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( البداية ) 

كانت حياتي مليئة باألحداث ,  
كل يوم أسمع خبراً يرعبني ,  

القتل واملوت و الدمار و الرعب واألوبئة  
 وقتل االبرياء وسيطرة القوي على الضعيف  

 وأنا أدقق ف زماني الذي ضيعت فيه أمة 
محمد  الصالة ,  



وأتبعوا الشهوات ,  
وقلت األمانات ,  
وكثرت اخليانات 

 وأستشعروا ( احلوا ) شتم اآلباء واألمهات ,  
ورفعت الصالة من املساجد باخلصومات ,  

وجعلوها مجالس الطعامات ,  
وأكثروا من السيئات ,  

وقللوا من احلسنات وعوصرت السموات ,  
فكانت السنة كالشهر  

والشهر كاألسبوع  
واألسبوع كاليوم  

واليوم كالساعة ,  
واملطر فيضاً ( فيضان )  

والولد غيضاً .. 



آه وألف آه ..  
فأهل زماني لهم وجوه جميلة وضمائر ردية ,  

من رآهم أعجبوه 
 ومن عاملهم ظلموه ,  

وجوههم وجوه اآلدميي  
وقلوبهم قلوب الشياطي فهم أمر من الصبر !  

بينما كنت أدقق ف زماني وأهله وجدت إن  
موالي أمير املؤمني علي (ع)  
قد ذكر كل هذه الصفات !!!!!  

 قال علية السالم : 

•سيأتي زمان يكون بي الناس خلق هم  
" أنت من اجليفة وأجنس من الكلب 

 وأروغ من الثعلب وأطمع من األشعب  
وألزق من اجلرب , 



 ال يتناهون عن منكر فعلوه , 
 إن حدثتهم كذبوك , 
 وإن أمنتهم خانوك ,  

وإن وليت عنهم إغتابوك ,  
وإن كان لك مال حسدوك ,  
وإن بخلت عنهم بغضوك ,  

وإن وضعتهم شتموك ,  
سماعون للكذب أكالون للسحت  

يستحلون الزنا واخلمر واملقاالت والطرب والغناء , 
 الفقير بينهم ذليل حقير ,  

واملؤمن ضعيف صغير ,  
والعالم عندهم وضيع ,  

والفاسق عندهم مكرم ,  
والظالم عندهم معظم ,  

والضعيف عندهم هالك والقوي عندهم مالك , 
 ال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر ,  

عندهم األمانة مغنمة والزكاة مغرمة ,  
ويطيع الرجل زوجته ويعصي والديه ويجفوهما 



 ( يطرد والديه ألجل زوجتة )  
ويسعى ف هالك أخيه , 
 وترفع أصوات الفجار .. 

 يحبون الفساد والغناء والزنا ,  
ويتعاملون بالسحت والربا ,  

ويعار على العلماء ( يُشمت بهم )  
ويكثر ما بينهم سفك الدماء 

 وقضاتهم يقبلون الرشوة ( قاضي احملكمة ) , 
 وتتزوج املرأة باملرأة  

وتزف كما تزف العروس إلى زوجها , 
 ويستحل الفتيان املغاني وشرب اخلمر  

ويكتفي الرجال بالرجال  
والنساء بالنساء ,  

وتركب السروج الفروج 
 ( تركب النساء األحصنة والدراجات النارية وما شابهه ) 
  فتكون اإلمرأة مستولية على زوجها ف جميع األشياء , 

 وحتج الناس ثالثة وجوه : 
 األغنياء للنزهة ,  



واألوساط للتجارة ,  
والفقراء للمسألة ..  

وإذا بالدمع يرافقني هذه املرة مبرارة وقسوة ,  
نظرت حلالي فوجدت نفسي ف هذا العالم الذي  

ذكره سيدي وموالي عليه السالم ,  
بعدها تفاجأت بأن أمر قد حدث .. 

كنت جالساً على التلفاز  
فإذا بي  اقرأ خبراً عاجالً  

( كسوف للشمس ف شهر ذي احلجة ) .. !!! 
 اللعنه ... 

تذكرت ف حينها إن إحدى عالمات ظهور السفياني لعنة •
ال يحصل خسوفيي أو كسوفيي غير طبيعيي , لذا 

أخذني الذعر , وحلق بي احلال بجناحيي اخلوف واألمل , 
ففي مثل هذا الشهر وهذه األحداث يقترب الظهور ..  



نعم الظهور ال أعرف كيف أصف لكم ذلك الشعور ف •
حينها , ال اعرف ماذا سأفعل !!!! 

وبعد فترة قصيرة وإذا بالسفياني علية اللعنة قد ظهر وبدت •
مالمح حركته الشيطانية باإلنتشار واخلوف يرافق هذا 

اإلسم البائس ,  

فكانت مالمحه مخيفه رجل ربعه ,  •

وحش الوجه , ضخم الهامة , بوجهة أثر جدري , إذا •
رأيتموه حسبتموه أعوراَ ,  

وبعينه نكتة بياض , دقيق الساعدين والساقي طويل •
العنق شديد الصفرة به أثر العبادة .. 

أصاب الناس الذعر واخلوف الشديد  
واجلزع إحتارت الناس ماذا تفعل ف تلك اللحظة ,  

من كان ضائعاً زاد ضياعاً ,  
ومن كان مؤمناً عرف إن بعد هذا الشؤم فرج كبير ,  

إستمرت حروب السفياني ووقاعة العظام ,  



واقعة بحمص وحلب ثم واقعة الرقة ثم قرية سبأ ثم برأس 
العي ثم بنصيبي وصوالً للموصل  
فقد حل باملوصل قتال شديد قبله , 

 وما إن نزل السفياني لعنه ال املوصل حتى قتل منهم 60 ألفاً 
إنتقاماً ألنهم سبق وإن خذلوا أبناء جلدته  

وتعاونوا مع من حررها  
من اخلوارج القتلة ,  

ثم بدأ بقتل كل من إسمه محمد وعلي وحسن وحسي 
وفاطمة وجعفر وموسى وزينب وخديجة ورقية ,  

كل هذا بغضاً بآل محمد عليهم الصالة والسالم ,  
وحصل مالم يحصل ..   

,وتطور خبث السفياني وإجرامه ,  
فبعث أعوانه من املرتزقة ف جميع البلدان ليجمعوا له  

األطفال ويغلي الزيت ويلقيهم فيه ,  
حتى قال له األطفال مرة وهم يصرخون ويبكون:  

إن كان آباؤنا عصوك فما ذنبنا نحن ?  
فلم يبالي لهم وألمرهم    



فأخذ ف حينها كل من إسمه علي 
 ويرميه بالزيت املغلي ,  

ثم سار بعدها إلى الكوفة ودار بها وسفك الدماء 
 وفعل بالرجال كما فعل باألطفال ( غالهم بالزيت )  

وصلب على بابها كل من إسمه حسن وحسي ,  
بعدها نادي منادي منه: من جاء برأس رجل من شيعة علي 

فله ألف درهم  
وااااااا أسفاه فقد وثب اجلار على جاره  

وقال هذا منهم فضربت األعناق وأخذ اجلار عن رأس جاره  
ألف درهم ,!! 

بعدها سار إلى املدينة املنورة ونهبها ف ثالثة أيام  
وقتل فيها خلق كثير وصلب على مسجدها كل من إسمه 

حسن وحسي 
 وغليت دمائهم كما غلي دم  

يحيى بن زكريا عليه السالم ,  
 حينها تغير لون وجه السفياني املشؤوم  

عندما رأى ذلك األمر وقال إلصحابه 



 أنه وعد هالكنا ,  
فولى هارباً ورجع منهزماً إلى الشام  

ودخل بلده وإعتكف على شرب اخلمر  
وفعل املعاصي وأمر أصحابه بذلك ,  

حتى خرج ف يوم من األيام وبيده سيف وأمر بإمرأة  
فدفعها إلى بعض أصحابه وقال له :  

ازنوا بها  وسط الطريق !!    
ففعل بها ذلك الزنديق 

 ثم شق بطنها وسقط جنينها  من بطن أمه فلم  
يقدر أحد أن ينكر ذلك عليه ( ان يدافع عن املرأة)  

, وإذا مبالئكة السماء قد أضطرب (غضبت ) 
 وعلت األصوات والضجيج , 

 وقد سمعنا صوتاً مدوياً 
 وهائالً صوتاً مرعباً  

ومخيف جداً حينها حصل املعجزة  
وخر الناس سجدا  

حينما صاح منادي من السماء إن ال عز وجل  



أذن بخروج األمام املهدي "عليه السالم . 

 فشــع خبر موالي وحبيبي أبـا صالـح املهدي 
 عليه السالم فتبسمت الروح رغم مرارة األيـام  

والظروف وأمتزج البكاء باإلبتسامة لسعة رحمة ال  
ف كل مكان  ونزل حينئذ جبرائيل عليه السالم على صخرة 

بيت املقدس  
فصاح : يا اهل الدنيا قـد جـاء احلق وزهق الباطل 

 إن الباطل كان زهوقا " 
   ثم قال جبرائيل ف صيحته يا عباد ال  

إسمعـوا ما أقول: "إن هذا مهدي آل محمد  
خارج من أرض مكة فأجيبوه "    

وف حلظة من اللحظات 
 لم أعلم مالذي حصل ف العالم , 

 أرى الناس كلهم ف قلق , 
 فرأيت جسمي يرتعش ودقات قلبي تتسارع ,  



فقدت السيطرة على نفسي , 
 وإذا بي أذهب مسرعاً إلى مكة !! 

نعم وال هي مكة املكرمة ,  
حصل ذلك بعد إن سمعت صوتاً إلهياً  

ينادي ويقول بخشوع"  
اللهم أجمـع لي أنصاري  
ومن أدخرتهم لنصرتي "  

فقد وجدت نفسي مجتمعاً بي شباب  
وجوههم مشرقة بالنور ,  

كلهم يقول: 
 قد جمعنا ال ف أقل من نصف ليله ,  

وف مطلع الشمس بدأ يتعرف أحدنا على اآلخر  
ونظرنا ف حينها إلى أشخاص 
 طويلي اللحى وكانوا يرتعبون  

منا ظنوا بأنا أصحاب السفياني لعنه ال 
 وسمعناهم يقولون ف ما بينهم " 

( كبسنا "صحاب السفياني" )وهم مخطئون ..  



وعندما جتلى لهم الصبح  
وجدوا منا الطائفي والقائمي واملصلي  

فنكرمنا حينها أهل مكة , 
 فعندما أنهينا عبادتنا  

عرفنا مبكان موالنـا فأسرعنـا حلبيب قولبنا ال 
 يا أحبتي لقد رأينا 

 "االمــام املـہدي " ما أجملـــہ وأنقــاه ,  
ومــا أعظـم روحـــہ وتقـواه ,  

ال على عطره فقد ذكرنا بعطر نبي الرحمة محمد املصطفى 
وشجاعة ؏ـلي املرتضى وسخاء احلسـن اجملتبى وشهامة 

احلسـي شهيد كربالء ,  
كـانت نفوسنا تريد ضمه بي أضلعها كان جميالً جداً ,  

وجهة كالقمر الـدري ,  
وجبينه أزهر كبدر متام ,  

وعلى خده شامه ..  
كأنه ريحان عنبر   رأيناه جالساً حتت املنارة , 

 إقتربنا منه بلطف وخشوع وأدب ,  



وقلنا له: أنت املهدي ? 
 آه .. كيف أصف دموعـي , 

  وكيف اصف حالي الذي رأى وأكحل عينه برؤية مواله , 
رأيت من كنت ف فجر كل جمعة أناديه قائالً  

: هل أليك يب أحمد سبيل فتلقى ?  
فقال لنا حبيب ال وعشق أنصاره:  
نعم يا أنصاري   فرحنا فرحاً شديداَ  
وارتاحت واطمأنت نفوسنا وكدنا أن  

نضمه ونقبله وحي إقتربنا منه إختفى عنا .. 
 ف هذه األثناء جاءنا مخبر وقال: 

 إنه الحق بقبر جده رسول ال صل ال عليه وآله وسلم , 
فلحقنـاه بـه سالم ربي عليه إلى املدينة ,  

فأحس بنا فرجـع إلى مكة ورجعنا إلى مكة 
 أيضاً وأختفى مرة أخرى وعلمنا ف  

حينها إنه يختبرنا 
   فوال وإذا مبخبر يأتينا مرة أخرى وقال لنا: 



 إنه ف املدينة وأستمر احلال ثالث  مرات ليعلم كيف 
طاعتنا ..  

فرأيناه أخيراً بي الصفا واملروة , 
 فعمنا السرور الذي ال يوصف  

والفرح الذي ال يقاس فقال لنا سالم عليه  
بعد إن إجتمعنا بي بيده طائعي غير مكرهي  

ف الصف األول الذي أنعم ال به علينا,   
كيف أصف لكم ما جرى , 

 وأي لقاء !  
ال صبر على فراقه وال وهو أمامنا , 
 لم أعرف كيف صبرت على فراقه  

وهو غائب عنا , ال وال ال يصفه الواصفون ,  
وال يصله العارفون ,  

إنه إبن الزهراء وال إنه إبن الزهراء 
قال لنا موالنا صاحب العصر والزمان  

عند إجتماعنا بي يديه: 
 إني لست قاطعاً أمراً حتى تبايعوني  



على ثالث خصال تلزمكم , 
 ال تغيرون منها شيئاً ولكم علي ثمان خصال 

   فقلنا : سمعنا وأطعنا فاذكر لنا ما أنت بذاكر 
 يا بن رسول ال   فخرج إلى الصفا وخرجنا معه ,  

فقال: أبايعكم على أن ال تولوا دابراً    
وال تسرقون وال تزنون    

وال تفعلون محرماً 
   وال تأتون فاحشة 

   وال تضربون أحداً إال بحق 
   وال تكنزون ذهباً وال فضه 

 وال براً وال شعيرا    
وال تخربون مسجداً  
وال تشهدون زوراً    

وال تقبحون على مؤمن    
وال تأكلون ربا وأن تصبروا على الضراء  
وال تلعنون موحداً وال تشربون مسكراً    

وال تلبسون الذهب 



 وال احلرير وال الديباج    
وال تتبعون هزمياً  

وال تسفكون دماً حراماً  
وتغدرون مبسلم وال تبقون على كافر  

وال منافق وال تلبسون اخلز من الثياب  
وتتوسدون التراب وتكرهون الفاحشة  

وتأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 
 يا ليتكم كنتم معنا , 

 وال إنه ألمر عظيم حينها قال  
موالنا صاحب األمر والزمان:  

فإذا فعلتم ذلك فلكم عليّ 
 أن ال أتخذ صاحباً سواكم  

وال البس إال مثل ما تلبسون  
وال أكل إل مثل ما تأكلون  

وال أركب إال مثل ما تركبون  
وال أكون إال حيث تكونوا وأمشي حيث ما متشون    

وأرضي بالقليل وامأل  ألرض قسطاً وعدالً  



كما ملئت ظلماً وجوراً ,  
ونعبد ال حق عبادته وأوفوا لي    

فقلنا : رضينا وبايعناك على ذلك فصافحنا رجـالً رجـالً ... 
ثم قام موالي عليه السالم  بي الركن واملقام لينادي بالنداءات 
اخلمسة : فقال سيدي وموالي مخاطباً العالم أجمع من أرض 

جده وآبائه   
  

أال يــا أهـل العـالم أنـا اإلمــام القـائـــم ,    

أال يــا أهــل العـالم أنـا الصمصـام املنتقـم ,    

ـَٰٓيَِٰٓنٓ  قتلـوه عطشـان ,     أال يـا أهـل العـالم أن جـدي أّلَـَٰحٌـَّسَٰٰ

ـَٰٓيَِٰٓنٓ طرحـوه عـريـانـا ,     أال يـا أهـل العـالم إن جـدي أّلَـَٰحٌـَّسَٰٰ

ـَٰٓيَِٰٓنٓ عليـہ السالم  أال يـا أهـل العـالـم إن جدي أّلَـَٰحٌـَّسَٰٰ
سحقـوه عــدوانـا .... 



فياله من موقف , فقد ضـج الناس بالبكاء فكانوا بي صارخاً 
والطم , وأنا من بي أخوتي وأخواتي األنصار لم أمتالك نفسي 

حيث بدأت ألطم على وجهي ڪالثڪلى حلزنـه وعظيم قوله , 
فتقطعت قلوبنا ملا رأيناه مما ذرفت عي إمامنا على جده احلسي 

ببڪاء وأني يفطر القلب, 
 ثم ظهر بي الناس 

 وخضعت له العباد وجعل 
 ال له ف قلوب العباد احلب والطمأنينة ,  

ولي ال قلوب عباده لولي أمره 
 وإنقادت له البالد , 

 ورأينا نبي ال اخلضر عليه السالم  
ربيب دولته وقد رأينا صنع ال ف إكثار جمعه 

 وشد ظهره صلوات ال عليه 
   فقد أمر موالنا أن تسير اجليوش إلى العراق 

 والناس خلفه وأمامه وكان على مقدمته رجل 
 إسمه عقيل وعلى ساقته رجل إسمه احلارث , 



 فسرنا نحن وإمامنا املهدي ‹عليه السالم›  
إلى جنف الكوفة حيث سرنا إليها  

من مكة ومعنا خمسة آالف من املالئكة ,  
كان جبرائيل عن ميينه وميكائيل عن شماله ,  

ونحن بي يديه وهو يفرق اجلنود إلى البالد ثم دخلنا الكوفة , 
آه وياله من يوم حينما دخلنا الكوفة  

فقد خرج منها بضعة عشر ألف  
يدعون البترية عليهم السالح ,  

الطامة عندما واجهوا األمام أرواحنا فداه وقالوا له: 
( "أرجع من حيث جئت فال حاجة لنا ف بني فاطمة) " 

 فوضع السيف فيهم لعنهم ال    
ثم دخلنا الكوفة وقتلنا بها كل منافق مرتاب ,  

وهدمنا قصورهم وقتلنا مقاتليها حتى رضى ال ,  
ثم سرنا إلى الشام وكان السفياني لعنه ال ف حينها  

بوادي الرملة . 
فخرج علينا السفياني بجيشه ورجاله وخيله  

ف مائتي ألف مقاتل حكث ڪانت رايتهم حمراء   



ووصلتنا أخباره بانه نزل احليرة    
فأمر موالنا ابا صالح عليه السالم  

ف هذه األثناء أن جتهز خيله ورجاله وجيشه وڪتائبه , 
 فتقدم جبرائيل فصار عن ميينه  

وأسرع ميكائيل فصار عن شماله ,  
وكان النصر بي يديه ورأينا الناس 

 تلحق به صلوات ربي عليه من جميع األفاق ,  
حتى أتى أول احليرة ( قرب مطار النجف )قريباً من السفياني 

لعنه ال 
 وقد غضب لغضب ال سائراً من خلقه ,  

حتى رأينا الطيور من السماء ترمي جيش السفياني بأجنحتها 
وكانت اجلبال ترميهم بصخورها ,  

وجرا بيننا وبي السفياني وحزبه قتال عظيم , 
 حتى هلك جميع عسكر السفياني , 

 فأنهزم ومعه شرذمة قليلة من أصحابه , 
 فأمر موالنا رجل من أنصاره إسمه ( صياح ) باركه ال  

واألمام باللحاق بالسفياني , 



 وكان مع صيـاح جيش مؤمن وشجاع ,  
وقد أمسك بالسفياني لعنه ال  

وأتى به إلى صاحبنا املهدي عليه السالم  
وهو يصلي العشاء اآلخرة ,  

هنا قد رأينا إمامنا قد خفف صالته ( استعجل ف صالتة) ,  
مباشرة قال السفياني ملوالنا صاحب األمر والزمان : 

 يا أبن العم أستبقني أكون لك عوناً !!    
ما يبكي يا أخوتي أن مـوالنا احلبيب صلوات ال  

الذي له األمر من قبل ومن ألتفت ألينا وقال يا أصحابي :  
ما تقولون فيما يقول "السفياني"  

فإني آليت على نفسي ال أفعل شيئاً حتى ترضوه ?? 
 فقلنا وف قلوبنا نريد رضا ال وموالنا القائم باحلق :  

يا موالنا "وال ما نرضى حتى نقتله  
ألنه سفك الدماء التي حرم ال سفڪها"    

هنا قال لنا موالنا املهدي عليه السالم:  
شأنكم وإياه , فأخذنـاه وأضجعناه على شاطئ الهجير  



حتت شجرة مدالة بأغصانها فأقتصصنا منه ليعجل ال عز وجل 
بروحه إلى النار .. 

بعد إن ت القصاص من السفياني لعنه ال ,  
أمر إمامنا املهدي عليه السالم 

 بالسير ونحن معه حتى نزلنا أحد بالد الروم ( روما ) 
فأمرنا أن نقول عند دخولنا : ال إله إال ال ..  

محمد رسول ال    
ففعلنا حتى رأينا تساقط حيطانها وجمع ال له ملكها ,  

وسرنا بعدها حتى نزلنا القسطنطينية 
 ف محل ملك الروم ,  

فأخرج موالنا منها ثالث كنوز " كنز من اجلواهر وكنز من 
الذهب وكنز من الفضة"  

فقسم املال على جميع عساكره ,  
ثم أمرنا صلوات عليه بالسير حتى وصلنا أرمينيا الكبرى , 



 فلما شاهدنا أهلها دعو إلمامنا راهباً (مسيحي) من رهبانهم 
كان واضحاً عليه إنه كثير العلم , 

 وسمعناهم( املسيحيون)  يقولون لرهابهم :  
أنظر ماذا يريدون هؤالء !  

وكانوا يقصدوننا فما 
 أشرف الراهب على إمامنا املهدي عليه السالم ,  

قال له :  
 أنت املهدي ?    

فأجابه عليه السالم : نعم  
أنا املذكور ف إجنيلكم ( كتاب املسيح)  

أنا الذي أخرج ف آخر الزمان 
 حتى سأل الراهب موالنا عن مسائل كثيرة  

فأجابه عليه السالم عنها جميعاً ,  
فقال له اإلمام إذهب  

فقال الراهب: ال أذهب حتى أشهد بأن ال إله إال ال وأن 
محمداً رسول ال وإنك املهدي  

وعندما أسلم الراهب ,  



مع األسف رأينا إمتناع أهل أرمينيا ومخالفتهم للحق , 
 فبدؤنا باحلرب ,  

فدخلنا نحن األنصار فقتلنا منهم 500 مقاتل ونصرنا ال 
عليهم خير نصر   

وبعدها سرنا مع إمامنا املهدي  
أرواحنا فداه إلى بيت املقدس ('القدس' فلسطي) 

وقد أخرج اإلمام عليه السالم  
تابوت السكينة وخات سليمان بن داوود واأللواح التي 

 نزلت على م جميعاً من أماكنها التي حفظها ال 
 من أن تصل إليها أيادي بني صهيون(اليهود ) 
بعدها أمرنا إمامنا املهدي عليه السالم بالسير  

فسرنا إلى مدينة الزن الكبرى , 
 حيث أحصينا فيها 1000 سوق وكان ف كل سوق 1000 

دكان ,  
ففتحها موالنا بنصر ال املؤزر . 

 ثم وصلنا إلى مدينة يقال لها " قاطع " مكانها على البحر 
األخضر احمليط بالدنيا وكان طول املدينة 1000 ميل  



وعرضها 1000 ميل أيضاً .. 
 فكبرنا عليها ثالث تكبيرات فتساقطت  

حيطانها وتقطعت جدرانها بأمر ال عز وجـل  
ووجـود موالنا أبا صالح املهدي صلوات ال عليه 

 فخرج علينا 100 ألف مقاتل يحمل السالح فقتلناهم جميعاً 
وقد أقام موالنا فيها سبع سني ..  

حتى وصلنا خبر خروج األعور الدجال  
وأنه قد أهلك احلرث والنسل , 

معلومات أشارت أنه قد خرج من بلدة يقال لها ( يهودا )  
وهي قرية من قرى أصفهان وهي بلدة من بلدان األكاسرة , 

حيث كانت له عي واحدة ,  
وميشي على املاء مثل ما ميشي على األرض وينادي بصوته " 

 إلي إلي يا معاشر أوليائي فأنا ربكم األعلى الذي خلق فسوى 
والذي قدر فهدى والذي أخرج املرعى"  

وقد رأينا أوالد الزنا قد تبعوه وأطاعوه على املعصية والفجور 
وقتل للناس , 

 وتبعه أوالد اليهود والنصارى ,  



كما اجتمعت معه ألوف كثيرة ال يحصي عددهم  
إال ال تعالى ,  

وقد حصل ف زمان خروجه قحط شديد . 
 فأمر إمامنا املهدي عليه السالم  

بالرجوع إلى بيت املقدس ( القدس ) وقد صلى بنا أياماً , 
 وعندما كان يوم اجلمعة وقد أقيمت الصالة ,  

ال وياله من موقف فقد أمر ال نبيه عيسى بن مري عليه 
السالم أن ينزل إلى األرض ,  

وقد رأيناه ف تلك الساعة وهو ينزل من السماء 
 وعليه ثوبان أحمران وكأمنا يقطر من رأسه الدهن , 

 صبيح املنظر   فلما نزل عيسى عليه السالم  
أتى موالنا املهدي عليه السالم  

وصافحه وبشره بالنصر فعند ذلك قال له 
 موالنا اإلمام املهدي عليه السالم :  

تقدم يا روح ال وصل بالناس    
فأجابه عيسى عليه السالم :  

بل الصالة لك "يا بن بنت رسول ال" , 



 يا لها من ساعة !  
وإذا بنبي ال عيسى يؤذن للصالة ,  

وعد إن أكمل األذان صلى خلف إمامنا عليه السالم  , وبعد 
الصالة أمر موالنا بأن يكون عيسى  سالم ال عليهما  

خليفة له على قتال األعور الدجال ,  
حينها خرج عيسى أميراً على جيش  
موالنا املهدي صلوات ال عليهما ,  

هنا األعور الدجال حرم ال عليه مكة واملدينة وبيت املقدس 
فلم يستطع أن يطأهن ( يدُخلهن) ,  

وقد أمر عيسى اجليش باللحاق بالدجال  
على عقبة هرشا فزعق عليه عيسى  

زعقة وتبعها بضربة فذاب الدجال لعنه ال 
 كما يذوب الرصاص والنحاس ف النار , 

 فامرنا عيسى عليه السالم بقتل جميع جيش األعور الدجال ,  
وقاتلناهم قتاالً شديداً مدة 40 يوماً  

من طلوع الشمس إلى غروبها  



 وبفضل ال ودعاء موالنا القائم باحلق وقيادة عيسى النبي 
طهرنا األرض منهم ,  

 من جابرقا إلى جابرصا ( املعنى كُل العالم ) ,  
و أستتم أمره ورأينا عدل االمام  بي الناس ,  

حتى شاهدنا الشاة ترعى مع الذئب ف موضع واحد , 
 ورأينا الصبيان تلعب باحلية والعقرب وال تضرهم ,  

وذهب الشر  
و بقي اخلير  

وقد شاهدنا الرجل يزرع الشعير واحلنطة  
فيخرج من كل حبة مائة  

كما قال ال تعالى  

•{ فََ كِلُ سِنَبّلُةِ مٌائةِ حُبّه وَالُُُ يَضُاْعفَ ملٌُنَ يَشِاء } 

واحلمد ل وملوالنا شهدنا إرتفاع الزنا والربا وشرب اخلمر  
والغناء من األرض ,  



وال يعمله أحد  
إال وقد أقام موالنا املهدي عليه السالم عليه احلد (القصاص) 

 وقد رأينا الناس وهم منعمون ويعتكفون على العبادة  
والطاعة واخلشوع 

 ووثقنا طول األعمار وحمل األشجار لألثمار ف كل سنة مرتي 
ولم نرى أحداً من أعداء االسالم اال وهلك ,   

وبعد هذه الصوالت واحلروب لتطهير األرض 
 من الفساد واملفسدين  

أصدر إمامنا املهدي عليه السالم  
أوامره بإرسال أصحابه الذين عاهدوه ف أول خروجه 

 إلى جميع البلدان حيث أمرهم بالعدل  
واإلحسان وقد أوكل لكل رجل منهم حكماً على إقليم 

 من األرض وقد امرهم بتعمير مدائن الدنيا بالعدل 
واإلحسان ..    

بعد كل هذا أمر ال عز وجل بظهور املالئكة  
واجلن لنا فخالطناهم كما يكون الرجل مع جماعته وأهله  

, وأنزل ال علينا بركات السماء 



 وأخرج لنا بركات األرض 
 وأزهرت األرض بحسن نباتها  

وأخرجت كل ثمارها وأنواع طيبها ,  
فشهدنا ونشهد أن املهدي عليه السالم  

قد مأل األرض قسطاً وعدالً كما مألت جوراً وظلما ,  
حتى ملسنا رضى ساكن السماء وساكن األرض عنه عليه 

السالم ,  
رأيناه يقسم املال صحاحاً  

بالسوية بي الناس وقد مأل ال قلوب أمة محمد "صل ال عليه 
وآله" غنى  

وأسمعهم عدله حتى سمعنا منادياً ينادي:  
من له ف املال حاجه فليقم فلم يقم احد .    

وقد شهدنا كيف اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن األرض 
وظهرها ,  

حينها سمعنا موالنا عليه السالم قال للناس :  
"تعالوا إلى ما قطعتم فيه األرحام , (يقصد املال) 

وسفكتم فيه الدماء احلرام , 



 وركبتم فيه ما حرم ال عز وجل ,  
حتى أعطاهم شيئاً لم يعطه أحداً كان قبله"( وزع لهم املال)  

وقد أعطانا عليه السالم بالسنة عطاءين  
, ورزقنا بالشهر رزقي , 

 وأتتنا احلكمة ف زمانه حتى إن املرأة قضت ف بيتها بكتاب 
ال تعالى وسنة الرسول( تصبح مُثقفة) ,   

وقد رأينا اخلير كل اخلير مع إمامنا  
وببركته فاضت علينا الدنيا بنعيمها  

حتى إننا ف  دولة اإلمام املهدي "عليه السالم"  
كنا نستنزل الطير من الهواء فنذبحه ونشويه  

ونأكل حلمه وال نكسر عظمه ,  
ثم نقول له إحْيَ بإذن ال فيحيا ويطير ,  

وكان موالنا هو ضوء البالد ونورها  
ولم يكن على وجه األرض مـؤذ ,   

وال شـر , 
 وال سم , 

 وال فساد أصالً ,  



ولم للشيطان وسوسة 
 أبداً فقد رأيناه يجثوا على ركبتيه ف مسجد الكوفة 

 أمام موالنا صاحب األمر مطأطأ الرأس 
 وهو يقول إلمامنا "قد جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان 

زهوقا"  
فذبحه اإلمام على نهر الفرات ( ذبح ابليس الشيطان ) 

وتخلصنا من شره وشروره وأعوانه    
لم يكن هناك عمل وتعب  

وال حسد  
وال شيء من الفساد  

ولم تشوكنا األرض والشجر ,  
حيث رأينا إن األرض بقيت قائمة  

كلما أخذنا منها شيء  
نبت الزرع من وقته وعاد كحاله االول , 

 وكان الرجل يكسو إبنه الثوب  
فيطول معه كما طال ويتلون عليه  

أي لون أحب وشاء ,  



وكان الرجل الكافر إذا دخل جحر ضب 
 أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر سمعنا ذلك الشيء 

 وقد أنطقه ال يقول: 
 يا مؤمن خلفي ڪافر فخذه ,  

فنأخذه ونقتله .  
 , وقد صافحنا وصافحتنا املالئكة 

 ويوحى للمؤمني ونحيي املوتى بإذن ال ,  
حتى رأينا الناس ف زمان موالنا يحن املؤمن 

 إلى الكوفة ألنها مقر إمامنا وهي عاصمته الڪبرى.... 

والسـالم على من أتبـــ؏ الـہـدى 
حتياتي الشاعر ادم الالمي .....


	( البداية )

