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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

*** 
 : مقدمة
*** 

احلمــد ا العز ــز احلكــيمال والصــم  والعــمم علــه عبــد  وبعــول  ا مــ ال املبعــو  
امليـام ال الـن ن   وأصـااه  الرـرِ  البْحة للعامل ال وعراجاً منرياً إىل  وم الد نال وعله آلـ 

أمـة أخرجــل للنـاع أ عــ ال أمــروا هـاملعروعال ومُلــوا عـن املنكــرال وجاهــدوا  ريكـاووا خــ
وكعر  اليف اا حق جهاد  حىت أمت اا ووب  عله العامل ال وأطفأ اا هبم وريان اجملوع

 . هبم صليب النصابىال وأذل اا هبم الشرك واملشرك ال وأعله هبم مناب احلق والد ن
  الالالوهعد

 يعـاً يف مشـابا ا بو ومرابهبـا امل اـج اإلجرامـي الـنّي  فإوين أقـدم للمعـلم 
 الدووت  أ دّي الزوادقة احلاقد ن عله أمة اإلعمم واملعلم  منن القرن الثالث اهلجرّي

وقد ظل هـنا امل اـج حبـيل الكتـب والصـدوبال وع  الـ  عليـ  إع املومـوا هبـم مـن 
أعــراب آل هيــل )هأوــ  مــن  هــءعء الزوادقــة امللاــد نال مــ  التواصــي هكتماوــ  واعدعــاء

 ( بعول اا ا كرم 
ولكـــــن املعاصـــــر ن مـــــن هـــــءعء الزوادقـــــة احلاقـــــد نال قـــــد بأوا اليـــــوم أن الفرصـــــة قـــــد 
أصــبال عــاهة مهيــأ  إىل إخــراج هــنا مل اــج إىل عــاك اللهــوبال وأن كــل الــدع ل 
عنـــدهم تشـــري إىل فـــاحهم فيـــ ال وقـــد هـــدءوا يف وشـــر تفاصـــيل  اـــج اإلجرامـــيال هـــل 

ءوا  علنون أن هنا امل اج اإلجرامي الكبـري هـو إباد  اا العلـي العلـيمال و قيـق وهد
 . بعالت  اخلالد  إىل ا بوال واليت ك  عتا  أّي ويب أو بعول أن حيققها وأن  ابقها

 قوم عله اعتئصـال املعـلم   يعـاً مـن ا بوال  امل اج اإلجراميكان هنا وملا  
ممن  دعون زوباً وكنهاً أملم شيعة آل هيـل بعـول ااال إع أهل الكفر والزودقة منهمال 

وأملم املعلمون املءمنونال وأملم خاصة بب العامل ال و قوم كنلك عله هـدم املعـجد 
احلـــرام ،كـــةال واملعـــجد النبـــوّي هاملد نـــةال ووقـــل احلجـــر ا عـــود إىل الكوفـــةال وجعلهـــا 

 . عاصمة اإلعممال وكعبة للمعلم 
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الكبري عله وبش القـ  الشـر فال وإخـراج أ   إلجراميامل اج اوكنلك  قوم هنا 
هكـــر وعمـــر بعـــي اا عنهمـــا وحرقهمـــاال وقتـــل  يـــ  العـــربال وقـــر ش يف مقـــدمتهمال 

وغري ما حكـم هـ   يـ  اخللفـاء الراشـد ن ،ـا  واحلكم هشر عة غري شر عة الرعول 
كــم الــنّي  ــدعي هــءعء اجملرمــون أوــ  ك  عــتا  أن حي فــيهم علــي هــن أ  طالــب 

 . هالقرآن احلقيقيال وع الشرعية احلقيقة
 وفهـ الالكبـري امل اج اإلجراميفهو النّي  أيت هبنا ( املهدّي النّي  نتلروو )وأما 

وهنا التابيق هو مـا عـلف مـن إخـراج قـرآن جد ـدال ... والنّي عيابق اإلعمم حّقاً 
إعمــــال وشــــر عة جد ــــد   ُــــءمر فيهــــا حلياوــــة ا ماوــــةال واحلكــــم هرــــري هينــــة أو شــــهودال و 
ومصـاحلة  العيف هرجاً يف أهل اإلعمم مثاوية شهوبال واعتئصال أهل اإلعمم  يعاً 

 . اليهود والنصابى وعا ر امللل ا خرى
كمـا  ـدعي أصـااه  املءمنـون هـ  قـد أصـبو قـاب قوعـ  أو امل اـج  وملا كان هنا 

 أدىن مــن التابيــقال وأملــم فقــج  نتلــرون عــاعة الصــفرت لــنلك فقــد بأ ــل مــن واجــيب
كيف هدأ؟ وكيف تاوب؟ وما هي ... اّطمع إخواين املعلم  عله حقيقة هنا ا مر

 . أهعاد ؟ وإىل أ ن  عري؟ وكيف عيابق يف عاك الواق 
ولعل يف هنا أفشي عرّاً من ا عرابال وع أدعه اعطـمع علـه مـا ك  الـ  عليـ  

مــونال وأوقــل هلــم مــا غــريّي مــن أخبــابال وإ ــا فقــج أقــدم إلخــواين مــا  كتبــ  هــءعء اجملر 
 . خيااون

ـــــأن  ـــــ  أحـــــد ( موعـــــه د ـــــان)وأذكـــــرهم ه ـــــال ل ـــــة إعـــــرا يل ق ـــــيل احلـــــرب يف دول ب 
قبـل هـدأ احلـرب؟ أك وـافوا ( م9191)وشرمت خااكـم يف حـر عـام  اذامل:  يالصاف

 . إن العرب قوم ع  قرءون: أن  ال  العرب عليها فتفشل خاتكم؟ فقال ل 
فقــــد وشــــروا  يــــ  ...  علمــــون هــــنا مــــن العــــرب اليهــــود هــــءعء  و بــــدأ أن إخــــوان

 اااهتم يف حرب اإلهاد  الشاملة القادمـةال وهـأدا التفاصـيلال و بـدو أملـم  عتمـدون  
 . كنلك عله أن العرب قوم ع  قرءون

هن  الدباعة الكاشفة تكون وـوباً وهدا ـة للمعـلم   يعـاً يف ا بو كلهـاال ولعل 
 . الكبريي اإلجرام امل اج هنا وتءخر أو هتدم 
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واا املعـــئول أن حيفـــ  د نـــ  وكتاهـــ  وعـــنة وبيـــ  صـــله اا عليـــ  وآلـــ  وعـــلمال وأن 
لتبقه قا مـة هـأمر اا عـبااو   تحيف  هن  ا مة اليت جعلها خري أمة أخرجل للناع

 . وتعاىل حىت  قاتل آخرها الدجال
اا الــنّي  نتلرووــ  و بشــرون هــ ال و ــدعون ( دجــال الشــيعة الكــناب)وع شــك أن 

مـن الـدجال الـنّي حـنب منـ   -لـو كـان  تاقـق–أن خيرج  صـبا  ومعـاء هـو أعلـم 
ع  فــــين أهــــل   ن الــــدجال الــــنّي حــــنب منــــ  بعــــول اا  ت... بعــــول اا 

وأمـــا الـــدجال الرافذـــي الكـــنابال فـــإملم  ال...اإلعـــممال وع  ـــدخل مكـــة وع املد نـــة 
عة القــرآنال و بــدأ إفعــاد  مــن  زعمــون و عتقــدون أوــ   فــين أمــة اإلعــممال و لرــي شــر 

اً تــوخا الر شقــاحلــرم  الشــر ف ال حيــث  قتــل املعــلم  فيهــا حباــاً هالعــيفال هاد ــاً ه
 ... إع معاجد الرافذة الهآخر عر ال مث  عمد فيهدم  ي  معاجد اإلعمم

ومــن أجــل هــنا ع مقابوــة يف الفعــاد واإلفعــاد هــ  املعــيو الــدجال وهــ  مهــدّي 
 . فا خري أعلم إفعاداً وظلماً . ..الرافذة الدجال

تقــال  واحلمــد ا أوًع وأخــرياً أن جعــل يف هــن  ا مــة طا فــة حقــة منصــوب  ع تـــزال
املناـــرف  الذـــال ال والزوادقـــة امللاـــد ن املتلبعـــ  هلبـــاع الـــد ن حـــىت  قاتـــل آخـــرهم 
م الدجالال وع شك حبمد ا هم أهل العنة واجلماعـةال وأهـل احلـد ث والقـرآنال اللهـ

احفلنا من ه  أ ـد نا ومـن خلفنـا وعـن  ماجعلنا منهم هفذلك وكرمك  ا كرميال الله
أمياونــا وعــن نا لنــاال ووعــوذ هــك  ــا أبحــم الــراْح ال أن ورتــال مــن  تنــا أو مــن فــوا 
بءوعناال وصله اا عله عبد  وبعول  حممد وآل  الرْحاء امل    من كل عيب وعوءال 

 . وعله من اهتدى هبد   وعمل هعنت  إىل  وم الد نوعله أصااه  الرر امليام ال 
    

  
 
 
 

 الباب األول 
 مامية االثنيخروج طائفة الشيعة اإل

 عشرية عن األمة اإلسالمية المحمدية
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 : خري القرون قرن النيب 

اختــاب لـ  خــري القـرون ممــن وزلــل  وبعـول  حممــداً  الا أبعــل اا عـبااو  عبــد ملّـ
ا ماوة يف جنب قلوهبمال وممن كاووا يف جاهليتهم من أهل الشجاعة والكرم وا قـدامال 

وأمــواهلم يف عــبيل ااال فتاملــوا ا ذى  الوعرفـوا احلــق هــنلوا مهجهـم الفلمـا آمنــوا هــاا
ال وقــال اهلجــر م هعــد هتحــال عــعفهم يف مكــةال وقــاتلوا أعــداء اا علــه تعــددهم وكثــر 

لـــو خذـــل هنـــا هـــنا الباـــر  تواا  ـــا بعـــول اا: )قـــا لهم يف أول لقـــاء مـــ  املشـــرك 
ع وقول لـك كمـا قالـل  الواا: )وقال آخر(. خلذنا  معك ما ولف منا بجل واحد

اذهــب أوــل وبهــك فقــاتم إوــا هاهنــا قاعــدونال هــل اذهــب أوــل وبهــك : هنــو إعــرا يل
ـــروم الواليهـــود الفقـــاتلوا العـــرب(... فقـــاتم إوـــا معكمـــا مقـــاتلون وأقـــاموا  الوالفـــرع الوال

التوحيــد علــه ا بو كلهــا أو كــادواال ولــل تــ  علــيهم ما ــة عــام فقــج حــىت كاوــل 
 .تد ن هاإلعممأكثر املعموب  

 : افتراق األمة
ولكن هن  ا مة اليت كاول عافيتها يف أوهلاال أخ  الصـادا املصـدوا أوـ  ع  ـزال 
الد ن  ُنقُص منهـا عـرو  عـرو ال كلمـا وقذـل عـرو  تعـك النـاع هـاليت تليهـاال وأوـ  ع 

وأو  عيصيب آخر هن  ا مة همء وفرقـة وشـر  ...  أيت زمان إع والنّي هعد  شر من 
كثـريال وأملــا عــت لف يف حقــا ق الــد نال وأوـ  كلمــا اقاهــل العــاعة زاد  الفتنــة وعــم 

  .  البمء والشر
 : مع هذه األمة على ضاللةتال تج
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ولكن اا عصم هن  ا مة أن جتتمـ  كلهـا علـه الكفـر والشـركال وأن  ُـدبع منهـا 
هعـد بعـلهم  الد ن كل ال كما دبع عنـد اليهـود والنصـابى الـنّي غـريوا د ـنهمال وهـدلو 

حـــىت ك  بـــق مـــنهم أحـــد علـــه الـــد ن احلـــق الـــنّي هعـــث هـــ  موعـــه وعيعـــه عليهمـــا 
هــل أطبقــوا علــه الكفــر والشــرك ووعــبة الولــد إىل ااال وتريــري الكتــاب املنـــزل  الالعــمم

 . ياؤهمبإليهم وتبد ل الشرا   اليت كاول عليها بعلهم وأو
 : حفظ القرآن والسنة

صمها من أن جتتم  عله عملة هأن حف  هلـم القـرآن وأما هن  ا مةال فإن اا ع
قبــل أن  الكــرمي الــنّي ع  أتيــ  الباطــل مــن هيــد  د ــ  وع مــن خلفــ ال فلــم  دخلــ  ترــري

 ـــوحه هـــ ال وع  دخلـــ  تز يـــف وع تريـــري هعـــد وحيـــ ال هـــل  بقـــي كمـــا أوـــزل حـــىت آخـــر 
َر َوإ وَا َلُ  حَلَاف   : الزمان  . [1:احلجر] ُلوَن إ وَا َه ُن وـَزَل َنا النِك 

وكـــنلك حفـــ  اا عـــنة بعـــول  الـــيت هـــي هيـــان للقـــرآن وعمـــل هـــ  وتفعـــريال وشـــر  
تــركتكم : ) كمــا قــال   ال...علمــي وعملــي لــ  وتقر ــر وز ــاد  تشــر   علــه مــا فيــ  

 (. فيكم عله مثل احملجة ع  زغ عنها إع هالك
 : الطائفة المنصورة

وعـنة  زال عله احلق عاملة هالكتـاب املنــزلالاا حف  لألمة طا فة منها ع ت مث إن
حــــىت  قاتــــل آخــــرهم  العــــاعة بعــــول اا املصــــووة احملفوظــــةال وقا مــــة هــــاحلق إىل قيــــام

الــدجالال وع  ذــرهم مــن خــنهلمال وع مــن خــالفهمال  ــردون علــه كــل عــال عــملت ال 
و نكـــرون علـــه كـــل مبتـــدع هدعتـــ ال و نفـــون علـــه الـــد ن  ر ـــف املبالـــ ال واوتاـــال 

 . د نال وتنا  املتناع املفع

 ن ُعرفــوا علــه مــداب التــاب   هأهــل نهــم الــ الهــأمر ااالقا مــة وهــن  الاا فــة احلقــة 
اهتـدعوهاال وع هقـول اوتالـو ال هبدعـة العنة واجلماعةال ك  نارفـوا عـن اإلعـمم احلـقال 

 لـــيًمال أو عاملـــاً جولـــو كـــان صـــااهّياً  وع هـــرأع جعلـــو  إمامـــاً هلـــم غـــري بعـــول اا 
فهــــم ليعــــوا هكــــر   وع عمــــر   وع عثمــــاوي ال وع علــــو  ال وك  تعــــموا ... يمــــاً عل



 ثم  للتاريخ ... هلل                                                                                                            1

 
 

هبدعة من البدعال فهم ليعوا قدب ةال وع خوابجال وع صـوفيةال وع أشـاعر ال وع معتزلـةال 
وع جهميـةال وع شـيعة أو بوافـ ال وإ ــا هـم أهـل عـنة بعــول ااال الـنّي هـو إمــامهم 

هم عنـد اخلـمعال كمـا أمـرهم اا عـبااو  وتعـاىل يف  دون اجلمي ال وإىل اا وإلي  مـرد
ـن ُكم  فَـإ ن  : كتاه  قا مً  ـر  م   َا أَ ـَُها اَلن  َن َآَمُنوا َأط يُعـوا اللَـَ  َوَأط يُعـوا الَرُعـوَل َوأُوأل  اَ م 

ُنــونَ  ــُتم  تـُء م  ــ   َوالَرُعــول  إ ن  ُكن  ــُرُدوُ  إ ىَل الَل َء فـَ ــر  َذل ــَك  تـََنــاَزع ُتم  يف  َشــي  ــو م  اَرخ  ــ   َوال يَـ ه الَل
َعُن تَأ و  مً  ٌر َوَأح   .[51:النعاء] َخيـ 

اجلماعـةت  ملــم ليعــوا فرقـة مــن الفـراال وع هلــة مــن هـل املعــلم ال هــل وهـم أهــل 
 اعة املعلم ال هـي  ـاعتهمال وكـل معـلم أخـوهم يف الـد نال  والووـ  هقـدب إعـمم  

ن هـــاملعروعال و نهـــون عـــن املنكـــرال و تواصـــون هـــاحلقال وإمياوـــ ال و نصـــاون لـــ ال و ـــأمرو 
والصــ  و تمعــكون هــالقرآن كلــ ال والعــنة  يعــاال وحيياــون الــد ن مــن  يــ  جواوبــ ال 

ـــــزلون كــــل فر ذــــة ووافلــــة منــــ  يف مكاملــــاال  فــــم  قــــدمون وفــــًم علــــه فر ذــــةال وع و ن
تعــكوا ل ا هــواءال والفــرا الــن ن لــبع  مــن الــد ن دون هعــ  خمفــاً  هــ  تعصــبون

اباً دون عوا ال ومّههم دون غري ال وأما هءعء فإملم جباوب واحد من الد ن فجعلو  شع
 ءمنون هالكتاب كل ال و أخـنون العـنة  يعهـاال فيايـون منهـا أوـدبعال و ـنهون عنهـا 
ـــام  ــــزال قا مـــة هالـــد ن إىل قي أهـــل ا هـــواء والبـــدعال هـــن  الاا فـــة احلقـــة املنصـــوب  ع ت

 . خنهلم من وع خالفهم حىت  أيت أمر اا وهم كنلك العاعةال وع  ذرهم من

 : خروج الشيعة الرافضة عن طريق األمة

هــي الاا فــة الــيت تعــمل  الوإن أعلــم الفــرا مفابقــة للاــق والــد ن والقــرآن والعــنة
زوباً هالتشــي  لعلــي هــن أ  طالــبالوآل هيتــ ال ولكنهــا احلقيقــة  عــل أقــوال كــل خــابج 

  نمذـــمر لـــ  البرذـــاءال مـــن الزوادقـــة امللاـــد ن واملفـــا عـــن اإلعـــممال وكـــل عـــدو لـــ  و 
 .. الكناه 

 وع وعــ  الرعــول الك  كــن هنــاك شــيء قــج  عــمه تشــيعاً    النــيب اففــي حيــ
هنب  هنا كما  دعي الكناهونال وك  لهر يف عهد الصد ق أ  هكر هن  البدعةال وع 
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تفذـيل علـي  فالتشـي  يف أول أمـر  كـان  ـرد الال شيء من هـنا التشـي  قـجعمر 
ــــب  ــــن عفــــان  هــــن أ  طال ال وكــــان هــــنا عنــــد أهــــل العــــنة  علــــه عثمــــان ه
وذلـك أن الصـااهة بعـوان اا علـيهم قـدموا عثمـان لل مفـة  تعـري  واجلماعة هدعة 

غريمهـا و -عندما اهصر ا مر في  ويف عليت ولنلك قال اإلمام أهو زبعة والداب قاـين 
ومعـ  (. نال فقـد أزبى هاملهـاجر ن وا وصـابمن قدم عليّـاً علـه عثمـا: )-من العلف
مـا أّي احتقر بأ همت  ن املهـاجر ن وا وصـاب اتفقـوا علـه تقـدمي عثمـان ك: أزبى هبم

: قال عبد الرْحن هن عوع النّي أعند إلي  أمـر اعختيـاب لل مفـة هـ  علـي وعثمـان
املهـاجر ن ت ولنلك ها ع  وها ع  علي وعا ر (وجد  الناع ع  عدلون هعثمان أحداً )

وا وصابال مث وشأ مـن  قـدم عليّـاً علـه عثمـانال واـي هـنا تشـيعاال وكـان هـنا التشـي  
 . مقبوًعت  و  حمل اجتهاد وولر

.. حـىت جعلـ  أفذـل مـن أ  هكـر وعمـر ولكن هع  املررع  هدأ  رف  علّياً 
الـــنّي  وكـــان هـــنا هدعـــة كبـــري  منكـــر ال تصـــدى هلـــا علـــي هـــن أ  طالـــب وفعـــ  

ع  ـأتيين بجـل  فذـلين علـه أ  هكـر إع جلدتـ  : )ه معجد الكوفة قا مً خاب عل
 .... لكنه  وافاا   كوذل -أّي مثاو  جلد ( حد املفاّي

  .(9)(ري هن  ا مة هعد وبيها أهو هكرخ: )ووقل عن  متواتراً أو  قال
ما خلفـل أحـداً أحـب إأّل : ) عند وفا  عمر  وقال علي هن أ  طالب 

وهـــن  شـــهاد  منـــ  أن عمـــر خـــري . (2)(  ـــوم القيامـــة ،ثـــل صـــايفت  منـــكاا أن ألقـــي
وهي تفذيل علي هن  –مث إن هن  البدعة املنكر  . صايفة  وم القيامة وعممً  عالنا

ــــة امللاــــدون -علــــه أ  هكــــر وعمــــر بعــــي اا عنهمــــا  أ  طالــــب  هــــدأ الزوادق
كاوا  ق وعمرال واعدعاء أملما نف ون فيهاال و ز دون فيهاال فبدءوا هاحلج عله الصد 

جاهل  ظامل ال وأن علّيًا كان خرياً منهماال وهدأ ظهوب هن  البدعة هصوب  أك  شيئاً 
أ  هكـــر وعمـــر بعـــي اا عنهمـــاال وتنقصـــهماال وكـــان : فشـــيئاال أعـــين عـــب الشـــي  
                                                           

 (.   992)فتو البابّيال كتاب املرازّيال ص : اولر (9)

 .    ال هعد الصد ق (3925)بقم احلد ث صايو اإلمام الب ابّي  (2)
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وبعـــالة اإلعـــممال الـــنّي  مقصـــود هـــءعء املبتدعـــة الذـــال  الاعـــن يف بعـــول اا 
 ... هما هااوةال وأصااهاً ع خيرج وع  دخل إع ومها مع اون من

امتانــو  يف أمــر الشــي  ال فــأوكر ز ــد  وملــا اجتمعــل الشــيعة علــه ز ــد علــي 
 فرفذـوا . كان أ  وجدّي  ثنيان عليهمـا: وأم  عله أ  هكر وعمر خرياال وقال

واشـتهر هـنا . (9)ا بافذـةفعمو ( بفذتموين بفذتموين: )هيعت ال واوفذوا عن  فقال هلم
اععـــم عـــنهم وهـــم هـــءعء الـــن ن ظهـــر فـــيهم عـــب الصـــد ق والفـــابوا واحلـــج علـــه 

 . أصااب بعول اا 
مث إن هن  البدعة اخلبيثة ك تزل تك  م  ا  امال و ذيف إليها كل مندع وزود ق 

 إعافةال وتلهر فيهم فرا وأهواء متعدد  كلها تـدعي مـواع  آل هيـل بعـول اا 
ال فكـل  (2)  فرقـة ومئـا  املقـاع  وا هـواءعله أكثـر مـن عـبع( التشي )فلهر هنا 

ج عليــ ال وقــد  مــل ااــ  ر فرقــة مــنهم تــدعي إمامــاً هلــا غــري ا خــرىال وتبا عــ ال وقــد وــ
 ...  قوال وا هواء ما ع جيمع  حصرزوباال وكل فرقة تكفر أختهاال وتت ن من ا

ا يف هنا اخلذم من تعـدد املـناهب وهدأ  أقوال الزوادقة من امللاد ن جتد طر قه
بال و ـرّد وا هواءال ويف هنا العمل العرّي النّي ع ُ اّل  علي  فيقـّومال وع  ـرى فياـابَ 

عليـــ ال وع  عـــرع الناقـــل عمـــن وقـــل وإىل مـــن وقـــلال فذـــاع اإلعـــنادال ووشـــأ الكـــنبال 
وتعدد  ا قوال ووجد احلاقدون عله الد ن عـالتهم يف تـرو م مـا شـاءوا مـن أفكـاب 

 . كفر والزودقة واإلحلادال
 : فرق الرفض وضاللهم في اإلمامة من نماذج

الرواف  إىل أكثر مـن عـبع  فرقـةال وأكثـر مـن ألـف مقالـة شـنيعة يف تعدد  فرا 
الكفــر والزودقـــةال وكـــان أول اخــتمفهم يف تعيـــ  اإلمـــام الواجــب الااعـــة يف زعمهـــمال 

نا مـــن أعـــباب تعـــدد كاوـــل تـــدعي أن اا وـــص علـــه إمـــامهمال وكـــان هـــ  ةفكـــل فرقـــ
                                                           

 (.  5/310)العري   (9)

 .   اولر فرا الشيعة للنوحليتال فقد عدد مقاعهتم وفرقهم (2)
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فلهـــر مـــنهم البا ـــةال واجلابود ـــةال والعـــبئية والكيعـــاويةال  المـــناهبهم واخـــتمع فـــرقهم
وهــم القــا لون هإمامــة حممــد اهــن احلنيفــةال وهعــد أن مــا  زعمــوا أوــ  املهــدّي الــنّي يف 

 . آخر الزمانال وأو  ك ميلال وإ ا اختفه عن أعدا   يف جبل بعوى وعيعود
وظهـــر مـــنهم اهلانيـــةال وهـــم القـــا لون هإمامـــة عبـــد اا هـــن وظهـــر  مـــنهم البياويـــةال 

وأصـباوا هعـد  أبهـ  فـراال فـرا قالـل هإمامـة  الحممد اهن احلنيفةال وغلوا فيـ  هعـد موتـ 
عبـــد اا هـــن معاو ـــة عبـــد اا هـــن جعفـــر هـــن أ  طالـــبال وغلـــوا فيـــ  حـــىت جعلـــو  اا 

 . عبااو  وتعاىل
أميّـاً ع  قــرأال وادعـه أن أهــا جعفـر حممــد  ومـنهم املنصـوب ة أتبــاع أ  منصـوبال وكــان

أوصــه إليــ  هعــد موتــ ال وفــوو لــ  ا مــرال وادعــه أن علّيــاً  هــن علــي هــن احلعــ  
   كــان وبيــاً وبعــوًعال وكــنا احلعــن واحلعــ  وعلــه هــن احلعــ ال وحممــد هــن علــهال

 ال(9)!!القـا م ويبال وأن النبو  تبقـه يف عـتة مـن أوعد  آخـرهم -أو منصوب –وأو  هو 
مــن خــالفكم فهــو كــافر ومشــركال : وكــان  ــأمر هقتــل مــن خــالفهم هاعغتيــالال و قــول

وزعـم أن ج  ـل عليـ  العـمم  أتيـ  هـالوحي مـن عنـد . فاقتلو ال فـإن هـنا جهـاد خفـي
 .(2) لال وهعث  هو  عين وفع  هالتأو لـز ناا عز وجلال وأن اا هعث حممداً هالت

عبـد اا هـن تبـاع عبـد اا هـن معاو ـة هـن وظهر مـنهم العباعـية الرواود ـة وهـم مـن أ
ع تـزال  –وقالوا هتناع  الروا  للمءمن  والكفاب وأن الـرو  ... جعفر هن أ  طالب

وـــرج مـــن جعـــدال وتـــدخل يف آخـــر حعـــب طاعتهـــا لامـــام فيـــدخل العصـــا  أجعـــاد 
يامــة احليواوـا  املعتد ــةال والاـا عون لامــام احليواوــا  املرفهـةال وع تــزال هكـناال وهــي ق

وادعل فرا منهم يف الكيعاوية أن النـاع  رجعـون مـر  ماويـة ... البشر اليت ُوع دوا هبا
و ي  ا وبياءال و عود علـي اهـن أ   إىل الدويا يف أجعادهم فيعود الرعول حممد 

                                                           

 . عتعلم أن هن  املقاع  املتفرقة يف فرقة الشيعة امل تلفة جتمعل عند الفرا اليت قعمل هعد ذلك هامين عشر ة (9)

 . ال وهن  املقاع  هي وفعها اليت أصبال عماد أقوال الفرقة اعمين عشر ة(31-32)فرا الشيعة للنوحليتال ص  (2)
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فيان و هــدهم دمشــقال و رــرا طالــب حــىت  قتــل معاو ــة هــن أ  عــيفيانال وآل أ  عــ
 . (9)البصري 

هـا أقة ادعل ألوهيـة جعفـر هـن حممـد الصـاداال وأوـ  هـو ااال وأن وظهر  منهم فر 
اخلااب حممد هن ز نب هو الـنّي أوحـي إليـ  جعفـر الصـاداال وأن أهـا اخلاـاب هـنا 
ويب مرعلال وأو  أمـر البشـر هااعتـ ال مث تـدبج فأحـل كـل احملرمـا  مـن الزوـاال والعـرقةال 

اا أها  هلم الكنبال وأن  وشرب اخلمرال وترك الصم ال وعا ر الفرا  ال مث ادعوا أن
 . (2)عهم لبع  عله ارخر نال ولو كنهاً  شهد ه

وظهـــر مـــنهم كـــنلك هعـــ  الرواود ـــة ا هـــا معـــلميةال واحلزميـــةال والرزاميـــةال واهلر ر ـــة 
ن اإلمامة إ ـا هـي يف العبـاع هـن عبـد املالـب عـم الرعـول أالرواود ةال وهم القا لون ه

  حممد هـن عبـد اا هـن حممـد هـن إهـراهيم علي هن وقد طوب هنا القول هعد ذلك
الــنّي تعــمه هاملهــدّيال وادعــه أن  الالعبــاع هــن عبــد املالــبهــن هــن حممــد هــن علــي 

ملا مـا  كـان وابمـ  هـو العبـاعال وأن أهـا هكـر وعمـر وعثمـان وعليّـاال بعـي  النيب 
 . (3)عليهااا عنهم و ي  اخللفاء من هين أمية غاصبون لل مفة متومبون 

احلعــ ال وظهــر فــيهم  هــن م الز د ــةال وهــم القــا لون هإمامــة ز ـد هــن علــي وظهـر مــنه
كنلك املرري ة الن ن قالوا هإمامـة حممـد هـن عبـد اا هـن احلعـنال هـن احلعـن وأوـ  هـو 
املهدّيال وملا قتل زعموا أو  ما زال ك ميـلال وأوـ   عـود لـيمأل ا بو عـدًعت  ن ااـ   

 . كاعم النيبال واعم أهي  كاعم أهي 

                                                           

 .    ال وهن  هدا ا  القول هالرجعة اليت اعتكملل هعد ذلك اعمين عشر ة(22)فرا الشيعة للنوحليتال ص  (9)

اعمــين عشــر ة وهــن  املقالــة هــي الــيت أصــبال هعــد ذلــك مــن  لــة اجلد ــد الــنّي خيــرج هــ  الثــاين الــنّي ادعــه لــ   (2)
 . واملهتد ن

 . وهن  املقالة كاول أصًم هين عليها اعمين عشر ة قوهلم يف أن أها هكر وعمر وعثمان مرتصبون لل مع (3)
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هر فيهم كـنلك اإلااعيليـةال وهـم القـا لون هإمامـة إااعيـل هـن جعفـر الصـادا وظ
هن حممد هن علي هن احلع  هن علي هـن أ  طالـبال وأمـ  أم فـرو  هنـل القاعـم هـن 

 . حممد هن أ  هكر الصد ق
إوــ  ك ميــلال : وافــاا أصــااب جعفــر هعــد موتــ  إىل عــل فــراال فرقــة مــنهم قالــل

لــو بأ ــتم بأعــي قــد هــو إلــيكم فــم تصــدقواال : أوــ  قــال هلــموزعمــوا . وإوــ  هــو املهــدّي
 . فإوين أوا صاحبكم وأوا صاحب العيفال وهن  الفرقة تعمه الناووعية

 وفرقــة اإلااعيليــة وهــم الــن ن ادعــوا أن اإلمامــة هعــد جعفــر يف اهنــ  إااعيــل الــنّي
اعيــلال إن اإلمــام هعــد جعفــر إ ــا هــو حممــد هــن إا :وفرقــة قالــل. مــا  يف حيــا  أهيــ 

إن الرعـول : كقـوهلم. وكان هلن  الفرقـةال ومـا زال أقـوال هـي غا ـة يف الشـناعة والكفـر
اوتقلــل منــ  الرعــالة إىل علــي هــن أ  طالــب هعــد أن وصــب  إمامــاً يف غــد ر قــمال وأن 

هقي هعد ذلك تاهعاً لعلي هن أ  طالبال وأن اإلمامة يف عبعة من ولد علي هن النيب 
ن إااعيـل الـنّي ك ميـلال وأوـ  ذهـب إىل هـمد الـرومال وأوـ  أ  طالب آخرهم حممد هـ

وهــو الــنّي  عــود هشــر عة جد ــد   نعــ  هبــا شــر عة حممــد هــن علــي عليــ  ( القــا م)هــو 
 .  (9)العمم 

فمـن  .وقد وع  هـءعء اإلااعيليـة هاطنـاً للـد ن هـدلوا هـ  الشـر عةال والعقيـد   يعـاً 
يف كـل  اليـ ال وأن الـدويا امنتـا عشـر  جز ـر أن حممد هن إااعيل هو خـامت النب :مأقواهل

جز ر  حجةال وأن احلجم امنتا عشر ال ولكل حجة داعيةال ولكـل داعيـة  ـدال وأن اليـد 
هلـــــا دع ـــــل وهـــــراه   قيمهـــــاال و عـــــمون احلجـــــة ا بال والداعيـــــة ا مال واليـــــد اعهـــــن 

 .  (2) ذاهون قول النصابى يف مالث مممة 

                                                           

وهنا القول يف  يء املهدّي هشر عة جد د  واعـ ة لشـر عة الرعـول هـو قـول اعمـين عشـر ة املعاصـر ن كمـا عـنرى  (9)
 .   هاملعتفي 

 (.  12)للنوحليتال ص فرا الشيعة  (2)
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 عة ظهـراً وهانـاال واعـتالوا اعـتعراو النـاع ر لشـوادعوا أو  لكل شـيء يف القـرآن وا
واعـتدلوا هقولـ  . هالعيفال وقتل أهل القبلةال وأخـن أمـواهلمال والشـهاد  علـيهم هـالكفر

ُتُوُهم  : تعاىل ر ك َ  َحي ُث َوَجد   .[5:التوهة] فَاقـ تُـُلوا ال ُمش 
َنب  َعَله اَ ب و  َبِب ع تَ : وبأوا عيب النعاءال وقتل ا طفال معتدل  هقول  تعاىل

 .  (9) [29:وو ] م َن ال َكاف ر  َن َد َابًا
ومن الفرا اليت ظهر  هعد مو  جعفر الصادا فرقـة تعـمه هالفاايـةال وبأوا أن 

وهءعء اوتقلوا هعد ذلـك ... اإلمامة هعد جعفر هي يف اهن  عبد اات  و  أك  أوعد 
كـاظم ملـا مـا  عبـد اا هـن جعفـرال وك إىل القول هإمامة موعـه هـن جعفـر امللقـب هال

 . خيلف ذكراً 
وهعد موعه هن جعفر افاقل الشيعة عله مخـل فـراال مـنهم القاعيـة الـن ن قـالوا 
اوقاعل اإلمامة هعـد موعـه هـن جعفـرال ومـنهم الـن ن ادعـوا أن موعـه هـن جعفـر ك 

ك ميل يف  ميل وأو  هو املهدّيال وأو  عيعود ليمأل ا بو عدًع كما قتل جوباال وأو 
وهـءعء أوقفـوا اإلمامـة عنـد موعـه حـىت  الحبل هابون الرشيد هل هـرب منـ  وعـيعود

مــا  وعــيعود وهــءعء هــم الواقفــةت :  عــود يف زعمهــم قا مــاً هالعــيفال وقــال هعذــهم
 .  ملم وقفوا هاإلمامة عند موعه هن جعفر

وظهــر مــن أتبــاع موعــه هــن جعفــر فرقــة تعــمل هالبشــر ة أصــااب بجــل  عــمه 
 موعـــه هـــن جعفـــر يف فـــا  غياهـــ  حـــىت  عـــودت  وـــ  مـــد هـــن هشـــريال زعـــم أوـــ  خليفـــةحم

املهدّيال وأو  قد أعاا  خات ال وعلمـ   يـ  مـا  تـاج إليـ  الرعيـةال وأقامـ  مقامـ  حـىت 
 عودال مث اعت لف حممد هن هشري هـنا اهنـ  ايـ  هـن حممـد هشـريال وادعـه أوـ  الرمـام 

لـيهم أداء الزكـا  إليـ  حـىت  عـود موعـه هـن هعد  إىل أن  عود موعـه هـن جعفـر وأن ع
مال واهتم اي  هن هشري هنا من ادعـه اإلمامـة غـري  مـن ولـد موعـه  جعفرت  و  القا

 . هن جعفر هأملم أوعد زواال واعتالوا دماءهم وأمواهلم
                                                           

وهـــن  املقـــاع  هـــي عـــ  مـــا  قوهلـــا عشـــر ة املعاصـــر نال وأن املهـــدّي الثـــاين عشـــر عنـــدما  ـــأيت إىل ا بو  فعـــل  (9)
 .     هاملعلم 
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مث ادعـــه هعذـــهم اإلمامـــة لعلـــي هـــن موعـــه امللقـــب هالرعـــاال واختلفـــوا هعـــد  فرقـــاال 
  حممــدال وجعلــو  إمامــاً وهــو لعــب  عــن ال وادعــوا أن اإلمــام فاجتمعــل فرقــة علــه أوــ

 علمــ  اا هاإلهلــامال والنكــل يف القلــبال والنقــر يف ا ذن وامللــك الــنّي حيدمــ ال وبفــ  
لــ  واملصــبا ال والرؤ ــا وعــرو ا عمــال إليـ ال فــم  عــتبعد أن  كــون اإلمــام إمامــاً ب املنـا

 . وهو يف اخلرا واملهد
إمامة علي هـن حممـدال ويف عهـد  ظهـر حممـد هـن وصـري وهعد  قال هع  أصااه  ه

النمـريّي الـنّي ادعــه أوـ  هـاب علــي حممـدال وادعـه أوــ  اإللـ  الـربال وأوــ  أبعـل  فأهــا   
مـن الايبـا ال ودخلـوا عليـ  فـرأوا غممـ  فـوا  ان الـنكوبيـكل احملرما ال وادعـه أن إت

وهنا (   والتنللإ ا هنا من التواع: )فقال: ظهر   عمل في  الفاحشةال فقيل ل  ذلك
 . اخلبيث هو بأع فرقة النصري ة العلو ة املنتشر  يف جبال عوب ا  ومنا هنا

واختلــف أصــااب علــي هــن حممــد هــن علــي هــن موعــه الرعــا هعــد وفاتــ ال فقالــل 
اإلمام هعد  إ ا هو اهن  حممد وإن كان قد ما  يف حيا  أهي ت  و  أها  : طا فة منهم

  .نبال و عتايل عله اا البداءقد وص علي ال واإلمام ع  ك
فوقـــ  هلـــم مـــا وقـــ  مـــن قبـــل يف جعفـــر الصـــاداال حيـــث زعمـــوا أوـــ  عـــ  هلـــم اهنـــ  

إن : )هلم يف حيا  أهي ال زعموا أن جعفراال قالمن هعد ال مث ملا ما  إااعيل  إااعيل
 (.اا هدا ل  يف إااعيل

وإن كـان  –وأوـ   ولكن هءعء أتباع حممد هـن علـي هـن زعمـوا أن أهـا  وـص عليـ ال 
 .  (9)هو املهدّيال وعيعود ليمأل ا بو عدًع كما ملئل جوباً  -قد ما  يف حيات 

أن اإلمام هعـد علـي هـن حممـد هـن علـي هـن موعـه الرعـا إ ـا  :وفرقة أخرى زعمل
وفرقــة أخــرى مالــل إىل أخيــ  جعفــر هــن علــيال وهــو الــنّي . هــو اهنــ  احلعــن هــن علــي

 . لكنابتعمي  الرافذة ارن جعفراً ا

                                                           

 (.    12)فرا الشيعة للنوحليتال ص  (9)
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رـري عقـبال وك  نجـب ولـداال هوملا ما  احلعن هن علي امللقب هالععكرّيال مـا  
تويف احلعـن الععـكرّيال وك  ـر لـ  أمـرال : ووبم  عم  جعفر هن علي هنا  قول النوحليت

 . (9)(  جعفر وأم ظاهرال فتقاعم ما ظهر من مريام  أخو ولد وك  عرع ل  
إن احلعن هن علي حـي وك : نها فرقة قاللوافاا الشيعة هعد  أبه  عشر  فرقةال م

وع جيـــوز أن ميـــو ال ولـــيل لـــ  ولـــد ظـــاهرت  ن ا بو يف ( القـــا م)ميـــلال وإ ـــا هـــو 
قد جاء  الروا ة أن للقا م غيبتـانال فهـن  الريبـة : ع ولو من إمامال وقالوا –زعمهم 

 حــي وكهــو هــل : وقالــل فرقــة (2)لهر و عــرعال مث تكــون لــ  غيبــة أخــرىواحــد  وعــي
 . ميلال وهو القا م

هل اإلمام هو أخو  جعفر هن علـي الـنّي وبمـ ال وفرقـة ادعـل : وقالل طا فة منهم
أن اإلمــام هعــد احلعــن الععــكرّيال إ ــا هــو ولــد قــود ولــد لــ ال ولكــن أخفــا  عــن عيــون 

النّي خيـرجال وأوـ  غـاب عـن ا ولـاب ( القا م املهدّي)الناع حىت ع  قتلوو ال وأو  هو 
  أصااه ال مث غاب هعد عبع  عامـاً غيبـة كـ ىال وعـيعود لـيمأل كان  راغيبة صررى  

ـــة الشـــيعة اعمـــين عشـــر ة  الـــيت تعـــيش يف ا بو عـــدًع كمـــا ملئـــل جـــوباال وهـــن  مقال
زماونــاال وتنتلــر هــنا املهــدّي املوعــود الــنّي مبــل هالنقــل القــاط  أوــ  ك  ولــد قــجال وأن 

  أمـــ ال ولكـــن هــــءعء أهـــا  مـــا  دون عقـــبال وأن عمـــ  جعفـــراً قـــد اقتعـــم مريامـــ  مـــ
ال ووعـجوا حولـ  مـن ا عـاطري واخلرافـا ال واوتالـوا ولـد احلمقه ادعه أو  قـد ولـد لـ 

ل  من القـوى واإلمكاوـا ال ومـن املكرامـا  واملعجـزا  مـا ك  كـن مثلـ  قـج لنـيب وع 
 .بعول من الرعل أ ع ال وهو ما ورا  مفصًم يف الفصول ارتية

   

  
 

                                                           

 (.  19)املصدب العاهقال ص (9)

 (. 11)املصدب العاهقال ص  (2)
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إن هــن  الفرقــة ا خــري  الــيت تعــمل هعــد ذلــك هــاعمين عشــر ة اجلعفر ــة  عــل  مث

أقواًع عليمة منكر  يف الد نال فقد  عل املقاع  الكفر ـة يف فـرا الشـيعة امل تلفـة 
 : اليت عبقتهاال وهن  أهم ا قوال واملقاع  اليت  عتها هن  الفرقة

 الباب الثاني
 خالصة عقائد الفرقة اإلمامية االثني

 عشرية الجعفرية
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الــــنّي وصــــب  ااال وعينــــ  هــــو اإلمــــام  ـــــ اعدعــــاء هــــأن علــــي هــــن أ  طالــــب 9
ليفـة هعـد ال أن خي  أصااه  أن عليّـاً هـو اإلمـام واخل الرعولال وأن اا أمر حممداً 

وأن الرعــول تلكــأ يف هــنا ا مــرال وخــاع أوــ  صــاب  هــ  النــاع وفــروا منــ ال فهــدد  اا 
ــن  بَهِــكَ : وأوــزل عليــ  ُ  َمــا أُو ــز َل إ لَي ــَك م  َعــل  َفَمــا هـََلر ــَل   َــا أَ ـَُهــا الَرُعــوُل هـَِلــ َوإ ن  كَ  تـَف 

ــد ّي ال َقــو َم ال َكــاف ر  َن ال َقــو م  ال َكــاف ر  نَ  ــَن الَنــاع  إ َن الَلــَ  ع  ـَه  ــُمَك م   ب َعــالََتُ  َوالَلــُ   ـَع ص 
 . [91:املا د ]

 -وأن النـــاع الـــن ن عيعصـــم  اا مـــن أذاهـــم هـــم أهـــو هكـــر وعمـــر الـــن ن تزعمـــا
 . معابعة الرعول يف تولية علي هن أ  طالب هعد  -زوادقةحعب قول هءعء ال

ـ اعدعاء أن هـن  اإلمامـة الـيت وـص عليهـا اا وأوصـه هبـا الرعـولال قـد وـص اا 2
عليها وأوصه هبـا  يـ  الرعـلال وا وبيـاء الـن ن أبعـلهمال هـل أخـن اا العهـد وامليثـاا 

َوإ ذ  َأَخـَن : إن قول اا تعـاىل: ةعله  ي  هين آدم أن  ءمنوا هباال وقال هءعء الرافذ
ـــُل ه ـــَرِهُكم   ـــه م  أََلع  ـــَهَدُهم  َعَلـــه أَوـ ُفع  ـــن  ُظُهـــوب ه م  ُذبِ ـَـــتَـُهم  َوَأش  ـــن  هَـــين  َآَدَم م  ُـــَك م   بَه

وإن علياً إمامكم ووصيكمال وأن البشر  يعاً شهدوا هبـنا أمـام اا ... [912:ا عراع]
 . بو قبل أن خيلق العماوا  وا 

َمـَة : وقالوا إن قول  تعاىل ك  ـن  ك تَـاَب َوح  يثَاَا الَنب ِيَ  َلَمـا َآتـَي ـُتُكم  م  َوإ ذ  َأَخَن الَلُ  م 
ُنَن ه ــ   َولَتَـن ُصــرُوَ ُ  ــء م  فزعمــوا أن  .[29:عمــران] مُثَ َجــاءَُكم  َبُعــوٌل ُمَصــِدٌا ل َمــا َمَعُكــم  لَتُـ

ُنَن ه ــ    : قــول اا تنصــروا وصــية علــي هــن أ  : أّي َولَتَـن ُصــرُوَ ُ هالرعــول : أّي لَتُـــء م 
طالبال وأن ا وبياء  عياً أقروا هنلكال وأن  وول تلكأ يف ذلك فابعـ  اا يف هاـن 

  .!!احلو 

وأن  ي  الرعـل عـيعودون إىل الـدويا ليقـاتلوا هـ   ـدّي علـي هـن أ  طالـب الـنّي 
 . ليقيم احلكومة اإلعممية العاملية أيت و رج  إىل الدويا يف عهد القا م 

. ــــ واعتقـــدوا أن عليـــاً عـــ  اإلمـــام هعـــد  وهـــو احلعـــنال وأن احلعـــن عـــ  احلعـــ 3
وهكــنا كــل إمــام  عــ  مــا هعــد  إىل الثــاين عشــرال هــل زعمــوا أن الرعــول عــ  هــءعء 
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اعمـــين عشـــر هأاـــا هم إمامـــاال وافـــاوا يف هـــنا عشـــرا  هـــل مئـــا  الروا ـــا  وعـــبوها 
 . وأن كل إمام كان  ع  من هعد  إىل الثاين عشر  للرعول

ــــ واعتقـــدوا أن الصـــااهة  يعـــاً كفـــروات  ملـــم ك  فـــوا وك  عملـــوا هبـــن  الوصـــيةال 2
وحجبــوا اإلمامــة الوع ــة عــن معــتاقيهاال وهــم علــي هــن أ  طالــب وأوعد  بعــي اا 

أخـن اخلمفـة  طامعـاً يف -يف زعمهـم –عنهمال وأعاوهـا للصـد ق الـنّي عـاا منافقـاً 
من هعد ال وقد عاعد  يف هنا عمر هن اخلااب وأعـداء هـن  اإلمامـةال وأن الصـااهة 

  . يعاً كفاب إع مممة فقج

أهـــو هكــر الصــد قال فهــو كـــافر هــو وأن كــل مــن ادعــه أن اخلليفـــة هعــد بعــول اا 
َء ا بو ذهبـــاال وجاهـــد مـــا  ا  حـــمل الـــدمال وع  قبـــل اا منـــ  عمـــًمال ولـــو أوفـــق مـــل 

اهد وما  شهيداًت  و  ك  ءمن هبن  اإلمامـة الـيت هـي أعلـم أبكـان اإلميـان وغا ـة ج
 . -يف زعمهم –الد ن 

ــــ واعتقـــدوا أن كـــل احلكومـــا  الـــيت تعاقبـــل علـــه حكـــم املعـــلم  حكومـــا   5
كافر ال قد اغتصب حق ا  مة املنصوص عليهم من اا وبعول ال وأوـ  كـل مـن بعـي 

 . حمل الدمحبكمهم فهو كافر ملعون فل 
قـد غـاب  الأن اإلمام الثاين عشر وهو يف زعمهـم حممـد هـن الععـكرّيـ واعتقدوا 9

عمر ال ولكن ك  وترعرع عرّاً دون أن  را  احدال وعلمـ  اا  نوهو اهن مم  عن  م
 ي  الاوم والكتب العماو ة وأطلع  عله الريب كل ال وأوـ  كـان  تصـل هأتباعـ  مـد  

هـــال وعــيعود 322ءال مث إوــ  غــاب غيبــة كــ ى منــن عــنة عــبع  عــنة عــن طر ــق وعــاا
 . ليمأل ا بو عدًع كما ملئل جوباً 

ـ وادعـوا واعتقـدوا أن هـءعء ا  مـة اعمـين عشـر هـم أفذـل مـن الرعـلال وا وبيـاء 1
 .  خم حممداً :  يعاً وهعذهم  قول

و هلـــم وأملـــم  علمـــون الريـــب والشـــهاد ال وأملـــم خيلقـــون و رزقـــونال وأن اا قـــد فـــو 
التشر   ،ا شاءواال فلهم أن حيلوا ما حرم ااال وحيرموا ما أحل اا كما  شـاءونال وأن 
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َعــابَ  : اا قــد قــال هلـــم ــك  ه رَـــري   ح  ُنن  َأو  أَم ع  فكمـــا . [31:ص] َهــَنا َعاَاُؤوَـــا فَــام 
أطلــق اا  ــد عــليمان يف اجلــنال فقــد أطلــق اا  ــدهم يف التاليــل والتاــرميال واخللــق 

 . الرزاال والتاكم يف ذبا  الكون عالية وعافلةو 
بد مـن فقـد بد علـه ااال و  الـ واعتقدوا أو  من كنب وبد إمامـة إمـام واحـد مـنهم2

علـــه اا فهـــو كـــافرت ومـــن أجـــل ذلـــك فجميـــ  مـــن ك  ـــءمن هبـــءعء ا  مـــة حعـــب 
 . مل الدمال وإن تعمه هاعم اإلعممحترتيبهم فهو كافر 

الثاين عشر املهدّي إذا قـام أهـاد  يـ  مـن علـه ا بو مـن  ـ واعتقدوا وادعوا أن1
املعــلم  إع مــن كــان  ــءمن حلروجــ ال و ــءمن هعصــمة آها ــ ال وإمــامتهمال وأوــ  عــي رج 
الن ن ماتوا عله غري هن  اإلمامة فيااعبهم عله إوكابهم اإلمامـةال و قـتلهم  يعـاال 

ا مــاخلاــابال و قتله وأوــ  عــياا أهــا هكــر الصــد قال وخيرجــ  مــن قــ   هــو وعمــر هــن
ا اغتصـــبا اإلمامـــةال مـــو صـــبهما وحيرقهمـــاال و فعـــل هـــنا هبمـــا كـــل  ـــوم ألـــف مـــر ت  مل

 . وأععا هنا الشر
ــ واعتقـدوا كـنلك  يـ  ا  مـة ا حـد عشـر الـن ن مـاتوا قبـل هـنا الثـاين عشـر 90

عــيعودون إىل الــدويا هعــود  املهــدّي املنتلــر الــنّي هــو الثــاين عشــرال فياكمــون واحــداً 
 !!.عنة ألف عيعتمر يف ا بو عتاً وأبهع واحدال وأن حكمهم  هعد

ـ وقد باوا واعتقدوا هلنا املهدّي املنتلر الثاين عشر عنـدهم صـوب  جتعلـ  أكـ  99
فهـو عـيعمد أول مـا  عمـد فيبـيو القتـل ...  رم وعفا  عرفتـ  ا بو يف كـل تابخيهـا

وـــ   قتلـــون النـــاع يف كـــل أّي  ـــدعو أصـــااه  الـــن ن  با عو )يف أبو اإلعـــمم هرجـــاً 
مــد  مثاويـة أشـهرال وأوـ  عــيعمد هعـد ذلـك فيهـدم الكعبــة ( مكـان دون  د ـد وعـاهج

واملعجد احلرامال و بال  ي  توعيعات ال و رد  إىل حجم  أ ام الرعولال وهكـنا  فعـل 
هاملعــجد النبــوّيال و قتــل أهــل املد نــة املنــوب  عــن هكــر  أهــيهمت  ملــم عيعاعــون علــه 

 قبـل توهـة  من جواب النيب وحيرقهماال وأو  لـن رعول وإخراج أ  هكر وعمروبش  ق  ال
أحد قج ممن كان ع  رى اإلمامة اعمين عشر ة هن ال وع  قول هبـا مهمـا ظهـر  منـ  

أو اعــااعال و قتــل عــريجم الــزاين هرــري هينــة مــن شــهود عممــا  التوهــة والنــدمال وأوــ  



  المخطط اإلجرامي إلبادة ُأِمة اإلسالم     22 

 

أداء ا ماوة قج إع لـبع  هعذـاً فقـجال وأوـ   ماو  الزكا  دون هينةال و أمر أتباع  هعدم
عيهدم  ي  املعاجد اليت هنيل عله غري عقيد  اإلمامية اعمين عشر ةال وأو  عـيقتل 
املعــلم  يف معــاجدهم وحيــرا مصــاحفهم معهــمال وخيــرج للنــاع املصــاف احلقيقــي 

 . مامية ي  ذب ة املعلم  ممن ع  قول هاإلكان  توابم  آهاؤ ال وأو  عيقتل   النّي
هن  هي خمصة موجز  لعقا د الفرقة الشيعية الك ى املعاصـر  والـيت تعـمه اليـوم 
هاعـــم اعمـــين عشـــر ة اجلعفر ـــةال وتـــدعي أملـــا الاا فـــة الناجيـــة املنصـــوب ال والفرقـــة احلقـــة 

قــةال وأن د نهــا هــو الـــد ن الصــايو الــنّي جــاء هـــ  القــرآن الكــرميال وهلرــ  الرعـــول احمل
 . ة من آل البيلالعليمال وتوابم  ا  م

  :    نسبتهم إخالف الوعد بالمهدي إلى اهلل
 ت باون فيمن هو اإلمام  -هالريبة–لقد مر عله الشيعة زمان طو ل قبل ما او  

واوتصـاب ؟ فـادعوا اإلمامـة للمئـا  وادعـوا  الواجب الااعة؟ ومـىت  كـون وقـل ظهـوب 
وعــبوا اإلخــمع ا قــالو   وقتــوا وقتــاً ك  تاقــق مــااللهــوب لكــل واحــد مــنهمال وكلمــا 

 ــا ماهــل ال إن اا قــد : )عــبااو  وتعــاىلال فقــد أخــرج النعمــاين أن حممــداً البــاقر قــال
اشتد غذب اا فأخر  وقل هنا ا مر عنة العبع ال فلما قتل احلع  علي  العمم 

ا مَي ُاــو إىل أبهعــ ال فلمــا حــدمناكم هــنلك وكشــفتم العــر ك  ــدع اا هلــنا ا مــر وقتــاً 
 . [31:الرعد] الَلُ  َما َ َشاُء َو ـُث ب ُل َوع ن َدُ  أُُم ال ك َتاب  

 الاب الــنّي افــاى هــنا اخلــ نوهكــنا أصــبو الــرب عــبااو  وتعــاىل عنــد هــنا الكــ
متاــرياً مــادداً ع  علــم مــا  صــن  حــول إخراجــ   -بْحــ  اا –ووعــب  إىل حممــد البــاقر 

ن خيرج مهد ـ  بأّي أن اخلاـة عتفشـل أخـر أ -هنا الرب –ما قرب لهلنا املهدّيال فك
 . تعاىل اا عّما  قول اجملرمون علواً كبرياً ...! ذلك

مالالالن الالالالذي سالالاليمحنق اهلل ويحقالالالق ؟ و ضالالالالل الشالالاليعة فالالاليمن هالالالمال  وصالالالاح  األمالالالر
  ؟اإلمامة في الواقع
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قدمنا أن طوا ف اإلماميةال وهم مـن  عتقـدون هـأن إمامـة املعـلم  ع تكـون هـنص 
 ن حيصـرون اإلمامـة يف هعــ  آل هيـل الرعـول خاصـة وباـوا يف عــوا مـن ااال والـن

اإلمامــة وباــاً عليمــاال وعــلوا فيــ  عــمًع مبينــاال وكــأن عقيــدهتم هــن  مرتــ  خصــب 
كل منهم لدى العامة أوـ  هـاب لامـام الواجـب   يلامب الدوياال والزوادقة الن ن  دع

نا تعـدد  ا  مـة حـىت يف ومـن أجـل هـ توذلك ليجمـ  ا مـوال مـنهم هااـ  تالااعة
الوقل الواحدال وكثر  هن  ا هـواب حـىت كـان لامـام الواحـد عـد  أهـوابال وملـا كـان 

وكاوـل دعـو  مــن  محقـاً مـن قبـل اخللفـاء املمكنـ المعلـم مـن  ـدعي اإلمامـة هـن  مُ 
عهل عله هءعء ا هـواب أن  ـدعوا مـا  ـدعوا لعامـة النـاعال  ال فإو  دعي اإلمامة عراً 

تايعون التاقق والعمل كل   عري يف واـاا العـر ة والكتمـانال وقليـل مـن إذ كيف  ع
 . الناع من  عتاي  أن  صل عله اإلمام أو من ُتدعه ل  اإلمامة؟ 

مث إن كــل  موعــة مــنهم كاوــل تلتــف حــول إمــام وتــدعو لبيعتــ  كاوــل تــزعم وهــو 
  قتل أو ما ال فإذا العدًعال و قيم دولة اإلعمما بو أو  النّي عُيمّكن وميأل  الحي

كاول ع تعتاي  أن تقبل اهلزميةال وتبتل  الوعودال وا ماين اليت وشرهتا للناع خاصةال 
 ... وقدمتها هأملا موعود ااال وخ  العماء

فكان عهـد مـن كـنب جد ـدال فكاوـل تـدعي أن إمامهـا املقتـولال أو الـنّي أدبكتـ  
ود لـيمأل ا بو عـدًع كمـا الوفا ال ك ميل وك  قتلال وإ ا غـاب لفـا  معـدود ال وعـيع

 . ملئل جوباال وأو  هو املهدّي املوعود
 : االدعا  بعد موت علي بن أبي طال  وأنق سيعودـ 9

حيـث قـال عبـد اا هـن عـبأ ملـا الة يف علـي هـن أ  طالـب يهدا هنا عند العـبئ
كـنهلال لـو جئتنـا هرأعـ  يف : )وهـو هاملـدا نال قـال للـنّي وعـا  جاء  مقتـل علـي 

ر ال وأقمل عله قتل  عـبع  عـدًعال لعلمنـا أوـ  ك ميـل  وك  قتـل وع ميـو  عبع  ص
 .  (9)( حىت ميلك ا بو

                                                           

 (.   23)فرا الشيعة للتوحليتال ص  (9)
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 : الحيسانية يدعون أن المهدي هو محمد بن ابن الحنفيةـ 2
مث ادعه  الكيعاوية أن اإلمام هو حممد اهن احلنيفة هعـد علـي هـن أ  طالـب فلمـا 

وك  قتــلال وأوــ   عــود إىل ا بوت  وــ  هــو  مــا  قــالوا إن حممــد اهــن احلنيفــة ك ميــل
وزعـم  .املهدّي املنتلـرال وع جيـوز أن ميـو ال ولكنـ  غـاب وع  ـدبّي أ ـن هـو وعـريج 

هعذهم أو  جببال بعوى ه  مكة واملد نةال ترـنو  اربام ترـدو وتـرو  عليـ ال و شـرب 
إذا  مــن لبنهــاال وعــن ميينــ  أعــدال وعــن  عــاب  أعــدال حيرعــاو  حــىت أوان خروجــ ال وأوــ 

 .  (9)خرج مأل ا بو عدًع كما ملئل جوباً 
 : الحسن بن ادعا  المهدية في محمد بن عبد اهلل بن الحسنـ 3

وهعــد وفــا  جعفــر هــن حممــد امللقــب هالصــادا ادعــه هعــ  أتباعــ  أن اإلمــام هعــد  
هو حممد هن عبد اا هن احلعن هن احلعن هن علي هـن أ  طالـب بعـي اا عـنهمال 

 الهــدّي املنتلــرال وأوــ  حــي ك ميــل وك  قتــلامل ملد نــة زعــم الــن ن هإمامتــ  أوـ ل هاتــوملـا ق
وأو  ما  زال مقيماً جببال العلمية ه  مكة وفدال وأو  عيعود ليمأل ا بو عدًع كما 

 ــواطا ااــ  ااــي واعــم أهيــ  : ) ملئــل جــوباال وأوــ  هــو الــنّي قــال فيــ  الرعــول 
 .  (2)( اعم أ 

 : ي جعفر بن محمد الملق  بالصادقالقائلون بأن المهد
وهعد مو  جعفر الصادا زعمل فرقة من أتباع  أو  هو املهدّيال وزعموا أو  قال 

وقـال . إن بأ تم بأعي قد هوّي إليكم من جبلال فم تصدقوا فإين أوـا صـاحبكم: هلم
تصـــدقو ال فـــإوين ال فـــم ينإن جـــاءكم مـــن خيـــ كم عـــين أوـــ  مرعـــين وغعـــلين وكفنـــ: هلـــم

 . (3)حب العيفصاحبكم صا

                                                           

 (.    21)املصدب العاهقال ص  (9)

 (.92)فرقة الشيعة للنوحليتال ص  (2)

 (.91)املصدب العاهقال ص  (3)
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 : ادعا  المهدية إلسماعيل بن جعفر الصادق
وادعـه مــن بأوا اإلمــام هعـد جعفــر الصــادا هـو اهنــ  إااعيــل هـن جعفــرال وكــان قــد 
ما  يف حيا  أهي ال هعد أن عين  أهو ال أو  عيكون هو اإلمام هعد ال فلما ما  زعموا 

ااعيــلال أّي أوــ  غــرّي اخلــ  إن اا هــدا لــ  يف اهــين إ: أن أهــا  جعفــراً الصــادا قــال هلــم
فلمــا مــا  جعفــر الصــاداال زعــم هعــ  أتباعــ  أن !! الــنّي أخــ ين عنــ   مــر جد ــد

إااعيـــل الـــنّي مـــا  قبلـــ ال وأوـــ  ك ميـــلال وأوـــ  حـــي موجـــودال   اإلمـــام هعـــد  هـــو اهنـــ
 .  (9)وعيعودت  و  هو املهدّي وأو  هو القا مال وهءعء هم اإلااعيلية 

 : إسماعيلادعا  المهدية لمحمد بن 
وزعمل طا فة أخرى أن املهـدّي هـو حممـد هـن إااعيـلال وأوـ  هـبمد الـروم حـي ك 
ميلال وأو  هو القا م املهدّيال وعيعود ليمأل ا بو عدًع كما ملئـل جـوباال وأوـ  إذا 

دعا هرعالة جد د  وشر عة جد د   نع  هبا شر عة حممد 
(2) .  

حري وهالالالو المهالالالدي الرافضالالالة ادعالالالا  المهديالالالة فالالالي قالالالالم يولالالالد قالالالط للحسالالالن العسالالال
 : األخير

وآخــــر مــــن ادعــــل هلــــم املهد ــــة يف طوا ــــف اإلماميــــة هــــو الولــــد املزعــــوم للاعــــن 
والنّي تويف ك  عقب ولـداًت  -بْح  اا–العكعرّيال فقد زعموا أن احلعن الععكرّي 

 و  كان عقيماال أو  ولد ل  ولدال وأو  أخفا  عن أع  الناعال وعلم  للاـري لتافلـ  
ال وغاب وعمر  مم  عنوا  غيبة صررىال كان  لتقي فيها هأتباعـ  ملـد  امنتـ  وترهي 

وعبع  عنةال مث غاب غيبة ك ىال وأو  عيعود و ـأيت لـيمأل ا بو عـدًع كمـا ملئـل 
 . جوباً 

 : أمل الشيعة األخير

                                                           

 (. 92-91)املصدب العاهقال ص  (9)

 (.    12)املصدب العاهقال ص  (2)
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وملــا كــان هــنا ا مــر منــن أكثــر مــن عــت  وما ــة وألــف عــام تقر بــاال فــإن التثقيــف 
يعي اإلمــامي اعمــين عشــرّي اهصــر منــن ذلــك الوقــل يف وجــوب اوتلــاب والتعلــيم الشــ

هــنا اإلمــام واععــتعداد للقا ــ ال واخلــروج معــ  إذا خــرج ال وأن هــنا اإلمــام هــو الــنّي 
عينصـــــر الشـــــيعة يف كـــــل عصـــــوبها مـــــن  يـــــ  الـــــن ن ظلمـــــوهمال وعـــــلبوا حقـــــوقهمال 

ّي املوعـود هأوـ  هـنا املهـد واعاهدوهمال وهدأ الشيعة  فرغون حقد العن  يف تصـو ر
وعـــي رج مـــن القبـــوب  يـــ  مـــن  مـــن وجـــ  ا بوال هـــل ةعـــيماوا كـــل أعـــداء الشـــيع

آذاهــمال و نــتقم مــن  يــ  أعــدا همال وأن دولــتهم لــن تكــون إع خالصــة للشــيعة دون 
عواهمال من  ي  الاوا فال هل ك  لتزمون عفك الدماءال وقتل  يـ  امل ـالف  هلـمال 

امل ـالف ال وعـيأمر املهـدّي هقـتلهم  وإهـادهتم حـىت  هل الشيعة النّي  تهاووون يف قتل
 . فيمن  قتل هم بْحة وع شفقة( املهدّي) تما  أتباع 

تلر من اخلاوب  كل اخلاـوب ال وأملـا نوملا كاول عقيد  هءعء اإلمامية يف املهدّي امل
قــــد أصــــبال عقيــــد   يــــ  الشــــيعة اليــــومال وهــــم  عيشــــون الليــــل والنهــــاب متاــــرق  

 . وإخراجها إىل الواق  القا معله أهبة اععتعداد لتنفينهاال ومتشوق  هل و 
فإوين أحببل أن أجلي للمعلم   يعاً هـن  العقيـد ال وأن أهـ  هلـم امل ـاطر الـيت 
تاتب عليهاال وذلك هعد أن أصبال هن  العقيـد  قـاب قوعـ  أو أدىن مـن التنفيـن 

أن عـد ال وهيئـوا اجلمـوعال وبأوا واإلخراج إىل عاك الواقـ ال وذلـك أن القـوم قـد أعـدوا ال
حعــب بؤ ــتهم قــد عصــر التمهيــد لل ــروج إىل املهــدّي قــد هــدأال هــل إن ا بو اليــوم 

وخروجـــ ال وهـــم  ـــدعون اا يف كـــل صـــمهتم أن  عجـــل هلـــم خروجـــ ال  تهـــد  جمليئـــ 
 . و عتعدون لتعليم  ا مر ،جرد ظهوب  وإعمو 

أخـرج كتاهـاً مكتومـاال هـل عـأوقل ولعل يف هن  الرعالة أكشـف عـرّاً مـدفوواال وع 
و دبعــــــــوو  ّي معاهــــــــدهتمال ... إلخــــــــواين املعــــــــلم  مــــــــا عــــــــارو  اليــــــــوم يف كتــــــــبهم

 . وحعينياهتم
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وأقول إن القوم قد اوتهوا حىت مـن وعـ  التفاصـيل الدقيقـة خلاـة املهـدّي للعـيار  
ّي عله العاك وإفنـاء الوجـود اإلعـممي زاعمـ  أن هـنا هـو املعـ  املقصـود هـأن املهـد

 .ميأل ا بو عدًع كما ملئل جوباال وهن  تفاصيل اخلاة
  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 الباب الثالث
 عقيدة الشيعة اإلمامية االثني عشرية

 في المهدي 
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 :عرض سريع للصورة التي ترسمها نصوص الرافضة للمهدي المنتظر

لقــد بعــم الشــيعة اإلماميــة اعمــين عشــر ة يف تــابخيهم العــرّي الاو ــل صــوب  منهلــة 
فت  ا بوال وأك  مبيـد ومهلـك هلنا املهدّي النّي  نتلروو ال جتعل من  أعلم  رم عر 

ولقــد كاوــل هــن  النصــوص تتــداول  -دون غريهــا مــن ا مــم – مــة اإلعــمم خاصــة 
عراً ه  كبابهمال و وحي الن ن  فاوملا هوجوب كتماملا عن غري املوموا هبمال مدع  

هعـد أن بفعـوا جاوبـاً أملا من أعراب آل هيل بعول اا اليت ع جيوز إفشاؤهاال ولكنهم 
 العليهــا احلكومــة اإلعــمميةالتقيــة هقيــام دولــتهم املعاصــر  يف إ ــران والــيت  القــون  مــن

 العاكال و تادمون هبـاال هـل و علنهـا و فعـرها يفهدءوا خيرجون هن  ا عراب و نشروملا 
و ء ـــدها كتـــاهبم املعاصـــرونال هـــل  ف ـــرون هبـــا علـــه النـــاعال وأملـــا احلـــق الـــنّي جيـــب 

 . اتباع 

جـل أّي عاقـل عـن ذكـر ال وأن  نعـب إليـ  مثلـ ال ومنهـا مـا ومن هن  ا عراب ما خي
ع  عقل  عقلال وع  تصوب  إوعان عوُّي عليمال ومنها هنا اإلجرامال واإلفعـاد العلـيم 

 . النّي هن هصدد 

ص الــــنّي  نتلرووــــ  لــــي لص العــــاك أ ــــ ال ولكــــن هــــنا لــــوهــــنا تصــــو ر هلــــنا امل 
عـــــاد يف ا بو مـــــا ك  فعلـــــ  املزعـــــوم  ـــــأيت فريتكـــــب مـــــن اجلـــــرا مال واإلف( صلـــــامل )

وـــريونال وع أحـــد قـــج مـــن الـــنّي أفعـــدوا يف ا بو ع هوعكـــوال وع جنكيـــز خـــانال و 
 ...وعاموا فيها

ومن ذلك أن هنا املهدّي عيقتل  ي  املعلم  الن ن  كووون هاوتلاب ال و ءمنون 
،جيئــ ال و عتقــدون أوــ  اإلمــام هعــد الرعــول هــالنص يف امــين عشــرال هــو مــاين عشــرهمال 

أهـا هكـر وعمـرال فجميـ  املعـلم  الـن ن ك :  كفر  ي  الصااهةال و لعـن الشـي  و 
 كوووا  عتقدون هن  العقيـد   قـتلهم عـن هكـر  أهـيهم وع  بقـه مـنهم أحـداً قـجال وع 
 كتفي هنلكال هل حيا من يف القبوب ممن ك  كوووا  عتقدون هن  العقيد  اخلبيثـةال مث 

هكـر وعمـرال فياييهمـا و قتلهمـا كـل  ـوم ألـف مـر    قتلهم وحيرقهمال وخيص مـنهم أهـا
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َلها  ي  النووب الـيت وقعـل مث حيرقهما هالنابال و نعفهما يف اليِم وعفاال هعد أن حُيمِ 
يف ا بو هدءاً هقتل أحد اهن آدم أخا ال وإىل آخر معصـية وقعـل يف ا بوال فكـل 

 .  (9)هنا املهدّي ذووب البشر حيملها أهو هكر  خاصةال أّي واا هكنا وصوا عن 
مث إن هــنا املهــدّي  عمــد أول مــا  عمــد إىل املعــجد احلــرامال فيهدمــ  و باــل  يــ  

 نقـــل احلجـــر توعـــعات  و هـــدم الكعبـــةال و زعمـــون أوـــ  جيعلهـــا علـــه أعاعـــها ا ولال و 
 !!. اليت تصبو عاصمة ملك   (2)ا عود إىل الكوفة

ملــك املهــدّي إىل  و علــق كاتــب معاصــرال وهــو حممــد الصــدب علــه اوتقــال عاصــمة
لواحــد الكوفــة هــأن علــه املعــتثمر ن مــن ارن أن  بــادبوا إىل شــراء أبعــهات  ن املــا ا

 . (3)عيكون ،بالُ طا لة قر باً 
احلرامال ع  كون هـنا هـالاب  إع هعـد أن  قتـل دّي املعجد وهعد أن  هدم هنا امله

فيـــ   ن  شـــاكلـــ -يف زعمهـــم– يـــ  املعـــلم  حولـــ ال قـــتًم هالعـــيفال وهـــنا القتـــل 
ا خبــاب مـــن أوصــاب املهـــدّي فقــجال هـــل عـــيايي هــنا املهـــدّي ا مــوا  مـــن الشـــيعةال  

ليشابكوا يف عرع هنا القتلال واإلجرامال حيث  قول النص املزعوم عـن جعفـر  ككنل
كأين ،امد هن أمين وميعر هن عبد العز ز خيباـان النـاع هأعـيافهما هـ  : )الصادا

 .  (2)( الصفا واملرو 
ال وهــم حجبــة البيــل مــن اجلاهليــة إىل ةهــنا املهــدّي هقاــ  أ ــدّي هــ  شــيب مث  ــأمر

 ـوم الفــتو وأباد هعـ  هـين هاشـم أن  أخــن   ومنـا هـناال وقـد قــال هلـم بعـول اا 
                                                           

لم أعاظيم من كتاهبم املقدعال وموعوعتهم الك ى ا ع( هاب ما  كون عند ظهوب )أقرأ هن  الفذا و كاملة يف  (9)
 (.   93)ال واقرأ ما حيد  للشي  ال ص(32-53/9)حباب ا وواب  -شيوخهم حممد هاقر اجمللعي

 (.   301/ 90( )351:ص)ال (900: )حباب ا وواب ال ص  (2)

إن ا خبـاب العد ـد  : ) قول حممد الصـدب صـاحب كتـاب موعـوعة اإلمـام املهـدّي يف كتاهـ  تـاب   مـا هعـد اللهـوب (3)
الكوفة وعمراملا هشكل منقا  النلريال وعيصبو املا من أبعيها غاأل الثمن جداال وُمهّماً جداال وع وصف أتعاع 

 (.  230:ص)ا هـ ( غرو هعد أن تصبو هي العاصمة العالية للدعو  املهدو ة

 (.   53/20)حباب ا وواب  (2)
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ولكـن ( خـنوها وع  أخـنها مـنكم إع ظـاك: )مفاتيو الكعبة منهمال قال هلم الرعـول
و قاـــ  أ ـــد همال و عـــميهم هـــنا املهـــدّي  عمـــد إلـــيهم فيأخـــن مـــنهم مفـــاتيو الكعبـــة 

عراا الكعبةال و علق أ د هم عله هاب الكعبةال مث  بيد خذراء املعلم  و قتل  ي  
 توالز د ة أ ذاً  ال هلذب ة أهناء العنة واجلماعةال هل و ي  الفرا ا خرى من املعلم 

 وذلك أن الز د ة ع  كفـرون أهـا هكـر وعمـر وع  لعنومهـاال مث  عمـد كـنلك إىل املد نـة
املنـــوب ال فيفـــين أهـــل اإلعـــمم فيهـــا قـــتًمال و نعـــف القـــ  الشـــر ف إلخـــراج الشـــي   

 . وحرقهماال مث  عمد إىل وقل عاصمت  للكوفة
ومـــن الكوفــــة  عــــري جيوشــــ  ععتئصــــال  يــــ  املعــــلم  مــــن ا بو عــــدا شــــيعت  
وأوصـــاب  فقـــجال هـــل إن مـــن ع  وافقـــ  علـــه قتـــل املعـــلم  مـــن املنعـــوه  إىل التشـــي  

عــــيكون يف قلــــوهبم شــــيء مــــن الرْحــــة والشــــفقةال وأمــــا مــــن  هم كــــنلكت  وــــ  ع قــــتل
قــــو  أبهعــــ  بجــــًمال و كــــون قلبــــ  كقاعــــة  -حعــــب زعمهــــم– وافقووــــ  فإوــــ   ُعاــــه 

 . احلد د

( والشــرا ا وعــج)القتــل يف هــمد اإلعــمم خاصــة ( املهــدّي)وهكــنا  عمــل هــنا 
اهلـــرج يف املعـــلم  مثاويـــة هالـــنا  كمـــا  قـــرب حممـــد الصـــدب الكاتـــب املعاصـــرال و ـــاك 

وع  الأشـــهر  عمـــل العـــيف نـــاًع ومينيـــاً دون أن  عـــأل أو  وقـــف أوصـــاب  عـــن القتـــل
ـــزوّي مــنهم يف هيتــ   خيــص هبــنا القتــل احملــابه  لــ  هــل  عــم كــل املعــلم  حــىت مــن  ن

   ملعرفة ما يف اا  هد و عتزلت  ن هنا املهدّي يف زعمهم ما اي هاملهدّيت إع  ن
أعدا   فيقتلهم هبن  املعرفةال هل إو   قتلهم هـبع  الـنووب كالزوـاال ومنـ  الزكـا  قلوب 

 !! القلوب والذما ر ما يف دون أن  عأل  أحد عن البينةت وذلك إلو   عرع

تباعـــ  حلياوـــة ا ماوـــةال وأع  ءدوهـــا إع ملـــوافقيهم يف القتـــل واععتقـــادال أمث إوـــ   ـــأمر 
واإلجهاز عليهمال وعدم اعتبقاء أحد منهمال مث وكنلك  أمر هقتل ا عرى واجلرحهال 

النّي عياك  ملا اً هدماء املعـلم  يف  لناع قرآوا جد داً غري هنا القرآنلإو  خيرج 
اتركو   كن حعر  علـيهم  ملـم : )املمزاال قال املعاجدال فإذا باجع  أتباع  يف القرآن

 (. غريو  وهدلو 
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وشــر عة   ــد  غــري شــر عة حممــد مث إوــ   ــأيت للنــاع هقذــاء جد ــدال وشــر عة جد
من عبق  من آل البيـلال تقـوم علـه أن املعـلم   يعـاً كفـاب ومشـركونال وأن ا ماوـة 
ع  عمــل هبــاال وأن الكوفــة وكــرهمء هــي هــدل مكــة واملد نــةال وأن النصــابى واليهــود ع 
جيوز املعـاع هبـمال ولـنلك فهـو  عـري معهـم هاملعا عـة واملم نـةال وأملـم  ءمنـون عـلماً 

 . عندما  روا آ ا  املهدّي ومعجزات  هالباهر 

هن  مممو هنا املهدّي العفا  النّي  صن  كـل هـنا اإلجـرام حبذـر  النـيب حممـد 
  و يــ  ا  مــةال فــأول مــن حيييــ  املهــدّي هــو احلعــ  هــن علــي هــن أ  طالــبال مث
اليت ( ثاليةالعرع العليمال والفر  ا ك ال والدولة اإلهلية امل)ليشهدوا هنا ا  مة  ي  

الـيت ك  عـرع هلـا النـاع مثـيًم يف  ( العدل اإلهلية)هي آخر الدولال واليت هي حكومة 
 . كل تابخيهم

هن  صوب  عر عة للمهدّي املنتلر كاممً ترا  الروا ا  الشيعيةال وهنا هو املهدّي 
وأباحنــا )( اللهــمال عجــل فرجــ : )الــنّي  نتلــر  الرافذــة صــبا  معــاءال قــا ل  وداعــ 

وهـنا هـو املهـدّي الـنّي  رفـ  لـ  الشـيعة العـزاء كلمـا  مـا  ( ا  العامل  ل  فداءوأبو 
عجــل –ورفــ  آ ــا  العــزاء لامــام املهــدّي : )عــاك علــيم مــن علمــا هم حيــث  قولــون

فهـــل وعـــه املعـــلمون مـــا  ُـــدهر وحُيـــاك هلـــمال ومـــا ( هوفـــا  وا ـــب مـــن وواهـــ  -اا فرجـــ 
 !.  نتلرهم من شر وهمء؟
 : والروايات التفصيل والبيان

ــ املهــدّي اإلمــامي املنتلــر  قتــل  يــ  امل ــالف ال و قتــل  يــ  املعــلم  إع مــن  9 ـ
 . كاووا  نتلروو  فقج

هن  أول مممو هنا املهدّي املزعوم أو  ع  اك معلماً قج كان ع  قول هإمامت ال 
 قــول   ال قبــل أن خيــرجال هــل إن املتاــول  إليــ ال واملبــا ع  ممــن ك  كــنلــبخالصــاً مــن ق

 . هإمامت  قبل ذلك عيقتلهمال وع  قبل توهتهمال وع  عفو عما علف منهم
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 -تـاب   مـا هعـد اللهـوب– قول حممـد الصـدب وهـو كاتـب شـيعي معاصـر يف كتاهـ  
يعـتوىل عوهو كتاب خصص  لرعم الصوب  اليت  كون عليها املهـدّي املزعـومال وكيـف 

 (. الدولة اإلهلية العادلة)عله العاكال و قيم 
إن املهدّي عـوع  ذـ  العـيف يف كـل املناـرف  الفاشـل  يف التماـيص : )قول 

ومعــــ  قولــــ  الفاشــــل  يف . (9)(العــــاهق لللهــــوب فيعتأصــــلهم  يعــــاً عــــمن الت ــــبج 
 . أّي الن ن ك  كوووا عله عقيد  املهدّي قبل ظهوب : التمايص

املهـدّي هـنا أن : و قرب و نكر تعدداً من الروا ا  الشيعية يف هـنا الصـدب مفادهـا
 بيد العرب  يعاال وحيل دماء عبع  قبيلة مـنهمال و بـدأ هقـر ش فيقـتلهمال وخيـص هـين 
شــــيبة فيقاــــ  أ ــــد همال و علقهــــا علــــه الكعبــــةال وع  عاــــه العــــرب إع العـــــيفال وع 

عـل  عتتيب أحداال وأو   قدم للمو  من قر ش مخعما ة ف معـما ة وأوـ  ع  ـزال  ف
وأوــ  ع  عــري هبــدّي الرعــول مــ  امل ــالف ال  ال (2)همهــنلك فــيهم حــىت  ــأيت علــه آخــر 

 . واملعا عة وهعنة علي هن أ  طالب معهمت  ملما عابا هالل 
ال وأن  (2)أوــ   ــنحبهم كمــا  ــنهو اجلــزاب شــات و ال (3)وأمــا هــو فمــأموب هالقتــل واإلهــاد 

هـدّيال وع كل من كان قبـل ظهـوب املهـدّي مـن املكـنه  أو الشـاك  فيـ ال عـيقتل  امل
ع مـن إوأوـ  ع  عـري مـ  املهـدّيال وع  كـون مـن أوصـاب  ال (5)عتتيب ال وع  قبل عـنب  

 باشر القتل مع ال و ل قيادت  وأن هءعء عيعاي كًم منهم قو  أبهع  بجًمال وأملـم 
 . (9)ع  كفون عيوفهم حىت  رعه اا

                                                           

 (.   552)تاب   ما هعد اللهوبال ص  (9)

   ( .519)املصدب العاهقال ص  (2)

 (.   519)ال ص املصدب العاهق (3)

 (.   519)ال ص املصدب العاهق (2)

 (.   512)ال ص املصدب العاهق (5)

 (.   515)ال ص املصدب العاهق (9)
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عـية عيكون هنا اعجتثا  أو القتل هـو أو خاـو  ب ي: )و قول حممد الصدب وصاً 
 . (9)(الت ايج اإلهلي ملا هعد اللهوب يف التابيق العادل النّي  هدع إلي 

إن عياعــية القتــل هــن  ليعــل جملــرد اعوتصــاب الععــكرّيال هــل هــي : )و قــول أ ذــاً 
أعـاع التابيـق العـادلال وإقامـة دولـة احلــقت و جـل ذلـك فـإن املهـدّي عـيقتل النــاعال 

 . (2)(هيت  فيقتل   الرجل املنعزل يفوإن ك  قاتلوا و رعل إىل
إن تابيق احلاكم العقا دّي ملبد  ال وعقيدت  عله دولت  : )و  ب الصدب ذلك قا مً 

دوب اخلـمع منـ  اعتئصـاًع  توقف عله اعتئصال  لكل معابعي ال وكل من حيتمل ص
 . (3)(تاماً 

كيـف ع  صــن  املهـدّي ذلــك وهــو  علـم أن مبــدأ  هـو احلــقال وكــل : )و قـول أ ذــاً 
 .(2)(جيوز أن  عيش يف  تم  الصاحل   رمال وكل  رم ع  الف للاق
فبالرغم من أن ذلـك ... جاز للمهدّي قتل املعلم  وإن ك حيابهوا: )و قول أ ذاً 

ك  كن جا ز شـرعاً قبـل اللهـوب  ّي قا ـد إعـممي آخـرال ،ـا فـيهم النـيب وعلـه أمـري 
ولنا اعنـا مـن الروا ـا  أن املءمن ال وإ ا قاتل عله من حابه  من املعلم  خاصةال 

عــري  املهــدّي وتلــف مــن هــن  اجلهــة عــن عــريهتماال فإملمــا عــاب هــالعفو واملم نــة مــ  
الناع املنارف  واملنـافق ال وأمـا املهـدّيال فهـو مكلـف مـن قبـل اا تعـاىل يف الكتـاب 

حـىت : هاعتئصاهلم أ ع ال فهو  قتلهم حىت  رعه اا عز وجـلال أّي –النّي عند  
 . ا أمر ه  مابقاً ووافناً ومنتهياً  كون م

ومن هنا وعم  يف هع  الروا ـا  التأكيـد علـه ذلـك كالـنّي بوا  يف الباـاب عـن 
عال  ـــا أهـــا حممـــد مـــا ملـــن : )يف حـــد ث عـــن القـــا م  قـــول فيـــ  ااهصـــري عـــن أ  عبـــد

                                                           

 (.   519)ال ص املصدب العاهق (9)

 (.    511)ال ص املصدب العاهق (2)

 (.   511)ال ص املصدب العاهق (3)

 (.   511)ال ص املصدب العاهق (2)
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خالفنــا يف دولتنــا مــن وصــيبال إن اا قــد أحــل لنــا دمــاءهم عنــد قيــام قا منــاال فــاليوم 
 (. علينا وعليكم حمرم

ومــــــن  ــــــالفهم هــــــم الفاشــــــلون يف التماــــــيص يف أّي مــــــنهب كــــــاوواال وعــــــيكون 
اععـترراب مـن كثــر  القتـلال يف هعـ  ا وعــاة الذـعيفة اإلميـان موجــوداال حـىت  قــول  

لــيل هــنا مــن آل حممــدال ولــو كــان مــن آل حممــد لــرحمال وعــتكون : كثــري مــن النــاع
وعــاة وغريهــاال الرعــب الــنّي عرفنــا أوــ  هــن  الكثــر  عــبباً يف هــث الرعــب يف هــن  ا 

 عري أمام  شهراال وباء  شهراال وإىل جاوبي  شهراال وعرفنا أن هـن  الكثـر  مـن أعـباه ت 
 . (9)(من أجل ذلك جاز للمهدّي أن  قاتل املعلم  إن ك حيابهوا

ملــــاذا عــــيكون القتــــل يف املعــــلم  فقــــج دون الكفــــاب؟ : )وتعــــاءل الصــــدب قــــا مً 
ختصاص القتل هاملعلم  ليل أمراً مروعاال هل هو أمر ميكـن أن  كـون أن ا: وأجاب

 . (2)(ة العامة والت ايج اإلهلي العاممااهقاً م  القواعد اإلعممي
 ..و ءكــد الصــدب أن هــنا القتــل واإلهــاد  عــت ص مــا اــا  هالشــرا ا وعــج فقــج

لعــلمال وعــيكون هكــنات  ن الــدول الكــافر  الــيت ع  عاملهــا املهــدّي إع هاإلحعــان وا
 . (3)(وهكنا!! )هدّي هنا هلا دون قتالفتو امل

و ءكــــــد أن أتبــــــاع املهــــــدّي الــــــن ن وصــــــفهم هــــــأملم  تصــــــفون هاحلمــــــاع العــــــاطفي 
والشــجاعة النــادب  عيمابعــون القتــل هأوفعــهمال وعــياملون العــم  علــه عــواتقهم 

 . (2) تم اعتئصال املنارف  من العاكمثاوية أشهر كاملة حىت 
ب هنا علـه أن املهـدّي هـنا عـيفتو القعـاناينية وفتاهـا أن  أخـنها و نص الصد

 .من  د املعلم  املنارف  ع من الكفاب واملعياي 
                                                           

 (. 519)ال ص املصدب العاهق  (9)

 (.   520)ال ص املصدب العاهق (2)

 (.  510)ال ص املصدب العاهق (3)

 (.  512)ال ص املصدب العاهق (2)
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إن هعــ  هــن  ا خبــاب تــدل علــه أن فــتو القعــاناينية  ــتم مــن : )و قــول هــالنص
اخلاو  قد   قبل املهدّي هأخنها من الكفاب واملعياي ال وهنا غري صايوت  ن هن

وقـد أصـبال القعـانياينية منـن ذلـك احلـ  ن قبـل العـمط  العثمـاوي ال ن  مـاو
هلــد  معــلمةال وعــيمل هإعــممبولال وأصــبال عاصــمة الدولــة العثماويــة عــد  قــرونال 
وعـــيفتاها املهـــدّي فتاـــاً ماويـــاال لكنـــ  عـــيأخنها مـــن  ـــد املعـــلم  املناـــرف  ع مـــن 

 .  (9)( الكفاب واملعياي 
 : هالقتل إع املعلم مهدّي الرافذة ع خيص ـ 2

إع املعــــلم ال وأمــــا الكفــــاب مــــن اليهــــود  -ذحبــــاً  -وهــــنا املهــــدّي ع خيــــص هالقتــــل
 .!!والنصابى ال فإن املهدّي هنا ع  عاملهم إع هالعلمال والدعو  هاإلحعان فقج

-الفـتو العــاملي يف غـري الشـرا ا وعــج عـيكون هـدون قتــال  : )-فيقـول الصـدب 
ودون  عـبب فـتو املهـدّي لـدول العـاك الكـافر  عـلماً  و فلعف حممد الصـدب -هكنا
هأن مرد فنلك هو بد الفعل العـاملي علـه اجملـازب واإلهـاد  الـيت  فعلهـا املهـدّيال حرب 
 . هكنا -إن ذلك طبقاً لقول الشاعر: و قول

 فليعكب املاء عله حليت *      من حلقل حلية جاب ل       
 :  (2)!! هكنا 

 ... عيقيم مناقشا  فكر ة وعقا د ة م  الكفاب -زعمهم –وكنلك  و  يف 
ع الـنهو واإلهـاد  دون أعـناب !! ونمكاول هـن  املناقشـا  أوىل هبـا املعـل: وأقول

أو اعتتاه ال ولكن الن ن افاوا هن  الروا ا  اإلجرامية وألصقوها هآل البيل بْحة اا 
 . جوهركات  عليهمال أهوا إع أن  فرغوا حقدهم عله املعلم  فق

                                                           

 (.   511)ال ص املصدب العاهق (9)

 (.   900)ال ص املصدب العاهق (2)



  المخطط اإلجرامي إلبادة ُأِمة اإلسالم     39 

 

إن الت اـيج : )و قرب حممد الصدب اختصاص القتل هاملعلم  دون غـريهم فيقـول
النّي  ت ن  املهدّي يف مناطق العاك امل تلفة غري الت ايج الـنّي  ت ـن  يف مناقـة 

 (. الشرا اإلعممي
  :"و ا الثابا  احلع .. أمل أمل: ـ شعاب القتلة حول املهدّي3

 نالقون إلهاد  ا مـة اإلعـممية فقـج دون  نن والشعاب النّي عيصرخ ه  القتلة ال
و ال الصدب ذلك هأن هـنا لبيـان وحـد  ا هـداع  - ا لثابا  احلع  –غريها هو 

هــ  حركــة اإلمــام احلعــ ال وحركــة املهــدّيال وأوــ   كــون  قيقــاً  دعيــة الــيت  ــدعو هبــا 
 هـــك فأعـــأل اا الـــنّي أكـــرم مقامـــك أن  كـــرمين: )الشـــيعي عنـــد ز ـــاب  قـــ  احلعـــ 

و رزقين طلب مأبك م  إمام منصوب من آل حممد صله اا علي  وآل ال وكنلك  قيقاً 
علـيم اا أجوبوـا ،صـاهنا هاحلعـن عليـ  العـممال وجعلنـا " لعزاء الشيعة يف عاشـوباءال 
  .(9)"   ولي  اإلمام املهدّي من آل حممدوإ اكم من الاالب  هثأب  م

الت اـــيج اإلجرامـــي روا ـــا  الـــيت وعـــعل هـــنا وإلكمـــال احللقـــة وإتـــام الصـــوب  ال
إلهاد  ا مة اإلعممية أن الن ن عيقومون حبرب اإلهاد  هـن  ع  تصـفون هشـيء مـن 
الرأفة والرْحة وأن قلوهبم كقا  احلد ـدال ع تعـرع الشـفقةال وأن كـًم مـنهم  عاـه قـو  

وهن  هعـ  أبهع  بجًمال وأملم عي رجون من إ ران وخراعان معهم الرا ا  العودال 
 : هن  الروا ا 

ــ 9 لــو أن أل هكــم قــو  أو آوى إىل بكــن : مــا كــان قــول لــوة عليــ  العــمم لقومــ )ـ
شــد د إع تيمنــاً لقــو  القــا م وشــد  أصــااه  وهــم الــركن الشــد دال فــإن الرجــل مــنهم 
 عاــه قــو  أبهعــ  بجــًمال وإن قلــب كــل بجــل مــنهم أشــد مــن زهــر احلد ــدال ولــو مــروا 

 لـزم مـن ذلـك أن أصـااب : ع  كفون عيوفهم حىت  رعه ااهاجلبال لتدكدكلال و 

                                                           

 (.   213)ال طبعة النجفال وعن  تاب   ما هعد ظهوبال ص (501) ناهي  املود ال ص  (9)
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قلنــا وعــمال ا مــر كــنلك علــه ا مت ا غلــبال  املهــدّي أفذــل مــن أصــااب النــيب 
 .  (9)( وع حرج يف ذلك

اععتماد عله املباغتة واملفاجأ ال وأخن املعـلم  علـه حـ  غـر ال وهـم غـافلون ـ 2
 : عاهون

إلجرامي الكبري يف إهاد  أهل اإلعممال وهـدم لقد وص الن ن خااوا هلنا العمل ا
معــاجد ال وألرــا  القــرآن الكــرميال وشــر عة بب العــامل ال وإحــمل شــر عة اليهــود للعمــل 
هبـــا هـــ  املعـــلم  إىل أن عـــر فـــا  هـــنا املهـــدّي املزعـــوم عـــيكون يف أخـــن  أعـــداء  

ون شيئاً عنـ ال هاملفاجأ  واملباغتة واخلروج عليهم وهم غابون عادبون ع هونال ع  عرف
وك  قـــرءوا شـــيئاً عـــن هـــن  العقا ـــد اإلجراميـــةال وأن الرعـــب عيشـــل حـــركتهمال و باـــل 
فعلهــــم ،جــــرد أن  ــــروا العــــيف  عمــــل يف كــــل مكــــانال وأن الــــدماء عــــتنفجر أملــــاباال 

والقتلـة  قتلـون أعـداءهم هرجـاً (  ا لثابا  احلع : ) والصرخا  عتتعاىل من حوهلم
و الشـيا ال وقلـوب القتلـة كقاـ  احلد ـد ع  ـدخلها بْحـة ال وذحباً من الرقـاب كمـا تـنه

عليهمال وتقام اإلعمم اخلالد  ( املهدّي)وهنا عيشل تفكريهم و بال فعلهم و نتصر 
 !!.اليت تتد إىل آخر الدويا

 ال قــول منلــر الشــيعة املعاصــر حممــد الصــدب وهــو  شــر  و فعــر عــر فــا  املهــدّي
عنصـر املباغتــة ) : قـول الصــدب .عــلم  هـالثوب وأوـ   رجـ  إىل أن املهــدّي عـيباغل امل

واملفاجـأ  يف اهلجـوم أو هـدء الثـوب  هشـكل ك حيعـب لـ  ارخـرون أّي حعـابال وهـي 
عنصــر مهــم يف فــوز اجلــيش واوتصــاب ال كمــا أملــا عنصــر  أخــن  الععــكر ون ( هكــنا)

كر ةال وإن خاـــــو  ععـــــكر ة  ت ـــــنها أحـــــد عـــــهنلـــــر اععتبـــــاب يف وعـــــ  اخلاـــــج الع
مما ك  كن متوقعـاً هالنعـبة إىل املععـكر ارخـرال تكـون هـن  اخلاـو  دا مـاً املععكر ن 

واجاــة يف مصــلاة مــن  ت ــنهاال وأن أهــم عنصــر  كــون وافعــاً يف احلــرب هــو غفلــة 
و القتـــالال وهـــو معـــ  املععـــكر ارخـــر عـــن احتمـــال حـــدو  اهلجـــوم أو هـــدء الثـــوب  أ

                                                           

 (.   329)الريبة الك ى  –موعوعة اإلمام املهدّي  (9)
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ر  هـدون اعـتعداد أو اجتمـاع املفاجأ ال إذ  كون املععكر ارخر مأخوذاً عله ح  غ
عله عم ال فيكون احتمال اوتصـاب املععـكر املهـاجم أو اجلـيش الفـاتو كبـرياً جـداال 

 (. قد  صل أحياواً إىل حد اليق 

أمكـــن للمهـــاجم عـــبج عنصـــر  كلمـــا  وميكـــن القـــول أوـــ : و ذـــيف الصـــدب قـــا مً 
 -مالقـة -فاجـأ املفاجأ  أكثرال وصاب احتمال اوتصاب  أك  حىت ما إذا أصبال امل

أصـــبو اوتصــــاب املهـــاجم  قينــــاال ولكـــن هــــنا العنصـــر عــــيكون مالقـــاً يف مــــوب  القا ــــد 
ال فـابغوا الــنهن فر ن واملـاد  ااملهـدّي العامليـةت وذلـك  ن أعــداء  مـن املناـرف  والكــ

 -مالقة–تاماً عن قذية موبت ال وعن احتمال حصوهلا تاماال فيكون حدومها مباغتة 
  غر  عله غري اعتعدادال وقد أكد  ا خباب عله هنا العنصر وعيءخنون عله ح

 (. من عماوا  اعوتصاب

هإعــناد   (9)أخــرج الصــدوا: تلــك الروا ــا  فيقــولمث  عقــب الصــدب علــه ذلــكال ه
 ـا بعـول اا مـىت خيـرج القـا م مـن : املتصل هاإلمـام الرعـا عـن آها ـ ال أن النـيب قيـل لـ 

ــــل العــــاعة ع  ــــل  يف  : جيليهــــا لوقتهــــا إع اا عــــز وجــــلذب تــــك؟ فقــــال مثلــــ  مث مـَُقَل
  . [921:ا عراع] الَعَماَوا   َواَ ب و  ع تَأ ت يُكم  إ ع هـَر َتةً 

بعالة املهدّي إىل الشي  املفيدال وقـد عـبق أن  (2)اعحتجاج وأخرج  الا عي يف 
نكم ،ــا فليعمــل كــل امــر  مــ :ذكرواهــا يف تــاب   الريبــة الكــ ىال وقــد جــاء يف آخرهــا

 قــرب هــ  مــن حمبتنــاال و تجنــب مــا  د نــ  مــن كراهتنــا وعــ اناال فــإن أمروــا هرتــة فجــأ  
احلــد ث إىل غــري ذلــك .. حــ  ع  نفعــ  توهــةال وع  نجيــ  مــن عقاهنــا وــدم علــه حوهــة

 .  (3)اوتهه ( ا خباب

                                                           

 (.  وع ة حمفوظة)إكمال الد ن : اولر (9)

(2) (3/322   .) 

 (.   532-350)تاب   ما هعد اللهوبال ص  (3)
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وأقــول فليهنــأ املعــلمون الرــافلون هلهــوهمال وغفلــتهم حــىت  ــأتيهم الــنهو علــه  ــد 
 !!. شراب اجملرم هءعء ا   

 : كيف عيعمل الرعب يف اوتصاب املهدّيـ 5
وأمـــا الرعـــب الـــنّي عيشـــل حركـــة املعـــلم  عـــن مقاومتـــ  فيفلعـــف  حممـــد الصـــدب 

املقصــود مــن كــون املهــدّي منصــوباً هالرعــب املــدام معنو ــا  أعدا ــ ال واوــدماب : )قــا مً 
كــل أعــداء عــيكون   –مهمهـم للوقــوع جتاهــ ال وخــوفهم مــن جيشـ  الصــلب الصــادا 

اإلمــام املهــدّي علــه وجــ  ا بو يف بعــب شــامل وخــوع دا ــم مــن مها ــة املهــدّي 
 .  (9)( هلم

و ــنكر الصــدب أن هــنا الرعــب لــيل فعــًم إعجاز ــاً دا مــاال وإ ــا لــ  م باتــ  املاد ــةال 
ــــو  اوــــدفاعهم وْحاعــــهم يف إطاعــــة أمــــر   ــــك باجــــ  إىل خصــــا ص أصــــااه  يف ق وذل

 . ععون من أجل ال هنا أوعً  النّي  وتابيق خاا ال ووعيهم للهدع
كثـر  قيـامهم هقتـل أعـدا هم هشـكل غلـي  ع هـواد  فيـ ال ا مـر الـنّي  ولـد : وماوياً 

الرعب و عبب أعاد  التفكري فيما إذا كاوـل  ـاهبتهم هالقتـال تناـوّي علـه مصـلاة 
 .(2)اوتهه ( أم ع

 املعـــجد يفهـــنا حلابـــة ( اإلهـــادّي للمعـــلم )وكـــنلك  ن املهـــدّي عـــيبدأ عملـــ  
فيقتلون (  ا لثابا  احلع )مث  ن أصااه  عريفعون شعاب   (3)!!احلرام ،كة املكرمة

 . هنلك ذب ة هءعء القتلة الن ن قتلوا احلع  هفعل آها هم

                                                           

 (.   532)ال ص املصدب العاهق (9)

 (.   522-529)ال ص املصدب العاهق (2)

 (.523)ال ص املصدب العاهق (3)
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ماالبة هثأب احلع  علي  العممال فإو  أمر متعاك عله : ) قول حممد الصدب وصاً 
 ال وهـــم أكثـــر البشـــر ة يف عصـــر الللـــم وملـــصـــات  هـــ  املعـــلم ال هـــل هـــ  كـــل املل

 . واعهراع
ها مرو ة عن طرا اخلاصةال وأوعد لوكاول كاعنا الروا ا  الدالة عله ذلكال قد و 

أخـرج القنـدوزّي . هصـلةارن أن أبوّي عن هع  املصادب العامـة بوا ـة تـل إىل ذلـك 
ا هــن موعــه لعلــي الرعــ قلــل: عــن عبــد العــمم هــن صــال اهلــروّي قــال) (9)يف الينــاهي 

 ـــا هـــن بعـــول ااال مـــا تقـــول يف حـــد ث بوّي عـــن جـــدك : الكــاظم بعـــي اا عنهمـــا
إذا قــام املهــدّيال قتــل ذبابّي قتلــة احلعــ  : )جعفــر الصــادا بعــي اا عنــ ال أوــ  قــال

 فقـول اا عـز وجـل: قلـل" هفعال آهـا همال فقـال هـو ذلـك : َوع تَـز ُب َواز بٌَ  و ز َب
ــَرى صــدا اا يف  يــ  أقوالــ ال لكــن ذبابّي قتلــة  :مــا معنــا  فقــال .[992:ا وعــام] ُأخ 

 رعـون و فت ـرون هفعـال آهـا همال ومـن بعـي شـيئاً كمـن فعلـ ال ولـو أن  احلع  
ولـيل املــراد ( بجـًم قتـل يف املشـرا فرعـي هقتلـ  بجـل يف املرـرب لكـان شـر ك القاتـل

ي عليـ  املنارفـون الوابمـون هالثأب  رد اعوتقام كما عليـ  د ـن العـرب يف اجلاهليـةال وهقـ
 : لتلك العادا  إىل ارنال هل املراد ه  أمران مزدوجان

تابيــق اهلــدع الــنّي أباد  احلعــ  عليــ  العــممال يف عــمن مــا أباد  : ا مــر ا ول
مــن أهــداعال وهــو إزالــة الللــم عــن ا بو وتاهريهــا مــن الفعــادال والعــري هــو املثــل 

 .ا عله العادل

ل باو ،قتـــل احلعــ  عليـــ  العـــممال وطـــاعن يف موبتـــ ال فـــإن قتـــل كـــ: ا مــر الثـــاين
الراعــي هــنلك ميثــل يف حقيقــة ذلــك اعهــراع والللــم الــنّي مــاب عليــ  احلعــ ال وأباد 
فذــا  أمــام الـــرأّي العــامال وعـــيثوب عليــ  املهـــدّي و عتأصــل  عـــن وجــ  ا بوال فمـــن 

للمجتمــ  العــادل  الابيعــي أن  عتأصــل املهــدّي أمثــال هــءعء املناــرف  تكينــاً وهتيئــة
 . الكامل كما عنوعو

                                                           

 . طبعة النجف( 501) ال ص ناهي  املود (9)
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ع خيتلــف يف ذلــك هــ  أن  كــون مــن ذب ــة قتلــة احلعــ  فعــًم أم مــن غــريهمال فــإن 
ولــو أن بجــًم قتــل يف  -أن الراعــي هالشــيء كفاعلــ : القاعــد  ا عاعــية يف ذلــك هــو

ع  ــءمر يف ذلــك افــااا  -املشــرا فرعــي هقتلــ  بجــل يف املرــرب لكــان شــر ك القاتــل
ن واخـتمع الزمـانال وإ ـا وصـل هـن  الروا ـة علـه النب ـة هاعتبـاب أن الرالـب يف املكا

جـا  ارهـاء مـن ظـاك وابتكبـوا مـن مـآمث وهـدبوا مـن االنب ة املنارفة هو اعفت ـاب ،ـا 
النب ـة إىل   ندماءال ووصل أ ذاً عله القاعد  العامة الـيت ميكـن هاعتبابهـا التعمـيم مـ

فعـل آها ـ ال ك  تلرينعـأو  لو كان يف النب ة من هو مءمن غريهمال هل القول اليق ال ه
 .  كن مشموًع للقتل من هن  اجلهة

هــــنا و نبرــــي أن وشــــري إىل أن مــــوب  اإلمــــام احلعــــ  وإن كاوــــل واقعــــة يف عــــمن 
الت اــيج العــام لعصــر مــا قبــل اللهــوبال إع أن النــداء هثــأب  مــن قبــل املهــدّي  اــج 

علــه الت اــيج العــاهق إع هاعتبــاب حــدو  عــبب  مبــا  هعــد اللهــوبال ولــيل معــتنداً 
 .اوتهه (9)  اليت ع تاتب عله ذلك الت ايجفي ال ومن هنا جعلنا  يف الذماوا

وهكنا   ب هءعء اجملرمون فعل هنا املهدّي الدجال يف قتـل املعـلم ت  ملـم هـم 
ل وأملــم باعــون هفعــ... أهنــاء قتلــة احلعــ  هــن علــي بعــي اا عنهمــا -يف زعمهــم–

ومعلوم أو  ع  وجد معلم مـن أهـل العـنة واجلماعـة  رعـي هقتـل احلعـ ال ... آها هم
 ن  كّفـر َمـك  كن  ُ  هل  علمون أو  قتل مللوماً ولكنهم  عتقدون كنلك احلع  

فقد كاووا  صلون يف قاتلو ال وإ ا كان قتاعً ه  معلم  ما زال هعذهم  واأل هعذاال 
مـــن هعـــ ال وجيتمـــ  هعذـــهم مـــ  هعـــ  يف قتـــال  معـــاجد واحـــد ال و تـــزوج هعذـــهم

 . أعدا هم من الكفاب واملشرك 

 

   

                                                           

 (.   529-522)تاب   ما هعد اللهوبال ص  (9)
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 : موسى عليق السالم والبشارة بالمخلص
وأخـرجهم اا مـن  الملا أفه اا عبااو  وتعاىل قوم موعه من الرراال ومن فرعون

الـون حيملـون يف وفوعـهم كـاووا وهـم خـابجون مـن مصـر ع  ز   الذل الفراعنة إىل عـيناء
وقلـــوهبم وــــوازع الشــــرال واهــــراع املعتقــــدال وفعــــاد التصــــوبا  يف الــــرب اإللــــ  عــــبااو  

وقـد مـروا هقـوم  الوتعاىلال فما كادوا خيرجون مـن الباـر حـىت قـالوا ملوعـه عليـ  العـمم
الالا َمَمالالا َلُهالالْم َآَلَهالالة   :  عبــدون أصــناماً هلــم فرذــب .  [932:اعا عــر ] يالالا ُموَسالالى اْجَعالالْل لَنالالا َإَله 
 *َإَن َهُمالَ  ُمَتبالر  َما ُهْم َفيالَق َوبَاَطالل  َمالا َمالانُوا يالْعَملالوَن  *َإَنُحْم قالْوم  َتْجَهُلوَن : عليهم موعه قا مً 

ا َوُهَو َفَضَلُحْم َعَلى اْلَعاَلَميَن  َر الَلَق َأْبَغيُحْم َإَله   .[920-932:ا عراع] قَاَل َأَقيالْ
عنهم أبهع  ليلة حىت أخرج هلم  –م ما إن غاب موعه علي  العمم م  هنا فإمل

هـنا : العامرّي عجًم صنع  من النهب النّي عرقو  معهم مـن مصـر فعبـدو ال وقـالوا
وعــاد !! اً وإلــ  موعــهال وإن موعــه وعــيب أن اا عنــدوا هنــا فــنهب إليــ  يف اجلبــلنــإهل

: وعـفاال وقـال  هلـم فيمـا قـالموعه علي  العمم إليهم فارا العجل ووعـف  يف الـيم 
َء ع ل ًما َ  ُكَل َشي   . [12:ط ] إ َ َا إ هَلُُكُم الَلُ  اَلن ّي ع إ َلَ  إ ع ُهَو َوع 

وأباد موعـــه أن جياهـــد معـــ  قومـــ  ليـــدخلوا أبو فلعـــا  و اـــردوا أهلهـــا ليقيمـــوا 
ُخَلَها أَهَـًدا َمـا َداُمـوا قَـاُلوا  َـا ُموَعـه إ وَـا : دولتهمال ولكنهم خافوا وجنبـوا وقـالوا لَـن  وَـد 

فذـرب علـيهم التيـ  . [22:املا ـد ] ف يَها فَاذ َهب  أَو َل َوبَُهَك فـََقات م إ وَا َهاُهنَـا قَاع ـُدونَ 
 . أبهع  عنة  تيهون يف ا بو

اا أن خيتاب موعـه مـن قومـ  عـبع  بجـًم ليأخـن علـيهم العهـد أمـام اا أن وأباد 
ءعء هبــومعــئول  عــن قــومهمال ولكــن ملــا ذهــب موعــه باعــاً وبا ال و كووــوا لــوا هــالتم ع

العــبع  إىل اجلبــل للعهــد علــه ذلــك أملــم أخــنهتم الرجفــةال وتزلــزل هبــم اجلبــلال وكــان 
هنا إعمواً من الرب عبااو  هلم أملم غري أكفـاءال وع أمنـاء علـه ْحـل بعـالة الـربال 

َتــــابَ : والقيــــام هبــــا حقــــاال قــــال تعــــاىل يَقات َنــــا فـََلَمــــا  َواخ  َمــــُ  َعــــب ع َ  َبُجــــًم ل م  ُموَعــــه قـَو 
ـَـــا فـََعــــَل  ل ُكَنــــا ،  ــــن  قـَب ــــُل َوإ  َــــاَّي أَتـُه  ــــتَـُهم  م  َلك  ــــئ َل َأه  َفــــُة قَــــاَل َبِب لَــــو  ش  َأَخــــَنتـ ُهُم الَرج 
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ـــد ّي َمـــ ـَــا َمـــن  َتَشـــاُء َوتـَه  ـــُل هب  َنتُـــَك ُتذ  ـــَي إ ع ف تـ  نَـــا إ ن  ه  ن  َتَشـــاُء أَو ـــَل َول يُـَنـــا الُعـــَفَهاُء م 
ُر ال َراف ر  نَ   [. 955:ا عراع]  فَاغ ف ر  لََنا َواب َْح َنا َوأَو َل َخيـ 

وملـــا قــــال موعــــه معتــــنباً عــــن قومــــ  ومبينــــاً أن هــــنا جهــــد  يف تــــرهيتهم وتعلــــيمهم 
وتزكيتهمال وأن ا مر يف ملا ة املااع اال هو النّي  زكي مـن  شـاء و اهـر مـن  شـاء 

َمـُ  َعـب ع َ  َبُجـًم : رم من التزكية من  شاء كما قال تعاىلوحي تَـاَب ُموَعـه قـَو  إىل  َواخ 
وَا إ لَي كَ : قول   . [959-955:ا عراع] إ وَا ُهد 

وأوزل اا عله موعه  لـة مـن التشـر عا ال وا حكـام الشـد د  مـن أجـل تأد ـب 
رقبـــةال فشـــدد اا علـــيهم يف الاهـــاب  وترهيـــة هـــءعء ا قـــوام البايئـــي الفهـــمال الرليلـــي ال
فلــــم  قبــــل اا علــــيهم كثــــرياً مــــن ... والتوهــــة والصــــم  وا طعمــــةال وعــــا ر ا حكــــام 

الايبا  هعبب ظلمهمال وكلفهـم كثـرياً مـن املشـاا علـيهم يف الاهـابا ال فمـن ذلـك 
أن املـــــرأ  إذا حاعـــــل ك  كـــــن حيـــــل هلـــــم أن  عـــــاكنوهاال وع أن ميعـــــوا شـــــيئاً معـــــت  

وشدد اا عليهم يف الصم  فـم تقبـل مـنهم إع هاتيبـا  معقـد  شـد د  يف  ... دها
 . أمكان خاصة
اا عـــبااو  تعـــاىل موعـــه هأوـــ  عريعـــل وبيـــاً هعـــد  خيـــرج اا هـــ  أمـــة كاملـــة وأخـــ  
 علمهــا وــيب وبعــول كامــل هــو عــيد املرعــل وا وبيــاءال  الخالصــة املواصــفا  الالصــفا 

ووون يف القمــة والرا ــة عمــًم هالــد نال واعــتقامة عليــ ال وأن أتباعــ  الــن ن  تبعووــ  عــيك
وأن هــنا النــيب الــنّي  ــأيت يف آخــر الزمــان هــو الــنّي عــي لص هــين إعــرا يل مــن هــن  
ا حكـام الشـد د ال والعقوهـا  الكثــري  الـيت فرعـها اا علــيهمال وأوزهلـا علـيهم هعــبب 

ــيُب وهمال وتلكــئهم يف اتبــاع أمــر هبــمال وقــال اا ملوعــه تــظلمهــم وع قَــاَل َعــَنا   ُأص 
 .[959:ا عراع]الالار ة ه    َمن  َأَشاءُ 

الــنّي  ــأيتال لريفــ  ( امل لــص)وعــاا هنــو إعــرا يل مــن هعــد موعــه  نتلــرون هــنا 
عــــــنهم هــــــن  ا صــــــابال وا حكــــــام الشــــــد د  يف الاهــــــاب  والتوهــــــة واحلــــــمل واحلــــــرامال 

لها علـــه البشـــر ة والعبـــادا  وعـــا ر ا حكـــام وجبعلهـــم أعلـــم ا مـــم وأكثرهـــا وأفذـــ
 .  يعاال وميكن هلم يف ا بو
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 : اليهود وانتظار المخلص
عــاا اليهــود علــه هــنا ا مــلال وكــاووا  نتلــرون هــنا النــيب هفــابغ الصــ ال وخاصــة 
عنــدما غلبــتهم ا مــم وشــتتهم عـــن فلعــا  الــيت كــاووا قـــد دخلوهــا علــه  ــد تلميـــن 

 . موعه علي  العمم وهو  وشو هن وون علي  العمم
 : عيسى عليق السالم يمهد للمخلص األمبر الذي يأتي بعده

وأمنــاء هــزميتهم وشــتاهتم وغلبــة الرومــان علــيهم يف أبو فلعــا  أبعــل اا فــيهم 
ال وأعاـه والرعـول ا علـم( للم لـص ا كـ )عيعه اهن مرمي ليكون توطئـة وتهيـداً 

نية اليهود ة خافـل اا عيعه من البيان واحلجم ما  قا  عنبهم ولكن الر اعة الد 
علــه امتيازاهتــاال وخافــل علــه املــال احلــرام الــنّي تكعــب  هاؤعــهاال وخشــيل كــنلك 

وتشـاءموا هبعثـة عيعـه عليـ  ال عله وفعها من الرومان الن ن  عيشـون  ـل حكمهـم
العمم النّي ظنوا أن دعوتـ  عـتءلب الرومـان علـيهمال وتتعـبب يف قـتلهم وتشـر دهم 

 .. أن قاموا علي  ووقفوا عد  من فلعا  فما كان منهم إع
لعــــل أوــــا هــــنا : أهــــل أوــــل امل لــــص الــــنّي وعــــدوا اا هــــ ؟ فقــــال هلــــم: وعــــألو 

ـَرا  يَل إ يِن  :امل لصال وإ ا أوا مبشـر هـ  وممهـد لـ  َوإ ذ  قَـاَل ع يَعـه اهـ ُن َمـر مَيَ  َـا هَـين  إ ع 
ــ َ  َــَدَّي م  ــد ّي َبُعــوُل الَلــ   إ لَــي ُكم  ُمَصــِدقًا ل َمــا هـَــ   ــن  هـَع  َن التَـــو بَا   َوُمَبِشــًرا ه َرُعــوَل  َــأ يت  م 

ٌر ُمب  ٌ  ا  ُُ  َأْح َُد فـََلَما َجاَءُهم  ه ال بَـيِـَنا   قَاُلوا َهَنا ع   . [9:الصف] اا 
  للرومــــان وحرعــــوا احلــــاكم هــــفمــــا كــــان مــــنهم إع أن قــــام أكثــــرهم عليــــ ال ووشــــوا 

 . الروماين عله قتل 
مـــرمي الـــن ن آمنـــوا هـــ  هـــأن اا عريعـــل هلـــم وبيـــاً آخـــرال  رعـــل  هـــن او شـــر عيعـــه 

هالعيفال فيقتل أعداء  وخيلص العامل  ه ال و نصر  وصراً عز زاال وميأل ا بو ه  إمياواً 
وبفـــ   الـــن ن  ( امل لـــص ا كـــ )وعـــاا املءمنـــون هعيعـــه هاوتلـــاب هـــنا ... وهدا ـــة

الــنّي وعــدهم هــ  موعــه ( لــصامل )كفــروا هعيعــه أن  كــون عيعــه وبيــاال واوتلــروا 
 . علي  العمم
 : (المخلص األمبر) محمد 
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وأبعــل اا عبــد  وبعــول  حممــداً بْحــة للعــامل ال و لصــاً لليهــود و لصــاً للنصــابىال 
و لصـــاً للبشـــر ة  يعـــاً مـــن الكفـــر والشـــرك والنـــاب والعـــنابال فـــآمن هـــ  اليهـــود الـــنّي 

 عرفووـ  قبـل هعثتـ  كمـا  عرفـون أهنـاءهمال هداهم اا إىل احلقال والنصـابى الـن ن كـاووا 
 .وآمن ه  كل من أباد اا ه  خرياً من  ي  ا مم

 اليهـود الـن ن كفـروا هعيعـه أوًعال مث كفـروا ،امـد ( امل لـص)وعل عن هـنا 
حعداً وهرياً أن  أيت من العرب وليل من هـين إعـرا يلال وأن  كـون مـن ولـد إااعيـل 

( امل لــص)صــابى الــن ن اعتقــدوا أن عيعــه هــو ولــيل مــن ولــد إعــاااال وعــل الن
الــنّي هشــره  ( امل لــص)ل هــو النــيب الــنّي  ــأيتت  وــ  هشــرهم هعودتــ  وأن حممــداً لــي
الــنّي وعــدوا علــه لعــان ( امل لــص)عيعــهال وهكــنا ظــل اليهــود إىل  ومنــا  نتلــرون 

موعـــهال وهقـــي النصـــابى الذـــالون كـــنلك  نتلـــرون عـــود  املعـــيو إلـــيهم مـــر  ماويـــةال 
العـاك هعــد أن أزعجـ  اليهـود يف حياتــ ال ووشـوا هـ  احلــاكم الرومـاينال وحرعــو  لـياكم 

و ـنهب إىل   ولكنـ  اعـتااع أن خيـرج مـن قـ   -يف زعمهـم –عله قتل  فقتل  وصـلب  
 !!. أهي  يف العماءال وأن عيعود إليهم يف ا بو مر  ماوية لياكم العاك كل 

 : لوات اهلل وسالمق عليقالمسلمون والمخلص األمبر محمد بن عبد اهلل ص
 والقرآنال فإملم اعتقدوا أن حممداً  وأما املعلمون الن ن آمنوا هالنيب حممد 

املبشــر هــ  يف التــوبا  واإلفيــلال وأوــ  ع  لــص أعلــم منــ ال وع ( امل لــص ا كــ )هــو 
كاملــة الصــفا  كمــا  ــنجو هــوال وع  ــأيت هعــد    ةبعــول مذــه  ــنجو يف إخــراج أمــ

وــيب آخــرال  قــيم د نــاً جد ــداال  كــون أفذــل منــ  أو أعلــم يف هدا ــة بعــول آخــر وع 
الناع من ال أو تشر عاً جد داً أو خيرج أمة جد د ال فهنا هو النيب الـنّي قـال اا عنـ  

يُب ه    َمن  َأَشاءُ  ملوعه   .[959:ا عراع] قَاَل َعَنا   ُأص 
  اجلز ر  العرهية كلها حىت عم ووب دعوت  ارفااال فداول ل وك ميل بعول اا 

جبمي  ملوكهـا وزعما هـا مـن أقصـه الـيمن إىل جنـوب الشـامال ومـن عمـان إىل احلـري ال 
ومــن عــاحل الباــر إىل شــاطا اخللــيمال وكاوــل كتــب النــيب وبعــا ل  قــد وصــلل إىل 
عليم الفرعال وقيصر الرومال واملقوقل مصرال وهتيأ كـل ملـك وب ـيل مـنهم ععـتقبال 

أن ميلــك الرعــول ( كهرقــل)و عــلماال وتوقــ  أهــل البصــري  مــنهم دعــو  اإلعــمم حرهــاً أ
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حىت   موع  قدمي  يف أبو الشام وك ت  عنوا  قليلة هعد وفا  الرعول حممد 
كــان أصــااه  الرــر امليــام   فتاــون املعمــوب  كلهــاال و ــدكون عــروا اللــامل   يعــاال 

البشـر ة كلـ ال تصـد قاً و قيمون العدل عله أحعن ما قـام يف ا بو كلهـا ويف تـاب   
ل َفنَـُهم  يف  اَ ب و   لوعــد اا  ــَت   َا   لََيع  ُلــوا الَصــاحل  ــن ُكم  َوَعم  ــُ  اَلــن  َن َآَمُنــوا م  َوَعــَد الَل

َلَف اَلن  َن م ن  قـَب ل ه م  َولَُيَمِكَنَن هَلُم  د  نَـُهُم اَلن ّي اب َتَذه هَلُم  َولَيَُبِدلَنَـُهم   َت   م ن   َكَما اع 
ـــَد َذل ـــَك فَُأولَئ ـــَك ُهـــُم  ـــر ُكوَن    َشـــي ًئا َوَمـــن  َكَفـــَر هـَع  ـــُدوَوين  ع ُ ش  ًنـــا  ـَع ُب ـــد  َخـــو ف ه م  أَم  هـَع 

ُقونَ   .[55:النوب]  ال َفاع 
 : دخول النقص على أمة اإلسالم وانحالل عرى اإلسالم عروة عروة

هبـــم مـــن النكبـــا   قومـــ  املـــءمن  أن املعـــلم  عـــيال ولكـــن أخـــ  الرعـــول 
ـــ  ا مـــم  ـــ   ـــأيت وقـــل تتكالـــب في والفرقـــة واعخـــتمع مـــا حـــل هـــا مم العـــاهقةال وأو
ـــــة إىل قصـــــعتهاال وأن املعـــــلم   وتتـــــداعه علـــــه أهـــــل اإلعـــــمم كمـــــا تتـــــداعه ا كل
 عـــيكووون غثـــاًء كرثـــاء العـــيل ع خـــري فـــيهمال وأن الشـــجاعة الـــيت غرعـــل يف قلـــوب 

لكعــب الشــر ف هاجلهــاد عــيتاول إىل الكعــب ا ولــ  مــنهم عــتنقلب جبنــاال وأن ا
هالزبع واتباع أذواب البقرال وأن ا مة اليت عاشل صـرحية واعـاة دون التـواء يف أخـن 

إذا تبـــا عتم هالعينـــةال : )أحكـــام اإلعـــمم عـــتتعلم اعلتـــواء والتاا ـــل علـــه أمـــوب الشـــرع
لج علـيكم ذًع واتبعتم أذواب البقرال وبعـيتم هـالزبعال وتـركتم اجلهـاد يف عـبيل ااال عـ

 (. ع  رفع  عنكم حىت ترجعوا إىل د ناكم
وأوــ  ع تــزال تــنق  عــرى اإلعــمم عــرو  عــرو  فكلمــا وقذــل عــرو  تعــك النــاع 
هـــاليت تليهـــا حـــىت تـــنق  عـــرى اإلعـــمم  يعـــاً؟ال فـــأول هـــن  العـــرى الـــيت تـــنق  هـــي 

ىت تقــوم الصـم ال وآخرهــا هـي احلكــمال وأوــ  ع  ـأيت زمــان إع والـنّي هعــد  شــر منـ  حــ
 . العاعة

 : بقا  طائفة من أمة الرسول الحق ونزول عيسى في آخر الزمان مخلصا  
ولكــن الرعــول مــ  ذلــك أخــ  هــن  ا مــة املبابكــة أوــ  مــ  ز ــاد  الشــر وتكــ  أهــل 
الكفر عله أهل اإلعمم إع أن عـبااو  وتعـاىل عـيهيا مـن هـن  ا مـة طا فـة قا مـة 
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من خالفهمال حىت  أيت أمـر اا وهـم كـنلكال وهـنا هاحلقال ع  ذرهم من خنهلم وع 
فيقاتلووـــ ال فـــإن هـــن  الاا فـــة القا مـــة هـــاحلق  الـــدجالإىل آخـــر العـــاعة عنـــدما خيـــرج 

عـــتكون ظـــاهر  هـــ ال مقاتلـــة عليـــ  يف كـــل أجيـــال املعـــلم ال وقـــرون اإلعـــمم وأن اا 
ه حيقـق علـ  كرمها يف آخر هـن  القـرون هلهـوب مهـدّي مـن آل هيـل بعـول اا 

 .  د   من اخلري ما ميأل ه  ا بو عدًع كما ملئل جوباً وظلماً 
هـــن مـــرمي  عـــود يف آخـــر هـــنا الزمـــان فينــــزل يف دمشـــق فيقتـــل اخلنــــز رال اوأن عيعـــه 

و كعــــر الصـــــليبال وحيكـــــم هشـــــر عة القـــــرآن و صــــلي خلـــــف بجـــــل مـــــن هـــــن  ا مـــــة 
وهــــي حمنــــة  اإلعــــمميةال مث  قــــود عيعــــه هــــن  ا مــــة الــــيت تتعــــرو حملنتــــ  شــــد دت 

الدجالال وحمنة  أجوج ومأجوجال فأما الدجال فإو  بجل  بتلي اا ه  عباد ال خيرج يف 
آخـــر الزمـــانال فيـــدعي أوـــ  هـــو اا عـــبااو  وتعـــاىل خـــالق العـــماوا  وا بوال وأوـــ  

من   تاكم يف العاك علو  وعفل ال فينـزل املارال و فجر  ناهي  ا بوال وخيرج معادملا
فـإذا بأى النـاع ذلـك منـ  عبـدو  واعتقـدوا . ت  فقـجال وحيـا املـوتههاطنها هأمر  وإشـاب 

ووجـــد مـــن  عبـــد  اخلـــري والنمـــاءال والعـــيش ... أوـــ  هـــو اا اخلـــالق العـــماوا  وا بو
الرغيــدال فــإن كــل مــن  ــءمن هــ   ــأمر هــنا الــدجال العــماء أن تنـــزل مــداباً عليــ  و ــأمر 

  .ماشيتهم أن تدب هلم فيمعون هأحعن حال يف الدويا
وأما من  كنه  و عتقد أو  دجال كناب مدع لأللوهية والرهوهيةال وأو  ليل إهلاً وع 

بـــدل أحـــواهلمال ووتفـــي أبزاقهــــمال تبهـــاً فإوـــ   ـــأمر العـــماء أن تقاـــ  مارهـــا عـــنهمال ف
 . ه  وإمياملم ه  الناع و عيشون هأعوأ حال فيكون هنا من أعلم أعباب افتتان

 : لمخلص الموعودفتنة اليهود بالدجال والظن أنق ا
و شاهد  النصابى ( للم لص)وهنا الدجال الكناب ما إن  را  اليهود املنتلرون 

املنتلـــرون لعـــود  عيعـــهال و شـــاهد  عـــعاع البصـــر مـــن املعـــلم  اجلـــاهل ال وعبـــاد 
الــدويا إع و توافــدون إليــ  و قعــون هــ   د ــ ال و فرحــون هدولتــ ال و اــريون هــ  و بشــرون 

 . حبكم  كل مكان
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أهل البصري  من املعلم  الن ن  علمون  قيناً أن اا ع  نـزل هنفعـ  إىل أهـل وأما 
ـــرا  إع أهـــل طاعتـــ  يف داب كرامتـــ  يف  ا بوال وأن الكفـــاب حمجوهـــون عنـــ ال وأوـــ  ع  

. منـك أوـل الـدجال الـنّي حـنبوا بعـول اا : اجلنةال فإملم  قولون هلنا الـدجال
و قــــول الـــــدجال لــــ  أتـــــءمن   وقــــد قتلتـــــك حــــىت إوـــــ   قتــــل بجـــــًم مــــنهم مث حيييـــــ ال 

أوــل الــدجال الــنّي .. مــا ازدد  فيــك إع هصــري : وأحيينــك؟ فيقــول لــ  هــنا املــءمن
 . حنبوا منك بعول اا

و كون وزول املعيو عيعه من العماء عوواً  هل اإلعمم عله قتـل هـنا املعـيو 
 هـرب منـ ال  الدجال الكـنابال فـإن هـنا الـدجال مـا إن  ـرى عيعـه و عـم  هـ  حـىت

مـن ( هبـاب لـد)ا بو حـىت  لاقـ   ولكن املعيو احلقيقـي عيعـه اهـن مـرمي  تبعـ  يف
أبو فلعـــا  فيقتلـــ  وجيعـــل مـــن دمـــ  علـــه حرهتـــ ال و الـــ  العـــاك كلـــ  علـــه ذلـــكال 

 .وهكنا  نتصر املعيو احلقيقي عله املعيو الدجال
 ا وهكــــنا هــــدى اا أهــــل اإلميــــان إىل امل لــــص احلقيقــــي حممــــد هــــن عبــــد ا

فيءمنــون هـــ ال وأعــل اا اللـــامل  والكـــافر ن مــن اليهـــود والنصـــابى الــن ن أتـــاهم هـــنا 
فـإذا بأوا ( امل لـص)فعمـوا عنـ  وك  ءمنـوا هـ ال وظلـوا يف عمـا تهم  نتلـرون ( امل لص)

الدجال عـابعوا إىل اإلميـان هـ ال واتبعـو  و كـون هـنا عقوهـة مـن اا هلـم أن عـلوا عـن 
الزا ـفال واملعـيو الـدجالال و كـون وصـيبهم ( امل لـص)قعوا يف فو ( امل لص احلقيقي)

هلـكال  م كـافرون وفعـ  وإعأع  تمتعوا هكفرهم إع قلـيًم فـإن املعـيو احلقيقـي ع  شـ
ووفع   نتهي عند منتهـي هصـر ال وهكـنا  اهـر احلقيقـي ا بو مـن املعـيو الكـناب 

 . الدجالال ومن أتباع املعيو الدجال
 : خر الزمانالمهدي مخلص آخر في آ

متـ  كـنلك أن أهنــزل املعـيو يف آخـر الزمـانال فإوـ  هشـر  وكما هشر بعول اا 
بعــول ااال اعــم عــيكون يف آخــر الزمــان بجــل مــن أمتــ  مــن أهــل هيتــ   ــواطا ااــ  

فـيمأل ا بو عـدًع يف  الواعم أهي  اعم بعول ااال أّي  كون اا  حممد هن عبد اا
ماال وأن اا خيرج هنا املهدّي مـن أمـة حممـدال فيجمـ  وقل من أوقاهتا كما ملئل ظل
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عليـــ  القلـــوب يف ليلـــة واحـــد ال و لتـــف أهـــل احلـــق حولـــ  دون إباقـــة دمـــاء أو إخذـــاع 
يف قلــوب أتباعــ  فيجتمعــون إليــ  عنــد الكعبــةال اا ها فهعــيفال هــل هبدا ــة بهاويــة  قــن

اا هبـم ا بوال  فيبا عهم ه  الركن واملقامال مث  أيت جيش  ر ـد أن  رـزوهم في عـف
 . ل اإلعممهمث ميكن  اا يف ا بو دون إباقة دماء وجيم  اا علي  قلوب أ

وقد بأى كثري من علماء العقيد  أن املهـدّي هـو الـنّي  كـون علـه بأع املعـلم  
يف الشــام عنـــدما  نــــزل املعـــيو اهــن مـــرمي عليـــ  العـــممال وأن املعــيو عنـــدما  نــــزل مـــن 

وقــل صـم  الفجــرال و كـون املعــلمون قـد اصــافوا للصــم   العـماء يف مد نــة دمشـق
خلــف هــنا املهــدّيال فــإن املهــدّي  تــأخر ليقــدم عيعــه عليــ  العــممال ولكــن عيعــه 

ر مــة  وتعليمــاً عليــ  العــمم  قــدم املهــدّي ليصــلي هبــم صــم  الصــبو وليكــون هــنا تك 
ة أن  صلي بعول اا مـن أوأل العـزم مـن الرعـل خلـف  بجـل مـن أمـ  مة حممد 

 .  حممد 

مث  قود عيعه علي  العمم املعلم  هعـد ذلـك يف املعـري  الـيت ذكرواهـا آوفـاً وهـو 
تتبـــ  املعـــيو الـــدجالال وعـــرب اجلز ـــة علـــه النصـــابىال وا مـــر هقتـــل اخلنــــز رال وا مـــر 
هإقامـة الصــم  يف كـل مكــانال وعــواء كـان هــنا الـنّي  كــون مــ  عيعـه عليــ  العــمم 

والنّي  صلي خلف  عيعـه عليـ  العـممال وأن  النيب النّي هشر ه  ( املهدّي)هو 
أن املهدّي  كون يف زمن آخر غري زمن عيعهال فإن املهدّي النّي هشر ه  بعول اا 

  عيأيت بْحة  مة حممد ال كما جاء يف حد ث أ  عـعيد اخلـدبّي  قـال
أهشــركم هاملهــدّي  بعــث علــه اخــتمع مــن النـــاع وزعزل : ) قــال بعــول اا : 

ا بو قعــااً كمــا ملئــل جــوباال  رعــه عنــ  عــاكن العــماء وعــاكن ا بوال  فــيمأل
ال وميــأل اا قلـوب أمــة هالعـو ة: مــا صـااحاً؟ قــال: و قعـم املــال صـااحاال قــال بجـل

 .  (9)( و ععهم عدل  حممد غناءً 

                                                           

 .   وبجاهلما مقا " بوا  أْحد هأعاويدال وأهو  عله: "قال اهليثمي يف  م  الزوا د (9)
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إن : )املهـــدّي فقـــال كـــر إىل بعـــول اا ذُ :  ويف احلـــد ث أ  هر ـــر  أ ذـــاً قـــال
وقعــااً كمــا ملئــل جــوباً  نال وإع فتعــ ال ولــيمألن ا بو عــدعً قصــر فعــب  وإع مثــا

 . والشاك يف عدد العن  أحد الروا  وهو ز د العمي. (9)(وظلماً 

 كــون أمــيت املهــدّي : )قــال عــن النــيب  ويف بوا ــة للاــ اين عــن أ  هر ــر  
عـــل وإن قصــر فعـــب  وإع مثــان وإع فتعـــ  تـــنعم أمــيت فيهـــا وعمـــة ك  نعمــوا مثليهـــا  ر 

العماء عليهم مداباال وع تتدخر ا بو شيئاً من النبا ال واملـال كـدعال  قـوم الرجـل 
 . (2)(خن:  ا مهدّيال أعاينال فيقول: قولفي

لو ك  بق من الدهر إع  ـوم لبعـث اا بجـًم مـن : ) ويف حد ث اهن مععود 
 . (3)(ها عدًع كما ملئل ظلماً وجوباً أهل هييت  اء 

 وك  بـــق مـــن الـــدويا إع  ـــوم لاـــول اا ذلـــك: ) لـــك ويف حـــد ث أوـــل هـــن ما
اليوم حىت  بعث فيـ  بجـًم مـن أهـل هيـيت  ـواطا ااـ  ااـيال واعـم أهيـ  اعـم أ  ميـأل 

 (. ا بو قعااً وعدًع كما ملئل ظلماً وجوباً 
هاهلـــدى والرْحـــة والعـــدلال وأوـــ   قعـــم  وهـــنا املهـــدّي الـــنّي وصـــف  بعـــول اا 

عب  ااوات ال و رعه املعلمون  فواالعو ةال و رعه اا عن  من املال ه  املعلم  ه
 يعــاً هـــ ال وهعدلـــ  وبْحتـــ ال و عيشـــون عـــب  عـــنوا  أو مثـــان أو تعـــ  يف ظـــل حكمـــ  

 . وعدل ال والنعم العاهقة اليت  ردقها اا عليهم
وخاصة هعد معاواهتم مـن الللـم واجلـوب وأكـل أمـواهلم هالباطـلال أقـول هـنا املهـدّي 

ال و عمــر وقتــاً قصــرياً وعــبياً يف ا بو إذا ولروــا إىل   بْحــة  مــة حممــد الـنّي  ــأيت
ن  ر ــدون هــدم ممــعمــر ا مــة وتــاب   اإلعــممال هــنا املهــدّي جــاء الزوادقــة امللاــدون 

اإلعـــمم وإهـــمك أمـــة القـــرآن فوعـــعوا آعع الروا ـــا  عنـــ ال ووعـــجوا مـــن ا عـــاطري 
                                                           

 .   بوا  البزاب وبجال  مقا ال ويف هعذهم ععف: قال اهليثمي (9)

 (.  32119)قا ال وهو صايو عنن اهن ماج ال هرقم بوا  الا اين يف ا وعجال وبجال  م: قال اهليثمي (2)

 (.   5305)صايو اجلام   (3)
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ليم ومــا  نفــر منــ  كــل مــن لــ  أدىن واخلرافــا  واخلــزعبم  مــا  أهــا  كــل ذّي عقــل عــ
 حيــاء أو خلــق كــرميال ومــا تنفــر منــ  كــل الابــاع مهمــا هلرــل خعــة ودوــاء  وشــراال إع

 . هءعء اليت طمعل أهصابهمال وختم اا عله قلوهبمال فهم ع  فقهون
فهنا املهدّي كما صوبت  أقمم الزوادقة احلاقـد نال والرافذـة اجملـرم ال بجـل ظـاك ك 

أظلـــم منـــ  قـــجال و ـــرم ك تعـــرع ا بو يف كـــل تابخيهـــا مـــن مياملـــ  يف تعـــرع ا بو 
اإلجـــرامال ومهلـــك للاـــر  والنعـــلال ك  ـــأ  قـــج مـــن مياملـــ  إفعـــاداً وإهمكـــاال و ـــأيت 

إفعـاداً وإهمكاالو ـأيت  هشر عة ك تعرفها كل شرا   ا وبياء واملصلا ال هل وع مياملها
شرا   هوعكو وجنكيز خان  هل وع مياملها هشر عة ك تعرفها كل ا وبياء واملصلا ال

فكــان غا ــة يف اإلجــرامال ولكــن قــاوون هــنا املهــدّي الكــناب ( عــااالي)الــن ن وعــعوا 
 .تفوا هن  كل 

 : أعمال المهدي الرافضي الحذاب
فهــنا املهــدّي  عمــد أول مــا  عمــد فيقتــل خايــب املعــجد احلــرام  ــوم اجلمعــةال مث 

الن ن  أمرهم هقتل الناع هرجـاً دون تييـزال و ـوهّلم   با ع   موعة من ا شراب الفجاب
و رعــلهم إىل  يــ  ا مصــابال و ــأمر الرافذــة كــل يف هلــد أن خيرجــوا دفعــة واحــد  يف 
وقل واحد فيبيـدوا مـن حـوهلم مـن أهـل اإلعـمم والقـرآنال و ـأمرهم أن خيووـوا ا ماوـة 

ل العــيف معهــم لقتــل والعهــودال وأن  عــبوا النعــاء والنب ــةال وع  رْحــوا أحــداً مــن ْحــ
املعلم ال مث  هدم املعجد احلرامال و بال  ي  توعيعات ال مث  أيت املد نة املنـوب  فيبيـد 
أهلهــا و عــيب وعــاءها وذب تهــاال وع  قبــل مــن تا ــب توهــةال وكــل مــن ك  كــن  ــءمن هــ  

 . هبن  الصفا  اإلجرامية فإو   قتل 
ريجم الرجل من  متهماً إ ا  هالزوـاال نة علي ال فيمث  قدم الناع للقتل هنوب ع  قيم ه

وع  عـــتاي  أحـــد أن  عـــأل البينـــة والشـــهودت  ن هـــنا املهـــدّي  علـــم مـــا يف قلـــوب 
العبــادال و قتــل الرجــل مــنهم مــدعياً عــدم إخراجــ  الزكــا  دون هينــةال و رعــل للرجــل يف 

مع  أع منـزل  فيقتل ال وهو معتزل عن الناعت  و   علم ما يف قلب ال و أمر القتلة الن ن 
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 ــدعوا عــيوفهم عــن عــواتقهمال وأن  للــوا  قتلــون النــاع هرجــاً مثاويــة أشــهر حــىت  فــين 
 . أهل اإلعمم  يعاً إع من ميابع القتل مع 

هـــل إوـــ   قتـــل مـــن  عـــتيق  قلبـــ  مـــن أتباعـــ ال و نكـــر عليـــ  شـــيئاً مـــن أفعالـــ ال وأوـــ  
  أتباعـ  هـنا فـإذا بأى هعـ عياكم هشر عة  الفة يف كل فروعها لشر عة حممد 

مث حيكــــم !! منــــ  أوكــــروا عليــــ ال فيقــــوم هقــــتلهم وخيــــ  البــــاق  أوــــ  حيكــــم هشــــر عة آدم
أحكامــاً أخــرى تنــاق  مــا حكــم هــ  أوًعال فيعاعــون عليــ ال فيقتــل املعاعــ  وخيــ هم 

 . وهكنا ... أو  حيكم ارن هشر عة وو  
وــ   علــم  يــ  فيبــدل ا حكــام كمــا  شــاءال و قتــل كــل مــا  عــاوال وخيــ  النــاع أ

 شــرا   ا وبيــاء وأوــ  حيكــم مــا  شــاءال و قتــل مــن  عاعــ ال وخيــرج للنــاع قرآوــاً جد ــداال
 ــزعم هلــم أن هــنا هــو القــرآن احلقيقــي الــنّي  عــ  علــي هــن أ  طالــب وأخفــا  عــن 

 . الصااهة
ـــ   هـــدم املعـــجد احلـــرام و رجعـــ  إىل حجمـــ   ـــوب  فإو ـــاء مكثـــ  يف املد نـــة املن ويف أمن

مث  نقــل عاصــمة .. ج الصــد ق والفــابوا مــن قبوبهــا وحيرقهمــا أمــام النــاعا ولال وخيــر 
 . ملك  إىل الكوفة و رعل عرا ا القتل إىل كل مكان

ال كمــا (واملهــدّي الــدجال)هــنا قليــل جــداً مــن كثــري مــن إجــرام هــنا اجملــرم ا كــ  
 . صوبت  أقمم الرافذةال والزوادقة احلاقد ن عله أمة اإلعمم من املعلم 

قول املر ذةال والنفوع اخلبيثة قد ألبع  ععجيب أن هنا اجملرم النّي هتت  هن  الوال
فجعلــوا املهــدّي  هــءعء اجملرمــون لبــاع النصــوص الشــرعية الــيت واــق هبــا الرعــول 

وحولـوا معـاين ( املهـدّي الكـناب)الزمـان هـو هـنا آخـر احلقيقي النّي  بعث بْحـة يف 
 -اين العـــدل أوـــ  هـــو هـــنا الللـــم واإلجـــرامومعـــ -الرْحـــة أملـــا هـــي هـــنا القتـــل واإلهـــاد

ومعاين اإلميان واهلدا ة أو  هو هنا الكفر والقتل واإلجرامال وإحراا املصـافال وهـدم 
مـا اـا  الرعـول هاملهـدّي إع  وـ   الـ  و هتـدّي إىل إوـ  : معاجد اإلعممال هل قالوا

 . ما يف قلوب خصوم  وأعدا   فيقتلهمت  و   علم يف قلوهبم
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 ؟ ة ينتظرون مهديا  عادال  رحيما  والرافضة ينتظرون مهديا  مجرما  مبيدا  أهل السن
وهكنا هينما  نتلر املعلمون املهتدون من أهل العنة واجلماعة بجًم من آل هيل 

 كون بْحة هلم وباحةت ليذ  عنوا  من عناء الللم والقهرال و رفـ  عـنهم  النيب 
  وأمنــ  وبْحتــ   تمعــ  مايعــ ال إذا ظلــم احلكــام والاواغيــل و عيشــون يف ظــل عدلــ

هالشـــــيعة الرافذـــــة  نتلـــــرون  رمـــــاً عاهثـــــاال وعـــــفاحاً وظاملـــــاً  ذـــــ  العـــــيف يف بقـــــاب 
املعــلم  مثاويــة أشــهر كاملــةال و بيــد خذــراءهمال هــل وحيــا مــن مــا  آهــا هم فيقــتلهم 

 . و دمرهم
اال وإذا كـــان اليهــــود اجملرمـــون قــــد عــــلوا عـــن امل لــــص احلقيقــــي حممـــد هــــن عبــــد ا

واملمهــد لــ  عيعــه اهــن مــرمي فنكــروا هبمــا  يعــاال واوتلــروا  لصــاً غريمهــاال فــإذا أتــاهم 
كفـــروا   –املعـــيو الـــدجال آمنـــوا هـــ ال وعـــابوا يف بكاهـــ ال وعبـــدو  فـــإن الشـــيعة الرافذـــة 

هـل هـنا املهـدّي الـنّي ولـد قبـل : وقالوا -هاملهدّي احلقيقي النّي  أيت يف آخر الزمان
مـن العــن ال وإوــ  حــي موجـود أوــ  عــي رج فجــأ  دون إوــناب  أبهـ  وعــت  وما ــة ألــف

ليهــدم املعــجد احلــرامال و قتــل املعــلم  حولــ ال وحيــرا الشــي  ال وحيــرا املصــاحفال 
 . و دمر املعاجدال و بيد خذراء املعلم 

ن دولتـ  أوالشيعة اليوم  صياون يف كل مكـان أن هـنا زمـان املهـدّي قـد اقـابال و 
يف إ ــرانال وأن أوصــاب  الــن ن جــردوا العــيف حاعـــرون  الــيت  عتمــد عليهــا قــد قامــل

جــاهزون وأن قلــوهبم لــيل فيهــا بْحــة ملعــلمال وأملــم عــيقتلون ذب ــة قتلــة احلعــ  هفعــل 
الفــتو العــاملي وأن  ــوم .  ــا لثــابا  احلعــ )آهــا همال وأن صــياتهم يف القتــل عــتكون 

اعة الصــــفر قــــد املثاليــــة هقــــد حــــان وقتهــــا وأن عــــ( ودولــــة احلــــق اإلهليــــة)قــــد اقــــابال 
 ...(. اقاب

وهينمــا  قــول الشــيعة الرافذــة هــنا كلــ ال و وبدووــ  يف كتــبهمال و بيتــون ارن كــل ليلــة 
وهــــم  توقعــــون و نتلــــرون خــــروج هــــنا املهــــدّي الــــدجال يف صــــبياتهاال و وقنــــون أوــــ  
عي رج  وم العبل العاشر من احملرم ليبدأ موبت  العاملية من مكـة املكرمـةال وقـد أعـدوا 

 . كل العد  هلنا الدجال الكناب املبيدالعد ال  
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ضالالالل اليهالالالود عالالالن المخلالالالص فحفالالالروا بمحمالالالد وآمنالالالوا بالمسالالاليح الالالالدجال  فضالالالل 
 : الرافضة عن المهدي محمد بن عبد اهلل بحذاب ظالم سفاح

احلقيقــــي واهــــتمهم ( هــــامل لص)وكمــــا أن اا قــــد أعــــل اليهــــود ولعــــنهم هكفــــرهم 
فيءمنون ه  و تبعوو  ليكـون همكـاً هلـمال ، لص كناب الدجالال  أيت يف آخر الزمان 

الــنّي ( املهــدّي احلقيقــي)فــإن ا ا قــد أعــل هــءعء الكــناه  الرشاشــ ال فعمــوا عــن 
دجــال   ـأيت بْحــة يف آخـر الزمــانال واعتقـدوا هــدًع مــن ذلـك ،هــدّي مكـنوب كــناب 

 هتـــو  هعقـــوهلم تصـــوبو  يف خيـــاعهتمال وآمنـــوا هـــ  وعبـــدو  مـــن دون ااال ودعـــو  لـــيمً 
وملاباال ومـا زال كـل مكـروب ومهمـوم مـنهم  تريـث هـ  ال و لجـأ إليـ  يف امللمـا  وكـل 

 زعمـون  مذار  دعو ال ليكشف عن  عر ال وكـل حمتـاج فيتوجـ  إليـ  يف عـرداه  الـنّي
و ــدعو  و عــأل  هـــال يف عــامراال فيقــف علــه هــاب العــرداب253أوــ  اختفــه فيــ  عــنة 

أّي مكان  كون يف جنبا  ا بو وهو  من  كل ما  عأل من ااال أو  توج  إلي  من
 .  علم أو   عمع  و را 

لقــد كــان هــنا عقوهــة عليمــة مــن اا عــبااو  وتعــاىل هلــءعء الذــال  الــن ن افــاوا 
عله الكنابال وألبعوا املهدّي احلقيقي هن  احللة اخلبيثةال ووعبوا إلي  كـل هـنا الشـر 

ذب الـــنّي ام هـــنا اخليـــال الكـــواإلجـــرام وشـــوهوا صـــوبت  فأعمـــاهم اا عنـــ ال وأقـــام هلـــ
 . تعلقوا ه  عله مداب ألف وما ت  من العن 
 : هل سيتخرج مهدي الشيعة الحذاب

ويف ظــين وقــد قــرأ   ااــا  اجملــرم  احملافــ ال أن الشــيعة الرافذــة عــازمون علــه 
املهـــدّي )إخـــراج هـــنا املهـــدّي غـــداً هكـــل عـــبيل وأوـــ  عـــيأيت  ـــرم أمـــيم  ـــزعم أوـــ  هـــو 

 . وتكون فرصة عليمة هلدم اإلعمم واعتئصال املعلم ( تب الرافذةاملوصوع يف ك
إن هـــنا .. ولعـــل هـــنا إن حـــد  وأظنـــ  اليـــوم قـــاب قوعـــ  أو أدىن مـــن احملصـــول

عيكون فتنة هلءعء الذال  اجملرم ال وعقاهاً  هل العـنةال واجلماعـة  الرـافل  والـن ن 
 . م  املفا نمازال منهم حيعنون اللن يف هءعء الزوادقة اجملر 
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ويف فصــول هــنا الباــث تفصــيل كامــل للم اــج كمــا دووــ  املعاصــرون مــن هــءعء 
 . اجملرم 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
وقــد  قــول قا ـــل إن هــن  العقا ـــد مــا هــي إع وفثـــا  مــن مصـــدوبال وحقــد حقـــود 
مكبوبال وأملا عتلل كنلك يف الصدوب وهاون الكتـبال وصـدوب وهاـون أصـااهباال 

ولــن وــرج إىل عــاك الواقــ ت  ن املهــدّي هــنا خرافــة ك توجــدال ومولــود ك  ومرّوجيهــاال
مـــا  عقيمـــاً وك  -وهـــو اإلمـــام احلـــادّي عشـــر عنـــدهم – ولـــدال فاحلعـــن الععـــكرّي 

 الباب الخامس
 ميف سيخرج هذا المخطط

 إلى حيز التنفيذ؟
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وهـــنا القـــول أعـــين أن هـــنا ..  عقـــب ولـــداال وهالتـــاأل فلـــن خيـــرج هـــنا املهـــدّي املنتلـــر 
ع مـن هـن  العقا ـد قـول عـاذج املهدّي لـن خيـرج ت  وـ  ك  وجـدال وهالتـاأل فـم خـم

غـيبال وذلــك أن هــن  العقا ـد اخلبيثــة عــت رج إىل التابيــق يف عـاك الواقــ  علــه الناــو 
 : التاأل
ـ ادعاء النياهة عـن هـنا املهـدّي الرا ـبال والقيـام هأعمالـ  الـيت عـيعملها يف غيبتـ  9

 : لتمهيد ا بو جمليئ 
لم ال وهـدم احلـرم  الشـر ف  الصوب  ا وىل من تابيق هن  العقا ـد مـن قتـل املعـ

وإهــاد  ا مــةال وخياوــة ا ماوــةال وإعــمن املفابقــةال واملزا لــة  هــل اإلعــمم هعــد اعدعــاء 
عـــيكون ادعـــاء النياهـــة عـــن املهـــدّي والقيـــام هأعمالـــ ال وتهيـــد  –أملـــم كفـــاب مشـــركون 

إقامـة مـا النياهة الكاملةال هل إن قيام  ه: ا بو جمليئ ال وقد اخاع اخلميين هنا ا مر
اا  هالدولة اإلعممية ما مت إع هاعم هن  النياهةال وإع فـإن الفكـر الشـيعي والعقيـد  

إعـــمن حـــرب وإظهـــاب معتقـــد : الرافذـــة هـــن  تقـــوم علـــه عـــدم جـــواز  ر ـــك عـــاكن
مـ  ( هالتقيـة) الف  هل العنة إع هعد خروج املهدّيال وأن علـه الشـيعة أن  عملـوا 

هـدّيال وعنـد ذلـك  لهـرون عقا ـدهمال و نفـنون  ااهـم أهل اإلعمم حـىت خيـرج امل
 .يف إهاد  العاك اإلعمميال ومصاحلة أمم الكفر والشرك

والنصوص اليت ألصفوها عن من  عموملم هاملعصوم ال وزعموا أملم  أمروملم هعدم 
كــان  قصــد مــن وبا هــا إ قــاع احلركــا  اجلز يــةال –جــواز اخلــروج حــىت خيــرج املهــدّي 

دود  اليت كان  قـوم هبـا هعـ  الشـيعة هـ  احلـ  واحلـ ال مث تتعـبب واعوتفاعا  احمل
هــــن  اعوتفاعــــا  احملــــدود  يف قتــــل الشــــيعةال وهــــزميتهم وفذــــو أعــــرابهمال وهيــــان مــــا 

هالتقيـةال ( هالتمعـك) ذمروو   هل اإلعممال فأباد واععو هـن  النصـوص الـيت تـأمر 
ج الشـامل لاهـاد  الكاملـةال ومصاوعة أهل اإلعمم حىت خيرج املهدّي أن  تم الت اـي

كووـوا أحـمع هيـوتكم : )وخيرج اععتئصال دفعة واحد ال ففـي كتـاب الريبـة للنعمـاين
أوصـيك هتقــوى اا وأن تلتـزم هيتــكال وإ ــاك : )ال وفيهــا (9)(فـإن الفتنــة علـه مــن أمابهـا

                                                           

 (.  939)صفاة   (9)
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وقـد علـق اجمللعـي علـه ( واخلروجال واخلوابج منا فإملم ليعوا علـه شـيء وع إىل شـيء
 . (9)(اخلوابج منا أّي ز د وهين احلع : )يف النص حباب ا وواب فقال هنا

وقد أفادهتم هن  النصوص يف املاعي أن  بقه عملهم العرّي قا ماً ه  املعـلم  
مــ  مــا تناــوّي عليــ  قلــوهبم مــن الرــي  واحلقــد ال واوتلــاب الفرصــة املواتيــة لموقذــاو 

فجــاب املنتلــر إلهــاد  العــاك اإلعــممي العــر   واإلهــاد  الشــاملةال مــ  تعــمية هــنا اعو
هالفرجال واوتصاب احلقال وقيام احلكومة اإلهلية اليت خلق العاك  يعـاً مـن أجـل قيامهـاال 

يف إقامتها ولكنهم يف هن   اوليت فشل  ي  الرعل وا وبياء ،ا فيهم النيب حممد 
الفا  املاعية كنلك لبقاء هنا الفكر اخلبيث والعقيد  اإلجرامية اخاعوا قذية النياهة 
عن اإلمام املهدّي الرا بال وأن وّواه  جيب أن  قوموا هـبع  أعمالـ  حـىت خيـرجال وقـد 

راً مـ  اهصر  هن  النياهة أوًعال يف    ا موال من عـوام الشـيعةال ووشـر املـناهب عـ
وجوب البعد عن اجلهاد مالقاال و رمي  م  أّي إمام منهم أو عا ر املعلم  غـريهمال 
وأن كـــل خـــابج جبهـــاد فهـــو كـــافر حـــىت إن جاهـــد الكفـــاب ا صـــلي ال وهـــنلك أهالـــوا 
جهــــاد اخللفــــاء الراشــــد ن  يعــــاال و يــــ  فتوحــــا  أهــــل اإلعــــممال وخمفاتــــ  أمو ــــةال 

 . وعباعيةال وعثماوية
كـل با ـة ورفـ  قبـل با ـة القـا م فصـاحبها : )ىل جعفر الصادا أوـ  قـالكما وعبوا إ

 . (2)(طاغو 
ولكــن اخلميــين جــاء أخــرياً وطــوب هــن  العقيــد ال وادعــه أن وــواب اإلمــام إذا كــان 
فيهم اجملتهـد اجلـام  لشـرا ج اعجتهـاد فلـ  كـنلك أن  قـوم هالقتـالت ومـن أجـل ذلـك 

ل موبتـ  علـه الشـا  وقيـام حكمـ  الـنّي اـا  قبـ( احلكومة اإلعـممية)فإو  ألف كتاه  
واليـوم يف عـد الريبـة ( )احلكومـة اإلعـممية: )إعممياً يف إ ـرانال حيـث  قـول يف كتاهـ 

ع  وجـــد وـــص علـــه شـــ ص معـــ   ـــد ر شـــئون الدولـــةال فمـــا هـــو الـــرأّيال هـــل تـــاك 
                                                           

كووــوا أخــمص هيــوتكم حــىت  لهــر اللــاهر  املاهــر مــن الاــاهر ذو : ال وأخــرج الشــي  يف كتاهــ  الريبــة(2/939) (9)
 (.   903)الريبةال ص 

 (.   2/319)الفاتو  (2)
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أحكـام اإلعـمم معالـة؟ أن ورغـب هأوفعـنا عـن اإلعـمم؟ أم وقـول إن اإلعـمم جــاء 
هعد ذلك؟ أو وقول إن اإلعمم قد  ليهملهماكم الناع قرو  من الزمان فاعب لي

أمهــل أمــوب تنلــيم الدولــة؟ وهــن أن عــدم وجــود احلكومــة  عــين عــياع مرــوب اإلعــمم 
واوتهاكهــاال و عــين واذهلــا عــن أبعــناال هــل  عــمو هــنلك يف د ننــاال أليعــل احلكومــة 

 . (9)تعين عروب  من عروبا  احليا 
قد مر عله الريبة الك ى إلمامنـا املهـدّي أكثـر مـن ألـف : )موع  آخرو قول يف 

عــامال وقــد تــر ألــوع العــن  قبــل أن تقتذــي املصــلاة قــدوم اإلمــام املنتلــر يف طــول  
هــن  املــد  املد ــد ال هــل تبقــه أحكــام اإلعــمم معالــةت  عمــل النــاع مــن خمهلــا مــا 

ال لـيت تصـدع هبـا وـيب اإلعـمم  شاءونت أع  لـزم مـن ذلـك اهلـرج واملـرجال القـواو  ا
 . وجهد يف وشرها وهياملا وتنفينها طيلة مممة وعشر ن عاماً؟

هــل كـــان كــل ذلـــك ملــد  حمـــدود ؟ هــل حـــدد اا عمــر الشـــر عة ،ــا يت عـــام مـــثًمال 
 .(2)النهاب إىل هنا الرأّي أعوأ يف ولرّي من اععتقاد هأن اإلعمم منعوخ

لرأّي القاتــل هعــدم عــروب  تشــكيل احلكومــة إذن فــإن كــل مــن  تلــاهر هــا: )مث  قــول
اإلعــممية هــو  نكــر عــروب  تنفيــن أحكــام اإلعــممال و ــدعو إىل تعايلهــاال وجتميــدهاال 

 . (3)(وهو  نكر هالتاأل نول وخلود الد ن اإلعممي احلنيف
إن معلم فقها نا يف هنا العصر تتوفر فيهم اخلصا ص اليت تءهلهم : )و قول أ ذاً 
ال هــل إوــ   ــنهب إىل أهعــد مــن ذلــك حــىت جيعــل هــءعء (2)(ام املعصــومللنياهــة عــن اإلمــ

وهــــم احلجــــة علــــه النــــاع كمــــا كــــان : )فيقــــول.  النــــواب هــــم يف منـــــزلة الرعــــول 

                                                           

 (.   22)احلكومة اإلعمميةال ص  (9)

 (.   29)احلكومة اإلعمميةال ص (2)

 (.   21-29)ال ص املصدب العاهق (3)

 (.   993)ال ص املصدب العاهق(2)
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الرعــول حجــة اا علــيهمال وكــل مــن  ت لــف مــن طــاعتهم فــإن اا  ءاخــن  وحياعــب  
 . (9)(عله ذلك

إليهم ا وبياء  يعاً ما فوو  إن هءعء النواب عن اإلمام قد فوو: )و قول أ ذاً 
 . (2)(اا إليهمال وا تمنهم عله ما اؤتنوا علي 

وهكـــنا جعـــل اخلميـــين للنا ـــب عـــن اإلمـــام واملهـــدّي أن  قـــوم هكـــل أعمـــاهلمال هـــل 
جبمي  ما أعند لألوبياء حيث قد فوو إليهم  ي   أعمال ا وبياءال والقيام ،ا أعند 

حكومة إ ران حيث  نص دعتوبها علـه  للمهدّي كنلكال وعله هنا ا عاع قامل
أن جيش اجلمهوب ة اإلعممية ع  تامل فقج معئولية وحفـ  احلـدودال وإ ـا  تكفـل 

 .(3)يف اجلهاد يف عبيل اا يف كافة أبجاء العاك
يف )فيقـول . و نص الدعـتوب كـنلك أن دولـة إ ـران قـد أصـبال هـي دولـة املهـدّي

  تعتــ  وع ــة ا مــر وإمامــة ا مــة يف  هوب ــة زمــن غيبــة اإلمــام املهــدّي عجــل اا فرجــ
 . (2)(إ ران اإلعممية هيد الفقي 

وع شك أن اخلميين هبن  البدعة اجلد د ال والنقلة اهلا لة للفكر الشيعي من جوب 
التقية واععتتابال واوتلاب املهدّي إىل إظهـاب املعتقـدال والبـدء هـاحلرب واععـتيمء علـه  

بال النصــوص القاعيــة عــنهم هــأن اخلــابج قبــل املهــدّي  كــل صــمحيا  املهــدّي الرا ــ
كــافرت ولكــن  ن اخلميــين فــو عياعــياال وأقــام دولــة هالفعــل  مــل العقيــد ال والفكــر 
الشــيعيال واوتصــر علــه خصــوم  فــإن معلــم مفكــرّي الشــيعة وقــادهتم  ولــوا ععتنــاا 

صــر  مــا  عــمه فأصــبو عنــد الشــيعة املعا( حلــج اإلمــام)آبا ــ ال والتــزام مــا تعــابفوا عليــ  
اليوم حلج اإلمام اخلميينال ومعنا  أن  قوم الفقي  هالنياهة عـن املهـدّي يف  يـ  أعمالـ  

                                                           

 (.   20)ال ص املصدب العاهق(9)

 (.   20)ال ص املصدب العاهق(2)

 (.   99)الدعتوب اإلعممي جلمهوب ة إ رانال ص  (3)

 (.  92)املصدب العاهقال ص   (2)
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مــن إقامــة الدولــةال وحــرب امل ــالف ال والــ اء  عمويــة ممــا  عــمه هاملشــرك ال وهــم غــري 
ـــة اعمـــين عشـــر ة والبـــدء هاعتئصـــال أهـــل العـــنةال واجلماعـــة وعـــدم ... الشـــيعة اإلمامي

 ... ّي للقيام هبن  املهمةاوتلاب املهد
وأكثــــر الــــن ن اوتقلــــوا إىل هــــنا اخلــــج اجلد ــــد هــــم الشــــباب املتامعــــون والعلمــــاء 

 ... احلركيون منهم املتأمر ن جبهاد أهل العنة
وأمــا مــن كــاووا يف طبقــة اخلميــين فــإملم عابعــو  تعــكاً ،ــا عنــدهم مــن النصــوصال 

كمـا فعلـوا هشـر عة مـدابّيال   ولكن عياعة دولة اخلميين كاول الـت لص الباـيء مـنهم
 . وغري  وكان من هن  العياعة التجميد واحلصاب حىت املو 

اتفالالاق مفحالالري الشالالاليعة المعاصالالرين بعالالالد قيالالام جمهوريالالة إيالالالران اإلسالالالمية علالالالى أن 
 : في إيران هي المحلفة بالنيابة عن المهدي( اإلسالمية)الخميني ودولتق 

صـر ن علـه أن دولـة إ ـران الـيت أقامهـا واليوم تكـاد تتفـق كلمـة مفكـرّي الشـيعة املعا
اخلميين هي دولـة املهـدّي املعاصـر ال وأملـا هـي الـيت جـاء  هبـا البشـاب ال وهـي الـيت هلـا 

 (: املمهدون املهدّي)احلر ة املالقة هالنياهة عن املهدّيال  قول علي الكوباين يف كتاه  

املعـلم ال  هل إن أهل با ا  املشرا هم اإل راويون؟  عأل هنا العـءال وـوع مـن)
واعــوا هوجــود أحاد ــث النــيب عــن املهــدّيال وعــن با ــا  املشــرا الــيت تلهــر قبلــ  فــإذا 
قرأ  عليهم قعماً مـن هـن  ا حاد ـث تـرى أعيـنهم تفـي  مـن الـدم  ممـا عرفـوا مـن 

صدا ااال وصدا بعول ال إملا با ا  قوم علمان الـيت بفعهـا اخلميـين : احلقال  قولون
اك أن  ـــاكهم وشـــأملم يف إ ـــران فلـــم  عاهـــمال وهـــا هـــم وأصـــااه  وقـــد طلبـــوا مـــن العـــ

 (.  قاتلون

و عأل هنا العءال فقهاء املعلم ال أمنـاء الرعـل الـن ن ك  ـدخلوا : )و قول أ ذاً 
يف الــــدوياال وك  تبعــــوا العــــلاانال ومــــثلهم املثقفــــون املعــــلمون الــــنّي ك  تلومــــوا هفكــــر 

حـــىت خيشـــوا اا  أحاد ـــث النـــيب الرـــرهي ال وك  قعـــوا يف حبـــا لهمال ومـــا أن  قـــروا 
ُعوعً : تعاىل و قولوا إن اا تعـاىل . [902:اإلعـراء] ُعب َااَن بَهـَِنا إ ن  َكاَن َوع ُد بَهـَِنا َلَمف 
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قد أعد هنا الرجل من قمال وأعد قوم علمان لدوب كبريال لقـد هـدأ اإل راويـون حبـركتهم 
 . (9)(يف صناعة معتقبل العاك

وتقبــل با ــا  : )خــر وهــو يف معــرو تفعــري بوا ــة شــيعية  قــولو قــول يف موعــ  آ
من شرقي ا بو غري معلمة ليعل هقان وع كتان وع حر رال  تومـة يف بأع القنـا  

 . (2)(حلامت العيد ا علم

إن هــن  الروا ــة تنابــق هشــكل دقيــق علــه مــوب  اإلمــام اخلميــين : )و قــول الكــوباين
 . (3)(وأصااه  دون غريهم

ن احتمال أن  نابق هنا احلد ث عله بجـل آخـر غـري اخلميـين  ـأيت يف إ: )و قول
 .  (2)( املعتقبل هعيد جداً 
إن اإل راويــون هــم قــوم عــلمان الــن ن ك تصــف ا حاد ــث الشــر فة : )و قــول أ ذــاً 

غريهم هأوصـافهمال هـم ميهـدون للمهـدّي و عـلموو  با ـتهمال و واصـلون جهـادهم هـ  
ىلال و ـــوب  ا بو ملـــن  شـــاء مـــن عبـــاد ال والعاقبـــة  د ـــ  حـــىت  تاقـــق وعـــد اا تعـــا

 .  (5)للمتق 
ـــ  هـــو املءهـــل ارن حلمـــل بعـــالة  ـــراين وأو و قـــول يف موعـــ  آخـــر عـــن العـــبء اإل 

إن بأع ا مــر يف هــنا القذـية أن  ايعــوا اإلمــام اخلميـينال لــيل فقــج فيمــا : )اإلعـمم
  للشرا جال وهو املرج  فهو اجملتهد اجلام...  أمر هل فيما  شري  وما و رغب وحيب 

 . (9)املقتدب واحلاكم الواجب اإلطاعةال وهو وا ب اإلمام املهدّي علي  العمم
                                                           

 (.  929)لمهدّي لعلي الكوباينال صاملمهدون ل  (9)

 (.    921)املصدب العاهقال ص  (2)

 (.   52/212)حباب ا وواب  (3)

 (.   291)املمهدون للمهدّيال ص (2)

 (.   291)املصدب العاهقال ص (5)

 (.   292)ال صاملصدب العاهق (9)
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وهكنا أصبال دولة إ ران هي دولة املهدّيال ال وأصبو  معلوماً عنـد أتباعهـا أملـا 
جيب أن تقوم ،ا عار يف العقا د املدووة من ا عمال اليت  قوم هبا املهدّي من إهاد  

... ال وهــدم معــاجدهمال وإزالــة قــرآملمال واععــتيمء عــل احلــرم  الشــر ف  أهــل العــنة
 . اخل

وهن  هي الصوب  ا وىل اليت هـدأ  هبـن  العقا ـد وـرج هبـا إىل حيـز التنفيـنال أعـين 
 . ادعاء النياهة عن املهدّي يف  ي  ما أعند إلي 

 . مل اجـ ادعاء املهد ة واخلروج املفاجا للمعلم   يعاً لتنفين هنا ا2
ـــاد   خـــروج كـــناب  ـــدعي أوـــ  مهـــدّي الشـــيعة و نفـــن هـــنا امل اـــج اإلجرامـــي إله

 . املعلم 
الصوب  الثاوية اليت ميكن أن خيرج هبا هنا امل اج اإلجرامي إىل التابيق يف عاك   

الواقـ  هـي خــروج دجـال كــنها  ـدعي أوــ  هـو حممـد هــن احلعـن الععــكرّي الـنّي ولــد 
اب عــن ا ولــاب كــل هــن  املــد ال وهــا هــو ذا  لهــر منــن ألــف وما ــة عــام وويــفال وغــ

ارن مـــن جد ـــد  ليتعـــلم أماوـــة احلكـــم ال و با عـــ  الشـــيعة املنتلـــرون علـــه أحـــر مــــن 
اجلمرال والن ن  دعون هاا  صبا  معاءال و عرعون إلي  كما جاء يف الروا ـا  أفـراداً 

ال كناب و اعا ال وهنا أمر يف اإلمكان هل هو غا ة العهولة واليعر عله أّي دج
فإن الشيعة ع حيملون صوب  هلنا الرا ب وع  عرفـون عنـ  إع أوـ  شـاب وعـيمال شـعر  

هــو شــاب مرهــوع  حعــن الوجــ ال حعــن : )علــه كتفــ ال وقــد وصــفو  علــه هــنا الناــو
 . (9)(الشعرال  عبل شعر  عله منكبي ال وووب وج   او عواد حليت  بأع 

ال فمــا الــنّي مينــ  أن  تقــدم وهــنا الوصــف  نابــق علــه مم ــ  الشــباب يف العــاك
اليوم إىل هن  اجلموع املنتلر للملك العاملي النّي أعـد لـ  التـاجال واجلـيش وا وصـابال 
وا مـــوال وا بوا  واملهـــم ولـــيل عليـــ  إع أن  ـــأمر و نهـــيال و ـــدعي أوـــ  هـــو النا ـــب 

 .. النّي طالل غيبت 

                                                           

 (. 229)الريبة للاوعيال ص (9)
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إعمن وع شـــك أن الـــنّي عـــيقدم علـــه هـــنا ا مـــر لـــن ميـــابع أول صـــمحيات  هـــ
وفع ال وجلوع  للبيعة ه  الركن واملقام يف مكة إع هعد أن  كون قد بتب هنا ا مر 
م  كباب الشيعة الن ن عيكووون أول من  أيت لبيعت  ه  الركن واملقـامال هـل عـيكووون 
حاعـر ن معـ  إىل هنـاك ليعلــوا هـنا  ـوم عــبل  وافـق العاشـر مــن احملـرمال وهـنا الكــمم 

يف اخليالال وع وميناً وطناً ولكن  الت ايج النّي أذاعـ  حممـد  النّي أقول  ليل عرهاً 
 بــــا   اإلمــــام : )الصـــدب فيلعــــوع املعاصـــرال حيــــث  قــــول يف موعـــوعت  عــــن املهـــدّي

أصــااه  اخلاصــون الــن ن   -أّي هــ  الــركن واملقــام يف مكــة –املهــدّي يف موقفــ  ا ول 
تــاب   الريبــة الكــ ى أن  فإونــا عــبق يف( كــاووا  عرفووــ  علــه حقيقتــ  يف غيبتــ  الكــ ى

أن هناك وفر قليل من البشر ة يف كل جبلال ميكن أن  كون مالعاً عله حقيقـة : قلنا
 . املهدّي ومكاو 

وهناك من الروا ا  ما  دل عله وجود مثل هءعء ا فرادال وهالاب  عيكون هءعء 
ّي مـ  عـا ر املماصـ  النــاجت  عـن الت اـيج اإلهلـي العــامال حاعـرون خاـاب املهــد

يف املعـــجد احلــــرام ال وقـــد  كووــــون علــــه موعـــد خــــاص عـــاهق هبــــنا اعجتمــــاع ال وع 
حيتــــاجون يف التعــــرع علــــه شــــ ص اإلمــــام املهــــدّي إىل أّي إمبــــا ال ومعــــ  فعــــوع 
 كووــون هــم ا وا ــل مــن املبــادب ن إىل البيعــةال واملــدافع  عنــ  عنــدما حيــاول املنارفــون 

ة ممــا وقلنـا  عــن اجمللعــي يف الباــابال قتلـ ال عنــد اــاعهم اخلابـةال كمــا دلــل عليـ  بوا ــ
خـمل أخبــاب اخلابــةال هـل عــيكووون اللعــان النــاطق يف إ ذـا  مــا  نبرــي إ ذــاح  يف 

 . (9)هن  العاعة ا وىل

وعــم لــن  كووــوا يف حاجــة إىل أن  ثبــل هلــم املهــدّي ش صــيت ت  ملــم قــد : وأقــول
 - لصـــ  املماصـــ إن عـــا ر امل: )بتبـــوا هلـــنا ا مـــرال ودهـــرو ال و قـــول الصـــدب أ ذـــاً 

الـن ن ،كـة عـيبادبون إىل هيعـة املهـدّي الـنّي  نتلرووـ  هفـابغ  -و عين الشـيعة اخللـص
 . (2)(الص 

                                                           

 (.  321)تاب   ما هعد اللهوبال ص   (9)

 (.   321)ال ص صدب العاهقامل (2)
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وهنا املهدّي النّي  بادب قـاد  الشـيعة إىل هيعتـ  هـ  الـركن واملقـامال هعـد أن  كووـوا 
قـد قد بتبوا هنا ا مر مع  قبل ذلكال ع  نكر للناع مـن أول وهلـة حقيقـة أمـر  وأوـ  

جــاء للنــاع هــد ن جد ــدال وأمــر جد ــدال وقــرآن جد ــدال وإ ــا خيفــي ذلــك حــىت  ــتم لــ  
 . العيار  عله ا موب

إن املهــدّي  بــا   أصــااه  علــه الكتــاب والعــلاان وا مــر : ) قــول حممــد الصــدب
وا مـر اجلد ـد ع  ـنكر  املهـدّي هصـراحة ليكـون  -هكـنا -اجلد دال فالكتاب اجلد ـد
 . (9)( هول املع  للجمهوب

وكلمـــة اجلمهـــوب يف إصـــم  الشـــيعة تعـــين أهـــل العـــنة واجلماعـــةال أّي أن املهـــدّي 
الرافذي عيقدم وفعـ  علـه أوـ  اهـن الرعـول ومـن آل هيـل النبـو ال وهـو خيفـي كـل مـا 
جاء من إجـرام وعـفك للـدماءال وتبـد ل لشـر عة بب العـامل ال وتبـد ل للقـرآن الكـرميال 

واجلماعــةال و قومــون جـاهل  هيعتــ  ظــاو   وذلـك حــىت خيــدع املرفلـون مــن أهــل العـنة
أوــ  مهــدّي حقــاً إلصــم  الــد ن واحلــال أوــ  ومــين بافذــي خبيــث جــاء هبــدم الكعبــة 

وقتــل املعــلم   يعــاً  ووقـل حجرهــا ا عــود إىل الكوفــةال وهــدم معــجد الرعــول 
إع الرافذــةال وهــدم معــاجد أهــل العــنة وقــتلهم فيهــا مــ  حــرا مصــاحفهم ومصــاحلة 

لنصــابى الــن ن  عــريون معهــم هاإلحعــان واملم نــة واعتئصــال العــرب  يعــاً اليهــود وا
هــدءاً هقــر ش قبيلــة الرعــولال واوتهــاء هــآخر عــر   عــيش جــاهًم عــادباً حمعــناً اللــن ،ــا 

 .  بيل ل  هءعء الزوادقة امللادون

   

  
 
 

                                                           

 (.   359)ال ص املصدب العاهق (9)
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 : أعمال مهدي الرافضة في محة المحرمة: خطوة األولى

 .  يال خايب أهل العنة  وم اجلمعة التاع  من حمرمـ اغت
 . ـ إعمن البيعة  وم العبل العاشر من 

 . ـ قتل  ي  قر ش ص اً مخعما ة ف معما ة
 . ـ تقاي  أ دّي هين شيبة عدوة البيل وتعليقها عله هاب الكعبة

 . ـ إهاد  أهل البلد احلرام عن هكر  أهيهم إع الرافذة منهم
 . كتاب جد د غري القرآن  ـ اإلعمن عن

 . ـ وعهد جد د  لري تشر عا  اإلعمم العاهقة

 الباب السادس
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ـــ والت اــيج أن  كــون يف مكــة مممثا ــة ومممــة عشــر بجــًم مــن الشــباب مــن أوعد 
ال وهءعء  لتفـون حـول املهـدّي (9)العجم خاصةال وهم الن ن  بادبون إىل هيعة املهدّي

النـــاع حـــىت  ـــأتوا ليقتلـــو  فيقـــوم أن املهـــدّي مـــا إن  تعـــام  هـــ  : الـــنّي  ـــنكر الصـــدب
ـــــة اجلد ـــــد  هـــــءعء ا عـــــاجم هالـــــدفاع عنـــــ ال وأن هـــــءعء الاليعـــــة ا وىل للثـــــوب  العاملي

ال وأوـــ  عـــيكون هنـــاك عشـــر  آعع مقاتـــل علـــه اععـــتعداد للتـــدخل فـــوباً (2)(هكـــنا)
حلمياتـ  وأملــم عـيأتون إىل مكــة يف وقــل عـر   جــداال وع غراهــة يف ذلـك فــنان اليــوم 

 . الاا را  يف عصر
وإ ــــا  ُفتقــــدون مــــن : )وصــــول عشــــر  آعع إىل مكــــة عــــراً :  قــــول الصــــدب مفعــــراً 

فباعتباب خروجهم خلعة عن أهلهم وذو هم املنارف  الكـابه  للعـفر إىل  -فرشهم
احلــقال وأمــا العــري يف العــااب ملــاباً فهــو العــفر هار ــق اجلــو إىل مكــة وهــو أعــلوب 

ال وهبـــن  الار قـــة  فعـــر الصـــدب مـــا بوا  عـــن (3)(معتـــاد وطبيعـــي يف الوصـــول إىل مكـــة
أصـــااب القــا م مممثا ـــة ومممـــة عشـــر بجـــًم أوعد : )حممــد النعمـــان يف كتـــاب الريبـــة

العجــمال وهعذــهم حيمــل يف العــااب ملــاباً  عــرع هااــ  واعــم أهيــ ال ووعــب  وحليتــ ال 
 .  (2)( وهعذهم وا م يف فراش  فيوافي  يف مكة عله غري ميعاد

إن ظهـوب اعـم املهـدّي عـيكون : )ب شابحاً جواوب امل اج فيقولو ذيف الصد
يف بمذــان مــن وفــل العــامال أّي قبــل أبهعــة أشــهر مــن بمذــان  عــافر مــن  ر ــد بؤ تــ  
وهيعت  إىل مكة يف حم هنا العامال وهعـد احلـم  ت لفـون يف مكـة حـىت  لهـر املهـدّي 

بمذـانال و كـون  أو   نادّي هاعم املهدّي يف شـهر: )يف شهر حمرمال وهنا وص عبابت 
موعــد ظهــوب  يف العاشــر مــن حمــرم احلــرامال وعــيمر خــمل هــن  الفــا  موعــم احلــم يف 
ذّي احلجــة احلــرامال وحيــث  علــم امل لصــون املماصــونال حصــول اللهــوب ،كــة كمــا 

                                                           

 (.   910)ال والريبةال ص (312)ال ص املصدب العاهق (9)

 (.   329)تاب   ما هعد اللهوبال ص  (2)

 (.   325)ال ص املصدب العاهق (3)

 (.   312)ال وعن  تاب   ما هعد اللهوبال ص (910)الريبة للنعماينال ص  (2)
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إذن فعــوع ...  علمــون هاوفصــال وقــل اللهــوب عــن وقــل النــداء زماوــاً لــيل هــالكثري
اغــب هلقــاء اإلمــام املهــدّي مــ  عــا ر احلجــاجال  عــافر إىل احلــم يف ذلــك العــام كــل ب 

وهعد اوتهاء موعم احلم عيت لف هءعء يف احلجازال أو يف مكـة علـه التعيـ  هـداف  
 . (9)(من بغبتهم امللاة يف حدوم ال وعيبقون هناك حىت حيصل اللهوب يف حمرم احلرام

ــــأن  ــــأتوا إىل مكــــة هــــاجلو أفذــــل حيــــث  قــــول ــــنص الصــــدب ه فابقــــاً : )وهــــءعء  
حتمال ظهوب املهدّي يف أ ة حللة  كون الوصـول إىل العـر   هعـد النـداء أدل علـه ع

اإلخمص واإلميانت  ن في  توفرياً للوقل الزا د عله العفر ال ّيال واعتعداداً لللهوب 
 . (2)(هشكل أعرع

ومـزود ن !! عيكووون معروف  تاماً جلماعة مـن النـاع: )و نكر الصدب هأن هءعء
 . (3)(النّي حيتوّي عله الصوب ال واععمال واعم ا ب وغري ذلك!! أ ذاً العفر 

أن هـــءعء الثممثا ـــة والثممـــة عشـــر شـــاهاً مـــن ا عـــاجم ميكـــن أن : )و ـــنكر الصـــدب
ــــد البيعــــة عــــيكون يف وقــــل واحــــدال   صــــلوا مكــــة علــــه دفعــــا ال لكــــن ظهــــوبهم عن

ك هــو اليــوم وعــتكون هــنا البيعــة  ــوم العــبل الــنّي  وافــق العاشــر مــن احملــرمت  ن ذلــ
 . (2)(النّي قتل في  احلع 

 : قتل خطي  الحرم يوم التاسع من المحرم  وإعالن البيعة يوم السبت
ويف و ـــوم اجلمعــــة التاعـــ  مــــن احملـــرم  قتــــل خايـــب احلــــرام اغتيـــاًعال و ــــنص كامــــل 

( عـمم اا عليـ ( )أّي املهـدّي)إوـ  : عليمان علـه ذلـك يف كتاهـ   ـوم اخلـمص قـا مً 
يف التاعــ  ( أّي خايــب املعــلم  مـن أهــل العـنة واجلماعــة)ل خايـبهم  قتــ( هكـنا)

مـــن احملـــرم وخيتفـــي يف احلـــرم حـــىت جيـــن الليـــل فيصـــعد عـــاو الكعبـــة و نـــادّي أوصـــاب  
                                                           

 (.   322)د ظهوبال ص تاب   ما هع (9)

 (.  329)ال ص املصدب العاهق  (2)

 (.   321)ال ص املصدب العاهق (3)

 (. 910)ال وإلزام الناصبال ص (229) وم اخلمصال ص  (2)
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فيلبــون مــن مشــرا ا بو ومررهبــا مث  صــيو ملــاب العــبل يف العاشــر مــن حمــرم فيــدعو 
عشـر وفـراً الـن ن عـافروا عـراً إىل  الناع إىل هيعت ال فإذا ماب الناع قـام الثممثا ـة ومممـة

 . ا هـ.  (9)(مكةال ووفوا هلنا اليوم هالتصدّي ملوجة الرذب
مث  علـــن هــــنا املهــــدّي العــــفا  هــــدء قتـــل املعــــلم  يف كــــل مكــــان فتتاــــول هــــمد 
ــــــاد ال و كــــــون هــــــنا اإلعــــــمن عــــــ  اإلذاعــــــا   املعــــــلم  إىل عــــــاحا  للقتــــــل واإله

د أو  طال  علينا يف  وم من ا  ام علـه شاشـة فمه)والتليفز ونال  قول كامل عليمان 
أك  تليفز ون يف العاك  شرع وتش  طلعت  كالشمل الاالعةال هنا إذا ك  كن لد ـ  

 . (2)(كما قلنا وكأن ارفاا كلها شاشة تليفز ون  حالقوعيلة غري عاد ة  شرا من 
إن : )و ـروون أن الصـادا قـال وهكنا خيرج هنا القـا م وقمـة علـه أمـة حممـد 

 . (3)(بْحةال و بعث القا م وقمة اا هعث حممداً 
 :  ساعة الصفر

تباشــري عــاعة الصــفر : )وهنــا تلهركمــا  قــول كامــل عــليمان يف كتاهــ   ــوم اخلــمص
وتبدأ هن  العاعة هدخول هنا املهدّيال معتااً إىل املعجد احلـرامال ،كـة . (2)(املبابكة

تآمر ن مع  عله إهاد  ا مة اإلعممية وإزالـة املكرمة النّي  كون قد تواعد عراً م  امل
الكوفـــةال وهـــدم املعـــجد احلـــرام وقتـــل أهـــل اإلعـــمم يف هلـــد اا  علـــهاحلجـــر ا عـــود 

احلرامال فيعتمد  وم اجلمعة النّي  وافق يف هنا العام التاع  من احملـرمال فيقتـل خايـب 
ام إىل الليــلال ويف املعـجد احلــرامال مث تكـون الفوعــهال وخيتفـي املهــدّي يف املعـجد احلــر 

 .  وم العب العاشر من احملرم تبدأ موبت  العاملية اليت  علنها ع  التلفز ون واإلذاعة

                                                           

ال (295-910)ال إلــــزام الناصــــبال ص (291)ال وهــــو منقــــول عــــن هشــــاب  اإلعــــممال ص (229) ــــوم اخلــــمصال  (9)
 (. 9/35)الباابال 

 (. 399) وم اخلمصال ص  (2)

 (. 295)ال ومنت ب ا مرال ص (920)ال وإلزام الناصبال ص (52/395)حباب ا ووابال ص  (3)

 (. 392) وم اخلمصال ص  (2)
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ووبد : )و ذيف كامل عـليمان مفعـراً هـنا امل اـج حعـب وقـا   العصـرال فيقـول
الصياة عليهم يف حمابهيهم وعله فرصهمال ع  ُتع ُب حُلة ذهنـاً مـن أذهـان املعاصـر ن 

لمــــي احلــــد ثال ملــــا  ابعــــ  مــــن وعــــا ل ع جتعلنــــا وعــــتهجن ا مــــرال ومثلــــ  لزمننــــا الع
حذوبهم ه   د   يف حملة هصرت  ملم موجـودون آوئـن يف احلـرم  تعبـدونال وهـم علـه 
ـــــر ممـــــا وعرفهـــــا هـــــن وعـــــا ر النـــــاعال  موعـــــد مـــــ  عـــــاعة الصـــــفر هـــــن ال  عرفوملـــــا أكث

 .  (9)(و اصدوملاال هل هم مرصودون هلا
 : العاشر من المحرمالبيعة يوم السبت 

ويف  ـــوم العـــبل العاشـــر مـــن احملـــرم هـــنا  عـــند املهـــدّي ظهـــر  إىل الكعبـــة و الـــب 
إصـــداب أمـــر  هإهـــاد   يـــ  ( موبتـــ  املبابكـــة)البيعـــة لنفعـــ ال و كـــون أول عمـــل  بـــدأ فيـــ  

 . املعلم  عله ا بو إع الن ن كاووا معروف  هإمياملم ه ال وْحاعتهم خلروج 
: مان مفعـراً بوا ـاهتم املدعوعـة علــه جعفـر هـن ممـد فيقــولوشـر  ذلـك كامـل عــلي

لــن  رتــا  خلــروجهم املهــدّي مــن خيــاع علــه وفعــ  مــن حــد عــيف احلــقال فقــد وعتــ  )
الصادا هأو  وأل الدمال والثأب رها   وأجـداد  املللـوم  وهـو الـنّي  تـوىل اعقتصـاص 

نــا وبعــي ،ــا فــم  بقــه أحــد ممــن قاتلنــا فللم) -أّي الصــادا –ممــن ظلمهــم مث قــال 
ـَعًة أَه َصـاُبُهم  تـَـر َهُقُهم  : ت ولـنا قـال يف تأو ـل( جرى علينا إع قتل يف ذلـك  ـوم َخاش 

 .[22:املعابج] ذ لٌَة َذل َك ال يَـو ُم اَلن ّي َكاوُوا  ُوَعُدونَ 
فهو املفر  للكرب عن شيعت  هعد عنك شد د وهمء طو ل ( خروج القا م:  عين)

_ ء عنــ  مــا  ــدل علــه اعــتاالة الريبــة وعلــه الفــر  هــالفرج مث جــا... وجــزع وخــوع
هعث عله فـا  مـن الرعـلال عنـد ذلـك   أيت عله فا  من ا  مة كما أن حممداً )
  ُنوَن رَُ  ال ُمء م   .[5-2:الروم]  ه َنص ر  الَل    * ـَف 

ال مــا  با تــ  با ــة بعــول اا : )وقــال  صــف مشــاهد اللهــوب. عنــد قيــام القــا م
هــي مــن وبا اجلنــةال وشــرها بعــول اا ... مــن قاــن وع كتــاب وع حــر وع حر ــرهــي 

 وم هدب مث لفها ودفعها إىل علي فلم تـزل عند  حـىت كـان  ـوم البصـر ال فنشـرها ففـتو 
                                                           

 (. 391)ال ص املصدب العاهق (9)
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 فلــماا عليــ ال مث لفهــاال وهــي عنــدوا ع  نشــرها أحــد حــىت  ــوم القــا م فــإذا قــام وشــرها 
وع تعجــم مــن لعنهــا فقــد عللــ  الصــادا ( )نهــا بــق يف املشــرا أو يف املرــرب أحــد لع

إذا ظهر  با ة احلـق لعنهـا أهـل املشـرا وأهـل املرـرب : )علي  العمم حبد ث قال في 
فلـن  علنهـا ( )للنّي  لقي الناع من أهل هيت  قبل خروج ال وملا  لقون مـن هـين هاشـم

لهــا الــوابع إع أهــل الباطــلال وهــم النــاع يف لعــان ا خبــابال أمــا املــءمن فيفــا إىل ظ
 .  اوتهه (9)(و هفو إليها ليل ملاب

 : قتل أهل البيت جميعا  
وإذا أعمل القتل يف أهل مكة فإو   فنيهمال و بدأ هيين شيبة من قر ش فيعتأصلهم 
هعد أن  أخن مفتا  الكعبة منهمال و قا  أ د همال و علقها عله هاب الكعبة مث  بيد 

تلهم صـ اً هالعـيف مث مخعـما ة أخـرىال قر ش إهاد  كاملةال حيث تعدم مخعما ة فيقـ
 . وأخرىال وهكنا إىل أن  فنيهم

 : تتبع الفقها  وأهل العلم وقتلهم
و كــون غلُــ  وحقــد  ا كــ  علــه الفقهــاء وأهــل العلــم خاصــةت  ملــم الــن ن  فتــون 

أعداؤ  مقلد  الفقهاء أهل اعجتهـاد ملـا  رووـ  : )هكفر ال ومروق  و قول كامل عليمان
ع مـــا ذهـــب إليـــ  أ مـــتهمال ولــوع أن العـــيف هيـــد   فـــين الفقهـــاء هقتلـــ ال حيكــم حلـــم

ولكن اا  لهر  هالعيف والكرم فيايعووـ  وخيـافون فيتقبلـون حكمـ  مـن  غـري إميـانال 
هـو والعـيف ! إذا خرج فليل ل  عدو مب  إع الفقهاء خاصـة! هل  ذمرون خمف  

مــن الــد ن ومــن أ  قتــلال ومــن مث جــاء عنــ  هــنفل املوعــوعال خيــرج علــه فــا  ! أخــوان
وازعــ  خــنلال  لهــر مــن الــد ن مــا هــو الــد ن عليــ  يف وفعــ ال مــا لــو كــان بعــول اا 

   هــــو والعــــيف أخــــوان مث جــــاء عنــــ  وفعــــ  ! أعــــداؤ  الفقهــــاء خاصــــة)حيكــــم هــــ
املوع ال خيرج عله فـا  مـن الـد ن ومـن أ  قتـلال ومـن وازعـ  خـنل  لهـر مـن الـد ن 

أعــداؤ  الفقهــاء )هــ  حيكــم   ال مــا لــو كــان بعــول اا مــا هــو الــد ن عليــ  يف وفعــ
املقلــدون  ــدخلون  ــل حكمــ  خوفــاً مــن عــيف  وعــاوت  وبغبــة فيمــا لد ــ  ال  با عــ  

                                                           

 (.   322-329) وم اخلمصال ص (9)
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أّي عـــن دليـــل (. العـــابفون هـــاا مـــن أهـــل احلقـــا ق عـــن شـــهود وكشـــف هتعر ـــف إهلـــي
  ا طهـاب والعـا  لد هم مثل هنا النّي ونقل  عن أعمفنا ا هـراب مرو ـاً عـن النـيب 

فأخــــن   – يـــ  النـــاعال وعـــامتهم  –صـــلوا  اا علـــيهمال وقـــد قـــال هــــءعء للنـــاع 
 ... خاصة من هدى اا قلوهبم لاميان

إوــــ  أول قــــا م  قــــوم منــــا أهــــل البيــــلال حيــــدمكم حبــــد ث ع  تملووــــ  : )مث قــــال 
و ذـيف ( فت رجون علي  هرميلة الدعكر  فتقاتلووـ  فيقـتلكمال وهـي آخـر خابجـة تـون

وإذا تعــابعل ا فكــاب إىل وعــ  عممــا  اععــتفهامال وإذا حامــل )مــل عــليمان كا
ا ذهـان حـول هـنا احلــد ث الـنّي ع هتملـ  فـم وعــدم اجلـواب القر ـبت  ن عــلوكنا 

هتريـري القـرآن وجعلـ  حعـب  -مـثمً  –العملي كل   الف للقرآن والعنةال فلو حـدمنا 
رام وبد  إىل أعاعــ  هــل لــو حــدمنا هــأّي وزولــ  أو هإقامــة احلــدودال أو هبــدم املعــجد احلــ

فرو من فروو الشرعال لقامل قيامة الناع وجلردوا  يـ  ا هـواا ووعـا ل اإلعـممال 
ولشــانوا العــيوع وأعلنــوا قتــال مــن  ــأمر هــاحلق وهــو هنــا إ ــا حيــد  عــن شــيء ك 

وعا ر الكفاب عـن وجـ  ا بوت .  (9)( اليهودّي) ألف  املعلمونال وعن إملاء الوجود 
مث ع  لبــث قلــيًم حــىت خيــرج عليــ  مابقــة مــن املــواأل هرميلــة :  وــ  وبد عنــ  أ ذــاً هلفــ 

قـال ( الدعكر ال فيدعو بجًم من املواأل فيقلد  عيف  خيـرج إلـيهم حـىت ع  بقـه أحـداً 
ي َوا َق َدام  : يف قول  تعاىل يَماُهم  فـَيُـء َخُن ه النَـَواص  ر ُموَن ه ع   .[29:ْحنالر ]  ـُع َرُع ال ُمج 

كيف حيتاج اجلباب تعاىل إىل معرفة خلق أوشاهم وهم خلق ؟ لو قام قا منا أعاـا  
ويف احلد ث تصر و واعو هإعااء ( العيمياءال فيأمر هالكافر مث خيبج هالعيف خبااً 

العــيمياء وجعلــ   عــرع وليــ  مــن عــدو  هالتوعــمت فــم حيتــاج إىل هينــةال وع إىل شــهود 
 . قال املع  العاهق ليأخن  اجملرم هعيف ال مث

مقــــام –إذا قــــام القــــا م هــــدم املعــــجد احلــــرام حــــىت  ــــرد  إىل أعاعــــ ال وبد املقــــام )
إىل املوع  النّي كان في  وقاـ  أ ـدّي هـين شـيبة وعلقهـا علـه هـاب الكعبـة  -إهراهيم

                                                           

ال وإوـ  قتــل للمعــلم  إوــ   عـاك اليهــود وع  قــاتلهم: والروا ــا  كلهـا  قــول( الوجـود اليهــودّي) قـول هــنا الكتــاب  (9)
 !!.   و تبعها هعا ر الكفابال و عين أهل اإلعمم( اليهود)فقجال وكامل عليمان  دع هنا فقج كلمة 
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وهـــنا مـــن ا شـــياء الـــيت ع حيتملهـــا املعـــلمون ( )وكتـــب عليهـــا هـــءعء عـــراا الكعبـــة
 .  اوتهه. (9)(حبعب وععهم احلاأل

يف البلـــد احلـــرامال وهـــي ا عمـــال الـــيت ( املبابكـــة)وأقـــول فهـــن  هـــي أعمـــال املهـــدّي 
 عـتقبل هبــا عهـد  امليمــون فهـل عــرع املعــلمون ارن مـن هــو مهـدّي الشــيعة؟ ومــاذا 

 : عيصن  هبم يف أول  وم من وع ت ت إو  
 . حلرامـ قتل خايب املعلم   وم اجلمعة املوافق التاع  من شهر حمرم ا9
 . ـ جعل العيف هرجاً ه  املعلم  ملد  مثاوية أشهر2
ـــ اإلعــمن عــن كتــاب جد ــدال وقــرآن جد ــد وتشــر    جد ــد  ــوم علــه قتــل أهــل 3

اإلعـــممال وإلصـــاا الـــتهم إلـــيهم دون هينـــة أو إمبـــا ال وقتـــل النب ـــة هـــنووب آهـــا همال 
 . ن هينةوب   الزاين دون هينةال وقتل املعلم هادعاء أو  من  الزكا  دو 

 . ـ إهاد  قر ش2
 . ـ قتل هين شيبة هعد قا  أ د هم وتعليقها عله الكعبة5
 . ـ ا مر هنقل احلجر ا عود إىل الكوفة اليت عتصبو عاصمة ملك 9
 . ـ هدم املعجد احلرام وبد  إىل معاحت  ا وىل1
فـر ـ تعقب الفقهاء والعلماء من أهل العنة واجلماعة وذحبهمت  ملـم عـيفتون هك2

 . هنا املهدّي الدجال ومروق 
مث  صـــدب أوامـــر  إىل  يـــ  أوصـــاب  يف كـــل مكـــان مـــن أبو اإلعـــممال ويف الشـــرا 
ـــاب  كامـــل عـــليمانال وحممـــد الصـــدب يف كتاهيهمـــا حيـــث  ا وعـــج خاصـــة حعـــب عب
شــرحا هالتفصــيل هــن  اخلاــة فيــأمر املهــدّي أتباعــ  وأوصــاب  يف كــل مكــان مــن أبو 

                                                           

 (.   329-325) وم اخلمصال ص  (9)
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وهلم مــن املعــلم  اغتيــاًع وهرجــًاًاال حيــث ع  عــأل اإلعــمم هقتــل هــل هــنهو مــن حــ
 . القاتل من قتل و عتمر هنا اهلرج يف ا بو اإلعممية مثاوية أشهر كاملة

 !!. هعد ظهوب  وخروج ( املهدّي الكناب)وهد  أول خاو  من خاوا  هنا 
 : أعمال مهدي الرافضة في المدينة المنورة: الخطوة الثانية

 . ّي وإهاال  ي  توعيعات ـ هدم املعجد النبو 9
 . ـ ووبش الق  الشر ف وإخراج الشي   وحرقهما2
 .ـ اعتئصال من  فر من قر ش وإهاد  أهل املد نة إع الرافذة منهم3

اجملــرم العــفا  هــي أن  توجــ  هعــد ور ــب املعــجد ( املهــدّي)واخلاــو  التاليــة هلــنا 
فريعـل مـن  تـبعهم و قـتلهم مث  عمـد احلرام وهدم  إىل املد نـة املنـوب  فيفـر النـاع منـ ال 

( وحيييهمـا)إىل الق  الشر ف في رج أها هكر وعمر بعي اا عنهما من  جـواب النـيب 
مث  ــــأمر هقتلهمــــا وصــــلبهما  فعــــل ذلــــك ألــــف مــــر  ليشــــفي غــــي  قلبــــ ال مث حيرقهمــــا 

 (!!. حكومة العدل اإلهلية)و نعفهما يف اليَم وعفاال وكل ذلك حىت تتم 
 : سليمان ألعمال المهدي في المدينة المنورةتفسير مامل 

 قول كامـل عـليمان شـابحاً ومفعـراً ا خبـاب الـوابد  يف ذلـك فقـد وبد ممـا ألصـقو  
مث  عـري املهـدّي إىل مد نـة جـدّي بعـول اا ت فـإذا وبدهـاال كـان لـ  : )جبعفر الصادا

 . (9)( فيها مقام عجيب  لهر فيها عروب املءمن  وخزّي الكافر ن
 ـدخل : قه عوءاً خافتاً عله املقام العجيب النّي  كون لـ  يف املد نـةال فقـالمث أل

أّي إو   توابى عن جيشـ  كـل مـن واصـر جـيش  -املد نة فيريب عن  عند ذلك قر ش
واا لـود  قـر ش أن أل عنـدها موقفـاً جـزب : وهو قـول علـه عليـ  العـمم -العفياين
 !!. شمل أو غرهلهكل ما طلعل علي  ال -أّي مد  هر اجلمل -جزوب

                                                           

 (.   53/92)ال البااب (291)إلزام الناصبال ص  (9)
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مث حُي د ُ  حـدماال فـإذا : وجاء عن  ما  ز د إ ذاحاً ملوقف  من أعدا   يف  ثرب فقال
ولـو  ! أخرجوا هنا إىل هنا الااغية فو اا لو كان حممد اً مـا فعـل: قر ش: فعلال قالل

أّي أملم  ولون  –فيمنا  اا أكتافهم ! ولو كان فاطمياً ما فعل! كان علو اً ما فعل
فـاا أعلـم هالـنّي عـينكر  علـيهم حـىت . ر ن ه   د  ال فيقتل املقاتلـة و عـيب النب ـةده

علـوّي فـاطميال ولـيل يف ا بو أصـو عنـ  حممـدّي  عيب ذب تهم ح  إوكـابهم أوـ  
أمـا احلـد ال فهـو فـم شـك تقتيـل !! من  وعبة إىل حممد وعله فاطمـة علـيهم العـمم

 . اوتهه(9)( وتدمريال هل حرا وحمو لللامل  وآمابهم
 : ميف سيحرق المهدي الشيخين

النّي أ ل  كامـل عـليمان هنـا وك  فصـل  هـو مـا جـاء يف ( التقتيل والتدمري)وهنا 
أخـــرج صـــاحب حبـــاب ا وـــواب حـــد ثهم الاو ـــل املعـــمه . بوا ـــتهم علـــه هـــنا الناـــو

قــال : )حبـد ث املفذـل هــن عمـرو مـا  صــنع  املهـدّي عنــدما  صـل املد نـة املنــوب  فقـال
إىل مد نــة جــدّي بعــول ااال :  ــا عــيدّيال مث  عــري املهــدّي إىل أ ــن؟ قــال: ذــل املف

قـال . فإذا وبدها كان ل  فيها مقام عجيبال  لهر في  عروب املـءمن  وخـزّي الكـافر ن
 ــا معشــر اخلم ــقال :  ــا عــيدّيال مــا هــو ذاك؟ قــال  ــرد إىل قــ  جــد  فيقــول: املفذــل

 . هدّي آل حممدوعم  ا م: فيقولون. هنا ق  جدّي بعول اا
فيقــول . صــاحبا  وعــجيعا  أهــو هكــر وعمــر: فيقولــون. ومــن معــ  يف القــ : فيقــول

مـن أهـو هكـر وعمـر؟ وكيـف دفنـا مـن : وهو أعلم هبما واخلم ق كلهم  يعاً  عـمعون
 ا مهدّي آل : فيقول الناع. ه  اخللق م  جدّي بعول ااال وععه املدفون غريمها؟

فيقــول . دفنــا معــ ت  ملمــا خليفتــا بعــول اا وأهــوا زوجتيــ حممــد مــا هنــا غريمهــاال إملمــا 
أخرجومهـا مـن ق مهـاال في رجـان غذـ  طـر   ك  ترـري خلقهمـاال : لل لق هعـد مـم 
وعرفهمــا هالصــفة ولــيل : هــل فــيكم مــن  عرفهمــا؟ فيقولــون: فيقــول. وك  شــب لوملمــا

يهمـــا؟ هـــل فـــيكم أحـــد  قـــول غـــري هـــنا أو  شـــك ف: عـــجيعا جـــدك غريمهـــاال فيقـــول
فيــــءخر إخراجهمــــا مممــــة أ ــــامال مث  نتشــــر يف النــــاعال وحيذــــر املهــــدّي . ع : فيقولــــون

                                                           

 (.   322) وم اخلمصال ص  (9)
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فيباثــــون . أحبثــــوا عنهمــــا واوبشــــومها: و كشــــف الــــدبان عــــن القــــ  نال و قــــول للنقبــــاء
هأ ــد هم حــىت  صــلوا إليهمــاال في رجــان غذــ  طــر   كصــوبهتماال فيكشــف عنهمــا 

خنر  فيصلبهما عليها فتايا الشجر  وتوبا أكفاملما و أمر هرفعهما عله دوحة  اهعة 
هـنا واا الشـرع حقـاال ولقـد فزوـا . و اول فزعهاال فيقول املرتاهون من أهل وع  تهما

،ابتهمــا ووع تهمــا و لهــر مــن أخفــه وفعــ  ممــن يف وفعــ  مقيــاع حبــ  مــن حمبتهمــا 
مـن أحـب كـل : ووع تهما فياذروملا و روملما و فتنون هبماال و نادّي منادّي املهدّي

صــاحيب بعــول اا وعــجيعي  فليتاــول جاوبــاال فتتجــزأ اخللــق جــزأ نال أحــدمها ُمــواَلال 
ـــون ـــا : وارخـــر متـــ   منهمـــاال فيعـــرو املهـــدّي علـــه أوليا همـــا الـــ اء  منهمـــا فيقول  

مهدّي آل بعول ااال هن ك وت أ منهماال ولعنا وعلم أن هلمـا عنـد اا وعنـدك هـن  
لنا من فذلهماال أوت أ العاعة منهما وقـد بأ نـا منهمـا مـا بأ نـا املنـزلةال وهنا النّي هدا 

يف هنا الوقلال من وذابهتما وغذاعتهماال وحيا  الشجر  هبمـاال هـل واا وتـ أ منـك 
. وممــن آمــن هــك وممــن ع  ــءمن هبمــاال ومــن صــلبهما وأخرجهمــا وفعــل هبمــا مــا فعــل

ـــأمر فيـــأمر املهـــدّي بحيـــاً عـــوداء فتهـــب علـــيهم فـــتجعلهم كأعجـــاز خنـــ ل خاو ـــةال مث  
هإوزاهلمـــا فينــــزعن إليـــ  فياييهمـــا هـــإذن اا تعـــاىل و ـــأمر اخلم ـــق هاعجتمـــاع مث  قـــص 

ال حـىت  قـص علـيهم قتـل هاهيـل هـن آدمال  (9)عليهم قصص فعاهلما يف كـل كـوب ودوب
قتــل حيــا ال و ــ  النــاب إلهــراهيم وطــر   وعــف يف اجلنــبال وحــبل  ــوول يف احلــو 

يل وداويــالال وعــرب عــلمان الفابعــيال وإشــعال النــاب وصــلب عيعــه وعــناب جــرج
عله هاب أمري املءمن  وفاطمة واحلعن واحلع  إلحراقهم هباال وعـرب  ـد الصـد قة 
الك ى فاطمة هالعوةال وبفل هانها وإعقاطها حمعناال وعـم احلعـنال وقتـل احلعـ  

ل حممدال وكل وذهو أطفال  وهين عم  وأوصاب  وعيب ذبابّي بعول اا ال وإباقة دماء آ
دم عفكال وكـل فـرج وكـو حرامـاال وكـل خبـث وفاحشـة وإمث وجـوب وغشـم منـن عهـد 
آدم إىل وقل قيام قا منا كل ذلك  عدد  عليهماال و لزمهمـا إ ـا  فيعافـان هـ  مث  ـأمر 

                                                           

 خباب أن أها هكر وعمرمها صاوعا اإلجرام يف كل عصر من العصوب منن أّي  دعي هنا الزود ق النّي افاى هن  ا (9)
 .   خلق آدم وإىل  وم القيامة
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هبمـــا فيقـــتص منهمـــا يف ذلـــك الوقـــل ،لـــاك مـــن حذـــرال مث  صـــلبهما علـــه الشـــجر  
 .ا والشجر  مث  أمر بحياً فتنعفهما يف اليّم وعفاً و أمر واباً ورج من ا بو فتارقه

هيهـا   ـا مفذـلال واا لـريدن :  ا عيدّي ذلـك آخـر عـناهبما؟ قـال: قال املفذل
ولياذـــرن العـــيد ا كـــ  حممـــد بعـــول ااال والصـــد ق ا كـــ  أمـــري املـــءمن  وفاطمـــة 

تصــّن واحلعــن واحلعــ ال وا  مــة وكــل مــن حمــ  حمذــاً أو حمــ  الكفــر حمذــاال وليق
منهمــا جلمــيعهمال حــىت إملمــا ليقــتمن يف كــل  ــوم ليلــة ألــف قتلــة و ــردان إىل مــا شــاء 

 . اوتهه (9)بهبما
ويف هـنا الكـناب الوعـي  مـن الكفـر واإلحلـاد والزودقـة مـا ع خيفـي مـن لـ  : وأقول

أدىن د ــن أو حيــاءال وفيــ  ممــا  نــاق  عقيــد  اإلعــمم ممــا ع جيهلــ  مــن فهــم شــيئاً مــن 
 . احلق واخلري

وهكـــــنا  صـــــدا هـــــءعء اجملرمـــــون مثـــــل هـــــن  الاهـــــا ال هـــــل ا حقـــــاد املعـــــمومةال 
والذرا ن احلاقد  اليت ع تصدب الاها  إع من كافر  رم  ـبر  اا وبعـول  ود نـ ال 
ـــــن ن جاهـــــدوا يف عـــــبيل ال ووصـــــرهم ااال وأعـــــزهم  ـــــاد  ال واخلمصـــــة الاـــــاهر  مـــــن عب

اهتم جبـواب بعـول اا فمـنهم مـن مــا  وأكـرمهم يف حيـاهتم هالنصـر والتمكـ ال ويف ممـ
ـَن ال ُمـء م ن َ  ب َجـاٌل َصـَدُقوا َمـا َعاَهـُدوا : ومنهم من وال الشـهاد ال ومـا هـدلوا تبـد مً  م 

ُهم  َمن   ـَن َتل ُر َوَما َهَدُلوا تـَب د  مً  نـ  ُهم  َمن  َقَذه َه َبُ  َوم  نـ   .  [23:ا حزاب] الَلَ  َعَلي    َفم 
ب أن تـــدخل مثـــل هـــن  العقا ــد النجعـــة الـــيت ع تناـــوّي إع علـــه اإلمث أقــول العيـــ

والفجوب واحلقد والللمال واهتام اا هأو  وعـ  الرعـالة يف غـري موعـعهاال واهتـام بعـول 
أوـــ  كـــان مباطنـــاال ومصـــاوعاال ومـــداخًم للمجـــرم  واللـــامل ال جـــاعًم إ ـــاهم أصـــااه  

هم وميـــدحهم و ثـــين علـــيهم و شـــيد وأصـــهاب  وأبحامـــ ال وخاصـــت   تـــزوج مـــنهم و ـــزوج
                                                           

ال وهــءعء الزوادقــة الــن ن  تعــمون ارن هالشــيعة  موعــون علــه اإلميــان هبــن  الرجعــةال (92-35/92)حبــاب ا وــواب  (9)
أّي كــان مءمنــاً ( مــن حمــ  اإلميــان) )موملموهــي أن الرعــول وا  مــة و يــ  مــن  ءمنــون هعقيــد  التشــي  هــن  و عــ

أّي كــان خالصــاً يف العـنة وذلــك ليــنقم الشــيعة مــن ( حمـ  الكفــر)خالصـاً علــه د ــنهم هــنا وكـنا  رجــ   يــ  مــن 
 .   أعدا هم يف الدويا عله هنا الناو
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هــنكرهم يف كــل مناعــبة وع  ــاك أمــر  وأمــر أمتــ  ود نــ  إع يف  ــدهم فهــو القاتــل قبــل 
 (. مروا أها هكر فليصل هالناع)موت  

كــم قــد كــان مــن شــأو  اا تبــابك وتعــاىل أن أعلــه منــازلتهم وفــتو هلــم الــدويا شــرقاً 
مـن كـل ا جنـاع يف د ـن اا أفواجـاً  وغرهاال وأذل هلم كعرى وقيصـرال وأدخـل النـاع

مث  أيت هءعء اجملرمون الزوادقة فيقولـون قـد كـان أهـو هكـر وعمـر كـافر ن . عله أ د هم
 ــرم  ك  ءمنــا قــجال وك  عــلما عــاعة هــل عليهمــا إمث كــل  ــرم يف ا بو منــن خلــق 

ع كــان اا ا بو وإىل  ومنــا هــناال فلــم  ُرصــب فــرجال وك  ــرا دمال وك  للــم أحــد إ
عليهما من اإلمث مثل ما عله فاعل ال و كون هنا د ن الصرري والكبري مـنهم  نذـوون 
عله ذلك و رععوو  م  لباملمال و عتقد هأعاطريهم هن  كـ اؤهم وعلمـاؤهمال هـل ع 

 .  علم إع كلما كان أكثر حقداً وغًم عله اإلعمم وأهل 

هـن  الش صـية اخلرافيـة ومن أجل ذلك اوعقد  كـل آمـاهلم يف كـل العصـوب علـه 
 الومهيــة الــيت تبيــد املعــلم ال و ــرا هلــم مكــة واملد نــةال ووــرج صــاحيب بعــول اا 

من ق  هما من أجل أن  را أعلم بجلـ  عرفهمـا اإلعـممال هشـهاد  النـيب وشـهاد  
وبوّي (.  خري هن  ا مة هعـد وبيهمـا أهـو هكـر: )علي هن أ  طالب وفع  النّي قال

ثر من مثاو  وجهاال و أيت هـءعء الزوادقـة املـدعون حمبـة آل هـ  النـيب ذلك عن  من أك
  فيزعمون أن هن  العقيد  الكفر ة الذالة اليت هي عقيد  آل البيلال وأن مفاّي

هنا الكفر واإلمث هو جعفر الصاداال واحلال أن هنا اإلفك  يعـ  ك  ءلـف و كتـب 
ك  -بْحـــ  اا–ع فـــإن جعفـــراً هـــنا وإ... إع هعـــد وفـــا  جعفـــر هـــأكثر مـــن مـــا يت عـــنة

 كــن  عــرع مــن الــنّي  عــتوىل ا مــر هعــد  حعــب أقــواهلم يف اإلمامــةال هــل مــا ادعــه 
-كمـا  ـدعون  -اإلمامة لنفعـ  قـج فذـًم أن  ـدعيها  وعد  ولـنلك عـ   صـااه 

اهنــ  عبــد  –حعــب زعمهــم  –مــر  اهنــ  إااعيــل مث مــا  يف حيــا  أهيــ  مث عــ  هلــم 
الشـــيعةال مث  اختـــاب الشـــيعة اهنـــ  موعـــه هـــن جعفـــر هعـــد ال وقـــد اوقعـــمل ااال فاكـــ  

الشــيعة وفعــها هعــد وفــا  جعفــر الصــادا إىل أكثــر مــن مخــل عشــر  فرقــةال كــل منهــا 
تعتقـد يف اإلمامــة عقيــد  غــري ا خــرى ال فكيــف واحلــال هــنا كــان جعفــر  علــم ا  مــة  
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مث خيتفــي مث  لهــر مث  فعــل   ..هعـد  إمامــاً إمامــاً حــىت الثـاين عشــر الــنّي أخــ  أوـ  ولــ 
 . كل هنا اإلجرام والكفر

مث  عــري املهــدّي إىل مد نــة جــدّي بعــول : )ووعــود إىل كامــل عــليمان الــنّي  قــول
( اا فإذا وبدها كل ل  فيها مقام عجيبال  لهر فيهـا عـروب املـءمن  وخـزّي الكـافر ن

 ــدخل : )ة فقــالمث ألقــه عــوءاً خافتــاً علــه املقــام العجيــب الــنّي  كــون لــ  يف املد نــ
أّي أو   توابى عن جيش  كل من واصر جـيش -املد نة فيريب عنهم عند ذلك قر ش

واا لـود  قـر ش أن أل عنـدها موقفـاً جـزب : وهو قـول علـي عليـ  العـمم -العفياين
وجاءوـا مـا !!( هكل مـا طلعـل عليـ  الشـمل أو غرهـل -أّي مد  هر اجلمل -جزوب

مث حيـــد  حـــدماً فـــإذا فعـــل قالـــل : )  ثـــرب فقـــال ز ـــد إ ذـــاحاً ملوقفـــ  مـــن أعدا ـــ  يف
ولـو كـان علو ـاً مـا ! أخرجوا هنا إىل هنا الااغية فواا لو كان حممـد اً مـا فعـل: قر ش
أّي أملـم  ولـون مـدهر ن هـ  –ال فيمناـ  اا أكتـافهم !ولو كـان فاطميـاً مـا فعـل! فعل
 ( . فيقتل املقاتلة و عيب النب ة – د   

فـاا أعلـم هالـنّي عـينكر  علـيهم حـىت : )ن عله ذلك قا مً مث  عقب كامل عليما
 عيب ذب ـتهم حـ  إوكـابهم أوـ  حممـدّي علـوّي فـاطميال ولـيل يف ا بو أصـو منـ  
وعـــبة إىل حممـــد وعلـــي وفاطمـــة علـــيهم العـــمم؟ أمـــا احلـــد ث فهـــو هـــم شـــك تقتيـــل 

 . اوتهه.  (9)( وتدمري ال هل حرا وحمو اللامل  وآمابهم
ث إخــراج الشــي   مــن قبوبمهــاال وحرقهمــا وقتــل أهــل املد نــة عــن فجعـل هــنا اخلبيــ

هكـــر  أهـــيهم وعـــو وعـــا هم وذباب هـــم جعـــل اخلبيـــث كامـــل عـــليمان هـــنا كلـــ  حمـــواً 
 .. لللامل  وآمابهم

وهكــنا  نشــأ المحــق مــن هــءعء الزوادقــة امللاــد ن علــه مــا كــان عليــ  امللاــدون 
هــــن احلكــــم ال وهشــــام هــــن عــــاك  والزوادقــــة الــــن ن أععــــوا هــــنا املــــنهب وهــــم هشــــام

                                                           

 (.   322) وم اخلمصال ص  (9)
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اجلـــواليقيال وحممـــد هـــن النعمـــان شـــياان الاـــااال واملفذـــل هـــن عمـــرو واهـــن أ  ز نـــب 
 ...وأشياعهم وأعراهبم من الن ن لعنهم آل البيلال وكفروهم وهشروهم هالناب

 .ولكنهم اعتااعوا أن  فاوا الكنب و لصقو  هآل البيل ا طهاب
 : الشيخين تعليق محمد باقر المجلسي على حرق

وأمــا حممــد هــاقر اجمللعــي الزوــد ق ا كــ  صــاحب كتــاب حبــاب ا وــواب فإوــ   فعــر 
ولعــل املــراد هاحلــد  إحــراا الشــي   : )إحــدا  هــنا املهــدّي اجملــرم يف املد نــة فيقــول

 .  (9)(امللعوو  فلنا  عموو  هالااغية
حكومــة ) هـنا خمصــة مــا عــيفعل  الرافذــة إذا دخـل مد نــة بعــول ااال وهــن  هــي

 !!(. اليت عتمأل ا بو عدًع كما ملئل جوباً ( العدل اإلهلية
وهـــءعء هـــم الزوادقـــة  عـــري مـــنهم المحـــق خلـــف العـــاهقال وهـــم  عتقـــدون هكفـــر 
الشـــي   و يـــ  أصـــااب الرعـــولال و نعـــبون كـــل هـــنا اإلجـــرام واإلفعـــاد إىل أهـــل 

 . البيل ا طهاب

   

 
 
 
 
 

                                                           

 (.   52/329)حباب ا وواب للمجلعي  (9)
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لحوفالالالة واتخاذهالالالا عاصالالالمة ملحالالالق  ونقالالالل الحجالالالر االنتقالالالال إلالالالى ا: الخطالالالوة الثالثالالالة
 !!. األسود إليها وتعمير المشاهد والمزارات فيها

إىل ( املهـــدّي)وهعـــد أن تكـــون مكـــة قـــد خرجـــل واملد نـــة قـــد أحرقـــل  نتقـــل هـــنا 
ليجعلهــا ملكــ ال وخُيــرج فيهــا القــرآن اجلد ــدال والــد ن اجلد ــدال ( كوفــة العــراا)الكوفــة 

نهــا حيكــم العـاكال و بيــد مــدن اإلعــمم مد نــة مد نــةال وجيعـل احلجــر ا عــود فيهــا ال وم
وذلك هعد أن  بيد هقا ا أهل اإلعمم فيهاال و صن  هبـم مـا صـن  هأهـل مكـة واملد نـة 

 . املنوب 
إن ا خبـاب العد ـد  تصـف اتعـاع الكوفـة وعمراملـا هشـكل : )و قول حممد الصدب

ال وع غـرو هعـد أن تصـبو منقا  النلريال وعيصبو املا من أباعـيها غـاأل الـثمن جـداً 
مـن  -كما  لهر من ا خبـاب  -هي العاصمة العاملية للدولة املهد ةال و عت ن املهدّي

معاجدها منالقا  للاكـم واإلداب ال فجـام  الكوفـة  لـل حكمـ ال وهـو مـا  قاهـل 
قصر الر اعـة أو الـبمةال هلرـة العصـر احلاعـر ال ومعـجد العـهلة هيـل املـالال وهـو مـا 

 . لية يف الدولة املعاصر  قاهل وزاب  املا
( هــ  العــر  )وأمـا موعــ  عبادتـ  وخلواتــ  مـ  اا عــز وجــل فهـو الــنكوا  البـي  

وهو النجف ا شرع موع  ق  جد  أمري املءمن  علي هن أ  طالب علي  العممال 
صــدوب هــن  ا خبــاب مناعــباً للــدول يف التفاصــيل اإلداب ــة أكثــر مــن عصــر وك  كــن 

 . (9)(ذلك
 : هع  الروا ا  اليت بووها يف ذلك وهن 

 ــــا أهــــل الكوفــــةال لقــــد حبــــاكم اا عــــز وجــــل ،ــــا ك حيــــب هــــ  أحــــد مــــن فذــــلال )
مصـــمكم هيـــل آدم وهيـــل وـــو  وهيـــل إدب ـــل ومصـــله إهـــراهيمال وع تـــنهب ا  ـــام 

 . (2)(واللياأل حىت  نصب احلجر ا عود في 
                                                           

 (.   230)وبال ص تاب   ما هعد الله (9)

 (.   9/295)الوايف للرصن الكاشاين  (2)
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آعع وفـــل  ـــدعون  وإذا قـــام القـــا م عـــاب إىل الكوفـــة في ـــرج منهـــا هذـــعة عشـــر)
اخــرج مــن حيــث جئــلال فــم حاجــة لنــا يف هــين : البا ــة علــيهم العــممال فيقولــون لــ 

فاطمة فيذ  فيهم العيف حىت  ـأيت علـه آخـرهم ك  ـدخل الكوفـةال فيقتـل هبـم كـل 
 . (9)(منافق مرتابال و هدم قصوبهاال و قتل مقاتليها حىت  رعه اا عز وجل

ملــن  علــم النــاع القــرآن علــه ( يف الكوفــة)طيج إذا قـام قــا م آل حممــد تريــب فعــا)
ما أوزل اا عز وجل جمل  فأصعب ما  كـون علـه مـن حفلـ  اات  وـ  خيـالف فيـ  

 .  (2)( التأليف
أو  دخل معـجد : )أو  قال يف حد ث ل  و فاون عله علي هن أ  طالب )

ابوخ القـ  و ل ملـن هـدمك وو ـل ملـن عـهل هـدمكال وو ـل لباويـك هـامل: الكوفة فقال
طو  ملـن شـهد هـدمك مـ  قـا م أهـل هيـيت أولئـك خيـاب ا مـة مـ  أهـراب  (3)قبل  وو  

 .  (2)( العا 
 . (5)( إذا دخل القا م الكوفة ملن  بق مءمن إع وهو ،ا أو جييء عليها)

 ـا هـن بعـول اا : فإذا كاوـل اجلمعـة الثاويـة قـال النـاع...  دخل املهدّي الكوفة)
أوــا : واملعــجد ع  عــعنا فيقــول!! تذــاهي الصــم  خلــف بعــول اا الصــم  خلفــك

مرتاد لكمال في رج الررى في ج هلم معجداً ل  ألف هاب  ع  الناع علي  أصيصال 
و بعث فيافر من خلف ق  احلع  هلم ملراً جيرّي إىل الرـر ن حـىت  نبـن يف النجـفال 

                                                           

 (.   322)ال واإلبشاد للمفيدال ص (52/332)البااب للمجلعي  (9)

 (.   325)ال واإلبشاد ال ص(52/331)البااب للمجلعي  (2)

ه إىل اا كــنب الزوــد ق املفــاّي فــإن ووحــاً عليــ  العــمم هــو الــنّي جــاء هبــدم القبــوبال وملــه عــن عبادهتــاال واشــتك  (3)
رًا: إصراب قوم  عله عبادهتا قال تعاىل  ََتُكم  َوع َتَنُبَن َوًدا َوع ُعَواًعا َوع  ـَُروَ  َو ـَُعوَا َوَوع    َوقَاُلوا ع َتَنُبَن َآهل 

 [.    23:وو ]

 (.   333-52/332)البااب  (2)

 (.   210)ال وغيبة الشي ال ص (52/330)البااب  (5)
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ـــيَ )و عمــل علـــه فوهتــ  قنـــاطرال وأبجـــاء  ال وكــأين هـــالعجوز وعلـــه يف العـــبيل(  ــ  َبج 
 . (9)(بأعها مكتل في  هر حىت تاان  هكرهمء

كــأين هالقــا م علــه فــف الكوفــة : )و كــنهون علــه جعفــر أوــ  الثمــاأل اعــ   قــول
فـــإذا ظهـــر علـــه النجـــف وشـــر با ـــة بعـــول اا عمودهـــا مـــن عمـــد عـــرا اا تبـــابك 

إع هلكــ  اا عــز  وتعــاىلال وعــا رها مــن وصــر اا جــل جملــ ال ع  هــوّي هبــا إىل أحــد
 . (2)(هل  أتي  هبا ج  ل: تكون مع  أو  ءيت هبا؟ فقال: وجلال فقال ل 

كأين أبى وزول القا م يف معجد العهلة هآلة وعيال ال كان في   نـزل إدب ل وكان )
منــــزل إهـــراهيم خليـــل الـــرْحنال ومـــا هعـــث وـــيب إع وصـــلي فيـــ ال وفيـــ  معـــكن اخلذـــرال 

 .  (3)...( واملقيم يف قعااة بعول اا

وتمحــ  أن أ متنــا علــيهم : )املفــاّي قــا مً  اخلــ و عقــب كامــل عــليمان علــه هــنا 
 ر ـدون هـنلك ( كـأين أولـر)ال أو (كـأين أبى)العمم كثرياً ما  بدءون كممهم هعبـاب  

التدليل عله مقتهم ،ا  قولونت  و  مكتوب عندهم معهود إليهم في ال فهم عله هينة 
ملـا كـان ومـا عـيكون مهيـأ لـد همال ( هكـنا) أن الشـر ج املصـوب من أمرهم مذـافاً إىل

 . ا هـ (2)( مبعوة لرؤ تهم

وك  دب هنا اجلاهـل املفـاّي أن هـن  ا خبـاب مـن املفـاّي الـنّي ع تقـوم عليـ  هينـة 
مــن كتــاب وع عــنةال وع عقــل صــايو وأن ادعــاء علــم الريــب كفــرال وأن ا وبيــاء ع 

هــم ااال وأن كــل مــدع الشــيء مــن علــم الريــب هعــد  علمــون مــن الريــب إع مــا أعلم
 .   ا وبياء فكافر

                                                           

 (.    329)ال واإلبشاد ال ص (52/339)البااب  (9)

 (.   52/321)البااب  (2)

 (.    251)ال وهشاب  اإلعمم (392-52/391)البااب  (3)

 (.   312-311)كامل عليمان يف  وم اخلمصال ص   (2)
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والقا م املزعوم ملـن  ولـد قـجال وك  كـن هـدبّي جعفـر هـن حممـد الصـادا مـن أوعد  
 توىل ا مر هعد ال فقد كنهوا علي  أو  قال مر  إو  إااعيلال ومر  هـو   عبـد اا أكـ  

ل فرقة تزعم اإلمامة لواحدال ومنهم من أوعد  ال وافاا هعد  عله مخل عشر  فرقة ك
هو القا م فكيف كان  علم أن مـن ( جعفر هن حممد)ادعه عدم موت  وأو   عود وأن 

وعــل  عــيكون بجــل  عــمه احلعــن العكعــرّي وأوــ  عــيولد لــ  غــمم وخيتفــي مث  لهــر 
هـن  الاهـا  . اخل.. وحيكم هعد ألف و ذـ  مئـا  مـن العـن ال وأوـ  عينــزل الكوفـة

 . ذ بوا كا
ولكـــن هـــءعء املفتووـــون الذـــالون  زعمـــون أن هـــنا الكـــنب الـــرخيصال واخلرافـــا  

 . البريذةال من احلق النّي ع  أتي  الباطل من ه   د   وع من خلف 
وكمــا أوــ  ع مفــر مــن املــو  واحلعــاب : ) قــول كامــل عــليمان هعــد هــن  ا خبــاب

جـــاء يف هـــن  ا خبـــاب  هـــنلك فإوـــ  ع مفـــر مـــن التصـــد ق ملـــا (9)والبعـــث وإن كـــنهنا
 . (2)(املقدعة اليت ع  أتيها الباطل من ه   د ها وع من خلفها

وأقـول هئعـل هـن  العقــول عقـول احلمقـه الـن ن حيــوزون علـه اا كـل هـن  اجلــوب 
والعـف ال وأوـ  تـرك عبـاد  وبعـالت  إىل النـاع بهنـاً ،جـرم عـفا  غـادب خـا ن لألماوــة ال 

العن  الاو لة وتركهم  عملون هشرع منعوخ وقرآن  وأخفا  عن أع  الناع كل هن 
 . مبدل

   

 
 

                                                           

وهـــل أوــــل وأشــــياعك إع ممــــن  كــــنب هــــنلك فلــــو كنـــتم تءمنــــون هالبعــــث واحلعــــاب ملــــا اعتقــــدهتم يف مثــــل هــــن   (9)
 .   وجهتم مثل هنا اإلجراما كاذ ب و 

 (.   209)كامل عليمان يف  وم اخلمصال ص   (2)
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قتالالل مالالان مالالن يعتالالرض علالالى حالالرب اإلبالالادة وتبالالديل الشالالريعة مالالن : الخطالالوة الرابعالالة
 : أنصار المهدي أنفسهم

الـــن ن وعـــعوا هـــن  الروا ـــا  البالرـــة الرا ـــة يف الزودقـــة والكفـــر واحلقـــد علـــه أهـــل 
الار ــق علــه مــن  عــتيق  عــمري ال و صــاو فكــر ال اإلعــممال أبادوا أ ذــاً أن  قاعــوا 

يف أول أمـــر  ظاوـــاً أوـــ  املهـــدّيال مث هـــو  ـــرا  حيكـــم ( املهـــدّي الزوـــد ق)ممـــن تـــاه  هـــنا 
املهــدّي )هأحكــام وــالف الشــر عة اإلعــمميةال فرياجــ  وفعــ ال و رتــد عنــ  إع أن هــنا 

وــو ال مث  خيـ هم أوــ  كـان حيكـم حبكــم آدمال مث خيـ هم أوـ  كــان حيكـم حبكـم( الزوـد ق
وطبعاً ع  علم أحد ما حكم آدمال وع حكـم . حكم إهراهيمال مث حكم داودال وهكنا

 . إهراهيم ال وع حكم وو 
 قذـي القـا م هقذـا ا  نكرهـا هعـ  أصـااه  ممـن قـد عـرب قدامـ  : )تقول الروا ـة

ال مث  قذــي (2)ال وهــو قذــاء آدم عليــ  العــممال فيقــدمهم فيذــرب أعنــاقهم(9)هالعــيف
كر قوم آخـرون ممـن قـد عـرب قدامـ  هالعـيفال وهـو قذـاء داودال فيقـدمهم الثاوية فين

فيذــرب أعنــاقهمال مث  قذــي الثالثــة فينكرهــا قــو آخــرون ممــن عــرب قدامــ  هالعــيفال 
وهــو قذــاء إهــراهيم عليــ  العــممال فيقــدمهم فيذــرب أعنــاقهم مث  قذــي الراهعــةال وهــو 

 . (3)(فم  نكرها أحد قذاء حممد 
كل ذّي ولر أن واعع  زوـد ق  ر ـد هـدم اإلعـممال و تمـ  وهنا خ  النّي  دل ل

خروج  رم عفا  حيكم هرري شر عة ااال و هلك احلـر  والنعـل و تنـاق  كمـا  شـاء  
كل  وم يف حكم  وم  ذلك جيد أواعاً  وافقوو  يف كل ما  قذـي وحيكـمال ولـو هـدل 

 . هلم الد ن كل ال والشر عة كلها وأتاهم كل  وم هشيء جد د

                                                           

 .    أّي من جنود  امل لص  النّي قتلوا املعلم  مع  (9)

 .   وهكنا  بيد هنا املهدّي كل من تردد من أصااه  ولو  رد تردد يف قتل املعلم  (2)

 (.   122/125)ال وتاب   ما هعد اللهوبال ص (93/200)البااب  (3)
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هدءوا  بشرون هبـا يف  ( الثوب  املهدّي العاملية)لن ن وععوا الت ايج اجلد د ولكن ا
كــــل مكــــان و ابعــــون خاــــتهم العامليــــةال و نشــــروملا علــــه النــــاع و ــــ بون كــــل هــــن  

 . هكل ما جييء ه ( املهدّي الكناب)التصرفا ال و هيئون ا تباع لقبول حكومة هنا 
ويشحون عنالدما يالروا تصالرفات محمد المهدي يبرر قتل المهدي للشيعة يترددون 

 : المهدي التي تخالف اإلسالم
فهنا حممد الصدب املنلر لثوب  املهدّي  عقب عله هن  ا خباب م باً قتل املهـدّي 
: لكــل مـــن  ـــادد يف قتــل املعـــلم ال و عـــاو علــه شـــيء مـــن قذــا   وحكمـــ  قـــا مً 

ـــة احلـــقال وهـــو خـــاأل)  الـــنهن عـــن ولكـــن هـــنا الفـــرد املتـــد ن امللتـــزم حـــ   واجـــ  دول
احتمــاع  تصــرفا  اإلمـــام املهــدّي وأقوالـــ ال وهــو أ ذــاً قـــد  كــون فـــم التفكــري مـــن 
واحيــة إمكــان ْحــل التصــرفا  امللفتــة للنلــر والتعــاؤل علــه وجــ  صــايوال ولــيل يف 

وهـــو أ ذـــاً حيمـــل عـــن دولـــة احلـــقال وعـــن . تصـــرفا  اإلمـــام املهـــدّي مـــا خيـــالف ذلـــك
يجــة لثقافتــ  اإلعــممية الــيت تلقاهــا قبــل تصــرفا  ب يعــهما معــبقا  ذهنيــة معينــة وت

 . (9)اللهوب
إذن فمــن الابيعــي أن  كــون لــ  توقعــا  معينــة عــن عــري  اإلمــام وقذــا  ال وخاصــة 

إن املهــدّي  ــأيت هكتــاب جد ــد وقذــاء : وهــو ك  فهــم ووعــو معــ  احلــد ث القا ــل
اإلعــمم جيـد هــنا الفـرد املتــد ن أوـ  مــن الواعـو جــداً يف : جد ـد وأمــر جد ـدال فمــثمً 

أن حيكــــم القاعــــي طبقــــاً لقــــاوون البينــــة واليمــــ ال فعــــوع مُيــــ  هالصــــدمة العقا د ــــة 
 -هاعتقـــــاد-الشـــــد د ال حـــــ   ـــــرى إمامـــــ  وقا ـــــد  خيـــــالف قواعـــــد القذـــــاءال وخيـــــالف

 . واعاا  الشر عة اإلعممية
وحيث ع  عـرع هـنا الفـرد وجـو  التصـايوال فعـوع حيـتم اوتصـاباً ععتقـاد ال هـل 

إىل الشـــك هصـــدا املهـــدّي عليـــ  العـــممال إذ لـــو كـــان هـــو املهـــدّي  قـــد  ـــءول موقفـــ 
 !!املنتلر لكان مابقاً للشر عة يف حدود عروب اهتا الواعاةال عله ا قل

                                                           

 .   أّي قبل خروج املهدّي (9)
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إوـــ  مـــن احملتمـــل أن  كـــون مثـــل هـــنا الفـــردال قـــد اعتقـــد هصـــدا املهـــدّي مـــد  مـــن 
 الــــزمنال وقاتــــل هــــ   د ــــ  و ــــل قيادتــــ  قتــــال ا هاــــالال وشــــابك هشــــرع فــــتو العــــاك

أوــ  كــان متومهــاال وأن أفعالــ   -هعــد ااعــ  قذــاء املهــدّي -هالعــدلال غــري أوــ  جيــد ارن
باحــــل هــــدباال وأوــــ  ك  كــــن يف حعــــباو  أن هــــنا اإلمــــام عــــياك العمــــل هواعــــاا  

 !!. الشر عة
وهكــنا  بــوء هــنا الفــرد هالفشــل يف هــنا اعمتاــان اجلد ــدال فيصــبو منارفــاال  كــان 

 كل ما  فعلت  ن واعاا  الشر عة إ ا تءخن منـ ت ع جيب علي  التعليم إلمام  يف
أملــا تفــرو عليــ ال فاعــتنكاب ذلــك  عــد اهرافــاً ال وع هقــاء للمناــرع يف دولــة العــدلال 
ومــن هنــا  ــأمر املهــدّي هقتــل كــل مــن حيــتم علــه قذــا  ال وهــنلك  ــنهب  اعــة ممــن 

 . (9)ا هـ( عرب قدم املهدّي هالعيف
قتل املهدّي للشـيعة أوفعـهم الـنّي  ـاددون هرهـةال وهكنا   ب حممد الصدب أ ذاً 

و راجعون النفل عندما  روا تناق  أحكام هنا اجملـرم ا كـ ال وحيكـم يف النـاع هرـري 
: شر عة اا املنــزلة علـه أوبيا ـ  وبعـل ال هـل  قـول حممـد الصـدب عـن حكمـ  ذلـك أوـ  

وعدلــ  العــام هــدون  أن ترهيــة ا مــة والبشــر ة علــه أعــاع قبــول آباء املهــدّي وقواوينــ )
ما  توقف علـه عـدم إطـمع ا فـراد علـه أعـباه ال هـل جيـب أخـن   منهامناقشةت  و  

 .  (2)( هشكل تعبدّي حم ال وإع ك  كن عبباً كامًم للاهية املالوهة
جعــل هــنا الزوــد ق الااعــة املالقــة العميــاء هلــنا اجملــرم الــنّي هتتــ  عقــول : وأقــول

املر ذـــةال جعـــل هـــنا ترهيـــة ومـــا هـــو إع كفـــر هـــاا عـــبااو  الزوادقـــةال وتصـــوبت  قلـــوهبم 
وتعــــاىلت  وــــ  ع طاعــــة مل لــــوا يف معصــــية اخلــــالقال وهــــنا اجملــــرم الــــنّي اــــا  هــــءعء 
هعقوهلمال وويلو  هأذهاملم املر ذةال ك  وجد قج وقد  وجد من  لـبل لباعـ ال و تمثـل 

تلرووــ  ال هيــا لنهــدم هــ  أفــاك  ر ــدهم هــدم اإلعــمم فيقــول أوــا ذاك املهــدّي الــنّي تن
 . اإلعمم من أعاع ال وملدم هنياو ال ووعتأصل شأفت 

                                                           

 (.    131-132)تاب   ما هعد اللهوبال ص  (9)

 (.   122)ال ص املصدب العاهق (2)
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ومثـــل هـــنا اجملـــرم ا فـــاك إذا تبعـــ  جاهـــل أْحـــق  عتقـــد أوـــ  املهـــدّي الـــنّي هشـــر هـــ  
بعول اا ال فإن ع  كون معنوباً يف أتباع ال هل هو مثل  يف الشـر واإلجـرامت  ن مـن 

ال وشر عة اإلعمم ع تترـري وع تتبـدل   املعلوم يف الد ن هالذروب  أن د ن الرعول
وع تنع ال وأن احلق ع  كون هاطًمال والقرآن النّي وـزل مـن العـماء علـه بعـول اا 

  حق ك  ترري وع  نع  فمن زعم أن أحداً  أيت هقـرآن جد ـد مـن اا فهـو كـافر
ن أهــا حــمل الــدمال ومــن زعــم أن هنــاك قرآوــاً غــري هــنا القــرآن فهــو كــافرال ومــن زعــم أ

ظل  واأل  هكر وعمر بعي اا عنهما قد كفر فهو الكافر الزود قت  ن الرعول 
أهـا هكـر إىل آخــر حللـة مــن عمـر ال وأقامــ  يف أشـرع مقــام هعـد  وهــو الصـم  هالنــاع 
وها ع  هنـو هاشـم  يعـاً مـ  املعـلم  أ عـ ال وهـو الـنّي  ـ  القـرآن وفـتو الفتـو ال 

 مـة هعـد وبيهـا هإ ـاع املعـلم ال فمـن جـاء  قـول لنـا وقتل املرتد نال وهو خـري هـن  ا
ومن جاء  قول ك جيم  قـرآن بب العـامل ال ... قد كفر  أهو هكر فهو الكافر الزود ق

إ ــا  ــ  قرآوــاً حمرفــاً أو  عــ  علــه غــري مــراد اا فهــو كــافر زوــد ق حــمل الــدمال وهــنا 
زمـان ليرـري الـد نال و هـدم يف آخـر ال -كمـا  زعمـون  –الـنّي  ـأيت ( املهدّي الرافذي)

احلرم  الشر ف  وجيعـل عاصـمة ملكـ  الكوفـة الـيت كاوـل علـه مـداب تـاب   اإلعـمم 
 .  داباً للفتنة والكنب واخلرابال وحمنة رل هيل بعول اا 

هــل كــافراً زوــد قاً ملاــداً جيــب علــه أّي معــلم ( مهــد اً )ع شــك أن هــنا ع  كــون 
ل هـنا الزوـد ق الـنّي ويلتـ  هـن  العقـول ارمثـة احلاقـد  أن  لقا  هالقتل أىن  ـرا ال وحـا

لــن  كــون أحعــن مــن حــال أمثالــ  مــن القراماــة والعبيــد نال واحلــاكم هــأمر اا الكــافر 
الزود ق النّي عاب يف مصر ،ثل هن  العري  حُيل وحُيرم كما  شتهي و ـأمر ،ـا خيـالف 

الناع هااعت  كلها تنـاق  العقل واملناقال و نق  كل  وم ما  شرع  ها ملال و أمر 
و ــول فهــنا املهــدّي الــنّي حيكــم ،ــا  شــاء و عــاو أخلــص أتباعــ  عليــ  ممــن قــاتلوا 
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ومـا هـو حكـم ّ!! وقتلوا املعلم  هـ   د ـ ال فيقـتلهمال و قـول قـد حكمـل حبكـم آدم
 .  (9)آدم

مث حيــد  أحكامـــاً متناقذـــاً أخـــرى فيعـــاو أخــص النـــاع عليـــ  ممـــن قـــاتلوا وقتلـــوا 
قـد حكمـل حبكـم : ه   د   فيقـتلهمت  ملـم اعاعـوا عليـ ال و قـول للنـاع املعلم 

 ... داود
وهكنا ع شك أن هنا ليل حاكماً معلماً هـل كـافراً زوـد قاً ملاـداً مرـرياً مبـدًعال 

 ... وادعاؤ  أن عند  عهداً من اا كفر وبد   قتل من أجل 
في ه  ذوباً  قتل من أجل  لك( عندّي عهد من اا: )ولو ك  كن ل  ذوب إع قول 

 .. وحيكم علي  هالكفر واملروا والزودقة

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وما أظن هنا الزود ق أباد هنا إع أن هنا املهدّي حيل زواج ا خ من أخت ال فقد كان هنا عا ُ م  أوعد آدم من  (9)
رميـ ال ولكنـ  هقـي يف الزوادقـة واجملـوع فقـجال ومفـاّي هـنا احلـد ث صلب ال ولكن جاء التشـر   هعـد ذلـك هإلرا ـ  و 

 .     وعي زود ق أو   رج  هاملعلم  إع د ن آها   النّي هدم  اإلعمم
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 : اختصاص المسلمين وحدهم بالقتل واإلبادة: الخطوة الخامسة
الن ن وععوا هنا امل اج اإلجرامي من الزوادقـة ا ولـ  ومـن اجملـرم  املعاصـر نال 

ج ع خيـص هالقتـل إع املعـلم  عنـدما خيـر ( املهدّي الرافذـي)أ عوا عله أن املهدّي 
( هاملهــدّي)فيبــدأ هقــر ش أوًع مث  يــ  العــرب ماويــاال مث  قتــل كــل معــلم ع  عــاع لــ  

الرجعـةال والبـداءال وتفذـيل مـن اـوهم : و ءمن جبمي  ما  ـءمن هـ  هـءعء الزوادقـة مـن 
اهـة عـنهم ها  مة علـه  يـ  ا وبيـاء واملرعـل ال واملم كـة واخللـق أ عـ ال وادعـاء الني

 . اخل عقا دهم النجعة.. يف قتل وإهاد  املعلم 
وهن  بوا ا  ا قدم ال وتفعري املعاصر نال وواـيج املنلـر ن مـن هـءعء احلاقـد ن 

 . عله أمة اإلعمم واملعلم 
إذا قـــــام القـــــا م  عـــــومهم خعـــــفاال ( )مثاويـــــة أشـــــهر كاملـــــةال والقتـــــل  عمـــــل فـــــيهم)

القـــا م  عـــري هالقتـــل )ال  (9)إع العــيف هرجـــاً و عــقيهم هكـــأع مصـــ  ال وع  عاـــيهم 
القـا م  قتـل )(2)( هناك أقر يف الكتاب الـنّي معـ  أن  عـري هالقتـل وع  عـتتيب أحـداً 

!! إذا قـام القـا م عـاب يف العـرب ،ـا يف اجلفـر ا ْحـر. ) (3)(املوىلال وجيهز عله اجلر و
هكــنا  عــين : الجعلــل فــداك ومــا اجلفــر ا ْحــرت فــأمر أصــبع  علــه حلقــ  فقــ: قلــل
إذا قـام القـا م )ال (5)( نحبهم والنّي وفعي هيد  كما  نهو القصاب شات ) (2)(النهو
عــبع  و بهــرج " أّي عاصــمة ملكــ " مث  توجــ  إىل الكوفــة فيعــكنها وتكــون داب ... 

 .  اوتهه" أّي  هدب دمها"  (9)(قبيلة من قبا ل العرب
                                                           

 (.   929-920)غيبة النعماينال ص  (9)

 (.   929)ال ص املصدب العاهق (2)

 (.   929)ال ص املصدب العاهق (3)

 (.   93/929)البااب  (2)

 (.   952)النعماينال ص  غيبة (5)

 (.   222)ال ص املصدب العاهق (9)
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 : ظهوره لن ينجو من القتل إال من مان يممن بالمهدي قبل
وهعد أن  نكر حممد الصدب الكاتـب الشـيعي املعاصـر هـن  النصـوص  عقـب علـه 
ذلك هأن الناج  يف عهد املهدّي فقج هم الن ن كاووا  ءمنون ه  قبـل ظهـوب ال وهـم 
الـــنّي  باشـــرون القتـــل  ـــل قيادتـــ ال وأن كـــم مـــنهم  عاـــه قـــو  أبهعـــ  بجـــًم ليقتـــل 

 .    (9)(هكنا!! )حىت  رعه اا –قتل أعداء ال وأملم ع  كفون عيوفهم عن ال
إن هنا اعجتثا  والقتل هو أول خاو  ب يعـية يف التابيـق العـادل : )و قول أ ذاً 

 . (2)(النّي  هدع إلي  الت ايج اإلهلي
و ـــرى الصـــدب أن القتـــل عـــيكون معتأصـــًم وماحيـــاً لكـــل معـــابو لدولـــة املهـــدّي 

ار  عله أعدا   فقجال هل ععتئصـال  القتل ليل لموتصابال والعي: اجلد د ال وأو  أّي
 . (3)(كل املعابع  كل من  تصوب حلمع ل 

ومن أجل ذلـك فـإن هـنا املهـدّي ع  قبـل توهـة أحـد هـل  قتـل  يـ  املعـلم  مـن 
يف  –أظهـــــر مـــــنهم التوهـــــة والنـــــدم والرجـــــوع إىل اإلميـــــان هـــــ  وهدولتـــــ  وحكمـــــ ت  وـــــ  

أن  فعـل ذلـك وإن خـالف هـنا مـا مأموب من اا هكتاب اا موجود عنـد   -زعمهم
 . (2)البيل العاهق و ي  آل  وعلي هن أ  طالب  كان علي  الرعول 
إونا جيب أع ورتاع من اختصـاص القتـل هاملعـلم ت  ن هـنا هـو : )و قول الصدب

وأمـــا غـــري ) (5)(!!املاـــاهق تامـــاً للقواعـــد اإلعـــممية العامـــةال والت اـــيج اإلهلـــي العـــام
 (. املهدّي عيأخن معهم طر ق املم نة واحلجة واإلقناع املعلم  فإن

                                                           

 (. 315)تاب   ما هعد اللهوب ال ص  (9)

 (. 519)ال ص املصدب العاهق (2)

 (. 511)ال ص املصدب العاهق (3)

 (. 512)ال ص املصدب العاهق (2)

 (. 520)ال ص املصدب العاهق (5)
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و رى الصدب أن الثماوية أشهر الـيت  بـيو فيهـا هـنا املهـدّي هـل اجملـرم ا كـ  كافيـة 
إن هـنا القتـل هـو الـنّي حيـد  خـمل الرـزو العـامليال والثماويـة )للعـيار  علـه العـاك 

وهـنا القتـل خـاص ،ناقـة )ال (9)(أشهر هي املـد  الـيت  ـتم فيهـا اععـتيمء علـه العـاك
الفــتو العــاملي يف غــري الشــرا ا وعــج عــيكون هــدون قتــال هــل )ال (2)(الشــرا ا وعــج

 . (3)(تفتو الدول أهواهبا علماً للمهدّي
أن إقامــة الدولــة املهدو ــة عــيكون يف أقــل مــن مثاويــة أشــهرال : و ــرى الصــدب أ ذــاً 

 . (2)اعتئصال املعابع  املعلم  ولكن امتداد القتل إىل مثاوية أشهر إ ا هو إلتام
أن عـــبب فـــا  املهـــدّي يف إقامـــة دولتـــ  هـــو ْحـــاع الـــن ن معـــ ال : و ـــرى الصـــدب

وشـــجاعتهم النـــادب  يف قتـــل معابعـــيهمال وأملـــم عـــياملون العـــيوع علـــه عـــواتقهم 
وميابعــون القتــل هأوفعــهم حــىت  ــتم اعتئصــال املناــرف  مــن العــاكال وعيشــعرون وهــم 

  واعطمئنان لعملهم املقدعال ولن  كون هناك أّي أمر عيا ملا  فعلون ذلك هالععاد
 . (5) فعلوو  يف وفوعهم

و تاـــد  كامـــل عـــليمان يف كتاهـــ   ـــوم اخلـــمص عـــن نوليـــة هـــنا القتـــل جلميـــ  
املهـدّي  بعثـ  إىل الـاك و هـزمهم و أخـن  عقـد أول لـواء : )الشعوب اإلعممية فيقـول

 . ىل الشام فيفتاها ما معهم من العيب وا موال مث  عري إ
 .  كون اعتئصال الاك عله  د املهدّي: و قول أ ذاً 

و  ز كامل عليمان كل أعمال املهدّي اإلجرامية هن  هأن املعلم  اليوم خيالفون 
اإلعمم حيث حيكمون قرآواً غري القرآن النّي أوزل وليل عله ترتيـب القـرى ال احلـق 

                                                           

 (. 510)ال ص املصدب العاهق (9)

 (. 510)ال ص املصدب العاهق(2)

 (.    510)ال ص املصدب العاهق(3)

 (.    512)ال ص املصدب العاهق(2)

 (.     512)ال ص املصدب العاهق(5)
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ه صـوبت  الصـاياةال والـد ن الـنّي جـاء املوجود عنـد ا  مـةال وكـنلك احلـرم لـيل علـ
 . ه  املهدّي ع  ألف  الناعت  ملم غريوا وهدلوا

فهل وعه املعلمون حقيقـة الـد ن  عتقـدال و ـد ن هـ  الشـيعة اإلماميـة اعمـين : أقول
عشــر ةال وهــو أملــم ع  نتمــون مالقــاً إىل اإلعــمم حيــث  عتقــدون أن املهــدّي الــنّي 

غـــري القـــرآن وشـــر عة غـــري الشـــر عةال وقتـــل هـــءعء  عـــيابق اإلعـــمم حقـــاً  ـــأيت القـــرآن
اإلعــمم وإلقــاء ومعــاحة  هــل الكفــر والصــلبانال وهــدم للمعــجد احلــرامال واملعــجد 
النبــــوّيال وتكفــــري للصــــااهة ولكــــل مــــن قذــــه ومــــا  مــــن أهــــل اإلعــــممال هــــنا مــــ  

تابيــق هــنا الــد ن خوفــاً مــن أصــااه  املنــافق   ك  عــتا  اعتقــادهم أن الرعــول 
أ ذـــاً ك  ابـــق اإلعـــمم الصـــايوت  وـــ  خشـــي مـــن  هـــن أ  طالـــب  وأن علـــي

القـــادم هـــو الـــنّي  عـــتاي  تابيـــق الـــد ن ( املهـــدّي)املنـــافق  الـــن ن كـــاووا معـــ ال وأمـــا 
 !!.الصايو وهنا الد ن الصايو هو ما اعتم وبأ تم
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 (: يةاليهود)يعلن عن حقيقة شخصيتق ( الرافضي)المهدي : الخطوة السادسة
اخلاو  العادعة هي إعمن املهدّي عن حقيقـة هو تـ ال وهـو أوـ   هـودّي ع  نتمـي 

رماب هين إعرا يلال فهو زعم الن ن افاوا هن  ( واعت راج )هلن  ا مةال وذلك هباث  
و عــت رج التــاهو  الــنّي كــان فيــ  هقا ــا وآمــاب ( التــوبا  احلقيقيــة)الروا ــا  عيعــت رج 

 رج عصــا موعــهال ومنــ  عــليمانال وكــنلك شــيئاً مــن املــن أوبيــاء هــين إعــرا يلال و عــت
( هيكـل عـليمان)النّي تفذل اا ه  عله هـين إعـرا يلال وكـنلك حليـة هيـل املقـدع 

 . وهعد ذلك  علن أو  حيكم آل داود
وهـن  هعـ  بوا ـاهتم يف هــنا الصـددال وتعقيبـا  معاصــر هم علـه ذلـك وتفعــريهم 

ـــيت وعـــعوها  للعـــيار  علـــه العـــاك اإلعـــممي هاعـــم هلـــن  الروا ـــا ال عـــمن اخلاـــة ال
 . املهدّيال وتبد ل شر عة اإلعمم

ــــ  قــــال9 ــــ وعــــبوا إىل جعفــــر الصــــادا أو إذا قــــام القــــا م آل حممــــد حبكــــم داود : )ـ
 . ومع  البينة الشهود أو اععااع.  (9)(وعليمان ع  عأل الناع هينة

ــــ ووعــــبوا إليــــ  أ ذــــاً لــــ  قــــال2 هقذــــاء داود هــــنا املهــــدّي  قذــــي ...  ــــا أهــــان: )ـ
 . (2)(وعليمان ع  عأل عن ذلك هينة

 عــــت رج حليــــة هيــــل املقــــدعال والتــــاهو  الــــنّي فيــــ  : )ووعــــبوا إىل املهــــدّي أوــــ  
العكينةال وما د  هـين إعـرا يل وبعاعـة ا لـوا  وعصـا موعـهال ومنـ  عـليمان وقلـيًم 

 .  (3)( من املن النّي أوزل عله هين إعرا يل أشد هياعاً من اللم
عمد هنا املهدّي الرافذي النّي هدم املعجد احلرام ودمر املعجد النبوّي وهكنا  

ـــــرك القـــــرآن ملا ـــــاً هـــــدماء أهـــــل العـــــنة يف  وحـــــول احلجـــــر ا عـــــود إىل الكوفـــــةال وت
 . معاجدهمال وقال للقتلة الن ن مع  عندما أشابوا إىل القرىال امللا  هالدماء

                                                           

 ال    (93/923)البااب  (9)

 (. 991)غيبة النعماينال ص  (2)

 (.   321)ال وعنهما  وم اخلمصال ص (202)ال وغا ة املرامال ص (221)إلزام الناصبال ص  (3)
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 معــاجد الرافذــة وهــدم معــاجد املعــلم   يعــاً إع( دعــو   كــن حعــر  علــيهم)
وإخراج الشي   من جواب ال وحرقهما وذبّامهاال هنا  وحدهمال ووبش ق  الرعول 

املهدّي اجملرم الـنّي فعـل كـل هـنا اإلجـرام وعـفك كـل هـن  الـدماءال وأفعـد كـل هـنا 
اإلفعاد  أيت ليعتين هآماب هين إعرا يل في ـرج ما ـدهتم وتـاهوهتمال ومنـ  عـليمان وآمـاب 

م املنعــوخة هــالقرآن واملــن الــنّي أكــرمهم اا هــ  يف التيــة مث كفــروا هــ  أوبيــا همال وتــوباهت
 فعل املهدّي هنا هآماب هين إعرا يل هعد أن دمـر آمـاب النـيب وآل النـيبال .. وطلبوا غري 

 . وأصااب النيب الن ن وشروا اإلعمم شرقاً وغرهاً وكاووا غر  يف جب  الزمان
قيقـة واوتما ـ  احلـقال وأوـ  لـيل مــن آل وهكـنا  كشـف هـنا املهـدّي عـن هو تـ  احل

أن خُيـرج  -حاشـا اا -حممد وك جير في  قج دم عر  فذـًم أن  كـون هانيـاً قرشـياً 
 . هاني قرشي في  شيء من هنا الرل واحلقد واإلجرامال واإلفعاد

 كشف هنا املهدّي عن هو ت ال أو  كشـف الـن ن افـاوا هـنا الكـنب عـن : أقول
 . افاوا هن   هودّي أفاكال أو من إخوان اليهود هو تهم ال وأن النّي

فهو من جـنل الـن ن افـاوا هـنا الكـنب الوعـي  ( لو وجد)وإ ا هنا املهدّي هو 
ا هـــراب الـــن ن كـــاووا أعلـــم النـــاع وبعـــاً  وألصـــقو  ها طهـــاب مـــن آل هيـــل النـــيب 

 . وتقوى و افة اال وتعليماً لاعمم والكعبة والقرآن
ـــن ن ك ... ومـــر  ماويـــة ومالـــث هـــل ما ـــة وألـــف وتعجـــب مـــن العميـــان املعاصـــر ن ال

هـــل صــدقو  ووصـــرو ال واعتقـــدوا أوــ  احلـــق واليقـــ  ...  كتشــفوا هـــنا الز ــف والكـــنب
النّي ع  تزلـزلال وأعـفوا علـه هـن  ا حقـاد واإلجـرام واخلرافـا  واعوعـمخ عـن كـل 

 . ل واإلوصاعد ن وحياءال وعلمال وأعفوا علي  العقل واملناق هل احلكمة والعد
وزعموا أملم  فعرون هن  الروا ـا  احلقـري ال وا عمـال اإلجراميـة هأعـلوب عصـرّي 

وهـــــو  فعـــــر اعـــــت راج (  ـــــوم اخلـــــمص)مناعـــــبال فيقـــــول كامـــــل عـــــليمان يف كتاهـــــ  
وحليــة هيــل املقــدع مــن أعلــم كنــوز ا بو املدفووــةال وإن : )رمــاب اليهــود( املهــدّي)

أوــ   وجــ  هــو املد نــة  -أ هــا القــاب  العز ــز– أقــل مــا هــو عليــ  التــاهو  مــن عــر إهلــي
فيارقهــا ،ــن فيهــا كالقنبلــة النب ــة علــه ا قــلال هــل قيــل إوــ  لــو وجــ  إىل دولــة مااميــة 
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ا طراع  عدم فيها احليا  كأشد مما تفعل القناهل اهليدبوجينية والنياوويـة والصـواب   
جهــاز  رــين عــن آعع آعع النوو ــة الــيت صــنعها اإلوعــانال فقــد عــبقنا اا إىل صــن  

ا جهــز  املنتشـــر  يف املعمـــوب ال تُعينــ  عصـــا موعـــهال وعــيف صـــاحب العـــيف املنتلـــر 
 . (9)(عجل اا تعاىل فرج 

وهكــنا أصــبو تــاهو  العهــد لنــيب إعــرا يل هــو القنبلــة النب ــة واهليدبوجينيــة : أقــول
د هـــدًع مـــن والصـــواب   العـــاهر  هأ ـــدّي املهـــدّي املعـــلم الـــنّي جـــاء حيكـــم هشـــر عة داو 

شر عة حممدال و دمر الكعبة و بين هيل املقدعال وخيـرب املد نـة ومكـةال و عمـر الكوفـة 
 . (2)وقمت  ملا قاعة من هيل املقدع

وهــءعء اجملرمــون الــن ن افــاوا هــن  الروا ــا  وصــدقوهاال وجــاء مــن وعــلهم اخلبيــث 
لتنفيـنها من  رو ها و صـدقهاال هـل و وجههـا و فلعـفهاال هـل  ذـ  اخلاـج واخلاـوا  

حيــنبون اليــوم كــل مــن ك  صــدا هبــاال و عــتعد ععــتقبال هــنا العــفا  ا مــيم هالبشــر 
 . والاحابال هل هاإلميان واليق  وعدم اعبتياب

فلياــنب العاقــل قبـــل أن  صــري اإلميــان غـــري مقبــولال وهـــن : ) قــول كامــل عـــليمان
 . (3)(عله أهواب الفتو هإذن اا

َو ـَُقولُــوَن َمــىَت َهــَنا : لبــاطين اخلبيــث لقولــ  تعــاىلوهــو  عقــب هــنلك علــه تفعــريهم ا
َفُ  اَلن  َن َكَفُروا إ ميَاوـُُهم  َوع ُهم   ـُن َلُروَن * ال َفت ُو إ ن  ُكن ُتم  َصاد ق َ   ُقل   ـَو َم ال َفت و  ع  ـَنـ 

ُهم  َواوـ َتل ر  إ وـَُهم  ُمن َتل ُرونَ *   .[30-22العجد  ] فََأع ر و  َعنـ 

                                                           

 .   (321) وم اخلمص  (9)

 (.   90/293)البااب  (2)

 (.   329) وم اخلمصال ص (3)
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 ـوم : قد قال اإلمام الصادا حمنباً هعد تمو  هن  ار ة الكرميـة: )كامل عليمان  قال
هاإلميان ك  كـن قبـل ذلـك  شاحداً تقربالفتو  وم تفتو الدويا عله القا م وع  نف  

 ( !!. مءمناً هإمامت  ومنتلراً خلروج  فناك ع  نفع  إمياو 
فلياـــنب العاقـــل قبـــل أن  صـــ  : )مث  عقـــب كامـــل عـــليمان علـــه هـــن  الفر ـــة قـــا مً 

 .   (9)(مقبول وهن عله أهواب الفتو هإذن اا غري اإلميان

؟ ومــــاذا !وعــــه املعــــلمون اليــــوم مــــا  ــــدهر  هــــءعء الزوادقــــة امللاــــدون الذــــالون فهــــل
أم عــيللون غــافل  عهــ  حــىت  ــأتيهم الــنهو وهــم .. !  عتقــدون هــ ال وخيااــون لــ 

  .  غافلون؟ 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.  329-320)صفاة  -كامل عليمان  - وم اخلمص (9)
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ــ لقــد أوعــانا خــمل هــن  الدباعــة املــوجز  أن الشــيعة اإلماميــة اعمــين عشــر ةال 9 ـ

ـــاً مـــن  لـــة املنتمـــ  إىل اإلعـــممال قـــد  والـــيت  نتمـــي إليهـــا ارن هـــو مـــن عـــت  مليوو
اوفصلوا عن اإلعمم اوفصاًع كامًم يف العقا د والشرا  ال واونوا هلـم د نـاً  نـاق  مـا 

يـ  العقا ـد الشـرا  ال فهـم  عتقـدون أن  يـ  املعـلم  كفـابال ع علي  املعـلمون يف  
والـيت تعـين يف د ـنهم أن  لهـروا ( التقيـة) ل منـاكاتهمال وع التعامـل معهـم إع وفـق 

 . للمعلم   خمع ما  بانوو  هلم
واعتقــدوا أن كــل مــن ك  ــءمن هــأن اا حصــر اخلمفــة واحلكــم هعــد الرعــول حممــد 

  هم علي هن أ  طالب واحد وعشر من أوعد ال وأن كل من يف امين عشر فقج
ادعــه  جــواز اعــت مع غــريهمال أو تعــلم احلكــم مــن املعــلم  عــواهم فهــم كفــاب 

هـــو أهـــو هكـــر الصـــد ق  -يف اعتقـــادهم –معتـــدونال وأن أول مـــن أعـــل هـــنا الكفـــر 
ت ولنلك بعي اا عن ال وواصر  يف ذلك عمر هن اخلااب وأصااب بعول اا 

شـــيعي  ـــءمن هـــأن وأميـــا يـــد  الرافذـــية تقـــوم أول مـــا تقـــوم علـــه كفـــر الصـــااهةال فالعق
 . خمفة الصد ق أو الفابوا أو عثمان بعي اا عنهم حق فهو كافر عند الشيعة

ومـــن أجـــل ذلـــك اوفصـــلوا ،عـــاجدهم وحمـــاكمهم ومدابعـــهم عـــن  لـــة املعـــلم  
هـــم .. لفقهــاء ا بهعــة املتبعــ ومــن ُهــُبهم الصــااهة والتــاهع  والعلمــاء والعــامل ال وا

–والقــرآن الــنّي  ءمنــون هــ  القــرآن الــنّي ...  لعنــوملم و عــبوملم و كفــروملم أ عــ 
( املهـدّي)ومـا زال عنـد ... أخفـا  عنـد أوعد  أن علي هن أ  طالـب  - زعمون

( املهدّي)وع خيرج إع مع ال وأو  قيل هلم اعملوا هبنا القرآن احملرع ارن حىت  أتيكم 
 ... ي رج القرآن احلقيقيف

 لخاتمةا
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وكـــنلك فالعـــنة النبو ـــة الـــيت  ـــءمن هبـــا أهـــل اإلعـــمم ع  ـــءمن هـــءعء هبـــات و ملـــم 
 ـيعهم كفـاب إع مممـةال وهالتـاأل   عتقدون أن الصااهة الن ن وقلوا عنة الرعول 

 . فهم ع  ءمنون هبا وع  عملون هبا
لروا ـــا  املفـــاا  الـــيت وقـــد اعتعاعـــوا عـــن الكتـــاب والعـــنة وعمـــل عـــلف ا مـــةال ها

ألصـقها  موعــة كبـري  مــن الكـناه  كهشــام هــن عـاك اجلــواليقيال وهشـام هــن احلكــمال 
وحممد هن ز نب وغـريهم ( هشياان الااا)وزباب  هن أع  وحممد هن النعمان امللقب 

ـــاً خيـــالف اإلعـــمم  مـــن الكـــناه  املفـــا ن الـــن ن ألصـــقوا إىل آل هيـــل النـــيب  د ن
 .   ا صول والفروعيف  ي.. احلق

وهـو يف زعمهـم  وهم  عتقدون أن الفا  اليت حكـم فيهـا علـي هـن أ  طالـب 
إخـــــراج الـــــد ن  -حعـــــب اعتقـــــادهم–ك  عـــــتا  فيهـــــا  اخلليفـــــة ا ول للرعـــــول 

احلقيقيال وع إظهاب القرآن احلقيقيال هل وع عزل شر ك القاعي النّي كان قـد عينـ  
فإو  ك حيكم هاإلعمم احلقيقـي  حعـب  ومن أجل ذلك...  عمر هن اخلااب 

 . معتقدهم
ك  ــتمكن مــن إظهــاب اإلعــمم الــنّي  وكــنلك  عتقــدون أن احلعــن هــن علــي 

مث  يـــ  مـــن ادعـــوا هلـــم اإلمامـــة ك  عـــتا  أحـــد ...  عتقدووـــ  يف مـــد  وع تـــ  القليلـــة
مــــنهم أن  صــــل إىل احلكــــمال وأن احلكــــم الشــــيعي احلقيقــــي وإظهــــاب اإلعــــمم احلــــق 

معتقدهم لن  كون إع هعد خروج اإلمـام الثـاين عشـرال وإذا خـرج هـنا اإلمـام  حعب
وحيكـم هـ  النـاع هالشـر عة ... فإو  خيرج القرآن احلقيقيال هـل التـوبا  واإلفيـل والزهـوب

الـــيت  بنـــا تفاصـــيلها عـــاهقاً والـــيت تقـــوم علـــه قتـــل  يـــ  املعـــلم  وهـــدم معـــاجدهمال 
النصابى وعا ر امللـلال وهـدم املعـجد ن احلـرم وإتمع مصاحفهمال ومصاحلة اليهود و 

 ... املكي واملدينال وإهاد  أهل اإلعمم  يعاً إع الرافذة منهم
ـــ وقــد هينــا أن هــنا الثــاين عشــرال ك  ولــد وك  وجــد قــجال إع أوــ  يف معتقــد هــءعء 2

القــوم حــق ع جيــوز إوكــاب ال وأن مــن أوكــر  فهــو كــافر حــمل الــدمال وهــنا املهــدّي هــو 
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إظهــاب  خلوفــ  مــن أصــااه  ال  عــياقق اإلعــمم الــنّي ك  عــتا  الرعــول الــنّي 
 !!. وك  عمل ه  قج يف كل عصوب اإلعمم العاهقة

ــ وقــد هينــا أن الشــيعة اليــوم جــادون يف إخــراج هــنا الرا ــب هعــد أن مهــدوا 3 يف –ـ
ا بو خلروجــــ ال وأعــــدوا العــــد  ععتئصــــال أهــــل اإلعــــمم معــــ ال ووعــــعوا  -زعمهــــم

ملـة للعــيار  علـه العــاك اإلعـمميال وإهـاد  املعــلم  وإحـمل شــر عتهم خاـتهم الكا
وطبقـ  خلفـاؤ  الراشـدون  وقرآملم ود نهم مكان الد ن النّي هعث هـ  بعـول اا 
 . وعمل ه  املعلمون عله امتداد هنا التاب   الاو ل

ــ وع شــك أن مكــرهم العــيا لــن حييــق إع هبــمال ولكنــ  قــد  نجاــون يف  قيــق 2 ـ
 . ة ك ى  هل اإلعممال وكابمة علمه للمعلم  عيكون دوملامنحب

وع شك وأقل منها اإلهـاد  العلمـه للمعـلم  هعـد عـقوة هرـداد هأ ـدّي املرـولال 
وإهاد  املعلم  حول الكعبة يف عهد أ  ععيد اجلناين القرمايال و يـ  املـناهو الـيت 

 . وقعل هأ د هم يف التاب  
أن (: )القـا م)ملـر  الـيت خيرجـون فيهـا مـ  مـن  عـموو  وذلك أملم  ر دون يف هـن  ا

 بيــدوا أهــل اإلعــمم إهــاد  كاملــة وعلــه حــ  غــر ال وأن  كــون القتــل شــامًم يف كــل 
 (. مكان من أبو اإلعممال ويف وقل واحدال وعاعة واحد 

ولكل عاقل أن  تصوب ما عياد  للعـاك اإلعـممي إذا اوالقـل صـرخة واحـد ال 
إن هــنا ( أن اقتلــوا املشــرك  حيــث وجــدتوهم)مــن مكــة املكرمــة  وخــرج البيــان ا ول

وع شـــــك أملـــــم .. عـــــياد  منحبـــــة علمـــــه يف كـــــل هـــــمد اإلعـــــممال دفعـــــة واحـــــد 
عيفشــلون يف النها ــة ولكــن ب،ــا هعــد أن تكــون الفوعــه والــدماء قــد جــر  أملــاباً يف 

 .. مدن اإلعمم وقرا 
مــن الشــيعة أن هــنا ا مــر حتمــي  لقــد كتبنــا هــن  الرعــالة هعــد أن صــر  املعاصــرون

خـــابج ع حمالـــة يف هـــن  العـــنوا  ( املهـــدّي)عزمال وأن هـــنا وقـــل ظهـــوب ال وأن هـــنا 
القليلــــة القادمــــةال وأن املمهــــدون للمهــــدّي قــــد خرجــــوا وهتيئــــوا وأعــــدوا العــــد  كاملــــةال 
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وك  بق إع  د د عاعة الصفرال وهعدها  كون النداء ومباشر  . واحتاطوا لكل ا موب
 . يف كل مكان من أبو اإلعمم( م  املهدّي)ل القت

فلينلـر أهـل اإلعــمم مـاذا  ـراد هبــمال ومـا  كيــد القـوم هلـمال  وع شــك أن مـن أخــن 
هــنا ا مــر علــه غــري مأخــن اجلــد فهــو جاهــل مرــروب ك  فهــم عقيــد  القــومال واملــدى 

 . النّي وصلوا إلي  يف واياهم إلظهاب املعتقد
إلجرامـــيال وهيـــان أهعـــاد  الكشـــف عـــن حقيقـــة لقـــد أبدوـــا هكشـــف هـــنا امل اـــج ا

 . معتقد الرافذةال وما  دهروو   هل اإلعمم
وع شك أن كثرياً منهم قد دخلوا يف هن  العقيد  وآمنوا هبات  ملم  لنون أن هنا 

وآل هيتــ  ولكــنهم ك  هــو هالفعــل د ــن ااال وبعــالت ال ومــا أباد أن حيققــ  الرعــول 
هــــو الــــنّي جــــاء لياقــــق إباد  ااال و ابــــق ( املهــــدّي) عــــتايعوا  قيقــــ ال وأن هــــنا 

 . اإلعمم احلق
وع شـــك أن هـــنا مـــن الذـــمل املبـــ ال والكفـــر الشـــني ال والتلبـــيل العلـــيم الـــنّي 
مابع  الن ن وععوا هنا املنهبال وجاهدوا يف وشر ال وتروجي  وإقناع عوام الناع ه  ال 

دقوا أوفعهم وظنوا أن مـا وقد ظل الن ن افاوا هنا الد ن  كنهون و كنهون حىت ص
وإع فمن خيفه علي  أن اا ك  كن لينـزل شر عةال وقرآوـاً ود نـاً ... افاو  حق وصدا
أن  عمل ه  وع أن  ابق ؟ وأن  لل هنا الرعول طيلـة عمـر   ع  عتاي  بعول  

مـــن إظهـــاب احلـــق وفذـــو املنـــافق  الـــن ن كـــاووا معـــ ال وقـــد كـــاووا  صـــابوو  يف حلـــ  
وهـــم أهــــو هكـــر وعمــــر وعثمـــان بعــــي اا عـــنهم وعــــا ر ! وقيامـــ  وقعــــود ؟ وترحالـــ ال

الصااهةال هل إن الرعول تزوج منهم وزوجهمال و زعم هءعء اجملرمون أوـ  كـان  لعـنهم 
هـل !!  عراً يف وفع ال وحيتفل عراً هاليوم النّي عيوافق مـو  عمـر هـن اخلاـاب 

وهو ع عتاي  أن  لهر احلق  ميكن أن جيوز عاقل عله اا أن  كون هنا بعول اا
الــنّي  ر ــد اا؟ هــل خيفــي الــد ن الصــايوال وع  ـُع ل ــُم أحــد هبــنا الــد ن الصــايو إع 

!! كاتاً هلنا احلق غري معتاي  أن  لهـر   كنلك  النّي  لل علي هن أ  طالب 
هل حيكم الناع مخل عنوا  ع  عتاي  خمهلا أن خيرج القرآن الصايو النّي وزل 



  المخطط اإلجرامي إلبادة ُأِمة اإلسالم     902 

 

ال و لـل هـنا الـد ن الصـايو  تفيـاً ع  لهـر يف كـل عصـوب اإلعـمم إىل من عند اا
وع  لهر الد ن الصايو إع إذا خرج يف آخر الزمان م  مولود ولد منن !!  ومنا هنا

وإذا خـــرج القـــرآن الصـــايوال وأمـــر حلياوـــة ا ماوـــة وهـــدم ! ألـــف ومـــا يت عـــنة واختفـــه
ال ا حيــاءقتــل أهــل اإلعــمم  يعــاً الكعبــة وحــرا أ  هكــر وعمــر بعــي اا عنهمــاال و 

 !. ا موا  منهم ليقتلهم كنلك أحياءو 
أقــول أّي عقــل عــليم جُيــِوز علــه اا أن  فعــل هعبــاد  كــل هــنا و عــمو لرعــول  أن 
 كــــون لــــ  علــــه هــــنا الناــــو مــــن اجلــــم واخلــــوع هــــل التــــدليل واملكــــرت هــــل النفــــاا 

كـــاووا كمـــا  قـــول هـــءعء   فلـــو أن أهـــا هكـــر وعمـــر وعثمـــان بعـــي اا عـــنهم! واجلهـــل؟
 عاملهم عله هنا الناو من احملبة والتقد ر  الزوادقة كفاباً منافق ال وكان الرعول 

والرعا ة واإلشـاد  هبـمال واخلـروج والـدخول معهـمال والـزواج مـنهم وتـزوجيهم لكـان هـنا 
 . أن  كون كنلك الرعول منافقاً جاهًم مدلعاً؟ وحاشا  

ىل قـد لـبل علـه النـاع د ـنهمال وك  بـ  هلـم حقيقـة وك هل لكان اا عبااو  وتعـا
 .  قم عليهم احلجة

ع شــك أن الــنّي  ــءمن هبــنا الـــد ن الرافذــي قــد جــوز علــه اا كــل هـــنا : أقــول
كــل هــنا اجلهــل والنفــاا والتــدليل ومثــل هــنا   الللــم والتلبــيل ال وعلــه الرعــول 

ل هــن  ا حقــادال وإذا  عــهل عليــ  أن  ــءمن هكــل هــن  اخلرافــا  والاهــا  وحيمــل كــ
إن د ــن اا ك  ابــق قــج يف كــل التــاب   والقــرآن املنـــزل مــن اا وك  ــر النــوب : قيــل لــ 

ال وملا ــة  قــج هعــد وفــا  الرعــول ال وأن احلكــام الللمــة هــدءاً هــأ  هكــر الصــد ق 
هـــآخر حـــاكم قـــد منعـــوا آل الرعـــول مـــن إظهـــاب الـــد ن احلـــقال وعـــلبوهم حقـــوقهم يف 

 . احلكم
ك خيـــرج القـــرآن الصـــايو ال وع حكـــم هالـــد ن احلقيقـــي أهـــداً وإوـــ  عهـــد وأن وهبــنا 

تاهر ا بو  يعاً منهم حىت  ابق القرآنال والرعالة اليت جاء هبا الرعول فمثل هنا 
الــنّي  عــم  هــنا الكــمم وهــو يف ا صــل أعمــه مقلــد فإوــ  ميتلــا غيلــاً وحقــداً علــه 



 ثم  للتاريخ ... هلل                                                                                                            903

 
 

ليبيـد الـن ن منعـوا مـن ( امل لـص)م  هنا  أهل اإلعممال و تمين اليوم النّي خيرج في 
 . تابيق شر عة اا الصاياة ومنعوا قرآو  احلقيقي أن  رى النوب

إن ا مـــر جـــد خاـــريال وقـــد أوقفنـــا املعـــلم   يعـــاً علـــه جليـــة ا مـــر : لقـــد قلنـــا
وقـــد اوقاـــ  العـــنب هـــنلكال واملعـــلمون  يعـــاً يف مشـــابا ا بو ... وحقيقـــة اخلاـــر

فشـــال هـــنا امل اـــج الرهيـــبال والوقـــوع صـــفاً وحـــداً أمـــام هـــنا إل نو مـــدعو ومرابهبـــا 
 (. املهدّي الذال الكناب)

اللهم إن هنا همغ أهلر  مـن أجـل وصـر  د نـك وكتاهـك وبعـولكال اللهـم افـتو لـ  
ا ذان والعيــــون وفقهــــ  القلــــوب وادفــــ  هرْحتــــك عــــن املعــــلم  شــــر هــــءعء ا شــــراب 

والـد نال واحلمـد ا بب العـامل  يف البـدء  اجملرم ال وأ   كلمـة هـنا ا مـة علـه احلـق
 . واخلتام والتمام

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هذا البالغ للناس
 م بأعمال المهدي قبل ظهورهالقيا
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املهدّي وهو الثاين عشر يف اعتقاد اعمين عشر ة لن خيرجت  و  ك  ولد قجال و وـ  
ع وجــود لــ  حتمــاال وإ ــا هــو أكنوهــة افااهــا الشــيعة عنــدما اوقاعــل اإلمامــة عنــدهم 

اً ك  ولد ل ال فافاوا هن  القصة أو  قـد ولـد لـ  ولـد مـن ،و  احلعن الععكرّي عقيم
عــر ت  الروميــة وــرجلال وأوــ  اختفــي هعــد مولــد  هــثم  عــنوا ال وأوــ  عــي رج لــيمأل 
الدويا عدًعال وقد مذه عله هنا  ا كنوهة امنا عشر ة قرواً لآلن وك ولن خيرجت  و  

 . ك  ولد
أكثـر مـن ألـف ألـف كنهـة ووعـجوا وقد افاى اعمين عشـر ة علـه أكـنوهتهم هـن  

ـــ  وتعليمـــ  واتصـــال  ،ر د ـــ  فيمـــا اـــو  هالريبـــة  مـــن ا عـــاطري واخلرافـــا  حـــول وعدت
الصررىال مث عبا ة غيبة الريبة الك ى إىل  ومنا هـناال افـاوا مـا لـو  ـ  يف مكتبـة مـن 

و لتقي  ألف كتاب فإو  ع  ععهاال ومنها أو  ارن ،ثلث هرموداال وأو  مازال خيرج عراً 
،ر د  ال وأو  ما زال  تلقه الرعا لال وجييب عله الفتـاوىال ومـن آخـر ذلـك مـا  دعيـ  

إىل غـري ذلـك مـن الاهـا  .. جيش الصدب املعمه جبيش املهدّي أو  أها  احلشيشـة
 . اليت تفوا احلصر

ولكـــن املشـــكلة ليعـــل يف أوـــ  عـــي رجال ليعمـــل هـــن  ا عمـــال الـــيت ذكرهتـــا هـــن  
 ..هنصوصها من كمم متقدميهمال تأكيد حمدميهمالروا ا  ووقلنا  

ولكن املشكلة حقاً أن اعمـين عشـر ة قـد اوتقلـوا مـن مرحلـة اعوتلـاب والكمـون إىل 
مرحلة اللهوب والتمك  للمهدّي قبل ظهوب  ال والتمهيد ل ال حىت إذا خرج فإو  خيرج 

: ألـف كتــابعلـه أمــر قـا م ممهــدال وقـد كاوــل النقلـة الكــ ى علـه  ــد اخلميـين الــنّي 
اجلمهوب ة اإلعممية قبل القيام هثوبت  عله الشا  في ال ودعا  اعمـين عشـر ة إىل القيـام 
هالثوب ال وبف  با ة اجلهادال والتمهيد لقيام ظهـوب املهـدّي واحلكـم وياهـة عنـ  حـىت خيـرج 
وقـــد عقـــل دعوتـــ  هـــن  بواجـــاً وأوصـــاباً يف أوعـــاة اعمـــين عشـــر ةال بغـــم أملـــا وـــالف 
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لكثري  يف  رمي وجترمي أّي موب  أو خروج عله احلكام أو بف  لرا ة جهـاد أو الروا ا  ا
 . إقامة  عة أو  اعةال إع إذا خرج املهدّي والنّي  عموو  القا م من آل حممد

وقد وجد اليهود والصليبيون هريتهم يف دعو  اخلميين فأ دو ال وعملل أمر كا عله 
لقتـ  خـابج إ ـران كالفـأب امليـلال وْحلـل إعقاة الشـا ال وقـد كـان حليفهـا ا علـمال وأ

اخلميين عله طـا ر  فروعـية هعـد أن هيـأ  لـ   ـ  عـبل اللفـر ليقـيم أول دولـة هاعـم 
املهـــدّي الرا ـــبال وحيكـــم وياهـــة عنـــ  إىل حـــ  ظهـــوب ال وايـــل هـــن  الوع ـــة اخلمينيـــة 
هوع ـــة الفقيـــ  وياهـــة عـــن إمـــام الزمـــان ومهـــدّي العصـــر إىل حـــ  ظهـــوب ال وقـــد أعلنهـــا 
اخلميـــين مـــوب  لـــيل يف إ ـــران وحـــدهاال هـــل يف العـــاك أ ـــ  لتاو لهـــا إىل دولـــة اإلمـــام 

 . الرا ب
وقامـــل يف  يـــ  هـــمد اإلعـــمم الـــيت فيهـــا مـــن اعمـــين عشـــر  جيـــوا عـــر ة هاعـــم 

 . املهدّي كما كان الشأن يف العراا ولبنان واليمن والكو ل والععود ة وعوب ة
لـيت جـاء  الروا ـا  اإلجراميـة هـأن املهـدّي وهدأ  هن  اجليوا تـابع ا عمـال ا

 .عيعملها من قتل املعلم ال ومواع  الكافر ن

   

  
 
 
 
 
 

 
 

 الفرصة المواتية
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واليوم هعد أن اواما احلملة اليهود ة ا مر كية والررهية هل العاملية عله اإلعـممال 
ووصـــف  هاإلبهـــاب أصـــبال الفرصـــة مواتيـــة لممـــين عشـــر ة لتابـــق أحـــمم تـــرامهم يف 

أهل العنة وتـدمري اإلعـممال فبعـد تـدمري احلكومـة اإلعـممية يف أفراوعـتان  اعتئصال
وتدمري العرااال وتك  الشيعة فيهماال وامتداد اعمين عشر ة يف العـراا وعـوب ة ولبنـان 
وا بدنال وامتـــداد وفـــوذ الشـــيعة يف الكو ـــل والعـــعود ة والـــيمنال و ـــالف الشـــيعة مـــ  

أمـام اليهـود الـن ن  ـد رون العـاك حبكـومتهم اخلفيـة  أمر كا وإعرا يل فإن الفرصة اليـوم
أصــبال الفرصــة مواتيــة للهجمــة ا خــري  علــه أهــل ... و عــريون العياعــة ا مر كيــة

العــنة للقذــاء علــيهم وفــق هــنا امل اــج املعــد عــلفاال فهــنا عنــدهم أوان إخــراج هــنا 
 . امل اج إىل حيز الوجود

يمهد الار ق حتمـاً لتالـق إ ـران صـوابخيها و رد افتعال معركة ه  أمر كا وإ ران ع
إىل حكـــام العـــنة علــــه الدولـــة اخلليجيــــة العـــنيةال وهــــي دول شـــب  عاب ــــة مـــن غاــــاء 
ععــكرّي حيميهــاال وعــتنالق جيــوا املهــدّي العــر ة لتــدمر هــن  الــدول مــن داخلهــاال 
و تاقـــق مـــراد اليهـــود يف تـــدمري العـــاك اإلعـــمميال ومـــراد الشـــيعة يف تنفيـــن وتنفـــيل 

 . م اليت ْحلوها كل هن  القرونأحقاده

   

  
 
 
 

 
 
 

 من سيلبس عبا ة المهدي
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لن  كون ععرياً عله اعمين عشر ة أن  قوموا هكل أعمال مهد هم اإلجرامية وياهة 
 . عن  وأملا من هاب التمهيد للهوب 

ولـــن  كـــن ععـــرياً علـــه إهلـــيل أن  لـــبل علـــيهم و ـــرى أن أحـــدهم يف املنـــام أوـــ  
 !!!. ون وأو  هواملهدّي النّي كان  تفياً كل هن  القر 

فإو  ك  كن ععرياً عله إهليل أن  لبل عله طوا ف كثري  من أهل العـنة وخيـرج 
ال وكـــان مـــنهم ولـــن  كـــون  هلـــم مـــن  لنـــون أوـــ  املهـــدّي الـــنّي هشـــر هـــ  الرعـــول 

آخــرهم حممــد هــن عبــد اا القااــاين الــنّي بأى وفعــ  كــنلكال وبأى أكثــر مــن ما ــة 
 .    بعول اا ومخع  وفعاً أو  هو املهدّي هشر ه

وملـــا هتيـــأ هلـــم  ـــ  غفـــري  عتقـــد معتقـــدهم خرجـــوا يف مكـــة فجـــر ا ول مـــن احملـــرم 
هـال ليعلن من مك  صو  املعجد احلرام أو  املهدّي النّي هشر ه  بعول 9200لعام
 .  اا 

ومن قبل هنا عشـرا  ادعـوا هعـد  قيـق ظـروع مواتيـة يف أعـوان وأوصـاب أو وصـر 
هــدّي العــودان  ْحــد هــن حممــد املهــدّيال وعهــن تــومر  واهــن علــه عــدو كمــا وقــ  مل

فلــن  كـون ععـرياً علــه الشـياان أن  لـبل علــه اعمـين عشــر ة يف ... الرشـيد وغـريهم
هجمــتهم ا خــري  علــه أهــل اإلعــمم أن املهــدّي الثــاين عشــر يف وعــاهم وأوــ  هـــو 

 . ذلك الرجل
... اً ع جيــ  لقــرون طو لــةالعــاك اإلعــممي اليــوم أمــام كابمــة حقيقــة قــد تــدمر دمــاب 

ومــــا ك  عــــتفق املعــــلمون فــــإن دمــــاباً قر بــــاً عــــيال هبــــم و نهــــي البقيــــة الباقيــــة مــــن 
ويف  يـ  هـمد   إعممهمال وجترّي دماؤهم أملاباً حـول الكعبـة ويف مد نـة بعـوهلم

 . اإلعمم
قـــد أخـــ  أن الكعبــــة لـــن  هـــدمها إع ذو العـــو قت  مــــن  ولـــو أن بعـــول اا 

ال قلنــا إن الكعبــة عــتهدم علــه  ــد هــءعء لتنقــل إىل الكوفــة حعــب بوا ــاهتمال احلبشــة



  المخطط اإلجرامي إلبادة ُأِمة اإلسالم     902 

 

وحعـــب أعمـــال مهـــدّي الشـــيعة املنتلـــر والـــنّي هـــا  القـــوم  هتفـــون هـــ  صـــا  معـــاء 
 . و نشرون يف كل  وم أن هنا وقل ظهوب ( !! اخرج  ا حجة اا)

  أتيهم فهل  عي املعلمون ما  كاد هلم من مءامر  ك ى؟ أم عيللون وا م  حىت
هيــد أوصــاب املهــدّي الــنّي بفعــوا .. الــنهو علــه فرشــهمال ويف معــاجدهم وطرقــاهتمال 

 (.  ا لثابا  احلع : ) شعاباً هلم
 !هنا همغ للناع

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفهرس 
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