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إلهامذا  القيامة وظهوراتها منذ  جرذا اليحذي ية وتذث تي ذ     

متذذقجقا ل ذذ  ال،يذذال  باذذ   مؤذذان  اليذذممني  وب ذذقن م مذذ  

م قتهم بابنا القائم. ج ذ  منذا مؤذا تهمفذ  جذث اأذقاع   ذؤو  

اآلالم برق نفح  جث شخصذية مذ  شخصذياش باذابة  أا ذ  

بالحذذيق  و جذذث أذذقع  و منصذذا مذذ  الرؤياذذة   اذذرا  التذذي  

 و إ في  م    و ،ييز  ز ا   خاؤة الصفيب  و أتث محيار 

اوك. إلث  ن ت ي  الاوابة ـ قصة ال ب الاريب ـ بالقيامذة ال

جياى    منا نفح   بضا جث شخصياش القيامذة  و ظهوراتهذا 

اليتاقن  التث ذ اتا ال تاب  والتث تث ب   ته يق    ا ب  يا 

 ميا ُذ ا. 

ولن القيامة  خرا مذا جذث تذقبيا الخذ ذ  إذ  ذان البذق      

افهذا الذاب بوهوراتذ  اليتاذقن    اجيذة لن  ن بقوم بحذو . ،

بت حس    منا موقا  منها ورنون  جاال  تراتها. ل لك تاى 
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تنذذو  الاخصذذياش والوهذذوراش مذذا بذذي  شذذك وبقذذي   وتذذانن 

وإبيان  خوف ورمب بيتز،ذان بفذاع موذيم لا بذة الذاب  

مون  لفوراء وت ابس لفتاا،ع وربيا اليهس بنقفؤان إلث جور  

 اش صاروأية لف ااز  والاي  واإلثيار. وثور  وانر ق

ولو لم ب   بحو  قاصقا تذ ا الذزخم مذ  التنذو  والذقروس   

ل ان قق ا تفث بوهور واأق باف  ب  قيامت   وب يذ  الذقروس 

ا انذ  م ذم ماهذم باذق قيامتذ   رباذي  ا خصوص  ا وتقربؤ  تافيي  

ا ب قثهم م  المور اليختصة بيف وش هللا. إنيا لذم بفاذ  بوم  

لذذك وتذذاك لنذذا تذذ ا اليذذزب  ال فذذو مذذ  الوهذذوراش اليتنومذذة ذ

 ل ث برق    منا نفح  جث إأقاتا وبحتومب نرو ها. 

وما  أو،نا اآلن إلث  ن تت ول ر بتنا إلث الوهذوراش مذ    

مرذذذذان  نلذذذذة مفذذذذث القيامذذذذة   و مرذذذذان ماذذذذاتق  محذذذذاأية 

لألأقاع  ن تفث جيها باليااتق  واليذقع و أيانذا النقذق وإنانذة 

رالها   و تاربخ نبنث نفخذا بذ  بم ذق إبياننذا   إلذث مااباذة  ب

أقيقية ونخول أقيقث ليغذزى الأذقاع ونروس الوهذوراش 

وأواراتها. تذ ا تذو اليقصذون مذ  مؤذار  الا بذة اليااصذا  

التذذث ت ذذاس التفامذذ  مذذع أذذقع القيامذذة و هنذذ  ب ذذقع  مذذامث 

اآلن وجذذذث زمذذذانث تذذذ ا  ول،فذذذث  نذذذا بالذذذ اش وبالضذذذاور  

  اءل  ماذا  ن   هجا  لوأقع ؟جهتح
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   تذذ    ذذون مرقليذذة صذذاأب ر بذذة قاصذذا  ليخفصذذث  جذذث

ا ميتذـ ا  ذتذذب إليذ  بريؤذذث وأنذو ث؟ ولذذو  ونذ  جقذج ،حذذق  

 مقجوما بال ب ال ؤيا جث قفؤث؟ 

   م   ذذذون برذذذاس الينذذذقجع  أيانذذذا بذذذ  ر بذذذة باذذذفع جذذذث 

 انقجامات  أؤ  الاويم ليحو  ؟ 

   م ال ؤيذذب بوأنذذا ماتذذ  ال ذذس مذذع شذذي  مذذ  التذذانن 

وم قونبة اإلبيان  يا قال تو م  نفح : أينئ  نخ   بضا 

التفييذذ  الذذ ى ،ذذاء  وال ونخذذ  القؤاجذذا ى ولمذذ   لنهذذم لذذم 

ب ونذذذوا باذذذق قذذذق ماجذذذوا ال تذذذب  نذذذ  بنؤغذذذث  ن بقذذذوم مذذذ  

 المواش؟ 

  ال ى بتخرث أقونه جث شذ   والذ ى  ء  ون توما الراي

 أينئ   متاف: ربث وإلهث؟   تنع إال بقلي  مانىال بق

    و اأق الحؤاة ال ب  مانوا لفصيق ما  اخذاى  لذم  أذا 

باق شؤا ث جهمون إلث أياتث الققبية لو اظفي  الذقنيا قفذي  

جذذث مينذذث و ابذذ  ر بذذة بحذذو  جذذث قفؤذذث لؤاتذذة قصذذيا  

 وبتقبياه؟ 

   ا ذذذرفانوس الاذذذاتق بقذذذو  لفقيامذذذة ر ذذذم التهقبذذذق مختؤذذذا

باإلبيان الحياء اليفتوأة واليااب  ليحو  مذ  بيذي  القذو  
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 وصاأب قفب بغفا م   بحو  جث لالم  ؟ 

   م  مانذذق  أيانذذا م فيذذا  ذذان شذذاول  جاأتذذا  إلذذث ظهذذور 

منفان ولقاء خاذ متييذز مذ  بحذو  ور ذالة خاصذة ،ذقا 

   ؟ ب

   لم ول ذذ  ال بنحذذث  يذذ  ب ذذون جذذث بضذذا اليتذذه  م بوأنذذا

 الاوع و ي  باؤق جث بوم الاب  با م الضيق ؟ 

   مذذذ    ذذذون ومذذذا  ذذذفو ث بذذذي  تذذذ ه الوهذذذوراش اإلثنذذذث

 مااالتث لفيخفص باق قيامت  ؟ 

وج اتهذذا  انذذ    مذذ   ذذ  تذذ ا الذذا ى  انذذ  تذذ ه التذذهم ش

  8002م ور تازبتنا جث موة القيامة لاام 

ال  يا منها باريك إباتا الذاب  اتا ك ماها واثقا  ن منقك   

لو تايق  صفواتك وانفا  قفؤك به ا ال قع ال ؤيا والخريذا 

ذ ا مذ  ال ى  جازش ل  ال نيحة م   نتها الرقحية خيحي  بوم 

ا جذث صذ   و،اف  ل  ت  ارا بومي ذ  الفاع والتهفي  والهتاف

 ؤوميا بوم الأق وشهابا بوم التا ع والااذاب  مذ   با ا و

 ؤرث وبالرؤع  نوبا  بضا  يا نايق. الاها الق
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