
אאאאLאF٥٠E 
  
  

  
@òÛb‰aòía†@ @

  
  
  

אא@@@@ @

א 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

אא 
١٤٣١ J٢٠١٠ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

אא@@å§a@†»c@ @

אאאW 
 

www.almahdyoon.org  
  
 
 
 
  
  
  



  
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  



  
  

kînØÛa@aˆç@ @

אאW 
אאFא

אEאאאKKK
אאאK 

אאאאא؛
אאאKKK

אאאKKKא
KKKאאF

אאEK 
אKKK

KKKאאKKKאא
אKKKאאאK 

 
GGG 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  لِ حممد األئمة واملهدينيآعلى حممد و اللهم صلِّ
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  : وبعد
ولكن ماذا أقـول  ، فالكالم كثري جداً جداً ، كتب أبدأ وماذا أعرف من أين أيف احلقيقة ال 

 بدأ مثل ماأولكن سوف  ، ) تةـامالص( وهذه الورقة ، ة ـور القليلـر عرب هذه السطبعأوماذا 
  . من الوسط ) يكولون (

أرواحنـا   (وصي ورسول اإلمام احلجة بن احلسـن  )  حفظه الباري (محد احلسن أإىل السيد 
  ..)  لتراب مقدمه الفداء وكل الفداء

وال يعبدون أصنام املرجعية الساكتة ، عز وجل ن يعبدون الباري ممحنن اثنني : سيدي الوصي 
  .عن احلق 
نك أو، آمنا بك )  أيده اهللا ( اهللا تعاىل علينا على يد األخ حامل الرسالة وبعد أن من، واآلن 

من كـذب ـذا    نّإو، )  عليهما السالم (حقاً وصدقاً وصي ورسول اإلمام احلجة بن احلسن 
وسـوف يكـون   ، ن عن الدين وومارق، ن وفعالً كافرنكر وصايتكم ورسالتكم سيدي هم أو

وال األموال احلرام اليت ، يوم ال تنفعهم كراسيهم وال حواشيهم ،  خصمهم جدك رسول اهللا 
واملنكـر  ، الذين رأوا املعروف منكراً  وأتباعهمفهؤالء ، أكلوها وبذروها على أمورهم الدنيوية 

  . ) قاتلهم اهللا (معروفاً 
نك حقـاً وصـدقاً   أنبايعك ونعاهدك على … واألخ صادق … محد أأنا : سيدي الوصي 

  .) عجل اهللا فرجه ( وصي ورسول اإلمام صاحب العصر والزمان احلجة بن احلسن 
ن نفـديك بالغـايل والنفـيس وروحنـا الـيت      أو، يك  دوعلى أن نأمتر بأمرك وننتهي عن

  .بني جنبينا 
 . اليت مهـد هلـا أنبيـاء اهللا ورسـله    ، ق اإلهلي شاء اهللا نكون من املمهدين لدول احل وإن

بدمـه الطـاهر    وفداها احلسـني الشـهيد   ،  والرسول حممد خامت األنبياء واملرسلني 
  .وا هلا العترة الطاهرة ومتنوها ونظر، وأصحابه 
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عجـل اهللا فرجـه   ( ام القائم ـومن اإلم، اآلن رهن اإلشارة منك سيدي ، وعلى كل حال 
ن جيعلنا اهللا من أنصار أو، علينا بالدعاء لنا بالتوفيق والسداد  ونسأل اهللا تعاىل أن متن. ) املبارك 

ة واحلسن واحلسني ـوعلي وفاطم ن نأخذ بثأر رسول اهللا أو، )  أرواحنا فداه (اإلمام املهدي 
سـر  ن نأو ،واألئمة مجيعاً ممن ظلمهم وقاتلهم ورضي على قوم قاتلوهم )  والعباس والشهداء (

  .وأم البنني وزينب ورقية واآلل الطاهرين  قلب الزهراء 
وعذراً أيضاً إنـين  ، وعذراً أيضاً لسوء اخلط ، عذراً سيدي الوصي إن أخذنا من وقتك الغايل 

أن تسـاحمنا   قسم عليك جبدتك الزهراء أو، شككت فيك أنا وزوجيت ولو لوهلة من الزمن 
  . غفرة والسماحوتطلب لنا من اهللا الغفور الرحيم امل

  . نتم سيدي أهل الكرمأف،  )العذر عن كرام الناس مقبول ( 
وشر كل من يريـدكم  ، ونسأل العلي القدير أن يبعد عنك واألنصار شر كل سوء ومكروه 

  .…  …بسوء من أمثال 
ومـن مل  ، ومن أكل أموال النـاس بالباطـل   ، والقائمة تطول مبن هم أهل السوء واملكروه 

  …وال  …مة ال يف صالة وال صيام وال عيد وال يوحدوا األ
واالبتعاد ، وعبادة الشيطان ، وانتخاب الشيطان ، فقط وحدوها على وجوب طاعة الشيطان 

ومرة أخرى عذراً ، )  لعنهم اهللا (حلوا حراماً وحرموا حالالً أالذين ، عن القرآن والعترة الطاهرة 
  .سيدي على اإلطالة 
  هللا رب العاملني أن هدانا هلذا الطريق احلق واملبارك مبالئكة السماء  ن احلمدأوآخر دعوانا 

  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  صادق … محد أ
  سترالياأ

  
،  لنصرة من تبتشر به مالئكة السماء بالتوفيق والسداد رجو أن تتفضل علينا بالدعاء اخلاصأو

مقدمه  أرواحنا لتراب(  هدي احلجة بن احلسناإلمام امل،  من جده وصل إىل قاب قوسني أو أدىن
  ) . الفداء
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  واحلمد هللا رب العاملني 

   ل حممد األئمة واملهديني آوصلى اهللا على حممد و

حـىت   ،وقبل كل شيء ، وبعد كل شيء ، ومع كل شيء ، لريى أحدكم اهللا يف كل شيء 
فال تعد عندكم اآلثار هي الدالـة  ، ى األشياء كلها باهللا فري، وينكشف عنه الغطاء ، يعرف اهللا 

  .بل هو الدال على اآلثار ، على املؤثر سبحانه 
هلي ترددي يف اآلثار يوجب بعد املزار ، فامجعين عليك خبدمة إ: (  قال اإلمام احلسني 

لظهور توصلين إليك ، كيف يستدل عليك مبا هو يف وجوده مفتقر إليك ، أيكون لغريك من ا
ما ليس لك حىت يكون هو املظهر لك ، مىت غبت حىت حتتاج إىل دليل يدل عليـك ، ومـىت   

، وخسـرت   بعدت حىت تكون اآلثار هي اليت توصل إليك ، عميت عني ال تراك عليها رقيباً
  .)١( ) … صفقة عبد مل جتعل له من حبك نصيباً

عوا اهللا وهـو يكلمكـم حـىت    وتسـم ، غسلوا الطني عن أعينكم وآذانكم حىت تروا اهللا ا
  …يف احلجر 

ال تركنوا إىل اجلهون أنفسهم علماء ، فيملئوا آذانكـم وأعيـنكم بـالطني ،    ال الذين يسم
  . وما فيه من زخرف  م إىل هذا العامل املادي الزائلويشدوك

  .العامل الزائل مبلغهم من العلم وهذا … فهم ال يرون أيديهم ، ال تسمعوا كالمهم 
  .وهي الطريق إىل ملكوت السماوات  كنوا إليهم وهم يكفرون بالرؤيا ،ال تر

وامسعوا من ملكوت السماوات ، وآمنوا مبلكوت السماوات ، انظروا يف ملكوت السماوات 
، وكفر به العلماء غري العاملني الذين حاربوا األنبيـاء   فهو احلق الذي آمن به األنبياء واألوصياء

  .واألوصياء يف كل زمان 
                                                           

  .٢٢٥ص ٩٥ج: بحار األنوار  - ١
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وال حيسبون هللا ، وها هم يف آخر الزمان حيسبون ، وحيتسبون أمريكا ودميقراطيتها وانتخاباا 
  .)١( ﴾ َما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز ﴿:  اًحساب

كـرب  فأمسوا صورة للدجال األ، وال حيتسبون اهللا وحاكميته وتنصيبه خلليفته سبحانه وتعاىل 
  .األنبياء واألوصياء صورة هللا سبحانه وتعاىل  كما أنّ ،أمريكا 
واألمم الغابرة ، وقصص األنبياء واألوصياء خلفاء اهللا يف أرضه  وتدبروا القرآن، القرآن  قرؤواا

لعاملني ، مث ارجعوا إىل أنفسكم وانظـروا هـل   اوقادة تلك األمم من العلماء غري ، اليت كذبتهم 
حلق سرية ى صاحب اتعده من العلماء غـري  ؤخطأ أعداأوهل  ؟ة األنبياء واألوصياء ومسرية وسن

؟ة أعداء األنبياء واألوصياء العاملني سرية ومسرية وسن  
يف  وذكـروين ، الذين أوصوا النـاس بنصـريت   ،  ونـالصاحلواهللا ما قلت إال ما قال آبائي 

   : ة ـاحلسن واحلسني واألئموعلي و د ـاعيل وحممـنوح وإبراهيم وإمس ،وصاياهم 
  .)٢( ﴾ َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ ﴿

  . ) لعنهم اهللا ( وما قال العلماء غري العاملني إال ما قال منرود وفرعون وأبو سفيان والوليد 
  .)٣( ﴾ ْجُنونٌإِنَّ َرُسولَكُُم الَِّذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََم ﴿ :قَالَوا 

  .)٤( ﴾ إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبَشرِ* إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُيْؤثَُر  ﴿: وقَالوا 
  .)٥( ﴾ أَأُلِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر ﴿ :وقالوا 

  .)٦( ﴾ ٌر فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَقَالُوا أَْضَغاثُ أَْحالمٍ َبلِ افَْتَراُه َبلْ ُهَو َشاِع ﴿و 
  … …… وقالوا … وقالوا 
ثْـلَ  َوقَالَ الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ لَْوال ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَْو َتأِْتيَنا آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِم ﴿

  .)٧( ﴾ َبيَّنَّا الْآياِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ قَْوِلهِْم َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْم قَْد
  . وسأموت على هذا إن شاء اهللا ، جئت ألشهد للحق ، وأقول احلق ، ولدت هلذا 

                                                           
 .٧٤: الحج  - ١
 .٢٨: الزخرف  - ٢
  .٢٧: الشعراء  - ٣
  .٢٥ - ٢٤: المدثر  - ٤
 .٢٥: القمر  - ٥
  .٥: األنبياء  - ٦
 .١١٨: البقرة  - ٧
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ن أردمت أن تشهدوا للحق فاشهدوا ، ولكن إن وجدمت مرارته وثقله فامحـدوا اهللا  إف، نتم أأما 
  .يف حلو ، والباطل خف احلق ثقيل مر نعم عليكم ، فإنّأعلى ما 

، فاعملوا وكونوا شهداء علـى   دعوتكم هي دعوة كل األنبياء واألوصياء  أنّواعلموا 
 الرسول شهيد عليكم ، وسريى اهللا عملكم ورسوله واألنبياء واألوصـياء   أنّالناس ، كما 

واصربوا وصابروا ورابطوا ، واحتجوا على أهل كل كتاب بكتام ، واحتجوا على .  واملؤمنون
  .بل بالتفصيل ، اإلجنيل بإجنيلهم ، فقضيتكم مذكورة يف إجنيلهم ليس إمجاالً  أهل

  
* * *  
  

  إجنيل يوحنا  يف
  السادس عشر اإلصحاح

ي أيـن  ـوليس أحد منكم يسألن، وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلين (  : قال عيسى 
  .ولكن ألين قلت لكم هذا قد مأل احلزن قلوبكم ، متضي 

ولكـن إن  ، نطلق ال يأتيكم املعزي أألنه إن مل ؛ نه خري لكم أن انطلق إاحلق لكن أقول لكم 
  . وعلى دينونة ، وعلى بر ، ومىت جاء ذاك يبكت العامل على خطيئة ، ذهبت أُرسله إليكم 
ألين ذاهـب إىل أيب وال  ( ـ ف: وأما على بر ، ) ألم ال يؤمنون يب ( فـ :  أما على خطيئة

  .ن قد دي ) رئيس هذا العاملألن  ( ـف: وأما على دينونة ،  )ترونين أيضاً 
وأما مىت جـاء  ، ون أن حتتملوا اآلن ـولكن ال تستطيع، كثرية أيضاً ألقول لكم  اًإن يل أمور

بل كل مـا يسـمع   ، ألنه ال يتكلم من نفسه ؛ فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ) روح احلق ( ذاك 
  .) يتكلم به 

  . اإلجنيل الذي يعترفون به ويقرونه يبشر يب يف فهذا عيسى 
  

 * * *  
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  إجنيل ميت  ويف

  الرابع والعشرون اإلصحاح 

ألنه يف ساعة ال تظنون يـأيت ابـن    ؛نتم أيضاً مستعدين ألذلك كونوا (  : قال عيسى 
 ،  فمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام يف حينـه ، اإلنسان 
نه يقيمه علـى مجيـع   إاحلق أقول لكم .  لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل هكذا طويب

  ) .أمواله 
ـ أوال   ام املهـدي  ـعتقد أن هذه النصوص حتتاج إىل عناء لفهمها ومعرفة رسول اإلم
  .ويوجد غريها  ، وعيسى 

ـُفصل هذه الدع )١( أرشدوهم إىل قراءة رؤيا يوحنا الالهويت وة وتبينها هلم إن كانوا ، فهي ت
  . يطلبون احلق ويطلبون نصرة عيسى 

   . تبني احلق وصاحب احلق وهذه بعض النصوص من رؤيا يوحنا الالهويت
  

* * *  
  الرابع اإلصحاح يف

بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح يف السماء والصوت األول الذي مسعته كبوق يـتكلم   ١ (
وللوقت صرت يف الـروح وإذا   ٢. ا ال بد أن يصري بعد هذا اصعد إىل هنا فأريك م:  معي قائالً

وكان اجلالس يف املنظر شبه حجـر اليشـب    ٣. عرش موضوع يف السماء وعلى العرش جالس 
.  وحول العرش أربعة وعشرون عرشاً ٤. والعقيق وقوس قزح حول العرش يف املنظر شبه الزمرد 

متسربلني بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل جالسني  شيخاً أربعة وعشرينورأيت على العروش 
  . )… ومن العرش خيرج بروق ورعود وأصوات  ٥. من ذهب 

  

* * *  

                                                           
  . اإلنجيل –هد الجديد الع موجودة في نهاية آتاب - ١
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  اخلامس اإلصحاح ويف

بسـبعة   من داخل ومن وراء خمتومـاً  مكتوباً ورأيت على ميني اجلالس على العرش سفراً ١ (
. فتح السفر ويفك ختومه ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن ي قوياً ورأيت مالكاً ٢. ختوم 
. فلم يستطع أحد يف السماء وال على األرض وال حتت األرض أن يفتح السفر وال أن ينظر إليه  ٣
 ٥. أن يفتح السفر ويقرأه وال أن ينظر إليه  ألنه مل يوجد أحد مستحقاً فصرت أنا أبكي كثرياً ٤

من سبط يهوذا أصل داود ليفتح هو ذا قد غلب األسد الذي .  فقال يل واحد من الشيوخ ال تبك
ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانـات األربعـة ويف وسـط     ٦ . السفر ويفك ختومه السبعة

له سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة أرواح اهللا املرسلة إىل كل  خروف قائم كأنه مذبوحالشيوخ 
السفر خرت األربعـة  وملا أخذ  ٨. فأتى وأخذ السفر من ميني اجلالس على العرش  ٧. األرض 

أمام اخلروف وهلم كل واحد قيثارات وجامات من ذهـب   احليوانات واألربعة والعشرون شيخاً
وهم يترمنون ترنيمة جديدة قائلني مستحق أنت أن تأخـذ   ٩. هي صلوات القديسني  مملوة خبوراً

 ١٠ . مـة السفر وتفتح ختومه ألنك ذحبت واشتريتنا هللا بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأ
ونظرت ومسعت صوت مالئكة كثريين  ١١. وكهنة فسنملك على األرض  وجعلتنا إلهلنا ملوكاً

قـائلني   ١٢ . حول العرش واحليوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألـوف 
بصوت عظيم مستحق هو اخلروف املذبوح أن يأخذ القدرة والغىن واحلكمة والقـوة والكرامـة   

وكل خليقة مما يف السماء وعلى األرض وحتت األرض وما على البحر كـل   ١٣. واد والربكة 
بـد  للجالس على العرش وللخروف الربكة والكرامة واد والسلطان إىل أ. ما فيها مسعتها قائلة 

والشيوخ األربعة والعشرون خروا وسجدوا . وكانت احليوانات األربعة تقول آمني  ١٤. اآلبدين 
  .)  للحي إىل أبد اآلبدين

  
* * *  
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  الرابع عشر اإلصحاح ويف

م اسم أبيه هل مث نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفاً (
  . )… مكتوبا على جباههم 

  !!! ؟  من هو الذي جيمع أنصار أبيه غري أول املؤمنني من ذرية اإلمام املهدي ف
  !!! عشر ؟ عشر واملهديني االثين ومن هم الشيوخ األربعة والعشرون غري األئمة االثين

ويفك ختومه غري األسد ، داود والذي يفتح السفر  أصلومن هو األسد الذي من سبط يهوذا 
  !!!؟ …يرب واحد وحنني وبدر يف خ الذي كر مع علي 

  . أم اإلمام املهدي )  نرجس (أمه من بين إسرائيل  ألنّ؛ وهو من سبط يهوذا 
وهو حيمل سـبعة قـرون   )  خروف قائم كأنه مذبوح (ومن هو اخلروف الذي وصف بأنه 

 . وسبعة أعني ، هم املعصومون األربعة عشر حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة 
  !!! ؟  املهدي األول واليماين رسول اإلمام املهدي ورسول عيسى غري

  
* * *  

  

  رؤيا يوحنا  ويف
  السابع عشر اإلصحاح

بعد لكنهم يأخذون  مل يأخذوا ملكاً، والعشرة القرون اليت رأيت هي عشرة ملوك  ١٢… ( 
ـ  ، هؤالء هلم رأي واحد  ١٣. كملوك ساعة واحدة مع الوحش ، سلطام  وحش ويعطـون ال

ـ ، واخلروف يغلبهم ، هؤالء سيحاربون اخلروف  ١٤. قدرم وسلطام  ه رب األربـاب  ألن ،
  .  )…  والذين معه مدعوون وخمتارون ومؤمنون، وملك امللوك 

  
* * *  
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  الثامن عشر اإلصحاح ويف
من السماء له سلطان عظيم واستنارت األرض مـن   آخر نازالً مث بعد هذا رأيت مالكاً ١ (
 وصـارت مسـكناً   سقطت سقطت بابل العظيمـة  وصرخ بشدة بصوت عظيم قائالً ٢. ئه ا

أي الطـائرات احلربيـة   ( لكل طائر جنس وممقـوت   لكل روح جنس وحمرساً لشياطني وحمرساً
ألنه من مخر غضب زناها قد شرب مجيع األمم وملوك األرض زنوا معها وجتار  ٣ . )األمريكية 

اخرجوا منها يا شعيب  آخر من السماء قائالً مث مسعت صوتاً ٤. يمها األرض استغنوا من وفرة نع
خطاياها حلقت السماء وتـذكر اهللا   ألنّ ٥. لئال تشتركوا يف خطاياها ولئال تأخذوا من ضرباا 

يف الكـأس الـيت   . نظري أعماهلا  جازتكم وضاعفوا هلا ضعفاً جازوها كما هي أيضاً ٦. آثامها 
 وحزناً بقدر ما جمدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذاباً ٧.  ا ضعفاًمزجت فيها امزجوا هل

 .من أجل ذلك يف يـوم   ٨.  ولست أرملة ولن أرى حزناً، ها تقول يف قلبها أنا جالسة ملكة ألن
 ٩ . الرب اإلله الذي يدينها قـوي  واحد ستأيت ضرباا موت وحزن وجوع وحتترق بالنار ألنّ

 ١٠ . ملوك األرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها وسيبكي وينوح عليها
ه يف ألن. املدينة العظيمة بابل املدينة القوية . واقفني من بعيد ألجل خوف عذاا قائلني ويل ويل 

ويبكي جتار األرض وينوحون عليها ألن بضائعهم ال يشتريها  ١١. ساعة واحدة جاءت دينونتك 
بضائع من الذهب والفضة واحلجر الكرمي واللؤلؤ والبز واألرجوان واحلرير  ١٢ . دأحد يف ما بع

وكل إناء من أمثن اخلشب والنحـاس واحلديـد   ، وكل إناء من العاج ، والقرمز وكل عود ثيين 
ومركبات  وخيالً وحنطة وائم وغنماً ومسيذاً وزيتاً ومخراً ولباناً وطيباً وقرفة وخبوراً ١٣ . واملرمر
وذهب عنك كل ما هو مشحم ، وذهب عنك جىن شهوة نفسك  ١٤. ونفوس الناس  وأجساداً

جتار هذه األشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل  ١٥. ولن جتديه يف ما بعد ، وي 
املدينة العظيمة املتسربلة ببز وأرجـوان  . ويقولون ويل ويل  ١٦خوف عذاا يبكون وينوحون 

. ه يف ساعة واحدة خرب غىن مثـل هـذا   ألن ١٧ .  ملتحلية بذهب وحجر كرمي ولؤلؤوقرمز وا
وصرخوا  ١٨ . وكل ربان وكل اجلماعة يف السفن واملالحون ومجيع عمال البحر وقفوا من بعيد

علـى رؤوسـهم    وألقوا تراباً ١٩. إذ نظروا دخان حريقها قائلني أية مدينة مثل املدينة العظيمة 
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املدينة العظيمة اليت فيها استغىن مجيع الذين هلم سـفن  . ونائحني قائلني ويل ويل  وصرخوا باكني
إفرحي هلا أيتـها السـماء والرسـل     ٢٠. يف البحر من نفائسها ألا يف ساعة واحدة خربت 

كرحى عظيمة  ورفع مالك واحد قوي حجراً ٢١القديسون واألنبياء ألن الرب قد داا دينونتكم 
 ٢٢. ولن توجـد يف مـا بعـد    ، هكذا بدفع سترمى بابل املدينة العظيمة  ر قائالًورماه يف البح

وكـل  . وصوت الضاربني بالقيثارة واملغنني واملزمرين والنافخني بالبوق لن يسمع فيك يف ما بعد 
ونـور   ٢٣. وصوت رحى لن يسمع فيك يف ما بعـد  . صانع صناعة لن يوجد فيك يف ما بعد 

ألن جتارك . وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك يف ما بعد . ا بعد سراج لن يضئ فيك يف م
وفيها وجد دم أنبياء وقديسني ومجيع  ٢٤. إذ بسحرك ضلت مجيع األمم . كانوا عظماء األرض 
  ) . من قتل على األرض

فكل املالحم والفنت  ،كانت عاصمة العراق يف ذلك الزمن بابل  ألنّ ؛وبابل تشري إىل العراق 
  .رض العراق أالعراق وعلى جتري يف 

  .بالفنت بالرايات اليت تأتيها من دول العامل و وخراب بغداد ذكروه 
، وتتركهـا مجـاء   ، يف لعنة اهللا وسخطه خترهبا الفنت … (  :عن بغداد  قال الصادق 

ومـن  ، ومن جيلب اجلزيرة  كل الويل من الرايات الصفر ورايات املغرب، فالويل هلا وملن هبا 
  .تسري إليها من كل قريب أو بعيد يات اليت الرا

املتمردة من أول الدهر إىل آخره ،  األممهبا من صنوف العذاب ما نزل بسائر  واهللا ليرتلن
وال يكون طوفـان أهلـها إال   ، هبا من العذاب ما ال عني رأت وال أذن مسعت مبثله  وليرتلن
  . هبا يبقى لشقائه ، واخلارج منها برمحة اهللا  فان املقيم ف ، فالويل ملن اختذ هبا مسكناًـبالسي

دورها وقصورها هي اجلنة ،  إا هي الدنيا ، وإنّ: واهللا ليبقى من أهلها يف الدنيا حىت يقال 
اهللا مل يقسم رزق العبـاد إال   وليظنن أنّ، ولداا هم الولدان  احلور العني ، وإنّ هن بناا وإنّ

، واحلكم بغـري كتابـه ، ومـن     فتراء على اهللا وعلى رسوله فيها من اإل هبا ، وليظهرنّ
ما ، وسفك الدماء ، الفجور ، وأكل السحت  ]إتيان  [ادات الزور ، وشرب اخلمور و ـشه

ال يكون يف الدنيا كلها إال دونه ، مث ليخرهبا اهللا بتلك الفنت وتلك الرايات ، حىت ليمر عليها 
   .)١( ) ههنا كانت الزوراء: ملار فيقول ا

                                                           
   .١٤ص ٥٣ج: بحار األنوار  - ١
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  التاسع عشر اإلصحاح ويف
 ٨. عرس اخلروف قد جاء وامرأته هيـأت نفسـها    لنفرح ونتهلل ونعطه اد ألنّ ٧ …( 

وقال يل اكتب طوىب للمدعوين  ٩ . البز هو تربرات القديسني ألنّ ياً نقياً وأعطيت أن تلبس بزاً
مث رأيت السماء مفتوحـة   ١١ …وقال هذه هي أقوال اهللا الصادقة .  إىل عشاء عرس اخلروف

وعيناه كلهيب  ١٢. وبالعدل حيكم وحيارب  وصادقاً وإذا فرس أبيض واجلالس عليه يدعى أميناً
وهو متسربل بثوب  ١٣. نار وعلى رأسه تيجان كثرية وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو 

وا يتبعونه على خيل بيض واألجناد الذين يف السماء كان ١٤. مغموس بدم ويدعى امسه كلمة اهللا 
  . )… ومن فمه خيرج سيف ماض  ١٥.  أبيض ونقياً البسني بزاً

 ٨. عرس اخلروف قد جاء وامرأته هيـأت نفسـها    لنفرح ونتهلل ونعطه اد ألنّ ٧ … (
وقال يل اكتب طوىب للمـدعوين   ٩البز هو تربرات القديسني  ألنّ ياً نقياً وأعطيت أن تلبس بزاً

  . ) ……وقال هذه هي أقوال اهللا الصادقة . رس اخلروف إىل عشاء ع
  . ) أنصار املهدي األول اليماين(  :واملدعوون إىل عشاء عرس اخلروف هم 

وبالعدل حيكـم   وصادقاً مث رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض واجلالس عليه يدعى أميناً( 
اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إال  وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثرية وله ١٢. وحيارب 

  . ) ……مغموس بدم ويدعى امسه كلمة اهللا وهو متسربل بثوب  ١٣. هو 
   . وهذا الذي يركب الفرس يف هذه الرؤيا هو املهدي األول اليماين

  
* * *  
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  احلادي والعشرون اإلصحاح ويف

أنا هـو األلـف   . د مت مث قال يل ق ٦.  وقال يل اكتب فإن هذه األقوال صادقة وأمنية… ( 
من يغلب يرث كل شئ  ٧.  أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء احليوة جماناً. والياء البداية والنهاية 

  . )…  وهو يكون يل ابناً وأكون له إهلاً
والذي يغلب هو نفسه األسـد  ،  اإلمام املهدي : والبداية والنهاية هو ، واأللف والياء 

  .وهو املهدي األول واليماين ،  الذي يغلب يف أول الرؤيا
وينكرين إال ، ال ينكرها وحيرفها  ،استقصاء النصوص فهي كثرية جداً  واألمر يطول إذا أردمت

  . ) لعنهم اهللا (أهل الباطل وطالب الباطل 
ـ   ، وانظروا يف ملكوت السـماوات  ، أطيعوا اهللا وسريوا إىل اهللا  وت ـوامسعـوا مـن ملك

 وطهروا أنفسكم وامسعوا اهللا فهو يتكلم مع الناس يف كل شي منذ زمن اغسلوا الطني ، السماوات
لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن ال ُيْبِصُرونَ بَِها …  ﴿ :ولكن الناس ال يسمعون ، بعيد 

  .)١( ﴾ … َولَُهْم آذَانٌ ال َيْسَمُعونَ بَِها
وادعوا النـاس إىل  ، فوا الناس باحلق عر، ماوات اشهدوا مبا تسمعون وترون يف ملكوت الس

 ـم أفرمبا لن حيضر إليها من يظهـرون  ، وادعوا اجلميع إىل املائدة اليت نزلت من السماء ، احلق 
هلذا أنا  يطيلون الصالة والدعاء ، بل حيضر إليها الزناة وشاربو اخلمر واخلاطئون فيتوبوا إىل اهللا ،

طوىب ملن ال يعثر ، وا وحضروا إىل مائدة عرس اخلروف طوىب هلم إن تاب، بعثت ، إلصالح هؤالء 
  .  يب

  
* * *  
  

                                                           
 .١٧٩: األعراف  - ١
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  إجنيل مىت يف
  الثاين والعشرون اإلصحاح 

صـنع   ملكاً يشبه ملكوت السموات إنساناً ٢.  بأمثال قائالً وجعل يسوع يكلمهم أيضاً ١( 
 فأرسل أيضـاً  ٤. فلم يريدوا أن يأتوا وأرسل عبيده ليدعوا املدعوين إىل العرس  ٣. بنه إل عرساً
ثرياين ومسمنايت قد ذحبت وكل شـئ  . قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته  آخرين قائالً عبيداً
والباقون  ٦. ولكنهم اونوا ومضوا واحد إىل حقله وآخر إىل جتارته  ٥. تعالوا إىل العرس . معد 

امللك غضب وأرسل جنوده وأهلـك أولئـك   فلما مسع  ٧. أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم 
مث قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما املـدعوون فلـم يكونـوا     ٨. القاتلني وأحرق مدينتهم 

فخـرج   ١٠. فاذهبوا إىل مفارق الطرق وكل من وجدمتوه فادعوه إىل العـرس   ٩. مستحقني 
فامتأل العرس من املتكئني .  وصاحلني أولئك العبيد إىل الطرق ومجعوا كل الذين وجدوهم أشراراً

فقال له  ١٢. لباس العرس  مل يكن البساً فلما دخل امللك لينظر املتكئني رأى هناك إنساناً ١١. 
حينئذ قـال امللـك    ١٣. فسكت . يا صاحب كيف دخلت إىل هنا وليس عليك لباس العرس 

ك يكون البكاء وصـرير  هنا. للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه يف الظلمة اخلارجية 
  .)١( )… كثريين يدعون وقليلني ينتخبون  ألنّ ١٤. األسنان 

ا أيام عودته وأيام القيامة أويعلمون ، هذه األيام  كثريون من النصارى ينتظرون عيسى 
)  املعزي (كان يف املشرق وكذلك عودته ، والرسول  بعث عيسى  إنفنبهوهم ، الصغرى 

املالحم يف آخر الزمان  إنّن عيسى سريسله سيكون يف الشرق ، بل أو، إلجنيل خرب عنه يف اأالذي 
بابل ( ومست العراق ، نا ـا يوحـويف العراق باخلصوص كما ذكرت رؤي، ستكون يف الشرق 

  ) . العظيمة
  .داود قد غلب ليفتح السفر ويفك ختومه  أصلاألسد الذي من سبط يهوذا  خربوهم أنّأ

  .)٢( ) إال والقائم خيتمه وما من سر، فتحه أمن علم إال وأنا ما (  : قال علي 
  

* * *  
                                                           

  .٤٠ص: مجمع الكنائس الشرقية  ، ٢ج: العهد القديم والجديد  - ١
  .٣٥٠ص ١٠ج: مستدرك سفينة البحار  - ٢
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  رؤيا يوحناويف 
  امسـاخل اإلصحاح 

هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفـك ختومـه   … ( 
 خروف قائم كأنهورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات األربعة ويف وسط الشيوخ  ٦.  السبعة
  .  )…  مذبوح

  
* * *  

  

  السادس اإلصحاح ويف

من األربعة احليوانـات   من اخلتوم السبعة ومسعت واحداً ونظرت ملا فتح اخلروف واحداً ١ (
فنظرت وإذا فرس أبيض واجلالس عليه معه قوس وقد أعطـي   ٢ .كصوت رعد هلم وانظر  قائالً
   . )…  ٣ولكي يغلب  وخرج غالباً إكليالً
فمن شاء أن يغسل ثيابه بدمه فليفعل ليطهر ، قد جاء )  اخلروف القائم املذبوح ( خربوهم أنّأ

   . ويكون له نصيب يف ملكوت السماوات ولريى يف ملكوت السماوات، ويتقدس 
  
  
  

  املذنب املقصر
  د احلسنـمحأ

 ق. هـ  ١٤٢٧ /ربيع الثاين 


