو يفرح ومعنوياته تزدأد أي وهللا سيدنه فدوه 

 لعيونك

Ahmed Alhasan ن يمن عليه بالشفاء والصحة والعافية أأسأل هللا  :احمد الحسن

 .والحمد هلل على سالمته

   :2017  تعليق/

ْسم هللا ألرحمن ألرحيم: علي علي أالنصاري   ب 
 
َ
ْزَر ُأْخَرى  : )َوال َرٌة و  ُر َوأز   (َتز 

 رسالة ألى ألسيد أحمد ألحسن أليماني
قول للسيد أحمد ألحسن ع أذأ أنت أمام ومن 

 
وّد أن أ

 
قبل أن أدخل بالتفاصيل أ

وأن تسمع من طرفي ألنزأع . نسل علي عليه ألسالم عليك أن تنصف ألناس
مامنا علي عليه ألسالم حتى أليهودي

 
 والتك تفي من طرف وأحد فقد أنصف أ

قوله ليس ل
 
قاضيك وأتباعك أمام هللاوما سوف أ

 
وأنا . تبرئ تي فحسب بل كي أ

وإخوتي نطلب من ألشيخ رحيم عدم ألتنازل أمام ألقضاء حتى وأن تعرض لضغوط 
ألخاطفين ألحقيقين .كي يفضح أمرهم أمام هللا وأمام ألناس .فقد حاولو تثبيت 

ساليبهم ألخبيثة .وألتي هي معروفة لديكم
 
 .ألتهمة علينا با
قول شهيد وأليك ألقصة

 
 .. كاملة وهللا على ما أ

بعد ألحادثة بيومين أتصل علي عمي وهو شيخ عشيرتي ومعروف بعدألته وأيمانه في 
مدينة ألقاسم ألشيخ مهدي حمد )أبو صالح( وقال لي بالحرف ألوأحد هل ذهبت 
للحي ألعسكري يوم وفات أالمام ألكاظم ع قلت له نعم وهل شاهت حاله غريبه 

هله وأن  أثناء ألذهاب
 
قلت كال فقال لي أن ألشيخ رحيم قد خطف حسب أدعاء أ

هله يتهموك فقلت له هل 
 
سيارتك كانت في وقت ألحادث في نفس ألشارع وأن أ

نا وأخي ألكبير ألذي هو محقق في 
 
تكلم جد. وذهبت أ

 
نا أ

 
هذه مزحة فقال لي أ

هل ألقاسم
 
 .محكمة ألقاسم ومعروف بنزأهته لدى جميع أ

نا نتهمك بخطف ألشيخ فنكرت ألتهمة جملة  وبعد أن ألتقيت
 
بذوي ألشيخ قالو لي أ

م نستطع 
َ
وتفصيل وقلت لهم أن أتيت للحي ألعسكري كي أشاهد مبارأت ألريال ول

أن نذهب لسوء أحوأل ألجو ألمتربه جدأ حيث أن مستوى ألرؤيا شبه منعدم وهم 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p


 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   450

كبر جميع 
 
مادأر بيننا يعلمون بذألك فجلسنا ودأر ألحديث وقد سجل أخي أال

ي 
 
وألتسجيل موجود ومستعد أن أنشرُه لكم وبعد ذألك قلنا لهم نحن مستعدون ال

 .شي وإذأ كان لديكم َأي دليل فنحن مدأنون لكم
ألمهم ال أطيل عليكم بعد ذألك أتهموأ شخص من ألصدريين أسمه سجاد وأتهمو 

نا وإخوتي ونحن أبرياء برأئت ألذئب من أبن ي
 
عقوب وقد ألعصائب وأتهموني أ

ي جهة وبعد مرور أك ثر من عشرة أّيام ضهر 
 
نسبوني ألى جهة سياسية وأنا ال أنتمي ال

نصارك فقد ساومهم نسيبهم كما أدعوأ في ألمحكمة 
 
خفوه عنك وعن أ

 
ألحق ألذي أ

)فاضل دمك( فقد تبشرنا خيرأ علهم يعرفون ألخاطفين ألحقيقيين ولكن أخذتهم 
يوم صدر علينا أمر  30كوأهم وبعد مرور أك ثر من ألعزة باالثم وبقوأ مصرين على ش

وبعد  .. قبض وقد أحضروأ شهود زور هم كل من فالح وعرفان ألمخطوف حاليا
 ذألك حرروأ ألخاطفين ألشيخ فحمدنا هللا وشكرناه كونه يعلم ألخاطفين ألحقيقين

.. 
هله قالو له أن قد تهمنا عشيرة ألمرأكصين فان بر 

 
ئ تهم ولكن بعد أن وصل ألى أ

كد شكوأه ضدنا ونحن أبرياء من ذألك
 
..  صاروأ أصحاب حق علينا . وبعد ذألك أ

قول للسيد أحمد ألحسن قبل أن نذهب ألى ألقضاء أريد أن تحكم أنت بنفسك 
 
أ

فإذأ جاوئأ إليك بدليل قطعي وأحد نحن مدأنين أمام هللا وأمامك وأمام ألناس 
 .. جميعا

رأت مرأقبة فليعرضوها أمام ألناس جميعا فهم قالوأ أن لديهم تصوير من كام
نا أقاضيهم بالقانون بعد هللا 

 
وليفضحونا بالعلن وأن لم يكن لديهم دليل مقنع فا

 .وكل من نشر عني وعن أخوتي
 أرجوأ أن ال تهمل رسالتي هذه والتاخذك ألعزة باأالثم كما فعل ألشيخ رحيم 

 :معلومات مهمة
قارب ألشيخ.من ساومهم على مبلغ ألفدية هو  -1

 
 نسيب أخيهم أالكبر أحد أ

 عند خروج ألشيخ قال أن من خطفته سيارأت نوع تويوتا بي أب أبيض -2
 سنوأت 5سيارتي نوع رأنج روفر جوزي أملكها منذ  -3
 150أخي ألمتهم ألثاني كان في ألموصل أثناء ألحادث وبشهادة أك ثر من  -4

 منتسب
عام بذكرى وفات أالمام وبحضور أك ثر أخي ألمحقق كان وقت ألحادث بمجلس ط -5

 موضف معه بالمحكمة 14من 
 .. هذه ألصفحة وهمية غايتي منها هذه ألرسالة -5
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Ahmed Alhasan احمد الحسن:  

 .ج/ حياك هللا

 ن شاء هللا الإو  ،ثمخذني العزة باإلأت ثم وليس فقط الكون بعيدأ عن اإلأن شاء هللا إ

قرب أقامة الحق ولو كان على نفس ي و إطلب الحق و أنما إهواء و تتحكم بي العواطف واأل 

 .الناس لي

ن نقل لي بعض أفحة الشيخ رحيم حفظه هللا بعد نشرت املنشور أعاله ونقلته من ص

الشكري بالقتل على  حد أقرباء حسن فدعم العاملين معه للشيخ رحيمأاملؤمنين تهديد 

  ،صفحته
 
بأس بها  عن أنه يؤكد بدرجة ال وهذا يعتبر بحد ذاته جريمة قائمة برأسها فضال

ن يقوم بعض املؤمنين بنشر صورة أسن فدعم ومن يستعين بهم. )ويمكن االتهام املوجه لح

 .(لهذا التهديد في التعليقات حتى يطلع عليه من يرغب بذلك

 
 
خ رحيم الشكري منشوره قام الخاطفون الذي استولوا على ن نشر الشيأبعد  :أيضا

  ،موبايل الشيخ بحذف املنشور من صفحته
 
التهمة على األقل على بعض  وهذا يؤكد أيضا

 .املتهمين

 أهذان مؤشران 
 
 .أطلعت عليهما نا شخصيا

ما بالنسبة ملا كتبت جنابكم هنا فقد كلمت الدكتور عالء السالم حفظه هللا ليتصل أ

ت والتفاصيل املتعلقة برسالتكم يخ رحيم الشكري ويطلب منه توضيح كل املالبسابالش

 .نتظر رد الشيخ رحيم حفظه هللاأو 

 
 
حد لكن هناك من أو معاقبة أحد أن الشيخ رحيم الشكري يريد أذية أعتقد أ ال  وعموما

وسلبهم استغل نفوذ حزبه في األجهزة األمنية والحشد واعتدى على الشيخ رحيم وعلى غيره 

خطوته األولى هي التوبة والندم لهذا فمن يريد تصفية األمور على األقل تكون  ،حقوقهم

ن يطالب بالتنازل أكات الناس املسلوبة بعدها يمكنه طالق سراح املظلومين وإعادة ممتلإو 

 .عن الدعوة القضائية

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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اتهامات ة بمن تدور حوله نصح املجلس والسيد عمار الحكيم بعدم االستعانأ :أيضا

 إخرين حتى و ذية الناس ال أالخطف و 
 
  ن كانوا مختلفين معهم دينيا

 
 أ وعقائديا

 
 .و سياسيا

نصح وزير الداخلية ومدير شرطة بابل بمحاسبة األشخاص املنتمين لألجهزة األمنية أو 

  (1)في بابل والذين قاموا بمسرحية القبض على الشاهد في الهاشمية 
 
شخصين في  وأيضا

ن املؤمنين أة حزام ناسف وكأن الناس ال تعرف لشيعة ولفقوا لهم تهمة حياز املسيب من ا

ون املواكب الحسينية كل عام، ثم تباع اليماني( شيعة ويخدمأو كما سموهم أبهذه الدعوة )

لى قلب العاصمة إلى قلب محافظة بابل و إجرات التي تصل نتم متى كشفتم أطنان املتفأ

حد أه أانة يدوية وحزام ناسف خبلى اكتشاف رم  إمر بكم األ  ف أرواح األبرياء حتى يصلوتخط

مون ما هذه املهزلة وأي مسرحية تافهة تقو  ؟! تباع اليماني فوق السطح كما تقولون أ

 .زالم النظام السابقأبتمثيلها لم يسبقكم لها حتى 

  : 2017 يونيو 30  تعليق/

Ahmed Alhasan السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن 

نصاف إمر للتصرف و لى من يهمهم األ إمر هدف من هذا املنشور فقط إيصال األ ال

 .خرينال لى إمر ن أوصلنا األ أولهذا فسأقوم بحذف املنشور بعد  ،املظلوم

** ** ** 

 

 

 

 

                                                           
، ولما رفض ذلك قاموا بتلفيق تهمة تدين الخاطفينسحب شهادته التي أن يحيث قامت العصابة بالطلب من الشاهد  .1

نفس الشيء فعلوا مع اثنين من المؤمنين في منطقة المسيب كوسيلة )كيدية( حيازة حزام ناسف اعتقل على اثرها. و
 ضغط على الشيخ الشكري للتنازل عن شكواه ضدهم.

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan 2017  يونيو 30 / احمد الحسن: 

 املوصل_تحررت#

 .الحمد هلل

 
 
  لكن الثمن كان باهضا

 
 .جدا

 :بينما وصلاليوم يتبادل السياسيون وغيرهم التهاني والتبريكات بتحرير امل

 .لى املوصلإسماء شباب سقطوا على طول الطريق أمهات الثواكل يتمتمن باأل  -

 ال  -
 
 .يملكون حتى تتحرر املوصل هم العاثر إذ فقدوا فخرهم وأغلى ماباء يندبون حظ

-  
 
 .موا حتى تتحرر املوصلاليتامى فقدوا حصونهم العامرة وتيت

 !؟ ضياع واأللمبوا بكل هذا الخراب والهل سيحاسب من تسب  

 :2017 يوليو 1 تعليق/

Ahmed Alhasan حبة املؤمنون في العراقاأل : احمد الحسن:  

 أيام وربما في قادم األ  في هذه املرحلة كما ترون
 
 تصاعدت وتتصاعد عمليات يضا

دوات بيد جهات سياسية ضد جهات أخرى أتكونوا  ن الأجاء التسقيط بين السياسيين فالر 

لتسقيطها دون التفات منكم لذلك، فليس لدينا عداء مع أية جهة سياسية، ولألسف فإن 

يقوله  تصدقوا كل ما االتهام بدون دليل سائد بين السياسيين في العراق كما تعلمون فال

 أخر هو آاس ي سياس ي عن سي
 
ي وسائل التواصل تتناقلوه ف ه واليعاديه ويريد تسقيط صال

دوات لتسقيط أن تكونوا أنقبل لكم  نسان حرمته الشخصية والإاالجتماعي فلكل 

 .نسانص في املجتمع دون مراعاة حرمة اإلشخااأل

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARTPpoXxWth01pZV7RCUj_MkLPOOsVmQZ2OXL2iPcO9iu9iUv7z4HJiJybF_8N8jSJQ&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1348667348514258
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%AA?source=feed_text&story_id=1348667348514258
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017  يوليو 1 تعليق/

Ahmed Alhasan هل هذه هي سجون النظام الديمقراطي تحت ظل  :لحسناحمد ا

 ؟! املؤسسة الدينية التي باركته

 :Snaa Ahmed  كتبت

  رسالة_من_سجناء_سجن_ألناصرية_ألمركزي_ألحوت#

 _غيرة_وشرف_ينشرها_بجميع_ألتوأصالتألى_كل_من_يحمل#

  نأغيثوأ_صرخة_ألمستضعفي#

ساوي ومايتعرض له ألمعتقلين في سجن ألناصرية 
 
أصبح وأضحا وأقع ألسجون ألما

يخفى على أحد أبشع صور ألتعذيب وأالهانات وأنتهاك ألكرأمة في سجون باتت الو
لهم كالمقابر دفنوأ فيها ويبتلعهم ألصمت وتجاهلهم أالعالم ومنظمات حقوق 

ء أعتقلوأ نتيجة ألدعوأت ألكيدية أالنسان بشكل معيب ومخزي علما أن أغلب ألنزال
وألمخبرين ألسريين وألتهم ألملفقة وأعترفوأ بالجرأئم تحت ألتعذيب وحكموأ ظلما 
وأليوم ونحن بسجن ألناصرية وقد صدرت أالحكام علينا بالسجن ألمؤبد وأالعدأم 
وما نعانيه من مضايقات من ألتعذيب وأالهانات ألنفسية وألجسدية أصبحنا نتمنى 

وت أليوم قبل غدأ وحتى ال أطيل عليكم فاذكر لكم أقل مانعاني منه في هذأ ألم
 :ألسجن أللعين

أمرأض اليرسلون ألمرضى من ألنزالء للطبابة مع ألعلم أن أغلبهم يعانون من  :أوال#
 .مزمنة

 .)ألقيود( بايدينا حتى ونحن دأخل ألزنزأنة بشكل مستمر يضعون ألجامعة :ثانيا#
عدم توفير ألماء الستحمام حتى أن بعضنا الك ثر من شهر لم يستحموأ وفي  :ثالثا#

 .هذه أالجوأء ألحارة جدأ

يقومون بين ألحين وأالخر بتعذيبنا جسيديا ونفسيا حتى يدخلون علينا  :عارأب#
ألكالب ألبوليسية أو يخبروننا أن ك تب تنفيذ أالعدأم قد وصلت ألى ألسجن وهي 

 .أخبار كاذبة يعذبوننا بها نفسيا

 .أزدحام ألزنزأنة بالنزالء حتى يكون نومنا وصالتنا بالدور  :خامسا#

 .ألطعام ألمقدم لنا رديئ وغير صالح لالكل :سادسا#

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AA?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%89_%D9%83%D9%84_%D9%85%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%A7_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7?hc_location=ufi
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 .أجوأء ألزنزأنة حارة جدأ الن ألمبردأت ألموجودة اليزودونها بالماء :سابعا#

بالنسبة للحانوت يستغلنا ويبيع لنا بمبالغ تصل ألى عشرأت أالضعاف عن  :ثامنا#
أالسعار ألطبيعية فمثال ألفانيلة ألرجالية سعرها بعشرة أالف دينار عرأقي وكذلك 

 .ألحال بالنسبة للسكائر وألفوأكة

عدم أيصال ألمبالغ ألتي يبعثها لنا أهلنا بل يجبروننا بالشرأء بها من  :تاسعا#
 .ألحانوت

بالنسبة للتشميس كان ثالث ساعات يومية أالن أصبح خمس أو عشر  :عاشرأ#
دقائق فقط ويقيدون أرجلنا وأيدينا ويطلبون منا ألهرولة مع ضربنا حتى يسقط 

 .أغلبنا أرضا وكانها أصبحت عقوبة لنا

 أرجو ممن يقر 
 
ن يعممها قدر أإلمكان أ

 
 .رسالتنا أ

 :2017 يوليو 1 تعليق/

Snaa Ahmed : #رسالة_من_سجناء_سجن_ألناصرية_ألمركزي_ألحوت  
 ع_ألتوأصالتألى_كل_من_يحمل_غيرة_وشرف_ينشرها_بجمي#
 أغيثوأ_صرخة_ألمستضعفين#

ساوي ومايتعرض له ألمعتقلين في سجن ألناصرية أصبح وأضحا وأقع ألس
 
جون ألما

يخفى على أحد أبشع صور ألتعذيب وأالهانات وأنتهاك ألكرأمة في سجون باتت الو
لهم كالمقابر دفنوأ فيها ويبتلعهم ألصمت وتجاهلهم أالعالم ومنظمات حقوق 

ت ألكيدية أالنسان بشكل معيب ومخزي علما أن أغلب ألنزالء أعتقلوأ نتيجة ألدعوأ
وألمخبرين ألسريين وألتهم ألملفقة وأعترفوأ بالجرأئم تحت ألتعذيب وحكموأ ظلما 
وأليوم ونحن بسجن ألناصرية وقد صدرت أالحكام علينا بالسجن ألمؤبد وأالعدأم 
وما نعانيه من مضايقات من ألتعذيب وأالهانات ألنفسية وألجسدية أصبحنا نتمنى 

 أطيل عليكم فاذكر لكم أقل مانعاني منه في هذأ ألموت أليوم قبل غدأ وحتى ال
 :ألسجن أللعين

اليرسلون ألمرضى من ألنزالء للطبابة مع ألعلم أن أغلبهم يعانون من أمرأض  :أوال#
 مزمنة

 )ألقيود( بايدينا حتى ونحن دأخل ألزنزأنة بشكل مستمر يضعون ألجامعة :ثانيا#
عدم توفير ألماء الستحمام حتى أن بعضنا الك ثر من شهر لم يستحموأ وفي  :ثالثا#

 هذه أالجوأء ألحارة جدأ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013056469480&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013056469480&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AA?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AA?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%89_%D9%83%D9%84_%D9%85%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%A7_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7?hc_location=ufi
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خر بتعذيبنا جسيديا ونفسيا حتى يدخلون علينا يقومون بين ألحين وأال :رأبعا#
ألكالب ألبوليسية أو يخبروننا أن ك تب تنفيذ أالعدأم قد وصلت ألى ألسجن وهي 

 أخبار كاذبة يعذبوننا بها نفسيا
 أزدحام ألزنزأنة بالنزالء حتى يكون نومنا وصالتنا بالدور  :مساخا#
 ألطعام ألمقدم لنا رديئ وغير صالح لالكل :سادسا#
 أجوأء ألزنزأنة حارة جدأ الن ألمبردأت ألموجودة اليزودونها بالماء :سابعا#
بالنسبة للحانوت يستغلنا ويبيع لنا بمبالغ تصل ألى عشرأت أالضعاف عن  :ثامنا#

أالسعار ألطبيعية فمثال ألفانيلة ألرجالية سعرها بعشرة أالف دينار عرأقي وكذلك 
 ألحال بالنسبة للسكائر وألفوأكة

عدم أيصال ألمبالغ ألتي يبعثها لنا أهلنا بل يجبروننا بالشرأء بها من  :تاسعا#
 ألحانوت

ومية أالن أصبح خمس أو عشر بالنسبة للتشميس كان ثالث ساعات ي :عاشرأ#
دقائق فقط ويقيدون أرجلنا وأيدينا ويطلبون منا ألهرولة مع ضربنا حتى يسقط 

 أغلبنا أرضا وكانها أصبحت عقوبة لنا
ن يعممها قدر أإلمكان

 
 .أرجو ممن يقرأء رسالتنا أ

Ahmed Alhasan ال باهللإقوة  حول وال ال :احمد الحسن. 

  : 2017يوليو  1  تعليق/

سيد أبنتي أسمهه  (ع)ألسالم على سيدي وموالي يماني أل محمد  :كرأر ألزركاني
وعمرهه ثالث سنوأت وهيه تعاني من مرض تشمع ألكبد وهاذأ ألنوع  )نور أليماني(

عرأق والكن موجود في خارج ألعرأق والكن مكلفه من ألعمليات غير متوفر في أل
ألعاجل بحق ألزهرأء عليك وأعتذر يا موالي لجرئ تي  جدأ يا سيدي أدعي لها بل شفاء

 .والكن أنته أعلم بقلب أالب أرجو ألسماح منك موالي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :حسناحمد ال .

 .ن شاء هللا يعيننا هللا على خدمتكمإالء السالم بموضوعك فتواصل معه و الدكتور عكلفت 

 :2017 يوليو 1 تعليق/

رجو منكم للحاجة لهذأ أالمر أالجابة على هذأ أالستفسار :علي ألحسن
 
 ... سيدي أ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1348667348514258?comment_id=1348932685154391&reply_comment_id=1349110828469910&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009022701330&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009022701330&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009483715730&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009483715730&fref=ufi&rc=p
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ثناء ألمعارك أالجهاز على جرحى ألنصرة ودأعش وتدمير مشافيهم 
 
هل يجوز لنا أ

 .. ألميدأنية
يتم مني تطاول في 

 
ني أنشر ألسؤأل للمرة ألرأبعة ... مستسمحا منكم أذأ رأ

 
علما أ

 .حضرتكم

Ahmed Alhasan حرمة  داعش والنصرة والقاعدة ال، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .فمع االضطرار يجوز لهم 

  :2017 يوليو، 5 تعليق/

 أتبع ألهدىألسالم على من  :لوأء ألموعود
 عندي مجموعه أسئله وأرجو ألرد عليها

 لماذأ تخفي صورتك ألشخصيه :1
 لماذأ خرجت في أالونه أالخيره: 2
 لماذأ ليس لكم وجود في ألحروب مع ألتنضيمات أالرهابيه: 3
أذأ كنت أنت أبن أالمام محمد ألحسن ألعسكري بما تدعون فكيف أنت أحمد : 4

بن ألحسن ألعسكري فليس من ألمعقول أنت أبن ألحسن وليس أحمد أبن محمد أ
 أالمام محمد ألمهدي ألمنتظر وأالسماء مخالفه

 هل من ألمعقول أالبن يخرج قبل أالب: 5
ألختم بسم ألمك تب ألخاص بكم في محافظه ألنجف أالشرف لقد سرق وأنتم : 6

 التعلمون
 هل لديكم دليل في ك تاب أالنجيل أو ك تاب ألزبور  :7
 ل أنك مرسل من قبل وألدك كما تدعونأريد دلي: 8

 عفوأ على أالطاله وأتمنا أن ال أضايقكم بكلماتي
 .ومن هللا ألتوفيق وألعاقبة للمتقين

Ahmed Alhasan يحياك هللا حبيب، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

-  
 
  شخصيا

 
عالن إوقت  2002ف لفترة طويلة منذ عام شر في النجف األ  كنت متواجدا

ملالكي بتعاد في زمن نوري اضطرتنا الحكومة لال ولكن ا ،لتقي بالناسأجلس و أوكنت  الدعوة

 .شرفعلى بيتي في النجف األ  كان –ابتعادي  قبل –خر هجوم آبعد تكرار الهجوم علينا و 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/suzin.reed.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/suzin.reed.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 آفشكلي وصوتي يعرفه 
 
 أ ،من املؤمنين وغيرهم الف الناس الذين التقيتهم سابقا

 
 ما حاليا

نستطيع  مني الشخص ي فنحن نفعل ماأمسألة الصور كونها قضية تتعلق ب جيب حول أ فال 

 .والباقي على هللا سبحانه فهو خير حافظ

ول بالتحديد فنحن منذ اليوم األ  2014حدث عام  و ماأرهابية مسألة التنظيمات اإل  -

وط املوصل تواصلنا مع الحكومة ولكنهم رفضوا تسليحنا ورفضوا حتى تشكيلنا لقوة لسق

لى سقوط إمر تقهقروا ووصل األ  نألى إمر فتركنا األ  ،لالشتراك في قتال داعشعسكرية 

 أن القتال اقترب منها و للدفاع عن مقدساتنا أل  "سرايا القائم"الرمادي وعندها شكلنا 
 
 يضا

 عون ألنهم اعتبروها مكسبرفض السياسيون املنتف
 
 شخصي ا

 
و منفعة لهم فكل حزب ألهم  ا

 نشترك باالنتخابات وال جمل في الحكومة وال ناقة لنا وال ننا الأومع  ،لديه تشكيل عسكري 

نما إبل لم يكتفوا بالرفض و  ،ردنا الدفاع عن مقدساتناأنما فقط إننافسهم على املناصب و 

ملؤمنين وهكذا توجه بعض املؤمنين الذين تطوعوا تعرضنا لضغوط واعتقاالت في صفوف ا

لشرطة االتحادية وجهاز في سرايا القائم للقتال ضمن صفوف القوات املسلحة الجيش وا

وقد استشهد عدد منهم وجرح عدد منهم وتجد في هذه الصفحة قد نشر  ،رهابمكافحة اإل 

املوصل جرح بعض  يمن فيخر شبر من الساحل األ آتعزية بعضهم ومواساة بعضهم وحتى 

رض العراقية والدفاع املؤمنون بهذه الدعوة بتحرير األ  فالحمد هلل كما ترى اشترك ،املؤمنين

 .يمكننا رغم كل محاوالت الصد واملضايقات التي واجهتنا عن املقدسات وفعلنا كل ما

 وتجد نسبي ،مام املهدي يكون جدي فإسمي أحمد اسماعيل صالح ........... الحسناإل  -

 .بالتفصيل في املوقع الرسمي للدعوة

هجمت على املكتب من الوطني يسمى األ  الختم ومحتويات املكتب سرقتها قوة من ما -

 أل ؛خيرة في النجفبعد املظاهرة األ 
 
وقد  ،(1) يذاء املراجعننا قدنا املظاهرة إل أ نهم اتهمونا ظلما

 .حدأي أخالل بأمن نقبل اإل  ننا الإو  (2)عاله املنشور في هذه الصفحة أبينا موقفنا في البيان 

                                                           
مظاهرة في النجف  2017/ 6/ 30نتيجة تدهور الواقع الخدمي )قطاع الكهرباء تحديداً( انطلقت في منتصف مساء  .1

 https://www.alhurra.com/a/najaf-demo-shots-fired/374256.htmlاألشرف. متاح على: 

 http://cutt.us/ooW78وسرعان ما تم اتهامنا كذباً وظلماً بالتخطيط لها وقيادتها. متاح على: 
كتاب، وأما سبب تقدم هذا التعليق عليه هو أن في الموضوع الالحق في هذا ال 2017/ 7/ 2البيان منشور بتاريخ:  .2

 .2017/ 6/ 30التعليق تابع لموضوع "الموصل تحررت" والذي تم نشره بتاريخ: 

https://www.alhurra.com/a/najaf-demo-shots-fired/374256.html
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 أمنها العقلي والقرآني والروائي و دلة كتبتها ونشرتها في الكتب و األ  -
 
من التوراة  يضا

 .وتطلع في املوقع الرسمي وأسأل هللا لك التوفيق أن تقر أويمكنك  ،نجيلواإل 

 .تعتمد على آخر يقرر لك آخرتك ال ،إقرأ وإطلع وإعرف الحقيقة بنفسك

 :لحادكتاب وهم اإل -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :كتاب عقائد اإلسالم -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :بحث حول آية إكمال الدين وداللتها -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017  يوليو 5 تعليق/

 ... ألسالم عليكم :عدي ألناشي
أعتقد أن هذه حرب وفي ألحروب دأئما ما يسقط ألقتلى من ألطرفين فكيف يمكن 

ن يكون هناك شهدأء؟؟؟؟؟؟ أن
 
 تتحرر مدن من جرثومة ضخمه مثل دأعش دون أ

خر قبل فترة قليله من ألزمن قمتم بإنشاء قوه  هذأ من جانب
آ
... من جانب أ

عسكريه تحت مسمى سرأيا ألقائم وأدعيتم أنه لن ولم يتحرر ألعرأق أال بمشاركه 
تحرير ألموصل ونشاهد نهاية وأالن نحن نحتفل ب ... هذه ألقوة في ألدفاع عن ألعرأق

 .دأعش في ألعرأق من دون أن تشاركو أنتم في قتالهم فما هو ردكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 ،لم والخرابب بكل هذا األطالب بمحاسبة من تسب  ألعقالء إني لعاله واضح أكالمي 

 .وإذا كان لديك رأي آخر فأنت حر وأسأل هللا لك التوفيق

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATMkji1TNKLYSPokNfMBAMIDzDcwL5WF0V7RsFlb483gdldqfVFaEC-wSnSTSHWPuJRYeQ0NkMHo-Qa60Fs5sAMxRCB2VDShKZTS8SUDqacdUNEOdBhWVI32TyC18WhvELXsmzVhrIk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATNE39jGjP5teAo7zMjq4foB3lwtXR3A0-AZgRf5ECS3dVmQefsl8b5DNbuEkCXdSoHKvE74uRRjJ1V-9zxSYJ0019Dl3dc_UjRBmPKlluxhr7j9tlkcAcbT9_LACYaWOSDGb4NgA6g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ab7WuR91-w&h=ATMzlVa9j5IS54G1GYzgszvD7fvnj173xHnWVDLnOcL13XoRKNabnN8hmGTdyn0GANpmkTf4YNljsdERHWeon_fBMdngk6104OfCREI16X5HIsXxzXYbiINuUaugPVUtyCDEk-g95L8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018779770984&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018779770984&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p


 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   460

 إنا لم أقل أنك غير دقيق فأ أعتقد
 
 "سرايا القائم"ك ااملوصل لن تحرر إال باشتر  ن

 ومع هذا فالحقيقة أن كثير  ،بالتحديد
 
تركوا في القوات من املتطوعين في سرايا القائم اش ا

املسلحة العراقية الرسمية ويمكنك االطالع على تعزية شهداء وجرحى من املؤمنين في هذه 

عطينا أفنحن اشتركنا و  ،يمن في املوصلخر شبر حرر من الساحل األ آالصفحة وحتى 

 تضحيات تركت في قلوبنا أمل
 
لك  ىتمنأنت حر و أنكار هذا فإإذا كنت تريد  ئتنطف وحرارة ال ا

ن فيه تفصيل السائلين قبل قليل لعله ينفعك أل  كتبته ألحد نسخ ماأو  ،لتوفيق والسدادا

 .ن كنت تطلب معرفة الحقيقةإلة السرايا وكيف تمت مواجهتنا أمس

 األول  اليوم منذ فنحن بالتحديد 2014 عام حدث ما أو اإلرهابية التنظيمات مسألة]

 لقوة تشكيلنا حتى ورفضوا تسليحنا وارفض ولكنهم الحكومة مع تواصلنا املوصل لسقوط

 سقوط إلى األمر ووصل تقهقروا أن إلى األمر فتركنا داعش، قتال في لالشتراك عسكرية

  منها اقترب القتال ألن مقدساتنا عن للدفاع" القائم سرايا" شكلنا وعندها الرمادي
 
 وأيضا

  اعتبروها ألنهم املنتفعون  السياسيون  رفض
 
  مكسبا

 
 حزب فكل لهم منفعة أو لهم شخصيا

 وال باالنتخابات نشترك وال الحكومة في جمل وال لنا ناقة ال أننا ومع عسكري، تشكيل لديه

 وإنما بالرفض يكتفوا لم بل مقدساتنا، عن الدفاع أردنا فقط وإنما املناصب على ننافسهم

 طوعوات الذين املؤمنين بعض توجه وهكذا املؤمنين صفوف في واعتقاالت لضغوط تعرضنا

 وجهاز االتحادية والشرطة الجيش املسلحة القوات صفوف ضمن للقتال القائم سرايا في

 نشر قد الصفحة هذه في وتجد منهم عدد وجرح منهم عدد استشهد وقد اإلرهاب، مكافحة

 بعض جرح املوصل في األيمن الساحل من شبر آخر وحتى بعضهم ومواساة بعضهم تعزية

 والدفاع العراقية األرض بتحرير الدعوة بهذه املؤمنون  اشترك ترى  اكم هلل فالحمد املؤمنين،

 .[واجهتنا التي واملضايقات الصد محاوالت كل رغم يمكننا ما كل وفعلنا املقدسات عن

 :2017 يوليو 5 تعليق/

Hameed Al Rubaie:  ألسؤأل هؤالء ألشباب ألذين سقطو في معارك ألموصل
 .وغيرها من ألمعارك ألتى حصلت .ماذأ يعتبرون شهدأء أم ال.أرجو أالجابه

Ahmed Alhasan ل قبل قليل كتبته لسائ نقل لك ما، أحياك هللا حبيبي: احمد الحسن

 :جابة سؤالكإففيه 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004071951924&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004071951924&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 األول  اليوم منذ فنحن بالتحديد 2014 عام حدث ما أو اإلرهابية التنظيمات مسألة] 

 لقوة تشكيلنا حتى ورفضوا تسليحنا رفضوا ولكنهم الحكومة مع تواصلنا املوصل لسقوط

 سقوط إلى األمر ووصل تقهقروا أن إلى األمر فتركنا داعش، قتال في لالشتراك عسكرية

  منها اقترب القتال ألن مقدساتنا عن للدفاع" القائم سرايا" شكلنا وعندها الرمادي
 
 وأيضا

  اعتبروها ألنهم املنتفعون  السياسيون  رفض
 
  مكسبا

 
 حزب فكل لهم منفعة أو لهم شخصيا

 وال باالنتخابات نشترك وال الحكومة في جمل وال لنا ناقة ال أننا ومع عسكري، تشكيل لديه

 وإنما بالرفض يكتفوا لم بل مقدساتنا، عن الدفاع أردنا فقط وإنما املناصب على همننافس

 تطوعوا الذين املؤمنين بعض توجه وهكذا املؤمنين صفوف في واعتقاالت لضغوط تعرضنا

 وجهاز االتحادية والشرطة الجيش املسلحة القوات صفوف ضمن للقتال القائم سرايا في

 نشر قد الصفحة هذه في وتجد منهم عدد وجرح منهم عدد داستشه وقد اإلرهاب، مكافحة

 بعض جرح املوصل في األيمن الساحل من شبر آخر وحتى بعضهم ومواساة بعضهم تعزية

 والدفاع العراقية األرض بتحرير الدعوة بهذه املؤمنون  اشترك ترى  كما هلل فالحمد املؤمنين،

 واجهتنا التي واملضايقات الصد تمحاوال  كل رغم يمكننا ما كل وفعلنا املقدسات عن

 .[ لى املوصلإعطينا شهداء على طول الطريق أفنحن  ،كما ترى 

** ** ** 
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Ahmed Alhasan 2017  يوليو 2 / احمد الحسن:  

 :لى مرجعيات النجف وأساتذة وطلبة الحوزات العلميةإ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أحد منكم بسوء فدعوتنا ن نستهدف حياة أو أمن أننا ال يمكن أتعريفكم وطمأنتكم  دنو 

ة الحسنة، قد ننتقد عقيدة عقائدية ومنذ اليوم األول لها وهي تدعو بالحكمة واملوعظ

خالل بأمن من ننا نريد اإل أتلف معها ولكن هذا ال يعني بحال و فكرة معينة نخأمعينة 

هم من فراد األمن املكلفون بحماية املرجعيات في النجف أك بعض وهنا ،يتبناها ويعتقد بها

 
 
ن عليهم االنسحاب واالبتعاد أقبل فترة من الزمن هل  املؤمنين بهذه الدعوة ووجهوا لي سؤاال

تم وجه وأحسن صورة، أللقيام بواجبهم املكلفون به على عن هذا العمل وقد وجهتهم 

 ءفأعلموا أن دما
 
غير العراقيين، فنحب طمأنتهم وتعريفهم  كم وأمنكم محترم عندنا وخصوصا

نصارها في بعض الدول أفالدعوة املهدوية عاملية و  ،ستعدون لحمايتهم وليس ألذيتهمأننا م

و شعارات أن نقبل بشعارات قومية أننا يمكن أنصارها في العراق فال يتصور أحد أكثر من أ

 ؟! كره لشعوب أو بالد معينة

 أكما 
 
اسدين ننا نؤيد املظاهرات املطالبة بمحاسبة الفأأكيد على الت ننا نحب أيضا

عانة كل من إونحن مستمرون بمساندة و  ،وبالحقوق املشروعة للشعب العراقي أينما كانت

ونستنكر بشدة قتل الشاب املظلوم  ،يطالب بحق الشعب العراقي من املتظاهرين الشرفاء

 .علي السالمي في مظاهرات النجف األخيرة ونتقدم بالتعزية ألهله ومحبيه وعشيرته

 :2017 يوليو 2 تعليق/

شو  :سيد جاسم ألشريفي
 
موالي وأبن موالي إمامي سيد أحمد ألحسن دخيل جدك أ

ستعين به على هذه ألدنيا 
 
و دعاء أ

 
وال مره ك تبتلي تعليق ُيفرح قلبي يا بعد قلبي أ

روأح جميع أهلي ؟! بصرأحه يا إمامي وتتقوى به معنويات روحي
 
تي َفدتَك روحي وأ

 .وإمام ألناس مسويَه يابسه وياي

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARQqn07SeT02K7xPoQ0PRSVemWgjFCZbk2BRNQw_D4neNE7Z6ugzr7MtMHrb1Tnxw_4&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1350226695024990
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016813620641&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016813620641&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan ن يوفقك ويرزقك خير أأسأل هللا ، حياك هللا حبيبي: احمد الحسن

 .خرة والدنيا ويبعد عنك كل سوءال 

 :2017 يوليو 2 عليق/ت

أنا أنسان بسيط طريق ألحق وأضح كوضح ألشمس في ألنهار  :أحمد ألعسكري 
اليحتاج توضيح أنا أخشا ألدعم ألخارجي لبعض ألحركات ألمشبوهه أالتيه من 

 .ألشباك

Ahmed Alhasan تخف  هللا يدافع عن دينه الحق فال. حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

مره أن يظهر أاء هللا نصاره وهم قلة لكن شأهل بيته و أالحسين قتل مع  داخل. من خارج وال

 
 
 .فما هلل ينمو ويعلو وهللا بالغ أمره ،مانهل دين هللا الحق في ز ويعلي شأنه ألنه مث

 :2017 يوليو 2 تعليق/

سيدي يابن ألزهرأء أقسم عليك بالزهرأء أود  :ألسيد هاشم ألجمالي ألموسوي
جهل ألوسيلة ألتي تؤ

 
دي أليكم أرشدوني يحفظكم هللا ألتوأصل معكم لكني أ

 ويسدد على طريق ألحق خطاكم وأرجو دعائكم لى بالتوفيق على هديكم

Ahmed Alhasan نكم هذه الصفحة للتواصل ويمك، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 أ
 
كون أو ممثلياته في املحافظات وسأشرف في النجف األ التواصل عن طريق املكتب  يضا

 .ن شاء هللاإبخدمتكم 

 :2017  يوليو 2 تعليق/

 هو أنتو دأعش مطلعتو تقاتلو ألنوب تحمونه :حسنين نعمه
ي عن ألمظاهرأت ألسلميه !!! وحرق بيوت ألناس هاي من باب ألباب ألثاني تحج

 .أالمنين

Ahmed Alhasan كيف لم نقاتل داعش وهذه . حياك هللا حبيبي: احمد الحسن

في جهاز  حبتهمأو تجدها مليئة بصور وعزاء ومواساة لشهدائنا وجرحانا وأهاليهم الصفحة 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014494681454&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014494681454&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008210591441&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008210591441&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010486207180&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010486207180&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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يمن لدينا خر شبر حرر من الساحل األ آوالشرطة االتحادية والجيش وحتى  رهابمكافحة اإل 

 .يعميك الحقد تقي هللا في نفسك والاف ،جرحى

 :2017 يوليو 2 تعليق/

ل عبودأل
آ
 .ممكن ألتعريف بشخصك حمدأنيكاظم حسين أ

Ahmed Alhasan حمد أالسم فهو: اذا كنت تقصد . إحياك هللا حبيبي :احمد الحسن

ن كنت تقصد التعريف بالدعوة فيمكنك االطالع عليها إأما ، سماعيل صالح ....... الحسنإ

 .واملواقع الرسمية في الكتب

 :2017  يوليو 2تعليق/ 

 .منذو أشهر أسلك ولم ترد سيد أحمد :وعد طارق 

Ahmed Alhasan يتسنى لي قراءة كل التعليقات في  ال. حياك هللا حبيبي :لحسناحمد ا

جيبه بنفس ي فسأكون أن أن كان هناك ش يء يحتاج إن وسأرى أكتب سؤالك ال ، الصفحة

 .ن شاء هللاإبخدمتك 

 :2017 يوليو 2 تعليق/

ألسالم عليكم سيدنا ألسوأل ألوأل هناك صوره في ألتوأصل ألجتماعي  :وعد طارق 
بعض ألنصار ويضعونها عال صفحه ألفيس بوك جنابكم ترتدي ألزي ألعربي يعني 
عكال هل هيه صورتكم ..ألسوأل ألثاني ماهوه موقفكم من جيش ألغضب هل 

يدون عبدهللا هاشم أم هوه تويدنهم أم غير رأضين عنهم ...ولسوأل ألثالث هل تو
أنحرف عن دعوتكم أليمانيه ألسوأل ألخير متا نرأك وأنته ضاهر في أستقبال 

 .ألمسلمين وأشكرك هللا يرعاكم ويحفضكم متابع لدعوتكم منذو سنين

Ahmed Alhasan ما . أنها تتعلق بأمني الشخص يجيب عنها ألأ الصور ال  :احمد الحسن

خرة وهم أيمان في فترة متدعوا اإل ايمان بهذه الدعوة فجميعهم الذين يدعون اإل  املنحرفون 

 أ
 
 أنحرف نما هم طالب دنيا وبعضهم مإيعرفوني ولم يلتقوا بي و  ال صال

 
 .خالقيا

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005512336884&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006321856687&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006321856687&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006321856687&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006321856687&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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ن أل هللا أشرف فنسللقاء الناس في بيتي في النجف األ ما مسألة عودة ظهوري العلني أ

 يقر  
 
 .ن شاء هللاإه سبحانه وبدعاء املؤمنين بها بفضله ومن

 :2017 يوليو 2 تعليق/

Asaad Mohsen: هل كنت من تالميذ ألشهيد ألصدر ألثاني 

Ahmed Alhasan لم أكنال ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

 :2017 يوليو 3 تعليق/

Abdul Latef:  حمد أبن ألحسن نورونا عسى هللا يهدينا إليه أنتم
 
ياأخوأننا ياأنصار أ

نه أبن أإلمام ألمهدي عجل هللا تعالى فرجه ماهو أسمه بالكامل وما أسم تدعون 
 
با

خوأت
 
و أ
 
 .ولدته ويهل يوجد لديه أخوه أ

Ahmed Alhasan يمكنك االطالع على النسب ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .وبخدمتك ان شاء هللا ،لرابطبالتفصيل في هذا ا

http://almahdyoon.org/imam/siraa/nassab.html 

 :2017 يوليو 3تعليق/ 

وهللا ألعبادي. مابي خير وهللا وأنت توجه أأفتن شنو ماشفتلك يوم  :أبو مجتبى
حجي ضد دأعش عود نائب أمام هما يحارب أخوأنه أنوب نائب أمام منشوره ممول ت

رسالتك أستفزأزيه عود أنا دأخل بنصكم يامرأجع وأكدر أي وقتك أغتالكم شوف 
 .غيرها هوالء مسددين من ألسماء واليهابون ألموت ولم يتخفو في سرأديب ألضلماء

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي: احمد الحسن. 

 الكالم ضد الوهابية وداعش يمكنكم االطالع على بقية منشورات الصفحة مسألة

 .وستجد الكثير بهذا الخصوص

https://www.facebook.com/hassan.aamy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hassan.aamy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/abdul.latef.589?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abdul.latef.589?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Fimam%2Fsiraa%2Fnassab.html&h=ATNSK9SZSUdUjzRCYb8hSRik2BmlUoL6utTOE1NfnaC9Hi6-4N7BIsJhlUVRssh-83zcF1LdvPDKRJmMJ2ZajydphNje9Jr3jUhptJVaZ-Hn-tGIZTOYhtalV-ROqjHUBL2CQEQtgtM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009550126030&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009550126030&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 أو 
 
ستجد هذه الصفحة مليئة بالتعازي واملواساة للشهداء والجرحى املؤمنين بهذه  يضا

خر شبر حرر من آرهاب وحتى ش العراقي والشرطة االتحادية ومكافحة اإل الدعوة في الجي

 .املوصل لدينا جرحى فاطلع قبل االتهام فاهلل فوق رأسك

 ،نتأهة وسوء الظن فهذا يخصك عاله بهذه الصورة املشو  أتك للكالم ءما قراأ

له في قو أني صادق، ويعرفني من عرفني، وما أعرف نفس ي أقول، أنا فصادق فيما أما أ

 .سئلة الفقهيةذه الدعوة من الذين يوصلون لي األ املنشور مطلع عليه عدد من املؤمنين به

 :2017 يوليو 3  تعليق/

أنتم حالكم حال ألبابية وألبهائية ولو تم ألبحث عن خفاياكم لتبين  :علي ألبصري 
 .ناك مخابرأت دولة معينة دفعتكم ألى ماتدعون من عقيدة منحرفة وشاذةأن ه

Ahmed Alhasan هل أن كنت من إ (1) إطلع على بحث إكمال الدين :احمد الحسن

 ها النص القرآني ومان الحق محصور بعقيدة حددأالعلم واملعرفة فهو يبين لك كيف 

 .نحرافاسواها 

 :2017  يوليو 3 تعليق/

 صدك جذب يوميه طالعنه وأحد  :حيدر ألموسوي
 ألحديث جدنه رسول هللا صلى هللا عليه وأله وسلم 

 ياعلي ال يحبك له ألمومن 
 .... ال يبغضك له أبن ألزنا وأبن ألحيض وأبن ألنفاسو

 حديث وأضح مفهوم مشهور بين وسط ألتشيع 
 أنتم يوميه وأحد طالعنه 

 ... شتردون بس ضعاف ألنفوس و عقول يصدكون بيكم

Ahmed Alhasan عرف الحقيقة بنفسكاطلع و اقرأ و ا: احمد الحسن: 

                                                           
 متاح على هذا الرابط: .1

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

https://www.facebook.com/yassiriraqi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yassiriraqi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007765903572&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007765903572&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 : 2017 يوليو 3 تعليق/

Mohammed Shammo:  صرأحه شفتلك محاضرة تتجاوز بيها هوأية ماعجبني
 .طريقة أاللقاء أبدأ

Ahmed Alhasan لو دققت أكثر ستعرف أنك مشتبه . حياك هللا حبيبي: احمد الحسن

ية لدي فقط بعض التسجيالت واللقاءات والبحوث العلم ،فليس لدي أي محاضرة فديوية

 :ية إكمال الدين وداللتهاآالصوتية ومنها هذا البحث حول 

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 أ
 
 :على هذه الروابط "لحادكتاب وهم اإل"و "سالمعقائد اإل "يمكنك قراءة كتاب  يضا

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017 يوليو 3تعليق/ 

 ألسيد أحمد ألحسن ألمحترم :منى منى ألعبيدي
 بعد ألتحيه

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014425754016&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014425754016&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ab7WuR91-w&h=ATOceLm1EfvNvS5_BN6WWrzlzF2cP4AiTc3k3d1LcwWcwfJh6SqmMu8x0aqmuuo-70WE6puHIpTFJKKiNO1y3Avex0ETlSKUDrUbOnFGUmbHrl9jHMWElNB5L1tFymGRZu98OPghQFYz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATMIfE4PmZrT6ISAYgqtl-hNhMA2fk49KV6HA1w8Ew4rwx2C1AjzpPKCF0amZb17k2wl-VHc7egFm0N6x0anBtQ_JzThwGIq7TfzfVFFSv48wsxU7mhbGfYnvBXBqiDYZQVqUOETUwkh
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATP1gnVJOAXzvTHeL7ysEaGFmPP7yQJgTlMRUY3wZdk58Agh6LrQiHumMQo78B-QWVx5HrcBTVxHaIaDDnIH4NK4azsEtn88ceE_M9hBZHnaTpXCEVPBGqUwuqJPA2Qo9tX218YQ8qGw
https://www.facebook.com/muna.alubidy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/muna.alubidy?fref=ufi&rc=p
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بيانكم أعاله ينم على مدى روح ألتسامح وأالحترأم وأالخالقيه ألعاليه ألتي تتمتعون 
ألروحيه يجب أن تكون متوفره لدى رجل ألدين بها وهذه ألموأصفات أالخالقيه و

ن سلوكيته ترجمه لمبادئ 
 
عتباره قدوة لغيره من أبناء ألمجتمع السيمامقلديه ال

 
با

ن 
 
ألمذهب ألذي يعتقد به ولمبادئ وروح أالسالم ألحقيقيه ألتي جاء بها ألدين كله ال

ها لتنته  على يد ألدين عند هللا أالسالم وألتي من أجلها أرسلت ألرسل حاملة جزئيات
فخر ألكائنات وخاتم ألرسل عليه وعلى أله أالطهار أفضل ألصالة وأتم ألتسليم تلكم 

تمم مكارم أالخالق ألمهمه أختصرت ب
 
 ()أنماجئت ال

 !!!! ولك    ن
اليمكن أن يكون ألتسامح خضوع وضعف وأن ينته  بيانكم بعبارأت ومفردأت 

نه أعتذأر للظالم أ
 
لمسئ وهو هنا ألمرجعيه ألعليا وماصدر عنها ضعيفه يفهم منها با

كان صادما لكل مقلديها ولغيرهم فهي أالن مشتركه ومحرضه على جريمة قنل 
بسط حقوقهما ألدستوريه 

 
متظاهرين عزل كل ذنبهما أن طالبا كموأطنيين با

ألمشروعه وهي توفير ولو جزء من ألتيار ألكهربائي السيما مع أرتفاع معدل درجات 
ألى مافوق ألخمسين مئويه في ألظل حسب أحصاءأت ألمنبئ ألجوي  ألحرأره

ن حتى هذه أالمور 
 
وألوأقع يقول أك ثر من ذلك فليس كل مايعرف يقال رسميا ال

تؤثر بالسياسه النها تثير ألحاجه ألى ألمطالبه بتوفير ألمزيد من ألكهرباء وألحاجه 
جيل أمتحانات ألط

 
لبه ألعامه وغير ذلك من ألى تعطيل ألدوأم ألرسمي أو ألى تا

ن عبارأت حضرتك ألتي ختمت بها بيانكم أعاله غير شافيه وغير 
 
أالمور .. عليه فا

متناسبه مع ألفعل وألنتيجه وهي أزهاق روح أبرياء وجرح أخرين عمدأ لغايات 
شخصيه من أجل أن تمنح كهرباء لطالب حوزه يحقق وجودهم كطلبه فائده ماديه 

جعيه ألدينيه وفائده معنويه طائ فيه كونهم شيعه حتى ولو على للحوزه ألعلميه وألمر 
حساب ألموأطن ألعرأقي ألشيعي مع أعتذأرنا للمفردأت ألمذهبيه ولكن لكل مقام 
مقال فعبارأت ألشجب وأالستنكار وألتعزيه وأالقرأر بالمظلوميه لشهيدي ألكهرباء 

قف أك ثر حزما وأن تتبنوأ غير كافيه أطالقا وغير مقبوله بتاتا ويجب أن يكون ألمو
موقفا أك ثر مسؤوليه فاليعني صدور ألفعل من ألمرجعيه أو ولدها ألتي لم تكلف 
ثم 

 
نفسها ألى أللحظه أن تصدر بيانا من سطرين أعتذأر أو تعزيه وأخذتها ألعزة باال

فاليمكن أن يكون ذلك مدعاة للقبول به فقل ألحق ولو على نفسك ولو كان ذي 
لى حق ويحب ألحق وألساكت عن ألحق شيطانا أخرس عليه يجب قربى فاهلل تعا

ثيرأ وأعلى 
 
أن تكون ألدعوه للمطالبه بالقصاص ألعادل لهذين ألشهيدين أك ثر تا

صوتا فليس هنالك صوتا أعلى من صوت ألحق وأن يتخذ ألشعب وألقانون وألقضاء 
جب وأن يحدد وألبرلمان كلمته فالقانون مثل ألموت يجب أن يطال ألحميع وعليه ي

موقفه من مرجعيه وصلت يها أالمور ألى سفك ألدم وتنفيذ ذلك من قبل ألجهات 
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مس فتوى ألجهاد ألك فائي بحجة 
 
أالمنيه تنفيذأ الوأمر ألمرجعيه ألتي أصدرت باال

حمايتنا وعندما تقاطع أالمر مع مصلحتها قتلتنا بدال أن تكون سندأ للشعب في 
لم قتلته بدم بارد وحضرتك فوق كل ذلك تتعذر مظلوميته ومحاربه ألفساد وألظ

وتستنكر وتختم بيانك بكل هدوء لم ينقصكم أال أن تقولوأ للمرجعيه هذأ قربان 
فالرساله ألمهدويه ياأخي ... !!!  ألشعب منا أليك أملنا أن تقبليه منا بقبول حسن

دفها أن أمل ألمظلومين على هذه ألبسيطه والسيما في عرأقنا ألمظلوم ألجريح وه
 ألدنيا قسطا وعدال بعد أن ملئت جورأ وظلما

 
 .مع ألتقدير .. تمال

Ahmed Alhasan (1) وقناة الكوثر اإليرانية محافظ النجف. حياكم هللا :احمد الحسن    

لهذا كان البيان  ،ا مظاهرة النجف لقتل املراجعأخرى بعضها دينية اتهمتنا بأننا قدن وجهات

  .مرأعاله لتوضيح األ 

دفعوا حياتهم ألجل املطالبة بحقوقهم وحقوق  ما الشباب املظلومين الذين جرحوا أوأ

 .الشعب العراقي فأكيد نطالب بالقصاص ممن اعتدى عليهم وهو من لوازم االستنكار

 :2017  يوليو 3 تعليق/

Jasoor Auaad: ألسالم عليكم. 
 .أنا جديد معكم فهل توضح برنامجك لربما نكون معكم سندن

Ahmed Alhasan قرأ واعرف الحقيقية بنفسك، ابيحياك هللا حبي: احمد الحسن: 

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

                                                           
 متاح على:  .1

http://cutt.us/ooW78 
http://www.alkawthartv.com/news/81208 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009377301923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009377301923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
http://cutt.us/ooW78
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 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 : 2017 يوليو 3 تعليق/

 .كيف تبرهن على صحة دعوأك ؟ بإختصار :بسام ألسهالني
دلة ألدأمغة على بطالن دعوأك

 
 ؟ و كيف ترد أال

Ahmed Alhasan عرف الحقيقة اطلع و اقرأ و . احياك هللا حبيبي: احمد الحسن

بحث آية ستمع وتدبر اهل العلم واملعرفة فأا تريد االختصار املفيد وكنت من وإذ ،بنفسك

 :هي صفاتها مر محصور بجهة عقائدية واحدة ومان األ أإكمال الدين وافهم كيف 

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 أ 
 
تجدها في الروابط  "عقائد االسالم"و "وهم االلحاد"كتابي  أن تقر أفضل لك األ  :يضا

 دناهأ

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017  يوليو 3 تعليق/

 ؟ هل ألذي يرد على تعليقاتنا هو أحمد بن ألحسن أم رجل أخر :حيدر ألخاقاني

Ahmed Alhasan بنفس يكتب بها أسمي و إصفحة رسمية وبال :احمد الحسن. 

 :2017  يوليو 3تعليق/ 

 هم حط روحه :أحمد محسن

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006570121790&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006570121790&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ab7WuR91-w&h=ATOSjbl-PrvrV-6Rhe_z7QimrM-aMkATTvh3Mb_ypL-FmaObucLDCLqxXWXJNgc_tv3TnonfXDs6tbUUZ1gsvZ_26cc-DgZPWaIVHdBgusN5xfbuThJ_hC8DwOFgHOU0zYUR5MOeVXkW
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1350226695024990?comment_id=231561677353990&reply_comment_id=1728500307443323&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1350226695024990?comment_id=231561677353990&reply_comment_id=1728500307443323&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATNFQbldzohyrQPpn6Fspm0N0VG11nLIkWqk8BkwuzQxi68NzP3_eVAgwyAoUtZe-Gg02_HvZZlN_Y7E0JmzxZI8u8HbFWbBFmLwXrB5g1EnWtTzJGppHoJKkp3-acgTvL1PBX8pNcb8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATMtiSfTyzGGm_lDBOkAW9tcmDaI76XhZtGD8kRWNi34uHfnLf5x1JAjBTSd0SkVF5XBHm6kGJgoor5CMzYvk2ULlx6giL-i0lwuOTp7-tNc6gLKBvljdaTBNVRnZnsgQIDldbs057DT
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004414365786&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004414365786&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012233263763&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012233263763&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan النجف وقناة  ه لنا محافظوج  . حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

مظاهرات النجف لقتل املراجع وبعض  يرانية وغيرهم اتهام أننا قدناالكوثر الفضائية اإل 

 َم بك ولِ  ن نعرف ماأنت هل يمكن أالن . فبينا لهم بوضوح موقفنا منهم ،االتهامات الباطلة

 ؟ نت منزعج ومتوتر أ

 

ك ثرة أالتهامات ألمتبادلة بين أطرأف ألصرأع يتحملها ألموأطن أنا  :أحمد محسن
باالمس كنت في حضرة أمير ألمؤمنين لم أجد ماءأ في ألمرأفق وألساعة ألوأحدة 

ألكريم تقاتلوأ بينكم على على ظهرأ ودرجة ألحرأرة ألمرتفعة وتريد أال أنفعل سيدي 
ماتريدون ودعونا نتبرك بامير ألفقرأء وأليتامى وألزأهدين النريد منكم وأقصد 

 .ألجهات ألسياسية وألدينية سوى رأحة شكرأ لردك

Ahmed Alhasan أنا منكم أ .حياك هللا حبيبي :احمد الحسن 
 
نحن لم  ،ولست منهم يضا

، يمكننا للفقراء واليتامى قمنا بنهب حق الناس بل نفعل كل ما نشترك في عملية سياسية وال

ا جمعية دار الزهراء في النجف يمكننا ومنه يتام نقدم من خاللها ماأوتوجد جمعيات رعاية 

 .وحياك هللا بأي وقت وبخدمتكم ان شاء هللا ،شرفاأل 

 :2017  يوليو 3 تعليق/

Hussam Wallace: معقوله أنت أالمام. 

Ahmed Alhasan ة قرأ واعرف الحقيقاطلع و . احياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .حك جلدك بظفرك خير لك ،بنفسك

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012233263763&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012233263763&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/alsahr.rnaldynhw?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/alsahr.rnaldynhw?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017  يوليو 3 تعليق/ 

Saif Aoda :من يدير ألصفحة عندي أمر هاأأأأم مع ألسيد أحمد ألحسن. 

Ahmed Alhasan ن إتريد وبخدمتك  تفضل أكتب ما. حياك هللا حبيبي :سناحمد الح

 .Alaa Alsalem أو يمكنك التواصل مع الدكتور عالء السالم، شاء هللا

 :2017 يوليو 3 تعليق/

 .أنتم ودأعش وجهين لعمله وأحد :مهند ألعنزي 

Ahmed Alhasan عرف الحقيقة بنفسكاطلع و اقرأ و ا :احمد الحسن: 

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017 يوليو 3 تعليق/

 صادق محمد طاهر أل.خليوي: صائب أبو مصطفى علي حريب ألتميمي
 .صاحب ألنعيمصاحب ألنعيم

https://www.facebook.com/saif.aoda.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/saif.aoda.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007784022882&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012033885409&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012033885409&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/1alimhesn?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/1alimhesn?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006492488796&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006492488796&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010880317843&hc_location=ufi
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Ahmed Alhasan طلع واعرف الحقيقة بنفسكاقرأ و . احياك هللا حبيبي :احمد الحسن 

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017 يوليو 3تعليق/ 

حتى  أشرف كامل :أحمد ألجعفر أنور ألعرأقي يوسف ألعويني محمد حامد ألزيرجاوي

��ألمهدي يطالب بتظاهرأت  😁 😁 

Ahmed Alhasan عرف الحقيقة بنفسكاطلع و اقرأ و ا: احمد الحسن: 

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال ةآي حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/moh2018ammed?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/moh2018ammed?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/smmsoi?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/smmsoi?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hkc.dfo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hkc.dfo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ahmed.aljaffar.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ahmed.aljaffar.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014566653684&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014566653684&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017  يوليو 3 تعليق/

 أحمد ألعلوأني :يوزر ألمهندس

Ahmed Alhasan عرف الحقيقة بنفسك اطلع و اقرأ و . احياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 :خرين يقررون لك آخرتكتجعل ال  وال ،ويقين ةوكن على بين

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

لك جم سؤأل :يوزر ألمهندس
 
 .زين عزيزي أحمد ألحسن أكدر أسا

Ahmed Alhasan تفضل حبيبي أكتب أسألتك عندما أعود إن شاء هللا  :احمد الحسن

 .نل بتعد اأس ،اطلع عليها

 :2017  يوليو 4 تعليق/

تمنى من هللا عزوجل  :ألحاجة أم حيدر
 
ألسالم عليك سيدي وموالي أحمد ألحسن أ

 أن ترد على سؤألي في ألقريب ألعاجل
حدى ألحوزأت ألتابعة الحد

 
درس مادة أنا معلمة في أ

 
ى ألمرأجع وأحب مهنتي ك ثيرأ أ

ألفقة وألسيرة وأالخالق وأتمنى أن أبقى في ألحوزة الصحح بعض أالمور ألتي تخص 
ألدعوة بشكل غير مباشر أرجوك سيدي أنا محتارة هل أبقى في ألحوزة أم أتخلى عن 

 .مهنتي ولك جزيل ألشكر سيدي

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003799894574&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003799894574&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahmed.ramos.7737?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ahmed.ramos.7737?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003799894574&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003799894574&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015030672759&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015030672759&fref=ufi&rc=p


 475 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 ،ن بقيتي في حوزاتهم حتى حينإمانع  وأطلعي على كل تفاصيل العقائد التي بينتها وال تفقهي

 .أسأل هللا لك التوفيق والسداد هو وليي وهو يتولى الصالحين

 :2017  يوليو 4تعليق/ 

سيدنا ألبارحة كنت في مستشفى مدينة ألطب ببغدأد لمرأفقة أخي : محمد ألهاللي
وحبيبي أبو محمد ألحسيناوي ألذي أصيب رأسه في معركة تحرير ألمدينة ألقديمة 

في ألمستشفى شباب بعمر ألورود قد  بالموصل أالخيرة سيدنا لقد رأئيت ألفجائع
 7بترت أعضائهم وأصيبت روؤسهم وأعينهم وأرجلهم سيدنا وألمستشفى على مدأر 

أيام خاليه من ألعناية ألطبية بحجة أالجازة أو عطلة ألعيد اليوجد عالج كافي 
للجرحى ال يتم أعطاء ألعالج بالوقت ألمحدد للمريض أو ألجريح سيدنا نقلو لي أن 

ن ألحشد ألشعبي يرقد بالمستشفى في ألطابق ألحادي عشر في مستشفى شاب م
أيام لم يعطى أي جرعة عالج وهو مهمل من قبل ألممرضين النه  9عدنان ومنذ 

اليوجد له مرأفق كون أهله اليعلمون به والتوجد طريق لالتصال بهم سيدي تقدمنا 
كن من دون جدوى حتى بالشكوى لللمنسقين من وزأرة ألدأخليه والك ثر من مرة ول

طل علينا مدير عام ألمستشفى الخذ صور سيلفي من ألجرحى في ألردهات أالخرى 
الغرأض ألنشر وألدعاية ولم يغير شي ولم يحرك ساكن حتى قالها أحدهم بصرأحة 

 .بالعرأقي ) مانكدر أنسويلكم شي ( فحسبنا هللا ونعم ألوكيل سيدنا

Ahmed Alhasan أسأل هللا أن يفتح باب الفرج ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .شاء وهو أرحم الراحمين بفضله متى ما

 :2017 يوليو 4 تعليق/

Rasha Kamel: في حقك ما وجدته فيك من خالل متابعتي من بعيد  كلمة أنصاف
 ! لم أجده في ألعديد ّممن يدعي ألدين

خالقك
 
 .وفقكم هللا لكل خير ودمتم بحفظ ألرحمن أيها ألمترفع عنهم با

Ahmed Alhasan ن يؤدبني أوأسأل هللا ، يأشكر لك حسن ظنِك ب :احمد الحسن

 .جاه هل الرياء أو طالب دنيا أوأيجعلني من  خالق والاأل بمكارم 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/mohmmdalhilaly?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mohmmdalhilaly?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/rasha.kamel.583?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rasha.kamel.583?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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لكم ألدعاء :عبدألرضا ألسماوي
 
سا
 
أنا في ضيق  ألسالم عليكم ورحمة أللة وبركاته أ

 .جدأ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .مرك ويبعد عنك كل سوء هو وليي وهو يتولى الصالحينأن ييسر أأسأل هللا 

 :2017 يوليو 4تعليق/ 

بلمناسبة أنا ملتقي مع أحد أتباع مايسمى بلمهدي وكان كل كالمه  :ناجي ألمياحي
تهجم ع ألمرجعية ويقول أتباع مرجعية باطل اليوجد مرجع هذه حقيقة معي 

 .حصلت

Ahmed Alhasan عرف الحقيقة اطلع و اإقرأ و ، حياك هللا حبيبي: احمد الحسن

 :تعتمد على آخر يقرر لك آخرتك ال ،بنفسك

 :كتاب وهم االلحاد -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :كتاب عقائد اإلسالم -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :بحث حول آية إكمال الدين وداللتها -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017 يوليو 4 تعليق/

موالي أليماني أنت تقول أنا وصي أإلمام ألمهدي وتستند لحديث  :مرتضى محمد
 رزية ألخميس 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009349529992&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009349529992&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004905372713&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004905372713&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATNKqdWyV18FrPlrllUtuNxSO7dXlfBP9wezEGkJTdZc2TM2jQaqU6zH7P9EWy5VPwblHevS8_CAmtHR03l-WebcLUDpXLkoH5F7KsdPK4SZIGDBoAgzwvkX6Z4qQ4Dau2cIk1z3M2-8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATM5hfRm2XQ2l1bVMuYqvFQaU83nSj0vn-Lu07nKMIy09aM_2bd6beV0S7hM-095sTSGrIp7UEXPY2IbWlRAeBiOo0rwUSS6qxEGN_ulK__4s0Ps6SNqo8Rk528DLQ0P4ebSOyZmq_M9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ab7WuR91-w&h=ATOFz5opIsGfMTZt30772hpYhBuIwnJecfwv1IDOCY54S--4HL18vAIDeFf_9_CvD0GsPr4Y_GsJFMGjp1TLnE3M8XV-tyZKEdQ11qM21zh5zoyanhK8yhT63QM2qdJPc8F0Fy8aVHqX
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005739720649&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005739720649&fref=ufi&rc=p
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وصى ألنبي بذلك
 
 ألتي أ

خرى أبن أإلمام ألمهدى 
 
 ومرة أ

 ومرة سكرتير أإلمام ألمهدي 
نصارك 

 
ن توضح إلى أ

 
 يجيب أ

 بشكل وأضح 
بن أ

 
 لمهدي أذأ كنت أ

ن تكون معروفه خو مو مختفيه 
 
الم البد أ

 
م وهذه أ

 
ن تكون لك أ

 
 البد أ

 هاي مغالطة كبيرة 
مر ألثاني 

 
 أال

تستند على ألوصية من ك تب ألعلماء من ضمنهم ألشهيد ألصدر وأنت حسب 
خبار ألموثوقة حاضر كم درس عند ألشهيد بالتسعينات 

 
 أال

 طيب 
ذكر ألحديث بش

 
دقلماذأ هذأ ألحديث لم أ

 
 كل دقيق لكن هو معروف عن ألصا

ن أليماني ألخرساني وألسفياني يخرجون في عام وأحد وفي شهر وأحد وفي يوم 
 
أ

 وأحد 
ين ألخرساني وألسفياني

 
 .أ

Ahmed Alhasan ف الحقيقة عر اطلع و اقرأ و ، احياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 :تعتمد على آخر يقرر لك آخرتك ال ،بنفسك

 :كتاب وهم االلحاد -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :كتاب عقائد اإلسالم -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :بحث حول آية إكمال الدين وداللتها -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATNKqdWyV18FrPlrllUtuNxSO7dXlfBP9wezEGkJTdZc2TM2jQaqU6zH7P9EWy5VPwblHevS8_CAmtHR03l-WebcLUDpXLkoH5F7KsdPK4SZIGDBoAgzwvkX6Z4qQ4Dau2cIk1z3M2-8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATM5hfRm2XQ2l1bVMuYqvFQaU83nSj0vn-Lu07nKMIy09aM_2bd6beV0S7hM-095sTSGrIp7UEXPY2IbWlRAeBiOo0rwUSS6qxEGN_ulK__4s0Ps6SNqo8Rk528DLQ0P4ebSOyZmq_M9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ab7WuR91-w&h=ATOFz5opIsGfMTZt30772hpYhBuIwnJecfwv1IDOCY54S--4HL18vAIDeFf_9_CvD0GsPr4Y_GsJFMGjp1TLnE3M8XV-tyZKEdQ11qM21zh5zoyanhK8yhT63QM2qdJPc8F0Fy8aVHqX
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عود ليش تنزل بيان على  .عندي سوأل وأرجو ألرد عليه :حيدر ألبصرأوي ألملكي
ألفيس زين مو أالحسن تنزل ألبيان في ورق وعليه ختم منك وثاني شي أذأ أنت أبن 
أالمام ألمهدي عجل هللا فرجه ألشريف ما سالت شوكت يخلص ألعرأق من دأعش 

 .أرجو ألرد أرجو ألرد

Ahmed Alhasan و أش متى ما قرر الشعب العراقي ذلك يخلص من داع :احمد الحسن

ن تصل لحل منطقي وصحيح وليس الدوران في نفس أتقرر ، كبيرة منه تقرر ذلك نسبة

 ﴿ لى اليومإو  2003رغة التي يدورون فيها منذ الحلقة املف
ْ
ُروا ِ

ي 
َ
ى ُيغ ْوم  َحتَّ

َ
ُر َما ِبق ِ

ي 
َ
 ُيغ

َ
َه ال

 
ِإنَّ الل

ن ُدوِنِه ِمن َوال  َم  ِ
ُهم م 

َ
ُه َوَما ل

َ
 َمَردَّ ل

َ
ال

َ
 ف

 
ْوم  ُسوءا

َ
ُه ِبق

 
َراَد الل

َ
ا أ

َ
ِسِهْم َوِإذ

ُ
ف

ْ
ن
َ
 .[11]الرعد:  ﴾ا ِبأ

 :2017  يوليو 4تعليق/ 

 نا رويتك ومتئ ظهور ألناس ألعلنهل يمكن :حسين ألمحمدأوي

Ahmed Alhasan مور وأتمكن إن شاء هللا ييسر هللا األ ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .لتقي الناسأد بصورة علنية كالسابق في بيتي و من التواج

 : 2017 يوليو 4 تعليق/

 .موالي منو يدعمكم وتسوي أعالنات مموله :أحمد كريم

Ahmed Alhasan ا ذإعلم لي بها  االعالنات املمولة ال. حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

صفحة ومراقبتها هم من يقومون دارة الإفبعض املؤمنين الذين يقومون ب ،موجودة كانت

 . عالنات املمولةباإل 
 
 .وهناك دعم مالي يقدمه املؤمنون بهذه الدعوة جزاهم هللا خيرا

 :2017  يوليو 4 تعليق/

Aqeel Jasim Mohammed:  سؤأل أنت هو أحمد ألحسن ألذي يجيب ألناس أم
 ؟ هناك شخص أخر يجيب ألناس في ألفيس بوك مدير ألموقع

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001637836231&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001637836231&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016169201334&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016169201334&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/ahmedkaraam?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahmedkaraam?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/dr.aqeeljssm?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dr.aqeeljssm?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan  حمد الحسن أجيب بهذه الصفحة فهي صفحتي أنا أ :احمد الحسن

تعتمد على آخر  ويمكنك القراءة واالطالع بنفسك. ال، حياك هللا حبيبي. ميةالرس الشخصية

 . يقرر لك آخرتك

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال يةآ حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017  يوليو 4 تعليق/

 .روح صوبهم… مو أتريد أتغير : غسان ألشحماني عالء ألحساني

Ahmed Alhasan عرف الحقيقة اطلع و اقرأ و . احياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .تعتمد على آخر يقرر لك آخرتك ال، بنفسك

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/alla.kadhim?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/alla.kadhim?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006840129337&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006840129337&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

  :2017  يوليو 4 تعليق/

Omniyat Shaiq:  سؤأل موجه الحمد ألحسن: هل أالمام ألمهدي جدك أم
 ؟؟أبيك

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن . 

 .مكنك االطالع على النسب والتفاصيل في املوقع الرسميوي، يجد  

 أ
 
  :تعتمد على آخر يقرر لك آخرتك ال ،عرف الحقيقة بنفسكاطلع و اقرأ و ا :يضا

 :االلحاد وهم كتاب -

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017  يوليو 4  تعليق/

 محمد فتاح :ثائر ألجبوري 

Ahmed Alhasan عرف الحقيقة اطلع و اقرأ و . احياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 :تعتمد على آخر يقرر لك آخرتك ال، بنفسك

 :لحاداال وهم كتاب -

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013331738254&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013331738254&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006516662123&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006516662123&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/muhamad.alsaaher?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/muhamad.alsaaher?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :اإلسالم عقائد كتاب -

http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 204-3 aqaed-islam.pdf 

 :وداللتها الدين إكمال آية حول  بحث -

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017 يوليو 5 تعليق/

 موالي أحمد تك فه بحق جدك ألحسين رد على سؤألي :محمد ألقالف
تيني رد أرجوك أن 

 
ألسالم عليكم موالي أحمد رفعت سؤأل للمك تب ألمبارك ولم يا

لتي غيرك ياوجه هللا. عندي ترد على رسالتي فقد تاهت بنا ألطرق وال أجد أحد لمعظ
أختي كانت على قوة عالية من ألتقوى وألزهد وتمارس حياتها بكل طمئنينا وقد 

ت  3وصلت لها دعوتكم ألمباركة قبل 
 
منت بها بعد أن رأ

آ
سنوأت تقريبا وهلل ألحمد أ

رؤيا بان شخص صاعد فوق سطح ألكعبة ويقول ياناس ظهر ألمهدي فبايعوه وكانت 
وكانت ترى رؤيا بعد رؤيا وتنطبق على أرض ألوأقع وكانت مكشوفة ترى ألزهرأء ع 

ألغطاء ولكن قبل سنة تقريبا أنتكست حالتها وأصبحت تسمع أغاني وتقول 
ألخميني حللها وأصبحت تمشي وتضحك لوحدها دون سبب وهي دأئما في حالة 

 وجاءتها أيام تركت ألصالة ومنذ سن
 
 بالضحك أمام ألمال

 
ة تبدأ

 
ة ألى سرحان وفجا

 
 
أالن نحثها على ألذهاب لدك تور نفسي ولكنها ترفض وندعوها الن تذهب لسيد ليقرأ
عليها لربما مسها ألشيطان أو سحر أعوذ باهلل ولكنها ترفض وهي كبيرة بالعمر ربما 

من عمرها وقد ضاقت بنا حالتها فهي يوم بعد يوم تزدأد سوءأ  45تجاوزت أل 
تها وهم كبار بالسن فهي على وشك ألطالق بعد ووألدها ووألدتها مستاؤن من حال

أن طردت زوجها وأغلب أالوقات تجلس لوحدها فما ألحل موالي أرجوك رد علي 
ياطبيب من الطبيب له موالي أحمد ال طبيب عندي غيرك يصف لي ألدوأء 

 ألمناسب
 .بوألحر . ألكويت

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي: احمد الحسن. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012681078941&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012681078941&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 أف حالتها فهي ممسوسة بجن وتحتاج تص ما حسب
 
كثر أوقد كتبت في  ،ن تعالج نفسيا

رض بالقرآن والذكر وهو نفسه يجب من جواب سابق كيف يعالج الشخص املريض بهذا امل

 أ
 
 .للعالج والذكر ن يكون مستعدا

 .(1) تاب الجواب املنيرجوبة في كتجد بعض هذه األ 

 :2017 يوليو 6 تعليق/

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته حياكم هللا وبياكم  :هاشم ألبهادلي أليماني هاشم
بيب سيدنا وعظم هللا لكم أالجر برحيل أخو أخونه عماد ألسويعدي أالخ ح

ألسويعدي رحمة هللا ألذي وأفته ألمنيه بعد صرأع مع ألمرض أحسن هللا لكم ألعزأء 
 .سيدنا نسالكم ألدعاء له سيدنا وأنتم أهل ألدعاء

Ahmed Alhasan اك هللا حبيبيحي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن ،

على ما  ن يرزقهم الصبر هللا أل أوأس ،جر عماد السويعدي وعائلتهأجوركم و أعظم هللا 

 .صابهمأ

 :2017 يوليو 7 تعليق/

نصاره وال :فرقد ألموسوي
 
نا لست من أ

 
ؤمن به  ألسالم عليكم أ

 
ن أ

 
ريد أ

 
مؤمن به وال أ

 !!! ولكن
نها ليسة عدأئية ومن ضمن كالمه أنه يوصل 

 
ن كالمه يدل على نوأيا ألدعوة أ

آ
أال

صحاب ألدعوة لديهم 
 
ن أ

 
ن كل إشاعة با

 
رساله ألى ألمرأجع وإلى كافة ألشيعة أ

تسقيط وعدأء على للشيعة خاصه فيه باطله إنما وجودهم ودعوتهم مثل غيرهم 
نصار أالتزأم بهذأ ألكالم ألرأئع وقول ألر 

 
دعو أ

 
متي رحمه ومن هنا أ

 
سول ص أختالف أ

و يدعون ألوالء له حتى يتسنى لنا 
 
ن يتناظرو معه أ

 
دعو إلى سادتنا وعلمائها أ

 
وأ

ن هو تعبير عن فكر ودعوة هدى 
آ
معرفت طريق ألحق ونصرته ولذلك فإن كالمه أال
والد جل

 
نصار القتل وخطف ونشر ألفتن ألطائ فية بين أ

 
غلبية أ

 
ن أ

 
دتنا وقد لحضت أ

 هم من عامة ألفقرأء ليس لديهم حماياة وال مبالغ ألخمس وألزكاة

                                                           
 .353/ سؤال رقم  3السيد أحمد الحسن: ج –انظر مثالً: الجواب المنير عبر األثير  .1

https://www.facebook.com/hashemalbahadily?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashemalbahadily?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016979946189&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016979946189&fref=ufi&rc=p
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نه ليس فيه إال أثالج 
 
حمد ألحسن كالمك يدل على صدق نوأيا ألدعوة وأ

 
فيا حضرة أ

نصاره أالتزأم بكالمه 
 
دعو أ

 
قلوب ألمؤمنين ألشيعة على ألنهي ألقتال في ما بينهم وأ

 قلبا وإيمانا
هلهو

 
 .ألسالم ال

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن. 

فاق ألظهور ألمهدوي: فرقد ألموسوي
 
 أ

سكر معظم ألناس من 
 
هاهو ليل ألفتن ألعمياء ألمحشي قد إزدأد إسودأدأ وضالال وأ

ي؟ وعند هذأ 
 
يا من أ

 
دون شرأبا فباتو ال إمام هدى وال علم يرى فال يعرفون أ

ن عند ألضيق سيكون ألفرج 
 
أإلسودأد سيكون فرج قمر هللا وضيائه وعين حياته ال

ن مع عسر أإلمتح
 
 .ان سيعلن في مابعد عن ألنتائجال

Ahmed Alhasan عقائد "يمكنك االطالع على العقائد الحقة في كتاب  :احمد الحسن

 :ن شاء هللاإسؤال بعد االطالع سأكون بخدمتك  يألى ذهنك إوإذا تبادر  "سالماإل 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017 يوليو 7 تعليق/

Adel Hasan:  لقد ألتبست أالمور وضاعت ألحقائق في بحر لجي نصدق من نكذب
ي ألبسطاء من ألناس في كل يوم شئ جديد شخصية جديدة قائد من هللا هللا هللا ف

ل 
آ
مامًا أولهم أبا ألحسنين علي وأخرهم قائم أ

 
جديدمنذ ألصغر عرفنا أثنى عشر أ

محمد صلوأت هللا عليه وعليهم أجمعين التعقدوأ ألمفاهيم وال تجعلوأ أالخرين 
 .ه تغركينتقدوننا ويامك ثرهم وحدوأ صفوفكم ألسفينة أللي تك ثر مالليح

Ahmed Alhasan عقائد االسالم"اطلع على كتاب ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن" 

كون بخدمتك أي سؤال سألى ذهنك إ ذا تبادرإو  ،واعرف كيف نستدل على العقائد الحقة

 .ن شاء هللاإ

 :كتاب عقائد اإلسالم

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016979946189&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016979946189&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATPw_avulfSwxnKu8EKkU_93XyYXsYr3vLSFSQGAwIpx0xwCwD_Dh6vWlUD3r6KTX0lgd23cjMD4ZW4x5l4EMOLb3T_uzHyg72l07cLrdIpX-Xxt_nvhGYGWpipUbhOb7wIy5LjocGlM
https://www.facebook.com/adel.hasan.737?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/adel.hasan.737?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017 يوليو 7 تعليق/

ما موضوع ألوصية  :أبو علي ألعميدي
 
 أ

 فال تدل عليك 
 .عليكمممكن شرحها و شرح كيفية داللتها 

Ahmed Alhasan مر بالتفصيل في قد شرحت هذا األ . حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

ك سؤال بعد االطالع أكون فيمكنك االطالع عليه وإذا تبادر لذهن "عقائد االسالم"كتاب 

 ن شاء هللاإبخدمتك 

 :اإلسالم كتاب عقائد

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017 يوليو 7 تعليق/

ت بعض صفحات ك تابكم :أبو علي ألعميدي
 
  قرأ

 وهم أإللحاد 
 .تصورت وجدته ممل وعكس مما

Ahmed Alhasan يرد على  "لحادوهم اإل"كتاب ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

رضية ونظرية التطور وفي حدود الكون والفيزياء الكونية ي في حدود الحياة األ العلم اإللحاد

  ،نية وقليل من الصبرأج لقراءة متوبالتالي فهو يحتا والنظرية
 
 أيمكنك  وعموما

 
 يضا

مور كثيرة متعلقة بااللحاد ربما السماء ايسر لك أادة من هذا اللقاء وقد بينت فيه االستف

 :من القراءة كبداية

https://www.youtube.com/watch?v=nnIbwN1flIU 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATPEqCHzQN9S_A49XLYBTQrVuQDptucacMkZMJUlarDZzwMBFmb69JCwmCLM5TAXBmsM5WZO6O1UVxcVbwwaLFwu7CZnw_ePdMZiceYk_GAfWskGKOPpP8oMb8c7bG0vZOtyk22pmMps
https://www.facebook.com/ealameedy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ealameedy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATNI5wBNiXC2bt0xIpwh8DvoJx0lvrIUJey3-8MXVMiD0oRg7uROPiAG0tH2Tb1yjbfppdQ7H5fNTsw1JOkMBX2TJLe1E_H2iMVekBOJ7Tct3U6Lk2QEN7xODA74b31a47rlhZ9b3pyj
https://www.facebook.com/ealameedy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ealameedy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnnIbwN1flIU&h=ATP_9Xu0YcimIKkvvI5DXJgerFE5KQk7ipesZnJ1LajiZiMTZwPi2UkUwDdEelnJgiGezxZzE9h_-OsdjDSnfALYUFVcjxx_52LIBQsCKuE2tMAMWxQOnJBQ5h_jv4JuJaF7tlmsxxgL
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  :2017 يوليو 9 تعليق/

حياكم هللا سيدي ألحبيب  – ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :عبدهللا ألمحمدي
 وبياكم 

كما تعلم أن أبنائنا ألطلبة أالعزأء يمرون هذه أاليام بضروف صعبة  :سيدي ألكريم
تحانات ألوزأرية( مع أنعدأم وحرجة وهم يؤدون فصل أالختبارأت ألنهائية )أإلم

و ك ثرت ألقطوعات ألتي تحصل فيه سوأء كان في لحضة أالختبار 
 
ألتيار ألكهربائي أ

 .أو قبلها
ساسية كالتكيف 

 
ن وجدت ألكهرباء فالقاعات أالمتحانية معدومة من ألخدمات أال

 
وأ

 .وماشابه ذلك
بة لها وبعد ألمكان هل أرتفاع درجات ألحرأرة ألعالية وألرطوبة ألمصاح :ألسؤأل هو 

أالمتحاني ألمخصص للطلبة يؤثر على ألمعلومات ألمخزونة لدى ألطالب وفهمه 
وذأكرته وبالتالي يفقد كم وقيمة ألمعلومة ألمتحصلة لديه سابقا وبهذه ألمعوقات 

جتماعها مع ألقلق
 
 ؟ يحصل عنده نوع من ألمسح في ألذأكرة با
ن أن يحفظكم وأهل بيتك ألكرأم ويفتح شكرأ لكم سيدنا ألحبيب وأدعوأ هللا سبحا

 .لكم بابا من فضله ويمكنكم في أالرض
لكم ألدعاء وسالمي إلى ألعائلة ألكريمة سالم هللا عليك وعليهم أجمعين

 
 .نسا

Ahmed Alhasan أومع  :احمد الحسن 
 
يم مهمة ولكن يجب على أولياء لالدراسة والتع ن

  مور األ 
 
ن أاملجال الذي يحبه وليس بالضرورة ن ينتج ويبدع في أكل إنسان يمكن  معرفة أن

ن أوالحياة رحلة يجب  .يكون ضمن الجامعات أو الكليات التي يرغب كثير من الناس دخولها

 .شابه لحظ ومانضيع وقتنا في اللوم أو ندب ا يتاح لنا فيها وال نستغل ونعمل ضمن ما

 : 2017 يوليو 9 تعليق/

ل هللا تعالى أن يوفقنا على حسن أدأء رحلتنا معك ويثبتنا  :عبدهللا ألمحمدي
 
نسا

نائك ألمهديين عليها ياقائم أل محمد سالم هللا عليك وعلى أبائك ألطاهرين وأب
 (.ع)

Ahmed Alhasan لألسف –أو أمهات  باءآ –ولياء أمور أهناك  :احمد الحسن 

لوهم ما كم وبناتكم والئفاتقوا هللا في أبنا ،أبناءهم لعقوقهم يضطرون ِ
حم 

ُ
طاقة لهم به  ال ت

 .حالهم ووضعهم النفس ي والبدنييناسب  ال أو ما
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 ألى أالمام أحمد ألحسن ألسالم عليكم :محمد ألكربالئي
نبياء أال أنت يقال أنك متخرج من جا

 
معه أالئمه علمهم علم ألهام إلهي مثل أال

 ألبصره وجميع أساتذتك هم أعلم منك وهو شيء بديهي ممكن تفسير ذلك 
مر أالخر مره تقدم نفسك أنك ألمهدي ومره أبن ألمهدي ومره أليماني أرجاء 

 
وأال

 ألفيس بوك 
 
ين أنت أالن بما أنك تقرأ

 
إجابتنا أنت منو هل أنك إسماعيل كاطع وأ
 .ألتساؤالت حتى نتبعك ونؤمن بك ورمت يوتيوب أو تويتر ألرجاء أالجابه على هذه

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

نت أفكما ترى  ،سم كاطعايوجد في سلسلة نسبي  حمد إسماعيل صالح والأاسمي 

تى على مستوى بسيط وهو اسم الشخص الذي تكتب له فكيف بتفاصيل ضحية تضليل ح

ستدل على وستجد فيه كيف ن "عقائد االسالم"ن تقرأ وتطلع على كتاب أأنصحك !  أخرى 

ن شاء إلى ذهنك أي سؤال سأكون بخدمتك إذا تبادر إطالعك اعقيدتنا بالتفصيل وبعد 

 :هللا

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017 يوليو 9 تعليق/

 ؟ هل أنت أالمام ويجب طاعتك: م.صادق ألكالبي
ن
 
 ؟ أريد منك جوأب على سؤألي لكي أطما

ن مع ذكر
آ
ت؟ وماهو وضعي أالن هل جالس  كم أملك في حوزتي من ألمال أال

آ
ألفائ

 ؟ أم نائم أم وأقف
نت جاهل ومن يتبعك أيضا

 
 .أذأ لم تجب على هذه أالسئلة فا

Ahmed Alhasan عقائد "أطلع على الدليل في كتاب . حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 :ن شاء هللاإذهنك بعد االطالع سأكون بخدمتك  لىإي سؤال يتبادر وأ "سالماإل 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 
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Gian Tanu:  ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي أحمد ألحسن
مل 

 
شرفنحن أنصار أندونيسيا قد أرسلنا رسالة مهمة لكم ونا

 
وألممثلين في ألنجف أال

ننا في حاجة ماسة لمساعدتكممع فائق أحترأمنا وتقديرناألمرسل: 
 
أن تنظرون أليها ال
 .أنصار أدونيسيا

Ahmed Alhasan ن . إحياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن

 .يمكن فعله لخدمتكم وهللا ولي التوفيق شاء هللا أنظر في رسالتكم عندما تصلني وأرى ما

 :2017 يوليو 9 تعليق/

Ahmad Sobhi: ألسالم عليكم يا قائم أل محمد. 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 :2017  يوليو 9تعليق/ 

نك من أل محمد :محمد ألغرأبي
 
 ؟؟؟ ما ألذي يثبت با

Ahmed Alhasan الدليل في  طلع على، االدليل والواقع. حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 ":عقائد االسالم"كتاب 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 : 2017  يوليو 10 تعليق/

Ali Bajalan : 

Asalam Aleikom wa rahmatullahi wa barakathu 
My dear leader and master, I write this message in English, I hope 
you will not find my message disrespectful, may Allah bless you with 
good. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004340746051&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004340746051&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019216065328&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019216065328&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/mohamedmz89?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mohamedmz89?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATMeYs4zX0dy0h_WzcYiRXvd_zBrmi50QRA8pTF-MkcYdd3lEY6S2iaVXzKXy6Cts9Dy9eQwJTBeaOkBLc3XhSOzp-tZ-WfTNMjWO_1o6VPr3SW1YA14m-3NDbmecIKiCRoFE1qtPFrN
https://www.facebook.com/dumdum1123?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dumdum1123?fref=ufi&rc=p


 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   488

I've had a question and it sometimes leaves me speechless and If 
confronted by opposers of Islam, I do not know what to reply, we 
can see today that slavery is practiced by the followers of the 
ideology of Wahabism and Salafism and they are promoting this 
which eventually lead to raping of innocent children (girls) and even 
mature women.  
When people confront us they question us regarding this verse in 
Quran saying, ''And [also prohibited to you are all] married women 
except those your right hands possess. [This is] the decree of Allah 
upon you.'' Quran 4:24.  
While we explain that we do not promote slavery or rapings, they 
use this verse against us and we say to them this does still not show 
any kind of support or promotion of slavery/rapings. 
But they insist that it does, and if disagreements happen, they ask us 
what it is then, and that's what we are incapable of answering. 
My question is, what is the meaning of ''And [also prohibited to you 
are all] married women except those your right hands possess - 
except those your right hands possess''? 
I hope you will not find this question disturbing and I apologise for 
writing in English, if it is perferable to type next time in Arabic then 
God Willing, I will ask if the ansar can translate for me as I did not 
want to take their time. 
May Allah bless you with good,  
God-Willing Your follower / Ali Bajalan from Sweden. 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

فعندما نزل القرآن كانت العبودية  ،جتماعي حال يناسبهاومكان ووضع  لكل زمان

فعله القرآن فقط وضع بعض  ل العالم وعرضه وماولوازمها أمر اجتماعي منتشر على طو 

لة مع الزمن ولم يكن أى رفع بعض الظلم وإنهاء هذه املسلإاملحددات أو القوانين التي تؤدي 

 .تنتج كثر من هذا فالعمل باملمكن أفضل من مواجهة فاشلة الأمكان باإل 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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ن أفسيجدون على التاريخ الحديث فقط سالم عتقد لو أطلع منتقدوا القرآن واإل وأ

ولم يكن للعبيد أي  ،مريكا وفي كثير من دول العالم إال في زمن قريبأالعبودية لم تنتهي في 

ليفة التي التعاطف الذي تناله الحيونات األ ينالون في هذه الدول حتى حقوق بل كانوا ال

 وعلى تعتب على هللافهل تلوم و  ،خرى و غيرهم في الدول األ أمريكان البيض ها سادتهم األ يربي

عطاء بعض الحقوق للعبيد عندما جاء إنه قام بتنظيم و أسالم وعلى القرآن محمد وعلى اإل 

 .ه بحالؤ لغاإيمكن  مر معين ويعتبره بديهي والألف عام يمارس أملجتمع عاملي قبل أكثر من 

 أولكن عليك  ن هذا الجواب كاف  أومع 
 
 ن شخصأن تعرف أ يضا

 
و أدرس االنثروبولجي  ا

و شخص درس علم البايلوجي أالنفس أو شخص درس علم االجتماع  علمشخص درس 

لة العبودية وسبب أوالتطور بالخصوص كل هؤالء سيعجزون كل على حدة عن فهم مس

خذ بنظر االعتبار أاسات تلى بحوث ودر إمر عميق ويحتاج نساني، فاأل ظهورها في املجتمع اإل

 أنجده مجرد نقد من أشخاص  بينما لألسف ما ،كل هذه العلوم بعين االعتبار
 
 ال غلبهم مثال

 يعرفون شي
 
بودية واالستغالل الجنس ي كالهما يعرفون أن الع حياء التطوري والعن علم األ  ئا

ي نوع حيواني الفرصة ألي منهما فلن أوجد  ستراتيجيتان من استرتيجيات التطور ومتى ماا

معات النمل للعبودية مثال على ستغاللها، وفي ممارسة مجتعها بل ستضطره جيناته ال يضي  

 أيور في تربية صغاره وقتل صغارها ذلك وفي استغالل طائر الوقواق لبقية الط
 
مثال  يضا

 
 
لية و لألنثى ومحاولة تحميلها مسؤ  واضح، وفي استراتيجية استغالل الذكور الحيوانية عموما

 يضأخرى لنشر جيناتهم أنثى أصغار والهرب ملمارسة الجنس مع تربية ال
 
 .مثال واضح ا

مر وبالتالي فتنظيم القرآن لهذا األ  فالعبودية واالستغالل الجنس ي استراتيجيات تطورية

حكام الكفارات ألضحايا ومحاولة تحريرهم من خالل عطاء بعض الحقوق لإومحاولة 

ية بهذا الخصوص وغير صحيح اقتطاع جزء من منظومة القرآن القانون ،يحسب للقرآن

نما إفهذا غير صحيح و  ،ن القرآن يشرع العبودية واالستغالل الجنس يأوالقول انظر كيف 

 أفعله القرآن  كل ما
 
والتنظيم  رض،نساني على وجه األ لة تسالم عليها املجتمع اإلأم مسنه نظ

لى درجة نبذ إنساني وعي اإللى وصول الإسباب التي أدت هم األ أحد أالقرآني كما نعتقد هو 

 .س يالعبودية واالستغالل الجن
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حیاک هللا حبیبی قائم أل محمد . ألسالم علیکم ورحمه هللا وبرکاته :قیس أالنصاری 
عن ألطعام ألذی  سیدی أکو صیام ألروح هو ألذی یمتنع أالنسان. علیهم ألسالم

 )صیام ألروح( هل هذأ ألعمل _ لروح مثل أللحم وألسمک و.....من أ  یخرج 
 .؟؟؟ بیت محمدعلیهم ألسالم  مستحب أو سنه من أهل

أتمنی أن تتفضل علی بل أجابه جزأکم هللا خیر ألجزأء.حبیبی أعتذر من هللا و منکم 
 .علی ألتقصیر فی ساحتک

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 
 
وأول  ةكل عام أمتنع عن تناول الحيوانات ومنتجاتها طيلة شهر ذي القعد شخصيا

 
 
ول تسعة أيام من ذي الحجة أفي  -لهذا الصيام  -أضيف  تسعة أيام من ذي الحجة وأيضا

ه نسان ورقي  ليس بواجب إنما هو مفيد لروح اإل ولكن هذا أمر  ،املعروف الصيام العادي

 .وصحة بدنه

 :2017 يوليو 10 تعليق/

ل  :ألشيخ مرتضى ألشريفي
 
سا
 
هللا ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدنا ألحبيب أ

ن يمكنكم في ألقريب ألعاجل ويحفظكم وعيالكم من كل سوء ومكروه ويوفقنا 
 
أ

 للثبات على واليتكم وطاعتكم
و ألمدرس أن يساعد أويعلم بعض 

 
سيد ألعزيز هناك سؤأل وهو هل يجوز للمعلم أ

وجزء من أالجابه لبعض ألطلبه في أالمتحانات ألنهائية أوغيرها وهل له دخل في 
 
أ

و حرمة
 
خذها حلية أ

 
 ()ألرأتب أالجورألتي يا

هلل للعالمين معلما ومرشدأ وأبا رحيما
آ
 .وأدأمكم أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 .ابط املؤسسة التعليمية التي يعمل فيهان يفعل هذا وإنما يعمل ضمن ضو أ يجوز  ال 

 

https://www.facebook.com/kararalwahabeyea?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/kararalwahabeyea?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015961725324&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015961725324&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017  يوليو 10 تعليق/

كما أعلم أنك عربي وتجيد  Ahmed Alhasan ألسالم عليكم :أبو أمير ألمنصوري 
 .وم وأعلم بالقرأن من أهلهأللغة ألعربية بلباقة وكذأ تدعي أنك معص

وقد وصف هللا لسان ألعرب في قرأنه  وكما تعلم أن ألقرأن نزل بلسان ألعرب ...
 .. بلسان )مبين( وأنت تعلم مامعنى مبين وال أريد ألخوض به

 (لكن لفت أنتباهي جملتك في أالعالن أعاله وهي )ألى مرجعيات ألنجف
 (صح )ألى مرأجع ألنجفوأال فكيف جمعت مفرد ألمذكر بجمع مؤنث ..

ربما تكون هناك بعض ألمسائل في قوأعد أللغة ألعربية صعبة ألهضم وألفهم 
 فادح اليليقك بمقامك .. ...لكن جملتك أعاله مفهومه ووأضحه ...

 
وزرع  وهذأ خطا

.وألقرأن بليغ بلسان ألعرب يقع بهكذأ أشتباه  ألشك عندي كيف أمام موضح ألقرأن .
 .... ألعربيه ويجمع مفرد ألمذكر بجمع مؤنثبابسط أالبجديات 

 .وشكرأ ألرجو ألرد أو تعديل ألمنشور ..

Ahmed Alhasan نت كنت مشتبهأ :احمد الحسن 
 
ال  "مرجعيات"ن كلمة أوتتصور  ا

هي مشكلتك في أن  إذن فما ،ع مرجعيةن مرجعيات صحيحة وهي جمأصل لها فبينت لك أ

 ؟ يكون خطابي للجهة وهي تشمل الفرد وزيادة

 :2017  يوليو 10 تعليق/

لم أقل ال أصل لها بل أن کان خطابك موجه ألى مرجع وأحد  :أبو أمير ألمنصوري 
فعليك ألقول ألى  عليك ألقول ألى ألمرجع ألفالني وأن كان خطابك للكل ..

 ...مرأجع
 .. هذأ أوال ولم أنكر ال أصل ألى مرجعيات ..

 ثانيا أنك أقررت أعاله أن جمع مرجع مرأجع
 .ثالثا كيف أنك عالم بكل شي ولم تعلم بمصيدتي لك ووقعت فيها

Ahmed Alhasan نت فيهأعانك هللا على ما أ :احمد الحسن. 

 :2017 يوليو 10  تعليق/

 .. سؤأل أذأ ممكن درأغ :شوقي حبيب ألحاج

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011225116445&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011225116445&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011225116445&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011225116445&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/lcfjk?fref=ufi&rc=p


 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   492

وصياء وعلماء و أنت خ
 
نبياء وأ

 
ير دليل على ذلك !! لماذأ نحن أك ثر بلدأن ألعالم أ

 
آ
 وثقافيا

آ
قتصاديا

 
هذأ ألكم ألهائل من ألمقدسين لم يشفع لنا لنكون دولة متقدمة أ

 كباقي ألدول ألمستقرة وألتي ينعم موأطنوها بالخير وألسعادة
آ
منيا

 
 وأ
آ
جتماعيا

 
 !! وأ

ديان وألرسل وألعلماء لتغير ألوأقع ل
 
ليست أال

 
 !! فضلألأ

مثال
 
ليس من ألمنطقي بوجود أ

 
دلة مادية مقنعه لتغيير أ

 
ن تعطونا أ

 
كم كما تدعون أ

 !! فضلألحياتنا ألى أ
أال يك في غيبايات وخرأفات النعلم من ك تبها وكيف تم نقلها في بطون ألك تب لتصل 

لينا مشوهه وقاصرة
 
 !! أ

لماذأ تركزون رسائلكم في ألدول ألمتخلفة وألتي أرهقتها ألحروب وألعوز ..  سؤألي
جر أالقتصادي !! لماذ

 
أ التنشر دعوتكم في ألسويد أو فلندأ مثال فتكسب هناك أ

 !! سالم وتدعوهم ألى حرك تكم بعد ذلكألكبير من أن تدخل ألك فار ألى أ
 ؟؟ نحن شعب متعب ومنهك !! وال يمكن لك أن تستفاد منا

تي 
 
أي عاقل مرسل من قبل هللا سبحانه وتعالى ومسدد كحضرتكم كما تدعون ال يا

 !! ألى ألعرأق
 !! تحدأك أن تنشر مجرد نشر في دولة غير ألعرأقأ

مامكم
 
 ؟؟ وألساحة أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

 ألبعض املؤمنين والدكتورة ابتسام ابتسام وضعت لك روابط  الدكتورة
 
ليست من  يضا

تصور أستاذة جامعية من املغرب العربي وتحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة و أهي عراق فال

 ما وأ –و مجتمع منهك ألدعوة املهدوية تحتاج تخلف وجهل ن اأغالق مسألة هذا يكفي إل 

 .لتنتشر –شابه من مقوالت ارتجالية 

ء يحثون على نبياوالدين واأل  ،العمل املنظم للمجتمعما مسألة التطور املادي فهي رهن أ

ة الدين ئوهذا يكفي لتبر  ،عطاء الحقوق إى النزاهة وعلى تأدية الواجبات و العمل املنظم وعل

 .سالميةر الذي تعاني منه بعض البلدان اإل و التأخأالحق من التخلف 

ما تقديم حلول للوضع الراهن فقد بينت أمور في بعض اللقاءات ويمكنك االطالع على أ

 .الكتب وتعرف رأيي

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p


 493 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

 أكنك يم
 
و سؤال أستفسار الى ذهنك إوإذا تبادر  "لحادوهم اإل"االطالع على كتاب  يضا

 :ن شاء هللاإسأكون بخدمتك 

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :2017 يوليو 10 تعليق/

ألسالم عليك أيها ألوألد ألقائد .جزأك هللا عني خيرأ ببركة دعائك تم  :عالء ألطفيلي
أبالغي أليوم باعادتي ألى عملي فبعد معاناة دأمت لسنة وثمانية أشهر .أذ تم نقلي أنا 

جة عدم صالحيتنا للعمل من أقرأني ألى وزأرة ألعمل بح 108ومجموعة بلغت 
وألطامة ألكبرى عدم أستالمنا الي رأتب  أالمني وتحت عنوأن ألمصلحة ألعامة ..

وأسباب ألنقل ألحقيقية فيما يخصني هيا كوني من  .. شهري طول تلك ألمدة
مجالس  5ألمؤمنين بدعوة أالمام ألمهدي ع فقط ال غير أذ قبل نقلي شكلوأ بحقي 

ارسوأ بحقي شتى ألضغوط وألتهديدأت القناعي بالعدول عن تحقيقية بتهم كيدية وم
هذه ألدعوة ألمباركة وفي نهاية كل مجلس تعلن أللجنة ألمشكلة للتحقيق بطالن 
ألتهم ألموجهة ولكن يقولون مو بدينا ندري جذب بس شنسوي .ولم تستطع أي 
ر لجنة أدأنتي باي تقصير .ألى أن ختموها بقرأر ألنقل ألمجحف وبدون مبر 

قانوني.وألدي ألعزيز أرجوأ منك ألنصيحة أالن وبعد أن تم أرجاعي لعملي ألقديم 
وكل ألقيادأت في عملي تعرف باني يماني ولي ألفخر .ولن يدعوأ أمر عودتي يمر 
بسالم .وألدي أعتذر عن أالطالة أسئل من هللا أن يثبتنا على والية أوليائه محمد 

 .(ع)وأله أالئمة وألمهديين 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 أبعملك على  قم
 
 أتظلم  مع الناس وال حسن وجه وكن منصفا

 
ن شاء هللا هناك كثير إو  ،حدا

 .محالة لى زوال الإاملنصفين فهم  املنصفين، أما غير ممن يعملون معكم من 

 : 2017 يوليو 10 تعليق/

ُه  :"جعفر محسن ألبهادلي َم ۚ َوَكاَن أللَّ  َمن ُظل 
َّ
ال َقْول  إ 

ْ
َن أل وء  م  السُّ َجْهَر ب 

ْ
ُه أل بُّ أللَّ  ُيح 

َّ
ال

يًما يًعا َعل   [148ورة ألنساء: أية س] "َسم 
 سيدي أحمد ألحسن

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATMfkZZYHLE2OtSB9gkB1aGPeepUgC2HAeNoMAswdVoakle5XiUqTOA6upbR2KKXIftL1ukzT-nfob4l-Zw4rZv7_6OtI_UOt0frkysNpZHfZjkw6OdPhXclH3pzUk6HaFHzhwvBKfGZ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007041644246&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007041644246&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/aalnafqyn?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/aalnafqyn?fref=ufi&rc=p
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ني قد نهيت شخص عن ألسب وقد ذكر لي هذه أالية وقال السؤألي عن هذه أالية 
)أال من ظلم( مستثنی وأشكر توأضعك  أن ألمظلوم يجوز له أن يسب. سيدي هل

 .وأهتمامك بناء

Ahmed Alhasan الجهر بالسوء يعني الجهر بما يسوء . حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

ية لسب فكيف استدل هؤالء الجهلة بال دليل باملقام هنا على شموله ل وال ،املقابل ويزعج

ية على عدم شموله هنا للسب وقد بل هناك دليل من خارج ال  ،على جواز السب والشتم

 فراجع ما ،يقبل السب والشتم لهي والقرآني الن املنهج اإلأكيف يقبل الشك  بينت بما ال

 
 
  (1) كتبته سابقا

 
 .جزاك هللا خيرا

 :2017 يوليو 10 تعليق/

 ألسالم عليكم يا أهل بيت ألرحمة: نسمة ألعامري 
بشري أو ألحيوأني. هل هي عملية أخالقية أو سؤألي حول موضوع أالستنساخ أل

؟ هناك ألك ثير من ألمحاوالت وألدرأسات حول أالستنساخ ولكن ما هي  شرعية
 ؟ ألفائدة أصال

Ahmed Alhasan هللا حياكم، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن. 

عند  (2)نساني و اإلأفي مسألة االستنساخ الحيواني شكال إ نه ال أن بينت أسبق و 

 أو  ،ليه وعدم وجود مانع شرعي من املوانع التي بينتهاإوالحاجة  الضرورة
 
االستنساخ  عتقد أن

 أنقاذ حياة كثير من الناس و مهم وضروري إل 
 
 وال ،لشفاء العميان واملشلولين وغيرهم يضا

 أع يوجد مان
 
عضاء نتاج األ من الخاليا الجذعية إل جنة واالستفادة في مسألة استنساخ األ  يضا

 .و صاحبة الجنين املستنسخأالبشرية لصاحب 

 :2017  يوليو 10 تعليق/

 .. ديألسالم عليكم وأل :رؤيا ألموسوي

                                                           
 .2013/ 9/ 27راجع المنشور بتاريخ:  .1
 .1السيد أحمد الحسن: مسائل متفرقة ج –انظر: األجوبة الفقهية  .2

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100018616273335&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018616273335&fref=ufi&rc=p
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مؤمنا أرأد أن يتزوح من مؤمنة وقد أقتنع كل منهما باالخر ولكن أالستخارة كانت 
 .. سيئة فتركا أالمر

في ألحقيقة ألموقف جعلني أتسائل ك ثيرأ ودأئما ماُيقال ألخيرة عند ألحيرة فهل هنا 
 يعني لم تكن أالستخارة بشكل صحيح أو أنها صحيحة وُيستحسن 

 
هما على خطا

 ؟ حتى في هكذأ حاالتأالستخارة 

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

ما أ .و الصحيحأنسب رق والحيرة وعدم معرفة الطريق األعند اختالف الط الخيرة

مر فاأل  ،معنى للخيرة هنا مرأة أحبت الزواج من رجل فالاأو  مرأةاالزواج من  شخص أحبَّ 

 يعتمد على دراسة األ 
 
  مر وكونه مناسبا

 
 .همايلكل وصحيحا

 :2017  يوليو 10تعليق/ 

نا غير مؤ :أمير ألتميمي
 
نا ألسالم عليكم أ

 
من بدعوتكم ماهو ألدليل على دعوتك أ

 .باحث عن ألحقيقه

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن .

عد االطالع ي استفسار بأك لى ذهنإوإذا تبادر  "عقائد االسالم"دلة في كتاب طلع على األ ا

 :ن شاء هللاإأكتبه وسأكون بخدمتك 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017  يوليو 10 تعليق/

ن تقول أستشهاد  :لعرأقي ألحمزأويأ
 
جدر أ

 
نشكرك على ألتعزية موالنا ولكن من أال

 .وليس مقتل ألشاب علي ألسالمي صحيح أم الء سيد

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008393650330&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008393650330&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATMYJZUIppfx8hIUolHiUb9oQUQmEWME_zw--q8rG9-25XTqdBstaOTT2OqvZfQAVNsvFTVaLUwyCkSky_BGWqbLpTCyRcCHPdmR3myhl6nUjYNQRjq64GsWrEcMgxX2Hjg-4YhlcZcy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017139016273&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan ه نعم هو استشهد وهو يطالب بحق. حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

ن هناك أنها تعني أل "؛قتل"كتب كلمة أدت أن وحقوق الشعب العراقي املظلوم لكني تقص  

 
 
 .خرى أجوركم حبيبي مرة أوعظم هللا ، يجب أن يحاسب ويعاقب على فعلته املشينة قاتال

 :2017  يوليو 10 تعليق/

حمد حسين قمبر
 
 : سالم عليكم سيد أ

 تقبل هللا طاعتكم 
 أشلونك شخبارك 

رجو منك ألجوأب 
 
لة ضرورية أ

 
 سيد عندي مسا

ذأن وأقامة كل صالة 
 
طفال ألذي بلغوأ سن ألتكليف يجدون صعوبة جدأ عند أ

 
أال

 خاصة صالة ألفجر 
ذأن وأإلقامة مرأت وم

 
صبح ثقال عليهم ويعيدون أال

 
 رأت بحيث أ

و نفورهم 
 
لة تتكرر يوم إلى درجة يؤدي إلى بكاء ألصغار أ

 
 هذه ألمسا
 ما ألحل ؟

ذأن وأإلقامة ؟
 
 هل عليهم أال
لك ألدعاء

 
سا
 
 .أ

Ahmed Alhasan حبيبيحياك هللا ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 
 
 أو  ،مرصورة صحيحة ولديكم الوقت لهذا األ قامة بذان واإلاأل  موهمعل

 
يمكنكم أداء  يضا

  ،الصالة جماعة كعائلة
 
 .يمكنهم االكتفاء بأذان من أذن في نفس وقت ومكان الصالة وأيضا

 :2017  يوليو 12  تعليق/

 ألسالم عليكم سيدي وموالي ورحمة هللا وبركاته :حزن ألمياحي
 صبحكم هللا بالخير وألعافية سيدي 

ل هللا بحقك أن ترد علي ولو بحرف وأحد وتفرح قلبي 
 
فدوة أروحلك أندعيلي أسا

 .ياكريم يابن ألكرأم

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017310362504&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017310362504&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/saad.alansary.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/saad.alansary.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017 يوليو 12 تعليق/

ٍح 
ٌ
ل  ُسفا

ٌ
لمهدي أبن ألمهدي بلكت دزلي فلوس محتاج أذأ صدك أنت أبن أ :م  ٍحم  ّد ّ أ

 .دزلي أليس أنتم أولى بالمعروف ع ألمحتاجين

Ahmed Alhasan ون بخدمتك في املكتب تفضل لنك، حياك هللا حبيبي: احمد الحسن

زاهم هللا ن يكتب بعض املؤمنين عنوان املكتب في التعليقات جأرجو . أشرففي النجف األ 

 
 
 .خيرا

 :2017 يوليو 12 تعليق/

Abo Assad:  ألسالم عليكم ورحمة هللا 
سيدي لقد وردني سؤأل من أحد أالشخاص في ألعقيدة وهو يسئل يقول أين هللا ؟ 

 فما أالجابة ألدقيقة لهذأ ألسؤأل؟

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 .(1)" لحادوهم اإل"تجد جواب هذا السؤال في كتاب 

 :2017 يوليو 12 تعليق/

Leila Ansari: بتاه ورحمة هللا وبركاته
 
 ألسالم عليكم يا أ

 صبحكم هللا بالخير وألعافية
 ال قوة إال باهلل

نك حجة هللا و أبن حجته و تدعو إلى 
 
حبك حبا ك ثيرأ ال

 
نا أ

 
عوذ باهلل من أ

 
نا و أ

 
بي أ

 
يا أ

نت ألذي تدهو 
 
ب ألذي يختاره هللا لنا و أ

 
نت أال

 
إلى صاحبنا أإلمام ألمهدي حجته و أ

 عليه ألسالم
بنائكم 

 
ئمة ألطاهرين عليهم ألسالم و أ

 
بائكم أال

آ
جدد بيعتي معكم و مع أ

 
بي أ

 
يا أ

 ألموألي ألمهديين عليهم ألسالم
ن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 
شهد أ

 
 أ

ن محمدأ رسول هللا
 
شهد أ

 
 وأ

                                                           
 .560 – 558انظر: وهم اإللحاد: ص .1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008488800680&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008488800680&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/saad.zalzala?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/saad.zalzala?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/leila.ansari.37017?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/leila.ansari.37017?fref=ufi&rc=p
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ئمة من ولده حجج هللا
 
ن عليا وأال

 
شهد أ

 
 وأ

ن أح
 
شهد أ

 
 مدأ وألمهديين من ولده حجج هللاوأ

رضه، أإلمام 
 
بيكم صاحبي و حجة هللا في أ

 
بلغ سالمي و بيعتي و شهادتي إلى أ

 
بي أ

 
يا أ

 ألمهدي صلوأت هللا وسالمه عليه
بيك و أنصركما نصرأ عزيزأ و أفتح لكما فتحا يسيرأ و جعل لكما من 

 
مكن هللا لك و ال
 لدنه سلطانا نصيرأ

ل م
آ
فتح لقائم أ

 
 حمد بابا من فضلكأللهم أ

رضه و أنصره على ألقوم ألظالمين
 
 ومكن له خير ألتمكين في أ

بتاه ال تنسنا من دعائكم يا قرة عيني
 
 يا أ

ئمة و ألمهديين و سلم تسليما ك ثيرأ
 
ل محمد أال

آ
 .أللهم صل على محمد و أ

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2017  يوليو 12 تعليق/

 ألسالم عليكم سؤأل سيدنا :جعفر ألبصرأوي
 هللا سبحانه وتعالى شنو غايته من خلقنا

 .خلقنا يعني ليش

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 
 
ِجنَّ ﴿وهو أن هللا سبحانه خلقنا لنعرفه  هناك جواب قرآني مختصر جدا

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
َوَما خ

 لِ 
َّ

نَس ِإال ِ
ْ

لى هللا إفالغرض من العبادة التقرب  ،أي ليعرفون [ 56]الذاريات:  ﴾َيْعُبُدوِن َواإل

وهم "لكني فصلت مسألة الخلق في كتاب . ليه سبحانه يعني املعرفة وزيادة املعرفةإوالتقرب 

  .نسخ املواضيع في هذه الصفحة إن شاء هللاأوس "لحاداإل

 :2017  يوليو 12 تعليق/

 حسب دعائك إنك ال تعترف بمرجعية  :سيد حيدر شاكر ألموسوي
 في زمن أإلمام 

 وفي روأيات أن يبطل ألتقليد عند ظهور أمام 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988765861&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988765861&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008052123724&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008052123724&fref=ufi&rc=p
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 أذأ أنت أليوم أسيادك يدعونك على أن تضع يدك بايديهم 
 كلكم عمالء والكن كلمن ودوره

Ahmed Alhasan ن موجه للمرجعيات وطلبة البيا. حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 أوغيرهم  (1)يرانية ن محافظ النجف وقناة الكوثر اإل الحوزة أل 
 
اتهمونا بأنا قدنا املظاهرة  يضا

نعتدي عليهم  ننا الأفبينا لهم  ،شابه من اتهامات باطلة وما هدمها وقتلهم و ألحرق بيوتهم 

 .ن االتهام غير صحيحأعلى ممتلكاتهم و 

وبالنسبة لي معكم ومؤيد ملطالبكم املحقة  ،ن يوفقكم ويبعد عنكم كل سوءأأسأل هللا 

ن أد علي السالمي قد قتل وهذا يعني ن الشهيأعليكم ظالم وقد بينت في البيان  ومن اعتدى

 هن
 
 مجرم اك قاتال

 
  .ن يحاسب ويعاقبأيجب  ا

 :2017  يوليو 12 تعليق/

Mahdi Irani: ألسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته یا أهل بیت ألنبوة 
رجوأ منکم ألرد

 
 لدي بعض أالسئلة وأ

مر مخصوص لإلمام ألمعصومهل "مباه  -1
 
فعلها  لة" أ

 
ن أ

 
؟ هل یجوز للمومنين أ

نهم )ألمخالفین( يطلبون 
 
عندما يطلب من قبل ألمخالفین ألدعوة ألمبارکة ؟ ال

ن هذأ )مباهلة بین 
 
نهم على ألحق. ال

 
ألمباهلة ك ثيرأ و إذأ لم نفعل ذلك، فيظنون أ

حيانا في بلدي
 
 .غیر ألمعصومین( يحدث أ

ذأ حدث ألمب -2
 
و هل لديهم ألوقت للتوبةأ

 
 ؟ اهلة، هل يموتون ألمخالفین فورأ أ

عتذر منکم لعدم ألدقة
 
عرف ألعربية ك ثيرأ سیدي، أ

 
 .ال أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن. 

ن يكون طرفا أى الكاذب املفتري وبالتالي البد نزال اللعنة علتكون بين طرفين إل  باهلةامل

ذب من الطرفين أما العقاب فينزل على املفتري الكا .املباهلة يعرفان عقيدة كل منهما بوضوح

                                                           
 متاح على:  .1

http://cutt.us/ooW78 
http://www.alkawthartv.com/news/81208 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012640668360&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012640668360&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
http://cutt.us/ooW78
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 يوربما ينزل على كل
 
 أوليس بالضرورة  .هما إن كان كالهما كاذبا

 
أو في نفس  ن يكون العقاب آنيا

 .حظة املباهلةل

 : 2017 يوليو 12 تعليق/

Ali Hussain :Ali Naail  مصطفى ألجبوري 

Ahmed Alhasan وهم "يمكنك االطالع على كتاب . حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 ":سالمعقائد اإل "وكتاب  "لحاداإل

 :لحادكتاب وهم اإل

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :كتاب عقائد اإلسالم

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

  :2017 تعليق/

نصاري 
 
 حياك هللا .ألسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته :عدنان ألتلعفري أال

ل محمد عليهم ألسالم. سيدي وموالي بفضل هللا 
آ
ئم أ

آ
حبيبي ونور عيني وسيدي قا

طهار وفقهم هللا نجحت تعالى وبفضل رعايتك ودعاءك لنا وبفضل دعاء أخوت
 
ي أال

وألحمد هللا وألشكر هللا تعالى وبدرجة أمتياز وتخرجت من ألمرحلة ألرأبعة وأنهيت 
ن 
 
درأستي في ألجامعة سيدي أتوسل إليك بحق جدك أالمام ألصادق عليه ألسالم أ

مال ردك لي وأطلب منك ألدعاء 
آ
ترد علي وال تردني من خائبا من بابك وقد طرقتها أ

مس ألحاجة إليها ياموالي ياموالي
 
 .فال تنساني من دعاءك فإني با

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

ن تحرر تلعفر أأسأل هللا و ، خرتك ودنياكآيوفقكم ويسدد خطاكم ملا فيه خير ن أأسأل هللا 

 .هلها ساملين غانمين بفضل هللا ورحمتهأويعود 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006675515280&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006675515280&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ali.naail.33?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007752723275&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007752723275&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATMwYoTTMgO3aaRwNTpBQXDShnnJ0o0umaevGCciaT5HHDMZ-KJqrpJlT7iR73NdiZCRu4Vyq79zrI2-E4mXP2KHk_w8slJVlHbV1keCMcWAekVUdcXHJrtQw4NSXcmXr90YO9a9IuXL
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATNldL74-6r1qUq8rPGSx_Lc3ZtVkCandeJPLMuZtOCKFjvFteDki9nxKlfjzn0nMj4UTAVtQgy9eL_iPvk7o-21AzfXl-lbVS9QElhkVrLilSsvq0LkTfr0G54xWcSOM_f56nUuuG92
https://www.facebook.com/adnan.altalafari.alansari10313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/adnan.altalafari.alansari10313?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p


 501 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريد الصفحة / السيد أمحد احلسن 

  :2017 تعليق/

Abbas Almosawi زين ألعابدين علي  

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن: 

 :كتاب وهم االلحاد

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :كتاب عقائد اإلسالم

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017 تعليق/

أسال هللا أن تكونون بخير  وبركاته ..ألسالم عليكم ورحمة هللا  :رؤيا ألموسوي
 .. وعافية

 بقتل شاب الن شعره طويل وخطف
 
 ُيقلقني عرأق مابعد دأعش خصوصا وأنه أبتدأ

 ... وو 
لة فتاكه 

آ
أخشى سيطرة ألمليشيات بشكل تام على ألعرأق وُتحصد أروأح أالبرياء با

 .بل أخطر من عصابات دأعش أالجرأمية

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن .

 .زاب يشعر بها غالبية الشعب العراقيحالتابعة لأل خطورة انفالت الجهات املسلحة 

** ** ** 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002384530923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002384530923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004693485090&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004693485090&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATN3kaDEeW9B736NX10niUq6Z9q2J77NNKVCLApwvJlk3D90EGpykT1v_dbh_0w0-qTR-utHv__6Qkpp879PK-6UaRWEymRGbWdN6CgLvHhaGzdG1KjuUQ44-g_KJULNoqREbI8oCbo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2F204-3aqaed-islam.pdf&h=ATOlHFprqDmHNfVpPLfeGICiquoA_h0Zdw31bbrpng_XsRJncPRJi5gZvoSrOayDqisM2rSwmdHDAdS8Gz4jLrVnOIaDoAsW2dhKlzIt90CSSk2n_9ZAvQQLyJQLLxtbjh_mg3EH_xw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018616273335&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018616273335&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan  2017  يوليو 12 / احمد الحسن:  

 ؟ خلقنا هللا وأين نحن ملاذا

 :ش يء قة في الكون وكون من المجموع الطا

فيما تقدم عندما بحثنا في الطاقة املظلمة تبين كيف تمكن الفيزيائيون من البرهنة 

 فعلى هذا 
 
 شكل الكون مسطح، وإذا كان الكون مسطحا

 
وبدرجة ال بأس بها من الثقة أن

 مجموع الطاقة في كون م
 
سطح األساس يطرح بعض الفيزيائيين مثل د. لورانس كراوس أن

 للجاذبية طاقة سالبة تواجه طاقة املادة املوجبة والكون املسطح 
 
 والسبب: إن

 
تساوي صفرا

 الطاقة املوجبة هي بالضبط تساوي الطاقة 
 
طاقته املوجبة تكفي فقط للفالت أي إن

 
 
، وكون طاقته الكلية تساوي صفرا

 
السالبة، وهكذا تكون الطاقة الكلية للكون تساوي صفرا

أتي من ال ش يء بحسب لورانس كرواس والذين يلتزمون هذا الرأي، حيث لم يمكن أن ي

تدخل للكون طاقة من خارجه وبالتالي فطاقة الكون ومادته إنما هي نتاج داخلي فقط 

 .والتفاوتات الكمومية في الفراغ تضمن ذلك بحسب مبدأ الاليقين وميكانيك الكم

ون من ال ش يء، فال يوجد تدخل في وهكذا تكون التفاوتات الكمومية قد أوجدت الك

الكون من خارجه؛ ألنه ليس بحاجة لهذا التدخل، فالكون بدأ نفسه بنفسه بواسطة 

التفاوتات الكمومية للفراغ التي ال يخلو منها الفراغ بحسب ميكانيك الكم، وهكذا فال داعي 

ذي تحدث لفرض وجود إله ابتدأ الكون من خارجه، وهذا كله بغض النظر عن الفضاء ال

 في الصغر وقد 
 
فيه التفاوتات الكمية للفراغ حيث إنه نفسه يحتاج لتفسير مهما كان متناهيا

 
 
 .ناقشنا هذا األمر سابقا

إذن، فما لدينا هنا هو فضاء وتفاوتات كمومية تظهر فيه بحسب قوانين ميكانيك الكم 

 مبدأ الاليقين يقول إنه  أو بالخصوص مبدأ الريبة أو الاليقين، وهنا البد من االنتباه إلى
 
أن

البد أن تكون هناك تفاوتات كمومية في الفضاء ولكنه ال يعلل وجودها، فعلة وسبب ظهور 

هذه التفاوتات تبقى مجهولة وميكانيك الكم هنا يتنازل عن التعليل بإلغاء مبدأ السببية 

فالسببية مبدأ املضطرد في كل األحداث داخل الكون على مستوى أكبر من املستوى الكمي، 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARRjQ1Yj-Fb3xHGv4uByz67YHSfkELnmJ2saQ1_v3tgMTwvSeLXNl_r1W6L1BRUMXog&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1359425940771732
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 وهي –؟! ملاذا ال تكون قدراتنا  لم يتخلف في حادثة كونية واحدة فكيف يفرض تخلفه هنا

 غير مطلقة
 
 ؟ تؤهلنا إليجاد السبب ال – قطعا

، ونحن ببساطة يمكننا 
 
 من الحل وليس حال

 
 إلغاء السببية يمثل هروبا

 
أعتقد أن

رى يمكن أن يؤثر بعضها ببعض، وبهذا املحاججة بما طرحه هيو افرت وهو وجود أكوان أخ

 .تكون التفاوتات الكمومية عبارة عن آثار من كون مجاور لكوننا أو عابرة لألكوان

، فهذا 
 
 أو مجموع القوى فيه تساوي صفرا

 
أما كون الطاقة الكلية للكون تساوي صفرا

ون من الخارج ال يعني بحال نفي وجود اإلله، هم يريدون القول: إنه ال يوجد ش يء دخل للك

فلماذا نحتاج فرض وجود اإلله، ولكن من قال: إنه يجب أن يدخل ش يء من الخارج للكون 

لنتمكن من فرض وجود إله أو لنحتاج فرض وجود إله، هذا األمر قيد االثبات والدليل وقد 

 .بينت األدلة العلمية على ذلك ومنها ضبط الثابت الكوني

 أقول: إنه ال 
 
 أن يدخل ش يء من خارج األكوان إليها  وبالنسبة لي شخصيا

 
يجوز أصال

؛ ألن الوجود املخلوق ككل يجب أن ال 
 
ويجب أن تكون مجموع القوى فيها يساوي صفرا

 لكانت له مقابلة 
 
 آخر غير العدم نفسه، فلو كان الوجود املخلوق ككل ليس عدما

 
يكون شيئا

ممتنع على الحل وهو: أين هو  مع الذات اإللهية ولوقعنا في أكبر إشكال فلسفي كالمي

؟ أو يمكن أن  ؟ أو هل أن الخلق خلقوا في الذات أو خارج الذات الوجود املخلوق من اإلله

 بهذه الصيغة
 
 اإلله داخل في الخلق أو أنه خارج عنهم: نضع السؤال أيضا

 
 ؟ هل أن

ن: إما فلو لم يكن الوجود املخلوق ككل مجرد عدم لكان أي جواب يلزم منه أحد أمري

 الوجود املخلوق قديم، وهذا يعني إما نقض ألوهيته املطلقة أو نفي 
 
 اإلله حادث، أو أن

 
أن

 .وحدانيته سبحانه وتعالى

 الخلق ليسوا في الذات وال 
 
 هللا ال داخل في األشياء وال خارج عنها أو أن

 
 القول: إن

 
ومع أن

، بل هو فقط إنكار لكال ال
 
جوابين املتقدمين، ولكنه أفضل في كل خارج الذات ال يعتبر جوابا

 .حال من الجوابين املتقدمين وما يلزم منهما من نقض ألوهيته ووحدانيته سبحانه وتعالى

 وجود الخلق هو مجرد وجود اعتباري في مقابل وجود هللا الحقيقي وحالنا 
 
الحقيقة، إن

ي مقابله سبحانه وتعالى كحال التفاوتات الكمية في الفضاء والتي تعج بها أجسامنا، فنحن ف

 
 
 لم نخرج من العدم، إنما نحن في العدم ونحمل عدمنا معنا، فحقا

 
مجرد أعدام؛ ألننا أصال
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ال يوجد سواه سبحانه ربما يصعب على بعض املتدينين فهم هذه العبارات والتي عرضت 

يصعب فهمها برهانها العلمي قبل أن أطلقها، ولكن هناك كثير من الحقائق العلمية املبرهنة 

 وهو 
 
 واحدا

 
كميكانيك الكم والنسبية العامة، فهل من السهل فهم واستيعاب أن الكترونا

جسيم مادي يدخل من شقين في صفحة واحدة في نفس الوقت، أم هل من السهل فهم أن 

الزمان بعد كوني رابع كأبعاد املكان الثالثة وأن كتلة األرض تؤثر في الزمان وتحنيه في نسيج 

 .مكانالز 

 ؟! أين نحن

هذا السؤال الذي أجبته في املوضوع السابق يعتبر من أهم األسئلة العقائدية امللحة 

على اإلنسان إن لم نقل إنه أول وأهم سؤال عقائدي يمر على اإلنسان باعتبار أنه واقع في 

أو أول طريق البحث عن الحقيقة، فكل إنسان يسأل هذا السؤال ويردده في فكره: أين نحن، 

؟ أين خلقنا هللا؛ هل خلقنا في ذاته أم خارج ذاته، وإذا كان خارج ذاته فأين  أين نحن من هللا

 هذا الخارج قديم أزلي هذا الخارج
 
 ؟ ؟ هل هو خلق هذا الخارج ثم خلقنا فيه، أم أن

؛ ألن معناه تعدد القدماء أو الالهوت املطلق، 
 
 أزليا

 
واضح أنه ال يمكن أن يكون قديما

؟! هل خلقه في خارج آخر أقدم منه؟! هكذا  إذا كان قد خلق هذا الخارج فأين خلقه ولكن

! وإذا كان الخارج الذي خلقنا فيه قديم أزلي  سيتسلسل األمر حتى ينتهي إلى خارج قديم أزلي

أو ينتهي إلى قديم أزلي فقد تعدد القدماء! وتعدد الالهوت املطلق! وهذا بال شك باطل 

ون يقولون بهذا القول أي أن الخلق خارج الذات ويعتقدون بهذه العقيدة وشرك، والوهابي

 .الفاسدة، وهذا االعتقاد أسوأ بكثير من قول املسيحيين باألقانيم الثالثة

 للحوادث، وبهذا 
 
أما القول إننا خلقنا في ذاته فهو يعني حدوث ذاته؛ ألنها أصبحت محال

 .نقض قدمه ونقض الهوته املطلق

الخارج القديم األزلي أو الجواب الذي يرجع لخارج قديم أزلي لو افترضناه فهو والجواب ب

 للحوادث إذا كان الخلق فيه، وهذا 
 
إضافة إلى كونه يعني تعدد القدماء، فهو سيكون محال

يعني إنه حادث له بداية وقديم أزلي في نفس الوقت، وهذا األمر محال فال يمكن أن يكون 

 
 
 وقديما

 
 .الش يء حادثا
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 القول بوجود خارج عن الذات بائن عنها ينقض الهوته املطلق سبحانه؛ ألنه 
 
إضافة إن

 له سبحانه وتعالى؛ ألنه ليس في هذا الخارج
 
، فهذا الخارج أصبح حدا

 
 .ينقض كونه مطلقا

، ولهذا اختار من كتبوا في العقائد تجنبها في الغالب وبعض 
 
فاملسألة كما نرى مربكة جدا

 مفاده أنه ليس في األشياء وال خارج عنها، وهذا الجواب أقرب إلى املسلمين اخ
 
تاروا جوابا

 لهذه املعضلة، وهو عملية اجترار لكلمة 
 
 على السؤال أو حال

 
الالجواب منه إلى أن يكون جوابا

(: ]قريب من األشياء من غير مالمسة، بعيد منها من غير عليه السالم)منسوبة للمام علي 

 [.مباينة

 وهذ
 
 للمعضلة إنما فقط إنكار على كال الجوابين الخاطئين )أي إن

 
 مفصال

 
ا ليس جوابا

( لهذه املسألة عليهم السالماإلله في األشياء، أو أنه خارج األشياء(، وعدم تفصيل األئمة )

العقائدية الكبرى املرتبطة بإثبات وجود هللا وبالتوحيد والتي تحتاج التفصيل لنفس 

 املتشابهات تترك بعض األحيان ليبينها حجة من األسباب التي قل
 
 وكررناها وهي أن

 
ناها سابقا

: ربما ال تبين أمور ألنه لم يحضر وقتها وأهلها، 
 
 عليه. وأيضا

 
حجج هللا في زمانه، فتكون دليال

 في زمن اإلمام أمير املؤمنين )
 
عليه فمن يمكنه أن يفهم معنى سرعة اإلفالت أو املفردة مثال

 كثيرة لم يكن قد السالم
 
(، أو يفهم أن املادة تحمل عدمها معها أو يفهم املادة املضادة وأمورا

 .حضر وقتها في ذلك الزمان

(: ]ما كل ما يعلم يقال، وال كلما يقال حان وقته، وال كلما عليه السالمقال الصادق )

 [.حان وقته حضر أهله

الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع )

 (.كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية

 : 2017 يوليو 13 تعليق/

ل قائم موالی و سیدی علیک هللا سالم :عباس فتحی
آ
 محمد أ

 ألمرسلین و أالنبیاء لمع وأرث یا و أالمر صاحب یا أمی و أنت بابی
 

https://www.facebook.com/abbas.fathiieh?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abbas.fathiieh?fref=ufi&rc=p
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رأء علی أطلعت و سنین ألفلسفه فی درست( أالنا من باهلل أعوذ و) أنا
آ
 أکبر أ

 وجدت ما أنی أنبیائه و مالئک ته و هللا أشهد و ألصوفیه، و ألمتکلمین و ألفالسفه
 .صغارهم و کبارهم أیدی فی ألمحکمه ألمبرهنه أالجابه و ألعلم هکذأ
تی ال ألعلم هکذأ أن ألعظیم وهللا. موتی یا أفیقوأ

 
 .تعالی هللا عند من أال یا

 (.ع) أالول بالمهدی أالیمان و بالتعرف علینا من ألذی هلل فالحمد
ل
 
 .ألعصمه بیت أهل یا لخدمتکم یستعملنا و أقدأمنا یثبت أن هللا أسا
 

 من أخوأنی لبعض و لی بدت قد ألشبهات، و أالسئله من عده هنا موالی، و سیدی
 .ألمؤمنین ألشیوخ

ذن أذأ
 
 هللا جعلنی تقّرر، و ترید مهما ألیک أالمر و هنا لکم أک تبها تسامحنی و تا
 .فدأک

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

سئلة لى األ ن تسأل وفقك هللا وسأطلع عأيمكنك . يرانإنين واملؤمنات في مي لجميع املؤموسال 

 .ن شاء هللاإ

 :2017 يوليو 15 تعليق/

م رتاج ألحسني
 
 هألسالم عليكم سيد وموالي أحمد ألحسن ورحمة هللا وبركات: أ

سيدي هناك سؤأل يدور في ذهني منذ سنة تقريبا وأتمنى أن تتفضل باالجابة 
 ..علينا

سيدي قرأت في أحدى ألتقارير في ألجوجل أن أرتفاع درجات ألحرأرة بهذأ ألشكل 
هو بفعل فاعل وألفاعل هو أمريكا ألدجال أالكبر وأن هناك أدلة دأمغة تثبت ذلك 

ي وهل لكم علم بذلك موالي..ال تنساني من فهل هذأ ممكن سيد ... حسب ألتقرير
 دعائك سيدي فانا بامس ألحاجة لدعائك يا طاهر..خادمتك ألمقصرة زهرأء حسين

http://non14.net/73953/ 

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن.  

  مكال 
 
رض ككل رتفاع درجة حرارة األ وبالنسبة ال . غير دقيق وغير صحيح جملة وتفصيال

 أو  ،ول الدول الصناعية وعلى رأسها أمريكاسببها االحتباس الحراري وسببه األ 
 
ك هنا يضا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011379397103&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011379397103&fref=ufi&rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnon14.net%2F73953%2F&h=ATMl-NtBBDNaLdeZB8M0y7b6rpDSq4aZiI7BdOOhp4FydHUhGBbDTnOtawklfIw0U5jQlze__4qQp5Qo7-6Vr5GhbsnjWKK0G3UC1DeUX1Yf0tvNiFkymfrPNJa9Zp3_TftVusszv_4z
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnon14.net%2F73953%2F&h=ATMl-NtBBDNaLdeZB8M0y7b6rpDSq4aZiI7BdOOhp4FydHUhGBbDTnOtawklfIw0U5jQlze__4qQp5Qo7-6Vr5GhbsnjWKK0G3UC1DeUX1Yf0tvNiFkymfrPNJa9Zp3_TftVusszv_4z
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 أاالنفجارات الشمسية التي تشتد 
 
ية وبالنسبة للعراق واملنطقة تضاف الحرب وتعر  ،حيانا

 .ليات العسكريةلحرب والالتربة التي تسببها ا

 : 2017 يوليو 15 تعليق/

لبو حسن
آ
حمد أ

 
 ألسالم عليكم أمامنا ورحمة هللا وبركاته: أ

 سيدي وموالي 
 بكم سالم هللا عليكموألدي وهو في أالنعاش قال لي أك ثر من مرة أنه من ألمؤمنين 

نكم من أل محمد عليهم 
 
نه مريض ولكن ال

 
قال وألدمعة بعينه أنه مؤمن بكم مو ال
 ألسالم ويقول أنه يفديكم بماله وعياله 

لكم أن تقفوأ له يم جدكم رسول هللا ص
 
وصاني أن أسلمله عليكم ويسا

 
 .وأ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

خرة والدنيا هو وليي ن يمن عليه بخير ال أأسأل هللا ، أبلغ والدكم الكريم سالمي ودعائي له

 .ن يعينكم وييسر أموركم وهو أرحم الراحمينأوأسأل هللا ، وهو يتولى الصالحين

لبو حسن 
آ
حمد أ

 
قول فبتصدقكم علينا ألجمنا ألرحمن بكرمه :أ

 
 .شكرأ موالي، ال أعرف ماذأ أ

Ahmed Alhasan  نا خادمكم حبيبيأ :احمد الحسن. 

 :2017 يوليو 13 تعليق/

Resalet Ahmed: غالي ألحنونألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وألدي أل 
ظهار أليد في ألدرأسة وألعمل في مجال 

 
سيدي قبل سنه سالتكم سؤأل شرعي عن أ

 .طب أالسنان
في هذأك ألوقت سيدي حاولت أن أتكلم معهم وأطرح عليهم حلول كالمعصم 

 .وألك فوف ألطويله
ك ثر على هذأ ألقانون

 
 .لكن رفضوأ وكان ردهم أن ألسنة ألقادمة سيشددون أ

ل أال ترك مجال ألدرأسة في ألكلية. أتجهت سيدي ألى ألصيدلة فلم يكن عندي ح
 .وأسال هللا أن يوفقني في هذأ ألمجال

 .أخذت سيدي دروس خصوصي في هذه ألسنة حتى تؤهلني ألى جامعة ألصيدلة

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010065452739&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010065452739&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010065452739&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010065452739&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010065452739&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010065452739&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/resalet.ahmed?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/resalet.ahmed?fref=ufi&rc=p
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 .ألحمد هللا بفضل هللا نجحت في ألموأد. وقدمت على ألجامعة سيدي
عة ألقريبة علينا. هللا يحفظكم لنا فاسالكم ألدعاء وألدي حتى أدخل في ألجام

 .سيدي وموالي وألدي ألغالي ألحنون

Ahmed Alhasan ن ييسر أأسأل هللا ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 .مرك ملا فيه خير آخرتك ودنياكأ

مر يحصر األ  خرى والأسنان فأعتقد هناك خيارات ن في دراسة طب األ إذا كنت ترغبي

هناك  .و ترك الدراسة في املجال الذي ترغبين دراسته والعمل بهأبمسألة كشف الذراع 

 أجامعات 
 
 أو  ،تشترط هكذا شروط ال خرى مثال

 
ما سؤالك أ .هناك كفوف طبية وغيرها يضا

 أعتقد أ لهم فال 
 
يجاد إلى مام أمر واقع وسيجبرون عأك وضعهم فيه فائدة كبيرة فيمكن ن

 .ن وجودك لسبب تعليمي مؤقت وليس للعملحل أل 

 :2017  يوليو 12 تعليق/

 ألسالم عليكم : حسين حميد ألرمل
يت أنت تصدق ن

 
نا قرأءة بعض ألصفحات في ك تاب وهم أإللحاد ورأ

 
 ظرية ألتطور أ

سؤألي لك هو أن كان تصدق بالتطور فكيف تصدق بالقرأن ؟ ألتطور وألقرأن 
 .مختلفان جدأ

 .مودتي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

س غبار عليها ويدر   صبح حقيقة علمية الأدلة الجينية عليه األ  وبعد ظهور اليوم  التطور 

عادة نظر إعتقد يحتاجون أيقبلون التطور  فالذين ال ،في كل الجامعات العريقة حول العالم

 .في هذه املسألة

وأنه  "اإللحادوهم "فهذا بينته في كتاب  ،و الدين يتعارض مع التطور أن القرآن أما هل أ

لى ذهنك أي سؤال أكتبه إوعندما تطلع عليه ويتبادر  ،ض بين الدين الحق والتطور تعار  ال

 .ن شاء هللاإوأكون بخدمتك 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/HHR39?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/HHR39?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017 يوليو 13 تعليق/

 اته ألسالم عليكم ورحمة هللا وبرك :عارف ألحلي ألخفاجي
 .. سيدنا أالمام أحمد ألحسن

سؤألي أذأ كنا أعدأم أو نحمل أعدأمنا معنا كما بينتم صلى هللا عليكم أذن كيف كنا 
ثار وألفعل وأالنفعال بما معنا و حولنا وألثابث علميا أن ألعدم غير 

آ
 لال

 
ونكون منشا

 ؟ مؤثر وغير منتح أصال وأبدأ
تى نكون نحن وهي شيء وأحد ببركة أسل هللا أن يعرفنا ويقربنا من ألحقيقة ح

 .. دعائكم ووبركة ألصالة على محمد وأل محمد أالئمة وألمهديين وسلم تسليما ك ثيرأ

Ahmed Alhasan حبيبي هللا حياك، وبركاته هللا ورحمة السالم وعليكم :احمد الحسن. 

 وكونه محمد بخصوص الديني النص ناقشت عندما بينته ما خالل من تفهمه مراأل هذا 

 حجاب
 
 .معه يخفق كله والكون  يخفق ا

 
 
 الكمية والتفاوتات لهايزنبرغ الاليقين قانون  وهي فيزيائية علمية قضية خالل من :وأيضا

 .العدم من ظهورها يعلل معروف مادي سبب وجود دون  الفضاء في الجسيمات وظهور 

 :كثرأ الصورة لك توضح "اإللحاد وهم" كتاب من تنبيهات لك نقلوأ

  تصورنا لو: الصورة لتقريب مثال] 
 
  أن

 
 ووضع العدم في حفرة بحفر قام ما شخصا

 ما أو - وتراب حفرة لدينا فهنا الحفرة، بجنب كومة في الحفرة من أخرجه ما أو التراب

 جمعنا أننا لو بمعنى جديد، ش يء ال ثليم ومجموعهما جنبها إلى - الحفرة من أخرجناه

 وال حفرة ال لنقل أو ش يء ال كان كما األمر فسيعود ما بصورة أخرى  مرة والحفرة التراب

 إن ليقال الخارج من ش يء للمعادلة يأِت  لم الصورة هذه وفي فقط، العدم أي تراب كومة

  وإنما حقيقية شيئية هناك
 
  ليس اهذ ولكن نفسه، العدم لدينا كان دائما

 
  عدما

 
 ال مطلقا

  تساويها تراب وكومة حفرة عن عبارة هنا عنه نتكلم الذي العدم فهذا فيه، شيئية
 
 تماما

  كذلك العدم، هذا في تقديري  ش يء فهناك
 
 يظهر لم معه عدمه يحمل الذي الش يء هذا فإن

ب من هناك بل ش يء ال من  التي القوة أو الحفرة حفر الذي الشخص وهو بظهوره تسب 

 .فرتهاح

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018969215350&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018969215350&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 الجسيمات كظهور  الوجود، عدم في تقديرية شيئية هي الشيئية كانت وإن فحتى إذن،

  بعضها وإفناء ومضاداتها الذرية دون  األوتار أو
 
  تبين كما بعضا

 
 ميكانيك في الريبة ملبدأ وفقا

  يسمى ال هذا فإن الكم
 
  الحقيقة بل ش يء، ال من ظهورا

 
 الحامل الجسيم هو ظهر الذي إن

 وظهور  السلبية، للطاقة الحامل الجسيم لظهوره كمعادل مقابله في وظهر املوجبة ةللطاق

 بحسب الكم وميكانيك أظهرته، وعلة سبب له يكون  أن البد املوجبة الطاقة ذي الجسيم

  بينا كما كوبنهاجن تفسير
 
 السببية، مبدأ إلغاء إلى والسبب العلة عن البحث من يهرب سابقا

 هو مجهول  وسبب علة هناك تبقى بل حقيقة والسبب العلة يلغي ال الهروب هذا ولكن

 .املتقدم مثالنا في الحفرة حفر الذي

  وهذا
 
  نقوله ما ويثبت اإلله وجود يثبت تماما

 
 وهو هللا خلقه الكون  أن وهو دائما

م مستمر م أو الخلق يباشر أنه املقصود وليس باهلل، التقو   هو بل سبحانه، بنفسه التقو 

َماء﴿ القرآن في قال كما اَها َوالسَّ
َ
ْين

َ
ْيد   َبن

َ
ا ِبأ

َّ
  َوِإن

َ
وِسُعون

ُ َ
 الحقيقية، اليد عن منزه وهو ،﴾مل

بها كيانات أو بأسباب أي باأليد فاملقصود  .سبحانه هو سب 

 تحمل التي األوتار أو الجسيمات ظهور  أو الفضاء في الكمية التفاوتات مسألة: تنبيه

  نقوله ما على بوضوح يدل   وفناءها ومضاداتها موجبة طاقة
 
 األول  املخلوق  أن وهو دائما

 مجموع اليوم الفيزياء علماء يسميها كما لنسميها أو والفناء الظهور  بين يخفق( محمد)

 نجد ولهذا خفقه في تتبعه كوننا ومنها كلها واألكوان وتختفي، تظهر وسالبة موجبة طاقتين

  املمكن من أنه
 
 في الذري  دون  ما املستوى  في الطاقات وتختفي رتظه أن الطبيعي ومن بل جدا

 يخفق حجاب بأنه( السالم عليه) الصادق اإلمام وصفه الذي بالخفق تكون  ما أشبه عملية

 .فتخفق الريح وتحركها باب أمام موضوعة كستارة لنقل أو

 هللا خالق العدم ليس املقصود أنه خلق العدم املطلق؛ ألن : تنبيه
 
عندما نقول إن

املطلق ال شيئية فيه ليكون هللا قد خلقه، بل مرادنا أنه سبحانه خلق عدم الوجود  العدم

 الجسيمات في املستوى ما دون الذري تظهر وتختفي أو تفني 
 
مع الوجود كما تبين الن في أن

؛ ألنها عبارة عن طاقات سالبة وموجبة أو لنقل: إنها عبارة عن مادة ومادة 
 
بعضها بعضا

 الوجود الحادث في هللا أو مضادة، وهذه امل
 
سألة مهمة وتفسر وبشكل معقول إشكال أن

خارج عن هللا أو لنقل: بما أنه سبحانه أزلي فقط وال أزلي غيره فأين أوجد الخلق فيه أم 

خارجه؟ حيث إن كان في هللا فقد لزم هللا الحدوث وبطل قدمه والهوته املطلق، وإن كان 
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ن خارج عن هللا فقد لزم قدم وأزل ية غيره وهو الخارج عنه الذي أوجد الخلق فيه، فالن تبي 

 ما نسميه بالوجود الحادث ما هو إال وجود يحمل عدمه معه كما 
 
أنه ال هذا وال ذاك بل إن

في العلم الحديث مادة ومادة مضادة أو طاقة موجبة وطاقة سالبة، وبالتالي فهو ليس في هللا 

 عن هللا؛ ألنه بحسب حق
 
 عندما يوضع في مقارنة مع هللا وال خارجا

 
يقته ال ش يء عموما

 .[ سبحانه وتعالى املوجود الحقيقي

 :2017يوليو  تعليق/

 :Suehila Igram-Smith 
Asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh our Sayyid and 
Imam Ahmed Alhasan ألحسن أحمد   
Milou van Bakel is in the hospital and is suffering from a condition 
known as placenta previa, in which the placenta is overlying the 
neck of the uterus and can interfere with delivery of the baby. Her 
baby (girl) is 22 weeks and 3 days. Her amniotic fluid has leaked 
and she has been hospitalized. Doctors are trying to keep the baby in 
the womb for about 2 more weeks so that if she delivers at 24 weeks 
the baby will survive. 
She is currently at bedrest and will remain in the hospital. She asks 
for your du'a (supplication), for her and her baby. And she has said 
"It is in the hands of Allah". Subhanallah. 
And all praise is to God alone. May Allah SWT reward you greatly, 
our dear Imam. 

Ahmed Alhasan هللا، أسأل ركاته، حياكموب هللا ورحمة السالم وعليكم :احمد الحسن 

خذ مما خيرا يعوضهم وأن بالصحة األم على يمن أن هللا
ُ
 الراحمين. أرحم وهو منهم أ

 :2017  يوليو 13 تعليق/

تقول أن أصل أالنسان قرد أم  ألسوأل ألمطروح هل أن نظریه ألتطور  :سيد ألحوأزم
أن )ال تقول ألعکس وهل أن صاحب نظریه ألتطور مومن بوجود هللا أم ال هو یقول 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003053431065&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003053431065&fref=ufi&rc=p
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هناک جالل وجمال فی هذه ألحیاه بقوأها ألعدیده ألتی نفخها ألخالق أول مره فی 
 ...  عدید قیل من ألصور أو فی صوره وأحده

Ahmed Alhasan رضية كلها ن الحياة األ أنظرية التطور تعني ، حياك هللا :احمد الحسن

نسان هي القردة قريب فأقرب الكائنات قرابة مع اإلوعلى املدى ال، ألصل واحد مشتركتعود 

الثة مع الغوريال ثم يشترك الث نسان هو الشمبانزي والبونوبو دة العليا للقرب القر أالعليا و 

أصل مشترك بين فهناك  ،صل مشتركأربعة مع االورنكوتان بصل مشترك ثم يشترك األ أب

فإذا كان  ،نوجود لها ال  كلها منقرضة وال ةصول املشتركنسان وهذه األ القردة العليا واإل

 السؤال: هل أصل اإل
 
اب فأكيد الجو  نسان قرد واملقصود به القردة العليا التي تعيش حاليا

 .ال

يؤخر في موضوع استغالل امللحدين لنظرية  يقدم وال و كفره فالأيمان دارون إأما 

 .التطور إلنكار الحاجة لوجود إله

دلة الجينية الحالية دلة بقوة ورصانة األ أطور في زمن دارون لم تكن مسندة بونظرية الت

 .التي تثبت صحة نظرية التطور 

 :اإللحادطلع على كتاب وهم ا

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :2017  يوليو 15 تعليق/

ل لك أني كنت من ألسالم عليكم أنا أعلم أنك لن تجيببني ولكن أقو :خالد ألطائي
سنوأت وأليوم أنكث ألبيعه وأترك ألدعوه لنها دعوه كما كانت قبلها  3أالنصار لفتره 

دعوأت وأن حالها حال مرأجع ألدين أليوم وجده مدرأء مكاتبكم يتظاهرون بايمان 
وألتقوى وهم بعدين عن هللا ورسوله عندما طلبت منهم مساعده فتاه محتاجه 

وطلبت ألمساعده باسم أالسالم وألشيعه وتنخت بنخوه  لعالج أخوها من ألغده
ألعرب فلم يقدم أحد لها مساعده أو عونا وأنا ضنتت أننا نحن من نساعد ونحن من 
يفدي أخاه ألمسلم بما يملك أتصلت بمك تبكم بميسان وقلت له هذه فتاه هذأ 

اعدها حالها فرجوأ منكم جمع مبلغ من أالنصار تبرعات ونحن بكربالء أيضا ونس

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATPfjuZNi2iWeDcfwoPnMHBMB4pKyfpV3Yru0M2y83oW15RRH_KJXpyQiFpDdEokKTDVN4rq6ds1CNiAng_iG4JE9zDKGBBxs8LJ4IuAE0bTyE56aygwR63JwnWoNEY3XlryrItkcoXt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014507412129&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014507412129&fref=ufi&rc=p
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وفما كان رده هذأ أالمر مو يمنه حاولت وكان نفس ألجوأب وكذألك بكربالء نفس 
ألجوأب أذن أين أالنسانيه أين روح أالسالم النملكها أن كان هللا سبحان يريد عذأبي 

 .بخروجي من دعوتكم فنا أشكوأ أليه حالتكم وهللا بصير بعباده

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

ة املحتاجة أما هذه املر أ ،خرتكآنت من يقرر أو عدمه مسألة تخصك و أمسألة إيمانك 

شرف أل تراجع املكتب الرسمي في النجف املبلغ من املال لعالج أخيها فلتتفضل هذه املرأة و 

 .لنقوم بخدمتها إن شاء هللا

 :2017 يوليو 15  تعليق/

Yasser El-saadi  ل محمد عليهم
آ
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته موالي ياقائم أ
ن تطلعو على م

 
شكلتي متفضلين ألسالم موالي قد ك تبت لكم رجاء وطلب على أ

عرف ماهو ألسبب هذأ و لكم ألشكر وألفضل 
 
ففوجئت بحجب ماك تب لكم وال أ

 .موالي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 ، حيان أوصل القضايا ملن يتابعهاعض األ ن أجيب ففي بأبالضرورة  يسل
 
ضع  وعموما

ما ، أن شاء هللاإيكن هناك من يتابعها سأنظر فيها ذا لم إقضيتك هنا وسأطلع عليها و 

 .حد من يديرون الصفحة قام بذلك بصورة خاطئةأالحجب فربما 

 :2017 يوليو 13 تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته: عبدهللا ألعبودي
 سيدي أحمد التوجد لي معلومات بلفيزياء وعلم ألحياء والكن أود قرأءة وهم ألحاد 

 ماهوه ألشيئ ألذي يهيئني للقرأءة 
 .ومن هللا توفيق

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن. 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/yasser.elsaadi.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yasser.elsaadi.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007545906589&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007545906589&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 ،الكتاب بالتسلسل فهو سيتكفل شرح املسائل العلمية لك قبل الخوض فيها اذا قرأت

 أو  ،ن الكتاب عبارة عن فصول مستقلةكما أ
 
 أ يضا

 
ا صعب عليك مواضيع مستقلة فإذ حيانا

 .يمكنك فهمه ومعرفته خر ويكفيك فهم ماآبما تفهم فهم موضوع ر 

 :2017  يوليو 13 تعليق/

حتى أنت لم تجب عن ألسؤأل أنما تفلسفت ودرت حول  :سلوأن ألكربالئي
 ألموضوع ..... مع تحياتي

Ahmed Alhasan بل أجبته بوضوح فإذا كان عندك . حياك هللا حبيبي: احمد الحسن

ك الجواب كما هو ظاهر من كالمك ش يء حول الجواب تفضل أطرحه وإذا لم يتوضح ل

  ،دناهأتنبيهات طلع على الاف
 
 ."اإللحادوهم "يمكنك االطالع على كتاب  وأيضا

 ما قام بحفر حفرة في العدم ووضع مثال ] 
 
 شخصا

 
لتقريب الصورة: لو تصورنا أن

ما  أو – التراب أو ما أخرجه من الحفرة في كومة بجنب الحفرة، فهنا لدينا حفرة وتراب

جنبها ومجموعهما يمثل ال ش يء جديد، بمعنى لو أننا جمعنا  إلى –أخرجناه من الحفرة 

فسيعود األمر كما كان ال ش يء أو لنقل ال حفرة وال  التراب والحفرة مرة أخرى بصورة ما

كومة تراب أي العدم فقط، وفي هذه الصورة لم يأِت للمعادلة ش يء من الخارج ليقال إن 

 ال 
 
 مطلقا

 
 كان لدينا العدم نفسه، ولكن هذا ليس عدما

 
هناك شيئية حقيقية وإنما دائما

  شيئية فيه، فهذا العدم الذي نتكلم عنه هنا عبارة
 
عن حفرة وكومة تراب تساويها تماما

 هذا الش يء الذي يحمل عدمه معه لم يظهر 
 
فهناك ش يء تقديري في هذا العدم، كذلك فإن

ب بظهوره وهو الشخص الذي حفر الحفرة أو القوة التي  من ال ش يء بل هناك من تسب 

 .حفرتها

هور الجسيمات أو إذن، فحتى وإن كانت الشيئية هي شيئية تقديرية في عدم الوجود، كظ

 ملبدأ الريبة في ميكانيك 
 
 كما تبين وفقا

 
األوتار دون الذرية ومضاداتها وإفناء بعضها بعضا

 الذي ظهر هو الجسيم الحامل 
 
 من ال ش يء، بل الحقيقة إن

 
الكم فإن هذا ال يسمى ظهورا

وظهور  للطاقة املوجبة وظهر في مقابله كمعادل لظهوره الجسيم الحامل للطاقة السلبية،

الجسيم ذي الطاقة املوجبة البد أن يكون له سبب وعلة أظهرته، وميكانيك الكم بحسب 

https://www.facebook.com/salwan.hwk?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/salwan.hwk?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 يهرب من البحث عن العلة والسبب إلى إلغاء مبدأ السببية، 
 
تفسير كوبنهاجن كما بينا سابقا

ولكن هذا الهروب ال يلغي العلة والسبب حقيقة بل تبقى هناك علة وسبب مجهول هو الذي 

 .رة في مثالنا املتقدمحفر الحف

 وهو أن الكون خلقه هللا وهو مستمر 
 
 يثبت وجود اإلله ويثبت ما نقوله دائما

 
وهذا تماما

م بنفسه سبحانه، بل هو كما قال في  م باهلل، وليس املقصود أنه يباشر الخلق أو التقو  التقو 

 القرآن ﴿
َ
وِسُعون

ُ َ
ا مل

َّ
ْيد  َوِإن

َ
اَها ِبأ

َ
ْين

َ
َماء َبن وهو منزه عن اليد الحقيقية، فاملقصود باأليد  ﴾،َوالسَّ

بها هو سبحانه  .أي بأسباب أو كيانات سب 

تنبيه: مسألة التفاوتات الكمية في الفضاء أو ظهور الجسيمات أو األوتار التي تحمل 

 وهو أن املخلوق األول 
 
طاقة موجبة ومضاداتها وفناءها يدل  بوضوح على ما نقوله دائما

الظهور والفناء أو لنسميها كما يسميها علماء الفيزياء اليوم مجموع  )محمد( يخفق بين

طاقتين موجبة وسالبة تظهر وتختفي، واألكوان كلها ومنها كوننا تتبعه في خفقه ولهذا نجد 

 بل ومن الطبيعي أن تظهر وتختفي الطاقات في املستوى ما دون الذري في 
 
أنه من املمكن جدا

( بأنه حجاب يخفق عليه السالمق الذي وصفه اإلمام الصادق )عملية أشبه ما تكون بالخف

 .أو لنقل كستارة موضوعة أمام باب وتحركها الريح فتخفق

الفضاء ليس فقط املناطق الخالية من املادة بين الكواكب والنجوم واملجرات، : تنبيه

 املادة نفسها غالبيتها العظمى هي فضاء يعج بالتفاوتات الكمومية، وه
 
 بل إن

 
ذا يعني أن

 هو عبارة عن فضاء يعج 
 
الجزء األكبر من كل ذرة هو فضاء أي أن جسم اإلنسان مثال

 .بالتفاوتات الكمومية أو الجسيمات التي تظهر وتختفي

 هللا خالق العدم ليس املقصود أنه خلق العدم املطلق؛ ألن : تنبيه
 
عندما نقول إن

قه، بل مرادنا أنه سبحانه خلق عدم الوجود العدم املطلق ال شيئية فيه ليكون هللا قد خل

 الجسيمات في املستوى ما دون الذري تظهر وتختفي أو تفني 
 
مع الوجود كما تبين الن في أن

؛ ألنها عبارة عن طاقات سالبة وموجبة أو لنقل: إنها عبارة عن مادة ومادة 
 
بعضها بعضا

 
 
الوجود الحادث في هللا أو  مضادة، وهذه املسألة مهمة وتفسر وبشكل معقول إشكال أن

خارج عن هللا أو لنقل: بما أنه سبحانه أزلي فقط وال أزلي غيره فأين أوجد الخلق فيه أم 

حيث إن كان في هللا فقد لزم هللا الحدوث وبطل قدمه والهوته املطلق، وإن كان ؟  خارجه
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ن خارج عن هللا فقد لزم قدم وأزلية غيره وهو الخارج عنه الذي أوجد الخ لق فيه، فالن تبي 

 ما نسميه بالوجود الحادث ما هو إال وجود يحمل عدمه معه كما 
 
أنه ال هذا وال ذاك بل إن

في العلم الحديث مادة ومادة مضادة أو طاقة موجبة وطاقة سالبة، وبالتالي فهو ليس في هللا 

 عندما يوضع في مقا
 
 عن هللا؛ ألنه بحسب حقيقته ال ش يء عموما

 
رنة مع هللا وال خارجا

 .سبحانه وتعالى املوجود الحقيقي

هذه هي الحقيقة كما هي وقد بينتها وبأدلة علمية ال غبار عليها، ربما كثيرون ال : تنبيه

 بعض رجال الدين املتكبرين ولكن أظن أنهم 
 
يعجبهم أن تقول لهم: إنكم ال ش يء خصوصا

نون من مادة   أن يصدقوا أننا مكو 
 
تحمل مادتها املضادة معها، ونعيش مرغمون اليوم أو غدا

في كون مادي يحمل مادته املضادة معه وطاقته السالبة تساوي طاقته املوجبة، اللهم إال إن 

 األرض ال تدور أو أنهم  اإلصرار كانوا يريدون 
 
 على أن

 
مدة من الزمن كما أصروا سابقا

اعتبار أنه مر  عشرات  سيعتمدون على إمكانية أن يبقى الناس ال يفهمون هذه العلوم على

السنين على نظرية اينشتاين النسبية العامة، وإلى الن مع األسف قليل من املثقفين يعرفها 

بها تحدب النسيج الكوني  ويعرف معنى الزمكان ونسبية الزمان واملكان وأن الجاذبية يسب 

ن عشرة أبعاد، )الزمكان(. فكم من الوقت سيمر حتى تفهم الناس نظرية أم وأن هناك أكثر م

الوقت حتى تعرف وتفهم الناس أن العلم أثبت الن  من –التجهيل  أئمة – وكم سيتاح لهم

 ؟! أنهم يحملون عدم مادتهم معهم وأن الكون الذي يعيشون فيه يحمل مادته املضادة معه

 من الناس إلى الن لم يسمعوا بش يء اسمه املادة املضادة أو املادة 
 
 كثيرا

 
أكيد أن

ظلمة، وهذه دعوة لكل من يمكنه أن يفهم هذه األمور أن يقرأها ويطلع عليها ويحاول أن امل

 هللا ال بائن عن الخلق وال 
 
يوظفها بصورة صحيحة لنصرة الدين وإثبات وجود هللا وإثبات أن

 امللحدين يحاولون بكل قوة أن يوظفوا هذه العلوم لنقض الدين، وكما أن 
 
هو فيهم، كما أن

ن يستغلون الجهل إلضالل الناس وحرفهم عن التوحيد وعبادة هللا إلى عبادة صنم الوهابيي

كبير الحجم صنعته أوهامهم وجهاالتهم بائن عن خلقه ويقع فوق السماوات. أرجو أن يكون 

 طويلة عن الحقائق
 
 .[ الناس بمستوى املسؤولية هذه املرة وال يكونوا متخلفين قرونا

 :اإللحادكتاب وهم 

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATM2FMsbiQND5aqBH1i7TiIo_4kb1s_0jZfruDAmwjhMD_FFxjwvsDa7B0_AIROqn32IJ7gAf8OxqLMYumIjjiShMYePG_WcvQ2tNji21B2ImK1zWf-Fky3GL-a782SSMDCWDP3oUCmo
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 : 2017  يوليو 13 تعليق/

Waleed Ghanim  :Haider Faris سوي تاك لمخلد. 

Ahmed Alhasan حياكم هللا :احمد الحسن. 

 :اإللحادكتاب وهم 

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

  :2017  يوليو 15 تعليق/

Mohammad Sajiraty:  ألسالم علیکم سیدی ورحمة هللا وبركاته 
 أسئل هللا سبحانه وتعالي تكون بخير وعافيه

، ممكن تشرحلي بشكل بسيط ،هل شكل ألكون مسطح أم ال،و موالي و حبيبي 
 ؟؟؟ ما هو ألدليل

أتمني تنظر ألي فيديو في ألرأبط ألتالي ألي يتكلم و عن أن ألكون مسطح،وتنطينا 
يك بالموضوع 

 
 رأ

http://as5.asset.aparat.com/.../ae5b409bb76dce2ea42e6f0b0... 
 .أسئل سبحانه و تعالي يفرج عن كل همومك

 
 Bilel Mnasri :ألذي ألكون نعم ، هللا حياك وبركاته، هللا ورحمة عليكم ألسالم 

ن ينبغي ال ولكن مسطح فيه نعيش
 
ساس على هنا مسطح كلمة نفهم أ

 
نه أ

 
 ثنائي أ

بعاد
 
نه نعنيه ما بل ، مسطحة ورقة شكل على أال

 
خذت ما إذأ أ

 
 في نقاط ثالث أ

 زوأيا مجموع فإن منها مثلث شكلت ثم ألبعض بعضها عن بعدها كان مهما ألكون
 هو ألمثلث زوأيا مجموع دأئما ولكن تقول قد.  درجة 180 يكون سوف ألمثلث
ن ألحقيقة ولكن ، 180

 
 قوأعد فيه تطبق مسطح فضاء في فقط صحيح هذأ أ

ما ، أإلقليدية ألهندسة
 
و حصان سرج  مثل) منحني ألفضاء انك إذأ أ

 
 فإن ،( كرة أ

ي زوأيا مجموع
 
كبر إما يكون سوف مثلث أ

 
و أ

 
قل أ

 
( درجة 180) قائمتين من أ

 ألحقيقة في تصف مسطح فكلمة إذأ ، ريمان هندسة قوأعد فيه تطبق وسوف
 وألكون ، نعرفه ألذي للكلمة ألمباشر ألمدلول تعني وال ألكون في ألفضاء هندسة
نه وألقياسات ألتجارب أثبتت فيه يشنع ألذي

 
ي ، ألتقوس صفري  أ

 
نه أ

 
 ، مسطح أ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004697177044&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004697177044&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/haider.faris.12?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Flive%2Fwahmilhad%2Fmobile%2Findex.html&h=ATMfncyR2IUnJgfaehTwF72RSnrXCSZO_4YPpDJddWfYZlw-hXzDI3zAyzZjLcYNTb5dAtJewsW0boOcqES9RmbWWm3FltDoO8hCBbMIA_00ux3IHhgN9Bv-1frF1UeUkgxTQc3jG0jD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005048204812&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005048204812&fref=ufi&rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1ylXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1ylXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq
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 تريد شيء كل فيه وستجد أإللحاد وهم ك تاب رأجع ألتفاصيل لمزيد ألعموم على
 .به تفضلت ألذي ألموضوع بخصوص

Ahmed Alhasan احمد الحسن :Bilel Mnasri أحسنت. 

 :2017يوليو   تعليق/

Ammar Muneim  :Mohammed Adnan 
Mohammed Adnan  :ألمنطق ومغالطة ألفجوأت أله ديستخدم ألحجي مختصر 

 .ألدأئري 
 .معنى ماله كالمه

Ahmed Alhasan مد الحسناح:  
 
وال يوجد إله الثغرات أو  كالمي له معنى ودقيق جدا

بل هناك براهين قطعية على  "،اإللحادوهم "علمية يسدها فرض وجود إله في كتاب  ثغرات

 وجود إله.

 :والكالم في إثبات وجود إله على مستويين

 .على مستوى الحياة األرضية والتطور  :األول 

 على مستوى الكون. :والثاني

 لبرهان على مستوى الحياة األرضية والتطور:ا

 فصل الخطاب "التطور هادف":

لدينا جينات وطفر جيني وقانون البقاء للجينة األفضل أو يمكن أن نقول: للكائن 

األفضل، فالفرق بين الجينة والكائن كالفرق بين خريطة بناء البيت والبيت نفسه وقانون 

ينات، ونحن نعلم الن بشكل قطعي أن آلة البقاء البقاء للجينة املفضلة يصقل هذه الج

هي آلة الذكاء )الدماغ(، ورغم أن كلفة آلة  اإلطالقاألفضل بالنسبة للحياة األرضية على 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017729645035&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005721550558&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005721550558&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/MohammedAdnanMA?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 على الكائن الحي حيث إنه يحتاج كمية غذاء كبيرة 
 
الذكاء أو الدماغ االقتصادية عالية جدا

 ا االتجاه أي أن يطور آلة الذكاء.ولكن التطور بالنتيجة ُمجَبر على أن يسير بهذ

 الطفر الجيني موجود منذ البداية فالبد أن تتوفر جينات بناء آلة الذكاء 
 
فطاملا أن

.
 
 تماما

 
 حتى وإن كان الطفر الجيني عشوائيا

 
 أم آجال

 
( عاجال

 
 )الدماغ مثال

 قانون البقاء للجينات األفضل أو للكائن األفضل
 
ة التطور، هو الحاكم في عملي وبما أن

إذن فالنتيجة أننا الن يمكننا الجزم بأن التطور منذ البداية متجه وهادف إلنتاج جينات 

 آلة ذكاء أو كائن ذكي، فالتطور إذن هادف.

 هذا االستدالل التام كاف  لنقض نظرية د. دوكنز اإللحادية ضمن نطاق 
 
وأعتقد أن

 ى املدى البعيد.الحياة األرضية القائمة على أن التطور غير هادف عل

والحقيقة، إننا لو أردنا التوسع في حكمنا املتقدم أكثر ونعمم الحكم على أي نوع حياة 

بناء  على قانون التطور املعتمد على طفر املتضاعفات أو  -يمكن أن نتخيله فيمكننا أن نجزم 

 أي حياة سواء كانت كحياتنا األرضية  -آالت النسخ وانتخاب األفضل منها 
 
مبنية على  -أن

أم كانت في كوكب آخر أو كون آخر  -املاء والكربون والنتروجين واملواد الكيميائية األخرى 

ألنه قادر على تكوين سالسل  -ومبنية على األمونيا بدل املاء، أم على السليكون بدل الكربون 

الحتمي فستكون نتيجتها الحتمية هو إنتاج آلة الذكاء، هذا هو الهدف  -طويلة كالكربون 

للتطور بحسب القانون الذي نعرفه الن، وال يمكن أن تحيد أي حياة أو متضاعفات أو آالت 

.
 
 أم آجال

 
 نسخ وتطور عن الوصول إليه عاجال

 املتوقع من أي حياة أخرى في كوننا االعتماد على املاء والكربون؛ ألن املاء 
 
مع العلم أن

حيث تقل كثافته عند االنجماد ويطفوا وبهذا يعتبر حالة سائلة مثالية الستضافة الحياة 

يسمح الجليد للحياة أن تستمر في املاء السائل تحته وهذه العناصر األربعة الهيدروجين 

واألوكسجين والنتروجين والكربون هي األكثر وفرة في الكون والكربون دون غيره قادر على 

يض والحياة بعكس تشكيل سالسل ضعيفة يمكن أن تكسر بسهولة وهذا مناسب لأل 

 سالسل السليكون.
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هكذا نكون قد وصلنا إلى فصل الخطاب وحسم الخالف حول إمكان إثبات وجود رب أو 

إله بحسب نظرية التطور، فقد أثبتنا للحياة صفة الهدف وأنها هادفة والتطور هادف، 

 صفة األثر دالة على صفة املؤثر فيثبت للمؤثر صفة أنه هادف ومدرك وعا
 
لم، وحيث إن

وبهذا أثبتنا وجود مؤثر هادف ومدرك وعالم، وبالنتيجة يثبت وجود رب أو إله سواء كان هو 

، أي صفة الهادف 
 
 عليه بصفته أيضا

 
 من آثاره داال

 
املؤثر املباشر أم كان املؤثر املباشر أثرا

 التي أثبتناها، وهذا بحد ذاته كاف  لنقض النظرية اإللحادية الحديثة املبنية على أس
 
اس أن

 التطور غير هادف على املدى البعيد.

 :الذكاء آلة

 : قلت
 
 على األفضل البقاء آلة هي الذكاء آلة ألن ذكاء؛ آلة إلى الوصول  يهدف التطور  إن

  ومع الجينات، بين املحتدمة البقاء منافسة في اإلطالق
 
 على إنسان مليارات سبعة وجود أن

 باختصار الحقيقة هذه مناقشة في بأس ال لكنو  الحقيقة، هذه إلثبات كاف   اليوم األرض

  إنه سنقول  البداية منذ عشوائي الجيني الطفر أن فرضنا لو حتى فنحن للتوضيح،
 
 حتما

 الحالي الدماغ هنا الذكاء بآلة املقصود وليس ذكاء، آلة لبناء مؤهلة جينة يوفر أن البد

 خلية مثل للدماغ ايةكبد نتصوره أن يمكن ش يء أي مقصدنا بل والحيوانات للنسان

  وأكيد واحدة، عصبية
 
لون  هم الذكاء آالت يمتلكون  من أن  وسيكون  املنافسة في املفض 

 فستكون  الذكاء آالت يمتلكون  من بين املنافسة انتقلت لو ثم ومن أكبر البقاء من نصيبهم

 وهكذا، للألفض البقاء سباق في الفائزة هي أكبر ذكاء   توفر ذكاء آلة تمتلك التي الكائنات

 وبهذا حتمي، أمر أيضا الزمن مع الذكاء آلة وتحسين حتمية الذكاء آلة بداية التطور  ففي

 : نقول  أن يمكننا
 
 التطور  ونقول  نختصر أن يمكن أي للتطور  حتمي هدف الذكاء آلة إن

 .للذكاء الوصول  يهدف

 : أقول  ال أني إلى التنبيه وأود
 
 لصالح تيجتهان ستكون  األفراد بين تجري  منافسة أي إن

 : أقول  ولكني األنواع، بين حتى بل الذكي الفرد
 
 في املفضلة هي الذكاء آلة بناء جينة إن

  السباق في الفائزة وهي املنافسة
 
 .حتما

 يمتلك أو ذكاء   أقل فرد أمام يخسر ربما أفضل ذكاء آلة يمتلك الذي أو األذكى فالفرد

 .وظروفها املواجهة حيثيات جةنتي ذكاء آلة يمتلك ال حتى أو أدنى ذكاء آلة
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 يمتلك نوع أمام البقاء على املنافسة في يخسر ربما أفضل ذكاء آلة يمتلك الذي والنوع

 .وظروفها املواجهة حيثيات نتيجة أدنى ذكاء آلة

 الكائنات تبني التي الجينات مجموع إلى ودخلت وجدت ما متى الذكاء آلة بناء جينة ولكن

 من تخرج أن يمكن وال األخرى، الجينات أمام املنافسة في رتخس أن يمكن فال الحية،

 مع يزداد ملحوظ وبتسارع ستتقدم بل الحية الكائنات بناء على العاملة الجينات مجموع

 موقع وإحراز التقدم أو البقاء على املنافسة في األخرى  الجينات وبين بينها الفرق  ألن الزمن؛

 .كبير الصدارة

 بين منافسة هناك بل البقاء، على املنافسة عند تتوقف ال تالجينا بين واملنافسة

 فهي الحية، الكائنات أجسام تبني التي الجينية املجموعة في الصدارة موقع على الجينات

  األكثر لتكون  تسعى
 
 تنافس هو بل مدركة، وال واعية غير بصورة تنافسها كان وإن حتى عددا

 .له وخاضع العام التطور  قانون  خالل من يمر

 :اإللحاد وهم كتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

Mohammed Adnan :ما أذأً  ألذكاء، نحو هادفاً  وتعتبره بالتطور، تعترف أنك بما 
 ألماضية؟ سنة مليار 4.5أل  طوأل يفعله كان ألذي
 للزرأفة بالنسبة عنقأل وطول للحيتان بالنسبة ألكبير ألحجم صفات تطور  فائدة ما

 أن يجب كان أما ألبدأية، منذ ألهدف هو ألذكاء أن بما ألخ؟.... للطيرأن وأالجنحة
 فقط؟ أدمغتها تطوير على تعمل ألكائنات تكون
 ستنجو ربما حينها؟ سينجو من طائرًأ، معك ورميت جبل فوق من رميتك أن

ك% 99.9 بنسبة حينها سينجو ألطائر لكن ،%0.01 بنسبة
 
جنحة تمتلك ال ال

 
 أ

 .ألمحيطة ألبيئة حسب نسبي أالمر كاألطائر، للطيرأن
كد، أنك تدعي أنت خاطئ، أالخرى  ألحياة أنوأع على كالمك تعميم

 
 لكن متا

 ألكائنات تلك تحتاج لن ربما أالخرى، أالحتماالت مائت هناك أنه هي ألحقيقة
 أي فيه يكون لن ألذكاء تطوير. ألمحيطة ألكوكب ظروف ظل في ذكاٍء  أي لتطوير
 .حينها فائدة
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 عالية لدرجة ستصل ألحية ألكائنات كل أن تقول، ما على وأستنادأً  إفترضت، لو
 من هي ألطيور  أن ولنفرض ألتطور، يهدف كما ألقريب ألمستقبل في ألذكاء من

 ذلك يخالف ألن ألبشر، جميع بقتل وستقوم ألكائنات جميع على بذكائها ستسود
 حينها؟ ألبشر على لمنزلةأ ألسماوية ألك تب

قوم ،"فرضاً " موجه ألتطور  أن لنفرض ثم
 
نا سا

 
 وحش إله أن بافترأض حينها أ

لهة؟ من غيره أو بوذأ يكون ال لما بتوجيهه، يقوم من هو ألطائر ألسباكيتي
آ
 لماذأ أال

 تحديدًأ؟ أإلسالم إله سيكون

Ahmed Alhasan احمد الحسن:  

Ammar Muneim 

Mohammed Adnan 

 ؟ أعالهتكتب تعليقك  أنهل قرأت كالمي قبل 

 أن أو ،أعالهكتبت  نك لم تفهم ماأانك لم تقرأ التعليق أو  إما :ألنه هناك احتمالين

 كما هو واضح من قولك ماذا كان باألخطاءفهمك للتطور وكيف يحصل سطحي وممتلئ 

  فأكيد يفعل ما ،يفعل التطور مليارات السنين
 
 أنتعندما توجد حياة، فهل  يفعله دائما

 
 
 التطور اذا كان هادف نأ تتصور مثال

 
سيوفر في مليون سنة أو عشرة ماليين سنة دماغ فائق  ا

نراه  ما إلىآلة سمع مكتملة بل كلها احتاجت مليارات السنين حتى تصل  أو عين مكتملة  أو 

 أل  ؛اليوم
 
الهدف  إلىالطفر العشوائي والذي سيجعل الفترات الالزمة للوصول  نه لدينا دائما

مليار  4.6) األرضن التطور عمره ليس بعمر أل  ؛خاطئة أنتالفترة التي كتبتها  أنأطول، مع 

  األرضسنة هو عمر 
 
مئات ماليين السنين كانت ضرورية ليبرد  األقل( بل هناك على تقريبا

 الحياة. الستقباليأ ويته األرضسطح 

تفهم ما املقصود بأن آلة  أخرى لعلك عندما تقرأه مرة  أعالهسأعيد نسخ بعض كالمي 

  للبقاء وبالتالي ال األفضلالذكاء هي اللة 
 
 ساذج تطرح مثاال

 
من  األفرادعن املنافسة بين  ا

هي  األمثلةذه ه أنمع  ،وإنسان أسدحتى املواجهة بين  أو  واإلنساناملختلفة كالطير  األنواع

  األمثلةبين نوعين كالهما يمتلك آلة ذكاء فهذه 
 
  أصال

 
 للشكال خاطئة ومن يضربون مثاال

 في حال املرض باعتبار البكتريا ال واإلنسانطرحته يضربون املنافسة بين البكتريا  على ما

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 "داإللحاوهم "وقد رددت هذا املثال في كتاب  ،لة ذكاء كما فعل ستيفن هوكنجآتمتلك 

 .فراجع

 
 
 ،فيها أقول فسيكفيك في فهم هذه املسألة وما  أدناهفهمت ما سأنسخه لك  إن وعموما

منافسة بين فردين من نوعين مختلفين  أنهاليس بهذه السذاجة التي تفهمونها على  فاألمر 

 فالتطور أكبر وأوسع من هذا الفهم الساذج له.

 أي منافسة] 
 
تجري بين األفراد ستكون نتيجتها لصالح  وأود التنبيه إلى أني ال أقول: إن

 جينة بناء آلة الذكاء هي املفضلة في 
 
الفرد الذكي بل حتى بين األنواع، ولكني أقول: إن

.
 
 املنافسة وهي الفائزة في السباق حتما

فالفرد األذكى أو الذي يمتلك آلة ذكاء أفضل ربما يخسر أمام فرد أقل ذكاء  أو يمتلك آلة 

 حتى ال يمتلك آلة ذكاء نتيجة حيثيات املواجهة وظروفها.ذكاء أدنى أو 

والنوع الذي يمتلك آلة ذكاء أفضل ربما يخسر في املنافسة على البقاء أمام نوع يمتلك 

 آلة ذكاء أدنى نتيجة حيثيات املواجهة وظروفها.

ات ولكن جينة بناء آلة الذكاء متى ما وجدت ودخلت إلى مجموع الجينات التي تبني الكائن

الحية، فال يمكن أن تخسر في املنافسة أمام الجينات األخرى، وال يمكن أن تخرج من مجموع 

الجينات العاملة على بناء الكائنات الحية بل ستتقدم وبتسارع ملحوظ يزداد مع الزمن؛ ألن 

موقع الصدارة  وإحراز الفرق بينها وبين الجينات األخرى في املنافسة على البقاء أو التقدم 

 بير.ك

واملنافسة بين الجينات ال تتوقف عند املنافسة على البقاء، بل هناك منافسة بين 

الجينات على موقع الصدارة في املجموعة الجينية التي تبني أجسام الكائنات الحية، فهي 

 حتى وإن كان تنافسها بصورة غير واعية وال مدركة، بل هو تنافس 
 
تسعى لتكون األكثر عددا

 .[ قانون التطور العام وخاضع لهيمر من خالل 

 ألن ؛الحياة وفي كل هذا الكون الذي نعيش فيه صحيح مئة باملئة أنواعلكل  تعميمي

على املستوى  أو( واإللكتروناته على مستوى اللبتونات )الكواركات والفوتونات ئمواد بنا
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  ،الذري واحدة
 
ر التطور الطفر لو وف هناك فوتونات وبالتالي ففي كل مكان في الكون مثال

  آلة تحسس إلىالالزم لتحسس الفوتونات فسيصل التطور 
 
 الفوتونات، فهي عندنا نحن مثال

 خر شيآالعين فلتكن في كوكب 
 
يشبهها  ال أمالوظيفة سواء كان يشبه عيننا  يقوم بنفس ئا

 أو كما نسميه نحن الرؤية  أو وهي تحسس الفوتونات  ولكنه بالنتيجة يقوم بنفس الوظيفة

 .املحيط لقدرة على النظر ورؤيةا

 :بخطوات كالتالي األمر وأبين لك 

 إن توفر  :في عملية التطور 
 
 أم آجال

 
هناك طفر جيني البد أن يوفر كل االحتماالت عاجال

 .وهناك انتخاب يسمح بالبقاء لألفضل واألمثل .له الوقت الكافي

الصوتية  رددات الضوئية أورجعنا إلى املاض ي وقبل أن توجد أي آلية تعامل مع الت فلو

نتكلم عن الحياة  أي إننا -أو الكهرومغناطيسية أو آلية تعامل مع الروائح الكيميائية 

 -أي خاليا حسية تستشعر املحيط  بمستوى البكتريا أو الكائنات حقيقية النواة التي ال تمتلك

هي فقط موجودة في  الحياة البدائية التي كانت ومن ثم طبقنا ما يحصل في التطور على هذه

 الطفر البد أن يوفر آليات تحسس  يوم ما في املاض ي السحيق على
 
هذه األرض، فسنقول: إن

 
 
 أم آجال

 
 سواء كانت آليات تحسس للضوء أو لغيره مما يتوفر في محيط الكائن الحي، عاجال

 والكائن الذي يمتلك هذه اللية سواء كانت خلية تحسس ضوء أو خلية تحسس موجات

 يمتلك ميزة تفضيلية على الكائناتك
 
األخرى؛ ألن هذه  هرومغناطيسية أو غيرها سيكون كائنا

من األعداء، ولذلك سيثبت  اللية ستوفر له قدرة أعلى على توفير الطعام وعلى التملص

؛ ألن هذا الكائن سيكون 
 
أنجح من أقرانه على نقل جيناته لألجيال  التطور هكذا طفرة حتما

 أن تضاف لها  ذا بدأت املسألة بخليةالالحقة. وإ
 
 فمن املتوقع تماما

 
 -تحسس ضوئي مثال

تها وهكذا فمن الطبيعي ءالطفرات التي تؤدي إلى زيادة كفاكل  - وفق القوانين املتقدمة

وهو  النهاية إلى العين بل وإلى عين كعين الشاهين الذي يتمكن من الرؤية بوضوح الوصول في

يمتلكها  فريسته أو نتوقع الوصول إلى آلة سمع كفوءة كالتي ينقض بسرعة فائقة على

 
 
  .الخفاش والدالفين التي تعد جهاز سونار فائقا

،
 
 إنتاج متحسسات وتطورها أمر حتمي في مسيرة التطور  وعموما

 
 الذي نريد بيانه هو أن

 سيثبتها،
 
 الطفر البد أن يوفر آليات تحسس للمحيط واالنتخاب حتما

 
جاءت فإذا  حيث إن
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ضوئية ومجموعة  املتحسسات إلى الحياة األرضية حتى وإن كانت بدائية كمجموعة خاليا

 أي آلة تربطها وتنظم عملها مع
 
بقية أجزاء الكائن الحي بحيث  خاليا تحسس للكهرباء فإن

، وهذه اللة  ينتفع منها الكائن فائدة أكبر وبأي صيغة كانت
 
هذه اللة سيثبتها التطور حتما

لنقل هي قاعدة أو أصل آلة الذكاء بالصيغ التي نعرفها عادة،  حقيقة هي آلة الذكاء أوفي ال

 آلة
 
 ستتطور لتصل إلى آلة ذكاء فائق وبما أن

 
 .الذكاء هي آلة البقاء املثالية فحتما

 العلمية الرصينة وليس وباألدلةهو بصدد إثبات أن هناك إله  "اإللحادوهم  "وكتاب

عقائد "كتابي  تجد الكالم فيها في متأخرةأيها خاطئ فهذه مرحلة و حق بصدد إثبات أي دين م

 .تكتب أنوأرجو منك أن تهدأ وتفهم قبل  "،اإلسالم

Mohammed Adnan مغالطة بارتكاب أقوم لن لكنني أيضًا، أنت تفهمني لم ربما 
 .أيضاً  باالغرأق أقوم ولن أنت فعلت كما ألقش رجل
م عاجالً  حتمي أمر ألدماغ تطور  أن أنت أشرت

 
جاًل، أ

آ
 هو ألطير عن مثالي وكان أ

ن لتبيان كان ولكن للمنافسة، ليس
 
 ألدماغ أو ألجناح أو ألعين مثل ما شيٍء  تطور  أ

مر هو
 
 أمرأ ليس ألدماغ تطور  أن أي ومتطلباتها، ألمحيطة ألبيئة بحسب نسبي أ

 لمصدرأ في وسترى . ألتطور  لمفهوم نقض هو له ألحاجة دون من فوجوده حتميًا،
ن أدناه
 
خرى  وكائنات أالسفنج كائنات أ

 
  أو دماغاً  تملك كانت أ

ً
 للدماغ مشابها شيائ

 .أليه ألحاجة لعدم ألزمن بمرور بتبسيطه قامت أو خسرته ولكنها
http://www.bbc.com/.../20150424-animals-that-lost-their... 

 مفيدأً  يكون أن نألممك من مثالً  ألضوئية ألمستشعرأت وجود أن هذأ من نستنتج
 بيئة في يعيش ألكائن أصبح أن لكن وجودها، تتطلب ألمحيطة ألبيئة كانت أن

 يشمل وهذأ. فائدتها لعدم ألمستشعرأت هذأ بخسارة فسيقوم مثالً  كالكهوف مظلمة
لة) ألدماغ

آ
ي( ألذكاء أ

 
قل على أو بإزألته ستتسبب له ألحاجة فعدم كان، شكٍل  با

 
 أال

 .تقول كما لجيناته صدأرة هناك ونتك لن وبهذأ أختزأله،
 باالعجاب تقوم حتى صحيحاً  يجعله بالتعليق أالعجابات عدد أن ترى  هل ثم

 بتعليقاتك؟

Ahmed Alhasan احمد الحسن :Mohammed Adnan 

 ن تكتب كالمأفهمه قبل ن تألك أهدأ وأقرأ ما أكتب أو حاول  قلت
 
غير صحيح معتمد  ا

  .على فهمك السطحي للتطور 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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لة الذكاء حتمية الوجود آفي فرد أو نوع معين بل في جينة  الكالم ليس :قلت لك سابقا

توفر له الوقت الالزم  ن الطفر متى ماملاذا حتمية الوجود أل ، في مجموع الجينات العاملة

 أي هي بدورها ها تربط متحسسات املحيط التنواالنتخاب سيثبتها أل سيوفرها
 
حتمية  يضا

ط )الفوتونات، املوجات ينها تتحسس املحاملتحسسات حتمية الوجود أل ملاذا، الوجود

الالزم  توفر الوقت فمتى ما ،املوجات الكهرومغناطيسية... الخ( املواد الكيميائية، الصوتية،

 للطفر سيوفرها لتحسس املحيط واالنتخاب سيثبته
 
 .ا حتما

 ؟ هي ن النتيجة التي تبينت لنا مافال 

 .ن مقدماتها حتمية الوجودلة الذكاء حتمية الوجود أل آ

  لة ذكاء فائقآلى إن تصل ألى إورها في مجموعة الجينات العاملة استمرار تط ماأ
 
 فأيضا

 وقد بينت هذا األ  ،مثللة البقاء األ آحتمي ألنها 
 
جموع جينة دخلت م والكالم في مر سابقا

في نوع معين نتيجة ظرف معين  الجينات العاملة وليس في كل نوع وكل فرد وبالتالي فتراجعها

 .فأفهم ،ككل مثل في التطور نها ليست آلة البقاء األ أيعني  ال

قيمة  رضية فالعلى مستوى الحياة األ  نت أيأرحك للظالم بالصورة التي طرحتها ما طأ

نواع تعيش بالظالم في قعر أو عشرة أمتعلقة بنوع  ليست ن املجموعة الجينية العاملةأل  ؛له

 
 
رض تكون كل ي على األ أمجموع الكائنات التي تحملها ككل ب بل متعلقة محيط مظلم مثال

 .تحملها مع مرور الزمن الكائنات الحية التي

فهل  ،و الفوتونات في مكان ماألو فقد الضوء  نه حتى على مستوى الكون ككلإ :ضفأ

وهل ستفقد املوجات  ،املواد الكيميائية وهل ستفقد ،وجات الصوتيةستفقد امل

ن توجد هكذا بيئة في هذا أاللبتونات؟ وهل يمكن  الكهرومغناطيسية ؟ هل ستفقد كل

 !!!؟!! الحياة واللبتونات وفي نفس الوقت قادرة على استضافة الكون خالية من الذرات

 ؟ نك تتكلم دون فهمأن هل عرفت ال 

تثبت  أن :وهو غير ن تنقض استداللي بحال واحد فقط الأغيرك( تستطيع  أنت )أو 

من املواد  واقعية فرض وجود بيئة في هذا الكون تستضيف الحياة وبنفس الوقت خالية
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وخالية من املوجات  الكيميائية وخالية من الفوتونات وخالية من املوجات الصوتية

صالحة للحياة في هذا الكون الذي  هكذا بيئة مكانك تصور إفهل ب ،الكهرومغناطيسية... الخ

 
 
 !!؟ يحيطنا ونعرفه جيدا

** ** ** 

Ahmed Alhasan 2017 يوليو 28 / احمد الحسن:  

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

  ومحبيه تباعهوأ هللا رحمه الصدر محمد السيد لعائلة
 
 .جوركمأ هللا عظم :جميعا

 :هللا رحمه الصدر محمد السيد واستشهاد مقتل عن ذكرياتي للتأريخ

 تكون  قد أو مهمة نهاأ أرى  التي األمور  بعض بذكر سأكتفي بل التفاصيل كل ذكرأ لن

 .لبعضهم مهمة

 الجمعة صالة يقيم نأ وقبل العراق في الصدر محمد السيد مرجعية تنتشر نأ قبل

 خلفه يصلي كان (،ليه السالمع) علي اإلمام ضريح داخل الظهرين يصلي هللا رحمه كان

 أحيان في ألني الحالة هذه أرى  كنت وقد ،غير ال املقدمة في أثنين وأ ومعمم الزوار بعض

 الصدر محمد السيد على أمر وكنت (ليه السالمع) علي ماماإل  اكشب   قرب الظهرين صليأ

 لدخول  األول  الباب قرب الضريح داخل في يصلي كان حيث الشباك لىإ طريقي في هللا رحمه

 نأ قبل بمكانه ويجلس فيها يأتي التي األحيان بعض في عليه وأسلم أجلس فكنت ،حالضري

 .ذاناأل  مع إال عادة يأتي يكن ولم الصالة يقيم

 بنشر ساهمت بدورها والتي الجمعة صالة وأقام هللا رحمه مرجعيته انتشرت ثم

 .كبرأ بصورة مرجعيته
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  كان الفترة هذه في سكني
 
  قريبا

 
  لعلويةا الحضرة على جدا

 
 املقابل الزقاق في وتحديدا

 أبحاث مقرر  (1) هللا رحمه البروجردي مرتض ى املرجع الشيخ قتل حيث اليزدي مدرسة لزقاق

 فقد الشارع عبور  فقط وبينه بيني كان هللا رحمه قتل وعندما ،هللا رحمه الخوئي السيد

 صوت سمعت ظاتبلح دخوله بعد ثم بيته كان حيث اليزدي مدرسة زقاق يدخل راهأ كنت

  .املسدس

 وأسلم أزوره وكنت الدمعة وقريب القلب طيب كان البروجردي مرتض ى املرجع الشيخ

 جثمانه استالم لحظة للمستشفى بنفس ي ذهبت وقد ،ملقتله وتأملت األحيان بعض في عليه

  لىإ ودخلت
 
 .ودفنه تشييعه وحضرت املغتسل ةدك

 
 
تل بفترة بعدها :أيضا

ُ
 عودته طريق في (2) هللا رحمه التبريزي  الغروي علي املرجع الشيخ ق

 .كربالء زيارة من

 أ هو هنا مقتلهما ذكر من يهمني ما
 
 أو هللا رحمه الصدر محمد للسيد هوج   االتهام ن

 .األخرى  االتجاهات من الحوزة مشايخ بعض قبل من تباعهأ بعض

 قتل تهمة يدفع وهو لقاءاته حدأ في الصدر السيد كالم سمعوا منكم كثيرون وأكيد،

 .املسجل الصدر محمد السيد للقاء العودة يمكنه يسمع لم ومن ،نفسه عن الغروي الشيخ

  رتبأ أن وقبل مفاجئ بشكل سكنهأ كنت الذي البيت تركأ نأ اضطررت
 
  بيتا

 
 جديدا

  أسكن أن اضطررت لسكني
 
 وفي املعممين من األصدقاء بعض مع دينية مدرسة في مؤقتا

 السيستاني السيد ممثل الكربالئي املهدي عبد الشيخ يسكن كان الجديد املكان هذا نفس

 وما ،األول  الطابق في غرفة في يسكن وهو الثاني الطابق في غرفة في أسكن كنت حيث الحالي

  نهأ حينها في عرفهأ
 
 السيد إصدار هو انتقاله وسبب املدرسة هذه في للسكن ضطرا قد أيضا

 سلمت التي النظامية الحوزوية املدارس في السابق سكنهم من حرمهم لقانون  الصدر محمد

 .هللا رحمه الصدر محمد للسيد إدارتها السابقة العراقية الحكومة

                                                           
 هـ في عهد الطاغية صدام لعنه هللا.  1418ذي الحجة  24تمت تصفيته رحمه هللا بتاريخ:  .1
 في عهد الطاغية صدام لعنه هللا.النجف  –هـ في الطريق كربالء  1419صفر  23قتل رحمه هللا بتاريخ: . 2
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 أن ويحدث الليل لصالة يستيقظ الكربالئي املهدي عبد الشيخ األحيان بعض أرى  كنت

 .السالم غير عالقة أي به تربطني لم ولكن الشارع أو السكن في األحيان بعض نتصادف

 
 
 ويقولون  ينتقدونه خارجها ومن الدينية املدرسة من املعممين بعض أسمع كنت :أيضا

 من مساعدات أو رواتب يوزع األحيان بعض في كان حيث األموال توزيع في عادل غير نهإ

 .السيستاني السيد مكتب

  واسع وبشكل انتشر قليلة بفترة الصدر محمد السيد مقتل قبل
 
 لشيخين شريط جدا

 خطيب :الخر والشيخ ،هللا رحمه الكوفي حسن الشيخ هو :أحدهما العلمية الحوزة من

  معروف حسيني
 
 هذا في ،شابه ما أو لخطر عرضهأ ال حتى اسمه ذكر على أتحفظ ،أيضا

 ينتقد الكوفي والشيخ الكوفي حسن الشيخ يسأل الخطيب الشيخ كان املسجل الشريط

 .هللا رحمه الصدر محمد السيد

 أحد في يقرأ الخطيب الشيخ هذا نبأ سمعت رمضان شهر في للبصرة ذهبت ماعند

  جاءني املجلس نهىأ وعندما ،الليالي حدأ في مجلسه فحضرت املساجد
 
 وجلس علي موسل

 السيد ضد شريط بنشر حسن وشيخ أنت تقوموا أن املناسب غير من :له فقلت ،بقربي

 إغالق مني فطلب ،السيد دم إهدار ى فتو  بمثابة يكون  قد الشريط وهذا الصدر محمد

  كان وقد املوضوع
 
  محرجا

 
  كان وربما جدا

 
 .نادما

  الفترة هذه في
 
  اليزدي مدرسة قرب الرسول  شارع في أمش ي يوما كنت أيضا

 
 علي موسل

 ذلك في السيستاني السيد وكالء همأ وأحد حينها في العقائد أساتذة من وهو معمم شيخ

 عدت عندما "،ضرار مسجد سلسلة" من األول  الجزء عن بارةع هو كتيب وأعطاني الوقت

 رحمه الصدر محمد السيد هو ضرار بمسجد املقصود أن وجدت الكتيب وقرأت لغرفتي

  .هللا
 
  بها املقصود نأل  تكتمل لم ضرار مسجد سلسلة طبعا

ُ
 بأقل األول  الجزء صدور  بعد تلق

 .أسبوعين من

 :الفترة هذه في لي رؤيتان
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  كبيرة عرس حفلة رأيت :لىاألو  الرؤيا
 
  ورأيت ،به بأس ال عدد فيها والحضور  جدا

 
 أن

 بأنه عادة العرس وتأويل ،الرؤيا انتهت. هللا رحمه الصدر محمد السيد كان فيها العريس

 .املوت الحالة هذه مثل وفي أخرى  لحياة االنتقال يمثل

  رأيت :الثانية الرؤيا
 
  كبيرة شجرة هناك أن

 
 خضراء ورقة وكانت كثيرة أوراق وفيها جدا

 محمد اسم اقرأ كنت الهواء في تقلبها وأثناء تسقط وأخذت انقطعت قد األوراق هذه من

  ،الرؤيا انتهت .عليها الصدر
 
 .باملوت لتهاأو   أيضا

 .اليوم هذا في النجف في كنت وقد ،الصدر محمد السيد قتل الجمعة يوم في

 أزقة في ينتشرون األمن ورجال فارغة هشب الدينية املدارس كانت السبت يوم صباح

 .مدني بزي  القديمة املدينة

  قاسية كلمات سمعت الجمعة، مساء في وحتى دمه، يبرد أن وقبل السيد مقتل بعد
 
 جدا

  عتقدأ املعممين بعض من
 
 .عليها ندموا نهمأ جازما

 محمد يدالس من دم فيها قارورة واحدة كل في قالدتين بيدي كانت: رؤيا رأيت أيام بعد

 أتحفظ آخر شخص برقبة علقتها :واألخرى  ،صدام برقبة علقتها :األولى ،هللا رحمه الصدر

 .ذكره على

 :2017يوليو  29 تعليق/

Ahmed Alhasan أعاله املنشور  في ذكرته ما على يطلع لم من :احمد الحسن  
 
 ،سابقا

 قام نهبأ الباطل االتهام نفسه عن يدفع وهو هللا رحمه الصدر محمد للسيد تسجيل هذا

 .(1) التبريزي  الغروي علي الشيخ بقتل

 :2017 يوليو 29 تعليق/

                                                           
 ن التعليق نشر مقطع فيديو يتحدث فيه السيد محمد الصدر رحمه هللا.تضمّ . 1
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ألسالم عليكم سيد أحمد ألحسن علما إني. لست مؤمن بك لكن  :مصطفى ألسندي
وتعلم بتفسير ألقرأن وألرؤى وووو ألخ أحد أقربائي قالوأ عنك أنك من أل محمد ص 

ى رؤيا . وألرؤيا عرضناها على أك ثر من مفسر لكن عجزوأ عن تفسيرها
 
 .رأ

  بالحقيقه هي رؤيتان الختان في نفس ألشخص ألذي أسمه كرأر
 .ألرؤيا

ت شخصان رجل أسمه )سرهللا( 
 
رأت أالخت أالكبر وهي ساكنه في أمريكا رأ

( فتاة أسمها ) نور ألهدى( وقالو لها أذأ تزوج كرأر من )نور ألهدىوألشخص ألثاني 
 سوف يرزقه هللا ذريه تكون من أنصار أالمام ألمهدي عليه ألسالم

ت نفس 
 
ت أالخت أالصغر ألتي تسكن في كربالء رأ

 
وبعد يومين من ألرؤيا أالولى رأ

 .ألمنام ونفس أالشخاص وقالو لها نفس ألكالم
ان كالم أالشخاص ليس بعربي أو أنكليزي أو فارسي تقريبا لغه ولكن في ألرؤيتان ك

 .ألرموز ولكن عندما تحدثو ألى أالختين فهمو عليهم ألكالم
لئنو صار أك ثر من روحاني وسيد وشيخ عزو عن  .نرجو ألرد بسرعه سيدنا ألغالي
 .تفسيرها وهللا أرحم ألرأحمين

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي: احمد الحسن. 

 .سر هللا = خليفة هللا

 .نور الهدى = دين الحق

هللا وتكون رفيقه في  إلىنور الهدى بمعنى يتبنى الدين الحق ويتبنى الدعوة يتزوج 

 .املهدي اإلمامنصار أيكون من ويرزق ذرية بمعنى هو يولد من جديد و  ،الحياة

وربما يوفقه هللا  ،املهدي اإلمامنصار ألهذا الشخص على العمل ليكون من  الرؤيا حث

 .ملا يريد سبحانه

 :2017  يوليو 30 تعليق/

 وبركاته هللا ورحمة عليكم ألسالم :ألصالحي كرأر

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012320857044&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012320857044&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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لك عليه سهل هللا دعائك ببركة ألحمد وهلل تزوجت باالمس حبيبي موالي
 
سا
 
 فا

نذرهم ةألصالح بالذرية ألدعاء
 
بعث ياحبيبي يديك وبين هللا سبيل في ال

 
 لك وأ

بيك
 
 .وحناني أشوأقي وال

Ahmed Alhasan الحسن احمد:  

 كرار الصالحي

 اسماء احمد

 خرةال  خير فيه ملا يوفقكم أن هللا وأسأل مبروك، وبركاته هللا ورحمة السالم وعليكم

 .الصالحة الذرية يرزقكم وأن والدنيا

 :2017يوليو  30 تعليق/

و نظر وجهة هذه :كمونة عقيل سيد
 
ن ماتحب أ

 
 علمتنا لكن. ..بارزه شخصيه تكون أ

ن ألحوزه
 
نت ثم .. ألرؤيا على النبني أ

 
وال غابه لديك أ

 
 ألصدر بالسيد طعنت. أ

 هو وما. بنفسك ألطلبه بعض تهجير ومادخل ... ألكربالئي بالشيخ طعنت.ثانيا
 .بقيه وللنقد . ...........للمدرسه حضورك دخل

Ahmed Alhasan التي الرؤى على االعتماد غيرك من أو منك طلبأ لم :احمد الحسن 

 حصلت غيبية خباراتإ هي وإنما كذلك ليست وهي فقه أو عقيدة في أعاله املنشور  في نقلتها

 .الواقع رضأ في

 اتهم ولم بتجرد نقلتها وقد العلمية الحوزة في وعايشتها عشتها حقائق هو كتبته وما

 دحأ
 
  ولست ا

 
 في وكتبت قلت ما على بناء   بعضهم يتوهمها تخيلية نتائج أي عن مسؤوال

 .املنشور 

 :2017يوليو  30 تعليق/

 لم بري  كانه ألكوفي حسن ألشيخ تعتقد هل أحمد سيد ألسالم عليكم :طارق  وعد
 صدأم أزالم قبل من مسجل معا لقاء دأر بعدما ألشهيد ألسيد في وقتها في يشهر
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 أنك كنت هل ألوقت هاذه في ألثاني سوأل...  ألكوفي حسن عال تترحم اهن نرأك
 ألشهيد ألسيد عال تسلم كنت وعندما .... ال أم .... ألزمان صاحب قبل من مرسل
 ألناس من ألك ثير ويعرف صالح رجل كانه ألسيد يعرف ولكل ال أم معا تتناقش هل
 ألمستقبل في حق دعوه صاحب أنك وقتها في عرفك هل ألطالح من ألصالح ويمز

 .أحمد سيد وأشكرك

Ahmed Alhasan عتقد، أحبيبي هللا حياك :احمد الحسن  
 
 الكوفي حسن الشيخ أن

  .عظيم وذنبه ومذنب مخطأ رحمه هللا
 
 دفعوه من ذنبه ويتحمل فداء كبش نهأ عتقدأ أيضا

 .الخاطئ االتجاه بهذا

 .الخاطئ سلوكه بسبب حياته دفع نهأ النتيجة

* ** *** 

Ahmed Alhasan 2017 أغسطس 1 / احمد الحسن: 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 هللا جزاكم ،هاني هللا عبد بنهاا إلطالق املوجوعة األم هذه مناشدة بنشر االهتمام أرجو

 
 
 .(1) خيرا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1377790035601989/ 

 :2017  أغسطس تعليق/

لبو حسن
آ
حمد أ

 
 .. ألسالم عليكم ورحمة هللا بركاته حبيبي وسيدي وموالي :أ

عيش في فرأغ ال يملؤه غيركفقدت وألدي وص
 
ت أ

 
 .. رت بفقده يتيم ألصديق وبدأ

ب ألحقيقي وألصديق وأالمان وألحنان وبكم ألصبر وألسلوأن
 
نت أال

 
 ... فا

Ahmed Alhasan حبيبيحياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن . 

                                                           
 وولي عهده بعدم قتل ولدها.ملك السعودية ألم أحد المعتقلين في السعودية وهي تناشد ن مقطع فيديو المنشور تضمّ . 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1377790035601989/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010065452739&fref=ufi&rc=p
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 لى ال إاملوت عبور من هذه الدنيا 
 
مهما تأجل فطوبى ملن  خرة والبد لنا أن نسلكه جميعا

اللهم إني أعوذ بك من كرب املوت ومن سوء املرجع في القبور ومن الندامة ، له عدته أعد  

 
 
 .غير مخز  وال فاضح يوم القيامة، أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومنقلبا كريما

ل آن يبعثه مع محمد و أأسأل هللا ،  أجرك وأجور العائلة الكريمة وكل محبيهعظم هللا

 .ن يرزقكم الصبر على ما أصابكمأمحمد و 

 :2017 أغسطس 13 تعليق/

  وبركاته ألسالم عليكم ورحمة هللا: أبومحمد ألحسيناوي
 سيدي وموالي 

طباء في 
 
ن من هللا علي بالشفاء ببركة دعائك سيدي وموالي وهللا ألعظيم أال

 
بعد أ

شهر ويحرك يده ورجله لكن بفضل 
 
ك ثر من ستة أ

 
مدينة ألطب ببغدأد قالوأ يحتاج أ

ن بصحة جيدة وألحمد 
آ
سبوعين وأال

 
ت أحرك رجلي منذ أ

 
دعائك ودعاء ألمؤمنين بدأ

 ينهلل رب ألعالم
ك ثر من شهر

 
ك تب لك سيدي وموالي أول تعليق بعدأنقطاع طال أ

 
ن أ

 
حببت أ

 
 .أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن ،

 .الحمد هلل على سالمتك

 :2017  أغسطس 5 تعليق/

وعليكم ألسالم ورحمة أللة وبركاته سيدي وموالي حفضك ورعاك  :محمد ألعرأقي
جابتك 

 
 سيدي هناك سؤأل وأتمنى أن تتفضل علي با

عمرأن أذأ رئيت ألسؤأل#س/هناك حديث قدسي هللا يكلم موسى ع ويقول له يابن 
ألغنى مقبل فقل ذنبًا عجلت عقوبته وأذأ رئيت ألفقر مقبل فقل مرحبًا بشعار 

ن ألفقر شعار ألصالحين 
 
 ألصالحين. وهذأ يدل على أ

وهناك حديث أإلمام علي ع متعارف عند ألناس وهو )لو كان ألفقر رجال لقتلته( 
 .كيف يقتل أإلمام ع ألفقر وهو شعار ألصالحين

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي: احمد الحسن. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006479851426&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006479851426&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011886376989&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011886376989&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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" 
 
 كتبه لنا من رزق وهذا ال أي الرضا بقضاء هللا وقدره وما ":بشعار الصالحين مرحبا

د الفقر ش يء جميل يجب تمنيه أو الدعاء للوصول له بل العكس هو الصحيح فتج أنيعني 

الترغيب بطلب الرزق من هللا وسد الحاجة والغنى عما في  (ليهم السالمع)في الدعاء عنهم 

 .أيدي الناس

 .أحسنت اختصار سؤالك وفقك هللا

 :2017 أغسطس 5 تعليق/

Ahmed Ahmed: كم ورحمة هللا وبركاته حبيبي وسيدي ألسالم علي 
أني وأخي عاطلين عن ألعمل خابرونه على عمل وهذأ ألعمل في بانزين خانه أهليه 

صاحب 500وكل ألمحطات تبيع ألتر  450بدون رأتب أنته تعلم لتر ألبانزين 
موالي هل هذأ ألمال حرأم 500لترأت  10على ألتر يعني كل  50ألمحطه يقول لكم 

طلع للعمل أم ال أني وأخي محتاجين باب رزق حبيبي وسيدي وموالي أم حالل ن
 أرجوك أرجوك ردلي جوأب حته أرد جوأب ألصاحب ألمحطه ونبحث عن عمل أخر

 خادمكم أحمد.. 

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي،  وبركاتهوعليكم السالم ورحمة هللا :احمد الحسن ،

 .شكال في العمل املذكور إ ال 

  :2017  أغسطس 5 تعليق/

 سيدي وموالي قائم أل محمد ع ... .. ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :حيدر ألكرأر
لكن موالي حبيت  ني أستحي أن أك تب لكم لك ثرة ذنوبي وتقصيري ..أقسم باهلل أ

صح مو مثل ما تمنيته لكني أعلم أن  80أبشركم أني نجحت من ألسادس بمعدل 
ل هللا أن  ال تنسانه بدعائك فانت أالب ألكريم هللا يختار لنا ألخير دأئما ..

 
ونسا

بنتكم ألمذنبة  ين أبدأ ..يمكن لك بالقريب ألعاجل وال يفرق بيننا وبينكم طرفة ع
 ألمقصرة مها ألعثمان

Ahmed Alhasan حياك هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن ،

 .ودنياك آخرتكمبروك وأسأل هللا لك التوفيق ملا فيه خير 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011516655922&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011516655922&fref=ufi&rc=p
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 :2017  أغسطس 5 تعليق/

Jesus Ahmed: ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 سيدي وموالي 

ن تكونوأ بخير وصحة وعافية 
 
سال هللا أ

 
 أ

سيدي لقد ضاقت بنا ألدنيا ونحن في ألبحرين متطهدون سيدي تفضل علينا بدعاء 
نصارك ألمخلصين لكم منك على ألثبات 

 
ن يجعلنا من أ

 
في هذه ألدعوة ألمباركة وأ

ن يقضي حاجاتنا 
 
مورنا وأ

 
ن يرزقنا أ

 
 وألمسلمين المركم وأ

نصاري 
 
بنك ألحقير ألمقصر عيسى أال

 
 .أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، هللا وبركاته وعليكم السالم ورحمة :احمد الحسن 

 .رحم الراحمينأفرج عنكم ويدفع عنكم كل سوء وهو ي أنأسأل هللا ، أعانكم هللا

 :2017 أغسطس 5 تعليق/

Yaseen Alhamoy: تهألسالم عليكم ورحمة هللا وبركا 
ت طرحكم عن أاليثار ألمحايد وقد أستعنت به في ك تابة 

 
حمد ألحسن لقد قرأ

 
سيد أ

ن توضحوأ لي ماهية ألعالقة 
 
بحث تربوي عن أاليثار وألذكاء ... ولكن هل يمكنكم أ

و كيف نفسر أاليثار وفق ألذكاء
 
 .. ؟! بينهما أ

رجو منكم أالجابة لضرورة ألسؤأل وألجوأب
 
 ... أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

بعيدة  أو تجني منه املجموعة الجينية أي فائدة قريبة  الذي ال اإليثار املحايد هو  اإليثار 

  ،بل هو يعرضها لخطر االنقراض
 
 وإيثاراملتبادل  كاإليثار ى التفسير الجيني عل لهذا كان عصيا

 .شابه وما األقارب

( تحاول األجسادبنته الجينات من آالت أنانية ) املحايد بمثابة تمرد على ما فاإليثار 

ضمن مجموعة الجينات  وإبقاءهاالجيل الالحق  إلىبأنانيتها تمرير املجموعة الجنينية 

 .املحايد اإليثار التطورية نظرية امليم الثقافي لتفسير  األحياءولهذا طرح بعض علماء . العاملة

 :"اإللحادوهم "وقد قلت في كتاب 

https://www.facebook.com/jesus.ahmed.980?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jesus.ahmed.980?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016539304641&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016539304641&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 أن نعرف من ] 
 
نحن نحتاج أن نتعلم اإليثار، وهذا ما سأناقشه فيما يأتي وسنحاول معا

منا اإليثار
 
 لتركيبتنا البيولوجية  عل

 
؟! أو من أين تعلمنا اإليثار الحقيقي؟! وهو بالضد تماما

هنا بأنانية جينيةا ِ
 .[ ألنانية والتي توج 

 ضأي
 
 :قلت ا

 وهو: ما الذي يدفعنا لهذا اإليثار الحقيقي، وما ] 
 
 ملحا

 
وهذا ُيبرز إلى الساحة سؤاال

 ؟[  الذي تسبب بإيجاده عندنا نحن بالخصوص

 .وبالتفصيل "اإللحادوهم "تجدها في كتاب  األسئلةأجوبة هذه 

 :املحايد وعالقته بالذكاء أو الدماغ اإليثار  أويقي الحق اإليثار أما سؤالك عن 

  فاألمر 
 
الجارف للجسد  األنانياملحايد يتحرك عكس التيار  اإليثار  :كما قلت سابقا

  ،لالنقراضوالجينات التي بنته ألنه قد يعرضها 
 
آلة الذكاء من ضمنها وهي مشمولة  وطبعا

 .بالتعرض لهذا الخطر

 :2017 أغسطس 13 تعليق/

 ألسالم عليكم :حيدر ألجابر
 ؟ كيف يمكن ألتوأصل مع أحمد ألحسن

Ahmed Alhasan هذه ، هللاحياك ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

يكتب فيها وأتواصل من خاللها مع املجتمع قدر  صفحة رسمية أحاول االطالع على بعض ما

 .يتاح لي من وقت وما اإلمكان

ن أالمام علي ع هو ألنقطة تحت باء ألبسملة :حيدر ألجابر
 
، فسرت حضرتك كيف أ

ن أعجام ألحروف تم بعد أستشهاد أالمام علي ع
 
 .مع ألعلم أ

Ahmed Alhasan سؤالك غير واضح، حياك هللا :احمد الحسن. 

https://www.facebook.com/haydar.aljaber?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/haydar.aljaber?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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فأول من بدأ ببثه بين  ةالحروف أو وضع النقط لتمييز الحروف املتشابه إعجام أما

نعم هو لم ينتشر ويشتهر وتنسخ على  ،(ليه السالمع)طالب  أبيبن علي  اإلمامهو  الناس

نعتقده بغض النظر عن  هذا ما (.ليه السالمع)أساسه املصاحف الرسمية بكثرة في عهده 

 .لدى بعضهم التاريخيةبعض الظنون 

** ** ** 

Ahmed Alhasan  2017  أغسطس 14 / احمد الحسن: 

 هللا وبركاته السالم عليكم ورحمة

 .، إنك غضبت هلل فارج من غضبت لهيا أبا ذر

إن القوم خافوك على دنياهم، وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، 

 .واهرب منهم بما خفتهم عليه

 .فما أحوجهم إلى ما منعتهم، وما أغناك عما منعوك

دا ، واألكثر ُحسَّ
 
 .وستعلم من الرابح غدا

 وات واألرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى هللا لجعل هللا له منهما مخرجا،ولو أن السما

 .وال يؤنسنك إال الحق، وال يوحشنك إال الباطل

 .(1) فلو قبلت دنياهم ألحبوك، ولو قرضت منها ألمنوك

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1388672611180398/?fref=ts 

 :2017  طسأغس 14 تعليق/

Zaind Alsadte:  ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته سيدي وموالي 

                                                           
 راوي عن وصية النبي )صلى هللا عليه وآله( ألبي ذر.المنشور تضّمن مقطع فيديو يتحدث فيه الشيخ الشع. 1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015985729508&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015985729508&fref=ufi&rc=p
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رسلت سابقا رسالة 
 
أرسل أليكم هذأ ألطلب رجاءأ منكم ألنظر في قضيتي، حيث أ

ن وقد مر سنة على ذلكإلى ألمحكمة ألشرعية ولم يصلني 
آ
 .رد منهم حتى أال

ن أرسلها لكم على ألخاص
 
 .ال أستطيع ك تابة قضيتي على ألعام، هل يمكنني أ

 .جزأكم هللا خيرأ وألدى ألعزيز

Ahmed Alhasan احد العاملين في  أو ء رسليها لدكتور عال، أحياك هللا :احمد الحسن

 .األشرفمكتب النجف 

 :2017 أغسطس 14 تعليق/

 موالي عدي سؤأل أتمنه تجاوبني عليه  :حيدر ألعطبي
 ؟ شنو عالج ألعصبيه وألغضب

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن ، 
 
يكرر  والدي رحمه هللا كان دائما

ن لم إذا فهمت معناها فخير و "، إتقطع شعرة بين عاقل ومجنون ال"حكمة وهي:  على سمعي

 .(1) تعرف معناها أسأل عالء السالم حفظه هللا عن املعنى

 :2017 أغسطس تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي يماني أل محمد :صفاء ألخزعلي

                                                           
  سمع السيد أحمد الحسن ذات يوم بخالف حصل بين اثنين من المؤمنين، فكان جوابه:. 1
انصحوهم بالصلح  ،المفروض يكونون عوناً لنا، ينشغلون بإصالح حال الناس وهدايتهم ال بتضييع الوقت بالمشاحنات] 

 ان رجالً حكيماً، تعلمت منه حكمتين مهمتين:والدي رحمه هللا ك بينهم.
ذا أردت قضاء حاجتك فال تزاحمها بالصالة إاألولى: كان دائماً يكّرر علّي قول "إن كل حاجة بعد الصالة مقضية"، أي 

 وإن استطعت جعلها بعد صالة فهو األفضل وإن شاء هللا تقضى.
 ختصر لك معنى قوله: أيعني الثانية: كان يقول "شعرة بين عاقل ومجنون ال تقطع"، 

إال بين اثنين مجانين، فمعنى "أّن شعرة بين عاقل ومجنون ال تقطع"  -الخالف الذي يصل للقطيعة  -ال يحصل الخالف 
اآلن تصور شعرة يمسك طرفيها شخصان لو شدها أحدهما ستقطع إذا تمسك بشدها اآلخر، لكن اذا أرخاها اآلخر  هو:

 ل عندما يشد الطرف اآلخر يرخي قليالً حتى ال تقطع الشعرة. نعم، فالعاقل ال يشدها.قليالً فلن تقطع، فالعاق
 .أحدهما يشدها لن عقال الطرفان كان لو
 .العصبي أو المجنون يشدها عندما سيرخيها عاقالً  أحدهما كان لو
  .تقطع لن الحالين كال ففي
 .عصبيتهم وغلبتهم عصبيان أو مجانين الطرفان: واحد بحال إال الشعرة تقطع لن
 .انتهى [ كثيراً  منها استفدت وقد هللا رحمه الحكم هذه علي يردد كان صغيراً  كنت منذ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009293816754&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009293816754&fref=ufi&rc=p
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سيدي ألحبيب بفضل هللا تعالى ومنه تمكنا وألحمد هلل وببركة دعوأتكم ألطيبه من 
 .يقة ونصرة ألمظلومأفتتاح وكالة ألمنقذ نيوز لتكون صوت للحق وألحق

نضع هذأ ألجهد ألبسيط وألمتوأضع بين يديكم ألكريمة سيدي ونسالك ألدعاء لنا 
 .بالتوفيق

http://thesavioews.com/index.php  

Ahmed Alhasan جزاكم ، الحمد هلل، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 
 
 .هللا خيرا

 :2017  أغسطس 14 يق/تعل

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :عارف ألحلي ألخفاجي
 .. سيدنا أإلمام أحمد ألحسن وصي ورسول أالمام ألمهدي عليه ألسالم

س ألمدنية تحريم ممارسة ألسياسة على ليس في قامو :أالخوة ألمدنيون يقولون
رجل ألدين لكن ألتحريم وألتجريم يطال أستخدأم ألشريعة وألفقه أالسالمي الدأرة 

 .ألدولة ومؤسساتها وأجهزتها
ولسبب بسيط جدأ. أي فقه وأي مذهب سيتم أعتماده في أدأرتها وهذأ يك في 

 !!. النقسام ألمجتمع وتشرذمه
 ؟ وأالسالم على هذأ ألقولفماهو قول ورد خلفاء هللا 

 .لك مني خالص ألحب وألوفاء أن شاء هللا تعالى

Ahmed Alhasan إن شاء هللا في املستقبل سترى الرد، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

 :2017 أغسطس 14 تعليق/

وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي أحمد ألحسن أرسلت  :هدوء ألبحر
لجنابكم ألموقر وعلى هذه ألصفحة ألمباركة هذه ألرسالة أربع مرأت ولم ألقة جوأب 

ة ولكن أالمر ألذي جعلني أطرق عليها سيدي أعلم أنك مشغول ومسؤلياتك ك ثير 
بابك هو النه الأحد يستطيع أن يجيب مسالتي غيرك النك أمام معصوم ووحدك 
يت ياموالي رسالة من هللا عزوجل مباشرة لي 

 
فقط من يفسر ألرؤى وألمنامات وقد رأ

خاصة ضرورية لم أستطع تفسيرها وأخاف أن أقصر بحق هللا بدون قصد مني ولكن 
ا هنا أقسم عليك بضلع ألزهرأء عليها ألسالم أن ترد علي وأن ال أستطيع ذكره

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthesavioews.com%2Findex.php&h=ATO0uCXOFP5z-v9HB8tUgvdE1m1cS7pmzX5R13aEsmFQ_Xe_VxrgNVTlhA1lf4ZUFrTYnd4fKOYfGwb9E5o6orILajle8stanVjseCl5JH674W69cCU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthesavioews.com%2Findex.php&h=ATO0uCXOFP5z-v9HB8tUgvdE1m1cS7pmzX5R13aEsmFQ_Xe_VxrgNVTlhA1lf4ZUFrTYnd4fKOYfGwb9E5o6orILajle8stanVjseCl5JH674W69cCU
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تعطيني طريقة الرسل لك ألمنام وتفسره لي أرجوك ياسيدي ال تردني من بابك 
خائبة وأنت أبن ألكرأم أالجاويد أرجوك التهمل رسالتي باهلل عليك فان بامس 

ام لديه مايك فيه من ألحاجة لتفسيرها وهللا كم شدة مرة علي والأسالك الن أقول أالم
ألهموم فال أتعب قلبه بهمي ولكن ليس لي سبيل أخر لتفسير رؤياي غيرك ياموالي 

 .ع ع س س

Ahmed Alhasan أي  أو شيخ ناظم  أو رسليها لدكتور عالء ، أحياك هللا: احمد الحسن

 .األشرفاملكتب في النجف  إدارةحد في أ

 :2017 أغسطس 14 تعليق/

 وعليكم ألسالم ورحمة هللا تعالى وبركاته :جوأد طاهر ألغرأبي ألحسيني
مسك صاحبا 

 
 ألحق لم يترك ال

 ألحق لم يترك ليومك صاحبا
 .فو وألمعافات في ألدنيا وأالخرةنسال هللا تعالى ألع

Ahmed Alhasan ك عند ضريح ئتنساني من دعا ال ،حياك هللا سيدنا :احمد الحسن

 .(ليه السالمع)أمير املؤمنين 

 :2017  أغسطس تعليق/

ألسالم عليكم سيدنا ورحمة هللا وبركاته عندي سؤأل بخصوص أذأ  :محمد ألوأئلي
و ألنار

 
و. ألمسيحي هل يذهب ألى ألجنه أ

 
 .مات طفل أليهودي أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن ،

 .حاله في امتحان عالم الذر السابق حسب

 :2017  أغسطس تعليق/

طريق موأقع ألتوأصل  ألسالم عليكم أخي أحمد ألحسن .. عن :نوأل ألشيوعية
أالجتماعي وعن طريق ك تاب وهم أاللحاد وصلت ألى صفحتك وسئلتك سؤأل 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/yaseen.alhusaini.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yaseen.alhusaini.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005809690221&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005809690221&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021547173483&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021547173483&fref=ufi&rc=p
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وجاوبت بكل أحترأم ولم تسيئ ألى فكري أبدأ وأنت مشكور على ذلك وبعد سؤألي 
لك أتت لي طلبات صدأقه من قبل أتباعك ومنهم شخص أسمه شيخ جعفر 

ترم جدأ ويشكر على ذلك .. بعد ألبهادلي وبين لي شيئ من نهجك وفكرك وكان مح
ك ثرة أالصدقاء من أتباعك وأنا أتقبل أي صدأقه لتبادل أالفكار علقت على أحد 
ألمنشورأت يخص شخص يتبعك وعلقت بكل أدب وما أن علقت وأذأ أنهالو عليه 
بالسب وألشتم وأنتي كافره وأنتي ملحده حتى أني الأستطيع ألرد لك ثافة ألتعليقات 

لعظيم أمرأءة أؤمن بوجود هللا وديني أالسالم وشيعية ألمذهب وأزور وأنا وهللا أ
مرأقد أالئمه نعم قد يكون فكري شيوعي يميل ألى أالنسانيه وألى ألمبادئ ألشيوعية 
ألى أن أعتقادي بربي شيئ ثاني وكما تعلم أنت أالعتقاد شيئ وألفكر شيئ أخر ومن 

كن لي وسيله سوى أن أك تب شدة ألمي وجرحي وطعني بالك فر وأاللحاد لم ت
غالق ألفيس وال أناقش بعدها أبد وهللا هو من يعلم 

 
بصفحتك ومنها سوف أقوم با

 .بعباده ماذأ يعبدون أسفه على أالطاله وشكرأ لك

Ahmed Alhasan حياكم هللا،  وبركاتهوعليكم السالم ورحمة هللا: احمد الحسن. 

 
 
 األخالقيةتجاه إنسان آخر غير مقبول بكل املقاييس  إنسانأي تجاوز من أي  عموما

فبالنتيجة  احترامكلمهم بكل ألحدين و وهذه الصفحة يدخلها بعض امل ،والعقلية والدينية

 .نتصرف بصورة تهين إنسانيتنا قبل كل ش يء أنكلنا بشر ومن املعيب 

  أو ين يوعوبالنسبة للشي
 
  من يحملون الفكر العمالي عموما

 
اعتبرهم أقرب  أنا شخصيا

السياس ي الذين أخذوا يحملون الفكر  اإلسالم بأحزابللدين وللفكر الديني مما يسمى 

 .وسهم ويدورون به ويروجون للياته االقتصاديةؤ لي على ر الرأسما

 
 
 ،من الصبر واملطاولة ر فالبد لهفي حياته يتعرض للكثي اإلنسان ،سيدة يا وعموما

 .عتقد املرأة تتصف بالصبرأو 

 :2017  أغسطس تعليق/

مساء ألخير أجمد ألحسن .. لماذأ في أالسالم يوجد ألرق ألى هذه  :نوأل ألشيوعية
ن هذه أالفعال هي أفعال دأعش ومن أللحظه وتوجد ألجوأري قد يشت

 
به ألبعض با

لف لفهم لكن في ألحقيقه أذأ قرئنا ألتاريخ أالسالمي نجده موأفق تماما للفكر 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021547173483&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021547173483&fref=ufi&rc=p
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ألدأعشي من ناحية ألجوأري وألسبايا حتى في زمن ألرسول عندما يدخل ألمسلمين 
ز عند فتح ألى بلد يتقاسمون ألنساء في ما بينهم وألى أالن يقولون على ألمنابر يجو 

بلد من بالد ألعالم أن تسبى نسائهم ويتقاسمون ألنساء في ما بينهم أذن أين حقوق 
ألمرأءة في هذه ألحاله .. وشكرأ لك أرجو ألجوأب النك قد تختلف عن غيرك هذأ 

 .ماأرأه أنا

Ahmed Alhasan السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :لحسناحمد ا 

االستغالل البدني والجنس ي ليست حالة  أو العبودية  أننفهم  نأش يء يجب  قبل كل

ولهذا فهي  ،التطور  استراتيجياتفقط بل هي استراتيجية من  اإلنسانيتخص املجتمع 

وتستعبدها  ى األخر منتشرة في املجتمع الحيواني بكثرة فأنثى طير الوقواق تستغل الطيور 

والعبودية في مجتمعات النمل تظهر بصورة جلية سواء في  ،دون علمها وتجعلها تربي صغارها

وخدمة مملكة النمل  األعمال ألداءاستعباد بعض الحشرات  أو  األخرى النمل  أنواعاستعباد 

 .التي تستغلهم وتستعبدهم

 باعتباره مجتمع اإلنسانينجد هذه الحالة ضمن املجتمع  أنولهذا فمن الطبيعي 
 
 ا

 حيواني
 
  ا

 
نات ابقية الحيو  أجسامهي عبارة عن مستعمرات جينية حالها حال  وأجسامنا أيضا

 .والحشرات

إال في  أمريكاحتى في  العبودية لم تنتِه  أنالتاريخ القريب لتجدي  إلىويمكنك الرجوع 

 .وقت قريب

للعبيد ووضع كفارات  بالعبودية فهي عالقة تنظيم وترتيب حقوق  اإلسالمعالقة  أما

 .لعتقهم وتشجيع املجتمع على عتقهم

  الخرينفعندما بعث الرسول محمد بعث في عالم يقر العبودية واستغالل 
 
 بدنيا

 
 
 ،إطالقهمغير وضع قانون يعطيهم بعض الحقوق والتشجيع على  باإلمكانولم يكن  وجنسيا

والقضاء عليها  هائإنهاين تساهم في لم يشرع العبودية ولم يشجع عليها بل وضع قوان فاإلسالم

 .يمكن فعله في ذلك الوقت قص ى ماأمع الوقت وهذا 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017  أغسطس تعليق/

ه )یعني ألنساء( سیدي یجوز  :قادر محسنی حمیدی
 
 ؟ تذبح ألمرأ

Ahmed Alhasan يجوز ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

 :2017  أغسطس تعليق/

ألدرأسية وزأرة ألتربية ألعرأقية تحذف نظرية ألتطور من ألمناهج :سجاد ألعيدأني  
https://www.facebook.com/almada.foundation/videos/
999692296836108/  

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي :احمد الحسن. 

وقدرتهم على  املستقبلي إنتاجهمملن يمنع العلم عن الطلبة وبالتالي يؤثر على  خزي وعار 

.....  واالختراع والنتيجة تكون بلدان متخلفة عن ركب التقدم والحضارة املادية اإلبداع

نظرية التطور تدرس اليوم في كل مدارس الدول املتقدمة وجامعاتها ومعاهدها البحثية 

 .وأسترالياالصين واليابان وكوريا  إلىوربا أ إلى أمريكاالعريقة من قارتي 

 :2017  أغسطس تعليق/

 ألسالم عليك سيدي ورحمة هللا وبركاته :نور ألقائم
 :موالي لدي سؤألين أرجو أن تتفضل علي باالجابة

 ألشخص ألذي لم يصوم في صغره سابقا في ألتسعينات و ألثمانينات و ألسبب -1
أنه لم يكن يعرف بوجوب ألصيام أو ربما لعدم أالهتمام ك ثيرأ في ألدين و ألغفلة 
ألتي كانت أنذأك بسبب قلة أالعالم ، هل يعتبر مفطر عمدأ أم يصوم يوم وأحد 

 ؟؟ مقابل أليوم ألوأحد و ما هي ك فارته
كد من تذكيته يحرم أكله و لكن هل يعتبر نجس -2

 
ا ألدجاج ألمعلب أن كان غير متا

 ؟؟ و ينجس ما يلمسه

Hazem Ahmed  :ألرحيم ألرحمن هللا بسم - 1ج 
 ألعالمين رب هلل ألحمد

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010423120556&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010423120556&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/sajadedani87?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100020402852750&fref=ufi&rc=p
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 تسليما وسلم وألمهديين أالئمة محمد وأل محمد على هللا وصلى
 وبركاته هللا ورحمة ألسالم عليكم
 عليه وجوبه بعد له تارك كل على... ألقضاء ويجب) ع ألحسن أحمد أالمام قال
 .87ص أالسالم شرأئع_ ( يفرق  أن له ويجوز  ألقضاء في موأالةأل ويستحب...

 عليه يجب ألصيام ترك ولكنه رمضان شهر صيام عليه وجب من أن ألعبارة ومعنى
 يفرق  أن له ويجوز  ألقضاء أيام في ألتتابع له ويستحب عليه تمكن ما متى ألقضاء
 . بينها
 ؟ ألصيام يجب متى أما
 ألعقل وكمال ألبلوغ: سبعة وهو,  ألصيام يجب باعتباه ما) ألسالم عليه قال
 86ص أالسالم شرأئع( ألخ...ألمرض من وألصحة...
 ألعاشرة في وألدخول_ سنين_ تسع_أتمام.._ألعبادأت معه تجب ألذي وألبلوغ) 
 .86ص أالسالم شرأئع( ألنساء في
 . بعده وما بلوغك من رمضان شهر صيام من فاتك ما قضاء عليك أذن
 ألصيام لقضاء بةبالنس هذأ
 عن_ رمضان شهر في ألك فارة)و ك فارة عليك فتترتب عمد عن للصيام تركك كان ولو
 في مخيرأ مسكينا ستين أطعام أو متتابعين شهريين صيام أو رقبة عتق_ يوم كل
 .81ص أالسالم شرأئع(  ذلك

 صام صيامهما عن فعجز متتابعان شهرأن عليه وجب من كل) ف للك فارة وبالنسبة
 أالسالم شرأئع(  ك فارته فهو هللا أستغفر أصال ألصيام عن عجز ولو يوما عشر انيةثم
 .83ص

 ألعالمين رب هلل وألحمد
 ألحسيني وأثق
 .1433_ أالول جمادى_3

Ahmed Alhasan احمد الحسن :Hazem Ahmed  
 
 .جزاك هللا خيرا

** ** ** 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/13hazem.p?hc_location=ufi
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Ahmed Alhasan 2017 سبتمبر   30/الحسن احمد: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .كم وأعمالكم وجزاكم بما هو أهله سبحانهءتقبل هللا عزا

مستجاب إن شاء هللا فال تغفلوا عن  (ليه السالمع)بإخالص في عزاء الحسين  الدعاء

 .ذلك وفقكم هللا وسدد خطاكم

إلى محاولة إنهاء  (ليه السالمع)الحسين كان املشروع الشيطاني في كربالء يتجاوز قتل 

حتى الرضيع من  األموي وهذا واضح من قتل الجيش  ،ورثة املشروع اإللهي والقضاء عليهم

العائلة امللكية املؤيدة بنص شرعي يفتقدونه هم  أنهاهذه العائلة التي كانوا ينظرون لها على 

  (ليها السالمع)ب رغم كونهم الحكام وامللوك الفعليين، لهذا كان دور زين
 
  أساسيا

 
 جد وكبيرا

 
 ا

في  فاحتضنتهفي كربالء فقد حافظت على حياة اإلمام علي بن الحسين وارث هذا املشروع، 

مواقفها في  واستمرتاليزيدي من الوصول لقتله  األموي واقعة كربالء ولم تمكن الجيش 

 
 
 .اليزيدي موي األ للمام زين العابدين إلى أن عادوا من السبي  جعل نفسها درعا

 .السالم على الحسين بن أمير املؤمنين

 .السالم على زينب بنت أمير املؤمنين

السالم على علي بن الحسين، السالم على أبي الفضل العباس، السالم على أصحاب 

 .ورحمة هللا وبركاته (ليه السالمع)الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين 

 :2017  سبتمبر تعليق/

Ahmed Alhasan (1) احمد الحسن. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wQ4MwAPrBg 

                                                           
 ن نشر قصيدة "قارورة" أداء القارئ باسم الكربالئي.التعليق تضمّ . 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARTIgRjtZko3AXUpBMtwgQNqY18jKRoC3OfCxOeKapOWBBAS_wHuWl5WKXeMNFzovSE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 :2017  سبتمبر تعليق/

Khadm Alansar: لسالم عليكم سيدي وموالي عظم هللا لك أالجرأ 
هم عليك وعلى أنصارك أتباع بني أمية وبني ألعباس، سيد ليلة أمس قسم 

 
جرأ

 
ما أ

من أالنصار في أيرأن في قم ألمقدسة أجتمعوأ لمرأسيم ألعزأء أحياء لليلة ألتاسع 
رأنية هجم عليهم قوأت من أالستخبارأت أالي .من رجال ونساء وأطفال 72وعددهم 

  .وأعتقلوأ ألرجال وحبسوأ أالنصاريات وأالطفال في ألبيت لحد ألصبح وأرعبوهم
جر وكل أحنا فدأك 

 
لكم ألدعاء سيدنا وعظم هللا لك أال

 
ساعد هللا قلبك موالي نسا

شبه 
 
طهار لبيك سيدي، ما أ

 
سيدي أن شاء هللا كما فدوأ جدك ألحسين أوالئك أال

مروعين مرعوبين وكذلك أليوم أصحاب  أليوم باالمس أصحاب وأهل ألحسين ص
 ،أليماني ص في هكذأ أيام مرعوبين ومروعين، وماصبركم أال باهلل

 القوة أالباهلل
 القوة أالباهلل
 القوة أالباهلل

 حسبنا هللا ونعم ألوكيل 
 .حسبنا هللا ونعم ألوكيل

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن .

 األجر يران وأن يضاعف لهم إيفرج عن املؤمنين واملؤمنات في  أنأعانكم هللا وأسأل هللا 

 .(ليهم السالمع)بمصاب الحسين وال بيته وأصحابه 

 .ستنتصرون ويخسر السجانون ، على قدر املشقة أحبتي األجر 

** ** ** 

Ahmed Alhasan (1) 2017  اكتوبر 1/ احمد الحسن: 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1426654340715558/?fref=ts 

 :2017اكتوبر  1 تعليق/

                                                           
 .بصوت القارئ صباح الزيادي بثت على قناة المنقذ العالمي  مرثيةن نشر المنشور تضمّ . 1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016857549923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016857549923&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARTIgRjtZko3AXUpBMtwgQNqY18jKRoC3OfCxOeKapOWBBAS_wHuWl5WKXeMNFzovSE&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1426654340715558/?fref=ts
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mnh Amin:  ساعد هللا قلبك أبتي وعظم هللا لك أالجر 
عزأء  أليوم في عزأء ألحسين عليه ألسالم قد رفعت يدي بلدعاء كماقلت ألدعاء في

 ألحسين مستجاب
 ودعوة هللا أن يفرج عنك بحق ألحسين ومظلومية ألحسين 

بتي
 
 فرج هللا عنك أ

Ahmed Alhasan والدنيا الخرةوجزاكم هللا خير  أعمالكمتقبل هللا : احمد الحسن. 

mnh Amin: بتي
 
 نألحس أحمد أ

 ألعاقبه وحسن بلثبات لنا ألدعاء منك نرجو
ني
 
 أشهر 6 منذ بايعناك ووألدتي فا

 محتاجه فهي تدعوهلل أن وأرجو ألحرأم بيته حج لوألدتي هللا سهل قد ألبيعه وبعد
 دعوأتك

يت قد وأني
 
 ورجعت ألطوأف في وعثرت ألحج في أطوف أنني ألرؤيا عالم في رأ
 ألطوأف وأتممت

يتمار  تفسرلي أن أرجو
 
 خيرأ يكون لعله أ

 وأل محمد بحق ألذر بعالم بايعوك ألذين هللا أنصار ويجعلنامن عنك يفرج  ربي
 .محمد

Ahmed Alhasan شكري هللا أن وقاك فأ ،هو اتباع خليفة هللا الحج: احمد الحسن

أسأل هللا أن يرزقكم وجميع املؤمنين واملؤمنات حسن ، طريق الحقكمال الإالعثرة ورزقك 

 .هو وليي وهو يتولى الصالحين العاقبة ويختم لكم بخير

 :2017اكتوبر  1تعليق/ 

ل أنتهينا من ألعزأء ونسئل هللا ألقبول وأحسيناه قبل قلي أالعالمي ماهر ألحسين
سيدي أي أعالم أتخذ يزيد وأعوأنه حتى ينتهي ألمطاف بالحسين خارجي ومستحب 

 .قتلة الن خرج على أالمير يزيد )لع( وأصبح بدمه يتقربون ألى هللا

Ahmed Alhasan  يمن عليكم بما هو  أنتقبل هللا أعمالكم وأسأل هللا  :الحسناحمد

 .سبحانه أهله

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010858682796&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010858682796&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 Ahmed Alhasan  2017نوفمبر   12/احمد الحسن: 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 والحمد هلل رب العاملين

 ورحمة هللا وبركاته السالم عليكم

في يوم التاسع من محرم الحرام قامت قوات عسكرية بالهجوم على دار في مدينة قم 

ليه ع)يجتمع فيها عدد من املؤمنين واملؤمنات واألطفال إلقامة عزاء الحسين  اإليرانية

 واجتمعواكعادة الشيعة في هذه األيام األليمة فكان هناك قارئ ينعى الحسين  (السالم

 .ولم يهددوا أمن أحد ولم يتسببوا بأذى ألي أحد (ليه السالمع)ماع مصيبة الحسين لس

يصدر من إنسان سوي  أننحن ندين ونستنكر هذا التصرف الظالم الذي ال يمكن 

 
 
نعم وجدنا  (،لوات هللا عليهمص)حمد ل مآن يدعي التدين وإِتباع محمد و عم   ومتزن فضال

والعباسيين وأشباههم  األمويينرت عبر التأريخ من هكذا تصرفات ظاملة وهمجية قد صد

 
 
 (.السالم مليهع)ل محمد وشيعتهم آفي حربهم على  وخصوصا

 
 
  ولألسف فإنه رغم إطالق سراح عشرات املؤمنين الذين اعتقلوا ظلما

 
في هذه  وعدوانا

 ولهذا ،اليوم يتم احتجاز بعض أساتذة وفضالء حوزة قم دون أي مبرر إلىالحادثة فإنه 

فنحن نطالب العقالء واملعتدلين واملنصفين في النظام اإليراني والحكومة اإليرانية لتنزيه 

طالق سراح هؤالء املعممين والفضالء وهم رجال دين إأنفسهم من الظلم والعمل على 

 .يمانهم بهذه الدعوة املهدوية املباركةإروفين بالتدين والصالح قبل وبعد مع

  وهذه بعض أسماء الذين ال
 
كما وصلتني من بعض املؤمنين في  يزالون معتقلين ظلما

 :يران العزيزةإ

أستاذ ومحقق في الحوزة العلمية، قاض ي، وعضو : الشيخ عظيم أبو القاسمي  -1

 .Islamic Azad University  املجلس الثقافي في دزفول، واملعاون الثقافي ملعهد

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1461445930569732
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 فيومحقق في ال أستاذ: القاسمي أبو الشيخ مجتبى  -2
 
 حوزة العلمية، ويعمل مبلغا

Isfahan University of Technology  ،بيان" للخطابة،  أمير مساعد في مؤسسة " أستاذ

 .أصفهانومسؤول السكن الجامعي لحوزة صدر خاجو في 

ومحقق في الحوزة العلمية، مبلغ ومسؤول جمعية "شرجه  أستاذ: الشيخ طه احدي  -3

 .ي قم ودزفول صالحين" تعنى برعاية الشباب ف

 .نآوعلوم القر  واألحكام األخالقفي  أستاذ: املهندس محمد جواد جوبتراش  -4

 الشيخ مسعود قرباني -5

 الشيخ احمد مير عرب -6

 الشيخ احمد رزقي -7

 

  :2017 نوفمبر تعليق/

ل محمدصلی هللا: عباس فتحی
آ
  علیک یا سيدي قائم أ

https://www.facebook.com/abbas.fathiieh?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abbas.fathiieh?fref=ufi&rc=p
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 بابی أنت وأمی و نفسی وأهلی و مالی
الم بین یدیک. ألشیخ أحمد ألرزقی 

آ
طوبی لمن لبوأ دعوتک وذأقوأ شیائ من أال

سنة کان باحثا و کاتبا فی  ۱۵صدیقی من سنین. لم أر منه سیئه ومکروها. أک ثر من 
ن. لیت شعری کیف شدوأ یدی هذأ ألعبد أل

آ
مؤمن ألمظلوم وهو ال یعلو علوم ألقرأ

ذنه وکان معروفا بین ألشیوخ باالدب وأالخالق
 
 .صوته من أ

خالق. کیف قدروأ علی 
 
سوة لنا فی ألرحمة وأال

 
ألشیخ أحمد میرعرب صدیقی و هو أ

 ؟! أعتقاله وله بنتان صغیرتان
وألشیخ مسعود ألقربانی حفظه هللا ما زأل مبتسما حتی فی وجه ألمعاندین وال 

خالق. کیف شدوأ یدیه و له رضیعة  یقاربه
 
دب وألروحية وأال

 
أک ثر ألناس فی أال

 ! صغيرة
 .أنا هلل وأنا أليه رأجعون
 .حسبنا هللا نعم ألوكيل

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي: احمد الحسن ، 
 
، هللا وأعانكم جزاكم هللا خيرا

 .ستكتب شهادتكم وُيسألون 

  :2017 نوفمبرتعليق/ 

ينا من إخوتنا كنوز ألطلقان ألعجب ألعجاب  :ألشيخ رحيم أليماني
 
سيدنا وهللا قد رأ

نهم قوم مستميتين في تبليغ دعوة ألحق وال
 
ن يثنيهم عن إيصال فا

 
حد أ

 
يستطيع أ

ألحق لمن طلب ألحق وفقهم هللا لكل خير وثبتنا وإياهم على ألصرأط ألمستقيم 
 .يوم تزل فيه أالقدأم

Ahmed Alhasan احمد الحسن : 
 
 .والدنيا الخرةخير  جزاكم هللا جميعا

  :2017 نوفمبريق/ تعل

 ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته :أحمد كاظم علي ألحاشي
جر 

 
 سيدي عظم هللا لكم أال

 وفرج هللا عن إخوأننا ألمظلومين
عدأء

 
حمد أنتم ذكرتم ألمنعه لكم من أال

 
  سيدي أ

 .سيدي بدون زحمه ممكن طريقة ألعمل

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020285537879&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020285537879&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005375041208&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005375041208&fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 ،الحق للناس وتعريفهم بالدين الذي يرتضيه هللا سبحانه وإيصالالتبليغ  عملكم

 .كئتنساني من دعا ال، املنعة فيأتي بها هللا سبحانه فلكل أجل كتاب وهللا بالغ أمره أما

  :2017 نوفمبرتعليق/ 

Shihan Ali Nasser:  سيدي وموالي أن ما يقع وما وقع عليكم أهل ألبيت صلوأت
عليكم جميعا ال يدل أال على أستعمال إبليس إلى كل من تصدى ربي وسالمه 

هلل عز وجل أن يهدي ألناس على ألحق 
 
لحربكم أهل ألبيت أنتم ومن أتبعكم..أسال أ

لحق منهجكم وألعذر لكم سادتي في 
 
ألذي تحملون بين دفتكم وألنسير على منهج أ

 .تقصيرنا بين يديكم

Ahmed Alhasan أسأل هللا سبحانه ، هللا بالغ أمره، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

 .واإلحسانمنه سبحانه إال الخير  لم نرَ ، يشاء ياكم ُمَسلمين ألمره يفعل بنا ماإيجعلنا و  أن

  :2017 نوفمبرتعليق/ 

Mohtadin Al-Anbary:  ألسالم عليكم سيدي 
 عظم هللا أجوركم وساعد هللا قلبك 

 .أسئل هللا أن يفرج على كل مؤمن مسجون ضلماً 
نباري فهو مسجون ضلمًا منذ أشهر طويله 

 
سيدي أرجوأ منك أن تدعوأ لعمي وسام أال

 .ولم يتم أإلفرأج عليه

Ahmed Alhasan أنأسأل هللا ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن 

 .يفرج عنه ويدفع عنه كيد الظاملين

  :2017 نوفمبرتعليق/ 

 وعليكم ألسالم ورحمة هللا وبركاته  :حسين قمبر
سيدنا ألطيب ألكريم دعوأتك لدي أختبار جامعي بعد قليل وهللا يفرج عن 

رض
 
 .ألمظلومين في جميع بقاع أال
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Ahmed Alhasan شاء هللا إنبالتوفيق  :احمد الحسن. 

  :2017 نوفمبرتعليق/ 

ألسالم عليكم .... نحن نستهجن هذأ ألتصرف أالرعن وألذي يقيد  :سلوأن ألكربالئي
من حقوق أالنسان وحرياته في ألتعبير وألدين .... ورغم أني ال أتبعكم وأرمي أللوم 

 .عليك يا أحمد أال أنني قلبا في أالفرأج عن هؤالء ألنسوة وألمشايخ كله

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن ،

 
 
 نصافك للمظلومينإعلى تعاطفك و  وجزاك هللا خيرا

*** ** * 

 Ahmed Alhasan  2017نوفمبر   17/ احمد الحسن:  

 

** ** ** 

 

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/salwan.hwk?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/salwan.hwk?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARTSSLu7zA0SW1MnX7-kR4-xNhaXQ5LVrZRX0wuqTZYwrZ20Hgioxf9qoY-J1vy0WE8
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.457401030974232.89948.457397004307968/749837335063932/?type=3


 )عليه السالم( إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   554

 Ahmed Alhasan  2017نوفمبر   18/ احمد الحسن: 

 (1) القاصرات_زواج#

https://www.facebook.com/monqith.tv/videos/ 1612624538757583/  

 :2017  نوفمبر تعليق/

Sarmed Alyamani: ر ألسالم عليكم سيدنا ألمبارك وكل عام وأنت بالف خي
 .. وعافية

سيدنا ألحبيب أالن وأنا أقلب ألفيس بوك رأئيت صفحة باالنكليزي نفس هذه 
 ؟؟ ألصفحة ألمباركة فهل لك صفحة باالنكليزي أنت تديرها وتشرف عليها

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، مة هللا وبركاتهوعليكم السالم ورح  :احمد الحسن .

فقط هذه الصفحة وهناك صفحة في تويتر وهي مرتبطة بهذه الصفحة فما اكتبه بها  لدي

 
 
 ، يظهر هنا أيضا

 
ربما ينقلون بعض ما  وتوجد صفحات لبعض املؤمنين جزاهم هللا خيرا

 .أخرى كتبه هنا بلغات أ

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

ني لم أحصل  :سجاد ألعيدأني
 
عندي سؤأل حبيي  ي أرجوأ أن تتفضل علّي بإجابته ال

على جوأب من ك تبك ألمباركة وهو بالحقيقة أشكال يدور في ذهني: كيف أستطيع 
أن أوّفق بين قولكم أن أالمام ألمعصوم أستحق أن يكون خليفة هلل في أالرض 

سنوأت لبعض  8سنوأت أو  5سبب عمله وأخالصه وبين أستالم ألخالفة بعمر ب
أالئمة صلوأت هللا عليهم؛ هل أالمر متعلق بعالم ألذر فقط وما موجود هنا تحصيل 
حاصل كما هو حال جميع من دخل ألى هذأ ألعالم ألجسماني؛ أذأ علمنا أن ألدنيا 

 .. االمتحان في هذأ ألعالمهي لالمتحان؛ فهل أن خليفة هللا غير مشمول ب
أعتقد أن هناك أضطرأب في سؤألي ولكن ال أعرف أصيغه بسبب جهلي وقلة 

 .معرفتي

                                                           
خير" الذي الزمن األن مشاركة بحث ألقاه د. عالء السالم بخصوص زواج القاصرات ضمن برنامج "ضمّ المنشور ت. 1

 يبث على قناة المنقذ العالمي الفضائية.

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARTXpWps9ax9hFrRtN3Bb-oX0AkXC-TnxL7KCp0ymYfkKOTcYF_tRgikySyGYtcQPD4
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1466663510047974
https://www.facebook.com/hashtag/زواج_القاصرات?source=feed_text&story_id=1466663510047974
https://www.facebook.com/monqith.tv/videos/1612624538757583/
https://www.facebook.com/sarmed.a.Alrubaiey?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sarmed.a.Alrubaiey?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/sajadedani87?fref=ufi&rc=p
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Ahmed Alhasan نعم هو ممتحن في عالم الذر وعلم ، حياك هللا حبيبي :احمد الحسن

  .قهواستحقاحاله هللا 
 
هذه الحالة استثناء ولها خصوصيتها ومع ذلك فهو سيعمل  وعموما

 .ويخلص في هذه الحياة الدنيا وهللا يعلم حاله ومآله

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

... هل زوأج سيدنا  ورحمة هللا وبركاته ألسالم عليكم سيدي وموالي: مصطفى حميد
 ؟ سنوأت يعتبر زوأج من قاصرة 9محمد ص من عائشة وهي بعمر أل

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 .لسن بل كانت كبيرةبهذا ا لم يتزوجها

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

Al Buraq Al Muhmady:  ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته موالي .. ورد في أحد
 .. ك تبك هذأ ألنص

ل عن أ)
 
خر، ولكن إن كنت تسا

آ
خرى وأمتحان أ

 
كيد فرصة أ

 
لنتيجة فيه فهي هو أ

 ،نفسها في ألذر
ن ألناس مجبورون على تحقيق نفس ألنتيجة

 
 ،ليس ال

 .وإنما هم يعيدون نفس ألتقصير
طاع أإلنسان ربه وسعى لرضاه سبحانه وكان له حظ في 

 
وفي هذه ألحياة ألدنيا إذأ أ

 ألسماوأت ألملكوتية 
صحاب أليمين 

 
 أصبح من أ

حياء وسطر أسمه في سجل أل
 
 حياة وممن يرثون ألجنانوك تب من أال

ولياء هللا ألذين ال خوف عليهم والهم  وأن جد في ألطاعة
 
كان من ألمقربين، أ

أبتدأت كالمك موالي بان ألنتيجة ثابتة عند ألناس وهم يعيدون نفس )...  يحزنون
 .. ألتقصير

ومن ثم قلت أن في هذه ألحياة ألدنيا من أطاع هللا وسعى لرضاه أصبح من أصحاب 
 .. ين .. وأن جد في ألطاعة يكون من ألمقربينأليم

هل أفهم من كالمك موالي أن حال ألمؤمن ممكن أن يتغير أم هو ثابت كما في 
 .. بدأية كالمك .. أم كنت تقصد بالحال ألثابت هو حال ألمقصرين فقط

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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https://www.facebook.com/alburaq.almuhmady?fref=ufi&rc=p
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ل ألعلي ألقدير أن 
 
وأعذرني موالي أن لم أكن قد صغت ألسؤأل بصورة جيدة .. وأسا

لك ألدعاء موالييقر أع
 
 .يننا بتمكينك .. أسا

Ahmed Alhasan حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

لكن هم لن يغيروا  موجود فهم لديهم القدرة على التغيير وُمنحوا فرصة للتغيير اإلمكان

 
 
 .سواء من أحسن ومن أساء النتيجة التي حصلوها سابقا

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

Al Buraq Al Muhmady:  نصرك هللا وحفظك لنا  ..حياكم هللا موالي ألكريم
له أن ال يحرمنا من فيضك 

 
سا
 
 ذخرأ .. وأ
 ؟ والي لن يغيروأ ألنتيجةلماذأ م

حسب فهمي من بعض كالمك أنك تطلب منا ألدعاء وألعمل لكي يصل أالنسان 
 .. ألى مقام عالي .. وهذه ألدنيا هي أالمتحان ألثاني وبذلك تكون ألنتيجة قد ُحسمت

 ؟ فما فائدة ألعمل وألدعاء

Ahmed Alhasan أعلى مقام  إلىفائدة العمل والدعاء هو الوصول  :احمد الحسن

أما فائدة تكرار . نسان إال بقدر حقيقته التي أظهرها في العالم السابقإلن يعمل أي  ولكن

 
 
 .(1) في أكثر من كتاب االمتحان في هذا العالم أو الرجعة فقد بينتها سابقا

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

سالم عليكم موالي .عظم هللا أجرك .تعدد ألزوجات هل يخضع أيضا  :عالء ألطفيلي
قالت ماهو . أذأ فتح موضوع ألزوجة ألثانية. للمصلحة فجل ألنساء أن لم يكن كلهن

د على وجود نقص في ألزوجة أالولى حتى يتزوج وكان ألموضوع يعتم تقصيري.
وفي معرض كالمكم في جوأب أحد ألمشككين قلت ما مضمونه أني  ألرجل بثانية.

سالم هللا عليكم  وليس لي زوجة سوى أم أوالدي. ال أملك من حطام ألدنيا شي.
ألسالم على ألوألد . أهل بيت ألنبوة وألعذر على صيغة ألسؤأل وألسياق ألمتهافت

 .ألقائد

                                                           
 ، مبحث "لماذا الرجعة".242السيد أحمد الحسن: ص –انظر على سبيل المثال: عقائد اإلسالم  .1
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Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 
 
وإن شاء هللا سأتكلم فيه إن بقيت الحياة وشاء هللا  (1) في تعدد الزوجات تكلمت سابقا

 .سبحانه

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

حمد
 
ريحيا أ

 
 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :أ

 سيدي لدي سؤأل وأتمنى منك أإلجابة عليه
خادمتك متزوجة منذ سبعة سنوأت وتعرضت في بدأية زوأجي لهجوم من أالبالسة 

ثناء ألليل ويقومون باخافتي وتنتابني نوبة من  لع الك ثر من
 
رأهم أ

 
سنة بحيث كنت أ

مر حتى اليذأء نفسي ولكن بفضل هللا وببركة قائم أل محمد 
 
ألصرأخ ووصل أال

 تخلصت من هذه ألحالة 
خر مس من 

آ
وكنت في حيرة من أمري ولم أعرف سبب ذلك ألبعض يقول سحر وأال

 ألجن وألعلم عند هللا
 أت لم أرزق بطفل خالل هذه ألسنو

شهر بدون سبب وأضح 
 
 قبل ستة أشهر حصل حمل وفقدته في بدأية أال

خرى وفقدته في نفس ألوقت خالل ألشهر ألثاني 
 
شهر حملت مرة أ

 
ربعة أ

 
وبعدها با

من ألحمل وبدون سبب وأضح طبيا مع ألعلم أني أتناول ألدوأء ومستمرة على 
دعية 

 
 ألتحصينات وأال

ن أل
 
خرى أ

 
ن يسقط وألمشكلة أال

 
و ألتحاليل ألى أ

 
حمل ال يظهر خالل جهاز ألسونار أ

 ألجنين تلقائيا 
 وهذأ ألشئ جعل ألطبيب ألمعالج حائرأ واليوجد لديه جوأب 

ن هناك شئ أسمه ألتابعة أو أم ألصبيان تقوم بإسقاط ألجنين !وأيضا 
 
سمعت أ

 ! ألسحر ياثر على ألحمل ودوأمه
 سيدي وموالي 

لهذه ألحالة وهي التخصني لوحدي يوجد ألك ثير من هل يوجد تفسير لديكم 
 .ألحاالت

لكم ألدعاء
 
 .جزأكم هللا كل ألخير ونسا

Ahmed Alhasan وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

                                                           
 .2013/ 9/ 14راجع المنشور بتاريخ:  .1
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 . صالة الليل تدعي ال

 .د صالة الفجرحافظي على الذكر بع

 . قرأي آية الكرس ي واملعوذات قبل النوما

أكتبي آية الكرس ي واملعوذات على ورقة بالزعفران وحلي الكتابة بأناء فيه ماء واغتسلي 

 .شابه ما أو تدعي ماء الغسل يذهب ملكان نجس بل اجمعيه والقيه على شجرة  باملاء ولكن ال

 .يات من سورة الصافات كل يومآ 10آية من سورة مريم وأول  12 أول قرأي ا

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

Sahar Al Anbary: ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  
 .. عظم هللا لكم أالجر في ذكر ألشهادأت ألنبي ص وألعترة ألطاهرة

 .. سؤأل عن جني أالمول سيدي عندي
خذ ربح محدود وألخسارة تقع أالثنين ألتاجر 

 
أن يعطي أحد ما أموال لتاجر لكنه يا

 .. وصاحب ألمال
 ؟ هل يدخل هذأ أالمر في حكم ألربا

Ahmed Alhasan عظم أجوركم، مة هللا وبركاتهوعليكم السالم ورح :احمد الحسن 

 .يعتبر ربا وال إشكال ال. أعمالكموتقبل هللا 

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

 :ألسالم عليكم لدي سؤأل يرأوديني موالي ألعزيز وهو :هشام ألحسن
سالم فر 

 
ض ألجزية على ألمسيحيين في ألمقابل أرى أن ألمسيحيين لم لماذأ أال

يفرضو جزية على ألمسلمين ألذين يسكنون في أرأضيهم ويعيشون عليها أرجو أن 
توضح لي لماذأ فرض ألجزية وهل هذأ ألموضوع مع ألقائم يطبق أم هناك ختالفات 

جابة وألحمد هللا
 
 .وغيرها أرجو أال

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 
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 ليست حكم الجزية
 
 شرعي ا

 
 تعبدي ا

 
التي أسسها  اإلسالميةفي الدولة  وإنما هو قانون سن   ا

للدولة عن طريق الزكاة  فاملسلمون يدفعون الضريبة (،لى هللا عليه وآلهص)رسول هللا 

 .تحت اسم الجزية اإلسالميةوالخمس والصدقات وغير املسلمين يدفعون الضريبة للدولة 

ية على املسلمين فغير ز تفرض الج العلمانية اليوم ال أو ن الدول املسيحية إقول  أما

 ،صحيح حيث هناك ضرائب تفرض في هذه الدول اليوم على الجميع املسلم وغير املسلم

 (.الجزية = الضريبة اليوم) ختصاربا

زكاة والخمس ى الالعادلة املؤمن يدفع الضريبة تحت مسم   اإلسالميةوفي الدولة 

املانع للزكاة والخمس يدفعها عن يد وهو صاغر  أو وغير املؤمن ، ويحصل على أجر وثواب

 .األلفاظها ما شئت فال مشاحة في جزية أو سم   أو وتسمى ضريبة 

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :سجاد ألعيدأني
ن في فصل ألخريف)

آ
ن قلت نحن أال

 
لني بعد أ

 
 .تلميذة تسا

ول
 
 ؟ لماذأ إذن ك تبت ألتاريخ على ألسبورة شهر ربيع أال

ن أحترت كيف 
 
وضح لهاأنقذني جرس ألفرصة ال

 
 ..( أ

 هذأ ما ك تبته أحدى ألتربويات ألفاضالت على صفحتها
 .وتقول: أنها تعاني ك ثيرأ من هذه أالسئلة وال تجد لها أجوبة مقنعة بالنسبة لطفل

 ؟ ما هو ألرد ألمناسب بإعتبار أن هذأ ألموضوع يتعلق بالدين أالسالمي

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته: احمد الحسن. 

لى هللا عليه ص)وهو نظام تاريخي لم يضعه رسول هللا  ،بالتاريخ الهجري القمري  يتعلق

كان   (لى هللا عليه وآلهص)بل في زمن الرسول محمد  اإلسالميحتى يؤخذ على الدين  (وآله

وبحسب هذا التاريخ لن  ،العرب عن اليهود أخذهاريخ العبري القمري الشمس ي الذي الت

ألنه يتم  ؛شكال في تطابق شهر ربيع مع الربيع الحقيقي في معظم دول العالمإيكون هناك 

 .إضافة النقص في السنة القمرية لتتطابق مع السنة الشمسية
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 :2017  نوفمبرتعليق/ 

 .. ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :ألمعرف بالذأت
 .. عظم هللا لكم أالجر يا أبي

موالي ما هو موقفك من ألقوأنين ألسارية ألتنفيذ أالن بالعرأق أن كانت ألمدنية أو 
ول بالعرأق أي )ألدستور(ألشرعية أو ألجزأئية أو حتى ألهرم ألتش

 
 ؟ .. ريعي أال

 .نرجوأ منك سيدي ألتفضل علينا باإلجابة

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

  .القوانين يحتاج مراجعة وتعديل بعض

 أي
 
 .املعصوم إعدامه لم يقر نسان بحكم قضائي ماعدام اإلإيجوز  في دين هللا ال :ضا

وبغض النظر عن اختالفنا  ،ما بالنسبة للدستور العراقي فيحتوي على إشكاالت كثيرةأ

لى فشل الدستور العراقي في تنظيم إن نوجهه أورد فيه فهناك نقد كبير يمكن  مع ما

  استقالل القضاء وضمان نزاهته
 
 .معا

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

 .ألسالم عليكم. ممكن تفسير للرؤيا :مصطفى ألسندي
قبل فترة شفت بالحلم. كاعد أدخل ألى أالمام ألحسين عليه ألسالم. وجميع ألعالم 

و من أالمام كلها كاعد تخرج بس أني عكس ألعالم كاعد كاعد تشرد من ألصحن أ
 . وكانت ألدنيا. بيضاء9أدخل أو جنت البس أسود. أو من دخلت شفت رقم. 

أو أليوم. رأيت في عالم ألرؤيا. كاعد أكول ألولد صاحبي شفت حتى ألنبي. نوح عليه 
 .ألسالم أجه وزأر ألحسين عليه ألسالم

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

في زمن يقل فيه  (ليه السالمع)مبشرة لك بالسير على املنهج الحق وطريق الحسين  رؤى

 .السائرون مع الحق

 :2017  نوفمبرتعليق/ 
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حمد ألمختاري 
 
بو أ

 
ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي وموالي أحمد  :وسام أ

ألحسن لدي سؤأل يخص ألزيارأت سوأء ألزيارة أالربعينية أو ألشعبانية ألمخصوصة 
أ أليوم ألمحدد ؟ وهل أذأ وصلنا وغيرها هل علينا أن نزور أالمام ألحسين ع في هذ

سيرأ على أالقدأم أو بالسيارة قبل هذأ أليوم ألمخصص تنحسب لنا هذه ألزيارة 
 .ألمخصوصة سوأء أالربعينية أو ألشعبانية أم تحسب زيارة مستحبة جزأك هللا خيرأ

Ahmed Alhasan إذا كانت النية هي . وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

سباب منطقية لهذا أفي التقديم والتأخير طاملا هناك شكال إ ملخصوصة فال الزيارة ا تلك

 .شابه و الظروف الخاصة وماألتاخير والتقديم كالزحام الشديد ا

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  :حسين قمبر
حمد 

 
 تقبل هللا طاعتكم سيدنا ألطيب أ

ربعاء ألقادم ستكون لي محاضرة في حسينية ألصرأط ألمستقيم في ألكويت 
 
يوم أال

تمنى منكم 200حول نظرية زحزحت ألقارأت قبل 
 
ألمتابعة هناك تسجيل  مليون أ

 مباشر في ألفيس بوك وأالنستغرأم 
لك ألدعاء

 
 .ونسا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 .ن شاء هللاإضعها هنا وسأطلع عليها 

 :2017  فمبرنو تعليق/ 

بو جعفر
 
ئمة  :أ

 
ل محمد أال

آ
 أللهم صل على محمد وأ

 وألمهديين وسلم تسليما ك ثيرأ 
 صبحك هللا بالخير موالي ألعزيز 

 وجعلنا وإياك في حرز وجنة 
 .من شياطين أإلنس وألجنة
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Ahmed Alhasan صبحك ، و جعفرأبحياك هللا حبيبي الشيخ الفاضل  :احمد الحسن

ن يتفضل علينا ويشملنا أأسأل هللا  ،وجزاك هللا خير جزاء املحسنين، هللا بالخير والعافية

 .نس والجناطين اإليجعلنا في حرز وجنة من شيبهذا الدعاء و 

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

Alwaseela Taha: ألسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته .. 
 .. موالي ماذأ عن زوأج ألسيدة فاطمة ألزهرأء من أالمام علي صلوأت ربي عليهما

بحسبما كنت أسمع منذ صغري أن ألسيد فاطمة ألزهرأء توفيت عن عمره يناهز أل  
 أطفال  3و كانت حينها متزوجة و أم ل  18

 .أرجو منكم يا سليل ألعلماء ألتوضيح
لكم ألدعاء

 
 .ممن هللا لكم سيدي في ألقريب ألعاجل و نسا

Ahmed Alhasan غير صحيح أن ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن

 عام 18عند شهادتها صلوات هللا عليها عمرها 
 
 .ا

 :2017  نوفمبرتعليق/ 

 سیدی وموالی ألسالم علیک: مهدی ألحسن
أنا أعمل موظف فی شرکة فی أیرأن و عملی مترجم للتجار ألعرأقیین أحد ألتجار أرأد 
موأد ال یوجد عندنا قال أبحث لی عند باقی ألشرکات أذأ وجدت أعطیک حق 

 .ألزحمة أنا أیضا وجدت له
ألشرکة أعظتني سعر هل یجوز أضیف شئ علی ألسعر و أعطیه للتاجر کی أنتفع من 

هذه ألمعاملة. ک ثیرون یعرفون أللغتین ألعربیة و ألفارسیة یعمولون في هذأ  خالل
 .ألمجال وینتفعون بعنوأن دالل
لک ألدعا

 
 .شکرأ علی أالجابة و أسا

Ahmed Alhasan ال. حياك هللا، هوعليكم السالم ورحمة هللا وبركات :احمد الحسن 

 أفي ذلك طاملا  شكالإ
 
 .الربح محدود ومقبول في السوق  ن
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 :2017  نوفمبرتعليق/ 

بو ألعباس ألشامي
 
ن ال يكون عدم ردكم على رسائلنا مجافاة لنا يا سيدي  :أ

 
أرجو أ

يها ألعزيز ونحن
 
 .نعلم أننا مقصوين بحقكم أ

 ؟ سيدي كيف نال رسول هللا ص ألشهادة

Ahmed Alhasan رسول هللا صلوات هللا عليه مات . حياك هللا حبيبي: احمد الحسن

 آوعلى 
 
 .له مسموما

** ** ** 

 Ahmed Alhasan  2017نوفمبر   22/ احمد الحسن: 

 

** ** ** 

 Ahmed Alhasan (1) 2017نوفمبر   24  /احمد الحسن: 

https://www.facebook.com/Alyamani10313/videos/ 1717685048276510/  

 : 2017 نوفمبر تعليق/

Sahar Attai: ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
ن يكمل سبع سنين

 
ديبه وال نهره إال بعد أ

 
نه ألطفل ال يجب تا

 
 ؟ وألدي هل صحيح أ

                                                           
 .لبحث منشأ الحضارة االنسانية، تقديم األستاذ المهندس عباس طاهرن مشاركة فيديو المنشور تضمّ  .1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015656581709&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015656581709&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARS8KLHG0j3Hw7N9hySnTPA3WXoiJiTSu1wISfFRKezf2JsSiHJAvsGy6yUc5x1yrEU
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/photos/a.457401030974232.89948.457397004307968/457417980972537/?type=3
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARQvoZpYilzycqU4JSg4FCuzy8yOD17Y3mAzqmk57GP2dJ62LL2ZzYkGkUH9vDpNuis
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1472051129509212
https://www.facebook.com/Alyamani10313/videos/1717685048276510/
https://www.facebook.com/sahar.alansari13?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sahar.alansari13?fref=ufi&rc=p
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ديبه من سبع
 
 بتعليمه وتا

 
 ؟ ثم يبدأ

 أال بعد أل
 
نه ال يتم ألتوضيح له ألصح وألخطا

 
 ؟ سبعوهل هذأ يعني أ

و يتم تعليمه إال 
 
ن ال يدخل ألطفل ألمدرسة أ

 
نه يجب أ

 
يوجد من يفهم من ألروأية أ

 ؟ عند إكماله ألسبع سنين فهل هذأ ألفهم صحيح

Ahmed Alhasan هللا حياكم، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

هو تجنب ضرب الطفل ولكن البد من توجيهه وتنبيهه وتعريفه الصح من  الصحيح

فمن  ،ما بالنسبة للتعليم فالطفل منذ دخوله للحياة وهو يتعلم من والديه ومحيطهأ .الخطأ

نه مهيأ وقادر على التحصيل العلمي أعلم أمور معينة بعمر معين طاملا السفه منعه من ت

 .ية في املدرسةلتلك املواد العلم

 : 2017 نوفمبر تعليق/

Maysa Hassan: حلية تناول طعام ياباني للعالج 
 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أللهم صل على محمد وأل محمد أالئمة وألمهديين وسلم تسليما ك ثيرأ 
 .ألعالمين ألذى منا علينا بامام نرجع أليه في أمور ألحالل وألحرأموألحمدهلل رب 

لك عن حلية تناول معجون ياباني للعالج )ميسو
 
 (سيدي وموالي أود أن أسا

وهو عبارة عن تخمير ألرز أو ألشعير باستخدأم ألملح ودفنه تحت أالرض لمدة 
 شهر وهو يستخدم لعالج أالمرأض ألمستعصية 18-6تتروأح من 

 أ رأبط لطريقة تحضيرههذ
https://www.youtube.com/watch?v=Whr58wj-65A 

  

Ahmed Alhasan شكال فيه إذا كانت كمية الكحول املتكونة فيه إ ال  :احمد الحسن

 .عراضهأو أتسبب السكر  ليلة وال

 
 
يكون هناك كحول مضاف له فإن كان هناك كحول مضاف  اه أن اليجب االنتب :وأيضا

ضيف أحتى لو ف ،نواع كحول معدة للسكر وهي نجسةأألنه عادة يضيفون  ؛فيجب تجنبه

 .القليل منها يتنجس الطعام

** ** ** 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/nor.allaah.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nor.allaah.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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Ahmed Alhasan  2017نوفمبر   25/ احمد الحسن: 

 :"وهم اإللحاد"وثائقي 

 .(1) التطور هادف

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/ 1472856642761994/  

 : 2017 نوفمبر تعليق/

Hussain Almoali:  حمة هللا ألسالم عليكم ور 
سيدي يماني أل محمد نبارك لك ذكرى والدة ألرسول أالعظم محمد صل هللا عليه 
وعلى أله وسلم وبهذه ألمناسبة يتقدم ألعاملين بمؤسسة أليماني لالنتاج أالعالمي 

..  بالتهنئة وباعالن تطبيق باسم )أستفتاءأت شرعية( للسيد أحمد ألحسن ع
ذأ ألعمل منا ويكون مصدر أسعاد لقلب محمد سائلين ألمولى عز وجل أن يتقبل ه

نتشرف سيدي بزيارتك صفحتنا ألمباركة سائلين ألمولى عز وجل أن ..  وأل محمد ع
 .. يمن عليكم وعلى جميع ألمؤمنين بالصحة وألحفظ وألسالمة من كل سوء

https://www.facebook.com/Mu2assat.Alyamani/videos/
772301349622361/  

Ahmed Alhasan ن يبارك بكم ولكمأأسال هللا ، وعليكم السالم :احمد الحسن ،

 
 
 .جزاكم هللا خيرا

 : 2017 نوفمبر تعليق/

 ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  :بورغيفحميد أ
ئمة ولمهديين وسلم تسليما ك ثيرأ

 
 .... أللهم صل على محمد وأل محمد أال

 ألحمد هللا ألذي من بك علينا 
سباب تمكينك يابن ألزهرأء

 
ن نكون من أ

 
دعوأ لنا سيدي بالثبات وأ

 
 .أ

                                                           
المنشور تضّمن نشر حلقة بخصوص التطور هادف ضمن برنامج وثائقي مبني على مختارات من كتاب "وهم  .1

 ية.االلحاد" تقديم د. توفيق مسرور، يبث على قناة المنقذ العالمي الفضائ

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARRfelHGFp2dIhrNJ9MXyi6k2-jPdAZmzUmdUhYfflD_fCQLgo0eEMg8J03DIkqYnII&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1472856642761994/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1472856642761994/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1214750209&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=1214750209&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008118792246&fref=ufi&rc=p
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ن ت
 
ن تدعو لوألدتي ألتي أنتقلت إلى جوأر ربها أ

 
لك سيدي أ

 
سا
 
شملها بدعائك بإن أ

ن يدخلها في شفاعة محمد وأل محمد
 
 .تدعو لها أ

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

ن يرحمها أأسأل هللا ، ما أصابكم هلها ومحبيها الصبر علىأعظم هللا أجوركم ورزقكم وجميع 

 .برحمته وهو أرحم الراحمين

 : 2017 نوفمبر تعليق/

Fateema Fateem:  هل يجوز أبى ألحبيب سيدى وموالى 
 ألسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 
خر بيع له شئ ما بمبلغ  هل يجوز فى هذه ألحالة سيدى

آ
 2عند طلب شخص من أ

من ألمبلغ  1,50أو  1أو أك ثر أن ياخذ ألوسيط  5ووجد له مشترى ياخذها بقيمة 
نفسه وليس بنسبه فى حالة قبول ألمالك على هذأ ألعرض أم ال يجوز هكذأ أسلوب 

 ؟ ومعاملة
 .جزأكم هللا خيرأ سيدى وموالى

Ahmed Alhasan يجوز  .حياكم هللا، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 : 2017 نوفمبر تعليق/

ا سيد ألكريم وأوف لنا ألكيل ألسالم علیکم یا سیدنا وموالنا. أدع لن :سلمان فاطمی
نا محكوم في محاكم ألجمهورية أالسالمية 

 
ن هللا يجزي ألمتصدقين. أ

 
وتصدق علينا أ

عوأم في ألسجن اليماننا باهل ألبيت أدع لخالص كل أالنصار في نشارق 
 
بعشره أ

رض. ومغاربها
 
 أال

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 ، تتعرضون له من ظلم وأذى يعز علينا ما
 
  أسأل هللا أن يفرج عنكم وينصركم نصرا

 
هو  عزيزا

 .وليي وهو يتولى الصالحين

 : 2017 نوفمبر تعليق/

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/fateema.fateem?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/fateema.fateem?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/laqovaellabellah?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/laqovaellabellah?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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ٰ  ِـِـشہ    ٰ  ِـعہ   أِـٰ  ٰ  ِـِـل  ا رِـِـٰ  ٰ  ِـڪلمہ   ِـٰ   لسالم عليكم ورحمة هللاأ: إآتأِـِـٰ 
موري تغلق أالبوأب بوجهي وال أعرف ماهو ألسبب "سؤأل 

 
!!!،  أنا أينما أتجهت في أ

 ألى أالن أتجهت أخيرأ بوجهة وظننتها تتحقق لكن أنسدت بوجهي
 ؟؟ !!!! هل من حل يرحمكم هللا

Ahmed Alhasan حياك هللا حبيبي، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن. 

 تقر  ، تمسك باهلل سبحانه
 
تهتم إن تأخر عنك أمر  وال، ب منه وأشغل قلبك بذكره دائما

 .مور و خير لك لعلمه سبحانه بعاقبة األ و تقدم فلعل الذي أبطأ عنك هأما 

غلق بوجهك باب أو أبواب ال، لى كهف هللا وتحصن به سبحانهإ ئالتج
ُ
فستفتح  تهتم إن أ

 
 
  حتما

 
خرة لى خير ال إبواب دفعك عندها تعرف أن غلق تلك األ ، ما وفي أحسن حال يوما

 .والدنيا

 .ن شاء هللاإبواب الخير أة الليل والدعاء وسيفتح هللا لك حافظ على صال 

 : 2017 نوفمبر تعليق/

Ali Kaawar:  ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. سيدنا ألكريم أنا وخمسة أخوة
من أالنصار أالعزأء نجتمع يوميا تقريبا على ألسكيب منذ زمن طويل نتحادث في 

ة...هل أمور ألدعوة ألمباركة ونتبادل أالفكار في ما بيننا لتنمية أالعمال ألتبلغي
يتفضل علينا ألسيد أحمد ألحسن ويقبل دعوتنا له في جلسة خاصة على ألسكيب 

 .ليكون معنا ويشاركنا أالفكار؟خادمكم علي ألعاملي

Ahmed Alhasan هللا حبيبيحياك ، وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :احمد الحسن .

 .رسله لي وإن شاء هللا أجيبكم وأكون بخدمتكمأذا كان لديكم ش يء أكتبه في ملف و إ

 : 2017 نوفمبر تعليق/

 عسى أن يفرح قلبك  :نسمة ألعامري 
https://www.facebook.com/Mu2assat.Alyamani/videos/772301349622361 

Ahmed Alhasan احمد الحسن:  
 
 .جزاكم هللا خيرا

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/Fliesenlegerkaawar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Fliesenlegerkaawar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
https://www.facebook.com/NasmaIraQii?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NasmaIraQii?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Mu2assat.Alyamani/videos/772301349622361/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Mu2assat.Alyamani/videos/772301349622361/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?rc=p
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 Ahmed Alhasan 2017ديسمبر   6/احمد الحسن: 

 ألشاعر ميثم ألطفيلي

ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...موالي هناك سؤأل من بعض أالخوة ألملحدين 
حكام أإلسالم

 
في ألحرب ومنها هذأ أالشكال. حيث يقولون  ألذين يشكلون على أ

كرم محمد صلى هللا عليه وأله 
 
لماذأ في ألفتوحات أإلسالمية حتى في زمن ألنبي أال

خذ ألنساء وبيعهن كسبايا ويتقاسمهن ألمسلمون 
 
يقوم ألجيش أإلسالمي ألفاتح يا
و أزوأ فيما بينهم ويكون بيع وشرأء.

 
هن أ

 
جهن أثناء علما أن ألجيش أإلسالمي قتل أبا

ألمعركة وبهذأ فكيف تتقبل هذه ألمرأءة أن يتقرب لها أليس هذأ ألذل بعينه وما 
فعال وما يفعله دأعش أليوم

 
لما هذأ ألسؤأل من أحد ...  ألفرق بين هكذأ أ

 .ألملحدين. وشكرأ لك سيدي

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 .حياك هللا حبيبي

ن مسألة أي ة مهمة متعلقة بهذا املوضوع وهالبد من معرفة مسأل قبل الجواب

حدى االستراتيجيات الجينية إيدي العاملة تعتبر د واالستغالل الجنس ي واستغالل األ االستعبا

ها عبر التاريخ ئوهذا واضح من وجودها وبقا ،لى األجيال الالحقةإنتشار والبقاء والعبور لال 

خير مثال لهذا االستغالل هو طائر الوقواق لى اليوم في أكثر من مملكة حيوانية و إالتطوري و 

الذي يستغل الطيور األخرى لتحضن بيضه وصغاره وتخدمهم والنمل الذي يقوم باستعباد 

 .بعض الحشرات وأنواع نمل أخرى 

مارس عملية االستغالل عبر  (والهومو سابينس )وباعتباره كجسد يمثل مستعمرة جينية

 
 
بشع طرق االستعباد تمارس في أمريكا فلم يكن االكتفاء أكانت  تاريخه، والى وقت قريب نسبيا

 .باستغالل عمل العبيد بل ممارسة التعذيب واالمتهان بحقهم

فراد الهوموسابينس يمارسون االستغالل متى سنحت لهم الفرصة ألى اليوم إيزال  وال

وسيلة  و بأيأو بالخداع أقصص االستغالل الجنس ي باالغتصاب للفرار بفعلتهم دون عقاب و 

 .أخرى كثيرة ومستمرة الحدوث

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARQMV0tNsLJW0R4ngzxY3gHZ993PMbHmwK-ZYgB4SmyOYRbYGyTFEbE0nuI53zQO3Bo&fref=nf
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1483234388390886
https://www.facebook.com/MaithamAlTofaily?fref=mentions
https://www.facebook.com/MaithamAlTofaily?fref=mentions
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قبح صورة يمكن تخيلها ولكنه ليس أأرى أن االستعباد موجود اليوم ب وبالنسبة لي

استعباد فردي للحصول على قوة عمل ذلك الفرد واستغالله بل استغالل واستعباد أمم 

كانت في ن نقرأه بصورة أخرى فقد حصل في ليبيا وسوريا واليمن يمكن أ وما ،ودول وشعوب

لى دولة عربية إاألموال التي فرت من تلك الدول  حدى جنباتها عملية قذرة لجني رؤوسإ

يد اقتصاد تلك الدول أو االستفادة من تجم  2008أخرى كان اقتصادها يترنح في عام 

 لال -وهكذا تم حلب اقتصاد الشعبين السوري واليمني  ،خرى أملصلحة دول 
 
يعاني  ذين أصال

  -الفقر والعوز الكثير منهم 
 
لت دور الضبع الذي يستغل الفرص لصالح دولة عربية غنية مث

لفي أو ألف أتعباد اليوم أكبر بكثير منه قبل فاالس ،لينقض على الجثة أو الحيوان الجريح

ستغل شعوب بأكِلمها متى ما سنحت الفرصة الستغاللها
ُ
نهم أفاالفراد صحيح  ،عام، اليوم ت

 حرار وليسوا عبيدأ
 
حسب املفهوم السائد عن العبودية وال يوجد من يستغل جهدهم ب ا

لهم وجهدهم الشخص ي بل ن عمأة مباشرة وفردية ولكن في الواقع وعملهم الفردي بصور 

 – هم وأجدادهم كله يتم استغالله واالستحواذ عليه بخلطة اقتصاديةئباآوربما جهد 

 .سياسية – عسكرية

لى إغير مجدية اليوم بل املجدي الذهاب مباشرة ن العبودية بصيغتها القديمة أيبدو 

الفائدة التي ترجى من وراء العبودية وهي االقتصاد واالستحواذ على اإلنتاج والعمل 

 .واملقدرات متى ما سنحت الفرصة لبعض الدول والحكومات أو قل الضباع البشرية

م وكل دول العالم أو باالستعباد بل هو موجود قبل اإلسال  سالم كدين فهو لم يأِت ما اإل أ

ولم يكن بمقدور الجيش اإلسالمي في زمن  ،تجمعات الهوموسابينس كانت تمارسه في حروبها

التنازل عنه ألن التنازل عنه يعني الخسارة واالندثار الفوري  (لى هللا عليه وآلهص)الرسول 

فسوك أنك وحتى قبل أن يبدأ اإلسالم باالنتشار في الجزيرة العربية فإذا لم يعلم منا

 :ولهذا قال تعالى ،ستعاقبهم من نفس نوع عقوبتهم لك لن يرتدعوا عنك ولن يتركوك بسالم

اِبريَن ﴿ لصَّ ِ
 
ْير  ل

َ
ُهَو خ

َ
ْم ل

ُ
ِئن َصَبْرت

َ
م ِبِه َول

ُ
ِل َما ُعوِقْبت

ْ
 ِبِمث

ْ
َعاِقُبوا

َ
ْم ف

ُ
ْبت

َ
 َعاق

ْ
، [126]النحل:  ﴾َوِإن

ذى فأطلق أسارى بدر ولم يستعبدهم وهذه فتجد الرسول حاول تقديم بديل الصبر على األ 

 
 
ولكن هل سيقابلك  ،ملا كان يمارس بحق أمثالهم في ذلك الوقت بادرة واضحة مناقضة تماما

خر بهكذا تصرف وإذا كان الجواب ال كما هو الواقع في ذلك الوقت فإلى أي مدى الطرف ال 

 ؟!!!  يمكنك أن تسير بهذا االتجاه وتضمن البقاء واالستمرار
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 األ 
 
مر محصور بحل وحيد وهو العمل باملمكن وضمن املتاح في تلك الظروف حقيقة

لهوموسابينس في ذلك الوقت فلم اقاسية التي كانت تسيطر على عقول والبيئة الحيوانية ال

ه واالشمئزاز ئلى الغاإالستعباد بطريقة ستؤدي مع الوقت يكن أمام اإلسالم غير تنظيم هذا ا

وجعل  ،مام هللا سبحانه وفي قيمتهم اإلنسانيةأم بين الحر والعبد فساوى اإلسال  ،منه

 .... الخ من تشريعات املفروض لى هللاإطالقه من أفضل القربات إو  حسان للعبداإلسالم اإل 

ن النفوس مع الوقت ستشمئز وتأنف من االستغالل البدني أو الجنس ي أن تكون نتيجتها أ

 وتعتبره أمر 
 
 مرفوض ا

 
شك أن هذه التشريعات اإلسالمية والتي انتشرت عبر  وال ،وغير مقبول  ا

العالم وبين الشعوب كان لها قدم سبق في تقبل الهوموسابينس على هذه األرض لتحريم 

 
 
  االستعباد ومنعه شيئا

 
 .فشيئا

و مناقشة سأكون بخدمتك ألك فبها وإذا كان لديك مالحظة  إذا كان هذا الجواب كاف  

ستعمال لفظ فأنا قد تقصدت ا :وفقط للتنبيه ،يحتاج البيان اإن شاء هللا في بيان م

ى إلنسان حتى أشير لجنبته الجينية والحيوانية والتي تدفعه الهوموسابينس وليس اإل

 (.االستعباد أو االستغالل بشقيه )الجنس ي والعمل

** ** ** 

 Ahmed Alhasan 2017ديسمبر   6/احمد الحسن: 

 .(1) أرجو دعاءك :حبيب السعيدي الجليل الشيخ

https://www.facebook.com/momatileat.najaf10313/videos/ 1556372317785384/  

** ** ** 

                                                           
 المنشور تضّمن مشاركة مقطع فيديو لمناجاة الزاهدين بصوت الشيخ حبيب السعيدي.. 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/?hc_ref=ARTabZ4mXjLxHuufajOzE7r2hFIjjXJftdqiH5ofYpbx5gsn3DNl2CjoL5bULR9Vm6E
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/1483240505056941
https://www.facebook.com/momatileat.najaf10313/videos/1556372317785384/
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