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احلمد هللا رب العاملني٬، احلمد هللا على بالئه وعلى عظيم نعمائه٬، وصلى اهللا على حممد وآل 
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  :بالدعوة املباركة٬، كان شعارها املرفوع  Xمنذ أن صدع السيد أمحد احلسن

وكان دأبنا وديدننا احلوار والنقاش العلمي٬،  ٬،﴾ص*اد9ق9ني* كُنت'م, إِن ب'ر,ه*ان*كُم, ه*ات'واْ قُلْ﴿
 ٬، وكنا دائماً نلح وإثبات املطالب من القرآن والروايات الواردة عن آل حممد الطاهرين

على فقهاء الشيعة بأن يردوا الدليل بالدليل٬، ويبينوا لنا موقفهم العلمي من الدعوة٬، بعيداً عن 
 يليق بأناس يدعون العلم٬، فكيف بأناسثارات االنفعالية والتحريض والتسخيف٬، الذي ال اإل

  .أمسعت لو ناديت حياً: ولكن ؟ )العمامة(  يضعون على رؤوسهم تاج رسول اهللا

وسرت مههما�م  فلألسف الشديد الذ هؤالء بالصمت املخجل بدل التصدي العلمي٬،
  .خائفة مرتعبة حتذر أتباعهم٬، وتلقي الروع يف نفوسهم لتبعدهم عن الدعوة٬، وعن مساع أدلتها

العاجز٬، فقوامها اال�امات الفارغة من  املفلس أساليب  ويا لألسف    وكانت أساليبهم 
  .الدليل٬، وحلمتها وسداها التدليس والتخوين

رأوا صوت الدعوة يعلو وال ي�على عليه٬، والناس مث حني مل تنفعهم خططهم الشيطانية٬، و
املنكرة٬، مث أخرياً  ارتفعت عقري�م بصيحات القتل واالستئصالتدخل يف دين اهللا أفواجا٬ً، 

٬، فكانت على الدعوة وأنصارها ماواألحزاب السائرة يف ركا� الدولة الطاغوتيةو احملتل حتريض
األحزاب باألنصار٬، وعقبوا على فعلهم اجلبان  الفصول احملزنة٬، حني غدر أوغاد السلطة وعبيد

ولكن األنصار وهللا احلمد . بشن محلة تشويه شعواء استهدفت األنصار والدعوة على حد سواء
تصدوا لتشويهات املبطلني٬، وردوا هلم الصاع صاعني٬، وقد شهدت �ذه احلقيقة املنتديات 

  .وغرف البالتوك٬، والصحف اإللكترونية
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ندين عليهم٬، فالدعوة من حيث أرادوا حماصر�ا ووأدها كما سولت هلم وانقلب سحر املعا

امتدت يف أصقاع املعمورة وانفتحت أمامها البلدان٬، فال تكاد جتد بلداً إال وفيه  ٬،شياطينهم
  .مؤمن بالدعوة اليمانية حبمد اهللا ومنه

معني  وكان من مجلة من وضعه حظه العاثر يف طريق األنصار ليكون عقبة كأداء متنع
  .الدعوة الصايف من النفاذ إىل الناس٬، هذا املتبجح بالعلم الكوراين

فلقد كان لألنصار معه مناظرات يف غرف البالتوك٬، وهي مسجلة ومنشورة على مواقعنا 
يف شبكة اإلنترنيت٬، وكان حظه منها الفضيحة العلمية واألخالقية على حد سواء٬، وبشهادة 

  .املنصفني

٬، ويسعى جاهداً للثأر منهم٬، ولكن هيهات٬، للغاية من األنصارفالرجل موغور الصدر 
  .      فاحلقد يقتل صاحبه

 :كتابه املعنونب للقاصي والداين٬، ويفضح نفسه أميا فضيحة٬، وها هو يكشف عورته العلمية
  .خري دليل على إفالسه فالكتاب ٬،)عاليات صهيونية وهابية يف العراقف(

٬، هحقدبصر خلفه من أمامه٬، قد أعماه برؤية عدونا متخبطاً ال يفاحلمد هللا الذي أقر عيوننا 
  .مهاوي السقوط املريعوجرته نفسه املعقدة إىل 

إن القارئ املنصف لكتابه سريى بعني احلقيقة اليت ال ختطئ كم هي شاسعة اهلوة اليت 
تفصل بينه وبني شرف اخلصومة٬، سريى أن الرجل ال يتورع عن قذف خصمه بأبشع 

  .ات٬، دون أن يكلف نفسه عناء تقدمي الدليل على ما يقولاال�ام

سطر فيه ٬، أو مقال مغمور كتبه رجل جمهول٬، )حدثوين(٬، )قيل(فمصادره ليست سوى 
تقوالت ما أنزل اهللا �ا من سلطان٬، بل مقوالت كذبتها الوثائق الصادرة من نفس اجلهة اليت 

     ة على وجه التحديدأقصد الدولة ورجاالت السيستاني  زودته باألكاذيب 

اعتقد أن على احلوزات٬، اليت راهنت على الكوراين ليكون الناطق بامسها٬، واملبني ملوقفها 
  .٬، وخيبة األمل املريرةلصدمةمن الدعوة املباركة وأدلتها٬، أن تشعر با

  :أن يرددوا هل العلموحق أل
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  ه املدرسـبليد تسمى بالفقي    س كل مهوس ـتصدر للتدري

  ببيت قدمي شاع يف كل جملس    ل العلم أن يتمثلوا ـفحق أله

  كالها وحىت سامها كل مفلس    لقد هزلت حىت بدا من هزاهلا 

احلمد هللا الذي أنطق الصامتني ليستبني معد¯م للناس٬، ويتعرفوا على خوائهم وفراغهم٬، ف
  .الندامة على العمر الذي فرط فيه بإتباعهم إصبعويعض احلليم منهم 

على كتاب الكوراين فليس نابعاً من خطورة يستبطنها الكتاب٬، وأي خطورة  أما ردنا
ينطوي عليها٬، وهو خاوٍ كأعجاز خنل منقعر٬، ولكن رأينا الرجل يسعى جاهداً لستر عورته 
ومداراة فضيحته٬، فهو خيبئ كتابه٬، ويشفق من نشره٬، فتوكلنا على اهللا بالرد عليه برجاء أن 

نو¯م علماء٬، وعسى أن جيرؤ الكوراين على نشر كتابه لتتداوله يطلع الناس على خواء من يظ
   .أبصرته أو ظنته مبنتحلي صفة العلماءأيدي الناس٬، وتبصر فيه ما مل يسبق هلا أن 

  خادم األنصار وأقلهم
  الرزاقعبد                                                                                                
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يتقوم مبقولة الترهيب٬، شيعة الدائماً ما كان خطاب املؤسسة الدينية املتسلطة على رقاب 
الناس على نسيان ووخز الذاكرة املتورمة الستعادة األمل القدمي كوسيلة تضليلية خبيثة حلمل 

  .حاضرهم٬، وتشويش قنوات وعيهم٬، ومنعها من اإلصغاء حلقائق الواقع اخلارجي

تسعى دائماً الستبقاء مجهور املقلدين أسارى٬، منفيني   ويا لألسف    فاملؤسسة الدينية 
  . عن واقعهم٬، بعيدين عن الشمس

أن الرجال الذين دفعتهم فإذا ما التفت الناس إىل أوضاعهم املزرية وعيشهم املنكد٬، ورأوا 
م أصحاب األيدي املتوضئة ليسوا يف احلقيقة سوى جمموعة من  املؤسسة الدينية بدعوى ̄أ
السراق الفاسدين٬، الذين توضأت أيديهم بنفط العراق ودماء العراقيني٬، تسارع هذه املؤسسة 

القدمية وسيتسلط إنكم إذا مل تنتخبوا هؤالء الرجال ستعود معادلة احلكم : ترديد معزوفةإىل 
وكل ذلك من أجل صرف انتباه الناس عن . عليكم البعثيون ويفتك بكم النواصب٬، وهلم جرا

  .)١(  جرائم رجال املؤسسة الدينية الفاسدة

٬، )حممد علي نصر الدين(ومبثل هذا املنطق يستهل الكوراين كتابه٬، فيقدم له حبديث املدعو 
التأريخ من دعاوى باطلة ملنتحلني ادعوا منصب اإلمامة الذي يتضمن تذكرياً تضليلياً مبا عرفه 
  .واملهدوية والسفارة٬، بل النبوة واإللوهية

م من ٬، فكدعني ملقامات األنبياء واألوصياءابتلي الناس من قدمي بالكذابني امل(: يقول
٬، صغري قال للناس أنا ربكم األعلى ٬، بل كم من فرعون كبري أوشخص ادعى النبوة أو اإلمامة

  ).طاعته وعبادته بدل اهللا تعاىل إىلودعاهم 

                                                            
المؤسسة الدينية الفاسدة تنظر للناس على أنهم مجموعة من الخراف التي ال تستطيع الدفاع عن نفسها وأخذ حقوقها،  -١

بل . بينما الشيعة هم الغالبية ويستطيعون فرض وجودهم وتحقيق مصالحهم رغما على المحتل واألطراف المعادية لهم
خفافي هذا، وتعقد الجلسات والمصالحات مع البعثيين، وتصافح لألسف الشديد إن هذه المؤسسة تتجاهل خطابها االست

  . بوقاحة سافرة قتلة العراقيين
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بطبيعة احلال ال أحد ميكنه أن ينكر وجود مثل هؤالء املدعني٬، فوجودهم واقع تأرخيي 

ذا التذكري ملاذا ه: ليس هنا٬، إمنا السؤال هو –كما يقولون   ولكن مربط الفرس .. معروف 
  ؟ ف الذي يريده الكوراينوجه التوظي؟ وبكلمة أخرى ما هو  �ذه القضية املعروفة

متثل الفيصل الذي قبل أن جنيب عن هذا السؤال البد أن يعرف القارئ مسألة جوهرية 
  على 

أساسه حتاكم الدعاوى٬، وليس هذا الفيصل سوى الدليل الذي تتقدم به كل دعوة إلثبات 
  .مدعاها

الدليل٬، فإن كان ناهضاً فمن يريد إقناع الناس مبسألة ما يتقدم بدليله٬، والناس تنظر يف هذا 
تعاىل الذي نسي  باملدعى فهي دعوة حق٬، وإن مل يكن يتبني زيف الدعوة٬، وهذا ما قاله اهللا

  .﴾ص*اد9ق9ني* كُنت'م, إِن ب'ر,ه*ان*كُم, ه*ات'واْ قُلْ﴿: الكوراين قوله

إن وجود مدعني كاذبني ال يعين أبداً عدم وجود دعوة حمقة٬، بل إن التأريخ يعلمنا أن 
دعوة احلق غالباً ما تكون حماطة بدعوات باطلة٬، حياول من خالهلا بعض الطواغيت استغالل 
الناس٬، وليس ببعيدة عن ذاكرة الناس ادعاءات مسيلمة وسجاح واألسود العنسي وغريهم من 

؟ وكيف لنا أن منيز  الضالني املضلني٬، فهل يعين وجودهم إن علينا أن ال نصدق رسول اهللا
  ؟ م٬، أليس من خالل النظر يف الدليلعن ادعاءا�  هللادعوة رسول ا

من مبدأ شرف اخلصومة٬،   لألسف      ال ينطلق هألن ؛حلقيقة أخفاها الكوراينكل هذه ا
ن الذين ال يهمهم شيء بقدر ما يونفوس الكبرية٬، والباحثون املوضوعالذي يتحراه أصحاب ال
  .�مهم احلقيقة وحدها

ال جيهل أن الدعوات اليت يشري إليها معلومة البطالن بالضرورة٬،  )١( وبظين أن الكوراين
ا ال تستحق أن يتم التهويل �ا بالصورة اليت يفعل ا   .لكوراين وسواه من فقهاء الضاللةو̄إ

                                                            
  . وإن آنت بعد آتابه الفضيحة هذا أشك في أنه يعرف شيئًا ذا قيمة -١
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٬، كان ينتمي لغري مذهب أهل X ام املهديـفكل من ادعى املهدوية٬، أي ادعى أنه اإلم
اليد منه ومن دعواه٬، باعتبار معرفتنا اليقينية اليت  يكفي جلعلنا ننفض٬، وهذا وحده البيت

٬، وأنه على دين علي وأبناء  ال يتسرب هلا شك بأن اإلمام املهدي هو من آل حممد
أما من ادعى السفارة لإلمام فباطلهم معروف أل¯م ادعوها يف زمن نيابة سفراء . Xعلي

  .املالزم هلم منذ اللحظة األوىلالغيبة الصغرى٬، وبالنتيجة كان البطالن هو العنوان 

واألهم من كل ما تقدم هو أن أياً من هؤالء املدعني مل يأت بالبينة اليت وضعها القرآن 
ونص عليها آل حممد يف أحاديث كثرية صدرت عنهم٬، وأقصد �ا هذا القانون الذي ال خيتلف 

آلن ملخصاً خمتصراً هلذا وال يتخلف٬، والذي ميثل الفيصل يف معرفة حجج اهللا تعاىل٬، وسأقدم ا
  :القانون

Wא  •

و*إِذْ قَالَ ر*بُّك* ل9لْم*الَئ9كَة9 إِنِّي ج*اع9لٌ ف9ي اَألر,ضِ خ*ل9يفَةً قَالُواْ أَت*ج,ع*لُ ف9يه*ا م*ن ﴿: قال تعاىل 
 قَالَ إِنِّي أَع,لَم' م*ا الَ ت*ع,لَم'ونَ اء و*ن*ح,ن' ن'س*بِّح' بِح*م,د9ك* و*ن'قَدِّس' لَك*ـي'فِْسد' ف9يه*ا و*ي*س,ف9ك' الدِّم*

ت'م, و*ع*لqم* آد*م* اَألس,م*اَء كُلqه*ا ثُمَّ ع*ر*ض*ه'م, ع*لَى الْم*الَئ9كَة9 فَقَالَ أَن,بِئُونِي بِأَس,م*اِء ه*ؤ'الَء إِنْ كُن
  .)١(﴾ص*اد9ق9ني*

خليفته يف أرضه٬، ٬، نص عليه مبحضر من املالئكة على أنه  Xبعد أن خلق اهللا تعاىل آدم
أما احللقة الثانية فتتمثل بالعلم الذي . فالنص هو احللقة األوىل من حلقات قانون معرفة احلجة

   . منحه اهللا خلليفته وحجته يف األرض

أما احللقة الثالثة فهي الدعوة إىل طاعة اخلليفة املنصب من اهللا٬، أي الدعوة إىل حاكمية اهللا 
 :تعاىل يف أرضه
 # و*إِذْ قَالَ ر*بُّك* ل9لْم*الَئ9كَة9 إِنِّي خ*ال9قz ب*ش*راً مِّن ص*لْص*الٍ مِّن, ح*م*إٍ مَّس,ن'ونt﴿ :وقال تعاىل

* فَس*ج*د* الْم*آلئ9كَةُ كُل�ه'م, أَج,م*ع'ونَ # فَإِذَا س*وَّي,ت'ه' و*ن*فَخ,ت' ف9يه9 م9ن رُّوح9ي فَقَع'واْ لَه' س*اجِد9ين*

                                                            
  .٣١ – ٣٠ :البقرة ١-
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د والسجود هنا كما هو معروف ليس سجو .)١(﴾ونَ م*ع* السَّاجِد9ين*إِالq إِب,ل9يس* أَب*ى أَن ي*كُ

  .سجود طاعة٬، أي إن مضمون طلب السجود آلدم هو الدعوة إىل طاعته وعبادة٬، وإمنا ه

  :تؤكد عليه٬، منها  هذا القانون وردت أحاديث كثرية عن آل حممد

مبا يعرف صاحب هذا  : Xاهللا قلنا أليب عبد( :وعن احلارث بن املغرية النضري٬، قال
  .)٢( )بالسكينة والوقار والعلم والوصية :األمر؟ قال

رسول  ابنيا (: إذ سأل أحدهم ٬،)لعنه اهللا( يف جملس املأمون X يف حماججة اإلمام الرضا

فداللة اإلمام فيما : قال له ٬،بالنص والدليل : Xتصح اإلمامة ملدËعيها ؟ قال اهللا بأي شيء
  .)٣( )واستجابة الد�عوةيف العلم  :X هي؟ قال

٬، إن بالوصية الظاهرة وبالفضل(: قال ؟عرف اإلمامبأي شئ ي� Xعبد اهللا  ل أبوئس�و
يأكل أموال كذاب و: يه يف فم وال بطن وال فرج  فيقالاإلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عل

  .)٤( )الناس  وما أشبه هذا

إذا مات اإلمام مب ي�عرف  : Xقلت أليب احلسن الرضا(: وعن أمحد بن أيب نصر٬، قال
ون فيه الفضل ـ٬، ويكأن يكون أكرب ولد أبيه: لإلمام عالمات منها: ؟ فقال بعده الذي

  .)٥( )...والوصية

املتوثب على هذا األمر املدعي له٬، ما (:  Xاهللا قلت أليب عبد: قال  ٬،األعلى بدوعن ع
ثالثة من احلجة مل : العليَّ فقمث أقبل : ٬، قالي'سأل عن احلالل واحلرام :؟ قالاحلجة عليه

ه٬، ويكون عنده أن يكون أوىل الناس مبن كان قبل: د إال كان صاحب هذا األمرجتتمع يف أح
  .)٦( )... ويكون صاحب الوصية الظاهرة ٬،السالح

                                                            
  .٣١ – ٢٨: الحجر ١-
  .١٣٨ص ٥٢ج: بحار األنوار ٢-
  .٢١٦ص ٢ج:  Xعيون أخبار الرضا -٣

  .٣١٥ – ٣١٤ص ١ج:  الكافي ٤-
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -٥
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -٦
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: سألته عن الداللة على صاحب األمر٬، فقال(: قال ٬، Xعن الرضا ٬،وعن أمحد بن عمر
  .)١( )... الكب*ر والفضل والوصية داللة عليهال

: فقال: ؟ قال ج�علت فداك مب ي�عرف اإلمام: X قلت أليب احلسن(: قال ٬،وعن أيب بصري
  .)٢( )...إشارة إليه لتكون عليهم حجةقد تقدم من أبيه فيه ب يء؛ أما أوهلا فإنه بشخبصال

وأن هذه هذه األحاديث وغريها الكثري تنص على أن حجة املدعي هي الوصية والعلم٬، 
فلم حيدث أن ادعى أحد هذا األمر زوراً و�تانا٬ً، . احلجة ال ميكن لغري صاحبها أن حيتج �ا

  .واحتج بأنه صاحب وصية٬، على اإلطالق٬، ومن هنا علمنا كذبه وسقوطه

بحانه وتعاىل بصرف املدعني املبطلني عنه٬، فال يسعهم بل إن ادعاء الوصية قد تكفل اهللا س
م موصى �م   .أبداً انتحال الوصية٬، أو ادعاء ̄أ

أن هذا ميكن أن   ٬، وبكالم آل حممد وكيف يتصور مؤمن بكالم رسول اهللا
  :حيدث؟ وإليكم هذه النقاط اليت تدل على ما نقول

انتحاهلا٬،  إمكانية اديث جيعل منإن كون الوصية هي دليل احلجة٬، كما تقدم من األح  ١
فاألمة اليت مسعت كالم املعصومني سوف تصدق . أو ادعائها زوراً و�تاناً مدعاة ضالل لألمة

هو من أضلهم٬،    والعياذ باهللا    من يأيت حمتجاً بالوصية٬، فإذا كان ضاالً مضالً يكون من دهلم 
  .وهذا ال جيوز على آل حممد أبداً

ايتوين بكتف أكتب : (حني أراد كتابة الوصية قال ما مضمونه إن رسول اهللا   ٢
  .)٣( )لكم فيه كتابا لن تضلوا بعدي ولن ختتلفوا بعدي

أن يكون صمام أمان لألمة٬، وعاصم هلا   فالكتاب الذي هو الوصية أراده رسول اهللا
اً من الضالل واالختالف٬، فكيف ميكن ملؤمن أن يتصور أن هذا الكتاب بالتحديد يكون سبب

                                                            
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -١
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -٢
  .٣٢٤ص: آتاب سليم بن قيس تحقيق محمد باقر األنصاري -٣
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٬،  لضالل األمة من خالل ادعائه من قبل الكاذبني؟ وهل هذا إال تشكيك حبكمة رسول اهللا

  ؟ وبعلمه٬، بل بنبوته

ما أشكل عليكم فلم يشكل  ...(: يف حديث طويل٬، قوله X ورد عن اإلمام الباقر  ٣
  .)١( )ورايته وسالحعليكم عهد نيب اهللا 

٬، ولكن ال جيب أن نسمح للشك بأن ءي�شكل علينا يف أمر القائم شي ومعىن هذا إننا قد
  .يتسرب لنفوسنا بشيء واحد على األقل٬، وهو عهد نيب اهللا معه٬، أي احتجاجه بالوصية

يف حديث طويل إنه حضر يف البصرة يف (:   Xعن الرضا ٬،حممد بن الفضلعن  ورد  ٤
  Xلتفت الرضا٬، فافيه جاثليق النصارى ورأس اجلالوتجملس عظيم فيه مجاعة من العلماء و

جنيل على ذلك ملا لو دل اإل: قال  ؟ هل دل اإلجنيل على نبوة حممد: الاىل اجلاثليق وق
اسم من : ٬، فقال اجلاثليقالسكتة اليت لكم يف السفر الثالثأخربين عن : X جحدناه٬، فقال
وبعد أن   ... م حممدفإن أقررتك إنه اس: X قال الرضا ٬، جيوز لنا أن نظهرهأمساء اهللا ال
أي ذكره لوصية موسى      اإلجنيل والتوراة من ذكر للرسول ما جاء يف  Xذكر اإلمام
واهللا لقد أتى مبا :  أي اجلاثليق ورأس اجلالوت     قاال   مبحمد )عليهما السالم( وعيسى

ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور٬، وقد بشر به موسى وعيسى عليهما 
السالم مجيعا٬ً، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة إنه حممد هذا٬، فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر 

٬، فهل بعث اهللا احتججتم بالشك  :X فقال الرضا ٬،من شاكون إنه حممدكلكم بنبوته وحن
 .)٢( )اخل  ... ؟ فأحجموا عن جوابه يومنا هذا نبياً امسه حممد إىلمن آدم  من قبل أو من بعد

  حيتج على صدق نبوة الرسول الكرمي  Xمام الرضاالشاهد يف هذه الرواية هو أن اإل
ق ورأس اجلالوت بورود ٬، فيعترف اجلاثلي همبا ورد يف التوراة واإلجنيل من ذكر أو وصية ب

٬،  االسم هو نفسه رسول اهللا٬، ولكنهما يشككان بأن يكون صاحب  اسم الرسول

                                                            
 .٢٢٣ص  ٥٢ج: بحار األنوار العالمة المجلسي -١
 .  ١٩٥ – ١٩٤ص ١ج: إثبات الهداة -٢
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٬، فهل بعث اهللا من قبلُ أو من بعد'٬، بالشكاحتججتم (:  Xوليس غريه٬، فيجيبهما اإلمام
  ).؟م إىل يومنا هذا نبياً امسه حممدمن آد

صاحبها أن حيتج �ا على اإلطالق٬، والتأريخ كله شاهد على أي إن الوصية ال ميكن لغري 
  .صدق هذه املقولة٬، فلم حيدث أن ادعى مبطل أنه صاحب الوصية

* * *  

א • Wא

فقد احتج بأنه صاحب الوصية٬، وأنه من   Xوبقدر تعلق األمر بالسيد أمحد احلسن
  :يف ليلة وفاته وصيتهالذين نصت عليهم   أوصياء رسول اهللا

عن ٬، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ٬،عن أبيه الباقر ٬،عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد
يف الليلة  قال رسول اهللا (: قال ٬، املؤمنني عن أبيه أمري ٬،أبيه احلسني الزكي الشهيد

فأمال رسول اهللا  ٬،أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن: Xاليت كانت فيها وفاته لعلي 
ً  : فقال ٬،وصيته حىت انتهي إىل هذا املوضع  يا علي إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما

مس�اك اهللا تعاىل يف مسائه  ٬،فأنت يا علي أول اإلثين عشر إماماً ٬،ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً 
فال تصح  ٬،ملهديعلياً املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األكرب والفاروق األعظم واملأمون وا

يا علي أنت وصيي على أهل بييت حي�هم وميتهم وعلى نسائي  ٬،هذه األمساء ألحد غريك
وأنت  ٬،فمن ثبتها لقيتين غداً  ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة

فإذا  ٬،خليفيت على أميت من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل إبين احلسن الرب الوصول
فإذا حضرته الوفاة  ٬،احلسني الشهيد الزكي املقتول ابينحضرته الوفاة فليسلّمها إىل 

 ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل  ٬،فليسلّمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي
فإذا حضرته الوفاة  ٬،جعفر الصادق ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل  ٬،حممد الباقر

فإذا  ٬،علي الرضا ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل  ٬،موسى الكاظم ابنهفليسلّمها إىل 
 ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل  ٬،حممد الثقة التقي ابنهحضرته الوفاة فليسلّمها إىل 

ذا  حضرته الوفاة فإ ٬،احلسن الفاضل ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل  ٬،علي الناصح
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فذلك إثنا عشر إماماً مث يكون من بعده  ٬،حممد املستحفظ من آل حممد ابنهفليسلّمها إىل 

له ثالثة  ٬،)املهديني(أول املقربني  ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل  ٬،إثنا عشر مهدياً
وهو أول  ٬،وهو عبد اهللا وأمحد واالسم الثالث املهدي ٬،سم أيباسم كامسي وا ٬،أسامي

  .)١( )ؤمننيامل

٬، فطاملا احتج بالوصية٬،  Xإذن كل ما قلناه عن الوصية ينطبق على السيد أمحد احلسن
  .فهو حتماً صاحب الوصية٬، وهو أمحد املذكور فيها٬، وإال ال يبقى دليل على وصي أبداً

* * *  

א • Wא

احلقائق أراد أن خيدع القارئ٬، ويبعده إذن الكوراين الذي جتاهل٬، بل تعمد إغفال كل هذه 
عن السؤال عن أدلة الدعوة والتعرف على صحتها من خالل عرضها على ما ورد عن آل 

  . حممد

بل لعل القارئ املطلع يتفق معي يف أن قصد الكوراين كان يف احلقيقة أن يرهب القارئ 
وخيوفه من اإلقدام على السؤال عن أدلة الدعوة٬، حبجة أن هؤالء أناس كذبة ودعو�م باطلة 

  .لدعاوى كثرية قبلها   كما يزعم    بداللة مشا�تها 

  ؟ الذقون ميارسه فقهاء آخر الزمانفأي مكر هذا وأي تزوير للحقائق٬، بل أي ضحك على 

* * *  

Wא •

ال يكتفي الكوراين باال�ام دون دليل٬، وال يكتفي بإبعاد القارئ عن أدلة الدعوة٬، بل يتقدم 
ترحيل وعي القارئ إىل منطقة خطوة أخرى٬، ويضيف تلويناً جديداً لتضليله٬، وذلك عرب 

 :املباركة٬، ووسيلته يف هذا الصدد هي عقد التشبيهات٬، يقولأخرى ال عالقة هلا بالدعوة 

                                                            
  .١٠٨ - ١٠٧ص: الغيبة الطوسي -١
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٬، مع إعجاب العامية واجلهل: طنني واملغرورين٬، وأتباعهم املشيالصفة املشتركة هلؤالء الكذابني(
  ).وادعاء ملقامات عظيمة مفرط ٬،بأنفسهم وغرور 

املنحرفة٬، يف هذا النص حياول الكوراين حتريك كل ما خيتزنه عقل القارئ عن الدعوات 
و�ذه الطريقة الشيطانية . إىل الدعوة املباركة٬، من حيث يشعر القارئ أو ال يشعر لينسبه

الرخيصة جينب الكوراين نفسه عناء تقدمي أدلة ال ميلكها على ا�اماته للدعوة٬، ويف الوقت ذاته 
٬، واحلديث عن دعوات )١( بعيداً عن الدعوة اليت ال يعرف عنها شيئاًيتيح لنفسه نقل احلديث 

أو مقوالت واضحة االحنراف٬، عرب أسلوب التداعي الذي يدل على فكر يفتقد التنظيم٬، 
٬، متاماً كاخلوارج الذين فالواحد منهم يزايد على كل الناس(: ويتحكم به اخليال٬، امسع ما يقول

ض على فقد اعتر! ويرى أنه أفضل منه٬، كان إمامهم حرقوص بن زهري يزايد على رسول اهللا
ا قسمة ما أردت �ا ! يا حممد  اعدل: عندما كان يقسم الغنائم يف حنني وقال له النيب واهللا ̄إ

  .)٢( )من يعدل إذا مل أعدل وحيك: ال لهوق٬، فتغري وجه النيب! وجه اهللا

الكوراين ال يعرف أي شخص من الدعوة٬، نعم هو يسمع من هنا وهناك٬، والسماع ليس 
٬، ولكن من جهة أخرى ال يتيح للمتورع أن يصدر حكماً على شخصكالعيان من جهة٬، وهو 

  .الكوراين يف واد والورع يف واد آخر

٬، فهل  انظر إليه هو هنا يتحدث عن اخلوارج٬، واحلادثة اليت يسردها تتعلق برسول اهللا
  ؟  ال جيوز االعتراض عليه يظن هذا الوقح أنه كرسول اهللا 

؟ هل  بالدعوة املباركة مث ما عالقة موضوع اعتراض هذا املنكوس على رسول اهللا 
قولنا للمراجع اتقوا اهللا بأموال اإلمام وأموال املسلمني٬، وكفوا أيدي حواشيكم عن النهب 

؟ إن الكوراين يريد أن يكمË أفواه الناس عن انتقاد املؤسسة  والفساد يشبه قول هذا اخلارجي
  .ألنه أحد أقطا�ا ؛اسدةالدينية الف

                                                            
  .سنالحظ أن مصادره ال تتعدى القيل والقال -١
 .٣٤ص: ، نظرية عدالة الصحابة٢١٩ص ١١ج: ، المحلي١٠٦ص ٥ج: صحيح البخاري: راجع -٢
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ألن املثل التضليلي الذي ساقه الكوراين يتعلق مبسألة العدالة٬، وإال فإن  ؛طبعاً أقول هذا

املضحك املبكي هو أن الكوراين يستشهد �ذه الواقعة على أمر آخر أجنيب عنها متاما٬ً، وما 
  .عشت أراك الدهر عجباً من ختبط فقهاء آخر الزمان

إن : وق احلادثة كما يسوق أعرايب أرعن بعريه األجرب ليقول لقارئهالكوراين يس ٬،نعم
وهل فهل رأيتم العبقرية٬، !! راجع مبناظر�م تشبه جرأة حرقوصجرأة اليمانيني على حتدي امل
  .؟ ال أظن تظنون أنكم سترون مثيالً هلا

  أن أئمة أهل البيت   ؟  أم ي�فضËل أن نقول ال يدري   نسي الكوراين أو تناسى 
كانوا يناظرون اÚهولني والغرباء٬، بل الزنادقة واملنحرفني٬، ومل يكونوا يرون يف ذلك ما يشينهم 
أو حيط من قدرهم٬، فما يهمهم حقاً هو هداية الناس وبيان احلقيقة٬، وواهللا إننا من هذا املنطلق 

  .ولو كان األمر يتعلق برغبتنا٬، فما أزهدنا خبطا�مطالبنا مراجعه باملناظرة٬، 

٬، ألن من الوهابيني ٬،مة للحوزة العلمية يف النجف وقموقد تعلم هذه الته(: يقول الكوراين
٬، تتلخص الدراسة فيها بتعليم الطالب قراءة القرآن وهابيني وجامعا�م الدينية سطحيةمعاهد ال

وال يف النحو ٬، ال )١( وليس فيها تعمق يف اللغة العربية! مية وتكفري املسلمنيـاوى ابن تيـفتو
م يف املعاين والبيان اآلن ال يفهمون احلقيقة واÚاز٬، وينكرون  إىل٬، ومن سطحيتهم يف اللغة ̄أ

جهم دراسة أي كتاب يف أصول الفقه٬، وال يف املنطق وليس يف مناه!  وجود اÚاز يف القرآن
! دلة العقليةة احلديث وحماكمة األدلة النقلية٬، وال بالتعمق يف األ٬، وال يهتمون بدرايوال الفلسفة

 فترى الطالب منهم يتخرج من معاهدهم وجامعا�م ال عقل وال نقل وكأنه شريط مسجل
  ! )عاملاً ودكتوراً: لتالوة القرآن وفتاوى ابن تيمية٬، ويسمونه

ة ال يفهم منها القارئ شيئاً جلأ الكوراين إىل أسلوبه ـبعد عبارة واحدة غامض: الحظوا
٬، وراح يتحدث عنهم )٢( فنقل الكالم هذه املرة إىل الوهابينيأسلوب املهربني٬، : املفضل

                                                            
  .بهذا الموضوع -إن شاء اهللا  -سيأتي الحديث  -١
آم آنا نتمنى لو نسمع هذا الكالم منه وهو يحاورهم، وحين يمطرونه بأسئلتهم يتهرب وال يدري ما يقول، حتى لقد  -٢

ولألسف الشديد انسحب هذا األمر على . أضحى أضحوآة لهم يتندرون بها في منتدياتهم وغرف البالتوك العائدة لهم
  .و في الحقيقة ال يمثل غير نفسهمذهب آل محمد بدعوى أن الكوراني يمثل هذا المذهب، وه



 ١٩ __________________________________________متخض الكورا�ي عن فأر قميء  

أليس هذا !!  ويعرض جبهلهم٬، وكل ذلك بقصد دفع القارئ إىل الظن بأن اليمانيني هم هكذا
  ؟  اإلفالسأمنوذجاً صارخاً للتضليل والنعدام شرف اخلصومة٬، بل أليس هو دليالً على 

ما يقول فيلجأ إىل خلط األوراق فيحدث الكوراين ال يستطيع تقدمي دليل واحد على 
  .القارئ عن الوهابيني ليشغله عن التفكري بطلب الدليل

 ٬، ألنا الاهج حوزاتنامث تراهم يهامجون من(: قولوميضي الكوراين يف خلطه وختليطه في
٬، ومناهج احلوزة للتعمق يف أدبيات فهذه مرحلة ما قبل احلوزة! ندرس فيها قراءة القرآن وترتيله

. لها حبوث تقوم على القرآن والسنة٬، وكقرآن واحلديث والفقه وأصول الفقهوعقليات علوم ال
املؤكدة  ٬، تطبيقاً لوصية النيبل مذهبنا قائم على القرآن والسنةوهم وغريهم يعرفون أن أص

م يريدون تعميم سطحيتهم !  كتاب اهللا وعتريت أهل بييت: قلنيإين تارك فيكم الث: واملكررة ̄إ
٬، أو واالجتهاد يريدون مناهج التعمق ٬، والمكاتب حفافيظ للقرآن واملتون إىلويل حوزاتنا وحت
٬، ه وحتفيظه٬، أمور حسنة وضروريةإن تعليم قراءة القرآن وترتيله وجتويد!  يفهمون قيمتها ال

٬، وال يصح و عمل من نشاط احلوزة يف اÚتمع٬، أرحلة من مقدمات الدخول يف احلوزةلكنها م
عندما  وقد أدرك ذلك الشيخ حممد عبده. ل مناهج احلوزة التخصصية املعمقةيكون بدأن 

إنه حيفظ البخاري عن : ٬، ومدحه قائالًتسلم مشيخة األزهر٬، فعرَّفه بعضهم يوماً بطالب علم
م يريدون !  احلمد هللا٬، زادت عندنا نسخة يف البلد: جابه الشيخ حممد عبدهفأ!  ظهر قلب ̄إ
٬، كما اىل ختريج نسخ من القرآن والكايف٬، من خط ختريج فضالء وجمتهدينوزة حتويل احل

  ! )ومنهاج السنة البن تيمية احلراينجعلوا معاهدهم خترج نسخاً من القرآن 

منطق املهربني ال يفارق الكوراين٬، وها هو يعود للوهابيني مرة أخرى٬، ولو  ٬،اهللا سبحان
علم القارئ أن الكوراين يسرح به بعيداً عن حقيقة املسألة اليت يناقشها الستلقى على ظهره 

  .ضاحكاً من غبائه

  ؟ فما هي املسألة اليت يناقشها

أصلح احلوزة يدعي أنه (: كما يعرب الكوراين Xإن السيد أمحد احلسن: هذه هي املسألة
  ! )٬، فدرَّس القرآن فيهاها القرآنيدرَّس في وذلك ألن احلوزة ال: ٬، قالالعلمية يف النجف
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إنه يقصد من تدريس القرآن مبعىن  ٬،؟ واضح  Xوماذا كان قصد السيد أمحد احلسن

  !! تفسريه٬، ولكن الكوراين خببث مكشوف حول املسألة إىل مسألة قراءة وترتيل

ألنه خيجل أن يعترف بأن حوزا�م ال تدرس القرآن٬، وهي منشغلة للغاية بتدريس  طبعاً
  .النحو واملنطق وما إىل ذلك من علوم ال متت بصلة للدين

  ؟ ولكن أليس خمجالً هذا التحريف لكالم السيد أمحد احلسن

م ليس أ: ٬، أقول)كتاب الكايف(ال يريدون حفظة لكالم آل حممد  مث إن الكوراين يقول ̄إ
حفظ كالم الطاهرين أجدى لكم وأحفظ ملاء وجوهكم من التخبط يف اجلهل وخمالفة 

  . كالمهم٬، وسنستعرض يف هذا الكتاب جهل مناذج من جهل الكوراين بروايات آل حممد

* * *  

א • Wא

يا قتلة : بقوله     Xيقصد السيد أمحد احلسن    خاطب شعب العراق(: يقول الكوراين
منه  وهذا حقدß. اخل .. فيا شذاذ األحزاب ونÞبÞذَة الكتاب وعصبة اإلمث...  األنبياء وأبناء األنبياء

٬، وقد أخذ دم فهمه للتاريخ أو تعمده الباطل٬، ويدل على ععلى من يرفض بدعته وضاللته
ون قتله شيعته أهل ويقول علمه من الوهابيني الذين يربئون يزيداً وبين أمية من قتل اإلمام احلسني

يا شيعة آل أيب : وه بقولهملن قاتلوه وقتل ويغمضون عيو¯م عن خماطبة اإلمام احلسني! العراق
٬، لشام وأهل العراق واحلجاز واليمن٬، وفيهم من أهل افهم جيش يزيد يف ذلك العصر! سفيان

وطاردهم داخل  سنة ٬، ألن معاوية أبادهم يف مدة عشرينفكانوا قلة أما شيعة علي وأهل البيت
. كربالء إىلوبعضهم استطاع أن يصل ٬، الذين بقوا منهم كانوا يف السجون٬، والعراق وخارجه

٬، ألسالفهم شيعة آل أيب سفيان ٬، جيعلون خطاب اإلمام احلسنيوالوهابيون لغرضهم ومرضهم
ولعله مقتنع ! حلسنوقد قلدهم أمحد ا!  اباً لكل العراقيني يف ذلك العصر٬، وكل عصرخط

  ! )٬، لتحقيق هدفه وهدف من ميولهباإلمام املهدي واالعتقادبأفكارهم لكنه يظهر التشيع 
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هو كالم اإلمام  X البد أن نعرف أن كالم السيد أمحد احلسن قبل كل شيء
لكم  تباً: مث قال ٬،Xفقام احلسني : ( ٬X، وإليكم نص خطبة اإلمام احلسنيXاحلسني

فحني استصرختمونا وهلني متحريين٬، فأصرختكم مؤدين مستعدين٬، أ٬، رحاأيتها اجلماعة وت
٬، فأصبحتم إلبا عدوكم وعدونا خبأها٬، وحششتم علينا نار الفنت سللتم علينا سيفا يف رقابنا

 إال٬، أصبح لكم فيهم أمل٬، بغري عدل أفشوه فيكم وال لى أوليائكم ويدا عليهم ألعدائكمع
يش طمعتم فيه٬، من غري حدث كان منا٬، وال رأى كم٬، و خسيس عاحلرام من الدنيا أنالو

وها والسيف مل يشهر٬، ٬، جتهزمتفهال لكم الويالت٬، إذ كرهتمونا وتركتمونا. تفيل لنا
ولكن أسرعتم علينا كطرية الذباب٬، وتداعيتم  ٬،واجلأش طامن٬، و الرأي مل يستحصف

زاب و نبذة مة وشذاذ األحفإمنا أنتم من طواغيت األ. لكم كتداعي الفراش٬، فقبحاً
د األنبياء ٬، وقتلة أوالالكتاب٬، ونفثة الشيطان وعصبة اآلثام٬، وحمريف الكتاب ومطفئ السنن

ومبريي عترة األوصياء٬، وملحقي العهار بالنسب٬، ومؤذي املؤمنني٬، وصراخ أئمة 
وأنتم ابن حرب٬، وأشياعه تعتمدون٬، وإيانا . املستهزئني٬، الذين جعلوا القران عضني

اهللا اخلذل فيكم معروف٬، وشجت عليه عروقكم٬، وتوارثته أصولكم جل وأختاذلون٬، 
سنخا للناصب  يءوفروعكم٬، وثبتت عليه قلوبكم٬، وغشيت صدوركم٬، فكنتم أخبث ش

بعد توكيدها٬، وقد جعلتم  األميانلعنة اهللا على الناكثني٬، الذين ينقضون  أالوأكلة للغاصب٬، 
الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني٬، بني القلة  أن إال. ٬، فأنتم واهللا هماهللا عليكم كفيالً

والذلة٬، وهيهات ما اخذ الدنية٬، أىب اهللا ذلك و رسوله٬، وجدود طابت وحجور طهرت٬، 
قد أعذرت  أال. وأنوف محية ونفوس أبية٬، ال تؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام

  .)١( )بزاحف Ëذه األسرة٬، على قلة العتاد وخذلة األصحا إين أالوأنذرت٬، 

ن اإلمام احلسني خياطب أهل العراق٬، فهم من خذلوه وأعانوا عليه٬، فمن أومن الواضح 
هذه اجلهة ال ميثل إنكار الكوراين سوى إنكار للواضحات٬، بل إن إنكاره يكشف جهله ال 

  .أكثر

                                                            
  .٢٩٦ – ٢٩٢ص: جمع الشيخ جواد القيومي Xصحيفة الحسين  -١
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 ولكن املسألة ليست هنا٬، فالكوراين أراد تعكري املياه والتصيد فيها٬، فقد أراد إيهام القارئ

هم الشيعة٬، وهذا ما مل يقله   Xإن قتلة اإلمام احلسني: يقول X أن السيد أمحد احلسن
٬، وملا  Xوسبحان اهللا لو كان أهل العراق شيعة ألهل البيت حقاً ملا خذلوا احلسني. أبداً

  .قاتلوه وقتلوه

ني٬، مث يلجأ الكوراين إىل أسلوبه املعتاد فيسرح بالقارئ بعيداً حبديثه عن نصب الوهابي
 وتقوال�م على الشيعة٬، ليضيع عليه أصل املسألة ومينعه من تأمل كالم السيد أمحد احلسن

X.  

٬، وكالم  Xمير عرب فهم كالم اإلمام احلسني  Xإن فهم كالم السيد أمحد احلسن
واضح يف أنه يقصد به املُخاطبني الذين خذلوه٬، أما غريهم من الشيعة٬،   Xاإلمام احلسني

مث إن هؤالء . وهم قلة كما يعترف الكوراين نفسه٬، فهم غري مشمولني خبطابه بالتأكيد
.  Xأن قلو�م مع احلسني   كذباً   املخاطبني هم أتباع  بين أمية بالتأكيد٬، وإن زعموا 

سني موجهاً ملن حاربه وخذله٬، وكذلك كالم السيد أمحد وبالنتيجة يكون خطاب اإلمام احل
احلسن موجه ملن خذله وحاربه٬، ال لكل العراقيني كما أراد الكوراين أن يوهم الناس خببث ال 

؟ ولكنه اخلبث  وكيف يكون شامالً لكل العراقيني والكثري من أنصاره منهم. ي�حسد عليه
  .واخلصومة غري الشريفة

* * *  

Wא •

من مجلة التدليسات اليت مل يسبق الكوراين أحد إليها نسبته األقوال لغري أصحا�ا عن عمد 
وعن سابق إصرار٬، فأكثر النصوص اليت استشهد فيها يف كتابه على أن قائلها أو كاتبها السيد 

هي يف احلقيقة أقوال األنصار٬، والكوراين يعلم هذه احلقيقة متاماً فهي موقعة  X أمحد احلسن
وهو بأمسائهم٬، ولكنه وقد أعيته احليلة وغلب عليه شيطان احلقد استمرأ التدليس والكذب٬، 

  ؟ يتوقع أن القارئ لن ينتبه لفعلته٬، ولن يفتش وراءه٬، فما أشبه عمله بعمل الوهابيني
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ع بني أيديكم كالم الكوراين اآليت وهو حول بيان صادر وموقّع وعلى سبيل النموذج أض
ع أن يرجع إليه٬، يقول ٬، وهو موجود يف موقعنا وميكن للجمي Xباسم أنصار اإلمام املهدي

٬، وكانت األمن واألمان مسيطراً طالبت سقط صدام باحتالل أمريكا للعراق عندما(: الكوراين
٬، إنتاج سلطة بإرادة الشعب العراقي٬، ألجل للربملان اتبانتخاباء السياسيون املرجعية والزعم
م أكثدول العربية خوفاً من جمئ الشيعةفقامت قائمة ال ٬، وأقنعوا أوروبا رية٬، أل¯م يعرفون ̄أ
سنة  االنتخابات٬، وأثروا على أمريكا٬، فأخرت االنتخاباتلألمم املتحدة بتأخري واألمني العام 

التكفرييون والصداميون أن يتحدوا ويشكلوا قوة إرهابية ويف هذه املدة استطاع ! وأكثر
كنت ترى يف كل البالد . ٬، وإبعاد األكثرية الشعبيةإليهملى األمريكان إلعادة احلكم للضغط ع

 انتخاباتص على ٬، حبجة احلريف العراق االنتخاباتالعربية٬، موجة دعاية و�ويل واسعة٬، ضد 
  .شعبية حرة ونزيهة

والتحذير منها٬،  االنتخاباتستنكار الوهابيني ومن يؤثرون عليهم الوكنت ترى استماتة 
ا حرام يف ظل ٬، نها أن اإلنتخابات من أصلها حرامم! حبجج دينية اء االحتاللأو ̄أ ٬، فيجب ̄إ
  .اخل ! وقبل تشكيل أي سلطة انتخاباتقبل أي  االحتالل

: فقد نشر يف موقعه! االنتخاباتبكل ما ميكنه ضد  إمساعيل٬، قام أمحد وعمالً بتوجيه مموليه
إن العلماء الذين أفتوا بشرعية : قال فيه. لالنتخاباتيف أن ال شرعية  )بيان لإلمام املهدي(

إن الناس !! ٬، جلهلهم أو لتجاهلهم هلذا اخلرب وأمثالههم يف الواقع ليسوا علماء أمناء االنتخابات
٬، فهم ذهبوا إىل جاهلون غافلون وهم) إمساعيلأمحد (حتملوا إمث خروجهم على إمامهم 

م ال يدخلو¯م يف باطل  االنتخابات وال خيرجو¯م استناداً إىل فتاوى مراجعهم الذين ظنوا ̄أ
يف سخط اهللا وغضبه٬، ) ¯ا(يدخلوها األمة موارد اهللكة و) ن(٬، وإذا باملراجع يوردوا من حق

لناس حيث دعوهم إىل هذه ٬، وذلك من خالل استخفافهم بامن سعة رمحته) ¯ا(وخيرجوها 
لني لقد منع أولئك العلماء غري العام! طاهرة  الفتنة من دون دليل شرعي من قرآن أو عترة

واحلق أقول لكم أيها ! صوت اإلمام أن يصل إىل الناس٬، وشغلوا الناس بصراخهم وضجيجهم
مثل م خبط عشواء مثلهم كإن علماءكم غرروا بكم وأضلوكم السبيل وخبطوا بك: الناس

فلماذا تنكرون على  هذه شرعية وصحيحة كما تزعمون انتخاباتكم٬، فإذا كانت حاطب ليل
التحزب هلم والتسليم هلم أيب بكر وعمر وعثمان بيعة الناس هلم؟وملاذا تنكرون على أتباعهم 
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بل إن فتواكم هي عني ! ومل يفتوا خالف ما أفتيتم! وهم مل يفعلوا أكثر مما فعلتم! ؟ بالبيعة
  ! فتواهم

  !عارß عليك إذا فعلت عظيم�      ال تنه عن خلق وتأيت مثله 

فة املشايخ الثالثة٬، كو¯ا خالفة خمالفة للشرع٬، على لقد استندمت يف مذهبكم إىل رفض خال
٬، وكنتم على م يف ذلك القرآن والعترة الطاهرة٬، وكانت حجتكالرغم من بيعة الناس هلم

٬، حىت مما بدا) عدا(فما حدا ! بأيديكمصواب من أمركم٬، فما لكم اليوم تنقضون حجتكم 
  ).بنيتم مذهبكم على نقيضها النتخابات٬، لتشرعوا لبوا على القرآن والعترة الطاهرةتنق

بطبيعة احلال مل يكتفä الكوراين بالتدليس يف نسبة البيان لغري صاحبه٬، وإمنا أضاف تدليساً 
٬، سأعرضها  Xآخر٬، فالبيان قائم على عرض رواية مهمة للغاية وردت عن اإلمام املهدي

  :عليكم لتعرفوا ملاذا دلس الكوراين ومل ينقل الرواية

٬، )٢٧٤ص :دالئل اإلمامة(حممد بن جرير الطربي يف كتابه  يف خرب طويل رواه أبو جعفر(
عن سعد بن  ٬،)٣٥ص X:مام املهدي معاجز اإل(السيد هاشم البحراين يف كتابه  ونقله عنه

فأخربين يا موالي عن  :   Xأي لإلمام املهدي   قلت : قال ٬،عبد اهللا بن أيب خلف القمي
: قال ٬،مصلح: ؟ قلت مصلح أو مفسد: من اختيار إمام ألنفسهم٬، قال العلة اليت متنع القوم

ببال غريه من صالح أو هل جيوز أن تقع خريÎم على الفساد بعد أن ال يعلم  أحد ما خيطر 
أخربين عن  ٬،فهي العلة أوردها لك بربهان ينقاد بذلك عقلك: قال ٬،بلى: ؟ قلت فساد

م ٬، إذ هم أعالعليهم علمه٬، وأيدهم بالوحي والعصمة الرسل الذين اصطفاهم اهللا وأنزل
ـور عقلهما Xمثل موسى وعيسى  األمم وأهدى إىل االختيار منهم ٬، هل جيوز مع وف

: ؟ قلت باالختيار أن تقع خريÎما على املنافق ومها يظنان أنه مؤمن علمهما٬، إذا مهّاال وكم
٬، مع وفور عقله وكمال علمه اختار من أعيان قومه فهذا موسى كليم اهللا: Xقال  ٬،ال

الصهم فوقعت خريته ممن مل يشك يف إمياÑم وإخ ووجوه عسكره مليقات ربه سبعني رجالً
 :وقوله  ٬،)١(﴾لÓم9يقَات9ن*ا ر*ج'الً س*ب,ع9ني* قَو,م*ه' م'وس*ى و*اخ,ت*ار*﴿ : عز وجل٬، قال اهللاعلى املنافقني

                                                            
  .١٥٥: األعراف -١
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 فلما وجدنا اختيار من ٬،)١(﴾الصَّاع9قَةُ فَأَخ*ذَت,كُم' ج*ه,ر*ةً اللqه* ن*ر*ى ح*تَّى لَك* نُّؤ,م9ن* لَن﴿
على األفسد دون األصلح٬، وهو يظن أنه األصلح دون  اصطفاه اهللا تعاىل لنبوته واقعاً

٬، وتكن الضمائر وتنصرف عليه يار إال ملن يعلم ما ختفي الصدور٬، علمنا أن ال اختاألفسد
السرائر وأن ال خطر الختيار املهاجرين واألنصار بعد وقوع خرية األنبياء على ذوي 

واضح تفضح فقهاء آخر الزمان الذين  هذه الرواية كما هو. )لفساد٬، ملّا أرادوا أهل الصالحا
٬، ومن منطلق هذه الرواية بل عشرات الروايات ناساالنتخابات٬، أي احلاكم يعينه القالوا ب

وقولنا هذا هو قول الشيعة يف كل . إن االنتخابات باطلة: واآليات القرآنية قلنا وما نزال نقول
فيس٬، ولكن خÞلَفÞ من بعدهم عصر ومصر٬، وهو القضية اليت قدموا من أجلها كل غالٍ ون

  .خلفß أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات

إذن الرواية تفضح باطل الكوراين وفقهاء آخر الزمان ومن هنا قطعها وجاء بالكالم 
  .مبتوراً

وأيضاً مل يكتفä �ذا٬، وكما يالحظ القارئ فقد راح حيرف الكلم عن موضعه٬، فبدالً من 
يهوم بعيداً كمن فقد صوابه فذكر البعثيني وعرج على توضيح موقف الدعوة الصحيح٬، راح 

  !! الوهابيني٬، ومر بالعرب ومل ينته باألمم املتحدة واألمريكان

هل خلق اهللا لك عقالً لتركبه٬، كما يفعل احلمقى؟ : يا كوراينسبحان اهللا واهب العقول 
من ينصب احلاكم ؟ هل الوهابيون والصداميون والعرب يؤمنون بأن اهللا هو  ما هذا التخليط

  ؟ وإن احلاكم البد أن يكون منصوصاً عليه

أي سفه يدفعك للطعن مبن يدافع عن مبدأ التنصيب اإلهلي للحاكم٬، وكيف سولت لك 
باطلة وهم دينهم وديد¯م  االنتخاباتنفسك األمارة بالسوء أن تقول إن الوهابيني يقولون بأن 

  . ٬، وإن األمر شورى بعده القول بأن اهللا مل ينصب خليفة بعد رسول اهللا

                                                            
  .٥٥: البقرة -١
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مل يدرك أمحد إمساعيل أن الفرق كبري بني ( :وامسعوا اآلن تربيره الذي يدعو للرثاء٬، يقول

٬، باخلالفة لعلي فنحن متسكنا بوصية النيب. نبوي٬، وبني حالة العراق يف عصرنا حالة وجود نص
  ).بدون مشورة املسلمنياولتهم فرض بيعة أيب بكر بالقوة٬، ورفضنا مسارعة بضعة نفر وحم

ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم عن أي شورى تتحدث يا كوراين٬، هل : أقول
أنستكم الدنيا العفنة مسألة النص والتنصيب اإلهلي؟ تريدو¯ا اآلن شورى٬، فما أبعدكم عن آل 

  ! حممد وعن شيعتهم

دون أبنائه األئمة٬، وهل حقاً تؤمنون باإلمام املهدي؟ ماذا لو ظهر   Xوهل الوصية لعلي
لكم اإلمام املهدي اآلن٬، هل تقولون له ادخل يف االنتخابات كما يفعل الناس؟ أم تكذبون 

وماذا تقولون . ال حني يظهر نسلمه احلكم: وتقولون −كما هو ديدنكم  −على الناس 

مل نعد نؤمن : هب ودب٬، هل تقولون هلم لآلخرين من السنة والشيوعيون٬، وكل من
مل نكن : ؟ هل جتيبو¯م قائلني ؟ سيقولون لكم وملاذا مل تقولوا هذا منذ البداية بالدميقراطية

ألستم تروون يف كتبكم أن الفرج ممكن يف : ؟ سيقولون لكم نظن أن اإلمام املهدي سيظهر
  ؟ اذا تقولونعندها م. كل ساعة٬، وأن أمر اإلمام املهدي يأتيكم بغتة

٬، بل يف بيعة أيب بكر٬، ومل يعرف املسلمون باألمر االنتخابفأين (: ويتابع الكوراين بقوله
ا جيربون ٬، وأن الطلقاء أخذوفتفاجؤوا بأن أربعة أشخاص بايعوه كانوا مشغولني جبنازة النيب
؟  يف خالفة عمر٬، وقد تسلمها بوصية من أيب بكر االنتخاباتوأين ! الناس على بيعته بالسيف؟

٬، وجعل حق النقض فيهم عثمان ٬، وقد عني عمر جلنة من ستةيف خالفة  االنتخاباتوأين 
  !؟ )٬، فَصÞفَقÞ على يد عثمانبن عوف لصهر عثمان عبد الرمحن

من قال لك أن : ؟ يا كوراين سبحان اهللا أهلذه الدرجة بلغ بكم اجلهل والتضليل
؟ هل تريد أن تقول إن خالفة الثالثة  االنتخابات شرعية أو صحيحة٬، لتتكلم �ذه الطريقة

؟ هل تريد أن جتعل حمل الرتاع بني الشيعة وبني  املنحرفني لو كانت بشورى فهي صحيحة
؟ إذن ما أشد بغضك آلل حممد٬، وما  السنة يف كون خالفة الثالثة بشورى أم بغري شورى

عن كالم الطاهرين٬، واهللا لقد ذهبتم �ا عريضة٬، وما أبقيتم آلل حممد أبعدك عن القرآن و
  .حجة٬، بل أنتم والنواصب دين واحد٬، ال خيتلفون عنكم وال ختتلفون عنهم
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فلم يدرك هذا اجلاهل أن احلكم الشرعي خيتلف بني وجود النص من نيب أو ( :ويقول أيضاً
  .)وغيابه ٬، وبني حضور املعصوموعدمه إمام معصوم

يا كوراين كالمك هذا على أغىب محار يف قرية أبيك٬، ستجده يبتسم مشفقاً من : أقول
  ؟ أي هراء هذا٬، ما معىن هذا اهلراء يا كوراين: جهلك٬، ليقول لك

  هل  ).وعدمه ن احلكم الشرعي خيتلف بني وجود النص من نيب أو إمام معصومإ(: ما معىن

  ؟ خيتلف هذا الكالم عن كالم املهلوسني بشيء

بتبليغ  قصر –وحاشاه    هل تظن يا كوراين إن اهللا ترك دينه ناقصا٬ً، أو إن رسول اهللا 
  ؟ )اإلمامة: (علق بأخطر ما يف الدين اإلهليشيء٬، وأي شيء إنه األمر املت

٬، فقد يرى املرجع وجوب تطبيق اجتهاديةوأن نظام احلكم يف زمن الغيبة مسألة ( :ويقول
٬، وقد يرى أن خيتار الناس برملا¯م وحكومتهم ويكون دور كاملعصومية الفقيه بوالية فردية وال
ركيب بني والية الفقيه وقد يرى املرجع وجوب الت. ع وعلماء الدين اإلشراف والتوجيهاملرج

  .)كما هو احلال يف إيران ٬،واالنتخاب

فإن الكالم ليس  بصرف النظر عن كون ما يسميه والية الفقيه متلك دليال٬ً، أم ال :أقول
؟ وعن  عنها٬، بل عن انتخابات العراق٬، وأين دميقراطية العراق كما يسمو¯ا من والية الفقيه

أي اشراف للفقيه يتحدث٬، والقوم لديهم دستور علماين٬، ولن يسمحوا ال للسيستاين وال 
  ؟  هل تضحك على نفسك يا كوراين. ره بالتدخل يف شؤون احلكم والقواننيـلغي

* * *  

• W

م ميلكون ما ال ميلك الناس من  م علماء٬، و̄أ طاملا أشاع فقهاء آخر الزمان بني الناس ̄أ
ذكاء وفطنة٬، ولكن واقعهم يكذب بضرس قاطع كل مزاعمهم٬، فانظروا حلال الكوراين٬، 

وأما من أىب (: التايل  Xوتعجبوا من بؤسه٬، يقول بعد أن ينقل كالم السيد أمحد احلسن
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ليحيا من حييا على بينة وميوت من : طلباً للدنيا العفنة فإين أباهله يف نفس اÔلسوكفر 

  .)انتهى. ميوت على بينة

 :٬، وهي قوله تعاىلآلية٬، وال يعرف إمالءهاالحظ أنه مل حيفظ ا(: يقول الكوراين معلقاً
  .)﴾ب*يِّن*ةt و*إِنq اَهللا لَس*م9يعz ع*ل9يمzل9ي*ه,ل9ك* م*ن, ه*لَك* ع*ن, ب*يِّن*ةt و*ي*ح,ي*ى م*ن, ح*يَّ ع*ن, ﴿

بل  اآليةبصدد االستشهاد بنص  كما هو واضح مل يكن  Xالسيد أمحد احلسن: أقول
على  قد شنع الوهابيةباملناسبة فو ٬، Xكثرية حىت يف كالم الصادق أمثلةمبضمو¯ا وهذا له 

الشيعة بعد نقل الرواية التالية اليت يرويها صاحب حبار األنوارعن كتاب بصائر الدرجات٬، بأن 
تشا�ت (٬، واستعملوا نفس طريقة الكوراين  الشيعة يزورون الروايات على آل حممد

عن يونس  ٬،عن ابن أيب جنران ٬،أمحد بن حممد: بصائر الدرجات   ٧: (٬، وإليكم الرواية)قلو�م
 قال أبو عبد اهللا(: قال ٬،عن عبد االعلى وعبيدة بن بشري ٬،عن احلارث بن املغرية ٬،بن يعقوب
X علم ما يف السماوات وما يف األرض وما يف اجلنة وما يف النار واهللا إين أل: ابتداء منه

٬، مث لمه من كتاب اهللا أنظر إليه هكذاأع: مث قال ٬،وما كان وما يكون إىل أن تقوم الساعة
  .)١( )﴾ا  إليك الكتاب فيه تبيان كل شئوأنزلن﴿ :اهللا يقول إن: بسط كفيه مث قال

) مصادر الدين والتشريع عند الشيعةمنهج التلقي و(وقد علق الوهابية عليها يف حبث بعنوان 
: منشور على شبكة اإلنترنيت٬، زاعمني أن اإلمام الصادق قد أخطأ يف قراءة اآلية٬، فقالوا

وهذه  ٬،)٢(﴾ش*ي,ٍء لÓكُلÓ ت9ب,ي*اناً﴿فيه تبيان كل شيء بل اآلية الصحيحة  القرآن ليسالحظ أن (
 اختلق الرواية على جعفر الصادق الذي ما كان ليخطئ �ا كما نسب له من فضائح الذي

   ).ذلك

* * *  

  

  

                                                            
  .١١١ – ١١٠ص  ٢٦ج :العالمة المجلسي -  بحار األنوار -١
  .٨٩: النحل -٢
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א • X Wא

حتدث الكوراين كثرياً عن جنمة نيب اهللا داود٬، وكل حديثه تشنيع٬، وا�امات ال يقدم على 
ويفتقر ألدىن مستويات لغة العلم إطالقها حىت امللحدين٬، وسنرى أن كل كالمه كان إنشائياً 

واملوضوعية٬، اليت يفترض بأمثاله أن يتحروها٬، فالرجل متحامل٬، يضج صدره باحلقد على 
  .ملا أحلقوه به من هزائم منكرة فضحت جهله Xاملهدي أنصار اإلمام

وأود قبل نقل كالم الكوراين أن أقدم بكلمات ال أظن عاقالً ال يقتنع �ا٬، فأقول بعد 
  :التوكل على اهللا سبحانه وتعاىل

وبالتأكيد . وإما أن تكون دعوة باطلإما أن تكون دعوة حق٬،    أي دعوة    إن دعوة ما 
تستهدف الوصول بالناس إىل غاية٬، أو غايات معينة٬، وخبصوص دعوة أن الدعوة الباطلة 

مهدوية البد أن تتعلق الغاية بإيصال الناس إىل مفاهيم وتصورات تتناقض مع حقيقة الدعوة 
يتحرى صاحب الدعوة كل ما عساه ي�ظهر دعوته مبظهر ويف هذه احلالة س. املهدوية املقدسة

ألن هذه الوسيلة هي وحدها اليت متكنه  ؛بل يصدمهم مقبول للناس٬، ويتجنب كل ما ينفرهم٬،
إذن مثل هذا املنحرف هل من . من جذب الناس إليه وبالتايل إيصال ما يريد هلم أن يستقبلوه

اليت ميتلك الناس ثقافة تقف بالضد    هي النجمة السداسية   املعقول أن جيعل شعاره جنمة 
  ؟ ؟ أليس من غري املعقول هذا منها

فأين . كان استعملها فالبد أن يكون غري آبه مبا يظنه الناس٬، ومهه احلق ليس غريإذن إذا 
  ؟ عقل الكوراين عن هذا املنطق؟ أم شغلته أحقاده٬، وعكورة نفسه

مل ي�ظهر لقارئه حقيقة ما تقوله الدعوة   وهو أمر متوقع من رجل مثله   أيضاً الكوراين 
اليمانية املباركة عن النجمة السداسية٬، وهذا تدليس منه ال يصدر من رجل غايته احلقيقة٬، 
وديدنه النقاش العلمي املوضوعي٬، ومن أين للكوراين مثل هذا اخللق٬، وكتابه دعوة حتريضية 

  .ضد الدعوة كما سنعرف

خبصوص جنمة نيب اهللا داود٬،   Xبه السيد أمحد احلسناآلن يهمين أن أعرض عليكم ما كت
  .لتعرفوا كم يفتقد الكوراين شرف اخلصومة



   Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ________________________________________ ٣٠
خ*لَقَكُم, م9ن, ن*فْسٍ ﴿ :يف جوابه عن سؤال خبصوص قوله تعاىل  Xل السيد أمحد احلسناق

أَز,و*اجٍ ي*خ,لُقُكُم, ف9ي ب'طُون9  و*اح9د*ةt ثُمَّ ج*ع*لَ م9ن,ه*ا ز*و,ج*ه*ا و*أَن,ز*لَ لَكُم, م9ن* الْأَن,ع*امِ ثَم*انِي*ةَ
لqا ه'و* فَأَنَّى أُمَّه*ات9كُم, خ*لْقاً م9ن, ب*ع,د9 خ*لْقٍ ف9ي ظُلُم*اتt ثَالثt ذَل9كُم' اللqه' ر*بُّكُم, لَه' الْم'لْك' ال إِلَه* إِ

  .)١(﴾ت'ص,ر*فُونَ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم( : Xقال

  .على حممد وآل حممد األئمة واملهديني٬، وصلى اهللا واحلمد هللا رب العاملني

  .عوامل قوس الرتولوهي  ٬،)ظلمة الرجعة( و )ظلمة الدنيا( و )ظلمة الذر(هي 

دة بعد العو( و )الفناء( و )قبل الفناء(هي األنوار الثالثة وهي : وعوامل قوس الصعود
بعد عودة ( و )بعد فتح احلجاب( و )فتح احلجاب(الثالثة قبل  وهي مراتب حممد  ٬،)الفناء

وبني عودته ٬، فال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، فهو خيفق بني الفناء يف الذات اإلهلية )احلجاب
وجتلي ٬، ودوهذه املراتب الستة يف قوس الصعود والرتول متثل كل الوج .الشخصيةوإىل األنا 

واو الصعود تشري و ٬، وهي واو الرتول٬، هور املوجودات بالنور يف الظلماتوظ٬، النور يف الظلمة
  :إىل الستة أيام وستة مراتب

   .واو الرتول)  ( 

  .واو الصعود) و(

يف قوس الصعود هي احلرية يف النور لعدم إدراك  ٬،والدائرة يف رأس الواو تدل على احلرية
فتكون . تامة وكاملةاهللا سبحانه وتعاىل معرفة : وهو٬، الذي ال ظلمة فيه لتامومعرفة النور ا
العودة إىل األنا : (الثالثة هي و )الفناء( و )بعد الفتح( و )قبل الفتح: (الصعود هيمراتب قوس 

  ).والشخصية بعد الفناء

                                                            
 .٦:الزمر -١



__ ٣١ 

ظلمة  ي
ال  وعدم
  .  هلا

 ةيف قيام
  .صعود

          

ون اسم 

__________

بل هي٬،  شيء
ظلمة و: ملادة
وإظهارها٬، 

 مث الصعود يف
س الرتول والص

. حممد و

م كيف يكو

_________

ل منهاي�حصَّ
املاهي حقيقة 
امللكوتية فيها

 ظلمة املادة
قوس صورة 

وهو٬، ىل ¯ايته

وا هذا الرسم

_________

درك وال ي�ـُ
وهذه ه. جود

جتلي الصورة ا

مث الرتول إىل
وهذه هي ٬،

 من بدايته إىل

حممد٬، والحظو

_________

ـ مراتبها ال ت
 قابليتها للوج

لوال جت٬، شيء

 عامل الذر مث
 املرتبة الثالثة

كل الوجود

 تشري إىل حم

________ء  

أل¯ا يف أدىن
إال٬، لوجود

عرف منها  ش

هي : الرتول
وهي٬، لرجعة

لهما يتحصَّ

١(.  

مة السداسية

            

�ي عن فأر قميء
:ة يف الظلمة
هلا حظ من ا

عوال ي�٬،  شيء

مراتب قوس
وصول إىل الر

عهما وتداخله

( )X المه

 تكون النجم
  .فيه 

                       
.١١٠ص ٤ج 

متخض الكورا
أما احلرية
وعدم ليس هل
ي�حصَّل منها

فتكون م
القائم حىت الو

  

  

  

    

  

وباجتماع

       

  

  

  

انتهى كال

ومن هنا
واضحاً النيب

                        
:المتشابهات -١

مت

و
ي�

ا

ا
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א • א Wא
   ألن فقهاء آخر الزمان قد أعيتهم احليل٬، وتشبثوا بكل ما تشابه عليهم فهمه٬، وحاولوا 

تضليل الناس مستغلني سطو املسخ الصهيوين على هذه النجمة٬،    ما وسعهم دهاؤهم 
من خالل   Xاإلمام املهديسنحاول يف هذه األسطر إثبات حقيقة جنمة داود وكو¯ا جنمة 

  :األدلة التالية

إذا ظهرت راية : يقول Xمسعت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد (: عن أبان بن تغلب٬، قال
للذي يلقى الناس من : قال. ال: ؟ قلتاحلق لعنها أهل املشرق وأهل املغرب٬، أتدري مل ذلك

  .)١( )أهل بيته قبل خروجه

إذا رفعت راية احلق لعنها أهل (: أنه قال X اهللاعن منصور بن حازم٬، عن أيب عبد و
  .)٢( )مما يلقون من بين هاشم: ذلك؟ قالممَّ : قلت له. املشرق واملغرب

يف حديث طويل عن عن الرتال بن سربة  :بسنده وروى الشيخ الصدوق يف كمال الدين
٬، معها خامت األرض من عند الصفا) من(خروج دابة (: إىل أن يقول Xأمري املؤمنني 

هذا : مؤمن فينطبع فيه ٬، يضع اخلامت على وجه كلسليمان بن داود٬، وعصى موسى 
: جه كل كافر فينكتب هذا كافر حقا٬ً، حىت أن املؤمن لينادي٬، ويضعه على ومؤمن حقاً

اليوم كنت مثلك ٬، وددت أين إن الكافر ينادي طوىب لك يا مؤمن٬، والويل لك يا كافر
مث ترفع الدابة رأسها فرياها من بني اخلافقني بإذن اهللا جل جالله وذلك  .عظيماً فأفوز فوزاً

 الَ﴿ :ذلك ترفع التوبة٬، فال توبة تقبل وال عمل يرفع بعد طلوع الشمس من مغرËا فعند
  .﴾خ*ي,راً إِمي*انِه*ا ف9ي كَس*ب*ت, أَو, قَب,لُ م9ن آم*ن*ت, ت*كُن, لَم, إِمي*ان'ه*ا ن*فْساً ي*نفَع'

 ال تسألوين عما يكون بعد هذا فإنه عهد عهده إيل حبييب رسول اهللا  :Xمث قال 
  .أن ال أخرب به غري عتريت

                                                            
  .٣٠٩ – ٣٠٨ص : محمد بن إبراهيم النعماني - آتاب الغيبة -١
  .٣٠٩ – ٣٠٨ص : محمد بن إبراهيم النعماني - آتاب الغيبة -٢



 ٣٣ __________________________________________متخض الكورا�ي عن فأر قميء  

 Xما عىن أمري املؤمنني  ٬،يا صعصعة: فقلت لصعصعة بن صوحان: قال الرتال بن سربة
هو الثاين عشر  Xإن الذي يصلي خلفه عيسى بن مرمي  ٬،يا ابن سربة: ؟ فقال صعصعة �ذا

٬، وهو الشمس الطالعة من مغر�ا )عليهما السالم(٬، التاسع من ولد احلسني بن علي من العترة
  .)١( )ميزان العدل فال يظلم أحد أحدا٬ً، ويضع ملقام فيطهر األرضيظهر عند الركن وا

 قال ابن٬، لعلي بن إبراهيم بن املازيار Xروی الشيخ الطوسي مالقاة اإلمام املهدي و
؟  أي وقت اخلروج    األمرمىت يكون هذا  ٬،يا سيدي (..: املازيار لإلمام يف حديث طويل

مر واستدار Ëما إذا حيل بينكم وبني سبيل الكعبة٬، واجتمع الشمس والق: Xفقال
يف سنة كذا وكذا خترج دابة : مىت يا بن رسول اهللا ؟ فقال يل :٬، فقلتالكواكب والنجوم
  .)٢( )سليمان٬، يسوق الناس إىل احملشر واملروة٬، ومعه عصا موسى وخامتاألرض بني الصفا 

يف حديث طويل إىل  Xيف كتاب اجلفر يف كالمه عن املهدي  Xوعن أمري املؤمنني 
وي'علي اهللا شأن حممد٬، يظهر بالل ومن حتنف يف جنوم مخسني ليست يف (: ىل قولهأن يصل إ

جنمة بين إسرائيل املرسومة يف خطوط الدرع السماء٬، إن�ما هي باألرض العظيمة٬، لكن 
لف ٬، وتبكي أمة خا٬، الذي يسوؤن فيه وجوه كل العربتبلعهم مجيعاً زمان وعد اآلخرة هلم

  .)٣( )ا وأطفأت بيدها مصباحهارسوهل

هي رمز ( :٬، متحدثاً عن جنمة نيب اهللا داودالشيخ جهاد األسدي يف كتابه الرد الودوديقول 
٬، وهذا ما ورد عن رواية املعصومنيوتسمى أيضاً خبامت سليمان  XداوËدإهلي يسمى بنجمة 

٬، وتعترب من أهم الرموز )درع داوËد(و تعين بالعربية  )ماجني داويد(٬، وتسمى بالعربية 
  .X الربانية اليت كان حيملها نيب اهللا داوËد

اإلمامية مقتنع بأنّ هذا وهناك الكثري من اجلدل حول قدم هذا الرمز فهناك تيار من الشيعة 
ولديهم األدلة الشرعية  X الشعار الذي اختذه اليهود رمزاً هلم يعود أصله إىل النيب داوËد

                                                            
 .٥٢٨ – ٥٢٧ص :الشيخ الصدوق -  آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٢٦٦ص: الغيبة للطوسي -٢
ِفي اْلِكَتاِب َلُتْفِسُدنَّ  َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني ِإْسرائيَل ﴿ :لقوله تعالى Xويشير . ٣٨٥ص: ماذا قال علي عن آخر الزمان -٣

َفِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدَِّياِر * ِفي اْلَأْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلّوًا َآِبيرًا 
  .٥ – ٤:اإلسراء ﴾َوْعدًا َمْفُعوًالَوَآاَن 



   Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ________________________________________ ٣٤
والتارخيية اليت تشري إىل أنّ هذا الرمز أستخدم كذلك قبل الديانة اليهودية كرمز للعلوم اخلفية 

  .اليت كانت تشمل الفلك والروحانيات

أصبحت رمزاً للشعب اليهودي يف القرون  Xإنّ جنمة داوËد وهناك البعض ممن يعتقد 
الوسطى وإن هذا الرمز حديث مقارنة بالشمعدان السباعي الذي يعترب من أقدم رموز بين 

ر لتكون الشعا Xمت اختيار جنمة داوËد  ٬،دولة إسرائيل٬، ومع إنشاء ١٩٤٨يف عام و. إسرائيل
  .)١( )األساسي على العلم اإلسرائيلي

فهي من مواريث األنبياء اليت ورثها : أمËا النجمة السداسية(: Xالسيد أمحد احلسن  وقال
املنتصر : وتعين) عليه صلوات ريب(وهي ترمز إليه ٬، Xالقائم حممد بن احلسن املهدي 

واختذوها شعاراً هلم ورمزاً النتظارهم للمصلح ٬، واليهود الصهاينة سرقوا هذه النجمة .واملنصور
والذي يهني هذه النجمة ويلعنها  .Xوهو عندهم كما قدمت إيليا النيب ٬، العاملي املوعود

ويكون ممن يلعن ٬، اليت وضعها صدام لعنه اهللا يف علم العراق) اهللا أكرب(يكون كمن يلعن كلمة 
إن راية : ٬، وقد ورد عنهم  Xفهذه النجمة هي جنمة املهدي . نبياء مواريث األ

  . احلق إذا ظهرت لعنها أهل املشرق وأهل املغرب

فاحذروا أيها املؤمنون فاللعنة إذا مل جتد هلا موضعاً عادت إىل صاحبها ٬، كما ورد عن 
  .رسول اهللا 

ال هيكل ٬، سليماننا٬، واهليكل هيكلنا حنن املسلمون Xداودنا٬، وسليمان  Xوداود 
ورفع راية ال ٬، والبد من حتريرها وفتحها٬، قتلة األنبياء٬، واألرض املقدسة أرضنا اليهود الصهاينة

  .إله إالّ اهللا حممد رسول اهللا علي ويل اهللا عليها
 ا النَّبِيُّ و*الqذ9ين* آم*ن'وا و*اللqه' و*ل9يُّإِنq أَو,لَى النَّاسِ بِإِب,ر*اه9يم* لَلqذ9ين* اتَّب*ع'وه' و*ه*ذَ﴿

  .)٣( ))٢(﴾الْم'ؤ,م9نِني*
* * *  

                                                            
 .١ص: الرد الودود في إثبات نجمة نبي اهللا داود -١
  .٦٨: آل عمران -٢
 .٥٣ص ١ج: المتشابهات -٣
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א • א Wא

  ؟ لنرى اآلن ماذا قال الكوراين عن جنمة نيب اهللا داود

مساعيل شعار حركته جنمة ملاذا جعل أمحد إ(: بدأ الكوراين حديثه بالسؤال التايل
  .)؟إسرائيل

٬، X أحد األنصار وينسبه زوراً و�تاناً وتدليساً للسيد أمحد احلسنمث يعرض ما كتبه 
بأمر اهللا هو سداسي كما  Xوشكل الدرع الذي عمله داود : قال أمحد إمساعيل(: فيقول

أدناه حيث الربوز األعلى حلماية منطقة الترقوة والربوزان اجلانبيان ) ١(موضح يف الشكل 
منطقة الوسط من تضيق جسد ٬، ويتضيق الدرع قليالً جند صدر اإلنسانالعلويان حلماية 

. يان السفليان حلماية منطقة الوركأي فصِّل الدرع والربوزان اجلانب: وÞقَدِّرð فäي السَّرðدä. اإلنسان
. والدروع الداودية القدمية موجودة يف املتاحف العاملية. الربوز األسفل فهو حلماية العورةأما 

فهذا إثبات النجمة بشكل مبسط من القرآن  .هلذا الدرع) اً(كو¯ا رمزوأصل جنمة داود هو 
  ).انتهى! الكرمي

ميكن للجميع مراجعة موقعنا ليتبينوا كذب الكوراين يف نسبته هذا النص للسيد : أقول
٬، وليتأكدوا من أخالق فقهاء آخر الزمان اليت ال متنعهم من الكذب X أمحد احلسن
  .والتدليس

* * *  

Wאאא •

يقول الكوراين٬، وهنا مربط الفرس٬، واهلدف الذي من أجله كذب ودلس٬، ولطخ وجهه 
: لداود ٬، بل هذا الوحي يف تفسري القرآن٬، وأن معىن قوله تعاىلفهل عرفت هذا النبوغ(: بالعار

äدðي السَّرäف ðقَدِّرÞوهل عرفت أن ! وللعاملشعاراً لليهود إجعل الدرع جنمة سداسية لتكون :و
٬، حىت ه احلقائق العظيمة٬، وبعده األئمة٬، وكل علماء املسلمني وأجياهلمقصَّر يف بيان هذ’نبيك



   Xي 
يه ممول 

د ـ أمح
سم أحد 

ني وسلم 

 د أنصار
هانة تيار 
املساجد 
د صاحل 
ف يعتذر 

 نيب اهللا 
  

صار اإلمام املهدي
٬، فأوحى الي

ه السيدـتب
 أنه موقّع باس

ألئمة واملهديني

أحد اعترض
ين بسبب إها
ت أبواب ا
 جواب السيد
 ذلك فسوف

هو جنمة)   
.م حممد 

إصدارات أ�ص _
قرى البصرة

 على أن كا
ترونين٬، وس

وآل حممد األ

صاحل اجليزاين
 صاحل اجليزاين
ارع وأرضيا

نفكا. قدام
ذا ثبت لديه

 ( لرمز
سول األعظم

_________

 مغمور من 
.  

مل مع النص
ري له الكوراين

 على حممد و

ورية السيد ص
 على السيد
مسها يف الشوا
 السحق باألق

وقال بأنه إ 

 

 

 اهللا أن هذا ا
 فيه أسم الرس

__________

هو شخص
)كية واملوساد

امـته وتعذب
ن الذي يشري

اللهم صل٬، ه

جامع اجلمهو
اد األسدي
X،ورمسه ٬

تك بواسطة
٬،نيب اهللا داود

.  

تالية إن شاء
 بصناعته وأن

_________

ن كاطع وه
رات األمريك

ين وصدق كذ
كم نص البيان

  يم

وعظيم نعمائه

املتويل على ج
و الشيخ جها
Xجمة داود

ز اإلهلي للهت
ه بأ¯ا جنمة نيب

Xبياء اهللا

الل النقاط الت
ذي أمره اهللا

_________

ن إمساعيل بن
 املخابرسق بني

ذب الكوراين
وسأنقل لك٬، 

  :ن

 الرمحن الرحي

 على بالئه و

ة خاصة مع 
وهو Xي 

ى الصدر لنج
ك هذا الرمز

مل يثبت لديه 
ساءة ألحد أنب

ضح من خال
أنه الدرع الذ

٣٦ _______

جاء أمحد بن
حركته٬، املنس

هكذا كذ
X احلسن
  .األنصار

نص البيا

بسم اهللا

احلمد هللا
  .تسليماً

يف جلسة
اإلمام املهدي
السيد مقتدى
معرËضني بذلك
اجليزاين بأنه
عن هذه اإلس

  

  

سوف يتض
وأ X داود

٦
ج
ح

ا
ا

ت

ا
ا
م
ا
ع

د
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ي*ا جِب*الُ  الًد*او'ود* م9نَّا فَض,و*لَقَد, آت*ي,ن*ا ﴿ :Xقال تعاىل يف القرآن الكرمي آمراً داود   ١
أَن9 اع,م*لْ س*ابِغ*اتt و*قَدِّر, ف9ي السَّر,د9 و*اع,م*لُوا ص*ال9حàا  # أَوِّبِي م*ع*ه' و*الطqي,ر* و*أَلَنَّا لَه' الْح*د9يد*

zم,ن*اه' ص*ن,ع*ةَ ﴿ فأمره بصنع السابغات أي الدروع ٬،)١(﴾إِنِّي بِم*ا ت*ع,م*لُونَ ب*ص9ريqكُم, و*ع*لqلَب'وسٍ ل
بأمر اهللا  Xوشكل الدرع الذي عمله داود  .)٢(﴾ل9ت'ح,ص9ن*كُم مِّن ب*أْس9كُم, فَه*لْ أَنت'م, ش*اك9ر'ونَ

أدناه حيث الربوز األعلى حلماية منطقة الترقوة ) ١(هو سداسي كما موضح يف الشكل 
طقة الوسط من نوالربوزان اجلانبيان العلويان حلماية صدر اإلنسان ويتضيق الدرع قليالً جند م

أي فصل الدرع والربوزان اجلانبيان السفليان حلماية ) وقدر يف السرد(تضيق جسد اإلنسان 
والدروع الداودية القدمية موجودة يف . ة العورةـمنطقة الورك أما الربوز األسفل فهو حلماي

 وأصل جنمة .املتاحف العاملية
فهذا إثبات  ).١(وأصله يف الشكل ) ٢(هو كو¯ا رمز هلذا الدرع فالحظ الشكل  X داود

  .النجمة بشكل مبسط من القرآن الكرمي

  

  

  

فقد وردت يف رواية عن اإلمام  ٬،وردت هذه النجمة يف روايات آل حممد   ٢
ووردت يف  ٢٩٤،٬صفحة كحرز ملعرفة أو رد الضالة يف كتاب التحفة الرضوية  Xالرضا

كما ٣،٬جزء ٢٠صفحةسالم للمريزا النوري الطربسي رواية عن آل حممد يف كتاب دار ال
ويف كتاب مكارم  ١٥٥،٬صفحة وردت يف كتاب أكسري الدعوات بإسم خامت سليمان 

لدفع أحد أنواع احلمى بإسم خامت سليمان حيث كتب اإلمام الرضا  ٣٣٦ صفحة ألخالق ا
X وقد ذكر الشيخ . حرزاً ألحد أصحابه وأمره أن خيتم عليه خبامت سليمان سبع مرات

أن خامت سليمان  ٣٣٦،٬صفحة  كتاب مكارم األخالق يف) رمحه اهللا(يرضي الدين الطربس

                                                            
 .١١ – ١٠: سبأ -١
 .٨٠: األنبياء -٢



   Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ________________________________________ ٣٨
  Xوسليمان)      ( على املشهور مردد بني ثالثة أشكال أحدها هو النجمة السداسية

م*نط9ق* الطqي,رِ و*رِثَ س'لَي,م*انُ د*او'ود* و*قَالَ ي*ا أَيُّه*ا النَّاس' ع'لÓم,ن*ا و*﴿ ٬،X داود ورثها من
  .)١(﴾و*أُوت9ين*ا م9ن كُلÓ ش*ي,ٍء إِنq ه*ذَا لَه'و* الْفَض,لُ الْم'بِني'

 أُقِْسم' بِم*و*اق9عِ النُّج'ومِ الفَ﴿ :٬، قال تعاىلإن النجوم بشكل عام ترمز ألهل البيت   ٣
# zو, ت*ع,لَم'ونَ ع*ظ9يمqل zأهل بييت جنوم (: ٬، وقد ورد عن رسول اهللا )٢(﴾و*إِنَّه' لَقَس*م

  .فمن هذه اجلهة ال جيوز إهانة النجوم عمداً بأي شكل من األشكال ٬،)األرض

وأقصد باألمة اليهودية اليهود عامة وليس فقط احملتلني    إن إمجاع األمة اليهودية  ٤
وال ميكن نقض  ٬،لتواترها عندهم Xعلى هذه النجمة هي جنمة نيب اهللا داود   لفلسطني 

. Xوال هذا التواتر إال من داخل نفس األمة اليهودية بإعتبارها ممثلة عن داود  هذا اإلمجاع
ال ميكن نقضه  Xكما إن تواتر الروايات يف مذهبنا بالنص على اإلمام علي بن أيب طالب 

بإمتناع النواصب عن قبول احلق املبني مع اإللتفات اىل أن هذا الرمز مل ينسخ ومل يكذب من 
 .أحد األنبياء أو اإلئمة 

وإن شئت فراجع  ٬،إقرار األمة املسيحية لليهود بأن هذه النجمة جنمة نيب اهللا داود  ٥
 .املوسوعة الربيطانية

وأفضل كاشف عن ذلك  ٬،هذه النجمة جنمة نيب اهللا داوداملسلمني عموماً بأن  اعتراف  ٦
عدم إعتراض إي من علماء اإلسالم على عرض هذه النجمة يف قناة سحر يومياً وحتتها 

 .مكتوب عبارة جنمة داود
بشكل مقارب للكف   Xوجدت هذه النجمة على لوح خشيب ملقدمة سفينة نوح  ٧

والقصة موجودة  ٬،لي فاطمة احلسن احلسنيوعليها كلمات حممد وع ٬،من قبل باحثي اآلثار
٬، كما وجدت على قطعة طني ٣٧صفحة بأكملها يف كتاب علي واألنبياء حلكيم سيالكويت 

 .أثرية يف حمافظة ذي قار

                                                            
  .١٦: النمل -١
  .٧٦ – ٧٥: الواقعة -٢



 ٣٩ __________________________________________متخض الكورا�ي عن فأر قميء  

هذا الرمز يف العلم الذي  استخدامإن اللبس احلاصل لدى عوام املسلمني هو بسبب   ٨
والصحيح أن هذا الكيان قام بإستغفال الشعب . يستخدمه الكيان اللقيط احملتل لفلسطني

و*لَقَد, كَت*ب,ن*ا ﴿ انة اليهودية اىل املصلح املنتظرالذي يشري يف الدي هلذا الرمز باستخدامهاليهودي 
ولزيادة التوضيح تأمل . )١(﴾رِثُه*ا ع9ب*اد9ي* الصَّال9ح'ونَف9ي الزَّب'ورِ م9ن ب*ع,د9 الذÓكْرِ أَنq الْأَر,ض* ي*

م مسوا دولتهم اللقيطة   .مقدس يف التوراة واإلجنيل والقرآن االسمإسرائيل مع أن هذا  باسم̄أ
فالكيان احملتل لدولة فلسطني تستخدم رموز دينية إهلية إليهام اليهود بأ¯م ممهدين للمصلح 

صدام لعنه اهللا كلمة اهللا أكرب حني  استخدمكما . Xاملنتظر والذي هو يف ديانتهم إيليا النيب 
علماء  استخدموكما  .وضعها على العلم العراقي إليهام املسلمني بأنه يدافع عن اإلسالم

وأسره ومن مث سلموه للحاكم الروماين بيالطس ليقوم  X اليهود الدين لتكذيب عيسى
العمامة إليهام الشعب العراقي بأن  باستخداموكما قام العلماء املستسلمون اليوم  ٬،بصلبه

اليت حدثت يف  االنتخاباتيستلزم إقرار  االنتخابمع العلم أن إقرار  ٬،حق وواجب االنتخابات
فتفكر كيف  .Xاخلالفة من أمري املؤمنني ) لعنه اهللا(أبو بكر اغتصببين ساعدة و�ا سقيفة 

صناديق  إىلوحده يف يوم الغدير عندما تركوا زيارته وذهبوا  Xأن الناس تركوا علياً 
  .السقيفة انتخابات إىلوذهبوا  امللعونة كما تركه الناس بعد رسول اهللا  االقتراع

كما أثبت ذلك الكاتب الشيعي ماجد  Xإن هذه النجمة هي جنمة اإلمام املهدي   ٩
وبغض . املنشور يف األنترنت) Xبدء احلرب األمريكية على اإلمام املهدي ( املهدي يف كتابه

 :اديث الدالة على صدق هذا املعىنالنظر عن حبث الكاتب ماجد املهدي أورد لك بعض األح
أن القائم معه عصا موسى ودرع داود وغريها من : معناه ما  ورد عن أهل البيت   أ

  . مواريث األنبياء واألئمة

أن قدام القائم راية يسوقها رجل من آل حممد خمتومة يف   ورد عن أهل البيت  ب
كما ورد يف دعاء الندبة وختمه   والسيد األكرب هو حممد. رأس القنا خبامت السيد األكرب

وأوضح  ٬،وكما متعارف لدينا اليوم من أن الشخصيات املشهورة ختمها أمسها ٬،نفس إمسه

                                                            
  .١٠٥: األنبياء -١
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 ٤١ __________________________________________متخض الكورا�ي عن فأر قميء  

ولو  ٬،ولو كانوا من أهل القرآن لدافعوا عنه اخلونه فال يهمهم القرآن وال داود وال حممد 
ولو كانوا  ٬،حيرق ليل ¯ار على أيدي املسلمني امسهملا تركوا  كانوا من أتباع رسول اهللا 

  .ع للطواغيتقضى عمره يف اجلهاد إلعالء كلمة اهللا ومل خيض Xفإن داود  Xوارثي داود 

إن هذه النجمة موجودة يف ¯اية كل آية من آيات القرآن الكرمي يف املصحف    ١٠
وهو شكل قم اآلية وهو �ذا الشكل وأقصد بذلك الشكل الذي يوضع فيه ر ٬،الشريف

  .سداسي كما ال خيفى على املتمعن فيه

إن الشكل السداسي هو شكل خاليا النحل اليت أمر اهللا األنبياء الذين ميلكو¯ا    ١١
  . Xبتربيتها بدالً من أن يأمرهم برعاية الغنم٬، فتأمل عالقتها باملهدي

جنمة سليمان  نطبق علىيهتكها من حرمة  Xإن ما ذكرته عن جنمة نيب اهللا داود    ١٢
 ٬،واملوجودة بشكل جنوم صغرية على العلم األمريكي ٬،وهي اخلماسية املوجودة يف العلم العراقي

حىت فيحرم إحراق تلك األعالم  ٬،وكذلك بالنسبة للعلم الذي يرفعه الكيان احملتل لبيت املقدس
  .رفع النجوم منها

ذكرته ال أظن أن هناك من جيرؤ على انتهاك حرمة هذه النجمة الداودية  وبعد كل ما
  .إال من كان متكرباً ال يؤمن بيوم احلساب ٬،املهدوية

  .أشهد أن املهدي واملهديني من ولده حجج اهللا .أشهد أن علياً واألئمة من ولده حجج اهللا
  أنصار اإلمام املهدي
  حسني املنصوري

  ق.  هـ /مجادي الثاين /١٥

* * *  

א • Wא

فالنفوس  ٬،ال: اجلواب لألسف هو؟  توقف كذب الكوراين عند هذا احلد ولكن هل
  .املريضة ال تعرف حدا٬ً، ومن أجل التنفيس عن عقدها تفعل كل شيء



   Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ________________________________________ ٤٢
ية لتكون شعاراً لليهود إجعل الدرع جنمة سداس :وÞقَدِّرð فäي السَّرðدä(: الحظوا الكوراين يقول

وقدر يف (: ف النص جهاراً ¯ارا٬ً، بينما البيان ماذا يقولوهو هنا وبال حياء٬، حيرË ؟ )وللعامل
لربوز األسفل أي فصل الدرع والربوزان اجلانبيان السفليان حلماية منطقة الورك أما ا :السرد

  ).فهو حلماية العورة

إن ما يهم الكوراين أكثر من أي شيء آخر٬، هو أن يضخ كلماته٬، بأكرب قدر من اإلساءة 
يشفي غليله امللتهب٬، أما موضوعية كلماته٬، أو واقعيتها فال تعنيه باملرة٬، للدعوة الشريفة٬، ل

  .فهنيئاً حلوزات آخر الزمان مبثل الكوراين

قصَّر يف بيان هذه احلقائق العظيمة٬، وبعده ’وهل عرفت أن نبيك(: أما قول الكوراين
فهو مغالطة ال تصدر سوى من جاهل مثله٬، وليت  ٬،)٬، وكل علماء املسلمني وأجياهلماألئمة

؟ فالوهابيون حني تقول هلم إن  شعري هل يدرك أنه يقتفي أثر الوهابيني حذو النعل بالنعل
حرفاً كما ) ٢٧(حرفاً من العلم ويضمها إىل احلرفني ليبث العلم ) ٢٥(اإلمام املهدي سي�ظهر 

  ؟! يف التبليغاهللا وهل قصر رسول : ورد عن آل حممد٬، يتعاىل نباحهم

٬، وما  مل يقصر وحاشاه من التقصري٬، ولكنه ورث علمه ألهل بيته  نعم رسول اهللا
كل هذا العلم ظهر لكم٬، بل القليل منه٬، وها هو السيد أمحد احلسن يغترف من علم أبيه اإلمام 

  .تنكرون عليه من جهلكم   ٬، ولكنكم كما أنبأ آل حممد Xاملهدي

إن أول قائم يقوم منا أهل البيت حيدثكم حبديث ال  (...: Xورد عن اإلمام الصادق 
كم فيقتلكم٬، وهي آخر خارجة حتتملونه٬، فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتل

  .)١( )تكون

* * *  

  

  

                                                            
  . أول قائم يستلزم وجود قائم آخر فتأمل: وقوله. ٣٧٥ص ٥٢ج: بحار األنوار  -١



 ٤٣ __________________________________________متخض الكورا�ي عن فأر قميء  

א • XF١EWא

؟ بطبيعة احلال يفعل ما على رفضه ماذا يفعل ليغطي عورته الكوراين العاجز عن تقدمي دليل
يفعله احلمقى الذين يورطون أنفسهم ويوقعو¯ا يف املآزق٬، فيتصنعوا الظرف٬، أو يرمسوا 

  .ابتسامات غبية على وجوههم

نعم فاحلكم سواء كان بالسلب أو باإلجياب حيتاج دليال٬ً، والكوراين رفض جنمة نيب اهللا 
أن يقدم دليالً قطعياً على رفضه٬، وحيث أنه مفلس٬، فقد شق فمه وأظهر فكان عليه داود 

وإياك أن تكون من الكافرين فتسأله ( :أسنانه بغباوة ال حيسده عليها أكثر القرود نزقا٬ً، وقال
أو  ٬،؟ وما دليلك على ذلك من عقل قطعي٬، أو آية بينة من أين جئتنا بقداسة جنمة إسرائيل

وقد رأى مناماً بأن جنمة داود  فإنه رسول املهدي! ؟لمسلمني متصلةرواية صرحية٬، أو سرية ل
  ).٬، وحجةٌ على العاملنيوحيß مبنيمقدسة ٬، ومنامه 

قبل قليل قلت أيها األمحق إننا قدمنا أدلة على جنمة نيب اهللا داود٬، وعرضت نصاً مزورا٬ً، 
مسألة رؤيا أو منام لة فأي سفه دفعك اآلن على نقض غزلك٬، ومحلك على القول بأن املسأ

؟ أهكذا ال يهمك  أتظن نفسك ظريفا٬ً، وأنت أكثر بالدة من جاموس هرم! ؟ كما تسميه
  ؟ القارئ٬، فتكذب عليه حىت دون أن تراعي شعوره إذا ما اكتشف الحقاً إنك تستغفله

 سيأيت زمان على أميت ال(: بقوله  ولكن ما عساين أقول بعد أن عرفكم لنا رسول اهللا
٬، من القرآن إال رمسه٬، وال من اإلسالم إال امسه٬، يسمون به وهم أبعد الناس منهيبقى 

                                                            
يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن : (قالX عن جابر عن أبي جعفر : نص الحديث هو -١

ويتنسكون حدثاء سفهاء ال يوجبون أمرا بمعروف وال نهيا عن منكر إال إذا أمنوا الضرر، يطلبون ألنفسهم الرخص 
، ولو والمعاذير، يتبعون زالت العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصالة والصيام وما ال يكلمهم في نفس وال مال

أضرت الصالة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها آما رفضوا  أتم الفرائض وأشرفها، إن األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب اهللا عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك األبرار في دار 

بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل األنبياء ومنهاج الصالحين فريضة الفجار والصغار في دار الكبار، إن األمر 
عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر األرض وينتصف من األعداء ويستقيم 

عظوا والى الحق األمر، فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم وال تخافوا في اهللا لومة الئم، فان ات
) إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في األرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم(رجعوا فال سبيل عليهم 

هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا وال باغين ماال وال مريدين بالظلم ظفرًا، حتى يفيئوا 
إني لمعذب من قومك مائة ألف؛  Xأوحى اهللا إلى شعيب النبي : Xته، قال أبو جعفر إلى أمر اهللا ويمضوا على طاع

؟ فأوحى اهللا عز وجل ! هؤالء األشرار فما بال األخيار ،يا رب: أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم، فقال
   .١٨١ – ١٨٠ص  ٦ج: تهذيب األحكام) إنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي: إليه
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٬، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء٬، مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى

    .)١()منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

* * *  

א • Wא

ما قورن بالكوراين٬، فكيس أيب هريرة وإن كان يتسع بل إن أبا هريرة محل وديع إذا : أقول
اظ بقطرة ألكاذيب كثرية٬، ولكن الرجل على أية حال٬، يتحسس جبينه أحيانا٬ً، ويسعى لالحتف

لقد بلغت به ( :يقول. ماء أو قطرتني٬، أو ببعض النداوة على األقل٬، أما الكوراين فصفيق حمض
  :يف موقعه نه كتبإعلى جنمة داود٬،  االستداللالرقاعة يف 

  أمحد احلسن=  ما سم وصي املهدي 

ـ    و ص ي   م ا س م   د ي  ا ل م ه

٤٠) = ٩) + (١٦+ ( ٤+  ٦+  ١+  ٤  

  ن  س  ح  ل    ا      د    م   ح    ا

٤٠=  ٥+٦+ ٨+ ٣+١+  ٤+٤+٨+١  

  سابغات وهي درع داود ٬، وهي النجمة السداسية ٬، أو جنمة الصبح

  ت     ا      غ   ب      ا    س

١٥=  ٤+  ١+  ١+  ٢+  ١+  ٩  

حممد وعلي وفاطمة : وهو رقم املهدي األول بعد أربعة عشر معصوم يف اإلسالم هم
وهو ) ١٥(األول وهو رقم ٬، مث يأيت املهدي اًمعصوم ١٤واألئمة من ولد علي وعددهم مجيعاً 

                                                            
  .١٩٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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اع,م*لْ أَن9 ﴿ :٬، ودرع داود يف القرآن وصفت بأ¯ا سابغاتدرع داود٬، وشعاره درع داود
  .))١(﴾نِّي بِم*ا ت*ع,م*لُونَ ب*ص9ريzس*ابِغ*اتt و*قَدِّر, ف9ي السَّر,د9 و*اع,م*لُوا ص*ال9حاً إِ

  .لنرى من هو الرقيع يا بذيء اللسان

قبل كل شيء البد أن يعرف القارئ ما أخفاه الكوراين٬، وهو إن هذا النص ورد يف 
بدء (وهو مؤلف كتاب ) ماجد املهدي(لشخص يدعى   Xجواب السيد أمحد احلسن

٬، ويف كتابه هذا أثبت ماجد املهدي أن جنمة داود تشكل )احلرب األمريكية ضد اإلمام املهدي
ا جنمة مقدسة) حممد(اسم  ويف كتابه هذا يعتمد على ما يسميه علم احلروف٬، . ٬، و̄إ

املباركة٬، ومت عرض األدلة  ٬، مستفهماً عن الدعوةX وكان قد راسل السيد أمحد احلسن
ومن هنا ألزمه السيد أمحد ) علم احلروف(عليه٬، ولكنه لألسف كان متمسكاً مبا يسميه 

بأن ما يسميه علماً  X مبا يلتزم به٬، ولكنه حىت بعد أن ألزمه السيد أمحد احلسن  Xاحلسن
ما ى يدل على صدق دعوته٬، انقلب على نفسه وخالف علمه٬، وميكن للجميع أن يطلع عل

بيان احلق والسداد من : (جرى يف الكتاب الذي مجع فيه األنصار هذه املراسالت٬، وعنونوه
  .٬، وهو موجود يف موقع األنصار)األعداد

محد احلسن أفالسيد (: األنصار يف جزئه الثاين٬، قوهلموقد ورد يف مقدمة الكتاب اليت كتبها 
٬، جلمع لتكون عليه حجة بالغة وتامةالكاتب به نفسه وكل من يلتزم �ذا ا ألزمهنا جييب مبا 

  ).من باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم

يف جوابه ملاجد املهدي٬، لريى   Xوحيسن بنا أن نقرأ بعض ما كتبه السيد أمحد احلسن
  : القارئ بوضوح ما بعده وضوح أي منط من الناس هو الكوراين

  :احلسنمحد أجواب السيد 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم(

  .والسالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني٬، واحلمد هللا رب العاملني

                                                            
  .١١: سبأ -١
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كأدلتهم ن أدليت أل؛ عندكوأدلة األنبياء واملرسلني واألئمة باخلصوص ال تغين وال تسمن  بل
إن صاحب احلق يعرف  وقد اخرب األئمة    ومل أجتاوز طريقهم يف إثبات دعواهم

وتبني هلم أن ... وبعد هذا فاجلميع بانتظار أن خترج هلم .. . بالوصية ومعرفة احملكم واملتشابه
وان . أدلة الدعوة ال تغين وال تسمن بالدليل وتبني هلم الذي يغين ويسمن بالدليل لكي يتبعوه 

  .ا يالئم من األوصاف يف لغة العربمل تبني فاختر لنفسك م

مع إنين أقمت األحاديث حبدودها وبينت املراد . أنت تقول أين قمت بليË األحاديث  ٢
األحاديث حبدودها وبيان املراد  إلقامةأنت مدعو  فاآلن .حقمنها بشكل واضح لكل طالب 

  .منها وتوضيح كيف إنين قمت بليها

ن هذه الدعوة احلقة ادعاها كثريون وأنا أحتداك أن تأيت بشخص غريي أدعى إقلت نك إمث 
على ادعاءه األحاديث عن وساق  Xوصي اإلمام املهدي واليماين وأنه املهدي األول 

وساق أدلة كثرية اليت تنص على امسه وصفاته اجلسدية ومسكنه  الرسول وأهل البيت 
ب*لْ ﴿ :قل تقدير من مصاديق هذه اآليةأعلى فأنت ن مل تأت مبثال إو. على صحة ادعاءه
ه' كَذَل9ك* كَذqب* الqذ9ين* م9ن, قَب,ل9هِم, فَان,ظُر, ـُطُوا بِع9لْم9ه9 و*لَمَّا ي*أْت9هِم, ت*أْوِيلـكَذqب'وا بِم*ا لَم, ي'ح9ي

  .)١(﴾كَي,ف* كَانَ ع*اق9ب*ةُ الظqال9م9ني*

ومن قال إن سورة الفاحتة ليس فيها كل ما ذكرت بل وفيها امسي وامسك ( :أما قولك
  )....واسم صدام حسني وجورج  بوش 

فالفاحتة فيها علم كلي وليس  ٬،قل كل شيء موجود تفصيالً يف الفاحتة فهذا باطلأأنا مل 
وعلي وفاطمة  نك مل تقرأ ما كتبت لتفهم أين بينت كيف أن اسم حممد أوالظاهر  اًتفصيلي

أما امسك  ٬،ال حبسابات وقلب كلمات كما تريد أنت بل بثوابت أهل البيت ٬،موجود يف الفاحتة
ا موجودة يف الفاحتة فهذا غري صحيح  أنت واسم هدام اÚرم وبوش الكافر اليت تدعي أنت ̄إ

ا موجودة حتت عنوان ومعىن كلي يف الفاحتة وهو   .﴾ع*لَيهِم, املَغض'وبِ﴿ إال ̄إ

                                                            
  .٣٩: يونس -١
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وقد  ٬،فهذا ليس سؤال بل هو جلاج وعناد ٬،جبهأنه سؤال سألته أنت ومل أ ادعيتأما ما 

فكيف  ٬،بينت لك أن ما تقوم به من قلب كلمات أو بعض احلسابات باطل وغري صحيح
  .تطلب مين أن أخوض بالباطل ألجيبك على سؤال باطل

اهللا اإلنسان إذا سبحان ٬، )...نك تستند على علم احلرفأومن العجيب ( :مث قلت  ٣
فتجده يعجب مما كان مألوفاً عنده قبل ساعة ويقفز مييناً ومشاالً ...  أزرى بنفسه حىت ميسي

  .ليبني انه يعجب اآلن مما كان يألفه قبل ساعة ويعتربه دليالً بل سيد األدلة مجيعاً

إن ( :الفصل الرابع قلت) Xاحلرب األمريكية ضد اإلمام املهدي (يف كتابك املوسوم 
وأردت به علم احلروف٬، فاعلم يا من تعجب  )ات العلمي الرياضي هو سيد األدلةاإلثب

علم  علىهذه الدعوة احلقة موجودة منذ سنوات ومل استند أن  ٬، ولتعجب مرة أخرىوتعجب
وإمنا أنت  ٬،واليماين املوعود فيما مضى Xأين وصي ورسول اإلمام املهدي  ألثبتاحلروف 

  .)العلم فألزمتك مبا ألزمت به نفسكألزمت نفسك �ذا وجعلت حجتك يف هذا 

أراد إلزام ماجد املهدي مبا ألزم   Xمل يفهم اآلن أن السيد أمحد احلسن ال أظن عاقالً
  .نفسه به٬، والعجيب املضحك أن هذا الرجل تنصل من علمه املزعوم بعد أن لزمته احلجة

من  Xبياناً بكذب الكوراين وتدليسه٬، بنقل كالم آخر للسيد أمحد احلسنوأزيد القارئ 
نفس الكتاب٬، يوضح فيه إن هذا العلم املتداول بني أيدي الناس ال يسمن وال يغين من جوع٬، 

أوالً باإلجابة  Xنك وصي اإلمام املهدي أوكان عليك أن تثبت ( :قلتÞمث  (: X يقول
  .)...على سؤايل 

كثرياً نك إو ٬،السابق يف النقطة الرابعة وبينت لك بطالن ما تدعي اجلوابوقد أجبتك يف 
وهذا الباطل  ٬،وال حجية فيها متكلفةفتكون النتائج  باطلةباطلة ومقدمات  اًتستخدم طرقما

 ٬، وأنا وأعوذ باهللا من األنا ليس لدي وقت كثريويف أفكارك اليت يف رأسكموجود يف كتابك 
 دمهواالشتغايل مبجاهدة األمريكان الكفرة وأذنا�م الفجرة الذين  ؛لبيان اخللط الذي يف كتابك

ولكن ميكنك أن تراسل االخوة األنصار فيبني لك أحدهم الباطل واخللط الذي  ٬،بالد املسلمني
 وأنصحك بقراءة تاريخ القرآن لتعلم أن ترتيب السور ليس إهلياً كما تتوهم أنت(يف كتابك 

 واملدين على املكي و ٬،يات وقد تقدم الناسخ على املنسوخوالترتيب اآل ٬،وتبين عليه حساباتك
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والذي وحد الناس على هذا الترتيب هو عثمان بن عفان وقام بضرب عبد اهللا بن مسعود .. .
حيث أن مصحفه خيتلف عن مصحف عثمان الذي قام حبرق املصاحف األخرى  ٬،العتراضه

من أراد أن يقرأ القرآن غضاً ( :قال مع إن رسول اهللا ٬، مسعودوبضمنها مصحف ابن 
 ٬،أما ما تومهت أنت انه رسم اهلي )يعين عبد اهللا ابن مسعود ٬،أم عبدطرياً فليقرأ بقراءة ابن 

فاعلم انه رسم رجل تركي قليل املعرفة باللغة العربية فوقعت منه أخطاء إمالئية أجراها 
وهذه األخطاء  ٬،اخل )صلوة(٬، وصالة )سبغت(فكتب خطأً سابغات  ٬،املسلمون كما هي

نفسك قد اطلعت على أسرار اعترب�ا أنت آيات إهلية وبنيت عليها حساباتك واعتربت 
  .)القرآن

٬، الطاء عطل والسني عسل(يف أول سورة النمل هكذا ) طس(ر مثلك فس اًن شخصإمث 
) اة يف احلبوب ويقسمهاوالنمل يعطل احلي ٬،أل¯ا يف أول سورة النمل ؛ادعاءه وذلك حبسب

. حبسب رأيه  فهل جيب عليَّ أن أُفسر الطاء بأ¯ا عطل لكي توافق ما يف رأسه فأكون حقاً
٬، فهات ما عندك ُألبني لك لك بطالن ما أسررت حبسب ما تدعي وإذا كنت تريد أن أُبيËن

  .)ج إىل بيان ومل يكن واضح البطالن٬، هذا إن احتابطالنه

إذن أين هذا مما زعمه الكوراين بال حياء من أن السيد أمحد احلسن استدل على جنمة 
  داود؟؟؟

  ؟ )١( من هو الرقيع إذن يا كوراين

                                                            
شمس (أما حقيقة رأي الكوراني بعلم الحروف فيبينه قوله التالي الذي جاء جوابًا على سؤال ُوجه له في برنامج  -١

  ):خلف السحاب
سماحة الشيخ األخت آريمة فهد تسلم عليكم وتسأل السؤال التالي ما هو مدى أو صحة مصداقية االعتماد : المحاور(

، هنالك بعض الروايات قرأتها Xعلى حساب الحروف أو حساب علم الحروف في تحديد زمن ظهور اإلمام المهدي 
الحروف في اإلشارة إلى زمن الظهور، ما  تستعمل هذا العلم أو علم) عليهم السالم(في احد الكتب مروية عن األئمة 

  . مدى صحة هذه الروايات؟ تفضلوا سماحة الشيخ
بسم اهللا الرحمن الرحيم وعليكم وعليها السالم، أخي الكريم علم الحروف أصله ثابت وآذلك علم : الشيخ علي الكوراني

واألعداد وبقية العلوم التي يستكشف منها األعداد ولكن ما هي قواعده ومن يعرفه؟ أنا اعتقادي إن علم الحروف 
المستقبل هذه يعرفها المعصومون صلوات اهللا عليهم وما في أيدي الناس منها ظنون، يقال إن بعضهم يستطيع أن 
يحسب بعلم الحروف أو علم األعداد شيئًا، ممكن إن بعضهم أيضا تضبط معه بعض األمور ولكن بما أن ما في أيدي 

استعملوا علم الحروف ) عليهم السالم(ون واالحتماالت فما يمكن االعتماد عليه وصحيح أن األئمة الناس هو من الظن
وعندك أصال افتتاح السور، األحرف النورانية المقطعة في أوائل السور هذه األحرف ورد أن فيها علم ما يكون ولكن 

مثًال تحسب الحروف بحساب الجمل، ) معليهم السال(من يستخرجه؟ آيف يستخرجه؟ إذا وجدنا رواية عن األئمة 
حساب الجمل الكبير، حساب الجمل الصغير وبعضهم يحسب حروف هذه اآلية وينقص منها آية أو يزيد عليها، يزيد 
عليها مثًال تسعة عشر أو ينقص منها، هذا أمر آيفي ال قاعدة له وما يمكن االعتماد عليه لذلك نقول إن حسابات علم 
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• W 
أن كالم أمحد إمساعيل خلط من الواضح ملن كان له عقل : أقول(: يقول الكوراين نافثاً مسه

حلركة فإن العامي يعرف أن هذه النجمة شعار ا!  استحماروتزوير٬، واستجهال للعوام٬، بل 
سى وموسى وكل أنبياء وسليمان وعي ٬، حىت لو كانت جنمة داودالصيهونية ودولتها إسرائيل

٬، واختاذها شعاراً حلركة إسالمية ا شعار احلركة الصهيوينة ودولتها٬، فهي يف عصرنبين إسرائيل
  ! لعاملية ٬، أو جهالة مفرطة بأمر واضح ال خيلو إما أن يكون عمالةً للصهيونة ا

أنه ومن دفعه يريدون مترين  إىلبل نطمئن ! لرجل جاهالً مغفالً اىل هذا احلدنظن ا وال
وهذه ! شعارنا نفس شعارهم فيحرم إهانته ٬، وأنس على أن إسرائيل واليهود مقدسونالنا

يت٬، وباإلمام املهدي الب٬، وبثوب ديين يربط جنمتهم بالنيب وأهل درجة متقدمة من التطبيع
  ).أرواحنا فداه

  قبل قليل ا�منا بالعمالة إلسرائيل٬، وكان ! الحظوا كالم الكوراين واحكموا من هو اجلاهل

ولكنه اآلن ). التمويل الوهايب الصهيوين املشترك: الفصل األول: (عنوان الفصل الذي كتبه هو
 ه إمنا يسوق اال�امات دون دليليفضح كذبه ويبني أن  وكأي أرعن ال يدري ما يقول    

واختاذها شعاراً حلركة إسالمية ال خيلو إما أن يكون عمالةً (: ودون تورع على اإلطالق٬، فقوله
فهو هنا يردد٬، فإما يكونوا هكذا أو هكذا٬،  ! )ية ٬، أو جهالة مفرطة بأمر واضحللصهيونة العامل

 وسيكرره –أي إنه ال ميلك دليالً وال يستطيع أن يقطع بشيء٬، فكيف إذن أطلق حكم العمالة 
  ؟ أليس يف هذا دليالً على استهتاره وفسقه  الحقاً 

أنه ومن دفعه  إىلبل نطمئن ! هذا احلد إىللرجل جاهالً مغفالً نظن ا وال(: ولنقل أن قوله
شعارنا نفس شعارهم فيحرم  ٬، وأنس على أن إسرائيل واليهود مقدسونيريدون مترين النا

٬، وباإلمام وأهل البيت ٬، وبثوب ديين يربط جنمتهم بالنيبذه درجة متقدمة من التطبيعوه! إهانته
ه هذا يعين أنه يرجح احتمال العمالة على ما عداه٬، ولكن هل ينفع ).املهدي أرواحنا فداه

                                                                                                                                                                                   
تب في عصرنا وما وجد منها هو ظنون واحتماالت وفي أحسن الحاالت امل يأمل ولكن نجزم به الحروف وآل ما آ

   C:\Documents and .ونبني عليه ال يمكن ذلك وشكرًا
Settings\rireoja\Desktop\.mht شمس خلف السحاب: برامج االذاعة \ آوراني.  
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بشيء؟ أليس كالمه هذا حتليال٬ً، وهو بالنتيجة ظن٬، طاملا مل يكن املعلومات أو الوثائق الدالة 
  ؟ على قوله؟ بأي دين حتكم يا كوراين وتتهم الناس استناداً على ظنون

ما هو دليل الكوراين٬، : وانظر كيف حياول خداع القارئ٬، والتشويش عليه لكي ال يتساءل
املدير السابق للمخابرات األمريكية شيئاً عن نشاطه املشترك مع لقد كتب (: فقد كتب

ونتوقع أن ! الصهيونية واألمريكية ضد الشيعة شخصية عربية تنسق بني عمليات املخابرات
٬، باسم اإلمام ركة شيعيةيكتب الرئيس احلايل يوماً عن متكنه من جعل جنمة إسرائيل شعاراً حل

  .)املهدي

سبحانه اهللا هذه هي موضوعيته٬، هكذا تعلم يف حوزا�م٬، يتكلم مبنطق !!  يتوقع الكوراين
أتوقع يف قضية مبثل هذه اخلطورة٬، قد يترتب عليها إراقة دماء٬، فضالً عن تسقيط الشخصية٬، 

  ؟ ولكن هل يهتم الكوراين بشيء بعد أن أمات قلبه وضمريه مال السحت احلرام

إن العميل هو من : ة موثقةبدل أن تتوقع وتضرب ختت الرمل خذها مين معلوم ٬،يا كوراين
  .)١( يف كتابه املعروف) برمير(فضحه 

                                                            
علي السيستاني يتدخل في التكتيكات ) آية اهللا(لم يكن (:  يهذه مقتطفات من آتاب بريمر ربما لم يطلع عليها الكوران -١

السياسية اليومية، إال انه آان يقدم توجيهات يصعب على السياسيين الشيعة تجاوزها أو تجاهلها، باإلضافة إلى وجود 
بلغ السيستاني وفدا من مجلس الحكم زاره في النجف ان أ فمثًال. مقربين له في مجلس الحكم آانوا ينفذون توصياته

، فأخذ مجلس الحكم بهذه التوصيات، وآذلك أقوىالعراق بحاجة إلى رقابة اشد على الحدود وجهاز استخبارات داخلي 
بلغ السيستاني أعضاء مجلس الحكم معارضته مشارآة قوات، من دول مجاورة للعراق في قوات دولية لحفظ السالم أ

الرغم من مواصلة بولم تلق هذه األنباء ارتياحا في واشنطن، ف. العراق، وتبنى معظم أعضاء المجلس هذا الموقففي 
وزارتي الدفاع والخارجية بالدفع نحو انخراط األتراك في العراق، إال أن فتوى السيستاني قضت على هذا الخيار فقد 

طمأنني هيوم وخبراء إقليميون آخرون بان الهدف ) .. (قضيةاصبح الموقف الشيعي مطابقا للموقف الكردي من هذه ال
النهائي للسيستاني ليس دولة دينية في العراق على النمط اإليراني، وهو الخطر الذي علمت انه يراود واشنطن بعد 

  .لقائي بالرئيس وآبار مساعديه في قطر في شهر يونيو الماضي
من خالل قنوات خاصة انه لن يقابل أحدا من التحالف، ولذلك لم أطالب بعقد لقد ابلغنا السيستاني بعد التحرير مباشرة، و

السيستاني ال يمكن ان يقبل بأن يظهر عالنية 'وقال لي هيوم الذي يفهم العالم العربي جيدا، أن . اجتماع شخصي معه
صدر ولكنه سيعمل معنا، بأنه يتعاون مع قوة احتالل، آما انه يريد أن يحمي جماعته من آخرين من أمثال مقتدى ال

  .'فنحن نشترك معه في األهداف ذاتها
وبينما آانت وسائل اإلعالم العربية واألجنبية تتحدث عن الصالت المقطوعة بيننا وبين السيستاني، فإنني آنت على 

يستاني وآان هيوم محقا في تحليله، فقد أرسل لي الس. اتصال مستمر معه حول القضايا الحيوية، من خالل الوسطاء
ذات يوم يقول ان عدم لقائه بنا ليس ناتجا عن عداء للتحالف، وإنما ألنه يعتقد انه بذلك الموقف يمكن ان يكون اآثر 
فائدة لتحقيق أهدافنا المشترآة، وبأنه سيفقد بعض مصداقيته لدى أنصاره لو تعاون بشكل علني مع مسؤولي التحالف، 

حين علمت برغبة السيستاني ) .. (سنة او رجال دين شيعة ذوي مرتبة منخفضةآما فعل بعض العلمانيين من الشيعة وال
أوال، أننا جئنا : ان يترك التحالف آتابة الدستور للعراقيين، بعثت إليه من خالل بعض القنوات أؤآد على نقاط عامة

الثا، ان مجلس الحكم هو صاحب آقوة تحرير ال قوة احتالل، وثانيا، اتفقنا على ان يتولى العراقيون آتابة الدستور، وث
وفي اتصاالت الحقة، أآدت للسيستاني أنني على دراية بمعاناة الشيعة، وقلت له أن أول . الكلمة في ما يفعله أو ال يفعله

زيارة لي خارج بغداد آانت للقبور الجماعية في مدينة الحلة، وأشرت إلى أن التحالف خصص أمواال هائلة لمشاريع 
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• W

استطاع أمحد (: جاء فيه ٬،)ومصدر التمويل .. جنمة إسرائيل(: كتب الكوراين فصالً عنوانه
كزين يف حمافظة البصرة ٬، ويقيم مرأتباعهة أن جيند حنو مخس مئة من إمساعيل جبهوده الشيطاني

٬، عد أن أكمل استعداده حسب خياالته٬، وبراكز أصغر يف بعض حمافظات العراق٬، وموالناصرية
٬، وثار بأصحابه أعلن ساعة الصفر يف أيام عاشوراء٬، تربية أتباعه وتدريبهم وتسليحهم وأمت

ويقيموا ) الطاغوت(احملافظتني من يف البصرة والناصرية ليحرروا هاتني ) جنود رسول املهدي(
خرجوا دفعة واحدة وسط !  العامل ومتلؤه عدالً إىلق منهما فيهما دولة املهدي املوعود٬، مث تنطل
الناس فكان بعض !  ظهر املهدي ظهر املهدي: م يصيحونمواكب عاشوراء يف البصرة وه

وبدؤوا بإطالق . هر املهديظهر املهدي ظ: باهلتاف فيجيبو¯م! ؟ أين هو أين املهدي: يسأهلم
  !  الرصاص

٬، تيجة أن شرطة البصرة اشتبكت معهم وقتلت منهم حنو مئة واعتقلت مئاتوكانت الن
واعترضت القوات األمريكية على احلكومة العراقية بأ¯ا . واختفى) رسول املهدي(وهرب 

تلقى أمواالً  واعترف عليه أتباعه أنه!  استعملت القوة بشكل مفرط ضد مجاعة أمحد احلسن
فأرسلت احلكومة العراقية الوثائق اىل !  خليجيتني مها اإلمارات والسعوديةوأسلحة من دولتني 

مما  لالقتطافوال يتسع اÚال  على هذا التصرف) أخوياً(٬، معترضة اعتراضاً نيتنياحلكومتني املع
  ).نشرته الصحف العراقية ووسائل اإلعالم األخرى

                                                                                                                                                                                   
وتبادلت مع السيستاني الرسائل بشكل منتظم حول الوضع األمني في النجف . في قلب المناطق الشيعية إعادة األعمار

والسيما في أغسطس حين أصبح مقتدى يمثل تهديدا لنا، وقلت له أن مسؤوليتنا المشترآة تتمثل في تفادي أي عنف ال 
ي عراق ديموقراطي يسوده االستقرار ويعيش مع لزوم له، وآالنا ال يريد عنفا بين السنة والشيعة، وآالنا يرغب ف

وخالف الفترة من يوليو إلى منتصف سبتمبر فقط، تبادلت أآثر من عشرة رسائل مع السيستاني الذي . جيرانه بسالم
مرة، عن امتنانه لقوات التحالف لما فعلته للشيعة وللعراق، لكنه أصر على ضرورة أن يتم انتخابات أآثر من عبر 

وفي محاولة إلقامة قناة أخرى غير مباشرة مع السيستاني . دستورية التي ستتولى صياغة الدستور بشكل مباشرالهيئة ال
اصطحبت بأول لتناول طعام الغداء في منزل آية اهللا حسين الصدر، الزعيم الشيعي األبرز في بغداد الذي آان معارضا 

ت، األمر الذي أتاح له تأليف مئات الكتب حول اإلسالم، شجاعا لصدام وآان يخضع لإلقامة الجبرية في منزله لسنوا
وسبق له أن تعرض لالعتقال وعلق في السقف بواسطة إحدى المراوح وضرب لساعات، لقد أتيحت لي الفرصة 

وآنت اعرف أن الصدر يقابل السيستاني آل أسبوع، ولذلك . لزيارته مرات عديدة وأعجبت بقيمه الروحية وبشجاعته
أعضاء الهيئة الدستورية من عناصر مختلفة في المجتمع بدل ' اختيار'زيارة بأول بأسبوعين، أن يتم  اقترحت، قبل

وفي تلك األثناء، طالب بأول بتسليم السيادة للعراقيين بمجرد انتخاب حكومة وآتابة الدستور والموافقة . 'االنتخاب'
). طالبة بانتخاب مباشر ألعضاء مجلس آتابة الدستور الشعبية عليه، ولكن السيستاني لم يتزحزح عن موقفه إزاء الم

     http://www.futureofnewiraq.com/PaulBremerBook.htm :التالي والكتاب تجدونه على الرابط
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لننظر اآلن يف مصادر  حدث يف يوم العاشر من حمرم احلرام٬، ولكنسيأيت بيان أسباب ما 
ا ما هي   كما يتصور نفسه    العامل الكبري  مقتطفات من الصحف العراقية٬، ووسائل : ؟ ̄إ

  !! اإلعالم األخرى

ا على وجه التحديد الصحف اليت تنشر رواية الدولة٬،  وأي صحف عراقية هذه٬، ̄إ
  .تند على صحف٬، وأقوال وسائل إعالمكم الكبري٬، يسهذا هو عاملإذن  ! وأباطيلها

أما حديثه عن الوثائق اليت يقول إن احلكومة العراقية قد أرسلتها إىل اإلمارات والسعودية٬، 
طبعاً حنن نتحدى الكوراين ونتحدى احلكومة العراقية أن تربز ولو قصاصة !  فيا هللا وللوثائق

  .ورق واحدة على مدعيا�م

هو يقول  ؟الكذب والتدليس الذي اعتدناه منهمن  لكوراين هذا خالٍولكن هل حديث ا
  .طيب لنرى هناك وثائق حكومية٬،

جملس يف حمافظة البصرة رفض الكشف عن امسه أن أدلة هامة  وأكد عضو(: كتب الكوراين
إنين أستطيع أن : وأضاف!  ارتباط اجلماعة بأكثر من دولة أجنبية ضبطت حبوزة املعتقلني تؤكد

هلذه اÚموعة بشكل كبري وبإمكانات  وجود دعم سعودي كشفت عن االعترافاتأؤكد بأن 
  ).وجود دعم هلا من دول أخرى إىل٬، باإلضافة حمدودة غري

أدلة هامة ضبطت حبوزة  نإ(: يقول عضو جملس احملافظة الذي مل يذكر امسه: الحظوا
وهذه األدلة . يعين وكأن هؤالء املعتقلني كانوا حيملون الوثائق املزعومة يف جيو�م )املعتقلني
ولكنه مباشرة  ٬،)تؤكد ارتباط اجلماعة بأكثر من دولة أجنبية(   على حد تعبريه    اهلامة 

هلذه  وجود دعم سعودي كشفت عن االعترافاتأستطيع أن أؤكد بأن (: ويقوليناقض نفسه 
مث يقتبس الكوراين مقاالً ألحد كتاب وكالة . أصبح األمر اعترافات ال وثائقإذن  !؟ )اÚموعة

عد ب: اإلخباريةشبكة الربوج .. لياسري محد اأ(: غري٬، وفيهصأنباء براثا التابعة جلالل ال
الروحي للتنظيم يف النجف االشرف  باألبيوصف  احلمامي ما املعلن حلسناالعتراف اخلطري و

 اإلرهايبحسب علمه هي من متول هذا التنظيم  اإلمارات أن أكدحيث  شاشات التلفاز وأمام
٬، ان املطلعة ووصفت باملصادر األوليةالتقارير الواردة من مصادر يف التحقيقات  أكدتاملخرب 

يف البصرة والناصرية اليماين  احلسين اإلرهايبالضال  أنصارمع املعتقلني من  األوليةالتحقيقات 
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املخاوف السابقة بان هذه  وأكدت٬، عن معلومات خطرية للغاية٬، كشفت أخرىومناطق 

وجتنيد شبكة  أمنيةوقيادات  اجلماعة لديها مشروعا متكامال يستهدف تصفية مراجع دين
حتتل مناطق كاملة  أنعسكرية تستطيع  واسعة من املغرر �م والعاطلني عن العمل لتشكيل قوة

  ).املنتظراملهدي  اإلماموتعلن بدء قيام دولة باسم 

طبعاً ال أريد أن أطيل احلديث عن االعترافات ! وهنا نتأكد أن األمر ليس سوى اعترافات
 اال�اماتحيترم نفسه أن يعتمد عليها٬، ولكن أريد متابعة مسلسل  وهل ميكن لباحث موضوعي

  .اليت يسوقها الكوراين ومن قبله فقهاء آخر الزمان

* * *  

Wא،א •

مسجد براثا املقدس مساحة  أمامكشف (: كتب الكوراين نقالً عن مقال براثا آنف الذكر
محد احلسن أاملقبور ساهم بإنشاء مجاعة الدجال  النظام الصدامي إنالشيخ جالل الدين الصغري 

محد بن احلسن أن الدجال أمس أاجلمعة يوم  وقال مساحته خالل خطبة صالة ١٩٩٧،٬سنة 
من  وا�م وسائل اإلعالم بصناعة الدجالني حمذراً .على عالقة بالنظام السابقاليماين كان 

 ٬،تعتمد على التغرير باألشخاص البسطاء وقليلي التعلم ظهور العديد من احلركات اليت إمكانية
 .)كبريان. ىل احلركات املهدويةإ إشارةيف 

دين وال ورع٬، فما الذي  طبعاً لسان جالل الصغري ال عظمة فيه٬، مث إذا مل يكن يف القلب
  ؟ مينع اللسان من الدوران يف احللق الشره

 إذا كنت قد أصبت بالدوار من كثرة اال�امات الفارغة كما ترى٬، وغري ٬،القارئ أخي
  :املعتمدة على أي دليل٬، فسأخلصها لك

كثر من دولة أجنبية٬، كما أفاد عمالء أل   ٤ ٬،بعثيون  ٣ ٬،وهابيون   ٢ ٬،إسرائيليون  ١
  .جملس حمافظة البصرةعضو 
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كل هذا البيض يف سلة واحدة٬، فماذا تقول أنت أخي القارئ٬، هل هو خيال واسع من 
دون حىت إخراج كذ�م بصورة الكوراين وأضرابه٬، أم سوء تدبري وضيق أفق جيعلهم ال جيي

  ؟ مقنعة

 اًحكم٬، أم األمر ال يعدو عن كونه ولكن ماذا يقول الكوراين عن كل هذا٬، هل ميلك دليالً
الذين ضخَّهم صدام يف حوزة النجف٬، بل أظن أنه من املخربين السريني (: ؟ امسعوا قوله بالظن

  ).٬، وفرضهم عليهاوعممهم

  .سبحان اهللا٬، من كان له عقل فليحكم على الكوراين وفقهاء آخر الزمان! ؟ ظن

* * *  

א • Wא

التابعني  Xاملهدي  اإلماممل تكن أحداث يوم العاشر من حمرم عمالً عنفياً أوقعه أنصار 
٬، ودون أن تكون مثة مربرات واقعية قد أجلأ�م إليه كما حاولت تصويره للسيد اليماين ابتداًء

فعلى النقيض . دينية اليت تدعي االنتساب للتشيعالسلطة وإعالمها ومن خلفهم من املرجعيات ال
واملزاعم الكاذبة بصون حرية الفكر واملعتقد اليت روËجت هلا احلكومة العراقية  األباطيلمن كل 

يعانون طوال السنوات املاضية من عمر دعو�م  Xاملهدي  اإلماموإعالمها كان أنصار 
أقدمت السلطات بتحريض ) م ٢٠٠٤(عام من االضطهاد الفكري واملادي٬، ففي اركة  املب

يف النجف  Xاإلمام املهدي مباشر من مرجعية النجف الدينية على هدم حسينية ومدرسة 
من دون مسوËغ هلذا  األمريكيقوات االحتالل  إىلوتسليمهم  األنصارواعتقال  ٬،شرفاأل

حيث قامت السلطات  ٬،األنصار٬، وبعدها توالت االنتهاكات الصارخة حبق اإلرهايبالعمل 
 اإلمام أنصاربعد عام باالعتداء على  أيضاًجع النجف الدينية احلكومية وبتحريض من مرا

٬، مث هدم حسينية ة قرب مدينة النجف وحماولة قتلهميف منطقة النخيلة الواقع Xاملهدي 
وتعذيبهم والتنكيل �م من  األنصارواعتقال  ٬،يف كربالء املقدسة Xاملهدي  اإلمامومدرسة 

 .الصغار أويراعوا كبار السن فيهم  أندون 
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 ويف العام نفسه قام لواء ذو الفقار التابع للحكومة العراقية والذي يأمتر بأمر مراجع النجف

واعتقال مجيع  وإحراقهاوسلب ممتلكا�ا  ٬،يف النجف مرة أخرى األنصار�دم حسينية ومدرسة 
ين الواقع ورافق هذا العمل إغالق مكتب السيد اليما. ا من علماء دين وطلبة علوم دينيةمن فيه

٬، ومل تكن هذه االعتداءات ¯اية واعتقال من فيه Xطالب  أيبعلي بن  اإلمامقرب ضريح 
محد اليماين أالسيد  أنصارفقد أعادت السلطة الكرة لتهدم مرة ثانية حسينية ومدرسة  ٬،املطاف

ء ٬، وجاء الدور على مدينة ميسان لتشهد اعتداأنصارهيف مدينة كربالء واعتقال من فيها من 
٬، واالعتداء واعتقاهلم أنصارهمحد اليماين وضرب أالسلطة اجلائرة على حسينيتها التابعة للسيد 

 .على معرض الكتاب الذي أقيم فيها ومصادرة حمتوياته حتت �ديد السالح
 أنصارويف رمضان من العام املنصرم هددت السلطات يف مدينة الناصرية بتهدمي حسينية 

 .للسيد اليماين فيها أيضاً التابعة Xاملهدي  اإلمام
سوى  ٬،وامللفت أن السلطة مل تكلّف نفسها عناء تقدمي ما تسوËغ به اعتداءا�ا املتكررة

كانت متارس  إذنفالدولة !  ية يعرËض بفقهاء الشيعة ومراجعهمالقول بأن فكر الدعوة اليمان
املهدي  اإلمامأنصار الفكري واالجتماعي والسياسي واجلسدي حبق  اإلرهابشىت أنواع 
X عقدت املرجعيات  ٬،هـ١٤٢٨ما حل شهر ذي احلجة من العام اهلجري املاضي  إذا٬، حىت

 وأتباعهمحد اليماين أالدينية مؤمتر املبلغني الذي تعالت فيه الصيحات باستئصال السيد 
والطوارئ التابعة  األمنومل متض سوى أيام قليلة حىت باشرت قوات . وتصفيتهم جسدياً

 أنالذين زجوا يف السجون دون  األنصارطالت الكثري من  ٬،للحكومة العراقية حبملة اعتقاالت
  .٬، ودون أن يسمح ألحد بالسؤال عنهميعرف هلم جرم

من شهر  األوىل األياموكانت االعتقاالت واملدامهات الليلية تتواصل على قدم وساق طيلة 
تترى ومن مصادر السلطة نفسها بأن محلة االعتقاالت هذه املرة  ءاألنبا٬، وكانت حمرم احلرام

 .لن تتوقف حىت يتم الزج بآخر أنصاري يف سجون الدولة
 أوإما الضياع يف غياهب سجون السلطة دون ذنب : بإزاء أحد خيارين األنصاركان  إذن
اوية والقوانني رائع السم٬، أو الدفاع عن النفس وصون الكرامة وهو حق تكفله مجيع الشجريرة
ليماين السيد ا أنصارومل جيد . اوزات السلطة اليت ال تقف عند حد٬، ويضع حداً لتجالوضعية
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السيد  أتباعسيما بعد أن كانت السلطة العراقية الظاملة تقابل حماوالت بداً من اخليار الثاين ال
ح نلمË أنوال يفوتنا . الليليةمليات الدهم واالعتقاالت اليماين يف فهم سبب االعتقال مبواصلة ع

امن مسؤول يف  أكثراحلكومة العراقية على لسان  أكدتهما  إىل السيد  أتباعتنوي ضرب  ̄أ
محبجة  ٬،اليماين ضربة استباقية  اإلنسانيةوال نعرف يف تاريخ !  ينوون مهامجة مراجع النجف ̄إ

 وأطفاهلموترويع نسائهم  واهلمأم وإباحةأعطى لنفسه احلق مبحاكمة الناس وهدر دمائهم  أحداً
ضعية ال جتيز و أوكانت  إهلية٬، كيف وكل القوانني على جرحيهم على النوايا واإلجهاز

نه مل يسجل على الدعوة اليمانية املباركة ومنذ انطالقتها حادثة إ٬، علماً القصاص قبل اجلناية
الدولة ومؤسسا�ا  ألجهزةسواء كان تابعاً  ٬،شخص أيهجوم مسلح على  أواغتيال  أواعتداء 

ورسله  وأنبيائهاهللا  إىلالرجوع  إىل٬، بل كانت دعوة عقائدية تدعو اآلخرينمن عموم الناس  أو
  .باحلكمة واملوعظة احلسنة

بريئون من كل القصص واالفتراءات  Xاملهدي  اإلماموليكن معلوماً للجميع أن أنصار 
قبيل ضرب املواكب احلسينية واالعتداء على  من ٬،التابع هلا واإلعالماليت لفقتها السلطة 

وحيرمون  ي�حلّون حالل حممد    كما يشهد هلم كل من عرفهم    فاألنصار٬، األبرياء
اليت اختلقتها السلطة يراد منه التغطية على ما مارسته  األباطيلترويج مثل هذه  إن٬، بل حرامه
السيد اليماين  أتباعواألحزاب املشتركة معها يف حكم العراق من جرائم ضد  األمنيةقواها 

٬، وقتل والتمثيل �ا وسحلها يف الطرقات جثث الشهداء منهم إحراقمن قبيل  ٬،يندى هلا اجلبني
غرف التعذيب املظلمة والتصفية  إىلونقل اجلرحى منهم من املستشفيات  األسرىالكثري من 
م إىل مراألحىت وصل  ٬،اجلسدية ٬، وما هذه الدعوة أتباعقاموا بقطع رؤوس البعض من  ̄أ

وفتح دورهم وتوجيه الناس لسرقتها  وأطفاهلموترويع لعوائلهم  األنصارجرى من اعتقال لنساء 
سجل الظلم واالضطهاد الذي متارسه  إىللدليل آخر يضاف  ٬،و¯ب حمتويا�ا جهاراً ¯اراً

 .السيد اليماين أتباعجع النجف ضد احلكومة العراقية ومن ورائها مرا
٬، اإلنسانالشنيعة اليت تنايف أبسط حق من حقوق  األفعالومل تكتف السلطات بكل هذه 

فمألت السجون  ٬،حيث باشرت مبالحقة كل من يعتقد أو يتعاطف مع دعوة السيد اليماين
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هذه الدعوة ومل يعد هلم من مأوى يف العراق  أتباععلى  األرضواملعتقالت وحىت ضاقت 
   .)١( فصاروا مشردين ومطاردين

* * *  

• W

: من مجلة ما نقله الكوراين عن صحافة اÚلس األعلى مقاالً كتبه أمحد الياسري٬، جاء فيه
يار شبكة واسعة من هذا التنظيم ( الدين  الذي يتخذ اإلرهايبووصفت هذه املصادر سبب ̄ا

جمموعة كبرية من  اليت اعتقلت األولية٬، هو عنصر املفاجأة اليت اتسمت �ا العمليات ستارا
 ).التنظيم يف البصرة أعضاء

وهذا اعتراف صريح بأن الدولة هي من بدأت باالعتداء على األنصار٬، وقامت حبمالت 
  .الدهم واالعتقال

عنصر املفاجأة الذي حتدث عنه الياسري٬، حتدثت عنه وكالة أنباء براثا أيضا٬ً، فقد ورد يف 
اعتقلت   وكانت السلطات املدنية يف حمافظة النجف االشرف قد(: أحد أعدادها اخلرب التايل

وكان من  ٬،كامل إمساعيلمحد احلسن وامسه احلقيقي أمحد أجمرما من أتباع الضال املضل  ٤٥
من ضمنهم حسن احلمامي الزعيم الروحي  ٬،اإلرهايبقياديا يف هذا التنظيم  ١٥بني املعتقلني 

من جانبه قال أمحد دعيبل الناطق اإلعالمي حملافظة النجف إن مجاعة . هلذه اجلماعة الضالة
إىل وجود متويل مادي  محد احلسن هي امتداد جلماعة جند السماء٬، مشرياًأالضال املضل 

من خالل هذه املعلومات اليت وردت من غرفة العمليات يف ( :وقال. للتنظيم من دول جماورة
٬، قامت جلنة )النجفرة والناصرية والبص(رئاسة الوزراء ووزعت إىل هذه احملافظات الثالثة 

 ٬،قيادياً ١٥إرهايب من بينهم  ٤٥أمنية مبدامهة أوكار هؤالء االرهابيني٬، ومت إلقاء القبض على 
 العثور على أكداس من العتاد وجمموعة من األسلحة وعلى مواد شديدة االنفجار من ومت

ـ ـ  TNTال وأكد الناطق اإلعالمي حملافظة النجف أن  ,)والعثور على أجهزة تفجري ٤ -Cوال

                                                            
  .في استراليا Xجزء من بيان وزعه أنصار اإلمام المهدي  -١
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ومن بينها تفجري  ٬،محد احلسن ضالعة يف العديد من العمليات املسلحةأمجاعة الضال املضل 
  .)١( )اقمرقد الصحايب طلحة بن عبيد اهللا يف مدينة الزبري جنوب العر

أما حديث براثا عن أكداس العتاد وأجهزة التفجري٬، فكم أمتىن على من يقرأ هذا اخلرب أن 
يسأل من له معرفة قريبة بنا ليتأكد من كذب ودجل الصغري٬، وهذه فرصة ملن يريد معرفة 

  .خر الزمان أن يتحقق من حقيقة هذا اخلربحقيقة فقهاء آ

* * *  

א • א א Wא

  :وإليكم نص البيان وهو ال حيتاج لتعليق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وصلى اهللا على حممد وال حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً ٬،واحلمد هللا رب العاملني

﴿ zه* ع*لى ن*ص,رِه9م, لَقَد9يرqالل qذ9ين* ي'قات*لُونَ بِأَنَّه'م, ظُل9م'وا و* إِنqذ9ين* أُخ,رِج'وا م9ن,  #أُذ9نَ ل9لqال
م*ت, د9يارِه9م, بِغ*ي,رِ ح*قٍّ إِالq أَنْ ي*قُولُوا ر*بُّن*ا اللqه' و* لَو, ال د*فْع' اللqه9 النَّاس* ب*ع,ض*ه'م, بِب*ع,ضٍ لَه'دِّ

 وام9ع' و* بِي*عz و* ص*لَواتz و* م*ساجِد' ي'ذْكَر' ف9يه*ا اس,م' اللqه9 كَث9رياً و* لَي*ن,ص'ر*نq اللqه' م*ن, ي*ن,ص'ر'ه' إِنqص*
zه* لَقَوِيٌّ ع*زِيزq٢(﴾الل(.  

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .. أيها املؤمنون يف مشارق األرض ومغار�ا

واحلمد هللا الذي  ٬،وال بطراً وال طاغياً وال ظاملاً وال طالباً لظلم أحد واهللا ما خرجت أشراً
  .شقياً مل جيعلين جباراً

رفعت القلم  ٬،فسد الظاملون من دين اهللا سبحانه وتعاىلأجئت ألشهد للحق وألصلح ما 
يف حوز�م إال الكلمة  والكلمة احلكيمة وفصل اخلطاب فما وجد علماء الضاللة اخلونة رداً

                                                            
  html.٣٤٤١٩_http://www.burathanews.com/news_article:الخبر موجود على الرابط التالي -١
  .٤٠ – ٣٩: الحج -٢
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فقابلتهم باإلحسان ملا عفت نفسي  ٬،بيثة والسب والشتم واالفتراء والتزوير والبهتان العظيماخل

ولو من التاريخ الذي سيسطرهم كلمات خبيثة  ٬،عمن كشفوا عورا�م دون خجل أو حياء
  .مليئة باجلهل وقول الزور والبهتان واالفتراء

ا أذنا�م من الطواغيت مرة بعد فوجهو ٬،وما وجدوا للرد على الكلمة احلكيمة إال احلراب
فوجدنا اهللا خري حصن نتحصن به وأوسع كهف  ٬،أخرى هلدم دور عبادتنا واعتقال املؤمنني

٬، فأىب الظاملون إال ولكن هيهات لو ترك القطا لنام. هنلوذ ب ومالذاً ووجدنا الصرب معيناً ٬،نلجه
وحرق وتقتيل وسجن وتعذيب  اإلمعان يف أذيتنا وعادوا إىل ما اعتادوا من ظلم وجور وهدم

وهيهات منا  ٬،وركزوا هذه املرة بني اثنتني السلة أو الذلة ٬،ويف األشهر احلرم بالذات ٬،املؤمنني
فما قيامنا اليوم .  اهللا لنا ذلك ورسوله واملؤمنونيأىب ٬،هيهات منا الذلة ٬،هيهات منا الذلة ٬،الذلة
فنار قد أوقدوها . الذي يريد الظاملون طمسهي احلق دفاع عن النفس والعقيدة والدين اإلهل إال

وسيحترقون  ٬،وفتنة قد أججوها لن نطفئها هذه املرة حىت يأتينا اهللا بنصره العزيز املوعود املؤزر
 ٬،وسيخسر هنالك املبطلون عبيطاً وسيحلبو¯ا دماً ٬،شاء اهللا بنارهم ويهلكون بفتنتهم إن

  .ن والعاقبة للمتقنيوسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبو

أن  ٬،وأوجه نصيحة إىل كل من جنده علماء الضاللة اخلونة عمالء االحتالل والطاغوت
 ٬،إىل جيش احلق ٬،وأن ينتقل إىل جيش الغضب اإلهلي ٬،خيتار احلرية كما اختارها احلر الرياحي

السحاب وهذه هي فرصة لكل من يريد أن ينصر حممد  فإن الفرص متر مرË ٬،إىل جيش احلسني
  .يريد أن ينصر اهللا سبحانه وتعاىلوفرصة لكل من  ٬،واألنبياء واملرسلني  وال حممد 

هل من عاقل خيتار اجلنة  ؟ هل من ناصر ينصرنا ؟ فهل من ناصر ينصر اإلمام املهدي
  ؟ وينجي نفسه من عذاب اجلحيم

  .واحلمد هللا وحده

وحسبنا اهللا ونعم  ٬،على الذي فطر السماوات واألرض وهو على كل شيء قديرتوكلنا 
  .الوكيل فهو نعم املوىل ونعم النصري
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ش*و,ه'م, فَزاد*ه'م, إِمياناً و*قالُوا ح*س,ب'ن*ا الqذ9ين* قالَ لَه'م' النَّاس' إِنq النَّاس* قَد, ج*م*ع'وا لَكُم, فَاخ,﴿
ض,لٍ لَم, ي*م,س*س,ه'م, س'وٌء و*اتَّب*ع'وا رِض,وانَ اللqه9 فَب'وا بِنِع,م*ةt م9ن* اللqه9 و*فَان,قَلَ #نِع,م* الْو*ك9يلُ اللqه' و*

  .﴾اللqه' ذُو فَض,لٍ ع*ظ9يمٍو*
  محد احلسنأ

  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
  ق.  هـ ١٤٢٩ /حمرم احلرام

* * *  

Wא •

٬، )براثا(واإلرهاب الذي نسبته لنا وكالة جالل الصغري  االغتياالتومبناسبة احلديث عن 
أقول بطبيعة احلال كان على براثا لو كانت متتلك مصداقية أن تقدم ولو شبهة دليل ال دليل 

  حقيقي٬، ولكن من أين تأيت باملصداقية ؟

ولكن الكوراين بفضل اهللا تعاىل منحنا فرصة إثبات دجل وكذب رجال احلوزة٬، فهو قد 
هذا (: تثبت ودون حتقيق بل دون ورع عن بوق السيستانية أمحد الياسري٬، قوله نقل دون

جمموعات هذا التنظيم كانت وراء اغتيال عدد  أن أيضاقد كشفت  األوليةوكانت االعترافات 
  ).شرطة احللة اللواء قيس املعموري من ممثلي املرجع السيستاين واغتيال قائد

  املعموري ؟لنرى يا كوراين من قتل قيس 

من قتل : (ويف مقال بعنوان   وهي غرفة سيستانية    يف مقال نشرته منتديات غرفة الغدير 
 حمافظة احللة(: ٬، ورد التايل)محد العباسيأملعموري ؟ بقلم سيد اللواء قيس اقائد شرطة احللة 

وقع منها يف شارع أربعني وكانت فيه ضحايا كثرية . هذه أحملافظة مرت بعدة تفجريات ...
مام مستشفى الوالدة يف باب أومنها يف شارع املكتبات ومنها  ٬،خر على جامع ابن النماأو

وكانت . ..ألليم الذي وقع البارحة على اللواء قيس املعموري اوقبل هذا احلادث  ٬،املشهد
ويف  ٬،قل من عام من هذه السنةأبعدها . هزت العراق وليس حمافظة بابل ٬،لمةفاجعة مبعىن الك

 )الصالة والسالم أفضلعليه (ألمام احلسني احمرم احلرام يف شهر عاشوراء ويف يوم أربعينية 
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وحيملون اجلنسية  ٬،سلول آلأندس اثنني من عصابات القاعدة التكفريية متسللني من مملكة 

وكل . )يس كرميآ(الوديعة بواسطة شخص عنده معمل  هذه احملافظة املساملة إىلالسعودية 
هذا الشخص غرر به من قبل النواصب وأذناب البعثيني الذين اشتروه بثمن  إنالدالئل تشري 

  !! يف بيته مقابل شدة من الدوالرات حيث أواهم ٬،خبس

احلسني ميرون من منطقة نادر قرب احلي الصناعي يف حمافظة احللة  اإلماموعندما كان زوار 
يقومون بواجبهم  Xاحلسني  اإلماموكانت اخليم منصوبة وخدام  ٬،على أشده واالزدحام

ويف فترة صالة الظهر دخل هؤالء جرذان الظالم الذين حيملون اجلنسية  ٬،يرام حسن ماأعلى 
وا خمططني هلذا العمل القذر بدقة متناهية حيث وكان ٬،حزمة ناسفةأالسعودية وهم يلبسون 

 ٬،أبيهمحدهم خيمة فجر من فيها على بكرة أحبيث دخل  ٬،الناس بفترة الغداء انشغالاستغلوا 
ى يأنون ويصرخون من شدة وترك اجلرح ٬،آخرهمودخل الثاين خبيمة ثانية قطع من فيها على 

غلب مناطق حمافظة أعلى أثرها قامت قوات الشرطة يف حمافظة بابل من تطهري  !! االنفجار
مهين وغري مرتبط بأي  إنسانمعروف عن اللواء قيس املعموري قائد شرطة احللة أنه . احللة

املناطق  أكثردرجة كان كثري احلركة والتجوال يف  إىلبعمله  وكان خملصاً ٬،األحزابحزب من 
من الشرطة للدفاع عن أرض العراق وتطهريها من  إخوانهح مع وهو حيمل السال ٬،سخونة

  !!  الذين يعيثون يف البالد فساداً ٬،دنس اÚرمني

 أنوتفيد مصادر مطلعة . .. آمثةسبع حماوالت اغتيال  إىلاللواء قيس املعموري تعرض 
ير يبقى املعموري يف منصبه كمد أنترغب يف  والتيارات الدينية ال األحزابهناك بعض 
مت هلم ذلك  وفعالً ٬،السعي عند رئيس الوزراء لنقله إىلحدهم أدعا  وهذا ما ٬،لشرطة بابل

بعض املسؤولني يف  أن إال ٬،بغداد إىلمن املالكي دون علم وزير الداخلية بنقله  أمروصدر 
 إىلاحملافظة وشيوخ العشائر وزعماء جمالس الصحوة ومنتسيب الشرطة رفضت فكرة نقله 

تريد٬،  تسيطر على الشرطة لتفعل ما أنمعينة تريد  أحزابيت ملصلحة يأمعتربين نقله  ٬،بغداد
يف احملافظة انه  أمنيةمصادر  أشارتوعلى صعيد متصل  .نقله أمر إلغاءواستجابة للضغوط مت 

اجلهة اليت تقف وراء  إىلالقبض على اثنان من محاية املعموري والتحقيق جارٍ للتوصل  إلقاءمت (
للتجوال يف مدينة  حظراً بإعالنيف احملافظة  األمنية األجهزةوقد قامت . )ملية االغتيالهذه ع
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لقد نالوا منك خفافيش الظالم ...  احللة مركز احملافظة مع تكثيف اإلجراءات األمنية فيها
  .)١( )والشيطان وإبليسومروان وحفدة هندة  أميهوجرذان العوجة والتكفرييني وأرذال بين 

خفافيش الظالم وجرذان (: منتديات غرفة الغدير من قتل قيس املعموري هم حبسب ٬،إذن
ولكن مهالً  ).والشيطان وإبليسروان وحفدة هندة وم أميهالعوجة والتكفرييني وأرذال بين 

خمتلف يلقي  ورد يف منتديات املعلم العراقي كالمأ أكثر حىت يتضح لنا األمر جبالء٬، فقد لنقر
أثار تنحي احملكمة اجلنائية الرابعة اليت تنظر يف (: اية غرفة الغدير٬، لنقرأ قليالًعلى رو اًشكوك

قضية اغتيال اللواء قيس املعموري القائد السابق لشرطة بابل عن تكملة عملها وإحالة القضية 
  .٬، أثار غضب الشارع احللي٬، فضال عن عائلة اللواء املعمورياألعلىجملس القضاء  إىل

؟ اللواء قيس ضحى  نوري املالكي وأين؟  احلكومة أين: بغضب قائالًوحتدث أحدهم 
الدولة من هذا  أين ٬،غري جائز وهذه ليست بوضعية التأثري على القاضي اإلجرامبدمه٬، وهذا 
 إىل األماناللواء قيس املعموري هو من جلب  :وقال آخر ٬،على القاضي األحزابوملاذا تأثري 

الة تأخذ جمراها يف هذه يف املدينة وهكذا جيازى ؟ حنن نريد العد اإلبطالمدينة احللة وهو من 
رئيس الوزراء نوري املالكي  أطالبأنا من مكاين هذا : أما زوجة املعموري فقالت ٬،القضية

الشارع احللي باخلروج  وأطالب ٬،والرجل قول وفعل ٬،�ا أنتالعدالة اليت تدعي  أريدوأقول له 
وكل عشائر احللة اليت دخل اللواء  املعامرة والدليممجيع العشائر ابتداء من  وأطالب ٬،بانتفاضة

ويكونوا صادقني بكلمة واحدة حبق  ٬،كل من زادهم ينتفضون هلذا الشيءأو ٬،يف مضايفهم
أم كرار زوجة املعموري  وأضافت ٬،وهي نريد القصاص العادل حبق اÚرمني ٬،اللواء املعموري

 اإلنسان ٬،حد ال يعرف من قتل اللواء قيس يف الدول الغربيةأد ال يوج :وهي تذرف الدموع
عكسية٬، الذي يعمل جبد يتم قتله  األموروهنا يف العراق  ٬،أعلىمكانة  إىلالذي يعمل جبد يرفع 

ال أحد يتكلم٬، اجلميع ساكتني  لألسفولكن  ٬،واجلميع يعرف كيف وملاذا قتل اللواء قيس
خيرج اÚرمون  ب لواء قيس واحملكمة تنحت وغداًذه ٬،كصحايف ختاف أنتوخيافون وحىت 

يذكر أن اللواء قيس املعموري متتع بشعبية كبرية أثناء قيادته  ٬،ما كان عليه إىلوكل شيء يعود 
  .)٢( )لشرطة احملافظة
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عن تدخالت حزبية يف إيقاف مسار التحقيق٬، وموقف األحزاب هذا بالتأكيد  هنا حديث

ا ختشى على نفسها الفضيحة٬، واملهم يف  ناظر إىل مصاحلها٬، بل الظنون تذهب بقوة إىل ̄أ
ال خيطر يف باله أبداً أن تدخالت األحزاب تتم   عاقالً كان أم جمنوناً    األمر إن أحداً 

  ! جل سواد عيو¯محلساب اليمانيني٬، أو من أ

: تدخالت األحزاب أشار هلا موقع قناة الفيحاء الفضائية٬، فاملوقع نشر خرباً حتت عنوان
: ٬، جاء فيه)حمكمة بابل اليت تنظر بقضية الشهيد قيس املعموري تشكو من ضغوط سياسية(
بابل  تستمر تداعيات التدخل بعمل احملكمة يف قضية الشهيد اللواء قيس املعموري قائد شرطة(

 ٬،وجاء اعتراف حمكمة بابل بوجود ضغوط سياسية عليها يف القضية ٬،الذي اغتالته يد الغدر
ليشكل صدمة للمعنيني بالقضية  ٬،يف بغداد اإلجراءاتوختليها عن االستمرار لصاحل تكملة 

  .)١( )وعموم تاريخ القضاء العراقي

معروفون كما نقلت منتديات قتلة بل إن املسألة أبعد من التدخل يف مسار التحقيق٬، فال
طالب حمافظ بابل سامل صاحل املسلماوي٬، األربعاء٬، رئيس (: عن حمافظ بابل) حبييب يا عراق(

املالكي بالكشف عن أمساء قتلة قائد شرطة بابل اللواء الطيار قيس املعموري٬،  الوزراء نوري

أن اإلفصاح عن هوية  سلماويوأوضح امل .اعترافهم أمام اللجنة التحقيقية بقيامهم باغتياله بعد

قائد شرطة بابل مطلب ضروري للجميع٬، وعلى رئيس الوزراء اإلفصاح عن هوية اجلناة٬،  قتلة
الوزراء  أن رئيس إىل مشرياً. أن كشفت نتائج التحقيقات هويا�م واجلهة اليت ينتمون هلا بعد

عددهم أو اجلهة  أو ومل يكشف املسلماوي أمساء اجلناة .اجلناة أمساءطلب عدم الكشف عن 

اعترفوا بارتكا�م عملية  اليت ينتمون هلا٬، مكتفيا بالقول إن عددا من الذين مت القبض عليهم٬،
  .)٢( )هلا اغتيال قائد شرطة بابل واجلهة اليت ينتمون

تنتظر ) املعموري(عائلة اللواء (: رير فهو يضع النقاط على احلروفأخرياً لنقرأ هذا التق
  .وجيش املهدي يف بابل واألمريكان يتهمون اÚلس والدعوة )عدالة القانون(
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   ٢٠٠٩ / ٠١ / ١٨ −شؤون سياسية 

بني الس�نËة والشيعة خالل قيادته للشرطة يف حمافظة  )حياديته(قتلته  :النور – واشنطن   بابل
. باغتياله لكنË األمريكان يتهمون العناصر احلزبية التابعة للمجلس والدعوة وجيش املهدي بابل٬،

بتخلي القاضي  بعد حنو سنة مرËت على فقده٬، فوجئت )عدالة القانون(وعائلته اليت تنتظر 
  .جرمية اغتياله املختص عن الدعوى بعد أن تعرËض لتهديدات األطراف املتنفذة املسؤولة عن

 ١٩٩١السابق الذي فُصل سنة  من الطيار )التخلص(التفاصيل كثرية ومتشابكة عن عملية 
الذي يروي الكثري من املعلومات عن  وأخوه. حزب ديين إىلبعد إعدام أبيه بتهمة االنتماء 

نفسه النتخابات احملافظة٬، رمبا كما يقول  قرر ترشيح )مالبسات قضية االغتيال واحملاكمة(
للقانون بتطبيق عدالته  ال يسمحون )األقوياء(أن  ألنه يعتقد ؛)لينتقم من أعداء أخيه(خصومه 

  .ضد اÚرمني
قيس (إن عائلة لواء الشرطة  :مراسل صحيفة لوس أجنلوس تاميز) باركر نيد(وقال 
رئيس شرطة حمافظة ) املعموري(وكان . )عدالة القانون(تنتظر مساع صوت  مازالت) املعموري

أمام ضغوط األحزاب السياسية٬، طبقاً ملا قاله  )الركوع(قتل٬، بسبب رفضه  بابل السابق قد
 وعائلته تنتظر أن ي�عرض املشتبه) املعموري(باركر أنّ سنة كاملة مرËت على مقتل  وأكد. أخوه

 ! �م على حمكمة خمتصة
 ميسح) صفاء املعموري(الكونكريتية٬، كان  ة استقبال معتمة ببيت حماط باجلدرانـيف غرف

 ألنه ال يشبه أخاه املتوىف٬، إذ هو رجل حىت وم نفسه وينتقدها٬،الدموع عن عينيه٬، وهو يل
: وأضاف موضحاً). وأنا لست مثله. ال خياف كان قيس(): صفاء(يقول . أعداؤه حيترمونه

  ).شيء من التهديد األول٬، تركت كل(

حمافظة بابل يف وقت  ع�يËن مسؤوالً عن األمن يف) قيس محزة املعموري(أن اللواء  إىلويشار 
 يومها كان منتقدوه يتهمونه .مليء باملخاطر٬، عندما كانت احلرب الطائفية متفجرة يف البلد

املسلم الشيعي ) املعموري(يقولون إن  بتسيري القانون على مزاجه٬، وطبقاً هلواه٬، لكنË داعميه
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السنة٬، وبني األحزاب الشيعية اليت �يمن على  كان يقود األمور بالوقوف وسطاً بني العرب

  .سلطةال
طبقاً للمعلومات اليت استقاها ممن التقاهم يف مدينة    األمريكية  ويعتقد مراسل الصحيفة

فقبل حنو السنة٬، قتل عندما : حلياديته )مثناً غالياً(أن الرجل دفع حياته    بابل  احللة مركز حمافظة
مشكوك رجال  ٤واعتقلت الشرطة . املدرËعة SUV ـقنبلة شديد القوة سيارته أل مزËقت
م كانوا ) صفاء(زرعوا القنبلة٬، لكن أخاه  بأ¯م  ! من جهات أخرى )مأجورين(يعتقد ̄أ

 بالكلمات يفكر  كما يقول نيد باركر احمللل السياسي يف لوس أجنلوس تاميز   وبدا أخوه 
مل يعد موجوداً  اليت ينتقيها وهو يتËهم من قتل أخاه حبذر واحتراس شديدين٬، عارفاً أن أخاه

. التدخل يف عمله قيس مل يكن يتحمËل تدخل أي حزب حياول(: وقال. )األقوياء(يه من ليحم
  .)مقتله إىلوكان ذلك واحداً من األسباب اليت أدت 

 كيف أنه كان جالساً يف احملكمة خالل شهر أيلول املاضي٬، آمالً) صفاء املعموري(ويتذكر

القاضي  وبدالً من ذلك٬، طلب. بإفادا�م يرى الرجال األربعة املتهمني بزرع القنبلة يدلون أن
السياسية اليت  ذلك مستشهداً بالضغوط) املعموري(قال . املختص إعفاءه من النظر �ذه القضية

تعرËضوا للتعذيب النتزاع  كما تال القاضي أيضا ادعاءات بأن احملتجزين. تعرËضت هلا احملكمة
اسية القاضي٬، وجعلته يترك السي األطرافلقد أخافت (: قوله) املعموري(وأضاف . افا�ماعتر

السلطة هو الذي مارس التهديد ضد  رمبا كان حزب سياسي يف(: وأوضح قائالً). الدعوى
  ).القاضي٬، أو جهة هلا ميليشيات

حمكمة جنايات  إىلح�ولت القضية     يقول مراسل الصحيفة   تنازل القاضي  وبعد أن
احملكمة  إىلفشلت الشرطة يف جلب املتهمني (موعد يف آخر املطاف٬، وعندما  وح�دËد. بغداد

  ! تأجلت احملاكمة ثانية ٢٠٠٩كانون الثاين  ١١املوافق  )املاضي يوم األحد
 إن نتائج عملية االغتيال وعجز العدالة عن أن تأخذ جمراها يكشف الكثري: املراسل يضيف

على  ضايا العدالة يف العراق؛ فبعد أكثر من مخس سنواتالفساد٬، والطبيعة غري الثابتة لق بشأن
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 ليس هناك أي شخص من احلزب الرئيس يف) صدام حسني(إسقاط نظام الرئيس السابق 
  ).نيد باركر(احلكومة ا�م بانتهاكات حقوق اإلنسان خالل احلرب األهلية٬، طبقاً لوصف 

دعاوى  مة يف التدخل يفوقال إن احملاكمة ميكن أن تعطي معياراً مدى رغبة احلكو
وعائلة . )جرائم( التحقيق٬، مما ي�ظهر أن أشخاصاً يف األحزاب احلاكمة يف العراق قد ارتكبوا

). قيس املعموري(فقيدها اللواء  ليست متفائلة مبا ستسفر عنه احملاكمة بشأن اغتيال) املعموري(
ا ال تستطيع أن تفهم كيف أنّ  اآلن يطمئنون على أنفسهم٬،  "العراقية قادة الشرطة"وتقول ̄إ

العائلة مصابة بالذهول ألنّ احلكومة اليت  وهم يرون أن دم زميل هلم يضيع هدرا٬ً، كما أنّ
تتخلى عنه كنتيجة لضغوط األحزاب  وخدمها يف أحلك الظروف٬،) املعموري(عيËنت 
 !املتنافسة

لعراق٬، ال أعتقد أننا طاملا هؤالء الناس حيكمون يف ا(: القول على) صفاء املعموري(ويشدËد 
ـ .) سنشهد حمكمة عادلة  )هؤالء الذين حيكمون(ومل ي�حدËد يف كالمه من يقصد بالضبط ب

اليت متسك بزمام السلطة  )مجيع األحزاب السياسية(لتفسري سابق يف كالمه  لكنËه يعين طبقاً
 !اآلن

 فإن املسؤولني األمريكان قد أوصوا أن   يقول مراسل الصحيفة   وعلى عكس ذلك 
أمريكي  وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي. يصدر القاضي قراراً حيتج فيه على الضغوط السياسية

طلبه لتحويل  إنّ(: لقضية على الصعيد العلين٬، قولهيف بغداد٬، ليس خموالً للحديث بشأن ا
يعرËض األمن  بغداد٬، أزعج بعض أطراف املؤسسة السياسية يف بابل٬، وميكن أن إىلالقضية 

  ).الشخصي للقاضي للخطر
الالعبني الكبار يف األحزاب الوطنية "أثار عداء ) املعموري(ويعتقد مراسل املراسل أن 

اإلسالمي يف العراق٬، وحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس  بضمنها اÚلس األعلى" الشيعية
وحوايل ). مقتدى الصدر(جيش املهدي التابعة لرجل الدين  ومليشيات) نوري املالكي(زراء الو

بالتصدي لعناصرمها  )اÚلس والدعوة(كان قد واجه ) املعموري( قبل شهر من اغتيال اللواء
  .الشرطة يف منطقة بشمال حمافظة بابل٬، وحاولوا االستيالء على األسلحة الذين دامهوا مراكز
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يف تنفيذ القانون٬،  )صرامته(يف بيت الرجل الذي فقد حياته بسبب ): نيد باركر(ويقول

ا صورة للواء  جتلس ) املعموري(أرملته وأخوه يف غرفة االستقبال٬، اليت تزيËن أحد جدر̄ا
 ووضعت نقطة حراسة يف اخلارج بعد أن أطلق مسلحون. وجبانبها آيات من القرآن الكرمي
الدعوى  ائي يف أيلول املاضي يف أعقاب إعفاء القاضي لنفسه منالنار على البيت بشكل عشو

  .خالل احملاكمة
قرËر الترشيح لالنتخابات احمللية يف  )صفاء املعموري(ويؤكد مراسل لوس أجنلوس تاميز أن 

حادثة اغتيال أخيه ببساطة يريد أن يستخدم  ويعتقد خصوم أخيه أنه. حمافظة بابل هذا الشهر
م . لالنتقام لشقيقه )دونكيشوتية(بأ¯ا خيالية أو  حيضËر خلطوة يصفو¯ا ملصلحته؛ أو أنه مبعىن ̄أ

 .ذلك يسخرون من قدرته على فعل
يتوقعون أنه  إنّ األشخاص العدوانيني الذين قتلوا أخاه٬،(): صفاء املعموري(ويقول 

كد مراسل ويؤ). مهمته لكنË قائمتنا االنتخابية قررت إكمال(: ويستدرك قائالً)!. انتهى
أجرب على ترك القوة اجلوية  طيار امليغ الذي ٬،يتحدث عن ماضي أخيه) املعموري(الصحيفة أن 

أباه ) صدام حسني(الرئيس السابق  عندما أعدمت األجهزة األمنية التابعة لنظام ١٩٩١سنة 
بضمنها التايل لتلك السنة يف أعمال خمتلفة٬،  وقد أمضى العقد. بتهمة الشك بعالقته حبزب ديين

النظام السابق٬، رشحه الناس يف احللة ليكون  ٬، وبعد سقوط٢٠٠٣بيع السيارات٬، ويف سنة 
 .قائداً جلهاز الشرطة

لقد جنا من ). املعموري(تتابعت قصص الشجاعة اليت أكدها   يقول املراسل   وإثر ذلك
مهة املنطقة اليت وحاملا أخرج هو وزوجته من بني األنقاض٬، مجع رجاله ملدا. لبيته عملية تفجري

�ديده  حىت بعد أن جرى )األقوياء(مل يتردËد يف أن يطارد . أن املهامجني انطلقوا منها شك
الذي يقوده  بالطرد من قبل جملس احملافظة الذي يهيمن عليه أعضاء اÚلس األعلى اإلسالمي

 .ةالصحيف وقد امتدح األمريكان شجاعته٬، كما يقول مراسل). عبد العزيز احلكيم(
احملافظة٬، وليس قانون األحزاب  إن أخاه أراد تنفيذ القانون يف(): صفاء املعموري(ويقول 
إنّ . ورؤيتها احملدودة لكيفية تطبيق القانون وهذه األحزاب هلا أفكارها اخلاصة. وامليليشيات

 ).تسود٬، لكنه مل يوافق على ذلك املسؤولني عنها يريدون لوجهات نظرهم أن
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فهي تتحدث عن موت زوجها٬، وهي   −يقول احمللل السياسي نيد باركر –أما زوجته 

احلكومة اليت ظلمت زوجها٬، لكنË  تتلفع بعباءة سوداء٬، فيما يتصاعد حديثها بقسوة ضد

قيس أن ال لقد علّمنا (): املعموري) وبرغم ذلك تقول زوجة الفقيد. حياول �دئتها) صفاء(

  .)١( )يكن يعرف أي معىن للخوف مل(: وأكدت قوهلا). خناف وأن نرضى مبصرينا

احلقيقة اليت يعرفها القاصي والداين٬، وال ختفى عن الكوراين٬، وإن كان حياول تغييبها ملصاحل 
دنيوية تافهة٬، هي أن األحزاب املتصارعة على حطام الدنيا٬، حتاول مبا وسعتها احليلة أن تلقي 

ألقت هذه األحزاب وهكذا . ئمها على غريها لتتخلص من التبعات٬، ولكن اهللا باملرصاداجبر
واجلدير بالذكر إن كل اجلرائم اليت . كل اجلرائم اليت نفذ�ا عصابا�ا على عاتق اليمانيني

محلونا تبعا�ا كانوا قد نفذوها قبل أحداث العاشر من حمرم٬، وكانت التحقيقات واحملاكمات 
ملتهمني٬، ومل حيدث أبداً أن مت التحقيق مع أحدÿ من اليمانيني٬، فالقضية كلها فربكات جتري مع ا

) د الياسريأمح(من أناس ال يعرفون معىن لشرف الكلمة وال دين وال ورع هلم من قبيل النكرة 
  ).الكوراين(وكيس الكذب املدعو 

* * *  

א • Wא

فقد (: قائالً ٬،)أنه صاحب كرامةفضح الدجال نفسه ليثبت (: كتب الكوراين حتت عنوان
قتل أنه أخرب قبل شهور مب ٢٧وذكر فيه صفحة) كرامات وغيبيات(باسمنشر يف موقعه كتاباً 

 يءخلواصه يف ذلك اليوم يوم اجلمعة٬، فلم حيصل ش ٬، مث أكدهالسيد حممد حممد صادق الصدر
: فكان يقول هلم حلسن وين القتل الذي تقول به؟فأخذ الطلبة يسالون السيد أمحد ا(العصر  إىل

٬، وبقي السيد ينتظر ما أخربه اهللا به واليوم طويل حىت صار الليل فكان ما أخرب إن شاء اهللا خري
  ).ه عقل أنه من ضباط خمابرات صدامإنه هذا وحده دليل ملن كان ل)!! اهللا به

                                                            
  html.٤٤٣٤٥/http://www.iraqcenter.net/vb: شبكة العراق الثقافية -١
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 Xهل إن السيد أمحد احلسن :يفسبحان اهللا أليس حمل الرتاع بيننا وبينكم يتحدد  :أقول

  ؟ مرسل من اإلمام املهدي٬، أم ال ؟؟ أليس هذا هو حمل الرتاع بيننا 

والكوراين على وجه   وقد قدمنا عشرات األدلة على صدق السيد أمحد احلسن٬، ولكنكم 
دليالً   وهو غيض من فيض    وكان هذا الكتاب . تطلبون معجزة دائماًكنتم    التحديد 

له معاجز وكرامات وإخبارات غيبية٬، مث ها أنتم يا   Xلكم على أن السيد أمحد احلسن
كوراين ت�ظهرون كفركم بآيات اهللا٬، وتكشفون حقيقة طلباتكم وهي إنكم مل تكونوا تطلبون 

 م'ع*اجِزِين* آي*ات9ن*ا ف9ي س*ع*و,ا و*الqذ9ين*﴿: ل تعاىلقا. ٬، وتبيتون الكفراحلق وإمنا تعاجزون فقط
  .)١(﴾الْج*ح9يمِ أَص,ح*اب' أُو,لَئ9ك*

واآلن لو أن كل إخبار غييب صدر عن حجة من حجج اهللا تعاىل ترتب عليه حكم كحكم 
قرقوش الكوراين ملا بقيت حجة لنيب وال وصي٬، ولكان من حق األقوام الكافرة أن تقتل األنبياء 

. أل¯م واحلال هذه ما إن خيربوا بشيء حىت حيق لنا ا�امهم بأ¯م هم من دبره ؛واألوصياء
  .فتعساً لقوم كان الكوراين إمامهم

* * *  

א • XWא

عه هذه نشر يف موق(: قوله ٬،)؟ ملاذا خيفي أمحد إمساعيل هويته(كتب الكوراين حتت عنوان 
  .)اخل... اهلوية املكذوبة 

؟ وتقول إن اهلوية اليت  أنت تقول إنه نشر يف موقعه هويته٬، فكيف إذن ي�خفي هويته ٬،طيب
؟ اجلواب  إذن أنت تعرف اهلوية الصحيحة فلماذا ال تعرضها على الناس! نشرها مكذوبة
ستحمار لنفسك وللقارئ٬، وإال فأنت اعرف شيئاً أصالً وكالمك ليس سوى بسيط ألنك ال ت
أنه من املخربين  بل أظن: (تعرفه عنه ال يعدو عن كونه ظنونا٬ً، وهذا هو قولكاعترفت بأن ما 

  .)السريني

                                                            
  .٥١:الحج -١
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معروف للناس٬، وهي شهادة وردت   Xوسأضع اآلن شهادة على أن السيد أمحد احلسن
  :٬، كتبها أحد معاندي الدعوةيف موقع براثا

  .البصرة   كرمي  أبو ص ٨:٣٨    ٢٠٠٨يناير  ٢١ االثنني(

محد احلسن كان يشتغل ومنذ عدة سنني حتت مرئ ومسمع احلكومة أاملدعو  أنالعجيب 
ذا مل امل٬، فماذا كانت تنتضر احلكومة ٬،من كافة املواطنني يف البصرة وكان معروفاً ٬،العراقية

للشعب  جدياً اًتشكل �ديد أصبحتتكرب عصابته حبيث  أنتقضي عليه من البداية وقبل 
  .)١( )واحلكومة

* * *  

• W

توقف الكوراين طويالً عند حيدر مشتت٬، وأول كلمة كتبها �ذا اخلصوص كفيلة 
ة يظهر أن أصل الفكر(: بالكشف عن جهله بكل شيء عن موضوع حيدر مشتت٬، فقد كتب

بالنسبة إلنسان حيترم نفسه٬، ويفكر مبا يكتبه  طبعاً ).من الشيخ حيدر مشتت املنشداوي
ألن الكوراين مل يعقب  ؛اليت كتبها الكوراين مدعاة للسخرية )يظهر(ويقرؤه تكون كلمة 

وهذا يف احلقيقة يكشف زيف هذا الرجل ! بذكر الدالئل اليت من خالهلا ظهر له هذا األمر
املدعي للعلم٬، ويكشف كذلك عن حقيقة أن كتابه ليس سوى جهد مضاف جلهود احلوزة 

  .التضليلية

 يعجب حقاً من هذا الرجل٬، فهو يعتمد كل إن من يقرأ الفصل الذي كتبه الكوراين
٬، ولكنه X االعتماد على كتاب أصدره الشيخ ناظم العقيلي٬، وهو أحد أنصار اإلمام املهدي

بدل أن يوضح لقارئه ما قاله الشيخ ناظم العقيلي بالضبط٬، يشهر مقصه ويعمد إىل تقطيع 
يترك رد الشيخ ناظم العقيلي أوصال الكتاب٬، فيأخذ منه الشبهات اليت أثارها حيدر مشتت٬، و

  ؟! )٢( عليها٬، فيا هلا من أمانة علمية

                                                            
  html.٣٤٤١٩_http://www.burathanews.com/news_article:الشهادة تجدونها على الرابط التالي -١
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أحد املؤمنني بالسيد أمحد احلسن٬،    كما زعم    وتتلخص قصة حيدر مشتت يف أنه كان 

وكان قد أصدر الكثري من البيانات تدعو الناس لإلميان به٬، ولكنه بعد حني أزلته نفسه األمارة 
بالسوء٬، وادعى أنه اليماين وصار يدعو لنفسه٬، ومثل هذه االحنرافات حصلت يف الدعوات 

فأراد  ٬،)١( ٬، ولكنه عاجز وقليل حيلةاإلهلية٬، والكوراين ي�فترض به أن يكون عارفاً �ذه احلقيقة
سامري عصر (اب فأله فاحلقائق منشورة يف كتاب ـاء العكر٬، ولكن خـأن يتصيد بامل

  .٬، والشهود موجودون٬، يستطيع الناس أن يتبينوا منهم احلقيقة)الظهور

* * *  
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أي السيد    مث اختلفا (: كتب الكوراين عن عالقة حيدر مشتت بالدعوة املباركة قائالً
ولعن  ٬، فادعى حيدر أنه هو اليماين٬، فانزعج أمحد إمساعيل  أمحد احلسن وحيدر مشتت 

أنه هو اليماين٬، لكنه يف هنا يقول إن سبب االختالف هو ادعاء حيدر مشتت  ).صاحبه حيدر
وقد كان هذا البصري ادعى أنه (: يقول) املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي املعجم(كتابه 

! نازل له البصري عن ادعاء اليماين٬، فتلدعوى مع صاحبنا املتقدم فاختلفااليماين وتشارك يف ا
  ).وسفريه ووصيه واستعاض عنها بدعوى أنه رسول اإلمام

تنازل عن لقب اليماين حليدر مشتت٬، وال    على حد تعبري الكوراين   هنا البصري 
  !! خالف وال أي شيء

Ë؟ ف ال يدري ما يقولأليس هذا دليل على أن الكوراين خمر  

* * *  

  

  

                                                            
  .سنرى الحقًا آيف أن نقاشه لبعض أدلة الدعوة يكشف عن ضحالته العلمية بشكل عجيب -١



 ٧٣ __________________________________________متخض الكورا�ي عن فأر قميء  

• W

أعرف منه باجلو احلوزوي  ٬، وكان حيدروكان صديقاً للشيخ حيدر(: يقول الكوراين
وقد . إال ما تعلمه يف عمله يف البصرة والشيعةداً عن جو احلوزة ٬، أما أمحد فكان بعيوالشيعي

 إىلالذي ذهب  إمساعيلأمضى حيدر مدة يف النجف ورأى شيئاً من الدروس٬، بعكس أمحد 
يدر٬، وكانا يتناجيان يف ٬، ضيفاً عند ح)١(النجف زائراً وبقي فيها شهرين أو بضعة شهور 

م كانوا جمموعة من بضع نفرات ٬، وذكر يل بعضهممشروعهما وككثرياً ما كانوا يذهبون  ٬،̄أ
  ).٬، ويأكلون اخلبز واخلضرة فقطلةجدول النجف ويقومون باإلرتياض بالعبادة والعز إىل

والرجل سبق للنظام الصدامي املقبور (: كما نقل الكوراين عنه يف كتابه ٬،وقبله قال الصغري
  .)اهلند ثالثة سنوات لتعلم السحر إىل أرسله أن

؟ هل يليق برجل يضع على رأسه عمامة  ولكن أين الدليل عليهاطيب هذه هي اال�امات٬، 
  ويدعي التدين أن يطلق ا�امات دون أن يقدم عليها شيئاً من الدليل ؟

 قدم أدلة كثرية على أنه وصي ورسول اإلمام املهدي X سبحان اهللا السيد أمحد احلسن
X ادعاءاتكم وافتراءاتكم دون ٬، ورغم كل أدلته كذبتموه٬، واآلن تريدون أن يصدق الناس

؟ ما هذا الغرور والتكرب٬، بل العنجهية ؟ يال٬ً، فأي منط من املخلوقات أنتمأن يطلبوا منكم دل
ولكن من أخاطب٬، ألستم فقهاء آخر الزمان٬، ألستم شر فقهاء حتت ظل السماء كما أخرب 

  . عنكم رسول اهللا

له يف دعوة السيد أمحد  ولكن ما هو السحر اهلندي٬، وهل ميكن أن جند مصداقاً
كحضار�ا لذلك  السحر يف اهلند يعترب قدمياً أنقال سنج ( :لنقرأ هذا امللخص  Xاحلسن

وخباصة  ٬،إليهاجلميع  أنظارالسحر يف اهلند لفت  أن مضيفاً ٬،السحر ارض بأ¯ا توصف اهلند 

                                                            
ة النجف ليس من المجتمع العلمي، وليس من سكن Xيحاول الكوراني الكاذب هنا أن يوحي بأن السيد أحمد الحسن  ١-

في حين أن السيد أحمد الحسن تعرفه الحوزة في النجف بمختلف شرائحها وآل من عاشره .. في زمن تلك الحوادث 
وبيته معروف لكثير . وعياله بأهلهيشهد بعلميته ودينه وورعه الشديد وتقواه، وقد سكن النجف االشرف لسنين عديدة 

وهل آان !! وهذا الكاذب يقول بأنه آان ضيفا عند حيدر مشتت شهرين أو بضعة شهور... من طلبة الحوزة العلمية 
نعم هذا   -وال آرامة  -  Xمن أهل النجف حتى يتفوه بذلك، أم إنه من أصدقاء السيد   - وليس الكوراني  -الكذباني 

أال تعسًا .. وهو آمن يشرب من ماء البحر ال يرتوي أبدا وآلما زاد شربًا زاد عطشًا .. ه أبدا منهوم بالكذب ال يشبع من
  !!! بدًاألهكذا ألسن ال تعثر بالصدق 
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 ٬،العديد من احلركات الغريبة بتأديةملشاهدة السحرة اهلنود وهم يقومون  يأتونالذين  السياح 
متلك احلركات اليت يؤديها السحرة اهلنود الذين قال  أشهر من أنوذكر  يف هذا  برعوا  ̄أ
 إىلحيولونه  املوسيقى ومن مث  أنغامهي حركة ثعبان الكوبرا حيث جيعلونه يرقص على  ٬،اÚال
من مجيع  احلركات اليت يتميز �ا السحرة اهلنود وجتذب السياح أكثرمن  أن وأضاف ٬،حبل

اخلدعة  يف تلك  الساحر يقوم أنمبينا  ٬،هي تلك اليت تدعى خدعة احلبل ٬،العامل لرؤيتها أحناء 
املشي عليه  مساعده من  حبل معدين ليتمكن إىلبتعليق حبل يف اهلواء حيث حيوله بعد ذلك 

ومن مث يصعد  ٬،على احلبل مساعده من بإخفاءيقوم بعد ذلك  الساحر أنوبني  ٬،لفترة بسيطة
وهي  جسم املساعد  أشالءيرون  الناس الذين تصيبهم الدهشة عندما أماماحلبل ليبحث عنه   إىل

بعد ذلك ليتكون جسم املساعد  تتجمع األشالءتلك  أن :وقال ٬،األرضعلى  أمامهمتتساقط 
السحر يعد  أن وأضاف ٬،الساحر يقم بتلك احلركات مبساعدة مل  وكأنه ٬،من جديد سليماً

موضحا  ٬،املستعصية األمراض بعض  كذلك من الفنون اليت تستخدم يف العالج واالستشفاء من
تشخيص حالتهم متت  أوهلم  دواء  إجيادعن  األطباءهناك الكثري من املرضى ممن عجز  أن

يقضي على احلياة  قاتالً يعترب نوعاً نهإ :وقال سوداألوحذر سنغ من السحر  ٬،معاجلتهم بالسحر
والناس  األرضدمار  إاليريدون  ال أشخاص حيث يقوم به ٬،االجتماعية والعادات والتقاليد 
وذلك لربط  ؛النوع من السحر هن من النساء من يبحثون عن هذا أكثر أن وأوضح ٬،واÚتمع 

 ٬،مهما كانت النتائج بأمرهاتلك املرأة يأمتر  يرى سوى ال بأصابعهن وجعلهم خامتاً الرجال 
احلضارة  أن  إىل مشرياً ٬،األموراهلند الذين يقومون بتلك  هناك الكثري من السحرة يف إن :وقال

 ٬،األشخاصالنوعية من  عام سامهت بتوافر هذه  آالفمن مخسة  أكثر اهلندية اليت يبلغ عمرها
العادي عن  اإلنسانخارقة يعجز  ا منحوا من قوة ويبحثون عن التدمري مب الذين يصاحبون الشر

 .)١( )مقاومتها أواستيعا�ا 
٬، هل X هذا هو السحر اهلندي يا كوراين ويا صغري٬، فأين منه دعوة السيد أمحد احلسن

وروايات   ؟ أم قال دليلي هو وصية رسول اهللا إن دليلي هو إين أمشي على احلبل قال لكم
  ؟ والعلم والدعوة إىل حاكمية اهللا  أهل البيت

                                                            
  html.http://forum.sh٣bwah.maktoob.com/t٩٥٢٥: انظر الموضوع في الرابط التالي -١
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أم لعلكم تقصدون الرؤيا٬، إذن أنتم ال تؤمنون بغيب وال برب٬، مث إن السحر اهلندي ال 
  .ميكنه جعل الناس يرون رؤى باألنبياء واألوصياء

* * *  

א • Wא

. بنفس منطق الكوراين سأوجه له ا�اماً هو أنه يسيطر عليه اجلن الكافر وميلي عليه ما يقول
ن أمحد لك(: بل إين سأعتمد على كالم الكوراين نفسه كدليل على ما أقول٬، فقد قال الكوراين

حىت أقنع ! اإلمارات يبحث عن مشترٍ حلركته إىل٬، فكان يسافر احلسن كان أكثر شيطنة منه
بتبنيه وإمداد حركته٬، فوسَّع نشاطه٬، ومجع حوله بعض    الصهيونية   جلهات العربية بعض ا

   ! )٬، ويدعون إلمامتهالبصرة وغريها٬، فأخذوا يتحركون يف اإلمارات واألتباع النشطني

ال شك يف أن الشياطني اليت طاملا مل يقدم الكوراين دليالً يثبت مزاعمه الكاذبة٬، ف :أقول
  .هي من أوحت له به٬، وهي مصدره الوحيد لكل ما يكتبتستحوذ على رأسه 

* * *  

א • Wא

من بني األمور اليت ي�عرف �ا الشخص املاسيوشي هو أنه حيب أن ي�هان٬، والكوراين من هذا 
يستعمل أمحد إمساعيل وتالميذه : مالحظة(: النمط من الناس املرضى٬، وإال مباذا نفسر قوله

للشيخ ناظم العقيلي  اًبه ينقل كالمابينما يف نفس كت .)وهو غلط) أقسم(بدل ) قسم(كلمة 
إن الذي أقسم بأيب الفضل العباس  :قال ناظم العقيلي(: وإليك هذه النماذج ؟)أقسم(فيه كلمة 

ـ لو  الفضيحةخيشى  ألنه ؛)القحطاين( هو الشيخ حيدر مشتت نفسه والذي لقب نفسه اآلن ب
منذ البداية يف عصر ألنه كان قد صدق بدعوة السيد أمحد احلسن  ؛صرح بامسه احلقيقي

٬، واستمر ى أن يفديه بالنفس واملال والولد٬، وقد بايع السيد أمحد احلسن علالطاغية صدام
   ).يدعوا للسيد أمحد احلسن أكثر من سنه تقريباً
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السيد أمحد  ... Xالقسم بأيب الفضل العباس  إىلودعاه السيد أمحد احلسن (: وأيضاً

البد أن يعاقب عاجالً  Xاحلسن أخرب بأن الشيخ حيدر مشتت إذا أقسم بأيب الفضل العباس 
وقبل أن خيرج من الصحن ! مشتت على أنه هو اليماين املوعودوأقسم الشيخ حيدر . أو آجالً

 ورأيته كيف ٬، وكنت أنا حاضراً معهضرة علبه القبض واحتجزوه للتحقيقاملقدس ألقى أمن احل
 Xاملسؤلون عدة مرات عن سبب حلفه بأيب الفضل ) سأله(٬، وسألوه فقد توازنه من اخلوف

مث فقد أعصابه وأصبح كاملرعوب وأخذ ينادي أصحابه ! تنع عن اجلواب وأنكر أنه اليماينفام
وفعل ! أمحد فإنه يدعي أنه ابن اإلمام) السيد(أمسكوا بالشيخ : قائالً هلم ٬،الذين ارتدوا معه

السيد له من اهللا بسبب كذبه٬، وأراد أن يلقى القبض على  عقوبةذلك ألنه عرف بأن هذه أول 
ومل يستطع أحد أن ميس السيد . ٬، وال حتتسب هذه نقطة ضدهأمحد احلسن لكي يتساوى معه

  ).أمحد احلسن مع أنه أيضاً أقسم وأمام الناس كافة بأن الشيخ حيدر كاذب بادعائه

  ؟ لكوراين مراجعة طبيب نفساينأليس جيدر با

* * *  

א • א Wא

يف : (كتب الكوراين )!اعيل تأخذ شكل حركة سرية منظمة دعوة أمحد إمس( :حتت عنوان
نفسه٬، يف البصرة واملناطق  إىلالسنوات األربع األخرية نشط أمحد إمساعيل كاطع يف الدعوة 

٬، فأنشأ الية يف حيا�م ونشاطهم اإلعالميالسعة امل٬، وظهرت عليه وعلى مجاعته آثار اجلنوبية
وأسس مراكز لدعوته يف العراق  /http://www.almhdyoon.org: موقعاً على النت هو

العراقيني بينهم مصري ٬، بواسطة بضعة نفر من الطلبة ات٬، وكان له نشاط حذر يف قمواإلمار
٬، واالستخارةقناع الناس باملنامات بيعته وحياولون إ إىلوأخذ أتباعه يدعون ! غليظ الذهن

٬، وينشرون كراريس إمامهم ويسمو¯ا إمامهم يف حمافظات العراق وخارجهوينشرون بيانات 
  ).وهي أوراق سفسطة ال أكثر) كتباً(
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اليمانية سبحان اهللا٬، الكوراين يبحث يف الكلمات عن كل ما من شأنه اإلساءة للدعوة 
ة٬، دون أن يبايل بتوافقها مع مضمون الدعوة٬، فاملهم بالنسبة له هو اإلساءة للدعوة ال ـاملبارك

  ! شد ما تكون الغفلةأ٬، وهو يف أكثر٬، ومن هنا يكثر عثاره وتتكرر سقطاته

أليق بالكوراين من سواه؟ ها هو يقول يف العنوان إن دعوتنا ) غليظ الذهن(أليست وصف 
العراقيون إن لدينا حسينيات مفتوحة٬، وصلوات تقام٬، ومسريات ذرعنا فيها  سرية٬، ويشهد

شوارع جنوب العراق٬، وبيانات توزع وكتب تطبع٬، وصحيفة تباع يف األسواق٬، بل إن 
الكوراين نفسه يناقض دعوى عنوان فصله حني يتحدث عن الكتب والنشاط واملوقع 

  ؟ لكن ما ذنب احلمار لنشبهك بهإذن هل نسميك محاراً يا كوراين؟ و. اإللكتروين

* * *  

Wא •

نعم واهللا نظلم احلمار إذا شبهناه بالكوراين٬، فاحلمار ال يكذب بينما ال حيلو للكوراين 
ويقولون عن إمامهم أمحد إمساعيل إنه غاب ستة أيام (: شيء كما حيلو له الكذب٬، فاستمع له

  ! )وميأل األرض عدالً! وينتصريظهر أو ستة أشهر أو ست سنوات٬، مث 

من أراد منكم أن يوجه : ؟ ألسنا نصرخ بالناس ؟ ومن قاله منا أين قلنا هذا يا كوراين
  ؟ االً للسيد فبإمكانه أن يتصل به عرب عنوان بريدي معلن وموجود يف موقعناسؤ

* * *  

א • א Wא

كان الشيخ ( ٬،)إمساعيل٬، وأمحد قناة الكوثر٬، والصرخي( :كتب الكوراين حتت عنوان
إال ٬، وكان ال مير برنامج ن قناة سحر الفضائية كل يوم مجعةالكوراين يقدم برناجماً مباشراً م
أو ! هر من العراق وليس اليمن٬، يطرحون مسألة اليماين وأنه يظويتصل به مجاعة أمحد إمساعيل
وكان بعضهم شرساً !  ميستدلوا �ا على صحة دعوى صاحبهيطرحون شبهات حياولون أن 

رواية أن اليماين ٬، فقد ذكرت يف عصر الظهور حنن حنتج عليك مبا ذكرته يف كتبك: يقول
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ذكرت هذه الرواية نعم أنا : فأجابه الشيخ الكوراين!  نياً بل له نسب يف اليمنااملوعود ليس مي
  ).فهل حتتج عليَّ مبا رفضته! لكين ردد�ا

قبل كل شيء البد أن أنبه إىل أمر مهم للغاية يكشف ضحالة الكوراين العلمية٬، فمن 
تدل بوضوح على أن كاتب هذا النص  )كان الشيخ الكوراين يقدم برناجماً(: الواضح إن عبارة

ليس هو الكوراين٬، أو إنه أُصيب بالفصام وصار يرى نفسه شخصاً آخر٬، ولكن األقرب هو 
واآلن . ه يف سائر عبارات الكتاب ال توجد هذه االزدواجية يف الشخصيةألن ؛االحتمال األول

بداللة امسه  ٬،إذا كان الكوراين يستعني بغريه يف كتابة فصول أو فقرات من كتاب هو كاتبه
  .)مساحة العالمة الشيخ علي الكوراين العاملي: بقلم(الذي يتصدر الكتاب 

؟  إذا كان الكوراين يستعني بغريه٬، فأي علمية وأي موضوعية تبقى له وملا يكتبه :أقول
فالكاتب البد أن يتثبت من كل معلومات كتابه ويفحص عنها بنفسه٬، وإال فإنه ال ميكنه أن 
يأمن زلل غريه٬، وال يسعه أن جيازف بدينه ومصريه األخروي من خالل االعتماد على آخرين٬، 

  ؟ وأي آخرين هم

ول هذا ألين أتعجب من صدور هذا الكالم من الكوراين٬، فهو وإن كان جاهالً حقاً أق
ما املهدي إال ( :كما سيتضح من نقاشه لبعض أدلة الدعوة٬، إال أنه على األقل مطلع على رواية

وهي كما تالحظون  .)١( )يف اليمن ونسباً غري أن له أصالً ٬،وما اخلالفة إال فيهم ٬،من قريش
  ؟ عن هذاالكوراين غفل تتحدث عن املهدي ال عن اليماين٬، فكيف 

أما حديثه عن االتصاالت٬، فأنا ويشهد اهللا كنت أحد املتصلني وقد كلمت الكوراين وكان 
  .منفعالً للغاية ويقاطع حبيث مل يترك جماالً لنا لنقول ما نريد٬، وكانوا يقطعون علينا االتصال

* * *  

  

  

                                                            
 .٢٣١ص: آتاب الفتن -١
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א • Wא

حتدث الكوراين عن اتصاالتنا به يف قناة الكوثر٬، مث راح يتحدث عن الصرخي٬، وما فعله 
ألن الكوراين اعتدى على الصرخي الذي  ؛ةـة اإليرانيـأتباعه من هجوم على القنصلي

  .موضوع كتابهل احلديث عن هذا األمر٬، وهو حديث أجنيب بطبيعة احلال عن ايتبعونه٬، وأط

هي  ٬،صمت صمتاً عجيبا٬ً، ومل ينبس ببنت شفة عن حادثة غاية يف األمهيةولكن الكوراين 
األوىل طلبه أن ي�منع الكوراين من  ٬،وقد حتققتا X طلبه معجزتني حيققهما السيد أمحد احلسن

  .الظهور على قناة الكوثر٬، والثانية أن يهلك اهللا شارون

يت طلبها حتققت مباشرة٬، فلم يظهر الكوراين على قناة الكوثر فبالنسبة للمعجزة األوىل ال
  .بعد احللقة اليت طلب فيها هذا األمر وإىل يوم الناس هذا

 والثانية كذلك حتققت فقد دخل شارون يف غيبوبة مل ي�فق منها إىل اليوم٬، واألخبار طبعاً
  .كفت عن ذكره٬، واهللا أعلم باألسباب

وأخربناه إن طلبيه قد حتققا فماذا هو فاعل٬، وقد اعترف علماً إننا واجهناه بعد حني 
و*م*ا م*ن*ع*ن*ا أَن نُّر,س9لَ بِاآلي*ات9 ﴿: الكوراين ولكنه صار يلف ويدور٬، وال غرابة فقد قال اهللا تعاىل

  .)١(﴾إِالq أَن كَذqب* بِه*ا اَألوَّلُونَ

قَالُوا لَو,الَ أُوت9ي* م9ثْلَ م*ا أُوت9ي* م'وس*ى أَو*لَم, فَلَمَّا ج*اَءه'م' الْح*قُّ م9ن, ع9ن,د9ن*ا ﴿: وقال تعاىل
  .)٢(﴾ي*كْفُر'وا بِم*ا أُوت9ي* م'وس*ى م9ن, قَب,لُ قَالُوا س9ح,ر*ان9 ت*ظَاه*ر*ا و*قَالُوا إِنَّا بِكُلè كَاف9ر'ونَ

ليستمع إىل تسجيل   Xوميكن للقارئ أن يرجع ملوقع غرفة أنصار اإلمام املهدي
  .وراين ونقاشنا معه٬، واعترافه مبا ذكرتمواجهتنا للك

* * *  

                                                            
  .٥٩: اإلسراء -١
  .٤٨: القصص -٢
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א • Wא

٬، ففي على أن اليماين املوعود من اليمننصت  الرواية عن أهل البيت(: كتب الكوراين
 ٬،خروج السفياين من الشام: وإن من عالمات خروجه: ٣٢٨ص كمال الدين للصدوق

  .٢٤٢ص ٣ج:ومعجم أحاديث اإلمام املهدي. وخروج اليماين من اليمن

أىن خيرج ذلك وملا خيرج : السفياين فقال ذكر عند أيب عبد اهللا: قال ٬،وعن عبيد بن زرارة
  .)٤٧٨ص ٣ج :؟ معجم أحاديث اإلمام املهدي كاسر عينيه بصنعاء

ا تدل على أن اليماين من اليمن٬،  سأبدأ بنقاش الرواية األخرية اليت ساقها الكوراين على ̄أ
أىن خيرج ذلك وملا  :السفياين فقال ذكر عند أيب عبد اهللا: قال ٬،عن عبيد بن زرارة(: وهي

  ).خيرج كاسر عينيه بصنعاء

  ؟  هذه الرواية هل تدل على أن اليماين خيرج من اليمن كما زعم الكوراين

غري واردة يف الرواية٬، فالرواية تتحدث ) اليماين(قبل كل شيء علينا أن نالحظ أن كلمة 
عائد على السفياين٬، مبعىن أن هذا ) اهلاء( والظاهر إن الضمري )كاسر عينيه(عن شخص تلقبه 

وعليه ما الدليل على أن هذا الشخص هو اليماين املوعود . الشخص كاسر عيينË السفياين
أي أساس جازف الكوراين بالقول إنه هو اليماين٬، فعلى األقل يوجد احتمال أن نفسه؟ وعلى 

  .ال يكون هو اليماين املوعود٬، واالحتمال هذا يكفي متاماً لسقوط استدالل الكوراين �ا

قال به يف كتب أخرى٬، ففي كتابه والعجيب الغريب إن الكوراين يناقض هنا ما سبق أن 
٬، عن عبيد بن زرارة ٢٧٧ص روى النعماين(: قال) إلمام املهدياملوضوعي ألحاديث ا املعجم(

 ).أنَّى خيرج ذلك؟ وملا خيرج كاسر عينيه بصنعاء: السفياين فقال اهللا ذُكر عند أيب عبد: (قال
أنه مياين يطلب ويبدو . وهو حديث ملفت لكنه غري مفهوم٬، ٢٤٥ص ٥٢ج :وعنه البحار

أرجحها أنه وصف رمزي مقصود  ٬،وجوه)عينه كاسر(٬، وحيتمل يف تفسريالسلطة وال ينجح
  .)١( )من اإلمام الصادق٬، يتضح معناه يف حينه عند خروج هذا الشخص

                                                            
  .٤١٤ص: المعجم الموضوعي ألحاديث اإلمام المهدي -١
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ية ٬، فقد حددت الرواأما وقت خروج هذا اليماين األول(): هورعصر الظ(وقال يف كتابه 
ومنها . واهللا العامل ٬،ن قبله مبدة قليلة أو سنني طويلةوقد يكو ٬،الشريفة أنه قبل السفياين فقط

عن عبيد بن زرارة عن اإلمام  ٢٤٥ص ٥٢ج :الذي رواه يف البحار )كاسر عينه بصنعاء(خرب 
أىن خيرج ذلك ومل خيرج  :السفياين فقال  Xذكر عند أيب عبد اهللا ( :قال Xالصادق 

غيبة  وهو من األحاديث امللفتة الواردة يف مصادر الدرجة األوىل مثل )كاسر عينه بصنعاء
 ممهداً وحيتمل أن يكون هذا الرجل الذي يظهر قبل السفياين ميانياً. النعماين ولعله صحيح السند
عدة احتماالت أرجحها أنه  )كاسر عينه(٬، وحيتمل يف تفسري لليماين املوعود كما ذكرنا

  .)١( )يف حينه إالال يتضح معناه  Xوصف رمزي مقصود من اإلمام الصادق 

ممهداً لليماين املوعود٬، فأي تناقض يعيشه عقل ) كاسر عينيه(الكوراين أن يكون إذن حيتمل 
  ؟ هذا الرجل اخلرف

؟ ال خيربنا ممهداً لليماين املوعود) ر عينيهكاس(مث على أي أساس بىن فكرته عن كون 
ألنه يف احلقيقة ليس من أهل العلم٬، بل مجاع أحاديث ال أكثر٬، حيمل  ؛الكوراين بشيء عن هذا
  .أسفاراً ال يفقه منها شيئاً

* * *  

א • Wא

  :أما الرواية الثانية اليت حتدث عنها الكوراين فهي التالية

 ٬،حدثنا حممد بن يعقوب الكليين: قال ٬،)رضي اهللا عنه(حدثنا حممد بن حممد بن عصام (
حدثين علي بن : قال ٬،حدثين إمساعيل بن علي القزويين: قال ٬،حدثنا القاسم بن العالء: قال

مسعت أبا جعفر حممد : قال ٬،٬، عن حممد بن مسلم الثقفيإمساعيل٬، عن عاصم بن محيد احلناط
تطوي له  ٬،٬، مؤيد بالنصرالقائم منا منصور بالرعب: يقول )عليهما السالم(بن علي الباقر 

 على نه٬، ويظهر اهللا عز وجل به دياألرض وتظهر له الكنوز٬، يبلغ سلطانه املشرق واملغرب

                                                            
  .١٤٨ص :الشيخ علي الكوراني العاملي - عصر الظهور -١
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٬، و يرتل روح اهللا  يبقى يف األرض خراب إال قد عمر٬، فالالدين كله ولو كره املشركون

: ؟ قال مىت خيرج قائمكم ٬،ا ابن رسول اهللاي: قلت: ٬، قالفيصلي خلفه Xعيسى بن مرمي 
٬، إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال٬، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء

٬، السروج٬، وقبلت شهادات الزور٬، وردت شهادات العدولوركب ذوات الفروج 
واتقي األشرار خمافة ألسنتهم٬، وخروج  ٬،الدماء وارتكان الزنا وأكل الرباواستخف الناس ب

بني  ٬، وقتل غالم من آل حممد السفياين من الشام٬، واليماين من اليمن٬، وخسف بالبيداء
  .)١( )... احلسن النفس الزكيةحممد بن امسه  الركن واملقام

وفيها كما هو واضح نص على أن اليماين من اليمن٬، ولكن املسألة ال تنتهي عند هذا 
٬، وهذا )من اليمن(ام عالمة تساؤل عن حقيقة عبارة احلد٬، بل إن هذه الرواية تضعنا أم

 ٣٢٧ كتاب كمال الدين نفسه يف الصفحة التساؤل منشؤه ورود هذه رواية بالسند نفسه يف
ا قبل الرواية السابقة٬، ومضمو¯ا يكاد يكون نفس مضمون الرواية األوىل من  ٣٢٨،٬    أي ̄إ
تكونا رواية واحدة  أن ٬، حىت لتكاد الروايتانX هة السؤال عن عالمات خروج القائمج

واحدة٬، والصورة األخرى من ٬، بل مها رواية متت روايتها مرتني بزيادة أو نقصان يف كل مرة
  :الرواية هي

 ٬،)الكليين(حدثنا حممد بن يعقوب : قال )رضي اهللا عنه(حدثنا حممد بن حممد بن عصام (
حدثين علي بن : قال ٬،حدثنا إمساعيل بن علي القزويين: قال ٬،حدثنا القاسم بن العالء: قال

دخلت على : قال ٬،لطحان٬، عن عاصم بن محيد احلناط٬، عن حممد بن مسلم الثقفي اإمساعيل
وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد  )عليهما السالم(أيب جعفر حممد بن علي الباقر 

 إن يف القائم من آل حممد  ٬،يا حممد بن مسلم: ٬، فقال يل مبتدئاً)صلى اهللا عليه وعليهم(
 يونس بن مىت٬، ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد: من مخسة من الرسل شبهاً

ه من غيبته وهو شاب بعد كرب فرجوع ه من يونس بن مىتفأما شبه. )صلوات اهللا عليهم(
 ٬،فالغيبة من خاصته وعامته )عليهما السالم(٬، و أما شبهه من يوسف بن يعقوب السن

فة بينه مع قرب املسا )عليهما السالم(يه يعقوب واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أب
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ام خوفه٬، وطول غيبته٬، وخفاء فدو Xوأما شبهه من موسى . وبني أبيه وأهله و شيعته
ل يف ٬، وتعب شيعته من بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا عز وجوالدته

فاختالف من اختلف فيه٬،   Xوأما شبهه من عيسى . ظهوره ونصره وأيده على عدوه
وأما شبهه . قتل وصلب ٬، وقالت طائفةحىت قالت طائفة منهم ما ولد٬، وقالت طائفة مات

٬، واجلبارين فخروجه بالسيف٬، وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله  من جده املصطفى 
 خروجهوإن من عالمات . ٬، وأنه ال ترد له رايةوالطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف والرعب

وصحية من السماء يف شهر ) من اليمن(فياين من الشام٬، وخروج اليماين الس خروج
  .)١( )نادي من السماء بامسه و اسم أبيه٬، ومناد يرمضان

ا غري  )من اليمن(ويف هذه الرواية وردت عبارة  بني قوسني٬، األمر الذي يشري إىل ̄أ
  .  بعض النسخ من قبل بعض النساخموجودة يف الرواية٬، وإمنا متت إضافتها يف

ويف هذا الصدد ينبغي أن نعلم أن حمققي الكتب حياولون مجع كل ما يقع بأيدهم من نسخ 
الكتاب املُحÞقَق مث حياولون العثور من بينها على نسخة املؤلف نفسها٬، أو نسخة منقولة عنها 
وعادة ما تكون هذه نسخ كثرية ال نسخة واحدة٬، وقد تقع بأيدهم نسخ فرعية منقولة عن 

 . ن نسخة املؤلفنسخ منقولة ع
 ٬، ما مل تتعارض مع بعضكذا تتحصل لديهم جمموعة من النسخ٬، جيعلون أقدمها العمدةوه

نسخة األحدث االعتبارات اليت جتعل نسخة أخرى غريها أوىل منها يف االعتماد كأن تكون ال
كتب  ور اليت تذكرها٬، وغريها من األمأو كاتبها دقيق٬، أو قليلة السقط ٬،تأرخياً صحيحة املنت

  .حتقيق النصوص

م يق ابلون النسخة املعتمدة ولكن اختاذ نسخة أصل ال يعين إلغاء دور النسخ األخرى بل ̄إ
وهو    ٬، فقد يضيفون عبارة فون حبسب ما يتوصل إليه اجتهادهم٬، فيعدلون أو يضيعلى غريها

النسخة اليت جيدو¯ا يف نسخة أخرى غري املعتمدة٬، يضيفو¯ا إىل    حمل الشاهد بالنسبة لنا 
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أل¯م يرو¯ا مكملة للكالم املتقدم عليها٬، ويضعو¯ا بني أقواس تنبيهاً للقارئ  ؛يعدو¯ا للطباعة

  .على هذه اإلضافة

املوضوعة بني قوسني يف الرواية الثانية٬، متت إضافتها إىل النص ) من اليمن(إذن عبارة 
هذه الرواية قد نص األصلي هو أن األصلي٬، والذي يدل على زياد�ا وكو¯ا ال وجود هلا يف ال

 دون هذه الزيادة ٬، فقد نقلها عن كمال الدين صاحب كتاب كشف نقلها بعض املؤلفني
  :كما يلي الغمة  ابن أيب الفتح اإلربلي

وأنا أريد أن أسأله عن القائم من  Xدخلت على أيب جعفر  :قال ٬،عن حممد بن مسلم(
من مخسة من  إن يف القائم من آل حممد شبهاً ٬،مسلميا حممد بن  :فقال مبتدياً ٬،آل حممد

صلوات اهللا عليهم (الرسل يونس بن ميت ويوسف بن يعقوب وموسى وعيسى وحممد 
وأما شبهه من  ٬،فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن ٬،)أمجعني

ى أبيه يعقوب النيب وإشكال أمره عل ٬،يوسف فالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه عن إخوته
X وأما شبهه من موسى  ٬،مع قرب املسافة بينهماX  فهو دوام خوفه وطول غيبته

إىل أن يأذن اهللا  ٬،وخفاء مولده على عدوه وحرية شيعته من بعده مما لقوا من األذى واهلوان
فاختالف من اختلف فيه حىت  Xوأما شبهه من عيسى  ٬،يف ظهوره وأيده على عدوه

وأما شبهه من جده حممد  ٬،وطائفة قالت صلب ٬،وطائفة قالت مات ٬،قالت طائفة ما ولد
نه ينصر أو ٬،فتجريده السيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت 

ن من عالمات خروجه خروج السفياين من أو ٬،نه ال ترد له رايةأو ٬،بالسيف والرعب
ومناد ينادي بامسه واسم  ٬،وصيحة من السماء يف شهر رمضان ٬،وخروج اليماين ٬،الشام

  .)١( )أبيه

 ونقلها الشيخ الطربسي. ه الروايةيف هذ) من اليمن(وكما تالحظون ال وجود لعبارة 
  :ذلك يف إعالم الورى بأعالم اهلدىك
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وأنا أريد أن أسأله عن القائم  Xدخلت على أيب جعفر : قال ٬،حممد بن مسلم الثقفي(
خبمسة  ٬، إن يف القائم من آل حممد شبهاًيا حممد بن مسلم :فقال يل مبتدئاً ٬،من آل حممد 

صلوات اهللا (٬، وحممد من الرسل يونس بن مىت٬، ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى
كرب عه من غيبته وهو شاب مع فرجو Xفأما شبهه الذي من يونس . )عليه وآله وعليهم

٬، وإشكال مته واختفاؤه من إخوتهفالغيبة من خاصته وعا Xوأما شبهه من يوسف  ٬،السن
ه ـوأما شبه ٬،افة بينه وبني أبيه وأهله وشيعتهأمره على أبيه يعقوب النيب مع قرب من املس

٬، وتعب شيعته من بعده مما لقوا من وخفاء والدته وطول غيبته فدوام خوفه Xمن موسى 
 Xوأما شبهه من عيسى  ٬،ىل أن أذن اهللا يف ظهوره٬، وأيده على عدوهاهلوان إاألذى و

حىت قالت طائفة ما ولد٬، وطائفة قالت مات٬، وطائفة قالت قتل  ٬،الف من اختلف فيهفاخت
أعداء ٬، وقتله أعداء اهللا وفتجريده السيف وأما شبهه من جده املصطفى  ٬،وصلب

وإن من  ٬،وبالرعب٬، وأنه ال ترد له رايةرسوله واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف 
خروج السفياين من الشام٬، وخروج اليماين٬، وصيحة من السماء يف شهر : عالمات خروجه

  ).من اليمن(وهنا أيضاً ال وجود لعبارة  .)١( )رمضان٬، ومناد ينادي بامسه واسم أبيه

  :العالمة اÚلسي ٬،ووردت أيضاً يف حبار األنوار

راهيم٬، عن حممد بن عيسى٬، عن سليمان بن داود٬، ٬، عن علي بن إباهلمداينإكمال الدين (
عن أيب بصري٬، وحدثنا ابن عصام٬، عن الكليين٬، عن القاسم بن العال٬، عن إمساعيل بن علي٬، عن 

 Xدخلت على أيب جعفر : قال ٬،٬، عن حممد بن مسلمعلي بن إمساعيل٬، عن عاصم بن محيد
إن يف  ٬،يا حممد بن مسلم: فقال يل مبتدئاً ٬،آل حممد وأنا أريد أن أسأله عن القائم من 

يونس بن مىت٬، ويوسف بن يعقوب٬، : من مخسة من الرسل شبهاً القائم من آل حممد 
٬، فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته )صلوات اهللا عليهم(٬، وحممد وموسى٬، وعيسى

٬، متهوأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاصته وعا ٬،وهو شاب بعد كرب السن
افة بينه وبني أبيه مع قرب املس Xواختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب 

 ٬، وأما شبهه من موسى فدوام خوفه وطول غيبته وخفاء والدته وتعب شيعتهوأهله وشيعته

                                                            
  .٢٣٣ص ٢ج: إعالم الورى بأعالم الهدى -١
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 عز وجل يف ظهوره ونصره وأيده على من بعده مبا لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا

 ٬،حىت قالت طائفة منهم ما ولد ٬،وأما شبهه من عيسى فاختالف من اختلف فيه ٬،عدوه
فخروجه  وأما شبهه من جده املصطفى  ٬،وقالت طائفة قتل وصلب ٬،وقالت طائفة مات

وأنه ينصر بالسيف  ٬،واجلبارين والطواغيت ٬،وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله  ٬،بالسيف
 ٬،وأن من عالمات خروجه خروج السفياين من الشام ٬،وأنه ال ترد له راية ٬،والرعب

 .)١( )ينادي بامسه واسم أبيهومناد  ٬،وصيحة من السماء يف شهر رمضان ٬،وخروج اليماين
  ).من اليمن(وهنا أيضاً ال وجود لعبارة 

هذه املصادر القدمية ثالثتها قد نقلت الرواية عن كمال الدين ومل تكن العبارة  ٬،إذن
قد متت إضافتها إىل واحدة من نسخ ) من اليمن(موجودة فيها٬، فمن املرجح أن تكون عبارة 

كمال الدين يف زمن الحق لزمن تأليف هذه الكتب الثالثة٬، واملرجح أن يكون أحد النساخ قد 
دية النسبة من أن اليماين خيرج من اليمن٬، حبسب القرينة اللغوية أو عائ أضافها٬، ألنه توهم
ولعل ما شجعه على هذا هو أن ذكر السفياين يف الرواية يقترن بتحديد . اليماين إىل اليمن
متناسباً أكثر إذا أحلقت فرأى أن التعبري يكون  ٬،)وخروج السفياين من الشام(مكان خروجه 

  .اليماينبلفظ ) من اليمن(عبارة 

يف الرواية األوىل اليت ذكرناها ) من اليمن(ناسخ قد شد من عزمه ورود عبارة ولعل هذا ال
يف شرح إحقاق احلق ألننا نقرأ هذه الرواية األوىل نفسها  ؛تمال ضعيف للغايةآنفا٬ً، ولكنه اح
ال ذكر  ٬، بل)اليماين من اليمن(لفصول املهمة٬، وليس فيها عبارة ٬، نقالً عن اللسيد املرعشي

  :ماين البتة٬، يقول السيد املرعشيفيها للي

روى عن أيب : قال )الفصول املهمة(منهم العالمة ابن الصباغ املالكي يف : ما رواه القوم(
وتظهر له  ٬،تطوى له األرض ٬،املهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر: قال ٬،جعفر أيضاً

على الدين كله ولو كره  ويظهر اهللا دينه ٬،ويبلغ سلطانه املشرق واملغرب ٬،الكنوز
 من نباÎا إال وال تدع األرض شيئاً ٬،٬، فال يبقى يف األرض خراب إال عمرهاملشركون

ابن  يا: فقلت له: ٬، قال الراويزمانه نعمة مل يتنعموا مثلها قط ويتنعم الناس يف ٬،أخرجته

                                                            
  .٢١٨ – ٢١٧ص ٥١ج: بحار األنوار -١
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وركبت  ٬،والنساء بالرجال إذا تشبه الرجال بالنساء: رسول اهللا فمىت خيرج قائمكم؟ قال
واستخفوا  ٬،وأكلوا الربا ٬،واتبعوا الشهوات ٬،وأمات الناس الصالة ٬،ذوات الفروج السروج

 ٬،وأخذوا الرشا ٬،واستحلوا الكذب ٬،وشيدوا البنا ٬،وتظاهروا بالزنا ٬،وتعاملوا بالريا ٬،بالدعاء
 وكان احللم ضعفاً ٬،وسنوا بالطعام ٬،وقطعوا األرحام ٬،وباعوا الدين بالدنيا ٬،واتبعوا اهلوى
والقراء  ٬،واألمراء فجرة والوزراء كذبة واألمناء خونة واألعوان ظلمة ٬،والظلم فخراً

 ٬،وشربت اخلمور ٬،وقبلت شهادة الزور ٬،وبدء الفجور ٬،وكثر الطالق ٬،٬، وظهور اجلورفسقة
 ٬،لصدقة مغرماًوا واختذ الفيء مغنماً ٬،واشتغلت النساء بالنساء ٬،وركبت الذكور الذكور

  .)١( ...) وخرج السفياين من الشام واليمن ٬،واتقى األشرار خمافة ألسنتهم

يف هذه الرواية السفياين خيرج من الشام واليمن٬، ولعل من خيرج من اليمن سفيانياً آخر غري 
: قال ٬،سفياين الشام ولكنه منحرف مثله٬، ولذلك مجع بينهما بوصف السفياين٬، فعن أيب جعفر

شديدة يستقبل الناس قتل مث يسري إليهم منصور اليماين من صنعاء جبنوده وله فورة  ...(
يد٬، مث ٬، فيكون بينهما قتال شد٬، وثياËم ملونةيلتقي هو واألخوص٬، وراياÎم صفر٬، فاجلاهلية

  .)٢( )... ٬،يظهر األخوص السفياين عليه

بني يديه عالمات ٬، وال بد أن يظهر إىل األرض Xالبد من نزول عيسى (: وعن كعب
فأول ما خيرج ويغلب على البالد األصهب٬، خيرج من بالد اجلزيرة٬، مث خيرج من بعده  ٬،وفنت

بينما هؤالء والثالثة : اجلرمهي من الشام٬، وخيرج القحطاين من بالد اليمن٬، قال كعب األحبار
  .)٣( )لم٬، وإذ قد خرج السفياين من دمشققد تغلبوا على مواضعهم بالظ

الروايتني يتضح أن اليماين الذي خيرج من بالد اليمن شخص آخر غري اليماين  من هاتني
املوعود٬، فاليماين املوعود رايته راية هدى٬، وهي أهدى الرايات٬، بينما اليماين أو القحطاين 

  .)٤( الذي خيرج من بالد اليمن يستقبل الناس قتل اجلاهلية٬، ويتغلب بالظلم

                                                            
  .٣٤٢ص ١٣ج: شرح إحقاق الحق -١
 .٥١٥ص ٢٩ج: شرح إحقاق الحق -٢
 .٥٣٠ص ٢٩ج: شرح إحقاق الحق -٣
وما بعدها، ويمكن التعرف على حقيقة شخصية  ٩٨جامع األدلة أحد إصدارات أنصار اإلمام المهدي ص: انظر -٤

. اليماني حجة اهللا، وآتاب دراسة في شخصية اليماني: أيضًا آتاب وما بعدها، وراجع ٨٠اليماني من هذا الكتاب ص
  .وهي من إصدار أنصار اإلمام المهدي
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 املوعود أنه ال يوجد دليل على اإلطالق يدل على أن اليماينالنتيجة اليت ننتهي إليها هي 

خيرج من اليمن٬، ولكن الكوراين وأشباهه من أنصاف املتعلمني يتمسكون خبيوط واهية 
كخيوط العنكبوت٬، وبدون تثبت أو حتقيق٬، مع أن االستدالل بشيء كما هو معروف هو 

  .الكلمة هي ما تعودناه من الكوراين فرع ثبوته٬، ولكن اجلهل والتسرع وعدم الشعور مبسؤولية

ولكن علينا أن ننبه القارئ إىل أن بعض الروايات رمبا يستفاد منها خروج رجل صاحل من 
وبطبيعة . أهل اليمن٬، ولكنه ليس اليماين املوعود حتقيقا٬ً، ورمبا كان هو كاسر عينيه أو غريه

  .اين املوعوداحلال ال يكون صاحلاً إال إذا كان منضوياً حتت راية اليم

مث أين الكوراين من الروايات التالية اليت يستفاد منها إمكانية وقوع البداء يف اجلهات 
  :والتوقيتات

إن  ٬،يا أبا محزة(: )عليهما السالم(قال أبو جعفر وأبو عبد اهللا : قال ٬،عن أيب محزة الثمايل
٬، وإن حدثناك اليوم من هاهنا فإن اهللا يصنع ما يشاء من هاهنا فجاء جييءحدثناك بأمر أنه 

  .)١( )فه فإن اهللا ميحو ما يشاء ويثبتخبال حبديث وحدثناك غداً

: هلذا األمر وقت؟ فقال: قلت له: قال(: ٬، قال٬X، عن أيب جعفر وعن الفضيل بن يسار
إىل ربه واعدهم ثالثني  ملا خرج وافداً ٬X، إن موسى كذب الوقاتون٬، كذب الوقاتون

 قد أخلفنا موسى٬، فصنعوا ما: ٬، قال له قومه ٬، فلما زاده اهللا على الثالثني عشراًيوماً
٬، وإذا حدثناكم صدق اهللا: ا٬، فقولوكم حبديث فجاء على ما حدثناكم به٬، فإذا حدثناصنعوا

  .)٢( )صدق اهللا٬، تؤجروا مرتني: ديث فجاء على خالف ما حدثناكم به٬، فقولواحب

كم بشئ ولكن إذا حدثنا..... (: قال ٬X، عن أيب جعفر عن حممد بن الفضيل٬، عن أبيه
وا صدق اهللا فقول ٬،٬، وإن كان خبالف ذلكفقولوا صدق اهللا ورسوله ٬،فكان كما نقول

  .)٣( ....) جروا مرتنيؤورسوله ت

                                                            
  . ١١٩ص ٤ج : بحار األنوار -١
  .٣٠٥ص: الغيبة للنعماني -٢
  .٩٩ص ٤ج: ، بحار األنوار٣١١ – ٣١٠ص ١ج: تفسير القمي -٣
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اليمن و�ذا فحىت لو سلمنا جدالً بأن هناك عشرين رواية تنص على خروج اليماين من 
فال ميكن االحتجاج جبهة .. فتكون واقعة ضمن مساحة البداء .. وليس فقط رواية واحدة 

  .أل¯ا ليست من احلتميات املوعودة ؛اخلروج

* * *  

א • א Wא

وبلغة تكشف بوضوح عن جهله بالنحو  عن علم النحو٬، كتابه يف كثرياً الكوراين حتدث
وي�الحظ على حديثه هذا أنه يتم دسه يف ثنايا . من جهة٬، وبكالم آل حممد من جهة أخرى

  .الكالم بطريقة احلشر٬، ودون أن تكون مثة مناسبة للحديث عنه

 دراسته مل يذكر أي تاريخ لوالدته وال( :ومن األمثلة اليت ميكن أن نسوقها هنا٬، قوله
٬، وكم أمضى فيها وعند من درس فيها ٬،وال تاريخ دخوله احلوزة! من كلية اهلندسةوخترجه 

قول إن فالناً درس عندي كتاب حنو٬، أو وهل حيمل حىت ورقة صغرية من أستاذ معروف ي
ويكفي ما تراه من جهله بالعربية يف ! لعلم ومتسلقوهذا يدل على أنه حافÿ من ا! فقه

د إمساعيل أنه درس على يد اإلمام املهدي٬، فقد سأله صاحل مث ادعى أمح( :وقوله). كتاباته
على يد من من : عن دراسته فكتب له. ق . هـ ١٤٢٦ /ربيع الثاين /٤ :املياحي بتاريخ

 محد احلسن علىأدرس السيد : فكتب له العقيلي ناطقه ؟املراجع درس حضرة السيد  العلماء
فهو عبارة عن ناقل عن اإلمام ! يدرسه املراجعخل له مبا درسه أو يد اإلمام املهدي وال د
الذي درَّسه اليعرف النحو٬، وال اللغة٬، ) مهديه(ومن املؤكد أن  .Xاملهدي ومبلغ وممهد له 

  ).عة يف ذلكرة أخطاء تلميذه النابلكث! وال اإلمالء٬، وال أصول الفقه

  :كما يلي )١( )جامع األدلة(من كتاب جلواب على فتنة النحو٬، فسأنقلها أما ا

ما تسمونه خطأ يف النحو ليس كذلك يف حقيقته٬، فلكي يكون شيئاً ما خطأ البد أن (
فمن . منها٬، وليس كذلك القواعد النحويةيكون خمالفاً لشيء متحققاً من صحته ومفروغاً 

                                                            
  .وما بعدها، وهو من إصدارات أنصار اإلمام المهدي ٢٣٧ص: جامع األدلة -١
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؛ كمدرسة الكوفة والبصرة نحو٬، إن مثة أكثر من مدرسة حنويةاملعلوم ملن لديه إملام بال

واألندلس٬، وهذه املدارس تكاد تكون خمتلفة يف الكثري من القواعد النحوية٬، وحمل الرتاع بينها 
  . مل يتحرر إىل يومنا هذا

ويعلم من لديه اطالع كاف على علم النحو والدرس اللغوي عموما٬ً، أن نشأته كانت عن 
ورة بعد ذلك إىل استنباط القواعد اليت تنتظمها طريق مجع اللغة من قبل بعض العلماء٬، مث الصري

نقل ما نطقت به إن اللغوي شأنه أن ي(: اس٬، يقول ابن جين اللغوي املعروفعن طريق القي
أمور  وهنا .)رف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه٬، وأما النحويË فشأنه أن يتصالعرب وال يتعداه
  :البد من بيا¯ا

االستقراء الناقص٬، فقد تركزت جهود اللغويني على قبائل مجع اللغة كان على طريقة   ١
معينة ومل تشمل كل القبائل العربية فقد كانوا حيددون قبائل وبيئاتÿ معينةً رأوا فيها حتقيق 

٬، وأسهلها لفاظكانت قريش أجود العرب انتقاداً لألفصح من األ(: مبتغاهم٬، ومن هنا قالوا
والذين عنهم ن�قäلَت اللغة . مسموعاً وإبانة عما يف النفسنها على اللسان عند النطق٬، وأحس
٬، قيس ومتيم وأسد: ذ لسان العرب من بني قبائل العرب٬، همالعربية٬، و�م اقتدي٬، وعنهم أخ

 اإلعراب ٬، وعليهم ات�كل يف الغريب ويفم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمهفإن هؤالء ه
 .)٬، ومل يؤخذ عن غريهم من سائر قبائلهمينيوالتصريف٬، مث هذيل وبعض كنانة٬، وبعض الطائ

غرق كل اللغة وتشمل هذا النمط من االستقراء كما هو معروف ال يتيح وضع قواعد تست
مينحنا سوى  كانت اللغة بنية واحدة أو كل واحد فاالستقراء الناقص ال فإذا. مجيع ظواهرها

مهذا  إىل أضفنا وإذا. ف ناقص حلقائقهاوص االستشهاد على فترة زمنية حمددة قد اقتصروا ب ̄أ
 االستشهادانتهى عصر (واخلمسني سنة األوىل  باملائةعر فلقد مت حصره على مستوى الش

الالحقة وما شهدته من تطور لغوي٬، ال  ٬، ومت غض النظر عن القرون)بن هرمة إبراهيمبالشاعر 
املستقاة من عصور قاييسهم إال ألن اجلديد الذي ترشح عن هذه القرون مل خيضع مل يءلش

م إذنيتضح لنا  أقول٬، مغايرة بصنيعهم هذا قد ابتعدوا عن املنهج العلمي الصحيح الذي من  ̄أ
بالظاهرة بصورة تشمل كل حاال�ا٬، وهم بوقوفهم عند زمن معني أمهلوا متابعة  اإلحاطةشأنه 

 ٬،املعىن للمتلقيهو توصيل  األلفاظكان اهلدف من  وإذا. جرت على بنية اللغة التحوالت اليت
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بطريقة ليست بالضرورة  األمرنه يف زمن معني ويف مكان معني يتحصل هذا أن من املعلوم إف
للغة  اإلنسانيةولعل احلقيقة . أناستكون صاحلة لكل زمان ولكل مكان٬، فلكل زمان ومكان 

جيعلها متأبية على  لإلنسان واإلراديهلا تعلق باجلانب العاطفي  إنسانيةأي كو¯ا ظاهرة 
  .ي يف حركة مستمرة وتطور ال يتوقفالتحديد العلمي القواعدي فه

كانت الطريقة اليت اتبعوها يف وضع القواعد تقوم على أساس مالحظة اضطراد ظاهرة   ٢
ما فيتم وضع القاعدة النحوية على أساسها٬، مثل أن يضطرد رفع الفاعل يف حديث العرب٬، 

ولكن هؤالء النحاة . اً وجيعلها حكماً ثابتاًـفوع دائمأن الفاعل مرفيضع النحوي قاعدة هي 
ا    واجهتهم  أسباب التعدد يف (كما يقول الدكتور حممود حسن اجلاسم يف دراسة له عنو̄ا

واجهتهم شواهد لغوية أخرى ختالف القاعدة اليت وضعوها٬، وهي شواهد    ) التحليل النحوي
ال تقل اضطراداً عن سابقا�ا٬، فما كان منهم إال أن حياولوا توجيهها على ضوء القاعدة السابقة 

 كبرياً وجعلها تنقاد هلا بصور كثرية من التخرجيات والتجويزات واختلفوا فيما بينهم اختالفاً
املرء  إن: (الًويضيف قائ. دارس النحوية مثل مدرسة البصرة ومدرسة الكوفةما يعرف بامل أنتج

ßيف درسنا النحوي يلحظ أن تعدد األوجه يف حتليل أحد العناصر التركيبية أمر ßومألوف ß٬، شائع
ومن مث ألفنا أساليب اجلواز عند النحاة٬، إذ نرى أحياناً أن أحدهم قد جييز أكثر من وجه يف 

٬، مث يأيت هاً فيما يتناولألفنا اخلالف بينهم يف أثناء التحليل٬، فمنهم من يرى وجكما . عنصر ما
آخر رافضاً ما سبق ومضيفاً وجهاً جديدا٬ً، ورمبا وقف أحدهم عند شاهدÿ ما قيلت فيه أوجه 

رفضه ويرجËح أو جييز بعضها كثرية متثّلها جهات متنوعة٬، فيحاكم األوجه ليضعف بعضها أو ي
لتضعيف والرفض يف شاع اجلواز يف حتليلهم وكثر األخذ والرد بالترجيح وا٬، وهكذا اآلخر

  .)حوارهم

ل مل ٬، فالنحاة األوائطرد وغريه ليس من السهولة حتديدهالفيصل بني امل أنعلمنا  وإذا
الظاهرة اللغوية املعينة مضطردة وغريها  أن٬، فعلى أي مقياس قالوا يوضحوا وتركوا األمر غائماً

م٬، بل إجابةهذا السؤال تركوه دون ؟ مضطردغري   إىلكانوا يلجأون  األعميف الغالب  ̄إ
الذي  األمرقواعد منطقية ال عالقة هلا باللغة كمادة ليفصلوا القواعد على ضوء منها وهو 

  .تستقيم ملنطقهم الغريب عن اللغة استبعاد الكثري من الظواهر اللغوية اليت مل تكن إىلدفعهم 
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 إنبل  ٬،الدرس اللغوي العريب مشكلة علمية تتعلق بطبيعة املناهج فقط ومل تكن مشكلة  ٣
كان وراء االختالفات والتحكمات اليت شهدها الدرس اللغوي  األهمولعله  آخر مهماً عامالً
٬، فالعقيدة كان هذا العامل هو عقيدة علماء اللغةو ٬،والنحوي منه على وجه اخلصوص عموماً

٬، يف الصراع الفكري واملذهيب فعاالً اللغوي ليكون سالحاً هلا دور مهم يف توجيه الدرس
ابن ف ٬،آخرفالكثري من القواعد النحوية مت تلفيقها لتوافق مذهب معني على حساب مذهب 

استئنافية وهدفه منها هو جعل  أويضع قاعدة لتحديد نوع الواو عاطفة  مثالً األنصاريهشام 
ت*أْوِيلَه' إِلqا اللqه' و*الرَّاس9خ'ونَ ف9ي الْع9لْمِ ي*قُولُونَ آم*نَّا بِه9 كُلñ م9ن, و*م*ا ي*ع,لَم' ﴿ :الواو يف قوله تعاىل

 أهلعطف لكي يلغي دور  فيجعلها واو استئناف ال ٬،)١(﴾ع9ن,د9 ر*بِّن*ا و*م*ا ي*ذqكqر' إِلqا أُولُو الْأَلْب*ابِ
إذ بدونه  ٬،يف املعارف كلهاللمنهج أمهية كبرية وعظيمة (حد الباحثني أيقول . البيت 

وتتجلى أمهية العقيدة يف املناهج كو¯ا  ٬،حيصل االضطراب ويصعب الوصول إىل نتائج حامسة
فما من فرقة إال وتسلك يف مناهجها مع ما  ٬،الركيزة األوىل اليت تنبين عليها املذاهب املختلفة

. )ريق إىل معرفة عقيدتهولذلك فإن معرفة منهج الشخص هو الط ٬،يتفق مع عقيد�ا وأهوائها
اختلف اللغويون قبل القرن الرابع اهلجري يف تعاملهم مع اللغة العربية لتقرير العقائد : (ويقول
منهج أهل السنة : فتوزعوا يف مخسة مناهج رئيسة هي ٬،الختالف مناهجهم العقيدية تبعاً

نهج وم ٬،ومنهج الشيعة والرافضة ٬،ومنهج األشاعرة ومن شا�هم ٬،ومنهج املعتزلة ٬،واجلماعة
  ).اخلوارج

٬، والبد من أيضاًالدرس اللغوي مل يكن بريئاً كما يظن من ال علم له ومل يكن علميا  إذن
القرآن نزل  إنفالنحويون حني وضعوا قواعدهم كانوا يقولون  ٬،لة مهمةأمس إىلهنا  اإلشارة

٬، )مثل منسأته ٬،بعض الكلمات فيه غري عربية متاماً إنمع ( أبداًخيالفها يف شيء  بلغة العرب ال
ومع هذا جند القرآن . األحيانالقرآنية يف كثري من  اآلياتووضعوا القواعد النحوية بناء على 

خيالف قواعدهم يف مواضع ليست قليلة غفلوا عنها ورمبا لو التفتوا هلا عندما وضعوا القواعد 
فعندما تضع قواعد للكالم مبنية  ٬،حال مغالطة أيةعلى  يناسبها٬، وهذه النحوية لوضعوا هلا ما

عني مطابق للقواعد٬، فهذه هذا الكالم امل إنمث تقول بعد وضع القواعد  ٬،على كالم معني

                                                            
  .٧ا: آل عمران -١
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فأنت أردت للقواعد . لتطابق هذا الكالم أصالًنك وضعت القواعد إألن احلقيقة هي  ؛مغالطة
  ؟ قواعدكأن تطابق القرآن فكيف تقول إن القرآن يطابق 

فال حيق ) بيت معني(بين مرتالً على وفق منوذج معني إذا أردت أن ت ٬،فأنت على سبيل املثال
ملرتلك أن يكون مطابقاً  ٬، بل أنت أردتبعد ذلك أن النموذج يطابق مرتلك لك أن تقول

 ٬،وعلى أي حال قضية وضعهم القواعد لتطابق كالم اهللا تعاىل يف القرآن معروفة. للنموذج
بل يف . لون على صحة قاعدة حنوية بالقرآنفهم يستد ٬،وهذا موجود يف استدالهلم النحوي

ومع هذا يقولون وضعنا القواعد . د شاهد للقاعدة عندهم غري القرآنيوج كثري من القواعد ال
النحوية لفهم القرآن؟ والعجيب أن قواعدهم ال تتفق مع بعض الظاهر القرآنية٬، مما يدل على 

م  م إن    لى األقل ع   ̄أ أمهلوا بعض الظواهر ومل جيدوا هلا قاعدة تنتظمها٬، ولعلهم شعروا ̄أ
قواعد لكلفهم األمر �دمي الكثري من قواعدهم٬، ) كذا(وضعوا هلذه الظواهر اليت مسوها شاذة 

  .ورمبا أعادوا النظر يف الدرس النحوي برمته كما يفعل بعض النحاة املعاصرين

 إىلحنت  وكتباً    لفت قصدها التبسيطقد أُ ٬، وكتباًذلتكثرية ب� اًجهود إنواحلقيقة   ٤
الذي  ٬،)الرد على النحاة(نظريات حنوية جديدة  منذ زمن ابن مضاء القرطيب يف كتاب بناء 

٬، ومن هذا القبيل مشروع بصورته املبثوثة يف كتاب سيبويه كان ثورة عارمة على النحو العريب
ملشروع ابن مضاء املشار إليه٬، وغريه من  اعتباره استكماالً الدكتور شوقي ضيف الذي ميكن

التحفة املكتبية (اجلهود٬، وهي جهود بدأت يف العصر احلديث مع رفاعة الطهطاوي يف كتابه 
مث توالت بعد ذلك٬، فكانت جهود حفين ناصف وزمالئه يف كتاب  )لتقريب اللغة العربية

٬، مث )النحو الواضح(٬، مث جهود علي اجلارم ومصطفى أمني يف كتاب )قواعد اللغة العربية(
جتديد النحو (٬، وهي حماولة جريئة حنو )إحياء النحو(كانت حماولة إبراهيم مصطفى يف كتاب 

؛ حيث متيزت بالدعوة إىل إلغاء نظرية العامل٬، ونظرية العامل تعد األساس الذي أقام )وتيسريه
األساس األول الذي استهدفه ابن مضاء٬،  أصوله وسننه٬، وهي أيضاً عليه النحاة بنيا¯م النحوي

: ٬، يقولمنه بأ¯ا ال تفيد النحوي شيئاً هدف منه إىل إلغائها وهدمها إمياناً فقد هامجها هجوماً
وقصدي يف هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغين النحوي عنه٬، وأنبËه على ما أمجعوا 

عاؤهم أن النصب واخلفض واجلزم ال يكون إال بعامل لفظي٬، وأن على اخلطأ فيه٬، فمن ذلك اد
ضرب (الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي٬، وعربوا عن ذلك بعبارات توهم يف قولنا 
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وهذا بيËن ).. ضرب(أن الرفع الذي يف زيد والنصب الذي يف عمرو إمنا أحدثه ) زيد عمراً

  .الفساد 

نظرية العامل غرضها تيسري النحو وتسهيل تعلّمه بأ¯ا ال ورد ابن مضاء على من زعم أن 
  .سوى حط كالم العرب عن رتبة البالغة وادعاء النقصان فيما هو كامل تيسر وال تسهل شيئاً

أليست فكرة العامل جتعلنا (: ضيف لرؤية ابن مضاء يعلق على ما سبق قائالً من د وتأييداً
م ا العرب حني نطقوا بكالمهم موجزاًنفكر يف حمذوفات ومضمرات مل يقصد إليه ٬، ولو ̄أ

فكروا فيها لنطقوا �ا٬، وخلرج كالمهم من باب اإلجياز إىل باب اإلطناب٬، وانفكت عنه 
  .)مسحة االقتصاد البليغ يف التعبري

النتيجة اليت خنلص إليها من كل ما تقدم هو أن قواعد النحو مل تكن قواعد باملعىن العلمي 
قواعد مانعة جامعة ال ختتلف وال تتخلف٬، وعليه ال ينبغي حماكمة كالم  الصحيح٬، فليست هي

  .املعصوم عليها وال القرآن الكرمي٬، وال يفعل هذا غري جاهل

بل لقد ورد يف الروايات ما يؤكد أن املعصوم مل يكن يعري أمهية تذكر ملا يسمى جتوزاً بعلم 
و*لَقَد, ﴿اآلية الكرمية  Xقرأ أبو عبد اهللا : قال ٬،من قبيل ما ورد عن حممد بن مسلمالنحو 

داك لو نظرت يف هذا جعلت ف: مث قلت!  نوح :قلت ٬،نوحاً: )١(﴾ن*اد*ان*ا ن'وحz فَلَنِع,م* الْم'جِيب'ونَ
   .)٢( )دعين من سهككم(: أعين العربية٬، فقال

نظرت لو : ه حمدثه٬، وحني يقول لا نوح بالفتح وهو فاعل حقه الرفعيقرأ هن X اإلمام
 ٬،فيمن يتعرق اإلنسانوالسهك ريح كريهة جيدها . دعين من سهككم: جييبه بقوله ٬،يف العربية

  .صدأ احلديد ورائحة السمك الزخنة أيضاًوهو 

يا أمري : فقال ٬،X جاء رجل إىل أمري املؤمنني :املريزا النوري ٬،ويف مستدرك الوسائل
٬، فجعل يلحن يف كالمه٬، وفالن يعرب ويضحك من كان يناظر اليوم فالناً إن بالالً ٬،املؤمنني

٬، ما ويهذËا األعمال٬، ليقوم الكالم وتقوميه إعرابإمنا يراد (: Xفالن٬، فقال أمري املؤمنني 

                                                            
 .٧٥: الصافات -١
  .٢٨٠ – ٢٧٩ص ٤ج :الميرزا النوري - مستدرك الوسائل -٢
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٬، إذا حلنه ٬، وماذا يضر بالالًإذا كانت أفعاله ملحونة أقبح حلن وتقوميه إعرابه ينفع فالناً
  .)١( )ومهذبة أحسن Îذيب ن تقوميأحس كانت أفعاله مقومة

٬، لو نظرت نك رجل لك فضلإ: X قلت أليب عبد اهللا: قال ٬،وفيه عن حويزة بن أمساء
  .)٢( )ال حاجة يل يف سهككم هذا: (فقال ٬،يف هذه العربية

بالفتح يف الرواية األوىل فهو يف هذه الرواية مل ) نوح(قد قرأ  Xوإذا كان اإلمام الصادق 
األمر الذي يدل على ) لو نظرت يف العربية: (يقول له أمساء بن حويزة ع ذلكوم ٬،يقرأ شيئاً

  .أحواله ال يعري أمهية لعلم النحوكان يف كل  Xأنه

  .)٣( )لب اخلشوعمن اÑمك يف طلب النحو س'(: أنه قال Xوروي عن الصادق 

  .)٤( )أصحاب العربية حيرفون الكلم عن مواضعه( :ًأيضا Xوقال 

مبعىن . )٥( يكره اهلمزة Xكان أبو عبد اهللا : قال ٬،عن هشام بن ساملوعن ابن أيب عمري٬، 
فال ... كان ال يلفظ اهلمزة كما هو احلال يف هلجة قريش٬، فالقرشيون ال يهمزون  X نهأ

  .بري وإمنايقولون بئر 

 ٬،بل ورد يف القرآن آيات كثرية ختالف النحو املتعارف٬، فالشبهة إذن من السخف مبكان
من خالل معصوماً  Xبل إن على طالب احلق أن يتحقق أوالً من كون السيد أمحد احلسن 

٬، فإذا تأكد من فالعصمة أمر باطين٬، وليست شيئاً يف ظاهر اخللقة٬، األدلة وهي النص حتديداً
  .)٦( )عصمته فعليه أن يأخذ منه ال أن يفرض عليه

                                                            
 .٢٧٩ص  ٤ج: مستدرك الوسائل -١
  .٢٧٩ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٢
  .٢٧٩ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٣
  .٢٨٠ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٤
 .٢٨٠ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٥
  :اآلتيةفي الرواية  أسماءوآمثال لمن يعترض على المعصوم في مسألة النحو، هو جويرية بن  -٦

فتكلم أبو : فدخل عليه حمران بن أعين وجويرية بن أسماء، قال Xآنت عند أبي عبد اهللا : (عن حريز بن عبد اهللا، قال
أنت سيد بني هاشم والمؤمل لألمور الجسام تلحن في : فقال له: بكالم فوقع عند جويرية أنه لحن، قال Xعبد اهللا 
أما حمران فمؤمن ال يرجع أبدا، وأما جويرية ): فقال(هذا، فلما خرجا، ) نهيك(دعنا من تيهك : فقال: قال. آالمك

، معجم رجال الحديث ٧٠٠ص ٢ج: جال للشيخ الطوسياختيار معرفة الر). فزنديق ال يفلح أبدا، فقتله هارون بعد ذلك
 .٢٤١٨برقم  ١٥٠ص  ٥ج: للمحقق الخوئي
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א • א Wא

 X حركة اإلصالح االقتصادي اليت قاد لواءها السيد أمحد احلسنكتب الكوراين عن 
 :يف احلوزة فقال االقتصاديأما ما مساه اإلصالح (: إبان وجوده يف النجف األشرف٬، فقال

٬، وطلب منه إبالغ ذلك ملراجع ومعه أكثر من ثالثني طالبودخل يف يوم على أحد وكالء ا
قد حدثين بعض طلبة النجف أن حيدر مشتت ف! جع بالفساد املايل وضرورة إصالحهاملر

٬، وقد )١(٬، يعترضون على قلة رواتبهماىل مكتب السيد السيستاين مد ظلهوبعض الطلبة ذهبوا 
يومها يف النجف  إمساعيلوقد يكون أمحد . له السيد حممد رضا ووعدهم خرياًجن إليهماستمع 

!  الفساد املايل يف احلوزةصالح إ: ٬، وجعل موضوعهمفذهب معهم٬، مث جعل نفسه رئيسهم
كل طالب يف احلوزة راتباً قليال٬ً، وهو راتب رمزي٬، فواقع األمر أن املرجعية من قدمي تعطي ل

٬، بل ن منهم حيدر مشتت مل يكونوا طلبةوهؤالء اÚموعة الذي. بسبب إمكانا�ا املتواضعة
طرين إلعطائهم ٬، وكان املراجع مضرات صدام فرضهم على احلوزة كطلبةموظفني يف خماب

  ).رواتب كبقية الطلبة

أل¯ا معروفة متاما٬ً، بل يعرف �ا كل من عاصر  ؛طبعاً الكوراين مل يستطع إنكار احلادثة
تلك الفترة من طلبة احلوزة العلمية٬، ولكنه حاول أن حيرËف مضمو¯ا٬، أو خيفف من وقعها 

..  فيا للهول؟ !املتواضعةت احلوزة فقد حتدث عن إمكانا. بأعذار واهية٬، بل مضحكة حقاً

                                                            
.. فكل طلبة الحوزة العلمية الذين عاشروا السيد أحمد الحسن أو سمعوا عنه ... هذا البّهات يهرف بما ال يعرف  -١

اعدة من مراجع السوء، وآان يحتج يعرفون إن السيد أحمد الحسن أصال يرفض رفضًا قاطعًا أن يستلم راتبًا أو مس
آثير منهم يستلمون .. عليهم دائما، وآان الطلبة الذين أيدوا السيد أحمد الحسن في اعتراضه على سوء العدالة المالية 

وقد عزموا على رفض رواتبهم احتجاجًا على .. رواتب ومساعدات ومن الذين لديهم جاه عند المراجع ومكاتبهم 
لذي تتمتع به مكاتب العلماء وحواشيهم، وفعال بعضهم ذهب إلى السيستاني وألقى آارت الراتب في االنحراف المالي ا

وجهه وابلغه بأنه ال يستلم راتبًا ما دام المساآين والفقراء وأآثر طلبة الحوزة العلمية ليس لهم راتب أو حق في بيت 
وقفهم على انحرافهم ليخجلوا من الفضيحة أمام الناس عسى أن ي... وآان آل هذا بتوجيه السيد أحمد الحسن ... المال 

بل وصلت إلى بعض محافظات ... وهذه الحادثة بتفاصيلها يعرفها آل طلبة الحوزة العلمية آنذاك والى اليوم أيضا ... 
  .العراق غير النجف

فضوا رواتبهم احتجاجًا بل إن المحتجين هم من ر... أي أن المسألة ال تمت بصلة إلى رواتب المحتجين أو ما شابه 
الطيور على أشكالها (وآا يقال ... ولكن فعًال أن الكوراني منكوس ويرى األشياء بالمقلوب .. على هذا الوضع المشين 

  .قاتل اهللا الحسد والحقد!!!  فالكوراني ال ينقل إال عن الكذابين والمتفننين بالكذب) تقع
يستعيذون باهللا من هكذا .. عندما يقرأون آالم الكوراني ... عايشوها  وأآيد اآلن آل الذين يعرفون هذه الحادثة أو

وال يعرف للورع والصدق معنى أبدا، وربما .. شخص ينكر أوضح الواضحات ويحاول أن يستر الشمس بغربال 
  !يستلقون على أظهرهم من شدة الضحك 

يكذب في مسألة مشهورة .. ِلَحظِه العاثر ولكنه و... ولو انه يكذب في مسألة مستورة وغير معروفة لكان هينًا 
  !!!؟ من أين نستدين حياًء للكوراني... ومعروفة آنار على علم 
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؟؟ كأن الكوراين مل يسمع باإلمرباطورية املالية اليت يتحكم فيها أبناء  إمكانات احلوزة املتواضعة
ن البذخ أ؟ هل تعتقد  ؟ على نفسك على من تكذب يا كوراين ٬،سبحان اهللا!  اخلوئي يف لندن

؟  مها من البلدان خيفى على أحدالسلطاين الذي يعيشه وكالء السيستاين يف العراق وإيران وغري
هل تعتقد أن شخصاً مطلعاً على أحوال احلوزة النجفية جيهل مقدار التفاوت بني رواتب 

ىل مث يقول إن حوز�م كانت مضطرة إ ؟ الطالب العراقيني وزمالئهم اإليرانيني أو األفغانيني
  ؟! ت الصدامية رواتب كبقية الطلبةإعطاء عمالء املخابرا

علوا كما فعل السيد ؟ ملاذا مل يف ما الذي اضطرها هلذا٬، أليس هو اجلنب والتخاذل: أقول
  ؟ )رمحه اهللا(حممد الصدر 

فهو قول  ٬،)يومها يف النجف فذهب معهم إمساعيلوقد يكون أمحد (: أما قول الكوراين
خيجل منه من حيترم نفسه وقلمه٬، فهو إما كان يف النجف٬، وإما مل يكن٬، وهذا أمر ميكن 

Ëاحي التحقق منه والقطع فيه بسؤال من كان يف النجف يومها من الطلبة٬، أما احلديث بطريقة فت
  .وترك املعىن مذبذبا٬ً، فهو شأن الدجالني الذين يستهدفون الضحك على ذقون الناسالفال٬، 

* * *  

א • א Wא

 ٬،)على مراجع الشيعة وعلمائهمحقد أمحد إمساعيل وأمثاله ( :كتب الكوراين حتت عنوان
٬، اعيل على مراجع الشيعة وعلمائهم٬، تتذكر حقد الوهابينيعندما ترى حقد أمحد إمس( :قائالً

٬، ة من مراجع الشيعة وكبار علمائهم٬، ويف أنه صار عقدفهو واحد حىت يف مفرداته وشتائمه
أخزاه اهللا أو  ٬، أواهللا هلعن: مرجع أو عامل كبري إال مع قوهلم اسميذكرون بينهم  فتراهم ال

ته وبناته وأوالده وال يتورعون عن وصف زوج!  يصفونه باملضل٬، وبالصنم الذي يعبده الناس
  ).بأوصاف بذيئة

واهللا ال يسع اإلنسان إال األسف على هذا السقوط األخالقي الفظيع الذي تردى فيه 
  .الكوراين٬، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
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فما بالك بالسيد أمحد     واهللا ما صدر ولن يصدر من أحد من األنصار واهللا٬، مث

كالم يتناول األعراض كما يفتري علينا الكوراين٬، ونتحداه أن يأيت بكلمة     Xاحلسن
  . واحدة تتناول األعراض صدرت منا

  .ولكن املوعد القيامة يا كوراين

* * *  

• W

أنصح السيد السيستاين وهؤالء الكتاب أن ينظروا : قال أمحد إمساعيل(: كتب الكوراين
٬، فوا أنفسهم بالبحث عن احلق وأهله٬، وأن ينصهذه الدعوة اليمانية املباركة إىلبعني اإلنصاف 

وإال فليعلم اجلميع أن من يقف اليوم بالضد من هذه احلركة اليمانية املباركة سيلعنه التالون 
العبد الفقري قليل  أنا: وقال. وقف ضد رسول اهللا حممد بن عبد اهللا كما يلعن اليوم من 

٬، ال أدعي أين أعلم من السيد السيستاين ولكن اطلعت على روايات أهل البيت العلم والعمل
ومع األسف كثري ...  ٬، فوجدت فتوى السيد السيستاين خمالفة هلا متاماًاألعالموآراء العلماء 

وهؤالء : ومينعون املاعون...  يطبِّلون ويزمرون هلؤالء العلماء غري العاملنيمن اجلهلة احلمقى 
٬، فهم ال يكتفون بتكذيبهم لإلمام ن فشلوا يف انتظار اإلمام املهديهم العلماء غري العاملني الذي

   !؟ )املهدي ووصيه ورسوله

دون حياء ودون   Xهكذا حياول الكوراين أن يزور كالماً على لسان السيد أمحد احلسن
. خجل٬، بل هو سرقة يف النهار وعلى رؤوس األشهاد٬، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

يريد الكوراين أن يوهم القارئ غري املطلع على كتب وبيانات األنصار أن السيد أمحد احلسن 
وآراء  يتال أدعي أين أعلم من السيد السيستاين ولكن اطلعت على روايات أهل الب(: يقول

يف بيان صدر منه٬،  )حفظه اهللا(بينما هذا الكالم كتبه الشيخ ناظم العقيلي  ٬،)العلماء األعالم
: أن السيستاين أعلم منه٬، فقوله   كما رمبا يتصور الكوراين    وباملناسبة ال يقصد الشيخ ناظم 

من فالن أو أعلم يقول أنا أعلم ال يعين سوى أنه ال يريد أن يكون ناظراً لنفسه ف )ال أدعي(
ألن القول بأفضلية الذات  ؛من عالن٬، حىت لو كان فالن وعالن هذان من أجهل الناس
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أعوذ باهللا من (: قول وم٬، وهلذا يكرر األنصار دائماًـيستبطن بالضرورة نظراً هلا وهو مذم
عبارة اليت استشهد �ا بيان الشيخ ناظم العقيلي وقد وضعت خطاً حتت ال وإليكم ).األنا

  :الكوراين

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  …احلمد هللا رب العاملني 

 Xمحد احلسن بأنه مرسل من قبل اإلمام املهدي أانتشرت قبل سنتني تقريباً دعوة السيد 
واالبتعاد عن نصرة  Xليجمع مشلهم والسري �م حنو نصرة اإلمام املهدي  ٬،إىل الناس كافة

ا بعضاً ويكذب بعضها اليت فرقت األمة وجعلتها طوائف تلعن بعضه ٬،العناوين والشخصيات
  .البعض اآلخر

٬، وحىت ألمر حىت يتفل بعضكم يف وجوه بعضال يكون ذلك ا: (Xعن أيب عبد اهللا 
  .)١( )اً وحىت يسمي بعضكم بعضاً كذابنييلعن بعضكم بعض

محد احلسن على كثري من العلماء أحدهم السيد علي السيستاين أوعرضت قضية السيد 
واإلنكار على من يدعي  ٬،سواء يف الواقع أم يف املنام Xفأفىت بعدم جواز رؤية اإلمام املهدي 

ن هكذا فتوى ال يتوقع إولألسف الشديد ف. Xأو النقل عنه  Xرؤية اإلمام املهدي 
وأيضاً خمالفة  ٬،Xأل¯ا خمالفة ألحاديث أهل البيت  ؛صدورها من السيد علي السيستاين

ن كثري منهم قد تشرف برؤية اإلمام إف ٬،)اهللا مقامهم أعلى( اإلبرارلقصص كثري من علمائنا 
٬، بل كثري من عوام الناس قد تشرف بلقاء اإلمام يف عامل الشهادة ويف املنام Xاملهدي 
فهي  ٬،البديهيات وال جيرؤ أحد على إنكارهابل أن قضية رؤية اإلمام املهدي من . Xاملهدي 

قَالَ ي*ا قَو,مِ أَر*أَي,ت'م, إِنْ كُن,ت' ع*لَى ب*يِّن*ةt م9ن, ر*بِّي و*آت*انِي ر*ح,م*ةً م9ن, ﴿ كالشمس يف كبد السماء
  .)٢(﴾ع9ن,د9ه9 فَع'مِّي*ت, ع*لَي,كُم, أَن'لْزِم'كُم'وه*ا و*أَن,ت'م, لَه*ا كَارِه'ونَ

                                                            
 .٢١٤ص: غيبة النعماني -١
 .٢٨: هود -٢
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على كاتب هذه السطور ويقول كيف ميكن لطالب يف احلوزة العلمية ولعل أحد يعترض 

  أن جيرؤ ويرد على مرجع ديين ؟

٬، ولكن علم من السيد السيستاينأعي أين أنا العبد الفقري قليل العلم والعمل ال ادË: أقول
سيد السيستاين وآراء العلماء األعالم فوجدت فتوى ال اطلعت على روايات أهل البيت 

  .وآراء العلماء األعالم ٬، فأنا ال أرد برأيي بل أرد بروايات أهل البيت هلا متاماً خمالفة

  .)١(﴾قُلْ ه*ات'وا ب'ر,ه*ان*كُم, إِنْ كُن,ت'م, ص*اد9ق9ني*﴿ :قال تعاىل

للقائم غيبتان أحدمها قصرية (: Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،بن عمار إسحاقعن 
٬، واألخرى ال يعلم يعلم مبكانه فيها إال خاصة شيعتهال  واألخرى طويلة٬، الغيبة األوىل

  .)٢( )يف دينهمبكانه فيها إال خاصة مواليه 

البد لصاحب هذا األمر من غيبة٬، والبد له يف غيبته (: نه قالأ Xعبد اهللا  أيبعن  •
  . )٣( )من عزلة٬، ونعم املرتل طيبة٬، وما بثالثني من وحشة

ثنا عشر رجالً كلهم جيمع على إال يقوم القائم حىت يقوم ( :X عن اإلمام الصادق  •
٬، فهذا اإلمام  من الروايات اليت تشري إىل ذلكوغري ذلك كثري. )٤()رأوه فيكذبوÑم إÑمقول 

هللا  خلصواأيعلم به خاصة أولياءه الذين  Xمكان اإلمام املهدي  نبأيصرح  Xالصادق 
على أن احلديث يشري إىل أن عامة الناس ال تعلم مبكان  وأنبه. تعاىل يف زمن الغيبة الكربى

خاصته أو عامة الناس و أما رؤية شخصه فاحلديث ال ينفيها عن أحد سواء  ٬،اإلمام وحمل إقامته
  .فانتبه لذلك

  :وأما من رآه من العلماء فهم كثري منهم

  

                                                            
 .٢٤: النمل -١
  .١٧٥ص: غيبة النعماني -٢
  .١٩٤ص: غيبة النعماني -٣
  .١٠٧ص: اإلسالم، بشارة ٢٨٥ص: غيبة النعماني -٤
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لقارئ جنم الدين املوىل الكبري املعظم مجال الدين ابن الشيخ األجل األوحد الفقيه ا •
اً وعجز األطباء عين٬، وقد كنت مفلوج إين(: جعفر بن الزهريي٬، وقصته على لسانه هكذا

قم : وأن احلجة صاحب الزمان قال يل) مقام صاحب الزمان يف احللة(أباتتين جديت حتت القبة 
 كادوا طبق علي الناس حىت٬، وانبأذن اهللا تعاىل٬، وأعانين على القيام٬، فقمت وزال عين الفاجل

يتربكون فيها٬، وكساين الناس من  من الثياب تقطيعاً وتنتيفاً ٬، واخذوا ما كان عليËيقتلوين
 .)١( )...ثر الفاجل أالبيت وليس يب  إىل٬، ورحت ثيا�م
مد مهدي عن السيد فخر الشيعة العالمة السيد حم )رمحه اهللا(نقل املوىل السلماسي   •

 كنت حاضراً يف حمفل أفادته فسأله رجل عن إمكان رؤية: قال ٬،)قد(الطباطبائي حبر العلوم 
الدخان املسمى عند العجم  ٬، وكان بيده اآللة املعروفة لشربالطلعة الغراء يف الغيبة الكربى

: ٬، فقال ما معناهبغليان٬، فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه٬، وخاطب نفسه بكالم خفي امسعه
  .)٢( )...صدره  إىل ؟ وقد ضمين صلوات اهللا عليهما أقول يف جوابه(

مد مهدي عن السيد فخر الشيعة العالمة السيد حم )رمحه اهللا(نقل املوىل السلماسي  •
 صلينا مع جنابه يف داخل حرم العسكريني (: قال ٬،)س سرهقد(الطباطبائي حبر العلوم 

فرغنا وملا . وض من التشهد إىل الركعة الثالثة٬، عرضته حالة فوقف هنيئة مث قامفلما أراد النه
السؤال عنه إىل أن أتينا املرتل٬،  ٬، ومل يتجرأ أحد منا علىنفهم ما كان وجهه٬، ومل تعجبنا كلنا

قرب أال وأنت : السادة من أصحابنا أن اسأله منه٬، فقلت ٬، فأشار ايل بعضو أحضرت املائدة
م: الناس عليه أجسروكنت  فيم تقاولون؟ قلت: وقال إيل٬، فالتفت رمحه اهللا منا دون يري ̄إ

دخل الروضة للسالم على  Xاحلجة  إن: عرض لكم يف حال الصالة٬، فقالالكشف عما 
  .)٣( )ة مجاله األنوار إىل أن خرج منهافعرضين ما رأيتم من مشاهد ٬،X أبيه

ة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد ذات ليل فبينا أنا( :قال الشيخ الصدوق  •
فرأيت كأين مبكة أطوف حول بيت اهللا احلرام و أنا يف الشوط  ٬،نعمة إذ غلبين النوموإخوان و

لتشهد يل  ؛ميثاقي تعاهدتهأمانيت أديتها و :أقوللسابع عند احلجر األسود أستلمه وأقبله وا

                                                            
  .٢٢٣ص ٢ج: النجم الثاقب -١
  .٢٨٦ص ٢ج: النجم الثاقب -٢
  .٢٨٧ص ٢ج: النجم الثاقب -٣
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الكعبة فأدنو منه على شغل قلب  بباب واقفاً Xفأرى موالنا القائم صاحب الزمان  ٬،باملوافاة

مث قال  ٬،السالم فسلمت عليه فرد عليË ٬،بتفرسه يف وجهيما يف نفسي  Xفعلم  ٬،تقسم فكرو
قد  ٬،يا ابن رسول اهللا :فقلت له ؟يف الغيبة حىت تكفى ما قد مهك مل ال تصنف كتاباً :يل

يف  آمرك أن تصنف اآلن كتاباً ٬،ليس على ذلك السبيل :Xفقال  ٬،صنفت يف الغيبة أشياء
إىل الدعاء والبكاء والبث  فانتبهت فزعاً Xمث مضى  ٬،اذكر فيه غيبات األنبياء الغيبة و

ألمر ويل  فلما أصبحت ابتدأت يف تأليف هذا الكتاب ممتثالً ٬،الشكوى إىل وقت طلوع الفجرو
ال باهللا عليه ما توفيقي إو ٬،من التقصري مستغفراًعليه و متوكالًباهللا و مستعيناً ٬،حجتهاهللا و

  .)١( )توكلت و إليه أنيب

نه يذكر فيه مائة قصة لقاء إتاب النجم الثاقب للمريزا النوري٬، ففلرياجع كومن أراد املزيد 
٬، فأن يف هاذين وأيضاً يراجع كتاب جنة املأوى. يف زمن الغيبة الكربى Xمع اإلمام املهدي 

  . الكتابني الكفاية لكل طالب حقبقة

 Xاملهدي  جيب اإلنكار على من ينقل أمور عن اإلمام: وأما قول السيد علي السيستاين
٬، فيستلزم فإذا صح كالم السيد السيستاين. الف ملا حصل مع كثري من العلماءفهذا أيضاً خم

 Xأل¯م قد نقلوا عن اإلمام املهدي  ؛تكذيب هؤالء العلماء األجالء والقدح يف شخصيا�م
املفيد أمثال السيد بن طاووس والسيد حبر العلوم والشيخ  ٬،أموراً كثرية يف زمن الغيبة الكربى

  .لماء األعالم أعلى اهللا مقاما�موغريهم من الع ٬،والشيخ االردبيلي

يف عصر الغيبة ) س سرهقد(ملفيد الشيخ ا إىلرسالتني  Xأرسل اإلمام املهدي   •
  .٢٣٨و ص ٢٣٥ص ٢يف النجم الثاقب ج ٬، ونص الرسالتان موجودالكربى

 أناوكنت : (اتعويف كتاب مهج الد) س سرهقد(وذكر السيد اجلليل ابن طاووس   •
من  Xفحفظت منه    Xأي دعاء اإلمام املهدي    دعاءه  بسر من رأى فسمعت سحراً

يف عزنا وملكنا وسلطاننا وأحيهم (: أو قال) وأبقهم(ذكره من األحياء واألموات الدعاء ملن 

                                                            
  .٥ – ٤ص ١ج: وتمام النعمة آمال الدين -١
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 .)١( )لقعدة سنة مثان وثالثني وستمائةوكان ذلك يف ليلة األربعاء ثالث عشر ذي ا )ودولتنا
  .هدي أعرضنا عن ذكرها لضيق املقامونقل السيد بن طاووس كثري من األدعية عن اإلمام امل

نوع آخر من االستخارة : (يف كتاب منهاج الصالح) س سرهقد(احللي قال العالمة   •
عن السيد رضي الدين  ٬،)رمحه اهللا( سديد الدين يوسف ابن علي املطهر عن والدي الفقيه

ارة نقالً ـويذكر نوع االستخ ...(: وهو Xعن صاحب األمر  ٬،)اهللارمحه (اآلوي احلسيين 
  .)٢( )... Xعن اإلمام املهدي 

جممع البيان يف كتاب كنوز نقل الشيخ الفضل ابن احلسن الطربسي صاحب تفسري  •
محد ابن أامللك املنان أبا احلسن حممد ابن  )عليه سالم اهللا(دعاء علمه صاحب الزمان : (النجاح

اللهم عظم البالء٬، وبرح (: أنه علمين أن أقول .....يف بلدة بغداد  )رمحه اهللا(الليث  أيب
  .)اخل ... اخلفاء٬، وانقطع الرجاء

أعتذر  يف زمن الغيبة الكربى Xوغري هؤالء العلماء الكثري ممن نقل عن اإلمام املهدي 
  .عن ذكرها مراعاة لالختصار

ا عنه اآلن بأنه أنكر ووصلن ٬،السيد السيستاينوى مشا�ة لفتوى وأفىت أحد العلماء فت
ا كانت خمتومة خبتم مكتبهعل .صدورها عنه   !! ماً ̄أ

وأما إذا  ٬،فريجى سحبها وأعالم الناس بذلك ٬،سيد السيستاين قد أشتبه يف فتواهكان ال فإذا
وما  Xكان مصراً عليها فليبني لنا املخرج من هذا التعارض بني فتواه وروايات أهل البيت 

و*ال ت*قْف' م*ا لَي,س* لَك* بِه9 ع9لْمz إِنq ﴿: قال تعاىل٬، )أعلى اهللا مقاما�م (وقع مع العلماء النجباء 
  .)٣(﴾السَّم,ع* و*الْب*ص*ر* و*الْفُؤ*اد* كُل� أُولَئ9ك* كَانَ ع*ن,ه' م*س,ؤ'والً

  .واحلمد هللا وحده
  الشيخ ناظم العقيلي
  أنصار اإلمام املهدي

                                                            
  .١٢٠ص ٢ج: النجم الثاقب -١
  .١٢٦ص ٢ج: النجم الثاقب -٢
  .٣٦: اإلسراء -٣
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• W

) ق . هـ(كما أنه يكتب بعد التاريخ ( :الحظوا عبقرية الكوراين الفذة وهو يكتب التايل
٬، وهذا تأثر مبا يكتبه اإليرانيون أو أي هجري مشسي) ش . هـ(٬، مقابل أي هجري قمري

٬، كما تعارف اً حلساب اهلجرة النبوية بالقمري٬، عن حسا�ا بالشمسي٬، متييزهلمالذين يكتبون 
  .)أخرياً عند اإليرانيني

؟ أليس تعلمون  ؟ أال ينم عن إفالس صاحبه يها املنصفون ما معىن هذا الكالمبربكم أ
مستعمل منذ عشرات السنني٬، فكيف يقول الكوراين إن استعماله ) ق.  هـ(مجيعكم أن الرمز 

  ؟  جاء تأثراً مبا يكتبه اإليرانيون

  . يبدو أن الكوراين قليل االطالع على الكتب٬، ففضح ضحالة حاله

* * *  

א • Wא

والرواية ! ارتكب تزويراً وخيانة٬، فوصل نصني وجعلهما نصاً واحداً. ٣( :كتب الكوراين
س*ن'رِيهِم, ﴿ :عن تفسري قول اهللا عز وجل) الباقر(سئل أبو جعفر: ٢٧٧ص يف غيبة النعماين

ح*تَّى ي*ت*ب*يَّن* ﴿ :٬، وقولهيريهم يف أنفسهم ويف اآلفاق: قال؟ ف ﴾آي*ات9ن*ا ف9ي اآلفَاقِ و*ف9ي أَن,فُِسهِم,
 .يعين بذلك خروج القائم هو احلق من اهللا عز وجل يراه هذا اخللق البد منه ﴾لَه'م, أَنَّه' الْح*قُّ

! العراق وأهل الزوراء أي بغدادهل خاصة بأ إمساعيل٬، وقد جعلها أمحد فهي عامة لكل الناس
  .ا آية عاملية ال ختص أهل العراق٬، على ̄أ٣٨١ص ٨ج :بل يدل نصها يف الكايف

٬، م يف اآلفاق انتقاض اآلفاق عليهميريهم يف أنفسهم املسخ ويريه: قال فعن اإلمام الصادق
؟  ﴾لَه'م, أَنَّه' الْح*قُّ ح*تَّى ي*ت*ب*يَّن*﴿: ٬، قلت لهقفريون قدرة اهللا عز وجل يف أنفسهم ويف اآلفا

٬، وآفاق البالد فاآلفاق يف اآلية آفاق السماء. لخروج القائم هو احلق من عند اهللا عز وج: قال
أنه جاء بنص يتعلق  إمساعيلوالتزوير الذي ارتكبه أمحد  !عاملاليت خترج عن طاعة طغاة ال

قبل  ٬، فوضعهالنعماين وال غريهاد له يف غيبة وال وجو هو رواية عن أهل البيت بالزوراء ال
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٬، وبالعلماء الذين أفتوا هلم ريبط الرواية بأهل العراق وبغداد٬، ولالرواية ليوهم أنه جزء منها
حتدث : (قال هذا املزوِّر بدون ذكر القائل وال املصدر! على الدستور واالستفتاء باالنتخابات

مث وصلها . )د مسخوا إىل قردة وخنازيردو¯م قفزعة يف الزوراء فيفزع الناس إىل علمائهم فيج
٬، ذكره السيوطي يف ذا النص عن بغداد أثر وليس روايةبينما ه! والكايفبرواية غيبة النعماين 

بلغين أن رحياً تكون يف آخر الزمان وظلمة : قال ٬،عن مالك بن دينار: ٦٢ص ٦ج :الدر املنثور
٬، وتاريخ ١٨٢ص ١٣ج :بغداد وتاريخ. فيفزع الناس إىل علمائهم فيجدو¯م قد مسخوا

٬، عن ابن عباس بدون سند٬، نقالً عن فنت ٢٨٣ص: ٬، واملالحم والفنت٢٥٥ص ٦١ج :دمشق
  .السليلي

فهو يدل على أنه ! ٬، وهو موقع بتوقيعه يف موقعهذلك) فَبðرك( لك أن هذا املدعي فتبني
أجد أي رواية عن أهل وينبغي التنبيه على أين مل ! وسيأيت منه أشد من هذا! مدعياتهيزور يف 
٬، واياته موضوعة من أتباع بين أميةواملرجح عندي أن ر! يف خراب بغداد أو الزوراء البيت

  . )عن �دمي الشام يف عصر اإلمام املهدي مقابل روايات أهل البيت

فهل مسعت أخي القارئ باملثل !! بالتزوير  Xإذن الكوراين يتهم السيد أمحد احلسن
إن : ومعناه ٬،)ف املبيوك٬، واملبيوك يتعذر من الباكهاحلرامي حيلّ(: العراقي الشعيب الذي يقول

وهو مثل يشري إىل !!  السارق يطلب من املسروق أن ي�قسم٬، واملسروق يعتذر من السارق
 X يزور ويتهم السيد أمحد احلسنانقالب املوازين٬، وهذا ما فعله الكوراين بالضبط٬، فهو 

  .بالتزوير

واإلثبات أخي القارئ يف غاية السهولة٬، يكفيك أن تعلم إن الكوراين يتحدث عن بيان 
٬، والبيان موجود يف موقعنا٬، وإليك X كتبه أحد األخوة األنصار٬، وليس السيد أمحد احلسن

 :نصه
على صدق دعوة  بالغةً دامغة٬ً، تلو احلجة٬، عليكم احلجةها قد ثبتت  .. يا أهل العراق

واملمهد األول له ومياين وابن اإلمام  Xمحد احلسن  وصي ورسول اإلمام املهدي أالسيد 
اهللا ودعوته املؤيدة ب ٬،الثقل األصغر Xاملؤمنني املذكور يف روايات آل حممد  أولوهو  ٬،وابنه
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يقولون ساحر  أكثرأو  علماءكم كانوا قبل سنتني أنواعلموا . ورسوله ومالئكته وباملؤمنني

  .Xأل¯م مل يستطيعوا مواجهة أدلة وصي اإلمام  ؛علمأيوم فيقولون اهللا أما ال ٬،كذاب

ن أهل أل ؛األمرعلم �ذا أوكذلك املؤمنون طلبة احلق  ٬،علمأاهللا ورسوله  :وأنا أقول لكم
حىت مرض  ٬،ذكروها يف كالمهم يف هذا اخلصوص إالمل يغادروا صغرية وال كبرية  البيت 

رياجع بشارة اإلسالم الباب فل أرادومن  ٬،Xاملهدي  اإلمامحد عالمات أالبواسري وهو 
  .ليكم نعرض دليل آخر لعلكم �تدوناحلجة ع وإلثبات٬، ولكنكم تتجاهلون. األول

 حتدث فزعة يف الزوراء فيفزع الناس إىل علمائهم( :نه ما معناهأ ورد عن رسول اهللا 
  .)١( )إىل قردة وخنازيردوÑم قد مسخوا فيج

ع*ذاب* الْخ9ز,يِ ف9ي ﴿ :قول اهللا عز وجل :Xقلت أليب عبد اهللا ( :قال ٬،وعن أيب بصري
بصري أي خزي أخزى يا أبا و :فقال ؟ ما هو عذاب خزي الدنيا ﴾الْح*ياة9 الدُّن,يا و يف اآلخرة

 ٬،اجليوب عليه على إخوانه وسط عياله إذ شق أهلهو ٬،حجالهمن أن يكون الرجل يف بيته و
أو  Xقبل قيام القائم  :فقلت ٬،مسخ فالن الساعة :فيقال ؟ ما هذا :صرخوا فيقول الناسو

  .)٢( )ال بل قبله :قال ؟بعده

س*ن'رِيهِم, ﴿: عن تفسري قول اهللا عز وجل Xسئل أبو جعفر الباقر  :قال ٬،عن أيب بصريو
 ٬،يريهم يف أنفسهم املسخ( :فقال ٬،﴾ي*ت*ب*يَّن* لَه'م, أَنَّه' الْح*قُّآيات9نا ف9ي الْآفاقِ و* ف9ي أَن,فُِسهِم, ح*تَّى 

 :قولهو ٬،يف اآلفاقفريون قدرة اهللا يف أنفسهم و ٬،يريهم يف اآلفاق انتقاص اآلفاق عليهمو
يراه  ٬،يعين بذلك خروج القائم هو احلق من اهللا عز و جل ٬،﴾ح*تَّى ي*ت*ب*يَّن* لَه'م, أَنَّه' الْح*قُّ﴿

  .)٣( )هذا اخللق ال بد منه

األمر باملعروف وذلك عند ترك  ٬،يكون مسخ كمسخ أصحاب الرس( :ويف رواية
قردة  إىلفيمسخهم اهللا  ٬،فيدعوهم إىل اإلميان فال يؤمنون( :ويف رواية ٬،)والنهي عن املنكر

                                                            
  .يوم الخالص -١
  .٢٦٩ص: الغيبة للنعماني -٢
  .باب العالمات التي قبل قيام القائم ٢٦٩ص: الغيبة للنعماني -٣
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صورة م وقد حدثت بداية هذه العالمات يف سلطنة عمان وقد مسعتم ورأيت .)١( )وخنازير
محد أن السيد إواىل هذا الوقت ف ٬،فما بعد املسخ إال العذاب األليم. مسخ الفتاة يا أهل العراق

 :٬، كما ورد يف الرواياتيدعوكم دعوة Xاحلسن وصي ومياين ورسول اإلمام املهدي 
  .)٢( )يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم اليماين(

دعوة  ٬،)دعوة ليس إال(احلق  إىلوالواضح من احلديث الشريف يف بداية أمر اليماين دعوة 
٬، وإصالحهلبيان احنرافكم العقائدي دعوة  ٬،)كتاب اهللا وأهل البيت ( إىل ٬،احلق إىل

د9لْه'م, بِالqت9ي اد,ع' إِلَى س*بِيلِ ر*بِّك* بِالْح9كْم*ة9 و*الْم*و,ع9ظَة9 الْح*س*ن*ة9 و*ج*ا﴿ أحسنيدعوكم باليت هي 
  .)٣(﴾ه9ي* أَح,س*ن' إِنq ر*بَّك* ه'و* أَع,لَم' بِم*ن, ض*لq ع*ن, س*بِيل9ه9 و*ه'و* أَع,لَم' بِالْم'ه,ت*د9ين*

فقدمياً  Xبالسيف وأُذن لإلمام املهدي ) اخلروج(وأحذركم إذا حان وقت القيام 
فو اهللا ما لباسه  ٬،القائمما تستعجلون خبروج ( :أنه قال Xعبد اهللا الصادق  وأبحذركم 

 .)٤( )وما هو إال السيف واملوت حتت ظل السيف ٬،ال طعامه إال اجلشبو ٬،إال الغليظ
لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج ألحب أكثرهم ( :يقول ٬،Xوعن أيب جعفر 

يعطيها ال ريش فال يأخذ منها إال السيف وأما إنه ال يبدأ إال بق ٬،أال يروه مما يقتل من الناس
لو كان من آل حممد  من الناس ليس هذا من آل حممد وحىت يقول كثري ٬،إال السيف

 !!!؟ أليس هم الشيعة ؟ Xامسعوا وعوا من هم الذين يستعجلون خروجه  .)٥()َلرِح*م
 ٬،املباركة األياميف هذه  Xاملهدي  اإلمام إىلاهللا واعتذروا  إىلفاغتنموا الفرص وتوبوا 

ي*و,م* ي*س,م*ع'ونَ الصَّي,ح*ةَ ﴿ تكونوا غرضاً لسيف بن فاطمة يوم اخلروج دعوة اليماين وال أيام
  .)٦(﴾بِالْح*قِّ ذَل9ك* ي*و,م' الْخ'ر'وجِ

                                                            
  .الباب الثالث في سيرته ٢٧٥ص: اإلسالمبشارة  -١
 .٢٣٩ص: غيبة النعماني -٢
  .١٢٥: النحل -٣
  .٢٣٩ص :غيبة النعماني -٤
  .٢٣٣: غيبة النعماني -٥
 .٤٢: ق -٦
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ن أل ؛)١( )غتنموا الفرص فإÑا متر كمر السحابا( : ما معناه     Xوقال اإلمام علي 

 ٬،Xوالزمان  األمروخدمة صاحب  أيامهاومتنوا عيش  واملرسلنيهذه األيام متناها كل األنبياء 
املهدي حممد بن احلسن  اإلماموهذا عيسى واخلضر وإيليا فرحني خبدمتهم سيدهم وموالهم 

ولكنكم  .)٢()لو أدركته' خلدمته' أيام حيايت( :قال Xوهذا اإلمام الصادق  ٬،Xالعسكري 
يعقل ولكن حقت  ومن يسمع منكم ال ٬،م يف آذانكم خشية أن تسمعواقوم جتعلون أصابعك

وإنكم قد خفقتم وستخفقون بنصرة اإلمام املهدي  ٬،ما كنتم ختفون عليكم كلمة اهللا حقاً وبداً
بقوم هم خري منكم ينصرون اإلمام املهدي  اإلماموسيبدلكم اهللا نعمة نصرته  ٬،إن مل تتوبوا
X  ورسولهX،رضيتم بوالية األمريكان كم ألن ؛نتم لسوء عاقبتكم ستقاتلون اإلمامأو ٬

 ٬، لن تنصروا اإلمام ما مل تكفروا باجلب�ت والطاغوت فاكفروا �ماعليكم٬، والعلماء املتأمركني
فَم*ن, ي*كْفُر, بِالطqاغُوت9 و*ي'ؤ,م9ن, بِاللqه9 فَقَد9 اس,ت*م,س*ك* بِالْع'ر,و*ة9 الْو'ثْقَى ال ان,ف9ص*ام* لَه*ا و*اللqه' ﴿

zع*ل9يم z٣(﴾س*م9يع(.  

املهدي حممد بن  اإلماممحد احلسن وصي ورسول أمث توجهوا لنصرة سيدكم وموالكم 
محد ألكم ناصح أمني أن اتبعوا رسول اإلمام املهدي السيد  إينيا قوم  ٬،Xاحلسن العسكري 

 حسراتحىت ال تعضوا على أيديكم  .)٤(﴾اتَّبِع'وا م*ن, ال ي*س,أَلُكُم, أَج,راً و*ه'م, م'ه,ت*د'ونَ﴿ احلسن
وإذا  .)٥(﴾و*ي*و,م* ي*ع*ضُّ الظqال9م' ع*لَى ي*د*ي,ه9 ي*قُولُ ي*ا لَي,ت*نِي اتَّخ*ذْت' م*ع* الرَّس'ولِ س*بِيالً﴿ حسرات

: على أحد اجلهلة الناصبني محد احلسن رداًأمل ينفعكم كالمي هذا فأقول لكم كلمة السيد 
وعندها قل مع ٬،﴾ي*غ,ش*ى النَّاس* ه*ذَا ع*ذَابz أَل9يمz #فَار,ت*ق9ب, ي*و,م* ت*أْت9ي السَّم*اُء بِد'خ*انt م'بِنيٍ ﴿

أَنَّى لَه'م' الذÓكْر*ى ﴿ :وسيأتيكم اجلواب ٬،﴾ر*بَّن*ا اكْش9ف, ع*نَّا الْع*ذَاب* إِنَّا م'ؤ,م9ن'ونَ﴿ :القائلني
 zم*ج,ن'ونٌ* و*قَد, ج*اَءه'م, ر*س'ولٌ م'بِني zمqو,ا ع*ن,ه' و*قَالُوا م'ع*لq٦(﴾ثُمَّ ت*و*ل(.  

 السيد الصايف

 أنصار اإلمام املهدي

                                                            
  .٦ص ٤ج :انظر نهج البالغة -١
  .٢٥٢ص :انظر غيبة النعماني -٢
  .٢٥٦: البقرة -٣
  .٢١: يس -٤
 .٢٧: الفرقان -٥
 .١٣ – ١٠: الدخان -٦
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 )مكن اهللا له يف األرض(
  ق . هـ ١٤٢٦ /مجادي الثاين /٥

؟ سبحان اهللا ما عشت أراك الدهر عجباً من فقهاء  من هو املزور اآلن يا كوراين: أقول
  .آخر الزمان

أنه جاء بنص يتعلق بالزوراء ال هو رواية  إمساعيلوالتزوير الذي ارتكبه أمحد (: أما قوله
قبل الرواية ليوهم أنه جزء  وال وجود له يف غيبة النعماين وال غريها٬، فوضعه عن أهل البيت

 واالستفتاء باالنتخابات٬، وبالعلماء الذين أفتوا هلم ق وبغداد٬، ولريبط الرواية بأهل العرامنها
حتدث فزعة يف الزوراء فيفزع : (ر بدون ذكر القائل وال املصدرقال هذا املزوِّ! على الدستور

ها برواية غيبة النعماين مث وصل. )دو¯م قد مسخوا إىل قردة وخنازيرالناس إىل علمائهم فيج
 ٦ج ٬، ذكره السيوطي يف الدر املنثورنص عن بغداد أثر وليس روايةبينما هذا ال! والكايف

بلغين أن رحياً تكون يف آخر الزمان وظلمة فيفزع الناس إىل : قال ٬،عن مالك بن دينار: ٦٢ص
 ٦١ج :٬، وتاريخ دمشق١٨٢ص ١٣ج :وتاريخ بغداد. علمائهم فيجدو¯م قد مسخوا

 فتبني. نقالً عن فنت السليلي ٬،٬، عن ابن عباس بدون سند٢٨٣ص: ٬، واملالحم والفنت٢٥٥ص
فهو يدل على أنه يزور يف ! ٬، وهو موقع بتوقيعه يف موقعهكذل) فَبðرك(لك أن هذا املدعي 

  ).مدعياته

فهل توجد وقاحة أكثر من  ).وهو موقع بتوقيعه يف موقعه(: قبل كل شيء الحظوا قوله
  ؟ هذه

أما قوله إن حديث الفزعة يف الزوراء هو جمرد أثر وليس رواية٬، فهو غري صحيح٬، 
٬، )يوم اخلالص(ه بيان السيد الصايف٬، وهو كتاب أشار لوالكوراين املسكني أغفل املصدر الذي 

والعجيب إنه ال يستحي من . وراح يزور مصادر من عنده٬، كما الحظتم يف النص الذي كتبه
والبيان كما هو واضح ملن مل تفسد  ٬،)بدون ذكر القائل وال املصدر(: الكذب الفاضح فيقول

من الكوراين أن يذكر هو املصادر وخيربنا أين وكنا نتمىن  .الشياطني عقله ذكر املصدر والقائل
  !!!! ما نسبه له من كلمات األنصار X قال السيد أمحد احلسن
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وال وجود له يف غيبة  نه جاء بنص يتعلق بالزوراء ال هو رواية عن أهل البيتإ(: أما قوله

بأهل العراق ريبط الرواية ٬، ولقبل الرواية ليوهم أنه جزء منها النعماين وال غريها٬، فوضعه
فهو تزوير آخر من  ).على الدستور واالستفتاء باالنتخابات٬، وبالعلماء الذين أفتوا هلم وبغداد

  :الكوراين٬، فهذا هو نص ما قاله بيان السيد الصايف

حتدث فزعة يف الزوراء فيفزع الناس إىل علمائهم ( :نه ما معناهأ ورد عن رسول اهللا (
  .)وخنازيردوÑم قد مسخوا إىل قردة فيج

 ع*ذاب* الْخ9ز,يِ ف9ي﴿ :قول اهللا عز وجل :Xقلت أليب عبد اهللا ( :قال ٬،وعن أيب بصري
أي خزي أخزى يا أبا بصري و :فقال ؟ ما هو عذاب خزي الدنيا ٬،﴾الْح*ياة9 الدُّن,يا ويف اآلخرة

عياله إذ شق أهله اجليوب عليه  من أن يكون الرجل يف بيته و حجاله و على إخوانه وسط
أو  Xقبل قيام القائم  :فقلت ٬،فيقول الناس ما هذا فيقال مسخ فالن الساعة ٬،صرخواو

  .)١( )بل قبله ٬،ال :قال ؟ بعده

س*ن'رِيهِم, ﴿ :عن تفسري قول اهللا عز وجل Xئل أبو جعفر الباقر س� :قال ٬،عن أيب بصريو
 ٬،يريهم يف أنفسهم املسخ( :فقال ٬،﴾أَن,فُِسهِم, ح*تَّى ي*ت*ب*يَّن* لَه'م, أَنَّه' الْح*قُّآيات9نا ف9ي الْآفاقِ و*ف9ي 

 :قولهو ٬،يف اآلفاقفريون قدرة اهللا يف أنفسهم و ٬،يريهم يف اآلفاق انتقاص اآلفاق عليهمو
يراه هذا  ٬،جلعز وروج القائم هو احلق من اهللا يعين بذلك خ ٬،﴾ح*تَّى ي*ت*ب*يَّن* لَه'م, أَنَّه' الْح*قُّ﴿

  .)٢( )اخللق ال بد منه

األمر باملعروف وذلك عند ترك  ٬،يكون مسخ كمسخ أصحاب الرس( :ويف رواية
قردة  إىلفيدعوهم إىل اإلميان فال يؤمنون فيمسخهم اهللا ( :ويف رواية ٬،)والنهي عن املنكر

  ).)٣()وخنازير

) يوم اخلالص(عن كتاب  باملعىن وكما تالحظون إن البيان فصل بني الرواية اليت نقلها
  .ودعونا نوضح الواضحات للكوراين. والرواية اليت نقلها عن غيبة النعماين

                                                            
 .٢٦٩ص: الغيبة للنعماني -١
  .باب العالمات التي قبل قيام القائم٢٦٩ص: الغيبة للنعماني -٢
  .الباب الثالث في سيرته ٢٥٧ص: اإلسالمبشارة  -٣
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٬، وذكر )يوم اخلالص(فصل البيان بني الروايتني بذكر مصدر الرواية األوىل أي : فنقول
اليت تدل على  (.) املصدر عالمة ¯اية ما ن�قل عنه٬، مث إنه وضع عالمة فصل أخرى وهي النقطة

فقرة أو مجلة وبداية مجلة أخرى٬، هل اتضح األمر يا كوراين٬، أم تريدنا أن نعطيك درساً انتهاء 
  ؟ يف اإلمالء

 األثرنفس كتاب الدر املنثور وبعد  يفإن : وهذه صفعة للكوراين على بالدته نقول له فيها
هي نفس معىن ما نقله  الذي ذكره الكوراين مباشرة ذكر السيوطي رواية عن رسول اهللا 

 :٬، والسيد الصايف كما الحظتم نقل معىن الرواية٬، وإليكم رواية الدر املنثورتقريباً السيد الصايف
صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا  :قال ٬،إمامةوأخرج الترمذي يف نوادر األصول عن أيب (

والكوراين  ٬،)١()رتيرإىل علمائهم فإذا هم قردة وخيكون يف أميت فزعة فيصري الناس  ):وسلم
  .عور قد فقأ عينه احلسد واحلقدأ ألنه ؛دون الرواية األثرتعمد نقل 

هؤالء العلماء املمسوخني يف بغداد اخلرب املروي عن ابن عباس والذي هو  أنوما يؤيد 
ابن عباس يروي ذلك عن  أنمما يدل على  ٬،من احلديث املروي عن رسول اهللا  قريب جداً
  :٬، واليك خرب ابن عباسهذا كثري وأمثال.. وان مل يصرح به  رسول اهللا 

Îيج ريح محراء بالزوراء ينكرها الناس ٬، فيفزعون إىل علمائهم ٬، (: ٬، قالعن ابن عباس
  .)٢( )فيجدوÑم قد مسخوا قردة وخنازير تسود وجوههم وتزرق أعينهم

  :أيضاً يؤيد ذلك ما روي عن رسول اهللا  وأيضاً

 :قالوا ٬،تكون وقعة بني زوراء: ()صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا  :قال ٬،عن حذيفة
ابرة أميت٬، ٬، يسكنها جبمدينة بني أÑار يف أرض جوخي: وما الزوراء يا رسول اهللا ؟ قال

  .)٣( )ومسخ وقذف خبسف ٬،تعذب بأربعة أصناف

                                                            
 .٦٢ص  ٦ج: جالل الدين السيوطي - الدر المنثور -١
 .٢٨٣ص: والفتنالمالحم  -٢
 .٦٣ص ١ج: للخطيب البغدادي - تاريخ بغداد -٣
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وينبغي التنبيه (: هي قوله   لو كان يشعر   والطامة الكربى اليت تقصم ظهر الكوراين 

  !!!!؟؟؟ )يف خراب بغداد أو الزوراء على أين مل أجد أي رواية عن أهل البيت

ولكن أين !  يف خراب بغداد  فيا سبحان اهللا٬، مل جيد الكوراين رواية عن أهل البيت
ة واحدة قاهلا أهل ـهناك ال جتد كلم ٬،حبثت يا كوراين؟ ألعلك حبثت يف دستور برمير؟ نعم

  :يا كوراين أيضاً إليك هذه الروايات. البيت

ويعود دار امللك إىل الزوراء وتصري  ...( :Xعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
فريكب يف األرض  ٬،٬، فعند ذلك خروج السفيايناألمور شورى من غلب على شيء فعله

 ٬،فويل ملصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط ٬،تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب
ويقل الطعام ويقحط  ٬،كأين انظر إىل واسط وما فيها خمرب خيرب وعند ذلك خروج السفياين

٬، مث خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي فال أرض تنبت وال مساء ترتل ٬،الناس ويقل املطر
  .)١( )... يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي

 ٬،يف لعنة اهللا وسخطه خترËا الفنت وتتركها مجاء ...( :عن بغداد X الصادق قالو
٬، ومن جيلب اجلزيرة ومن ن Ëا كل الويل من الرايات الصفر ورايات املغربفالويل هلا ومل
واهللا ليرتلن Ëا من صنوف العذاب ما نزل .  تسري إليها من كل قريب أو بعيدالرايات اليت

٬، وليرتلن Ëا من العذاب ما ال عني رأت وال آخرهبسائر األمم املتمردة من أول الدهر إىل 
فان املقيم  ٬، فالويل ملن اختذ Ëا مسكناًوال يكون طوفان أهلها إال بالسيفأذن مسعت مبثله 

  .Ëا يبقى لشقائه٬، واخلارج منها برمحة اهللا

ي اجلنة٬، ٬، وإن دورها وقصورها هبقى من أهلها يف الدنيا حىت يقال إÑا هي الدنيا ليواهللا
اهللا مل يقسم رزق العباد إال وليظنن أن  ٬،٬، وإن ولداÑا هم الولدانوإن بناÎا هن احلور العني

٬، واحلكم بغري كتابه٬، ومن ٬، وليظهرن فيها من االفتراء على اهللا وعلى رسوله Ëا
٬، وأكل السحت وسفك الدماء ما ال الفجور] إتيان[الزور٬، وشرب اخلمور وشهادات 

                                                            
  .١٣٤ص: المالحم والفتن -١
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٬، حىت ليمر عليها ا اهللا بتلك الفنت وتلك الرايات٬، مث ليخرËون يف الدنيا كلها إال دونهيك
 .)١( )ههنا كانت الزوراء: ملار فيقولا

يا سيدي  :٬، قال املفضلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجةعن املفضل بن عمر واحلو
تكون حمل عذاب اهللا (: فقال ؟فالزوراء اليت تكون يف بغداد ما يكون حاهلا يف ذلك الزمان

واهللا  ٬،والويل هلا من الرايات الصفر ومن الرايات اليت تسري إليها يف قريب وبعيد ٬،وغضبه
   .)٢( )فالويل ملن اختذ Ëا مسكناً …ليرتلن من صنوف العذاب ما نزل بسائر األمم 

قال علي بن أيب : قاال ٬،عن أبيه ٬،عن أيب حرب بن أيب األسود الدؤيل ٬،عمرو بن مشر وعن
 عمي مدينة من قبل سيكون لبين :يقول )صلى اهللا عليه وسلم( مسعت حبييب حممداً( :طالب

٬، فيها باخلشب واآلجر واجلص والذهب٬، يشيد املشرق٬، بني دجلة ودجيل وقطربل والصراة
كأين Ëا واهللا قد  ٬،٬، أما إن هالكها على يد السفياينوجبابرة أميتكنها شرار خلق اهللا يس

  .)٣( )صارت خاوية على عروشها

تكون مدينة : يقول )صلى اهللا عليه وسلم(مسعت النيب (: أنه قال ٬،وعن علي بن أيب طالب
٬، يكون فيها حرب مقطعة ودجلة يكون فيها ملك بين العباس٬، وهي الزوراء بني الفرات
يا أمري  :فقيل لعلي :قال أبو قيس ٬،النساء ويذبح فيها الرجال كما تذبح الغنم يسىب فيها

ألن احلرب تدور يف : ؟ قال الزوراء )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا املؤمنني مل مساها رسول 
  .)٤( )جوانبها حىت تطبقها

خزائن تبىن مدينة بني دجلة ودجيل٬، وقطربل والصراة٬، جتىب إليها ( :وعن رسول اهللا 
   .)٥( )  يعين بغداد     ٬، خيسف Ëااألرض

* * *  

                                                            
 . ١٤ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
  .١٤٣ص: بشارة اإلسالم -٢
، وهذا الكتاب من جمع الكوراني نفسه ولكن آما قلت لكم هو ٣٠٣ص ١ج: Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٣

  . آالحمار يحمل أسفارًا
 .٦٤ص ١ج: للخطيب البغدادي - تاريخ بغداد -٤
  .١١٣ص ١٨ج : بحار األنوار -٥
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א • א  Wא

كما يقول الشاعر٬،  ٬،)الكل امرئ من دهره ما تعود(و ٬،كتب الكوراين بلغته اليت تعلمها
ا تنص على أمحد إمساعيلطبَّل املبتدع وأتباعه كثرياً برواية ال(: كتب قائالً ونصها ! وصية و̄أ
أخربنا مجاعة عن أيب عبد اهللا  ٣٩،٬ص: ٬، وخمتصر البصائر١٥٠ص: الغيبة للطوسيمن كتاب 

علي بن احلسني٬،  ٬، عنبن علي بن سفيان البزوفري٬، عن علي بن سنان املوصلي العدلاحلسني 
عن أمحد بن حممد بن اخلليل٬، عن جعفر بن أمحد املصري٬، عن عمه احلسن بن علي٬، عن أبيه٬، 

عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين٬، عن أبيه ٬، حممد٬، عن أبيه الباقر عن أيب عبد اهللا جعفر بن
يف الليلة اليت كانت فيها  قال رسول اهللا(: قال ٬،٬، عن أبيه أمري املؤمننياحلسني الزكي الشهيد

فأملى رسول اهللا وصيته حىت انتهى إىل هذا . يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة: وفاته لعلي
فأنت يا  ٬،ثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياًإإنه سيكون بعدي  يا علي: فقال ٬،املوضع

ضى٬، وأمري املؤمنني٬، والصديق مساك اهللا تعاىل يف مسائه علياً املرت ٬،علي أول االثين عشر إماماً
ت يا علي أن. األكرب٬، والفاروق األعظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك

ئي فمن ثَبَّتَّهÞا لقيتðين غدا٬ً، ومن طلقتها فأنا برئ ٬، وعلى نسابييت حيهم وميتهم وصيي على أهل
فإذا حضرتك . ٬، وأنت خليفيت على أميت من بعديال تراين وال أراها يف عرصة القيامة منها

بين احلسني ٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل المها إىل ابين احلسن الرب الوصولالوفاة فس
٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي٬، الزكي املقتولالشهيد 

ة فليسلمها إىل ابنه جعفر فإذا حضرته الوفا ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر
 فاة فليسلمها إىل٬، فإذا حضرته الوة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاالصادق

٬، فإذا حضرته الوفاة سلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليابنه علي الرضا
٬، فإذا فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة ٬،فليسلمها إىل ابنه علي الناصح

يكون  مث٬، ن آل حممد٬، فذلك اثنا عشر إماماًحضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ م
 اسم٬، له ثالثة أسامٍ فليسلمها إىل ابنه أول املقربني فإذا حضرته الوفاة. من بعده اثنا عشر مهدياً

 يذكر ومل. )الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني واالسم٬، أيب٬، وهو عبد اهللا وأمحدواسم  كامسي
 إلمام الثاين عشر٬، لكن غرضه الفقرة األخرية منها وهي اليت تأمر ا�ا االستداللاملدعي وجه 
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أو  الذي له ثالثة أمساء ٬،)ابنه أول املقربني( إىلبأن يسلم الوصية أو اإلمامة عندما حتضره الوفاة 
  ).وهذه هرطقة مضحكة!  أمحد امسهوقد فسرها أمحد إمساعيل بنفسه ألن ! أربعة٬، أحدها أمحد

كتابته هذه  أثناءإذن الكوراين يضحك٬، ولعله استلقى على ظهره من شدة الضحك 
  .السطور٬، حسناً ليضحك قليالً فسيبكي كثرياً

؟  أم شخص آخر X فهل هو السيد أمحد احلسن) أمحد(الوصية كما ترون ذكرت اسم 
ري من الناس امسهم أمحد٬، فما الذي جيعلنا حنصرها بالسيد ـوجد يف العامل عدد كبـأليس ي

  ؟ أمحد احلسن٬، أليس هذا هو إشكال الكوراين

حنن نستدل على أن املعين هو السيد أمحد احلسن انطالقاً من حقيقة أن الوصية ال حسنا٬ً، 
وقد سبق أن ذكرنا الدالئل اليت على أساسها حيكم  ميكن أن يدعيها أحد غري صاحبها٬،

قانون (لرياجع القارئ فصل املؤمنون بعدم إمكانية أن يدعي كاذب أنه صاحب الوصية٬، ف
  .من هذا الكتاب) معرفة احلجة

بعد ظهوره وإقامته  ألن الرواية إن صحت فهي تأمر اإلمام املهدي(: أما قول الكوراين
ة أو فزمن الرواية وتسليم الوصي!  ابنه إىلالوفاة أن يسلمها دولة العدل اإلهلي٬، إذا حضرته 
٬، وجيعل نفسه ابن اإلمام فكيف جيعلها هذا املزيف لزماننا ! اإلمامة يومذاك وليس زماننا
  ).من أبيه بعد حكمه وعند احتضارهاملهدي الذي سيتسلم اإلمامة 

  :فهو حقاً القول املضحك٬، وهو اجلهل بعينه٬، وإليكم البيان

أي يسلم اإلمامة كما  ٬،)حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنهفإذا (: يف الوصية  إن قوله
قد أدركته الوفاة٬، وال نقول إن اإلمامة قد  X هو واضح٬، وحنن ال نقول إن اإلمام املهدي
٬، بل نقول إن حجية وإمامة السيد أمحد  Xانتقلت منه إىل ابنه السيد أمحد احلسن

ألن اإلمام  ؛مبعىن أنه حجة وإمام.  Xطولية نسبة حلجية وإمامة اإلمام املهدي  Xاحلسن
  :أما الدليل على هذا٬، فهو. قد جعله كذلك  Xاملهدي
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فمعىن هذه الكلمة هو إن أمحد هو أول  ٬،)هو أول املؤمنني(: عن أمحد  الرسولقول 

ـ  ٬،٬، وأفضلهم٬، أي إن األولية هنا زمنية ورتبية كما ال خيفى)٣١٣( أصحاب اإلمام املهدي ال
Ëالوصية وبالتايل هو أفضل الناس بعده فأمحد هو وصي أبيه كما تنص.  

ـ   ؟ وأفضلهم) ٣١٣( ولكن ما معىن أن يكون أول األصحاب ال

معىن ذلك إنه هو اليماين املوعود٬، وإنه املمهد ألبيه٬، فلنقرأ الرواية الواردة عن اإلمام الباقر 
  :بشأن اليماين لنتأكد من هذا الذي قلناه

خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، يف ( :قال Xعن أيب جعفر الباقر 
نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا٬ً، فيكون البأس من كل وجه٬،  ٬،شهر واحد٬، يف يوم واحد

ألنه يدعو  ؛ويل ملن ناواهم٬، وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى
فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم٬، وإذا خرج . إىل صاحبكم

حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو اليماين فاÑض إليه فإن رايته راية هدى٬، وال 
  .)١( )ألنه يدعو إىل احلق٬، وإىل طريق مستقيم ؛من أهل النار

  :الحظوا معي مضامني الرواية

ال حيل ملسلم أن يلتوي وإذا خرج اليماين فاÑض إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، و( :أوالً
على اليماين٬، واستحقاق امللتوي أن  االلتواء إن حرمة :)عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

يكون من أهل النار٬، وإن كان من املصلني٬، الصائمني يدل بال شك على أن اليماين من خلفاء 
 . اهللا يف أرضه٬، ومن أصحاب الوالية اإلهلية٬، وهم األنبياء واملرسلون واألئمة واملهديون

  : وهذا ما دلت عليه األحاديث الواردة عن آل حممد

دخل أبو عبد اهللا اجلديل على أمري : Xقال أبو جعفر (: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
م*ن ج*اء بِالْح*س*ن*ة9 فَلَه' ﴿ :يا أبا عبد اهللا أال أخربك بقول اهللا عز وجل: Xفقال  ٬،املؤمنني

و*م*ن ج*اء بِالسَّيِّئَة9 فَكُبَّت, و'ج'وه'ه'م, ف9ي النَّارِ ه*لْ  #خ*ي,رz مِّن,ه*ا و*ه'م مِّن فَز*عٍ ي*و,م*ئ9ذt آم9ن'ونَ 

                                                            
  .٢٦٤ص: الغيبة للنعماني -١
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احلسنة  :بلى يا أمري املؤمنني جعلت فداك٬، فقال :قال ؟ )١(﴾ت'ج,ز*و,نَ إِلqا م*ا كُنت'م, ت*ع,م*لُونَ
ه ٬، مث قرأ عليه هذإنكار الوالية وبغضنا أهل البيت معرفه الوالية وحبنا أهل البيت والسيئة

  .)٢( )اآلية

حنن قوم فرض اهللا طاعتنا وأنتم ( :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،وعن بشري العطار
  .)٣( )متون مبن ال يعذر الناس جبهالتهتأ

حنن الذين فرض اهللا طاعتنا٬، ال يسع الناس : مسعته يقول( :قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 
٬، ومن مل ٬، ومن أنكرنا كان كافراًمؤمناًإال معرفتنا وال يعذر الناس جبهالتنا٬، من عرفنا كان 

 ٬،حىت يرجع إىل اهلدى الذي افترض اهللا عليه من طاعتنا الواجبة يعرفنا ومل ينكرنا كان ضاالً
  .)٤( )لى ضاللته يفعل اهللا به ما يشاءفإن ميت ع

احذروا على دينكم  :يقول Xمسعت أمري املؤمنني ( :قال ٬،وعن سليم بن قيس اهلاليل
 خترط سيفه على جاره ورماه بالشرك٬،قرأ القرآن حىت إذا رأيت عليه Ëجته ا رجال٬ً، ثالثة
استخفته األكاذيب كلما  ٬، ورجالًالرامي :؟ قال أيهما أوىل بالشرك ٬،أمري املؤمننييا : فقلت

ته طاعة اهللا فزعم أن طاع آتاه اهللا سلطاناً أحدث أحدوثة كذب مدها بأطول منها٬، ورجالً
أن يكون ٬، ال ينبغي ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ٬، وكذب ألنهاهللا ومعصيته معصية

ا الطاعة هللا ٬، فال طاعة يف معصيته وال طاعة ملن عصى اهللا٬، إمناملخلوق حبه ملعصية اهللا
ألنه معصوم مطهر ال يأمر ؛  ٬، وإمنا أمر اهللا بطاعة الرسولوالة األمرول  ولرسوله
  .)٥( )صومون مطهرون ال يأمرون مبعصيتهألÑم مع ؛األمر ٬، وإمنا أمر بطاعة أويلمبعصية

حسنة ال تضر  Xحب علي ( :قال رسول اهللا  :أنه قال ٬،عن عبد اهللا بن عباسو
  .)٦( )وبغضه سيئة ال تنفع معها حسنة ٬،معها سيئة

                                                            
  .٩٠ – ٨٩: النمل -١
 .١٨٥ص ١ج: الكافي -٢
 .١٨٦ص ١ج: الكافي -٣
 .١٨٧ص ١ج: الكافي -٤
 .١٣٠ص ٢٧ج : وفي وسائل الشيعة -٥
 .٩٦ص: الفضائل -٦
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نيسابور وأراد أن خيرج  Xملا واىف أبو احلسن الرضا ( :قال ٬،وعن إسحاق بن راهويه

ا وال ترحل عن ٬،يا بن رسول اهللا: فقالوا له ٬،اجتمع عليه أصحاب احلديث ٬،منها إىل املأمون
ت أيب موسى مسع :فاطلع رأسه وقال ٬،؟ وكان قد قعد يف العماريةحتدثنا حبديث فنستفيده منك

مسعت أيب : لمسعت أيب حممد بن علي يقو: مسعت أيب جعفر بن حممد يقول: بن جعفر يقول
مسعت أيب أمري املؤمنني علي بن أيب : مسعت أيب احلسني بن علي يقول: علي بن احلسني يقول

 ٬،ال إله إال اهللا حصين: مسعت اهللا عز وجل يقول :يقول مسعت النيب  :يقول طالب 
وأنا من  ٬،بشروطها :فلما مرت الراحلة نادانا :قال ٬،فمن دخل حصين أمن من عذايب

  .)١( )شروطها

ألعذبن كل : قال اهللا تبارك وتعاىل(: قال ٬،٬X، عن أيب جعفر وعن حبيب السجستاين
كانت الرعية يف أعماهلا برة ٬، وإن بوالية كل إمام جائر ليس من اهللادانت  اإلسالمرعية يف 

نت وإن كا ٬،دانت بوالية كل إمام عادل من اهللا اإلسالم٬، وألعفون عن كل رعية يف تقية
  .)٢( )أنفسها ظاملة مسيئةالرعية يف 

إن اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من اهللا (: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا و
وإن اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا وإن  ٬،وإن كانت يف أعماهلا برة تقية

  .)٣( )كانت يف أعماهلا ظاملة مسيئة

و*م*ا ه9ي* إِلqا ذ9كْر*ى ﴿ :قلت... (: Xعن الفضيل بن يسار٬، عن الرضا  ويف خرب طويل
 :قلت. الوالية :قال ٬،﴾إِنَّه*ا لَإِح,د*ى الْكُب*رِ﴿ :قلت .Xنعم والية علي  :قال ٬،﴾ل9لْب*ش*رِ
ومن تأخر  ٬،عن سقر أخرمن تقدم إىل واليتنا  :قال٬، ﴾ل9م*ن ش*اء م9نكُم, أَن ي*ت*قَدَّم* أَو, ي*ت*أَخَّر*﴿

لَم, ن*ك' م9ن* ﴿ :قلت. هم واهللا شيعتنا: قال٬، ﴾إِلqا أَص,ح*اب* الْي*م9نيِ﴿ .عنا تقدم إىل سقر
 .  وال يصلون عليهم   إنا مل نتول وصي حممد واالوصياء من بعده  :قال ٬،﴾الْم'ص*لÓني*

                                                            
  .١٤٥ – ١٤٤ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
 .٣٧٦ص ١ج: الكافي -٢
  .٣٧٦ص ١ج: الكافي -٣
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كَلqا إِنَّه' ﴿ :قلت. معرضنيعن الوالية  :قال ٬،﴾فَم*ا لَه'م, ع*نِ التَّذْك9ر*ة9 م'ع,رِض9ني*﴿ :قلت
  .)١( )الوالية :قال٬، ﴾ت*ذْك9ر*ةٌ

من هذه األحاديث يتضح أن معرفة احلجة من التوحيد٬، وطاعته حسنة ال تضر معها سيئة٬، 
لناس وال عذر ملن جيهله٬، وإن اهللا إمنا أمر بطاعة من أمر بطاعتهم أل¯م معصومون ال خيرجون ا

٬، ونصهم طاعة اليماين وعدم االلتواء عليهوعليه فإن أمرهم ب٬، من حق وال يدخلو¯م يف باطل
وهذا ما  .على أن امللتوي عليه من أهل النار٬، يدل حتماً على أنه حجة من حجج اهللا تعاىل

  .تدل عليه املضامني األخرى يف الرواية

والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم أو  ٬،)ألنه يدعو إىل احلق٬، وإىل طريق مستقيم( :ثانياً
أي  ٬،الصراط املستقيم تعين أن هذا الشخص ال خيطأ في�دخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق

و�ذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية  ٬،انه معصوم منصوص العصمة
نه جيعل إف )احلق وإىل طريق مستقيم يدعو إىل(أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم  ٬،اليماين

 فال يكون قيداً وال حداً لشخصية اليماين وحاشاهم  ٬،بال فائدة هذا الكالم منهم 
  . من ذلك

قَالُوا ي*ا قَو,م*ن*ا إِنَّا س*م9ع,ن*ا ك9ت*اباً أُنزِلَ م9ن ب*ع,د9 م'وس*ى ﴿ :ما ورد يف القرآن الكرمي  هيؤكدو
ي*ا قَو,م*ن*ا أَجِيب'وا د*اع9ي* اللqه9  # ي*د*ي,ه9 ي*ه,د9ي إِلَى الْح*قِّ و*إِلَى طَرِيقٍ مُّس,ت*ق9يمٍم'ص*دِّقاً لÓم*ا ب*ي,ن* 

فالقرآن يهدي إىل احلق وإىل  .)٢(﴾و*آم9ن'وا بِه9 ي*غ,ف9ر, لَكُم مِّن ذُن'وبِكُم, و*ي'جِر,كُم مِّن, ع*ذَابٍ أَل9يمٍ
  .بالتأكيد٬، كما إن القرآن معصوم وإمامطريق مستقيم٬، ومن هذا شأنه معصوم وإمام 

و*كَي,ف* ت*كْفُر'ونَ و*أَنت'م, ت'ت,لَى ع*لَي,كُم, آي*ات' اللّه9 و*ف9يكُم, ر*س'ولُه' و*م*ن ي*ع,ت*ص9م ﴿: وقوله تعاىل
صراط مستقيم٬،  إىلالذي يعتصم باهللا فقد ه�دي  .)٣(﴾بِاللّه9 فَقَد, ه'د9ي* إِلَى ص9ر*اطt مُّس,ت*ق9يمٍ

صراط مستقيم البد أن يكون أكثر اعتصاما باهللا بال شك٬، بل البد أن  إىليهدي  فحال من
  . يكون معصوماً

                                                            
 .٤٣٤ص ١ج: الكافي -١
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و*أَنq ه*ذَا ص9ر*اط9ي ﴿ :منها قوله تعاىل( :علي بن يونس العاملي ٬،ويف الصراط املستقيم

أسند إبراهيم الثقفي إىل األسلمي  ٬،﴾س*بِيل9ه9م'س,ت*ق9يماً فَاتَّبِع'وه' و*الَ ت*تَّبِع'واْ السُّب'لَ فَت*فَرَّق* بِكُم, ع*ن 
عن  ٬،وأسند الشريازي من أعيا¯م إىل قتادة. )سألت اهللا أن جيعلها لعلي ففعل( :قول النيب 

هذا طريق علي بن أيب (: يقول: قال٬، ﴾ه*ذَا ص9ر*اط9ي م'س,ت*ق9يماً﴿ :احلسن البصري يف قوله
. )متسكوا به فإنه واضح ال عوج فيه ٬،فاتبعوهتقيم طالب وذريته طريق مستقيم ودين مس

 ٬،﴾اهد9ن*ا الصِّر*اطَ املُست*ق9يم*﴿ :ولهـوجماهد عن ابن عباس يف ق ٬،ويف تفسري وكيع عن السدي
  .)١( )ه أرشدنا إىل حب النيب وأهل بيتهمعنا

فعلي وذريته هم الصراط املستقيم٬، األمر الذي يعين أن اليماين املوصوف بأنه يهدي إىل 
  .احلق وإىل طريق مستقيم هو منهم 

للقاء ريب  إين :Xقول علي ( :حممد طاهر القمي الشريازي ٬،ويف كتاب األربعني
  .)٢( )ريق مستقيم من أمري وبينة من ريب٬، واين لعلى طملشتاق٬، وحلسن ثوابه ملنتظر

كان خرج إىل العمري  Xتوقيع منه  :إكمال الدين( :العالمة اÚلسي ٬،ويف حبار األنوار
وجدته : )رضي اهللا عنه(قال الشيخ أبو جعفر  ٬،رواه سعد بن عبد اهللا )رضي اهللا عنهما(وابنه 
٬، وثبتكما على دينه٬، وفقكما اهللا لطاعته ):رضي اهللا عنه(خبط سعد بن عبد اهللا  مثبتاً

٬، وإما أما تعلمون أن األرض ال ختلو من حجة إما ظاهراً: إىل قوله... وأسعدكما مبرضاته 
إىل أن أفضى األمر  ٬،بعد واحد واحداً ٬، أومل يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم مغموراً

فقام مقام آبائه ٬،   ) صلوات اهللا عليه(يعين احلسن بن علي      بأمر اهللا عز وجل إىل املاضي
يف هذا التوقيع الشريف يقول اإلمام املهدي  .)٣( )يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم 
X  وا إىل احلق وإىل طريق مستقيممن شأ¯م أن يهد إن األئمة.  

دعاء : الكتاب العتيق الغروي(: ٬، ينقل العالمة اÚلسي دعاء٬، فيهويف حبار األنوار أيضاً
٬، الرقيب على كل شيء الوكيل على القائم بالقسط اللهم أنت احمليط بكل شيء٬، :التمجيد
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وخترج احلي من امليت  ٬،توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل :إىل قوله...  كل شيء
Îدي إىل احلق وإىل  ٬، عليك اهلدىوترزق من تشاء بغري حساب ٬،وخترج امليت من احلي

٬، ليس كمثله وأنت اللطيف اخلبريتدركك األبصار وأنت تدرك األبصار٬، ال . طريق مستقيم
غين عن العاملني٬، مل تتخذ صاحبة وال  ٬، وأنتال تضل وال تنسى. السميع البصري شيء وهو

 م مثقال ذرة وإن٬، وال تظل٬، ومل يكن لك شريك يف امللك٬، ومل يكن لك ويل من الذلولداً
ي السبيل٬، ال معقب حلكمك وأنت Îد ٬،عظيماً ٬، وتؤت من لدنك أجراًتك حسنة تضاعفها
٬، وإذن من ىل طريق مستقيميف الدعاء اهللا سبحانه يهدي إىل احلق وإ .)١( )ال مكرم من أهنت

يهدي من البشر إىل احلق وإىل طريق مستقيم البد أن يكون من اهللا ومسدداً باهللا سبحانه 
  .وتعاىل

وأما الرواية الثانية فهي ما روي عن أيب حممد  ):رمحه اهللا(قال املفيد ( :ويف البحار أيضاً
زار �ا يف يوم الغدير يف  Xوذكر أنه  )صلوات اهللا عليهما(عن أبيه  ٬،احلسن بن العسكري

السنة اليت أشخصه املعتصم٬، فإذا أردت ذلك فقف على باب القبة الشريفة واستأذن وادخل 
قبله واجعل القبلة بني لضريح واسترجلك اليمىن على اليسرى٬، وامش حىت تقف على ا مقدماً

 ٬،السالم على حممد رسول اهللا خامت النبيني وسيد املرسلني وصفوة رب العاملني: كتفيك وقل
ملا استقبل واملهيمن على ذلك أمني اهللا على وحيه وعزائم أمره واخلامت ملا سبق والفاتح 

الئكته املقربني أنبياء اهللا ورسله وم٬، والسالم على ة اهللا وبركاته وصلواته وحتياته٬، ورمحكله
٬، السالم عليك يا أمري املؤمنني و سيد الوصيني ووارث علم النبيني وويل وعباده الصاحلني

٬، السالم عليك يا موالي يا أمري وموالي وموىل املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته ٬،رب العاملني
: إىل قوله...  لبالغة على عبادهاملؤمنني يا أمني اهللا يف أرضه و سفريه يف خلقه وحجته ا

وأنت أول من آمن باهللا وصلى له وجاهد وأبدى صفحته يف دار الشرك واألرض مشحونة 
ال تزيدين كثرة الناس حويل عزة٬، وال تفرقهم : والشيطان يعبد جهرة وأنت القائل ٬،ضاللة

وآثرت  ٬، اعتصمت باهللا فعززت٬،مل أكن متضرعاً ٬، ولو أسلمين الناس مجيعاًعين وحشة
٬، اآلخرة على األوىل فزهدت٬، وأيدك اهللا وهداك٬، وأخلصك واجتباك٬، فما تناقضت أفعالك
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   Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ________________________________________ ١٢٢
٬، وال ادعيت وال افتريت على اهللا كذباً ٬، والالك٬، وال تقلبت أحوالكوال اختلفت أقو

Îدي  ٬،ل على بينة من ربك ويقني من أمرك٬، ومل تزشرهت إىل احلطام٬، وال دنسك اآلثام
له و آ ٬، اشهد شهادة حق وأقسم باهللا قسم صدق أن حممداًريق مستقيمإىل احلق وإىل ط

إخل ...  ٬، وأنك موالي وموىل املؤمنني وأنك عبد اهللاصلوات اهللا عليهم سادات اخللق
  .)١( )الزيارة

 Xيهدي إىل احلق وطريق مستقيم٬، فاليماين إذن على ¯ج علي  Xيف الزيارة علي 
  .وهو حجة ومعصوم مثله

نتبني أن اليماين حجة من حجج اهللا تعاىل٬، وهو معصوم منصوص العصمة٬، من هذا 
 هم األئمة اإلثنا عشر واملهديون اإلثنا عشر٬، وقد مضى األئمة  واحلجج بعد رسول اهللا

٬، و اليماين ليس هو اإلمام املهدي إذن يتعني أن يكون هو X ما عدا اإلمام املهدي 
  ).أمحد(أي   X حيكمون بعد اإلمام املهدياملهدي األول من املهديني الذين 

٬، واليماين هو قائد جيش الغضب٬، وهم األصحاب إذن أمحد أو املهدي األول هو اليماين
ـ أمري جيش الغضب ليس من ذي وال ذهو٬، لكنهم يسمعون صوتاً ( :٬، فقد ورد)٣١٣( ال

  .)٢( )خليفة مياينن ذي وال ذهو ولكنه بايعوا فالناً بامسه٬، ليس م: ما قاله إنس وال جان

حني سأله أحدهم عن جيش  Xعن علي ف ٬،وجيش الغضب هو جيش األصحاب
٬، والرجل يف آخر الزمان٬، قزع كقزع اخلريف أولئك قوم يأتون ...(: الغضب٬، قال

والرجالن والثالثة من كل قبيلة حىت يبلغ تسعة٬، أما واهللا إين ألعرف أمريهم وامسه وحمل 
ذلك رجل من ذرييت يبقر العلم : باقراً باقراً باقرا٬ً، مث قال :ركاËم٬، مث Ñض وهو يقول

  .)٣()بقراً
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فَاس,ت*بِقُواْ الْخ*ي,ر*ات9 أَي,ن* م*ا ﴿ :يف قول اهللا عز وجل  Xعن أيب جعفر ( :ويف الكايف
ت*كُون'واْ أَي,ن* م*ا ﴿ :ه تبارك وتعاىلوقول ٬،اخلريات الوالية :قال ٬،﴾ت*كُون'واْ ي*أْت9 بِكُم' اللّه' ج*م9يعاً

  .)١( )يعين أصحاب القائم الثالمثائة والبضعة عشر رجالً ﴾ي*أْت9 بِكُم' اللّه' ج*م9يعاً

ـ  من هذه الروايات يتضح أن جيش الغضب الذي يقوده اليماين هم األصحاب ال
)٣١٣.(  

وكيف إن هذه العبارة  ؟ )أول املؤمنني(اآلن هل عرف الكوراين معىن أن يكون أمحد 
النبوية تستدعي أن يكون له دور يف التمهيد ألبيه اإلمام املهدي حممد بن احلسن٬، فهو من جيمع 

  ؟ له أنصاره وهو قائد جيش الغضب

 X أرجو أن يكون قد فهم٬، وإذا أراد املزيد فعليه مطالعة ما كتبه أنصار اإلمام املهدي
  .)٢( ذكرته هنا فإن فيه أدلة وتفاصيل أكثر بكثري مما

* * *  

א • א Wא

لكن هذا املزيف يطوى الزمان٬، ويطوى األنساب٬، ويقول أنا جدي ( :يقول الكوراين
ابن اإلمام املهدي الذي سريثه بعد أن يظهر وحيكم العامل وقد  أنا٬، مث يقول اإلمام املهدي
  ).أليست هذه اهلرطقة بعينها! من اآلن وأرسلين اليكم فأطيعوين )٣( سلمين اإلمامة

؟ يا شيخ٬، يا صاحب الكتب اليت ال تعرف ما تتضمنه  عن أي زمان تتحدث يا كوراين
  ! لقد أسأت مسعاً فأسأت فهماً: األحاديث اليت فيها٬، يا جنم القنوات الفضائية

  :ألنه ميهد له كما سبق أن برهنا٬، وإليك املزيد ؛أبيه قيام فزمان أمحد يسبق زمان

                                                            
  .٣١٣ص ٨ج : الشيخ الكليني - الكافي -١
مشكلة الكوراني إنه رجل بليد، فهو يجمع أحاديث في آتبه ويرصفهن الواحد إلى جنب اآلخر دون أن يحاول سبر  -٢

  . أغوارهن والتعرف على األسرار التي ينطوين عليها
إليه، ولكنه آذب نعرفه من   Xلم يقل السيد أحمد الحسن إن اإلمامة انتقلت من أبيه اإلمام المهدي محمد بن الحسن -٣
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   Xدي 
ل رسول 
 ليست 
مل يعطها 
ووصيي 

 :قالت 
 األولني 
جلناحني 
ا شباب 
 ض قسطاً

ن مسيت 
ميت بعد 

وأشار    
ول خري 

 املهدي 
من أبيه  

هدي يف 
٬، )٢( دي

 اهللا عز 
ن ختار م

فليسلمها ة 
 وهو أول 

�صار اإلمام املهد
قال... طويلة 

٬، ومناقبفذ
بع خصال مل

٬، وني وخريهم
.ين محزة عمي
لشهداء من

رتني وذو اجل
 أميت وسيدا
هللا به األرض
 هؤالء الذين
ذان أفضل أم

  د ابين هذا
ضل منه٬، األو

ي أفضل من
X أفضل

ملراد من امله
ن أمسائه املهد

إن: هللا 
٬، واخملسجد

ذا حضرته الوفاة
الثالث المهدي،

إصدارات أ�ص __
يف رواية ط :

 ثواقب نواف
عطانا اهللا سب
ياء واملرسلني
شهداء أعين
الش بل سيد 

ب ذو اهلجر
سبطا حلسني

 الذي ميأل اهللا
ل اهللا٬، فأي

ة وجعفر هذ
ولدصياء من 

ذي قبله أفض

أي   ضل منه 
Xبن احلسن 

تحصل أن امل
ر فيها إن من

 : Xسن 

قال رسول ا
ار من مكة ا

 عشر مهديًا، فإذ
وأحمد، واالسم ا

_________

ر األنصاري 
انية أضراس

أعأهل بيت
األنبي نا سيد

هيدنا خري الش
٬،ال :قال ؟

 بن أيب طالب
ك احلسن واحل

ي هذه األمة
يا رسول :
٬، ومحزة أميت

 وبعد األوص
 املهدي والذ

)١(. 
أفض Xدي

هدي حممد 
 احلسني٬، فيت

واليت ذُكر ٬،
 حممد بن احلس

قا(: ٬، قال
 مكة٬، واختا

ثناإون من بعده
 وهو عبد اهللا و

_________

قيق حممد باقر
 طالب مثاأيب

٬، إنا أيا بنية
أن: رين غرينا

ه٬، وشلوزراء
 قتلوا معك

وجعفر ٬،اء
وابناك ٬،اجلنة

مهدي   ده
ت فاطمة

علي أفضل
سن واحلسني

X     منهم
( )... األول

إن أبا املهد 
أن اإلمام امله
مة من ذرية
سول اهللا

إلمام املهدي

 عن آبائه
ر من األرض

ثم يكو: (... )وآله
سمي واسم أبي،

__________

حتقي ٬،بن قيس
ن لعلي بن أ

:  قوله
من اآلخر داً

بعدي خري ا
شهداء الذين

صياياء واألو
 املالئكة يف ا
ي نفسي بيد

قالت .وجوراً
أخي ع :هللا

وسبطي احلس
X احلسني

آلخر وصي 

 الرسول
ات أخرى أ
ن مجيع األئم
 يف وصية رس
عن أفضلية اإل

٬،يب عبد اهللا
٬، اختار شيئاً

            
١٣٥ – ١.  

صلى اهللا عليه و
ة أساٍم اسم آاس

_________

كتاب سليم ب
إن(: طمة

إىل... ناس 
ولني وال أحد
ني٬، ووزيري ب
هللا٬، سيد الش
ا خال األنبيا
طري Ëما مع

والذ   ومنا 
 ملئت ظلماً
ل رسول اهللا
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ومن الغنم الضأن٬، واختار من املسجد املوضع الذي فيه الكعبة٬، واختار من األنعام إناثها٬، 
٬، واختار من األيام يوم اجلمعة٬، واختار من الشهور شهر رمضان٬، ومن الليايل ليلة القدر

٬، اختار مين ومن علي احلسن واحلسني٬، ومن بين هاشم ٬، واختارين وعلياًبين هاشمالناس 
فضلهم٬، وهو من ولد احلسني تاسعهم باطنهم٬، وهو ظاهرهم٬، وهو أ وتكملة اثين عشر إماماً

  .)١( )قائمهم

من أهل بييت اثىن عشر  :قال رسول اهللا(: قال ٬،Xجعفر  عن أيب سعيد يرفعه إىل أيبو
وما رواه ابن أيب  )كما مألت جوراً ها عدالًمنهم القائم باحلق ميأل ٬،حمدثون مفهمون نقيباً
قال رسول ( :قال ٬،X بائهآعن  ٬،عن أيب عبد اهللا ٬،عن أيب بصري ٬،عن سعيد بن غزوان ٬،عمري
ومن الليايل ليله  ٬،ومن الشهور شهر رمضان ٬،اهللا اختار من األيام يوم اجلمعة إن: اهللا 

واختار  ٬،واختارين من الرسل ٬،واختار من الناس األنبياء واختار من األنبياء الرسل ٬،القدر
 Xواختار من احلسني ٬، )عليهما السالم( احلسن واحلسني يواختار من عل ٬،X من علياً

وانتحال  ٬،وهم تسعه من ولد احلسني ينفون من هذا الدين حتريف الغالني ٬،األوصياء 
  .)٢( )ظاهرهم ناطقهم قائمهم وهو أفضلهمتاسعهم  ٬،وتأويل اجلاهلني ٬،املبطلني

ن احلسن قبل ابنه يف الرواية املتقدمة عن كتاب سليم٬، يكون اإلمام املهدي حممد ب ٬،إذن
أن إمامته تسبق إمامة ولده٬، واآلن اقرأ الرواية التالية عن كتاب  ٬، مبعىن)أمحد(املهدي األول 

  :سليم وتأملها يا كوراين عسى أن تنقذ نفسك أخرياً

مث  (...: مد باقر األنصاري يف خرب طويلحتقيق حم ٬،كتاب سليم بن قيس يف وردفقد 
 وعدالً ٬، مهدي أميت الذي ميأل األرض قسطاًيا سلمان :فقال Xضرب بيده على احلسني 

إمام بن إمام٬، عامل بن عامل٬، وصي بن وصي٬، أبوه . من ولد هذا وظلماً كما ملئت جوراً
أبوه أفضل  :؟ قال ل أم أبوه٬، املهدي أفضيا نيب اهللا: قلت: قال .الذي يليه إمام وصي عامل

سب هذا احلديث فاملهدي حب .)٣( )ألن اهللا هداهم به ؛لألول مثل أجورهم كلهم. منه
  .ألنه أباه يرسله ليمهد له؛ Xأيت بعده٬، وهو ما ينطبق على أمحدـأبوه يليه٬، أي يالشريف 

                                                            
 .٧٣ص: الغيبة النعماني -١
  .٩ – ٨ص : اإلستنصار أبو الفتح الكراجكي -٢
 .٤٢٩ص: آتاب سليم بن قيس -٣
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٬، ويقول ويطوى األنساب(:  عن الزمان٬، أما قول الكوراينهذا خبصوص حديث الكوراين

  ).٬، مث يقول أنا ابن اإلمام املهديأنا جدي اإلمام املهدي

  Xإن بينه وبني اإلمام املهدي حممد بن احلسن X منذ البداية قال السيد أمحد احلسن
؟ واهللا  ٬، إذن ما هذا الكذب يا كوراين)١( عدد من اآلباء٬، ومل يقل أبداً إنه االبن املباشر لإلمام

  .ما قرأت كتاباً فيه هذا املقدار من الكذب الصريح٬، وال عجب من فقهاء آخر الزمان

* * *  

א • א Wא

٬، أي أن يسلم اإلمامة البنه ٬، فإن األمر فيها لإلماممث لو صحت الرواية(: يقول الكوراين
 فقد سأله صاحل املياحي! املباشر لإلمام املهدي االبناملباشر وقد اعترف أمحد إمساعيل بأنه ليس 

من  ل يعين أنهه: عن ادعائه بأنه ابن اإلمام املهدي ٬،ق . هـ ١٤٢٦ /ربيع الثاين /٤: بتاريخ
٬، أي أم السيد ٬، وما اسم أمهمت زواج اإلمام أرواحنا له الفدى٬، وكيف صلب اإلمام مباشرة
إن السيد أمحد احلسن من ذرية اإلمام : فأجابه ناطقه ناظم العقيلي ؟ ومن أي مكان هي

وذريته يف كتاب  Xوقد أثبت زواج اإلمام املهدي . وليس من صلبه مباشرة Xاملهدي 
فالولد يطلق تارة ويراد منه الولد الصليب املباشر ويطلق ) الرد احلاسم على منكري ذرية القائم(

  .)أخرى ويراد منه الولد من الذرية تارة

نه اآلن فضح كذبته املتقدمة٬، فهو ينقل عن الشيخ ناظم ألعل الكوراين مل يشعر : أقول
٬، والشيخ ناظم يعرب  Xليس االبن املباشر لإلمام املهدي X العقيلي إن السيد أمحد احلسن

جيرب  هنا ولكن الكوراين بقوله عن حقيقة ما تؤمن به الدعوة٬، فمن أين أتى الكوراين بكذبته؟
أن يسلم  ٬، فإن األمر فيها لإلماممث لو صحت الرواية(: فيقول ٬،خدعة أخرى خائبة كسابقا�ا

أي  ٬،)يس اإلبن املباشر لإلمام املهديرف أمحد إمساعيل بأنه ل٬، أي املباشر وقد اعتاإلمامة البنه
تعين االبن املباشر٬، وهذا  )فليسمها البنه(:  يريد أن يقول إن قول رسول اهللا إن الكوراين

مل تنص عليه العبارة٬، كما ترون٬، بل املعروف إن االبن تشمل العقب وعقب العقب٬، وقد ورد 

                                                            
  .Xأحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن اإلمام المهدي محمد بن الحسن: نسب السيد هو -١
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ال جتتمع اإلمامة يف أخوين بعد  :Xقال أبو عبد اهللا (: قال ٬،عن محاد بن عيسى اجلهين
  .)١( )ا هي يف األعقاب وأعقاب األعقاباحلسن واحلسني عليهما السالم ٬، إمن

عليهما (ال تعود اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني (: ٬، قالXأيب عبد اهللا وعن 
وأولوا ﴿ :كما قال عز وجل )عليهما السالم(٬، إÑا جرت من علي بن احلسني أبداً )السالم

فال تكون بعد علي بن  ﴾األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين
 ٬،هم األوالد: واألعقاب .)٢( )إال يف األعقاب وأعقاب األعقاب )عليهما السالم(احلسني 

 .أوالد األوالد: وأعقاب األعقاب
إن اهللا تعاىل أوحى إىل عمران أين (: قال ٬،Xأيب عبد اهللا  بل ورد عن أيب بصري٬، عن

لده أو ولد وكان يف و ٬،ا شيئاًفإذا قلنا يف الرجل من� :إىل قوله...  سوياً واهب لك ذكراً
  .)٣( )ولده فال تنكروا ذلك

٬، فلم يكن فيه وكان يف ولده أو إذا قلنا يف رجل قوالً(: قال ٬، إنهXوعن أيب عبد اهللا 
  .)٤( )فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء ٬،ولد ولده فال تنكروا ذلك

 Xأتيت أمري املؤمنني (: قال ٬،عن األصبغ بن نباتةأخرياً ماذا يقول الكوراين يف ما ورد و
٬، أرغبة منك ا يل أراك متفكراً تنكت يف األرضم: فوجدته متفكراً ينكت يف األرض٬، فقلت

قط٬، ولكين فكرت يف مولود يكون ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوماً : فقال؟  فيها
هو املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطا٬ً، كما ملئت  ٬،من ظهر احلادي عشر من ولدي

وكم : فقلت .جوراً وظلما٬ً، تكون له غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون
؟  هذا لكائنوإن : فقلت ! ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني: ؟ قال تكون احلرية والغيبة

أصبغ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار  يا ا أنه خملوق٬، وأىن لك Ëذا األمرنعم٬، كم: فقال

                                                            
 .٢٢٦ص: الغيبة للطوسي -١
  .٢٢٦ص: الغيبة للطوسي -٢
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٣
  .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٤
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بداءات  مث يفعل اهللا ما يشاء٬، فإن له: مث ما يكون بعد ذلك؟ فقال: فقلت .هذه العترة

  .)١( )وإرادات وغايات وÑايات

يف هذا احلديث يسمي املهدي ولده وهو بالتأكيد ليس االبن املباشر له٬، هل   Xعلي
يف نفس   ؟ بل ما الذي أصاب الكوراين٬، أمل يقرأ قول الرسول X يعترض على علي
فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين (؟  ي واحلسن واحلسني بأ¯ما ولداهالوصية٬، وهو يسم

ين احلسني الشهيد الزكي الوفاة فليسلمها إىل اباحلسن الرب الوصول ٬، فإذا حضرته 
  ).املقتول

  .بلى قرأه٬، ولكن احلقد يعمي العيون والقلوب

٬، فقد قال على مباين علماء اجلرح والتعديل على أن سند الرواية اليتم(: ل الكوراينويقو
 طرق العامةوروى الشيخ يف كتاب الغيبة يف مجلة األحاديث اليت رواها من : عنها احلر العاملي

: ٬، مثلن مل يوثقهم أحد من علماء الرجالففيها جمهولو ٬،)٣٦٢ص: اإليقاظ من اهلجعة.. (
  .)علي بن سنان املوصلي٬، وأمحد بن حممد بن اخلليل٬، وجعفر بن أمحد البصري

تعلم يهذا كالم الكوراين٬، وهو من قبيل اجلهل املركب٬، ويا ليته اطلع على كتب األنصار ل
  . منهم ويتخذهم أساتذة وسادة له

فهو  )يف مجلة األحاديث اليت رواها من طرق العامة(أما قوله إن الطوسي روى الوصية ف
يف مجلة ما روى من    يف احلقيقة   فضيحة علمية بأي مقياس شئتم النظر٬، فالطوسي رواها 

 ٬،تصرح باألئمة اإلثين عشر اليت) أي غري الشيعة(روايات العامة  أوالًنقل  فقد. طرق اخلاصة
 ومما يدل على إمامة صاحب الزمان ابن احلسن بن علي بن حممد بن الرضا (: قالف

 أن إىل......  واألماميةوصحة غيبته ما رواه الطائفتان املختلفتان٬، والفرقتان املتباينتان العامة 
  . )٢( )وي يف ذلك من جهة خمالفي الشيعةفمما ر: يقول

                                                            
 .٣٣٦ص: ، وأيضًا١٦٦ – ١٦٤ص: الشيخ الطوسي -  الغيبة -١
هـ،  ١،١٤١١ط: قم المقدسة - الشيخ الطوسي، تحقيق الشيخ عباد اهللا الطهراني، مؤسسة المعارف اإلسالمية  - الغيبة -٢

  .١٢٧ – ١٢٦ص
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عن طرق  وردت شرع بذكر الروايات اليت جمموعة من الروايات عن العامة٬،وبعد أن روى 
فأما ما (: ٬، فقالوذكر من ضمنها رواية الوصية اليت هي حمل النقاش اآلن) أي الشيعة(اخلاصة 

   .)١( )... منها روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن حيصى٬، غري أنا نذكر طرفاً

حىت يبلغ إىل ) ١٠١(مث يروي ما ورد من طرق اخلاصة٬، بدءاً بالرواية اليت حتمل الرقم 
من طبعة مؤسسة ) ١٥١ – ١٥٠(٬، وذلك يف الصفحة )١١١(رواية الوصية وهي حتمل الرقم 

 ربنامجهذه الطبعة هي املعتمدة يف ال ٬، علماً إن)١٤١١(املعارف اإلسالمية يف قم عام 
ويروي عدة روايات بعد رواية  ). مكتبة أهل البيت(الكمبيوتري الذي حيمل اسم 

  .الوصية

 اإليقاظوالفضيحة األخرى اليت تدل على أن الكوراين حاطب ليل٬، تتمثل بنقله عن كتاب 
من اهلجعة٬، وهو نقل غري حممود على اإلطالق٬، إذ إن كتاب الغيبة متوفر ويستطيع الرجوع 

وراين يعاين من الكسل العلمي٬، واالعتماد على الغري٬، وال ميتلك خلق أهل العلم إليه٬، ولكن الك
صاحب  فيه وحيث إنه كسول فقد وقع يف شر أعماله فردد اخلطأ ذاته الذي وقع. من احملققني

  .اإليقاظكتاب 

وحبسب ما تقدم نستنتج نقطتني حول سند رواية (): حفظه اهللا(يخ ناظم العقيلي يقول الش
  :)الوصية

بأ¯ا مروية عن    مع عدة روايات    رواة الوصية قد صرح الشيخ الطوسي  نأمبا    ١
روا�ا شيعة إمامية٬، ولو كان فيها راوي واحد غري إمامي ملا أدرجها على  أنطرق اخلاصة أي 

ا عن طرق اخلاصة الشيخ علي النمازي  أنالن صفة السند تتبع حال أخس رواته٬، ومبا  ؛̄أ
أيضاً استدل على حسن عقيد�م٬، وكذلك منهج املريزا النوري يف معرفة تشيع الراوي من 

٬، )سند معترب(زا النوري عن سند الوصية بأنه خالل منت ما يرويه٬، وكذلك يؤيد ذلك قول املري
رواية شيعة إمامية٬، ومل يقال فيهم أي ذم أو قدح٬، إذن فسند     أي رواة الوصية   فهم 

                                                            
  .١٣٧ص: غيبة الشيخ الطوسي -١
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الوصية من صنف القوي على اقل تقدير٬، وال ميكن وصفه بالضعف أبدا٬ً، وخصوصاً بعد 

  .مالحظة النقطة الثانية اآلتية

  ١: وللعلم أن سند الوصية حيتوي على عشرة رجال٬، تسعة منهم شيعة بوضوح تام
   ٣موثق وال خالف يف تشيعه٬، : محد بن عبدونأ   ٢. غين عن التعريف: الشيخ الطوسي

موثق ومن : البزوفري  ٤موثق وال خالف يف تشيعه٬، : احلسني بن عبيد اهللا الغضائري
هناك رواية تدل على تشيعه : علي بن سنان املوصلي العدل  ٥وال خالف يف تشيعه٬،  األجالء

موثق : علي بن احلسني   ٦وحسن عقيدته أضف إىل ذلك شهادة الشيخ الطوسي كما تقدم٬، 
شيعي٬، وقد ضعفه أبناء : جعفر بن امحد املصري  ٧ومن األجالء وال خالف يف تشيعه٬، 

احلسني بن   ٨العامة لتشيعه وهو ابن أخ احلسني بن علي املصري الذي ال شك يف تشيعه٬، 
هو يستفاد تشيعه من ابنه علي الذي : علي والد احلسني   ٩موثق ومن الشيعة٬، : علي املصري

صاحب كتاب يف اإلمامة ومن املدافعني عنها٬، فهم عائلة شيعية هو وأبيه وابن أخيه كما ال 
  .خيفى

٬، وال ينبغي )محد بن حممد بن اخلليلأ(لم تشيعه إال ومل يبق احد من رواة الوصية مل يع
الشك يف تشيعه لشهادة الشيخ الطوسي كما تقدم٬، والعتماد علي بن احلسني بن بابويه عليه 

يف  وقع: (النمازي عند ترمجته٬، حيث قال  الرواية٬، كما سيأيت بيانه٬، وملا قاله الشيخ علييف
ية ويف هذه الروا: إىل قوله.... ٬، عن علي بن احلسني٬، عنه٬، طريق الشيخ عن علي بن املوصل
وأمسائهم وفضائلهم فهي تفيد حسنه ) صلوات اهللا عليهم(النص على األئمة االثين عشر 

  .تهىان) وكماله

  .لك عند التعرض لترمجتهذ وسيأيت ذكر

وجعفر بن  ٬،محد بن حممد بن اخلليلأو  ٬،علي بن سنان املوصلي(وبعد أن ثبتت إمامية   ٢
مع عدم ذمهم مطلقا٬ً، يضاف إىل ذلك اعتماد ) ووالد احلسني بن علي املصري ٬،امحد املصري

والبزوفري وابن بابويه٬، خيرج السند من األجالء واألكابر من علماء املذهب٬، كالشيخ الطوسي 
ـ  نوع القوي ويلحق بالصحيح٬، وخصوصاً إن الحظنا وصف املريزا النوري لسند الوصية ب

الشهيد حممد  أن٬، وكذلك مدح الشيخ علي النمازي لرواية الوصية ورجاهلا٬، بل حىت )املعترب(



 ١٣١ __________________________________________متخض الكورا�ي عن فأر قميء  

دته من نقد الروايات إن اعتمد عليها يف موسوعته٬، رغم عا) رمحه اهللا(حممد صادق الصدر 
كانت ضعيفة أو شاذة٬، أو ما شابه ذلك٬، بل مل أجد أحداً أصالً طعن برواة الوصية حىت الذين 

ل حتكم بعده٬، ولو كان هناك جمال للطعن يف رجا Xال يرون وجود ذرية لإلمام املهدي 
  . )١( )سندها ملا توانوا عن ذلك أبداً

علي بن سنان : ٬، مثلمل يوثقهم أحد من علماء الرجالن ففيها جمهولو(: قول الكوراينأما 
   ).ن اخلليل٬، وجعفر بن أمحد البصرياملوصلي٬، وأمحد بن حممد ب

فهو من قبيل التبجح بالعلم ال أكثر٬، واملتبجح فارغ ومفلس٬، وها هي توثيقات املذكورين 
  ): انتصاراً للوصية( كتابه يف) حفظه اهللا(كما أوردها الشيخ ناظم العقيلي 

   :علي بن سنان املوصلي العدل  ١

٬، برقم )مستدركات علم رجال احلديث(لي النمازي الشاهرودي يف كتابه ذكره الشيخ ع(
يروي عن أبيه كما روى : علي بن سنان املوصلي أبو احلسن املعدل( :قائالً )١٠٠٧١(

عن أمحد بن احلسني بن عبد اهللا٬، عن احلسني بن زيد بن  ١٥٢،٬ص ٢ج:الصدوق يف اإلكمال
  .اخل ... Xملا قبض سيدنا أبو حممد احلسن العسكري : عبد اهللا البغدادي٬، عنه٬، عن أبيه قال

 ١٣ج كمبا. اخل ...ونقله يف البحار عنه٬، عن زيد بن عبد اهللا البغدادي٬، عنه٬، عن أبيه 
  .٤٧ص ٥٢ج وجد٬، ١١٦ص

٬، عن أمحد بن حممد اخلليلي رواية عنه ١٠ص :بن حممد بن عياشمقتضب األثر ألمحد 
٬، ١٣٥ص :وروايته األخرى املهمة يف ذلك. ١٢٥ص ٩ج شريفة تفيد حسنه وكماله٬، وكمبا

  .٢٦٠و  ٢١٦ص ٣٦ج وجد

ويف . ن أمحد بن حممد بن اخلليلبإسناده٬، عن احلسني بن علي٬، عنه٬، ع :١٠٣صغط 
 ١٢٣ص :ويف قرب اإلسناد. لبزوفري عنه٬، عنهعن احلسني بن علي بن سفيان ا: ١٠٤ص

                                                            
انتصارًا للوصية، أحد إصدارات أنصار اإلمام المهدي، والشيخ ناظم هو الذي يهاجمه الكوراني بشدة في آتابه هذا،  -١

  . به أن يقرأ آتبه ويتعلم منهوآان جدير 
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الشيخ علي النمازي  ٬،مستدركات علم رجال احلديث. انتهى) عنه٬، عن مالك بن أشيم

  .انتهى كالم النمازي) ٣٨٣   ٣٨٢ص ٥ج :الشاهرودي

إىل أن الرجل من الشيعة فهو معتمد عليه من قبل البزوفري الثقة اجلليل وهذا  إضافة: أقول
ـ  وثاقته٬، أضفمؤيد آخر على  وهذه الصفة ) العدل(إىل كل ذلك أن الرجل موصوف ب

كانت تطلق على من يعرف بالعدالة والوثاقة والورع واالستقامة٬، واليكم الرواية اليت أشار 
إليها النمازي الشاهرودي واليت تدل على أن علي بن سنان هو وأبوه من الشيعة الثابتني على 

  :يف زمان قل فيه ذلك بعد الفنت واألهواء واخلوف من السلطان Xإمامة اإلمام املهدي 

حدثنا أبو العباس أمحد بن احلسني بن عبد اهللا بن حممد بن مهران اآليب : الشيخ الصدوق
: قال ٬،زيد بن عبد اهللا البغدادي) بن(احلسني ) أبو(حدثنا : مبرو قال )رضي اهللا عنه(العروضي 

ملا قبض سيدنا أبو حممد : قال ٬،حدثين أيب: قال ٬،ملوصليحدثنا أبو احلسن علي بن سنان ا
وفد من قم واجلبال وفود باألموال اليت كانت  )صلوات اهللا عليهما(احلسن بن علي العسكري 

٬، فلما أن وصلوا إىل سر من Xحتمل على الرسم والعادة٬، ومل يكن عندهم خرب وفاة احلسن 
ومن : إنه قد فقد٬، فقالوا: ٬، فقيل هلم)لسالمعليهما ا(رأى سألوا عن سيدنا احلسن بن علي 

 وركب زورقاً إنه قد خرج مترتهاً :فسألوا عنه فقيل هلم ٬،أخوه جعفر بن علي: ؟ قالوا وارثه
هذه ليست من صفة اإلمام٬، وقال : فتشاور القوم فقالوا: يف الدجلة يشرب ومعه املغنون٬، قال

فقال أبو العباس حممد بن جعفر . أصحا�ا امضوا بنا حىت نرد هذه األموال على: بعضهم لبعض
فلما انصرف : قال. قفوا بنا حىت ينصرف هذا الرجل وخنترب أمره بالصحة: احلمريي القمي

 ٬،يا سيدنا حنن من أهل قم و معنا مجاعة من الشيعة وغريها: دخلوا عليه فسلموا عليه وقالوا
: معنا٬، قال: ؟ قالوا وأين هي: قالف ٬،وكنا حنمل إىل سيدنا أيب حممد احلسن بن علي األموال

إن هذه األموال : ؟ قالوا وما هو: ٬، فقال طريفاً ال٬، إن هلذه األموال خرباً: امحلوها إيل٬، قالوا
وكنا  ٬،جتمع ويكون فيها من عامة الشيعة الدينار والديناران٬، مث جيعلو¯ا يف كيس وخيتمون عليه

٬، من عند فالن مجلة املال كذا وكذا ديناراً: يقول Xإذا وردنا باملال على سيدنا أيب حممد 
ويقول ما على اخلواتيم من نقش٬،  ٬،كذا ومن عند فالن كذا حىت يأيت على أمساء الناس كلهم

: قال. كذبتم تقولون على أخي ما ال يفعله٬، هذا علم الغيب وال يعلمه إال اهللا: فقال جعفر
: ٬، قالواامحلوا هذا املال إيل: فقال هلم ٬،فلما مسع القوم كالم جعفر جعل بعضهم ينظر إىل بعض
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وال نسلم املال إال بالعالمات اليت كنا نعرفها من  ٬،إنا قوم مستأجرون وكالء ألرباب املال
فربهن لنا وإال رددناها إىل أصحا�ا٬،  اإلمامفإن كنت  )عليهما السالم(سيدنا احلسن بن علي 

فاستعدى عليهم٬،    وكان بسر من رأى    فدخل جعفر على اخلليفة : قال. يرون فيها رأيهم
أصلح اهللا أمري املؤمنني إنا قوم : امحلوا هذا املال إىل جعفر٬، قالوا: فلما احضروا قال اخلليفة

وهي وداعة جلماعة وأمرونا بأن ال نسلمها إال بعالمة  ٬،مستأجرون وكالء ألرباب هذه األموال
: فقال اخلليفة. )عليهما السالم(بن علي  وداللة٬، وقد جرت �ذه العادة مع أيب حممد احلسن

دنانري وأصحا�ا كان يصف لنا ال: قال القوم ؟ فما كانت العالمة اليت كانت مع أيب حممد
فكانت هذه عالمتنا  ؟ فإذا فعل ذلك سلمناها إليه٬، وقد وفدنا إليه مراراً واألموال وكم هي

فليقم لنا ما كان يقيمه لنا  األمرمعه وداللتنا٬، وقد مات٬، فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا 
يا أمري املؤمنني إن هؤالء قوم كذابون يكذبون : فقال جعفر. أخوه٬، وإال رددناها إىل أصحا�ا

: قال ٬،القوم رسل وما على الرسول إال البالغ املبني: فقال اخلليفة ٬،على أخي وهذا علم الغيب
املؤمنني بإخراج أمره إىل من يبدرقنا حىت يتطول أمري : ٬، فقال القومفبهت جعفر ومل يرد جواباً
فأمر هلم بنقيب فأخرجهم منها٬، فلما أن خرجوا من البلد خرج : خنرج من هذه البلدة٬، قال

٬، كأنه خادم٬، فنادى يا فالن بن فالن ويا فالن ابن فالن أجيبوا إليهم غالم أحسن الناس وجهاً
فسرنا : كم فسريوا إليه٬، قالواأنا عبد موال ٬،معاذ اهللا: أنت موالنا٬، قال: فقالوا: موالكم٬، قال

 ٬X، فإذا ولده القائم سيدنا )عليهما السالم(معه حىت دخلنا دار موالنا احلسن بن علي ) إليه(
مجلة : قاعد على سرير كأنه فلقة قمر٬، عليه ثياب خضر٬، فسلمنا عليه فرد علينا السالم٬، مث قال

فالن كذا٬، ومل يزل يصف حىت وصف ) محلو(٬، محل فالن كذا٬، املال كذا وكذا ديناراً
وجل شكرا  هللا عز مث وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب٬، فخررنا سجداً. اجلميع

ملا عرفنا٬، وقبلنا األرض بني يديه٬، وسألناه عما أردنا فأجاب٬، فحملنا إليه األموال٬، وأمرنا 
 ال٬، فإنه ينصب لنا ببغداد رجالًمن امل أن ال حنمل إىل سر من رأى بعدها شيئاً Xالقائم 

فانصرفنا من عنده ودفع إىل أيب العباس : حيمل إليه األموال وخيرج من عنده التوقيعات٬، قالوا
أعظم اهللا أجرك يف نفسك٬، : فقال له ٬،من احلنوط والكفن حممد بن جعفر القمي احلمريي شيئاً
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وكان بعد ذلك حنمل األموال إىل . اهللافما بلغ أبو العباس عقبة مهدان حىت تويف رمحه : قال

  .)١( )ني �ا وخيرج من عندهم التوقيعاتبغداد إىل النواب املنصوب

نمازي الشاهرودي يف كتابه ذكره الشيخ علي ال( :أمحد بن حممد بن اخلليل  ٢
  :قائالً )١٥٣٢( ٬، برقم)مستدركات علم رجال احلديث(

يذكروه٬، وقع يف طريق الشيخ عن علي بن  مل: أمحد بن حممد بن اخلليل أبو عبد اهللا(
ني بن علي٬، املوصلي٬، عن علي بن احلسني٬، عنه٬، عن جعفر بن حممد املصري٬، عن عمه احلس

٬، ١٣٥ص ٩ج :٬، ومتامه فيه٢٣٧ص ١٣كمبا ج). اهللا عليهصلوات (عن أبيه٬، عن الصادق 
لكن فيه عن جعفر بن أمحد املصري٬، كما . مثله ٢٦٠ص ٣٦ج ٬، و١٤٧ص ٥٣وجد ج

مثله عن جعفر بن أمحد املصري٬، عن عمه احلسن  ١٠٤ص :يكون يف املصدر يف غيبة الشيخ
وأمسائهم ) اهللا عليهمصلوات (ثين عشر ية النص على األئمة اإلبن علي ويف هذه الروا

  .وفضائلهم فهي تفيد حسنه وكماله

د بن بسند آخر عن علي بن سنان املوصلي العدل٬، عن أمحد بن حمم ١٠٣ص :ويف الغيبة
اخلليل٬، عن حممد بن صاحل اهلمداين رواية يف النص عليهم وأمسائهم وفضائلهم٬، ورواه عن 

  .٢١٦ص ٬٣٦، وجد ج١٢٥ص �٩ذا اإلسناد كما يف كمبا ج مقتضب األثر

وروى الصدوق بإسناده عن جعفر بن حممد العلوي العريضي٬، عنه٬، عن علي بن حممد بن 
 ٬٦٨، وجد ج١٢٢ص :كتاب اإلميان. الشيعة جعفر األهوازي حديث الفواطم يف فضائل

  .))٢( انتهى) ٧٦ص

لي النمازي الشاهرودي يف كتابه ذكره الشيخ ع( :)٣( جعفر بن أمحد املصري  ٣
  :٬، قائالً)٢٥٣٣( ٬، برقم)مستدركات علم رجال احلديث(

                                                            
  .٤٧٩ – ٤٧٦ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
  .٤٣٤ص ١ج: مستدرآات علم رجال الحديث -٢
بدل المصري، ويكفيه هذا فضيحة، فهو دليل على أنه حين قال عنه مجهول آان ) البصري: (آتبه الجاهل الكوراني -٣

  . آاذبًا فلم يبحث عنه، وإال النتبه لالسم على األقل



 ١٣٥ __________________________________________متخض الكورا�ي عن فأر قميء  

روى عن عمه احلسن بن علي٬، عن أبيه٬، عن موالنا . مل يذكروه: جعفر بن أمحد املصري(
رواية  ١٠٤د بن حممد بن اخلليل كما يف غط صالصادق صلوات اهللا عليه وروى عنه أمح
  .)١(انتهى) وأمسائهم وفضائلهم )صلوات اهللا عليهم(شريفة يف النصوص على األئمة االثين عشر 

جعفر بن أمحد بن : (٬، حيث قائال٨٢ًص ٤ج :وذكره السيد حمسن األمني يف أعيان الشيعة
تويف يف . علي بن بيان بن زيد بن سيابة أبو الفضل الغافقي املصري ويعرف بابن أيب العالء

  .)٣٠٤(حدود 

وأظنه مات  ٣٠٤وسنة     ٢٩٩قال ابن عدي كتبت عنه مبصر سنة : يف ميزان االعتدال
حممد الدمشقي التنيسي وسعيد بن  فيها فحدثنا عن أيب صاحل وعبد اهللا بن يوسف الكالعي أبو

  .عفري ومجاعة بأحاديث موضوعة كنا نتهمه بوضعها بل نتيقن ذلك وكان رافضياً

٬، مث قال ابن عدي وعامة أحاديثه ... كان رافضيا يضع احلديث: وذكره ابن يونس فقال
موضوعة وكان قليل احلياء يف دعاويه على قوم مل يلحقهم يف وضع مثل هذه األحاديث 

وكانت عنده عن حيىي بن بكري أحاديث  ٬،وفيها ما ال يشبه كالم رسول اهللا  ٬،الركيكة
  .لكن يشو�ا بتلك األباطيل ووصفه ابن يونس باملاسح اه ٬،مستقيمة

تكذيبهم له لروايته مثل حديث حمبك حميب اخل وحديث الفراعنة وأمثاله وال أعجب  :أقول
انتهى ) ركيكة أو ال تشبه كالم رسول اهللامن رد األحاديث باحلدس والتخمني بكو¯ا 

  .األمنيكالم السيد حمسن 

  .وال خيفى أن السيد حمسن األمني قد رد على تضعيف العامة ألمحد املصري متعجباً

  :١٣٩ص ٢٣ج:   الذهيب    خ اإلسالم تاري

إىل ... رافضي كذاب٬،: صريأبو الفضل الغافقي امل. جعفر بن أمحد بن علي بن بيان: (قال
حدثنا عن أيب صاحل كاتب الليث٬، وعثمان بن صاحل كاتب ابن وهب٬، وسعيد بن : (قوله

                                                            
 .١٤٣ص ٢ج: مستدرآات علم رجال الحديث -١
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وكان . كها٬، بل نتيقن ذلعفري٬، وعبد اهللا بن يوسف بأحاديث موضوعة٬، كنا نتهمه بوضع

  .انتهى) رافضياً

أو يروي فضائلهم  ال خيفى أن أبناء العامة يكذبون كل من يتشيع ألهل البيت  :أقول
وكراما�م٬، ويتهمونه بالوضع والبدعة واالحنراف٬، إذن فتضعيف أبناء العامة لرجل لتشيعه هو 

رغم كل الصعاب  يف احلقيقة توثيق له٬، ويدل ذلك على واليته ومتسكه بأهل البيت 
واملخاوف اليت كانت تترتب على ذلك حبيث وصل احلال إىل أن من يعرف أو يتهم بالتشيع ال 

  .اخل ... يكاد يسلم على نفسه وماله

منهم جابر بن يزيد اجلعفي٬، الذي  فأبناء العامة ضعفوا خلص أصحاب األئمة 
  .تمخض الدنيا إال بنوادر من أمثالهتواترت الروايات يف بيان علو مقامه ومسو مرتلته حبيث مل ت

حد الروايات اليت يتهم أبناء العامة جعفر بن امحد بوضعها٬، واليت هي شرف أمث هاك 
ه وأحاديث ـه يف زمن عزَّ فيه الشاهر لتشيعـه وشدة حبه ألئمتـلراويها ودليل على وثاقت

  :٬، والرواية كاآليت ومن مصادر أبناء العامة فضل آل حممد

  :١٢٧ص ٥عبد اهللا بن عدي جالكامل ل

حدثنا جعفر بن أمحد بن علي بن بيان الغافقي ثنا أبو إبراهيم إمساعيل بن إسحاق (: قال
عن زاذان بن  ٬،عن أيب هاشم الرماين ٬،الكويف األنصاري ثنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي

ضرب فخذ علي بن أيب طالب وصدره  رأيت رسول اهللا  :قال ٬،عن سلمان الفارسي ٬،عمر
وهذا  )ومبغضي مبغض اهللا ٬،ومبغضك مبغضي ٬،وحميب حمب اهللا ٬،حمبك حميب(: ومسعته يقول

  .انتهى) وكنا نتهم بن أمحد بن بيان �ذا احلديث �ذا اإلسناد باطل

وقد روي عن أهل  ٬،محد املصري هي عني احلقأوهذه الرواية اليت ظلموا �ا جعفر بن 
) هللارمحه ا(٬، واليكم ما رواه الشيخ الصدوق البيت العشرات أو املئات بنصها أو مضمو¯ا عيناً

  :يف أماليه
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يا زاذان٬، أحب : قال يل سلمان: عن زاذان٬، قال... ( :٣٥٢ص :األمايل للشيخ الطوسي
حمبك حميب وحميب حمب اهللا٬، : ضرب فخذه٬، وقال ول اهللا ـ٬، فإين رأيت رساًـعلي

  .)ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض اهللا عز وجل

فالرجل شيعي ومن الثابتني على تشيعه رغم أعداءه٬، وذم الوامهني له بسبب تشيعه  ٬،إذن
  :هو كمال له ووثاقه٬، كما قال الشاعر

  ين كاملأفهي الشهادة يل ب  * * *من ناقص  وإذا أتتك مذميت

على أن طعن أبناء العامة برواة الشيعة هو دليل على ) رمحه اهللا( وقد نص املريزا النوري
من مناسبات  مستفاداً) ائلمستدرك الوس(ا ذكر عنه يف مقدمة حتقيق كتاب وثاقتهم٬، كم

  :كثرية احتج �ا املريزا النوري يف كتابه هذا٬، واليكم نص كالم التقدمي

  :٧٢تحقيقص مقدمة ال ١ج :  املريزا النوري    خامتة املستدرك 

ن من أل ؛برواة الشيعة دليالً على وثاقتهمطعن أهل السنة    أي املريزا النوري   عده   ٥(
العامة إياه وعده تضعيف  آية جاللة الراوي الشيعي وأمانته وشدة مالزمته ألهل البيت 

  .وكثري غريه) ٤٧٩(من غالة الشيعة٬، كما يف 

  :إىل هذا املعىن هو اآليت يف ترمجة حبر السقاحد املواطن اليت نص فيها املريزا النوري أو

  :١٧٩    ١٧٨ص ٤ج :املريزا النوري   خامتة املستدرك 

  ).وتضعيف العامة إياه... ويشري إىل وثاقته أيضاً : إىل قوله...  :وإىل حبر السقا(: قال

  :وأيضاً قال احملقق الداماد يف الدفاع عن احد من ضعفه العامة لتشيعه

رر أن آية جاللة الرجل وصحة حديثه تضعيف العامة إياه بالتشيع مع ومن املتق (...
  .)١( )اعترافهم جباللته

                                                            
  .٢١١ – ٢١٠ص ١ج: للكلباسي - سماء المقال في علم الرجال -١
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أو  محد إال بسبب ما يرويه يف فضل أهل البيت أوالعامة مل ينقموا على جعفر بن 

روايته ملا خيالفهم وخيالف مذهبهم٬، وإال يف غري ذلك فقد اعترفوا باستقامة أحاديثه كما نقله 
  :ابن حجر يف لسان امليزان عن ابن عدي

  :١٠٩ص ٢ج :لسان امليزان البن حجر

وكانت عنده عن حيىي بن بكري أحاديث مستقيمة لكن يشو�ا بتلك ...  مث قال ابن عدي(
  .انتهى ).األباطيل

: Xحد تلك األباطيل اليت يزعمو¯ا هي روايته قول الرسول يف حق أمري املؤمنني أو
فال حول ) عز وجل(ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض اهللا حمبك حميب وحميب حمب اهللا٬، (

  ).وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  .وال عزاء للجهلة املتبجحني: أقول

* * *  

א • EWאFא

عشر  ثناإ استدل أمحد إمساعيل لبدعته بأحاديث أنه حيكم بعد املهدي(: يقول الكوراين
نعم صح عندنا : أقول ! ذي حيكم بعده٬، وقد أرسله قبلهال ٬، فادعى أنه ابن اإلمام املهديمهدياً

وأنه أول من يرجع من  أن الذي يتوىل مراسم دفن اإلمام املهدي هو احلسني عن أهل البيت
٬، وأنه حيكم بعده اثنا عشر على عينيه من الكربحىت يسقط حاجباه  حيكم بعد املهديو األئمة

  .)٬، وقد يكونون من ولد املهديسنيمهدياً من ولد احل

 لو يكسر الكوراين قلمه املتعثر٬، ويغلق فمه ¯ائياً أحفظ ملا قد يكون تبقى من ماء يف: أقول
الكوراين٬، وإليكم هذه املفارقة العجيبة الغريبة٬، وليس هذا كالماً إنشائياً كما يكتب . وجهه

  :اليت ت�ضحك احملزون حقا٬ً، فامسعوا
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فهذا حديث عن الرجعة٬،  )سم دفن اإلمام املهدي هو احلسنيأن الذي يتوىل مرا(: أما قوله
؟ من املعلوم بالضرورة إن عامل  ٬، ولكن مىت حتدث الرجعة Xأي رجعة اإلمام احلسني

الرجعة حيدث بعد عاملنا هذا٬، فبعد أن ينتهي عاملنا هذا ي�رجع اهللا من م�حض اإلميان ومن 
ومعروف إن من حمض اإلميان حمضا٬ً، ومن م�حض الكفر حمضاً هم بشر سبق أن . م�حض الكفر

م قد جرى عليهم االختبار الدنيعاشوا يف هذه الدنيا وماتوا٬، أي  فالنتيجة إذن هي أن . وي̄إ
  .الرجعة غري عاملنا الدنيوي هذا

٬، وقد يكونون من ولد ثنا عشر مهدياً من ولد احلسنيإوأنه حيكم بعده (: مث يقول الكوراين
قد يكونون أبناء   كما يرى الكوراين     X أي إن من حيكم بعد احلسني. )املهدي
 ملاذا؟ ألنه معلوم أن اإلمام احلسني ٬، وهنا السقطة اليت ال يسقطها غري جاهل٬، Xاملهدي
X  ،قال ٬،فعن احلسن بن علي اخلرازيرجع على املهدي الذي ال عقب له٬، أي ال ذرية له٬ :

فقال  .نعم :؟ قالأنت اإلمام: فقال له ٬،Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا (
أنسيت* يا  :فقال ٬،أين مسعت جدك جعفر بن حممد يقول ال يكون اإلمام إال وله عقب :له

ال يكون اإلمام إال وله : ٬X، إمنا قال جعفر ليس هكذا قال جعفر! ؟ شيخ'٬، أو تناسيت
صدقتÞ : فقال له ؟ يه احلسني بن علي فانه ال عقب له٬، إال اإلمام الذي خيرج علعقب

  .)١( )جعلت� فداك هكذا مسعت� جدك يقول

فهذا املهدي ال عقب له٬، أي ال ذرية٬، وبالتايل ال ميكن أن تكون له ذرية يف عامل الرجعة 
هو من كان قد خاض االمتحان يف الدنيا٬، أي كان موجوداً    كما علمنا    ألن من يرجع 
ال ذرية له٬، فكيف حيكمون يف عامل   Xالذي يرجع عليه احلسني X فيها٬، واملهدي

  ؟؟؟؟ الرجعة٬، وهم ال وجود هلم

٬، أي أمحد هو  والسقطة األخرى هي أن رواية الوصية نصت على أن أول املهديني
له عقب٬، وبالتايل   Xن اإلمام املهدي حممد بن احلسنأوهذا يعين  X ابن اإلمام املهدي

٬، فكيف غفل الكوراين  Xليس هو املهدي الذي بال عقب الذي يرجع عليه اإلمام احلسني
  .حقده ؟؟ طبعاً شغله!عن هذا 

                                                            
  .٢٢٤ص: ، الغيبة للطوسي٧٣ص ٢ج: الثاقبالنجم  -١
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بل كيف غفل الكوراين عن عشرات الروايات اليت دلت على وجود ذرية لإلمام 

  :٬، وإليك بعضهاXاملهدي

 شاذان٬، بن الفضل عن حممد٬، بن علي عن إدريس٬، بن أمحد(: الطوسي روى الشيخ  ١
 اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،عمر بن املفضل عن املستنري٬، بن اهللا عبد عن جبلة٬، بن اهللا عبد عن
X ويقول مات٬،: بعضهم يقول حىت تطول إحدامها ٬،غيبتني األمر هذا لصاحب إن: يقول 

 ال يسري نفر إال أصحابه من أمره على يبقى ال حىت ذهب٬،: بعضهم ويقول قتل٬،: بعضهم
  . )١( )أمره يلي الذي املوىل إال ٬،غريه وال ولده من أحد موضعه على يطلع

انه  األصفهاينروى الشيخ الطوسي ومجاعة بأسانيد متعددة عن يعقوب بن الضراب   ٢
٬، وفيها  سوق الليل بدار تسمى دار خدجيةفرتل مبكة يف ٬،حج يف سنة إحدى ومثانون ومائتني

 نهأوذكر يف أخرها    والقصة طويلة     Xعجوز كانت واسطة بني الشيعة وإمام العصر 
X  صلوات (أرسل إليها دفتراً وكان مكتوباً فيه صلوات على رسول اهللا وباقي األئمة وعليه

  :عليهم فصلي عليهم هكذا وهو طويل٬، ويف موضع منه ٬، وأمره إذا أردت أن تصلي)اهللا عليه

اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ٬، ومجيع أهل (
اللهم صل على حممد املصطفى وعلي املرتضى ( :ويف أخره هكذا ).هالدنيا ما تقر به عين

٬، مصابيح الدجى وأعالم ا واحلسني املصفى ومجيع األوصياءوفاطمة الزهراء واحلسن الرض
وليك ٬، وصل على واحلبل املتني والصراط املستقيم اهلدى ومنار التقى والعروة الوثقى

أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم دنيا ٬، ومد يف ووالة عهده واألئمة من ولده
  .)٢( )وديناً وآخرة انك على كل شيء قدير

٬، ونقل السيد رضي الدين علي بن يف يوم اجلمعة أيف زيارته املخصوصة اليت تقر  ٣
 ٬،)صلى اهللا عليك وعلى آل بيتك الطيبني الطاهرين( :)مجال األسبوع(طاووس يف كتاب 

                                                            
  . ١٦٢ – ١٦١ص: الشيخ الطوسي -  الغيبة -١
  .٤٠٩ – ٤٠٧ص :للطوسي -مصباح المتهجد  -٢
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ويف أخرها  ٬،)صلوات اهللا عليك وعلى آل بيتك هذا يوم اجلمعة( :ويف موضع آخر منها
 .)١() صلوات اهللا عليك وعلى آل بيتك الطاهرين( :قال

هلارون موسى ) جمموع الدعوات(حبار األنوار عن كتاب ) مزار(ونقل يف آخر كتاب   ٤
واألئمة من ولده ٬، السالم على والة عهده(: إىل قوله... سالماً وصالة طويلة ( :التلعكربي

صرهم ومتم هلم ما أسندت من اللهم صل عليهم وبلغهم أماهلم وزد يف آجاهلم واعز ن
ن ٬، واجعلنا هلم أعوانا وعلى دينك أنصاراً فإÑم معادن كلماتك وخزان علمك وأركاأمرهم

٬، وصفوتك من خلقك وأولياؤك توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك٬، وخلصاءك من عبادك
التحية والسالم٬، واردد علينا منهم  ائك وصفوة أوالد أصفيائك وبلغهم مناوسالئل أولي

 .)٢( )٬، والسالم عليهم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم
فسألته عن ( :٬، وفيهاالعالمة اÚلسي يف حبار األنوارقصة اجلزيرة اخلضراء اليت نقلها   ٥

تأيت إليهم مري�م من : مزروعة٬، فقال ين ال أرى هلم أرضاًإف ؟ من أين تأيت إليهم مرية أهل بلده
م ك: ٬، فقلت لهX األمرصاحب  اإلمام٬، من جزائر أوالد اجلزيرة اخلضراء من البحر األبيض
كم بقي حىت : فقلت ٬،٬، وقد أتت مرة وبقيت األخرىمرتني: تأتيكم مريتكم يف السنة ؟ فقال

  . )٣( )أربعة أشهر: تأتيكم؟ قال

عن أيب قرة دعاء ) عمل شهر رمضان(روى السيد اجلليل علي بن طاووس يف كتاب   ٦
وجتعله ( :ومن فقرات هذا الدعاء Xالبد أن يقرأ يف مجيع األيام حلفظ وجود اإلمام احلجة 

  .)وذريته من األئمة الوارثني

وفيها ٬، ٬، وقد مر ذكرها يف روايات املهدينيالوصية اليت رواها الشيخ الطوسي رواية  ٧
أي إذا حضرت الوفاة  .)اخل…  فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني(: قال

  .فليسلمها إىل ابنه أول املهديني Xاإلمام املهدي 

                                                            
 .٤٢ – ٤١ص :للسيد ابن طاووس - جمال األسبوع -١
 .٢٢٨ص ٩٩ج :بحار األنوار -٢
 .١٦ص ٥٢ج: بحار األنوار -٣
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كأين (: نه قال أليب بصريإ Xعن اإلمام الصادق  ٬،املروي يف مزار حممد بن املشهدي  ٨

  .)١( )... يف مسجد السهلة بأهله وعياله Xأرى نزول القائم 

نقل العالمة اÚلسي يف جملد الصالة من البحار يف أعمال صبح يوم اجلمعة عن أصل   ٩
ومن فقرات الدعاء لإلمام احلجة  ٬،بعد صالة الفجر أيقر دعاءاً طويالً ٬،قدمي من مؤلفات قدمائنا

X ٬، وناصراً حىت تسكنه وقائداًيك يف خلقك ولياً وحافظا اللهم كن لول(: هناك هو
  ).... ٬، وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني٬، ومتتعه منها طويالًأرضك طوعاً

جلنان يف الدعاء لصاحب يف مفاتيح ا )رمحه اهللا(ذكر الشيخ عباس القمي    ١٠
اللهم أعطه يف نفسه (: وجاء يف أحدى فقراته٬، وتسلسله بعد دعاء العهد الشريف  Xالزمان

وهذا الدعاء  .)٢( )... وأهله وو*لَد9ه وذريته و أمته ومجيع رعيته ما تقربه عينه وتسربه نفسه
 وبعده يذكر الذرية مما يدل على أن هلذا الولد مقاماً  Xهتم بذكر ولد واحد لإلمام املهديي

  .خاصاً

أخفنا فقد  ...(: بته بني الركن واملقام عند قيامهيف خط Xقول اإلمام املهدي    ١١
وهذا إعالن وبيان  .)٣( )... ٬، وبغي علينا ودفعنا عن حقناظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائناو

٬، وأبناءه بسبب مطاردة الظاملني لهيف أول قيامه بأنه طرد من داره  Xمن اإلمام املهدي 
  .يف كل مكان وزمان Xوالبحث عن آثاره 

٬، مقبالت٬، خضر مصبغات كأين برايات من مصر(: Xعن أيب احلسن الرضا    ١٢
فداللة هذه الرواية واضحة على  .)٤( )حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات

وصاحب الوصيات هو . إىل ابن صاحب الوصيات) أي تبايع(إن قبل قيام القائم �دى الرايات 
وارث األئمة املعصومني وخامتهم ومن انتهت إليه الوصية وهو اإلمام حممد ابن احلسن 

والرواية تنص على أن . حممد  آلوهو املستحفظ من  Xالعسكري صاحب الزمان 
  .Xابن صاحب الوصيات أي ابن اإلمام املهدي  إىلالرايات �دى 

                                                            
  .١٣٤ص: مزار محمد بن المشهدي -١
  .٦١٦ص: مفاتيح الجنان -٢
  . ٢٩٠ص :الغيبة للنعماني -٣
  .١٥٨ص: ، بشارة اإلسالم٢٥٠ص: اإلرشاد للمفيد -٤
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يوم والدة ) دعاء يوم الثالث من شعبان(يف  Xورد ذكر ذرية اإلمام املهدي    ١٣
إن  ٬،Xعن أيب القاسم ابن عالء اهلمداين وكيل اإلمام العسكري ٬، Xاإلمام احلسني 

اللهم أين (: من شعبان فصمه وأدع �ذا الدعاء ولد يوم اخلميس لثالث خÞلَون Xاحلسني 
املمدود بالنصرة يوم  ٬،قتيل العربة وسيد األسرة .....ألك حبق املولود Ëذا اليوم ـأس

 ٬،والشفاء يف تربته والفوز معه يف أوبته ٬،املعوض من قتل9ه إن األئمة من نسله ٬،الكرة
ويرضوا اجلبار  ٬،حىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار ٬،واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته

  .)١( )... صلى اهللا عليهم مع اختالف الليل والنهار ٬،ويكونوا خري أنصار

له عقب٬، وإنه   Xاعتقد هذا العدد كاف متاماً إلثبات أن اإلمام املهدي حممد بن احلسن
ومن أراد  عدد يفوق حد التواتر٬، وغريه ليس هو املقصود من املهدي الذي بال عقب٬، فهو

للشيخ ناظم العقيلي٬، وهو من ) لرد احلاسم يف إثبات ذرية القائما(املزيد جيده يف كتاب 
  .إلمام املهديإصدارات أنصار ا

  ! هذا كله جيهله الكوراين٬، ومع ذلك يطيل لسانه على الناس بالباطل

هو املهدي الثاين عشر من املهديني  X واحلق إن املهدي الذي خيرج عليه اإلمام احلسني
  .X الذين حيكمون يف دولة العدل اإلهلي بعد أبيهم اإلمام حممد بن احلسن

ومن تلك (: ٬، فهو يقولامسعوا هذا العبقري ؟ إذن هل أفاجئكم بكالم للكوراين
وإن الرجعة ليست  أول من تنشق األرض عنه ويرجع إىل الدنيا احلسني بن علي٬،: األحاديث

: خمتصر البصائر". ٬، ال يرجع إال من حمض اإلميان حمضاً أو حمض الشرك حمضاًبعامة وهي خاصة
  .)"٬، بسند صحيح عن الصادق٢٤ص

تعرف أن الرجعة خاصة وليست عامة٬، فلماذا مل تفهم معىن أن يا كوراين طاملا كنت 
  تكون خاصة وليست عامة٬، ما الذي شغلك عن الفهم ؟

* * *  

                                                            
 .دعاء الثالث من شعبان: ، مصباح الكفعمي٣١ص: ، ضياء الصالحين٢٢٢ص: مفاتيح الجنان -١
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• W  

يا ابن رسول : قلت للصادق جعفر بن حممد :قال ٬،عن أيب بصري: ومنها(: يقول الكوراين
 ثنا عشرإ: إمنا قال: ؟ فقال مهدياً ثنا عشرإيكون بعد القائم : أنه قال إين مسعت من أبيك ٬،اهللا

. الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا ٬، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعونمهدياً ومل يقل إثنا عشر إماماً
ليس بعد دولة القائم ألحد دولة إال ما : وقال املفيد. "٬، بسند موثق٣٥٨ص: كمال الدين"

  .)"٣٨٧ص ٢ج :داإلرشا" .جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء اهللا

؟ وإال ما  بربكم هل تلومون من يسخر من عقل الكوراين ؟ أليس قد فضح نفسه بنفسه
  ؟  معىن ما نقله عن الشيخ املفيد

يقول توجد دولة بعد القائم واحلكام فيها ولده٬، ماذا    كما ينقل الكوراين     الشيخ املفيد
  ! يريد الكوراين أكثر من هذا؟ ما بقي غري أن يدهن وجهه بسماخ القدر وخيرج للشارع

* * *  

• W

أن القدر املتيقن أن هؤالء اإلثنا عشر ليسوا  إىلوينبغي اإللفات (: ٬، يقولعوا الكوراينامس
م من أبناء املهدي وبعض علمائنا  ومن ذرية احلسني ٬، بل من شيعة األئمةمةأئ ويظهر عندي ̄أ

   .)"٣٨٧ص ٢ج :اإلرشاد". ٬، كاملفيديرى أن كو¯م من أوالده خرب آحاد

م من أبناء املهدي شيء آخر يا  ٬، بقي أن يظهر عندك)خري وبركة( X اآلن ظهر عنده ̄إ
  ).٬، بل من شيعة األئمةليسوا أئمةالقدر املتيقن أن هؤالء اإلثنا عشر (: كوراين٬، فأنت تقول

من   وقولك هذا يدل على جهلك مبقام املهديني من جهة ومبقام شيعة أهل البيت
: و إمام بنص القرآن٬، قال تعاىلوه  من شيعة أهل البيت X جهة أخرى٬، فإبراهيم

  .)١(﴾إِم*اماً ل9لنَّاسِ ج*اع9لُك* إِنِّي قَالَ فَأَت*مَّه'نَّ بِكَل9م*اتt ر*بُّه' إِب,ر*اه9يم* اب,ت*لَى و*إِذ9﴿

                                                            
  .١٢٤: البقرة -١
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. ليهنئكم االسم( :أنه قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن أيب بصري: ورد يف تفسري القمي
أما تسمع  :قال ٬،إن الناس يعريوننا بذلك :قيل .الشيعة :؟ قال وما هو جعلت فداك :قلت

واستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من ( :وقوله ٬،﴾لَإِب,ر*اه9يم* ش9يع*ت9ه9 م9ن و*إِنq﴿ :قول اهللا
  .)١( )فليهنئكم االسم )عدوه

يد اجلعفي جعفر بن حممد سأل جابر بن يز :إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائبويف 
إبراهيم كشف إن اهللا سبحانه ملا خلق ( :عن تفسري هذه اآلية٬، فقال) عليهما السالم(الصادق 

نور  هذا: ؟ فقيل له إهلي ما هذا النور: إىل جنب العرش فقال ظر فرأى نوراًله عن بصره فن
هذا نور : ؟ فقيل له إهلي ما هذا النور: فقال ٬،إىل جنبه ٬، ورأى نوراًحممد صفويت من خلقي

إهلي وما هذه : فقال ٬،رأى إىل جنبهما ثالثة أنوار٬، وناصر ديين  Xعلي بن أيب طالب 
: هذه فاطمة فطمت حمبيها من النار٬، ونور ولديها احلسن واحلسني٬، فقال :؟ فقيل األنوار

هؤالء األئمة من ولد علي وفاطمة٬،  يا إبراهيم: ي وأرى تسعة أنوار قد حفوا Ëم؟ قيلإهل
لي بن احلسني يا إبراهيم أوهلم ع: ق هؤالء إال ما عرفتين من التسعة٬، فقالحب: فقال إبراهيم

وابنه حممد وابنه جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه حممد وابنه علي وابنه احلسن واحلجة 
حدقوا Ëم ال حيصي عددهم إال قد أ إهلي وسيدي أرى أنواراً: لقائم ابنه٬، فقال إبراهيما

٬، فقال ٬X، شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يا إبراهيم هؤالء شيعتهم: أنت؟ قيل
واجلهر ببسم اهللا الرمحن  ٬،بصالة إحدى ومخسني: ؟ قال ومبا تعرف شيعتهم: إبراهيم
هم اجعلين الل  :والتختم يف اليمني٬، فعند ذلك قال إبراهيم ٬،والقنوت قبل الركوع ٬،الرحيم

  .)٢( )﴾وإن من شيعته إلبراهيم﴿ :فأخرب اهللا يف كتابه فقال: من شيعة أمري املؤمنني٬، قال

بأن املهديني ليسوا أئمة فمنشؤه عدم اطالعك على الروايات٬، وهاك بعض  أما يقينك
  :الروايات اليت تسمي املهديني أئمة

 ٬،لتصلن هذه Ëذه: (إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني : عن حبة العرين قال  ١
ولي'بنني� باحلرية مسجد  ٬،حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري ٬،وأومئ بيده إىل الكوفة واحلرية

                                                            
  . ٢٢٣ص ٢ج: علي بن إبراهيم القمي - تفسير القمي  -١
  .٨١ – ٨٠ص ١ج: الشيخ علي اليزدي الحائري - في إثبات الحجة الغائب إلزام الناصب -٢
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ألن مسجد الكوفة ليضيق  ؛)عجل اهللا تعاىل فرجه(له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم 

الكوفة هذا ويسع مسجد  ٬،يا أمري املؤمنني: قلت يصلني فيه إثنا عشر إماماً عدال٬،٬ً، ولعنهم
وهذا  ٬،مسجد الكوفة أصغرها ٬،تبىن له أربع مساجد :قال !!؟ الذي تصف الناس يومئذ

وأومى بيده حنو البصريني  ٬،ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب
بىن مسجد يصلي فيه إن يف احلرية ي� Xيف هذه الرواية يقول أمري املؤمنني  .)١( )والغريني

 وهؤالء األئمة  ٬،)وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدالً( :قال ٬X، مث إنه خليفة القائم
م ليسوا هم األئمة اإلثين عشر  ٬،Xيصلون فيه بعد أن يبنيه القائم  ٬، وإمنا هم من أي ̄إ

 ). املهديني(تسميهم الروايات األخرى 
واليت نقلها لنا الشيخ  ٬،Xيف الدعاء الوارد عن املرأة اليت كانت يف مرتل اإلمام املهدي   ٢

على حممد املصطفى وعلي املرتضى وفاطمة الزهراء اللهم صل  : (...الطوسي وورد فيه
٬، مصابيح الدجى وأعالم اهلدى ومنار ا واحلسني املصفى ومجيع األوصياءواحلسن الرض

٬، وصل على وليك ووالة عهده واحلبل املتني والصراط املستقيم التقى والعروة الوثقى
آماهلم دنيا وديناً وآخره ٬، ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى ولدهواألئمة من 

يصلي على  Xوهو  Xاملهدي  اإلماماملرأة تنقل دعاء  .)٢()انك على كل شيء قدير
  .)٣( آبائه ويردفها بصالة على املهديني

                                                            
 .٢٥٣ص ٣ج: تهذيب األحكام -١
 . ٨٣ص ٩١، وج٢٢ص  ٥٢ج: األنوار، بحار ٢٨ص: الغيبة للطوسي -٢
 مهديًا عشر ثناإو إمامًا، عشر ثناإ أوصياءه نإو الوصية مضمون صحة على وقرينة مؤيد هو الدعاء وهذا: أقول -٣
 وعلى بأسمائهم واله الرسول على يصلي أن الضراب أمر X المهدي اإلمام أن بدليل ،X المهدي اإلمام ذرية من

 التي العجوز المرأة طريق عن الدعاء لهذا الضراب استالم وقصة الرواية نص في جاء آما له، أعطاها التي النسخة
  :شيعته بعض وبين بينه واسطة وهي X المهدي باإلمام تلتقي آانت
 على صل اللهم: أقول: فقلت ؟ تصلي آيف نبيك على صليت إذا: - X المهدي اإلمام أي -  لك يقول: قالت ثم(... 
 حميد إنك إبراهيم وآل إبراهيم على وترحمت وبارآت صليت ما آأفضل محمد وآل محمد على وبارك محمد وآل محمد
: فقالت صغير دفتر ومعها نزلت الغد من آان فلما نعم،: فقلت. وسمهم آلهم عليهم فصل صليت إذا ال،: فقالت. مجيد
  .....). النسخة هذه على أوصيائه وعلى عليه فصل النبي على صليت إذا: لك يقول

 وعلى  X المؤمنين أمير وعلى )صلى اهللا عليه وآله( محمد الرسول على وصالة دعاء هي له أعطاها التي والنسخة
 حتى إمام بعد إمام وهكذا) عليهما السالم( والحسين الحسن وعلى )عليها السالم( الزهراء فاطمة الطاهرة الصديقة
 في ومد ولده من واألئمة عهدك ووالة وليك على وصل: (قال عليه والصالة الدعاء وبعد X المهدي اإلمام إلى وصل

  ).قدير يءش آل على إنك وآخرة ودنيا دينًا آمالهم أقصى وبلغهم آجالهم في وزد أعمارهم
 ومأمور )صلى اهللا عليه وآله( محمد للرسول أوصياء هم -  المهديون -  X المهدي اإلمام ذرية أن هذا من ويفهم

  ).ولده من واألئمة( هذا دعائه في X المهدي اإلمام آالم بنص أئمة وهم ،)عليهم السالم( األئمة بعد عليهم بالصالة
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ويعقبه دعاء لوالة عهده٬، وكل هذا يأيت بعد  Xوهنا أيضاً دعاء لويل اهللا اإلمام املهدي 
. ومجيع األوصياء من أبنائهما )عليهما السالم(وفاطمة وعلي  اإلنتهاء من الدعاء للرسول 

: يقول يف دعائه للمهديني  Xواإلمام  ٬،Xوالدعاء تنقله املرأة عن اإلمام املهدي 
  .متوفني Xمن آباء اإلمام املهدي  واملعلوم أن األئمة  ٬،)وزد يف آجاهلم(

  :السيد ابن طاووس ٬،مجال األسبوع  ٣

الذين قدمت ذكرهم يف عدة مواضع من هذا الكتاب باسنادهم إىل جدي حدثين اجلماعة 
أخربنا ابن أيب : قال ٬،باألمان والرضوان يوم احلسابتلقاه اهللا جل جالله  ٬،أيب جعفر الطوسي

ن إبراهيم وحممد بن احلسن اجليد عن حممد بن احلسن بن سعيد بن عبد اهللا واحلمريي وعلي ب
هاشم عن إمساعيل بن مولد وصاحل بن السندي عن يونس بن  ٬، كلهم عن إبراهيم بنالصفار

عبد الرمحن٬، ورواه جدي أىب جعفر الطوسي فيما يرويه عن يونس بن الرمحن بعدة طرق 
 Xأن الرضا : طالة يف هذا املكان٬، يروى عن يونس بن عبد الرمحنتركت ذكرها كراهية لإل

  : �ذا Xكان يأمر بالدعاء لصاحب األمر 

 بإذنك٬، وحجتك على خلقك٬، ولسانك املعرب عنك ع عن وليك وخليفتكاللهم ادف(
اللهم اعطه يف نفسه وأهله وولده وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به  :Xإىل قوله   ...

٬، ل على والة عهده واألئمة من بعدهاللهم ص :Xإىل قوله ...  عينه وتسر به نفسه
هلم وثبت  أمركإليهم يف  ومتم هلم ما أسندتوبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم واعز نصرهم 

٬، فإÑم معادن كلماتك وأركان توحيدك وعلى دينك أنصاراً لنا هلم أعوانا٬ً، واجعدعائمهم
وسالئل ٬، وأوليائك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك٬، أمركة ودعائم دينك ووال

  .)١( )السالم عليهم ورمحه اهللا وبركاته٬، وأوليائك وصفوة أوالد رسلك

عن علي بن حسن بن علي بن فضال٬، عن حممد بن عيسى بن عبيد باسناده عن   ٤
٬، وعلى وقاعداً وكرر يف ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان قائماً( :قال ٬،الصاحلني 

٬، تقول بعد متجيد اهللا تعاىل ه وكيف أمكنك٬، ومىت حضرك يف دهرككل حال٬، والشهر كل

                                                            
أحاديث المهديين فليرجع إلى آتاب جامع األدلة وهو من ومن أراد المزيد من . ٣١٠ – ٣٠٧ص: جمال األسبوع -١

 .إصدارات أنصار اإلمام المهدي
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كن لوليك القائم بأمرك٬، حممد بن احلسن املهدي  اللهم: والصالة على النيب وآله 

 وحافظاً عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم٬، يف هذه الساعة ويف كل ساعة٬، ولياً
وعرضا٬، وجتعله  ومتتعه فيها طوالً ٬،٬، حىت تسكنه أرضك طوعاًومؤيداً ودليالً ناصراًو وقائداً

  .)١( ....) وذريته من االئمة الوارثني

أما قوله إن الشيخ املفيد قال عن روايات  ؟ األحاديث وغريها٬، أين الكوراين منهاكل هذه 
املهديني بأ¯ا خرب آحاد٬، فقد راجعنا اجلزء والصفحة اليت ذكرمها من كتاب اإلرشاد ومل جند 
شيئاً مما قال الكوراين٬، وغري بعيد أن يكون قد دلس على الشيخ املفيد كما هي سريته يف هذا 

   .الكتاب

 أثبت قد٬، وبل تفوق حد التواتر بكثري معىن وعلى أية حال فروايات املهديني متواترة
فالروايات بالعشرات يف أقل أحواهلا٬، ولكن الكوراين  .هذه احلقيقة يف كتبهم األخوة األنصار

وال أدري . ملا كان حاطب ليل٬، وبعيداً عن روح الباحث احملقق٬، ترك البحث وأخلد إىل ظنونه
اليت ختم �ا  الكوراين كتاب اإلرشاد للشيخ املفيد؟ وهل مرت به كلمات الشيخ املفيدهل قرأ 

ن األخبار حبسب ما م قد أوردنا يف كل باب من هذا الكتاب طرفاً(: كتابه٬، وهي قوله
لقول وخمافة اإلمالل ٬، ومل نستقص ما جاء يف كل معىن منه كراهية االنتشار يف ااحتملته احلال
٬، يشاكل املتقدم منها يف االختصار ما ٬X، وأثبتنا من أخبار القائم املهدي به واإلضجار

فيما تركناه من ذلك إىل  ٬، فال ينبغي أن ينسبنا أحدا عن كثري من ذلك مبثل ما ذكرناهوأضربن
وفيما رمسناه من موجز . الـواإلغف٬، وال حيمله على عدم العلم منا به أو السهو عنه اإلمهال

٬، واهللا ويل التوفيق تصر من أخبارهم كفاية فما قصدناهوخم مة األئمة االحتجاج عل إما
  .)٢( )وهو حسبنا ونعم الوكيل

وهذا يعين إن الشيخ املفيد مل يذكر إال بعضاً من األحاديث ال كلها٬، وعليه ال ينبغي ترك 
  .البحث ملن أراد حتقيق املسألة والقطع برأي بشأ¯ا

* * *  

                                                            
  .٣٤٩ص ٩٤ج: األنواربحار  -١
 .٣٨٨ص ٢ج: الشيخ المفيد - اإلرشاد -٢
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• W

كل هذه األحاديث تنص على أن هؤالء املهديني يكونون بعد :أقول(: يقول الكوراين
م من أوالد املهديال قبله اإلمام املهدي وأنا أوهلم٬،  ٬، لكن أمحد إمساعيل يكابر ويزوِّر ويقول ̄إ

  ).! وأنا قبل اإلمام املهدي

م Xهم أوالد املهدي حني يقول إنسان إن املهديني ٬،يا كوراين ٬، فهو يعين ̄إ
م يولدون بعد أن يولد وتصل هلم اإلمامة بعده وهكذا٬، فأين الغرابة ..  يكونون بعده٬، أي ̄إ

  ؟؟!! وما العجيب يف هذا الكالم٬، حىت ختمت قولك بعالمة التعجب

بيه ال أنه قبله كما تفهم٬، فاإلمام مث نعم يا كوراين أمحد هو أول املهديني٬، وأمحد ميهد أل
عام وهو إمام إىل يوم الناس هذا٬،  ةومائفعلية منذ ما يربو على األلف املهدي موجود وإمامته 

  .نسأل اهللا أن ميكن له يف األرض ويزينها بطول بقائه

* * *  

א • F١EWא،

روايتني عن أصحاب اإلمام  )٧    ٤(بيانه ذكر أمحد إمساعيل يف (: يقول الكوراين
 ٬،)م من البصرة وأخرهم من األبدالأال وإن أوهل: فيها عن أمري املؤمنني: ٬، األوىلاملهدي
ومن جهالة املبتدع وضعفه العلمي  ]أمحد[ ومن البصرة محد: فيها عن اإلمام الصادق: والثانية

 ١٤٨ص: معاصر هو بشارة اإلسالمأنه مل يعرف مصدر الروايات األصلي فنقلهما عن كتاب 
   .)٬١٣٣٦، ومؤلفه السيد حيدر الكاظمي متوىف١٨١و

رحم اهللا امرئ شغلته عيوبه عن النظر إىل عيوب جهلك٬، ف اهتم بنفسك وتدارك ٬،كوراينيا
  ؟ الناس٬، فكيف به وهو ينظر إىل ما يظنه جبهله عيوباً

                                                            
اَألْسَواِق ُيَناُدوَن ِإَلى ؟ ُيْشِبُه َأْوَالًدا َجاِلِسيَن ِفي  َوِبَمْن ُأَشبُِّه هَذا اْلِجيَل١٦: (Xالعنوان مأخوذ من قول عيسى  -١

: َألنَُّه َجاَء ُيوَحنَّا َال َيْأُآُل َوَال َيْشَرُب، َفَيُقوُلوَن١٨!  ُنْحَنا َلُكْم َفَلْم َتْلِطُموا!  َزمَّْرَنا َلُكْم َفَلْم َتْرُقُصوا: َوَيُقوُلوَن١٧َأْصَحاِبِهْم 
. ُهَوَذا ِإْنَساٌن َأُآوٌل َوِشرِّيُب َخْمٍر، ُمِحبٌّ ِلْلَعشَّاِريَن َواْلُخَطاِة: َيْشَرُب، َفَيُقوُلوَنَجاَء اْبُن اِإلْنَساِن َيْأُآُل َو١٩. ِفيِه َشْيَطاٌن

 .١١: متى ).َواْلِحْكَمُة َتَبرََّرْت ِمْن َبِنيَها
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أن تغالط القارئ به٬،  تظن٬، أو ما تريدفال يعين ما الناس  أيديأما النقل عن مصدر تتداوله 

كتاب البشارة  إن مث .أوىل املتعلمنيالناس العاديني ومن باب  على ملتابعةاتسهيل  فهو من باب
مما شهد اجلميع له بالوثاقة ولصاحبه بالعلم ويا ليتكم قرأمتوه لتتداركوا جهلكم بالنصوص 

  .أنفسكموتتجنبوا فضح 

حني يعجز املوغور عن العثور على ثغرة ينفس من خالهلا عن حقده٬، يبدأ  ٬،سبحان اهللا
   .نعم هو قمر ولكن فيه حول: باحلديث على طريقة

استحلفك يا كوراين مبن تعبد هل النقل عن الكاظمي أوىل أم النقل عن كتب العامة؟ طبعاً 
فنقل عن حمقق شيعي فيه زيادة مضمو¯ا أن     شاء جهلك أم أىب   النقل عن الكاظمي 

املنقول مت حتقيقه من عامل شيعي مشهود له٬، وبالتايل يستطيع القارئ أن جيعل هذا األمر قرينة 
  . متنحه االطمئنان من صحة املنقول

عبد : ومن البصرة: ٬، فيها٥٦٦ص: والرواية الثالثة يف دالئل اإلمامة(: أما قول الكوراين
  .)األعطف بن سعد٬، وأمحد بن مليح٬، ومحاد بن جابر٬، وأصحاب الكهف سبعة نفرالرمحن بن 

٬، وليس عن )١( )غاية املرام(ينقلها عن كتاب ) بشارة اإلسالم(صاحب كتاب : أقول
  . )دالئل اإلمامة(كتاب 

نسخته غري تامة٬، (: ققهفقد قال فيه حم ٬، الذي ذكره الكوراين٬،أما كتاب دالئل اإلمامة
  .)٢( ) إىل دليل السقط يف وصف الكتابقسم من أوله٬، وسنأيتحيث سقط 

مت العمل �ذا الكتاب : عملنا يف الكتاب(: احملقق إىل تقومي الكتاب٬، يقولومن هنا اضطر 
   ...وفق املراحل واخلطوات التالية 

نص الكتاب وذلك بتخليصه مما ورد فيه من أخطاء النسخ والطباعة وهي كثرية  تقومي  ٤
  .)٣( )جدا إذا قيست بكتاب آخر

                                                            
 .للبحراني، المطبوع مع غاية المرام) المحجة فيما نزل في القائم الحجة(أي عن آتاب  -١
  .٣٣ص): الشيعي(محمد بن جرير الطبري : دالئل اإلمامة -٢
  .٤٥ص): الشيعي(محمد بن جرير الطبري : دالئل االمامة -٣
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وكذلك فإن النسخ اليت . وكل هذا يوهن من القيمة العلمية للكتاب كما هو معروف
). مغاية املرا( زمن متأخر عن زمن تأليف كتاب اعتمدها احملقق يف إخراج الكتاب٬، كُتبت يف

نسختني خمطوطتني وعلى  اعتمدنا يف حتقيق هذا الكتاب على(: يقول احملقق يف هذا الصدد
  :٬، وهي كما يليمطبوعة له

٬، جمهولة التاريخ٬، )٧٦٥٥(٬، رقمها  املكتبة الرضوية مبشهد املقدسةالنسخة املودعة يف  ١
: وآخرها .)اجلعايباضي أبو بكر حممد بن عمر ٬، أخربنا القبسم اهللا الرمحن الرحيم(: أوهلا

 )٬، وكل واحد يرى نفسه يف ثالمثائةثالمثائة وثالثة عشر: ٬، فقالXفذكر أصحاب القائم (
  .)م(  ورمزنا هلا ب

٬، )٢٩٧٤(بقم املشرفة٬، رقمها ) رمحه اهللا(ملودعة يف مكتبة السيد املرعشي النسخة ا  ٢
مكتوبة يف شهر صفر من سنة على نسخة  ـ ه ١٣١٩سنة  /ربيع الثاين /١٢: وكتبت بتاريخ

مت املسند بعون اهللا (: وآخرها. )اضي أبو بكر حممد بن عمر اجلعايبالق(: ٬، أوهلاهـ ١٠٩٢
وجدت هذه النسخة . ١٠٩٢شهر صفر املظفر من شهور سنة وحسن توفيقه يف سلخ ) تعاىل(

. قيمس ٬، وهي نسخة عتيقة جدا خبط ضعيفزانة كتب احلضرة املشرفة الغرويةالشريفة يف خ
عشر من شهر ربيع يف مؤرخة اثنا و. ي الربوجردي احلائري وفق اهللا لهأحقر الكتاب حممد تق

  .)ع(  ورمزنا هلا ب )١٣١٩الثاين سنة 

  ٬، ورمزنا له بـ ه ١٣٦٩الكتاب املطبوع يف املطبعة احليدرية يف النجف األشرف سنة   ٣
  .)١( ))ط(

كما ذكر  ٬، ه ١١٠٣وسنة  ـ ه ١١٠٠يف بني سنة ) مغاية املرا(بينما مت تأليف كتاب 
يني اإلمام من طريق اخلاص غاية املرام وحجة اخلصام يف تع    ٢٣(: حمققه٬، وهذا نص كالمه

  .)٢( )ـ ه ١١٠٣وسنة  ـ ه ١١٠٠كتبه سنة  .والعام

دالئل (ابل الروايات اليت يف نسخ كتاب وعلى هذا كان أجدر مبحقق الكتاب أن يق
٬، السيما تلك اليت ي�ظن أن الكتاب األخري قد نقلها )غاية املرام(على مثيال�ا يف كتاب ) ةاإلمام

                                                            
  .٤٤ص) الشيعي(محمد بن جرير الطبري : دالئل االمامة -١
 .١١ص ١ج :السيد هاشم البحراني -  غاية المرام -٢
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إذ طاملا كان الكتاب األخري ينقل عن األول فال شك يف أن مؤلفه قد اطلع على . عن األول

  .نسخ أقدم من تلك اليت حبوزة احملقق

دالئل (ات املنقولة عن كتاب يف الرواي )غاية املرام( كتاب االعتماد على وبالنتيجة يكون
  .أقرب إىل العلمية من االعتماد على نفس الكتاب املُحقق  على األقل    )اإلمامة

* * *  

• W

الكوراين رجل سباب٬، هذا هو العنوان الالئق به٬، وكم كان جديراً به لو إنه يهتم مبا 
: امسع له!  املوجودة يف القواميسيكمل عقله بدل االهتمام املفرط حبفظ كل مفردات السباب 

يعلن٬،  واسمخيفى  اسم امسانللقائم : (أنه قال Xعن اإلمام الباقر : قال أمحد إمساعيل كاطع(
  .٦٥٣ص ٢ج :كمال الدين )فأما الذي خيفى فأمحد٬، وأما الذي يعلن فمحمد

  .)٤١٧ص ١ج :إلزام الناصب )مشرف احلاجبني غاير العينني بوجهه أثر: (Xعن الباقر 

 كجده ٬، واملهديأمحد امسهأن  ٬، حبجةهذا املبتدع يدعي أنه هو املهدي يبدو أن: أقول 
ا أن كم!  أمحد أن يدعي ذلك امسهوعليه ميكن لكل من !  املعلن حممد واخلفي أمحد امسه

وقد ذكر أن الرواية يف اÚلد الثاين !  املبتدع بادعائه انه املهدي٬، يكذب نفسه بأنه ابن املهدي
عن أيب جعفر حممد بن علي : ٬، ونصهامع أنه جملد واحد من كتاب كمال الدين للصدوق

ن ولدي يف آخر خيرج رجل م: وهو على املنرب نيقال أمري املؤمن ٬،الباقر عن أبيه عن جده
نكبني ٬، مشرب باحلمرة٬، مبدح البطن عريض الفخذين عظيم مشاش املالزمان أبيض اللون

 واسماسم خيفى : امسانله  ٬، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النيببظهره شامتان
أضاء هلا ما بني املشرق  رايته٬، إذا هز خيفى فأمحد وأما الذي يعلن فمحمد٬، فأما الذي يعلن

٬، و وضع يده على رؤوس العباد فال يبقى مؤمن إال صار قلبه أشد من زبر احلديد واملغرب
٬، خلت عليه تلك الفرحة وهو يف قربه٬، وال يبقى ميت إال دطاه اهللا تعاىل قوة أربعني رجالًوأع

٬، ١١٤٩ص ٣ج :ائجورواه يف اخلر .وهم يتزاورون يف قبورهم ويتباشرون بقيام القائم
٬، ٢٩٤ص ٢ج :٬، وإعالم الورى٬، وصححه٥٣ص: ٬، ويف منتخب األنوار املضيئةوصححه
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٬، ووقع يف رمزه غيبة الطوسي ٣٥ص ٥١ج :٬، والبحار األنوار٢٤٤ص ١٦ج :ووسائل الشيعة
أما الرواية الثانية اليت استدل �ا  .٤١ص ٣ج :الحظ معجم أحاديث اإلمام املهدي. وهو خطأ

إلزام  ٬،)مشرف احلاجبني٬، غاير العينني٬، بوجهه أثر: (أنه أن من صفة اإلمام املهدياملبتدع فهي 
يف وجهه أثر٬، وأنا يف وجهي  وكأنه يريد أن يقول إن اإلمام املهدي. ٤١٧ص ١ج :الناصب

ن يف وجهه اثر ميكنه أن يدعي كل م) كذا(٬، غذوهذا موجب للسخرية! أثر٬، فأنا املهدي
وجه أمحد إمساعيل كاطع كما ٬، واألثر يف شامة مجيلة متيزه املهدي مث إن األثر يف وجه! ذلك

  ). تشرفهله أثر ضربة يف مناسبة ال٬، ولعذكروا٬، أثر قبيح

  .السباب والشتم٬، فال استدالل علمي وال حديث يشي بالرزانة هذا كل ما حيسنه الكوراين

ذكرت الوصية إن من أمساء أمحد ابن اإلمام : له فأقولأما رده فتكفيه كلمات قليلة٬، 
فمن هذه اجلهة هو ال حيتاج أن يدعي إنه املهدي٬،  ٬،)اهللا وأمحد واملهدي عبد: (X املهدي

يك هذه اليت بل وردت روايات كثرية جداً تسميه املهدي أوردنا بعضها يف هذا الكتاب٬، وإل
: فقال   وذكر املهدي    مسعت رسول اهللا : عن حذيفة٬، قال: تسوؤك٬، وتسود وجهك

قار¯ا يا  .)١( ) واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتهااهللا إنه يبايع بني الركن واملقام٬، امسه أمحد وعبد(
  .لتعرف من هو أمحد الذي تتهجم عليه  كوراين مبا ورد يف وصية رسول اهللا

٬، فهو يدعو )نفسه بأنه ابن املهدي٬، يكذب كما أن املبتدع بادعائه انه املهدي(: أما قولك
للرثاء حقا٬ً، وما عليك لتعرف خطله سوى العودة لرواية الوصية اليت تسمي أمحد باملهدي٬، بل 

أبناء اإلمام املهدي اإلثين عشر باملهديني٬، وهذا يعين إن كل منهم يصح أن نسميه تسمي 
  .اًمهدي

 امسهن لكل من وعليه ميك!  املعلن حممد واخلفي أمحد امسه كجده واملهدي(: أما قولك
نك مل تتمكن بعقلك الصغري أن تدرك معىن أن يكون أفالواضح منه هو  ٬،)أن يدعي ذلك أمحد

ما معىن خفاء : وكان يكفيك أن تتساءل. للقائم اسم يعلن وهو حممد واسم خيفى وهو أمحد
؟ ولكن الرواية نفسها تقول وأما الذي خيفى فأمحد٬، أي  االسم٬، أليس معناه إنه غري معروف

                                                            
 . ٣٠٥و  ٢٩٩ص: الغيبة للطوسي -١
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ا تذكر االسم فكيف يكون خمفياً لو أنك قرأت كتب األنصار لعلمت أن املراد  ٬،؟؟ نعم ̄إ

     Xإن أمري املؤمنني: ليس خفاء االسم بل خفاء املسمى أي الشخص٬، وبكلمة أوضح
األوىل  ٬،بق على كل منهما وصف القائمي�خرب هنا بأن مثة شخصيتان ينط  والرواية صادرة عنه 
  .)١( معلنة والثانية خمفية

مع أنه  الدين للصدوق وقد ذكر أن الرواية يف اÚلد الثاين من كتاب كمال(: أما قولك
وطبعا�ا٬، فمن بني  فهو فضيحة من منط خمتلف تكشف عن عدم معرفتك بالكتب ٬،)جملد واحد

  .مبجلدينطبعة ) كمال الدين(طبعات كتاب 

يف وجهه أثر٬، وأنا يف وجهي أثر٬، فأنا  وكأنه يريد أن يقول إن اإلمام املهدي(: أما قولك
مث إن ! ن يف وجهه اثر ميكنه أن يدعي ذلككل م) كذا(٬، غذوهذا موجب للسخرية! املهدي

  ). شامة مجيلة متيزه األثر يف وجه املهدي

على    كل الدليل    األنصار أن الدليل٬، ومل يقل X مل يقل السيد أمحد احلسن: أقول
كم الرقم (ود أثر يف وجهه٬، فهذه كذبة ـو وجدي األول من املهديني اإلثين عشر هـأنه امله

اللهجة العراقية الدارجة ٬، مث إن األثر غري الشامة يا فهيم٬، فاألثر هو ما نسميه ب)اآلن ؟؟؟؟؟
  .باألخت

له أثر ضربة يف ٬، ولعكاطع كما ذكروا٬، أثر قبيحوجه أمحد إمساعيل واألثر يف (: أما قولك
. فهذا هو مستواك٬، وحسبنا هذا التفاوت بيننا وكل أناء بالذي فيه ينضح). مناسبة ال تشرفه

ألنك كذاب  ؛٬، وبطبيعة احلال ال ميكنك أن ختربنا)ذكروا(أنك مل ختربنا من هؤالء الذين  على
  ).ذكروا(ارة أشر فربكتها وأردت التمويه عليها من خالل عب

ألن فيها بيان هلذه املسألة ولغريها ال  ؛ر القارئ بضرورة قراءة كتب األنصاربقي أن أذكّ
إن صحت   وسريى القارئ هناك أن روايات العالمات اجلسدية . يتسع اÚال هنا لذكرها

تدل بوضوح ال مزيد عليه على تعدد شخصية القائم٬، وهو ما أملح له السيد الصدر    العبارة 
  .يف موسوعته٬، ولكن تركه دون بيان للنتيجة املترتبة عليه

                                                            
  .Xلكي يتوضح هذا المطلب للقارئ عليه مراجعة ما آتبه أنصار اإلمام المهدي  -١
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א • Wא

٬، ذكر فيه )رد احلاسم على منكري ذرية القائمال(يخ ناظم العقيلي كتاباً عنوانه كتب الش
الذرية٬، ومن بني ما استشهد به على أنه من املقويات وليس  روايات وأدلة كثرية على وجود

٬، وهذا ما قاله الشيخ من األدلة الرئيسية رواية رواها صاحب بشارة اإلسالم عن سطيح الكاهن
خرب عن حبار األنوار عن سطيح الكاهن يف  جاء يف بشارة اإلسالم نقالً(: يف كتابه ناظم
 …( :Xيف أحد فقراته بعدما يذكر بعض الوقائع اليت تسبق قيام اإلمام املهدي  جاء ٬،طويل

  ). )١( )... Xفعندها يظهر ابن املهدي 

ولكن الكوراين٬، ومثله مركز الدراسات العقائدية أقاموا الدنيا بالضجة ومل يقعدوها٬، فقد 
م استطاعوا أخرياً أن جيدوا العثرة اليت تقرحت أجفا¯م وقلو�م بانتظارها٬، وهيهات  ظنوا ̄إ

  .هلم

٬، ولكن )ابن املهدي(بشارة اإلسالم٬، وفيها كما ترون وإليكم صورة الرواية من كتاب 
ونشرها قسم ) داود املريصابري(يف الطبعة اليت حققها    على ما يبدو     اليد امتدت للرواية

  .١٤١٠الدراسات اإلسالمية عام 

                                                            
  .١٥٧ص: بشارة اإلسالم -١
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أل¯ا  اإلطالق؛على  أقدمها أو اآلنالنسخ املوجودة  أقدمهي من  أعالهوهذه النسخة 
شرف٬، واليكم صورة جف األاملطبعة احليدرية يف الن) هـ ١٣٨٢   م  ١٩٦٣(منشورة بتاريخ 

  :هلوية الكتاب األصلطبق 
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   هـ ١٤٠٣(تلك نسخة أخرى حتمل تاريخ املؤمنني بأنه مي خوةاإلخربين أحد أو
  ).ابن املهدي(بلفظ  أيضاًلبنان٬، وفيها الرواية    بريوت     اإلسالميدار الكتاب ) م١٩٨٢

د احلاسم الر(قال معتمده الشيخ ناظم العقيلي يف كتاب ( :ويف هذا الصدد يقول الكوراين
جاء يف بشارة اإلسالم نقالً عن حبار األنوار : ٬، وهو منشور يف موقعه)على منكري ذرية القائم

 )فعندها يظهر ابن املهدي: (فقراته) إحدى(أحد  عن سطيح الكاهن يف خرب طويل جاء يف
يظهر ابن اإلمام  ٬، وهذا يدل صراحة على أن قبل قيام اإلمام املهدي١٥٧ص: بشارة اإلسالم

  .انتهى ).وهذا االبن هو الذي أكد عليه يف أدعية أهل البيت ٬،املهدي

ا أن ما نقله ولو متعن الكوراين وأضرابه من فقهاء التضليل يف مضمون الرواية لعلمو
يف  Xاملهدي  اإلمامال ميكن محل اللفظ على إذ بشارة اإلسالم أقرب إىل الصواب٬،  صاحب

  :تسلسل األحداث يف نفس اخلرب٬، وهيذلك اخلرب أصال٬ً، إذا الحظنا 

فيخرج رجل من ولد صخر٬، فيبدل الرايات السود باحلمر٬، (: خروج السفياين بقوله   أ
 ٬، فرب بيضاءالنساء بالثدايا معلقات٬، وهو صاحب Ñب الكوفةفيبيح احملرمات٬، و يترك 
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٬، خليل حمفوفة٬، قتل زوجها٬، وكثر عجزها٬، Ëا االساق مكشوفة على الطريق مردوفة

  ).واستحل فرجها

فعندها (: فقال )ابن النيب املهدي(مث ذكر خروج ابن املهدي أو على الطبعة األخرى   ب
اليماين والسفياين يف  للروايات اليت تنص على ان خروج أو قياموهذا موافق  )يظهر ابن املهدي

  .وقت واحد

مث خيرج ملك من صنعاء اليمن٬، أبيض كالقطن امسه (: خروج ملك من صنعاء بقوله  ج
يقول انه خيرج  أنوهذا امللك ال ميكن ألحد  )٬، فيذهب خبروجه غمر الفنتحسني أو حسن

ا تقصد  )ابن املهدي(٬، وبذلك ال ميكن محل قوله Xاملهدي  اإلمامبعد قيام   اإلمامعلى ̄إ
ال يصدق على  فهو أيضاً) ابن النيب املهدي(اللفظ هو  ٬، فحىت لو ترتلنا وقلنا بانX املهدي
مث تدل و )مث خيرج ملك من صنعاء اليمن( :والسيما عند مالحظة قوله ٬،Xاملهدي  اإلمام

  .وليس بعده Xاملهدي  اإلمامصنعاء خيرج قبل قيام  ألن ملك ؛على التراخي كما هو معلوم

 ٬، وهادياًزكياً فهناك يظهر مباركاً(: بقوله Xاملهدي  اإلماموبعد ذلك ذكر قيام    د
س إذا أتاهم مبن اهللا الذي هداهم٬، فيكشف بنوره الظلماء٬، فيفرج النا علوياً ٬، وسيداًمهدياً

السيف فال يسفك  د٬، ويغمالناس بالسواءاألموال يف ٬، ويفرق ويظهر به احلق بعد اخلفاء
القذاء ويرد احلق  ٬، ويغسل مباء عدله عني الدهر منالدماء٬، ويعيش الناس يف البشر واهلناء

على أهل القرى٬، ويكثر يف الناس الضيافة والقرى٬، ويرفع بعدله الغواية والعمى٬، كأنه كان 
وهذا  )هو علم للساعة بال امتراء٬، وواأليام حباء وقسطاً األرض عدالً غبار فاجنلى٬، فيمأل

ال يصدق على  ٬،)ابن النيب املهدي( كأو حىت لو قلنا ٬،)ابن املهدي( :قوله السابق أنيدل على 
وهو  Xاملهدي  اإلمام٬، فال يكون له مصداق غري املهدي األول من ذرية Xاملهدي  اإلمام

  . )١( )Xاملهدي  اإلمامألنه من ذرية  ؛ابن النيب اليماين املوعود٬، وهو أيضاً

 )ابن النيب املهدي(إن االعتراض بأن األصل املوجود يف البحار ورد بصورة : أقولأخرياً 
ينقل أيضاً عن البحار٬، األمر الذي يعين ) بشارة اإلسالم(فالكاظمي صاحب كتاب  ٬،ليس دقيقاً

                                                            
  .تعليق للشيخ ناظم العقيلي -١
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وبالتايل يكون القول بأن نسخة البحار  ٬،)ابن املهدي(أنه كانت لديه نسخة من البحار فيها 
املطبوعة اليوم من قبيل املصادرة٬، فاحملقق إما عثر على النسخة اليت نقل منها الكاظمي وكان 
ينبغي عليه إذن اإلشارة إليها٬، وإما مل يعثر عليها٬، وبالتايل كان عليه أن يأخذ نقل الكاظمي 

ا سيصل إىل النتيجة اليت أثبتها أنصار اإلمام بنظر االعتبار٬، وحيقق يف مضمون الرواية٬، وعنده
  .املهدي٬، بفضل اهللا ومنه

ا حديث عن النيب(: أما قول الكوراين ا أثر عن سطيح الكاهن ئمةأو األ’ويومها ̄أ ٬، )مع ̄أ
أعوذ باهللا من مرض الكذب املستفحل٬، ومن ( :فماذا عساين أعقب عليه بأكثر من كلمة

نعم فهذا هو كتاب الشيخ ناظم موجود يف موقعنا٬، وفيه  ).متاماًلوجوه اليت غادرها احلياء ا
  .ينص على أن هذا النص مروي عن سطيح الكاهن

* * *  

 Wא •
 :قال األصبغ بن نباتة(: قال يف موقعه على لسان تابعه ضياء الزبيدي(: كتب الكوراين

 ٬،يا أمري املؤمنني: فقلت ٬،يف األرضذات يوم فوجدته مفكراً ينكت  أتيت أمري املؤمنني علياً
ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا ساعة قط٬، و : ؟ فقال تنكت يف األرض٬، أرغبةً منك فيها

اً لكن فكري يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي هو املهدي الذي ميلؤها قسط
. أقوام ويهتدي فيها آخرونضل فيها ٬، ويكون له غيبة وحرية توعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً

. ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني: ؟ قال ٬، وكم تكون احلرية والغيبةيا أمري املؤمنني: فقلت
٬، أولئك خيار لوق٬، وأىن لك �ذا األمر يا أصبغنعم كما أنه خم: ؟ قالوإن هذا لكائن: فقلت
 ؛ولد هو ابن اإلمام املهديوهذا ال: الزبيدي فوأضا ٬،)األمة مع خيار أبرار هذه العترة هذه

٬، املمهد م عنهوالذي من صلبه هو من نتكل هو احلادي عشر من ولد علي ألن اإلمام املهدي
  ).سلطانهلإلمام 
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األخ األنصاري امسه ضياء الزيدي٬، وهذه املالحظة مهمة من جهتني؛ األوىل من : مالحظة

الزيدي يف موقعنا٬، والثانية أل¯ا أجل أن ال يلتبس االسم على من شاء أن يرجع لكتاب األخ 
  .تشري إىل عجلة الكوراين وعدم تثبته مما يقرأ

ارتكب املبتدع التزوير يف  −١(: م األستاذ ضياء الزيدي٬، قائالًويعلق الكوراين على كال

هو . احلادي عشر من ولدي. لكن فكري يف مولود يكون من ظهري :قول أمري املؤمنني
من ظهر : (فصارت العبارة) ظهري(وعدالً فحذف الياء من كلمة  املهدي الذي ميلؤها قسطاً

!  عشر٬، أي اإلمام املهديوطبقها على نفسه وزعم أنه هو من ظهر احلادي ) احلادي عشر
  ).يبق دور وال لزوم لإلمام املهديفلم ! ى نفسه صفة أنه ميأل األرض عدالًوبذلك أعط

أي إنه يتهم  ).)يظهر(الياء من كلمة فحذف (: يقول ٬،كما تالحظون الكوراين٬،: أقول
وقد سقطت الياء من طبعة (: واآلن لنقرأ كالم آخر للكوراين. األستاذ ضياء حبذف حرف الياء

 كاذباً  هنا فضح الكوراين نفسه٬، فالياء كما يزعم  ٬،)٬، فأخذها املبتدع وطبَّل �اسيغيبة الطو
سقطت من طبعة غيبة الطوسي٬، أي إن األستاذ ضياء ليس هو من    طبعاً وسنعرف هذا 

  .حذفها

فهل إذا سقط حرف من الناسخ أومن منضد احلروف وكان موجوداً يف (: امسعوا أيضاً
هنا سقط احلرف من الناسخ٬، أو  ).مصادر عديدة٬، تتشبث فيه لتثبت بدعتك وإمامة إمامك

  !!! ي�سقطه األستاذ ضياء الزيدي من منضد احلروف٬، ومل

نه أ؟ ال اعتقد  )عيب٬، استح من شيبتك: (تحق الكوراين أن نوجه له كلمةإذن هل يس
  .يستحق٬، فهذه الكلمة ت�وجه ملن ي�ظن أن فيه قطرة حياء متبقية

٬، لكن مع الياء يف كلمة ظهري وقد روت هذا احلديث مصادرنا املتعددة   ٢(: ويقول
هذه رواية عن أمري !  أنظروا:ل كتاب غيبة الطوسي ويقالجملس وهو حيمرأيت وكيله يف 

مصادر  إىلأنظر : فأجبته!  )من ظهر احلادي عشر: (مام املهديتثبت ظهور ابن اإل املؤمنني
ولكن فكرت يف مولود : احلديث األخرى٬، اليت هي أقدم من غيبة الشيخ الطوسي جتد فيها
فهل إذا سقط حرف من ! يكون من ظهري٬، احلادي عشر من ولدي٬، هو املهدي ميلؤها عدالً 
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الناسخ أومن منضد احلروف وكان موجوداً يف مصادر عديدة٬، تتشبث فيه لتثبت بدعتك 
؟ مث أال ترى أن الوصف الذي بعده وصفß خمتصٌّ باإلمام املهدي اتفقت عليه  وإمامة إمامك

فإذا كان هذا ! صادر السنة والشيعة ومل يوصف به أحد غريه ميأل األرض قسطاً وعدالًم
  ).وصف إمامك فلم يبق عمل لإلمام املهدي٬، وال لزوم له

حبسب الكوراين إذن مصادر احلديث اليت هي أقدم من غيبة الطوسي ورد التعبري : أقول
  :يف هذه املصادرإذن لننظر ٬، )من ظهر( وليس ٬،) من ظهري(: صورةفيها ب

  :٣٦٢ص :احلسني بن محدان اخلصييب ٬،اهلداية الكربى  ١

ينكت يف  فوجدته مفكراً Xدخلت على أمري املؤمنني  :٬، قالعن األصبغ بن نباتة(
يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من : قال ؟يا موالي مايل أراك مفكراً: قلت ٬،األرض
يكون له غيبة يضل  ٬،وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً وهو املهدي الذي ميألها عدالً ٬،ولدي

 ؟ مث ماذا: فقلت ٬،أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة ٬،٬، ويهدي Ëا آخرينËا أقواماً
األنفس الشح  وإحضار٬، ن الرجعة البيضاء والكرة الزهراء٬، ميفعل اهللا ما يشاء: قال

  .)مث يغفر اهللا ملن يشاءباحلق واÔازاة بكل ما سلف  واألخذ ٬،والقصاص

  :٥٣٠    ٥٢٩ص :)الشيع(حممد بن جرير الطربي  ٬،اإلمامةدالئل   ٢

٬، ينكت فوجدته مفكراً صلوات اهللا عليه (أتيت أمري املؤمنني : عن األصبغ بن نباتة٬، قال(
؟  ؟ أرغبة منك فيها ٬، تنكت يف األرض٬، ما يل أراك مفكراًؤمننييا أمري امل: يف األرض٬، فقلت

يف مولود يكون من ظهر احلادي ٬، ولكين فكرت ال واهللا٬، ما رغبت يف الدنيا قط: فقال
٬، تكون له حرية وغيبة٬، يضل فيها وظلماً كما ملئت جوراً ٬، ميألها عدالًعشر٬، هو املهدي

؟ قال  أمري املؤمنني٬، وكم تكون تلك احلرية وتلك الغيبة يا: فقلت .قوم ويهتدي Ëا آخرون
X :ذا األمر يا أصبغ٬، ولكوأين لك ذË ر هذه األمة مع أولئك خيا! كيف لك العلم

  . )أبرار هذه العترة

  :٢٠٩الشيخ املفيد ص ٬،االختصاص  ٣
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سني بن أيب اخلطاب وحدثنا حممد بن احل: عن األصبغ بن نباتة٬، قال سعد بن عبد اهللا(
حدثنا احلسن ابن علي بن فضال٬، عن ثعلبة بن ميمون٬، عن مالك اجلهين٬، عن : قال ٬،الكويف

ينكت ( فوجدته متفكراً Xأتيت أمري املؤمنني : قال ٬،٬، عن األصبغ بن نباتةاحلارث بن املغرية
؟  ٬، أرغبة منك فيهاتنكت يف األرض )ما يل أراك متفكراً ٬،يا أمري املؤمنني: يف األرض٬، فقلت

قط ولكين فكرت يف مولود يكون من ظهر (  ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوماًال واهللا: قال
٬، )وجوراً( كما ملئت ظلماً )وقسطاً و املهدي الذي ميألها عدالًه ٬،احلادي عشر من ولدي

: ؟ قال ائنإن هذا لك: ٬، فقلتضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون٬، ييكون له حرية وغيبة
األمة مع خيار أبرار  ٬، أولئك خيار هذهفأىن لك Ëذا األمر يا أصبغ ٬،كما أنه خملوق ٬،نعم

اهللا يفعل ما يشاء فإن هللا إرادات وبداءات : ؟ قال وما يكون بعد ذلك: ٬، قلتهذه العترة
  .)وغايات وÑايات

  :٣٧٩ص ١ج: الكايف   ٤

فوجدته متفكراً ينكت يف األرض٬،  Xأتيت أمري املؤمنني (: قال ٬،عن األصبغ بن نباتة
ال واهللا ما رغبت فيها : ؟ فقال ا يل أراك متفكراً تنكت يف األرض٬، أرغبة منك فيهام: فقلت

وال يف الدنيا يوماً قط٬، ولكين فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي هو 
ون له غيبة وحرية٬، املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطا٬ً، كما ملئت جوراً وظلما٬ً، تك

ستة أيام أو : ؟ قال وكم تكون احلرية والغيبة: فقلت .يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون
ا أنه خملوق٬، وأىن لك نعم٬، كم: ؟ فقال وإن هذا لكائن: فقلت ! ستة أشهر أو ست سنني

مث ما يكون بعد : فقلت .أصبغ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة يا Ëذا األمر
  ).مث يفعل اهللا ما يشاء٬، فإن له بداءات وإرادات وغايات وÑايات: ؟ فقال ذلك

الكايف بالشكل  وهو أن الرواية قيد البحث وردت يف كتاب ٬،ولكن هنا البد من توضيح
  .)١( ])ي(من ظهر[اآليت 

                                                            
تجدر اإلشارة إلى أن هناك طبعات إيرانية قد رفعت القوسين من الياء، ومما يدل على أن الياء بين قوسين هو ما  -١

اإليرانية، وآذلك ما أثبته شارح أصول الكافي المولى محمد صالح المازندراني المتوفي رأيناه من نسخ غير النسخة 
  :، واليك نص الرواية)]ي(من ظهر : [هـ، إذ انه ذآر الرواية من أصل الكافي هكذا ١٠٨١سنة 
سندي، عن حدثني منذر بن محمد بن قابوس، عن منصور بن ال: علي بن محمد، عن عبد اهللا بن محمد بن خالد قال -٧

أتيت : (أبي داود المسترق، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن المغيرة، عن األصبغ بن نباتة قال
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. قد جاء يف بعض النسخإن عمل احملقق بوضع الياء بني معقوفتني يشري إىل أن ورود الياء 
ض النساخ٬، واألدلة من قبل بع) ظهر(جد أن الياء قد أضيفت إىل كلمة ولو حتققنا من األمر سن

حممد بن جرير الطربي  ٬،يف دالئل اإلمامة   كما سلف   ٬، منها ورود الرواية على هذا كثرية
  ).من ظهر(السند مع الشيخ الكليين٬، وفيها ٬، وهو يشترك ب)الشيعي(

�ذيب املقال يف تنقيح كتاب (إن السيد حممد علي األبطحي قد رواها يف كتابه  :ومنها
من (ورة ونص على أن الكليين قد رواها يف الكايف بص) ٢٠٨شرح ص  ٥ج :رجال النجاشي

األصبغ بن نباتة اÚاشعي الكويف٬، من خواص أصحاب أمري عن (: ٬، وهذا نص حديثه)ظهر
لكليين يف الكايف عن علي فروى ا. ومن شرطة اخلميس من أصحابه )صلوات اهللا عليه( املؤمنني

حدثين منذر بن حممد بن قابوس٬، عن منصور : بن حممد٬، عن عبد اهللا بن حممد بن خالد٬، قال
بن السندي٬، عن أيب داود املسترق٬، عن ثعلبة بن ميمون٬، عن مالك اجلهين٬، عن احلارث بن 

. ينكث يف األرض فوجدته متفكراً Xت أمري املؤمنني أتي: ٬، قالغ بن نباتة٬، عن األصباملغرية
ال : (؟ فقال تنكث يف األرض٬، أرغبة منك فيها مايل أراك متفكراً ٬،يا أمري املؤمنني: فقلت

٬، ولكين فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي قط يوماً واهللا٬، ما رغبت فيها وال يف الدنيا
٬، وظلماً ٬، كما ملئت جوراًوقسطاً عدالًعشر من ولدي٬، هو املهدي الذي ميأل األرض 

  ). ٬، احلديث)م ويهتدي فيها آخرونتكون له غيبة وحرية يضل فيها أقوا

  ؟ هذه املصادر كلها تسبق كتاب غيبة الطوسي٬، فأين كالم الكوراين البهلوان

األول يف  ٬،)من ظهر(بل إن الطوسي يروي هذه الرواية يف موضعني من كتابه ويف اجلميع 
واألكثر من هذا إن حمقق الكتاب ). ٣٣٦(٬، والثاين يف صفحة )١٦٦    ١٦٤ص(صفحة 

صفة ملولود ال أنه متعلق  )من ولدي( قوله(: ٣٣٦هامش ص يف يكذب الكوراين٬، فقد قال

                                                                                                                                                                                   
مالي أراك متفكرا تنكت في األرض،  ،يا أمير المؤمنين: فوجدته متفكرا ينكت في األرض فقلت Xأمير المؤمنين 
] ي[فيها وال في الدنيا يوما قط ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر ال واهللا ما رغبت : ؟ فقال أرغبة منك فيها

الحادي عشر من ولدي، هو المهدي يمأل األرض عدال وقسطا آما ملئت جورا وظلما تكون له غيبة وحيرة، يضل فيها 
ستة أشهر أو ست ستة أيام أو : وآم تكون الحيرة والغيبة ؟ قال ،يا أمير المؤمنين: أقوام ويهتدي فيها آخرون، فقلت

أولئك خيار هذه األمة مع خيار ! نعم آما أنه مخلوق، وأنى لك بهذا األمر يا أصبغ: ؟ فقال وإن هذا لكائن: سنين، فقلت
) ثم يفعل اهللا ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات: X؟ فقال  ثم ما يكون بعد ذلك: أبرار هذه العترة،فقلت

وهذا يدل على أن القوسين رفعت عن  .٢٥٦ – ٢٥٥ص ٦ج: لي محمد صالح المازندرانيشرح أصول الكافي للمو
  !!!الياء مؤخرًا واجتهادًا ليس إال 
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وهذا يدل على أن  .)باحلادي عشر أي مولود من ولدي من ظهر احلادي عشر من األئمة 

  !! الياء مل تسقط كما زعم الكوراين٬، فاحملقق يعترف بوجودها٬، وحياول أن جيد هلا مربراً

ا ال ميكن أبقي أن نعرف أن مضمون    Xتنطبق على اإلمام املهدي نالرواية يدل على ̄أ
  :ذلك

واحلرية هنا هي  )اخل ... له غيبة وحرية(ن الرواية تنص على غيبة واحدة ال غيبتني أ  ١
ستة أيام أو ستة أشهر (: أجاب Xنفس الغيبة وليست شيئاً آخر٬، بداللة اجلواب٬، فاألمري 

٬، بل لقد ورد توضيح معىن هذا الغيبة عن اجلواب مجع احلرية والغيبة معاً و�ذا )أو ست سنني
بأنه الصمت ال نفس الغياب املعروف عن اإلمام املهدي حممد بن احلسن  ول اهللا ـرس
X،فعن عبد الرمحن بن أيب ليلى٬، قال علي  ٬X: ) يف بيت أم سلمة كنت عند النيب 
احلذر إذا فقد : فقال رافعاً صوته مث التفت إلينا رسول اهللا  :Xإىل أن قال ... 

يارسول اهللا٬، فما تكون هذه الغيبة؟ : فقلت: قال علي .اخلامس من ولد السابع من ولدي
  ...). الصمت حىت يأذن اهللا له باخلروج: قال

٬، فعن ال يوقتون إن الرواية توقت للغيبة وهذا خالف ما ورد من كو¯م   ٢
جعلت : دخل عليه مهزم فقال له  إذ Xاهللا  كنت عند أيب عبد: عبدالرمحن ابن كثري قال

وكذب  ٬،كذب الوقاتون ٬،يا مهزم(: فقال ؟  الذي ننتظره مىت هوعن هذا األمر فداك اخربين 
 . )١( )وجنا املسلمون ٬،عجلوناملست

كذب (: فقال Xسألته عن القائم : قال ٬،Xاهللا  عن أيب عبد ٬،وعن أيب بصري
  .)٢( )إنا أهل بيت ال نوقت ٬،الوقاتون

  .)٣( )أىب اهللا إال أن خيالف وقت املوقتني( :وعنهم 

                                                            
 .٤١٥ص ١ج: أصول الكافي -١
 .٤١٥ص ١ج: أصول الكافي -٢
 .٤١٥ص ١ج: أصول الكافي -٣
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كذب (: ؟ فقال هلذا األمر وقت :قلت :قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،يسار عن الفضيل بن
  . )١( )... كذب الوقاتون٬،كذب الوقاتون٬،الوقاتون

يف املصادر املعتربة من قبيل غيبة الطوسي ) من ظهر(ن ورود الرواية بصور�ا األوىل إ  ٣
فاملعروف عن الشيخ الطوسي دقته  ٬،قرينة قوية على صحة هذه الصورة دون الصورة األخرى

يخ الطوسي يف هذا املوضوع العلمية العالية ونقله عن األصول فقد نقل احلر العاملي كالم الش
منها ما يكون متواتراً ومنها : ابنا املشهورة بينهم ثالثة أقسامإن أحاديث كتب أصح(: ملخصاً

ن ما ال يوجد فيه هذا وال ذاك ولك ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع مبضمون اخلرب٬،ومنه
 منها خرب أمجعوا: لقسم الثالث ينقسم إىل أقسام٬، وإن ادلت القرائن على وجوب العمل به

٬، ومنها ما انعقد إمجاعهم على صحته وإن كل خرب عمل به يف على نقله ومل ينقلوا له معارضاً
  .)٢( )ريها ال خيلو من األقسام األربعةكتايب األخبار وغ

أن  :يف مواضع من كالمه أيضاً   الشيخ الطوسي    وذكر(: عقب احلر العاملي قائالًمث 
وهذا الكالم يدل على أن . )٣( )مأخوذ من األصول والكتب املعتمدةكل حديث عمل به فهو 

ال يستدل خبرب ضعيف غري معتمد يف كتبه االستداللية يف الفقه ) رمحه اهللا(الشيخ الطوسي 
  . هو من أوثق كتبه االستداللية يف العقائد) الغيبة(إن كتابه  والعقائد٬، وال خيفى

٬، Xأما عن داللة الرواية فإن احلادي عشر من ولد أمري املؤمنني هو اإلمام املهدي 
٬، وهو املهدي الذي واملولود الذي يكون منه هو ولده أمحد كما نصت وصية رسول اهللا 

  .ميلؤها قسطاً وعدالً

٬، ويتشبث ينيه ويسد عيون أتباعه عن كل ذلكالكذاب يغمض ع لكن(: ويقول الكوراين
إلمام املهدي الذي ٬، ليجعل نفسه ابن ا٬، اليت سقطت منها الياء٣٦٣ص: بنسخة غيبة الطوسي

: اهلداية الكربى: ولو رأى مصدرين آخرين سقطت منهما الياء أيضاً ومها! هو احلادي عشر
  ).٬، لزادت فرحته٢٠٩ ص: ٬، واالختصاص٣٦٢ص

                                                            
  .٤١٥ص ١ج: أصول الكافي -١
 .٦٥ – ٦٤ص: خاتمة وسائل الشيعة -٢
  .٦٥ – ٦٤ص: خاتمة وسائل الشيعة -٣
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؟  حيط من قدره؟ أال يرى كم يزري بنفسه٬، و هل يعقل هذا اخلرف ما يقول :ولأق
٬، ٣٦٢ص: اهلداية الكربى: ولو رأى مصدرين آخرين سقطت منهما الياء أيضاً ومها(: يقول

ألنه يعلم أن  ؛يعين حياول هنا أن يداري فضيحته ؟!! )٬، لزادت فرحته٢٠٩ ص: واالختصاص
سقوط (هذين املصدرين أقدم من غيبة الطوسي٬، وبانضمامهما للغيبة تصبح حجته الواهية 

ولكن قبح اهللا اجلهل كم يزري بصاحبه٬، فكيف إذا . ماسخة ال يقبلها عاقل أبداً )حرف الياء
  ؟ انضاف له احلقد األعمى واهلوى

* * *  

א • Wא

الرؤيا واالستخارة٬، وبلغة تنم عن عدم إميانه بالغيب٬، وتكشف أطال الكوراين احلديث عن 
  .عن ابتعاده عن مناهج السماء

ويسفه إميان الناس �ما على الرغم من عشرات !!  فالكوراين يسخر من الرؤيا واالستخارة
النصوص الواردة عن املعصومني اليت تبني أمهيتهما٬، وسأعرض للقارئ بعض النصوص الواردة 

  :ما يليفيهما٬، وك

  :نصوص يف الرؤيا

  :من القرآن  ١

و*قَالَ الْم*ل9ك' إِنِّي أَر*ى س*ب,ع* ب*قَر*اتt س9م*انt ي*أْكُلُه'نَّ س*ب,عz ع9ج*افz و*س*ب,ع* س'ن,ب'التt خ'ض,رٍ ﴿
  .)١(﴾و*أُخ*ر* ي*ابِس*اتt ي*ا أَيُّه*ا الْم*لَأُ أَفْت'ونِي ف9ي ر'ؤ,ياي* إِنْ كُن,ت'م, ل9لرُّؤ,يا ت*ع,ب'ر'ونَ

﴿ tو*س*ب,عِ س'ن,ب'الت zع9ج*اف zي*أْكُلُه'نَّ س*ب,ع tس9م*ان tي'وس'ف' أَيُّه*ا الصِّدِّيق' أَفْت9ن*ا ف9ي س*ب,عِ ب*قَر*ات
   .)٢(﴾خ'ض,رٍ و*أُخ*ر* ي*ابِس*اتt لَع*لÓي أَر,جِع' إِلَى النَّاسِ لَع*لqه'م, ي*ع,لَم'ونَ

                                                            
 .٤٣: يوسف -١
 .٤٦: يوسف -٢
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ب'ن*يَّ إِنِّي أَر*ى ف9ي الْم*ن*امِ أَنِّي أَذْب*ح'ك* فَان,ظُر, م*اذَا ت*ر*ى قَالَ فَلَمَّا ب*لَغَ م*ع*ه' السَّع,ي* قَالَ ي*ا ﴿
   .)١(﴾ي*ا أَب*ت9 افْع*لْ م*ا ت'ؤ,م*ر' س*ت*جِد'نِي إِنْ ش*اَء اللqه' م9ن* الصَّابِرِين*

خ*م,راً و*قَالَ الْآخ*ر' إِنِّي أَر*انِي و*د*خ*لَ م*ع*ه' السِّج,ن* فَت*ي*ان9 قَالَ أَح*د'ه'م*ا إِنِّي أَر*انِي أَع,ص9ر' ﴿
  .)٢(﴾أَح,م9لُ فَو,ق* ر*أْس9ي خ'ب,زاً ت*أْكُلُ الطqي,ر' م9ن,ه' ن*بِّئْن*ا بِت*أْوِيل9ه9 إِنَّا ن*ر*اك* م9ن* الْم'ح,ِسنِني*

ي,ن*اك* إِلqا ف9ت,ن*ةً ل9لنَّاسِ و*إِذْ قُلْن*ا لَك* إِنq ر*بَّك* أَح*اطَ بِالنَّاسِ و*م*ا ج*ع*لْن*ا الرُّؤ,يا الqت9ي أَر*﴿
  .)٣(﴾و*الشَّج*ر*ةَ الْم*لْع'ون*ةَ ف9ي الْقُر,آن9 و*ن'خ*وِّفُه'م, فَم*ا ي*زِيد'ه'م, إِلqا طُغ,ي*اناً كَبِرياً

  .)٤(﴾قَد, ص*دَّقْت* الرُّؤ,يا إِنَّا كَذَل9ك* ن*ج,زِي الْم'ح,ِسنِني* #و*ن*اد*ي,ن*اه' أَنْ ي*ا إِب,ر*اه9يم' ﴿

و*أَو,ح*ي,ن*ا إِلَى أُمِّ م'وس*ى أَنْ أَر,ض9ع9يه9 فَإِذَا خ9فْت9 ع*لَي,ه9 فَأَلْق9يه9 ف9ي الْي*مِّ و*ال ت*خ*اف9ي و*ال ﴿
  .)٥(﴾ت*ح,ز*نِي إِنَّا ر*ادُّوه' إِلَي,ك9 و*ج*اع9لُوه' م9ن* الْم'ر,س*ل9ني*

   :من احلديث  ٢

من رآين : قال حدثين أيب عن جدي عن أبيه٬، إن رسول اهللا (: ٬، قال Xعن الرضا 
ألن الشيطان ال يتمثل يف صوريت٬، وال صورة أحد من أوصيائي٬، وال يف  ؛يف منامه فقد رآين

   .)٦( )وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء من النبوة. صورة أحد من شيعتهم

 :رسول اهللا٬، وما املبشرات؟ قال يا :قيل ال نبوة بعدي إال املبشرات٬،( :عن رسول اهللاو
  .)٧( )الرؤيا الصاحلة

ن على سبعني جزء من أجزاء رأي ورؤيا املؤمن يف آخر الزما(: Xوعن الصادق 
  .)٨( )النبوة

                                                            
 .١٠٢: الصافات -١
 .٣٦: يوسف -٢
 .٦٠: اإلسراء -٣
 .١٠٥ – ١٠٤:الصافات -٤
 .٧: القصص -٥
  .٢٧٢ص ٤ج: دار السالم -٦
  .١٩٣ص ٥٨ج: بحار األنوار -٧
 .١٨ص ١ج: دار السالم -٨
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. خياركم أولوا النهى(: ٬، قال رسول اهللا تاب الغايات جلعفر بن أمحد القميويف ك

أولوا النهى أولوا األحالم  :؟ فقال  ٬، ومن هم أولوا النهىرسول اهللا يا: قيل
  .)١()...الصادقة

  .)٢( )رؤيا املؤمن جتري جمرى كالم تكلم به الرب عنده(: عن رسول اهللا و

هي (: قال  ﴾لَه'م' الْب'ش,ر*ى ف9ي الْح*ياة9 الدُّن,ي*ا﴿: تعاىليف قوله  وعن رسول اهللا 
  .)٣()وهو كالم يكلم به ربك عبده يف املنامالرؤيا الصاحلة يراها املؤمن لنفسه أو ترى له ٬، 

 :Xعالقة الرؤيا بالقائم 
٬، وأصدقهم رؤيا الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب إذا تقارب(: قال ٬،عن النيب 

  .)٤( )ًأصدقهم حديثا

٬، وأصدقهم رؤيا أصدقهم الزمان مل يكد رؤيا املؤمن يكذب إذا كان آخر(: وعنه 
  .)٥( )حديثاً

: ٬، فقلتXاهللا  عند أيب عبد Xذكرنا خروج القائم (: بن عجالن٬، قال اهللا وعن عبد
طاعة : يصبح أحدكم وحتت رأسه صحيفة عليها مكتوب: X؟ فقال  كيف لنا نعلم ذلك

من هذه الرواية يتضح أن من أهم الطرق للعلم بالقائم هو  .)٦( )معروفة٬، امسعوا وأطيعوا
  .اإلنسان حتت رأسه الرؤيا٬، وهذا معىن الصحيفة اليت جيدها

إنا لو : عن مسألة الرؤيا٬، فأمسك٬، مث قال Xسألت الرضا (: قال ٬،وعن البيزنطي
  .)٧( )أعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم٬، وأُخذ برقبة صاحب هذا األمر

                                                            
  .٣٣٤ص ٦مستدرك الوسائل ج -١
 .٣١١ص ٥٨ج: بحار األنوار -٢
  .١٧٥،١٩٤ص ٥٨ج: بحار األنوار -٣
  ١٧٢ص ٥٨ج :بحار األنوار -٤
  .١٨١ص ٥٨ج :بحار األنوار -٥
  .٦٥٤: وتمام النعمة آمال الدين -٦
  .١١٠ص ٢٥ج: بحار األنوار -٧
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  :نصوص يف االستخارة

له صل ركعتني واستخر اهللا٬، فواهللا ما استخار اهللا مسلم إال خار (: Xاهللا  عن أيب عبد
  . )١( )ألبتة

  .)٢( )من استخار اهللا راضياً مبا صنع خار اهللا له حتماً(: Xوعنه 

ما أبايل إذا  :المث ق ٬،خارة كما نتعلم السورة من القرآنكنا نتعلم اإلست(: Xوعنه 
  .)٣( )استخرت على أي جنيب وقعت

  .)٤( )من دخل أمراً بغري استخارة مث ابتلي مل يؤجر(: Xوعنه 

  .)٥( )من شقاء عبدي أن يعمل األعمال فال يستخريين: قال اهللا عز وجل(: Xوعنه 

 أكثرهم ذكراً هللا :من أكرم اخللق على اهللا ؟ قال(: وقد سأله بعض أصحابه Xوعنه 
؟  وأحد يتهم اهللا: قلت .من يتهم اهللا :؟ قال اهللا إىلمن أبغض اخللق : قلت .وأعملهم بطاعته

  .)٦()٬، فذلك الذي يتهم اهللاجاءته اخلرية مبا يكره فسخط لذلك٬، من استخار اهللا فنعم :قال

٬، فال أمراًإذا أراد أحدكم (: يقول Xاللّه  مسعت أبا عبد: وعن هارون بن خارجة٬، قال
 :؟ قال وما مشاورة اهللا عز وجل: قلت ٬،الناس حىت يشاوِر اهللا عز� وجلّيشاوِر فيه أحداً من 

٬، فإذا بدأ باهللا عز� وجلّ أجرى اهللا اخلري فيستخري اهللا عز� وجلّ أوال٬ً، مثّ يشاوره فيه ٬،يبدأ
  .)٧( )على لسان من أحب من اخللق

٬، وكان أيب وقعت أي� طريفّ ىستخرت اهللا علما أبايل إذا ا(: قال X اهللا وعن أيب عبد
  .)٨( )يعلّمين االستخارة كما ي'علّمين الس�ور من القرآن

                                                            
 .االستخارةباب صالة : وسائل الشيعة -١
  .االستخارةباب صالة : وسائل الشيعة -٢
  .نفس المصدر -٣
 .نفس المصدر -٤
 .نفس المصدر -٥
 .نفس المصدر -٦
  .١٤٥ – ١٤٤معاني األخبار ص -٧
  .١٤٨ص: األلباببين ذوي  األبوابفتح  -٨
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أي الرضا    قطعت على علي  يءبأي ش: قلت لصفوان بن حيىي(: علي بن معاذ٬، قالوعن 
X    ١( )صليت ودعوت اهللا٬، واستخرت وقطعت عليه: قال(.  

* * *  

א • Wא

وصي من  X دعوة السيد أمحد احلسن دعوة عقائدية٬، حمورها أن السيد أمحد احلسن
٬، ومثل هذه الدعوة البد أن يكون X رسول من اإلمام املهدي٬، وهو  أوصياء رسول اهللا

دليلها النص كما ال خيفى٬، والنص هو ما حنتج به٬، وقد سبق أن بينا هذا األمر عند احلديث عن 
  . واألحاديث األخرى الواردة عن أهل البيتوصية رسول اهللا 

املطلب كما حياول ا على املفهوم وأصل مأما الرؤيا واالستخارة فنحن ال نستدل �
ما حجة يف تعيني املصداق   .الكوراين أن يوهم قارئه٬، بل نستدل �ما على ̄أ

من خالل   Xوقد مر يف الروايات أعاله أن صفوان اجلمال استدل على إمامة الرضا
  االستخارة٬، وتوجد روايات على أن جنيب بين أمية وغريه قد استدلوا على نبوة رسول اهللا

  .من خالل الرؤى

 دخل جندل بن جنادة بن جبري اليهودي على رسول اهللا(: عن جابر بن عبد اهللا األنصاري
سلم على يد أ ٬،يا جندل: فقال ٬،مث أين رأيت البارحة يف النوم موسى بن عمران ... :فقال 

وهداين فلله احلمد أسلمت ! سلمأ :فقلت. نبياء واستمسك بأوصيائه من بعدهحممد خامت األ
ثنا أوصيائي اإل :٬، قالمتسك �معن أوصياؤك من بعدك أل اخربين يا رسول اهللا :مث قال. بك

  .)٢( )...؟ فقال  يا رسول اهللا مسهم يل :وقال ٬،هكذا وجدناهم يف التوراة: قال جندل٬، عشر

البد فيه من النص٬، أما أن    والذي هو النبوة أو اإلمامة    إن أصل املطلب٬، كما قلنا 
حندد إن هذا الشخص بعينه هو مصداق النص فهنا تكون الرؤيا واالستخارة حجة يف الكشف 

                                                            
  .٥٤ص: الغيبة للطوسي -١
  .١٧٨ص ١ج: إلزام الناصب -٢
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ا تنفع يف التشريع أو حتديد . عنه هذا ما نقوله يف مسألة الرؤيا واالستخارة٬، ومل نقل أبداً ̄إ
  .الكوراين دون دليل وال ورع و�ذا يسقط كل اهلراء والتقوالت الكاذبة اليت تفوه �ا. العقائد

 ؟٬، وأكد عليهماواالستخارةنامات ملاذا اختار أمحد إمساعيل كاطع دليل امل(: يقول الكوراين
٬، على طريقة احلشوية الذين حيشون يءبدعته بكل ش إىلألنه يتشبث جلرِّ الناس : اجلواب

ن أن أي آية أو رواية ميك فتراه يبحث عن!  لناس بكل ما يتصورونه نافعاً هلمأذها¯م وأذهان ا
ة من أي أو يتشبث بأي كلم!  بل يزوِّر النصوص كما رأيت!  يفسرها للعوام بنفسه ودعوته
خَّان ينصبهما لصيد العوام أل¯ما ف! واملنام باالستخارةأو !  قاهلا شخص يتصورها تنفعه

  ).وفروعه ى شرعيتهما يف أصول الدين٬، واملثقفني قليلي العقل٬، فتراه يؤكد علالسذج

هذا كالم من ال خيجل٬، ونتحداه أن يأتينا بنص واحد قلنا فيه أن الرؤيا حجة يف معرفة 
. ل العقل والدينـفليعلم إنه هو قلي   ولن يأت به    وإذا مل يأتä ! أصول الدين وفروعه
  .فاملؤمن ال يكذب

رسول اإلمام ؟ فيقول للشخص إين واملنام االستخارةيطلب من الناس كيف  أما(: ويقول
خص أو يطلب منه فيناقشه الش. اإلميان يب وبيعيت إىل٬، وأدعوك وقد أرسلين قبل ظهوره املهدي

٬، فاطلب منه النصيحة وهل القرآن كالم اهللا وهو أكرب دليل إن: ٬، فيقول لهدليالً على دعواه
  ! )لوستخرج لك آية �ديك سواء السبي٬، وافتح القرآن ال أم د احلسن وتتبعهتؤمن بأمح

علمنا مما تقدم أن دليل الدعوة املباركة هو ذاته دليل كل األنبياء واألوصياء٬، وهو النص 
والعلم والدعوة إىل حاكمية اهللا٬، وأن الرؤى واالستخارة ال مدخلية هلا سوى يف حتديد 

على أن يف نربة كالمه كما ال خيفى نغمة سخرية . املصداق٬، ومنه يتبني كذب الكوراين ودجله
  .االستخارة بكتاب اهللامن 

٬، واألمر الذي تراه يف املنام أمرß إهلي حقيقي إن املنام دليل ملكويت: يقول له أو(: ويقول
 االستخارةفيأخذ املسكني ! أمحد احلسن بإتباعيأمرك  عصومنيخاصة إذا رأيت يف املنام أحد امل

ج*اه9د9 الْكُفqار* و*الْم'ن*اف9ق9ني* و*اغْلُظْ ع*لَي,هِم, ي*ا أَيُّه*ا النَّبِيُّ ﴿ :آية مثالًويفتح القرآن فتخرج له 
؟ لقد أمرك باإلميان يب وجبهاد  اهللا أكرب هل رأيت: فيقول له .﴾و*م*أْو*اه'م, ج*ه*نَّم' و*بِئْس* الْم*ص9ري'



   Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ________________________________________ ١٧٢
ه*و*اه' و*أَض*لqه' أَفَر*أَي,ت* م*نِ اتَّخ*ذَ إِلَه*ه' ﴿ :آية مثالًأما إذا خرجت له  ٬،الكافرين واملنافقني معي

فَال اُهللا ع*لَى ع9لْمٍ و*خ*ت*م* ع*لَى س*م,ع9ه9 و*قَلْبِه9 و*ج*ع*لَ ع*لَى ب*ص*رِه9 غ9ش*او*ةً فَم*ن, ي*ه,د9يه9 م9ن, ب*ع,د9 اِهللا أَ
  ! )! ن تصف&ي نيتك وتأخذها مرة ثانية٬، وال بد أغري جيدة استخارتك: فيقول له .﴾ت*ذَكqر'ونَ

ذا الشيعة أن يتبعوا أمثال هذا الكوراين وقد بلغوا هذا احلضيض٬، هل هواهللا عار على 
  ؟ كيف وهو يسخر من رؤيتهم يف املنام �ذه الطريقة٬، وهم الكوراين يؤمن باهللا وباألئمة

  ).كالمنا يف املنام مثل كالمنا يف اليقظة إن(: ما معناه يقولون

مث ما معىن هذا السيناريو اخليايل السخيف الذي يلفقه الكوراين٬، هل أصبح أخرياً أراجوز 
 ملكي تكتبه٬، أهل حدث شيء من هذا يا كوراين أمامك مثالً  ؟ مهه إضحاك الناسيف سريك 

أخي القارئ إذا مل . ؟ فاحلمد هللا الذي فضحكم بأقالمكم إن الكلمة ال �مك على اإلطالق
  .احلرب غري الشريفة٬، فكيف تكونتكن هذه هي 

٬، أو صل& يف هذه الليلة ركعتني واطلب من اهللا تعاىل صم ثالثة أيام: أو يقول له(: ويقول
٬، أو يستعمل معه الطريق الصحيح٬، ويوقعه يف جو اإلحياء والتخيل إىلفسترى مناماً يهديك 

فريى بعض املساكني مناماً من ! املغناطيساً بالتنومي ٬، شبيهأي التأثري النفسي) التلباثي(وب أسل
اإلمام والرسول  بإتباع٬، فيعتربه أمراً إهلياً من عامل امللكوت ختيله أو من إحياء أمحد أو صاحبه
  ! )أمحد احلسن٬، عليه الصالة والسالم

هل يعي ماذا جير سفهه وخفة عقله من ويالت على ؟  هل يدري الكوراين ماذا يقول
  ؟ الدين

يوجهون شيعتهم إىل الصيام والصالة والذكر من أجل أن يروا   آل حممدلقد كان 
٬، أو أحد األئمة يف املنام٬، فهل كانوا والعياذ باهللا ميارسون التأثري عليهم بطريقة  رسول اهللا
  .؟ هذا ما سيقوله النواصب حني يقرأون كالم الكوراين التليباثي

ا نتيجة تأثري ما ميارسه شخص على مث هل يقول الكوراين إن الرؤى ال حقيقة هل ا٬، و̄إ
آخر؟ إذن كيف ينظر الكوراين ألحاديث آل حممد خبصوص الرؤيا٬، بل كالم اهللا عنها يف 

  .القرآن؟ الشك أنه ال يؤمن بشيء منه



__ ١٧٣ 

غته هذا 

 سن هو
 . هـ ١

 تصومي 
شف أو 
ق لتؤمن 
هم على 

٬،  ء
مبقدار هللا 

ه وتعاىل 
ستحمار 
 غريب 

ض أهل 
قيم بعد 
 ولريغم 

ع العامي 
 الدعاية 

__________

اطينه قد أبلغ

سيد أمحد احلس
٤٢٦ /صفر 

اهللا بعد أن 
لرؤيا أو الكش
ى أقصر طريق
قتلهم وشرده

وسل بالزهراء
جل يؤمن باهللا
ىل اهللا سبحانه
 من أجل اس

٬، على أنههللا

عرËض X ني
لصراط املستق
ستطيع رده٬،

٬، فقد وقعحته
ا وزمَّروا يف

_________

إن شيا مه٬، أ

صدق بأن الس
/١٦وسوي 

اسأيل٬، غيب
ق من اهللا بال
ها بغرور على

٬، مث قنساءها

وتسأله٬، وتتو
هذا كالم رج
جه الناس إىل
ب واخلداع

جههم إىل اهللا

ون إن احلسني
ل هدانا إىل ال
نا دين ال نس

  

خارة ملصلحت
٬، وطبَّلوا �اة

_________

 شاهداً عليه

ستطيع أن أص
؟ زينب املو
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على دينه فيزجر الكوراين عن  غريةأال يوجد يف حوزات آخر الزمان من يف قلبه : أقول

والرؤيا !!!!  هذه التجديفات اليت استمرأها٬، فاالستخارة أصبحت بعرفه املنكوس شÞرÞك إهلي
من هذه الناحية أفضل  فخ٬، ماذا أبقيتم من الدين يا كوراين٬، وملاذا �امجون الوهابيني٬، وهم

  .منكم٬، فهم يؤمنون بالرؤيا

هل أصبح دينكم أن تفترضوا قصصاً من وحي شياطينكم وتتخذوها ذريعة للسخرية من 
   ؟  آيات اهللا

* * *  

Wא •

طلبت من العامل الفاضل السيد حممد رضا شرف الدين حفيد آية اهللا (: يقول الكوراين
:  مناقشته من أتباع أمحد إمساعيل٬، فتفضل مبا يليأن يكتب يل شرف الدينالسيد عبد احلسني 

أَفَم*ن, ي*م,ش9ي م'ك9بþا ع*لَى و*ج,هِه9 أَه,د*ى أَمَّن, ي*م,ش9ي س*وِيþا ع*لَى ص9ر*اطt ﴿ :قال اهللا تعاىل
الزينبية صا¯ا وار الروضة أثناء إقاميت ألداء الوظيفة الشرعية يف شهر اهللا الكرمي جب .﴾م'س,ت*ق9يمٍ

٬، أتاين بعض طالب العلوم الدينية مصطحباً بعض من انطلت عليه ترهات املتسمي بأمحد اهللا
٬، مين أن أكلمه عساه يؤوب إىل رشده٬، وطلب سن البصري وارث الشلمغاين الغوياحل
بأمور لدعوة فأجابوا ٬، مث سألتهم عما حيتجون به لتلبية تلك اإليهمتقبلتهم مرحباً �م مصغياً فاس
طالبتهم بالنص فجاؤوين بروايات ال داللة فيها على . واالستخارةالنص٬، والرؤيا٬، : ثالثة

لح ألمر يعد من األصول ٬، فكيف تصإليها يف فروع الفروع لالستناداملدعى وال تصلح 
  .)التطبيقية

والروايات األخرى اليت نستشهد �ا ال داللة   ن وصية رسول اهللاإ( :يقول هذا احلفيد
املدعى هو أن اإلمامة والوصاية تثبت من  ؟ وما هو املدعى يا حضرة احلفيد !فيها على املدعى

  ؟ )فكيف ال تدل على املدعى خالل النص٬، والوصية تنص على األوصياء٬،

؟  ؟ هل لك أن ختربنا٬، أم إن حوزاتكم مل تعلمكم سوى السخرية وما الذي يصلح برأيك
م الكفرة لتعرف من هو الذي يسخراقرأ القرآن يا حفيد وتدبر    .؟ ̄إ
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 تعاىل أن وأما الرؤيا فقد عرضوا كلمات تتضمن الدعاء من اهللا(: مث يقول احلفيد الفلتة
نامه من يرشده إىل حقانية ٬، يزعمون أن من قرأها أربعني ليلة رأى يف ميبني أمر أمحد احلسن

ما تروي : قال: قال ٬، الصادقفاستشهدت هلم بصحيحة ابن أذينة عن أيب عبد اهللا!  املدعي
م وركوعهم وسجودهم٬، فقلت : ؟ فقال جعلت فداك يف ماذا: ؟ فقلت هذه الناصبة : يف أذ̄ا

م يقولون   عز وجل أعز من أن كذبوا فإن دين اهللا: ن أيب بن كعب رآه يف النوم٬، فقالإ: ̄إ
؟ الفروع فكيف فيما حنن فيه فروع فإذا كان املنام اليصلح حجة يف: وقلت هلم. يرى يف النوم

والرؤيا إمنا تصلح الفتة إىل تقصي دليل نقلي أو مرشدة إىل دليل عقلي٬، أما أن تكون دليالً أو 
  .)من دليل فهذا باطل ال يركن إليه جزء

ا على أمر عقائدي أو فرعي ليأتä حبديث ـمن أخرب احلفيد إننا نستدل بالرؤي :أقول
  ؟ ي�حسن شيئاً سوى ترديد كالم ال يفهمه؟ أم إن احلفيد ال  X الصادق

 ؟)ل نقلي أو مرشدة إىل دليل عقليوالرؤيا إمنا تصلح الفتة إىل تقصي دلي(: مث ما معىن قوله
أ�مه بأنه يتكلم باهلراء٬، فهل يستطيع هو أو الكوراين الذي ينقل    والعياذ باهللا من األنا    أنا 

  .حديثه٬، تقدمي دفاع مناسب هلذه التهمة

مل بالعوا باالستعانةمث إن الرؤى منها ما يكون بفعل تأثري سفلي (: ويقول احلفيد الظريف
٬، ني النفسي وإظهار كوامن الالشعوريكون بالتلق ٬، ومنها مايكون رمحانياً الشيطانية٬، ومنها ما

من وهنا أقترح عليكم أن تلتزموا بتكرار كلمة بطيخة أربعني مرة يف كل ليلة قبل النوم وأنا أض
  ).قبل حلول الليلة األربعني بطيخ لكم أن تروا صحراء

يا صاحب البطيخة نتحدث عن رؤى باملعصومني حصراً فاترك عنك العوامل السفلية٬، إال 
  .إن املعصومني ميكن أن تتمثل بصورهم الشياطني  وال أستغرب    إذا كنت تعتقد 

أمثالك٬، وأنت تضمن له٬، أليس أما حديثك عن البطيخة فليلتزم به من يتبعك ويتبع 
بأس  كذلك؟ ولكن أال ترى إنك �ورت هنا فاألمر ليس بيدك لتتطوع بالضمان٬، ولكن ال

  .هي كلمة سفيهة سقطت من فمك
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روي عن اإلمام الكاظم  فقد٬،  إن كنت تعرفه  −  Xلكننا نلتزم بقول اإلمام الكاظم

Xيران٬، وأن يعرف موضعه من اهللا٬، من كانت له إىل اهللا حاجة٬، وأراد أن (: ٬، قوله
إذن  .)١( )...٬، وال خيفى عليه موضعهبنا لهوي'غفر  فليغتسل ثالث ليال يناجي بنا٬، فإنه يرانا

 ٬، وناجي اهللا �م٬،ل حممدك كلمة بطيخة أدم التفكري بآتكرار  منبدالً يا صاحب البطيخة
  . وضمانه ليس كقولك وضمانك X ٬، وقول الكاظمXلتراهم كما قال الكاظم 

 فإن الشرط يف متعلقها أن ال االستخارةوأما (: م الشيوخ تربية احلوزاتوامسعوا اآلن كال
تخري ٬، ولو كانت دليالً شرعياً مطرداً كما تزعمون فهل ترضون بأن نسيكون واجباً أو حمرماً

   ؟ )بآخرينزوجهن ٬، أو أن تطلقوا حالئلكم فأعلى أن تعطوين كل ما متلكون

؟ مث ملاذا ال تقول إنك ال تؤمن ال باستخارة وال بدين وال بأي  من أنت لكي تزوج وتطلق
  ؟ شيء على اإلطالق

دينكم وديدنكم أصبح الضحك على ذقون اآلخرين٬، وما أشبهكم بالوهابيني٬، فهم مثلكم 
. سخيفة كهذه وأنتم مثلهم٬، كالكما يتعمد االلتفاف على الدليل الشرعي من خالل اقتراحات

فحني حتدث الوهايب عن زواج املتعة٬، ال يناقشك بطلب الدليل وبالنظر يف الدليل٬، بل يقول 
: ون مثل قوهلم؟؟ وهاهم وهابية شيعة املراجع يقول!! هل تقبل أنت تتزوج أختك متعة: لك

  ).تشا�ت قلو�م(

شرط يف متعلقها أن ال فإن ال االستخارةوأما (: العبقرية اليت تقطر من أنوفكم مث ما هذه
؟  طبعاً ال استخارة على الواجب واحملرم٬، ومن قال لك غري هذا!!  )ماًيكون واجباً أو حمر

: ؟ فإن قلت هل االستخارة حجة يف حتديد املصداق٬، أم ال: ولكن أسألك يا صاحب البطيخة
إذ . معىن لهفهاً ال ليست حبجة٬، فقد جعلتها س ٬،ال: نعم هي حجة ثبت املطلوب٬، وإن قلت

ق٬، فما هو األمر اخلطري الذي جيعل يهي ال تنفع يف حتديد العقيدة وال يف الفروع وال يف املصاد
يتحدثون عنها ويهتمون �ا كل هذا االهتمام الذي   اإلمام الصادق وغريه من األئمة

                                                            
  .٩٠ص: االختصاص -١
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استعماهلا يف يظهر من الروايات اليت سردنا قليالً جداً منها فيما تقدم؟؟ هل تعتقد إنه من أجل 
  ؟ اختيار البطيخ

مث أخرب�م أين قرأت أوراقاً مما كتبه صاحبهم وأنصاره فهالين ما (: ةويقول صاحب البطيخ
  ).رأيت من مزخرفات ملتقطة من كتب بعض املتصوفة والباطنيني

لو أنك ذكرت ما هذا الذي هالك لنرى مقدار عقلك٬، وهل حقاً لديك اهتمامات بشيء 
ولكن هنا . ؟ أما الكالم �ذه الطريقة فما أسهله طاملا ال يكلف صاحبه شيئاً آخر غري البطيخ
إن كالمه ال ميكن أن يقنع متسائالً يطلب معرفة حقيقة الدعوة املباركة٬، ألنه : مالحظة٬، هي

خالٍ من الدليل والبيان٬، فلماذا تركه هكذا دون بيان ودون تدليل؟ أظن اجلواب واضحا٬ً، وإن 
على جهل الناس    لألسف     الوقت ذاته٬، وهو إن فقهاء آخر الزمان يعتمدون كان كارثياً يف

من جهة٬، وعلى القدسية املزيفة اليت تسكن عقول اجلهلة من جهة أخرى٬، وبالتايل هم يضمنون 
  .سلفاً أن الناس ستستمع قوهلم دون طلب الدليل

بذلك أبا األسود وقدمت هلم أربع صفحات خلصت فيها تلك األخطاء راثياً (: ويقول
٬، فبادروين مبقولة تضحك الثكلى وهي أن السكيت والكسائي ويعرب بن قحطان واخلليل وابن
لَك9نِ الرَّاس9خ'ونَ ف9ي الْع9لْمِ م9ن,ه'م, و*الْم'ؤ,م9ن'ونَ ﴿ :يف قوله تعاىل! أخطاء حنوية أيضاً القرآن فيه

م9ن, قَب,ل9ك* و*الْم'ق9يم9ني* الصَّلَاةَ و*الْم'ؤ,ت'ونَ الزَّكَاةَ و*الْم'ؤ,م9ن'ونَ ي'ؤ,م9ن'ونَ بِم*ا أُن,زِلَ إِلَي,ك* و*م*ا أُن,زِلَ 
٬، فلما أجبتهم بالنصب على املدح .﴾بِاللqه9 و*الْي*و,مِ الَْآخ9رِ أُولَئ9ك* س*ن'ؤ,ت9يهِم, أَج,رàا ع*ظ9يمàا

 ينبغيانهم٬، اليت ٬، �توا مبتسمني ابتسامة عدم الفف على اسم املوصول اÚرور حمالًوالعط
  ! )االبتساماتتضاف يف عصرنا هذا إىل قائمة أنواع 

ولكن ضحكوا من جهلك٬، فأنت وأصحابك النحويون !!  ما �توا يا صاحب البطيخة
تتمحلون التخرجيات٬، وحتاولوا ما وسعكم احلول أن ترقعوا خرقة النحو املتهرئة٬، دون أن جيرؤ 

 )علم النحو(؟ أليس فعلنا هذا دليالً على أن ما نسميه  ملاذا نفعل هذا: أحد منكم على السؤال
  ؟  جمموعة من املقوالت املتناقضة هو باحلقيقة

  .اعمل بائع بطيخ خرياً لك مما أنت فيه: أتريد ضماناً مين٬، إذن امسع
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א • Wא

نصرة ٬، وكيف أنتظر منهم ين ال أنتظر نصرة من علماء الدينوإ: قال(: يقول الكوراين
٬، ل اإلمام املهدي باللسان والسنانواإلمام الصادق يؤكد يف أكثر من حديث أن كثري منهم يقات

وكيف أنتظر !  ن كربائهم وثالثة آالف من صغارهمحىت إذا استتب له األمر أستأصل سبعني م
...  ٬، ولو قد جاء أمرنان اهللا هذا األمر مبن ال خالق لهلينصر: منهم نصرة والصادق يقول

٬، ال أمل عندهم بأن هذا املدعي وأمثاله: أقول. ٤٥٠ص: واحلديث يف غيبة الطوسي. انتهى
ومل يذكر مصدراً لزعمه أن . يصدقهم مراجع النجف وطلبتها أل¯م كشفوا كذ�م وزيفهم

ألنه كالم كاذب ال ! طالباإلمام املهدي صلوات اهللا عليه سيقتل سبعني مرجعاً وثالثة آالف 
 ورد أنه خيرج على اإلمام املهدي البتريون وهم حركة تتبىن والية أهل البيتنعم . مصدر له

أل¯م بتروا  ؛البترية وقد مساهم األئمة! حبجة الوحدة اإلسالمية٬، ووالية ظامليهم وأعدائهم معاً
٬، فبتروا الرباءة وأبقوا بزعمهم الوالية ن يقوم على ركين الوالية والرباءة الذي أمر أهل البيت

   ! )ممون من أمثال هذا املدعي الضالوقد يكون فيهم مع! ل أن توجد الوالية بال براءةوحما

 X إذن الكوراين يقول ال مصدر للرواية اليت أشار هلا السيد أمحد احلسن٬، ويتهم السيد
  :قبتك الغليظة من سيف ابن فاطمةبالكذب٬، فهاك الرواية يا كوراين ليزداد قلقك على ر

: لقاسم بن حممد بن احلسن ابن حازم٬، قالحدثنا ا: حممد بن سعيد٬، قالحدثنا أمحد بن 
حدثنا عبد اهللا بن  :بن جبلة٬، عن علي بن أيب املغرية٬، قال٬، عن عبد اهللا حدثنا عبيس بن هشام

: )عليهما السالم(قال يل احلسني بن علي : شريك العامري٬، عن بشر بن غالب األسدي٬، قال
٬، م مخسمائة رجل فضرب أعناقهم صرباًقدم القائم املهدي منه ٬، ما بقاء قريش إذايا بشر(

: فقلت له: قال ٬،٬، مث مخسمائة فضرب أعناقهم صرباًرباًمث قدم مخسمائة فضرب أعناقهم ص
 .إن موىل القوم منهم: )عليهما السالم( ؟ فقال احلسني بن عليأصلحك اهللا٬، أيبلغون ذلك

) عليهما السالم(أشهد أن احلسني بن علي : بشري بن غالب أخو بشر بن غالب فقال يل: قال
  .)١( )   على اختالف الرواية    ست عددات : عد على أخي ست عدات٬، أو قال

                                                            
  .٢٤١ – ٢٤٠ص: محمد بن إبراهيم النعماني - آتاب الغيبة -١
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إذا كنت ال تعرف شيء يف الرياضيات يا كوراين فاسأل طالباً يف الصف األول اإلبتدائي 

  .٥٠٠ x   ٦: عن جمموع

حدثنا علي بن احلسن : وأخربنا أمحد بن حممد بن سعيد٬، قال(: وهاك الثانية يا كوراين
حلسن٬، عن أبيهما٬، عن ثعلبة بن ميمون٬، عن أيب حدثنا حممد وأمحد ابنا ا: التيملي٬، قال

يا مالك بن : X قال أمري املؤمنني: كهمس٬، عن عمران بن ميثم٬، عن مالك بن ضمرة٬، قال
 ؟   وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض    ختلفت الشيعة هكذا٬، كيف أنت إذا اضمرة
 ٬، عند ذلكخلري كله عند ذلك يا مالكا: يا أمري املؤمنني٬، ما عند ذلك من خري؟ قال: فقلت

٬، مث جيمعهم اهللا فيقتلهم يكذبون على اهللا وعلى رسوله  يقوم قائمنا فيقدم سبعني رجالً
  .)١( )على أمر واحد

  ؟ ؟ من هو الذي ال خيجل يا كوراين من هو الكذاب إذن

٬، فنعم فيهم معممون ٬،)ممون من أمثال هذا املدعي الضالوقد يكون فيهم مع(: أما قولك
  .فمكانك حمفوظ بينهم   اقلق    بل هم معممون وأبيك٬، ولكن 

 ويسري إىل الكوفة٬،: Xعن أيب جعفر (: ةـك يا كوراين واقرأ هذه الرواياستجمع نفس
ح٬، قراء القرآن٬، فقهاء يف الدين٬، ٬، شاكني يف السالمن البترية عشر ألفاً رج منها ستةفيخ

يا بن فاطمة ارجع ال : قد قرحوا جباههم٬، ومشروا ثياËم٬، وعمهم النفاق٬، وكلهم يقولون
شية االثنني من العصر إىل العشاء٬، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف ع. حاجة لنا فيك

حابه أحد٬، ٬، وال يصاب من أصيفوت منهم رجل فيقتلهم أسرع من جزر جزور٬، فال
  .)٢( )عز وجلتليها حىت يرضى اهللا مث يدخل الكوفة فيقتل مقا. دماؤهم قربان إىل اهللا

* * *  

  

                                                            
 .٢١٤ص: محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١
 .٤٥٦ – ٤٥٥ص : دالئل االمامة -٢
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Wא •

وطبقه �واه على مراجع النجف  كما أنه مل يفهم قول اإلمام الصادق(: يقول الكوراين
  ! )يقلدو¯م عبدة أصناملناس الذين أل¯م غري عاملني وجعل ا ؛فجعلهم أصناماً

ار اإلمام ـبال يا كوراين هو فهمه ووعاه جيداً واآلن حان دورك لتفهم٬، فامسع من أنص
  :X املهدي

ولو  ٬،لينصرن اهللا هذا األمر مبن ال خالق له( :Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن أيب بصري
  .)١( )و اليوم مقيم على عبادة األوثانقد جاء أمرنا لقد خرج منه من ه

؟ طبعاً  ظهور أمرهم يعين ظهور قائمهم٬، فمن هم املقيمون على األوثان الذي خيرجون منه
ال خيرج منه إال من كان داخالً فيه٬، فهؤالء املقيمون على عبادة األوثان هم شيعة إذن كما 

  .؟ هذا يوضحه التايل معىن عباد�م لألوثانيزعمون٬، ولكن ما 

والذي نفسي بيده لتركنب سنن من كان قبلكم حذو النعل (:  ورد عن رسول اهللا
ومعلوم . )٢( )خيطئكم سنة بين إسرائيل بالنعل والقذة بالقذة٬، حىت ال ختطئون طريقهم٬، وال

: ا أخرب عنهم القرآن الكرميكمأن بين إسرائيل اختذوا أحبارهم ورهبا¯م أرباباً من دون اهللا٬، 
  .)٣(﴾م*ر,ي*م* اب,ن* و*الْم*ِسيح* اللّه9 د'ون9 مِّن أَر,ب*اباً و*ر'ه,ب*ان*ه'م, أَح,ب*ار*ه'م, اتَّخ*ذُواْ﴿

 أَح,ب*ار*ه'م, اتَّخ*ذُواْ﴿ :قلت له(: قال ٬،Xعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا  تفسري اآلية وردو
واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم٬، ولو دعوهم أما  :فقال؟ ﴾اللّه9 د'ون9 مِّن أَر,ب*اباً و*ر'ه,ب*ان*ه'م,

فعبدوهم من حيث ال  ٬، وحرموا عليهم حالالًما أجابوهم٬، ولكن أحلوا هلم حراماً
  .)٥( إذن هي عبادة الفقهاء٬، اليت تسمو¯ا التقليد .)٤()شعروني

                                                            
  .٤٥٠ص: الشيخ الطوسي - الغيبة  -١
 .١٨٠ص ٥٢ج :بحار األنوار -٢
  .٣١: التوبة -٣
  .٥٣ص ١ج: الشيخ الكليني -الكافي  -٤
لتقليد الذي يمارسه فقهاء اليوم، وأدلته لتعرف بطالن ا) من هم ورثة األنبياء(و ) الصرخي في الميزان(انظر آتب  -٥

  .الداحضة
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• W

عشرة٬، لقلنا لعل الكوراين من هواة الكذب٬، لكن أن لو كانت كذبة٬، أو كذبتني٬، أو حىت 
  .يكون الكذب كتاباً بأكمله٬، فهذا ما ال نستطيع أن جند تسمية سوى بأنه وباء أعاذنا اهللا

اضرة أسبوعية يف بيته يف التنومة٬، مث اخترع وأخرياً كان يلقي عليهم حم(: يقول الكوراين
ي عليهم درساً وجيلسون يف صالون بيته ويلق٬، فكان جيلس يف غرفة الغياب حىت عن أتباعه

  ).امل٬، إال عن شركائه يف الشيطنةبواسطة مكرب صوت مث اخترع الغياب الك

هل ؟ ! عن أي تنومة٬، وأي حماضرة أسبوعية٬، وأي غياب٬، وأي مكرفون يتحدث الكوراين
واهللا . العلي العظيمحدث شيء لعقله وصار يتوهم أموراً ال واقع هلا٬، ال حول وال قوة إال باهللا 

؟ هل وصل الكذب والتلفيق إىل هذا احلد؟ طيب ما  أنا يف حرية من أمري ماذا عساين أجيبه
؟ هل كنت حاضراً مثال٬ً، هل أخربك خملوق مسع أو شاهد؟ هل  هو مصدرك يا كوراين

؟ البد من مصدر يا كوراين٬، فالكالم  أخربتك العصفورة٬، الغراب٬، أو حىت طائر شؤمك
  .هذه التقوالت غري املستندة على دليلالعلمي ال يقبل مثل 

* * *  

א • א א  Wא

وتواترت الروايات بأن بعض الرؤيا :   أي احلر العاملي    وختم بقوله( :يقول الكوراين
ألحكام الشرعية إىل أهل مجيع اصادق وبعضها كاذب وتواترت أيضا بوجوب الرجوع يف 

ا صادقة أم  ٬، الما دامت رؤيا غري املعصومني: قولأ(: ويعلق الكوراين قائالً .)العصمة يعلم ̄أ
  ).٬، فال ميكن اجلزم بأ¯ا صادقة والعمل �اكاذبة

ع كون بعض الرؤى صادق وبعضها كاذب ال يستلزم النتيجة اليت يريد الكوراين خدا إنّ
فالنتيجة املترتبة هي أن نعرف  ٬،)فال ميكن اجلزم بأ¯ا صادقة والعمل �ا(: القارئ �ا وهي قوله

قواعد ملعرفة الصادق من الرؤى فبينوا   الرؤيا الصادقة٬، وهذا ممكن فقد وضع أهل البيت
تج الوقت الذي تصدق فيه٬، وأمور أخرى أمهها أن يرى الرائي معصوماً وهذه هي الرؤيا اليت حن
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وإذن كل اجلهد الذي يبذله املعاندون من قبيل التضليل٬، ال أكثر وإال كان . �ا دون سواها

  . عليهم أن يقصروا كالمهم على هذا النمط من الرؤى٬، وال حاجة للذهاب مييناً ومشاالً

واجلواب ( :نا مبا يناقض كالمه هذا٬، فيقولولكن الكوراين ال جيعلنا ننتظر كثرياً حىت يبادر
 غري األحكام الشرعية منه٬، لكن يف االستفادة٬، فيمكن نه إذا متت شروط الصحة يف املنامثانيا٬ً، أ
  ).والعقائد

يف منامه  فال بد إذن أن يعلم الرائي أن الصورة اليت رآها للمعصوم(: ويقول الكوراين
أوصاف املعصوم مطابقة متاماً لصورة املعصوم الواقعية٬، وهذا ال يتوفر إال إذا عرف الرائي 

  ).بقة على صورة الذي رآه يف املناممعرفة دقيقة وكانت منط

يبدو أن الكوراين مل يقرأ حىت كتاب مفاتيح اجلنان٬، فضالً على غريه٬، سبحان اهللا٬،  :أقول
وإال فالروايات كثرية عن أهل البيت٬، وفيها يوجهون أصحا�م بأن يعملوا أعماالً عبادية معينة 

٬، فكيف يقول هلم األئمة ترونه٬، إذا  ٬، وهؤالء مل ير أحد منهم الرسول لريوا رسول اهللا
  .ترطه الكوراين من أوهام شياطينه؟ نعم ما اش كان اشتراط الكوراين صحيحاً

* * *  

Wא •

٬، ويف يخ عبد احلسني احللفي يف التنومةفقد اتفق معه على املباهلة الش(: يقول الكوراين
٬، مث اتفق الشيخ عبد احلسني مع وكيله أمحد إمساعيل على عقبيه ومل حيضراليوم املقرر نكص 

ووقعاه٬، لكنهم  االتفاقة يف البصرة حبضور وسائل اإلعالم٬، وكتبا فالن الصايف على املباهل
يدعو صاحبه ؟ فطلب منه أن  ماذا تطلب معجزة: وقد قال وكيله للشيخ الكوراين. نكصوا

إن : قال ٬،٬، ويف اليوم التايلغداً أجيبكم: مامه تلفونياً وقال٬، فاتصل بغيهلك اهللا أوملرتبأن 
  ).مل يأذن له بذلك اإلمام املهدي

إن شاء  وإليكم شهادة أحد األنصار الذين حضروا احلادثة٬، وهي مسجلة صوتيا٬ً، وستنشر
  :األنصاري اهللا عن قريب٬، يقول األخ
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 :سألته من أين لك هذا؟ قال... محد احلسن يف التنومة أادعى الكوراين أن مرتل السيد (
ويف األثناء دخل الشيخ  ٬،أعرفه جيداً :فقلت له ٬،من ثقايت الشيخ عبد احلسني املنصوري

ال  :؟ قالتنومةشيخ أبو علي هل مرتل السيد أمحد احلسن يف ال: املذكور٬، وبعد السالم قلت له
وهو جهاز (جهاز األف أف فكيف تقول إنك ذهبت ملباهلته وضربت على  :قلت ٬،ادري

عندها التفت� إىل .. مل أقل ذلك : ؟ قال )اب اخلارجي لالتصال بداخل املرتليوضع يف الب
نك أشيخ حسني ألست أنت قلت يل : ؟ قال الكوراين هذا هو الشاهد :الكوراين وقلت له

مشتبه قلت لك ذهبت  أنتال شيخنا  :؟ قال الشيخ ةذهبت إىل مرتل أمحد احلسن يف التنوم
ذهبت  أنتهل  :قلت له٬، اإلمام احلسيين وطلبت منه املباهلةوهو سيد عبد  أنصارهحد إىل أ
سكت ف وهل يوجد يف مرتله جهاز أف أف؟: قلت ٬،نعم :؟ قال اإلماممرتل السيد عبد  إىل

  .عن اجلواب

بل  ٬،فاً فيه جهاز األف أواحد اًالتنومة وجتدوا بيت إىلتذهبوا  أن أحتداكم :فقلت للحضور
أما  .علي احللفي أبوساكن يف بستان وال يوجد عنده ما يدعيه الشيخ  اإلمامالسيد عبد  إن

مث اتفق الشيخ عبد احلسني مع وكيله فالن الصايف على ( :  والكالم للشاهد    قول الكوراين 
نعم اتفقنا  ٬،)٬، وكتبا اإلتفاق ووقعاه٬، لكنهم نكصواور وسائل اإلعالماملباهلة يف البصرة حبض

 ٬،محد احلسنأباهل صاحبكم أنا أ :وقال ٬،هو الذي يباهل بأنهعلى املباهلة بعد طلب الكوراين 
  .حيضر هو أنيريد املهم  ٬،ويف أي مكان

املباهلة حنن  أردت إذا أنت٬،السيد يباهل املراجع وال يباهلك  :عليه وكان رد األنصار
فعلى  ٬،نه يباهل الكوراين بنفسهإ :Xويف نفس اليوم جاء جواب السيد  ...نباهلك  األنصار

باهل على ي أنوان كان خيشى على نفسه فعليه  ٬،العراق وتتم املباهلة إىلالكوراين احلضور 
لكن  ... األنصاروالسيد كذلك يباهل ويقسم بالقسم على موقع  ٬،ةموقعة ويقسم بقسم الرباء

  .أو املباهلة عن طريق املوقعق االعر إىلاحلضور  رفض الكوراين

يف    أي الشيخ املذكور   هو  يباهل أنالشيخ عبد احلسني احللفي  مث حصل اتفاق مع
الكوراين فوافق  إىل باإلضافة األقلبتوكيل من مرجع واحد على  يأيت أنوطلبنا منه  ٬،العراق

اق اتصلت العر إىلوعند عودتنا  ٬،وكانت هناك شروط وافق عليها الطرفان ٬،على ذلك
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جملس وال استطيع  هذا شهر رمضان ولديË :فقال ٬،وقلت له عن موضوع املناظرة ٬،باحللفي
ياً أجد تليفونت به ما اتصلكنت كل بعد شهر رمضانو ...بعد شهر رمضان  يب تصلا ٬،اآلن

  .)انتهى كالم األخ األنصاري .اًا٬ً، ومل جند له طريقمغلق جهازه

أن يأيت كل طرف يتوكيل ممن ميثله٬، وأن تكون : وكانت أهم شروط املباهلة :أقول
مبحضر من الناس٬، ويتم تصويرها فديوياً وحتضرها وسائل اإلعالم٬، وأن تكون صيغتها وفقاً ملا 

٬، وأن نبني للطرف اآلخر حقيقة دعوتنا ليهلك من هلك عن بينة  ورد عن أهل البيت
وطلب أن يأيت السيد أمحد . الكوراين رفض هذه الشروطوحيىي من حي عن بينة٬، ولكن 

علماً إن الكوراين �رب أيضاً من طلب األنصار بأن يباهلوه أمام . إىل قم X احلسن
وهناك شهود على الوثيقة على قيد . احلضور٬، وكانوا أكثر من ستة أشخاص٬، غري األنصار
ذاع التسجيل على رؤوس األشهاد٬، احلياة٬، وسيأيت اليوم الذي يشهدون فيه إن شاء اهللا٬، وي

  .عندها يتبني احملق من املبطلو

فيبدو أن الكوراين أصابه اخلرف ومل يعد يذكر ما قال٬، ) أوملرت(أما حادثة طلب إهالك 
كما إن طلبه  فهو قد طلب إهالك شارون ال أوملرت٬، بل يومها مل يكن أحد قد مسع بأوملرت٬،

واملعجزة حتققت  !!يف اÚلس الذي مجعه مع األنصارمت من خالل شاشة قناة الكوثر٬، وليس 
بفضل اهللا٬، كما سبق أن ذكرت لكم٬، ويوجد اعتراف مسجل بصوت الكوراين ميكن للجميع 

  .)١( على الرابط أدناه اإلطالع عليه

  : Xوإليكم بيان املباهلة الذي أصدره السيد أمحد احلسن

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ل حممد األئمة واملهديني٬، وعلى األنبياء آحممد و ٬، وصلى اهللا علىواحلمد هللا رب العاملني

  .ريب شرائعهم إىل قيام يوم الدين٬، واللعنة الدائمة على خمواملرسلني

                                                            
١- 2aya.html-kourani-i3tiraf-shia/78-hiwarat-ahmad.com/monatharat-almahdy-imam-http://www.al
  .اعتراف الكوراني على البالتوك صوتيا بالمعجزتين اللتين طلبهما بنفسه في برنامج المهدي الموعود على قناة الكوثر 
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اهللا على الناس  ٬، كما إن حجةدين اإلهلي احلق واحد يف كل زمان٬، وال ميكن أن يتعددال
  .واحد يف كل زمان٬، وال ميكن أن يتعدد

هي اإلسالم واملسيحية واليهودية٬، وكل  ن األديان اإلهلية على هذه األرضويف هذا الزما
  .دين ينقسم إىل طوائف

٬، أدعو كبار علماء الطوائف والديانات اإلهلية بد املسكني املستكني بني يدي ربهوأنا الع
 لعنة اهللا٬، وهي أن نبتهل إىل اهللا فنجعل األرض للمباهلة ملعرفة صاحب احلقالثالث ويف كل 
  :على الكاذبني

ا فَم*ن, ح*اجَّك* ف9يه9 م9ن, ب*ع,د9 م*ا ج*اَءك* م9ن* الْع9لْمِ فَقُلْ ت*ع*الَو,ا ن*د,ع' أَب,ن*اَءن*ا و*أَب,ن*اَءكُم, و*نِس*اَءن*﴿
  .)١(﴾و*نِس*اَءكُم, و*أَن,فُس*ن*ا و*أَن,فُس*كُم, ثُمَّ ن*ب,ت*هِلْ فَن*ج,ع*لْ لَع,ن*ت* اللqه9 ع*لَى الْكَاذ9بِني*

م ومن يتبعهم يف ضالل مبنين مل يستجيبوا لدعويت فليعلمإف ٬، وسيبيدهم اهللا بالعذاب وا ̄أ
ل العذاب على مواضع يف هذه ٬، فقد نزئكة اهللا يصبو¯ا على أهل األرضواملثالت اليت بدء مال

فَإِنَّم*ا م*نِ اه,ت*د*ى ﴿: ض٬، واهللا ال يرتل العذاب إال بعد وجود رسالة إهلية على األراألرض
ح*تَّى  ي*ه,ت*د9ي ل9ن*فِْسه9 و*م*ن, ض*لq فَإِنَّم*ا ي*ض9ل� ع*لَي,ه*ا و*ال ت*زِر' و*ازِر*ةٌ وِز,ر* أُخ,ر*ى و*م*ا كُنَّا م'ع*ذÓبِني*

   .)٢(﴾ن*ب,ع*ثَ ر*س'والً
 املندوب عن املنقذ

  محد احلسنأ
  وصي ورسول اإلمام املهدي

  )مكن اهللا له يف األرض(
  ق.  هـ ١٤٢٦/ شوال

  

  

                                                            
  .٦١: آل عمران -١
  .١٥: اإلسراء -٢



א

إذن هذه هي حقيقة الكوراين أسفرت عن وجهها الكاحل٬، والكوراين بعد كل شيء أمنوذج 
٬، ولكم أن ختتاروا ألنفسكم ما إتباعهملفقهاء آخر الزمان٬، فلكم اآلن أن ختتاروا البقاء على 

  .إال ناصحهو أصلح هلا٬، ولست عليكم بوكيل٬، وما أنا 

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده
  عبد الرزاق الديراوي

  م ٢٠١٠ /٥ /٢٢                                                                            
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