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  هذا الكتيب

  

مكـن  (وصي ورسول اإلمام املهـدي  هذا الكتيب عبارة عن رسالة وجهها 
مغرتبـــني يف  أ�صـــار إىل) ع( امحـــد احلســـنالســـيد ) ا لـــه يف األرض

عليـه  ( السيد امحد احلسـن ميا�ي آل حممد  إىلا برسالة وبعث أناسرتاليا بعد 
  .)السالم

ألهنا عامة بنشر هذه الرسالة  قائمةالفائدة  أن) ع(اإلمام املهدي  أ�صار رأىهلذا 
رسـالة   أرفقنـا فائـدة  لل وإمتامـا ،  مالرسـالة إلـيه  ) ع(الفائدة غري منحصرة مبن وجـه السـيد   

�قصان  وأبنصها دون زيادة  أثبتناها، هذا وقد هذا الكتيب  يف مقدمة األ�صار
  . )داية اهلرسالة (الكتيب بـهذا وأمسينا . 

 ا�ـه   أرضـه وميكن سيدينا وموال�ا يف حبفظ أولياءه مين علينا  أنو�سال ا
وصـلى ا  املني احلمـد  رب العـ   أندعو�ـا   وآخـر �عم املوىل و�عـم النصـري   

  .على حممد وال حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما 
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  اللهم صلي على حممد والِ حممد األئمة واملهديني

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  وبعد

لكن ماذا و، يف احلقيقة ال اعرف من أين ابدأ وماذا اكتب فالكالم كثري جداً جداً 
ولكـن   ،)) الصـمتاء ((أقول وماذا اعرب عرب هذه السطور القليلة وهذه الورقة 

  من الوسط ))يكولون(( سوف ابدأ مثل ما
وصي ورسول اإلمام احلجة ابـن احلسـن   ) حفظه الباري(إىل السيد امحد احلسن 

  ) أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وكل الفداء(
لباري عز وجل وال يعبدون أصنام املرجعيـة  سيدي الوصي حنن اثنني من يعبدون ا

  .الساكتة عن احلق 
آمنـا  ) أيده اهللا) (على يد األخ حامل الرسالة(واآلن وبعد أن من اهللا تعاىل علينا 

) عليهما السـالم (بك وانك حقاً وصدقاً وصي ورسول اإلمام احلجة ابن احلسن 
كافرين ومـارقني  وان من كذب ذا ونكر وصايتكم ورسالتكم سيدي هم فعالً 

يـوم ال  ) صلى اهللا عليه واله(عن الدين وسوف يكون خصمهم جدك رسول اهللا 
تنفعهم كراسيهم وال حواشيهم وال األموال احلرام اليت أكلوها وبـذروها علـى   

واملنكـر معروفـاً   ، الذين رأوا املعروف منكراً  وأتباعهمأمورهم الدنيوية فهؤالء 
  )قاتلهم اهللا(

نبايعك ونعاهدك على انك حقـاً  … واألخ صادق … نا امحد أ: سيدي الوصي 
عجـل  ( وصدقاً وصي ورسول اإلمام صاحب العصر والزمان احلجة ابن احلسن 

  .) اهللا فرجه 
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وان نفديك بالغايل والنفيس وروحنا اليت ، يك  دوعلى أن نأمتر بأمرك وننتهي عن
اليت مهد هلا أنبياء ، ق اإلهلي وإنشاء اهللا نكون من املمهدين لدول احل. بني جنبينا 

) صلى اهللا عليه واله وسـلم  ( اهللا ورسله والرسول حممد خامت األنبياء واملرسلني 
وا هلا العترة ونظر، بدمه الطاهر وأصحابه ) سالم اهللا عليه(وفداها احلسني الشهيد 

  .الطاهرة ومتنوها 
عجـل اهللا  ( قائم ومن اإلمام ال، وعلى كل حال اآلن رهن اإلشارة منك سيدي 

ونسأل اهللا تعاىل أن متن علينا بالدعاء لنا بالتوفيق والسـداد وان  . ) فرجه املبارك 
وان نأخذ بثـأر رسـول اهللا   ، ) أرواحنا فداه(جيعلنا اهللا من أنصار اإلمام املهدي 

) والعبـاس والشـهداء  (وعلي وفاطمة واحلسن واحلسـني  ) صلى اهللا عليه واله(
وان نسـر قلـب   . ن ظلمهم وقاتلهم ورضي على قوم قاتلوهم واألئمة مجيعاً مم

  .وأم البنني وزينب ورقية واآلل الطاهرين ) عليها السالم(الزهراء 
عذراً سيدي الوصي إن أخذنا من وقتك الغايل وعذراً أيضاً لسوء اخلط وعـذراً  
أيضاً إنين شككت فيك أنا وزوجيت ولو لوهلة من الزمن واقسم عليك جبـدتك  

أن تساحمنا وتطلب لنا من اهللا الغفـور الـرحيم املغفـرة    ) عليها السالم(راء الزه
  : والسماح

  )العذر عن آرام الناس مقبول ( 
  
  

  . فانتم سيدي أهل الكرم
ونسأل العلي القدير أن يبعد عنك واألنصار شر كل سوء ومكروه وشر كل من 

  …  …يريدكم بسوء من أمثال 
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وء واملكروه ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن مل والقائمة تطول مبن هم أهل الس
فقط وحدوها على … و ال …يوحدوا األمة ال يف صالة وال صيام وال عيد وال 

وجوب طاعة الشيطان وانتخاب الشيطان وعبادة الشيطان واالبتعاد عن القـرآن  
عذراً ومرة أخرى ) لعنهم اهللا(والعترة الطاهرة الذين احلوا حراماً وحرموا حالالً 

  .سيدي على اإلطالة 
وآخر دعوانا إن احلمد هللا رب العاملني أن هدانا هلذا الطريق احلق واملبارك مبالئكة 

  السماء والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  …صادق  … احمد 
  استراليا

  
  

  وارجوا أن تتفضل علينا بالدعاء اخلاص
  بالتوفيق والسداد

  لنصرة من تبتشر به مالئكة السماء
  من جده وصل إىل قاب قوسني أو أدىن
  اإلمام املهدي احلجة ابن احلسن
  أرواحنا لتراب مقدمه الفداء
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  بسم ا الرمحن الرحيم 
  واحلمد  رب العاملني 

   وصلى ا على حممد وال حممد األئمة واملهديني 
  

وقبـل  ، ل شيء وبعد ك، ومع كل شيء ، لريى أحدكم اهللا يف كل شيء 
فال ، فريى األشياء كلها باهللا ، وينكشف عنه الغطاء ، حىت يعرف اهللا . كل شيء 

بل هو الدال على اآلثار ، قال ، تعد عندكم اآلثار هي الدالة على املؤثر سبحانه 
  ) : ع(اإلمام احلسني 

ك       (  اجمعني علي زار ، ف د الم ب بع ار يوج ي اآلث رددي ف ي ت اله
ك ة توصلني إلي ر  بخدم ا هو في وجوده مفتق ك بم ، آيف يستدل علي

ك    إليك ، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر ل
ى تكون        ى بعدت حت ك ، ومت دل علي ، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل ي
ا ،  ا رقيب راك عليه ين ال ت ت ع ك ، عمي ل إلي ي توص ي الت ار ه اآلث

  . ١)…  وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا
اغسلوا الطني عن أعينكم وآذانكم حىت تروا اهللا وتسمعوا اهللا وهو يكلمكم حىت 

  …يف احلجر 
ال الذين يسمون أنفسهم علماء ، فيملئوا آذانكـم وأعيـنكم   ال تركنوا إىل اجله

  . بالطني ، ويشدوكم إىل هذا العامل املادي الزائل ، وما فيه من زخرف 
  .العامل الزائل مبلغهم من العلم وهذا … يرون أيديهم ال تسمعوا كالمهم فهم ال 

                                                           

  . دعاء عرفة - ١

  رد الســـــــــــــيد امحد احلســـــــــــــن
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ال تركنوا إليهم وهم يكفرون بالرؤيا ، وهي الطريق إىل ملكـوت السـماوات ،   
وامسعوا من ملكوت السماوات ، وآمنوا مبلكوت ، انظروا يف ملكوت السماوات 

غـري  السماوات فهو احلق الذي آمن به األنبياء واألوصياء ، وكفر به العلمـاء  
وها هم يف آخر الزمـان  . العاملني الذين حاربوا األنبياء واألوصياء يف كل زمان 

  وال حيسبون هللا حساب ، حيسبون ، وحيتسبون أمريكا ودميقراطيتها وانتخاباا 

)عَزِيز اللَّهَ لَقَوِي إِن رِهقَد وا اللَّهَ حَقمَا قَدَر( .  
  

فأمسوا صورة ، به خلليفته سبحانه وتعاىل وال حيتسبون اهللا وحاكميته وتنصي
  .كما أن األنبياء واألوصياء صورة هللا سبحانه وتعاىل . للدجال األكرب أمريكا 

وقصص األنبياء واألوصياء خلفاء اهللا يف ، وتدبروا القرآن ، وا القرآن أقرأ
ني ، وقادة تلك األمم من العلماء غري لعامل، واألمم الغابرة اليت كذبتهم ، أرضه 

مث ارجعوا إىل أنفسكم وانظروا هل تعدى صاحب احلق سـرية ومسـرية وسـنة    
األنبياء واألوصياء ، وهل اخطأ أعداءه من العلماء غري العاملني سـرية ومسـرية   

  .وسنة أعداء األنبياء واألوصياء 
واهللا ما قلت إال ما قال آبائي الصاحلني الذين أوصـوا النـاس بنصـريت    

وعلـي واحلسـن   ) ص(م  نوح وإبراهيم وإمساعيل وحممد وذكروين  يف وصاياه
  :) ع(واحلسني واألئمة 

  . )٢٨:الزخرف( )وَجَعَلَهَا كَلمَةً بَاقيَةً في عَقبِه لَعَلَّهم يَرجِعونَ(
  

وما قال العلماء غري العاملني إال ما قال منرود وفرعون وأبو سفيان والوليد 
  . لعنهم اهللا 
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  : قَالَوا 

 )إِن وننلَمَج كُملَ إِلَيسي أُرالَّذ ولَكُم٢٧: الشعراء (  )رَس  (.  

  : وقَالوا 

 ) ثَرؤي رحهَذَا إِلَّا س لُ الْبَشَرِ* إِنهَذَا إِلَّا قَو ٢٥ - ٢٤: المدثر (  )إِن (  

   :وقالوا 

  ) ٢٥: القمر (  )شرأَأُلْقيَ الذِّكْر عَلَيه من بَيننَا بَلْ هوَ كَذَّاب أَ(

   )قَالُوا أَضْغَاث أَحالمٍ بَلِ افْتَرَاه بَلْ هوَ شَاعر فَلْيَأْتنَا بِآيَة كَمَا أُرسلَ الْأَولُونَ( : و
  . ) ٥: األنبياء ( 

  
  … …… وقالوا … وقالوا 

تينَـا آيَـةٌ كَـذَلكَ قَـالَ الَّـذينَ مـن قَـبلهِم مثْـلَ         وَقَالَ الَّذينَ ال يَعلَمونَ لَوال يكَلِّمنَا اللَّـه أَو تَأْ (( 
   ) ١١٨: البقرة (  ))قَولهِم تَشَابَهَت قُلُوبهم قَد بَينا الْآيات لقَومٍ يوقنونَ 

  
وسأموت على هـذا إن  ، جئت ألشهد للحق ، وأقول احلق ، ولدت هلذا 

  . شاء اهللا 
ن تشهدوا للحق فاشهدوا ، ولكن إن وجدمت مرارتـه  فان أردمت أ، أما انتم 

وثقله فامحدوا اهللا على ما انعم عليكم ، فإن احلق ثقيل مر ، والباطل خفيف حلو 
.  

  
  -:واعلموا 
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، فاعملوا وكونوا شهداء ) ع(أن دعوتكم هي دعوة كل األنبياء واألوصياء 
كـم ورسـوله   على الناس ، كما إن الرسول شهيداً عليكم ، وسـريى اهللا عمل 

واملؤمنون واصربوا وصابروا ورابطوا ، واحتجوا علـى  ) ع(واألنبياء واألوصياء 
أهل كل كتاب بكتام ، واحتجوا على أهل اإلجنيل بإجنيلهم ، فقضيتكم مذكورة 

  .بل بالتفصيل ، يف إجنيلهم ليس إمجاالً 
  

  في
  إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عشر

  
  -) :ع(قال عيسى 

ذي أرسلني      وأما اآلن(  ا ماضي لل ن      ، فأن نكم يسألني أي يس أحد م ول
  . ولكن ألني قلت لكم هذا قد مأل الحزن قلوبكم ، تمضي 

أتيكم         م انطلق ال ي ه إن ل م أن انطلق ألن ر لك لكن أقول لكم الحق انه خي
ى   ، المعزي  الم عل ولكن إن ذهبت ُأرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت الع
  . ينونة وعلى د، وعلى بر ، خطيئة 

  
ر  ، ) ألنهم ال يؤمنون بي ( فـ : أما على خطيئة ألني  ( ـ ف : وأما على ب

رئيس  ألن  ( ـف : وأما على دينونة ،  )ذاهب إلى أبي وال ترونني أيضًا 
  .ن قد دي ) هذا العالم

  
م       ول لك رة أيضًا ألق وا    ، إن لي أمور آثي ولكن ال تستطيعون أن تحتمل

ع الحق   ) وح الحق ر( وأما متى جاء ذاك ، اآلن  فهو يرشدآم إلى جمي
  ) بل آل ما يسمع يتكلم به ، ألنه ال يتكلم من نفسه 

  .يبشر يب يف اإلجنيل الذي يعترفون به ويقرونه ) ع(فهذا عيسى 
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  وفي
  اإلصحاح الرابع والعشرون - إنجيل متي 

  
  -) :ع(قال عيسى 

ن   ألنه في ساعة ال تظن   ، لذلك آونوا انتم أيضًا مستعدين (  أتي اب ون ي
ه      ى خدم يده عل ه س ذي أقام يم ال ين الحك د األم و العب ن ه ان فم اإلنس
ذي إذا جاء سيده يجده            د ال ذلك العب ه طوبي ل ام في حين ليعطيهم الطع

  ) .الحق أقول لكم انه يقيمه على جميع أمواله . يفعل هكذا 
  

وال اعتقد أن هذه النصوص حتتاج إىل عناء لفهمها ومعرفة رسول اإلمـام  
  .ويوجد غريها ) . ع(وعيسى ) ع(املهدي 

ـُفصِّل هـذه الـدعوة    ١أرشدوهم إىل قراءة رؤيا يوحنا الالهويت ، فهي ت
  ) .ع(وتبينها هلم إن كانوا يطلبون احلق ويطلبون نصرة عيسى 
تبني احلق وصاحب احلق . وهذه بعض النصوص ، من رؤيا يوحنا الالهويت 

:-  
  في 

  اإلصحاح الرابع
  

هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت األول الذي بعد  -١(( 
د أن يصير   : سمعته آبوق يتكلم معي قائال  اصعد إلى هنا فأريك ما ال ب

وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء    ٢. بعد هذا 
وآان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب        ٣. وعلى العرش جالس 

رد     والعقيق وقوس قزح حول العرش وحول   ٤. في المنظر شبه الزم
أربعة وعشرين  ورأيت على العروش . العرش أربعة وعشرون عرشا 

                                                           

  )) .اإلجنيل  –العهد اجلديد (( موجودة يف اية كتاب  - ١
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. جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أآاليل من ذهب  شيخا
   ))… ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات  ٥

  
  وفي

  اإلصحاح الخامس
  

ا        ١((  ى العرش سفرا مكتوب ين الجالس عل ى يم من داخل    ورأيت عل
ادي بصوت       ٢. ومن وراء مختوما بسبعة ختوم  ا ين ا قوي ورأيت مالآ

فلم يستطع أحد  ٣. عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه 
فر وال أن    تح الس ى األرض وال تحت األرض أن يف ماء وال عل ي الس ف

فصرت أنا أبكي آثيرا ألنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح  ٤. ينظر إليه 
ك   ٥. فر ويقرأه وال أن ينظر إليه الس .  فقال لي واحد من الشيوخ ال تب

هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك 
بعة ه الس ة   ٦ ختوم ات األربع رش والحيوان ي وسط الع إذا ف ت ف ورأي

ي وسط الشيوخ  ذبوحوف ه م ائم آأن رون وسبع  خروف ق بعة ق ه س ل
بعة أرواح  ي س ين ه ل األرض   أع ى آ لة إل ذ   ٧. اهللا المرس أتى وأخ ف

رش       ى الع الس عل ين الج ن يم فر م رت     ٨. الس فر خ ذ الس ا أخ ولم
ل         م آ ام الخروف وله ة والعشرون شيخا أم األربعة الحيوانات واألربع

. واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين   
تحق أ   ٩ ائلين مس دة ق ة جدي ون ترنيم م يترنم فر  وه ذ الس ت أن تأخ ن

ان     ة ولس ل قبيل ن آ دمك م تريتنا هللا ب ك ذبحت واش ه ألن تح ختوم وتف
ى األرض        ١٠وشعب وأمة  ة فسنملك عل ا وآهن ا ملوآ ا إللهن . وجعلتن

ات        ١١ رين حول العرش والحيوان ة آثي ونظرت وسمعت صوت مالئك
قائلين بصوت   ١٢والشيوخ وآان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف 

ة       عظيم مستحق ى والحكم درة والغن ذبوح أن يأخذ الق هو الخروف الم
ة   د والبرآ ة والمج وة والكرام ماء   ١٣. والق ي الس ا ف ة مم ل خليق وآ

ة     ا سمعتها قائل وعلى األرض وتحت األرض وما على البحر آل ما فيه
ة والمجد والسلطان    للجالس على العرش وللخروف البرآ   .  ة والكرام
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ين    ١٤. إلى أبد اآلبدين  ول آم والشيوخ  . وآانت الحيوانات األربعة تق
  األربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد اآلبدين 

  
  

  وفي
  اإلصحاح الرابع عشر

  
ة    ((   ة وأربع ه مائ ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومع

  ))… وبا على جباههم وأربعون ألفا لهم اسم أبيه مكت
  

) ع(فمن هو الذي جيمع أنصار أبيه غري أول املؤمنني من ذرية اإلمام املهدي 
  !!! . ؟ 
  

ومن هم الشيوخ األربعة والعشرون غري األئمة االثنا عشر واملهديني االثنـا  
  !!! . عشر ؟ 

  
، داود والذي يفـتح السـفر    أصلومن هو األسد الذي من سبط يهوذا 

  !!! .؟ ويفك ختومه 
  …يف خيرب واحد وحنني وبدر ) ع(غري األسد الذي كر مع علي 

) ع(أم اإلمام املهدي ) نرجس(وهو من سبط يهوذا ألن أمه من بين إسرائيل 
وهو حيمل سبعة ) خروف قائم كأنه مذبوح(ومن هو اخلروف الذي وصف بأنه . 

ـ  ة واحلسـن  قرون وسبعة أعني ، هم املعصومون األربعة عشر حممد وعلي وفاطم
غري املهدي األول واليماين رسول اإلمام املهدي ورسول . ) ع(واحلسني واألئمة 

  ) .ع(عيسى 
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  وفي

  رؤيا يوحنا اإلصحاح السابع عشر
  

وك      ١٢… ((  م يأخذوا   ، والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة مل ل
وحش      ، ملكا بعد لكنهم يأخذون سلطانهم  وك ساعة واحدة مع ال . آمل

درتهم وسلطانهم   ، لهم رأي واحد هؤالء  ١٣  ١٤. ويعطون الوحش ق
يحاربون الخروف  ؤالء س بهم ، ه اب ، والخروف يغل ه رب األرب ، ألن

  ))…  والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون، وملك الملوك 
  
  

  وفي
  اإلصحاح الثامن عشر

  
ا      ١((  ذا رأيت مالآ د ه ه سلطان عظيم        ثم بع ازال من السماء ل آخر ن

تنار ه  واس ن بهائ ائال     ٢. ت األرض م يم ق وت عظ دة بص رخ بش وص
ل العظيمة ل  سقطت سقطت باب ا لك وصارت مسكنا لشياطين ومحرس

ة   ( روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت  ائرات الحربي أي الط
ة  م         ٣ . )األمريكي ع األم رب جمي د ش ا ق ب زناه ر غض ن خم ه م ألن

ا  وملوك األرض زنوا معها وتجار األرض استغنوا   ٤. من وفرة نعيمه
ئال     عبي ل ا ش ا ي وا منه ائال اخرج ماء ق ن الس ر م م سمعت صوتا آخ ث

رباتها        ن ض ذوا م ئال تأخ ا ول ي خطاياه ترآوا ف ا  ٥. تش ألن خطاياه
ا    ذآر اهللا آثامه ماء وت ت الس ازتكم    ٦. لحق ا ج ي أيض ا ه ا آم جازوه

ا      ر أعماله عفا نظي ا ض اعفوا له ا     . وض ت فيه ي مزج أس الت ي الك ف
بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها  ٧. وا لها ضعفا امزج

ن  ، ألنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة . عذابا وحزنا  ولست أرملة ول
من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن   ٨. أرى حزنا 

دينها قوي       ذي ي ه ال رب اإلل ار ألن ال وسيبكي   ٩ . وجوع وتحترق بالن
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ا ينظرون        وينوح عليها  ا حينم وا معه وا وتنعم ذين زن وك األرض ال مل
ا   ل        ١٠ . دخان حريقه ائلين وي د ألجل خوف عذابها ق ين من بعي واقف

ل  ة   . وي ة القوي ل المدين ة باب ة العظيم دة  . المدين اعة واح ي س ه ف ألن
ك  اءت دينونت ا ألن   ١١. ج ون عليه ار األرض وينوح ي تج ويبك

د   ا بع ذهب والفضة      ١٢ . بضائعهم ال يشتريها أحد في م بضائع من ال
ل عود       ر والقرمز وآ والحجر الكريم واللؤلؤ والبز واألرجوان والحري

ي  اج  ، ثين ن الع اء م ل إن اس   ، وآ ن الخشب والنح ن أثم اء م ل إن وآ
ر  د والمرم ا       ١٣ . والحدي را وزيت ا وخم ا ولبان ورا وطيب ة وبخ وقرف

فوس الناس وسميذا وحنطة وبهائم وغنما وخيال ومرآبات وأجسادا ون
ى شهوة نفسك     ١٤.  ا هو مشحم       ، وذهب عنك جن ل م ك آ وذهب عن

ذين استغنوا       ١٥. ولن تجديه في ما بعد ، وبهي  ذه األشياء ال تجار ه
ون وينوحون  ذابها يبك د من أجل خوف ع ا سيقفون من بعي  ١٦منه

ز وأرجوان وقرمز      . ويقولون ويل ويل  ة المتسربلة بب المدينة العظيم
ألنه في ساعة واحدة خرب   ١٧ .  ب وحجر آريم ولؤلؤوالمتحلية بذه
ع    . غنى مثل هذا  وآل ربان وآل الجماعة في السفن والمالحون وجمي

د وا من بعي ال البحر وقف ا  ١٨ . عم ان حريقه روا دخ وصرخوا إذ نظ
وألقوا ترابا على رؤوسهم  ١٩. قائلين أية مدينة مثل المدينة العظيمة 

ل  وصرخوا باآين ونائحين قائل ا     . ين ويل وي ة التي فيه ة العظيم المدين
ا في ساعة         استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها ألنه

ت  دة خرب ون    ٢٠. واح ل القديس ماء والرس ا الس ا أيته ي له إفرح
ورفع مالك واحد قوي حجرا   ٢١واألنبياء ألن الرب قد دانها دينونتكم 

ذا ب      ائال هك ة    آرحى عظيمة ورماه في البحر ق ل المدين دفع سترمى باب
ة  د   ، العظيم ا بع ي م د ف ن توج ارة   ٢٢. ول اربين بالقيث وصوت الض

ل  . والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك في ما بعد  وآ
د    ا بع ك      . صانع صناعة لن يوجد فيك في م ن يسمع في وصوت رحى ل

يس وصوت عر. ونور سراج لن يضئ فيك في ما بعد  ٢٣. في ما بعد 
اء األرض  . وعروس لن يسمع فيك في ما بعد  . ألن تجارك آانوا عظم
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م    ع األم لت جمي حرك ض ين    ٢٤. إذ بس اء وقديس د دم أنبي ا وج وفيه
  )) . وجميع من قتل على األرض

  
. وبابل تشري إىل العراق ، ألن بابل كانت عاصمة العراق يف ذلك الـزمن  

  .ض العراق فكل املالحم والفنت جتري يف العراق وعلى ار
  

قال . بالرايات اليت تأتيها من دول العامل وبالفنت ) ع(وخراب بغداد ذكروه 
  :عن بغداد ) ع(الصادق 

ا         … ((  ل له اء فالوي ا جم تن وتترآه ا الف ة اهللا وسخطه تخربه في لعن
ولمن بها آل الويل من الرايات الصفر ، ورايات المغرب ، ومن يجلب   

ي ي تس ات الت ن الراي رة وم د الجزي ب أو بعي ل قري ن آ ا م واهللا . ر إليه
زل بسائر       ا ن ذاب م م لينزلن بها من صنوف الع ردة من أول    األم المتم

ين رأت وال أذن       ا ال ع ذاب م ن الع ا م زلن به ره ، ولين ى آخ دهر إل ال
ا   سمعت بمثله وال يكون طوفان أهلها إال بالسيف ، فالويل لمن اتخذ به

  . والخارج منها برحمة اهللا  مسكنا فان المقيم بها يبقى لشقائه ،
إنها هي الدنيا ، وإن دورها : واهللا ليبقى من أهلها في الدنيا حتى يقال 

م       وقصورها هي الجنة ، وإن بناتها دانها ه ين ، وإن ول هن الحور الع
الولدان وليظنن أن اهللا لم يقسم رزق العباد إال بها ، وليظهرن فيها من 

ه   (االفتراء على اهللا وعلى رسوله   ه وآل ر    )صلى اهللا علي م بغي ، والحك
ور و   زور ، وشرب الخم ن شهادات ال ه ، وم ان [ آتاب ور ، ] إتي الفج

م  ه ، ث ا إال دون دنيا آله ون في ال ا ال يك دماء م ل السحت وسفك ال وأآ
ول     ار فيق ا الم : ليخربها اهللا بتلك الفتن وتلك الرايات ، حتى ليمر عليه

  . ١))ههنا آانت الزوراء 
  
  

                                                           

   ١٤ص ٥٣حبار األنوار ج  - ١
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  وفي

  اإلصحاح التاسع عشر
  

اء        ٧ …((  د ج روف ق رس الخ د ألن ع ه المج ل ونعط رح ونتهل لنف
ز هو     ٨. وامرأته هيأت نفسها  ا ألن الب وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهي

ين  ررات القديس اء       ٩ . تب ى عش دعوين إل وبى للم ب ط ي اآت ال ل وق
وال اهللا الصادقة   .  عرس الخروف م رأيت    ١١ …. وقال هذه هي أق ث

ا وصادقا      ال دعى أمين ه ي سماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس علي
ارب  م ويح دل يحك ان  ١٢. وبالع ى رأسه تيج ار وعل ب ن اه آلهي وعين

و    ه إال ه د يعرف يس أح وب ل م مكت ه اس رة ول ربل  ١٣. آثي و متس وه
ة اهللا   مه آلم دعى اس دم وي وب مغموس ب ي  ١٤. بث ذين ف اد ال واألجن

ى    ه عل ا       السماء آانوا يتبعون زا أبيض ونقي ل بيض البسين ب  ١٥. خي
  ))… ومن فمه يخرج سيف ماض 

  
اء   ٧… (( د ج روف ق رس الخ د ألن ع ه المج ل ونعط رح ونتهل لنف

ز هو     ٨. وامرأته هيأت نفسها  ا ألن الب وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهي
ى عشاء عرس     ٩تبررات القديسين  وقال لي اآتب طوبى للمدعوين إل

  ))……. ي أقوال اهللا الصادقة وقال هذه ه. الخروف 
  

  : واملدعوون إىل عشاء عرس اخلروف هم 
  ))أنصار المهدي األول اليماني(( 

  
دعى  ((  ه ي الس علي يض والج ت السماء مفتوحة وإذا فرس أب م رأي ث

م ويحارب      دل يحك ى      ١٢. أمينا وصادقا وبالع ار وعل اه آلهيب ن وعين
وهو   ١٣. رفه إال هو  رأسه تيجان آثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يع

  )…….متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه آلمة اهللا 
  وهذا الذي يركب الفرس يف هذه الرؤيا هو املهدي األول اليماين 
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  وفي

  اإلصحاح الحادي والعشرون
  

د    ٦.  وقال لي اآتب فإن هذه األقوال صادقة وأمنية… ((  ي ق ثم قال ل
م  اء البداي . ت ف والي و األل ا ه ة أن ن  . ة والنهاي ان م ا أعطي العطش أن

ا   وة مجان اء الحي وع م ا    ٧. ينب ه إله ون ل ل شئ وأآ رث آ من يغلب ي
  ))…  وهو يكون لي ابنا

والذي يغلـب هـو   ) ع(واأللف والياء والبداية والنهاية هو اإلمام املهدي 
  .نفسه األسد الذي يغلب يف أول الرؤيا وهو املهدي األول واليماين 

ال ينكرهـا  . إذا أردمت استقصاء النصوص فهي كثرية جـداً  واألمر يطول 
  )لعنهم اهللا(وحيرفها وينكرين إال أهل الباطل وطالب الباطل 

أطيعوا اهللا وسريوا إىل اهللا وانظروا يف ملكوت السـماوات وامسعـوا مـن    
ملكوت السماوات اغسلوا الطني وطهروا أنفسكم وامسعوا اهللا فهو يتكلم مـع  

  -:منذ زمن بعيد ولكن الناس ال يسمعون  الناس يف كل شي

   )…لَهم قُلُوب ال يَفْقَهونَ بِهَا وَلَهم أَعين ال يبصرونَ بِهَا وَلَهم آذَان ال يَسمَعونَ بِهَا… (

   )١٧٩: األعراف(
، اشهدوا مبا تسمعون وترون يف ملكوت السماوات عرفوا النـاس بـاحلق   

فرمبـا  ، وادعوا اجلميع إىل املائدة اليت نزلت من السماء ، وادعوا الناس إىل احلق 
يطيلون الصالة والدعاء ، بل حيضر إليها الزنـاة   إملن حيضر إليها من يظهرون 

  . وشاربو اخلمر واخلاطئون فيتوبوا إىل اهللا ، هلذا أنا ُبعثت ، إلصالح هؤالء 
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  .طوبى لهم إن تابوا وحضروا إلى مائدة عرس الخروف 
  ى لمن ال يعثر بيطوب

  
  في

  إنجيل متى اإلصحاح الثاني والعشرون
  

ائال     -١((  ال ق ا بأمث م أيض وع يكلمه ل يس وت   ٢. وجع به ملك يش
ه      ا البن نع عرس ا ص انا ملك موات إنس دعوا    ٣. الس ده لي ل عبي وأرس

أتوا     دوا أن ي م يري رس فل ى الع دعوين إل دا   ٤. الم ا عبي ل أيض فأرس
ثيراني ومسمناتي  . هو ذا غدائي أعددته  آخرين قائال قولوا للمدعوين
د      ئ مع ل ش ت وآ د ذبح رس   . ق ى الع الوا إل اونوا   ٥. تع نهم ته ولك

ده     ٦. ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته  اقون أمسكوا عبي والب
ك       ٧. وشتموهم وقتلوهم  وده وأهل ك غضب وأرسل جن فلما سمع المل

ال لع   ٨. أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم  م ق ا العرس فمستعد     ث ده أم بي
وا مستحقين    ارق الطرق      ٩. وأما المدعوون فلم يكون ى مف اذهبوا إل ف

ى العرس      ادعوه إل ى      ١٠. وآل من وجدتموه ف د إل ك العبي فخرج أولئ
ذين وجدوهم أشرارا وصالحين      امتأل العرس   . الطرق وجمعوا آل ال ف

م   فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك ١١. من المتكئين  إنسانا ل
ا         ١٢. يكن البسا لباس العرس  ى هن ا صاحب آيف دخلت إل ه ي فقال ل

رس     اس الع ك لب يس علي كت . ول دام     ١٣. فس ك للخ ال المل ذ ق حينئ
ة   ة الخارجي ي الظلم وه ف ذوه واطرح ه وخ ه ويدي وا رجلي اك . اربط هن

نان     رير األس اء وص ون البك ين    ١٤. يك دعون وقليل رين ي ألن آثي
  . ١))… ينتخبون 

  

                                                           

  . ٤٠جممع الكنائس الشرقية  ص ٢العهد القدمي واجلديد ج - ١
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هذه األيام ويعلمون إا أيـام عودتـه   ) ع(كثريون من النصارى ينتظرون عيسى 
كان يف املشـرق وكـذلك   ) ع(وأيام القيامة الصغرى فنبهوهم إن بعث عيسى 

الذي اخرب عنه يف اإلجنيل وان عيسى سريسله سيكون ) املعزي(عودته ، والرسول 
الشـرق ويف العـراق    يف الشرق ، بل إن املالحم يف آخر الزمـان سـتكون يف  

  ) . بابل العظيمة( باخلصوص كما ذكرت رؤيا يوحنا ومست العراق 
داود قد غلب ليفتح السفر ويفك  أصلاخربوهم أن األسد الذي من سبط يهوذا 

  -) :ع(قال علي . ختومه 
  

  ) ما من علم إال وأنا افتحه وما من سر إال والقائم يختمه( 
  

  وفي 
  سرؤيا يوحنا اإلصحاح الخام

  
تح    … ((  وذا أصل داود ليف بط يه ن س ذي م د ال ب األس د غل و ذا ق ه

ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات  ٦ السفر ويفك ختومه السبعة
  ))…  خروف قائم آأنه مذبوحاألربعة وفي وسط الشيوخ 

  
  
  وفي

  اإلصحاح السادس
  

معت      -١(( بعة وس وم الس ن الخت دا م روف واح تح الخ ا ف رت لم ونظ
فنظرت   ٢. األربعة الحيوانات قائال آصوت رعد هلم وانظر  واحدا من 

يال وخرج          د أعطي إآل ه قوس وق ه مع وإذا فرس أبيض والجالس علي
  )) …   ٣غالبا ولكي يغلب 
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قد جاء فمن شاء أن يغسل ثيابـه بدمـه   ) اخلروف القائم املذبوح( اخربوهم أن 

ولريى يف ملكوت  فليفعل ليطهر ويتقدس ويكون له نصيب يف ملكوت السماوات
  السماوات 

  
  

  المذنب المقصر
  احمد الحسن

 ق. هـ  ١٤٢٧/ ربيع الثاني 


