
ّنبّوءات في قراءة ال
ّدّجاّل) (المسيح ال

ابو محمود بن عمر
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الفلسطيني قتاّدة أبو

وصسسحبه آلسسه وعلسسى اللسسه، رسسسول على والسلما والصلةا لله الحمد
.أجمعين

تحمسسل هسسي بسسل فقسسط، ذهنيسسة علميسسة ليسسست الموضسسوع هذا أهمية
لهسسل المفارقسسة فسسالطوائف ومستقبلنا، واقعنا على خطيرةا لكونها جديتها
وعقيسسدةا معنسسا، والجرائسسم بالدما حافل تاريخ لها للسلما والمنتسبة السنة،
سسسنة دمشق دخل عندما تيمورلنك عمل وما المس، لعقيدةا إمتداد اليوما
السسسنة لهسسل المنتسسسبين المسلمين من فيها من كل وقتل هجرية، 803

إياهسسا علمسسه بهسا، آمسن عقيسسدةا بسسسبب الطأفسسال) إل من يسير عدد (سوى
الشسساما أهسسل قتسسل أن الصسسوفي) : وهسسي (الشسسيعي الردبيلي الدين صفي
 ،)1( عنسسه اللسسه رضسسي علي بن الحسين قتلة من وقصاص الله، إلى قربة

منشسسأها إسسسرائيل ودولسسة النسسسان، حركسسة فسسي الهم المؤثر هو فاليمان
اجتهسساد؛ علسسى مبنيسسة الشسسيعية إيران دولة وكذلك واعتقاد، دين على مبني

فالهتمسساما… نائب من له بد ل وأنه المنتظر المهدي في عقيدتهم مصدره
كشف في قرآني سبيل وهو جدا، مهم عليها والتعرف الناس بعقائد الجاد
فسسي اللسسه رحمه أحمد الماما روى فقد كذلك نبوي وسبيل الخرين، عقائد

حسساتم: "أسسسلم بسسن لعسسدي قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي أن مسنده
بسسدينك أعلسسم قسسال: "أنسسا ديسسن، على حاتم) : إني بن (عدي فقلت تسلم"،
قسسال: ثلثسسا، هسسذا مني؟!! قال: "نعم" قسسال بديني أعلم قلت: أنت منك"،

ًا؟"  "ألست "قلسست: قومسسك؟ تسسرأس قال: "ألسسست  قلت: بلى،)2(ركوسي
يحل ل ذلك قال: "فإن  قلت: بلى،)3(المرباع؟"  تأخذ قال: "ألست بلى،
 .)4(دينك"  في لك

أهسسل مسسن رجل بدين وسلم عليه الله صلى النبي علم ترى أنت فها
فسسي فيه نحن ما على يدلك وهذا الشهرةا، قليل مغمور دين وهو الجزيرةا،

الباب. هذا
منطقتنسسا، في موقوتة قنابل هي والفرق الطوائف أن أعتقد ولنني

السسدول خيسسارات إحسسدى وهسسي معهسسا، سسسيكون الغسسد معارك من كبير وجزء
ي ونصسارى يهسود من الشيطانية السسني السسلما عسن كبسدائل طأرحهسا ف
والطألع عقسسديا، الفسسرق هسسذه فهسسم إلسسى بقسسوةا مسسدعوون فإننسسا الصسسحيح،

الذين وليت العقيدةا، هذه تطبيق في المتبناةا العملية السبل على الواعي
عمل آليات بدراسة يهتموا أن السياسي والذكاء والتحليل الفهم يزعمون

داخسسل فسسي ومعتقسسداتها نبوءاتهسسا وتمريسسر نفسسسها فسسرض فسسي الطوائسسف
مبنسساه والسسذي إفسسادةا، كل من الفارغ الكلما بلوك إهتمامهم بدل مجتمعاتنا

أسسسماء بمعرفسسة والتبجسسح السسوهمي، والستشسسراف السسذاتي، التأمسسل علسسى
السياسية. الكتب

الفسسرق هسسذه خلل مسسن علينسسا سسستفرض الغسسد معركسسة مسسن جسسزء
علينسسا المفسسروض المتحسسان مسسن جسسزء منطقتنسسا في ووجودهم والطوائف،

: "عجسسائب عربشاه ابن كتاب العرج) في (تيمور تيمورلنك أخبار انظر 1
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ًا بعسسض ولعسسل الرض، فسسي الله حكم لقامة الجاد المسلم سعي في قدري
المزعومسسة الحسسق ضسسياء دعسسوةا عنسسد باكسسستان فسسي وقعت التي الشإارات

وواقع البدعية، الفرق مع أفغانستان في الن الحال ثم الشريعة، لتطبيق
ووضسسع عقائدهم، وتغيير إفنائهم ومحاولة إيران في والجماعة السنة أهل

ضسسد والمنيسسة العسسسكرية الحربسسة رأس كسسونهم فسسي –إسرائيل في الدروز
مارسسسه السسذي والتزوير الجهل غفوةا من ليقاظنا كافية– هناك المسلمين

وبيسسن السسسنة أهسسل بيسسن الفسسروق إسسسقاط فسسي السسسلمية الحركسسات قسسادةا
إزالسسة فسسي الول الممهسسد كسسانوا القسسادةا فهؤلء الضالة، المبتدعة الطوائف
مهسسدوا ثسسم البدعسسة، أهسسل مسسن السنة أهل عند النفسية ثم الدينية الحواجز
السسسلمي، الشسسباب علسسى أئمسسة البسسدع أهسسل رؤوس تنصيبهم في الطريق
مسسن العديسسد بسسسقوط المتواصسسلة النهيسسارات نسسرى أن غريبسسا ليسسس ولذلك

وتبنيهسسم المنحرفسسة، الفسسرق هسسذه حبائسسل فسسي السسسني المسسسلم الشسسباب
شإسبابنا يجهسزون الحركسسات هسذه فسي القادةا وهؤلء البدع، أهل لمعتقدات
أهسسل بيسسن المشتركة القواسم وجود دعوى تحت معتقداتهم في للنخراط

أن الولسسى فالخطوةا… واحد خارجي عدو وجود في المبتدعة وبين السنة
وتكفيسسر وخيارنسسا، أئمتنا سب إلى وينتهي أمريكا ضد معهم يلتقي الشباب

منتشر واقع وهذا عنهم، الله رضي الصحابة وخيار وعثمان وعمر بكر أبي
مغلقسسة كسسانت والتي السنية المناطأق من الكثير هناك فإن واسعا، انتشارا
عقائسسد إلسسى مذهلسسة وبصسسورةا تحولهسسا بسسدأ قسسد غيرهم فيها يوجد ول عليهم
ومصسسر وفلسطين الشاما وسوريا العربي المغرب مثل الرافضي؛ التشيع

السلمي. العالم من متعددةا ومناطأق وأندونيسيا وماليزيا والسودان
مسسسلم كسسل مسسن عنايسسة يلقسسى أن يجسسب الموضسسوع بهسسذا فالهتمسساما

وأصحابها. السنة على غيور مخلص

ّنبّوءات أثر : أتبّاّعهاّ على الدياّن في ال

الول مبناهسا كسان حضسارات أي أن تسسبينوا التاريسسخ حضارات دارسو
حضسسارات وجسسدت وإن (إنسسه برقسون  يقول)5( وإيمانية دينية أسس على
أن هسسذا ويثبسست معابسسد) ، غيسسر مسسن حضارةا توجد لم أنه إل وعمار بناء بغير

كسسانت سسسواء إيمسساني، أسسساس مسسن إل تنطلسسق أن يمكسسن ل النسان حركة
تقليل ليسسس القسسول وهسسذا باطألسسة، أو صسسحيحة وهمسسا، أو حقيقيسسة العقيسسدةا

الغلبسسة وحسسب والطعسساما للمسسال كحسساجته الخسسرى النسسسانية للجسسوانب
النسان حركة في آثارها المور هذه تعطي أن يمكن ل ولكن والسيطرةا،

دائمسسا المعسسارك قسسواد كسسان ولسسذلك واليمسسان، السسدين بثسسوب إكتست إذا إل
للسيطرةا النتقال أو خصومهم، لمحاربة الناس ليدفعوا معتقد إلى بحاجة
لحركسسة السسديني التفسسسير للغاء قامت التي المحاولت وكل الرض، خارج

 .)6( بالفشل باءت التاريخ
وأن علمسساني، أسسساس على الصراع مبدأ لترسيخ قوي إتجاه وهناك

كسل -الليبراليسة- فسي النسسسانية الحريسسة تبني على أمرها استقر قد الحياةا
-اليسسديولوجيا- العقائسسد عصر إنتهى وقد فيها، للديان دور ول الدنيا شإؤون

الياباني كتاب التجاه هذا في واسعة أصداء أحدثت التي الكتب هذه ومن
فيسسه يعلسسن السسذي التاريخ"، "نهاية المسمى فوكوياما فرانسيس المريكي
والخلقيسسة) الدينيسسة بقايسساه ببعسسض السسسلما (ويسسستثني العقائسسد سسسقوط

ديورانت. ووول توينبي قال مثلما 5
للعقليسسة اليوما المهمة المتحانات أحد هو التاريخ لحركة الديني التفسير 6

فسسي العلة هذه عن البحث أجل من وذلك والدراسة، البحث في المسلمة
العسسالم لقضسسايا العسسالم المسلم فهم في جدا مهم وهو والحاضر، الماضي
التجمع يصاب الليكود تجمع تاريخ في مرةا الكريم. ولول القرآن وتفسير

علسسى التوقيسسع بعسسد وذلسسك منسسه الدينيسسة الحسسزاب بعسسض وخروج بالنقساما
والسادات. بيغن بين التفاق
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والقتصسساد السياسسسة فسسي الختيسسار -حريسسة لليبراليسسة النهسسائي والنتصسسار
والتمسسسك العقائسسد تنعسسي السستي الكتسسب مسسن العديسسد صسسدر والجتماع- وقد

مجتمعاتنسسا" فسسي الغسسرب هسساجس المبتسسورةا "النفسسس منهسسا: كتسساب بالهوية
كتسساب نفسسسه التجسساه هسسذا في وله شإايغان، داريوش اليراني للمستغرب

لجهسسسود نموذجيسسسة صسسسورةا يمثلن الكتابسسسان وهسسسذان الهويسسسة"، "أوهسسساما
أن المؤسسسف ومن مجتمعاتنا، داخل في الهويات إسقاط في المستغربين

ّيده- في -صوت يمارسون إسلمنا داخل في المعممين شإعارات ترديد س
دينيسسة ليسسست اليهود وبين بيننا الحرب قولهم: إن مثل المعاني هذه تتبنى

الوكيل. ونعم الله ذاتية.. فحسبنا حقوق على حرب ولكنها
والتقسسارب التحالفسسات فسسي الكسسبر الدور لها العقائد أن نرى نحن ثم

العلمانيسسة اليسسوما العسسالم تبنسسى مسسن الرغسسم علسسى والشسسعوب السسدول بيسسن
ًا كسسثيرةا ذلسسك علسسى والمثلسسة والليبرالية، ولكنسسي البشسسرية تاريسسخ فسسي جسسد

الباب:-  هذا في يخصنا ما على هاهنا سأقتصر
إسرائيل: - دولة1

الحزاب أهم وكذلك إيماني، ديني أساس على تقوما إسرائيل دولة
ينبغسسي وممسسا عنسسدهم، دينيسسة إهتمامسسات تركزعلى فيها والدينية السياسية

يهسسودي نسسبي إلسسى تحسسول السياسة اعتزاله بعد بيغن مناحيم أن به التذكير
هسسذه وأدخلسست التسسوراةا، نصسسوص بعسسض أحبسسارهم) وفسسسر مسسن (حسسب

نفسسسية بحالسسة أصسسيب بيغسسن أن ومعلسسوما عنسسدهم، التلمود في التفسيرات
النبسوءات يخسالف بسه قاما ما أن إعتقد لنه ديفيد، كامب معاهدةا بعد سيئة

عظيسسم مسسع هذا التراجع، وليس الماما إلى التقدما بوجوب وذلك التوراتية،
السستراجع مجرد ولكن المشؤومة، المعاهدةا هذه من إسرائيل إستفادته ما

أن يجسسب أعسسداءهم أن مسسن اليوما اليهودي به يؤمن ما يخالف الجزئي ولو
وتصسسرع القتسسال قسسوةا التسسوراةا: (تنطقنسسي تقسسول كمسسا دائمسسا الدبسسار يولسسوا

يتطلعسسون فأفنيهم، ومبغضي أعدائي أقفية وتعطيني تحتي علي القائمين
الرض، كغبسار فأسسسحقهم يسسستجيبهم، فل السسرب إلسسى مخلسسص، من فليس

شإسسعبي مخاصسسمات مسسن وتنقسسذني وأدوسسسهم، أدقهسسم السسسواق طأين مثل
أنسسه دايسسان موشإسسى أن يعتقسسد بيغسسن كان وقد  ،)7(للمم)  رأسا وتحفظني

دايسسان فسسي العتقسساد هذا سقط ولكن به، مفتونا  وكان)8( المنتظر الملك
النسسص فسسإن وللسسذكر  ،)9( العرب  ضد73 حرب في الجزئية الخسارةا بعد

يهوديسسة وطأوائسسف سسسبتية نصسسرانية مجموعسسات قامت التوراةا من المتقدما
ربانيسسة ولثبات التوراةا صحة لتثبت ما،1967حرب بعد الغرب في بتوزيعه

بهسسا. ومسسن المؤمنون يدعمها أن يجب التي أبنيته من وأنها إسرائيل، دولة
مسسن الكامسسل الملسسك إقامة في اليهودية الدولة عليها ترتكز التي النبوءات

واحسسدةا، دفعسسة وليسسس خطسسوةا خطوةا الحركة وجوب هو الفرات إلى النيل
الشسسعوب هسسؤلء يطسسرد إلهك الرب التوراةا: (لكن تقول التثنية سفر ففي
وحسسوش عليك تكثر لئل سريعا تفنيهم أن تستطيع ل قليل، قليل أمامك من

الصسسولية سسسيطرةا إلسسى قوي بإتجاه تسير اليهودية  . والدولة)10(البرية) 
لرئاسسسة نتنيسساهو بقيسسادةا الليكسسود حسسزب انتخسساب بعد وذلك هناك، اليهودية

الدولة. في القوى مراكز أهم المتدينون اليهود استلم وقد الحكومة،

إلسسى بعسسده  فمسسا40سسسطر والعشرين، الثاني الصحاح الثاني، صموئيل 7
45.

.اليهود) (ملك المخلص حول الكلما سيأتي 8
استلم عندما الخارجية وزارةا عليه عرض ولذلك به مولعا بقى ذلك ومع 9

(المعسسراخ) وبيغسسن العمسسل حسسزب فسسي كسسان دايسسان أن رغم الوزراء رئاسة
مسن رافقهسا ومسا القضسسية هسذه قصسة دايسسان ذكر وقد الليكود، تجمع زعيم

ع، السسيف "أيبقى كتابه في أحداث القضسايا بعسض وفيسه الحكسم" فليراج
بعسسض وبيسسن بينسسه السرية اللقاءات بداية يكشف أنه منها الخرى، المهمة

الثاني. الحسن المغرب كملك بلدنا في الردةا حكاما
.22 آية السابع الصحاح انظر 10
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النصسسارى وبيسسن إسسسرائيل دولسسة فسسي اليهسسود بيسسن الرتبسساط أمسسا
ويراجسسع توراتيسسة نبسسوءات علسسى مبني ارتباط فهو أمريكا في البروتستانت

العلقسسة، هذه لحقيقة كاشإف خير والسياسة" فهو "النبوءةا كتاب ذلك في
)11(المجسسسد)  (جبل هرمجدون بعقيدةا أمريكا في القرار مراكز إيمان وأن
الدولسسة لهسسذه وفسساء النسساس أشإسسد مسسن أمريكسسا قسسادةا جعسسل الذي الدافع هو

وضسسوحا الصسسورةا زادت وقسسد السسسبتيين، نصسسارى إلى بالنسبة هذا المسخ،
فسسوزارةا المريكية، الحكومة في المراكز أقوى الصلء اليهود تولى عندما

اليهسسودي، كسسوهين بيسسد السسدفاع ووزارةا اليهوديسسة، أولسسبرايت بيسسد الخارجيسسة
المريكيسسة، الخارجيسسة في السياسي التخطيط مسؤول ميلر وارن وكذلك

القسسومي المسسن مجلسسس فسسي الوسسسط الشسسرق مسسسؤول أنسسديك ومسسارتن
ومبعسسوث الوسسسط، الشسسرق شإؤون في الخارجية لوزيرةا مساعد ومرشإح

اليهسسود مسسن كلهسسم روس ديميسسس الوسسسط للشسسرق المريكيسسة الحكومسسة
الصلء.

والكسسونغرس- فقرارهمسسا الشسسيوخ -مجلسسسي القسسرار مجلسي وأما
مسسن أشإسسد يهسسودي قسسرار هسسو لسرائيل أبدية عاصمة القدس باعتبار الخير

العلمانيين. اليهود قرارات

السلمي: العاّلم في الطوائف - جزر2

وجودهسسا فسسي تعتمسسد والجماعسسة السسسنة لهسسل المفارقسسة الطوائسسف
ول نسذكر أن علينسا يجسب ولعلسه كتبهسا، في الدينية النبوءات على وحركتها

هسسو الناصسسر عبد جمال أن الوقات من وقت في) 12( الدروز إيمان ننسى
أدوار فسسي وعل جسسل الله أن يعتقدون فالدروز الفاطأمي، الله بأمر الحاكم
كسان وقسسد (يتسأنس) ، إنسسان بصورةا ويظهر عرشإه عن ينزل معينة زمنية
وقسسارئ ذلسسك، الناصسسر عبسسد فسسي يعتقدون  ممن)13( الدرزي جنبلط كمال

السستقالة إلسسى الفالوجسة حصسار الناصسر= مسن عبسسد كتاب"جمال مقدمة
يصسسدر لم وللسف المذكور، الكتاب يراجع العقيدةا هذه حقيقة لمعرفة 11

سسسفر السسدكتور الشيخ كتبه ما سوى الظاهرةا هذه يعالج إسلمي كتاب أي
والوعد الحق الوعد بين القدس( كتيبا فرغت التي محاضرته في الحوالي

المفترى).
محمد إلى انتسابهم أن على فالكثرون الدرزية، إسم حول خلف هناك 12

إلى دعوا الذين الوائل الرجال أحد وهو (نشتكين) ، الدرزي اسماعيل بن
أن مسسع الزوزنسسي، علسسي بسسن حمسسزةا مسسع الفاطأمي الله بأمر الحاكم ألوهية
أمسسره وقسسد عقيسسدتهم إظهسسار فسسي مخسسالفته بعد الدرزي كفر قد هذا حمزةا

الخلفسسة تولى العبيدية الدولة في السادس الخليفة هو والحاكم بالسرار،
اتجسساه وهنسساك هجريسسة،411  إلسسى386 مسسن مصر وحكم  سنة،11وعمره

سسسنة السسدين صسسلح هزمه الذي الصليبي، دور للجنرال هي النسبة أن إلى
لسسه، فنسسسبوا أهلهسسا السسدروز) فحمسساه (جبل التيم وادي إلى لجأ ثم ما1190
عبسسد كتسساب خصومهم. (انظر إطألق من وهي دروز، بالفرنجي درو وجمع

كتاب أول سابقا) وهو الدروز جبل معارف لبنان- مدير -سفير النجار الله
جزاء القتل لقى والكاتب ، درزي رجل من الدروز عقائد من شإيئا يكشف

قسسومه بنسسي مسسن التهديسسدات تلقيسسه بعسسد وذلسسك الجنوبيسسة أمريكسسا في عمله
عسسدةا فسسألفت عليسسه للرد الدروز مثقفي جنبلط كمال استنفر وقد الدروز،

لسسه قسسدما التوحيسسد" وقسسد مسائل على "أضواء كرما سامي كتاب منها كتب
التاريسسخ" فسسي وكتسساب"السسدروز الكتاب، نصف تعادل بمقدمة جنبلط كمال

ولكنسسه بسسذلك كلسسف قسسد نسسويهض عجاج وكان الدين، عز أبو نجلء للدكتورةا
السسدروز بمسسذهب تعريفنسسا في له قيمة ل كتابا ألف ثم الستجابة عن اعتذر

المغسستربين أن كتسسابه النجسسار تأليف سبب كان وقد السيد"، "المير عنوانه
بسسه يعرفهسسم مسسن يجسسدون فل ودينهسسم عقيسسدتهم عن يبحثون صاروا الدروز

الجابسسة تتسسم فلم العون طأالبة العقل شإيوخ أئمتهم إلى الرسائل فتوجهت
عسسن العقسسل مشسسيخة تسستزحزح لسسم قسسائل: إن عسسسراوي السسدكتور هدد حتى

كتابسسا ألسسف وحدهم. وبالفعل أمريكا لدروز ولو جديدا دينا لضعن موقفها،
لسسم ولكن المهجر دروز عند ثغرةا به "الدرزية" سد سماه البرتغالية باللغة
الدروز. عند العقل مشايخ عنه يعرض
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فسسإن وللذكر كلمه، طأيات في العقيدةا هذه يلمح أن المستحيلة" يستطيع
تفسسسيراتها، مسسن والكثير فعاليتها الدرزية للعقيدةا أعطى الذي هو جنبلط

الغنوصسسية، الشإسسراق ومسسذاهب الشسسرق وأديسسان الهنود بعقائد ربطها حيث
السسدروز يعتقسسد كسسان المنفسسرد" والسسذي "المصسسحف كتسسب الذي بنفسه وهو

جنبلط أظهسره حستى تساريخهم، مسدار على عليه إطألعهم عدما مع وجوده
خدمة في يدخلون عندهم اعتقاد بسبب تتريبه. والدروز بعد هو كتابته من

خدمسسة هسسو دينهسسم مبسسادئ مسسن فسسإن هناك، المسلمين ضد اليهودية الدولة
موافقته. وإظهار له والتذلل الظاهر

على بناء إل لليهود سوريا في الجولن تسليمهم فما النصيريون أما
ما1967 حرب إبان الفترةا تلك في الدفاع وزير كان فقد كتبهم، في نبوءةا

سسسعد يومهسسا الردن وزراء رئيسسس ذلسسك ذكسسر وقسسد السد، حافظ النصيري
.) 14( جمعة

جهلسسة مسسن العامسسة عنسسد الكاذبسسة للنبسسوءات السياسسسيين واسسستغلل
ففسسي كبير، بحجم مجتمعاتنا في ومنتشر معروف أمر وغيرهم المسلمين

وهسسو (صسسادما) ، حسسديث العربسسي العالم في الناس بين انتشر الخليج حرب
الردن فسسي وزعسست وقسسد المسسة، أعسسداء علسسى سيقضسسي السسذي الشسسخص
رضسسي طأسسالب أبي بن علي للماما الجفر كتاب في أن فيها جاء منشورات

علسسى البيسسداء فسسي ومصسسر والفرنجسسة الصسسفر بنو حديث: "يجتمع عنه الله
قسسال: اللسسه؟ رسسسول يا أحد. قيل: متى منهم يرجع ول صادما، يسمى رجل
العجب".  فيه وترون ورجب جمادي بين

والفرنجسسة، والسسبرابرةا السسروما وهسسي: "يجتمسسع ثانيسسة رواية ذكروا ثم
يرجسسع ول البيداء، في فيبيدهم صادما، اسمه رجل على المصريون ومعهم

فيسسه وترون ورجب جمادي قال: بين الله؟ رسول يا أحد. قيل: متى منهم
 .)15(العجب" 

ولكنسسه الخليسسج أحسسداث انتهسساء بعسسد الن سخيفا بدا وإن الكلما وهذا
إسسلمية جريسدةا نشسرته السسخف فهذا السحر، عمل يعمل وقته في كان

برلمسساني نسسائب يومها صرح بل العلمانية، الجرائد وبعض الردن (!!!) في
أن المساجد أحد في المسلمين الخوان من هد الحسديث هسذا ب ويسدل يش

ّداما وإسلما صواب على المعركة. في المنصور وأنه ص
حسسوار بيننا وجرى الشريعة كلية في بدكتور التقيت الثناء تلك وفي

أن باليمان لي فأقسم للمة، دمار من إليه صارت وما الخليج قضية حول
وأمريكسسا، صسسداما بيسسن تقسسوما سسسوف أخسسرى معركسسة وأن سينتصسسر، صداما

بالله. إل قوةا ول حول الحديث... ول هذا إلى ولمح أمريكا صداما وسيدمر
هسسو وجهلهم السنة أهل متصوفة بعض يعتقدها التي النبوءات ومن

قيسسادةا سسسيتولى الذي هو المنتظر المهدي أن التبليغ جماعة مشايخ إعتقاد
علسسى بنسساء وهذا جي!!) ، (حضرةا الحسن إنعاما شإيخهم وفاةا بعد الجماعة

فيسه البوني ذكر الكبرى". فقد المعارف السحر: "شإمس كتاب في نبوءةا
وهسسي القسسادما الزمسسان نبسسوءات جفسسره فسسي أخسسبر الصادق جعفر الماما أن

ذكسسره السسذي الجفسسر معرفسسة فسسي عنسسوان: (فصسسل تحت قال ثم جدا كثيرةا

، وليد ابنه وفاته بعد الزعامة تولى ثم لبنان في السياسي الدروز زعيم 13
السسدروز، زعامسسة علسسى أرسسسلن آل وبين جنبلط آل بين صراع الن ويوجد
مسسواليهم عقيسسدةا مسسن وتأثروا السنة أهل من كانوا أرسلن آل فإن وللذكر

ثسسم أرسلن آل عند وموالي خدما جنبلط آل كان حيث الدروز، جنبلط آل
وللسسذكر عقيدتهم، غيروا أن بعد السادةا هم جنبلط آل وصار الحال انقلب

ي أرسسلن شإكيب ابنة الدرزي جنبلط كمال زوجة كانت فقد وليسد أما وه
جنبلط.

المصير". ومعركة "المؤامرةا كتابه انظر 14
جعفر الماما إلى منسوب الجفر، اسمه السواق في منتشر كتاب هناك 15

الكتسسب أحد البيض والجفر مستقبلية، ونبوءات سحرية رموز فيه الصادق
سسسيأتي، كمسسا المنتظسسر المهسسدي خصوصسسيات مسسن أنهسسا الشيعة يعتقد التي

(بسسالراء) صسسارما كلمسست فيسسه لكن المتقدمة القوال فيه المطبوع والكتاب
الواقع. لتلئم حرفت (بالدال) ولكنها صادما وليس
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السماء بهذه والقصد أسماء عنه) : وذلك الله رضي جعفرالصادق الماما
أوضسسح ولم بالصول، المبادئ ضرب في تكسيرها ومعرفة عددها هو إنما
ويفسسوق هسسذا كتابي يكمل لكي الرموز هذه ذكرت وإنما ذلك، من أكثر لك

الجفريسسة الرمسسوز وهسسذه بينسسا، كمسسا مكسسة إلسسى والطريسسق الكتب، من غيره
شإسسيت سسسميع شإسسعيب ما الرحسسي الرحمسسن ه ل ال بسسسم الصلية الموضعة
حمسسص حلسسب طأرطأسسوس طأرابسسس نسسابس دميسساط طأسسوس قابيسسل حرقيسسل

ق محمسد يوسسف إليساس موسسى أحمسد محمسد مسواد احسر تفارقسا ودمش
قواعسسد هسسذه وكسسل آخرهسسا في قال ... ثم وكيل الله المبين الملك المهدي

وهسسذا الحساب هذا على لوجدتها وقعت واقعة أو فتنة كل أبصرت لو كلية
  أ.هس.)16( ابدا يختلف ل المعنى

إليسساس محمسسد الشسسيخ هسسو أن: إليسساس النبسسوءةا لهسسذه وتفسسسيرهم
محمسسد الشسسيخ هو يوسف ثم الهند، في التبليغ جماعة مؤسس الكندهلوي

الشسسيخ وإنسسه محمد ثم الجماعة، إمارةا في وخليفته المؤسس ابن يوسف
ينتظرونه. الذي المهدي يأتي وبعده الحسن إنعاما

بسسدل أميرا تعيين فرفضوا المهدي، يأتي ولم الحسن إنعاما توفى ثم
جماعيسسا استشسساريا مجلسسسا عينسسوا ولسسذلك العتقسساد، هذا على تصميما منه

انتظسارا وذلسسك الحسسسن، لنعساما خلفسا مشسايخهم مسن مجموعة من مكونا
.) 17( المنتظر التبليغي الصوفي للمهدي

حاجسسة ل العتقسساد هسسذا علسسى تسسدل هسسذةا غير كثيرةا ممارسات ولهم
هنا. لذكرها

: المنتظر حقيقة

بشسسر وسسسلم عليسسه الله صلى النبي أن السنة أهل عند الثابت من 
علمسسات مسسن وهسسو الزمسسان آخسسر فسسي سسسيخرج بيتسسه أهسسل من رجل بوجود

علسى السسسلما أهسسل سينتصسسر يسسديه وعلسسى المهسسدي، لقبسسه الكبرى القيامة
كما عدل الرض سيمل رجل وهو وغيرهم، والنصارى اليهود من خصومهم

علسسم وجسسود عن وسلم عليه الله صلى النبي أخبر وقد وجورا، ظلما ملئت
المسسسيح عسسن هنسسا فحسسديثنا السسدجال، المسسسيح وهسسو الساعة أعلما من آخر

الدجال وصف عن وسلم عليه الله صلى الله رسول قاله ما وأن الدجال،
المهسسدي، ويسمونه الروافض الشيعة ينتظره الذي الرجل حقيقة عين هو

والذي الخلص فيه ويعتقدون اليهود ينتظره الذي الرجل نفس كذلك وهو
أمرهم. سيرفع

هما:- السماء فيهما تختلط حقيقتين أماما فنحن
هسسو -وليسسس والجماعسسة السسسنة أهسسل عند الولى: المهدي الحقيقة 
المهسسدي زمن في الزمان آخر سينزل الذي السلما، عليه مريم بن عيسى

الدجال. مع قتاله أثناء
أهل عند والمسيح الروافض، الشيعة عند الثانية: المهدي الحقيقه 
علسسى تنطبسسق الثلثسسة هسسؤلء أوصساف وأن المنتظسسر اليهسسود وملسسك السسسنة،
واحد. لشخص أسماء ثلث فهي واحد شإخص

السسسلما، عليه عيسى عن ول السنة، مهدي عن يكون لن والحديث
تعالى. الله شإاء إن الثانية الحقيقة عن الحديث في سيكون ولكن

أنسسه أحسسد يظنسسن فل بالحرف أخذناه نقلناه الذي  والكلما343-342ص 16
مطبعي. خطأ

من جماعة كان فقد السنة، لهل المنتسبين من أقواما به فتنت المهدي 17
الميسسر أن يعتقسسدون العسسسكري الفتسساء دائسسرةا فسسي الردنسسي الجيسسش أئمة

المنتظسسر، المهسسدي الردنسسي) هسسو الطسساغوت شإسسقيق (الطسساغوت الحسسسن
الن أعسسرف فأنسسا القسسل وعلسى (مهسسديين) ، عدةا لنا سيكشف والمستقبل

علسسى بعضسسهم قبل من للتعرف مرةا من أكثر دعيت تجوالي وخلل أربعة،
متسسأثرةا أو صسسوفية طأائفسسة توجسسد ل وربمسسا الحقيقسسي، المنتظسسر المهسسدي
عندهم. يربى وأنه رجالها من المهدي أن وتعتقد إل بالصوفية
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 الروافض؟ الشيعة مهدي هو من

اكتشسسافه اليهوديسسة بالعقيسسدةا الشسسيعي المسسذهب  ارتبسساطموقظة:
هسسزء مصدر صار الذي التآمري الفكر إفرازات من هو ول اليوما وليد ليس
وتحسسدثوا الرتبسساط هسسذا كشسسفوا قسسد الوائل الئمة إن بل الناس، أكثر عند

عنسد كافيسسة صسارت والستي التسسآمري، الفكسر تهمسة وجسسود قبسسل وذلك عنه،
اللسسه أعسسداء معسساداةا وكسسأن اسسستنتاج، أواي معلومسسة أي إسقاط في البعض
شإسسعارات زمسسن عنسسد تسسوقفت قسسد لهمسسا وأذنسساب ونصسسارى يهسسود من تعالى

سعيد"الستشسسراق" هسسو ادوارد كتاب لقاه الذي الهجوما ولعل النسانية،
والنيسة الحاقسسدةا النفسسية عسن المعلومسسات لسسقاط الهجسوما هذا من نوع

الرجسسل التزاما صار لقد بل لمتنا، دراستهم في المستشرقين عند الخبيثة
تحسست كلسسه وذلك كفرا، يعد ل أجنبية دولة من جزء وهو ما دراسات بمركز
دعسسوى وتحسست بسسل العلسسم، وجسسه أجل من العلم أو المجردةا العلمية دعوى

إعلمي عمل في نفسه يؤجر أن أحد يستنكف يعد لم المشتركة المصالح
السياسية. الفذلكة قمة هذا في ويرى كافرةا، لدولة

اما ن (عسامر اللسه، رحمسه الشسعبي الم سسنة المتسوفى شإسراحيل ب
 –خشسسبيا المسساما هسسذا كسسان الكوفسسة) ، أهسسل ومسسن تسسابعي ثقسسة هجرية104

أتباعها ويحمل بالسيف، القتال ترفض كانت الشيعة من طأائفة والخشبية
بهسسذه النسساس أخسسبر مسن وكسسان بسسدعتهم، مسسن تساب ثسسم– خشب من سيوفا

)18( اليهود وبين الشيعة بين العقيدةا صلة عن أصحابه حدث وقد الطائفة،
وقسسد القسسوما، هسسؤلء علسسى ردك للشسسعبي: مسسا مغول: قلت بن مالك قال ،

لي: يا قال ثم لها، صدور ل أعجازا يأخذون قال: رأيتهم رأسا؟ منهم كنت
إلسسى يحجسسوا أو ذهبسسا بيتسسا لسسي يملؤوا أو رقابهم يعطوني أن أردت لو مالك
ل واللسسه ول لفعلسسوا، عنسسه اللسسه رضسسي علسسي علسسى أكذب أن على هذا بيتي

مسسن أحمسسق فيهسسا أرى فلم الهواء درست قد إني مالك يا أبدا، عليه أكذب
لكسسانوا السسدواب مسسن كسسانوا ولو رخما، لكانوا الطير من كانوا فلو الخشبية،

ملسسك يوشإع بن بولس غمص كما السلما دين يغمصوا أن يريدون… حمرا
يا… صنعاء يهود من يهودي سبأ بن الله عبد منهم… النصرانية دين اليهود

.) 19( اليهود محنة محنتهم مالك: إن
فسسي العسسسكري المرتضى وهو المعاصرين الشيعة بعض حاول وقد

وجسسود ينفسسي  أن)20(أخسسرى"  وأسسساطأير سبأ بن الله "عبد سماه له كتاب
بسسن الله عبد حق في الواردةا الروايات جميع بتعليق وذلك الشخصية، هذه
وقسسد التميمسسي، الضسسبي عمسسر بن سيف وهو ضعيف راو على اليهودي سبأ

عقيسسدته، أجسسل من عمرو بن سيف تضعيف في السنة أهل منهج استخدما
بسذكر هنسا سسأكتفي ولكني مطولة ذيول له العسكري مرتضى على والرد
سسسبأ بسسن الله عبد وجود لثبات سندها جهة من فيها مطعن ل واحدةا رواية

علسسى فكيسسف الصسسارما، المحدثين منهج على صحيحة رواية وهي اليهودي،
سيف طأريق من هي وليست الباب، هذا في المتسمحين المؤرخين منهج
هذا.

قولهم لن الرتباط بهذا قالوا الذين المتأخرين الباحثين أذكر أن أشإأ لم 18
أن آثسسرت أننسسي إل للثبسسات صحيحة طأريقة كانت وإن الدراسة على يعتمد
أهسسل عنسسد ثقسسة وهسسو بنفسسسه وخسسبره الول التشسسيع عاصسسر رجل عن أتكلم
والجماعة. السنة

.30-1/29تيمية لبن النبوية السنة منهاج انظر 19
البسسدري سامي وزعم مجانا متعددةا مناطأق في ووزع مجلدين في طأبع 20

(ص المؤلف عند أخرى أجزاء هناك وردود" أن "شإبهات كتابه في قم من
محمسسد السسسوداء) الشسسيخ ابسسن وجسسود (عسسدما دعوى هذه ردد ) وقد13-14

 هجرية)1373 سنة (متوفى المامي الشيعي الغطاء كاشإف آل الحسين
.بعدها  وما179وأصولها" ص الشيعة "أصل كتابه في
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سسسفيان قسسال: حسسدثنا عبسساد بسسن محمد الذهلي: حدثنا طأاهر أبو قال
حجية عن كهيل بن سلمة عن الهمداني العباس بن الجبار عبد قال: حدثنا

يقسسول: وهسسو المنسسبر علسسى وهسسو السلما عليه عليا قال: رأيت الكندي عدي
وجسسل عسسز الله على يكذب الذي السود) 21( الحميت هذا في يعذرني من

ليسسزال أنسسه لسسول– السوداء ابن -يعني وسلم عليه الله صلى رسوله وعلى
النهسر، أهسل دمسساء علسّي ادعيسست كمسا دمسسه، علسّي تنعي عصابة علّي تخرج

 .)22( ركاما منهم لجعلت

فففي سففرداب فففي المختفففي الشيعة مهدي
: ساّمراء

وعسسن الزيديسسة الشسسيعة عسسن لهسسم (تمييسسزا عشسسرية الثنسسى الشسسيعة
السسسلما ركسسن هسسي المامسسة أن السسسبعية) يقولسسون السسسماعيلية الشسسيعة
إلسسى عنهسسم اللسسه رضسسي وبنيسسه علسسي في بالنص ثبتت المامة وأن العظيم،

(ابنسساه) ثسسم والحسسسين والحسسسن طأالب أبي بن هم: علي إماما عشر اثني
ولسسده العابسسدين) ثسسم (زيسسن السسسجاد علي  وهو)23( البكر الحسين ولد في

علسسي ولسسده ثم الكاظم ولده ثم الصادق جعفر ولده ثم الباقر محمد البكر
الحسسسن ولسسده ثسسم الهسسادي علسسي ولسسده ثسسم الجسسواد محمد ولده ثم الرضي

العسكري... الحسن بن محمد المنتظر المهدي وهو آخرهم ثم العسكري
وبسسسبب هجريسسة،255سسسنة ولسسد أنسسه يقولسسون هسسذا المهدي ومحمد

مدينسسة فسسي سسسرداب فسسي وتخفى ذهب زمانهم حكاما من عليه أهله خوف
مسسن كان التي الصغرى غيبته فكانت صغير، العسكر) وهو (مدينة سامراء

ثسسم رسسسل، طأريق عن أتباعه إلى ونواهيه وأوامره إرشإاداته يرسل خللها
سسسنه74الشيعي المهدي وعمر أي هجرية329سنة الرسل آخر انقطعت
ينتظسسر اليوما، إلى سردابه في مازال وهو الكبرى، الغيبة بدأت ثم هجريه،
فرجسسه، اللسسه يعجسسل أن احتفسسالتهم في ذكره عند ويدعون خروجه الشيعة

صسسلةا مسسن ابتسسداءا يخسسرج، حسستى بسسه العظمسسى المامسسة أعمسسال ربطوا وقد
الحدود. وإقامة الجهاد الى الجماعة

ذلسسك في خالف وقد فيه عشرية الثني الشيعة أغلب معتقد هو هذا
الشسسيعي العسسسكري المهسسدي فكسسرةا رفسسض فممسسن وحسسديثا، قديما البعض
الشورى نشريته خلل من بين الذي الكاتب أحمد المعاصرين من عندهم

لم المهدي وأن يعقب، ولم مات العسكري الحسن أن لندن في الصادرةا
العقلسسي التجويز على مبناه الماما هذا بوجود الشيعة اعتقاد وأن قط يولد

أصسسوليو عليسسه رد ذلك.. وقد في خبري مستند أي في لهم حجة ول فقط،
قدماء من كثير قول هو هذا كثيرةا.. وقوله ردودا الشيعة
أن العسسسكري الحسسسن معاصسسري بعض أنكر حيث الوائل الشيعة 

هؤلء من جعفر واسمه العسكري الحسن أخا إن بل ولدا، عقب قد يكون

الحميت: المتين. 21
السسذهلي محمسسد الطسساهر أبي حديث من انتقاه الدارقطني، رواه حديث 22

.157رقم القاضي
الثنسسى الشسسيعة عنسسد السسذكور مسسن البكسسورةا فسسي المامة انتقال موضوع 23

بوضسسوح يجسسد التسسوراةا فقسسارئ اليهسسود، بعقائسسد اتصال له الروافض عشرية
فسسي وكسسأن البكسسورةا، سسسرقة فسسي بعضسسا لبعضسسهم وحسسسدهم النبياء تنازع

في البكورةا تحطمت وقد لبنه، الب من انتقالهما في ونورا سرا البكورةا
لخيسسه الحسسسن من الول: انتقالها موطأنين، في عشرية الثني عند الئمة

الكسساظم موسى ابنه إلى جعفر من والثانية: انتقالها لبنه، وليس الحسين
السسسبعية انشسسقاق سسسبب السسذي وهسسو إسسسماعيل، الكسسبر لبنسسه وليسسس

أن ودليلهسسم المسسوطأنين، فسسي طأريف تأويل وللروافض عنهم، السماعيلية
قسال: أنسسه موسسسى بسن علسي عن الكليني رواه ما هو البكر البن هو الماما
،284/ 1الكافي من أبيه. (الصول ولد أكبر يكون أن منها علمات للماما

) .السلما عليه الماما حجة توجب التي المور باب
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سسسمى وقسسد يعقسب، ولم مات أنه لجيرانه شإهادات وجمع النافين، الشهود
الصادق. جعفر عن له تمييزا الكاذب، بجعفر هذا جعفرا الشيعة

علسى مبنسي وبرجعتسه المهدي بوجود عشرية الثني الشيعة واعتقد
قسسوله الصادق جعفر عن نقلوه ما منها لئمتهم كتبهم في منسوبة روايات
.. وهسسو) 24 (متعتنا" رجعتنا- ويستحل -أي بكرتنا يؤمن لم من منا : "ليس

منهسسم يظهسسر العاملي: "فل الحر قال حتى عندهم المذهب ضروريات من
دخسسول علسسم وقسسد واللحقيسسن، السسسابقين العلمسساء مسسن بسسه يعتسسد مخسسالف

الملقسسب النعمسسان بسسن محمسسد وقسسال  ،)25(الجمسساع"  هسسذا فسسي المعصسسوما
السسدنيا إلسسى الموات من كثير رجعة وجوب على المامية بالمفيد: "اتفقت

 .)26(القيامة"  يوما قبل
يهمنسسا مسسا على إل نأتي لن كثيرةا أوصاف خروجه عند هذا وللمهدي

المنتظر. الشيعي المهدي لهذا اليهودية السمات وهي هذا بحثنا في

: المنتظر الشيعة لمهدي اليهودية السماّت

وبتففوراة داود وآل داود بشريعة سيحكم الشيعة أ- مهدي
موسى:

الكليني:   قال)27( الكافي في الصول من الحجة كتاب في
بحكسسم حكمسسوا أمرهسسم ظهر إذا أنهم السلما عليهم الئمة في "باب

والرضوان"  والرحمة السلما عليهم البينة يسألون ول داود وآل داود
فضسسل عسسن منصور عن عمير أبي ابن عن أبيه عن إبراهيم بن علي)1

حيسسن السلما عليه جعفر زمن قال: كنا الحذاء عبيد أبي عن العور
فقسسال حفصسسة أبسسي بن سالم فلقينا لها، راعي ل كالغنم نتردد قبض

فقال: هلكت محمد، آل فقلت: أئمتي إمامك؟ من عبيدةا أبا لي: يا
مات يقول: من السلما عليه جعفر أبا وأنت أنا سمعت أما وأهلكت

كسسان وقسسد لعمسسري، فقلت: بلى الجاهلية؟ ميتة مات إماما له وليس
السسسلما عليسسه اللسسه عبسسد أبسسي علسسى دخلت نحوها أو بثلث ذلك قبل

سسسالما السسسلما: إن عليسسه الله عبد لبي فقلت المعرفة، الله فرزق
حسستى ميسست منسسا يمسسوت ل إنسسه عبيسسدةا أبسسا قال: يا وكذا، كذا لي قال

ما إلى ويدعو بسيرته ويسير عمله بمثل يعمل من بعده من يخلف
أعطسسى أن داود أعطسسى مسسا يمنسسع لسسم إنسسه عبيسسدةا أبسسا يسسا إليسسه، دعى

السسسلما عليسسه محمسسد آل قائم قاما إذا عبيدةا أبا قال: يا ثم سليمان،
بينة. يسأل ول وسليمان داود بحكم حكم

أبسان عسن سسنان بن محمد عن محمد بن أحمد عن يحيى بن محمد)2
حسستى السسدنيا تسسذهب يقول: ل السلما عليه الله عبد أبا قال: سمعت

كسسل يعطسسي بينة، يسأل ول داود آل بحكومة يحكم مني رجل يخرج
حقها. نفس

سسسالم بسسن هشسساما عسسن محبسسوب ابن عن محمد بن أحمد عن محمد)3
السسسلما: بمسسا عليسسه اللسسه عبسسد لبي قال: قلت الساباطأي عمار عن

علينسا ورد فسإذا داود، وحكسم اللسه قال: بحكم حكمتم؟ إذا تحكمون
القدس. روح به تلقانا عندنا ليس الذي الشيء

.3/458الشيعي القمي بابوية لبن الفقيه يحضره ل من 24
.24ص الهجعة من اليقاظ 25
.52ص المقالت أوائل 26
هجريسسة،329سسسنة متسسوفى والكليني أجلها، من بل كتبهم عمدةا من هو 27

احبه زعسم وقسد وقدوةا، ثقة عندهم وهو ي ألفسه أنسه ص سسنة، عشسرين ف
عنسسد الروايسسة يقسسوي وهسسذا الصسسغرى، الغيبسسة زمسسن فسسي حيسسا كان والكليني
لشسسيعتنا. كاف هو وقال فاستحسنه الغائب الماما على عرضه أنه الشيعة
) .الكافي من الصول مقدمة (انظر
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يحيسسى عسسن سويد بن النضر عن خالد بن محمد عن أحمد بن محمد)4
بسسن علسسي عسسن الهمسسداني جعيسسد عسسن أعيسسن بسسن عمران عن الحلبي
قسسال: حكسسم تحكمسسون؟ حكسسم بأي قال: سألته السلما عليه الحسن

القدس. روح به تلقانا شإيء أعيانا فإن داود، آل
عن محبوب ابن عن علي بن محمد عن الله رحمه مهران بن أحمد)5

عليه الله عبد لبي قال: قلت الساباطأي عمار عن سالم بن هشاما
يوشإسسع وكمنزلة القرنين ذي قال: كمنزلة الئمة؟ منزلة السلما: ما

قال: بحكسسم تحكمون؟ قلت: فبما سليمان، صاحب آصف وكمنزلة
بسسه ويتلقانسسا وسلم عليه الله صلى محمد وحكم داود آل وحكم الله
 .)28( القدس روح

المسسامي الشسسيعي اللسسه فضل حسين محمد الشيخ درج : موقظة
العامة، يرضاه مما قريبا عقلنيا تفسيرا الشيعة نصوص يفسر أن اللبناني

أن الشيعي المذهب في المعروف من فإنه فاطأمة، مصحف مع فعل كما
ماضسية (نبسوءات) وأخبسار مسستقبلية وأخبسار أحكساما هسو فاطأمسة مصحف

بكسسر أبو منعها أن بعد عليها السلما عليه جبرائيل ألقاها نفسية وتطمينات
فسسدك، فسسي وسسسلم عليسسه الله صلى النبي ميراث في حقها عنه الله رضي
فأجهضسست بطنهسسا علسسى عنسسه اللسسه رضي الخطاب بن عمر ضربها أن وبعد
حزينة، بيتها إلى فالتجأت شإيعية) ، (مزاعم محسن اسمه بطنها في جنينا
تلقسسي وهسسي الحسسديث بهسسذا فيسسسليها السلما عليه جبريل عليها ينزل فكان
لسديها فتجمع عليها، السلما عليه جبريل يلقيه ما عنه الله رضي علي على

فاطأمسسة.. مصسسحف في الشيعة معتقد هو فهذا فاطأمة، بمصحف سمى ما
متنسسورا) يفسسسر شإسسيعيا (باعتبسساره الله فضل حسسين محمد الشيخ ولكن

فاطأمسسة تلقيها كانت ومواعظ وأحكاما فتاوى مجموعة أنه فاطأمة مصحف
لسم اللسه فضسل الشسيخ مسن تفسير هذا جنسها، بنات على عنها الله رضي
 .)29( تفسيره عليه يردون فراحوا أئمتهم ول الشيعة يقبله

على الحاديث هذه تأويل في الله فضل الشيخ يذهب  ربماأقول:
والعسسدل، الحسسق هسسو داود آل حكسسم كون الحق، وإصابة العدل إقامة معنى
ومنهسسا البسساب، هسسذا في كثيرةا شإيعية نصوص، ستجابهه التفسير هذا ولكن

النسسوار" "بحسسار في الحمر) كما (الجفر يسمى بما يحكم أنه صريح هو ما
الجفسسر فسسي العسسرب فسسي يسسسير القسسائم قال: إن أنه جعفر للمجلسي: عن

قسسال: فسسأمر الحمر؟ الجفر وما فداك (رفيد) : قلت: جعلت الحمر. قال
.) 30( الذبح يعني حلقه. قال: هكذا على إصبعه

)31( الكسسافي في الكليني رواه ما هو كتبهم في الشيعة عند والجفر
البيض. قال: قلسست: فسسأي الجفر عندي السلما: إن عليه الله عبد أبو قال

وصسسحف عيسسسى وإنجيسسل موسسسى وتسسوراةا داود قسسال: زبسسور فيسسه؟ شإسسيء
والحراما. والحلل السلما عليه إبراهيم

الشسسيعي المهسسدي حكسسم أن الشسسيعية النصسسوص هسسذه مسسن وواضسسح
صسسلى محمسسد بشسسريعة حكمسسه مع هذا السلما، عليه داود بشريعة سيكون

الحق إقامة هو الكلما مقصد أن زعم على رد وهو كذلك، وسلم عليه الله
اللسسه صلى محمد شإريعة بين والمغايرةا السلما، عليه داود شإريعة ل فقط
تعسسالى: (لكسسل قال واضحة معلومة السلما عليه داود آل وبين وسلم عليه
].48ومنهاجا) [المائدةا شإرعة منكم جعلنا

النسسوار" المعنسسى: ففسسي"بحسسار هسسذا تسسبين صريحة رواية وردت وقد
بحكسسم ومسسرةا آدما بحكسسم مسسرةا بينهسسم يحكسسم المجلسي: "وأنه باقر لمحمد

.398-397ص الول الجزء 28
محمسسد السسسيد منهسسج على ملحظات من الموسي ياسين كتبه ما انظر 29

هسسذا صسسرح وقسسد السني بالمذهب متأثر بأنه اتهمه حيث الله فضل حسين
السسني الفكسر بيسن المنهجيسن بيسن جوهريسا فرقسا هنساك أنسه فيه الشيعي

والشيعي.
.) 377ص والتشيع الشيعة عن  (نقل13/181النوار بحار 30
.1/240الكافي 31
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)32(أصحابه"  بعض يعارضه منها واحد كل وفي إبراهيم بقضاء ومرةا داود
.

المهسسدي سسسيعلمه السسذي المزعوما القرآن أن رأينا ثم هذا، علمنا إذا
أضسسعاف ثلثسسة وهسسو القسسرآن، مسسن حسسرف فيه ليس لتباعه القادما الشيعي

الكريم. القرآن وليس التلمود هو بذلك المقصود من علمنا مصحفنا،
ابر إلسى "الرشإاد" بإسسناده كتاب في المفيد روى ي ج عسن الجعف

ضسسرب وسسسلم عليه الله صلى محمد آل قائم قاما قال: "إذا أنه جعفر أبي
مسسا فأصسسعب وجسسل عسسز اللسسه أنزل ما على القرآن الناس ويعلم فساطأيط

 .)33(التأليف"  فيه يخالف لنه اليوما حفظه من يكون
رضي طأالب أبي بن علي إلى "الغيبة" بإسناده في النعماني وروى

الناس يعلمون مسجدالكوفة في فساطأيطهم بالعجم قال: كأني عنه الله
فقسسال: أنسسزل؟ كمسسا هسسو ليس أو المؤمنين أمير أنزل. قلت: يا كما القرآن

أبسسو تسسرك وما آبائهم، وأسماء بأسمائهم قريش من سبعون منه محي "ل،
عمسسه" لنسسه وآلسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول على إزراء إل لهب

)34(. 
السسسلما عليهسسم أنهسسم الخبسسار فسسي روي الجزائري: وقد قال ولذلك

وغيرهسسا، الصسسلةا فسسي القسسرآن مسسن الموجسسود هسسذا بقسسراءةا شإسسيعتهم أمروا
مسسن القرآن هذا فيرتفع الزمان صاحب مولنا يظهر حتى بأحكامه والعمل

فيقسرأ المسؤمنين أميسسر ألفسه الذي القرآن ويخرج السماء إلى الناس أيدي
.) 35( بأحكامه ويعمل

عبسسد أبسسي عن سالم بن هشاما "الكافي" عن في الكليني روى وقد
محمد إلى السلما عليه جبرائيل به جاء الذي القرآن السلما: أن عليه الله

 .)36( آية ألف عشر سبعة وسلم عليه الله صلى
لسسه: قلت قال السلما عليه الحسن أبي عن بإسناده الكليني وروى

ول نسسسمعها، كما عندنا هي ليس القرآن في اليات نسمع إنا فداك جعلت
تعلمتم كما اقرؤوها قال: ل، نأثم؟ فهل عنكم، بلغنا كما نقرأها أن نحسن

َلمكم.  من فيجيبكم  .)37(يع
دعسسوى– العسسراق فسسي للشسسيعة السسسابق المرجسسع –الخسسوئي أقر وقد

وقسسوع على الروايات كثرةا يقول: إن القرآن، في والنقص التحريف وقوع
ول المعصسسومين، عسسن بعضسسها بصسسدق القطسسع تسسورث القرآن في التحريف

 .)38( معتبر بطريق روي ما فيها بذلك الطأمئنان من أقول
فيسسه فاطأمة... مصحف مصحف عندنا وفي"الكافي" للكليني: وإن

.) 39( واحد حرف قرآنكم من فيه ما والله مرات، ثلث هذا قرآنكم مثل

: العبّرانية يتكلم أنه المنتظر الشيعة مهدي– ب

بإسسسمه اللسسه دعسسا المسساما أذن "الغيبسسة" للنعمسساني: إذا كتسساب فسسي
كقسسزع قسسزع عشسسر والثلثسسة الثلثمائسسة صسسحابته (فسسانتخب) لسسه العسسبراني

) .377ص والتشيع الشيعة عن  (نقل52/389النوار بحار 32
.413ص 33
.173-172ص 34
هو .. والجزائري364 –2/363النسانية نشأةا بيان في النعمانية النوار 35

ِدح إمامي شإيعي الحسيني الله عبد بن الله نعمة عالمسسا بقسسولهم: كسسان ُمسس
لعلمسسة تلميسسذا وكسسان هجرية،1112سنة توفي القدر، جليل مدققا محققا
الكاشإاني. محسن الشيعة

يتعسسدى ل قرآننا أن ومعلوما ،2/134النواد الكافي" باب "أصول كتاب 36
يسيرا. إل آية آلف ستة

أنزل. كما يرفع القرآن أن  باب619ص4 ج 37
.226القرآن: ص تفسير في البيان 38
والتشيع" "الشيعة كتاب في  وهو372ص الظهور بعد ما تاريخ عن نقل 39

.371ص
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بمكسسة، فيصسسبح ليل فراشإسسه يفق من منهم اللوية، أصحاب منهم الخريف،
وحليتسسه ابيسسه واسم باسمه يعرف نهارا السحاب في يسير يرى من ومنهم

) 40(ونسبه... 

:  المنتظر الشيعي المهدي أتبّاّع من اليهود– ج

أبسسي عسسن عمسسر بسسن المفضل "الرشإاد" عن في المفيد الشيخ روى
سسسبعة الكوفسسة ظهسسر مسسن السسسلما عليسسه القسسائم مسسع قال: يخسسرج الله عبد

نسسون بسسن ويوشإع الكهف أهل من وسبعة موسى، قوما من رجل وعشرون
يسسديه بين فيكونون الشإتر ومالك والمقداد النصاري دجانة وأبو وسليمان

 .)41( أنصارا
ممسسن البقيسسة وأمسا موسسسى قسسوما هسسم القصسسد أن النسسص من وواضح

يزعسسم أن الصسسعب من ليس خروجه وحين فقط، التمويه أجل فمن ذكروا
أصسسحاب مسسن أنسسه أو النصسساري دجانسسة أبسسو أو الفارسي سلمان أنه أحدهم

الكهف.

:-  الشيعة مهدي أن نخلص وبهذا
ولسسو أيدينا، بين هذاالذي ليس جديد وبقرآن داود، آل بشريعة يحكم)1

التلمسود، أنسه شإسك ول الجابة لوجد داود آل شإيعة فأين سائل سأل
"الغيبة" للنعمسساني كتاب ففي جديد، كتاب على الناس يبايع ولذلك

والمقسساما الركسسن بين إليه أنظر كأني قال: فوالله أنه جعفر أبي عن
مسن جديسسد وسسسلطان جديسد، وكتساب شإسسديد، جديد بأمر الناس يبايع

 .)42( السماء
العبرانية. هو المهدي لسان)2
اليهود.  من أتباعه)3

: الشيعي المهدي أعداء

خسسرج إذا القسسائم يصسسنع مسسا النسساس يعلم قال: لو أنه جعفر أبي فعن)1
إل يبسسدأ ل إنسسه أمسسا النسساس، مسسن يقتسسل ممسسا يسسروه أل أكسسثرهم لحب

يقول حتى السيف، إل يعطيها ول السيف، إل منها يأخذ فل بقريش
محمسسد آل مسسن كسسان ولسسو محمسسد آل مسسن ليس الناس: هذا من كثير

 .)43( لرحم
مسسن القسسائم قسساما قال: إذا أنه جعفر عن للنعماني كذلك الغيبة وفي)2

أقسساما ثسسم أعنسساقهم، فضسسرب قريسسش مسسن خمسمائة أقاما محمد آل
ذلسسك يفعسسل حسستى أخسسرى خمسمائة ثم أعناقهم، فضرب خمسمائة

ومسسن منهسسم قسسال: نعسسم هسسذا؟ هسسؤلء عدد مرات. قلت: ويبلغ ست
.) 44 (مواليهم.

على السيف يجرد… أسفا غضبا موتورا قال: يخرج أنه جعفر وعن)3
فيقطسسع شإسسيبة ببنسسي يبسسدأ ما هوجاء. فأول يقتل أشإهر ثمانية عاتقه
ثسم اللسه، سسراق منساديه: هسسؤلء وينسسادي الكعبة في ويعلقها أيديهم
 .)45( السيف إل يعطيها ول السيف إل منها يأخذ فل قريشا يتناول

دماؤهم. إليهم وستهدى السنة، أهل هم فأعداؤه

.1/239الكافي صول 40
الخطيسسب السسدين لمحسسب العريضة الخطوط عن  (نقل402ص الرشإاد 41

) .25ص
.231ص 42
.107ص للنعماني الغيبة 43
.235ص السابق المصدر 44
.308ص السابق لمصدر 45
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عنفففدهم هفففو كمفففاّ اليهفففود ملفففك حقيقفففة
ّلص)  :(المخ

والخسسروج هسسي: التكسسوين أسسسفار خمسسسة اليهسسود عنسسد) 46( التسسوراةا
والتثنية. والعدد واللويين

 وبقيسسة)47( بيسسده كتبهسسا قسسد السسسلما عليه موسى أن يزعمون وهذه
بالسم المنسوبة السفار  من15 منها  سفرا39 من تتكون القديم العهد
النبياء... إلى

والنبسسوءات الشسسرعية والحكاما التاريخية الخبار من خليط والتوراةا
أهسسم هسسي التوراتيسسة النبسسوءات الدينيسسة. ولعسسل  والناشإسسيد)48( المستقبلية

"سفر بالنبوءات امتلت التي السفار ومن أهلها، عند التوراةا في موضوع
السفار. هذه كتبة بأسماء تسمت التي كالسفار السفر وهذا حزقيال"،
المسساكن مسسن الكسسثير فسسي المنتظسسر اليهسسود ملسسك المخلص ذكر وقد
فيسسه أن حزقيسسال" سسسببه ذكر"سسسفر على اقتصاري أن إل  ،)49( والسفار

المخلص أن مع اليهودية العقيدةا في قيمة ذات وهي مهمة أخرى نبوءات
حزقيال"... غير"سفر من أكثر ذكره ورد

والتعلسسم القسسانون تسسورا: بمعنسسى بسسالعبري أصلها مستعربة كلمة التوراةا 46
الله عبد بن أحمد يد على الرشإيد عهد في تم لها ترجمة وأول والشريعة،

)1/504الظنون كشف سلما. (انظر بن
عبسسد موسى  قوله:"فمات34الصحاح في التثنية سفر أن الرغم على 47

ي الجسواء فسي ودفنسه السرب قسول حسسب مسؤاب أرض في الرب أرض ف
فعجيسسب اليسسوما"، هذا إلى قبره إنسان يعرف ولم فغور بيت مقابل مؤاب

رأي اللسسه رحمسسه تيميسسة ولبسن ودفسن، مسات أنه نفسه عن يكتب رجل عن
فسسي اسسستقر مسسا بعسسض يخسسالف والنجيسسل التوراةا تحريف موضوع في رائع

بإختصار:-  نسوقه البعض أذهان
ألفاظه. بعض بدل أنه الجمهور عليه الذي - الصواب1
كسسثير بسسدل كما بدل ألفاظها بعض أن يقولون المسلمين - جمهور2

معانيها. من
ومسسا منسسه كثيرا يفهموا لم ما النبياء ألفاظ من عندهم القوما - أن3

 ص1ج المسسسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب منه.. (انظر كثيرا حرفوا
) .374 وص373 وص4
الول الملسسوك سسسفر ففسسي ، كسسثرةا التسسوراةا فسسي يعسسدون ل اليهود أنبياء 48

مائسسدةا علسسى يأكلون كانوا فينيقي نبي أربعمائة ) أن19  – آية18(إصحاح
جبسسل كسسل إلسسى اسسسرائيل كسسل إلسسى واجمسسع ارسسسل : فسسالن يقول إيزابيل،
المئسسة أربسسع السسسواري وأنبيسساء والخمسسسين أربعمائسسة البعل وأنبياء الكرمل
بصسسوفية أشإسسبه اليهسسود إيزابيسسل.أهسسس. وأنبيسساء مائسسدةا علسسى يسسأكلون السسذين

عنسسد ) : ويكسسون25 – آيسسة10(إصسسحاح صسسموئيل سسسفر ففسسي المسسسلمين
مسسن نسسازلين النبيسساء مسسن زمسسرةا تصسسادف أنسسك المدينة إلى هنا إلى مجيئك

هسسم هسسم يتنبؤون.أهس. بسسل وهم وعود وناي ودف رباب وأمامهم المرتفعة،
عبسسد وتسسسمى فأسسسلم قسيسسسا (كسسان داود الحسسد عبسسد البروفيسسسور يقول

المسسسفا) أو (المصسسفا البرج من يراقب أو ينظر الذي الرجل الحد) وكان
.) sophi( صوفي يسمى

المجموعسسة.. هسسذه فسسي السسداخلين جماعسسة رئيسسس الصسسوفي ويقول: كان 
(نسسبيي عندئسسذ يسسسمون كسسانوا الصسسوفية باسم الن نعرفهم من أن والواقع
NBIYIM ( انظر أو) ..بعدها) .  وما76ص المقدس والكتاب محمد النبياء

بالكتسساب والنجيسسل التسسوراةا سسسمى حين عنوانه في خطأ في وقع والكتاب
يقسسوله بمسسا التسسأثر مسسن العنسسوان القداسسسة؟!!! وهسسذا لهمسسا وأنسسى المقدس

المشركون.
مهسسديهم عند الشيعة ذكره مما قريبا فيه ذكر وقد أشإعياء سفر في كما 49

الرب". قتلى : "ويكثر66الصحاح ففي قتله، كثرةا في
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: مهمة نبّوءات

: مصر - تدمير أ 

29الصسسحاح (حزقيسسال) فسسي السفر هذا في النبوءةا توزعت وقد 
يقول:-  النبوءةا هذه  وفي31 والصحاح30والصحاح

الحقسسل وجسسه علسسى أنهسسارك سسسمك وجميسسع أنسست البرية في وأتركك)1
وطأيسسور السسبر لوحسوش طأعامسا بسسذلتك تسسسلم، ول تجمسسع فل تسسقط
السماء.

قسسال لنسسه السسرب أنا أني فيعلمون وخربة مقفرةا مصر أرض وتكون)2
أرض وأجعسسل أنهسسارك وعلى عليك أنذا ها لذلك عملته وأنا لي النهر
تخسسوما إلسسى أسسسوان إلسسى) 50( مجسسدل مسسن مقفرةا خربة خربا مصر

كوش.
 .)51( مصر أرض من رئيس بعد يكون ول)3
أنسسا أنسسي فيعلمون الرض في وأذريهم المم بين المصريين وأشإتت)4

الرب.
ضسسربي عنسسد ملئها، من الرض وتخلوا خرابا، مصر أرض أجعل حين)5

بنسسات بهسسا يرثسسون مرثسساةا السسرب. هسسذه أنا أني يعلمون سكانها جميع
السسسيد يقسسول بها ترثو جمهورها كل وعلى مصر على بها ترثو المم
 . )52( الرب

: اللبّناّنية صور تدمير – ب 

 والصسسحاح27 والصسسحاح26الصسسحاح على توزعت النبوءةا وهذه
وفيها:- ،28

البحسسر يعلسسي كمسسا كسسثيرةا أممسا عليسسك فأصسعد صسسور يا عليك أنذا ها)1
ترابهسسا وأسسسحي أبراجهسسا ويهسسدمون صسسور أسسسوار فيخربون أمواجه

عنها.
بالسيف. تقتل الحقل في االواتي وبناتها للمم غنيمة وتكون)2
عليسسك أصسسعد حين المسكونة غير كالمدن خربة مدينة أصيرك حين)3

الكثيرةا. المياه فتغشاك القمر
السسسيد قسسال هكسسذا لسسه وقسسل صسسور ملك على مرثاةا ارفع آدما ابن يا)4

الرب.

الن القسساهرةا شإسسرق الواقعة الرض هي التوراةا جغرافية حسب مجدل 50
يرجعسسوا أن أسسسرائيل بنسسي ) : كلم2- آية14(الصحاح الخروج سفر ففي

ذكسسر صفوان. وقد بعل أماما والبحر مجدل بين الحيروت، فم أماما وينزلوا
"ابوحسن." في أنقاضها وجدوا أنهم الثرين بعض

حيسسث الربعاء حديث في به مسلم كأمر حسين طأه ذكرها النبوءةا هذه 51
مصر. حكم أهلها من مصري هناك يكون أن نفى

العرب" جزيرةا من جاءت "التوراةا عنوانه كتاب الصليبي كمال للدكتور 52
علسسى التأكيد وعاود الياما هذه مصر هي ليست التوراةا مصر أن فيه أثبت
كسبيرةا ضسجة أحسدثت هسذه وآراؤه التسوراةا" ، "خفايسا الخسر كتابه في هذا

فسسي اليهسسود حسسق لتأكيسسد الصسسليبي من دعوةا اعتبروها إذ العرب منها وهلع
مسسن الجنسسوب فسسي المصسسرمة قريسسة هسسي مصر يعتبر فهو العربية، الجزيرةا

فسسي القاسسسم محمسسود القسسول هسسذا من قريبا وأيد اليمن، حدود عند جيزان
وغيرهسسا" وقسسال: أن مصسسر ليسسست مصر القرآني القصص "جغرافية كتابه
مكانهسسا، تحديسسد فسسي الصليبي مع واختلف اليوما مصر ليست القرآن مصر
مصسسر في اليهود عقيدةا إثبات وإنما مصر موقع نثبت أن يهمنا ل هنا ونحن
أن يسسرى البسساحثين وبعسسض أنبيسسائهم، نبسسوءات خلل من بها سيفعلون وماذا
هسسم اليهسسود إن يقول حيث العالى السد هدما طأريق عن سيتم مصر تدمير

مرارا. هدمه حاولوا وقد فكرته أصحاب
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تنبسسأ بسسأن السسسير شإسسعبه معنويسسات من حزقيال يرفع النبوءات في 
المستقبل أورشإليم سيكون كيف ورأى انتصاره وبقرب أعدائه كل بموت

منسسه وطألسسب حسسديثا المبني المعبد وبصرةا المدينة شإوارع في به سار فقد
(السسر بابسسل بسأرض شإسسعبه بسه ليحسدث يسراه مسا ويحفسسظ النظر يمعن أن

هسسذا وأن نسسسلهم من سيكون الرض ملك بأن حزقيال اليهودي) وبشرهم
والسلما. بالعدل يهوه الرب باسم سيحكم الحاكم
الرب:  السيد حزقيال: يقول ويقول 

وأجمعكسسم المسسم بيسسن من وآخذكم أعينهم قداما فيكم أتقدس حين)1
طأسساهرا مسساءا عليكم وأرش أرضكم إلى بكم وآتي الرض جميع من

فتطهرون.
وأنسسا شإسسعبا لي وتكونون إياها آبائكم أعطيت التي الرض وتسكنون)2

إلها. لكم أكون
وأجمعهسسم إليهسسا ذهبسسوا التي المم بين من إسرائيل بني آخذ أنذا ها)3

فسسي واحسسدةا أمسسة وأصسسيرهم أرضسسهم إلسسى بهسسم وآتسسي ناحية كل من
كلهم.أ.هس. عليهم يكون واحد وملك إسرائيل جبال على الرض

"اليهسسود كتسساب ففسسي المخلص، الملك بقدوما وأولعوا اليهود افتتن 
أحبسسار مسسن كثير ان الناظر يلحظ حسن، هادي جعفر الحسيديم" للدكتور

المخلسسص. يقسسول الملسسك ينتظرون وهم والجنون الخبل أصابهم قد اليهود
(اسسسم بردلشسسيف اسسسحق ليفسسي الصسسديقيم عن نقل جعفر: فمما الدكتور

وكسسان يسسوما، كسسل المخلص المسيح ظهور يتوقع كان حسيديمي) وأنه حبر
يسسوما وقسسف وقسسد لستقباله، استعدادا معه جاهزةا السبت يوما ملبس يضع

يتطلسسع وهسسو بيتسسه فسسي شإباك جانب اليهود) إلى صياما (يوما آب من التاسع
ليعسسرف ويتنصست سسمعه يرهسسف صوتا سمع كلما وكان بقلق، الخارج إلى

.) 53( الصوت مصدر
اسسسمه المخلسسص ظهسسور إلسسى التطلسسع دائم كان آخر صديقما وذكر 
كل في ظهوره.. وكان ويترقب يوما كل ينتظره كان فقد تيتلباوما، موشإى

اللحظسسة في يوقظه أن حاجبه ويذكر السبت ملبس يهيء يناما عندما ليلة
.) 54( المخلص بظهور فيها يسمع التي

: هسسذا ما1815سسسنة (الرائي) تسسوفي هروفتش اسحاق الصديقيم 
أياما المخلص بظهور التعجيل على الصديقيم من ثلثة مع اتفق الصديقيم

.) 55( الباطأنية بالطرق لروسيا نابليون إحتلل
العالم في الصديقيم ليحاول لماذا أفهم ل يقول: أنا كان تيتلباوما 

علسسى السسسماوات يطبقسسوا أن يجسسب إنهسسم المخلص، بظهور التعجيل الخر
عند الرضي عالمنا في يحدث ما نسوا ربما ولكنهم ذلك، أجل من الرض

 .)56( الجنة دخولهم
كسسل لهلسسه ما) يقسسول1841(ت زفسسي بسسن موسى الصديقيم وكان 
المسسسيح عيناي ترى ول أبيض سيكون رأسي شإعر بأن أعلم كنت ليلة: لو

المسسل بهسسذا وحفظتنسسي أبقيتنسسي السسذي أنت رب يا حيا، بقيت لما المخلص
جيسسد شإيء هذا وهل جيد، شإيء هذا فهل علي ضحكت إنك العتقاد، وهذا

 .)57( مثلي؟ رجل على تضحك أن
وقسسد المسسسيح، غرفسسة وأسسسماها بيتسسه في خاصة هيأغرفة وبعضهم 

 .)58( إليها بالدخول لحد يسمح يكن ولم عنده ونفيس غال كل فيها وضع

طأائفسسة وهسسم الحسسسان معناها والحسيديم ،176ص الحسيديم اليهود 53
واليسساء الطائفسسة، هذه في الروحي المرشإد هو والصديقيم أصولية، يهودية
للنسبة. اخرالكلمتين في والميم

.177ص السابق المصدر 54
.160ص السابق المصدر 55
.177ص السابق المصدر 56
.176ص السابق المصدر 57
.178ص السابق المصدر 58
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يجسسبر حسستى يمسسوت عنسسدما الجنسسة يدخل لن إنه وعد بعضهم إن بل 
.) 59( الظهور على المخلص

تبشسسر مناشإسسير بتوزيسسع اليهسسود مسسن طأائفة قاما ما1992سنة وفي 
قرب دارةا له بنوا قد بأنهم ذكر قد أنه حتى المخلص، ظهور بقرب الناس

 .)60((حبد)  مستوطأنتهم
دايسسان وموشإسسى بيغن كمناحيم اليهود بعض اعتقاد معك تقدما وقد 

 .)61( المخلص هو أنه

هسسو التسسوراةا فسي المسسذكور المخلص أن الناصري يعتقد موقظة: 
أن النبوءات بعض يفسرون التوراةا شإراح من وكثير السلما، عليه عيسى
قسسدوما بنبسسوءةا يعتقدون والنصارى واليهود الدجال، المسيح هو بها المعني
وأكسثر القسادما، مسيحهم خصم سيكون بأنه يؤمنون وهم الدجال، المسيح
دانيسسال سسسفر هسسو– الشسسراح تفسيرات حسب –المسيح لهذا ذكرا السفار

، المسسسلمين ضسسد النصوص هذه يستخدمون كانوا التاريخ مر وعلى  ،)62(
أن المجسسد) يعتقسسدون (جبسسل هرمجسسدون بعقيسسدةا اليسسوما المسسؤمنين وأكسسثر

تعبيرهم) . حسب (المحمديين المسلمين من هو الدجال المسيح
–489(سسسنة الثسساني أوربسسان البابسسا احتسسج الصسسليبية الحروب في   
المزاميسسر، مسسن (التسسوراةا) وخاصسسة القسسديم العهسسد مسسن ما) بنصوص1095
المسسسلمين ضسسد النصسسرانية الحميسسة لثسسارةا كسسذلك النجيسسل نصوص وبعض

صليبي (مؤرخ غبير  : يقول)63( كول بني تقول تعبيره) ، حسب (الوثنيين
وعاطأفيسسة لهوتيسسة مراتسسب ارتقسسى البابسسا الصسسليبية) : إن الحملت عاصسسر
مسسن السسوثنيين للتسسراك المقسسدر القسسسري السسرد فكسسرةا بيسسن وصل إذ عالية،

بالمسسسيح ستعلق فيما الكنيسة واعتقاد القدس، من وخصوصا فلسطين،
العصسسور فسسي الخيسسال ألهسسب اعتقسسادا كسسان ذلسسك العسسالم، ونهايسسة السسدجال

حيث الخيرةا، العالم أياما في أحداث من يقع عما الكشف أن إذ الوسطى
رهيبسسة، كونيسسة معركة في الشرير، عدوه الدجال، المسيح مع الله يشتبك

المسسسرح، وفسسي اللهوتيسسة والكتابسسات السسديني الفن في أثير موضوعا كان
طأبيعسسة لفكسسرةا الملئمسسة هسسذه ملئمسسا الدجال المسيح موضوع جعل وإنما

الخطسسر الصسسراع هسسذا أن العتقاد هو فلسطين في المقدر التركي الوجود
 .)64( القدس مدينة مسرحه سيكون
يجب الدجال المسيح قدوما قبل أنه يومها يعتقدون النصارى وكان 

يومهسسا الرهبان لدى دافعا هذا وكان للمسيحيين، خاضعة القدس تكون أن
خضسسوع أن إلسسى العقيدةا تحولت فقد اليوما أما الصليبية، الحروب لشإعال

كمسسا للنبسسوءةا الصسسحيح التفسسسير وهسسو لليهسسود، يكسسون أن ينبغسي فلسسسطين

بعدها.  وما178ص السابق المصدر 59
.181ص السابق المصدر 60
الكشف (انظر المسلمين صوفية بعض به يقول المنتظر يهودية اعتقاد 61

) .525ص القاسم لمحمود الصوفية حقيقة عن
بهسسا المقصسسود أن دانيسسال نبسسوءات بعسسض المسلمين البحثة بعض يفسر 62

وسسسفر الثسسامن، الصسسحاح في ورد ما وخاصة وسلم عليه الله صلى محمد
كسسان السسسفر كاتب أن والظاهر النبوءات، مصادر من خصب مصدر دانيال

واليهسسود وقعسست النبسسوءات اكسسثر فسسإن وللسسذكر جسسدا، مجنسسح خيسسال صسساحب
رفسسع أجسسل مسسن تسسستخدما وكسسانت الفارسسسي، نبوخذنصسسر عنسسد مأسسسورون
اليهودي. للشعب المعنويات

بهسسا المقصسسود أن دانيسسال نبسسوءات بعسسض المسلمين البحثة بعض يفسر 63
وسسسفر الثسسامن، الصسسحاح في ورد ما وخاصة وسلم عليه الله صلى محمد
كسسان السسسفر كاتب أن والظاهر النبوءات، مصادر من خصب مصدر دانيال

واليهسسود وقعسست النبسسوءات اكسسثر فسسإن وللسسذكر جسسدا، مجنسسح خيسسال صسساحب
رفسسع أجسسل مسسن تسسستخدما وكسسانت الفارسسسي، نبوخذنصسسر عنسسد مأسسسورون
كامبرج جامعة في اليهودي. باحثة للشعب المعنويات

و12القرنيسسن فسسي التيني الغربي العالم كتابات في فلسطين ؛المرجع 64
علسسى الفرنجسسي السلمي كتاب: الصراع من الرابع  الميلدي/ الفصل13

داجاني. وبرهان داجاني هادية الوسطى. تحرير القرون في فلسطين
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الصسسوليين النصسسارى يسسدعم لمسساذا التفسسسير بعض لك يفسر وهو يقولون،
 .)65( فلسطين في اليهودية الدولة

فففي وردت كمففاّ اليهوديففة الففدجاّل سففماّت
: النبّوية السنة

الكثير وذكرت الدجال، المة تحذر التي الحاديث من الكثير جاءت
التقسساءه تسسبين التي الصفات ذكر على هنا وسنقتصر وأخباره، أوصافه من
اليهود.. ومخلص الشيعة لمهدي المتقدما الوصف مع

علقة ل لنها أهميتها مع فسنتركها الخرى والخبار الوصاف وأما 
شإسساء إن موسسسعا سسسيكون شإسسرحه لن الباب هذا وسنختصر بموضوعنا لها

وهسسي السراء، سورةا في إسرائيل لبني الثاني العلو آيات تفسير في الله
وكيسسف بفقههسسا: حقيقتهسسا، وأقصسسد الفتسسن، بفقسسه تتعلسسق الدراسة من جزء

هي وما وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول وظفها كيف المسلم؟ يفهمها
لها. الباطأل الستغلل من وصورها أهميتها؟

الدجاّل:  – يهودية1 

عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي بكرةا أبي عن 
لهما يولد ثم ولد، لهما يولد ل عاما ثلثين وأمه الدجال أبو وسلم: "يمكث

لنسسا نعت ثم قلبه"، يناما ول عيناه تناما منفعة، وأقله شإيء أضر أعور، غلما
اللحسسم ضرب طأوال فقال: "أبوه أبويه، وسلم عليه الله صلى الله رسول

بكسسرةا: أبسسو قال الثديين"،  طأويلة)67( فرضاخية وأمه منقار، أنفه  كأن)66(
حسستى العسسواما، بن والزبير أنا فذهبت بالمدينة، اليهود في بمولود فسمعت

قلنسسا: فيهما، وسلم عليه الله صلى الله رسول نعت فإذا أبويه، على دخلنا
غلما لنسسا ولسسد ثسسم ولسسد، لنسا يولسسد ل عامسسا ثلثين فقال: مكثنا ولد؟ لكما هل

مسسن قلبه. قسسال: فخرجنسسا يناما ول عيناه تناما منفعة وأقله شإيء أضر أعور
فكشسسف همهمسسة، ولسسه قطيفسسة، في الشمس في منجدل هو فإذا عندهما،

تنسساما قسسال: نعسسم قلنسسا؟ مسسا سمعت قلنا: وهل قلتما؟ فقال: ما رأسه، عن
 .)68(قلبي.  يناما ول عيناي

صسسياد، ابن هو وأنه الدجال ولدةا ذكر فيه الحديث هذا : موقظة 
المسسسيح هسسو صسسياد ابن أن يعتقد عنهم الله رضي الصحابة بعض كان وقد

أن والحسسق فيسسه، شإاك وهو وسلم عليه الله صلى الرسول ومات الدجال،
ولكننسسا صسسفاته، مسسن الكسسثير لمغسسايرته السسدجال المسيح هو ليس صياد ابن

بيهودية يعتقدون كانوا عنهم الله رضي الصحابة أن الحديث هذا من أخذنا
الدجال.

ورد مسسا هسسو السسدجال المسيح بها المقصد أن فسروا التي النصوص من 65
وفيه:  السفر من الخير و الخير قبل الصحاح دانيال سفر في

تنجوا. ل مصر وأرض الراضي على يده - ويمد1 
الرض ويقسم كثيرين على ويسلطهم مجدا يزيده يعرفه  – من2 
أجرةا.

إله. كل على  – ويتعظم3 
المحرقسسة وتنسسزع الحصسسين المقدس وتنجس أذرع منه  – وتقوما4 

يهسسويهم العهسسد علسسى والمعتسسدون المخسسرب الرجسسس وتجعسسل الدائمسسة
والمنصب. بالمال الناس سيغري الدجال أن يبين النص بالتملقات.. وهذا

اللحم. خفيف أي 66
فرضاخية. و فرضاخة إمرأةا يقال الثديين، عظيمة أي 67
سسسلمة بن حماد حديث من والترمذي، الطيالسي، داود وأبو أحمد رواه 68

الترمسسذي: قسسال أبيسسه، عسسن بكرةا أبي بن الرحمن عبد عن زيد بن علي عن
سلمة". بن حماد حديث من إل نعرفه ل غريب، حسن حديث "هذا
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: اليهود من  – أتبّاّعه2 

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن عنه الله رضي مالك بن أنس عن)1
عليهسسم ألفسسا سسسبعون أصسسبهان يهسسود مسن السسدجال قال: "يتبع وسلم

 .)69( الطيالسة
ذكسسر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي جابر عن)2

منهسسم رجل على اليهود من ألفا سبعون معه فقال: "يكون الدجال
 .)70(وسيف".  ساج

: خروجه  – مكاّن3 

اللسسه صسسلى الله رسول أن عنه الله رضي سمعان بن النواس عن 
 .)71(والعراق"  الشاما بين خلة في خارج قال: "إنه وسلم عليه

: خاّتمة

النفع الله من ونرجو تعالى، الله شإاء إن الحقيقة لدينا تكتمل بهذا 
عمسسل كيفيسسة فسسي مهمة واسعة دراسة بوجود إل تاما يكون ل والبحث بها،

حسستى الباطألسسة كتبهسسم نبسسوءات تحقيسسق في والكفر والشرك البدع طأوائف
هو الحقيقة في المر وهذا فيها، قهري فوقي لعمل دور ول منطقية تبدوا
إلسسى تحتاج فهي الوقت، هذا في المسلمة للعقلية المهمة المتحانات أحد

ودراسسة مظانهسا مسن المفسردات وجمسع العمل على مبناها علمية طأريقة
مسسن والخفيسسة الظسساهرةا التيسسارات عسسن والكشسسف النبسسوءةا وقسسوع منسساطأق
إخسواني أنصسح وأنسا وإعلما، إشإساعة ومراكسز واجتماعيسة ودينيسة سياسسية

مسسن النظسسر وإرسسسال التسسوهم عن يبتعدوا أن الباب بهذا إهتماما لهم الذين
ول دينيسسة، أو اجتماعيسسة أو سياسسسية ظسساهرةا أي دراسسسة فسسي الجسسدر وراء

الحقيقة. حساب على الفكار بجمال يغتروا
التسسوهم علسسى مبناهسسا والسستي العمسسال مسسن النسسوع هذا فإن وللذكر 

مضسسحكات مسسن هو الحتمالت عد وإتقان بعد عن والتحليل والستشراف
تصسسنع السستي الدراسسسات مراكز وما أنفسهم، يحترمون الذين عند العمال

الجسسامعين مسسن مجموعسسة إل تجمسسع أو بلسسد أي فسسي القسسرار تطبخ أو القرار
والتحليسسل التوهم أصحاب من مجموعة وليس القضية، لحثيثيات العمليين

مسسع تعسسامله أسسساس بنسسى الغسسرب ان نسسرى ولسسذلك جسسدر، وراء من بعد عن
الستكشسسافية السسرحلت طأريسسق عن ميدانية دراسات خلل من مجتمعاتنا

ومعرفسسة التراث كتب وبتجميع ظاهرةا كل بدراسة وقاموا أمتنا، داخل في
ضسسوئها وعلسسى ذلسسك بعسسد الخ. ثسسم الناس بين العلقة واقع ومعرفة القبائل

ولكسن هسذا، يومنا إلى علينا أثرها داما حقيقية أعمال يصنعوا أن استطاعوا
فسسإنه مسسا لقضسسية الوهميسسة الحتمسسالت عسسد اسسستطاع أنسسه ظسسن البعض لن

استراتيجيا..  خبيرا يسمى أن يستحق
نهسسى وقد وسنية، قرآنية صياغة الميدانية الموضوعية والدراسات 
إن علسسم بسسه لسسك ليسسس مسسا تقسسف تعالى: (ول قال الوهم، اتباع عن القرآن
والكليسسات مسؤول) [السراء]، عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع

وغيسسر علمسي غيسر سسسبيل وهسي الذهسان، فسي إل لهسا وجود ل والمطلقات
أغلل تحطيسسم بعسسد إل العلوما ميدان في يتقدما لم الكافر والغرب حقيقي،
عنسسدهم القواعسسد هذه أرسى وممن الذاتي، التوهم على القائمة الفلسفة

مسلم. رواه 69
أحمد. رواه 70
مسلم. رواه 71
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المجسسرد" … العقسسل كسسانط:"نقسسد كتاب شإئت إن واقرأ بيكون، فرانسيس
فانظروا) … الرض في سيروا تعالى: (قل قال

العالمين رب لله والحمد

الماّدة هذه تنفزيل تم
من

والجهاّد التوحيد منبّر

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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