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بسم هللا الرحمن الرحٌم

بسم هللا الرحمن الرحٌم
إنّ هللا سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن ٌعرّ ؾ خلقه نفسه  ،وبما أ ّنه عظٌم
وأنّ المعرفة الحقٌقٌة ال تكون إال بالفناء فٌه سبحانه  ،وهذا المعنى وإن كان
ٌدرك بلسان حال الناس  ،أما كمنهج ربما ؼفل الناس عنه ؛ ألنّ كثٌرا من
األمور ٌؽفل عنها اإلنسان  ،بسبب أنّ ظهورها من البدٌهٌات التً تكون أؼلب
حٌاة اإلنسان مملوءة منه  ،لهذا فإنّ اإلنسان ال ٌشعر بها ؛ ألنّ منذ أن بدأت
مدركاته الحسٌة والعقلٌة فهً ظاهرة  ،وظهورها ثابت  ،وهذا الظهور
والثبات فً الظهور ال ٌشعر اإلنسان به .
فمثل إنّ اإلنسان ال ٌشعر بؤنّ له قلبا ٌنبض إذا كان القلب منتظم ولم ٌحصل
به تؽٌٌر منذ أن ولد اإلنسان  ،لكن مجرد أن ٌضطرب ذلك القلب هنا ٌشعر
بوجوده  ،وإنّ هذا الكون والخلق عموما خلقه هللا بانتظام ودقة متناهٌة لكً
ٌستقٌم لذلك  ،فإنّ الناس عموما ال تدرك هذا الوجـود  ،وتكون ؼافلة عنه ،
فكٌؾ بالذي خلقه ؟ لذلك فإنّ من الضرورة أن ٌبعث من هو مؤمون  ،لكً
ٌذكر الناس بذلك األمر المؽفول عنه .
ولهذا إنّ من أعظم األدلة وأعظم الحكمة هً  :األمر الذي ظهر بشدة ولكن
ؼفل الناس عنه  ،فبمجرد أن ٌذكر الناس فإنّ الناس تثار عندهم العجب
والتسابل  :كٌؾ نحن  ،وقد ؼفلنا عن هذا األمر ؟ لكن تبقى نفس اإلنسان
وتعلقه بما هو ٌحٌط به  ،وبٌن ما هو مفروض علٌه  ،هو األساس فً تمام
كماله  ،والوصول الحقٌقً إلى ما هو فٌه خٌره .
ولهذا من األمور المهمة فً دعوى السٌد أحمد الحسن (ع) هو أنّ كثٌرا من
المتعصبٌن والمتشددٌن لدٌاناتهم قد أتاهم بما هم قد ؼفلوا عنه على شدة ظهوره
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 ،ومنها الوصٌة المقدسة لرسول هللا (ص) على تداولها بٌن المسلمٌن  ،لكن لم
ٌلتفتوا لها .
وكذلك مسؤلة الشبٌه الذي شبه فً صلب المسٌح  ،لم ٌعرفوا حقٌقته ومن هو
هذا باعتبار أن الدٌانتٌن المسٌحٌة التً هً الخاتمة ألنبٌاء بنً إسرابٌل ،
واإلسلمٌة التً هً الخاتمة للدٌانة الحنفٌة  ،وكذلك خاتمة لكل الدٌانات ،
والتً تلتقً فً ظهور اإلمام المهدي (ع) إلتمـام الحجة على العالمٌن  ،لذلك
فإنّ كل ما ٌتوافق مع وجود اإلنسان تكوٌنا فإنّ اإلنسان ٌؽفل عنه وال ٌستشعر
بوجوده  ،إال إذا حصلت حركة مضطربة تعارض حركته  ،أو سٌره عندما
ٌستشعر بوجوده .
ولهذا فإنّ هللا ٌرسل باآلٌات للتذكرة واإلنذار  ،وأحٌانا تتجلى سبل التذكر
من نفس العالم الذي ٌعٌش به اإلنسان أو مستواه الكمالً  ،إذا كان مادٌا فإ ّنه
ٌؤتٌه باألسباب المادٌة  ،وإذا عجزت األسباب المادٌة ولم تكن سببا كافٌا لردعه
 ،أو إرجاعه إلى الحق  ،فإ ّنه ٌسلك معه سبل أخرى  ،وتكون مرافقة أو
مطروحة لبدٌل آخر  ،لذلك السبب كان إنزال الكوارث لٌعلم اإلنسان إ ّنه
ضعٌؾ  ،وٌبان عجزه أمام قوة هللا المتمثلة بحجته المذكر به .
الشٌخ صادق المحمدي
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هذا الكتاب
هوووو مجموعوووة أسوووبلة وردت عبووور اإلنترنوووت مووون امووورأة مسوووٌحٌة
إلوووى السوووٌد أحمووود الحسووون  . . .وإجابوووة السوووٌد علوووى هوووذه األسوووبلة . . .
والعتقادنوووا بترتوووب فابووودة علوووى نشووورها قمنوووا بنشووورها  . . .وس ٌُنشووور
إن شووواء هللا كثٌووور مووون األسوووبلة الوووواردة عبووور اإلنترنوووت  . . .والتوووً
أجووواب علٌهوووا السوووٌد أحمووود الحسووون وصوووً ورسوووول اإلموووام المهووودي
(ع)  . . .وبعضووووها إجابووووة أنصووووار اإلمووووام المهوووودي (ع) فووووً كتوووواب
تحت عنوان الجواب المنٌر عبر األثٌر .

بسم هللا الرحمن الرحٌم
﴿ َ
ٌن َما
ش َر َع َل ُك ْم مِنَ الدِّ ِ
عٌِسى أَنْ
وسى َو َ
إِ ْب َراهٌِ َم َو ُم َ

ص ٌْ َنا ِب ِه
صى ِب ِه ُنوحا ً َوالَّذِي أَ ْو َح ٌْ َنا إِ َل ٌْ َك َو َما َو َّ
َو َّ
أَقٌِ ُموا الدِّ ٌنَ َوال َت َت َف َّرقُوا فٌِ ِه َك ُب َر َعلَى ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ

َما َتدْ ُعو ُه ْم إِلَ ٌْ ِه َّ
هللاُ ٌَ ْج َت ِبً إِلَ ٌْ ِه َمنْ ٌَ َ
ٌِب ﴾ (.)1
شا ُء َو ٌَ ْهدِي إِلَ ٌْ ِه َمنْ ٌُن ُ
( هللا ٌجتبً الرُ سل (ع)  ،وٌهدي إلى الرُ سل (ع) من ٌنٌب وٌحارب األنا ،
وٌقتل نفسه قربة إلى هللا سبحانه  ،فعلى قدر األنا الموجودة فً نفس اإلنسان
ٌتؤخر اإلنسان فً الهداٌة إلى الحق ومعرفة الرسول .
فً الدعاء عن اإلمام المهدي (ع)  ( :اللهم عرفنً نفسك  ،فإ ّنك إن لم
تعرفنً نفسك لم أعرؾ رسولك ) ( .)2وكٌؾ ٌعرّ ؾ هللا من لم ٌقتل نفسه ؟!!
وكٌؾ ٌعرّ ؾ هللا من انطوت نفسه على داء إبلٌس ( لعنه هللا ) َ ﴿ ،قال َ َما َم َن َع َك
()4( )3
ٌن ﴾ ،
ار َو َخلَ ْق َت ُه مِنْ طِ ٍ
أَ َّال َت ْس ُج َد إِ ْذ أَ َم ْر ُت َك َقال َ أَ َنا َخ ٌْ ٌر ِم ْن ُه َخلَ ْق َتنًِ مِنْ َن ٍ
).

 - 1الشورى .13 :
 - 2الكافً  :ج 1ص 337ح.5
 - 3األعراؾ .12 :
 - 4إنّ الطرٌق الذي ٌوصل إلى الحق ال ٌكون إال بهذا األصل المعرفً الذي طرحه السٌد (ع) وهو :
محاربة األنا  ،وهو من أهم الطرق  ،بل ال ٌوجد طرٌق فً معرفة الحق إال أن ٌبتدئ بهذا األصل  ،وكل
الذي ٌرٌد أن ٌصل إلى الحق وهو قاصد الوصول ٌجب علٌه أن ٌتحرر من قٌود األنا والنظر إلى النفس ؛
ألن أعدى أعدابك نفسك التً بٌن جنبٌك  ،وقد وضح السٌد (ع) فً كتاب المتشابهات هذا األصل المعرفً
بمثال واقع  ،وأحكم به ما تشابه على الناس فً جوابه على الحدٌث القدسً  ( :الصوم لً وانا اجزي به ) ،
حٌث قال فً ذلك :
ُ
( والقراءة الصحٌحة هً أجزى به  ،أي بضم الهمزة واأللؾ المقصورة  ،والمراد بالصوم هو  :صوم
مرٌم علٌها السلم وزٌادة ( إنً نذرت للرحمن صوما ً فلن اكلم الٌوم أنسٌا) مرٌم  ، 26 :أي أن ٌكون
اإلنسان مستوحشا من الخلق  ،مستؤنسا باهلل سبحانه  ،بل هذه هً البداٌة والنهاٌة التً تكون حصٌلتها هً :
أ ن هللا هو الجزاء على الصوم  ،هً الصوم عن األنا  ،وذلك عندما ٌسٌر العبد على الصراط المستقٌم وهو
ٌعلم وٌعتقد وٌرى أن وجوده المفترض وبقاءه المظنون بسبب شاببة العدم والظلمة المختلطة بالنور  ،وهذا
هو الذنب الذي ال ٌفارق العبد ) المتشابهات  :ج / 1جواب سإال رقم (. )13
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السٌد أحمد الحسن
وصً ورسول اإلمام المهدي
( مكن هللا له فً األرض )
***
السإال

/

بسم األب واالبن وروح القدس  ،ما هً مضامٌن دعوتك وما

أهدافها ؟
reta . jorj

امرأة مسٌحٌة 2005 /
الجواب  /قال عٌسى (ع)  ( :لٌس بالطعام وحده ٌحٌى ابن آدم ولكن بكلمة
هللا )  ،وأنا عبد هللا أقول لكم  :بالطعام ٌموت ابن آدم وبكلمة هللا ٌحٌى .
فدعوتً كدعوة نوح (ع)  ،وكدعوة إبراهٌم (ع)  ،وكدعوة موسى (ع) ،
وكدعـوة عٌسى (ع)  ،وكدعوة محمد (ص) .
أن ٌنتشر التوحٌد على كل بقعة فً هذه األرض  ،هدؾ األنبٌاء واألوصٌاء
هو هدفً  ،وأب ٌّن التوراة واإلنجٌل والقرآن  ،وما اختلفتم فٌه  ،وأب ٌّن انحراؾ
فالمعرفة تكون بمقدار إماطة تلك الظلمة  ،ظلمة األنا عن صفحة وجود اإلنسان  ،لٌكون جزاء ذلك هو
هللا سبحانه وتعالى  ،وإنّ الذي ٌمثل هللا هو حجته على الخلق  ،لذلك قول هللا  :وأنا أجزى به ٌ ،عنً ٌهدٌه
إلى حجته وخلٌفته فً األرض فً أول مراتب معرفته سبحانه فً عالم الخلق  ،لذلك فإن مرٌم ( علٌها السلم
) عندما اعتزلت عن الخلق واتخذت من دونهم حجـابا  ،وبعملها إنما قامت بمحاربة األنا  ،بل وقتل األنا
حتى َمنّ هللا علٌها بؤن وهبها  -لٌس معرفة  -حجة هللا وقابم آل ٌعقوب  ،بل أن تكون وعاء ٌحوٌه لكً ٌولد
فً هذا العالم وهو عٌسى (ع)  ،فمن أراد أن ٌصل إلى معرفة الحجة واإلمام المفترض ٌ ،جب أن ٌتبع ما
قامت به مرٌم ( علٌها السلم )  ،بل ال ٌوجد بدٌل أو طرٌق آخر للمعرفة .
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علماء الٌهود والنصارى والمسلمٌن وخروجهم عن الشرٌعة اإللهٌة ،
ومخالفتهم لوصاٌا األنبٌاء (ع) .
إرادتً هً إرادة هللا سبحانه وتعالى ومشٌبته  ،أن ال ٌرٌد أهل األرض إال
ما ٌرٌده هللا سبحانه وتعالى  ،أن تمتلا األرض قسطا وعدال كما ملبت ظلما
وجورا .
أن ٌشبع الجٌاع وال ٌبقى الفقراء فً العراء  ،أن ٌفرح األٌتام بعد حزنهم
الطوٌل  ،وتجد األرامل ما ٌسد حاجتها المادٌة بعز وكرامة …… أن ……
وأن …… أن ٌطبق أهم ما فً الشرٌعة العدل والرحمة والصدق .
وأرجو أن تبٌنً لً اعتقادَكِ بعٌسى بن مرٌم ( علٌهما السلم ) بكل
صراحة  ،وأن تإٌدي اعتقادَكِ بآٌات من اإلنجٌل لكً ٌتسنى لً بٌان الحق لكِ
 ،ولكل من ٌطلب الحق  ،وٌخاؾ القٌامتٌن الصؽرى والكبرى  ،وٌخاؾ المعاد
وٌخاؾ هللا سبحانه وتعالى (.)1

 - 1إنّ الحكم على كل إنسان ٌكون من خلل ما جاء به والذي ٌصدقه عمله  ،وهذا المنهج الذي طرحه السٌد
أحمد الحسن (ع)  ،لٌإكد للناس ما كلؾ به  ،وإٌصال ذلك إلٌهم  ،وأول ذلك هو نشر التوحٌد  ،والتوحٌد هو
أسمى ما جاء به األنبٌاء  ،وأول مبدأ لهم فً دعواهم ؛ ألن السٌد (ع) قد بٌن فً تفسٌر سورة الفاتحة مراتب
أسمابه سبحانه  ،أوال  :مرتبة الكنه والحقٌقة واالسم الدال علٌها ( هو )  ،والثانٌة  :مرتبة الذات اإللهٌة
واالسم الدال علٌها ( هللا )  ،والمرتبة الثالثة هً  :اإلنسان واالسم الدال علٌها هو محمد (ص)  ،ونحن اآلن
مكلفون فً إثبات التوحٌد فً مرتبة اإلنسان  ،فإذا أثبتنا التوحٌد فً هذه المرتبة ٌثبت فً المرتبتٌن األخرٌٌن
 ،مرتبة الذات ومرتبة الكنه والحقٌقة .
إن النصارى اخطبوا عندما نزلوا مرتبة الذات بمرتبة اإلنسان  ،وقالوا بالتجسد وادعابهم أن اإللوهٌة
لٌسوع (ع)  ،لذلك فإن من لوازم التوحٌد فً مرتبة اإلنسان هو  :اإلقرار بمن نصبه هللا وطاعته ؛ ألن
الشرك هنا هو انتخاب ؼٌر المنصوب من هللا  ،والكفر هو  :االعتراض على أمر هللا سبحانه وتعالى  ،ولهذا
ٌثبت التوحٌد فً مرتبة اإلنسان إذا أصبح مطبقا لكل المنهاج اإللهً  ،والمنهاج اإللهً هو كتبه  ،وتمامٌة
كتبه الجامع لها هو القران الكرٌم .
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أحمد الحسن
***
السإال  /بسم األب  ..كٌؾ تقولون أن النبً عٌسى ٌظهر فً آخر الزمان ،
وٌصلً خلؾ الشخص الذي تقولون أنه لٌس نبٌا  ،وأسمه محمد المهدي ،
ألٌس هذا عجٌبا ؟!!! وكٌؾ ٌصلً نبً خلؾ رجل لٌس بنبً ؟
reta . jorj

امرأة مسٌحٌة 2005 /
الجواب  /أٌتها األخت  :إنّ صلة نبً هللا عٌسى بن مرٌم ( علٌهما السلم )
خلؾ اإلمـام المهدي (ع) تحتمل أمرٌن :

إن تمامٌة التوحٌد ٌثبت لمن أصبح هو القران  ،كما حصل لرسول هللا (ص) عندما فتح له وأصبح هو
القران  ،كما قال السٌد احمد الحسن (ع)  ،وهذا هو أول هدؾ للسٌد (ع)  ،وبذلك ٌعرؾ وعرؾ عند كثٌر
من الناس الذٌن امنوا به  ،وبهذا ٌمٌز الحق من الباطل  ،وقد أعطى ٌسوع المسٌح (ع) منهاجا للستدالل من
خلله على الحق  ،حٌث قال  15 ( :احذروا من األنبٌاء الكذبة الذٌن ٌؤتون إلٌكم فً صورة خراؾ ودٌعة
ولكنهم فً الداخل ذباب مفترسه  16ستعرفونهم من إعمالهم فل ٌجنى الناس العنب من شجرات الشوك وال
التٌن من العلٌق  17فكذلك فان كل شجرة صالحة تعطً ثمرا صالحا وكل شجرة ردٌبة تعطً ثمرا ردٌبا
 18ال تستطٌع شجرة صالحة أن تعطً ثمرا ردٌبا وال شجرة ردٌبة أن تعطً ثمرا صالحا  19وكل شجرة
ال تنتج ثمرا صالحا تقطع وتلقى فً النار  20لذلك ستعرفون األنبٌاء الكذبة من ثمرهم ) إنجٌل متى – اإلصحاح
.7 :

لذلك فكل الذٌن ٌإمنون بما جاء به ٌسوع المسٌح فإنهم ٌ عرفون الحق من الباطل  ،فلٌعمل بهذه القاعدة وهذا
وع َّم السلم ؛ ألن جمٌع المتنافٌات هو عدم
الدلٌل  ،وإذا ثبت التوحٌد فً مجتمع معٌن  ،ساد األمن واألمان َ ،
التوافق الحاصل من التماٌز بٌن الموجودات فً المراتب الدنٌوٌة  ،وإذا قل التنافً بٌن الناس زاد التقارب
وحلت األلفة بدل التباؼض والتعادي  ،وهذه ال تحصل إال بالسٌر على منهج التوحٌد .

وصي ورسىل اإلمام المهدي (ع) ( في التىراة واإلنجيل والقرآن ) 00 .....................................

األول  :أن ٌكون اإلمام المهدي (ع) أفضل من نبً هللا عٌسى (ع)  ،وطبعا
ال ٌكون اإلمام المهدي (ع) أفضل إال إذا كان له مقام النبوة  .وفً هذه الحالة
ال ٌوجد موضع لإلشكال الذي طرحتٌه (.)1

 - 1إنّ اإلمام المهدي (ع) هو حجة من الحجج بحسب ما ورد على لسان األنبٌاء  ،سواء ما ذكر بالتوراة
واإلنجٌل والقران  ،كما بٌن السٌد احمد الحسن (ع) فً هذا الكتاب وفً ؼٌره من الكتب التً صدرت  ،حٌث
نصت الكتب المقدسة على ذكر الخلفاء اإلثنً عشر  ،وهم من ٌملكون وٌحكمون األرض  ،وإنّ العدل اإللهً
ال ٌقوم إال بهم  ،وإنّ العدل اإللهً لم ٌتحقق على وجهة األرض إلى اآلن  ،وبما إنّ النبوة أو آخر األنبٌاء هو
النبً الخاتم محمد (ص) إذا ٌكون هإالء اإلثنى عشر الخلفاء من األبمة  ،واإلثنى عشر الخلفاء من المهدٌٌن
النص علٌهم والتعرٌؾ بهم من خلله  ،وهذا ما أكدت علٌه الشرٌعة المقدسة لرسول هللا (ص)  ،وبما إن
النبوة انقطعت بمعنى مصداق النبوة أما كمقام فهً مستمرة وثابتة لكل من ثبتت له الحجٌة والخلفة اإللهٌة
بالنص ؛ ألن الخلفة تكون  :إما كإمام أو نبً  ،وإنّ من له مقام اإلمام ثابت له مقام النبوة  ،لكن من له مقام
النبوة ربما ال تثبت له مقام اإلمامة  ،وهذا ما بٌنه القران الكرٌم  :قوله تعالى َ ( :وإِ ِذ ا ْب َتلَى إِ ْب َراهٌِ َم َر ُّب ُه
اس إِ َماما ً َقال َ َومِن ُذ ِّر ٌَّتًِ َقال َ الَ ٌَ َنال ُ َع ْهدِي َّ
بِ َكلِ َما ٍ
الظالِمٌِنَ ) البقرة .124 :
ت َفؤ َ َت َّم ُهنَّ َقال َ إِ ِّنً َجاعِ لُ َك لِل َّن ِ
إنّ إبراهٌم نبً ولكن هللا سبحانه وتعالى َمنَّ علٌه بمقام اإلمامة بعد أن نجح فً االمتحان الذي امتحنه هللا به.
وعرَّ ؾ السٌد احمد الحسن (ع) اإلمامة  ( :اإلمامة هً  :الهٌمنة على العوالم العلوٌـة والسفلٌـة بإذن هللا ،
َ
وقٌـادة جند هللا فٌها  ،والتصرؾ فٌها بإذن هللا  ،وال ٌمكن أن ٌكون اإلنسان إماما دون أن ٌكون له مقام النبوة
قبل ) الجواب المنٌر  :ج / 2جواب سإال رقم (. )7
وبما أنّ نبً هللا عٌسى (ع) لم تثبت له اإلمامة ال فً اإلنجٌل وال فً القرآن  ،وإنما ثبتت له النبوة والرسالـة
 ،وأنّ اإلمام المهدي (ع) ثبتت له اإلمامة بنص األحادٌث الشرٌفة عن رسول هللا (ص) ؛ أل ّنه أحد اإلثنى
عشر إمام  ،وكما قلنا من ثبت له مقام اإلمامة ثبت له مقام النبوة  ،وإنّ مقام اإلمامة هو أعلى من مقام النبوة
.
قال السٌد أحمد الحسن (ع)  ( :واآلن نعود إلى كون محمد (ص) خاتِـم النبٌٌن وخاتـَمهم  ،فهو صلوات ربً
علٌه آخر األنبٌاء والمرسلٌن من هللا سبحانه وتعالى  ،ورسالته وكتابه القرآن وشرٌعته باقٌة إلى ٌوم القٌامة ،
بلم دٌِنا ً َف َلنْ ٌُ ْق َبل َ ِم ْن ُه َوه َُو فًِ ْاْلخ َِر ِة مِنَ ا ْل َخاسِ ِرٌنَ ) آل
فل ٌوجد بعد اإلسلم دٌن َ ( :و َمنْ ٌَ ْب َت ِػ َؼ ٌْ َر ْاإل ْس ِ
عمران .85 :

ولكن بقً مقام النبوة مفتوحا لبنً ادم  ،فمن أخلص من المإمنٌن هلل سبحانه وتعالى فً عبادته وعمله ٌمكن
أن ٌصل إلى مقام النبوة  ،كما بقً طرٌق وحً هللا سبحانه وتعالى لبنً ادم بـ ( الرإٌا الصادقة ) مفتوحا ،
وموجودا وملموسا فً الواقع المعاش .
أما إرسال أنبٌاء  -ممن وصلوا إلى مقام النبوة  -من هللا سبحانه وتعالى  ،سواء كانوا ٌحافظون على شرٌعة
محمد (ص) اإلسلم  ،أم أنهم ٌجددون دٌن جدٌد  ،فهو ؼٌر موجود وهو الذي ختمه هللا سبحانه وتعالى ببعثه
محمدا (ص) .
ولكن تجدد بعد بعث النبً محمد (ص)  -اإلنسان الكامل وخلٌفة هللا حقا  ،وظهور هللا فً فاران وصورة
اللهوت  -أمر اإلرسال من محمد (ص)  ،فجمٌع األبمة (ع) هم مرسلون إلى هذه األمة  ،ولكن من محمد
سولُ ُه ْم ُقضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم ِبا ْلق ِْسطِ َو ُه ْم ال
اء َر ُ
سول ٌ َفإِ َذا َج َ
(ص)  -هللا فً الخلق  ، -قال تعـالى َ ( :ولِ ُكلِّ أ ُ َّم ٍة َر ُ
ٌُ ْظلَ ُمونَ ) ٌونس .47 :
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وحتى لو كنت أعتقد بهذا فإنً سؤطرح االحتمال الثانً وأجٌب علٌه .
الثانً  :أن ٌكون عٌسى (ع) أفضل من المهدي (ع)  ،وفً هذه الحالة
ٌكون لإلشكال الذي طرحتٌه موضع فً دابرة البحث عن الحق والحقٌقة .
والجواب موجود فً كتا َبًْ التوراة واإلنجٌل  ،أو العهدٌن القدٌم والجدٌد ،
كما هو موجود فً القرآن .
فمن التوراة ( أو العهد القدٌم ) أختار لكِ قصة شاإول ( أو طـالوت ) وداود
( علٌهما السلم )  ،فداود (ع) نبً من أنبٌاء هللا وأفضل من طالوت  ،ومع
ذلك كان داود فً بداٌة األمر جندٌا فً جٌش طالوت (ع) وٌؤتمر بؤمره ،
وتابعا له ؛ ألنّ طالوت (ع) ( أو شاإول ) ملك معٌن بؤمر هللا سبحانه وتعالى.
سولُ ُه ْم
جاء َر ُ
سول ٌ َفإِذا َ
عن جابر  ،عن أبً جعفر (ع)  ،قال  :سؤلته عن تفسٌر هذه اآلٌة  ( :لِ ُكل ِّ أ ُ َّم ٍة َر ُ
قُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم ِبا ْلق ِْسطِ َو ُه ْم ال ٌُ ْظلَ ُمونَ ) قال (ع)  ( :تفسٌرها بالباطن  ،أن لكل قرن من هذه األمة رسوالً
من آل محمد ٌ ،خرج إلى القرن الذي هو إلٌهم رسول  ،و هم األولٌاء و هم الرسل  ،و أما قوله َ ( :فإِذا
سولُ ُه ْم قُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم بِا ْلق ِْسطِ )  ،قال  :معناه إن الرسل ٌقضون بالقسط و هم ال ٌظلمون كما قال هللا )
جاء َر ُ
َ
.
وقال تعالى  ( :إِ َّن َما أَ ْنتَ ُم ْن ِذ ٌر َولِ ُكل ِّ َق ْو ٍم هَا ٍد ) الرعد .7 :
ضٌ ِْل َ ،قا َل َ :سؤ َ ْل ُ
هللا َع َّز َو َج َّل َ ( :ولِ ُكل ِّ َق ْو ٍم ها ٍد ) َ ،ف َقا َل (ع) ُ ( :كل ُّ إِ َم ٍام
هللا (ع) َعنْ َق ْو ِل َّ ِ
ت أَ َبا َع ْب ِد َّ ِ
َع ِن ْالفُ َ
هَا ٍد لِ ْل َق ْر ِن الَّذِي ه َُو فٌِ ِه ْم ) .
هللا َع َّز َو َج َّل  ( :إِ َّنما أَ ْنتَ ُم ْن ِذ ٌر َولِ ُكل ِّ َق ْو ٍم ها ٍد ) َ ،ف َقا َل  :رسول هللا (ص)
َعنْ أَ ِبً َجعْ َف ٍر (ع)  ( :فًِ َق ْو ِل َّ ِ
هللا (ص) ُ ،ث َّم ا ْل ُهدَاةُ مِنْ َب ْع ِد ِه َعل ًٌِّ ُ ،ث َّم ْاألَ ْوصِ ٌَا ُء
اء بِ ِه َن ِب ًُّ َّ ِ
ان ِم َّنا هَا ٍد ٌَ ْهدٌِ ِه ْم إِلَى َما َج َ
ا ْل ُم ْن ِذ ُر َ ،ولِ ُكل ِّ َز َم ٍ
َوا ِح ٌد َب ْعدَ َوا ِح ٍد ) .
َ
َ
َّ
ْ
ٌر َ ،قا َل  :قُل ُ
هللا (ع)  ( :إِ َّنما أ ْنتَ ُم ْن ِذ ٌر َولِ ُكل ِّ َق ْو ٍم ها ٍد ) َ ،ف َقا َل  :رسول هللا (ص)
ت ِأل ِبً َع ْب ِد ِ
َعنْ أَ ِبً بَصِ ٍ
ت َ :بلَى ُجع ِْل ُ
ا ْل ُم ْنذ ُِر َ ،و َعل ًٌِّ ا ْل َهادِي ٌَ ،ا أَ َبا ُم َح َّم ٍد َهلْ مِنْ هَا ٍد ا ْل ٌَ ْو َم ؟ قُ ْل ُ
اك َ ،ما َزا َل ِم ْن ُك ْم َها ٍد َبعْ دَ َها ٍد
ت فِدَ َ
ح َم َك َّ
َح َّتى ُدف َِع ْ
الر ُجل ُ َما َت ِ
ْك َ ،ف َقا َل َ :ر ِ
ت
ت إِ َلٌ َ
هللاُ ٌَا أَ َبا ُم َح َّم ٍد  ،لَ ْو َكا َنتْ إِ َذا َن َزلَتْ آ ٌَ ٌة َعلَى َر ُج ٍل ُث َّم َماتَ َذلِ َك َّ
ضى ) .
اب َ ،ولَ ِك َّن ُه َح ًٌّ ٌَ ْج ِري فٌِ َمنْ َبق ًَِ َك َما َج َرى فٌِ َمنْ َم َ
ْاْل ٌَ ُة َماتَ ا ْل ِك َت ُ
ار َك َو َت َعالَى  ( :إِ َّنما أَ ْنتَ ُم ْن ِذ ٌر َولِ ُكل ِّ َق ْو ٍم ها ٍد ) َ ،ف َقا َل  ( :رسول هللا (ص)
هللا َت َب َ
َعنْ أَ ِبً َجعْ َف ٍر (ع) فًِ َق ْو ِل َّ ِ
اع ِة ) .
ا ْل ُم ْن ِذ ُر َ ،و َعل ًٌِّ ا ْل َهادِي  ،أَ َما َو َّ ِ
الس َ
هللا َما َذ َه َبتْ ِم َّنا َو َما َزا َلتْ فٌِ َنا إِلَى َّ
فهم (ع) رسل هداة من محمد (ص)  ،والى محمد (ص)  ،وأٌضا هم جمٌعا علٌهم صلوات ربً لهم مقام
النبوة بل إن شرط اإلرسال الذي ال ٌتبدل هو  :تمام العقل  ،فلبد من الوصول إلى مقام السماء السابعة الكلٌة
" سماء العقل " ) كتاب النبوة الخاتمة  :ص.27
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فداود (ع) قتل جالوت ( أو جلٌات ) لعنه هللا  ،فً الوقت الذي كان فٌه داود
(ع) جندٌا من جنود طالوت  .اقربً صموبٌل األول  -إصحاح  17فً التوراة
(.)1

 - 1العهد القدٌم والجدٌد  :ج 1ص ، 453اإلصحاح السابع عشر  1 ( :وجمع الفلسطٌنٌون جٌوشهم للحرب
فاجتمعوا فً سوكوه التً لٌهوذا ونزلوانٌن سوكوه وعزٌقة فً أفس دمٌم  2 .واجتمع شاول ورجال إسرابٌل
ونزلوا فً وادي البطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطٌنٌٌن  3 .وكان الفلسطٌنٌون وقوفا على جبل من هنا
وإسرابٌل وقوفا على جبل من هناك والوادي بٌنهم  4 .فخرج رجل مبارز من جٌوش الفلسطٌنٌٌن اسمه
جلٌات من جت طوله ست أذرع وشبر  5 .وعلى رأسه خوذة من نحاس وكان البسا درعا حرشفٌا ووزن
الدرع خمسة آالؾ شاقل نحاس  6 .وجرموقا نحاس على رجلٌه ومزراق نحاس بٌن كتفٌه  7 .وقناة رمحه
كنول النساجٌن وسنان رمحه ست مبة شاقل حدٌد وحامل الترس كان ٌمشً قدامه  8 .فوقؾ ونادى صفوؾ
إسرابٌل وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب  .أما أنا الفلسطٌنً وأنتم عبٌد لشاول  .اختاروا ألنفسكم
رجل ولٌنزل إلً  9 .فإن قدر أن ٌحاربنً وٌقتلنً نصٌر لكم عبٌدا  .وإن قدرت أنا علٌه وقتلته تصٌرون
أنتم لنا عبٌدا وتخدموننا  10 .وقال الفلسطٌنً أنا عٌرت صفوؾ إسرابٌل هذا الٌوم  .أعطونً رجل
فنتحارب معا  11 .ولما سمع شاول وجمٌع إسرابٌل كلم الفلسطٌنً هذا ارتاعوا وخافوا جدا  12 .وداود
هو ابن ذلك الرجل االفراتً من بٌت لحم ٌهوذا الذي اسمه ٌسى وله ثمانٌة بنٌن  .وكان الرجل فً أٌام شاول
قد شاخ وكبر بٌن الناس  13 .وذهب بنو ٌسى الثلثة الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب  .وأسماء بنٌه الثلثة
الذٌن ذهبوا إلى الحرب ألٌآب البكر وأبٌنا داب ثانٌة وشمة ثالثهما  14 .وداود هو الصؽٌر والثلثة الكبار
ذهبوا وراء شاول  15 .وأما داود فكان ٌذهب وٌرجع من عند شاول لٌرعى ؼنم أبٌه فً بٌت لحم 16 .
وكان الفلسطٌنً ٌتقدم وٌقؾ صباحا ومساء أربعٌن ٌوما  17 .فقال ٌسى لداود ابنه خذ إلخوتك إٌفة من هذا
الفرٌك وهذه العشر الخبرات واركض إلى المحلة إلى إخوتك  18 .وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها
لربٌس األلؾ وافتقد سلمة إخوتك وخذ منهم عربونا  19 .وكان شاول وهم وجمٌع رجال إسرابٌل فً وادي
البطم ٌحاربون الفلسطٌنٌٌن  20فبكر داود صباحا وترك الؽنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره ٌسى وأتى
إلى المتراس والجٌش خارج إلى االصطفاؾ وهتفوا للحرب  21 .واصطؾ إسرابٌل والفلسطٌنٌون صفا
مقابل صؾ  22 .فترك داود األمتعة التً معه بٌد حافظ األمتعة وركض إلى الصؾ وأتى وسؤل عن سلمة
إخوته  23 .وفٌما هو ٌكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جلٌات الفلسطٌنً من جت صاعد من صفوؾ
الفلسطٌنٌٌن وتكلم بمثل هذا الكلم فسمع داود  24 .وجمٌع رجال إسرابٌل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا
جدا  25 .فقال رجال إسرابٌل  .أرأٌتم هذا الرجل الصاعد  .لٌعٌر إسرابٌل هو صاعد  .فٌكون أن الرجل
الذي ٌقتله ٌؽنٌه الملك ؼنى جزٌل وٌعطٌه بنته وٌجعل بٌت أبٌه أبٌه حراب إسرابٌل  26 .فكلم داود الرجال
الواقفٌن معه قابل ماذا ٌفعل للرجل الذي ٌقتل ذلك الفلسطٌنً وٌزٌل العار عن إسرابٌل  .ألنه من هو هذا
الفلسطٌنً األؼلؾ حتى ٌعٌر صفوؾ هللا الحً  27 .فكلمه الشعب بمثل هذا الكلم قابلٌن كذا ٌفعل للرجل
الذي ٌقتله  28 .وسمع أخوه األكبر ألٌآب كلمه مع الرجال فحمً ؼضب ألٌآب على داود وقال لماذا نزلت
وعلى من تركت تلك الؽنٌمات القلٌلة فً البرٌة  .أنا علمت كبرٌاءك وشر قلبك ألنك إنما نزلت لكً ترى
الحرب  29 .فقال داود ماذا عملت اآلن  .أما هو كلم  30 .وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا
الكلم فرد له الشعب جوابا كالجواب األول  31 .وسمع الكلم الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شلول .
فاستحضره  32 .فقال داود لشاول ال ٌسقط قلب أحد بسببه  .عبدك ٌذهب وٌحارب هذا الفلسطٌنً 33 .
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وقصة طالوت فً القرآن الكرٌم (.)1

فقال شاول لداود ال تستطٌع أن تذهب إلى هذا الفلسطٌنً لتحاربه ألنك ؼلم وهو رجل حرب منذ صباه .
 34فقال داود لشاول كان عبدك ٌرعى ألبٌه ؼنما فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطٌع  35 .فخرجت
وراءه وقتلته وأنقذتها من فٌه ولما قام علً أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته  36 .قتل عبدك األسد والدب
جمٌعا  .وهذا الفلسطٌنً األؼلؾ ٌكون كواحد منهما ألنه قد عٌر صفوؾ هللا الحً  37 .وقال داود الرب
الذي أنقذنً من ٌد األسد ومن ٌد الدب هو ٌنقذنً من ٌد هذا الفلسطٌنً  .فقال شاول لداود اذهب ولٌكن الرب
معك  38 .وألبس شاول داود ثٌابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا  39 .فتقلد داود بسٌفه
فوق ثٌابه وعزم أن ٌمشً ألنه لم ٌكن قد جرب  .فقال داود لشاول ال أقدر أن أمشً بهذه ألنً لم أجربها .
ونزعها داود عنه  40 .وأخذ عصاه بٌده و انتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي وجعلها فً كنؾ الرعاة
الذي له أي فً الجراب ومقلعه بٌده وتقدم نحو الفلسطٌنً  41 .وذهب الفلسطٌنً ذاهبا واقترب إلى داود
والرجل حامل الترس أمامه  42 .ولما نظر الفلسطٌنً ورأى داود استحقره ألنه كان ؼلما وأشقر جمٌل
المنظر  43 .فقال الفلسطٌنً لداود ألعلً أنا كلب حتى أنك تؤتً إلً بعصً  .ولعن الفلسطٌنً داود بآلهته .
 44وقال الفلسطٌنً لداود تعال إلً فؤعطً لحمك لطٌور السماء ووحوش البرٌة  45 .فقال داود للفلسطٌنً
أنت تؤتً إلً بسٌؾ وبرمح وبترس  .وأنا آتً إلٌك باسم رب الجنود إله صفوؾ إسرابٌل الذٌن عٌرتهم .
 46هذا الٌوم ٌحبسك الرب فً ٌدي فؤقتلك وأقطع رأسك  .وأعطً جثث جٌش الفلسطٌنٌٌن هذا الٌوم لطٌور
السماء وحٌوانات األرض فتعلم كل األرض أنه ٌوجد إله إلسرابٌل  47 .وتعلم هذه الجماعة كلها أنه لٌس
بسٌؾ وال برمح ٌخلص الرب ألن الحرب للرب وهو ٌدفعكم لٌدنا  48 .وكان لما قام الفلسطٌنً وذهب
وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصؾ للقاء الفلسطٌنً  49 .ومد داود ٌده إلى الكنؾ وأخذ منه
حجرا ورماه بالمقلع وضرب الفلسطٌنً فً جبهته فارتز الحجر فً جبهته وسقط على وجهه إلى األرض .
 50فتمكن داود من الفلسطٌنً بالمقلع والحجر وضرب الفلسطٌنً و قتله  .ولم ٌكن سٌؾ بٌد داود 51 .
فركض داود ووقؾ على الفلسطٌنً وأخذ سٌفه واخترطه من ؼمده وقتله وقطع به رأسه  .فلما رأى
الفلسطٌنٌون أن جبارهم قد مات هربوا  52 .فقام رجال إسرابٌل وٌهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطٌنٌٌن حتى
مجٌبك إلى الوادي وحتى أبواب عقرون  .فسقطت قتلى الفلسطٌنٌٌن فً طرٌق شعراٌم إلى جت وإلى عقرون
 53 .ثم رجع بنو إسرابٌل من االحتماء وراء الفلسطٌنٌٌن ونهبوا محلتهم  54 .وأخذ داود رأس الفلسطٌنً .
وأتى به إلى أورشلٌم  .ووضع أدواته فً خٌمته  55ولما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطٌنً قال البنٌر
ربٌس الجٌش ابن من هذا الؽلم ٌا أبنٌر  .فقال أبنٌر وحٌاتك أٌها الملك لست أعلم  56 .فقال الملك اسؤل ابن
من هذا الؽلم  57 .ولما رجع داود من قتل الفلسطٌنً أخذه أبنٌر وأحضره أمام شاول ورأس الفلسطٌنً بٌده
 58 .فقال له شاول ابن من أنت ٌا ؼلم  .فقال داود ابن عبدك ٌسى البٌتلحمً ) .
وسى إِ ْذ َقالُو ْا لِ َن ِب ًٍّ لَّ ُه ُم ا ْب َع ْث لَ َنا َملِكا ً ُّن َقاتِلْ فًِ
 - 1قال تعالى  ( :أَلَ ْم َت َر إِلَى ا ْل َم ِئل مِن َبنًِ إِ ْس َرائٌِل َ مِن َب ْع ِد ُم َ
هللا َو َقدْ أ ُ ْخ ِر ْج َنا مِن
ٌل ّ ِ
ٌل ّ ِ
هللا َقال َ َهلْ َع َ
َ
س ٌْ ُت ْم إِن ُكت َِب َع َل ٌْ ُك ُم ا ْل ِق َتال ُ أَالَّ ُت َقا ِتلُو ْا َقالُو ْا َو َما لَ َنا أَالَّ ُن َقاتِل َ فًِ َسبِ ِ
سبِ ِ
لظالِمٌِنَ * َو َقال َ َل ُه ْم َن ِب ٌُّ ُه ْم إِنَّ َّ
ِب َعلَ ٌْ ِه ُم ا ْل ِق َتال ُ َت َولَّ ْو ْا إِالَّ َقلٌِبلً ِّم ْن ُه ْم َو ّ
َ
هللا قدَْ
هللاُ َعلٌِ ٌم ِبا َّ
َ
ار َنا َوأ ْب َنآئِ َنا فلَ َّما ُكت َ
ِد ٌَ ِ
َب َع َ
ال َقال َ إِنَّ
ث لَ ُك ْم َطالُوتَ َملِكا ً َقالُ َو ْا أَ َّنى ٌَ ُكونُ لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َعلَ ٌْ َنا َو َن ْحنُ أَ َحقُّ ِبا ْل ُم ْلكِ ِم ْن ُه َولَ ْم ٌُ ْإتَ َس َع ًة ِّمنَ ا ْل َم ِ
شا ُء َو ّ
اص َط َفاهُ َع َل ٌْ ُك ْم َو َزادَ هُ َب ْس َط ًة فًِ ا ْل ِع ْلم َوا ْل ِج ْسم َو ّ
هللاُ ٌُ ْإتًِ ُم ْل َك ُه َمن ٌَ َ
هللاُ َواسِ ٌع َعلٌِ ٌم * َو َقال َ لَ ُه ْم
هللا ْ
َّ
ِ
ِ
وسى َوآل ُ هَا ُرونَ َت ْح ِملُ ُه
سكٌِ َن ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َبقِ ٌَّ ٌة ِّم َّما َت َر َك آل ُ ُم َ
ن ِِب ٌُّ ُه ْم إِنَّ آ ٌَ َة ُم ْل ِك ِه أَن ٌَؤْ ِت ٌَ ُك ُم ال َّتا ُبوتُ فٌِ ِه َ
هللا ُم ْب َتلٌِ ُكم ِب َن َه ٍر َف َمن
ا ْل َمآلئِ َك ُة إِنَّ فًِ َذلِ َك ْل ٌَ ًة لَّ ُك ْم إِن ُكن ُتم ُّم ْإ ِمنٌِنَ * َفلَ َّما َف َ
صل َ َطالُوتُ ِبا ْل ُج ُنو ِد َقال َ إِنَّ ّ َ
س ِم ِّنً َو َمن َّل ْم ٌَ ْط َع ْم ُه َفإِ َّن ُه ِم ِّنً إِالَّ َم ِن ْ
ؾ ُؼ ْر َف ًة بِ ٌَ ِد ِه َف َ
َ
ش ِر ُبو ْا ِم ْن ُه إِالَّ َقلٌِبلً ِّم ْن ُه ْم َفلَ َّما
اؼ َت َر َ
ب ِم ْن ُه َف َل ٌْ َ
ش ِر َ
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أما من اإلنجٌل ( أو العهد الجدٌد )  ،فؤختار لكِ قصـة عٌسى (ع) وٌحٌى
(ع) ( أو ٌوحنا )  ،فعٌسى (ع) أفضل من ٌحٌى (ع) ومع ذلك جاء عٌسى
(ع) لٌعتمد من ٌوحنا أو ٌحٌى (ع)  ،مع أن هذا األمر ٌمثل التقدٌس والتطهٌر
والتزكٌة  ،وفً هذا المقام َّ
مثل ٌحٌى (ع) ( أو ٌوحنا ) حجة هللا على عٌسى
(ع).
جاء فً إنجٌل متً اإلصحاح الثالث  ( :حٌنب ٍذ جاء ٌسوع من الجلٌل إلى
األردن إلى ٌوحنا لٌعتمد منه ولكن ٌوحنا منعه قابل أنا محتاج أن أعتمد منك
وأنت تؤتً إلً  .فؤجاب ٌسوع وقال له اسمع اآلن هكذا ٌلٌق بنا أن نكمل كل
بر حٌنب ٍذ سمح له فلما أعتمد ٌسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد
انفتحت له فرأى روح هللا نازال مثل حمامـة وآتٌا علٌه .)1( ) ......
وفً كل الحالٌن كان كل من داود وعٌسى ( علٌهما السلم ) أفضل من
ٌحـٌى وطالـوت ( علٌهما السلم ) ( .)2والحمد هلل وحده .

هللا َكم ِّمن
َج َاو َزهُ ه َُو َوالَّذٌِنَ آ َم ُنو ْا َم َع ُه َقالُو ْا الَ َطا َق َة َل َنا ا ْل ٌَ ْو َم ِب َجالُوتَ َو ُجنو ِد ِه َقال َ الَّذٌِنَ ٌَ ُظ ُّنونَ أَ َّن ُهم ُّمبلَقُو ّ ِ
هللا َو ّ
اب ِرٌنَ * َولَ َّما َب َر ُزو ْا ل َِجالُوتَ َو ُج ُنو ِد ِه َقالُو ْا َر َّب َنا أَ ْف ِر ْغ َع َل ٌْ َنا
ٌِر ًة ِبإِ ْذ ِن ّ ِ
هللاُ َم َع َّ
فِ َئ ٍة َقلٌِلَ ٍة َؼ َل َبتْ ِف َئ ًة َكث َ
الص ِ
دَاوو ُد َجالُوتَ َوآ َتاهُ ّ
هللاُ ا ْل ُم ْل َك
ص ْر َنا َعلَى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكاف ِِرٌنَ * َف َه َز ُموهُم بِإِ ْذ ِن ّ ِ
هللا َو َق َتل َ ُ
ص ْبراً َو َث ِّبتْ أَ ْقدَ ا َم َنا َوان ُ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
َوالح ِْك َمة َو َعل َم ُه ِم َّما ٌَ َ
سدَ ِ
ض ٍل َعلى
شا ُء َول ْوالَ دَ ف ُع ِ
ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ
هللا ذو ف ْ
ت األ ْر ُ
ض لف َ
اس َب ْع َ
هللا ال َّن َ
ض َولـكِنَّ َ
ا ْل َعالَمٌِنَ ) البقرة .251 – 246 :
 - 1االنجٌل – العهد الجدٌد .16 -13 :
 - 2إن هللا سبحانه وتعالى اصطفى من بٌن عباده أنبٌاء وهم بشر  ،لكن هللا منّ علٌهم أن جعل لهم الحجة
على العالمٌن  ،وألزم جمٌع الخلق الطاعة لهم  ،ولكن حجٌته تكون بعد أن ٌفٌض علٌهم من روحه  ،فكل نبً
من األنبٌاء ٌعٌش فترة بٌن قومه وهم ال ٌعرفون منه إال الصفات الحسنة  ،ولكن فرض الحجٌة ٌكون بعد
فترة حٌث ٌؤمره هللا سبحانه أن ٌعلن ذلك إلى الخلق  ،وهذا اإلعلن ٌزامن نزول تلك الروح علٌه  ،وهذا ما
حصل لنبً هللا عٌسى (ع)  ،حٌث كان ٌوحنا هو الحجة علٌه  ،ولكن بعد أن تعمد بالماء ومنه وخرج نزلت
علٌه روح  ،وألزم هللا له الحجة على العالمٌن  ،وحتى نبً هللا ٌوحنا (ع) كان دلٌل معرفته هو أنه رأى روح
هللا نازال علٌه  .إنجٌل ٌوحنا  32 :1 ( :و شهد ٌوحنا قابل إنً قد رأٌت الروح نازال مثل حمامة من السماء
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أحمد الحسن
***
السإال  /تحٌة طٌبة إلى السٌد أحمد الحسن  .........السلم علٌكم
وصلتنً جمٌع أجوبتك وأنا شاكرة وممتنة الهتمامك بً  ...ولكن حٌرنً
شًء مهم  ،وهو إنك ترٌد معرفة مستواي الدراسً والدٌنً  ،وأنت القابل ( :
أنا أعرؾ باإلنجٌل من أهله والتوراة وقرآنكم  ...الخ )  .فكٌؾ ال ٌعلمك
إمامك ؟؟؟ بمن أنا ومستواي الدراسً  ،لكً تثبت ألمثالً حقٌقة ما تقول  ،فما
هو الجواب ؟ مع فابق تقدٌري وحبً واحترامً  ،فلٌرعاك الرب وٌحرسك .
reta . jorj
امرأة مسٌحٌة 2005 /

فاستقر علٌه  33 :1و أنا لم أكن اعرفه لكن الذي أرسلنً ألعمد بالماء ذاك قال لً الذي ترى الروح نازال و
مستقرا علٌه فهذا هو الذي ٌعمد بالروح القدس  34 :1و أنا قد رأٌت و شهدت أنّ هذا هو ابن هللا ) .
إذا ٌبقى اإلنسان فً سعً لتحصٌل الكماالت اإللهٌة  ،وهللا قد عرؾ إخلص هإالء و َمنَّ علٌهم بمقدار
إخلصهم له  ،وٌفٌض علٌهم من تلك الروح بمقدار اإلخلص  ،وامتاز النبً األكرم محمد (ص)  ،وآل بٌته
بؤن هللا أعطاهم من تلك الروح أعظمها .
قال السٌد أحمد الحسن (ع) فً تعرٌؾ تلك الروح  ( :روح القدس هو  :روح الطهارة أو العصمة  .فإذا
اخلص العبد بنٌته هلل سبحانه وتعالى  ،وأراد وجه هللا  ،أحبه هللا ووكل هللا به ملكا ٌدخله فً كل خٌر
وٌخرجه من كل شر  ،وٌسلك به إلى مكارم األخلق  ،وٌكون الروح القدس واسطة لنقل العلم لإلنسان
الموكل به .
وأرواح القدس كثٌرة ولٌست واحدا  ،والذي مع عٌسى (ع) ومع األنبٌاء دون الذي مع محمد (ص) وعلً
(ع) وفاطمة (ع) واألبمة (ع)  ،وهذا هو الروح القدس األعظم لم ٌنـزل إال مع محمد (ص)  ،وانتقل بعد
وفاته إلى علً (ع)  ،ثم إلى األبمة (ع)  ،ثم بعدهم إلى المهدٌٌن اإلثنً عشر ،عن أبً بصٌر قال  :سؤلت
اب َوال
أبا عبد هللا (ع) عن قول هللا تبارك وتعالى ( َو َك َذلِ َك أَ ْو َح ٌْ َنا إِلَ ٌْ َك ُروحا ً مِنْ أَ ْم ِر َنا َما ُك ْنتَ َتدْ ِري َما ا ْل ِك َت ُ
ْاألٌِ َمانُ ) الشورى  ، 52:قال (ع)  :خلق من خلق هللا عز وجل أعظم من جبرابٌل ومٌكابٌل كان مع رسول
هللا (ص) ٌخبره وٌسدده وهو مع األبمة من بعده ) المتشابهات  :ج / 3جواب سإال رقم (. )118
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الجواب  ( /وكذلك رإساء الكهنة أٌضا وهم ٌستهزبون مع الكتبة والشٌوخ
قالوا خلص آخرٌن وأما نفسه فما ٌقدر أن ٌخلصها إن كان هو ملك إسرابٌل
فلٌنزل اآلن عن الصلٌب فنإمن به  ،قد اتكل على هللا فلٌنقذه اآلن إن أراده )
(.)2( ،)1

 - 1إنجٌل متى  ، 42 – 41 : 27إنجٌل مرقس .32 – 31 : 15
 - 2إنّ عادة الناس عموما وهذا ما جرت علٌه سنة الذٌن من قبل  ،وإنّ اآلخرٌن سابرون على نهج من
سبقهم من إنهم كانوا ٌستقبلون األنبٌاء بالسخرٌة واالستهزاء  ،وذلك ألن أنفسهم متعلقة بؤمور بعٌدة عن
الواقع  ،وٌر ٌدون أنبٌاء هللا أن ٌخوضوا معهم بها  ،ومع أنهم مؤمورون من هللا بعدم الخوض معهم فٌها ،
حٌث الباطل ال ٌمكن أن ٌستدل به على الحق وال ٌعرؾ الحق به  ،لذلك فؤن جمٌع األنبٌاء مكلفون بإٌصال
ما أمرهم هللا سبحانه وتعالى دون زٌادة وال نقص  ،وأما فرض ما هو زابد على تكلٌفهم من قبل الناس -
ومنهم الجهلء  ، -فهم أكٌد ال ٌستجٌبون لهكذا مطلب  ،وإنهم ٌعلمون الناس عموما السعً فً تحصٌل
األمور بما أمكنهم هللا سبحانه وتعالى  ،وباألسباب المتاحة  ،ال بما هو صعب وعسٌر كاستخدام المعجزات
سبٌل فً طلب السعً ؛ ألنه لو كانت المعجزات هً األساس لكان اإلنسان مؤمورا ولٌس مخٌرا  ،ولبطل
االبتلء وبالتالً ٌبطل العقاب والثواب  ،ثم إن اإلنسان ٌمر فً طرٌقه بمصاعب وفتن وهذا واضح فً
طرٌق المإمنٌن ؛ ألن أعظمهم إٌمانا أعظمهم ابتلء  ،وإن باالبتلء ٌدفع هللا عن خلقه  ،فمصابب قوم عند
قوم فوابد .
ار ِه ْم ِب َؽ ٌْ ِر َحقٍّ إِ َّال أَن ٌَقُولُوا َر ُّب َنا َّ
ض ُهم
هللاُ َولَ ْو َال دَ ْف ُع َّ ِ
اس َب ْع َ
هللا ال َّن َ
وقال هللا تعالى  ( :الَّذٌِنَ أ ُ ْخ ِر ُجوا مِن ِد ٌَ ِ
ص َرنَّ َّ
هللا
اس ُم َّ ِ
بِ َب ْع ٍ
هللاُ َمن ٌَن ُ
هللا َكثٌِراً َولَ ٌَن ُ
سا ِج ُد ٌُ ْذ َك ُر فٌِ َها ْ
صلَ َواتٌ َو َم َ
ص َوا ِم ُع َوبِ ٌَ ٌع َو َ
ض لَّ ُهدِّ َمتْ َ
ص ُرهُ إِنَّ َّ َ
ع ِزٌ ٌز ) الحج .40 :
ي َ
لَ َق ِو ٌّ
لذلك فإن اإلنسان عندما ٌعرؾ ما تإول إلٌه األمور فإنه أحٌانا بل أكٌد إنه ال ٌإدي ما علٌه  ،ربما ألن هناك
كثٌر من األمور هً ضرورٌة فً علم هللا  ،وإٌقاعها ضروري فً عالم اإلمكان  ،ولكنها تكون على كراهة
من اإلنسان  ،وان كل مكروه منه ال ٌمكن أن ٌسٌر إلٌه أو ٌسعى لتحقٌقه  ،لذلك فإن هذه األمور الؽٌبٌة ال
تصدر من خلٌفة هللا إال لضرورة  ،ولهذا أشكل على أصحاب أمٌر المإمنٌن من أنهم على معرفتهم بشًء
من علوم اإلمام أمٌر المإمنٌن  ،لكن أصابهم ما أصابهم من المكاره .
عن أبً بصٌر  ،قلت ألبً عبد هللا (ع)  ( :من أٌن أصاب أصحاب علً (ع) ما أصابهم مع علمهم بمناٌاهم
وبلٌاهم ؟ قال  :فؤجابنً شبه المؽضب  :ممن ذلك األمر إال منهم  ،فقلت  :ما ٌمنعك جعلت فداك ؟ قال :
ذاك باب أؼلق إال إنّ الحسٌن بن علً (ع) فتح منه شًء ٌسٌراً  ،ثم قال ٌ :ا أبا محمد  ،إنّ أولئك كان
على أفواههم أوكٌة ) إلزام الناصب  :ص.39
ثم إنّ األفعال التً تؤتً بطرٌق اإلعجاز  ،كإخراج الشٌاطٌن والتنبإ وؼٌرها  ،لٌست بالضرورة أن ٌستدل
من خللها على رضا هللا  ،أو إن اإلنسان له مقام القرب اإللهً  ،أو أنه حجة من الحجج  ،وهذا ما أشار إلٌه
عٌسى (ع)  21 ( :لٌس كل من ٌقول لً ٌا رب ٌا رب ٌدخل ملكوت السموات بل من ٌعمل مشٌبة أبً الذي
فً السماء  22كثٌرون سٌقولون لً فً ذلك الٌوم األخٌر ٌا رب ٌا رب الم نتنبؤ باسمك ؟ الم نطرد األرواح
الشرٌرة باسمك ؟ الم نعمل عجابب كثٌرو باسمك ؟  23حٌنبذ سؤقول لهم بوضوح لم ٌسبق لً إن عرفتكم
ابتعدوا عنً ٌا فاعلً الشر ) إنجٌل متى  :اإلصحاح .7 :
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وهل كان من ٌنظر إلى موسى (ع) ٌجهل أنّ فً ٌمٌنه عصى فكٌؾ باهلل
سى ) (. )1
سبحانه  ،فلماذا سؤله ﴿ َما تِ ْل َك ِب ٌَمٌِنِ َك ٌَا ُمو َ
أحمد الحسن
***
السإال

/

ممكن أن تكون هناك قوى تسٌطر على القوى الواهمة فً الل

شعور عندك تبث لك هذا اإلحساس ؟
reta . jorj
امرأة مسٌحٌة 2005 /
الجواب  /قال عٌسى (ع)  ( :الذي من هللا ٌسمع كلم هللا  ،لذلك أنتم لستم
تسمعون ؛ ألنكم لستم من هللا  .فؤجاب الٌهود وقالوا له  :ألسنا نقول حسنا إنك
سامري وبك شٌطان  .أجاب ٌسوع  :أنا لٌس بً شٌطان  ،ولكنً أكرم أبً
وأنتم تهٌنوننً  ،لست أطلب مجدي ٌوجد من ٌطلب وٌدٌن  .الحق الحق أقول :
لكم إن أحدا ٌحفظ كلمً فلن ٌرى الموت إلى األبد ) (.)3(،)2
أحمد الحسن
وان عٌسى (ع) بقوله انه ٌنكر هإالء فعلهم  ،مع إنهم ٌدعون إنهم على ملته وعلى شرٌعته  ،وإنهم احتجوا
بتلك المعجزات والكرامات واألمور الؽٌبٌ ة التً ٌفعلونها وباسمه على إنهم من المإمنٌن  ،ولكنه لم ٌقبل منهم
وطردهم وحكم علٌهم إن فعلهم ما هو إال فعل الشر لٌس إال .
ُش ِب َها َعلَى َؼ َنمًِ َول ًَِ
اي أَ َت َو َّكؤ ُ َعلَ ٌْ َها َوأَه ُّ
ص َ
وسى * َقال َ ه ًَِ َع َ
 - 1قوله تعالى َ ( :و َما تِ ْل َك ِب ٌَمٌِنِ َك ٌَا ُم َ
ب أ ُ ْخ َرى ) طه .18 – 17 :
آر ُ
فٌِ َها َم ِ
 - 2إنجٌل ٌوحنا  :اإلصحاح الثامن .
 - 3إنّ علماء الٌهود ( لعنهم هللا ) أرادوا أن ٌبرروا عدم إٌمانهم بٌسوع (ع) فاتهموه بهذه التهمة ؛ ألنه
ظهرت على ٌدٌه كثٌر من المعجزات والكرامات  ،بل إنّ عٌسى (ع) اتخذ هذا الطرٌق فً هداٌة الناس ،
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السإال  /تحٌه طٌبة  ..سٌدي هل تعلم بساعة موتك بواسطة إمامك ؟
reta . jorj
امرأة مسٌحٌة 2005
الجواب  /أعرؾ علمات وآٌات إذا رأٌتها علمت باقتراب ساعة رجوعً
إلى هللا سبحانه وتعالى .
أحمد الحسن
***
السإال  /إلى السٌد المحترم أحمد الحسن  ..تحٌه طٌبة

وهو عمل المعجزات والكرامات لهم  ،بل إنه ٌحث التلمٌذ على أن ٌفعلوا مثل فعله  ،وكان عندما ٌستشعر
تقصٌرهم فً هكذا أمر ٌإنبهم وٌقول لهم ٌ :ا قلٌلً اإلٌمان .
(  24وإذا اضطراب عظٌم قد حدث فً البحر حتى ؼطت األمواج السفٌنة  .وكان هو نابما  25 .فتقدم
تلمٌذه وأٌقظوه قابلٌن ٌا سٌد نجنا فإننا نهلك  26 .فقال لهم ما بالكم خابفٌن ٌا قلٌلً اإلٌمان  .ثم قام وانتهر
الرٌاح والبحر فصار هدو عظٌم ) إنجٌل متى  :االصحاح.8
ومع كل ذلك وعلى تكثره وتؤكٌد عٌسى علٌه  ،لكن الناس أنكروا علٌه ذلك ونسبوا فعله إلى الشٌطان  ،لكن
المابز فً أنه من عمل الشٌطان أو هو من الرحمان هو النتٌجة  ،هل حصل الخٌر من فعله ودفع الضرر ألن
عمل اإلنسان إذا كان ٌرفع العارض الذي ٌإذي اإلنسان فل ٌمكن أن ٌكون من الشٌطان  ،وٌبقى فعل
اإلنسان وآثاره هو الدلٌل لمعرفته والحكم علٌه  ،وهذا ما بٌنه عٌسى (ع) لمن اعترض علٌه .
(  21ولما سمع أقرباإه خرجوا لٌمسكوه ألنهم قالوا إنه مختل  22 .وأما الكتبة الذٌن نزلوا من أورشلٌم
فقالوا إن معه بعلزبول  .وإنه بربٌس الشٌاطٌن ٌخرج الشٌاطٌن  23 .فدعاهم وقال لهم بؤمثال كٌؾ ٌقدر
شٌطان أن ٌخرج شٌطانا  24 .وإن انقسمت مملكة على ذاتها ال تقدر تلك المملكة أن تثبت  25 .وإن انقسم
بٌت على ذاته ال ٌقدر ذلك البٌت أن ٌثبت  26 .وإن قام الشٌطان على ذاته وانقسم ال ٌقدر أن ٌثبت بل ٌكون
له انقضاء  27 .ال ٌستطٌع أحد أن ٌدخل بٌت قوي وٌنهب أمتعته إن لم ٌربط القوي أوال وحٌنبذ ٌنهب بٌته .
 28الحق أقول لكم إن جمٌع الخطاٌا تؽفر لبنً البشر والتجادٌؾ التً ٌجدفونها  29 .ولكن من جدؾ على
الروح القدس فلٌس له مؽفرة إلى األبد بل هو مستوجب دٌنونة أبدٌة  30 .ألنهم قالوا إن معه روحا نجسا )
إنجٌل مرقس اإلصحاح.3
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ما المواصفات التً أهلتك لهذه المهمة  ،أو لنقل ما هً المواصفات التً
مٌزتك عن باقً أبناء الشٌعة  ،لكً ٌختارك مهدٌكم لسفارته ؟ وشكرا  ..رٌتا
reta . jor j
امرأة مسٌحٌة 2005 /
الجواب  /عندما كلم هللا موسى (ع) قال له  :إذا جبت للمناجاة فؤصحب معك
من تكون خٌرا منه  .فجعل موسى (ع) ال ٌعترض أحدا إال وهو ال ٌجترئ أن
ٌقول إنً خٌر منه  ،فنزل عن الناس وشرع فً أصناؾ الحٌوانات  ،حتى مر
بكلب أجرب  ،فقال  :أصحبُ هذا  .فجعل فً عنقه حبل ثم مر به  ،فلما كان
فً بعض الطرٌق نظر موسى (ع) إلى الكلب  ،وقال له  :ال أعلم بؤي لسان
تسبح هللا فكٌؾ أكون خٌرا منك  ،ثم إن موسى (ع) أطلق الكلب  ،وذهب إلى
المناجاة .
فقال الرب ٌ :ا موسى أٌن ما أمرتك به ؟ فقال موسى (ع) ٌ :ا رب لم أجده
 .فقال الرب ٌ :ا ابن عمران لوال أنك أطلقت الكلب  ،لمحوت أسمك من دٌوان
النبوة (.)1
وأنا العبد الحقٌر ال ٌخطر فً بالً أنً خٌر من كلب أجرب  ،بل أرانً
ذنبا عظٌما ٌقؾ بٌن ٌدي رب رإوؾ رحٌم (.)2

 - 1انظر عدة الداعً البن فهد الحلً  :ص.204
 - 2وهذا هو األمر الذي طرحه السٌد أحمد الحسن (ع) فً االهتداء إلى معرفة حجة هللا  ،أو أنه ٌكون هو
حجة هللا على الخلق  ،وهو قتل األنا  ،بحٌث ال ٌرى إنه شًء من األشٌاء ؛ ألن مرٌم ( علٌها السلم ) وهب
هللا لها أن تكون وعاء لحجة هللا وخلٌفته فً األرض بمحاربتها األنا  ،وكان عملها هو الصٌام عن األنا ،
واتخذت من دونهم حجابا  ،لكن السٌد (ع) كان ٌرى نفسه ذنبا عظٌما  ،وهذا موقؾ عظٌم  ،فاإلنسان مرة ال
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أحمد الحسن
***
السإال  /أنتم الشٌعة تقولون بؤن السفراء أربعة  ،وانقطعت بعدها السفارة ،
فكٌؾ تثبت بالدلٌل النقلً والعقلً من ( القران  ،والتوراة  ،واإلنجٌل ) بؤنك
سفٌر رقم ( )5؟
reta . jorj
امرأة مسٌحٌة 2005 /
الجواب

/

فً التوراة سفر الملوك الثانً اإلصحاح الثانً  ( :وكان عند

إصعاد الرب إٌلٌا فً العاصفة إلى السماء …… واخذ إٌلٌا رداءه ولفه
وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك  ،فعبر كلهما فً الٌبس ولما عبرا قال
إٌلٌا للٌشع  :اطلب ماذا افعل لك قبل أن أوخذ منك  .فقال الٌشع لٌكن نصٌب
اثنٌن من روحك علً فقال  :صعبت السإال فان رأٌتنً أوخذ منك ٌكون لك
كذلك وإال فل ٌكون وفٌما هما ٌسٌران وٌتكلمان إذا مركبة من نار وخٌل نزلت
ففصلت بٌنهما فصعد إٌلٌا فً العاصفة إلى السماء وكان الٌشع ٌرى وهو
ٌصرخ ٌا أبً ٌا أبً مركبة إسرابـٌل وفرسانها ولم ٌره بعد . ) ...

ٌرى نفسه وٌعطٌه هللا مقاما من المقامات  ،ولكن السٌد (ع) تعدى إلى ما هو أدق من ذلك وأعظم  ،إنه ٌنظر
إلى نفسه ولكن نظره لٌس للتقدٌس ٌ ،نظر إلى نفسه على أنه ذنب  ،وبهذا نال األعظم عند هللا .
إنّ اإلنسان مرة ٌنظر على إنه شًء ذو بال أو أنّ له قٌمة  ،ومرة ال ٌنظر إلى نفسه وال ٌرى لنفسه قٌمة ،
وأخرى ٌنظر إلى نفسه ولكن ٌحسب نفسه ذنبا بٌن ٌدي هللا .
وهذه منهاج عمل ولٌس قوال على اللسان  ،والدلٌل هو عطاء هللا لهذا االنسان  ،حٌث ٌعرؾ من خلل ذلك
العطاء االلهً والكرم الربانً الذي ٌفٌضه على عبده .
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هذا هو حال نبً هللا ورسوله إٌلٌا (ع) وهو مرفوع ( ،)1ولم ٌمت إلى اآلن
وٌعمل فً األرض أعماال كثٌرة هلل سبحانه وتعالى  ،ولكن ال ٌراه أهل األرض
؛ ألنهم عمٌان  ،وإن كانت عٌونهم مفتوحة  ،وأٌضا نظٌر إٌلٌا (ع) الخضر
(ع) وهو أٌضا مرفوع  ،وله أعمال بؤمر هللا سبحانه فً األرض  ،وعٌسى
(ع) كذلك مرفوع وله أعمـال بؤمر هللا سبحانه فً األرض  ،واإلمـام المهدي
(ع) محمد بن الحسن (ع) كذلك وله أعمال بؤمر هللا سبحانه فً األرض .
وفً بداٌة رفع عٌسى (ع) أرسل أوصٌاءه ورسل من عنده لتثبٌت الحق
الذي جاء به من عند هللا سبحانه  ،ونشر دٌن هللا فً أرضـه  ،ومن هإالء :
شمعون الصفا أو كما هو اسمه فً اإلنجٌل ( سمعان بطرس )  ،وكذلك ٌوحنا
البربري أو كما هو فً اإلنجٌل ٌوحنا اللهوتً ( ،)1ثم إن الرسالة من عٌسى
 - 1المفروض باإلنسان أن ٌكون سٌره نحو هللا  ،أي سٌر تكاملً وهو التخلق بؤخـلق هللا والتحلً بكل ما
هو هلل من صفـات  ،وبما إن اإلنسان له جنبة مادٌة وهو  :الجسم المادي  ،وله جنبة مثالٌة وهً  :النفس ،
وهً أدنى مرتبة للروح  ،لذلك فإن اإلنسان عموما إذا طلب الكمال فإنه ٌرتقً روحا وجسما  ،فإن رفع
الجسم ٌقتضً إشراقه  ،فإن أقصى ؼاٌة له هو السماء الدنٌا  ،وأما الروح فهً تتنعم فً الجنان الملكوتٌة ،
حٌث ذكر ذلك السٌد أحمد الحسن (ع) فً المتشابهات فً كٌفٌة خلق آدم والشجرة التً أكل منها .
قال  ( :أن آدم (ع) خلق من طٌن  ،أي من هذه األرض  ،ولكنه لم َ
ٌبق على هذه األرض فقط  ،وإنما رفع
إلى أقصى السماء الدنٌا  ،أي السماء األولى  ،أو قل إلى باب السماء الثانٌة  ،وهً الجنة الملكوتٌة أو على
تعبٌر الرواٌات عنهم (ع)  :وضع فً باب الجنة ( أي الجنة الملكوتٌة ) تطؤه الملبكة  .وهذا الرفع لطٌنة آدم
ٌلزم إشراق طٌنته (ع) بنور ربها ولطافتها  ،وبالتالً لما بث هللا فٌه الروح أول مرة كان جسمه لطٌفا متنعما
بالجنة المادٌـة الجسمانٌة  ،ولم ٌكن فً هذه الجنة من الظلمة ما ٌستوجب خروج فضلت من جسم آدم (ع) .
وأما روح آدم (ع)  :فقد كانت تتنعم بالجنة الملكوتٌة  ،أو الجنان الملكوتٌة  ،ألنها كثٌرة ( َج َّناتٌ َت ْج ِري مِن
َت ْحتِ َها األَ ْن َها ُر ) .
ان
والجنة الجسمانٌة والجنة الملكوتٌة هما اللتان ذكرتا فً سورة الرحمان َ ( :ولِ َمنْ َخ َ
اؾ َم َقا َم َر ِّب ِه َج َّن َت ِ
ان )  ،والرفع هو رفع تجلً  ( :ظهور )
ان ُ ...مدْ هَا َّم َت ِ
ان )  .وهما أٌضا ( َومِنْ دُونِ ِه َما َج َّن َت ِ
َ ...ذ َوا َتا أَ ْف َن ٍ
ولٌس رفع تجافً  ( :أي مكانً )  .وبالتالً فإن آدم لٌس بمعدوم فً األرض الجسمانٌة التً نعٌش فٌها  ،بل
موجود فٌها  ،ولو كان معدوما فٌها لكان مٌتا  .وبالتالً كان آدم (ع) ٌعٌش فً هذه الحٌاة الدنٌا بجسم لطٌؾ
فً البداٌة ولكنه عاد كثٌفا إلى األرض التً رفع منها لما عصى ربه سبحانه ) المتشابهات  :ج / 1جواب سإال
(. )3

 - 1بعد أن أتم عٌسى (ع) رسالته  ،وأتم تعلٌمه إلى تلمذته  ،وأخبرهم إنه عنهم ذاهب  ،وإخباره لهم  :أنه
سوؾ ٌُرفع وكلفهم بالرسالة  ،كما ورد فً إنجٌل ٌوحنا اإلصحاح  14 ( : 17أنا أعطٌتهم رسالتك لكن
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(ع) انقطعت وال ٌعنً انقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إلى األبد  ،فل ٌوجد
دلٌل عقلً أو نقلً ٌإٌد هذا الؽرض  ،بل الدلٌل على عكسه ( ،)1وهو إرسال
عٌسى (ع) من ٌمثله إذا حان وقت عودته واقتربت القٌامة الصؽرى  ،وسؤورد
الدلٌل فٌما ٌؤتً إن شاء هللا .
أما بالنسبة لإلمام المهدي (ع) فقد أرسل سفراءه األربعة فً ؼٌبته الصؽرى
التً استمرت ما ٌقارب السبعٌن عاما  ،ثم انقطعت السفارة واإلرسال من
اإلمام المهدي (ع)  ،وأٌضا ال ٌدل انقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إلى األبد
 ،بل الدلٌل على إرساله رسوال عنه (ع) ٌمثله إذا اقترب قٌامه وحان وقت
القٌامة الصؽرى  ،وسؤورد الدلٌل فٌما ٌؤتً إن شاء هللا .
واآلن وقبل بحث مسؤلة الدلٌل على إرسالهم رسـول عنهم ٌمثلهم  ،لنبحث
أمر هإالء األربعـة (ع)  ،أي  :الخضر وإٌلٌا وعٌسى ومحمد بن الحسن
المهدي (ع)  ،هل أمرهم واحد أم أنهم مفترقون ؟
العالم أبؽضهم ألنهم ال ٌنتمون إلى العالم كما أنً أنا ال أنتمً إلى العالم أٌضا  18 . . .وكما أرسلتنً إلى
العالم فإننً أرسلهم إلى العالم ) .
 - 1إنّ التبلٌػ الرسالً لم ٌنقطع فترة  ،حتى ال تبقى حجة لمحتج وال عذر لمعتذر على هللا سبحانه وتعالى ،
وإنّ هللا سبحانه وتعالى ٌحتج على عباده بحسب حال الناس واستقبالهم  ،وذكر الشٌخ الصدوق فً كتابه كمال
الدٌن وتمام النعمة  ،فقال :
للمسٌح (ع) ؼٌبات ٌسٌح فٌها فً األرض  ،فل ٌعرؾ قومه وشٌعته خبره  ،ثم ظهر فؤوصى إلى شمعون بن
حمون (ع)  ،فلما مضى شمعون ؼابت الحجج بعده واشتدت الطلب  ،وعظمت البلوى  ،ودرس الدٌن ،
وضٌعت الحقوق  ،وأمٌتت الفروض والسنن  ،وذهب الناس ٌمٌنا وشماال ال ٌعرفون أٌا من أي  ،فكانت
الؽٌبة مابتٌن و خمسٌن سنة .
عن أبً عبد هللا (ع) قال  ( :كان بٌن عٌسى وبٌن محمد ( علٌهما السبلم ) خمسمائة عام  ،منها مائتان
وخمسون عاما ً لٌس فٌها نبً وال عالم ظاهر  ،قلت  :فما كانوا ؟ قال  :كانوا متمسكٌن بدٌن عٌسى (ع) ،
قلت  :فما كانوا ؟ قال  :كانوا مإمنٌن  ،ثم قال (ع)  :وال ٌكون األرض إال وفٌها عالم ) كمال الدٌن وتمام
النعمة  :ص.123

ولهذا جاء أصحاب الكهؾ الذٌن هم آٌة من آٌات هللا من بعد االنحراؾ الذي حصل فً رسالة عٌسى (ع) ،
لٌذكروا الناس وٌرجعونهم من عبادة االوثان إلى عبودٌة هللا الواحد األحد .
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والحق إنّ أمرهم واحد  ،وهم متحدون وؼٌر مفترقٌن وال اختلؾ بٌنهم ؛
ألن ربهم واحد ودٌنهم واحد  ،وهو التسلٌم هلل سبحانه  ،وجمٌعهم ٌدعون هلل
وبؤمره ٌعملون  ،والحق الذي ٌدعون إلٌه واحد  ،وؼاٌتهم واحدة وهً القٌامة
الصؽرى  ،وهدفهم وؼرضهم واحد وهو نشر القسط والعدل والتوحٌد وعبادة
هللا فً هذه األرض من حٌث ٌرٌد سبحانه وتعالى  ،فهم متحدون ال اختلؾ
بٌنهم  ،وٌطلبون ؼاٌة واحدة وهدفا واحدا  ،وربهم وإلههم واحد  ،فلبد أن
ٌكون الرسول منهم جمٌعا واحدا  ،وهو أٌضا رسول من هللا ؛ ألنهم بؤمر هللا
ٌمثلهم ّ
ٌعملون  ،فمن ّ
ٌمثل هللا  ،ومن ٌخلفهم فً األرض ٌخلؾ هللا سبحانه ؛
ألنهم خلفاء هللا فً أرضه .
واآلن لنورد األدلة على أنهم ٌرسلون رسوال عنهم (ع) إذا حان وقت القٌامة
الصؽرى ودولة العدل اإللهً  ،ولنكتفً ببعض األدلة لضٌق المقام عن
التفصٌل :

األول  :فً القرآن وأحادٌث الرسول محمد (ص) وأحادٌث
األئمة (ع)
أ  -فً القرآن :
ٌن* ٌَ ْؽ َ
اس هذا
شى ال َّن َ
ار َتق ِْب ٌَ ْو َم َتؤْتًِ ال َّ
 -1قال تعالى َ ﴿ :ف ْ
ُخان ُم ِب ٍ
سما ُء ِبد ٍ
جاء ُه ْم
ذاب إِ َّنا ُم ْإ ِم ُنونَ * أَ َّنى لَ ُه ُم ال ِّذ ْكرى َو َقدْ
َ
ؾ َع َّنا ا ْل َع َ
ذاب أَلٌِ ٌم َر َّب َنا ْاكشِ ْ
َع ٌ
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ب َقلٌِبلً
سول ٌ ُم ِبٌنٌ * ُث َّم َت َو َّل ْوا َع ْن ُه َوقالُوا ُم َع َّل ٌم َم ْج ُنونٌ * إِ َّنا كاشِ فُوا ا ْل َعذا ِ
َر ُ
ش ا ْل َب ْط َ
ش َة ا ْل ُك ْبرى إِ َّنا ُم ْن َتقِ ُمونَ ﴾ (.)1
إِ َّن ُك ْم عائِدُونَ * ٌَ ْو َم َن ْبطِ ُ
وهذا الدخان عذاب والعذاب ٌسبق برسالة  ،قال تعالى َ ﴿ :وما ُك َّنا ُم َع ِّذ ِبٌنَ
َح َّتى َن ْب َع َ
سوالً ﴾ (.)2
ث َر ُ
وأٌضا هذا الدخان أو العذاب هو عقوبة على تكذٌب رسول أرسل للمعذبٌن
 ،وهو بٌن أظهرهم كما هو واضح من اآلٌات ُ ﴿ :ث َّم َت َولَّ ْوا َع ْن ُه َو قالُوا ُم َع َّل ٌم
َم ْج ُنونٌ ﴾ .
وأٌضا هذا الدخان أو العذاب ٌكشؾ إلٌمان أهل األرض بهذا الرسول بعد
أن أظلهم كما أظل العذاب قوم ٌونس (ع) أو ٌونان .
وأٌضا هذا الدخان أو العذاب مقارن للقٌامة الصؽرى  ،بل هو البطشة
الصؽرى كما هو واضح فً اآلٌة  ،فلٌس بعده إال البطشة الكبرى واإلنتقام من
الظالمٌن .
إذن  ،فالدخان من علمات قٌام القابم وهذا ورد عن األبمة (ع)  ،وهو
مقترن برسول  ،بل هو بسبب تكذٌب أهل األرض لهذا الرسول فهو عقوبة لهم
 ﴿ ،أَ َّنى لَ ُه ُم ِّ
سول ٌ ُمبٌِنٌ ﴾ .
الذ ْكرى َو َقدْ
جاء ُه ْم َر ُ
َ
فمن هو هذا الرسول ؟ ومن مرسل هذا الرسول ؟

 - 1الدخان .16 – 10:
 - 2االسراء .15 :
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 -2وقال تعالى ِ ﴿ :ب ْسم َّ
هللاِ
ِ
َوما فًِ ْ
ُّوس
األ ْر ِ
ض ا ْل َملِكِ ا ْلقُد ِ

سماوا ِ
ت
س ِّب ُح ِ َّ ِ
ّلِل ما فًِ ال َّ
ٌِم * ٌُ َ
من َّ
َّ
الر ْح ِ
الرح ِ
ث فًِ ْ
ٌِم * ه َُو الَّذِي َب َع َ
األُُ ِّم ٌٌِّنَ
ا ْل َع ِز ِ
ٌز ا ْل َحك ِ

ِتاب َوا ْل ِح ْك َم َة َوإِنْ كا ُنوا
سوالً ِم ْن ُه ْم ٌَ ْتلُوا َعلَ ٌْ ِه ْم آٌاتِ ِه َو ٌُ َز ِّكٌ ِه ْم َو ٌُ َعلِّ ُم ُه ُم ا ْلك َ
َر ُ
ٌن * َو َ
آخ ِرٌنَ ِم ْن ُه ْم لَ َّما ٌَ ْل َحقُوا بِ ِه ْم َوه َُو ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َحكٌِ ُم *
مِنْ َق ْبل ُ لَفًِ َ
ض ٍ
بلل ُمبِ ٍ
هللا ٌُ ْإتٌِـ ِه َمنْ ٌَشـا ُء َو َّ
ٌم ﴾ (.)1
ضل ُ َّ ِ
هللاُ ُذو ا ْل َف ْ
ذلِ َك َف ْ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ
أي وآخرٌن منهم لما ٌلحقوا بهم سٌرسل فٌهم رسوال منهم ٌتلو علٌهم آٌاته
وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة .
وقطعا ال ٌمكن أن ٌكون محمد (ص) هو أٌضا ٌتلو على اآلخرٌن الذٌن
ٌؤتون بعد رجوعه إلى هللا  ،فلبد أن ٌكون هناك رسول  ،وأٌضا فً األمٌٌن ،
أي فً أم القرى فً زمانه وله هذه الصفات ٌ :تلو اآلٌات  ،وٌزكً الناس أي
ٌطهرهم فٌنظرون فً ملكوت السماوات  ،وٌعلمهم الكتاب والحكمة .
سولُ ُه ْم قُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم ِبا ْلق ِْسطِ
اء َر ُ
سـول ٌ َفإِ َذا َج َ
 -3قال تعالى َ ﴿ :ولِ ُكل ِّ أ ُ َّم ٍة َر ُ
َو ُه ْم ال ٌُ ْظلَ ُمونَ ﴾ (.)2
وفً الحدٌث عن جابر  ،عن أبً جعفر (ع)  ،قال  :سؤلته عن تفسٌر هذه
سولُ ُه ْم قُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم ِبا ْلق ِْسطِ َو ُه ْم ال
سـول ٌ َفإِذا
جاء َر ُ
َ
اآلٌة  ﴿ :لِ ُكل ِّ أ ُ َّمـ ٍة َر ُ
ٌُ ْظلَ ُمـونَ ﴾  ،قـال (ع)  ( :تفسٌرها بالباطن  ،أنّ لكل قرن من هذه األمة
رسوالً من آل محمد ٌ ،خرج إلى القرن الذي هو إلٌهم رسول  ،وهم األولٌاء

 - 1الجمعة .4 – 1 :
ٌ - 2ونس .47 :
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سولُ ُه ْم قُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم بِا ْلق ِْسطِ ﴾ قال :
وهم الرسل  ،وأما قوله َ ﴿ :فإِذا
جاء َر ُ
َ
معناه إن الرسل ٌقضون بالقسط وهم ال ٌظلمون كما قال هللا ) (.)1
وهذا ٌكفً للختصار ،وإال فإن األمر سٌطول إذا استعرضنا األدلة القرآنٌة.
ب  -عن الرسول محمد (ص) وردت أحادٌث كثٌرة نقلها الشٌعة والسنة تدل
على وجود مهدي وقابم ٌسبق اإلمام المهدي

(ع)

 ،وهو متصل به  ،ورسول

منه (ع) وهو ٌمٌنه ووصٌه (.)2
ووصٌة رسول هللا (ص) دالة على هذا الشخص باسمه وصفته  ،وأنه
المهدي األول  ،واسمه أحمد ومن ذرٌة اإلمام المهدي (ع) .
ووصؾ األبمة (ع) أٌضا هذا الشخص الذي ٌرسله اإلمام المهدي (ع)
باسمه ومسكنه وصفاته  ،واسمه أحمد ومن البصرة و ...و ...وأعتذر عن عدم
نقل األحادٌث للختصار  ،ولمزٌد من المعلومات راجعً الكتب الصادرة عن
أنصار اإلمام المهدي (ع) ومنها  :البلغ المبٌن  ،والرد الحاسم  ،والرد
القاصم  ،وبعض البٌانات التً تعرضت فٌها لبعض هذه الرواٌات التً نقلها
 - 1تفسٌر العٌاشً  :ص ، 119ورواه المجلسً فً البحار .
 - 2وفً الرواٌة  ( :وٌقبض أموال القائم وٌمشً خلفه أصحاب الكهؾ  ،وهو الوزٌر األٌمن للقائم وحاجبه
ونائبه  ،وٌبسط فً المشرق والمؽرب اْلمن كرامة الحجة بن الحسن (ع) ) إلزام الناصب  :ج 2ص.158
الٌمٌن من الٌمن ٌعنً  :كثٌر البركة  ،وهً أٌضا تدل على القرب  ،حٌث إن أقرب شخص إلٌك تقول عنه
هذا ٌمٌنً  ،وهو الذي ٌإدي عنً  ،وإن ٌمٌن اإلمام المهدي هو من ذرٌته  ،وهو الذي ّ
ٌطلع على سره فً
زمن الؽٌبة  ،لٌعلن عن ظهور اإلمام بؤمر اإلمام المهدي (ع) .
وقال المٌرزا النوري  ( :روى الشٌخ النعمانً  -تلمٌذ ثقة اإلسلم الكلٌنً  -فً كتاب الؽٌبة  ،والشٌخ
الطوسً فً كتاب الؽٌبة بسندٌن معتبرٌن  ،عن المفضل بن عمر ،قال  :سمعت أبا عبد هللا ٌقول  ( :إن
لصاحب هذا األمر ؼٌبتٌن  ،أحدهما تطول حتى ٌقول بعضهم مات وٌقول بعضهم قتل  ،وٌقول بعضهم ذهب
حتى ال ٌبقى على أمره من أصحابه إال نفر ٌسٌر  ،ال ٌطلع على موضعه أحداً من ولده وال ؼٌره إال المولى
الذي ٌلً أمره ) النجم الثاقب  :ج 2ص.69
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كبار علماء الشٌعة منذ مبات السنٌن عن الرسول واألبمة  ،كما نقل بعضها
علماء السنة فً كتبهم (.)1

ثانٌا ً  :فً التوراة
 - 1سفر إشعٌا :
( فٌرفع راٌة لألمم من بعٌد وٌصفر لهم من أقصى األرض فإذا هم بالعجلة
ٌؤتون سرٌعا لٌس فٌهم رازح وال عاثر ال ٌنعسون وال ٌنامون وال تنحل حزم
أحقابهم وال تنقطع سٌور أحذٌتهم الذٌن سهامهم مسنونة وجمٌع قسٌهم ممدودة
حوافر خٌلهم تحسب كالصوان وبكراتهم كالزوبعة

لهم زمجرة كاللبوة

 - 1عن أبً عبد هللا (ع)  ،عن آبابه (ع)  ،عن أمٌر المإمنٌن (ع)  ،قال  :قال رسول هللا (ص)  :فً اللٌلة
التً كانت فٌها وفاته لعلً (ع) ٌ ( :ا أبا الحسن أحضر صحٌفة ودواة  ،فؤملى رسول هللا (ص) وصٌتـه
حتى انتهى إلى هذا المـوضع  ،فقــال ٌ :ا علً إنه سٌكـون بعدي أثنى عشر إمـامـا ً من بعدهم أثنى عشر
مهدٌـا ً  ،فؤنت ٌـا علً أول اإلثنً عشر إمـامـا ً  [ ،وساق الحدٌث إلى أن قال ] ولٌسلمها الحسن (ع) إلى
ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد  ،فذلك أثنى عشر إماما ً  ،ثم ٌكون من بعده أثنى عشر مهدٌا ً  ،فإذا
حضرته الوفاة فلٌسلمها إلى ابنه أول المهدٌٌن  ،له ثبلثة أسامً اسم كاسمً واسم أبً وهو  :عبد هللا
وأحمد واالسم الثالث المهدي  ،وهو أول المإمنٌن ) بحار األنوار  :ج 53ص ،150النجم الثاقب  :ج 2ص.41
إنّ أول أنصار اإلمام المهدي (ع) من البصرة  ،واسمه أحمد  :عن أمٌر المإمنٌن (ع) فً خبر طوٌل … ( :
أال إن أولهم من البصرة وأخرهم من األبدال … ) بشارة اإلسلم  :ص ، 148ما بعد الظهور -للسٌد الصدر .
عن نعٌم بن حماد  ،عن علً (ع) ٌ ( :خرج رجل قبل المهدي من أهل بٌته بالمشرق  ،وٌحمل السٌؾ على
عاتقه ثمانٌة أشهر … الحدٌث ) ما بعد الظهور  -للسٌد الصدر  :ص.480
جاء فً بشارة اإلسلم نقل عن البحار  ،عن أبً عبد هللا (ع) ٌ … ( :ا أبا محمد  ،لٌس ترى أمة محمد
فرحا ً أبداً ما دام لولد بنً فبلن ملك حتى ٌنقضً ملكهم  ،فإذا انقرض ملكهم أتاح هللا ْلل محمد برجل منا
أهل البٌت ٌ ،سٌر بالتقى وٌعمل بالهدى  ،وال ٌؤخذ فً حكمه الرشا  ،وهللا أنً ألعرفه باسمه واسم أبٌه ،
ثم ٌؤتٌنا  ..ذو الخال والشامتٌن العادل الحافظ لما استودع ٌ ،مؤلها عدالً وقسطا ً كما ملئها الفاجر جوراً
وظلما ً ) بشارة اإلسلم  :ص .118فإنّ معنى ( منا أهل البٌت ) أي من ذرٌة اإلمام المهدي (ع) بالخصوص .
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وٌزمجرون كالشبل وٌهرون وٌمسكون الفرٌسة وٌستخلصونها وال منقذ ٌهرون
علٌهم فً ذلك الٌوم كهدٌر البحر .)1( ) ...
وهذه الصفات  :أي ال ٌنامون  ...و ...و ...هً صفات أصحاب القابم (ع)
كما فً الرواٌات عن آل محمد (ص)  ،فمن هو رافع الراٌة ( فٌرفع راٌة لألمم
) ؟! .
أي الذي ٌطلب البٌعة وٌجمع األنصار لإلمام المهدي (ع) وعٌسى وإٌلٌا
والخضر (ع) .
اإلصحاح الحادي عشر  ( :وٌخرج قضٌب من جذع ٌسّى وٌنبت ؼصن من
أصوله وٌحل علٌه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح
المعرفة ومخافة الرب ولذته تكون فً مخافة الرب فل ٌقضً بحسب نظر
عٌنٌه وال ٌحكم بحسب سمع أُذنٌه بل ٌقضً بالعدل للمساكٌن وٌحكم باإلنصاؾ
لبابسً األرض وٌضرب األرض بقضٌب فمه وٌمٌت المنافق بنفخة شفتٌه
وٌكون البر منطقة متنٌه واألمانة منطقة حقوٌه  .فٌسكن الذبب مع الخروؾ
وٌربض النمر مع الجدي والعجل مع الشبل  ...ال ٌسٌبون وال ٌفسدون فً كل
جبل قدسً ألن األرض تمتلا من معرفة الرب كما تؽطً المٌاه البحر ،
وٌكون فً ذلك الٌوم أن أصل ٌسّى القابم راٌة للشعوب إٌاه تطلب األمم وٌكون
محله مجدا .)2( )...

 - 1اإلصحاح الخامس .30 – 26 :
 - 2اإلصحاح الحادي عشر .10 – 1 :
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وهذه األحداث كلها ملبمة للقٌامة الصؽرى  ،ولم تحدث فٌما مضى وال
تحدث إال فً دولة العدل اإللهً .
أما ٌسّى  ،وهو فً التوراة معروؾ أنه والد نبً هللا داوود (ع) .
وأم اإلمام المهدي (ع) من ذرٌة داوود (ع) .
وقصتها باختصـار شدٌد  ( :إنها أمـٌرة جدها قٌصـر الروم  ،رأت فً
المنام نبً هللا عٌسى (ع) ووصٌه شمعون الصفا والرسول محمـدا (ص) ،
وخطبها الرسول محمد (ص) من عٌسى (ع) لولده اإلمام الحسن العسكري
(ع)  ،فقال عٌسى (ع) لشمعون الصفا أو سمعان بطـرس  :قد جاءك شرؾ
عظٌم ؛ ألنها من ذرٌة شمعـون الصفا ( سمعان بطرس ) وصً عٌسى (ع) ،
ورأت بعد ذلك رإٌات كثٌرة  ،وعرّ ضت نفسها للسبً  ،وحصلت لها
معجزات كثٌرة حتى وصلت إلى دار اإلمام علً الهادي (ع)  ،فزوجها من
ابنه اإلمام الحسن العسكري (ع)  ،وولدت له اإلمام محمد بن الحسن المهدي
( ع) .
فاإلمام المهدي محمد بن الحسن العسكري (ع) من ذرٌة إسرابٌل ( ٌعقوب
(ع) ) من جهة األم  ،ومن ذرٌة محمد (ص) من جهة األب  ،فٌصدق علٌه أنه
قضٌب من جذع ٌسّى .
كما ٌصدق على المهدي األول من المهدٌٌن االثنً عشر أنه ؼصن ٌخرج
من ذاك القضٌب من جذع ٌسّى ؛ ألنه من ذرٌة اإلمام المهدي (ع) .
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والمهدي األول والذي اسمه أحمد  ،كما فً الرواٌات عن الرسول محمد
(ص) واألبمة (ع) هو رسول اإلمام المهدي (ع) ووصٌه وٌمٌنه  ،وأول مإمن
به عند بداٌة ظهوره قبل قٌـامه بالسٌؾ  ،وأكتفً بهذا القدر للختصار  ،وإذا
ت المزٌد اقربً فً التوراة فً سفر إشعٌا اإلصحاح الثالث عشر  ،والثانً
أرد ِ
واألربعٌن  ،والثالث واألربعٌن  ،والرابع األربعٌن  ،والتاسع واألربعٌن ،
والثالث والستٌن  ،والخامس والستٌن  ،والسادس والستٌن  ،وتدبرٌها جٌدا .
 - 2سفر دانٌال :
اإلصوووووحاح الثوووووانً  ... ( :أنوووووت أٌهوووووا الملوووووك كنوووووت تنتظووووور وإذا بتمثوووووال
عظوووٌم  ....كنوووت تنظووور إلوووى إنوووه قطوووع حجووور بؽٌووور ٌووودٌن فضووورب التمثوووال
علووووى قدمٌووووه التووووً موووون حدٌوووود وخووووزؾ فسووووحقهما فانسووووحق حٌنبووووذ الحدٌوووود
والخوووزؾ والنحووواس والفضوووة والوووذهب معوووا وصوووارت كعصوووافة البٌووودر فوووً
الصووووٌؾ فحملتهووووا الوووورٌح فلووووم ٌوجوووود لهووووا مكووووان أمووووا الحجوووور الووووذي ضوووورب
التمثال صار جبل كبٌرا ومأل األرض كلها .)1( ) ......
فهذا الحجر الذي ٌقضً على مملكة الطاؼوت والشٌطان فً هذه األرض
هو رسول من اإلمام المهدي (ع)  ،ومن عٌسى وإٌلٌا والخضر (ع) .
اإلصحاح السابع  ( :أجاب دانٌال وقال كنت أرى فً رإٌاي لٌل وإذا بؤربع
رٌاح السماء هجمت على البحر الكبٌر * وصعد من البحر أربعة حٌوانات
عظٌمة هذا مخالؾ ذاك * األول كاألسد وله جناحا نسر * وكنت انظر حتى
أُنتتؾ جناحاه وانتصب على األرض وأوقؾ على رجلٌن كإنسان وأعطً قلب
 - 1اإلصحاح الثانً .36 – 31 :
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إنسان * وإذا بحٌوان آخر ثان شبٌه بالدب فارتفع على جنب واحد وفً فمه
ثلث أَضلُع بٌن أسنانه فقالوا له هكذا قم كل لحما كثٌرا * وبعد هذا كنت أرى
وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طابر  .وكان للحٌوان أربعة
رإوس وأعطً سلطانا * بعد هذا كنت أرى فً رإى اللٌل وإذا بحٌوان رابع
هابل وقوي وشدٌد جدا وله أسنان من حدٌد كبٌرة  .أكل وسحق وداس الباقً
برجلٌه  .وكان مخالؾ لكل الحٌوانات الذٌن قبله  .وله عشرة قرون * كنت
متؤمل بالقرون وإذا بقرن آخر صؽٌر طلع بٌنها وقلعت ثلثة من القرون
األولى من قدامه وإذا بعٌون كعٌون اإلنسان فً هذا القرن وفم متكلم بعظابم *
كنت آري أنه وضعت عروش وجلس القدٌم األٌام لباسه أبٌض كالثلج وشعر
رأسه كالصوؾ النقً وعرشه لهٌب نار وبكراته نار متقدة * نهر نار جرى
وخرج من قدامه  .ألوؾ ألوؾ تخدمه وربوات ربوات وقوؾ قدامه  .فجلس
الدٌن وفتحت األسفار * كنت أنظر حٌن أذن من أجل صوت الكلمات العظٌمة
التً تكلم بها القرن  .كنت أرى إلى أن قتل الحٌوان وهلك جسمه ودفع لوقٌد
النار * أما باقً الحٌوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطوا طول حٌاة إلى
زمان ووقت * كنت أرى فً رإى اللٌل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان
أتى وجاء إلى القدٌم األٌام فقربوه قدامه * فؤعطً سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد
له كل الشعوب واألمم واأللسنة  .سلطانه سلطان ابدي ما لن ٌزول وملكوته ما
ال ٌنقرض * أما أنا دانٌال فحزنت روحً فً وسط جسمً وأفزعتنً رإى
رأسً * فاقتربت إلى واحد من الوقوؾ وطلبت منه الحقٌقة فً كل هذا .
فاخبرنً وعرفنً تفسٌر األمور * هإالء الحٌوانات العظٌمة التً هً أربع
ملوك ٌقومون على األرض * أما قدٌسوا العلً فٌؤخذون المملكة وٌمتلكون
المملكة إلى األبد والى أبد اآلبدٌن * حٌنبذ رمت الحقٌقة من جهة الحٌوان
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الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهابل جدا وأسنانه من حدٌد وأظفاره من نحاس
وقد أكل وسحق وداس الباقً برجلٌه * وعن القرون العشرة التً برأسه وعن
اآلخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلثة وهذا القرن له عٌون وفم متكلم بعظابم
ومنظره أشد من رفاقه * وكنت أنظر وإذا هذا القرن ٌحارب القدٌسٌن فؽلبهم
حتى جاء القدٌم األٌام وأعطً الدٌن لقدٌسً العلً وبلػ الوقت فؤمتلك القدٌسون
المملكة * فقال هكذا أما الحٌوان الرابع فتكون مملكة رابعة على األرض
مخالفة لسابر الممالك فتؤكل األرض كلها وتدوسها وتسحقها * والقرون العشرة
من هذه المملكة هً عشرة ملوك ٌقومون وٌقوم بعدهم آخر وهو مخالؾ
األولٌن وٌذل ثلثة ملوك وٌتكلم بكلم ضد العلً وٌبلً قدٌسً العلً وٌظن أنه
ٌؽٌر األوقات والسنة وٌسلمون لٌده إلى زمان وأزمنة ونصؾ زمان * فٌجلس
الدٌن وٌنزعون عنه سلطانه لٌفنوا وٌبٌدوا إلى المنتهى * والمملكة والسلطان
وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قدٌسً العلً .ملكوته ملكوت
ابدي وجمٌع السلطٌن إٌاه ٌعبدون وٌطٌعون * إلى هنا نهاٌة األمر ) (.)1
واألسد وله جناحان ٌرمز إلى اإلمبراطورٌة اإلنجلٌزٌة التً قامت فً
أوربا ،وشعارها هو األسد وله جناحان  ،وأما الدب فهو شعار السوفٌت ،وأكل
لحما كثٌراً أي قتل كثٌرا من الناس  ......أما الحٌوان الرابع الذي من الحدٌد
فهو اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة التً داست اآلن كل األرض وهٌمنت على كل
األرض بالسلح والمال.
أما قدٌم األٌام فهو اإلمام المهدي (ع) ،ونهاٌة أمرٌكا كما قال دانٌال تدفع
لوقٌد النار إن شاء هللا.
 - 1سفر دانٌال  :اإلصحاح السابع .
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واإلمام المهدي (ع) وعٌسى وإٌلٌا والخضر (ع) ٌؤتون فً القٌامة الصؽرى
 ،وهً حساب وعذاب ونقمة على الظالمٌن  ،فهل ٌصح العذاب والنقمة قبل
اإلنذار ؟ فمن المنذر ؟
البد أن ٌكون هناك رسول منهم (ع) ٌبشر وٌنذر الناس بٌن أٌدٌهم ،أي قبل
ظهورهم.
وٌكفً هذا من التوراة للختصار (.)1

ثالثا ً  :فً اإلنجٌل
إنجٌل متى اإلصحاح الرابع والعشرٌن  6 ......... ( :وسوؾ تسمعون
بحروب وأخبار حروب ( 15 .......... )2فمتى نظرتم رجسة الخراب التً قال
عنها دانٌال النبً قابمة فً المكان المقدس  22 .......ولكن ألجل المختارٌن
تقصر تلك األٌام  ...ألنه كما إن البرق ٌخرج من المشارق وٌظهر إلى

 - 1ورود فً سفر التكوٌن على أن هناك اثنً عشر ربٌسا ٌلدون من إسماعٌل (ع)  18 ( :وأما إسماعٌل
فقد سمعت لك فٌه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثٌرا جدا اثنى عشر ربٌسا ٌلد واجعله امة كبٌرة ) سفر
التكوٌن .17 :وهذا دلٌل على الذٌن ٌنكرون نبوة محمد (ص) بحجة أنه ال ٌوجد ولد إلبراهٌم ؼٌر إسحاق ،
والنصارى ٌستدلون على إن لٌس هناك نبً بعد ٌسوع المسٌح  ،وٌنكرون على رسول هللا محمد (ص) نبوته
إنه من ولد إسماعٌل بن إبراهٌم (ع)  ،وهم ٌقولون إنّ إبراهٌم (ع) لٌس لدٌه ولد اسمه إسماعٌل فقط ابنه
إسحق (ع)  ،وإن االثنى عشر ربٌسا هم من ٌحكمون األرض  ،وهذا موافق لما أتى به محمد (ص) وذكره
للمهدٌن الذٌن ٌحكمون وٌقٌمون دولة العدل اإللهً .
 - 2ربما المنطقة التً ٌكون فٌها الظهور تكون ساحة لنقل األخبار  ،أو تكون هً سببا للحروب التً تكون
ف ً مناطق متفرقة من العالم  ،وال تكون هً الساحة التً تجري علٌها الحروب من خلل قوله  ( :تسمعون
بحروب وأخبار حروب ) اي تهدٌدات باستخدام االسلحة واألكثر انها ال تستخدم مباشرة .
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المؽارب هكذا ٌكون أٌضا مجًء ابن اإلنسان  ....وللوقت بعد ضٌق تلك األٌام
تظلم الشمس والقمر ال ٌعطً ضوءه . ) ....
وفً هذا اإلصحاح علمات القٌامة الصؽرى ٌذكرها عٌسى (ع)  ،كما
ذكرها الرسول محمد واألبمة (ع)  ،حروب وكسوؾ وخسوؾ  ......ورجسة
الخراب ( أمرٌكا )  ....والمهم إنه ع ّبر عن بداٌة ظهوره من المشرق إلى
المؽرب  ،والمشرق نسبة إلى مكان عٌسى (ع) فً ذلك الزمان ٌكون العراق ،
والبرق الذي خرج من المشرق وظهر فً المؽرب هو إبراهٌم  ،حٌث خرج
من العراق وظهر فً األرض المقدسة .
وقد قال عٌسى (ع) عن ٌوحنا ( ٌحٌى ) بؤنه إٌلٌا  ،أي مثل إٌلٌا ( ولكنً
أقول لكم أن إٌلٌا قد جاء ولم ٌعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا  .كذلك ابن
اإلنسان أٌضا ً سوؾ ٌتؤلم منهم حٌنئذ فهم التبلمٌذ انه قال لهم عن ٌوحنا
المعمدان ) (.)1
وقال عٌسى عن ٌوحنا (ع)  ( :وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إٌلٌا المزمع
ٌؤتً من له أذنان للسمع فلٌسمع ) (.)2
لذا فإن الرسول الذي ٌرسله اإلمام المهدي (ع) ومن معه وهم عٌسى وإٌلٌا
والخضر  ،وخروجه من العراق ٌ ،مكن أن ٌقال عنه إنه خروج عٌسى (ع)
بهذا المعنى  ،كما إن خروج ٌوحنا كان ٌمثل خروج إٌلٌا فً مرحلة معٌنة ،

 - 1إنجٌل متً  :اإلصحاح السابع عشر .
 - 2فً اإلصحاح الحادي عشر .
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وٌمكن أن ٌكون هذا الرسول من أمة أخرى  ،بل هو كذلك كما قال عٌسى (ع)
 ( :لذلك أقول لكم إن ملكوت هللا ٌنزع منكم وٌعطً ألمة تعمل أثماره ) (.)1
وقال عٌسى (ع)( :لذلك كونوا أنتم أٌضا ً مستعدٌن ألنه فً ساعة ال تظنون
ٌؤتً ابن اإلنسان فمن هو العبد األمٌن الحكٌم الذي أقامه سٌده على خدمه
لٌعطٌهم الطعام (أي العلم والمعرفة والحكمة) فً حٌنه طوبى لذلك العبد الذي
إذا جاء سٌده ٌجده ٌفعل هكذا)(.)1
فمن هو هذا العبد األمٌن الحكٌم ؟ إال أن ٌكون رسوال من اإلمام المهدي
ومن عٌسى وإٌلٌا والخضر (ع) .
وقال عٌسى  ( :وأما اْلن فؤنا ماضً للذي أرسلنً ولٌس أحد منكم
ٌسؤلنً أٌن تمضً ولكن ألنً قلت لكم هذا قد مؤل الحزن قلوبكم لكن أقول لكم
الحق إنه خٌر لكم أن أنطلق ألنه إن لم أنطلق ال ٌؤتٌكم المعزي ولكن إن
ذهبت أُرسله إلٌكم ومتى جاء ذاك ٌبكت العالم على خطٌئة وعلى بر وعلى
دٌنونة أما على خطٌئة فؤلنهم ال ٌإمنون بً وأما على بر فؤلنً ذاهب إلى
أبً وال تروننً أٌضا ً وأما على دٌنونة فؤلن رئٌس هذا العالم قد دٌن ) (.)2
فمن هذا المعزي الذي ٌرسل ؟ ومن هذا الذي ٌبكت العالم على خطاٌاهم
وتكذٌبهم األنبٌاء والرسل وقتلهم  ،وعلى تركهم حق األنبٌاء ووصاٌاهم ،
وعلى تضٌعهم حظهم فً القٌـامة الصؽرى  ،وخذالنهم ربٌس هذا العالم وهو
اإلمام المهدي (ع) .
 - 1متً  :اإلصحاح الحادي والعشرون .
 - 1فً اإلصحاح الرابع والعشرٌن .
 - 2إنجٌل ٌوحنا  :اإلصحاح السادس عشر .
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وقال عٌسى (ع)  ( :إن لً أموراً كثٌرة أٌضا ً ألقول لكم ولكن ال
تستطٌعون أن تحملوا اْلن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو ٌرشدكم إلى
جمٌع الحق ألنه ال ٌتكلم من نفسه بل كل ما ٌسمع ٌتكلم به وٌخبركم بؤمور
كثٌرة ذلك ٌمجدنً ألنه ٌؤخذ مما لً وٌخبركم ) (.)1
وعن أبً عبد هللا (ع)  ،قال  ( :العلم سبعة وعشرون حرفا ً  ،فجمٌع ما
جاءت به الرسل حرفان  ،فلم ٌعرؾ الناس حتى الٌوم ؼٌر الحرفٌن  ،فإذا قام
قائمنا أخرج الخمسة والعشرٌن حرفا ً  ،فبثها فً الناس وضم إلٌها الحرفٌن
حتى ٌبثها سبعة وعشرٌن حرفا ً ) (.)2
وأظن ما تقدم وإن كان مختصرا ٌكفً لمن ٌطلب الحق والحقٌقة  ،وإذا
ت المزٌد ففً رإٌا ٌوحنا اللهوتً الكثٌر لمن ٌطلب الحقٌقة ،لم أتعرض
أرد ِ
له للختصار (.)3

 - 1إنجٌل ٌوحنا  :اإلصحاح السادس عشر .
 - 2بحار األنوار  :ج 52ص.336
 - 3اإلنجٌل رإٌا  ( : 11 : 2من له أذن فلٌسمع ما ٌقوله الروح للكنابس من ٌنتصر لن ٌإذٌه الموت الثانً
).
وهذا نص ٌصؾ المنصور أو المظفر فً تراجم أخرى لإلنجٌل  ،فإنه له حٌاة سابقة  ،ولهذا ٌبعث وٌؤبه
ٌجر إال على الذي شبه لهم الذي فدى عٌسى (ع) وقتل من أجل ذلك  ،وعندما
للموت مرة أخرى  ،وهذا لم ِ
ٌبعث مرة أخرى فً زمان تكلٌفه فانه ٌحرص على أن ٌإدٌه على عظم المخاطر التً تحٌط به فً ذلك
الزمان الذي من ممٌزات ذلك العالم إمتلءه ظلما وجورا  ،وأٌضا ورد فً اآلٌة  17من سفر الرإٌا  ( :من
له أذن فلٌسمع ما ٌقوله الروح للكنابس من ٌنتصر أعطٌه من المن المخفً وأعطٌه حصاة بٌضاء مكتوب
علٌه اسم جدٌد ال ٌعرفه إال من ٌؤخذ الحصاة  26 .....من ٌنتصر وٌطٌع وصٌاي حتى النهاٌة أعطٌه سلطانا
على كل األمم  27فٌحكم بقضٌب من حدٌد وٌحطمهم كما ٌحطم جرار الفخار ) .
وإن فً سفر الرإٌا شهادة للمظفر وتص دٌق له ممن له أرواح هللا السبعة والنجوم السبعة  ،كما فً السفر
الثالث من الرإٌا  5 ( :من ٌنتصر سٌرتدي ملبس بٌضاء مثلها ولن أمحوا اسمه من كتاب الحٌاة بل
سؤعترؾ باسمه أمام أبً وملبكته  21.....من ٌنتصر سؤعطٌه أن ٌجلس معً على عرشً تماما كما
انتصرت أنا فجلست مع أبً على عرشه ) .
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وأذكرك إنّ الٌهود لما بعث هللا عٌسى (ع) قالوا  ( :أ من الناصرة ٌخرج
شًء صالح )  ،وقـالوا  ( :فتش وأنظر إنه لم ٌقم نبً من الجلٌل )  ،وقالوا ( :
وهل المسٌح من الجلٌل ٌؤتً ألم ٌقل الكتاب إنه من نسل داوود من بٌت لحم
القرٌة التً كان داوود فٌها ٌؤتً المسٌح ) .
وأخٌرا نصٌحتً لكِ أن تتدبري هذه الكلمات  ...فً التوراة مكتوب ( توكل
علً بكل قلبك وال تعتمد على فهمك فً كل طرٌق اعرفنً وأنا أقوم سبٌلك ،
وال تحسب نفسك حكٌما ً  ،أكرمنً وأدب نفسك بقولً ) (.)1
أحمد الحسن
***
السإال  /آمل أن ال تنزعج من كلمً  ،وآسفة إذا بدرت من أسبلتً شًء
ٌسا األدب  ،وأكرر شكري وامتنانً على اهتمامك  ،فهذا دلٌل على روح
أخلقك العالٌة  ،فً رعاٌة األب واالبن وروح القدس .
وفً السفر الرابع من الرإٌا  ( :وبعد هذا نظرت فإذا باب مفتوح فً السماء ثم سمعت الصوت الذي سمعته
من قبل وكان كصوت البوق ٌكلمنً وٌقول اصعد هنا الرٌك ما البد أن ٌحدث بعد هذا  2وفً الحال ؼمرنً
الروح فرأٌت عرشا فً السماء ورأٌت الذي ٌجلس على العرش  3وكان الجالس على العرش متؤلقا كالٌشب
والعقٌق وٌحٌط بالعرش قوس قزح ٌلمع كالزمرد  4ورأٌت حول العرش أربعة وعشرٌن عرشا ٌجلس علٌها
أربعة وعشرون شٌخا البسٌن ثٌاب بٌضاء متوجٌن بتٌجان من ذهب ) .
وهذا دلٌل واضح على أن هناك خلفاء ٌحكمون من بعد عٌسى (ع)  ،وهم االربعة والعشرون والشٌخ الذي
ٌحٌطون به  ،وهم رسول هللا (ص)  ،االبمة االثنى عشر والمهدٌٌن االثنى عشر  ،وهذا أكٌد ألنه ال ٌنطبق
اال علٌهم .
 - 1إنّ الٌهود وعلمابهم كانوا ٌعتقدون إن المسٌح ٌؤتً بطرٌق ؼٌبً وؼٌر معروؾ  ،وهذا الفهم حصل لهم
من النصوص التً وردت إلٌهم من شرٌعة موسى (ع)  ،أي ال ٌكون مولودا لزمانهم بحسب فهمهم
للنصوص التً وردت لهم  .لوقا  ( : 23 : 3وكان ٌسوع فً نحو الثلثٌن من عمره عندما ابتدأ خدمته
وكان الناس ٌظنون أنه ابن ٌوسؾ ) .
وكذلك إنهم ٌنتظرون أن ٌاتً وٌبعث من بٌت لحم  ،ولكنه أتاهم من الناصرة فً الجلٌل التً كانت بعٌدة كل
البعد من أن ٌتوقع أن ٌخرج منها شخص صالح  ،فكٌؾ ٌؤتٌهم المسٌح الموعود منها .
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reta . jorj

امرأة مسٌحٌة 2005 /
***
الجواب  /ال أنزعج  ،ولكنً حزٌن ألجلكم  ،فقد تهتم ٌا أهل األرض فً
صحراء المادة  ،كما تاه بنو إسرابٌل فً صحراء سٌناء .
أحمد الحسن
** ** **

