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 املقدمة

 

باتت بعض األماكن مرتعًا ألصحاب البدع والشبهات الشيعية 

اآلتية من العراق وباكستان واهلند ولبنان وإيران ليصبوا رحاهلم يف 

سياحية مغطاة حتت مسميات احلجاج والوفود ربوع الشام بزيارات 

 والكل نائم ال يدري ما جيري. الدينية وما إىل ذلك.

عما يسمى مشاريع حرب يوم القيامة  سأحتدث يف هذا الكتاب

وكيف يتم حشد ماليني السنة حتت لواء )ناصر حممد اليماني( القابع 

بع ( القايف اليمن، وماليني الشيعة حتت لواء )أمحد احلسن اليماني

يف العراق، وسيتم إشعال فتيل احلرب بني السنة والشيعة حتت قيادة 

 !!!هديامَلهذين الشيطانني الذي يدعي كل منهما أنه 

ومن خالل التعليقات اليت تردني بني احلني واآلخر الحظت 

 أن هلم انتشارًا يف سورية، لكن نسبته غري معروفة.

لشاب شيعي شامي على مؤخرًا أرسل لي أحد اإلخوة رابطًا 

 بوابة احلصول على درجة الدكتوراه من كلية الرتبية جبامعة دمشق.
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والوقاحة أنه يدخل إىل جمموعات علوية على الفيسبوك لكي 

األول ورسول هدي امَليبشر بأن أمحد احلسن اليماني العراقي هو 

بي أل على حسب تفكريه السطحي أن سيدنا ويؤوِّنتظر، هدي امُلامَل

ه هديِّمب شََّرَب عبد اهلل احلسني بن محدان اخلصييب سالم اهلل عليه

 زعوم معاذ اهلل!!امَل

ب حديثًا مدسوسًا يف كتااخلصييب عن سيدنا  ذكوروينقل امَل

تداول يف األسواق، علمًا أن حوالي ثلث أحاديث اهلداية الكربى امُل

وضعوها ألن  قصرة، حيثتداول من وضع الشيعة امُلهذا الكتاب امُل

 لسان أهل البيت وخواصهم دائمًا.منهاجهم التحريف على 

لذلك تروننا منحص وندقق يف كافة األحاديث الختيار 

الصحيح منها، وال نعتمد أي حديث يرد إلينا دون التدقيق به، 

ونتبع قاعدة رسول اهلل )ص(: )األمور ثالثة: أمر بان لك رشده 

 .نبه، وأمر اشتكل عليك فرده إىل أهله(فاتبعه، وأمر بان لك غيُّه فاجت

نتظر )ع( هدي امُلنقول مكذوب ألن اإلمام امَلوهذا احلديث امَل

ال ُيضلُّ بعضاً ويهدي بعضًا، فالضاللة واهلدى ال يقوم بها اهلل واألئمة 

واألنبياء والرسل )ع(، وإال اختلَّ ميزان العدل اإلهلي. بل الضاللة 

 ص وطينته األصلية.واهلدى ترجع ألصل نفس الشخ
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هدي )ع( أن اإلمام امَلسأؤكد يف هذا الكتاب ومن جهة أخرى 

 .ولودًا بني الناس، بل يظهر لوقتهال يظهر م

ي عدَّامُل ذلَكوال خيتلف ادعاء هذا اليماني الشيعي عن ادعاء 

 العلوي العراقي نافع جالل برجس امُللقَّب )نافع جالل الدين العاني(

 بأن له مقام اإلمام يف هذا الزمان!!

 

 وأتساءل:

ملاذا اإلصرار على هذا االقتحام لبث البدعة عند العلويني 

من ذا الذي يوظف هؤالء هلذا و مستغلني جهل البعض وضعفهم؟

وظفني أمثاله للرتويج هلذا املشروع يف كم عدد امُلو شروع اخلطري؟امَل

اجلامعات  كم تعجو قصرين؟مُلتشيعني فالعلويني اصفوف الشيعة فامُل

كم و ؟لنيضلِّالسورية خصوصًا )دمشق وحلب والبعث( بأمثال هؤالء امُل

وهل يقتصر  تعج بعض األماكن بأمثال هؤالء حتت مسمى احلجاج؟

األمر على أماكن حمددة أم بات انتشارهم يف كل أماكن انتشار الشيعة 

 اء الزائرين؟اليت يرتادونها ويقومون بتحسينها معماريًا إلغو
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خاليا نائمة كثرية يف سورية مل تعد مقتصرة على تنظيم 

اإلخوان املسلمني، بل باتت هناك خاليا من أنواع وانتماءات خمتلفة 

ستشكل بدورها الوقود للحروب القادمة يف بلدنا، مع غياب كامل 

 للمسؤولية يف مكافحتهم وتوعية اجملتمع.

 

 الدكتور أمحد أديب أمحد

0202 
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 زعومانامَلواليماني  امَلهدي

 

ِة شرقيَّامَلهل من توضيٍح حوَل دعوِة كلٍّ من قناِة الرَّاياِت 

 ؟هديامَل، ودعوِة ناصر اليماني على أنَُّه هديامَلالسُّوِد لظهوِر اإلماِم 

 

دَّعنَي مُلامن ِقَبِل  اِصَلاحَل اوَلالتََّطهذا  أستغرُب كلَّ الغرابِة

وَسِة دُسامَل األفكاِرببعِض  )ع( نتَظرامُل هديامَلبأنَّهم مبقاِم اإلماِم 

ىل معرفةِ األُسِس فَتِقَرةِ إامُلعايريِ الصَّادقِة وقاالتِ اخلالَيِة من أبسِط امَلوامَل

 والقواعِد الدِّينيَِّة الثَّابتِة.

 نتَظرامُلم ُأْعِلَن عن ظهوٍر َمزعوٍم للمهديِّ 5102ففي عام 

بتصريٍح ممَِّن أمَسى نفسه )أمحد احَلَسن( يف العراق، ومتَّ ترتيُب 

نقباِئِه اإلثين عشر وبقيٍَّة من رجاِلِه لتماِم اثننِي وأربعنِي رجاًل من 

خمتلِف البلدان يف العراق وإيران وشرقي آسيا وأوروبا، وهم ُيَتابعون 

ََعِمهم اعتباِرهم حسَبلُيكِملوا ِعدََّة الثَّالمثائة وثالثَة عشَر رجاًل، ب  

 خريَة اخَللِق يف األرِض!!!
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م يف البصرة، 0691لقَُّب باليماني ولَد عام و)أمحُد احَلَسن( امُل

 عام شبوهَةدرَس علوَمُه الدِّينيََّة يف النَّجِف ومنها بدأ دعَوَتُه امَل

رقيَِّة شَزوَِّر، ألنَّه سيكون صاحَب الرَّاياِت امَلامُلم، بأمٍر من إماِمِه 0666

السُّوِد، وهو نفُس اسِم القناِة التَّلفزيونيَِّة اليت َيبثُّوَن منها، وَينشروَن 

 تعاليَمهم منها وُيبشِّروَن بإماِمهم الكذَّاِب من خالِلها.

 صائِصواخل والعالمِة باالسِم َنجِّيامُل وهم َيزعموَن أنَّهم َيعِرُفوَن

 نهم،بي فيما ويعيُش وموجوٌد النَّاِس بني حيٌّ الوالدِة، وهو وتاريِخ

 تعداِدواالس السَّعادِة وأصحاُب. وأسقاِمهم بآالِمهم ويشعُر النَّاَس َوَيرى

َموجوٌد  اقعيٌّو إنساٌن فهو إذن. خفيٍَّة بصورٍة األحياِن بعِض يف َيزوُروَنُه

 وَيعيُش النَّاِس َبنَي وهو ُمَحدََّدين وأمٌّ أٌب له معيَّن، باسٍم ُمَشخٌَّص

 ِة منالشِّيع َمذَهِب يف احلقيقَة هذه معهم، وقد استطاعوا أن ُيَبدُِّلوا

 !!؟موجودٍة واقعيٍَّة حالٍة إىل ْحِض،امَل الذِّهينِّ واألمِر اأُلمنَيِة حالِة

م دعوٌة َمشبوهٌة يف اليمِن 5119من جهٍة أخرى ظهَرْت منُذ 

، َظرنتامُل هديامَلللدَّجَّاِل )ناصر حممَّد اليماني( الذي َيدَّعي أنَُّه 

ُمسَتْشِهًدا حبديٍث موضوٍع هو: )نفُس اهلِل يأتي من اليمِن.. اإلمياُن 

َقْد َأنَّى َلُهُم الذِّْكَرى َومياٌن واحلكمُة ميانيٌَّة!!(، وَاعًما أنَّ اآليَة: )

وقد مجَع حوَلُه آالًفا من اهلمِج  ( نزَلْت فيه!!ُهْم َرُسوٌل مُِّبنٌيَجاء
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الرُّعاِع يهتفوَن بامِسِه وهَو ُيخاِطُبهم بَعبيِد النَّعيِم األبديِّ، وَيدعو إىل 

، ناصر حممد اليماني إىل النَّاِس كافًَّة هديامَلنفِسِه ِبَزعِمِه: )من اإلماِم 

جيِم!!(، ضادِّ هلدِف الشَّيطاِن الرَّامُلاهلدِف  لقد ابَتَعَثين اهلُل لتحقيِق

وما َدَروا أنَّهُ منافقٌ كذَّاٌب، ويظهرُ ذلكَ من خاللِ تصرحياِتهِ امُلتناقضِة 

وامُلخالفِة للقرآِن والعلِم، خنتصُرها لعدِم اإلطالِة لكنَّنا نذكُر منها مثاًل 

 َلَها نَبِغيَي الشَّْمُس أنَّ الشَّمَس أدركِت القمَر خمالًفا قوله تعاىل: )ال

َيْسَبُحوَن!!(،  َلٍكَف ِفي َوُكلٌّ النََّهاِر َساِبُق اللَّْيُل َوال اْلَقَمَر ُتْدِرَك َأن

ََْعِمِه التَّميَُّز لنفِسِه وَرفَع اِء حني قال ها فوَق درجِة األنبيكما نشرُي إىل 

سعنَي األنبياَء منها تسعًة وتشــُبوَه: )إنَّ هلِل مئُة اسٍم، علََّم امَلقوَلُه 

امًسا، وَخصَّ اهلُل بنا أن ُنَعرَِّف الَبَشِر حقيقَة اسِم اهلِل األعظِم الذي 

 جعَلُه اهلُل صفًة لِرضواِن نفِسِه على عباِدِه!!(.

اِل امتثااًل ألقو احلقيقيِّ نتَظرامُل هديامَلحنُن نؤمُن باإلماِم 

ِة م، لكنَّنا َيِقُظوَن َتماًما ملواجهِة بدععصومنَي علينا سالُمُهاألئمَِّة امَل

 رقيَِّة السُّوِد، من وجوِدـشَمـاليت تروُِّج هلا قناة الرَّاياِت ال هديامَل

َمهديٍّ وَيمانيٍّ حاليًّا َيختبُئ كلٌّ منهما خوفًا من بطِش احلكومِة 

 الًمُظ ْتَئِلما ُم وعداًل بعَد اقسًط مأل األرَضَيالعراقيَِّة، ألنَّ َمن يريُد أن 

 اِماإلمدَّعنَي من قوِل ا ال يكوُن جباًنا كهؤالء، فأين هؤالِء امُلوًروُج
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 ُهُد، يؤيِّماِنلزَّا إماًما يف آخِر اللَُّه )يبعُث علينا سالُمُه: جتبىامُل احلسِن

 األرِض على أهِل ُهظهُرُي، َوِهبآياِت ُه، وينصُرُهأنصاَر ويعصُم مبالئكٍة

رهاًنا، ًطا ونوًرا وبــسعداًل وِق األرَض ًها، ميأُلْروًعا أو َكدينوا َطى ُيحتَّ

إال  ، وال طاحٌلَنإال آَم ى كافٌربَقها، ال َيوطوُل البالِد رُضله َع يديُن

 ماُءالسَّ ُلنزُِّتها، َوَتْبَن األرُض ُجخِرُت، َوباُعالسِّ ِهلِكيف ُم ُحِلصَطَت، َوَحُلَص

َُ ُرظَهَتها، َوبركَت !؟ أَلْم يستطع َمهديُّهم يف غضوِن أربِع (له الكنو

 )إذا قاَم علينا سالُمُه:اإلمام جعفر الصادق سنواٍت أن حيقَِّق قوَل 

 وأنَّ لََّهإال ال ال إلَه أن فيها بشهادِة َيوِدُن إالَّ ى أرٌضبَقال َت القائُم

 (!؟اللَِّه ًدا رسوُلحممَّ

ظَهر ال َيظَهرُ َحتَّى َي )ع( نتَظرامُل هديامَلعروفِ أنَّ اإلمامَ امَلومن 

دَّعي )ناصر حممَّد مُلا، ويبدو أنَّ بوََّةاًبا َيدَّعوَن النَُّقبَلُه ِستُّوَن مدَّعًيا َكذَّ

اليماني( الدَّجَّاَل من ضمن السِّتِّني؟ فأيَن عالمُة الصَّيحِة اليت ذكَرها 

 كتاِب يف لَكذ إنَّ حني قال: )واهلِلعلينا سالُمُه ادق اإلمام جعفر الصَّ

َماء آَيًة ِإن نََّشْأ ُنَنزِّْل َعَلْيِهم مِّن السَّيقول:  حيُث ٌنيَِّب وجلَّ عزَّ اهلِل

 ؟(َفَظلَّْت َأْعَناُقُهْم َلَها َخاِضِعنَي

 ـِنَقـِةنَخُماْل عاءاِتن ادِِّم عاٍءادِّ أيِّ َنُردُّ على وَنالعلويُّ حنُن

)ع(  نتَظرامُل هديامَلاإلماِم  ظهوِر حوَل، اخَلَوَنِة يَنرتدُِّماْلَقصِّـَرِة وُماْلو
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أنَّ ، ونؤكُِّد ِةواإلماميَّ ِةبويَّالنَّ واألحاديِث القرآنيِّ صِّإىل النَّ مستنديَن

لذين ا الصَّفوِة َنهم ِماحلقيقيِّنَي  )ع( نتَظرامُل هديامَلاإلماِم رجاَل 

 قصِّريَن الضُّعفاء.البشِر امُل، وليسوا من أهِل هَيظهروَن مع

 موعَد نَّ، ألكٍّـى َشَنْدبال َأ كاذبوَن وندَّعامُل ونالُّـالضَّفهؤالء 

؟ القائُم ُجخُر)ص(: متى َي سيِّدنا رسـولُ اهلِل َلِئـفقد ُس جهوٌلَم ِهظهوِر

 ْم، ال تأتيُكوجلَّ عزَّ ها إالَّ اهلُلِتْقَوِليها جِلال ُي اعِةالسَّ مثُل ُهُلْثفقال: )ِم

ُه، لقولِه ها َتكوُن يف َغفَلٍة َعنألنَّ اُس(، أي ليَس ُتدِركُه النَّغتًةإال َب

 دَمع َتعاىل: )اْقَتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة مَّْعِرُضوَن(. وإنَّ

 ءَاِتَيٌة قوله َتعاىل: )ِإنَّ السَّاَعَة هاُديؤكِّ ِهلظهوِر الوقِت حتديِد ِةإمكانيَّ

َأَكاُد ُأْخِفيَها ِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى(، وقوله يف َنفي َتحديِد 

 ، ِمن ِذْكَراَهاِفيَم َأنَت ،السَّاَعة: )َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها

 هديامَلِم اإلماالسَّاَعة وهَو ظهوُر  ِإَلى َربَِّك ُمنَتَهاَها( أي إليِه َتنَتهي

 .)ع( نتَظرامُل

م هاِتَباكت َأَرَمن َقوممَّا يؤكُِّد كذَب هؤالِء فساُد عقائِدهم، َف

 َتدَِّخْر الفهَم، ولعلَّ الدُّنيا وَيَنَتها مل ونال جييُد ميقرِّرُ أنَُّهس ومقاالِتهم

افسِة ن، إىل امُلمإىل ما هو أهمُّ يف َنَظرِه واُفوقًتا للفهِم، فانصَر مهل

عُ عندما َقمى َتظصيبةُ الُعِة. وامُلاهِ والرِّئاَسامِ املالِ واجَلَطوالصِّراعِ على ُح



02 

! مُجعَبِتِه ِبَجديدٍ من واويأت واويقيُس واأن َيجَتِهُد وَندَّعامُل هؤالءاولُ َحُي

حتَّى ميكُن  وايِة،والرِّوايُة بالِغختلُط العلُم بالسُّمِّ، ُد كيَف َيجنعندها 

 .اُءهقال ُف هاُءفُس مبأنَُّه مَعِتِهيِد بْدفِنبعَد َت مأن َنِصَفُه
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 أدوات ُصنَّاع القرار

 

شاريِع حرِب القيامِة َمجدًّا أن نكوَن ُمتيقِّظنَي ِل همِّامُلِمن 

ابًقا يَُّة، وقد صرََّح عنها ساملزعومِة اليت ختطُِّط هلا الصهيونيَُّة العامَل

الرَّئيُس األمريكيُّ األسبُق جورج بوش االبن يف أكثر من مناسبٍة، 

يِّ، ِمَلاسيِح الدَّجَّاِل يف مراكِز صنِع القراِر العاملفهناَك َمن يرسُم لظهوِر 

 عملوَنسيحيَِّة السَّماويَِّة، إنَّما ألنَّهم َيامَلولكْن ليَس إلمياِنهم بالدَّعوِة 

دائًما على تسخرِي التَّعاليِم الدِّينيَِّة إلشعاِل احلروِب يف منطقة الشَّرِق 

ا هِماِلاألوسِط، واهلدُف تدمرُي كلِّ احلضاراِت األصيلة وإخفاُء مع

واستبداُلها حبضاَرٍة بديلٍة مزيَّفٍة هي حضارُة إسرائيَل الكربى، واليت 

 ِو احلضاراِت احلقيقيَِّة يفمبح لن يتسنَّى هلم ظهوُرها وإثباُتها إالَّ

نطقِة، وهذا اهلدُف الصهيونيُّ منصوٌص عنُه يف التَّلـموِد الذي ورَد امل

اقي نِع استمالِك بَمفيه: )جيُب على كلِّ َيهوديٍّ أن يبذَل جهَدُه ِل

 األَمِم يف األرِض ِلَتبقى السُّلطة لليهوِد َوحَدهم(.
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راِر أدواٍت يستخدُمها ُصنَّاُع القوالبدَّ هلذا التَّدمرِي الشَّامِل من 

عدِة ة كالقاعدَّ على األرِض، وقد رأينا فيما سبَق جتربَة تنظيَماٍت

وجبهة النصرة وداعَش، ولكن مع َفَشِلها كان البدَّ أن تغيَِّر أفعى 

اإلرهاِب جلَدها، ويكوَن هلا تنظيماٌت جديدٌة بأمساٍء جديدٍة ومفاهيَم 

ا من استغالِل اسم اإلسالِم، بعَد أن هيَّأِت جديدٍة، والبدَّ هلا دائًم

 التَّعاليمُ األمويَّةُ والعبَّاسيَّةُ والعثمانيَّةُ لفكرِ اإلرهابِ الوهابيِّ واإلخوانيِّ

 والقاعديِّ الذي نعيُشُه اليوم.

هلذا السََّببِ نشرتُ وَحذَّرتُ من مشروَعنيِ شيطانيَّنيِ خطرَييِن 

 ُمتضادَّيِن:

 مشروُع األعور الدجال )ناصر حممد اليماني( يف اليمن.األوَُّل:  -

زعوم )أمحد احلسن اليماني( يف العراق امَلوالثَّاني: مشروُع اإلمام  -

 شرقية.امَلوقناة الرايات السود 

 

شروعني، وسخَر منهما البعُض امَلوقد استهزأ البعُض بهذين 

قُت شبوهني، إال أنَّين انطلامَلاآلخر، على خلفيَِّة تسخيِف دعوِة هؤالء 

ؤمن مُلايف إصراري على التَّفصيِل فيهما من قوِل القائد اخلالد العظيم 

حافظ األسد: )حنُن َنَرى اخلطَر على َحقيَقِتَه، وَيراُه البعُض من 



05 

إخَوِتنا، إنْ رأوهُ خطًرا، َيَروَنهُ َصغرًيا، َبعُضهم ال َيَراهُ خطًرا، َبعُضهم 

كٍل آخَر، وَبعُضهم يريُد أن يعيَش هانًئا ُمستقرًّا، أمَّا ما ربَّما َيراُه بش

َيحدُث غًدا وبعَد َغٍد فُيريدوَن َترَكُه للَقَدِر، أمَّا حنُن فال َنستطيُع أن 

 نفعَل ذلَك(، هلذا سأفنُِّد كالًّ منهما.
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 مشروع األعور الدجال يف اليمن

 

ني( يف اليمِن ينقسُم مشروُع األعور الدجال )ناصر حممد اليما

 إىل مرحلتني:

 أواًل: مرحلة التَّجهيِز احلاليَِّة:

ذاهِب مَلاوهي مرحلُة الدَّعوِة لالنضمام لصفوِفِه، بشعاِر توحيِد 

والطَّوائِف واألدياِن حتَت عنوان اإلنسانيَِّة منفًِّذا وصايا الربوتوكول 

التاسع من بروتوكوالت حكماء صهيون القائل: )إنَّ الكلـماِت 

ُنبدَِّل  ساواُة واإلخاُء"، ولنامُلاسوني هي "احلريَُّة وامَلالتَّحرريََّة لشعارنا 

كلـماِت شعاِرنا، بل َنصوُغها ُمعبِّرًة ببساطٍة عن فكرٍة، وسوَف نقوُل: 

ساواِة وفكرُة اإلخاِء"، وبها َسُنمِسُك الثَّوَر من امُل"حقُّ احلريَِّة وواجُب 

 دمَّْرنا يف حقيقِة األمِر كلَّ القوى احلاكمِة إالَّ َقرَنيِه، وحينئٍذ نكوُن قد

 قوََّتنا(.

استطاَع األعور الدجال )ناصر حممد اليماني( أن جيمَع قد و

حوَلُه مالينَي األتباِع مبا ُيظِهُرُه من غرائِب الشُّروحاِت والتَّأويالِت 

عُض كما َيتصوَُّر ب -للقرآِن الكريم، ولو أنَُّه لـم يكْن مشروًعا خطرًيا
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ِن البلدا ا استطاَع أن جيمَع حوَلُه هؤالء األتباع من كلَِّمَل -اجلهالء

 أدواتِ اشتعالِ احلربِ السُّنِّيَّةِ الشِّيعيَّةِ القادمِة، بهدفِ تدمرِيشكِّلوا لي

هو ما ، واملكلِّ عقائِد اإلسالِم إلبقاِء العقيدِة الصهيونية حاكمًة للع

نصَّ عليه الربوتوكول الرابع عشر من بروتوكوالت حكماء صهيون 

اَم أي كوَن سادَة األرِض. َلن ُنبيَح قيالقائل: )حينما ُنَمكُِّن ألنفِسنا فن

ديٍن غرِي ديننا، وهلذا السَّبِب جيُب علينا أن ُنحطَِّم كلَّ عقائِد 

 اإلمياِن(. 

 هديامَللعالماِت ظهوِر اإلماِم  عصومونامَلاألئمُة ولقد نبََّه 

احلقيقيِّ )ع(، ومنها انتشاُر ظاهرِة الدَّجَّاِل األعوِر الذي  نتَظرامُل

 مُل الباطَل فُيغري أتباَعُه، ويضلَّهم بالسِّحِر والفتنِة، وتتضمَُّنَيستع

أحاديُثُه غرائَب غرَي مألوفٍة حتيُط بشخصيَِّتِه وحركِتِه وأفعاِلِه حيث 

دَّعوَن َحتَّى َيظَهر َقبَلُه ِستُّوَن مدَّعًيا َكذَّاًبا َي هديامَلقيَل: )ال َيظَهُر 

الطَّوائِف، والدَّجَّاُل هو إبليُس الذي طلَب ذاهِب وامَلالنُّبوَّة( من كلِّ 

 ِمَن اهلِل تَعاىل أْن يْنُظَرُه إىل َيوِم ُيبَعُثون فأجابه عزَّ وجلَّ: )َقاَل َفِإنََّك

 ِفي يوِم ْعُلوِم(، وقْد ورَد أنَّ َقتَلُهَماْلنَظِريَن، ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت ُماْلِمَن 

 )ع(. نتَظرامُل هديامَلسيدنا الَقاِئِم علوِم َيكوُن على يِد امَلالَوقِت 
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 ثانيًا: مرحلة التنفيذ القادمة:

رحلُة اليت ينتظُر فيها هذا الدَّجَّال )ناصر حممد امَلوهي 

اليماني( األمَر بالبدِء بقتاِل كلِّ َمن لـم يسَتِجْب لَدعوِتِه، حبجَِّة أنَُّه 

زعوُم، وهي مرتبَطٌة باحلرِب السُّنِّيَِّة الشِّيعيَِّة القادمِة امَل هديامَل

  هذِه احلرب.راِع السُّنِّيِّ يفَمثُِّل للذِّامُلنطقِة، وهو املطلوِب إشعاُلها يف امَل

دقِّق سريى تطابَق هذا األمِر مع فحوى الربوتوكول العاشر امُلو

من بروتوكوالت حكماء صهيون القائل: )لقد اعتاَد الرعاُع أن ُيصغوا 

اَل لقاَء َسمِعهم وطاَعِتهم، وبهذِه الوسائِل املإلينا حنُن الذين ُنعطيهم 

َذ أيَّ قراٍر خَسَنخلُق قوًَّة عمياَء إىل َحدِّ أنَّها لن َتستطيًع أبًدا أن تتَّ

 دون إرشاِد ُوكالِئنا الذين نصَّبناهم ِلَغرِض قيادتها(.
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 اليماني يف العراقالدجال مشروع 

 

لقَّب )اإلماِم أمحد احلسن( ُمـالزعوِم َمـالروُع اليماني ــهو مش

عوُة يعِة، والدَّـحسَب رواياِت الشِّ هديامَلَمهِِّد لإلماِم امُليف العراِق و

لدَّجَّاِل شرقيَِّة لقتاِل األعوِر اامَلجاريٌة باستعماِل قناِة الرَّاياِت السُّوِد 

ول رسوِل حتشيِدها على قيف الدَّعوُة الذي ُيمثُِّلُه مهديُّ اليمِن، وتعتمُد 

شـرِق ومعهم راياٌت سـوٌد، فَيسألوَن امَلاهلِل )ص(: )يأتي قوٌم من قبِل 

لوَنُه ُيعطوَنُه، َفُيقاتلونَ فُينصروَن، فُيعَطونَ ما سألوُه، فال َيقباخلريَ فال 

حتى َيدفعوها إىل إماٍم من أهِل بييت، فَيملؤها ِقسًطا كما ُملِئْت جوًرا، 

 فَمن أدرَك ذلك منكم فْليأِتهم ولو َحْبًوا على الثَّلِج(.

قصودوَن من هذا امَلفهم حياولوَن تصويَر أنفِسهم على أنهم 

لقولِ لذلك يتلبَّسوَنهُ خلداعِ النَّاِس، ولكنَّهم يف احلقيقةِ ينظِّمونَ الناَس ا

شروِع الصهيونيِّ فقط، وعلينا أن نتمعََّن مبا امَلالتابعنَي هلم خلدمِة 

وردَ عن أحِد احلاخاماتِ حيُث قال: )كلُّ ثورِة، أو شغِب، أو منظَّمِة 

هي صادرٌة منَّا، ولنا فيها  إرهاٍب وختريٍب يف أيَِّة بقعٍة من األرِض

 ختار(.امُلصلحِة ِلَخرينا فقط، ألنَّنا حنن شعُب اهلِل امَلكلُّ 
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َع يف العراِق َتَشيِّامُلشروَع يستقطُب اجلانَب الشِّيعيَّ وامَلإنَّ هذا 

وسورية ولبنان والكويت والبحرين وإيران وبقيَِّة الدُّوِل، والتَّحشيُد 

ستدراِج بربامَج غريبٍة عن موضوع األرواِح فيِه قائٌم من خالِل اال

والغيبيَّاِت والتَّعاليِم اليت َسرقوها من علوِم األئمَِّة وشوَّهوها تلبيًسا 

شروع الشَّيطانيِّ، وهذا ما يؤدِّي إىل استدراِج الشَّباِب امَللَتتماشى مع 

 صيَدِة لسببنِي:املالعلويِّ هلذِه 

َنظَِّم ملاسبِب انعداِم التَّعليِم الدِّيينِّ تفشِّي بامُلاألوَُّل: هو اجلهُل  -

 لشباِبنا الضَّائِع.

والثَّاني: هو الشَّكُّ الدَّاخُل إىل قلوِب الضُّعفاِء بسبِب جرعاِت  -

 بدعِة التَّشيُِّع اليت ُتَدسُّ كالسُّمِّ يف العسِل على صفحات التَّواصل

العلويَِّة  نشبوهِة اليت تتحدَُّث عامَلاالجتماعي ويف بعِض الكتِب 

 وكأنَّها فرٌع شاذٌّ عن الشِّيعِة جيُب َبرُتُه أو إعاَدُة تأهيِلِه!!

 

 كما أنَُّه سيتمُّ فرَُ كلِّ بقايا اإلرهابيِّنَي الذيَن يقاتلوَن اليوَم إىل

شروعني، حسَب العقيدِة اليت تغذَّى عليها هؤالء امَلَكفَّيت هذين 

 شيعيَِّة(.ُسنِّيَِّة أو )اإلرهابيُّوَن 
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وعنَد بدِء األمِر باشتعاِل احلرِب السُّنِّيَِّة الشِّيعيَِّة القادمِة 

ليت ُتَنفَُّذ سرحيَِّة الدَّمويَِّة اامَلستتوقَُّف إسرائيُل متفرَِّجًة على تلَك 

 لصاحِلها.

ـموا من الدُّروِس، وال الغرُب ومع كلِّ األسِف، ال العرُب تعلَّ

وما َالت عمليَُّة غسِل األدمغِة تسرُي على ما من الدُّروس،  واـمتعلَّ

يرام، دوَن أو تواِجَهها أيَُّة صعوبٍة هنا وهناك، فالَعَمى الذي أصاَب 

يف َتَمذُهِبِهم، سيقضي على البشريَِّة، دوَن خرى األ ِبذاهَماْل صحاِبأ

 رمحٍة.
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 شبوهةاملشرقية امل حقيقة قناة الرايات السود

 

الزمُن القادُم لن يقتصَر على القاعدِة وال على جبهِة النُّصرِة 

ليه، كما هو ُمتعاَرٌف ع ِةنَّبالسُّ ِسبَِّلَتُماْلوداعش، وال على اإلرهاِب 

 ُسبَِّلَتُماْلفما َينتظُرنا هو أخطُر وأكثُر َمكًرا وُخبًثا، وهو اإلرهاُب 

أيُّها  ، فاحَذروالوَفأامَلكَر امَلَموَُّه بالعلويَِّة بطريقٍة تفوُق امُل يعِةبالشِّ

 النَّاس.

كثريٌ من الرَّسائلِ اليت َتِرُدني وتسأُلين عن قناةِ الرايات السود 

ة، اليت تدسُّ السُّمَّ يف العسِل بطريقٍة شيطانيٍَّة، خاصًَّة من شرقيَّامَل

الم سخالِل احللقِة اليت َبثَّْتها عن سيِّدنا أبي شعيب حممَّد بن ُنَصري 

اية ُمعَتِمَدًة على فصِل األبواِب يف كتاِب اهلد، وَمَدَحتُه فيها اهلل عليه

فَظنَّ  ،سالم اهلل عليهنا احلسني بن محدان اخلصييبِّ الكربى لسيِّد

معظُم البسطاِء من شبابنا أنَّها قد تكوُن قناًة تقوُل احلقَّ، وشاركوا هذا 

ما ك الفيديو، وما َعِلُموا أنَّهم مبشارَكِتهم ُيروِّجوَن هلا لَتغزو جمتَمعنا

 غَزْت جمتمعاٍت أخرى.
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وهِة شبامَلخاصًَّة أنَّها حتمُل شعاراٍت رنَّانٍة ككلٍّ احلركاِت 

اليت تبدأ دعواِتها بهذه العناويِن اليت باتت ُمبَتَذلة، مثل )فضح 

اسونية، فضح الدَّجال األكرب )أمريكا(، فضح آل سعود، فضح امَل

 عبدة فضح الديين، التطرف فضح أيلول، احلادي عشرأحداث 

 ،(يفيانالسُّ فضح اجلديد، يِمالعاَل النظام مشروع فضح الشيطان،

 إهليًَّة صبغًة هلا أنَّ خالِلها من توحي جديدة مزاعم إىل باإلضافة

 الكشف فقودة،امَل الكنوَ عن الكشف داء، لكل دواء كشف: )مثل

 معروفني، الكشف غري أنبياء عن الكشف الفضائية، الكائنات عن

الئكة امُلقّربني، الكشف عن القرآن احلقيقي، الكشف عن عن امَل

 أحداث مستقبلية(!!!

إنَُّه اخلبُث الصهيوني الذي ال ُيضاهيِه خبٌث، فالصهيونيَُّة 

ال تكتفي بوجٍه واحٍد، بل هي جتري يف اجملتمعاِت كما الشَّيطاُن 

قٍة أياٍد يف كلِّ فر -كاألخطبوط -جيري يف اإلنساِن جمرى الدَّم، وهلا

وِملٍَّة وجمتمٍع، وهذا ليَس جبديٍد، وَمن قرأ كتاب )بروتوكوالت 

 ؤامرات.حكماء بين صهيون( لن تنطلي عليِه هذه اخلطط وامُل

خيِف امُلحذَِّركم من هذا القاِدِم إالَّ أل الكتاِبوما كتاَبيت هلذا 

ي وجٌه ه والذي ُيَحضَُّر ِلَشرِقنا على أيدي الصهيونيَِّة العامليَِّة، فالقناُة
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جديٌد لتحضرِي املؤامرات، ولكنَُّه أسلوٌب آخر خيتلُف عن األسلوِب 

 ة و....(.ستقلَّالتَّقليديِّ )لقنوات اجلزيرة والعربية وصفا ووصال وامُل

فاليوم مع فشل القاعدة يف تنفيِذ كلِّ مهاِمها، ومع فشِل 

يت حكموها، الدِ الاإلخوان املسلمنيِ والوهابيِّني السعوديِّنيِ يف إدارةِ الب

سورية األسد،  قاومِ يفشروعِ امُلوباملقابلِ جناحِ الثَّورةِ اإليرانيَّة وجناحِ امَل

ماًدا على )ع(، اعت نتَظرامُل هديامَلالبدَّ من قناٍة للتَّحشيِد باسِم اإلماِم 

رواياٍت منسوبٍة ألهِل العصمِة حوَل الرَّاياِت السُّوِد، وقد حتدَّثُت 

هذه األحاديِث وكذِبها، وكيَف َروَّجوا أنَّ هناك َمن ُيدعى سابًقا عن 

فُت وميهُِّد الطَّريَق لظهوِرِه، وكش هديامَلباليمانيِّ الذي ُيحضُِّر لوجوِد 

يَّف زاليمينِّ امُل هديامَل، وختلِّ عادل هزميةعن اليمانيِّ اللبناني امُل

ن العراقيِّ وهو أمحد بشبوِه الشيطان ناصر حممد اليماني، واليمانيِّ امَل

ولوِد يوم اخلميس يف إمساعيل بن صاحل بن سلمان الَسلمي امَل

( يف ُمحافظة البصرة يف العراق، وطبًعا هو هارٌب من م50/3/0691)

العنُي هؤالء َزوَِّر، والثالثُة امَلامُليد السُّلطاِت العراقيَِّة وُمختبٌئ كمهديِِّه 

 عي األحقيَّةَ له، وكلُّهم هلم ُمَحرِّكٌ واحٌديكذِّبونَ بعضهم وكلٌّ منهم يدَّ

وُمشغٌِّل واحٌد، واهلدُف إشعاُل احلرِب فيما بينهم يف هذه املنطقِة، 

 شروِع الشَّيطانيِّ.عنَد نضوِج امَل
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دعوُّ باإلماِم امَلولكنَّ األخطَر علينا هو هذا اليمانيُّ العراقي 

اثُل مالسُّوِد، وهو الوجُه امُل أمحد احلسن، ألنَُّه جيهُِّز جيَشُه براياِتِه

لداعش، ولربَّما يكوُن عناصُر التَّنظيِم نفُسُه عندما يتمُّ ترحيلهم من 

هم اجلديدة، فهؤالء ال ديَن هلم ـِتـلَّـورية والعراِق، ليعودوا حُبـــس

 وال مذهَب وال عقيدَة، بل هم جمرَُّد أدواٍت للقتِل واإلجراِم.

 أمَر عالٍم قويٍّ يتمثَُّل بهذه الفضائيَِّة اليتوللتَّحشيِد البدَّ من إ

، ديهامَلُحجَُّة اهلِل اإلمام ُمحمَّد بن احلسن  -وفق َعمهم -بتأسيسها

سن وىل أمحد احلوُيشرف على تأسيسها وعمِلها وصيُّهُ ورسولهُ اإلمام امَل

اليماني، ويعمل فيها أصحابهم وأنصارهم وُخدامهم!! فانظروا إىل 

االستخداِم اخلبيِث لإلرِث الشِّيعيِّ الذي ُيراُد منه إشعاُل احلرِب هذا 

 الطَّاحنِة الشِّيعيَِّة السُّنيَِّة اليت لن تبقي ولن َتَذر.

وانظروا كيَف يتحضَُّر العامُل ألمٍر َجَلٍل غري مسبوٍق بالتَّزامِن 

 تشويهها، َدمع سياسات التَّجهيِل للنَّاِس والطَّعِن باألسِس الدِّينيَِّة بع

فهذا اإلنهاُك للعقِل البشريِّ، سيجعُلُه خاضًعا لألفكاِر الدِّينيَِّة 

الغريبِة، كتلَك اليت َغَزْت أوروبا يف العصوِر الوسطى عندما حكَمتها 

 الكنيسُة فعاَشْت يف ظالٍم دامٍس لقروٍن.
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ة أنَُّه شرقياليوم بشكل مشابُه تتوعَُّد قناة الرايات السود امَل

واإلمام أمحد احلسن  هديامَلمن خالِلها صوُت وصورُة اإلمام  سيخرُج

ي موجه ِموجربائيل وميكائيل وإسرافيل يف خطاب تلفزيوني ُأممي عاَل

 لكل العامل ولكل أهل األرض!!

 

 وللتَّنبيِه:

يظنُّ البعُض أنَّهم من علويِّي العراِق وإيراِن، ولكن أحذِّركم 

، فهم يف موقِعهم يقولوَن: )حنُن من مجيع من الوقوِع يف هذه امُلغاَلَطِة

العامل، ومن ُمختلف اجلنسيات والديانات والقوميات، آمنا باإلمام 

بعد أن جاء كما أخرب عنُه  هديامَلأمحد احلسن وصي ورسول اإلمام 

رسول اهلل ُمَحمَّد وكما أخرب عنُه أئمة أهل البيت(!!! والذي يدَّعي 

ُه اهلل )ص( اليت تركها يف ليلة غيبته، وأنَّرسول سيِّدنا أنَّ معه وصية 

رافُع رايِة البيعِة هلِل، وداٍع حلاكميَِّة اهلِل ُسبحانه، وأنَُّه حيتجُّ بالعلم 

 فال ُيسال عن شيٍء إال أجاَب!!

بوهة اليت شإنَّهم القوَُّة الشَّيطانيَُّة اليت تتبُع هلا الصَّفحاُت امَل

هور، عرفة بالنورانية قبل الظرون، امَلتنوِّحذَّرنا منها سابقًا )الشيعة امُل
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الطائفة العلوية النصريية يف العامل....( فاحذروهم وحاربوهم بالعلِم 

واملعرفة.
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 ر يف لبنانوََّزتكذيب اليماني امُل

 

 صاحُب ماُماإل سيِّدي إالَّ امَلصبوُب العلُم جاَءتين الرِّسالُة اآلتيُة: ما

 الَّإ هزمية( )عادل اليمانيِّ األِخ اإلماِم سفففِر الزَّماِن، وما تكليُف

 اإلماُم؟ عليِه َما ُيْمِليِه َخطُّ فقط

 

هذِه كانت حماولًة إلقناعي بَتصــديِق )عادل هزمية( اللُّبنانيِّ 

َُوًرا أنَُّه ُيبلُِّغ عن اإلدَّعي بأنَُّه اليمانيُّ امَلاملُـ  ماِم وعوُد، والذي يدَّعي 

ــرًة بالوحي!! وأنَُّه )الواجبُ  نتَظرامُل هـدي امَلالقـائِم    ِةالطَّاع مبـاشــ

 عنُي وهو ،النَّاَر ُيدِخُل عليه االلتواَء ألنَّ ُحكًما َربِِّه ِمن إليِه وَحىامُل

 النَّيبِّ َعنُي هو هديامَل راجًعا، كما اإلماُم طالب أبي بن علي اإلماِم

 وَتىمَلا وإحياُء ُقُبوِرِهم، من وَتىامَل حممَّد!!(، وأنَُّه ســـيقوُم )بإحياِء

ه لو آخرين!!(، )وإنَّ عرَب بل ُمباشــَرًة ليَس لكْن تعاىل، اهلِل عمُل هو

ال يكوُن  تعــاىل فقط هو اليمــانيُّ، فــإنَّ اهلَل هزميــة عــادل مل يكْن

ــَُه تعــاىل: )َفَمِن .موجوًدا!!(  أعوُذ بــاهلِل من هــذا الكــذِب وُأَردُِّد قول

 الظَّاِلُموَن(. ُمُه َفُأْوَلـِئَك َذِلَك َبْعِد ِمن اْلَكِذَب الّلِه َعَلى اْفَتَرَى
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ــُ ِــُّت وقتــًا للظُّهوِر بَزعمــِِه: )ظهوُرامل  دَّعي عــادل هزميــة ُيَوق

ــال ــُل األصغُر هديَمــ  َلُه، ُيوقُِّت َمْن َوَيكِذُب له توقيٍت بدوِن َيحصــ

 الَيَمانيُّ ال ِهِب ُمسـَبًقا  َيعَلَم أن دوَن َتَعاىل اهلِل من بأمٍر َوَتمَّ حصـلَ  وقد

 للَيَماني باعتباِرِه بوًقا للمهديِّ: قاَل وحًيا كان وفقط ،هديامَل وال

ــ 0131رجب سنة  52 يف الَيَمانيُّ أنََّك َأْعِلْن حزيران  2 املوافق هـــ

 01 يف حصــل مبهمٍَّة خروُجُه َيعين هديامَل م!! خروُج 5103ســنة 

ــ  0136حمرم  َقتِلِه  مهمَُّة م، وهي 5102 األولتشرين  0 املوافقهــ

 قياُم ُلاجلعفريِّ!! َوســَيحصــَ للَمذَهِب َينتموَن َفقيٍه ألَف سـتََّة عشــرَ 

 التَّواصــُل  النَّاِس بإمكاِن يكون م، عندها 5106 أيلول 03 يف القائِم

لوســائَط وهو الظُّهوُر األكرُب!!(، فما هذه  احلاجِة دوَن مباشــرًة معُه

 جلَّ جالُلُه الذي َنسـََب علَم السَّاعِة له وحَدُه بقوله  اجلرأُة على اهلِل

السَّاَعِة(،  ِعْلُم ُيَردُّ السَّاَعِة(، وقوله: )ِإَلْيِه ِعْلُم ِعنَدُه اللََّه تعاىل: )ِإنَّ

َّاَعِة ِعْلُم وقوله: )َوِعنَدُه ــَْأُلوَن َوِإَلْيِه الس  َعِن َكُتْرَجُعوَن( وقوله: )َيس

ــاَعِة  ِإالَّ ِلَوْقِتَها لِّيَهاُيَج اَل َربِّي ِعنَد ِعْلُمَها ِإنََّما ُقْل ُمْرَساَها َأيَّاَن السَّــ

 َكَأنََّك َيســَْأُلوَنَك ْغَتًةَب ِإالَّ َتْأِتيُكْم اَل َواأَلْرِض السَــَّماَواِت ِفي َثُقَلْت ُهَو

 َيْعَلُموَن(. اَل نَّاِسال ْكَثَرَأ َوَلـِكنَّ الّلِه ِعنَد ِعْلُمَها ِإنََّما ُقْل َعْنَها َحِفيٌّ
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 قاالِتامَلدَّعي جمموعًة من امُلوقد َأرســََل لي بعُض رجاِل هذا 

ــأقوُم بَتفِنيِد بعِض ما جاَء فيها من اهُلراِء    ــِدِقِه، وســ إلقنـاعي بصــ

إلثباِت َكِذِبِه وضـَالِلِه من خالِل اإلشـارِة لبعِض السََّقَطاِت يف كتاباِتِه   

َّاِس، وهي كثريٌة لكنَّين اخرتُت أن )امُلْوحــَاِة!!(  ــا للن اليت ُيَبلُِّغه

ََ منها، مع اإلشـارِة إىل أنَّين ناقشــُت يف مقاالٍت سابقٍة   أعرَض األبر

ِِ الكريِم    ــَها جمدًَّدا، وميكُن للقار ــيَع ولن أكرَِّر نقاشــ هـذه املواضــ

 الرُّجوع إليها يف هذا الكتاب:

 

السَّقطُة األوىل: -

ــُحيــاوُل  ــِه   دَّعيامل عــادل هزميــة إثبــاَت أنَّ الوحَي َيَتنزَُّل علي

ــِهًدا بقولِه تعاىل: )ِإنَّ  ــتش ــَْتَقاُموا ُثمَّ اللَُّه َربَُّنا َقاُلوا الَِّذيَن مس  اس

عل مضــارٌع الِئَكُة(، فهو يزعُم أنَّ فعَل )َتَتَنزَُّل( فامَل َعَلْيِهُم َتَتَنزَُّل

 ائيُلميك بل فقط، جربيُل)ليَس  َعليِه حاضــــٌر، وأنَّ َمن َينِزْل

 من غرُيهمو التَّامَِّة َغيَبِتِه يف والزَّماِن العصــِر وصــاحُب وعزرائيُل

ي عندما مشَل دَّعامُل(، َفَكَشَف نفَسُه بَزلٍَّة وقَع فيها هذا الئكِة!امَل

ِة الئكامَلالئكـِة ِعلمـًا أنَّ مقـاَم األئمَِّة أعلى من مقاِم     امَلاإلمـاَم مع  

 وقٌت ال َيســَعين فيه )ص(: )لي مع اهلِل اهلِل ســوِلقول ر بدليِل
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ــٌَل(، وقول األئمَِّة  ــالُمُهمَمَلٌك مقرٌَّب وال نيبٌّ ُمرس )إنَّ  :علينا س

 لنا مع اهلِل حاالٍت ال يبلُغها َمَلٌك ُمَقرٌَّب(.

 

السَّقطُة الثَّانيُة: -

عاىل: تدَّعي عادل هزمية بأنَُّه ُمصــطفى ُمســَتْشِهًدا بقولِه امُليزعُم 

ــَْطِفي )اللَُّه ــَِميٌع للََّها ِإنَّ النَّاِس َوِمَن ُرســـُاًل الِئَكِةامَل ِمَن َيصـ  سـ

تمٌر، وهو ـَبِصرٌي(، فهو يزعُم أنَّ فعَل )َيْصَطِفي( فعٌل مضارٌع مس

ــ َيس طفاِءــ االص عمَل يدلُّ على )أنَّ  واهلُل ْلِق،ـباخَل ِبٌطـرَتـوُم تمرُّـ

!(، فكيَف َيتوقَُّف! ال فبالتالي ثابٌت وهذا اخَللِق عن َيتوقَُّف ال

ــتمرًّا وقد قال تعاىل: )ُهَو  ِفي مَّا مَلُك َخَلَق الَِّذي يكوُن اخللُق مس

 َوُهَو َسَماَواٍت ْبَعَس َفَسوَّاُهنَّ السََّماء ِإَلى اسـَْتَوى  ُثمَّ َجِميًعا اأَلْرِض

ــَْيٍء ِبُكلِّ  ومن ثمَّ اِم اخللِقَعِليٌم(، فكلمة )مجيًعا( تدلُّ على مت ش

ــُت بربِّكم( لتحقيِق العــدِل     تـأتي الـدَّعوُة للجميع بقولـِِه: )َأَلســ

ــَْتَوى اإلهليِّ بدليِل قوله تعاىل: )ُثمَّ َــَّماء ِإَلى اس  ُدَخاٌن ِهَيَو الس

َطاِئِعنَي(، ولو  ْيَناَأَت َقاَلَتا َكْرًها َأْو َطْوًعا ِاْئِتَيا َوِلأَلْرِض َلَها َفَقاَل

اخللَق مســتمٌر حتَّى اآلِن لكاَن كلُّ َمن أَتى بعَد الدَّعوِة األوىل  أنَّ

ــتواُء لقوله تعاىل: )ِإنَّ  مظلوًما معاَذ اهلل، فبعَد اخللِق كاَن االســ
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 اْسَتَوى ُثمَّ َأيَّاٍم ِةِستَّ ِفي َواأَلْرَض السَـَّماَواتِ  َخَلَق الَِّذي الّلُه َربَُّكُم

ــَِفيٍع ِمن َما اأَلْمَر ُيَدبُِّر اْلَعْرِش َعَلى  الّلُه َذِلُكُم ِإْذِنِه َبْعِد ِمن ِإالَّ ش

 َتَذكَُّروَن(. َأَفاَل َفاْعُبُدوُه َربُُّكْم

 

السَّقطُة الثَّالثُة: -

ِــّيعِة  -دَّعي عادل هزميةامُلَيدَّعي  ِّرِةامُلكغرِيِه من الشــ أنَّ  -قصــ

 : )َوَكلََّمقوَلُه تعاىلالبشِر!!(، وأنَّ  ضمِن من النَّيب )سيَِّدنا موسى

 ُمَكلًَّما اَنك بأنَُّه موســى ُيميَِّز أن َتْكِليًما( معناُه )أراَد ُموســَى الّلُه

ــى أنَّ األمِر واقَع ولكنَّ تعاىل، اهلِل ِقَبِل من  َتَعاىل اهلُل كلََّمُه موس

 إالَّ نَّاِسال مع للتَّواصـــُِل ُطُرٌق عنَدُه ليَس تعاىل اهلَل ألنَّ َوْحًيا

الوحُي!!(، وهو يريُد تربيَر َدعَوِتِه لنفِسِه بقوِلِه تفسرًيا لآلياِت: 

ــٌُل هناَك حممَّد، يا )امَسْع ــلَناُهم قد ُرس ــَصــْنا  أرس  عليَك وَقص

 ِضْمِنهم نَوِم وهاُهْم ِقَصَصُهم، عليَك َنْقُصْص مل َوُرُسٌل ِقصـََصهم، 

 ِمن َستأتي اليت الرُُّسَل لكنَّ ِقصََّتُه، َعليَك َقصـَْصنا  الذين موسـى 

ــِمِنهم َوِمن -مجيًعا َبعِدهم  مثُل بأنَّهم َيتميَّزوَن -أنَت بعَدَك ضـ

هم!!(، وقد إلي ُيوِحي فقط وليَس وحًيا َتَعاىل اهلُل ُيكلُِّمُهم ُموَسى
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حتدَّثُت يف مقاالٍت كثريٍة عن عصــــمِة األنبياِء عصــــمًة تكوينيًَّة 

 تامًَّة.

 

:السَّقطُة الرَّابعُة -

ذكوُر يف القرآِن هو امَلدَّعي عـادل هزميـة أن يكون )يس(   املُـ ينكُر 

ا بل حممًَّد ليَس النَّيبُّ األكرم حممَُّد )ص(، حيث يزعُم أنَّ )يس

 ألنَّه ٌكَمَل هو !!وبشريٍَّة مالئكيٍَّة نِيشـخصـيَّتَ   !! وهو ذوهديامَل

 الصَِّفَة أُخَذِلَي حممَّد الرَّسول اسَم وسـيأخذُ  ُيشـاَهدُ  ولكنَُّه ال َبيَننا

البشـــريََّة!!(، فهو خيالُف التَّأويَل الصـَّحيَح عن أمرِي املؤمنني 

 ُثحي االســِم بهذا اهلُل النَّيبَّ اإلمام علي )م( الذي قال: )ســَمَّى

 ْرَسِلنَي(.امُل َلِمَن ِإنََّك اْلَحِكيِم، َواْلُقْرآِن يس،: قاَل

 

السَّقطُة اخلامسُة: -

ــرِيِه  ــورِة اإلخالِص: )اهللُ امَليقوُل يف تفس ــبوِه لس  ال لذيَأَحد ا ش

َأَحٌد!!(، فهل هلِل حجٌم كما يزعُم هذا  ِلَحجِمِه أي َلُه حـُدودَ 

ــٌم وهذا ُمحاٌل لقوِل  ــيكوُن له جس اجلاهُل؟؟ َمن كان له حجٌم س

، ْو ُهإال ْوما ُه علُمن ال َيَم )سبحاَن علينا سالُمُه: ادِقالصَّ  اإلماِم
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 سُّـَحوال ُي دَُّح، ال ُيرُيــــــــ صالَب ميُعالسَّ َو، وُهيٌءَش ِهِلْثِمَك ليَس

، يٌءـَش به حيُطال ُيو احلواسُّ ُهُكدِروال ُت سُّـَموال ُي سُّــ ــ َجوال ُي

 (.وال حتديٌد وال ختطيٌط وال صورٌة ال جسٌم

 

السَّقطُة السَّادسُة: -

ــوِل بنُت )فاطمَة الزَّهراءدَّعي عـادل هزميـة أنَّ   املُـ يزعُم   الرَّســ

 َبَشريٌّ هو ألنَُّه خالصًة بشريًَّة ولو كانت ابنُتُه َلَكاَنْت بالتَّبنِّي!!

ص( )النَّيبَّ حممَّد خالٌص!!(، فهو يكذُب حنَي جيعُل ســـيِّدنا 

ــريًّا، ويبدو أنَُّه مل يفهْم أنَّ األبوََّة والبنوََّة هنا من حيُث ظاهر  بش

من حيـُث اجلنس، لـذلـَك كـاَن النَّيبُّ )ص( يقوُل:      األمِر وليَس

 )فاطمُة بضعٌة منِّي(.

 

السَّقطُة السَّابعُة: -

 عَدهاب قدرٍة فوَق تعاىل قدرٌة دَّعي عادل هزمية أنَّ )اهلَلاملُـ يزعُم 

َِّعٌة قدراٌت قدرٌة!! وهو حتَتها قدرٌة قبَلها قدرٌة  َدْتأرا أيَن متو

ــرًة روُحُه ــَُف بالقدراِت  أو منتشــ ُمَتَركَِّزًة!!(، فهل اهلُل يوصــ
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ِّعِة أم هو القادُر صاحُب كلِّ قدرٍة؟ وهل هلِل روٌح منتشرٌة أو امُل تو

 مرتكزٌة؟ فما هذا اهلراء؟

 

السَّقطُة الثَّامنُة: -

نا عتقـداِت الوثنيَِّة أنَّ امُلدَّعي عـادل هزميـة مـا جـاَء يف     املُـ يتبنَّى 

ــَاِكَلِة )على  وذاٍت!!(، فكيَف وروٍح بنفٍس أي ُخِلْقَنا،اهلِل  شـ

يزعُم أنَّنــا على مثــاِل اهلِل خملوقنَي؟ وكيَف اجتمعــْت عنــَد اهلِل 

تعاىل نفٌس وروٌح وذاٌت؟ هذا شـــرٌك َمْحٌض لقوِل اإلماِم الرِّضـــا  

 (.ٌكشِرفهو ُم باخللِق اهلَل َهن شبََّمعلينا سالُمُه: )

 

السَّقطُة التَّاسعُة: -

ــاِن دَّعي عادل هزمية أنَّ )حرِّيََّةامُليزعُم   إهًلا كان الذي اإلنســ

 ُيخرَِّب نأ قبَل اخَلْلِق يف َتَعاىل اهلِل مع َيتعاوُن صـــغرًيا خملوًقا

ــايف،امَل هذه َوَيدخَل  اليت هي والنار، واجلنة أي األرض شــ

 !!تعاىل اهلِل عنَد الئكِةامَل من درجًة أعلى -أي اإلنسان -جتعُلُه

 هو الذَّرِّ َعاَلِم يف البشــريَّ الفكَر لكنَّ شــيًئا خترتُع ال الئكَةامَل ألنَّ

 ِلَما العناويَن قطف َفُيعطي طاقًة، اهلِل على ُيوفُِّر ُمبَتِدٌع ُمبَتِكٌر فكٌر
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ــريَّ  وَيرتُك ُيريُد ــمَِّم خلوَق،امَل اإللَه أي البشـ  فعُل،َي ما لُيصـ

واســـتداَمِتِه!!( فهذا هو الشـِّرُك  للخلِق الباقنَي كلُّ وُيســـاِعُدُه

ُض عندما يكوُن اإلنساُن شريًكا هلِل يف اخَللِق وقد قال تعاىل: احمل

 َتْخُلُقوَنُه َأَأنُتْم ْمُنوَن،ُت مَّا َأَفَرَأْيُتم ُتَصدُِّقوَن، َفَلْوال َخَلْقَناُكْم )َنْحُن

 ِبَمْسُبوِقنَي، َنْحُن اَوَم ْوَتامَل َبْيَنُكُم َقدَّْرَنا َنْحُن اْلَخاِلُقوَن، َنْحُن َأْم

 .ُموَن(َتْعَل ال َما ِفي َوُننِشَئُكْم َأْمَثاَلُكْم نَُّبدَِّل َأن َعَلى

 

السَّقطُة العاشرُة: -

 ْتاهلُل ومتثََّل أنزَلها اليت دَّعي عـادل هزميـة أنَّ )الرُّوحَ  املُـ يزعُم 

 اهلُل فِصِحُي ومل ،نتَظرامُل هديامَل اإلماُم هو سويًّا بشًرا مريم للسَّيدة

فحِتِه عرَب صـــ عنُه هو ِلُيخِبَركم إماِمَنا ظهوِر مع إالَّ بذلَك َتَعاىل

 هديامَل يَّالبشر َلَكامَل إماَمنا أرسـلَ  تعاىل فاهلُل على الفيسـبوك!! 

َــّيـدةِ   يبَّالنَّ الزَّوجيَِّة َعالَقِتِهما َجرَّاء من وأجنبـَتْ  مريم للســ

 مبريَم َيلتقي بشٌر تعِة امُل َواِج شـرعيَّةُ عيسـى!! ومن هنا تأتي  

 طاهًرا نبيًّا اَوُينِجَب شــُُهوٍد دوَن تعاىل اهلِل بأمِر َوَيتزوََّجا القدِّيســِة

ــيِّدَنا النَّيبَّ    ُمَطهًَّرا!!(، فكيَف يفرتي هـذا الكـاذُب ليجعَل ســ

 َوَجَعْلَنا)عيسى )ع( ابَن َواِج متعٍة وهو الذي وَصَفُه تعاىل بقوله: 
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ــُه َمْرَيَم اْبَن ــًة(؟ وهو كلمُة اهلِل يف قوله تعاىل: )َيا َوُأمَّــ  ْهَلَأ آَيــ

 ِإنََّما اْلَحقِّ ِإالَّ ّلِهال َعَلى َتُقوُلوْا َواَل ِديِنُكْم ِفي َتْغُلوْا اَل اْلِكَتاِب

 َوُروٌح َمْرَيَم ِإَلى اَهاَأْلَق َوَكِلَمُتُه الّلِه َرُسوُل َمْرَيَم اْبُن ِعيَسى سـِيحُ امَل

ــيئٍة لقوله  مِّْنُه(، وهو الذي مل يأِت ال بزواٍج وال بنكاٍح بل مبشــ

 ِمن ِفيِه َفَنَفْخَنا َفْرَجَها َأْحَصَنْت الَِّتي ِعْمَراَن اْبَنَت تعاىل: )َوَمْرَيَم

اْلَقاِنِتنَي(، وهذه  َنِم َوَكاَنْت َوُكُتِبِه َربَِّها ِبَكِلَماِت َوَصدََّقْت رُّوِحَنا

ــَاُه اهلُل يف قوله تعاىل: )َقاَلْتامَل ــيئُة كانت بأمٍر َقضـ  َأنَّى بَِّر شـ

 َيَشاُء َما َيْخُلُق ّلُهال َكَذِلِك َقاَل َبشـَرٌ  َيْمسـَسـِْني   َوَلْم َوَلٌد ِلي َيُكوُن

 َفَيُكوُن(. ُكن َلُه َيُقوُل َفِإنََّما َأْمًرا َقَضى ِإَذا

 

 على جيُب الذي اجلديُد هو بَزعِمِه )الدِّيُنهذا باختصــــاٍر 

 والزَّماِن!!( الذي العصـــِر صـــاحِب مع ليكونوا َتعَتِنَقُه، أن النَّاِس

ــفحِتِه على امَلخطَُّه اليمانيُّ   زعوُم وماَاَل خيطُُّه حتى اليوِم عرَب صــ

ــبوك، فـالويُل هلؤالء الكذَّابنَي   على احلقِّ  تطاولنَيامُلدَّعنَي امُلالفيســ

ــري لقوله تعامَلوأهِلِه، وْلَيرتقَّبوا َمقَعَدهم يف جهنَّم وبئَس   اىل: )َوَمْنصـ

 َشْيٌء ِإَلْيِه ُيوَح َوَلْم ِإَليَّ ُأْوِحَي َقاَل َأْو َكِذبًا الّلِه َعَلى اْفَتَرى ِممَِّن َأْظَلُم

 َغَمَراِت ِفي وَنالظَّاِلُم ِإِذ َتَرى َوَلْو الّلُه َأَنزَل َما ِمْثَل ســَُأنِزُل َقاَل َوَمن
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 َعَذاَب ُتْجَزْوَن ْلَيْوَما َأنُفَسُكُم َأْخِرُجوْا َأْيِديِهْم َباسـُِطواْ  آلِئَكُةامَلَو ْوِتامَل

ــَا اْلُهوِن ــِّه َعَلى َتُقوُلوَن ُكنُتْم ِبم ــِِه َعْن ْمَوُكنُت اْلَحقِّ َغْيَر الل ــَات  آي

 َتْسَتْكِبُروَن(.
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 هدياملظهور تنبيه حول كيفية 

 

 )ع( َمولوًدا كبقيَِّة األنبياِء؟ هديامَلهل َيظهُر اإلماُم 

  

هذا من املواضيِع اليت َنخَتِلُف فيها َكعلويِّنَي نصرييِّنيَ مع كلٍّ 

اولوَن نسَب حياحلشويَُّة ف، اخَلَوَنِة يَنرتدُِّماْلقصَِّرِة وُماْلاحلشويَِّة ومن 

َِ!! و نتَظرامُل هديَماْل َرُة قصِّامُلهلم ليكوَن مبعوًثا يف أرِض احلجا

حياولوَن َنْسَبُه ليكوَن شيعيًّا مولوًدا ألبويِن شيعيَّنِي يف العراِق!! 

اَن على )ع( لو ك هديامَلالقائَم سيِّدنا واحلقيقُة اليت تغاَفلوا عنها أنَّ 

 يَِّة اليوَم. ْهَدِوامَليف َتصديِق ُمدَِّعي َمَقاِس أكاذيِبهم َلَضاَع النَّاُس 

)ع( ال يأتي ِلَيدعَو النَّاَس  هديامَلالقائَم يِّدنا ـــسعلًما أنَّ 

َبِة، وإعالِء لوــسامَلباللُّطِف واللِّنِي بل بالقهِر والقوَِّة إلعادِة احلقوِق 

ظُّلُم واجلوُر، والكلمِة اهلِل يف األرِض يف الوقِت الذي انتشَر فيِه الباطُل 

 ألنبياُءا ما أظهَروعلى هذا فإنَُّه ال يأتي َمولوًدا بنَي هؤالِء أو أولئَك ك

)ع(، بل َيأتي بالقدرِة الباهرِة فجأًة لقوله تعاىل: )َيْسَأُلوَنَك  واألئمَُّة

َها ِلَوْقِتَها ِإالَّ يَعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي اَل ُيَجلِّ
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 َكَأنََّك ُهَو َثُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض اَل َتْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًة َيْسَأُلوَنَك

(، َحِفيٌّ َعْنَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الّلِه َوْلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن

ماِم سبَقُه من األنبياِء واألئمَِّة قوُل اإل والدَّليُل على أنَُّه ال يأتي كَمن

حنَي ُسئَل عن القائِم فقاَل: )كلُّنا قاِئٌم علينا سالُمُه جعفر الصَّادق 

بأمِر اهلِل، واحٌد بعَد واحٍد حتَّى َيجيَء صاحُب السَّيِف، فإذا جاَء 

 َصاحُب السَّيِف جاَء بأمٍر وهيئٍة غرِي الذي كاَن ِمنَّا(. 

 يح )ع( تأكيًدا على َمظَهِرـساملالنَّيبُّ يِّدنا ـــاُه سوهو ما َعَن

القهِر والقوَِّة يوَم القيامِة بقولِه: )ال تظنُّوا أنِّي جئُت أللقَي سالًما على 

 األرض، جئُت أللقَي ناًرا على األرض(. 

ويف هذا احلديِث تأكيٌد على أنَُّه ال َيأتي باللُّطِف واللِّنِي بل 

 يِف على رؤوِس الظَّاملني، هذا السَّيُف الذي تواَرَثُه األئمَُّةبالَقهِر والسَّ

 هديامَلاإلماِم سيِّدنا إماًما بعَد إماٍم، لكنَّ استخداَمُه حمصوٌر فقط ب

وما  .)ع(، وهذا معنى جميِئِه بأمٍر غرِي األمِر الذي جاؤوا فيِه نتَظرامُل

نَّه أعلينا سالُمُه الباقِر يؤكُِّد هذا روايٌة أخرى ورَدْت عن اإلمام حممَّد 

دينِة قاَل له رجٌل: َعَليَّ َنذٌر بنَي الرُّكِن وامَلقاِم إْن أنا بينما كاَن بامَل

َلِقيُتَك أْن ال َأخُرَج من املدينِة حتَّى َأْعَلَم أنَّك قائُم آِل حممٍَّد أم ال. 

علينا ريٍق فقال ط َفلْم ُيِجْبُه بَشيٍء، فأقاَم ثالثنَي يوًما، ثمَّ استقَبَلُه يف
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)إنَّك َلَهُهنا َبعُد؟(. فقاَل الرَّجُل: َنعم، إنِّي أخَبْرُتَك مبا  سالُمُه:

َجَعْلُت هلِل عليَّ، فلم َتأُمْرني ومل َتْنَهِني عن َشيٍء ومل ُتِجْبين بَشيٍء. 

علينا قاَل ْنِزَل(. َفَغَدا عليِه، فامل)َبكِّْر َعَليَّ ُغدَوًة  علينا سالُمُه:فقال 

)َسْل عن َحاَجِتَك(. فقال الرَّجُل: إنِّي َجَعْلُت هلِل َعَليَّ َنْذًرا  سالُمُه:

ن املدينِة َقاِم إْن أنا َلِقيُتَك أْن ال َأخُرَج مامَلوِصياًما وَصَدقًة بنَي الرُّكِن و

حتَّى أعَلَم أنََّك قاِئُم آِل حممَّد أم ال، فإْن كنَت أنَت َراَبْطُتَك، وإن مل 

)كلُّنا  نا سالُمُه:عليُكْن أنَت ِسْرُت يف األرِض َفَطَلْبُت امَلَعاَش. فقال َت

كلُّنا ) علينا سالُمُه:؟ قال هديامَلقائٌم بأمِر اهلِل(. قاَل الرَّجُل: فأنَت 

نا عليَنهدي إىل اهلِل(. قال الرَّجُل: فأنَت صاحُب السَّيِف؟ قال 

 ُث السَّيِف(.)كلُّنا صاحُب السَّيِف وواِر سالُمُه:

  



42 

 االنتساب الدموي لألئمة تنبيه حول

 

هناك أناٌس يدَّعوَن أنَّهم ينتسبوَن دمويًّا لألئمَِّة، ومعروٌف أنَّ 

)ع( غابَ وهو ابنُ مخسِ سنواتٍ أي مل يكنْ لديهِ أوالٌد.  هديامَلاإلمامَ 

فهل ميكُن تفسرُي هذه التَّناقضاِت علًما أنَّ األئمََّة ال جيري عليهم ما 

 َيجري على البشِر؟

 

البساِت اليت يقُع بها الضُّعفاُء تعظيُم اإلنساِن ِلَنَسبـِِه امُلمن 

 ُملواحِل ؤمِنامُل ديُنَخ العلُمالدَّمويِّ مع أنَّ رسوَل اهلِل )ص( قال: )

 أخوُه رُّـِبوال ُهوالُد فُقوالرِّ ِهجنوِد أمرُي رُبوالصَّ ُهدليُل والعقُل ُهوَيُر

لدِّيينُّ (، فالنََّسُب األشرُف هو النََّسُب اقوىالتَّ ُبَسواحَل آدُم ُبَسوالنَّ

نَُّه ُقِرَن أللسيِّدنا النَّيبِّ آدَم )ع(، وهو نسٌب ديينٌّ ال نسٌب دمويٌّ، 

 باحَلَسِب األبهى الذي هو التَّقوى.

وأهل  سلمنيَ يتباَهونَ بالنَّسبِ لرسولِ اهلِلامُلوجندُ أنَّ كثرًيا من 

غرب واجلزائِر امَلبيِتِه )ص(، وُيَسمُّوَن أنفَسهم باألشراِف والسَّادِة، يف 

من واألردن وسورية ولبنان والعراق وإيران وغريها!! ومنهم َمن كاَن 
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الطَّائفِة السُّنِّيَِّة ُمِحبًّا بالعاطفِة لإلمامنِي احلسِن واحلسنِي علينا 

ََعِمهم كما يف  غرِب، ومنهم امَلسالُمُهما كوَنهما من أجداِدهم حسَب 

َمن اعتربَ نفَسهُ هامشيًّا لكنَّهُ حاقدٌ على اإلمامِ عليٍّ )م( كما يف األردن، 

نفِسِه َة السَّوداَء يف العراِق وإيران ُمْعتدًّا بومنهم َمن لبَس العمامَة الشِّيعيَّ

على أنَُّه من ساللِة آِل البيِت علينا سالُمُهم، ولكْن أليِّ َجدٍّ ينتموَن: 

هل هم أحفاُد اإلمام علي )م(؟ أم هم أحفاُد اإلماِم احلسِن علينا 

 سالُمُه؟ أم احلسني أم الباقِر أم الصَّادق أم.... علينا سالُمُهم؟

 

 أقول:

بالنِّسبِة للسُّــنَِّة )األشراِف!!( الذين يعتربوَن أنفَسهم 

هامشيِّني ويعادوَن رسوَل اهلِل وأهَل بيِتِه )ص(، فاهلامشيَُّة انتساٌب 

هلاشَم وليَس لرسوِل اهلِل )ص(، فِممََّن انتسَب للهامشيِّنَي من كاَن 

ا هلِل ورسوِلِه كأبي ُمَطهًَّرا ومنهم َمن كاَن بشًرا ومنهم َمن كاَن عدوًّ

هلب )لع(، والنَّاُس خيلطوَن بينهم، ولكنَّ الطَّهارَة حمصورٌة مَبن 

 خيلَق أن قبَل طهََّرُه اهلُل اختياًرا، ومن ذلَك أنَّ رسوَل اهلِل )ص( كاَن

َمدَّ نوَر ، ثم ُهمنها نور فتَق بكلمٍة َمتكلَّ إجياَدُه اهلُل ا أراَدلمَّف ،آدَماهلُل 

وهذا يعين أنَّ أهَل ، ونوَر حمسٍن احلسنِينوَر و احلسِنوَر ون فاطمَة
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البيِت علينا سالُمُهم غرُي َمن تبقَّى من آِل هاشَم، ما يدلُّ على أنَّ 

االنتساَب العائليَّ ال يعين تساوي الدَّرجاِت عنَد الرَّبِّ، فانتساُب 

غصاٌن هم أالسُّنَِّة )األشراِف!!( للجذِر اهلامشيِّ األصيِل ال يعين أنَّ

موِرَقٌة، فالشَّجرُة دائًما حباجٍة للتَّقليِم ِلُتوِرَق من جديٍد، واألغصاُن 

واألوراُق تتكسُر وتتساقُط كلَّ عاٍم، بيَنما اجلذُر قائٌم وهو سبُب حياِة 

تبى جالشَّجرِة، فلن تنَفَع نسَبُتُهم دوَن والٍء لقوِل اإلماِم احلسِن امُل

ن َم والبعيُد ،ُهُبَسَن َدُعَب وإْن ُةودَّامَل ُهْتَبن قرََّم القريُبعلينا سالُمُه: )

 وإنَّ ىل جسٍدإ من يٍد أقرُب شيَءال  ،ُهُبَسَن َبُرَق وإْن ُةودَّامَل ُهْتَداَعَب

 (.ُمَسْحوُت ُعقَطُتَف لُِّفَت اليَد

أمَّا بالنِّسبِة للشِّيعِة )السَّادة!!( الذين َيعتربوَن أنفَسهم من 

نسِل آِل البيِت علينا سالُمُهم ففي هذا التباٌس وجَب توضيُحُه، ألنَّ 

ع( الذين ) نتَظرامُل هديامَلآَل البيِت هم اإلثنا عشــَر إماٍم حتى القائِم 

أنواٌر  ِد والتَّناكِح ألنَّهمال جتري عليهم احلاالُت البشــريَُّة من التَّوال

 ْتتَقم ُفي، ثوِرُن َقِلما ُخ ُلأوَّال أبشاٌر بدليِل قوِل رسوِل اهلِل )ص(: )

 نا حجاَبْلى وَصحتَّ وِريف النُّ ُدنرتدَّ ْلَز، فلم َنأنواُر أهِل بييت منُه

لنُّوُر من (، فاناِرانوأمن  الظِّالَل ، ثم خلَقسنٍة ألِف يف مثاننَي العظمِة

ؤمُن مُلاالنُّوِر إماٌم بعَد إماٍم، واألبشاُر َمخلوقوَن وهم على ِصنفني فمنهم 
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والكافُر، وقد يكوُن ُمنَتِسًبا ألهِل البيِت َمن كاَن خارًجا عن األئمَِّة 

كمثِل إمساعيل الذي ادُّعَي له مقاُم اإلماَمِة بعَد اإلماِم الصَّادق علينا 

من األئمَِّة اإلثين عشر حيُث ورَد أنَّ اإلماَم الصَّادَق  سالُمُه، وهو ليَس

: فقال جعفر بن إمساعيل علينا سالُمُه كان يذكُر األئمََّة، فُذِكَر أمامه

 بعد اواحًد ينزُل عزَّ وجلَّ اهلِل إىل إالَّ هَو وما إلينا، ذاَك ما واهلِل، )ال

ر وكذلَك جعف .عزَّ وجلَّواحٍد(  يقصُد أنَّ تسميَة األئمَِّة هي هلِل 

 ومهديِّ اخللِق وإماِم احلقِّ على صاحِبالكذَّاب الذي جترََّأ وَبَغى 

ِة فكيفَ مَبنْ يأتي بعدَ ألفِ عامٍ ليدَّعيَ السِّيادةَ حبجَّ )ع(، بيِتال هِلأ

أنَُّه من آِل البيِت وهو خمالٌف يف فتاويِه االجتهاديَِّة ألحكاِم اهلِل 

 أهليَِّتِه كوَنُه خليفُة اهلِل على األرِض!! ورسوِلِه حبجَِّة

 ِرهََّطامُل، اِتئيِّمن السَّ يِءالرب عصوِمامَليف  إالَّ ال تكوُن اإلمامُةف

 ،كِمواحُل رِفالشَّ ائرِةم من َدواُهن ِسَم َجخِرُأقد ، وطيئاِتمن اخَل

 اُبِني ِإنَّ َربِّ َفَقاَل رَّبَُّه ُنوٌح )َوَناَدى بقوله: ارمًز إىل ذلَكتعاىل  وأشاَر

 ِإنَُّه ُنوُح اَي اْلَحاِكِمنَي، َقاَل َأْحَكُم َوَأنَت اْلَحقُّ َوْعَدَك َوِإنَّ َأْهِلي ِمْن

 .(َصاِلٍح َغْيُر َعَمٌل ِإنَُّه َأْهِلَك ِمْن َلْيَس

باعِتَداِدهم بهذه األنساِب شاَبهوا والشِّيعَة علًما أنَّ السُّنََّة 

سيِح )ع( مَلاالنَّصارى الذيَن َكُبَر عليهم أن ُيؤرََّخ لسيِّدنا النَّيبِّ عيسى 
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بال نسبٍ دمويٍّ كوَنهُ ظهرَ من أمٍّ بال أٍب، فكانت بدايةُ العهدِ اجلديد 

ُم يْبراِهِإراِهيَم، ْب ِإِنْباَد اُوِن َدْبا ِحِسيامَلياَلِد َيُسوَع ِمَتاُب ِكبالعبارِة: )

ذكوَر هو والُد امَلَوَلَد ِإْسحاَق، َوِإْسحاُق َوَلَد َيْعُقوَب....(، علًما أنَّ داُوَد 

يوسف النَّجار، فأخطؤوا وكاَن الواجُب أن تبقى العبارُة كما ورَدْت 

 كلمة َمْرَيَم(، ووضُع األلف يف اْبُن ِعيَسى ِسيُحامَليف القرآِن الكريم: )

 سيِح ومريم )ع(.امَل)ابن( للداللِة على نورانيَِّة 

ائنا أمَّا حنُن كعلويِّنَي ُنصرييِّنَي فنفتخُر باألنسـاِب الطِّينيَِّة آلب

ؤمننَي، لكنَّنا ال ندَّعي أنَّنا من أصالِب األئمَِّة امُلوأجداِدنا من 

نا نرتقي َجسِّدين، ألنَّامُلكنَّا كغرِينا من  عصومنَي علينا سالُمُه وإالَّامَل

من الدَِّم إىل العلِم، ومن الطِّنِي إىل الدِّيِن، فَمن كاَن مؤمًنا ال يدَّعي غرَي 

درجِتِه، بل يكوُن قريًبا بالوالِء لقوِل اإلمام موسى الكاظم علينا 

 لوا عن اهلِلعِقَيِل إالَّ ِهإىل عباِد ُهورسَل ُهأنبياَء اهلُل ما بعَثسالُمُه: )

هم ُنأحس اهلِل هم بأمِرُموأعَل ،هلِل هم معرفًةأحسُن هم استجابًةُنفأحَس

 (.نيا واآلخرِةيف الدُّ هم درجًةُعهم أرَفُلوأعَق ،عقاًل
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 اتني وإيضاح عالماتتكذيب الوقَّ

 رنتظامل هدياملظهور اإلمام 

 

شروُع الصهيونيُّ الذي ُيحاُك من ِقَبِل الشَّياطنِي على امَلهذا 

األرِض، البدَّ من مواَجَهِتِه بكلِّ حكمٍة وبصريٍة، ألنَّ الوقوَف يف وضِع 

تفرِِّج هو مشاركٌة فيه، ولن نكوَن شركاَء لشياطنِي األرِض ألنَّنا منثُِّل امُل

 جبهَة احلقِّ بإذِن اهلِل.

ع( ) نتَظرامُل هديامَل لظهوِر اإلماِم لقد َكَذَب كلُّ الوقَّاتنَي

 ومنهم:

كتب )عبد حممد حسن( كتابًا بعنوان: )اقرتب الظهور( وحدد  .0

حمرم  01يوم السبت  نتَظرامُل هديامَلفيه تاريخ ظهور اإلمام 

 م وكذَب.5111كانون الثاني  06وافق املهـ 0156

كتب )أمحد عبد اهلل َكي عميش( يف مصر كتابًا بعنوان: )إن  .5

ُوِلَد  هديامَلعلى قيد احلياة( يزعُم فيِه أنَّ اإلمام  نتَظرامُل هديامَل

م هي سنُة خروِج 5116هـ 0131يف العصِر احَلالي وأنَّ سنة 

 ، وكذَب.هديامَل
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م عا هديامَلكتب )جابر البلوشي( كتابًا بعنوان: )ظهور اإلمام  .3

يوم السبت  هديامَلوحدد فيه ظهور اإلمام  ،م نبوءة قرآنية(5102

 هـ وكذَب. 0132حمرم  01

زعوم )حممد كيوان( يف تركيا أن اإلمام امَل هديامَلوعَد رسول  .1

 م5106وافق لعام املهـ 0110ذو احلجة  01سيظهُر يف  هديامَل

 وكذَب.

 ديهامَلزعوم )عادل هزمية( يف لبنان أن قيام اإلمام امَلوعَد اليماني  .2

 وكذَب. م5106أيلول  03سيكون يف 

كتب )بسَّام نهاد جّرار( من فلسطني كتاباً بعنوان: )َوال إسرائيل  .9

ة( يف إشارٍة إىل ارتباِط َواِل م نبوءة أم صَدف رقمي5155َّعام 

 .هديامَلإسرائيَل باإلماِم 

رجح اخلبري الفلكي األردني )عماد جماهد( أنَّ ظهور اإلماِم  .2

 م.5135تشرين األول  01وافق مـالسيكون يوم االثنني  هديامَل

ية ملاكتب )شادي فقيه( كتابًا بعنوان: )أمحدي جناد والثورة الع .1

اليت  هديامَلقوات  قبلة( ُمدَّعًيا أنَّ )أمحدي جناد( هو قائدامُل

، هديامَلشروَع النَّووي مرتبٌط بظهوِر اإلمام امَلوأنَّ  ،ستحرر القدس

 .كما أنَّ االتِّفاَق النَّوويَّ قد سقَط، فكذَب إذ لـم تتحرَِّر القدُس
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( كتاًبا بعنوان: )بدء احلرب األمريكية ضد هدياملكتَب )ماجد  .6

 ( قال فيِه: إنَّ َعُدوَّنا يعرُف قرَب الظُّهوِر، يف إشارٍةهديامَلاإلمام 

 شروِع واالنصياِع له!!امَلللولوِج يف 

حنُن نردُّ عليهم بالنَّصِّ الواضح الصَّريِح عن اإلماِم الصَّادِق 

علينا سالُمُه حنَي ُسِئَل عن القائِم فقال: )َكَذَب الَوّقاتوَن، إنَّا أهُل 

(، َوقِّتنَيمُلابيٍت ال ُنَوقُِّت(، ثمَّ قاَل: )أَبى اهلُل إالَّ أن ُيخاِلَف وقَت 

كما قيَل له: متى هذا األمُر الذي تنتظروَنُه، فقد طاَل؟ فقال علينا 

موَن، لِّـــَسامُلَتعِجُلون، وَنَجا ـــسامُلسالُمُه: )َكَذَب الوقَّاتوَن، وَهَلَك 

 وإلينا َيصريون(.

ا وفأهُل البيِت علينا سالُمُهم لـم ُيحدُِّدوا وقًتا للظُّهوِر بل اكَتَف

يِّدنا أبي محزة ــٍة طويلٍة بعَدهم كما ورَد عن سبإعالِن وجوِد فرت

الثُّمالي )ع( أنَّه قال: دخلُت على موالي جعفر علينا سالُمُه فقلُت 

له: أنَت َصاِحُب هذا األمِر؟ فقال: ال. فقلُت: َفَوَلُدَك؟ فقال: ال. 

ال: ال. قفقلت: َفَوَلُد َوَلِدَك ُهَو؟ قال: ال. فقلُت: َفَوَلُد َوَلِد َوَلِدَك؟ ف

: الذي َيْمأُلها عداًل كما ُمِلَئْت ُظلـما علينا سالُمُه قلت: َمن ُهَو؟ قال

وجوًرا، على فرَتٍة من األئمَِّة، كما أن رسوَل اهلِل )ص( ُبِعَث على فرَتٍة 

 من الرُُّسِل.
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قد ف نتَظرامُل هديامَلأما بالنِّسبِة إليضاح عالمات ظهور اإلمام 

ورَد عن اإلماِم الصَّادق علينا سالُمُه أنَُّه قال: )إنَّ ُقدَّاَم هذا األمِر 

مخُس عالماٍت: أوَُّلهم النِّداُء يف َشهر رمضان، وخروُج السُّفياني، 

 وخروُج اخلراساني، وقتُل النَّفِس الزَّكيَِّة، وخسٌف بالَبيداء(.

أنَّه سأَل اإلماَم كما ورَد عن سيِّدنا أبي محزة الثُّمالي )ع( 

جعفر الصَّادق علينا سالُمُه عن قوِل اإلمام حممَّد الباقر علينا سالُمُه: 

حتوِم، واختالَف ِوْلِد العبَّاِس من امَل)إنَّ خروَج السُّفيانيِّ من األمِر 

حتوِم(، مَلاحتوِم، وخروجَ القائِم من امَلحتوِم، وقتَل النَّفسِ الزَّكيَِّة من امَل

له: كيَف يكوُن ذلَك النِّداُء؟ قال علينا سالُمُه: )ُينادي ُمَناٍد  ثمَّ قاَل

من السَّماِء أوَّل النَّهار: "أاَل إنَّ احلقَّ يف َعليٍّ وأتباِعِه"، ثم ُينادي 

ِه" إبليُس َلَعَنُه اهلُل يف آخِر النَّهاِر: "أاَل إنَّ احلقَّ يف السُّفيانيِّ وِشيَعِت

 بِطُلون(.امُلَفَيرتاُب عنَد ذلَك 

فكيَف جترَّؤوا ليزعموا أنَّ اخلراساني هو فالن!! وأنَّ 

السُّفياني هو فالن!! وأنَّ النَّفَس الزَّكيََّة هي فالن!! وينظِّموا 

 !!؟هديامَلحترُّكاِتهم بناًء على خطَِّة تطبيِق أحداِث ظهوِر 
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شروِع دوَن امَلحنُن َنِثُق أنَّ العدالَة اإلهليََّة لن تسمَح مبروِر هذا 

اآلياِت احلقيقيُّ )ع( ب نتَظرامُل هديامَلقيامٍة حقيقيٍَّة يظهُر فيها اإلماُم 

السَّماويَِّة كالنِّداِء من السَّماِء، والذي يسمَّى يف األحاديِث الشَّريفِة: 

ينا عل جعفر الصَّادق)الصَّوت، والصَّيحة(، بدليِل ما ورَد عن اإلمام 

به األرَض ِمن كلِّ َجوٍر، وُيقدُِّسها من كلِّ ُظلـم، سالُمُه: )ُيطهِّر اهلُل 

وهو الذي َيُشكُّ النَّاُس يف والَدِتِه، وهو صاحُب الَغيَبِة قبَل خروِجِه، 

فإذا خرَج أشَرَقِت األرُض بنوِر َربِّها، َوُوِضَع ميزاُن الَعدِل بني النَّاِس 

 يكوُن له ِظلٌّ. فال َيظلـم أحٌد أحًدا. وهو الذي ُتطوى له األرُض، وال

وهو الذي ُينادي ُمناٍد من السَّماِء َيسَمُعُه مجيُع أهِل األرِض بالدُّعاِء 

عوُه  فإنَّ ب قد ظهَر عنَد بيِت اهلِل فاتَّإليِه، يقول: أال إنَّ ُحجََّة اهلِل

احلقَّ معُه وفيِه، وهو قوُل اهلِل عزَّ َوَجلَّ: إْن َنَشْأ ُنَنزُِّل عليهم من 

 السَّماِء آيًة َفَظلَّْت أعناُقهم هلا خاِضعني(.

ماويُّ )أو الصَّيَحُة( ُينادي به جربائيل )ع( ـوهذا النِّداُء السَّ

بارك: مُلاهِر رمضاَن ــيف ليلِة اجلمعِة، ليلِة الثَّالِث والعشريَن من ش

 من)يا ِعَباَد اهلِل! امَسعوا ما أقوُل: إنَّ هذا مهديَّ آِل حممٍَّد خارٌج 

أرِض مكََّة فأجيبوُه(. ويكوُن بصوٍت َمفهوٍم وَمسموٍع، َيسَمُعُه مجيُع 
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، كلُّ قوٍم بلساِنهم، كما يف حديِث اإلماِم الصَّادِق علينا املأهِل الع

 سالُمُه.

ويف حديٍث آخَر له علينا سالُمُه: )ُينادي ُمَناٍد من السَّماِء 

اقٌد إالَّ قاَم، غِرِب، فال َيبقى رامَلوشِرِق امَل، فُيسِمُع ما بنَي هديامَلباسِم 

وال قائٌم إالَّ قعَد، وال قاعٌد إالَّ قاَم على ِرجَليِه من ذلَك الصَّوِت، وهو 

 صوُت جربائيل الرُّوِح األمنِي(.

فهل حتقََّق النِّداُء السَّماويُّ للدَّجَّاِل )ناصر حممد اليماني( أو 

 ؟هدويَِّة!دَّعنَي للـَمامُللغرِيِه من 

 أنَُّه قال: )لو َخَرَج قائُمعلينا سالُمُه كما ورَد عن اإلماِم الباقر 

َنزَِّلنيَ والَكروبيِّنَي. مُلارِدِفنيَ وامُلَسوِِّمنيَ وامُلالئكةِ امَلآلِ حممَّد َلَنَصَرهُ اهللُ ب

يكوُن جربائيُل أماَمُه، وميكائيُل عن ميينِه، وإسرافيُل عن يسارِه، 

َمسريَة شهٍر أماَمُه وخلَفُه وعن ميينِه وعن مشالِه، والرُّعُب يسرُي 

َقرَّبوَن ُمحيطونَ بِه(، وليَس كما َعَم أصحاُب قناِة الرَّاياِت امُلالئكُة امَلو

 شرقيَِّة أنَّهم سيظهروَن يف َبثٍّ صوتيٍّ مباشر!!امَلالسُّوِد 
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 ختامًا

 )ع( رنتظامل هدياملاإلمام  إيضاح ما يأتي به

 

عتمَد على بأن ن -كعلويِّنَي ُنصرييِّني -علينا أن نقوَم بواجِبنا

 العمِل ال طوِل األمِل، وذلَك بأمرين:

األول: َرُع الوعي الفكريِّ الدِّيينِّ لدى شبابنا العلويِّ النُّصرييِّ  -

، كما شروِع الشَّيطانيِّ اجلاهليِّامَلنيَع يف مواجهِة امَلليكونوا السَّدَّ 

نيَع يف مواجهِة ما ُيسمَّى )ثورات امَلاألسَد السَّدَّ كانت سورية 

الرَّبيع العربي(، وكما كاَن جيُش اإلماِم علي )م( يف صفِّنَي السَّدَّ 

نيعَ يف مواجهةِ نوايا معاوية بن أبي سفيان بالقضاء على اإلسالم امَل

 حمَّدي.امُل

ََرُع القيِم العلويَِّة النَّبيلِة بالصُّورِة -  إظهاُرها أماَم الواجِب الثَّاني: 

افيِة بقيَّةِ الِفَرِق، لُيذِعنوا باالعرتافِ بالصُّورةِ العلويَّةِ النُّصرييَّةِ الصَّ

يُّ األشعريُّ ، والقمِّالنَّاصبِةاليت َشيَطَنها ابُن تيميََّة وأتباُعُه من 

 .امُلقصِّرِةوأتباُعُه من 
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دى ستكوُن صمَّاَم األماِن ل الظَّاهرُة هي اليتوهذه القيُم العلويَُّة 

 ثقَّفنَي وذوي الفكِر يف بقيَِّة الِفَرِق، ألنَّه البدَّ من العمِل علىامُل كلِّ

إحياِء الِقَيِم العلويَِّة اليت حافَظْت على اإلسالِم احلقيقيِّ رغَم كلِّ 

ستحافُظ و حماوالِت بين أميََّة وبين العبَّاِس وبين عثماَن لتشويِهِه،

اليوَم على جوهِر اإلسالِم احلقيقيِّ ألنَّ اهلَل وعَد فقال: )َهْل َأَتاَك 

لَُّه َحِديُث اْلُجُنوِد، ِفْرَعْوَن َوَثُموَد، َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي َتْكِذيٍب، َوال

 ِمن َوَراِئِهم مُِّحيٌط، َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَِّجيٌد، ِفي َلْوٍح مَّْحُفوٍظ(.

 

حفاَظنا على هذه الِقَيِم العلويَِّة هو ما سُيَنجِّينا حنَي يقوُم  وإنَّ

)ع(، حيُث ورَد يف روايٍة عن اإلماِم الصَّادِق  نتَظرامُل هديامَلاإلماُم 

 إالَّ على خوٍف شديٍد وَالََل هديامَلعلينا سالُمُه أنَُّه قاَل: )ال َيقوُم 

ني ذلَك، وسيٍف قاطٍع ب وفتنٍة وبالٍء ُيصيُب النَّاَس وطاعوٍن قبَل

العرِب، واختالٍف شديٍد بنَي النَّاِس، وتشتٍُّت يف ِدينهم، وتغيٍُّر من 

من  وَت صباًحا ومساًء ِمن ِعَظِم ما َيَرىامَلَتمنِّي امُلحاِلهم حتَّى يتمنَّى 

َكَلِب النَّاِس، وأكِل َبعِضهم بعًضا. وخروُجُه إذا خرَج عنَد اإلياِس 

ن أدرَكُه وكاَن من أنصاِرِه، والويُل كلُّ الويِل ـَموَبى ِلوالقنوِط، فَيا ُط

 الَف أمَرُه وكاَن من أعداِئِه(.ن خالَفُه وخـَمِل
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ثمَّ قالَ علينا سالُمُه: )يقومُ بأمرٍ جديٍد، وُسنَّةٍ جديدٍة، وقضاٍء 

جديٍد، على العرِب شديٌد، ليَس شأُنُه إالَّ القتُل وال َيستتيُب أحًدا، 

 تأخُذُه يف اهلِل لومُة الئٍم(.وال 

فنحُن ندرُك هذا ونستعدُّ له وننتظُرُه بفارِغ الصَّرِب ُممَتِثلنَي 

َل َلُه حتوِم الذي ال تبديامَللقوِل اإلمام حممَّد الباقر علينا سالُمُه: )ِمَن 

عنَد اهلِل قياُم قائِمنا، َفَمن َشكَّ فيما أقوُل َلِقَي اهلَل سبحاَنُه وهو بِه 

ـمحمَّد، وقد ل ـَملَّــَلُه فَما َس ـْمفٌر وله جاحٌد. َفَمن أدَرَكُه فلـم ُيَسلِّكا

 .ني(املَحرََّم اهلُل عليِه اجلنََّة، ومأواُه النَّار وبئَس َمثوى الظَّ

وهذا األمُر ال َيلَتبُس على أهِل اإلمياِن إذ ليَس ظهوُرُه كظهوِر 

 ٌر مساويٌّ حيُث روى سيُِّدنا أبودَّعوَن، بل هو ظهوامُلالبشِر كما يزعُم 

محزة الثُّمالي )ع( عن اإلماِم الباقر علينا سالُمُه أنَّه قال: )يا ثابُت، 

يِدِه إىل وأوَمَأ ب -كأنِّي بقائِم أهِل َبييت قد أشَرَف على َنَجِفُكم هذا

فإذا هو أشَرَف على َنَجِفُكم َنَشَر رايَة رسوِل اهلِل، فإذا  -ناحيِة الكوفِة

و َنَشَرها اْنَحطَّْت عليِه مالئكُة بدٍر(، قال أبو محزة: وما رايُة رسوِل ه

اهلِل )ص(؟ قال علينا سالُمُه: )َعُموُدها من ُعُمِد عرِش اهلِل وَرمَحِتِه، 

وَساريها من َنصِر اهلِل، ال َيهوي بها إىل شيٍء إالَّ أهلَكُه اهلُل(، قال: 

ُه: )ع( أم ُيؤَتى بها؟ قال علينا سالُم فَمخبوَءٌة عندكم حتى يقوَم القاِئُم
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ربائيُل الُمُه: )ج)ال َبل ُيؤَتى بها(، قال: َمن يأتيِه بها؟ قال علينا س

 عليه السالم(.

 

 ويف هذا البيان كفايٌة لفمن أراَد النَّجاَة والسَّالم

 

 أمحد أديب أمحد الدكتور

 0202 –الالذقية  -سورية 
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 الفهرس

 
 الصفحة  وعــــموضـال 

 3 املقدمة
 7 زعوماناملهدي واليماني امل

 33 أدوات ُصنَّاع القرار
 31 مشروع األعور الدجال يف اليمن

 31 اليماني يف العراقالدجال مشروع 
 22 شبوهةاملشرقية امل حقيقة قناة الرايات السود

 27 تكذيب اليماني املزور يف لبنان
 33 هدياملظهور تنبيه حول كيفية 

 13 تنبيه حول االنتساب الدموي لألئمة
ظهور اإلمام  اتني وإيضاح عالماتتكذيب الوقَّ

 نتَظراملهدي امل
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 22 نتَظراملهدي املاإلمام  إيضاح ما يأتي به ختامًا
 


