
  
  
  
  

  )ع(وصي ورسول اإلمام المهدي 
  في 

  التوراة واإلنجيل والقرآن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ٢  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هذا الكتاب
هو مجموعة أسئلة وردة عبر اإلنترنت من امرأة 

مسيحية إلى السيد احمد الحسن ، وإجابة السيد على هذه 
األسئلة والعتقادنا بترتب فائدة على نشرها قمنا بنشرها 

إنشاء اهللا آثير من األسئلة الواردة عبر  وسينشر

  



  ٣  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

اإلنترنت والتي أجابها السيد احمد الحسن وصي 
، وبعضها أجابه أنصار ) ع(ورسول اإلمام المهدي 

، في آتاب تحت عنوان الجواب ) ع(اإلمام المهدي 
  المنير عبر األثير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ٤  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

  
  
  
  
  
  

)ينِ مَا وَصنَ الدم شَرَعَ لَكُم      نَا بِـهـيـكَ وَمَـا وَصنَـا إِلَيحَيي أَوُوحاً وَالَّذ� ى بِه
إِبـــرَاهيمَ وَموسَـــى وَعيسَـــى أَن أَقيمـــوا الـــدينَ وَال تَتَفَرقُـــوا فيـــه كَبـــرَ عَلَـــى  

) ه مَـن ينيـب  الْمشرِكنيَ مَا تَدعوهم إِلَيه اللَّه يَجتَبِي إِلَيه مَن يَشَـاء وَيَهـدي إِلَيـ   
  )١٣:الشورى(

من ) ع(ويهدي إلى الُرسل … ) ع(اهللا يجتبي الُرسل ( 
ى اهللا سبحانه         ة إل ل نفسه قرب ا ويقت ينيب ويحارب األن
أخر    ان يت س اإلنس ي نف ودة ف ا الموج در األن ى ق فعل
ي    ة الرسول ، ف ى الحق ومعرف ة إل ي الهداي ان ف اإلنس

دي    ام المه ن اإلم دعاء ع م ) (ع(ال ك  الله ي نفس عرفن
، وآيف  )  فانك إن لم تعرفني نفسك لم  اعرف رسولك  

وآيف يعرف اهللا من    !! . يعرف اهللا من لم يقتل نفسه ؟

  



  ٥  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

ه اهللا      يس لعن ى داء إبل قَـالَ مَـا مَنَعَـكَ أَلَّـا     (( انطوت نفسه عل
  ) ه من طنيتَسجدَ إِذْ أَمَرتُكَ قَالَ أَ�َا خَير منه خَلَقْتَني من �َارٍ وَخَلَقْتَ

  )١٢:األعراف(

  السيد احمد الحسن  
  وصي ورسول اإلمام المهدي 

  )مكن اهللا له في األرض(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ٦  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

  
  
  
  
  بسم األب واالبن وروح القدس  /س

  ما هي مضامين دعوتك وما أهدافها؟
reta . jorj  

  امرأة مسيحية      
٢٠٠٥  

*****  
ام وحده ي   ) ( ع(قال عيسى  /ج يس بالطع ن آدم   ل ى اب حي

  ،) ولكن بكلمة اهللا 
ة اهللا     وأنا عبد اهللا أقول لكم  ن آدم وبكلم ام يموت اب بالطع

  . يحيى
وكـدعوة  ) ع(وكدعوة إبـراهيم  ) ع (فدعويت كدعوة نوح 

  ) .ص(وكدعوة حممد ) ع(وكدعوة عيسى )ع (موسى 
أن ينتشر التوحيد على كل بقعة يف هذه األرض هدف األنبيـاء  

يف ، وأبني التوراة واإلجنيل والقـرآن ، ومـا   واألوصياء هو هد



  ٧  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

اختلفتم فيه ، وأبني احنراف علماء اليهود والنصارى واملسلمني 
  ) .ع(وخروجهم عن الشريعة اإلهلية ، وخمالفتهم لوصايا األنبياء 

أن ال يريد أهـل  . إراديت هي إرادة اهللا سبحانه وتعاىل ومشيئته 
اىل ، أن متتلئ األرض قسطاً األرض إال ما يريده اهللا سبحانه وتع

وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً ، أن يشبع اجليـاع وال يبقـى   
الفقراء يف العراء ، أن يفرح األيتام بعد حزم الطويل ، وجتـد  

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

ن تبيين يل إعتقادك بعيسى بن مرمي عليهمـا السـالم   وأرجو أ. 
بكل صراحة ، وأن تؤيدي إعتقادك بآيات من اإلجنيـل لكـي   
يتسىن يل بيان احلق لك ، ولكل من يطلـب احلـق ، وخيـاف    
القيامتني الصغرى والكربى ، وخياف املعاد وخياف اهللا سـبحانه  

  .وتعاىل 
  أحمد الحسن

*****  
  
   بسم األب/ س



  ٨  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

ان ،      آيف   تقولون أن النبي عيسى يظهر في آخر الزم
ي ،    يس نب ه ل ون أن ذي تقول ف الشخص ال ويصلي خل

د المهدي    ذا عجيب ؟    . وأسمه محم يس ه وآيف  !!! أل
       يصلي نبي خلف رجل ليس بنبي ؟

reta . jorj  
  امرأة مسيحية 

٢٠٠٥  
*****  

أيتها األخت إن صالة نيب اهللا عيسى أبن مـرمي عليهمـا    /ج 
  :الم خلف األمام املهدي عليه السالم حتتمل أمرينالس

أفضل مـن نـيب اهللا   ) ع(أن يكون األمام املهدي : األول      
افضـل إال إذا  ) ع(، وطبعاً ال يكون األمام املهدي ) ع(عيسى 

ويف هذه احلالة ال يوجد موضع لإلشـكال  . كان له مقام النبوة 
 هذا ف. الذي طرحت إين سأطرح االحتمال وحىت لو كنت أعتقد

  .الثاين وأجيب عليه



  ٩  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

ويف ) ع(أفضل من املهـدي  ) ع(أن يكون عيسى : الثاين       
هذه احلالة يكون لإلشكال الذي طرحته موضع يف دائرة البحث 

  .عن احلق واحلقيقة 
واجلواب موجود يف كتابي التوراة واإلجنيل ، أو العهدين القدمي 

  .قرآن واجلديد كما هو موجود يف ال
أو ( أختار لك قصة شـاؤول  ) أو العهد القدمي ( فمن التوراة 

وداود عليهما السالم ، فداود عليه السالم نيب مـن  ) طالوت 
ومع ذلك كان داود يف بدايـة  . أنبياء اهللا وأفضل من طالوت 
ويأمتر بأمره ، وتابع لـه ألن  ) ع(األمر جندي يف جيش طالوت 

. عني بأمر اهللا سبحانه وتعـاىل  ملك م) أو شاؤول) (ع(طالوت 
لعنه اهللا يف الوقت ) أو جليات ( فداود عليه السالم قتل جالوت 

إقـرأي  . جندي من جنود طـالوت  ) ع(الذي كان فيه داود 
يف التوراة وقصـة طـالوت يف    ١٧إصحاح  -صموئيل األول 
  .القرآن الكرمي 
عيسـى   ،  فأختار لك قصة) أو العهد اجلديد ( أما من اإلجنيل 

) ع(أفضل من حيىي ) ع(، فعيسى ) أو يوحنا ) ( ع(وحيىي) ع(



  ١٠  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

مع أن ) ع(ليعتمد من يوحنا أو حيىي ) ع(ومع ذلك جاء عيسى 
هذا األمر ميثل التقديس والتطهري والتزكية ويف هذا املقام مثَّـل  

، جاء يف إجنيـل  )ع(حجة اهللا على عيسى ) أو يوحنا) (ع(حيىي 
ل  ( مـــيت اإلصحاح الثالث  حينئٍذ جاء يسوع من الجلي

ه     ا منع ن يوحن ه ولك د من ا ليعتم ى يوحن ى األردن إل إل
ي     أتي إل ك وأنت ت فأجاب  . قائًال أنا محتاج أن أعتمد من

ل        ا أن نكمل آ ذا يليق بن يسوع وقال له اسمع اآلن هك
د يسوع صعد للوقت من         ا أعتم ه فلم بر حينئٍذ سمح ل

ر  ه ف ت ل د انفتح ماوات ق اء وإذا الس أى روح اهللا الم
  ١٦-١٣......) نازًال مثل حمامة وأتيا عليه

أفضل من حيىي ) ع(ويف كال احلالني كان كل من داود وعيسى 
  .وطالوت عليهما السالم 

  .واحلمد هللا وحده
  أحمد الحسن

*****  
  

د الحسن      /س ى السيد احم السالم  ......... تحية طيبة إل
  عليكم 



  ١١  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

ا شاآرة ومم ك وأن ع أجوبت ة الهتمامك وصلتني جمي تن
ي  ة ... ب د معرف ك تري م وهو ان ي شيء مه ولكن حيرن

ل  ديني ، وأنت القائ ا اعرف ( مستواي الدراسي وال أن
خ  ... باإلنجيل من أهله والتوراة وقرآنكم  فكيف ال  ) . ال

ا ومستواي الدراسي لكي ... يعلمك إمامك  ؟؟؟ بمن أن
ا هو الجواب ؟؟؟ مع        ول فم ا تق ة م  تثبت ال مثالي حقيق
رب     اك ال ي ، فليرع ي واحترام ديري وحب ائق تق ف

    .ويحرسك 
reta . jorj  

  امرأة مسيحية      
٢٠٠٥  

*****  
وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبـة  ( /ج 

والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن خيلصها أن 
 كان هو ملك إسرائيل فلينـزل اآلن عن الصليب فنؤمن بـه ، 

  ) .قد اتكل على اهللا فلينقذه اآلن إن أراده 
جيهل أن يف ميينـه عصـى   ) ع(وهل كان من ينظر إىل موسى 

  .فكيف باهللا سبحانه فلماذا سأله ما تلك بيمينك يا موسى 



  ١٢  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

  أحمد الحسن
*****  

  
وى  /س ى الق يطر عل وى تس اك ق ون هن ن أن تك ممك

  الواهمة في الال شعور عندك تبث لك هذا اإلحساس ؟ 
reta . jorj  
  امرأة مسيحية 

٢٠٠٥  
*****  

ذلك      ) ( ع(قال عيسى   /ج الم اهللا ل ذي من اهللا يسمع آ ال
  . انتم لستم تسمعون ألنكم لستم من اهللا

ك سامري     نًا ان فأجاب اليهود وقالوا له السنا نقول حس
  .وبك شيطان 

ي    رم أب ي اآ يطان ولكن ي ش يس ب ا ل اب يسوع ، أن أج
ب    ت اطل ونني لس تم تهين ب   وان ن يطل د م دي يوج مج

ن   ويدين ، الحق الحق أقول لكم إن أحد يحفظ آالمي فل
  .إجنيل يوحنا اإلصحاح الثامن )  يرى الموت إلى األبد

  أحمد الحسن
*****  



  ١٣  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

  تحيه طيبه/ س
    سيدي هل تعلم بساعة موتك بواسطتك إمامك ؟
reta . jorj  
  امرأة مسيحية

٢٠٠٥   
*****  

ها علمت بـاقتراب سـاعة   أعرف عالمات وآيات إذا رأيت /ج
  .رجوعي إىل اهللا سبحانه وتعاىل 

  
  أحمد الحسن

*****  
  إلى السيد المحترم احمد الحسن  /١٣س

  تحيه طيبه 
ة     ذه المهم ك له ي أهلت فات الت ا المواص ل . م أو لنق

اء الشيعة    . ماهية المواصفات التي ميزتك عن باقي أبن
  لكي يختارك مهديكم لسفارته ؟؟؟  

  تاري.. وشكرا 
reta . jorj  
  امرأة مسيحية



  ١٤  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

٢٠٠٥   
*****  

قال لـه إذا جئـت للمناجـاة    ) ع(عندما كلم اهللا موسى / ج
ال ) ع(فجعـل موسـى   . فأصحب معك من تكون خرياً منـه  

يعترض أحد إال وهو ال جيترئ أن يقول أين خري منه فنـزل عن 
. الناس وشرع يف أصناف احليوانات حىت مر بكلـب أجـرب   

فجعل يف عنقه حبالً مث مر به ، فلما كان . هذا أصحب : فقال 
ال أعلم : إىل الكلب ، وقال له ) ع(يف بعض الطريق نظر موسى 

) ع(بأي لسان تسبح اهللا فكيف أكون خرياً منك ، مث إن موسى 
فقال الرب يا موسى أين ما . أطلق الكلب ، وذهب إىل املناجاة 

يـا  : فقال الرب  .يا رب مل أجده ) : ع(أمرتك به فقال موسى 
ابن عمران لوال أنك أطلقت الكلب ، حملوت أمسك من ديـوان  

  .النبوة 
  وأنا العبد احلقري ال خيطر يف بايل أين خري من كلب أجرب

  .بل أراين ذنب عظيم يقف بني يدي رب رؤوف رحيم 



  ١٥  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

  
  أحمد الحسن

*****  
ة ،  /١٦س فراء أربع ان الس ون ب يعة تقول تم الش ان

ف  دها الس ت بع ي  . ارة وانقطع دليل النقل ت بال ف تثب فكي
ك سفير   ) القران ، والتوراة ، واإلنجيل(والعقلي من  بأن

        ؟) ٥(رقم 
reta . jorj  
  امرأة مسيحية

٢٠٠٥   
*****  

وكان عنـد  ( يف التوراة سفر امللوك الثاين اإلصحاح الثاين  /ج 
واخـذ إيليـا   …… إصعاد الرب إيليا يف العاصفة إىل السماء 

فه وضرب املاء فانفلق إىل هنا وهناك ، فعرب كالمها يف رداءه ول
اطلب ماذا افعل لك قبـل أن  : اليبس وملا عربا قال إيليا لليشع 

فقال اليشع ليكن نصيب اثنني من روحك علـي  . أوخذ منك 
فقال صعبت السؤال فان رأيتين أوخذ منك يكون لك كـذلك  

ركبة من نـار  وإال فال يكون وفيما مها يسريان ويتكلمان إذا م



  ١٦  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

وخيل نزلت ففصلت بينهما فصعد إيليا يف العاصفة إىل السماء 
وكان اليشع يرى وهو يصرخ يا أيب يـا أيب مركبـة إسـرائيل    

  ...) وفرساا ومل يره بعد 
وهو مرفوع ومل ميت إىل ) ع(هذا هو حال نيب اهللا ورسوله إيليا 

، ولكـن  اآلن ويعمل يف األرض أعمال كثرية هللا سبحانه وتعاىل 
ال يراه أهل األرض ألم عميان ، وان كانت عيوم مفتوحة ، 

وهو أيضا مرفوع ، وله أعمال ) ع(اخلضر ) ع(وأيضا نظري إيليا 
كذلك مرفوع ، وله ) ع(وعيسى . بأمر اهللا سبحانه يف األرض 

حممـد  ) ع(واإلمام املهدي . أعمال بأمر اهللا سبحانه يف األرض 
. أعمال بأمر اهللا سبحانه يف األرض  كذلك وله) ع(بن احلسن 

أرسل أوصياءه ورسل مـن عنـده   ) ع(ويف بداية رفع عيسى 
لتثبيت احلق الذي جاء به من عند اهللا سبحانه ونشر دين اهللا يف 

( أرضه ، ومن هؤالء مشعون الصفا أو كما هو امسه يف اإلجنيـل  
وكذلك يوحنا الرببري أو كما هو يف اإلجنيـل  ) مسعان بطرس 

انقطعت وال يعـين  ) ع(وحنا الالهويت مث إن الرسالة من عيسى ي
انقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إىل األبد فال يوجد دليل عقلي 



  ١٧  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

أو نقلي يؤيد هذا الغرض بل الدليل على عكسه وهو إرسـال  
من ميثله إذا حان وقت عودته واقتربـت القيامـة   ) ع(عيسى 

  .ء اهللا الصغرى وسأورد الدليل فيما يأيت إنشا
فقد أرسل سـفراءه األربعـة يف   ) ع(أما بالنسبة لإلمام املهدي 

غيبته الصغرى اليت استمرت ما يقارب السبعني عاماً مث انقطعت 
، وأيضـا ال يـدل   ) ع(السفارة واإلرسال من اإلمام املهـدي  

انقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إىل األبد ، بل الـدليل علـى   
ميثله إذا اقترب قيامه وحان وقت القيامة  )ع(إرساله رسوالً عنه 

  .الصغرى وسأورد الدليل فيما يأيت إن شاء اهللا 
واآلن وقبل حبث مسالة الدليل على إرساهلم رسول عنهم ميثلهم 

أي اخلضر وإيليا وعيسى وحممد ) ع(لنبحث أمر هؤالء األربعة 
  هل هو واحد أم ام مفترقني ؟) ع(بن احلسن املهدي 

أمرهم واحد  وهم متحدين وغري مفترقني وال اختالف واحلق إن 
الن رم واحد ودينهم واحد وهو التسليم هللا سـبحانه  . بينهم 

ومجيعهم يدعون هللا وبأمره يعملون واحلق الذي يـدعون إليـه   
واحد وغايتهم واحدة وهي القيامة الصغرى وهدفهم وغرضهم 



  ١٨  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

يف هـذه   واحد وهو نشر القسط والعدل والتوحيد وعبادة اهللا
األرض من حيث يريد سبحانه وتعاىل فهم متحدين ال اخـتالف  
بينهم ويطلبون غاية واحدة وهدف واحد ورم واهلهم واحـد  
فال بد أن يكون الرسول منهم مجيعاً واحد وهو أيضا رسول من 
اهللا ألم بأمر اهللا يعملون فمن ميثلهم ميثل اهللا ومن خيلفهـم يف  

  .ألم خلفاء اهللا يف أرضه األرض خيلف اهللا سبحانه 
إذا حان ) ع(واآلن لنورد األدلة على ام يرسلون رسوالً عنهم 

ولنكتفـي بـبعض   . وقت القيامة الصغرى ودولة العدل اإلهلي 
  األدلة لضيق املقام عن التفصيل 

  
  )ص( في القرآن وأحاديث الرسول محمد   -:األول 

  )ع(وأحاديث األئمة 
   يف القرآن) أ

يغشـى  *فَارتقب يوم تأْتي السماُء بِدخان مـبِنيٍ (تعاىل  قال) ١(
 يمأَل ذابهذا ع اسونَ*الننمؤا مإِن ذابا الْعنع فا اكْشنبى *رأَن

بِنيولٌ مسر مجاَءه قَد الذِّكْرى و مقـالُوا   *لَه و ـهنا علَّووت ثُم



  ١٩  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

جم لَّمعونٌ مونَ  *نـدعائ كُميالً إِنذابِ قَلفُوا الْعا كاشإِن*  مـوي
  ) ١٦-١٠الدخان من ) (نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقمونَ

و ما كُنا (وهذا الدخان عذاب والعذاب يسبق برسالة قال تعاىل 
  .) ١٥(اإلسراء ) معذِّبِني حتى نبعثَ رسوالً

وأيضا هذا الدخان أو العذاب هو عقوبة على تكذيب رسـول  
ثُم (أرسل للمعذبني وهو بني أظهرهم كما هو واضح من اآليات 

  ) .تولَّوا عنه و قالُوا معلَّم مجنونٌ
وأيضا هذا الدخان أو العذاب يكشف إلميان أهل األرض ـذا  

ـ   ونس  ع  أو الرسول بعد أن أظلهم كما أظل العذاب قـوم ي
  .يونان 

وأيضاً هذا الدخان أو العذاب مقارن للقيامة الصغرى بل هـو  
البطشة الصغرى كما هو واضح يف اآلية فليس بعده إال البطشة 

  .الكربى واالنتقام من الظاملني 
) ع(إذن فالدخان من عالمات قيام القائم وهذا ورد عن األئمة 

ألرض هلـذا  وهو مقترن برسول بل هو بسبب تكذيب أهـل ا 



  ٢٠  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

أَنى لَهم الذِّكْرى و قَد جاَءهم رسـولٌ  (الرسول فهو عقوبة هلم 
بِنيم. (  

  .فمن هو هذا الرسول؟ ومن مرسل هذا الرسول؟ 
بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ  يسبح للَّه مـا فـي   (وقال تعاىل ) ٢(

هو *لْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِالسماوات و ما في األَْرضِ الْملك ا
 كِّيهِمزي و هآيات هِملَيلُوا عتي مهنوالً مسر نييي األُْمثَ فعي بالَّذ
و يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ و إِنْ كانوا من قَبلُ لَفي ضـاللٍ  

ذلك *حقُوا بِهِم و هو الْعزِيز الْحكيمو آخرِين منهم لَما يلْ*مبِنيٍ
  .اجلمعة) فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء و اللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

أي وآخرين منهم ملا يلحقوا م سريسل فيهم رسوالً منهم يتلو 
  .... عليهم آياته  ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة 

هو أيضاً يتلوا على اآلخرين ) ص(ن يكون حممد وقطعاً ال ميكن أ
الذين يأتون بعد رجوعه إىل اهللا فال بد أن يكون هناك رسـول  
وأيضاً يف األميني أي يف أم القرى يف زمانه وله هذه الصفات يتلو 
اآليات ويزكي النـاس أي يطهـرهم فينظـرون يف ملكـوت     

  … السماوات ويعلمهم الكتاب واحلكمة 



  ٢١  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

ولكُلِّ أُمة رسولٌ فَإِذَا جاَء رسولُهم قُضي بينهم (قال تعاىل ) ٣(
  )   ٤٧:يونس) (بِالْقسط وهم ال يظْلَمونَ

ويف احلديث عن جابر عن أيب جعفر ع قال سألته عن تفسري هذه 
لكُلِّ أُمة رسولٌ فَإِذا جاَء رسولُهم قُضي بينهم بِالْقسط و ( اآلية 

تفسريها بالباطن أن لكل قرن من ) : ( ع(قال ) هم ال يظْلَمونَ 
هو إلـيهم  هذه األمة رسوال من آل حممد خيرج إىل القرن الذي 

فَـإِذا جـاَء   ( رسول، و هم األولياء و هم الرسل، و أما قوله 
 طسبِالْق مهنيب يقُض مولُهسقال معناه إن الرسـل يقضـون   ) ر

: تفسري العياشـي ص  ) بالقسط و هم ال يظلمون كما قال اهللا 
  ).، ورواه السي يف البحار١١٩

ـ  يطول إذا استعرضـنا  وهذا يكفي لالختصار وإال فان األمر س
  .األدلة القرآنية 

وردت أحاديث كثرية نقلها الشيعة ) ص(عن الرسول حممد ) ب
) ع(والسنة تدل على وجود مهدي وقائم يسبق اإلمام املهـدي  

  .وهو ميينه ووصيه ) ع(وهو متصل به ورسول منه 



  ٢٢  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

دالة على هذا الشخص بامسه وصـفته  ) ص(ووصية رسول اهللا 
  )  .ع(وامسه امحد ومن ذرية اإلمام املهدي وانه املهدي األول 

أيضاً هذا الشخص الذي يرسـله اإلمـام   ) ع(ووصف األئمة 
... بامسه ومسكنه وصفاته وامسه امحد ومن البصرة و) ع(املهدي 

واعتذر عن نقل األحاديث لالختصار وملزيد من املعلومات ... و
ـ ) ع(راجعي الكتب الصادرة عن أنصار اإلمام املهـدي   ها ومن

البالغ املبني ، والرد احلاسم ، والرد القاصم ، وبعض البيانـات  
اليت تعرضت فيها لبعض هذه الروايات اليت نقلها كبار علمـاء  
الشيعة منذ مئات السنني عن الرسول واألئمة كما نقل بعضـها  

  .علماء السنة يف كتبهم 
  في التوراة - :ثانيًا 

  .سفر إشعيا ) ١

يد ويصفر هلم من أقصى األرض فإذا هم فريفع راية لألمم من بع(
بالعجلة يأتون سريعاً ليس فيهم رازح وال عاثر ال ينعسـون وال  
ينامون وال تنحل حزم أحقائهم وال تنقطع سيور أحذيتهم الذين 
سهامهم مسنونة ومجيع قسيهم ممدودة حوافر خيلـهم حتسـب   
كالصوان وبكرام كالزوبعة  هلم زجمرة كـاللبوة ويزجمـرون   



  ٢٣  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

لشبل ويهرون وميسكون الفريسة ويستخلصـوا وال منقـذ   كا
اإلصـحاح  ... ) يهرون عليهم يف ذلك اليوم كهدير البحـر  

  ) .٣٠-٢٦(اخلامس 
هي صفات أصحاب .. و... و... وهذه الصفات أي ال ينامون 

فمن هو رافـع  ) ع(كما يف الروايات عن آل حممد ) ع(القائم 
  ! . ؟) فريفع راية لألمم(الراية 

) ع(ي الذي يطلب البيعة وجيمع األنصـار لإلمـام املهـدي    أ
  ) .ع(وعيسى وإيليا واخلضر 

وخيرج قضيب من جذع يسى وينبـت  (اإلصحاح احلادي عشر 
غصن من أصوله وحيل عليه روح الرب روح احلكمة والفهـم  
روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة الرب ولذته تكـون يف  

ب نظر عينيه وال حيكم حبسب مسـع  خمافة الرب فال يقظي حبس
أُذنيه بل يقظي بالعدل للمساكني وحيكم باإلنصـاف لبائسـي   
األرض ويضرب األرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيه 

فيسكن الذئب . ويكون الرب منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه 
ال ... مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي والعجل مع الشبل 



  ٢٤  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

وال يفسدون يف كل جبل قدسي ألن األرض متتلئ من يسوئون 
  .معرفة الرب كما تغطي املياه البحر 

ويكون يف ذلك اليوم أن اصل يسى القائم راية للشعوب إيـاه  
-١(اإلصحاح احلادي عشر ...) تطلب األمم ويكون حمله جمدا 

١٠. (  
وهذه األحداث كلها مالئمة للقيامة الصغرى ومل حتدث فيمـا  

  .حتدث إال يف دولة العدل اإلهلي  مضى وال
  ) .ع(أما يسى وهو يف التوراة معروف انه والد نيب اهللا داوود 

  ) .ع(من ذرية داوود ) ع(وأم اإلمام املهدي 
إا أمرية جدها قيصر الـروم رأت يف  (وقصتها باختصار شديد 

ووصيه مشعون الصفا والرسول حممـد  ) ع(املنام نيب اهللا عيسى 
لولده اإلمام ) ع(من عيسى ) ص(الرسول حممد  وخطبها) ص(

لشـمعون الصـفا أو   ) ع(فقال عيسى ) ع(احلسن العسكري 
ألا من ذريـة مشعـون   . مسعان بطرس قد جاءك شرف عظيم 

ورأت بعـد ذلـك   ) ع(وصي عيسـى  ) مسعان بطرس (الصفا 
رؤيات كثرية وعرضت نفسها للبسي وحصلت هلا معجـزات  



  ٢٥  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

فزوجها من ) ع(اإلمام علي اهلادي كثرية حىت وصلت إىل دار 
و ولدت له اإلمام حممد بـن  ) ع(ابنه اإلمام احلسن العسكري 

  ) .ع(احلسن املهدي 
من ذرية إسرائيل ) ع(فاإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 

مـن جهـة   ) ص(من جهة األم ومن ذرية حممد ) ) ع(يعقوب (
  .األب 

  .فيصدق عليه انه قضيب من جذع يسى 
ا يصدق على املهدي األول من املهديني األثين عشـر انـه   كم

غصن خيرج من ذاك القضيب من جذع يسى ألنه مـن ذريـة   
  ) .ع(اإلمام املهدي 

واملهدي األول والذي امسه امحد كما يف الروايات عن الرسـول  
ووصـيه  ) ع(هو رسول اإلمام املهدي ) ع(واألئمة ) ص(حممد 

ة ظهوره قبـل قيامـه بالسـيف    وميينه وأول مؤمن به عند بداي
واكتفي ذا القدر لالختصار وإذا أردت املزيد إقرائي يف التوراة 
يف سفر إشعيا اإلصحاح الثالث عشر والثاين واألربعون والثالث 
واألربعون والرابع األربعون والتاسـع واألربعـون والثالـث    



  ٢٦  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

والستون واخلامس والستون والسادس والستون وتدبريها جيداً 
.  
  :سفر دانيال ) ٢

أنت أيها امللك كنت تنتظر وإذا بتمثال : ( ...اإلصحاح الثاين 
كنت تنظر اىل انه قطع حجر بغري يـدين فضـرب   ......عظيم 

التمثال على قدميه اليت من حديد وخزف فسحقهما فانسـحق  
حينئذ احلديد واخلزف والنحاس والفضة والذهب معاً وصارت 

لتها الريح فلم يوجد هلا مكان أما كعصافة البيدر يف الصيف فحم
احلجر الذي ضرب التمثال  صار جبالً كبرياً ومأل األرض كلها 

  ).٣٦-٣١(اإلصحاح الثاين ......) 
فهذا احلجر الذي يقضي على مملكة الطاغوت والشيطان يف هذه 

ومن عيسـى وإيليـا   ) ع(األرض هو رسول من اإلمام املهدي 
  ) .ع(واخلضر 

أجاب دانيال وقال كنت أرى يف رؤيـاي  : (اإلصحاح السابع 
وصعد * ليالً وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبري 
االول * من البحر أربعة حيوانات عظيمـة هـذا خمـالف ذاك    



  ٢٧  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

وكنت انظر حىت أُنتتـف جناحـاه   * كاألسد وله جناحا نسر 
وانتصب على األرض وأوقف على رجلني كانسان وأعطي قلب 

إذا حبيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنـب  و* إنسان 
واحد ويف فمه ثالث أَضلُع بني أسنانه فقالوا له هكذا قم كـل  

وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على * حلماً كثريا 
وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي . ظهره أربعة أجنحة طائر 

ذا حبيوان رابـع  بعد هذا كنت أرى يف رؤى الليل وإ* سلطاناً 
أكـل  . هائل وقوي وشديد جداً وله أسنان من حديد كـبرية  

وكان خمالف لكـل احليوانـات   . وسحق وداس الباقي برجليه 
كنت متأمالً بالقرون وإذا بقرن * وله عشرة قرون . الذين قبله 

آخر صغري طلع بينها وقلعت ثالثة من القرون األوىل من قدامه 
* ن يف هذا القرن وفم متكلم بعظـائم  وإذا بعيون كعيون اإلنسا

كنت آري انه وضعت عروش وجلس القدمي األيام لباسه ابيض 
كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه هليب نار وبكراتـه  

ألوف ألوف ختدمه . ر نار جرى وخرج من قدامه * نار متقدة 
* فجلس الدين وفتحت األسفار . وربوات ربوات وقوف قدامه 



  ٢٨  )في التوراة واإلنجيل والقرآن (  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  

حني أذن من اجل صوت الكلمات العظيمة  الـيت   كنت انظر
كنت أرى إىل أن قتل احليوان وهلك جسـمه  . تكلم ا القرن 

أما باقي احليوانات فرتع عنـهم سـلطام   * ودفع لوقيد النار 
  ولكن أعطوا طول حياة إىل زمان ووقت 

كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثـل ابـن   * 
فأعطي سلطاناً * القدمي األيام فقربوه قدامه إنسان أتى وجاء إىل 

سلطانه . وجمداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة 
  سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما ال ينقرض 

أما أنا دانيال فحزنت روحي يف وسط جسمي وأفزعتين رؤى *  
فاقتربت إىل واحد من الوقوف وطلبت منه احلقيقـة يف  * رأسي 

هـؤالء احليوانـات   * فاخربين وعرفين تفسري األمور . كل هذا 
أما قديسوا * العظيمة اليت هي أربع ملوك يقومون على األرض 

العلي فيأخذون اململكة وميتلكون اململكة إىل األبـد واىل ابـد   
حينئذ رمت احلقيقة من جهة احليوان الرابع الذي كان * اآلبدين 

أسنانه من حديد وأظفاره من حنـاس  خمالفاً لكلها وهائالً جداً و
وعن القرون العشـرة  * وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه 
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اليت برأسه وعن اآلخر الذي طلع فسقطت قدامه ثالثة وهـذا  
* القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره اشد مـن رفاقـه   

وكنت انظر وإذا هذا القرن حيارب القديسني فغلبهم حىت جـاء  
م وأعطي الدين لقديسي العلي وبلغ الوقت فأمتلـك  القدمي األيا

  * القديسون اململكة 
فقال هكذا أما احليوان الرابع فتكون مملكة رابعة علـى األرض  

* خمالفة لسائر املمالك فتأكل األرض كلها وتدوسها وتسحقها 
والقرون العشرة من هذه اململكة هي عشرة ملـوك يقومـون   

ولني ويذل ثالثة ملوك ويتكلم ويقوم بعدهم آخر وهو خمالف األ
بكالم ضد العلي ويبلي قديسي العلي ويظن انه يغري األوقـات  

فيجلس * والسنة ويسلمون ليده إىل زمان وأزمنة ونصف زمان 
واململكة * الدين ويرتعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إىل املنتهى 

والسلطان وعظمة اململكة حتت كل السـماء تعطـى لشـعب    
ملكوته ملكوت ابدي ومجيع السـالطني إيـاه   . علي قديسي ال

سفر دانيال اإلصحاح . ) إىل هنا اية األمر* يعبدون ويطيعون 
  . السابع 
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واألسد وله جناحان يرمز إىل اإلمرباطورية اإلجنليزية اليت قامت 
يف أوربا وشعارها هو األسد وله جناحان وأما الدب فهو شـعار  

أمـا  ...... أي قتل كثري من الناس  السوفيت واكل حلماً كثرياًً
احليوان الرابع الذي من احلديد فهو اإلمرباطورية األمريكية اليت 
داست اآلن كل األرض وهيمنت على كـل األرض بالسـالح   

  .واملال 
وأما ابن اإلنسـان فهـو   ) ع(أما قدمي األيام فهو اإلمام املهدي 

يد النـار إن  واية أمريكا كما قال دانيال تدفع لوق) ع(عيسى 
  .شاء اهللا 

يأتون يف القيامة ) ع(وعيسى وإيليا واخلضر ) ع(واإلمام املهدي 
الصغرى وهي حساب وعذاب ونقمة على الظاملني فهل يصـح  

  العذاب والنقمة قبل اإلنذار فمن املنذر ؟ 
يبشر وينذر النـاس بـني   ) ع(البد أن يكون هناك رسول منهم 

  .أيديهم أي قبل ظهورهم 
  .ذا من التوراة لالختصار ويكفي ه

  في اإلنجيل: ثالثًا 
  : إجنيل مىت اإلصحاح الرابع والعشرين
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وسوف تسمعون حبـروب وأخبـار حـروب    ) ٦(......... (
فمىت نظرمت رجسة اخلراب اليت قـال عنـها   )  ١٥..........(

ولكن ألجل ) ٢٢....... (دانيال النيب قائمة يف املكان املقدس 
ألنه كما إن الربق خيـرج مـن   ... األيام  املختارين تقصر تلك

املشارق ويظهر إىل املغارب هكذا يكون أيضاً جميء ابن اإلنسان 
وللوقت بعد ضيق تلك األيام تظلم الشـمس والقمـر ال   .... 

  ....) .يعطي ضوءه 
) ع(ويف هذا اإلصحاح عالمات القيامة الصغرى يذكرها عيسى 

ـ ) ع(كما ذكرها الرسول حممد واألئمـة   روب وكسـوف  ح
واملهم انه عرب ) .... أمريكا(ورجسة اخلراب ...... وخسوف 

عن بداية ظهوره من املشرق إىل املغرب واملشرق نسبةً إىل مكان 
يف ذلك الزمان يكون العراق ، والربق الذي خرج ) ع(عيسى 

من املشرق وظهر يف املغرب هو ابراهيم حيث خرج من العراق 
  .وظهر يف األرض املقدسة

بأنه إيليا أي مثـل إيليـا   ) حيىي(عن يوحنا ) ع(د قال عيسى وق
ولكين أقول لكم أن إيليا قد جاء ومل يعرفوه بل عملوا به كـل  (
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كذلك ابن اإلنسان أيضاً سوف يتأمل منهم حينئذ فهم . ما أرادوا 
إجنيل ميت اإلصـحاح  ) التالميذ انه قال هلم عن يوحنا املعمدان 

  . السابع عشر
وان أردمت أن تقبلوا فهذا هو إيليا ) (ع(ن يوحنا وقال عيسى ع

يف اإلصحاح احلـادي  ) املزمع يأيت من له أذنان للسمع فليسمع 
  عشر 

ومن معه وهـم  ) ع(لذا فان الرسول الذي يرسله اإلمام املهدي 
عيسى وإيليا واخلضر وخروجه من العراق ميكن أن يقال عنه انه 

روج يوحنا كان ميثـل  ذا املعىن كما إن خ) ع(خروج عيسى 
خروج إيليا يف مرحلة معينة وميكن أن يكون هذا الرسول مـن  

لذلك أقول لكم ) (ع(أمة أخرى بل هو كذلك كما قال عيسى 
مـيت  ) إن ملكوت اهللا يرتع منكم ويعطي المة تعمـل أمثـاره   

  .اإلصحاح احلادي والعشرون 
 لذلك كونوا انتم أيضاً مسـتعدين ألنـه يف  ) (ع(وقال عيسى 

فمن هـو العبـد   ) أي عيسى(ساعة ال تظنون يأيت ابن اإلنسان 
أي (األمني احلكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام 
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يف حينه طويب لذلك العبد الذي إذا جاء ) العلم واملعرفة واحلكمة
  .يف اإلصحاح الرابع والعشرون) سيده جيده يفعل هكذا

إال أن يكون رسـول مـن   فمن هو هذا العبد األمني احلكيم ؟ 
  ) .ع(اإلمام املهدي ومن عيسى وإيليا واخلضر 

وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلين وليس أحـد  ( وقال عيسى 
منكم يسألين أين متضي ولكن ألين قلت لكم هذا قد مأل  احلزن 
قلوبكم لكن أقول لكم احلق انه خري لكم أن انطلق ألنـه إن مل  

ن إن ذهبت أُرسله إليكم ومىت جاء انطلق ال يأتيكم املعزي ولك
ذاك يبكت العامل على خطيئة وعلى بر  وعلى دينونة أما علـى  
خطيئة فألم ال يؤمنون يب وأما على بر فألين ذاهب إىل أيب وال 

) ترونين أيضاً وأما على دينونة فألن رئيس هذا العامل قد ديـن  
  .إجنيل يوحنا اإلصحاح السادس عشر

ذي يرسل ؟ ومن هذا الذي يبكت العامل على فمن هذا املعزي ال
خطاياهم وتكذيبهم األنبياء والرسل وقتلهم وعلى تركهم حـق  
األنبياء ووصاياهم وعلى تضيعهم حظهم يف القيامـة الصـغرى   

  ) .ع(وخذالم رئيس هذا العامل وهو اإلمام املهدي 
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إن يل أمور كثرية أيضاً ألقول لكم ولكن ال ) ( ع(وقال عيسى 
يعون أن حتملوا اآلن وأما مىت جاء ذاك روح احلـق فهـو   تستط

يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 
يتكلم به وخيربكم بأمور كثرية ذلك ميجدين ألنه يأخـذ ممـا يل   

  .إجنيل يوحنا اإلصحاح السادس عشر ) وخيربكم 
جميع ما العلم سبعة و عشرون حرفا ف(وعن أيب عبد اهللا ع قال 

جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني 
فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة و العشرين حرفا فبثها يف الناس و 

حبار األنوار ) ضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة و عشرين حرفا 
  ٥٢ج 

وأظن ما تقدم وان كان خمتصراً يكفي ملن يطلب احلق واحلقيقـة  
ت املزيد ففي رؤيا يوحنا الالهويت الكثري ملـن يطلـب   وإذا أرد

  .احلقيقة مل أتعرض له لالختصار 
أ من الناصرة ( قالوا ) ع(وأذكرك إن اليهود ملا بعث اهللا عيسى 

) فتش وانظر انه مل يقم نيب من اجلليل(وقالوا )  خيرج شيء صاحل
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نسل  وهل املسيح من اجلليل يأيت أمل يقل الكتاب انه من(وقالوا 
  ) .داوود من بيت حلم القرية اليت كان داوود فيها يأيت املسيح

يف التـوراة  ... وأخرياً نصيحيت لكي أن تتدبري هذه الكلمات 
توكل علي بكل قلبك وال تعتمد على فهمك يف كل ( مكتوب 

طريق اعرفين وأنا أقوم سبيلك ، وال حتسب نفسك حكيمـاً ،  
  ) .أكرمين وأدب نفسك بقويل 

  الحسنأحمد 
*****  

  
درت   / ١٨س فة إذا ب ي وآس ن آالم زعج م ل أن ال تن آم

اني        رر شكري وامتن من أسئلتي شيء يسئ األدب واآ
ة      ى روح أخالقك العالي ل عل في  .على اهتمامك فهذا دلي

  .رعاية األب واالبن وروح القدس
reta . jorj  

  امرأة مسيحية      
٢٠٠٥  

*****  
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قد تم يا أهل األرض ولكين حزين ألجلكم ف… ال انزعج  /ج
  يف صحراء املادة كما تاه بنو إسرائيل يف صحراء سيناء

  
  أحمد الحسن

*****  


