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 امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من كالم اإلمام المهدي

فحاصل الكالم يف هذا املقام أن الفاحتة قد بّينْت أن هذه األّمة أّمٌة وسٌط مستعّدٌة ألن ترتّقى، فيكون 
بعضهم كنيبٍّ من األنبياء، ومستعّدة ألن تتنـزّل فيكون بعضهم يهودا ملعونني كِقردة البيداء، أو يدخلون 
يف الضالني ويتنّصرون. وكفاك هذا الدعاُء الذي تقرأه يف صلواتك اخلمس إن كنَت من الذين يطلبون 
احلق وإليه حيِفدون. وقد ثبت منه أنه ستكون املغضوب عليهم منكم، وسيكون الضالون منكم 
َعْمَت  رهم، فكيف ميكن أن ال يكون املسيح املوعود منكم الذي ُأشري إليه وإىل مجاعته يف قوله أَنـْ بتنصُّ
َعَلْيِهْم؟ فال ُتفرّقوا يف الِفرَق الثالث الذين أنتم هلم وارثون. ال أيتيكم يهودي من بين إسرائيل، وال نيب من 
السماء، إْن هي إال أمساُء هذه األّمة إن كنتم تعرفون. أتعجبون أن يسّمي هللا بعضكم يهوداي وبعضكم 
روا فيما أومى، وانظروا حق النظر أيها املخطئون.  نصرانيا وبعضكم عيسى؟ فال تكّذبوا كالم هللا وَفكِّ
أم يقولون إن ال نرى ضرورة مسيح وال مهدي، وكفان القرآن وإن مهتدون. ويعلمون أن القرآن كتاٌب ال 
َي ِمن أيدي هللا، وُأدِخَل يف الذين يبصرون. َوحْيَكم!  ر زُكِّ مَيّسه إال املطهَّرون. فاشتّدت احلاجة إىل مفسِّ
كيف تكّذبون كتاب هللا وتكفرون بنبِئه؟ أأيمركم إميانكم أن تكفروا أبنباء هللا إن كنتم تؤمنون؟ وقد خلت 
قوم من قبلكم ظنوا كظنكم يف رسلهم، فبّلغوا التكذيب واإلهانة منتهاها وكانوا يعتدون، فأقبَل املأمورون 
على رهبم واستفتحوا، فخاب الذين كانوا يُصّدون عن سبيل هللا وال ينتهون. فاّتقوا ُسَنَن هللا وغضبه أيها 
اجملرتئون! إنكم تركتم هللا فرتَككم، وفعلتم فعل اليهود واّتبعتم آراءهم، وقد أذاق هللا اليهود جزاءهم، فتوبوا 
إىل ابرئكم وتعالوا إىل ما أقول لكم كما بدأكم تعودون. وبلِّغوا األمر إىل ملوككم إن استطعتم، وكونوا 
أنصار هللا لعلكم ُترمحون. وما من قضية أصّر عليها أهل األرض إال ُقضيْت يف آخر األمر يف السماء، 
وتلك ُسّنٌة ال تبديل هلا أيها الظاملون. وما كان هللا ليرتك احلق وأهله حىت مييز اخلبيث من الطيب، فما لكم 
ال تبصرون؟ وإْن َأُك كاذاب فعلّي كذيب، وإن َأُك صادًقا فأخاف أن ميّسكم َنَصٌب من هللا، وإنه ال يفلح 
املعتدون. ُتوبوا توبوا فإن البالء على اببكم، وسارِعوا إىل توّابكم، وَأمِهلوا بعض هذا التدلل، واحُضروا 
هللا من التذلل، أليس املوت بقريب، ونكال اآلخرة أمٌر مهيب، وال إصالح بعد املوت وال ترجعون.
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