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نFوحاً و)الCذ!ي أَو2ح)ي2ن)ا إِلَي2ك) و)م)ا و)صَّي2ن)ا بِه! إِب2ر)اه!يم) ش)ر)ع) لَكُم2 م!ن) الدِّينِ م)ا و)صَّى بِه! ﴿
Cم2 إِلَي2ه! اللFوهFش2رِك!ني) م)ا ت)د2عFر) ع)لَى الْمFوا الدِّين) و)ال ت)ت)فَرَّقُوا ف!يه! كَبFوس)ى و)ع!يس)ى أَنْ أَق!يمFو)م Fه

  .)١(﴾يFنِيبF ي)ج2ت)بِي إِلَي2ه! م)ن2 ي)ش)اُء و)ي)ه2د!ي إِلَي2ه! م)ن2
ويقتل نفسه قربة  ٬،من ينيب وحيارب األنا ويهدي إىل الر&سل  ٬،اهللا جيتيب الر&سل (

اهلداية إىل احلق فعلى قدر األنا املوجودة يف نفس اإلنسان يتأخر اإلنسان يف  ٬،إىل اهللا سبحانه
  .ومعرفة الرسول

ك إن مل تعرفين نفسك مل نbإف٬، اللهم عرفين نفسك(:  Xيف الدعاء عن اإلمام املهدي 
ف اهللا من انطوت وكيف يعرa!! ف اهللا من مل يقتل نفسه ؟وكيف يعرa .)٢() عرف رسولكأ

قَالَ م)ا م)ن)ع)ك) أَلCا ت)س2جFد) إِذْ أَم)ر2تFك) قَالَ أَن)ا خ)ي2رi م!ن2هF خ)لَقْت)نِي ﴿ ٬،)لعنه اهللا(نفسه على داء إبليس 
  .) )٣(﴾ط!نيٍم!ن2 ن)ارٍ و)خ)لَقْت)هF م!ن2 

  محد احلسنأالسيد 
  وصي ورسول اإلمام املهدي

  )مكن اهللا له يف األرض(
  

* * *  
  ؟ ما هي مضامني دعوتك وما أهدافها٬، بسم األب واالبن وروح القدس /ؤالسال
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  ٢٠٠٥ / امرأة مسيحية                                                                    

  
عبد وأنا  ٬،)ليس بالطعام وحده حيىي ابن آدم ولكن بكلمة اهللا(: Xقال عيسى  /اجلواب
  .بالطعام ميوت ابن آدم وبكلمة اهللا حيىي: اهللا أقول لكم

                                                           
  .١٣: الشورى  -١
 .٥ح ٣٣٧ص ١ج: الكافي  -٢
 .١٢: األعراف  -٣



   ٩................................  يف التوراة واإلجنيل والقرآن Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

وة ـوكدع٬، Xوكدعوة موسى ٬، Xوكدعوة إبراهيم ٬، Xفدعويت كدعوة نوح 
  .وكدعوة حممد ٬، Xعيسى 

ن هدف األنبياء واألوصياء هو هديف٬، وأبي٬a، أن ينتشر التوحيد على كل بقعة يف هذه األرض
ن احنراف علماء اليهود والنصارى واملسلمني تلفتم فيه٬، وأبيaالتوراة واإلجنيل والقرآن٬، وما اخ

  .وخروجهم عن الشريعة اإلهلية٬، وخمالفتهم لوصايا األنبياء 
أن ال يريد أهل األرض إال ما يريده اهللا  ٬،انه وتعاىل ومشيئتهإراديت هي إرادة اهللا سبح

  .سبحانه وتعاىل٬، أن متتلئ األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً
أن يشبع اجلياع وال يبقى الفقراء يف العراء٬، أن يفرح األيتام بعد حز�م الطويل٬، وجتد 

ما  أن يطبق أهم ……وأن …… أن …… األرامل ما يسد حاجتها املادية بعز وكرامة 
  .يف الشريعة العدل والرمحة والصدق

بكل صراحة٬، وأن تؤيدي ) عليهما السالم(عتقاد�ك� بعيسى بن مرمي اوأرجو أن تبيين يل 
عتقاد�ك� بآيات من اإلجنيل لكي يتسىن يل بيان احلق لك�٬، ولكل من يطلب احلق٬، وخياف ا

   .اىلالقيامتني الصغرى والكربى٬، وخياف املعاد وخياف اهللا سبحانه وتع
  أمحد احلسن

  

* * *  
كيف تقولون أن النيب عيسى يظهر يف آخر الزمان٬، ويصلي خلف  ..بسم األب  /ؤالسال

وكيف يصلي !!! ؟ اًأليس هذا عجيب ٬،٬، وأمسه حممد املهدياًالشخص الذي تقولون أنه ليس نبي
   ؟نيب خلف رجل ليس بنيب 

reta . jorj                                                                                                  
  ٢٠٠٥ / امرأة مسيحية                                                                    

  
ام ـماإلخلف ) عليهما السالم(ى بن مرمي صالة نيب اهللا عيس إنّ: أيتها األخت /واباجل

  :حتتمل أمرين Xاملهدي 



  Xاملهدي  اإلمامأ�صار  إصدارات .............................................. ١٠

مام ٬، وطبعاً ال يكون اإلX عيسى أفضل من نيب اهللا Xمام املهدي أن يكون اإل: األول
ويف هذه احلالة ال يوجد موضع لإلشكال الذي . إال إذا كان له مقام النبوة أفضل Xاملهدي 
  .طرحتيه

  .الثاين وأجيب عليه حتمالااللو كنت أعتقد ´ذا فإين سأطرح وحىت 
ويف هذه احلالة يكون لإلشكال ٬، Xأفضل من املهدي  Xأن يكون عيسى : الثاين

  .موضع يف دائرة البحث عن احلق واحلقيقةطرحتيه الذي 
كما هو موجود ٬، واجلواب موجود يف كتاب�̧ي التوراة واإلجنيل٬، أو العهدين القدمي واجلديد

  .يف القرآن
عليهما (وداود ) الوتـأو ط(أختار لك� قصة شاؤول ) لقدميأو العهد ا(فمن التوراة 

ومع ذلك كان داود يف بداية األمر  ٬،من أنبياء اهللا وأفضل من طالوت نيب ٬X، فداود )السالم
ملك ) أو شاؤول( Xطالوت  ألنّ؛ له اًويأمتر بأمره٬، وتابع Xيف جيش طالوت  اًجندي
  .بأمر اهللا سبحانه وتعاىل معني

 اًجندي Xيف الوقت الذي كان فيه داود ٬، لعنه اهللا) أو جليات(قتل جالوت  Xفداود 
  .يف التوراة ١٧صحاح إ  صموئيل األول  اقرئي. من جنود طالوت

  .وقصة طالوت يف القرآن الكرمي
٬، )أو يوحنا( X وحيىي Xة عيسى ـ٬، فأختار لك� قص)أو العهد اجلديد(أما من اإلجنيل 

٬، Xليعتمد من يوحنا أو حيىي  Xمع ذلك جاء عيسى و Xأفضل من حيىي  Xفعيسى 
) أو يوحنا( Xويف هذا املقام مث¾ل حيىي ٬، مع أن هذا األمر ميثل التقديس والتطهري والتزكية

  .Xحجة اهللا على عيسى 
حينئذÀ جاء يسوع من اجلليل إىل األردن إىل يوحنا (: الثالث اإلصحاحيت جاء يف إجنيل م

فأجاب يسوع . منعه قائالً أنا حمتاج أن أعتمد منك وأنت تأيت إيلليعتمد منه ولكن يوحنا 
وقال له امسع اآلن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذÀ مسح له فلما أعتمد يسوع صعد 

 عليه اًتيآة وـللوقت من املاء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح اهللا نازالً مثل محام
...... ()١(.   

                                                           
 .١٦ -١٣: العهد الجديد  –االنجيل  -١



   ١١................................  يف التوراة واإلجنيل والقرآن Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

وت ـىي وطالـأفضل من حي )عليهما السالم(كان كل من داود وعيسى  ويف كال احلالني
   .واحلمد هللا وحده .)عليهما السالم(

  أمحد احلسن
* * *  

  السالم عليكم......... د احلسن محأحتية طيبة إىل السيد  /السؤال
وهو ٬، ولكن حريين شيء مهم ... يب  هتمامكالمجيع أجوبتك وأنا شاكرة وممتنة وصلتين 

عرف باإلجنيل من أهله والتوراة أأنا (: تريد معرفة مستواي الدراسي والديين٬، وأنت القائلنك إ
مثايل لكي تثبت أل٬، أنا ومستواي الدراسيفكيف ال يعلمك إمامك ؟؟؟ مبن ). اخل... وقرآنكم 

  .  ٬، فلريعاك الرب وحيرسكحتراميوامع فائق تقديري وحيب  جلواب ؟فما هو ا٬، حقيقة ما تقول
reta . jorj                                                                                                    

   ٢٠٠٥ / امرأة مسيحية                                                                       
  
 وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص( /واباجل

ن كان هو ملك إسرائيل فليرتل اآلن عن الصليب إآخرين وأما نفسه فما يقدر أن خيلصها 
  .)١( )فنؤمن به ٬، قد اتكل على اهللا فلينقذه اآلن إن أراده

فلماذا ٬، يف ميينه عصى فكيف باهللا سبحانه جيهل أنّ Xوهل كان من ينظر إىل موسى 
  . )٢(﴾م)ا ت!لْك) بِي)م!ينِك) ي)ا مFوس)ى﴿سأله 

  أمحد احلسن
  

* * *  
ممكن أن تكون هناك قوى تسيطر على القوى الوامهة يف الال شعور عندك تبث  /ؤالسال

  لك هذا اإلحساس ؟
                                                                                               reta . jorj 

  ٢٠٠٥ / امرأة مسيحية

                                                           
 .٣٢ – ٣١:  ١٥، إنجيل مرقس ٤٢ – ٤١:  ٢٧إنجيل متى  -١
َوِلَي ِفيَها َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوآَُّأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي * َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى (: قوله تعالى  -٢

 .١٨ – ١٧: طه  )َمآِرُب ُأْخَرى



  Xاملهدي  اإلمامأ�صار  إصدارات .............................................. ١٢

؛ نتم لستم تسمعونألذلك ٬، الذي من اهللا يسمع كالم اهللا(: Xقال عيسى  /واباجل
 .شيطاننك سامري وبك إلسنا نقول حسناً أ: فأجاب اليهود وقالوا له .ألنكم لستم من اهللا

طلب جمدي يوجد ألست ٬، نتم Íينونينأكرم أيب وأولكين ٬، أنا ليس يب شيطان :أجاب يسوع
  .)١( )حيفظ كالمي فلن يرى املوت إىل األبد اًلكم إن أحد: حلق احلق أقولا .من يطلب ويدين

  أمحد احلسن
* * *  

  ؟ إمامك ةبواسطموتك سيدي هل تعلم بساعة ..  ةحتيه طيب /ؤالسال
reta . jorj                                                                                                  

   امرأة مسيحية  
                                                                                     ٢٠٠٥  

أعرف عالمات وآيات إذا رأيتها علمت باقتراب ساعة رجوعي إىل اهللا سبحانه  /واباجل
  .وتعاىل

  أمحد احلسن
  

* * *  
  ةحتيه طيب.. محد احلسن أإىل السيد احملترم  /ؤالسال

ليت ميزتك عن باقي أبناء ا املواصفات هي ماأو لنقل  ٬،واصفات اليت أهلتك هلذه املهمةما امل
   ريتا..  وشكراً لكي خيتارك مهديكم لسفارته ؟ ٬،الشيعة

reta . jor j                                                                                                  
   ٢٠٠٥ / امرأة مسيحية                                                                      

إذا جئت للمناجاة فأصحب معك من تكون : قال له Xعندما كلم اهللا موسى  /واباجل
فرتل ٬، ين خري منهإإال وهو ال جيترئ أن يقول  اًال يعترض أحد Xفجعل موسى . خرياً منه

فجعل . أصحب& هذا: فقال  ٬،حىت مر بكلب أجرب٬، عن الناس وشرع يف أصناف احليوانات
ال : إىل الكلب٬، وقال له X بعض الطريق نظر موسى يف عنقه حبالً مث مر به٬، فلما كان يف

                                                           
 .اإلصحاح الثامن: إنجيل يوحنا  -١



   ١٣................................  يف التوراة واإلجنيل والقرآن Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

أطلق الكلب٬، وذهب  Xأعلم بأي لسان تسبح اهللا فكيف أكون خرياً منك٬، مث إن موسى 
  .إىل املناجاة

: فقال الرب. يا رب مل أجده: Xفقال موسى ؟ يا موسى أين ما أمرتك به : فقال الرب
  .)١(يا ابن عمران لوال أنك أطلقت الكلب٬، حملوت أمسك من ديوان النبوة 

يقف بني  ذنباً عظيماًبل أراين ٬، وأنا العبد احلقري ال خيطر يف بايل أين خري من كلب أجرب
  .يدي رب رؤوف رحيم

  أمحد احلسن
  

* * *  
فكيف تثبت  ٬،أربعة٬، وانقطعت بعدها السفارة ن السفراءأنتم الشيعة تقولون بأ /ؤالسال

  ؟) ٥(بأنك سفري رقم ) القران٬، والتوراة٬، واإلجنيل(بالدليل النقلي والعقلي من 
reta . jorj                                                                         

   ٢٠٠٥ / امرأة مسيحية                                                                      
  

وكان عند إصعاد الرب إيليا يف (: الثاين اإلصحاحيف التوراة سفر امللوك الثاين  /واباجل
 واخذ إيليا رداءه ولفه وضرب املاء فانفلق إىل هنا وهناك٬، فعرب…… العاصفة إىل السماء 

فقال اليشع . اطلب ماذا افعل لك قبل أن أوخذ منك: كالمها يف اليبس وملا عربا قال إيليا لليشع
صعبت السؤال فان رأيتين أوخذ منك يكون لك : ليكن نصيب اثنني من روحك علي فقال

كذلك وإال فال يكون وفيما مها يسريان ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل نزلت ففصلت 
إيليا يف العاصفة إىل السماء وكان اليشع يرى وهو يصرخ يا أيب يا أيب مركبة بينهما فصعد 

  .)...يل وفرسا�ا ومل يره بعد ـإسرائ
ومل ميت إىل اآلن ويعمل يف األرض ٬، وهو مرفوع Xهذا هو حال نيب اهللا ورسوله إيليا 

ن كانت عيو�م إوأل�م عميان٬، ؛ كثرية هللا سبحانه وتعاىل٬، ولكن ال يراه أهل األرض أعماالً
وهو أيضا مرفوع٬، وله أعمال بأمر اهللا سبحانه يف  Xاخلضر  Xمفتوحة٬، وأيضا نظري إيليا 

ام ـواإلم ٬،ال بأمر اهللا سبحانه يف األرضـعموله أ كذلك مرفوع Xوعيسى  ٬،األرض
  .مال بأمر اهللا سبحانه يف األرضكذلك وله أع Xحممد بن احلسن  Xاملهدي 

                                                           
  .٢٠٤ص: انظر عدة الداعي البن فهد الحلي  -١



  Xاملهدي  اإلمامأ�صار  إصدارات .............................................. ١٤

من عنده لتثبيت احلق الذي جاء به من  ورسالًأرسل أوصياءه  Xويف بداية رفع عيسى 
مشعون الصفا أو كما هو امسه يف : ه٬، ومن هؤالءـونشر دين اهللا يف أرض٬، عند اهللا سبحانه

مث إن  ٬،وكذلك يوحنا الرببري أو كما هو يف اإلجنيل يوحنا الالهويت٬، )مسعان بطرس(اإلجنيل 
فال ٬، انقطعت وال يعين انقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إىل األبد Xالرسالة من عيسى 

 Xوهو إرسال عيسى  ٬،بل الدليل على عكسه٬، يوجد دليل عقلي أو نقلي يؤيد هذا الغرض
  .شاء اهللا وسأورد الدليل فيما يأيت إن٬، من ميثله إذا حان وقت عودته واقتربت القيامة الصغرى

فقد أرسل سفراءه األربعة يف غيبته الصغرى اليت استمرت ما  Xأما بالنسبة لإلمام املهدي 
ال يدل  ٬، وأيضاXًمث انقطعت السفارة واإلرسال من اإلمام املهدي ٬، يقارب السبعني عاماً

ميثله إذا  Xانقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إىل األبد٬، بل الدليل على إرساله رسوالً عنه 
  .وسأورد الدليل فيما يأيت إن شاء اهللا٬، غرىاقترب قيامه وحان وقت القيامة الص

لنبحث أمر هؤالء ٬، ول عنهم ميثلهمـلة الدليل على إرساهلم رسأواآلن وقبل حبث مس
واحد أم  أمرهمهل ٬، اخلضر وإيليا وعيسى وحممد بن احلسن املهدي : أي٬، األربعة 

  ؟مفترقون �م أ
ن ر´م واحد أل ؛وغري مفترقني وال اختالف بينهم متحدونوهم  ٬،أمرهم واحد واحلق إنّ
واحلق الذي ٬، ومجيعهم يدعون هللا وبأمره يعملون٬، وهو التسليم هللا سبحانه٬، ودينهم واحد

وهدفهم وغرضهم واحد وهو نشر ٬، وغايتهم واحدة وهي القيامة الصغرى٬، يدعون إليه واحد
فهم ٬، يث يريد سبحانه وتعاىلالقسط والعدل والتوحيد وعبادة اهللا يف هذه األرض من ح

بد أن فال٬، هلهم واحدإور´م و٬، اًواحد اًويطلبون غاية واحدة وهدف٬، ال اختالف بينهم متحدون
لهم فمن ميث٬ّ، أل�م بأمر اهللا يعملون؛ رسول من اهللا وهو أيضا٬ً، واحداًيكون الرسول منهم مجيعاً 

  .أل�م خلفاء اهللا يف أرضه؛ ومن خيلفهم يف األرض خيلف اهللا سبحانه ٬، ل اهللاميثّ
 إذا حان وقت القيامة الصغرى يرسلون رسوالً عنهم  أ�مواآلن لنورد األدلة على 

  :ولنكتفي ببعض األدلة لضيق املقام عن التفصيل ٬،ودولة العدل اإلهلي
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  وأحاديث األئمة  يف القرآن وأحاديث الرسول حممد : األول
   :يف القرآن   أ 
ر)بَّن)ا  ي)غ2ش)ى النَّاس) هذا ع)ذابi أَل!يمi*فَار2ت)ق!ب2 ي)و2م) ت)أْت!ي السَّماُء بِدFخان� مFبِنيٍ﴿: قال تعاىل   ١

ثُمَّ ت)و)لCو2ا ع)ن2هF  * قَد2 جاَءهFم2 ر)سFولٌ مFبِنيiأَنَّى لَهFمF الذ�كْرى و) * اكْش!ف2 ع)نَّا الْع)ذاب) إِنَّا مFؤ2م!نFونَ
ي)و2م) ن)ب2ط!شF الْب)طْش)ةَ الْكُب2رى  * بِ قَل!يالً إِنَّكُم2 عائ!دFونَإِنَّا كاش!فُوا الْع)ذا * قالُوا مFع)لCمi م)ج2نFونٌو)

  .)١(﴾إِنَّا مFن2ت)ق!مFونَ
ما كُنَّا مFع)ذ�بِني) ح)تَّى ن)ب2ع)ثَ و)﴿: قال تعاىل٬، وهذا الدخان عذاب والعذاب يسبق برسالة

  .)٢(﴾ر)سFوالً
وهو بني ٬، هذا الدخان أو العذاب هو عقوبة على تكذيب رسول أرسل للمعذبني وأيضاً

  .﴾ثُمَّ ت)و)لCو2ا ع)ن2هF و) قالُوا مFع)لCمi م)ج2نFونٌ﴿: أظهرهم كما هو واضح من اآليات
ن أظلهم كما هذا الدخان أو العذاب يكشف إلميان أهل األرض ´ذا الرسول بعد أ وأيضاً

  .أو يونان X أظل العذاب قوم يونس
بل هو البطشة الصغرى كما هو ٬، وأيضاً هذا الدخان أو العذاب مقارن للقيامة الصغرى

  .نتقام من الظاملنيفليس بعده إال البطشة الكربى واإل٬، واضح يف اآلية
بل ٬، وهو مقترن برسول٬، فالدخان من عالمات قيام القائم وهذا ورد عن األئمة ٬، إذن

أَنَّى لَهFمF الذ�كْرى و) قَد2 جاَءهFم2 ﴿٬، ذا الرسول فهو عقوبة هلمهو بسبب تكذيب أهل األرض هل
iبِنيFولٌ مF؟ ؟ ومن مرسل هذا الرسول فمن هو هذا الرسول .﴾ر)س  

ما ف!ي ل!لCه! ما ف!ي السَّماوات! و) يFس)بِّحF *بِس2مِ اللCه! الرَّح2منِ الرَّح!يمِ ﴿: وقال تعاىل   ٢
هFو) الCذ!ي ب)ع)ثَ ف!ي األُْمِّيِّني) ر)سFوالً م!ن2هFم2 ي)ت2لُوا  * الْقُدُّوسِ الْع)زِيزِ الْح)ك!يمِاألَْر2ضِ الْم)ل!ك! 

 * إِنْ كانFوا م!ن2 قَب2لُ لَف!ي ض)اللٍ مFبِنيٍم2 آيات!ه! و)يFز)ك�يهِم2 و)يFع)ل�مFهFمF الْك!تاب) و)الْح!كْم)ةَ و)ع)لَي2هِ
اُء ـه! م)ن2 ي)شـللCه! يFؤ2ت!يذل!ك) فَض2لُ ا * هFو) الْع)زِيزF الْح)ك!يمFح)قُوا بِهِم2 و)م2 لَمَّا ي)لْآخ)رِين) م!ن2هFو)
  .)٣(﴾اللCهF ذُو الْفَض2لِ الْع)ظ!يمِو)

                                                           
  .١٦ – ١٠:الدخان  -١
  .١٥: االسراء  -٢
 .٤ – ١: الجمعة  -٣
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كيهم ويز هم رسوالً منهم يتلو عليهم آياتهأي وآخرين منهم ملا يلحقوا ´م سريسل في
  .واحلكمةويعلمهم الكتاب 

ين يأتون بعد رجوعه إىل هو أيضاً يتلو على اآلخرين الذ وقطعاً ال ميكن أن يكون حممد 
أي يف أم القرى يف زمانه وله هذه ٬، وأيضاً يف األميني٬، بد أن يكون هناك رسولفال٬، اهللا

م ويعلمه٬، ويزكي الناس أي يطهرهم فينظرون يف ملكوت السماوات٬، يتلو اآليات :الصفات
  .الكتاب واحلكمة

ولٌ فَإِذَا ج)اَء ر)سFولُهFم2 قُض!ي) ب)ي2ن)هFم2 بِالْق!س2ط! و)هFم2 ال ـو)ل!كُل� أُمَّة� ر)سF﴿: قال تعاىل   ٣
  .)١(﴾يFظْلَمFونَ

ة� ـل!كُل� أُمَّ﴿: سألته عن تفسري هذه اآلية: قال٬، Xعن أيب جعفر ٬، ويف احلديث عن جابر
Fم2 قُـر)سFولُهFم2 بِالْق!س2ط! و)ض!ي) ولٌ فَإِذا جاَء ر)سFي2ن)ه(بFظْلَمFم2 ال يFقال  ٬،﴾ونَـهX) : تفسريها

الذي هو إليهم  خيرج إىل القرن٬، من آل حممد لكل قرن من هذه األمة رسوالً أن٬ّ، بالباطن
 ﴾فَإِذا جاَء ر)سFولُهFم2 قُض!ي) ب)ي2ن)هFم2 بِالْق!س2ط!﴿: ٬، وأما قولهرسول٬، وهم األولياء وهم الرسل

  .)٢() هم ال يظلمون كما قال اهللالرسل يقضون بالقسط و معناه إن :قال
  .ن األمر سيطول إذا استعرضنا األدلة القرآنيةإوإال ف٬، وهذا يكفي لالختصار

وردت أحاديث كثرية نقلها الشيعة والسنة تدل على وجود  عن الرسول حممد   ب 
  .وهو ميينه ووصيه Xورسول منه ٬، وهو متصل به٬، Xمهدي وقائم يسبق اإلمام املهدي 

وامسه ٬، نه املهدي األول أو٬، دالة على هذا الشخص بامسه وصفته ووصية رسول اهللا 
  .Xمحد ومن ذرية اإلمام املهدي أ

بامسه ومسكنه  Xأيضاً هذا الشخص الذي يرسله اإلمام املهدي  ووصف األئمة 
وملزيد ٬، األحاديث لالختصارنقل عدم عتذر عن أو... و... محد ومن البصرة وأوامسه ٬، وصفاته

البالغ املبني٬، : ومنها Xمن املعلومات راجعي الكتب الصادرة عن أنصار اإلمام املهدي 
والرد احلاسم٬، والرد القاصم٬، وبعض البيانات اليت تعرضت فيها لبعض هذه الروايات اليت نقلها 

ضها علماء السنة يف كما نقل بع٬، كبار علماء الشيعة منذ مئات السنني عن الرسول واألئمة
  .كتبهم

                                                           
 .٤٧: يونس  -١
 .، ورواه المجلسي في البحار ١١٩ص: تفسير العياشي  -٢
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  يف التوراة: ثانياً
  :سفر إشعيا    ١
فريفع راية لألمم من بعيد ويصفر هلم من أقصى األرض فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً ليس (

فيهم رازح وال عاثر ال ينعسون وال ينامون وال تنحل حزم أحقائهم وال تنقطع سيور أحذيتهم 
الذين سهامهم مسنونة ومجيع قسيهم ممدودة حوافر خيلهم حتسب كالصوان وبكراÍم 

رة كاللبوة ويزجمرون كالشبل ويهرون وميسكون الفريسة ويستخلصو�ا وال كالزوبعة هلم زجم
  .)١(...) منقذ يهرون عليهم يف ذلك اليوم كهدير البحر 

كما يف  Xهي صفات أصحاب القائم  ...و... و... أي ال ينامون : وهذه الصفات
  !؟) فريفع راية لألمم(فمن هو رافع الراية ٬، الروايات عن آل حممد 

  .وعيسى وإيليا واخلضر  Xلذي يطلب البيعة وجيمع األنصار لإلمام املهدي أي ا
وخيرج قضيب من جذع يسaى وينبت غصن من أصوله وحيل عليه (: احلادي عشر اإلصحاح

روح الرب روح احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة الرب ولذته تكون يف 
ي بالعدل ضعينيه وال حيكم حبسب مسع أُذنيه بل يقي حبسب نظر ضخمافة الرب فال يق

للمساكني وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة 
فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر . شفتيه ويكون الرب منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه

دون يف كل جبل قدسي ألن األرض متتلئ ئون وال يفسيال يس... مع اجلدي والعجل مع الشبل 
صل يسaى القائم راية أويكون يف ذلك اليوم أن ٬، من معرفة الرب كما تغطي املياه البحر

  .)٢(...) للشعوب إياه تطلب األمم ويكون حمله جمدا 
ومل حتدث فيما مضى وال حتدث إال يف دولة ٬، وهذه األحداث كلها مالئمة للقيامة الصغرى

  .العدل اإلهلي
  .Xنه والد نيب اهللا داوود أوهو يف التوراة معروف ٬، أما يسaى

  .Xمن ذرية داوود  Xوأم اإلمام املهدي 

                                                           
  .٣٠ – ٢٦: اإلصحاح الخامس  -١
  .١٠ – ١: اإلصحاح الحادي عشر  -٢
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 Xرأت يف املنام نيب اهللا عيسى ٬، إ�ا أمرية جدها قيصر الروم(: ار شديدـوقصتها باختص
 Xمن عيسى  وخطبها الرسول حممد ٬،  اًدـووصيه مشعون الصفا والرسول حمم

قد : لشمعون الصفا أو مسعان بطرس Xفقال عيسى ٬، Xلولده اإلمام احلسن العسكري 
ورأت ٬، X وصي عيسى) مسعان بطرس(ون الصفا ـأل�ا من ذرية مشع ؛جاءك شرف عظيم

وحصلت هلا معجزات كثرية حىت وصلت إىل ٬، يبضت نفسها للسوعر٬a، بعد ذلك رؤيات كثرية
ولدت له اإلمام و٬، X ابنه اإلمام احلسن العسكرين فزوجها م٬، Xدار اإلمام علي اهلادي 

  .Xحممد بن احلسن املهدي 
من جهة ) Xيعقوب (من ذرية إسرائيل  Xفاإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 

  .نه قضيب من جذع يسaىأفيصدق عليه ٬، من جهة األب ومن ذرية حممد ٬، األم
نه غصن خيرج من ذاك القضيب أثين عشر كما يصدق على املهدي األول من املهديني اال

  .Xألنه من ذرية اإلمام املهدي ؛ من جذع يسaى
هو  واألئمة  كما يف الروايات عن الرسول حممد ٬، محدأواملهدي األول والذي امسه 

امه ـوأول مؤمن به عند بداية ظهوره قبل قي٬، ووصيه وميينه Xرسول اإلمام املهدي 
قرئي يف التوراة يف سفر إشعيا اوإذا أردت� املزيد ٬، لالختصاركتفي ´ذا القدر أو ٬،بالسيف
والتاسع ٬، نيوالرابع األربع٬، نيوالثالث واألربع٬، نيوالثاين واألربع٬، الثالث عشر اإلصحاح
  .وتدبريها جيدا٬ً، نيالسادس والستو٬، نيواخلامس والست٬، نيوالثالث والست٬، نيواألربع
  
  :سفر دانيال    ٢

ـيم     : (...الثاين اإلصحاح ـال عظ ـر وإذا بتمث ـت   ....أنت أيها امللك كنت تنتظ كن
ـزف     إ إىلتنظر  ـد وخ ـن حدي ـيت م نه قطع حجر بغري يدين فضرب التمثال على قدميه ال

ـارت       ـاً وص ـذهب مع ـة وال ـاس والفض فسحقهما فانسحق حينئذ احلديد واخلزف والنح
ـر   كعصافة البيدر يف الصيف فحملتها الريح فلم يوجد هلا  ـا احلج ـرب   مكان أم ـذي ض ال

  .)١(......) صار جبالً كبرياً ومأل األرض كلها  التمثال

                                                           
 .٣٦ – ٣١: اإلصحاح الثاني  -١
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فهذا احلجر الذي يقضي على مملكة الطاغوت والشيطان يف هذه األرض هو رسول من 
  .ومن عيسى وإيليا واخلضر ٬، Xاإلمام املهدي 
أجاب دانيال وقال كنت أرى يف رؤياي ليالً وإذا بأربع رياح السماء : (السابع اإلصحاح

 األول *وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا خمالف ذاك  *هجمت على البحر الكبري 
وكنت انظر حىت أُنتتف جناحاه وانتصب على األرض وأوقف على  *كاألسد وله جناحا نسر 

وإذا حبيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب  *سان نسان وأعطي قلب إنإرجلني ك
وبعد هذا كنت  * واحد ويف فمه ثالث أَضلُع بني أسنانه فقالوا له هكذا قم كل حلماً كثرياً

وكان للحيوان أربعة رؤوس . أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر 
الليل وإذا حبيوان رابع هائل وقوي وشديد جداً بعد هذا كنت أرى يف رؤى  *وأعطي سلطاناً 

وكان خمالف لكل احليوانات . أكل وسحق وداس الباقي برجليه . وله أسنان من حديد كبرية 
كنت متأمالً بالقرون وإذا بقرن آخر صغري طلع بينها وقلعت  *وله عشرة قرون . الذين قبله

قرن وفم متكلم بعظائم اإلنسان يف هذا ال ثالثة من القرون األوىل من قدامه وإذا بعيون كعيون
بيض كالثلج وشعر رأسه أعروش وجلس القدمي األيام لباسه  نه وضعتأكنت آري  *

ألوف . �ر نار جرى وخرج من قدامه  *كالصوف النقي وعرشه هليب نار وبكراته نار متقدة 
نظر حني أكنت  *وفتحت األسفار فجلس الدين . ألوف ختدمه وربوات ربوات وقوف قدامه 

كنت أرى إىل أن قتل احليوان . جل صوت الكلمات العظيمة  اليت تكلم ´ا القرنأأذن من 
أما باقي احليوانات فرتع عنهم سلطا�م ولكن أعطوا طول  *وهلك جسمه ودفع لوقيد النار 

كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى  *حياة إىل زمان ووقت 
فأعطي سلطاناً وجمداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب  *اء إىل القدمي األيام فقربوه قدامه وج

أما أنا دانيال  *سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما ال ينقرض . واألمم واأللسنة 
فاقتربت إىل واحد من الوقوف  *فحزنت روحي يف وسط جسمي وأفزعتين رؤى رأسي 

هؤالء احليوانات العظيمة اليت  *فاخربين وعرفين تفسري األمور . ة يف كل هذا وطلبت منه احلقيق
ميتلكون اململكة إىل أما قديسوا العلي فيأخذون اململكة و *هي أربع ملوك يقومون على األرض 

حينئذ رمت احلقيقة من جهة احليوان الرابع الذي كان خمالفاً لكلها  *بد اآلبدين أاألبد واىل 
وعن  *داً وأسنانه من حديد وأظفاره من حناس وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه وهائالً ج

ه عيون وفم القرون العشرة اليت برأسه وعن اآلخر الذي طلع فسقطت قدامه ثالثة وهذا القرن ل
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نظر وإذا هذا القرن حيارب القديسني فغلبهم أوكنت  *شد من رفاقه أمتكلم بعظائم ومنظره 
 *األيام وأعطي الدين لقديسي العلي وبلغ الوقت فأمتلك القديسون اململكة حىت جاء القدمي 

فقال هكذا أما احليوان الرابع فتكون مملكة رابعة على األرض خمالفة لسائر املمالك فتأكل 
والقرون العشرة من هذه اململكة هي عشرة ملوك يقومون  *األرض كلها وتدوسها وتسحقها 

د العلي ويبلي ف األولني ويذل ثالثة ملوك ويتكلم بكالم ضويقوم بعدهم آخر وهو خمال
 *نه يغري األوقات والسنة ويسلمون ليده إىل زمان وأزمنة ونصف زمان أقديسي العلي ويظن 

واململكة والسلطان وعظمة  *فيجلس الدين ويرتعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إىل املنتهى 
ملكوته ملكوت ابدي ومجيع السالطني . ي العلياململكة حتت كل السماء تعطى لشعب قديس

  .)١() إىل هنا �اية األمر *إياه يعبدون ويطيعون 
وشعارها هو ٬، واألسد وله جناحان يرمز إىل اإلمرباطورية اإلجنليزية اليت قامت يف أوربا

من الناس  كثرياًكل حلماً كثرياًً أي قتل أو٬، وأما الدب فهو شعار السوفيت٬، األسد وله جناحان
أما احليوان الرابع الذي من احلديد فهو اإلمرباطورية األمريكية اليت داست اآلن كل ...... 

  .األرض وهيمنت على كل األرض بالسالح واملال
و�اية أمريكا كما قال دانيال تدفع لوقيد النار إن ٬، Xأما قدمي األيام فهو اإلمام املهدي 

  .شاء اهللا
وهي حساب ٬، يأتون يف القيامة الصغرى وإيليا واخلضر  وعيسى Xواإلمام املهدي 

  فمن املنذر ؟ ؟ فهل يصح العذاب والنقمة قبل اإلنذار ٬، وعذاب ونقمة على الظاملني
  .أي قبل ظهورهم٬، يبشر وينذر الناس بني أيديهم البد أن يكون هناك رسول منهم 
  .ويكفي هذا من التوراة لالختصار

  

  يف اإلجنيل: ثالثاً
وسوف تسمعون حبروب وأخبار  ٦: (......... الرابع والعشرين اإلصحاحإجنيل مىت 

فمىت نظرمت رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال النيب قائمة يف املكان  ١٥ ..........حروب 
ن الربق خيرج من أألنه كما ... ن تقصر تلك األيام ولكن ألجل املختاري ٢٢....... املقدس 

                                                           
  .اإلصحاح السابع: سفر دانيال  -١
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وللوقت بعد ضيق تلك .... إىل املغارب هكذا يكون أيضاً جميء ابن اإلنسان املشارق ويظهر 
  ....).األيام تظلم الشمس والقمر ال يعطي ضوءه 

كما ذكرها الرسول ٬، Xعالمات القيامة الصغرى يذكرها عيسى  اإلصحاحويف هذا 
واملهم ) .... أمريكا(ورجسة اخلراب ...... حروب وكسوف وخسوف  ٬،حممد واألئمة 

يف ذلك  Xواملشرق نسبةً إىل مكان عيسى ٬، ر عن بداية ظهوره من املشرق إىل املغربنه عبaإ
حيث خرج ٬، إبراهيمالزمان يكون العراق٬، والربق الذي خرج من املشرق وظهر يف املغرب هو 

  .من العراق وظهر يف األرض املقدسة
ولكين أقول لكم أن إيليا (أي مثل إيليا ٬، بأنه إيليا) حيىي(عن يوحنا  Xقد قال عيسى و

كذلك ابن اإلنسان أيضاً سوف يتأمل منهم . قد جاء ومل يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا
  .)١() حينئذ فهم التالميذ انه قال هلم عن يوحنا املعمدان

تقبلوا فهذا هو إيليا املزمع يأيت من له أذنان ن أردمت أن إو(: Xوقال عيسى عن يوحنا 
   .)٢() للسمع فليسمع

٬، ومن معه وهم عيسى وإيليا واخلضر Xن الرسول الذي يرسله اإلمام املهدي إلذا ف
ن خروج أكما ٬، ´ذا املعىن Xنه خروج عيسى إميكن أن يقال عنه ٬، وخروجه من العراق

بل ٬، وميكن أن يكون هذا الرسول من أمة أخرى ٬،يوحنا كان ميثل خروج إيليا يف مرحلة معينة
 ألمةلذلك أقول لكم إن ملكوت اهللا يرتع منكم ويعطي (: Xهو كذلك كما قال عيسى 

  .)٣() تعمل أمثاره
نتم أيضاً مستعدين ألنه يف ساعة ال تظنون يأيت ابن ألذلك كونوا (: Xوقال عيسى 

أي ( سيده على خدمه ليعطيهم الطعامفمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه  اإلنسان
  .)٤()لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل هكذا يف حينه طوىب) م واملعرفة واحلكمةالعل

من اإلمام املهدي ومن عيسى وإيليا  رسوالًفمن هو هذا العبد األمني احلكيم ؟ إال أن يكون 
   .واخلضر 

                                                           
 .اإلصحاح السابع عشر: إنجيل متي  -١
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ضي أرسلين وليس أحد منكم يسألين أين متوأما اآلن فأنا ماضي للذي (: وقال عيسى
نه خري لكم أن إ :لكن أقول لكم احلق ٬،احلزن قلوبكم ولكن ألين قلت لكم هذا قد مأل

ك ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم ومىت جاء ذا ٬،نطلق ال يأتيكم املعزيأنطلق ألنه إن مل أ
وأما  ٬،أما على خطيئة فأل¸م ال يؤمنون يب ٬،وعلى دينونة يبكت العامل على خطيئة وعلى بر

وأما على دينونة فألن رئيس هذا العامل قد  ٬،على بر فألين ذاهب إىل أيب وال ترونين أيضاً
  .)١() دين

طاياهم وتكذيبهم فمن هذا املعزي الذي يرسل ؟ ومن هذا الذي يبكت العامل على خ
وعلى تضيعهم حظهم يف ٬، وصاياهموعلى تركهم حق األنبياء و٬، وقتلهم األنبياء والرسل

  .Xوخذال�م رئيس هذا العامل وهو اإلمام املهدي  ٬،امة الصغرىـالقي
كثرية أيضاً ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن حتملوا  اًإن يل أمور(: Xوقال عيسى 

اآلن وأما مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل 
  .)٢() كل ما يسمع يتكلم به وخيربكم بأمور كثرية ذلك ميجدين ألنه يأخذ مما يل وخيربكم

فجميع ما جاءت به الرسل ٬، حرفاً عشرونالعلم سبعة و(: قال٬، Xيب عبد اهللا وعن أ
فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين ٬، فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني٬، حرفان
  .)٣() عشرين حرفاًضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وفبثها يف الناس و ٬، حرفاً

املزيد ففي رؤيا  وإذا أردت�٬، ن كان خمتصراً يكفي ملن يطلب احلق واحلقيقةإوأظن ما تقدم و
  .مل أتعرض له لالختصار ٬،يوحنا الالهويت الكثري ملن يطلب احلقيقة

 ٬،)أ من الناصرة خيرج شيء صاحل(: قالوا Xاليهود ملا بعث اهللا عيسى  وأذكرك إنّ
 يقل وهل املسيح من اجلليل يأيت أمل(: وقالوا٬، )مل يقم نيب من اجلليل نهإنظر أفتش و( :الواـوق

  .)من نسل داوود من بيت حلم القرية اليت كان داوود فيها يأيت املسيحنه إالكتاب 
توكل علي بكل (يف التوراة مكتوب ... أن تتدبري هذه الكلمات  لك�وأخرياً نصيحيت 

وأنا أقوم سبيلك٬، وال حتسب نفسك  اعرفينوال تعتمد على فهمك يف كل طريق  قلبك
  .)يما٬ً، أكرمين وأدب نفسك بقويلحك
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   احلسنأمحد 
  

* * *  
٬، وآسفة إذا بدرت من أسئليت شيء يسئ األدب٬، آمل أن ال ترتعج من كالمي /ؤالسال
يف رعاية األب ٬، ذا دليل على روح أخالقك العاليةفه٬، كرر شكري وامتناين على اهتمامكأو

  .واالبن وروح القدس
reta . jorj                                                                                             

  ٢٠٠٥/  امرأة مسيحية
  

* * *  
كما ٬، فقد Íتم يا أهل األرض يف صحراء املادة٬، ولكين حزين ألجلكم ٬،نزعجأال  /واباجل

    .تاه بنو إسرائيل يف صحراء سيناء
  

  أمحد احلسن
  

** ** ** 
 
 


