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بسم اهلل الرحمن الرحيم
***
مقدمة

***
احلمد هلل العزيز احلكيم ،والصالة والسالم على عبـد وروـولا انيمـا ،اوبعـوة رْحـة
للعــاوا ،ووـراماري منـ اري ا يــوم الــدين ،وعلــى لــا ،وأصــبا ا ال ــر اويــاما ،الــكين اــا وا
خ ـ أمــة أخرمــن للنــا ،أمعــا ،أمــروا ــاوعروا ،ور ـوا عــن اونكــر ،وماهــدوا اهلل
حــج مدــاد حــهلل أو اهلل ــور علــى العــاوا ،وأانــأ اهلل ــم ـ ا ا ــو ،،واســر ــم
صليب النصارى ،وأذل اهلل م الشرك واوشراا ،وأعلى م منار احلج والدين.
و عد،،،
فــين أ أمــدم للمســلما ميع ـاري مشــارر انيرغ وم ار ــا اوجرــي المرام ـ الــك
دو تا أيد الز ادمـة احلامـدين علـى أمـة الوـالم واوسـلما منـك الاـر الرالـ ا جـر ،
ومــد ــا هــكا اوجرــي حبــيل الكتــب والصــدور ،و يرل ـ عليــا اوو ــور ــم مــن
هؤ ء الز ادمة اولبدين ،م التواص كتما ا وا دعاء أ ا من (أورار ل ين روول
اهلل انيارما)
ولكن اوعاصرين من هؤ ء الز ادمة احلامـدين ،مـد رأوا اليـوم أ النرصـة مـد أصـببن
وــا ة مديــأة ا خـرامل هــكا وجرــي ا عــان ال دــور ،وأ اــا الــد ا عنــدهم تشـ
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ا جنــاحدم فيــا ،ومــد ــدءوا شــر تناصــيا رــي المرامـ  ،ــا و ــدءوا يعلنــو أ
هــكا اوجرــي المرامـ الكبـ هــو رادة اهلل العلـ الع ــيم ،واايــج روــالتا ا الــدة ا
انيرغ ،واليت ن يستر أ يب أو روول أ حياادا وأ يربادا.
ووــا اــا هــكا اوجرــي المرامـ ياــوم علــى اوت صــال اوســلما ميعـاري مــن انيرغ،
أهــا الكنــر والز دمــة مــندم ،ممــن يــدعو ًوراري واــك اري أرــم بــيعة ل يــن روــول اهلل،
وأرــم اوســلمو اوؤمنــو  ،وأرــم خاصــة رو العــاوا ،وياــوم اــكل علــى هــدم اوســجد
احلرام مبكة ،واوسجد النبو اودينة ،و اا احلجر انيوود ا الكوفة ،ومعلدا عاصمة
الوالم ،واعبة للمسلما.
واــكل ياــوم هــكا اوجرــي المرامـ الكبـ علــى ــب الاــ ،الشـريف ،و خـرامل أ
ما ــدمتدم،
ك ــر وعم ــر ره ـ ـ اهلل عندم ــا وحرمدم ــا ،ومت ــا مي ـ ـ الع ــرو ،وم ـ ـري
واحلكــم ش ـريعة ر ـ ب ـريعة الروــول  ور ـ مــا حكــم ــا مي ـ ا لنــاء الرابــدين مبــا
فــيدم عل ـ ــن أ االــب  ال ــك ي ــدع ه ــؤ ء ا رمــو أ ــا ن يس ــتر أ حيك ــم
الار احلايا  ،و الشرعية احلاياة.
وأما (اودـد الـك ينت رو ـا) فدـو الـك يـأ ـكا اوجرـي المرامـ الكبـ  ،فدـو
والــك وــيربج الوــالم ح ّاـاري ...وهــكا التربيــج هــو مــا وــلف مــن خـرامل مــر مديــد،
وبريعة مديدة يؤمر فيدـا ييا ـة انيما ـة ،واحلكـم ـ ينـة أو بـدود ،و عمـال السـيف
هرم ـاري أهــا الوــالم شا يــة بــدور ،واوت صــال أهــا الوــالم ميع ـاري ومصــاحلة اليدــود
والنصارى ووا ر اولا انيخرى.
ووــا اــا هــكا اوجرــي امــا يــدع أصــبا ا اوؤمنــو ــا مــد أصــب مــاو مووــا أو
أدىن مــن التربيــج ،وأرــم فاــي ينت ــرو وــاعة الصــنرج لــكل فاــد رأيــن مــن وامــيب
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ااّالع خـوا اوسـلما علـى حاياـة هـكا انيمـر ...ايـف ـدأط وايـف ترـورط ومـا هـ
أ عاد ط و ا أين يس ط وايف ويربج عان الوام .
ولســن هــكا أفشـ وـّـراري مــن انيوـرار ،و أدعــى ا اــالع علــى مــا ن يرلـ عليــا
ر ـ مــن أخبــار ،و دــا فاــي أمــدم لخ ـوا مــا يكتبــا هــؤ ء ا رمــو  ،وأ اــا ــم مــا
خيررو .
وأذارهم أ (مووى ديا ) ر يل احلرو دولة ورا يا مـال لـا أحـد الصـبنيا:
وـ ـاذا ش ــرو خررك ــم ح ــر ع ــام (9191م) مب ــا ــدأ احل ــروط أن ع ــافوا أ يرلـ ـ
العرو عليدا فتنشا خرتكمط فاال لا :العرو موم يارءو .
ويبـ ــدأ أ خ ـ ـوا اليدـ ــود هـ ــؤ ء يعلمـ ــو هـ ــكا مـ ــن العـ ــرو  ...فاـ ــد شـ ــروا مي ـ ـ
ررــا م حــرو ال ــادة الشــاملة الاادمــة ،و ــأدر التناصــيا ،ويبــدو أرــم يعتمــدو
اكل على أ العرو موم يارءو .
ولعــا هــك الدراوــة الكابــنة تكــو ــوراري وهدايــة للمســلما ميعـاري انيرغ الدــا،
وتؤخر أو دم هكا اوجري المرام الكب .
واهلل اوس ول أ حينظ دينا واتا ا ووـنة بيـا صـلى اهلل عليـا و لـا ووـلم ،وأ حينـظ
هك انيمة اليت معلدـا خـ أمـة أخرمـن للنـا،ج لتباـى ما مـة ـأمر اهلل وـببا ا وتعـاا
حهلل يااتا خرها الدمال.
و ب أ (دمال الشـيعة الكـكاو) الـك ينت رو ـا ويبشـرو ـا ،ويـدعو اهلل أ
خيرما صباح ومساء هو أع م –لو اا يتباـج -مـن الـدمال الـك حـكر منـا روـول
اهلل ... ج ني الــدمال الــك حــكر منــا روــول اهلل  ينــأ أهــا الوــالم ،و
يـدخا مكـة و اودينـة  ،...وأمـا الــدمال الرافاـ الكـكاو ،فـينرم يزعمـو ويعتاــدو
أ ا ينأ أمة الوالم ،ويل بريعة الار  ،ويبدأ فساد من احلـرما الشـرينا ،حيـ
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ياتا اوسلما فيدا حبراري السـيف ،اد ـاري اـري  ،وخاتـاري ـرخر عـر  ،مث يعمـد فيدـدم
مي مسامد الوالم ،مسامد الرافاة...
ومــن أمــا هــكا ماار ــة النســاد والفس ــاد ــا اوس ــي الــدمال و ــا مدــد
الرافاة الدمال ...فانيخ أع م فساداري و لماري.
واحلمــد هلل أو ري وأخ ـ اري أ معــا هــك انيمــة اا نــة حاــة منصــورة تـ ـزال تاــال
اونب ــرفا الا ــالا ،والز ادم ــة اولب ــدين اوتلبس ــا لب ــا ،ال ــدين ح ــهلل ياات ــا خ ــرهم
الــدمال ،و بـ هللمــد هلل هــم أهــا الســنة وااماعــة ،وأهــا احلــدي والاــر  ،اللد ـم
امعلنــا مــندم ناــل وارمـ يــا اــر  ،اللدـم احن نــا مــن ــا أيــدينا ومــن خلننــا وعــن
أميا ن ــا وع ــن ،ا لن ــا ،و ع ــوذ ـ ي ــا أرح ــم ال ـراْحا ،أ ت ــال م ــن اتن ــا أو م ــن ف ــور
رءوونا ،وصلى اهلل على عبد وروـولا ممـد و لـا الرْحـاء او ،ـا مـن اـا عيـب ووـوء،
وعلى أصبا ا ال ر اوياما ،وعلى من اهتدى ديا وعما سنتا ا يوم الدين.
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الباب األول

خروج طائفة الشيعة اإلمامية االثني عشرية عن األمة اإلسالمية
احملمدية

خير القرون قرن النبي 
و ـا أروــا اهلل وــببا ا عبــد  ،ورو ـولا ممــداري  اختــار لــا خ ـ الاــرو ممــن زلــن
ّ
انيما ــة مــكر ملــو م ،وممــن اــا وا مــاهليتدم مــن أهــا الشــجاعة والكــرم وانيمــدام،
فلمــا من ـوا ــاهلل ،وعرف ـوا احلــج ــكلوا مدجدــم ،وأم ـوا م
ح ــال ه ــعندم
ما لدم

وــبيا اهلل ،فتبمل ـوا انيذى

مك ــة ،وم ــاتلوا أع ــداء اهلل عل ــى تع ــددهم وار ــر م ع ــد ا ج ــرة ،وم ــال

أول لااء م اوشراا( :واهلل يا روول اهللج لو خان نا هكا الببر انا

مع ـ م ــا علــف من ــا رمــا واحــد) .وم ــال خــر( :واهلل،

اــول ل ـ امــا مالــن نــو

ورا يا :اذهب أ ن ور فااتال ا هاهنا ماعدو  ،ا اذهب أ ن ور ـ فاـاتال ـا
معكمــا ماــاتلو ) ...فاــاتلوا العــرو ،واليدــود ،والــروم ،والنــر ،،وأمــاموا التوحيــد علــى
انيرغ الدــا أو اــادوا ،ولــن ت ـ

علــيدم ما ــة عــام فاــي حــهلل اا ــن أارــر اوعمــورة

تدين الوالم.
افتراق األمة:
ولكــن هــك انيمــة الــيت اا ــن عافيتدــا

أو ــا ،أخــ ،الصــادر اوصــدور أ ــا يـزال

الدين يناص مندا عروة عروة ،الما اان عروة تس النا ،اليت تليدا ،وأ ا يأ
ًما

والك

عد بر منا ...وأ ا ويصيب خـر هـك انيمـة ـالء وفرمـة وبـر ارـ ،
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حاــا ج الــدين ،وأ ــا المــا امف ــن الســاعة ًاد النتنــة وعــم الــبالء

والشر.
ال تجتمع هذه األمة على ضاللة:
ولكــن اهلل عصــم هــك انيمــة أ اتمـ الدــا علــى الكنــر والشــرك ،وأ يــدر ،مندــا
الــدين الــا ،امــا در ،عنــد اليدــود والنصــارى الــك ر ـ وا ديــندم ،و ــدلو عــد روــلدم
حهلل ن يبج مندم أحد على الدين احلج الك ع ا مووى وعيسى عليدما السـالم،
ا أاباوا على الكنر والشرك و سبة الولد ا اهلل ،وت ي الكتاو اونــزل لـيدم وتبـديا
الشرا اليت اا ن عليدا رولدم وأ بياؤهم.
حفظ القرآن والسنة:
وأما هـك انيمـة ،فـين اهلل عصـمدا مـن أ اتمـ علـى هـاللة ـأ حنـظ ـم الاـر
يأتيا البااا من يد يديا و من خلنا ،فلم يدخلا ت مبا أ يـوحى
الكر الك
ا ،و يدخلا تزييف و ت ي عد وحيا ،ـا يباـ امـا أ ـزل حـهلل خـر الزمـا َّ  :ـا
َ ن َـَّزلنَا الكاَر َو َّا لَا َحلَاف و َ [ احلجر.]1:
واكل حنظ اهلل ونة روولا اليت ه يا للار وعما ـا وتنسـ  ،وبـرح علمـ
وعملـ لـا وتاريـر وًيـادة تشـري علـى مـا فيـا  ،...امــا مـال ( : تـراتكم فـيكم علــى
مرا احملجة يزغ عندا هال ).
الطائفة المنصورة:
مث اهلل حنــظ لةمــة اا نــة مندــا تـزال علــى احلــج عاملــة الكتــاو اونــزل ،ووــنة
روول اهلل اوصو ة احملنو ة ،وما مة احلج ا ميام الساعة حهلل يااتا خـرهم الـدمال،
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و يارهم من خك م ،و من خالندم ،يردو على اا هال هاللتا ،وينكرو على
اــا مبتــدع دعتــا ،ويننــو علــى الــدين اريــف اوبرلــا ،وا تبــال اونســدين ،وتنر ـ
اوتنرعا.
وهك الرا نة احلاة الاا مة أمر اهلل ،هم الكين عرفوا على مدار التاريخ أها السنة
وااماعة ،ن ينبرفوا عن الوالم احلج ،بدعة ا تـدعوها ،و اـول ا تبلـو  ،و ـرأ،
معلو ماماري ـم رـ روـول اهلل  ولـو اـا صـبا يّاري ملـيالري ،أو عاوـاري ع يمـاري ...فدـم
ليسوا كريا و عمريا و عرما يا ،و علويا ،ون يتسـموا بدعـة مـن البـدع ،فدـم
ليسوا مدرية ،و خوارمل ،و صوفية ،و أباعرة ،و معتزلة ،و مدمية ،و بيعة أو
روافـ  ،و دــا هــم أهــا وــنة روــول اهلل ،الــك هــو مــامدم دو ااميـ  ،و ا اهلل و ليــا
َّ
ين
مــردهم عنــد ا ــالا ،امــا أمــرهم اهلل وــببا ا وتعــاا اتا ــا مــا الري :يَــا أَيـَ َدــا الــك َ
ول َوأوِل انيَمر منكم فَين تَـنَ َاًعتم َبـ ء فَــرَدو َا اللَّـا
الرو َ
َ َمنوا أَايعوا اللَّاَ َوأَايعوا َّ
الروول انتم تـؤمنو َ اللَّا َواليَـوم اآلَخر َذل َ َخيـٌر َوأَح َسن تَأويالري[ النساء.]51:
َو َّ
وهــم أهــا ااماعــةج نيرــم ليس ـوا فرمــة مــن النــرر ،و
ماعــة اوســلما ،ه ـ مــاعتدم ،واــا مســلم أخــوهم

لــة مــن ــا اوســلما ،ــا
الــدين ،يوالو ــا اــدر وــالما

و ميا ــا ،وينص ــبو ل ــا ،وي ــأمرو ــاوعروا ،ويند ــو ع ــن اونك ــر ،ويتواص ــو ــاحلج،
والص ــ ،ويتمس ــكو ــالار ال ــا ،والس ــنة ميع ـاري ،وحيير ــو ال ــدين م ــن مي ـ موا ب ــا،
وينـزلو اا فرياة و افلة منـا

لبع

من الدين دو ع

مكارـا ،فـال ياـدمو نـالري علـى فرياـة ،و يتعصـبو

خالفـاري نيهـا انيهـواء ،والنـرر الـكين تسـكوا اا ـب واحـد

م ــن ال ــدين فجعل ــو ب ــعاراري دو وـ ـوا  ،و ّد ــم دو رـ ـ  ،وأم ــا ه ــؤ ء ف ــينرم يؤمن ــو
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الكت ــاو ال ــا ،ويأخ ــكو الس ــنة ميعد ــا ،فيبي ــو مند ــا أ ــدر ،،وي ــك و عند ــا أه ــا
انيهواء والبدع ،هك الرا نة احلاة اونصـورة ت ـزال ما مـة الـدين ا ميـام السـاعة ،و
يارهم من خك م من و خالندم حهلل يأ أمر اهلل وهم اكل .
خروج الشيعة الرافضة عن طريق األمة:
و أع م النرر منارمة للبج والدين والار والسنة ،ه الرا نة اليت تسـمن ًوراري
التشــي لعل ـ ــن أ االــب،و ل يتــا ،ولكندــا احلاياــة معــن أم ـوال اــا خــارمل عــن
الوالم ،واا عدو لا ومامر لا الب ااء ،من الز ادمة اولبدين واونفين الككا ا..
فن حياة النيب  ن يكن هنـاك بـ ء مـي يسـمى تشـيعاري ،و وهـ الروـول ـكرة
هكا امـا يـدع الكـكا و  ،ون ي دـر عدـد الصـديج أ كـر هـك البدعـة ،و عمـر
 ،بـ ء مــن هــكا التشــي مــي ،فالتشــي أول أمــر اــا ــرد تناــيا علـ ــن أ
االــب  علــى عرمــا ــن عنــا  ، واــا هــكا عنــد أهــا الســنة وااماعــة دعــة
يس ـ ةج وذل ـ أ الص ــبا ة ره ـوا اهلل عل ــيدم م ــدموا عرم ــا للجالف ــة عن ــدما ا ص ــر
انيمر فيا و عل ج ولكل مال المام أ ـو ًرعـة والـدار مرـأ -ور ـا مـن السـلف:-
(مــن مــدم عليّـاري علــى عرم ـا  ،فاــد أًرى اودــامرين واني صــار) .ومعــم أًرى ــم :أ
احتاـر رأيدـمج ني اودــامرين واني صـار اتناـوا علــى تاـد عرمـا امــا مـال عبـد الــرْحن
ن عوا الك أوند ليا أمر ا ختيار للجالفـة ـا علـ وعرمـا ( :ومـد النـا،
يعــدلو عرمــا أحــداري)ج ولــكل ايعــا و ايعــا علـ ووــا ر اودــامرين واني صــار ،مث شــأ
مــن ياــدم عليّـاري علــى عرمــا  ،وع ـ هــكا تشــيعاري ،واــا هــكا التشــي مابــو ريج ني ــا مــا
امتداد و ر.
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ولكــن ع ـ او رهــا ــدأ يرف ـ عليّـاري  حــهلل معلــا أفاــا مــن أ كــر وعمــر..
واا هـكا دعـة ابـ ة منكـرة ،تصـدى ـا علـ ـن أ االـب نسـا  الـك خرـب
عل ــى مس ــجد الكوف ــة م ــا الري ( :ي ــأتيأ رم ــا ينا ــلأ عل ــى أ ك ــر ملدت ــا ح ــد
اونف ) أ شا ا ملدة -وذل لكك ا واففا ا....
و اا عنا متواتراري أ ا مال( :خ هك انيمة عد بيدا أ و كر)(.)9
ِل أ
ومال عل ن أ االب  عند وفـاة عمـر ( : مـا خلنـن أحـداري أحـب ّ
ألا ـ اهلل يــوم الايامــة مبرــا صــبينتا من ـ )( .)2وهــك بــدادة منــا أ عمــر خ ـ النــا،
صــبينة يــوم الايامــة وعم ـالري .مث هــك البدعــة اونكــرة – وه ـ تناــيا عل ـ ــن أ
االب  على أ كر وعمر ره اهلل عندما  -دأ الز ادمة اولبدو يننجو فيدا،
ويزيدو فيدا ،فبدءوا احلي على الصديج وعمر ،وا دعاء أرما اا ا ماهلا ـاوا،
وأ عليّاري اا خ اري مندما ،و دأ دور هك البدعة صورة أا ،بي اري فشي اري ،أعأ وـب
الشــيجا :أ كــر وعمــر رهـ اهلل عندمــا ،وتناصــدما ،واــا ماصــود هــؤ ء اوبتدعــة
الاالا الرعن روـول اهلل  وروـالة الوـالم ،الـك اعـك مندمـا را ـة ،وأصـبا اري
خيرمل و يدخا و ا معا...
ووا امتمعن الشيعة علـى ًيـد علـ  امتبنـو أمـر الشـيجا ،فـأ كر ًيـد 
وأ م على أ كـر وعمـر خـ اري ،ومـال :اـا أ ومـد يرنيـا عليدمـا .فرفاـوا يعتـا،
وا ناـوا عنــا فاــال ــم( :رفاــتمو رفاــتمو ) فســموا رافاــة( .)3وابــتدر هــكا ا وــم
( )9ا ر :فت البار  ،اتاو او اً  ،ص (.)992
( )2صبي المام البجار رمم احلدي ( ،)3925عد الصديج . 
( )3الس ة (.)310/5
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عــندم وهــم هــؤ ء الــكين دــر فــيدم وــب الصــديج والنــارور واحل ــي علــى أص ــباو
روول اهلل .
مث هك البدعة ا بيرة ن تـزل تكـ ،مـ انييـام ،وياـيف ليدـا اـا منـد ،وً ـديج
هــافة ،وت دــر فــيدم فــرر وأه ـواء متعــددة الدــا تــدع م ـوا ة ل يــن روــول اهلل 
ف دــر هــكا (التشــي ) علــى أارــر مــن وــبعا فرمــة وم ــا اواــا وانيهـواء( ، )9فكــا
فرمة مندم تدع ماماري ا ر انيخرى ،وتبايعا ،ومد عـرمل عليـا ،ومـد امـا اعـا ًوراري،
واا فرمة تكنر أختدا ،وتتجك من انيموال وانيهواء ما جيمعا حصر...
و ـدأ أمـوال الز ادمـة مــن اولبـدين اــد اريادــا هـكا ا اــم مـن تعــدد اوــكاهب
ـرد
وانيهـواء ،و هــكا العمــا الســر الــك
ـارو ،ويـ ّ
يرّلـ عليــا فياـ ّـوم ،و يــرى فيبـ َ
علي ــا ،و يع ــرا النام ــا عم ــن ا ــا و ا م ــن ا ــا ،فا ــاع الو ــناد ،و ش ــأ الك ــكو،
وتعــدد انيمـوال وومــد احلامــدو علــى الــدين هــالتدم تــرويك مــا بــاءوا مــن أفكــار
الكنر والز دمة والحلاد.
نماذج من فرق الرفض وضاللهم في اإلمامة:
تعــدد فــرر الــرواف ا أارــر مــن وــبعا فرمــة ،وأارــر مــن ألــف ماالــة بــنيعة
الكنر والز دمة ،واا أول اختالفدم تعيا المام الوامب الراعـة ًعمدـم ،فكـا
فرم ـة اا ــن تــدع أ اهلل ــص علــى مــامدم ،واــا هــكا مــن أوــباو تعــدد مــكاهبدم
واخــتالا فــرمدم ،ف دــر مــندم البفيــة ،واااروديــة ،والســب ية والكيســا ية ،وهــم الاــا لو

( )9ا ر فرر الشيعة للنوييت ،فاد عدد ماا م وفرمدم.
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ينمامة ممد ا ن احلنينـة ،و عـد أ مـا ًعمـوا أ ـا اودـد الـك
ن مين ،و دا اختنى عن أعدا ا مبا رهوى وويعود.

خـر الزمـا  ،وأ ـا

و در مندم البيا ية ،و در مندم ا ا،ية ،وهم الاـا لو ينمامـة عبـد اهلل ـن ممـد
ا ن احلنينة ،ورلوا فيا عد موتـا ،وأصـببوا عـد أر ـ فـرر ،فـرر مالـن ينمامـة عبـد اهلل
ن معاوية عبد اهلل ن معنر ن أ االب ،ورلوا فيا حهلل معلو اهلل وببا ا وتعاا.
ومندم اونصورية أتباع أ منصور ،واا أميّاري يارأ ،وادعى أ أ ـا معنـر ممـد ـن
عل ن احلسا  أوصى ليا عـد موتـا ،وفـوغ لـا انيمـر ،وادعـى أ عليّـاري  اـا
بياري وروو ري ،واكا احلسـن واحلسـا وعلـى ـن احلسـا ،وممـد ـن علـى ،وأ ـا هـو – أو
منصور -يب ،وأ النبوة تباـى وـتة مـن أو د خـرهم الاـا م!!( ،)9واـا يـأمر اتـا
مــن خــالندم ا رتيــال ،وياــول :مــن خــالنكم فدــو اــافر ومشــرك ،فــامتلو  ،فــين هــكا
مدــاد خنـ  .وًعــم أ م،يــا عليــا الســالم يأتيــا ــالوح مــن عنــد اهلل عــز ومــا ،وأ
اهلل ع ممداري التنـزيا ،و عرا هو يعأ نسا التأويا(.)2
و دــر مــندم العباوــية الروا ديــة وهــم مــن أتبــاع عبــد اهلل ــن معاويــة ــن عبــد اهلل ــن
معنــر ــن أ االــب ...ومــالوا تناوــخ الــرواح للمــؤمنا والكنــار وأ الــروح – تـزال
عـ ـرمل م ــن مس ــد ،وت ــدخا خ ــر حس ــب ااعتد ــا ل م ــام في ــدخا العص ــاة أمس ــاد
احليوا ــا اوعتديــة ،والرــا عو ل مــام احليوا ــا اورفدــة ،و ت ـزال هكــكا ،وه ـ ميامــة
اوتنرمة

فرمة الشيعة اوجتلنة امعن عند النرر الـيت مسـمن عـد ذلـ

( )9وتعلم أ هك اواا
عشرية.
( )2فرر الشيعة للنوييت ،ص ( ،)31-32وهك اواا
عشرية.

ـا أ

ه نسدا اليت أصببن عماد أموال النرمة ا أ
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البشــر الــيت وعــدوا ــا ...وادعــن فــرر مــندم الكيســا ية أ النــا ،يرمعــو مــرة ا يــة
ا الــد يا أمســادهم فيعــود الروــول ممــد  ومي ـ اني بيــاء ،ويعــود عل ـ ا ــن أ
اال ــب ح ــهلل يات ــا معاوي ــة ــن أ و ــينيا  ،و ل أ و ـنيا ويد ــدهم دمش ــج ،وي ــرر
البص ة(.)9
و دــر مــندم فرمــة ادعــن ألوهيــة معنــر ــن ممــد الصــادر ،وأ ــا هــو اهلل ،وأ أ ــا
ا رــاو ممــد ــن ًينــب هــو الــك أوحـ ليــا معنــر الصــادر ،وأ أ ــا ا رــاو هــكا
ــيب مروــا ،وأ ــا أمــر البشــر راعتــا ،مث تــدرمل فأحــا اــا احملرمــا مــن الز ــا ،والســرمة،
وبـرو ا مـر ،وتـرك الصـالة ،ووـا ر النـرا  ،مث ادعـوا أ اهلل أ ـاح ـم الكــكو ،وأ
يشدد عدم لبع على اآلخرين ،ولو اك اري(.)2
و د ــر م ــندم ا ــكل عـ ـ الروا دي ــة اني ــا مس ــلمية ،واحلزمي ــة ،والرًامي ــة ،وا ريري ــة
العبــا ،ــن عبــد اورلــب عــم الروــول
الروا ديــة ،وهــم الاــا لو ـأ المامــة دــا هـ
 ومد اور هكا الاول عد ذل عل ن ممد ن عبـد اهلل ـن ممـد ـن ـراهيم ـن
ممد ن عل ن العبا ،ن عبد اورلب ،الك تسمى اودد  ،وادعـى أ النـيب 
وــا مــا اــا وار ــا هــو العبــا ،،وأ أ ــا كــر وعمــر وعرمــا وعليّـاري ،ره ـ اهلل عــندم
ومي ا لناء من أ أمية راصبو للجالفة متو بو عليدا(.)3
( )9فرر الشيعة للنوييت ،ص ( ،)22وهك دايا الاول الرمعة اليت اوتكملن عد ذل ا أ عشرية.
( )2وهــك اواالــة هـ الــيت أصــببن عــد ذلـ مــن ملــة ااديــد الــك خيـرمل ــا الرــا الــك ادعــى لــا ا ــأ
عشرية واودتدين.
( )3وه ــك اواال ــة اا ــن أصـ ـالري ــأ عليد ــا ا ــأ عشـ ـرية م ــو م أ أ ــا ك ــر وعم ــر وعرم ــا م تص ــبو
للجالا.
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و دــر مــندم الزيديــة ،وهــم الاــا لو ينمامــة ًيــد ــن عل ـ ــن احلســا ،و دــر فــيدم
اــكل او يــة الــكين مــالوا ينمامــة ممــد ــن عبــد اهلل ــن احلســن ،ــن احلســن وأ ــا هــو
اودــد  ،ووــا متــا ًعمـوا أ ــا مــا ًال ن ميــن ،وأ ــا يعــود لــيمة انيرغ عــد ريج ني اعــا
ااوم النيب ،واوم أ يا ااوم أ يا.
و در فيدم اكل العاعيلية ،وهم الاا لو ينمامة عاعيا ن معنر الصـادر ـن
ممد ن عل ن احلسا ن عل ن أ االـب ،وأمـا أم فـروة نـن الااوـم ـن ممـد
ن أ كر الصديج.
واففر أصباو معنر عد موتا ا ون فرر ،فرمة مندم مالن :ا ن ميـن ،و ـا
هو اودد  .وًعموا أ ا مـال ـم :لـو رأيـتم رأوـ مـد هـو لـيكم فـال تصـدموا ،فـين أ أ ـا
صاحبكم وأ ا صاحب السيف ،وهك النرمة تسمى الناوووية.
وفرمــة العاعيليــة وهــم الــكين ادع ـوا أ المامــة عــد معنــر ا نــا عاعيــا الــك
حياة أ يا .وفرمة مالن :المام عد معنر دا هو ممد ن عاعيـا ،واـا
ما
ــك النرمــة ،ومــا ًال أمـوال هـ رايــة الشــناعة والكنــر .ااــو م :الروــول ا تالــن
منا الروالة ا عل ن أ االب عد أ صبا ماماري ردير مم ،وأ النيب ا عد
ذل ـ تا ع ـاري لعل ـ ــن أ االــب ،وأ المامــة وــبعة مــن ولــد عل ـ ــن أ االــب
خرهم ممد ـن عاعيـا الـك ن ميـن ،وأ ـا ذهـب ا ـالد الـروم ،وأ ـا هـو (الاـا م)
وهو الك يعود شريعة مديدة ينسخ ا بريعة ممد ن عل عليا السالم (. )9
( )9وهكا الاول
ونرى اوستني .

ء اودد

شريعة مديدة اوجة لشريعة الروول هو مول ا أ عشرية اوعاصرين امـا
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ومــد وه ـ هــؤ ء العاعيليــة اان ـاري للــدين ــدلوا ــا الش ـريعة ،والعايــدة ميع ـاري .فمــن
أمـوا م :أ ممــد ــن عاعيــا هــو خــاو النبيــا ،وأ الــد يا ا نتــا عشــرة مزيــرة ،اــا
مزيرة حجة ،وأ احلجك ا نتا عشرة ،ولكا حجة داعية ،ولكا داعية يد ،وأ اليد ا
د ا و راها يايمدا ،ويسمو احلجة انيو ،والداعية انيم ،واليد ا ن يااهو مـول
النصارى ال ال ة (. )9
وادع ـوا أ ــا لكــا ب ـ ء الاــر والش ـريعة د ـراري و رن ـاري ،واوــتبلوا اوــتعراغ النــا،
الســيف ،ومتــا أهــا الابلــة ،وأخــك أم ـوا م ،والشــدادة علــيدم ــالكنر .واوــتدلوا اولــا
ا َحي َو َمدتوهم[ التو ة.]5:
تعاا :فَامـتـلوا المشرا َ
ورأوا ويب النسـاء ،ومتـا انيانـال مسـتدلا اولـا تعـااَ  :رو تَـ َكر َعلَـى انيَرغ
ين َديَّ ريارا [ وح. )2( ]29:
م َن ال َكافر َ
ومــن النــرر الــيت دــر عــد مــو معنــر الصــادر فرمــة تســمى النربيــة ،ورأوا أ
ا نـا عبـد اهللج ني ـا أاـ ،أو د  ...وهـؤ ء ا تالـوا عـد ذلـ
المامة عـد معنـر هـ
ا الاــول ينمامــة مووــى ــن معنــر اولاــب الكــا م وــا مــا عبــد اهلل ــن معنــر ،ون
خيلف ذاراري.
و عــد مووــى ــن معنــر اففمــن الشــيعة علــى لــل فــرر ،مــندم الارعيــة الــكين مــالوا
ا ارعــن المامــة عــد مووــى ــن معنــر ،ومــندم الــكين ادع ـوا أ مووــى ــن معنــر ن
( )9فرر الشيعة للنوييت ،ص (.)12
( )2وهــك اواــا ه ـ عــا مــا ياو ــا عش ـرية اوعاص ـرين ،وأ اودــد الرــا عشــر عنــدما يــأ ا انيرغ
ينعا اوسلما.
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مين وأ ا هو اودـد  ،وأ ـا وـيعود لـيمة انيرغ عـد ري امـا متـا مـوراري ،وأ ـا ن ميـن
حــبل هــارو الربــيد ــا هــرو منــا ووــيعود ،وهــؤ ء أومنـوا المامــة عنــد مووــى حــهلل
يعود ًعمدم ما ماري السيف ،ومال عادم :ما وويعود وهؤ ء هم الوامنةج نيرم
ومنوا المامة عند مووى ن معنر.
و در من أتباع مووى ن معنر فرمة تسمن البشرية أصباو رمـا يسـمى ممـد
ن ش ً ،عم أ ا خلينة مووى ن معنر ففة ريا ا حـهلل يعـودج ني ـا اودـد  ،وأ ـا
م ــد أعر ــا خات ــا ،وعلم ــا ميـ ـ م ــا ات ــامل لي ــا الرعي ــة ،وأمام ــا ماام ــا ح ــهلل يع ــود ،مث
اوتجلف ممد ن ش هكا ا نا عي ن ممد ش  ،وادعى أ ـا ال مـام عـد ا أ
يعــود مووــى ــن معنــر وأ علــيدم أداء الزاــاة ليــا حــهلل يعــود مووــى ــن معنــرج ني ــا
الاا م ،وا م عي ن ش هكا من ادعى المامة ر من ولد مووى ن معنر أرم
أو د ً ا ،واوتبلوا دماءهم وأموا م.
مث ادع ــى عا ــدم المام ــة لعلـ ـ ــن موو ــى اولا ــب الره ــا ،واختلنـ ـوا ع ــد فرمـ ـاري،
فامتمعن فرمة على أ ا ممد ،ومعلو ماماري وهو لسب ونا ،وادعوا أ المـام يعلمـا

اهلل ال ــام ،والنكــن الالــب ،والناــر انيذ واول ـ الــك حيد ــا ،ورف ـ اونــار لــا
واوصــباح ،والرؤيــا وعــرغ انيعمــال ليــا ،فــال يســتبعد أ يكــو المــام مام ـاري وهــو
ا رر واودد.
و عــد مــال عـ أصــبا ا ينمامــة علـ ــن ممــد ،و عدــد دــر ممــد ــن صـ
النم الك ادعى أ ا او عل ممد ،وادعى أ ا اللـا الـرو ،وأ ـا أروـلا فأ ـاح اـا
احملرمــا  ،وادعــى أ تيـا الــكاور مــن الريبــا  ،ودخلـوا عليــا فـرأوا رالمــا فــور دــر
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يعما فيا الناحشة ،فايا لا ذل  :فاال ( :دا هكا من التواه والتكلا) وهكا ا بي
هو رأ ،فرمة النص ية العلوية اونتشرة مبال ووريا يومنا هنا.
واختلــف أصــباو عل ـ ــن ممــد ــن عل ـ ــن مووــى الرهــا عــد وفاتــا ،فاالــن
حيـاة أ يـاج ني ـا أ ـا
اا نة مندم :المام عد دا هو ا نـا ممـد و اـا مـد مـا
مد ص عليا ،والمام يككو ،ويستبيا على اهلل البداء.
فوم م ما وم من مبا معنر الصادر ،حي ًعموا أ ا عا ـم ا نـا عاعيـا
من عد  ،مث وا ما عاعيا حياة أ ياً ،عموا أ معنراري ،مال م ( :اهلل ـدا لـا
عاعيا).
ولكن هؤ ء أتباع ممد ن عل ن ًعموا أ أ ا ص عليا ،وأ ـا – و اـا مـد
حياتا -هو اودد  ،وويعود ليمة انيرغ عد ري اما مل ن موراري (. )9
ما
وفرمة أخرى ًعمن :أ المام عد عل ن ممد ن عل ن مووى الرها دا هـو
ا نا احلسن ـن علـ  .وفرمـة أخـرى مالـن ا أخيـا معنـر ـن علـ  ،وهـو الـك تسـميا
الرافاة اآل معنراري الككاو.
ووــا مــا احلســن ــن علـ اولاــب العســكر  ،مــا ـ عاــب ،ون ينجــب ولــداري،
وور ــا عمــا معنــر ــن علـ هــكا ياــول النــوييت :تــو احلســن العســكر  ،ون يــر لــا أ ــر،
ون يعرا لا ولد اهر ،فتااوم ما در من م ا ا أخوة معنر وأما)(.)2
( )9فرر الشيعة للنوييت ،ص (.)12
( )2اوصدر السا ج ،ص(.)19
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واففر الشيعة عد أر ـ عشـرة فرمـة ،مندـا فرمـة مالـن :احلسـن ـن علـ حـ ون
مي ــن ،و د ــا ه ــو (الا ــا م) و جي ــوً أ مي ــو  ،ول ــيل ل ــا ول ــد ــاهرج ني انيرغ
ًعمدــم – علــو مــن مــام ،ومــالوا :مــد مــاء الروايــة أ للاــا م ريبتــا  ،فدــك ال يبــة
واحدة ووي در ويعرا ،مث تكو لا ريبة أخرى( )9ومالن فرمة :ا هو حـ ون ميـن،
وهو الاا م.
ومالـن اا نـة مــندم :ـا المــام هـو أخــو معنـر ـن علـ الـك ور ــا ،وفرمـة ادعــن
أ المــام عــد احلســن العســكر  ،دــا هــو ولــد مــود ولــد لــا ،ولكــن أخنــا عــن عيــو
النــا ،حــهلل ياتلو ــا ،وأ ــا هــو (الاــا م اودــد ) الــك خيـرمل ،وأ ــا رــاو عــن اني ــار
ريبــة صـ رى اــا يــرا أصــبا ا ،مث رــاو عــد وــبعا عامـاري ريبــة اــ،ى ،ووــيعود لــيمة
ًما نـا،
انيرغ عد ري اما مل ن موراري ،وهك ماالة الشـيعة ا ـأ عشـرية الـيت تعـي
وتنت ر هـكا اودـد اووعـود الـك بـن الناـا الاـاا أ ـا ن يولـد مـي ،وأ أ ـا مـا
دو عاب ،وأ عما معنراري مد امتسـم م ا ـا مـ أمـا ،ولكـن هـؤ ء احلماـى ادعـى أ ـا
م ــد ول ــد ل ــا ول ــد ،و س ــجوا حول ــا م ــن انيو ــاا وا راف ــا  ،وا تبلـ ـوا ل ــا م ــن الا ــوى
والمكا ا  ،ومن اوكراما واوعجزا ما ن يكن مرلا مي لنيب و روول مـن الروـا
أمعا ،وهو ما را منصالري النصول اآلتية.


( )9اوصدر السا ج ،ص (.)11
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الباب الثاني

خالصة عقائد الفرقة اإلمامية االثني عشرية اجلعفرية

مث هــك النرمــة انيخ ـ ة الــيت تســمن عــد ذل ـ ــا أ عش ـرية ااعنريــة معــن
أمـوا ري ع يمــة منكــرة الــدين ،فاــد معــن اواــا الكنريــة فــرر الشــيعة اوجتلنــة
اليت وباتدا ،وهك أهم انيموال واواا اليت معتدا هك النرمة:
9ـ ا دعاء أ عل ن أ االـب  هـو المـام الـك صـبا اهلل ،وعينـا الروـول،
وأ اهلل أمر ممداري  أ خي ،أصبا ا أ عليّاري هـو المـام وا لينـة عـد  ،وأ الروـول
تلكأ هكا انيمر ،وخاا أ ا صارح ـا النـا ،نـروا منـا ،فدـدد اهلل وأ ـزل عليـا :يَـا
أَيـَ َدا َّ
ن ر َوالَتَا َواللَّا يَـعصـم َ
الروول َـلغ َما أ زَل لَي َ من َر َ َو َن تَـن َعا فَ َما َـلَّ َ
ين[ اوا دة.]91:
ين ال َاوم ال َكافر َ
م َن النَّا َّ ،اللَّاَ يَـدد ال َاوَم ال َكافر َ
وأ النا ،الكين ويعصما اهلل من أذاهم هم أ و كـر وعمـر الـكين تزعمـا -حسـب
مول هؤ ء الز ادمة -معارهة الروول تولية عل ن أ االب عد .
 2ـ ا دعــاء أ هــك المامــة الــيت ــص عليدــا اهلل وأوصــى ــا الروــول ،مــد ــص اهلل
عليدــا وأوصــى ــا مي ـ الروــا ،واني بيــاء الــكين أروــلدم ،ــا أخــك اهلل العدــد واويرــار
َخـ َك
علــى ميـ ــأ دم أ يؤمنـوا ــا ،ومــال هــؤ ء الرافاــة :مــول اهلل تعــااَ  :و ذ أ َ
َرَـ ـ َ م ــن َــأ َ َد َم م ــن د ــورهم ذريَّـ ـتَـدم َوأَب ـ َـد َدهم َعلَ ــى أَ ـنس ــدم أَلَس ــن ـ َـر كم
[انيعراا ...]912:و علياري مامكم ووصيكم ،وأ البشـر ميعـاري بـددوا ـكا أمـام اهلل
مبا أ خيلج السماوا وانيرغ .
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ا لَ َما َتَـيتكم من اتَاو َوحك َمـة مثَّ
َخ َك اللَّا ميرَ َ
ار النَّبي َ
ومالوا مولا تعااَ  :و ذ أ َ
صــد ٌر ل َمــا َم َعكــم لَتــؤمن َّن ــا َولَتَـنصــرَّا[ عمـرا  .]29:فزعمـوا أ مــول
َمـاءَام َروـ ٌ
ـول م َ

اهلل :لَتــؤمن َّن ــا أ  :الروــول َ ولَتَـنصـرَّا أ  :تنصــروا وصــية علـ ــن أ االــب،
وأ اني بياء معياري أمروا كل  ،وأ يو ل تلكأ ذل فببسا اهلل رن احلو !!.
وأ مي ـ الروــا وــيعودو ا الــد يا لياــاتلوا ــا يــد عل ـ ــن أ االــب الــك
يأ ويرم ا الد يا

عدد الاا م ليايم احلكومة الوالمية العاوية.

 3ـ ـ واعتا ــدوا أ عليـ ـاري ع ــا الم ــام ع ــد وه ــو احلس ــن ،وأ احلس ــن ع ــا احلس ــا.

وهككا اا مام يعا ما عد ا الرا عشر ،ا ًعمـوا أ الروـول عـا هـؤ ء ا ـأ
عشــر أعــا دم مامـاري ،وافــفوا

هــكا عشـرا

ــا م ــا الروايــا

ســبوها للروــول 

وأ اا مام اا يعا من عد ا الرا عشر.
 2ـ ـ واعتا ــدوا أ الص ــبا ة ميع ـ ـاري انـ ــرواج نيرـ ــم ن ين ـ ـوا ون يعمل ـ ـوا ــك الوصـ ــية،

وحجب ـوا المامــة الو يــة عــن مســتبايدا ،وهــم عل ـ ــن أ االــب وأو د ره ـ اهلل

عندم ،وأعروها للصديج الك عاش منافااري – ًعمدم -اامعاري أخك ا الفـة مـن
عد  ،ومد واعد هكا عمر ن ا رـاو وأعـداء هـك المامـة ،وأ الصـبا ة ميعـاري
انار

ال ة فاي.

وأ اا من ادعى أ ا لينة عد روول اهلل هو أ و كر الصديج ،فدو اـافر حـالل
الدم ،و يابا اهلل منا عمالري ،ولو أ نـج مـاءءَ انيرغ ذهبـاري ،وماهـد مـا ماهـد ومـا
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ب ـديداريج ني ــا ن يــؤمن ــك المامــة الــيت ه ـ أع ــم أراــا الميــا ورايــة الــدين –
ًعمدم.-

5ـ واعتادوا أ اا احلكوما اليت تعامبـن علـى حكـم اوسـلما حكومـا اـافرة،
مد ارتصب حج اني مة اونصوص عليدم من اهلل وروـولا ،وأ ـا اـا مـن رهـ هللكمدـم
فدو اافر ملعو جنل حالل الدم.
 9ـ واعتاــدوا أ المــام الرــا عشــر وهــو ًعمدــم ممــد ــن العســكر  ،مــد رــاو
وهو ا ـن ـالة وـنا مـن عمـر  ،ولكـن اـ ،وترعـرع و ّـراري دو أ يـرا احـد ،وعلمـا اهلل
ميـ الرــوم والكتــب الســماوية وأالعــا علــى ال يــب الــا ،وأ ــا اــا يتصــا أتباعــا مــدة
وــبعا وــنة عــن اريــج ووــراء ،مث ــا رــاو ريبــة اــ،ى منــك وــنة 322ه ــ ،ووــيعود
ليمة انيرغ عد ري اما مل ن موراري.
 1ـ وادع ـوا واعتاــدوا أ هــؤ ء اني مــة ا ــأ عشــر هــم أفاــا مــن الروــا ،واني بيــاء
ميعاري و عادم ياول :خال ممداري . 
وأر ــم يعلم ــو ال ي ــب والش ــدادة ،وأر ــم خيلا ــو ويرًم ــو  ،وأ اهلل م ــد ف ــوغ ــم
التشـري مبــا بــاءوا ،فلدــم أ حيلـوا مــا حــرم اهلل ،وحيرمـوا مــا أحــا اهلل امــا يشــاءو  ،وأ
اهلل مــد مــال ــمَ  :ه ـ َكا َعرَاؤَــا فَــامنن أَو أَمس ـ َ ـ ح َســاو[ ص .]31:فكمــا
أال ــج اهلل ي ــد و ــليما اا ــن ،فا ــد أال ــج اهلل ي ــدهم التبلي ــا والتب ــر  ،وا ل ــج
والرًر ،والتبكم ذرا الكو عالية ووافلة.
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 2ـ واعتاــدوا أ ــا مــن اــكو ورد مامــة مــام واحــد مــندم ،فاــد رد علــى اهلل ،ومــن رد
على اهلل فدو اافرج ومن أما ذل فجميـ مـن ن يـؤمن ـؤ ء اني مـة حسـب تـرتيبدم
فدو اافر حالل الدم ،و تسمى اوم الوالم.
 1ـ واعتاــدوا وادعـوا أ الرــا عشـر اودــد ذا مــام أ ــاد ميـ مــن علــى انيرغ مــن
اوســلما مــن اــا يــؤمن يرومــا ،ويــؤمن عصــمة ا ــا ،و مــامتدم ،وأ ــا وــيجرمل
الــكين مــاتوا علــى رـ هــك المامــة فيباوــبدم علــى كــارهم المامــة ،وياــتلدم ميعـاري،
وأ ــا و ــيبب أ ــا ك ــر الص ــديج ،وخيرم ــا م ــن م ــ ،ه ــو وعم ــر ــن ا ر ــاو ،وياتلدم ـا
ويصبدما وحيرمدما ،وينعا هكا ما اا يوم ألف مرةج نيرما ارتصـبا المامـة ،وأوسـا
هكا الشر.
 90ـ واعتاــدوا اــكل مي ـ اني مــة انيحــد عشــر الــكين مــاتوا مبــا هــكا الرــا عشــر
ويعودو ا الد يا عودة اودد اونت ر الك هو الرا عشر ،فيبكمو واحـداري عـد
واحد ،وأ حكمدم ويستمر انيرغ وتاري وأر عا ألف ونة!!.
 99ـ ومــد رعـوا واعتاــدوا ــكا اودــد اونت ــر الرــا عشــر عنــدهم صــورة اعلــا أاــ،
رم ووناح عرفتا انيرغ اا تارخيدا ...فدو وـيعمد أول مـا يعمـد فيبـي الاتـا
أرغ الوــالم هرم ـاري (أ يــدعو أصــبا ا الــكين يبايعو ــا ياتلــو النــا ،اــا مكــا
دو اديد وها ي) مدة شا يـة أبـدر ،وأ ـا وـيعمد عـد ذلـ فيدـدم الكعبـة واوسـجد
احلـرام ،ويبرــا ميـ تووــيعاتا ،ويــرد ا حجمــا أيــام الروــول ،وهكــكا ينعــا اوســجد
النبــو  ،وياتــا أهــا اودينــة اونــورة عــن كــرة أ ــيدمج نيرــم ويعفهــو علــى بشــا مــ،
الروـول و خـرامل أ كـر وعمــر مـن مـوار النـيب وحيرمدمــا ،وأ ـا لــن يابـا تو ــة أحـد مــي
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ممــن اــا يــرى المامــة ا ــأ عشـرية هــك  ،و ياــول ــا مدمــا دــر منــا عالمــا
ينة من بدود أو اعفاا ،وياتا ما الزااة دو
التو ة والندم ،وأ ا و مم الزا
ينــة ،ويــأمر أتباعــا عــدم أداء انيما ــة مــي لــبع عا ـاري فاــي ،وأ ــا وــيددم مي ـ

اوســامد الــيت نيــن علــى رـ عايــدة الماميــة ا ــأ عشـرية ،وأ ــا وــياتا اوســلما
مسامدهم وحيرر مصاحندم معدم ،وخيرمل للنا ،اوصبف احلايا الك اا يتوار ا
اؤ  ،وأ ا وياتا مي ذرية اوسلما ممن ياول المامية.

هــك هـ خالصــة مــومزة لعاا ــد النرمــة الشــيعية الكــ،ى اوعاصــرة والــيت تســمى اليــوم
اوم ا أ عشرية ااعنرية ،وتدع أرا الرا نة النامية اونصورة ،والنرمـة احلاـة احملاـة،
وأ ديندــا هــو الــدين الصــبي الــك مــاء ــا الاــر الكــر  ،و ل ــا الروــول الع ــيم،
وتوار ا اني مة من ل البين.
نسبتهم إخالف الوعد بالمهدي إلى اهلل:
لاد مر على الشيعة ًما اويا مبا مـا عـو – ال يبـة -يتجبرـو فـيمن هـو المـام
الوامــب الراعــةط ومــهلل يكــو ومــن دــور وا تصــار ط فــادعوا المامــة للم ــا وادع ـوا
ال دــور لكــا واحــد مــندم ،والمــا ومت ـوا ومت ـاري ن يتباــج مــا مــالو ســبوا الخــالا هلل
وببا ا وتعاا ،فاد أخرمل النعما أ ممداري البامر مـال( :يـا ا ـن  ،اهلل مـد ومـن
هــكا انيمــر وــنة الســبعا ،فلمــا متــا احلســا عليــا الســالم ابــتد راــب اهلل فــأخر ا
أر عا ،فلما حد ناام كل واشنتم السـر ن يـدع اهلل ـكا انيمـر ومتـاري َميبـوا اللَّـا َمـا
يَ َشاء َويـربن َوعن َد أ َم الكتَاو[ الرعد.]31:
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وهكــكا أصــب الــرو و ــببا ا وتعــاا عنــد هــكا الك ـكاو الــك افــفى هــكا ا ــ،،
و سبا ا ممد البامر – رْحا اهلل -متب اري مفدداري يعلم ما يصن حـول خرامـا ـكا
اود ــد  ،فكلم ــا م ــرر – ه ــكا ال ــرو -أ خي ـ ـرمل مددي ــا رأ أ ا ر ــة وتنش ــا أخ ــر
عما ياول ا رمو علواري اب اري.
ذل  !...تعاا اهلل ّ
ضالالالا الشالاليعة فالاليمن هالالبالا ورالالاح األمالالر؟ ومالالن الالالذي سالاليم ني اهلل ويحقالالق
اإلمامة في الواقع؟
مــدمنا أ اوا ــف الماميــة ،وهــم مــن يعتاــدو ــأ مامــة اوســلما تكــو ــنص
مــن اهلل ،والــكين حيصــرو المامــة ع ـ ل يــن الروــول خاصــة عبر ـوا وــور
المام ــة عبر ـاري ع يم ـاري ،وه ــلوا في ــا ه ــال ري مبين ـاري ،وا ــأ عاي ــد م ه ــك مرت ـ خص ــب
لرــالو الــد يا ،والز ادمــة الــكين يــدع اــا مــندم لــدى العامــة أ ــا ــاو ل مــام الوامــب
الراعــةج وذل ـ ليجم ـ انيم ـوال مــندم اعــاج ومــن أمــا هــكا تعــدد اني مــة حــهلل
الومــن الواحــد ،وارــر هــك اني ـواو حــهلل اــا ل مــام الواحــد عــدة أ ـواو ،ووــا اــا
مع ــم مــن يــدع المامــة هــك مالحا ـاري مــن مبــا ا لنــاء اومكنــا ،واا ــن دعــوة مــن
يدع المامة وراري ،فين ا ودا على هؤ ء اني واو أ يدعوا مـا يـدعوا لعامـة النـا ،،ذ
رــار الس ـرية والكتمــا  ،ومليــا مــن
ايــف يســتريعو التباــج والعمــا الــا يس ـ
النا ،من يستري أ يصا على المام أو من تدعى لا المامةط .

مث اــا موعــة مــندم اا ــن تلتــف حــول مــام وتــدعو لبيعتــا اا ــن تــزعم وهــو
ح  ،أ ا الـك وـيم ّكن وميـة انيرغ عـد ري ،وياـيم دولـة الوـالم ،فـينذا متـا أو مـا ،
اا ن تسـتري أ تابـا ا زميـة ،وتبتلـ الوعـود ،وانيمـا الـيت شـر ا للنـا ،خاصـة،
ومدمتدا أرا موعود اهلل ،وخ ،السماء...
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فكــا ــد مــن اــكو مديــد ،فكا ــن تــدع أ مامدــا اواتــول ،أو الــك أدراتــا
الوفــاة ،ن ميــن ون ياتــا ،و دــا رــاو لنــفة معــدودة ،ووــيعود لــيمة انيرغ عــد ري امــا
مل ن موراري ،وأ ا هو اودد اووعود.

9ـ االدعاا بعد موت علي بن أبي طال

وأني سيعود:

ــدا هــكا عنــد الســب ية عل ـ ــن أ االــب ،حي ـ مــال عبــد اهلل ــن وــبأ وــا
مــاء ماتــا عل ـ  وهــو اوــدا ن ،مــال للــك عــا ( :اــك ن ،لــو م تنــا رأوــا
وــبعا صــرة ،وأممــن علــى متلــا وــبعا عــد ري ،لعلمنــا أ ــا ن ميــن ون ياتــا و ميــو
حهلل ميل انيرغ) (. )9
2ـ ال يسانية يدعون أن المهدي هو محمد بن ابن الحنفية:
مث ادعــى الكيســا ية أ المــام هــو ممــد ا ــن احلنينــة عــد علـ ــن أ االــب فلمــا
م ــا م ــالوا مم ــد ا ــن احلنين ــة ن مي ــن ون يات ــا ،وأ ــا يع ــود ا انيرغج ني ــا ه ــو
اودــد اونت ــر ،و جيــوً أ ميــو  ،ولكنــا رــاو و يــدر أيــن هــو وو ـ م  .وًعــم
عاــدم أ ــا ابــال رهــوى ــا مكــة واودينــة ،ت ــكو اآلرام ت ــدو وتــروح عليــا ،ويشــرو
من لبندا ،وعن ميينا أود ،وعن يسار أود ،حيروـا ا حـهلل أوا خرومـا ،وأ ـا ذا خـرمل
مة انيرغ عد ري اما مل ن موراري (. )2

( )9فرر الشيعة للتوييت ،ص (.)23
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)21
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3ـ ادعاا المهدية في محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن:
و عد وفاة معنر ن ممد اولاب الصـادر ادعـى عـ

أتباعـا أ المـام عـد هـو

ممــد ــن عبــد اهلل ــن احلســن ــن احلســن ــن علـ ــن أ االــب رهـ اهلل عــندم ،ووــا
متا اودينة ًعم الكين ينمامتا أ ا اودد اونت ـر ،وأ ـا حـ ن ميـن ون ياتـا ،وأ ـا مـا
يـزال مايمـاري ابــال العلميــة ــا مكــة وجنــد ،وأ ــا وــيعود لــيمة انيرغ عــد ري امــا مل ــن
مــوراري ،وأ ــا هــو الــك مــال فيــا الروــول ( : ي ـوااا اعــا اع ـ واوــم أ يــا اوــم أ )
(.)9
القائلون بأن المهدي جعفر بن محمد الملق بالصادق:
و عد مو معنر الصادر ًعمن فرمـة مـن أتباعـا أ ـا هـو اودـد  ،وًعمـوا أ ـا مـال
ـم :رأيــتم رأوـ مــد هـو لــيكم مـن مبــا ،فـال تصــدموا فـين أ ــا صـاحبكم .ومــال
ــم :م ــاءام م ــن خي ــ،ام ع ــأ أ ــا مره ــأ ورس ــلأ واننـ ـأ ،ف ــال تص ــدمو  ،ف ــين أ
صاحبكم صاحب السيف(.)2
ادعاا المهدية إلسماعيل بن جعفر الصادق:
وادعــى مــن رأوا المــام عــد معنــر الصــادر هــو ا نــا عاعيــا ــن معنــر ،واــا مــد
حياة أ يا ،عـد أ عينـا أ ـو  ،أ ـا وـيكو هـو المـام عـد  ،فلمـا مـا ًعمـوا
ما
أ أ ــا معن ـراري الصــادر مــال ــم :اهلل ــدا لــا ا ــأ عاعيــا ،أ أ ــا ر ـ ّ ا ــ،
الــك أخ ــ ،عنــا نيمــر مديــد!! فلمــا مــا معنــر الصــادرً ،عــم ع ـ أتباعــا أ
( )9فرمة الشيعة للنوييت ،ص (.)92
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)91
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الم ــام ع ــد ه ــو ا نـ ـا عاعي ــا ال ــك م ــا مبل ــا ،وأ ــا ن مي ــن ،وأ ــا حـ ـ موم ــود،
وويعودج ني ا هو اودد وأ ا هو الاا م ،وهؤ ء هم العاعيلية (. )9
ادعاا المهدية لمحمد بن إسماعيل:
وًعمــن اا نــة أخــرى أ اودــد هــو ممــد ــن عاعيــا ،وأ ــا ــبالد الــروم ح ـ ن
ميــن ،وأ ــا هــو الاــا م اودــد  ،ووــيعود لــيمة انيرغ عــد ري امــا مل ــن مــوراري ،وأ ــا ذا
دعا روالة مديدة وبريعة مديدة ينسخ ا بريعة ممد .)2(
ادعالالاا المهديالالة فالالي لالالالم يولالالد قالالط للحسالالن العسال ري وهالالو المهالالدي الرافضالالة
األخير:
و خـ ــر مـ ــن ادعـ ــن ـ ــم اودديـ ــة اوا ـ ــف الماميـ ــة هـ ــو الولـ ــد اوزعـ ــوم للبسـ ــن
العكســر  ،فاــد ًعمـوا أ احلســن العســكر –رْحــا اهلل -والــك تــو ن يعاــب ولــداريج
ني ا اا عايمـاري ،أ ـا ولـد لـا ولـد ،وأ ـا أخنـا عـن أعـا النـا ،،ووـلما للرـ لتبن ـا
وتر يـا ،ورــاو وعمــر ـالة وــنوا ريبــة صـ رى ،اــا يلتاـ فيدـا أتباعــا وــدة ا نتــا
ووــبعا وــنة ،مث رــاو ريبــة اــ،ى ،وأ ــا وــيعود ويــأ لــيمة انيرغ عــد ري امــا مل ــن
موراري.
أمل الشيعة األخير:
ووــا اــا هــكا انيمــر منــك أارــر مــن وــتا وما ــة وألــف عــام تاريب ـاري ،فــين الترايــف
والتعليم الشيع المام ا أ عشر ا صر منك ذلـ الومـن ومـوو ا ت ـار هـكا
( )9اوصدر السا ج ،ص (.)92-91
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)12
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المــام وا وــتعداد للاا ــا ،وا ــرومل معــا ذا خـرمل  ،وأ هــكا المــام هــو الــك وينصــر
الشيعة اا عصورها من مي الكين لموهم ،وولبوا حاومدم ،واهرددوهم ،و دأ
الشــيعة ينررــو حاــد الســنا تصــوير هــكا اودــد اووعــود أ ــا وــيمبوا اــا أعــداء
الشــيعة مــن ومــا انيرغ ،ــا ووــيجرمل مــن الابــور ميـ مــن ذاهــم ،وينــتام مــن ميـ
أعدا دم ،وأ دولـتدم لـن تكـو خالصـة للشـيعة دو وـواهم ،مـن ميـ الروا ـف،
ا ن يلتزمو ون الـدماء ،ومتـا ميـ اوجـالنا ـم ،ـا الشـيعة الـك يتدـاو و
متا اوجـالنا ،ووـيأمر اودـد اـتلدم و ـاد م حـهلل يـتمب أتبـاع (اودـد ) فـيمن
ياتا ال رْحة و بناة.
ووـا اا ــن عايـدة هــؤ ء الماميـة اودــد اونت ــر مـن ا رــورة اـا ا رــورة ،وأرــا
مد أصببن عايدة مي الشيعة اليوم ،وهم يعيشو الليـا والندـار متبـرما ومتشـوما
ا وعلى أهبة ا وتعداد لتننيكها ،و خرامدا ا الوام الاا م.
فــين أ أحببــن أ أملـ للمســلما ميعـاري هــك العايــدة ،وأ أ ــا ــم اوجــاار الــيت
تفتــب عليدــا ،وذلـ عــد أ أصــببن هــك العايــدة مــاو مووــا أو أدىن مــن التننيــك
والخ ـرامل ا عــان الوام ـ  ،وذل ـ أ الاــوم مــد أعــدوا العــدة ،وهي ـوا اامــوع ،ورأوا أ
عصــر التمديــد للجــرومل ا اودــد مــد ــدأ ،ــا انيرغ اليــوم حســب رؤيــتدم مــد
تدـ ــد ي ـ ــا وخرومـ ــا ،وهـ ــم يـ ــدعو اهلل اـ ــا صـ ــال م أ يعجـ ــا ـ ــم خرومـ ــا،
ويستعدو لتسليما انيمر مبجرد دور و عال ا.
ولســن هــك الروــالة أاشــف وـ ّـراري مــدفو اري ،و أخـرمل اتا ـاري مكتومـاري ،ــا وــأ اا
لخوا اوسلما ما وررو اليوم اتبدم ...ويدروو ا معاهد م ،وحسينيا م.
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وأمــول الاــوم مــد ا تدـوا حــهلل مــن وهـ التناصــيا الدمياــة رــة اودــد للســيررة
على العان و فناء الومود الوالم ًاعما أ هكا هو اوعم اواصود أ اودـد ميـة
انيرغ عد ري اما مل ن موراري ،وهك تناصيا ا رة.
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الباب الثالث

عقيدة الشيعة اإلمامية االثني عشرية يف املهدي

عرض سريع للصورة التي ترسمها نصوص الرافضة للمهدي المنتظر:
لاد روم الشيعة المامية ا أ عشرية

تارخيدم السر الرويا صورة مكهلـة ـكا

اودد الك ينت رو ا ،اعـا منـا أع ـم ـرم عرفتـا انيرغ ،وأاـ ،مبيـد ومدلـ نيمـة
الوالم خاصة – دو ر ها من انيمـم -ولاـد اا ـن هـك النصـوص تتـداول وـراري ـا
ابارهم ،ويوح الكين ينفورـا ومـوو اتمارـا عـن رـ اوو ـور ـم ،مـدعا أرـا مـن
أورار ل ين روول اهلل اليت جيوً فشاؤها ،ولكندم عـد أ رفعـوا ما بـاري مـن التايـة
ايام دولتدم اوعاصرة

يرا واليت يرلاـو عليدـا احلكومـة الوـالمية ،ـدءوا خيرمـو

هك انيورار وينشـرورا

العـان ،ويتبـد و ـا ،ـا ويعلندـا وينسـرها ويؤيـدها اتـا م

اوعاصرو  ،ا ينجرو ا على النا ،،وأرا احلج الك جيب اتباعا.
ومن هك انيورار ما خيجا أ عاما عن ذار  ،وأ ينسـب ليـا مرلـا ،ومندـا مـا
يعالــا عاــا ،و يتصــور ســا وــو َ وــليم ،ومندــا هــكا الم ـرام ،والفســاد الع ــيم
الك ن صدد .
وهـ ــكا تصـ ــوير ـ ــكا اوجل ـ ـص الـ ــك ينت رو ـ ــا لـ ــيجلص العـ ــان أم ـ ـ  ،ولكـ ــن هـ ــكا
(اوجلص) اوزعوم يأ ف تكب من ااـرا م ،والفسـاد
و منكيز خا  ،و

انيرغ مـا ن ينعلـا هو اـو،

و  ،و أحد مي من الك أفسدوا

انيرغ وعا وا فيدا...
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ومن ذل أ هكا اودـد وـياتا ميـ اوسـلما الـكين يكو ـو ا ت ـار  ،ويؤمنـو
مبجي ــا ،ويعتاــدو أ ــا المــام عــد الروــول ــالنص ا ــأ عشــر ،هــو ــا عشــرهم،
ويكنــر مي ـ الصــبا ة ،ويلعــن الشــيجا :أ ــا كــر وعمــر ،فجمي ـ اوســلما الــكين ن
يكو ـوا يعتاــدو هــك العايــدة ياــتلدم عــن كــرة أ ــيدم و يباــى مــندم أحــداري مــي ،و
يكتنـ ـكل  ،ـا حيـب مـن الابـور ممـن ن يكو ـوا يعتاـدو هـك العايـدة ا بيرــة ،مث
ياتلدم وحيرمدم ،وخيص مندم أ ا كـر وعمـر ،فيبييدمـا وياتلدمـا اـا يـوم ألـف مـرة مث
حيرمدمـا النـار ،وينسـندما الـيم سـناري ،عــد أ حيملَدـا ميـ الـك وو الـيت ومعــن
انيرغ ــدءاري ات ــا أح ــد ا ــن دم أخ ــا  ،و ا خ ــر معص ــية ومع ــن انيرغ ،فك ــا
ذ وو البشر حيملدا أ و كر خاصة ،أ واهلل هككا صوا عن هكا اودد (. )9
مث ه ــكا اود ــد يعم ــد أول م ــا يعم ــد ا اوس ــجد احل ـرام ،فيددم ــا ويبر ــا مي ـ
تووعاتا ويددم الكعبة ،ويزعمو أ ا جيعلدا على أواودا انيول ،ويناا احلجـر انيوـود
ا الكوفة( )2اليت تصب عاصمة ملكا !!.
ويعلــج ااتــب معاصــر ،وهــو ممــد الصــدر علــى ا تاــال عاصــمة مل ـ اودــد ا
الكوف ــة ــأ عل ــى اوس ــترمرين م ــن اآل أ يب ــادروا ا ب ـراء أره ــداج ني او ــف الواح ــد
ويكو مببالغ اا لة مريباري(.)9

( )9أم ـرأ ه ــك النا ــا اامل ــة ( ــاو م ــا يك ــو عن ــد د ــور ) مــن ات ــا م اوا ــد ،،وموو ــوعتدم الكــ،ى
انيع ــم أعــا يم بــيوخدم ممــد ــامر ا لسـ  -هللــار اني ـوار ( ،)32-9/53وامـرأ مــا حيــدة للشــيجا،
ص(.)93
( )2هللار اني وار  ،ص (ح( ،)900:ص.)301/ 90( )351:
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عــد أ ياتــا
و عــد أ يدــدم هــكا اودـد اوســجد احلـرام ،يكــو هــكا ــالرب
مي اوسلما حولا ،متالري السيف ،وهكا الاتا – ًعمدم -لـن يشـفك فيـا انيخبـار
م ــن أ ص ــار اود ــد فا ــي ،ــا و ــيبي ه ــكا اود ــد انيمـ ـوا م ــن الش ــيعة ،ا ــكل
ليشاراوا عر ،هكا الاتا ،والمرام ،حي ياول النص اوزعوم عن معنـر الصـادر:
(اــأ مببمــد ــن أميــن وميســر ــن عبــد العزيــز خيبرــا النــا ،أوــيافدما ــا الصــنا
واوروة) (. )2
مث يــأمر هــكا اودــد ار ـ أيــد ــا بــيبة ،وهــم حجبــة البيــن مــن اااهليــة ا
يومنــا هــكا ،ومــد مــال ــم روــول اهلل  يــوم النــت وأراد ع ـ ــأ هابــم أ يأخــك
ــان) ولكــن
منــاتي الكعبــة مــندم ،مــال ــم الروــول( :خــكوها و يأخــكها مــنكم
هكا اودد يعمد لـيدم فيأخـك مـندم منـاتي الكعبـة ويارـ أيـديدم ،ويسـميدم وـرار
الكعبــة ،ويعلــج أيــديدم علــى ــاو الكعبــة ،مث يبيــد خاـراء اوســلما وياتــا ميـ ذريــة
أ ناء السنة وااماعة ،ا ومي النرر انيخرى من اوسلما ،ا والزيدية أياـاريج وذلـ
أ الزيديــة يكنــرو أ ــا كــر وعمــر و يلعنو ــا ،مث يعمــد اــكل ا اودينــة اونــورة،
فينــأ أهــا الوــالم فيدــا مــتالري ،وينســف الاــ ،الشـريف لخـرامل الشــيجا وحرمدمــا ،مث
يعمد ا اا عاصمتا للكوفة.

( )9ياول ممد الصدر صـاحب اتـاو مووـوعة المـام اودـد اتا ـا تـاريخ مـا عـد ال دـور ( :انيخبـار
العديــدة صــف أتســاع الكوفــة وعمرارــا شــكا منار ـ الن ـ  ،وويصــب اوــف مــن أرهــيدا رــاِل الــرمن
دماري مداري ،و ررو عد أ تصب ه العاصمة العالية للدعوة اوددوية) ا هـ (ص.)230:
مداري ،وم ّ
( )2هللار اني وار (.)20/53

32

المخطط اإلجرامي إلبادة أ ُِّمة اإلسالم

ومن الكوفة يس ميوبا وت صال مي اوسلما من انيرغ عدا بيعتا وأ صار
فاي ،ا من يوافاا على متا اوسلما من اونسو ا ا التشي ياـتلدم اـكل ج
ني ــا وــيكو ملــو م بـ ء مــن الرْحــة والشــناة ،وأمــا مــن يوافاو ــا فين ــا يعرــى –
حسب ًعمدم -موة أر عا رمالري ،ويكو ملبا اارعة احلديد.
وهك ــكا يعم ــا ه ــكا (اود ــد ) الات ــا

ــالد الو ــالم خاص ــة (والش ــرر انيوو ــي)

الكا اما يارر ممد الصدر الكاتب اوعاصـر ،ويـفك ا ـرمل

اوسـلما شا يـة أبـدر

يعمــا الســيف ،ــا ري ومينيـاري دو أ يســأل أو يومــف أ صــار عــن الاتــا ،و خيــص ــكا
الاتا احملار ا لا ا يعم اا اوسلما حهلل مـن ينــزو مـندم يتـا ويعتـزلج ني هـكا
اود ــد

ًعمد ــم م ــا ع ـ اود ــد ج

فياتلدم ك اوعرفـة ،ـا ـا ياـتلدم ـبع
أحد عن البينةج وذل ل ا يعرا ما

ني اهلل يددي ــا وعرف ــة م ــا

مل ــوو أعدا ــا

الـك وو االز ـا ،ومنـ الزاـاة دو أ يسـألا
الالوو والاما ر!!

مث ــا ي ــأمر أتباع ــا ييا ــة انيما ــة ،وأ يؤدوه ــا

وـ ـوافايدم

الات ــا وا عتا ــاد،

واكل يـأمر اتـا انيوـرى واارحـى ،والمدـاً علـيدم ،وعـدم اوـتبااء أحـد مـندم ،مث
ا خيـرمل للنـا ،مر ـا مديـداري رـ هـكا الاـر الـك وـيفاا ملرجـاري ـدماء اوسـلما
اوســامد ،فــينذا رامعــا أتباعــا الاــر اومــزر ،مــال( :اتراــو يكــن حســرة علــيدم نيرــم
ر و و دلو ).
مث ا يأ للنا ،ااـاء مديـد ،وبـريعة مديـدة رـ بـريعة ممـد  وبـريعة مـن
وــباا مــن ل البيــن ،تاــوم علــى أ اوســلما ميع ـاري انــار ومشــراو  ،وأ انيما ــة

يعمــا ــا ،وأ الكوفــة واــر الء هـ ــدل مكــة واودينــة ،وأ النصــارى واليدــود جيــوً
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اوســا ،ــم ،ولــكل فدــو يسـ معدــم اوسايســة واوالينــة ،وأرــم يؤمنــو وــلماري عنــدما

يروا يا اودد ومعجزاتا الباهرة.

هــك مالمـ هــكا اودــد الســناح الــك يصــن اــا هــكا المـرام هللاــرة النــيب ممــد
 ومي اني مة ،فأول من حيييا اودد هو احلسا ن علـ ـن أ االـب ،مث ميـ
اني مــة ليشــددوا هــكا (العــر ،الع ــيم ،والنــرح انياــ ،،والدولــة ال يــة اوراليــة) الــيت هـ
خــر الــدول ،والــيت هـ حكومــة (العــدل ال يــة) الــيت ن يعــرا ــا النــا ،مرــيالري اــا
تارخيدم.
هك صورة وريعة للمدد اونت ـر اـامالري ترعـا الروايـا الشـيعية ،وهـكا هـو اودـد

ال ــك ينت ــر الرافا ــة ص ــباح مس ــاء ،مــا لا وداع ــا( :اللد ــم ،عج ــا فرم ــا) (وأراحن ــا
وأرواح العــاوا لــا ف ـداء) وهــكا هــو اودــد الــك يرف ـ لــا الشــيعة الع ـزاء المــا مــا
عان ع يم من علما دم حي ياولـو  ( :رفـ يـا العـزاء ل مـام اودـد –عجـا اهلل
فرما -وفاة ا ب من وا ا) فدا وعى اوسلمو ما يد ر وحياك م ،وما ينت رهم مـن
بر و الءط!.
التفصيل والبيان والروايات:
9ـ اودد المام اونت ر ياتا مي اوجالنا ،وياتا مي اوسلما
ينت رو ا فاي.

مـن اـا وا

هك أول مالم هكا اودد اوزعـوم أ ـا يـفك مسـلماري مـي اـا ياـول ينمامتـا،
خالص ـاري مــن مبل ـا ،مبــا أ خي ـرمل ،ــا اوتب ـولا ليــا ،واوبــايعا ممــن ن يكــن ياــول
ينمامتا مبا ذل وياتلدم ،و يابا تو تدم ،و يعنو عما ولف مندم.
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ياــول ممــد الصــدر وهــو ااتــب بــيع معاصــر اتا ــا –تــاريخ مــا عــد ال دــور-
وهــو اتــاو خصصــا لروــم الصــورة الــيت يكــو عليدــا اودــد اوزعــوم ،وايــف ويســتوا
على العان ،ويايم (الدولة ال ية العادلة).
ياــول ( :اودــد وــوا يا ـ الســيف اــا اونبــرفا النابــلا التمبــيص
ه ـ ــمن التج ـ ــبي الس ـ ــا ج لل د ـ ــور فيستأص ـ ــلدم ميع ـ ـاري)( .)9ومع ـ ــم مول ـ ــا الناب ـ ــلا
التمبيص :أ الكين ن يكو وا على عايدة اودد مبا دور .
وياــرر ويــكار تعــدداري مــن الروايــا الشــيعية هــكا الصــدر منادهــا :أ اودــد هــكا
يبيــد العــرو ميعـاري ،وحيــا دمــاء وــبعا مبيلــة مــندم ،ويبــدأ اـري فياــتلدم ،وخيــص ــأ
بيبة فيار أيديدم ،ويعلادا على الكعبـة ،و يعرـى العـرو السـيف ،و يسـتتيب
أحــداري ،وأ ــا ياــدم للمــو مــن م ـري لســما ة فجمســما ة وأ ــا ي ـزال ينعــا ــكل
فــيدم حــهلل يــأ علــى خــرهم( ، )2وأ ــا يس ـ ــد الروــول م ـ اوجــالنا ،و ســنة
عل ن أ االب معدمج نيرما وارا اللا واوسايسة.
وأما هو فمأمور الاتا وال ادة( ،)3وأ ا يكهللدم امـا يـك ااـزار بـاتا( ،)2وأ اـا
م ــن ا ــا مب ــا د ــور اود ــد م ــن اوك ــك ا أو الشـ ــااا في ــا ،و ــياتلا اود ــد  ،و
يســتتيبا ،و يابــا عــكر ( ،)5وأ ــا يس ـ م ـ اودــد  ،و يكــو مــن أ صــار مــن
( )9تاريخ ما عد ال دور ،ص (.)552
( )2اوصدر السا ج ،ص (. )519
( )3اوصدر السا ج ،ص (.)519
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)519
( )5اوصدر السا ج ،ص (.)512
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يبابر الاتـا معـا ،واـن ميادتـا وأ هـؤ ء وـيعر اـالري مـندم مـوة أر عـا رمـالري ،وأرـم
يكنو ويوفدم حهلل يرهى اهلل(.)9
وياــول ممــد الصــدر صـاري( :وــيكو هــكا ا مترــاة أو الاتــا هــو أو خرــوة ر يســية
التربيج العادل الك يددا ليا التجريي ال وا عد ال دور)(.)2
وياــول أيا ـاري ( :وياوــية الاتــا هــك ليســن ــرد ا تصــار العســكر  ،ــا ه ـ
أوا ،التربيج العادل ،و مامة دولة احلجج ونيما ذل فين اودد وياتا النـا ،،و
ن يااتلوا ويروا ا الرما اونعزل يتا فياتلا)(.)3
وي،ر الصدر ذلـ مـا الري ( :تربيـج احلـاام العاا ـد وبد ـا ،وعايدتـا علـى دولتـا
يتومــف علــى اوت صــالا لكــا معارهــيا ،واــا مــن حيتمــا صـدور ا ــالا منــا اوت صــا ري
تاماري)(.)2
وياــول أيا ـاري( :ايــف يصــن اودــد ذل ـ وهــو يعلــم أ مبــدأ هــو احلــج ،واــا
تم الصاحلا)(.)5
الف للبج رم ،واا رم جيوً أ يعي
وياــول أياـاري( :مــاً للمدــد متــا اوســلما و ن حيــار وا ...فبــالررم مــن أ ذلـ
ن يكــن مــا ز بــرعاري مبــا ال دــور ني ما ــد وــالم خــر ،مبــا فــيدم النــيب وعلــى أم ـ
( )9اوصدر السا ج ،ص (.)515
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)519
( )3اوصدر السا ج ،ص (.)511
( )2اوصدر السا ج  ،ص(.)511
( )5اوصدر السا ج ،ص (.)511
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اوــؤمنا ،و دــا ماتــا علــى مــن حار ــا مــن اوســلما خاصــة ،ولــكا ععنــا مــن الروايــا أ
و ة اودد عتلف من هك اادة عن و ما ،فينرما وار العنو واوالينة م النـا،
اونبــرفا واونــافاا ،وأمــا اودــد  ،فدــو مكلــف مــن مبــا اهلل تعــاا الكتــاو الــك
عنـد – اوت صــا م أمعـا ،فدــو ياــتلدم حـهلل يرهــى اهلل عــز ومـا ،أ  :حــهلل يكــو
ما أمر ا مربااري و افكاري ومنتدياري.
عـ الروايــا التأايــد علــى ذلـ االــك روا الببــار عــن
ومــن هنــا ســم
ص عن أ عبداهلل حدي عن الاـا م ياـول فيـا ، ( :يـا أ ـا ممـد مـا وـن خالننـا
دولتنــا مــن صــيب ،اهلل مــد أحــا لنــا دمــاءهم عنــد ميــام ما منــا ،فــاليوم مــرم علينــا
وعليكم).
ومـ ـ ــن ـ ـ ــالندم هـ ـ ــم الناب ـ ـ ــلو التمب ـ ـ ــيص أ مـ ـ ــكهب ا ـ ـ ــا وا ،وو ـ ـ ــيكو
ا وــت راو مــن ارــرة الاتــا ،ع ـ انيووــامي الاــعينة الميــا مومــوداري ،حــهلل ياــول
ار من النا :،ليل هكا من ل ممد ،ولو اـا مـن ل ممـد لـرحم ،ووـتكو هـك
الكرــرة وــبباري ـ الرعــب هــك انيووــامي ور هــا ،الرعــب الــك عرفنــا أ ــا يس ـ
أمامــا بــدراري ،وراء بــدراري ،و ا ما بيــا بــدراري ،وعرفنــا أ هــك الكرــرة مــن أوــبا اج مــن
أما ذل ماً للمدد أ يااتا اوسلما ن حيار وا)(.)9

( )9اوصدر السا ج ،ص (.)519
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وتس ـ ــاءل الص ـ ــدر م ـ ــا الري( :و ـ ــاذا و ـ ــيكو الات ـ ــا اوس ـ ــلما فا ـ ــي دو الكن ـ ــارط
وأمــاو :أ اختصــاص الاتــا اوســلما لــيل أمـراري مروعـاري ،ــا هــو أمــر ميكــن أ يكــو
مرا ااري م الاواعد الوالمية العامة والتجريي ال العام)(.)9
ويؤاــد الصــدر أ هــكا الاتــا وال ــادة وــتجص مــا عــا الشــرر انيووــي فاــي..
الحســا والســلم ،ووــيكو
هكــكاج ني الــدول الكــافرة الــيت يعاملدــا اودــد
فت اودد هكا ا دو متال!! (وهككا)(.)2
ويؤاد أ أتباع اودد الـكين وصـندم ـأرم يتصـنو احلمـا ،العـاان والشـجاعة
النــادرة ويماروــو الاتــا أ نســدم ،ووــيبملو الســالح علــى ع ـواتادم شا يــة أبــدر
ااملة حهلل يتم اوت صال اونبرفا من العان(.)3
ويــنص الصــدر هنــا علــى أ اودــد هــكا وــينت الاســرنرينية وفتبدــا أ يأخــكها
من يد اوسلما اونبرفا من الكنار واوسيبيا.
وياول النص ( :ع هك انيخبار تدل على أ فت الاسرنرينية يتم مـن مبـا
اود ــد أخ ــكها م ــن الكن ــار واوس ــيبيا ،وه ــكا ر ـ ص ــبي ج ني ه ــك ا ر ــوة م ــد
اع ـك مــن مبــا الســالاا العرمــا يا ،ومــد أصــببن الاســرنيرينية منــك ذل ـ احلــا
لــدة مســلمة ،ووــيمن ينوــالمبول ،وأصــببن عاصــمة الدولــة العرما يــة عــدة مــرو ،

( )9اوصدر السا ج ،ص (.)520
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)510
( )3اوصدر السا ج ،ص (.)512
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ووينتبدا اودد فتباري ا ياري ،لكنا ويأخكها من يد اوسلما اونبرفا من الكنار
واوسيبيا) (. )9

2ـ مدد الرافاة خيص الاتا اوسلما:
خيـ ــص الاتـ ــا -ذهلل ـ ـاري -اوسـ ــلما ،وأمـ ــا الكنـ ــار مـ ــن اليدـ ــود
وهـ ــكا اودـ ــد
والنصارى  ،فين اودد هكا يعاملدم السلم ،والدعوة الحسا فاي!!.
ر ـ الشــرر انيووــي وــيكو ــدو متــال -
فياــول الصــدر ( :-النــت العــاو
هكــكا -وينلســف ممــد الصــدر وــبب فــت اودــد لــدول العــان الكــافرة وــلماري ودو
حــرو ــأ مــرد فــكل هــو رد النعــا العــاو علــى ا ــاًر وال ــادة الــيت ينعلدــا اودــد ،
وياول :ذل ابااري لاول الشاعر -هككا.
من حلان حلية مار لا

*

فليسكب اواء على حليتا

هككا !! (: )2
واكل ني ا

– ًعمدم -ويايم منامشا فكرية وعاا دية م الكنار...

وأمول :اا ن هك اونامشا أوا ا اوسـلمو !! الـك وال ـادة دو أعـكار أو
اوــتتا ا ،ولكــن الــكين افــفوا هــك الروايــا المراميــة وألصــاوها ــرل البيــن رْحــة اهلل
و رااتا عليدم ،أ وا أ ينرروا حادهم على اوسلما فاي.

( )9اوصدر السا ج ،ص (.)511
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)900
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وياــرر ممــد الصــدر اختصــاص الاتــا اوســلما دو رـ هم فياــول ( :التجرــيي
منــااج العــان اوجتلنــة رـ التجرــيي الــك يتجــك منراــة
الــك يتجــك اودــد
الشرر الوالم ).
3ـ بعار الاتلة حول اودد  :أمن أمن ..ويا الرارا احلسا":
والشــعار الــك ويصــرل ــا الاتلــة الــكين ينرلاــو ل ــادة انيمــة الوــالمية فاــي دو
ر هــا هــو – يــا لرــارا احلســا -ويرــا الصــدر ذلـ ــأ هــكا لبيــا وحــدة انيهــداا
ــا حراــة المــام احلســا ،وحراــة اودــد  ،وأ ــا يكــو اايا ـاري نيدعيــة الــيت يــدعو ــا
الشيع عند ًيارة م ،احلسا( :فأوأل اهلل الك أارم ماام أ يكـرمأ ـ ويـرًمأ
الــب ــأرك مـ مــام منصــور مــن ل ممــد صــلى اهلل عليــا و لــا ،واــكل ااياـاري لع ـزاء
الشيعة عابـوراء " ،ع ـيم اهلل أمور ـا مبصـا نا احلسـن عليـا السـالم ،ومعلنـا و يـاام
من الرالبا رأر م وليا المام اودد من ل ممد" (.)9
ولامال احللاة و تام الصورة الروايا اليت وهعن هـكا التجرـيي المرامـ ل ـادة
انيمــة الوــالمية أ الــكين وــياومو هللــرو ال ــادة هــك

يتصــنو ش ـ ء مــن الرأفــة

والرْحــة وأ ملــو م اارـ احلديــد ،تعــرا الشــناة ،وأ اـالري مــندم يعرــى مــوة أر عــا
رم ـالري ،وأرــم وــيجرمو مــن ي ـرا وخراوــا معدــم الرايــا الســود ،وهــك ع ـ

هــك

الروايا :

9ـ ـ (مــا اــا مــول لــومي عليــا الســالم لاومــا :لــو أ ِل كــم مــوة أو وى ا را ــن
بديد

تيمناري لاوة الاا م وبدة أصبا ا وهم الران الشديد ،فين الرما مـندم يعرـى

( )9ينا ي اوودة ،ص ( ،)501ابعة النجف ،وعنا تاريخ ما عد دور ،ص (.)213
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مــوة أر عــا رم ـالري ،و ملــب اــا رمــا مــندم أبــد مــن ً ــر احلديــد ،ولــو مــروا اابــال

لتداــدان ،و يكنــو وــيوفدم حــهلل يرهــى اهلل :يلــزم مــن ذلـ أ أصــباو اودــد
أفاا من أصباو النـيب  ملنـا عـم ،انيمـر اـكل علـى انيو انيرلـب ،و حـرمل
ذل ) (. )9

 2ـ ا عتمــاد علــى اوبارتــة واونامــأة ،وأخــك اوســلما علــى حــا رــرة ،وهــم رــافلو

واهو :

لاد ـص الـكين خررـوا ـكا العمـا المرامـ الكبـ

ـادة أهـا الوـالم ،وهـدم

مسامد  ،وأل ا الار الكر  ،وبريعة رو العـاوا ،و حـالل بـريعة اليدـود للعمـا ـا
ا اوسلما ا أ وـر جنـاح هـكا اودـد اوزعـوم وـيكو
واوبارتة وا ـرومل علـيدم وهـم رـارو وـادرو

أخـك أعـداء اونامـأة

هـو  ،يعرفـو بـي اري عنـا ،ون ياـرءوا

بي اري عن هك العاا د المرامية ،وأ الرعب ويشـا حـراتدم ،ويبرـا فعلدـم مبجـرد أ

يروا السـيف يعمـا اـا مكـا  ،وأ الـدماء وـتننجر أرـاراري ،والصـرخا وـتتعاا مـن

حــو م ( :يــا لرــارا احلســا) والاتلــة ياتلــو أعــداءهم هرم ـاري وذهلل ـاري مــن الرمــاو امــا
تــك الشــيا  ،وملــوو الاتلــة اار ـ احلديــد يــدخلدا رْحــة  ،وهــكا ويشــا تنك ـ هم
ويبر ــا فعلد ــم وينتص ــر (اود ــد ) عل ــيدم ،وتا ــام الو ــالم ا ال ــدة ال ــيت تت ــد ا خ ــر
الد يا!!.

( )9موووعة المام اودد – ال يبة الك،ى (.)329
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ياول من ر الشيعة اوعاصر ممد الصدر وهو يشرح وينسـر وـر جنـاح اودـد  ،وأ ـا
يرم ـ ـ ا أ اود ـ ــد و ـ ــيبارن اوس ـ ــلما ـ ــالرورة .يا ـ ــول الص ـ ــدر( :عنص ـ ــر اوبارت ـ ــة
واونامــأة

ا جــوم أو ــدء الرــورة شــكا ن حيســب لــا اآلخــرو أ حســاو ،وه ـ

(هككا) عنصر مدم
ا عتبار

فوً ااي وا تصار  ،امـا أرـا عنصـر يأخـك العسـكريو ن ـر

وهـ ا رـي العسـكرية ،و خرـوة عسـكرية يتجـكها أحـد اوعسـكرين ممـا

ن يك ــن متومعـ ـاري النس ــبة ا اوعس ــكر اآلخ ــر ،تك ــو ه ــك ا ر ــوة دا مـ ـاري امب ــة
مصلبة من يتجكها ،وأ أهم عنصر يكـو افعـاري احلـرو هـو رنلـة اوعسـكر اآلخـر
عــن احتمــال حــدوة ا جــوم أو ــدء الرــورة أو الاتــال ،وهــو معــم اونامــأة ،ذ يكــو
اوعسكر اآلخر مأخوذاري على حا ررة ـدو اوـتعداد أو امتمـاع علـى وـالح ،فيكـو

احتمال ا تصار اوعسكر اودامم أو ااي النات اب اري مداري ،مد يصا أحيا ـاري ا حـد
الياا).
ويايف الصدر ما الري :وميكن الاول أ ا الما أمكن للمدامم هبي عنصر اونامـأة

أارــر ،وصــار احتمــال ا تصــار أاــ ،حــهلل مــا ذا أصــببن اونامــأة -مرلاــة -أص ـب

ورة الاا د اودد العاويةج

ا تصار اودامم يايناري ،ولكن هكا العنصر ويكو مرلااري
وذل ـ ني أعــداء مــن اونبــرفا والك ـافرين واوــاديا ،فــارروا الــكهن تام ـاري عــن ماــية

ورتا ،وعن احتمال حصو ا تاماري ،فيكو حدو دا مبارتة –مرلاة -وويؤخكو علـى
حــا رــرة علــى ر ـ اوــتعداد ،ومــد أاــد انيخبــار علــى هــكا العنصــر مــن هــما ا
ا تصار).
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()9

مث يعاــب الصــدر علــى ذل ـ  ،تل ـ الروايــا فياــول :أخ ـرمل الصــدور

ينوــناد

اوتصــا المــام الرهــا عــن ا ــا ،أ النــيب ميــا لــا :يــا روــول اهلل مــهلل خي ـرمل الاــا م مــن
ذريت ـ ـ ط فا ـ ــال مرل ـ ــا مر ـ ــا الس ـ ــاعة جيليد ـ ــا لومتد ـ ــا
الس َم َاوا َوانيَرغ تَأتيكم
َّ

َـ تَةري[ انيعراا.]921:

اهلل ع ـ ــز وم ـ ــا  :ـَالَـ ــن

ا حتجــامل ( )2روــالة اودــد ا الشــيخ اونيــد ،ومــد وــبج أ
وأخرمــا الر،وـ
ذار اهــا تــاريخ ال يبــة الكــ،ى ،ومــد مــاء خرهــا :فليعمــا اــا امــر مــنكم مبــا
يارو ا من مبتنا ،ويتجنب ما يدينا من اراهتنا ووجرنا ،فين أمر ا تـة فجـأة حـا
يننعا تو ة ،و ينجيا من عاا نا ـدم علـى حو ـة ..احلـدي ا رـ ذلـ انيخبـار)
ا تدى (. )3
وأمول فليدنأ اوسلمو ال افلو لدوهم ،ورنلتدم حهلل يأتيدم الك على يد هؤ ء
انيبرار ا رما!!.

5ـ ايف ويعما الرعب ا تصار اودد :
وأما الرعب الك ويشا حراة اوسلما عن مااومتـا فينلسـنا ممـد الصـدر مـا الري:
(اواصــود مــن اــو اودــد منصــوراري الرعــب ارــدام معنويــا أعدا ــا ،وا ــد ار مدــم

( )9ا ر :امال الدين ( سجة منو ة).
(.)322/3( )2
( )3تاريخ ما عد ال دور ،ص (.)532-350
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للومــوا ااهــا ،وخــوفدم مــن ميشــا الصــلب الصــادر – وــيكو اــا أعــداء المــام
اودد على وما انيرغ رعب باما وخوا دا م من مدامة اودد م) (. )9
ويــكار الصــدر أ هــكا الرعــب لــيل فع ـالري عجاًي ـاري دا م ـاري ،و دــا لــا م،راتــا اواديــة،
وذل رام ا خصـا ص أصـبا ا مـوة ا ـدفاعدم وْحاوـدم ااعـة أمـر وتربيـج
خررا ،ووعيدم للددا الك يسعو من أملا ،هكا أو ري.
و ا ي ـاري :ارــرة ميــامدم اتــا أعــدا دم شــكا رلــيظ ه ـوادة فيــا ،انيمــر الــك يولــد
الرعب ويسبب أعادة التنك فيما ذا اا ن ا تدم الاتال تنرـو علـى مصـلبة أم
) ا تدى (.)2
واكل ني اودد ويبدأ عملا (ال اد للمسلما) هكا يربة اوسجد احلـرام
مبكة اوكرمة!!( )3مث ني أصبا ا وـ فعو بـعار (يـا لرـارا احلسـا) فياتلـو ـكل
ذرية هؤ ء الاتلة الكين متلوا احلسا نعا ا دم.
ياول ممد الصدر صاري( :مرالبـة رـأر احلسـا عليـا السـالم ،فين ـا أمـر متسـان علـى

ص ــبتا ــا اوس ــلما ،ــا ــا ا ــا او لـ ـوما ،وه ــم أار ــر البشـ ـرية
وا راا.

عص ــر ال ل ــم

ومد ععنا الروايا الدالـة علـى ذلـ  ،واا ـن الدـا مرويـة عـن اـرر ا اصـة ،وأو د
اآل أ أرو عــن ع ـ اوصــادر العامــة روايــة تــن ا ذل ـ صــلة .أخ ـرمل الانــدوً
( )9اوصدر السا ج ،ص (.)532
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)522-529
( )3اوصدر السا ج ،ص (.)523
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الينــا ي (( )9عــن عبــد الســالم ــن صــال ا ــرو مــال :ملــن لعل ـ الرهــا ــن مووــى
الكا م ره اهلل عندما :يا ن روول اهلل ،ما تاول حدي رو عـن مـدك معنـر
الصادر ره اهلل عنا ،أ ا مال ( :ذا مـام اودـد  ،متـا ذرار متلـة احلسـا  نعـال
ــا دم ،فا ــال ه ــو ذل ـ ـ " مل ــن :فا ــول اهلل ع ــز وم ــاَ  :و تَ ــزر َواًَرةٌ وًَر أخ ـ َـرى

[اني عــام .]992:مــا معنــا فاــال :صــدر اهلل مي ـ أموالــا ،لكــن ذرار متلــة احلســا
 يرهو وينتجرو نعال ا دم ،ومن ره بي اري امن فعلا ،ولو أ رمالري متـا
اوش ــرر فره ـ اتل ــا رم ــا او ــرو لك ــا ب ـري الاات ــا) ول ــيل او ـراد الر ــأر ــرد
ا تاام اما عليا دين العرو اااهلية ،و ا عليا اونبرفو الوار و لتل العـادا
ا اآل  ،ا اوراد ا أمرا مزدوما :
انيمر انيول :تربيج ا دا الك أراد احلسا عليا السالم ،هـمن مـا أراد مـن
أهــداا ،وهــو ًالــة ال لــم عــن انيرغ وترد هــا مــن النســاد ،والسـ ــو اورــا انيعلــى
العادل.
انيم ــر الر ــا  :مت ــا ا ــا راغ مبات ــا احلسـ ـا علي ــا الس ــالم ،وا ــاعن
الراه ـ ــكل ميرــا

حاياــة ذل ـ ا ـراا وال لــم الــك

ورت ــا ،ف ــين

ــار عليــا احلســا ،وأراد

فا ــبا أم ــام الـ ـرأ الع ــام ،وو ــيرور علي ــا اود ــد ويستأص ــلا ع ــن وم ــا انيرغ ،فم ــن
الربيع ـ أ يستأصــا اودــد أمرــال هــؤ ء اونبــرفا تكين ـاري و ي ــة للمجتم ـ العــادل

الكاما اما ونوه .

( )9ينا ي اوودة ،ص( )501ابعة النجف.
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خيتلــف

ذل ـ

الااعــدة انيواوــية

ــا أ يكــو مــن ذريــة متلــة احلســا فع ـالري أم مــن ر ـ هم ،فــين

ذل ـ هــو :أ الراه ـ الش ـ ء اناعلــا -ولــو أ رم ـالري متــا

اوشــرر فره ـ اتلــا رمــا

او ــرو لكــا ب ـري الاات ــا -يــؤ ر

ذل ـ اف ـفار

اوكــا واخــتالا الزمــا  ،و دــا صــن هــك الروايــة علــى الكريــة اعتبــار أ ال الــب
الكريــة اونبرفــة هــو ا فتجــار مبــا امــفح اآل ــاء مــن ــان وارتكبـوا مــن مــرمث وهــدروا مــن
دمــاء ،و صــن أياـاري علــى الااعــدة العامــة الــيت ميكــن اعتبارهــا التعمــيم مـن الكريــة ا
رـ هم ،ـا الاــول الياـا ،أ ــا لـو اــا

الكريـة مـن هــو مـؤمن وـينت ر فعـا ا ــا ،ن

يكن مشمو ري للاتا من هك اادة.
ه ـ ــكا وينب ـ ـ ـ أ شـ ـ ـ ا أ ـ ــورة الم ـ ــام احلس ـ ــا و اا ـ ــن وامع ـ ــة
التجريي العام لعصر ما مبا ال دور،

أ النداء رأر مـن مبـا اودـد

عد ال دور ،وليل مستنداري على التجريي السـا ج

هنا معلنا

ه ـ ــمن
رـي بـا

اعتبـار حـدوة وـببا فيـا ،ومـن

الاما ا اليت تفتب على ذل التجريي( )9ا تدى.

وهككا ي،ر هؤ ء ا رمو فعا هكا اودد الدمال

متا اوسلماج نيرم هم –

ًعمد ــم -أ ن ــاء متل ــة احلس ــا ــن علـ ـ رهـ ـ اهلل عندم ــا ...وأر ــم راه ــو نع ــا
ا دم ...ومعلوم أ ا يومد مسلم من أها السنة وااماعة يره اتا احلسا ،ـا
يعلمو أ ا متا م لوماري ولكندم يعتادو اكل احلسا  ن يكن يك ّنر َمن ماتلو ،

و دا اا متا ري ا مسلما ما ًال عادم يواِل عااري ،فاـد اـا وا يصـلو
( )9تاريخ ما عد ال دور ،ص (.)529-522

مسـامد
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واحــدة ،ويتــزومل عاــدم مــن ع ـ  ،وجيتم ـ عاــدم م ـ ع ـ
الكنار واوشراا.



متــال أعــدا دم مــن
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الباب الرابع

بني املهدي احلقيقي واملهدي الكذاب
واملسيح احلقيقي واملسيح الداال

موسى عليي السالم والبشارة بالمخلص:
وا أجنـى اهلل وـببا ا وتعـاا مـوم مووـى مـن ال ـرر ،ومـن فرعـو  ،وأخـرمدم اهلل مـن
نووــدم
ذل النراعنــة ا وــيناء ،اــا وا وهــم خــارمو مــن مصــر يزالــو حيملــو
الـرو اللـا وـببا ا وتعـاا،
وملو م واًع الشر ،وا راا اوعتاد ،وفساد التصورا
فمــا اــادوا خيرمــو مــن الببــر حــهلل مــالوا وووــى عليــا الســالم ،ومــد مــروا اــوم يعبــدو
اجع ْل لنا إل ًها كما ل ُه ْم آلهالة[ انيعـراا .]932:ف اـب علـيدم
أصناماري م  :يا ُموسى ْ

مووى ما الري :إنَّ ُ ْالم قال ْالوم ت ْجهلُالون * إ َّن ه ُالبالا ُمتبَّالالر مالا ُه ْالم فيالي وباطالل مالا كالانُوا يال ْعملُالون *

قاا أل ْيالر اللَّي أبْغي ُ ْم إل ًها و ُهو فضَّل ُ ْم على الْعالمين [ انيعراا.]920-932:

م هكا فينرم ما راو مووى عليـا السـالم – عـندم أر عـا ليلـة حـهلل أخـرمل ـم
الســامر عجـالري صــنعا مــن الــكهب الــك وــرمو معدــم مــن مصــر فعبــدو  ،ومــالوا :هــكا
ن ـاري و لــا مووــى ،و مووــى ســيب أ اهلل عنــد ا هنــا فــكهب ليــا اابــا!! وعــاد
مووــى عليــا الســالم لــيدم فبــرر العجــا و ســنا الــيم ســناري ،ومــال ــم فيمــا مــال:
لَاَ ه َو َوو َ ا َّا َب ء عل ريما[ اا.]12:
َّ دَا َ كم اللَّا الَّك
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وأراد موو ــى أ جياه ــد مع ــا موم ــا لي ــدخلوا أرغ فلس ــرا وير ــردوا أهلد ــا ليايمـ ـوا
ووــى ـَّـا لَــن َــدخلَ َدا أََـ ريـدا َمــا َدامـوا
دولــتدم ،ولكــندم خــافوا ومنبـوا ومــالوا :مَــالوا يَــا م َ
ن َوَر ـَ َ فَـ َاـاتال َّـا َهاهنَـا مَاعـدو َ [ اوا ـدة .]22:فاـرو علـيدم التيـا
ف َيدا فَاذ َهب أَ َ
أر عا ونة يتيدو انيرغ.
وأراد اهلل أ خيتــار مووــى مــن مومــا وــبعا رم ـالري ليأخــك علــيدم العدــد أمــام اهلل أ
يعمل ـوا ــالتوراة ،ويكو ـوا راع ـاري ومس ـ ولا عــن مــومدم ،ولكــن وــا ذهــب مووــى ـؤ ء
السبعا ا اابا للعدد على ذل أرم أخك م الرمنة ،وتزلـزل ـم اابـا ،واـا هـكا
عال اري من الرو وببا ا م أرم ر أاناء ،و أمناء على ْحـا روـالة الـرو ،والايـام
الرم َنـة
َخـ َكتـدم َّ
ووى مَـوَما َوبع َ
ا َرمالري لمي َااتنَـا فَـلَ َّمـا أ َ
ا حااري ،مال تعااَ  :واختَ َار م َ
مَ َ
ـال َرو لَــو بـ َ
ن أَهلَكـتَـدم مــن مَـبــا َو يـَّـا َ أَتـدلكنَــا مبـَـا فَـ َعـ َـا ال َسـ َن َداء منَّــا هـ َ
ـن َخي ــر
ن َوليَـنَــا فَــارنر لَنَــا َوار َْحنَــا َوأَ ـ َ
فتـنَتـ َ تاـ َـا ـَـا َمــن تَ َشــاء َوتَـدــد َمــن تَ َشــاء أَ ـ َ
ين [ انيعراا.]955:
ال َافر َ
تـ ــر يتدم وتعلـ ــيمدم

ووـ ــا مـ ــال مووـ ــى معتـ ــكراري عـ ــن مومـ ــا ومبين ـ ـاري أ هـ ــكا مدـ ــد
وتــزايتدم ،وأ انيمــر رايــة اورــاا هلل ،هــو الــك يزاـ مــن يشــاء ويردــر مــن يشــاء
ا َرمـالري  ا
ووــى مَـوَمــا َوــبع َ
ـار م َ
وحيــرم مــن التزايــة مــن يشــاء امــا مــال تعــااَ  :واختَـ َ
مولاَّ  :ا هد َا لَي َ [ انيعراا.]959-955:

وأ ــزل اهلل علــى مووــى ملــة مــن التشـريعا  ،وانيحكــام الشــديدة مــن أمــا تأديــب
وتر ية هؤ ء انيموام البري الندم ،ال لي الرمبة ،فشدد اهلل عليدم الردارة والتو ـة
والصالة وانياعمة ،ووا ر انيحكام  ...فلم يابا اهلل عليدم ار اري مـن الريبـا سـبب
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لمدـ ــم ،والندـ ــم ار ـ ـ اري مـ ــن اوشـ ــار علـ ــيدم الردـ ــارا  ،فمـ ــن ذل ـ ـ أ او ـ ـرأة ذا
حاهــن ن يكــن حيــا ــم أ يســاانوها ،و أ ميسـوا بــي اري مســتا يــدها ...وبــدد اهلل
عليدم الصالة فال تابا مندم فتيبا معادة بديدة أمكا خاصة.
وأخ ــ ،اهلل و ــببا ا تع ــاا موو ــى أ ــا و و ــا بيـ ـاري ع ــد خيـ ـرمل اهلل ــا أم ــة اامل ــة
الصنا  ،خالصة اوواصنا  ،يعلمدا يب وروول ااما هو ويد اوروـا واني بيـاء ،وأ
أتباعا الكين يتبعو ا ويكو و الامة وال اية عمالري الدين ،واوـتاامة عليـا ،وأ هـكا
خــر الزمــا هــو الــك وــيجلص ــأ و ـرا يا مــن هــك انيحكــام
النــيب الــك يــأ
الش ــديدة ،والعاو ــا الكر ـ ة ال ــيت فره ــدا اهلل عل ــيدم ،وأ ز ــا عل ــيدم س ــبب لمد ــم
ـال َع ـ َكا أصــيب ــا َم ــن
وعت ـوهم ،وتلك ـ دم اتب ــاع أم ــر ــم ،وم ــال اهلل ووو ــى مَـ َ
َباء اآلية[،،انيعراا.]959:
أَ
وعاش نو ورا يا من عد مووى ينت رو هكا (اوجلص) الـك يـأ  ،ل فـ عـندم
هك انيصار ،وانيحكام الشديدة الردارة والتو ة واحلـالل واحلـرام ،والعبـادا ووـا ر
انيحكــام واعلدــم أع ــم انيمــم وأاررهــا وأفاــلدا علــى البش ـرية ميع ـاري ،وميكــن ــم
انيرغ.
اليهود وانتظار المخلص:
عاش اليدود على هكا انيما ،واا وا ينت رو هكا النيب نارغ الص ،،وخاصة عنـدما
رلبتدم انيمم وبتتدم عـن فلسـرا الـيت اـا وا مـد دخلوهـا علـى يـد تلميـك مووـى عليـا
السالم وهو يوب ن و عليا السالم.
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عيسى عليي السالم يمهد للمخلص األكبر الذي يأتي بعده:
وأ ن ــاء هـ ـزميتدم وب ــتا م ورلب ــة الروم ــا عل ــيدم أرغ فلس ــرا أرو ــا اهلل ف ــيدم
عيسى ا ن مر ليكو توا ة وتديداري (للمجلص انيا )،والروول انيع م ،وأعرـى اهلل

عيسى من البيا واحلجك ما يار عكرهم ولكن الر اوـة الدينيـة اليدوديـة خافـن علـى
امتياًا ــا ،وخاف ــن عل ــى او ــال احل ـرام ال ــك تكس ــبا فؤو ــدا ،وخش ــين ا ــكل عل ــى
نسدا من الروما الكين يعيشو اـن حكمدـمو وتشـاءموا بعرـة عيسـى عليـا السـالم
ال ــك ن ـ ـوا أ دعوت ــا و ــتؤلب الروم ــا عل ــيدم ،وتتس ــبب م ــتلدم وتش ـ ـريدهم م ــن
فلسرا فما اا مندم أ ماموا عليا وومنوا هد ..
ووألو  :أها أ ن اوجلص الك وعد ا اهلل اط فاال م :لسن أ ا هكا اوجلـص،
يا َروــول اللَّــا
و دــا أ ــا مبشــر ــا وممدــد لــاَ  :و ذ مَـ َ
ـال ع َ
يســى ا ــن َمــرََ يَــا َــأ وـَـرا َ
ا يَ َد َّ م َن التـَّوَراة َومبَش ريـرا َروـول يَـأ مـن َـعـد اعـا أَْحَـد فَـلَ َّمـا
صدمريا ل َما َـ َ
لَيكم م َ
ا[ الصف.]9:
َماءَهم البَـيـنَا مَالوا َه َكا وبٌر مب ٌ
فما اا مندم
على متلا.

أ مام أاررهم عليـا ،ووبـوا ـا للرومـا وحرهـوا احلـاام الرومـا

ويشر عيسى ا ن مر الكين منوا ا أ اهلل و وا م بياري خر ،يرولا السيف،
فياتا أعداء وخيلص العاوا ا ،وينصـر صـراري عزيـزاري ،وميـة انيرغ ـا ميا ـاري وهدايـة...
وعاش اوؤمنو عيسى ا ت ار هـكا (اوجلـص انياـ )،ورفـ الـكين انـروا عيسـى أ
يكو عيسى بياري ،وا ت روا (اوجلص) الك وعدهم ا مووى عليا السالم.
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محمد ( المخلص األكبر):
وأروــا اهلل عبــد ورو ـولا ممــداري رْحــة للعــاوا ،و لص ـاري لليدــود و لص ـاري للنصــارى،
و لصاري للبشرية ميعاري من الكنر والشرك والنار والعكاو ،فرمن ا اليدود الـك هـداهم
اهلل ا احلــج ،والنصــارى الــكين اــا وا يعرفو ــا مبــا عرتـا امــا يعرفــو أ نــاءهم ،و مــن ــا
اا من أراد اهلل ا خ اري من مي انيمم.
وهــا عــن هــكا (اوجلــص) اليدــود الــكين انــروا عيســى أو ري ،مث انــروا مببمــد 
حســداري و يـاري أ يــأ مــن العــرو ولــيل مــن ــأ وـرا يا ،وأ يكــو مــن ولــد عاعيــا
وليل من ولد وبار ،وها النصارى الكين اعتادوا أ عيسـى هـو (اوجلـص) الـك
يــأ ج ني ــا شــرهم عودتــا وأ ممــداري لــيل هــو النــيب (اوجلــص) الــك شــر ا عيســى،
وهككا ا اليدود ا يومنا ينت رو (اوجلص) الك وعدوا على لسا مووى ،و اـ
النصارى الاالو اكل ينت رو عودة اوسي لـيدم مـرة ا يـة ،لـيبكم العـان عـد أ
أًعجا اليدود حياتا ،ووبوا ا احلاام الروما  ،وحرهـو علـى متلـا فاتلـا وصـلبا –
ًعمدم -ولكنا اوتراع أ خيـرمل مـن مـ ،ويـكهب ا أ يـا السـماء ،وأ وـيعود
ليدم انيرغ مرة ا ية ليبكم العان الا!!.
المسلمون والمخلص األكبر محمد بن عبد اهلل رلوات اهلل وسالمي عليي:
وأما اوسلمو الكين منوا النيب ممد  والار  ،فينرم اعتادوا أ ممداري  هو
(اوجلــص انياــ )،اوبشــر ــا التــوراة والجنيــا ،وأ ــا لــص أع ــم منــا ،و روــول
خرامل أمـة ااملـة الصـنا امـا يـنج هـو ،و يـأ عـد روـول خـر
ماى ينج
و ــيب خــر ،ياــيم دينـاري مديــداري ،يكــو أفاــا منــا أو أع ــم هدايــة النــا ،منــا ،أو
ـال
تشـريعاري مديــداري أو خيـرمل أمــة مديــدة ،فدــكا هــو النــيب الــك مــال اهلل عنــا وووــى  مَـ َ
َباء[ انيعراا.]959:
َع َكا أصيب ا َمن أ َ
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ون ميــن روــول اهلل  حــهلل عــم ــور دعوتــا اآلفــار ،فــدا ن لــا اازيــرة العر يـة الدــا
امي ـ ملوادــا وًعما دــا مــن أمصــى الــيمن ا منــوو الشــام ،ومــن عمــا ا احل ـ ة،
ومن واحا الببر ا بااا ا ليك ،واا ن اتب النيب وروا لا مد وصلن ا ع يم
النــر ،،وميصــر الــروم ،واواــومل مصــر ،و يــأ اــا مل ـ ور ــيل مــندم وــتابال دعــوة
الوــالم حر ـاري أو وــلماري ،وتومـ أهــا البص ـ ة مــندم (ادرمــا) أ ميلـ الروــول موهـ
مدميــا أرغ الشــام ون ت ـ وــنوا مليلــة عــد وفــاة الروــول ممــد  حــهلل اــا
أصبا ا ال ر اويـاما ينتبـو اوعمـورة الدـا ،ويـداو عـروش ال ـاوا ميعـاري ،ويايمـو
العــدل علــى أحســن مــا مــام انيرغ الدــا و تــاريخ البشـرية الــا ،تصــديااري لوعــد اهلل
َّ
ف
ين َ َمنوا منكم َو َعملوا َّ
الصاحلَا لَيَستَجل َننـَّدم انيَرغ َا َما اوـتَجلَ َ
َ و َع َد اللَّا الك َ
َّ
اى َ م َولَيبَدلَنـَّدم من َـعـد َخـوفدم أَمنريـا
ين من مَـبلدم َولَي َمكنَ َّن َ م دينَـدم الَّك ارتَ َ
الك َ
يَـعبدوَأ يشراو َ َبيريا َوَمن َا َنَر َـع َد ذَل َ فَأولَ َ هم ال َناواو َ [ النور.]55:
دخوا النقص على أمة اإلسالم وانحالا عرى اإلسالم عروة عروة:

ولكن أخ ،الروول  موما اوؤمنا أ اوسـلما وـيبا ـم مـن النكبـا والنرمـة
وا ختالا ما حـا ـانيمم السـا اة ،وأ ـا يـأ ومـن تتكالـب فيـا انيمـم وتتـداعى علـى
أهــا الوــالم امــا تتــداعى انيالــة ا مصــعتدا ،وأ اوســلما وــيكو و ررــاءري ا رــاء
الس ــيا خ ـ ف ــيدم ،وأ الش ــجاعة ال ــيت ررو ــن مل ــوو انيول ــا م ــندم و ــتنالب
مبناري ،وأ الكسب الشريف ااداد وـيتبول ا الكسـب ـالزرع واتبـاع أذ ـاو الباـر،
وأ انيم ــة ال ــيت عاب ــن ص ــرحية واه ــبة دو الت ـواء أخ ــك أحك ــام الو ــالم و ــتتعلم
ا لتواء والتبايا على أمـور الشـرع ( :ذا تبـايعتم العينـة ،واتبعـتم أذ ـاو الباـر ،ورهـيتم
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ـالزرع ،وتــراتم اادـاد
ديناام).

وــبيا اهلل ،وـلي علــيكم ذ ري يرفعـا عــنكم حـهلل ترمعـوا ا

وأ ا تزال تنا عرى الوالم عروة عروة فكلما اان عروة تس النا ،ـاليت
تليدــا حــهلل تــنا عــرى الوــالم ميعـ ريـاط ،فــأول هــك العــرى الــيت تــنا ه ـ الصــالة،
والك عد بر منا حهلل تاوم الساعة.
و خرها ه احلكم ،وأ ا يأ ًما
بقاا طائفة من أمة الرسوا الحق ونزوا عيسى في آخر الزمان مخلصاً:
ولكــن الروــول م ـ ذل ـ أخــ ،هــك انيمــة اوباراــة أ ــا م ـ ًيــادة الشــر وتكــا أهــا
الكنــر علــى أهــا الوــالم أ وــببا ا وتعــاا وــيديا مــن هــك انيمــة اا نــة ما مــة
ــاحلج ،ياــرهم مــن خــك م و مــن خــالندم ،حــهلل يـأ أمــر اهلل وهــم اــكل  ،وهــكا
ا خ ــر الس ــاعة عن ــدما خيـ ـرمل ال ــدمال فيااتلو ــا ،ف ــين ه ــك الرا ن ــة الاا م ــة ــاحلج
و ــتكو ــاهرة ــا ،مااتل ــة علي ــا ا ــا أمي ــال اوس ــلما ،وم ــرو الو ــالم وأ اهلل
يكرمدــا خــر هــك الاــرو دــور مدــد مــن ل يــن روــول اهلل  حياــج علــى
يديا من ا ما مية ا انيرغ عد ري اما مل ن موراري و لماري.
وأ عيس ــى ا ــن م ــر يع ــود خ ــر ه ــكا الزم ــا فينـ ــزل دمش ــج فيات ــا ا ن ـ ـزير،
ويكسر الصليب ،وحيكم شريعة الار ويصل خلف رما من هك انيمة الوـالمية،
مث ياــود عيســى هــك انيمــة الــيت تتعــرغ حملنت ــا ب ــديدتا وه ـ منــة الــدمال ،ومنــة
يــأمومل ومــأمومل ،فأمــا الــدمال فين ــا رمــا يبتل ـ اهلل ــا عبــاد  ،خي ـرمل خــر الزمــا ،
فيــدع أ ــا هــو اهلل وــببا ا وتعــاا خــالج الســماوا وانيرغ ،وأ ــا يــتبكم العــان
عل ــو وو ــنلا ،فين ــزل اور ــر ،وينج ــر ين ــا ي انيرغ ،وخي ـرمل معادر ــا م ــن ااند ــا ــأمر
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و بــارتا فاــي ،وحيــب او ـوتى .فــينذا رأى النــا ،ذل ـ منــا عبــدو واعتاــدوا أ ــا هــو اهلل
ا الج السماوا وانيرغ ...وومد مـن يعبـد ا ـ والنمـاء ،والعـي الرريـد ،فـين اـا
من يؤمن ا يأمر هكا الدمال السماء أ تنـزل مـداراري عليـا ويـأمر مابـيتدم أ تـدر ـم
فيمسو أحسن حال الد يا.
وأما من يكك ا ويعتاد أ ـا دمـال اـكاو مـدع لةلوهيـة والر و يـة ،وأ ـا لـيل ـاري و
ر ـ ـاري فين ـ ــا يـ ــأمر السـ ــماء أ تار ـ ـ مررهـ ــا عـ ــندم ،فتبـ ــدل أح ـ ـوا م ،وعتن ـ ـ أرًامدـ ــم،
ويعيشو أووأ حال فيكو هكا من أع م أوباو افتتا النا ،ا و ميارم ا.
فتنة اليهود بالدجاا والظن أني المخلص الموعود:
وهـكا الــدمال الكــكاو مـا يـرا اليدــود اونت ـرو (للمجلــص) ويشــاهد النصــارى
اونت رو لعودة عيسى ،ويشـاهد هـعاا البصـر مـن اوسـلما ااـاهلا ،وعبـاد الـد يا
ويتوافدو ليا وياعو ا يديا ،وينرحو دولتا ،وير و ا ويبشرو هللكما اا
مكا .
وأمــا أهــا البصـ ة مــن اوســلما الــكين يعلمــو ياينـاري أ اهلل ينــزل ننســا ا أهــا
انيرغ ،وأ الكنار مجو و عنا ،وأ ا يرا أها ااعتـا دار ارامتـا اانـة،
فــينرم ياولــو ــكا الــدمال :أ ــن الــدمال الــك حــكر ا روــول اهلل  منـ  .حــهلل ــا
ياتا رمالري مندم مث حيييا ،وياول الدمال لا أتؤمن ومد متلتـ وأحيينـ ط فياـول لـا
ص ة ..أ ن الدمال الك حكر ا من روول اهلل.
هكا اوؤمن :ما اًدد في
ويكو ـزول اوسـي عيسـى مـن السـماء عو ـاري نيهـا الوـالم علـى متـا هـكا اوسـي
الــدمال الكــكاو ،فــين هــكا الــدمال مــا يــرى عيســى ويســم ــا حــهلل يدــرو منــا،
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ولكــن اوســي احلايا ـ عيســى ا ــن مــر يتبعــا انيرغ حــهلل يلباــا ( بــاو لــد) مــن
أرغ فلسرا فياتلا وجيعا من دما على حر تا ،ويرل العان الا علـى ذلـ  ،وهكـكا
ينتصر اوسي احلايا على اوسي الدمال.
وهككا هـدى اهلل أهـا الميـا ا اوجلـص احلاياـ ممـد ـن عبـد اهلل  فيؤمنـو
ــا ،وأهــا اهلل ال ــاوا والكــافرين مــن اليدــود والنصــارى الــكين أتــاهم هــكا (اوجلــص)
فعمـ ـوا عن ــا ون يؤمنـ ـوا ــا ،و لـ ـوا عم ــايتدم ينت ــرو (اوجل ــص) ف ــينذا رأوا ال ــدمال
وــارعوا ا الميــا ــا ،واتبعــو ويكــو هــكا عاو ــة مــن اهلل ــم أ هــلوا عــن (اوجلــص
احلاياـ ) فومعـوا (اوجلــص) الزا ــف ،واوســي الــدمال ،ويكــو صــيبدم أ يتمتعـوا
كنرهم مليالري فين اوسي احلايا يشـم اـافرو نسـا و هلـ  ،و نسـا ينتدـ
عنــد منتدـ صــر  ،وهكــكا يردــر احلاياـ انيرغ مــن اوســي الكــكاو الــدمال ،ومــن
أتباع اوسي الدمال.
المهدي مخلص آخر في آخر الزمان:
وامــا شــر روــول اهلل  ن ــزل اوســي

خــر الزمــا  ،فين ــا شــر أمتــا اــكل أ

خر الزما رما من أمتا مـن أهـا يتـا يـوااا اعـا اوـم روـول اهلل ،واوـم
ويكو
أ يــا اوــم روــول اهلل ،أ يكــو اعــا ممــد ــن عبــد اهلل ،فــيمة انيرغ عــد ري ومــن
مــن أوما ــا امــا مل ــن لمـاري ،وأ اهلل خيـرمل هــكا اودــد مــن أمــة ممــد ،فيجمـ عليــا
الالوو ليلة واحدة ،ويلتف أها احلج حولا دو رامة دماء أو خااع سـيف ،ـا
دايــة ر ا يــة ياــكفدا اهلل ملــوو أتباعــا فيجتمعــو ليــا عنــد الكعبــة ،فيبــايعدم ــا
الران واواام ،مث يأ مي يريـد أ ي ـزوهم فيجسـف اهلل ـم انيرغ ،مث ميكنـا اهلل
انيرغ دو رامة دماء وجيم اهلل عليا ملوو أها الوالم.
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ومــد رأى ارـ مــن علمــاء العايــدة أ اودــد هــو الــك يكــو علــى رأ ،اوســلما
الش ــام عن ــدما ينـ ــزل اوس ــي ا ــن م ــر علي ــا الس ــالم ،وأ اوس ــي عن ــدما ينـ ــزل م ــن
الســماء مدينــة دمشــج ومــن صــالة النجــر ،ويكــو اوســلمو مــد اصــرنوا للصــالة
خلف هكا اودد  ،فين اودد يتأخر لياـدم عيسـى عليـا السـالم ،ولكـن عيسـى عليـا
السالم يادم اودد ليصل م صالة الصب وليكو هكا تكرمة وتع يمـاري نيمـة ممـد
 أ يصل روول اهلل من أوِل العزم من الروا خلف رما من أمة ممد . 
مث ياــود عيســى عليــا الســالم اوســلما عــد ذلـ

اوسـ ة الــيت ذار اهــا نـاري وهــو

تتب اوسي الدمال ،وهرو اازية على النصـارى ،وانيمـر اتـا ا ن ـزير ،وانيمـر ينمامـة
الص ــالة ا ــا مك ــا  ،وو ـواء ا ــا ه ــكا ال ــك يك ــو مـ ـ عيس ــى علي ــا الس ــالم ه ــو
(اودــد ) الــك
اودد يكو

شــر ــا النــيب  والــك يص ـل خلنــا عيســى عليــا الســالم ،وأ أ
ًمن خر ر ًمن عيسى ،فين اودـد الـك

وــيأ رْحــة نيمــة ممــد  ،امــا مــاء

شـر ـا روـول اهلل 

حــدي أ وــعيد ا ــدر  مــال  :مــال

رو ــول اهلل ( : أ ش ــرام اود ــد يبع ـ ـ عل ــى اخـ ــتالا م ــن الن ــا ،وً ًل ف ــيمة
انيرغ مســراري امــا مل ــن مــوراري ،يرهــى عنــا وــاان الســماء ووــاان انيرغ ،وياســم

اوال صباحاري ،مال رما :ما صباحاريط مال :السـوية ،وميـة اهلل ملـوو أمـة ممـد رنـاءري
ويسعدم عدلا) (. )9

( )9مال ا يرم

م الزوا د" :روا أْحد أوا يد ،وأ و يعلى" ورما ما اا .
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و احلدي أ هريرة أيااري مال :ذاـر ا روـول اهلل  اودـد فاـال ( :مصـر

فس ـ ــب و شـ ـ ــا  ،و فتس ـ ـ ـ  ،ول ـ ـ ـيمة انيرغ عـ ـ ــد ري ومسـ ـ ــراري امـ ـ ــا مل ـ ـ ــن مـ ـ ــوراري
و لماري)( .)9والشاك عدد السنا أحد الرواة وهو ًيد العم .
و روايــة للرـ،ا عــن أ هريــرة  عــن النــيب  مــال( :يكــو أمــيت اودــد و
مصــر فســب و شــا و فتسـ تــنعم أمــيت فيدــا عمــة ن ينعمـوا مرليدــا يروــا الســماء
عليدم مداراري ،و تتدخر انيرغ بي اري من النبا  ،واوال اد ،،ياوم الرمـا فياـول :يـا
مدد  ،أعرأ ،فياول :خك)(.)2
و حــدي ا ــن مســعود ( : لــو ن يبــج مــن الــدهر

يــوم لبع ـ اهلل رم ـالري مــن

و حـدي أ ـل ـن مالـ ( : ون يبـج مــن الـد يا

يـوم لرـول اهلل ذلـ اليــوم

أها ييت يرؤها عد ري اما مل ن لماري وموراري)(.)3

حهلل يبع فيـا رمـالري مـن أهـا يـيت يـوااا اعـا اعـ  ،واوـم أ يـا اوـم أ ميـة انيرغ
مسراري وعد ري اما مل ن لماري وموراري).

وهــكا اودــد الــك وصــنا روــول اهلل  ا ــدى والرْحــة والعــدل ،وأ ــا ياســم اوــال
ا اوسلما السوية ،ويرهى اهلل عنا من فـور وـب عاواتـا ،ويرهـى اوسـلمو ميعـاري
ــا حكمــا وعدلــا،
ــا ،و عدلــا ورْحتــا ،ويعيشــو وــب وــنوا أو شــا أو تس ـ
والنعم السا اة اليت ي دمدا اهلل عليدم.
( )9مال ا يرم  :روا البزار ورمالا اا  ،و عادم هعف.
انيووي ،ورمالا اا  ،وهو صبي ونن ا ن ماما ،رمم (.)32119
( )2مال ا يرم  :روا الر،ا
( )3صبي ااام (.)5305
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وخاصــة عــد معا ــا م مــن ال لــم وااــور وأاــا أمـوا م البااــا ،أمــول هــكا اودــد
الك يأ رْحة نيمة ممد  ، ويعمر ومتاري مص اري سبياري انيرغ ذا ر ا ا عمـر
انيمــة وتــاريخ الوــالم ،هــكا اودــد مــاء الز ادمــة اولبــدو ممـن يريــدو هــدم الوــالم
و ه ــالك أم ــة الا ــر فوه ــعوا ا الرواي ــا عن ــا ،و س ــجوا م ــن انيو ــاا وا راف ــا
وا ـزعبال مــا يأ ــا اـا ذ عاــا وــليم ومــا يننـر منــا اــا مـن لــا أدىن حيــاء أو خلــج
ار  ،وما تننر منا اا الرباع مدما ل ن خسة ود اءة وبراري ،هؤ ء الـيت امسـن
أ صارهم ،وختم اهلل على ملو م ،فدم ينادو .
فدــكا اودــد امــا صــورتا أمــالم الز ادمــة احلامــدين ،والرافاــة ا ــرما ،رمــا ــان ن
تع ــرا انيرغ أ ل ــم من ــا م ــي ،و ـ ـرم ن تع ــرا انيرغ ا ــا تارخيد ــا م ــن ميا ل ــا
المـ ـرام ،ومدلـ ـ للب ــرة والنس ــا ،ن ي ــأ م ــي م ــن ميا ل ــا فس ــاداري و هالاـ ـاري ،وي ــأ
شـريعة ن تعرفدــا اــا بـرا اني بيــاء واوصــلبا ،ــا و ميا لدــا فســاداري و هالااري،ويــأ
شـريعة ن تعرفدــا اــا اني بيــاء واوصــلبا ،ـا و ميا لدــا بـرا هو اــو ومنكيــز خــا
الكين وهعوا (الياوا) فكا راية المرام ،ولكن ما و هكا اودد الكـكاو تنـور
هك الا.
أعماا المهدي الرافضي ال ذاب:
فدكا اودد يعمد أول ما يعمد فياتا خريب اوسجد احلرام يوم اامعة ،مث يبايعـا
موعة من انيبرار النجار الكين يأمرهم اتا النا ،هرماري دو تييز ،ويوّ م ويرولدم
ا مي ـ انيمصــار ،ويــأمر الرافاــة اــا لــد أ خيرمـوا دفعــة واحــدة ومــن واحــد
فيبيــدوا مــن حــو م مــن أهــا الوــالم والاــر  ،ويــأمرهم أ خيو ـوا انيما ــة والعدــود ،وأ
يسبوا النساء والكرية ،و يرْحوا أحداري من ْحـا السـيف معدـم لاتـا اوسـلما ،مث يدـدم
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اوسجد احلرام ،ويبرا مي توويعاتا ،مث يأ اودينة اونورة فيبيد أهلدا ويسـيب سـاءها
وذريتدا ،و يابـا مـن تا ـب تو ـة ،واـا مـن ن يكـن يـؤمن ـا ـك الصـنا المراميـة
فين ا ياتلا.
مث يادم النا ،للاتا ـك ب ياـيم ينـة عليـا ،فـ مم الرمـا منـا متدمـاري يـا الز ـا،
و يستري أحد أ يسأل البينة والشدودج ني هـكا اودـد يعلـم مـا ملـوو العبـاد،
وياتا الرما مندم مدعياري عدم خراما الزااة دو ينة ،ويروا للرمـا من ـزلا فياتلـا،
وهو معتزل عن النا،ج ني ا يعلم ما ملبا ،ويأمر الاتلة الكين معا أ يدعوا وـيوفدم
عن عواتادم ،وأ ي لوا ياتلو النا ،هرماري شا ية أبدر حهلل ينـأ أهـا الوـالم ميعـاري
من ميار ،الاتا معا.
ا ا ياتا من يستياظ ملبا من أتباعا ،وينكر عليا بي اري من أفعالا ،وأ ا ويبكم
شريعة النـة اـا فروعدـا لشـريعة ممـد  فـينذا رأى عـ أتباعـا هـكا منـا أ كـروا
عليــا ،فيا ــوم اــتلدم وخي ــ ،الب ــاما أ ــا حيك ــم ش ـريعة دم!! مث حيكــم أحكام ـاري أخ ــرى
تنــام مــا حكــم ــا أو ري ،فيعفهــو عليــا ،فياتــا اوعفهــا وخيــ،هم أ ــا حيكــم اآل
شريعة وح  ...وهككا .
فيبدل انيحكام اما يشاء ،وياتا اا ما يعفغ ،وخي ،النا ،أ ا يعلم ميـ بـرا
اني بياء وأ ا حيكـم مـا يشـاء ،وياتـا مـن يعفهـا ،وخيـرمل للنـا ،مر ـاري مديـداري ،يـزعم ـم
أ هكا هو الار احلايا الك معا عل ن أ االب وأخنا عن الصبا ة.
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و أ ناء مكرا اودينة اونورة فين ا يددم اوسجد احلرام ويرمعـا ا حجمـا انيول،
وخيـرمل الصــديج والنــارور مــن مبورهــا وحيرمدمــا أمــام النــا ..،مث يناــا عاصــمة ملكــا ا
الكوفة ويروا ورايا الاتا ا اا مكا .
ه ــكا ملي ــا م ــداري م ــن ار ـ م ــن م ـرام ه ــكا ا ــرم انيا ــ( ،واود ــد ال ــدمال) ،ام ــا
صورتا أمالم الرافاة ،والز ادمة احلامدين على أمة الوالم من اوسلما.
والعجيب أ هكا ا رم الك تتـا هـك العاـول اورياـة ،والننـو ،ا بيرـة مـد ألبسـا
ه ــؤ ء ا رم ــو لب ــا ،النص ــوص الش ــرعية ال ــيت ر ــج ــا الرو ــول  فجعلـ ـوا اود ــد
احلايا ـ الــك يبع ـ رْحــة خــر الزمــا هــو هــكا (اودــد الكــكاو) وحول ـوا معــا
الرْحة أرا ه هكا الاتا وال اد -ومعا العـدل أ ـا هـو هـكا ال لـم والمـرام -ومعـا
الميا وا داية أ ا هو هـكا الكنـر والاتـا والمـرام ،و حـرار اوصـبف ،وهـدم مسـامد
ني ا يرل ويدتد ا ما ملوو
الوالم ،ا مالوا :ا ما عا الروول اودد
خصوما وأعدا ا فياتلدمج ني ا يعلم ملو م.
أهل السنة ينتظرون مهدياً عادالً رحيماً والرافضة ينتظرون مهدياً مجرماً مبيداً؟
وهككا ينما ينت ر اوسـلمو اودتـدو مـن أهـا السـنة وااماعـة رمـالري مـن ل يـن
النــيب  يكــو رْحــة ــم وراحــةج لياـ وــنوا مــن عنــاء ال لــم والادــر ،ويرفـ عــندم
ــا عدلــا وأمنــا ورْحتــا تمعــا مريعــا ،ذا
لــم احلكــام والرواريــن ويعيشــو
الشيعة الرافاة ينت رو رماري عا رـاري ،ووـناحاري و اوـاري ياـ السـيف رمـاو اوسـلما
شا ية أبدر ااملة ،ويبيد خاراءهم ،ا وحيب من ما ا دم فياتلدم ويدمرهم.
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و ذا اا اليدود ا رمو مد هلوا عن اوجلص احلاياـ ممـد ـن عبـد اهلل ،واومدـد
ل ــا عيس ــى ا ــن م ــر فنك ــروا م ــا ميع ـاري ،وا ت ــروا لص ـاري ر ــا ،ف ــينذا أت ــاهم اوس ــي
ال ــدمال من ـوا ــا ،وو ــاروا راا ــا ،وعب ــدو ف ــين الش ــيعة الرافا ــة – ان ــروا اود ــد
خر الزما  -ومالوا :ا هكا اودد الك ولد مبا أر ـ ووـتا
احلايا الك يأ
وما ة ألف مـن السـنا ،و ـا حـ مومـود أ ـا وـيجرمل فجـأة دو ـكار ليدـدم اوسـجد
احل ـرام ،وياتــا اوســلما حولــا ،وحيــرر الشــيجا ،وحيــرر اوصــاحف ،ويــدمر اوســامد،
ويبيد خاراء اوسلما.
اــا مكــا أ هــكا ًمــا اودــد مــد امــفو ،وأ دولتــا

والشــيعة اليــوم يصــيبو
ال ــيت يعتم ــد عليد ــا م ــد مام ــن

يـ ـرا  ،وأ أ ص ــار ال ــكين م ــردوا الس ــيف حاه ــرو

مــاهزو وأ ملــو م لــيل فيدــا رْحــة وســلم ،وأرــم وــياتلو ذريــة متلــة احلســا نعــا
ا دم ،وأ صيبتدم

الاتا وتكو (يا لرـارا احلسـا .وأ يـوم النـت العـاو مـد

امفو( ،ودولة احلج ال ية) اورالية اد حا ومتدا وأ واعة الصنر مد امفو.)...
و ينمــا ياــول الشــيعة الرافاــة هــكا الــا ،ويوردو ــا اتــبدم ،ويبيتــو اآل اــا ليلــة
وهم يتومعو وينت رو خرومل هكا اودـد الـدمال

صـبيبتدا ،ويومنـو أ ـا وـيجرمل

يوم السبن العابر من احملرم ليبدأ ورتا العاوية من مكة اوكرمة ،ومد أعدوا العدة ،اـا
العدة كا الدمال الككاو اوبيد.
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ضالالل اليهالالود عالالن المخلالالص ف فالالروا بمحمالالد وآمنالالوا بالمسالالي الالالدجاا فضالالل
الرافضة عن المهدي محمد بن عبد اهلل ب ذاب ظالم سفاح:
واما أ اهلل مد أها اليدود ولعندم كنرهم ( اوجلص) احلايا وا ـتالهم مبجلـص
خـر الزمـا فيؤمنـو ـا ويتبعو ـا ليكـو هالاـاري ـم ،فـين ا هلل
اكاو الدمال ،يأ
مد أها هؤ ء الككا ا ال شابـا ،فعمـوا عـن (اودـد احلاياـ ) الـك يـأ رْحـة
خــر الزمــا  ،واعتاــدوا ــد ري مــن ذل ـ مبدــد مكــكوو اــكاو دمــال تــو عاــو م

تصــورو

خيــا م ،و منـوا ــا وعبــدو مــن دو اهلل ،ودعــوة لــيالري ورــاراري ،ومــا ًال اــا

مك ــروو ومدم ــوم م ــندم يت ي ـ ـ

ــا  ،ويلج ــأ لي ــا

ليكشــف عنــا هــر  ،واــا متــامل فيتومــا ليــا
ونة 253هـ،

اولم ــا وا ــا ما ــرر ي ــدعو ،

وــردا ا الــك يزعمــو أ ــا اختنــى فيــا

وامرا ،فياـف علـى ـاو السـرداو ويـدعو ويسـأل منـا اـا مـا يسـأل

مــن اهلل ،أو يتومــا ليــا مــن أ مكــا يكــو

منبــا انيرغ وهــو يعلــم أ ــا يســمعا

ويرا .
لاد اا هكا عاو ة ع يمة من اهلل وببا ا وتعاا ؤ ء الاالا الكين افـفوا علـى
الك ــكاو ،وألبسـ ـوا اود ــد احلاياـ ـ ه ــك احلل ــة ا بير ــة ،و س ــبوا لي ــا ا ــا ه ــكا الش ــر
والمرام وبوهوا صورتا فأعماهم اهلل عنا ،وأمام ـم هـكا ا يـال الكـاذو الـك تعلاـوا
ا على مدار ألف وما تا من السنا.
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هل سيتخرج مهدي الشيعة ال ذاب:
و ــأ ومــد م ـرأ ررــا ا ــرما احملففــا ،أ الشــيعة الرافاــة عــاًمو علــى
خـ ـرامل ه ــكا اود ــد ر ــداري ك ــا و ــبيا وأ ــا و ــيأ ــرم أ ــيم ي ــزعم أ ــا ه ــو (اود ــد
اووصوا اتب الرافاة) وتكو فرصة ع يمة دم الوالم واوت صال اوسلما.
ولع ــا ه ــكا ح ــدة وأ ن ــا الي ــوم م ــاو موو ــا أو أدىن م ــن احملص ــول ..ه ــكا
وــيكو فتنــة ــؤ ء الاــالا ا ــرما ،وعاا ـاري نيهــا الســنة ،وااماعــة ال ــافلا والــكين
ماًال مندم حيسنو ال ن هؤ ء الز ادمة ا رما اونفين.
و فصــول هــكا البب ـ تنصــيا اامــا للمجرــي امــا دو ــا اوعاصــرو مــن هــؤ ء
ا رما.
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الباب اخلامس

كيف سيخرج هذا املخطط إىل حيز التنفيذ؟

نر ــا م ــن مص ــدور ،وحا ــد حا ــود
وم ــد يا ــول ما ــا ه ــك العاا ــد م ــا ه ـ
الصــدور و رــو الكتــب ،وصــدور و رــو أصــبا ا،
مكبــوو ،وأرــا وــت ا اــكل
ومروميد ــا ،ول ــن ع ـرمل ا ع ــان الوام ـ ج ني اود ــد ه ــكا خراف ــة ن توم ــد ،ومول ــود ن
ّ
يولد ،فاحلسن العسكر – وهو المام احلاد عشـر عنـدهم -مـا عايمـاري ون يعاـب
ولــداري ،و التــاِل فلــن خيـرمل هــكا اودــد اونت ــر  ..وهــكا الاــول أعــأ أ هــكا اودــد لــن
خيرمل ج ني ا ن يومد ،و التاِل فال خالا من هك العاا د مول واذمل رـيب ،وذلـ أ
هك العاا د ا بيرة وتجرمل ا التربيج عان الوام على النبو التاِل:
 9ـ ادعــاء النيا ــة عــن هــكا اودــد ال ا ــب ،والايــام أعمالــا الــيت وــيعملدا
لتمديد انيرغ ي ا:

ريبتــا

الصــورة انيوا مــن تربيــج هــك العاا ــد مــن متــا اوســلما ،وهــدم احلــرما الشـرينا
و ادة انيمة ،وخيا ة انيما ة ،و عال اونارمة ،واوزايلة نيهـا الوـالم عـد ا دعـاء أرـم
انــار مشــراو – وــيكو ادعــاء النيا ــة عــن اودــد والايــام أعمالــا ،وتديــد انيرغ
ي ــا ،ومــد اخــفا ا ميــأ هــكا انيمــر :النيا ــة الكاملــة ،ــا ميامــا ينمامــة مــا عــا
الدولة الوالمية ما و اوم هك النيا ة ،و فين النكر الشيع والعايدة الرافاة
هــك تاــوم علــى عــدم مـواً اريـ وــاان :عــال حــرو و دــار معتاــد ــالف نيهــا
الســنة عــد خــرومل اودــد  ،وأ علــى الشــيعة أ يعملـوا ( التايــة) مـ أهــا الوــالم
حــهلل خيـرمل اودــد  ،وعنــد ذلـ ي دــرو عاا ــدهم ،ويننــكو رردــم ــادة العــان
الوالم  ،ومصاحلة أمم الكنر والشرك.
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والنصوص اليت ألصنوها عن مـن يسـمورم اوعصـوما ،وًعمـوا أرـم يـأمرورم عـدم
م ـواً ا ــرومل حــهلل خي ـرمل اودــد –اــا ياصــد مــن ورا دــا ياــاا احلراــا ااز يــة،
وا تناهــا احملــدودة الــيت اــا ياــوم ــا ع ـ الشــيعة ــا احلــا واحلــا ،مث تتســبب
هـ ــك ا تناهـ ــا احملـ ــدودة متـ ــا الشـ ــيعة ،وه ـ ـزميتدم وفا ـ ـ أو ـ ـرارهم ،و يـ ــا مـ ــا
ياــمرو ا نيهــا الوــالم ،فــأراد واهــعو هــك النصــوص الــيت تــأمر ( التمسـ ) التايــة،
ومصــا عة أهــا الوــالم حــهلل خيـرمل اودــد أ يــتم التجرــيي الشــاما ل ــادة الكاملــة،
وخيـرمل ا وت صــال دفعــة واحــدة ،فنـ اتــاو ال يبــة للنعمــا ( :او ـوا أحــال ،يــوتكم
فــين النتنــة علــى مــن أ ارهــا)( ، )9وفيدــا( :أوصــي تاــوى اهلل وأ تلتــزم يت ـ  ،و يــاك
وا ــرومل ،وا ـوارمل منــا فــينرم ليسـوا علــى بـ ء و ا ب ـ ء) ومــد علــج ا لسـ علــى
هكا النص هللار اني وار فاال( :ا وارمل منا أ ًيد و أ احلسا)(.)2
ومد أفـاد م هـك النصـوص اواهـ أ يباـى عملدـم السـر ما مـاري ـا اوسـلما
م ـ مــا تنرــو عليــا ملــو م مــن ال ــيظ واحلاــدة ،وا ت ــار النرصــة اوواتيــة لال ااــاغ
الس ـري وال ــادة الش ــاملة ،م ـ تس ــمية ه ــكا ا نج ــار اونت ــر ل ـادة الع ــان الو ــالم
ــالنرمل ،وا تصــار احلــج ،وميــام احلكومــة ال يــة الــيت خلــج العــان ميعـاري مــن أمــا ميامدــا،
اولــيت فشــا ميـ الروــا واني بيــاء مبــا فــيدم النــيب ممــد  مامتدــا ولكــندم هــك
النفة اواهية اكل لباـاء هـكا النكـر ا بيـ والعايـدة المراميـة اخفعـوا ماـية النيا ـة
عــن المــام اودــد ال ا ــب ،وأ ّوا ــا جيــب أ ياومـوا ــبع أعمالــا حــهلل خيـرمل ،ومــد
( )9صنبة (.)939
( ،)939/2( )2وأخرمل الشيخ اتا ا ال يبة :او وا أخالص يوتكم حهلل ي در ال اهر اوردـر مـن الرـاهر
ذو ال يبة ،ص (.)903

هلل ثم للتاريخ

91

ا صــر هــك النيا ــة أو ري ،مـ انيمـوال مــن عـوام الشــيعة ،و شــر اوــكاهب وـراري مـ
وموو البعـد عـن اادـاد مرلاـاري ،وارميـا مـ أ مـام مـندم أو وـا ر اوسـلما رـ هم،
وأ اا خارمل اداد فدو اافر حهلل ماهـد الكنـار انيصـليا ،و ـكل أ رلـوا مدـاد
ا لن ــاء الراب ــدين ميع ـاري ،ومي ـ فتوح ــا أه ــا الو ــالم ،وخالفات ــا أموي ــة ،وعباو ــية،
وعرما ية.
امــا ســبوا ا معنــر الصــادر أ ــا مــال( :اــا رايــة رفـ مبــا رايــة الاــا م فصــاحبدا
اارو )(.)9
ولكن ا ميأ ماء أخ اري واور هك العايدة ،وادعـى أ ـواو المـام ذا اـا فـيدم
ا تدد ااام لشرا ي ا متداد فلا اكل أ ياوم الاتالج ومن أما ذل فين ا ألـف
اتا ا (احلكومة الوالمية) مبا ورتـا علـى الشـا وميـام حكمـا الـك عـا وـالمياري
يرا  ،حي ياول اتا ـا( :احلكومـة الوـالمية) (واليـوم عـد ال يبـة يومـد ـص
علــى بــجص مع ــا يــدير ب ـ و الدولــة ،فم ــا ه ــو ال ـرأ  ،ه ــا ت ــفك أحكــام الو ــالم
معرلةط أ ررب أ نسنا عن الوالمط أم اول الوالم ماء ليبكم النا ،مـر ا
مــن الزمــا فبســب لــيدملدم عــد ذل ـ ط أو اــول الوــالم مــد أ ــا أمــور تن ــيم
الدول ــةط و ــن أ ع ــدم وم ــود احلكوم ــة يع ــأ ه ــياع ــور الو ــالم وا تدااد ــا ،ويع ــأ
دينن ــا ،أليس ــن احلكوم ــة تع ــأ ه ــرورة م ــن
عاذ ــا ع ــن أره ــنا ،ه ــا يس ــم ــكل
هرورا احلياة(.)2
( )9النات (.)319/2
( )2احلكومة الوالمية ،ص (.)22
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وياــول موهـ خــر( :مــد مــر علــى ال يبــة الكــ،ى لمامنــا اودــد أارــر مــن ألــف
عام ،ومد تر ألوا السنا مبا أ تاتا اوصلبة مدوم المام اونت ر اول هـك
اودة اوديدة ،ها تباـى أحكـام الوـالم معرلـةج يعمـا النـا ،مـن خال ـا مـا يشـاءو ج
أ يلــزم مــن ذل ـ ا ـرمل واو ـرمل ،الا ـوا ا الــيت تصــدع ــا ــيب الوــالم  ،ومدــد
شرها و يارا وتننيكها ايلة ال ة وعشرين عاماريط.
ه ــا ا ــا ا ــا ذل ـ و ــدة م ــدودةط ه ــا ح ــدد اهلل عم ــر الش ـريعة مب ــا يت ع ــام م ــرالري،
ر من ا عتااد أ الوالم منسول(.)9
الكهاو ا هكا الرأ أووأ
مث ياــول ( :ذ فــين اــا مــن يت ــاهر ــالرأ الااتــا عــدم هــرورة تشــكيا احلكومــة
الوــالمية هــو ينكــر هــرورة تننيــك أحكــام الوــالم ،ويــدعو ا تعريلدــا ،واميــدها،
وهو ينكر التاِل ،ول وخلود الدين الوالم احلنيف)(.)2
وياول أيااري ( :مع ـم فادا نـا هـكا العصـر تتـوفر فـيدم ا صـا ص الـيت تـؤهلدم
للنيا ــة عــن الم ـام اوعصــوم)( ،)3ــا ــا يــكهب ا أ عــد مــن ذل ـ حــهلل جيعــا هــؤ ء
النـواو هــم من ـزلة الروــول  . فياــول( :وهــم احلجــة علــى النــا ،امــا اــا الروــول
حج ــة اهلل علـ ــيدم ،واـ ــا م ــن يتجلـ ــف مـ ــن اـ ــاعتدم ف ــين اهلل يؤاخـ ــك وحياوـ ــبا علـ ــى
ذل )(.)2

( )9احلكومة الوالمية ،ص(.)29
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)21-29
()3اوصدر السا ج ،ص (.)993
()2اوصدر السا ج ،ص (.)20

هلل ثم للتاريخ

91

وياول أيااري ( :هؤ ء النواو عـن المـام مـد فـوغ لـيدم اني بيـاء ميعـاري مـا فـوغ
اهلل ليدم ،وا تمندم على ما اؤتنوا عليا)(.)9
وهككا معا ا ميأ للنا ب عن المام واودد أ ياـوم كـا أعمـا م ،ـا اميـ
م ــا أو ــند لة بي ــاء حيـ ـ م ــد ف ــوغ ل ــيدم ميـ ـ أعم ــال اني بي ــاء ،والاي ــام مب ــا أو ــند
للمدد اـكل  ،وعلـى هـكا انيوـا ،مامـن حكومـة يـرا حيـ يـنص دوـتورها علـى
أ مي اامدورية الوالمية يتبما فاي مس ولية وحنظ احلدود ،و دا يتكنا
ااداد وبيا اهلل اافة أرماء العان(.)2
ويــنص الدوــتور اــكل أ دولــة ي ـرا مــد أصــببن ه ـ دولــة اودــد  .فياــول (
ًمــن ريبــة المــام اودــد عجــا اهلل فرم ـا تعتــ ،و يــة انيمــر و مامــة انيمــة مدوريــة
يرا الوالمية يد النايا)(.)3
و ب أ ا ميأ ك البدعـة ااديـدة ،والنالـة ا ا لـة للنكـر الشـيع مـن مـوو
التايــة وا وــتتار ،وا ت ــار اودــد ا دــار اوعتاــد ،والبــدء ــاحلرو وا وــتيالء علــى
اــا صــالحيا اودــد ال ا ـب ،النصــوص الارعي ــة ع ــندم ــأ ا ــارمل مبــا اود ــد
اــافرج ولك ــن ني ا مي ــأ جن ـ وياو ــياري ،وأمــام دول ــة النع ــا ام ــا العاي ــدة ،والنك ــر
الشــيع  ،وا تصــر علــى خصــوما فــين مع ــم منكــر الشــيعة ومــاد م اول ـوا عتنــار
را ا ،والتزام ما تعارفوا عليا (يي المام) فأصب عند الشيعة اوعاصرة ما يسـمى اليـوم
مي ـ أعمالــا مــن
يــي المــام ا ميــأ ،ومعنــا أ ياــوم النايــا النيا ــة عــن اودــد
()9اوصدر السا ج ،ص (.)20
( )2الدوتور الوالم امدورية يرا  ،ص (.)99
( )3اوصدر السا ج ،ص (.)92
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مامة الدولة ،وحرو اوجـالنا ،والـ،اءة عال يـة ممـا يسـمى اوشـراا ،وهـم رـ الشـيعة
المامية ا أ عشرية ...والبدء اوت صال أها السنة ،وااماعـة وعـدم ا ت ـار اودـد
للايام ك اودمة...
وأارر الكين ا تالوا ا هكا ا ي ااديد هم الشباو اوتبمسو والعلماء احلرايـو
مندم اوتأ رين اداد أها السنة...
وأمــا مــن اــا وا اباــة ا ميــأ فــينرم عارهــو تســكاري مبــا عنــدهم مــن النصــوص،
ولكــن وياوــة دولــة ا ميــأ اا ــن الــتجلص البرـ ء مــندم امــا فعلـوا شـريعة مــدار ،
ور واا من هك السياوة التجميد واحلصار حهلل اوو .
اتفاق مف ري الشاليعة المعارالرين بعالد قيالام جمهوريالة إيالران اإلسالالمية علالى أن
الخميني ودولتي (اإلسالمية) في إيران هي الم لفة بالنيابة عن المهدي:
واليــوم تكــاد تتنــج المــة منكــر الشــيعة اوعاص ـرين علــى أ دولــة ي ـرا الــيت أمامدــا
ا ميــأ ه ـ دولــة اودــد اوعاصــرة ،وأرــا ه ـ الــيت مــاء
احلرية اورلاة النيا ة عن اودد  ،ياول عل الكورا
(هــا

ــا البشــارة ،وه ـ الــيت ــا
اتا ا (اومددو اودد ):

أهــا رايــا اوشــرر هــم اليرا يــو ط يســأل هــكا السـؤال ــوع مــن اوســلما،

وععوا ومود أحادي النيب عن اودد  ،وعن رايا اوشرر اليت ت در مبلا فينذا مرأ
علــيدم مســماري مــن هــك انيحاديـ تــرى أعيــندم تنــي

مــن الــدم ممــا عرفـوا مــن احلــج،

ياولـ ــو  :صـ ــدر اهلل ،وصـ ــدر رو ـ ـولا ،رـ ــا رايـ ــا مـ ــوم وـ ــلما الـ ــيت رفعدـ ــا ا ميـ ــأ

وأص ــبا ا وم ــد البـ ـوا م ــن العـ ـان أ ي ــفادم وب ــأرم
يااتلو ).

يـ ـرا فل ــم يعرد ــم ،وه ــا ه ــم
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وياــول أياـاري( :ويســأل هــكا السـؤال فادــاء اوســلما ،أمنــاء الروــا الــكين ن يــدخلوا

الـ ــد يا ،ون يتبع ـ ـوا السـ ــلرا  ،ومـ ــرلدم اوران ـ ــو اوسـ ــلمو الـ ــك ن يتلو ـ ـوا نكـ ــر
ال ــر يا ،ون ياعـوا

حبــا لدم ،ومــا أ ياــروا أحاديـ النــيب  حــهلل خيشـوا اهلل تعــاا
اهلل تعــاا مــد

وياولـوا :وــب َبا َ َر ـنَــا َاــا َ َوعــد َر ـنَــا لَ َمنعــو ري[ الو ـراء.]902:
أعــد هــكا الرمــا مــن مــم ،وأعــد مــوم وــلما لــدور ابـ  ،لاــد ــدأ اليرا يــو هللــراتدم
صناعة مستابا العان)(.)9
وياول

موه خر وهو

معرغ تنسـ روايـة بـيعية ياـول( :وتابـا رايـا مـن

برم انيرغ ر معلمة ليسن ارـن و اتـا و حريـر ،تومـة

رأ ،الانـاة يـاو

السيد انيع م)(.)2
ويا ــول الك ــورا  ( :ه ــك الرواي ــة تنرب ــج ش ــكا دمي ــج عل ــى ــورة الم ــام ا مي ــأ
وأصبا ا دو ر هم)(.)3
وياــول ( :احتمــال أ ينربــج هــكا احلــدي علــى رمــا خــر رـ ا ميــأ يــأ
اوستابا عيد مداري) (. )2
وياــول أيا ـاري ( :اليرا يــو هــم مــوم وــلما الــكين ن تصــف انيحادي ـ الش ـرينة
ر ـ هم أوصــافدم ،هــم ميدــدو للمدــد ويســلمو ا رايــتدم ،ويواصــلو مدــادهم ــا
( )9اومددو للمدد لعل الكورا  ،ص(.)929
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)921
( )3هللار اني وار (.)212/52
( )2اومددو للمدد  ،ص(.)291
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يدي ــا ح ــهلل يتبا ــج وع ــد اهلل تع ــاا ،وي ــورة انيرغ و ــن يشـ ــاء م ــن عب ــاد  ،والعامب ــة
للمتاا(. )9
ويا ــول موه ـ ـ خ ــر ع ــن الع ــبء الي ـ ـرا وأ ــا ه ــو اوؤه ــا اآل حلم ــا رو ــالة
الوــالم ( :رأ ،انيمــر هــكا الااــية أ يريع ـوا المــام ا ميــأ ،لــيل فاــي فيمــا
يأمر ا فيما يش يـوما ويررـب وحيـب  ...فدـو ا تدـد ااـام للشـرا ي ،وهـو اورمـ
اواتدر واحلاام الوامب الااعة ،وهو ا ب المام اودد عليا السالم(.)2
وهكــكا أصــببن دولــة يـرا هـ دولــة اودــد  ، ،وأصــب معلومـاري عنــد أتباعدــا أرــا
جيب أ تاوم مبا ورر العاا ـد اودو ـة مـن انيعمـال الـيت ياـوم ـا اودـد مـن ـادة
أهــا الســنة ،وهــدم مســامدهم ،و ًالــة مــر رم ،وا وــتيالء عــا احلــرما الش ـرينا ...
اخل.
وهــك هـ الصــورة انيوا الــيت ــدأ ــك العاا ــد عـرمل ــا ا حيــز التننيــك ،أعــأ
مي ما أوند ليا.
ادعاء النيا ة عن اودد
2ـ ادعاء اوددية وا رومل اوناما للمسلما ميعاري لتننيك هكا اوجري.
خ ــرومل ا ــكاو ي ــدع أ ــا مد ــد الش ــيعة وينن ــك ه ــكا اوجر ــي المرام ـ ـ ل ــادة
اوسلما.
الصورة الرا ية الـيت ميكـن أ خيـرمل ـا هـكا اوجرـي المرامـ ا التربيـج عـان
الوام ه خرومل دمال اك ا يدع أ ا هو ممد ن احلسـن العسـكر الـك ولـد منـك
( )9اوصدر السا ج ،ص(.)291
( )2اوصدر السا ج ،ص(.)292
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ألف وما ة عام و يـف ،ورـاو عـن اني ـار اـا هـك اوـدة ،وهـا هـو ذا ي دـر اآل مـن
مديــد ليتســلم أما ــة احلكــم  ،ويبايعــا الشــيعة اونت ــرو علــى أحــر مــن اامــر ،والــكين
يدعو اعا صباح مساء ،ويسرعو ليا اما ماء الروايـا أفـراداري وماعـا  ،وهـكا
أمــر المكــا ــا هــو رايــة الســدولة واليســر علــى أ دم ـال اــكاو فــين الشــيعة
حيملو صورة كا ال ا ب و يعرفـو عنـا أ ـا بـاو ووـيم ،بـعر علـى اتنـا ،ومـد
وصنو على هكا النبو( :هـو بـاو مر ـوع حسـن الومـا ،حسـن الشـعر ،يسـبا بـعر
على منكبيا ،و ور وما يرو وواد حليتا رأوا)(.)9
وهكا الوصف ينربج على ماليا الشباو العان ،فمـا الـك مينـ أ يتاـدم اليـوم
ا ه ــك اام ــوع اونت ــر للمل ـ ـ الع ــاو ال ــك أع ــد ل ــا الت ــامل ،واا ــي واني صـ ــار،
وانيموال وانيرواح واودك وليل عليـا أ يـأمر ويندـ  ،ويـدع أ ـا هـو النا ـب الـك
االن ريبتا..
و ب أ الك ويادم على هكا انيمر لـن ميـار ،أول صـالحياتا ـينعال نسـا،
وملووا للبيعة ا الران واواام مكة عد أ يكو مد رتب هكا انيمـر مـ ابـار
الشيعة الـكين وـيكو و أول مـن يـأ لبيعتـا ـا الـران واواـام ،ـا وـيكو و حاهـرين
معـا ا هنـاك ليعلـوا هــكا يـوم وـبن يوافــج العابـر مـن احملـرم ،وهــكا الكـالم الـك أمولــا
ل ــيل ه ــر اري ا ي ــال ،و عمينـ ـاري وانـ ـاري ولكن ــا التجر ــيي ال ــك أذاع ــا مم ــد الص ــدر
فيلســوا اوعاصــر ،حي ـ ياــول مووــوعتا عــن اودــد ( :يبــاي المــام اودــد
مومنــا انيول – أ ــا الــران واواــام مكــة -أصــبا ا ا اصــو الــكين اــا وا يعرفو ــا

( )9ال يبة للروو  ،ص(.)229
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علــى حاياتــا ريبتــا الكــ،ى) فين نــا وــبج تــاريخ ال يبــة الكــ،ى أ ملنــا :أ هنــاك
نر مليا من البشرية اا مبا ،ميكن أ يكو مرلعاري على حاياة اودد ومكا ا.
وهناك من الروايا ما يدل علـى ومـود مرـا هـؤ ء انيفـراد ،و ـالرب وـيكو هـؤ ء
م وا ر اومبصا النااا عـن التجرـيي ال ـ العـام ،حاهـرو خرـاو اودـد
اوســجد احلـرام  ،ومــد يكو ــو علــى موعــد خــاص وــا ج ــكا ا متمــاع  ،و حيتــامو
التع ــرا عل ــى ب ــجص الم ــام اود ــد ا أ

ب ــا  ،ومع ــا فس ــوا يكو ــو ه ــم

انيوا ــا م ــن اوب ــادرين ا البيع ــة ،واو ــدافعا عن ــا عن ــدما حي ــاول اونبرف ــو متل ــا ،عن ــد
عاعدم ا ربة ،اما دلـن عليـا روايـة ممـا النـا عـن ا لسـ
ا ربــة ،ــا وــيكو و اللســا النــااج

الببـار ،خـالل أخبـار

ياــاح مــا ينب ـ ياــاحا

هــك الســاعة

انيوا(.)9
وأمول :عم لن يكو وا

حامة ا أ يربن م اودد بجصيتاج نيرـم مـد رتبـوا

ــكا انيم ــر ،ود ــرو  ،ويا ــول الص ــدر أياـ ـاري ( :و ــا ر اوجلص ــا اومبص ــا -ويع ــأ

الش ـ ــيعة ا ل ـ ــص -ال ـ ــكين مبك ـ ــة و ـ ــيبادرو ا يع ـ ــة اود ـ ــد ال ـ ــك ينت رو ـ ــا ن ـ ــارغ
الص.)2()،
وهكا اودد الك يبادر مادة الشيعة ا يعتا ا الران واواام ،عد أ يكو وا مـد
رتبوا هكا انيمر معا مبا ذل  ،يـكار للنـا ،مـن أول وهلـة حاياـة أمـر وأ ـا مـد مـاء

( )9تاريخ ما عد ال دور ،ص (.)321
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)321

15

هلل ثم للتاريخ

للنا ،دين مديد ،وأمر مديـد ،ومـر مديـد ،و دـا خينـ ذلـ حـهلل يـتم لـا السـيررة
على انيمور.
يا ــول مم ــد الص ــدر ( :اود ــد يب ــاي أص ــبا ا عل ــى الكت ــاو والس ــلرا وانيم ــر
ااديــد ،فالكتــاو ااديــد -هكــكا -وانيمــر ااديــد يــكار اودــد

ص ـراحة ليكــو

دول اوعم للجمدور)(.)9
والمـ ــة اامدـ ــور صـ ــالح الشـ ــيعة تعـ ــأ أهـ ــا السـ ــنة وااماعـ ــة ،أ أ اودـ ــد
الرافا ويادم نسا على أ ا ا ن الروول ومن ل ين النبوة ،وهو خين اا ما ماء
مــن مـرام ووــن للــدماء ،وتبــديا لشـريعة رو العــاوا ،وتبــديا للاــر الكــر  ،وذلـ
حهلل خيدع او نلو من أها السنة وااماعة ،وياومو ماهلا يعتـا ـا ا أ ـا مدـد
حاـاري لصــالح الــدين واحلــال أ ــا و ــأ رافاـ خبيـ مــاء ــدم الكعبــة و اــا حجرهــا
انيوود ا الكوفة ،وهدم مسجد الروول  ومتا اوسلما ميعـاري الرافاـة ،وهـدم
مسامد أها السنة ومتلدم فيدا م حرر مصاحندم ومصاحلة اليدـود والنصـارى الـكين
يسـ و معدــم الحسـا واوالينــة واوت صـال العــرو ميعـاري ــدءاري اـري مبيلــة الروــول،
وا تد ــاء ــرخر ع ــر يع ــي م ــاهالري و ــادراري مس ــناري ال ــن مب ــا يبي ــن ل ــا ه ــؤ ء الز ادم ــة
اولبدو .


( )9اوصدر السا ج ،ص (.)359
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الباب السادس

خطوات تنفيذ املخطط اإلارامي

خطوة األولى :أعماا مهدي الرافضة في م ة الم رمة:
ـ ارتيال خريب أها السنة يوم اامعة التاو من مرم.
ـ عال البيعة يوم السبن العابر منا.
ـ متا مي مري ص،اري لسما ة فجمسما ة.
ـ تاري أيد

أ بيبة ود ة البين وتعليادا على او الكعبة.

ـ ادة أها البلد احلرام عن كرة أ يدم

الرافاة مندم.

ـ العال عن اتاو مديد ر الار .
ـ وعدد مديد يل

تشريعا الوالم السا اة.

ـ ـ والتجرــيي أ يكــو مكــة الشا ــة و ال ــة عشــر رم ـالري مــن الشــباو مــن أو د
العجــم خاصــة ،وهــم الــكين يبــادرو ا يعــة اودــد ( ،)9وهــؤ ء يلتنــو حــول اودــد
الك يكار الصدر :أ اودد ما يتسام ـا النـا ،حـهلل يـأتوا لياتلـو فياـوم هـؤ ء
( )9اوصدر السا ج ،ص ( ،)312وال يبة ،ص (.)910
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انيعامم الدفاع عنا ،وأ هؤ ء الرليعـة انيوا للرـورة العاويـة ااديـد (هكـكا)( ،)9وأ ـا
ويكو هنـاك عشـرة ا مااتـا علـى ا وـتعداد للتـدخا فـوراري حلمياتـا وأرـم وـيأتو
ا مكة ومن وري مداري ،و ررا ة ذل فنبن اليوم عصر الرا را .
ياـ ــول الصـ ــدر منس ـ ـراري :وصـ ــول عشـ ــرة ا ا مكـ ــة و ـ ـراري( :و دـ ــا ينتاـ ــدو مـ ــن
فربــدم -فباعتبــار خــرومدم خلســة عــن أهلدــم وذويدــم اونبــرفا الكــارها للســنر ا
احلج ،وأما الس السباو راراري فدو السنر رريج ااو ا مكة وهو أولوو معتاد
الوص ــول ا مك ــة)( ،)2و ــك الرريا ــة ينس ــر الص ــدر م ــا روا ع ــن مم ــد
وابيعـ ـ
النعمــا اتــاو ال يبــة( :أصــباو الاــا م الشا ــة و ال ــة عشــر رم ـالري أو د العجــم،
و عادم حيما السباو راراري يعرا اعا واوم أ يا ،و سبا وحليتا ،و عادم ا م
فرابا فيوافيا مكة على ر ميعاد) (. )3
وياــيف الصــدر بــارحاري موا ــب اوجرــي فياــول ( :دــور اوــم اودــد وــيكو
رماــا مــن نــل العــام ،أ مبــا أر عــة أبــدر مــن رماــا يســافر مــن يريــد رؤيتــا
و يعتا ا مكة حك هكا العام ،و عد احلك يتجلنو مكـة حـهلل ي دـر اودـد
بــدر رماــا  ،ويكــو
بــدر مــرم ،وهــكا ــص عبارتــا( :أ ــا ينــاد اوــم اودــد
موعد دور العابر من مـرم احلـرام ،ووـيمر خـالل هـك النـفة مووـم احلـك ذ
احلجــة احلـرام ،وحيـ يعلــم اوجلصــو اومبصــو  ،حصــول ال دــور مبكــة امــا يعلمــو
ا نصـال ومـن ال دــور عـن ومـن النــداء ًما ـاري لـيل ــالكر  ...ذ فسـوا يســافر ا
( )9تاريخ ما عد ال دور ،ص (.)329
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)325
( )3ال يبة للنعما  ،ص ( ،)910وعنا تاريخ ما عد ال دور ،ص (.)312
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احلــك ذل ـ العــام اــا رارــب لاــاء المــام اودــد م ـ وــا ر احلجــامل ،و عــد ا تدــاء
مووــم احلــك وــيتجلف هــؤ ء احلجــاً ،أو مكــة علــى التعيــا ــداف مــن رربــتدم
اولبة حدو ا ،وويباو هناك حهلل حيصا ال دور مرم احلرام)(.)9
وهؤ ء ينص الصدر أ يأتوا ا مكة ـااو أفاـا حيـ ياـول( :فرباـاري حتمـال
أيــة حل ــة يكــو الوصــول ا السـري عــد النــداء أدل علــى الخــالص
دــور اودــد
والميــا ج ني فيــا تــوف اري للومــن الزا ــد علــى الســنر الــ ، ،واوــتعداداري لل دــور شــكا
أورع)(.)2
ويــكار الصــدر ــأ هــؤ ء( :وــيكو و معــروفا تامـاري اماعــة مــن النــا !!،ومــزودين
أيااري السنر !! الك حيتو على الصورة ،وا وم ،واوم انيو ور ذل )(.)3
ويكار الصدر( :أ هؤ ء الرالشا ة والرال ة عشر با اري من انيعامم ميكن أ يصـلوا
مكــة علــى دفعــا  ،لكــن دــورهم عنــد البيعــة وــيكو ومــن واحــد ،ووــتكو هــكا
البيعــة يــوم الســبن الــك يوافــج العابــر مــن احملــرمج ني ذل ـ هــو اليــوم الــك متــا فيــا
احلسا)(.)2
قتل خطي الحرم يوم التاسع من المحرم وإعالن البيعة يوم السبت:
و ويوم اامعة التاو من احملرم ياتا خريب احلرام ارتيا ري ،وينص اامـا وـليما
اتا ــا يــوم ا ــالص مــا الري :ــا (أ اودــد ) (وــالم اهلل عليــا) (هكــكا)
علــى ذل ـ
( )9تاريخ ما عد دور ،ص (.)322
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)329
( )3اوصدر السا ج ،ص (.)321
( )2يوم ا الص ،ص ( ،)229و لزام الناصب ،ص (.)910
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يات ـا خريــبدم (أ خريــب اوســلما مــن أهــا الســنة وااماعــة) التاو ـ مــن احملــرم
احلرم حهلل جين الليا فيصعد ور الكعبة ويناد أ صار فيلبو من مشرر
وخيتن
انيرغ وم ر ا مث يصي رار السبن العابـر مـن مـرم فيـدعو النـا ،ا يعتـا ،فـينذا
ار النا ،مـام الرالشا ـة و ال ـة عشـر نـراري الـكين وـافروا وـراري ا مكـة ،وعنـوا ـكا اليـوم
التصد وومة ال اب)( . )9ا هـ.
مث يعلـ ــن هـ ــكا اودـ ــد السـ ــناح ـ ــدء متـ ــا اوسـ ــلما اـ ــا مكـ ــا فتتبـ ــول ـ ــالد
اوسلما ا واحا للاتا وال ادة ،ويكو هكا العـال عـ ،الذاعـا والتلينزيـو ،
ياول ااما وليما (فال د أ ا اال علينا يوم من انييام على بابـة أاـ ،تلينزيـو
العــان يشــرا وتش ـ العتــا االشــمل الرالعــة ،هــكا ذا ن يكــن لديــا ووــيلة ر ـ
عادية يشرر من حالج اما ملنا واأ اآلفار الدا بابة تلينزيو )(.)2
وهككا خيرمل هكا الاا م امة على أمـة ممـد  ويـروو أ الصـادر مـال ( :اهلل
ع ممداري  رْحة ،ويبع الاا م امة)(.)3
ساعة الصفر:
وهنــا ت درامــا ياــول اامــا وــليما اتا ــا يــوم ا ــالص( :تباب ـ وــاعة الصــنر
اوباراــة)( .)2وتبــدأ هــك الســاعة ــدخول هــكا اودــد  ،مســتفاري ا اوســجد احلـرام ،مبكــة
( )9ي ــوم ا ــالص ،)229( ،وه ــو منا ــول ع ــن ش ــارة الو ــالم ،ص ( ،)291لـ ـزام الناص ــب ،ص (-910
 ،)295الببار.)35/9( ،
( )2يوم ا الص ،ص (.)399
( )3هللار اني وار ،ص ( ،)395/52و لزام الناصب ،ص ( ،)920ومنتجب اني ر ،ص (.)295
( )2يوم ا الص ،ص (.)392
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اوكرمة الك يكـو مـد تواعـد وـراري مـ اوتـرمرين معـا علـى ـادة انيمـة الوـالمية و ًالـة
احلجر انيوود على الكوفة ،وهدم اوسجد احلرام ومتا أها الوـالم لـد اهلل احلـرام،
فيعتمد يوم اامعة الك يوافج هـكا العـام التاوـ مـن احملـرم ،فياتـا خريـب اوسـجد
اوسـجد احلـرام ا الليـا ،و يـوم السـب
احلرام ،مث تكو النوهى ،وخيتنـ اودـد
العابر من احملرم تبدأ ورتا العاوية اليت يعلندا ع ،التلنزيو والذاعة.
وياــيف اامــا وــليما منس ـراري هــكا اوجرــي حســب ومــا العصــر ،فياــول( :وورد
الصــيبة علــيدم مــار يدم وعلــى فرصــدم ،يتعــب حلَــة ذهنـاري مــن أذهــا اوعاصـرين
لزمننا العلم احلدي  ،وا داروا من ووا ا اعلنا ستدجن انيمر ،ومرلا حاورهم
ــا يديــا حملــة صــرج نيرــم مومــودو ــك احلــرم يتعبــدو  ،وهــم علــى موعــد مـ
وــاعة الصــنر هــك  ،يعرفورــا أارــر ممــا عرفدــا ــن ووــا ر النــا ،،ويفصــدورا ،ــا هــم
مرصودو ا)(. )9
البيعة يوم السبت العاشر من المحرم:
و يوم السبن العابر من احملرم هكا يسند اودـد دـر ا الكعبـة ويرلـب البيعـة
لننســا ،ويكــو أول عمــا يبــدأ فيــا ( ورتــا اوباراــة) صــدار أمــر ين ــادة مي ـ اوســلما
على انيرغ الكين اا وا معروفا ينميارم ا ،وْحاوتدم روما.
وبرح ذل ااما وليما منسراري روايا م اودوووة على معنر ن ممد فياول( :لن
يرتاح رومدم اودد من خياا علـى نسـا مـن حـد وـيف احلـج ،فاـد عتـا الصـادر
أ ا وِل الدم ،والرأر آل ا ا وأمداد او لوما وهو الك يتوا ا متصاص ممن لمدـم
( )9اوصدر السا ج ،ص (.)391
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مث مــال – أ الصــادر( -فــال يباــى أحــد ممــن ماتلنــا ف لمنــا ورهـ مبــا مــرى علينــا
صــارهم تَــرَهادم ذلَّـةٌ ذَلـ َ اليَ ــوم
متــا ذلـ يــوم) ج ولــكا مــال تأويــاَ  :خابـ َـعةري أَ َ
وعدو َ [ اوعارمل.]22:
الَّك َاا وا ي َ
(يعأ :خرومل الاا م) فدو اونرح للكرو عـن بـيعتا عـد هـن بـديد و ـالء اويـا
ومزع وخوا ...مث ماء عنا ما يدل على اوـترالة ال يبـة وعلـى النـرح ـالنرمل يت (يـأ
على ففة من اني مة اما أ ممداري  ع علـى فـفة مـن الروـا ،عنـد ذلـ  يَـن َـرح
المؤمنو َ * نَصر اللَّا [ الروم.]5-2:
عند ميـام الاـا م .ومـال يصـف مشـاهد ال دـور( :رايتـا رايـة روـول اهلل  ، مـا هـ
من مرن و اتاو و حر و حرير ...ه من ورر اانة ،شرها روـول اهلل يـوم ـدر
مث لندا ودفعدا ا عل فلـم تــزل عنـد حـهلل اـا يـوم البصـرة ،فنشـرها فنـت اهلل عليـا،
مث لندا ،وه عند ا ينشرها أحد حهلل يوم الاا م فينذا مام شرها فلم يبـج اوشـرر
أو او ــرو أح ــد لعند ــا) (و تعج ــه م ــن لعند ــا فا ــد علل ــا الص ــادر علي ــا الس ــالم
هللــدي مــال فيــا ( :ذا دــر رايــة احلــج لعندــا أهــا اوشــرر وأهــا او ــرو للــك يلا ـ
النــا ،مــن أهــا يتــا مبــا خرومــا ،ووــا يلاــو مــن ــأ هابــم) (فلــن يعلندــا أهــا
البااــا ،وهــم النــا ،لســا انيخبــار ،أمــا اوــؤمن فينــا ا لدــا الـوارا ويدنــو ليدــا
ليا رار)( )9ا تدى.
قتل أهل البيت جميعاً:
و ذا أعما الاتا أها مكة فين ـا يننـيدم ،ويبـدأ يـأ بـيبة مـن مـري فيستأصـلدم
عد أ يأخـك منتـاح الكعبـة مـندم ،ويارـ أيـديدم ،ويعلادـا علـى ـاو الكعبـة مث يبيـد
( )9يوم ا الص ،ص(.)322-329
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مـري ــادة ااملــة ،حيـ تعــدم لســما ة فياـتلدم صـ،اري الســيف مث لســما ة أخــرى،
وأخرى ،وهككا ا أ يننيدم.
تتبع الفقهاا وأهل العلم وقتلهم:
ويكــو رلَــا وحاــد انياــ ،علــى النادــاء وأهــا العلــم خاصــةج نيرــم الــكين ينتــو
كنــر  ،ومرومــا وياــول اامــا وــليما ( :أعــداؤ مالــدة النادــاء أهــا ا متدــاد وــا يرو ــا
حيكم يالا ما ذهب ليا أ متدم ،ولو أ السيف يـد نيفـأ النادـاء اتلـا ،ولكـن
اهلل ي د ــر الس ــيف والك ــرم فيريعو ــا وخي ــافو فيتابل ــو حكم ــا م ــن رـ ـ مي ــا  ،ــا
يا ــمرو خالف ــا ! ذا خ ـرمل فل ــيل ل ــا ع ــدو مب ــا الناد ــاء خاص ــة! ه ــو والس ــيف
أخ ـوا ! مث مــاء عنــا ــننل اووهــوع ،خي ـرمل علــى فــفة مــن الــدين ومــن أن متــا ،ومــن
اًعا خـكل ،ي دـر مـن الـدين مـا هـو الـدين عليـا نسـا ،مـا لـو اـا روـول اهلل 
حيكم ا (أعداؤ الناداء خاصة! هو والسيف أخوا مث ماء عنـا نسـا اووهـ  ،خيـرمل
على ففة من الدين ومن أ متا ،ومن اًعا خكل ي در من الدين ما هو الـدين عليـا
نسا ،ما لو اا روـول اهلل  حيكـم ـا (أعـداؤ النادـاء اوالـدو يـدخلو اـن
حكم ــا خوف ـاري م ــن و ــينا وو ــروتا وررب ــة فيم ــا لدي ــا  ،يبايع ــا الع ــارفو ــاهلل م ــن أه ــا
احلاـا ج عــن بــدود واشــف تعريـف ـ ) .أ عــن دليــا لـديدم مرــا هــكا الــك نالــا
عــن أوــالفنا اني ـرار مرويـاري عــن النــيب  والعــفة انيادــار صــلوا اهلل علــيدم ،ومــد مــال
ه ـ ــؤ ء للن ـ ــا – ،مي ـ ـ الن ـ ــا ،،وع ـ ــامتدم – فأخ ـ ــك خاص ـ ــة م ـ ــن ه ـ ــدى اهلل مل ـ ــو م
ل ميا ...
اتملو ا فتجرمو
مث مال  ( :ا أول ما م ياوم منا أها البين ،حيد كم هللدي
علي ــا رميل ــة الدو ــكرة فتااتلو ــا فيا ــتلكم ،وهـ ـ خ ــر خارم ــة ت ــو ) ويا ــيف اام ــا
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وــليما (و ذا تســارعن انيفكــار ا وهـ عالمــا ا وــتندام ،و ذا حامــن انيذهــا
تملا فـال عـدم ااـواو الاريـبج ني وـلوانا العملـ الـا
حول هكا احلدي الك
الف للار والسنة ،فلو حد نا – مرالري -ت ي الار ومعلا حسب زولا أو ينمامـة

احلــدود ،أو ــدم اوســجد احلـرام ورد ا أواوــا ــا لــو حــد نا ــأ فــرغ مــن فــروغ
الشرع ،لاامن ميامة النا ،واردوا مي اني ـوار وووـا ا العـالم ،ولشـبكوا السـيوا
وأعلنـوا متــال مــن يــأمر ــاحلج وهــو هنــا دــا حيــدة عــن بـ ء ن يألنــا اوســلمو  ،وعــن
()9
ر ــاء الوم ــود (اليد ــود )  .وو ــا ر الكن ــار ع ــن وم ــا انيرغج ني ــا ورد عن ــا أيا ـاري
لنظ :مث يلب مليالري حهلل خيرمل عليا مارمة من اوـواِل رميلـة الدوـكرة ،فيـدعو رمـالري
مــن اوـواِل فيالــد وــينا خيـرمل لــيدم حــهلل يباــى أحــداري) مــال مولــا تعــاا :يـعـ َـرا
يماهم فَـيـؤ َخك النـ ََّواص َوانيَم َدام[ الرْحن.]29:
المجرمو َ س َ
ايف حيتامل اابار تعـاا ا معرفـة خلـج أ شـاهم وهـم خلاـاط لـو مـام ما منـا أعرـا
السـيمياء ،فيـأمر الكـافر مث خيـبي السـيف خبرـاري) و احلـدي تصـري واهـ ينعرـاء
الســيمياء ومعلــا يعــرا وليــا مــن عــدو التووــمج ف ــال حيتــامل ا ينــة ،و ا بــدود
ليأخك ا رم سينا ،مث مال اوعم السا ج.
( ذا مام الاا م هدم اوسجد احلرام حهلل يرد ا أواوا ،ورد اواام –ماام راهيم-
ا اووه الك اا فيا ومر أيد أ بيبة وعلادا على او الكعبة واتـب عليدـا

( )9ياــول هــكا الكتــاو (الومــود اليدــود ) والروايــا الدــا ياــول :ــا يســان اليدــود و ياــاتلدم ،و ــا متــا
للمس ــلما فا ــي ،واام ــا و ــليما ي ــد ،هن ــا فا ــي الم ــة (اليد ــود) ويتبعد ــا س ــا ر الكن ــار ،ويع ــأ أه ــا
الوالم!!.
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هــؤ ء و ـرار الكعبــة) (وهــكا مــن انيبــياء الــيت حيتملدــا اوســلمو هللســب وهــعدم
احلاِل)( .)9ا تدى.
وأم ــول فد ــك هـ ـ أعم ــال اود ــد (اوبارا ــة) البل ــد احلـ ـرام ،وهـ ـ انيعم ــال ال ــيت
يســتابا ــا عدــد اويمــو فدــا عــرا اوســلمو اآل مــن هــو مدــد الشــيعةط ومــاذا
ويصن م أول يوم من و يتاج ا :
9ـ متا خريب اوسلما يوم اامعة اووافج التاو من بدر مرم احلرام.
2ـ معا السيف هرماري ا اوسلما ودة شا ية أبدر.
3ـ ـ العــال عــن اتــاو مديــد ،ومــر مديــد وتش ـري مديــد يــوم علــى متــا أهــا
الوالم ،و لصار التدم لـيدم دو ينـة أو بـا  ،ومتـا الكريـة ـك وو ـا دم ،ورمـا
الزا دو ينة ،ومتا اوسلم ادعاء أ ا من الزااة دو ينة.
2ـ ادة مري .
5ـ متا أ بيبة عد مر أيديدم وتعليادا على الكعبة.
9ـ انيمر ناا احلجر انيوود ا الكوفة اليت وتصب عاصمة ملكا.
1ـ هدم اوسجد احلرام ورد ا مساحتا انيوا.
 2ـ تعاـب النادـاء والعلمـاء مـن أهـا السـنة وااماعـة وذهللدـمج نيرـم وـينتو كنــر
هكا اودد الدمال ومروما.
( )9يوم ا الص ،ص (.)329-325
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مث يص ــدر أوام ــر ا ميـ ـ أ ص ــار ا ــا مك ــا م ــن أرغ الو ــالم ،و الش ــرر
انيووي خاصة حسب عبـارة اامـا وـليما  ،وممـد الصـدر اتا يدمـا حيـ بـرحا
التنصــيا هــك ا رــة فيــأمر اودــد أتباعــا وأ صــار اــا مكــا مــن أرغ الوــالم
اتــا ــا ــك مــن حـو م مــن اوســلما ارتيــا ري وهرمـاري ريء ،حيـ
متا ويستمر هكا ا رمل انيرغ الوالمية شا ية أبدر ااملة.

يســأل الااتــا مــن

وهد أول خروة من خروا هكا (اودد الككاو) عد دور وخروما!!.
الخطوة الثانية :أعماا مهدي الرافضة في المدينة المنورة:
9ـ هدم اوسجد النبو و رال مي توويعاتا.
2ـ و ب الا ،الشريف و خرامل الشيجا وحرمدما.
3ـ اوت صال من ينر من مري و ادة أها اودينة

الرافاة مندم.

وا روة التالية كا (اودد ) ا رم السناح ه أ يتوما عد عريب اوسـجد احلـرام
وهدما ا اودينة اونورة فينر النا ،منـا ،ف وـا مـن يتـبعدم وياـتلدم مث يعمـد ا الاـ،
الش ـريف فيج ـرمل أ ــا كــر وعمــر ره ـ اهلل عندمــا مــن م ـوار النــيب (وحيييدمــا) مث يــأمر
اليم
اتلدما وصلبدما ينعا ذل ألف مرة ليشن ريظ ملبا ،مث حيرمدما وينسندما
َّ
سناري ،واا ذل حهلل تتم (حكومة العدل ال ية)!!.
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تفسير كامل سليمان ألعماا المهدي في المدينة المنورة:
ياــول اامــا وــليما بــارحاري ومنس ـراري انيخبــار ال ـواردة ذل ـ فاــد ورد ممــا ألصــاو
اعنــر الصــادر( :مث يس ـ اودــد ا مدينــة مــد روــول اهلل ج فــينذا وردهــا ،اــا لــا
فيدا ماام عجيب ي در فيدا ورور اوؤمنا وخز الكافرين) (.)9
مث ألاــى هــوءاري خافتـاري علــى اواــام العجيــب الــك يكــو لــا اودينــة ،فاــال :يــدخا
اودينــة في يــب عنــا عنــد ذلـ مـري  -أ ــا يتـوارى عــن ميشــا اــا مــن اصــر مــي
الســنيا  -وهــو مــول علــى عليــا الســالم :واهلل لــود م ـري أ ِل عنــدها مومن ـاري مــزر
مزور -أ مدة ر ااما -كا ما العن عليا الشمل أو رر ن!!.
وماء عنا مـا يزيـد ياـاحاري وومنـا مـن أعدا ـا يرـرو فاـال :مث حيـدة حـد اري ،فـينذا
فعـا ،مالـن :مـري  :أخرمـوا نـا ا هـكا الراريـة فـو اهلل لـو اـا ممـدياري مـا فعـا! ولـو
اا علوياري ما فعـا! ولـو اـا فااميـاري مـا فعـا! فيمنبـا اهلل أاتـافدم – أ أرـم يولـو
د ـرين ــا يديــا ،فياتــا اوااتلــة ويســيب الكريــة .فــاهلل أعلــم الــك وــينكر علــيدم حــهلل
يسيب ذريتدم حا كارهم أ ا ممد علو فاام  ،وليل انيرغ أص عنا منا
س ــبة ا مم ــد وعل ــى فاام ــة عل ــيدم الس ــالم!! أم ــا احل ــدة ،فد ــو ف ــال بـ ـ تاتي ــا
وتدم  ،ا حرر ومو لل اوا و ارهم) ()2ا تدى.

( )9لزام الناصب ،ص ( ،)291الببار (.)92/53
( )2يوم ا الص ،ص (.)322
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كيف سيحرق المهدي الشيخين:
وهــكا (التاتيــا والتــدم ) الــك أملــا اامــا وــليما هنــا ون ينصــلا هــو مــا مــاء
روايتدم على هكا النبو .أخرمل صاحب هللـار اني ـوار حـديردم الرويـا اوسـمى هللـدي
اوناا ن عمرو ما يصنعا اودد عندما يصا اودينة اونورة فاال( :مال اوناـا  :يـا
ويد  ،مث يس اودد ا أينط مال :ا مدينة مد روول اهلل ،فينذا وردها اا لـا
فيدا ماام عجيب ،ي در فيا ورور اوؤمنا وخـز الكـافرين .مـال اوناـا :يـا وـيد ،
مــا هــو ذاكط مــال يــرد ا مــ ،مــد فياــول :يــا معشــر ا ال ــج ،هــكا مــ ،مــد روــول
اهلل .فياولو  :عم يا مدد ل ممد.
فياول :ومن معا الا .،فياولو  :صاحبا وهجيعا أ و كر وعمر .فياـول وهـو
أعلــم مــا وا ال ــج الدــم ميع ـاري يســمعو  :مــن أ ــو كــر وعمــرط وايــف دفنــا مــن ــا
ا لج م مد روول اهلل ،وعسى اودفو ر اط .فياول النا :،يا مدـد ل ممـد
مــا هنــا ر ــا ،رمــا دفنــا معــاج نيرمــا خلينتــا روــول اهلل وأ ـوا ًومتيــا .فياــول للجلــج
عد الة :أخرمو ا من م ،ـا ،فيجرمـا راـا اـريا ن يت ـ خلادمـا ،ون يشـب
لورما .فياول :ها فيكم من يعرفدماط فياولو  :عرفدما الصنة وليل هـجيعا مـدك
ر ـا ،فياـول :هـا فــيكم أحـد ياـول رـ هــكا أو يشـ فيدمـاط فياولـو  . :فيــؤخر
خرامدما ال ة أيام ،مث ينتشر النا ،،وحيار اودد ويكشف الدرا عن الا،ين،
وياول للناباء :أهللروا عندما وا بشو ا .فيببرو أيديدم حهلل يصلوا ليدمـا ،فيجرمـا
راــا اـريا اصــور ما ،فيكشــف عندمــا أانارمــا ويــأمر رفعدمــا علــى دوحــة يا ســة
خنرة فيصلبدما عليدا فتبيا الشجرة وتورر ويرـول فزعدـا ،فياـول اورتـا و مـن أهـا و
يتدما .هـكا واهلل الشـرا حاـاري ،ولاـد فز ـا مبببتدمـا وو يتدمـا وي دـر مـن أخنـى نسـا
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ممــن نســا مايــا ،حبــا مــن مبتدمــا وو يتدمــا فيباــرورا ويرورمــا وينتنــو مــا،
وينــاد منــاد اودــد  :اــا مــن أحــب صــاحيب روــول اهلل وهــجيعيا فليتبــول ما بـاري،
فتتجـ ـزأ ا ل ــج مـ ـزأين ،أح ــد ا مـ ـوال ،واآلخ ــر مت ــ ،مندم ــا ،فيع ــرغ اود ــد عل ــى
أوليا دمــا الـ،اءة مندمــا فياولــو  :يــا مدــد ل روــول اهلل ،ــن ن تـ،أ مندمــا ،ولســنا
علــم أ مــا عنــد اهلل وعنــدك هــك اونـ ـزلة ،وهــكا الــك ــدا لنــا مــن فاــلدما ،أ ت ـ،أ
الســاعة مندمــا ومــد رأينــا مندمــا مــا رأينــا هــكا الومــن ،مــن اــار ما ورااهــتدما،
وحي ــاة الش ــجرة م ــا ،ــا واهلل تـ ـ،أ من ـ ومم ــن م ــن ـ ومم ــن ي ــؤمن م ــا ،وم ــن
ص ــلبدما وأخرمدم ــا وفع ــا م ــا م ــا فع ــا .في ــأمر اود ــد رحيـ ـاري و ــوداء فتد ــب عل ــيدم
فتجعلدم اأعجـاً خنـا خاويـة ،مث يـأمر ين زا مـا فينــز ليـا فيبييدمـا ـينذ اهلل تعـاا
ويــأمر ا ال ــج ا متمــاع مث ياــص علــيدم مصــص فعا مــا اــا اــور ودور( ، )9حــهلل
ياص عليدم متا ها يا ن دم ،وم النار ل ـراهيم واـرح يووـف اانـب ،وحـبل
يو ل احلو و متا حيب وصلب عيسـى وعـكاو مـرميل ودا يـال ،وهـرو وـلما
النارو ـ  ،و بــعال النــار علــى ــاو أم ـ اوــؤمنا وفاامــة واحلســن واحلســا لح ـرامدم
ا ،وهرو يد الصدياة الك،ى فاامة السومي ،ورفل رندا و وااادا مسناري ،ووـم
احلسن ،ومتا احلسا وذ أانالا و ـأ عمـا وأ صـار ووـيب ذرار روـول اهلل  ،و رامـة
دماء ل ممد ،واا دم ون  ،واا فرمل ك حراماري ،واا خبـ وفاحشـة و مث ومـور
ورشــم منــك عدــد دم ا ومــن ميــام ما منــا اــا ذل ـ يعــدد عليدمــا ،ويلزمدمــا يــا
فيعففا ا مث يأمر ما فياـتص مندمـا ذلـ الومـن مب ـان مـن حاـر ،مث يصـلبدما
( )9أ يــدع هــكا الز ــديج الــك افــفى هــك انيخبــار أ أ ــا كــر وعمر ــا صــا عا المـرام اــا عصــر مــن
العصور منك خلج دم و ا يوم الايامة.
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علــى الشــجرة ويــأمر ــاراري عـرمل مــن انيرغ فتبرمدـا والشــجرة مث يــأمر رحيـاري فتنســندما
اليم سناري.
ّ
مــال اوناــا :يــا وــيد ذلـ خــر عــكا ماط مــال :هيدــا يــا مناــا ،واهلل لـ د
وليبا ــر الس ــيد انيا ــ ،مم ــد رو ــول اهلل ،والص ــديج انيا ــ ،أمـ ـ او ــؤمنا وفاام ــة
تصن مندما
واحلسن واحلسا ،واني مة واا من م مااري أو م الكنر مااري ،وليا ّ
()9
امــيعدم ،حــهلل رمــا لياــتال اــا يــوم ليلــة ألــف متلــة ويــردا ا مــا بــاء ر مــا
ا تدى.
وأمــول :و هــكا الكــكاو الوهــي مــن الكنــر والحلــاد والز دمــة مــا خين ـ مــن لــا
أدىن دين أو حياء ،وفيا مما ينام عايدة الوالم مما جيدلا من فدم بي اري مـن احلـج
وا .
وهككا يصدر هؤ ء ا رمو مرا هك الفها  ،ـا انيحاـاد اوسـمومة ،والاـ ا ن
مــن اــافر ــرم يــب اهلل وروـولا ودينــا ،وا الصــة
احلامــدة الــيت تصــدر الفهــا
الراهرة من عبادة الكين ماهدوا وـبيلا ،و صـرهم اهلل ،وأعـزهم وأاـرمدم حيـا م
النصـ ــر والتمكـ ــا ،و مم ـ ـا م ا ـ ـوار روـ ــول اهلل فمـ ــندم مـ ــن مـ ــا ومـ ــندم مـ ــن ـ ــال
اهــدوا اللَّــاَ َعلَيــا فَمـنـدم
ا ر َمـ ٌ
الشــدادة ،ومــا ــدلوا تبــديالري :مـ َـن المــؤمن َ
صـ َـدموا َمــا َع َ
ـال َ
اى َ بَا َومنـدم َمن يَـنتَ ر َوَما َدَّلوا تَـبديالري[ انيحزاو.]23:
َمن مَ َ
( )9هللــار اني ـوار ( ،)92-92/35وهــؤ ء الز ادمــة الــكين يتســمو اآل الشــيعة موعــو علــى الميــا ــك
الرمعة ،وهـ أ الروـول واني مـة وميـ مـن يؤمنـو عايـدة التشـي هـك ويسـمورم( (مـن مـ الميـا )
أ اــا مؤمنـاري خالصـاري علــى ديــندم هــكا واــكا يرمـ ميـ مــن (مـ الكنــر) أ اــا خالصـاري الســنة
وذل لينام الشيعة من أعدا دم الد يا على هكا النبو.
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عل ــى المث
أم ــول العيـ ـب أ ت ــدخا مر ــا ه ــك العاا ــد النجس ــة ال ــيت تنر ــو
والنجور واحلاد وال لم ،وا ام اهلل أ ا وه الروالة ر موهعدا ،وا ام روول أ ـا
اا مبااناري ،ومصا عاري ،ومداخالري للمجرما وال اوا ،مـاعالري يـاهم أصـبا ا وأصـدار

وأرحاما ،وخاصتا يتزومل مندم ويزومدم وميـدحدم ويرـأ علـيدم ويشـيد ـكارهم اـا
يـدهم فدـو الااتـا مبـا موتـا (مـروا أ ـا كـر
مناوبة و يفك أمر وأمر أمتـا ودينـا
فليصا النا.)،

اــم مــد اــا مــن بــأ ا اهلل تبــارك وتعــاا أ أعلــى منــاًلتدم وفــت ــم الــد يا بــرماري
ورر ـاري ،وأذل ــم اســرى وميصــر ،وأدخــا النــا ،مــن اــا انيمنــا ،ديــن اهلل أفوام ـاري
علــى أيــديدم .مث يــأ هــؤ ء ا رمــو الز ادمــة فياولــو مــد اــا أ ــو كــر وعمــر اــافرين
رما ن يؤمنا مي ،ون يسلما واعة ا عليدمـا مث اـا ـرم

انيرغ منـك خلـج اهلل

انيرغ و ا يومنا هـكا ،فلـم ي صـب فـرمل ،ون يـرر دم ،ون ي لـم أحـد اـا عليدمـا
مــن المث مرــا مــا علــى فاعلــا ،ويكــو هــكا ديــن الص ـ

والكب ـ مــندم يناــوو علــى

ذل ويرهعو ا مـ لبـارم ،ويعتاـد أوـاا هم هـك اـ،اؤهم وع مـاؤهم ،ـا يع ـم
الما اا أارر حاداري ورالري على الوالم وأهلا.
ومــن أمــا ذلـ ا عاــد اــا مــا م اــا العصــور علــى هــك الشجصــية ا رافيــة
الو ية اليت تبيد اوسـلما ،واـرر ـم مكـة واودينـة ،وعـرمل صـاحيب روـول اهلل  مـن
م،يدما من أمـا أ اـرر أع ـم رملـا عرفدمـا الوـالم ،شـدادة النـيب وبـدادة علـ
ـن أ االـب نسـا الــك مـال( :خـ هــك انيمـة عـد بيدمــا أ ـو كـر) .ورو ذلـ
عنــا مــن أارــر مــن شــا ا ومد ـاري ،ويــأ هــؤ ء الز ادمــة اوــدعو مبــة ل ــا النــيب 

12

المخطط اإلجرامي إلبادة أ ُِّمة اإلسالم

فيزعمــو أ هــك العايــدة الكنريــة الاــالة الــيت هـ عايــدة ل البيــن ،وأ منــف هــكا
الكنــر والمث هــو معنــر الصــادر ،واحلــال أ هــكا الف ـ ميعــا ن يؤلــف ويكتــب
عــد وفــاة معنــر ــأارر مــن مــا يت وــنة ...و فــين معن ـراري هــكا –رْحــا اهلل -ن يكــن

يعــرا مــن الــك يســتوا انيمــر عــد حســب أمـوا م

المامــة ،ــا مــا ادعــى المامــة

لننســا مــي فا ـالري أ يــدعيدا نيو د ولــكل عــا نيصــبا ا -امــا يــدعو -مــرة ا نــا
عاعيــا مث مــا

حيــاة أ يــا مث عــا ــم – حســب ًعمدــم – ا نــا عبــد اهلل ،ففاــا

الشــيعة ،مث اختــار الشــيعة ا نــا مووــى ــن معنــر عــد  ،ومــد ا اســمن الشــيعة نســدا
عــد وفــاة معنــر الصــادر ا أارــر مــن لــل عشــرة فرمــة ،اــا مندــا تعتاــد

المامــة

عايــدة ر ـ انيخــرى  ،فكيــف واحلــال هــكا اــا معنــر يعلــم اني مــة عــد مام ـاري مام ـاري
حــهلل الرــا عشــر الــك أخــ ،أ ــا ولــا ..مث خيتن ـ مث ي دــر مث ينعــا اــا هــكا الم ـرام
والكنر.
و عود ا ااما وليما الك ياـول( :مث يسـ اودـد ا مدينـة مـد روـول اهلل
فــينذا وردهــا اــا لــا فيدــا ماــام عجيــب ،ي دــر فيدــا وــرور اوــؤمنا وخــز الكــافرين) مث
ألاى هوءاري خافتاري على اواـام العجيـب الـك يكـو لـا اودينـة فاـال( :يـدخا اودينـة
في ي ــب ع ــندم عن ــد ذلـ ـ مـ ـري -أ أ ــا يتـ ـوارى ع ــن ميش ــا ا ــا م ــن اص ــر م ــي
الســنيا  -وهــو مــول عل ـ عليــا الســالم :واهلل لــود م ـري أ ِل عنــدها مومن ـاري مــزر
مــزور -أ مــدة ــر اامــا -كــا مــا العــن عليــا الشــمل أو رر ــن!!) وماء ــا مــا
يزيد يااحاري وومنا من أعدا ا يررو فاال( :مث حيدة حد اري فينذا فعا مالن مـري :
أخرموا نا ا هكا الرارية فواهلل لو اا ممدياري ما فعا! ولو اـا علويـاري مـا فعـا! ولـو
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اــا فاامي ـاري مــا فعــا! ،فيمنبــا اهلل أاتــافدم –أ أرــم يولــو م ــد رين ــا يديــا –
فياتا اوااتلة ويسيب الكرية) .
مث يعاــب اامــا وــليما علــى ذلـ مــا الري( :فــاهلل أعلــم الــك وــينكر علــيدم حــهلل
يســيب ذريــتدم حــا كــارهم أ ــا ممــد علــو فــاام  ،ولــيل انيرغ أص ـ منــا
سبة ا ممد وعل وفاامة عليدم السالمط أما احلدي فدـو ـال بـ تاتيـا وتـدم
 ،ا حرر ومو ال اوا و ارهم) ( . )9ا تدى.
فجعــا هــكا ا بي ـ خ ـرامل الشــيجا مــن مبور ــا ،وحرمدمــا ومتــا أهــا اودينــة عــن
كرة أ يدم ووىب سا دم وذراريدم معا ا بي اامـا وـليما هـكا الـا مـواري لل ـاوا
و ارهم..
وهك ــكا ينش ــأ الالح ــج م ــن ه ــؤ ء الز ادم ــة اولب ــدين عل ــى م ــا ا ــا علي ــا اولب ــدو
والز ادمـ ــة الـ ــكين أوس ـ ـوا هـ ــكا اوـ ــكهب وهـ ــم هشـ ــام ـ ــن احلكـ ــم  ،وهشـ ــام ـ ــن وـ ــان
ااـ ـواليا  ،ومم ــد ــن النعم ــا ب ــيرا الر ــار ،واونا ــا ــن عم ــرو وا ــن أ ًين ــب
وأبياعدم وأهرا م من الكين لعندم ل البين ،وانروهم و شروهم النار...
ولكندم اوتراعوا أ ينفوا الككو ويلصاو رل البين انيادار.

( )9يوم ا الص ،ص (.)322
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تعليق محمد باقر المجلسي على حرق الشيخين:
وأم ــا مم ــد ــامر ا لس ـ الز ــديج انيا ــ ،ص ــاحب ات ــاو هلل ــار اني ـوار فين ــا ينس ــر
حــداة هــكا اودــد ا ــرم اودينــة فياــول( :ولعــا او ـراد احلــدة ح ـرار الشــيجا
اولعو ا فلكا يسمو ا الرارية)(. )9
هــكا خالصــة مــا وــينعلا الرافاــة ذا دخــا مدينــة روــول اهلل ،وهــك ه ـ (حكومــة
العدل ال ية) اليت وتمة انيرغ عد ري اما مل ن موراري!!).
وه ــؤ ء ه ــم الز ادم ــة يس ـ ـ م ــندم الالح ــج خل ــف الس ــا ج ،وه ــم يعتا ــدو كن ــر
الشيجا ومي أصباو الروول ،وينسبو اـا هـكا المـرام والفسـاد ا أهـا البيـن
انيادار.


الخطالالوة الثالثالالة :االنتقالالاا إلالالى ال وفالالة واتخاذهالالا عارالالمة مل الالي ونقالالل الحجالالر
األسود إليها وتعمير المشاهد والمزارات فيها!!.
و ع ــد أ تك ــو مك ــة م ــد خرم ــن واودين ــة م ــد أحرم ــن ينتا ــا ه ــكا (اود ــد ) ا
الكوف ــة (اوف ــة الع ـرار) ليجعلد ــا ملك ــا ،وخي ـرمل فيد ــا الا ــر اادي ــد ،وال ــدين اادي ــد،
وجيعــا احلجــر انيوــود فيدــا  ،ومندــا حيكــم العــان ،ويبيــد مــد الوــالم مدينــة مدينــة،
وذلـ عــد أ يبيــد اايــا أهــا الوــالم فيدــا ،ويصــن ــم مــا صــن أهــا مكــة واودينــة
اونورة.
( )9هللار اني وار للمجلس (.)329/52
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وياــول ممــد الصــدر ( :انيخبــار العديــدة تصــف اتســاع الكوفــة وعمرارــا شــكا
منارـ الن ـ  ،وويصــب اوــف مــن أراهــيدا رــاِل الــرمن مــداري ،و رــرو عــد أ تصــب
هـ العاصــمة العاويــة للدولــة اودديــة ،ويســتجك اودــد  -امــا ي دــر مــن انيخبــار -مــن
مســامدها منرلاــا للبكــم والدارة ،فجــام الكوفــة لــل حكمــا ،وهــو مــا ياا ــا
مصــر الر اوــة أو الــبالمي ،ل ــة العصــر احلاهــرة ،ومســجد الســدلة يــن اوــال ،وهــو مــا
ياا ا وًارة اوالية الدولة اوعاصرة.
وأمــا موه ـ عبادتــا وخلواتــا م ـ اهلل عــز ومــا فدــو الــكاوا البــي ( ــا الع ـريا)
وهو النجف انيبرا موهـ مـ ،مـد أمـ اوـؤمنا علـ ـن أ االـب عليـا السـالم،
ون يك ــن عص ــر ص ــدور ه ــك انيخب ــار مناو ــباري لل ــدول التناص ــيا الداري ــة أار ــر م ــن
ذل )(.)9
وهك ع

الروايا اليت رووها

ذل :

(يا أها الكوفة ،لاد حباام اهلل عز وما مبا ن حيـب ـا أحـد مـن فاـا ،مصـالام
يــن دم و يــن ــوح و يــن دريــل ومصــلى ـراهيم ،و تــكهب انييــام والليــاِل حــهلل
ينصب احلجر انيوود فيا)(.)2
(و ذا مام الاا م وار ا الكوفة فيجرمل مندا اعة عشر ا نل يدعو البفية
علــيدم الســالم ،فياولــو لــا :اخ ـرمل مــن حي ـ م ــن ،فــال حامــة لنــا ــأ فاامــة

( )9تاريخ ما عد ال دور ،ص (.)230
( )2الوا لل صن الكابا (.)295/9

19

المخطط اإلجرامي إلبادة أ ُِّمة اإلسالم

فيا ـ فــيدم الســيف حــهلل يــأ علــى خــرهم ن يــدخا الكوفــة ،فياتــا ــم اــا منــافج
مرتاو ،ويددم مصورها ،وياتا مااتليدا حهلل يرهى اهلل عز وما)(.)9
( ذا مام ما م ل ممد ت يب فساايي ( الكوفة) وـن يعلـم النـا ،الاـر علـى مـا
أ ــزل اهلل عــز ومــا ماللــا فأصــعب مــا يكــو علــى مــن حن ــا اهللج ني ــا خيــالف فيــا
التأليف) (. )2
(وينــفو علــى علـ ــن أ االــب  أ ــا مــال حــدي لــا( :أ ــا دخــا مســجد
الكوفــة فاــال :ويــا وــن هــدم وويــا وــن وــدا هــدم  ،وويــا لبا ي ـ ــاوربول الاــ،
مبلــا ــوح ( )3اــون وــن بــدد هــدم م ـ مــا م أهــا يــيت أول ـ خيــار انيمــة مـ أ ـرار
العفة) (. )2
( ذا دخا الاا م الكوفة ون يبج مؤمن

وهو مبا أو جي ء عليدا) (.)5

(يــدخا اودــد الكوفــة ...فــينذا اا ــن اامعــة الرا يــة مــال النــا :،يــا ــن روــول اهلل
الصالة خلن تااه الصالة خلف روول اهلل!! واوسجد يسعنا فياول :أ ا مرتـاد
لكم ،فيجرمل ال رى فيجي م مسجداري لا ألف او يس النا ،عليا أصيص ،ويبعـ
( )9الببار للمجلس ( ،)332/52والرباد للمنيد ،ص (.)322
( )2الببار للمجلس ( ،)331/52والرباد  ،ص(.)325
( )3اكو الز ديج اونف فين وحاري عليا السالم هو الك ماء دم الابور ،ورـى عـن عباد ـا ،وابـتكى ا
ـوة
اعا َو يَـ ـ َ
اهلل ص ـرار مومــا علــى عباد ــا مــال تعــاا َ  :ومَــالوا تَـ َكر َّ َ ـَـتَكم َو تَـ َكر َّ َوُدا َو وـ َـو ري
ور َوَسريرا  [ وح.]23:
َويَـع َ
( )2الببار (.)333-332/52
( )5الببار ( ،)330/52وريبة الشيخ ،ص (.)210
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فيبنــر مــن خلــف مــ ،احلســا ــم رـراري جيــر ا ال ـرين حــهلل ينبــك

على فوهتا مناار ،وأرماء (م َرم َ )

النجــف ،ويعمــا

السبيا ،واـأ ـالعجوً وعلـى رأوـدا مكتـا

فيا ر حهلل تربنا كر الء)(.)9

ويكك و على معنر أ ا الرماِل ععا ياول( :اـأ الاـا م علـى جنـف الكوفـة فـينذا
دــر علــى النجــف شــر رايــة روــول اهلل عمودهــا مــن عمــد عــرش اهلل تبــارك وتعــاا،
ووا رها من صر اهلل ما ماللا ،يدو
لا :تكو معا أو يؤ

ا ا أحـد

هلكـا اهلل عـز ومـا ،فاـال

اط فاال :ا يأتيا ا م،يا)(.)2

(اأ أرى زول الاا م

مسجد السـدلة رلـة وعيالـا ،اـا فيـا ينــزل دريـل واـا

منـزل راهيم خليا الرْحن ،وما عـ

ـيب

وصـل فيـا ،وفيـا مسـكن ا اـر ،واواـيم

مسرامي روول اهلل. )3( )...
ويعاــب اامــا وــليما علــى هــكا ا ــ ،اونــف مــا الري( :وتالحــظ أ أ متنــا علــيدم

الســالم ارـ اري مــا يبــدءو االمدــم عبــارة (اــأ أرى) ،أو (اــأ أ ــر) يريــدو ــكل

التدليا على اتدم مبا ياولو ج ني ـا مكتـوو عنـدهم معدـود لـيدم فيـا ،فدـم علـى ينـة

مــن أمــرهم ماــافاري ا أ الش ـريي اوصــور (هكــكا) وــا اــا ومــا وــيكو مديــأ لــديدم،
مبسومي لرؤيتدم) ( )2ا هـ.
( )9الببار ( ،)339/52والرباد  ،ص (.)329
( )2الببار (.)321/52
( )3الببار ( ،)392-391/52و شارة الوالم (.)251
( )2ااما وليما يوم ا الص ،ص (.)312-311
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ون يدر هكا اااها اونف أ هك انيخبار من اونف الك

تاوم عليا ينة مـن

اتاو و ونة ،و عاا صبي وأ ادعـاء علـم ال يـب انـر ،وأ اني بيـاء يعلمـو
م ــن ال ي ــب

م ــا أعلمد ــم اهلل ،وأ ا ــا م ــدع الش ـ ء م ــن عل ــم ال ي ــب ع ــد اني بي ــاء

فكافر.
والاــا م اوزعــوم وــن يولــد مــي ،ون يكــن ــدر معنــر ــن ممــد الصــادر مــن أو د
يتوا انيمر عـد  ،فاـد اـك وا عليـا أ ـا مـال مـرة ـا عاعيـا ،ومـرة هـو عبـد اهلل أاـ،
أو د  ،واففر عد علـى لـل عشـرة فرمـة اـا فرمـة تـزعم المامـة لواحـد ،ومـندم مـن
ادعى عدم موتـا وأ ـا يعـود وأ (معنـر ـن ممـد) هـو الاـا م فكيـف اـا يعلـم أ مـن
ســلا وــيكو رمــا يســمى احلســن العكســر وأ ــا وــيولد لــا رــالم وخيتن ـ مث ي دــر
وحيكــم عــد ألــف ويا ـ م ــا مــن الســنا ،وأ ــا وين ــزل الكوفــة ..اخل .هــك الفهــا
وانيااذيب.
ولك ــن ه ــؤ ء اونتو ــو الا ــالو يزعم ــو أ هـ ــكا الك ــكو ال ــرخيص ،وا رافـ ــا
يأتيا البااا من ا يديا و من خلنا.
الب ياة ،من احلج الك
ياــول اامــا وــليما عــد هــك انيخبــار( :وامــا أ ــا منــر مــن اوــو واحلســاو
والبع و اك نا( )9كل فين ا منر من التصديج وا ماء هـك انيخبـار اوادوـة
اليت يأتيدا البااا من ا يديدا و من خلندا)(.)2
ممن يككو كل فلو انتم تؤمنو البع واحلسـاو وـا اعتاـد م
( )9وها أ ن وأبياع
انيااذيب وومدتم مرا هكا المرام.
( )2ااما وليما يوم ا الص ،ص (.)209

مرـا هـك
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وأمــول ســن هــك العاــول عاــول احلماــى الــكين حيــوًو علــى اهلل اــا هــك ااــور
والســنا ،وأ ــا تــرك عبــاد وروــالتا ا النــا ،رهن ـاري مبجــرم وــناح رــادر خــا ن لةما ــة ،
وأخنا عن أعـا النـا ،اـا هـك السـنا الرويلـة وتـرادم يعملـو شـرع منسـول ومـر
مبدل.


الخطوة الرابعة :قتالل كالان مالن يعتالرض علالى حالرب اإلبالادة وتبالديل الشالريعة مالن
أنصار المهدي أنفسهم:
ال ــكين وه ــعوا ه ــك الرواي ــا البال ــة ال اي ــة الز دم ــة والكن ــر واحلا ــد عل ــى أه ــا
الوالم ،أرادوا أيااري أ يارعوا الرريج على مـن يسـتياظ هـم  ،ويصـبو فكـر  ،ممـن
تــا هــكا (اودــد الز ــديج) أول أمــر ا ـاري أ ــا اودــد  ،مث هــو ي ـرا حيكــم أحكــام
ع ــالف الش ـريعة الو ــالمية ،ف ام ـ نس ــا ،ويرت ــد عن ــا أ ه ــكا (اود ــد الز ــديج)
خي ــ،هم أ ــا ا ــا حيك ــم هللك ــم دم ،مث خي ــ،هم أ ــا ا ــا حيك ــم هللك ــم ــوح ،مث حك ــم
راهيم ،مث حكم داود ،وهككا .وابعـاري يعلـم أحـد مـا حكـم دم ،و حكـم ـراهيم
 ،و حكم وح.
تاــول الروايــة( :ياا ـ الاــا م ااــايا ينكرهــا ع ـ أصــبا ا ممــن مــد هــرو مدامــا
الســيف( ،)9وهــو ماــاء دم عليــا الســالم ،فياــدمدم فياــرو أعنــامدم( ،)2مث ياا ـ
الرا يــة فينكــر مــوم خــرو ممــن مــد هــرو مدامــا الســيف ،وهــو ماــاء داود ،فياــدمدم
( )9أ من منود اوجلصا الك متلوا اوسلما معا.
( )2وهككا يبيد هكا اودد اا من تردد من أصبا ا ولو رد تردد

متا اوسلما.
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فيارو أعنامدم ،مث ياا الرالرة فينكرها مو خرو ممن هـرو مدامـا السـيف ،وهـو
ماــاء ـراهيم عليــا الســالم ،فياــدمدم فياــرو أعنــامدم مث ياا ـ الرا عــة ،وهــو ماــاء
ممد  فال ينكرها أحد)(.)9
وهــكا خــ ،الــك يــدل لكــا ذ ــر أ واهــعا ً ــديج يريــد هــدم الوــالم ،ويتمــم
خــرومل ــرم وــناح حيكــم ـ بـريعة اهلل ،ويدلـ احلــرة والنســا ويتنــام امــا يشــاء
اــا يــوم حكمــا ومـ ذلـ جيــد أ اوـاري يوافاو ــا اــا مــا يااـ وحيكــم ،ولــو ــدل
م الدين الا ،والشريعة الدا وأتاهم اا يوم ش ء مديد.
ولكــن الــكين وهــعوا التجرــيي ااديــد (الرــورة اودــد العاويــة) ــدءوا يبشــرو ــا
اـ ــا مكـ ــا ويربعـ ــو خرـ ــتدم العاويـ ــة ،وينشـ ــرورا علـ ــى النـ ــا ،ويـ ــ،رو اـ ــا هـ ــك
التصرفا  ،ويدي و انيتباع لابول حكومة هكا (اودد الككاو) كا ما جي ء ا.
محم الالد المه الالدي يب الالرر قت الالل المه الالدي للش الاليعة يت الالرددون ويشال ال ون عن الالدما ي الالروا
تصرفات المهدي التي تخالف اإلسالم:
فدكا ممد الصـدر اون ـر لرـورة اودـد يعاـب علـى هـك انيخبـار مـ،راري متـا اودـد
لكا من يفدد متا اوسلما ،ويعفغ على ب ء من ماا ا وحكما ما الري( :ولكن
هــكا النــرد اوتــدين اولتــزم حــا يوامــا دولــة احلــج ،وهــو خــاِل الــكهن عــن احتمــا
تصرفا المام اودد وأموالا ،وهو أيااري مد يكو فك التنك من احية مكا ْحا
التصرفا اولنتة للن ر والتساؤل على وما صبي  ،ولـيل تصـرفا المـام اودـد

( )9الببار ( ،)200/93وتاريخ ما عد ال دور ،ص (.)125/122
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مــا خيــالف ذلـ  .وهــو أياـاري حيمــا عــن دولــة احلــج ،وعــن تصــرفا ر يســدما مســباا
ذهنية معينة تيجة لراافتا الوالمية اليت تلااها مبا ال دور(.)9
ذ فمــن الربيع ـ أ يكــو لــا تومعــا معينــة عــن و ـ ة المــام وماــا ا ،وخاصــة
وهــو ن يندــم ووه ـ معــم احلــدي الاا ــا :اودــد يــأ كتــاو مديــد وماــاء
مديد وأمر مديد ،فمرالري :جيـد هـكا النـرد اوتـدين أ ـا مـن الواهـ مـداري الوـالم أ
حيكــم الااهـ اباـاري لاــا و البينــة واليمــا ،فســوا ميــم الصــدمة العاا ديــة الشــديدة،
حــا يــرى مامــا وما ــد خيــالف مواعــد الااــاء ،وخيــالف -اعتاــاد -واهــبا الشـريعة
الوالمية.
يعرا هكا النرد ومو التصبي  ،فسوا حيتك ا تصاراري عتاـاد  ،ـا مـد
وحي
يــؤول مومنــا ا الش ـ صــدر اودــد عليــا الســالم ،ذ لــو اــا هــو اودــد اونت ــر
لكا مربااري للشريعة حدود هروريا ا الواهبة ،على انيما!!
ا من احملتما أ يكو مرا هكا النرد ،مـد اعتاـد صـدر اودـد مـدة مـن الـزمن،
وماتا ا يديا وان ميادتا متال اني رال ،وبارك شرا فت العان العدل ،رـ أ ـا
جيد اآل  -عد عاعا مااء اودد  -أ ا اا متو اري ،وأ أفعالا راحـن هـدراري ،وأ ـا ن
يكن حسبا ا أ هكا المام ويفك العما واهبا الشريعة!!.
وهكــكا يبــوء هــكا النــرد النشــا هــكا ا متبــا ااديــد ،فيصــب منبرف ـاري ،اــا
جيب عليـا التسـليم لمامـا اـا مـا ينعـاج ني واهـبا الشـريعة دـا تؤخـك منـاج
أرا تنرغ عليا ،فاوتنكار ذل يعد ا رافاري  ،و ااء للمنبرا دولة العدل ،ومن
( )9أ مبا خرومل اودد .
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هنا يأمر اودد اتا اا من حيتك على ماا ا ،و كل يكهب ماعة ممن هرو مدم
اودد السيف) ا هـ(.)9
وهكــكا يــ،ر ممــد الصــدر أياـاري متــا اودــد للشــيعة أ نســدم الــك يــفددو رهــة،
ويرامعــو الــننل عنــدما يــروا تنــام أحكــام هــكا ا ــرم انياــ ،،وحيكــم النــا ،ـ
بريعة اهلل اونـزلة على أ بيا ا ورولا ،ا ياول ممد الصدر عن حكما ذلـ أ ـا ( :أ
تر ية انيمة والبشرية على أوـا ،مبـول راء اودـد وموا ينـا وعدلـا العـام ـدو منامشـةج
ني ــا مندــا مــا يتومــف علــى عــدم اــالع انيف ـراد علــى أوــبا ا ،ــا جيــب أخــك شــكا
تعبد م  ،و ن يكن وبباري اامالري للف ية اورلو ة) (. )2
وأم ــول :مع ــا ه ــكا الز ــديج الراع ــة اورلا ــة العمي ــاء ــكا ا ــرم ال ــك تت ــا عا ــول
الز ادمة ،وتصورتا ملو م اورياة ،معا هكا تر ية وما هو انر اهلل وببا ا وتعااج
ني ا ااعة وجلور معصية ا الج ،وهكا ا رم الـك عـا هـؤ ء عاـو م ،وعيلـو
أذهــارم اورياــة ،ن يومــد مــي ومــد يومــد مــن يلــبل لباوــا ،ويتمرــا ــا أفــاك يريــدهم
هدم الوالم فياول أ ا ذاك اودـد الـك تنت رو ـا  ،هيـا لندـدم الوـالم مـن أواوـا،
وردم نيا ا ،و ستأصا بأفتا.
ومرا هكا ا رم انيفاك ذا تبعا ماها أْحج يعتاد أ ـا اودـد الـك شـر ـا روـول
اهلل  ،فــين يكــو معــكوراري أتباعــا ،ــا هــو مرلــا الشــر والمـرامج ني مــن اوعلــوم
الـ ــدين الاـ ــرورة أ ديـ ــن الروـ ــول  ، وب ـ ـريعة الوـ ــالم تت ـ ـ و تتبـ ــدل و
( )9تاريخ ما عد ال دور ،ص (.)131-132
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)122
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تنســخ ،وأ احلــج يكــو ــااالري ،والاــر الــك ــزل مــن الســماء علــى روــول اهلل 
حج ن يت و ينسخ فمن ًعـم أ أحـداري يـأ اـر مديـد مـن اهلل فدـو اـافر حـالل
الدم ،ومن ًعم أ هناك مر اري ر هكا الاـر فدـو اـافر ،ومـن ًعـم أ أ ـا كـر وعمـر

رهـ اهلل عندمــا مــد انــر فدــو الكــافر الز ـديجج ني الروــول  ــا يـواِل أ ــا كــر ا
خــر حل ــة مــن عمــر  ،وأمامــا أبــرا ماــام عــد وهــو الصــالة النــا ،و ايعــا نــو
هابم ميعاري م اوسلما أمعا ،وهو الك م الار وفت النتـوح ،ومتـا اورتـدين،
وهو خ هك انيمة عد بيدا ينماع اوسلما ،فمن مـاء ياـول لنـا مـد انـر أ ـو كـر
فدو الكافر الز ديج ...ومن ماء ياول ن جيمـ مـر رو العـاوا ،دـا مـ مر ـاري مرفـاري
أو معا على ر مراد اهلل فدو اافر ً ديج حالل الدم ،وهكا (اودد الرافا ) الك
يــأ – امــا يزعمــو  -خــر الزمــا لي ـ الــدين ،ويدــدم احلــرما الش ـرينا وجيعــا
عاص ــمة ملك ــا الكوف ــة ال ــيت اا ــن عل ــى م ــدار ت ــاريخ الو ــالم داراري للنتن ــة والك ــكو
وا راو ،ومنة آلل ين روول اهلل . 
ب أ هكا يكو (مددياري) ا اـافراري ً ـديااري ملبـداري جيـب علـى أ مسـلم أ
يلاــا الاتــا أىن ي ـرا  ،وحــال هــكا الز ــديج الــك عيلتــا هــك العاــول اآلشــة احلامــدة لــن
يكو أحسن من حال أمرالا من الارامرة والعبيدين ،واحلـاام ـأمر اهلل الكـافر الز ـديج
الــك وــار مصــر مبرــا هــك السـ ة حيــا وحيــرم امــا يشــتد ويــأمر مبــا خيــالف العاــا
واونرج ،وينا اا يوم مـا يشـرعا ـانيمل ،ويـأمر النـا ،راعتـا الدـا تنـام واـول
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فد ــكا اود ــد ال ــك حيك ــم مب ــا يش ــاء ويع ــفغ أخل ــص أتباع ــا علي ــا مم ــن م ــاتلوا ومتل ـوا
دم!! وما هو حكم دم(. )9
اوسلما ا يديا ،فياتلدم ،وياول مد حكمن هللكم ّ
مث حي ــدة أحكامـ ـاري متناما ـاري أخ ــرى فيع ــفغ أخ ــص الن ــا ،علي ــا مم ــن م ــاتلوا ومتلـ ـوا
اوســلما ــا يديــا فياــتلدمج نيرــم اعفه ـوا عليــا ،وياــول للنــا :،مــد حكمــن هللكــم
داود...
وهكــكا بـ أ هــكا لــيل حاامـاري مســلماري ــا اــافراري ً ــديااري ملبــداري م ـ اري مبــد ري،
وادعاؤ أ عند عدداري من اهلل انر وردة ياتا من أملا...
ولو ن يكن لا ذ ب مولا( :عنـد عدـد مـن اهلل) لكنـ ـا ذ بـاري ياتـا مـن أملـا
وحيكم عليا الكنر واورور والز دمة..


الخطوة الخامسة :اختصاص المسلمين وحدهم بالقتل واإلبادة:
الــكين وهــعوا هــكا اوجرــي المرامـ مــن الز ادمــة انيولــا ومــن ا ــرما اوعاصـرين،
أمع ـوا علــى أ اودــد (اودــد الرافا ـ ) عنــدما خيــرمل خيــص الاتــا اوســلما
فيبــدأ ا ـري أو ري مث مي ـ العــرو ا ي ـاري ،مث ياتــا اــا مســلم يعــفا لــا ( اودــد )
ويــؤمن امي ـ مــا يــؤمن ــا هــؤ ء الز ادمــة مــن  :الرمعــة ،والبــداء ،وتناــيا مــن عــوهم

( )9ومــا أ ــن هــكا الز ــديج أراد هنــا أ هــكا اودــد حيــا ًوامل انيل مــن أختــا ،فاــد اــا هــكا وــا غ م ـ
الز ادمـة وا ـو ،فاـي،
أو د دم من صلبا ،ولكن ماء التشري عد ذلـ ينل ا ـا وارميـا ،ولكنـا اـ
ومنف هكا احلدي وو ً ديج أ ا يرم اوسلما دين ا ا الك هدما الوالم.
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اني مة على مي اني بياء واوروـلا ،واوال كـة وا لـج أمعـا ،وادعـاء النيا ـة عـندم
متا و ادة اوسلما ..اخل عاا دهم النجسة.
وهــك روايــا انيمــدما ،وتنسـ اوعاصـرين ،وعرــيي اون ـرين مــن هــؤ ء احلامــدين
على أمة الوالم واوسلما.
(شا ية أبدر ااملة ،والاتا يعما فـيدم) ( ذا مـام الاـا م يسـومدم خسـناري ،ويسـايدم
كــأ ،مصــ،ة ،و يعرــيدم الســيف هرمـاري (( ، )9الاــا م يس ـ الاتــا ــكاك أمــر
الكتــاو الــك معــا أ يسـ الاتــا و يســتتيب أحــداري) (()2الاــا م ياتــا اوــوا ،وجيدــز
علــى ااـري )( ( . )3ذا مــام الاــا م وــار العــرو مبــا اانــر انيْحــر!! ملــن :معلــن
فداك وما اانر انيْحرج فأمر أصبعا على حلاـا فاـال :هكـكا يعـأ الـك )(( )2يـكهللدم
والــك نس ـ يــد امــا يــك الاصــاو بــاتا)( ( ،)5ذا مــام الاــا م  ...مث يتومــا ا
الكوف ــة فيس ــكندا وتك ــو دار " أ عاص ــمة ملك ــا" ويبدـ ـرمل و ــبعا مبيل ــة م ــن مبا ــا
العرو)( " )9أ يددر دمدا" ا تدى.

( )9ريبة النعما  ،ص (.)929-920
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)929
( )3اوصدر السا ج ،ص (.)929
( )2الببار (.)929/93
( )5ريبة النعما  ،ص (.)952
( )9اوصدر السا ج ،ص (.)222
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لن ينجو من القتل إال من كان يبمن بالمهدي قبل ظهوره:
و عــد أ يــكار ممــد الصــدر الكاتــب الشــيع اوعاصــر هــك النصــوص يعاــب علــى
ذلـ ــأ النــاما عدــد اودــد فاــي هــم الــكين اــا وا يؤمنــو ــا مبــا دــور  ،وهــم
الك يبابرو الاتا ان ميادتا ،وأ اال مندم يعرى موة أر عا رمالري لياتا أعداء ،
وأرم يكنو ويوفدم عن الاتا – حهلل يرهى اهلل!! (هككا)(.)9
وياــول أياـاري ( :هــكا ا مترــاة والاتــا هــو أول خرــوة ر يســية
الك يددا ليا التجريي ال )(.)2

التربيــج العــادل

وي ــرى الص ــدر أ الات ــا و ــيكو مستأصـ ـالري وماحيـ ـاري لك ــا مع ــارغ لدول ــة اود ــد
ااديــدة ،وأ ــا أ  :الاتــا لــيل لال تصــار ،والســيررة علــى أعدا ــا فاــي ،ــا وت صــال
اا اوعارها اا من يتصور يالا لا)(.)3
يابــا تو ــة أحــد ــا ياتــا ميـ اوســلما مــن
ومــن أمــا ذلـ فــين هــكا اودــد
أ در مندم التو ة والنـدم والرمـوع ا الميـا ـا و دولتـا وحكمـاج ني ـا – ًعمدـم-
مــأمور مــن اهلل كتــاو اهلل مومــود عنــد أ ينعــا ذلـ و خــالف هــكا مــا اــا عليــا
الروول  وعل ن أ االب  ومي ل البين السا اا(.)2

( )9تاريخ ما عد ال دور  ،ص (.)315
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)519
( )3اوصدر السا ج ،ص (.)511
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)512
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وياــول الصــدر ( :نــا جيــب أ رتــاع مــن اختصــاص الاتــا اوســلماج ني هــكا هــو
اورـ ــا ج تام ـ ـاري للاواعـ ــد الوـ ــالمية العامـ ــة ،والتجرـ ــيي ال ـ ـ العـ ــام)!!(( )9وأمـ ــا ر ـ ـ
اوسلما فين اودد ويأخك معدم اريج اوالينة واحلجة والمناع).
ويــرى الصــدر أ الرما يــة أبــدر الــيت يبــي فيدــا هــكا اودــد ــا ا ــرم انياــ ،اافيــة
للســيررة علــى العــان ( هــكا الاتــا هــو الــك حيــدة خــالل ال ــزو العــاو  ،والرما يــة
أبــدر ه ـ اوــدة الــيت يــتم فيدــا ا وــتيالء علــى العــان)(( ،)2وهــكا الاتــا خــاص مبنراــة
ر ـ الشــرر انيووــي وــيكو ــدو متــال ــا
الشــرر انيووــي)(( ،)3النــت العــاو
تنت الدول أ وا ا ولماري للمدد )(.)2
ويرى الصدر أيااري :أ مامة الدولة اوددوية ويكو أما من شا ية أبدر ،ولكن
امتداد الاتا ا شا ية أبدر دا هو لتام اوت صال اوعارها اوسلما(.)5
مام ــة دولت ــا ه ــو ْح ــا ،ال ــكين مع ــا،
وي ــرى الص ــدر :أ و ــبب جن ــاح اود ــد
وبـ ــجاعتدم النـ ــادرة متـ ــا معارهـ ــيدم ،وأرـ ــم وـ ــيبملو السـ ــيوا علـ ــى ع ـ ـواتادم
ومياروــو الاتــا أ نســدم حــهلل يــتم اوت صــال اونبــرفا مــن العــان ،وويشــعرو وهــم

( )9اوصدر السا ج ،ص (.)520
( )2اوصدر السا ج ،ص (.)510
()3اوصدر السا ج ،ص (.)510
()2اوصدر السا ج ،ص (.)510
()5اوصدر السا ج ،ص (.)512
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ينعلو ذل السعادة وا ام نـا لعملدـم اواـد ،،ولـن يكـو هنـاك أ أ ـر وـيا وـا
ينعلو ا نوودم(.)9
ويتب ــدة اام ــا و ــليما اتا ــا ي ــوم ا ــالص ع ــن ،ولي ــة ه ــكا الات ــا امي ـ ـ
الشعوو الوالمية فياول( :أول لواء يعاد اودد يبعرـا ا الـفك ويدـزمدم ويأخـك مـا
معدم من السيب وانيموال مث يس ا الشام فينتبدا .
وياول أيااري :يكو اوت صال الفك على يد اودد .
وي ً،ااما وليما اا أعمـال اودـد المراميـة هـك ـأ اوسـلما اليـوم خيـالنو
الوــالم حيـ حيكمــو مر ـاري رـ الاــر الــك أ ــزل ولــيل علــى ترتيــب الاــرى  ،احلــج
اوومود عند اني مة ،واكل احلـرم لـيل علـى صـورتا الصـبيبة ،والـدين الـك مـاء ـا
يألنا النا،ج نيرم ر وا و دلوا.
اودد
أمــول :فدــا وعــى اوســلمو حاياــة الــدين يعتاــد ،ويــدين ــا الشــيعة الماميــة ا ــأ
عشـ ـرية ،وه ــو أر ــم ينتم ــو مرلاـ ـاري ا الو ــالم حيـ ـ يعتا ــدو أ اود ــد ال ــك

ويربج الوالم حااري يأ الار ر الار وبريعة ر الشريعة ،ومتا هـؤ ء الوـالم
و لا ــاء ومس ــاحة نيه ــا الكن ــر والص ــلبا  ،وه ــدم للمس ــجد احلـ ـرام ،واوس ــجد النب ــو ،
وتكن ـ للصــبا ة ولكــا مــن ماــى ومــا مــن أهــا الوــالم ،هــكا م ـ اعتاــادهم أ
الروول  ن يسـتر تربيـج هـكا الـدين خوفـاري مـن أصـبا ا اونـافاا وأ علـ ـن أ
االب  أيااري ن يربج الوالم الصبي ج ني ا خش من اونافاا الكين اا وا معا،
()9اوصدر السا ج ،ص (.)512
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وأمــا (اودــد ) الاــادم هــو الــك يســتري تربيــج الــدين الصــبي وهــكا الــدين الصــبي
هو ما ععتم ورأيتم!!.


الخطوة السادسة :المهدي (الرافضي) يعلن عن حقيقة شخصيتي (اليهودية):
ينتمـ
ا رــوة السادوــة هـ عــال اودــد عــن حاياــة هويتــا ،وهــو أ ــا يدــود
ك انيمة ،وذل ببرـا (واوـتجراما) آل ـار ـأ وـرا يا ،فدـو ًعـم الـكين افـفوا هـك
الروايــا ويســتجرمل (التــوراة احلايايــة) ويســتجرمل التــا و الــك اــا فيــا اايــا و ــار
أ بياء أ ورا يا ،ويستجرمل عصا مووى ،ومن ،وليما  ،واكل بي اري من اون الك
تناــا اهلل ــا علــى ــأ و ـرا يا ،واــكل حليــة يــن اواــد( ،هيكــا وــليما ) و عــد
ذل يعلن أ ا حيكم ل داود.
وهــك ع ـ روايــا م هــكا الصــدد ،وتعايبــا معاص ـريدم علــى ذل ـ وتنس ـ هم
ــك الرواي ــا  ،ه ــمن ا ر ــة ال ــيت وه ــعوها للس ــيررة عل ــى الع ــان الو ــالم او ــم
اودد  ،وتبديا بريعة الوالم.
9ـ سبوا ا معنر الصادر أ ا مال ( :ذا مام الاا م ل ممد هللكم داود ووـليما
يسأل النا ،ينة)( . )9ومعم البينة الشدود أو ا عفاا.
2ـ و سبوا ليا أيااري لا مال( :يا أ ـا  ...هـكا اودـد يااـ ااـاء داود ووـليما
يسأل عن ذل ينة)(.)2
( )9الببار (،)923/93
( )2ريبة النعما  ،ص (.)991
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و سـ ــبوا ا اودـ ــد أ ـ ــا ( :يسـ ــتجرمل حليـ ــة يـ ــن اواـ ــد ،،والتـ ــا و الـ ــك فيـ ــا
السكينة ،وما دة أ ورا يا ورهاهة انيلواح وعصا مووى ،ومن ،وليما ومليالري مـن
اون الك أ زل على أ ورا يا أبد ياهاري من الله) (. )9
وهككا يعمد هكا اودـد الرافاـ الـك هـدم اوسـجد احلـرام ودمـر اوسـجد النبـو
وح ـ ــول احلج ـ ــر انيو ـ ــود ا الكوف ـ ــة ،وت ـ ــرك الا ـ ــر ملرج ـ ـ ـاري ـ ــدماء أه ـ ــا الس ـ ــنة
مسامدهم ،ومال للاتلة الكين معا عندما أباروا ا الارى ،اولرخ الدماء.
(دع ــوة يك ــن حس ــرة عل ــيدم) وه ــدم مس ــامد اوس ــلما ميعـ ـاري مس ــامد الرافا ــة
وذرا ــا ،هــكا
وحــدهم ،و ــب مــ ،الروــول  و خـرامل الشــيجا مــن مـوار  ،وحرمدمــا ّ
اودــد ا ــرم الــك فعــا اــا هــكا الم ـرام ووــن اــا هــك الــدماء ،وأفســد اــا هــكا
الفســاد يــأ ليعتــأ ر ــار ــأ وـرا يا فيجـرمل ما ــد م وتــا و م ،ومنــ ،وــليما و ــار
أ بيــا دم ،وتــورا م اونســوخة ــالار واوــن الــك أاــرمدم اهلل ــا التيــة مث انــروا ــا
والبـوا رـ  ..ينعــا اودــد هــكا ر ــار ــأ وـرا يا عــد أ دمــر ــار النــيب و ل النــيب،
وأصباو النيب الكين شروا الوالم برماري ورر اري واا وا ررة مبا الزما .
وهكــكا يكشــف هــكا اودــد عــن هويتــا احلاياــة وا تما ــا احلــج ،وأ ــا لــيل مــن ل
ممــد ون جيــر فيــا مــي دم عــر فاـالري أ يكــو ها،يـاري مربــياري -حابــا اهلل  -أ خيـرمل
ها ،مرب فيا ب ء من هكا ال ا واحلاد والمرام ،والفساد.
أمــول :يكشــف هــكا اودــد عــن هويتــا ،أو يكشــف الــكين افــفوا هــكا الكــكو عــن
هويتدم  ،وأ الك اففوا هك يدود أفاك ،أو من خوا اليدود.
( )9لزام الناصب ،ص ( ،)221وراية اورام ،ص ( ،)202وعندما يوم ا الص ،ص (.)321

هلل ثم للتاريخ

999

و دــا هــكا اودــد هــو (لــو ومــد) فدــو مــن مــنل الــكين افــفوا هــكا الكــكو الوهــي
وألصاو انيادار من ل ين النـيب  اني ـرار الـكين اـا وا أع ـم النـا ،ورعـاري وتاـوى
و افة هلل ،وتع يماري ل والم والكعبة والار .
وم ــرة ا ي ــة و الـ ـ  ...ــا ما ــة وأل ــف تعج ــب م ــن العمي ــا اوعاصـ ـرين ال ــكين ن
يكتشنوا هكا الزيف والككو ...ا صدمو و صرو  ،واعتاـدوا أ ـا احلـج والياـا الـك
يتزلــزل ،وأهــنوا علــى هــك انيحاــاد والم ـرام وا رافــا وا ســالل عــن اــا ديــن
وحياء ،وعلم ،وأهنوا عليا العاا واونرج ا احلكمة والعدل وال صاا.
وًعمـوا أرــم ينســرو هــك الروايــا احلا ـ ة ،وانيعمــال المراميــة أوــلوو عصــر
مناوب ،فياول ااما وليما اتا ا (يـوم ا ـالص) وهـو ينسـر اوـتجرامل (اودـد )
آل ــار اليدــود( :وحليــة يــن اواــد ،مــن أع ــم انــوً انيرغ اودفو ــة ،و أمــا مــا هــو
عليا التا و من ور –أيدا الاار العزيز -أ ا يوما و اودينة فيبرمدا مبـن فيدـا
االانبلة الكرية على انيما ،ا ميـا ـا لـو ومـا ا دولـة مفاميـة انياـراا نيعـدم فيدـا
احليــاة اأبــد ممــا تنعــا الانا ــا ا يدرومينيــة والنيفو يــة والص ـواريخ النوويــة الــيت صــنعدا
ال ســا  ،فاــد وــبانا اهلل ا صــن مدــاً ي ــأ عــن ا ا انيمدــزة اونتشــرة
اوعم ـ ــورة ،تعين ـ ــا عص ـ ــا موو ـ ــى ،وو ـ ــيف ص ـ ــاحب الس ـ ــيف اونت ـ ــر عج ـ ــا اهلل تع ـ ــاا
فرما)(.)9
أمــول :وهكــكا أصــب ت ــا و العدــد لنــيب و ـرا يا هــو الانبلــة الكريــة وا يدرومينيــة
والصواريخ العا رة أيد اودد اوسلم الك ماء حيكـم شـريعة داود ـد ري مـن بـريعة
( )9يوم ا الص (.)321
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ممــد ،ويــدمر الكعبــة ويبــأ يــن اواــد ،،وخيــرو اودينــة ومكــة ،ويعمــر الكوفــة ومــمج
نيرا مرعة من ين اواد.)9(،
وهؤ ء ا رمو الكين اففوا هك الروايا وصـدموها ،ومـاء مـن سـلدم ا بيـ مـن
يرويدا ويصدمدا ،ا ويومددا وينلسندا ،ا يا ا ري وا روا لتننيكها حيـكرو
اليوم اا مـن ن يصـدر ـا ،ويسـتعد وـتابال هـكا السـناح اني ـيم البشـر والفحـاو،
ا الميا والياا وعدم ا رتياو.
ياول ااما وليما ( :فليبكر العاما مبا أ يصـ الميـا رـ مابـول ،و ـن علـى
أ واو النت ينذ اهلل)(.)2
وهــو يعاــب ــكل علــى تنس ـ هم البــااأ ا بي ـ لاولــا تعــااَ  :ويَـاولــو َ َمـ َـهلل َه ـ َكا
َّ
ين َا َنـروا ميَـا ـدم َو هـم يـن َـرو َ
صادم َ
ال َنت انتم َ
ا * مـا يَــوَم ال َنـت يَـنـ َنـ الـك َ
* فَأَعرغ َعنـدم َوا ـتَ ر ـَّدم منتَ رو َ [ السجدة .]30-22
مال ااما وـليما ( :مـد مـال المـام الصـادر مـكراري عـد تـالوة هـك اآليـة الكرميـة :يـوم
النـت يـوم تنــت الـد يا علــى الاـا م و يننـ بـاحداري تاــرو الميـا ن يكــن مبـا ذلـ
مؤمناري ينمامتا ومنت راري روما فكاك يننعا ميا ا) !!.
مث يعاب ااما وليما على هك النريـة مـا الري( :فليبـكر العامـا مبـا أ يصـ ،الميـا
ر مابول و ن على أ واو النت ينذ اهلل)(. )9
( )9الببار (.)293/90
( )2يوم ا الص ،ص(.)329
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فدا وعى اوسلمو اليوم ما يد ر هؤ ء الز ادمة اولبـدو الاـالو !ط ومـاذا يعتاـدو
ا ،وخيررو لا ! ..أم وي لو رافلا ها حهلل يأتيدم الك وهم رافلو ط .


( )9يوم ا الص -ااما وليما  -صنبة (.)329-320
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اخلامتة

ا
9ـ لاد أوهبنا خالل هك الدراوة اوومزة أ الشيعة الماميـة ا ـأ عشـرية ،والـيت
ينتم ليدا اآل و مـن وـتا مليو ـاري مـن ملـة اونتمـا ا الوـالم ،مـد ا نصـلوا عـن
الوالم ا نصا ري اامالري العاا د والشرا  ،واعكوا م ديناري ينام مـا عليـا اوسـلمو
ميـ العاا ــد الشـرا  ،فدــم يعتاــدو أ ميـ اوســلما انــار ،اــا منــاابتدم،
و التعاما معدم وفج (التاية) والـيت تعـأ ديـندم أ ي دـروا للمسـلما خـالا
ما يبرنو ا م.
واعتادوا أ اا من ن يـؤمن ـأ اهلل حصـر ا الفـة واحلكـم عـد الروـول ممـد 
ا أ عشر فاي هم عل ن أ االب واحـد وعشـر مـن أو د  ،وأ اـا مـن ادعـى
م ـواً اوــتجالا ر ـ هم ،أو تســلم احلكــم مــن اوســلما و ـواهم فدــم انــار معتــدو ،
وأ أول من أول هكا الكنـر – اعتاـادهم -هـو أ ـو كـر الصـديج رهـ اهلل عنـا،
و اصر ذل عمر ن ا راو وأصباو روول اهلل ج ولـكل فالعايـدة الرافاـية
تا ــوم أول م ــا تا ــوم عل ــى ان ــر الص ــبا ة ،وأمي ــا ب ــيع ي ــؤمن ــأ خالف ــة الص ــديج أو
النارور أو عرما ره اهلل عندم حج فدو اافر عند الشيعة.
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ومن أما ذل ا نصلوا مبسـامدهم ومـاامدم ومداروـدم عـن ملـة اوسـلما ومـن
ـبَدم الصــبا ة والتــا عا والعلمــاء والعــاملا ،والنادــاء انير عــة اوتبعــا ..هــم يلعنــورم
ويسـبورم ويكنــرورم أمعـا ...والاــر الـك يؤمنــو ـا الاــر الـك –يزعمــو  -أ
عل ن أ االب  أخنا عند أو د  ...وما ًال عند (اودد ) و خيرمل معا،
وأ ــا ميــا ــم اعمل ـوا ــكا الاــر احملــرا اآل حــهلل يــأتيكم (اودــد ) فيج ـرمل الاــر
احلايا ...
وا ــكل فالس ــنة النبوي ــة ال ــيت ي ــؤمن ــا أه ــا الو ــالم ي ــؤمن ه ــؤ ء ــاج ونير ــم
يعتاــدو أ الصــبا ة الــكين ال ـوا وــنة الروــول  مــيعدم انــار ال ــة ،و التــاِل
فدم يؤمنو ا و يعملو ا.
وم ــد اوتعاهـ ـوا ع ــن الكت ــاو والس ــنة وعم ــا و ــلف انيم ــة ،الرواي ــا اونـ ـفاة ال ــيت
ألصــادا موعــة اب ـ ة مــن الكــكا ا ادشــام ــن وــان اا ـواليا  ،وهشــام ــن احلكــم،
وًرارة ـن أعـا وممـد ــن النعمـا اولاـب ( شـيرا الرــار) وممـد ـن ًينـب ورـ هم
من الككا ا اونفين الكين ألصـاوا ا ل يـن النـيب  دينـاري خيـالف الوـالم احلـج..
مي انيصول والنروع.
وهــم يعتاــدو أ النــفة الــيت حكــم فيدــا عل ـ ــن أ االــب  وهــو ًعمدــم
ا لينة انيول للروول  ن يستر فيدا –حسب اعتاادهم -خـرامل الـدين احلاياـ ،
و دــار الاــر احلاياـ  ،ــا و عــزل بـري الااهـ الــك اــا مــد عينــا عمــر ــن
ا راو  ... ومن أما ذل فين ا ن حيكم الوالم احلايا حسب معتادهم.
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وا ــكل يعتا ــدو أ احلس ــن ــن علـ ـ  ن ي ــتمكن م ــن د ــار الو ــالم ال ــك
يعتادو ا مدة و يتا الاليلة ...مث مي مـن ادعـوا ـم المامـة ن يسـتر أحـد مـندم
أ يصـ ــا ا احلكـ ــم ،وأ احلكـ ــم الشـ ــيع احلايا ـ ـ و دـ ــار الوـ ــالم احلـ ــج حسـ ــب
عد خرومل المام الرـا عشـر ،و ذا خـرمل هـكا المـام فين ـا خيـرمل
معتادهم لن يكو
الاــر احلايا ـ  ،ــا التــوراة والجنيــا والز ــور ...وحيكــم ــا النــا ،الش ـريعة الــيت يبنــا
تناص ــيلدا و ــا ااري وال ــيت تا ــوم عل ــى مت ــا ميـ ـ اوس ــلما وه ــدم مس ــامدهم ،و ت ــالا
مصــاحندم ،ومصــاحلة اليدــود والنصــارى ووــا ر اولــا ،وهــدم اوس ــجدين احلــرم اوك ـ
واود  ،و ادة أها الوالم ميعاري الرافاة مندم...
2ـ ـ ومــد ينــا أ هــكا الرــا عشــر ،ن يولــد ون يومــد مــي ،أ ــا معتاــد هــؤ ء
الاــوم حــج جيــوً كــار  ،وأ مــن أ كــر فدــو اــافر حــالل الــدم ،وهــكا اودــد هــو
الــك وــيباج الوــالم الــك ن يســتر الروــول  دــار وفــا مــن أصــبا ا  ،ون
يعما ا مي اا عصور الوالم السا اة!!.
3ـ ـ وم ــد ين ــا أ الش ــيعة الي ــوم م ــادو

خ ـرامل ه ــكا ال ا ــب ع ــد أ مد ــدوا –

ًعمدم -انيرغ روما ،وأعدوا العدة وت صال أها الوالم معا ،ووهعوا خرـتدم
الكاملــة للســيررة علــى العــان الوــالم  ،و ــادة اوســلما و حــالل ب ـريعتدم ومــر رم
وديندم مكـا الـدين الـك عـ ـا روـول اهلل  واباـا خلنـاؤ الرابـدو وعمـا ـا
اوسلمو على امتداد هكا التاريخ الرويا.
ــم ،ولكن ــا م ــد ينجب ــو
2ـ ـ و ب ـ أ مك ــرهم الس ــيا ل ــن حيي ــج
مكهللة ا،ى نيها الوالم ،واار ة ع مى للمسلما ويكو دورا.

ااي ــج
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و بـ وأمــا مندــا ال ــادة الع مــى للمســلما عــد وــاومي ــداد أيــد او ــول،
و ــادة اوســلما حــول الكعبــة عدــد أ وــعيد اانــا الارمرـ  ،وميـ اوــكا الــيت
ومعن أيديدم التاريخ.
وذلـ أرــم يريــدو هــك اوــرة الــيت خيرمــو فيدــا م ـ مــن يســمو ا (الاــا م)( :أ
يبيدوا أها الوالم ادة ااملة وعلى حا ررة ،وأ يكو الاتا بـامالري اـا مكـا
من أرغ الوالم ،و ومن واحد ،وواعة واحدة).
ولكــا عامــا أ يتصــور مــا وــيبدة للعــان الوــالم ذا ا رلاــن صــرخة واحــدة،
وخ ـرمل البي ــا انيول م ــن مك ــة اوكرم ــة (أ امتل ـوا اوش ــراا حي ـ وم ــدتوهم) ه ــكا
ويبدة مكهللة ع مى اا الد الوالم ،دفعة واحـدة ..و بـ أرـم وينشـلو
الندايـة ولكـن رمبــا عـد أ تكـو النوهــى والـدماء مـد مــر أرـاراري مـد الوــالم
ومرا ..
لاــد اتبنــا هــك الروــالة عــد أ صــرح اوعاصــرو مــن الشــيعة أ هــكا انيمــر حتم ـ
ًم ،وأ ه ــكا وم ــن د ــور  ،وأ ه ــكا (اود ــد ) خ ــارمل مال ــة ه ــك الس ــنوا
الاليلـ ــة الاادمـ ــة ،وأ اومدـ ــدو للمدـ ــد مـ ــد خرم ـ ـوا و ي ـ ـوا وأعـ ــدوا العـ ــدة ااملـ ــة،
واحتـااوا لكــا انيمـور .ون يبــج اديــد وـاعة الصــنر ،و عــدها يكـو النــداء ومبابــرة
الاتا (م اودد ) اا مكا من أرغ الوالم.
فلين ر أها الوالم ماذا يراد م ،وما يكيد الاوم م ،و ب أ من أخك هـكا
انيمــر علــى ر ـ مأخــك ااــد فدــو ماهــا م ــرور ن يندــم عايــدة الاــوم ،واوــدى الــك
وصلوا ليا عريردم ل دار اوعتاد.
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لاد أرد ا كشف هكا اوجري المرام  ،و يا أ عاد الكشف عن حاياـة معتاـد
الرافاة ،وما يد رو ا نيها الوالم.
و ب أ ار اري مندم مد دخلـوا هـك العايـدة و منـوا ـاج نيرـم ي نـو أ هـكا
ه ــو النع ــا دي ــن اهلل ،ورو ــالتا ،وم ــا أراد أ حياا ــا الرو ــول  و ل يت ــا ولك ــندم ن
يستريعوا ااياا ،وأ هكا (اودد ) هـو الـك مـاء ليباـج رادة اهلل ،ويربـج الوـالم
احلج.
و ب أ هكا من الاالل اوبا ،والكنـر الشـني  ،والتلبـيل الع ـيم الـك ماروـا
الــكين وهــعوا هــكا اوــكهب ،وماهــدوا شــر  ،وتروجيــا و منــاع ع ـوام النــا ،ــا  ،ومــد
ا الكين اففوا هكا الدين يكك و ويكك و حهلل صـدموا أ نسـدم و نـوا أ مـا افـفو
ح ــج وص ــدر ...و فم ــن خين ــى علي ــا أ اهلل ن يك ــن لين ــزل ب ـريعة ،ومر ـاري ودينـ ـاري
يســتري روـولا  أ يعمــا ــا و أ يرباــاط وأ ي ــا هــكا الروــول ايلــة عمــر مــن
دــار احلــج وفا ـ اونــافاا الــكين اــا وا معــا ،ومــد اــا وا يصــببو ا حلــا وترحالــا،
ومياما ومعود ط! وهم أ و كر وعمر وعرمـا رهـ اهلل عـندم ووـا ر الصـبا ة ،ـا
الروــول تــزومل مــندم وًومدــم ،ويــزعم هــؤ ء ا رمــو أ ــا اــا يلعــندم و ـراري نســا،
وحيتنــا و ـراري ــاليوم الــك وــيوافج مــو عمــر ــن ا رــاو  !! هــا ميكــن أ جيــوً
عاما على اهلل أ يكو هكا روول اهلل وهو وـتري أ ي دـر احلـج الـك يريـد اهللط
علـ ـن أ االـب
ا خينـ الـدين الصـبي  ،و يـعلـم أحـد ـكا الـدين الصـبي
 الك ي ا اكل ااتاري كا احلج ر مستري أ ي در !! ـا حيكـم النـا ،لـل
يستري خال ا أ خيرمل الار الصبي الك زل من عند اهلل ،وي ا هكا
ونوا
الدين الصبي تنياري ي در اا عصور الوالم ا يومنا هكا!! و ي در الـدين

920

المخطط اإلجرامي إلبادة أ ُِّمة اإلسالم

ذا خ ـرمل خــر الزمــا م ـ مولــود ولــد منــك ألــف ومــا يت وــنة واختنــى!
الصــبي
و ذا خ ـرمل الاــر الصــبي  ،وأمــر ييا ــة انيما ــة وهــدم الكعبــة وحــرر أ كــر وعمــر
ره ـ اهلل عندمــا ،ومتــا أهــا الوــالم ميع ـاري انيحيــاء ،وأحيــاء انيم ـوا مــندم لياــتلدم
اكل !.
أمــول أ عاــا وــليم جيــوً علــى اهلل أ ينعــا عبــاد اــا هــكا ويســم لرو ـولا أ
يكو لا على هكا النبو من ااـه وا ـوا ـا التـدليل واوكـرج ـا الننـار واادـاط!
فلــو أ أ ــا كــر وعمــر وعرمــا ره ـ اهلل عــندم اــا وا امــا ياــول هــؤ ء الز ادمــة انــاراري
من ــافاا ،وا ــا الرو ــول  يع ــاملدم عل ــى ه ــكا النب ــو م ــن احملب ــة والتا ــدير والرعاي ــة
والبــادة ــم ،وا ــرومل والــدخول معدــم ،والــزوامل مــندم وتــزوجيدم لكــا هــكا الروــول
منافااري ماهالري مدلساريط وحابا  أ يكو اكل .
ــا لكــا اهلل وــببا ا وتعــاا مــد لــبل علــى النــا ،ديــندم ،ون يبــا ــم حاياــة ون
يام عليدم احلجة.
أمول :ب أ الك يؤمن كا الدين الرافا مد موً علـى اهلل اـا هـكا ال لـم
والتلبيل  ،وعلى الروول  اا هكا اادا والننـار والتـدليل ومرـا هـكا يسـدا عليـا
أ يؤمن كا هك ا رافا والفها وحيما اا هك انيحاـاد ،و ذا ميـا لـا :ديـن
اهلل ن يربج مي اا التاريخ والار اونـزل من اهلل ون ير النور مـي عـد وفـاة الروـول
 ،وأ احلكــام ال لمــة ــدءاري ــأ كــر الصــديج  ، ورايــة ــرخر حــاام مــد منعـوا ل
الروول من دار الدين احلج ،وولبوهم حاومدم احلكم.
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و كا ن خيرمل الار الصبي  ،و حكم الدين احلايا أ داري و ا ـد وأ تردـر
انيرغ ميعاري مندم حـهلل يربـج الاـر  ،والروـالة الـيت مـاء ـا الروـول فمرـا هـكا الـك
يســم هــكا الكــالم وهــو انيصــا أعمــى مالــد فين ــا ميتلــا ري ـاري وحاــداري علــى أهــا
الوالم ،ويتمأ اليوم الك خيرمل فيا مـ هـكا (اوجلـص) ليبيـد الـكين منعـوا مـن تربيـج
بريعة اهلل الصبيبة ومنعوا مر ا احلايا أ يرى النور.

لاد ملنا :انيمر مد خر  ،ومد أومننا اوسلما ميعـاري علـى مليـة انيمـر وحاياـة
ا ر ــر ...وم ــد ا ار ـ ـ الع ــكر ــكل  ،واوس ــلمو ميع ـ ـاري مش ــارر انيرغ وم ار ــا
مدعوو لفشال هكا اوجري الرهيب ،والوموا صناري وحداري أمام هكا (اودـد الاـال
الككاو).
اللدــم هــكا ــالغ أ ل ــا مــن أمــا صــرة دينـ واتا ـ وروـول  ،اللدــم افــت لــا
انيذا والعيو وفادا الالوو وادف رْحت عن اوسـلما بـر هـؤ ء انيبـرار ا ـرما،
وأم ـ الم ــة ه ــكا انيم ــة عل ــى احل ــج وال ــدين ،واحلم ــد هلل رو الع ــاوا الب ــدء وا ت ــام
والتمام.
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هذا البالغ للناس

القيام بأعمال املهدي قبل ظهوره

اودد وهو الرا عشـر اعتاـاد ا ـأ عشـرية لـن خيـرملج ني ـا ن يولـد مـي ،وني ـا
ومــود لــا حتم ـاري ،و دــا هــو أاكو ــة اففاهــا الشــيعة عنــدما ا ارعــن المامــة عنــدهم
مبــو احلســن العســكر عايمـاري ن يولــد لــا ،فــاففوا هــك الاصــة أ ــا مــد ولــد لــا ولــد مــن
وريتا الرومية رمل ،وأ ا اختن عد مولد رالة ونوا  ،وأ ا ويجرمل لـيمة الـد يا
عــد ري ،ومــد ماــى علــى هــكا انياكو ــة ا نــا عش ـرية مر ـاري ل ـ ون ولــن خي ـرملج ني ــا ن
يولد.
ومد اففى ا أ عشرية على أاـكو تدم هـك أارـر مـن ألـف ألـف اك ـة و سـجوا مـن
انيوــاا وا رافــا حــول و دتــا وتعليمــا واتصــالا مبريديــا فيمــا عــو ال يبــة الصـ رى ،مث
عباية ريبة ال يبة الك،ى ا يومنا هـكا ،افـفوا مـا لـو مـ مكتبـة مـن ألـف اتـاو فين ـا
يسعدا ،ومندا أ ا اآل مبرل رمودا ،وأ ا ماًال خيرمل وراري ويلتا مبريديـا ،وأ ـا مـا ًال

يتلاــى الروــا ا ،وجييــب علــى النتــاوى ،ومــن خــر ذلـ مــا يدعيــا مــي الصــدر اوســمى
اي اودد أ ا أ اح احلشيشة ..ا ر ذل من الفها اليت تنور احلصر.
ولك ــن اوش ــكلة ليس ــن أ ــا و ــيجرمل ،ليعم ــا ه ــك انيعم ــال ال ــيت ذار ــا ه ــك
الروايا و النا نصوصدا من االم متادميدم ،تأايد مد يدم..
ولكــن اوشــكلة حا ـاري أ ا ــأ عش ـرية مــد ا تال ـوا مــن مرحلــة ا ت ــار والكمــو ا
مرحلة ال دـور والتمكـا للمدـد مبـا دـور  ،والتمديـد لـا ،حـهلل ذا خـرمل فين ـا خيـرمل
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علــى أمــر مــا م ممدــد ،ومــد اا ــن النالــة الكــ،ى علــى يــد ا ميــأ الــك ألــف اتــاو:
اامدوريــة الوــالمية مبــا الايــام رورتــا علــى الشــا فيــا ،ودعــاة ا ــأ عشـرية ا الايــام
ــالرورة ،ورفـ رايــة اادــاد ،والتمديــد لايــام دــور اودــد واحلكــم يا ــة عنــا حــهلل خيـرمل
وم ــد م ــن دعوت ــا ه ــك روامـ ـاري وأ ص ــاراري أوو ــامي ا ــأ عشـ ـرية ،رر ــم أر ــا ع ــالف
الروايــا الكرـ ة اــر واــر أ ــورة أو خــرومل علــى احلكــام أو رفـ لرايــة مدــاد أو
مامة معة أو ماعة ،ذا خرمل اودد والك يسمو ا الاا م من ل ممد.
ومد ومد اليدـود والصـليبيو يـتدم دعـوة ا ميـأ فأيـدو  ،وعملـن أمريكـا علـى
وــاامي الشــا  ،ومــد اــا حليندــا انيع ــم ،وألاتــا خــارمل ي ـرا االنــأر اويــن ،وْحلــن
ا ميــأ علــى اــا رة فر ســية عــد أ هيــأ لــا م ـ وــبا ال نــر لياــيم أول دولــة اوــم
اودد ال ا ب ،وحيكم يا ة عنا ا حـا دـور  ،وعيـن هـك الو يـة ا مينيـة و يـة
النايا يا ة عـن مـام الزمـا ومدـد العصـر ا حـا دـور  ،ومـد أعلندـا ا ميـأ ـورة
ليل يرا وحدها ،ا العان أم لتبويلدا ا دولة المام ال ا ب.
ومامن مي الد الوالم اليت فيدا من ا أ عشرة ميوش وـرية اوـم اودـد
اما اا الشأ العرار ولبنا واليمن والكوين والسعودية ووورية.
و ــدأ هــك اايــوش تــار ،انيعمــال الــيت مــاء الروايــا المراميــة ــأ اودــد
ويعملدا من متا اوسلما ،وموا ة الكافرين.
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الفرصة املواتية

واليـوم عــد أ ا رـالر احلملــة اليدوديــة انيمريكيـة وال ر يــة ــا العاويـة علــى الوــالم،
ووص ــنا الره ــاو أص ــببن النرص ــة مواتي ــة لال ــأ عش ـ ـرية لترب ــج أح ــالم ت ـ ـرا دم
اوت صــال أهــا الســنة وتــدم الوــالم ،فبعــد تــدم احلكومــة الوــالمية أف ا ســتا
وتــدم العـرار ،وتكــا الشــيعة فيدمــا ،وامتــداد ا ــأ عشـرية العـرار ووــورية ولبنــا
وانيرد  ،وامت ــداد ن ــوذ الش ــيعة الكوي ــن والس ــعودية وال ــيمن ،وا ــالف الش ــيعة مـ ـ
أمريكــا و وـرا يا فــين النرصــة اليــوم أمــام اليدــود الــكين يــديرو العــان هللكــومتدم ا نيــة
ويس ـ و السياوــة انيمريكيــة ...أصــببن النرصــة مواتيــة للدجمــة انيخ ـ ة علــى أهــا
الســنة للااــاء علــيدم وفــج هــكا اوجرــي اوعــد وــلناري ،فدــكا عنــدهم أوا خ ـرامل هــكا
اوجري ا حيز الومود.
و ــرد افتعــال معراــة ــا أمريكــا و يـرا وـيمدد الرريــج حتمـاري لترلــج يـرا صـوارخيدا
ا حكام السنة على الدولة ا ليجية السنية ،وه دول ببا عارية من رراء عسكر
حيميدا ،ووتنرلج ميوش اودد السرية لتـدمر هـك الـدول مـن داخلدـا ،ويتباـج مـراد
اليدود تدم العان الوالم  ،ومراد الشيعة تننيك وتننيل أحاادهم اليت ْحلوهـا
اا هك الارو .
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من سيلبس عباءة املهدي

لن يكو عس اري على ا ـأ عشـرية أ ياومـوا كـا أعمـال مدـديدم المراميـة يا ـة
عنا وأرا من او التمديد ل دور .
ولن يكن عس اري على ليل أ يلبل عليدم ويـرى أ أحـدهم
الك اا تنياري اا هك الارو وأ ا هو!!!.

اونـام أ ـا اودـد

فين ا ن يكـن عسـ اري علـى لـيل أ يلـبل علـى اوا ـف ارـ ة مـن أهـا السـنة وخيـرمل
م من ي نو أ ا اودـد الـك شـر ـا الروـول  ، واـا مـندم ولـن يكـو خـرهم
ممــد ــن عبــد اهلل الابرــا الــك رأى نســا اــكل  ،ورأى أارــر مــن ما ــة ولســا
نساري أ ا هو اودد شر ا روول اهلل . 
وو ــا ي ــأ ــم مـ ـ رنـ ـ يعتا ــد معتا ــدهم خرمـ ـوا

مك ــة فج ــر انيول م ــن احمل ــرم

لعام9200هـ ،ليعلن من مكـ ،صـو اوسـجد احلـرام أ ـا اودـد الـك
اهلل . 

شـر ـا روـول

ومــن مبــا هــكا عش ـرا ادعـوا عــد اايــج ــروا مواتيــة أع ـوا وأ صــار أو صــر
علــى عــدو امــا وم ـ ودــد الســودا نيْحــد ــن ممــد اودــد  ،و ــن تــومر وا ــن
الربــيد ور ـ هم ...فلــن يكــو عس ـ اري علــى الشــيرا أ يلــبل علــى ا ــأ عش ـرية
هجمتدم انيخ ة على أها الوالم أ اودـد الرـا عشـر ووـردم وأ ـا هـو ذلـ
الرما.
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العان الوالم اليوم أمام اار ة حاياة مد تدمر دمـاراري جيـ ،لاـرو اويلـة ...ومـا
ن يســتنج اوســلمو فــين دمــاراري مريب ـاري وــيبا ــم ويند ـ البايــة الباميــة مــن وــالمدم،
وار دماؤهم أراراري حول الكعبة و مدينة روو م  و مي الد الوالم.
ولو أ روول اهلل  مد أخ ،أ الكعبة لن يددمدا ذو السوياتا من احلبشـة،
ملن ــا الكعب ــة و ــتددم عل ــى ي ــد ه ــؤ ء لتنا ــا ا الكوف ــة حس ــب رواي ــا م ،وحس ــب
أعمال مدد الشيعة اونت ر والك ا الاوم يدتنو ا صاح مساء (اخرمل يـا حجـة
اهلل) !! وينشرو اا يوم أ هكا ومن دور .
فدا يع اوسلمو ما يكـاد ـم مـن مـؤامرة اـ،ىط أم وـي لو ـا ما حـهلل يـأتيدم
الك على فربدم ،و مسامدهم وارما م .. ،يد أ صار اودد الك رفعوا بعاراري
م ( :يا لرارا احلسا).
هكا الغ للنا!،
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