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 هذا الكتٌب

   :هذا الكتٌب 

مكن هللا له  )دي ـام المهـول اإلمـوصً ورسة وجهها ـعبارة عن رسال
 ...لٌا ستراأمغتربٌن فً  أنصار إلى (ع)حمد الحسن أالسٌد (  فً األرض

 . (ع) حمد الحسنأ ٌمانً آل محمد السٌد إلىا برسالة وبعث أنبعد 

؛ بنشر هذه الرسالة قائمةالفائدة  أن (ع)اإلمام المهدي  أنصار رأىلهذا 
 ... مالرسدالة إلدٌه (ع)ألنها عامة الفائددة يٌدر منحصدرة بمدن وجده السدٌد 

هدذا وقدد ... كتٌدب هدذا ال فدً مقدمدة رسدالة األنصدار أرفقناللفائدة  وإتماما  
رسدالة  ) الكتٌدب بدـهدذا وأسدمٌنا ... نقصدان  وأبنصها دون زٌدادة  أثبتناها

 .  (هداٌة ال

سددٌدنا وموانددا فددً لوٌمكددن  ...ه ئددبحفددأ أولٌاعلٌنددا  ٌمددنّ  أنل هللا ونسدد 
الحمد هلل رب  أننا ادعو وآخر ...ه نعم المولى ونعم النصٌر نّ إ ... أرضه

ل محمددد األئمددة والمهدددٌٌن وسددلم آعلددى محمددد ووصددلى هللا  ...العددالمٌن 
 . تسلٌما  

 

 *  * * 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ِل محمد األئمة والمهدٌٌنآعلى محمد و اللهم صل  

 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 : وبعد

ولكدن ، فدالكالم كثٌدر جددا  جددا  ، كتب أبدأ وماذا أعرف من أٌن أفً الحقٌقة ا 
 ، ( تةـالصامد) وهدذه الورقدة ، ة ـور القلٌلدـر عبدر هدذه السطدعّبدأل ومداذا ماذا أقو

 . من الوسط ( ٌكولون ) بدأ مثل ماأولكن سوف 

وصددً ورسددول اإلمددام الحجددة بددن (  حفأدده البدداري )حمددد الحسددن أإلددى السددٌد 
 ..(  أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وكل الفداء )الحسن 

وا ٌعبدون أصنام ، ون الباري عز وجل من ٌعبدمنحن اثنٌن : سٌدي الوصً 
 .المرجعٌة الساكتة عن الحق 

(  أٌدده هللا ) هللا تعدالى علٌندا علدى ٌدد األم حامدل الرسدالة وبعد أن مدنّ ، واآلن 
علٌهمددا  )ندد  حقددا  وصدددقا  وصددً ورسددول اإلمددام الحجددة بددن الحسددن أو، آمنددا بدد  
، ن وم سٌدي هم فعال  كافرنكر وصاٌتكم ورسالتكأمن كذب بهذا و نّ إو، (  السالم
ٌددوم ا ،  (ص)رسددول هللا وسددوف ٌكددون خصددمهم جددد  ، ن عددن الدددٌن وومددارق

وا األمددوال الحددرام التددً أكلوهددا وبددذروها علددى ، تددنفعهم كراسددٌهم وا حواشددٌهم 
والمنكر معروفا  ، الذٌن رأوا المعروف منكرا   وأتباعهمفهؤاء ، أمورهم الدنٌوٌة 

 . ( قاتلهم هللا )

ند  حقدا  أنباٌع  ونعاهد  على … واألم صادق … حمد أأنا : ٌدي الوصً س
عجدل ) وصدقا  وصً ورسول اإلمام صاحب العصر والزمان الحجة بدن الحسدن 

 .( هللا فرجه 

ن نفددددٌ  بالغدددالً والنفدددٌ  أو، نهٌددد   دوعلدددى أن نددد تمر بددد مر  وننتهدددً عنددد
 .وروحنا التً بٌن جنبٌنا 
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التددددً مهددددد لهددددا ، هدددددٌن لدددددول الحددددق اإللهددددً شدددداء هللا نكددددون مددددن المم وإن
،  (ص)والرسدددددول محمدددددد خددددداتم األنبٌددددداء والمرسدددددلٌن  . أنبٌددددداء هللا ورسدددددله

وا لهدددا العتدددرة ونأدددر، بدمددده الطددداهر وأصدددحابه  (ع)وفدددداها الحسدددٌن الشدددهٌد 
 .الطاهرة وتمنوها 

عجدل ) ام القدائم ـومدن اإلمد، اآلن رهن اإلشدارة مند  سدٌدي ، وعلى كل حال 
علٌنا بالدعاء لندا بدالتوفٌق والسدداد  ونس ل هللا تعالى أن تمنّ . ( رجه المبار  هللا ف
ن ن خددذ بثدد ر أو، (  أرواحنددا فددداه )ن ٌجعلنددا هللا مددن أنصددار اإلمددام المهدددي أو، 

واألئمة (  والعبا  والشهداء )ة والحسن والحسٌن ـوعلً وفاطم (ص)رسول هللا 
ن نسدر قلدب الزهدراء أو ،وم قداتلوهم جمٌعا  ممدن ألمهدم وقداتلهم ورضدً علدى قد

 .وأم البنٌن وزٌنب ورقٌة واآلل الطاهرٌن  (ع)

، وعدذرا  أٌضدا  لسدوء الخدط ، عذرا  سٌدي الوصً إن أخدذنا مدن وقتد  الغدالً 
قسدم علٌد  أو، وعذرا  أٌضا  إننً شككت فٌ  أنا وزوجتدً ولدو لوهلدة مدن الدزمن 

هللا الغفدددور الدددرحٌم المغفدددرة  أن تسدددامحنا وتطلدددب لندددا مدددن (ع)بجددددت  الزهدددراء 
 . والسماح

 . نتم سٌدي أهل الكرم ف،  (العذر عن كرام النا  مقبول ) 

وشدر كدل ، ونس ل العلً القدٌر أن ٌبعد عن  واألنصار شر كل سدوء ومكدروه 
 .…  …من ٌرٌدكم بسوء من أمثال 

طدل ومن أكل أمدوال الندا  بالبا، والقائمة تطول بمن هم أهل السوء والمكروه 
 …وا  …ومن لم ٌوحدوا األمة ا فً صالة وا صٌام وا عٌد وا ، 

وعبدددادة ، وانتخددداب الشدددٌطان ، فقدددط وحددددوها علدددى وجدددوب طاعدددة الشدددٌطان 
حلدوا حرامدا  وحرمدوا أالدذٌن ، واابتعداد عدن القدرآن والعتدرة الطداهرة ، الشٌطان 
 .ومرة أخرى عذرا  سٌدي على اإلطالة ، (  لعنهم هللا )حالا  

ن الحمد هلل رب العالمٌن أن هدانا لهذا الطرٌق الحق والمبار  أوآخر دعوانا 
 بمالئكة السماء 

 

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
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 صادق … حمد أ

 سترالٌاأ

 

لنصرة من تبتشر به  بالتوفٌق والسداد رجو أن تتفضل علٌنا بالدعاء الخاصأو
اإلمام المهدي الحجة ،  ٌن أو أدنىمن جده وصل إلى قاب قوس،  مالئكة السماء

 ( . مقدمه الفداء أرواحنا لتراب)  بن الحسن



 (ع) رد السٌد أحمد الحسن

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 والحمد هلل رب العالمٌن 

  ل محمد األئمة والمهدٌٌن آوصلى هللا على محمد و

ل وقبدل كد، وبعدد كدل شدًء ، ومدع كدل شدًء ، لٌرى أحدكم هللا فً كدل شدًء 
فال تعد ، فٌرى األشٌاء كلها باهلل ، وٌنكشف عنه الغطاء ، حتى ٌعرف هللا  ،شًء 

 .بل هو الدال على اآلثار ، عندكم اآلثار هً الدالة على المؤثر سبحانه 

لهييً دييرددي آلييً اوجييار ٌوجييب بعييد الميي ار   إ: )  (ع)قددال اإلمددام الحسددٌن 
ٌيخ بمييا فيو آلييً وجييود  آلياجمعيً علٌييخ بةدمية دوصييليً إلٌيخ   دٌييل ٌسييددل عل

مفدقر إلٌخ   أٌدون لغٌرخ من الظهور ما لٌس لخ حدى ٌدون فيو المظهير ليخ   
مدى غبت حدى دحداج إلى دلٌل ٌدل علٌيخ   ومديى بعيدت حديى دديون اوجيار فيً 

  وةسيرت صيفقة عبيد ليم  الدً دوصل إلٌيخ   عمٌيت عيٌن ر ديراخ علٌهيا ر ٌبيا  
 ( … دجعل له من حبخ يصٌبا  

(1)
. 

وتسدددمعوا هللا وهددددو ، لوا الطدددٌن عدددن أعٌدددنكم وآذانكدددم حتدددى تدددروا هللا يسدددا
 …ٌكلمكم حتى فً الحجر 

دد ون أنفسددهم علمدداء ، فٌملئددوا آذانكددم وأعٌددنكم ال الددذٌن ٌسددمّ ا تركنددوا إلددى الجه 
 . وما فٌه من زخرف  م إلى هذا العالم المادي الزائلبالطٌن ، وٌشدوك

العددالم الزائددل مددبلغهم مددن وهددذا … ٌهم فهددم ا ٌددرون أٌددد، ا تسددمعوا كالمهددم 
 .العلم 

 .وهً الطرٌق إلى ملكوت السماوات  ا تركنوا إلٌهم وهم ٌكفرون بالرؤٌا ،
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واسددمعوا مددن ملكددوت السددماوات ، وآمنددوا ، انأددروا فددً ملكددوت السددماوات 
، وكفدر بده العلمداء  بملكوت السماوات فهو الحق الذي آمن به األنبٌداء واألوصدٌاء

 .ملٌن الذٌن حاربوا األنبٌاء واألوصٌاء فً كل زمان يٌر العا

وها هم فً آخر الزمان ٌحسبون ، وٌحتسبون أمرٌكا ودٌمقراطٌتها وانتخاباتها 
َ لََقِويٌّ َعِ ٌ    ﴿:  ا  وا ٌحسبون هلل حساب، 

َ َحقه َ ْدِرِ  إِنه هللاه
 ﴾ َما َ َدُروا هللاه

(1)
. 

ف مسدوا صدورة ، ه لخلٌفته سدبحانه وتعدالى وا ٌحتسبون هللا وحاكمٌته وتنصٌب
 .األنبٌاء واألوصٌاء صورة هلل سبحانه وتعالى  كما أنّ  ،للدجال األكبر أمرٌكا 

وقصددص األنبٌدداء واألوصددٌاء خلفدداء هللا فددً  وتدددبروا القددرآن، القددرآن  اقددرؤوا
ن ، لعداملٌاوقادة تل  األمم من العلمداء يٌدر ، واألمم الغابرة التً كذبتهم ، أرضه 

ومسددٌرة وسددّنة ى صدداحب الحددق سددٌرة ثددم ارجعددوا إلددى أنفسددكم وانأددروا هددل تعدددّ 
ه من العلمداء يٌدر العداملٌن سدٌرة ومسدٌرة ؤخط  أعدااألنبٌاء واألوصٌاء ؟ وهل أ

 ة أعداء األنبٌاء واألوصٌاء ؟وسنّ 

، الددذٌن أوصددوا النددا  بنصددرتً ،  ونـالصالحددوهللا مددا قلددت إا مددا قددال آبددائً 
وعلً والحسن  (ص)د ـاعٌل ومحمـنوح وإبراهٌم وإسم ،وصاٌاهم فً  وذكرونً

  : (ع)ة ـوالحسٌن واألئم

ْرِجُعونَ  ﴿ ٌَ ة  آلًِ َعقِبِِه لََعلهُهْم  ٌَ  ﴾ َوَجَعلََها َدلَِمة  َبا ِ
(2)

. 

) وما قال العلماء يٌر العاملٌن إا ما قال نمرود وفرعون وأبو سدفٌان والولٌدد 
 . ( لعنهم هللا 

ُدْم لََمْجُيون   ﴿ :َقالَوا  ٌْ  ﴾ إِنه َرُسولَُدُم الهِذي أُْرِسلَ إِلَ
(3)

. 

ٌُْإَجُر  ﴿: وَقالوا   ﴾ إِْن َفَذا إِره َ ْولُ اْلَبَشرِ * إِْن َفَذا إِره ِسْحر  
(4)

. 

اب  أَِشر   ﴿: وقالوا  يَِيا َبلْ ُفَو َدذه ٌْ ِه ِمْن َب ٌْ ْدُر َعلَ ًَ الذِّ  ﴾ أَأُْلقِ
(5)

. 
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لُونَ َ الُ  ﴿و  ٍة َدَما أُْرِسلَ اأْلَوه ٌَ ؤْدَِيا بِآ ٌَ  وا أَْضَغاُث أَْحالٍم َبِل اآْلَدَرا ُ َبلْ ُفَو َشاِعر  آَلْل
 ﴾
(1)

. 

 … …… وقالوا … وقالوا 

ة  َدَذلَِخ َ الَ الهِذٌَن ِمْن َ يْبلِ  ﴿ ٌَ ُ أَْو َدؤْدٌَِيا آ َدلُِّمَيا هللاه ٌُ ْعلَُموَن لَْور  ٌَ ِهْم َوَ الَ الهِذٌَن ر 
ٌُو ُِيونَ  ا اْوٌاِت لَِقْوٍم  يه ٌه  ﴾ ِمْجلَ َ ْولِِهْم َدَشاَبَهْت  ُلُوُبُهْم َ ْد َب

(2)
. 

وسد موت علدى هدذا إن شداء ، جئت ألشدهد للحدق ، وأقدول الحدق ، ولددت لهدذا 
 . هللا

ن أردتم أن تشهدوا للحق فاشهدوا ، ولكن إن وجددتم مرارتده وثقلده إف، نتم أأما 
 .، والباطل خفٌف حلو  الحق ثقٌل مرّ  نعم علٌكم ، فإنّ أعلى ما فاحمدوا هللا 

، فداعملوا وكوندوا  (ع)دعوتكم هً دعوة كدل األنبٌداء واألوصدٌاء  واعلموا أنّ 
الرسدول شدهٌد علدٌكم ، وسدٌرى هللا عملكدم ورسدوله  أنّ شهداء على الندا  ، كمدا 

طدوا ، واحتجدوا واصدبروا وصدابروا وراب.  والمؤمندون (ع)واألنبٌاء واألوصٌاء 
علددى أهددل كددل كتدداب بكتددابهم ، واحتجددوا علددى أهددل اإلنجٌددل بددإنجٌلهم ، فقضددٌتكم 

 .بل بالتفصٌل ، مذكورة فً إنجٌلهم لٌ  إجماا  

* * * 

 إيجٌل ٌوحيا  آلً

 السادس عشر اإلصحاح

ولددٌ  أحددد مددنكم ، وأمددا اآلن ف نددا ماضددً للددذي أرسددلنً )  : (ع)قددال عٌسددى 
 .كن ألنً قلت لكم هذا قد مأل الحزن قلوبكم ول، ً أٌن تمضً ـٌس لن

نطلددق ا ٌدد تٌكم أألندده إن لددم ؛ ندده خٌددر لكددم أن انطلددق إلكددن أقددول لكددم الحددق 
ومتى جاء ذا  ٌبكدت العدالم علدى خطٌئدة ، ولكن إن ذهبت أُرسله إلٌكم ، المعزي 

 . وعلى دٌنونة ، وعلى بر ، 
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ألندً ذاهدب ) ـ ف: ا على بر وأم، ( ألنهم ا ٌؤمنون بً ) فـ :  أما على خطٌئة
قدد  ( رئدٌ  هدذا العدالمألن  ) ـفد: وأما على دٌنونة ،  (إلى أبً وا تروننً أٌضا  

 .ن دٌ

، ون أن تحتملدوا اآلن ـولكدن ا تستطٌعد، كثٌرة أٌضا  ألقدول لكدم  ا  إن لً أمور
ألنده ا ٌدتكلم ؛ فهدو ٌرشددكم إلدى جمٌدع الحدق ( روح الحدق ) وأما متى جاء ذا  

 .( بل كل ما ٌسمع ٌتكلم به ، نفسه من 

 .ٌبشر بً فً اإلنجٌل الذي ٌعترفون به وٌقرونه  (ع)فهذا عٌسى 

 * * * 

 إيجٌل مدً  وآلً

 الرابع والعشرون اإلصحاح 

ألنه فً سداعة ا تأندون  ؛نتم أٌضا  مستعدٌن ألذل  كونوا )  : (ع)قال عٌسى 
الددذي أقامدده سددٌده علددى خدمدده  فمددن هددو العبددد األمددٌن الحكددٌم، ٌدد تً ابددن اإلنسددان 

طوبً لذل  العبد الذي إذا جاء سٌده ٌجدده ٌفعدل هكدذا  ،  لٌعطٌهم الطعام فً حٌنه
 ( .نه ٌقٌمه على جمٌع أمواله إالحق أقول لكم . 

ام ـعتقددد أن هددذه النصددوص تحتدداج إلددى عندداء لفهمهددا ومعرفددة رسددول اإلمددأوا 
 .وٌوجد يٌرها  ، (ع)وعٌسى  (ع)المهدي 

 م إلى قراءة رؤٌا ٌوحنا الالهوتًأرشدوه
(1)

ل هذه الدعوة وتبٌنها   ، فهً تـُفص 
 . (ع)لهم إن كانوا ٌطلبون الحق وٌطلبون نصرة عٌسى 

  . تبٌن الحق وصاحب الحق وهذه بعض النصوص من رؤٌا ٌوحنا الالهوتً

* * * 

                                                           

 . اإلنجٌل –هد الجدٌد الع موجودة فً نهاٌة كتاب - 1
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 الرابع اإلصحاح آلً

ألول الدذي سدمعته بعد هذا نأرت وإذا باب مفتوح فدً السدماء والصدوت ا 1 )
 2. اصدعد إلدى هندا ف رٌد  مدا ا بدد أن ٌصدٌر بعدد هدذا :  كبوق ٌدتكلم معدً قدائال  

. وللوقت صرت فً الروح وإذا عرش موضوع فً السماء وعلى العدرش جدال  
وكان الجال  فً المنأر شبه حجر الٌشب والعقٌدق وقدو  قدزح حدول العدرش  3

ورأٌدت علدى .  ة وعشرون عرشا  وحول العرش أربع 4. فً المنأر شبه الزمرد 
جالسدٌن متسدربلٌن بثٌداب بدٌض وعلدى رؤوسدهم  شدٌخا   أربعدة وعشدرٌنالعروش 

 .( … ومن العرش ٌخرج بروق ورعود وأصوات  5. أكالٌل من ذهب 

 

* * * 

 الةامس اإلصحاح وآلً

من داخدل ومدن وراء  مكتوبا   ورأٌت على ٌمٌن الجال  على العرش سفرا   1 )
ٌنادي بصوت عأٌم مدن هدو مسدتحق  قوٌا   ورأٌت مالكا   2. توم بسبعة خ مختوما  

فلم ٌستطع أحد فدً السدماء وا علدى األرض وا  3. أن ٌفتح السفر وٌف  ختومه 
ألنه لدم  فصرت أنا أبكً كثٌرا   4. تحت األرض أن ٌفتح السفر وا أن ٌنأر إلٌه 

فقدال لدً واحدد مدن  5 .أن ٌفتح السفر وٌقرأه وا أن ٌنأر إلٌه  ٌوجد أحد مستحقا  
هو ذا قد يلب األسد الذي من سبط ٌهوذا أصل داود لٌفتح السفر . الشٌوم ا تب  

ورأٌت فإذا فدً وسدط العدرش والحٌواندات األربعدة وفدً  6 . وٌف  ختومه السبعة
لدده سددبعة قددرون وسددبع أعددٌن هددً سددبعة  خددروف قددائم ك ندده مددذبوحوسددط الشددٌوم 

ف تى وأخذ السدفر مدن ٌمدٌن الجدال  علدى  7.  أرواح هللا المرسلة إلى كل األرض
 ولما أخذ السفر خرت األربعة الحٌواندات واألربعدة والعشدرون شدٌخا   8. العرش 

هددً  أمددام الخددروف ولهددم كددل واحددد قٌثددارات وجامددات مددن ذهددب مملددوة بخددورا  
وهدم ٌترنمدون ترنٌمدة جدٌددة قدائلٌن مسدتحق أندت أن ت خدذ  9. صلوات القدٌسدٌن 
تومه ألن  ذبحت واشدترٌتنا هلل بددم  مدن كدل قبٌلدة ولسدان وشدعب السفر وتفتح خ

ونأددرت  11. وكهنددة فسددنمل  علددى األرض  وجعلتنددا إللهنددا ملوكددا   10 . وأمددة
وسمعت صوت مالئكة كثٌرٌن حول العدرش والحٌواندات والشدٌوم وكدان عدددهم 

قددائلٌن بصدوت عأددٌم مسدتحق هددو الخددروف  12 . ربدوات ربددوات وألدوف ألددوف
 13. المذبوح أن ٌ خذ القدرة والغندى والحكمدة والقدوة والكرامدة والمجدد والبركدة 
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وكل خلٌقة مما فً السماء وعلى األرض وتحت األرض ومدا علدى البحدر كدل مدا 
للجددال  علددى العددرش وللخددروف البركددة والكرامددة والمجددد . فٌهددا سددمعتها قائلددة 

والشدٌوم . وكانت الحٌوانات األربعدة تقدول آمدٌن  14. بد اآلبدٌن والسلطان إلى أ
 .(  األربعة والعشرون خروا وسجدوا للحً إلى أبد اآلبدٌن

* * * 

 الرابع عشر اإلصحاح وآلً

ثم نأرت وإذا خروف واقف على جبل صهٌون ومعه مائة وأربعة وأربعون  )
 . (… م اسم أبٌه مكتوبا على جباههم له ألفا  

الدذي ٌجمدع أنصدار أبٌده يٌدر أول المدؤمنٌن مدن ذرٌدة اإلمدام المهددي  فمن هو
 !!! ؟  (ع)

 ًعشر والمهددٌٌن ااثند ًومن هم الشٌوم األربعة والعشرون يٌر األئمة ااثن
 !!! عشر ؟

وٌف  ، داود والذي ٌفتح السفر  أصلومن هو األسد الذي من سبط ٌهوذا 
 !!!؟ …بر واحد وحنٌن وبدر فً خٌ (ع)ختومه يٌر األسد الذي كر مع علً 

أم اإلمدام المهددي (  ندرج  )أمه من بندً إسدرائٌل  ألنّ ؛ وهو من سبط ٌهوذا 
 . (ع)

وهدو ٌحمدل (  خدروف قدائم ك نده مدذبوح )ومن هو الخروف الذي وصف ب نده 
سبعة قرون وسبعة أعٌن ، هم المعصدومون األربعدة عشدر محمدد وعلدً وفاطمدة 

يٌدددر المهددددي األول والٌمدددانً رسدددول اإلمدددام  . (ع)والحسدددن والحسدددٌن واألئمدددة 
 !!! ؟ (ع)المهدي ورسول عٌسى 

* * * 

 رإٌا ٌوحيا  وآلً

 السابع عشر اإلصحاح



 (ع)المهدي  اإلمامأنصار  إصدارات .................... 03

بعدد  لدم ٌ خدذوا ملكدا  ، والعشرة القرون التً رأٌت هً عشرة ملدو   12… ) 
هدؤاء لهدم رأي  13. كملو  ساعة واحددة مدع الدوحش ، لكنهم ٌ خذون سلطانهم 

، هدؤاء سدٌحاربون الخدروف  14. الدوحش قددرتهم وسدلطانهم  وٌعطدون، واحد 
والددذٌن معدده مدددعوون ، وملدد  الملددو  ، ه رب األربدداب ألّندد، والخددروف ٌغلددبهم 
 .  (…  ومختارون ومؤمنون

 

* * * 

 الجامن عشر اإلصحاح وآلً

من السماء له سدلطان عأدٌم واسدتنارت  آخر نازا   ثم بعد هذا رأٌت مالكا   1 )
سددقطت سددقطت بابددل  وصددرم بشدددة بصددوت عأددٌم قددائال   2. ائدده األرض مددن به

لكدل طدائر  لكدل روح نجد  ومحرسدا   لشٌاطٌن ومحرسدا   وصارت مسكنا   العأٌمة
ألندده مددن خمددر يضددب  3 . (أي الطددائرات الحربٌددة األمرٌكٌددة ) نجدد  وممقددوت 

زناها قد شرب جمٌع األمم وملو  األرض زنوا معها وتجار األرض استغنوا من 
اخرجدوا منهدا ٌدا شدعبً  آخدر مدن السدماء قدائال   ثم سدمعت صدوتا   4. عٌمها وفرة ن

خطاٌاهددا لحقددت  ألنّ  5. لددئال تشددتركوا فددً خطاٌاهددا ولددئال ت خددذوا مددن ضددرباتها 
 جدازتكم وضداعفوا لهدا ضدعفا   جازوها كما هً أٌضا   6. السماء وتذكر هللا آثامها 

بقدر ما مجدت  7.  ها ضعفا  فً الك   التً مزجت فٌها امزجوا ل. نأٌر أعمالها 
هدا تقدول فدً قلبهدا أندا جالسدة ألنّ .  وحزندا   نفسها وتنعمت بقدر ذل  أعطوها عدذابا  

مددن أجددل ذلدد  فددً ٌددوم واحددد سددت تً  8.  ولسددت أرملددة ولددن أرى حزنددا  ، ملكددة 
 . الدرب اإللده الدذي ٌددٌنها قدوي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار ألنّ 

ا ملو  األرض الذٌن زندوا وتنعمدوا معهدا حٌنمدا ٌنأدرون وسٌبكً وٌنوح علٌه 9
المدٌندة . واقفٌن من بعٌد ألجل خوف عذابها قائلٌن وٌل وٌدل  10 . دخان حرٌقها

وٌبكدً  11. ه فدً سداعة واحددة جداءت دٌنونتد  ألنّ . العأٌمة بابل المدٌنة القوٌة 
 12 . عدددتجددار األرض وٌنوحددون علٌهددا ألن بضددائعهم ا ٌشددترٌها أحددد فددً مددا ب

بضددائع مددن الددذهب والفضددة والحجددر الكددرٌم واللؤلددؤ والبددز واألرجددوان والحرٌددر 
وكددل إندداء مددن أثمددن الخشددب ، وكددل إندداء مددن العدداج ، والقرمددز وكددل عددود ثٌنددً 

 وزٌتددا   وخمددرا   ولبانددا   وطٌبددا   وقرفددة وبخددورا   13 . والنحددا  والحدٌددد والمرمددر
 14. ونفددو  النددا   وأجسددادا   ومركبددات وخددٌال   وحنطددة وبهددائم وينمددا   وسددمٌذا  

ولن تجدٌده ، وذهب عن  كل ما هو مشحم وبهً ، وذهب عن  جنى شهوة نفس  
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تجار هذه األشٌاء الذٌن استغنوا منها سدٌقفون مدن بعٌدد مدن أجدل  15. فً ما بعد 
المدٌنة العأٌمة المتسربلة . وٌقولون وٌل وٌل  16خوف عذابها ٌبكون وٌنوحون 

ه فدً سداعة ألّند 17 .  المتحلٌة بذهب وحجدر كدرٌم ولؤلدؤببز وأرجوان وقرمز و
وكددل ربددان وكددل الجماعددة فددً السددفن والمالحددون . واحدددة خددرب ينددى مثددل هددذا 

وصرخوا إذ نأروا دخان حرٌقها قائلٌن  18 . وجمٌع عمال البحر وقفوا من بعٌد
ن علدى رؤوسدهم وصدرخوا بداكٌ وألقوا ترابدا   19. أٌة مدٌنة مثل المدٌنة العأٌمة 

المدٌنة العأٌمة التً فٌها استغنى جمٌع الذٌن لهم سدفن . ونائحٌن قائلٌن وٌل وٌل 
إفرحً لها أٌتهدا السدماء  20. فً البحر من نفائسها ألنها فً ساعة واحدة خربت 

ورفددع مدال  واحددد  21والرسدل القدٌسدون واألنبٌدداء ألن الدرب قددد دانهدا دٌندونتكم 
هكدذا بددفع سدترمى بابدل المدٌندة  حر قائال  كرحى عأٌمة ورماه فً الب قوي حجرا  
وصددوت الضدداربٌن بالقٌثددارة والمغنددٌن  22. ولددن توجددد فددً مددا بعددد ، العأٌمددة 

وكدل صدانع صدناعة لدن . والمزمرٌن والنافخٌن بالبوق لن ٌسمع فٌ  فدً مدا بعدد 
ونور سدراج  23. وصوت رحى لن ٌسمع فٌ  فً ما بعد . ٌوجد فٌ  فً ما بعد 
. وصوت عرٌ  وعدرو  لدن ٌسدمع فٌد  فدً مدا بعدد . ما بعد لن ٌضئ فٌ  فً 

وفٌهددا  24. إذ بسددحر  ضددلت جمٌددع األمددم . ألن تجددار  كددانوا عأمدداء األرض 
 ( . وجد دم أنبٌاء وقدٌسٌن وجمٌع من قتل على األرض

فكل  كانت عاصمة العراق فً ذل  الزمن ،بابل  ألنّ  وبابل تشٌر إلى العراق ؛
 .رض العراق أالعراق وعلى  المالحم والفتن تجري فً

 .بالفتن بالراٌات التً ت تٌها من دول العالم و (ع)وخراب بغداد ذكروه 

  آلييً لعييية هللا وسييةبه دةربهييا الفييدن … )  :عددن بغددداد  (ع)قددال الصددادق 
  ديل الوٌيل مين الراٌيات الصيفر وراٌيات آلالوٌيل لهيا ولمين بهيا   وددردها جماء 

دسيٌر إلٌهيا مين ديل  رٌيب أو الراٌيات الديً  ومين  ومن ٌجلب الج ٌير   المغرب
 .بعٌد 

المدمييرد  ميين أول  األمييمبهييا ميين صيييول العييذاب مييا ييي ل بسييائر  وهللا لٌييي لنّ 
بها من العذاب ميا ر عيٌن رأت ور أذن سيمعت بمجليه  الدفر إلى آةر    ولٌي لنّ 

لمقيٌم آليان ا ل   آلالوٌل لمين ادةيذ بهيا مسيديا  ـور ٌدون بوآلان أفلها إر بالسٌ  
 . بها ٌبقى لشقائه   والةارج ميها برحمة هللا 

دورفييا  إيهييا فييً الييديٌا   وإنّ : وهللا لٌبقييى ميين أفلهييا آلييً الييديٌا حدييى ٌقييال 
  وليدايها فيم الوليدان  الحور العٌن   وإنّ  فنّ  بيادها و صورفا فً الجية   وإنّ 
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آلدراء على هللا ن اإلآلٌها م هللا لم ٌقسم ر ق العباد إر بها   ولٌظهرنّ  ولٌظين أنّ 
ادات اليي ور   وشييرب ـ  والحدييم بغٌيير ددابييه   وميين شهيي (ص)وعلييى رسييوله 

مييا ر ٌدييون آلييً   وسييفخ الييدماء   الفجييور   وأدييل السييحت  [إدٌييان  ]الةمييور و 
الديٌا دلها إر دويه   جم لٌةربها هللا بدلخ الفدن ودلخ الراٌات   حدى لٌمر علٌهيا 

 ( ل وراءفهيا دايت ا: لمار آلٌقول ا
(1)

.  

 الداسع عشر اإلصحاح وآلً

عددر  الخددروف قددد جدداء وامرأتدده  لنفددرح ونتهلددل ونعطدده المجددد ألنّ  7 …) 
 . البز هدو تبدررات القدٌسدٌن ألنّ  بهٌا   نقٌا   وأعطٌت أن تلب  بزا   8. هٌ ت نفسها 

وقدال هدذه هدً .  وقال لدً اكتدب طدوبى للمددعوٌن إلدى عشداء عدر  الخدروف 9
ثدم رأٌدت السدماء مفتوحدة وإذا فدر  أبدٌض والجدال   11 …دقة أقوال هللا الصدا
وعٌنداه كلهٌدب ندار وعلدى  12. وبالعدل ٌحكم وٌحارب  وصادقا   علٌه ٌدعى أمٌنا  

وهدو متسدربل  13. رأسه تٌجان كثٌرة وله اسدم مكتدوب لدٌ  أحدد ٌعرفده إا هدو 
اء كدانوا واألجنداد الدذٌن فدً السدم 14. بثوب مغمو  بدم وٌدعى اسدمه كلمدة هللا 

ومددن فمدده ٌخددرج سددٌف  15.  أبددٌض ونقٌددا   ٌتبعوندده علددى خٌددل بددٌض ابسددٌن بددزا  
 ( .… ماض 

عددر  الخددروف قددد جدداء وامرأتدده  لنفددرح ونتهلددل ونعطدده المجددد ألنّ  7…  )
 9البز هو تبررات القدٌسدٌن  ألنّ  بهٌا   نقٌا   وأعطٌت أن تلب  بزا   8. هٌ ت نفسها 

وقال هذه هدً أقدوال . عشاء عر  الخروف وقال لً اكتب طوبى للمدعوٌن إلى 
  ( .…… هللا الصادقة 

 ( أنصدار المهددي األول الٌمدانً)  :والمدعوون إلى عشاء عر  الخروف هم 
. 

 وصادقا   ثم رأٌت السماء مفتوحة وإذا فر  أبٌض والجال  علٌه ٌدعى أمٌنا  ) 
ٌدرة ولده وعٌنداه كلهٌدب ندار وعلدى رأسده تٌجدان كث 12. وبالعدل ٌحكم وٌحدارب 

مغمددو  بدددم وهددو متسددربل بثددوب  13. اسددم مكتددوب لددٌ  أحددد ٌعرفدده إا هددو 
 . ( ……وٌدعى اسمه كلمة هللا 

  . وهذا الذي ٌركب الفر  فً هذه الرؤٌا هو المهدي األول الٌمانً
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* * * 

 الحادي والعشرون اإلصحاح وآلً

أندا . تدم  ثم قال لً قدد 6.  وقال لً اكتب فإن هذه األقوال صادقة وأمنٌة… ) 
 أنا أعطً العطشان من ٌنبوع ماء الحٌوة مجاندا  . هو األلف والٌاء البداٌة والنهاٌة 

 . (…  وهو ٌكون لً ابنا   من ٌغلب ٌرث كل شئ وأكون له إلها   7. 

والدذي ٌغلدب هدو ،  (ع)اإلمدام المهددي : والبداٌة والنهاٌة هدو ، واأللف والٌاء 
 .وهو المهدي األول والٌمانً ، ا نفسه األسد الذي ٌغلب فً أول الرؤٌ

ا ٌنكرهددا  استقصدداء النصددوص فهددً كثٌددرة جدددا  ، واألمددر ٌطددول إذا أردتددم
 . ( لعنهم هللا )وٌنكرنً إا أهل الباطل وطالب الباطل ، وٌحرفها 

واسدمعوا مددن ، وانأدروا فدً ملكدوت السدماوات ، أطٌعدوا هللا وسدٌروا إلدى هللا 
ٌن وطهدروا أنفسدكم واسددمعوا هللا فهدو ٌدتكلم مددع ايسدلوا الطدد ، وت السدماواتـملكد

لَُهيْم  ُلُيوب  ر …  ﴿: ، ولكدن الندا  ا ٌسدمعون النا  فً كل شً منذ زمن بعٌد 
ْسَمُعوَن بَِها ٌَ ٌُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آَذان  ر  ٌُن  ر  ْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم أَْع ٌَ … ﴾ 

(1)
. 

، فددوا النددا  بددالحق عر  ، سددماوات اشددهدوا بمددا تسددمعون وتددرون فددً ملكددوت ال
، وادعدوا الجمٌددع إلددى المائدددة التدً نزلددت مددن السددماء ، وادعدوا النددا  إلددى الحددق 

ٌطٌلدون الصدالة والددعاء ، بدل ٌحضدر  نهدمأفربما لن ٌحضدر إلٌهدا مدن ٌأهدرون 
لهذا أندا ُبعثدت ، إلصدالح  إلٌها الزناة وشاربو الخمر والخاطئون فٌتوبوا إلى هللا ،

طدوبى لمدن ا وا وحضروا إلى مائدة عر  الخدروف ، طوبى لهم إن تاب هؤاء ،
 .  ٌعثر بً

* * * 
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 (ع)المهدي  اإلمامأنصار  إصدارات .................... 07

 إيجٌل مدى آلً

 الجايً والعشرون اإلصحاح 

 ٌشدبه ملكدوت السدموات إنسدانا   2.  ب مثال قائال   وجعل ٌسوع ٌكلمهم أٌضا   1) 
ٌرٌددوا وأرسل عبٌده لٌدعوا المدعوٌن إلى العر  فلم  3. بنه إل صنع عرسا   ملكا  

قولوا للمدعوٌن هو ذا يدائً أعددته  آخرٌن قائال   عبٌدا   ف رسل أٌضا   4. أن ٌ توا 
ولكددنهم  5. تعددالوا إلددى العددر  . ثٌرانددً ومسددمناتً قددد ذبحددت وكددل شددئ معددد . 

والبداقون أمسددكوا عبٌددده  6. تهداونوا ومضددوا واحدد إلددى حقلده وآخددر إلدى تجارتدده 
  يضددب وأرسددل جنددوده وأهلدد  أولئدد  فلمددا سددمع الملدد 7. وشددتموهم وقتلددوهم 

ثم قال لعبٌده أما العر  فمسدتعد وأمدا المددعوون فلدم  8. القاتلٌن وأحرق مدٌنتهم 
فاذهبوا إلدى مفدارق الطدرق وكدل مدن وجددتموه فدادعوه إلدى  9. ٌكونوا مستحقٌن 

 فخرج أولئ  العبٌد إلى الطرق وجمعوا كدل الدذٌن وجددوهم أشدرارا   10. العر  
فلمددا دخددل الملدد  لٌنأددر المتكئددٌن  11. امتأل العددر  مددن المتكئددٌن فدد. وصددالحٌن 

فقال له ٌا صاحب كٌدف دخلدت  12. لبا  العر   لم ٌكن ابسا   رأى هنا  إنسانا  
حٌنئذ قدال الملد  للخددام اربطدوا  13. فسكت . إلى هنا ولٌ  علٌ  لبا  العر  

ون البكداء وصدرٌر هنا  ٌك. رجلٌه وٌدٌه وخذوه واطرحوه فً الألمة الخارجٌة 
 (… كثٌرٌن ٌدعون وقلٌلٌن ٌنتخبون  ألنّ  14. األسنان 

(1)
. 

نهددا أٌددام أوٌعلمددون ، هددذه األٌددام  (ع)كثٌددرون مددن النصددارى ٌنتأددرون عٌسددى 
كددان فددً المشددرق  (ع)بعددث عٌسددى  إنفنبهددوهم ، عودتدده وأٌددام القٌامددة الصددغرى 

ن عٌسدى أو، إلنجٌدل خبدر عنده فدً اأالذي (  المعزي )وكذل  عودته ، والرسول 
، المالحم فً آخر الزمان ستكون فدً الشدرق  إنّ سٌرسله سٌكون فً الشرق ، بل 

بابدددل ) وسدددمت العدددراق ، نا ـا ٌوحدددـوفدددً العدددراق بالخصدددوص كمدددا ذكدددرت رؤٌددد
 ( .العأٌمة 

داود قد يلدب لٌفدتح السدفر وٌفد   أصلاألسد الذي من سبط ٌهوذا  خبروهم أنّ أ
 .ختومه 

 ( إر والقائم ٌةدميه وما من سرّ   آلدحه أا من علم إر وأيا م) :  (ع)قال علً 
(2)

. 
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 رإٌا ٌوحياوآلً 

 امسـالة اإلصحاح 

هو ذا قد يلب األسد الذي من سبط ٌهوذا أصدل داود لٌفدتح السدفر وٌفد  … ) 
ورأٌت فإذا فً وسدط العدرش والحٌواندات األربعدة وفدً وسدط  6.  ختومه السبعة

 .  (…  مذبوح خروف قائم ك نهالشٌوم 

* * * 

 السادس اإلصحاح وآلً

مدن  مدن الختدوم السدبعة وسدمعت واحددا   ونأرت لمدا فدتح الخدروف واحددا   1 )
فنأدرت وإذا فدر  أبدٌض  2. كصوت رعدد هلدم وانأدر  األربعة الحٌوانات قائال  

  ( .…  3ولكً ٌغلب  وخرج يالبا   والجال  علٌه معه قو  وقد أعطً إكلٌال  

فمددن شدداء أن ٌغسددل ثٌابدده ، قددد جدداء (  لخددروف القددائم المددذبوحا)  خبددروهم أنّ أ
وٌكون له نصٌب فً ملكوت السدماوات ولٌدرى فدً ، بدمه فلٌفعل لٌطهر وٌتقد  

  . ملكوت السماوات

 المذنب المقصر

 د الحسنـحمأ

 ق. هـ  1427 /ربٌع الثانً 


