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 ؿ ٤تمد األئمة وا١تهديُت وسلم تسليماً آوصلى ا على ٤تمد و ، واٟتمد  رب العا١تُت

 (أمحد)

 املصلح العاملٌ الذٍ تهتظزه األدياى كلها
ذي وعد بو األنبياء وا١ترسلوف، وبرغم أّف ا يتطلع أتباع الرساالت السماوية إىل ا١تنقذ العا١تي ال

رحيم وال يصدر منو الفرقة واالختالؼ، كما ال يرضى حصولو بُت أتباع رساالتو،  واحدٌ  سبحانو إلوٌ 
منهم يستأثر ٔتا عنده من بشارات صادقة تتعلق  فصار كلّّ  ،أصّر األتباع على التناحر فيما بينهم

 .، ويعترب ما سواه ىراء ال حقيقة لوٓت آخر الزماف برجل ٯتأل األرض با٠تَت والصالح

وقد  -اٟتقيقة الغائبة عن اٞتميع وىو ال يعلم أنو بفعلو ىذا ينكر صاحبو الذي ينتظره، ذلك أّف 
وحددوا  ارجاًل واحداً بّشر بو رسل أىل األرض ينتظروف  أفّ  -اتضحت ٔتجيء ا١تنقذ نفسو اليـو 

 .، كما سيتضح من خالؿ ىذا ا١توجز٦تا يتعلق بأمره غَت ذلكو وأنصاره و وأيامودولتو معا١تو وصفاتو 

 : المعلوم ليوموادخرىم اهلل  أولياء. 1

ليـو إقامة العدؿ اإل٢تي على ىذه ا سبحانو  ادخرىم، ولياء  سبحانو ال زالوا أحياءىناؾ أ
 :الغرض، وىماألرض، وأتباعهم ينتظروف ٣تيئهم مرة أخرى للمسا٫تة ٓت ٖتقيق ىذا 

َوِفيَما ٫ُتَا َيِسَتَاِف  ٔٔ): عن إيليا واليشع ما يلي التوراةٓت  إذ جاء، X( إلياس) النيب إيليا
نػَُهَما، َفَصِعَد ِإيِليَّا ٓت اْلَعاِصَفِة إِ   ٕٔ. ىَل السََّماءِ َويَػَتَكلََّماِف ِإَذا َمرَْكَبٌة ِمْن نَاٍر َوَخْيٌل ِمْن نَاٍر َفَصَلْت بَػيػْ

حاؿ ومثلو  .(ٔ) (وَلَْ يَػرَُه بَػْعدُ . يَا َأِب، يَا َأِب، َمرَْكَبَة ِإْسرَائِيَل َوفُػْرَسانَػَها: َف أَلِيَشُع يَػَرى َوُىَو َيْصرُخُ وََكا
  .وا٠تضر عليهما السالـعيسى 

فأتباع ىؤالء األولياء يؤمنوف برجوعهم ٓت آخر الزماف، وىي حقيقة يؤمن ّٔا ا١تسلموف أيضاً، فعن 
 ِإّنّْ  ِعيَسى يَا الّلوُ  قَاؿَ  ِإذْ ﴿: وعن عيسى ورد .(ٕ)﴾َوتَػرَْكَنا َعَلْيِو ٓت اْْلِخرِينَ ﴿ :ليا ذكر القرآفإي

                                                             

 .ٕاألصحاح  -سفر ا١تلوؾ الثاّن  .ٔ
 .ٜٕٔ: الصافات .ٕ
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 َوقَػْو٢تِِْم ِإنَّا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ َرُسوَؿ الّلِو َوَما قَػتَػُلوُه َوَما َصَلُبوهُ ﴿، (ٔ)﴾ِإَلّ  َورَاِفُعكَ  ُمتَػَوفّْيكَ 
 .(ٕ)﴾َولَػِكن ُشبَّْو ٢َتُمْ 

ـَ اْلَعرِيُس َمَعُهْم الَ  .. ٜٔ: )بقولوأيضًا ٓت اإل٧تيل  Xوىي اٟتقيقة اليت أكدىا عيسى  َما َدا
ُهْم، َفِحيَنِئٍذ َيُصوُموَف ٓت تِْلكَ  ٕٓ. َيْسَتِطيُعوَف َأْف َيُصوُموا ـٌ ِحَُت يُػْرَفُع اْلَعرِيُس َعنػْ  َولِكْن َسَتْأِت أَيَّا

  .(ٖ) (األَيَّاـِ 

ـُ الْرتَِفاِعِو ثَػبََّت َوْجَهُو لِيَػْنطَِلَق ِإىَل أُوُرَشِليمَ  ٔ٘: )قولو وأيضاً   .(ٗ) (َوِحَُت ٘تَِّت األَيَّا

، يقوؿ (بيت اٟتمد)ٓت السماء يسمى لو ىناؾ بيتًا  أفّ  ، إذ وردXومثلو حاؿ اإلماـ ا١تهدي 
بيت اٟتمد، فيو سراج يزىر منذ يـو ولد : تاً يقاؿ لوإف لصاحب ىذا األمر بي: )X اإلماـ الصادؽ

 .(٘)( إىل يـو يقـو بالسيف ال يطفأ

وىذا يعٍت أّف حالو كعيسى وا٠تضر عليهما السالـ، حىت إّف من يريد التدليل على طوؿ عمره 
 .الشريف يقـو بتشبيهو ّٔما

فوقف على  أتاىم آتٍ   ١تا قبض رسوؿ ا): بقولو Xوحياة ا٠تضر، بينها لنا اإلماـ الرضا 
ىذا : Xباب البيت فعزاىم بو، وأىل البيت يسمعوف كالمو وال يرونو، فقاؿ علي بن أِب طالب 

  .(ٙ)( أتاكم يعزيكم بنبيكم  Xىو ا٠تضر 

يفقد الناس إمامهم، : )X كما يقوؿ اإلماـ الصادؽ  Xوىي نفس حياة اإلماـ ا١تهدي 
 .(ٚ)( يشهد ا١توسم فَتاىم وال يرونو

                                                             

 .٘٘: آؿ عمراف .ٔ
 .ٚ٘ٔ: النساء .ٕ
 .ٕاألصحاح  -مرقس  .ٖ
 .ٜاألصحاح  -لوقا  .ٗ
 .ٕ٘ٗص: غيبة للنعماّن .٘
 .ٜٖٔص: كماؿ الدين و٘تاـ النعمة  .ٙ
 .ٖٖٚص ٔج: الكآت .ٚ
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يقوموف بإرساؿ رسوؿ  ماألدلة على أنّ  دلت: ، نقوؿالواحد وبعد اتضاح حاؿ ىؤالء األولياء
وأمر ، وبو يقيم ا اٟتجة على أىل األرض ٚتيعًا، حكيم أمُت عند اقًتاب الساعة والقيامة الصغرى

 . معرفتو ىو ىدؼ ىذا البحث

ذا الرسوؿ يعٍت إرسالو من قبل ٢ت Xوبالنسبة للمسلمُت، فواضح أّف إرساؿ اإلماـ ا١تهدي 
 نزؿ إذا أنتم كيف: )ومؤَ٘تُِت بو، قاؿ  Xعيسى وإيليا أيضًا باعتبار٫تا تابَعُِت لإلماـ ا١تهدي 

 .كما ال ٮتفى  Xواإلماـ ىو ا١تهدي  ،(ٔ)( منكم وإمامكم فيكم مرَي ابن

* * * 

  :قبل العذاب رسالة ورسول. 2

فَاْرَتِقْب يَػْوـَ َتْأِت السَّماُء ِبُدخاٍف ﴿: قاؿ تعاىليعها، وىو أمر أكدتو الرساالت السماوية ٚت
َأَّنَّ ٢َتُُم الذّْْكرى َوَقْد * يَػْغَشى النَّاَس ىذا َعذاٌب أَلِيٌم َربػََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَف *ُمِبُتٍ 

يَػْوـَ * ِإنَّا كاِشُفوا اْلَعذاِب قَِلياًل ِإنَُّكْم عاِئُدوَف * َعلٌَّم ٣َتُْنوٌف ُّتَّ تَػَولَّْوا َعْنُو َوقالُوا مُ * جاَءُىْم َرُسوٌؿ ُمِبٌُت 
  .(ٕ)﴾نَػْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكرْبى ِإنَّا ُمْنَتِقُموفَ 

َعَث ﴿: والعذاب يسبق برسالة، قاؿ تعاىل ،وىذا الدخاف عذاب ِبَُت َحىتَّ نَػبػْ َوما ُكنَّا ُمَعذّْ
ذا الدخاف أو العذاب ىو عقوبة على تكذيب رسوؿ أرسل للمعذبُت، وىو بُت وأيضًا ى. (ٖ)﴾َرُسوالً 

وأيضًا ىذا الدخاف أو . ﴾ُّتَّ تَػَولَّْوا َعْنُو َوقالُوا ُمَعلٌَّم ٣َتُْنوفٌ ﴿: أظهرىم كما ىو واضح من اْليات
 أو Xالعذاب يكشف إلٯتاف أىل األرض ّٔذا الرسوؿ بعد أف أظلهم كما أظل العذاب قـو يونس 

وأيضاً ىذا الدخاف أو العذاب مقارف للقيامة الصغرى، بل ىو البطشة الصغرى كما ىو واضح . يوناف
 .ٓت اْلية، فليس بعده إال البطشة الكربى واالنتقاـ من الظا١تُت

 ٔ: )جاء ٓت التوراة عن يـو االنتقاـ اإل٢تي الذي يكوف نتيجة لتكذيب الرسوؿ ا١تخلّْص، ما يلي
أَنَا اْلُمَتَكلُّْم . ِمْن أَُدوـَ، بِِثَياٍب ُٛتٍْر ِمْن ُبْصرََة؟ ىَذا اْلَبِهيُّ ٔتالَِبِسِو، اْلُمتَػَعظُّْم ِبَكثْػرَِة قُػوَّتِوِ َمْن َذا اْلِت 

                                                             

 .ٖٗٔص ٗج: صحيح البخاري .ٔ
 .ٙٔ - ٓٔ: الدخاف .ٕ
 .٘ٔ: اإلسراء .ٖ
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ْلِمْعَصرََة َقْد ُدْسُت ا َٖما بَاُؿ لَِباِسَك ٤ُتَمٌَّر، َوثَِياُبَك َكَداِئِس اْلِمْعَصرَِة؟  ٕ. بِاْلربّْ، اْلَعِظيُم لِْلَخاَلصِ 
فَػُرشَّ َعِصَتُُىْم َعَلى . َفُدْستُػُهْم ِبَغَضيب، َوَوِطْئتُػُهْم ِبَغْيِظي. َوْحِدي، َوِمَن الشُُّعوِب َلَْ َيُكْن َمِعي َأَحدٌ 

فَػَنَظْرُت وَلَْ َيُكْن  ٘ .أَلفَّ يَػْوـَ النػَّْقَمِة ٓت قَػْليب، َوَسَنَة َمْفِديّْيَّ َقْد أََتتْ  ٗ. ثَِياِب، فَػَلَطْخُت ُكلَّ َمالَِبِسي
َفُدْسُت ُشُعوبًا ِبَغَضيب  ٙ. ُمِعٌُت، َوَٖتَيػَّْرُت ِإْذ َلَْ َيُكْن َعاِضٌد، َفَخلََّصْت ِل ِذرَاِعي، َوَغْيِظي َعَضَدّن 

 .(ٔ)( َوَأْسَكْرتُػُهْم ِبَغْيِظي، َوَأْجَرْيُت َعَلى اأَلْرِض َعِصَتَُىمْ 

بِاإِلٯتَاِف نُوٌح َلمَّا  ٚ): ، إذ جاء فيو(أي أّف العذاب ُيسبق برسوؿ) وٓت اإل٧تيل نسمع ذات اٟتقيقة
ارِثًا لِْلربّْ الَِّذي أُوِحَي ِإلَْيِو َعْن أُُموٍر َلَْ تُػَر بَػْعُد َخاَؼ، فَػبَػٌَت فُػْلًكا ٠ِتَاَلِص بَػْيِتِو، فَِبِو َداَف اْلَعاَلََ، َوَصاَر وَ 

 .(ٕ) (َحَسَب اإِلٯتَافِ 

بوا بسبب عدـ إٯتانم بو، فقبل تعذيبهم كاف ىناؾ رسوؿ ا٢تي بينهم  Xقـو نوح أّف  :ٔتعٌت ُعذّْ
وكاف العذاب نتيجة تكذيبهم بذلك الرسوؿ ولو كانوا قد تابوا وآمنوا ٔتن أُرسل ٢تم لرفع عنهم 

 .العذاب

َيْدُخُل فَابْػَتَدَأ يُونَاُف  ٗ: )بسبب إٯتانم X جاء ٓت التوراة عن رفع العذاب عن قـو يونسو 
َقِلُب نِينَػَوى: اْلَمِديَنَة َمِسَتََة يَػْوـٍ َواِحٍد، َونَاَدى َوقَاؿَ  َفآَمَن َأْىُل نِينَػَوى بِاِ  ٘ .بَػْعَد أَْربَِعَُت يَػْوًما تَػنػْ

 .(ٖ) (.. َونَاَدْوا ِبَصْوـٍ َولَِبُسوا ُمُسوًحا ِمْن َكِبَتِِىْم ِإىَل َصِغَتِِىمْ 

، ال يشك أحد ٓت نذ ر العذاب القريبة من أىل األرض، بل وقوعها ٓت مناطق متفرقة منها، واليـو
حىت بدت عالئم الطوفاف الثاّن أو الساعة أو القيامة الصغرى واضحة و٤تسوسة ألغلب سكاف 
األرض وال ينكرىا إال مكابر، والعذاب كما عرفنا ال يكوف إال بعد بعثة رسوؿ وتكذيبو، فالسؤاؿ 

 ن مرسل ىذا الرسوؿ ؟الرسوؿ ؟ ومَ ن ىو ىذا مَ : ا٢تاـ إذف

ّت إّف الرسوؿ بكل تأكيد صاحب دعوة إ٢تية ويهم أمره العاَل أٚتع، ذلك أّف نذر العذاب اليـو 
( األرض برمتها)تشمل اٞتميع، و٢تذا كانت نصوص األدياف عند ذكر ا١تصلح وا١تنقذ العا١تي تشمل 

 (:العاَل كلو)أو ( الشعوب واألمم ٚتيعها)أو 
                                                             

 .ٖٙاألصحاح  -سفر إشعيا  .ٔ
 .ٔٔاألصحاح  -الرسالة إىل العربانيُت  .ٕ
 .ٖاألصحاح  -يوناف  .ٖ
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 (.وجوراً  ظلماً  ملئت كما وعدالً  قسطاً  األرض ٯتألمة ٤تمد أمهدي : )ا١تسلمُتفعند 

 . (ٔ) (َوَيُكوُف ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ َأفَّ َأْصَل َيسَّى اْلَقاِئَم رَايًَة لِلشُُّعوِب، ِإيَّاُه َتْطُلُب األَُممُ : )وٓت التوراة

  .(ٕ)( َعَلى َخِطيٍَّة َوَعَلى ِبّر َوَعَلى َديْػُنونَةٍ  َوَمىَت َجاَء َذاَؾ يُػَبكُّْت اْلَعاَلََ ): وٓت اإل٧تيل

 .وسنقف إف شاء ا على أنو رجل واحد ال غَت

( قياـ القائم= الساعة )من عالمات ( اْلية ا١تتقدمة)الوارد ذكره ٓت القرآف الدخاف ّت ال نغفل أّف 
ال ٬تليها لوقتها إال "الساعة  مثلو مثل) :عن قياـ القائم أجاب فلما سئل النيب  ،عند ا١تسلمُت

 .(ٖ) (ال يأتيكم إال بغتة" ىو ثقلت ٓت السماوات واألرض

 آيات عشر قبلها تروف حىت تقـو لن إنا) :قاؿالساعة، ف وعند ا١تسلمُت السنة، ذكر النيب 
وليس الدخاف عندىم عذاب يـو  ،(ٗ)( .. مغرّٔا من الشمس وطلوع والدابة والدجاؿ الدخاف فذكر

 .(٘)( عنهم كشف ما القيامة يـو كاف لوف)قيامة ال

ٓت رؤيا  ، ففي اإل٧تيل وٖتديداً وا١تخلّْص نقذا١ت وأما عند غَت ا١تسلمُت، فالدخاف عالمة على ٣تيء
َر ا٢ْتَاِويَِة، َفَصِعَد ُدَخاٌف ِمَن  ٕ: )عن الدخاف ما يلي يوحنا ا١تتضمنة ذكر ا١تصلح ا١تنتظر ورد فَػَفَتَح بِئػْ

 .(ٙ)( ِر َكُدَخاِف أَتُوٍف َعِظيٍم، فََأْظَلَمِت الشَّْمُس َواٞتَْوُّ ِمْن ُدَخاِف اْلِبْئرِ اْلِبئْ 

تَػَتَحوَُّؿ  ٖٔ. َوأُْعِطي َعَجاِئَب ٓت السََّماِء َواأَلْرِض، َدًما َونَارًا َوَأْعِمَدَة ُدَخافٍ  ٖٓ: )وٓت التوراة
ـٍ   .(ٚ)( قَػْبَل َأْف ٬تَِيَء يَػْوـُ الرَّبّْ اْلَعِظيُم اْلَمُخوؼُ  الشَّْمُس ِإىَل ظُْلَمٍة، َواْلَقَمُر ِإىَل َد

                                                             

 .ٔٔاألصحاح  -سفر إشعيا . ٔ
 . ٙٔاألصحاح  -يوحنا  .ٕ
 .ٜٕٚص ٔج: عيوف أخبار الرضا .ٖ

 .ٜٚٔص ٛج: صحيح مسلم .ٗ
 .ٕٚٔص ٘ج: حيح البخاري، صٖٔٗص ٔج: مسند أٛتد: انظر .٘

 .ٜاألصحاح  -رؤيا يوحنا  .ٙ
 .ٕاألصحاح  -يوئيل  .ٚ
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، فالعذاب مقًتف و  بسبب  -أي العذاب  -برسوؿ، بل ىو إذا كاف الدخاف عذاب كما ىو معلـو
فمن  ،﴾َأَّنَّ ٢َتُُم الذّْْكرى َوَقْد جاَءُىْم َرُسوٌؿ ُمِبُتٌ ﴿فهو عقوبة ٢تم  ،تكذيب أىل األرض ٢تذا الرسوؿ

 .وىذه صفاتو! الرسوؿ يا ترى ؟ىو 

* * * 

 :صفات الرسول الموعود. 3

عند  X٭تدد اإلسالـ صفات عدة للرسوؿ واإلماـ ا١تبعوث ٓت آخر الزماف، وىو ا١تهدي 
 .ا١تسلمُت بال أدَّن شك

 اختالؼ على أميت ٓت بعثيُ  با١تهدي أبشركم) : ا رسوؿ قاؿ :قاؿ ا٠تدري سعيد أِب عن
 السماء ساكن عنو يرضى ،وظلماً  جوراً  ملئت كما وعدالً  قسطاً  األرض فيمأل وزالزؿ الناس من

  .(ٔ)( األرض وساكن

ُهْم ﴿: وٓت ٖتديد معاَل شخصية الرسوؿ ا١توعود، قاؿ تعاىل ُىَو الَِّذي بَػَعَث ٓت األُمّْيَُّْت َرُسواًل ِمنػْ
ُلوا َعَلْيِهْم آياتِِو َويُػزَكّْيِهْم َويُػَعلُّْمُهُم الْ  َوآَخرِيَن * ِكتاَب َواٟتِْْكَمَة َوِإْف كانُوا ِمْن قَػْبُل َلِفي َضالٍؿ ُمِبٍُت يَػتػْ

ُهْم َلمَّا يَػْلَحُقوا ِِّْٔم َوُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم  ذِلَك َفْضُل اللَِّو يُػْؤتِيػِو َمْن َيشػاُء َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل * ِمنػْ
وا ّٔم سَتسل فيهم رسواًل منهم يتلو عليهم آياتو ويزكيهم وآخرين منهم ١تا يلحق: )أي ،(ٕ)﴾اْلَعِظيمِ 

 . (ويعلمهم الكتاب واٟتكمة

ىو أيضًا يتلو على اْلخرين الذين يأتوف بعد رجوعو إىل ا،  وقطعًا ال ٯتكن أف يكوف ٤تمد 
  :فالبد أف يكوف ىناؾ رسوؿ، وأيضاً ٓت األميُت، أي ٓت أـ القرى ٓت زمانو، ولو ىذه الصفات

 .تلو اْلياتي -أ 
 .أي يطهرىم فينظروف ٓت ملكوت السماوات ،يزكي الناس -ب 
 .يعلمهم الكتاب واٟتكمة -ج 

 . وال توجد شخصية عند ا١تسلمُت وصفت بالبعث اإل٢تي ٢تا ٓت اْلخرين غَت ا١تهدي
                                                             

 .ٖٚص ٖج: مسند أٛتد .ٔ
 .ٗ – ٖ: اٞتمعة .ٕ
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وألّف ا١تستقى ألنبياء ا واحد وىو اٟتق سبحانو، وألّف الشخصية اليت ينتظرىا أىل األرض ٚتيعًا 
 :ة أيضاً، ٧تد أّف اإل٧تيل ٭تدد لنا الصفات ذاهتاواحد

يَن، ألَنَُّو ٓت َساَعٍة اَل َتظُنُّوَف يَْأِت اْبُن  ٗٗ: )Xقاؿ عيسى  ِلذِلَك ُكونُوا أَنْػُتْم أَْيًضا ُمْسَتِعدّْ
ـَ ٓت ِحيِنِو؟ َسيُّْدُه َعَلى  أَقَاَموُ َفَمْن ُىَو اْلَعْبُد اأَلِمُُت اٟتَِْكيُم الَِّذي  ٘ٗ. اإِلْنَسافِ  َخَدِمِو لِيُػْعِطيَػُهُم الطََّعا

  .(ٔ) (طُوََب ِلذِلَك اْلَعْبِد الَِّذي ِإَذا َجاَء َسيُّْدُه ٬تَُِدُه يَػْفَعُل ىَكَذا ٙٗ

بتالوة اْليات اإل٢تية بعد أمانتو وحكمتو ( العبد القائم بأمر سيده)والنص واضح ٓت وصف 
وتطهَتىم بذلك الطعاـ  -أتباعو با٠تصوص  -امو بتزكية الناس وإعطاء الناس الطعاـ اإل٢تي، وكذا قي

 .اإل٢تية، واليت يستطيعوف بواسطتها النظر ٓت ا١تلكوت علم وا١تعرفة واٟتكمةالذي ىو عبارة عن ال

ـَ ٓت ِحيِنوِ : ِ)على أفّ  أُلِب بن   عن قوؿ رسوؿ ا ٤تمد  تعبَت آخرليس إال ( يُػْعِطيَػُهُم الطََّعا
 حاف إذا علم لو: قاؿ ؟ ا رسوؿ يا وعالماتو دالئلو وما): ألو عن القائم وعالماتو بقولوكعب ١تا س

 .(ٕ)( نفسو من العلم ذلك انتشر خروجو وقت

كما ورد ٓت ٣تيء أمر ا١تنقذ والقائم بغتة،   تعبَت آخر عن قوؿ آؿ ٤تمد فهو مطلع النص وأما 
مثلو مثل : مىت ٮترج القائم من ذريتك ؟ فقاؿ يا رسوؿ ا: لنيب لقيل : )Xاإلماـ علي عن 

 . (ٖ) (ال يأتيكم إال بغتة" ال ٬تليها لوقتها إال ىو ثقلت ٓت السماوات واألرض"الساعة 

ِمْن ِقَبِل َربّْ اْٞتُُنوِد تُػْفتَػَقُد  َٙوَيُكوُف ذِلَك ٓت ٟتََْظٍة بَػْغَتًة، ..  ٘): أيضاً  البغتة توٓت التوراة ورد
 .(ٗ) (ْلزََلٍة َوَصْوٍت َعِظيٍم، ِبَزْوبَػَعٍة َوَعاِصٍف َو٢َتِيِب نَاٍر آِكَلةٍ ِبَرْعٍد َوزَ 

بقي أف نطرح من التوراة صفة ا١تنقذ وا١تخلّْص اإل٢تي الذي تطلبو األمم ويرفع راية للشعوب، وىي 
 :بكل تأكيد ذات الصفات أيضاً، والنص ىو ىذا

                                                             

 .ٕٗاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٔ
 .ٖٔٔص ٕ٘ج: ْتار األنوار .ٕ
 .ٜٕٚص ٔج: عيوف أخبار الرضا .ٖ
 .ٜٕاألصحاح  -سفر إشعيا  .ٗ
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، ُروُح  َٕويَػْنُبُت ُغْصٌن ِمْن ُأُصولِِو،  َوٮَتْرُُج َقِضيٌب ِمْن ِجذِْع َيسَّى، ٔ)  َو٭َتُلُّ َعَلْيِو ُروُح الرَّبّْ
، َفالَ  ٖ. اٟتِْْكَمِة َواْلَفْهِم، ُروُح اْلَمُشورَِة َواْلُقوَِّة، ُروُح اْلَمْعرَِفِة َو٥َتَاَفِة الرَّبّْ  تُُو َتُكوُف ٓت ٥َتَافَِة الرَّبّْ َوَلذَّ

نَػْيِو، َواَل ٭َتُْكُم ِْتََسِب َٝتِْع أُُذنَػْيِو، يَػْقِضي ِْتََسِب َنَظِر عَ  َبْل يَػْقِضي بِاْلَعْدِؿ لِْلَمَساِكُِت، َو٭َتُْكُم  ٗيػْ
َوَيُكوُف  ٘. بِاإِلْنَصاِؼ لَِباِئِسي اأَلْرِض، َوَيْضِرُب اأَلْرَض ِبَقِضيِب َفِمِو، َوٯُتِيُت اْلُمَناِفَق بِنَػْفَخِة َشَفتَػْيوِ 

نَػْيِو، َواأَلَمانَُة ِمْنَطَقَة َحْقَوْيوِ  اْلربُّ ِمْنَطَقوَ  ْئُب َمَع ا٠ْتَُروِؼ  ٙ. َمتػْ اَل َيُسوُؤوَف َوالَ  ٜ... فَػَيْسُكُن الذّْ
 َوَيُكوفُ  ٓٔ. يُػْفِسُدوَف ٓت ُكلّْ َجَبِل ُقْدِسي، أَلفَّ اأَلْرَض َ٘تَْتِلُئ ِمْن َمْعرَِفِة الرَّبّْ َكَما تُػَغطّْي اْلِمَياُه اْلَبْحرَ 

  .(ٔ) (رَايًَة لِلشُُّعوِب، ِإيَّاُه َتْطُلُب األَُمُم، َوَيُكوُف ٤َتَلُُّو ٣َتًْدا اْلَقاِئمَ ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ َأفَّ َأْصَل َيسَّى 

وال أظن أّف النص ٭تتاج فهمو إىل عناء ٓت التعرؼ على نفس صفات ا١تصلح العا١تي اليت تقدمت 
 : حدة صفات الرسوؿ ا١توعود عند اٞتميع، ٔتعٌت أفّ وبو ٩تلص إىل و . ٓت القرآف واإل٧تيل

 (.قضيب من جذع يسَّى= العبد اٟتكيم األمُت الذي أقامو سيده = ا١تهدي من آؿ ٤تمد )

وبذلك استحق ذلك الرسوؿ بصدؽ أف يكوف كلمة سواء ألىل العاَل واٟتمد ، ولو كاف من 
سَت بعض ا١تسيحيُت للخارج من جذع يّسى بعيسى وأما تف. عند غَت ا لوجدوا فيو اختالفًا كثَتاً 

X فباطل جزماً، كما سيتضح ٓت البحوث اْلتية. 

* * * 

 ":نتظرالم" الموعود الرسول يوم مجيء. 4

إّف ٣تيء الرسوؿ ا١توعود الذي بشرت بو ٚتيع الرساالت السماوية، حق ال ريب فيو، وبالنسبة إىل 
إّف اٞتميع متفق على أّف : اف؛ ووحدتو لسبب بسيط ىوزماف ٣تيئو فهو واحد و٤تدد ٓت كل األدي

اٟتدث الكبَت الذي تنتظره البشرية إ٪تا يكوف ٓت آخر الزماف، وزماف أىل األرض واحد فآخره واحد 
يـو الرب أو ا٠تالص أو الدينونة ٓت التوراة واإل٧تيل، واليـو ا١تعلـو أو يـو ا٠تروج ٓت )أيضاً، لذا فػ 

 . د ال أكثرىو يـو واح( القرآف

                                                             

 .ٔٔاألصحاح  -سفر إشعيا . ٔ
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، قاؿ تعاىل عن إبليس   ِإىَل  * اْلُمنَظرِينَ  ِمنَ  فَِإنَّكَ .. ﴿: بعد معصيتو" لعنو ا"فعن اليـو ا١تعلـو
 وىو ا١تعلـو الوقت يـو ..: )X الرضا ، قاؿ اإلماـXوىو يـو القائم  ،(ٔ)﴾اْلَمْعُلوـِ  اْلَوْقتِ  يَوـِ 
 . (ٕ)( البيت أىل قائمنا خروج يـو

وىي  ،(ٖٕٔص ٛٔج: عمدة القاري: انظر)" ىو يـو طلوع الشمس من مغرّٔا: "لسنةوعند بعض ا
  .كما ىو معلـوٓت آخر الزماف  بالقائم ا١تهدي  ترتبطعالمة 

 ،"ا٠ْتُُروجِ  يَػْوـُ  َذِلكَ ": قولو تعاىلتفسَت ٓت  حيث ورد، فهو يـو القائم أيضاً، ومثلو يـو ا٠تروج
رجوع من ىم نظراء ألناس مضوا، واليت تكوف ٓت : با١تثل، ٔتعٌتأي الرجعة ، (ٖ)( ةالرجع ىي) :قاؿ

 . Xأياـ القائم 

ال ): قاؿ ،﴿ِإفَّ الَِّذي فَػَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَف َلرَادَُّؾ ِإىَل َمَعاٍد﴾ :ٓت اْلية Xقاؿ اإلماـ الصادؽ 
ويبنياف بالثوية مسجداً وا ال تنقضي الدنيا وال تذىب حىت ٬تتمع رسوؿ ا وعلي بالثوية، فيلتقياف 

 .(٘) ((ٗ) يعٍت موضعاً بالكوفة لو اثنا عشر ألف باب،
أنا : فيقوؿ ،ا١تسجد ال يسعنا.. : )، إذ يقوؿ الناس لوٓت أيامو Xوىو مسجد يبنيو القائم 

. (ٙ) Xبنص اإلماـ الباقر ( مرتاد لكم فيخرج إىل الغري فيخط مسجدًا لو ألف باب يسع الناس
يكوف ٣تيئهما ٔتثابة ْتيث  نظَتيهما :ٓت اٟتديث السابق "رسوؿ ا وعلي"ػا١تقصود بومن ّت، يكوف 

 .٢تما السالـآ٣تيء النيب وعلي عليهما و 
 ظهر من القائم رجٮتُ : )Xوالرجعة با١تْثل ٓت زمن القائم نراىا أيضًا ٓت قوؿ اإلماـ الصادؽ 

 يعدلوف، وبو باٟتق يهدوف كانوا الذين موسى قـو من عشر ٜتسة ،رجالً  وعشرين سبعة الكوفة

                                                             

 .ٖٛ – ٖٚ: راٟتج .ٔ
 .ٖٔٚص: كماؿ الدين و٘تاـ النعمة  .ٕ

 ٕٖٚص ٕج: تفسَت القمي .ٖ
ويسيب من .. : )، حيث قاؿ ٓت كالمو عن مالحم عصر الظهور(ع)الثوية ىي الغري، كما جاء ٓت أحد خطب اإلماـ علي . ٗ

ْتار ( .. الثوية وىي الغريإىل الكوفة سبعوف ألف بكر، ال يكشف عنها كف وال قناع، حىت يوضعن ٓت اامل، ويذىب ّٔن 
 .ٕٗٚص ٕ٘ج: األنوار

 .ٖٔٔص ٖ٘ج: ْتار األنوار .٘
 .ٖٖٔص ٕ٘ج: ْتار األنوار : انظر .ٙ
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 األشًت، ومالكاً  وا١تقداد، األنصاري، دجانة وأبا وسلماف، نوف، بن ويوشع الكهف، أىل من وسبعة
 . وبكل تأكيد ا١تقصود بذلك خروج من ىم نظراء للمذكورين .(ٔ)( وحكاماً  أنصاراً  يديو بُت فيكونوف

 .(ٕ)( ديا١ته أعواف الكهف أصحاب) :عباس ابن عنلذا ورد 

ٓت ٣تيء إيليا ا١تزمع أف يأِت، كما  Xكما أًف الرجعة با١تثل تلتقي مع ما أوضحو عيسى 
 . سنعرؼ ذلك ٓت النقطة القادمة

 .ٓت آخر الزماف عند ا١تسلمُت Xىذا ما ٮتص يـو القائم 

َتْأِت َساَعٌة ِفيَها  اَل تَػتَػَعجَُّبوا ِمْن ىَذا، فَِإنَّوُ  ٕٛ: )وعن يـو الدينونة وا٠تالص، جاء ٓت اإل٧تيل
يُع الَِّذيَن ٓت اْلُقُبوِر َصْوَتُو،  فَػَيْخرُُج الَِّذيَن فَػَعُلوا الصَّاِٟتَاِت ِإىَل ِقَياَمِة اْٟتََياِة، َوالَِّذيَن َعِمُلوا  َٜٕيْسَمُع ٚتَِ

يْػُنونَةِ   .(ٖ)( السَّيَّْئاِت ِإىَل ِقَياَمِة الدَّ

يَن، ألَنَُّو ٓت ): Xوؿ عيسى وقد تقدـ عن الرسوؿ ٓت ذلك اليـو ق ِلذِلَك ُكونُوا أَنْػُتْم أَْيًضا ُمْسَتِعدّْ
َسيُّْدُه َعَلى َخَدِمِو  أَقَاَموُ َفَمْن ُىَو اْلَعْبُد اأَلِمُُت اٟتَِْكيُم الَِّذي . َساَعٍة اَل َتظُنُّوَف يَْأِت اْبُن اإِلْنَسافِ 

 ..(.  لِيُػْعِطيَػُهُم الطََّعاـَ 

 (.أي قائم أيضاً )يـو الدينونة يرتبط بالعبد األمُت اٟتكيم الذي أقامو سيده  أفّ : وىذا يعٍت

 ٕٖ. الرَّبُّ َقْد َمَلكَ : لِتَػْفرَِح السََّماَواُت َوتَػْبَتِهِج اأَلْرُض َويَػُقولُوا ٓت األَُممِ  ٖٔ): ورد ٓت التوراةو 
ـَ الرَّبّْ ألَنَُّو َجاَء  ٖٖ. ُكلُّ َما ِفيَهالَِيِعجَّ اْلَبْحُر َوِمْلُؤُه، َوْلَتْبَتِهِج اْلبَػرّْيَُّة وَ  ِحيَنِئٍذ تَػتَػَرَّنَُّ َأْشَجاُر اْلَوْعِر أََما

َخلّْْصَنا يَا ِإلَو : َوقُولُوا ٖ٘. اْٛتَُدوا الرَّبَّ ألَنَُّو َصاِلٌح، أَلفَّ ِإىَل األََبِد َرْٛتََتوُ  ٖٗ. لَِيِديَن اأَلْرضَ 
 .(ٗ)( ْذنَا ِمَن األَُمِم لَِنْحَمَد اْسَم ُقْدِسكَ َخاَلِصَنا، َواْٚتَْعَنا َوأَْنقِ 

                                                             

 .ٖٙٛص ٕج: اإلرشاد للمفيد .ٔ
 .ٜٗص ٙٔج: ، عمدة القاريٖ٘ٙص ٙج: فتح الباري .ٕ
 .٘األصحاح  -يوحنا  .ٖ
 .ٙٔاألصحاح  -أخبار األياـ األُوؿ  .ٗ
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. ىَذا ُىَو الرَّبُّ انْػَتَظْرنَاهُ . انْػَتَظْرنَاُه َفَخلََّصَنا. ُىَوَذا ىَذا ِإ٢تَُنا: َويُػَقاُؿ ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ  ٜ): وفيو أيضاً 
 .(ٔ)( نَػْبَتِهُج َونَػْفرَُح ِٓتَاَلِصوِ 

رَاَيًة  اْلَقاِئمَ َوَيُكوُف ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ َأفَّ َأْصَل َيسَّى : )لتوراة ما يليكما تقدـ عن الرسوؿ ا١تنقذ ٓت ا
القائم من )أّف يـو ا٠تالص ىو يـو : وىذا يعٍت. (لِلشُُّعوِب، ِإيَّاُه َتْطُلُب األَُمُم، َوَيُكوُف ٤َتَلُُّو ٣َتًْدا

 (.أصل يسَّى

 .Xكما ٝتعناه من اإلماـ الرضا ( آؿ ٤تمد قياـ قائم)وال ننسى أّف اليـو ا١تعلـو ىو يـو 

ٓت ٚتيع الرساالت " الرسوؿ ا١توعود"ّت إننا إذا ما تذكرنا ما مّر بنا ٓت البحث السابق من وحدة 
، فماذا بقي عائقًا عن إٯتاف الناس با١تصلح "اليـو ا١توعود"من حيث الصفات، ا١تالـز أكيدًا لوحدة 

 !!الطوفاف العا١تي اليـو وىو يصرخ فيهم قبل 

 : على أّف الوحدة تظهر أكثر بااللتفات إىل ما انتهينا إليو ٓت ىذا البحث وسابقو، وسنرى

  .، كما عرفناه ٓت البحث السابقوحدة صفات الرسوؿ -ٔ
 .ادد لبعثتو لدى اٞتميع كما توضح ٓت مطلع البحث( آخر الزماف)وحدة ا١تقطع الزمٍت  -ٕ
 .دياف كلها، وعرضنا الدخاف ويأِت غَته الحقاً وحدة عالمات ذلك اليـو ٓت نصوص األ -ٖ
 .كما سنعرض وحدتو نسباً، وغَت ذلك ٦تا يسهم ّتعل اٟتقيقة أبُت من الشمس -ٗ

القائم ): وبذلك تتجّلى خا٘تة البحث السابق بشكل أكرب، ونكوف قد خلصنا إىل النتيجة التالية
 .("نسل يسَّى من"القائم " = العبد األمُت اٟتكيم"القائم " = من آؿ ٤تمد"

ٓت نفس الوقت، فهذا ما ( والد داود)من آؿ ٤تمد ومن نسل يسَّى " القائم"أما كيف يكوف 
ومن جهة األـ  سنقف عليو ٓت البحوث اْلتية، وسيظهر أّف جده من حيث األب النيب ٤تمد 

 .Xالنيب يعقوب 

* * * 

 
                                                             

 .ٕ٘ األصحاح - سفر إشعيا. ٔ
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ن أرسلو ْتيث يكوف ٣تيئو وابتداؤه بدعوتو ٣تيئهم ىم وابتداؤىم يأِت ٦ُتثّْاًل مَ : بكلمة واحدة
بدعوهتم، فيكوف ىذا ا١ترَسل من أولياء ا ا١تدخرين ملبيًا لطموح وأمل ا١تنتظرين ٢تم وبداية فرج 

 . ا١تختارين لنصرهتم

د لو ٓت آخر الزماف رسواًل منو للمنتظرين بل للعاَل أٚتع، ٯتهّْ  Xأما إرساؿ اإلماـ ا١تهدي 
ٮترج ناس من ا١تشرؽ فيوطئوف للمهدي، : )سلطانو، فأمر بُتّْ ويتضح بقراءة قوؿ نيب ا ٤تمد 

 .(ٔ) (يعٍت سلطانو

إذا رأيتم ):  بقولو، Xوإذا ما عرفنا أّف قائد أولئك ا١تمهدين ىو خليفة اإلماـ ا١تهدي 
 .(ٕ)( فإف فيها خليفة ا١تهدي ،على الثلج الرايات السود خرجت من قبل خراساف فأتوىا ولو حبواً 

إف  تعاىل كنزاً بالطالقاف ليس بذىب وال فضة، اثنا عشر ): Xوضممنا إليو قوؿ اإلماـ الباقر 
فإذا ٝتعتم بذلك فسارعوا إليو  ..يقودىم شاب من بٍت ىاشم ، "أٛتد أٛتد": ألفًا ٓتراساف شعارىم

  .(ٖ)( على الثلج ولو حبواً 

ٛتد وأما الذي أاسم ٮتفى واسم يعلن، فأما الذي ٮتفى ف :اٝتاف ول): قائمعن ال X قولوأيضاً و 
 .(ٗ)( يعلن فمحمد

وىو ( أٛتد)ىو رجل من آؿ ٤تمد أيضًا، واٝتو  Xأّف رسوؿ اإلماـ ا١تهدي : نعرؼ بوضوح
 .  أيضاً، وسيتجّلى ذلك أكثر( قائم)

، اْليَػْوـِ ىأََنَذا أُْرِسُل ِإلَ  ٘): وأما ٓت التوراة، فنطالع ما يلي ْيُكْم ِإيِليَّا النَّيبَّ قَػْبَل ٣تَِيِء يَػْوـِ الرَّبّْ
 .(٘)( اْلَعِظيِم َواْلَمُخوؼِ 

                                                             

 .ٖٛٙٔص ٕج: سنن ابن ماجة .ٔ
 .، ا١تطبعة اٟتيدريةٗ٘ص: ا ١تالحم والفنت البن طاووس .ٕ
 .ٖٖٗص: منتخب األنوار ا١تضيئة .ٖ
 .ٖ٘ٙص: كماؿ الدين و٘تاـ النعمة .ٗ
 .ٗاألصحاح  -مالخي  .٘
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آّيء ليس بالضرورة يكوف ٔتجيء  أفّ  :وملخصو ،اْلفلنا  Xوكيفية ٣تيئو يوضحو عيسى 
امًا كما بُتَّ آؿ أو ٔتن ىو مثلو، ْتيث يكوف ٣تيئو ٣تيئو، ٘ت لووإ٪تا ٔتن ٯتثّ ابتداًء، الشخص نفسو 

  .يكوف با١تثل( اليـو ا١تعلـو)من أّف الرجوع ٓت زمن القائم  ٤تمد 

ٓت آخر ( عيسى بنظر ا١تسيحيُت)ٓت اإل٧تيل طريقة ٣تيء ابن اإلنساف  Xعيسى بل أوضح 
ق ، فلنطالع إذف ما يتعلX إيليا الذي كاف ٯتثّْل ٣تيئو ٣تيء( ٭تِت)يوحنا الزماف، وأنا شبيهة ٔتجيء 

  :باالثنُت معاً 

. ِإفَّ ِإيِليَّا َقْد َجاَء وَلَْ يَػْعرِفُوُه، َبْل َعِمُلوا ِبِو ُكلَّ َما أَرَاُدوا: َولِكٍتّْ أَقُوُؿ َلُكمْ  ٕٔ): يقوؿ عيسى
ُهمْ  ٢َتُْم َعْن يُوَحنَّا  ِحيَنِئٍذ َفِهَم التَّاَلِميُذ أَنَُّو قَاؿَ  ٖٔ. َكذِلَك اْبُن اإِلْنَساِف أَْيًضا َسْوَؼ يَػَتَأَلَُّ ِمنػْ

  .(ٔ) (اْلَمْعَمَدافِ 

كاف يعترب قدومو ٣تيئاً   Xففي حُت كاف ا١تذكور ىو إيليا، وَمن جاء كاف يوحنا، لكن عيسى 
  . إليليا؛ ألنو كاف يرى أّف يوحنا مثل إيليا و٣تيئو ٣تيئو

َمْن َلُو أُُذنَاِف لِلسَّْمِع  ٘ٔ. ِليَّا اْلُمْزِمُع َأْف يَْأِتَ َوِإْف أََرْدُُتْ َأْف تَػْقبَػُلوا، َفهَذا ُىَو ِإي ٗٔ: )قاؿ أيضاً لذا و 
 .(ٕ) (فَػْلَيْسَمعْ 

اعترب أّف ٣تيء ابن اإلنساف قبل القيامة الصغرى يكوف ّٔذه الصورة  Xويبقى ا١تهم أّف عيسى 
، وليس Xى أيضاً، ٔتعٌت أّف ىناؾ شخصاً يأِت مرساًل منو ويكوف ٣تيئو وابتداؤه بدعوتو ٣تيئاً لعيس

 .ْتسب وصف عيسى ا١تتقدـ ذكره( القائم بأمر سيده)ىو إال العبد األمُت اٟتكيم 

َوأَمَّا اْلَف فَأَنَا َماٍض ِإىَل الَِّذي أَْرَسَلٍِت، َولَْيَس َأَحٌد  ٘): عن الرسوؿ Xوأيضًا يقوؿ عيسى 
لِكٍتّْ أَقُوُؿ َلُكُم  ٚ. ىَذا َقْد َمأَل اْٟتُْزُف قُػُلوَبُكمْ  لِكْن أَلّنّْ قُػْلُت َلُكمْ  ٙأَْيَن َ٘تِْضي؟ : ِمْنُكْم َيْسأَُلٍِت 

ٌر َلُكْم أَْف أَْنطَِلَق، ألَنَُّو ِإْف َلَْ أَْنطَِلْق اَل يَْأتِيُكُم اْلُمَعزّْي، َولِكْن ِإْف َذَىْبُت أُْرسِ : اٟتَْقَّ  . ُلُو إِلَْيُكمْ ِإنَُّو َخيػْ
أَمَّا َعَلى َخِطيٍَّة َفألَنػَُّهْم الَ  ٜ: َلََ َعَلى َخِطيٍَّة َوَعَلى ِبّر َوَعَلى َديْػُنونَةٍ َوَمىَت َجاَء َذاَؾ يُػَبكُّْت اْلَعا ٛ

                                                             

 .ٚٔاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٔ
 .ٔٔاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٕ
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َوأَمَّا َعَلى َديْػُنونٍَة َفأَلفَّ َرئِيَس  ٔٔ. َوأَمَّا َعَلى ِبّر َفأَلّنّْ َذاِىٌب ِإىَل َأِب َوالَ تَػَرْوَنٍِت أَْيًضا ٓٔ. يُػْؤِمُنوَف ِب 
 .(ٔ)( َقْد ِدينَ  ىَذا اْلَعاَلَِ 

و٨تن إذ توصلنا فيما مضى إىل وحدة الرسوؿ ا١توعود ويومو نعرؼ أّف عيسى يتحدث عن ذات 
على خطاياىم وتكذيبهم  يـو الدينونةت العاَل ٓت الذي يبكّْ ، و (ا١تعزي)الرسوؿ الذي أٝتاه ىنا بػ 

عهم حظهم، وخذالنم األنبياء والرسل وقتلهم، وعلى تركهم حق األنبياء ووصاياىم، وعلى تضي
 .Xرئيس ىذا العاَل وىو اإلماـ ا١تهدي 

ِإفَّ ِل أُُمورًا َكِثَتًَة أَْيًضا ألَقُوَؿ َلُكْم،  ٕٔ): نعم ىذه حقيقة ال ٭تتملها أتباعو يومذاؾ، لذا قاؿ ٢تم
يِع َوأَمَّا َمىَت َجاَء َذاَؾ، ُروُح  ٖٔ. َولِكْن اَل َتْسَتِطيُعوَف َأْف َٖتَْتِمُلوا اْلفَ  ، فَػُهَو يُػْرِشدُُكْم ِإىَل ٚتَِ اٟتَْقّْ

، ألَنَُّو اَل يَػَتَكلَُّم ِمْن نَػْفِسِو، َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع يَػَتَكلَُّم ِبِو، َوٮُتْربُُكْم بِأُُموٍر آتَِيةٍ  َذاَؾ ٯُتَجُّْدّن،  ٗٔ. اٟتَْقّْ
 .(ألَنَُّو يَْأُخُذ ٦تَّا ِل َوٮُتْربُُكمْ 

فهي ( روح اٟتق= أٛتد )، وكوف Xأرشدنا إىل ذلك كما وعد عيسى ( أٛتد)واليـو روح اٟتق 
( أي اإلماـ ا١تهدي)حقيقة يدركها من يعرؼ أنو عبد أمُت حكيم قائم بأمر سيده ورئيس ىذا العاَل 

 .وال يتكلم من نفسو، وبالتال فكل ما يصدر منو حق

وإذا خرج ) :Xما قالو اإلماـ الباقر  (اليماّن أٛتد)وعند ا١تسلمُت ورد عن رسوؿ اإلماـ ا١تهدي 
اليماّن فانض إليو فإف رايتو راية ىدى، وال ٭تل ١تسلم أف يلتوي عليو، فمن فعل ذلك فهو من أىل 

 .(ٕ) (النار، ألنو يدعو إىل اٟتق وإىل طريق مستقيم

" = العبد األمُت اٟتكيم"القائم " = من آؿ ٤تمد"القائم ): و٨تن إذ نضع ٤تصلة ما مّر، أي
رسوؿ عيسى "= القائم أٛتد"رسوؿ اإلماـ ا١تهدي )، وما توصلنا إليو اْلف "(من نسل يسَّى"القائم 

 :، فإننا نستنتج ما يلي"(ا١تعزي"

                                                             

 .ٙٔاألصحاح  -يوحنا  .ٔ

 .ٕٗٙص: غيبة النعماّن. ٕ
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 "عيسى وإيليا أي"ن معو ومَ  ىو ويرسلو Xاإلماـ ا١تهدي يقيمو الذي القائم ا١تعزي و إّف ) 
كاف كما    ٘تامًا  ،الذي ُت إيضاحو ا١تعٌتبوإيليا  عيسىلإلماـ ا١تهدي و إنو خروج  :ٯتكن أف يقاؿ عنو

 (.خروج يوحنا ٯتثل خروج إيليا ٓت مرحلة معينة

بل ٯتكن أف يكوف من أمة أخرى، بل ىو  ّت إّف الرسوؿ ليس ضروريًا أف يكوف من تلك األمم، 
زَُع مِ : ِلذِلَك أَقُوُؿ َلُكمْ  ٖٗ: )قاؿ عيسى، كذلك حقاً  ْنُكْم َويُػْعَطى ألُمٍَّة تَػْعَمُل ِإفَّ َمَلُكوَت اِ يُػنػْ

 .(ٔ) (أَْٙتَارَهُ 

فهو يوضح ألتباعو أّف ا١تلكوت ينزع منهم ويعطى ألمة أخرى، وبالتال ال يكونوا ىم من أمة 
ا١تعزي والعبد األمُت واٟتكيم الذي يُقدّْـ طعامو اإل٢تي ألمة تتزكى وتتعلم على يديو لتنظر ٓت 

 . أنم ليسوا أمة إيليا بنظره؛ ألنم َل يؤمنوا بو أصالً ا١تلكوت وتعمل أٙتاره، كما 

ِإْف ُكْنُتْم اَل َتْسَمُعوَف َوالَ  ٕ: َواْلَف إِلَْيُكْم ىِذِه اْلَوِصيَُّة أَيػَُّها اْلَكَهَنةُ  ٔ: )وأيضًا ورد ٓت التوراة
فَِإّنّْ أُْرِسُل َعَلْيُكُم اللَّْعَن، َوأَْلَعُن بَػرََكاِتُكْم، َبْل  .َٕتَْعُلوَف ٓت اْلَقْلِب لِتُػْعطُوا ٣َتًْدا الٝتِْي، قَاَؿ َربُّ اْٞتُُنودِ 

 ىأََنَذا أَنْػَتِهُر َلُكُم الزَّرَْع، َوأَُمدُّ اْلَفْرَث َعَلى ُوُجوِىُكمْ  ٖ. َقْد َلَعْنتُػَها، ألَنَُّكْم َلْسُتْم َجاِعِلَُت ٓت اْلَقْلبِ 
.. )(ٕ). 

 (.ٙٔ)ألسباب تتوضح ٓت الفقرة  Xقائم أنصار ال -وبكل وضوح  -فيبقى أنم 

 Xمنذ مئات السنُت َمن يُعّد ٣تيئو ٓت آخر الزماف ٣تيء عيسى  Xاإلماـ علي ولذا حّدد 
وتعود دار ا١تلك إىل الزوراء، وتصَت األمور شورى، من غلب على شيء فعلو، فعند ذلك : )فيقوؿ

، فال أرض تنبت، وال ٝتاء تنزؿ، ّت ٮترج ويقل الطعاـ، ويقحط الناس، ويقل ا١تطر.. خروج السفياّن 
 .(ٖ) (..ا١تهدي ا٢تادي ا١تهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مرَي 

                                                             

 .ٕٔاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٔ

 .ٕاألصحاح  -مالخي  .ٕ
 .ٕٙٙص: ا١تالحم والفنت البن طاووس .ٖ
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 مع "وىو ا١تهدي باتفاؽ ا١تسلمُت" األمة ىذه من رجل خلف عيسى صالة وٓت: )وقاؿ ابن حجر السٍت
  قائم عن ٗتلو ال األرض إفّ  األقواؿ من للصحيح داللة الساعة قياـ وقرب الزماف آخر ٓت كونو
 .(ٔ)( ْتجة

وال شك أّف إمامة ا١تهدي لعيسى ٓت الصالة، يعٍت أّف الراية قد ُأخذت من يد عيسى وصارت بيد 
 (. القائم من آؿ ٤تمد )ا١تهدي 

ولكي تتبّدد كل الشكوؾ ٓت وحدة ا١تصلح العا١تي ا١تنتظر، أعرض اْلف بعض عالمات يومو 
 .واحدة أيضاً ا١توعود وسنرى أنا 

* * * 

 :الموعودالقائم عالمات يوم . 6

 :وىذه بعضهاأكثرىا،  قدومو واقًتاب أيامو، وقد ٖتقق األدياف عالماتذكرت نصوص 

 :اٟتروب وأخبارىاالفنت و كثرة  -ٔ

الَبُدَّ َأْف َتُكوَف  ألَنَّوُ . اُْنظُُروا، اَل تَػْرتَاُعوا. َوَسْوَؼ َتْسَمُعوَف ِْتُُروب َوَأْخَباِر ُحُروبٍ  ٙ: )٧تيلاإلٓت 
ألَنَُّو تَػُقوـُ أُمٌَّة َعَلى أُمٍَّة َو٦َتَْلَكٌة َعَلى ٦َتَْلَكٍة، َوَتُكوُف ٣َتَاَعاٌت  ٚ. ىِذِه ُكلَُّها، َولِكْن لَْيَس اْلُمْنتَػَهى بَػْعدُ 

 .(ٕ) (َولِكنَّ ىِذِه ُكلََّها ُمْبَتَدأُ اأَلْوَجاعِ  ٛ. َوأَْوبَِئٌة َوَزاَلزُِؿ ٓت أََماِكنَ 

إف دولة أىل بيت نبيكم ٓت آخر الزماف ٢تا أمارات، فإذا رأيتم فالزموا : )عن عمار بن ياسرو 
وتكثر .. أماراهتا، فإذا استثارت عليكم الرـو والًتؾ وجهزت اٞتيوش  يءاألرض وكفوا حىت ٕت

 .(ٖ) (اٟتروب ٓت األرض

                                                             

 .ٜٖ٘ص ٙج: فتح الباري .ٔ

 .ٕٗإصحاح  -مىت . ٕ
 .ٖٙٗص: غيبة الطوسي .ٖ
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 ّت ،خراباً  األرضُت رعأس وىي ببغداد، وزالزؿ وقذؼ خسف يكوف ّت: )وعن كعب األحبار
 فيصَتوف ،"الرـو" األصفر بنو ويتحرؾ ا١توت، فا١توت بالشاـ الفتنة رأيت فإذا ٔتصر، ا٠تراب يبتدئ

 .وكل ىذا حاصل اليـو بال شك ،(ٔ)( وقائع بينهم فتكوف العرب بالد إىل

 (:العراؽ)خراب بابل  -ٕ

 :القدَي واٞتديد افالعهدعلى ذلك  كما نصوا٠تالص  الدينونة يـو قرب أخرى لعالمة  وىو

َوأَْقَطُع ِمْن بَاِبَل اْٝتًا َوبَِقيًَّة َوَنْساًل َوُذرّْيًَّة، يَػُقوُؿ . فَأَقُوـُ َعَلْيِهْم، يَػُقوُؿ َربُّ اْٞتُُنودِ  ٕٕ: )التوراةٓت 
ـَ ِمَياٍه، َوُأَكنُّْسَها ٔتِْكَنسَ  ٖٕ. الرَّبُّ  ُفِذ، َوآَجا  .(ٕ)( ِة ا٢ْتاََلِؾ، يَػُقوُؿ َربُّ اْٞتُُنودِ َوَأْجَعُلَها ِمَتَاثًا لِْلُقنػْ

 .يسكن فيها ألنويرمز للخراب والقفر " القنفذ"و

يُع َ٘تَاثِيِل آ٢ِتَِتَها : فََأَجاَب َوقَاؿَ ..  ٜ: )اً ضيأا نهر مسفال سفن وٓت َسَقَطْت، َسَقَطْت بَاِبُل، َوٚتَِ
 .(ٖ) (اْلَمْنُحوَتِة َكسََّرَىا ِإىَل اأَلْرضِ 

ا اَ َوَأْعطُوُه ٣َتًْدا، ألَنَُّو َقْد َجاَءْت َساَعُة َديْػُنونَِتِو، َواْسُجُدوا ِلَصاِنِع َخافُو ..  ٚ): وٓت اإل٧تيل
َسَقَطْت بَاِبُل اْلَمِديَنُة ! َسَقَطتْ : ُّتَّ تَِبَعُو َماَلٌؾ آَخُر قَاِئالً  ٛ. السََّماِء َواأَلْرِض َواْلَبْحِر َويَػَنابِيِع اْلِمَياهِ 

يَع األَُمِم ِمْن َٜتِْر َغَضِب زِنَاَىااْلَعِظيَمُة، ألَنػَّ   .(ٗ) (َها َسَقْت ٚتَِ

ٍة ِبَصْوٍت َعِظيٍم قَاِئالً  ٕ) :اً ضيأ ويفو  َوَصاَرْت ! َسَقَطْت بَاِبُل اْلَعِظيَمةُ ! َسَقَطتْ  :َوَصرََخ ِبِشدَّ
 .(٘) (ائٍِر ٧تٍَِس َو٦َتُْقوتٍ َمْسَكًنا ِلَشَياِطَُت، َو٤َتَْرًسا ِلُكلّْ ُروٍح ٧تٍَِس، َو٤َتَْرًسا ِلُكلّْ طَ 

 تداق ا١ت الً عف لصح ام وىو  ،تار ئاطلا وب دار ١تا لب ،س٧تر ائط واٝتء يش ا نيد ٓت دجو ي الو 
 .ةتو قما١تو  سةنجلا اهتار ئاطب لباب بار خ ةلٛت ةدحت١تا اتيالو لا

  :وأما خراب العراؽ عند اقًتاب الوعد اإل٢تي ٓت نصوص ا١تسلمُت فكثَتة، وىذا مثاؿ منها
                                                             

 .ٖٕٙص: ا١تالحم والفنت .ٔ
 .ٗٔاألصحاح  -سفر إشعيا  .ٕ
 .ٕٔاألصحاح  .ٖ

 .ٗٔاألصحاح  -نا الالىوِت رؤيا يوح .ٗ
 .ٛٔ حا حصألا .٘
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 لو حىت الرايات وتلك الفنت بتلك تعاىل ا ليخرّٔا ّت.. : )عن بغداد Xقاؿ اإلماـ الصادؽ 
 .(ٔ)( الزوراء انتك ىهنا لقاؿ مار علينا مر

 مدينة: قاؿ ؟ ا رسوؿ يا الزوراء وما: قالوا زوراء، بُت وقعة تكوف: )، قاؿوعن رسوؿ ا 
 .(ٕ) (وقذؼ ومسخ ٓتسف أصناؼ، بأربعة تعذب أميت، جبابرة يسنها جوخا أرض من أنار بُت

تخابات اليت ٖتصل ومن األحداث اليت ٕتري ٓت بغداد واليت تؤدي إىل اختالؼ حكامها، ىي االن
الويل الويل ألميت من الشورى الكربى والصغرى، فُسئل : )يقوؿ النيب  ،ألوؿ مرة ٓت تارٮتها

أما الكربى فتنعقد ٓت بلدِت بعد وفاِت لغصب خالفة أخي وغصب حق ابنيت، وأما : عنهما، فقاؿ
والزوراء ىي  .(ٖ) (أحكاميالشورى الصغرى فتنعقد ٓت الغيبة الكربى ٓت الزوراء لتغيَت سنيت وتبديل 

 .ٓت بغداد اليـو" ا١تنطقة ا٠تضراء"ذاهتا 

: العراؽ عند اقًتاب اليـو ا١توعودعن  Xقاؿ اإلماـ علي يكوف ذلك وزعامة العراؽ بيد الكرد، 
وعقدت الراية .. فعند ذلك عجائب وأي عجائب إذا أنارت النار ببصرى  .. إذا صاح الناقوس)

 .(ٗ) (..لعماليق كرداف 

 :وآّاعات وما شابو كثرة الزالزؿ والفيضانات واألوبئة -ٖ

الرَّبُّ  ٓٔ... الرَّبُّ فَػْوَؽ اْلِمَياِه اْلَكِثَتَِة . إِلُو اْلَمْجِد أَْرَعدَ . َصْوُت الرَّبّْ َعَلى اْلِمَياهِ  ٖ: )التوراةٓت 
  .(٘) (لرَّبُّ يُػْعِطي ِعزِّا ِلَشْعِبوِ ا ٔٔ. بِالطُّوفَاِف َجَلَس، َو٬َتِْلُس الرَّبُّ َمِلًكا ِإىَل األََبدِ 

ِمْن ِقَبِل َربّْ اْٞتُُنوِد تُػْفتَػَقُد ِبَرْعٍد َوَزْلزََلٍة َوَصْوٍت  َٙوَيُكوُف ذِلَك ٓت ٟتََْظٍة بَػْغَتًة، ..  ٘: )أيضاً  اهوفي
 .(ٙ) (َعِظيٍم، ِبَزْوبَػَعٍة َوَعاِصٍف َو٢َتِيِب نَاٍر آِكَلةٍ 

                                                             

 .ٛٛٔص: ٥تتصر بصائر الدرجات .ٔ
 .ٜٕٚص ٗٔج: كنز العماؿ  .ٕ
 .ٖٓٔص: كتاب مائتاف وٜتسوف عالمة .ٖ
 .ٗٓٔص: بشارة اإلسالـ .ٗ
 .ٜٕا١تزمور  .٘
 .ٜٕاألصحاح  -سفر إشعيا  .ٙ
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ُو تَػُقوـُ أُمٌَّة َعَلى أُمٍَّة َو٦َتَْلَكٌة َعَلى ٦َتَْلَكٍة، َوَتُكوُف ٣َتَاَعاٌت َوأَْوبَِئٌة َوَزاَلزُِؿ ٓت ألَنَّ  ٚ: )٧تيلاإلوٓت 
  .(ٔ) (أََماِكنَ 

ـُ نُوٍح َكذِلَك َيُكوُف أَْيًضا ٣تَِيُء اْبِن اإِلْنَسافِ  ٖٚ: )وفيو أيضاً  ألَنَُّو َكَما َكانُوا  ٖٛ. وََكَما َكاَنْت أَيَّا
َخَل ِفيِو نُوٌح  األَيَّاـِ الَّيِت قَػْبَل الطُّوفَاِف يَْأُكُلوَف َوَيْشَربُوَف َويَػتَػَزوَُّجوَف َويُػَزوُّْجوَف، ِإىَل اْليَػْوـِ الَِّذي دَ ٓت 

 (.ِن اإِلْنَسافِ وَلَْ يَػْعَلُموا َحىتَّ َجاَء الطُّوفَاُف َوَأَخَذ اٞتَِْميَع، َكذِلَك َيُكوُف أَْيًضا ٣تَِيُء ابْ  ٜٖاْلُفْلَك، 

 :وعند ا١تسلمُت وردت روايات كثَتة جداً ٓت ذلك، وكمثاؿ ٢تا

. (ٕ) (أبشركم با١تهدي يبعث ٓت أميت على اختالؼ من الناس وزالزؿ: )قاؿ ،عن رسوؿ ا 
بُت يدي القائم موت أٛتر وموت أبيض، فأما ا١توت األٛتر فبالسيف : )قاؿ ،Xعن اإلماـ علي و 

 .(ٖ) (بيض فبالطاعوفوأما ا١توت األ

ّت بعد ذلك طوفاف .. : )متحدثًا عن عالمات ا١تصلح العا١تي ٓت آخر الزمافأيضًا  X وعنو
 .(ٗ) (ا١تاء فمن ٧تا من السيف َل ينج من ا١تاء

ال يقـو القائم إال على خوؼ شديد وزالزؿ وفنت وبالء يصيب الناس : )Xاإلماـ الباقر وعن 
 .(٘) (وطاعوف قبل ذلك

ليس بوسع أحد إنكاره من كثرة الزالزؿ واألوبئة ري اليـو ٓت كثَت من دوؿ العاَل وما ٬ت
والفيضانات، والتغَتات ا١تناخية والكونية، وإنذار آّاعة الذي يهدد ا١تاليُت با١توت جوعاً، وانيار 

بكل و  ،االقتصاد العا١تي وغَت ذلك ٦تا ىو معلن من قبل مؤسسات دولية كاألمم ا١تتحدة وغَتىا
بل أّف الذعر وا٠توؼ الشديد الذي تشهده  تأكيد أّف ا١تخفي أكرب وأخطر ٦تا ىو معلن بكثَت،

 .لو مثيلالبشرية ىذه األياـ َل يسبق 

 :أخرى تدلل على اليـو الوعودآيات ٝتاوية  -ٗ
                                                             

 .ٕٗاألصحاح  -مىت  .ٔ
 .ٖٚص ٖج: مسند أٛتد .ٕ
 .ٕٙٛص: غيبة النعماّن .ٖ
 .ٕ٘ٔص: حم والفنت البن طاووسا١تال .ٗ
 .ٖٕٔص ٘٘ج: ْتار األنوار .٘
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السََّحاُب َوالضََّباُب  ٕ. اْلَكِثَتَةُ  اَلرَّبُّ َقْد َمَلَك، فَػْلَتْبَتِهِج اأَلْرُض، َوْلتَػْفرَِح اٞتَْزَائِرُ  ٔ) :ٓت التوراةجاء 
اَمُو َتْذَىُب نَاٌر َوُٖتْرُِؽ َأْعَداَءُه َحْوَلوُ  ٖ. اْلَعْدُؿ َواٟتَْقُّ قَاِعَدُة ُكْرِسيّْوِ . َحْوَلوُ  َأَضاَءْت بُػُروقُُو  ٗ. ُقدَّ

ـَ َسيِّْد اأَلْرِض ُكلَّْهاَذاَبِت اْٞتَِباُؿ ِمْثَل ال ٘. َرَأِت اأَلْرُض َواْرتَػَعَدتْ . اْلَمْسُكونَةَ  ا ، ُقدَّ ـَ الرَّبّْ ا . شَّْمِع ُقدَّ
يُع الشُُّعوِب ٣َتَْدهُ  ٙ نُوٌر َقْد ُزرَِع لِلصّْدّْيِق، َوفَػرٌَح  ٔٔ..  َأْخبَػَرِت السََّماَواُت ِبَعْدلِِو، َوَرَأى ٚتَِ

يُقوَف بِالرَّ  ٕٔ. لِْلُمْسَتِقيِمي اْلَقْلبِ  ، َواْٛتَُدوا ِذْكَر ُقْدِسوِ افْػَرُحوا أَيػَُّها الصّْدّْ  .(ٔ) (بّْ
تَػَتَحوَُّؿ  ٖٔ. َوأُْعِطي َعَجاِئَب ٓت السََّماِء َواأَلْرِض، َدًما َونَارًا َوَأْعِمَدَة ُدَخافٍ  ٖٓ: )وفيها أيضاً 

 .(ٕ)( ُخوؼُ الشَّْمُس ِإىَل ظُْلَمٍة، َواْلَقَمُر ِإىَل َدـٍ قَػْبَل َأْف ٬تَِيَء يَػْوـُ الرَّبّْ اْلَعِظيُم اْلمَ 

َدًما َونَاًرا : َوأُْعِطي َعَجاِئَب ٓت السََّماِء ِمْن فَػْوُؽ َوآيَاٍت َعَلى اأَلْرِض ِمْن َأْسَفلُ  ٜٔ) :وٓت اإل٧تيل
، قَػْبَل َأْف ٬تَِيَء يَػْوـُ الرَّبّْ اْلَعظِ  ٕٓ. َوُٓتَاَر ُدَخافٍ  يُم تَػَتَحوَُّؿ الشَّْمُس ِإىَل ظُْلَمٍة َواْلَقَمُر ِإىَل َدـٍ

 .(ٖ)(الشَِّهَتُ 

َولِْلَوْقِت بَػْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّاـِ ُتْظِلُم الشَّْمُس، َواْلَقَمُر اَل يُػْعِطي َضْوَءُه، َوالنُُّجوـُ  ٜٕ) :أيضاً  ووفي
. ْنَساِف ٓت السََّماءِ َوِحيَنِئٍذ َتْظَهُر َعاَلَمُة اْبِن اإلِ  ٖٓ. َتْسُقُط ِمَن السََّماِء، َوقُػوَّاُت السََّماَواِت تَػتَػَزْعزَعُ 

يُع قَػَباِئِل اأَلْرِض، َويُػْبِصُروَف اْبَن اإِلْنَساِف آتًِيا َعَلى َسَحاب السََّماِء ِبُقوٍَّة َو٣تَْ   ٍد َكِثَتٍ َوِحيَنِئٍذ تَػُنوُح ٚتَِ
..) (ٗ). 

ولو عرضنا ىذه النصوص وغَتىا على ما عند ا١تسلمُت من نصوص وافرة تتحدث عن اْليات 
نار ٖترؽ )فظهور النار . ة عند اقًتاب أياـ ا١تنقذ العا١تي لرأينا اٞتميع يتحدث عن أمر واحدالكوني
تتحوؿ الشمس إىل )، وكسوؼ الشمس (ذابت اٞتباؿ مثل الشمع)، والزالزؿ والرباكُت (أعداءه
٧تـو تسقط من )، والقذؼ بالشهب و٨توىا (ال يعطي ضوئو)، وخسوؼ القمر (تظلم( )ظلمة

اخل، كلها عالمات ليـو واحد موعود .. وغَت ذلك من عواصف وخسف لألرض ودخاف ، (السماء
 (.يـو القائم)ينتظره العاَل كلو، وىو 

                                                             

 .ٜٚا١تزمور  -سفر ا١تزامَت  .ٔ
 .ٕاألصحاح  -يوئيل  .ٕ
 .ٕاألصحاح  -أعماؿ الرسل  .ٖ
 .األصحاح الرابع والعشروف -مىت  .ٗ
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 اإلماـقاؿ أيضًا و  .(قياـ القائم= قياـ الساعة )نو من عالمات أوقد تقدـ ما يتعلق بالدخاف و 
 ذلك من شيئاً  رأيتم فإذا لساعة،ا عالمات من ا٢تائلة والرياح والكسوفُت الزالزؿ إف): X الصادؽ
 .(ٔ)( مساجدكم إىل وافزعوا الساعة قياـ فتذكروا

 .(ٕ)( ومسخ وقذؼ خسف الزماف آخر ٓت سيكوف) : ا رسوؿوقاؿ 

كف مدالة   ،من السماء جلية وٓت األرض مثلها ٓت السوية يةللمهدي آ) :Xلي ع اإلماـقاؿ و 
 .(ٖ)( ..بعض بالد الًتؾ يهد ا ،با٠تمس ورجفات ونار وخسف وطمس

 األرض أىل يراىا ا١تشرؽ قبل من تطلع نار من عمود آية ستبدو): قاؿ ،معداف بن خالد عنو 
 .(ٗ)( سنة طعاـ ألىلو فليعد ذلك أدرؾ فمن ، كلهم

 ا١تشرؽ من ٧تم يطلع :قاؿ أنو كعب عن بلغٍت) :قاؿ ،الوليد عنوروى ابن ٛتاد ا١تروزي ٓت فتنو 
 .(٘)( ذناب لو ا١تهدي خروج قبل

 ٠تمس والشمس تبقى ٠تمس القمر انكساؼ األمر ىذا يدي بُت إف: )Xوقاؿ اإلماـ الباقر 
 .(ٙ)( ا١تنجمُت حساب يسقط وعنده رمضاف، شهر ٓت وذلك عشرة

وكف يطلع من ): X صادؽاإلماـ الومن اْليات السماوية كذلك ظهور كف ٓت السماء، قاؿ 
 دي - يده١تا رو هظ تقو  أي - ـو يلا كلذ ةمالع) :يسعمت نب أٝتاء نعو  .(ٚ)( السماء من اتـو

 .(ٛ) (ااىًت ل رو دت سانلاو  ءامسلا نم دت٘ت

  : ، وىذه صورهتاالفضائية هرت الكف حسب ما نقلتو وكالة ناساوقد ظ

                                                             

 .ٚٛٗص ٗج: وسائل الشيعة .ٔ
 .ٓٔص ٛج: ٣تمع الزوائد .ٕ
 .ٖٕٚص: ما قالو علي ٓت آخر الزماف .ٖ
 .ٕٖٔص: الفنت البن ٛتاد .ٗ
 .ٖٖٔص: الفنت .٘
 .ٕٓٛص: غيبة النعماّن .ٙ

 .ٖٖٕص ٕ٘ج: ْتار األنوار .ٚ
 .ٜٙص :يتقا١ت نيدلا ـاسح نبالاف الزم آخرمهدي  .ٛ
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 .إىل ما سبقهاوىي آية ٝتاوية تضاؼ 

بُت يدي القائم موت أٛتر ) :Xاإلماـ علي قاؿ بلوف الدـ، " اٞتراد األٛتر"ات أيضًا ومن اْلي
 .(ٔ)( .. وموت أبيض وجراد ٓت حينو وجراد ٓت غَت حينو كألواف الدـ

َوِمَن الدَُّخاِف َخرََج َجرَاٌد َعَلى  ٖ: )يا يوحنا ا١تتضمنة أخبار يـو ا٠تالص والدينونةؤ ومثلو ورد ٓت ر 
  .(ٕ)( ُأْعِطَي ُسْلطَانًا َكَما لَِعَقاِرِب اأَلْرِض ُسْلطَافٌ اأَلْرِض، فَ 

 ٕٗ وٓت يـو ،وتسبب ٓتسائر جسيمة ٓت اٟتقوؿ الزراعية فريقياأشرؽ فعاًل  األٛتروقد غزى اٞتراد 
ٛتلة طوارئ دولية ٧تحت ٓت  أفّ ( فاو)أفادت منظمة األغذية والزراعة ، ٜٕٓٓ( يونيو)حزيراف 

 .ٛتر بشرؽ أفريقيا وجنؤّامواجهة اٞتراد األ

 :كثرة ا٢ترج وخلع الشعوب حّكامها -٘

دوؿ  وبعض٭تصل ىذه األياـ ثورات للشعوب على حكامها ٓت منطقة الشرؽ األوسط وأوربا 
 :وىذه نصوص تؤكد اٟتقيقة ا١تشار إليهاومناطق أخرى من العاَل،  االٖتاد

 .(ٖ) (.. ٍة َو٦َتَْلَكٌة َعَلى ٦َتَْلَكةٍ ألَنَُّو تَػُقوـُ أُمٌَّة َعَلى أُمَّ  ٚ: )٧تيلاإلٓت 

يا رسوؿ ا وما : يقبض العلم ويظهر اٞتهل والفنت ويكثر ا٢ترج، قيل: )قاؿ ،عن النيب و 
 .(ٗ) (ا٢ترج؟ فقاؿ ىكذا بيده، فحرفها كأنو يريد القتل

                                                             

 .ٖٓص: منتخب األنوار ا١تضيئة .ٔ
 .ٜاألصحاح  .ٕ
 .ٕٗاألصحاح  -مىت  .ٖ
 .ٜٕص ٔج: صحيح البخاري .ٗ

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/photo09-025.html
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عرب وخلعت ال) :فذكر من بُت عالمات القائممىت فرج شيعتكم؟ : Xللصادؽ  و١تا قيل لإلماـ
 .من العاَل وىا ىي العرب ٗتلع أعنتها ويكثر ا٢ترج ٓت مناطق كثَتة ،(ٔ) (أعنتها

كاف ىذا عرض موجز لبعض عالمات اليـو ا١توعود، وقد انتهينا إىل وحدهتا كما انتهينا سابقًا إىل 
وىناؾ أحداث أخرى نتحدث عنها . فيما سبق( القائم من آؿ ٤تمد)وحدة الرسوؿ وا١تنقذ اإل٢تي 

 . يضاً فيما يأِت إف شاء اأ

ماذا بقي لتتأكدوا أّف ا١تخلّْص وا١تنقذ العا١تي وا١تهدي ا١توعود بينكم ويصرخ .. فيا أىل األرض 
 .فيكم، فأنقذوا أنفسكم قبل البطشة واالنتقاـ اإل٢تي والطوفاف العظيم

* * * 

 (:العراق)المصلح العالمي مبدؤه المشرق . 7

ص ينطلق بدعوتو اإل٢تية العا١تية لدى أتباع الرساالت أّف ا١تنقذ وا١تخلّْ بينت النصوص ا١تتوافرة 
 وآلو وموسى وعيسى وغَتىم من أولياء ا الكربى من ا١تشرؽ، والشرؽ الذي ٖتدث عنو ٤تمد 

 :نسبًة إىل مكانم الذي ٖتدثوا منو( العراؽ)ىو 

د ا١تسلمُت فهو أمر واضح عندىم، قاؿ أما بداية حركة ا١تهدي وقيادتو للرايات السود ا١تشرقية عن
 .(ٕ) (ٮترج ناس من ا١تشرؽ فيوطئوف للمهدي، يعٍت سلطانو: )النيب ٤تمد 

 بالء بعدي سيلقوف بييت أىل وإف الدنيا، على اْلخرة ا لنا اختار البيت أىل إنا): وقاؿ 
 فيقاتلوف يعطونو، فال اٟتق يسألوف سود رايات معهم ا١تشرؽ قبل من قـو يأِت حىت ،وتطريداً  وتشريدا
 كما قسطاً  ىافيمأل بييت، أىل من رجل إىل يدفعوا حىت يقبلونو فال سألوا، ما فيعطوف فيضروف
 .(ٖ)( الثلج على حبواً  ولو فليأهتم منكم ذلك أدرؾ فمن ،جوراً  مألوىا

                                                             

 .ٕٕٗص ٛج: الكآت .ٔ
 .ٖٛٙٔص ٕج: سنن ابن ماجة .ٕ
 .ٜٚٙص ٛج :ا١تصنف البن أِب شيبة .ٖ
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ف ٮترج رجل قبل ا١تهدي من أىل بيتو من ا١تشرؽ ٭تمل السي.. : )قاؿ Xوعن اإلماـ علي 
  .(ٔ)( .. على عاتقو ٙتانية أشهر، يقتل ويقتل ويتوجو إىل بيت ا١تقدس

القائم )ىو ابنو ورسولو ووصيو  Xواإلماـ ا١تهدي  وا١تقصود بالرجل من أىل بيت النيب 
 .ا١تقدسة وروايات آلو الطاىرين الحقاً  وسيتضح ذلك أكثر عند عرض وصية جده ٤تمد ( أٛتد

فتداويتم  نكم إف اتبعتم طالع ا١تشرؽ سلك بكم مناىج الرسوؿ واعلموا أ: )أيضاً  X وعنو
 .(ٕ) (من العمى والصم والبكم وكفيتم مؤونة الطلب

ألَنَُّو َكَما َأفَّ اْلبَػْرَؽ ٮَتْرُُج ِمَن اْلَمَشارِِؽ َوَيْظَهُر ِإىَل اْلَمَغاِرِب، ىَكَذا َيُكوُف أَْيًضا  ٕٚ: )٧تيلاإلوٓت 
  .(ٖ) (افِ ٣تَِيُء اْبِن اإِلْنسَ 

ٓت  Xفعرّب عن بداية ظهوره أنو يكوف من ا١تشرؽ إىل ا١تغرب، وا١تشرؽ نسبًة إىل مكاف عيسى 
وظهر ٓت ا١تغرب ىو إبراىيم، حيث خرج ذلك الزماف يكوف العراؽ، والربؽ الذي خرج من ا١تشرؽ 

 .من العراؽ وظهر ٓت األرض ا١تقدسة

ىأََنَذا ُأَخلُّْص َشْعيب ِمْن أَْرِض اْلَمْشرِِؽ َوِمْن أَْرِض : ُنودِ ىَكَذا قَاَؿ َربُّ اٞتُْ  ٚ: )التوراةوأما ٓت 
َوآِت ِِّْٔم فَػَيْسُكُنوَف ٓت َوَسِط أُوُرَشِليَم، َوَيُكونُوَف ِل َشْعًبا،َوأَنَا َأُكوُف ٢َتُْم ِإ٢تًا بِاٟتَْقّْ  ٛ. َمْغِرِب الشَّْمسِ 

 .تدئ أوالً من أرض ا١تشرؽص يبوىو يعٍت أّف ا١تخلّْ ، (ٗ) (َواْلربّْ 

َفهَذا اْليَػْوـُ لِلسَّيِّْد َربّْ اْٞتُُنوِد يَػْوـُ نَػْقَمٍة  ٓٔ: )، ورد ٓت التوراة أيضاً (رب اٞتنود)وعن ا١تخلّْص 
ْٞتُُنوِد َذبِيَحًة ٓت أَلفَّ لِلسَّيِّْد َربّْ ا. ِلالْنِتَقاـِ ِمْن ُمْبِغِضيِو، فَػَيْأُكُل السَّْيُف َوَيْشَبُع َويَػْرَتِوي ِمْن َدِمِهمْ 

 .(٘)( أَْرِض الشَّْماِؿ ِعْنَد نَػْهِر اْلُفرَاتِ 

                                                             

 ٜٛ٘ص ٗٔج: ، كنز العماؿٖٙٔص ٖٖٔبػ: البن طاووس -، ا١تالحم والفنت ٕٙٔص: لنعيم بن ٛتاد -كتاب الفنت  .ٔ
 .ٖٖٔص ٖٔج: للسيد ا١ترعشي -، شرح إحقاؽ اٟتق ٜٜٖٙٙح
 .ٙٙص ٛج: الكآت .ٕ
 .ٕٗاألصحاح  -مىت  .ٖ
 .ٛاألصحاح  -سفر زكريا  .ٗ
 .ٙٗاألصحاح  -سفر ارميا  .٘
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أما الفرات فهو ٓت العراؽ كما ىو واضح، وأما أّف للمخلّْص ذبيحة عند نر الفرات، فألّف 
ا١تخلص كما تبُت ىو نفسو قائم آؿ ٤تمد، والقائم وإف كاف ىو نفسو ا١تعزي الذي وعد بو عيسى  

تال فهو يطالب باألنبياء ٚتيعًا، ولكن الذبيحة العزيزة على قلبو واليت يطلب بدمها ىو كما تقدـ وبال
 . ا١تقتوؿ ٓت كربالء على نر الفرات Xدـ جده اٟتسُت 

أين الطالب بذحوؿ األنبياء : )أف نندب ابنو القائم أٛتد ونقوؿ Xلذا يعلمنا اإلماـ ا١تهدي 
 .، كما ٓت دعاء الندبة(وؿ بكربالءوأبناء األنبياء أين الطالب بدـ ا١تقت

وألّف كربالء تقع مشاؿ البصرة، فهذا يعٍت أّف منطلق ا١تخلّْص ومسكنو يكوف جنوب كربالء، 
 :وإليك النص الذي ٭تدد مسكنو

أَنَا . ِبَكثْػَرِة قُػوَّتِوِ َمْن َذا اْلِت ِمْن أَُدوـَ، بِِثَياٍب ُٛتٍْر ِمْن ُبْصرََة؟ ىَذا اْلَبِهيُّ ٔتالَِبِسِو، اْلُمتَػَعظُّْم  ٔ)
بالضم كما فعل ا١تزوروف ( ُبصرة)بالفتح، وليس ( َبصرة)إنا  .(ٔ)( اْلُمَتَكلُّْم بِاْلربّْ، اْلَعِظيُم لِْلَخاَلصِ 

 .بقصد

أو٢تم من البصرة  فّ أأال و  ..: )أوؿ ا١تقربُت إىل اإلماـ ا١تهدي، فقاؿ Xوقد ّٝتى اإلماـ علي 
: يذكر اسم ىذا األوؿ فيقوؿ Xوليس صدفة أف نسمع اإلماـ الصادؽ  .(ٕ)( خرىم من األبداؿآو 
وىو خليفتو ورسولو  Xذلك أّف أٛتد ىو أوؿ مقرب إىل اإلماـ ا١تهدي  ،(ٖ)( ٛتدأ.. ومن البصرة )

ا١تقدسة وسيأِت عرضها، وىو مهدي أيضاً، وقد ٝتعنا فيما  إىل الناس بنص وصية رسوؿ ا 
، كما أّف (أٛتد)أّف قائد الرايات السود ا١تشرقية ىو خليفة ا١تهدي وأّف اٝتو ( مسةٓت الفقرة ا٠تا)سبق 

 ".اٛتد اٛتد: "شعار جيش التمهيد الفاتح ىو

، بل (بابل)ورٔتا صار بوسعنا اْلف أف نعرؼ سّر الًتكيز ٓت العهدين اٞتديد والقدَي على العراؽ 
كيف، وىي ا١تملكة (. أمريكا ٖتديداً )دوؿ ا١تتكربة رٔتا نفهم أ٫تية منطقة الشرؽ األوسط لدى قادة ال

 . اٟتديدية اليت يلقي ّٔا ا١تنقذ إىل وقيد النار بنص دانياؿ النيب ٓت التوراة

 :كما أّف ىناؾ أحداثاً ٓت دوؿ شرقية أخرى، وردت ٓت نصوص األدياف أيضاً   
                                                             

 .ٖٙاألصحاح  -فر إشعيا س .ٔ
 .ٛٗٔص : بشارة اإلسالـ .ٕ
 .ٔٛٔص: بشارة اإلسالـ .ٖ
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ّٔا عن كعب األخبار، مصر، فقد تقدـ ٓت العالمة األوىل من البحث السابق القوؿ ٓترا: منها
قلبو حسن ، صاحب مصر عالمة العالمات وآيتو عجب ٢تا أمارات: )X وقاؿ اإلماـ علي أيضاً 

فقبيل أف يقرعها طَتوا إليو ، إف خرج فاعلم أّف ا١تهدي سيطرؽ أبوابكم، ورأسو ٤تمد ويغَت اسم اٞتد
 .(ٔ) (أو ائتوه زحفاً وحبواً على الثلج، ٓت قباب السحاب

إىل ( سيد)وقد غَّت اسم جده من  ،"٤تمد حسٍت مبارؾ"لـو أّف حاكم مصر اٝتو ومن ا١تع
وقد  .االسم األوؿ :يعٍت "سو ٤تمدرأ"و ،حسٍتأي قلب االسم  :تعٍت "قلبو حسن" فّ أو  ،(مبارؾ)

 .تدّوي ٓت أطراؼ األرض( أٛتد)خرج من اٟتكم، وباف خراب مصر وضعفها، وىا ىي دعوة القائم 

 : صر ٓت التوراة عند اقًتاب يـو ا٠تالص، فهذا ٪توذج لووأما ذكر خراب م

َويَْأِت َسْيٌف َعَلى ِمْصَر،  ٗ .َيُكوُف َوقْػًتا ِلألَُممِ . أَلفَّ اْليَػْوـَ َقرِيٌب، َويَػْوـٌ لِلرَّبّْ َقرِيٌب، يَػْوـُ َغْيمٍ  ٖ)
َلى ٓت ِمْصرَ  ـُ ُأُسُسَهاَوَيُكوُف ٓت ُكوَش َخْوٌؼ َشِديٌد، ِعْنَد ُسُقوِط اْلَقتػْ  .(ٕ)( ، َويَْأُخُذوَف ثَػْرَوتَػَها َوتُػْهَد

إذا رأيتو حسبت ٓت  ٭تكم اٟتجاز رجل اٝتو على اسم حيواف: ) قاؿ النيباٟتجاز، : ومنها
ويل لشيعتنا  ،ٮتلفو لو أخ اٝتو عبد ا ،عينيو اٟتوؿ من البعيد وإذا اقًتبت منو ال ترى ٓت عينيو شيئاً 

وحاكم اٟتجاز ىو فهد وقد خلفو أخوه  .(ٖ) (بّشروّن ٔتوتو أبّشركم بظهور اٟتّجة ،أعادىا ثالثاً  منو
  .كما أخرب النيب   عبد ا

إذا مات  :ّت قاؿ. من يضمن ل موت عبد ا أضمن لو القائم: )قاؿ Xعن اإلماـ الصادؽ و 
 .(ٗ) (إف شاء ا "القائم"عبد ا َل ٬تتمع الناس بعدة على أحد، وَل يتناَه ىذا األمر دوف صاحبكم 

، فهي األخرى كاف ٢تا ذكر ٓت نصوص األدياف، فهي عند (سوريا وما حو٢تا)الشاـ : ومنها
ا١تسلمُت منبع ظهور راية السفياّن، كما أّف األحداث اليت ٕتري فيها مبينة ٓت العهدين، وىي ٘تاماً ما 

 .٬تري فيها اليـو

                                                             

 .ٖٖٓص :ٓت آخر الزماف (ع)ماذا قاؿ علي . ٔ
 .ٖٓاألصحاح  -حزقياؿ  .ٕ
 .ٙٔٔص ٔج: مائتاف وٜتسوف عالمة .ٖ
 .ٕٓٔص ٕ٘ج: ْتار األنوار .ٗ
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 :ئم وا١تنقذ العا١تي، فأقوؿواْلف، أعود إىل ارتباط السحاب بالقا

* * * 

 !!بسحابة دخان  السماء تخطَّون أ ، وىل أوضح مناآلتي على السحاب.. حمد أ. 8

، وقد بالسحاب أمر أكدتو النصوص الدينية ٓت كل الرساالت ا١تنقذ العا١تيإف ارتباط أمر 
 :استعرضنا بعض ما يرتبط بذلك فيما مضى، وأختصر ىنا التال

فَػنَػَزَؿ الرَّبُّ ٓت َعُموِد َسَحاٍب َوَوَقَف ٓت بَاِب ا٠ْتَْيَمِة، َوَدَعا َىاُروَف َوَمْرََيَ َفَخَرَجا   ٘): ٓت التوراة
، فَِبالرُّْؤيَا َأْستَػْعِلُن َلوُ . اْٝتََعا َكاَلِمي: فَػَقاؿَ  ٙ. ِكاَل٫ُتَا  .(ٔ) (ٓت اْٟتُْلِم ُأَكلُّْموُ . ِإْف َكاَف ِمْنُكْم َنيبّّ لِلرَّبّْ

 .(ٕ)( .. ٕٔ: َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى قَاِئالً  ٔٔ. َوِإَذا ٣َتُْد الرَّبّْ َقْد َظَهَر ٓت السََّحابِ .. ٓٔ: )هاوفي

 السََّحاُب َوالضََّباُب َحْوَلوُ  ٕ. اَلرَّبُّ َقْد َمَلَك، فَػْلَتْبَتِهِج اأَلْرُض، َوْلتَػْفرَِح اٞتَْزَائُِر اْلَكِثَتَةُ  ٔ) :وفيها
..) (ٖ). 

َولِْلَوْقِت بَػْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّاـِ ُتْظِلُم الشَّْمُس، َواْلَقَمُر اَل يُػْعِطي َضْوَءُه، َوالنُُّجوـُ  ٜٕ) :٧تيلاإلوٓت 
. َماءِ َوِحيَنِئٍذ َتْظَهُر َعاَلَمُة اْبِن اإِلْنَساِف ٓت السَّ  ٖٓ. َتْسُقُط ِمَن السََّماِء، َوقُػوَّاُت السََّماَواِت تَػتَػَزْعزَعُ 

يُع قَػَباِئِل اأَلْرِض، َويُػْبِصُروَف اْبَن اإِلْنَساِف آتًِيا َعَلى َسَحاب السََّماِء ِبُقوٍَّة َو٣تَْ  . ٍد َكِثَتٍ َوِحيَنِئٍذ تَػُنوُح ٚتَِ
ِمْن أَْقَصاِء السََّماَواِت  فَػيُػْرِسُل َمالَِئَكَتُو بُِبوؽ َعِظيِم الصَّْوِت، فَػَيْجَمُعوَف ٥ُتَْتارِيِو ِمَن اأَلْرَبِع الرّْيَاِح، ٖٔ

 .(ٗ) (... ِإىَل أَْقَصائَِها

، َوالَِّذيَن َطَعُنوُه، َويَػُنوُح َعَلْيِو  ٚ) :اإل٧تيل أيضاً  وٓت ُىَوَذا يَْأِت َمَع السََّحاِب، َوَستَػْنظُرُُه ُكلُّ َعُْتٍ
يُع قَػَباِئِل اأَلْرضِ   .(٘) (... ٚتَِ

                                                             

 .ٕٔاألصحاح  -سفر العدد  .ٔ
 .ٙٔاألصحاح  -سفر ا٠تروج  .ٕ
 .ٜٚا١تزمور  -فر ا١تزامَت س .ٖ

 .ٖٔاألصحاح  -إ٧تيل مرقس : ومثلو ٓت. ٕٗاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٗ
 .ٔاألصحاح  -رؤيا يوحنا الالىوِت  .٘
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ص ٓت التوراة واإل٧تيل ىو ما يؤمن بو ا١تسلموف أيضًا ٓت والسحاب الذي يؤيد بو ا١تنقذ وا١تخل
 ذا أفّ  أما: )Xفعن عبد الرحيم، قاؿ اإلماـ الباقر . تأييد القائم من آؿ ٤تمد ٓت آخر الزماف

؟  الصعب وما :قلت .الصعب "القائم" لصاحبكم وذخر ،الذلوؿ فاختار السحابُت خَت قد القرنُت
 ويرقى السحاب سَتكب نوأ أما ،يركبو فصاحبكم وصاعقة برؽو  رعد فيو سحاب من كاف ما :قاؿ
 .(ٔ)( األسباب ٓت

عليها وقت كثَت، وقد بدت بعدىا  إذا اتضح ذلك، أعود وأذّكر أىل األرض بآية ٝتاوية َل ٯتضِ 
 :، وأقوؿ(أيسلندا)نذر العذاب مًتادفة، وىي ثورة بركاف 

الذي فيو نار موقدة، وفوراف الشيء حركتو  ىو ا١تكاف الذي توقد فيو النار أو ا١تكاف: التنور
والطائرة ٓت ا١تلكوت . وخروجو من الوعاء الذي ٭تويو، فالربكاف يكوف حالو تنور وثورتو ىي فورانو

 . تشَت إىل الفرج والراحة والعمل ا١تريح والرفاىية بالنسبة لإلنساف

وأيضًا آية باقًتاب أمر ا ، قاؿ وىذه آية للمتوٝتُت،  ،وأوقف طَتاف العاَل( أيسلندا)فار بركاف 
ْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجُْتِ اثْػنَػُْتِ َوَأْىَلَك ِإالَّ َمن سَ ﴿: تعاىل َبَق َعَلْيِو َحىتَّ ِإَذا َجاء أَْمرُنَا َوفَاَر التػَّنُّوُر قُػْلَنا اٛتِْ

 .(ٕ)﴾اْلَقْوُؿ َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُو ِإالَّ قَِليلٌ 

من  اً اصعد فيها أزواج :انات ا١تادية ا١تتوفرة اليـو لو أعطيتك سفينة وقلت لكفمع كل اإلمك
كم كاف ٭تتاج ؟ ال أقل أشهر، إذف بُت فوراف   Xاٟتيوانات، كم ٖتتاج من الوقت ؟ ٓت زمن نوح 

نور ففوراف الت. التنور أو ثورة الربكاف وبُت الفيضاف أو نزوؿ العذاب أشهر رٔتا إذا شاء ا إنفاذ أمره
آية لنوح باقًتاب العذاب وأف يتهيأ بعده لنزوؿ العذاب، وحاؿ الناس اليـو كذلك، وكما كاف لزماف 

 Xمعروفة وسفينة القائم  Xتنور وعذاب فلهذا الزماف تنور وعذاب، وسفينة نوح  Xنوح 
 .أيضاً اليـو معروفة 

ـُ نُوٍح َكذِلَك َيكُ  ٖٚ: )اإل٧تيلٓت ورد    .(ٖ) (وُف أَْيًضا ٣تَِيُء اْبِن اإِلْنَسافِ وََكَما َكاَنْت أَيَّا

                                                             

 .ٜٕٗص: بصائر الدرجات .ٔ
 .ٓٗ: ىود .ٕ

 .ٕٗاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٖ



 13 ..........................................و املنقذ العاملي ، املعزي ،  القائم املهدي.. أمحد

ُّتَّ َنَظْرُت َوِإَذا َسَحابٌَة بَػْيَضاُء، َوَعَلى السََّحابَِة َجاِلٌس ِشْبُو اْبِن ِإْنَساٍف، َلُو َعَلى  ٗٔ: )و أيضاً وفي
ِمَن ا٢ْتَْيَكِل، َيْصرُُخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم  َوَخرََج َماَلٌؾ آَخرُ  ٘ٔ. َرْأِسِو ِإْكِليٌل ِمْن َذَىٍب، َوٓت َيِدِه ِمْنَجٌل َحادّّ 

أَْرِسْل ِمْنَجَلَك َواْحُصْد، ألَنَُّو َقْد َجاَءِت السَّاَعُة لِْلَحَصاِد، ِإْذ َقْد يَِبَس : ِإىَل اْٞتَاِلِس َعَلى السََّحابَةِ 
  .(ٔ) (ْرِض، َفُحِصَدِت اأَلْرضُ فَأَْلَقى اْٞتَاِلُس َعَلى السََّحابَِة ِمْنَجَلُو َعَلى األَ  ٙٔ. َحِصيُد اأَلْرضِ 

 :، انظروا إىل ىذه التصوير لتعرفواالسماوية أما ماذا كاف ٓت اْلية
http://www.almahdyoon.info/vb/t3014.html 

 

 
 

 (.ٛتدأ)ص وا١تنقذ وا١تخلّْ  نو اسم القائمإىذه صورة ما خطتو سحابة الدخاف ٓت السماء، 

عند ا١تسلمُت ٛتد أالقائم ) يأِت من أفّ ما ألجل كل ما تقدـ و : اٞتواب ؟( أٛتد)١تاذا  وإذا سألت
فهو ا١تصلح العا١تي ا١تنتظر  ،(عند اليهود ىالقائم من يسّ = عند ا١تسيحيُت ( العبد اٟتكيم)القائم = 

 .واٟتمد  رب العا١تُت ،بكل وضوح

ره ا١تسيحيوف، ْتصر اللفظ فيو فقط كما يصوّ  Xعلى عيسى ( ابن اإلنساف)عالمة وأما ٛتل 
 ٖٓ .. َولِْلَوْقِت بَػْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّاـِ ُتْظِلُم الشَّْمسُ  ٜٕ: )قولوقرأنا فليس بصحيح؛ ذلك أننا لو 

يُع قَػَباِئِل اأَلْرضِ  َوِحيَنِئذٍ . َوِحيَنِئٍذ َتْظَهُر َعاَلَمُة اْبِن اإِلْنَساِف ٓت السََّماءِ  وََكَما َكاَنْت  ٖٚ .. تَػُنوُح ٚتَِ
ـُ نُوٍح َكذِلَك َيُكوُف أَْيًضا ٣تَِيُء اْبِن اإِلْنَسافِ  ، لعرفنا أنو يتحدث عن ا١تنقذ وا١تخلص العا١تي، (... أَيَّا

اَمُو َسيُّْدُه َعَلى َخَدِمِو لِيُػْعِطيَػُهُم َفَمْن ُىَو اْلَعْبُد اأَلِمُُت اٟتَِْكيُم الَِّذي أَقَ  ٘ٗ: )... وقد ذكر فيو أيضاً 
ـَ ٓت ِحيِنوِ  يـو ا٠تالص الذي ٓت األساس لو الدور  ا١تنتظروىذا يعٍت أّف العبد القائم  ،(ٕ) (.. الطََّعا

وأيضًا توضح ٓت ْتث كيفية آّيء أّف . ر بو عيسى كما تقدـ ٓت ْتث صفات الرسوؿ ا١توعودبشَّ 

                                                             

 .ٗٔاألصحاح  -رؤيا يوحنا  .ٔ
 ٕٗاألصحاح  -مىت . ٕ

http://www.almahdyoon.info/vb/t3014.html
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لو ويشبهو، وىي كافية إلجابة إشكا٢تم حىت مع ـ يكوف ٔتجيء َمن ٯتثّْ ٣تيء عيسى ٓت ذلك اليو 
 .إصرارىم على حصر اللفظ بعيسى فقط

ُّتَّ َنَظْرُت َوِإَذا َسَحاَبٌة  ٗٔ): كما أكده النص ا١تتقدـ عندىم  Xفاْلِت إذف شبيو عيسى 
 .(ٔ) (بَػْيَضاُء، َوَعَلى السََّحابَِة َجاِلٌس ِشْبُو اْبِن ِإْنَسافٍ 

َوِإَذا ٣َتُْد ): على ا١تنقذ وا١تخلّْص ٓت التوراة واإل٧تيل" ا١ترِب وا١تدبر أي"يبقى أّف إطالؽ صفة الرب 
ِاْسَهُروا ِإًذا ألَنَُّكْم الَ ( )َربُّ اْٞتُُنودِ ( )اَلرَّبُّ َقْد َمَلكَ ( )َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى. الرَّبّْ َقْد َظَهَر ٓت السََّحابِ 

: وغَتىا، فهي ذاهتا اٟتقيقة اليت أشار ٢تا القرآف الكرَي، قاؿ تعاىل(  أَيَِّة َساَعٍة يَْأِت َربُُّكمْ تَػْعَلُموَف ٓت 
 بنور األرض أشرقت قاـ إذا قائمنا فّ إ: )Xقاؿ اإلماـ الصادؽ  ،(ٕ) ﴾َربػَّْها بُِنورِ  اأْلَْرضُ  َوَأْشرََقتِ ﴿

  .(ٖ)( الناس واستغٌت رّٔا،

 "أي القائم" خرج فإذا: فقلت األرض، إماـ يعٍت األرض ربّ : )X، فقاؿ وسألو ا١تفضل عن اْلية
 .(ٗ) (.. الناس يستغٍت إذاً : قاؿ ؟ ماذا يكوف

من ( أٛتد)كما نصت التوراة، وقد تبُتَّ أنو القائم   X وسى١ت إىل تكليم ا١تخلّْصبالنسبة أما و 
 :رين بالقائم وبعثتو، إذ يقوؿوىو يبشّْر ا١تنتظ Xآؿ ٤تمد، فهو نفسو ما نطق بو اإلماـ علي 

 بوادي العثمانية الراية وظهرت ببصرى، النار أنارت إذا ،عجائب وأي عجائب ذلك فعند ..)
 لعماليق الراية وعقدت .. قـو إىل قـو كل وصبا ،بعضاً  بعضهم وغلب البصرة واضطربت سوداء،
 على الشجرة من موسى ممكلّْ  ظهور فتوقعوا .. والسقالب األرمن بالد على العرب وتغلبت كرداف،
 .(٘)( موصوؼ ومعاين مكشوؼ، ظاىر ىذا فيظهر الطور،

                                                             

 .ٗٔاح األصح -رؤيا يوحنا  .ٔ
 ٜٙ: الزمر .ٕ
 .ٛٙٗص: غيبة الطوسي .ٖ
 .ٖٕ٘ص ٕج: تفسَت القمي .ٗ

 .ٕٚص ٖج: معجم أحاديث اإلماـ ا١تهدي .٘
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وىو ملك ا١توت  ،(ٔ)﴾اأْلَنُفسَ  يَػتَػَوْتَّ  اللَّوُ ﴿: وإذا كاف ا سبحانو ىو ا١تستوٓت ألنفس ا٠تلق
: م موسى ىو اف مكلّْ فما ٯتنع إذف أف يكو  ،(ٕ)﴾اْلَمْوتِ  مََّلكُ  يَػتَػَوفَّاُكم ُقلْ ﴿: الذي وكَّلو ا أيضاً 

وىو أيضًا أحد أوليائو بأمره وتوكيلو سبحانو كما نص اإلماـ  ،(ٖ)﴾َتْكِليماً  ُموَسى الّلوُ  وََكلَّمَ ﴿
 .Xعلي

* * * 

 :والسيد الذي يعود ثانية شبيو عيسى المصلوب.. أحمد . 9

ََيَ َرُسوَؿ الّلِو َوَما قَػتَػُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَػِكن ُشبَّْو َوقَػْو٢تِِْم ِإنَّا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمرْ ﴿: قاؿ تعاىل
 .(ٗ)﴾٢َتُمْ 

 ستكوف أنت الثالث عشر): لشبيهو الذي صلب بدلو Xوٓت اإل٧تيل، نرى قوؿ عيسى 
ولكنك ستفوقهم ٚتيعَا ألنك ..  وستكوف ملعونًا من األجياؿ األخرى ولكنك ستأِت لتسود عليهم

 .(٘)( ستضحي باإلنساف الذي يرتديٍت

ـَ قَِلياًل وَ  ٜٖ: )دعا ربو سبحانوعيسى  أفّ وٓت اٟتقيقة   :َخرَّ َعَلى َوْجِهِو، وََكاَف ُيَصلّْي قَاِئالً ُّتَّ تَػَقدَّ
فكاف لو  .(ٙ)( يَا أَبَػَتاُه، ِإْف أَْمَكَن فَػْلتَػْعبُػْر َعٍتّْ ىِذِه اْلَكْأُس، َولِكْن لَْيَس َكَما أُرِيُد أَنَا َبْل َكَما تُرِيُد أَْنتَ 

ىو وصي من آؿ ٤تمد بدلو، والثالث عشر " الثالث عشر"ما أراد، وكاف الشارب لكأس الصلب ىو 
 (. القائم أٛتد)، وىو كما يتضح عند عرض وصية رسوؿ ا ٤تمد 

                                                             

 .ٕٗ: الزمر .ٔ
 .ٔٔ: السجدة .ٕ
 .ٗٙٔ: النساء .ٖ
 .ٚ٘ٔ: النساء .ٗ
 .ا١تشهد الثالث -إ٧تيل يهوذا  .٘
 .ٕٙاألصحاح  -مىت  .ٙ
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أَْنَت ..  ٗٙ: )أجابو وقاؿ (َىْل أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اِ ..  ٘ٙ: )لذا ١تا سألو رئيس الكهنة وقاؿ لو
 (أَأَْنَت َمِلُك اْليَػُهودِ .. ٔٔ): ومثلو كاف جوابو ١تا سألو الوال قائالً ". نعم: "وَل يقل لو ،(ٔ)( قُػْلتَ 
 ."نعم" :َل يقل لويضاً ، فأ(ٕ) (أَْنَت تَػُقوؿُ : )أجابو

وعد أصحابو ليلة رفعو ا إليو فاجتمعوا عند ا١تساء،  Xإف عيسى : )X اإلماـ الباقرقاؿ 
اء، فأدخلهم بيتًا ّت خرج عليهم من عُت ٓت زاوية البيت وىو ينفض رأسو من ا١ت وىم اثنا عشر رجالً 

فقاؿ إف ا رافعي إليو الساعة ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليو شبحي فيقتل ويصلب ويكوف 
إف اليهود ): X ّت قاؿ ،(..ذا  وَ فأنت ىُ  :قاؿ ،أنا يا روح ا :قاؿ شاب منهم ،معي ٓت درجيت

 فقتل Xوأخذوا الشاب الذي ألقي عليو شبح عيسى  ..من ليلتهم  Xجاءت ٓت طلب عيسى 
 .(ٖ) (وصلب

، (أحد عشر)، بينما الذين جاؤوا من اٟتواريُت ىم (اجتمع اثنا عشر: )يقوؿ Xفاإلماـ الباقر 
 .، وىذا من ا١تتواترات اليت ال تنكرXبل ذىب إىل علماء اليهود لُيسلّْم عيسى ، فيهوذا َل يأتِ 

، ِإىَل ِحيَنِئٍذ َذَىَب َواِحٌد ِمَن االثْػٍَتْ َعَشَر،  ٗٔ): جاء ٓت اإل٧تيل الَِّذي يُْدَعى يَػُهوَذا اإِلْسَخْريُوِطيَّ
 .(ٗ)(َماَذا تُرِيُدوَف َأْف تُػْعُطوّن َوأَنَا ُأَسلُّْمُو ِإلَْيُكْم؟ َفَجَعُلوا َلُو َثالَِثَُت ِمَن اْلِفضَّةِ  :َوقَاؿَ  ُ٘ٔرَؤَساِء اْلَكَهَنِة 

، الذي آؿ ٤تمد  فالثاّن عشر الذي جاء أو قل الذي نزؿ من السماء، ىو الوصي من
 ٖٔ): ولعل ىذا ما يفسر لنا قوؿ عيسى ٟتوارييو .Xبصورة عيسى  وَ بّْ ، بعد أف شُ لَ تِ وقُ  بَ لِ صُ 
َلةِ ..  .(٘)( ُكلُُّكْم َتُشكُّوَف ِْتَّ ٓت ىِذِه اللَّيػْ

أْنَت َمِلُك  :َع، َوقَاَؿ َلوُ ُّتَّ َدَخَل بِياَلُطُس أَْيًضا ِإىَل َداِر اْلوالَيَِة َوَدَعا َيُسو  ٖٖ: )وٓت اإل٧تيل أيضاً 
؟  :َأَجابَُو َيُسوعُ  ٖٗاْليَػُهوِد؟  ـْ آَخُروَف قَالُوا َلَك َعٍتّْ : َأَجابَُو بِياَلُطسُ  ٖ٘أَِمْن َذاِتَك تَػُقوُؿ ىَذا، َأ

٦َتَْلَكيِت لَْيَسْت : َأَجاَب َيُسوعُ  َٖٙماَذا فَػَعْلَت؟ . أََلَعلّْي أَنَا يَػُهوِديّّ؟ أُمَُّتَك َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َأْسَلُموَؾ ِإَلَّ 
اِمي ٬ُتَاِىُدوَف ِلَكْي اَل ُأَسلََّم ِإىَل اْليَػُهودِ . ِمْن ىَذا اْلَعاَلَِ  ، َلَكاَف ُخدَّ . َلْو َكاَنْت ٦َتَْلَكيِت ِمْن ىَذا اْلَعاَلَِ

                                                             

 .ٕٙاألصحاح  -مىت  .ٔ
 .ٕٚ األصحاح -مىت . ٕ
 .ٖٓٔص ٔج: تفسَت القمي .ٖ
 .ٕٙاألصحاح  -مىت . ٗ
 .ٕٙاألصحاح  -مىت . ٘
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أَْنَت  :فَأَْنَت ِإًذا َمِلٌك؟ َأَجاَب َيُسوعُ أَ : فَػَقاَؿ َلُو بِياَلُطسُ  ٖٚ. َولِكِن اْلَف لَْيَسْت ٦َتَْلَكيِت ِمْن ُىَنا
ُكلُّ َمْن ُىَو ِمَن اٟتَْقّْ . ٢ِتَذا َقْد ُوِلْدُت أَنَا، َو٢ِتَذا َقْد أَتَػْيُت ِإىَل اْلَعاَلَِ أَلْشَهَد لِْلَحقّْ . ِإّنّْ َمِلكٌ : تَػُقوؿُ 

 .(ٔ)( َيْسَمُع َصْوِت 
ولو قد حاف وقتها لكاف خدامو وأنصاره  فا١تصلوب َل تكن ٦تلكتو وقت صلبو كما قاؿ ىو،

٬تاىدوف بُت يديو، ولكنو جاء إىل العاَل ٓت ذلك الوقت ألداء مهمة والشهادة للحق، تلك ا١تهمة 
 .اليت ٢تا ٘تاـ العالقة بيـو الدينونة وا٠تالص وقياـ دولة العدؿ ٓت آخر الزماف

 ..): ، وٓت إ٧تيل مىت(ا شبقتٍتإيليا، إيليا ١ت: )ىي ا١تصلوبوكانت آخر كلمات ىذا الوصي 
  .(ٕ) (.. ِإ٢ِتي، ِإ٢ِتي، ِلَماَذا تَػرَْكَتٍِت : ِإيِلي، ِإيِلي، ِلَما َشبَػْقَتٍِت؟ َأيْ 
يا علي يا علي ١تاذا ": واٟتقيقة أف ترٚتة الكلمات اليت قا٢تا ىكذا: )يقوؿ القائم أٛتد اٟتسن

كما تبُت لك من النص السابق من   "ذا تركتٍتإ٢تي إ٢تي ١تا" :والنصارى يًتٚتونا ىكذا، "أنزلتٍت
وَل يقل ىذا الوصي ىذه  .واإلنزاؿ أو اإللقاء ٓت األرض من السماء قريب من الًتؾ .اإل٧تيل

الكلمات جهاًل منو بسبب اإلنزاؿ، أو اعًتاضًا على أمر ا سبحانو وتعاىل، بل ىي سؤاؿ يستبطن 
، لكي ال تفشلوا ٓت و١تاذا قُتلتُ ، و١تاذا صلبتُ  ا ١تاذا نزلتُ افهموا واعرفو  :أي ،هو إىل الناسجوابو وجّ 

٭تتلوف األرض،  "أو أشباىهم"إذا أُعيد نفس السؤاؿ، فإذا رأيتم الروماف ، االمتحاف مرة أخرى
فهذه سنة ا اليت تتكرر، فخذوا  ،يداىنونم، فسأكوف ٓت تلك األرض "أو أشباىهم"وعلماء اليهود 

  .ا جئت وال تشاركوا مرة أخرى ٓت صليب وقتليعربتكم وانصروّن إذ
العذاب  وٖتملتُ  لبتُ صُ : كاف يريد أف يقوؿ ٓت جواب السؤاؿ البُتَّ لكل عاقل نقي الفطرة

، ودولة اٟتق والعدؿ Xألجل القيامة الصغرى، قيامة اإلماـ ا١تهدي  تلتُ وقُ  وإىانات علماء اليهود
يكن وقتو قد حاف لَُتسل ويُبلغ الناس ويتكلم معهم،  وألنو أصاًل َل...  اإل٢تي على ىذه األرض

 .ىكذا َل يفتح فاه ،ذىب ىكذا مثل شاة سيق إىل الذبح، مثل خروؼ صامت أماـ الذي ٬تزره
، أرجو أف يستفيد كل مؤمن يريد معرفة اٟتقيقة من ىذا ا١توقف، فهذا اإلنساف نزؿ إىل األرض

                                                             

 .ٛٔاألصحاح  -إ٧تيل يوحنا  .ٔ
 .ٕٚاألصحاح  -مىت  .ٕ
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، وقُتل اً ، وصلب صامتاً كر أو أف يُعرؼ، نزؿ صامتوُصلب وقُتل وال أحد يعرؼ، َل يطلب أف يُذ 
 .(ٔ)( إف أردُت أف تكونوا فكونوا ، ىكذااً ربو صامت إىل، وصعد اً صامت

عيسى تعرض للصلب  أفّ مسألة  إىلفليلتفتوا  وأيضاً .. : )إىل ا١تسيحيُتلو ٓت نصيحة أيضاً ويقوؿ 
٬تز عنو الصلب  أفوطلبو من ا فيو  Xعيسى  وأقواؿ اإل٧تيلوقد بينت بطالنا من  ،باطلة

 أفّ  وإما ،ورفعو ونزؿ شبيو لو وىذا ىو الصحيح Xا قد استجاب دعاء عيسى  أفّ وعذابو فإما 
  .Xبدعاء عيسى  أيعب ا ال فّ إومعٌت قو٢تم ىذا  ،Xا َل يستجب دعاء عيسى 

يطلب عيسى  أفمعٌت  فما وإال ،وقلة ا١تعرفة اإلدراؾبالسفو وضعف  Xيتهموف عيسى  وأيضاً 
 أفّ يشتكي وىو يعلم  أفيصرب على عذاب الصلب دوف  أف كاف قادراً   إذا٬تز ا عنو الصلب  أف

 .اإل٢تيمسألة الصلب مهمة ٓت مسَتة الدين 
 إحدىاليت بينتها اٞتمعية التارٮتية الدولية وىي  (يهوذا إ٧تيل)الوثيقة التارٮتية  إىلفليلتفتوا  وأيضاً 

قبل  أيبداية القرف الثالث ا١تيالدي  إىلوتارٮتها يعود  ،اليت عثر عليها ٓت مصر ألثريةاا١تخطوطات 
شبيو  آخرعيسى َل يصلب بل صلب شخص  أفّ وٓت ىذه الوثيقة  ،وقبل بعث ٤تمد  اإلسالـ

موجودة عند ا١تسيحيُت  -بغض النظر عن ا١تصداؽ  - مسألة الشبيو عموماً  أفّ يهمنا ىو  وما .لو
 لألمرفلو َل يكن  ،يوجد دخاف من غَت نار وكما يقوؿ ا١تثل ال ،ئة عاـاوسبعم ألفمن  أكثرقبل 

 .وٓت عقائدىم األوائلثر ١تا ظهر عند ا١تسيحيُت أ

ىذه الفرقة من  أتت أينمن  :عنو ىو أنفسهملوا أو لو ا١تسيحيوف ويسيتنبّ  أففالسؤاؿ الذي البد 
؟ وىل  أفكار؟ ىل ىي ٣ترد  ن صلب ىو شبيو لومَ  فّ أعيسى َل يصلب و  ا١تسيحيُت القدماء بأفّ 

َل  Xعيسى  أفّ ىذه الفرقة اعتقدوا  إفّ  :القوؿ ؟ ىل ٯتكن مثالً  تارٮتية نقلية أـىذه ا١تسألة فكرية 
يكوف ىناؾ نقل تارٮتي وصلهم عن طريق بعض من  أفمن صلب ىو شبيو لو دوف  فّ أيصلب و 

 !!!!!؟ عاشوا زمن الصلب

ىذا النص من  أو اإل٧تيلمن كتبوا ىذا  فّ إيهتم لقوؿ الكنيسة اليـو  ال أف نصح كل مسيحي حرّ أ
لو سألتموىم ٓت ذلك الزماف عن عقائد  أيضاً ىذه الفرقة  فّ أل ؛ىم فرقة مهرطقة األوائلا١تسيحيُت 

فشتم  مهرطقة، إناعن الكنيسة اليـو لقالوا  وأتباعوريوس آلنا أولو س ،ىرطقة إناالكنيسة اليـو لقالوا 
                                                             

 .ٜٚٔسؤاؿ رقم  ٗج: كتاب ا١تتشأّات. ٔ



 17 ..........................................و املنقذ العاملي ، املعزي ،  القائم املهدي.. أمحد

يؤخر  يقدـ وال الكنيسة كل من ٮتالفها من ا١تسيحيُت با٢ترطقة كما يفعلوف اليـو مع شهود يهوا ال
٥تتلف فيو بُت  أمرتقولو الكنيسة اليـو  ما أفّ  :بوضوح وىي اْلفٮتفي اٟتقيقة اليت ٕتلت  وال

يحية خَت شاىد على ىذا وفرقة شهود يهوا ا١تس ،اليـو إىليزاؿ ٥تتلف فيو  بل وال األوائلا١تسيحيُت 
 .االختالؼ اليـو

ىناؾ وثيقة تارٮتية وقد ُت ٖتليلها من جهات  أفّ  -فيما ٮتص الصلب  - اْلفقيقة الثابتة اٟتو 
 أفّ وفيها  ،تعود لبداية القرف الثالث ا١تيالدي أناالطرؽ العلمية وثبت  وبأحدث باْلثارعا١تية ٥تتصة 

 إفّ : فهل سيكتفي ا١تسيحيوف بتصريح الكنيسة ،عنو عيسى َل يصلب بل ىناؾ شبيو صلب بدالً 
 مثالً  أليس! ؟ ىل ىذا الرد من الكنيسة رد علمي!!! ؟ ىذه الوثيقة تعود لفرقة مسيحية قدٯتة مهرطقة

وبعد ظهور  اْلفالصحيح  أليس! ؟ نتم من يهرطقأتكونوف  ٥تالف ١تاذا ال أييقوؿ ٢تم  أفٯتكن 
 .(.. األعمىعن التعصب والتقليد  لب ٔتوضوعية وبعلمية وبعيداً يبحث موضوع الص أفىذه اٟتقائق 

 .اْلتية( ٔٔ)تم إيضاحو ٓت الفقرة سيما  ىوو من إ٧تيل يهوذا ٛتد النص أّت نقل القائم 

، َل الذي سيأِت ثانية ٓت آخر الزماف ص وا١تنقذ العا١تي ا١توعودكوف ا١تصلوب ىو نفسو ا١تخلّْ   إفّ 
 :بل ىو أمر أكدتو ٚتيع الرساالت السماويةيكن ليوضحو اإل٧تيل فقط، 

َوَيُكوُف ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ َأفَّ السَّيَّْد يُِعيُد َيَدُه ثَانَِيًة  ٔٔ): جاء ٓت التوراة عن يـو ا٠تالص ا١توعود
ُروَس، َومِ  ـَ، َوِمْن لِيَػْقَتٍِتَ بَِقيََّة َشْعِبِو، الَّيِت بَِقَيْت، ِمْن َأشُّوَر، َوِمْن ِمْصَر، َوِمْن فَػتػْ ْن ُكوَش، َوِمْن ِعياَل

َعاَر، َوِمْن َٛتَاَة، َوِمْن َجزَائِِر اْلَبْحرِ  َويَػْرَفُع رَايًَة ِلألَُمِم، َو٬َتَْمُع َمْنِفيّْي ِإْسرَائِيَل، َوَيُضمُّ ُمَشتَّيِت  ٕٔ. ِشنػْ
 . (ٔ) (يَػُهوَذا ِمْن أَْربَػَعِة َأْطرَاِؼ اأَلْرضِ 

قائم آؿ  ،(ٛتد اٟتسنأالسيد )مهمتو اليت فدا ّٔا عيسى، فسالـ على  يعود السيد ثانية بعد ،نعم
 :الذين أكدوا عودتو ورجوعو ٓت كثَت من رواياهتم، ٤تمد

إماـ  ،نعم: قاؿ ؟ لقائم إماـا :قلت لو: )قاؿ، X اإلماـ الصادؽعن اٟتسُت بن أِب العالء عن 
 .(ٕ)( بن إماـ قد أوُت بو قبل ذلك

                                                             

 .ٔٔاألصحاح  -سفر إشعيا  .ٔ
 .ٚٔح ٕٕٗص: كماؿ الدين و٘تاـ النعمة .ٕ
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 عليو يثبت ال ،موفقاً  شاباً  إليهم يرجع ألنو الناس، ألنكره القائم قاـ قد لو): قاؿ أنو X وعنو
 .(ٔ)( األوؿ الذر ٓت ميثاقو ا أخذ قد من إال

ملحًا  وإذ بدأت مشس اٟتقيقة باالنفجار والظهور أكثر، يكوف عرض وصية رسوؿ ا ٤تمد 
 .اْلف، وىذا أواف بيانا

* * * 

 :ا يوحنا الالىوتير رؤيتفس    محمدوصية . 11

ْعُتُو   ٔ: )جاء ٓت اإل٧تيل بَػْعَد ىَذا َنَظْرُت َوِإَذا بَاٌب َمْفُتوٌح ٓت السََّماِء، َوالصَّْوُت اأَلوَُّؿ الَِّذي ٝتَِ
ِت ِصْرُت ٓت َولِْلَوقْ  ٕ. اْصَعْد ِإىَل ُىَنا فَأُرَِيَك َما اَل بُدَّ َأْف َيِصََت بَػْعَد ىَذا: َكُبوؽ يَػَتَكلَُّم َمِعي قَاِئالً 

وََكاَف اْٞتَاِلُس ٓت اْلَمْنَظِر ِشْبَو َحَجِر  ٖ. الرُّوِح، َوِإَذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ٓت السََّماِء، َوَعَلى اْلَعْرِش َجاِلسٌ 
ِش أَْربَػَعٌة َوِعْشُروَف َوَحْوَؿ اْلَعرْ  ٗ. اْلَيْشِب َواْلَعِقيِق، َوقَػْوُس قُػزََح َحْوَؿ اْلَعْرِش ٓت اْلَمْنظَِر ِشْبُو الزُُّمرُّدِ 

َوَرأَْيُت َعَلى اْلُعُروِش أَْربَػَعًة َوِعْشرِيَن َشْيًخا َجاِلِسَُت ُمَتَسْربِِلَُت بِِثَياٍب بِيٍض، َوَعَلى ُرُؤوِسِهْم . َعْرًشا
 .(ٕ) (َوِمَن اْلَعْرِش ٮَتْرُُج بُػُروٌؽ َوُرُعوٌد َوَأْصَواتٌ  ٘. َأَكالِيُل ِمْن َذَىبٍ 

لنعرؼ أنو اٞتالس على العرش،  على العرش بإمكاننا أف نطالع وصية رسوؿ ا  وعن اٞتالس
كما نصت ( مهدياً  ٕٔ+ إماماً  ٕٔ)وأما أصحاب العروش األربعة والعشرين فهم خلفاؤه الطاىروف 

 .على ذلك وصيتو ا١تقدسة، وىذا نصها

وصيتو   رسوؿ ا فأمال. يا أبا اٟتسن، أحضر صحيفة ودواة: )Xلعلي  قاؿ رسوؿ ا 
يا علي، إنو سيكوف بعدي اثنا عشر إمامًا ومن بعدىم إثنا عشر : فقاؿ ،حىت انتهى إىل ىذا ا١توضع

الوفاة فليسلمها إىل ابنو ٤تمد ا١تستحفظ  (أي اإلماـ اٟتادي عشر) فإذا حضرتو :إىل أف يقوؿ... مهديًا 
مامًا، ّت يكوف من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا فذلك اثنا عشر إ ."وىو اإلماـ ا١تهدي" من آؿ ٤تمد 

                                                             

 .ٜٗٔص: غيبة النعماّن. ٔ
 .ٗاألصحاح  -يوحنا رؤيا  .ٕ
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اسم كاٝتي واسم أِب : لو ثالثة أسامي" أوؿ ا١تهديُت"حضرتو الوفاة فليسلمها إىل ابنو أوؿ ا١تقربُت 
  .(ٔ) (ا١تهدي، وىو أوؿ ا١تؤمنُت: ، واالسم الثالثأٛتدوىو عبد ا و 

 :كرىم ا١تسلموف السنة ٓت كتبهمن ىم ذاهتم الذين ذ يعشر الإّف ىؤالء األئمة األربعة و 

ىم اثنا عشر، فإذا كاف عند انقضائهم فيجعل مكاف اثٍت عشر اثنا : )عن كعب األحبار، قاؿ
وعد ا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاٟتات : "عشر مثلهم، وكذلك وعد ا ىذه األمة فقرأ

 .(ٕ) (بٍت إسرائيل، وكذلك فعل ب"ليستخلفنهم ٓت األرض كما استخلف الذين من قبلهم

 :ويهمنا اْلف معرفة اإلماـ والشيخ الثالث العشر من األربعة والعشرين، فنقوؿ

* * * 

 :نيعشر الالثالث عشر من األئمة األربعة و .. أحمد القائم  .11

ىو الشيخ واإلماـ الثالث عشر، وىو ( أٛتد)ٔتالحظة النصوص ا١تتقدمة وربطها ببعضها نعرؼ أّف 
ن ا١تهديُت االثٍت عشر، وأوؿ مقرب إىل أبيو وسيده الذي أقامو، أي اإلماـ ا١تهدي ا١تهدي األوؿ م

 :ونضيف اْلف. وأوؿ مؤمن بو ٤Xتمد بن اٟتسن 

 السالـ عليها فاطمة على دخلت): قاؿ ،األنصاري ا عبد بن جابر عن X اإلماـ الباقر عن
 ثالثة السالـ، عليو القائم آخرىم عشر اثٍت فعددت ولدىا، من األوصياء أٝتاء فيو لوح يديها وبُت
 .(ٖ)( علي منهم وثالثة ٤تمد منهم

ىو اٟتادي عشر من ولد السيدة فاطمة عليها السالـ، فال يبقى  Xوواضح أّف اإلماـ ا١تهدي 
إليهم، وىو  Xإال أف يكوف الثاّن عشر من ولدىا ىو ذاتو الثالث عشر إذا ما ضممنا اإلماـ عليًا 

 .Xالقائم ا١تخفي االسم إىل حُت ظهور دعوتو كما تقدـ عن اإلماـ الباقر  ،(أٛتد)ا١تهدي 

 :وحّدده بالثالث عشر أيضاً ( ا١تهدي أٛتد)أٝتى  Xكما أّف عيسى 

                                                             

 .ٜ٘ٔص: ، ٥تتصر البصائرٓ٘ٔص: غيبة الطوسي. ٔ
 .ٖٖٓٚٔتفسَت ابن أِب حاُت حديث رقم . ٕ
 .ٕٖ٘ص ٔج: الكآت .ٖ
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يا سيد، أٯتكن أف يكوف نسلي ٖتت سيطرة : وقاؿ يهوذا(: )ا١تشهد الثالث -إ٧تيل يهوذا )ٓت 
لكنك ستحزف كثَتًا عندما ..[ سطرين مفقودين]..  تعاَؿ، أنو أنا: "اٟتكاـ ؟ أجاب يسوع وقاؿ لو

ما ا٠تَت الذي تسلمتو أنا ؟ ألنك أنت : "وعندما ٝتع ذلك قاؿ لو يهوذا ".تري ا١تلكوت وكل أجيالو
وستكوف ملعونًا من  ستكوف أنت الثالث عشر: "أجاب يسوع وقاؿ. الذي أبعدتٍت عن ذلك اٞتيل

إىل اٞتيل [ ٚٗ]وٓت األياـ األخَتة سيلعنوف صعودؾ . األجياؿ األخرى ولكنك ستأِت لتسود عليهم
 (.ا١تقدس

))But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me .((  

ويضـر  .ويرتفع قرنك حاالً  .ولكنك ستفوقهم ٚتيعَا ألنك ستضحي باإلنساف الذي يرتديٍت)
 :وٓت النص ا١تتقدـ (...وقلبك  ويظهر ٧تمك ساطعاً . عقابك اإل٢تي

 . نفسوصلب بدالً عنو ويضحي بو بعيسى ويُ شبَّ يهوذا يُ : أوالً 

 . إّف يهوذا سيأِت ٓت آخر الزماف ليسود: ثانياً 

كالنص ا١تتقدـ ىو غَت يهوذا ( إ٧تيل يهوذا)فالبد أف يكوف يهوذا ا١تذكور ٓت بعض نصوص 
ماذا تفعل : واقًتبوا من يهوذا وقالوا لو) :م عيسى كما ٓت ناية إ٧تيل يهوذااالسخريوطي الذي سلَّ 

  (.يهوذا كما أرادوا منو واستلم بعض ا١تاؿ وأسلمو ٢تمىنا؟ أنت تلميذ يسوع، فأجأّم 

وحبلت : )جاء ٓت التوراة - (أٛتد)اٟتمد أو  :تعٍت بالعرِب( يهوذا)ومع االلتفات إىل أّف كلمة 
يتوضح أّف ا١تراد  - (ٔ) (لذلك دعت اٝتو يهوذا. أيضًا وولدت ابنًا وقالت ىذه ا١ترة أٛتد الرب

بأنو سيعود ويسود  Xلب بداًل عنو والذي خاطبو عيسى و بعيسى وصُ بّْ الذي شُ " يهوذا اْلخر"بػ
  .، كما توضح(أٛتد)والقائم ٓت آخر الزماف ىو ا١تنقذ وا١تهدي 

َويَػْرَفُع رَايًَة ِلألَُمِم، َو٬َتَْمُع َمْنِفيّْي ِإْسرَائِيَل،  ٕٔ: )وٓت وصف ا١تخلّْص وا١تنقذ ورد ٓت التوراة ما يلي
  .(ٕ) ( يَػُهوَذا ِمْن أَْربَػَعِة َأْطرَاِؼ اأَلْرضِ َوَيُضمُّ ُمَشتَّيِت 

                                                             

 ٜٕاألصحاح  -سفر التكوين . ٔ
 .ٔٔاألصحاح  -سفر إشعيا  .ٕ
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بالعرِب  تعٍت" ائيلإسر "مة نضيف اْلف أّف كلو ، (أٛتد)تعٍت بالعرِب " يهوذا"وإذ عرفنا أّف كلمة 
فما أمره فقد أمرّن وما عناه  ،ٝتي إسرائيلاٝتي أٛتد وأنا عبد ا ا: )قاؿ النيب  – (عبد ا)

رؼ بكل وضوح أّف ا١تنقذ وا١تخلص ا١توعود ليس إال القائم واإلماـ الثالث عشر نع – (ٔ)( فقد عناّن
، ألّف األٝتاء ا١تذكورة لرافع راية األمم ىي ذاهتا الواردة ٓت الوصية ا١تتقدمة اليت خص ّٔا رسوؿ (أٛتد)

اسم  : لو ثالثة أسامي: ).. وأوؿ مؤمن بو، ١تا قاؿ Xأوؿ مقرب إىل اإلماـ ا١تهدي  ا 
 (.ا١تهدي، وىو أوؿ ا١تؤمنُت: ، واالسم الثالثأٛتدكاٝتي واسم أِب وىو عبد ا و 

 الركن بُت يبايع إنو): فقاؿ ا١تهدي وذكر  ا رسوؿ ٝتعت: قاؿبن اليماف،  حذيفة عنو 
 .(ٕ)( ثالثتها أٝتاؤه فهذه وا١تهدي، ا وعبد أٛتد :اٝتو وا١تقاـ،

قطع عنكم مدة اٞتبارين وا١تنافقُت وأشياعهم، ووالكم خَت أمة  أال أيها الناس إف ا قد: )وعنو 
 .(ٖ) (بن عبد ا أٛتد٤تمد، فأٟتقوه ٔتكة فإنو ا١تهدي، واٝتو 

كما   Xمن أطراؼ األرض فهم أنصار أبيو اإلماـ ا١تهدي ،( أٛتد)وأما ا١تشتتوف الذين ٬تمعهم 
 (.٘ٔ)سيتبُت ٓت الفقرة 

* * * 
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وجده نتهي ٓت نسبو الشريف إىل علي وفاطمة عليهما السالـ ي (ا١تهدي والقائم أٛتد) اتضح أفّ 
 .بنص الوصية ا١تقدسة والروايات ا١تتواترة لدى ٚتيع ا١تسلمُت ٤تمد 

  .(ٗ) (ا١تهدي من ولد فاطمة): رسوؿ ا  قاؿ

  .(٘) (أىل البيت يصلحو ا ٓت ليلةا١تهدي منا : ) قاؿو 

                                                             

 .ٗٗص ٔج: تفسَت العياشي .ٔ
 .ٗ٘ٗص: غيبة الطوسي .ٕ
 .سليلي السٍتعن فنت ال ٕٛٛص: ا١تالحم والفنت .ٖ
 .ٖٛٙٔص ٕج: سنن ابن ماجة .ٗ
 .ٗٛص ٔج: مسند أٛتد .٘
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وا١تواطئة  .(ٔ) (ال تقـو الساعة حىت يلي رجل من أىل بييت يواطئ اٝتو اٝتي: )أيضاً   وعنو 
: أحد أٝتاء النيب فأمر ال شك فيو، قاؿ تعاىل حكاية عن عيسى" أٛتد"وكوف عٍت ا١تشأّة، ت

 .(ٕ)﴾َأْٛتَدُ  َوُمَبشّْراً ِبَرُسوٍؿ يَْأِت ِمن بَػْعِدي اْٝتُوُ ﴿

َو٭َتُلُّ  َٕوٮَتْرُُج َقِضيٌب ِمْن ِجْذِع َيسَّى، َويَػْنُبُت ُغْصٌن ِمْن ُأُصولِِو،  ٔ): وأما ٓت التوراة، فنقرأ ما يلي
، ُروُح اٟتِْْكَمِة َواْلَفْهِم، ُروُح اْلَمُشورَِة َواْلُقوَِّة، ُروُح اْلَمْعرَِفِة َو٥َتَاَفِة  َوَلذَّتُُو َتُكوُف  ٖ. الرَّبّْ َعَلْيِو ُروُح الرَّبّْ
نَػْيِو، َواَل ٭َتُْكُم ِْتََسِب َٝتِْع أُُذنَػْيِو،  ، َفاَل يَػْقِضي ِْتََسِب َنَظِر َعيػْ َبْل يَػْقِضي بِاْلَعْدِؿ  ٗٓت ٥َتَاَفِة الرَّبّْ

يِب َفِمِو، َوٯُتِيُت اْلُمَناِفَق بِنَػْفَخِة لِْلَمَساِكُِت، َو٭َتُْكُم بِاإِلْنَصاِؼ لَِباِئِسي األَْرِض، َوَيْضِرُب اأَلْرَض ِبَقضِ 
نَػْيِو، َواأَلَمانَُة ِمْنَطَقَة َحْقَوْيوِ  ٘. َشَفتَػْيوِ  ْئُب َمَع ا٠ْتَُروِؼ  ٙ. َوَيُكوُف اْلربُّ ِمْنَطَقَو َمتػْ الَ  ٜ ...فَػَيْسُكُن الذّْ

ِمَياُه َيُسوُؤوَف َواَل يُػْفِسُدوَف ٓت ُكلّْ َجَبِل ُقْدِسي، أَلفَّ اأَلْرَض َ٘تَْتِلُئ ِمْن َمْعرَِفِة الرَّبّْ َكَما تُػَغطّْي الْ 
ُم، َوَيُكوُف ٤َتَلُّوُ َوَيُكوُف ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ َأفَّ َأْصَل َيسَّى اْلَقائَِم رَايًَة لِلشُُّعوِب، ِإيَّاُه َتْطُلُب األُمَ  ٓٔ. اْلَبْحرَ 
  .(ٖ) (٣َتًْدا

وىذه األحداث كلها مالئمة للقيامة الصغرى، وَل ٖتدث فيما مضى وال ٖتدث إال ٓت دولة العدؿ 
وأـ  .Xأما يّسى، وىو ٓت التوراة معروؼ أنو والد نيب ا داوود . كما تقدمت اإلشارة إليو  اإل٢تي

فاإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن ، و معروؼكما ى  Xمن ذرية داوود  Xاإلماـ ا١تهدي 
من جهة  من جهة األـ، ومن ذرية ٤تمد ( Xيعقوب )من ذرية إسرائيل  Xالعسكري 

كما يصدؽ على ا١تهدي األوؿ من ا١تهديُت االثٍت . األب، فيصدؽ عليو أنو قضيب من جذع يّسى
 . Xـ ا١تهدي عشر أنو غصن ٮترج من ذاؾ القضيب من جذع يّسى؛ ألنو من ذرية اإلما

عيسى ْتسب معتقد ذلك أّف غَت صحيح والنص يأباه، ف Xوأما تفسَت الغصن بأنو عيسى 
كما أنو َل   !؟ أكثر ا١تسيحيُت ىو الرب ا١تطلق نفسو فكيف ٮتاؼ من الرب وتكوف لذتو ٓت ٥تافتو

قق ٓت زمنو ٭تكم وَل يقضي بُت الناس فهو َل يتمكن من إقامة العدؿ أو إنصاؼ ا١تظلومُت، وَل يتح
ما يصوره النص من أّف األرض ٘تتلئ من معرفة الرب كما تغطي ا١تياه البحر ويكوف ٢تذه ا١تعرفة أثر 

 .اخل.. وىو أّف األغنياء يواسوف الفقراء وأّف القوي يعُت الضعيف وأف ٗتلو األرض من الظلم تقريباً 
                                                             

 .ٖٙٚص ٔج: مسند أٛتد. ٔ
 .ٙ: الصف .ٕ
 .ٔٔاألصحاح  -سفر إشعيا  .ٖ
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َوَرأَْيُت  ٔ): ا إدراؾ معٌت النص التالؤتعرفة ىذا، وضّمو إىل ما توضح ٓت رؤيا يوحنا سابقًا، ٯتكنن
َعِة ُخُتوـٍ  َوَرأَْيُت َمالًَكا  ٕ. َعَلى ٯتَُِِت اْٞتَاِلِس َعَلى اْلَعْرِش ِسْفًرا َمْكُتوبًا ِمْن َداِخل َوِمْن َوَراٍء، ٥َتُْتوًما ِبَسبػْ

فَػَلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد ٓت  ْٖفَر َويَػُفكَّ ُخُتوَمُو؟ َمْن ُىَو ُمْسَتِحق َأْف يَػْفَتَح السّْ  :َقِويِّا يُػَناِدي ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 
َفِصْرُت أَنَا أَْبِكي َكِثَتًا،  ٗ. السََّماِء َوالَ َعَلى اأَلْرِض َوالَ َٖتَْت اأَلْرِض َأْف يَػْفَتَح السّْْفَر َوالَ َأْف يَػْنظَُر ِإلَْيوِ 

 :فَػَقاَؿ ِل َواِحٌد ِمَن الشُُّيوخِ  ٘. السّْْفَر َويَػْقَرأَُه َواَل َأْف يَػْنظَُر ِإلَْيوِ ألَنَُّو َلَْ يُوَجْد َأَحٌد ُمْسَتِحقِّا َأْف يَػْفَتَح 
ُىَوَذا َقْد َغَلَب اأَلَسُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط يَػُهوَذا، َأْصُل َداُوَد، لِيَػْفَتَح السّْْفَر َويَػُفكَّ ُخُتوَمُو . اَل تَػْبكِ 
َعةَ  بػْ  َوَسِط اْلَعْرِش َواْٟتَيَػَوانَاِت اأَلْربَػَعِة َوٓت َوَسِط الشُُّيوِخ َخُروٌؼ قَاِئٌم َكأَنَّوُ َوَرأَْيُت فَِإَذا ٓت  ٙ .السَّ

َعُة أَْرَواِح اِ اْلُمْرَسَلُة ِإىَل ُكلّْ اأَلْرضِ  ، ِىَي َسبػْ َعُة قُػُروٍف َوَسْبُع َأْعُُتٍ فَأََتى َوَأَخَذ  ٚ. َمْذبُوٌح، َلُو َسبػْ
َوَلمَّا َأَخَذ السّْْفَر َخرَِّت اأَلْربَػَعُة اْٟتَيَػَوانَاُت َواأَلْربَػَعُة َواْلِعْشُروَف  ٛ. ُِت اْٞتَاِلِس َعَلى اْلَعْرشِ السّْْفَر ِمْن ٯتَِ 

ـَ ا٠ْتَروؼِ  َريْػتَػَنا ُمْسَتِحق أَْنَت َأْف تَْأُخَذ السّْْفَر َوتَػْفَتَح ُخُتوَمُو، ألَنََّك ُذِْتَْت َواْشتػَ  :قَائِِلُتَ  .. َشْيًخا أََما
 .(ٔ) (ِ ِبَدِمَك ِمْن ُكلّْ قَِبيَلٍة َوِلَساٍف َوَشْعٍب َوأُمَّة

َولِْلَوْقِت ِصْرُت ٓت الرُّوِح، َوِإَذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ٓت السََّماِء،  ٕ.. ): وورد ٓت األصحاح الذي قبلو
َوَحْوَؿ اْلَعْرِش أَْربَػَعٌة  ٗ.. َحَجِر اْلَيْشِب َواْلَعِقيِق  وََكاَف اْٞتَاِلُس ٓت اْلَمْنَظِر ِشْبوَ  ٖ. َوَعَلى اْلَعْرِش َجاِلسٌ 

 .(ٕ) (..َوَرأَْيُت َعَلى اْلُعُروِش أَْربَػَعًة َوِعْشرِيَن َشْيًخا . َوِعْشُروَف َعْرًشا

األئمة  ىمشيوخ األربعة والعشروف ، والالس على العرش ىو رسوؿ ا ٤تمد اٞتأّف وقد عرفنا 
والذي  "يهوذا أصل داود"ىو األسد الذي من سبط َمن : ، ولكن١تهديُت االثٍت عشراالثٍت عشر وا

هو من سبط يهوذا؛ ألّف أمو من بٍت إسرائيل إنو القائم أٛتد، ف! ؟ يفتح السفر، ويفك ختومو
 .Xأـ اإلماـ ا١تهدي ( نرجس)

آؿ )العشرين إىل الشيوخ األربعة و ( ٤تمد )كما أننا لو ٚتعنا الشيخ اٞتالس على العرش 
شيخاً، فيكوف وسطهم ىو الشيخ الثالث عشر، وىو ا٠تروؼ ( ٕ٘)يتحصل لنا آّموع ( ٤تمد

 . (َخُروٌؼ قَاِئٌم َكأَنَُّو َمْذبُوحٌ  َوٓت َوَسِط الشُُّيوخِ ): القائم ٓت قولو

                                                             

 .٘األصحاح  -رؤيا يوحنا الالىوِت  .ٔ
 .ٗاألصحاح  -رؤيا يوحنا  .ٕ
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 السماء إىل ِب أسرى ليلو) :يقوؿ ا رسوؿ ٝتعت :قاؿ  ا رسوؿ يراع سليماف أِب عن
 البال نكالش يصَت ينقطع حىت عبدّن عبادي من عبداً  أفّ  لو ٤تمد يا: .. جاللو جل اٞتليل ل ؿقا
 يا نعم: قلت ؟ تراىم أف ٖتب ٤تمد يا ،بواليتكم يقر حىت لو غفرت ما لواليتكم جاحداً  أتاّن ّت

 اٟتسُت بن وعلي واٟتسُت واٟتسن وفاطمة بعلي أنا فإذا فالتفت ،العرش ٯتُت عن التفت :فقاؿ ،رب
 ٤تمد بن وعلي علي بن و٤تمد موسى بن وعلي جعفر بن وموسى ٤تمد بن وجعفر علي بن و٤تمد

 دري كوكب كأنو وسطهم ٓت وا١تهدي ،يصلوف قياـ نور من ضحضاح ٓت وا١تهدي علي بن واٟتسن
 الواجبة اٟتجة أنو وجالل وعزِت ٤تمد يا ،عًتتك من لثائرا وىذا اٟتجج ىؤالء ٤تمد يا :وقاؿ بينهم

والرواية بكل وضوح صورة أخرى للمشهد ا١تلكوِت الذي ٝتعناه ٓت  .(ٔ)( أعدائي من وا١تنتقم ألوليائي
 .رؤيا يوحنا ا١تتقدمة

سبعة قروف وسبعة أعُت، ٓت الرؤيا ل( أي الثالث عشر، القائم أٛتد)يبقى أّف معٌت ٛتل ا٠تروؼ 
٤تمد وعلي وفاطمة واٟتسن : "تقدموه وىمالذين  األربعة عشر ُتا١تعصومىو أنو ٭تمل آباءه 

الوارد ذكرىم ٓت الوصية ا١تقدسة والرواية  ،"Xإىل أبيو اإلماـ ا١تهدي  واٟتسُت واألئمة 
ا١تتقدمة، من خالؿ تبيُت حقهم ودعوة الناس إىل واليتهم وتوحيد أىل األرض على ٤تبتهم ومعرفتهم 

  . كما وعد ا سبحانو ووعده حقوانتهاج سبيلهم، عندىا ُ٘تأل األرض قسطاً وعدالً 

واألحد عشر مهديًا من ولده من ( أٛتد)ٓت تبيُت دور ا١تهدي األوؿ  Xقاؿ اإلماـ الصادؽ 
 . (ٕ)( حقنا ومعرفة مواالتنا إىل الناس يدعوف شيعتنا من قـو ولكنهم.. : )بعده، ما يلي

ُّتَّ نَظَْرُت  ٔ: )د ٓت النص التالكما أّف ىذا ا٠تروؼ ٓت رؤيا يوحنا الالىوِت، ىو نفسو ا١تقصو 
ُتوبًا َعَلى َوِإَذا َخُروٌؼ َواِقٌف َعَلى َجَبِل ِصْهيَػْوَف، َوَمَعُو ِمَئٌة َوأَْربَػَعٌة َوأَْربَػُعوَف أَْلًفا، ٢َتُُم اْسُم أَبِيِو َمكْ 

 .كما سيأِت، (ٖ)( ِجَباِىِهمْ 

* * * 

 
                                                             

 .ٖٚٔص: ينابيع ا١تودة للخوارزمي .ٔ
 .ٖٛ٘ص: كماؿ الدين و٘تاـ النعمة  .ٕ

 .ٗٔاألصحاح  -رؤيا يوحنا الالىوِت  .ٖ
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َوَيُكوُف ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ َأفَّ السَّيَّْد  ٔٔ): لو أعدنا قراءة نص التوراة ا١تتقدـ وأكملنا لطالعنا التال
ُروَس، وَ   ِمْن ُكوَش، َوِمنْ يُِعيُد َيَدُه ثَانَِيًة لِيَػْقَتٍِتَ َبِقيََّة َشْعِبِو، الَّيِت بَِقَيْت، ِمْن َأشُّوَر، َوِمْن ِمْصَر، َوِمْن فَػتػْ

َعاَر، َوِمْن َٛتَاَة، َوِمْن َجزَائِِر اْلَبْحرِ  ـَ، َوِمْن ِشنػْ َويَػْرَفُع رَايًَة ِلألَُمِم، َو٬َتَْمُع َمْنِفيّْي ِإْسرَائِيَل،  ٕٔ. ِعياَل
 .(ٔ) (َوَيُضمُّ ُمَشتَّيِت يَػُهوَذا ِمْن أَْربَػَعِة َأْطرَاِؼ اأَلْرضِ 

؟ وىل ضم مشتيت ( يعقوب عندىم)ائيل أف ٬تمع منفيي إسر  Xاستطاع عيسى ىل : السؤاؿو 
ٚتعهم وضمهم باإلٯتاف بو، فكذلك ال : من أطراؼ األرض ؟ ولو قالوا( ابن يعقوب عندىم)يهوذا 

إىل حُت رفعو َل تتجاوز حدود مدف قليلة، بينما ٧تد النص يقوؿ إّف  Xيصح؛ ألّف دعوة عيسى 
ىذا الشخص يؤمن بو ٓت زمن بعثتو  ىذا الشخص يضم مشتيت يهوذا من أطراؼ األرض، ٔتعٌت أفّ 

 (. أطراؼ األرض)أناس من كل دوؿ العاَل تقريباً، بل ومن الدوؿ النائية عن مكاف بعثتو با٠تصوص 

كما و  (:ْرضِ َويَػْرَفُع رَايًَة ِلألَُمِم، َو٬َتَْمُع َمْنِفيّْي ِإْسرَائِيَل، َوَيُضمُّ ُمَشتَّيِت يَػُهوَذا ِمْن أَْربَػَعِة َأْطرَاِؼ األَ )
عبد )معناىا بالعرِب " إسرائيل"، وكلمة (أٛتد)أو ( ٛتد)معناىا بالعرِب " يهوذا"لمة تقدـ، فاّف ك

 : ىكذا ، فيكوف النص(ا

ِمْن ) أٛتد: أي (َوَيُضمُّ ُمَشتَّيِت يَػُهوَذا) عبد ا :أي( َويَػْرَفُع رَايًَة ِلألَُمِم، َو٬َتَْمُع َمْنِفيّْي ِإْسرَائِيلَ )
ا١تقدسة للقائم وا١تهدي األوؿ  ، وقد وردت ىذه األٝتاء ٓت وصية ٤تمد (ِة َأْطرَاِؼ اأَلْرضِ أَْربَػعَ 

 .كما عرفنا( أٛتد)

هم أنصار اإلماـ لنصرة القائم، ف معوف كقزع ا٠تريف من أطراؼ األرضا١تشتتوف الذين ٬تتأما و 
 .آؿ ٤تمد و ٓت آخر الزماف كما ىو معلـو من روايات ٤تمد  Xا١تهدي 

يعٍت ) :"أينما تكونوا يأت بكم ا ٚتيعاً : "ٓت تفسَت قولو تبارؾ وتعاىل Xعن اإلماـ الباقر 
وىم وا األمة ا١تعدودة، ٬تتمعوف وا ٓت ساعة : ، قاؿأصحاب القائم الثالٙتائة والبضعة عشر رجالً 

 .(ٕ) (واحدة قزع كقزع ا٠تريف

                                                             

 .ٔٔاألصحاح  -سفر إشعيا  .ٔ

 .ٖٖٔص ٛج: الكآت .ٕ
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ّت يبعث ا قومًا قزع كقزع : )ما يلي X هدي١تااإلماـ أنصار كما نقل ابن ٛتاد ا١تروزي عن 
 .(ٔ) (ا٠تريف إّن ألعرؼ اسم أمَتىم ومناخ ركأّم

ما  أمَت الغضب ليس من ذي وال ذىو لكنهم يسمعوف صوتاً )(: ا٠تليفة اليماّن أٛتد)وأمَتىم ىو 
 .(ٕ) (ليس من ذي وال ذىو ولكنو خليفة ٯتاّن ،باٝتو قالو إنس وال جاف بايعوا فالناً 

 يدعو ألنو ىدى، راية ىي اليماّن، راية من أىدى راية الرايات ٓت وليس: )Xقاؿ اإلماـ الباقر 
 فانض اليماّن خرج وإذا مسلم، وكل الناس على السالح بيع حـر اليماّن خرج فإذا صاحبكم، إىل
 ألنو لنار،ا أىل من فهو ذلك فعل فمن عليو، يلتوي أف ١تسلم ٭تل وال ىدى، راية رايتو فإف إليو

 .(ٖ)( مستقيم طريق وإىل اٟتق إىل يدعو

ىنا والداعي إليو وصاحب أىدى الرايات، أي اليماّن ا١توعود، ىو  Xورسوؿ اإلماـ ا١تهدي 
نفسو أوؿ مقرب إىل أبيو، وأوؿ مؤمن بو، وا١تهدي األوؿ من ا١تهديُت االثٍت عشر كما نصت عليو 

( القائم من جذع يّسى)بنص عيسى، أو ( أٛتد=  يهوذا الثالث عشر)، أو وصية رسوؿ ا 
 .بنص التوراة

وىم ٯتانية؛  وألنو من آؿ ٤تمد . ؟ فألنو وصي أبيو وٯتينو( يماّنال)بػ أٛتد ُوِصَف أما ١تاذا 
. (ٗ) (اإلٯتاف ٯتاف وأنا ٯتاّن).. : ألنم ينتسبوف إىل مكة وىي من هتامة وهتامة من اليمن، قاؿ 

 ٯتاف اإلٯتاف: )، وقاؿ (٘) اب البحار كالـ أىل البيت باٟتكمة اليمانيةلذا أٝتى صاحب كت
 . (ٙ)( ٯتانية واٟتكمة

ْعُت َخبَػَرَؾ َفَجزِْعتُ  ٕ :َصاَلٌة ِٟتَبَػقُّوَؽ النَّيبّْ َعَلى الشََّجِويَّةِ  ٔ: )وٓت التوراة ، َقْد ٝتَِ ، . يَا َربُّ يَا َربُّ
َاُ َجاَء ِمْن  ٖ .ٓت اْلَغَضِب اذُْكِر الرَّْٛتَةَ . ٓت َوَسِط السِّْنَُت َعرّْؼْ . وِ َعَمَلَك ٓت َوَسِط السِّْنَُت َأْحيِ 

 ٗ. َجالَلُُو َغطَّى السََّماَواِت، َواأَلْرُض اْمَتأَلْت ِمْن َتْسِبيِحوِ . ِسالَهْ . تِيَماَف، َواْلُقدُّوُس ِمْن َجَبِل فَارَافَ 
                                                             

 .ٕٕٗص: كتاب الفنت .ٔ
 .ٙٙص: ، الفنت البن ٛتادٕٚص: كتاب ا١تالحم والفنت البن طاووس  .ٕ
 .ٕٗٙص: غيبة النعماّن .ٖ
 .ٕٖٕص ٚ٘ج: ْتار األنوار .ٗ
 .ٔص ٔج: ْتار األنوار: انظر .٘
 .ٕٕٔص ٘ج: لبخاريصحيح ا .ٙ



 47 ..........................................و املنقذ العاملي ، املعزي ،  القائم املهدي.. أمحد

اَمُو َذَىَب اْلَوبَأُ، َوِعْنَد رِْجَلْيِو  ٘. ْن َيِدِه ُشَعاٌع، َوُىَناَؾ اْسِتَتاُر ُقْدَرتِوِ َلُو مِ . وََكاَف َلَمَعاٌف َكالنُّورِ  ُقدَّ
 .(ٔ)( َخَرَجِت اٟتُْمَّى
 أيوالقدوس من جبل فاراف . ا جاء من اليمن أيا جاء من تيماف : ا١تعٌت: )ٛتدأقاؿ القائم 

 اإلتياف فّ أل ؛األرضف بآّيء من السماء فكيف من يوص أفوتعاىل ا . القدوس جاء من مكة
الذي  أفّ يعترب  أففال ٯتكن  ،ا١تطلقة اإللوىيةتستلـز اٟتركة وبالتال اٟتدوث وبالتال نفي  ءوآّي

وال الذي ٬تيء من فاراف ىو القدوس سبحانو  ،اليمن ىو ا سبحانو وتعاىل أو٬تيء من تيماف 
َلوُ . وََكاَف َلَمَعاٌف َكالنُّورِ  ٗ" كبَتاً   كاليد تعاىل ا عنها علواً   األخرى اؼاألوصعن  ىذا فضالً  ،وتعاىل

اَمُو َذَىَب اْلَوبَأُ، َوِعْنَد رِْجَلْيِو َخَرَجِت اٟتُْمَّى ٘. ِمْن َيِدِه ُشَعاٌع، َوُىَناَؾ اْسِتَتاُر ُقْدَرتِوِ  بل الذي . "ُقدَّ
ٯتانيوف  ؿ ٤تمد آمن مكة و٤تمد و  إنمحيث من بعده  وآلو  ٬تيء ىو عبد ا ٤تمد 

عندما وصف ملكة  Xعلى لساف عيسى  اإل٧تيلوكوف تيماف ىي اليمن قد ورد حىت ٓت  ... يضاً أ
يِن َمَع ىَذا اْٞتِيِل َوَتِديُنُو، ألَنػََّها  ٕٗ[: "تيماف أو"اليمن ٔتلكة التيمن  َمِلَكُة التػَّْيَمِن َستَػُقوـُ ٓت الدّْ

 .انتهى ((ٕ) ]أَقَاِصي اأَلْرِض لَِتْسَمَع ِحْكَمَة ُسَلْيَماَف، َوُىَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُسَلْيَماَف ىُهَنا أََتْت ِمنْ 

ُروَس،  : )أيالتوراة ا١تتقدـ اليت وردت ٓت نص  البقية من شعبوبل حىت مناطق  َأشُّوَر، ِمْصَر، فَػتػْ
َعاَر، َٛتَاَة، َجزَائِِر اْلَبحْ  ـَ، ِشنػْ ، ومصر "الشاـ"العراؽ، وسوريا : اليت ىي عبارة عن( رِ ُكوَش، ِعياَل

أيضًا اليت بينت أّف فيها أنصار ا١تنقذ  ، وإيراف، ُت ٖتديدىا ٓت روايات آؿ ٤تمد "مشاؿ أفريقيا"
 :، وىذا ٪توذج ٢تاوالقائم أٛتد

م النجباء يبايع القائم بُت الركن وا١تقاـ ثالٙتائة ونيف عدة أىل بدر فيه: )Xاإلماـ الباقر  قاؿ
وأما إيراف فقد تقدـ ذكر ، (ٖ) (من أىل مصر، واألبداؿ من أىل الشاـ، واألخيار من أىل العراؽ

 :وللمزيد أقوؿ ".أٛتد أٛتد"  ورفعهم شعار ُتالطالقاني

* * * 

 
                                                             

 .ٖاألصحاح  -حبقوؽ  .ٔ
 .ٕٔاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٕ
 .ٙٚٗص: غيبة الطوسي .ٖ
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 :(المختارين) أنصار أبيوقائد الرايات السود والجامع .. حمد أ. 14

 :ضيف ىناوأُ نقلو،  ينفع ٓت التعرؼ على ذلك ما مرَّ 

ّت تطلع الرايات : )على الثلج، قاؿ ولو حبواً وإتيانو قائد الرايات السود بنصرة  أمر النيب  إفّ 
فإنو  ،على الثلج فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً  ..َل يقتلو قـو  فيقتلونكم قتالً  ،السود من قبل ا١تشرؽ

 .(ٔ) (خليفة ا ا١تهدي

فإف  ،على الثلج لسود خرجت من قبل خراساف فأتوىا ولو حبواً إذا رأيتم الرايات ا): وعنو 
 .(ٕ)( فيها خليفة ا١تهدي

و٢تذا كاف شعار . بنص الوصية ا١تقدسة ا١تتقدمة( أٛتد)ىو ابنو  Xوخليفة اإلماـ ا١تهدي 
إف  تعاىل كنزاً ): X، قاؿ اإلماـ الباقر (أٛتد أٛتد: )اٞتيش ا١تشرقي الزاحف للفتح ىو

يقودىم شاب من ، "أٛتد أٛتد": ليس بذىب وال فضة، اثنا عشر ألفًا ٓتراساف شعارىم بالطالقاف
فإذا ٝتعتم بذلك . بٍت ىاشم على بغلة شهباء، عليو عصابة ٛتراء، كأّن أنظر إليو عابر الفرات

 .(ٖ)( على الثلج فسارعوا إليو ولو حبواً 

بيتو من ا١تشرؽ ٭تمل السيف ٮترج رجل قبل ا١تهدي من أىل .. : )قاؿ X اإلماـ عليعن و 
 .(ٗ)( يقتل ويقتل ويتوجو إىل بيت ا١تقدس ،على عاتقو ٙتانية أشهر

 :، أمر ذكره اإل٧تيل أيضاً د لو سلطانو٬تمع أنصار أبيو وٯتهّْ  "ٛتدأ"وكوف 

أَْربَػُعوَف أَْلًفا، ٢َتُُم اْسُم أَبِيِو ُّتَّ َنَظْرُت َوِإَذا َخُروٌؼ َواِقٌف َعَلى َجَبِل ِصْهيَػْوَف، َوَمَعُو ِمَئٌة َوأَْربَػَعٌة وَ  ٔ)
ْعُت َصْوتًا ِمَن السََّماِء َكَصْوِت ِمَياٍه َكِثَتٍَة وََكَصْوِت َرْعٍد َعِظيمٍ  ٕ. َمْكُتوبًا َعَلى ِجَباِىِهمْ  ْعُت . َوٝتَِ َوٝتَِ

ـَ َوىُ  َٖصْوتًا َكَصْوِت َضارِِبَُت بِاْلِقيثَارَِة َيْضرِبُوَف ِبِقيثَارَاهِتِْم،  ـَ اْلَعْرِش َوأََما ُوَف َكتَػْرنِيَمٍة َجِديَدٍة أََما ْم يَػتَػَر٪تَّ
وَلَْ َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْف يَػتَػَعلََّم التػَّْرنِيَمَة إّْالَّ اْلِمَئُة َواأَلْربَػَعُة َواأَلْربَػُعوَف أَْلًفا الَِّذيَن . اأَلْربَػَعِة اْٟتَيَػَوانَاِت َوالشُُّيوخِ 

                                                             

 .ٗٛٓٗح ٖٚٙٔص ٕج: سنن ابن ماجة .ٔ
 .، ا١تطبعة اٟتيدريةٗ٘ص: ا١تالحم والفنت البن طاووس .ٕ
 .ٖٖٗص: منتخب األنوار ا١تضيئة .ٖ
 ٜٛ٘ص ٗٔج: ، كنز العماؿٖٙٔص ٖٖٔبػ: البن طاووس - ، ا١تالحم والفنتٕٙٔص: لنعيم بن ٛتاد -كتاب الفنت . ٗ
 .ٖٖٔص ٖٔج: للسيد ا١ترعشي -، شرح إحقاؽ اٟتق ٜٜٖٙٙح
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ىُؤالَِء ُىُم الَِّذيَن يَػْتبَػُعوَف . ىُؤالَِء ُىُم الَِّذيَن َلَْ يَػتَػَنجَُّسوا َمَع النَّْساِء ألَنػَُّهْم َأْطَهارٌ  ٗ. ْرضِ اْشتُػُروا ِمَن األَ 
َجْد َوٓت أَفْػَواِىِهْم َلَْ يُو  ٘. ىُؤالَِء اْشتُػُروا ِمْن بَػُْتِ النَّاِس بَاُكورًَةِ ِ َولِْلَخُروؼِ . ا٠ْتَُروَؼ َحْيُثَما َذَىبَ 

ـَ َعْرِش اِ  ا ، ألَنػَُّهْم ِباَل َعْيٍب ُقدَّ  ُّتَّ َرأَْيُت َمالًَكا آَخَر طَائِرًا ٓت َوَسِط السََّماِء َمَعُو ِبَشاَرةٌ  ٙ .ِغشّّ
َخافُوا اَ  :ْوٍت َعِظيمٍ قَاِئالً ِبصَ  ٚأََبِديٌَّة، لُِيَبشَّْر السَّاِكِنَُت َعَلى اأَلْرِض وَُكلَّ أُمٍَّة َوقَِبيَلٍة َوِلَساٍف َوَشْعٍب، 

َنابِيِع َوَأْعطُوُه ٣َتًْدا، ألَنَُّو َقْد َجاَءْت َساَعُة َديْػُنونَِتِو، َواْسُجُدوا ِلَصاِنِع السََّماِء َواأَلْرِض َواْلَبْحِر َويػَ 
 .(ٔ)(اْلِمَياهِ 

القائم )و١تا كاف ىو يشَت إىل أّف أتباع ىذا ا٠تروؼ ٭تملوف اسم وشعار أبيو، ( ٢َتُُم اْسُم أَبِيوِ )و
 ".أنصار اإلماـ ا١تهدي"، و٢تذا كاف أتباعو يسمَّوف بػXفأبوه ىو اإلماـ ا١تهدي ( أٛتد

 يوـ ٓت لوقعة - الكوفة مسجد يعٍت - مسجدكم عند فالف لولد إف): Xقاؿ اإلماـ الصادؽ 
 فاجتنبوه، طريقال وىذا فإياكم الصابوف، أصحاب إىل الفيل باب من آالؼ أربعة فيها يقتل عروبة،

 .(ٕ)( األنصار درب ٓت أخذ من حاالً  وأحسنهم

 : ٓت آخر الزماف جاء ٓت التوراة( السيد الذي يعود ثانية)وعن أنصار ا١تنقذ 

. رِيًعافَػيَػْرَفُع رَايًَة ِلألَُمِم ِمْن بَِعيٍد، َوَيْصِفُر ٢َتُْم ِمْن أَْقَصى اأَلْرِض، فَِإَذا ُىْم بِاْلَعَجَلِة يَْأتُوَف سَ  ٕٙ)
َقِطُع ُسُيوُر . لَْيَس ِفيِهْم رَازٌِح َواَل َعاثِرٌ  ٕٚ َعُسوَف َواَل يَػَناُموَف، َواَل تَػْنَحلُّ ُحُزـُ َأْحَقائِِهْم، َواَل تَػنػْ اَل يَػنػْ

يُع ِقِسيِّْهْم ٦َتُْدوَدةٌ  ٕٛ. َأْحِذيَِتِهمِ  ُٖتَْسُب َكالصَّوَّاِف، َحَواِفُر َخْيِلِهْم . الَِّذيَن ِسَهاُمُهْم َمْسُنونٌَة، َوٚتَِ
ُروَف َكالشّْْبِل، َويَِهرُّوَف َوٯتُِْسُكوَف اْلَفرِيَسَة  ٜٕ. َوَبَكرَاتُػُهْم َكالزَّْوبَػَعةِ  َوِة، َويُػَز٣تِْ ٢َتُْم َز٣ْتَرٌَة َكاللَّبػْ

 .(ٖ) (.. َبْحرِ يَِهرُّوَف َعَلْيِهْم ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ َكَهِديِر الْ  ٖٓ. َوَيْسَتْخِلُصونَػَها َوالَ ُمْنِقذَ 
كما ٓت   Xاخل، ىي صفات أصحاب القائم وا١تهدي أٛتد ... أي ال يناموف : وىذه الصفات

  :الروايات عن آؿ ٤تمد 

رجاؿ كأف قلؤّم زبر اٟتديد ال يشؤّا شك ٓت ذات ا : )ٓت وصفهم Xاإلماـ الصادؽ قاؿ 
براياهتم بلدة إال خربوىا، كأف على أشد من اٟتجر، لو ٛتلوا على اٞتباؿ ألزالوىا، ال يقصدوف 

                                                             

 .ٗٔاألصحاح  -رؤيا يوحنا الالىوِت  .ٔ
 .ٖٚٚص ٕج: اإلرشاد للمفيد .ٕ
 .٘األصحاح  -سفر إشعيا  .ٖ
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يطلبوف بذلك الربكة، و٭تفوف بو يقونو بأنفسهم ٓت  Xخيو٢تم العقباف يتمسحوف بسرج اإلماـ 
رجاؿ ال يناموف الليل، ٢تم دوي ٓت صالهتم كدوي النحل، يبيتوف . اٟتروب، ويكفونو ما يريد فيهم

 .(ٔ) (.. ليل ليوث بالنهارقياماً على أطرافهم، ويصبحوف على خيو٢تم، رىباف بال

بل الوحدة حىت على مستوى أماكنهم كما تقدـ ٓت واحدة، ٓت ٚتيع األدياف وإذا كانت صفاهتم 
غَت القائم من جذع يّسى ( فَتفع راية لألمم)فمن ىو قائدىم الذي يرفع الراية النقطة السابقة، 

 .وَمن معو من أولياء ا Xدي إلماـ ا١تهاو٬تمع أنصار من الناس الذي يطلب البيعة ، (أٛتد)

 :وقد ورد ٓت صفات أنصار القائم وا١تخلّْص أيضاً 

فَػيُػْرِسُل َمالَِئَكَتُو بُِبوؽ َعِظيِم الصَّْوِت، فَػَيْجَمُعوَف ٥ُتَْتارِيِو ِمَن اأَلْرَبِع الرّْيَاِح، ِمْن  ٖٔ: )ٓت اإل٧تيل
 .(ٕ) (.. أَْقَصاِء السََّماَواِت ِإىَل أَْقَصائَِها

َوَيُكوُف ٓت ذِلَك اْليَػْوـِ أَنَُّو ُيْضَرُب ِبُبوؽ َعِظيٍم، فَػَيْأِت التَّائُِهوَف ٓت أَْرِض َأشُّوَر،  ٖٔ: )ٓت التوراةو 
 .(ٖ)( َواْلَمْنِفيُّوَف ٓت أَْرِض ِمْصَر، َوَيْسُجُدوَف لِلرَّبّْ ٓت اْٞتََبِل اْلُمَقدَّسِ 

يرتبط من جهة با١تالئكة، ومن جهة أخرى ّتمع ما ىو ىذا الصوت والنداء الذي : والسؤاؿ
ا١تختارين من بقية شعب ا١تنقذ العا١تي وأنصاره، والذين عرفنا حىت أماكنهم فضاًل عن صفاهتم ؟؟ إنو 
ذاتو الصوت والنداء والصيحة ا١تلكوتية اليت وردت أنا عالمة كربى من عالمات قائم آؿ ٤تمد، واليت 

 .تحاؽ أنصاره بو٢تا عالقة بالداللة عليو وال

 يَػْوـُ  َذِلكَ  بِاٟتَْقّْ  الصَّْيَحةَ  َيْسَمُعوفَ  يَػْوـَ *  َقرِيبٍ  مََّكافٍ  ِمن اْلُمَنادِ  يُػَنادِ  يَػْوـَ  َواْسَتِمعْ ﴿: قاؿ تعاىل
 .(٘)( X أبيو واسم X القائم باسم ا١تنادي ينادي) :وٓت تفسَتىا ورد، (ٗ)﴾ا٠ْتُُروجِ 

 با١تشرؽ من فيسمع X القائم باسم السماء من مناد ينادي ..: )Xوقاؿ اإلماـ الصادؽ 
 ذلك من فزعاً  رجليو على قاـ إال قاعد وال قعد، إال قائم وال استيقظ، إال راقد يبقى ال با١تغرب، ومن

                                                             

 .ٖٛٓص ٕ٘ج: ْتار األنوار .ٔ
 .ٕٗاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٕ
 .ٕٚألصحاح ا -إشعيا  .ٖ
 .ٕٗ - ٔٗ: ؽ .ٗ
 .ٖٕٚص ٕج: تفسَت القمي .٘
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 الروح جربئيل صوت ىو األوؿ الصوت فإف فأجاب، الصوت بذلك اعترب من ا فرحم الصوت،
 .(ٔ)( X األمُت

 من مناد ينادى حىت جانب منها جاش إال جانب منها يهدأ ال فتنة ستكوف) :قاؿ  النيب عنو 
  .(ٕ)( فالف أمَتكم السماء

  .(ٖ)( ٤تمد آؿ ٓت اٟتق إفّ  أال السماء من مناد ينادي: )وروى ابن ٛتاد ٓت فتنو

واألمَت من آؿ ٤تمد ىو أٛتد كما تقدـ بيانو حيث نقلنا ا٠ترب السٍت الذي يتحدث عن الصيحة 
ما قالو  لكنهم يسمعوف صوتاً  ،أمَت الغضب ليس من ذي وال ذىو) :داء ٓت التعرؼ عليو أيضاً والن

 .(ليس من ذي وال ذىو ولكنو خليفة ٯتاّن ،باٝتو إنس وال جاف بايعوا فالناً 

 القائم خروج عند كاف إذا): وأما عن التحاؽ أصحابو بو ّٔذه اْلية الربانية، قاؿ رسوؿ ا 
 ٔتكة، فاٟتقوا ٤تمد أمة خَت األمر وول اٞتبارين مدة عنكم قطع الناس أيها السماء من مناد ينادي
 كأفّ  بالنهار، ليوث بالليل رىباف العراؽ، وعصائب الشاـ من واألبداؿ مصر من النجباء فيخرج
 .(ٗ)( وا١تقاـ الركن بُت فيبايعونو اٟتديد، زبر قلؤّم

عا١تي ٢تا ٘تاـ الصلة با١تلكوت والرؤى الصادقة، نعود إىل اْلف، وبعد أف رأينا أّف قضية ا١تنقذ ال
مة القائم العاملة بأٙتار ا١تلكوت بعد معرفة وحدة شخصية ا١تصلح العا١تي باٝتو وصفتو أاستعراض 

 .ونسبو ومسكنو وعالماتو وأنصاره فيما مضى

* * * 

 

 

 
                                                             

 .ٕٕٙص: غيبة النعماّن .ٔ
 .ٖٙٔص ٚج: ٣تمع الزوائد .ٕ
 .ٕٛٓص: الفنت .ٖ
 .ٕٛٓص: االختصاص للمفيد .ٗ
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 :األمة العاملة بأثمار الملكوت (أحمد مة القائمأ  . )15

: قاؿ عيسىأّف األمة العاملة بأٙتار ا١تلكوت ليست أمة عيسى وال أمة إيليا، ( ٘)طة تقدـ ٓت النق
زَُع ِمْنُكْم َويُػْعَطى ألُمٍَّة تَػْعَمُل أَْٙتَارَهُ : لِذِلَك أَقُوُؿ َلُكمْ  ٖٗ)  .(ٔ) (ِإفَّ َمَلُكوَت اِ يُػنػْ

 : ، فقاؿٔتَثٍل عن األمة العاملة بو، واليت ينتقل إليها ا١تلكوت Xبل ٖتدث 

َوأَْرَسَل َعِبيَدُه لَِيْدُعوا اْلَمْدُعوّْيَن ِإىَل  ُٖيْشِبُو َمَلُكوُت السََّماَواِت ِإْنَسانًا َمِلًكا َصَنَع ُعْرًسا الْبِنِو،  ٕ)
ُىَوَذا َغَداِئي : ينَ قُولُوا لِْلَمْدُعوّْ : فََأْرَسَل أَْيًضا َعِبيًدا آَخرِيَن قَاِئالً  ٗ. اْلُعْرِس، فَػَلْم يُرِيُدوا َأْف يَْأتُوا

َولِكنػَُّهْم تَػَهاَونُوا َوَمَضْوا،  ٘! تَػَعاَلْوا ِإىَل اْلُعْرسِ . ِثَتَاّن َوُمَسمََّناِت َقْد ُذِْتَْت، وَُكلُّ َشْيٍء ُمَعدّّ . َأْعَدْدتُوُ 
َع اْلَمِلُك  ٚ. َوَشَتُموُىْم َوقَػتَػُلوُىمْ  َواْلَباقُوَف أَْمَسُكوا َعِبيَدهُ  َٙواِحٌد ِإىَل َحْقِلِو، َوآَخُر ِإىَل ِٕتَاَرتِِو،  فَػَلمَّا ٝتَِ

أَمَّا اْلُعْرُس : ُّتَّ قَاَؿ لَِعِبيِدهِ  ٛ. َغِضَب، َوأَْرَسَل ُجُنوَدُه َوَأْىَلَك أُولِئَك اْلَقاتِِلَُت َوَأْحَرَؽ َمِديَنتَػُهمْ 
فَاْذَىُبوا ِإىَل َمَفارِِؽ الطُُّرِؽ، وَُكلُّ َمْن َوَجْدُ٘تُوُه  ٜ. قُّْتَ َفُمْستَػَعدّّ، َوأَمَّا اْلَمْدُعوُّوَف فَػَلْم َيُكونُوا ُمْسَتحِ 

. َفَخرََج أُولِئَك اْلَعِبيُد ِإىَل الطُُّرِؽ، َوَٚتَُعوا ُكلَّ الَِّذيَن َوَجُدوُىْم َأْشرَارًا َوَصاِٟتُِتَ  ٓٔ. فَاْدُعوُه ِإىَل اْلُعْرسِ 
فَػَلمَّا َدَخَل اْلَمِلُك لِيَػْنظَُر اْلُمتَِّكِئَُت، َرَأى ُىَناَؾ ِإْنَسانًا َلَْ َيُكْن الَِبًسا  ٔٔ. فَاْمَتأَل اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكِئُتَ 

. يَا َصاِحُب، َكْيَف َدَخْلَت ِإىَل ُىَنا َولَْيَس َعَلْيَك لَِباُس اْلُعْرِس؟ َفَسَكتَ : فَػَقاَؿ َلوُ  ٕٔ. لَِباَس اْلُعْرسِ 
ـِ ِحيَنِئٍذ قَاَؿ اْلَملِ  ٖٔ ا ُىَناَؾ . اْربُطُوا رِْجَلْيِو َوَيَدْيِو، َوُخُذوُه َواْطَرُحوُه ٓت الظُّْلَمِة ا٠ْتَارِِجيَّةِ : ُك لِْلُخدَّ

 .(ٕ) (أَلفَّ َكِثَتِيَن يُْدَعْوَف َوقَِليِلَُت يُػْنَتَخُبوفَ  ٗٔ. َيُكوُف اْلُبَكاُء َوَصرِيُر اأَلْسَنافِ 

نقل ما  ، ولو أردتُ وأمتو ٓت أنصار القائم الو آؿ ٤تمد ىو ذاتو الذي ق ٓت ىذا النصوما ورد 
يوضح  ىذا ٪توذج منهالكن لطاؿ البحث الذي بنيتو على االختصار، و  ممن رواياهت حرفياً  ويقابل

 :لباس العرس والشهادة للحق

 موضع إىل بيده وأومأ ىكذا برجلو فقاؿ الكوفة رحبة أتى القائم قاـ إذا): قاؿ X الصادؽ عن
 عشر واثنا سيف ألف عشر واثنا درع ألف عشر اثٌت فيستخرجوف فيحفروف ىهنا، احفروا: اؿق ّت

                                                             

 .ٕٔاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٔ
 .ٕٕاألصحاح  -مىت . ٕ
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 فيلبسهم والعجم العرب من ا١توال من رجل ألف عشر اثٌت يدعو ّت وجهُت، بيضة لكل بيضة ألف
  .(ٔ)( فاقتلوه عليكم ما مثل عليو يكن َل من: يقوؿ ّت ذلك،

بعد طرح الدخيل الذي كاف بُت ا١تدعوين ومن أصحابو  وأما صرير األسناف وا٠توؼ الذي يكوف
يأمره  Xبينا الرجل على رأس القائم ) :قاؿ ،Xالصادؽ ظاىراً، فهو نفسو ما ورد عن اإلماـ 

 .(ٕ)( فال يبقى ٓت ا٠تافقُت شيء إال خافو .. أديروه :وينهاه إذ قاؿ

 اأْلَْرضِ  ٓت  اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ  َعَلى نَّ ٪تَُّ  َأف َونُرِيدُ ﴿: وقد وصف ا سبحانو أنصار القائم، فقاؿ
وأكدت روايات ا١تسلمُت على أنم مساكُت ومشردوف . (ٖ)﴾اْلَوارِِثُت َو٧َتَْعَلُهمُ  أَِئمَّةً  َو٧َتَْعَلُهمْ 

 .ومستضعفوف و٣تهولوف عند أىل األرض وال يُعبأ ّٔم

أف قدـ ٢تا العبد اٟتكيم األمُت  ىي ذاهتا صفات األمة اليت أُعطيت ا١تلكوت ونظرت فيو بعدو 
ُطوََب لِْلَمَساِكُِت بِالرُّوِح، أَلفَّ ٢َتُْم َمَلُكوَت  ٖ) :الطعاـ اإل٢تي كما تقدـ توضيحو، وقاؿ عيسى أيضاً 

طُوََب  ٓٔ... طُوََب لِْلُوَدَعاِء، ألَنػَُّهْم يَرِثُوَف اأَلْرضَ  ٘. طُوََب لِْلَحزَاََّن، ألَنػَُّهْم يَػتَػَعزَّْوفَ  ٗ السََّماَواتِ 
 .(ٗ) (لِْلَمْطُروِديَن ِمْن َأْجِل اْلربّْ، أَلفَّ ٢َتُْم َمَلُكوَت السََّماَواتِ 

إذف، وقد أكدت الروايات طرؽ تعّرفهم على سيدىم، فكاف ا١تلكوت  Xإنم أنصار القائم 
دياف كلها وَل يرد ٓت نصوص األ. رائدىم ٓت ذلك عرب الرؤى والكشف وما سواىا من الطرؽ ا١تلكوتية

 .Xأمة ىذه صفتها عند اقًتاب الساعة والقيامة الصغرى وا٠تالص غَت أنصار القائم 

يبايعو العارفوف با من أىل اٟتقائق عن شهود وكشف بتعريف إ٢تي، لو : )السٍتيقوؿ ابن عرِب 
قلده ا ينزؿ  رجاؿ إ٢تيوف يقيموف دعوتو وينصرونو ىم الوزراء ٭تملوف أثقاؿ ا١تملكة ويعينونو على ما

كما تقدـ ٓت البحث السابق ذكر مصادر سنية أيضًا ٓت التعرؼ على   .(٘) (عليو عيسى ابن مرَي
 .القائم ا١توعود بالرؤى والنداء السماوي

                                                             

 .ٖٚٚص ٕ٘ج: ْتار األنوار .ٔ

 .ٕ٘ٗص: غيبة النعماّن .ٕ
 .٘: القصص .ٖ
 .٘األصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٗ

 .ٕٖٚص ٖج: الفتوحات ا١تكية .٘
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البن أِب نصر  Xاإلماـ الرضا قاؿ وألّف الرؤيا ٢تا عالقة بالتعرؼ على القائم وا١تصلح ا١تنتظر، 
 .(ٔ)( نّا أعطيناكم ما تريدوف كاف شراً لكم وُأخذ برقبة صاحب ىذا األمرلو أ: )عن الرؤيا١تا سألو 

اجلسوا ٓت بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فاندوا : )اؿق Xعن اإلماـ الصادؽ و 
  .واجتماعهم بعد موهتم ال يكوف إال بالرؤيا اليت يراىا ا١تؤمنوف ،(ٕ) (إلينا بالسالح

خالؿ آالؼ الرؤى الصادقة ّٔم وباألنبياء وا١ترسلُت وكلها ترشد إىل  من اليـوصل ما ٭ت ىوو 
و١تن أراد التأكد فليدخل إىل ا١توقع الرٝتي للدعوة ، (أٛتد اٟتسن)القائم وا١تخلص و االلتحاؽ با١تنقذ 

 .ا١تباركة ويستمع إىل شهادات أناس من بلداف متعددة وبلغات ٥تتلفة ومن أدياف وملل متفاوتة

( Xيوسف )االت السماء أولت الرؤى غاية االىتماـ، وٓت القرآف ٧تد أّف سورة كاملة ّت إّف رس
 : تدور آياهتا على رؤياه ىو ورؤيا عزيز مصر والسجينُت معو، قاؿ تعاىل لنبيو ا١تصطفى ٤تمد 

َنا ٔتَا اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نَػُقصُّ  ٨َتْنُ ﴿  قَاؿَ  ِإذْ ﴿: ومباشرة بعدىا قاؿ، ﴾اْلُقْرآفَ  َىػَذا ِإلَْيكَ  أَْوَحيػْ
 الَ  بُػٍَتَّ  يَا قَاؿَ *  َساِجِدينَ  ِل  َرأَيْػتُػُهمْ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َكوَْكباً  َعَشرَ  َأَحدَ  َرأَْيتُ  ِإّنّْ  أَبتِ  يَا أِلَبِيوِ  يُوُسفُ 

 ٬َتَْتِبيكَ  وََكَذِلكَ *  مُِّبُتٌ  َعُدوّّ  ِلإِلنَسافِ  الشَّْيطَافَ  ِإفَّ  َكْيداً  َلكَ  فَػَيِكيُدواْ  ِإْخَوِتكَ  َعَلى ُرْؤيَاؾَ  تَػْقُصصْ 
 ِمن أَبَػَوْيكَ  َعَلى أ٘تََّها َكَما يَػْعُقوبَ  آؿِ  َوَعَلى َعَلْيكَ  نِْعَمَتوُ  َويُِتمُّ  اأَلَحاِديثِ  تَْأِويلِ  ِمن َويُػَعلُّْمكَ  َربُّكَ 
فقد جعل ا سبحانو تعبَتىا دليالً على نبوة أنبيائو . (ٖ)﴾َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َربَّكَ  ِإفَّ  َوِإْسَحاؽَ  ِإبْػرَاِىيمَ  قَػْبلُ 

وصدؽ ادعائهم، كما أوضح أنا مصداؽ لتشخيص خليفة ا ٓت أرضو، أي منقذىم وسفينة ٧تاهتم 
من صحراء التيو والضياع، فلوال أّف قص يوسف لرؤياه كاف سيؤدي إىل معرفة إخوتو بأنو خليفة أبيو 

  .قصهاي يعقوب عن ١تا كانت ىناؾ حكمة ٓت ن

 َل الزماف اقًتب إذا): وخصوصًا ٓت آخر الزماف ٓت وصف الرؤى وقدرىا ولذا قاؿ النيب ٤تمد 
ءاً جز  وأربعُت ٜتس من جزء ا١تسلم ورؤيا ،حديثاً  أصدقكم رؤيا وأصدقكم تكذب ا١تسلم رؤيا تكد
 .(ٗ) (.. النبوة من

                                                             

 .ٓٔٔص ٕ٘ج: ْتار األنوار .ٔ
 .ٖٕٓص: غيبة النعماّن. ٕ
 .ٙ  - ٖ: يوسف .ٖ
 .ٕ٘ص ٚج: صحيح مسلم .ٗ
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 ،مبشرات من ىل :ألصحابو قاؿ بحأص إذا كاف  ا رسوؿ إف): Xوعن اإلماـ الرضا 
 .(ٔ) (الرؤيا بو يعٍت

ونفس االىتماـ ىذا ٧تده ٓت التوراة واإل٧تيل ا١تتضمنُت لالىتماـ با١تلكوت وشهادتو اٟتقة، أما ٓت 
 .اإل٧تيل فيكفينا تضمنو لرؤيا يوحنا الالىوِت، وقد تقدمت وظهر ارتباطها با١تخلّْص وا١تنقذ

: يَػُقوُؿ اُ  ٚٔ) :ص أيضًا ٧تد ما نقلو بطرس عن يوئيل النيب بقولووعن ارتباط الرؤيا با١تخلّْ 
يَػَرى َشَباُبُكْم َوَيُكوُف ٓت األَيَّاـِ اأَلِخَتَِة َأّنّْ َأْسُكُب ِمْن ُروِحي َعَلى ُكلّْ َبَشٍر، فَػَيتَػَنبَُّأ بَػُنوُكْم َوبَػَناُتُكْم، وَ 

َعَلى َعِبيِدي أَْيًضا َوِإَماِئي َأْسُكُب ِمْن ُروِحي ٓت تِْلَك األَيَّاـِ وَ  ٛٔ. ُرًؤى َو٭َتُْلُم ُشُيوُخُكْم َأْحاَلًما
َدًما َونَارًا َوُٓتَاَر : َوأُْعِطي َعَجاِئَب ٓت السََّماِء ِمْن فَػْوُؽ َوآيَاٍت َعَلى اأَلْرِض ِمْن َأْسَفلُ  ٜٔ. فَػَيتَػَنبَّأُوفَ 

، قَػْبَل َأْف ٬تَِيَء يَػْوـُ الرَّبّْ اْلَعِظيُم الشَِّهَتُ تَػَتَحوَُّؿ الشَّْمُس ِإىَل ظُْلمَ  ٕٓ. ُدَخافٍ   .(ٕ) (ٍة َواْلَقَمُر ِإىَل َدـٍ

َوَيُكوُف بَػْعَد ذِلَك َأّنّْ َأْسُكُب ُروِحي َعَلى ُكلّْ َبَشٍر، فَػَيتَػَنبَّأُ  ٕٛ: )ومثلو ٓت التوراة، حيث ورد
َوَعَلى اْلَعِبيِد أَْيًضا َوَعَلى اإِلَماِء  ٜٕ. ًما، َويَػَرى َشَباُبُكْم ُرًؤىبَػُنوُكْم َوبَػَناُتُكْم، َو٭َتَْلُم ُشُيوُخُكْم َأْحالَ 

 ، . َوأُْعِطي َعَجاِئَب ٓت السََّماِء َواأَلْرِض، َدًما َونَاًرا َوَأْعِمَدَة ُدَخافٍ  َٖٓأْسُكُب ُروِحي ٓت تِْلَك األَيَّاـِ
 .(ٖ)( ُر ِإىَل َدـٍ قَػْبَل َأْف ٬تَِيَء يَػْوـُ الرَّبّْ اْلَعِظيُم اْلَمُخوؼُ تَػَتَحوَُّؿ الشَّْمُس ِإىَل ظُْلَمٍة، َواْلَقمَ  ٖٔ

ه دانياؿ النيب  َكاَف َدانِيآُؿ َفِهيًما َو ..  ٕٚ: )العليم بتأويل الرؤى Xوضمَّ سفر دانياؿ ما عربَّ
رؤياه اليت " ملك بابل"وىو الدليل على نبوتو، وقد فسَّر لنبوخذ نصر  ،(ٗ)( ِبُكلّْ الرَُّؤى َواأَلْحاَلـِ 

َىْل َتْسَتِطيُع أَْنَت َعَلى َأْف تُػَعرَّْفٍِت بِاْٟتُْلِم الَِّذي رَأَْيُت، ..  َأَجاَب اْلَمِلُك َوقَاَؿ ِلَدانِيآؿَ  ٕٙ)حَتتو، 
ـَ اْلَمِلِك َوقَاؿَ  َٕٚوبِتَػْعِبَتِِه؟  ا تَػْقِدُر اٟتَُْكَماُء َواَل السََّحَرُة  السّْرُّ الَِّذي طََلَبُو اْلَمِلُك الَ : َأَجاَب َدانِيآُؿ ُقدَّ

لِكْن يُوَجُد إِلٌو ٓت السََّماَواِت َكاِشُف  ٕٛ. َواَل اْلَمُجوُس َواَل اْلُمَنجُّْموَف َعَلى َأْف يُػبَػيػُّْنوُه لِْلَمِلكِ 
 .(٘) (ةِ اأَلْسرَاِر، َوَقْد َعرََّؼ اْلَمِلَك نَػُبوَخْذَنصََّر َما َيُكوُف ٓت األَيَّاـِ اأَلِخَتَ 

                                                             

 .ٜٓص ٛج: الكآت. ٔ
 .ٕاألصحاح  -أعماؿ الرسل  .ٕ
 .ٕاألصحاح  -يوئيل  .ٖ
 ٔاألصحاح  .ٗ
 .ٕاألصحاح  .٘
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 ٬َتَْتِبيكَ ﴿: ، فهو ذاتو قولو تعاىل عن يوسفللرؤى ىو ا سبحانورسل التعبَت ٓت ا١تلهم  أما أفّ 
  -أّف غَتىم ال يستطيع التأويل والتبيُت، فألّف التعبَت وأما  .﴾اأَلَحاِديثِ  َتْأِويلِ  ِمن َويُػَعلُّْمكَ  َربُّكَ 

 .ؽ خلفاء ا ورسلو دوف ما سواىمأحد طرؽ التعّرؼ على صد -كما تقدـ ٓت القرآف

وإضافة إىل كل ما أوضحناه ٓت البحوث ا١تتقدمة من أدلة تثبت أحقية ا١تنقذ والقائم أٛتد اٟتسن، 
نرى أّف الرؤى الصادقة وتعبَتىا أيضًا من بُت تلك األدلة اليت أّيد ا ّٔا القائم اليـو كما أّيد ّٔا 

 .يل والتوراةخلفاءه السابقُت، بنص القرآف واإل٧ت

 "دانياؿ أي" َوَقْد َعرَّؼَ )وألّف تعبَت دانياؿ لرؤيا ا١تلك كاف لو عالقة بآخر الزماف ويـو ا٠تالص 
، فبكل تأكيد سيكوف للرسوؿ ا١توعود والقائم امود (اْلَمِلَك نَػُبوَخْذَنصََّر َما َيُكوُف ٓت األَيَّاـِ اأَلِخَتَةِ 

 .اىا جزماً، وىذا ما سنسمعو اْلففيها ذكٌر، بل ىو قطب رح( أٛتد)

* * * 
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ا . أَْنَت أَيػَُّها اْلَمِلُك ُكْنَت تَػْنظُُر َوِإَذا بِِتْمثَاؿ َعِظيمٍ  ٖٔ: )قاؿ دانياؿ ىَذا التّْْمثَاُؿ اْلَعِظيُم اْلَبِهيُّ ِجدِّ
َبْطُنوُ . َصْدرُُه َوِذرَاَعاُه ِمْن ِفضَّةٍ . رَْأُس ىَذا التّْْمثَاِؿ ِمْن َذَىٍب َجيّْدٍ  ٕٖ. َوَقَف قُػَبالََتَك، َوَمْنَظرُُه َىاِئلٌ 

ُكْنَت  ٖٗ. َقَدَماُه بَػْعُضُهَما ِمْن َحِديٍد َواْلبَػْعُض ِمْن َخَزؼٍ . َساقَاُه ِمْن َحِديدٍ  ٖٖ. َوَفْخَذاُه ِمْن ٨ُتَاسٍ 
. َيَدْيِن، َفَضَرَب التّْْمثَاَؿ َعَلى َقَدَمْيِو اللَّتَػُْتِ ِمْن َحِديٍد َوَخَزٍؼ َفَسَحَقُهَما تَػْنظُُر ِإىَل َأْف ُقِطَع َحَجٌر ِبَغَْتِ 

 فَاْنَسَحَق ِحيَنِئٍذ اٟتَِْديُد َوا٠ْتََزُؼ َوالنَُّحاُس َواْلِفضَُّة َوالذََّىُب َمًعا، َوَصاَرْت َكُعَصاَفِة اْلبَػْيَدِر ٓت  ٖ٘
َها  أَمَّا اٟتََْجُر الَِّذي َضَرَب التّْْمثَاَؿ َفَصاَر َجَباًل َكِبَتًا َوَمأَل . الرّْيُح فَػَلْم يُوَجْد ٢َتَا َمَكافٌ الصَّْيِف، َفَحَمَلتػْ

 (... ىَذا ُىَو اْٟتُْلمُ  ٖٙ. اأَلْرَض ُكلََّها

الذىب والفضة والنحاس واٟتديد بأربعة ٦تالك تقاـ على ىذه األرض،  Xر دانياؿ وبعد أف فسَّ 
َرُؾ  ٗٗ: )ىاقاؿ بعد َقِرَض أََبًدا، َوَمِلُكَها اَل يُػتػْ َوٓت أَيَّاـِ ىُؤالَِء اْلُمُلوِؾ، يُِقيُم ِإلُو السََّماَواِت ٦َتَْلَكًة َلْن تَػنػْ

َقْد ُقِطَع  ألَنََّك َرأَْيَت أَنَّوُ  ٘ٗ. ِلَشْعٍب آَخَر، َوَتْسَحُق َوتُػْفٍِت ُكلَّ ىِذِه اْلَمَماِلِك، َوِىَي تَػْثُبُت ِإىَل األََبدِ 
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َاُ اْلَعِظيُم َقْد َعرََّؼ . َحَجٌر ِمْن َجَبل اَل بَِيَدْيِن، َفَسَحَق اٟتَِْديَد َوالنَُّحاَس َوا٠ْتََزَؼ َواْلِفضََّة َوالذََّىبَ 
 .(ٔ) (َاْٟتُْلُم َحقّّ َوتَػْعِبَتُُه يَِقُتٌ . اْلَمِلَك َما َسَيْأِت بَػْعَد ىَذا

ى ٦تالك الظلم والضالؿ والطاغوت والشيطاف ىو القائم أٛتد  واٟتجر الذي يسحق ويقضي عل
 .كما سيتضح ٓت الفقرة القادمة

: ، ّت قاؿ(أسد ودب و٪تر وحيواف رابع ىائل داس البقية)رأى رؤيا ْتيوانات  Xكما أّف دانياؿ 
بْػَيُض َكالثػَّْلِج، َوَشْعُر َرْأِسِو َكالصُّوِؼ لَِباُسُو أَ . ُكْنُت أََرى أَنَُّو ُوِضَعْت ُعُروٌش، َوَجَلَس اْلَقِدَُي األَيَّاـِ  ٜ)

، َوَعْرُشُو ٢َتِيُب نَاٍر، َوَبَكرَاتُُو نَاٌر ُمتَِّقَدةٌ  اِموِ  ٓٔ. النَِّقيّْ أُلُوُؼ أُلُوٍؼ . نَػْهُر نَاٍر َجَرى َوَخرََج ِمْن ُقدَّ
اَموُ َٗتِْدُمُو،  ينُ . َوَربَػَواُت َربَػَواٍت ُوقُوٌؼ ُقدَّ ُكْنُت أََرى ٓت ُرَؤى  ٖٔ. .. ، َوفُِتَحِت اأَلْسَفارُ َفَجَلَس الدّْ

، فَػَقرَّبُوُه ُقدَّ  فَُأْعِطَي  ٗٔ. اَموُ اللَّْيِل َوِإَذا َمَع ُسُحِب السََّماِء ِمْثُل اْبِن ِإْنَساٍف أََتى َوَجاَء ِإىَل اْلَقِدَِي األَيَّاـِ
ُسْلطَانُُو ُسْلطَاٌف أََبِديّّ َما َلْن يَػُزوَؿ، . لُّ الشُُّعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسَنةِ ُسْلطَانًا َو٣َتًْدا َوَمَلُكوتًا لَِتتَػَعبََّد َلُو كُ 

َقِرضُ    .(ٕ)( َوَمَلُكوتُُو َما الَ يَػنػْ
والنص واضح ٓت اٟتديث عن ا١تخلّْص الذي ُتعطى أمتو ا١تلكوت وإياه تطلب األمم كلها، فالقدَي 

ابن اإلنساف الذي أقامو سيده وأعطاه سلطانًا أبديًا ال ، وأما مثل Xاألياـ ىو اإلماـ ا١تهدي 
لو، كما تقدـ أنّو ا١تستحق  Xينقرض فهو ابنو القائم أٛتد والعبد األمُت واٟتكيم بوصف عيسى 

 .لفتح األسفار وا٠تتـو ٓت رؤيا يوحنا الالىوِت
ْٟتَيَػَواُف َوَىَلَك ِجْسُمُو َوُدِفَع لَِوِقيِد ُكْنُت أََرى ِإىَل َأْف قُِتَل ا  .. ٔٔ: )وعن اٟتيواف الرابع ا٢تائل، قاؿ

ُهْم ُسْلطَانُػُهْم، َولِكْن أُْعطُوا طُوَؿ َحَياٍة ِإىَل َزَماٍف َوَوْقتٍ  ٕٔ. النَّارِ   .(أَمَّا بَاِقي اْٟتَيَػَوانَاِت فَػُنزَِع َعنػْ
رىا ىو األسد ولو واألسد ولو جناحاف يرمز إىل اإلمرباطورية اإل٧تليزية اليت قامت ٓت أوربا، وشعا

أما اٟتيواف ... جناحاف، وأما الدب فهو شعار السوفيت، وأكل ٟتمًا كثَتًا أي قتل كثَتًا من الناس 
الرابع الذي من اٟتديد فهو اإلمرباطورية األمريكية اليت داست اْلف كل األرض وىيمنت على كل 

 .األرض بالسالح وا١تاؿ

                                                             

 .ٕحاح األص -دانياؿ  .ٔ
 .ٚاألصحاح  -دانياؿ  .ٕ



 Xإصداراث أنصار اإلمام املهدي ...................... ..........................58

ذلك وقاؿ  الدجاؿ األكرب، فقد فعل نيب اإلسالـ ٤تمد  ّت ألّف األنبياء حّذروا أ٦تهم من فتنة
 قبلي، أحد يصفها َل صفة وألصفنو متو،أل الدجاؿ وصف وقد إال قبلي نيب يكن َل إنو: )ٓت وصفو

ٔتعٌت أنو ينظر بعُت واحدة، واليت تتماشى مع مصلحتو فقط ولو على حساب دماء  ،(ٔ)( أعور إنو
 .ماليُت الناس

أّف معو جبل من )، وعن آلتو االقتصادية (أّف معو جبل من نار)العسكرية وقد ورد عن آلتو 
 . (ٕ)( ..معو جبل من خبز ونر من ماء  ،وجنتو نار ةومعو جنة ونار فناره جن.. ): ، قاؿ (طعاـ

 البصرة على مشرؼ جبل ،سناـ الدجاؿ يرده ماء أوؿ) :كعب قاؿ ،(بابل)دخولو العراؽ  وعن
..) (ٖ). 

اليت ٖتدث عنها دانياؿ ٓت آخر الزماف، ( أمريكا)ات كلها متوفرة ٓت ا١تملكة اٟتديدية وىذه الصف
من االفتتاف واال٩تداع بو، وقد وردت العراؽ من جبل سناـ  وىي الدجاؿ الذي حّذر رسوؿ ا 

 .إىل وقيد النار Xبالتحديد، وسيدفع ّٔا القائم 
بو الباطل كلو ويقيم بو ىيكل اٟتق لتمأل األرض  واْلف، نرجع إىل معرفة اٟتجر الذي يدمغ ا

 .قسطاً وعدالً بعدما ملئت جوراً وظلماً 
* * * 
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اُؤوَف ُىَو اٟتََْجُر الَِّذي رََفَضُو اْلبَػنَّ : أََما قَػَرْأُُتْ َقطُّ ٓت اْلُكُتبِ ..  ٕٗ: )عن اٟتجر Xعيسى قاؿ 
ِإفَّ : ِلذِلَك أَقُوُؿ َلُكمْ  ٖٗ! َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِويَِة؟ ِمْن ِقَبِل الرَّبّْ َكاَف ىَذا َوُىَو َعِجيٌب ٓت َأْعيُِنَنا

زَُع ِمْنُكْم َويُػْعَطى ألُمٍَّة تَػْعَمُل أَْٙتَارَهُ  يَػتَػَرضَُّض، َوَمْن َوَمْن َسَقَط َعَلى ىَذا اٟتََْجِر  ٗٗ. َمَلُكوَت اِ يُػنػْ
 .(ٗ)( َسَقَط ُىَو َعَلْيِو َيْسَحُقوُ 

                                                             

 .ٙص ٕج: معجم أحاديث اإلماـ ا١تهدي .ٔ
 .ٖٓ٘ص ٚج: ٣تمع الزوائد .ٕ
 .ٕٖ٘ص: الفنت البن ٛتاد .ٖ
 .ٕٔاألصحاح  -إ٧تيل مىت  .ٗ
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. ىَذا اْلَباُب لِلرَّبّْ  ٕٓ. أَْدُخْل ِفيَها َوَأْٛتَِد الرَّبَّ . اِفْػَتُحوا ِل أَبْػَواَب اْلرِبّْ  ٜٔ: )عنو Xوقاؿ داود 
يُقوَف َيْدُخُلوَف ِفيوِ  اٟتََْجُر الَِّذي َرَفَضُو  ٕٕ. ْرَت ِل َخاَلًصاَأْٛتَُدَؾ ألَنََّك اْسَتَجْبَت ِل َوصِ  ٕٔ. الصّْدّْ

ىَذا ُىَو اْليَػْوـُ  ٕٗ .ِمْن ِقَبِل الرَّبّْ َكاَف ىَذا، َوُىَو َعِجيٌب ٓت َأْعُيِنَنا ٖٕ. اْلبَػنَّاُؤوَف َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِويَةِ 
، نَػْبَتِهُج َونَػْفرَُح ِفيوِ  ُمَباَرٌؾ اْلِت بِاْسِم  ٕٙ! آِه يَا َربُّ أَْنِقذْ ! بُّ َخلّْصْ آِه يَا رَ  ٕ٘. الَِّذي َصنَػُعُو الرَّبُّ

 .(ٔ)( الرَّبّْ 
 : وعن ىذا اٟتجر الذي رفضو البناؤوف وصار رأس الزاوية، قاؿ القائم أٛتد اٟتسن

الدين كلو ىو العهد وا١تيثاؽ الذي ُأخذ على العباد بإطاعة خلفاء ا، وأودعو ا ٓت حجر .. )
٢تدـ حاكمية الشيطاف   اٟتجر األسود أو حجر الزاوية أو اٟتجر ا١تقتطع من ٤تمداألساس أو 

 . والطاغوت، وقد ذكر ىذا اٟتجر ٓت الكتب السماوية وٓت الروايات

قريش عندما اختلفوا فيمن ٭تمل اٟتجر كانوا يعلموف أف ىذا اٟتجر يشَت إىل أمر عظيم و٢تذا و 
ىو من ٛتل اٟتجر ووضعو ٓت مكانو لتتم آية   أف ٤تمدًا اختلفوا فيمن ٭تملو، وكانت مشيئة ا

ا، وإشارتو سبحانو إىل أف قائم اٟتق والعبد الذي أودعو ا العهد وا١تيثاؽ الذي يشَت لو ىذا 
 .الذي ٛتل اٟتجر  اٟتجر سيخرج من ٤تمد

ِإفَّ قُػَرْيشًا ٓت اْٞتَاِىِليَِّة َىَدُموا اْلبَػْيَت : )، قَاؿَ  Xَعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اللَِّو اأْلَْعرَِج، َعْن َأِب َعْبِد اللَّوِ 
ُهْم لَ  َنُو َوأُْلِقَي ٓت ُروِعِهُم الرُّْعُب، َحىتَّ قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػْ نَػُهْم َوبَػيػْ َيْأِت ُكلُّ َرُجٍل فَػَلمَّا أَرَاُدوا بَِناَءُه ِحيَل بَػيػْ

نَػُهْم َوبَػُْتَ ِمْنُكْم بَِأْطَيِب َمالِِو، َواَل تَْأتُو  ، فَػَفَعُلوا، َفُخلَّْي بَػيػْ ا ٔتَاٍؿ اْكَتَسْبُتُموُه ِمْن َقِطيَعِة َرِحٍم أَْو َحرَاـٍ
ْسَوَد ٓت َمْوِضِعِو بَِنائِِو فَػبَػنَػْوُه َحىتَّ انْػتَػَهْوا ِإىَل َمْوِضِع اٟتََْجِر اأْلَْسَوِد فَػَتَشاَجُروا ِفيِو أَيػُُّهْم َيَضُع اٟتََْجَر اأْلَ 

نَػُهْم َشرّّ، َفَحكَُّموا أَوََّؿ َمْن يَْدُخُل ِمْن بَاِب اْلَمْسِجِد، َفَدَخَل َرُسوُؿ اللَِّو حَ   ىتَّ َكاَد َأْف َيُكوَف بَػيػْ
فَػَرفَػُعوُه ُّتَّ  ْوبِ فَػَلمَّا أَتَاُىْم أََمَر بِثَػْوٍب فَػَبَسَط ُّتَّ َوَضَع اٟتََْجَر ٓت َوَسِطِو ُّتَّ َأَخَذِت اْلَقَباِئُل ِّتََواِنِب الثػَّ 

  .(ٕ)( فَػَوَضَعُو ٓت َمْوِضِعِو َفَخصَُّو اللَُّو ِبوِ  تَػَناَوَلُو 

                                                             

 .ٛٔٔا١تزمور  .ٔ
 .ٕٚٔص ٗج: الكآت .ٕ
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ٛتل اٟتجر األسود، وىذه إشارة إىل أف القائم وحامل ا٠تطيئة وحامل الراية السوداء  فمحمد 
ٓت ىو من ٭تملو ٓت صلبو؛ ألنو مستودع   ، وأيضًا ٤تمد اليت تشَت إليها سيخرج من ٤تمد

 . ولذا يكوف حامل ا٠تطيئة اٟتقيقي ىو رسوؿ ا ٤تمد  فاطمة بنت ٤تمد

أما اللوف األسود الذي شاء ا أف يكتسي بو ىذا اٟتجر فهو يشَت إىل ذنوب العباد ويذكرىم 
ٓتطاياىم لعلهم يتوبوف ويستغفروف وىم ٓت بيت ا، وىو نفسو لوف رايات قائم اٟتق قائم آؿ ٤تمد 

، فالرايات السود تشَت إىل اٟتجر واٟتجر يشَت إليها وكال٫تا يشَتاف بلونما األسود إىل السوداء
خطيئة نقض العهد وا١تيثاؽ ا١تأخوذ على ا٠تلق ٓت الذر، وأيضاً يشَتاف إىل ما يتحملو من عناء حامل 

ب العهد وا١تيثاؽ العبد الذي أوكل بكتا -وحامل الراية السوداء اليت تشَت إىل ا٠تطيئة  -ىذه ا٠تطيئة 
 .وىو اٟتجر األسود وىو قائم آؿ ٤تمد

واٟتجر مرتبط ٔتسألة الفداء ا١توجودة ٓت الدين اإل٢تي وعلى طوؿ ا١تسَتة ا١تباركة ٢تذا الدين، فدين 
، وقبل  Xا واحد؛ ألنو من عند واحد، والفداء قد ظهر ٓت اإلسالـ بأجلى صوره ٓت اٟتسُت

بإٝتاعيل، وٕتده أيضًا بعبد ا والد الرسوؿ ٤تمد   Xنيفية دين إبراىيماإلسالـ ٕتد الفداء ٓت اٟت
 ، وٕتده ٓت النصرانية با١تصلوبX بيحِت بن زكريا X، وأيضًا ٕتده ٓت اليهودية دين موسى 

لوف بعض خطايا أ٦تهم ليسَتوا باألمة ككل إىل ا موجودة ٓت دين ا فقضية كوف الرسل يتحمّ  ..
عناء إضافيًا  Xل موسى على ٖتمّ  لإلطالعفراغ، وٯتكنك مراجعة نصوص التوراة مثاًل وَل تأِت من 

لِيَػْغِفَر َلَك اللَُّو ﴿: ل خطايا ا١تؤمنُت، قاؿ تعاىلٖتمّ  ١تا يقًتفو قومو من ا٠تطايا، ورسوؿ ا ٤تمد 
َر َويُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيَك َويػَ  ـَ ِمن َذنِبَك َوَما َتَأخَّ وتفسَتىا ٓت الظاىر  ،(ٔ)﴾ْهِدَيَك ِصرَاطًا مُّْسَتِقيماً َما تَػَقدَّ

 .أنو ٖتمل خطايا أمتو وغفرىا ا لو

َلَك  لِيَػْغِفرَ ﴿: قوؿ ا ٓت كتابو: )Xقلت ألِب عبد ا : عن عمر بن يزيد بياع السابري، قاؿ
ـَ ِمن َذنِبَك َوَما تََأخَّرَ  نب وال ىّم بذنب، ولكن ا ٛتّلو ذنوب ما كاف لو من ذ: ، قاؿ﴾اللَُّو َما تَػَقدَّ

  .(ٕ) (شيعتو ّت غفرىا لو

                                                             

 ٕ: الفتح .ٔ
 .ٖٗٔص ٕج: تفسَت القمي .ٕ



 63 ..........................................و املنقذ العاملي ، املعزي ،  القائم املهدي.. أمحد

لوف خطيئة نقض العهد وا١تيثاؽ عن منكري خلفاء ل الرسل ٠تطايا أ٦تهم ال يعٍت أنم يتحمّ وٖتمّ 
ر العهد وا١تيثاؽ ا الذين ٯتوتوف على ىذا اإلنكار، بل ىم يتحملوف خطيئة من غفل عن تذكّ 

ٖتملهم ٠تطايا أ٦تهم ال يعٍت أنم يصبحوف  كما أفّ   .ٓت ىذه اٟتياة الدنياونقضو مدة من الزمن 
أصحاب خطيئة عوضًا عن أ٦تهم، بل معناه أنم يتحملوف أثقااًل إضافية وعناء إضافيًا ٓت تبليغ 
رساالهتم ٓت ىذه الدنيا للناس، وىذا طبعًا بإرادهتم ىم؛ ألنم ىم من يطلب ىذا، فاألب الرحيم 

تحمل نتائج أخطائهم ٓت كثَت من األحياف وإف كانت تسبب لو عناء ومشقة ورٔتا آالـ وقتل بأبنائو ي
األب يرجو صالح أبنائو ٓت النهاية، ورٔتا   ، وذلك ألفّ Xٓت سبيل ا كما ىو اٟتاؿ ٓت اٟتسُت 

اؽ، و٢تذا ٕتد رىم العهد وا١تيثروف العهد حىت يراؽ دـ أبيهم ول ا فيكوف سبباً لتذكّ كثَتوف ال يتذكّ 
 الذي شاء ا أف ٬تعلو سببًا لتذكر عدد كبَت من ا٠تلق قد ترؾ اٟتج وأقبل ٭تثُّ  Xاٟتسُت 

 .Xا٠تطى إىل مكاف ذْتو 

بيانو، وإف كاف رٔتا خفي فيما  فهذا أمر قد تكّفل األئمة   Xأما عالقة اٟتجر ٓتطيئة آدـ 
ة اٟتجر ٓتطايا ا٠تلق أيضًا قد تكفلوا بيانو وقد مضى على الناس لعلة أرادىا ا سبحانو، بل وعالق

ولكنو بياف ١تن ٢تم  -عندما قّبل اٟتجر  -بأوضح بياف بالعمل   ىذا األمر رسوؿ ا ٤تمد بُتَّ 
 ...اٟتكيم الذي يعمل اٟتكمة  قلوب ويعوف أفعاؿ ٤تمد 

أفعالو، ويكفي أف تعرؼ بياف أ٫تية اٟتجر األسود وفضلو بأقوالو و   ل رسوؿ ا ٤تمدوقد تكفّ 
على جزء من الكعبة غَت اٟتجر   قّبلو وسجد عليو وَل يسجد رسوؿ ا  رسوؿ ا أفّ 

استلموا الركن، فإنو ٯتُت ا ٓت خلقو، : )قاؿ  األسود، وبلغ عظيم ىذا األمر وأ٫تيتو أف رسوؿ ا
وا١تراد بالركن أي  ،(ٔ)( ا١توافاةيصافح ّٔا خلقو مصافحة العبد أو الدخيل، ويشهد ١تن استلمو ب

 .اٟتجر األسود؛ ألنو موضوع فيو

ٓت بياف أ٫تية اٟتجر بأقوا٢تم وأفعا٢تم، فبينوا أف اٟتجر ىو  نج رسوؿ ا  وتابع األئمة 
حامل كتاب العهد وا١تيثاؽ، وأف آدـ قد بكي أربعُت يومياً ونصب ٣تلسًا للبكاء بقرب اٟتجر ليكفر 

ـَ ِمن قَػْبُل فَػَنِسَي وَلَْ ٧تَِْد َلُو َعْزماً ﴿نقض العهد عن خطيئتو ٓت  اٟتجر   وإفّ  ،(ٕ)﴾َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإىَل آَد

                                                             

 .٘ٙص ٔج: ااسن .ٔ
 .٘ٔٔ: طو .ٕ
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ؿ للسواد بسبب خطايا العباد، فهذه الكلمات واألفعاؿ بيضاء تضيء ولكنو ٓت األرض ٖتوّ  كاف درة
ية اٟتجر األسود ولعالقة اٟتجر ا١تباركة اليت كرروىا مرات أماـ أصحأّم كلها تأكيدًا وبيانًا أل٫ت

 ...با٠تطيئة األوىل، بل وا٠تطايا على طوؿ مسَتة اإلنسانية ٓت ىذه األرض 

اٟتجر الذي تكلم عنو ف..  واإل٧تيلٓت التوراة  أيضاً السابقة فقد ذكر اٟتجر  األديافٓت  أما
ألمة اليت كاف ٮتاطبها ىو ٓت أمة أخرى غَت األمة اليت كاف ٮتاطبها، فا١تلكوت ينزع من ا  Xعيسى

ألنو كاف ٮتاطب ّٔذا الكالـ تالميذه  -  Xمنوا بعيسىآوىم بنو إسرائيل والذين  Xعيسى 
عطى لألمة ا١ترتبطة باٟتجر اليت تعمل أٙتار ا١تلكوت، فكالـ ويُ  -ا١تؤمنُت بو وغَتىم من بقية الناس 

لكوت سينزع ٓت النهاية ٦تن ا١ت واضح كل الوضوح أنو ٓت بياف فضل حجر الزاوية وأفّ  Xعيسى 
ربط ْتكمة  X، فعيسى عطى ألمة اٟتجر وىم أمة ٤تمد وآؿ ٤تمد باع عيسى، ويُ تّ ايدعوف 

بُت اٟتجر وبُت األمة اليت تعطى ا١تلكوت ٓت النهاية وأيضًا قابل ىذه األمة ببٍت إسرائيل ومن يدعوف 
جعل اٟتجر علة إعطاء ا١تلكوت ألمة  Xباعو وبُت أنم لن يناولوا ا١تلكوت ٓت النهاية، فعيسى تّ ا

من يشهد ٢تم اٟتجر بأداء العهد  فّ أ، أي Xوعيسى  Xأخرى غَت األمة اليت تدعي إتباع موسى
وا١تيثاؽ ومن ينصرونو ىم من سَتثوف ا١تلكوت سواء كاف ٓت ىذه األرض بإقامة حاكمية ا، أـ ٓت 

نظروف فيو، أـ ٓت النهاية عندما يسكنهم ا السماوات عندما يكشف ا ٢تم عن ملكوتو و٬تعلهم ي
 .اٞتناف ٓت ا١تلكوت

على  عيسى أراد ّٔذا الكالـ نفسو ويصرّ  ر ىذا الكالـ بصورة أخرى ويقوؿ إفّ ن يريد أف يفسّْ ومَ 
 ،ٓت ا١تزامَت X ىذا القوؿ فإنو يغالط وال يطلب معرفة اٟتقيقة، وإال فليقرأ أصل القوؿ وىو لداود

  .داود قصد نفسو وىكذا ال ينتهي اٞتدؿ ف يقوؿ اليهود إفّ فأيضاً ٯتكن أ

ص الذي يأِت باسم الرب ٓت آخر الزماف، أرادوا ا١تخلّْ  Xوعيسى  Xداود  اٟتقيقة إفّ  ولكنّ 
اه حجر ٓت مواضع أخرى ٓت اإل٧تيل وٝتاه ا١تعزي والعبد اٟتكيم وىنا ٝتّ  Xر بو عيسى وقد بشّ 

داود أو  عرؼ بأنو حجر الزاوية ؟ ىل أفّ ؼ أو ٯتكن أف يُ رِ لذي عُ ن ىو امَ : الزاوية، فيكوف السؤاؿ
رفوا بأنم حجر الزاوية ٓت بيت الرب، أو ذكروا ٓت موضع آخر على أنم عُ ( عليهما السالـ)عيسى 

حجر الزاوية ٓت بيت الرب، وىل ىناؾ حجر موضوع ٓت زاوية بيت الرب أو ا٢تيكل عند اليهود 
 ؟ ( عليهما السالـ)و عيسى والنصارى يدؿ على داود أ
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وٓت بيت الرب  Xولكنو موجود ٓت األمة األخرى من ولد إبراىيم  ،ىذا غَت موجود اٟتقيقة أفّ 
ابنو، وموجود ٓت الزاوية وبالذات الزاوية اليت اٝتها الركن  Xوإٝتاعيل   Xالذي بناه إبراىيم

ذي يأِت ٓت آخر الزماف أو الذي أشار ص الالعراقي، وكل ىذه األمور تشَت إىل أمر واحد، ىو ا١تخلّْ 
 .. إليو داود ٓت ا١تزامَت إنو حجر الزاوية واْلِت باسم الرب

وللتأكيد أكثر على أّف ا١تراد ْتجر الزاوية ٓت التوراة وٓت اإل٧تيل ىو ا١تخلّْص الذي يأِت ٓت آخر 
 Xٓت زمن دانياؿ النيب  الزماف وٓت العراؽ وىو قائم اٟتق، أورد ىذه الرؤيا اليت رآىا ملك العراؽ

 ...وىي تكاد ال ٖتتاج إىل توضيح  Xوفسرىا دانياؿ النيب 

إذف، فاٟتجر أو ا١تخلّْص الذي ينقض ىيكل الباطل وحكم الطاغوت والشيطاف على ىذه 
األرض ويكوف ٓت ملكو نشر اٟتق والعدؿ ٓت األرض يأِت ٓت آخر الزماف ويأِت ٓت العراؽ كما ىو 

ياؿ، وىو اٟتجر الذي ينسف الصنم أو حكم الطاغوت واألنا بينما ال عيسى واضح ٓت رؤيا دان
X  وال داودX  أرسلوا ٓت العراؽ، وٓت آخر الزماف فال ٯتكن أف يكوف أيّّ منهما ىو حجر

الزاوية ا١تذكور، بل تبُت بوضوح من كل ما تقدـ أّف حجر الزاوية ٓت اليهودية والنصرانية ىو نفسو 
 .وضوع ٓت زاوية بيت ا اٟتراـ ٓت مكةاٟتجر األسود ا١ت

فاٟتجر األسود ا١توضوع ٓت ركن بيت ا والذي ىو ٕتلي ورمز للموكل بالعهد وا١تيثاؽ ىو نفسو 
، وىو نفسو اٟتجر الذي يهدـ حكومة (عليهما السالـ)حجر الزاوية الذي ذكره داود وعيسى 

ا١تهدي األوؿ الذي يأِت ٓت آخر الزماف   ، وىو نفسو قائم آؿ ٤تمد أو Xالطاغوت ٓت سفر دانياؿ
 .(ٔ) (وأىل بيتو  كما روي عن رسوؿ ا ٤تمد 

* * * 

 

 

 

                                                             

 .ٕٖٚسؤاؿ رقم  ٗج: واب ا١تنَتاٞت .ٔ
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ثبتوا حقهم أبو ٚتيع األنبياء وا١ترسلُت وبو  بّيناً، جاء إ٢تياً  قانوناً اْلف  أضع بُت يدي القراء ٚتيعاً 
، وىذا القانوف باإلضافة إىل توافق الرساالت والكتب واحتجاجهم على الناس متهبعث عندوصدقهم 

صدؽ القائم  إلثباتيضاؼ إىل كل ما تقدـ من أدلة  السماوية عليو، ٯتكن للباحث أف ٬تعلو طريقاً 
 .اللتحاؽ بركبو قبل فوات األوافلإلٯتاف بو وا ٓت دعوتو أىل األرض ٚتيعاً اٟتسن ٛتد أ

كل ولينظر  ، (حاكمية ا أوالبيعة  النص، والعلم واٟتكمة، وراية  أوالوصية ): وىو بكل بساطة
 !؟ ىل العقل واٟتكمة تقوؿ بغَتىاعاقل 

فلو أّف صاحب سفينة أراد أف يوكل عليها من يدريها فأكيد أنو سيختار شخصًا وينص عليو، 
غَته لوصف فعلو بالسفو، ّت بعد على أّف من ٮتتاره يكوف األعلم ٔتا يصلح أمرىا وإال فلو اختار 

 . اختياره يأمر ٚتيع الركاب بطاعتو واألخذ منو

أوصوا الرسل ٬تدوف هل فيها، ف واظر نو واْلف، لو قّلب الباحثوف صفحات الكتب السماوية كلها 
  َل يوصوا ؟ أـأو يأِت بعدىم ١تن ٮتلفهم 

 ؟ ال أـينطقوف باٟتكمة ف بعلمهم وكونم و ا١ترسل األنبياءىل استدؿ  أيضاً ولينظروا 

 -و٤تمد موسى  إىلينظروا ّت ل ؟ ال أـواإل٧تيل والقراف ْتاكمية ا ٓت التوراة  األنبياءوىل طالب 
فيهم  ارض الطاغوت ليطبقأّٔم من  اىاجر  مانأغَت  اوقبلو٫ت مامنوا ّٔآمع الذين  ماذا فعال -مثاًل 

  .أخرىرض أحاكمية ا ٓت 

العقل والنقل من ب الثابتتتعدى القانوف  وىي ال ،ة لكل عاقل يطلب اٟتقا١تسألة ٤تسوم ،إذف
 :، وىذه بعض النصوصالثالثة اإل٢تية األدياف

﴿َوِإْذ قَاَؿ َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإّنّْ َجاِعٌل ٓت اأْلَْرِض َخِليَفًة قَالُوا َإَٔتَْعُل ِفيَها َمْن يُػْفِسُد ِفيَها  :قاؿ تعاىل
َماَء َو٨َتُْن ُنَسبُّْح ِْتَْمِدَؾ َونُػَقدُّْس َلَك قَاَؿ ِإّنّْ َأْعَلُم َما ال تَػْعَلُموفَ َوَيْسِفُك ال ـَ اأْلَْٝتَاَء  *  دّْ َوَعلََّم آَد
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وَّيْػُتُو ﴿فَِإَذا سَ  ،(ٔ)ُكلََّها ُّتَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فَػَقاَؿ أَْنِبُئوّن ِبَأْٝتَاِء َىُؤالِء ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقَُت﴾
  .(ٕ)َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي فَػَقُعوا َلُو َساِجِديَن﴾

 : إنا إذف أمور ثالثة

 . نو خليفتو ٓت أرضوإعلى آدـ و ا  نصّ  ، كما(النص أو الوصية) -ٔ
  .Xآدـ  ، كما عّلم ا سبحانو خليفتو(العلم) -ٕ
  . ده بالسجود ْلدـأمر ا من كاف يعب ، كما(راية البيعة  أو حاكمية ا) -ٖ

ىذه األمور الثالثة ىي قانوف ا سبحانو وتعاىل ١تعرفة اٟتجة على : )ٛتد اٟتسنأقاؿ القائم 
َسنَّو ا سبحانو وتعاىل ١تعرفة خليفتو منذ اليـو  األمور الثالثة قانوفوىذه  ،الناس وخليفة ا ٓت أرضو

﴿ُسنََّة اللَِّو ٓت الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن . نيا وقياـ الساعةاألوؿ، وستمضي ىذه السنة اإل٢تية إىل انقضاء الد
 .(ٖ) (قَػْبُل َوَلْن ٕتََِد ِلُسنَِّة اللَِّو تَػْبِدياًل﴾

 :و٢تذا أكد القرآف على ىذه األمور الثالثة عند ذكر األنبياء وا١ترسلُت

ينَ  َلُكمُ  اْصَطَفى الّلوَ  ِإفَّ  َبٍِتَّ  يَا بُ َويَػْعُقو  بَِنيوِ  ِإبْػرَاِىيمُ  َِّٔا َوَوصَّى﴿ :قاؿ تعاىل فعن الوصية،  َفالَ  الدّْ
بل الوصية عند الوفاة جعلها ا فرضًا واجبًا وحقًا على ٚتيع ا١تتقُت، . (ٗ)﴾مُّْسِلُموفَ  َوأَنُتم َإالَّ  َ٘تُوُتنَّ 

اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواألقْػَرِبَُت ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخَْتًا ﴿: قاؿ تعاىل
 .(٘)﴾بِاْلَمْعُروِؼ َحّقاً َعَلى اْلُمتَِّقُتَ 

﴿َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ يَا : وبشارتو ونصو على َمن يليو Xوقاؿ سبحانو حاكياً قوؿ عيسى 
قاً لّْمَ  ا بَػُْتَ َيَديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوُمَبشّْراً ِبَرُسوٍؿ يَْأِت ِمن بَػْعِدي اْٝتُُو َبٍِت ِإْسرَائِيَل ِإّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكم مَُّصدّْ

 .(ٙ)َأْٛتَُد﴾

                                                             

 .ٖٔ – ٖٓ: البقرة .ٔ
 .ٜٕ: اٟتجر .ٕ
 .ٖج: إضاءات من دعوات ا١ترسلُت .ٖ
 .ٕٖٔ: البقرة .ٗ
 .ٓٛٔ: البقرة .٘
 .ٙ: الصف .ٙ
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اُدُْع َيُشوَع، َوِقَفا ٓت . ُىَوَذا أَيَّاُمَك َقْد قَػرَُبْت ِلَكْي َ٘تُوتَ : َوقَاَؿ الرَّبُّ ِلُموَسى ٗٔ): وٓت التوراة
 .(ٔ) (.. فَاْنطََلَق ُموَسى َوَيُشوُع َوَوقَػَفا ٓت َخْيَمِة االْجِتَماعِ . َيوُ َخْيَمِة االْجِتَماِع ِلَكْي أُوصِ 

ـُ َوفَاِة َداُوَد أَْوَصى ُسَلْيَماَف ابْػَنُو قَاِئالً  ٔ: )وفيها أَنَا َذاِىٌب ٓت َطرِيِق اأَلْرِض   ٕ: َوَلمَّا قَػرَُبْت أَيَّا
ْد وَُكْن َرُجالً  َشَعائَِر الرَّبّْ ِإ٢ِتَك، ِإْذ َتِسَُت ٓت طُرُِقِو، َوَٖتَْفُظ فَػرَاِئَضُو، َوَصايَاُه  ِاْحَفظْ  ٖ. ُكلَّْها، فَػَتَشدَّ

. َوجَّْهتَ َوَأْحَكاَمُو َوَشَهاَداتِِو، َكَما ُىَو َمْكُتوٌب ٓت َشرِيَعِة ُموَسى، ِلَكْي تُػْفِلَح ٓت ُكلّْ َما تَػْفَعُل َوَحْيُثَما تػَ 
ِإَذا َحِفَظ بَػُنوَؾ َطرِيَقُهْم َوَسَلُكوا أََماِمي بِاأَلَماَنِة : اَلَمُو الَِّذي َتَكلََّم ِبِو َعٍتّْ قَاِئالً ِلَكْي يُِقيَم الرَّبُّ كَ  ٗ

ـُ َلَك َرُجٌل َعْن ُكْرِسيّْ ِإْسرَائِيلَ   .(ٕ)( ِمْن ُكلّْ قُػُلؤِِّْم وَُكلّْ أَنْػُفِسِهْم، قَاَؿ الَ يُػْعَد

ٮتص عند  Xؤّا يُعرؼ، وكذا داود  Xيفتو يوشع يعهد عند موتو بوصية ٠تل Xفموسى 
بوصية ّٔا يُعرؼ، إنا الوصية إذف، ا١تعرّْفة ٓتلفاء ا واليت ٝتعناىا ٓت  Xوفاتو خليفتو سليماف 

 .القرآف قبل قليل

ْبٍت َكِنيَسيِت، أَْنَت بُْطُرُس، َوَعَلى ىِذِه الصَّْخرَِة أَ : َوأَنَا أَقُوُؿ َلَك أَْيًضا ٛٔ: )وٓت اإل٧تيل قاؿ عيسى
َها َوأُْعِطيَك َمَفاتِيَح َمَلُكوِت السََّماَواِت، َفُكلُّ َما تَػْرِبطُُو َعَلى  ٜٔ. َوأَبْػَواُب اٞتَِْحيِم َلْن تَػْقَوى َعَليػْ

 .(ٖ)( .. َماَواتِ وَُكلُّ َما َٖتُلُُّو َعَلى اأَلْرِض َيُكوُف ٤َتُْلوالً ٓت السَّ . اأَلْرِض َيُكوُف َمْربُوطًا ٓت السََّماَواتِ 

نَػَعْم يَاَربُّ أَْنَت  :يَاِٝتَْعاُف ْبَن يُونَا، َأٖتُِبٍُِّت َأْكثَػَر ِمْن ىُؤالَِء؟ قَاَؿ َلوُ ..  ٘ٔ: )وقاؿ لسمعاف بطرس
  .(ٗ) وأعادىا عليو ثالثاً  ،(.. ارَْع ِخرَآت : قَاَؿ َلوُ . تَػْعَلُم َأّنّْ ُأِحبُّكَ 

اتيح ملكوت السماء دوف غَته، ١تاذا ؟ و١تاذا يوصيو يُعطي بطرس مف Xواضح أّف عيسى 
ثالث مرات دوف غَته ؟ إذا ما عرفنا أنو وصيو وخليفة ا من بعده نعرؼ ( أتباعو)برعاية غنمو 

سبب ذلك، إذف ىو التنصيص واإليصاء بو أماـ تالميذه ليعرفوا أنو الواجب اإلتباع من بعده، كما 
 .ذكر القراف والتوراة أيضاً 

                                                             

 .ٖٔاألصحاح  -تثنية  .ٔ

 .ٕاألصحاح  -ملوؾ األوؿ  .ٕ
 .ٙٔاألصحاح  -مىت . ٖ
 .ٕٔاألصحاح  -أعماؿ الرسل . ٗ
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يضًا تبشَته با١تعزي ٓت آخر الزماف، وٚتيع ما قالو ٓت صفاتو وأيامو ىو عمل منو ّٔذه السنة وأ
 .اال٢تية الكربى، فكانت نصوص واضحة تُعرّْؼ بصاحب اٟتق، كاف ذلك قبل وفاتو ورفعو

تَِّبْعٍِت َأْىِدَؾ ِصرَاطًا ﴿يَا أََبِت ِإّنّْ َقْد َجاءّن ِمَن اْلِعْلِم َما َلَْ يَْأِتَك فَا: ُعرؼ إبراىيم وبالعلم،
َناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا وََكَذِلَك ٧َتْزِي اْلُمْحِسِنَُت﴾: وموسى، (ٔ)َسِويًّا﴾ ُه َواْستَػَوى آتَػيػْ  ،(ٕ)﴿َوَلمَّا بَػَلَغ َأُشدَّ

َ َلُكم  :عيسىو  بَػْعَض الَِّذي َٗتَْتِلُفوَف ِفيِو ﴿َوَلمَّا َجاء ِعيَسى بِاْلبَػيػَّْناِت قَاَؿ َقْد ِجْئُتُكم بِاٟتِْْكَمِة َوأِلُبَػُتّْ
ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتِو : ٤تمد و ، (ٖ)فَاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف﴾ ُهْم يَػتػْ ﴿ُىَو الَِّذي بَػَعَث ٓت اأْلُمّْيَُّْت َرُسواًل مّْنػْ

وىكذا ٚتيع األنبياء  .(ٗ)اَلٍؿ مُِّبٍُت﴾َويُػزَكّْيِهْم َويُػَعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة َوِإف َكانُوا ِمن قَػْبُل َلِفي ضَ 
ىذا ٓت القرآف، ومن راجع التوراة واإل٧تيل أيضًا ٬تد فيو حكمة األنبياء وعلمهم الذي  .وا١ترسلُت

 .خصهم ا سبحانو بو واضحاً جلياً 

 .ورفعهم لراية البيعة ، فكتب األدياف مشحونة بذلك أيضاً  دعوهتم إىل حاكمية اوأما 

نسبة إىل ا١تسلمُت، فهم يرووف ٚتيعًا أّف قائم آؿ ٤تمد خليفة من خلفاء ا ٓت أرضو، و٭تـر وبال
وآلو الطاىروف بإتيانو ولو حبوًا على الثلج عند  عليهم االلتواء عليو وخذالنو، بل أمرىم نبيهم 

 . رفعو رايتو وابتداء دعوتو

َل يقتلو قـو  فيقتلونكم قتالً  ،قبل ا١تشرؽّت تطلع الرايات السود من ): روى السنة قوؿ النيب 
 .(٘) (فإنو خليفة ا ا١تهدي ،على الثلج فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً  ..

 وجل عز ا يأذف حُت وذلك اٟتق، قائم يقـو حىت الساعة تقـو ال: )كما روى الشيعة  وقاؿ 
 ا خليفة فإنو الثلج، على حبواً  ولو فأتوه ا، عباد ا ا ىلك، عنو ٗتلف ومن ٧تا، تبعو فمن لو،
 .(ٙ)( وخليفيت وجل عز

                                                             

 .ٖٗ: مرَي .ٔ
 .ٗٔ: القصص .ٕ

 .ٖٙ: الزخرؼ .ٖ
 .ٕ: اٞتمعة .ٗ
 .ٗٛٓٗح ٖٚٙٔص ٕج: سنن ابن ماجة .٘
 .ٕ٘ٗص: دالئل اإلمامة للطربي .ٙ



 Xإصداراث أنصار اإلمام املهدي ...................... ..........................68

إذا رأيتم ):  قاؿ، (أٛتد)وَمن يؤتى ولو حبوًا على الثلج ىو خليفة اإلماـ ا١تهدي وابنو 
 .(ٔ)( فإف فيها خليفة ا١تهدي ،على الثلج الرايات السود خرجت من قبل خراساف فأتوىا ولو حبواً 

 .ذلك فيما مضى، فال نعيد وقد تقدـ البحث ٓت

وألّف الوصية والعلم من ضمن القانوف اإل٢تي الذي بو يعرؼ ا٠تلفاء والرسل، أجاب اإلماـ 
: قاؿ ؟" القائم" األمر ىذا صاحب يعرؼ مب: قاؿو  ١تا سألو النصري ا١تغَتة بن اٟتارث Xالصادؽ 

 .(ٕ) (والوصية والعلم والوقار بالسكينة)

  ٔتاذا جاءكم القائم أٛتد اٟتسن ٤تتجاً ؟.. واليـو أيها الناس 

أوليس بالوصية وعشرات النصوص البينة اليت عرضنا بعضها ٓت نقاط البحث ا١تتقدمة، وقد رأينا 
، وىي ذاهتا األدلة اليت ذكرىا القرآف ..و.. و.. انطباقها عليو اٝتًا ونسبًا وصفة ومسكنًا وزمانًا و

 . ى رسل ا وخلفائوواإل٧تيل والتوراة ٓت طريق التعرؼ عل

كما جاء ٤تتجًا بالعلم الذي خّصو ا سبحانو بو، ولقد أراد تسهيل االمتحاف على الناس يوـ 
دعا كبار علماء األدياف للمناظرة كلّّ بكتابو الذي يعتقد بو، و١تا أحجم الكل عن ذلك راح ينزؿ من 

اٞتميع مطالعة ما كتب ٓت الالىوت العلـو اليت أجاب ّٔا ا١تسلمُت وا١تسيحيُت وغَتىم، وبوسع 
. والسماوات وا١تلكوت واألنبياء وا١ترسلُت ومقاماهتم وصفاهتم وحالؿ ا وحرامو وشرائعو وغَت ذلك

 .على أّف ما استفدتُو من نصوص الكتب ا١تقدسة ىنا إ٪تا ىو قطرة من ْتر علمو الزاخر روحي فداه

انفرد بو من بُت أىل األرض بعد إقرارىم ٚتيعًا  وأما دعوتو الناس إىل ا وحاكميتو، فهو ما
بالدساتَت وا١تناىج الوضعية اليت كانت نتيجتها ما نراه اليـو من امتالء األرض ظلمًا وجوراً وفساداً ٓت 

 .شىت جوانب حياة اإلنساف

ّت يكفيو شهادة آالؼ الرؤى الصادقة وا١تلكوت العظيم الذي بُّت أحقية القائم أٛتد وصدقو، 
 .وة على سَتتو العطرة وجليل أخالقو وعظيم صفاتو اإلنسانية اليت يعجز ا١ترء عن بياناعال

                                                             

 .، ا١تطبعة اٟتيدريةٗ٘ص: ا١تالحم والفنت البن طاووس. ٔ

 .ٕٓٓص: ا٠تصاؿ للصدوؽ .ٕ
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ليس بالطعاـ وحده ٭تِت ابن : "Xقاؿ عيسى : )وأما أىداؼ دعوتو، فهو ما ٭تدده بقولو اْلِت
  فدعوِت .، وأنا عبد ا أقوؿ لكم بالطعاـ ٯتوت ابن آدـ وبكلمة ا ٭تِت"آدـ ولكن بكلمة ا

وكدعوة ٤تمد  Xوكدعوة عيسى  Xوكدعوة موسى  Xوكدعوة إبراىيم  Xكدعوة نوح 
أف ينتشر التوحيد على كل بقعة ٓت ىذه األرض، ىدؼ األنبياء واألوصياء ىو ىدٓت، وأبُّت . 

التوراة واإل٧تيل والقرآف وما اختلفتم فيو، وأبُّت ا٨تراؼ علماء اليهود والنصارى وا١تسلمُت وخروجهم 
 .Xلشريعة اإل٢تية و٥تالفتهم لوصايا األنبياء عن ا

ما يريده ا سبحانو  شيئتو، أف ال يريد أىل األرض إالإرادِت ىي إرادة ا سبحانو وتعاىل وم
وتعاىل، أف ٘تتلئ األرض قسطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا وجوراً، أف يشبع اٞتياع وال يبقى الفقراء ٓت 

، ..حزنم الطويل وٕتد األرامل ما يسد حاجتها ا١تادية بعز وكرامة، أف العراء، أف يفرح األيتاـ بعد 
 .(ٔ)( ، أف يطبق أىم ما ٓت الشريعة العدؿ والرٛتة والصدؽ..وأف 

وإذا كاف كل ذاؾ ال يكفي إلثبات أحقية وصدؽ الرسوؿ، فبماذا يتصف رسل ا وخلفاؤه عند 
لكم ا٢تائل من النصوص ا١تقدسة اليت تقدـ ٬تمع بُت كل ىذا ا أفوىل بوسع كل أحد ! الناس ؟

إذف ماذا بقي لدى أىل ! ىل يقوؿ بذلك مؤمن با ؟!! بعضها، ويسخّْر ا١تلكوت للشهادة لو 
وكيف يؤمنوا با١تصلح العا١تي الذي ينتظرونو عند ٣تيئو إف كانوا ! األرض يعتقدوف بو لنحاججهم بو ؟

 !و ؟صاً ينقذىم ٦تا ىم فيفعالً ينتظروف ٥تلّْ 

ولوال أّف القائم أٛتد ىو ا١تنقذ وا١تصلح العا١تي ا١توعود ومهيمنًا على ما عند أىل األرض من 
نصوص ٝتاوية، ١تا استطاع أف ٭ُتكم ما تشابو فهمو على أىل األدياف ٚتيعًا طيلة ىذه السنُت 

 .ا١تتمادية

 :واليت انتهينا من خالؿ عرض بعضها أفّ 

واليماّن ا١توعود، وا١تهدي األوؿ، وا١تهدي الذي يولد آخر الزماف، القائم رسوؿ اإلماـ ا١تهدي، )
ورجل من أىل البيت ومن ولد علي وفاطمة واإلماـ ا١تهدي، وأمَت جيش الغضب وطالع ا١تشرؽ 

القائم رسوؿ عيسى، والعبد األمُت واٟتكيم، وا١تعزي، )+ عند ا١تسلمُت  (...واإلماـ الثالث عشر و

                                                             

 .ٕسؤاؿ رقم  ٔج: اٞتواب ا١تنَت .ٔ
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ص، وا٠تروؼ الواقف على اٞتبل ٬تمع أنصار أبيو، واٟتجر الذي صار رأس والثالث عشر، وا١تخلّْ 
القائم من جذع يّسى، والسيد الذي يعود ثانية، )+ عند ا١تسيحيُت  (...الزاوية، وشبو ابن اإلنساف و

وا١تخلّْص، واألسد من سبط يهوذا، وا٠تروؼ ا١تذبوح، واٟتجر الذي صار رأس الزاوية، ومثل ابن 
 (.القائم أٛتد ا١تنقذ وا١تخلّْص العا١تي ا١توعود= )عند اليهود  (...اإلنساف و

* * * 

 :كلمة أخيرة. 19

أكتفي ٓت ا٠تتاـ أف أذّكر ا١تسلمُت ٔتا أٚتعوا عليو رغم اختالفهم ٓت أكثر األمور، وىو وصية 
تاب ا إّن تارؾ فيكم ما إف ٘تسكتم بو لن تضلوا بعدي أبداً ك: )القائل نبيهم ا١تصطفى ٤تمد 

 (.وعًتِت أىل بييت

ىل وجدوا أدلتو على : ّت أدعوىم إىل أف يعطفوا نظرىم على ما جاءىم بو القائم أٛتد، والسؤاؿ
أوليس قد قرأنا بعضها فيما مضى ورأينا القرآف وكالـ ٤تمد وآلو ! ؟ خالؼ ما أوصاىم بو نبيهم 

وا ٤تمدًا ٓت ابنو القائم وىم يقولوف إنم ما با٢تم َل ينصف!! يشهد لو، إذف ماذا يريدوف بعد ذلك ؟
 !!مسلموف 

 .(ٔ)﴾َكِثَتاً  اْخِتالَفاً  ِفيوِ  َلَوَجُدواْ  الّلوِ  َغَْتِ  ِعندِ  ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػَُّروفَ  أََفالَ ﴿: قاؿ تعاىل

٤تمد وآلو واإل٧تيل اقرؤوا ىذه اْلية ّت ارجعوا إىل أدلة القائم أٛتد اليت يشهد ٢تا القرآف وروايات 
والتوراة، لتجدوىا ٓت غاية االتساؽ واالنتظاـ ويشهد بعضها لبعض، ولو كاف مصدرىا غَت ا لرأيتم 
فيها االختالؼ الكبَت كما أخرب اٟتق سبحانو، ولكنكم رأيتموىا ال خالؼ فيها، إذف ىي من ا، 

 .وأٛتد ول ا والقائم ا١توعود

ُكلُّ ٦َتَْلَكٍة  ٚٔ) :، إذ يقوؿXا١تسيحيُت فهي تذكَتىم بقوؿ عيسى وأما كلميت األخَتة إىل 
َقِسٍم َعَلى بَػْيٍت َيْسُقطُ  َقِسَمٍة َعَلى َذاهِتَا َٗتَْرُب، َوبَػْيٍت ُمنػْ َقِسُم  ٛٔ. ُمنػْ فَِإْف َكاَف الشَّْيطَاُف أَْيًضا يَػنػْ

 .(ٕ) (َعَلى َذاتِِو، َفَكْيَف تَػْثُبُت ٦َتَْلَكُتوُ 
                                                             

 .ٕٛ: النساء .ٔ
 .ٔٔاألصحاح  -إ٧تيل لوقا  .ٕ
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ص أٛتد ببعض ما ورد عندكم من نصوص ا أنتم ٝتعتم حجة القائم وا١تعزي وا١تخلّْ ى: ّت أقوؿ
وف ّٔا، وٝتعتم ىدؼ دعوتو من نشر وصايا األنبياء وا١ترسلُت ا١تقدسة والدعوة إىل ا سبحانو، تقرّ 

 وملء األرض عداًل ورٛتة وصدقاً، وإشباع اٞتياع ورعاية الفقراء وارومُت، وإدخاؿ السرور على
قلوب األيتاـ وا١تساكُت، وحفظ كرامة اإلنساف وحقو وغَتىا من ا١تفاىيم اليت أحوج ما يكوف ٢تا أىل 

 .األرض اليـو

كل ) :قوؿ عيسىإ٫تاؿ  ا١تخجلإذف، ىل ترونو على غَت اٟتق ويصدر منو ىذا ؟؟ أوليس من 
ينقسم  أيضاً  فإف كاف الشيطاف. وبيت منقسم على بيت يسقط. ٦تلكة منقسمة على ذاهتا ٗترب

نو من عند أعلموا تلبو أٛتد جاء  قايسوف بو مات علونو مقياساً ٕت وال (على ذاتو فكيف تثبت ٦تلكتو
ىل تؤمنوف ببعض كتابكم وتكفروف  ،عنو اإلعراضفلماذا  ،Xىذا ىو قياس عيسى  أليس!!  ا

 ببعض؟

الطيبة  باألخالؽي التحلّ اٟتق و  ىلإا٠تَت و  إىلفيو من اٟتكمة والدعوة  ما١تا دعاكم إليو، و انظروا 
من الشيطاف السفيو الذي  بأنو ظلمة -وحاشاه  -و أمره ، فكيف تسمحوف ٠تيالكم أف يشبّْ الكرٯتة
ىل ٦تلكة  !؟ ذميم، ىل الشيطاف منقسم على نفسوكل ما ىو ىل  إالشر و الباطل و  إىليدعو 

 .٘تيزوا اٟتق من الباطل أف Xمكم عيسى ىكذا علَّ  أليس !؟ الشيطاف منقسمة على نفسها

اٟتق والباطل، بُت  ،بُت ا٠تَت والشر ،غَت قادرين على التمييز بُت اٟتكمة والسفواليـو نتم أفهل 
فمرة  ،الشيطاف و٦تلكتو منقسمة على نفسها أفّ نتم تعتقدوف أوىل ! ؟بُت ما ىو طيب وما ىو ذميم 

 . اء وا١ترسلُترب األنبيكال و  !؟والباطل  ومرة للشرواٟتق تدعو للخَت 

 .واٟتمد  رب العا١تُت
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