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 اإلهداء

 ... Xإىل شهداء أنصار اإلمام املهدي 

 ...الذي شهدوا أن ال إله إال اهلل بدمائهم الطاهرة 

 عَلَى شُهَدَاء لِّتَكُونُواْ وَسَطاً أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ﴿.. إىل األمة الوسط حقاً وصدقاً
 ..﴾شَهِيداً عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ

 .أرجو أن أنال شفاعتكم يوم القيامة
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ةــــاملقدم

 .تسليما   وسلم واملهديني ةاألئم حممد لآو  حممد على صل   اللهم

َرىْن ََّفَعتِِْْإنَْفذَكِّرْ ﴿ :تعاىل قال َشىَْمنَْسَيذَّكَّرْ ْ#ْالذِّك  َقىَْويَ َتَجنَّب  َهاْ#َْيخ  َش  ْ#ْاْل 
َلىْالَِّذي َرىْالنَّارََْْيص  َيىَْوَلِْْفيَهاَْيم وتْ َْلْْث مَّْْ#ْال ك ب   َلحََْْقدْ ْ#َْيح  َْوذََكرَْْ#ْتَ زَكَّىَْمنَْأف  
مَْ ثِر ونََْْبلْ ْ#َْفَصلَّىْرَبِّهِْْاس  َياْال َحَياةَْْت  ؤ  ن   ِخَرةْ ْ#ْالدُّ رْ َْواْل  ْالصُّح فَِْْلِفيْاَهذَِْْإنَّْْ#َْوأَب  َقىَْخي  

 .( )﴾َوم وَسىِْإب  َراِهيمَْْص ح فِْْ#ْاْل  وَلى

 األوىل السماوية الكتب يف ينمذكور  X علي واإلمام  حممد اهلل رسول كان كما
 ومهديهم حممد آل قائم يكون ،  واألولياء واملرسلني األنبياء لسان على السماء وبشارات
X، واملقيم الدين يوم احلاكم ألنه ة؛اإلهلي الرساالت كل اهلل بعث جلهاأ من اليت البشارة فهو 
 اهلل من ا  بمنص   احلاكم فيها يكون اليت املنتظرة الدولة ،اإلهلي العدل دولة أركان يثبت الذي العدل

 .اهلل من ا  عمشر   والدستور

 وفاتح مقيمها جاءكم وقد ،املرسلني واألوصياء املرسلني األنبياء دماء مثرة الدولة هذه وتعترب
 ،اإلجنيل يف باملعزي املوصوف ،X احلسن محدأ الدامغ وحجرها القاطع وسيفه اهلل يد أسرارها
 قبله فمن ،السنة أهل دعن الزمان آخر يف يولد الذي واملهدي ،حممد آل روايات يف واليماين

تَ َربَْ﴿ وهلك ضل رفضه ومن وسعد فاز احلق بقبول َلةْ ِْفيَْوه مْ ِْحَساب  ه مْ ْلِلنَّاسِْْاق   َْغف 
 .اهلل يرمحكم أفيقوا .( )﴾مَّع ِرض ونَْ

 

 

 

                                                           

 .9  – 9: األعلى - 
 . : األنبياء - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةة واحدــمأ
الناس بالقسط ويأمروا بالعدل وينشروا  مبعث اهلل األنبياء واملرسلني مبشرين ومنذرين ليقو  

 .ه واحدالرب واحد فأمره إىل رسل ومبا أن   ،الرمحة والشريعة وتعاليم اهلل سبحانه وتعاىل بني الناس

سحق وإسرائيل آبائنا احفظ هذه إله إبراهيم و إيا رب  1 ) :قال داود يف جممع احلاضرين -
  وأما سليمان ابين فأعطه قلبا   1 *  إىل األبد يف تصور أفكار قلوب شعبك واعد قلوهبم حنوك

. ( )( ليحفظ وصاياك شهاداتك وفرائضك وليعمل اجلميع وليبين اهليكل الذي هيات له كامل  
 .وأمر إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو نفسه أمر داود وسليمان وموسى

قال هلم وجهوا  54 * وملا فرغ موسى من خماطبة مجيع إسرائيل بكل هذه الكلمات 54) -
شهد عليكم هبا اليوم لكي توصوا هبا أوالدكم ليحرصوا أن أقلوبكم إىل مجيع الكلمات اليت أنا 

 .( )( يعملوا جبميع كلمات هذه التوراة

 .وهو توحيد اهلل سبحانه واالنصياع إىل أوامره ،ما أمر به هؤالء  وجاء عيسى مكمل  

ال تظنوا أين جئت النقض الناموس أو األنبياء ما جئت النقض  X: ( 1قال عيسى  -
ين احلق أقول لكم إىل أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف واحد أو إف 1 *  بل ألكمل

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم  1 *  ناموس حىت يكون الكلنقطة واحدة من ال
يف  صغر يف ملكوت السماوات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما  أالناس هكذا يدعى 

 .( )( ملكوت السماوات

وما وصى به إبراهيم وإسحاق  ،فاملوصي احلقيقي بتطبيق الشريعة هو اهلل سبحانه وتعاىل -
 . الذي وصى به خامت األنبياء حممدا   ليمان وموسى وعيسى هو نفسهويعقوب وداود وس
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ِْبِهْ﴿ :قال تعاىل َنا َْوصَّي   ِْإلَي َكَْوَما َنا َْوالَِّذيَْأو َحي   ْن وحًا َْوصَّىِْبِه َْما يِن ْالدِّ َشَرَعَْلك مْمَِّن
يَنَْوَلْتَ تَ َفرَّق واِْفي َْأِقيم واْالدِّ ِْإلَي ِهِْإب  َراِهيَمَْوم وَسىَْوِعيَسىَْأن  ع وه م  رِِكيَنَْماَْتد  َْكب  َرَْعَلىْال م ش  ِه

ِديِْإلَي ِهَْمنْي ِنيبْ  َتِبيِْإلَي ِهَْمنَْيَشاء َْويَ ه   .( )﴾اللَّه َْيج 

أو  ،وكان أنبياء اهلل إما مصلوبني مقتولني ،على مر العصور ةولكن مل تطبق الشريعة اإلهلي
 .ظهر دينه على الدين كله ولو كره املشركونووعد اهلل ووعده احلق لي ،دينمسجونني مشر  

أن نعبد اهلل  ودين حممد وعلي واحلسن واحلسني  دين موسى وعيسى ودين إبراهيم 
 .ن نؤمن بكل الكتب السماوية املنزلةأو  ،وحده ال شريك له

وأن نطبق  ،أن حنب يف اهلل ونبغض يف اهلل ،يف الدين ةن نكون إخو أو  ،أن حنب بعضنا البعض
 .ويعم السلم على هذه األرض ،ما يف الشريعة العدل والرمحة أهم

املصلح  Xوهو يوم القيامة الصغرى وقيام اإلمام املهدي  ،وجاء هذا اليوم الذي وعد به اهلل
 .الذي يرجع فيه عيسى وإيليا إىل هذه األرض ،اليوم املوعود ،يوم اهلل األكرب ،املنتظر

 .السلم على هذه األرضالء الثلثة هم من يقيم مملكة ؤ وه

وخيرج قضيب من جذع يس ى وينبت غصن من أصوله وحيل عليه روح الرب )مملكة السلم 
روح احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة الرب ولذته تكون يف خمافة الرب فل 

وحيكم ي بالعدل للمساكني ضي حبسب نظر عينيه وال حيكم حبسب مسع أُذنيه بل يقضيق
باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيه ويكون الرب 

فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي والعجل . منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه
متتلئ من معرفة الرب كما  ال يسوئون وال يفسدون يف كل جبل قدسي ألن األرض... مع الشبل 

يس ى القائم راية للشعوب إياه تطلب األمم  أصل ويكون يف ذلك اليوم أن   .طي املياه البحرتغ
 .( ) (... ويكون حمله جمدا  

                                                           

 .2 : الشورى - 
 .   :سفر إشعيا - 
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عيسى قبل عودته إىل األرض يف القيامة الصغرى  ت البشارات يف اإلجنيل والتوراة على أن  نص  
 على أن   يات أهل البيت وروانص القران وكذلك  ،(املعزي)ـ بأمسته األناجيل  يرسل رسوال  

 .(اليماين)ـ بإىل كل الناس أمسته الروايات  قبل ظهوره يرسل رسوال   Xاإلمام املهدي 

كناْمعذبينْحتىْْوما﴿ :قال تعاىل ،برسالة اهلية ن العذاب يسبقأمقتضى احلكمة االهلية  ن  إ
بل ْ﴿ :نآابة القر ومن هذا العذاب هو الدخان كما وعد اهلل سبحانة يف كت، ( )﴾نبعثْرسولًْ

ْ ْيَ ل َعب وَن ِْفيَْشكٍّ ْْ*ه م  ْمُِّبين  ْتَأ ِتيْالسََّماءِْبد َخان  َم ْيَ و  ْْ*فَار َتِقب  َْعَذاب  يَ غ َشىْالنَّاَسَْهَذا
ِمن وَنْْ*أَلِيم ْ َْعنَّاْال َعَذاَبِْإنَّاْم ؤ  ِشف  ْمُِّبيْ*رَب ََّناْاك  َْرس ول  َْجاءه م  َرىَْوَقد  ْأَنَّىَْله م ْالذِّك  ث مَّْْ*ن 

ن ون ْ اَْعن ه َْوقَال واْم َعلَّم ْمَّج  َْعاِئد وَنْْ*تَ َولَّو  َْكاِشف وْال َعَذاِبَْقِلياًلِْإنَّك م  ْال َبط َشَةْْ*ِإنَّا َمْنَ ب ِطش  يَ و 
َرىِْإنَّاْم نَتِقم ون ول واملعزي وبني يدي هذا العذاب رسول يأيت الناس وهو املهدي األ ،( )﴾ال ك ب  

  .Xمحد احلسن أ

َْعلىْه و﴿: ، يف قولهXويف رواية أيب اجلارود، عن أيب جعفر  َعَثَْعَلي ك م ْْْال قاِدر  ْيَ ب   َأن 
ِقك مْ  ْفَ و  عذاب يكشف قبل يوم القيامة فهذا ال ،( )( الدخانْوالصيحةْهو): قال، ﴾َعذابًاِْمن 

   .Xمحد احلسن أىل احلق إميان الناس هبذا الرسول والداعي إبسبب 

يكونْلصاحبْهذاْاْلمرْغيبةْفيْبعضْ: )أنه قال Xجعفر حممد بن علي  عن أيب .
ْالشعابْ ْأتىْالمولىْْ- وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى -هذه ْكانْقبلْخروجه حتىْإذا

ْكانْمعهْحتىْيلقىْبعضْأصحابهْفيقول ْالذي ْفيقولون: نحوْمنْأربعينْ:ْكمْأنتمْهاهنا
واهللْلوْناوىْبناْالجبالْلناويناهاْمعهْ:ْيقولونف كيفْأنتمْولوْرأيتمْصاحبكم:ْرجاًلْفيقول

أشيرواْإلىْرؤسائكمْأوْخياركمْعشرةْفيشيرونْإليهمْفينطلقْ :ثمْيأتيهمْمنْالقابلةْويقول
  .(5)( ...ْبهمْحتىْيلقواْصاحبهمْويعدهمْالليلةْالتيْتليها
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 .1  – 1  :الدخان - 
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ىل إو ألنه يدع ؛Xمحد احلسن اليماين أاملهدي  اإلمامرسول  هوهذا املوىل هو نفس
  .Xاملهدي  اإلمام أيصاحبكم 

وليسْفيْالراياتْرايةْأهدىْمنْرايةْاليماني،ْهيْ) :X فقد ورد يف الرواية عن الباقر
رايةْهدى،ْْلنهْيدعوْإلىْصاحبكم،ْفإذاْخرجْاليمانيْحرمْبيعْالسالحْعلىْالناسْوكلْ

ْلمس ْيحل ْول ْهدى، ْراية ْرايته ْفإن ْإليه ْفانهض ْاليماني ْخرج ْوإذا ْيلتويْمسلم، ْأن لم
 .( )( عليه،ْفمنْفعلْذلكْفهوْمنْأهلْالنار،ْْلنهْيدعوْإلىْالحقْوإلىْطريقْمستقيم

رهبم واحد ودينهم واحد وأمرهم واحد ( اإلمام املهدي وعيسى وإيليا)الء الثلثة ؤ ه ومبا أن  
 .ا  البد أن يكون رسوهلم واحد ،وهو أمر اهلل

ثبت دعوته من اإلجنيل أو  ،Xمحد احلسن أول وها قد ظهر رسوهلم املعزي وهو املهدي األ
ويف هذا  ،بارات الغيبيةالخمبئات األدلة واملعاجز وا والتوراة والقرآن وروايات أهل البيت 

 .الكتاب غيض من فيض وقليل من كثري إلثبات هذه الدعوة اليمانية احلقة

لزمان هو يوم القيامة هذا ا قبل الدخول يف أدلة الدعوة املباركة جيب إثبات أن   :مالحظة
وقبل عودهتم أرسلوا رسوهلم املعزي  ،الصغرى وعودة عيسى وإيليا واإلمام املهدي إىل هذه األرض

 .إىل كافة الناس

* * *  

                                                           

 . 1 ص: غيبة النعماني - 



 (اجلديد والقديم ينكما دونها العهد)عالمات القيامة الصغرى 
رض أوص يف وباخلص ،كل علمات القيامة الصغرى ستكون يف املشرق  ت البشارات أن  نص  

وما خراب بابل اليت كانت عاصمة العراق آنذاك  ،العراق أو بابل كما تسمى يف الكتاب املقدس
 .أو بغداد يف هذا الزمان إال علمة واضحة على القيامة الصغرى

   *  وذرية يقول الرب وبقية ونسل   فأقوم عليهم يقول رب اجلنود واقطع من بابل امسا     )
قد حلف رب  5 *  واجام مياه واكنسها مبكنسة اهللك يقول رب اجلنود لقنفذل جعلها مرياثا  أو 

وقد مت قضاء اهلل وحلفه وخربت بغداد . ( ) (نه كما قصدت يصري وكما نويت يثبتأ اجلنود قائل  
 .على يد األمريكان (بابل)

رض من من السماء له سلطان عظيم واستنارت األ آخر نازال   مث بعد هذا رأيت ملكا    ) -
 وصارت مسكنا   سقطت سقطت بابل العظيمة وصرخ بشدة بصوت عظيم قائل    . هبائه

الطائرات احلربية  أي) لكل طائر جنس وممقوت لكل روح جنس وحمرسا   لشياطني وحمرسا  
أنه من مخر غضب زناها قد شرب مجيع األمم وملوك األرض زنوا معها وجتار   (. األمريكية

اخرجوا منها يا شعيب  آخر من السماء قائل   مث مسعت صوتا   5. رة نعيمهااألرض استغنوا من وف
خطاياها حلقت السماء وتذكر اهلل  ألن   4. لئل تشرتكوا يف خطاياها ولئل تأخذوا من ضرباهتا

يف الكأس اليت . نظري أعماهلا جازتكم وضاعفوا هلا ضعفا   جازوها كما هي أيضا   4. آثامها
 بقدر ما جمدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا   1. ا ضعفا  مزجت فيها امزجوا هل

من أجل ذلك يف  1. ألهنا تقول يف قلبها أنا جالسة ملكة، ولست أرملة ولن أرى حزنا  . وحزنا  
 1. الرب اإلله الذي يدينها قوي يوم واحد ستأيت ضرباهتا موت وحزن وجوع وحترتق بالنار ألن  

 1 . األرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها وسيبكي وينوح عليها ملوك
ألنه يف . املدينة العظيمة بابل املدينة القوية. واقفني من بعيد ألجل خوف عذاهبا قائلني ويل ويل

بضائعهم ال يشرتيها  ويبكي جتار األرض وينوحون عليها ألن     . ساعة واحدة جاءت دينونتك
ئع من الذهب والفضة واحلجر الكرمي واللؤلؤ والبز واألرجوان واحلرير بضا   . أحد يف ما بعد
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. والقرمز وكل عود ثيين، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أمثن اخلشب والنحاس واحلديد واملرمر
 ومركبات وأجسادا   وخيل   وحنطة وهبائم وغنما   ومسيذا   وزيتا   ومخرا   ولبانا   وطيبا   وقرفة وخبورا     
وذهب عنك جىن شهوة نفسك، وذهب عنك كل ما هو مشحم وهبي، ولن  5 . س الناسونفو 

جتار هذه األشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف  4 . جتديه يف ما بعد
املدينة العظيمة املتسربلة ببز وأرجوان وقرمز . ويقولون ويل ويل 4 عذاهبا يبكون وينوحون 
ان وكل رب  . ألنه يف ساعة واحدة خرب غىن مثل هذا 1 . كرمي ولؤلؤواملتحلية بذهب وحجر  

وصرخوا إذ نظروا  1 . وكل اجلماعة يف السفن وامللحون ومجيع عمال البحر وقفوا من بعيد
على رؤوسهم وصرخوا باكني  وألقوا ترابا   1 . دخان حريقها قائلني أية مدينة مثل املدينة العظيمة

املدينة العظيمة اليت فيها استغىن مجيع الذين هلم سفن يف البحر من . ونائحني قائلني ويل ويل
هلا أيتها السماء والرسل القديسون واألنبياء  افرحي 1 . نفائسها ألهنا يف ساعة واحدة خربت

 كرحى عظيمة ورماه يف البحر قائل    ورفع ملك واحد قوي حجرا     الرب قد داهنا دينونتكم  ألن  
وصوت الضاربني بالقيثارة    . بابل املدينة العظيمة، ولن توجد يف ما بعد هكذا بدفع سرتمى

وكل صانع صناعة لن يوجد فيك . واملغنني واملزمرين والنافخني بالبوق لن يسمع فيك يف ما بعد
. ونور سراج لن يضئ فيك يف ما بعد   . وصوت رحى لن يسمع فيك يف ما بعد. يف ما بعد

إذ بسحرك . ألن جتارك كانوا عظماء األرض. ع فيك يف ما بعدوصوت عريس وعروس لن يسم
 .( ) (وفيها وجد دم أنبياء وقديسني ومجيع من قتل على األرض 5 . ت مجيع األممضل  

فكل امللحم والفنت  ,كانت عاصمة العراق يف ذلك الزمن  بابل ألن   ؛وبابل تشري إىل العراق
 .رض العراقأجتري يف العراق وعلى 

الذي يكون فيه خراب بغداد علمة على القيامة الصغرى يف الشرق ستكون أرجاء  يف الوقت
ويف  ،وحرب يف اليمن ،حرب يف العراق ،مةأمة على أفثارت ، األرض األخرى مشتعلة باحلروب

 ،وتونس ،وليبيا ،ويف أفغانستان ،ويف لبنان ،ويف فلسطني ،ويف الصومال ،ويف كوريا ،السودان
 .ذه احلروب رمبا هي ليست كل ما سيقع وإمنا هي البداية فقطوه ،وسوريا ،ومصر
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 - 114 عام  إن   :وكالة ناسا الفضائية تقول ن  إحىت  ،أما الزالزل فهي أكثر من أن حتصى
 ،حيث شهدت األرض من الزالزل والفيضانات الكثري ،هي أكثر أعوام هذا القرن كوارث 111 

كثر من ربع مليون أ ل على ذلك الذي راح ضحيتهخري دلي 115 يف ديسمرب  وزلزال توسنامي
 ،العراق الذي يكون خارج دائرة الزالزل أصابه الكثري حىت إن   .وزلزال الصني وفرنسا ،( )إنسان 

  .( ) ومنها ثلث هزات خفيفة إحداها على حدود حمافظة الكوت

م من أطراف مة وينهض نوء عظيأمة إىل أهكذا قال رب اجلنود هوذا الشر خيرج من    )
 .( ) (قصاء األرض إىل إقصاء األرضإوتكون قتلى الرب يف ذلك اليوم من    *  األرض

وأمريكا هي العدو الذي أكل وداس كل املمالك على هذه األرض يف الشرق األوسط ويف 
 .عددا كبريا  جدا  دد القتلى يف العراق وحده ، فقد وصل عالعراق باخلصوص

لزيتون تقدم إليه التلميذ على انفراد قائلني قل لنا مىت يكون وفيما هو جالس على جبل ا)
وسوف تسمعون حبروب وأخبار حروب انظروا ال .... هذا وما هي علمة جميئك وانقضاء الدهر 

مملكة أمة و مة على أألنه تقوم  1*  ترتاعوا ألنه ال بد أن تكون هذه كلها ولكن ليس املنتهى بعد
 .(5) (ولكن هذه كلها مبتدأ األوجاع 1*  أوبئة وزالزل يف أماكنعلى مملكة وتكون جماعات و 

 هي ال Xوقال  ،خراب بغداد يف هذا الزمان Xخرب هبا هو أوعلمة جميء عيسى كما 
وعودته إىل هذه األرض وقبله  ،بل هي يوم القيامة الصغرى ،أي يوم القيامة الكربى ةتكون اآلخر 

 .يكون رسوله املعزي

                                                           

وكان ))كارلو وهذا قولهم مع رابط موقعهم  نتووفرانس بريس وم ةاالخباري اذاعت الخبر مواقع عالميه كرويترز - 
كيلومتر شمال غربي بادانج قد تسبب في أمواج مد عاتية  111درجة ومركزه على بعد حوالي  5 91زلزال قوته 

ناا والهند ألف قتيل في انحاء مختلفة من اندونيسيا وفي تايالند وسريال  2 أسفرت عن سقوط   11 في ( تسونامي)
  :كارلو نتووكالة رويترز من موقع وكالة رويترتز وم. ودول أخرى على  المحيط الهندي

http://www.france  .com/ar/ 119 11 -indonesia-earthquake-thousands-feared-dead-
sumatra-quake-rescue 

 :هذا المصدر جريدة الصباح العراقية جريدة رسمية وهذا موقعها - 
 2 19=ID?aspx.ArticleShow/com.alsabaah.www://http  

 .5 األصحاح  :أرميا -2
 .  األصحاح  :متى - 

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=23209
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 ،تحققة األخرى هي األوبئة الكثرية واخلطرة اليت انتشرت يف هذا الزمانومن العلمات امل
 .املاعز وجنون البقر والكولريا وااليدز ونزانفلوأالطيور واخلنازير،  ونزانفلأومنها 

ولكن ال يكون  فإذا مسعتم حبروب وقلقل فل جتزعوا ألنه ال بد أن يكون هذا أوال   1) -
وتكون زالزل عظيمة    *  مة ومملكة على مملكةأمة على أل هلم تقوم مث قا 1 *  املنتهى سريعا  

 .( ) (يف أماكن وجماعات وأوبئة وتكون خماوف وعلمات عظيمة من السماء

وللوقت بعد ضيق تلك األيام تظلم الشمس والقمر ال يعطي ضوءه والنجوم تسقط من )
 .( ) (بن اإلنسان يف السماءوحينئذ تظهر علمة ا 1 *  السماء وقوات السماوات تتزعزع

هو  X اقرتاب رجوع ابن اإلنسان يسوع املسيح ومن العلمات اليت ظهرت يف السماء تبني  
وقد  ( ) رصدهتا وكالة ناسا الفضائية ،ظهور كتلة من النجوم تشكلت كهيئة يد إنسان يف السماء

ذي يعد كعلمة ال (5) وكذلك ظهور مذنب لولني ذو الذنبني ،الصورة بعد تصويرها مهأدهشت
 .م لدى الكثري من الناس إذا اقرتب هذا املذنب من األرضؤ تشا

وتكون علمات يف الشمس والقمر والنجوم وعلى األرض كرب أمم حبرية البحر  4 )
قوات  ن  والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأيت على املسكونة أل 4 واألمواج تضطرب 
ومىت  1  * يف سحابة بقوة وجمد كثري ذ يبصرون ابن اإلنسان آتيا  وحينئ 1 *  السماوات تتزعزع

 .(4) (جناتكم تقرتب ن  ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم أل

 ارتفعتدما عن فما حصل يف جزيرة سومطرة واليابان ،وانتبهوا رمبا اآليت أعظم سكمو رؤ  ارفعو ا
كرب البنايات مل تصمد على قوهتا هذا  أحىت  يءأمواج البحر كاجلبال وبدأت جترف أمامها كل ش

حذر الناس من عدم الذي  ،رسول عيسى Xمحد احلسن أكله من علمات ظهور املعزي 

                                                           
 .   :لوقا - 
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at-science/news-ciences/gov.nasa.science://http-وهذا رابط الخبر  - 
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هلك اهلل ربع أوبعد أشهر من هذا اإلعلن  ،رجب قبل أشهر من هذه الكارثة   بيان يف  طاعتة
 .فقط ةسومطر  ةمليون إنسان على جزير 

 .( ) (وانتظار ما يأيت على املسكونة والناس يغشى عليهم من خوف)

فانتبهوا وال  ،قد حدث شعيا وأرميا وعيسى إما وعد به الرب  ،أيها النصارى واليهود
الذي جاءكم لكي خيلصكم  ،Xمحد احلسن أتنشغلوا بالدنيا عن خدمة ونصرة رسوله املعزي 

 .ويطهركم

    * ملكوت اهلل قريب وا أن  مىت رأيتم هذه األشياء صائرة فاعلم نتم أيضا  أهكذا    )
السماء واألرض تزوالن ولكن      * نه ال ميضي هذا اجليل حىت يكون الكلأاحلق أقول لكم 
فاحرتزوا ألنفسكم لئل تثقل قلوبكم يف مخار وسكر ومهوم احلياة  5  * كلمي ال يزول

 * جه كل األرضألنه كالفخ يأيت على مجيع اجلالسني على و  4  * فيصادفكم ذلك اليوم بغتة
للنجاة من مجيع هذا املزمع أن يكون و  وتضرعوا يف كل حني لكي حتسبوا أهل   اسهروا إذا   4 

 .( ) (تقفوا قدام ابن اإلنسان

* * * 
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 عالمات القيامة الصغرى
 (عليهم السالم)القرآن الكريم وروايات آل حممد  ذكرهاكما 

فالعلمات هي  ،Xل اإلمام املهدي هو رسو  Xورسول عيسى  ،العراق يف املشرق
 ذكرت على لسان رسول اهلل حممد  هي أيضا   ،نفسها وذاهتا اليت خطت يف التوراة واإلجنيل

 .كالشاهد على ذل نوالقرآ وأعطيكم من رواياهتم ،وأهل بيته 

بِْ﴿ اإلهليةبعد تكذيبهم للرساالت  هعلى خلق أرضهالعذاب سنة اهلل يف  ْك نَّاْم َعذِّ يَنَْحتَّىَْوَما
َعَثَْرس ولًْ الرشد والصواب  إىللعلهم يرجعون  ينذرهم اهلل بالعذاب واستكرب او  وامن كذبف ،( )﴾نَ ب  

عذاب بسبب بال يأخذهمالزمان انه  آخرووعد اهلل سبحانه قوم  .األرضضاقت هبم  إذاواحلق 
 اإلهليم دولة العدل املنقذ املصلح الذي يقي الستقباللعلهم ينتبهون  هليإالفساد الذي يصلون 

العراق  أهل هوالثمرات وكمثال علي األموالومن هذا العذاب هو اجلوع ونقص  األرضعلى هذه 
قال القحط واجلوع ستة عشر سنة بسبب احلصار االقتصادي عليهم من قبل أمريكا  أصاهبم
ِْبَشيْ ﴿تعاىل  ل َونَّك م  ِْمنََْْولََنب   ِفَْوال ج وِعَْونَ ق ص  ِْمَنْال َخو  َن  ف ِسَْوالثََّمراِتَْوَبشِِّرْْء  َم واِلَْواْل  اْل 

 .﴾الصَّاِبرِينَْ

حدثنا : ، قالامحدثنا حممد بن مه: قال -املعروف بابن زينب -حممد بن إبراهيم النعماينعن 
، عن حدثنا احلسن بن حمبوب: ، قالحدثنا أمحد بن هلل: مريي، قالعبد اهلل بن جعفر احل

 :، قال(عليهما السلم)مسلم، عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد  ، عن حممد بنعلي بن رئاب
: وما هي؟ قال: قلت .،ْبلوىْمنْاهللْتعالىْلعبادهْالمؤمنينالقائمْعالماتْ[ْقيام]إنْقدامْ)

ْوجل ْعز ْاهلل ْقول ِْبَشيْ ﴿ :فذلك ل َونَّك م  َم واِلَْْولََنب   ْاْل  ِْمَن َْونَ ق ص  َْوال ج وِع ِف ْال َخو  ِْمَن ء 
ل َونَّك مْ (: قال .﴾ن  ف ِسَْوالثََّمراِتَْوَبشِِّرْالصَّاِبرِينََْواْل َْ ِْمَنْال َخو فِِْْبَشيْ ( يعنيْالمؤمنين( لََنب   ( ء 

َم والِْ( بغالءْأسعارهم( َوال ج وعِْ( منْملوكْبنيْفالنْفيْآخرْسلطانهم ِْمَنْاْل   فساد( َونَ ق ص 
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َن  ف سِْ( التجاراتْوقلةْالفضلْفيها ْيزرعْوقلةْبركةْ( َوالثََّمراتِْ( موتْذريع( َواْل  قلةْريعْما
 .( ) (Xعندْذلكْبخروجْالقائمْ( َوَبشِِّرْالصَّاِبرِينَْ( الثمار

قذ يف زمن ظهور املن إنناخري دليل على  اإلسلميةف والفرقة واحلقد بني اتجمتمعات واالختل
عضا بل الوهابيون ويلعن بعضهم ب يكفر بعضهم بعضا   واآلنن و املصلح فأهل القبلة هم املسلم

جيوز حىت قتل  نه الأاهلل حممد رسول اهلل  مع العلم  إالله إال  أنيقتلون من يشهد  اآلنلعنهم اهلل 
الشيعة يف العراق حىت  اآلن من دين اهلل سبحانه ومن املسلمني الء قد خرجواؤ الكتايب املعاهد فه
ارك ضارية يف البصرة والناصرية حىت نشبت بينهم مع قتل بعضهم بعضا   إىل هبم وصل االختلف

َْعَذابًاْمِّنْ﴿ :قال تعاىل، وبغداد وغريها من املدن العراقية َعَثَْعَلي ك م  ْه َوْال َقاِدر َْعَلىَْأنْيَ ب   ق ل 
َْكي َفْنْ  ْانظ ر  ِْشَيعاًَْوي ِذيَقْبَ ع َضك مْبَأ َسْبَ ع ض  ْيَ ل ِبَسك م  َْأو  ِتَْأر ج ِلك م  ِْمنَْتح  َْأو  ِقك م  ْفَ و  َصرِّف 

َقه ونَْ ْيَ ف   .( )﴾اْليَاِتَْلَعلَّه م 

َْعلىْه و﴿: ، يف قوله(عليه السلم)ويف رواية أيب اجلارود، عن أيب جعفر  َعَثْْْال قاِدر  ْيَ ب   َأن 
ِقك مْ  ْفَ و  ِْمن  َْعذابًا ْْهو): قال. ﴾َعَلي ك م  ْوالصيحة َْأر ج ِلك مْ )الدخان ِت َْتح  ِْمن  ْوهوْ(َأو 

ْيَ ل ِبسَْ)الخسفْ ِْشَيعاًَْأو  ْعلىْبعضْْوهوْ(ك م  ْبعضكم ْوطعن َوي ِذيَقْ)اختالفْفيْالدين،
ْبَ ع ضْ  ْبَأ َس ْبعضاًْْوهوْ(بَ ع َضك م  ْبعضكم ْيقتل ْاهللأن ْيقول ْالقبلة، ْأهل ْفي ْفكلْهذا ،ْ:

م َكَْوه و) َقه وَنْوََكذََّبِْبِهْقَ و  ْيَ ف  ياِتَْلَعلَّه م  ْاْل  َْكي َفْن َصرِّف  ْكذبتْيعنيْاْ(ال َحقُّْْان ظ ر  لقرآن،
تَ َقرْ ):ْوقولهْتعالى:ْثمْقال.ْبهْقريش ْم س  َفْتَ ع َلم ونَْ)لكلْنبأْحقيقةْ:ْيقول(ِْلك لِّْنَ َبإ  ْ(َوَسو 
َقه ونَْ):ْثمْقال ْيَ ف  ياِتَْلَعلَّه م  ْاْل  َْكي َفْن َصرِّف  ْكيْيفقهواْ(ان ظ ر  وََكذََّبْ):ْوقولهْتعالى.ْيعني

َْوه وال َحقُّْ م َك ْقَ و  ْْ(ِبِه ْيعني ْقريش ْبه ْكذبت ْنَ َبإ ْ)القرآن، ِْلك لِّ ِْبوَِكيل  َْعَلي ك م  َْلس ت  ق ل 
تَ َقرْ  َفْتَ ع َلم ونَْ)أيْلكلْخبرْوقتْْ(م س   .( ) (َوَسو 
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ْكلْأفقيوشكْ) :قال رسول اهلل حممد  - ْتداعىْ،ْْأنْتداعىْعليكمْاْلممْمن كما
ْعلىْقصعتها ْكثير،ْ: ئذ ؟ قاليا رسول اهلل، أمن قلة بنا يوم: قلنا :قال .اْلكلة ْيومئذ أنتم

ْقلوبكمْ ْفي ْويجعل ْعدوكم، ْقلوب ْمن ْالمهابة ْينتزع ْالسيل، ْكغثاء ْغثاء ْتكونون ولكن
 . ( ) (حبْالحياةْوكراهيةْالموت: وما الوهن ؟ قال: قلنا :قال .الوهن

فقد اجتمع من كل حدب وصوب حوايل  ،على املسلمني واضحة االنوظاهرة تداعي األمم 
وغزو أفغانستان والتدخل يف  املتحدة لغزو العراق ةبقيادة الواليات األمريكي ةولد 11 أكثر من 

اليمن وغريها من البلدان االسلمية بل املسلمني االن من ارذل االمم وتلسط عليهم الطواغيت 
 بسبب تفرقهم عن الثقلني القران الكرمي وعرتة رسول اهلل املعصومة املبينة للقران كما قال رسول اهلل

ل بييت وأهنما لن يفرتقا وعرتيت أه كتاب اهلل  أبدابعدي  ان متسكتم به لن تضلو إ أين خملف بكم ما
 .يف كتب املسلمني مجيعا شيعة وسنة احلوض وهكذا نص متواترحىت يردا علي 

ْوالتركْاستثارتْإذا) :قال ،لهآوعنه صلوات اهلل عليه و  - ْالروم وجهزتْْ،عليكم
وأمريكا مصداقها االكرب ألهنا هي من تقود العامل  األمريكان واألوربيون هم  والروم. ( ) (الجيوش

اليت جهزت اجليوش واجتاحت العراق ا أمريكو  يف وقتها تقود العامل كما كانت روما   اآلنالغريب 
 .مبساندة عشرات الدول الغربية والشرقية من مشاله إىل جنوبه

ْوإذاْ،تكلمواْقتلوهمْإذاقومْْأمتييدهْليلينْوالذيْنفسيْب) :قال ،وعنه صلوات اهلل عليه -
 .( ) (وليسفكنْدمائهمْ،وليطئنْحرمتهمْ،وليستأثرنْبفيهمْ،سكتواْاستباحوهم

بو بكر أموال املسلمني حىت قتل أمن تفرقة وقتل وتشريد وسرقة  اإلسلمية باألمةحصل  وما
وعثمان  حرق بيتهاأطمة و بن اخلطاب فا وقتل عمر ،مالك بن نويرة واحرق فجاءة السلمي حيا  

 .وي املرتدين والذين طردهم الرسول خارج املدينة يف حياتهؤ وي خيالف رسول اهلل 
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وممانعة الشيخني عن  إنه أرجع احلكم بن العاص إىل املدينة بعد أن نفاه رسول اهلل 
وزوجه من  لف درهم وكذا احلال بالنسبة إىل مروان، فقد أعاده مع والده،أإرجاعه، وأعطاه مائة 

 .وزيرا  ومنحه هدايا كثرية منها مخس إفريقية اختذهأم أبان، مث  ابنته

له وقسم ما أتى به أبو  حد املرتدين وزيرا  أنه بذر مقدرات املسلمني على اقربائه واختذ إبل 
يب أ معاوية بن وعندما توىل   ،موسى األشعري من أموال العراق على أهله وأقاربه من بين أمية

بن ياسر وقتل فقتل عمار  رسول اهلل   أصحابفعل الكثري من املعاصي ومنها انه قتل سفيان 
بكر وبعدها ختم واليته مبعصية كربى عندما  أيبذر  وقتل مالك االشرت وأمر حبرق حممد بن  أبا

وقتل ابن  وإحراقهافعل من انتهاك الكعبة  وىل ابنه الفاسق يزيد على رقاب املسلمني وقد فعل ما
يب طالب أابن علي و زبري فيها وهو متعلق على استارها وقتل ذرية رسول اهلل احلسني ابن فاطمة ال

اىل الشام  صحابه على الرماح وسىب بنات رسول اهلل أس و ورؤ  رأسهوابن رسول اهلل ومحل 
ا ط علينن يتسل  أمر ن وصل بنا اليوم األأىل إبعد واحد  ور واحدا  اجلخلفاء وتواىل تنصيب الناس 

مريكان وهذا كله بسبب خمالفتنا حلاكمية اهلل وتنصيب اهلل ووصية رسول اهلل اليت شر خلق اهلل األ
ْ.ناآل ظفهل نتع واثنا عشر مهديا   ماما  إر ذكر فيها اثنا عش

سيحيط بالزوراء ) :Xقال عن وقت ظهور اإلمام املهدي  ،Xوعن أمري املؤمنني علي  -
 ،ويستحيون النساء األبناءفيذحبون  ،عن قلوهبم الرمحةقد سلبت  بأشرار ابغداد علج من بين قنطور 

 .( ) (امن بين قنطور  "بغداد"لزوراء لوويل 

 ،يا سيدي) :عن املفضل بن عمر واحلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة، قال املفضل -
اهللْتكونْمحلْعذابْ: فقال ؟ اليت تكون يف بغداد ما يكون حاهلا يف ذلك الزمان فالزوراء
واهللْْ،تسيرْإليهاْفيْقريبْوبعيدوالويلْلهاْمنْالراياتْالصفرْومنْالراياتْالتيْْ،وغضبه

 .( ) (... فالويلْلمنْاتخذْبهاْمسكناًْْ...لينزلنْمنْصنوفْالعذابْماْنزلْبسائرْاْلممْ
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الناس  ظتعلكي ت ،وحلكمة الرب سبحانه جعل آيات وعلمات القيامة الصغرى هي العذاب
  .(عليهما السلم)محد احلسن أصوت داعي احلق اجلديد رسول اإلمام املهدي مياين اهلدى وتنتبه ل

ْْل) :Xقال الباقر  - ْالقائم ْيصيبْْإليقوم ْوفتنْوبالء ْوزلزل ْشديد علىْخوف
  .( ) (الناسْوطاعونْقبلْذلك

علىْاختالفْمنْْأمتييبعثْفيْْ،أبشركمْفيْالمهدي) :قال ،وعن رسول اهلل  -
 .( ) (وزلزلْالناس

فأماْْ،بيضأحمرْوموتْأبينْيديْالقائمْموتْ) :قال ،Xوعن أمري املؤمنني علي  -
 .( ) (فبالطاعونْاْلبيضالموتْْوأماْ،فبالسيفْاْلحمرالموتْ

تكونان  آيتنيفذكر  Xجعفر الباقر  أيبكنت عند ) :قال ،سديوعن بدر بن خليل األ -
الشمس تنكسف يف النصف من شهر  أن  وذلك  ،أبدا  دم آهبط اهلل أ أن قبل القائم مل تكونا منذ

 .(5) (آخرهرمضان والقمر يف 

فما دلت عليه البشارات قبل  ،البيان ابأوضح من هذ ةفهل يريد الناس أن جتيء أخبار مساوي
فاألمراض  ،وكلها قد حتققت ،وأهل بيته  آالف السنني هي نفسها كما دوهنا رسول اهلل 

والزالزل على كثرهتا أقلقت حىت وكالة ناسا  ،ة وشاشات التلفازضجت بعددها الصحاف
َْأَوَلم ْ﴿ :قال تعاىل .الفضائية ْأَنَّه ْال َحقُّ َْحتَّىْيَ َتبَ يََّنَْله م  فَاِقَْوِفيْأَنف ِسِهم  ْآيَاتَِناِْفيْاْل  َسن رِيِهم 

ء َْشِهيدْ  ِفِْبَربَِّكْأَنَّه َْعَلىْك لَِّْشي   .(4)﴾َيك 
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 عيسى هو املسيح املنتظر املعزي رسول
 ،بل هي صفة تطلق على من مسحه اهلل بروح القدس ،شخصيا   كلمة املسيح ليست امسا    إن  

 .Xوهذه الصفة هي الشهرة العاملية لنيب اهلل عيسى 

 خريا   يصنع جال الذي والقوة القدس بالروح اهلل مسحه كيف الناصرة من الذي يسوع) 
  .( ) (معه كان اهلل ن  أل يسإبل عليهم املتسلط مجيع ويشفي

لكل من  عاما بل كانت تتخذ مدلوال   ،دون غريه Xوهذه الصفة مل تكن خاصة بعيسى 
 (.ليهما السلمع)ومن هنا كان يلقب هبذه الصفة داود وشاؤل  ،مسحه اهلل بروح القدس

 * فأجاب ابيشاي ابن صروية وقال أال يقتل مشعي ألجل هذا ألنه سب مسيح الرب   )
 .( ) (قال داود ما يل ولكم يا بين صرويةف

وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على  4 * فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا   5)
عمل هذا األمر بسيدي أفقال لرجاله حاشا يل من قبل الرب أن  4 * قطعه طرف جبة شاول

 .( ) (مبسيح الرب فأمد يدي إليه ألنه مسيح الرب هو

 .(5) (ال أمد يدي إىل سيدي ألنه مسيح الرب هود وكذا قال داو  1 )

بل ميكن أن تنطبق  ،صفة املسيح ال ختتص بعيسى بن مرمي وحده دون غريه وهبذا يتضح أن  
وأما ما تساملت عليه الديانات اليهودية والنصرانية  ،على كل من مسحه اهلل بروح القدس

املسيح املنتظر هو عيسى  هو ال يدل على أن  يف ظهور املسيح املنتظر يف آخر الزمان ف ةواإلسلمي
 .ممهدة يظهر قبل نزول عيسى إىل هذه األرض ةاملسيح املنتظر هو شخصي بل إن   ،بن مرمي

وهو املصلح املنتظر عند كل  ،وهذه الشخصية هو القائد العام لليوم املوعود والقيامة الصغرى
 .وهذا ما أكدت عليه األناجيل ،رضالديانات الذي يرسله عيسى وإيليا قبل رجوعهم إىل األ
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وها هو يتكلم  4  * فقال قوم من أهل أورشليم أليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوه 4 )
ولكن هذا نعلم  1  * هذا هو املسيح حقا   أن   لعل الرؤساء عرفوا يقينا  أ وال يقولون له شيئا   جهارا  

 .( ) (ن هوحد من أيأمن أين هو وأما املسيح فمىت جاء ال يعرف 

كل األنبياء كانوا يبشرون هبذا املسيح املنتظر الذي يقيم   ألن   ؛اختلط على الناس وهذا ما
ولكنه ليس املسيح  Xاألنبياء بشروا بيسوع املسيح  رغم أن   ،مملكة السلم يف آخر الزمان

 ن  أل ،من جهة األم Xألنه سيكون من نسل داود  ؛املنتظر الذي يأيت يف القيامة الصغرى
 .Xمن نسل داود  Xوالدة اإلمام املهدي  (ليها السلمع)نرجس 

آخرون قالوا   5 * فكثريون من اجلمع ملا مسعوا هذا الكلم قالوا هذا باحلقيقة هو النيب 51)
نه من نسل أمل يقل الكتاب أ  5 * لعل املسيح من اجلليل يأيتأهذا هو املسيح وآخرون قالوا 

 .( ) (داود

للقيامة املذخور ولكن ليس املسيح املنتظر  ،Xعيسى بن مرمي هو املسيح  مع العلم أن  
عيسى املسيح  بل إن   ،(والزبور ةن واإلجنيل والتوراآالقر )الصغرى الذي بشرت به الكتب املقدسة 

وإلثبات ذلك جيب تسليط  ،هو من يرسل هذا القائد املسيح املنتظر الذي ظهر يف هذا الزمان
 .األنبياء واملرسلني اليت تشري إىل ذكر امسه وصفته ونسبه وسكنه الضوء على كل وصايا

* * *  
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 للقيامة الصغرى املذخورمن هو القائد العام 
وإمنا نسبت األمر  ،Xلليوم املوعود هو يسوع  املذخورالقائد العام  ال تتضمن األناجيل أن  

وهو ليس عيسى أو يسوع على أي  ،(العبد األمني) و (املعزي)ـ إىل قائد معني أمسته األناجيل ب
فل يكون  املعزي إال القائد  ،األناجيل تطلق على يسوع لقب ابن اهلل وابن اإلنسان ألن   ؛حال

 .الواقعي للقيامة الصغرى بأمر عيسى وإيليا وعلى الناس نصرته

 :أمحد احلسن Xاملعزي هو رسول عيسى 
البد له قبل عودته إىل هذه  Xن له كنيب اهلل حيىي كما كان قبل خروج عيسى ممهدو 

يف  نه سوف يرسل هلم رسوال  أر يسوع حواريه ولذلك بش   ،األرض من ممهد ينذر الناس ويعدهم
 .(املعزي)ـ أمسته األناجيل ب ،خر الزمان ليكونوا مستعدين لنصرتهآ

للذي أرسلين، وليس أحد منكم يسألين أين متضي، ولكن ألين قلت  ماض  وأما اآلن فأنا ) -
 .م هذا قد مأل احلزن قلوبكملك

نطلق ال يأتيكم املعزي، ولكن إن انه خري لكم أن انطلق ألنه إن مل ألكن أقول لكم احلق 
 .ذهبت أُرسله إليكم ومىت جاء ذاك يبكت العامل على خطيئة، وعلى بر، وعلى دينونة

أيب وال ترونين ألين ذاهب إىل "فـ : ، وأما على بر"ألهنم ال يؤمنون يب"فـ : أما على خطيئة
 .قد دين "ألن رئيس هذا العامل"فـ : ، وأما على دينونة"أيضا  

يل أمور كثرية أيضا  ألقول لكم، ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن، وأما مىت جاء ذاك  إن  
 .( ) (فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به "روح احلق"

للقيامة  املذخوروهو القائد العام  ،إىل النصارى يف آخر الزمان Xرسول عيسى  واملعزي هو
فاملعزي يبكت العامل   ،لرجوع عيسى وإيليا إىل هذه األرض الصغرى اليت تبدأ من املشرق متهيدا  

 .ف هبا من يسوعل  أي هو مبلغ برسالة قد كُ  ،كله وال يستثين أحدا  
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تأويلت للنص قد  إىليستندون بذلك  ،ا  وليس إنسان لهإاملعزي هو  الكثري ممن يقول أن  
وسيتم مناقشتها  ،بسبب عدم تفسري النص بالنص والذهاب إىل التخرصات العقلية ،هبا اخطأوا

 :ةبصورة سريعة ومبسط

 :الكاثوليك يقول

وهم أتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة ، وهي أعرق وأكرب الطوائف النصرانية ومركزها يف روما 
 اإللهله منبثق عن إ( املعزي)روح القدس مجهورها يف أوروبا عموما  وهم يعتقدون بزعمهم أن و 

 املطلق ويستندون على ذلك مبتشاهبات وردت يف الكتب املقدسة وضعوا هلا تفسريا  
 .تم مناقشتها بنقاطيأساس هلا من الصحة وس بتخرصاهتم العقلية ال

وهذا  ،ويعلمهم ويبكتهم Xوب من اتبع يسوع حيل يف قل املعزي إنتقول هذه الطائفة 
او حيل يف عامل من عوامل اخللق  يتجزأميكن ان  املطلق ال سبحانه وتعاىل فاإللهشرك باهلل  القول

 .وكل عوامل اخللق نور مشوب بظلمة  فيهظلمة  ألنة نور ال

 خلل رسله وأنبيائهبالضرورة، فاهلل يعل م اخللق من  ا  ال يتطلب أن يكون املعلم إهل أنه علما  
فهو  ،فاملعزي يتكلم ،وجسم لكي يتكلم وينطق ةهيئ بذيواللهوت املطلق ليس  ،وأوليائه

نه يبكت كل العامل وليس فقط من إبل  ،وجسم هيئةألنه ذو  ؛ا  فل بد أن يكون خملوق ،ناطق
 (.ومىت جاء ذاك يبكت العامل على خطيئة، وعلى بر، وعلى دينونة) :Xمن بعيسى آ

ورد يف األناجيل، وهذا خطأ فقط فهو اله حسب زعمهم كما القول أن  املعزي روح : وال  أ
نور ال ظلمة فيه، فالروح وإن   سبحانه ، وهوألن الروح خملوقهأيضا ؛ ألن  اهلل سبحانه ليس روحا ، 

أو  كانت عظيمة ولكنها خملوقة، ورمبا توهم البعض أن  اهلل نسب الروح إىل نفسه؛ ألهنا جزء منه
  .مفصولة عنه، وهذا فهم مغلوط؛ ألن  اهلل واحد ال يتجزأ

فهو لتكرميها  ،وغريها ،ن والكتاب املقدس قوله تعاىل من روحناآورد يف القر  وأما سبب ما
َرا﴿ :كما نسب اهلل إىل نفسه البيت احلرام وقال إلبراهيم وإمساعيل  ،وتبيان فضلها ْبَ ي ِتيََْْطهِّ
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واملعزي  ،األنبياء واملرسلني هم أرواح  أن  يبني   Xوكذلك عيسى  ،( )﴾ِكِفينََْوال َعْاْلِلطَّائِِفينَْ
 .منهم

، َبلِ ) ُقوا ُكلَّ ُروح  ؟ أَلنَّ أَْنِبَياَء َكَذبَة    اهللِ  َهْل ِهَي ِمنَ  اأَلْرَواحَ  اْمَتِحُنوا أَيُـَّها اأَلِحبَّاُء، اَل ُتَصد 
 .( ) (َكِثريِيَن َقْد َخَرُجوا ِإىَل اْلَعاملَِ 

هذا النص الذي   ،(األََبدِ  ِإىَل  َمَعُكمْ  لَِيْمُكثَ  آَخرَ  ُمَعز ي ا فـَيـُْعِطيُكمْ  اآلبِ  ِمنَ  َأْطُلبُ  َوأَنَا) :ثانياًْ
 .ألنه ميكث معنا إىل األبد ؛املعزي ليس بإنسان حيتج به النصارى على أن   ما كثريا  

والدليل على  ،املعزي إنسان  أن  النص يبني   بل إن   ،رمبا هم مل يتدبروا النص جيدا   :وأقول
 :ذلك هو

النص يقول معزيا  آخر، داللة على وجود غريه، فكيف يكون آخر إن مل يكن أحدا   - 
 قبله، فهل اإلله متعدد ؟

وليس إله؛ ألنه يقول سأرسل لكم املعزي كما كان  مر اآلخر يبني  أن  املعزي وسيطاأل - 
 .واخللقمن اهلل ووسيطا  بني اهلل  هو رسوال

يبني  احلق ويشهد للحق ويبكت  Xالقرائن األخرى تبني  أن  املعزي هو رسول يسوع  - 
 :ومن هذه القرائن. اخلاطئ

روح السيد   : )يف العهد القدمي يف بشرى اخللص باملعزي Xقد بشر إشعيا قبل عيسى 
ادي للمسبيني الرب علي ألن الرب مسحين ألبشر املساكني أرسلين ألعصب منكسري القلب ألن

هلنا ألعزي كل سنة مقبولة للرب وبيوم انتقام الألنادي ب   *بالعتق وللماسورين باإلطلق 
 .( )( النائحني

                                                           

 .5  : البقرة - 
 . :  رسالة يوحنا الرسول األولى  - 
 . 1األصحاح  :إشعيا -2

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=72&chapter=4&q=%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD
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نتم أيضا  مستعدين ألنه يف ساعة ال تظنون يأيت ابن ألذلك كونوا ) :Xوقال عيسى 
أي العلم )لطعام اإلنسان فمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم ا

 . ( ) (ايف حينه طويب لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل هكذ( واملعرفة واحلكمة

 Xفمن هذا العبد احلكيم الذي يعلم كل الناس ويبكتهم على اخلطأ غري رسول عيسى 
 .Xمحد احلسن أاملعزي 

ملكي فيهيئ  هأنذا أرسل: ) رقم  آية /صحاح الثالثاأل /سفر ملخي: العهد القدمي
 الطريق أمامي ويأيت بغتة إىل هيكله السيد الذي تطلبونه وملك العهد الذي تسرون به هو ذا يأيت

.)... 

ها أنا أرسل أمام وجهك . كما هو مكتوب يف األنبياء   )...  :إجنيل مرقس األصحاح األول
اصنعوا سبله صوت صارخ يف الربية أعدوا طريق الرب   . ملكي الذي يهيئ طريقك قدامك

 ....( كان يوحنا يعمد يف الربية ويكرز مبعمودية التوبة ملغفرة اخلطايا  5. مستقيمة

نعم أقول لكم وأفضل من . أنبيا  . بل ماذا خرجتم لتنظروا: )... صحاح السابعلوقا األ إجنيل
. هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملكي الذي يهيئ طريقك قدامك 1 . نيب
ولكن . ألين أقول لكم إنه بني املولودين من النساء ليس نيب أعظم من يوحنا املعمدان 1 

 ...(. األصغر يف ملكوت اهلل أعظم منه

فكل البشارات تتكلم عن  ،هو نفسه املعزي Xوهذا امللك الذي يرسل قبل عودة يسوع 
 .حجة اهلل املعزي وهذا احلق هو ،اهلل واحد فل بد أن يكون احلق واحد ألن   ؛رجل واحد

* * * 

 

 

                                                           

 .  األصحاح  :متي - 



 املعزي من املشرق من العراق ومن أهل البصرة باخلصوص
كل إرهاصات القيامة الصغرى وعودة عيسى   ت البشارات يف العهد القدمي واجلديد أن  نص  

وما خراب بابل  ،أو بابل كما كانت تعرف قدميا   ،باخلصوصيف العراق ستكون يف املشرق 
ألنه كما   ؛Xصغرى إال علمة واضحة على ظهور املعزي رسول عيسى يف القيامة ال( بغداد)

 .Xكان ظهور عيسى يف املشرق فل بد من عودته يف املشرق وقبله رسوله املعزي 

 * وذرية يقول الرب وبقية ونسل   فأقوم عليهم يقول رب اجلنود واقطع من بابل امسا     ) -
قد حلف  5  * سها مبكنسة اهللك يقول رب اجلنودللقنفذ واجام مياه واكن واجعلها مرياثا     

وخراب بغداد أو كما تسمى بابل . ( ) (نه كما قصدت يصري وكما نويت يثبتأ رب اجلنود قائل  
على يد األمريكان ستكون علمة واضحة لكل النصارى للستعداد لنصرة املعزي الذي  قدميا  

وما ورد يف العهد  ،لد فيها ويعيش كل ملمحهااليت سيو  ةألهنا األم ؛يف العراق سيكون ظاهرا  
 .القدمي واجلديد يؤيد هذا األمر

، ( ) (سيكون مثل الربق الذي يلمع من املشرق ويضيء يف املغرب اإلنسانجميء ابن  ألن  ) -
واملشرق نسبة  إىل  ،من املشرق إىل املغرب ابن اإلنسان عرب عن بداية ظهوري Xجتد عيسى 

 .ك الزمان يكون العراقيف ذل Xمكان عيسى 

يا مجيع سكان املسكونة وقاطين األرض عندما ترتفع الراية على اجلبال تنظرون وعندما )) -
 .( ) (يضرب بالبوق تسمعون

الناس  بإنذارالزمان وبلغهم  آخربصوت بوق امللئكة يف  األنبياء هبشر اهلل سبحانه عبيد
السماء ببشرى عظيمة ان السيد املسيح املنتظر من  األيتواالستعداد لسماع هذا الصوت العظيم 

 املقيم العدل قد جاء وقت خروجه 

                                                           

 .  األصحاح  :إشعيا - 
 .  األصحاح  :متى - 
 .8  :إشعيا -2
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يف أَيَّاِم َصْوِت اْلَمَلِك السَّابِع َمىَت أَْزَمَع َأْن يـُبَـو َق، يَِتمُّ أَْيض ا ِسرُّ اهلِل، َكَما َبشََّر َعِبيَدُه )
  .( ) (األَْنِبَياءَ 

َقْد َصاَرْت مَمَاِلُك اْلَعاملَِ »: ، َفَحَدَثْت َأْصَواٌت َعِظيَمٌة يف السََّماِء قَائَِلة  مُثَّ بـَوََّق اْلَمَلُك السَّاِبعُ )
 .( )( لَِربـ َنا َوَمِسيِحِه، َفَسَيْمِلُك ِإىَل أََبِد اآلِبِدينَ 

لعبادة عن طريق الرؤى  سبحانهناجيل ألنه من وحي اهلل يف األ سبحانهينسب هلل وهذا البوق 
والكشف يف اليقظة بنصرة املعزي امحد املسيح املنتظر وهذا الوحي يكون عن طريق يف املنام 

 .Xملئكة الرؤى اليت تأمتر بأمر رئيس امللئكة وهو جربائيل 

، ِبَصْوِت َرئِيِس َملَِئَكة  َوبُوِق اهلِل، َسْوَف يـَْنزُِل ِمَن السََّماِء َواأَلْمَواتُ )  أَلنَّ الرَّب  نـَْفَسُه هِبَُتاف 
 .( )( يف اْلَمِسيِح َسيَـُقوُمونَ 

   :رسول عيسى راية اخلروف القائم باحلقوهذه الراية اليت ترفع على جبل صهيون هي 

 أَبِيهِ  اْسمُ  هَلُمُ  أَْلف ا، َوأَْربـَُعونَ  َوأَْربـََعةٌ  ِمَئةٌ  َوَمَعهُ  ِصْهيَـْوَن، َجَبلِ  َعَلى َواِقفٌ  َخُروفٌ  َوِإَذا َنظَْرتُ  مُثَّ )
 .(5) (ِجَباِهِهمْ  َعَلى وب اَمْكتُ 

اهلل ومبغضيه ومن مدينة جيري فيها  أعداءمن  للنتقاماملشرق وستكون بداية خروجها من 
 .خرب عنها الكتاب املقدسأالفرات كما 

فهذا اليوم للسيد رب اجلنود يوم نقمة للنتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع  1 )
 .(4) (رض الشمال عند هنر الفراتأنود ذبيحة يف للسيد رب اجل ن  ويرتوي من دمهم أل

 

                                                           

 .1: 1 سفر رؤيا يوحنا الالهوتي  - 
 .5 :    سفر رؤيا يوحنا الالهوتي - 
 .1 :  رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونياي  -2
 . :   سفر رؤيا يوحنا الالهوتي  - 
 .1 : 1 سفر أرميا  -5
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 َزَوابعِ  يف  َوَيِسريُ  اْلُبوقِ  يف  يـَنـُْفخُ  الرَّبُّ  َوالسَّي دُ  َكاْلبَـْرِق، خَيْرُجُ  َوَسْهُمهُ  فـَْوقـَُهْم، الرَّبُّ  َويـَُرى)
 .( )( اجْلَُنوبِ 

 ،وهي العراق دولة فيها جيري الفراتومن  ،من املشرق Xمحد احلسن أواملهدي األول 
 .وهبذا قد ثبت السكن

* * * 

                                                           

 .  : 9سفر زكريا  - 



 املعزي وصي وليس بنيب
من يقوم بثورة اإلصلح العاملية البد أن يكون على درجة عالية من الورع والتقوى واإلخلص 
والعلم، وال حيصل العبد على هذه الصفات إال إذا مسحه اهلل بروح القدس وروح الطهارة، ومما 

والطهارة، وال ميسح أيضا  ميسحه اهلل بروح القدس  Xعيسى عرفنا مما سبق أن  املعزي رسول 
 يبقَ سول عيسى، فلم اهلل أحدا  بروح القدس إال أن يكون نبيا  أو وصيا ، وقد عرفنا أن  املعزي هو ر 

 .املعزي هو وصي من األوصياء وحجة اهلل على هذه األرض Xإال أن يكون رسول عيسى 

لألمم  رقيبا  عهد رمحيت الصادق لداود جعلته  أبديا   دا  عه أعاهدكممسعوا لتحيا نفوسكم ا) -
له وهو إ إسرائيلتعرفه الرب قدوس  ال أمميعرفهم وتتبعه  ال يدعو شعوبا   عليهم وقائد ووصيا  

 .( ) (الذي جمده

نرجس والدة اإلمام املهدي  ألن   ؛املعزي القائد املصلح من ذريته أن   Xوعهد اهلل لنبيه داود 
محد احلسن من ذرية اإلمام املهدي ومن أواملهدي األول  ،من ذرية داود Xن حممد بن احلس

 .يضا  أ( ليها السلمع)ذرية نرجس 

 .املنصوص عليهم يف وصيته ساعة وفاته وهو وصي من أوصياء رسول اهلل 

عن  ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه الباقر ،عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد -
ْفيْالليلةْقالْرسولْاهللْ: )قال ،عن أبيه أمري املؤمنني  ،حلسني الزكي الشهيدأبيه ا

ْلعليْ ْوفاته ْكانتْفيها ْالحسنْ:Xالتي ْأبا ْودواةْ،يا فأمالْرسولْاهللْْ،أحضرْصحيفة
Xْْعشرْإماماًْْثناإنهْسيكونْبعديْإْ،ياْعلي:ْفقالْ،إلىْهذاْالموضعْىوصيتهْحتىْانته

ْ ْمهديْثناإومنْبعدهم ْعليْأولْاإلْ،اًْعشر ْإمامفأنتْيا سم اكْاهللْتعالىْفيْْ،ثنيْعشر
ْعلياًْ ْالمؤمنينْ،المرتضىْسمائه ْاْلكبرْ،وأمير ْاْلعظمْ،والصديق ْ،والمأمونْ،والفاروق

أنتْوصييْعلىْأهلْبيتيْحي همْْ،ياْعليْ.فالْتصحْهذهْاْلسماءْْلحدْغيركْ،والمهدي
منْطلقتهاْفأناْبرئْمنهاْلمْترنيْولمْأرهاْفيْْوْ،فمنْثبتهاْلقيتنيْغداًْْ،وميتهمْوعلىْنسائي

                                                           

 .55األصحاح  :إشعيا - 
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ْإلىْْ،وأنتْخليفتيْعلىْأمتيْمنْبعديْ،عرصةْالقيامة بنيْافإذاْحضرتكْالوفاةْفسل مها
ْالوصول ْالبر ْْ،الحسن ْإلى ْفليسل مها ْالوفاة ْحضرته ْالزكيْافإذا ْالشهيد ْالحسين بني

ْْ،المقتول ْإلى ْفليسل مها ْالوفاة ْحضرته ْالعابديافإذا ْسيد ْعليبنه ْالثفنات ْذي فإذاْْ،ن
بنهْجعفرْافإذاْحضرتهْالوفاةْفليسل مهاْإلىْْ،بنهْمحمدْالباقراحضرتهْالوفاةْفليسل مهاْإلىْ

ْْ،الصادق ْإلى ْفليسل مها ْالوفاة ْحضرته ْالكاظمافإذا ْموسى ْالوفاةْْ،بنه ْحضرته فإذا
ْإلىْ ْعليْالرضاافليسل مها ْإلىْْ،بنه ْفليسل مها ْالوفاة ْحضرته ْالتقيبنهْمحمافإذا ْ،دْالثقة

بنهْافإذاْحضرتهْالوفاةْفليسل مهاْإلىْْ،بنهْعليْالناصحافإذاْحضرتهْالوفاةْفليسل مهاْإلىْ
ْ،بنهْمحمدْالمستحفظْمنْآلْمحمدافإذاْحضرتهْالوفاةْفليسل مهاْإلىْْ،الحسنْالفاضل

مهاْإلىْفليسلْ فإذاْحضرتهْالوفاةْْ،عشرْمهدياًْْثناإثمْيكونْمنْبعدهْْ،ثناْعشرْإماماًْإفذلكْ
ْكاسميْْو(ْالمهديين)أولْالمقربينْْابنه ْسمْأبيْوهوْعبدْاهللْوأحمدالهْثالثةْأساميْأسم

 .( ) (وهوْأولْالمؤمنينْ،والسمْالثالثْالمهدي

وهو رسوله  ،Xهو أول أنصار اإلمام املهدي  Xمحد احلسن أويف الوصية املهدي األول 
فاملهدي األول هو  ،يسى أمرهم واحد وإهلهم واحداإلمام املهدي وع ومبا أن   ،إىل الناس مجيعا  

وهو رسوله وحامل بشرى اخللص إىل أهل  ،يف القيامة الصغرى Xيضا  أول أنصار عيسى أ
 .األرض

وكذلك ذكروا يف اإلجنيل  ةيف الكثري من النصوص اإلسلمي وقد نص على أوصياء حممد 
 .الذكر اخلاصب Xمحد احلسن أوخص املهدي األول املعزي  ،والتوراة

بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح يف السماء والصوت األول الذي مسعته كبوق يتكلم ) -
وللوقت صرت يف الروح وإذا   . اصعد إىل هنا فأريك ما ال بد أن يصري بعد هذا: معي قائل  

وكان اجلالس يف املنظر شبه حجر اليشب   . عرش موضوع يف السماء وعلى العرش جالس
. وحول العرش أربعة وعشرون عرشا   5. وقوس قزح حول العرش يف املنظر شبه الزمردوالعقيق 
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جالسني متسربلني بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل  ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخا  
 .( ) (... ومن العرش خيرج بروق ورعود وأصوات 4. من ذهب

بسبعة  من داخل ومن وراء خمتوما   ا  مكتوب ورأيت على ميني اجلالس على العرش سفرا    ) -
. ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه قويا   ورأيت ملكا    . ختوم

فلم يستطع أحد يف السماء وال على األرض وال حتت األرض أن يفتح السفر وال أن ينظر   
السفر ويقرأه وال أن ينظر  أن يفتح ألنه مل يوجد أحد مستحقا   فصرت أنا أبكي كثريا   5. إليه
هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط يهوذا أصل . فقال يل واحد من الشيوخ ال تبك 4. إليه

ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات األربعة ويف  4 داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة
اح اهلل املرسلة إىل  خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة أرو وسط الشيوخ 

ت األربعة وملا أخذ السفر خر   1. فأتى وأخذ السفر من ميني اجلالس على العرش 1. كل األرض
أمام اخلروف وهلم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة  احليوانات واألربعة والعشرون شيخا  

أنت أن تأخذ السفر  وهم يرتمنون ترنيمة جديدة قائلني مستحق 1. هي صلوات القديسني خبورا  
وجعلتنا  1 وتفتح ختومه ألنك ذحبت واشرتيتنا هلل بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة 

ونظرت ومسعت صوت ملئكة كثريين حول العرش    . وكهنة فسنملك على األرض إلهلنا ملوكا  
حق قائلني بصوت عظيم مست   واحليوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف 

وكل    . هو اخلروف املذبوح أن يأخذ القدرة والغىن واحلكمة والقوة والكرامة واتجمد والربكة
. خليقة مما يف السماء وعلى األرض وحتت األرض وما على البحر كل ما فيها مسعتها قائلة

وكانت  5 . للجالس على العرش وللخروف الربكة والكرامة واتجمد والسلطان إىل أبد اآلبدين
والشيوخ األربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إىل أبد . يوانات األربعة تقول آمنياحل

 .( )(اآلبدين

وهو  ،محد احلسن املذكور يف وصية رسول اهلل حممد أواخلروف القائم هو املهدي األول 
 .والوصاية ةماموالعرش هو اإل ،العرش يف امللكوت سيجالس على كر 
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 .اء والد أوصياء ميلكون عرش اهلل على هذه األرض بالعدلواملهدي األول وصي ابن أوصي

بعد جيل  مسك جيل  اعرش آبائك سيكون لبنيك تقيمهم رؤساء يف كل األرض سأذكر ) -
  .( ) (فتحمدك الشعوب مدى الدهور

اْلُمَؤجَِّل ِإىَل اْلَوْقِت  َووَُكَلءَ  َأْوِصَياءَ  ْل ُهَو حَتْتَ ب: ) : 5رسالة بولس الرسول إىل أهل غلطية 
 (.ِمْن أَبِيهِ 

 .من أمة أخرى Xعيسى  رسولالوصي  أن يكون هذا وشاء اهلل

تعمل  ألمةملكوت اهلل ينزع منكم ويعطي  لذلك أقول لكم إن  ) :Xكما قال عيسى  -
 .( ) (أمثاره

نتم أيضا  مستعدين ألنه يف ساعة ال تظنون يأيت ابن ألذلك كونوا ) :Xوقال عيسى  -
أي العلم )هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام  اإلنسان فمن

وهذا . ( ) (الذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل هكذ يف حينه طوىب( واملعرفة واحلكمة
 ،ليعمدكم به ؛الذي جاء بالعلم من اهلل Xمحد احلسن أهو املهدي األول العبد األمني احلكيم 

 .كم وأبدانكملتطهر نفوس

 .وهو إمام مفرتض الطاعة املعزي من ذرية رسول اهلل حممد  وهنا يثبت املنزلة أن  

* * * 
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 املعزي امسه أمحد وعبد اهلل
 ويلقب بالقائم واليماني واألسد يف الكتاب املقدس

فلبد أن  ،محد وعبد اهللأامسه  Xرسول اإلمام املهدي  أن   يف وصية رسول اهلل حممد 
نه إاملعزي حيمل هذه األمساء يف بشارات السماء وكذلك يف الروايات األخرى عن آل حممد  يكون

 .فل بد أن يكون له هذا اللقب يف الكتب املقدسة ،يلقب بالقائم

عبد الرب عبدي الذي أسانده والذي اخرتته ورضيت به وجعلت : شعياقال الرب إل) -
عدل يف األرض فشريعته رجاء للشعوب أنا الرب روحي عليه فيأيت لألمم بالعدل حىت يقيم ال

للشعوب ونور هلداية األمم خترج  دعوتك يف صدق وأخذتك بيدي وحفظتك جعلتك عهدا  
مضى  خر جمدي وال لألصنام تسبيحي مااألسرى من السجون أنا الرب وهذا امسي ال أعطي آل

 .( ) (مضى فأخربكم مبا يأيت

على هذه األرض وعهد الشعوب يف القيامة الصغرى  اسم مقيم العدل ر الرب أن  وهنا بش  
ويكون اهلادي لألمم أي  ،وهنا يثبت اسم عبد اهلل ،وعبد الرب هو عبد اهلل ،امسه عبد الرب

وستكون شريعته رجاء لشعوب األرض وهو عهد اهلل  ،املهدي كما ورد يف وصية رسول اهلل 
وهو هادي  ،وأربعني ةمزمور مخس كما ورد يف  Xالذي جعله عهد الشعوب على لسان داود 

واألصنام هم علماء السوء الذين حاربوا  ،الذي اختاره اهلل Xمحد أاألمم أي املهدي األول 
عندما ظهر بينهم وقتلوا أنصاره وشردوهم وهدموا دور عبادته وأحرقوا كتبهم وقد  Xاملعزي 

 .سجنوا الكثري من أنصاره

 :ومنها ،يف مواضع كثريةمحد فقد أشارت له البشارات أأما أسم 

 آخر - معزيا   - بارقليط فيعطيكم األب من أطلب وأنا وصاياي، فاحفظوا حتبوين كنتم إن)
هذه النعوت اليت ، بريكلوطوس ،باراكليطوس ،بارقليط ،الفارقليط. ( )( األبد إىل معكم ليمكث

 (.محدأ)جاءت يف الكتاب املقدس كلها تعين 
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 املعزي يأتيكم ال أنطلق مل إن ألنه أنطلق أن لكم اخلري من إنه لكم أقول لكين)
 عن احملرفة( طوس باراقلي) اليونانية الكلمة عن منقول أصلها" املعزي" وكلمة "(.الفارقليط"

 .أمحد تعين اليت( بريقلوطوس) الكلمة

ألنه رسول من  ؛محدأوهي إشارة للمعزي  ،محدأوكلمة الرباقليطوس تعين يف الرتمجة اليونانية 
ْيَاَْمر َيمَْْاب نْ ِْعيَسىْقَالََْْوِإذْ ﴿ :قال تعاىل ،ن يؤكد ذلكآجاء يف القر  وما ،Xيسوع املسيح 

َرائِيلَْْبَِني قاًِْْإلَي ك مْاللَّهَِْْرس ولْ ِْإنِّيِْإس  ِْمنْيَأ ِتيِْبَرس ولْ َْوم َبشِّراًْْالت َّو رَاةِِْْمنََْْيَديَّْْبَ ي نَْْلَِّماْمَُّصدِّ
م هْ ْبَ ع ِدي َمدْ ْاس  رْ َْهَذاْقَال واْبِال بَ ي َِّناتَِْْجاءه مْفَ َلمَّاَْأح   .( )﴾مُِّبينْ ِْسح 

املدلول احلريف  ألن   ؛(الرباقليطوس)ن بني املدلول الرئيسي ملعىن كلمة آوالوحي اإلهلي يف القر 
املعزي رسول من يسوع فهو حتما  يقصد املهدي  ومبا أن   ،محد أو حممدألرتمجة الكلمة يكون إما 

 .حممد رسول اهلل وليس من يسوع ألن   ؛Xد احلسن محأاألول 

محد أاسم  وكذا أن   ،مل يطلق على أي يوناين قبل ظهور اإلسلم سم بريقيلوطسا أن  مع العلم 
محد قام بأمر أو  .واضحة على ترابط البشارة باالسم ةمل يطلق على رجل قبل ظهور اإلسلم دالل

 .وجورا   كما ملئت ظلما    وقسطا   دال  األرض ع ليمأل ؛Xاهلل وبأمر يسوع املسيح 

يس ى القائم راية للشعوب إياه تطلب األمم ويكون حمله  أصل ويكون يف ذلك اليوم أن  ) -
 .( ) (جمدا  

 .( ) (سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود األمم وعليه يكون رجاء الشعوب) -

و وصي من أوصياء رسول اهلل وه ،بالقائم ويلقبمحد وعبد اهلل أرسول عيسى املعزي امسه  ن  إ
ى هو والفرع الذي من أصل يس   ،والعشرين املذكورين يف اإلجنيل يف رؤيا يوحنا اللهويت ةاألربع

نرجس والدة اإلمام املهدي حممد بن احلسن هي من ذرية  ألن   ؛Xمحد احلسن أاملهدي األول 
 .داود
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 ،جالس على عرش اهللألنه ملك  ؛جاء ليخدم الناس Xمحد احلسن أواملهدي األول 
ألنه ملك وإمام منصب من  ؛فهو خادم لكل الناس ،وامللك إما أن يكون خادم أو يكون سارق

 .رميا يف العهد القدميأوهو األسد الذي وصفه  ،اهلل عليكم

 .( ) (طلع األسد من عرينه ها هو قاهر األمم) -

تح السفر ويفك ختومه هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليف ...) -
خروف قائم كأنه ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات األربعة ويف وسط الشيوخ  4 السبعة
 .( ) (... مذبوح

وسيادة األسد لألمم ألنه حيقق  ،تصرحيا   ال رميا ويوحنا هذا االسم تلميحا  أفقد استخدم 
 .سلجاء من السماء على لسان كل الر  خيتلف ما وال ،رجاء الشعوب

وهو القائم الذي ميأل األرض  ،محد وعبد اهلل واملهديأرسول عيسى املعزي امسه  وهبذا تبني أن  
ويف  والعشرين املذكورين يف وصية رسول اهلل  ةوهو وصي من األوصياء األربع ،وعدال   قسطا  

بينكم  وها قد ظهر ،وعيسى وإيليا Xوهو أول من يلتقي باإلمام املهدي  ،رؤيا يوحنا اللهويت
 .فمن ختلف عن نصرته فهو من أهل النار على أي مذهب أو دين كان

فمن شاء أن يغسل ثيابه بدمه فليفعل ليطهر  ،قد جاء( اخلروف القائم املذبوح) وهاهو
 .ويتقدس ويكون له نصيب يف ملكوت السماوات ولريى يف ملكوت السماوات

وكذلك هذه  آل حممد  باليماين يف روايات Xمحد احلسن ألقب املهدي األول 
 .الصفة ثابتة له يف بشارات السماء

 اهتموا   *اهلل  ميني عن جالس املسيح حيث فوق ما فاطلبوا املسيح مع قمتم قد كنتم نإف)
وميني اهلل هو حجره الدامغ الذي يهلك به أعداءه يف هذا الزمان  .( )( األرض على مبا ال فوق مبا
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مع اليماين  لدين اهلل ا  ناصر جيلس على ميني اهلل أي هو ينزل ، ويسوع Xاليماين أمحد احلسن 
 .يف مملكة السلم يف هذا الزمان

 ميني عن أيضا   هو الذي أيضا   قام باحلري بل مات الذي هو املسيح يدين الذي هو من 5 )
 .( ) (فينا يشفع أيضا   الذي اهلل

 ،محد احلسنأوهو املعزي  ،بألنه فدى املسيح بروحه ومحل الصلي ؛والذي يدين هو األعظم
يفك رموزه ويعمل به إال  ويف رؤيا يوحنا اللهويت السفر املكتوب على ميني اجلالس على العرش ال

 .والعشرين ةاألربع الوصي من أوصياء حممد  وهو مياين آل حممد  ،األسد

 بسبعة خمتوما   وراء ومن داخل من مكتوبا   سفرا   العرش على اجلالس ميني على ورأيت  )
. ختومه ويفك السفر يفتح أن مستحق هو من عظيم بصوت ينادي قويا   ملكا   ورأيت  . ختوم

 ينظر أن وال السفر يفتح أن األرض حتت وال األرض على وال السماء يف أحد يستطع فلم  
 ينظر أن وال ويقرأه السفر يفتح أن مستحقا   أحد يوجد مل ألنه كثريا   أبكي أنا فصرت 5. إليه
 أصل يهوذا سبط من الذي األسد غلب قد ذا هو. تبك ال الشيوخ من واحد يل فقال 4. إليه

 .(السبعة ختومه ويفك السفر ليفتح داود

 .وهنا يثبت االسم والصفة

* * *  
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 Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 
 يف بشارات السماء Xورسوله املهدي األول أمحد احلسن 

العسكري بن علي اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضا بن  اإلمام املهدي حممد بن احلسن
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي السجاد بن احلسني الشهيد بن فاطمة 

ولد من تلك الطاهرة الزكية  ،الزهراء بنت حممد بن عبد اهلل نيب اإلسلم صلوات اهلل عليهم أمجعني
وكانت والدته يف اخلامس  ،Xرجع نسبها إىل نيب اهلل داود نرجس حفيدة قيصر الروم اليت ي

 .وولد قبل وفاة أبيه خبمس سنني ،هجري قمري 44 عشر من شعبان من سنة 

وسيحكم يف القيامة الصغرى  ،كوالدة موسى بن عمران بأمر اهلل سبحانه  ةوكانت والدته خفي
البشارات يف العهد القدمي ت وقد نص   ،(ليهما السلمع)على هذه األرض مع عيسى وإيليا 

واجلديد على والدة هذا الرجل الصاحل قبل آالف السنني لتكون هذه البشارات وصايا من األنبياء 
 .ن هبذا املولود املباركاميإلواملرسلني إىل أهل األرض ل

محر كالنار له سبع رؤس وعشرة قرون على كل أتنني عظيم  أخرى ةآيوظهرت يف السماء ) -
وهي تتوجع  ةأملر ا أمامووقف التنني  األرضعلى  وألقاهار بذنبه ثلثي جنوم السماء س تاج فجأر 

حديد ولكن  من اكلها بعص  األمموهو الذي سيحكم  ذكرا   ولدا   تتلده فولدليبتلع طفلها حيث 
 .( ) (ىل عرشهإاهلل و  إىلولدها اختطف 

ت هم الذين صبغوا األرض بدماء النجوم من السادة العلويني من ذرية رسول اهلل والطواغي
 Xاليت ولدت اإلمام املهدي حممد بن احلسن ( ليها السلمع)واملرأة الطاهرة هي نرجس  ،

 .ليحفظ من الطواغيت ؛الذي رفعته ملئكة اهلل إىل السماء بعد والدته

بيض كالثلج وشعر رأسه  أاأليام لباسه  نه وضعت عروش وجلس القدميأكنت أرى  1)
هنر نار جرى وخرج من قدامه ألوف  1  * كالصوف النقي وعرشه هليب نار وبكراته نار متقدة

 .( )( ألوف ختدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين وفتحت األسفار

                                                           

 .   :يوحنا الالهوتي - 
 .1األصحاح  :دانيال - 
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حد الشيوخ أ Xوهذا الشيخ اجلالس على العرش هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
إىل طول عمره  ةنه طاعن يف السن إشار أوتشري البشارة  ،والعشرين يف رؤيا يوحنا اللهويت ةاألربع

 .سنة 11  يقارب  الذي بلغ إىل حد اآلن ما

ن آوحيكم بني أهل القر  ،وسوف يفتح األسفار ،وسوف ختدمه ألوف وألوف يف مملكته
 .بتوراهتم وبني أهل التوراة ،وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم ،بقرآهنم

كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إىل القدمي    )
لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة  وملكوتا   وجمدا   فأعطي سلطانا   5  * األيام فقربوه قدامه

 .( ) (بدي ما لن يزول وملكوته ما ال ينقرضأسلطانه سلطان 

ودانيال يقول مبثل ابن اإلنسان أي رجل شبيه ابن اإلنسان ، Xوابن اإلنسان هو عيسى 
نه أول أ املذكور يف وصية رسول اهلل  Xمحد احلسن أعيسى وهو املعزي املهدي األول 

من بعد  أبديا   وسيكون سلطانه سلطانا   ،رجل    وأول أنصاره املقربني من  ،املؤمنني بظهوره
 .ديني له وذريته امله Xأبيه حممد بن احلسن 

بعد جيل  سأذكر امسك جيل   األرضسيكون لبنيك تقيمهم رؤساء يف  آبائكعرش ) -
 .( ) (فتحمدك الشعوب مدى الدهور

* * * 

 

                                                           

 .1األصحاح  :دانيال - 
 .5 : مزمور - 



 عرف بوصايا األنبياء والعلماملعزي ُي
هذه البشارات املقدسة اليت ذكرهتا يف الصفحات السابقة كلها وصايا األنبياء واملرسلني 

، املعزي الذي يرفع العزاء لكل األنبياء واملرسلني Xذ املصلح أمحد احلسن السابقني هبذا املنق
ويرد هلم املظامل ويطبق شريعة الرب اليت جاءوا هبا على هذه األرض، ليشرق نور العدل والرمحة 

 .من جديد بعد أن عم  الظلم لفرتات طويلة جدا  

نان فليسمع العلم واحلكمة اليت جاء من له أذ ،محد احلسن لريفع راية األممأها قد أتى املعزي 
 .هبا

بل يتكلم بكلمات  ،ينطق من نفسه ألنه ال ؛Xليثبت عن صدق دعوته واتصاله بيسوع 
عن حكمته ووداعته  نعليما  فليربه من كان منكم حكيما  ) :فالكتاب يقول ،عيسى وحكمته

 .( ) (حبسن أدبه

وليس أحد منكم يسألين أين للذي أرسلين،  ماض  وأما اآلن فأنا ) :Xقال عيسى  -
نه خري لكم أن ألكن أقول لكم احلق  .متضي، ولكن ألين قلت لكم هذا قد مأل احلزن قلوبكم

انطلق ألنه إن مل انطلق ال يأتيكم املعزي، ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم ومىت جاء ذاك يبكت 
 .، وعلى دينونةالعامل على خطيئة، وعلى بر

ألين ذاهب إىل أيب وال ترونين )فـ : ، وأما على بر(ال يؤمنون يب ألهنم)فـ : أما على خطيئة
كثرية أيضا  ألقول لكم،   ا  ر يل أمو  إن   .قد دين( ألن رئيس هذا العامل)فـ : ، وأما على دينونة(أيضا  

فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ( روح احلق)ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن، وأما مىت جاء ذاك 
 .( ) (م من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم بهألنه ال يتكل

وها هو العبد األمني  ،ىل مجيع الناس يف هذا الزمانإوهذه األمثال للحاضرين عند يسوع و 
 .الذي أقامه اهلل ليعطي كل العامل العلم يف حينه ليطهرهم من اخلطايا

                                                           

 .2األصحاح  :الحامة السماوية يعقوب - 
 .1 األصحاح  :إنجيل يوحنا - 
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أيت ابن نتم أيضا  مستعدين ألنه يف ساعة ال تظنون يألذلك كونوا ) :Xقال عيسى  -
 فمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام( أي عيسى)اإلنسان 

لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل  يف حينه طوىب "أي العلم واملعرفة واحلكمة"
 .Xمحد احلسن أهو املعزي  هذا العبد األمني احلكيم. ( )(هكذا

فجميعْْ،العلمْسبعةْوعشرونْحرفاًْ) :قال ،X جعفر الصادق اإلمام عن أيب عبد اهللو  -
فإذاْقامْقائمناْأخرجْْ،فلمْيعرفْالناسْحتىْاليومْغيرْالحرفينْ،ماْجاءتْبهْالرسلْحرفان
ْحرفاًْ ْوالعشرين ْوضمْ ْالخمسة ْالناس ْفي ْوعشرينْْفبثها ْسبعة ْيبثها ْحتى ْالحرفين إليها

 .( )( حرفاًْ

فقد  ،محد احلسن من علم عظيم يكفي ملن يطلب احلقيقيةأ وما جاء به املهدي األول املعزي
ولست  .وعلى أهل التوراة بتوراهتم ،وعلى أهل اإلجنيل بإجنيلهم ،ن بقرآهنمآاحتج على أهل القر 

بصدد استقصاء كل علمه فهو كثري ومن أراد االطلع عليه مراجعة مواقع االنرتنيت التابعة 
 .عراق وبعض الدول العربية ليطلع على هذا العلم الغزيراملنتشرة بال واملكاتب ( ) ألنصاره

فقد حتدى كافة علماء املسلمني للمناظرة  ،بسيط من علمه ءولكن البد أن أعرج على شي
 بالرد الكلوحتدى  ،وعندها أنزل علمه إىل الساحة ،حدأن الكرمي ومل يستجب منهم آالعلنية بالقر 

أربعة أجزاء من تفسري متشاهبات القران بارة عن وهو ع ،ا  عليه أو يبني به ولو خطأ بسيط
ورحلة  ، ،وكذلك شيء من تفسري سورة الفاحتة ،يهم أمجعنيحممد صلوات اهلل عل آل وأحاديث

 .والكثري منها ،وكتاب النبوة اخلامتة ،موسى إىل جممع البحرين

الكتاب املقدس على أي سؤال من  ةأما علمه باإلجنيل والتوراة فتشهد قدرته العالية لإلجاب
النصارى عرب  ةوقد أجاب على كثري من أسئلة بعض اإلخو  ،عند الناس مهما كان عظيما  

 .ةنقل لكم بعض هذه األسئلأوسوف  ،االنرتنيت

                                                           

 .  األصحاح  :متى - 
 .٣٣٣ ص  5ج: بحار األنوار - 
2- org.almahdyoon.www .. المهدي االمام النصار الرسمي الموقع X -حمدأ االمام دعوة عن تحتاجه ما كل ـ 

 .X الحسن
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 ؟ وما أهدافها ،ما هي مضامني دعوتك. بسم األب واالبن وروح القدس /س)
 reta . jorj/ 114  ،امرأة مسيحية 

وأنا عبد اهلل  ،(عام وحده حيىي ابن آدم ولكن بكلمة اهللليس بالط) :Xقال عيسى  /ج
 .بالطعام ميوت ابن آدم وبكلمة اهلل حيىي :أقول لكم

 Xوكدعوة عيسى  Xوكدعوة موسى  Xوكدعوة إبراهيم  Xفدعويت كدعوة نوح 
 .وكدعوة حممد 

 وأبني   هدف األنبياء واألوصياء هو هديف، ،أن ينتشر التوحيد على كل بقعة يف هذه األرض
 احنراف علماء اليهود والنصارى واملسلمني التوراة واإلجنيل والقرآن، وما اختلفتم فيه، وأبني  

 .وخروجهم عن الشريعة اإلهلية، وخمالفتهم لوصايا األنبياء 

أن ال يريد أهل األرض إال ما يريده اهلل سبحانه . إراديت هي إرادة اهلل سبحانه وتعاىل ومشيئته
تلئ األرض قسطا  وعدال  كما ملئت ظلما  وجورا ، أن يشبع اجلياع وال يبقى الفقراء وتعاىل، أن مت

 ،يف العراء، أن يفرح األيتام بعد حزهنم الطويل، وجتد األرامل ما يسد حاجتها املادية بعز وكرامة
 .أن يطبق أهم ما يف الشريعة العدل والرمحة والصدق ....وأن  ....أن  ....

بكل صراحة، وأن تؤيدي  (عليهما السلم)عتقاَدِك بعيسى بن مرمي ايل وأرجو أن تبيين 
عتقاَدِك بآيات من اإلجنيل لكي يتسىن يل بيان احلق لِك، ولكل من يطلب احلق، وخياف ا

 .القيامتني الصغرى والكربى، وخياف املعاد وخياف اهلل سبحانه وتعاىل

 أمحد احلسن

ي الذ سى يظهر يف آخر الزمان ويصلي خلفالنيب عي كيف تقولون أن    .بسم األب /س
وكيف يصلي نيب خلف رجل !!! أليس هذا عجيب ؟ ،مسه حممد املهدياتقولون أنه ليس نيب و 

 ليس بنيب ؟
reta . jorj 
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مام املهدي إلخلف ا (عليهما السلم)صلة نيب اهلل عيسى بن مرمي  إن   ،أيتها األخت /ج
X حتتمل أمرين: 

مام اال، وطبعا  ال يكون Xأفضل من نيب اهلل عيسى  Xاملهدي  مامالأن يكون ا: اْلول
ويف هذه احلالة ال يوجد موضع لإلشكال الذي . إال إذا كان له مقام النبوة أفضل Xاملهدي 

 .وحىت لو كنت أعتقد هبذا فإين سأطرح االحتمال الثاين وأجيب عليه. طرحِتهِ 

هذه احلالة يكون لإلشكال ويف  ،Xأفضل من املهدي  Xأن يكون عيسى : الثاني
 .الذي طرحتِه موضع يف دائرة البحث عن احلق واحلقيقة

كما هو موجود يف   ،واجلواب موجود يف كتايَبْ التوراة واإلجنيل، أو العهدين القدمي واجلديد
 .القرآن

، (عليهما السلم)وداود ( أو طالوت)أختار لِك قصة شاؤول ( أو العهد القدمي)فمن التوراة 
ومع ذلك كان داود يف بداية األمر جندي يف  ،نيب من أنبياء اهلل وأفضل من طالوت Xد فداو 

ملك معني بأمر اهلل ( أو شاؤول) Xويأمتر بأمره، وتابع له ألن طالوت  Xجيش طالوت 
لعنه اهلل يف الوقت الذي كان فيه داود ( أو جليات)قتل جالوت  Xفداود . سبحانه وتعاىل

X  وقصة طالوت  ،يف التوراة 1 صحاح أ -إقرأي صموئيل األول . تجندي من جنود طالو
 .يف القرآن الكرمي

، (أو يوحنا) X وحيىي X،  فأختار لِك قصة عيسى (أو العهد اجلديد)أما من اإلجنيل 
 Xليعتمد من يوحنا أو حيىي  Xومع ذلك جاء عيسى  Xأفضل من حيىي  Xفعيسى 

حجة ( أو يوحنا) Xويف هذا املقام مثَّل حيىي  ، والتزكيةهذا األمر ميثل التقديس والتطهري مع أن  
حينئذ  جاء يسوع من اجلليل إىل ) :صحاح الثالث، جاء يف إجنيل ميت األXاهلل على عيسى 

. األردن إىل يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائل  أنا حمتاج أن أعتمد منك وأنت تأيت إيل  
عتمد اكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ  مسح له فلما فأجاب يسوع وقال له امسع اآلن ه
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يسوع صعد للوقت من املاء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح اهلل نازال  مثل محامة وأتيا 
 .( ).....(  عليه

عليهما )أفضل من حيىي وطالوت ( ليهما السلمع)ويف كل احلالني كان كل من داود وعيسى 
 .(السلم

 . وحدهواحلمد هلل

 أمحد احلسن

 .السلم عليكم.... محد احلسن أحتية طيبة إىل السيد  /س

وهو  ،ولكن حريين شيء مهم... وصلتين مجيع أجوبتك وأنا شاكرة وممتنة الهتمامك يب 
عرف باإلجنيل من أهله والتوراة أأنا ) :نك تريد معرفة مستواي الدراسي والديين، وأنت القائلأ

حقيقة  ألمثايلكيف ال يعلمك إمامك مبن أنا ومستواي الدراسي لكي تثبت ف(. اخل... وقرآنكم 
 .حيرسكفما هو اجلواب ؟؟؟ مع فائق تقديري وحيب واحرتامي، فلريعاك الرب و  ،ما تقول

reta . jorj/ امرأة مسيحية 

وكذلك رؤساء الكهنة أيضا  وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما ) /ج
ن كان هو ملك إسرائيل فلينزل اآلن عن الصليب فنؤمن به، قد إفما يقدر أن خيلصها نفسه 

 (.اتكل على اهلل فلينقذه اآلن إن أراده

فلماذا  ،فكيف باهلل سبحانه ،يف ميينه عصى جيهل أن   Xوهل كان من ينظر إىل موسى 
 .سأله ما تلك بيمينك يا موسى

 أمحد احلسن

 

                                                           

 .(1  – 2 )االصحاح الثالث  :ىمت - 
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سيطر على القوى الوامهة يف اللشعور عندك تبث لك هذا ممكن أن تكون هناك قوى ت /س
 اإلحساس ؟

reta . jorj 

نتم لستم تسمعون ألنكم لستم أالذي من اهلل يسمع كلم اهلل لذلك ) :Xقال عيسى  /ج
 .من اهلل

 .نك سامري وبك شيطانألسنا نقول حسنا  أفأجاب اليهود وقالوا له 

طلب جمدي يوجد أنتم هتينونين لست أأيب و  رمأكأجاب يسوع، أنا ليس يب شيطان ولكين 
 .( )( أحد حيفظ كلمي فلن يرى املوت إىل األبد من يطلب ويدين، احلق احلق أقول لكم إن  

 أمحد احلسن

 .ةحتيه طيب /س

 هل تعلم بساعة موتك بواسطتك إمامك ؟ ،سيدي
reta . jorj 

 .ي إىل اهلل سبحانه وتعاىلأعرف علمات وآيات إذا رأيتها علمت باقرتاب ساعة رجوع /ج

 أمحد احلسن

  .محد احلسنأإىل السيد احملرتم  /س

أو لنقل ماهية املواصفات اليت ميزتك عن  ،ما املواصفات اليت أهلتك هلذه املهمة.. ة حتيه طيب
 .وشكرا   لكي خيتارك مهديكم لسفارته ؟؟؟ ،باقي أبناء الشيعة

  reta . jorj ريتا

                                                           

 .8اإلصحاح  :إنجيل يوحنا - 
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إذا جئت للمناجاة فأصحب معك من تكون خريا   :قال له Xى م اهلل موسعندما كل   /ج
فنزل عن الناس  ،ين خري منهإال يعرتض أحد إال وهو ال جيرتئ أن يقول  Xفجعل موسى . منه

فجعل يف عنقه حبل  مث . أصحُب هذا: فقال ،بكلب أجرب وشرع يف أصناف احليوانات حىت مر  
ال أعلم بأي لسان : إىل الكلب، وقال له Xمر به، فلما كان يف بعض الطريق نظر موسى 

فقال . أطلق الكلب وذهب إىل املناجاة Xموسى  تسبح اهلل فكيف أكون خريا  منك، مث إن  
يا ابن : فقال الرب. مل أجده ،يا رب: Xفقال موسى  ؟ أين ما أمرتك به ،يا موسى :الرب

 .مسك من ديوان النبوةالوال أنك أطلقت الكلب حملوت  ،عمران

بل أراين ذنب عظيم يقف بني  ،أنا العبد احلقري ال خيطر يف بايل أين خري من كلب أجربو 
 .انتهى (يدي رب رؤوف رحيم

ومن أراد املزيد عليه مراجعة كتاب وصي ورسول  ،وهذا القليل مما نقلته لكم لكي ال أطيل
 .ةوكتاب رسالة اهلداي ،نآيف التوراة واإلجنيل والقر  Xاإلمام املهدي 

* * *  



 املعزي هو الذي يفتح أبواب السماء وامللكوت
املعزي اآليت يف القيامة الصغرى سوف تشهد له ملئكة السماء  أن   Xخرب عيسى أ

 ،يف السماء بامسه وصفته ونسبه Xوسوف ينادي جربائيل  ،وملكوت اهلل على صدق دعوته
وملك الرؤيا يصيح  ،ؤياوجربائيل ملك فصيحته يف عامله وهو عامل امللكوت يصيح مبلك الر 

وكذلك يصيح جربائيل يف  ،مبلئكة الرؤيا التابعني له والذين يأمترون بأمره ويرون الناس الرؤيات
 .السماء فيسمع األرواح

ن الكرمي أشار اهلل سبحانه إىل انفتاح صفحة آففي القر  ،يف كتب السماء وجتد ذلك واضحا  
  :السماء يف آخر الزمان

 .( )﴾اْالسََّماءْف رَِجتْ َوِإذَْ﴿ :قال تعاىل

 .( )﴾أَب  َواباًَْْفَكاَنتْ ْالسََّماءَْوف ِتَحتِْ﴿ :وقال تعاىل

 .( )﴾ك ِشَطتْ ْالسََّماءَْوِإَذا﴿ :وقال تعاىل

 .(5)﴾انَفَطَرتْ ْالسََّماءِْإَذا﴿ :وقال تعاىل

 .(4)﴾انَشقَّتْ ْالسََّماءِْإَذا﴿وقال تعاىل 

 :أشاروا إىل ذلك أيضا   ل حممد آو 

ْ) :أنه قال Xن أيب عبد اهلل ع - ْكتابْاهللْْأنْ أما النداءْمنْالسماءْباسمْالقائمْفي
 :قوله (تلكْآياتْالكتابْالمبين*ْطسم) في :قالففأين هو أصلحك اهلل؟ : فقلت. لبين

                                                           

 .9: المرسالت - 
 .9 : النبأ - 
 .  : التاوير -2
 . : االنفطار - 
 . : االنشقاق -5
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سمعواْْإذا :لقا ،( )﴾َخاِضِعينََْْلَهاَْأع َناق  ه مْ َْفظَلَّتْ ْآيَةًْْالسََّماءْمِّنَْعَلي ِهمْن  نَ زِّلْ ْنََّشأْ ِْإن﴿
 .( )( الطيرْسهمْورْؤالصوتْأصبحواْوكأنماْعلىْ

صوتْمنْالسماءْوهوْصوتXْْقبلْخروجْالقائمْ) :Xعن أيب جعفر الباقر  -
 .( )( أبيهواسمْْاْلمرصاحبْهذاْْباسمجبرائيلْ

القائمْفيسمعْمنْفيْْباسممنْالسماءْْيناديْمنادْ ) :قال ،Xعن أيب جعفر الباقر  -
 .(5) (المشرقْوالمغرب

عدْْيكونونْوقدْنودواْنداءْيسمعهْمنْبْ ْكأنيْبهمْأسرْما) :قال ،Xعن الصادق  -
 .(4)( كماْيسمعهاْمنْقرب

ْ) :قال ،Xعن الباقر  - ْفي ْالسماء ْمن ْمناد ْقومْْأولوينادي ْكل ْيسمعه النهار
 .(4)( بألسنتهم

ضبْليسْأميرْالغ) :قال ،1 بن طاووس احلسين صاويف كتاب امللحم والفنت للسيد  -
ْفالناًْْمنْذيْولْذهوْلكنهمْيسمعونْصوتاًْ ْقالهْإنسْولْجانْبايعوا باسمهْليسْمنْْما

 .(ذيْولْذهوْولكنهْخليفةْيماني

ننا إف) :(4  :5)ويف الكتاب املقدس ورد يف رسالة بولس األوىل إىل أهل تسالونيكي  -
الرب  نسبق الراقدين ألن   لرب الجميء ا إىلالباقني  األحياءحنن  إننانقول لكم هذا بكلمة الرب 

 .("جربائيل يأ" امللئكةنفسه هبتاف بصوت رئيس 

فريسل اهلل ملئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون ) :(5 صحاح األ)جنيل ميت إويف  -
 .(الرياح األربعةخمتاريه من 

                                                           

 . : الشعراء - 
 . 1 ص: يغيبة النعمان - 
 .12 ص: غيبة النعماني -2
 . 1 ص: غيبة النعماني - 
 . 1ص: غيبة النعماني -5
 .12 ص: يوم الخالص -1
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ة يف وسط السماء مع بشار  طائرا   آخر ملكا  مث رأيت ) :5 ويف رؤيا يوحنا اللهويت  -
بصوت  وشعب قائل  ( لغةأي )ولسان  قبيلةوكل  ةمأوكل  األرضيبشر الساكنني على  ،أبديه

والبحر  واألرضسجدوا لصانع السماء ادينونته و  ألنه قد جاء ساعة عظيم خافوا اهلل وأعطوه جمدا  
 .(وينابيع املياه

ال ذلك جتد ومث ،وجند الكتاب املقدس يشري إىل نفس املعىن الذي ورد عن أهل البيت 
والصوت للساكنني على األرض لكل قبيلة وبكل لسان  ،الصوت هو لرئيس امللئكة وهو جربائيل

والذي يؤمن هبذا  النداء لكل قوم بلساهنم إن   Xأي لغة كما ورد عن اإلمام حممد الباقر 
 .الصوت سينجو ألهنا تكفيه

، َوَصْوتِ  بُوق َوُهَتافِ )  .( )( َكِلَمٌة، هَلُمْ  تـُزَادَ  َأنْ  ِمنْ  مسَُِعوهُ  الَِّذينَ  اْستَـْعَفى َكِلَمات 

ال هو  ،النداء يرتدد يف آفاق السماء ر لنا اهلل يف كتبه املقدسة وعلى لسان أوليائه أن  فقد صو  
 ،وال هو من اليمني وال من الشمال ،من فوق األرض وال من حتتها وال من األمام وال من اخللف

على رأسه الطري من عظم ما  يوقظ النائم فيصبح وكأن   ،جانوال صوت  ،وال هو صوت إنسان
 .فيصدق عليها أهنا بكل لسانوالغريب العريب  والرؤيا يفهمها ،مسع ورأى أي الرؤيا والكشف

فكثري من الناس من شىت البلدان وامللل واملذاهب والديانات  ،وما حيصل اآلن هو وحي عظيم
فتجد بعض  ،Xمحد احلسن أصدق دعوة املعزي رأوا ومسعوا يف امللكوت ما يشهد على 

يف  حد األنبياء واملرسلني أأو مرمي أو  Xمنوا هبذه الدعوة بعد أن رأوا عيسى آالنصارى 
ن رأوا رسول اهلل حممد ومن املسلمني كذلك مَ  ،شهدوا هلم على صدق هذه الدعوة ،امللكوت

 ،هدون هلم على صدق هذه الدعوةيش  ةحد األئمأأو ( ليها السلمع)أو فاطمة الزهراء  
من به وتطهر من آوطوىب ملن  ،Xمحد احلسن أأتى إىل عرس اخلروف القائم املعزي  ملنفطوىب 

 .خمتاريه إىل املائدة اليت نزلت من السماء وهو العلم دعاألنه كعريس  ؛دنس الدنيا مبلكوت اهلل

                                                           

 .9 :   رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين  - 
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صنع  ملكا   ت السموات إنسانا  يشبه ملكو   . بأمثال قائل   وجعل يسوع يكلمهم أيضا    ) -
 عبيدا   فأرسل أيضا   5. وأرسل عبيده ليدعوا املدعوين إىل العرس فلم يريدوا أن يأتوا  . البنه عرسا  

. معد يءثرياين ومسمنايت قد ذحبت وكل ش. قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته آخرين قائل  
والباقون أمسكوا  4.  حقله وآخر إىل جتارتهولكنهم هتاونوا ومضوا واحد إىل 4. تعالوا إىل العرس

فلما مسع امللك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلني وأحرق  1. عبيده وشتموهم وقتلوهم
فاذهبوا  1. س فمستعد وأما املدعوون فلم يكونوا مستحقنييمث قال لعبيده أما العر  1. مدينتهم

فخرج أولئك العبيد إىل الطرق ومجعوا   1 . عرسإىل مفارق الطرق وكل من وجدمتوه فادعوه إىل ال
فلما دخل امللك لينظر    . فامتأل العرس من املتكئني. وصاحلني كل الذين وجدوهم أشرارا  

فقال له يا صاحب كيف دخلت إىل    . لباس العرس مل يكن البسا   املتكئني رأى هناك إنسانا  
مللك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه حينئذ قال ا   . فسكت. هنا وليس عليك لباس العرس
ألن كثريين يدعون وقليلني  5 . هناك يكون البكاء وصرير األسنان. واطرحوه يف الظلمة اخلارجية

 .( ) (... ينتخبون

* * * 

  

                                                           

 .   :أنجيل متى- 



 من هم أعداء املعزي يف آخر الزمان
 مل خيرج Xعيسى  فاحلقيقة أن   ،يكون خروج رسوله املعزي Xكما كان خروج عيسى 

بل خرج يف قوم يعبدون علماء فاسدين حيرمون احللل وحيللون احلرام  ،يف قوم يعبدون األصنام
فانربى عيسى يبكت علماء اليهود الفاسدين ساعة بالنصيحة  ،من دون اهلل فهم أربابٌ  ،بأهوائهم

اء فكان العدو الرئيسي لعيسى هم علم ،وساعة باحلكمة والكلمة الطيبة وساعة ينهرهم ويزجرهم
 .اليهود غري العاملني

املعزي أمحد احلسن هم علماء  Xويف هذا الزمان أيضا  كان العدو الرئيسي لرسول عيسى 
؟ أما  هل يقدر اعمى أن يقود أعمى: )Xالسوء غري العاملني وأتباعهم العميان، قال عيسى 

  .( ) (يسقط االثنان يف حفرة 

إال أهنم  Xء الفاسدين كما كان عيسى يصلح حال هؤالء العلما Xفانربى املعزي أمحد 
يف هذا الزمان  عندما مل جيدوا ردا  على كلمه وحكمته غري املطالبة بقتله وتسليمه إىل الرومان

الء هم فقهاء ؤ وه ،وعندما مل يقدروا على ذلك قتلوا أنصاره وهدموا دور عبادته ،وهم األمريكان
ألهنم يدعون أهنم آهلة  ؛Xهدي ورسول عيسى السوء يف العراق رفضوا املعزي رسول اإلمام امل

 .من دون اهلل

يسود الكفر ويظهر  أنبعد  إالفيوم الرب ال جييء  األشكالحد بشكل من أخيدعكم  ال)
هلا  أو معبودا  فيجلس إيدعوه الناس  ابن اهللك والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما املعصيةرجل 

 .( )( لهإنه أيثبت  أنيف هيكل اهلل وحياول 

معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلك وإذ هم ينكرون الرب  كما سيكون فيكم أيضا    )
وسيتبع كثريون هتلكاهتم الذين بسببهم    * سريعا   الذي اشرتاهم جيلبون على أنفسهم هلكا  

وهم يف الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ    * جيدف على طريق احلق

                                                           

 .29: 1إنجيل لوقا  - 
 . اإلصحاح  :رسالة تسالونياي الثانية - 
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هلم لو مل يعرفوا طريق الرب من  ألنه كان خريا  .........  5 * تتواىن وهلكهم ال ينعس القدمي ال
 .( )( أهنم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية املقدسة املسلمة هلم

األنبياء القديسون ووصيتنا حنن الرسل وصية الرب  لتذكروا األقوال اليت قاهلا سابقا    )
نه سيأيت يف آخر األيام قوم مستهزئون سالكني حبسب شهوات إ عاملني هذا أوال     * واملخلص
 .( )( وقائلني أين هو موعد جميئه 5 * أنفسهم

َقىَْلْْزََمانْ ْالنَّاسَِْْعَلىَْسَيأ ِتي) : اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ (: 1 ص 1ج: الكايف)يف و  ِْمنَْْيَ ب  
م هْ ِْإلَّْْال ق ر آنِْ اَلمِِْْمنَْْوََْْرس  م هْ ِْإلَّْْاإل ِس  نَْْاس  َْعاِمَرةْ َْمَساِجد ه مْ ِْمن هْ ْالنَّاسِْْأَب  َعدْ ْه مْ ْوَِْْبهِْْي َسمَّو 

ه مْ ْالسََّماءِِْْظلَِّْْتح تَْْف  َقَهاءََْْشرُّْْالزََّمانَِْْذِلكَْْف  َقَهاءْ ْال ه َدىِْمنََْْخَرابْ ِْهيَْْوَْ َْخَرَجتِِْْمن  
َنةْ   .(تَ ع ودْ ِْإلَي ِهمْ ْوَْْال ِفت  

ْعدوْلهْفليسْالمهديْالمامْخرجْذاإ...ْ) (:11 ص  ج : االئمة بيان) يف جاءو 
 .(....ْبقتلهْالفقهاءْْلفتىْبيدهْالسيفْولولْخاصة،ْالفقهاءْالْمبين

 Xيسوع و  رسول اهلل الء هم معلمو الشريعة الفاسدون الذي حذر الناس منهم ؤ وه
  .قبل آالف السنني الذين يصدون عن وصية رسول اهلل املقدسة

وحيبون التحيات يف الساحات  الطويلةيرغبون يف املشي بالثياب  الشريعة ومعلمي إياكم) -
 أهنموهم يظهرون  األرامليف اتجمامع ومقاعد الشرف يف الوالئم يأكلون بيوت  الصدارةومكان 

 .( ) (شد العقابأيناهلم  هؤالءيطيلون الصلة 

ذي سيجيش اجليوش حملاربة ال ،(لعنه اهلل)يضا  هو السفياين أشد أعداء املعزي يف الشرق أو 
 .املعزي رسول عيسى يف العراق

                                                           

 .  اإلصحاح :رسالة بطرس الثانية - 
 .2 اإلصحاح :رسالة بطرس الثانية - 
 .1  اإلصحاح :لوقا -2
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وبالعدل  وصادقا   مث رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض واجلالس عليه يدعى أمينا     ) -
وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثرية وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه    . حيكم وحيارب

وهذا الذي يركب  .( ) (.... يدعى امسه كلمة اهللوهو متسربل بثوب مغموس بدم و    . إال هو
 .Xمحد احلسن أعزي الفرس يف هذه الرؤيا هو املهدي األول امل

وبالعدل  صادقا  و  بيض واجلالس عليه يدعى أمينا  أمث رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس    )
حد أس وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثرية وله اسم مكتوب لي    * حيكم وحيارب
ومن فمه خيرج سيف ماض لكي يضرب به األمم وهو سريعاهم  .......    * يعرفه إال هو

 4  * بعصا من حديد وهو يدوس معصرة مخر سخط وغضب اهلل القادر على كل شيء
مع اجلالس على الفرس  ورأيت الوحش وملوك األرض وأجنادهم جمتمعني ليصنعوا حربا   .......

 ى الوحش والنيب الكذاب معه الصانع قدامه اآليات اليت هبا أضل  فقبض عل 1  * ومع جنده
الذين قبلوا مسة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح االثنان حيني إىل حبرية النار املتقدة 

والباقون قتلوا بسيف اجلالس على الفرس اخلارج من فمه ومجيع الطيور شبعت     * بالكربيت
 .( )( من حلومهم

ام تأيت يقول الرب وال يدعى بعد هذا املوضع توفة وال وادي ابن هنوم بل لذلك ها أي 4)
وانقض مشورة يهوذا وأورشليم يف هذا املوضع واجعلهم يسقطون بالسيف أمام  1 * وادي القتل

 . ( ) (لطيور السماء ولوحوش األرض أعدائهم وبيد طاليب نفوسهم واجعل جثثهم أكل  

اهلل  ولكن   Xوملوك األرض سيجتمعون ملقاتلة املعزي  ،كاوالوحش هو الدجال األكرب أمري
عندما يتكلم  Xوجتد ما يطابق املعىن يف قول اإلمام جعفر الصادق  .سيبيدهم إىل وقيد النار

ْيطلعْمطلعْمنْالسماءْفيناديْياْ،هللْمأدبهْفيْقرقيسياْنْ إ) :وجنده (لعنه اهلل)عن السفياين 
 .(5)( الشبعْمنْلحومْالجبارينْإلىمواْهلْاْلرضسباعْْطيرْالسماءْويا

                                                           

 .9  :حناورؤيا ي - 
 .9  اإلصحاح :رؤيا يوحنا الالهوتي - 
 .9 أصحاح  :أرميا -2
 .8  ص: لنعمانياغيبة  - 



 السر العظيم
أبطأت  فإذابعد قليل  إليكراجيا  أن أجي  الرسالةهذه  إليكأكتب ) :قال الكتاب املقدس -

ق ودعامته وال خلف اهلل احلي عمود احل فعليك أن تعرف كيف تتصرف يف بيت اهلل أي كنيسة
كان بشارة لألمم   امللئكةدته هسد وتربر يف الروح شاالذي ظهر يف اجل :أن سر التقوى عظيم 

 .( )( من به العلم ورفعه اهلل يف اتجمدآ

 وهذا السر ،الذي مل يكشف يف حينهو  ،Xوسر التقوى عظيم الذي كان يف قلب عيسى 
 طاهرالالرجل املختار  أم هو Xالذي كان على الصليب هو يسوع الناصري   ن  أهل  :هو

ومحل الصليب ومرارة القتل ليكون كبش الفداء  Xاء وتشبه جبسد يسوع الذي نزل من السم
 ؟ الصلب إىلالصلب كخروف ساكت سيق  إىلخذ أالذي 

غري عيسى الذي محل على الصليب هو  أن  له البشارات  أشارتسر السر الذي  أن   احلقيقة
X،  بل هو رجل آخر محل الصليب وفدى يسوعX لم فقا  كان هذا السر مغل  ،نعم .بنفسه

 .الذي صلبحد من هو أيعرف 

هذا السر أن  أصحاب عيسى احلواريني كانوا من ادراك  حدأ يستطع الذي مل اآلخر واألمر
 إىل حني القيامة الصغرى، فمن يا ترى هذا الذي صلب ؟ اسيبقى حي   Xيعرفون أن  عيسى 

 ينبغي أنه أنت تقول ففكي األبد إىل يبقى املسيح أن   الناموس من مسعنا حنن اجلمع فأجابه)
فاملسيح يبقى لألبد وهو نفسه ابن اإلنسان يسوع . ( ) (هذا هو من اإلنسان ابن يرتفع أن

 .الناصري الذي رُفع ومل يصلب

كان هذا الصوت ألجلي بل ألجلكم اليوم دينونة هذا العامل واليوم يطرد  ما) :فقال يسوع -
وهذا االرتفاع . ( )( الناس أمجعني يل  إجذبت  ضاألر من هذه  ارتفعتالعامل وأنا مىت  سيد هذا

 ة،األبديالصغرى ليهب للعامل كله احلياة  القيامةيف املعزي هو البقاء على قيد احلياة حلني ظهور 

                                                           

 .2 اإلصحاح :تيموثاوس األولى - 
 .   اإلصحاح :يوحنا - 
 .   اإلصحاح :يوحنا -2
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بدا  حلني ظهور ابن أالصلب  أويذوق املوت  أنه ال أقوالهيف أول  األمرهذا  X يسوع وبني  
 .اإلنسان

احلق  أعمالهمع ملئكته فيجازي كل واحد حسب  أبيهد يف جم اإلنسانسيجيء ابن ) -
 .( )(يف ملكوته اإلنسانيذوقون املوت حىت يشاهدوا جميء ابن  من ال ناأقول لكم يف احلاضرين ه

ألنه فدى  ؛استحق أن يكون هو املعزي لكل األنبياء الزمان هذارسول عيسى املعزي يف و 
 .فخلصها Xجل يسوع أمن  صلبم الذي اخلروف القائوهو  ،عيسى بنفسه ومحل الصليب

اليت مل تكشف  احلقيقةهذه و  ،Xعيسى  أصحابالسر الذي مل يعرفه حىت أقرب  ذاهو 
 القيامةف الناس بنفسه يف ظهر املستور وعر  أ السر و وبني   Xمحد احلسن أاملعزي  ىحىت أت

 .الصغرى

ى مكان مرتفع ؟ فما أجييء أحد بسراج ليضعه حتت املكيال أو حتت السرير أما يضعه عل)
 . ( )( سيعلن من كان له أذنان تسمعان فليسمع إالوسيظهر وما من مكتوم  إالمن خفي 

محد أ األوليف هذا الزمان املهدي  Xوهذا السر املكتوم قد كشفه املعزي رسول عيسى 
 .Xاحلسن 

 :تعاىله لو قبوكيف شبه هلم  ،Xما هي قصة عيسى  .. Xمحد احلسن أالسيد  إىل /س
ْش بِّ﴿ ِْإنَّاْقَ تَ ل َناْال َمِسيَحِْعيَسىْاب َنَْمر َيَمَْرس وَلْاللَِّهَْوَماْقَ تَ ل وه َْوَماَْصَلب وه َْوَلِكن  ِلِهم  َهَْله م َْوقَ و 

َْوَماْقَ تَ لْ  ْات َِّباَعْالظَّنِّ ِْإلَّ ِْعل م  ِْبِهِْمن  ِْمن ه َْماَْله م  تَ َلف واِْفيِهَْلِفيَْشكٍّ  .( )﴾وه ْيَِقيناًَْوِإنَّْالَِّذيَنْاخ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم/ ج

 .ل حممد األئمة واملهدينيآواحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد و 

                                                           

 .1  – 1 متى األصحاح  - 
 .قس األصحاح الرابعمر - 
 .51 : النساء -2
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فحضروا عنده، إال يهوذا الذي دل علماء ، يف الليلة اليت رفع فيها واعد حوارييه Xعيسى 
 Xعلى تسليم عيسى ليهود وقايضه ل ، فقد ذهب إىل املرجع األعلىXاليهود على عيسى 

 .هلم

هه الذي يشب)نزل أ، فرفعه اهلل و Xوكان بعد منتصف الليل أن نام احلواريون، وبقي عيسى 
، صلب (األوصياء من آل حممد )وهذا الشبيه هو من ، ، فكان درعا  له وفداء(صلب وقتل

 .Xوقتل وحتمل العذاب ألجل قضية اإلمام املهدي 

ل رُفع فنجاه اهلل من أيدي اليهود وعلمائهم الضالني قتل، بصلب ومل يُ مل يُ  Xوعيسى 
ِْإنَّاْقَ تَ ل َناْال َمِسيَحِْعيَسىْاب َنَْمر َيَمَْرس وَلْاللَِّهَْوَماْ﴿ :قال تعاىل، (لعنهم اهلل)املضلني  ِلِهم  َوقَ و 

ْش بَِّهَْله مْ   .﴾قَ تَ ل وه َْوَماَْصَلب وه َْوَلِكن 

وعد  Xعيسى  إن  : )قال ،Xعن أيب جعفر  ،ويف الرواية يف تفسري علي بن إبراهيم
مث خرج  فأدخلهم بيتا   رجل   ثنا عشرإأصحابه ليلة رفعه اهلل إليه فاجتمعوا عند املساء، و هم 

اهلل رافعي إليه الساعة  إن   :عليهم من عني يف زاوية البيت وهو ينفض رأسه من املاء، فقال
قال شاب  ؟ ويصلب ويكون معي يف درجيتفيقتل  فأيكم يلقي عليه شبحيومطهري من اليهود 

اليهود جاءت يف طلب عيسى  إن   :Xمث قال .. .. ذا وَ فأنت هُ  :قال ،أنا يا روح اهلل :منهم
X  لقي عليه شبح عيسى وأخذوا الشاب الذي أُ  ...من ليلتهمX فقتل وصلب) ( ). 

اليهود ليسلم  بل ذهب إىل علماء، ، فيهوذا مل يأيت(أحد عشر)جاءوا من احلواريني هم 
، وهذا من املتواترات اليت ال تنكر، فالثاين عشر الذي جاء أو قل الذي نزل من Xعيسى 

 .Xبصورة عيسى  هَ ِـ ب، بعد أن شُ لَ تِ ُـ وق بَ لِ ، الذي صُ السماء هو الوصي من آل حممد 

 :، ويف إجنيل مىت(ملا شبقتين ،إيليا، إيليا: )وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي
فقوم من الواقفني . هلي ملاذا تركتينإهلي، إصرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي ملا شبقتين أي  ...)

                                                           

 .12 ص: ، قصص األنبياء للجزائري221 – 221ص   ج: ، بحار األنوار12 ص  ج: تفسير القمي - 
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. وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأيت إيليا خيلصه ...نه ينادي إيليا إ: قالوا، هناك ملا مسعوا
 .فصرخ يسوع أيضا  بصوت عظيم وأسلم الروح

واألرض تزلزلت والصخور . ني من فوق إىل أسفلوإذا حجاب اهليكل قد انشق إىل اثن
 .انتهى ( ) (... تشققت

والنصارى ، (ملاذا أنزلتين ،يا علي ،يا علي) :ترمجة الكلمات اليت قاهلا هكذا ن  أواحلقيقة 
 . لك من النص السابق من اإلجنيلكما تبني  ( ملاذا تركتين ،هليإهلي، إ) :يرتمجوهنا هكذا

 .األرض من السماء قريب من الرتكواإلنزال أو اإللقاء يف 

ومل يقل هذا الوصي هذه الكلمات جهل  منه بسبب اإلنزال، أو اعرتاضا  على أمر اهلل 
 ،أي افهموا واعرفوا ملاذا نزلتُ  :سبحانه وتعاىل، بل هي سؤال يستبطن جوابه، وجهه إىل الناس

إذا أعيد نفس السؤال، فإذا  خرى، لكي ال تفشلوا يف االمتحان مرة أوملاذا قتلتُ ، وملاذا صلبتُ 
يداهنوهنم، فسأكون يف ( أو أشباههم)حيتلون األرض، وعلماء اليهود ( أو أشباههم)رأيتم الرومان 

تلك األرض فهذه سنة اهلل اليت تتكرر، فخذوا عربتكم وانصروين إذا جئت وال تشاركوا مرة أخرى 
 .يف صليب وقتلي

 وحتملتُ  لبتُ صُ : (بنيَّ لكل عاقل نقي الفطرةال)كان يريد أن يقول يف جواب السؤال 
ودولة  Xألجل القيامة الصغرى، قيامة اإلمام املهدي  تلتُ وقُ ، العذاب وإهانات علماء اليهود

 .احلق والعدل اإلهلي على هذه األرض

 :ك اليهود ؟ كان جييبلِ هل أنت مَ : وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود واحلاكم الروماين
ومل يقل نعم، جواب غريب على من جيهل احلقيقة، ، نتم تقولونأأو ، أو هم يقولون ،أنت قلت

الذي رفعه اهلل،  Xك اليهود، بل عيسى لِ ألنه ليس هو مَ  ؛نعم: فلم يقل .ولكنه اآلن توضح
 .Xوهو الشبيه الذي نزل لُيصلب ويُقتل بدال  عن عيسى 

                                                           

 .1 أصحاح  :إنجيل متى - 
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فأجاب رئيس الكهنة وقال له : )اإلجنيلمن  -عليه القبض  يَ قِ لُ أبعد أن  -وهذا نص جوابه 
 .( ) (...أنت قلت: قال له يسوع. استحلفك باهلل احلي أن تقول لنا هل أنت املسيح

أنت : فقال له يسوع. ك اليهودلِ فوقف يسوع أمام الوايل فسأله الوايل قائل  أ أنت مَ  ...)
 .( ) (... تقول

 .( ) (... أنت تقول لهفسأله بيلطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال  ...)

 .(5) (... نتم تقولون أين أنا هوأفقال اجلميع أ فأنت املسيح فقال هلم  ...)

 5 . إىل دار الوالية ودعا يسوع، وقال له أنت ملك اليهود مث دخل بيلطس أيضا     ... )
أجابه بيلطس أ لعلي أنا  4 . أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عين

أجاب يسوع مملكيت ليست من  4 . ماذا فعلت. متك ورؤساء الكهنة أسلموك إيل  أُ . يهودي
. لو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال ُأَسلَّم إىل اليهود. هذا العامل

أجاب يسوع أنت . كلِ فقال له بيلطس أ فأنت إذا مَ  1 . ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا
 .(4) (... هلذا قد ولدت أنا، وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق. ملكتقول إين 

َ الوصي  بل نزل إليها ، نه ليس من أهل األرض يف ذلك الزمانأويف هذا النص األخري بنيَّ
مملكيت ليست من هذا : )هذا الوصي يقول ، حيث ترى أن  Xإلجناز مهمة وهي فداء عيسى 

 .(وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق)، (كيت من هناولكن اآلن ليست ممل)، (العامل

عند انفجار الصبح مابني مهرودين ومها  Xينزل عيسى بن مرمي ) :قال ،عن رسول اهلل 
، ثوبان أصفران من الزعفران، أبيض اجلسم، أصهب الرأس، أفرق الشعر، كأن رأسه يقطر دهنا  

وميشي خلفه  ،ويقبض أموال القائم ،ك الدجالويهل ،ويقتل اخلنزير ،بيده حربة، يكسر الصليب

                                                           

 . 1 إصحاح :إنجيل متى - 
 .1  إصحاح :إنجيل متى - 
 .5  إصحاح :إنجيل مرقس -2
 .   إصحاح :إنجيل لوقا - 
 .8  إصحاح :حناإنجيل يو -5
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أهل الكهف، وهو الوزير األمين للقائم وحاجبه ونائبه، ويبسط يف املغرب واملشرق األمن من كرامة 
 .( ) (Xاحلجة بن احلسن 

ويعود دار امللك إىل الزوراء وتصري األمور  ...) :Xوعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
فريكب يف األرض تسعة أشهر  ،فعله، فعند ذلك خروج السفياين شورى من غلب على شيء

نظر إىل واسط أكأين   ،فويل ملصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط ،يسومهم سوء العذاب
ويقل املطر فل أرض  ،ويقل الطعام ويقحط الناس ،وما فيها خمرب خيرب وعند ذلك خروج السفياين

 ج املهدي اهلادي املهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مرميتنبت وال مساء تنزل، مث خير 
...) ( ). 

تل لب وقُ قتل، بل الذي صُ صلب ومل يُ مل يُ  Xعيسى  وتوجد أحاديث كثرية تدل على أن  
 .Xهو شبيه عيسى 

مبدرعة من صوف من غزل مرمي  Xرفع عيسى بن مرمي ) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل 
لق عنك زينة اة مرمي، فلما انتهى إىل السماء نودي يا عيسى بن مرمي ومن خياط( ليها السلمع)

 .( ) (الدنيا

للناس إال أمر عيسى  أمر أحد من أنبياء اهلل وحججه  هَ بِ ما شُ ) :قال ،Xوعن الرضا 
فع إىل مث رُ  ،بض روحه بني السماء واألرضوقُ  فع من األرض حيا  ألنه رُ  ؛وحده Xبن مرمي 

ِإْذ قاَل اللَُّه يا ِعيسى ِإين  ُمتَـَوف يَك َوراِفُعَك ﴿: وذلك قوله عز وجل ،حهالسماء ورد إليه رو 
 .(4) ((5)﴾ِإيَلَّ 

 .(4) (مل ميت وإنه راجٌع إليكم قبل يوم القيامة Xعيسى : )قال ،وعن النيب 

                                                           

 . 9ص 1ج: السيد هاشم البحراني -غاية المرام  - 
 . 2 ص: السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن  - 
 .228ص   ج: بحار األنوار -2
 .55: آل عمران - 
 .، نقالً عن عيون األخبار 1 ص: للجزائري -قصص األنبياء  -5
 .  2ص   ج: بحار األنوار -1
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عيسى نيب مرسل وقد طلب من اهلل سبحانه وتعاىل أن يُعفى وُيصرف عنه  ن  أ إىل والَتِفتْ 
فاهلل استجاب له ورفعه  ،واهلل سبحانه وتعاىل ال يرد دعاء نيب مرسل، لب والعذاب والقتلالص

بأن  Xويف اإلجنيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى ، وأُنزل الوصي الذي ُصلب وقُتل بدال  عنه
 .ُيصرف عنه الصلب والقتل

أمكن فلتعرب عين  يا أبتاه إن على وجهه وكان يصلي قائل   وخر   مث تقدم قليل   ...: )وهي
 .( ) (... هذه الكأس

وقال يا  *على األرض وكان يصلي لكي تعرب عنه الساعة إن أمكن  وخر   مث تقدم قليل  ... )
 .( ) (... مستطاع لك فاجز عين هذه الكأس يءأبا اآلب كل ش

ز يا أبتاه إن شئت أن جتُ  قائل   *وانفصل عنهم حنو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى  ...)
 .( ) (... عين هذه الكأس

مثل شاة  ...: )ويف اإلجنيل أعمال الرسل اإلصحاح الثامن هذا النص ،ويف التوراة سفر إشعيا
 .(... ومثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه، سيق إىل الذبح

هم  بل، حد منهم صامت إىل الذبحأمل يذهب ، وكل األنبياء واألوصياء املرسلني تكلموا
وكم  ،العلماء والناس تَ كَّ بَ باخلصوص كم  Xوعيسى ، أُرسلوا ليتكلموا ويُبكتوا ويعضوا الناس

 .نه ذهب إىل الذبح صامتأعليه  قُ صدِ وعظهم فل يَ 

تل دون أن لب وقُ الذي صُ ( شبيه عيسى) :بل هذا الذي ذهب إىل الذبح صامت هو الوصي
بل . ودون أن يتكلم مع الناس، والصلب والقتل صرف عنه العذابأو يطلب من اهلل أن يُ ، يتكلم

 .حلوا عليه وسألوه بإحلاح من أنت، هل أنت املسيح، مل يكن جييبهم إال بكلمة أنت قلتأإذا 

وهو أن ، ملا أُنزل له ا  بأمر اهلل، منفذ ا  راضي ا  وهكذا ذهب إىل العذاب والصلب والقتل صامت
 .Xُيصلب ويُقتل بدال  من عيسى 

                                                           

 .1  :متى - 
 .   :قسمر - 
 .   :لوقا -2



 23...................................... الدعوة اليمانية يف وصايا األنبياء والكتب السماوية 

 

مثل شاة : مل يكن وقته قد حان لرُيسل ويُبلغ الناس ويتكلم معهم، ذهب هكذا وألنه أصل  
 .هكذا مل يفتح فاه ،سيق إىل الذبح، مثل خروف صامت أمام الذي جيزره

يريد معرفة احلقيقة من هذا املوقف، فهذا اإلنسان نزل إىل  ارجوا أن يستفيد كل مؤمن
لب ، وصُ ا  أن يُذكر أو أن يُعرف، نزل صامت حد يعرفه، مل يطلبأوُصلب وقُتل وال ، األرض
انتهى كلم  ( ) (، هكذا إن أردمت أن تكونوا فكونواا  ربه صامت إىل، وصعد ا  ، وقُتل صامتا  صامت

 .Xاملعزي 

وقدميا  أسلمتموه  ،قد أتى من جديد Xمحد احلسن أهو املعزي  ها ،امسعوا فتحيا نفوسكم
يسوع املسيح  باسمأم تقبلوه  ،سيحمل صليبه من جديد ترى فهل يا ،قيصر والرومان ليصلب إىل
Xألنه فدى حبيبكم عيسى روح اهلل  ؛X ليهب لكم اخللص من الذنوب يف هذه  ،حبياته

 .احلياة الدنيا

فتدى أورشليم كشف عن واألن الرب عزى شعبه  أورشليممجيع خرائب  ورمني يا اهتفي)
 .( )( هلناإخلص  األرضمجيع أطراف فرأت  مجيعا   األممعلى عيون  املقدسةذراعه 

* * * 

 

 

 

 

 

                                                           

 .19 سؤال   ج: Xالسيد أحمد الحسن  -المتشابهات  - 
 . 5 اإلصحاح :إشعيا - 



 املسيح الدجال هو الدجال األكرب
 .( ) (وأنذرْقومهْالدجالْاْلعورْالكذابْإلمنْنبيْْما) :قال ،عن رسول اهلل  -

 الباهلي، عن أيب إمامة: فتنة الدجال يف أبواب الفنتالثاين اجلزء  وأخرج ابن ماجة يف سننه -
فكان من  وحذرناه، حدثناه عن الدجال، فكان أكثر خطبته حديثا   ، ل اهللخطبنا رسو ) :قال
اهللْلمْْنْ إْوْالدجال،ْأعظمْمنْفتنةْأنهْلمْتكنْفتنةْفيْاْلرضْمنذْذرأْاهللْذريةْآدم، :قوله

وهوْخارجْفيكمْلْْ،اْلمم وأنتمْآخرْوأناْآخرْاْلنبياء،ْالدجال،ْأمتهإلْحذرْْيبعثْنبياًْ
 (.محالة

ْالناس) :قال ،صلوات اهلل عليه أيضا  وعنه  - وقدْأنذرْقومهْْإلْبعثْاهللْنبياًْْماْ،أيها
ْتشابهْعليكمْفيْأمرهْفْ،يومكمْهذاْإلىاهللْقدْأخرهْْوأنْ ْ،الدجال ربكمْليسْْنْ إفمهما

 .( ) (بأعور

مسيحا  دجاال   أن  مسعتم  ةاألخري  الساعة تاءجالصغار  أبنائي اي) :املسحاء الدجالون -
خرجوا  جاءت األخرية الساعة أن  كثريا  من املسحاء الدجالني ومن هذا نعرف   اآلنء وهنا سيجي

 .( )(كانوا كلهم منا ما أهنممنا لبقوا معنا ولكنهم خرجوا ليتضح  كانواكانوا منا فلوا   من بيننا وما

 وهنا أشار الكتاب إىل أن   ،ومن علمات الساعة وظهور املعزي هو خروج املسيح الدجال
 .وهو كاذب مموه ،Xنه على دين عيسى أاملسيح الدجال يدعي 

جل خاصته أحد من البشر ولكن من أ جنىملا  قصرية األيامالرب جعل تلك  أن  ولوال ) -
هاهو هنا فل تصدقوه  أوحد هذا هو املسيح هنا أقال لكم  فإذا األيامالذي اختارهم قصر تلك 

لضلوا الذين  أمكناهمومعجزات ولو  آياتملون فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يع
 .(5)( نتم على حذر ها أنا أنبأتكم بكل شيءأاختارهم اهلل فكونوا 
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وقد حذر منها كل نيب  ،حذرنا الرب سبحانه يف مواضع عدة من فتنة الدجال يف آخر الزمان
اهللْذريةْإنهْلمْتكنْفتنةْفيْاْلرضْمنذْذرأْ) :فقد روي عن رسول اهلل حممد  ،من قبل

ْ ْالدجال ْفتنة ْمن ْأعظم ْآدم ْآخرْ... ْوأنا ْالدجال، ْأمته ْحذر ْإل ْنبيًا ْيبعث ْلم ْاهلل وإن
ليحذرنا  وما كان رسول اهلل حممد ، (اْلنبياءْوأنتمْآخرْاْلمم،ْوهوْخارجْفيكمْلْمحالة

 .من شيء من دون تبيان ملواصفاته

بعضهم رد األخبار اليت  درجة أن  وقد وردت لنا أوصاف عجيبة غريبة حتتار فيها العقول ل
نه قد يكون هو نفسه أ والبعض قال ،وفيها مبالغة ومدخولةها غري موثوق هبا عليه واعترب  تنص  

 والباقر Xوأمري املؤمنني  الدجال ورد ذكره يف أحاديث الرسول األكرم  مع أن   ...السفياين 
X  والصادقX، وإجنيل  ،الونيكي الثانيةتس): وكذلك عند اليهود والنصارى يف كتبهم
 .نه ليس بالسفياينأوهذا التواتر نفسه يدل على تأكيد صحة خرب الدجال والبد  .(يوحنا

* * * 

 

 

 

 

 

 



 معنى الدجل والدجال
  .. (ِادََّعى َموََّه، َكَذَب،: الرَُّجلُ  َدَجلَ ) :الدجل

ويضخم ما حيب  ،رويزيف األمو  ،اب يلبس احلق بالباطل والباطل باحلقوالدجال مموه كذ  
أعتقد من  .ويقلب األمور حىت يضل الناس عن معرفة احلقيقة ،ويسفه ما حيب تسفيهه ،تضخيمه

 .لكم من واقع الناس شيئا  بسيطا  هذا التعريف استطعنا أن نقرب 

ْوقدْالْنبياًْْوجلْعزْاهللْبعثْماْالناسْيهاأ) :الدجال عن قال هأن  النيب عن روي -
ْمرهأْمنْعليکمْتشابهْفمهماْهذاْيومکمْلىاْأخرهْقدْوجلْعزْاهللْوانْالدجالْقومهْأنذر

ْجنةْومعهْيخرجْميلْذنيهأْتشابهْبينْماْعرضْحمارْىعلْيخرجْنهإْبأعور،ْليسْربکمْنإف
ْالرضْآفاقْيدخلْوالعرابْوالنساءْاليهودْاتباعهْأکثرْماء،ْمنْونهرْخبزْمنْوجبلْونار
  .( ) (ولبتيهاْوالمدينةْولبتيهاْمکةْلإْکلها

 .حد أسلحة الدجال يف هذا الزمانأوأجهزة اإلعلم هي 

الناس ال يصدقوهنم  وقد بلغ من كذب الصحافة واإلعلم ودجلهم أن  (: اإلعالمْوالصحافة)
الفنت والنعرات  ولكنها مع ذلك هلا الدور األكرب يف تزييف احلقائق وبث  ، (كلم جرايد)ويقولون 

ن يرون و وإذا كان املاركسي ،فالناس يصدقوهنم من حيث ال يعلمون ،والسياسيةالطائفية والعرقية 
متهتكة  سلسلتفأنتم ترون االن االعلم التلفزيوين من افلم ومالدين هو أفيون الشعوب  أن  

يف نظر الشباب حىت ان مسلسل تركي امسه احلب املمنوع جيعل من الزىن  جتعل احلرام حلال
الدور األكرب يف ختدير  الشعوب ولهأفيون روع يف نظر الناس اذا  االعلم اليوم باحملرمات امرا  مش

إىل جانب بث مسومهم الفكرية من خلهلا فيقلبون  ،الناس وجعلهم يعيشون يف عامل من اخلياالت
 .واملعروف منكرا   األمور وجيعلون املنكر معروفا  

                                                           

 .89 ص :وتمام النعمة کمال الدين - 
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ْ)الدجال إن يف  Xقال أمري املؤمنني علي  - ْالطيالسْاعهأتبأكثر ْأصحاب ْةاليهود
  .( ) (واْلعرابْ،والنساءْ،وأولدْالزناْ،الخضر

وأكثر قنوات اإلعلم املرئية واملسموعة الفضائية واحمللية اليت تبث روح االحنلل والفساد 
 .األخلقي جند خلفها اليهود

لة من املسلمني أو مجيع الروايات سواء املنقو  والحظ أن   ،وجتد ما يطابق املعىن يف كل األقوال
ن الء اليهود هم مَ ؤ وه .الدجال أكثر أتباعه من اليهود ر أن  غريهم من الديانات األخرى تصو  

والرجال على  ،وشجع الكثري من النساء على التعري ،دخل الفساد على األديان السماويةأ
فهم من  ،اتوشرب املخدر  ،وركوب العظائم من احملرمات ،كل احلرامأو  ،وشرب اخلمور ،التخنث

 .مهد إىل الدجال

ْالغيث) ْينزل يتحدث عن األمطار الصناعية اليت  تقريرا   Discoveryيف قناة و  (:الدجال
ويتحدث ، seedingفتنزل األمطار  ،حتدثها بلورات معينة ترش عن طريق الطائرات يف السحب

 .البعيدعن خماوف العلماء من هذه األمطار الصناعية وأثرها على البيئة على املدى 

 سألته، ما الدجال عن وسلم عليه اهلل صلى النيب أحد سأل ما:  قال شعبة بن املغرية عن -
 أهون هو بل: قال ماء، وهنر خبز جبل معه إن: يقولون ألهنم: قلت ؟ منه يضرك ما: يل قال وإنه
  .( ) ذلك من اهلل على

فل  ،يطر على قوت الشعوبوجبل اخلبز وهنر املاء هو االقتصاد األمريكي الضخم الذي يس
يوجد بلد على األرض اآلن إسلمي أو غري إسلمي إال وهو يتعامل بالدوالر األمريكي ويربط 

تتحكم فيها وتستعبد  ةاألموال األمريكي رؤوستوجد قرية عامرة يف األرض إال و  وال ،عملته فيه
 .ها لذلك األمرءرجاهلا ونسا

 

                                                           

 .1 5ص :وتمام النعمة الدين کمال - 
 .89 20  :كتاب الفتن -البخاري  - 
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 اجلن من اخلافقني بني ما يسمع صوته بأعلى ينادي) :نهأ الدجال خرب من الصدوق أخرج -
 .( )( األعلى أناربكم فهدى، وقد ر فسوى خلق الذي أنا أوليائي، إيلي :"يقول. والشياطني واالنس

 
  ،(الدجال بني يديه جبل من دخان) -

امَ  اأَلْرضِ  َعَلى اءِ السَّمَ  ِمنَ  تـَْنزِلُ  نَار ا جَيَْعلُ  ِإنَّهُ  َحىتَّ  َعِظيَمة ، آيَات   َيْصَنعُ و ) -  .( ) (النَّاسِ  ُقدَّ

 

 
 

 

 

 .وهو جبل مشرف على البصرة ،الدجال أول ما يرده سنام

                                                           

 .1 5ص  ج :المخطوط -وتمام النعمة كمال الدين  - 
 2 : 2  الالهوتي يوحنا رؤيا سفر - 
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A U.S. military convoy enters Iraq from Kuwait at Safwan border crossing 

Friday Dec.  1,  115. (AP Photo/Nabil Al-Jurani) 

من سنام ، من الكويت من صفوان 115  ديسمرب 1 دخول القوات األمريكية العراق 
 .جبل مشرف على البصرة

وهل خيفى على أحد ما فعلته أمريكا من دمار يف (: وشمالًْْيميناًْْالدجالْيعيثْفساداًْ)
وهل خيفى  ،ومن قبل يف فيتنام وبريو وكوبا واليابان وغريها ،والصومالالعراق وأفغانستان ولبنان 

بصورة  افيهأو قلقل يف أي مكان يف العامل إال وأمريكا مشرتكة  على أحد أنه ال توجد حرب
أو كانت السبب  ،أو أهنا هي من أعطت الضوء األخضر هلذه الفوضى ،علنية أو بأخرى خفية

 .يف إثارة الفنت

ْوشمالًْ) ْيمينًا ْفسادًا هل هناك داع ألضع صور الدمار واجلثث املقطعة من (: يعيث
هل هناك داع ألضع صور التعذيب يف سجون أبو غريب  ؟؟ اءاألطفال والنساء واألبري

هل هناك داع ألضع صور اخلمور واملخدرات واألفلم اإلباحية اليت أدخلتها  ؟؟ وغوانتانامو
 .؟؟ هذا وما خفي كان أعظم وهل ،وهل ؟؟ القوات األمريكية للعراق أول ورودهم إليه

وقد  -هو من التدين  حبسب ما يفهم - فالرئيس األمريكي بوش من املسيحيني املتدينني
ما دفعه  بل صرح علنا  أن   احلرب اليت خيوضها ضد اإلسلم حرب صليبية، صرح يف خطاباته بأن  

فهو املسيح الدجال كما  العراق، باحتلل يأمره( السيد املسيح)حلرب العراق رؤيا رأى فيها الرب 
 .وصف يف اإلجنيل خيرج من بيننا وهو ليس منا
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مسيحا  دجاال   أن  مسعتم  ةاألخري  الساعة جاءتأبنائي الصغار ا ي) :ملسحاء الدجالونا -
خرجوا  جاءت األخرية الساعة أن  كثريا  من املسحاء الدجالني ومن هذا نعرف   اآلنسيجيء وهنا 

 .( )(كانوا كلهم منا ما أهنممنا لبقوا معنا ولكنهم خرجوا ليتضح  كانواكانوا منا فلوا   من بيننا وما

نه مأمور من قبل الرب بتأديب شعب أوأكثر من هذا كان يدعي يف بعض ما صدر عنه 
 والعبارة األخرية مقتبسة من اإلجنيل، وهي واحدة من علمات ظهور املصلح!  يف بابل اخلطيئة
م ادعى، ومعلو  الدجال أعور فألنه ال يرى إال بعني املصلحة املادية، وإن ادعى ما وأما أن  . املنتظر

 .عدا مصاحلها املادية يءالسياسة األمريكية ال حتسب حسابا  ألي ش أن  

تستخف هبا  ، وحالة الرفاه املادي اليتاالقتصاديةوأما جبل اخلبز فهو تعبري رمزي عن القوة 
 .ال قوة إال باهلل أتباعها، وجبل النار قوهتا احلربية اليت ختيف هبا احلكومات اليت نسيت أن

الصراع الطائفي مصداق مهم  ولعل - أو أحد أهم مصاديق هذه الفتنة  لفتنة الدجا هإن
أو قل اختيار )حاكمية الناس  هي الدميقراطية، أو  -( أمريكا)آخر من مصاديق فتنة الدجال 

يف سلسلة التطور السياسي البشري،  فأمريكا ترى الدميقراطية احللقة األخرية(. الناس للحاكم
الدميقراطية ال ختتلف كثريا  عن  ن  أواحلق  ،علق بطبيعة أنظمة احلكموهناية التأريخ فيما يت

واحدة، إذ النظامان كلمها قائمان على فكرة  حقيقة الديكتاتورية، بل إهنما من حيث اجلوهر
احلاكم، والنظامان كلمها يقفان على الضد، أو حىت النقيض  استبعاد السماء من معادلة اختيار

 .للحاكم هليمن مبدأ التنصيب اإل

اأَلْرَض َوالسَّاِكِننَي ِفيَها َيْسُجُدوَن لِْلَوْحِش  َوجَيَْعلُ َويـَْعَمُل ِبُكل  ُسْلطَاِن اْلَوْحِش اأَلوَِّل أََماَمُه، )
 السََّماءِ  نَ مِ  تـَْنزِلُ  نَار ا جَيَْعلُ اأَلوَِّل الَِّذي ُشِفَي ُجْرُحُه اْلُمِميُت، َوَيْصَنُع آيَات  َعِظيَمة ، َحىتَّ ِإنَُّه 

اَم النَّاِس، َوُيِضلُّ السَّاِكِننَي َعَلى اأَلْرِض بِاآليَاِت الَّيِت أُْعِطَي َأْن َيْصنَـَعَها أََمامَ   َعَلى اأَلْرِض ُقدَّ
ْيِف اْلَوْحِش، قَاِئل  لِلسَّاِكِننَي َعَلى اأَلْرِض َأْن َيْصنَـُعوا ُصوَرة  لِْلَوْحِش الَِّذي َكاَن بِِه ُجرُْح السَّ 

 .( ) (َوَعاشَ 

                                                           

 . األصحاح  :يوحنا األولى - 
 .2 : سفر رؤيا يوحنا الالهوتي - 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=76&chapter=13&q=%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84+%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
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ألنه  ؛Xوهو دجال كافر مبا جاء به عيسى  ،فهو جيرب اليهود أن يقبلوه مسيحهم املنتظر
 .الذين يستبعدون السماء عن اختيار احلاكم نيمن العلماني

وهذا الدجال هو من قاد أمريكا الوحش احلديدي الذي أكل وداس كل املمالك على هذه 
 .األرض

 رؤى الليل وإذا حبيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا  وله أسنان من بعد هذا كنت أرى يف) -
وله . وكان خمالف لكل احليوانات الذين قبله. أكل وسحق وداس الباقي برجليه. حديد كبرية

كنت متأمل  بالقرون وإذا بقرن آخر صغري طلع بينها وقلعت ثلثة من القرون   *عشرة قرون 
نه أ أرىكنت   *عيون اإلنسان يف هذا القرن وفم متكلم بعظائم األوىل من قدامه وإذا بعيون ك

بيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه هليب أوضعت عروش وجلس القدمي األيام لباسه 
ألوف ألوف ختدمه وربوات ربوات وقوف . هنر نار جرى وخرج من قدامه *نار وبكراته نار متقدة 

 .( ) (فجلس الدين وفتحت األسفار. قدامه

 .إىل وقيد النار Xوهذا الوحش سوف تكون هنايته على يد املعزي رسول عيسى 

نه قطع حجر بغري أ إىلكنت تنظر  ......أنت أيها امللك كنت تنتظر وإذا بتمثال عظيم ) -
يدين فضرب التمثال على قدميه اليت من حديد وخزف فسحقهما فانسحق حينئذ احلديد 

هب معا  وصارت كعصافة البيدر يف الصيف فحملتها الريح فلم واخلزف والنحاس والفضة والذ
 .( ) (..... يوجد هلا مكان أما احلجر الذي ضرب التمثال صار جبل  كبريا  ومأل األرض كلها

رسول من  املعزي يف هذه األرض هو دجالفهذا احلجر الذي يقضي على مملكة الطاغوت وال
 .ر ومن عيسى وإيليا واخلض Xاإلمام املهدي 

 

 
                                                           

 .1 اإلصحاح :دانيال - 
 .  اإلصحاح :سفر دانيال - 



 كلمة أخرية
نتم لستم تسمعون ألنكم لستم من أالذي من اهلل يسمع كلم اهلل لذلك ) :Xقال عيسى 

أجاب يسوع، أنا ليس .نك سامري وبك شيطانألسنا نقول حسنا  أفأجاب اليهود وقالوا له  اهلل
ق احلق طلب جمدي يوجد من يطلب ويدين، احلأنتم هتينونين لست أأيب و  أكرميب شيطان ولكين 

 .( ) (أقول لكم إن أحد حيفظ كلمي فلن يرى املوت إىل األبد

من   ،فاملعزي جاء ال ليخدمه الناس بل جاء ليخدم الناس ،فالذي من اهلل يسمع كلم اهلل
فمن  ، اها هو املعزي جاءكم باسم اإلمام املهدي وعيسى وإيلي ،كان له أذنان فليسمع

 .بن الشيطاناو ليس من اهلل بل الء ومن مل يقبله فهؤ يقبله يقبل ه

 .واملهديني وسلم تسليما   ةل حممد األئمآوصلى اهلل على حممد و  ،واحلمد هلل رب العاملني

 ماجد الزيديخادمكم 
 الذي يسألكم الدعاء                                                                                                                                                                      
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