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 بسـم اهللا الرمحن الرحيم
، ال سـيام  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا وآله الطيبـني الطـاهرين   

 .#العدل اإلهلي يف األرضدولة املذخور إلقامة ،  اإلمام املهدي
 

باحلـاج داخـل عبـد الزهـراء ×التقيـت يف مشـهد اإلمـام الرضـاوبعد فقد    
التي ينتمي اليها دجال البرصة أمحـد ، مي لَ السلمي ، وهو من وجهاء عشرية السَّ 

 :نسبه ، فكتب ما ييلهذا الشخص ويل نبذة عن إسامعيل ، وطلبت منه أن يكتب 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 الدجال املسمى أمحد احلسن

بن حسني بن سلامن من عشرية البوسويلم هو أمحد بن إسامعيل بن حاج صالح   
والصيامر احتاد عشائري قديم يضم  .املدينة هي إحدى عشائر الصيامر يف قضاء 

إسم عشائر الصيامر ، وكانت رئاسة هـذا التجميـع  ، حتت حوايل أربعني عشرية
لعشرية اإلمارة يف زمن الشيخ محود اجلابر وولده الشـيخ محيـد احلمـود اجلـابر ، 

 .وولده الشيخ جريح محيد ، ولكل عشرية من هذه العشائر رئيس خاص هبا 
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بنـاء العشـرية أوقسم من  )فخذ١٢(عشرية البوسويلم من عدة أفخاذ  وتتكون  
أخــذوا اللقــب العــام ، كــاملرحوم الشــيخ جميــد الصــيمري وهــو مــن عشــرية 

رة يتلقبـون ـبنائها ممن سـكنوا البصـأفخذ آل بو منجل ، وقسم من  ، البوسويلم
قـرب أوني سليم فيتلقبـون بالسـلمي ، بباللقب القبيل ألن انحدار العشرية من 

ويقول الشيخ عباس  .ارتباط عشائري سابق يضمهم مع آل مظفر وآل بوشاوي 
 .واهللا أعلم . من أب واحد وشاوي ومظفر إخوان  املظفر إن سويلم

 

أما هذا املدعي فهو من عشرية البوسويلم فخذ اهلنبوش ، أبوه إسـامعيل حـاج   
حاج صالح ومفتن  صالح حسني سلامن ، نزح اىل مدينة البرصة مع إخوته كاظم

وسكنوا يف التنومة ، قضاء شـط العـرب ، واشـتغلوا عنـد احلـاج ، حاج صالح 
هاشم الشالل يف محام السبتي بالعشار ، وتعلموا مهنة التـدليك وكـان كبـريهم 

نسبة اىل ، ة نَ يْ دَ خوته يقومون بخدمة موكب عزاء املُ إكاظم حاج صالح وأبناؤه و
عمه كاظم يقوم بخدمة الشيخ باقر املقديس عنـدما وكان .  دينة بالعشارقضاء املُ 

 . كان يقرأ التعزية يف املوكب املذكور آنذاك 
يف حملـة السـيف بالبرصـة  أما عمه مفتن فقد اشـتغل عنـد هيوديـة متلـك محـام  

 .القديمة ، ثم تزوجها بعد ذلك 
أما أبوه إسامعيل فقد انتقل اىل مدينة الزبري واشتغل يف محام املربد بنفس املهنة      
داخل وهو عميد سـابق بـاجليش ، تقاعـد : وعنده من األوالد . وسكن هناك  ،

 . ويشتغل اآلن يف جامعة البرصة يف الوقت احلارض . منذ فرتة 
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رة يف ـجـامع البصـوأخوه طالب حيمل اجلنسية السويدية ، ويعمـل أسـتاذ يف    
 . الوقت احلارض 

ومل يتواجد يف جملس فاحتتها يف قضاء الزبري بـل ، توفيت أمه قبل شهرين تقريبًا    
ومن منـاطق عـدة وهـم مـن أتباعـه ، من الدجالني املعممني وحرضت زمرهم 

 .ألين مل أحرض جملس الفاحتة املذكور ، وزمرته حسب ما سمعت 
ني ، وبعـدها تس اهلندسة ثم انتقل اىل النجف ملدة سـنأما أمحد املذكور فقد در   

غادر العراق يقال اىل املغرب العريب ، وعاد بعد ذلك وانتحل صفة أمحد اليامين ، 
إال أن هذا الفخـذ املـذكور أضـعف ، ة معروفة يف حمافظة البرصة ريمن عش فهم

فاحلـاج  ، خالق اإلسـالميةأما أعاممه اآلخرين فيمتـازون بـاأل .أفخاذ العشرية 
 ،، منطقة اخلـاص قريـة اخلـاص حسني ال زال يسكن ناحية اهلوير حمسن صالح 

نسبة اىل املرحوم عبد الزهرة  ،ناحية عز الدين سليم : يف ناحية اهلوير املسامة اآلن
يف ناحيـة ، وعمه اآلخر حممد حاج صالح الزال يسكن منطقـة اخلـاص .  عثامن

 مما يدعي هذا الدجال  عاممه وعشريته براءٌ أوهله أواجلميع من . عز الدين سليم 
ومنهـا أرس جتاريـة معروفـة بـآل السـلمي ، يف حمافظـة ، وللعشرية وجود ظاهر 

 . مهنًا  هلم البرصة ، اختذوا من التجارة
 العمر املديدوالداعي لكم باملوفقية 

 جتارة البرصة سابقاً  نائب رئيس غرفة، حاج داخل عبد الزهراء السلمي
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وهو من شيوخ الصـيامرة ، فقـد حـذفنا ، وبناء عىل ما كتبه هذا الوجيه املحرتم  
السـيد مقتـدى الصـدر ، سامحة إسم كويطع ، وكنا عربنا به ألنه ورد عىل لسان 

 .عرف به جده أو أبوه  ولعله لقٌب 
كام اعرتف هو ، أما ين أوثالثة وينبغي اإللفات اىل أن بقاءه يف النجف كان شهر  

اىل املغرب ، فقـد يكـون تغطيـة لسـفره اىل إرسائيـل ، وقـد يكـون عمـه سفره 
وزوجته اليهودية البرصاوية وراء جتنيده خلدمة املوساد ، كام أن حارث الضـاري 

 .وراء جتنيده لإلرهاب والوهابية 
الضالني املضلني ، الكـاذبني أمثاله  ه ورشأعاذنا اهللا ومجيع املسلمني من رش 

 .وأهل بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم ، ’سولهعىل اهللا تعاىل ور
 

~     ~ 
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 بسـم اهللا الرمحن الرحيم
، ال  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا وآله الطيبـني الطـاهرين   

 .#العدل اإلهلي يف األرض دولة املذخور إلقامة ،  سيام اإلمام املهدي
 

اسـتغالل إذ حـاول بعضـهم ،  ادعاء املهدية من صدر اإلسالم قد بدأف، وبعد   
ووضعوا لـه ، بن أيب سفيان  عاوية ، فادعوا املهدية مليف ذلك ’أحاديث النبي

وقـد ضـعفه علـامء اجلـرح ، املهـدي  دعا له أن جيعله’حديثًا يقول إن النبي
 . )٩/٣٥٧:الزوائدجممع ، و ٦/٢٢٠: هتذيب التهذيب(. والتعديل

 .)٤/٣٦٥:، وسري الذهبي ٦٠/٤٣١:تاريخ دمشق( . موسى بن طلحةدعى ذلك ثم ا   
 

منهـا ،  حركـات بضـع، وكان نصـيب العـراق  املهدية اءدعيف عرصنا كثر او    
الذي ثـار ، حركة جند السامء بقيادة اهلالك ضياء القرعاوي  :حركتان مسلحتان

وكانت خطته أن يسيطر من معسكره الذي جهزه وحشد فيه أنصاره ، يف الكوفة 
ويعلن النجف إمـارة إسـالمية عـىل نمـط ، عىل النجف ويقتل املراجع والعلامء 

 .مجاعة من أصحابه هو ووقتل ، فتصدت له احلكومة العراقية تنظيم القاعدة ، 
سـفري ثـم ، املوعـود أنـه الـيامين  زعم، الذي وحركة زميله املدعو أمحد احلسن   

 رة ـيف البص،  وثار عىل احلكومة ×املهدي أنه ابنثم ادعى ،  ×اإلمام املهدي
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تل من مجاعتـه نحـو مخسـني واعتقـل قُ من الرشطة والناس نحو مخسني ، و َل تَ فقَ 
يف العراق يدعو اىل نفسه واصل نشاطه ثم  أضعافهم ، وهرب هو اىل اإلمارات ،

عىل أمـل أن يعـود ، نفق األموال عىل الدعاية وتسليح مجاعته رسًا وخارجه ، وي
 !يتوسع منها اىل العراق ، ووجيعلها إمارة إسالمية ، رة ـويسيطر عىل البص

 

إخضاعهم باإلرهاب من جهة ، وعىل ركزوا عىل يف العراق أعداء الشيعة أن  ونالحظ 
املرجعيـة ، وعقيـدهتم ب، ويف عقيـدهتم ×تشويه عقائدهم ، خاصة يف زيارة احلسني

وغرضـهم أن تكثـر ، فشجعوا حركات ادعاء املهدية أيـًا كانـت ، ×باإلمام املهدي
 !×اإلدعاءات فيشكك املسلمون يف أصل عقيدة املهدي

 

قبل سبع سنوات قد تصدى علامء الشيعة هلذا الضال وردوا أباطيله ، وكتبت و  
  .وتكميل له وهذا الكتاب جتديد ًا يف رد أباطيله ، كتاب

دافع عن دينـه  وردَّ أباطيـل الكـذابني املـدعني أرجو أن يكتبني اهللا تعاىل فيمن  
ن مـوأن يكفـي املـؤمنني رشهـم ورش  ،’ملقامات أهل بيت رسول اهللازورًا 
، وخـامتهم املهـدي املوعـود عىل والية نبيـه وآلـه الطـاهرين هم يثبت، وهم وراء

 .صلوات اهللا عليه 
 عيل الكوراين العاميل :حرره

 ١٤٣٣سابع شعبان املعظم -قم املرشفةب
 
 
 
 

~     ~ 
 
 
 
 
 



  ٩............................................................................................................................................................................. حركات الدجالني يف العراق: الفصل األول

 

 
 

 
 
 

 
 

ادعـوا مقـام اهللا بل  .^مقامات األنبياء واألوصياءدعى الكذابون اٍم من قدي  
َها الَْم3 َما َعلِْمُت لَُكْم ِمْن إَِلٍ َغْيِ  ! تعاىلتبارك و يُّ

َ
  . يَوقَاَل فِرَْعْوُن يَا أ

 

ادعى فـ×عقيدة املسلمني بحتمية ظهور اإلمام املهـدي واويف عرصنا ، استغل 
، أو أنه  ابنهأنه أو  اىل العاملني رسوله أنه سفريه وأنه املهدي املوعود ، أو  بعضهم
، وادعـى بعضـهم . ، أو أنه اإلمام الرباينمبارشة من بويضة ×مام عيلابن اإل

 .شخاص غريهم املهدية أل
وافـرًا  اً نصـيبلعـراق لبالد املسلمني ، لكن كل وحركات الدجالني موجودة يف  

 . بإمجاع املسلمني وقاعدة دولته العاملية #اإلمام املهديه عاصمة ألن، منها 
، فيأمـل الـدجالون أن ، وينبضون بحبه ×وألن أهله يؤمنون بعقيدة املهدي  

 .جيدوا فيهم من يصيدونه يف شباك خداعهم 
 

وكانت بوادر هذه احلركات قبل هالك الطاغية صدام ، لكنهـا اسـتفحلت بعـد  
 .الدولة غياب  هالكه بسبب
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بعـض الـدول املعاديـة للعـراق أن  :ا تسـتفحلالذي جعلهسايس والعامل األ   
 . تخريبيةال اخدم أهدافهت، لسالح الل واملاوأمدهتا ب، ها بعض تبنت

 

 : وهذا تعداد جممل هلذه احلركات الضالة  
 

الشـهيد  بعـد أن ألقـىيف بدايـة التسـعينات وقد نشأت  .احلركة السلوكية  .١  
العرفـان والسـلوك وعلـم البـاطن يف حوزويـه  اً دروسـ&حممد الصدرالسيد 

 . علم الظاهر والرشيعة ، مقابل واحلقيقة 
 الشـيخ حـازم السـعدي من أتباعه ، قيـل مـنهم أشخاص  ةعدوكانت برئاسة   
 . وقد وقف السيد الصدر يف وجههم.  وعامر الصدري، عايد الصدري و

 

املرجع الشهيد السيد حممـد  الميذمن تأخرى وهم مجاعة . املنتظرون : حركة .٢
 . أيضًا ظهروا يف حياته ، الصدر 

 

. الصـدرحممـد صـادق السيد مرجعهم املوىل يقصدون بو . حركة جند املوىل. ٣
منتظر اخلفاجي وفرقـد هنم برئاسة قيل إو!  فيهجتىل ×مام املهدياإلزعموا أن 
 .أيضاً السيد الصدر وقد وقف ضدهم  ، القزويني

 

بـدأ من أتباع املرجع الصدر ، و كانواملنشداوي، حيدر مشتت حركة الشيخ  .٤
أنـه ادعـى قـد و. لكنه كان متحفظًا مل يعلن دعوته إال ألفـراد ، حركته يف حياته 

 .ثم ادعى أنه اليامين ، املوعود القحطاين 
 

 .الذي ادعى أنه اإلمام الرباين  ، فاضل عبد احلسني املرسوميحركة  .٥  
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مـن  قيل إنه من بغدادو ،بوعيل املختارأ -حبيب اهللا برئاسة  . حركة املختار .٦  
 .اهايل الطالبية والده شيوعي سابق وكان يعمل يف السحر وقراءة الفال

 

 . ضياء عبد الزهرة الكرعاوي: بقيادة. حركة جند السامء . ٧  
 

، الذي ادعى أنه هو الـيامين ولـيس صـديقه  يالسويلممحد إسامعيل حركة أ .٨ 
ثم ادعى أنه سـفري اإلمـام املهـدي ورسـوله اىل  .املدعو باليامين الشيخ حيدر ، و

 .العاملني ، ثم ادعى أنه ابنه ووصيه 
 

 :ناوهم مجاعت :حركة أصحاب القضية  .٩ 
 

نه أو ×املهديهو &ن السيد اخلمينيالذين زعموا أحركة روح اهللا : األوىل   
 !يظهر وف وس، مل يمت بل غاب 

 

اإلمـام ن السـيد مقتـدى الصـدر هـو أدعي وتـ .حركة النبـأ العظـيم  :الثانية   
 .الرصافة وبغداد ثم يف يف العامرة ت جزئيًا انترشقد و . ×املهدي

 

اثنتان  )١٤٣٣شعبان( واحلمد هللا ، واملوجودة منها فعالً  ت هذه احلركاتوقد انقرض   
 . ، وحركة املرسوميأمحد حركة : فقط

 

 حركـة مسـلحة ، وخاضـت نشأت التي ، د السامء نْ ُج : وأمهها عىل اإلطالق حركتان  
، من ضمنهم قائدها ٣٠٠، وقتل من أعضائها نحو طويلةمعركة العراقية مع احلكومة 

 .  عضو ٦٠٠وقبض عىل نحو. الكرعاوي 
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كـان .  من حمافظـة الديوانيـة كرعأآل عشرية من  ،رعاويقعبد الزهرة الضياء   
خ يكـربه أولـه ، الشخصـية  يقـو، ثقيل اللسـان ، صهب الشعر أ، الوجه أمحر 

، وكان عمره عندما والد أوهو متزوج وله حتى قتل ، عامله أر يدكان ي،  بسنوات
و عائلتـه أومل يكـن هـو  ، سـنة١٨قرب الكوفـةالزركة  عاش يفو ، سنة ٣٨ قتل

 . قبل حركته نيمعروف
إننـي (  :عن نفسـه  هقال في وألف كتابًا هبذا اإلسم ،، سمى نفسه قايض السامء   

 . )÷نني ولد من ولد فاطمةإو، املهدي 
حتـى وقد بقيـت ×من االمام عيل÷لد من بيضة خمصبة للزهراءنه وُ وزعم أ 

 !م ضياء أمه أ رحم يفاستقرت 
 
فربايـر  ٢هـ  ١٤٢٨حمـرم  ١٤ اجلمعـة: (جريدة الرشق األوسطعنه مراسل وكتب  

أن قائد جمموعـة  عنكشف جملس النواب العراقي أمس،  ( ):١٠٢٩٣عدد  ٢٠٠٧
بضواحي مدينـة ، الذي قتل خالل عملية عسكرية عراقية أمريكية » جند السامء«

لعـزف عـىل آلـة ، هو مواطن عراقي شيعي جييد الغنـاء وا النجف األحد املايض
نصاره الذين قتلـوا أ، أوىص املرجع الشيعي آية اهللا عيل السيستاين بدفنه و العود

 . يف املعارك
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ن قائـد إ،  ول لرئيس الربملان خالـد العطيـةوقال بيان أصدره مكتب النائب األ 
عـن  من مواليد مدينة احللة هو شـاب هـادئ نشـأ بعيـداً » جند السامء«جمموعة 

وجييد العزف عىل آلة العود، وخترج مـن أكاديميـة الفنـون  مغنياً املشاكل، وكان 
وبعد التخرج من أكاديمية الفنون اجلميلة كّون جمموعة تدعي . اجلميلة يف بغداد

 . أهنا متهد لنزول املهدي املنتظر
 

ن أ،  العميـد األسـبق ألكاديميـة الفنـون اجلميلـة، وأكد الدكتور عيل عبد اهللا   
، حيـث كـان يـدرس يف قسـم  د تالمذته يف هناية التسعيناتالكرعاوي كان أح

،  فكريـاً  ومنفتحـاً  هادئاً  ، فقد كان طالباً  حسب معرفتي بالكرعاوي.  املوسيقى
، بل كان عىل العكس  والطائفيأومل تكن له أية عالقة بالتدين أو التطرف الديني 

 .ولطيف املعرش من ذلك متاماً 
 

يف آن  وملحنـاً  كـان هدفـه أن يكـون مطربـاً « :وحسب أحد زمالء الكرعاوي  
 .  واحد، حيث كان جييد العزف عىل آلة العود

 

يف مدينـة دهنـاخ اهلولنديـة  وقال زميله الـذي درس آلـة الكـامن ويقـيم حاليـاً   
سمعه اآلن من أخبار أإنني استغرب ما  « :عرب اهلاتف أمس» الرشق األوسط«لـ

أنـه قائـد ملجموعـة دينيـة أو طائفيـة،  حول الكرعاوي، وال أستطيع أن أصدق
كـل مـا أعرفـه «اىل أن  مشـرياً »  سامءوربام هناك خطأ يف املوضوع أو خلط يف األ
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و الطائفية، حيث كنا نجلس يف القسم الداخيل، أعن الكرعاوي بعده عن التدين 
 .» مشهوراً  سأكون مطرباً  وهو يعزف عىل العود األغاين الشائعة، وهو يقول غداً 

ن احلصـيلة النهائيـة للعمليـة أعلن الثالثاء أوكان متحدث باسم وزارة الدفاع   
صـيبوا أ ٢١٠بيـنهم  اً أسـري ٥٠٢و قتيالً  ٢٦٣بلغت» جند السامء«التي استهدفت 

 .بجروح
 

أرادت اهلجوم عـىل ، ن جند السامء مجاعة عقائدية دينية مسلحة إ :وتابع الدباغ   
 اليزال التحقيـق جاريـاً  :وأضاف. يف النجف  مام عيلالروضة احليدرية مقام اإل

ن قـدرات هـذه أمـن الواضـح ، ف وخارجيـاً  حول ارتباط هذه اجلامعة داخليـاً 
هـداف الدينيـة واألهـداف بـني األ ن هنـاك تـداخالً إ، بـل  اجلامعة ليست ذاتية

 . اإلرهابية تستعمل العنف املسلح
 

،  ر مـزارعـمتوزعة عـىل عشـ  ، هناك من مخسني اىل ستني منزالً : وأكد الدباغ   
ولـدهيم أجهـزة اتصـاالت . قاموا فيهـا سـواتر عسـكرية وخنـادق حتـيط هبـا أ

، ويمتلكون  كثر من ثامنني سيارةأ، كام كان لدهيم  ودراجات نارية ملراقبة الطريق
 . » أجهزة خفيفة ومتوسطة

 

(...) كام كانت هنـاك سـاحة للتـدريب وبطاقـات خاصـة لـدخول املعسـكر   
ومولدات كهربائية يف املوقـع، حيـث ، وخمازن ومطبعة صغرية لطبع املنشورات 
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والتحقيق جار ملعرفة امتدادات (...) فراد املجموعة أسامء أعثر عىل سجل يضم 
 .» ومصادر هذه املجموعة

 

قال العميد عبد الكريم خلف مدير مركـز ( :العراقية دنيا الوطن جريدة وقالت  
القيادة الوطني يف وزارة الداخلية العراقية، إن نتائج التحقيقـات يف قضـية جنـد 
السامء التي شهدهتا حمافظة بابل جنوب بغداد خالل مطلع العـام احلـايل خـالل 

 ٦٠٠واعتقـال، قتيًال  ٣٠٠والتي راح ضحيتها نحو ، احتفاالت العارش من حمرم
وأظهرت أن التسمية احلقيقية لتنظيم جند السامء هـي جـيش  اكتملت ، آخرين 
 .  الرعب

 

ن قائد التنظيم املدعو ضياء عبد الزهرة الكرعاوي الذي قتـل إ: وأضاف خلف  
خالل املعارك التي دارت يف منطقة الزركة بني حمـافظتي النجـف وبابـل كانـت 

  .٢٠٠٣قوًفا قبلتربطه عالقة وثيقة بالنظام السابق، وكان مو
 

وأشار .  وأشار إىل أن عمله مع النظام خمابرات النظام السابق متت خالل توقيفه 
خلف خالل مؤمتر صحايف عقده يف املنطقـة اخلرضـاء يف بغـداد ظهـر اليـوم أن 

، عضاء التنظـيم كانـت عبـارة عـن وكـر أاملزرعة التي كان يتدرب وخيتبئ فيها 
وأن ملكيتها تعود لوالد ضياء الكرعاوي الذي اسـتغلها ، وحماطة بسواتر ترابية 

 . لفأله وألتباعه الذين يزيدون عن ، كمعسكر للتدريب وللعالج وللمبيت 
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، إذ  وبـدوا كجنـود حمرتفـني، زياء موحـدة أن عنارص التتنظيم كانوا يرتدون إ  
ذيـة حأيرتدون شامًغا عربًيا من النوع الذي يرتدى يف مناطق الفرات األوسط و

 . سود أيضاً سود مع صف رصاص باألأودشداشة بلون 
بينها أكثر من سبعني سيارة جديـدة غـري ، من السيارات  وأن لدهيم عدًدا كبرياً   

.  وكان عىل ظهر بعض السيارت رشاشات مثبتـة وجمهـزة للمعـارك . مستعملة
وكانت املزرعة جمهزة بمستشفى وصالونات للرياضة وحالقـة كـام كـان يوجـد 

وكانـت التعلـيامت مـن .  احان خاصان لقائد التنظيم ضياء الكرعاوي فقـطجن
 .و الشك هبمأ همهايل خشية كشفقرتاب من األتباعه تقيض بعدم اإلقبله أل

ضاف خلف أن قائد املجموعة ومساعديه كانوا خيططون لقتل مراجع الدين أو  
الكرعـاوي هـو حيـث يكـون ضـياء ، يف النجف عن طريق ترتيب يوم الظهور 

 . املهدي املنتظر
 

  سـم هـذه الـدوللكنـه مل يُ  ، حداثقليمية يف هذه األإف تورط دول لَ كد َخ أو  
وقال إن املجاميع التي دخلت املزرعة عىل شكل مواكب حسينية هي التي لفتت 

ومفصـًال مـع  اً قـجـروا حتقيًقـا معمأوأكـد أن املحققـني . القوى األمنيـة إليهـا
 . منية حتتفظ بكثري من التفاصيلجهزة األاألوأن ، املوقوفني 

 

ثم عرض اعرتافات فيديوية لعدد من املوقوفني من تنظيم جنـد السـامء وظهـر    
خاه بقـي أن أخو الكرعاوي املدعو رياض عبد الزهرة الكرعاوي الذي أوضح أ

 وقـال إنـه جلـأ اىل. ٢٠٠٢ شهر إىل أن أطلق رساحه عـامأسنتني وثالثة  مسجوناً 
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وقـال  . وكان مهه مجع أكرب كمية من املـال، طالق رساحه إالعمل التجاري بعد 
يـاد أسـمه عـيل كـان عـىل صـلة بإإنه ارتبط عن طريق جتارة اخلشـب بشـخص 

سـهل ، عالوي زعيم القائمة الوطنية العراقية ورئيس الوزراء العراقية األسـبق 
محـد مـن طـرف أ هسـمإلتقى بشخص آخـر ا، وثم  لضياء لقاء عالوي يف لبنان

وسافر . ويف اإلمارات ، سهل له لقاء الضاري يف عامن ، الشيخ حارث الضاري 
ياد عالوي وحـارث ألسورية واألردن واإلمارات ومرص وإلتقى مرات أخرى ب

عالقات بمجـاميع مهدويـة مثـل جمموعـة احلسـني  نَ وَّ وأنه كَ  ...الضاري أيضاً 
سـبوعني مـن أاري كـان قبـل وأكد أن آخر لقاء له مع حـارث الضـ. الرصخي

 . احلرب بني إرسائيل وحزب اهللا
 

وظهر أشخاص آخرون يف العرض الفيدوي اعرتفوا بوجود خمطـط الحـتالل    
، ر للمهدي املنتظر ووإعالن يوم الظه، اجع الشيعية فيها رمدينة النجف وقتل امل

اعرتافات ظهرت أو.  ن ضياء الكرعاوي كان يستعد ليكون هو املهدي املنتظرإو
 . املتهمني وجود ضباط من اجليش السابق يف صفوف جند السامء

يـاد عـالوي أومل يبني املتهمون نوع العالقة التي كانت تربط قائد التنظـيم مـع   
وعالقتهام بام كان خيطط له من احتالل النجف وقتل رجـال ، وحارث الضاري 

ث الضـاري قـال رعـاوي قـال إن الشـيخ حـاركغـري أن شـقيق ال.  الدين فيها
وكان  . ويعارض الفيدرالية، للكرعاوي إنه يؤيد قيام حكومة علامنية يف العراق 

تنظيم جند السامء عرف بعد املعركـة التـي انـدلعت يف منطقـة الزركـة يف شـهر 
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وراح ضـحيتها عرشـات ، يف التاسع مـن شـهر حمـرم  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
هنـم انضـموا لـذوهيم إقيـل ، طفال أاء وخرى بينهم نسأعداد أواعتقل ، القتىل 

 ! للمشاركة يف يوم ظهور املهدي املنتظر
ــات وكشــفت    ــارف الالبيان ــرة كالرســمية ومع ــد الزه رعــاوي أن ضــياء عب

ومل ، وخترج فيها ، كاديمية الفنون اجلميلة أالكرعاوي كان قد درس املوسيقى يف 
 .يكن معروًفا بأي ميول دينية سابقاً 

 

مصـدر مسـتقل عـن  ن غري املصادر الرسـمية العراقيـة أيُّ حتى اآلومل يكشف   
وعـن ، والـدوافع التـي كـان يسـعى إليهـا ، سباب تأسيسه تنظيم جند السامء أ

  . اجلهات التي كانت متوله
مـام أيلول سبتمرباملايض أوكان رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي كشف ىف  

التحقيـق يف املواجهـات الداميـة التـي  جلسة ملجلس النواب العراقي عن إنتهاء
، واألحداث التي شهدهتا منطقـة الزركـة  سبوعنياوقعت يف مدنية كربالء قبل 

 .  قرب النجف بداية العام اجلاري،ووعد بعرض اعرتافات املتهمني يف احلادثتني
 ٣٩٦، حيـث تـم جتـريم  القضاء أصدر أحكامه يف حادثة الزركـة :وقال املالكي

، والسـجن  ٨١ وبالسجن املؤبد عىل ، وحكم باإلعدام عىل عرشة منهم... متهامً 
وأشـار إىل .  آخرين بعد ثبوت برائتهم ٥٤ واإلفراج عن ، متهامً  ٣٥٠املؤقت عىل

بأنه  ، موضحاً  أن التحقيقات أثبتت تورط جهات داخلية وخارجية يف األحداث
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دد رئـيس الـوزراء ومل حيـ.  سيتم عرض اعرتافات املتهمني عىل الشعب العراقي
 .) العراقي تلك اجلهات املتورطة

 

وال يتسع املجال لإلقتطـاف ممـا نرشـته الصـحف حـول أحـداث حـركتهم ،    
 : من موقعواعرتافاهتم اجلهنمية ، فنكتفي بخالصة مقال للسيد أمحد اليارسي 
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?p=١٥٦٩٣١ 

  
 :شبكة الربوج األخبارية.. أمحد اليارسي   

 

، مـا يوصـف بـاألب الروحـي  بعد اإلعرتاف اخلطري واملعلن حلسن احلاممـي   
اإلمـارات  شاشات التلفـاز ، حيـث أكـد أن للتنظيم يف النجف األرشف وأمام

حسب علمه هي من متـول هـذا التنظـيم اإلرهـايب املخـرب ، أكـدت التقـارير 
األوليـة ووصـفت باملصـادر املطلعـة ، أن الواردة مـن مصـادر يف التحقيقـات 

التحقيقات األولية مع املعتقلني من أنصار الضـال اإلرهـايب احلسـني الـيامين يف 
للغايـة ،  البرصة والنارصية ومناطق أخـرى ، كشـفت عـن معلومـات خطـرية

وأكدت املخاوف السابقة بأن هـذه اجلامعـة لـدهيا مرشـوع متكامـل يسـتهدف 
ات أمنيـة ، وجتنيـد شـبكة واسـعة مـن املغـرر هبـم مراجـع ديـن وقيـاد تصفية

والعاطلني عن العمل ، لتشكيل قوة عسـكرية تسـتطيع أن حتتـل منـاطق كاملـة 
 !املهدي املنتظر  وتعلن بدء قيام دولة باسم اإلمام

 

جملس يف حمافظة البرصة رفض الكشف عـن اسـمه أن أدلـة هامـة  وأكد عضو  
: وأضـاف! اجلامعة بأكثر من دولة أجنبية ارتباط  ضبطت بحوزة املعتقلني تؤكد

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?p=
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هلـذه  وجود دعـم سـعودي إنني أستطيع أن أؤكد بأن اإلعرتافات كشفت عن>
حمدودة ، باإلضافة اىل وجود دعم هلا مـن  املجموعة بشكل كبري وبإمكانات غري

وعلم من مصادر يف جملس الوزراء أن السفارة األمريكيـة أبلغـت ! دول أخرى 
رضاهم بالتصدي وهبذا احلزم والقوة جلامعة احلسني اليامين ، مسؤولني عن عدم 

 !ووصفت إجراءات الدولة بأنه استخدام مفرط للقوة 
 

هذا ، وكانت االعرتافات األولية قد كشفت أيضًا أن جمموعات هـذا التنظـيم    
السيستاين ، واغتيال قائـد رشطـة احللـة  كانت وراء اغتيال عدد من ممثيل املرجع

وقد رصح أحد املسؤولني األمنيني موضحًا أن احلكومة .. قيس املعمورياللواء 
العراقية ستوفد مبعوثني اىل عدد من الدول املعنية عربيًا ودوليـًا الطالعهـا عـىل 
الوثائق واالدلة املتعلقة بضلوع هذه الدول التي اعتذر عـن تسـميتها يف الوقـت 

التحقيق اجلارية مع العنـارص الراهن ألسباب وصفها بأهنا تتعلق بسري عمليات 
وطالب الكثري من أبناء الشعب العراقي عرب الرسائل التي ... الذين تم اعتقاهلم 

وردت اىل شبكتنا األخبارية الكشف عن هذه الدول عالنية ، ووضع األدلة أمام 
العامل أمجع ، ألن االمر أصبح اليطاق ، وعـدَّ التعتـيم عـىل هـذه الـدول بمثابـة 

 !ك فيها احلكومة بحق شعبها الذي انتخبها جريمة تشار
ألن األمر خيص أمن دولة وشعب العراق املهدد ، من قبل دول تدعي مساندهتا   

للشعب العراقي فيام تساهم باملال واإلعالم بتقويض خيـارات الشـعب يف بنـاء 
وكانـت املواجهـات العنيفـة قـد انـدلعت عشـية يـوم .. عراق حر ديمقراطـي
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م ، بني مجاعة الضال أمحد احلسن اليامين وقوات األمن يف مدينتي عاشوراء املنرص
البرصة والنارصية ، أسفر عـن مقتـل العرشـات بيـنهم القائـد العسـكري هلـذه 

جـيش «اجلامعة يف البرصة أبو مصطفى األنصاري، وقـد انضـمت عنـارص مـن 
 . سنيإىل جانب القوات احلكومية للرد عىل العمليات املسلحة جلامعة احل»املهدي

وكان جليش املهدي دور كبري يف هذه العمليات وخاصة يف البرصة مـا استشـهد 
 . )عدد من عنارص الرشطة بينهم ضابطان كبريان

 

وهكذا خطط الوهابية وأيتام صدام ، وأنفقـوا مالييـنهم ، ثـم غلبـوا وكانـت : أقول 
   !وخزيًا عليهم حرسة 

لقد قضوا عىل حركة جنـد : السعوديسمعت أن حارث الضاري قال لألمري نايف    
 !السامء وقتلوا قائدها والعديد من جماهدهيا 

 !، يوجد حركات وجماهدون كثريون جناب الشيخ  ياال هتتم : فقال له  
 وهكذا انتهى ضياء املغني الذي اختاروه من خمابرات صدام ، وصـنعوا منـه دجـاالً     

ويسيطر عـىل النجـف ، وأنه سيقتل العلامء يزعم أنه اإلمام املهدي صلوات اهللا عليه ، 
 !وكربالء والعراق ، ويمأل األرض قسطًا وعدالً 

 

شـهواته ، ومجـع هلـوه وعـىل  بعضـها، فرصف الدوالرات أغدقوا عليه ماليني وقد   
وكان  بعضهم مـن الوهابيـة ، أو رشكاء له يف الشيطنة والدجل ،  ببقيتها بسطاء محقى

 . م بالشيعة من قريب وال بعيد ال عالقة هل، املتطرفني 
، وذهب اىل نار ومات  )ريفـالش( عىل لسانه ضَّ عَ ضياء مهدهيم وكانت النتيجة أن    

 .جهنم ، ومل يمأل شيئًا عدالً 
 



ة .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ٢٢ ـال الَبْرصَ  َدجَّ

يعتنـي كـان نه أيظهر ، نًا مَّ ُمَس مرتفًا ، وكان سامل البدن ، صورته بعد قتله قد رأيت و   
د اهللا ب الشباب  أهلك معه مئات وجهه يف الدنيا قبل اآلخرة ، وتجميل وجهه ، حتى سوَّ

الذين استحمرهم الفقراء احلمقى من ، وأكثرهم ووهابيون وقليل منهم شياطني مثله 
 !واستغلهم ، وحساهبم عىل اهللا 

ن صار اإلمام املهدي؟ هل دخل النجف يأ :يسألمنهم وكان بعض الذين قبض عليه   
  !مستحيل : قال،  قيل له إنه قتل وقتل املراجع والعلامء ؟ فلام

 ! إذن ليس هو اإلمام املهدي ! قتل؟: فلام تيقن أنه قتل قال  
 
 

~     ~ 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

ة ، نَـيْ دَ ر يف قضـاء املُ يْ وَ ويش يف منطقة اهلُـبُ مْ من قرية اهلَ  ،أمحد إسامعيل : إسمه   
هنم من بني السليمي الذين دعون أوهو من عائلة فقرية ي .التابع ملحافظة البرصة 
 .يرجعون اىل الصيامرة 

وقـد ختـرج  .وحيدر مشتت من جيل ضياء القرعاوي ، غري السن صهو أيضًا    
ذهـب ، ومل يعمل يف اهلندسة ، بـل ١٩٩٨سنة من كلية اهلندسة املدنية يف البرصة 

أمثاهلام ممن تقربـوا و، والقرعاوي رافق حيدر مشتت ومل يدرس ، بل اىل النجف 
 .اصني م من تالميذه اخلوأظهروا أهنالصدر صادق املرجع السيد حممد اىل 

كان جمندًا يف ذلك التـاريخ مـن خمـابرات أنه القرعاوي اعرتف رفقاء وقد   
ويظهر أن أمحد إسامعيل كـان جمنـدًا مـن . من شعبة شؤون احلوزة ،  صدام

 ! فضح نفسه واعرتف بأنه رجل خمابراتومن غبائه أنه  . ذلك التاريخ
) كرامـات وغيبيـات( فنرش كتابًا بإسم، يثبت أنه صاحب كرامة قد أراد أن ف 

بمقتل السيد حممد صادق من احلدث أنه أخرب قبل شهور ،  ٢٧وذكر فيه صفحة



ة .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ٢٤ ـال الَبْرصَ  َدجَّ

الصدر ، ثم أكده خلواصـه يف ذلـك اليـوم يـوم اجلمعـة ، فلـم حيصـل شـئ اىل 
؟  وين القتل الذي تقول بـه :لون السيد أمحد احلسنأالطلبة يسفأخذ  ( : رـالعص

واليـوم ،  إن شاء اهللا خري ، وبقي السيد ينتظر مـا أخـربه اهللا بـه: فكان يقول هلم
 !!   )اهللا به هفكان ما أخرب، طويل حتى صار الليل 

 

 !احتياطه فإذا أخربه اهللا تعاىل كام زعم فلامذا مل خيرب سيده وأستاذه ليأخذ    
، وأنـه كـان أنه من ضباط خمابرات عىل ، هذا وحده دليل ملن كان له عقل إن كالمه     

 ! من املجموعة املأمورة بقتله 
 

×! 
 

ه اىل اإلمـام سـونسـب نف، ، فحـذف إسـم جـده كتب عـن حياتـه يف موقعـه    
سمه امحد بن اسامعيل بن صالح بن حسـني بـن سـلامن بـن إ (:قال !×املهدي

حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن 
 . يب طالب عليهم الصالة والسالمأاحلسني بن عيل بن 

كاديمية وحصـل عـىل كمل دراسته األأكان يعيش بالبرصة يف جنوب العراق و  
رشف وسكن فيها ثم انتقل إىل النجف األ، شهادة بكلوريوس يف اهلندسة املدنية 

وبعد اطالعـه عـىل احللقـات الدراسـية واملـنهج ، لغرض دراسة العلوم الدينية 
 ..قـل بالنسـبة لـهأال ) متـدنٍّ ( ن التدريس متـدينأالدرايس يف حوزة النجف وجد 

فقـط  !حـدأسـتعانة بودراسة علومهم بنفسه دون اإلعتزال يف داره ولذا قرر اإل
 . )كان معهم ويواصل بعضهم ويواصلونه 
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وجعـل ، ×فقد حذف إسم جده ، ونسب نفسه  اىل سلامن بن اإلمام املهـدي   
لكن مل يبني كيـف طـال . اخلامس هو ف ×لنفسه أربعة أجداد اىل اإلمام املهدي

ثم أماهتم  ، ، فهل مد اهللا يف عمرهم عمر هؤالء األربعة أكثر من ألف ومئتي سنة
! 
 

 
 

ألنه ملـس تـدين مسـتواها العلمـي عـن شيئًا ثم اعرتف بأنه مل يدرس يف احلوزة    
 ! ، فدرس يف بيته  عىل نفسه العايل مستواه 

ولكنه اىل اآلن ما زال خيطئ يف اللغة ويف النحو ويف قراءة القرآن ، فهذا مسـتواه    
  !من مقدمات العلم ، فكيف يف العلم نفسه 

 

ن هذا الدجال ذهب اىل النجف بمهمة من خمابرات صـدام ، ولـيس الصحيح أ   
توثقت عالقته يف النجـف بصـديقه  وقد. أو إلصالح احلوزة كام يزعم للدراسة 

، وكان حيدر أعرف منه بـاجلو احلـوزوي والشـيعي ، أمـا أمحـد مشتت حيدر الشيخ 
 .مسؤوله يف املخابرات  سمعه ووجهه به فكان بعيدًا عن جو احلوزة والشيعة ، إال ما 

 .وأيرس منه ماليًا ، لكنه أقوى منه شخصية وطموحًا ، حليدر  اً كان أمحد تلميذ  
والبارز فيهم حيـدر ثـم ضـيفه ذكر يل بعضهم أهنم كانوا جمموعة من بضع نفرات ،   

، وهو منخفض فيه بعـض البسـاتني ، اىل جدول النجف كثريًا و كانوا يذهبون أمحد ، 
يقومـون باإلرتيـاض بالعبـادة والعزلـة ويـأكلون اخلبـز كانوا يزعمون أهنم قال إهنم 

 !السلوك واملقامات الروحانية بزعمهم حتى يصلوا اىل درجات  ،واخلرضة فقط 
 



ة .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ٢٦ ـال الَبْرصَ  َدجَّ

فكانا ، حركة اليامين اىل لإلنضامم  هتامدعومحد أحيدر وطلق أهجرية ،  ١٤٢٤ويف سنة   
 ! رشيكني فيها ، وجعال األمر مبهًام ، فلم يكن حيدر يرصح بأنه هو اليامين أو صاحبه 

 

 !  )وآمن به(أن يكون حيدر هو اليامين يومها ل بعد ذلك َقبِ أمحد ويظهر أن   
ويمهـد لإلمـام ، يحكم الـيمن سـالـذي ، حيدر يف ادعاء أنه الـيامين املوعـود فنشط   

 ! ، وكان رشيكه أمحد مؤيدًا أو ساكتًا  ×املهدي
 

! اىل قم ، حماوالً التأثري عىل بعض الطلبة والعرب املقيمني فيهـا مراٍت حيدر وقد جاء  
! ر بـاليامين املوعـود ـمع جمموعة من أتباعه وقام بتوزيع منشورات تبشجاء ذات مرة و

وخرج مع أنصاره عىل شكل تظاهرة بشعارات وهتافات ، متجهني من وسـط قـم اىل 
. ×ألنه مسـجد اإلمـام املهـدي، مسجد مجكران ، الذي يزوره الناس ليلة األربعاء 
 .راق فقامت الرشطة اإليرانية باعتقاهلم وإبعادهم اىل الع

 

اليامين حيدر مشتت ، فقد استغل فـرتة الفـراغ وبعد سقوط صدام سمعنا عن حركة   
 .وكان يزورين حيدر مشتت ، كام سيأيت   .األمني والسيايس فأخذ يدعو اىل نفسه 

 
 

 

يف املنام يف عهد صـدام ، فـأمره بالـذهاب اىل ×زعم أنه رأى اإلمام املهدي    
وقد كان موظفوا املخابرات الذين أدخلهم صدام يف احلوزة ! احلوزة إلصالحها 

 ! وعممهم ، يتكلمون يومها عن فساد احلوزة ووجوب إصالحها 
س فيها وذلك ألن احلو(: يدعي أنه أصلح احلوزة العلمية يف النجف ، قال    زة اليدرَّ

س القرآن فيها   !  )القرآن ، فدرَّ
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ومل يذكر لنا حرضته إسم طالب واحد درسـه القـرآن ، أو إسـم رجـل عـادي    
وقد تعلم هذه التهمة للحوزة العلميـة يف النجـف ! علمه قراءة القرآن أو ترتيله 

 وقــم ، مــن الوهــابيني ، ألن معاهــد الوهــابيني وجامعــاهتم الدينيــة ســطحية ،
تتلخص الدراسة فيها بتعليم الطالب قراءة القرآن وفتـاوى ابـن تيميـة وتكفـري 

وليس فيها تعمق يف اللغة العربية ، ال يف النحو وال يف املعاين والبيان ، ! املسلمني 
ومن سطحيتهم يف اللغة أهنم اىل اآلن ال يفهمـون احلقيقـة واملجـاز ، وينكـرون 

مناهجهم دراسة أي كتاب يف أصـول الفقـه ، وليس يف ! وجود املجاز يف القرآن 
وال يف املنطق وال الفلسفة ، وال هيتمون بدراية احلديث وحماكمة األدلة النقليـة ، 

فـرتى الطالـب مـنهم يتخـرج مـن معاهـدهم ! وال بالتعمق يف األدلة العقليـة 
وكأنه رشيط مسجل لتالوة القرآن وفتـاوى ابـن  )ال عقل وال نقل(وجامعاهتم 

 ! عاملًا ودكتورًا :تيمية ، ويسمونه
! ثم تراهم هيامجون مناهج حوزاتنا ، ألنا ال ندرس فيها قراءة القـرآن وترتيلـه    

فهذه مرحلة ما قبل احلوزة ، ومناهج احلوزة للتعمق يف أدبيات وعقليات علـوم 
 . قه ، وكلها بحوث تقوم عىل القرآن والسنة القرآن واحلديث والفقه وأصول الف

وهم وغريهم يعرفون أن أصل مذهبنا قائم عىل القرآن والسنة ، تطبيقًا لوصية    
 !  )كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي: إين تارك فيكم الثقلني( :املؤكدة واملكررة’النبي

لقـرآن واملتـون ، وال إهنم يريدون تعميم سطحيتهم وحتويل حوزاتنا اىل مكاتـب حفـافيظ ل   
 !يريدون مناهج التعمق واإلجتهاد ، أو اليفهمون قيمتها 

 



ة .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ٢٨ ـال الَبْرصَ  َدجَّ

إن تعليم قراءة القرآن وترتيله وجتويـده وحتفيظـه ، أمـور حسـنة ورضوريـة ،    
لكنها مرحلة من مقدمات الدخول يف احلوزة ، أو عمـل مـن نشـاط احلـوزة يف 

وقد أدرك . تخصصية املعمقة املجتمع ، وال يصح أن يكون بدل مناهج احلوزة ال
فـه بعضـهم يومـًا &ذلك الشيخ حممد عبده عندما تسلم مشيخة األزهـر ، فعرَّ

فأجابـه الشـيخ ! إنه حيفظ البخاري عن ظهر قلـب : بطالب علم ، ومدحه قائالً 
إهنـم يريـدون حتويـل !  )احلمد هللا ، زادت عندنا نسـخة يف البلـد  : (حممد عبده

ء وجمتهدين ، اىل ختريج نسخ من القـرآن والكـايف ، احلوزة من خط ختريج فضال
 !كام جعلوا معاهدهم خترج نسخًا من القرآن ومنهاج السنة البن تيمية احلراين 

 

ه ألنه مل يطرح كذبييف احلوزة ، ف×أما ادعاؤه أنه نرش قضية اإلمام املهدي. ٤   
 مع مشتت ، وبعد سنوات ادعى أنـه رسـول املهـدي تهرشاكشيئًايف النجف إال 

 ! وابنه 
وكذلك قوله إنه وقف يف وجه صدام عندما كتب القرآن بدمه ، وال أظنـه جتـرأ   

هم ألنه ! صغري حتى يف أمر عىل خمالفة واحدة لصدام  من املخربين الـذين ضـخَّ
 !صدام يف حوزة النجف ، وعممهم ، وفرضهم عليها 

 

ودخل يف يـوم عـىل أحـد وكـالء (: إلصالح اإلقتصادي يف احلوزة فقالأما ما سامه ا   
املراجع ومعه أكثر من ثالثني طالب ، وطلب منه إبـالغ ذلـك املرجـع بالفسـاد املـايل 

  ! )ورضورة إصالحه
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فقد حدثني بعض طلبة النجـف أن حيـدر مشـتت وبعـض الطلبـة ذهبـوا اىل   
عىل قلة رواتبهم ، وقد استمع اليهم مكتب السيد السيستاين مد ظله ، يعرتضون 

 .نجله السيد حممد رضا ووعدهم خريًا 
وقد يكون أمحد اسـامعيل يومهـا يف النجـف فـذهب معهـم ، ثـم جعـل نفسـه  

 !  )إصالح الفساد املايل يف احلوزة(: رئيسهم ، وجعل موضوعهم
ًال ، وهو فواقع األمر أن املرجعية من قديم تعطي لكل طالب يف احلوزة راتبًا قلي 

وهؤالء املجموعة الذين منهم حيـدر . راتب رمزي ، بسبب إمكاناهتا املتواضعة 
مشتت مل يكونوا طلبة بل موظفني يف خمابرات صدام فرضهم عىل احلوزة كطلبة ، 
وكان املراجع مضطرين إلعطائهم رواتب كبقية الطلبة ، لكنهم كـانوا يطـالبون 

 !  )ايل يف احلوزةإصالح الفساد امل: (بأكثر ويسمون ذلك
ه أنه بقي يف النجـف  يادعحيث الحظ جرأة هذا املغرور العامي أمحد اسامعيل،  

 ! عىل خمتلف األصعدةصالح اإلقام بأنه بضعة شهور فتخرج من حوزهتا ، و
زعم املغرور أمحد إسامعيل أنه ذهـب اىل النجـف للدراسـة فـرأى ضـعف . ٦   

 ! املناهج يف احلوزة فقرر أن يدرس يف بيته عىل نفسه 
رة يف ـكنت أعيش يف مدينة البصـ، إسمي هو أمحد ( :فقد أجاب عىل سؤال فقال  

جنوب العراق ، وأكملت دراستي األكاديمية وحصلت عىل شهادة بكلوريوس 
يف اهلندسة املدنية ، ثم انتقلت إىل النجف األرشف وسكنت فيها لغرض دراسـة 
العلوم الدينية ، وبعد اطالعي عىل احللقات الدراسية واملنهج الدرايس يف حوزة 
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أقل بالنسـبة يل أو بحسـب رأيـي ال  )متدنٍّ (النجف ، وجدت أن التدريس متدين 
كام وجدت أن يف املـنهج خلـًال كبـريًا ، فهـم يدرسـون اللغـة العربيـة واملنطـق 

،  رعيةـاألحكـام الشـ،  والفقه،  العقائد، والفلسفة وأصول الفقه وعلم الكالم 
أحاديـث الرسـول  ،ولكنهم أبدًا ال يدرسون القرآن الكريم أو السـنة الرشـيفة 

وكذا فإهنم ال يدرسون األخـالق اإلهليـة التـي جيـب أن  )ع(ة واألئم) ص(حممد 
ي دون ـولذا قررت اإلعتزال يف داري ودراسة علومهم بنفسـ. يتحىل هبا املؤمن 

 .اإلستعانة بأحد ، فقط كنت معهم وأواصل بعضهم ويواصلوين 
أما سبب التحاقي بـاحلوزة العلميـة يف النجـف فهـو أين رأيـت رؤيـا باإلمـام    

ي وأمرين فيها أن أذهب إىل احلوزة العلمية يف النجف ، وأخربين يف الرؤيـا املهد
 .)بام سيحصل يل ، وحدث بالفعل كل ما أخربين به يف الرؤيا 

 

، فقد سـأله صـالح امليـاحي ×أنه درس عىل يد اإلمام املهدي الدجالثم ادعى . ٦  
 ؟ املراجع درس حرضة السـيدعىل يد من من العلامء  ( :١٤٢٦/ربيع الثـاين/٤:بتاريخ

محد احلسن عـىل يـد اإلمـام املهـدي وال أدرس السيد (: فكتب له العقييل ناطقه
فهو عبارة عـن ناقـل عـن اإلمـام املهـدي ! دخل له بام درسه أو يدرسه املراجع 

 . ) ومبلغ وممهد له 
س ) هديامل(ومن املؤكد أن     وال اإلمالء  اليعرف النحو ، وال اللغة ، الدجال الذي درَّ

 .ة يف ذلك غلكثرة أخطاء تلميذه الناب! وال أصول الفقه 
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اىل  انيسـافر ا، فكانحيدر مشتت أكثر شيطنة من والقرعاوي ن أمحد احلسن اك   
 !  امعن مشٍرت هل انيبحث، وأوروبا اإلمارات الكويت و

وقد وجد القرعاوي الوهابية وحارث الضاري وبعض البعثيني ، فطرح عليهم   
وإعـالن النجـف إمـارة ، وقتل مراجع الشيعة وعلامئهم ، خطة مهامجة النجف 

قاعدة يف منطقة الزركـة فسارع بإنشاء  !فأعجبهم ذلك وأمدوه باملال إسالمية ، 
 .، وأخذ جيمع السالح واألنصار لساعة الصفر قرب النجف 

 

وهـابيني عىل صلة بلعل أمحد احلسن هو الذي دل القرعاوي عليهم ، ألنه كان و 
 .يف أيب اخلصيب بالبرصة ، وقيل إنه كان وهابيًا ملدة من الكويت 

إشكاله كحقده عىل املراجع والعلامء ، ولكن املؤكد أنه كان حيمل أفكارًا وهابية   
س القرآن واحلديث ، مع أنه ال حيسن قراءة القرآن   عىل حوزة النجف بأهنا الُتَدرِّ

وعليهـا يقـوم علـام ، ومع أن النجف تضم أعمق البحـوث القرآنيـة واحلديثيـة 
 !نهامفهم بحث واحد وال يستطيع هذا الدجال وممولوه ،  أصول الفقه والفقه

يف ×ها هي الثورة باسـم اإلمـام املهـديويظهر أن اخلطة التي أقنعهم بتمويل  
 !وإعالهنا إمارة إسالمية ، البرصة 

 . وقد اعرتف معاونه حسن محامي بأنه يتلقى أمواله من اإلمارات   
ويظهر أن بندر بن عبد العزيز وهو منسق العمليات بني املخـابرات السـعودية   

ط موسـاد ، اوالصهيونية ، اشرتط عليـه وضـع األسـس حلركتـه، ومجعـه بضـب



ة .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ٣٢ ـال الَبْرصَ  َدجَّ

أهنـا نجمـة نبـي اهللا بحجـة شـعارها نجمـة إرسائيـل ، تـه وفكانت والدة حرك
 !مقدسة عند اليهود واملسلمني أهنا و×داود

عدد من وكالؤه ومكاتبه يف  وانترشوالنارصية ، وبدأ بعمله يف التنومة والبرصة   
، ونشط خارج العراق يف اإلمـارات ، ويف غـرف البـالتوك يف النـت املحافظات 

 .ويف بعض املهاجر الغربية 
 
 

~  ~ 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

، ثم اتفقا عـىل أن مدة وقع اخلالف بني الرشيكني حيدر مشتت وأمحد إسامعيل   
 !وحيدر شاهد له ×أمحد إسامعيل هو رسول املهدي

مجـادى ٦:بتـاريخأصدر حيدر بياناً ً أمحد أعطاه مبلغًا كبريًا ، فوال بد أن الدجال   
أدلتي عىل أن الشيخ أمحد مرسل من اإلمام  مكن اهللا لـه يف  ( :عنوانب١٤٢٤-الثاين

بفضل اهللا تم البالغ بإرسال اإلمام املهـدي مكـن اهللا لـه يف : قال فيه . ) األرض
  .  حيدراألرض ، رسوله الشيخ أمحد والشاهد له الشيخ 

 .  خادم املهدي الشيخ حيدر: ووقَّع فيه   
 

سنة ، ثم اختلفا فادعى حيدر أنه هو اليامين ، فانزعج هذا اإلتفاق نحو واستمر   
: عنـوانأمحد إسامعيل ولعن صاحبه حيدر ، ودفع نـاظم العقـييل فكتـب بيانـاً ً ب

 !يقصد حيدر ، الذي خان البيعة وكفر بعد إيامنه  !سامري عرص الظهور 



ة .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ٣٤ ـال الَبْرصَ  َدجَّ

أنـه سـيد ، : يف هذه املرحلة أضاف أمحد إسامعيل اىل دعوى الـيامين دعـاوىو   
أرسله قبله سـفريًا اىل  لكنهووصيه الذي سيحكم بعده ، ×وابن اإلمام املهدي

  !السيد أمحد احلسن  :ومن يومها اختفى لقب الشيخ ، وصار إسمه! العاملني 
 

 :خمترص السرية الذاتية (: نرش يف موقعه هذه اهلوية املكذوبة جاء فيهافقد    
 .مولود يف البرصة يف العراق  -١   
 .قسم اهلندسة املدنية  -خريج كلية اهلندسة -٢   

 .درس يف احلوزة العلمية يف النجف األرشف  -٣   
لإلصالح يف احلوزة العلميـة يف النجـف األرشف قبـل ×أرسله اإلمام املهدي -٤   

حوايل أكثر من مخس سنوات ، ومارس عملية اإلصالح العلمي والعميل واإلقتصادي 
 .يف احلوزة ، ويف املجتمع عمومًا 

س القرآن فيها ونرش: اإلصالح العلمي    س فيها القرآن ، فدرَّ  وذلك ألن احلوزة اليدرَّ
 .×قضية اإلمام املهدي

رصح علنًا بعد تنجيس صدام الكافر للقرآن الكريم بأن صدام فعل هـذا تقربـًا  -ب   
ريح للمطـاردة مـن قبـل قـوات صـدام ـللشيطان الرجيم ، وتعرض بسبب هذا التص

الكافرة ، وهو الوحيد يف النجف الذي تكفل هذا األمر بقوة ، وقـال إن صـدام كتـب 
واعـرتض عـىل . هناية حكمه بيده عندما كتب القرآن بالدم الـنجس موته بيده وكتب 

علامء النجف وعلامء املسلمني عمومًا لسكوهتم عىل هـذا الفعـل الشـنيع مـن صـدام 
 .الكافر 
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وذلـك لـرتك احلـوزة لألمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر : اإلصالح العميل -ج   
احلوزة برضورة اإلهتامم بـأحوال وكان يصدع بكل مكان يف . واإلهتامم بأحوال الناس

 .الناس الدينية واملعاشية ورفع الظلم واحليف عنهم 
قام بام يعرف بالثورة ضد الفساد املايل يف احلوزة العلميـة ، : اإلصالح اإلقتصادي -د   

وقد نرصه يف هذا األمر كثري من طلبة احلوزة ودخل يف يوم عىل أحـد وكـالء املراجـع 
 طالب ، وطلب منه إبالغ ذلـك املرجـع بالفسـاد املـايل ورضورة ومعه أكثر من ثالثني

إصالحه ،كام أرسل طلبة من احلوزة العلمية اىل املراجع وطالبهم بإصالح الفساد املايل 
املوجود يف برانياهتم املتمثل بإغداق األمـوال عـىل وكالئهـم وتـرك الفقـراء واأليتـام 

 . واألرامل يتضورون جوعاً 
 

الث سنوات تقريبًا يف عهد الطاغية صدام أعلن أنه رسول اإلمام املهدي وقبل ث - هـ   
 .فطاردته قوات صدام الكافرة فأنجاه اهللا بفضله سبحانه وتعاىل من يـد هـذا الطاغيـة

  .انتهى ).ونرصته والتمكني له×وهو اآلن يدعو إىل اإلمام املهدي
هل يعني أنه من صلب ( :١٤٢٦ -ربيع الثاين -٤: وقد سأله صالح املياحي بتاريخ  

أي أم ، اإلمام مبارشة ، وكيف تم زواج اإلمام أرواحنا له الفدى ، وما اسم أمـه 
 السيد ، ومن أي مكان هي؟ 

وليس من ×إن السيد أمحد احلسن من ذرية اإلمام املهدي ( :ناظمناطقه  فأجابه
احلاسم الرد :وذريته يف كتاب ×صلبه مبارشة ، وقد أثبت زواج اإلمام املهدي

فالولد يطلق تـارة يـراد منـه الولـد الصـلبي املبـارش ،  . عىل منكري ذرية القائم
 .  )ويطلق تارة أخرى ويراد منه الولد من الذرية 



ة .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ٣٦ ـال الَبْرصَ  َدجَّ

رة واملنـاطق اجلنوبيـة ، ـنشط أمحد إسامعيل يف الدعوة اىل نفسه يف البص ةتلك الفرتيف   
فأنشـأ  ،حيـاهتم ونشـاطهم اإلعالمـيوظهرت عليه وعىل مجاعته آثار السعة املالية يف 

  /http://www.almhdyoon.org :موقعًا عىل النت هو

مـن ثالثة وأسس مراكز يف العراق واإلمارات ، وكان له نشاط حذر يف قم ، بواسطة    
 ! بينهم مرصي غليظ الذهن ، الطلبة العراقيني 

ات واإلســتخارة ، وأخــذ أتباعــه يــدعون اىل بيعتــه وحيــاولون إقنــاع النــاس باملنامــ  
إمامهم وهـي  تبيف حمافظات العراق وخارجه ، وينرشون كالركيكة  هوينرشون بيانات

 !سفسطة ال أكثر حشو وأوراق 
رة والنارصية ، ـ، واشتبكوا مع قوات احلكومة يف البص واوقد سألت عنهم بعد أن ثار  

 ! وهرب إمامهم أمحد إسامعيل املسمي نفسه أمحد احلسن 
اتصلوا بإمامهم ليـذهبوا اىل العـراق وينرصـوه ، فـأمرهم أن يف قم مجاعته إن : فقالوا  

 ! يبقوا يف إيران ويعملوا فيها ، ألن أرضية إيران لدعوهتم أحسن من العراق 
ألهنـم ! وذكر يل بعضهم أهنم اليذكرون املراجع وكبار العلـامء إال بقـوهلم لعنـه اهللا   

ويقولـون عـن  . الناس له اب الهم ال ستجلوودعوهتم  يعتربون أهنم السبب يف فشل
ويمـأل  ،إمامهم إنه غاب ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنوات ، ثـم يظهـر وينترصـ

 !األرض عدالً 
 

 

لقـد كتـب  ( :معاون أمحد احلسن ومعتمـدهوهو  جاء يف مقدمة كراس ناظم العقييل  
مقالـة ضـد السـيد أمحـد احلسـن ويص  ،شـتت اهللا أمـره، الشيخ حيدر املشتت 

وهـي قـائم  )١١العـدد -القـائم ( بــيف جريدته املسامة ×ورسول اإلمام املهدي

http://www.almhdyoon.org


  ٣٧................................................................................................................................................ !أمحد اسامعيل يشرتي حيدر مشتت : الفصل الثالث

أن تنسب له هكذا جريدة ×ألنه حاشا اإلمام املهدي!  الكفر وليس قائم احلق
وقـال يف ). ضالون ومضـلون(ضالة مضلة ، وكذلك أصحاهبا ضالني ومضلني 

  ).البرصي  ظهر يف اآلونة األخرية شخص يدعى أمحد احلسن أو: الةهذه املق
 

وشـهد لـه ، أمحـد احلسـن يدل عىل أن حيدر مشتت أخذ الثمن وبايع كالم العقييل و  
 .ألف كتابًا ينقض فيه دعواه ثم نكث ، وزورًا ، 

 

 :كام نقلها ناظم العقييل أقوال حيدر مشتت يف رشيكه أمحد إسامعيل ، بعضهذه و 
 

يف ×ورد يف الرواية عن البـاقر( :قال الشيخ حيدر مشتت خماطبًا رشيكه أمحد.١  
يـدعو ) محد احلسن اليامين املوعـودأالسيد (ذكر اليامين والتي ذكرهتا يف منشورك 

! وأنت تقول أنا اليامين ، علًام أنـك تـدعو إىل نفسـك ، إىل صاحبكم ، أي اليامين 
وهذا ال حيتاج إىل برهان بل هو واضح للعيـان ، وشـاهد ذلـك األلقـاب التـي 

!  أخرب عنها رسول اهللا، أنا روضة من رياض اجلنة : وضعتها لنفسك حيث قلت
بقية آل حممد ، والركن الشديد ، وويص ورسول اإلمام املهدي  :وتسمي نفسك

إىل الناس أمجعني ، املؤيد بجربائيل ، املسدد بميكائيل ، املنصور بإرسافيل، ذريـة 
  . ) بعضها من بعض واهللا سميع عليم

 !تـدعي أنـك الـيامين املوعـود ، وأنـك ابـن اإلمـام ( :وقال الشـيخ حيـدر. ٢   
 ! ) خيفى ، علًام أن الثابت أن اليامين حسنيحسيني كام ال×واملهدي

 

 الصادر) نداء رقم واحد إىل بقيه أعامل احلج( :ورد يف منشورك املسمى( :وقال. ٣   
وإىل السـيد احلسـني ) ×إىل السيد حممود احلسني( ق. هـ ١٤٢٤شوال١بتاريخ
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الستة الكرام املقـربني  ةالصبيح الوجه من بني جبال الديلم وقزوين ، واىل الساد
 :×عرشـ املتصـلني باإلمـام املهـدي ةالتسع ةوإىل الساد×من اإلمام املهدي

 ×عليكم إظهار الطاعة واإلعـالن عنهـا ، واإلمتثـال لـويص اإلمـام املهـدي
و بعكسه تكونـون عاصـني ألمـر . ومبايعته بشكل علني وعىل رؤوس األشهاد 

 . ×اإلمام املهدي حممد بن احلسن
أنك وثَّقت هؤالء األشخاص ومدحتهم وأقررت باتصاهلم باإلمـام : ُد عليهَفَري   

 ةاملهدي، وجعلتهم مـن خاصـته و املقـربني اليـه ، وعـددهم كـام ذكـرت سـبع
 ! ×شخصًا متصًال باإلمام املهدي )وعرشون(وعرشين 

أحد مـنهم ويعلـن ذلـك  )جيبك( مل جييبك )العرشون( والعرشينة وهؤالء السبع  
بل عىل العكـس مـن ذلـك ، فـإن ! األشهاد ، ومل يظهر الطاعة لك  عىل رؤوس

قـام ) ×(:أوهلم وأفضلهم كام قلت السيد حممـود احلسـني الـذي قلـت عنـه
بتكذيبك عـىل رؤوس األشـهاد ، وأظهـر كـذبك ودجلـك ، وذلـك يف فتـوى 

  ) !مهند شياع(صدرت عنه رد عىل استفتاء ورد باسم 
وهـذا يسـتلزم ! اإلفحام ملكـذب رسـول اإلمـام : وقد ذكرتم ذلك يف كتابكم  

 ةوعرشين املتصلني باإلمام ، وترك قولك ، ألنه لـيس حجـ ةالعمل بقول السبع
 ! )عىل الناس 

 

يزعم أنه حسـني ، ويـزعم أن يف كالم حيدر مشتت دليل عىل أن أمحد احلسن : أقول   
  .حسيني ×حسني ، وهذا خمالف إلمجاع الشيعة بأن املهدي×املهدي
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 ! حسني ×ومعناه أن أمحد احلسن أخذ برأي الوهابية بأن املهدي  
 

  ،أخـربين أيب،ذكرت يف الكثري من منشوراتك قال يل أيب( :وقال حيدر مشتت. ٤  
املسمى البيان  )ق.هــ ١٤٢٤شوال  ١(وغري ذلك كاملنشورات الصادرة منك بتاريخ 

مـا هـذا  )ق.هـ ١٤٢٤صفر  ٢٠(ثم ذكرت يف املنشور الصادر عنك بتاريخ . األول 
 ! ×وأنا العبد الفقري أول من تربأ منهم بعد جدي اإلمام املهدي(: نصه

 ! فريد عليك أن هذا تناقض واضح ، وأنت تدعي العصمة   
فإن قلت املقصود بأيب معناه جدي اسـتنادًا اىل أن األجـداد آبـاء وإن صـعدوا ،  

 ×الرواية الواردة عن الصـادق) اليامين املوعود(قد ذكرت يف منشورك : أقول
ثم يكـون مـن بعـد :  الليلة التي كانت فيها وفاتهيف’عن آبائه عن رسول اهللا

اثنا عرش مهديًا ، فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنـه أول املهـديني ، لـه ثالثـة 
اهللا وأمحـد ، واإلسـم الثالـث املهـدي ،  إسم كأسمي واسم أيب وهو عبد: أسام

يسـلمها : كان يف مقام البيان حيث قـال’الرسول: أقول. نني وهو أول املؤم
يسلمها اىل رجل من : اىل ابنه واملقصود ابنه باملبارشة ، وإال لوكان من ذريته لقال

 !! ) ذريته أو أحد أبنائه أو اىل حفيده
 .ال أمحد احلسن وكذبه جوهذا دليل عىل ختبط الد  

 

هـذه الروايـه عـدة إشـكاالت ، أي روايـة ثم يرد عىل ( :وقال الشيخ حيدر. ٥   
 ×وقـول األئمـة بـأن اإلمـام املهـدي ةأهنا معارضة بروايات الرجع: الوصية

 اهللا ففي تفسري العيايش عن صالح بن سهل عن أيب عبد ،×يسلمها اىل احلسني
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إذا جاء احلجة املوت ، فيكون الذي ييل غسـله وكفنـه : يف روايه طويله قال×
وهـذا يعنـي أن . رته احلسني ، وال ييل الويص إال الـويص وحنوطه وإيالجه حف

 . )×الذي ييل بعد اإلمام املهدي هو احلسني
 

إنـك تـدعي أنـك أول ( :ما حاصـله، وقال حيدر مشتت خماطبًا أمحد إسامعيل . ٦  
وبـنفس ! ×، وتشبه نفسك بـأمري املـؤمنني×املؤمنني بقضية اإلمام املهدي

ــول ــداعي ، : الوقــت تق ــك ال ــداعي هــو رســول اهللاإن ــري ’وال ــيس أم ول
 . )فال يمكن أن يكون الداعي هو أول املؤمنني× املؤمنني

 

 ١تـاريخب قلت يف املنشور املسمى البيـان األول الصـادر باسـمك،( :له وقال. ٧  
وأول معجزة أظهرها للمسـلمني والنـاس أمجعـني ، هـو أين : ق. هــ ١٤٢٤شوال

 )جممعون(ومجيع املسلمني جممعني.’بضعة حممد×أعرف موضع قرب فاطمة
، وهـو  ×مغيـب ال يعلـم موضـعه إال اإلمـام املهـدي÷عىل أن قرب فاطمـة

 . ×أخربين بموضع قرب أمي فاطمة
ومالصق له وكأن اإلمـام ×بجانب قرب اإلمام احلسن×وموضع قرب فاطمة 

. ومستعد أن أقسم عىل ما أقول.×مدفون يف حضن فاطمة×احلسن املجتبى
أن املعجزة البد أن تكون ظـاهرة للعيـان وحمسوسـة ، وهـذا الـذي  :ويرد عليه

والتأكد ×أن تقول بنبش قرب اإلمام احلسن تدعيه ليس حمسوسًا أو ظاهرًا ، إال
وأما قولك إنك مسـتعد للقسـم عـىل ذلـك . من صدق كالمه مما ال جيوز رشعاً 
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، وحلسم النزاع  لو كان األمر بالقسم ملا احتجت إىل املعجزة التي تدعيها :فأقول
 !) م من أول األمر ، فام هذا التهافت بالكالم يا رجل َس بالقَ 

 

إنك ناقضت نفسـك فقلـت إن الـذي يمـأل ( :وقال حيدر مشتت ما حاصله. ٨   
، أتيـت بحـديث  ٢٤األرض قسطاً ً وعدالً هو أمحد ، ويف نفس الكتاب صـفحة

ويعمل باهلدى وال يأخـذ أتاح اهللا آلل حممد برجل من أهل البيت يسري بالتقى (
ثم يأتينا ذو اخلـال والشـامتني العـادل احلـافظ ملـا اسـتودع ، ..يف حكمه الرشى

 !فكيف يكون أمحد احلسن هو الذي يملؤها عدالً؟.  )فيملؤها قسطًا وعدالً 
أنت لقبك الصحيح كام يعرف ذلك كل من اطلع عليك وعـىل أحوالـك، (. ٩  

 .انتهى .)اسامعيل وليس املهدي كام تدعيبيك أإسم .هوأمحد إسامعيل السلمي
وقد حاول ناظم العقييل أن جييـب ! إشكاالت حيدر مشتت عىل رشيكه قوية  :أقول   

  . عليها فلم يوفق ، لكنه أجاد يف السخرية بحيدر مشـتت ، وكشـف تناقضـه وَدَجلـه 
 !خرباء بكذب بعضهم بعضًا ، املدُّ َعون للمهدية الدجالون وال عجب ف

 

إن الذي أقسم بأيب الفضل العباس هو الشيخ حيدر مشـتت ( :قال ناظم العقييل  
لـو رصح  ةنـه خيشـى الفضـيحأل) القحطـاين(والذي لقب نفسه اآلن بـ، نفسه 

ألنه كان قد صدق بدعوة السـيد أمحـد احلسـن منـذ البدايـة يف ، باسمه احلقيقي 
أن يفديه بالنفس واملـال ، وقد بايع السيد أمحد احلسن عىل  ر الطاغية صدامـعص

، واستمر يدعوا للسيد أمحد احلسن أكثر من سنه تقريبًا ، وأصدر الشـيخ  والولد
من البيانات يشهد فيها وأمام الناس كافة ، بأن  )اً (كثري) القحطاين(حيدر مشتت 
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وقد رصح يل شخصـيًا وعـدة مـرات ! السيد أمحد احلسن رسول اإلمام املهدي 
ومستعد أقسم عىل ! ن ويص واليعرف حقيقته إال اهللا تعاىل بأن السيد أمحد احلس

وهذه احلقيقـة واضـحة ومعروفـة لـدى احلـوزة العلميـة يف النجـف . ما أقول 
رة ـرشف والعــامرة والبصــرشف ، ومــن شــاء فليســأل عنهــا يف النجــف األاأل

املحافظات يشـهد بـأن  هفكل من عرف هذة القضية من هذ ،والنارصية وبغداد 
يدر مشتت كان تابعًا للسيد أمحد احلسن أكثر مـن سـنه ، وكـان يـدعو الشيخ ح

 ! ملنارصة السيد أمحد احلسن وبكل قوة 
ونصحه السـيد !  وادعى أنه هو اليامين املوعود كذبًا وافرتاءً  ، ثم ارتد بعد ذلك  

وعندما أرصَّ الشيخ حيـدر عـىل ذلـك . أمحد بأن يرجع عن هذا اإلدعاء الباطل 
قه السيد أمحد احلسن وبنيَّ كذبه ، يف بيان خاص وزع يف أكثر املحافظات   .فسَّ

السـيد أمحـد ...×ودعاه السيد أمحد احلسن اىل القسم بـأيب الفضـل العبـاس  
البـد أن ×إذا أقسم بأيب الفضل العبـاس احلسن أخرب بأن الشيخ حيدر مشتت

! وأقسم الشيخ حيدر مشتت عىل أنه هو اليامين املوعـود . يعاقب عاجًال أو آجالً 
ه القـبض واحتجـزوه يوقبل أن خيرج من الصحن املقدس ألقى أمن احلرضة عل

للتحقيق ، وكنت أنا حارضًا معه ورأيته كيف فقد توازنه من اخلـوف ، وسـألوه 
فـامتنع عـن اجلـواب  ،املسؤلون عدة مرات عن سبب حلفه بـأيب الفضـل )سأله(

ثم فقد أعصابه وأصبح كاملرعوب وأخذ ينادي أصحابه الذين ! وأنكر أنه اليامين
وفعـل ! أمسكوا بالشيخ أمحد فإنه يدعي أنـه ابـن اإلمـام : ارتدوا معه قائًال هلم
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ه، وأراد أن يلقـى ذلك ألنه عرف بأن هذه أول عقوبـه لـه مـن اهللا بسـبب كذبـ
 .القبض عىل السيد أمحد احلسن لكي يتساوى معه ، وال حتتسب هذه نقطة ضده 

ومل يستطع أحد أن يمس السيد أمحد احلسن مع أنه أيضًا أقسم وأمام الناس كافة 
ودعـا اهللا  ، وبعدها صىل ركعتني بـأيب الفضـل! بأن الشيخ حيدر كاذب بادعائه 

نًام ، بينام بقي الشيخ حيدر حمجوزًا عند رجال األمن ، تعاىل ، ثم انرصف ساملًا غا
ثم بعدها أطلق رساحه وهو مكسور العني ، ألنه فعًال مل خيرج مـن الرضـيح إال 

: قـال تعـاىل. وقد ألقي القبض عليه ، وكان ذلك تنبيهًا له لعله يرجع عـن غيـه 
ُهْم ِمَن اْلَعَذاِب األَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب  ُهْم َيْرِجُعوَن  َوَلنُِذيَقنَّ  .األَْكَربِ َلَعلَّ

واآلن سأرسد عليكم ما جرى عىل الشيخ حيدر بعد ذلك من فضـيحة وعـار ،   
لو أنه مات أو مسخ لكان له أهون ألف مرة من هذا العار ، الـذي سـيبقى فـوق 

رجع بعد ذلك الشيخ حيدر مشتت وبنـى لـه مكانـًا مـن ! رأسه اىل يوم القيامة 
وحـرم عـىل ) حيـدر الـيامين(، وأعلن عن نفسه بأنه  ةة والسهلقصب بني الكوف

أصحابه أكل الطامطة واللحم والشاي ورشب السـكائر ، وغريهـا مـن األمـور 
التي أحلها اهللا تعاىل ، وبذلك يكون قد حرم ما أحل اهللا تعـاىل ، وبـذلك يكـون 

لعـامرة وهذه األمور قد سمع هبا كثري من أهل النجـف وا! خارجًا عن اإلسالم 
 .والنارصية ومن أراد التأكد فليسال عنها 

ألبس أصحابه عامئم محراء وأمرهم بأن يتمرغـوا يف األرض الوسـخة ، ونقـل   
 !إسمع وتعجب . أهنم كانوا يتمرغون يف ماء املجاري النجسة 
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هو وأصحابه لقصف مسجد الكوفة يف يوم اجلمعة ، بقذائف اهلاون مع  ستعدَّ إ  
  !املسجد كان غاصًا باملصلني األبرياء ن أالعلم 

ألهنم كانوا معـه ، وعندنا شهود عيان يشهدون بذلك ومستعدون للقسم عليه   
يف ذلك الوقت ، وبعد أن تبني هلم كذبه ودجله تركوه ، وهم اآلن مع السيد أمحد 

وخالل ذلك وصلت معلومات للرشطة وقوات اإلحتالل بأن يف ذلك . احلسن 
فجاءت مقاتالت اإلحتالل وقامـت  )وإرهابيون( نييأسلحة وإرهاب املكان توجد

هاربني ، وقد أحـرق اجلنـود  وا رُّ باهلجوم عىل أصحاب الشيخ حيدر مشتت وفَ 
. مكاهنم وأصبحوا أفضوحة للناس ولعنة عىل ألسنهم ، وكفى اهللا الناس رشهم 

 .الظامل سيفي أنتقم به وأنتقم منه : وقد ورد يف احلديث القديس
 

عندما افتضح الشيخ حيدر مشتت ، وعندما خاب أمله يف كسب النـاس معـه    
أمر أصحابه باهلجرة إىل إيران ، وأخربهم أنه بمجرد أن يـدخلوا إيـران سـيقتل 

وأخـربهم أيضـًا أهنـم ! السيد مقتدى الصدر ، وسـيهلك كـل مـن يف العـراق 
نون جيشًا يف إيران وسيأتون فاحتني إىل العراق    !سيكوِّ

وحدث العكس من ذلك متامًا ، حيث ألقت املخابرات اإليرانية القبض عليهم    
نســائهم   ، والشــيخ حيـدر معهــم يف الســجن أيضـًا وبقيــة وأودعـتهم الســجن

 . وأطفاهلم يقتاتون عىل املزابل يف إيران كام نقل لنا عنه 



  ٤٥................................................................................................................................................ !أمحد اسامعيل يشرتي حيدر مشتت : الفصل الثالث

إليرانيـة وبقوا يف السجن عدة أشهر ، ومل خيرجوا حتـى اعرتفـوا يف املحكمـة ا   
بأهنم أصحاب باطل ، وأن الشيخ حيدر مشتت ليس اليامين ، وأنه كاذب وأهنـم 

 . ال يعودن إىل مثل ذلك مرة أخرى وتربؤوا من الشيخ حيدر 
والشيخ حيدر مشتت أيضًا اعرتف أمـام املحكمـة بأنـه مشـتبه ، وأن دعوتـه     

يف إيـران عـىل أن  مليون دينار ، كفلـه أحـد السـاكنني )٣٠(باطلة وخرج بكفالة 
يأيت إىل املحكمة يف الوقت الذي حتدده له ، وقد أقسم الشيخ حيـدر أمـام ذلـك 

بأنـه مشـتبه ، وأن دعوتـه باطلـة ، وأنـه ÷الرجل الذي كفله بالسيدة معصومة
 .سيبعث مبلغ الكلفة حني وصوله إىل العراق 

من الكفيل إمـا ولقد نقل لنا من جهات موثقة بأن املحكمة اإليرانية قد طلبت    
مليون دينار ، والشيخ حيدر حلـد اآلن مل  ٣٠أن حيرض الشيخ حيدر وإما أن يدفع

  !حيرض ومل يبعث لذلك الكفيل املسكني مبلغ الكفالة 
فإهنا مشهورة يف إيران ويف حمافظـة العـامرة  ومن أراد أن يتحقق من هذه املسالة  

كل ذلك عقوبة قسـمه كـذبًا و. عند كل من اطلع عىل حال الشيخ حيدر املزري 
 !واحلق أنه يامين إبليس لعنه اهللا ! بأيب الفضل العباس عىل أنه هو اليامين 

وعندما رجع الشيخ حيـدر إىل العـراق هـو وأصـحابه حمملـني بـأوزار العـار    
والشنار ، ومل يستطيعوا أن يعلنوا قضيتهم للناس ، ألن الناس قد عرفت كـذهبم 

يقة جديدة لكي يواصلوا ضالهلم وإضالهلم للنـاس ، إذ ودجلهم ، فابتدعوا طر
وأخذوا يدعون فيها للشـيخ حيـدر املشـتت ) القائم(قاموا بطبع جريدة سموها 
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) اليامين( بصورة غري مبارشة ، وقد ترك الشيخ حيدر مشتت إسمه ولقبه السابق 
القرآن وأخذ يفرس ) اهللا احلسني القحطاين أبو عبد( من الناس ولقب نفسه  حياءً 

 . يف تلك اجلريدة تفسريًا باطًال يضحك الثكىل 
إن هذا أكرب عار عليـك إذ أنـك كـل فـرتة تغـري  :للشيخ حيدر املشتت فأقول   

إسمك ولقبك لكثـرة فضـائحك ، ولكـي ال تعـرف النـاس ماضـيك األسـود 
املخزي ، فإن إسمك احلقيقي هو حيدر املشتت املنشداوي ، ثم غريته إىل حيـدر 

واهللا أعلم ماذا ! اهللا احلسني القحطاين وبعد فضيحتك غريته إىل أبو عبد. اليامين 
 .. فسك يف املستقبل عندما ستفتضح مرة أخرىستسمي ن

 ، ولو أنك مسخت ألف مـرة، وباحلقيقة يا شيخ حيدر لو أنك قتلت ألف مرة    
 .كالم العقييل معاون أمحد احلسن انتهى .)والشنار  لكان خريًا لك من هذا العار

 
 

 

يف العامرة يسكن ن الشيخ حيدر اك،  بياناتالباإلهتامات ويف رصاعه مع أمحد احلسن    
  .) جريدة(وأصدر أسس مركزًا له وألنصاره قد و، 
وكان ال يلتقي بأنصاره رة ، ـرشيكه أمحد إسامعيل يسكن يف التنومة قرب البص كان و  

من غرفة أخرى ، ويلقي  يف غرفة اإلستقبال ، وكان يكلمهم ةسامعوضع بل  ،مبارشة 
 !تفسري القرآن عليهم دروسه العجيبة يف 

ثم ، بالسالح عدة مرات مشتت الشيخ حيدر  جهة جمهولة هامجت مركزأن ثم سمعنا   
منطقـة رميًا بالرصاص عندما كان يف سفرة له يف بغـداد يف  رسمعنا بمقتل الشيخ حيد

 !أمحد إسامعيل رشيكه الدجال أتباعه بدمه قد اهتم زيونة ، و



 
  

 

 
 
 
 

 
 

بعض األسـئلة عـن  نيويسألكثر ، أعرش سنوات وبل هالكه بكان حيدر يزورين يف ق   
تأييدي الدعائه بأنه اليامين  حماوالً كسببعد سقوط صدام جاءين و. ×اإلمام املهدي

 !املوعود ، مع أن اليامين يظهر يف اليمن ، وليس يف العراق 
واحدة لـك والثانيـة للسـيد القائـد  :جئت برسالتني :قال يل  آخر مرة رأيته فيها يفو  

 ! × من اإلمام صاحب الزمان: ممن الرسالة ؟ قال: سألته . اخلامنئي
 ! شيخ حيدر ، هل أنت متأكد ؟ يا: اليه قائالً وتوجهت وعباءيت جمعت نفيس ف  

 : فإين أسألك، ال تستعجل : قلت له. نعم : قال   
هل أنت التقيت باإلمام املهدي صلوات اهللا عليه ، اإلمام احلجة بن احلسـن ، التاسـع   

وذخـره اهللا تعـاىل لـيمأل بـه  ،’الذي برش به جـده املصـطفى× من ذرية احلسني
  ؟ األرض قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وجوراً 

 !وكتب يل رسالة ، وأمرك أن توصلها يل؟هو به متأكد أنك التقيت هل أنت  
فرشحت له ونصحته ، ورويُت له قصة احلالج كيف ادعى السـفارة عـن ! نعم : قال   

 قم ، يدعوه اىل اإليـامن بـه ، يف+، وكتب اىل والد الشيخ الصدوق#اإلمام املهدي
 !وكيف أجابه ، ثم جاء احلالج اىل قم ، فوبخه ونفاه من املدينة 
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! أعتذر عن استالم رسـالتك يا شيخ حيدر أعد النظر فيام قلته ، وأنا : وختمت بقويل  
إن فالنـًا رفـض أن : وكلفك بإيصال رسالة يل ، فقـل لـه×ام دمت التقيت باإلمامف

فبـادر .  حتى يرى معجزة ، تكون دليًال عىل صـدقي وصـدق الرسـالة يستلم الرسالة
 ؟  حسنًا، ماذا تريد معجزة: حيدر قائالً 

أن يعيـد حليتـي : مـن احلـالج&نفس املعجزة التي طلبها والـد الصـدوق: قلت له  
 . لوهنا عندما كنت شابًا بالبيضاء 

 ! يلة ؟حسنًا ، هل تقبل أن ترى منامًا الل: فسكت مدة ، ثم قال  
 !  هل نأخذ ديننا من املنامات ،كال ، وال عرشين منامًا : قلت له  
شيخ حيدر ؟ إن دين اهللا أعز من أن يؤخذ من منـام ، بـل حيتـاج اىل دليـل برهـاين  يا  

 . منطقي ختضع له العقول ، ومعجزة واضحة ختضع هلا األعناق 
. حجة ظاهرة وحجة باطنة: إن هللا عىل الناس حجتني(: ×قال اإلمام الكاظم    

 . )وأما الباطنة فالعقول^ فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة
 

 .. !يف أمان اهللا: فسكت حيدر مدة ، ثم هنض مودعاً  
 .، اليتسع هلا املجال أخرى كام كانت يل معه مناقشات  
 

 

كـان خيـربه بزيارتـه يل  حيـدراً أما الدجال أمحد احلسـن ، فـال بـد أن رشيكـه    
لـه حمـاوالت الـيامين مـن حيـدر ، كانـت  اءدعأبعد أن اشرتى و. يت له اومناقش

يـامن بـه ، اإلمنـي أرسل يل رسالة يطلـب ف  ! يستميلني اىل حركتهلكي متعددة 
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يطلـب منـه أن ، حفظـه اهللا ورسالة بواسطتي اىل سامحة السيد القائد اخلـامنئي 
 .رسالةالفامتنعت عن تسلم ! ألنه رسول املهدي اىل العاملني ، يسلمه قيادة إيران 

أنت مقبول عند عامة الناس : يقول لك اإلمام أمحد :وقال يل الشخص املرسل منه 
 . ، فإذا جئت اىل صفنا فإنا نستطيع أن نقيض عىل الدجالني 

 ! املراجع يف النجف : ومن الدجالون؟ قال: سألته  
ثبت يل أن هذا احلقـد عـىل مرجعيـة الشـيعة  :فأجبته برفض أباطيله ، وقلت له  

 .تفكري والتمويل وأن صاحبك وهايب ال !حقد وهايب 
 . فناقشتهم وأفحمتهم واحلمد هللا ، أرسل يل أشخاصًا ثم   
يناظره ، فأرسلت له الشيخ عبد  منثم أرسل شخصني واتفقنا عىل أن أرسل له   

قبـل املباهلـة ، وحـددوا الـدجال لكـن ، فلم يناظره اىل التنومة احلسني احللفي 
 !فنكص الدجال ومل حيرض ، عىل شط العرب موعدها 

 .آسف أنه هرب من املباهلة : جاءين الشيخ عبد احلسني احللفي يقول 
العـرب غـدًا ، وعينـا  تواعدت معه عىل شـط: كيف كنت ستباهله؟ قال: سألته

ولو حضـر كنـت أنـوي أن أشـبك كتفـي . ، وحرضت ومل حيرض  املكان، فقبل
أدع أن هيلك اهللا املبطل منا وينجي املحـق ، وأرمـي بنفســي : بكتفه ، وأقول له

 !وأنا عىل يقني أين سأنجو وأنه سيغرق . وإياه يف شط العرب 
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اىل قم للحضور إمامه قلت له إين أدعو ناقشته ، وجاءين شخص من قبله ، فثم   
فطلبت منه أن يرسل شخصـًا خمـوالً ، لم يقبل احلضور ، اتصل به ففللمناقشة ، 

 .  منه ْني لَ وَّ ن ُخمَ يْ أرسل يل اثنني معتمدَ ف
 !من جهلهام وتناقضهام  واوضحك، ناقشتهام بحضور عدد من الطلبة ف  
ًا عـىل ّيـبِ تْ ، فاتفقنـا كَ  الشـيخ احللفـي وزعام أن إمامهام مل هيرب من املباهلة مـع  

 :املباهلة بالنص التايلاتفاقية ، وكتبنا معاودة إرساله 
 

 :اتفق الطرفان املوقعان أدناه عىل املباهلة بالرشوط التالية 
  .وموثقة بالفيديو .بمرأى من الناس يف البرصة، أن تكون يوم اجلمعة يف مقربة عامة -١
ختويًال خطيًا مـن مـدعي السـفارة أمحـد احلسـن ، وممـن يمثـل أن حيمل الطرفان  -٢ 

 .وأن يكتب أمحد احلسن عند هالك صاحبه أنه عىل باطل . الطرف اآلخر 
 .وأن يتبعها قسم الرباءة  ،^أن تكون بألفاظ واردة عن أئمة أهل البيت -٣ 

 .ال يضاف اىل هذا اإلتفاق أي رشط ، والذي ينسحب يكون مبطًال  -٤  
 

 ).إسمه وتوقيعه(السيد صالح الصايف  :الطرف الذي يمثل السيد أمحد احلسن
 ) .إسمه وتوقيعه(الشيخ عبد احلسني احللفي  :الطرف الذي يمثل أحد علامء الشيعة

 

لفي اىل البرصة وطالبهم بتعيـني يـوم للمباهلـة ، لكـنهم نكصـوا  وذهب الشيخ احل   
ظهـر أعـوان الـدجال  بحركـة مسـلحة يف ، حتى جاء حمـرم ، ووصاروا يتهربون منه 

تـل مـنهم عرشـات ، وقُ ، عرشـات الوالنـاس  ةرطـفقتلوا من الش، البرصة والنارصية 
 اً وهرب دجاهلم اىل اإلمارات ليمألها قسـط، منهم مئات  وألقت احلكومة القبض عىل

 !، ويفيض منها العدل اىل الدول املجاورة وعدالً 
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نشط ف، ثم من قناة الكوثر برنامج مبارش من قناة سحر الفضائية كل يوم مجعة  كان يل   
 اطرحوو اوتصلان ال يمر برنامج إال وكاالتلفوين، فدجال البرصة وأعوانه يف اإلتصال 

 ! اليمن من وأنه يظهر من العراق وليس  ، مسألة اليامين
 ! عىل صحة دعوى صاحبهم هبا يطرحون شبهات حياولون أن يستدلوا كانوا و  
نحن نحتج عليك بـام : قال ،الدجال كإمامه هنارًا يفرتي جهارًا وكان بعضهم رشسًا   

بـل ، نيـًا فقد ذكرت يف عرص الظهور رواية أن اليامين املوعود ليس يام، ذكرته يف كتبك 
  !له نسب يف اليمن 

 ! فهل حتتج عيلَّ بام رفضته ! ذكرت هذه الرواية لكني رددهتاأنا نعم : هتفأجب
 

كان حممد بـن جبـري بـن ( :قال ،٨/١٠٥:، و٤/١٥٥:صحيح البخاري لرواية يفا :أقول  
مطعم حيدث أنه بلغ معاوية وهو عنده يف وفد من قريش، أن عبد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص 

فقام خطيبًا فأثنى عىل اهللا بام هـو أهلـه ، حيدث أنه سيكون ملك من قحطان ، فغضب معاوية 
أما بعد فإنه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليست يف كتاب اهللا والُتؤثر عن : ثم قال

فـإين سـمعت رسـول اهللا ! فإياكم واألماين التـي تضـل أهلهـا ! رسول اهللا فأولئك جهالكم 
  .انتهى ).ه اهللا عىل وجهه ما أقاموا الدينإن هذا األمر يف قريش اليعادهيم أحد إال كبَّ : يقول

ر بظهـور قائـد ـانوا يمنعون روايـة أي حـديث يبشـكالقرشيني أن وهذا يدلك عىل    
معاوية عبداهللا بـن َوبََّخ ولذلك ! قحطاين ، ألن ذلك يمس قيادة قريش للعرب والعامل 

وقحطان كل ! العاص عىل املنرب وسامه جاهًال، ألنه روى أنه سيكون َملٌِك من قحطان 
ر فيه توبيخ معاويـة فتـاب ! قبائل العرب ما عدا قريش  جعـل عـن احلـديث ووقد أثَّ
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ر اليمن تقولون إن املنصور منكم والذي نفيس بيـده ـا معشي( :قال! اليامين قرشيًا 
  ). ١/١٢٠:ابن محاد(!  )أبوهإنه لقريش 

اعرتفت بأن اليامين الجيـب أن  إنك :فتشبث أتباع أمحد إسامعيل هبذه الرواية وقالوا يل  
 !يكون من اليمن ، فيكون من البرصة ، وينطبق عىل إمامهم 

 

كامل الدين  ففي،  نصت عىل أن اليامين املوعود من اليمن^مع أن رواية أهل البيت  
، خــروج الســفياين مــن الشــام : وإن مــن عالمــات خروجــه( :٣٢٨/ للصــدوق

 .)وخروج اليامين من اليمن 
 

، دجـال البصــرة برناجمًا يف قناة الكوثر للـرد عـىل مـزاعم  ُت املدة خصصتلك ويف    
رضب لـك مثـاالً مـن هـذا أو (: كتب يف موقعـه ه، لكنومل يتصلوا أتباعه غاب هو وف

شـهر ويف قنـاة الكـوثر أالزور والكذب الذي تعرضت لـه أنـا شخصـيًا، فقبـل عـدة 
استضافوا الشيخ عيل الكوراين وكانت ) املهدي املوعود(الفضائية اإليرانية ويف برنامج 

احللقة كلها تقريبًا خمصصة للحديث عني وتشويه صورة الدعوة ، ومن ضمن ما قالـه 
وهو يعلـم يقينـًا .  إن أمحد احلسن يقول إنه زوج أخته لإلمام املهدي: اينالشيخ الكور

يستحي من الكذب وقول الزور رغـم كـرب  أين مل أقل هذا ويعلم أنه يكذب ، ولكنه ال
   ! ) سنه والعاممة التي يضعها عىل رأسه

وهـذه تسـجيالت الربنـامج ! قـل ذلـك عنـه أفلـم ،  عيلَّ هذا الـدجالوقد كذب     
 !ه عىل عهدة الرواة عن شخص غريه تبل نقلجودة ، مو

 
~  ~ 
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استطاع أمحد إسامعيل أن جيند نحو مخس مئة من أتباعـه ، ويقـيم مركـزين يف     
حمافظة البرصة والنارصية ، ومراكز أصغر يف بعض حمافظات العراق ، وبعـد أن 
أكمل استعداده حسب خياله ، وأتم تربية أتباعه وتدريبهم وتسـليحهم ، أعلـن 

ثـار ف زاء متأل الشـوارع ،يف يوم عاشوراء ، حيث كانت مواكب العساعة الصفر 
) الطـاغوت(البرصة والنارصيـة مـن  ليحرروا) جنود رسول املهدي(بأصحابه 

 ! ، ثم تنطلق منهام اىل العامل ومتلؤه عدالً ×ويقيموا فيهام دولة املهدي املوعود
 

، ظهـر املهـدي : خرجوا دفعة واحدة وسط مواكب عاشوراء وهـم يصـيحون  
فيجيبـوهنم ! أيـن هـو أيـن املهـدي ؟: فكان بعض الناس يسأهلم! ظهر املهدي 

رشطـة  عـىلوبـدؤوا بـإطالق الرصـاص . ظهر املهدي ظهـر املهـدي : باهلتاف
 حوواستمر تعقبهم ن معركتهم اىل النارصية ،امتدت و،  فاشتبكت معهمالبرصة 
 .واختفى ) رسول املهدي(وقتل منهم نحو مئة واعتقل مئات ، وهرب  . أسبوع
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واعرتضت القوات األمريكية عـىل احلكومـة العراقيـة بأهنـا اسـتعملت القـوة   
 !  بشكل مفرط ضد مجاعة أمحد احلسن

 

 كشفت قيادة رشطة البرصة بالعراق امللف األمني لزعيم مجاعة أنصار املهدي(   
، الذي يزعم أنه رسول اإلمام املهدي املنتظر ويسبق  بـاليامينأمحد احلسن امللقب 

وقتلت املئات ، ظهوره، وذلك بعد قيامه بأعامل عنف استهدفت قوات الرشطة 
نت، .وبحسب امللف الذي اطلعت عليه العربية .١٨/١/٢٠٠٨يف يوم عاشوراء 

ذب األتبـاع ، واتبع السحر والتنويم املغناطييسـ جلـ درس اليامين اهلندسة املدنية
ويـدعون أهنـم ، ومعظمهم من خرجيي اجلامعات واحلـوزات العلميـة الدينيـة 

 . وأوصوهم بـاليامين، شاهدوا الرسول أو املسيح يف أحالمهم 
 

وكان رفع نجمة داود شعارا للجامعـة مـن األمـور التـي أثـارت دهشـة قائـد    
وأن ، ، حيث يقولون إن هذه النجمة ستكون عىل رايـة املهـدي املنتظـر  الرشطة

 ! نبي بني إرسائيل إيليا سيكون يف جيش املهدي
 

 :وتبشري.. سحر وشعوذة    
سـامعيل صـالح إرة أن اليامين هـو أمحـد ـويفيد ملفه األمني لدى رشطة البص    

ختـرج يف كليـة  ،١٩٦٨ احلسن من عشرية البوسويلم يف البرصة من مواليـد عـام
 . ، وبعد ذلك درس يف احلوزة بالنجف١٩٩٢اهلندسة املدنية جامعة البرصة عام 
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هله ومجعنـا ألقد زرنا  :نت ويقول اللواء عبد اجلليل خلف قائد الرشطة للعربية
أي ليس من السادة ، ، وتبني لنا أنه ليس من أرسة علوية  كل هذه املعلومات عنه

، ومــارس الســحر ’التــي ترجــع يف النســب للرســول رسة اهلاشــميةأي األ
عـن توظيـف مـا قالـه  ، فضـالً  تبـاعوالشعوذة والتنويم املغناطييس جلـذب األ

 .. املذهب الشيعي بخصوص ظهور املهدي املنتظر ملصاحله وأهوائه
وأخ انضـم لـه وهـو مرافـق ، شقاء منهم ضابط سابق ال يتوافق مع أفكاره أله   

 . وهو متزوج وأوالده الثالثة معه اآلن  معه
 

كان يقول ألتباعه إهنم جنود االمام املهدي وهو رسوله إليهم وكـان : ويضيف  
رة إىل بقيـة أنحـاء ـنطـالق مـن البصـاليوم املوعود هو العارش من حمرم ليتم اإل

، كام أخربهم أنـه يلتقـي املالئكـة وهـو  العراق حتى تعم الدعوة ويظهر املهدي
 . خلدمتهم رمسخ

 

ومل  ، شخصـاً  ٥٠٠ وبحسب قائد الرشطة فقد وصل أتباع اليامين إىل أكثـر مـن  
وأشار إىل أن معظمهم من املثقفني واملتعلمـني .  بعد أن يكونوا أكثر من ذلكتيس

، كـام يوجـد  تذة اجلامعات أو خرجيي احلـوزات أو حتـى املهندسـنياسأما بني 
وتـم القـاء القـبض علـيهم فـيام  . حد تعبـريه، عىل  بينهم بعض السذج األميني

كام يقول اللواء عبد اجلليـل ،  جلان حتقيق وبإرشاف القضاء يف البرصة ٧شكلت 
: نت.وقال للعربية،  مع بعض أتباع اليامين خلف الذي كشف عن إجرائه حواراً 
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منهم واحرتمتهم، وهم يعتمدون عىل الرؤيا، فواحد منهم يقـول  حاورت عدداً 
احلسني وفاطمة الزهراء ريض اهللا عنهام وأوصياين عىل هـذا الشـخص،  إنه رأى

 :فاوأضـ . وأوصياه عىل الـيامين ’والرسول×وآخر يقول إنه رأى املسيح
وقسم منهم الزال يؤمن باليامين  يبدو أهنم خيضعون للتنويم املغناطييس والسحر

 .لكني أعتقد أن إصداراهتم مبنية عىل الدجل . ويعترب أنه وكيل اإلمام املهدي
 

 :شعارهم نجمة داود   
ن أيقول اليامين إن سبب استخدام إرسائيل هلذه النجمة أهنم وجدوا يف التـوارة   

،  سمه إيليا سيخرج يف آخر الزمان حيمل هذه الرايةإهلم قد رفعه اهللا للسامء و نبياً 
، ويمـأل  سـيحكم مـن النيـل إىل الفـراتوهي الراية الغالبة، ويف أول ظهـوره 

يف جـيش  ولكن املفاجأة هلم أنـه سـيكون قائـداً ،  كام ملئت جوراً  األرض عدالً 
 .، وسوف يتهم اليهود إيليا بأنه متآمر عليهم وخائن وسيقاتلونه اإلمام املهدي

 

 
 غربيـاً  إن اليامين نرش قبل أحداث العنف بـني أتباعـه تقريـراً  :وقال اللواء خلف

، ويقول هلـم  ستطلع من مغرهبا طوال شهر سبتمرب عىل املريخ سيفيد بأن الشم
 . هذا ما سيحصل عىل كوكب األرض قريباً 

وبينام أكد أن عملية البحث جارية للقبض عليه، قال اللواء خلف إن الدسـتور   
ولـوال أن الـيامين محـل السـالح ضـد احلكومـة ، العراقي يكفـل حريـة الفكـر 

 . أو نالحقه، كنا نلقي القبض عىل أتباعه والرشطة ما 
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يذكر أن أتباع اليامين يدافعون عن أفكارهم وتوجههم ويعتقدون أهنم يبرشون    
ويؤكدون عىل معارضـتهم للمرجعيـات الشـيعية ، بقرب ظهور املهدي املنتظر 

 . وخاصة عدم تسليم مبالغ اخلمس وهي رضيبة يدفعها الناس لرجال الدين
ة أعوام بدأ أمحد احلسن بالـدعوة إىل نفسـه باعتبـاره ويص ورسـول وقبل ثالث  

، وتقول الروايات الدينية إن  وهو اإلمام الثاين عرش لدى الشيعة، اإلمام املهدي 
 . من أهل البيت سيمهد لظهور املهدي وتطلق عليه الروايات لقب اليامين رجالً 

  موقعهم بأنه هو اليامين املوعودويزعم أمحد احلسن يف خطبه وكتبه املوجودة عىل  
 .)منقول من العربية نت( . وأنه يلتقي باإلمام املهدي

 
 : ىوَ وأذاع راديو َس  
 

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=١٤٩١٥٧٦# 
 

يف التنظيم من ضـمنهم حسـن احلاممـي الـزعيم  قيادياً ١٥املعتقلنيكان من بني (
الروحي جلامعة أنصار املهدي، والذي أكد خـالل حديثـه أمـام الصـحافيني أن 
التنظيم كان يسعى الستهداف املرجعيات الدينيـة يف النجـف ورضب مواكـب 

رة ـالقوة الضاربة اجلهادية مكونة من عشـ: وأضاف احلاممي. العزاء يف عاشوراء
وعن اهليكلية التنظيمية والتمويلية جلامعة أنصار املهدي، أضـاف  ..آالف جماهد 
هناك مسؤولني خمتلفـني هلـذا التنظـيم، مـن مسـؤولني لإلعـالم : احلاممي قائالً 

 . ومسؤول للعلمية، وكنت أنا مسؤول اجلمعة واجلامعة، واملالية 

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=
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أنصـار  إن تنظيم :من جانبه، قال أمحد دعيبل الناطق اإلعالمي ملحافظة النجف 
إىل وجـود متويـل مـادي لتنظـيم  ، مشـرياً  املهدي هو امتداد جلامعة جند السـامء

من خالل هذه املعلومات التي وردت من  :وقال. أنصار املهدي من دول جماورة
البرصة (ووزعت إىل هذه املحافظات الثالثة ، غرفة العمليات يف رئاسة الوزراء 

رهـابيني، وتـم بمدامهة أوكار هؤالء اإلقامت جلنة أمنية  )و النارصية و النجف
وتم العثور عىل أكـداس مـن ،  قيادياً  ١٥إرهايب من بينهم  ٤٥إلقاء القبض عىل 

C-٤ وال!ـ TNTال!ـنفجـار مـن وعىل مواد شديدة اإل، العتاد وجمموعة من األسلحة 

وأكد الناطق اإلعالمي ملحافظـة النجـف أن مجاعـة  .والعثور عىل أجهزة تفجري
هدي ضالعة يف العديد من العمليات املسلحة ومن بينهـا تفجـري مرقـد أنصار امل

 .الصحايب طلحة بن عبيد اهللا يف مدينة الزبري جنوب العراق
 

 قتيالً ٩٧رة اىل ـوصل عدد املقتولني يف البص( :يانات احلكومة العراقيةبويف بعض   
محـد أوقتـل مـن مجاعـة . منيـة رطة والدوائر األـمن رجال اجليش والش ٩منهم

ن اجلثث خوفـًا مـن هاليهم حلد اآلأمن  حداً أمل يستلم ، سامعيل حوايل السبعني إ
 .احلق العشائري العام 

مـا يف النارصيـة فوصـل أ. شخص يف البرصة لوحـدها  ٢١٩لقي القبض عىلأو  
 . ٨٠واجلرحى اىل ، شخص  ٧٠كثر أعدد الضحايا اىل 

 .)شخص ٣٠٠والقي القبض عىل ،فبلغ ستني سامعيلإمحد أتباع أما قتىل أ  
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وبث التلفزيزن العراقي اعرتاف مرجعهم الروحي احلاممـي بـأن متـويلهم   

 :ونرشت وكالة أنباء براثا! من اإلمارات وغريها 
http://www.burathanews.com/news_article_٣٤٤١٩.html 

 

ن  أمحـد احلسـن أاعرتف ما يسمى بالزعيم الروحي جلامعة الضـال املضـل (
  !ماراتتيهم من عدد من الدول العربية وخاصة من اإلأان يكالتمويل 

، وكـان شـعارنا  ضاف يبدو أن التمويل من اخلارج وخاصـة اإلمـاراتأو
 . نجمة داوود، النجمة اإلرسائيلية

 
 جمرمـاً ٤٥رشف قد اعتقلتوكانت السلطات املدنية يف حمافظة النجف األ   

محد احلسن واسمه احلقيقـي أمحـد اسـامعيل كامـل أمن أتباع الضال املضل 
رهايب من ضمنهم حسـن يف هذا التنظيم اإل قيادياً ١٥وكان من بني املعتقلني

 ).احلاممي الزعيم الروحي هلذه اجلامعة الضالة
 

أرسلت احلكومـة العراقيـة الوثـائق اىل احلكـومتني املعنيتـني ، معرتضـة ، وقد  اهذ    
 ! عىل هذا الترصف ) ناعًام  أخوياً (اعرتاضًا 

 

له شقيق برتبة عميـد ولـه مكانـة يف اجلـيش العراقـي  ( :ونرشت بعض املواقع   
خ ثالـث أخر يمتلـك شـهادة الـدكتوراة يف الطاقـة النوويـة وآوشقيق ، السابق 

http://www.burathanews.com/news_article_
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وهلـم  وشقيقات يعملن كمعلـامت وموظفـات دولـة ،، حدى الكليات إخريج 
 .الدوائر التي يعملون هبا مكانة يف 

 

وشخصية يف العهد السـابق يمتلـك مـن ، حد وجهاء منطقة اهلوير أ يضاً أعمه   
ن إ: روه قبل عـامني قـائلني لـهان جمهولني قد زإ: قال هل اجلنوب الكثري ،أطيبة 
ن يسـأهلم أ، فرحب هبـم دون  خيه سيصبح شخصية مهمة يف املدى القريبأابن 
 ! )خيهأسمهم وعن املكانة التي سيصل اليها ابن إعن 

 
~  ~ 

 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

ختموا بالسفري عيل ×سفراء اإلمام املهدياتفق علامء الطائفة قديًام وحديثًا عىل أن   
 .بن حممد السمري ريض اهللا عنه 

حدثنا (: ، قال ٥١٦/يف كامل الدينروى الصدوق ريض اهللا عنه بسند صحيح ،  قدف  
التـي تـويف  كنت بمدينة السـالم يف السـنة: أبو حممد احلسن بن أمحد املكتب قال

 رته قبل وفاتـه بأيـامـفحض، فيها الشيخ عيل بن حممد السمري قدس اهللا روحه 
 :نسخته فأخرج إىل الناس توقيعاً 

 يا عيل بن حممد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك. بسم اهللا الرمحن الرحيم    
 فامجع أمرك وال توص إىل أحد يقوم مقامك !فإنك ميت ما بينك وبني ستة أيام 

، ة فـال ظهـور إال بعـد إذن اهللا عـز وجـل مـاتوفاتك ، فقد وقعت الغيبة ال بعد
  . وقسوة القلوب ، وامتالء األرض جوراً ،  وذلك بعد طول األمد

ادعـى املشـاهدة قبـل خـروج  وسيأيت شيعتي من يـدعي املشـاهدة ، أال فمـن  
 .لعيل العظيم ا مفرت ، وال حول وال قوة إال باهللا ٌب االسفياين والصيحة فهو كذ

 فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده ، فلام كان اليوم السادس عدنا إليه: قال  
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 ومىض. هللا أمر هو بالغه : من وصيك من بعدك؟ فقال: وهو جيود بنفسه فقيل له
 .)ريض اهللا عنه ، فهذا آخر كالم سمع منه 

 

 ‘رـفهذا مذهب الشيعة قديًام وحديثًا ، وهو أن اهللا تعاىل مد يف عمر املهدي كاخلض  
خـروج السـفياين الـذي حيكـم سـوريا ، بعالمـات ظهـوره  بدأسفري حتى ت س لهولي

 .×املوعود ديهانتهاء عصور الظلم وظهور املب×والنداء الساموي من جربئيل
فطلبـوا مـن ، من ادعى السفارة عن اإلمام املهدي صلوات اهللا عليـه الشيعة وقد جاء  

 .  رجع خائباً أفحموه وفلم يكن عنده ، فاملعجزة 
نطلـب منـه ، مكلف منه ولو بتبليـغ كلمـة نه أأو ×فكل من ادعى أنه سفري اإلمام  

 .أو جمنون ال قيمة لكالمه ، معجزًة تثبت صدقه ، وإال فهو كذاب مفٍرت 
ومل يدع أنه سفريه ، وال اعى أنه كلفه بشئ ، فهذا ممكـن ×أما من ادعى رؤية اإلمام  

 .بصدقه  الثقة وقف عىلويت، يف عرص الغيبة 
وعدنا هبـا ونكـص ، فعرفنـا أنـه مـن  ثم وقد طلبنا من دجال البرصة معجزة فعجز ،  

 .الكذابني املفرتين الدجالني 
 

 
 

: ووصيه الذي حيكم بعـده ؟ قـال×هل هو ابن اإلمام املهدي: قلت ملبعوثه    
 !سكت ُأْفِحَم وفلامذا جاء قبل أبيه؟ فَ : قلت. نعم 

. نعم: هل أن إمامك أمحد احلسن سيمأل األرض قسطًا وعدالً ؟ قال: فقلت له  
 !سكت أفحم وف! إذن انتفت احلاجة اىل جميئ أبيه : قلت
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^ 
 

نعم عنده مجيـع معجـزات األنبيـاء : عنده معجزات؟ قالإمامك هل : قلت له   
أريد أن يقتل هذا الطاغية شارون الذي : ؟ قلت امذا تريد منهاف، ^واألوصياء

 قتل ؟قتل وكيف يُ يقتل املسلمني ، وخيربنا متى يُ 
، وكان يومها يف التنومة قبل أن يثور تلفونيًا  إمامهغرفة واتصل باىل فقام ودخل  

 .نجيبك  غدًا : وعاد قائالً  .وهيرب عىل أثرها ، يف البرصة 
 !مل يأذن ×أجابنا أن اإلمام املهدي: جاء مع صاحبه يف الغد وقاالثم   
إن الناس كذبوين ومل يقبلوا أين رسولك حتى يـروا معجـزة ، ه لليقل : فقلت له  

 !فسكت ! أهلك شارون  مالله: ال تكلفه إال قولهوهذه املعجزة 
 

وعنـدما . وجبت علينا طاعته ’نحن عندما ثبت لنا صدق نبوة نبينا: وبتعبري آخر  
ومل يثبت لنا وجوب . وجبت علينا طاعتهم ^ثبت لنا صدق إمامة أئمتنا اإلثني عرش

 .طاعة أبنائهم ، إال إذا أمرنا اإلمام املعصوم بذلك 
. ، فلست إمامنا وال جتـب علينـا طاعتـك ×فحتى لو كنت أنت إبن اإلمام املهدي  

 : فأنت حتتاج اىل إثباتني. نعم إذا ثبت لنا أن اإلمام أمرنا بذلك فيكون واجبًا 
 . ×األول ، دعواك أنك أبن اإلمام  
ل ال حـق أهيا الرج: وحيث مل تثبت لنا ذلك ، نقول لك. والثانية ، أنه أمرنا بطاعتك   

!     إذهب اىل من زعمت أنه أباك ، أوإذهـب اىل املقهـى. لك علينا ، وال شئ  لك عندنا 
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ك أن تعذره ، ألنه مل تتم له احلجـة ، ال صدقفاملوقف العقيل الرشعي من كل مشكك ب
 !وعظائم األمور وتنادي عليه بالثبور ، أن حتكم عليه بالكفر 

متت عندك وبخيالك وليس علينا ، فال تتم علينا : ولفنق. لقد متت احلجة : وتقول لنا   
 .يف مثل هذا األمر العقائدي واملصريي إال بيقني ال لبس فيه ، وبمعجزة 

فأين معجزتك الواضحة البينـه كالشـمس التـي يشـاهدها النـاس ويشـهدون هبـا ،   
 !ومل يره غريك ، تقول إنك رأيته اجلني وليست معجزة خفية ضائعة ك

 

× 
 

أن اهللا ينرصه بالرعب فال ترد له رايـة وال ُهيـزم يف أي ×من صفات اإلمام املهدي    
  ).٣٢٧/كامل الدين( .)ينرص بالسيف والرعب ، وأنه ال ترد له راية( . معركة

اهنـزم يدعي أنه ابنه ومبعوث منه ، ال بد أن يكون مثله ، مع أنـا رأينـاه الذي و   
 واودخلـوا يف جحـورهم ، فقبضـرطة ، ـشرة مع الـيف معركة البصهو وجنوده 

 !حتى وصل اىل مموليه الوهابية يف اإلمارات هو  وفرَّ  !فرادى ومجاعات عليهم 
رة فتحتهـا ـمعركة البصوالهيزم يف معركة فتحها هو ، ×املهديإن : قد يقال   
ال ترد له راية، بني أن يكون هو فتح : دةعقا يفالفرق : فاجلواب. احلكومة  يهعل

 ! غريه فتحها عليه يكون املعركة أو 
 ! معركة واحدة ولو يف فيكفينا عىل كذب ادعائه أنه انغلب واهنزم   
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   )٥ (× 
 

فكيـف !  أال ترون أن إمامكم خيطئ يف قراءة القـرآن: قيل ألصحابه اخلاصني    
اىل العاملني ، وابنه املعتمد ، وهـو يغلـط يف قـراءة ×يكون سفري اإلمام املهدي

 !فقد وجدنا  له يف تسجيل قصري غلطتني ! القرآن ؟
إن اخلطأ غـري القـراءة ، : فأجبته!  هذا ليس غلطًا بل هو قراءات : قال بعضهم  

 .ومل جيب فسكت ! والقراءة ال بد أن تثبت عن أحد القراء املعتربين 
واخلبري بقراءة القـرآن ، فلـامذا ال ×ما دام إمامك ابن اإلمام املهدي: فقيل له  

 !يسجل القرآن كامًال بصوته ليضبط املسلمون مصاحفهم عىل قراءته الصحيحة 
 !سوف أطلب منه ذلك : فسكت صاحبه ، ثم قال

صـحيحة ومن أجل أن نضبط صالتنا فلامذا ال تصـوروا لـه صـالته ال: وقيل له 
 وتنرشوها بني الناس ؟

 
 

  
 

ال حيس أحـدهم أن هـذا وكأنه سحرهم ، ف ن بعض املثقفني اتبعوهأب يعجوال   
اإلمام املزعوم ال يعرف قراءة القرآن بشكل صحيح ، وأنه خيطئ أخطاء فاضحة 

 ! يف مفردات اللغة  العربية ، ويف قواعدها النحوية ؟
كيف يكون إمامـًا وابـن إمـام معصـوم وهـو : لو استعمل أحدهم عقله لقالو 

الصـفحة الواحـدة عـدة  خيطئ يف قراءة القرآن ، وال يعرف العربية ، وخيطـئ يف
 !نفسهم أوهذه كتبه بني أيدهيم فليقرؤوها وحيكموا ب. أخطاء ، تدل عىل عاميته 
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يعرف لغات كل الناس ، النـه ×من عقائدنا أن اإلمام: قيل لبعض أصحابه   
فهل يعرف إمـامكم لغـات . ال يمكن أن يكون حجة عىل قوم وال يعرف لغتهم 

ملاذا ال يظهر ويتكلم بلغات عديـدة : فقيل هلم. نعم ، يعرفها كلها : العامل ؟ قالوا
 حتى يرى الناس معجزته فيهتدون اىل دينه ؟

 
 

 

فمـنطقهم ! رفهم ـوهذا واضح من عامة كتبه وبياناتـه وكـالم أصـحابه وتصـ  
 :وهذا نموذج واحد من كالمه! خيايل عنيف كمتطريف القاعدة 

كل من مل يلتحـق هبـذه الـدعوة :سم اإلمام حممد بن احلسن املهدي أنإأعلن ب( 
فهو خارج من والية عيل  هـ ق١٤٢٥رجب١٣بعد ديويعلن البيعة لويص اإلمام امله

بن أيب طالب وهو هبذا إىل جهنم وبئس الورد املورود وكل أعامله العبادية باطلـة 
 إىل الناس كافة )ع(ويص ورسول اإلمام املهدي   ) !مجلة وتفصيًال 

 .انتهى .).ق. هـ  ١٣/٦/١٤٢٥ -أمحد احلسن
 

العاميـة واجلهـل املراوغة يف األلفاظ واألفكار ، ووألتباعه الصفة املشرتكة له أن ام ك    
 ! مقامات عظيمة  معة منهم يدعي لنفسهحتى أن اإلبأنفسهم ، والغرور املفرط 

يطفـح  !كل الناس عدواينٌّ عىل غرور بل ، مساملًا  اً بنفسه ليس غرورأحدهم وغرور   
قـدًا عـىل مراجـع الـدين صدره ح يغيلو!  ويصعد دخانه من رأسه ، رشره من منطقه 
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حتـى ! الكبار يف النجف وقم ، وعىل بقية العلامء والطلبة ، فيصفهم بأقسى األوصاف 
 !أنه يستحل دماءهم ألهنم برأيه العقبة الكأداء أمام دعوته 

يف تعامله وكالمه ، الحيرتم أصوالً وال يعرف حدودًا ، حتى حـدود التعامـل ثم تراه    
 ! اإلجتامعي العادي ، فضًال عن اللياقات 

يقفز عىل املعنى الثابـت ألي  رتاهوال يقف عند حدودها ، فاللغة ومعانيها  بل الحيرتم  
 !يد بدعته تأي، من أجل فسـرها بالتمحل واملحال ، وي كلمة أو آية

ن مشكلة أحدهم أنه مل َيْبِن أمره عىل الصدق ، بـل اختـار عـن سـبق إرصار أهـواًء إ  
 !وعمقها يف نواياه ومتسك هبا ، مرصًا عىل جهله ، معاندًا يف خطئه 

رنا من مادية وعبادة للذات  ـخوارج العرص ، بكل ما حيمله عصفصيل من إهنم حقًا    
بيـنهم فـرق  رييني والقتلة واحد ، الالتكفو همفجوهر. ومترد عىل بدهييات العقل 
 !  إال باألسلوب واألدوات

سم أهـل السـنة إو،  والتكفريتحقيق ذواهتم أدوات اإلسالم لأولئك فقد اختار   
الء أدوات املهدية وادعاء تكليـف اهللا هلـم هؤواختار   .وادعاء اجلهاد واجلامعة ، 

 .مجيعًا أعاذ اهللا املسلمني منهم ! ألنه كافر ، وقتل من يقف يف طريقهم  الثورةب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ٦٨ ـال الَبْرصَ  َدجَّ

 
 

 
 

 ؟ أال تؤمن بالقرآن:  وهو حيثني عىل اإليامن بإمامهقال يل صاحبه    
فاستخر اهللا وافتح القرآن وانظر اآلية ، فإن كانت اإلسـتخارة  : قال. بىل : قلت   

    .جيدة فاتبعه ، وإال فال 
 هل أنت متزوج ؟ : وكان أحد الفضالء حارضًا يف املجلس فقال له   
 . ال : وصاحبك هذا؟ قال :قال . نعم: قال  
هذا القرآن فاسـتخر اهللا تعـاىل عـىل أن تطلـق : وقال له فنهض وأخذ له القرآن  

  مالـك: الشيخ فقال له! فبهت صاحبه واسمه صالح ! زوجتك وتؤثر هبا أخاك 
 .فلم يقبل . خذ القرآن واستخر اهللا تعاىل ! أال تؤمن بالقرآن 

أنت مل تستخر عىل طالق زوجتك ، وتريد من فـالن أن يسـتخري عـىل : فقال له 
 !تبديل دينه ؟

 :إفهم عيلَّ : فقلت له   
اإلستخارة معناها أنك متحري بني أمرين مباحني ال تعرف أهيام أرجح ، فتـدعو   

 .النهي أو ترجيح أحدمها  األمر أومن اآلية تفهم ، فالقرآن  اهللا تعاىل وتفتح
، أما إذا كان واجبًا أو حرامًا فاإلستخارة عليه غلـط  ، اً مباح األمرن اكهذا إذا    

َوَما َكَن لُِمْؤِمٍن َوL ُمْؤِمَنـٍة إَِذا قََضـ اCُ : ألن اهللا أعطاك املوقف منه ، قال تعاىل
ْمرِهِْم َوَمْن َيْعـِص اCَ َورَُسـوَلُ َفَقـْد َضـلَّ 

َ
ْن يَُكوَن لَُهُم اْلَِيَةُ ِمْن أ

َ
ْمًرا أ

َ
َورَُسوُلُ أ

 .فام قىض اهللا فيه أمرًا ال خرية وال استخارة فيه  )٣٦:األحزاب( .َضLً3 ُمبِيًنا 
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ألن أبدًا ، ا كله يف السلوك واألعامل ، أما العقائد فليست جماالً لإلستخارة وهذ  
 .اهللا تعاىل قىض فيها وأوجب  اإلعتقاد بام صح للعقل منها ، وهنى عام مل يصح 

ألن معناها جواز الطرفني ، وأنك خمري بـني بل المعنى لإلستخارة يف العقائد ،   
 ! هذا وعدمه ، وليس يف العقائد ما أنت خمري بني اإلعتقاد بأنه حق أو بأنه باطل 

تقر أين  كستخري عىل اتباع أمحد احلسن ، فمعناه أنأأنت عندما طلبت مني أن ف  
 ألهنام جائزان ، فهل تقر بذلك ؟، خمري بني اتباعه وعدم اتباعه 

ن اإلسـتخارة أل، كـال : إن قلت، فأنا خمري واختار عدم اتباعه ، و قلت نعم فإن 
 . ، وهذا معجزة يت دائًام بوجوب اتباعه أتبزعمك 

نحن يف هذا املجلس عرشة أشخاص ، واآلن نـدعو ونفـتح القـرآن ، : قلنا لك 
د بالنـار ، فمعناهـا أن أمحـ أو وعيـدٌ  أو حتـذيرٌ  فإن خرجت آية ألحدنا فيها هنٌي 

 .ال : قال احلسن باطل ، هل تقبل بذلك وتلتزم به ؟
ما رأيك أن نستخري عىل أن أمحد احلسن دجال شـيطان ، : قال له أحد احلارضين

 . ال : فإن خرجت اآلية جيدة ، فهل تقبل بذلك ؟ قال
 ما رأيك أن نستخري عىل النبوة ؟ أو األلوهية ؟: قال أحدهم 

 . ستخارة عليه إهذا ال : قال
تقبلـون هبـا إن اسـتطعتم ، فثبت بذلك أنكم انتقـائيون يف اإلسـتخارة : فقيل له

 !، وترفضوهنا إن خالفت بدعتكم  التلبيس هبا لتأييد بدعتكم 
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يصـيدون بـه السـذج فيقولـون للشـاب وهـم ،  اتاملناماستدالهلم بوكذلك    
تقرؤه هذ اليوم ، وإذا نمت يف الليل رأيت منامًا يقول لك نعطيك وردًا : الناشئ

 !فريى منامًا من إحيائهم ويقع يف شبكتهم  !إن أمحد احلسن حق فاتبعه 
 

ال يف العقيـدة وال يف العمـل ، إال مـا اسـتثناه ، املنام ليس حجـة إن : نقول هلم  
 .^األنبياء اتالدليل كمنام

!  فال بد أن تقبلوا املنام الذي هـو ضـدكم أيضـاً ن كل منام حجة ، قلتم إإذا ثم   
ى يف املنـام أن أذا رإو. فإذا رأى أحد أن دعوة أمحد احلسن باطلـة فمنامـه حـق 

 !وتساعدوه عىل قتله إمامكم دجال جيب قتله  ، فيجب أن تقبلوا 
 . ال يمكن ، ألن الرؤيا حق وهي من اهللا تعاىل ، واملنام دائًام معنا : يقولون  
حسنًا ، خذوا عرشة من عامة الناس ، وأعطوهم الذكر الذي تريدون : نقول هلم 
 . ما يرون يف املنام ثم ينامون وانظروا ، أو طول النهار  قرؤوه قبل النوميل
باطـل دعـوتكم لكن إذا رأى أن  ،رى بعضهم أن دعوتكم وإمامكم حق قد يف  

 !وأنه جيب قتل إمامكم ، فيجب أن تقبلوا أيضًا 
 . ونرفض ما خالفها  ،ال ، ال نقبل إال ما وافق دعوتنا : يقولون   

بـاطًال حقـًا وبعضـه  بعضـه ريصيحق ، و املنامأن قوهلم ب ننقضويومعناه أهنم   
 .كاستدالهلم باإلستخارة فيكون استدالهلم باملنامات باطًال  !حسب هواهم 
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طلبت من العامل الفاضل السيد حممد رضا رشف الدين حفيد آية اهللا السيد عبد    
 : ما ييلكتب فهذا الدجل،أتباع  عأن يكتب يل مناقشته م+احلسني رشف الدين

 :قال اهللا تعاىل (    
اطٍ      ا َعَىل ِرصَ ْن َيْمِيش َسِوي1 ا َعَىل َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّ ب1  .  ُمْسَتِقيمٍ  َأَفَمْن َيْمِيش ُمكِ

 

أثناء إقامتي ألداء الوظيفة الرشعية يف شهر اهللا الكريم بجوار الروضة الزينبية     
صاهنا اهللا ، أتاين بعض طالب العلوم الدينية مصطحبًا بعض مـن انطلـت عليـه 

وارث الشلمغاين الغوي ، وطلب منـي ، ترهات املتسمي بأمحد احلسن البرصي 
رشده ، فاسـتقبلتهم مرحبـًا هبـم مصـغيًا الـيهم ، ثـم أن أكلمه عساه يؤوب إىل 

 :سألتهم عام حيتجون به لتلبية تلك الدعوة فأجابوا بأمور ثالثة
 . النص ، والرؤيا ، واإلستخارة  
وال تصـلح ، طالبتهم بالنص فجـاؤوين بروايـات ال داللـة فيهـا عـىل املـدعى  

 . من األصول التطبيقية  لإلستناد إليها يف فروع الفروع ، فكيف تصلح ألمر يعد
وأما الرؤيا فقد عرضوا كلامت تتضمن دعاء اهللا تعاىل أن يبني أمر أمحد احلسن ،   

 ! يزعمون أن من قرأها أربعني ليلة رأى يف منامه من يرشده إىل حقانية املدعي 
مـا : قـال: قـال×عن أيب عبـد اهللا الصـادقفاستشهدت هلم بصحيحة ابن أذينة   

يف أذاهنـم وركـوعهم : جعلـت فـداك يف مـاذا؟ فقـال: صـبة؟ فقلـتتروي هـذه النا
كذبوا فإن دين : إن أيب بن كعب رآه يف النوم، فقال : إهنم يقولون : وسجودهم، فقلت 

  . )اهللا عز وجل أعز من أن يرى يف النوم
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فإذا كان املنام اليصلح حجة يف فروع الفروع فكيف فيام نحـن فيـه ؟ : وقلت هلم 
، أمـا أن  إنام تصلح الفتة إىل تقيص دليل نقيل أو مرشدة إىل دليـل عقـيلوالرؤيا 

 . تكون دليًال أو جزء من دليل فهذا باطل ال يركن إليه 
ثم إن الرؤى منها ما يكون بفعل تـأثري سـفيل باإلسـتعانة بـالعوامل الشـيطانية ،   

كوامن الالشعور  يكون رمحانيًا ، ومنها مايكون بالتلقني النفيس وإظهار  ومنها ما
وهنا أقرتح عليكم أن تلتزموا بتكرار كلمة بطيخة أربعني مرة يف كـل ليلـة قبـل 

 ! قبل حلول الليلة األربعني ، وأنا أضمن لكم أن تروا صحراء بطيخ ، النوم 
 

وأما اإلستخارة فإن الرشط يف متعلقها أن اليكون واجبًا أو حمرمًا ، ولو كانـت   
دليًال رشعيًا مطردًا كام تزعمون فهل ترضون بأن نستخري عىل أن تعطوين كل مـا 

 متلكون ، أو أن تطلقوا حالئلكم فأزوجهن بآخرين ؟
لني ما رأيـت مـن فها، ثم أخربهتم أين قرأت أوراقًا مما كتبه صاحبهم وأنصاره    

مزخرفات ملتقطة من كتب بعض املتصوفة والبـاطنيني ، تكشـف عـن مسـتواه 
! وألفتني فيها كثرة األخطاء اللغوية واإلمالئيـة واإلنشـائية والنحويـة . الثقايف 

وقدمت هلم أربع صفحات خلصت فيها تلك األخطاء راثيًا بـذلك أبـا األسـود 
بن قحطان، فبادروين بمقولة تضحك واخلليل وابن السكيت والكسائي ويعرب 

اِسـُخوَن ِيف : يف قوله تعاىل! الثكىل وهي أن القرآن فيه أخطاء نحوية أيضًا  َلكِِن الرَّ
ـَال  ِقيِمـَني الصَّ ُهْم َواْملُْؤِمنُوَن ُيْؤِمنُوَن بَِام ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَمـا ُأْنـِزَل ِمـْن َقْبلِـَك َواْملُ َة اْلِعْلِم ِمنْ

َك َسنُْؤتِيِهْم َأْجًرا َعظِيًام َواْملُْؤُتو َكاَة َواْملُْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلَِخِر ُأوَلئِ   .َن الزَّ
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سم املوصـول املجـرور حمـًال ، إفلام أجبتهم بالنصب عىل املدح ، والعطف عىل  
رنا هـذا إىل ـأن تضـاف يف عصـ ، التي ينبغـي هبتوا مبتسمني ابتسامة عدم الفهم

 ! قائمة أنواع اإلبتسامات 
هو جتيل الصفات بل الذات اإلهلية ، ’إن املدعي زعم أن النبي: قلت هلمثم   

 ! بل هو اهللا يف اخللق فكيف يكون ذلك؟
فهل الذات اإلهلية التي ُيعرب عنها بغيب الغيوب قابلة للحكاية والتجيل ، مع أن  

 ! فكيف يعرب عنه بأنه اهللا يف اخللق ال يمكنه درك الذات اإلهلية ’النبي
فرأيت منهم الوجوم والصمت الناشئ عن عدم فهم ملا ينقلونه فكيـف هلـم أن   

أحبتـي ، : فعطفت عىل استنهاض فطرهتم فقلت هلـم! يدركوا صحته من سقمه 
إن هي إال نفس واحدة ، واألمر خطري غاية اخلطورة والعقل يقيض بام أرشد إليه 

هل ترى ( :من قوله’وما روي عن النبي . )ا يريبك إىل ما اليريبكدع م(  :الرشع
 .)الشمس؟ عىل مثلها فاشهد أو دع

إذهبوا وتعلموا معامل دينكم ، فإن العلم نور ، وثِقوا بأن هـذا األمـر أبـني مـن   
الشمس ، وأنه حني حيني أوانه الخيفـى عـىل أحـد ، بـل ُخيـرج املخـدرات مـن 
خدورهن بآياته اجللية ، واليعتمد عىل املعميـات واحلزازيـر واخلرافـات ، فللـه 

 . كم قراءةكتابه الكريم احلجة البالغة وهو أحكم من أن يتخذ داعية ال ُحي 
  ،إن الشخص املذكور ليس إال سارقًا جلهاالت الباطنيني ليضلل هبا عوام الناس 

 .انتهى .)فاحذروا منه ومن أمثاله 
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، ) الرد احلاسم عىل منكري ذريـة القـائم(قال معتمده الشيخ ناظم العقييل يف كتاب    
جاء يف بشارة اإلسالم نقًال عن بحار األنوار عن سـطيح (  :وهو منشور يف موقعه

) فعندها يظهر ابن املهـدي: (فقراته) إحدى(الكاهن يف خرب طويل جاء يف أحد 
يظهـر ×وهذا يدل رصاحة عىل أن قبل قيام اإلمام املهدي )١٥٧/بشارة اإلسالم(

 .انتهى ).بن هو الذي أكد عليه يف أدعية أهل البيتوهذا اإل ابن اإلمام املهدي ،
 

! وعندما ترجع اىل البحار ، جتد أن هذه املزيف وصاحبه العقييل ارتكبا خيانة وتزويرًا   
 فصـارت) النبي(فحذفا منها كلمة  )فعندها يظهر ابن النبي املهدي( :فأصل العبارة

ويومهــا أهنــا حــديث عــن ! ليطبقاهــا عــىل الكــذاب أمحــد إســامعيل ) ابــن املهــدي(
 !مع أهنا أثر عن سطيح الكاهن ^أو األئمة’النبي

 

 من الذي ينزل املواد يف موقع إمامك ؟: وقد سألت مبعوثه ايلَّ 
 

 .أو اإلمام أمحد بن احلسن ، أنا : قال 
  !سطيح الكاهن ؟ فلم جيب من الذي حذف كلمة النبي من عبارة : قلت له 

 

باب  نادر فيام أخرب به الكهنة وأرضاهبـم ومـا ( :٥١/١٦٢:يف البحار&قال املجليس 
روى الـربيس يف مشـارق األنـوار عـن . وجد من ذلك مكتوبًا يف األلواح والصـخور 

سطيح ألمر شك فيه فلام قـدم عليـه  إن ذا يزن امللك أرسل إىل: كعب بن احلارث قال
أراد أن جيرب علمه قبل حكمه ، فخبأ له دينارًا حتت قدمه ، ثم أذن له فدخل فقال لـه 

حلفت بالبيت واحلرم ، واحلجر األصم : ما خبأت لك يا سطيح ؟ فقال سطيح: امللك
بـني  والليل إذا أظلم ، والصبح إذا تبسم ، وبكل فصيح وأبكم ، لقد خبأت يل دينـاراً 
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من قبـل أخ يل جنـى : فقال! من أين علمك هذا يا سطيح : النعل والقدم ، فقال امللك
إذا : أخربين عام يكـون يف الـدهور ، فقـال سـطيح: فقال امللك. ينزل معي أنى نزلت 

غارت األخيار وقادت األرشار ، وكذب باألقدار ، ومحل املـال باألوقـار ، وخشـعت 
طعت األرحام ، وظهرت الطغـام ، املسـتحيل احلـرام ، يف األبصار حلامل األوزار ، وق

حرمة اإلسالم واختلفت الكلمة ، وخفرت الذمة ، وقلت احلرمة ، وذلك عند طلـوع 
الكوكب الذي يفزع العرب ، وله شبيه الذنب ، فهناك تنقطع األمطار ، وجتف األهنار 

قبـل الرببـر بالرايـات ثـم ت. ، وختتلف األعصار ، وتغلو األسعار ، يف مجيـع األقطـار 
الصفر ، عىل الرباذين السرب ، حتى ينزلوا مرص فيخرج رجل من ولد صـخر ، فيبـدل 
الرايات السود باحلمر ، فيبـيح املحرمـات ، ويـرتك النسـاء بالثـدايا معلقـات ، وهـو 
صاحب هنب الكوفة ، فرب بيضاء الساق مكشوفة عىل الطريـق مردوفـة ، هبـا اخليـل 

ا وكثر عجزها واستحل فرجها ، فعندها يظهر ابن النبي املهـدي ، حمفوفة ، قتل زوجه
وذلك إذا قتل املظلوم بيثرب ، وابن عمه يف احلرم ، وظهر اخلفي فوافق الوشمي ، فعند 
ذلك يقبل املشوم بجمعه الظلـوم فيظـاهر الـروم ويقتـل القـروم ، فعنـدها ينكسـف 

ك مـن صـنعاء الـيمن ثـم خيـرج ملـ. كسوف ، إذا جاء الزحوف ، وصف الصفوف 
أبيض كالقطن ، إسمه حسني أوحسن ، فيذهب بخروجه غمر الفـتن ، فهنـاك يظهـر 
مباركًا زكيًا ، وهاديًا مهديًا ، وسيدًا علويًا ، فيفـرح النـاس إذا أتـاهم بمـن اهللا الـذي 
هداهم ، فيكشف بنوره الظلامء ويظهر به احلق بعد اخلفاء ، ويفرق األموال يف النـاس 

، ويغمد السيف فال يسفك الدماء ، ويعيش الناس يف البرش واهلناء ، ويغسـل بالسواء 
بامء عدله عني الدهر من القذاء ويرد احلق عىل أهل القرى ، ويكثر يف النـاس الضـيافة 
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والقرى ، ويرفع بعدله الغواية والعمى ، كأنه كان غبار فانجىل ، فـيمأل األرض عـدالً 
  .)للساعة بال امرتاء وقسطًا واأليام حباء ، وهو علم

 .)٢/١٤٨(واليزدي يف إلزام الناصب، ١٩٦/يف مشارق أنوار اليقنيرواه هبذا النص و 
 

والذي يظهر من جمموع الروايات أن مليك اليمن سيف بـن ذي يـزن وعبـد املطلـب  
 عبد املطلـب رَ ـشَّ وقد برشا به ، وكذلك بَ ’املعارص له كانا يعرفان بقرب نبوة النبي

   .من ذريته  باملهدي&
لكـن الـذي . كام يظهر أن سطيحًا كان كاهنًا  مميزًا وكان يصيب يف بعض ما خيـرب بـه  

ــث عــن  يبــدو مــن الروايــة أهنــا موضــوعة بعــد اإلســالم ، وفيهــا مضــامني أحادي
 . ، فال يمكن نسـبتها اىل سـطيح ، فضـًال عـن ضـعف سـندها^واألئمة’النبي

. سامعيل هلذا النص مـن أجـل تأييـد بدعتـه إ وشاهدنا منها تزوير الضال املضل أمحد
 !وكفى بذلك إسقاطًا لصدقيته 

 .  وقد حاول صاحبه املراوغة والتشبث بأنه ال يوجد كلمة النبي يف بشارة اإلسالم  
هذا كتاب متـأخر ، ومعنـاه أن كلمـة النبـي سـقطت مـن الطباعـة ، فهـل : فأجبته   

 !اع ؟تتمسكون إلثبات إمامة صاحبكم بخطأة من طب
 

  
 

وتـرى . مراكزهم وكتبهم وبيانـاهتم  عىلا نجمة إرسائيل وضعوعندما تراهم    
أفرادهم وهم مسلحون يقاتلون الناس والرشطة العراقية، وقد عصبوا رؤوسهم 

  !يف حركتهم  ا مقصودة قصدًا مؤكداً ، تعرف أهنبعصابة نجمة إرسائيل 
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بـأهنم التيار الصدري ولقد نرش يف موقعه اعرتاضهم عىل السيد صالح اجليزاين   
 !  )عندما داسوا عليها بأقدامهم ،هذا الرمز اإلهلي(:×نجمة داودأهانوا 

 .× وأجاهبم السيد صالح اجليزاين بأنه مل يثبت لديه أهنا نجمة نبي اهللا داود  
ما معنـى كلمـة إرسائيـل؟ وهـل (  :ونرش أمحد إسامعيل يف موقعه سؤاالً يقول  

وهـل  الصهاينة املوجودون اليوم يف فلسطني هم بنو إرسائيل أو ما بقـي مـنهم؟
 النجمة السداسية صهيونية ، وماذا تعني النجمة السداسية ؟

املوجـودين إرسائيل تعني عبد اهللا ، ويوجد بعض اليهود  :وأجاب عىل السؤال  
يف األرض املقدسة من ذرية يعقوب النبي ، وهـو عبـد اهللا وهـو إرسائيـل عنـد 

 .والنجمة السداسية عند اليهود هي نجمة داود وتعني املنترص.  اليهود
وهي عالمة للمصلح املنتظر عندهم وهو إيليا النبي ، الذي رفع قبـل أن يبعـث  

 .د وزراء اإلمام املهدي اآلن عيسى بمدة طويلة وهم ينتظرون عودته ، وهو أح
وما تقدم بناء عىل أن إرسائيل تعني يعقوب، ولكن احلقيقة إن إرسائيـل تعنـي    

وأيضـًا شـيعتهم بـل ! إرسائيل هم آل حممد  )بنو( وبني. )اً (عبد اهللا وتعني حممد 
  .انتهى .)عمومًا بحسب ورودها يف القرآن )املسلمون(واملسلمني 

 القصة وراء اختياركم لنجمة داود كرمز للحركة ؟ ما(: وسأله أحدهم   
والنجمـة السداسـية هـي نجمـة ! هي اختيـار اهللا ولـيس اختيـاري(: فأجاب   

 ! )^ وهو نبي مرسل من اهللا ، ونحن ورثة األنبياء× داود
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 اهللا تعـاىل ، لكـل األنبيـاء هـانجمة إرسائيل اختار أمحد إسامعيل أن، يزعم  إذن 
 !الذي سيمأل األرض قسطًا وعدالً  ،× املهديوحلركة اإلمام ^

قرص يف عدم إظهارهـا شـعارًا لـه ، ومل يـأمر املسـلمني أن ’ومعناه أن نبينا   
 !يعصبوا هبا جباههم كام يفعل مجاعة أمحد إسامعيل 

 شعارٌ  وأسالم مقدسة يف اإل×دليل عىل أن نجمة داوديوجد الصحيح أنه الو 
  !أو للمسلمني ’للنبي

؟  تقديسـها، عـن دلـيلهم عـىل  الصايفالح وكيله ومعتمده املدعو  تسألوقد   
ِديـَد  :فقرأ اآلية ـا َلـُه اْحلَ ِيب َمَعُه َوالطَّْريَ َوَأَلنَّ َأِن . َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال َيا ِجَباُل َأوِّ

ِد َواْعَمُلوا  ْ ْر ِيف الرسَّ ا اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقدِّ كررمـا كتبـه و !إِينِّ بَِام َتْعَمُلوَن َبِصـٌري َصاِحلً
 !إمامه أمحد إسامعيل يف موقعه 

 

بأمر اهللا هو سدايس كـام ×وشكل الدرع الذي عمله داود( :قال أمحد إسامعيل  
أدناه حيث الربوز األعىل حلامية منطقة الرتقوة والـربوزان  )١(موضح يف الشكل 

اجلانبيان العلويان حلامية صـدر اإلنسـان ، ويتضـيق الـدرع قلـيًال نجـد منطقـة 
دِ . الوسط من تضيق جسد اإلنسان  ْ ْر ِيف الرسَّ ل الـدرع والـربوزان : َوَقدِّ أي فصِّ

. األسفل فهو حلامية العـورة ز اأما الربو. اجلانبيان السفليان حلامية منطقة الورك 
وأصل نجمة داود هـو .  والدروع الداودية القديمة موجودة يف املتاحف العاملية

 ! )فهذا إثبات النجمة بشكل مبسط من القرآن الكريم..هلذا الدرع ) ًا(كوهنا رمز
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ـدِ  :معنى قوله تعاىل لـداودفكيف يكون ! تزوير ودجل وهذا     ْ ْر ِيف الرسَّ  : َوَقـدِّ
 ! ، ثم للمسلمني ل الدرع نجمة سداسية لتكون شعارًا لليهود إجع

، وكـل علـامء  يف بيـان هـذه احلقـائق العظيمـة^وأئمتنـا’نانبي َقرصَّ هل ف 
، أمحـد بـن إسـامعيل شـخص مغمـور مشـكوك املسلمني وأجياهلم ، حتى جاء 

اهللا فأوحى اليه ممول حركته ، املنسق بني املخابرات األمريكية واملوساد ، فرشـح 
صدره ورأى هذه احلقيقة وحيًا يف املنام ، ورفع نجمة إرسائيل علًام هلداية األمة ، 

 !وقال إن اهللا اختارها ، ومل أخرتها أنا !×باسم اإلمام املهدي
، ’ هكذا دفعًة واحدة ، قفزت نجمة إرسائيل وصارت رمزًا لنبينا وآله وأمته 
 !ر حركته نجمة دولة إرسائيل مل يتجرأ أحد قبله وال بعده ، عىل جعل شعاو
 :قد بلغت به الرقاعة يف اإلستدالل عىل نجمة داود ، أنه كتب يف موقعهو  

  أحمد الحسن= سم وصي المھدي  إما 
  م ا س م   و ص ي   ا ل م ھـ  د ي

٤٠) = ٩) + (١٦+ ( ٤+  ٦+  ١+  ٤  
  ا   ح   م   د     ا   ل  ح  س  ن

٤٠=  ٥+٦+ ٨+ ٣+١+  ٤+٤+٨+١  
  سابغات وھي درع داود ، وھي النجمة السداسیة ، أو نجمة الصبح

  س    ا     ب   غ     ا    ت
١٥=  ٤+  ١+  ١+  ٢+  ١+  ٩  

حممد وعـيل : وهو رقم املهدي األول بعد أربعة عرش معصوم يف اإلسالم هم
معصوم ، ثـم يـأيت املهـدي  ١٤وفاطمة واألئمة من ولد عيل وعددهم مجيعًا 

وهــو درع داود ، وشــعاره درع داود ، ودرع داود يف  )١٥( قــماألول وهــو ر
ـ:القرآن وصفت بأهنا سابغات ْر ِيف السَّ ْرِد َواْعَمُلـوا ـَأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقـدِّ

 ) .١١:سـبأ(. َصاِحلًا إِينِّ بَِام َتْعَمُلوَن َبِصٌري 
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 :وكتب يف موقعه   
  أحمد الحسن= َمن نجمة داود 

  

  ت  د  ا  و  د م  ن  ن  ج  م 
  

  

٤٠=  ٤+٦+١+٤+ ٤+٤+٣+٥+ ٥+٤  
  

  ا  ح  م   د  ا   ل   ح    س   ن
  

  

٤٠=   ٥+٦+  ٨+  ٣+١+  ٤+٤+٨+١  
  

  ٣٧= ما ھو كتاب هللا  ٣٧= من ھو أحمد
  

  ٣٧= النبأ العظیم .  ٣٧= ھو القرآن الكریم  ٣٧= ھو رسول المھدي 
  

  .ھو النبأ العظیم= ھو القرآن الكریم = ھو رسول المھدي = ما ھو كتاب هللا = من ھو أحمد 
  

واعلم أن احلجة عىل اخللق هو كتاب اهللا يف كل زمان ، وأن احلجة من آل حممد هو 
هو النبـأ  القرآن الناطق يف كل زمان ، وأن ويص رسول اهللا حممد عيل ابن أيب طالب

  .)هو النبأ العظيم ×ويف هذا الزمان فإن ويص اإلمام املهدي . العظيم 
استجهال للعـوام ،  همن الواضح ملن كان له عقل أن كالمو. البائس انتهى كالمه  

 ! ته أن يكتب مثل هذه ااخلراطيش اخليالية باستطاعالعامي فإن !  بل استحامر
ونية ودولتها إرسائيـل ، حتـى لـو يهذه النجمة شعار احلركة الصهأن والعامي يعرف  

، فهـي ^ وسليامن وعيسى وموسى وكل أنبياء بنـي إرسائيـل×كانت نجمة داود
 .يف عرصنا شعار احلركة الصهيوينة ودولتها 

واختاذها شعارًا حلركة إسالمية إما أن يكون عاملًة للصهيونة العاملية ، أو جهالة مفرطة   
يريد ومن فرض عليه نجمة بل  ، اىل هذا احلد مغفالً أمحد اسامعيل يس ول! بأمر واضح 

مترين الناس عىل أن إرسائيل واليهود مقدسون ، وأن شعارنا نفس شـعارهم إرسائيل 
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يـربط نجمـتهم وهـذه درجـة متقدمـة مـن التطبيـع ، وبثـوب دينـي ! فيحرم إهانتـه 
  !^ وأهل البيت’بالنبي

لقد كتب املدير السابق للمخابرات األمريكية عن نشاطه مع شخصية عربيـة تنسـق    
 ! بني عمليات املخابرات الصهيونية واألمريكية ضد الشيعة 

ونتوقع أن يكتب الرئيس احلايل يومًا عن متكنه من جعل نجمة إرسائيل شعارًا حلركة   
  !×شيعية ، باسم اإلمام املهدي

 

أن يعطـي نجمـة إرسائيـل لونـًا  الـدجالملنصوري أحـد أبـواق وقد حاول حسني ا  
 ! إسالميًا ، فسفسط اثني عرش دليًال عىل ذلك أوهن من بيت العنكبوت

 

أن هذه النجمة رويت عن أهل البيـت يف حـرز  -٢.أن درع نبي اهللا داود كان سداسيًا  -١(   
أن النجوم ترمـز ألهـل البيـت  -٣! حلفظ الضائع ولدفع احلمى، ومل يذكر سند تلك الرواية 

إمجـاع اليهـود عـىل أن هـذه النجمـة هـي نجمـة  -٤. أهل بيتي نجـوم األرض  :لقول النبي
إعـرتاف املسـلمني عمومـًا بـذلك وعـدم  -٦.إقرار األمة املسيحية لليهـود بـذلك  -٥.داود

وجـدت أهنـا  -٧! مل يذكر يف أي برنامج ! إعرتاض علامء اإلسالم عىل عرضها يف قناة سحر 
أهنـا نجمـة  -٩.أهنا رمز عند اليهـود للمصـلح املنتظـر -٨! عىل لوح خشبي من سفينة نوح 

أهنا موجودة يف هناية كل آية من آيـات القـرآن  -١٠اإلمام املهدي كام قال كاتب يف األنرتنت 
أنه حيرم هتكها وكذلك نجمـة  -١٢.أن الشكل السدايس شكل خاليا النحل املباركة  - ١١.

اخلامسية املوجودة يف العلـم العراقـي وكـذا املوجـودة عـىل العلـم األمريكـي وعلـم سليامن 
 .انتهى . )إرسائيل ، فيحرم إحراق تلك األعالم حتى رفع النجوم منها 

 

وهـذا يـدل عـىل أهنـم  !وقال إنه استفاد بعض هذه النقاط من إمامه أمحـد إسـامعيل  
 !التخيالت ب، وحياولون تربيره  بذلكيشعرون بالفضيحة 
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 × 
 

قصـة اللقـاء ، أي لقـاءه : سـامه .ق.هــ ١٤٢٤/شوال ٢٨:نرش يف موقعه بيانًا تارخيه   
، ومأله بالتخيالت والدعاوى الكبـرية ، وقد بدأه بالوعيد والتهديد  ،×باإلمام املهد
وأرى من املهم أن أعرض إىل هـذا اللقـاء ولـو إمجـاالً وباختصـار ،  ( :وجاء فيه

باعتباره يمثل انعطافة تارخيية يف حيايت ، ألهنـا املـرة األوىل التـي يـوجهني فيهـا 
للعمل وبشكل علني وصدامي يف احلوزة العلمية يف النجـف ×اإلمام املهدي

ء هـي أين كنـت يف وقصة هذا اللقا. األرشف عىل مرشفه آالف التحية والسالم 
) واقـف(واقفـًا ×ليلة من الليايل نائًام فرأيت رؤيا يف املنام كـأن اإلمـام املهـدي

وأمـرين باحلضـور ×أخو اإلمام العسكري×بالقرب من رضيح سيد حممد
وبعد ذلك استيقظت وكانت الساعة الثانية ليًال ، فصليت أربع ركع . ×للقاءه

ا ثانية قريبة من هذه الرؤيـا ، وأيضـًا من صالة الليل ثم عدت للنوم فرأيت رؤي
مرت األيام واألشهر وشـاء ...×حيدد يل لقاء معه×كان فيها اإلمام املهدي
وأرسلني هـذه املـرة إىل احلـوزة العلميـة يف النجـف × يل اهللا أن ألتقي اإلمام

... األرشف ، ألطرح مـا أخـربين بـه عـىل جمموعـة مـن طلبـة احلـوزة العلميـة
هناية شهر رمضان إىل النجف وبدأت أطرح ما عرفـت مـن وشددت الرحال يف 

احلق ، واحتد النقاش بيني وبني بعض طلبة احلـوزة العلميـة ، وكانـت النتيجـة 
مقاطعة بيني وبني بعضهم وخالف تام مع بعضهم ، ووافقنـي بعضـهم دون أن 

أمـرين اإلمـام . ١٤٢٤ويف آخر يومني من شهر رمضان من هـذا العـام. ينرصين 
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أن أبدأ بمخاطبة أهل األرض بأمجعهم وكل بحسـبه وبحسـب األوامـر  املهدي
الثالث مـن شـوال أمـرين اإلمـام  )اليوم(ويف يوم. التي تصدر من اإلمام املهدي 

وقد دعـوت ! املهدي بإعالن الثورة عىل الظاملني  وبحثِّ اخلطى والعمل برسعة 
ال إلـه إال اهللا فـإن  الناس لنرصة احلق وأهله والعمل إلقامة احلق وإعالء كلمـة

كلمة اهللا هي العليا إن كلمة اهللا هي العليا إن كلمة اهللا هي العليا، وكلمـة الـذين 
ْت َأْقَداَمُكمْ :كفروا هي السفىل ُكْم َوُيَثبِّ وا اهللاَ َينُْرصْ فهل من نارص لدين اهللا ،  . إِْن َتنُْرصُ

  ؟ سـبحانه وتعـاىلهل من نارص للقرآن، هل من نارص لويل اهللا، هل من نارص هللا
ـِذي اِت َلَيْسَتْخلَِفنَُّهْم ِيف األَْرِض َكـَام اْسـَتْخَلَف الَّ اِحلَ ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ َن َوَعَد اهللاُ الَّ

َلنَُّهْم ِمـْن َبْعـِد َخـ ْم َوَلُيَبدِّ ِذي اْرَتَىض َهلُ ْم ِدينَُهُم الَّ نَّ َهلُ نَ ْوفِِهْم َأْمنًـا َيْعُبـُدوَننِي ِمْن َقْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ
ُكوَن ِيب َشْيًئا    .الُيْرشِ

أنتظر نرصة من علامء الدين ، وكيف أنتظر منهم نرصة واإلمام الصادق يؤكد  وإين ال  
يف أكثر من حديث أن كثري منهم يقاتل اإلمام املهدي باللسان والسنان حتى إذا استتب 

وكيف أنتظر منهم  ! وثالثة آالف من صغارهم، ستأصل سبعني من كربائهم ا له األمر
ولو قـد جـاء أمرنـا ، رن اهللا هذا األمر بمن الخالق له ـلينص: نرصة ، والصادق يقول

واألوثان أو األصنام هـم العلـامء .  لقد خرج منه من هو اليوم مقيٌم عىل عبادة األوثان
 .حنيفة وأشباهه  )أبا( فال أوثان يف زمن اإلمام الصادق إال أيب، غري العاملني 

إن ما حيصل اليوم للناس هو وحـي عظـيم بالرؤيـا ولكـن  :وباحلق أقول لكم  
َذلِـَك ِمـْن َفْضـِل اهللاِ  ! وأكثر الناس ال يشـكرون ،أكثر الناس بنعمة رهبم كافرون

  !َعَلْينَا َوَعَىل النَّاِس َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَن 
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بأمور غيبية بعضها حوادث مهمة ومستقبلية وقـد حصـلت كـام وقد أخربت كثريين 
 أخربهتم هبا ، ومنها ارتداد مـن بـايعني يف أول الـدعوة أي قبـل عـام ونصـف تقريبـاً 

  .. )وارتداد من بايعني يف هذا العام
إىل الناس ×الركن الشديد أمحد احلسن ، ويص ورسول اإلمام املهدي ،^بقية آل حممد

 بجربائيل ، املسدد بميكائيل ، املنصور بإرسافيلاملؤيد . أمجعني 
 .ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم

 .انتهى .).ق. هـ ١٤٢٤/شوال ٢٨لنجف األرشافا

 
 

 

وإذا صـدق ! أرسله اىل العاملني املنام الذي رآه ×ليله عىل أن اإلمام املهديكل د. ١   
 . ×نه املهديوزعم أالذي رآه يف املنام ، من تلقينه لنفسه وتسويالت شيطانه فمنامه 

 

للعمل وبشكل علني وصـدامي يف ×يوجهني فيها اإلمام املهدي( :الحظ قوله. ٢  
تالحـظ أن امية وتأصل العنف فيهـا ، وَد فهو يكشف عن طبيعته الصِّ  ) احلوزة العلمية

عديـدة ، أمثاله نسبوا أنفسهم اىل حوزة النجف وارتكبوا جـرائم من  عدد هذا  تفكري 
 !وقاموا بقتل عدد من علامئها رضوان اهللا عليهم 

 

أمـرين اإلمـام ١٤٢٤ويف آخر يومني من شهر رمضان من هـذا العـام( :قـال. ٣   
ويف يـوم الثالـث مـن شـوال ...املهدي أن أبدأ بمخاطبة أهل األرض بـأمجعهم

! رعة ـبسأمرين اإلمام املهدي بإعالن الثورة عىل الظاملني وبحثِّ اخلطى والعمل 
هل من نـارص .. فهل من نارص لدين اهللا..وقد دعوت الناس لنرصة احلق وأهله
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يزعم أنه مأمور بالثورة عىل الظاملني بدًء بعلامء النجف ، وجيـب عـىل  هوف . ) لويل اهللا
  .وهذا جوهر حركته ومحاقته ! نرصته ، حتى حيكم األرض ومن عليها  الناس 

 

نرصة من علامء الدين ، وكيف أنتظر منهم نرصة واإلمام وإين ال أنتظر ( :قال. ٤  
الصادق يؤكد يف أكثر من حديث أن كثري منهم يقاتـل اإلمـام املهـدي باللسـان 
والسنان ، حتى إذا استتب له األمر أستأصل سبعني مـن كـربائهم وثالثـة آالف 

رن اهللا هـذا ـلينصـ ( :رة والصادق يقـولـوكيف أنتظر منهم نص! من صغارهم 
 . ٤٥٠/واحلديث يف غيبة الطويس .انتهى .)..األمر بمن ال خالق له ، ولو قد جاء أمرنا

 

هذا املدعي وأمثاله ، ال أمل عندهم بأن يصـدقهم مراجـع النجـف وطلبتهـا  :أقول   
ومل يذكر مصدرًا لزعمه أن اإلمام املهـدي صـلوات اهللا .  ألهنم كشفوا كذهبم وزيفهم

 . ألنه كالم كاذب ال مصدر له ! عليه سيقتل سبعني مرجعًا وثالثة آالف طالب 
وهم حركـة تتبنـى واليـة أهـل  )البرتيون(×نعم ورد أنه خيرج عىل اإلمام املهدي   

 ^هم األئمـةوقـد سـام!  ووالية أعدائهم معًا ، بحجة الوحدة اإلسالمية^البيت
!  الذي يقوم عىل الوالية والرباءة فبـرتوا الـرباءة^البرتية ألهنم برتوا أمر أهل البيت

 ! وقد يكون فيهم معممون من أمثال هذا املدعي الضال 
 

وطبقه هبـواه عـىل مراجـع النجـف فجعلهـم ×كام أنه مل يفهم قول اإلمام الصادق  
وقد دخل هذا !  ين يقلدوهنم عبدة أصناموجعل الناس الذ )عاملني(أصنامًا ألهنم غري

أي ثـائرًا ،  )عـامالً (التفكري اىل احلوزة ، فصار بعضـهم يشـرتط يف املرجـع أن يكـون 
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وحكم بعضهم بوجوب قتـل املراجـع ألهنـم قاعـدون غـري !  )قاعداً (ويسمون غريه 
 !من القاعدين ^ولو صح منطقهم هذا لوجب أن يعدوا أكثر األئمة! عاملني 

! وحيمـل سـالحه أمـامهم ) يقلـدهم(إن مشكلة هؤالء أهنم يريدون من املرجع أن    
 !والصحيح أن قعود املرجع وقيامه يتبع قناعته هو ، وليس قناعة اآلخرين 

 

وباحلق أقـول لكـم إن مـا حيصـل اليـوم ( :أخريًا ، نالحظ غروره الفارغ يف قوله. ٥   
 !اإلنجيل يف ×بقول عيسى يتشبه .)للناس هو وحي عظيم بالرؤيا

أن الذين بـايعوه يف السـنة األوىل والثانيـة بوقد اعترب منامه وحيًا عظيًام ، وعلم غيب    
حقيقتـه  ونوكان سبب تركهم له أنـه كـان حيرضـ بيـنهم فـري! سيكشفونه ويرتكونه 

 .ة لتنوممن غرفة ثانية يف ا اً ويلقي عليهم حمارضة أسبوعيفأخذ يغيب نفسه   ! البائسة 
 !إال عن رشكائه يف الشيطنة  ، ثم غاب حتى عن أتباعه 
 

~  ~ 
 

 



 
 

 

 

 
 
 

  
 

حقـد  وبـني مـراجعهم،الشـيعة وعلـامء عـىل هـذا الـدجال حقد بني ال فرق    
اليذكرون إسـم تباعه كثر أفأ .يف مفرداته وشتائمه وال ، ال يف شدته الوهابيني ، 

أو يصـفونه باملضـل ،  ! لعنه اهللا ، أوأخزاه اهللا : مرجع أو عامل كبري إال مع قوهلم
وال يتورعون عن وصف زوجتـه وبناتـه وأوالده ! وبالصنم الذي يعبده الناس 

 !احة ألسنتهم وفقدهم أوليات األخالق مما يدل عىل قب! بأوصاف بذيئة 
والسبب عند هؤالء وهؤالء أن علامء الشيعة حصون اإلسـالم أمـام دعـواهتم   

وهم يرصحون بأنه لوال مراجع الشيعة وعلامؤهم لنرشوا دعـوهتم يف  ،املنحرفة 
كمثل السارق الفاشل ، َيُصـبُّ غضـب جامـه عـىل احلـراس،  مفمثله! اجلامهري

 !كنت دخلت اىل الدار وأخذت كل ما فيها ويقول لوالهم ل
هكـذا املمهـدون للـدجال والسـفياين مـن أئمـة الضـاللة ( :قال أمحد إسامعيل   

بمحاربة أدلته بتهيئـة األذهـان والنفـوس  )ع(يسعون جاهدين ملحاربة املعصوم 
 .  )ص(واألرواح لرفض دليل جده املصطفى 
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وربـام أن املراجـع وأذنـاهبم  ، املرجعيةوال خيفى عىل اجلميع انقياد الناس نحو   
الضالني املضلني تعودوا وعودوا الناس عىل رفض أي دعـوى تكشـف زيفهـم 
وكذهبم وخداعهم ، بادعاء أن تلك الدعوة ليست من الفقه وال من األصـول ، 
وادعاء أن ذلك الدليل يف العقائـد وال جيـري يف الفقـه واألصـول ، وادعـاء أن 

ل اخلربة من يدعو لصاحب احلق وادعاء أن صاحب احلـق التقييم حيصل من أه
متوهم وال تسأل عن دليل تومهه ألنك ال تفهـم الـدليل ، وادعـاء أن صـاحب 
احلق لو كان عىل حق فإنه سينترص ، ألن ما كان هللا ينمو ، فعليكم تركه وحيدًا يف 

إهنا مرجعيـة الساحة واإلنتظار فإذا كان هللا فسينمو ، وإذا نام فسيقول لك أتركه ف
األصـل : ؟ فسـيقولون لـك)ع(كيف وهو اإلمام : أو قيادة فاسدة ، وإن قلت له

 !) عدم كونه إمامًا ، أو نائبًا لإلمام
أنصح السيد السيستاين وهؤالء الكتاب أن ينظروا بعني اإلنصاف  ( :يضاً وقال أ 

احلق وأهلـه ، اىل هذه الدعوة اليامنية املباركة ، وأن ينصفوا أنفسهم بالبحث عن 
وإال فليعلم اجلميع أن من يقف اليوم بالضد مـن هـذه احلركـة اليامنيـة املباركـة 

  . ) )ص( سيلعنه التالون كام يلعن اليوم من وقف ضد رسول اهللا حممد بن عبد اهللا
، ال أدعـي أين أعلـم مـن السـيد  أنا العبد الفقري قليـل العلـم والعمـل( :وقال  

وآراء العلـامء األعـالم ، ^ عىل روايات أهل البيـتالسيستاين ولكن اطلعت 
ومع األسف كثري مـن اجلهلـة ... فوجدت فتوى السيد السيستاين خمالفة هلا متاماً 

لون ويزمرون هلؤالء العلامء غري العاملني   ...احلمقى يطبِّ
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وهؤالء هم العلامء غري العاملني الذين فشلوا يف انتظار اإلمام املهـدي ، فهـم ال  
  .) ون بتكذيبهم لإلمام املهدي ووصيه ورسولهيكتف

 

الرشك الظاهر ، وهو أيضًا أقسام منها الرشك ...الرشك أنواع منها ( :أيضاً  وقال  
الرصيح يف العقيدة كعبادة األصـنام واألوثـان ، وعبـادة العلـامء غـري العـاملني 

 .  )الضالني ، وهم األصنام التي هلا لسان 
الناس فإذا كان امللوك خيافون عىل ملكهم الدنيوي الباطل  وعجيب أمر ( :وقال  

وإذا كان العلامء غري العاملني خيافون عىل مناصـبهم الدينيـة ، فعـىل مـاذا خيـاف 
يسـلم قيـاده إىل علـامء الضـاللة ، كأنـه دابـة )إنسـاناً (الناس؟ هل يعقل أن إنسان

 رىض أن يكـون تـابعهل يعقل أن اإلنسان ي! مربوطة يقودها صاحبها أينام يشاء 
 .)ألئمة الضالل حتى يردوه يف اجلحيم  )تابعاً (
أمـا اآلن فمعظمهـم ، س هبـا أكانـت ال بـ( :وسئل عن عالقته باملراجع ، فأجاب  

   . )يطالبون باعتقايل أو قتيل وقد أفتى بعضهم علنًا هبدر دمي كاحلائري يف إيـران
كل من يدعي أنه الـيامين إال بعـد أفتى أخريًا ثالثة علامء فتاوى بتكذيب (: وقـال

الصيحة ، وسيتضح للقارئ وهن كالمهم وخمالفته لروايات أهل البيت ، بل إن 
عون املرجعية يعد طامة كربى وداهية عظمى، ومل نكن  صدور هكذا كالم ممن يدَّ

 .)نتوقع إهنم هبذا املستوى من الغفلة عن دراسة أو فهم روايات أهل البيت
 

يستند يف معاداتـه للمراجـع اىل السـيد حممـد صـادق هذا الدجال ن ومن العجيب أ   
كان الرصاع حمتدمًا بني أتباع الشهيد الصدر وأتباع باقي املراجـع ( :فيقول الصدر
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املكذبني للشهيد الصدر حتى وصل األمر إىل التفسيـق بل إىل التكفـري، وبتـوايل 
يـزدادون شـيئًا فشـيئًا حتـى األيام واألشهر واألعوام بدأ أتباع الشهيد الصـدر 

بـة واملُحاِربـة  أصبحوا ندًا قويًا لسائر الناس، ولكن يبقى أتباع املرجعيـات املُكذِّ
أكثر عددًا وأوسع انتشاراً ، وذلـك يعـزى لعامـل الدعايـة الـذي يـؤثر رسيعـًا 

 .  )وخصوصًا يف املجتمع العراقي
وهذه األقسام  ام أو أكثرانقسم أتباعه إىل سبعة أقس بعد استشهاد السيد الصدر( 

، وأقروا بمرشوعية سـائر  انحرف عن هنج السيد الصدر بعـد فرتة قليلة بعضها
وغضوا النظـر ، املراجع الذين حاربوا الشهيد الصدر يف حياته وحتى بعد وفاته 

عن كل مــاقاله الشهيد الصدر عن هؤالء العلامء ، أو عن ما قاله العلامء يف حـق 
 .) ن هتم وافرتاءالسيد الصدر ، م

 

واختذ هؤالء من اسم الشهيد الصدر دعاية يكسبون (: ويقول عن التيار الصدري  
هبــا والء الناس، مما يدر عليهم احلقوق الرشعية كاخلمــس والزكاة ويستلمون 
هذه األموال بصفتهم اخلليفة الرشعـــي للشهيد الصـدر، وعـىل أسـاس ذلـك 

ومألت صورهم الشوارع مقرونة بصورة الشـهيد شيدوا املكاتب واملــدارس، 
 . )الصدر، والشهيد الصدر برئ منهم

فليتق اهللا الشيخ اليعقويب وغريه ممن يضلون النـاس ويبعـدوهنم عـن احلـق ، (  
إن السـيد أمحـد احلسـن ويص ورسـول ... وليحذر عقوبة اهللا يف الدنيا واآلخرة
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أما اليعقويب وأمثاله . رآن واهلدى يأمر الناس بأقواله باتباع الق×اإلمام املهدي
 ! )فيأمرون الناس باتباع اهلوى والرأي 

 

كذب ويص ، ملاذا هذه احلرب ضد اإلمام املهدي ، وبدون علم تُ  فيا حائري(  
ـا  !وبدون دليل ! × ورسول اإلمام املهدي ُبوا بِـَام َملْ ُحيِيُطـوا بِِعْلِمـِه َوَملَّ َبْل َكـذَّ

املَِِني َيْأِهتِْم  َبُة الظَّ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِ َب الَّ  .َتْأِويُلُه َكَذلَِك َكذَّ
يدعونك للمناظرة العلمية العلنية وأمام النـاس يف  )ع(وإن أنصار اإلمام املهدي  

املكان الذي حتدده أنت ، ألننا نعرف أنك ختاف أن تدخل العراق ، ونعرف رأي 
 ... وهي مثبتة يف كتاب السفري اخلامس) جبان جبان(السيد الصدر بقوله فيك 

رشيـح  )تكـن( راجـع نفسـك وال تكـون: نقول للجميع وعىل رأسهم احلائري  
ونكرر عليـك  )ع(القايض يف هذا الزمان ، حيث أفتى بقتل اإلمام احلسني  )رشحياً (

املناظرة العلمية إلثبات حجة املحتج ولبيان احلق للناس ، وال تكذب وهتـدر دم 
وليس هذا ... رجٍل يقول ريب اهللا ، وسيدي وموالي حممد بن احلسن العسكري

يف قتـاهلم ضـد ) املهـدي جيش(بجديد عليك ، فقد سبق وأن غدرت وخذلت 
إهنم ال يقاتلون بأمرنا وإهنم ال : األمريكان ، وعدم اعتبارك إياهم شهداء بقولك

 . يمثلون مكتبنا يف النجف األرشف
وأما هدرك دماءنا فأقول إذا كانت عندك غريٌة عىل اإلسالم فأصدر فتوى لقتـل  

باملتعـة ومجـع  وأنـتم منشـغلني...النواصب الذين يصولون وجيولون يف العراق
واعلـم إذا مل ... اخلمس ، وتركتم الناس بني أيدي األمريكان واملاسونية العامليـة
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فـإن  )ع(ومكتبك من ترويج هذه الفتوى بحق أنصار اإلمام املهـدي  )تنتـه(تنتهي
 !  )وقت احلساب قريب 

 ق. هـ  ١٤٢٦/رجب/٢٠أنصار اإلمام املهدي مكن اهللا له يف األرض 
 

 

) يـأمره(نرش أمحد إسامعيل رسالة مفتوحة اىل السيد القائد اخلـامنئي مـد ظلـه    
 ! × فيها بأن يؤمن به ويسلمه حكم إيران ، ألنه رسول املهدي

ف     وهذا نص رسالة ثانية له اىل السيد القائد اخلامنئي وعدد مـن العلـامء ، عـرَّ
عىل أهل ال اله إال اهللا من أهل ال اله إال اهللا ، السالم عـىل  السالم(: فيها بحركته

السـالم عـىل الـذين يسـتمعون . كل قلب وحد اهللا تعاىل وأصبح بيتًا من بيوتـه 
 .القول فيتبعون أحسنه وال تأخذهم يف اهللا لومة الئم 

 …أما بعد إىل السيد عيل اخلامنئي السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 …السيد القزويني يف إيران السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  إىل   
 …إىل الشيخ عبد احلميد املهاجر السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
 …إىل الشيخ عيل الكوراين السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
 …إىل السيد مقتدى الصدر السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
 …مود احلسني السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهإىل السيد حم   
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أرجو منك قراءة رسالتي هذه والتدبر فيها جيـدًا ، وأسـال . إىل من هيمه األمر   
اهللا تعاىل أن يلهمك احلق واتباعه ونرصـته ، فإنـه تعـاىل هـو دليـل املتحـريين ، 

 .ودليل من ال دليل له ، ومن مل جيعل اهللا له نورًا فام له من نور 
ال خيفى عليك أننا اآلن نعيش عرص الظهور املقدس ، وقـد حتققـت كثـري مـن    

العالمات وبقيت العالمات املحتومة ، وكام تعلـم أهنـا قريبـة جـدًا عـن القيـام 
بثامنية أشهر تقريبـًا ، بـل إن بعضـها  )ع(املقدس فأبعدها عن قيام اإلمام املهدي 

 .ه ، كاخلسف بالبيداء حيدث معارصًا للقيام املقدس أو متأخرًا عن
ووردت أخبار كثري تبني وتؤكد عىل وجود حركة متهيديـة تسـبق قيـام اإلمـام    

مبـارشة  )ع(وبعض هذه احلركات التمهيدية متصـلة باإلمـام احلجـة  )ع(املهدي 
وهي جزء من ثورته العاملية ، وهذا املعنى مستفاد من كثري من القرائن املوجـودة 

بكثري مـن  ) ع(ض األخبار رصحت باتصال اإلمام املهدي يف تلك األخبار بل بع
أصحابه قبل قيامه املقدس لغرض التمهيد ، وهذا موافق للقرآن والسرية اإلهلية 

) ع(ألنه وكام تعلم إن قيام اإلمام املهدي  )ع(يف الدعوات اإلهلية لألنبياء والرسل 

ذ منهم إال السيف ، نقمة وعذاب عىل املنحرفني فال يعطيهم إال السيف وال يأخ
البد أن ُيسبق بإنذار لكـي تـتم احلجـة )أمٌر هكذا( وهكذا أمرٌ  )اً (وال يستتيب أحد

بِـَع آَياتِـَك ( :)ال يقولوا( عىل العباد ولكي ال يقولون نَا َلـْوال َأْرَسـْلَت إَِلْينَـا َرُسـوالً َفنَتَّ َربَّ
بَِع آَياتَِك ِمـْن :(يقولونوال  )٤٧: القصص(. )َوَنُكوَن ِمَن اْملُْؤِمنِنيَ  نَا َلْوال َأْرَسْلَت إَِلْينَا َرُسوالً َفنَتَّ َربَّ

 .) ١٣٤:طـه(  .)َقْبِل َأْن َنِذلَّ َوَنْخَزى 
َها َرُسوالً : (وقال تعاىل    ى َيْبَعَث ِيف ُأمِّ َك ُمْهلَِك اْلُقَرى َحتَّ  .) …َوَما َكاَن َربُّ
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ــٌة َبْعــَد ُرُســًال : (وقــال تعــاىل  ــاِس َعــَىل اهللاِ ُحجَّ ــَئال َيُكــوَن لِلنَّ ــِذِريَن لِ ــيَن َوُمنْ ِ ُمَبرشِّ
ُسلِ  ْذُت َمـَع : (وقال تعاىل )١٦٥: النساء()الرُّ َ اِملُ َعَىل َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اختَّ َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ

ُسوِل َسبِيالً  ُكْم َعَىل َرُجٍل ِمنُْكْم  َأَوَعِجْبُتمْ (وقال تعاىل  )٢٧:الفرقان( )الرَّ َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربِّ
وَن  ُكْم ُتْرَمحُ ُقوا َوَلَعلَّ  ) .٦٣:األعراف( )لُِينِْذَرُكْم َولَِتتَّ

وقبل ثالث سنوات أعلن السيد أمحد احلسن عن نفسه بأنه مرسـل مـن اإلمـام  
. والتمكني له وملَّ شمل األمة حتت رايـة واحـدة  تهنرصللقيادة األمة  )ع(املهدي 

ويف وسط احلوزة العلمية ، ) رشفالنجف األ(وأعلن دعوته هذه يف أم القرى حاليًا 
نه التقى باإلمام احلجة بن احلسن أوعرض الكثري من األدلة عىل صدق قضيته، و

 : دلة ما يأيتيف عامل الشهادة وبعثه رسوالً عنه إىل الناس كافة، ومن تلك األ )ع(
 

حتدى مجيع العلامء املكذبني له باملناظرة يف القرآن الكريم ، وأن العلم الذي  -١   
وقـد ورد عـن  )ع(عنده ليس من حتصيله اخلاص بل هو من تعليم اإلمام املهدي 

لصاحب هذا األمر غيبتان ، إحدامها يرجع منها إىل أهله ، : ( )ع(اإلمام الصادق 
فكيـف نصـنع إذا كـان كـذلك ؟ : قلت. يف أي واٍد سلك واألخرى يقال هلك 

 ) . إذا ادعاها مدٍع فاسألوه عن العظائم التي جييب فيها مثله : قال
 .اخلالدة ) ص(عظم من القرآن الكريم ، معجزة الرسول أوال توجد عظائم   

 

 :أصدر تأويًال للمتشاهبات وصدر منه حلـد اآلن ثـالث حلقـات بعنـوان -٢   
وحتدى اجلميع بالرد عـىل مـا ورد يف هـذا ) املتشاهبات )ع( أرسار اإلمام املهدي(

 . الكتاب من إحكام للمتشاهبات القرآنية والعقائدية 
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 !!!كثر من سنة تقريبًا وال جواب أومل يرد أحد عىل ذلك ومضت   
 

حتدى السيد أمحد احلسن كل من يكذبه باملباهلة ، ومل جيبه أحد مـن الـذين  -٣   
َك فِيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقـْل َتَعـاَلْوا ( :كذبوه لذلك ، قال تعاىل َفَمْن َحاجَّ

ـَت اهللاِ َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا وَ  ْجَعْل َلْعنَ َأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَ
كِـيُم . َعَىل اْلَكاِذبَِني  َو اْلَعِزيُز اْحلَ قُّ َوَما ِمْن إَِلٍه إِال اهللاُ َوإِنَّ اهللاَ َهلُ َو اْلَقَصُص اْحلَ إِنَّ َهَذا َهلُ

ْوا َفإِنَّ اهللاَ َعلِيٌم بِاْملُْفِسِدينَ   ) .٦٣-٦١آل عمران( .)َفإِْن َتَولَّ
 

محـد أسـمه إن أدلت كثري من األخبار عىل شخصية السيد أمحد احلسـن ، بـ -٤  
نـه أول املـؤمنني وأول أو )ع(نه مـن ذريـة اإلمـام املهـدي أرة وـومن أهل البص

 . نه ويص اإلمام املهدي وأول املهديني بعد اإلمام املهديأو ، األنصار وأقرهبم
، رة ـأوهلـم مـن البصـ :قـال )ص( سمعت الرسول حممد( : قال )ع(عن اإلمام عيل   

 .) وآخرهم من الياممة
يف الليلة التي كانت فيها وفاته لعـيل ( :)ص(قال قال رسول اهللا )ع(عن أمري املؤمنني     
وصـيته حتـى انتهـى إىل  )ص(يا أبا احلسن أحرض صحيفة ودواة ، فأمىل رسول اهللا )ع(

ر مهديًا ، ـيا عيل سيكون بعدي اثنا عرش إمامًا ، ومن بعدهم اثنا عش: هذا املوضع فقال
وليسـلمها احلسـن إىل  :، وساق احلديث إىل أن قال فأنت يا عيل أول اإلثني عرش إمام

  .فذلك اثنا عرش إمامًا  ،ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد 
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ر مهديًا ، فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني ـاثنا عشثم يكون من بعده  
واإلسـم . سم أيب وهو عبد اهللا وأمحد إسم كاسمي وإ )أسامٍ (له ثالثة أسامي ) املقربني(

 .١٠٧/والغيبة للطويس ١٤٧/ ٥٣:بحار األنوار .)وهو أول املؤمنني، الثالث املهدي 
 

ما ذكره السيد حيدر الكاظمي يف كتابه بشارة اإلسالم عـن سـطيح الكـاهن عنـدما    
 ).فعندها يظهر ابن املهدي( :ثم يقول )ع(يذكر بعض عالمات قيام اإلمام املهدي 

 

كأين برايـات مـن مرصـ مقـبالت (  :)ع(يف اإلرشاد عنهم &ما ذكره الشيخ املفيد 
  .)ابن صاحب الوصياتخرض مصبغات حتى تأيت الشامات فتهدى إىل 

ألنـه هـو وارث وصـايا  )ع(وابن صاحب الوصيات البد أن يكون ابن اإلمام املهدي   
 . )ص(وهو املستحفظ من آل حممد  )ع(األئمة 

أي مـن ذريتـه ، وأنـه أول املهـديني  )ع(وال يوجد أحد ادعى أنه ابن اإلمـام املهـدي   
 .  غري السيد أمحد احلسن )ع(وويص اإلمام املهدي 

 

وخيرج قبله أي قبل اإلمام ، رجل من : ()ع( عن اإلمام عيل&أخرج ابن طاووس  
 . أهل بيته بأهل الرشق ، وحيمل السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر 

 

ومما يؤكد أنه هو املقصود بتلك األخبار أو ببعضها ، النقطة التالية والتـي هـي    
 :ُأيد السيد أمحد احلسن من جانب الغيب بمؤيدات كثرية منها: مؤيدات غيبية

 

ُأيد بعامل املنام ، فقد رأى عرشات املؤمنني مئات املنامـات الصـادقة باألئمـة  -أ   
يف تلك املنامات عىل أن السيد أمحـد احلسـن مرسـل  )ع(، أكد األئمة  )ع(األطهار 
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، وقد طبع من تلك الرؤيات كتاب عىل شكل حلقـات  )ع(من قبل اإلمام املهدي 
 ):الرؤيا حجة-البالغ املبني: (صدر منه حلد اآلن جزءان بعنوان

وبالنسـبة إىل حجيــة الرؤيـا فقــد ثبـت عــن طريـق قــول املعصـومني وفعلهــم   
الصادقة هي أحـد طـرق اهلدايـة اإلهليـة إىل معرفـة احلـق ، وتقريرهم أن الرؤيا 

، ألن الشيطان ال يتمثل هبم ،كام  )ع(وخصوصًا إذا كانت الرؤيا بأحد املعصومني 
 .& للمريزا النوري) دار السالم(راجع . أشارت إىل ذلك عرشات األخبار 

 

وقد حتققت أخرب السيد أمحد احلسن بعدة إخبارات غيبية لبعض املؤمنني ،  -ب  
 .سيصدر كتاب حول هذه الغيبيات . يف الواقع 

 

عرشات املؤمنني استخاروا اهللا تعاىل عـىل هـذه القضـية بـالقرآن الكـريم  -ج   
 . وخرجت اخلرية مؤيدة لصدق السيد أمحد احلسن 

 

 ) . إستخر وال تتخري ، فكم من ختري أمرًا كان هالكه فيه  ):ص(عن رسول اهللا    
 

 ) . من استخار اهللا مرة واحدة وهو راٍض به خار اهللا له حتًام  ):ع(عن الصادق    
 

من شقاء عبـدي أن يعمـل األعـامل وال : يقول اهللا عز وجل: )ع(عن الصادق    
 ). يستخريين 

 ). من دخل يف أمر بغري استخارة ثم ابتىل مل يؤجر : ( )ع(عن الصادق   
 .نرتكها إىل مناسبات أخرى إن شاء اهللا تعاىل وغري هذه األدلة الكثري   
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كلكم  :فالذي أرجوه منك دراسة هذه القضية دراسة معمقة ومركزة ، من باب   
ُْم َمْسُؤوُلونَ . راع وكلكم مسؤول عن رعيته  ومن بـاب  . )٢٤:الصـافات( . وقُِفوُهْم إِهنَّ

 . )ع( إلمام املهديأن املسؤولية ملقاة عىل عاتق العلامء واملتخصصني يف قضية ا
 

وأحب أن أنبه إىل أن قضية السيد أمحد احلسن تعرضت إىل مواجهـة وتكـذيب   
من عدة جهات ، سواء كانت علامئيـة أو سياسـية أو اجتامعيـة ، فهـي غريبـة يف 

، وألصقت كثري مـن الـتهم بشخصـية  )ص(املجتمع كام وصفها رسول اهللا حممد 
السيد أمحـد احلسـن بـدون تـورع وبـدون تثبـت ،كالسـحر واجلنـون والعاملـة 
إلرسائيل وغريها من التهم الباطلة ، التي تدل عىل عدم تـورع وتـدين قائليهـا ، 

 . وإن هم إال خيرصون 
إن هـذه وهذا املوقف ليس غريبًا بل هو سنة اهللا تعاىل يف الـدعوات اإلهليـة ، فـ  

فلامذا نذم األمـم املكذبـة باألنبيـاء  )ع( من األنبياء )نبيـاً (التهم ال تكاد تفارق نبي 
 ! والرسل ونحن نعمل عملهم ؟

 

رق ـاملشـ(إذا رفعت راية احلق لعنها أهل الرشق والغرب ( ):ع( عن أيب عبد اهللا   
 ). مما يلقون من بني هاشم : )ع(ملا ذلك ؟ قال : قلت له) واملغرب

  ). فإذا هو نرشها ، فلم يبَق يف املرشق واملغرب أحد إال لعنها: ()ع(وعنه   
 

وتواترت الروايات عـىل أنـه ال يبقـى . وورد أيضًا إن أمره يظهر يف شبهة لكي يستبني 
 .من الشيعة بعد الغربلة والتمحيص إال كامللح يف الزاد أو كالكحل يف العني 
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ورغم كل هذا العداء واحلملة اإلعالمية الضخمة املضادة للسيد أمحـد احلسـن  
وملدة ثالث سنوات ، وبالرغم مـن قلـة عـدد أنصـاره وأنـه صـفر اليـدين مـن 
اإلمكانيات املادية ، ثبتت قضيته وبكل قوة وصالبة ، متصدية لدفع ورفـع كـل 

انب الغيب ، ومـارس الشبهات التي ُأثريت ضد هذه القضية احلقة املؤيدة من ج
السيد أمحد احلسـن وأنصـاره دورهـم يف األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر 
والدفاع عن القرآن والعرتة األطهار ، وفضح أئمة الكفر والضالل ، وبدون أي 

 . مداهنة وبالدليل الواضح والربهان اجليل 
ضوحًا وحتديًا لكل واحلمد هللا تعاىل ، القضية تزداد سعة يوم بعد يوم ، وتزداد و  

ُبوا بِـَام َملْ ُحيِيُطـوا بِِعْلِمـِه  :قال تعاىل.من واجهها بالتكذيب جمردًا عن الدليل َبْل َكذَّ
املِِنيَ  َبُة الظَّ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِ َب الَّ ا َيْأِهتِْم َتْأِويُلُه َكَذلَِك َكذَّ  . َوَملَّ

 

ملا ُأيد بتلك املؤيدات الغيبية ، وملـا ) وحاشاه(د احلسن كاذبًا محأولو كان السيد   
استمر كل هذه الفرتة ، وملا آمنت به تلك الثلة املؤمنة بكشف وشـهود وتعريـف 

 . إهلي ، كام وصفوا يف بعض األخبار 
 

َل َعَلْينَا َبْعَض األََقاِويِل ألََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِمنيِ :قال تعاىل   ) ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلـَوتِنيَ .َوَلْو َتَقوَّ
وَن َعَىل اهللاِ اْلَكِذَب ال ُيْفلُِحـوَن : وقال تعاىل )٤٦-٤٤:احلاقة( ِذيَن َيْفَرتُ  )٦٩:يـونس(.ُقْل إِنَّ الَّ

قُّ َوَما ُيْبِدُئ اْلَباطُِل َوَما ُيِعيُد : وقال تعاىل   .)  ٤٩:سـبأ( . ُقْل َجاَء اْحلَ



ـال  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ١٠٠ َدجَّ
ة  الَبْرصَ

َ إن هذا األمر ال يدعيه غري صـاحبه إال َتـ :)ع(وعن اإلمام الصادق    . اهللا عمـره  ربَّ
والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه ، واحلمـد هللا أوالً وآخـرًا ، وصـىل اهللا عـىل 

 . )حممد وآل حممد 
 أنصار اإلمام املهدي مكن اهللا له يف األرض

 ق. هـ ١٤٢٦/ربيع األول/٣
 

إصدار صـدرت ) ٢٠(إن شئت اإلطالع عىل القضية إكثر فتوجد تقريبًا  -:مالحظة   
بني كتاب وكتيب، وبيانـات كثـرية ولقـاءات مصـورة ،  )ع(من أنصار اإلمام املهدي 

 .ومناظرات مع بعض رموز أو جهات احلوزة العلمية يف النجف االرشف 
 ) . وب رد السالمرد جواب الكتاب واجب كوج): (ع(عن اإلمام الصادق    

 املرسل الشيخ ناظم العقييل
 ق.هـ  ١٤٢٦/ ربيع األول/ ١النجف االرشف 

 

هـذا ملراجع والعلـامء ، تتضـمن كـل علـم التي بعثوها اىل اهذه الرسالة  :أقول   
اىل أرسـله ×عـىل أن اإلمـام املهـديوليس فيها دليـل واحـد ! الدجال مام اإل

 ! منبي عن دعواهجأ ئلهما به رساووحشبه  واوكل ما تشبث !العاملني ؟
عدم إجابة من  واعتربا مأهن ممن أدلة محقه، بل  موتزويره متلفيقهعىل تدل بل    

 ! دليًال عىل صحة دعواه ، وجه اليهم رسائل 
 !  العلمية والعقلية مضحالته تكشفاألهن، رسائله  امهلوبل هو دليل عىل أهنم أ  
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١٠١ 
كبرية ، وهي أن الدجال خياطب علامء الشـيعة ويقسـو علـيهم ، وهنا مالحظة    

 وكأنه مبعوث هلم فقط ، فأين خطابه لعلامء الوهابية مثًال وهو يعيش بينهم ؟ 
 
 

 
 

فيا أهل العـراق أن أيب قـد أرسـلني ألهـل  ( :، قال فيه أصدر بيانًا كام يف موقعه   
األرض وبدأ بكم وبأم القرى النجف ، وإين ملؤيد بجربائيل وميكائيل وإرسافيل 

ركم جدي احلسـني ، ـستنصاوإين اليوم أستنرصكم كام ... وبملكوت الساموات
فهل من نارص ينرصنا ؟ فإن خذلتمونا وغدرتم بنا ، فقديًام فعـل آبـاءكم وطاملـا 

كام صربت يف العام املايض عندما   وسأصرب حتى يأذن الرمحن يف أمري ،صرب أيب
 ... تركوين كمسلم بن عقيل وحيدًا ال نارص يل وال معني إال نفر قليل منهم

فمن قبلني بقبول احلق فاز وسعد يف الدنيا واآلخرة ، ومن ردين فقـد رد احلـق   
 .وخرس الدنيا واآلخرة 

يا من رضيتم بفعل آبائكم واتبعتم الشمر لعنه اهللا يف زمانكم وشبث بن ربعـي    
ولـن جتـدوا ! يف دياركم ، ولن ينفعكم الندم حينها يا قتلة األنبياء وأبناء األنبياء 

إال خرسان الدنيا واآلخرة ، جزاءًا بام اقرتفت أيـديكم وألسـنتكم ، مـن الـزور 
 .هتامات الباطلة والبهتان والكذب واإلفرتاء واإل

 

ها قد ثبتت عليكم احلجة احلجة بالغٌة دامغـٌة ، عـىل صـدق ...يا أهل العراق(   
حتدث فزعة يف الزوراء فيفزع الناس إىل علامئهم فيجدوهنم قد : دعوة السيد أمحد



ـال  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ١٠٢ َدجَّ
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ويـرهيم يف اآلفـاق  ،فقـال يـرهيم يف أنفسـهم املسـخ. مسخوا إىل قردة وخنازير
 .فريون قدرة اهللا يف أنفسهم ويف اآلفاق ، انتقاص اآلفاق عليهم 

ـقُّ :وقوله  ُه اْحلَ ْم َأنَّ َ َهلُ ى َيَتَبنيَّ هو احلق مـن اهللا عـز ، يعني بذلك خروج القائم  :َحتَّ
  .٢٦٩/غيبة النعامين ).وجل يراه هذا اخللق ال بد منه

 

وحمـريف الكلـم ، وقتلـة ، وعصبة اإلثم  ، ونبذة الكتاب، فيا شذاذ األحزاب (   
لن يمكنكم اهللا من عنقي كام مكن أسالفكم مـن جـدي  !األنبياء وأبناء األنبياء 

احلسني فهذه هي النهاية ، واليوم يوم اهللا األكرب ، وهذا نذير مـن النـذر األوىل ، 
 ! للبرش ) اً (وإهنا إلحدى الكرب نذير

م إيـاي ، وانتهـاككم وسأعود أليب حممد بن احلسـن املهـدي ألخـربه بتكـذيبك 
وأخريًا حماولتكم لسجني وقـتيل ال لشـئ ، فقـط . حلرمتي بالبهتان وقول الزور 

ألنكم تعلمون أن احلق الذي جئت به لن يبقي لبـاطلكم شـيئًا ، وإال فهـا أنـتم 
 .تصافحون من ينكر وجود اهللا كالشيوعيني وال تنكرون عليهم بقول أو فعل 

 

يا قتلة األنبياء وأبناء األنبياء ، ولن جتدوا إال خرسان الدنيا واآلخرة جـزاءًا بـام   
اقرتفت أيديكم وألسنتكم من الزور والبهتان والكـذب واإلفـرتاء واإلهتامـات 

 !الباطلة وسيأتيكم أيب غضبان أسفًا بام فعلتم يب وانتهكتم من حرمتي 
وأي حرمـة ، عىل من اجـرتأتم ، شيئًا وستعلمون حينها عندما ال ينفعكم العلم  

  ! هللا وملحمد ولعيل وألوالدهم انتهكتم
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١٠٣ 
ْلُت َفَأْمجُِعوا َأْمَرُكمْ (   َيا َقْوِم إِْن َكاَن َكُربَ َعَلْيُكْم َمَقاِمى َوَتْذكِِريى بِآَياِت اهللاِ َفَعَىل اهللاِ َتَوكَّ

ظُِرونِ  ًة ُثمَّ اْقُضوا إَِىلَّ َوال ُتنْ َكاَءُكْم ُثمَّ الَيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ  . َوُرشَ
ْيُتْم َفَام    ْسـلِِمنيَ َفإِْن َتَولَّ .  َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَى إِال َعَىل اهللاِ َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْملُ

ـ ُبوا بِآَياتِنَ ـِذيَن َكـذَّ ـا الَّ ْينَاُه َوَمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َوَجَعْلنَاُهْم َخالئَِف َوَأْغَرْقنَ جَّ ُبوُه َفنَ ا َفَكذَّ
نَْذِريَن َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن عَ  َبُة اْملُ  ).اقِ

 

بالغـٌة . ها قد ثبتت عليكم احلجـة تلـو احلجـة ...يا أهل العراق( :وقال يف بيان آخر   
واملمهـد ، محد  احلسـن ويص ورسـول اإلمـام املهـدي أدامغٌة عىل صدق دعوة السيد 

... حممد ول املؤمنني املذكور يف روايات آلأاألول له ، ويامين ، وابن اإلمام ، وابنه وهو 
ــرية إال ذكروهــا يف كالمهــم يف هــذا ^ألن أهــل البيــت مل يغــادروا صــغرية والكب

!  )يقصـد نفسـه ( وهو أحد عالمات اإلمام املهـدي ! اخلصوص حتى مرض البواسري 
 ... ومن أراد فلرياجع بشارة اإلسالم الباب األول ، ولكنكم تتجاهلون

بُِعـوا : يا قوم إين لكم ناصح أمني أن اتبعوا رسول اإلمام املهدي السيد أمحد احلسـن  اتَّ
 . )َمْن ال َيْسَأُلُكْم َأْجرًا َوُهْم ُمْهَتُدوَن 
 الركن الشديد أمحد احلسن^بقية آل حممد

 إىل الناس أمجعني×ويص ورسول اإلمام املهدي
 افيلاملؤيد بجربائيل املسدد بميكائيل املنصور بإرس
 ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم

 ق.هـ ١٤٢٤/شوال ٢٨النجف األرشف
 

 



ـال  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ١٠٤ َدجَّ
ة  الَبْرصَ

وأن أخطـاءه ! الفصـاحة فضـًال عـن البالغـة ) اإلمام(نالحظ فقدان هذا . ١  
 ! كثرية ، حتى يف اآليات البالغية النحوية واللغوية وو اإلمالئية

أي ) ش.هــ (أي هجـري قمـري ، مقابـل ) ق.هـ (كام أنه يكتب بعد التاريخ   
 أو الـذين يكتبـون هلـم متييـزًا حلسـاب نيإليـرانيذلك تقليد لو، هجري شميس

 .اهلجرة النبوية بالقمري عن حساهبا بالشميس ، كام تعارف أخريًا عند اإليرانيني 
 

فيـا شـذاذ ... يـا قتلـة األنبيـاء وأبنـاء األنبيـاء( :خاطب شعب العراق بقوله. ٢   
 .)وعصبة اإلثم، وَنَبَذة الكتاب ، األحزاب 

عىل عدم فهمه للتاريخ كالمه بدعته وضاللته ، ويدل  وارفضسبب ذلك أهنم و  
لباطل ، وقد أخذ علمه من الوهابيني الذين يربئون يزيدًا وبنـي أميـة لأو تعمده 

 ! لون قتله شيعته أهل العراق ويقو×من قتل اإلمام احلسني
: وقال هلـم يهقاتلبني أمية و×خاطب اإلمام احلسنيواألوصاف التي ذكرها   
فهم جيش يزيد ، وفيهم من أهل الشام وأهل العـراق !  )يا شيعة آل أيب سفيان(

فكـانوا قلـة ، ألن معاويـة ^واحلجاز واليمن ، أما شـيعة عـيل وأهـل البيـت
وطاردهم داخل العـراق وخارجـه ، والـذين بقـوا ، أبادهم يف مدة عرشين سنة 

 . منهم كانوا يف السجون ، وبعضهم استطاع أن يصل اىل كربالء 
بنـي أميـة ل×جيعلون خطاب اإلمـام احلسـنيم للعراقيني هبغضوالوهابيون ل 

 ! ، خطابًا لكل العراقيني يف كل عرص وشيعتهم 
 !  نهم ويظهر التشيع لغرض رضب التشيعولعله م! وقد قلدهم أمحد احلسن  
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١٠٥ 
 ! ارتكب تزويرًا وخيانة ، فوصل نصني وجعلهام نصًا واحدًا . ٣   
عـن تفسـري قـول اهللا عـز ) ×البـاقر( سئل أبو جعفـر( :٢٧٧/يف غيبة النعامينالرواية ف  

ِرهيِْم آَياتِنَا ِيف اآلَفاِق َوِيف َأْنُفِسِهمْ : وجل يرهيم يف أنفسـهم ويف اآلفـاق ، : فقال ؟َسنُ
قُّ : وقوله ُه اْحلَ ْم َأنَّ َ َهلُ ى َيَتَبنيَّ ، يعني بذلك خروج القائم هـو احلـق مـن اهللا عـز  َحتَّ

 .)منهوجل يراه هذا اخللق البد 
خاصة بأهل العراق وأهـل الـزوراء أي الدجال هي عامة لكل الناس ، وقد جعلها و   

عىل أهنا آية عاملية ال ختص أهل العراق ، فعن  ،٨/٣٨١:بل يدل نصها يف الكايف !بغداد 
يرهيم يف أنفسهم املسخ ويرهيم يف اآلفـاق انتقـاض اآلفـاق (:  قال×اإلمام الصادق

ـُه  :اهللا عز وجل يف أنفسهم ويف اآلفاق ، قلت لهعليهم ، فريون قدرة  ْم َأنَّ َ َهلُ ى َيَتَبنيَّ َحتَّ
؟ قال قُّ  .)خروج القائم هو احلق من عند اهللا عز وجل: اْحلَ

 !فاآلفاق يف اآلية آفاق السامء ، وآفاق البالد التي خترج عن طاعة طغاة العامل   
وال وجود لـه ^ة عن أهل البيتجاء بنص يتعلق بالزوراء الهو روايدجال اللكن   

يف غيبة النعامين وال غريها، فوضعه قبل الرواية ليوهم أنه جزء منها وربط الرواية بأهل 
 !العراق وبغداد ، وبالعلامء الذين أفتوا هلم باإلنتخابات واإلستفتاء عىل الدستور 

ر بدون ذكر القائل وال املصدر فقد  وراء فيفـزع حتدث فزعة يف الـز( :قال هذا املزوِّ
ثم وصـله بروايـة ) . الناس إىل علامئهم فيجدوهنم قد مسخوا إىل قردة وخنازير 

 !  غيبة النعامين والكايف



ـال  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ١٠٦ َدجَّ
ة  الَبْرصَ

عـن (:٦/٦٢:ذكـره السـيوطي يف الـدر املنثـور، سند له بينام النص عن بغداد أثر ال
بلغني أن رحيًا تكون يف آخر الزمان وظلمة فيفزع النـاس إىل :مالك بن دينار قال

  .بدون سند، نقًال عن فتن السلييل  ، ٢٨٣/واملالحم والفتن .)علامئهم فيجدوهنم قد مسخوا
  
يف خراب بغداد أو الزوراء ^وينبغي التنبيه عىل أين مل أجد أي رواية عن أهل البيت   

موضوعة من أتباع بني أمية ، مقابل روايـات أهـل ذلك واملرجح عندي أن روايات ! 
 .×الشام يف عرص اإلمام املهديعن هتديم ^البيت

 

مل يغـادروا صـغرية والكبـرية إال ^ألن أهل البيـت( :ماذا يقصد الدجال بقوله. ٤  
وهو أحد عالمات اإلمام ! ذكروها يف كالمهم يف هذا اخلصوص حتى مرض البواسري

 ! )ولكنكم تتجاهلون، ومن أراد فلرياجع بشارة اإلسالم الباب األول  .املهدي 
و أعلم ة فيه هو ، فهودالبواسري وأهنا موج×كان يقصد أن من عالمات املهديإن ف   

 .×ذا افرتاء عىل اإلمام املهديبنفسه ، لكن ه
مـرض البواسـري، وأنـه ظهـر يف ×املهـديهـور وإن كان يقصد أن من عالمات ظ 

 . حتى لو كانت عالمة لقرب الظهور يدل عىل أنه دعوته حق ال فهو ، عرصنا 
 

 
 

، وكان األمن واألمـان مسـيطرًا طالبـت  عندما سقط صدام باحتالل أمريكا للعراق   
لربملان إلنتاج سلطة بإرادة الشـعب العراقـي، انتخاب ااملرجعية والزعامء السياسيون ب

ألمـم اوكثرية ، وأقنعـوا أوروبـا األفقامت قائمة الدول العربية خوفًا من جمئ الشيعة  
ويف ! املتحدة بتأخري اإلنتخابات ، وأثروا عىل أمريكا ، فأخرت اإلنتخابات سنة وأكثر 
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١٠٧ 
أن يتحدوا ويشكلوا قـوة إرهابيـة للضـغط وهابيون وفلول صدام هذه املدة استطاع ال

 . عىل األمريكان إلعادة احلكم اليهم ، وإبعاد األكثرية الشعبية 
موجة دعاية وهتويل واسـعة ، ضـد اإلنتخابـات يف  كنت ترى يف كل البالد العربية ،  

 ! بعد زوال اإلحتاللنتخابات شعبية حرة ونزهية االعراق بحجة احلرص عىل 
! وكنت ترى استامتة الوهابيني الستنكار اإلنتخابات والتحذير منها ، بحجـج دينيـة   

 !منها أن اإلنتخابات حرام ، أو أهنا حرام يف ظل اإلحتالل 
بيان (: فقد نرش يف موقعه! ضد اإلنتخابات نشط هذا الدجال توجيه مموليه ، وعمًال ب  

 : قال فيه.  )يف أن ال رشعية لإلنتخابات×لإلمام املهدي
إن العلامء الذين أفتوا برشعية اإلنتخابات هم يف الواقع ليسـوا علـامء أمنـاء ، (  

إثـم خـروجهم عـىل  إن الناس حتملوا!! جلهلهم أو لتجاهلهم هلذا اخلرب وأمثاله 
وهم جاهلون غافلون ، فهم ذهبوا إىل اإلنتخابات اسـتنادًا  )أمحد اسامعيل(إمامهم 

إىل فتاوى مراجعهم الذين ظنوا أهنم ال يدخلوهنم يف باطـل وال خيرجـوهنم مـن 
يف سـخط اهللا  )هنا(األمة موارد اهللكة ويدخلوها  )ن( حق ، وإذا باملراجع يوردوا

من سعة رمحته ، وذلك من خالل استخفافهم بالنـاس  )هنا(وغضبه ، وخيرجوها 
 ! حيث دعوهم إىل هذه الفتنة من دون دليل رشعي من قرآن أو عرتة  طاهرة 

لقد منع أولئك العلامء غري العاملني صوت اإلمام أن يصل إىل الناس ، وشغلوا   
 ! الناس برصاخهم وضجيجهم 



ـال  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ١٠٨ َدجَّ
ة  الَبْرصَ

م غـرروا بكـم وأضـلوكم السـبيل إن علامءكـ: واحلق أقول لكـم أهيـا النـاس  
 !وخبطوا بكم خبط عشواء مثلهم كمثل حاطب ليل 

فلـامذا تنكـرون عـىل  نتخاباتكم هذه رشعية وصحيحة كام تزعمونافإذا كانت   
أيب بكر وعمر وعثامن بيعة الناس هلم؟وملاذا تنكرون عىل أتباعهم التحـزب هلـم 

! ومل يفتوا خالف ما أفتيتم  ،فعلتم وهم مل يفعلوا أكثر مما! والتسليم هلم بالبيعة؟
  !بل إن فتواكم هي عني فتواهم 

ــال تَ     مثلــه وتــأيتَ  ٍق ُلــعــن ُخ  هَ نْ
 

  !عظـيُم  عاٌر عليك إذا فعلـَت   
 

لقد استندتم يف مذهبكم إىل رفض خالفة املشايخ الثالثة ، كوهنا خالفة خمالفـة    
للرشع عىل الرغم من بيعة الناس هلم ، وكانت حجتكم يف ذلك القـرآن والعـرتة 

، فـام لكـم اليـوم تنقضـون حجـتكم  وكنتم عىل صواب مـن أمـركم، الطاهرة 
عـىل القـرآن والعـرتة الطـاهرة ، مما بدا ، حتـى تنقلبـوا  )عـدا( فام حدا! بأيديكم 

 .  )!لترشعوا إلنتخابات بنيتم مذهبكم عىل نقيضها ؟
 

:  ضد اإلستفتاء عىل الدستور العراقي ، وقال يف بيان يف موقعـههذا الدجال ثم وقف   
فاإلمام ظاهر برسوله اخلاص السيد أمحد احلسن ، الذي مىض عىل إرساله ما يربو عىل (

إمـا أن يكـون : أنكر أدلة السيد أمحد احلسن فهو أحد صـنفني، أما من  ثالث سنوات
ُبوا بَِام َملْ ُحيِيُطـوا بِِعْلِمـهِ  :جاهًال ويقع عليه اإلنطباق يف اآلية الكريمة وإمـا أن  . َبْل َكذَّ

ا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلـًام  :يكون معاندًا منافقًا يضمر ما ال يظهر  .َوُعُلـّوًا َوَجَحُدوا ِهبَ
إن الناس حتملوا إثم خروجهم عىل إمامهم وهم جـاهلون غـافلون ، فهـم ذهبـوا إىل 
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١٠٩ 
اإلنتخابات استنادًا إىل فتاوى مراجعهم الذين ظنـوا أهنـم ال يـدخلوهنم يف باطـل وال 

يف  )هنـا( ألمة موارد اهللكة ويـدخلوهاا )ن( خيرجوهنم من حق ، وإذا باملراجع يوردوا
وذلـك مـن خـالل اسـتخفافهم ! من سعة رمحتـه  )هنا( سخط اهللا وغضبه وخيرجوها

! بالناس حيث دعوهم إىل هذه الفتنة من دون دليل رشعي من قرآن أو عـرتة  طـاهرة 
وها هم فقهاؤكم أهيا الناس يسحبونكم مرة أخرى إىل مهاوي جهـنم بمنزلـق جديـد 

حظ هلا يف دين وال يف آخرة وكأهنا تريـد وهو منزلق الدستور الذي راحت ختطه أيد ال
طعن إمامكم احلجة املنتظر مرة أخرى بعد طعنة اإلنتخابات ، وهـذه املـرة سـتنحيكم 

 . )عن القرآن بالدستور ، مثلام نحتكم باألمس عن اإلمام بحكومة منتخبة مستوردة
 

 
 

  بني حالة وجود نص نبوييدرك الفرق كأن هذا البيان كتبه له وهايب ، وإال فالشيعي    
لوجود ’عد النبيب×عيلخالفة متسكنا بإنام فنحن  . وبني حالة العراق يف عرصنا

 .النص ، أما إذا مل يوجد نص فنحن باخليار 
فـأين  ! بـدون مشـورة ، فـرض بيعـة أيب بكـر بـالقوةلضهم رفضنا مسارعة بعقد و  

فتفاجؤوا بأن أربعـة ’ة النبيكانوا مشغولني بجنازوقد اإلنتخاب يف بيعة أيب بكر ، 
! أخذوا جيربون الناس عىل بيعته بالسيف؟سيوفهم والطلقاء فشهر ،  أشخاص بايعوه

بوصية أيب بكر؟ وأين اإلنتخابـات يف خالفـة  كانتوأين اإلنتخابات يف خالفة عمر و
َفَصـَفَق ، صـهر عـثامن البن عوف فيها عثامن ، وقد عني عمر جلنة وجعل حق النقض 

 ! ؟هعىل يد



ـال  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ١١٠ َدجَّ
ة  الَبْرصَ

مسألة اجتهادية ، فقد يرى املرجع وجوب تطبيق والية الفقيـه احلكم يف عرصنا نظام ف 
، وقد يرى أن خيتار الناس برملـاهنم وحكـومتهم ويكـون × بوالية فردية كاملعصوم

الرتكيـب بـني  لـزوموقد يرى املرجـع . دور املرجع وعلامء الدين اإلرشاف والتوجيه 
 .والية الفقيه واإلنتخاب ،كام هو احلال يف إيران 

مع ذلك وقرأ كتابًا يف أصول الفقه ، وال أظنه يفهمه إن قرأه ، هذا الدجال ال أظن أن    
 ! أنه جيب عىل مجيع الناس يف العامل أن يطيعوه وخيضعوا له  بكربيائه يدعي 

ب بكتاهبم ، وأنا العبـد املسـكني ومستعد ملناظرة كل أصحاب كتا( :الحظ قولـه
اجلاهل أعلم منهم بالقرآن وباإلنجيل وبالتوراة وبمواضع التحريـف فيهـا ، بـام 

يف نفـس وأما من أبى وكفر طلبًا للدنيا العفنـة فـإين أباهلـه  ...آتاين اهللا من علم
  .انتهى .)ليحيا من حييا عىل بينة ويموت من يموت عىل بينة: املجلس

 

ـٍة  :يعرف إمالءها ، وهي قوله تعاىلظ اآلية وال فحيالفهو    نَ لَِيْهلَِك َمْن َهَلَك َعـْن َبيِّ
نٍَة َوإِنَّ اهللاَ َلَسِميٌع َعلِيٌم  َيى َمْن َحيَّ َعْن َبيِّ  .َوَحيْ

 
 

~  ~ 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

  
 

!  الدراسة األولية من حتى  رهمما يدل عىل فق، ء هذا اإلمام املزعوم أخطارة ثك الحظن   
كام أنه يزعم أنه مبعوث للعاملني ، لكن خطابه حمصور بالشيعة وال خياطب السنة ، وال 

  !وهذا يكشف أن مهمته داخل الشيعة فقط . يتكلم عىل علامئهم أبدًا 
وخياطبهم بام يثري حفيظتهم ، فينفيهم عن والية ! وهو يقسو عليهم ألهنم اليؤمنون به 

، مع أنه مل يـأهتم بمعجـزة وال  إن مل يؤمنوا به ، ويتوعدهم بنار جهنم×أمري املؤمنني
ردها بـدون ـروايات يسووييات يفرسها مكابرة ، ! آية بينة إال مناماته ومنامات أتباعه 

 . دراسة أسانيدها ، وال بيان وجه داللتها عىل مدعاه 
 

لقد أسفر الصبح لـذي عينـني ، وظهـر أمـر قـائم آل حممـد  ( :الكذابهذا قال   
كالشمس يف رائعة النهار، ال لبس فيه لكل طالب حق ، وجاءكم يا علامء الشيعة 

بالروايـات الصـحيحة !  من تعرفونه كام تعرفون أبناءكم وال خيفى عليكم أمـره
 )اً (ا حممـدفهل تنكرون عىل علامء اليهود والنصارى أهنم مل يتبعو. عن الصادقني 

! ألنه ذكر يف كتبهم باسمه وصفته ، وأنه خيرج من فاران وحتتجون عليهم بذلك 
ركم يب جـدي رسـول اهللا ـلقـد بشـ! إذن فارجعوا إىل كتبكم وحاسبوا أنفسكم
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، ووصلت لكم هذه الوصية بسند صـحيح ،  وذكرين يف وصيته باسمي وصفتي
اهللا وهو عىل فراش املوت ، أو  وذكرها علامء الشيعة يف كتبهم ، وبام وىص رسول

 ! ليس بأهم يش 
 :رـ، ويب وبأبنائي اإلثني عش ثني عرشفلقد أوصاكم بآبائي األئمة اإل  
قال قـال رسـول اهللا  )ع(عن آبائه عن أمري املؤمنني  )ع( عن أيب عبد اهللا :٣و٢و١  
صـحيفة ر ـيـا أبـا احلسـن أحضـ: )ع(يف الليلة التي كانت فيها وفاته لعيل ( )ص(

يا عيل ، إنه : وصيته حتى انتهى إىل هذا املوضع فقال )ص( ودواة فأمىل رسول اهللا
سيكون بعدي اثنا عرش إمامًا ، ومن بعدهم اثنا عرش مهديًا ، فأنت يـا عـيل أول 

إىل ابنه م ح م  )ع(وليسلمها احلسن : اإلثني عرش إمام، وساق احلديث إىل أن قال
 . لك اثنا عرش إمامًا د ، املستحفظ من آل حممد فذ

 ثم يكون من بعده اثنا عرش مهديًا ، فإذا حرضته الوفـاة فليسـلمها إىل ابنـه أول   
إسم كاسمي واسم أيب وهـو عبـد اهللا وأمحـد واإلسـم : املهديني ، له ثالثة أسام

 .١٥٠/والغيبة للطويس ،٥٣/١٤٥:بحار األنوار. )الثالث املهدي وهو أول املؤمنني
 

. )ع(إن منا بعد القائم اثنا عرش مهديًا من ولد احلسني :( أنه قال )ع(عن الصادق   
 . ٣٨٥/، والغيبة للطويس ٣/٣١٠:، والربهان ٥٣/١٤٨: بحار األنوار

 

يا ابن رسول اهللا سمعت من أبيك  )ع(قلت للصادق جعفر بن حممد (  :يف البحار  
ر مهـديًا ومل ـإنام قال اثنا عشـ: ، فقال نه قال يكون من بعد القائم اثنا عرش إماماً أ
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يقل اثنا عرش إمامًا ، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفـة 
 . ٢/٣٥٨:، وكامل الدين ١٤٥/ ٥٣:البحار). حقنا

 :رـ، ويب وبأبنـائي اإلثنـي عشـ ثني عرشفلقد أوصاكم بآبائي األئمة اإل :وكالمه هذا  
 !نفسه ×يدل عىل أنه يدعي أنه اإلمام املهدي

 
 

ن أوهلـم مـن إأال و )ع(فقـال : (يف خـرب طويـل )ع(عن أمـري املـؤمنني ( :٧- ٤   
  . ١٤٨/ بشارة اإلسالم ) .البرصة وأخرهم من األبدال

. ...)ومن البرصة محد: يف خرب طويل سمى به أصحاب القائم )ع(عن الصادق   
  . ١٨١/بشارة اإلسالم

 !وهؤالء أصحاب املهدي الذين يظهرون معه ، وليس قبله     
فأما الـذي . سم يعلن إسم خيفى وإسامن إللقائم : أنه قال:)ع(عن اإلمام الباقر   

  . ٢/٦٥٣:كامل الدين. خيفى فأمحد وأما الذي  يعلن فمحمد 
 . ١/٤١٧:إلزام الناصب. مرشف احلاجبني غاير العينني بوجهه أثر : )ع(عن الباقر   
 ! وكالمه هذا يدل عىل أنه يعدي أنه نفس املهدي ال إبنه  
أهل البيت باسمي ومسـكني وصـفتي ،  )أخـربكم(أخربوكم  :ثم قال هذا الدجال 

ًة ِمْن (: فهل خفيت عليكم؟ ولكن نٍَة ِمْن َريبِّ َوآَتاِين َرْمحَ َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعَىل َبيِّ
ا َكاِرُهونَ ِعنِْدِه  َيْت َعَلْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم َهلَ   ) .٢٨: هود( ) .َفُعمِّ

 

إنه حريص  )ع(ولقد دفع أسالفكم آبائي عن حقهم وقالوا يف أمري املؤمنني عيل    
: عىل امللك ، ألنه طالب بحقه وسخروا منه حتى ملؤوا كبده قيحـًا ، وقـال هلـم
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مـايل وملـك ال يبقـى ، ولكنـي مـأمور : قـول لكـممالعيل وملـك ال يبقـى، وأ
 . حتى يأذن الرمحن يف أمري  )ع( وسأصرب كام صرب

خبار عن أيب اإلمام حممد بـن احلسـن يف اإل )الصاحلون(لقد بالغ آبائي الصاحلني   
 : ومل ينسوين من دعائهم بفضل من اهللا عيل، املهدي وعني 

اللهم أعطه يف نفسـه . اللهم ادفع عن وليك: يف دعاء )ع(قال اإلمام الرضا  -٥   
 . ٦١٨/مفاتيح اجلنان). وأهله َوَوَلِدِه وذريته

الويـل ملـن نـاواين ، واللعنـة . فإن تنكروين فأنا ابن احلسن سبط النبي املرهتن     
أنصاري خري أنصار تفتخر األرض بسـريهم عليهـا ، وحتفهـم  .عىل من عاداين 
 .فوج يدخل اجلنة يوم القيامة هم ، واهللا العيل العظيم املالئكة ، وأول 

وأقسم بـيس وطه واملحكامت وبــكهيعص ومحعسـق ، وبالقسـم العظـيم آمل ،  
حقـًا وصـدقًا ، اآلمـرون بـاملعروف  )ص(إهنم الفرقة الناجية ، وهم أمـة حممـد 

. والناهون عن املنكر، ألهنـم يقـرون بحاكميـة اهللا يف أرضـه دون مـن سـواهم 
الجترفهم الفتن ألهنم حمصوا وغربلوا حتى خرجت املدرة مـن حـب احلصـيد ، 

ال تأخذهم يف اهللا لومـة ، هم رهبان يف الليل أسود يف النهار ، جماهدون شجعان 
مـع سـالمة الـدين ،  )اً (الئم ، يرون أكل خبز الشعري والنوم عـىل املزابـل كثـري

 .فطوبى هلم وحسن مآب . أحىل من الشهد  )ع(ويرون املوت يف حب آل حممد 
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بحسب مـا تـدعون ، لقـد  )ع(أما بعد فيا شيعة أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب   
راط ـوبـأين الصـ، قامت عليكم احلجة البالغة التامة من اهللا سـبحانه وتعـاىل يب 

 !فمن سار معي نجا ومن ختلف عني هلك وهوى ! املستقيم إىل جنات النعيم 
ومـا بعـده إال آيـة  )ع(وهذا هو اإلنذار األخري لكم من اهللا ومن اإلمام املهدي   

العذاب واخلزي يف هذه احلياة الدنيا ، ويف اآلخرة جهنم يصلوهنا وبـئس املهـاد 
 . ملن مل يلتحق هبذه الدعوة 

وءَ : اللهم أنت قلت   ْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ يُب املُْ ْن ُجيِ َعُلُكـْم ُخَلَفـاَء  َأمَّ َوَجيْ
ُروَن  ـيًال َمـا َتـَذكَّ وأنـا املضـطر وابـن السـبيل واليتـيم . األَْرِض َأإَِلٌه َمـَع اهللاِ َقلِ

. بتداء ياجميب دعوة املضطرينواملسكني، فأجبني بفضلك ورمحتك وعطائك اإل
 . ريب أستنرصك عىل عدوك وعدوي فانرصين إنه ال قوة إال بك أنت سبحانك 

 

كل من مل يلتحق هبـذه الـدعوة :سم اإلمام حممد بن احلسن املهدي أنإلن بوأع  
فهو خارج من واليـة  هــ ق١٤٢٥رجب١٣بعد ويعلن البيعة لويص اإلمام املهدي

وكـل أعاملـه ، وهو هبـذا إىل جهـنم وبـئس الـورد املـورود ، عيل بن أيب طالب 
 .وال زكاة بال واليةالعبادية باطلة مجلة وتفصيًال فال حج وال صالة وال صوم 

 إىل الناس كافة )ع(ويص ورسول اإلمام املهدي 
 .انتهى .).ق. هـ  ١٣/٦/١٤٢٥ -أمحد احلسن
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فهو مرة يدعي أنه نفـس اإلمـام ! ومتخبط هذا الدجال متوتر ومستعجل   تالحظ أن  
من التاريخ وقد حكم بكفر من مل يؤمن به . ، ومرة ابنه ، ومرة من أصحابه #املهدي

  !وأنذرهم بالعذاب ، فنزل العذاب عليه وعىل أتباعه من رشطة البرصة . الذي ذكره 
 

× 
 

 !مضحكة ركيكة ، عدة أدلة ) أدلة الدعوة: (ذكر حتت عنوان   
  !والثقة إذا ادعى اإلمامة أو النبوة وجب قبول قوله !فيجب قبول قوله ، منها أنه ثقة   
 ! شيئًا منها ومل نر ! ومنها أنه جاء بعلوم اليستطيعها غريه  
قد طلب منهم أن ينرشوا فتوى بتكذيبه وحتديه وومنها أن العلامء مل جييبوا عىل رسائله  

 . وأنه دعاهم اىل املباهلة وهو مستعد أن يقسم قسم الرباءة فلم يستجيبوا ! فلم يفعلوا 
، فقد اتفق معه عىل املباهلة الشيخ عبـد احلسـني احللفـي يف هذا كذب يف قوله لكنه و  

 .ه ومل حيرض التنومة ، ويف اليوم املقرر نكص أمحد إسامعيل عىل عقبي
إمامه الصايف عىل مباهلة  صالحوكيله احللفي والشيخ عبد احلسني بني  اً قااتفكتبنا ثم   

  !لكنهم نكصوا  .عنه ووقعه  يف البرصة بحضور وسائل اإلعالم ،
منـه  ت؟ فطلب ماذا تطلب معجزة: وكيلهيل وقد قال كام نكص عن اإلتيان بمعجزة ،   

غدًا أجيبكم ، ويف : مامه تلفونيًا وقالإ، فاتصل بشارون أن يدعو صاحبه بأن هيلك اهللا 
 !مل يأذن له بذلك ×إن اإلمام املهدي: اليوم التايل قال

 ! كـالتي رأيتهـا يف حسـابه لنجمـة إرسائيـل  ومن أدلته ختريفاته يف حساب اجلمل ،   
 !املعتد به، وال تصل حتى اىل الظنون وهي هذر وخياالت ، التبلغ مرحلة اإلحتامل

 



قها ابن كاطع بقية األدلة التي :  الفصل الثامن   ١١٧ ............................................................................................................................................................. !لفَّ

 
 

ل املبتدع وأتباعه كثريًا برواية الوصية وأهنا تنص عىل أمحد إسامعيل       ! طبَّ
أخربنا مجاعـة ، عـن ( :٣٩/وخمترص البصائر، ١٥٠/ونصها من كتاب الغيبة للطويس  

البزوفري ، عـن عـيل بـن سـنان املوصـيل أيب عبد اهللا احلسني بن عيل بن سفيان 
، عن عيل بن احلسني ، عن أمحد بن حممد بن اخلليل ، عن جعفر بن أمحـد  العدل

املرصي ، عن عمه احلسن بن عيل ، عن أبيه ، عن أيب عبد اهللا جعفر بـن حممـد ، 
عن أبيه الباقر ، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابـدين ، عـن أبيـه احلسـني الزكـي 

يف الليلة التي كانـت ’قال رسول اهللا: قال×، عن أبيه أمري املؤمننيالشهيد 
 ’فـأمىل رسـول اهللا.يا أبا احلسن أحرض صحيفة ودواة: ×فيها وفاته لعيل

يا عيل إنه سيكون بعدي اثنا عرش إمامًا : وصيته حتى انتهى إىل هذا املوضع فقال
إمامًا سـامك اهللا تعـاىل ومن بعدهم إثنا عرش مهديًا فأنت يا عيل أول االثني عرش 

يف سامئه عليًا املرتىض ، وأمري املؤمنني ، والصديق األكرب ، والفـاروق األعظـم ، 
يـا عـيل أنـت وصـيي . واملأمون ، واملهدي ، فال تصح هذه األسامء ألحد غريك 

عىل أهل بيتي حيهم وميتهم ، وعىل نسائي فمن َثبَّتََّها لقيْتني غدًا ، ومن طلقتهـا 
ئ منها ، ال تراين وال أراها يف عرصة القيامة ، وأنت خليفتي عىل أمتي من فأنا بر
فإذا حرضتك الوفاة فسلمها إىل ابني احلسن الرب الوصول ، فإذا حرضته . بعدي 

الوفاة فليسلمها إىل ابني احلسني الشهيد الزكـي املقتـول ، فـإذا حرضـته الوفـاة 
عيل، فإذا حرضته الوفـاة فليسـلمها  فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات

إىل ابنه حممد الباقر فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنـه جعفـر الصـادق ، فـإذا 
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حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم ، فإذا حرضته الوفـاة فليسـلمها 
فـإذا  إىل ابنه عيل الرضا ، فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي ،

حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه عيل الناصح فإذا حرضـته الوفـاة فليسـلمها إىل 
ابنه احلسن الفاضل ، فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممـد املسـتحفظ مـن 

 .، فذلك اثنا عرش إمامًا ^آل حممد
أول فإذا حرضته الوفـاة فليسـلمها إىل ابنـه  ،ثم يكون من بعده اثنا عرش مهدياً   

سم أيب ، وهو عبد اهللا وأمحـد ، واإلسـم إاملقربني ، له ثالثة أساٍم إسم كإسمي و
  . )الثالث املهدي ، وهو أول املؤمنني 

ومل يذكر املدعي وجه اإلستدالل هبا ، لكن غرضه الفقرة األخرية منها وهي التي تـأمر  
ابنـه أول (وفـاة اىل بأن يسلم الوصية أو اإلمامة عندما حترضـه ال×اإلمام الثاين عرش

 ! الذي له ثالثة أسامء أو أربعة ، أحدها أمحد ) املقربني
 ! وهذه هرطقة مضحكة ! بنفسه ألن إسمه أمحد هذا الدجال بنفسه وقد فرسها   
بعد ظهوره وإقامتـه دولـة العـدل ×ألن الرواية إن صحت فهي تأمر اإلمام املهدي  

 ! ابنه  اإلهلي، إذا حرضته الوفاة أن يسلمها اىل
وجعل ، فجعلها هذا املزيف لزماننا ! فزمن الرواية وتسليم الوصية أو اإلمامة يومذاك  

 !؟ ووفاتهحكمه ظهوره ونفسه ابن اإلمام املهدي الذي سيتسلم اإلمامة من أبيه بعد 
أن يسـلمه ×فال الزمان ينطبق عىل زماننا ، وال الشخص الذي تأمر الوصية املهـدي 

 ! هذا املجنون إياها ، ينطبق عىل 
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نا ابن أيطوى الزمان واألنساب ، ويقول جدي اإلمام املهدي ، ثم يقول دجال لكن ال   
، ن اآلن وقد سلمني اإلمامـة مـ ،اإلمام املهدي الذي سريثه بعد أن يظهر وحيكم العامل

 !أليست هذه اهلرطقة بعينها ! وأرسلني اليكم فأطيعوين 
أن يسلم اإلمامة البنـه ، أي املبـارش ×ثم لو صحت الرواية ، فإن األمر فيها لإلمام   

 ! × بأنه ليس اإلبن املبارش لإلمام املهديهذا الدجال وقد اعرتف 
عن ادعائـه بأنـه ابـن اإلمـام  ،١٤٢٦-ربيع الثـاين-٤ :فقد سأله صالح املياحي بتاريخ  

هل يعني أنه من صلب اإلمام مبـارشة ، وكيـف تـم زواج اإلمـام (: ×املهدي
 ؟ )سم أمه أي أم السيد ، ومن أي مكان هي إأرواحنا له الفدى ، وما 

 

 )ع( إن السيد أمحد احلسن من ذريـة اإلمـام املهـدي(: فأجابه ناطقه ناظم العقييل 
وذريتـه يف كتـاب  )ع(أثبت زواج اإلمـام املهـدي  وقد. وليس من صلبه مبارشة 

فالولد يطلق تارة ويراد منه الولد الصلبي ) الرد احلاسم عىل منكري ذرية القائم(
  .انتهى . )املبارش ويطلق تارة أخرى ويراد منه الولد من الذرية 

وقـد أشـكل عليـه . لوصية عىل فرض صـحتها اانتهى األمر وبطل تشبثه برواية فقد   
 .بذلك رشيكه يف البدعة حيدر مشتت 

، فقـد قـال عنهـا احلـر  عىل أن سند الرواية اليتم عىل مباين علـامء اجلـرح والتعـديل 
وروى الشيخ يف كتـاب الغيبـة يف مجلـة األحاديـث التـي رواهـا مـن طـرق (: العاميل
 :مثل ائنففيها جمهولون مل يوثقهم أحد من علام ). ٣٦٢/اإليقاظ من اهلجعة( .)العامة

 . ، وجعفر بن أمحد البرصي ، وأمحد بن حممد بن اخلليل عيل بن سنان املوصيل
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× 
 

عرش مهديًا ، فادعى أنـه ابـن  اثنا×بأحاديث أنه حيكم بعد املهديالدجال استدل    
 ! الذي حيكم بعده ، وقد أرسله قبله ×اإلمام املهدي

أن الذي يتوىل مراسم دفن اإلمـام املهـدي ^نعم صح عندنا عن أهل البيت: أقول   
اثنا عرش ×سنيحيكم بعد احلأنه و^وأنه أول من يرجع من األئمة×هو احلسني

  .× يوقد يكونون من ولد املهد ه ،مهديًا من ولد
 

أول من تنشـق األرض عنـه ويرجـع إىل الـدنيا احلسـني بـن  (:ومن تلك األحاديث  
، وإن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة ، ال يرجع إال من حمض اإليـامن حمضـًا ‘عيل

 ) .×، بسند صحيح عن الصادق٢٤/خمترص البصائر( .)أو حمض الرشك حمضاً 
 

يـا ابـن رسـول اهللا إين : ×بن حممدعن أيب بصري قال قلت للصادق جعفر (: ومنها  
اثنـا : إنـام قـال: يكون بعد القائم اثنا عرش مهديًا؟ فقال: أنه قال×سمعت من أبيك

عرش مهديًا ومل يقل إثنا عرش إمامًا ، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا 
  . )، بسند موثق ٣٥٨/كامل الدين( . )ومعرفة حقنا

بعد دولة القائم ألحد دولة إال ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن ليس (: وقال املفيد 
 ، ٣٣٥/، وكـامل الـدين ٩١/األصـول السـتة عرشـ :راجع يف املوضوع يف . )٢/٣٨٧:اإلرشاد(. )شاء اهللا

 ٥:، و ٤/٨٧:و ، ٣/٣٣٢:ومعجم أحاديث اإلمام املهـدي ، ٣/٤٠٠:ورشح األخبار ،١٥٨و ٣٨/وخمترص البصائر
 . ٢/١٥٢:والرصاط املستقيم . ٤٧٥و،  ٢٤٠/

ومـن ذريـة ^والقدر املتيقن أن هؤالء اإلثنا عرش ليسوا أئمة ، بل من شيعة األئمـة  
وبعـض علامئنـا يـرى أن كـوهنم مـن  .×أهنم من أبناء املهـدي ويظهر×احلسني
 ) . ٢/٣٨٧:اإلرشاد( .&خرب آحاد ، كاملفيد×أوالده
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كل هذه األحاديث تنص عىل أن هـؤالء املهـديني يكونـون بعـد اإلمـام  :والنتيجة     
ــه ، لكــن ×املهــدي ــدجال ال قبل ــن أوالد هــذا ال ــول إهنــم م ر ويق ــزوِّ يكــابر وي
 ! ×قبل اإلمام املهديجئتكم وأنا أوهلم ، وأنا ×املهدي

 
# 

 

عـن أمـري : ، األوىل× روايتني عن أصحاب اإلمـام املهـدي) ٧- ٤(ذكر يف بيانه    
  ) .أال وإن أوهلم من البرصة وأخرهم من األبدال(: فيها×املؤمنني
 . )ومن البرصة محد  (: فيها×عن اإلمام الصادق: والثانية

ومؤلفه  ،١٨١و ،١٤٨/اإلسالمن كتاب معارص هو بشارة الرويات مأنه نقل  هتزويرومن   
: عنـوانب ، ٣٨١/ها يف املعجم املوضوعي ناوقد أورد.  ١٣٣٦السيد حيدر الكاظمي متوىف

ي أصحابه(  ).وبلداهنم×أحاديث مل يثبت سندها ُتَسمِّ
 برقمثالثة منها يف دالئل اإلمامة ملحمد بن جرير الطربي الشيعي ،  وهي أربع روايات 

. البن طاووس ، نقًال عن فتن السـلييل  والرابعة يف املالحم والفتن،  ٥٢٧و٥٢٧و٥٢٦
 !الثالث مئة وثالثة عرش ، الذين يكون معه ال قبله ه وكلها تتحدث عن أصحاب

 

رة وال ـفليس فيها ذكر للبصـ ، ٥٥٤/ويف طبعة ، ٣١١/أما أوىل روايات دالئل اإلمامة   
مـن  وأودعه إياه×عىل أمري املؤمنني’هذا ما أماله رسول اهللا(: وفيها !أمحد 

وعدة من يوافيه من املفقودين عن فرشهم وقبائلهم  × تسمية أصحاب املهدي
السائرين يف ليلهم وهنارهم إىل مكة ، وذلك عند استامع الصوت يف السـنة التـي 

  )..الخ..يظهر فيها أمر اهللا عز وجل ، وهم النجباء والقضاة واحلكام عىل الناس
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ومـن  ( :، جـاء فيهـا ٥٦٢/وطبعـة ،٣٠٧/ والرواية الثانية يف دالئـل اإلمامـة أيضـاً    
 . )حلوان رجالن ، ومن البرصة ثالثة رجال ، وأصحاب الكهف وهم سبعة 

 ! × وقتهم مع ظهور اإلمامو ، أنه هو أحد الرجال الثالثةفكيف ادعى الدجال    
حدثني أبو احلسني حممد بن هارون قـال ( :سندها ، ونيوجمهولًا سندها ضعافيف عىل أن   

 :حدثنا أبو عيل احلسـن بـن حممـد النهاونـدي قـال :حدثنا أيب هارون بن موسى بن أمحد قال
حدثنا أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبيداهللا القمي القطان املعروف بـابن اخلـزاز 

حدثنا أبو حسان سعيد بن جنـاح ،  :قال حدثنا حممد بن زياد ، عن أيب عبد اهللا اخلراساين :قال
جعلت فـداك هـل كـان : قلت له: عن مسعدة بن صدقة ، عن أيب بصري ، عن أيب عبد اهللا قال

 )..الخ...أمري املؤمنني يعلم أصحاب القائم
 

عبد الرمحن بن األعطـف بـن : ومن البرصة(:فيها ،٥٦٦/والثالثة يف دالئل اإلمامة  
 . )ومحاد بن جابر، وأصحاب الكهف سبعة نفرسعد، وأمحد بن مليح، 

أمحد بن مليح وزمياله ابـن سـعد وابـن جـابر : فلو صحت الرواية فاملذكور فيها هم  
ألنـه أمحـد ، ، وال ينطبـق أحـد مـنهم عـىل هـذا املـدعي ×وهم يظهرون مع اإلمام

 !× إسامعيل ، وهو يدعي أنه ابن اإلمام املهدي
وباإلسـناد (: &قال الطـربي: غري تام أيضًا ، ألنه نفس السند األول هاعىل أن سند   

 .)..سمى أصحاب القائم أليب بصري فيام بعد فقال×األول أن الصادق
 

قـد نقلهـا مـن و، ٢٨٨/طبعةيف ، و ١٤٥/أما الرواية الرابعة يف مالحم ابن طاووس  
حدثنا أبو النرض : حدثنا احلسن بن عيل املالكي قال( :كتاب الفتن للسلييل احلساين قال

حدثنا سليامن بن عثامن : حدثنا حممد بن اهليثم البرصي قال: عن ابن محيد الرافعي قال
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: حدثنا سعيد بن طارق ، عن سلمة بن أنس ، عن اإلصبع بن نباتـة قـال: النخعي قال
معـه وأسـامءهم ، فذكر املهدي وخروج من خيرج خطبة × خطب أمري املؤمنني عيل
أال إنه أشبه الناس خلقـًا :صفه لنا يا أمري املؤمنني؟ فقال عيل: فقال له أبو خالد احللبي

بـىل يـا أمـري : أال أدلكم عـىل رجالـه وعـددهم؟ قلنـا’وخلقًا وحسنًا برسول اهللا
رة وآخرهم مـن الياممـة ، ـأوهلم من البص: قال’سمعت رسول اهللا: املؤمنني ، قال

رجالن من البرصة ورجل مـن : د رجال املهدي والناس يكتبون ، فقالوجعل عيل يعد
 .)...األهواز ، ورجل من عسكر مكرم ، ورجل من مدينة تسرت

مائة وثالثة عرش رجًال بعدد أصحاب  ثالث’أحصاهم يل رسول اهللا(: ويف آخرها 
بيـت اهللا  بدر ، جيمعهم اهللا من مرشقها إىل مغرهبا يف أقل مما يتم الرجل عشـاءه ، عنـد

واجلامل واحد ، كأين أنظر إليهم والزي واحد ، والقد واحد ، واحلسن واحد ... احلرام 
 .) واللباس واحد ، كأنام يطلبون شيئًا ضاع منهم

! الذين يظهرون معه ال قبلـه ×فهي لو صح سندها تتحدث عن أصحاب املهدي   
 . اً جماهيل وضعافسندها يف عىل أن ! فال يمكن للمبتدع أن يستدل هبا 

 
 

 

للقائم إسامن إسم خيفى وإسم يعلن  : أنه قال:)ع(عن اإلمام الباقر ( :هذا الدجالقال    
  .) ٢/٦٥٣:كامل الدين().فأما الذي خيفى فأمحد ، وأما الذي يعلن فمحمد

 ). ١/٤١٧:إلزام الناصب( .)احلاجبني غاير العينني بوجهه أثرمرشف ( :)ع(عن الباقر   
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أن إسمه  ، بحجة أو يمهد لذلك ×املبتدع يدعي أنه هو املهدييبدو أن هذا :أقول  
وعليه يمكن لكل من ! إسمه املعلن حممد واخلفي أمحد ’كجده×أمحد ، واملهدي

 ! إسمه أمحد أن يدعي ذلك 
 ! يكذب نفسه بأنه ابن املهدي ×نه املهديأبادعائه  هكام أن  

 

مرشف احلاجبني ، غاير العينني ، (:×أن من صفة اإلمام املهديستدل الدجال بام اك  
 ). ١/٤١٧:إلزام الناصب( .) بوجهه أثر 

يف وجهه أثـر ، وأنـا يف وجهـي أثـر ، فأنـا ×كأنه يريد أن يقول إن اإلمام املهديو  
 ! ذ كل من يف وجهه اثر يمكنه أن يدعي ذلك إوهذا موجب للسخرية ، ! املهدي 

شامة مجيلة متيزه ، واألثر يف وجه أمحـد إسـامعيل كـام ×ثم إن األثر يف وجه املهدي  
 !ترشفه  يف مناسبة الذكروا ، أثر قبيح ، ولعله أثر رضبة 

 

ذاك املرشب محرة  (: قال×عن اإلمام الباقر ، ٢٢٣/وأصل احلديث يف غيبة النعامين  
رف احلـاجبني ، العـريض مـا بـني املنكبـني ، برأسـه حـزاز ـالغائر العينني ، املش

 .٣/٢٣٧:×معجم أحاديث اإلمام املهدي: راجع. )رحم اهللا موسى. وبوجهه أثر 

   !وهذه الصفة سواء صحت أم مل تصح ، فليس فيها دليل عىل ادعاء الدجال   
 

#! 
 

ذات يـوم ×أتيـت أمـري املـؤمنني عليـاً :قال األصبغ بن نباتة( :قال يف موقعه   
يـا أمـري املـؤمنني تنكـت يف األرض، : فوجدته مفكرًا ينكـت يف األرض فقلـت

ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الـدنيا سـاعة قـط، و : ×أرغبًة منك فيها؟ فقال
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لكن فكري يف مولود يكون من ظهر احلادي عرش من ولدي هـو املهـدي الـذي 
لؤها قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وجورًا ، ويكون له غيبة وحرية تضـل فيهـا يم

يا أمري املؤمنني ، وكم تكون احلرية والغيبة؟ : فقلت. أقوام وهيتدي فيها آخرون 
وإن هـذا لكـائن ؟ : فقلـت. ستة أيام أو سـتة أشـهر أو سـت سـنني : ×قال
أصبغ ، أولئـك خيـار هـذه نعم كام أنه خملوق، وأنى لك هبذا األمر يا : ×قال

 ). األمة مع خيار أبرار هذه العرتة 
ر مـن ـهو احلادي عش ألن اإلمام املهدي،  وهذا الولد هو ابن اإلمام املهدي: فوأضا  

 ! )والذي من صلبه هو من نتكلم عنه املمهد لإلمام سلطانه×ولد عيل
 

مولـود يكـون مـن لكـن فكـري يف ( :×ارتكب التزوير يف قول أمري املـؤمننيوقد   
  ).هو املهدي الذي يملؤها قسطًا وعدالً . احلادي عرش من ولدي . ظهري 

وطبقهـا ) رـمن ظهر احلادي عشـ: (فصارت العبارة) ظهري(فحذف الياء من كلمة   
 ! × عىل نفسه وزعم أنه هو من ظهر احلادي عرش ، أي اإلمام املهدي

الياء يف كلمة ظهري ، وسقطت اليـاء مـن بروت هذا احلديث مصادرنا املتعددة  فقد  
ل هبا   ! طبعة غيبة الطويس ، فأخذها املبتدع وطبَّ

هـذه روايـة عـن أمـري ! أنظـروا :كتـاب غيبـة الطـويس وقـالجـاء مبعوثـه بوقد      
 ) !رـمن ظهر احلادي عش: (×تثبت ظهور ابن اإلمام املهدي×املؤمنني

 

األخرى، التي هي أقـدم مـن غيبـة الطـويس جتـد أنظر اىل مصادر احلديث : قلت لهف  
ولكن فكرت يف مولود يكون من ظهري ، احلادي عرش من ولـدي ، هـو ( :فيها

 !  )املهدي يملؤها عدالً 
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،  يف مصادر عديدة ثبتاً وكان م، فهل إذا سقط حرف من الناسخ أومن منضد احلروف   
يمأل األرض ( :الوصف بعدهثم أال ترى أن  تتشبث فيه لتثبت بدعتك وإمامة إمامك؟ 

ومل يوصف به أحد ، مصادر السنة والشيعة يف #خمتصٌّ باإلمام املهدي )قسطًا وعدالً 
 !، وال لزوم له ×فإذا كان هذا وصف إمامك فلم يبق عمل لإلمام املهدي ! غريه

 !  ِح تَ ْس يَ  ملكابر وفلكنه كان مشيطنًا كإمامه ،     
 

 ، ١/٣٣٨:والكـايف، ١٢٠/رةـة والتبصواحلديث الذي ذكره مستفيض وهو يف اإلمام   
، ونصه وسنده من األخري ، ٢٨٨/، وكامل الدين٦٩/، وغيبة النعامين٢١٩/وكفاية األثر

فكرت يف مولود يكون مـن (: وكلها فيها&وله أسانيد أخرى أقدم من غيبة الطويس
أال ! )ظهري ، احلادي عرش من ولدي ، هو املهدي يمألها عدالً كام ملئت جورًا وظلًام 

 ! أن الياء سقطت من نسخة غيبة الطويس؟ إلثباتيكفي ذلك ملن له عقل 
سقطت منها الياء ، ليجعل نفسه كتاب ويتشبث بنسخة  لكن الكذاب يغمض عينيه   

 ! × الذي هو احلادي عرشابن اإلمام املهدي 
 

 
 

ر وقـد رايـت أنـه !  جلـرِّ النـاس اىل بدعتـهبـذلك ألنـه يتشـبث : اجلواب  يـزوِّ
ان ينصبهام لصيد العـوام السـذج ، واملثقفـني ! النصوص واإلستخارة واملنام فخَّ

 !وفروعه  يؤكد عىل رشعيتهام يف أصول الدينوقلييل العقل ، 
وقـد أرسـلني قبـل ظهـوره ، #إين رسول اإلمـام املهـدي :يقول للشخص   

فيقـول ، فيطلب منه دليًال عىل دعواه . عىل املوت وأدعوك اىل اإليامن يب وبيعتي 
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هل تـؤمن : اسألهإن القرآن كالم اهللا وهو أكرب دليل ، فاطلب منه النصيحة و: له
 !رآن وستخرج لك آية هتديك سواء السبيل م ال، وافتح القأبأمحد احلسن وتتبعه 

 

إن املنام دليل ملكويت ، واألمر الذي تراه يف املنام أمٌر إهلي حقيقـي : يقول له أو   
 ! يأمرك باتباع أمحد احلسن ^خاصة إذا رأيت يف املنام أحد املعصومني

بِـيُّ َجاِهـِد َيا  :فيأخذ املسكني اإلستخارة ويفتح القرآن فتخرج له مثًأل آية   ا النَّ َ َأهيُّ
ُم َوبِْئَس اْملَِصُري  نَافِِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَّ اَر َواْملُ اهللا أكـرب : فيقـول لـه .اْلُكفَّ

 !هل رأيت؟ لقد أمرك باإليامن يب وبجهاد الكافرين واملنافقني معي 
ُه اهللاُ َعـَىل ِعْلـٍم َوَخـَتَم َأَفَرَأْيَت َمِن ا:أما إذا خرجت له مثًأل آية    ُه َهَواُه َوَأَضلَّ َذ إَِهلَ َ ختَّ

ُروَن  ِديِه ِمْن َبْعِد اهللاِ َأَفال َتَذكَّ ِه ِغَشاَوًة َفَمْن َهيْ فيقول  .َعَىل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعَىل َبَرصِ
ي نيتك وتأخذها مرة ثانية : له  ! إستخارتك غري جيدة ، وال بد أن تصفِّ

صم ثالثة أيام ، أو صلِّ يف هذه الليلة ركعتني واطلب من اهللا تعاىل : أو يقول له   
 !فسرتى منامًا هيديك اىل الطريق الصحيح ، ويوقعه يف جو اإلحياء والتخيل 

ــاثي(أو يســتعمل معــه أســلوب     ــالتنويم ) التلب ــأثري النفيســ ، شــبيهًا ب أي الت
وصـاحبه ، الـدجال ن ختيله أو من إحياء فريى بعض املساكني منامًا م املغناطييس

 !، عليه الصالة والسالم دجال فيعتربه أمرًا إهليًا من عامل امللكوت باتباع ال
 

كيـف أسـتطيع أن أصـدق بـأن ( :يقول ، زينب املوسويمن نرش يف موقعه سؤاالً   
  بأقرص الطرق؟ )ع(السيد أمحد احلسن هو رسول وويص اإلمام املهدي 
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طريق لإليامن بالغيـب هـو الغيـب ، إسـأيل اهللا بعـد أن  أقرص( :الدجالفأجاهبا    
، أن تعريف احلق مـن اهللا  )ص(تصومي ثالثة أيام وتتوسيل بحق فاطمة بنت حممد 

 .)بالرؤيا ، أو الكشف ، أو بأي آية من آياته الغيبية امللكوتية سبحانه وتعاىل
 

تدخل يف حركته املسلحة البائسـة ، ل، لضالل وهكذا دالها بغرور عىل أقرص طريق ل   
ب شباهبا ونساءها ، ثم قتلهم ورشدهم عىل مذبح شهوته للزعامة  ! التي درَّ

 

اإلستخارة بالقرآن وهو من اإلمداد الغيبي التي ( :وقال يف موقعه عن اإلستخارة  
يؤيد هبا اهللا تعاىل من يشاء من عبـاده ، وهـي خارجـة عـن التالعـب والـدجل 

أقصد القرآن واطلـب مـن اهللا النصـيحة ، ، أنت بدورك أخي املتلقي . البرشي 
ومن العجيب أن يأخذ اإلنسـان النصـيحة مـن اهللا . فالقرآن هو الناصح األمني 

 . )سبحان اهللا ، سبحان اهللا ، سبحان اهللا ! وبعدها يتهم اهللا 
اهز خمالفـة فعـذره جـاآلية وإذا خرجت  ، هفخيف وهكذا يوقع العامي املسكني  

نصحه بإعادة اإلستخارة حتى في !عدم صحة نية املستخري ، وصاحب املنام  ووه
  !حتى يرى املنام الذي يضلله ، و خترج موافقة

ع بتبخري البخـور هذا الدجال إن    َ ال الذي يعالج الناس من الرصَّ اج والفوَّ كالَربَّ
حالـة شفي مريضه يف وكتابة احلجابات ، فال يرضه مئة حالة يفشل فيها ، أما إذا 

وجاءه التأييد من ، يكرب وهيلل ، ويطبل ويزمر ، ألن املعجزة حتققت  هوواحدة ف
 !الغيب ، ومن كالم اهللا تعاىل ، أو من عامل امللكوت 

 
 



قها ابن كاطع بقية األدلة التي :  الفصل الثامن   ١٢٩ ............................................................................................................................................................. !لفَّ

 
 

 

فكـل مـدة مـن الـزمن يـأتيني وفـد مـن  )الرؤى( وأما الرؤيات(:قال يف موقعه    
حمافظات بعضها بعيدة عن النجف ، وقد رأى الكثري منهم يف منـامهم مـا يؤيـد 
هذه الدعوة احلقة ، ولو كانت رؤية أو رؤيتان لكـان هنالـك سـبيل ألعـداء آل 
حممد عىل ردها ، ولكن ماذا يفعل هؤالء لرد مئات ، بل آالف الرؤيات القادمة ، 

من رآنا فقـد : مؤيد بأنه فيها أحد املعصومني ، وهم يقولون )مهامعظو(ومعضمها
فلم يعد للظاملني إال قول إن الرؤيا ليست بحجـة . رآنا فإن الشيطان ال يتمثل بنا 

مع أهنا جزء من النبوة ، ومع أن الرسول واألئمة اهتموا هبا وبسامعها وتأويلهـا 
ــتامم  ــد االه ــاء . أش ــض األنبي ــوات بع ــع أن نب ــان×م ــا  ك ــا رؤي معظمه

جـاءت إىل ×ومع أن نرجس أم اإلمام املهـدي× كنبوة دانيال)تأويالً (وتأويل
ألهنــا رأت رؤيــات صــادقة ، ×العــراق لتتــزوج اإلمــام احلســن العســكري 

 .وعرضت نفسها خلطر احلرب والسبي وهي حفيدة قيرص الروم 
 .يف املنام ×ألنه رأى عيسى ×ومع أن وهب النرصاين نرص احلسني   
ومع إن نجيب بني أمية خالد بن سعيد بن العاص األموي آمن وأسلم بسـبب    

فردَّ هؤالء اجلهلة الرؤيا مجلة وتفصيًال دون تدبرأو تفكر . ’ رؤيا رآها بالنبي
 ).وقال أبعد اهللا رشه عن املؤمنني

 

احلقيقة أن الناس خيتلفون يف اآلية املطلوبة والدالة عىل صدق املرسـل ( :الدجالوقال  
.. عندهم ، فبعضهم يعترب العلم واحلكمة هو اآلية ، وبعضهم يعترب اآليات امللكوتيـة
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أما ما تبقى من الناس فيعتربون اآلية املادية هـي الـدليل الغريهـا ، وهـؤالء باحلقيقـة 
ويف الغالب حتـى لـو جـاءت اآليـة املاديـة ال  )ونمـادي، منكوسون (ماديني ، منكوسني 

 ...يؤمنون إال قليل منهم
 عىل من تكون هذه اآليات امللكوتية حجة؟ . ٢ماهي اآلية امللكوتية؟ . ١   

، ، منها اآلفاقية امللكوتية ، ومنها األنفسـية  أن اآليات امللكوتية كثرية جداً  :واجلواب  
ِرهيِْم : قال تعاىل قُّ َسنُ ُه اْحلَ ْم َأنَّ َ َهلُ ى َيَتَبنيَّ أي  )٥٣: فصلت( )آَياتِنَا ِيف اآلَفاِق َوِيف َأْنُفِسِهْم َحتَّ

 :ومن هذه اآليات. قيام القائم باحلق 
والسكينة إذا كان اإلنسان عىل فطرة اهللا التي فطر . نور البصرية واطمئنان القلب . ١   

 .يها بعد انتباهه من الغفلة وتذكره الناس عليها مل يلوثها ، أو أنه عاد إل
 .الفراسة والتوسم يف اآلفاق واألنفس.  ٢   
 .الرؤيا الصادقة يف النوم.  ٣   
 :الكشف  ومنها(الرؤيا الصادقة يف اليقظة .  ٤   
 .  الرؤيا الصادقة يف الصالة  -أ   
 .الرؤيا الصادقة يف الركوع -ب   
 .الرؤيا الصادقة يف السجود -ج    
 .الرؤيا الصادقة يف السنة بني النوم واليقظة  -د    
 .الرؤيا الصادقة عند قراءة القران -هـ   

 ).ع(الرؤيا الصادقة عند السري إىل أبى عبد اهللا احلسني  -و     
 .الرؤيا الصادقة عند الدعاء والترضع إىل اهللا سبحانه وتعاىل -ز    
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واملسـاجد واحلسـينيات وغريهـا ) ع( ة واألنبياءالرؤيا الصادقة يف أرضحة األئم -ح    
وكل هذه األنواع من الكشف والرؤيا الصادقة هي آيات إهلية ألهنا ال تكون إال . كثري 

بأمر اهللا وبمشيئة اهللا سبحانه وتعاىل ، ويقوم هبـا مالئكـة اهللا سـبحانه وتعـاىل وعبـاده 
فهـذه اآليـات حجـة بالغـة . يعملونالصاحلني،  الذين ال يسبقونه بالقول وهم بأمره 

فهذه اآليات حجة دامغة ، سواء عىل أصـحاهبا أم عـىل النـاس القـريبني مـنهم ... هللا
واملعارشين هلم ، أو عىل األقل فهي عىل غري أصحاهبا إن مل تكن حجة لكثرهتـا ، فهـي 
ن سبب حيفزهم بقوة للبحث يف الدعوة اإلهلية وتصديق الرسول الذي أرسل هبا ، ولك

 ...مع األسف معظم الناس سيبقون غافلني عن اآليات امللكوتية
 

وهي آخر العالج وآخر العالج الكي ، مع أن الكي للحيـوان ال : اآلية اجلسامنية املادية 
ويف هذه املرحلة األخرية من اآليات أي مرحلة اآلية املادية يكون العـذاب ... لإلنسان

ـوَها هَ :قال تعاىل. لآلية )مرافقاً (مرافق ِذِه َناَقُة اهللاِ َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكـْل ِيف َأْرِض اهللاِ َوال َمتَسُّ
فبمجرد التكذيب هبـذه االيـة واختـاذ موقـف  )٧٣: األعراف(. َألِيمٌ  بُِسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب 
إذا متت أسباب العذاب وكـذب الرسـول و اسـتهزأ بـه القـوم ...مضاد ينزل العذاب

علامء السوء ومقلدوهم العميان ، بدأت مرحلـة جديـدة وهـي مقـدمات وخصوصًا 
علامء الضـاللة  )الشاذون(وهؤالء الشاذين.. العذاب وهي كمقدمات العاصفة اهلوجاء

غري العاملني ، وأتباعهم أصحاب اجلمعيات الالخريية ، وغريهم لعنهم اهللا وأخزاهم 
 رؤوسهم العفنة ، يقومون باستغالل وأظهر عارهم يف هذه احلياة الدنيا وكللهم به عىل

األرملة واملسـاكني لتحصـيل األمـوال ومجعهـا ، ثـم هنبهـا باسـم هـؤالء املظلـومني 
املستضعفني ، وإذا أعطوهم منها فالقليل وبأساليب رخيصـة ، وواهللا إين ألسـتحي أن 
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أرصح هبا وأعجب كيف يفعلها هؤالء األراذل قوم لـوط يف هـذا الزمـان ، فأحـدهم 
اهللا وجهه يف الدنيا واآلخرة عمره ناهز الستني تأتيـه امـرأة فيغلـق عليهـا البـاب  سود

 ! )ويدعوها إىل الفاحشة باسم املتعة 
 أمحد احلسن

 النجف األرشف - ق.هـ ١٤٢٥/صفر/٢٦
 

 

الشك يف وجود الرؤيا الصادقة ، وأهنا حجة رشعية وكاشفة عن واقع ، وقد : أقول    
، و رؤيــا نبــي اهللا ‘بــذبح إســامعيل×نبــي اهللا إبــراهيمذكــر القــرآن منهــا رؤيــا 

قِّ َلَتـْدُخُلنَّ  :بفتح مكة’ورؤيا نبينا×  يوسف ْؤَيـا بِـاْحلَ َلَقْد َصَدَق اهللاُ َرُسوَلُه الرُّ
َراَم إِْن َشاَء اهللاُ آِمنِنيَ  ْسِجَد اْحلَ رؤياه الثني عرش قردًا من قريش ينزون عـىل منـربه و ..اْملَ

ـًة  :يضلون أمته ْؤَيا الَّتِي َأَرْينَاَك إِال فِْتنَ َك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلنَا الرُّ َوإِْذ ُقْلنَا َلَك إِنَّ َربَّ
ُفُهْم َفَام َيِزيُدُهْم إِال ُطْغَياًنا َكبًِريا ْلُعوَنَة ِيف اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ َجَرَة اْملَ  ).٦٠:اإلرساء( .لِلنَّاِس َوالشَّ

 

 وجود الرؤيا الكاذبة وتسمى أضغاث أحـالم ، كـام تسـمى األحـالم ، كام الشك يف  
الرؤيـا عـىل ثالثـة ( :قـال×عن اإلمام الصادق ،٨/٩٠:بسند صحيح الكايفففي 
 ) .بشارة من اهللا للمؤمن ، وحتزين من الشيطان ، وأضغاث أحالم : وجوه

جعلـت فـداك الرؤيـا الصـادقة والكاذبـة ( :×وفيه أن أبا بصري سأل الصـادق  
صدقت ، أمـا الكاذبـة املختلفـة فـإن الرجـل : قال! خمرجهام من موضع واحد؟

يراها يف أول ليلة يف سلطان املردة الفسقة ، وإنام هي شئ خييل إىل الرجـل وهـي 
كاذبة خمالفة ال خري فيها ، وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثني من الليل مع حلـول 

ئكة وذلك قبل السحر ، فهي صادقة ، ال ختتلف إن شـاء اهللا ، إال أن يكـون املال
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جنبًا أو ينام عىل غري طهور ، ومل يذكر اهللا عز وجل حقيقة ذكـره ، فإهنـا ختتلـف 
 . ؤثران يف نوع الرؤيا مالوقت وحالة الشخص معناه أن و.  )وتبطئ عىل صاحبها

  
أنـه ال جيـوز العمـل  :، بابًا بعنوان ١/٦٩١:وقد عقد احلر العاميل يف الفصول املهمة  

مـا تـروى هـذه (: ×وفيـه قـول اإلمـام الصـادق .باملنامات يف األحكام الرشـعية
يف أذاهنم وركوعهم وسجودهم؟ : جعلت فداك يف ماذا ؟ فقال: الناصبة؟ فقلت

كذبوا ، فإن دين اهللا أعز : النوم فقالإهنم يقولون  إن أيب بن كعب رآه يف : فقلت
 . )احلديث ... من أن يرى يف النوم

يا مفضـل يف األحـالم  رْ كِّ فَ ( :للمفضل بن عمـر×كام روى قول اإلمام الصادق   
كيف دبر األمر فيها ، فمزج صادقها بكاذبه ، فإهنا لو كانت كلها تصـدق لكـان 

كن فيها منفعة بـل كانـت فضـًال الناس كلهم أنبياء ، ولو كانت كلها تكذب مل ي
المعنى له ، فصارت تصدق أحيانًا فينتفع هبا النـاس يف مصـلحة هيتـدي هبـا أو 

 . ) مرضة حيذر منها ، وتكذب كثريًا لئال يعتمد عليها كل اإلعتامد
 

وتواترت الروايات بأن بعض الرؤيا صادق وبعضها كـاذب وتـواترت : وختم بقوله  
 .بوجوب الرجوع يف مجيع األحكام الرشعية إىل أهل العصمة أيضاً 

 

، اليعلم أهنا صادقة أم كاذبة ، فـال يمكـن ^ ما دامت رؤيا غري املعصومني: أقول   
 ! اجلزم بأهنا صادقة والعمل هبا 

عـىل عـدم حجيـة الرؤيـا يف إثبـات ^وما دامت الروايات متواترة عن أهل البيـت  
 .حجيتها يف العقائد بطريق أوىل  األحكام الرشعية ، فعدم
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من رآين يف منامه فقـد رآين ، ألن الشـيطان ال يتمثـل يف ( :’أمل يقل النبي: فإن قلت   
صوريت ، وال يف صورة أحد من أوصيائي ، وال يف صـورة واحـد مـن شـيعتهم ، وإن 

 ).٢/٥٨٥:من الحيرضه الفقيه(. ) الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءا من النبوة
واملعصوم واملؤمن ، لكن قـد ’فاجلواب أوالً ، أن الشيطان اليتمثل بصورة النبي   

 ! يتمثل بصورة ما ويقول للرائي إنه املعصوم أو املؤمن الفالين 
يف منامه مطابقة متامـًا ×فال بد إذن أن يعلم الرائي أن الصورة التي رآها للمعصوم   

عرف الرائي أوصـاف املعصـوم معرفـة م عىلف قلصورة املعصوم الواقعية ، وهذا يتو
 !منطبقة عىل صورة الذي رآه يف املنام أن تكون و، دقيقة 

، أما بقية ‘ وعيل واإلمام املهدي’ومن املمكن لنا أن نعرف مالمح صورة النبي   
 . فيصعب ذلك لتضارب الروايات وقلتها ^األئمة

 

ل أحـدهم عـن مالمـح كثرة ما سمعت من منامات الـرائني، فقـد كنـت أسـأ ومع   
املعصوم الذي رآه فيقول إنه مل يرها ، أو أهنا ال تنطبق عىل مالمح املعصوم الـذي قـال 

 .فال تكاد جتد منامًا تتوفر فيه رشوط الصحة ! إنه رآه 
 !هذا إذا غضضت النظر عن شخصية الرائي وظروفه وظروف منامه    

 

يف املنام ، يمكـن اإلسـتفادة منـه يف غـري أنه إذا متت رشوط الصحة  واجلواب ثانيًا ،     
. األحكام الرشعية والعقائد، ملا عرفت من تواتر األحاديث عىل عدم حجية الرؤيا فيهام

  . املنامات احلسنة باملبرشات’األمل والتفاؤل ، ولذا سمى النبي  فائدة للمنامربوأك
إذا  ’اهللا إن رسول ( :قال×بسند صحيح عن اإلمام الرضا ،٨/٩٠:ففي الكايف 

  .) هل من مبرشات؟ يعني به الرؤيا: أصبح قال ألصحابه
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مـن ×أو غريه رسول اإلمام املهـدي هذاالدجال فال طريق ملعرفة أن : وعليه  
املنام ، ألن ذلك من العقائد ، بل اليمكن أن نعرف باملنام أنه صادق أو كاذب أو 

 !تب عليها حكًام رشعيًا مؤمن أو فاسق ، وال إثبات أي صفة له أو لغريه ، لنر
 

واملترشعة ومنهم العلـامء الكبـار ، أهنـم هيتمـون ^إن سرية األئمة :فإن قلت  
 بالرؤية يف املنام ، ويرتبون عليها اآلثار ؟ 

وقد ورد وصف رؤيا املؤمن بأهنا واحـد مـن سـبعني جـزًء مـن  :فاجلواب   
عن أضـغاث  ووردت صفات ألصحاب الرؤيا الصادقة ، لتمييزها، النبوة 

 .خلياالت الفاسدة ااألحالم ، وتأثريات الشيطان ، و
لكن كل ذلك يبقى خـارج نطـاق األحكـام والعقائـد ، وتبقـى حـاالت    

الرؤيا الصادقة قليلة جدًا وأصـحاهبا الـذين تنطبـق علـيهم صـفات أهـل 
 . الرؤيا الصادقة أقل عددًا 

الرؤيـا ، وإن تـوفرت دعهم بمثل هـذه ومن خيهذا الدجال فمن أين ملثل    
يصح أن يستعملوها دليًال عىل صدقه ، فضًال عـن وجـوب اتباعـه  هلم فال

  !وبيعته وفدائه باملال والعرض والنفس والدم 
 

ألين اعتربت رؤية املعصوم يف املنام التفيد غالبًا هذا الدجال وقد انتقدين هذا ،   
والشـيخ عـيل الكـوراين ( :فقال يف جوابه عىل سـؤال يف موقعـه . أكثر من الظن

وأكمل إجابته بأنه ...عندما سأله أحدهم يف قناة سحر الفضائية عن هذه الرواية
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عند الشيخ عيل الكـوراين يف  )ع(ن الرؤيا باملعصوم أال يعتمد عىل ظن ، فالظاهر 
سبحان اهللا ، هم الجيعلون البحث عن احلقيقة هدفهم ، بل ! أحسن أحواهلا ظن 
فمـع أن قضـية ! بأي طريقة حتى وإن كانوا غري مقتنعني هبـا حياولون التكذيب 

ومع ذلك حياولون بكل طريقـة ... مرتبطة ارتباط وثيق بالرؤيا )ع(اإلمام املهدي 
إمهال هذا الدليل امللكويت العظيم ، وهو الرؤيا والتي صدقها واعتمدها القـرآن 

 .  )والرسول واألئمة 
كالتي وردت يف القرآن وبني ×بني رؤيا املعصومهذا املبتدع عن عمد خيلط : أقول   

وال يعلم أن مالحمـه كانـت بصـفاته ، وبـني الرؤيـا العاديـة ، رؤيا شخص للمعصوم 
 . الصادقة والكاذبة ، فيعترب اجلميع دليًال ملكوتيًا وحجة رشعية 

 ،أن يلغي دعوته ويقفل دكانه  هذا املبتدع لوجب أن كل رؤية دليل ملكويت ولو صح  
 !يلبس قطيفة محراء عىل صورة شيطان  آهن بعضهم رأل

 
 

 

  :عىل معان ، منها^واألئمة’تطلق اإلستخارة يف أحاديث النبي     
 

يف و ،أن تدعو اهللا تعاىل أن خيتار لك اخلري يف أمورك ، أو يف عمل تنوي القيام بـه  -١   
 . ثم الدعاء  وصالة ركعتني ،أحاديثها الغسل بعض 

 

أن تدعو اهللا تعاىل أن هيدي قلبك اىل اإلختيار الصائب يف عمل تريـد القيـام بـه   -٢   
 .  ثم تنظر ما يلقي اهللا يف قلبك ويرشح له صدرك ، فتعمل به، فتصيل أو تقرأ دعاء 
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ألمر ، وتدعو اهللا تعاىل وتفتح القـرآن وتنظـر يف أول آيـة يف الصـفحة اأن تنوي  -٣   
. وتعمـل هبـا جيدة  ، فهياليمنى ، فإن كانت أمرًا بخري أو مدحًا أو وصفًا للجنة مثًال 

 .غري جيدة فهي وإن كانت هنيًا أو حتذيرًا أو ذمًا 
يدعو اهللا ويقبض الشائع ، وبعضهم يستخري بالسبحة ف وها النوع من اإلستخارة وهذ  

فإن بقيت واحدة فهي جيدة ويعمل هبـا ، وإن ، قبضة من حباهتا وحيسبها اثنتني اثنتني 
 .بقيت اثنتان فهي غري جيدة وال يعمل ما نواه 

ويستخري الناس عادة عند من يثقون به من العلامء أو املؤمنني ، وبعضـهم يكثـر مـن    
ا مادامـت بـني أمـرين أو أمـور مباحـة اإلستخارة ويفرط فيها ، ولكنهـا الرضر فيهـ

 .سيختار اإلنسان واحدًا منها ، فاختياره له باإلستخارة أفضل من اختياره بدوهنا 
 

ة عىل القيام بعمل حرام أو ترك عمل واجـب ، ريلكن اخللل والرضر إذا استعمل اخل   
 . الخ..أو كان يكرر اإلستخارة حتى تأيت موافقة ملا حيب

أن تدعو وتفتح القرآن فـإن خرجـت : هيهذا الدجال لتي يدعو اليها واإلستخارة ا   
آية أمر بخري أو مديح لألنبياء واملـؤمنني ، أو وصـف للجنـة ، فيجـب أن تعمـل هبـا 

وإن خرجت هنيـًا أو ذمـًا ألرشار أو وصـفًا للنـار وحتـذيرًا منهـا ، ! وتؤمن به وتبايعه 
عيد اإلستخارة وتكررها حتـى ختـرج فعذره حارض بأنك مل ختلص النية ، وعليك أن ت

 :وهذه اإلستخارة غري مرشوعة ألن فيها عدة خمالفات!  موافقة هلواه
رعية فكيـف ـع عـىل األحكـام الشـرُ ـَْشـفهي استخارة عىل العقائد ، واإلستخارة التُ  

 .بالعقائد ، كام التصح عىل فعل حرام أو ترك واجب 
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عىل طاعته وفدائـه بكـل شـئ ، يتضـمن الـدخول يف أن يبايعوه هذا املضلل  طلبو   
 ! عقيدة جديدة ، وارتكاب املحرمات وترك الواجبات من أجلها 

من قتل وقد رأينا ما أمر به أنصاره يف شهر حمرم املايض يف البرصة والنارصية وغريمها   
 !للناس ملجرد أهنم اليؤنون بطاغيتهم 

 
 

 ) مَّ الكتابت(
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 ٦٤ . . . . . . . . . . . . . . . . .......! . . . . . . . . حيلتهم يف اإلستدالل باإلستخارة ) ٩(
 ٦٦ ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حيلتهم يف اإلستدالل باملنامات ) ١٠( 

ُر النُُّصوص يف موقعه ؟) ١١(  ٧٠ ! . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .دجال البرصة ُيَزوِّ
 ٧٢ . . . . . . . . . . ...........! . . . . . .يكفي لفضيحته أن شعاره نجمة إرسائيل ) ١٢( 

 ٧٨ . . . . . . . . . . . ..........! . . . .يف املنام ×أصل دينه أنه رأى اإلمام املهدي) ١٣(
  

 ٨٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ملاذا حيقد هذا الدجال عىل مرجعية الشيعة   



  ١٤١..........................................................................................................................................................................................................................  فهرس موضوعات الكتاب

 ٨٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رسالته اىل السيد القائد وعدد من العلامء 
 ٩٧ ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يطلب من العراقيني أن يطيعوه ، ويشتمهم 

. . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غضبه عىل العراقيني بسبب اإلنتخابات 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١٠٢ 
  

 ١٠٧ . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .....! . . ..حتريفه معنى روايات ونصوص روايات 
 ١١٢ !  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .×أدلته املضحكة عىل أنه ابن املهدي

 ١١٣ . . . . . . . . . . . .......................... . . . . . .الوصية بطالن استدالله برواية 
 ١١٦ . .. . . . . . . . . . . . . . . . .× بطالن استدالله برواية اإلثني عرش من أبناء املهدي 

 ١١٧ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .# بطالن استدالله بروايتني عن أصحاب املهدي
 ١١٩ !. . . . .  . . . . . . . . . . .بوجهه أثر : للقائم إسامن ، ورواية: بطالن استدالله برواية

َر الدجال رواية يف نسب املهدي  ١٢٠ ! . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .#َزوَّ
 ١٢٢ ....... . . . . . . . . . . . ..... . . . . . ...ملاذا اختار الدجال دليل اإلستخارة واملنام ؟ 

 ١٢٥ ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نقض استدالله عىل حجية املنام 
 ١٣٢ . . . . . . . . . . ......! . . . . . . . . . . . .نقض استدالله باإلستخارة إلثبات بدعته 

 


