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   إىل حكام دولة العدل اإلهلي عليهم السالم
   وإىل �اشر العدل اإلهلي أبيهم قائم آل حممد عليه السالم

  وإىل املمهدين لدولة العدل اإلهلي آبائه األئمة األطهار عليهم السالم
  ١٦:٤٥مزمور  »األرض كل يف رؤساء تقيمهم بنوك يكون آبائك عن عوض«

  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

كثرية هي النبوءات يف العهد القدمي تذكر ماذا حيصل غدا٬ً، عHمHد مفسروا الكنيسة إىل 
يات اإلجنيلية بليها واآل ٬X، فقط مستفيدين من حياة يسوع Xجعلها يف عيسى 

لكن ماذا سيفعلون مبا ذكره عيسى ٬، واستقطاع ما يرونه مناسباً لعقيدhم املوضوعة مسبقاً
X  يوم الدين أو القيامة الصغر   من نبوءات تتكلم يف ما سيحصل يوم الدينونة  

ليت أو يف النبوءات ا٬، Xمن بعد أن ينطلق هو  Xوالنبوءات اليت تتكلم عن املعزي القادم 
وسنبدأ إن شاء اهللا مبناقشة خطاب السيد املسيح ٬، مثل رؤيا يوحنا Xذكرت من بعد عيسى 

X ٬،الرابع والعشرين صحاحعن خراب أورشليم وانقضاء الدهر املذكور يف كتاب مىت األ  
الدهر وخراب أورشليم وذلك من خالل  انقضاءمن خطابه عن  Xوبيان مراد سيدنا عيسى 

املسيحية للخطاب والوقوف على خمالفتهم للنصوص اإلجنيلة أو التوراتية  دراسة بعض التفاسري
 السالم ل حممد عليهمآ مبا هو حمكم ووارد عن حممد ونينيومن جهة أخرى مستع ٬،من وجهة

  .Xمن روايات تتحدث عن القيامة الصغرى وجميء املنقذ العاملي 

وقراءة بسيطة لرؤيا يوحنا  بعض األسفار املتفرقة من التوراة ويتناول الكتاب أيضاً
  .الالهويت

ن يتعامل مع النبوءات املذكور حبيادية وأنصاف وبكو�ا أللكتاب  القارئعلى  ىنمنتو
خرى أومن جهة  ٬،نصوص مقدسة نطقوا �ا املعصومون املمسوحون بالروح القدس من جهة

  .قق على أرض الواقعن بدأت تتحرخيي ال ميكن نكرانه واآلأة هلا عمق تيعلى أ�ا أخبارات غيب

وإن شاء اهللا سينجلي للقارئ املتدبر ختبط الكنيسة يف الوقوف على معاين نبوءات ا�يء 
من خطابه املذكور يف إجنيل مىت  Xوستبني له ما أراده عيسى  ٬،الثاين أي القيامة الصغرى

  .ونبوءات القيامة الصغرى الرابع والعشرين صحاحاأل

 املؤلف
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Xאא 

  :وHالْع¢شر�ونَ الرَّابع� صحاحاأل مىت إجنيل

 بعضها مع ومرتبطة معنونة مواضيع شكل على صحاحاأل هلذانقاشنا  كونسي اهللا شاءن إ
 .البعض

  :بداية اخلطاب

 فَقَالَ ٢. الْهHي©كَلِ أَب©نِيHةَ ي�ر�وه� ي©ل¢كَ تHالَم¢يذُه� فَتHقَدَّمH الْهHي©كَل٬ِ، م¢نH وHمHضHى يHس�وع� خHرHجH ثُمَّ ١«
 الَ حHجHرٍ عHلَى حHجHر® هه�نHا ي�ت©رHك� الَ إِنَّه�: لَكُم© أَقُولُ اَلْحHقَّ هذ¢ه¢؟ جHم¢يعH تHن©ظُر�ونَ أَمHا" :يHس�وع� لَه�م©

 .»"!ي�ن©قَض�

 يتركهل اهليكل من خرج هو :يف النصوص اعاله ومفسرون الكتاب املقدس الكنيسة تقول
  .)١( جنسوه هم إذ خراباً هلم

 اهليكل٬، X عيسى ترك بسببالذي سيحصل يف اهليكل  اخلراب إنّ يقولونهم  ٬،ذنإ
 أ�م عاملني الغري اليهود علماء يتهمون أ�م واضح والقصد جناسة٬، هم فيهم بقوا الذين وإنّ

  .اخلراب يفسرون كيف الحقاً وسنرى ٬،السبب يف كل ما سيحصل للهيكل

»٣ HاوHف¢يم Hال¢س® ه�وHلَى جHلِ عHبHالزَّي©ت�ون¢٬، ج HقَدَّمHلَى التَّالَم¢يذُ إِلَي©ه¢ تHع µادHان©ف¢ر Hا قُلْ" :قَائ¢ل¢نيHى لَنHتHم 
 .»"الدَّه©رِ؟ وHان©ق¢ضHاِء مHجِيئ¢كH عHالَمHةُ ه¢يH وHمHا هذَا ؟ يHكُونُ

 :أسئلة ثالثة

 .اهليكل خراب أي هذا٬، يكون مHتHىH :األول
 جميئك ؟ عالمة هي ما :ثاينال

 الدهر ؟؟ انقضاء عالمة هي ما :الثالث
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ... ......................................... ٨

 .)١( العامل �اية على عالمة هو اهليكل خراب أنّ ظنوا إذ التالميذ أخطأ :الكنيسة تقول
 العهد انتهاء على عالمةاهلكيل ك أن خيرب البد أنهكالم السيد املسيح  يفهموا وملوأ�م 
 ٬،فهم النبؤة بعدم X يسوع حواري الكنيسة تتهم هنا. يسةالكن لتبدأ يبطل وأنه اليهودي
  .الكنيسة وبداية اليهودي العهد انتهاء يف إ�ا وتقول

؟؟ والواضح أنّ النبوءة يف انتهاء الدهر ا�يء  هل انتهت اليهودية بابتداء الكنيسة :والسؤال
يH عHالَمHةَُ جِيئ¢كH وHمHا ه¢«. Xوجميء املعزي  Xأي ظهور اإلمام املهدي  Xالثاين لعيسى 

 .ي تأويلأفالسؤال واضح وال حيتاج ٬، »الدَّه©رِ ؟ وHان©ق¢ضHاِء

 املستقبل جمده متوقعني وكانوا املسيا٬، هو يسوع أنّ مقتنعني كانوا التالميذ :الكنيسة وتقول
 اأخط يقولون قليل قبل). اإلهلي العدل دولة(األبدي  املسياين العصر لي�د©خ¢ل العامل �اية يف

  ؟!العامل  �اية يف إ�ا يقولونهم  واآلن العامل �اية يف أ�م جعلوا النبؤة التالميذ

 من خالله قريب الوقوع لترمز عادة تتكلم عن حادث النبوءات :الكنيسة أيضاً تقول
 تيطس٬، يد على أورشليم خراب لتصف هنا املسيح نبوءات جاءت وهكذا بعيدة٬، ألحداث

  .العامل �اية أي بعيدة داثألح تشري الوقت نفس ويف

قوهلم هذا ناتج عن عدم حتقق نبؤة خراب اهليكل كاملة بعد خرابه على يد القائد الروماين 
 أن ممكن النبوءات أنّ الكنيسية القاعدة هذه وحسب القول ميكن أذن. ميالدية ٧٠سنة تيطس 
 كانت إن هغري يف يكون أن ممكن القدمي العهد يف X يسوع يف قيل ما فكل ٬،تتكرر

 .. X تعنيه النبوءات أساساً

 قيامة( األخري الزمن مالمح حدد وفيها واضحة٬، مىت كتاب يف X املسيح السيد نبوءة
ال  النبوءة هذه أنّ املؤكد ومن ٬،حصوهلا ومكان املصاحبة واألحداث) X املهدي اإلمام
 أي X ليسوع الثاين ا�يء عن تتكلم أل�ا أطيافهم؛ بكل للناس توضيح دون تترك أن ميكن
 سيتضح ما وهذا. الزمان آخر يف مجعاء البشرية مبصري ٬، والرتباطهاX املهدي اإلمام ظهور
 .اهللا شاء إن النقاش من
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 ٩............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

 :X  يف خطاب عيسى عاملنيال غري العلماء

»٤ HابHس�وع� فَأَجHقَالَ يHكُم© الَ! ان©ظُر�وا" :لَه�م© وÇد® ي�ض¢لH٥. أَح Çفَإِن Hكَث¢ريِين Hأْت�ونَسHبِاس©م¢ي ي 
Hا: قَائ¢ل¢نيHأَن Hِسيح�  ه�وHونَ! الْمÊي�ض¢لHو Hكَث¢ريِين«. 

 املسيح رفضوا فاليهود. الكذبة واملسحاء املضلني قيام وهي: األوىل العالمة: الكنيسة تقول
 وخيدعوا املسيح هم أ�م يدعوا أن البعض دفع وهذا آخر٬، مسيح انتظار يف وكانوا احلقيقي٬،
 اهليكل خراب قبل فعالً حدث وهذا الساحر٬، سيمون فعل كما كاذبة بعجائب الناس

 .)١( األيام �اية يف وسيتكرر

 وانقضاء الثاين X عيسى جميء أنّ) سيتكرر يف �اية األيام(بقوهلا  الكنيسة تعين هل
 اليهود أنّ أو   القدس   اهليكل وخراب فلسطني يف كذبه مسحاء ظهور سيسبقه الدهر

  ؟أخرى  مرة  الثاين ا�يء يف ينقض مث ومن أخرى مرة اهليكل بناء نسيعيدو

٬، الكذبة املسحاء هؤالء ومHن املنتشرة٬، الكنائسكنيسة معينة من  إىل إشارة هو اهليكل أنّ أم
 وكهنتها دعاhا لديها الكنائس من كنيسة فكل اآلن٬، احلاصل هو سيتغري وهذا احلال أنّ أم

 .الرسويل الكرسي على وجالسني X عيسى وميثلون األعلم �مأ يدعون الذين ومسحاؤها

 عيسى سيدنا له أشار وما٬، األخرى واالعتقادات األديان يف ال خيتلف األمر احلال وطبيعة
X حممد اخللق سيد ما ذكره نفسه هو الزمان آخر يف يكثرون الذين الكذبة باملسحاء : 

 .)٢( )السماء ظل حتت فقهاء شر الزمان ذلك فقهاء(

 يضلون الذين الضالله علماء من حيذر كانيف النصوص السابقة  X عيسى والواضح أنّ
 الكنيسة قالته ما وهذا أرضه٬، يف خليفته باتباع املتمثل اهللا دين ومينعو�م من معرفة الناس

 خراباً هلم ليتركه اهليكل من خرج هو! ( صحاحوىل من األعداد األيف تفسريها لأل ومفسروها
مبحارة  علماء اليهود كانوا سبباً نّأأي  )عاملني الغري الضالني اليهود علماء إىل تشري توكان

 .يف جميئه األول Xعيسى 
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ... ......................................... ١٠

 :املقدس الظهور عالمات

»٦ Hو©فHسHع�ونَ وHس©مHارِ بِح�ر�وب تHأَخ©بHاع�وا الَ اُن©ظُر�وا٬،. ح�ر�وبٍ وHر©تHكُونَ أَنْ ب�دَّ الَ َألنَّه�. تHت 
 وHتHكُونُ مHم©لَكَة٬µ، عHلَى وHمHم©لَكَةٌ أُمَّةµ عHلَى أُمَّةٌ تHقُوم� َألنَّه� ٧. بHع©د� الْم�ن©تHهHى لَي©سH وHلك¢ن© هHا٬،كُلÊ هذ¢ه¢

 .»..اَألو©جHاعِ م�ب©تHدHأُ كُلÇهHا هذ¢ه¢ وHلك¢نَّ ٨ أَمHاك¢نH ف¢ي وHزHالَزِلُ وHأَو©بِئَةٌ مHجHاعHات®

 هذه كل املسيح جميء يسبق أن عجب ال. وزالزل بئةوأو جماعات حروب٬،( الكنيسة تقول
 يقتنص لكي املؤمنني ضد حربه تزداد جميئه اقترب قد الرب أن يدرك كلما اخلري فعدو اآلالم
 .)١( )اآلالم هذه حتمل على قوة لرتداد نسهر أن املسيح يطلب وهلذا يستطيع ما أكثر منهم

   والعالمات والعذاب املذكورة  اثاألحد بأنّ هذه الكنيسة أيقنت أين من نعلم ال
حسب و�ذا يكون  ٬،أو كما مسوه عدو اخلري الشيطان من هي    احلروب وا�اعات واألوبئة

أ�م املؤمنون  على اعتبار بالثالوث املعتقدون املسيحيون القادم سيشمل العذاب تفسريهم أنّ
 هم وهل الزمان٬، آخر يف للمؤمنني آخر تعريف للكنيسة أنّ أم الذين يواجهون عدو اخلري

 وغريها والزالزل احلروب عليهم تقع فلذلك منهم االقتناص الشيطان حياول من سواهم وليس
 تكون ال وملاذا. هانمؤمني تنبه لعلها األحداث إمكان حتديد الكنيسة بإمكان وهل العذابات٬، من
 X عيسى منهمو  ورسله سبحانه اهللا ما أراده عن ابتعدوا للذين عقاب العذابات هذه

 .٣٦ صحاحاأل بكتابه سرياخ بن يشوع ذكره كما امليثاق نكثوا أو ونسوا

 مجيع على رعبك والق ٢ مرامحك نور وارنا إلينا وانظر ارمحنا اجلميع اله الرب أيها ١«
 األمم على يدك ارفع ٣ بعظائمك وخيربوا أنت إال اله ال أنه ليعلموا يلتمسوك مل الذين األمم
 فيهم عظمتك فلتظهر هكذا أمامهم قداستك فينا ظهرت قد كما ٤ عزتك عرفواولي الغريبة
 واحدث اآليات استأنف ٦ رب يا أنت إال اله ال أن حنن عرفنا كما وليعرفوك ٥ امامنا

 واحطم املقاوم دمر ٩ سخطك وصب غضبك اثر ٨ اليمىن وذراعك يدك جمد ٧ العجائب
 وليلق الناجي الغضب نار لتأكل ١١ بعظائمك وليخرب امليثاق واذكر الزمان عجل ١٠ العدو

 أسباط كل امجع ١٣ غرينا ليس القائلني األعداء قادة رؤوس اهشم ١٢ اهلالك شعبك مضايقو
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 ١١............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

 بامسك دعي الذي الشعب ارحم الرب أيها ١٤ البدء يف كانت كما لك مرياثاً واختذها يعقوب
 .»بكرك مرتلة أنزلته الذي وإسرائيل

 الستمطار تضرع صالة هي :X سرياخ بن يشوع لدعاء سريهموتف قوهلم هو وهذا
) ٢٣( آية السابق صحاحاأل يف هو. الظاملني امللوك من اهللا ليخلصها إسرائيل على الرب مراحم
 وعوده الرب ينفذ أن يطلب الصالة هذه ويف. الظاملني وامللوك األمم من ينتقم اهللا إنّ قال

 واهللا ونصرخ نصلي أن علينا بل فقط٬، اهللا وعود على نعتمد ال أن علينا وحنن شعبه٬، وينقذ
 رب يا" بصراخ جييب والشعب" وكذا كذا رب يا أذكر" الكنيسة تصلي لذلك. يستجيب
 فلقد الوقت٬، ذلك يف اليونان حكم من للخالص تصرخ كانت إسرائيل أنّ فهمنا وإذا". ارحم
 عن كناية األمم لفظ ويكون املخلص املسيح لظهور طلبßا صراخ يف كأنه كله العامل كان

 أو اليونانيني سواء= عزتك  وليعرفوا األمم على يدك إرفع. البشر أذل الذي الشيطان
 ويف اخلطية قبوله عدم يف تظهر اهللا قداسة= أمامهم  قداستك فينا ظهرت قد كما .الشياطني
 للشيطان العامل وترك ليؤدبوهم٬، اليونانيني يد يف شعبه ترك اهللا أن يف ظهر وهذا أوالده٬، تأديب

 الشياطني رعب من حدث ما وهذا= أمامنا  فيهم عظمتك فلتظهر هكذا. فيتأدبوا يستعبدهم
 يف الرجل حيرك كان الذي هو فالشيطان الشيطان٬، قل أو الرجل سجود والحظ املسيح أمام
 أن بةوطل). ٥( اهللا األمم ليعرف طلبة هي بل). اجلدريني كورة جمنون قصة هذه( الوقت ذلك
 ستتدخل أنت رب يا بالتأكيد= الزمان عجل). ٩  ٦( شعبه لينقذ القدمية معجزاته اهللا يعيد
" وترتل السموات تشق ليتك" إشعياء قول تساوي هذه. �ذا تسرع ليتك لكن. شعبك وتنقذ

 .لألرض ونزوله املسيح جتسد عن هذه) ١:٦٤(

" وكذا كذا رب يا أذكر" نيسةالك تصلي لذلك. يستجيب واهللا ونصرخ نصلي أن علينا بل
 ؟ دعائكم أوقفتم وهل" ....... )١( ارحم رب يا" بصراخ جييب والشعب

 فَرHائ¢ض¢ي رHفَض©ت�م© وHإِنْ ١٥«: )بأوبئة الرب يصيبهم أن ممكن حىت( ٢٦ الالويني سفر ويف
 هذ¢ه¢ أَع©مHلُ فَإِنِّي ١٦ م¢يثَاق¢ي٬، ثْت�م©نHكَ بHلْ وHصHايHاي٬H، كُلÇ عHم¢لْت�م© فَمHا أَح©كَام¢ي٬، أَن©فُس�كُم© وHكَرِهHت©
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 زHر©عHكُم© بHاط¢الً وHتHز©رHع�ونَ. النَّفْسH وHت�ت©ل¢ف� الْعHي©نHي©نِ ت�فْنِي وHح�مَّى وHس¢ال ر�ع©بßا عHلَي©كُم© أُسHلãطُ: بِكُم©
 .»أَع©دHاؤ�كُم© فَيHأْكُلُه�

 X يسوع يصفها اليت حلقيقةا األوجاع تسبق آيات واحلروب الزالزل هذا تكون ورمبا
 على ي�جيب الرب فشرع(: مفسريهم أحد قول وإليكم .X نوح زمن يف حدث بالذي
. لشعبه اهللا أقامه الذي العظيم كالنيب الكاملة معرفته حبسب بل أفكارهم حبسب ليس أسئلتهم
 تقترن أن العتيدة االنقالبات حدوث عند التåزعزع من حذرهم شيء كل أول جوابه ففي
 وأورشليم اهليكل خراب �ا اتصف اليت األحوال من بنا ينتقل هنا ونراه النبوات هذه تتميمب

 .)١( بنكرتن بنيامني )املُستقبل يف نظريها أخرى أحوال إىل الرومانيني يد عن سابقًا

 آخر يف نبيكم بيت أهل دولة إنّ(: ياسر بن عمار فعن ٬، البيت آل عن ورد أيضاً وهذا
 عليكم استثارت فإذا٬، أمارhا جتيء حىت وكفوا األرض فالزموا رأيتم فإذا ٬،اراتإم هلا الزمان
 .)٢( )األرض يف احلروب وتكثر .. اجليوش وجهزت والترك الروم

 األرضني أسرع وهي ٬،ببغداد وزالزل وقذف خسف يكون مث( :األحبار كعب وعن
 األصفر بنو ويتحرك ٬،املوت وتفامل بالشام الفتنة رأيت فإذا٬، مبصر اخلراب يبتدئ مث٬، خراباً

  .)٣( )وقائع بينهم فتكون العرب بالد إىل فيصريون" الروم"

 .شك وبال اليوم حاصل هذا وكل

 كل بعيد أنه نالحظ اخلطاب من اجلزء هذا يف X املسيح السيد ما ذكره متابعة ومن
 أحداث ترافق اليت الصغرى العذابات يذكر فل السيد املسيح ع٬، له الكنيسة تفسري عن البعد

 دOونَ الْأَدMنUى الْعUذَابِ مSنU وUلَنOذSيقَنَّهOمM﴿وكما قال تعاىل  الصغرى القيامةأنقضاء الدهر أو لنقل 
 املسيح السيد يسميه الذي األكرب العذاب عن ختتلف وهي )٤(﴾يUرMجِعOونَ لَعUل_هOمM الْأَكْبUرِ الْعUذَابِ
X )املبعوث ولالرس تكذيب بعد يكون والذي) املنتهى.  
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  :X املعزي أنصار حماربة

 م¢ن© م�ب©غHض¢نيH وHتHكُون�ونَ وHيHقْت�لُونHكُم©٬، ض¢يق إِلَى ي�سHلãم�ونHكُم© ح¢ينHئ¢ذµ ٩« :٩العدد ٢٤ مىت يف
 .»اس©م¢ي َألج©لِ اُألمHمِ جHم¢يعِ

 أي   التالية احلرب أنّ ن املسيحينيفسريامل أغلب يقول النص هذا يف :الكنيسة تقول
 فريتد اهللا٬، ألوالد االضطهاد هي اخلري عدو سيثريها اليت  املقدس  للظهور املصاحبة ألحداثا

 .سطحية عالقة باهللا عالقتهم كانت الذين من كثريين

 ليس حىت خياطب كان أخرى كتب ويف التالميذ٬، خياطب كان X عيسى لكن :نقول
 اإلميان من عالية بدرجه ونسيكون يسلمون الذين إذن٬، منهم اخلاصة وإمنا X تالميذه كل

 تكونون هلم يقول X وعيسى سطحي إميا�م وهل الكنيسة٬، تصفهم كما نسطحيو وليس
 عن X املسيح السيد من غييب إخبار وفيه نبوي الكالم أنّ ومبا. أمسي ألجل م�بغHضني
 رييش كان X املسيح السيد بل أنفسهم التالميذ إىل ليس موجهاً كان اخلطاب إذن املستقبل٬،

 النبوءة حتقق زمن يف يعين وهذا الزمان٬، ذلك يف به املؤمنني مثل أو حواريه بدرجة من هم إىل
 .حوله من ومؤمنون هللا خليفة سيوجد

 سيضطهدهم الذين وهم ال غريهم٬، X بعيسى هم املؤمنون يظنون أ�م املسيحيني إنّ
 زمن أي )الصغرى القيامة( خرياأل الزمن يف عليهم يطرأ الذي اجلديد احلال هو فما اخلري٬، عدو
 وبه عامة بصورة للمسيحيني يضاف أن ميكن الذي اجلديد هو السبب أو ما النبوءة٬، حتقق

 املؤمنني من كانوا إذا إال ذويهم حىت من أو احلكومات أو الناس قبل من مبغضني يكونون
 هم هؤالء نّأ احلق ٬،X للمسيح اجلديد االسم أي النبوءة حتقق زمن يف املبعوث بالرسول
 حماربني كتالميذه هم فلذلك٬، آخر الزمان يف اآلخر املعزي X عيسى برسول يؤمنون الذين
 آل مياين املسيح أنصار من احلاضر٬، فكثري يف هو احلاصل وهذا٬، اإلمث الكثرية األمم مجيع من
 وطُوردوا ح�وربوا قد X عيسى من الرسول املعزي X احلسن أمحد السيد حممد

 .واستشهدوا
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 صار وهكذا(: أعاله املعىن إىل يشري أعاله لآلية تفسريه يف  بنكرتن  بنيامني ذكره وما
 دانيال( )املُستقبل يف أيضßا سيصري وهكذا الوقت٬، ذلك يف وأورشليم اهليكل خراب عند
 كثريون٬،  النهاية وقت إىل وخمتومة خمفية الكلمات ألن دانيال يا اذهب: فقال( )١٢:  ١٠٩

 لكن األشرار٬، أحد يفهم وال. شراً فيفعلون األشرار أما وميحصون٬، ضونويبي يتطهرون
 يف كالمه ي�ماثل هنا الرب كالم أنّ املُالحظة كل ن�الحظ أن ينبغي ألنه )يفهمون الفامهون
 يتم ما ذكر إىل تقدم مث أوالً التالميذ إرسالية ي�ناسب مبا ابتدأ أنه رأينا حيث أخرى مواقع
 .هىاملنت عند ألمثاهلم

 :املضلني املعلمني من آخر حتذير

»١٠ µئ¢ذHح¢ينHع©ثُر� وHم�ونَ كَث¢ري�ونَ يãلHي�سHع©ض�ه�م© وHا بßع©ضHي�ب©غ¢ض�ونَ بHع©ض�ه�م© وHا بßع©ضHقُوم� ١١. بHيHو 
  .»كَث¢ريِينHالْ مHحHبَّةُ تHب©ر�د� اِإلثْمِ وHل¢كَثْرHة¢ ١٢. كَث¢ريِينH وHي�ض¢لÊونَ كَث¢ري�ونَ كَذَبHةٌ أَن©بِيHاُء

 أضعف ممåا الشر جاذبية وزدادت أورشليم خراب قبل الشر تعاظم ولقد :الكنيسة تقول
 .والفتور االرتداد هي السادسة فالعالمة إذاً. لالستشهاد احتماهلم عن الكثريين احتمال

٬، الربوتستانت٬، الكاثوليك يشمل؛ الكنائس أي هذا االرتداد :السؤال هذا نسأل وحنن
 هم الكنيسة وبقياسات٬، ابتداء مؤمناً كان من على ينطبق االرتداد حيث من© س ؟األرثودوك
 .غريهم ال القدس بروح املمتلئني املؤمنون

 الدهر �اية يف األرض يف والظلم الفساد كثرة٬، هذا بقوله X عيسى ما أراده إنّ :نقول
 الناس بإضالل أساسياً دوراً) الغري عاملني العلماء(الدين  لرجال ويكون٬، الثاين جميئه زمن ويف

 ليسوا واألنبياء الكذبة يف النص ٬،»كَث¢ري�ونَ كَذَبHةٌ أَن©بِيHاُء وHيHقُوم� ١١«اإلهلية  اإلرادة عن وإبعادهم
ـ  X يصفهم اثنان٬، بل وأ واحداً  املنصبني للحكام مداهنتهم وبسبب وبسببهم ٬،)كثريون(ب

 بأكثر منهم حذر X عيسى نرى املضلني �موأل املسكونة٬، يف والفساد اإلمث يكثر ألنفسهم
 يظهر وبالتايل اإلمث فيكثر األمم٬، مجيع يشمل فهو بالنصارى حمصور غري األمر وقطعاً مرة٬، من

  .وظلماً جوراً األرض ومتتلئ والبحر الرب يف الفساد

  :منهم الرأي هلذا قريب قول له الكنيسة من مفسري من وهناك
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 هم هنا الكذبة األنبياء »كثريين ويضلون كثريون كذبة أنبياء ويقوم« :بنكرتن يقول
  .)١( املُضلون املُعلمون

 :ملطي يعقوب تادرس القمص

 أن ميكن أيضßا هذا فإن الكثريين٬، يضلّلون كذبة أنبياء يظهر التارخيي اجلانب من كان فإن(
 أفكارßا تقدåم نأ غايتها الدين٬، وراء ختتفي ربåما جديدة٬، فلسفات كظهور متعدåدة٬، صورßا يأخذ
. فينا الناري القدس الروح عمل واختبار املخلّص مع احلياة عن بعيدة وأخالقيåة فلسفيåة برåاقة
 حياhا سرå عن بعيدßا النفس يقودون مضلãلون لكنهم التديåن٬، أو النبوåة ثوب يلبسون إ�م

 .)٢( )احلقيقي

 :١١:  ٢٤ مت  املقدس للكتاب التطبيقي التفسري ويف

 إر ؛ ٢٥: ٤٤ إش ؛ ١٣: ٣ مل٢ انظر( القدمي العهد يف كذبة أنبياء ذكر يرد ما اًكثري(
 وصلتهم قد أنه يدعون أناساً كانوا). ٢: ١٣ زك ؛ ٥: ٣ مي ؛ ٣ ٢،٬: ١٣ حز ؛ ١٦: ٢٣

 يسمعه٬، أن يريد ما للشعب يقولون كانوا ٬،"والثراء بالرخاء" ينادون فكانوا اهللا٬، من رسائل
 الرب زمن يف كذبة أنبياء هناك كان كذلك. ينبغي كما اهللا تتبع ألمةا تكن مل عندما حىت

 ويقولون كاذب٬، بإجنيل يتشدقون الذين املشهورون القادة هم كذبة٬، أنبياء اآلن ولدينا يسوع٬،
 إليه تدفعك ما كل افعل" ٬،"غنيا تكون أن اهللا يريدك: "مثل يسمعوه٬، أن الناس يريد ما للناس

 كذبة معلمني أن يسوع الرب ذكر لقد". جحيم أو خطية امسه شيء يوجد ال" أو ٬،"رغباتك
 .)اخلطرة أقواهلم إىل اإلصغاء من حيذرنا٬، كما تالميذه٬، حذر وقد سيأتون٬،

 :اخلطاب يبشر بامللكوت القادم

 ف¢ي هذ¢ه¢ وت¢الْمHلَكُ بِبِشHارHة¢ وHي�كْرHز� ١٤. يHخ©لُص� فَهذَا الْم�ن©تHهHى إِلَى يHص©بِر� الÇذ¢ي وHلك¢نِ ١٣«
ãة¢ كُلHس©كُونHةً الْمHادHهHم¢يعِ شHمِ ل¢جHأْت¢ي ثُمَّ. اُألمHى يHهHالْم�ن©ت«. 
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 ٬،قادم واملخلص فاخلالص احلق على والثبات بالصرب املؤمنني يوصي X عيسى هنا
 الدين رجال من املضلني وكثرة املنتشر واإلمث الفساد وبرغم٬، قادمة هذه امللكوت وبشارة
 امللكوت بشارة تظهر الدهر النقضاء املصاحبة وزالزل حروب من واألهوال ونةاخل الكذبة
 ؟ �ا يكرز الذي ومن البشارة٬، هذه فما٬، X عيسى يقول هذه

 سبحانه٬، باهللا اإلميان مقابل قبوله وجعل X عيسى يرسله الذي X املعزي هو البشارة
 حHتَّى يHكُون٬َ، أَنْ قَب©لَ اآلنَ كُم�لَ أَقُولُ ١٩« X منه رسول أيضاً وهو ٬،X هو عيسى فالقادم
 وHالÇذ¢ي يHقْبHلُنِي٬، أُر©س¢لُه� مHن© يHقْبHلُ الÇذ¢ي: لَكُم� أَقُولُ الْحHقَّ اَلْحHقَّ ٢٠. ه�وH أَنHا أَنِّي ت�ؤ©م¢ن�ونَ كَانَ مHتHى

  .]١٣: يوحنا[ »أَر©سHلَنِي الÇذ¢ي يHقْبHلُ يHقْبHلُنِي

 على يظهر أن اهللا أراده شيء كل وعلم احلق مجيع هوروظ واخلري اخلالص يكون وبه
  .املسكونة

 أَي©نH: يHس©أَلُنِي م¢ن©كُم© أَحHد® وHلَي©سH أَر©سHلَنِي٬، الÇذ¢ي إِلَى مHاضٍ فَأَنHا اآلنَ وHأَمَّا« :١٦ يوحنا  يف
 يHأْت¢يكُم� الَ أَن©طَل¢ق© لَم© إِنْ َألنَّه� ٬،أَن©طَل¢قH أَنْ لَكُم© خHي©ر® إِنَّه�: الْحHقَّ لَكُم� أَقُولُ لك¢نِّي ٧ تHم©ض¢ي؟
  .»الْعHالَمH ي�بHكãت� ذَاكH جHاَء وHمHتHى ٨. إِلَي©كُم© أُر©س¢لُه� ذَهHب©ت� إِنْ وHلك¢ن© الْم�عHزِّي٬،

»١٢ Çا ل¢ي إِنßةً أُم�ورHا كَث¢ريßلك¢ن© لَكُم©٬، َألقُولَ أَي©ضHط¢يع�ونَ الَ وHس©تHم¢لُوا أَنْ تHح©تHأَمَّا ١٣. نَاآل تHو 
  .»شHي©ٍء كُلÇ ي�عHلãم�كُم© فَه�و٬H، الْحHقِّ جHم¢يعِ إِلَى ي�ر©ش¢د�كُم© فَه�وH الْحHق٬ِّ، ر�وح� ذَاك٬H، جHاَء مHتHى

 يوحنا ٬، إجنيلX الرسول البشري �ذا األميان على متوقفة اهللا وطاعة الدين كل أنّ ويبقى
٢٩: ٦ :»HابHس�وع� أَجHقَالَ يHهذَا": لَه�م© و Hلُ ه�وHمHذ¢ي ت�ؤ©م¢ن�وا أَنْ: اِهللا عÇبِال Hلَه ه�وHأَر©س«.  

 احلق إىل داعياً آخر الزمان يف يأيت الذي X اليماين يف X الباقر األمام قاله ما وهذا
 من أهدى راية الرايات يف وليس(: X اليماين اتباع علينا وأوجب املستقيم الطريق وإىل
 السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬، إىل يدعو ألنه هدى؛ راية هي ٬، اليماين راية
 ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإن إليه فا{ض اليماين خرج وإذا مسلم٬، وكل الناس على
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 طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه النار؛ أهل من فهو ذلك فعل فمن عليه٬، يلتوي أن
  .)١()مستقيم

 بأنه X الباقر اإلمام عنه يقول احلق بروح واملوصوف X عيسى بعد من يأيت فالذي
 وجعل الرسول هذا إتباع X عيسى أمر وكما املستقيم٬، الصراط وإىل احلق إىل اهلادي
 عدمه٬، من وحيذر ذلك يوجب X الباقر اإلمام أيضاً سبحانه٬، باهللا اإلميان مقابل به اإلميان
 .النار أهل من عليه املتلوي فيقول

 القدمي العهد يف النبوءات الكثري من:يقول األستاذ عادل السعيدي  وعن ملكوت اهللا القادم
 ليكرز كلها والقرى املدن يطوف كان X عيسى هذه٬، وحىت امللكوت ببشارة تبشر واجلديد
 ملكوت أو اهللا مبلكوت البشارة هو X عيسى رسالة لب كان فقد هذه٬، امللكوت ببشارة

 بعد وعدالً قسطاً ميلئها الذي املخلÇص القائم اهللا ةحبج املتمثل  احلق اهللا دين وهي السموات٬،
 يف ستكون بأ�ا شيعتهم ووعدوا واملرسلني األنبياء مجيع �ا بشåر واليت وجورا٬ً، ظلماً ملئت أن
 ٬،X املسيح ببشارة موعدها اقترب حىت جيل بعد جيالً األجيال تناقلتها وقد الزمان٬، آخر
 َألنِّي اِهللا بِمHلَكُوت¢ أَي©ضاً اُألخHرH الْم�د�نَ أُبHشِّرH أَنْ ل¢ي يHن©بHغ¢ي إِنَّه�«: بقوله X عيسى ابتدأ لذلك
  ].٤٣:٤لوقا[» أُر©س¢لْت� قَد© ل¢هHذَا

 مHجHام¢ع¢هHا٬، ف¢ي ي�عHلãم� وHالْقُرHى كُلÇهHا الْم�د�نَ يHطُوف� يHس�وع� وHكَانَ«: ٣٥: ٩ مىت إجنيل ويف
 .»وت¢الْمHلَكُ بِبِشHارHة¢ وHيHكْرِز�

 اقْتHرHبH قَد¢ إِنَّه�: قَائ¢ل¢نيH اكْرِز�وا ذَاه¢ب�ونَ أَن©ت�م© وHف¢يمHا ٧«: قائالً تالميذه يسوع أوصى كما
  ].٧:١٠مىت[» السَّمHاوHات¢ مHلَكُوت�

 السَّمHاوHات¢ ف¢ي الÇذ¢ي أَبHانHا: هHكَذَا أَن©ت�م© فَصHلÊوا«: قائلني صلواhم يف يرددوا أن وأمرهم
» اَألر©ضِ عHلَى كَذَل¢كH السَّمHاِء ف¢ي كَمHا مHش¢يئَت�كH ل¢تHكُن©. مHلَكُوت�كH ل¢يHأْت¢ ١٠.اس©م�كH دَّسِل¢يHتHقَ

  ].٢:١١لوقا[

                                                            

  .٢٦٤ص :نعمانيالللشيخ  - آتاب الغيبة  -١
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 بن حيىي( X يوحنا وكان ٬، إسرائيل بين أنبياء كان والتالميذ X عيسى وقبل
 ت�وب�وا٬،": قَائ¢الً الْيHه�ود¢يَّة¢ بHرِّيَّة¢ ف¢ي كْرِز�يH الْمHع©مHدHانُ ي�وحHنَّا جHاَء اَأليَّامِ ت¢لْكH وHف¢ي«: )X زكريا
  .)١( ]٢:٣مىت[» السَّماوHات¢ مHلَكُوت� اقْتHرHبH قَد¢ َألنَّه�

 دعوته٬، لب ألنه أحاديثه؛ يف اهللا مللكوت العديدة األمثال X عيسى ضرب ما وبعد
 ي�ن©زHع� اللÇه¢ مHلَكُوتH إِنÇ: كُم©لَ أَقُولُ ل¢ذَل¢كH ٤٣«: أخرى مرåة اخلالصة هلم قال جميئه٬، وسبب
 عHلَي©ه¢ ه�وH سHقَطَ وHمHن© يHتHرHضَّض� الْحHجHرِ هHذَا عHلَى سHقَطَ وHمHن© ٤٤. أَثْمHارHه� تHع©مHلُ ل¢أُمَّةµ وHي�ع©طَى م¢ن©كُم©
  .]٢١مىت[ »يHس©حHقُه�

 صلوات مه بشروا X األسود احلجر أُمة  حممد آل إىل ووصوله امللكوت وبانتزاع
  .X املعزي اليماين القائم  X املهدي القادم مبلكوhم عليهم اهللا

 األرض متتلئ حىت الساعة تقوم ال(:  اهللا رسول قال: قال اخلدري٬، سعيد أيب عن
 كما وعدالً قسطاً ميلؤها بييت٬، أهل من أو عتريت من رجل خيرج مث :قال .وعدواناً ظلماً
 .)٢() وعدواناً ظلماً ملئت

 إذا اهللا رسول كان(: قال جده٬، عن أبيه٬، عن حممد٬، بن جعفر الصادق اهللا عبد أيب عنو
 اهلدى وأفضل اهللا٬، كتاب احلديث أصدق فإنّ بعد أما: قال مث عليه٬، وأثىن اهللا محد خطب
 وقيامها الساعة ويذكر صوته٬، ويرفع. ضاللة بدعة وكل حمدثا�ا٬، األمور وشر حممد٬، هدى
 أنا بعثت: يقول مث. الساعة مسَّتكم الساعة٬، صبَّحتكم: قولي جيش٬، منذر كأنه حىت

  .)٣() سبابتيه بني وجيمع كهاتني والساعة

 .)٤(﴾الْقَمUرO وUانشUقَّ السَّاعUةُ اقْتUرUبUتS﴿ :القرآن ويف

 امللكوت بشارة أنّ X وحيىي X عيسى لسان على الواردة النصوص من املالحظ من
 ورسله اهللا حجج طريق عن إال يكون فال اخللق إىل تصل أن اهل أريد إذا أو �ا يبشر عندما

                                                            

 .٢٣ص :عدل السعيدي -  وحات في العقيدة المسيحيةالبشارة بالمعزي أحمد وطر -١
  .٥٥٧ص ٤ج: ؛ المستدرك٣ص ٣٦ج: مسند أحمد بن حنبل -٢
 .٢١١ص: الشيخ المفيد -االمالي  -٣
 .١ :القمر -٤
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 ويكرز  والسؤال  سبحانه اهللا من مرسلون كلهم القادم بامللكوت بشروا فالذين٬، وخمتاريه
 البشارة هذه ظهور زمن يف اخللق إىل حاملها من  املسكونة  كل يف هذه امللكوت ببشارة
 وا�يار املقدس الظهور زمن يف خاصة أ�ا X عيسى قبل من وحددت عرفت قد أ�ا علماً
 عندهم أم اهللا حجة من حجة أليس وينقض٬، إال حجر به يبقى فال كامالً ا�ياراً الباطل هيكل
 .تتغري اهللا سنة

  :ملطي يعقوب تادرس يقول

 وخيسر األضاليل تنتشر ما بقدر أنه وهو الرجاء٬، فينا ليبعث وعداً السيِّد لنا يقدåم هنا(
 بني صراع إنه. املسكونة كل يف األمم بني للكرازة بقوَّة اهللا روح يعمل احلب حياة الكثريون

. )١( )فينا ومنوåه احلق بتزكيَّة تنتهي للحق الباطل مقاومة النور٬، بنصرة ينتهي والظلمة٬، النور
 .اهللا روح هذا هو من نسأله بدورنا وحنن

 :املنتهى عالمة

 اليماين املعزي البشارة ظهور تسبق اليت ماتالعال بعض X عيسى سيدنا ذكر أن بعد
Xنå٬، وبي X ّاليماين املعزي أمر أن X وأنه ٬،املسكونة كل يف سينتشر X دعوته 

 املنتهى سيأيت بعد ومن عاملني٬، الغري العلماء أي الضالني املعلمني قبل من ستحارب املباركة
 كُلã ف¢ي هذ¢ه¢ الْمHلَكُوت¢ بِبِشHارHة¢ وHي�كْرHز� ١٤. يHخ©لُص� فَهذَا الْم�ن©تHهHى إِلَى يHص©بِر� الÇذ¢ي وHلك¢نِ ١٣«

 .»الْم�ن©تHهHى يHأْت¢ي ثُمَّ. اُألمHمِ ل¢جHم¢يعِ شHهHادHةً الْمHس©كُونHة¢

 املسيح السيد خطاب من ومعرفته مناقشته ما سنحاول هذا عالماته ؟ هي وما املنتهى٬، ما
X. 

 وبنفس الكرمي القرآن أوردها X يسىع سيدنا خطاب يف هذه األحداث وتسلسل
 :التسلسل
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﴿MمOيقَنَّهSذOلَنUو UنSذَابِ مUى الْعUنMونَ الْأَدOذَابِ دUرِ الْعUالْأَكْب MمOل_هUونَ لَعOجِعMرU١(﴾ي(.  

﴿MبSقUتMفَار UمMوUي يSأْتUاء تUان£ السَّمUخOى #مُّبِنيٍ  بِدUشMغUي Uذَا النَّاسUذَاب§ هUيم§  عSا #أَلUبَّنUر MفSاكْش 
  .)٢(﴾مُّبِني§ رUسOولٌ جUاءهOمM وUقَدM الذ©كْرUى لَهOمO أَنَّى #مOؤMمSنOونَ  إِنَّا الْعUذَابU عUنَّا

 .)٣(﴾رUسOوالً نUبMعUثَ حUتَّى مOعUذ©بِنيU كُنَّا وUمUا﴿

 واملقصود بالبشارة املقصود من X املسيح السيد مراد لنا توضح رمبا الكرمية اآليات فهذه
 X عيسى سيدي يذكر ٢٤مىت  إجنيل من القادمة األعداد ويف٬، البشارة بعد هىباملنت

 :X ويقول املنتهى جميء قرب عالمات

 الْمHكَان¢ ف¢ي قَائ¢مHةً النَّبِيُّ دHانِيآلُ عHن©هHا قَالَ الÇت¢ي "الْخHرHابِ رِج©سHةَ" نHظَر©ت�م© فَمHتHى ١٥«
 :الكنيسة تقول »الْم�قَدَّسِ

 :خبصوصها آراء عدة هناك =اخلراب  رجسة

 .لتخر�ا بأورشليم أحاطت اليت أصنامها ومعها اجلبارة الرومانية للجيوش تشري .١
 .)اهليكل أي املقدس املكان يف جناسة وهذا( اليهود فتنبه اهليكل على الروماين النسر .٢
 .الدجال أيام سيحدث ما إىل الرجسة هذه تشري .٣
 كل اهليكل يف وارتكبوا هلم مركزاً وجعلوه اهليكل واواحتل الرومان ضد ثوار قام .٤
 .)٤( الرومان وقتلوا الكهنة٬، وقتلوا والزنا الفوضى أعمال

 وفيها املنتهى بداية متثل أل�ا ٬،جداً املهمة العالمة هذه حتديد عن الكنيسة عجز هو واضح®
 عيسى من ولرس قل أو البشارة٬، ظهور أي X ليسوع الثاين ا�يء ومكان لزمان حتديد
X )املسيح السيد ونصح أوجب وقد ٬،)املعزي X عند �ا القيام جيب بأعمال املؤمنني 

  .القادمة األعداد من يتضح كما العالمة هذه حصول

                                                            

 .٢١: السجدة -١
 .١٣ – ١٠: الدخان -٢
 .١٥: االسراء -٣
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 فئة وليس كلها البشرية مصري به يرتبط X املسيح السيد خطاب أنّ التذكري وأحب
 .الكنيسة تصور كما الناس من معينة

 حال وهكذا( :القائلة وهي للنبوءات٬، فهمها عدم مناسبة من بأكثر الكنيسة كررت وقد
 من القول هذا خيلو وال ٬،)تنفيذها وقت ويأيت فائدة٬، هلا يكون حني إال فهمها ميكن ال النبوات
 صاحب به تفضل مبا يتضح أمرها بدأ افلذ املسيح السيد نبوءة تنفيذ وقت حان وقد الصحة٬،
 .شيء كل يعلمنا نهبأ املوصوف X املعزي النبوءة

 »الْم�قَدَّسِ الْمHكَان¢ ف¢ي قَائ¢مHةً النَّبِيُّ دHانِيآلُ عHن©هHا قَالَ الÇت¢ي "الْخHرHابِ رِج©سHةَ" نHظَر©ت�م© فَمHتHى«
 وأي الدهر٬، بانقضاء X النيب دانيال رؤيا ارتباط على وضوح بكل يؤكد X عيسى سيدنا
 خاطئ يكون الزمان ذاك يف X عيسى بعثة يف الكنيسة قبل من X دانيال لرؤيا تفسري
 الذين الكبار األنبياء أحد هو ودانيال. X عيسى لقول خمالف يكون ألنه إمهاله؛ وجيب
 .نبوخذنصر قبل من لليهود البابلي السيب أيام بابل سكنوا

 اجليش هلذا املصداق هو من ولكن اخلراب٬، رجسة هم والدجال الروماين اجليش نعم٬،
 من وأيها الكنيسة٬، أم أورشليم القدس هو املقدس املكان وهل٬، الزمان هذا يف والدجال
 قائمة تكون اخلراب رجسة وهل االورثودوكيسه٬، أو الربوتستانيه أم الكاثوليكية الكنائس
 فيها؟

 ومن النيب دانيال عنها قال من ٬،)بابل( العراق  هو املقدس املكان أنّ يعلم للنبوءتني القارئ
 فاآلن. مات قد عبدي موسى«: )١/٢يوشع ( إليها يصل أن ألجل األردن ونن بن يوشع عرب
 .»إسرائيل لبين أي هلم معطيها أنا اليت األرض إىل الشعب هذا وكل أنت األردن هذا اعرب قم

 رHبِّ ل¢لسَّيِّد¢ الْيHو©م� فَهذَا« :)٤٦/١٠ارميا(ذبيحة  فيها اجلنود لرب اليت املقدسة األرض
 ل¢لسَّيِّد¢ َألنÇ. دHم¢هِم© م¢ن© وHيHر©تHوِي وHيHش©بHع� السَّي©ف� فَيHأْكُلُ م�ب©غ¢ض¢يه¢٬، م¢ن© ل¢الن©ت¢قَامِ نHقْمHةµ م�يHو© الْج�ن�ود¢
 .»الْفُرHات¢ نHه©رِ ع¢ن©دH الشِّمHالِ أَر©ضِ ف¢ي ذَبِيحHةً الْج�ن�ود¢ رHبِّ

 هذا بصرة من محر ثيابب ادوم من اآليت ذا من«: املتعظم البهي أرض هي املقدسة األرض
 وبابل. ]٢:٦٣اشعياء[» للخالص العظيم بالرب املتكلم انا. قوته بكثرة املتعظم مبالبسه البهي
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 شرق تقع وكلها العراق٬، ويف العراق إىل تشري كلها األردن شرق وما هي والبصرة والفرات
 .X عيسى كان حيث الشريف القدس

 .أيضاً الدجال املسيح وهي أمريكا فهي اخلراب رجسة أما

 علماء تفسريها عن عجز اليت دانيال رؤيا يف واضح قول) Xاملعزي ( حممد آل وليماين
 :X حممد آل مياين املعزي قول هو وهذا. واملسلمني والنصارى اليهود

 السماء رياح بأربع وإذا ليالً رؤياي يف أرى كنت وقال دانيال أجاب« :السابع صحاحاأل[
 األول*  ذاك خمالف هذا عظيمة حيوانات أربعة البحر من وصعد*  الكبري البحر على هجمت
 على وأوقف األرض على وانتصب جناحاه أُنتتف حىت انظر وكنت*  نسر جناحا وله كاألسد
 جنب على فارتفع بالدب شبيه ثان آخر حبيوان وإذا*  إنسان قلب وأعطي كانسان رجلني
 كنت هذا وبعد*  كثرياً حلماً كل قم هكذا له فقالوا أسنانه بني أَضلُع ثالث فمه ويف واحد
 رؤوس أربعة للحيوان وكان. طائر أجنحة أربعة ظهره على وله النمر مثل بآخر وإذا أرى

 جداً وشديد وقوي هائل رابع حبيوان وإذا الليل رؤى يف أرى كنت هذا بعد*  سلطاناً وأعطي
 احليوانات لكل خمالف وكان. هبرجلي الباقي وداس وسحق أكل. كبرية حديد من أسنان وله

 وقلعت بينها طلع صغري آخر بقرن وإذا بالقرون متأمالً كنت*  قرون عشرة وله. قبله الذين
 بعظائم متكلم وفم القرن هذا يف اإلنسان كعيون بعيون وإذا قدامه من األوىل القرون من ثالثة
 رأسه وشعر لجكالث ابيض لباسه األيام القدمي وجلس عروش وضعت انه آري كنت* 

 ألوف. قدامه من وخرج جرى نار �ر*  متقدة نار وبكراته نار هليب وعرشه النقي كالصوف
 حني انظر كنت*  األسفار وفتحت الدين فجلس. قدامه وقوف ربوات وربوات ختدمه ألوف
 احليوان قتل أن إىل أرى كنت. القرن �ا تكلم اليت العظيمة الكلمات صوت اجل من أذن

 طول أعطوا ولكن سلطا�م عنهم فرتع احليوانات باقي أما*  النار لوقيد ودفع هجسم وهلك
 أتى إنسان ابن مثل السماء سحب مع وإذا الليل رؤى يف أرى كنت*  ووقت زمان إىل حياة
 الشعوب كل له لتتعبد وملكوتاً وجمداً سلطاناً فأعطي*  قدامه فقربوه األيام القدمي إىل وجاء
 دانيال أنا أما*  ينقرض ال ما وملكوته يزول لن ما ابدي سلطان سلطانه .واأللسنة واألمم
 الوقوف من واحد إىل فاقتربت*  رأسي رؤى وأفزعتين جسمي وسط يف روحي فحزنت
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 اليت العظيمة احليوانات هؤالء*  األمور تفسري وعرفين فاخربين. هذا كل يف احلقيقة منه وطلبت
 اململكة وميتلكون اململكة فيأخذون العلي قديسوا أما * األرض على يقومون ملوك أربع هي
 خمالفاً كان الذي الرابع احليوان جهة من احلقيقة رمت حينئذ*  اآلبدين ابد وإىل األبد إىل

 برجليه الباقي وداس وسحق أكل وقد حناس من وأظفاره حديد من وأسنانه جداً وهائالً لكلها
 له القرن وهذا ثالثة قدامه فسقطت طلع الذي آلخرا وعن برأسه اليت العشرة القرون وعن* 

 حيارب القرن هذا وإذا انظر وكنت*  رفاقه من اشد ومنظره بعظائم متكلم وفم عيون
 فأمتلك الوقت وبلغ العلي لقديسي الدين وأعطي األيام القدمي جاء حىت فغلبهم القديسني
 لسائر خمالفة األرض على رابعة مملكة فتكون الرابع احليوان أما هكذا فقال*  اململكة القديسون
 عشرة هي اململكة هذه من العشرة والقرون*  وتسحقها وتدوسها كلها األرض فتأكل املمالك
 ضد بكالم ويتكلم ملوك ثالثة ويذل األولني خمالف وهو آخر بعدهم ويقوم يقومون ملوك
 وأزمنة زمان إىل يدهل ويسلمون والسنة األوقات يغري انه ويظن العلي قديسي ويبلي العلي

 واململكة*  املنتهى إىل ويبيدوا ليفنوا سلطانه عنه ويرتعون الدين فيجلس*  زمان ونصف
 ملكوت ملكوته. العلي قديسي لشعب تعطى السماء كل حتت اململكة وعظمة والسلطان

 صحاحاأل دانيال سفر »األمر �اية هنا إىل*  ويطيعون يعبدون إياه السالطني ومجيع ابدي
 .السابع

 هو وشعارها أوربا يف قامت اليت اإلجنليزية اإلمرباطورية إىل يرمز جناحان وله واألسد
 الناس من كثري قتل أي كثرياً حلماً وأكل السوفيت٬، شعار فهو الدب وأما جناحان٬، وله األسد

 كل اآلن داست اليت األمريكية اإلمرباطورية فهو احلديد من الذي الرابع احليوان أما...... 
 .واملال بالسالح األرض كل على وهيمنت األرض

 إن النار لوقيد تدفع دانيال قال كما أمريكا و�اية X املهدي اإلمام فهو األيام قدمي أما
 .اهللا شاء

 حساب وهي الصغرى القيامة يف يأتون  واخلضر وإيليا وعيسى X املهدي واإلمام
 ؟ املنذر فمن اإلنذار٬، قبل لنقمةوا العذاب يصح فهل الظاملني٬، على ونقمة وعذاب
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 .)١(]ظهورهم قبل أي أيديهم بني الناس وينذر يبشر  منهم رسول هناك يكون أن البد

 وأعوا�م الروماين اجليش ما شابه    اخلراب رجسة إىل X احلسن أمحد املعزي وأشار
) شبقتين امل إيليا إيليا٬،( الصليب على وهو X املصلوب لقول توضيحه عند  اليهود  علماء
 :السؤال هذا عن X أجابته معرض يف

 الْمUِسيحU قَتUلْنUا إِنَّا وUقَوMلSهِمM﴿: تعاىل بقوله هلم شبه وكيف ؟ X عيسى قصة هي ما
 يهSفS اخMتUلَفُوا ال_ذSينU وUإِن_ لَهOمM شOبِّهU وUلَكSنM صUلَبOوهO وUمUا قَتUلُوهO وUمUا الل_هS رUسOولَ مUرMيUمU ابMنU عSيسUى

 ؟ )٢( ﴾يUقSيناً قَتUلُوهO وUمUا الظ_نِّ اتِّبUاعU إِل_ا عSلْمٍ مSنM بِهS لَهOمM مUا مSنMهO شUكٍّ لَفSي

 وأنزل اهللا٬، فرفعه ٬،X عيسى وبقي احلواريون٬، نام أن الليل منتصف بعد وكان[..... 
 حممد آل من ءاألوصيا من هو الشبيه وهذا وفداًء٬، له درعاً فكان ٬،)وقتل صلب الذي شبيهه(

 .... X املهدي اإلمام قضية ألجل العذاب وتHحمل وقُتل ص�لب ٬،

: مىت إجنيل ويف ٬،)شبقتين ملا إيليا إيليا٬،: (هي صلبه عند الوصي هذا كلمات آخر وكانت
 من فقوم. تركتين ملاذا إهلي إهلي٬، أي شبقتين ملا إيلي إيلي عظيم بصوت يسوع صرخ ...«

 إيليا يأيت هل لنرى أترك فقالوا الباقون وأما ... إيليا ينادي إنه: قالوا وا٬،مسع ملّا هناك الواقفني
 .الروح وأسلم عظيم بصوت أيضاً يسوع فصرخ. خيلصه

 والصخور تزلزلت واألرض. أسفل إىل فوق من اثنني إىل انشق قد اهليكل حجاب وإذا
 .انتهى» ...تشققت

 والنصارى ٬،)أنزلتين ملاذا علي يا علي يا(: هكذا قاهلا اليت الكلمات ترمجة أنّ واحلقيقة
 .اإلجنيل من السابق النص من لك تبني كما) تركتين ملاذا إهلي إهلي٬،( هكذا يترمجو�ا

 .الترك من قريب السماء من األرض يف اإللقاء أو واإلنزال

 اهللا أمر على اعتراضاً أو اإلنزال٬، بسبب منه جهالً الكلمات هذه الوصي هذا يقل ومل
 نزلت� ملاذا واعرفوا افهموا أي: الناس إىل وجهه جوابه٬، يستبطن سؤال هي بل وتعاىل٬، انهسبح

                                                            

 .٢٠ – ١٩ص :نآنجيل والقرفي التوراة واإل Xوصي ورسول اإلمام المهدي  -١
 .١٥٧: النساء -٢



 ٢٥............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

 السؤال٬، نفس أُعيد إذا أخرى٬، مرة االمتحان يف تفشلوا ال لكي قُتلت�٬، وملاذا صلبت�٬، وملاذا
 يداهنو�م٬،) أشباههم أو( اليهود وعلماء األرض٬، حيتلون) أشباههم أو( الرومان رأيتم فإذا
 وال جئت إذا وانصروين عربتكم فخذوا تتكرر٬، اليت اهللا سنة فهذه األرض تلك يف أكونفس

 .وقتلي صليب يف أخرى مرة تشاركوا

 وحتملت� ص�لبت�: الفطرة نقي عاقل لكل البيَّن السؤال جواب يف يقول أن يريد كان
 ٬،X املهدي اإلمام قيامة الصغرى٬، القيامة ألجل وقُتلت� اليهود٬، علماء وإهانات العذاب
 .)١(] األرض هذه على اإلهلي والعدل احلق ودولة

 الوصف �ذا وترمز قريب حادث عادة النبوءات( :النبوءات يف الكنيسة بقول تذكري وهذا
 تيطس يد على أورشليم خراب لتصف هنا املسيح نبوءات جاءت وهكذا بعيدة أحداث إىل
 .)العامل �اية أي بعيدة ألحداث تشري الوقت نفس ويف

  :Xأنصار املعزي  املختارون

 مياين املعزي الرسول وإرسال X املهدي لإلمام املقدس الظهور عالمات ناقشنا تقدم فيما
 الرابع صحاحاأل مىت إجنيل يف اخلصوص هذا يف X املسيح السيد ٬، وما ذكرهX حممد آل

  .والعشرين

 الظهور زمن يف نيللمؤمن وصايا من X مرمي بن عيسى سيدي أورده ما سنناقش واآلن
 هذا يف القادمة األعداد يف املقصودون) املختارون( املؤمنون من هم تبيان وأيضاً املقدس٬،

 .صحاحاأل

»١٦ µئ¢ذHه©ر�ب فَح¢ينHل¢ي Hذ¢ينÇه�ود¢يَّة¢ ف¢ي الHال٬ِ، إِلَى الْيHذ¢ي ١٧ الْجِبÇالHلَى وHن©زِلْ فَالَ السَّطْحِ عHي 
 وHوHي©لٌ ١٩. ث¢يHابHه� ل¢يHأْخ�ذَ وHرHائ¢ه¢ إِلَى يHر©جع© فَالَ الْحHقْلِ ف¢ي وHالÇذ¢ي ١٨ ئًا٬،شHي© بHي©ت¢ه¢ م¢ن© ل¢يHأْخ�ذَ
 ف¢ي وHالَ ش¢تHاٍء ف¢ي هHرHب�كُم© يHكُونَ الَ ل¢كَي© وHصHلÊوا ٢٠! اَأليَّامِ ت¢لْكH ف¢ي وHالْم�ر©ض¢عHات¢ ل¢لْحHبHالَى
،٬µب©تHكُونُ َألنَّه� ٢١ سHي µئ¢ذHظ¢يم® ق®ض¢ي ح¢ينHكُن© لَم© عHاِء م�ن©ذُ م¢ثْلُه� يHالَمِ اب©ت¢دHلَن© اآلنَ إِلَى الْعHكُونَ وHي«. 

                                                            

 .١٧٩سؤال رقم  ٤ج: Xللسيد أحمد الحسن  -المتشابهات  -١
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 اليهودية من واخلروج العالمة هذه حصول عند الصحيح بالتصرف خيربنا X عيسى
 وأيضاً ٬،الزمان آخر يف الزوراء عن  البيت آل قال كما مرتالً منها اختذ للذي والويل
  .القرآن ما ذكره وهذا. عظيم الضيق فإنّ وإال األمر ليهون بالصالة X يوصي

 مَّكَاناً شUرٌّ هOوU مUنM فَسUيUعMلَمOونَ السَّاعUةَ وUإِمَّا الْعUذَابU إِمَّا يOوعUدOونَ مUا رUأَوMا إِذَا حUتَّى﴿(: قوله
OفUعMأَضUنداً وOتَّى﴿ :قوله أما: قال ٬،)١(﴾جUا إِذَا حMأَوUا رUونَ مOدUوعOوهو القائم خروج هوف ﴾ي 
  .)٢( )الساعة

 ت¢لْكH ت�قَصَّر� الْم�خ©تHارِينH َألج©لِ وHلك¢ن©. جHسHد® يHخ©لُص© لَم© اَأليَّام� ت¢لْكH ت�قَصَّر© لَم© وHلَو© ٢٢«
 .»اَأليَّام�

 آمنوا الضيقات هذه بسبب اليهود بعض لعل( :)املختارون هم من يف(الكنيسة  تقول
 احلاكم تيطس أن وقيل. أشهر ٥ حوايل كان الذي احلصار مدة اهللا أنقص وألجلهم باملسيح٬،
 الزمان آخر يف املختارين هم مHن) جداً املهم( السؤال). .. إهلية معونة إىل جناحه نسب الروماين

 التفسري كتب يف اإلجابة هذه عن الباحث اإلجابة ؟ الكنيسة تستطيع هل الدهر٬، انقضاء عند
 :بعضهم ما كتب ولنقرأ ة٬،وءالنب هلذه الكايف وضيحالت جيد لن سوف املسيحية

 اليهود أتقياء هم هنا املختارون. »األيام تلك ت�قَصر املختارين ألجل ولكن«( :بنكرتن
 يفسر من كل إن فالواضح. الكذاب والنيب للوحش السجود سريفضون الوقت ذلك يف الذين
 من اخلاصة دعوتنا هي ما بعد تعلقي مل فهو املسيحية الكنيسة على ويطلقها هذه الرب نبوة
 وأخبار فاحلروب. هناك إليه الذهاب إىل ود�عينا ا�د يف املسيح مع متحدين صرنا قد أننا حيث

 بتقصري والوعد سبت٬، يف أو شتاء يف واهلرب املنتهى اقتراب على تدل اليت واحلوادث احلروب
 الرب ننتظر ألننا كمسيحيني٬، لنا ستلي شاكلها٬، ما وكل هذه عنه٬، املتنبأ العظيم الضيق أيام
 يقطع أن يستطيع وال روحيßا ي�نقينا إمنا الضيق من لنا حدث ومهما إليه٬، ليأخذنا السماء من

 ).نصيبنا من حيرمنا أو سبيلنا

                                                            

 .٧٥: مريم -١
 .٤٣١ص ١ج :الكافي -٢
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 ستكون العظيمة الضيقة( :يقول املقدس للكتاب عمواس معهد من٬، ماكدونالد وليم وأما
 ست�قصَّر أنåه يعين ال وهذا. جسد خيلص مل األيام تلك ت�قصَّر مل ول إنåه حىت بشدåة مكثّفة الضيقة
 سيقصِّر اهللا أنّ املعىن يكون وربåما. ونصف سنني بثالث ت�حدَّد ما غالبßا اليت العظيمة الضيقة
 الظالم الربå جيعل وهكذا والذبح القتال معظم فيها حيدث اليت النهار ساعات معجزيåة بطريقة
 .)يسوع قبلوا الذين أي ختارينامل ألجل مبكّرßا

 وإىل بالضبط هم من حيدد أو املسيحيون أ�م يصرح مل أنه ماكدونالد قول من ونالحظ
 X عيسى ولكن.   عيسى  قبلوا الذين أي   وقال  املختارون٬، هؤالء ينتمي الكنائس أي
 الذي بنكرتن من العكس على ٬،»يHقْبHلُنِي أُر©س¢لُه� مHن© يHقْبHلُ الÇذ¢ي« :يرسله من بقبول قبوله عزا
 بأ�م املختارين فحدد الزمان٬، آخر يف املختارون حىت يدانيه ال جداً عايل مبقام املسحيني جعل
 الرب ينتظرون السماء يف فهم املسيحيون وأما الزمان٬، آخر يف بعيسى يؤمنون اليهود من قوم

  .إليه ليأخذهم

 أصحاب املختارين أنّ    X عيسى لسيدنا والكالم  األصلي  النص من الواضح لكن
 ض¢يق® ح¢ينHئ¢ذµ يHكُونُ َألنَّه� ٢١« :العذاب أيام تقصر فألجلهم سبحانه٬، اهللا عند ومكانة مقام
 لَم© اَأليَّام� ت¢لْكH ت�قَصَّر© لَم© وHلَو© ٢٢. يHكُونَ وHلَن© اآلنَ إِلَى الْعHالَمِ اب©ت¢دHاِء م�ن©ذُ م¢ثْلُه� يHكُن© لَم© عHظ¢يم®

Hد® خ©لُص©يHسHلك¢ن©. جHَألج©لِ و HارِينHت�قَصَّر� الْم�خ©ت Hاَأليَّام� ت¢لْك«.  

 يف االمتحان اجتازوا قد وأ�م املختارين٬، من مقاماً أعلى املسيحيني أنّ بنكرتن قول أما
 من وكثري فاليهود فقط٬، أتباعهم أو املسيحيني بالعلماء خاصاً ليس فهذا الدنيا٬، احلياة هذه

 فقط٬، أيضاً االمتحان اجتازوا أ�م أو املختارون هم بأ�م القول هذا يقولون اإلسالمية الطوائف
 من وكان( :بنكرتن كالم نص ٬، وإليكمX حيىي اهللا نيب بقول اليهود على باحتجاجه أذكّره

 باستحقاقات يربرهم وأن. إبراهيم أوالد أ�م �رد اليهود يبارك أن البد اهللا أنّ أفكارهم
 مما وهذا. إبراهيم أوالد من ليسوا أل�م األمم على فقط سينصب اآليت الغضب وأن إبراهيم
 تقولوا أن تفتكروا وال ... اآليت ؟ الغضب من hربوا أن أراكم من« يوخبهم ألن املعمدان دعا
 .)»أبßا إبراهيم لنا أنفسكم يف
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٬، املسكونة كل يف نتشرةامل هذه امللكوت ببشارة آمنوا الذين املؤمنني من قلة هم املختارون
 عيسى أرسله الذي شHي©ٍء كُلÇ ي�عHلãم�كُم© فَه�و٬H، الْحHقِّ جHم¢يعِ إِلَى ي�ر©ش¢د�كُم© فَه�وH احلق الروح املعزي
X،اليماين باملهدي آمنوا الذين املختارون هم ٬ X املستقيم والصراط احلق إىل يهدي الذي 
 هدى؛ راية هي اليماين٬، راية من أهدى راية تالرايا يف وليس( :X الباقر اإلمام قال كما
 وإذا مسلم٬، وكل الناس على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬، إىل يدعو ألنه

 فعل فمن عليه٬، يلتوي أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإنّ إليه فا{ض اليماين خرج
  .)١( )قيممست طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه النار؛ أهل من فهو ذلك

 أرسل هأنذا« :)٦  ٤/٥ مالخي( العظيم الرب يوم قبل يأيت ان املزمع بإيليا آمنوا الذين هم
 األبناء٬، على اآلباء قلب فريد٬، واملخوف العظيم اليوم الرب٬، يوم جميء قبل النيب إيليا إليكم
  .»بلعن األرض وأضرب آيت لئال. آبائهم على األبناء وقلب

 أيام تقصر ألجلهم الذين إسرائيل عبد اهللا ورسوله املختار اهللا بشع هم هؤالء املختارون
 وإسرائيل بامسك دعي الذي الشعب ارحم الرب أيها«: )٣٦/١٤سرياخ  بن يشوع(العذاب 
  .اهللا سيتمجد به الذي عبد اهللا وإسرائيل. »بكرك مرتلة أنزلته الذي

 .»أمتجد به الذي إسرائيل عبدي أنت: يل وقال« :)٤٩/٣أشعياء(

 يف الواردة رواياhم يف املختارين هؤالء  األطهار واألئمة ٬، حممد ذكر الرسول وقد
 :تعاىل قوله اآلية يف( :قال ٬، عنهم النعماين روى: روي فقد ٬،والشيعة السنة كتب
 يعين: X اهللا عبد أيب ٬، عن)٢(﴾جUمSيعاً اللّهO بِكُمO يUأْتS تUكُونOواْ مUا أَيMنU الْخUيMرUاتS فَاسMتUبِقُواْ﴿

 املعدودة األمة واهللا هم: X قال. عشر والبضعة الثالمثائة فرجه اهللا عجل القائم أصحاب
 .)٣() اخلريف كقزع قزع واحدة ساعة يف واهللا جيتمعون

 على صحåحåه بسندµ ومسلم٬، البخاري صحيحي على مستدركه يف احلاكم روى وأيضاً
 املهدي٬، عن رجلٌ فسأله) عنه اهللا رضي( علي دعن كنا(: قال احلنفية٬، بن حممåد عن شرطهما

                                                            

 ٢٦٤ص :لنعمانيللشيخ ا -  الغيبةآتاب  -١
 .١٤٨: البقرة -٢
 .٣١٣ص ٨ج: الكافي -٣
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 اهللا فيجمع الزمان٬، آخر خيرج ذاك: فقال سبعا٬ً، عقد مثّ .هيهات :عنه اهللا رضي علي فقال
 وال أحد٬، إىل يستوحشون ال قلوºم٬، بني اهللا يؤلف السحاب٬، كقزع قزع§ قومه تعاىل

 يدركهم وال األو«لون٬، يسبقهم مل بدر٬، أصحاب عد«ةS على فيهم٬، يدخل بأحد£ يفرحون
 .)١() النهر معه جاوزوا الذين طالوت جنود عدد وعلى اآلخرون٬،

 النبوة بكتاب نقرؤه املختارين يف قول حممد آل مياين X احلسن أمحد السيد وللمعزي
  :املقدس والكتاب القرآن من أمرهم X ي�بني ٬، وفيهX له اخلامتة

  :يف القرآن Xاملهدي  أصحاب أوصاف[

١ .﴿HجHةًوHظَاه¢ر ßا قُرىHا ف¢يهHكْنHارHت¢ي بÇى الHالْقُر Hي©نHبHه�م© وHي©نHا بHلْنH٢(﴾ع(.  

ليس املراد يف هذه اآلية إالّ رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا٬، كما أنّ املراد من 
شHد¢يداً وHعHذÇب©نHاهHا  سHب©نHاهHا ح¢سHاباًعHتHت© عHن© أَم©رِ رHبِّهHا وHر�س�ل¢ه¢ فَحHا م¢ن© قَر©يHةµ وHكَأَيِن©﴿: قوله تعاىل
  .)٣(﴾عHذَاباً ن�كْراً

  .الناس الذين يف القرية٬، ال اجلدران

  .إذن٬، فاهللا يقول جعلنا بينكم أيåها املؤمنون وبني القرى املباركة قرى ظاهرة

  .هم حممد وآل حممد : والقرى املباركة

  .ذين يكونون حجة على الناسفهم خاصة أولياء اهللا ال: أمåا القرى الظاهرة

عHن© م�حHمَّد¢ ب©نِ ٬، م�حHمَّد� ب©ن� الْحHسHنِ ف¢ي ك¢تHابِ الْغHي©بHة¢ عن: (روى احلر العاملي يف الوسائل
اح¢بِ كَتHب©ت� إِلَى صH: عHن© م�حHمَّد¢ ب©نِ صHال¢حٍ الْهHم©دHانِيِّ قَال٬َ، عHن© أَبِيه¢٬، عHب©د¢ اللÇه¢ ب©نِ جHع©فَرٍ الْح¢م©يHرِيِّ

خ�دَّام�نHا : أَنَّه�م© قَالُوا  XإِنÇ أَه©لَ بHي©ت¢ي ي�قَرِّع�ونِي بِالْحHد¢يث¢ الÇذ¢ي ر�وِيH عHن© آبHائ¢كX  HالزَّمHان¢ 
  .وHقُوَّام�نHا ش¢رHار� خHلْقِ اللÇه¢

                                                            

  .٥٩ص: عقد الدرر ؛٥٥٤ص ٤ج: آمامستدرك الح -١
 .١٨: سـبأ -٢
  . ٨: الطالق -٣
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 HبHفَكَتX : َُءونHقْرHا تHكُم© مHي©حHالَى! وHعHه� تÇا قَالَ اللHه�﴿: مHي©نHلْنا بHعHجHت¢ي وÇى الHالْقُر Hي©نHبHم© و
  .)١() وHأَن©ت�م� الْقُرHى الظÇاه¢رHة٬ُ، فَنHح©ن� وHاللÇه¢ الْقُرHى الÇت¢ي بHارHكH ف¢يهHا﴾٬، بارHكْنا ف¢يها قُرىß ظاه¢رHةً

د¢ اللÇه¢ ب©نِ عHن© أَبِيه¢ وHم�حHمَّد¢ ب©نِ الْحHسHنِ عHن© عHب©) إِكْمHالِ الدِّينِ(وHرHوHاه� الصَّد�وق� ف¢ي ك¢تHابِ 
وHرHوHاه� أَي©ضاً بِالْإِس©نHاد¢ عHن© عHب©د¢ اللÇه¢ ب©نِ جHع©فَرٍ عHن© عHل¢يِّ ب©نِ م�حHمَّدµ الْكُلَي©نِيِّ عHن© . )٢(جHع©فَرٍ م¢ثْلَه� 

  .)٣( م¢ثْلَه� Xم�حHمَّد¢ ب©نِ م�س©ل¢مٍ عHن© صHاح¢بِ الزَّمHان¢ 

عHن© أَبِي ٬، عHن© أَبِي حHم©زHةَ: ال¢بٍ الطÇب©رِس¢يُّ ف¢ي ك¢تHابِ الْإِح©ت¢جHاجِأَح©مHد� ب©ن� عHل¢يِّ ب©نِ أَبِي طَ وعن
وHذَل¢كH ٬، نHح©ن� الْقُرHى الÇت¢ي بHارHكH اللÇه� ف¢يهHاف.. ( :ف¢ي حHد¢يثµ أَنَّه� قَالَ ل¢لْحHسHنِ الْبHص©رِيِّ XجHع©فَرٍ 

وHجHعHلْنا بHي©نHه�م© وHبHي©نH ﴿: فَقَال٬َ، ي©ثُ أَمHرHه�م� اللÇه� أَنْ يHأْت�ونHال¢مHن© أَقَرَّ بِفَض©ل¢نHا حH عز وجلقَو©لُ اللÇه¢ 
وHفُقَهHاُء ٬، وHالْقُرHى الظÇاه¢رHةُ الرُّس�لُ وHالنَّقَلَةُ عHنَّا إِلَى ش¢يعHت¢نHا﴾٬، الْقُرHى الÇت¢ي بارHكْنا ف¢يها قُرىß ظاه¢رHةً

مHثَل ٬، فَالسَّي©ر� مHثَلٌ ل¢لْع¢لْمِ س¢ري� بِه¢ لَيHال¢يH وHأَيَّاماً﴾٬، وHقَدَّر©نا ف¢يهHا السَّي©رH﴿: وHقَو©لُه�٬، ش¢يعHت¢نHا إِلَى ش¢يعHت¢نHا
واألحكام٬، ف¢ي الْحHلَالِ وHالْحHرHامِ وHالْفَرHائ¢ضِ ٬، ل¢مHا يHِسري� بِه¢ م¢نH الْع¢لْمِ ف¢ي اللÇيHال¢ي وHالْأَيَّامِ عHنَّا إِلَي©هِم©

ه�م© ؛ ألنåوHالنُّقْلَة¢ إِلَى الْحHرHامِ م¢نH الْحHلَال٬ِ، آم¢نِنيH م¢نH الشَّكِّ وHالضَّلَالِمنه٬،  )٤(إِذَا أَخHذُوا آم¢نِنيH ف¢يهHا 
Hذُوا الْع¢لْمHلَه�م© أَخ©ذ¢ه¢م© ممَّ أَخ HبHجHن©ه�م�إياه ن© وHإِلَى  باملعرفة؛ ع HمHاث¢ الْع¢لْمِ م¢ن© آدHل¢أَنَّه�م© أَه©لُ م¢ري

وHنHح©ن� ٬، بHلْ إِلَي©نHا ان©تHهHى٬، فَلَم© يHن©تHه¢ ال¢اص©ط¢فَاُء إِلَي©كُم©٬، فÇاةٌ بHع©ض�هHا م¢ن© بHع©ضٍطذُرِّيَّةٌ م�ص٬H، ن©تHهHو©احHي©ثُ ا
  .)٥() ت¢لْكH الذÊرِّيَّةُ لَا أَن©تH وHلَا أَش©بHاه�كH يHا حHسHن�

الكوفة على علي بن  من قضاة قال دخل قاضٍ: عن أيب محزة الثمايل: (ويف االحتجاج
وHجHعHلْنا بHي©نHه�م© وHبHي©نH ﴿: عز وجلجعلين اهللا فداك أخربين عن قول اهللا : فقال له٬، Xاحلسني 

Hأَيَّاماً آم¢نِنيHو Hس¢ري�وا ف¢يها لَيال¢ي Hا السَّي©رHقَدَّر©نا ف¢يهHةً وHظاه¢ر ßكْنا ف¢يها قُرىHت¢ي بارÇى الHقال له. ﴾الْقُر :
وهل رأيت السرق يف  :فقال. ها مكةإنå يقولون: قال؟ فيها قبلكم بالعراق  ما يقول الناس

؟ وأين ذلك يف كتاب اهللا : قال. ما عىن الرجالإنå: قال؟ فما هو : قال؟  موضع أكثر منه مبكة

                                                            

  .٣٤٣ص ٥١ج: بحار األنوار ؛٣٤٥ص: طوسيللشيخ ال - غيبةآتاب ال ؛،١٥١ص ٢٧ج: الشيعة  وسائل -١
  .٤٨٣ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
  .المصدر السابق -٣
 .دنها الذي أمروا أن يأخذوا منهمن مع: في بحار األنوار -٤
 .١٥٣ص ٢٧ج: الشيعة وسائل ؛٢٣٣ص ٢٤ج: بحار األنوار ؛٦٤ص ٢ج: االحتجاج -٥
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: وقال٬، )١(﴾وHكَأَيِّن© م¢ن© قَر©يHةµ عHتHت© عHن© أَم©رِ رHبِّها وHر�س�ل¢ه¢﴿: وما تسمع إىل قوله تعاىل أ: فقال
؟ )٣(﴾س©ئَلِ الْقَر©يHةَ الÇت¢ي كُنَّا ف¢يها وHالْع¢ريH الÇت¢ي أَقْبHلْنا ف¢يها﴿وا: وقال٬، )٢(﴾وHت¢لْكH الْقُرى أَه©لَكْناه�م©﴿

جعلت فداك فمن : قال. آيات يف هذا املعىن Xوتال : قال٬، فليسأل القرية أو الرجال أو العري
  .)٤() آمنني من الزيغ: قال﴾٬، ف¢يها لَيال¢يH وHأَيَّاماً آم¢نِنيH س¢ري�وا﴿: وقوله٬، حنن هم: Xقال ؟ هم

  .هم خري مصداق للقرى الظاهرة Xوأصحاب القائم املهدي 

ة أمساؤهم يف السماء معروفة٬، ويف أال بأيب وأمي هم من عدå(: فيهم Xقال أمري املؤمنني 
  .)٥( )رض جمهولةاأل

   Xيعين أمري املؤمنني علي    وأشار: (٬، قالزيالقندو   ة لذوي القرىبينابيع املودåويف 
ة ٬، أمساؤهم يف السماء أال بأيب وأمي هم من عدå: بقوله). رضي اهللا عنهم(أصحاب املهدي  إىل

  .)٦() جمهولة األرضمعروفة٬، ويف 

أال فويل . ماء مىت تنتظر البشري بنصر قريب من رب رحيمفيا ابن خرية اإل(: Xوقال 
فبأيب وأمي من . وقتل الفاسقني عصاة ذي العرش العظيم. احلاصدين للمتكربين عند حصاد

åعدµ٧( )ظهورهم ة قليلة أمساؤهم يف السماء معروفة٬، ويف األرض جمهولة  قد دان حينئذ(.  

مىت تنتظر أبشر  اإلماءفيا ابن خرية ... : Xنقل عن أمري املؤمنني علي ( :ةينابيع املودåويف 
جمهولة٬، قد دان  األرضة قليلة ٬، أمساؤهم يف يب وأمي من عدåبنصر قريب من رب رحيم٬، فبأ

µ٨( )ظهورهم حينئذ(.  

أما حنن : فقال من حوله من أصحابه. اللهم لقين إخواين مرتني( :وقال رسول اهللا 
كم أصحايب٬، وأخواين قوم يف آخر الزمان٬، آمنوا ومل إن٬å، ال: إخوانك يا رسول اهللا ؟ فقال
                                                            

 . ٨: الطالق -١
 . ٥٩: الكهف -٢
 . ٨٢: يوسف -٣
 . ١٤٥ص ١٠ج: بحار األنوار ؛٢٧٣ص ٣ج: عن مناقب آل أبي طالب ؛٤١ص ٢ج: االحتجاج -٤
: Xمعجـم أحاديث اإلمام المهدي  ؛٢١٢ص ٣٤ج: بحار األنوار ؛١٢٦ص ٢ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -٥
 .١٣ص ٣ج
 .٢٧٢ص ٣ج: ينابيع المودة -٦
  .٢٠٩ص ٨ج: )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت ؛٤٥٠ص ٣ج: نهج السعادة -٧
  .٤٣٤ص ٣ج: ينابيع المودة لذوي القربى -٨



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ... ......................................... ٣٢

 بأمسائهم وأمساء آبائهم٬، من قبل أن خيرجهم من أصالب آبائهم يروين٬، لقد عرفنيهم اهللا
يف الليلة الظلماء٬، أو  )١(على دينه من خرط القتاد  ةشد بقيأألحدهم . وأرحام أمهاhم

أولئك مصابيح الدجى ينجيهم اهللا من كل فتنة غرباء . )٢( كالقابض على مجر الغضا
  .)٣()مظلمة

اليت ) فاطمة بنت أسد(٬، وأمه الطاهرة الزكية )يب طالبأ(يفدåيهم بأبيه الوصي  Xفعلي 
إنåهم إخواين٬، ويفضåلهم : يقول عنهم يف حجرها٬، ورسول اهللا  تربåى رسول اهللا حممد 

  .على أصحابه املنتجبني الكرام٬، الذين سقوا هذا الدين بدمائهم

ثة عشر٬، وهم يتلقّون هم العدåة األوىل٬، أي الثالث مائة وثال: ولكن املراد هنا يف هذه اآلية
وحياً من ملكوت اهللا سبحانه وتعاىل بالرؤيا الصادقة٬، ويعلمون بشيء من الغيب بإذن اهللا٬، 
ولبعضهم مقام النبوåة٬، وكلٌ منهم حبسب مقامه وعلوå شأنه عند اهللا سبحانه٬، وبعضهم ر�سل 

؛ ألنّ اهللا واحد٬، ٬، ولكنهم مجيعاً جيتمعون على أمر واحدمن األنبياء املُرسلني السابقني 
  .واجتماعهم خري دليل على صدقهم٬، وعلى صدق من اجتمعوا عليه

٬، )من ليس معي فعليå(أمåا من يدعي هذا األمر وال يكون معهم٬، فهو كاذب وعدو اهللا 
  .)ومن ال جيمع يل جيمع للشيطان(

اهللا بالرؤيا  هؤالء القرى الظاهرة؛ هم ر�سل من اهللا؛ أل�م عرفوا احلق من اهللا٬، وي�وحي هلم
 الذي ي�طهر األرض٬، وهم جيمعون الناس للقائم املهدي Xالصادقة٬، فهم مع القائم املهدي 

X  بعونåة على الناس٬، وليس فيهم عاثر٬، بل جيتازون العقبة ويتåر األرض٬، فهم حجåالذي ي�طه
  .حجåة اهللا عليهم٬، وجيمعون له أنصار اهللا سبحانه

إِنÇ ف¢ي  # ب�ورِ م¢ن© بHع©د¢ الذãكْرِ أَنÇ الْأَر©ضH يHرِثُهHا ع¢بHاد¢يH الصَّال¢ح�ونَوHلَقَد© كَتHب©نHا ف¢ي الزَّ﴿. ٢
Hابِد¢ينHالغاً ل¢قَو©مٍ عHذَا لَبH٤(﴾ه(.  

                                                            

 ).Xمنه (أي الشوك  -١
 .تبقى زمانًا طويًال ال تنطفئ هو شجر عظيم، وجمرته: الغضا -٢
  .٣٤٦ص ١ج: مكيال المكارم ؛١٢٣ص ٥٢ج: بحار األنوار ؛١٠٤ص: بصائر الدرجات -٣
  .١٠٦ – ١٠٥: األنبياء -٤
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وأوصافهم فيها . ٬، واألئمة أكدåوا ذلكXهذه اآلية نزلت يف املهدي وأصحاب املهدي 
  :هي

  .يرثون األرض. أ
  .عباد صاحلون. ب
  .ونقوم عابد. ج

وقبل أن نبدأ يف التفصيل جيب مالحظة أنّ الذي وصفهم �ذه األوصاف ليس إنسان٬، بل 
  . هو اهللا سبحانه وتعاىل الذي خلقهم ويعلم نقاء بواطنهم وقدسية أرواحهم

  :هم يرثون األرض. أ

ـان٬، فورثة األرض هم األنبياء  ما نعرفه أنّ الذي يرث األرض هو الوصي يف كل زم
  .كل واحد منهم يوصي للذي بعده٬، بأمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، واملرسلون 

٬، Xويف هذه اآلية جند أنّ األرض ال يرثها واحد٬، بل مجاعة هم أصحاب القائم املهدي 
  .كما أنّ هؤالء الورثة ليسوا أوصياء

على  Xفاملراد �ذه الوراثة؛ هو أ�م حجåة الوارث احلقيقي لألرض ٬، وهو الوصي املهدي 
وراثتهم باعتبار أ�م حجج حجåة اهللا ٬، وخلفاء خليفة اهللا على هذه األرض٬، كما أنّ الناس٬، ف
  .لألرض باعتبار إنåه حجåة اهللا وخليفة اهللا Xوراثته 

وإن  أمåا سبب هذه احلالة املستجدåة يف قانون الوراثة؛ فهو أنّ األنبياء املرسلني السابقني 
يف زما�م٬، ولكنåهم مل ميكّنوا من ممارسة صالحياhم  كانوا حجج اهللا وخلفاء اهللا وورثة األرض
  .املخوåلة هلم من اهللا٬، كو�م ورثة األرض

٬، فوراثتهم هم ر�سل من أولئك األنبياء املرسلني  Xوهؤالء األولياء أصحاب املهدي 
 هلذه األرض ومتكينهم من ممارسة صالحيات الوراثة هي بعينها وراثة ومتكني األنبياء املُرسلني

  :٬، و�ذا تنطبق هذه اآليةXالذين أرسلوا هؤالء األولياء الصاحلني أصحاب املهدي  
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﴿ Hل¢نيHا الْم�ر©سHاد¢نHا ل¢ع¢بHت�نHقَت© كَل¢مHبHلَقَد© سHن©ص�ور�ونَ #وHا لَه�م�  # إِنَّه�م© لَه�م� الْمHنHج�ن©د ÇإِنHو
  .)١(﴾الْغHال¢ب�ونَ

هو وراثة ومتكني ونصر من أرسلهم٬، وهم  Xألنّ وراثة ومتكني ونصر أصحاب املهدي 
  .األنبياء املرسلون السابقون 

٬، يف األرض والذي به يكتمل نصرهم  أمåا تطبيق شرائع األنبياء املرسلني السابقني 
شHرHعH لَكُم© م¢نH الدِّينِ مHا وHصَّى بِه¢ ن�وحاً ﴿: ٬، وكما قال تعاىلXفالذي يتكفله هو املهدي 

Hذ¢ي أَو©حÇالHو Hفَرَّقُوا ف¢يه¢ كَب�رHتHال تHو Hى أَنْ أَق¢يم�وا الدِّينHع¢يسHى وHم�وسHو Hاه¢يمHا بِه¢ إِب©رHصَّي©نHا وHمHو Hا إِلَي©كHي©ن
 .)٢(﴾عHلَى الْم�ش©رِك¢نيH مHا تHد©ع�وه�م© إِلَي©ه¢ اللÇه� يHج©تHبِي إِلَي©ه¢ مHن© يHشHاُء وHيHه©د¢ي إِلَي©ه¢ مHن© ي�نِيب�

قَالَ ؟ إِنÇ الْأَحHاد¢يثَ تHخ©تHل¢ف� عHن©كُم© : Xقُلْت� ل¢أَبِي عHب©د¢ اللÇه¢ : (قَال٬َ، اد¢ ب©نِ ع�ثْمHانَوعHن© حHمَّ
: ثُمَّ قَال٬َ، إِنÇ الْقُر©آنَ نHزHلَ عHلَى سHب©عHة¢ أَح©ر�فµ وHأَد©نHى مHا ل¢لْإِمHامِ أَنْ ي�فْت¢يH عHلَى سHب©عHة¢ و�ج�وهµ: فَقَالَ
  .)٤( ))٣(﴾نا فَام©ن�ن© أَو© أَم©ِسك© بِغHي©رِ ح¢سابٍهذا عHطاؤ�﴿

  :عباد صاحلون. ب

كما تبيåن أنّ  قد تبيåن أنّ املراد بالعباد الصاحلني؛ هم األنبياء املرسلون السابقون 
أيضاً ينطبق عليهم هذا الوصف واملدح العظيم من اهللا سبحانه وتعاىل؛  Xأصحاب املهدي 

  .باد الصاحلني٬، ومثّلوهم ومثّلوا وراثتهم هلذه األرض خري متثيلأل�م ر�سل من أولئك الع

  :نوقوم عابد. ج

ل¢قَو©مٍ ﴿: ٬، وينبغي أن نتوقّف عند املراد بقوله تعاىلXهؤالء القوم هم أصحاب املهدي 
Hابِد¢ينHع©ب�د�ون¢﴿: ﴾٬، ويفسره قوله تعاىلعHا ل¢يÇإِل Hالْأ¢ن©سHلَقْت� الْجِنَّ وHا خHمH٥(﴾و(.  

                                                            

 .١٧٣ – ١٧١: الصافات -١
 . ١٣: الشورى -٢
 .٣٩: ص -٣
 .٣٠٥ص ١٧ج: الوسائل  مستدرك ؛٤٩ص ٨٩ج: بحار األنوار ؛١٢ص ١ج: تفسير العياشي ؛٣٥٨ص: الخصال -٤
 .٥٦: الذاريات -٥
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يعرفون٬، كما هو واضح يف هذه اآلية٬، فاملراد من العابدين يف اآلية السابقة هو أي 
إِنÇ ف¢ي هHذَا لَبHالغاً ﴿: العارفون٬، واملعرفة تناسب البالغ٬، فالذي يعنيه البالغ هو الذي يعرفه

Hابِد¢ينH١(﴾ل¢قَو©مٍ ع(.  

�ذا القدر  يف القرآن٬، ولكين أكتفي Xوإن كان يوجد أوصاف كثرية ألصحاب القائم 
  .القليل لبيان ارتباطهم بالنبوåة والرسالة٬، وباألنبياء السابقني 

وألنّ الكالم مع كل إنسان يبحث عن احلقيقة وليس مع املسلمني فقط أضرب هذا املثل 
بكل مستوياhم باألنبياء مجيعاً  Xلبيان ارتباط أصحاب املهدي  )٢(من الكتاب املقدåس 

ألف نيب أو أكثر٬، وهذا العدد يكاد ) ١٢٤(هو  بياء السابقني ٬، فمعروف أنّ عدد األن
  .يكون األكثر تداوالً بني الناس عاملهم وجاهلهم

) ١٤٤(جيمع أنصار أبيه  Xيذكر أنّ ابن اإلمام املهدي ) اإلجنيل(وأيضاً يف العهد اجلديد 
ألرض ألف٬، وهم خمتومون على جباههم٬، ويقفون على جبل صهيون٬، وهو رمز إىل فتح ا

مث نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه «؛ Xاملقدåسة اليت وعد �ا املهدي 
 .)٤(] )٣(».... على جباههم هلم اسم أبيه مكتوباً مائة وأربعة وأربعون ألفاً

 :املقدس الظهور

 والعشرين الرابع صحاحاأل من السابقة األعداد يف X مرمي بن عيسى سيدي وصف
 اإلمام أصحاب   املختارين  أمر بيåن وأيضاً ٬،X الرسول وإرسال دساملق الظهور عالمات
٬، املقدس الظهور يكون كيف X يوضåح صحاحاأل من القادمة األعداد ٬، ويف   X املهدي

 النصوص هذه يف احلق القول سنقرأ وأيضاً .األعداد هذه تفسري يف الكنيسة ختبط وسنالحظ
 .X احلسن أمحد السيد X حممد آل مياين للمعزي

                                                            

 .١٠٦: األنبياء -١
 ).Xمنه ( العهد الجديد، اإلنجيل -٢
 .الرابع عشر صحاحاأل: رؤيا يوحنا -٣
 .٤١ – ٣٨ص: Xللسيد أحمد الحسن  -النبوة الخاتمة  -٤
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 فَالَ! ه�نHاكH : أَو©! ه�نHا  الْمHِسيح� ه�وHذَا: أَحHد® لَكُم© قَالَ إِنْ ح¢ينHئ¢ذµ ٢٣« :X عيسى يقول
 حHتَّى وHعHجHائ¢ب٬H، عHظ¢يمHةً آيHاتµ وHي�ع©طُونَ كَذَبHةٌ وHأَن©بِيHاُء كَذَبHةٌ م�سHحHاُء سHيHقُوم� َألنَّه� ٢٤. ت�صHدِّقُوا
 .»أَي©ضßا الْم�خ©تHارِينH أَم©كَنH لَو© ي�ض¢لÊوا

 وهذا الضالون٬، املعلمون هم الكذبة املسحاء أنّ السابقة األعداد مناقشة من لنا نتبيå لقد
 إال همٌّ ليس هلم عاملني غري علماء زمان كل يف فهناك املسيحيني٬، على حصراً ليس األمر
 ٬،»أيضاً تاريناملخ أمكن لو«: X عيسى فقال احلق٬، خيارهم عن وإبعادهم الناس إضالل
  .موضع من بأكثر وبينوه  حممد آل عليه ركز كما X عيسى سيدنا عليه ركز وألمهيته

 إياكم اهللا٬، عبد أبا يا :يل فقال ...(: X اهللا عبد أيب عن عمر٬، بن املفضل فعن
 من أي يعرف ال مشتبهة راية عشرة اثنتا لترفعن ... الدهر من سبتاً ليغينب واهللا والتنويه٬،

 وأنت أبكي ال كيف فداك جعلت :قلت ؟ يبكيك ما :يل فقال فبكيت٬، :املفضل الق .أي
 اليت البيت يف كوة إىل فنظر :قال .أي من أي يعرف ال مشتبهة راية عشرة اثنتا ترفع تقول
 ألمرنا واهللا :فقال نعم٬، :قلت ؟ مضيئة الشمس هذه أ :فقال جملسه يف الشمس فيها تطلع

  .)١() منها أضوء

 هHا. تHخ©ر�ج�وا فَالَ! الْبHرِّيَّة¢ ف¢ي ه�وH هHا: لَكُم© قَالُوا فَإِنْ ٢٦. وHأَخ©بHر©ت�كُم© سHبHقْت� قَد© أَنHا هHا ٢٥«
Hاد¢عِ  ف¢ي ه�وHخHدِّقُوا فَالَ! الْمHا َألنَّه� ٢٧. ت�صHكَم Çأَن Hر©قHخ©ر�ج� الْبHي Hارِقِ م¢نHشHر� الْمHظْهHيHإِلَى و 

 تHج©تHم¢ع� فَه�نHاكH الْج�ثÇة٬ُ، تHكُنِ حHي©ثُمHا َألنَّه� ٢٨. اِإلن©سHان¢ اب©نِ مHجِيُء أَي©ضاً يHكُونُ هكَذَا الْمHغHارِب٬ِ،
 .»النُّس�ور�

ال  نور كالربق٬، هو بل سراً هكذا الثاين جميئه يف يأيت لن واملسيح( :فكري انطونيوس يقول
 لن الثاين جميئه فجأة يأيت السماء من يأيت كله العامل يف حلظة يف ي�نظر بل عنه يعلن من إىل حيتاج
 املسكونة كل على يشرق السماء من األعايل يف سيأيت بل معجزات أو آيات معه يكون
 .)٢() العامل كل وليدين للسماء٬، ويرفعنا العامل أرجاء من ليحملنا

                                                            

 .١٥٢ص: لنعمانيللشيخ ا - الغيبة آتاب  -١
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 �ذه هكذا املسيح٬، ضدå جميء طريقة عن أوالً أعلن كما(: الفم الذهيب يوحنا القديس يقول
 ي�نظر بل به وخيرب عنه ي�علن من إىل حيتاج ال الربق أن وكما هو٬، جميئه طريقة يصف الكلمات

 كل يف وي�نظر اإلنسان ابن سيأيت بيوhم يف جيلسون للذين بالنسبة حىت فإنه العامل٬، يف حلظة يف
 .)١() جمده �اء بسبب واحدة دفعة موضع

 للعامل مبجده وسيظهر ومفاجئا٬ً، واضحاً ثاينال املسيح جميء سيكون(: ماكدونالد وليم
 .)٢() وضوح وبكلّ فوراً اجلميع يراه الذي الربق مثل فسيكون. بأسره

 وال ومعجزات آيات تتبعه ال األخري اإلنسان ابن جميء(: ملطي يعقوب تادرس القمص
 على شرقي� كالربق فجأة٬، السحاب على األعايل يف يأيت وإمنا خ¢فية٬، وال الرباري يف يظهر

 .)٣() مساواته إىل ويرفعنا العامل٬، أركان كل من ليحملنا كلها٬، املسكونة

 يف األرض إىل جييء أو يظهر X عيسى سيدنا أنّ على أمجعوا الكنائس مفسري أنّ يبدو
 تامة إحاطة باألرض حييط ضوء الشكل هذا على   بالنبوءة  املقصود هو كان إن   الثاين جميئه
 .وضوح وبكلّ فوراً اجلميع يراه بذلك أشبه شيء أو

 إلغاء يعين جميء فهكذا نعيشه٬، الذي املادي العامل ولقوانني للعقل خمالف التفسري هذا مثل
 إعجازي جميء ألنه األبدية؛ احلياة إىل للوصول اجتيازه اإلنسان على املفروض اإلهلي االمتحان

 اليت املقدس الكتاب يف لواردةا للنصوص خمالف أيضاً وهو .فسحة بالغيب لإلميان يبقي ال
 من غريه لسان على أو X عيسى سيدنا لسان على منها كان ما اإلنسان ابن لفظ تذكر
 على يطلع أن وللقارئ٬، X بعيسى خاص هو ما ورد كل أن اجلزم ميكن وال ٬، األنبياء
 الرزاق دعب للدكتور   املصلوب هو من(الشبيه  كتاب من املنقول اإلنسان بابن اخلاص امللحق

 .)الديراوي
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 الرابع صحاحاأل ومن مىت كتاب يف ما ورد بعض فقط منها سأنقل النصوص إىل بالعودة
 :نناقش وبعدها بصدده حنن الذي والعشرين

 جHم¢يع� تHن�وح� وHح¢ينHئ¢ذµ. السَّمHاِء ف¢ي اِإلن©سHان¢ اب©نِ عHالَمHةُ تHظْهHر� وHح¢ينHئ¢ذµ«: ٣٠: ٢٤ مىت إجنيل
 .»كَث¢ريٍ وHمHج©دµ بِقُوَّةµ السَّمHاِء سHحHاب عHلَى آت¢ياً اِإلن©سHان¢ اب©نH وHي�ب©ص¢ر�ونَ اَألر©ض٬ِ، قَبHائ¢لِ

 .»اِإلن©سHان¢ اب©نِ مHجِيُء أَي©ضاً يHكُونُ كَذل¢كH ن�وحٍ أَيَّام� كَانHت© وHكَمHا«: ٣٧: ٢٤ مىت إجنيل

 أَي©ضßا يHكُونُ كَذل¢كH الْجHم¢يع٬H، وHأَخHذَ طÊوفَانُال جHاَء حHتَّى يHع©لَم�وا وHلَم©«: ٣٩: ٢٤ مىت إجنيل
 .»اِإلن©سHان¢ اب©نِ مHجِيُء

 مHعHه�٬، الْق¢دِّيِسنيH الْمHالَئ¢كَة¢ وHجHم¢يع� مHج©د¢ه¢ ف¢ي اِإلن©سHان¢ اب©ن� جHاَء وHمHتHى«: ٣١: ٢٥ مىت إجنيل
µئ¢ذHج©ل¢س� فَح¢ينHلَى يHج©د¢ه¢ كُر©س¢يِّ عHم«. 

 على( :خمتلفة بصور اإلنسان ابن جميء ذكر قد X عيسى سيدنا نرى النصوص هذه يف
 واملالئكة والقديسني يأيت٬، X نوح سيدنا ظروف مثل جميئه ظروف٬، الطوفان مثل ٬،السحاب

 وهو الثاين األقنوم عندهم هو الذي اإلنسان ابن بأنّ القول عندهم يصح مثالً فهل ٬،)حوله من
 نوح أيام مثل باملياه األرض متأل ماء عيون أو غزيرة أمطار  شكل على يكون مطلق الهوت
X ،والقديسني املالئكة حوله ومن غيمة على جالساً يأيت الثاين األقنوم عندهم أو٬.  

 نفس ويف املوصوفة األخرى ا�يئات دون بالربق املوصوف ا�يء اخترمت ملاذا :والسؤال
 ا�يء يف) والثالث األول( األخرى قانيماأل دور أغفلتم وملاذا٬، تأويلها إىل وذهبتم صحاحاأل

 إال تنتهي ال وكذبة بدعة األقانيم عقيدة أنّ لكم اتضح أم مثال٬ً، هلا احلاجة انتفت هل الثاين٬،
  ذكرها ؟ وعدم بإغفاهلا

 اب©ن� يHأْت¢ي تHظُنُّونَ الَ سHاعHةµ ف¢ي َألنَّه� م�س©تHع¢دِّين٬H، أَي©ضßا أَن©ت�م© كُون�وا ل¢ذل¢كH«: ٤٤: ٢٤ مىت إجنيل
 .»اِإلن©سHان¢

 اب©ن� ف¢يهHا يHأْت¢ي الÇت¢ي السَّاعHةَ وHالَ الْيHو©مH تHع©رِفُونَ الَ َألنَّكُم© إِذًا فَاس©هHر�وا«: ١٣: ٢٥ مىت إجنيل
  .»اِإلن©سHان¢
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 شجرة ومثل ذلك٬، يكون كيف علمهم وإمنا فقط االستعداد الناس يأمر مل X وعيسى
 بالسهر أيضاً وأمرهم لإلجنيل٬، قارئ أي على خيفى ال ومصابيحهن العشرة والفتيات التني

  .الدائم والترقب

 من إىل حيتاج ال نور كالربق٬، هو بل( جميء هكذا أمام االستعداد قيمة ما :هو والسؤال
 .)كله العامل يف حلظة يف ي�نظر بل عنه يعلن

 .X احلسن أمحد املعزي من املوضوع هذا يف الفصل الكالم وسيأيت

  :بتفسريه Xاحلسن أمحد اإلمام يذكرها نقاط فيها ألن ؛صحاحاأل قراءة نكمل فقط

 وHالنُّج�وم� ضHو©َءه�٬، ي�ع©ط¢ي الَ وHالْقَمHر� الشَّم©س�٬، ت�ظْل¢م� اَأليَّامِ ت¢لْكH ض¢يقِ بHع©دH وHل¢لْوHقْت¢ ٢٩«
 ف¢ي اِإلن©سHان¢ اب©نِ عHالَمHةُ تHظْهHر� وHح¢ينHئ¢ذµ ٣٠. تHتHزHع©زHع� السَّمHاوHات¢ وHقُوَّات� السَّمHاِء٬، م¢نH تHس©قُطُ
 السَّمHاِء سHحHاب عHلَى آت¢ياً اِإلن©سHان¢ اب©نH وHي�ب©ص¢ر�ونَ اَألر©ض٬ِ، قَبHائ¢لِ جHم¢يع� تHن�وح� وHح¢ينHئ¢ذµ. السَّمHاِء
µبِقُوَّة µج©دHمHه� فَي�ر©س¢لُ ٣١. كَث¢ريٍ وHالَئ¢كَتHظ¢يمِ بِب�وق مHع�ونَ ٬،الصَّو©ت¢ عHج©مHارِيه¢ فَيHم�خ©ت Hعِ م¢نHاَألر©ب 

 صHارH مHتHى: الْمHثَلَ تHعHلÇم�وا التِّنيِ شHجHرHة¢ فَم¢ن© ٣٢. أَقْصHائ¢هHا إِلَى السَّمHاوHات¢ أَقْصHاِء م¢ن© الرِّيHاح٬ِ،
 رHأَي©ت�م© مHتHى أَي©ضا٬ً، أَن©ت�م© ذَاهكَ ٣٣. قَرِيب® الصَّي©فH أَنÇ تHع©لَم�ونَ أَو©رHاقَهHا٬، وHأَخ©رHجHت© رHخ©صاً غُص©ن�هHا
 حHتَّى الْجِيلُ هذَا يHم©ض¢ي الَ: لَكُم© أَقُولُ اَلْحHقَّ ٣٤. اَألب©وHابِ عHلَى قَرِيب® أَنَّه� فَاع©لَم�وا كُلÇه� هذَا

 .يHز�ولُ الَ كَالَم¢ي وHلك¢نَّ تHز�والَن¢ وHاَألر©ض� اَلسَّمHاُء ٣٥. كُلÊه� هذَا يHكُونَ

٣٦ Hأَمَّاو Hو©م� ذل¢كHالْي Hت¢لْكHةُ وHع©لَم� فَالَ السَّاعHا يHد®٬، بِهِمHالَ أَحHالَئ¢كَةُ وHات¢٬، مHاوHالسَّم Çأَبِي إِال 
 كَمHا َألنَّه� ٣٨. اِإلن©سHان¢ اب©نِ مHجِيُء أَي©ضßا يHكُونُ كَذل¢كH ن�وحٍ أَيَّام� كَانHت© وHكَمHا ٣٧. وHح©دHه�
 الÇذ¢ي الْيHو©مِ إِلَى وHي�زHوِّج�ون٬َ، وHيHتHزHوَّج�ونَ وHيHش©رHب�ونَ يHأْكُلُونَ الطÊوفَان¢ قَب©لَ الÇت¢ي اَأليَّامِ ف¢ي كَان�وا
 أَي©ضاً يHكُونُ كَذل¢كH الْجHم¢يع٬H، وHأَخHذَ الطÊوفَانُ جHاَء حHتَّى يHع©لَم�وا وHلَم© ٣٩ الْفُلْك٬H، ن�وح® ف¢يه¢ دHخHلَ
 ا¢ثْنHتHان¢ ٤١. اآلخHر� وHي�ت©رHك� الْوHاح¢د� ي�ؤ©خHذُ الْحHقْل٬ِ، ف¢ي اثْنHان¢ يHكُونُ ح¢ينHئ¢ذµ ٤٠. اِإلن©سHان¢ اب©نِ مHجِيُء
 .اُألخ©رHى وHت�ت©رHك� الْوHاح¢دHةُ ت�ؤ©خHذُ الرَّحHى٬، عHلَى تHطْحHنHان¢
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 عHرHفH لَو© أَنَّه�: هذَا وHاع©لَم�وا ٤٣. م©رHبُّكُ يHأْت¢ي سHاعHةµ أَيَّة¢ ف¢ي تHع©لَم�ونَ الَ َألنَّكُم© إِذًا ا¢س©هHر�وا ٤٢
 أَي©ضßا أَن©ت�م© كُون�وا ل¢ذل¢كH ٤٤. ي�ن©قَب� بHي©تHه� يHدHع© وHلَم© لَسHهِرH السَّارِق�٬، يHأْت¢ي هHزِيعٍ أَيِّ ف¢ي الْبHي©ت¢ رHبُّ

،٬Hع¢دِّينHف¢ي َألنَّه� م�س©ت µةHاعHظُنُّونَ الَ سHأْت¢ي تHان¢ اب©ن� يHاِإلن©س. 

 ح¢ينِه¢ ؟ ف¢ي الطÇعHامH ل¢ي�ع©ط¢يHه�م� خHدHم¢ه¢ عHلَى سHيِّد�ه� أَقَامHه� الÇذ¢ي الْحHك¢يم� اَألم¢ني� الْعHب©د� ه�وH فَمHن© ٤٥
 يم�ه�ي�ق¢ إِنَّه�: لَكُم© أَقُولُ اَلْحHقَّ ٤٧! هكَذَا  يHفْعHلُ يHجِد�ه� سHيِّد�ه� جHاَء إِذَا الÇذ¢ي الْعHب©د¢ ل¢ذل¢كH طُوبHى ٤٦
 ٤٩. قُد�ومHه� ي�ب©ط¢ئُ سHيِّد¢ي: قَلْبِه¢ ف¢ي الرَّد¢يُّ الْعHب©د� ذل¢كH قَالَ إِنْ وHلك¢ن© ٤٨. أَم©وHال¢ه¢ جHم¢يعِ عHلَى

 مٍيHو© ف¢ي الْعHب©د¢ ذل¢كH سHيِّد� يHأْت¢ي ٥٠. السُّكَارHى مHعH وHيHش©رHب� وHيHأْكُلُ ر�فَقَاَءه� الْعHبِيدH يHض©رِب� فَيHب©تHد¢ئ�
 الْب�كَاُء يHكُونُ ه�نHاكH. الْم�رHائ¢نيH مHعH نHص¢يبHه� وHيHج©عHلُ فَي�قَطãع�ه� ٥١ يHع©رِفُهHا٬، الَ سHاعHةµ وHف¢ي يHن©تHظ¢ر�ه� الَ

 .»اَألس©نHان¢ وHصHرِير�

 :صحاحاأل وهذا اآلية هذه يف X أمحد املعزي ما قاله لنقرأ اآلن

 نظرمت فمىت )١٥( .......... حروب خباروأ حبروب تسمعون وسوف )٦(......... «[
 ألجل ولكن )٢٢(.......  املقدس املكان يف قائمة النيب دانيال عنها قال اليت اخلراب رجسة

 هكذا املغارب إىل ويظهر املشارق من خيرج الربق إن كما ألنه...  األيام تلك تقصر املختارين
 ال والقمر الشمس تظلم األيام تلك ضيق بعد وللوقت....  اإلنسان ابن جميء أيضاً يكون
 .».... ضوءه يعطي

كما ذكرها الرسول ٬، Xعالمات القيامة الصغرى يذكرها عيسى  صحاحاألويف هذا 
واملهم ) .... أمريكا(ورجسة اخلراب ...... حروب وكسوف وخسوف ٬، حممد واألئمة 

يف ذلك  X مكان عيسى واملشرق نسبةً إىل٬، ر عن بداية ظهوره من املشرق إىل املغربنه عبåأ
حيث خرج إبراهيم٬، الزمان يكون العراق٬، والربق الذي خرج من املشرق وظهر يف املغرب هو 

  .من العراق وظهر يف األرض املقدسة

ولكين أقول لكم أن إيليا « :أي مثل إيليا٬، بأنه إيليا) حيىي(عن يوحنا  Xوقد قال عيسى 
كذلك ابن اإلنسان أيضاً سوف يتأمل منهم . دواقد جاء ومل يعرفوه بل عملوا به كل ما أرا

  .]السابع عشر صحاحاأل: إجنيل ميت[ »حينئذ فهم التالميذ انه قال هلم عن يوحنا املعمدان



 ٤١............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

ن أردمت أن تقبلوا فهذا هو إيليا املزمع يأيت من له أذنان إو«: Xوقال عيسى عن يوحنا 
  .]احلادي عشر صحاحيف األ[ »للسمع فليسمع

٬، ومن معه وهم عيسى وإيليا واخلضر Xلرسول الذي يرسله اإلمام املهدي ا نّإلذا ف
ن خروج أكما ٬، �ذا املعىن Xنه خروج عيسى إميكن أن يقال عنه ٬، وخروجه من العراق

بل ٬، وميكن أن يكون هذا الرسول من أمة أخرى٬، يوحنا كان ميثل خروج إيليا يف مرحلة معينة
 ألمةملكوت اهللا يرتع منكم ويعطي  ول لكم إنّلذلك أق«: Xهو كذلك كما قال عيسى 

  .]احلادي والعشرون صحاحاأل: ميت[ »تعمل أمثاره

نتم أيضاً مستعدين ألنه يف ساعة ال تظنون يأيت ابن ألذلك كونوا «: Xوقال عيسى 
أي العلم (اإلنسان فمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام 

يف [ »لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل هكذا يف حينه طوىب )واحلكمة واملعرفة

  .]الرابع والعشرين صحاحاأل

من اإلمام املهدي ومن عيسى  رسوالًفمن هو هذا العبد األمني احلكيم ؟ إال أن يكون 
  .وإيليا واخلضر 

 أين متضي وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلين وليس أحد منكم يسألين«: وقال عيسى
نطلق أنه خري لكم أن إ :لكن أقول لكم احلق ٬،ولكن ألين قلت لكم هذا قد مأل احلزن قلوبكم

ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم ومىت جاء ذاك يبكت العامل  ٬،نطلق ال يأتيكم املعزيأألنه إن مل 
ر فألين وأما على ب ٬،أما على خطيئة فأل�م ال يؤمنون يب ٬،على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة
: إجنيل يوحنا[ »وأما على دينونة فألن رئيس هذا العامل قد دين ٬،ذاهب إىل أيب وال ترونين أيضاً

  .]السادس عشر صحاحاأل

فمن هذا املعزي الذي يرسل ؟ ومن هذا الذي يبكت العامل على خطاياهم وتكذيبهم 
يعهم حظهم يف القيامة وعلى تض٬، وعلى تركهم حق األنبياء ووصاياهم٬، وقتلهم األنبياء والرسل

  .Xوخذال�م رئيس هذا العامل وهو اإلمام املهدي  ٬،الصغرى
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كثرية أيضاً ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن حتملوا  اًيل أمور إنّ«: Xوقال عيسى 
اآلن وأما مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل 

: إجنيل يوحنا[ »ربكم بأمور كثرية ذلك ميجدين ألنه يأخذ مما يل وخيربكمما يسمع يتكلم به وخي

  .]السادس عشر صحاحاأل

فجميع ما جاءت به الرسل ٬، العلم سبعة وعشرون حرفاً(: قال٬، Xوعن أيب عبد اهللا 
فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين ٬، فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني٬، حرفان
 ٥٢ج: حبار األنوار[) ها يف الناس وضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاًفبث ٬، حرفاً

  .]٣٣٦ص

وإذا أردت¢ املزيد ففي ٬، ن كان خمتصراً يكفي ملن يطلب احلق واحلقيقةإوأظن ما تقدم و
  .مل أتعرض له لالختصار٬، رؤيا يوحنا الالهويت الكثري ملن يطلب احلقيقة

 ٬،»أ من الناصرة خيرج شيء صاحل«: قالوا Xث اهللا عيسى اليهود ملا بع نّأوأذكرك 
وهل املسيح من اجلليل يأيت أمل يقل «: وقالوا٬، »مل يقم نيب من اجلليل نهإنظر أفتش و« :وقالوا

  .)١( ]»نه من نسل داوود من بيت حلم القرية اليت كان داوود فيها يأيت املسيحإالكتاب 

 .X عيسى املعزي مككال واضح X أمحد اآلخر املعزي وكالم

  :X نوح فلك ...الطوفان  ... املنتهى

 وHي�زHوِّج�ون٬َ، وHيHتHزHوَّج�ونَ وHيHش©رHب�ونَ يHأْكُلُونَ الطÊوفَان¢ قَب©لَ الÇت¢ي اَأليَّامِ ف¢ي كَان�وا كَمHا َألنَّه� ٣٨«
 الْجHم¢يع٬H، وHأَخHذَ الطÊوفَانُ جHاَء تَّىحH يHع©لَم�وا وHلَم© ٣٩ الْفُلْك٬H، ن�وح® ف¢يه¢ دHخHلَ الÇذ¢ي الْيHو©مِ إِلَى

Hكُونُ كَذل¢كHا يßجِيُء أَي©ضHان¢ اب©نِ مHاِإلن©س«. 

 فيهلك النهاية أحداث ستأيت وهكذا نوح٬، وجنا األشرار فهلك أتى الطوفان :الكنيسة تقول
 .)٢( مؤمناً ثابتاً) الفلك( الكنيسة يف يوجد من كل وينجو األشرار

                                                            

 .٢٢ – ٢٠ص: Xالسيد أحمد الحسن  -وصي ورسول اإلمام المهدي في التوراة واإلنجيل والقرآن  -١
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 واملذاهب الكنائس باقي وهل٬، وملاذا٬، الفلك هي الكنائس أيُّ :لسؤالا نفس يعاد وهنا
 نفس يقولون واملسلمني اليهود مثل األخرى األديان وهل القول٬، بنفس نفسها تنعت املسيحية
 القول ؟

 بداية يف الكنيسة وصفتهم كما اخلري أعداء أيضاً هم هل بالطوفان٬، يأيت الذي من :سؤال
 قد الرب أن يدرك كلما اخلري فعدو اآلالم هذه كل املسيح جميء قيسب أن عجب ال( البحث
 اإلهلي العذاب عن يتكلم أنه النص من الواضح فمن ٬،)املؤمنني ضد حربه تزداد جميئه اقترب
 أو املذاهب من لغريه ال X له والفلك املبعوث٬، الرسول تكذيب بعد األرض يصيب الذي
 األمر يكون رمبا ننسى ٬، والX نوح اهللا نيب مع احلال كان كما األشخاص أو األديان
 عند والعلم قبل٬، من مثله يكون ولن يكن مل عذاب X عيسى قال كما بكثري وأشد أصعب

 اإلمام ظهور إىل املصاحبة األحداث إىل تشري النصوص هذه ٬، وقطعاXً ووليه سبحانه اهللا
X،له أشري فقد نفسه٬، العذاب هو اإلنسان ابن جميء هنا القول ميكن وال ٬ X النصوص يف 

 وقبول وإميان ودعوة إرسال من بد فال٬، املسكونة يف املنتشرة امللكوت بشارة أنه على املتقدمة
  األطهار وآله  حممد الرسول عن ورد وقد اآلخر٬، البعض ومعاداة ورفض الناس بعض
 :)١( األنبياء سنن من سنة له X املهدي القائم أنّ

 يف: يقول السالم عليهما احلسني بن علي العابدين سيد مسعت(: قال جبري٬، بن سعيد عن
 إبراهيم٬، من وسنة نوح٬، من سنة) و ٬،X أبينا آدم من سنة(األنبياء٬،  من سنن منا القائم
  ).عليهم اهللا صلوات حممد من وسنة أيوب٬، من وسنة عيسى٬، من وسنة موسى٬، من وسنة

 فيكون٬، املادية الصحراء �ذه تيههم ومدى احلق عن الناس ابتعاد مدى إىل النصوص وتشري
 بابن فهم معه الفلك يركبون والذين الزمان هذا يف X نوح أصحاب أما هلم٬، بالنسبة بغتة

 أهل( : وقوله  حممد آل سفينة بركوب إال تكون ال فالنجاة ٬،معتصمون X اإلنسان
  .)٢( )نوح كسفينة بييت

                                                            

 .٣٢٢ص: لشيخنا الصدوق رحمه اهللا -آتاب آمال الدين وإتمام النعمة  -١
 .١٦٨ص ٩ج :مجمع الزوائد -الهيثمي  -٢
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 أهل جعل الذي هللا احلمد الرحيم٬، الرمحن اهللا بسم( :املآل ذخرية يف الشافعي العجيلي قال
 البيت أهل شان يف) وقال(٬، الغرق أهلكه عنها ختلف ومن جنا ركبها من نوح كسفينة البيت
  حث وقد احلوض٬، ورود إىل اهللا كتاب وقرناء االعتصام وحبل النجاة٬، سفينة هم أيضاً
 )... منهم والتعلم وتقدميهم٬، �ديهم٬، واألخذ سفينتهم٬، وركوب �م٬، التمسك على

 اقْتUرUبUتS﴿ :القرآن ذكره عما ببعيد ليس الطوفان ألحداث X عيسى سيدنا وصف
 .... وUازMدOجِرU مUجMنOونٌ وUقَالُوا عUبMدUنUا فَكَذ_بOوا نOوحٍ قَوMمO قَبMلَهOمM كَذ_بUتM....الْقَمUرO  وUانشUقَّ السَّاعUةُ

  .)١(﴾وUأَمUرُّ أَدMهUى عUةُوUالسَّا مUوMعSدOهOمM السَّاعUةُ بUلِ

»٤٠ µئ¢ذHكُونُ ح¢ينHان¢ يHقْل٬ِ، ف¢ي اثْنHذُ الْحHاح¢د� ي�ؤ©خHك� الْوHي�ت©رHر� وHان¢ ٤١. اآلخHتHان¢ ا¢ثْنHنHطْحHلَى تHع 
 .»اُألخ©رHى وHت�ت©رHك� الْوHاح¢دHةُ ت�ؤ©خHذُ الرَّحHى٬،

. أصدقاء اثنان يكون قد. نةللدينو وواحد للمجد٬، يؤخذ واحد أن املقصود :الكنيسة تقول
 األرض مهوم تستغرفه الشر يف حييا واآلخر السماويات٬، يف قداسة٬، يف حييا أحدمها ولكن
 .وغناها

 أن ميكن الذي املوت من اهلائل الكم وإىل األمر صعوبة إىل واضحة إشارة هو أعاله النص
 أمحد اإلمام بني قد وكان الزمان٬، آخر يف X نوح X القائم لتكذبيهم األرض يصيب
  :٣٣   ١٧ :سورة القلم من القرآنية لآليات تفسريه يف األمر هذا بعض X احلسن

]﴿ Hا م�ص©بِح¢نيHص©رِم�نَّهHم�وا لَيHنَّة¢ إِذْ أَقْسHالْج HابHا أَص©حHلَو©نHا بHاه�م© كَمHلَو©نHثْن�ونَ  #إِنَّا بHس©تHلَا يHو# 
Hو Hا طَائ¢ف® مِّن رَّبِّكHلَي©هHع Hائ¢م�ونَ فَطَافHت© كَالصَّرِميِ  #ه�م© نHحHفَأَص©ب#  Hوا م�ص©بِح¢نيHادHنHأَن¢  #فَت

 Hارِم¢نيHر©ث¢كُم© إِن كُنت�م© صHلَى حHافَت�ونَ  #اغْد�وا عHخHتHه�م© يHفَانطَلَقُوا و#  Hو©مHا الْيHد©خ�لَنَّهHا يÇأَن ل
بHلْ نHح©ن�  #فَلَمَّا رHأَو©هHا قَالُوا إِنَّا لَضHالÊونَ  #وHغَدHو©ا عHلَى حHر©دµ قَاد¢رِينH  #عHلَي©كُم مِّس©ك¢ني® 

 #قَالُوا س�ب©حHانَ رHبِّنHا إِنَّا كُنَّا ظَال¢م¢نيH  #قَالَ أَو©سHطُه�م© أَلَم© أَقُل لÇكُم© لَو©لَا ت�سHبِّح�ونَ  #مHح©ر�وم�ونَ 

                                                            

 .٤٦، ١٠، ١: القمر -١



 ٤٥............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

عHسHى رHبُّنHا أَن ي�ب©د¢لَنHا خHي©راً  #وHي©لَنHا إِنَّا كُنَّا طَاغ¢نيH  قَالُوا يHا #فَأَقْبHلَ بHع©ض�ه�م© عHلَى بHع©ضٍ يHتHلَاوHم�ونَ 
  .)١(﴾كَذَل¢كH الْعHذَاب� وHلَعHذَاب� الْآخ¢رHة¢ أَكْبHر� لَو© كَان�وا يHع©لَم�ونَ #مِّن©هHا إِنَّا إِلَى رHبِّنHا رHاغ¢ب�ونَ 

  .يضاًأتروي قصة وهي موعظة وبيان حلال من يواجهون الرسل  اآليات

حيصدوا مثرها وال  أن وأرادوا ٬،)جنة(جمموعة من الناس لديهم بستان  أنّ: فالقصة هي
فأرسل اهللا عليها ما يبيد مثرها وال  ٬،لفقري ومسكني وحمتاج يدفعون زكاته وال يدفعون منه شيئاً

يف  ياناألحعندما تتجمد النباتات يف الزراعة املغطاة بعض  اآلنكما هو احلال  ٬،يبقي منه شيئاً
كما حيصل  أو ٬،الشتاء نتيجة اخنفاض درجة احلرارة فال يبقى ال شجر وال مثر إال وتلف أيام

 أومثرها  أوحيوانات كاجلرذان بعض املزارع فتأكل شجرها  أوعندما hاجم حشرات كاجلراد 
  .كليهما

  .والصرم هو القطع ٬،أي جينون مثرها: ﴾لَيHص©رِم�نَّهHا﴿

اليت حصد زرعها وقطع مثرها فلم يبقH فيها مثر  كاألرضأي : ﴾ميِفَأَص©بHحHت© كَالصَّرِ﴿
  .للجين ليجىن

  .أعدهلمأي  ﴾قَالَ أَو©سHطُه�م©﴿

 خبلوا مبا جعله اهللا قوتاً أل�م ؛نزله اهللا �مأوهذه النتيجة اليت وصلوا هلا عذاب دنيوي 
٬، فاهللا سبحانه ال يرتل عبثاً العذاب الدنيوي أنواحلقيقة  إدارhا٬،هلم اهللا خوå أموالحملتاج يف 

واتعاظهم واضح  ٬،نزله �مأبعضهم �ذا العذاب وهلذا  أوسينتفعون ويتعظون  أ�موتعاىل يعلم 
بHلْ نHح©ن�  #فَلَمَّا رHأَو©هHا قَالُوا إِنَّا لَضHالÊونَ ﴿ أمواهلمبعد نزول العذاب الدنيوي وهالك 

 #قَالُوا س�ب©حHانَ رHبِّنHا إِنَّا كُنَّا ظَال¢م¢نيH  #قُل لÇكُم© لَو©لَا ت�سHبِّح�ونَ قَالَ أَو©سHطُه�م© أَلَم© أَ #مHح©ر�وم�ونَ 
عHسHى رHبُّنHا أَن ي�ب©د¢لَنHا خHي©راً  #قَالُوا يHا وHي©لَنHا إِنَّا كُنَّا طَاغ¢نيH  #فَأَقْبHلَ بHع©ض�ه�م© عHلَى بHع©ضٍ يHتHلَاوHم�ونَ 

HبِّنHا إِنَّا إِلَى رHاغ¢ب�ونَ مِّن©هHع©لَم�ونَ #ا رHر� لَو© كَان�وا يHة¢ أَكْبHذَاب� الْآخ¢رHلَعHذَاب� وHالْع Hكَذَل¢ك﴾.  

                                                            

  .٣٣ – ١٧: القلم -١
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ومنع الزكاة ومنع النفقة على الفقري واملسكني  ٬،الزكاة مناء يف الرزق أنبيان  اآلياتففي 
  .حملق الرزق واليتيم رمبا كان سبباً

هلم لعلهم  كإنذاران يف املال واالقتصاد العذاب الدنيوي للناس رمبا ك أنوفيها بيان 
بل ٬، )١(﴾وHلَن�ذ¢يقَنَّه�م© م¢نH الْعHذَابِ الْأَد©نHى د�ونَ الْعHذَابِ الْأَكْبHرِ لَعHلÇه�م© يHر©جِع�ونَ﴿احلق  إىليرجعون 

 أو ٬،ورمبا كان يرتل بصورة ميكن تأويلها بأ�ا ليست عذاب فيقولون عن العذاب ظاهرة طبيعية
وباء غريب ال يعرفونه من قبل جاء  أو ٬،هلك الناسأكوكب مر بالصدفة و أو ٬،صاديةاقت أزمة
لينكر الرسول الذي  ليس عذاباً بأنهيؤول العذاب  أنفمن يريد ..  أو .. أو ٬،هلك الناسأو

ولكن من يريدون االتعاظ ومعرفة احلق  ٬،نزل العذاب بسبب تكذيبه لن يعدم حجة ليعثر �ا
سواء كان ظلم  ٬،من ظلم أيديهم واكتسبتوسينظرون فيما كسبت عذاب  إ�اسيقولون 

على الفقراء ودفع الزكاة  اإلنفاقكان خمالفة ملا جاء به حجج اهللا من  أوحجة من حجج اهللا 
  .)٢(] ﴾قَالُوا س�ب©حHانَ رHبِّنHا إِنَّا كُنَّا ظَال¢م¢نيH #قَالَ أَو©سHطُه�م© أَلَم© أَقُل لÇكُم© لَو©لَا ت�سHبِّح�ونَ ﴿

  :السؤال هذا X احلسن أمحد اليماين املعزي اإلخوة أحد سئل وقد

 واليت فرجه اهللا وعجل X املهدي اإلمام قبل تظهر اليت الساعة عالمات ما هي٬، سيدي
  تليه ؟

ورمبا يفىن ثلثا  ٬،شاء اهللا ومل يبقH الكثري هلا إذاسترون العالمات الكربى [: قال X أجاب
 .)٣(] أكثر أوالناس 

 يف وستعيشون ستأخذون وأنكم انتهى األمر أنّ تعتقدون   الكنيسيون  أيها  كنتم  إذاو
 ١٠. اس©م�كH ل¢يHتHقَدَّسِ السَّمHاوHات¢ ف¢ي الÇذ¢ي أَبHانHا: الصالة هذه تصلون فلماذا السماويات قداسة
  .اَألر©ضِ ىعHلَ كَذَل¢كH السَّمHاِء ف¢ي كَمHا مHش¢يئَت�كH ل¢تHكُن©. مHلَكُوت�كH ل¢يHأْت¢

                                                            

 .٢١: السجدة -١
 .٣٢٢سؤال رقم  ٤ج: Xحمد الحسن أالسيد  - األثيرالجواب المنير عبر  -٢
 .٣٤٧سؤال رقم  ٤ج: Xحمد الحسن أالسيد  - األثيرالجواب المنير عبر  -٣
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شخصية ويف إجنيل يوحنا  املذكورلشخصية املعزي مقارنة يف هذا الفصل سنجري دراسة 

 األناجيلثالثة من  املنقول يفعلى جبل الزيتون  Xخطاب عيسى  اإلنسان املذكور يف ابن
ن كان يوجد اختالف وإ  ول اخلطاب الذي مت نقاشه يف الفصل األ   ) لوقا ٬،مرقس ٬،مىت(

ا�يء الثاين  أمريوضح  Xلكن يبقى املعىن العام واضح كون السيد املسيح  األلفاظيف بعض 
باحلدث  املرتبطةظهور بشارة امللكوت  األحداثومن هذه ٬، وأحداثهاقل القيامة الصغرى  أو

اهللا على  أمريتم الذي به  اإلنسانوكما جاء على ذكر جميء ابن  ٬،املعين يف كل املسكونة
  .األرض

املنقول يف  األسلوببنفس  Xيوحنا مل يذكر هذا اخلطاب العظيم لسيدنا  إجنيليف 
نه واجب أرأى  نه ذكر ماأ أم ٬،نسى اخلطاب أمفهل يوحنا مل يكن متواجد  األخرى٬، األناجيل

  ؟ النقل والتذكري والتدوين من هذا اخلطاب العظيم

 ٬،مىت(ثالثة منها ٬، األربعة األناجيلاهللا بني  أمكنناة حتليله مبا مقارنه ودراس أجرينالو  واآلن
القادم  اإلنسانيقابل ابن  وهل ما أخرى٬،يوحنا من جهة  إجنيلوبني  ٬،من جهة) لوقا ٬،مرقس
  يوحنا ؟ إجنيلالثالثة هو املعزي املرسل يف  األناجيليف  األرضيقوم به على  وما

  :نيكان اخلطاب أين

التالميذ على انفراد قائلني قل لنا مىت يكون  إليهعلى جبل الزيتون تقدم ويف ما هو جالس «
  ].٣: ٢٤مىت [ »هذا وماهي عالمة جميئك وانقضاء الدهر

قال يسوع هذا وخرج مع  تالميذه اىل عرب وادي  قدرون  حيث كان بستان دخله هو «
  ].١:١٨ يوحنا[ »وتالميذه

يف القيامة الصغرى كان  اآليت اإلنسانبن ايه اخلطاب املنقول يف أجنيل مىت والذي ذكر ف
كان على  أيضاًواخلطاب املنقول يف يوحنا والذي ذكر فيه املعزي املرسل  ٬،على جبل الزيتون
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اجلبل فوادي قدرون املذكور بنص يوحنا هو اسم عربي معناه اسود وامسه احلايل وادي سييت 
 اجلنوب إىلويسري  ٬،الغريب من أورشليم الشمال إىلمرمي وهو وادي يبتدأ على بعد ميل ونصف 

وهو بني  ٬،مث ينحدر شرقي املدينة ٬،زاوية السور الشمالية الشرقية إىلن يصل أ إىلالشرقي 
  .سورها من اجلانب الغريب وجبل الزيتون وتل املعصية من اجلانب الشرقي

  .اخلطابني قاهلما سيدنا عيسى يف نفس املكان ٬،ذنإ

  :ني واحدةغاية اخلطابهل 

نه جاء ليبشر مبلكوت أمن مرة  أكثريف  Xغاية اخلطاب ال ختتلف عن ما ذكره سيدنا 
الثالثة  األناجيلالوداعي يف  Xوخطابه  ١٦يوحنا  إجنيليف  Xفحديثه  ٬،اهللا القادم
  .أخرىمرة  األمريؤكد هذا  األخرى

م املعزي٬، إنه خري لكم أن أنطلق٬، ألنه إن مل أنطلق ال يأتيك: لكين أقول لكم احلق ٧«
  .]١٥يوحنا[ »من عند االب ينبثق ... ولكن إن ذهبت أرسله إليكم

  .»...يف جمده ومجيع املالئكة القديسني  اإلنسانومىت جاء ابن ٣١« :٢٥مىت إجنيلويف 

يوحنا  إجنيلويشترك  ٬،وكلها تتمحور حول القيامة الصغرى أخرىوللخطاب غايات 
يوضح وحيذر  Xفنرى سيدنا عيسى  ٬،تلك الغاياتيف ) األخرى األناجيلومعه (مىت  وإجنيل
 من مل يعثر فكما طوبH ٬،ميثلون الثلة املؤمنة يف ذلك الزمان أن ال يعثروا بالقادم أل�م ؛التالميذ

 ٬،يعثروا يف زمن الظهور املقدس أن ال وألمثاهلمهلم  فأراد ٬،)١( )وطوىب ملن ال يعثر يفَ( Xبه 
  ].١  ١٦ يوحنا[ »ا لكيال تعثرواقد كلمتكم �ذ«: للتالميذ Xفقال 

  ].٤ ٢٤مىت [ »حدأيضلكم  يسوع وقال هلم انظروا ال فأجاب«

ي بعث سابق أمر ال خيتلف عن األ أنّ Xيوضح ) الزمان آخرخطاب (ويف اخلطابني 
  :Xفقال  لألذى٬،فاملؤمنني بدعوة امللكوت القادم سيتعرضون  ٬،لرسل اهللا سبحانه

                                                            

  .٦: ١١إنجيل متى  -١



 ٤٩............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

 »يت ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة  هللاسيخرجونكم من ا�امع بل تأ«
  ].٢ ١٦يوحنا [

 ١٥يوحنا [ »رسلينأيعرفون الذي  �م الجل امسي ألأمنا يفعلون بكم هذا كله من إلكنهم «

٢١.[  

 »امسي  ألجل األممىل ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضني من مجيع إحينئذ يسلمونكم «
  ].٩ ٢٤مىت [

  .واحدة للخطابني غاية ٬،ذنإ

  :اإلنسانهناك من سيعثر باملعزي ابن 

»٬،  ١٥HايHايHصHنِي فَاح©فَظُوا وH١٦إِنْ كُن©ت�م ت�ح¢بُّون  HرHا  آخßزِّيHاآلبِ فَي�ع©ط¢يكُم© م�ع Hا أَطْلُب� م¢نHأَنHو
يHقْبHلَه�٬، َألنَّه� الَ يHرHاه� وHالَ  ر�وح�  الْحHقِّ  الÇذ¢ي الَ يHس©تHط¢يع� الْعHالَم� أَنْ ١٧ل¢يHم©كُثَ مHعHكُم© إِلَى اَألبHد¢٬، 

  ].١٤يو [ »يHع©رِفُه�٬، وHأَمَّا أَن©ت�م© فَتHع©رِفُونHه� َألنَّه� مHاك¢ثٌ مHعHكُم© وHيHكُونُ ف¢يكُم©

وكيف  ٬،مقابل القبول الرفض ألنه ؛يف هذه النصوص رفض املعزي املرسل وهذا واضح
وسواء كانت هذه  ٬،بدرجة ما هقد تعرف عليكان  إذا إالال يقبله أو يقبل شيء  أن إلنسان
 ٬،قلبية روحية فعدم املعرفة وعدم الرؤية  ال حتدد موقف معني أومن رؤية بصرية  ةتيأاملعرفة مت

كان عدم القبول ناتج من  وإذا٬، و عدمه يوجب املعرفةأأي القبول  ٬،والعكس هو الصحيح
  .رفضاً أصبحتمعرفة ما 

نه املسيا أوال يروا  يأيتمل يقروا للحق الذي  إ�مأي  )يHع©رِفُه� وHالَ يHرHاه� الَ(املقصود  إذن٬،
  :وهو يوضح لفيلبس Xومثل هذا القول ورد عن سيدنا عيسى ٬، القادم

اَلÇذ¢ي رHآنِي فَقَد© رHأَى ! أَنHا مHعHكُم© زHمHانßا هذ¢ه¢ م�دَّت�ه� وHلَم© تHع©رِفْنِي يHا ف¢يلُبُّس�": قَالَ لَه� يHس�وع� ٩«
  .فهذه املعرفة مطلوبة] ٩: ١٤يوحنا [ »أَرِنHا اآلبH؟: آلب٬H، فَكَي©فH تHقُولُ أَن©تHا
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ولكين أقول «: Xكما قال سيدنا عيسى ٬،أيضاًالقادم  اإلنسانوالرفض سيتعرض له ابن 
كذلك ابن اإلنسان أيضاً سوف . لكم أن إيليا قد جاء ومل يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا

  .]السابع عشر صحاحإجنيل ميت األ[ »ئذ فهم التالميذ انه قال هلم عن يوحنا املعمدانيتأمل منهم حين

  .كالمها سريفضان عند ظهورمها اإلنساناملعزي وابن  إذن٬،

  :القادم اإلنسانهو دور املعزي املرسل ابن  ما

  :عرفةنشر امل /أوالً

هو يعلمكم كل وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله االب بامسي ف ١٤:٢٦يوحنا«
اء ذاك روح احلق فهو جمىت  وأما ١٣: ١٦يوحنا  ... ٬،شيء ويذكرهم بكل ما قلته لكم

 بأموريسمع يتكلم به و خيربكم  ال يتكلم من نفسه بل بكل ما ألنهمجيع احلق  إىليرشدكم 
  .»آتية

ص املعزي الروح القدس خيرب بكل شيء كما يقول الن ت الغيبة وأنّاما خيص االخبار فأما
 أو من يقولون أنّ  عام  فالكنيسة  ألفيمن  أكثرومنذ  ٬،عن الكنيسة أبداً يثبتهذا ما مل 

ىل إو اإلجنيلمن موقع على عجزهم عن تفسري  بأكثرقد اقروا   املعزي الروح القدس معهم 
متفرعة من الكنائس الست الكربى هذا  ٣٨٠٠٠ من أكثريوجد  فاآلن ٬،اختالفهم يف العقائد

  .عةود من هم خيالفو�م بعقيدة الثالوث املوضنع أندون 

وهذا هو  ٬،نعم :نقول األمر ؟القادم أن يقوم �ذا  اإلنسانهل ميكن البن  :والسؤال
: ١١ ففي اشعياء اإلنسان٬،مبجيء ابن  األحبر متلئاملياه  أنّكما  األرض فاملعرفة متأل ٬،الثابت

  .»تغطي املياه البحر معرفة الرب كما متتلئ األرض«

  .هو املعزي الذي يعلم وخيرب اإلنسانابن  ٬،ذنإ

  :التبكيت /ثانياً

  .للمعزي الروح القدس املرسل فهي التبكيت األخرىأما املهمة 
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أما على  ٩ .ومىت جاء ذاك يبكت العامل على خطية وعلى بر وعلى دينونة ٨« :١٦يوحنا 
 وأما  ١١ .وال ترونين أيضاً أيب إىلعلى بر فألين ذاهب  وأما ١٠ .يؤمنون يب خطية فأل�م ال

  .»على دينونة فألن رئيس هذا العامل قد  دين

  ؟وما قول الكنيسة به  ٬،فما هو التبكيت

  .واملفعول م�بكÇت تHب©ك¢يتßا٬، فهو  م�بكãت٬، بكÇتH يبكãت٬، :التبكيت لغةً

  .حدH موظّفيه على خطئهبكÇت  املُتَّهHمH  أنَّبه٬، وHبَّخHه وعHنَّفَه وقبَّح ف¢ع©له٬، بكّت املدير� أ

يف العهد اجلديد  "يبكت"التبكيت هو التقريع والغلبة باحلجة٬، والكلمة  :والكنيسة تقول
  ".إلنجكو"ترمجة للكلمة اليونانية 

وهي تتضمن على الدوام تقدمي  " يوبخ"ما تترجم نفس الكلمة اليونانية بكلمة  وكثرياً
  .الناسعلى فحص ومتحيص سواء أمام اهللا أو أمام  نياًمب ٬، قراراًالدليل٬، فهي حتمل معىن قانونياً

العامل على  يبكت..  ميت جاء" الروح القدسمن أن ) ٨: ١٦( إجنيل يوحناأما ما جاء يف 
العامل بعدم كفاية أو عدم جدوي املقاييس  إقناعفيشري إىل " ى دينونةخطية وعلى بر وعل
  .)١() البشرية  للرب والدينونة

 لنقرأ٬، ال أمالقادم  اإلنسانابن  إىلهل هذا الفعل ينسب  ٬،تبني لنا معىن التبكيت أنوبعد 
  ؟ واحتجاجوتقدمي دليل  وهل تعترب تبكيتاً اإلنسان٬،هذه النصوص حبق ابن 

رثوا امللكوت ٬، مباركي أيب تعالوا يا: مث يقول امللك للذين عن ميينه   ٣٤« :٢٥ مىت إجنيل
  .العامل تأسيساملعد لكم منذ 

  .فاويتموين كنت غريباً. عطشت فسقيتموين. ألين جعت فاطعمتموين  ٣٥

 أو عطشاناً ٬،فأطعمناك رب مىت رأيناك جائعاً يا: فيجيبه األبرار حينئذ قائلني  ٣٧
  فسقيناك ؟

                                                            

١- -Bible-Arabic-Holy-٠٠٢-FreeCopticBooks/Books-Coptic-Free-Full/org.takla-st://http
html.١٧٩_B/B_٠٢/Dictionary 
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أنكم فعلتموه بأحد إخويت هؤالء  لكم مبا أقولاحلق : فيجب امللك ويقول هلم  ٤٠
  .األصاغر فيب فعلتم

اذهبوا عين يا مالعني إىل النار األبدية املعدة إلبليس : للذين عن اليسار مث يقول أيضاً  ٤١
  .ومالئكته

  .عطشت فلم تسقوين. ألين جعت فلم تطعموين  ٤٢

أو  أو غريباً أو عطشاناً مىت رأيناك جائعاً ٬،رب يا٬، قائلني ضاًحينئذ جييبونه هم أي  ٤٤
  ؟ ومل خندمك أو حمبوساً مريضاً

فيب مل ٬، مل تفعلوه بأحد هؤالء األصاغر أنكممبا : احلق أقول لكم: فيجيبهم قائالً  ٤٥
  .»تفعلوا

على  اّأيضوهذه النصوص تبني  ٬،يضاًأيبكت  اآليت اإلنساناملعزي املرسل يبكت وابن  ٬،ذنإ
  .القادم على بر وخطيئة كما هو املعزي اإلنسانبن اماذا بكت 

  :اهللاأقامة حاكمية  /ثالثاً

  :على دينونة فألن رئيس هذا العامل قد دين وأما

  .يقيم الدينونة أيضاً اإلنسانابن ٬، يوحنا يقيم الدينونة إجنيلاملعزي املرسل يف 

  :صادر اللغوية واملسيحيةقبل املناقشة  لنرى ماذا تعين الدينونة يف امل

  .يHو©م� الدِّين٬ِ، يHو©م� احل¢سابِ": يHو©م� الدَّي©نونHة¢: "الدينونة(

  قاموس سترونج٬، عربي  مشبات٬، ةعين كلمة دينون وأيضاّ

)Hמׁשּפט   ٤٩٤١ mishpât ̣ 

  .و قررأحماكمه هي من فعل شفت أي حكم 
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يشمل والعقوبة  اجلرميةووهو  يشمل  فعل ومكان . و قانون اهليأوهو حكم بشري 
  .واحلساب والعدل والعقوبة واألداءاحلقوق 

إذا ما عدنا إىل العبارة اليونانية الواردة �ذا املعىن ٬، أصالً" الدينونة"و :ومن النصارى من يقول
واألحرى  ... وعرب هذا التمييز يتحدåد مصريه "...التمييز" يإمنا ه٬، KRISISالعهد اجلديد  يف

٬، وإما هو متغرåب عنه ٬،فيكون مصريه فرح تلك املعيåة٬، فإما هو مع اهللا٬، فسهأنه حيدåده بن
عنها أو ينسيه إياها  هييلهال ميكن لشئ أن  اليتعذاب الغربة  يفيكون قد جعل نفسه  وبالتايل
  .)١( )...حينذاك
  :احلاكم أيعرفنا معىن الدينونة عند النصارى لنرى ماذا يقولون يف من هو الديان  أنبعد 

  .اهللا بالطبع هو اإلجابة ؟ من هو الديان العام(

 .»س¢الَه©. بِعHد©ل¢ه¢٬، َألنÇ اَهللا ه�وH الدَّيَّانُ وHت�خ©بِر� السَّمHاوHات�«: ٦: ٥٠سفر املزامري 

 .فالروح القدس ال يدين. االبن كثر هي وظيفة اقنومأوبتمييز  وظيفي 

 ه�وH إِلَى اَألبHد¢٬، ل¢زHيHغHانِه¢٬، ن� ر�وح¢ي ف¢ي اِإلن©سHان¢الَيHد¢ي": فَقَالَ الرَّبُّ«: ٣: ٦التكوين  سفر
 .»"أيَّام�ه�  م¢ئَةً وHع¢ش©رِينH سHنHةً وHتHكُونُ. بHشHر®

 .كل الدينونه لالبن أعطيواالب 

 .»ب©نِل¢ال َألنÇ اآلبH الَيHد¢ين� أَحHدßا٬، بHلْ قَد© أَع©طَى كُلÇ الدَّي©ن�ونHة¢«: ٢٢: ٥إجنيل  يوحنا 

 ٬،وبتمييز وظيفي هو عمل اقنوم االبن اإلنسان٬،نه هو من عمل اهللا وليس من عمل أرفنا فع
 .االب يعمل باالبن يف الروح القدس أنّولكن نعلم 

  .اختالف مكانه ن االبن يدين باالب دون انفصال والأالفهم الصحيح هو  ٬،نإذ

فاالب  ة٬،االبن الدينون ىلإاالب  إعطاءاهللا هو الديان حىت بعد  أنعن  اإلجنيلوهلذا تكلم 

 .)٢( )ديان واالبن ديان

                                                            

١- htm.kosta%٢٠sher%٢٠o%٢٠allah/tstar%٢٠newboks/com.answer-create://http  
١٠٥٣٢ -٢/html-display/articles/com.١-bible-holy://http 
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 ؟ القادم اإلنسانوهل ختتلف عن دينونة ابن  ٬،كيف تكون دينونة املعزي املرسل واآلن٬،
  .ورمبا نناقش بعضها ١١:١٦بعض تفاسريهم ليوحنا  فلنقرأ

يوضح السيد املسيح دور الروح القدس يف التبكيت على خطية : يقول تادرس يعقوب
إن كانت اخلطية متلك على القلب٬، فليس من طريق للخالص منها ". أل�م ال يؤمنون: "قائالً

  .إال بقدوم ملكµ آخر قادر على إبادhا

بلغت خطية اليهود القمة عندما مل يقبلوه بكونه املسيا املخلص مع أنه صنع العجائب اليت 
دس يف يوم العنصرة اعترف عند حلول الروح الق). ٦  ٣: ٣٥إش (سبق أن أعلن عنها األنبياء 

  ).٣٧: ٢أع (مجع من اليهود �ذه اخلطية٬، ورجعوا إىل اهللا 

 أنقولك  وأما ٬،من اخلطيئة العظمى للمكلف هو رفض حجة اهللا املرسل ٬،نعم :نقول
فيكفي أن  ٬،لليهود يف ذلك املوقف حلول روح القدس على التالميذ يوم العنصرة كان تبكيتاً

 ٬،كان حمصور باليهود كمكلفني وبيوم العنصرة كزمن Xا عيسى وهل الرفض لسيدن :نسأل
من    الذي تقول الكنيسة أنه معها    للروح القدس  تبكيتاً  نقرأ أونسمع  أوفنحن مل نرى 

  .التابعني هلم أووالقتل الذي تعرض له التالميذ  احملزنة األحداثبعد يوم العنصرة رغم 

هم  حىت من أو...) الصني اليابان (ثل الالدينني م أخرىلشعوب  نرى تبكيتاً أوومل نسمع 
ني املختلفني يحىت املسلمني وال للمسيح أو ٬،على خالف ديين معكم مثل اليهود يف هذا الزمان
ن عمل الروح الذي معكم انتقائي أ أم. معكم يف عقيدة الثالوث الفاسدة مثل شهود يهوه

  .ومرحلي

حيده  زي املرسل يبكت ويقيم الدين وعمله الاملع Xاحلقيقة هي ما قاهلا سيدنا عيسى و
الدين  إقامة وأمر أسلفنا٬،وبالتايل ينشر املعرفة واحلق كما  ٬،و جمتمعيأمكاين  أوحد زمين 
  :كما توضح النصوص اإلنسانمبجيء ابن  إاليكون  كاملة ال ةواحلق بصور

ئ¢كَة¢ الْق¢دِّيِسنيH مHعHه�٬، فَح¢ينHئ¢ذµ  يHج©ل¢س� وHمHتHى جHاَء اب©ن� اِإلن©سHان¢ ف¢ي مHج©د¢ه¢ وHجHم¢يع� الْمHالَ ٣١«
  .عHلَى كُر©س¢يِّ مHج©د¢ه¢

٣٢  Hم¢ن HافHيِّز� الرَّاع¢ي  الْخ¢رHا ي�مHع©ضٍ كَمHه�م© م¢ن© بHع©ضHيِّز� بHم¢يع� الشُّع�وب٬ِ، فَي�مHه� جHامHم¢ع� أَمHج©تHيHو
  .الْجِدHاِء
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٣٣ Hم¢ينِه¢ وHن© يHع HافHارِفَي�ق¢يم� الْخ¢رHسHنِ  الْيHاَء عH٢٥مىت [ »الْجِد[.  

  .الذي يقيم حاكمية اهللا اإلنسانابن هو املعزي املرسل  إذن٬،

  :القديس أغسطينوسيقول 

لو مل أكن قد جئت : "لى خطية٬، كما يف قولهن السيد املسيح نفسه يبكت العامل عإ
أيها اآلب البار العامل مل : "٬، وعلى بر٬å، إذ قال)٢٢: ١٥يو " (وكلمتهم مل تكن هلم خطية

: ٬، كما يبكت على دينونة٬، إذ أعلن أنه سيقول للذين على اليسار)٢٥: ١٧يو " (يعرفك
نذكر أن     )٤١: ٢٥مت " (مالئكتهاذهبوا عين يا مالعني إىل النار األبدية املُعدة إلبليس و"

  .  القادم كنصوص اإلنسانبن اهذه النصوص هي يف 

ملاذا   . وردت عبارات كثرية يف اإلجنيل تؤكد أن السيد املسيح يبكت على هذه األمور
  ؟ إذن ينسب هذا للروح القدس كما لو كان هذا امتيازßا خاصßا به

٬، )٥: ٥رو (أن الروح القدس ينسكب على قلوب التالميذ  :القديس أغسطينوسجييب 
  .٬، فيصري هلم حق التوبيخ والتبكيت)١٨: ٤يو  ١(فيهبهم احملبة اليت تطرد اخلوف خارجßا 

هو  اإلنسانابن  أنّباعتراف اغسطينوس  أوالًمثل هكذا قول فيه بعض احلق  إنّ: نقول
حصر  وأيضاً ٬،مباشرة Xىل سيدنا عيسى إنه نسب النص أرغم  ٬،مبكت ومقيم للدين

 Xرسول سواء كان مرسل من اهللا سبحانه مثل سيدنا عيسى (أغسيطينوس التبكيت برجل 
 Xيسى يكون رسول من سيدنا ع أو ٬،القادم من االب اإلنسانابن  أو ابتداًء٬، أوضحكما 

الروح القدس كروح حمض ال يستطيع  فمضمون قوله أنّ ٬،)و املعزي املرسلأ ٬،كالتالميذ مثالً
 لألوامريتطلب حلوهلا يف رسول وهو يؤدي فيكون هو املؤدي املباشر  واألمر يت٬،القيام بالتبك

  .اإلهلية

ماد يقول به بعض مفسريهم باالعت أيضاًال يدين كروح حمض  سالروح القد نّإوالقول 
 ه�وH اَألبHد¢٬،  ل¢زHيHغHانِه¢٬، إِلَى الَيHد¢ين� ر�وح¢ي ف¢ي اِإلن©سHان¢": فَقَالَ الرَّبُّ«: ٣:٦على النص تكوين 

  .»"أَيَّام�ه� م¢ئَةً وHع¢ش©رِينH سHنHةً وHتHكُونُ. بHشHر®
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عندما حل عليه الروح  Xفالذين يسددهم اهللا سبحانه بالروح القدس مثل سيدنا عيسى 
فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من املاء٬، وإذا السماوات قد انفتحت  ١٦« حمامةالقدس ك

  .]٣مىت [ »مثل محامة وآتيا عليه له٬، فرأى روح اهللا نازالً

وامتأل اجلميع من الروح القدس٬، وابتدأوا يتكلمون بألسنة  ٤« :التالميذ يوم العنصرة أو
  ].٢اعمال [ »أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا

والذي يظهر كل احلق ويقيم الدين يف يوم . دينه احلق إىلهم دعاة اهللا   األنبياءع ومجي
  .املرسل كما توضح النصوص اإلنسانالدين هو املعزي الروح القدس ابن 

ألن هذه اخلطية٬، كما لو كانت هي اخلطية الوحيدة٬،  وضعها (): أيضاً( يقول أغسطينوس
  .)فيها ت�ستبقى بقية اخلطايا٬، وبرتعها ترتع  بقية اخلطاياقبل اخلطايا األخرى٬، ألن باالستمرار 

من االب كما  أوكمرسل من اهللا  Xخطيئة عدم قبول عيسى  إىليشري اغسيطينوس هنا 
حد استطاع أن يرتعها وتتكرر أيومنا هذا وال  إىلاخلطيئة قائمة  هوهذ٬، تذكر بعض النصوص

من  رسوالً Xدم آمل يقبل  ألنه ؛رمحة اهللا من أخرجتهاليت  إبليسفهي عينها خطيئة  ٬،دائماً
من رفض وعدم  Xله سيدنا عيسى  أشاروهي ما  ٬،والرسل األنبياءوتكررت مع كل  ٬،اهللا

ولكن هذه  ٬،كمرسل من اهللا خليفة له سبحانه Xالقادم  اإلنسانقبول للمعزي املرسل ابن 
هو املعزي الذي يشهد  Xقادم ال اإلنسانفابن  ٬،املرة سيعاقب اهللا اخلطاة وتقام حاكمية اهللا

  .وهو الذي يبكت على خطيئة وبر ودينونة٬، Xلسيدنا عيسى 

  :على من حيل الروح القدس

ال  من شهود يهوا أو  يؤمن بعقيدة الثالوث    مسيحي ثالوثياً أيىل إ لو وجهنا سؤاالً
معزيهم  أنّفهذا هو معتقدهم ٬، سيجيب نعم ؟ هل معك الروح القدس :يؤمن بعقيدة الثالوث

الوقوف  إالنه جيل عن جيل وليس على الشخص املسيحي وهو معهم منذ يوم اخلمسني يتوارث
 ... وهذا يسدده وحيميه ويعزيه ....وينفخ يف وجهه فيحل عليه الروح  ةبابا الكنيس أمام
  .واخل
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راجع اع (يأيت قبول الروح القدس بعد اإلميان والتصميم على  التوبة ( :فهم يقولون
ال نتيجة  . وخملصاً مبجرد قبولنا الرب يسوع املسيح  فاديا٬ً، وهو هبة جمانية نقبلها). ٣٨:٢

وذلك ليس  باإلميانلصون خمبالنعمة انتم  ألنكم: فإنه مكتوب. جمهودµ قمنا به أوي عمل أل
  .)١( )منكم

ن وبالنتيجة هم الذي ٬،ني واملؤمنني منهم فقطيعلى املسيح �ذا يكون عمل املعزي حصرياً
وهذا خمالف  ٬،تبكيت على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة وليس من خيالفهم العقيدة إىلحباجة 
كيف يبكت  وإال ٬،فهو مرسل لكل الناس ٬،فدوره ال حيده حد٬، Xلدور املعزي املرسل  متاماً

وقوهلا حبصر الروح القدس  أمرهاوهل الكنيسة واثقة من  .اهللا بأمروينشر العلم واملعرفة وحيكم 
  :أيضاًن كانت كذلك فما تقول لصاحب هذا القول وهو مسيحي إ ٬،مؤمنيها يف

  :منشورات بيت عنيا  هايكوب . ل.  هـيقول 

حىت لو كان احلديث عن الكنيسة يف . غري أننا يف سفر الرؤيا٬، جند شيئاً خمتلفاً متاماً(
ل كأنه خارج فإننا ال جند الروح القدس يف الكنيسة٬، ب) من رؤيا يوحنا(٬، ٣و  ٢ي أصحاح

وهذا يتفق مع اخلط ". من له أذن٬، فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: "عنها ويتحدث إليها
 ٤حتمل هذا الطابع٬، فعدد ) الرؤيا( واألعداد األوىل من هذا السفر٬، الذي ينهجه هذا السفر

اسم وهنا جند صيغة العهد اجلديد املأخوذة من . يتحدث عن الكائن٬، والذي كان٬، والذي يأيت
. وبعد ذلك يتحدث النيب عن الذي له السبعة األرواح اليت أمام عرشه. يهوه يف العهد القدمي

وهنا ال جند الروح القدس يف ارتباطه بالكنيسة٬، ففي بقية أسفار العهد اجلديد يتحدث عن 
يف رجاء  يضاًأجسد واحد وروح واحد كما دعيتم  ٤: ٤أفسس " (الروح الواحد"أو" الروح"

  .)٢( )الواحد دعوتكم

٬، فالبعض رآه ٢:  ١١ولكننا نراه هنا يف الرؤيا يف ارتباطه باملسيا كما جاء يف أشعيا 
إنه الروح يف عمله متخذ أوجه متعددة وكاملة٬، قادر على . كروح احلكمة٬، أو القوة٬، أو النور

وهو ٬، ة اهللاوضوع العام للرؤيا هو حكوممضافة٬، فامل" أمام عرشه. "تنفيذ إرادة اهللا يف العامل
  .القادم وهو دين اهللا احلق اإلنسانموضوع املعزي املرسل وابن 

                                                            

١- htm.Spirit_Holy_The/books/com.thegrace.www://http  
٢- htm.٠٢٣HolySpirit-Baytallah/Ania-Bayt-Spirit-Holy-The/com.baytallah.www://http 
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  :زمن اخلطاب

الثالثة  واألناجيل Xيوحنا حول املعزي املرسل  إجنيلتبني لنا بعد دراسة نصوص 
هو  اإلنساناملعزي وابن  نّإ٬، القادم اإلنسانمىت عن ابن  إجنيلمستشهدين مبا جاء يف  األخرى

مكان اخلطاب يف كل : نوذلك أل. الصغرى القيامة األخرييف الزمن  تأيتشخصية واحدة 
 وأخرياً األناجيل٬،والتحذيرات نفسها يف كل  والنصائح ٬،وغاية اخلطاب واحدة ٬،واحد األناجيل

 قول الكنيسة أنّ ذلك أنّ إىلوأضف ٬، القادم اإلنسانتطابق مهمة دور املعزي املرسل وابن 
نه أمل يثبت  Xكما وصفه سيدنا عيسى  قام بدوره كامالً) هماملعزي عند(الروح القدس 

  .قول حق

هل زمن اخلطاب واحد املسمى العام الذي جيمع اخلطاب انقضاء الدهر يف  ٬،بقي شيء مهم
 آخروالذي ميثل  اآلالم٬، أسبوعيوحنا يدعى عند الكنيسة  إجنيلاملعزي يف  وإرسالمىت  إجنيل
ن بيوم وفهم يبتدؤ ٬،كما تقول الكنيسة األرض على Xمن حياة سيدنا عيسى  أسبوع

من بني  Xقيامة املصلوب (نه يوم القيامة أالذي يقول  األحدوينتهون يف  أيامه كأولالسبت 
  :باأليام واألحداث) األموات

  .)مرمي تدهن يسوع بالطيب٬، افرامي إىلذهاب يسوع ٬، لعازر إقامة(السبت   

  .)ب عظيمدخول املسيح أورشليم يف موك( األحد  

  .)تطهري يسوع للهيكل للمرة الثانية ٬،شجرة التني غري املثمرة( االثنني  

ثالثة  ٬،إنذار أمثالثالثة ٬، سؤال الرؤساء عن سلطان يسوع٬، شجرة التني اليابسة(الثالثاء   
نطق يسوع بالويالت للكتبة  ٬،يرد سؤال املسيح الذي ال ٬،رؤساء اليهود يسأهلا أسئلة

  .الدهر وانقضاءخطابه عن خراب أورشليم ٬، األرملة الفقرية فلسا ٬،والفريسيني

ورمبا هناك يف ٬، يوحنا إجنيلعدا  األحداثتتفق على وقوع هذه  األناجيل: مالحظة
واكتفى  األحداثفهل يوحنا مل يكن يف كل هذه  ٬،وقوعها يوم الثالثاء إىليشري  النصوص ما

  .)بنقل حدث رفض اليهود للمسيح يف مثل هذا اليوم
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وحبسب تقليد كنيستنا هو يوم اعتزال ويرحج أن السيد : يقول االرثودوكس(األربعاء   
ما الكاثوليك أ. )١( يسوع مكث فيه يف بيت عنيا وهو يوم املشورة الرديئة لرؤساء اليهود

اعتمادا  ٬،)٢( املرأة اليت سكبت الطيب يف بيت مسعان األبرص :األربعاءيوم  أحداثيف  :يقولون
ة ومعها أمراجاءت  ٣ ....الفطري بعد يومني  وأياموكان الفصح  ١:١٤رقس م على نص
يف  وهنا يالحظ اختالف واضح جداً. فكسرت القارورة وسكبته على رأسه .. قارورة

حصلت يوم السبت  إ�افمثل هذه احلادثة تقول االرثودوكس  اآلالم٬، أسبوعتوقيتات 
مرمي  فأخذت .... بيت عنيا إىل أتى أيامست مث قبل الفصح ب: ١٢باالعتماد على نص يوحنا 

  .)منا من طيب نادرين خالص ودهنت قدمي يسوع

٬، صالته الشفاعية ٬،خطب يسوع الوداعية٬، األخريالعشاء ( بقاليوم الذي س: اخلميس  
يوم اخلميس اخلطب الوداعية والكنيسة جتعل كالم  أحداثأذن من ضمن ٬، يسوع يف جشماين

يف نقل جمموعة من  األناجيلضمن هذه اخلطب وتشترك  Xزي عن املع Xسيدنا عيسى 
  .)نه انفرد بعدم نقل خطاب انقضاء الدهرأاخلطب وينفرد يوحنا بذكرها كما 

  .)مجعة الصلب(اجلمعة   

  .)احلراسة على القرب( السبت  

  ).القيامة( األحد  

 فلذا ال ٬،كنائسوتعترف فيه ال اإلجنيليةتوضحه النصوص  األناجيلالتوقيت بني  اختالف
عىن بكالمه عن  Xعيسى  نّأللقول  كافياً ميكن اعتبار عامل تاريخ اخلطاب ووقته سبباً

  .القادم اإلنسانعن ابن  Xيف كالمه  أرادهاملعزي املرسل شيء غري الذي 

  

  

                                                            

١--Antonious-Father/Testament-New-٠٢-Tafsir-Bible-Holy/nterpretationsI-Bible_pub/org.takla-st://http 
html.٠٣-Chapter-٠١__Kyama-Wal-٧Masi-El-Alaam/Resurrection-n-Passion-The-٠٠-٢/Fekry 
٥٥٦٦ -٢p/net.coptcatholic://http   
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والنصوص اليت تتكلم عن القيامة الصغرى  فاراألسسنحاول يف هذا الفصل قراءة بعض 
ورد  ميكننا الوقوف على مجيع ما ال وقطعاً. املنقذ العاملي املوعود Xاملهدي  اإلماموظهور 

ألن ال  ؛لعجزنا والناس أمجع :وثانياً ٬،لكثرhا :أوالً ؛لسببني ٬،عن القيامة الصغرى يف التوراة
إال حجة اهللا املنقذ املعزي اليماين ٬، من خوطب �ا أحد يستطيع حصر هذه النبوءات وبيا�ا إال

X.  

حق موسى  ٬،ل حممد آبعض حق حممد و إىلاهللا التوفيق والعون للوصول  لأونس
بينه  وعلى ما اإلجنيليف  Xذكره سيدنا عيسى  باالعتماد على ما )ليهما السالمع(وعيسى 

  . األطهارواألئمة  Xسيدنا أمحد احلسن 

  :يوئيل سفر /ولالسفر األ

 ٬،وعن نبوءته وتتفق عليها Xتذكر أغلب الكنائس بعض النقاط العامة عن يوئيل النيب 
  :نذكر منها

عن هذا النيب سوى املدوَّن يف نبوته واألرجح أن النيب سكن  ال تعرف الكنيسة شيئاً .١
  .فتح اهللا= فثوئيل ..  وأبوه فثوئيل غري معروف. سبط يهوذاأورشليم وهو من 

 ."هو اهللا هيهو"كلمة يوئيل يف العربية تعين  .٢

فلم يذكر أمساء ملوك يهوذا أو . ال يوجد يف نبوة يوئيل حتديد تاريخ زمين لنبوته .٣
  .له٬، ألن نبوته تركزت على اإلنذار بأن يوم الرب آتµ سريعßا إسرائيل املعاصرين

الفكر السائد يف هذه النبوة هو أن هناك ضربة تأيت وراء ضربة على الشعب بسبب  .٤
والنيب يعترب أن هذا ما هو إالّ مقدمة لضربات أخرى . اخلطية٬، جراد أفىن كل ما هو أخضر

هو أخضر وترك احلقول كما لو كانت حمروقة ستأيت وهو أن جيش اجلراد الذي أفىن كل ما 
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لذلك . هو رمز هلجوم جيوش األعداء على بالده يف حالة إصرار الشعب على عدم تقدمي توبة
  .يتسم هذا السفر بدعوته للتوبة

تعترب الكنيسة هذا السفر سفر انسكاب الروح القدس على البشر ليهيئهم ليوم لقائهم  .٥
  .بأجماده مع اهللا للسكىن معه والتمتع

هذا السفر يتحدث عن يوم الرب العظيم٬، يوم الدينونة وهو يرى يف هذه احلروب  .٦
  .ولذلك يدعو للتوبة. دينونة خاصة للخطية متهيدßا للدينونة العامة يف ذلك اليوم

 :اَألوَّلُ صحاحاأل  سفر يOوئSيل 

ا¢س©مHع�وا هذَا أَيُّهHا الشُّي�وخ�٬، وHأَص©غ�وا يHا  ٢: ب©نِ فَثُوئ¢يلَ(قَو©لُ الرَّبِّ الÇذ¢ي صHارH إِلَى ي�وئ¢يلَ  ١«
أَخ©بِر�وا بHنِيكُم© عHن©ه�٬،  ٣هHلْ حHدHثَ هذَا ف¢ي أَيَّام¢كُم©٬، أَو© ف¢ي أَيَّامِ آبHائ¢كُم©؟ ! جHم¢يعH س�كÇان¢ اَألر©ضِ 

HرHا آخßو©رHن�وه�م© دHبHنِيهِم©٬، وHن�وكُم© بHبHصِ أَكَ ٤. وHا فَض©لَةُ الْقَمHفَض©لَةُ الزَّحَّاف¢ أَكَلَهHا الزَّحَّاف�٬، وHلَه
ا¢ص©ح�وا أَيُّهHا السَّكَارHى٬، وHاب©كُوا وHوHلْوِلُوا يHا جHم¢يعH  ٥. الْغHو©غَاُء٬، وHفَض©لَةُ الْغHو©غَاِء أَكَلَهHا الطÇيَّار�

إِذْ قَد© صHع¢دHت© عHلَى أَر©ض¢ي أُمَّةٌ قَوِيَّةٌ بِالَ  ٦. شHارِبِي الْخHم©رِ عHلَى الْعHص¢ريِ َألنَّه� ان©قَطَعH عHن© أَفْوHاه¢كُم©
 .»عHدHد٬µ، أَس©نHان�هHا أَس©نHانُ اَألسHد¢٬، وHلَهHا أَض©رHاس� اللÇب©وHة¢

أحداث أو قل عالمات مقدر هلا أن حتدث على األرض٬،  Xاهللا سبحانه خيرب يوئيل النيب 
ون٬، والرتباط هذه األحداث بأعظم األمور وهذه دون أن حيدد وقت حدوثها٬، فاألنبياء ال يوقت

عند اهللا القيامة الصغرى ظهور املنقذ٬، فلذا يبدأ سفره مستفسراً هل متت٬، وإن مل تكن كذلك 
ْ بHنِيهِم©٬، «يوصي باستمرار نقل اخلرب من جيل إىل جيل واستمرار االنتظار واملراقبة  وHبHن�وكُم

  .»وHبHن�وه�مْ دHو©رßا آخHر

راد وما يفعله باألرض ليس سوى إشارة إىل تعاظم الفساد يف األرض يف ومراحل تطور اجل
   أيضاً   آخر الزمان٬، أي كما هو اجلراد ينمو على مراحل والفساد كذلك ينمو٬، ويذكرنا 

٬، إىل أن يصل األمر إىل من هلا أضراس اللبوة )تقوم أمة على أمة: (Xبقول سيدنا عيسى 
. بامسها أمريكا Xرؤيا دانيال وأمساها املعزي  رجسة اخلراب اليت وصفت بالوحش يف

  .والعلم هللا ولوليه
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ن�وح¢ي  ٨. قَد© قَشHرHت©هHا وHطَرHحHت©هHا فَاب©يHضَّت© قُض©بHان�هHا. جHعHلَت© كَر©مHت¢ي خHرِبHةً وHت¢ينHت¢ي م�تHهHشَّمHةً ٧«
ان©قَطَعHت¢ التَّقْد¢مHةُ وHالسَّك¢يب� عHن© بHي©ت¢  ٩. هHايHا أَر©ض¢ي كَعHر�وسٍ م�ؤ©تHزِرHةµ بِمHس©حٍ م¢ن© أَج©لِ بHع©لِ ص¢بHا

تHل¢فH الْحHقْل٬ُ، نHاحHت¢ اَألر©ض� َألنَّه� قَد© تHل¢فH الْقَم©ح�٬، جHفَّ  ١٠. نHاحHت¢ الْكَهHنHةُ خ�دَّام� الرَّبِّ. الرَّبِّ
ام�ونَ عHلَى الْح¢ن©طَة¢ وHعHلَى الشَّع¢ري٬ِ، َألنَّه� خHجِلَ الْفَالÇح�ون٬َ، وHلْوHلَ الْكَرَّ ١١. الْم¢س©طَار�٬، ذَب�لَ الزَّي©ت�

اَلرُّمَّانHةُ وHالنَّخ©لَةُ وHالتُّفÇاحHة٬ُ، كُلÊ . اَلْجHفْنHةُ يHبِسHت©٬، وHالتِّينHةُ ذَب�لَت© ١٢. قَد© تHل¢فH حHص¢يد� الْحHقْلِ
وهذه النصوص تشري إىل انتشار . »بHنِي الْبHشHرِ إِنَّه� قَد© يHبِسHت¢ الْبHه©جHةُ م¢ن©. أَش©جHارِ الْحHقْلِ يHبِسHت©

  .اجلور والظلم واالبتعاد عن دين اهللا وبالتايل ظهر الفساد يف الرب والبحر

اد©خ�لُوا بِيت�وا بِالْم�س�وحِ يHا خ�دَّامH . وHلْوِلُوا يHا خ�دَّامH الْمHذْبHحِ. تHنHطÇقُوا وHن�وح�وا أَيُّهHا الْكَهHنHةُ ١٣«
إشارة إىل انقطاع األعمال اليت يريدها . »نَّه� قَد¢ ام©تHنHعH عHن© بHي©ت¢ إِهل¢كُم� التَّقْد¢مHةُ وHالسَّك¢يبإِهل¢ي٬، َأل

اهللا سبحانه من العبد٬، أي الناس ابتعدوا عن دين اهللا احلق املتمثل بطاعة خليفة اهللا يف كل 
األزمان على رغم من زمان٬، وليس املقصود طقوس العبادة فهذه مل تنقطع يف أي زمن من 

  .اختالف الطقوس وظن القائمني �ا أ�ا احلق وإ�ا هي الدين

اج©مHع�وا الشُّي�وخ٬H، جHم¢يعH س�كÇان¢ اَألر©ضِ إِلَى بHي©ت¢ . نHاد�وا بِاع©ت¢كَافµ. قَدِّس�وا صHو©مßا  ١٤«
يHأْت¢ي كَخHرHابٍ م¢نH . َألنÇ يHو©مH الرَّبِّ قَرِيب®! آه¢ عHلَى الْيHو©مِ  ١٥. الرَّبِّ إِلَهِكُم© وHاص©ر�خ�وا إِلَى الرَّبِّ

أَمHا ان©قَطَعH الطÇعHام� ت�جHاهH ع�ي�ونِنHا ؟ الْفَرHح� وHاالب©ت¢هHاج� عHن© بHي©ت¢ إِهل¢نHا ؟  ١٦. الْقَاد¢رِ عHلَى كُلã شHي©ٍء
 ١٨. ت¢ الْمHخHازِنُ َألنَّه� قَد© يHبِسH الْقَم©ح�ان©هHدHمH. خHلَت¢ اَأله©رHاُء. عHفÇنHت¢ الْح�ب�وب� تHح©تH مHدHرِهHا ١٧

إِلَي©كH يHا  ١٩. حHتَّى قُطْعHانُ الْغHنHمِ تHفْنHى. هHامHت© قُطْعHانُ الْبHقَرِ َألنْ لَي©سH لَهHا مHر©عßى! كَم© تHئ¢نُّ الْبHهHائ¢م�
Hرِّيَّة¢٬، وHالْب Hاع¢يHرHا قَد© أَكَلَت© مßارHن Çبُّ أَص©ر�خ�٬، َألنHقْلِرHارِ الْحHأَش©ج Hم¢يعHج HقHا أَح©رßتَّى  ٢٠. لَهِيبHح

  .»ة¢بHهHائ¢م� الصَّح©رHاِء تHن©ظُر� إِلَي©ك٬H، َألنÇ جHدHاوِلَ الْم¢يHاه¢ قَد© جHفÇت©٬، وHالنَّارH أَكَلَت© مHرHاع¢يH الْبHرِّيَّ

 لَعUل_هOمM... الْأَدMنUى عUذَابِالْ مSنU وUلَنOذSيقَنَّهOمM﴿الدعوة إىل العمل والرجوع إىل اهللا سبحانه 
أو كما وصفه ٬، يHأْت¢يكH خHرHابٍ م¢نH الْقَاد¢رِ عHلَى كُلã شHي©ٍء. ٬، وإالَ يHو©مH الرَّبِّ قَرِيب®)١(﴾يUرMجِعOونَ

وHلَمْ يHع©لَم�وا حHتَّى جHاءَ الطÊوفَانُ وHأَخHذَ الْجHم¢يع٬H، كَذل¢كَ يHكُونُ أَي©ضßا  ٣٩«: Xسيدنا عيسى 
Hان¢مH٢٤مىت [ »جِيءُ اب©نِ اِإلن©س.[  

                                                            

 .٢١: السجدة -١
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قدام القائم موتان؛ موت أمحر وموت أبيض٬، حيث يذهب من ( وكما قال آل حممد 
  . )١() كل سبعة مخسة٬، املوت األمحر السيف٬، واملوت األبيض الطاعون

فقيل . حىت يذهب ثلث الناس  أي ال يظهر املهدي   ال يكون هذا األمر : (ومثله قوله
 .)٢( )أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي: Xذهب ثلثا الناس فما يبقى ؟ فقال إذا : له

  .إىل صعوبة األمر وأتساع رقعة العذاب النازل أشارة منهم 

  :الث_انِي صحاحاأل  سفر يOوئSيل 

كÇان¢ اَألر©ضِ َألنÇ ل¢يHر©تHع¢د© جHم¢يع� س�! صHوِّت�وا ف¢ي جHبHلِ قُد©س¢ي . ا¢ض©رِب�وا بِالْب�وقِ ف¢ي ص¢ه©يHو©نَ ١«
يHو©م� ظَالَمٍ وHقَتHام٬ٍ، يHو©م� غَي©مٍ وHضHبHاب٬ٍ، م¢ثْلَ الْفَج©رِ م�م©تHد&ا عHلَى  ٢يHو©مH الرَّبِّ قَاد¢م®٬، َألنَّه� قَرِيب® 

ه� إِلَى س¢نِي دHو©رٍ شHع©ب® كَث¢ري® وHقَوِيٌّ لَم© يHكُن© نHظ¢ري�ه� م�ن©ذُ اَألزHل٬ِ، وHالَ يHكُونُ أَي©ضßا بHع©دH. الْجِبHالِ
اَألر©ض� قُدَّامHه� كَجHنَّة¢ عHد©نµ وHخHلْفَه� قَفْر® خHرِب®٬، . قُدَّامHه� نHار® تHأْكُل٬ُ، وHخHلْفَه� لَهِيب® يHح©رِق� ٣. فَدHو©رٍ

صHرِيف¢ الْمHر©كَبHات¢ كَ ٥. كَمHن©ظَرِ الْخHي©لِ مHن©ظَر�ه�٬، وHم¢ثْلَ اَألفْرHاسِ يHر©كُض�ونَ ٤. وHالَ تHكُونُ م¢ن©ه� نHجHاةٌ
م¢ن©ه�  ٦. كَقَو©مٍ أَقْوِيHاَء م�ص©طَفãنيH ل¢لْق¢تHالِ. كَزHف¢ريِ لَهِيبِ نHارٍ تHأْكُلُ قَش&ا. عHلَى ر�ؤ�وسِ الْجِبHالِ يHث¢ب�ونَ

ورH كَرِجHالِ يHص©عHد�ونَ السُّ. يHج©ر�ونَ كَأَب©طَال ٧. كُلÊ الْو�ج�وه¢ تHج©مHع� ح�م©رHةً. تHر©تHع¢د� الشُّع�وبِ
. بHع©ض�ه�م© بHع©ضßا.وHالَ ي�زHاح¢م�   ٨. الْحHر©ب٬ِ، وHيHم©ش�ونَ كُلÊ وHاح¢دµ ف¢ي طَرِيق¢ه¢٬، وHالَ ي�غHيِّر�ونَ س�ب�لَه�م©

. د¢ينHة¢يHتHرHاكَض�ونَ ف¢ي الْمH ٩. يHم©ش�ونَ كُلÊ وHاح¢دµ ف¢ي سHبِيل¢ه¢٬، وHبHي©نH اَألس©ل¢حHة¢ يHقَع�ونَ وHالَ يHن©كَِسر�ونَ
قُدَّامHه� تHر©تHع¢د�  ١٠. يHد©خ�لُونَ م¢نH الْكُوHى كَاللãصِّ. يHص©عHد�ونَ إِلَى الْب�ي�وت¢. يHج©ر�ونَ عHلَى السُّورِ

وHالرَّبُّ ي�ع©ط¢ي  ٬١١، اَلشَّم©س� وHالْقَمHر� ي�ظْل¢مHان¢٬، وHالنُّج�وم� تHح©ج�ز� لَمHعHانHهHا. اَألر©ض� وHتHر©ج�ف� السَّمHاُء
Hي©ش¢ه¢صHج HامHه� أَمHه� كَث¢ري® جِد&ا. و©تHس©كَرHع Çخ�وف® . إِنHمHظ¢يم® وHالرَّبِّ ع Hو©مHي Çقَو©ل¢ه¢ قَوِي٬ٌّ، َألن HانِعHص Çفَإِن

كَاِء وHلك¢نِ اآلن٬َ، يHقُولُ الرَّب٬ُّ، ار©جِع�وا إِلَيَّ بِكُلã قُلُوبِكُم©٬، وHبِالصَّو©مِ وHالْب�" ١٢جِد&ا٬، فَمHن© ي�ط¢يقُه� ؟ 
  .»"وHمHزِّقُوا قُلُوبHكُم© الَ ث¢يHابHكُم© ١٣. وHالنَّو©حِ

  

  
                                                            

 .٢٠٧ص ٥٢ج :المجلسي - نوار األ بحار -١
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  :هللاىل اإالعودة 

وهذه النصوص توضح بعض عالمات الظهور املقدس وأحداثه٬، ورمبا أوصاف أنصار املنقذ 
٬، وتكرر الطلب بالعودة هللا سبحانه على أن تكون عودة حقيقية ال صوريه كما Xالقادم 

ع ابوأتاليوم أ�م على احلق٬، ومثل هذه العودة ال تكون إال مبحاربة األنا يتصور أغلب الناس 
القائد وصوته فجاء األمر بتمزيق القلوب ال الثياب٬، وكما قال املنقذ املعزي اإلمام أمحد احلسن 

X] :ه¢ اÇحنر نفسك بني يدي ربك لتفوز اليوم وغداً بكأس لن تظمأ بعده أبدا٬ً، بِس©مِ الل
  .)١(] ﴾إِنÇ شانِئَكH ه�وH اْألب©تHر� #فَصHلã ل¢رHبِّكH وHان©حHر©  #إِنَّا أَع©طَي©ناكH الْكَو©ثَرH ﴿لرَّح¢يمِ الرَّح©منِ ا

توكل علي بكل «: إنّ يف التوراة مكتوب: واحلق أقول لكم[ :   أيضاً    Xوقال املنقذ 
سب نفسك قلبك وال تعتمد على فهمك٬، يف كل طريق اعرفين٬، وأنا أقوم سبيلك٬، ال حت

 :ىل ماورد يف سفر االمثال الثالثإ X مشرياً ٬،)٢(] »حكيما٬ً، أكرمين وأدب نفسك بقويل
ف¢ي كُلã طُر�ق¢كH اع©رِفْه�٬، وHه�وH ي�قَوِّم�  ٦. تHوHكÇلْ عHلَى الرَّبِّ بِكُلã قَلْبِك٬H، وHعHلَى فَه©م¢كH الَ تHع©تHم¢د© ٥«

Hي© ٧. س�ب�لَكHا ف¢ي عßك¢يمHكُن© حHالَ تHفِْسكHي© نHن«.  

  .)٣(﴾وUال_ذSينU جUاهUدOوا فSينUا لَنUهMدSيUنَّهOمM سOبOلَنUا وUإِن_ الل_هU لَمUعU الْمOحMِسنِنيU﴿: ويف القرآن

وHار©جِع�وا إِلَى الرَّبِّ إِهل¢كُم© َألنَّه� رHؤ�وف® رHح¢يم®٬، بHط¢يُء الْغHضHبِ وHكَث¢ري� الرَّأْفَة¢ وHيHن©دHم� عHلَى «
  .»لَعHلÇه� يHر©جع� وHيHن©دHم�٬، فَي�ب©ق¢يH وHرHاَءه� بHرHكَة٬َ، تHقْد¢مHةµ وHسHك¢يبßا ل¢لرَّبِّ إِهل¢كُم© ١٤. رِّالشَّ

وUمUا ﴿سبحانه وتعاىل هو الرمحن الرحيم٬، وعليهم السالم هم رمحة اهللا املرسلة إىل األرض٬، 
UنيSالَمUةً ل©لْعUمMحUإِل_ا ر UاكUلْنUسM٤(﴾أَر(.  

﴿UجUافَوUداً دMبUع Mا مِّنUنSادUبSع OاهUنMيUةً آتUمMحUر MنSا مUنSندSع OاهUنMل_مUعUن وSنَّا مOلْماً ل_دS٥(﴾ع(.  

                                                            

 .١٤سؤال رقم  ١ج: ثيرالجواب المنير عبر األ -١
إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف األشرف وفي قم وفي آل بقعة على هذه  X حمد الحسنأخطاب السيد  -٢

 .األرض
 .٦٩: العنكبوت -٣
 .١٠٧: األنبياء -٤
 .٦٥: الكهف -٥
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الرابع والعشرين وكثري من  صحاحوما العذاب املذكور يف النصوص هنا ويف كتاب مىت األ
يجة إىل رفض ويف القرآن إال نت املواقع اليت تذكر القيامة الصغرى ويف روايات آل البيت 

  .)١(﴾وUمUا كُنَّا مOعUذ©بِنيU حUتَّى نUبMعUثَ رUسOوالً﴿٬، رمحة اهللا النازلة وتكذيب الرسل

فريد قلب اآلباء  ٬،هانذا أرسل إليكم إيليا النيب قبل جميء يوم الرب اليوم العظيم واملخوف«
وما يفهم من ]. ٤مالخي[ »على األبناء وقلب األبناء على آبائهم لئال آيت واضرب األرض بلعن

لكن هل هناك باب أو    Xوالعلم عند اهللا سبحانه ووليه   النص أعاله أنّ العذاب واقع 
نعم٬، بالرجوع هللا سبحانه٬، وهذا ال يكون إال :   وحسب النص    طريق لدفعه ؟ اجلواب 

لَعHلÇه� يHر©جع�  ١٤.... وHار©جِع�وا إِلَى الرَّبِّ إِهل¢كُم© َألنَّه� رHؤ�وف® رHح¢يم®٬، ١٣«٬، Xباتباع رسوله 
النص إشارة واضحة على عقيدة البداء٬، ورمبا مل يفهمها النصارى أو هذا ويف .] ٢يوئيل[ »وHيHن©دHم�

  .مل يقروا �ا كما حال العامة من املسلمني

. الشَّع©بHا¢ج©مHع�وا  ١٦. نHاد�وا بِاع©ت¢كَافµ. قَدِّس�وا صHو©مßا. ا¢ض©رِب�وا بِالْب�وقِ ف¢ي ص¢ه©يHو©نَ ١٥«
ل¢يHخ©ر�جِ الْعHرِيس� م¢ن© . اج©مHع�وا اَألطْفَالَ وHرHاض¢ع¢ي الثÊد¢يِّ. اح©ش�د�وا الشُّي�وخH. قَدِّس�وا الْجHمHاعHةَ

: ل¢يHب©ك¢ الْكَهHنHةُ خ�دَّام� الرَّبِّ بHي©نH الرِّواقِ وHالْمHذْبHح٬ِ، وHيHقُولُوا ١٧. م¢خ©دHع¢ه¢ وHالْعHر�وس� م¢ن© حHجHلَت¢هHا
ل¢مHاذَا يHقُولُونَ . اش©ف¢ق© يHا رHبُّ عHلَى شHع©بِك٬H، وHالَ ت�سHلãم© م¢ريHاثَكH ل¢لْعHارِ حHتَّى تHج©عHلَه�م� اُألمHم� مHثَالً"

 وHي�جِيب� الرَّبُّ وHيHقُولُ ١٩. فَيHغHار� الرَّبُّ َألر©ض¢ه¢ وHيHرِقُّ ل¢شHع©بِه¢ ١٨". أَي©نH إِهلُه�م©؟: بHي©نH الشُّع�وبِ
هأَنHذَا م�ر©س¢لٌ لَكُم© قَم©حßا وHم¢س©طَارßا وHزHي©تßا ل¢تHش©بHع�وا م¢ن©هHا٬، وHالَ أَج©عHلُكُم© أَي©ضßا عHارßا بHي©نH : "ل¢شHع©بِه¢
  .»اُألمHمِ

وألجل املختارين تقصر تلك األيام٬،  Xأشفق يا رب على شعبك٬، أي كما قال عيسى 
  .نا من قراءتنا ألجنيل مىتوشعب اهللا املختار هم املختارين كم أتضح ل

»٢٠ µةHم�قْف¢رHو µاش¢فَةHأَطْر�د�ه� إِلَى أَر©ضٍ نHن©كُم©٬، وHال¢يُّ أُب©ع¢د�ه� عHالشِّمHح©رِ الشَّر©ق¢ي٬ِّ، . وHت�ه� إِلَى الْبHم�قَدَّم
الَ  ٢١". قَد© تHصHلÇفH ف¢ي عHمHل¢ه¢وHسHاقَت�ه� إِلَى الْبHح©رِ الْغHر©بِي٬ِّ، فَيHص©عHد� نHتHن�ه�٬، وHتHطْلُع� ز�ه©مHت�ه�٬، َألنَّه� 

الَ تHخHاف¢ي يHا بHهHائ¢مH الصَّح©رHاِء٬،  ٢٢. اب©تHهِجِي وHافْرHح¢ي َألنÇ الرَّبَّ ي�عHظãم� عHمHلَه�. تHخHاف¢ي أَيَّت�هHا اَألر©ض�
وHيHا  ٢٣. نHةُ وHالْكَر©مHةُ ت�ع©ط¢يHان¢ قُوَّتHه�مHافَإِنÇ مHرHاع¢يH الْبHرِّيَّة¢ تHن©ب�ت�٬، َألنÇ اَألش©جHارH تHح©م¢لُ ثَمHرHهHا٬، التِّي

                                                            

 .١٥: اإلسراء -١
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Hه¢٬، وãقHلَى حHع HرãكHالْم�ب HطَرHح�وا بِالرَّبِّ إِهل¢كُم©٬، َألنَّه� ي�ع©ط¢يكُم� الْمHافْرHهِج�وا وHو©ن٬َ، اب©تHنِي ص¢ه©يHي�ن©زِلُ ب
فَت�م©ُأل الْبHيHاد¢ر� ح¢ن©طَة٬ً، وHتHف¢يض� ح¢يHاض� الْمHعHاص¢رِ  ٢٤عHلَي©كُم© مHطَرßا م�بHكãرßا وHم�تHأَخِّرßا ف¢ي أَوَّلِ الْوHقْت¢٬، 

وHأُعHوِّض� لَكُم© عHنِ السِّنِنيH الÇت¢ي أَكَلَهHا الْجHرHاد�٬، الْغHو©غَاُء وHالطÇيَّار� وHالْقَمHص�٬، " ٢٥. خHم©رßا وHزHي©تßا
كُلُونَ أَكْالً وHتHش©بHع�ونَ وHت�سHبِّح�ونَ اس©مH الرَّبِّ إِهل¢كُم� فَتHأْ ٢٦. جHي©ش¢ي الْعHظ¢يم� الÇذ¢ي أَر©سHلْت�ه� عHلَي©كُم©

وHتHع©لَم�ونَ أَنِّي أَنHا ف¢ي وHس©ط¢ إِس©رHائ¢يل٬َ،  ٢٧. الÇذ¢ي صHنHعH مHعHكُم© عHجHبßا٬، وHالَ يHخ©زHى شHع©بِي إِلَى اَألبHد¢
 .»خ©زHى شHع©بِي إِلَى اَألبHد¢وHالَ يH. وHأَنِّي أَنHا الرَّبُّ إِهلُكُم© وHلَي©سH غَي©رِي

وإنزال اخلريات على شعب اهللا اىل اهللا رجوع و توبةعالمات وطلب وهذه األحداث من 
املختار تكون بوجود الرسول املنقذ وسط شعبه إسرائيل٬، وإسرائيل تعين عبد اهللا٬، وعبد اهللا هو 

  .اسم املنقذ كما هو مذكور يف وصية الرسول حممد 

 :سفر يوئيليف  الرؤيا الصادقة

وHيHكُونُ بHع©دH ذل¢كH أَنِّي أَس©كُب� ر�وح¢ي عHلَى كُلã بHشHر٬ٍ، فَيHتHنHبَّأُ بHن�وكُم© وHبHنHات�كُم©٬، وHيHح©لَم� " ٢٨«
وHعHلَى الْعHبِيد¢ أَي©ضßا وHعHلَى اِإلمHاِء أَس©كُب� ر�وح¢ي ف¢ي  ٢٩. ش�ي�وخ�كُم© أَح©الَمßا٬، وHيHرHى شHبHاب�كُم© ر�ؤßى

تHتHحHوَّلُ  ٣١. وHأُع©ط¢ي عHجHائ¢بH ف¢ي السَّمHاِء وHاَألر©ض٬ِ، دHمßا وHنHارßا وHأَع©م¢دHةَ د�خHانµ ٣٠لْكH اَأليَّام٬ِ، ت¢
وHيHكُونُ أَنÇ  ٣٢. الشَّم©س� إِلَى ظُلْمHة٬µ، وHالْقَمHر� إِلَى دHمٍ قَب©لَ أَنْ يHجِيَء يHو©م� الرَّبِّ الْعHظ¢يم� الْمHخ�وف�

َألنَّه� ف¢ي جHبHلِ ص¢ه©يHو©نَ وHف¢ي أُور�شHل¢يمH تHكُونُ نHجHاة٬ٌ، كَمHا قَالَ . يHد©ع�و بِاس©مِ الرَّبِّ يHن©ج�و كُلÇ مHن©
  ].الثاين صحاحسفر يوئيل األ[ »وHبHي©نH الْبHاق¢نيH مHن© يHد©ع�وه� الرَّبُّ. الرَّبُّ

قد استدل �ذه ) Xفا مشعون الص(يذكر كتاب أعمال الرسل يف العهد اجلديد أنّ بطرس 
الثاين من سفر يوئيل على أحداث اليوم اخلمسني املسمى عند النصارى  صحاحاألعداد من األ

٬، ويفسرو�ا على أ�ا احللول الكامل أو االمتالء بالروح القدس٬، أو لنقل حضور )بالبنتيقسطي(
املعزي  Xسى ويدعون أنه هو من قال عنه عي. األقنوم الثالث حسب عقيدة الثالوث عندهم

  .كما ورد يف كتاب يوحنا

  :٢ الرسل أعماليف ) Xمشعون الصفا (لنقرأ أوالً قول بطرس 
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وHيHكُونُ ف¢ي اَأليَّامِ اَألخ¢ريHة¢ أَنِّي أَس©كُب� : يHقُولُ اُهللا ١٧. بHلْ هذَا مHا ق¢يلَ بِي�وئ¢يلَ النَّبِيِّ ١٦«
Hبَّأُ بHنHتHر٬ٍ، فَيHشHب ãلَى كُلHح©لُم� ش�ي�وخ�كُم© م¢ن© ر�وح¢ي عHيHى وßاب�كُم© ر�ؤHبHى شHرHيHات�كُم©٬، وHنHبHن�وكُم© و

 ١٩. وHعHلَى عHبِيد¢ي أَي©ضßا وHإِمHائ¢ي أَس©كُب� م¢ن© ر�وح¢ي ف¢ي ت¢لْكH اَأليَّامِ فَيHتHنHبَّأُونَ ١٨. أَح©الَمßا
. دHمßا وHنHارßا وHب�خHارH د�خHانµ: م¢ن© أَس©فَلُ وHأُع©ط¢ي عHجHائ¢بH ف¢ي السَّمHاِء م¢ن© فَو©ق� وHآيHاتµ عHلَى اَألر©ضِ

 ٢١. تHتHحHوَّلُ الشَّم©س� إِلَى ظُلْمHةµ وHالْقَمHر� إِلَى دHم٬ٍ، قَب©لَ أَنْ يHجِيَء يHو©م� الرَّبِّ الْعHظ¢يم� الشَّهِري� ٢٠
اِإلس©رHائ¢يل¢يُّونَ اس©مHع�وا هذ¢ه¢  أَيُّهHا الرِّجHالُ" ٢٢ .وHيHكُونُ كُلÊ مHن© يHد©ع�و بِاس©مِ الرَّبِّ يHخ©لُص�

يHس�وع� النَّاص¢رِيُّ رHج�لٌ قَد© تHبHر©هHنH لَكُم© م¢ن© ق¢بHلِ اِهللا بِقُوَّاتµ وHعHجHائ¢بH وHآيHاتµ صHنHعHهHا اُهللا : اَألقْوHالَ
  .»بِيHد¢ه¢ ف¢ي وHس©ط¢كُم©٬، كَمHا أَن©ت�م© أَي©ضßا تHع©لَم�ونَ

ألنه كان يكرز بإجنيل يسمى إجنيل اخلتان٬،  Xبطرس إن كان هذا القول ثابت عن 
واالستشهاد �ذه . Xواملعروف هذا اإلجنيل فُقد وليس له أثر والعلم عند اهللا سبحانه ووليه 

النصوص على حدث معني حمدد ويف زمن ال يعين حتقق النبوءة كما هي مذكورة؛ ألن هذه 
كما   ذار بأن يوم الرب آتµ سريعاً األعداد هي جزء من نبوءة متكاملة تركزت على اإلن

٬، وحىت الذي ن�قل يف أعمال الرسل من نبوءة يوئيل مل يثبت حتققه على  تقول كل الكنائس 
أرض الواقع ال يف اليوم اخلمسني وال بعده٬، فلم يثبت أنّ الشيوخ والشباب والبنون والبنات 

ى يف النص املنقول٬، أما اليوم زمن والعبيد واإلماء قد رأوا رؤى وال حىت حتقق العالمات األخر
 Xكما تقر الكنائس أو القيامة الصغرى ظهور اإلمام املهدي املنقذ  Xا�يء الثاين للرب 

٬،فكثري من العالمات حتققت وبإقرار النصارى واليهود واملسلمني٬، وأما الرؤى وانسكاب 
  .الروح على الناس شهادة من اهللا على أنّ املنقذ آت ويوم الرب آت

والرؤى اليوم هي بنوع وكم مل يسجل التأريخ حصوله٬، ولو مجعنا ما حتقق من العالمات 
ا¢س©مHع�وا هذَا أَيُّهHا الشُّي�وخ�٬، وHأَص©غ�وا «: Xإىل الرؤى سيكون جواباً شافياً لسؤال النيب يوئيل 

  .]٢:١يوئيل[ »هHلْ حHدHثَ هذَا ف¢ي أَيَّام¢كُم©! يHا جHم¢يعH س�كÇان¢ اَألر©ضِ 

سفر انسكاب (ونقول للكنيسة اليت تعترب السفر ٬، نعم٬، مت هذا يف أيامنا سيدي: نقولو
٬، نعم لقد هيأ )الروح القدس على البشر ليهيئهم ليوم لقائهم مع اهللا للسكىن معه والتمتع بأجماده

  .الروح كثري من الناس ملعرفة ر�م وأتباع أوامره
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åن ومسجل ومثبت بطرق شىت٬، فالناس مبختلف والبعض من هذا الكثري من رؤى اليوم مدو
أعمارهم مبختلف ديانتهم وعقائدهم مبختلف سكناهم ومبختلف لغاhم سواء مبعرفة سابقة بأمر 

هو املنقذ  Xاملنقذ القادم أو بدون علم مسبق قد شهد هلم الروح أنّ السيد أمحد احلسن 
  .املبشر به يف التوراة واإلجنيل والقرآن

من طرق انسكاب الروح مثل الكشف النقر والقرع غالباً ما حوت على والرؤى وغريها 
٬، ومرمي ٬، وحممد وآل حممد ٬X، عيسى ٬X، موسى Xشهادة أنبياء اهللا؛ إبراهيم 

فلم تبقي . ٬، ومالئكة اهللا العظام مثل جربائيل وميكائيل)عليها السالم(٬، والزهراء )عليها السالم(
حق٬، وأنّ يوم الرب آت ال ريب  Xاملنقذ أمحد احلسن شهادة اهللا سبحانه حجة إلنسان بأن 

  .فيه

يف يوم القيامة الصغرى تكثر الرؤى  Xاإلمام املهدي  Xوقد ورد عن آباء املنقذ 
أعداؤه ( :٬X، فعن اإلمام الصادق Xوأخبار امللكوت بقدوم املنقذ٬، وتكون دليالً عليه 

وته ورغبة فيما لديه٬، يبايعه الفقهاء املقلدون يدخلون حتت حكمه خوفاً من سيفه وسط
  .)١() العارفون باهللا تعاىل من أهل احلقائق عن شهود وكشف بتعريف إهلي

أنّ  Xعلى منكري هذا الوحي اإلهلي٬، وبيåن  Xوقد أحتج املنقذ اإلمام أمحد احلسن 
انسكاب الروح والرؤى هي إحدى طرق اهللا يف خماطبة خلقه٬، وقد تكرر هذا األمر على مر 

خ٬، ولكن يبقى مصداق نبوءة يوئيل األوحد هو ما حيصل اليوم٬، ومن أقوال اإلمام أمحد التأري
X يف الرؤى:  

يف كربالء من رؤى وكشوفات كدليل تشخيص  Xأمل نقدم اليوم ما قدم احلسني [
لصاحب احلق ؟ أال يكفي تواتر آالف الرؤى ألناس من بلدان خمتلفة باألنبياء واألوصياء 

وهم حيثون الناس على نصرة صاحب احلق اليماين وقائم آل  د وآل حمم ومبحمد 
حممد؟ أال يكفي تواتر رؤى املؤمنني واملؤمنات باهللا وباليوم اآلخر ؟ هل يعقل أيها الناس أنكم 
سلمتم قيادكم إىل مسوخ شيطانية إىل درجة أ�م عندما يسخرون من الرؤى والكشوفات 

                                                            

 ٢٩٧ص: سالمبشارة اإل -١
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م دون أن تلتفتوا إىل أنّ الرؤى والكشوفات هي كلمات ويسمو�ا أحالماً ويسفهو�ا تتبعو�
 .)١( ]اهللا ووحي اهللا سبحانه وتعاىل إىل عباده

  :أيضاً X أقوالهومن 

فها اهللا يشهد يل٬، وحممد يشهد يل٬، وعلي يشهد يل٬، . تقولون حنن نقبل شهادة العدلني[
٬، وحممد٬، وجعفر٬، وفاطمة تشهد يل٬، واحلسن يشهد يل٬، واحلسني يشهد يل٬، وعلي بن احلسني

وموسى٬، وعلي٬، وحممد٬، وعلي٬، واحلسن٬، وحممد٬، يشهدون يل مبئات الرؤى اليت رآها 
أفال تقبلون شهادhم وقوهلم ونصحهم لكم ؟ أمل خيربوكم أ�م جيتمعون على . املؤمنون

) فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فا�دوا إلينا بالسالح: (صاحب احلق إذا جاء وقالوا 
  .]١٩٧ص: يبة النعماينغ[

تHكَاد� السَّمHاوHات�  #لَقَد© جِئْت�م© شHي©ئاً إِدåاً ﴿ تقولون إنّ الشيطان يتمثل برسول اهللا حممد 
وHمHا تHنHزَّلَت© بِه¢ ﴿: ٬، واهللا يقول]٩٠   ٨٩: مرمي[ ﴾يHتHفَطÇر©نَ م¢ن©ه� وHتHن©شHقُّ الْأَر©ض� وHتHخ¢رُّ الْجِبHالُ هHدåاً

٬، فإذا كان الشيطان ال ]٢١١   ٢١٠: الشعراء[ ﴾وHمHا يHن©بHغ¢ي لَه�م© وHمHا يHس©تHط¢يع�ونَ # الشَّيHاط¢ني�
  وهو القرآن كله ؟ يستطيع أن ينطق حبرف من القرآن٬، فكيف يتمثل مبحمد 

: املؤمنون[ ﴾لَم�ونَقُلْ مHن© بِيHد¢ه¢ مHلَكُوت� كُلã شHي©ٍء وHه�وH ي�جِري� وHال ي�جHار� عHلَي©ه¢ إِنْ كُن©ت�م© تHع©﴿

٬، من بيده ملكوت السماوات واألرض٬، ما أنصفتم اهللا إذ جعلتم امللكوت بيد الشيطان٬، ]٨٨
  .٬، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيموانتهكتم حرمة رسول اهللا 

وهل رأيتم رسول اهللا حىت تعرفونه بالرؤيا٬، سبحان اهللا٬، : تستخفون الناس وتقولون هلم
من  Xحىت يقول اإلمام الصادق  أحد يف زمن اإلمام الصادق رأى رسول اهللا  وهل كان

أراد أن يرى رسول اهللا بالرؤيا فليفعل كذا وكذا٬، والروايات كثرية يف هذا املعىن٬، فراجعوا دار 
  .السالم وغريه من كتب احلديث

                                                            

 .Xالسيد أحمد الحسن  -خطاب محرم  -١
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أى ومسع يف تقولون الرؤيا حجة على صاحبها فقط٬، فتردون شهادة املؤمن العادل٬، الذي ر
وأخربه باحلق٬، فكيف إذن تقبلون شهادته فيما رأى ومسع  ملكوت السماوات رسول اهللا 

  .]٢٢: النجم[ ﴾ت¢لْكH إِذاً ق¢س©مHةٌ ض¢يزHى﴿يف هذا العامل اجلسماين 

بعد ما رآه الفضل بن احلارث يف املنام وقال  Xيف حديث عن اإلمام احلسن العسكري 
  ].١٩٩ص ١٠ج: سفينة البحار[) المنا يف النوم مثل كالمنا يف اليقظةإنّ ك: (Xله ما قال٬، قال 

إميان خالد بن سعيد األموي ألنه رأى رؤيا ؟ أمل يقبل رسول اهللا  أمل يقبل رسول اهللا 
 Xإنّ حممد حق ؟ أمل يقبل اإلمام الرضا : وقال له Xإميان يهودي رأى رؤيا مبوسى  

إميان وهب  Xحق ؟ أمل يقبل اإلمام احلسني  Xه إميان الواقفية أل�م رأوا رؤى بأن
إىل اإلمام احلسن العسكري  Xالنصراين ألنه رأى رؤيا ؟ أمل تأيت نرجس أم اإلمام املهدي 

  ... وأمل... hا ؟ أمل رابسبب رؤيا 

إنا هللا وإنا إليه راجعون٬، ما أثقل الدنيا يف كفة ميزانكم٬، وما أخف ملكوت السماوات 
انتهى كالم . )١(] راءكم٬، تدبروا حال األمم اليت سبقتكم مع أنبيائهم عند أهواءكم وآ

  .Xالسيد 

�ذه النبوءة يف ذلك الوقت وذلك  Xوبالنتيجة مل يبقى إال القول أنّ استشهاد بطرس 
ألنه يهودي وأساس عيد اخلمسني هو عيد يهودي وهو اليوم الذي كلم اهللا عبده موسى وأنزل 

أنّ اليهود يؤمنون بأنه يوم يرتل به الروح على العباد الصاحلني وحججه  التوراة والناموس٬، أي
  .Xهو حجة هللا من بعد عيسى  Xوال ننسى أنّ بطرس 

فهذا مل يثبته كالم بطرس  Xأما قوهلم أنه املعزي الروح احلق الذي قال عنه عيسى 
X ٬، على الرغم من أنه ذكر سيدنا عيسىX املنقذ  وقد وضح أنصار. ويف نفس اخلطاب
X     هذا املوضوع يف كتبهم٬، مثل كتاب الشبيه للدكتور عبد الرزاق   املختارون

  .الديراوي٬، وكتاب البشارة باملعزي لألستاذ عادل السعيدي خري توضيح

                                                            

إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف األشرف وفي قم وفي آل بقعة على هذه  X حمد الحسنأخطاب السيد  -١
 .األرض
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  :الث_الSثُ صحاحاأل   سفر يOوئSيل

 ٢ر�دُّ سHب©يH يHه�وذَا وHأُور�شHل¢يم٬H، َألنَّه� ه�وHذَا ف¢ي ت¢لْكH اَأليَّامِ وHف¢ي ذل¢كH الْوHقْت¢٬، ع¢ن©دHمHا أَ" ١«
ئ¢يلَ أَج©مHع� كُلÇ اُألمHمِ وHأُنHزِّلُه�م© إِلَى وHاد¢ي يHه�وشHافَاط٬َ، وHأُحHاك¢م�ه�م© ه�نHاكH عHلَى شHع©بِي وHم¢ريHاث¢ي إِس©رHا

لَى شHع©بِي٬، وHأَع©طَو©ا الصَّبِيَّ بِزHانِيHة٬µ، وHأَلْقَو©ا قُر©عHةً عH ٣الÇذ¢ينH بHدَّد�وه�م© بHي©نH اُألمHمِ وHقَسHم�وا أَر©ض¢ي٬، 
وHمHاذَا أَن©ت�نَّ ل¢ي يHا ص�ور� وHصHي©د�ونُ وHجHم¢يعH دHائ¢رHة¢ ف¢ل¢س©ط¢نيH ؟ هHلْ " ٤. وHبHاع�وا الْبِن©تH بِخHم©رٍ ل¢يHش©رHب�وا

 ٥. بِالْعHجHلِ أَر�دُّ عHمHلَكُم© عHلَى ر�ؤ�وس¢كُم©ت�كَاف¢ئُونHنِي عHنِ الْعHمHل٬ِ، أَم© هHلْ تHص©نHع�ونَ بِي شHي©ئًا ؟ سHرِيعßا 
وHبِع©ت�م© بHنِي يHه�وذَا وHبHنِي  ٦. َألنَّكُم© أَخHذْت�م© ف¢ضَّت¢ي وHذَهHبِي٬، وHأَد©خHلْت�م© نHفَائ¢ِسي الْجHيِّدHةَ إِلَى هHيHاك¢ل¢كُم©

هأَنHذَا أُن©هِض�ه�م© م¢نH الْمHو©ض¢عِ الÇذ¢ي  ٧. خ�وم¢هِم©أُور�شHل¢يمH ل¢بHنِي الْيHاوHانِيِّنيH ل¢كَي© ت�ب©ع¢د�وه�م© عHن© ت�
وHأَبِيع� بHنِيكُم© وHبHنHات¢كُم© بِيHد¢ بHنِي يHه�وذَا ل¢يHبِيع�وه�م©  ٨. بِع©ت�م�وه�م© إِلَي©ه¢٬، وHأَر�دُّ عHمHلَكُم© عHلَى ر�ؤ�وس¢كُم©

أَن©هِض�وا . قَدِّس�وا حHر©بßا. نHاد�وا بِهذَا بHي©نH اُألمHمِ ٩". تHكَلÇمH ل¢لسَّبHائ¢يِّني٬H، ُألمَّةµ بHع¢يدHة٬µ، َألنÇ الرَّبَّ قَد©
. ا¢طْبHع�وا س¢كÇات¢كُم© س�ي�وفًا٬، وHمHنHاجِلَكُم© رِمHاحßا ١٠. ل¢يHتHقَدَّم© وHيHص©عHد© كُلÊ رِجHالِ الْحHر©بِ. اَألب©طَالَ

إِلَى . وHهHلُمُّوا يHا جHم¢يعH اُألمHمِ م¢ن© كُلã نHاح¢يHةµ وHاج©تHم¢ع�واأَس©رِع�وا  ١١"! بHطَلٌ أَنHا : "ل¢يHقُلِ الضَّع¢يف�
Hبُّ أَب©طَالَكHا رHأَن©زِلْ ي HاكHأَج©ل¢س� " ١٢. ه�ن HاكHافَاط٬َ، َألنِّي ه�نHه�وشHاد¢ي يHم� إِلَى وHد� اُألمHص©عHتHض� وHن©هHت

µةHاح¢يHن ãمِ م¢ن© كُلHاُألم Hم¢يعHج Hاك¢مHأَ ١٣. ُألحHجHضHقَد© ن Hص¢يدHالْح Çلَ َألنHلُمُّوا د�وس�وا . ر©س¢لُوا الْم¢ن©جHه
جHمHاه¢ري� جHمHاه¢ري� ف¢ي وHاد¢ي  ١٤".فَاضHت¢ الْح¢يHاض� َألنÇ شHرَّه�م© كَث¢ري®. َألنَّه� قَد¢ ام©تHَألت¢ الْم¢ع©صHرHةُ

اَلشَّم©س� وHالْقَمHر� يHظْلُمHان¢٬، وHالنُّج�وم� تHح©ج�ز�  ١٥ .الْقَضHاِء٬، َألنÇ يHو©مH الرَّبِّ قَرِيب® ف¢ي وHاد¢ي الْقَضHاِء
وHالرَّبُّ م¢ن© ص¢ه©يHو©نَ ي�زHم©جِر�٬، وHم¢ن© أُور�شHل¢يمH ي�ع©ط¢ي صHو©تHه�٬، فَتHر©ج�ف� السَّمHاُء  ١٦. لَمHعHانHهHا
فَتHع©رِفُونَ أَنِّي أَنHا الرَّبُّ إِهلُكُم©٬، " ١٧. لَوHلك¢نَّ الرَّبَّ مHلْجHأٌ ل¢شHع©بِه¢٬، وHح¢ص©ن® ل¢بHنِي إِس©رHائ¢ي. وHاَألر©ض�

وHيHكُونُ ف¢ي ذل¢كH الْيHو©مِ أَنÇ " ١٨وHتHكُونُ أُور�شHل¢يم� م�قَدَّسHةً وHالَ . سHاك¢نßا ف¢ي ص¢ه©يHو©نَ جHبHلِ قُد©س¢ي
يHه�وذَا تHف¢يض� مHاًء٬، وHم¢ن© بHي©ت¢ الرَّبِّ  الْجِبHالَ تHقْطُر� عHص¢ريßا٬، وHالتِّالَلَ تHف¢يض� لَبHنßا٬، وHجHم¢يعH يHنHابِيعِ

م¢ص©ر� تHص¢ري� خHرHابßا٬، وHأَد�وم� تHص¢ري� قَفْرßا خHرِبßا٬، م¢ن© أَج©لِ  ١٩. يHخ©ر�ج� يHن©ب�وع® وHيHس©ق¢ي وHاد¢ي السَّن©ط¢
نَّ يHه�وذَا ت�س©كَن� إِلَى اَألبHد¢٬، وHلك¢ ٢٠. ظُلْم¢هِم© ل¢بHنِي يHه�وذَا الÇذ¢ينH سHفَكُوا دHمßا بHرِيئًا ف¢ي أَر©ض¢هِم©

  .»"وHأُبHرِّئ� دHمHه�م� الÇذ¢ي لَم© أُبHرِّئْه�٬، وHالرَّبُّ يHس©كُن� ف¢ي ص¢ه©يHو©نَ ٢١. وHأُور�شHل¢يمH إِلَى دHو©رٍ فَدHو©رٍ

  



 ٧٣............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

  :حاكمية اهللا أصحاح

م به إمجاالً يصف ما يقو صحاححاكمية اهللا٬، فاأل أصحاحب صحاحميكننا تسمية هذا األ
أَج©مHع� كُلÇ اُألمHمِ وHأُنHزِّلُه�م© إِلَى  ٢«: هو صحاح٬، ولكن أهم ما يذكره األXاملنقذ املعزي 

شافاط + ولو رجعنا إىل معىن لفظ يهوشافاط  جنده مكون من يهوا . »وHاد¢ي يHه�وشHافَاطَ
  .حكم اهللا قضاء أو حكم٬، وبالتايل يكون املعىن واجلزء الثاين واجلزء األول معناه  اهللا٬،

يذكر أنّ املنقذ سيرتل األمم إىل وادي حكم اهللا وحياكمهم٬، أي أنه يطبق  صحاحواأل
وبالرغم من أنّ الكنيسة تقر بعدم معرفتها مبكان هذا الوادي . حاكمية اهللا على مجيع األمم

  :بعض أقواهلم فلنقرءلكنها تقر أيضاً ارتباط التسمية حباكمية وقضاء اهللا٬، 

ألنه هوذا يف تلك األيام ويف ذلك الوقت٬، عندما أرد سيب يهوذا « ة األخوةمنشورات كنيس
وأورشليم٬، أمجع كل األمم وأنزهلم إىل وادي يهوشافاط٬، وأحاكمهم هناك على شعيب ومرياثي 

إن املشهد الذي رمسه سيدنا ). ١،٬٢ع(» إسرائيل الذين بدHّدوهم بني األمم وقسموا أرضي
وHمHتHى جHاَء اب©ن� اِإلن©سHان¢ ف¢ي مHج©د¢ه¢ وHجHم¢يع� الْمHالَئ¢كَة¢ " ٣١«ها ومن ٤٦ ١٣:٢٥بنفسه يف مىت 

وHيHج©تHم¢ع� أَمHامHه� جHم¢يع� الشُّع�وب٬ِ، فَي�مHيِّز�  ٣٢. الْق¢دِّيِسنيH مHعHه�٬، فَح¢ينHئ¢ذµ يHج©ل¢س� عHلَى كُر©س¢يِّ مHج©د¢ه¢
فَي�ق¢يم� الْخ¢رHافH عHن© يHم¢ينِه¢ وHالْجِدHاَء  ٬٣٣،لْخ¢رHافH م¢نH الْجِدHاِءبHع©ضHه�م© م¢ن© بHع©ضٍ كَمHا ي�مHيِّز� الرَّاع¢ي ا

تHعHالَو©ا يHا م�بHارHك¢ي أَبِي٬، رِثُوا الْمHلَكُوتH الْم�عHدَّ : ثُمَّ يHقُولُ الْمHل¢ك� ل¢لÇذ¢ينH عHن© يHم¢ينِه¢ ٣٤ .عHنِ الْيHسHارِ
فقد وصف سيدنا بوضوح جميء ابن اإلنسان . هذا املشهد يتفق مع» لَكُم© م�ن©ذُ تHأْس¢يسِ الْعHالَمِ

ومن املعروف أن هذا املشهد . يف جمده ليجلس على كرسي جمده٬، وهناك يدين األمم األحياء
  .٢٠القضائي خيتلف كثرياً عن الدينونة األخرية أمام العرش العظيم األبيض يف رؤيا 

ين يقع هذا الوادي فهذا ما يصعب أما أ. فابن اإلنسان سيقيم عرشه يف وادي يهوشافاط
لكن الشيء الذي نعرفه جيداً أنه يوجد . حتديده٬، إذ أن هذه هي املرة الوحيدة اليت ي�ذكر فيها

وادµ عميق خارج أورشليم حيمل اآلن هذه التسمية٬، وهو يفصل املدينة املقدسة عن جبل 
م رجوعاً إىل هذه النبوة٬، لكن على أنه من احملتمل أن هذا الوادي قد تسمى �ذا االس. الزيتون

ليس هذا معناه أنه كان يسمى �ذا االسم يوم تكلم يوئيل٬، وال حىت بعد ذلك بعده أجيال أو 
أما إذا أخذنا اسم . قرون٬، إذ أنه مل يكن قد تسمى هكذا حىت القرن الرابع امليالدي
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إذ ذاك فلنا أن و. على اعتبار أنه لفظ عربي غري مترجم حينئذ يتضح كل شيء" يهوشافاط"
  .انتهى كالم كنيسة األخوة. )١(") وادي قضاء يهوه"نقرأه هكذا 

من املالحظ من تفسري كنيسة األخوة أ�م حالوا معرفة مكان الوادي ولكنهم اكتفوا 
بالنهاية مبا حيمله من معىن عظيم دال على أنّ احلكم هللا٬، وقد سبقوا الكالم عن الوادي �ذه 

٬، أي البد من حاكم منصب من اهللا )ان سيقيم عرشه يف وادي يهوشافاطفأبن اإلنس: (اجلملة
  .وال ختتلف اآلراء األخرى كثرياً. ليقيم ذلك القضاء

  :يقول تادرس يعقوب

وادي يهوشافاط اُختري من أجل املعىن الرمزي فإن يهوه نفسه هو الذي يقضي٬، اهللا هو (
  .)٢() الديان٬، ألنه فاحص القلوب والكلى

  :ري التطبيقي للكتاب املقدسويف التفس

املوقع اجلغرايف لوادي يهوشافاط ليس معروفا٬ً، ويعتقد البعض أنه استخدم كرمز للمكان (
ويظن البعض أن هذا الوادي سينشأ مستقبالً نتيجة انشقاق . الذي جيري فيه الرب احملاكمة
أن هذا االسم يعين إن ما يهمنا على األكثر هو ). ٤: ١٤زك (جبل الزيتون عند عودة املسيا 

  .)٣(") الرب يدين"

وبالنتيجة هناك نصوص يف الكتاب املقدس قطعية الداللة على أن البد من تطبيق حاكمية 
هOوU ال_ذSي أَرMسUلَ رUسOولَهO بِالْهOدUى وUدSينِ الْحUقِّ لSيOظْهِرUهO ﴿: اهللا على األرض ولو كره املشركون

  .)٤(﴾هU الْمOشMرِكُونَعUلَى الدِّينِ كُل©هS وUلَوM كَرِ
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 :مالخي سفرالسفر الثاين 

وفيه توضيح لكثري من نقاط  ٬،سفر آخر من أسفار التوراة اليت تذكر ملحمة القيام املقدس
عند اليهود الذي يقابل عند املسيحيني ا�يء الثاين ليسوع  Xهذا القيام وظهور املنقذ 

  .Xمام املهدي وعند املسلمني ظهور اإل ٬،Xالناصري 

علماء  من أمهها بيان دور ٬،ألنه يركز على نقاط أكثر من غريها ؛وهلذا السفر أمهية خاصة
ن شاء اهللا تتضح هذه النقاط من خالل إو. الضاللة يف حماربة احلق واستمرار إرسال األنبياء

  .النقاش

  :األول صحاحاأل  سفر مالخي 

 .أحببتناوقلتم مب .الرب قال أحببتكم ٢عن يد مالخي  إلسرائيلوحي كلمة الرب  ١«
عيسو وجعلت جباله خرابا  وأبغضت ٣يعقوب  وأحببتليعقوب يقول الرب  أخاعيسو  أليس

هكذا قال رب اجلنود هم  .ن ادوم قال قد هدمنا فنعود ونبين اخلربأل ٤. ومرياثه لذئاب الربية
فترى  ٥. دبىل األإاهدم ويدعو�م ختوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب  وأنايبنون 
فان .باه والعبد يكرم سيدهأاالبن يكرم  ٦سرائيل إوتقولون ليتعظم الرب من عند ختم  أعينكم
هيبيت قال لكم رب اجلنود ايها الكهنة احملتقرون  فأينن كنت سيدا إكراميت و فأيننا ابا أكنت 
 .جنسناك وتقولون مب .على مذحبي جنساً تقربون خبزاً ٧. وتقولون مبا احتقرنا امسك.امسي

ن قربتم االعرج إو ن قربتم االعمى ذبيحة افليس ذلك شراًإو ٨. مائدة الرب حمتقرة نّإبقولكم 
 ٩. و يرفع وجهك قال رب اجلنودأقربه لواليك افريضى عليك  .والسقيم افليس ذلك شراً

هل يرفع وجهكم قال رب  .هذه كانت من يدكم .ترضوا وجه اهللا فيتراءف علينا واآلن
ليست يل مسرة بكم قال  .من فيكم يغلق الباب بل ال توقدون على مذحبي جماناً ١٠اجلنود 

ىل مغر�ا امسي عظيم بني إمن مشرق الشمس  ألنه ١١. رب اجلنود وال اقبل تقدمة من يدكم
مم قال رب ن امسي عظيم بني األمم ويف كل مكان يقرب المسي خبور وتقدمة طاهرة ألاأل

 ١٣. ن مائدة الرب تنجست ومثرhا حمتقر طعامهاإجسوه بقولكم نتم فمنأما أ ١٢. اجلنود
 فأتيتموالسقيم  واألعرجعليه قال رب اجلنود وجئتم باملغتصب  وتأففتموقلتم ما هذه املشقة 
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وملعون املاكر الذي يوجد يف قطيعه ذكر  ١٤. فهل اقبلها من يدكم قال الرب .بالتقدمة
  .»ممملك عظيم قال رب اجلنود وامسي مهيب بني األنا أين أل .وينذر ويذبح للسيد عائباً

 :الكهنة املسحاء الفقهاء

 يعرفون ما كانوا. خص مالخي الكهنة باإلدانة(  ورد يف التفسري التطبيقي للكتاب املقدس
ومتكربين كانوا كسال . وخدمتهم غري خالصة ومع ذلك كان تذبائحهم بال قيمة٬، يريده اهللا

  .)سهمقايالالمباالة  جتاه عبادة اهللا ومراعاة ومتيزوا ب٬، وغالظ القلوب

وهذا ما . وهذا توضيح حلال الكهنة اليهود يف زمن ا�يء الثاين أو قل القيامة الصغرى
ن إ(: يذكر تادرس ملطي يف تفسريه لسفر مالخي فمثالً ٬،تؤيده التفاسري األخرى للنصارى

الكتاب املقدس٬، وكأنه جاء ليقدم  لسفر مالخي مركز خاص٬، فهو ميثل عند اليهود آخر أسفار
إ�ا وصية اهللا املقدمة لشعبه حيث يعلن . الوصية اخلتامية اليت حتوي غاية كل الكتاب املقدس

  :هلم يف وضوحٍ كاملٍ النقاط التالية

يعين  هلم ا�اين ال فحبه .اهللا حيبهم٬، وبذات احلب الذي حيبهم به حيب كل البشرية .١
  .لى حساب بقية الشعوبحماباته لشعبٍ معنيٍ ع

ميارسون  ويف حياhم رفضه التام لتقدماhم وذبائحهم٬، أل�م حرفني يف فهمهم للشريعة٬، .٢
  .ويرفض الشركة مع اهللا العبادة بقلبٍ يكسر الوصية٬،

خطأوا على كل املستويات كقادة وكهنة وشعب٬، فاحلل الوحيد هو الرجوع إىل  اًإذ. ٣
  .وح  للجميعاهللا٬، أي  التوبة٬، با�ا مفت

خيتم السفر بإشراق مشس الربå على كل اجلالسني يف الظلمة٬، لكي يتمكن من  يريد٬، أيا   .٤
  .)١( )كانت جنسيته٬، أن يتمتع بالشفاء بأجنحتها

مسه وطعامه ا�ا وصية واضحة وحتذير واضح مما يقوم به الكهنة من نكران ألمر اهللا وإ ٬،نعم
ىل أمثال هؤالء إوهو يشري  Xكثريون كما قال عيسى وبسببهم يضلون  ٬،النازل من السماء

                                                            

١--Tadros-Father/Testament-Old-٠١-Tafsir-Bible-Holy/tationsInterpre-Bible_pub/org.takla-st://http 
html.introduction-٠٠__Malakhy-Sefr-Tafseer/Malakhi-Sefr-٤٤/Malaty-Yacoub 
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يف  كما قال رسول اهللا حممد  ٬،الكهنة وهم الذين غريوا شريعة اهللا تعاىل وسنة رسوله 
  .خر الزمانآأمثاهلم وهو يذكر 

تقربون  ٧. وتقولون مبا احتقرنا امسك .الكهنة احملتقرون امسي يهاأقال لكم رب اجلنود «
  .»بقولكم ان مائدة الرب حمتقرة. وتقولون مب جنسناك. مذحبيعلى  جنساً خبزاً

هي  عرفنا ما وإذا ٬،نصوص مالخي ال تقصد املفهوم املادي للطعام واملوائد ومن املؤكد أنّ
مائدة اهللا سبحانه رمبا أمكننا معرفة ملاذا هذه التقدمة من الكنهة قد رفضها اهللا سبحانه وبذلك 

ويف ذكر مائدة الرب يقول املنقذ السيد أمحد احلسن . العودةىل التوبة وإدعاهم من جديد 
X   ًأنصاره خماطبا   :  

وادعوا الناس إىل  تسمعون وترون يف ملكوت السماوات٬، عرِّفوا الناس باحلق٬، اشهدوا مبا[
احلق٬، وادعوا اجلميع إىل املائدة اليت نزلت من السماء٬، فرمبا لن حيضر إليها من يظهرون أ�م 

لصالة والدعاء٬، بل حيضر إليها الزناة وشاربو اخلمر واخلاطئون فيتوبوا إىل اهللا٬، هلذا أنا يطيلون ا
ب�عثت٬، إلصالح هؤالء٬، طوىب هلم إن تابوا وحضروا إىل مائدة عرس اخلروف٬، طوىب ملن ال 

  .)١(] يعثر يب

نتم أيضاً ألذلك كونوا « :Xقال يسوع [: عن طعام السماء أنه العلم Xوقال 
تظنون يأيت ابن اإلنسان فمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه  ألنه يف ساعة ال مستعدين

يف حينه طويب لذلك العبد الذي ) أي العلم واملعرفة واحلكمة(سيده على خدمه ليعطيه الطعام 
  .)٢(] إذا جاء سيده جيده يفعل هكذا

 ٬،ال أبداً ؟ Xلعيسى  هل تغري حال علماء أو رجال الدين من بعد ا�يء األول :السؤال
ومبثلهم  وكثري من األحيان يصفهم بالكذبة واملرائني٬، حيذر منهم أكثر Xفنرى سيدنا عيسى 

يها الكتبة ألكن ويل لكم « ٬،الكالم يف غري العاملني منهم وقطعاً ٬،يضل الناس عن طريق احلق
تدعون  نتم والأن تغلقون ملكوت السموات قدام الناس فال تدخلو ألنكموالفريسيون املراؤون 
تطوفون البحر والرب  ألنكميها الكتبة والفريسيون املراؤون ألكم  ويل. الداخلني يدخلون

                                                            

  .١٨ص: Xرسالة الهداية السيد أحمد الحسن  -١
 .١٢ص :نفس المصدر -٢
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    ٢٣ مىت[ »ومىت حصل تصنعونه ابن اجلهنم اكثر منكم مضاعفا .واحداً لتكسبوا دخيالً

١٣,١٥.[  

يåنون مدافن تبنون قبور االنبياء وتز ألنكميها الكتبة والفريسيون املراؤون أويل لكم «
  ].٢٩,٣٠   ٢٣ مىت[ »نبياءشاركناهم يف دم األ ايام آبائنا ملأوتقولون لو كنا يف . الصديقني

سيقوم  ألنه« :من كان يف زمانه عاد وحذر من املسحاء الكذبة Xوبعد أن فضح 
 »كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حىت يضلوا  لو امكن املختارين وأنبياءمسحاء كذبة 

  ].٢٤ ٢٤ىت م[ يضاًأ

حيذر الناس من أتباعهم وخاصة يف زمن  Xسيدنا عيسى  والواضح من هذه النصوص أنّ
كما هو حال مالخي وغريه من األنبياء الذين سبقوا السيد  ٬،الظهور املقدس بعد أن بني أمرهم

  .Xاملسيح 

له وهل علماء الدين ورجا ؟ هل تغري احلال بعد بعثة رسول اهللا حممد  :ويعاد السؤال
  ؟ وما هو حاهلم كما وصفه رسول اهللا حممد يف زمن الظهور املقدس؟ رضوا مبا أنزل اهللا 

كما بدأ فطوىب  وسيعود غريباً اإلسالم بدأ غريباً ٬،بن مسعود يا( :يقول سيد اخللق 
وال  ٬،للغرباء٬، فمن أدرك ذلك الزمان ممن يظهر من أعقابكم فال يسلم عليهم يف ناديهم

 ٬،ويظهرون بدعواكم ٬،فإ{م يستسنون بسنتكم ٬،وال يعود مرضاهم ٬،تشيع جنائزهم
 :إىل أن يقول .فيموتون على غري ملتكم٬، أولئك ليسوا مين ولست منهم ٬،وخيالفون أفعالكم

فإن  ٬،يأيت على الناس زمان الصابر فيه على دينه مثل القابض بكفه اجلمرة ٬،بن مسعود يا
  .ئابوإال أكلته الذ كان يف ذلك الزمان ذئباً

{م أشرار خلق اهللا٬، وكذلك أ إالعلماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة  ٬،بن مسعود يا
  .أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم وحيبهم وجيالسهم ويشاورهم أشرار خلق اهللا

وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم  ٬،يدخلهم نار جهنم صم بكم عمي فهم ال يرجعون
٬، كلما نضجت جلودهم خبت زدناهم سعرياً مأواهم جهنم كلما ٬،وصماً وبكماً عمياً

وهي تفور تكاد متيز  غريها ليذوقوا العذاب٬، إذا القوا فيها مسعوا هلا شهيقاً بدلناهم جلوداً
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من الغيظ كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم اعيدوا فيها وقيل هلم ذوقوا عذاب احلريق ٬، 
  .هلم فيها زفري وهم فيها ال يسمعون

دعون أ{م على ديين وسنيت ومنهاجي وشرايعي إ{م مين براء وأنا منهم ي ٬،بن مسعود يا
وال �دوهم إىل  ٬،وال تبايعوهم يف األسواق ٬،ال جتالسوهم يف املالء ٬،بن مسعود يا. برئ

  .وال تسقوهم املاء ٬،الطريق

 من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال﴿: قال اهللا تعاىل
  ].١٥:هود[ ﴾يبخسون

 ﴾ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من نصيب﴿: يقول اهللا تعاىل
  ].٢٠ :الشورى[

أولئك أذالء  ٬،وما أكثر ما تلقى أميت منهم العداوة والبغضاء واجلدال ٬،بن مسعود يا
: قال .ة وخنازيرهذه األمة يف دنياهم٬، والذي بعثين باحلق ليخسفن اهللا ºم وميسخهم قرد

يقول  ٬،رمحة لألشقياء :ما يبكيك ؟ فقال ٬،يا رسول اهللا: وقلنا ٬،فبكى رسول اهللا وبكينا لبكائه
ـبأ[ ﴾ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريب﴿: اهللا تعاىل يعين  ٬،]٥١:س

  .)١(....)  العلماء والفقهاء

خر الزمان آفقهاء  ... املسحاء الكذبة ...الكهنة احملتقرون ألسم الرب ( ٬،واحد األمر ٬،ذنإ
  .كلهم وجه آخر لقابيل الناكر ملائدة السماء النازلة )اللذين حياربون األمام املهدي املنقذ

  :الثاين صحاحاأل   سفر مالخي

ن كنتم ال تسمعون وال جتعلون يف القلب إ ٢. يها الكهنةأليكم هذه الوصية إ واآلن«
نكم لعن بركاتكم بل قد لعنتها ألأرسل عليكم اللعن وأين إنود فالمسي قال رب اجل لتعطوا جمداً

الفرث على وجوهكم فرث اعيادكم  وأمدهانذا انتهر لكم الزرع  ٣. لستم جاعلني يف القلب
ليكم هذه الوصية لكون عهدي مع الوي قال رب إرسلت أين أفتعلمون  ٤. فترتعون معه

                                                            

  .١٣٢ – ١٣١ص ٢ج :إلزام الناصب آتاب -١
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. ايامها للتقوى فاتقاين ومن امسي ارتاع هو طيتهوأعكان عهدي معه للحياة والسالم  ٥. اجلنود
سلك معي يف السالم واالستقامة وارجع .شريعة احلق كانت يف فيه وامث مل يوجد يف شفتيه ٦

رسول  ألنهالن شفيت الكاهن حتفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة  ٧. كثريين عن االمث
افسدمت عهد الوي قال .ثريين بالشريعةنتم فحدمت عن الطريق واعثرمت كأما أ ٨. رب اجلنود
صريتكم حمتقرين ودنيئني عند كل الشعب كما انكم مل حتفظوا طرقي  يضاًأنا أف ٩. رب اجلنود

فلم نغدر الرجل  .اليس اله واحد خلقنا .اليس اب واحد لكلنا ١٠بل حابيتم يف الشريعة 
الن يهوذا  .يل ويف اورشليمغدر يهوذا وعمل الرجس يف اسرائ ١١. باخيه لتدنيس عهد ابائنا

يقطع الرب الرجل الذي يفعل  ١٢. قد جنس قدس الرب الذي احبه وتزوج بنت اله غريب
وقد فعلتم هذا ثانية  ١٣. هذا الساهر وا�يب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمة لرب اجلنود

ملرضي من مغطني مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ فال تراعى التقدمة بعد وال يقبل ا
شبابك اليت انت غدرت  امرأةن الرب هو الشاهد بينك وبني أجل أمن .فقلتم ملاذا ١٤. يدكم

طالبا زرع .وملاذا الواحد .افلم يفعل واحد وله بقية الروح ١٥. �ا وهي قرينتك وامراة عهدك
ه يكره الطالق قال الرب ال ألنه ١٦. شبابه بامرأةفاحذروا لروحكم وال يغدر احد  .اهللا

لقد  ١٧فاحذروا لروحكم لئال تغدروا  .اسرائيل وان يغطي احد الظلم بثوبه قال رب اجلنود
بقولكم كل من يفعل الشر فهو صاحل يف عيين الرب  .وقلتم مب اتعبناه .اتعبتم الرب بكالمكم

  .»او اين اله العدل .وهو يسر �م

 :رسول رب اجلنود وقانون معرفة احلجة

أو الذي يدعون أ�م  ٬،ىل الكهنةإتحذير شديد يوجهه رب اجلنود الثاين ب صحاحيبدأ األ
الن شفيت الكاهن حتفظان معرفة  ٧« :صحاحألن حقيقة الكهنة يوضحها نفس األ ؛كذلك

ألن عهد فالكاهن هو رسول رب اجلنود . »ومن فمه يطلبون الشريعة ألنه رسول رب اجلنود
صار  Xوحىت عيسى  ٬،هارون  كاهن وصار ٬،فبالعهد اإلهلي صار الوي كاهن ٬،اهللا معه

وأل�م كذلك  ٬،ألن العهد كان معه أي الوصية  كما تصفه الكنيسة     كاهن اهللا العلي
ومن هؤالء الرسل تأخذ الشريعة ٬، فرسل اهللا ال ينطقون عن اهلوى ٬،عطاهم اهللا العلم واملعرفةأ
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) خرةاآل(ىل احلياة األبدية إلوصل أي القوانني اإلهلية املنظمة للحياة الدنيا والطرق املستقيمة ل
  .تبعهم جنى وأبتعد عن اإلمثاومن 

�م السائرون على الصراط إ ٬،ال خيرجون الناس من حق وال يدخلوهم يف باطل فهم 
ليكم هذه الوصية لكون إرسلت أفتعلمون اين  ٤«:   ذكره النص وهذا ما   ٬،املستقيم

ايامها للتقوى  وأعطيتهه للحياة والسالم كان عهدي مع ٥. عهدي مع الوي قال رب اجلنود
سلك معي  .شريعة احلق كانت يف فيه وامث مل يوجد يف شفتيه ٦. فاتقاين ومن امسي ارتاع هو

الن شفيت الكاهن حتفظان معرفة ومن فمه  ٧. يف السالم واالستقامة وارجع كثريين عن االمث
كثريين  وأعثرمت عن الطريق نتم فحدمتأما أ ٨. يطلبون الشريعة النه رسول رب اجلنود

  .»عهد الوي قال رب اجلنود أفسدمت .بالشريعة

وال أعلم  ٬،مع هذا الرأي يف تفاسريهم صحاحويتفق بعض املفسرين املسيحيني هلذا األ
  :ومنهم٬، حقيقة هل هم على علم مبا يقولون أم ال

 آخر ما قد أًخرب أن يبلغ من واحدٍ إىل عمل الرسول هو هذا٬،( :القديس يوحنا الذهيب الفم
ألنه ال يتكلم  بكلماته٬، بل  ٬،)٧: ٢مالخي (ي�دعى الكاهن  رسولًا  هلذا السبب أيضاً. به

  ).بكلمات ذاك الذي يرسله

فتفيض   يرى سليمان احلكيم يف الكاهن أنه يلزم أن يكون حكيماً: (القمص تادرس ملطي
يف  شفيت : "إذ يقول طريق احلق٬، شفتاه  بكلمات املعرفة واحلكمة٬، جيتذب �ا الكثريين إىل

 .]٢١ ١٣: ١٠أمثال [" شفتا الصديق hديان  كثريين...  العاقل توج دحكمة

وشفتاه ال تنطقان إال مبا  يشغل قلب الكاهن سوى الشريعة٬، أو الوصية اإلهلية٬، ليس ما
أرسله٬، كلما ينطق به ينسب إىل موكله الذي   "من فمه يطلبون الشريعة: "يتناغم مع الشريعة

هذا ويليق باملؤمن من جانبه وهو يطلب مشورة رب اجلنود أن يلجأ " ألنه رسول رب اجلنود"
 وال يكف عن طلب املعرفة واملشيئة ٬،"رسول رب اجلنود"إىل الصالة والطلبة٬، مع سؤال 

 .)اإلهلية
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مل يكن شيء ما مقدس ي�قدم أوي�مارس يف ( ):كتاب مدخل  يف علم اآلبائيات(الدسقولية 
إنه "ألن شفيت الكاهن حتفظان معرفة٬، ومن فمه يطلبون الشريعة٬، . اهليكل سابقًا بدون الكاهن

  .رجاءاً ملحق الكهنوت األممي أنظر. )١( )]٧: ٢مل [كما  يقول النيب " رسول رب اجلنود

  :الثالث صحاحاأل  سفر مالخي 

يد الذي تطلبونه ومالك ىل هيكله السإبغتة  ويأيتالطريق امامي  فيهيئهانذا ارسل مالكي «
ومن حيتمل يوم جميئه ومن يثبت عند  ٢. يت قال رب اجلنودأالعهد الذي تسرون به هوذا ي

للفضة فينقي بين  ومنقياً فيجلس ممحصاً ٣. نه مثل نار املمحص ومثل اشنان القصارأل .ظهوره
قدمة يهوذا فتكون ت ٤. الوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربني للرب تقدمة بالرب

ليكم للحكم إواقترب  ٥. يام القدم وكما يف السنني القدميةأمرضية للرب كما يف  وأورشليم
جرة أوعلى السالبني  على السحرة وعلى الفاسقني وعلى احلالفني زوراً سريعاً كون شاهداًأو
رب ال نا الأين أل ٦. رملة واليتيم ومن يصد الغريب وال خيشاين قال رب اجلنودجري واألاأل
ارجعوا  .بائكم حدمت عن فرائضي ومل حتفظوهاآيام أمن  ٧نتم يا بين يعقوب مل تفنوا أتغري فأ
 .سلبتموين فإنكم .نسان اهللايسلب اإل ٨. فقلتم مباذا نرجع .ليكم قال رب اجلنودإيل ارجع إ

. مة كلهانتم سالبون هذه األأ وإياي قد لعنتم لعناً ٩. يف العشور والتقدمة .فقلتم مب سلبناك
ن كنت إىل اخلزنة ليكون يف بييت طعام وجربوين �ذا قال رب اجلنود إهاتوا مجيع العشور  ١٠
جلكم أوانتهر من  ١١. عليكم بركة حىت ال توسع وأفيضفتح لكم كوى السموات أال 
ويطوبكم  ١٢. رض وال يعقر لكم الكرم يف احلقل قال رب اجلنودكل فال يفسد لكم مثر األاأل

 .قوالكم اشتدت علي قال الربأ ١٣رض مسرة قال رب اجلنود أتكونون  ألنكممم كل األ
سلكنا  وأنناننا حفظنا شعائره أقلتم عبادة اهللا باطلة وما املنفعة من  ١٤. وقلتم ماذا قلنا عليك

فاعلو الشر يبنون بل  وأيضاًحنن مطوبون املستكربين  واآلن ١٥. باحلزن قدام رب اجلنود
مامه أحينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه والرب اصغى ومسع وكتب  ١٦جنوا جربوا اهللا و

ويكونون يل قال رب اجلنود يف اليوم  ١٧. سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين يف امسه
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فتعودون  ١٨. نسان على ابنه الذي خيدمهعليهم كما يشفق اإل وأشفقنا صانع خاصة أالذي 
  .»ير بني من يعبد اهللا ومن ال يعبدهومتيزون بني الصديق والشر

  :قيم للعدلاملالك امل

 ٬،وما هو دوره على األرض ٬،الثالث ينب مالخي أهم صفات املنقذ القادم صحاحيف األ
فاملصوف �ذا العدد مبالك اآليت بغتة  ٬،ترتب على الناس عند يأيتيوما  ٬،يقدم للبشرية وماذا

  :يكون أمره صعب مستصعب يصفه النصوالذي تطلبه كل األديان وكل حسب معتقده و

 ٬،من هو على احلق من غريه فبه ي�ميز ٬،»ومن حيتمل يوم جميئه ومن يثبت عند ظهوره ٢«
ومواضع  ٢٤يف مىت  اإلنسانبن ال Xهذه األوصاف ليست ببعيدة عما وصفه سيدنا عيسى 

 صاحب Xل حممد آعن قائم  ل البيت آببعيد عما ذكروه   أيضاً     وليس ٬،خرىأ
الذي ميال  على هذا العهد املالك الذي اختاره اهللا سبحانه وتعاىل ليكون أميناً ٬،امليثاقالعهد و

  .ن بالساعة القادمة بغتتةآواملوصوف يف القر ٬،وظلماً بعدما ملئت جوراً وعدالً األرض قسطاً

وهو يوضح  Xبينه اإلمام الصادق  هو مالك العهد هذا ما ل حممد آوكون قائم 
X حلجر األسود ألحد أصحابهأمر ا:  

وغريه٬، عن حممد بن  ٬،عن حممد بن حيىي: (١٨٦   ١٨٤ص ٤ذكر الكليين يف الكايف ج
: أمحد٬، عن موسى بن عمر٬، عن ابن سنان٬، عن أيب سعيد القماط٬، عن بكري بن أعني قال

 ٬،ألي علة وضع اهللا احلجر يف الركن الذي هو فيه ومل يوضع يف غريه Xسألت أبا عبد اهللا 
وألي علة وضع ميثاق العباد والعهد فيه ومل  ٬،وألي علة اخرج من اجلنة ٬،وألي علة تقبل
: قال. تفكري فيه لعجب ؟ ختربين جعلين اهللا فداك فإنّ وكيف السبب يف ذلك ٬،يوضع يف غريه

سألت وأعضلت يف املسألة واستقصيت فافهم اجلواب وفرغ قلبك واصغ مسعك  :فقال
اهللا تبارك وتعاىل وضع احلجر األسود وهي جوهرة أخرجت من  إنّ ٬،أخربك إن شاء اهللا

خذ من بين آدم من أوذلك أنه ملا  ٬،فوضعت يف ذلك الركن لعلة امليثاق Xاجلنة إىل آدم 
 ٬،ويف ذلك املكان ترائى هلم ٬،ظهورهم ذريتهم حني أخذ اهللا عليهم امليثاق يف ذلك املكان

فأول من يبايعه ذلك الطائر وهو واهللا  ٬،Xومن ذلك املكان يهبط الطري على القائم 
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وهو  ٬،وإىل ذلك املقام يسند القائم ظهره وهو احلجة والدليل على القائم ٬،Xجربئيل 
والعهد الذي أخذ اهللا  ٬،والشاهد على من أدى إليه امليثاق ٬،الشاهد ملن وافاه يف ذلك املكان

  .عز وجل على العباد

ليؤدوا  ٬،للبيعة وجتديداً ٬،لذلك العهد وامليثاق يداًوأما القبلة واالستالم فلعلة العهد جتد
فيأتوه يف كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد  ٬،إليه العهد الذي أخذ اهللا عليهم يف امليثاق

أمانيت أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد يل : خذا عليهم٬، أال ترى أنك تقولأواألمانة اللذين 
وال حفظ ذلك العهد وامليثاق أحد غري  ٬،يعتناوواهللا ما يؤدي ذلك أحد غري ش ٬،باملوافاة
وذلك أنه مل  ٬،ويأتيه غريهم فينكرهم ويكذºم ٬،وإ{م ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم ٬،شيعتنا

وهو  ٬،وعليهم واهللا يشهد باخلفر واجلحود والكفر ٬،فلكم واهللا يشهد ٬،حيفظ ذلك غريكم
اطق وعينان يف صورته األوىل وله لسان ن جييء ٬،احلجة البالغة من اهللا عليهم يوم القيامة

يعرفه اخللق وال ينكره٬، يشهد ملن وافاه وجدد العهد وامليثاق عنده حبفظ العهد وامليثاق 
  .واإلنكارويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي امليثاق بالكفر  ٬،وأداء األمانة

  .ال: ؟ قلت فأما علة ما أخرجه اهللا من اجلنة فهل تدري ما كان احلجر

فلما أخذ اهللا من املالئكة امليثاق كان أول  ٬،من عظماء املالئكة عند اهللا لكاًكان م :قال
فألقمه امليثاق وأودعه عنده  ٬،على مجيع خلقه فاختذه اهللا أميناً ٬،من آمن به وأقر ذلك امللك

واستعبد اخللق أن جيددوا عنده يف كل سنة االقرار بامليثاق والعهد الذي أخذ اهللا عز وجل 
فلما  ٬،جعله اهللا مع آدم يف اجلنة يذكره امليثاق وجيدد عنده االقرار يف كل سنةعليهم٬، مث 

عصى آدم واخرج من اجلنة أنساه اهللا العهد وامليثاق الذي أخذ اهللا عليه وعلى ولده حملمد 
٬، فلما تاب اهللا على آدم حول ذلك امللك يف صورة حرياناً وجعله تائها٬ً، Xولوصيه  

فلما نظر إليه آنس إليه وهو ال  ٬،وهو بأرض اهلند Xاجلنة إىل آدم درة بيضاء فرماه من 
: ال٬، قال: ؟ قال أتعرفين ٬،يا آدم: وأنطقه اهللا عز وجل فقال له ٬،يعرفه بأكثر من أنه جوهرة

مث حتول إىل صورته اليت كان مع آدم يف  ٬،استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربك ٬،أجل
فوثب إليه آدم وذكر امليثاق وبكى وخضع له وقبله ؟ مليثاق أين العهد وا: فقال آلدم ٬،اجلنة
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مث حوله اهللا عز وجل إىل جوهرة احلجر درة بيضاء صافية  ٬،بالعهد وامليثاق اإلقراروجدد 
فكان إذا أعيا محله عنه جربئيل  ٬،له وتعظيماً على عاتقه إجالالً Xفحمله آدم  تضيء٬،
X اهللا  مث إنّ ٬،له كل يوم وليلة اإلقراروجيدد فما زال يأنس به مبكة  ٬،حىت وافا به مكة

ألنه تبارك وتعاىل حني أخذ امليثاق من  ؛عز وجل ملا بىن الكعبة وضع احلجر يف ذلك املكان
ولذلك وضع يف ذلك  ٬،ويف ذلك املكان ألقم امللك امليثاق ٬،ولد آدم أخذه يف ذلك املكان

ووضع احلجر يف ذلك  ٬،املروةوحنى آدم من مكان البيت إىل الصفا وحوا إىل  ٬،الركن
فلذلك  ٬،فلما نظر آدم من الصفا وقد وضع احلجر يف الركن كرب اهللا وهلله وجمده ٬،الركن

اهللا أودعه امليثاق  فإنّ ٬،جرت السنة بالتكبري واستقبال الركن الذي فيه احلجر من الصفا
 ربوبية وحملمد ن اهللا عز وجل ملا أخذ امليثاق له بالأل ؛والعهد دون غريه من املالئكة

فأول من أسرع إىل االقرار ذلك  ٬،بالوصية اصطكت فرائص املالئكة Xبالنبوة ولعلي 
ولذلك اختاره اهللا من بينهم وألقمه  ٬،منه حملمد وآل حممد  امللك مل يكن فيهم أشد حباً

يوم القيامة وله لسان ناطق وعني ناظرة يشهد لكل من وافاه إىل ذلك  جييءوهو  ٬،امليثاق
 ).ملكان وحفظ امليثاقا

 سريعاً كون شاهداًأليكم للحكم وإواقترب  ٥«: لينا للحكمإاملالك القادم الذي يقترب 
رملة واليتيم جري واألوعلى السالبني اجرة األ على السحرة وعلى الفاسقني وعلى احلالفني زوراً

 األراملويتام سينصف األ مالك العهد »خيشاين قال رب اجلنود ومن يصد الغريب وال
دم آومن دون أي شك هذه هي دعوة كل األنبياء والرسل من  ٬،واملساكني هو املقيم للعدل

X ًوقد أجاب السيد أمحد احلسن  ٬،ىل سيد اخللق حممد إ وصوالX  عن مضامني
  :Xفقال  ٬،دعوته المرأة مسيحية

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني[

وكدعوة عيسى  ٬،Xوكدعوة موسى  ٬،Xعوة إبراهيم وكد ٬،Xدعويت كدعوة نوح 
X،وكدعوة حممد  ٬. 
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أن ينتشر التوحيد على كل بقعة يف هذه األرض٬، هدف األنبياء واألوصياء هو هديف٬، وأبيåن 
التوراة واإلجنيل والقرآن وما اختلفتم فيه٬، وأبيåن احنراف علماء اليهود والنصارى واملسلمني 

  .وخمالفتهم لوصايا األنبياء  وخروجهم عن الشريعة اإلهلية

إراديت هي إرادة اهللا سبحانه وتعاىل ومشيئته٬، أن ال يريد أهل األرض إال ما يريده اهللا 
كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، أن يشبع اجلياع وال  أن متتلئ األرض قسطاً وعدالً  وتعاىل٬،سبحانه 

وجتد األرامل ما يسد حاجتها املادية يبقى الفقراء يف العراء٬، أن يفرح األيتام بعد حز�م الطويل 
أن يطبق أهم ما يف الشريعة العدل والرمحة …… ٬، وأن ……أن …… بعز وكرامة٬، 

  .)١(] والصدق

  .)يوحنا املعمدان( Xاملالك هو سيدنا حيىي بن زكريا  أما القائلني إنّ

أي  ٬،اهللايعين رسل " مالئكة"كلمة (فكل األنبياء هم موصوفون باملالئكة  ٬،ال بأس :نقول
 Xفيحىي  ٬،)األب أمربوسياستر    موسى وابن نون وأنبياء آخرين حىت يوحنا املعمدان

لكن نص مالخي ال ٬، Xكلهم هيئوا الطريق لعيسى  Xخر منهم سيدنا موسى أوأنبياء 
خرى مل تتحقق يف زمن أألنه اقترن بعالمات  ؛)Xسيدنا حيىي (ينطبق على يوحنا املعمدان 

  .جميئه األول Xخرين الذين هيئوا لعيسى  األنبياء اآليوحنا املعمدان وال

 :الرابع صحاحاأل  سفر مالخي 

اليوم املتقد كالتنور وكل املستكربين وكل فاعلي الشر يكونون قشا وحيرقهم  يأيتفهوذا «
يها املتقون امسي تشرق مشس أولكم  ٢ وال فرعاً صالًأاليوم االيت قال رب اجلنود فال يبقي هلم 

 أل�موتدوسون االشرار  ٣. والشفاء يف اجنحتها فتخرجون وتنشاون كعجول الصريةالرب 
اذكروا شريعة موسى  ٤فعل هذا قال رب اجلنود أقدامكم يوم أحتت بطون  يكونون رماداً

ليكم إرسل أهانذا  ٥ واألحكامسرائيل الفرائض إمرته �ا يف حوريب على كل أعبدي اليت 
بناء وقلب باء على األفريد قلب اآل ٦. الرب اليوم العظيم واملخوفيليا النيب قبل جميء يوم إ
  .»رض بلعنضرب األأيت وآبائهم لئال آبناء على األ

                                                            

  .٨ص :Xالسيد أحمد الحسن  - نآآتاب وصي ورسول اإلمام المهدي في التوراة واإلنجيل والقر -١
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  :الرسول القادم

هناك رسول من الرب يف زمن ا�يء  يكاد جيمع املفسرون املسيحيون للكتاب املقدس أنّ
  :ونذكر منهم ٬،أي القيامة الصغرى Xالثاين للسيد املسيح 

يف . الثاين القديس أغسطينوس إنه كان جيب أن يأيت قبل ا�يء األول للسيد املسيح وأيضاً(
ا�يء األول مل يأت¢ إيليا بشخصه٬، وإمنا محل القديس املعمدان فكره وأسلوب حياته٬، لذلك 

٬، ولكن مل يأت¢ بشخصه٬، لذلك قال )١٤: ١١مت (قال عنه السيد املسيح انه إيليا وقد جاء 
أما يف جميء السيد املسيح الثاين واألخري فيسبق إيليا حيث يأيت . املعمدان إنه ليس بإيليايوحنا 

  .)١( بشخصه ويشهد على ضد املسيح ويستشهد

والحظ أن الكتبة كان هلم معرفة نظرية بالكتاب ولكن دون روح٬،  :انطونيوس فكري
مام ملوك ولكنهم مل يعرفوه فيوحنا أتى كسابق وبروح إيليا ىف زهده وتقشفه وشهادته للحق أ

فإيليا قد جاء ليس حبسب الفكر احلرىف٬، ولكن هناك إعداد مت بواسطة املعمدان . فعيو�م مغلقة
الثاىن إلعداد  ا�يءللناس فقداموا توبة إستعداداً �ىء املسيح األول٬، وسيأتى إيليا فعالً قبل 

  .)٢(شيءيأتى أوالً ويرد كل  إيلياهلم أن قال =  )٦:٤مال (الناس برد قلوب األباء على األبناء 

قبل جميئه األول    القديس يوحنا املعمدان   أرسل الرب مالكه  :القمص تادرس ملطي
جاء القديس يوحنا املعمدان بروح إيليا الناري٬، وسريسل إيليا مع أخنوخ يف . لتقدمي اخلالص

اليهود إىل فريقني يف تفسريهم هلذه انقسم مفسرو  .الطريق �يئه األخري ليهيئأيام ضد املسيح 
وآخرون حسبوا أن إنسانßا . العبارة٬، فريق ظن أن إيليا نفسه يأيت إىل العامل ليهيئ الطريق للمسيا

  .يأيت بروح إيليا

عند اقتراب �اية األزمنة٬، سي�رسل نيب عظيم ليحول البشر إىل معرفة اهللا٬،  :الكتانتيوس
سمع له الناس سيغلق السماء٬، وجيعلها متنع مطرها٬، وإذ ال ي. وسينال قوة لعمل عجائب
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وإذا سعى أحد ألذيته خترج نار من فمه . وسيحول ماءهم إىل دم٬ٍ، ويعذ�م بالعطش واجلوع
  .)١( وحترقه

عرفنا أن يوم الرب العظيم املخوف هو يوم ظهور الرب يف هليب نار لكي يبيد  :ناشد حنا
   أي سريسله يف مدة الضيقة العظيمة " جميء يوم الرب قبل"سريسل الرب إيليا النيب . األعداء

  .)٢() ليس إيليا نفسه لكن شهود يف قوة إيليا الذي أغلق السماء حىت ال متطر

الذي رفعه اهللا مبركبة من نار  Xهل هو إيليا النيب  ٬،برغم االختالف يف من هو القادم
  ؟ بيوحنا املعمدان يف ذاك الزماننه كما وصف يف ا�يء األول جميء جمازي متثل أأم  ٬،بشخصه

٬، وبفترات خمتلفة Xوبعد عيسى  Xيبقى هناك إرسال من اهللا ثبت قبل عيسى 
 وخاطئفالقائلني بتوقف إرسال الرسل االهلني ألن اخلالص مت على الصليب قوهلم غري دقيق 

  .وعليهم مراجعة الكتاب املقدس مرة أخرى

وهناك أفعال  ٬،إلرسال هو لألرضيني من خلق اهللاهذا ا الرابع يوضح أنّ صحاحاأل كما أنّ
املختارون كما ورد    يقوم �ا الرسول القادم النيب واملتقون الذين تشرق عليهم الشمس

وتطبق كل  ٬،Xفتعاد الشريعة كما أمر �ا اهللا سبحانه عبده موسى    ذكرهم يف إجنيل مىت
وقيام دولة العدل اإلهلي وليس  ٬،رضاألالفرائض واألحكام اإلهلية أي تطبيق حاكمية اهللا على 

  .كما يقولون كثري من علماء الكنيسة القائلني أ�ا مملكة مساوية

الرابع ارتباط العذاب وعدم تلبية دعوة الرسول  صحاحخري من األويالحظ يف العدد األ
ريد قلب ف ٦. يليا النيب قبل جميء يوم الرب اليوم العظيم واملخوفإليكم إرسل أهانذا « :القادم
فالعذاب ال يكون . »رض بلعنضرب األأيت وآبائهم لئال آبناء على بناء وقلب األباء على األاآل

مَّنِ اهMتUدUى فَإِنَّمUا يUهMتUدي لSنUفِْسهS وUمUن ضUل_ ﴿٬، Xإال بعد تكذيب الرسل كما هي أيام نوح 
Mأُخ UرMةٌ وِزUازِرUو OزِرUالَ تUا وUهMلَيUع ÜلSضUا يUوالًفَإِنَّمOسUثَ رUعMبUتَّى نUح Uذ©بِنيUعOا كُنَّا مUمUى وU٣(﴾ر(.  

                                                            

١--Tadros-Father/Testament-Old-٠١-Tafsir-Bible-Holy/Interpretations-Bible_pub/org.takla-st://http 
html.٠٤-Chapter-٠١__Malakhy-Sefr-Tafseer/Malakhi-Sefr-٤٤/Malaty-Yacoub 
٠ -٢=stp&٣=btp&١=svn&٤=c&٣٩=b&١=t&٣,١=vn?aspx.Read/com.injeel.www://http 
  .١٥: اإلسراء -٣
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جاء ( :ومنهم ناشد حنا ٬،ويقول �ذا القول املسيحيني القائلني باحلكم االلفي للسيد املسيح
ملاذا تعرجون : إيليا قدمياً وكان الشعب قد احنرف وراء عبادة األوثان٬، فوقف يف وسطهم وقال

فكان إيليا يرد . ل هو اهللا فاعبدوه وإن كان الرب هو اهللا فاعبدوهإن كان البع. بني الفرقتني
وهكذا سيكون هناك شهود أمناء قبل جميء الرب٬، وقد . اآلباء واألبناء  قلب الشعب إىل اهللا 

يكون منهم شخصان بارزان ميثالن إيليا لكن ستكون البقية التقية كلها شاهدة للرب يف ذلك 
؟ ألن من عالمات األيام  وب اآلباء على األبناء واألبناء على آبائهموملاذا يقول لرد قل. الوقت

لئال آيت ... "األخرية أن يكون األوالد غري طائعني لوالديهم والوالدين بال حنو على أوالدهم 
أي أن الذين ال يؤمنون بكالم إيليا الذي سريد قلوب اآلباء على األبناء " وأضرب األرض بلعن
أما الذين ترد قلو�م . يوم الرب  ناموس وحيرقهم ذلك اليوم اآليت يقعون حتت لعنة ال

  .)فسيتمتعون بامللك األلفي على األرض

 إذاكيف نعرف إيليا : وهو ٬،عليه اإلجابةال بل من الضروري  ٬،ويبقى سؤال مهم جداً
  جاء؟

فقد وضح لنا مالخي هذا االمر وأجاب على هذا السؤال يف  ال نذهب بعيداً :أقول
وتنطق شفتيه  ٬،ذن البد أن يكون العهد الوصية معهإ ٬،وإيليا رسول من الرب ٬،ه الثايناحأصح

 Xاحلسن  محدأمام كما قال اإل  إي متاماً ٬،حكام والشريعةومنه تأخذ األ ٬،باملعرفة واحلكمة
وقد فَصل عليه  "النص العلم  البيعة هللا"بقانون معرفة احلجة   أرضهكيف يعرف حجة اهللا يف

  .ذلك يف كتاب األضاءات من دعوات املرسلنيالسالم 

  :Xسفر اشعياء النيب السفر الثالث 

يف بعض النصوص الواردة يف سفر  أمره Xمام أمحد احلسن بعد أن وضح املنقذ اإل
ىل إوجهها ووجهنا  ٬،)ن والتوراة واإلجنيلآالوصي يف القر(أشعياء للسائلة املسيحية يف كتابه 

 اهللا أن يفهمنا ومينå نسأل٬، ة بتدبراءفس السفر على أن تكون قرات معينة من نأصحاحقراءة 
بالتايل . Xات وحق قائمهم املنقذ صحاحألايف هذه  علينا مبعرفة حق حممد وآل حممد 

 ل حممد آيبقى الكالم يف هذا الفصل بل وكل الكتاب من باب التدبر إال ما ثبت عن 
  .Xوقائمهم 
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  :عUشUرU الث_الSثُ صحاحاأل  سفر اشعياء 

»١ Hاُء ب©ن� آم�وصHع©يHآه� إِشHابِلَ رHة¢ بHح©ي® م¢ن© جِهHو: 

٢ HعHل أَقْرHبHلَى جHةً عHايHا إِلَي©هِم©. أَق¢يم�وا رßو©تHاة¢. ار©فَع�وا صHالْع�ت HابHد©خ�لُوا أَب©وHد¢ ل¢يH٣. أَش¢ري�وا بِالْي 
صHو©ت� ج�م©ه�ورٍ عHلَى  ٤. ج©لِ غَضHبِي٬، م�فْتHخ¢رِي عHظَمHت¢يأَنHا أَو©صHي©ت� م�قَدَّس¢ي٬َّ، وHدHعHو©ت� أَب©طَال¢ي َأل

Hقَو©مٍ كَث¢ريِين Hالِ ش¢ب©هHالْجِب .µةHم¢عHمٍ م�ج©تHال¢ك¢ أُمHمHجِيجِ مHو©ت� ضHص . Hي©شHع©ر�ض� جHبُّ الْج�ن�ود¢ يHر
بُّ وHأَدHوHات� سHخHط¢ه¢ ل¢ي�خ©رِبH كُلÇ يHأْت�ونَ م¢ن© أَر©ضٍ بHع¢يدHة٬µ، م¢ن© أَقْصHى السَّمHاوHات¢٬، الرَّ ٥. الْحHر©بِ
 .اَألر©ضِ

ل¢ذل¢كH تHر©تHخ¢ي  ٧. وHلْوِلُوا َألنÇ يHو©مH الرَّبِّ قَرِيب®٬، قَاد¢م® كَخHرHابٍ م¢نH الْقَاد¢رِ عHلَى كُلã شHي©ٍء ٦
µانHقَلْبِ إِن©س Êذُوب� كُلHيHاد¢ي٬، وHاَألي Êاع�ونَ ٨. كُلHر©تHأْخ�ذُه�م© أَ. فَيHاض®تHخHمHاع® وHلَوَّو©نَ . و©جHتHي

µةHال¢دHع©ضٍ. كَوHع©ض�ه�م© إِلَى بHت�ونَ بHب©هHو�ج�وه�ه�م© و�ج�وه� لَهِيبٍ. ي. 

ه�وHذَا يHو©م� الرَّبِّ قَاد¢م®٬، قَاس¢يßا بِسHخHطµ وHح�م�وِّ غَضHب٬ٍ، ل¢يHج©عHلَ اَألر©ضH خHرHابßا وHي�بِيدH م¢ن©هHا  ٩
ت�ظْل¢م� الشَّم©س� ع¢ن©دH طُلُوع¢هHا٬، . ج�ومH السَّمHاوHات¢ وHجHبHابِرHتHهHا الَ ت�ب©رِز� ن�ورHهHافَإِنÇ ن� ١٠. خ�طَاتHهHا

وHأُعHاق¢ب� الْمHس©كُونHةَ عHلَى شHرِّهHا٬، وHالْم�نHاف¢ق¢نيH عHلَى إِثْم¢هِم©٬، وHأُبHطãلُ  ١١. وHالْقَمHر� الَ يHلْمHع� بِضHو©ئ¢ه¢
HكْبِرِينHالْم�س©ت HمÊظHعHاة¢تHالْع�ت HبُّرHجHع� تHأَضHانَ  ١٢. ٬، وHاِإلن©سHبِ اِإلب©رِيز٬ِ، وHهÇالذ Hزَّ م¢نHلُ الرَّج�لَ أَعHأَج©عHو
Hبِ أُوف¢ريHزَّ م¢ن© ذَهHبِّ  ١٣. أَعHط¢ رHخHا ف¢ي سHكَانِهHع� اَألر©ض� م¢ن© مHع©زHزHتHتHات¢ وHاوHلْزِلُ السَّمHأُز Hل¢ذل¢ك
يHلْتHف¢ت�ونَ . وHيHكُون�ونَ كَظَب©يٍ طَرِيد٬µ، وHكَغHنHمٍ بِالَ مHن© يHج©مHع�هHا ١٤. م�وِّ غَضHبِه¢الْج�ن�ود¢ وHف¢ي يHو©مِ ح�

كُلÊ مHن© و�جِدH ي�طْعHن�٬، وHكُلÊ مHنِ  ١٥. كُلÊ وHاح¢دµ إِلَى شHع©بِه¢٬، وHيHه©ر�ب�ونَ كُلÊ وHاح¢دµ إِلَى أَر©ض¢ه¢
 .حHطÇم� أَطْفَالُه�م© أَمHامH ع�ي�ونِهِم©٬، وHت�ن©هHب� ب�ي�وت�ه�م© وHت�فْضHح� نِسHاؤ�ه�م©وHت� ١٦. ان©حHاشH يHس©قُطُ بِالسَّي©ف¢

 ١٨هأَنHذَا أُهHيِّج� عHلَي©هِمِ الْمHاد¢يِّنيH الÇذ¢ينH الَ يHع©تHدُّونَ بِالْف¢ضَّة¢٬، وHالَ ي�سHرُّونَ بِالذÇهHب٬ِ،  ١٧
Hان٬َ، والَ يHم� الْق¢ِسيُّ الْف¢ت©يãطHطْنِفَت�حHةَ الْبHرHم�ونَ ثَمHلَى اَألو©الَد¢. ر©حHص¢ري�  ١٩. الَ ت�ش©ف¢ق� ع�ي�ون�ه�م© عHتHو

الَ ت�ع©مHر� إِلَى  ٢٠. بHابِل٬ُ، بHهHاُء الْمHمHال¢ك¢ وHزِينHةُ فَخ©رِ الْك¢لْدHانِيِّني٬H، كَتHقْل¢يبِ اِهللا سHد�ومH وHعHم�ورHةَ
Hو©رٍ فَدHالَ ت�س©كَن� إِلَى دHد¢٬، وHاة٬ٌ، اَألبHر�ع HاكHالَ ي�ر©بِض� ه�نHابِي٬ٌّ، وHأَع©ر HاكHيِّم� ه�نHالَ ي�خHلْ  ٢١و©ر٬ٍ، وHب

  .»تHر©ب�ض� ه�نHاكH و�ح�وش� الْقَفْر٬ِ، وHيHم©ُأل الْب�وم� ب�ي�وتHه�م©٬، وHتHس©كُن� ه�نHاكH بHنHات� النَّعHام٬ِ، وHتHر©قُص�
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  :مقدمة عامة عن القيامة الصغرى

قيام بابل كدولة كبرية يف  سنة من نشأة أو ١٣٣أي قبل  ٧٣٩كتبت هذه النبوة سنة 
بابل يف  واملعروف أنّ. ٥٣٨ م وخربت سنة . ق ٦٠٦بابل قامت سنة  إذ أنّ التاريخ٬،

  .ل البيت آمساها أىل الزوراء كما إىل العراق أو إءات تشري والنب

ء األول للسيد املسيح خراب بابل كإمرباطورية يف التاريخ كان قبل ا�ي نّإالكنيسة تقول 
X،بابل ( خرىأىل ا�يء الثاين يقولون البد من قيام إنبوءة النيب أشعياء تشري  ومبا أنّ ٬
  .ليبيدها املسيح بنفخة فمه يف جميئه الثاين) الرمزية

يف مىت  واستشهاده Xبابل هي مدينة رمزية هذا خمالف إلحكام السيد املسيح  القول أنّ
ىل نبوءة دانيال إنتهى هي ظهور رجسة اخلراب يف األرض املقدسة إشارة عالمة امل على أنّ ٢٤
X،كما توضح سابقاً ٬.  

لعالمات الظهور  ففيه ذكر ٬،يذكر لنا ملخص عام للقيام املقدس إمجاالً صحاحهذا األ
وكما  ٬،خرى يف الكتاب املقدسأوهذه العالمات نفسها ذكرت يف مواضع  ٬،والقيامة الصغرى

ت�ظْل¢م� الشَّم©س� ع¢ن©دH طُلُوع¢هHا٬، وHالْقَمHر� الَ يHلْمHع� « :كقوله .ل البيت آذكرت يف روايات 
  .»بِضHو©ئ¢ه¢

وألنصاره الذين جيتمعون كقزع اخلريف وجليش الغضب الذي  Xذكر للمنقذ  أيضاًو
دHة٬µ، م¢ن© أَقْصHى يHأْت�ونَ م¢ن© أَر©ضٍ بHع¢ي ٥. رHبُّ الْج�ن�ود¢ يHع©ر�ض� جHي©شH الْحHر©بِ« :كقوله ٬،يقوده

  .»السَّمHاوHات¢

حني سأله أحدهم عن جيش  Xوقد ورد يف نفس املعىن قول ألمري املؤمنني علي 
اخلريف٬، والرجل  الزمان٬، قزع كقزع أولئك قوم يأتون يف آخر: (... قال الغضب٬،

ل والرجالن والثالثة من كل قبيلة حىت يبلغ تسعة٬، أما واهللا إين ألعرف أمريهم وامسه وحم
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ذلك رجل من ذرييت يبقر العلم : مث قال. باقراً باقراً باقراً: مث �ض وهو يقول. ركاºم
  .)١()بقراً

وأل�ا  ٬،حداث القيامة الصغرى هي أحداث أرضيةأ يوضح وبدون أي شك أنّ وأيضاً
 فمثالً ٬،ىل ا�ازيات اليت ال يقبلها العقل وختالف النصوص احملكمةإكذلك ذهبت الكنيسة 

يأيت كل واحد منكم ويقدم نفسه أمام اهللا يف حضرة جيوش : (ون عن اجليش املذكوريقول
�ذا ت�سجل أنفسكم يف جيش . فيضع الروح القدس عالمة على نفوسكم املالئكة غري احملصية٬،

  ).القديس كريلس األورشليمي  امللك العظيم 

  :الث_انِي وUاَألرMبUعOونَ صحاحاأل  سفر اشعياء 

وHضHع©ت� ر�وح¢ي عHلَي©ه¢ . عHب©د¢ي الÇذ¢ي أَع©ض�د�ه�٬، م�خ©تHارِي الÇذ¢ي س�رَّت© بِه¢ نHفِْسي ه�وHذَا" ١«
قَصHبHةً مHر©ض�وضHةً الَ  ٣. الَ يHص¢يح� وHالَ يHر©فَع� وHالَ ي�س©م¢ع� ف¢ي الشَّارِعِ صHو©تHه� ٢. فَي�خ©رِج� الْحHقَّ ل¢ُألمHمِ

الَ يHك¢لÊ وHالَ يHن©كَِسر� حHتَّى يHضHعH  ٤. إِلَى اَألمHان¢ ي�خ©رِج� الْحHقَّ. ي�طْف¢ئُ يHقْص¢ف�٬، وHفَت¢يلَةً خHام¢دHةً الَ
 ."الْحHقَّ ف¢ي اَألر©ض٬ِ، وHتHن©تHظ¢ر� الْجHزHائ¢ر� شHرِيعHتHه�

٬، م�ع©ط¢ي هكَذَا يHقُولُ اُهللا الرَّب٬ُّ، خHال¢ق� السَّمHاوHات¢ وHنHاش¢ر�هHا٬، بHاس¢طُ اَألر©ضِ وHنHتHائ¢جِِهHا ٥
أَنHا الرَّبَّ قَد© دHعHو©ت�كH بِالْبِر٬ِّ، فَأُم©ِسك� بِيHد¢كH " ٦: الشَّع©بِ عHلَي©هHا نHسHمHة٬ً، وHالسَّاك¢نِنيH ف¢يهHا ر�وحßا

سِ ل¢تHفْتHحH ع�ي�ونَ الْع�م©ي٬ِ، ل¢ت�خ©رِجH م¢نH الْحHب© ٧وHأَح©فَظُكH وHأَج©عHلُكH عHه©دßا ل¢لشَّع©بِ وHن�ورßا ل¢ُألمHم٬ِ، 
 .الْمHأْس�ورِين٬H، م¢ن© بHي©ت¢ السِّج©نِ الْجHال¢ِسنيH ف¢ي الظÊلْمHة¢

ه�وHذَا  ٩. أَنHا الرَّبُّ هذَا اس©م¢ي٬، وHمHج©د¢ي الَ أُع©ط¢يه¢ آلخHر٬H، وHالَ تHس©بِيح¢ي ل¢لْمHن©ح�وتHات¢" ٨
 ."أَنْ تHن©ب�تH أُع©ل¢م�كُم© بِهHاقَب©لَ . اَألوَّل¢يَّات� قَد© أَتHت©٬، وHالْحHد¢يثَات� أَنHا م�خ©بِر® بِهHا

أَيُّهHا الْم�ن©حHد¢ر�ونَ ف¢ي الْبHح©رِ وHم¢لْؤ�ه� . غَنُّوا ل¢لرَّبِّ أُغْنِيHةً جHد¢يدHة٬ً، تHس©بِيحHه� م¢ن© أَقْصHى اَألر©ضِ ١٠
ل¢تHتHرHنَّم© س�كÇانُ . الÇت¢ي سHكَنHهHا ق¢يدHار�ل¢تHر©فَعِ الْبHرِّيَّةُ وHم�د�ن�هHا صHو©تHهHا٬، الدِّيHار�  ١١وHالْجHزHائ¢ر� وHس�كÇان�هHا٬، 

Hال¢عHه©ت¢فُوا. سHالِ ل¢يHائ¢رِ ١٢. م¢ن© ر�ؤ�وسِ الْجِبHزHس©بِيح¢ه¢ ف¢ي الْجHي�خ©بِر�وا بِتHا وßج©دH١٣. ل¢ي�ع©طُوا الرَّبَّ م 
 .وHيHص©ر�خ� وHيHقْوHى عHلَى أَع©دHائ¢ه¢ يHه©ت¢ف�. كَرHج�لِ ح�ر�وبٍ ي�ن©هِض� غَي©رHتHه�. الرَّبُّ كَالْجHبَّارِ يHخ©ر�ج�

                                                            

 .٣٢٥ص: لنعمانيللشيخ ا - الغيبة  آتاب -١
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 ١٥. أَن©فُخ� وHأَنHخ�ر� مHعßا. كَالْوHال¢دHة¢ أَص¢يح�. تHجHلÇد©ت�. سHكَتُّ. قَد© صHمHتُّ م�ن©ذُ الدَّه©رِ" ١٤
وHأُسHيِّر�  ١٦آلجHام٬H، أَخ©رِب� الْجِبHالَ وHاآلكَامH وHأُجHفãف� كُلÇ ع�ش©بِهHا٬، وHأَج©عHلُ اَألن©هHارH يHبHسßا وHأُنHشِّف� ا

أَج©عHلُ الظÊلْمHةَ أَمHامHه�م© ن�ورßا٬، . ف¢ي مHسHال¢كH لَم© يHد©ر�وهHا أُمHشِّيهِم©. الْع�م©يH ف¢ي طَرِيق لَم© يHع©رِفُوهHا
يHخ©زHى خ¢ز©يßا . لْوHرHاِءقَد¢ ار©تHدُّوا إِلَى ا ١٧. هذ¢ه¢ اُألم�ور� أَفْعHلُهHا وHالَ أَت©ر�كُه�م©. وHالْم�ع©وHجَّات¢ م�س©تHق¢يمHةً

 ! أَن©ت�نَّ آل¢هHت�نHا: الْم�تَّك¢لُونَ عHلَى الْمHن©ح�وتHات¢٬، الْقَائ¢لُونَ ل¢لْمHس©ب�وكَات¢

مHن© ه�وH أَع©مHى إِالÇ عHب©د¢ي٬، وHأَصHمُّ  ١٩. أَيُّهHا الْع�م©ي� ان©ظُر�وا ل¢ت�ب©ص¢ر�وا. أَيُّهHا الصُّمُّ اس©مHع�وا" ١٨
نHاظ¢ر® كَث¢ريßا وHالَ  ٢٠؟  ؟ مHن© ه�وH أَع©مHى كَالْكَام¢ل٬ِ، وHأَع©مHى كَعHب©د¢ الرَّبِّ لÇذ¢ي أُر©س¢لُه�كَرHس�ول¢ي ا
. ي�عHظãم� الشَّرِيعHةَ وHي�كْرِم�هHا. الرَّبُّ قَد© س�رَّ م¢ن© أَج©لِ بِرِّه¢ ٢١. "مHفْت�وح� اُألذُنHي©نِ وHالَ يHس©مHع�. ت�الَح¢ظُ
٢٢ Hلك¢نَّه� شHس©لُوب®وHمHن©ه�وب® وHأُوا. ع©ب® مHبHف¢ي ب�ي�وت¢ الْح�ب�وسِ اخ©تHه�٬، وÊف¢ي الْح�فَرِ كُل Hقَد¢ اص©ط¢يد .

 ."! ر�دَّ": صHار�وا نHه©بßا وHالَ م�ن©ق¢ذ٬َ، وHسHلَبßا وHلَي©سH مHن© يHقُولُ

فَعH يHع©قُوبH إِلَى السَّلَبِ مHن© دH ٢٤؟  ؟ يHص©غHى وHيHس©مHع� ل¢مHا بHع©د� مHن© م¢ن©كُم© يHس©مHع� هذَا ٢٣
Hائ¢يلَ إِلَى النَّاه¢بِنيHإِس©رHلَم©  وHس©لُكُوا ف¢ي طُر�ق¢ه¢ وHاُءوا أَنْ يHشHلَم© يHا إِلَي©ه¢ وHذ¢ي أَخ©طَأْنÇالرَّبُّ ال H؟ أَلَي©س

أَو©قَدHت©ه� م¢ن© كُلã نHاح¢يHةµ وHلَم© فَسHكَبH عHلَي©ه¢ ح�م�وَّ غَضHبِه¢ وHش¢دَّةَ الْحHر©ب٬ِ، فَ ٢٥. يHس©مHع�وا ل¢شHرِيعHت¢ه¢
  .»يHع©رِف©٬، وHأَح©رHقَت©ه� وHلَم© يHضHع© ف¢ي قَلْبِه

  :العبد املختار

Hىل تفسري نبؤءات العهد القدمي يف عيسى إعمد املفسرون املسيحيون يX،ورد  ومنها ما ٬
ا عHب©د¢ي الÇذ¢ي أَع©ض�د�ه�٬، ه�و ذَ(ول العبد املشار له يف العدد األ نّإفهم يقولون  ٬،صحاحيف هذا األ

ننا حددنا من يكون أولو    هو عيسى بن مرمي عليهما السالم ) م�خ©تHارِي الÇذ¢ي س�رَّت© بِه¢ نHفِْسي
  :ليكم بعض ما قالواإو   صحاحتضح لنا عموم األال اآليةاملختار �ذه 

مع أنه كلمته " عبد الرب"أو " عبد يهوه"أن ي�دعى املسيا  ليس عجيباً( :القمص تادرس
اإلهلي٬، إمنا حببه اإلهلي اشتاق أن يرتل إىل عبوديتنا  وواحد معه يف ذات اجلوهر املولود أزلياً
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ليحملنا إىل أجماده٬، وكنائب عنا أطاع اآلب حىت املوت موت الصليب٬، حىت ي�حقق خالصنا  
  .)١() وي�ثبتنا فيه فن�حسب مطيعينون صري موضع سرور اآلب

الذي أخذ صورة عبد وهو الذي مل حيسب خلسة أن يكون معادل اًهللا ذاك (: ناشد حنا
لكنه أخلى نفسه وإذ صاريف شبه الناس كان عبداً مطيعا لتنفيذ إرادة  اهللا يف حياته وموته له 

  .)٢() كل ا�د

األعداد اليت تذكر  عندما يكونوا بصدد تفسري Xالكنيسة يعزون العبودية لعيسى  مفسرو
خرى اخلاصة بالعباد الصفات األ أو ٬،مثل صالته وصيامه٬،Xية لسيدنا عيسى عمال العباداأل

  .اخل ..مثل التواضع اخلوف البكاء 

هللا سبحانه على أنه عبد من عباد اهللا املكرمني فهذا هو  Xإن كان القول بعبودية عيسى 
وهذه األقاويل  ٬،)اإلقنوم الثاين(ق لطمولكنهم يف غري هذه املواقف يقولون هو اله  ٬،القول احلق

كلها باالعتماد على عقيدة الثالوث الباطلة ومبدأ الالهوت والناسوت املختلف عليه حىت يف 
  .كنائسهم

 »ه�وH ذَا عHب©د¢ي الÇذ¢ي أَع©ض�د�ه�٬، م�خ©تHارِي الÇذ¢ي س�رَّت© بِه¢ نHفِْسي« :ىل النصإبالعودة 
كما تقولون ليمكنكم ) األب(األول  ىل األقنومإ) االبن(قنوم الثاين األاخلطاب هنا ليس من 

  .يسوع الناصري هنا يتكلم بناسوته وليس بالهوته وأنّ ٬،خال نفسه وصار عبداًأالقول أنه 

ىل عبد من عباده املكرمني له ميزه خاصة عند اهللا إية بكل وضوح هي من اهللا سبحانه اآل
ول أن قنوم األوز لألفهل تقولون أنه جي ٬، هكذا تفهم من سياقها    فوقع عليه االختيار 

أو هل ميكن ختاطب األقانيم  ٬،ن جاز له هل جيوز العكسإ ٬،و الثالث بأنه عبد لهأخياطب الثاين 
يسوع الناصري   قولكم  أنّ اعتبارالكالم على ( الثالثة فيما بعضها بلغة العابد واملعبود و
وواحد  ولود أزلياًنه كلمته املإ ).قول صائب  خر آيتصرف كعبد يف موقف واله يف موقف 

  ؟! هذا التعايل من االب على االبن ذاأليس هذا قولكم فلما٬، معه يف ذات اجلوهر اإلهلي
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ما يقفون حيارى أمام نصوص ونبوءات الكتاب املقدس  الواضح من التفاسري املسيحية غالباً
 ٬،ام اهللا سبحانهاليت تبني فقر املخاطب �ا أم )والرسول ٬،النيب ٬،العبد(مثل  ٬،لفاظأاحلاوية على 

وكلها  ٬،أو يف الشعب اليهودي ٬،Xوأخرى يف يعقوب  ٬،Xفبعضها يفسروها يف عيسى 
  .ن شاء اهللاإوسيأيت ذكر بعضها  ٬،دون بيان واضح

ىل عبده املختار مل يبقى إىل اهللا املتعايل سبحانه إفأمام هذا النص احملكم اخلطاب املوجه من 
النبوءة ليس يف يسوع  نّأو االعتراف على أالثالوث  مام الكنيسة إال القول ببطالن عقيدةأ

حاول  البعض تطبيق ( :هم كما قال القمص تادرسيوالرأي الثاين ذكره بعض مفسر. الناصري
التسبحة اليت بني أيدينا على إسرائيل أو على إشعياء وباألكثر على كورش٬، لكن من الواضح 

  .]١٢ مىت[ )ون ذلكأكد اإلجنيلي املسيح نفسه٬، كما أ�ا ختص السيد

٬، �Xا يف عيسى أيذكر كاتب الكتاب هذه النصوص على  ١٢ صحاحيف كتاب مىت األ
أكثر من  ٬،نقول وهو كذلك ٬،على أنه عبد هللا Xن كان استشهاده �ا على سيدنا عيسى إ

 ٬،Xن االستدالل مل يأتينا على لسان عيسى أننسى  وال٬، ذلك فهو خمالف للتاريخ املسيحي
وأذكركم  ٬،من قول احلق وبيان ما يعنه من الكتاب املقدس Xن مينعه شيء الذي مل يك
تHظُنُّوا أَنِّي  الَ" ٤٥«: Xوأنه بشر به وكتب عنه  Xبوصية سيدنا موسى  باحتجاجه

 ٤٦ ٬،ي�وجHد� الÇذ¢ي يHش©كُوكُم© وHه�وH م�وسHى٬، الÇذ¢ي عHلَي©ه¢ رHجHاؤ�كُم. أَش©كُوكُم© إِلَى اآلبِ
ْ لَ ْ ت�صHدِّقُونَ م�وسHىلَكُن©ت�م© ت�صHدِّقُونHنِي٬، َألنَّه� ه�وHكَتHبH عHنِّيَألنَّكُم فَإِنْ كُن©ت�م©  ٬٤٧، و© كُن©ت�م

  ].٥يوحنا [ »"؟ لَس©ت�م© ت�صHدِّقُونَ كُت�بH ذَاك٬H، فَكَي©فH ت�صHدِّقُونَ كَالَم¢ي

ني على الكتبة والفريسي Xبنص موسى  Xاحملكم من سيدنا عيسى  االحتجاجوهذا 
ذكرنا  Xوما حيمل من أمل بطياته خلذال�م له  ٬،)العلماء الغري عاملني( ومن لف لفهم

 ٬،خر الزمان ومن لف لفهم يف هذا الزمانآعلى فقهاء  Xمام أمحد احلسن املنقذ اإل باحتجاج
 وإذا الزمان٬، هذا يف احلسني خذالن هو قراركم كان وإذا[: حدى خطاباتهإفقد جاء يف 

 وال فسكم فإين أحذركم وأنذركم عذاب اهللا سبحانه وتعاىل يف الدنيا واآلخرة٬،ظلم أن اخترمت
  .عاذر عذر لكم وال
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ن كنت أراه قد أظلكم٬، إو ٬،وأنا وأعوذ باهللا من األنا لن أدعو بتعجيل العذاب ونزوله بكم
 بل ٬،٬، ولن أشكوكم إىل اهللاوسأصرب ولو شاء اهللا ألف عام حىت يقضي اهللا أمر  كان مفعوالً

وسيشكوكم  ٬،ألنه وصى يب وذكر امسي ونسيب وصفيت ؛سيشكوكم جدي رسول اهللا 
وستشكوكم دماء احلسني  أل�م ذكروين بامسي ونسيب وصفيت ومسكين٬، ؛آبائي األئمة 

  .وألجلي Xوألجل أيب  اليت سالت يف كربالء هللا

ري ألهل األرض أل�م بينوا أم ؛وسيشكوكم اشعيا وارميا ودانيال وعيسى ويوحنا الرببري
  .والقرآن اليت ذكرت فيها قبل سنني طويلة٬، وستشكوكم التوراة واإلجنيل

انتهى كالم  )١(] أريد حياتكم وأريد جناتكم فأعينوين على أنفسكم !؟ كل هذا وختذلونين
  .Xالسيد 

ت� ر�وح¢ي عHلَي©ه¢ وHضHع©. ه�وHذَا عHب©د¢ي الÇذ¢ي أَع©ض�د�ه�٬، م�خ©تHارِي الÇذ¢ي س�رَّت© بِه¢ نHفِْسي" ١«
  .»فَي�خ©رِج� الْحHقَّ ل¢ُألمHمِ

مم انتشار احلق يف كل األ نّإن قلتم إو ؟ يامكمأهل كان هذا يف  :نعيد سؤال يوئيل
شري له من أفما  ٬،ولاأل ول النبوءة يف ا�يءأفكيف فسرمت  سيكون يف ا�يء الثاين للرب

فظهور احلق الدين على  ٬،Xة سيدنا عيسى مع سري بداًأعمال يقوم �ا املختار ال تتناسب أ
  .Xنه يف جميء املنقذ املخلص املهدي إديان تقول فجميع األ٬، الدين كله هو شبه متفق عليه

  :الكلمة اليت سبقت

هكَذَا يHقُولُ اُهللا الرَّب٬ُّ، خHال¢ق� السَّمHاوHات¢ وHنHاش¢ر�هHا٬، بHاس¢طُ اَألر©ضِ وHنHتHائ¢جِهHا٬، م�ع©ط¢ي  ٥«
أَنHا الرَّبَّ  قَد©  دHعHو©ت�كH  بِالْبِر٬ِّ، فَأُم©ِسك� بِيHد¢كH " ٦: بِ عHلَي©هHا نHسHمHة٬ً، وHالسَّاك¢نِنيH ف¢يهHا ر�وحßاالشَّع©

ل¢تHفْتHحH ع�ي�ونَ الْع�م©ي٬ِ، ل¢ت�خ©رِجH م¢نH الْحHب©سِ  ٧وHأَح©فَظُكH وHأَج©عHلُكH عHه©دßا ل¢لشَّع©بِ وHن�ورßا ل¢ُألمHم٬ِ، 
  .»ورِين٬H، م¢ن© بHي©ت¢ السِّج©نِ الْجHال¢ِسنيH ف¢ي الظÊلْمHة¢الْمHأْس�

                                                            

   .إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف األشرف وفي قم وفي آل بقعة على هذه ألرض X حمد الحسنأخطاب السيد  -١
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فهو اخلالق املهمني على اخللق  ٬،مر كله بيد اهللا سبحانهاأل نّأعداد تبني بوضوح هذه األ
للعهد كما  وقد حفظ عبده الذي اختاره وجعله مالكاً ٬،وبيده العطاء واحلفظ واجلعل ٬،أمجعني

بشروا مبلكوت اهللا القادم وأن  Xنبياء ومنهم عيسى ومجيع األ ٬،توضح يف سفر مالخي
وUلَقَدM سUبUقَتM كَلSمUتOنUا لSعSبUادSنUا  ﴿ :ن الكرميآواجلعل واحلفظ بينه القر٬، النصر حمفوظ هلم

  .)١(﴾الْمOرMسUلSنيU  إِنَّهOمM  لَهOمO  الْمUنصOورOونَ

خبصوص هذه الكلمة اليت  Xولبيان األمر أكثر ننقل ما ذكره املنقذ السيد أمحد احلسن 
  :حفظها اهللا وكما ورد يف كتاب التوحيد

هذه الكلمة إن جاءت إىل هذا العامل قضي بني أهل احلق والباطل بالقسط والعدل فهي [
وHلَقَد©  سHبHقَت©  ﴿السابقني٬،  واألوصياءنبياء شرط هلذا القضاء٬، وهي وعد وعده اهللا لكل األ

  ].١٧١: الصافات[ ﴾ر©سHل¢نيHكَل¢مHت�نHا ل¢ع¢بHاد¢نHا الْم�

مHا وHمHا كَانَ النَّاس� إِالÇ أُمَّةً وHاح¢دHةً فَاخ©تHلَفُواْ وHلَو©الَ كَل¢مHةٌ سHبHقَت© م¢ن رَّبِّكH لَقُض¢يH بHي©نHه�م© ف¢ي﴿
  ].١٩: يونس[ ﴾ف¢يه¢ يHخ©تHل¢فُونَ

كَل¢مHةٌ سHبHقَت© م¢ن رَّبِّكH لَقُض¢يH بHي©نHه�م© وHإِنَّه�م©  وHلَقَد© آتHي©نHا م�وسHى الْك¢تHابH فَاخ©ت�ل¢فH ف¢يه¢ وHلَو©الَ ﴿
  ].٤٥: ٬، فصلت١١٠: هود[ ﴾لَف¢ي شHكٍّ مِّن©ه� م�رِيبٍ

أَجHلٍ  وHمHا تHفَرَّقُوا إِلÇا م¢ن بHع©د¢ مHا جHاءه�م� الْع¢لْم� بHغ©ياً بHي©نHه�م© وHلَو©لَا كَل¢مHةٌ سHبHقَت© م¢ن رَّبِّكH إِلَى﴿
  ].١٤: الشورى[ ﴾ى لÇقُض¢يH بHي©نHه�م© وHإِنÇ الÇذ¢ينH أُورِثُوا الْك¢تHابH م¢ن بHع©د¢ه¢م© لَف¢ي شHكٍّ مِّن©ه� م�رِيبٍمُّسHم&

وهذه الكلمة هي القائم املهدي والعذاب الذي يرافقه٬، وجميئه وهو حيمل حروف املعرفة 
خري ا العجز عن معرفة احلرف األالثمان والعشرين لينشر السبع والعشرين بني الناس ليعرفوا �

خري ليكون جميئه يف أو معرفة الكنه واحلقيقة٬، والبد أن يأيت القائم بعد أن ينقضي بعض اليوم األ
 قَالَ فَإِنَّكH م¢نH﴿ ٬،ي يف آخر الزمانأخري من شهر اهللا الوقت الذي قدره اهللا يف اليوم األ

 Hع©لُ #الْم�نظَرِينHقْت¢ الْمHومِ الْوHخري يوم الغيبة الذي ميثل ٬، اليوم األ]٣٨ – ٣٧: احلجر[ ﴾ومِإِلَى ي
  .احلرف املكنون املخزون

                                                            

 .١٧٢ – ١٧١: الصافات -١
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من ولده إىل  باألمروالبد لإلمام املهدي أن يغيب وال يظهر حىت تتم كلمة اهللا ويأيت القائم 
ظهار دعوته مع وجود الوارث والعذاب الذي إمام املهدي من هذا العامل اجلسماين٬، ليتمكن اإل

فقه٬، فالقائم هو كلمة اهللا والعذاب الذي ينتقم به من أعدائه وأعداء األنبياء واألوصياء٬، وهو يرا
وعد اهللا لألنبياء بنصرهم يف النهاية٬، فهو نفسه العذاب والنصر احملدود الذي رافق دعواhم يف 

خري وم األالسابق٬، وسيكون العذاب والنصر األكرب الذي وعدهم اهللا به يف �اية الزمان ويف الي
وHإِنÇ ج�ندHنHا  #إِنَّه�م© لَه�م� الْمHنص�ور�ونَ  #وHلَقَد© سHبHقَت© كَل¢مHت�نHا ل¢ع¢بHاد¢نHا الْم�ر©سHل¢نيH ﴿ ٬،من أيام اهللا

جِلُونَ أَفَبِعHذَابِنHا يHس©تHع© #وHأَب©ص¢ر©ه�م© فَسHو©فH ي�ب©ص¢ر�ونَ  #فَتHوHلÇ عHن©ه�م© حHتَّى ح¢نيٍ  #لَه�م� الْغHال¢ب�ونَ 
# Hاح� الْم�نذَرِينHبHاء صHت¢هِم© فَسHاحHلَ بِسHزHانتهى كالم السيد . )١(] ]١٧٧  ١٧١: الصافات[ ﴾فَإِذَا ن
X. 

املنقذ  الذي  ىل أنّإتشري ) بالد قيدار وسالع والربية(النبوة ببالد العرب وبالتحديد  ارتباط
امللكوت يرتع منكم  نّإقال عيسى  فلذا ٬،مة حممد أمر خيرج من حفظه اهللا سبحانه هلذا األ

احلجر الذي رفضه البناؤون هو  .قال هلم يسوع أما قرأمت قط يف الكتب«٬، خرىأويعطى ألمة 
ن إقول لكم ألذلك . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف اعيننا .قد صار راس الزاوية

  ].٤٢,٤٣   ٢١مىت [. »ملكوت اهللا يرتع منكم ويعطى ألمة تعمل امثاره

 ٬،وثاننسان من عبادة األعداد الالحقة دور الرب اجلبار يف حترير اإليف األ صحاحصف األي
أدعوك وكل من يطلب [ :كل الناس ويقول ألحد السائلني يدعو Xوالسيد أمحد احلسن 

٬، وحتطم كل األصنام اليت تعبد من دون اهللا٬، مبا Xاحلقيقة لتحمل فأساً كما محله إبراهيم 
  .د بني جنبيك وهو األنافيها الصنم املوجو

وأكثر من ذكر اهللا٬، واعلم أنك مهما أكثرت لن تعدوH الغافلني حىت توايل ويل اهللا وتكون 
  .)٢(] من الساجدين

  

  
                                                            

  .١٤هامش ص: Xالسيد أحمد الحسن  -آتاب التوحيد  -١
 .١٧ص ١ج :Xالسيد أحمد الحسن  - الجواب المنير عبر األثير  آتاب -٢
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  :العبد الكامل

أَيُّهHا الصُّمُّ "١٨«حتار املفسرين املسيحني �ا وفيها لفظ عبد ورسول امن النصوص اليت 
مHن© ه�وH أَع©مHى إِالÇ عHب©د¢ي٬، وHأَصHمُّ كَرHس�ول¢ي الÇذ¢ي  ١٩. ن©ظُر�وا ل¢ت�ب©ص¢ر�واأَيُّهHا الْع�م©ي� ا. اس©مHع�وا

  .»؟ أُر©س¢لُه�؟ مHن©ه� وHأَع©مHى كَالْكَام¢ل٬ِ، وHأَع©مHى كَعHب©د¢ الرَّبِّ

  :لبعضهم لنقرأ

 يرى كثري من اآلباء أن الشعب األصم األعمى هم اليهود الذين مل( :القمص تادرس ملطي
يدعوهم عبده ألنه اختارهم شعبه املتعبد له؛  ٬،املسيح يصغوا لصوت األنبياء خبصوص السيد

وأيضßا رسوله ألنه اختارهم ليقبلوا اإلميان ويكرزوا به كرسل ي�علنون اخلالص ويشهدون للحياة 
ألنه كان ينتظر فيهم التقديس إذ قدم هلم كل إمكانية للحياة " الكامل"اإلجنيلية٬، دعاهم 

  .)١() كاملة وبل وللكرازة  بالسيد املسيح واهب الكمالال

ينطبق عليهم وإمنا على  ال] ٢٥ ١٨[ورد يف هذا اجلزء  يرى اليهود أن ما( :ويقول أيضاً
  .)٢() على بعض األفراد الوثنيني أو

عبد الرب هنا هو إسرائيل الذي أرسله اهللا = عبدي  من هو أعمى إال( :أنطونيوس فكري
إذ إنتظر منهم القداسة ولكنهم استمروا يف = ألمم  ليشهدو اهللا٬،  كالكامل كرسول وسط ا

  .)٣() عماهم

كان مفهوم هذه اآلية عند ". من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب: (ناشد حنا
الكثريين منا خطأ وهو أن هذا الكالم يشري إىل الرب يسوع٬، لكن هذا ال يتفق مع قرينة 

  .)٤() ة أن هذا الكالم عن إسرائيلواحلقيق. الكالم باملرة

                                                            

١- -Tadros-Father/Testament-Old-٠١-Tafsir-Bible-Holy/Interpretations-Bible_pub/org.takla-st://http
html.٤٢-Chapter-٢__٠١eia٣Ash-Sefr-Tafseer/Asheia-Sefr-٢٧/Malaty-Yacoub 
٢- -Tadros-Father/Testament-Old-٠١-Tafsir-Bible-Holy/Interpretations-eBibl_pub/org.takla-st://http

html.٤٢-Chapter-٢__٠١eia٣Ash-Sefr-Tafseer/Asheia-Sefr-٢٧/Malaty-Yacoub 
٣- -Antonious-Father/Testament-Old-٠١-Tafsir-Bible-Holy/Interpretations-Bible_pub/org.takla-st://http

html.٤٢-Chapter-٢__٠١eia٣Ash-Sefr-Tafseer/eiaAsh-Sefr-٢٧/Fekry 
٠ -٤=stp&٣=btp&١=svn&٤٢=c&٢٣=b&١=t&١,٣=vn?aspx.Read/com.injeel.www://http 
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وذكر القمص  ٬،يةكربائهم ختبطوا بتفسري هذه اآل لقد قاهلا ناشد حنا بوضوح أنّ ٬،نعم
  .اليهود املخاطبني بالتوراة خيالفوهم الرأي تادرس بأنّ

 ٬،وهذا الشعب هو الرسول املخاطب ٬،ئيل كشعباسرإهم لعبد الرب هو ريتفس نّإ :نقول
 ختار عبداًانه أل ؛فيه نسبة جهل يف ساحة اهللا ومثل هذا التفسري ٬،النص تقبلهيأىب  ٬،وهو الكامل

  .مل يكن مما اختاره اهللا حق واعتربه كامالً ورسوالً

هناك نوعان من العمى  أنّ   Xوالعلم عند اهللا سبحانه وعند وليه   ما يوضحه النص 
عند املخاطبني بالنص هو نتاج فما كان  .وما كان نتاج املعرفة ٬،ما كان نتاج للجهل ؛والصم
  .وما كان عند عبد الرب الكامل هو نتاج معرفة وتسليم كامل ألمر الرب ٬،اجلهل

  ؟ىل عمى إوهل كل منهما يؤدي  ؟ هو اجلهل فما هي املعرفة وما

ب على يوهو جي Xل حممد السيد أمحد احلسن آجوبة املنقذ املعزي قائم أبعض  أنقر
  :ن شاء اهللاإوسنبصر  ٬،ريناملختا سئلة أحد األنصارأ

كيف قهر األولياء أنفسهم وطوعوها ملا يرضي : يوما٬ً، وقلت Xسألت العبد الصاحل [
  ؟اهللا فقط 

باهللا٬، ﴿وHمHا أُبHرِّئ� نHفِْسي إِنَّ النHّفْسH َألمHّارHةٌ بِالسّ�وِء إِالَّ مHا رHح¢مH رHبِّيH إِنَّ رHبِّي : (Xفأجابين 
  .غَفُور® رHّح¢يم®﴾

٬، اطلب أن تتعلق به "ماذا فقد من وجدك: "Xنت تطلب فاطلب ما بينه احلسني إن ك
لو أنك تعلقت به وأحببته يف كل آن فلن . سبحانه يف كل آن٬، فمن أحب شيئاً أعشى بصره

ماذا فقد . ترى غريه٬، ولن تعرف غريه٬، بل ستراه يف كل شيء٬، وسترى كل شيء به سبحانه
  .من وجدك٬، وماذا وجد من فقدك

م٬، فمن وجد اهللا٬، ومن عرف اهللا ال ينقصه شيء٬، وال يفقد شيئاً؛ ألنه عرف أنّ اهللا هو نع
ومن فقد اهللا٬، ومن جهل اهللا متاماً مل جيد شيئا٬ً، وهو فاقد لكل شيء٬، فلن تسد فقره . كل شيء

  .كل الكرة األرضية مبا فيها؛ ألنه هو أمسى الفقر بعينه
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بنفس القدر بالفقر والنقص الدائم الذي ال جيد وكل إنسان حبسب جهله باهللا جتده حيس 
سوى املادة اليت هي يف احلقيقة كاملاء املاحل الذي يزيد   بسبب جهله باهللا   له ما يسده 

  .عطش الشاربني وال يرويهم أبداً

الغىن فقط باهللا٬، من اهللا٬، ومن يعرض عن اهللا لن جيد الغىن احلقيقي٬، ويبقى يلهث خلف 
  .قلب الصحراء سراب حىت يهلك يف

إن ساعة تفكر خري من  ٬،يا علي: "Xلعلي  املعرفة هي كل شيء٬، لذا قال حممد 
  .)١( )عبادة ألف عام

 :أكثر موضحاً Xويقول 

أنت يف هذه الدنيا نفسك مشغولة بتدبري بدنك٬، هلذا كانت هذه العبادات لت�منع النفس (
ر يف عبادات اإلسالم حبسب ظاهرها عن االنشغال بالبدن ولت�وجه إىل االنشغال باهللا٬، انظ

ستجدها يف هذا٬، ال تأكل ال تشرب٬، اترك الشهوات٬، هذه عبادة الصيام وهي واضحة أ�ا منع 
: احلج انظر فيه٬، الصالة كذلك٬، كلها يف أمرين. للنفس عن االنشغال بالبدن٬، وغريها أيضاً

  .نشغال باهللاقطع صلة �ذا العامل وتوجيه إىل العامل اآلخر٬، وذكر اهللا واال

اآلن٬، إذا خرجنا من هذا العامل هل ميكن أن تبقى العبادات نفسها ؟ أكيد أنّ من غري 
عدم احلاجة٬، : الصحيح أن نفرض صور عبادات يف هذا العامل على عامل آخر لسببني؛ األول

هب أن العامل اآلخر غري مؤهل لنصبها فيه أو لنؤديها فيه٬، أي نكون كمن يقول أنا ذا: والثاين
  .إىل الصحراء ألمارس السباحة

أما . ويف عامل الذر مثالً عدم احلاجة؛ ألن اجلسد املادي الذي تنشغل به النفس غري موجود
  .عدم أهلية عامل الذر لعبادات هذا العامل اجلسماين فهو أمر بيåن

مل إذن٬، فاآلن أصبح اجلواب واضحاً وهو أنّ االمتحان نفسه٬، وهو واحد يف هذا العامل وعا
الذر وعامل الرجعة٬، ولو قدåر اهللا أن ميتحن الناس ألف مرة سيمتحنهم نفس االمتحان؛ ألن علة 
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اخللق واحدة وهي املعرفة ٬، نعم تفاصيل االمتحان ختتلف لعلة اختالف العوامل٬، فالصالة 
مجيعها كانت يف الذر وامتحننا اهللا �ا ولكن حبسب .. و .. و.. والصيام واحلج والزكاة و

ك العامل٬، فالصالة كانت شيئاً واحداً وهي أن أركز نظري على ما يصدر عنه سبحانه٬، ذل
والصيام كان ألغي نفسي٬، واحلج كان أن أسري إليه وأطوف ببابه سبحانه منتظراً أمره٬، والزكاة 

  .٬، وهكذا.....أن أعطيه نفسي أن أحنر نفسي بني يديه مبحاربة األنا 

ملدة طويلة مع العلم أنّ عامل الذر ليس فيه زمن وال حىت كل هذا العمل هل تتصور حيتاج 
مكان٬، أم تتصور أنه حيتاج ليكون يف أكثر من حدث ؟ وهل لو أنه مجع يف حدث واحد ال 

  ).أكيد أنه سيكون عمالً ولو مجع يف حدث واحد! يكون عمالً مثالً ؟

٬، "ع يف حدث واحدلو مج"أسأل فقط عن األمر األخري٬، أي ): السائل لألخالكالم (فقلت 
  .ما هو ذلك العمل الواحد

٬، أنظر لنفسي وأغفل عنه٬، أم أغفل عن نفسي وأنظر إىل ما "أنا أو هو"يعين : (Xفقال 
٬، وإن كنت "ألست بربكم"عندما يسأل " بلى"يصدر عنه ؟ إن كنت األول فلن أجيب وأقول 

قد بينت لك كيف أن الثاين فسأكون أول من جييب٬، وبني األول والثاين ترتب اخللق٬، و
  .Xانتهى كالم السيد . )١(] )فقط" أنا أو هو"الصالة والصيام واحلج والزكاة تكون يف 

  .»؟ ؟ يHص©غHى  وHيHس©مHع�  ل¢مHا  بHع©د� مHن©  م¢ن©كُم©  يHس©مHع�  هذَا ٢٣«

  .واحلمد هللا

  :الرَّابعO واألرMبUعOونَ صحاحاأل  سفر شعياء 

»١ Hا يHع© يHاآلنَ اس©مHر©ت�ه�وHذ¢ي اخ©تÇائ¢يلُ الHإِس©رHب©د¢ي٬، وH٢. ع©قُوب� ع  Hانِع�كHقُولُ الرَّبُّ صHهكَذَا ي
Hالرَّح¢م٬ِ، م�ع¢ين�ك Hم¢ن HابِلُكHجHر©ت�ه�: وHذ¢ي اخ©تÇش�ور�ونُ الHا يHيHع©قُوب�٬، وHب©د¢ي يHا عHف© يHخHَألنِّي  ٣. الَ ت

أَس©كُب� ر�وح¢ي عHلَى نHس©ل¢كH وHبHرHكَت¢ي عHلَى . عHلَى الْيHابِسHة¢أَس©كُب� مHاًء عHلَى الْعHطْشHان¢٬، وHس�ي�والً 
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Hاه¢ ٤. ذُرِّيَّت¢كHارِي الْم¢يHجHلَى مHاف¢ عHالْع�ش©بِ م¢ثْلَ الصَّفْص Hي©نHن©ب�ت�ونَ بHقُولُ ٥. فَيHا ل¢لرَّب٬ِّ، : هذَا يHأَن
  .»ل¢لرَّب٬ِّ، وHبِاس©مِ إِس©رHائ¢يلَ ي�لَقãب� :وHهذَا ي�كَنِّي بِاس©مِ يHع©قُوب٬H، وHهذَا يHكْت�ب� بِيHد¢ه¢

  :يف التوراة Xاملسيا ونسله  )عليهم السالم(املهدي واملهديني 

واليت خياطب �ا اهللا  ٬،يل النصوص الواضح واحملكمةأوىل تإحيون ييلجأ املفسرون املس
عن سياق  عيداًيل بأويكون مثل هذا الت ودائماً ٬،سبحانه وتعاىل املنقذ بصفته عبده املختار

  .عالهأومن هذه النصوص النص  ٬،النص

خر من النصوص احملكمة اليت يعجز املفسرون املسيحيون من الوقوف على املعىن والنوع األ
 إدامةوهلذه الذرية دور يف  ٬،املنقذ املخلص املعزي له ذرية ىل أنّإاملراد منها النصوص اليت تشري 
عهد اهللا سيكون معهم ال مع غريهم من  وأنّ ٬،)هللاحاكمية ا(أمر اهللا سبحانه على األرض 

ىل تلك املفردات إشارة ىل عدم اإلإمما يضطر بعضهم . ومثل هذه النصوص النص أعاله ٬،الناس
  .يف تفاسريهم أو ذكرها �ائياً

  ):٥  ٤٤/١(يقلون بأشعياء  لبعضهم ما أفلنقر

.    ل من فوق كاملطريرت  : املقصود باملاء هو الروح القدس ألنه: (أنطونيوس فكري
شارة على من يترتل املاء وعلى من تترتل نالحظ عدم اإل. )١() ي�طهر القلوب كما املاء للجسد

  .الروح

حيقق اهللا دعوته واختياره إلسرائيل اجلديد بانسكاب روحه : (خرينآالقمص تادرس و
يس فقط بركاته القدوس على املؤمنني لي�قيم كنيسة العهد اجلديد٬، يشتاق اهللا أن ي�عطي ل

٬، يهب واهب "أسكب روحي على نسلك: وعطاياه اخلارجية إمنا أن يهب ذاته لإلنسان
  ..... العطايا٬، ومانح الربكة كهبة وعطية

  .العالمة أورجيانوس الذي يغتسل للخالص يتقبل املاء والروح القدس

  .يكل اهللاينال الروح القدس فيه وحيمل فعلًا لقب ه) املعتمد(القديس كريلس الكبري 
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: ٣٢تث (٬، وقد ظهر هذا االسم أربع مرات يف العهد القدمي "يشورون"يدعو كنيسته 
وكأنه يدعو كنيسته اليت ضمت اخلطاة . ٬، مشتقة من ياشر"مستقيم"٬، معناه )٦ ٥: ٣٣ ١٥،٬

  .وذلك بفعل روحه القدوس" مستقيمني"

؟ رمبا عىن أن املتمتع  "ياهين©ب�ت�ون بني العشب مثل الصَّفصاف على جماري امل: "ماذا يعين
  .)١() بعطية الروح القدس ينبت كشجرة ضخمة بني عشب زائل

وأن الكنيسة هي يشورون ومل حيدد من  ٬،سرائيل جديدإاملفسر يشري اىل أنه هناك : نالحظ
  .عن املنعى املراد وبالنتيجة تؤيل بعيدا٬ً، وكأنه يدعو٬، هم النسل ويقول رمبا عىن

للبشرية  عاله هناك ذرية ونسل للذي اختاره اهللا ليكون منقذاًأالنص  الواضح من نّإ :قولن
أو القيامة الصغرى وظهور  ٬،أي ا�يء الثاين للرب كما يقولون املسيحيون ٬،خر الزمانآيف 
هو ليس  ةيذكره اهللا سبحانه بكتبه املقدس هذا ألن ما ٬،عند املسلمني Xمام املهدي اإل

خرى بالكتاب أأمثلة أخرى تذكر النسل املقدس مبواضع  وهناك. خاص لقوم من دون غريهم
مع نقال من كتاب البشارة باملعزي أمحد احلسن عليه السالم وهذه  بعض النصوص  ٬،املقدس

  :بيان املؤلف األستاذ عادل السعيدي هلا

ر�وح¢ي : أَمَّا أَنHا فَهذَا عHه©د¢ي مHعHه�م©٬، قَالَ الرَّبُّ«: ٢١:  ٥٩ صحاحنقرأ يف سفر اشعياء األ(
الÇذ¢ي عHلَي©ك٬H، وHكَالَم¢ي الÇذ¢ي وHضHع©ت�ه� ف¢ي فَم¢كH الَ يHز�ولُ م¢ن© فَم¢ك٬H، وHالَ م¢ن© فَمِ نHس©ل¢ك٬H، وHالَ م¢ن© 

  .»فَمِ نHس©لِ نHس©ل¢ك٬H، قَالَ الرَّب٬ُّ، م¢نH اآلنَ وHإِلَى اَألبHد¢

اآلب هو = أمåا أنا : (فكريقالوا يف شرح الكتاب املقدس٬، العهد القدمي٬، القس أنطونيوس 
الكتاب املقدس ال يسقط = كالمي . مع املؤمنني التائبني من اليهود واألمم= ومعهم . املتكلم

  ).واملعىن أنّ هذا هو كالم اآلب موجåه لالبن. منه حرف لألبد

ن© فَمِ نHس©ل¢ك٬H، وHكَالَم¢ي الÇذ¢ي وHضHع©ت�ه� ف¢ي فَم¢كH الَ يHز�ولُ م¢ن© فَم¢ك٬H، وHالَ م¢«: فالنص واضح
Hس©ل¢كHس©لِ نHالَ م¢ن© فَمِ نH٬، فهل عيسى »وX ؟؟ )من نسل نسلك(وليس هذا فقط بل  ٬،له نسل  
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وHأَج©عHلُ إِلَى اَألبHد¢ نHس©لَه� وHكُر©س¢يَّه� م¢ثْلَ أَيَّامِ «: ٣٧  ٨٩/٣٠ أخرى يف مزمور نبوءةنقرأ 
نHس©لُه� إِلَى الدَّه©رِ يHكُونُ وHكُر©س¢يُّه� .  أَكْذ¢ب� ل¢دHاو�دHمHرَّةً حHلَفْت� بِقُد©س¢ي أَنِّي الَ. السَّمHاوHات¢

هذه تشري ملن له  .»وHالشَّاه¢د� ف¢ي السَّمHاِء أَم¢ني®. م¢ثْلَ الْقَمHرِ ي�ثَبَّت� إِلَى الدَّه©رِ. كَالشَّم©سِ أَمHام¢ي
  .نسل ونسله سيكون احلاكم على هذه األرض إىل انقضاء الدهر

من صدق خربنا٬، وملن استعلنت  ١«: الثالث واخلمسون صحاحر إشعياء األونقرأ يف سف
نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة٬، ال صورة له وال مجال فننظر إليه٬،  ٢ذراع الرب 

حمتقر وخمذول من الناس٬، رجل أوجاع وخمترب احلزن٬، وكمستر عنه  ٣وال منظر فنشتهيه 
وحنن حسبناه مصاباً . ننا محلها٬، وأوجاعنا حتملهالكن أحزا ٤وجوهنا٬، حمتقر فلم نعتد به 

تأديب سالمنا . وهو جمروح ألجل معاصينا٬، مسحوق ألجل آثامنا ٥مضروباً من اهللا ومذلوالً 
ملنا كل واحد إىل طريقه٬، والرب وضع عليه إمث . كلنا كغنم ضللنا ٦عليه٬، وحبربه شفينا 

تساق إىل الذبح٬، وكنعجة صامتة أمام جازيها كشاة . ظلم أما هو فتذلل ومل يفتح فاه ٧مجيعنا 
ويف جيله من كان يظن أنه قطع من أرض . من الضغطة ومن الدينونة أخذ ٨فلم يفتح فاه 

على . وجعل مع األشرار قربه٬، ومع غين عند موته ٩األحياء٬، أنه ضرب من أجل ذنب شعيب 
إن جعل . حقه باحلزنأما الرب فسر بأن يس ١٠أنه مل يعمل ظلما٬، ومل يكن يف فمه غش 

من تعب نفسه يرى  ١١نفسه ذبيحة إمث يرى نسال تطول أيامه٬، ومسرة الرب بيده تنجح 
لذلك أقسم له بني األعزاء  ١٢ويشبع٬، وعبدي البار مبعرفته يربر كثريين٬، وآثامهم هو حيملها 

ية ومع العظماء يقسم غنيمة٬، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أمثة٬، وهو محل خط
  .»كثريين وشفع يف املذنبني

وهو ذكر نسله الوارد يف  ٬،للسبب نفسه ٥٣ أيضاً ال عالقة للمسيح مبا ورد يف اشعياء
إِنْ جHعHلَ نHفْسHه� ذَبِيحHةَ إِثْمٍ يHرHى نHس©الً . أَمَّا الرَّبُّ فَس�رَّ بِأَنْ يHس©حHقَه� بِالْح�ز©ن¢ ١٠« :الفقرة العاشرة
HمHطُولُ أَيَّام�ه� وHح�تHن©جHد¢ه¢ تHرَّةُ الرَّبِّ بِيHس«.  
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نّ هذا الشخص سريي نسله٬، واملسيح ال نسل له٬، أم ستقولون بأنåه إفالفقرة العاشرة تقول 
كلما أوقفكم نص حمكم فأسهل طريقة  ٬،النص كما هي عادتكم وتؤولوننسل معنوي ملکويت 
  .)١( )! للهرب تأويل النص

نه ال يوجد تفسري هلذه إاحلق املراد من النص ومبا  ىلإبالنتيجة عجز الكنيسة من الوصول 
ولنقرأه  ٥ ٤٤/١وال حواريه فلنعد اىل نص اشعياء  Xالنصوص على لسان سيدنا عيسى 
 Xل حممد آوكما أمر قائم  ٬،وقال فتشوا الكتب Xكباحثني عن احلق كما أمر عيسى 

وعلى . ىل كل البشرإموجه  كالمهم  وقطعاً ٬،)حبثوا دققواا( :Xاملنقذ أمحد احلسن 
وهل تتوافق مع نصوص تارخيية  ٬،اعتبار اإلخبار الغييب للنص وكوثيقة تارخيية ال ميكن نكرا�ا

  :عاله يقولأالنص . خرى تنقل لنفس اخلربأ

هكَذَا يHقُولُ الرَّبُّ صHانِع�كH  ٢. وHاآلنَ اس©مHع© يHا يHع©قُوب� عHب©د¢ي٬، وHإِس©رHائ¢يلُ الÇذ¢ي اخ©تHر©ت�ه�«
Hالرَّح¢م٬ِ، م�ع¢ين�ك Hم¢ن HابِلُكHجHر©ت�ه�: وHذ¢ي اخ©تÇش�ور�ونُ الHا يHيHع©قُوب�٬، وHب©د¢ي يHا عHف© يHخHَألنِّي  ٣. الَ ت

رHكَت¢ي عHلَى أَس©كُب� ر�وح¢ي عHلَى نHس©ل¢كH وHبH. أَس©كُب� مHاًء عHلَى الْعHطْشHان¢٬، وHس�ي�والً عHلَى الْيHابِسHة¢
Hاه¢ ٤. ذُرِّيَّت¢كHارِي الْم¢يHجHلَى مHاف¢ عHالْع�ش©بِ م¢ثْلَ الصَّفْص Hي©نHن©ب�ت�ونَ بHقُولُ ٥. فَيHا ل¢لرَّب٬ِّ، : هذَا يHأَن

  .»ل¢لرَّب٬ِّ، وHبِاس©مِ إِس©رHائ¢يلَ ي�لَقãب�: وHهذَا ي�كَنِّي بِاس©مِ يHع©قُوب٬H، وHهذَا يHكْت�ب� بِيHد¢ه¢

وهذا ال ينطبق على  ٬،سرائيل أي عبد اهللاإمن اختاره اهللا سبحانه مساه  لنص يذكر أنّا: أوالً
  .تباعاً خرى من هو عبد اهللاأوسيتضح مرة  ٬،وقد ناقشنا هذه النقطة سابقاً ٬،Xسيدنا عيسى 

 واملسيحيون ال ٬،)الَ تHخHف© يHا عHب©د¢ي( ٬،موصوف خائف يضاًأاملوصوف باملختار : ثانياً
قالوا عن املنقذ املهدي  ل البيت آ وباملقابل نرى أنّ ٬،Xىل عيسى إالصفة يقرون �ذه 
X:  

لصاحب هذا األمر غيبة يقول  إنّ( :أنه قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن املفضل بن عمر
UنيSلUسMرOالْم UنSلَنِي مUعUجUكْماً وOبِّي حUي رSل UبUهUفَو MكُمOفْتSلَمَّا خ MكُمMنSم OتMرU٢() فيها فَفَر(.  
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ال يوجد  وقطعا٬ً، )وHيHا يHش�ور�ونُ الÇذ¢ي اخ©تHر©ت�ه�( :وصفه النص باملستقيم يضاًأاملختار : ثالثاً
عموم النص يف  لكن بعد أن تبني أنّ ٬،Xمؤمن باهللا ينكر هذه الصفة على سيدنا عيسى 

بيت ل الآ نفقد ورد ع ٬،نعم :نقول ؟ ىل املنقذإاملنقذ القادم فلنرى هل نسبت هذه الصفة 
ىل صراط إىل احلق وإألنه يدعو  ؛هل النارأامللتوي عنه من  .... Xاليماين : (
  .)١() مستقيم

نقرأ  ؟ هو املاء النازل من السماء والذي به حييي اهللا األرض ويروي العطشان ما: رابعاً
لسَّمUاِء مUاًء فَيOحMيِي بِهS الْأَرMضU بUعMدU وUمSنM آيUاتSهS يOرِيكُمO الْبUرMقU خUوMفاً وUطَمUعاً وUيOنUزِّلُ مSنU ا﴿ :نآبالقر

  .)٢(﴾مUوMتSهUا إِن_ فSي ذَلSكU لَآيUات£ ل©قَوMمٍ يUعMقSلُونَ

  .)٣(﴾قُلْ أَرUأَيMتOمM إِنْ أَصMبUحU مUاؤOكُمM غَوMراً فَمUن يUأْتSيكُم بِمUاء مَّعSنيٍ﴿

تOمM إِنْ أَصMبUحU مUاؤOكُمM غَوMراً فَمUن قُلْ أَرUأَيM﴿: (يف قول اهللا عزå وجلّ Xمام الباقر قال اإل
إن أصبح إمامكم غائباً عنكم ال تدرون أين هو٬، فمن يأتيكم بإمام  ﴾يUأْتSيكُم بِمUاء مَّعSنيٍ

واهللا ما جاء : مث قال ظاهر يأتيكم بأخبار السماء واألرض٬، وحالل اهللا عز« وجلّ وحرامه ؟
  .)٤() تأويل اآلية٬، وال بد« أن جييء تأويلها

َألنِّي أَس©كُب� مHاًء عHلَى الْعHطْشHان¢٬، وHس�ي�والً عHلَى  ٣«ول الذي يف النص االنسكاب األ ٬،ذنإ
  .الذي به حتتيي اليابسة Xخر الزمان هو ظهور املنقذ آهر ويف امام الظفهو يف اإل »الْيHابِسHة¢

 ٬،»لَى ذُرِّيَّت¢كHعHلَى نHس©ل¢كH وHبHرHكَت¢ي عH«هنا سبحانه خيصص  )أسكب روحي(: خامساً
فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من « ٬،Xروح اهللا كحمامة هو عيسى  هوالذي حلت علي

واهللا سبحانه  ٬،»عليه مثل محامة وآتياً ذا السموات قد انفتحت له فرأى روح اهللا نازالًإو .املاء
  .)٥(﴾أَمMرِنUاوUكَذَلSكU أَوMحUيMنUا إِلَيMكU رOوحاً مِّنM ﴿ :وتعاىل خياطب الرسول حممد 
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  .٥٢: الشورى -٥
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  .ألن روح اهللا سكبت عليهم ؛حجج هللا على اخللق يضاًأهم  Xنسل املختار املنقذ  ٬،ذنإ

كاألشجار العالية إذا قورنوا  فهم  ٬،Xبيهم املنقذ أوأل�م خمتارون مثل : سادساً
مرتبطون باهللا  كلهم وهم  ٬،»فَيHن©ب�ت�ونَ بHي©نH الْع�ش©بِ م¢ثْلَ الصَّفْصHاف¢ ٤« ٬،بالعشب بقية اخللق

ل¢لرَّب٬ِّ، : أَنHا ل¢لرَّب٬ِّ، وHهذَا ي�كَنِّي بِاس©مِ يHع©قُوب٬H، وHهذَا يHكْت�ب� بِيHد¢ه¢: هذَا يHقُولُ ٥«٬، سبحانه
  .»وHبِاس©مِ إِس©رHائ¢يلَ ي�لَقãب�

م¢ثْلَ  وHأَج©عHلُ إِلَى اَألبHد¢ نHس©لَه� وHكُر©س¢يَّه�«: ٣٧ ٨٩/٣٠ أخرى يف مزمور نبوءةنقرأ : سابعاً
نHس©لُه� إِلَى الدَّه©رِ يHكُونُ وHكُر©س¢يُّه� . مHرَّةً حHلَفْت� بِقُد©س¢ي أَنِّي الَ أَكْذ¢ب� ل¢دHاو�دH. أَيَّامِ السَّمHاوHات¢
 هذه تشري ملن له. »وHالشَّاه¢د� ف¢ي السَّمHاِء أَم¢ني®. م¢ثْلَ الْقَمHرِ ي�ثَبَّت� إِلَى الدَّه©رِ. كَالشَّم©سِ أَمHام¢ي

  .نسل ونسله سيكون احلاكم على هذه األرض إىل انقضاء الدهر

عوض عن آبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء يف كل « :١٦:٤٥نقرأ يف مزمور :ثامنا
 اهللا  وصية رسولعلى اضحة وفهو قرينة  ٬،بيان إىلمثل هكذا نص ال حيتاج  .»األرض

  .باألئمة واملهديني 

  .)١(﴾مSن بUعMضٍ وUاللّهO سUمSيع§ عUلSيم§ ذُرِّيَّةً بUعMضOهUا﴿: نآويف القر

فرأيت اثين  ٬،إىل ساق العرش  وأنا بني يدي ريب   فنظرت (: ويف احلديث القدسي
 ي٬، يف كل نور سطر أخضر مكتوب عليه اسم كل وصي من أوصيائي٬، أوهلم عل عشر نوراً

 :؟ فنوديتأهؤالء أوصيائي من بعدي  ٬،رب يا: ميت٬، فقلتأبن أيب طالب وآخرهم مهدي 
وجاليل  وعزيت .بعدك خلقيوهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري  ٬،..هؤالء أوليائي  ٬،يا حممد

ملكنه رض بآخرهم من أعدائي٬، وألطهرن األعلني ºم كلميت٬، وألظهرن ºم ديين٬، وألأل
رقينه يف وأل أذللن له الرقاب الصعابسخرن له الرياح٬، وألرض ومغارºا٬، وألمشارق األ

وجيمع اخللق على  حىت يعلن دعويت ٬،مدنه مبالئكيترنه جبندي٬، وألنصسباب٬، وألاأل
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واحلمد اهللا رب . يام بني أوليائي إىل يوم القيامةداولن األدمين ملكه وألتوحيدي٬، مث أل
  .)١() العاملني٬، والصالة على نبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين وسلم تسليماً

 ٬،نسله هم امللوك واحلكّام يف األرضووسيكون نسل  ٬،فاملخلّص شخص له ذرية ونسل
  .وأوالده املهديون املذكورون يف وصية رسول اهللا ) املعزåي أمحد(وهو املهدي األول 

عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد٬، عن أبيه الباقر٬، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين٬، عن 
يف الليلة    رسول اهللا  قال(: قال ٬،Xأبيه احلسني الزكي الشهيد٬، عن أبيه أمري املؤمنني 

مال رسول اهللا أف. أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن: Xلعلي   اليت كانت فيها وفاته 
 إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ٬،يا علي: فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع 

: عاىل يف مسائهمساك اهللا ت ٬،٬، فأنت يا علي أول االثين عشر إماماًومن بعدهم إثنا عشر مهدياً
عظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال كرب٬، والفاروق األاملرتضى٬، وأمري املؤمنني٬، والصديق األ علياً

  .حد غريكمساء ألتصح هذه األ

٬، فمن ثبتها لقيتين غداً: أنت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي ٬،يا علي
ة القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من ومن طلقتها فأنا برئ منها٬، مل ترين ومل أرها يف عرص

فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة  ٬،بعدي
فليسلمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد 

بنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته العابدين ذي الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ا
الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى 
الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل 

الناصح٬، فإذا حضرته ابنه حممد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي 
الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد 

٬، ٬، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياًفذلك اثنا عشر إماماً. املستحفظ من آل حممد 
الثة له ث ٬،)ول املهدينيأويف مصادر (فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني 
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املهدي٬، هو أول : اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث: أسامي
  .)١() املؤمنني

وأ�م سيحكمون  Xن والروايات تقول بذرية املنقذ آليس فقط التوراة والقر: ثامناً
  :جنيل يهوذا يذكر ذلكأف ٬،ولكن نصوص مسيحية ثبت توثقها تارخيياً ٬،العامل

؟ أجاب يسوع وقال  أميكن أن يكون نسلي حتت سيطرة احلكام٬، سيد يا: وقال يهوذا«
لكنك ستحزن كثرياً عندما تري امللكوت وكل ] ... سطرين مفقودين ...[ تعال٬َ، أنه أنا: "له

  ".أجياله

؟ ألنك أنت الذي أبعدتين عن  ما اخلري الذي تسلمته أنا: "وعندما مسع ذلك قال له يهوذا
وستكون ملعوناً من األجيال ٬، ستكون أنت الثالث عشر: "ع وقالأجاب يسو". ؟ ذلك اجليل

  .»؟ ويف األيام األخرية سيلعنون صعودك. ولكنك ستأيت لتسود عليهم  األخرى 

  :التَّاسSعO واألرMبUعOونَ صحاحاأل  سفر اشعياء 

  :جمد اهللا

م¢ن© . الرَّبُّ م¢نH الْبHطْنِ دHعHانِي: م¢ن© بHع¢يدµا¢س©مHع¢ي ل¢ي أَيَّت�هHا الْجHزHائ¢ر�٬، وHاص©غHو©ا أَيُّهHا اُألمHم�  ١«
ف¢ي ظ¢لã يHد¢ه¢ خHبَّأَنِي وHجHعHلَنِي سHه©مßا . وHجHعHلَ فَم¢ي كَسHي©فµ حHادٍّ ٢أَح©شHاِء أُمِّي ذَكَرH اس©م¢ي٬، 

أَمَّا أَنHا  ٤. "ي بِه¢ أَتHمHجَّد�أَن©تH عHب©د¢ي إِس©رHائ¢يلُ الÇذ¢": وHقَالَ ل¢ي ٣. ف¢ي ك¢نHانHت¢ه¢ أَخ©فَانِي. مHب©رِي&ا
  .»"لك¢نَّ حHقãي ع¢ن©دH الرَّب٬ِّ، وHعHمHل¢ي ع¢ن©دH إِهل¢ي. بHاط¢الً وHفَارِغًا أَفْنHي©ت� قُد©رHت¢ي. عHبHثًا تHع¢ب©ت�": فَقُلْت�

 ٬،Xالذي ميجد اهللا هو عيسى  نّإيقولون  ٬،خرى يظهر عجزهم فهم ما مكتوبأمرة 
  :لبعضهم ألنقر .)عبد اهللا(سرائيل إولكن النص يقول هو 

بالصليب خضع االبن مطيعßا لآلب٬، صار من أجلنا عبدßا (: خرينآيقول القمص تادرس و
أنت عبدي إسرائيل : وقال يلّ. "لكي يتمجد اآلب فيه٬، ويتمجد هو أيضßا يف ضعف الصليب

 املخلص بكو�ا الذي به أمتجد٬، يرى البعض أن ما قيل هنا أيضßا ي�خص الكنيسة املختفية يف
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إسرائيل اجلديد هذه اليت متجد اهللا خالل قبوهلا شركة اآلالم والصلب مع مسيحها فتنعم بقوة 
  ".أنت عبدي إسرائيل الذي به أمتجد: "قيامته و�جتها٬، هلذا استحقت أن تسمع الصوت اإلهلي

باسم يظن بعض الدارسني أن املتحدث هنا ". الرب من البطن دعاين: "مدعو من البطن
إسرائيل بكون اهللا اختار شعبه قبل أن يوجد٬، وهو يف صلب إبراهيم ويف أحشاء سارة؛ وظن 
البعض أنه كورش الذي أختاره اهللا لتحقيق رسالته قبل أن يوجد؛ لكن الواضح أن احلديث هنا 

  .)١( )باسم السيد املسيح

وقد  Xعيسى وهل ينطبق على سيدنا  ٬،ورغم اختالفنا معهم عن اسم املختار   ٬،ذنإ
والبعض يقول  ٬،Xفالبعض يقول هو عيسى  ٬،القوم خمتلفني فيما بينهم يبدو أنّ  ناقشنا هذا 
نه إئيل فيقول اسرإومنهم من يقول هو ليس من بين  ة٬،خر يقول ذرية السيدة ساراآل ٬،الكنيسة
ء من ألنه مل يتحقق شي ؛املشار له فهو خيالف الواقع والتاريخ Xوالقائل أنه عيسى  .كورش

عيسى  وأضف له أنّ ٬،وال حىت يف زمن التالميذ من بعده ٬،Xنبوة اشعياء يف زمن عيسى 
X  عاش ورفعX يل لنفسه بومل يثبت أنه نسب شيء من هذا القX . وأما القائل أنه

  .كورش أو الكنيسة فهذا أمر واضح البطالن

 ؟يظهر أمر اهللا الذي به) عبد اهللا(سرائيل إوهل هو  ٬،Xبراهيم إبقي هل هو من ذرية 
  :Xمحد احلسن أاهللا  وقائمهم عبد ل البيت آذكره  لنقرأ ما

امسه وصفاته ومسكنه بالتفصيل٬، فامسه  واملهدي األول بيَّنت روايات أهل البيت [
أي إنّ الناس يقولون عنه إسرائيلي قهراً عليهم٬، ورغم   أي إسرائيل   أمحد وكنيته عبد اهللا 

  .أنوفهم

فما أمره فقد أمرين وما عناه  ٬،مسي إسرائيلامسي أمحد وأنا عبد اهللا ا: ( وقال رسول اهللا
 ).فقد عناين
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يف خده األمين (و  ٬،)من البصرة(واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر٬، وهو 
يف ظهره ختم (٬، و )Xجسمه كجسم موسى بن عمران (و  ٬،)يف رأسه حزاز(و  ٬،)أثر

  .)ول اهللا فيه وصية رس(و  ٬،)النبوة

يف  قال رسول اهللا : (قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
فأملى رسول اهللا  ٬،أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن :Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 

نه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن إ ٬،يا علي: فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع 
: هم اثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام٬، وساق احلديث إىل أن قالبعد

مث . فذلك اثنا عشر إماماً إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن 
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني٬، له ثالثة  ٬،يكون من بعده اثنا عشر مهدياً

وأمحد٬، واالسم الثالث املهدي٬،  )إسرائيلأي (م كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا اس: أسامي
  .)وهو أول املؤمنني

إنه يبايع بني الركن واملقام٬، : وذكر املهدي فقال مسعت رسول اهللا : قال ٬،وعن حذيفة
  .)١( ]امسه أمحد٬، وعبد اهللا٬، واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها

) إسرائيل(مسه عبد اهللا او Xهيم ابرإوهو من ذرية  Xهناك من يأيت بعد عيسى  ٬،ذنإ
  .ليظهر جمد وحكم اهللا

 وHاآلنَ قَالَ الرَّبُّ جHابِل¢ي م¢نH الْبHطْنِ عHب©دßا لَه�٬، ِإلر©جHاعِ يHع©قُوبH إِلَي©ه¢٬، فَيHن©ضHمُّ إِلَي©ه¢ إِس©رHائ¢يلُ ٥«
قَل¢يلٌ أَنْ تHكُونَ ل¢ي عHب©دßا ِإلقَامHة¢ أَس©بHاط¢ ": فَقَالَ ٦. ت¢يفَأَتHمHجَّد� ف¢ي عHي©نHيِ الرَّب٬ِّ، وHإِهل¢ي يHص¢ري� قُوَّ

. "فَقَد© جHعHلْت�كH ن�ورßا ل¢ُألمHمِ ل¢تHكُونَ خHالَص¢ي إِلَى أَقْصHى اَألر©ضِ. يHع©قُوب٬H، وHرHدِّ مHح©فُوظ¢ي إِس©رHائ¢يلَ
: م�هHان¢ النَّفْس٬ِ، ل¢مHكْر�وه¢ اُألمَّة¢٬، ل¢عHب©د¢ الْم�تHسHلãط¢نيHهكَذَا قَالَ الرَّبُّ فَاد¢ي إِس©رHائ¢يل٬َ، قُدُّوس�ه�٬، ل¢لْ ٧
َألج©لِ الرَّبِّ الÇذ¢ي ه�وH أَم¢ني®٬، وHقُدُّوسِ إِس©رHائ¢يلَ الÇذ¢ي . ر�ؤHسHاُء فَيHس©ج�د�ونَ. يHن©ظُر� م�لُوك® فَيHقُوم�ونَ"

HكHارHقَد¢ اخ©ت".  
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فَأَح©فَظُكH . قُب�ولِ اس©تHجHب©ت�ك٬H، وHف¢ي يHو©مِ الْخHالَصِ أَعHن©ت�كHف¢ي وHقْت¢ الْ": هكَذَا قَالَ الرَّبُّ ٨
. اخ©ر�ج�وا: قَائ¢الً ل¢َألس©رHى ٩وHأَج©عHلُكH عHه©دßا ل¢لشَّع©ب٬ِ، ِإلقَامHة¢ اَألر©ض٬ِ، ل¢تHم©ل¢يك¢ أَم©الَك¢ الْبHرHارِي٬ِّ، 

الَ يHج�وع�ونَ  ١٠. و©نَ وHف¢ي كُلã الْهِضHابِ مHر©عHاه�م©عHلَى الطÊر�قِ يHر©عH. اظْهHر�وا: ل¢لÇذ¢ينH ف¢ي الظÇالَمِ
ه¢ وHالَ يHع©طَش�ون٬َ، وHالَ يHض©رِب�ه�م© حHرٌّ وHالَ شHم©س®٬، َألنÇ الÇذ¢ي يHر©حHم�ه�م© يHه©د¢يهِم© وHإِلَى يHنHابِيعِ الْم¢يHا

هؤ�الَِء م¢ن© بHع¢يدµ يHأْت�ون٬َ، وHهؤ�الَِء  ١٢. تHف¢ع�وHأَج©عHلُ كُلÇ جِبHال¢ي طَرِيقًا٬، وHمHنHاه¢جِي تHر© ١١. ي�ورِد�ه�م©
Hهؤ�الَِء م¢ن© أَر©ضِ س¢ينِيمHغ©رِب٬ِ، وHالْم Hم¢نHالِ وHالشَّم Hهِجِي  ١٣. "م¢نHاب©تHات�٬، وHاوHا السَّمHنَّم¢ي أَيَّت�هHرHت

 .عHزَّى شHع©بHه�٬، وHعHلَى بHائ¢ِسيه¢ يHتHرHحَّم� ل¢ت�ش¢د¢ الْجِبHالُ بِالتَّرHنُّم٬ِ، َألنÇ الرَّبَّ قَد©. أَيَّت�هHا اَألر©ض�

هHلْ تHن©سHى الْمHر©أَةُ رHض¢يعHهHا " ١٥. "قَد© تHرHكَنِي الرَّب٬ُّ، وHسHيِّد¢ي نHِسيHنِي": وHقَالَت© ص¢ه©يHو©نُ ١٤
. ا عHلَى كَفÇيَّ نHقَش©ت�ك¢ه�وHذَ ١٦. ؟ حHتَّى هؤ�الَِء يHن©سHي©ن٬H، وHأَنHا الَ أَن©سHاك¢ فَالَ تHر©حHمH اب©نH بHطْنِهHا
ا¢ر©فَع¢ي  ١٨. هHاد¢م�وك¢ وHم�خ©رِب�وك¢ م¢ن©ك¢ يHخ©ر�ج�ونَ. قَد© أَس©رHعH بHن�وك¢ ١٧. أَس©وHار�ك¢ أَمHام¢ي دHائ¢مßا

إِنَّك¢ تHلْبHِسنيH  حHيٌّ أَنHا٬، يHقُولُ الرَّب٬ُّ،. كُلÊه�م© قَد¢ اج©تHمHع�وا٬، أَتHو©ا إِلَي©ك¢. عHي©نHي©ك¢ حHوHالَي©ك¢ وHان©ظُرِي
إِنÇ خ¢رHبHك¢ وHبHرHارِيَّك¢ وHأَر©ضH خHرHابِك¢٬، إِنَّك¢ تHكُونِنيH  ١٩. كُلÇه�م© كَح�ل¢ي٬ٍّ، وHتHتHنHطÇق¢نيH بِهِم© كَعHر�وسٍ

ضHيِّق® عHلَيَّ : ل¢ك¢يHقُولُ أَي©ضßا ف¢ي أُذُنHي©ك¢ بHن�و ثُكْ ٢٠. اآلنَ ضHيِّقَةً عHلَى السُّكÇان¢٬، وHيHتHبHاعHد� م�ب©تHل¢ع�وك¢
مHن© وHلَدH ل¢ي هؤ�الَِء وHأَنHا ثَكْلَى٬، وHعHاق¢ر® مHن©ف¢يَّةٌ : فَتHقُول¢نيH ف¢ي قَلْبِك¢ ٢١. وHسِّع¢ي ل¢ي َألس©كُنH. الْمHكَانُ

  .»"؟ واهؤ�الَِء أَي©نH كَان�. ؟ هأَنHذَا كُن©ت� مHت©ر�وكَةً وHح©د¢ي ؟ وHهؤ�الَِء مHن© رHبَّاه�م© وHمHطْر�ودHةٌ

  :الدعوة إىل حاكمية اهللا

هHا إِنِّي أَر©فَع� إِلَى اُألمHمِ يHد¢ي وHإِلَى الشُّع�وبِ أُق¢يم� رHايHت¢ي٬، ": هكَذَا قَالَ السَّيِّد� الرَّبُّ ٢٢«
HلْنHاف¢ ي�ح©مHلَى اَألكْتHات�ك¢ عHنHبHان¢٬، وHأْت�ونَ بِأَو©الَد¢ك¢ ف¢ي اَألح©ضHكُونُ الْم�لُوك� ٢٣. فَيHيHاض¢نِيك¢  وHح

بِالْو�ج�وه¢ إِلَى اَألر©ضِ يHس©ج�د�ونَ لَك¢٬، وHيHلْحHس�ونَ غُبHارH رِج©لَي©ك¢٬، فَتHع©لَم¢نيH . وHسHيِّدHات�ه�م© م�ر©ض¢عHات¢ك¢
 .»"أَنِّي أَنHا الرَّبُّ الÇذ¢ي الَ يHخ©زHى م�ن©تHظ¢ر�وه�

ف¢ي ذل¢كH الزَّمHان¢ ي�سHمُّونَ أُور�شHل¢يمH كُر©س¢يَّ الرَّب٬ِّ، وHيHج©تHم¢ع� «: ١٧: ٣سفر إرميا  يف ونقرأ
  .»د� وHرHاَء ع¢نHاد¢ قَلْبِهِمِ الشِّرِّيرإِلَي©هHا كُلÊ اُألمHم٬ِ، إِلَى اس©مِ الرَّب٬ِّ، إِلَى أُور�شHل¢يم٬H، وHالَ يHذْهHب�ونَ بHع©
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يذكر يف  ٬،ن أحداث القيامة الصغرى يف مىت الرابع والعشرينبعد أن بيX åوسيدنا عيسى 
  :ممالقادم ستخضع له األ اإلنسانبن ا اخلامس والعشرين من نفس الكتاب أنّ صحاحاأل

يع� الْمHالَئ¢كَة¢ الْق¢دِّيِسنيH مHعHه�٬، فَح¢ينHئ¢ذµ يHج©ل¢س� وHمHتHى جHاَء اب©ن� اِإلن©سHان¢ ف¢ي مHج©د¢ه¢ وHجHم¢" ٣١«
  .عHلَى كُر©س¢يِّ مHج©د¢ه¢

٣٢  Hم¢ن HافHيِّز� الرَّاع¢ي الْخ¢رHا ي�مHع©ضٍ كَمHه�م© م¢ن© بHع©ضHيِّز� بHم¢يع� الشُّع�وب٬ِ، فَي�مHه� جHامHم¢ع� أَمHج©تHيHو
  .الْجِدHاِء

 .»ينِه¢ وHالْجِدHاَء عHنِ الْيHسHارِفَي�ق¢يم� الْخ¢رHافH عHن© يHم¢ ٣٣

وستكون نتيجة هذا  ٬،ن يعلن دعوتهأمر حجته على خلقه من أن اهللا سبحانه آويف القر
وUأَذ©ن فSي النَّاسِ بِالْحUجِّ يUأْتOوكU رِجUاالً وUعUلَى كُل© ضUامSرٍ يUأْتSنيU ﴿ :عالن هو خضوع الناس لهاإل

  .)١(﴾مSن كُل© فَجٍّ عUمSيقٍ

 Xفيه  يسأل ٬،لإلمام املهدي يف عصر الغيبة   الصحيح     Xدعاء اإلمام الرضا  يف
فيقول  ٬،Xوأن جيمع اهللا األمم حتت رايته  ٬،Xاهللا سبحانه وتعاىل التمكني للقائم املنقذ 

X: ) ... ه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينهSـَد اللهم أعطه يف نفسه وأهله وUوUل
اللهم صل على والة : ن يقولأإىل ...  مع له ملك اململكات كلهاوجت ٬،وتسر به نفسه

  .)٢( ...)وأعز نصرهم ٬،وزد يف آجاهلم ٬،وبلغهم آماهلم ٬،عهده واألئمة من بعده

من سيفه  أعداؤه الفقهاء املقلدون يدخلون حتت حكمه خوفاً( :Xعن الصادق 
هل احلقائق عن شهود وكشف أيبايعه العارفون باهللا تعاىل من  ٬،ورغبة فيما لديه ٬،وسطوته
  .)٣( )هليإبتعريف 

خر الزمان سيخضع له آيف  X اإلنسانبن ايؤمن بالقائم  فمن ال ٬،النتيجة حمتومة نّإأي 
  .Xمام الصادق سباب اليت ذكرها اإللأل

                                                            

 .٢٧ :الحج -١
 .٦١٨ص: مفاتيح الجنان -٢
 .٢٩٧ص : بشارة اإلسالم -٣
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أمر  تشري بوضوح أنّ ل حممد آعاله من التوراة واإلجنيل وما وعد به حممد وأالنصوص 
مم ستخضع وتتبع احلاكم كل األ نّأو ٬،رضتطبيق حاكمية اهللا يف األاهللا قائم والبد من 

  :صحاحوالنتيجة يذكرها اشعياء يف �اية األ ٬،املنصب من اهللا سبحانه

فَإِنَّه� هكَذَا قَالَ  ٢٥؟  ؟ وHهHلْ ي�فْل¢ت� سHب©ي� الْمHن©ص�ورِ فهHلْ ت�س©لَب� م¢نH الْجHبَّارِ غَنِيمHةٌ ٢٤«
وHأَنHا أُخHاص¢م� م�خHاص¢مHك¢ وHأُخHلãص� . ب©ي� الْجHبَّارِ ي�س©لَب�٬، وHغَنِيمHةُ الْعHات¢ي ت�فْل¢ت�حHتَّى سH": الرَّبُّ

وHأُطْع¢م� ظَال¢م¢يك¢ لَح©مH أَن©فُِسهِم©٬، وHيHس©كَر�ونَ بِدHم¢هِم© كَمHا م¢ن© س�الَف٬µ، فَيHع©لَم� كُلÊ  ٢٦أَو©الَدHك¢٬، 
Hا الرَّبُّ م�خHرٍ أَنِّي أَنHشHبHع©قُوبHزِيز� يHفَاد¢يك¢ عHص�ك¢٬، وãل"«.  

  :الث_الSثُ وUالستون صحاحاأل  سفر أشعياء 

؟ هذَا الْبHهِيُّ بِمHالَبِِسه¢٬، الْم�تHعHظãم� بِكَثْرHة¢  مHن© ذَا اآلت¢ي م¢ن© أَد�وم٬H، بِث¢يHابٍ ح�م©رٍ م¢ن© ب�ص©رHةَ ١«
مHا بHالُ ل¢بHاس¢كH م�حHمَّر®٬، وHث¢يHاب�كH كَدHائ¢سِ  ٢. "ظ¢يم� ل¢لْخHالَصِأَنHا الْم�تHكَلãم� بِالْبِر٬ِّ، الْعH". قُوَّت¢ه¢

فَد�س©ت�ه�م© بِغHضHبِي٬، . قَد© د�س©ت� الْم¢ع©صHرHةَ وHح©د¢ي٬، وHم¢نH الشُّع�وبِ لَم© يHكُن© مHع¢ي أَحHد®" ٣الْم¢ع©صHرHة¢؟ 
َألنÇ يHو©مH النَّقْمHة¢ ف¢ي  ٤. ٬، فَلَطَخ©ت� كُلÇ مHالَبِِسيفَر�شَّ عHص¢ري�ه�م© عHلَى ث¢يHابِي. وHوHط¢ئْت�ه�م© بِغHي©ظ¢ي

فَنHظَر©ت� وHلَم© يHكُن© م�ع¢ني®٬، وHتHحHيَّر©ت� إِذْ لَم© يHكُن© عHاض¢د®٬، فَخHلÇصHت©  ٥. قَلْبِي٬، وHسHنHةَ مHفْد¢يِّيَّ قَد© أَتHت©
بِي وHأَس©كَر©ت�ه�م© بِغHي©ظ¢ي٬، وHأَج©رHي©ت� عHلَى فَد�س©ت� ش�ع�وبßا بِغHضH ٦. ل¢ي ذ¢رHاع¢ي٬، وHغَي©ظ¢ي عHضHدHنِي

  .»"اَألر©ضِ عHص¢ريHه�م©

  ؟ Xأين يظهر املسيا 

ميكن فصلها عن ملحمة القيام املقدس ويوم الرب العظيم املخوف أو  هذه النصوص ال
هه نسان الذي شبفصله عن جميء ابن اإل ميكننا أيضاً ال وقطعاً ٬،دينونة الرب كما رد يف التوراة

واحلال عند  ٬،حداث رمبا يشار هلا بالساعةوكل هذه األ .Xبطوفان نوح  Xسيدنا عيسى 
  .يضاًأاملسلمني 

: Xفلذا قال  ٬،فهي من أمر اهللا سبحانه ٬،زمن هذه الساعة Xمل حيدد عيسى  ٬،نعم
حHد®٬، وHالَ الْمHالَئ¢كَةُ الÇذ¢ينH وHأَمَّا ذل¢كH الْيHو©م� وHت¢لْكH السَّاعHةُ فَالَ يHع©لَم� بِهِمHا أَ« ٣٢: ١٣إجنيل مرقس 

  .»ف¢ي السَّمHاِء٬، وHالَ االب©ن�٬، إِالÇ اآلب�
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مكان الظهور املقدس كما  وبقية حجج اهللا  Xوهل أمهل عيسى  :والسؤال امللح
ومن مث جنيب على السؤال  ٬،عالهأبعض تفاسري الكنيسة لنص اشعياء  ألنقر؟  هو حال الزمان

  .حبوله تعاىل

وهم  النيب٬، يف الرؤية٬، يرى يف املسيح العودة يف االنتصار من غزو أعدائه٬،( :هنريماثيو 
على شاكلة ادوم والسفر ال يتحدث عن تعب املعركة ولكن عن عظمة الرب وكيف أنه قضى 

  .)١() على معارضيه

 من ذا اآليت من أدوم بثياب محر من: يرى النيب أمامه شخصاً �ياً قوياً فيسأل(: ناشد حنا
أي بالعدل أو (أنا املتكلم بالرب : ؟ فريد الرب عليه بصرة هذا البهي مبالبسه املتعظم بكثرة قوته

؟  ما بال لباسك حممåر وثيابك كدائس املعصرة: فيسأله النيب. العظيم للخالص) بالقضاء
كما رأينا يف " قد دست املعصرة وحدي ومن الشعوب مل يكن معي أحد: "فيجيب الرب

كانت املعصرة قدمياً بدائية ". رت� ومل يكن أحد فدستهم بغضيب ووطئتهم بغيظيحتيَّ" ٥٩ص
يضعون فيها عناقيد العنب ويدوسو�ا باألقدام فيخرج عصري العنب ويرش على مالبس 

ونسله هلم دينونة أل�م كانوا أعداء شعب ) إسرائيل(هو عيسو أخو يعقوب " أدوم. "الدائسني
  .)٢() الرب

هنا أدوم تشري ألعداء اهللا وأعداء شعب اهللا الروحيني أي قوات الشر (  :أنطونيوس فكري
وبني يعقوب أي شعب اهللا٬، هي عداوة من ) عيسو(الروحية٬، فهي عداوة تقليدية بني أدوم 

وهناك حروب دائمة بني يعقوب وعيسو٬، دامت يف . البطن٬، كما بني الشيطان والبشر
  .)٣() أوالدهم

". دمßا"أو " ترابßا"اليت تعين " آدوم"جهة املوقع رآه قادمßا من من (: القمص تادرس يعقوب
. وكأن الرب جاء إىل حيث سقطنا٬، إىل آدوم٬، حيث عدنا إىل ترابنا لكي حيول ترابنا إىل مساء

٬، اآلن إذ نزل خملصنا السماوي إىل )١٩: ٣تك " (ألنك تراب وإىل تراب تعود"لقد قيل لنا 
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هذا هو برå املسيح الذي ". ألنك مساء وإىل مساء تعود: "اإلهليأرضنا لنتحد معه نسمع الصوت 
  .يرفعنا كما من املزبلة لي�قيمنا يف مسواته

حمبني للقتال أو مبغضني للغري٬، فإن مسيحنا ) دم" (= أدوم"من جانب آخر فإننا إذ صرنا 
باحلب  جاء إىل أرض املعركة ليغتصبنا من عدو اخلري احملب لسفك الدماء لكي يتسع قلبنا

 ! والبذل

دخل ". قد دست� املعصرة وحدي ومن الشعوب مل يكن معي أحد: "من جهة عمله يقول
وتتركونين وحدي وأنا لست : "وحده٬، وكما قال لتالميذه  معركة الصليب    املعركة 

 ).٣٢: ١٦يو " (وحدي ألن اآلب معي

. ليسخروا به) ١٧: ١٥ور مزم(لباسه حممر وثيابه كدائس املعصرة٬، إذ ألبسوه ثوبßا قرمزيßا 
: ٥٣إشعياء (كما ت�شري إىل أن جسده كله قد أفاض دمßا من اجلراحات الواهبة الشفاء 

١()).٥(.  

لفظ  ونرى هل قوهلم أنّ ٬،وقال فتشوا الكتب Xمر عيسى أىل التوراة كما إلنعود  اآلن٬،
  :وبأخيه عيس Xعلى عالقة سيدنا يعقوب  اعتماداًىل عدو اخلري إ أدوم تشري

  :٣٣يف سفر التكوين 

وHرHفَعH يHع©قُوب� عHي©نHي©ه¢ وHنHظَرH وHإِذَا ع¢يس�و م�قْبِلٌ وHمHعHه� أَر©بHع� م¢ئَة¢ رHج�ل٬، فَقَسHمH اَألو©الَدH عHلَى  ١«
 .لَي©ئَةَ وHعHلَى رHاح¢يلَ وHعHلَى الْجHارِيHتHي©نِ

٢ Hا أَوَّال٬ً، وHه�مHأَو©الَدHي©نِ وHتHارِيHالْج HعHضHوHاوßأَخ¢ري Hي�وس�فHاح¢يلَ وHرHاَءه�م©٬، وHرHا وHهHأَو©الَدHلَي©ئَةَ و. 

 .وHأَمَّا ه�وH فَاج©تHازH قُدَّامHه�م© وHسHجHدH إِلَى اَألر©ضِ سHب©عH مHرَّاتµ حHتَّى اقْتHرHبH إِلَى أَخ¢يه¢ ٣

 .٬، وHبHكَيHافَرHكَضH ع¢يس�و ل¢ل¢قَائ¢ه¢ وHعHانHقَه� وHوHقَعH عHلَى ع�ن�ق¢ه¢ وHقَبَّلَه� ٤
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اَألو©الَد� الÇذ¢ينH ": فَقَالَ "؟ مHا هؤ�الَِء م¢ن©كH": ثُمَّ رHفَعH عHي©نHي©ه¢ وHأَب©صHرH النِّسHاَء وHاَألو©الَدH وHقَالَ ٥
Hب©د¢كHلَى عHاُهللا بِهِم© ع HمHأَن©ع". 

َألجِدH نِع©مHةً ف¢ي عHي©نHي© ": فَقَالَ "؟ مHاذَا م¢ن©كH كُلÊ هذَا الْجHي©شِ الÇذ¢ي صHادHفْت�ه�": فَقَالَ ٨
 ."سHيِّد¢ي

 ."ل¢يHكُن© لَكH الÇذ¢ي لَكH. ل¢ي كَث¢ري®٬، يHا أَخ¢ي": فَقَالَ ع¢يس�و ٩

إِنْ وHجHد©ت� نِع©مHةً ف¢ي عHي©نHي©كH تHأْخ�ذْ هHد¢يَّت¢ي م¢ن© يHد¢ي٬، َألنِّي رHأَي©ت� . الَ": فَقَالَ يHع©قُوب� ١٠
 .ه� اِهللا٬، فَرHض¢يتH عHلَيَّوHج©هHكH كَمHا ي�رHى وHج©

وHأَلَحَّ عHلَي©ه¢ . "خ�ذْ بHرHكَت¢ي الÇت¢ي أُت¢يH بِهHا إِلَي©ك٬H، َألنÇ اَهللا قَد© أَن©عHمH عHلَيَّ وHل¢ي كُلÊ شHي©ٍء ١١
 .»فَأَخHذَ

  .»فَرHكَضH ع¢يس�و ل¢ل¢قَائ¢ه¢ وHعHانHقَه� وHوHقَعH عHلَى ع�ن�ق¢ه¢ وHقَبَّلَه�٬، وHبHكَيHا ٤«

وجعلتم من لفظ  ٬،له وقلتم فهي عداوة تقليدية أين هذا العداء الذي جعلتم من عيسو رمزاً
  ؟؟ ينما ذكر داللة لعدو اهللاأأدوم 

يعرف كل شيء وال يعوزه ) من ذا اآليت(السائل  أنّ Xما نالحظه من نص أشعياء النيب 
ن كانت إف ٬،ملتعظم البهيفالسائل يعرف من أي جهة أقبل ا .ن يكونمعرفة هذا املتعظم مH إال

ما بال لباسك حممر ( :هذا السؤال سألي®من السفه أن أال يكون ىل عدو اخلري إأدوم تشري 
  ؟) وثيابك كدائس املعصرة

وقد قارب القمص تادرس هذا املعىن  Xدم آىل سيدنا إتشري أدوم  ملاذا ال :والسؤال
ذا مجعت مع إخاصة  ٬،وم البهي املتعظمىل مكان قدإ أو٬، ىل الترابإدوم رمبا تشري أ بقوله أنّ

لفاظ الدالة على فهل نضيف األ ٬،اليت مل يشأ مفسرين الكنيسة ذكرها يف تفاسريهم) بصرة(
ما يقفون أمامها متحريين ويتنكرون  ىل لفظ النيب والعبد والرسول والنسل اليت غالباًإاألماكن 

  .ريهاوغ) بصرة(كما حصل مع     حياناًأ   وجودها يف تفاسريهم 



 ١١٩............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

من بعده  وحجج اهللا  Xهل بيåن سيدنا عيسى : بالعودة إىل السؤال الذي طرح
٬، أم النصارى يقولون إ�م ال يعرفون مكاناً وال زماناً هلذا الظهور Xمكان ظهور املنقذ 

  .املقدس

املقدس خري  مكان الظهوروبعده يوحنا الالهويت  Xن سيدنا عيسى قد بيå قطعاً :اجلواب
من بعد  ل حممد األطهار آ وأيضاً ٬،األنبياء الذين سبقوا يف التوراة ذلك نّأكما  ٬،بيان

  .عيسى بينوا

  :حيدد مكان الظهور املقدس Xعيسى 

َألنَّه� كَمHا أَنÇ الْبHر©قH يHخ©ر�ج� م¢نH الْمHشHارِقِ وHيHظْهHر� إِلَى  ٢٧« :٢٤ولنتذكر ما ورد يف مىت 
ßكُونُ أَي©ضHارِب٬ِ، هكَذَا يHغHان¢الْمHجِيُء اب©نِ اِإلن©سH١٤ ٬،ا م  ãلَكُوت¢ هذ¢ه¢ ف¢ي كُلHة¢ الْمHارHز� بِبِشHي�كْرHو

  .ثُمَّ يHأْت¢ي الْم�ن©تHهHى. الْمHس©كُونHة¢ شHهHادHةً ل¢جHم¢يعِ اُألمHمِ

  ي الْمHكَان¢ الْم�قَدَّسِ الÇت¢ي قَالَ عHن©هHا دHانِيآلُ النَّبِيُّ قَائ¢مHةً ف¢" رِج©سHةَ الْخHرHابِ"فَمHتHى نHظَر©ت�م©  ١٥

ن أحكمها وبيX åالسيد املنقذ أمحد احلسن  نّأوكيف ٬، وقد ناقشنا هذه النصوص سابقاً
عن  وكيف املفسرون املسيحيون ختبطوا العشواء يف فهمها فضالً. ىل العراقإ�ا تشري أ

  :وللتذكري أذكر بعضها ٬،تفسريها

  :٤٢   ٢٤/٤٠التفسري التطبيقي للكتاب املقدس مىت 

٬، ولن تكون هناك فرصة إلعادة التفكري٬، أو وفجائياً سيكون جميء املسيح ثانية سريعاً
عالمة ابن .فاالختيار الذي قد اخترناه٬، سيقرر مصرينا األبدي. املساومة أو التوبة يف آخر حلظة

حينئذ كشمس  سيأيتشعاع جمدة ألنه  يه اإلنسان ابنمن احملتمل أن تكون عالمة : اإلنسان
  .)٢:  ٤مال ( لرب ا

سيكون جميء املسيح الثاين  ٢٧: ٢٤معهد عمواس للكتاب املقدس مىت ٬، وليم ماكدونالد
فسيكون مثل الربق الذي يراه اجلميع فورßا . واضحßا ومفاجئًا٬، وسيظهر مبجده للعامل بأسره

  .وبكلّ وضوح
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ا مبجموعة قليلة٬، وإمنا أمåا املسيح فال يكون خمفي&ا يف موضع معيåن٬، وال خاصß: االب هيالري
ألنه : "هذا يشبه السيِّد جميئه بالربق العلين. سيكون حاضرßا يف كل موضع ومنظورßا أمام اجلميع

  .كما أن الربق خيرج من املشارق ويظهر إىل املغارب٬، هكذا يكون أيضßا جميء ابن اإلنسان

اليت يشرق الرب فيها  إشارة إىل الكنيسة اجلامعة" املشارق واملغارب"يف : القديس جريوم
  .كالربق دائمßا ببهائه

  :التوراة حيدد مكان الظهور املقدس

املنقذ يأيت من  أنّ Xفيه اشعياء النيب  عاله الذي يذكرأىل النص إ باإلضافة: ويف التوراة
وأورده هنا فقط   ىل وقفة خاصة إالذي حيتاج    هذا النص  ٤٦يذكر أرميا  ٬،أدوم من بصرة

فَهذَا الْيHو©م� ل¢لسَّيِّد¢ رHبِّ الْج�ن�ود¢ يHو©م� نHقْمHةµ ل¢الن©ت¢قَامِ م¢ن© « :لفظ �ر الفراتحيوي على  ألنه
َألنÇ ل¢لسَّيِّد¢ رHبِّ الْج�ن�ود¢ ذَبِيحHةً ف¢ي أَر©ضِ . م�ب©غ¢ض¢يه¢٬، فَيHأْكُلُ السَّي©ف� وHيHش©بHع� وHيHر©تHوِي م¢ن© دHم¢هِم©

  .يظهر يف العراق Xالسيد  يبقي شك أنّ وهذا النص ال .»رHات¢الشِّمHالِ ع¢ن©دH نHه©رِ الْفُ

دم آهي العالقة بني  ما ٬،الكتب والباحثني وعلماء اآلثار وعلماء الالهوت لنسأل واآلن
X  دم آوهل يذكر العهد القدمي أين سكن ٬، وبني الفرات) بصرة(وجنوب العراقX  أو

  ؟ ين كان بدأ اخلليقةأ

. راباً من األرض ونفخ يف أنفه نسمة حياة٬، فصار آدم نفساً حيةوجبل الرب اإلله آدم ت«
وغرس الرب اإلله جنة يف عدن شرقا٬ً، ووضع هناك آدم الذي جبله٬، وأنبت الرب اإلله من 
األرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة لألكل٬، وشجرة احلياة يف وسط اجلنة٬، وشجرة معرفة 

جلنة٬، ومن هناك ينقسم٬، فيصري أربعة رؤوس٬، وكان �ر خيرج من عدن ليسقي ا. اخلري والشر
اسم الواحد فيشون٬، وهو احمليط جبميع أرض احلويلة حيث الذهب٬، وذهب تلك األرض جيد٬، 

واسم . هناك املقل وحجر اجلزع٬، واسم النهر الثاين جيحون٬، وهو احمليط جبميع أرض كوش
ات وأخذ الرب اإلله آدم والنهر الرابع الفر. النهر الثالث حداقل وهو اجلاري شرقي أشور

  ].١٦   ٢:٧تكوين [ »ووضعه يف جنة عدن ليعملها وحيفظها
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بعد قراءة هذه األعداد من قصة اخلليقة الواردة يف الكتاب املقدس٬، يتضح لنا على األقل 
وذلك من أمساء األ�ار والبلدان اليت  ٬،)جنة عدن( Xدم آاملوقع التقرييب للمكان الذي سكنه 

األساطري اليت تشري إىل مكان جنة  وعلى هذا األساس نستطيع القول إنّ. ءةوردت يف القرا
عدن ال متتå إىل الواقع بصلة٬، فهو ليس يف أمريكا الشمالية٬، وال يف أفريقيا٬، وإمنا يف آسيا٬، 

  .وبالتحديد يف منطقة الشرق األوسط بالنسبة للجغرافية احلديثة

موقع جنة عدن غري معروف متاما٬ً، وهذا  نّبالرجوع إىل قاموس الكتاب املقدس٬، نالحظ أ
ألن �ري  ؛بالد أرمينيا هي مكان جنة عدن ولكن بعضهم يعترب أنّ. رأي  علماء الالهوت

�ر عدن الوارد ذكره يف الكتاب املقدس  وهناك من يعتقد أنّ. الدجلة والفرات ينبعان منها
لة الذي يصبå يف شط العرب يف ربعة رؤوس٬، ما هو إال �ر الفرات٬، ودجأوالذي تفرåع إىل 

أي بعض اجلغرافيني رفجنة عدن حبسب . اخلليج العريب منقسماً على نفسه إىل عدة فروع
  .)١( )البصرة(والالهوتيني٬، هي القسم اجلنويب من العراق حيث اخلصب 

جنة عدن مكان سكىن  وفق الديانتني اليهودية واملسيحية الكتاب املقدس يشري إىل أنّ ٬،ذنإ
وكلمة عدن مأخوذة من اللغة األكادية يف العراق  .لق األول حيث خلق اهللا آدم وحواءاخل

  .وتعين احلالوة

ومنها جنينة حيث أشجار الفاكهة واخلضرة واملاء  ٬،تعين حديقة غناء" جنة: "وجنات عدن
  .لدتعين جنات اخللود أو جنات اخلُ فجنات عدن٬، مبعىن اخللود" عدن"و ٬،العذب

مكان هذه اجلنة هو عند التقاء �ري دجلة والفرات يف جنوب  نّأراء إىل ومتيل أغلب اآل
تدعى شجرة  جداًحيث توجد هناك شجرة قدمية . العراق يف منطقة القرنة يف حمافظة البصرة

بنائهم أحيث خيرب اآلباء  ٬،هايل مدينة القرنة منذ مئات السننيأالشجرة معروفة عند  هوهذ .دمآ
  .جانبقد وجدوها يف هذا املكان٬، ويزورها العديد من السواح األ جدادهمأم وهبائآ نّأ

 ١٨٧٥ويف عام  ٬،كان الدارس الفيكتوري جورج مسيث أول من ترجم ملحمة جلجامش
أي قصة بدء اخللق حبسب  Enuma Elishوهي إينوما أيليش  ٬،أعلن عن أعظم اكتشافاته

                                                            

١- htm.eden_faq/com.thegreatgod.www://http 
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 قبل امليالد٬، يتحدث النص احملفور أنّعام  ٢٠٠٠واليت ترجع كتابتها إىل  ٬،معتقدات السومريني
ولكن    ويقول   ٬،كما يف النص التورايت) جنة(العامل بدأ حبديقة  وبأنّ ٬،أيام ٧العامل خلق يف 

هل هي جمرد مصادفة أن حيدد النص التورايت موقع عند ملتقى منابع �ر الفرات و�ر دجلة 
  ؟ Gihonوجيحان ) سيحان( Pisonو�رين آخرين مها فيشون 

لكنهما ال  ٬،يف يومنا هذا جيري �ري الفرات ودجلة عرب أراضي تركيا وسوريا والعراق
  .�را سيحان وجيحان غري متواجدان كما أنّ ٬،ينبعان من نفس املكان

التفي وبروفسور يف جامعة والية    ويعتقد جوريس زارين وهو عامل آثار أمريكي(
نه توصل إىل حل اللغز٬، فقد كان سافر إىل ميسوري األمريكية ومتخصص يف الشرق األوسط أ

فاكتشف  ٬،إلجراء حبث حول آثار احلضارات القدمية هناك ١٩٧١شبه اجلزيرة العربية يف عام 
وإمنا كانت حتوي على مياه وافرة  ٬،شبه اجلزيرة والعربية مل تكن على الدوام صحراء قاحلة بأنّ

 ٬،الفرات ودجلة بالقرب من مصبهماجداً على عكس أيامنا هذه٬، وتشكلت الدلتا من �ري 
وهي نظام �ري مذهل وضخم يروي املنطقة الشمالية الغربية من  ٬،وتسمى دلتا وادي الباطن

شبه اجلزيرة العربية وميضي تدرحيياً حنو املنطقة الشمالية الشرقية منها٬، وهذا أثار اهتمام الباحث 
  .زارين لدراسة املنطقة عن كثب

ن تزويده بصور جديدة التقطت من قمر الندسات الصنعي٬، ومل وأثناء البحث طلب زاري
يستطع زراين أن يلتقط أنفاسه لدى رؤيته للصور٬، فقد كشفت الصور عن ما بدا أنه آثار 

ويقعان يف وقتنا احلاضر يف كل من أراضي اململكة  ٬،مستحاثية لنهرين أصبحا جافني اآلن
  .)١() د ذكره يف النص التورايت ؟العربية السعودية وإيران٬، فهل هذا آثار ما ور

لكن زارين يعتقد أ�ا كانت تلتقي عند  ٬،أ�ار تلتقي عند املنبع ٤يتحدث التوراة عن 
يقول . املصب يف منطقة قريبة من �ري دجلة والفرات اللذان يصبان اآلن يف اخلليج العريب

ي ملا كان مستوى البحر منخفضاً مع أ�ما ال يلتقيان اآلن إال أ�ما ألتقيا مرة يف املاض" :زارين
لذلك أقترح أن موقع كان يف املنطقة اليت التقت . سنة قبل امليالد ٧٠٠٠إىل  ٦٠٠٠وذلك يف 

  ".�ا األ�ار األربعة
                                                            

٨٦%٩  -١D%AF٨%D٩%B٨%D%_AA٨%D٧%A٨%D٨٦%٩%D%AC٨%D/%wiki/org.wikipedia.ar://http -  
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  :حيددون مكان الظهور املقدس )عليهم السالم(آل حممد 

من فهو  ٬،Xحددا مكان ظهور املنقذ  Xالتوراة وسيدنا عيسى  وما نعتقده حنن أنّ
خبار الغيبية والنبوءات اليت وصلتنا من هو اإل مروما يؤكد هذا األ. الشرق ومن البصرة حتديداً

ومنها حيدده  ٬،فبعضها حيدده بالشرق ٬،وهم حيددون �ا مكان الظهور املقدس ل البيت آ
  :نذكر منها ٬،بالبصرة

 ٬،بل املشرققرب الوعد وبدا لكم النجم ذو الذنب من ق...  و( :Xمري املؤمنني أعن 
ن اتبعتم طالع إنكم أواعلموا  ٬،ذا كان ذلك فراجعوا التوبةإف ٬،والح لكم القمر املنري

  .)١(...)  املشرق سلك بكم مناهج الرسول

هل بيته أخيرج رجل قبل املهدي من ( :Xعن املهدي  متكلماً Xمري املؤمنني أعن 
ىل بيت املقدس فال إويتوجه  يقتل ويقتل ٬،شهرأمن املشرق حيمل السيف على عاتقه مثانية 

  .)٢() ميوت حىت يبلغه

يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال : (قال رسول اهللا : قال ٬،عن ثوبان
مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلو{م قتاالً ال يقاتله  ٬،تصري إىل واحد منهم

 .)٣() خليفة املهديإذا رأيتموه فبايعوه فإنه  :مث ذكر شاباً فقال .قوم

املهدSيُّ أَقْبUل٬ُ، جUعMد§٬، بِخUدِّهS خال٬ٌ، يUكُونُ مUبMدUوOهO مSنM قSبUلِ : (أنåه قال X ؤمننيعن أمري امل
 OجOرMخUر٬ٍ، يOهMةَ أَشUِسعSرأَة£ تMل امMمUح UرMقَد OكSلMمUفَي Üالسُّفياين UجUرUخ UكSإِذَا كانَ ذَلUرِق٬ِ، وMاملَش

  .)٤()بِالشَّامِ

خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق٬، لو استقبلته : (قال ٬،عبد اهللا بن عمرعن 
  .)٥() اجلبال هلدمها واختذ فيها طرقاً

                                                            

  .٦٣ص ٨ج: الكافي -١
 .٢٦١ص ٧ج: آنز العمال -٢
 .٣١ – ٣٠ص: بشارة اإلسالم -٣
 ؛٤٥٤ص: منتخب األثر ؛عن غيبة النعاني ؛٢٥٢ص ٥٢ج: بحار األنوار ؛٣٠٤ص: لنعمانيللشيخ ا - الغيبة  آتاب -٤

 .٣٥٤ص ٣ج: برهانتفسير ال ؛عن المحجة وينابيع المودة
: وعقد الدرر ؛٥١٣ص: وبيان الشافعي ؛٤٠٧ص ١ج :ص المتشابهومثله وعنه تلخي ؛٣٧٢ص ١ج :ابن حماد -٥

 .١٢٧ص
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ملمدوح املوعود بوجوده يف آخر الزمان يكون ااملهدي  واملقصود أنّ ...( :قال بن كثري
 ٬،نص احلديث كما دل على ذلك ٬،ويبايع له عند البيت ٬،أصل خروجه وظهوره ناحية املشرق

  .)١() على حدة وهللا احلمد جزءاً) املهدي(وقد أفردت يف ذكر 

: إىل أن قال...  يف نفر من املهاجرين واألنصار كان رسول اهللا (: قال ٬،وعن ابن عمر
سيخرج من صلب هذا فىت ميأل األرض جوراً : بيد العباس وبيد علي فقال فأخذ النيب 

فإذا رأيتم ذلك  ٬،فىت ميأل األرض قسطاً وعدالً) Xأي علي ( وسيخرج من هذا ٬،وظلماً
  .)٢() وهو صاحب راية املهدي ٬،فإنه يقبل من املشرق ٬،فعليكم بالفىت اليمين

 أهل بييت سيلقون من بعدي بالًء إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا٬، وإنّ(
سود فيسألون احلق فال قوم من قبل املشرق معهم رايات  ٬، حىت يأيتوتطريداً وتشريداً

يعطونه٬، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا٬، فال يقبلونه حىت يدفعوها إىل رجل من أهل 
كما ملؤها  وعدالً بييت يواطيء امسه امسي واسم أبيه اسم أيب٬، فيملك األرض فيملؤها قسطاً

ثلج٬، فإ{ا على ال ٬، فمن أدرك ذلك منكم أو من أعقابكم فليأ�م ولو حبواًوظلماً جوراً
 .)٣() رايات هدى

أوهلم من البصرة  نّإأال و :Xفقال  ...: (يف خرب طويل Xوعن أمري املؤمنني 
  .)٤() ... خرهم من األبدالآو

 ... ومن البصرة ...: (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
  .)٥() ... محدأ

  :Xعن جنة آدم  Xماذا قال املنقذ قائم آل حممد 

على سؤال  X بأوهلماجييب  ٬،جابتني لسؤالنيإله  نقرأ Xمحد احلسن أكتب السيد  يف
نصار كتابته بعد أن األ ألحدويف ثانيهما يبارك  ٬،Xدم آذات صلة مباشرة باجلنة اليت سكنها 

  :لنقرأمها٬، نآيف القر )ص(أجابه معىن 
                                                            

١- html.١/١٦٠/٥٢٧/ajz/١/d/com.islamport://http#  
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 .١٤٨ص: بشارة اإلسالم -٤
 .١٨١ص: بشارة اإلسالم -٥
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  :وىلاإلجابة األ

  :٣رقم  سؤال) اجلزء األول(كتاب املتشا�ات 

٬، فكيف استطاع أن Xن املعلوم أنّ إبليس طرد من اجلنة بسبب عدم سجوده آلدم م .أ
يدخل إىل اجلنة حىت يوسوس آلدم وجيعله يأكل من الشجرة اليت �اه اهللا عنها٬، حيث إنّ كالم 

ـ  ٬، ضمري )هذا(إبليس مع آدم يدلّ على أنه كان معه يف اجلنة من إشارته إىل الشجرة ب
 !؟ ى مباشرة املتكلم للمخاطب احلاضراملخاطبة الذي يدل عل

 !؟ Xما هي الشجرة اليت أكل منها آدم  .ب

ـرة من غري لباس٬، وعندما أكال من الشجرة  هل أنّ .ج آدم وحواء كانت سوأhما ظاه
 !؟ وما هو ذلك الورق الذي تستروا به! ؟ بدت هلما سوأhما٬، فأخذوا يتسترون بورق اجلنة

٬، أي من هذه األرض٬، خلق من طني Xآدم  إنّ :دمة٬، وهيعلى هذه األسئلة حنتاج مق[
Hأو ٬، أي السماء األوىل٬، وإمنا رفع إىل أقصى السماء الدنيا٬، على هذه األرض فقط ولكنه مل يبق

وضع يف : (وهي اجلنة امللكوتية أو على تعبري الروايات عنهم ٬، قل إىل باب السماء الثانية
  .)طأه املالئكةت   أي اجلنة امللكوتية    باب اجلنة 

وبالتايل ملا بثّ اهللا فيه ٬، ولطافتها بنور ر�ا Xوهذا الرفع لطينة آدم يلزم إشراق طينته 
ومل يكن يف هذه اجلنة من ٬، متنعماً باجلنة املادية اجلسمانية٬، الروح أول مرة كان جسمه لطيفاً

  .Xالظلمة ما يستوجب خروج فضالت من جسم آدم 

ـثرية   فقد كانت  Xوأما روح آدم  ـا ك تتنعåم باجلنة امللكوتية ٬، أو اجلنان امللكوتية؛ أل�
٬، واجلنة اجلسمانية ]٬، وآيات أخرى يف سور غريها كثرية٢٥: البقرة[ ﴾جHنَّاتµ تHج©رِي م¢ن تHح©ت¢هHا اَألن©هHار�﴿

ـا  ... ان¢ وHل¢مHن© خHافH مHقَامH رHبِّه¢ جHنَّتH﴿واجلنة امللكوتية مها اللتان ذُكرتا يف سورة الرمحان  HاتHذَو
µانH٬٤٨، ٤٦: الرمحن[ ﴾أَفْن[ًان¢ ﴿ ٬، ومها أيضاHنَّتHا جHم¢ن د�ونِهِمHان¢... وHامَّتHم�د©ه﴾ ]٬٦٤، ٦٢: الرمحن.[  

وبالتايل فإن آدم ليس مبعدوم ٬، ) أي مكاين(وليس رفع جتافµ ) ظهور( والرفع هو رفع جتلٍ
  .ولو كان معدوماً فيها لكان ميتاًيف األرض اجلسمانية اليت نعيش فيها بل موجود فيها٬، 
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ولكنه عاد كثيفاً ٬، يعيش يف هذه احلياة الدنيا جبسم لطيف يف البداية Xوبالتايل كان آدم 
  .إىل األرض اليت رفع منها ملا عصى ربه سبحانه

٬، ...احلنطة والتفاح والتمر والتني و : هي Xالشجرة اليت أكل منها آدم ): ب(جواب 
  .مد وهي شجرة علم آل حم

فهذه الفواكه يف العوامل العلوية ترمز إىل العلم٬، وهذه الشجرة املباركة املذكورة يف القرآن 
  .كانت حتمل العلم اخلاص مبحمد وآل حممد 

اللباس الذي نزع عن  ٬،]٢٦: األعراف[ ﴾وHل¢بHاس� التَّقْوHى ذَل¢كH خHي©ر﴿: قال تعاىل): ج(جواب 
لعوامل العلوية اليت كانا يعيشان فيها تستر العورة بالتقوى؛ ففي ا٬، هو لباس التقوى آدم وحواء

عليها (وحواء  Xفلما عصى آدم ٬، أل�ا تصبح لباساً يستر جسم اإلنسان يف تلك العوامل

اليت تصبح نقمة على من  شجرة علم آل حممد   باألكل من الشجرة املباركة  )السالم
  .باس التقوى٬، فبدت هلما عوراhمافقدا ل  أكلها بدون إذن اهللا سبحانه وتعاىل 

ـز  أما ورق اجلنة الذي تستروا به فهو الدين؛ حيث الورق األخضر يف العوامل العلوية يرم
االستغفار  هو )عليها السالم(وتسترت به حواء  Xوهذا الورق الذي تستر به آدم  إىل الدين

اءهم مكتوبة على أمس Xالذين قرأ آدم  وطلب املغفرة من اهللا حبق أصحاب الكساء  
  .ساق العرش

هي اجلنة امللكوتية٬، وأيضاً اجلنة امللكية  )لعنه اهللا(اجلنة اليت طرد منها إبليس ): أ(جواب 
٬، وبالتايل فإنّ وسوسة )الدنيوية(موجود يف كل العوامل امللكية  Xولكن آدم ٬، )الدنيوية(

  .)الدنيوية(يت هي دون اجلنة امللكية إبليس لعنه اهللا كانت آلدم املوجود يف العوامل الدنيوية ال

٬، فألن مثار األشجار على هذه األرض )لعنه اهللا(أما إشارته للشجرة وكأ�ا حاضرة عنده 
إمنا هي بركات علم آل .. ٬، فالتفاحة واحلنطة والتني إمنا هي ظهور وجتلي لعلم آل حممد 

 ].٬، كما ورد يف الدعاء يف الرواية عنهم )�م ترزقون( حممد 

  :اإلجابة الثانية
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  .Xمحد احلسن أ لإلماماجلواب املنري عرب األثري اجلزء السادس 

  :٥٢٢/ السؤال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.. احلمد هللا 

 وفدت على الكرمي بغري زاد
ـيء   ومحل الزاد أقبح كل ش

  

 ب السليممن احلسنات والقل 
ـرمي   إذا كان الوفود على ك

  

ثبتكم اهللا ومجيع أنصارك للتمكني وثبتين معكم بربكة .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  .دعائكم

سيدي رابع رسالة وال .. سيدي وموالي٬، أكتب إليك بنيåة التواصل لكي ال يصري انقطاع 
  .جواب منكم عسى املانع خري

  :سؤال

  القرآن٬، وهل هو �ر يف اجلنåة ؟ يف) ص(ما معىن  .١

يف  Xستنبت هنا شجرة كشجرة آدم : (Xيف حديث مروي عن نيب اهللا إبراهيم  .٢
  ).جنة عدن

أرجو منك التوضيح٬، أليس هذا دليل ......... كتبت بعد إذنك يف املنتدى هذه العبارة 
العبد (لنåهرين مكان التقاء ا  على والدة شخص يف آخر الزمان ويتواجد يف هذا املكان 

ـ    ) الصاحل بقرينة كشجرة آدم ) Xأمحد احلسن (وقصåته معروفة وهي إشارة واضحة ل
وهي الشجرة . كما جاء عنهم وشجرة آدم يف التفسري هي رمز لعلم حممد وآل حممد ... 

  .يف جنåة عدن Xاليت حرمها اهللا على النيب آدم 

  :وهذا هو املوضوع املكتوب يف املنتدى
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  :مشجرة آد

  ):مشال البصرة" (قضاء القرنة"يف " شجرة آدم"القرنة و(

إن هذه البقعة املباركة٬، حيث يلتقي دجلة والفرات٬، كانت تشرفت بزيارة سيدنا إبراهيم 
ستنبت هنا شجرة كشجرة : "حيث قام وصلى �ا وقال. م. ق  ٢٠٠٠سنة  Xاخلليل 

  ".يف جنة عدن Xآدم 

٬، وال أحد "القرنة"طويالً يف التاريخ قبل أن يلتقيا عند كان �را دجلة والفرات قد افترقا 
كما يسميها البعض من ) Xالنيب (هذه أو شجرة إبراهيم اخلليل " شجرة آدم"يعلم من زرع 

زقورة (٬، إذ ال تبعد كثرياً داره املاثلة اليوم بالقرب من Xالسكان هنا٬، لعله النيب إبراهيم 
  .لناصريةكلم عن مدينة ذي قار أو ا ٬٨٠، )سومر

كلم مشال مركز مدينة  ٧٥(ففي الدلتا اجلنوبية٬، عند التقاء النهرين العظيمني يف القرنة 
٬، وهي شجرة )شط العرب(ترتفع شجرة آدم٬، لينبع من جذرها �ر املدينة اخلالد ) البصرة

جبذع متيبس إال قليالً ظلت ساكنة٬، واقفة على رغم سقوط آالف العراقيني لكأ�ا آخر 
  .اآلفلني على حضارة ضاربة يف أعماق األرض والتواريخالشهود 

إن هذا املكان كان ماء سرمدا٬ً، ال يابسة : "يقول شيخ يف التسعني كان يصلي يف املكان
فيه٬، لكن النهرين دجلة والفرات كانا يلقيان بالطمي والغرين يف موقع الشجرة٬، فتجمع طني 

  ".كثري حىت ارتفع فصارت اليابسة

ستنبت هنا شجرة : (Xيهمين يف هذا املوضوع هو رواية النيب إبراهيم  الذي: مالحظة
أليس هذا دليل على والدة شخص يف آخر الزمان  ٬،)كشجرة آدم عليه السالم يف جنة عدن

وقصåته معروفه وهي إشارة واضحة ) العبد الصاحل(ويتواجد يف هذا املكان مكان إلتقاء النåهرين 
ـ  وشجرة آدم يف التفسري هي رمز لعلم حممد ... جرة آدم بقرينة كش) Xأمحد احلسن (ل

يف جنåة  Xوهي الشجرة اليت حرمها اهللا على النيب آدم . كما جاء عنهم وآل حممد 
  .عدن
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  .والعلم عند اهللا سبحانه وحده وحده وحده

أنا يف شوق لرؤيتك والتواصل معكم ... وهذا من عشمنا فيكم ... ساحمين على اإلطالة 
  .يف أمان اهللا وحفظه وسالمته لكم وللعائلة الكرمية ولكل أنصاركم إن أمكن٬،

  :وهذا رابط املوضوع يف املنتدى

html.٧٩٦٢p‐٢٤١٤t/vb/info.almahdyoon.www://http  

 الكويت  حممد الصفار : املرسل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم[: اجلواب

  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األ

وفقكم اهللا لكل خري٬، الرسائل اليت تصلين أحاول إن شاء اهللا أن أوفر الوقت الكايف 
  .ألجيبها بفضل اهللا عليَّ

  ].١: ص[﴾ ص وHالْقُر©آن¢ ذ¢ي الذãكْرِ﴿: قال تعاىل: ١ج س

ته سابقا٬ً، هو حرف من احلروف املقطعة٬، وهو يشري إىل أحد األئمة٬، وهذا أمر بيåن): ص(
  .وهو أنّ كل حرف منها يشري إىل أحد املعصومني 

هو اسم �ر يف اجلنة٬، وهو �ر ماء احلياة والعلم الذي حييي القلوب واألرواح٬، ): ص( و
وإذا شاء اهللا له التجلي والظهور والنبع يف هذا العامل يكون سبباً أيضاً حلياة األجساد امليتة كما 

عندما نسياه بقرب العبد الصاحل٬، فكان نبع ماء ) يهما السالمعل(حصل حلوت موسى ويوشع 
احلياة أو العلم الذي ظهر بقرب احلوت يف تلك اللحظة سبباً يف حياته واختاذه سبيالً يف البحر 

يعرف من خالهلا العبد الصاحل الذي حييي  Xسربا٬ً، وكانت هذه  إشارة وآية أيضاً ملوسى 
  .ة والعلمالقلوب بنبع احلياة و�ر احليا
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باخلصوص٬، وشاء  Xبوضوح يف اإلمام الصادق   �ر العلم واحلياة   وجتلى هذا النهر 
يشري إىل ) ص(نشر علم آل حممد وبثه بني الناس٬، فهذا احلرف  Xاهللا أن ييسر من خالله 

  .Xاإلمام الصادق 

ن©ه�م© أَئ¢مَّةً يHه©د�ونَ وHجHعHلْنHا م¢﴿: والعلم واملعرفة هي مثرة اليقني والصرب باخلصوص٬، قال تعاىل
  .فهذا احلرف يشري إىل الصرب أيضا٬ً، ]٢٤: السجدة[ ﴾بِأَم©رِنHا لَمَّا صHبHر�وا وHكَان�وا بِآيHات¢نHا ي�وق¢ن�ونَ

جزاك اهللا خرياً على كتابتك هذا املوضوع املبارك إن شاء اهللا٬، وهو من توفيق اهللا : ٢ج س
  .اهللا أن حيشرك مع حممد وآل حممد  لك إلخالصك أيها الطيب املبارك٬، أسأل

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن

  ].ق هـ ١٤٣١/ رجب األصب

  :البيان احلق لبعض نصوص أشعياء

منها حق  من العهد القدمي موضحاً Xمحد احلسن أمام كثري هي النصوص اليت بينها اإل
 Xمن كتابه  Xلة املوجه له سئحد األأل Xنقل جوابه أوهنا س ٬،ل حممد آحممد و

  :من سفر أشعياء يوضح به نصوصاً ٬،احلواري الثالث عشر

٬، فهل Xي�فسِّر القساوسة والكنيسة الغصن الذي ينبت من جذع يسى باملسيح  /٤س
  هذا صحيح ؟

  :سؤالك عن الغصن الوارد يف اشعياء /ج[

الرب روح وحيل عليه روح  ٢وخيرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله  ١«
ولذته تكون يف خمافة الرب  ٣. احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة الرب
بل يقضي بالعدل للمساكني  ٤. فال يقضي حبسب نظر عينيه وال حيكم حبسب مسع أذنيه

 ٥. وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيه
فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع  ٦رب منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه ويكون ال
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تربض . والبقرة والدبة ترعيان ٧. اجلدي والعجل والشبل واملسمن معاً وصيب صغري يسوقها
ويلعب الرضيع على سرب الصل وميد الفطيم يده  ٨. أوالدمها معا واألسد كالبقر يأكل تبناً

ال يسوؤون وال يفسدون يف كل جبل قدسي ألن األرض متتلئ من  ٩ .على حجر األفعوان
ويكون يف ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية  ١٠. معرفة الرب كما تغطي املياه البحر

ويكون يف ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية  ١١ للشعوب إياه تطلب األمم ويكون حمله جمداً
ر ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيالم ومن ليقتين بقية شعبه اليت بقيت من أشو
ويرفع راية لألمم وجيمع منفيي إسرائيل ويضم مشتيت  ١٢. شنعار ومن محاة ومن جزائر البحر

  ].احلادي عشر صحاحاأل   اشعياء [ »يهوذا من أربعة أطراف األرض

. غري صحيح٬، والنص يأىب تفسريهم ويناقض عقيدhم X تفسريهم الغصن بأنه عيسى
فكيف خياف من الرب وتكون لذته يف  ٬،حبسب معتقدهم هو الرب املطلق نفسه Xعيسى ف

قانيم الثالثة الباطلة واملتناقضة واليت بينت خمافة الرب٬، ورمبا يعللون هذا باللجوء إىل عقيدة األ
  .بطال�ا بالدليل يف كتاب التوحيد

العدل أو إنصاف املظلومني فهو مل يتمكن من إقامة  ٬،وعيسى مل حيكم ومل يقضي بني الناس
  .فكيف ينطبق عليه النص أعاله

مل يتحقق يف زمنه ما يصوره النص من أنّ األرض متتلئ من معرفة الرب كما  Xوعيسى 
وأن القوي يعني  ٬،األغنياء يواسون الفقراء وهو أنّ ٬،ويكون هلذه املعرفة أثر ٬،تغطي املياه البحر

  .اخل..  يباًوأن ختلوا األرض من الظلم تقر ٬،الضعيف

وعن دعوته٬، فهل مثالً مجع عيسى منفيي  Xالنص كله تقريباً بعيد كل البعد عن عيسى 
من أطراف األرض٬، ) ابن يعقوب عندهم(٬، وهل ضم مشتيت يهوذا )يعقوب عندهم(إسرائيل 

إىل حني رفعه مل  X ولو قالوا مجعهم وضمهم باإلميان به أيضاً ال يصح؛ ألن دعوة عيسى
  .د مدن قليلةتتجاوز حدو

معىن  أي أنّ ٬،هذا الشخص يضم مشتيت يهوذا من أطراف األرض بينما جند النص يقول إنّ
هذا الشخص يؤمن به يف زمن بعثته أناس من كل دول العامل تقريبا٬ً، بل ومن الدول  النص أنّ

  .)أطراف األرض(النائية عن مكان بعثته باخلصوص 
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 .»ل ويضم مشتيت يهوذا من أربعة أطراف األرضويرفع راية لألمم وجيمع منفيي إسرائي«
  .أو أمحد) محد(وكلمة يهوذا معناها بالعريب 

  :التاسع والعشرون صحاحاأل   جاء يف التوراة يف سفر التكوين 

مث . لذلك دعت امسه يهوذا. وحبلت أيضاً وولدت ابناً وقالت هذه املرة أمحد الرب ٣٥«
  .»توقفت عن الوالدة

ويرفع راية لألمم وجيمع منفيي «: فيكون النص٬، اها بالعريب عبد اهللاوكلمة إسرائيل معن
  .»)عبد اهللا( إسرائيل

  .»من أربعة أطراف األرض) أمحد( ويضم مشتيت يهوذا«

املهدي األول (واملشتتون الذين جيتمعون كقزع اخلريف من أطراف األرض لنصرة القائم 
د كما هو معلوم من روايات حممد آل حمميف آخر الزمان  Xهم أنصار اإلمام املهدي ) أمحد
[ )١(.  

  :خالصة سفر اشعياء

 ميأل االرض قسطاً Xالقائم  أنّ ل البيت آلقول  ول بياناًه األأصحاحقدم اشعياء يف 
  :فيقول فيه ٬،وظلماً بعدما مألت جوراً وعدالً

ر�شHل¢يم٬H، ف¢ي أَيَّامِ ع�زِّيَّا وHي�وثَامH وHآحHازH ر�ؤ©يHا إِشHع©يHاَء ب©نِ آم�وص٬H، الÇت¢ي رHآهHا عHلَى يHه�وذَا وHأُو ١«
 :وHح¢ز©ق¢يَّا م�لُوك¢ يHه�وذَا

رHبَّي©ت� بHنِنيH وHنHشَّأْت�ه�م©٬، ": ا¢س©مHع¢ي أَيَّت�هHا السَّمHاوHات� وHأَص©غ¢ي أَيَّت�هHا اَألر©ض�٬، َألنÇ الرَّبَّ يHتHكَلÇم� ٢
. و©ر� يHع©رِف� قَانِيHه� وHالْح¢مHار� م¢ع©لَفH صHاح¢بِه¢٬، أَمَّا إِس©رHائ¢يلُ فَالَ يHع©رِف�اَلثÇ ٣. أَمَّا ه�م© فَعHصHو©ا عHلَيَّ

وHي©لٌ ل¢ُألمَّة¢ الْخHاط¢ئَة¢٬، الشَّع©بِ الثÇق¢يلِ اِإلثْم٬ِ، نHس©لِ فَاع¢ل¢ي الشَّر٬ِّ، أَو©الَد¢  ٤. "شHع©بِي الَ يHفْهHم�
Hم�فِْسد¢ين !HهHكُوا الرَّب٬َّ، اس©تHرHاٍءتHرHدُّوا إِلَى وHائ¢يل٬َ، ار©تHع©د� ٥. ان�وا بِقُدُّوسِ إِس©رHب�ونَ بHت�ض©ر Hلَى مH؟  ع

م¢ن© أَس©فَلِ الْقَدHمِ إِلَى الرَّأْسِ لَي©سH ف¢يه¢  ٦. كُلÊ الرَّأْسِ مHرِيض®٬، وHكُلÊ الْقَلْبِ سHق¢يم®!  تHز©دHاد�ونَ زHيHغHانßا
بِالَد�كُم©  ٧. وHضHر©بHةٌ طَرِيَّةٌ لَم© ت�ع©صHر© وHلَم© ت�ع©صHب© وHلَم© ت�لَيَّن© بِالزَّي©ت¢ص¢حَّة٬ٌ، بHلْ ج�ر©ح® وHأَح©بHاطٌ 
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 ٨. أَر©ض�كُم© تHأْكُلُهHا غُرHبHاُء قُدَّامHكُم©٬، وHه¢يH خHرِبHةٌ كَان©ق¢الَبِ الْغ�رHبHاِء. م�د�ن�كُم© م�ح©رHقَةٌ بِالنَّارِ. خHرِبHةٌ
Hةُ ص¢ه©يHت¢ اب©نHق¢يHفَبµةHرHاصHم�ح µةHد¢ينH٬، كَمµقْثَأَةHف¢ي م µةHي©مHف¢ي كَر©م٬ٍ، كَخ µةÇبَّ  ٩. و©نَ كَم¢ظَلHر Çلَو©الَ أَن

 .الْج�ن�ود¢ أَب©قَى لَنHا بHق¢يَّةً صHغ¢ريHة٬ً، لَص¢ر©نHا م¢ثْلَ سHد�ومH وHشHابHه©نHا عHم�ورHةَ

إِنِّي أَس©تHرِيح� م¢ن© خ�صHمHائ¢ي وHأَن©تHق¢م� !  آه¢": رHائ¢يلَل¢ذل¢كH يHقُولُ السَّيِّد� رHبُّ الْج�ن�ود¢ عHزِيز� إِس© ٢٤
 ٢٦وHأَر�دُّ يHد¢ي عHلَي©ك¢٬، وHأُنHقãي زHغَلَك¢ كَأَنَّه� بِالْبHو©رHق٬ِ، وHأَن©زِع� كُلÇ قَص©د¢يرِك¢٬،  ٢٥م¢ن© أَع©دHائ¢ي٬، 

بHع©دH ذل¢كH ت�د©عHي©نH مHد¢ينHةَ الْعHد©ل٬ِ، . بHدHاَءة¢وHأُع¢يد� قُضHاتHك¢ كَمHا ف¢ي اَألوَّل٬ِ، وHم�ش¢ريِيك¢ كَمHا ف¢ي الْ
  .»"الْقَر©يHةَ اَألم¢ينHةَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





א א א

א
بنبؤة النيب مالخي اليت تتحدث عن القيامة الصغرى    التوراة –م العهد القدمي تµمثلما خ�

العظيمة اليت تتحدث عما سيكون  برؤيا يوجنا هذه النبؤة   يلجناإل –ختم العهد اجلديد 
ال على العلماء الذين إعلى الناس  وتفصل أحداث القيامة الصغرى ولكن يبقى بيا�ا خفياً

بيان بعض النقاط من رؤيا  ل حممد آويف هذا الفصل سنحاول بربكة حممد و .ختارهم اهللا
  .احلقمن اهللا أن ال نبتعد عن  رجياً ٬،يوحنا

  :ملاذا عجزوا

مام على ما بينه اإل عتماداًاقبل اخلوض يف هذه الرؤيا العظيمة وحماولة استقراءها وتدبرها 
 :منها ٬،هلا يف الكثري من كتبه Xوتوضيحه  ٬،ياhاآحكامه لكثري من إو ٬،Xأمحد احلسن 

  .وغريها ٬،وكتاب احلواري الثالث عشر ٬،ورسالة اهلداية ٬،كتاب املتشا�ات

احلكم على  وللقارئ٬، ينا فيهاأونبني ر ٬،راء بعض املفسرين املسيحيني �ذه الرؤياآسننقل 
  :مثل هذه الكتابات

  :يعترب تفسري سفر الرؤيا أمرßا عسريßا لألسباب:يقول تادرس ملطي

  .وهو السفر النبوي الوحيد يف العهد اجلديد) ٧: ٢٢رؤ (بكونه سفر نبوي    ١
٢   åة مساويåة٬، هلذا جاءت يف أعداد ورموز يتنبأ عن حقائق روحيåة٬، ال يعرب عنها بلغة بشري

  .وألوان وتشبيهات
حتدث عن أمور ال شأن للمؤمن أن يدرك دقائق أسرارها٬، وال غىن له عن التعرف    ٣
  .عليها
  .)١( محلت كلماته معانµ عميقة٬، وقف آباء الكنيسة يف دهشةµ أمامها   ٤
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  :اب البابا ديونيسيوسذكر املؤرخ يوسابيوس القيصرى ملخصاً كت

ومدعني بأنه بال ٬، )سفر الرؤيا(اًأصحاح اًأصحاحه نمنتقدي٬، باء السابقنيلقد رفض اآل
ألن  على أنين مل أجتاسر أن أرفض السفر. وقائلني بأن العنوان مزور٬، وعدمي الرباهني٬، معىن

يف كل جزء معاين وأن ٬، إدراكيولكنين أعترب  أنه فوق  لونه جداًالكثريين من األخوة كانوا جي
ال أريد  وإنين. خمتفية ألنين إن كنت الفهم الكلمات فأظن أن ورائها معين أعمق عجيبة جداً

٬، جمال أوسع لألميان تاركا٬ً، بل أعتربها أعلى من أن أدركها٬، أن أقيسها أو أحكم عليها بعقلي
  .)١( ال أدركه بل بالعكس أتعجب ألنين ال أفهمه ولست أرفض ما

من . سفر الرؤيا كتاب صعب وقليلون هم الذين يعرفونه حقاً(وا يف رؤيا يوحنا قال وأيضاً
هو يصدåنا بالفوضى الظاهرة . ومن جهة ثانية٬، جيتذبنا ويسحرنا. جهة٬، هو يصدåنا وينفرنا منه

بصور غريبة عن نكبات وكوارث٬، برموز غري متماسكة من أجل عقليåتنا احلديثة اليت . اليت فيه
بعد . هناك كتب عديدة يف الكتاب املقدåس. بعضنا ال يهتمå به. طة والوضوحتبحث عن البسا

كتب . وبعضنا اآلخر يعترب أنّ سفر الرؤيا كتاب جتاوزه الزمن. أن ننتهي منها كلها نعود إليه
؟ فاألناجيل تكفينا  زال هذا الزمن٬، فلماذا العودة إىل مثل هذا الكتاب املخيف. لزمن معيåن

؟ وفوق ذلك٬، سفر  ح ما جيب أن نعمله٬، فلماذا البحث يف األلغاز والرموزوتقول لنا بوضو
åم. الرؤيا كتاب متشائم سيصل بالعامل إىل الدمار التامå؟ فملكوت  أما نتطلّع باألحرى إىل التقد

  ؟ ولكن أين موقع اهللا من كل هذا!  اهللا سيأيت يف التاريخ بفضل اإلنسان وجمهوده

فليس . نه يسحرنا وجيتذبنا إليه لكي نقرأه وحناول أن نفهم معانيهولك. سفر الرؤيا يصدåنا
والتفاسري خمتلفة جداً بعضها عن . سفر الرؤياتفاسري بقدر ما عرف من كتاب يف العامل عرف 

من قارئ حرفّي للنصوص إىل شارح يودå أن يقرأ املستقبل يف كتاب يفتح آفاقنا على . بعض
ففيه نفحة . الفضول أمام هذا الكتاب وال سيåما يف ساعات األزمةحنسå باحلشرية و. �اية العامل
حينئذ نتوغّل فيه ونغوص٬، ولكننا ال ندرك أعماق سرåه ألنّ املفاتيح للدخول إليه . من الرجاء

ننظر إىل صوره من اخلارج وكأ�ا تعبري عن عامل غريب . هلذا نبقى على عتبة الكتاب. ناقصة
  .قد تعجبنا صوره فنتوقّف عندها٬، ولكن معناه يفلت منا. وبعيد كلّ البعد عن الواقع
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سرار سف الرؤيا كثرية أىل االب لينوس أسقف نوال يقول إفقد كتب القديس ايرونيموس 
حىت ٬، وهذا قليل بالنسبة لسمو شرف هذا السفر. لفاظها فكل لفظ حيمل يف طياته سراًأقدر 

وإنين أمتدح فيه ما أفهمه . ل معان كثريةألن كل كلمة فيه حتم. ليحسب كل مديح له قليالً
  .)١( )ومال أفهمه

عالن العجز إراء املفسرين املسيحيني يف رؤيا يوحنا ما نفهمه من هذا االستعراض البسيط آل
نعم  ٬،ىل كل البشرإهلي عالن اإلاإل٬، التام من قبلهم عن فهم مراد اهللا سبحانه من هذه الرؤيا

مر خاص �م أرؤيا يوحنا  نّإمر �م أ�م يقولون ألعتقد أن وصل اأفال  ٬،لكل البشر
ىل إال بل عندما تشري  ٬،ي مفرده أو لفظ فيها حتديد للمسيحينيأتذكر  فالرؤيا ال ٬،)مسيحيني(

  .يف اخلطاب تستخدم لفظ اليهود ةالفئة املؤمن

فعجز املتصدي . ي قيمة لتفاسريهم هلذه الرؤياأعالن العجز من قبلهم هل تبقى إوبعد 
نه احلق ألنبوءات من توضيحها بدرجة كافية من الوضوح ببيان حمكم  حبيث ميكن القطع به ل

يكون البيان الصادر من هكذا عاجزين ٬، مانىل بر األإومن مث توظيف البيان للوصول  ٬،املراد
  .ضالل األمة وليس جناhاإل سبباً

لقد أثار ( :حدهموهذا قول أل ٬،النصارى الباحثنيوهذا الرأي يشاركنا به كثري من 
موضوع ا�يء الثاين لربنا يسوع املسيح احلرية والنقاش عرب التاريخ املسيحي كله ولكن 

فعندما نذكر كيف كان اليهود يتطلعون يف . بصورة أقل مما أثاره جميئه األول بالنسبة لليهود
خطأ  اخطئوع ذلك وم٬، وىل لتحقيق الوعود الرب األمينةىل جميء املسيح يف املرة األإأمل وهلفة 
وعند ٬، يف ترتيب تفاصيل هذا ا�يء حىت إ�م فقدوا الرؤية بالنسبة هلذا احلدث العظيم جسيماً

فيجب أن نذكر حقيقة ٬، تضاعباالحساس وعندما نذكر هذا ميلؤنا اإل٬، وقوعه مل ينتبهوا له
قبل ٬، قاطعاً حاًصحي أن يفسر نبوة ما تفسرياً �ا مل يستطيع أحد أبداًأوهي ٬، بالغة األمهية

لكنه ٬، لكنها الفجر الذي يبشر بقدوم يوم جديد ٬،كتب مسبقاً فالنبوة ليست تارخيا٬ً، أمتامها
  .)٢() يكشف بوضوح عن هذا اليوم
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 ٬،يفسرها قبل إمتامها فهذا تعبري غري دقيق أن أبداً أحد يستطع مل النبوءات أما القول بأنّ
 ٬،جنيل اليت تبني أمر املنقذ القادمءات التوراة واإلبعجزكم لفهم نبو ومبثل هذا التعبري تقرون

و�ذا تعطوهم احلق  ٬،Xتربرون لليهود الذين سبقوكم بنكران احلق املتمثل بعيسى  وأيضاً
ال حني حصوهلا يفرغها من الفائدة إات ءوالقول بعدم فهم الرؤى والنبو. Xبقرار صلبه 

  .منهااملرجاة 

هلي ات ولكالم اهللا مل يعتمدوا املنهج اإلءن للنبواملفسري هو أنّ ٬،حصل أما حقيقة ما
فلذلك  املنهج الذي فرضه الرب سبحانه على عباده وذكره على لسان حججه  ٬،للتفسري

  .ضلوا وأضلوا

ملعرفة القادم واعتمدوا ما أتى  Xوكما حصل مع اليهود بنكران ما جاء به يوحنا حيىي 
ومن أمساهم ٬، وأمسامها املسحاء الكذبة Xم عيسى وأمثاهلم من حذر منه٬، وحنانياً به قيافياً

  .Xل حممد آخر الزمان يف زمن جميء املنقذ قائم آفقهاء  ل البيت آ

هOوU ال_ذSيU أَنزUلَ ﴿ :نآففي القر ٬،ختارهماوقد حصر اهللا سبحانه تفسري كالمه مبن هو 
UتSنَّ أُمُّ الْكOات§ هUكَمMات§ مُّحUآي OهMنSم UابUتSالْك UكMلَيUع Mيف قُلُوبِهِم UينSات§ فَأَمَّا ال_ذUابِهUشUتOم OرUأُخUابِ و

لّهO وUالرَّاسSخOونَ يف زUيMغٌ فَيUتَّبِعOونَ مUا تUشUابUهU مSنMهO ابMتSغUاء الْفSتMنUةS وUابMتSغUاء تUأْوِيلSهS وUمUا يUعMلَمO تUأْوِيلَهO إِال_ ال
  .)١(﴾العلم

فازداد كالم األنبياء ثباتا عندنا٬، « :Xالصفا قال بطرس مشعون  :ويف العهد اجلديد
إذا نظرمت إليه نظركم إىل سراج يضئ يف مكان مظلم٬، حىت يطلع الفجر  وإنكم لتحسنون عمالً

واعلموا قبل كل شيء أنه ما من نبؤة يف الكتاب تقبل ٬، ويشرق كوكب الصبح يف قلوبكم
ادة بشر٬، ولكن الروح القدس محل يأيت به أحد من عنده٬،  إذ مل تأت نبوءة قط بإر تفسرياً

  ].٢١ ١٩/ ١ صحاحاأل٬، ٢رسالة بطرس[ »بعض الناس على أن يتكلموا من قبل اهللا

و�م  وإحكامها٬،ات وتفسريها ءحجج اهللا يعرفون النبو لنا أنه قطعاً صبح واضحاًأن اآل
  .ه�ا اهللا سبحانه دون خلق ميزهم  ةوالعلم �ا هي ميز ٬،يعرف احلق املراد منها 

                                                            

  .٧: آل عمران -١
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روح (معهم املعزي  نّإقوهلم  الكتاب املقدس يبطلواالعتراف بالعجز العلمي يف تفسري 
نتم من أفأين  ٬،املعزي يعلمنا كل شيء أنّ Xفالثابت عن عيسى  ٬،)القدس األقنوم الثالث

ه�وH ي�عHلãم�كُم© وHأَمَّا الْم�عHزِّي٬، الرُّوح� الْقُد�س�٬، الÇذ¢ي سHي�ر©س¢لُه� اآلب� بِاس©م¢ي٬، فَ«: Xقول عيسى 
  ].٢٦:١٤جنيل يوحنا إ[ »كُلÇ شHي©ٍء٬، وHي�ذَكãر�كُم© بِكُلã مHا قُلْت�ه� لَكُم©

  :رOؤMيUا يOوحUنَّا الال_هOوتSيِّ

ويبقى علمها عند  ٬،مام هذه الرؤيا العظيمةأنقف عاجزين  ٬،كما قال املفسرون املسيحيون
واحملكم  ٬،له وما قلناه هو يبقى من باب التدبروكل ما نقو. Xاهللا سبحانه ووليه القائم أمحد 

 .املنقذ Xل حممد آخرى هو ما أحكمه قائم من الكالم يف رؤيا يوحنا الالهويت واألسفار األ

فص¢ل هذه الدعوة فهي ت� ٬،أرشدوهم إىل قراءة رؤيا يوحنا الالهويت[ :Xقال أمحد احلسن 
  .)١(] Xسى وتبينها هلم إن كانوا يطلبون احلق ويطلبون نصرة عي

بعونه  قول بعض الكلمات يف نص من النصوص أمكننا اهللا سبحانه وأينما  ٬،الكتاب فلنقرأ
  .ن شاء اهللاإعاله أسنتوقف على أن تكون ضمن ما قلناه  تعاىل

يصعب علينا نقل التفاسري املسيحية لرؤيا يوحنا وحماولة مناقشتها كما حصل يف فصول 
عندهم كل  ٬،وأذكر مالحظة عامة �ذا اخلصوص ٬،خاصةورمبا يف مواضع  ٬،خرىالكتاب األ

ىل جهة إوالكنيسة نفسها عدى ما يشري  ٬،Xشخوص الرؤيا تؤوهلا الكنيسة يف عيسى 
  ).عقيدة اخلالص ٬،عقيدة الثالوث( معتمدين على عقيدة موضعة مسبقاً   طبعاً   ٬،الباطل

  :رؤيا يوحنا تنقض عقيدة الثالوث /اَألوَّل صحاحيف األ

ع©الَنُ يHس�وعH الْمHِسيح٬ِ، الÇذ¢ي أَع©طَاه� إِيَّاه� اُهللا٬، ل¢ي�رِيH عHبِيدHه� مHا الَ ب�دَّ أَنْ يHكُونَ عHن© قَرِيب٬ٍ، إِ ١«
مHا  الÇذ¢ي شHهِدH بِكَل¢مHة¢ اِهللا وHبِشHهHادHة¢ يHس�وعH الْمHِسيحِ بِكُلã ٢وHبHيَّنHه� م�ر©س¢الً بِيHد¢ مHالَك¢ه¢ ل¢عHب©د¢ه¢ ي�وحHنَّا٬، 

طُوبHى ل¢لÇذ¢ي يHقْرHأُ وHل¢لÇذ¢ينH يHس©مHع�ونَ أَقْوHالَ النُّب�وَّة¢٬، وHيHح©فَظُونَ مHا ه�وH مHكْت�وب® ف¢يهHا٬، َألنÇ  ٣. رHآه�
  .»ي�وحHنَّا٬، إِلَى السَّب©عِ الْكَنHائ¢سِ الÇت¢ي ف¢ي أَس¢يَّا ٤ .الْوHقْتH قَرِيب®

                                                            

  .١٢ص :Xالسيد أحمد الحسن  -رسالة الهداية  -١
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عاله أنه يبني أمن النص  هما فهمنا ؟ ملن شهد يوحناو ؟ ن صاحب العطيةومH ؟ ملن العبودية
عالن هو من مجال اإلففي اإل ٬،وكيف وصلت ليوحنا ٬،سلسلة من الشخوص �م تتحقق الرؤيا

صاحب ) يسوع املسيح(أنه ليس هو  يضاًأويذكر النص  ٬،يسوع املسيح كما يذكر النص
فهي  ٬،يضاًأ واضحةعالن ية اإلوغا ٬،)ياهإعطاه أالذي (فهذه العطية مصدرها اهللا  ٬،عالناإل
  .ىل اهللا وليس ليسوع املسيحإوالعبيد هنا نسبوا  ٬،حداث البد من وقوعهاأبالغ عبيد اهللا عن إ

 ٬،كلمة اهللا :وهلاأ ؛أو لنقل شهادة يوحنا وما نقله لعبيد اهللا يتكون من شقني واإلعالن
  النبوة أو الكلمة  ٬،اهللا(بالنتيجة هناك جهتني حدث عنهما فعلني  .شهادة املسيح :وثانيها

والقول )الÇذ¢ي شHهِدH بِكَل¢مHة¢ اِهللا وHبِشHهHادHة¢ يHس�وعH الْمHِسيحِ  (٢فلذا قال  )الشهادة ٬،يسوع املسيحو
يف الرؤيا  أصحاحمن  بأكثريتكرر كجهتني منفصلتني ينقل عنهما يوحنا بالكلمة والشهادة 
فالتمسك �ا وأتباعها هو  ٬،ي بكلمة اهللاأ ٬،ويوحنا حدد التطويب بالنبوة ٬،وليس هنا فقط

وبالتايل النص يظهر لنا فصل تام حىت . املنهج الذي به العبد ينال التطويب ويكون من الناجني
) ول حسب قول الكنيسةقنوم األاالب األ(بني اهللا  ٬،يف امللكوت وليس فقط على األرض

  .)يضاًأقنوم الثاين وحسب قوهلم االبن األ(ويسوع امليسح 

ما  هاتان املصطلحان اللذان غالباً ٬،ويف امللكوت ينبغي غياب ما يسمى ناسوته والهوته
 ٬،أمام اهللا كما هو واضح Xيل النصوص اليت تظهر فقر يسوع أوتلجأ هلا الكنيسة يف ت

 ولو تقدمنا بالنص لوجدنا يوحنا يصرح أنّ. على من يسوعأفصاحب العطاء هو يف مقام 
بدلوا أيله أوميكن ت مر الوألن األ ٬،يسوع إلله هاملؤمنني كنهجعلت من  Xطاعة عيسى 

لكن الترمجة اليسوعية بقيت والنسخ  اإلجنيل٬،كلمة اهله وأبيه بكلمة اهللا وأبيه يف بعض تراجم 
  .رؤيا يوحنا تنقض عقيدة الثالوث على أنّ اًاالنكليزي شاهد

  ٦:١رؤيا :لنقرأ النص

  ).آمني. بد اآلبدينأله ا�د والسلطان اىل  ابيه للّهوجعلنا ملوكا وكهنة  :الفانديك(

  .)آمني. ٬، له ا�د والعزة أبد الدهورإلهله وأبيهوجعل منا مملكة من الكهنة : اليسوعية(



 ١٤١............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

American stander : and he made us `to be' a kingdom, `to be' 
priests unto his God and Father; to him `be' the glory and the 
dominion for ever and ever. Amen. 

  ؟ من الذي يأيت

» HامHت¢ي أَمÇاحِ الHة¢ اَألر©وHالسَّب©ع Hم¢نHأْت¢ي٬، وHذ¢ي يÇالHذ¢ي كَانَ وÇالHالْكَائ¢نِ و Hالَم® م¢نHسHةٌ لَكُم© وHنِع©م
: ات¢٬، وHرHئ¢يسِ م�لُوك¢ اَألر©ضِوHم¢ن© يHس�وعH الْمHِسيحِ الشَّاه¢د¢ اَألم¢ني٬ِ، الْبِكْرِ م¢نH اَألم©وH ٥عHر©ش¢ه¢٬، 

وHجHعHلَنHا م�لُوكًا وHكَهHنHةً ِهللا أَبِيه¢٬، لَه� الْمHج©د�  ٦الÇذ¢ي أَحHبَّنHا٬، وHقَد© غَسَّلَنHا م¢ن© خHطَايHانHا بِدHم¢ه¢٬، 
Hد¢ اآلبِد¢ينHالسُّلْطَانُ إِلَى أَبHو .Hآم¢ني«.  

يوحنا الالهويت ينقل هلا النعمة والسالم من  ٬،ىل من معنونة هذه النبوءةإبعد أن حدد اجلهة و
  :فهو ينقل من ٬،والثاين مسمى موصوف ٬،ول موصوفاأل ؛اثنان وليس واحد

ىل إهذه العبارة تشري  نّإميكن القول  ال أوالً: »م¢نH الْكَائ¢نِ وHالÇذ¢ي كَانَ وHالÇذ¢ي يHأْت¢ي« .١
يسمى  ىل ماإينسبون اإلتيان  ال املسيحيني وحىت٬، كبرياً اًتيان علوتعاىل هو عن اإل ٬،اهللا سبحانه

ونذكر هذا  .فال يبقى إال أنه خملوق عبد من عباد اهللا املكرمني ٬،ول أو االب عندهمقنوم األاأل
الرؤيا  وقارئ ٬،غلب أحداث الرؤيا يف فصوهلا القادمة مرتبطة بالذي يأيتأاألمر هنا ألن 
  .أيتشخوص الرؤيا كلها تعود على الذي ي سيالحظ أنّ

اجلهة الثانية اليت حHملت يوحنا الدعاء بالنعمة : »اَألم¢نيِ وHم¢ن© يHس�وعH الْمHِسيحِ الشَّاه¢د¢« .٢
وبصفة واضحة أنه الشاهد على كلمة اهللا املنقولة على لسان  ٬،والسالم هو يسوع املسيح

خرى فهي تعريف كاتب الرؤيا ليسوع وحسب أيذكره النص من صفات  أما ما ٬،يوحنا
تى بقية الوصف بصيغة املاضي أفلذا  ٬،حداث الرؤيا ذاhاأوليس هلا عالقة يف  ٬،تقاده املسبقاع
  .وهذا التعريف. )جعلنا ... غسلنا ... أحبنا(

رواح مرتبطة هذه األ أنّ من الواضح جداً :»وHم¢نH السَّب©عHة¢ اَألر©وHاحِ الÇت¢ي أَمHامH عHر©ش¢ه¢« .٣
 نّإذن ميكننا القول إ. نويكفينا هذا اآل٬،  د يسوع كما يبني النصبالذي يأيت متيز �ا عن الشاه

 .ميثلون جهة واحدة وثالثاً والًأ
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وهل من جهل  ٬،ن كانوا هم شخص واحدإحاجة ليوحنا أن يذكر ويفصل جلهتني  وال
  .نه خائفأم أ ٬،مل يقل القادم هو يسوع Xيوحنا 

من . ٤ :النسخة اليسوعية فمثالً ٬،كثرأجنيل تنقل النص بوضح خرى من اإلوالتراجم األ
 عليكم النعمة والسالم من لدن الذي هو كائن وكان. يوحنا إىل الكنائس السبع اليت يف آسية

ومن لدن يسوع املسيح الشاهد األمني . ٥ وسيأيت٬، ومن األرواح السبعة املاثلة أمام عرشه٬،
   ٤(من خطايانا بدمه٬،  والبكر من بني األموات وسيد ملوك األرض لذاك الذي أحبنا فحلنا

  ...)ومن لدن   ٥........من لدن 

نسان جييد القراءة إعلى أي  أمر هذين الشخصيتني يف الرؤيا بات صعباً وال أعتقد أنّ
 :وحىت يف النسخ االنكليزية أمرهم واضح. والكتابة

٤:John to the seven churches that are in Asia: Grace to you and 
peace, from him who is and who was and who is to come; and from 
the seven Spirits that are before his throne 

٥:and from Jesus Christ, `who is' the faithful witness, the firstborn of 
the dead, and the ruler of the kings of the earth. Unto him that loveth 
us, and loosed us from our sins by his blood 

٤- from ………٥- and from 

أفضل من رد  ال أجد رداً ٬،ىل شخص واحدإتشري ) ومن لدن+ من لدن ( نّإوأما القائل 
 :اآليةن بأهوائهم يف تفسريهم هذه آوهو يرد على من يفسرون القر Xالقائم أمحد احلسن 

  .)١(﴾الْأَرMضِ يUخMلُفُونَ فSي وUلَوM نUشUاء لَجUعUلْنUا مSنكُم مَّلَائSكَةً﴿

 نّإالعجب ال ينقضي ممن يسمون أنفسهم مفسري القرآن ويقولون  نّأوحقيقة [: فيقول
فلو كان ميكن أن تقلب املعاين �ذه الصورة القبيحة بإضافة ألفاظ  ٬،منكم املراد هنا هو بدالً

فكيف  ٬،٬، ملا بقي للكالم معىناًواإلجياب نفي حبيث يقلب النفي إجياباً تغري معىن الكالم متاماً

                                                            

  .٦٠: الزخرف -١
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 ٬،)ال(هو ) نعم(معىن  هذا كمن يقول إنّ ٬،)منكم بدالً(هو ) منكم(معىن  لعاقل أن يقول إنّ
  .)١( ]!!!!؟ )نعم(هو ) ال(ومعىن 

  .ورمبا تكون هذه فقط رموز ٬،�ا رؤياإىل من يقول إنود التنويه هنا 

الكائن (ىل هذين الشخصيتني إالهويت ن من تعريف من قبل يوحنا الذكر اآل ما نّإ :نقول
ويقول لكم عندي  أي مثلما يأيت أحداً ٬،هو ليس ضمن منت الرؤيا) يت ويسوع الشاهداآل

  .من لدن فالن ومن لدن فالن رسالة مهمة ولكن قبل كل شيء تقبلوا مين سالماً

  :Xيوحنا يوضح من املصلوب 

ه� كُلÊ عHي©ن٬ٍ، وHالÇذ¢ينH طَعHن�وه�٬، وHيHن�وح� عHلَي©ه¢ جHم¢يع� قَبHائ¢لِ ه�وHذَا يHأْت¢ي مHعH السَّحHاب٬ِ، وHسHتHن©ظُر� ٧«
يHقُولُ الرَّبُّ الْكَائ¢ن� وHالÇذ¢ي كَانَ  "أَنHا ه�وH اَألل¢ف� وHالْيHاُء٬، الْبHدHايHةُ وHالنِّهHايHةُ" ٨. نHعHم© آم¢نيH. اَألر©ضِ

 .»ٍءوHالÇذ¢ي يHأْت¢ي٬، الْقَاد¢ر� عHلَى كُلã شHي©

ساسية يف القيامة الصغرى هو ليس القادم الذي تقع عليه املهمة األ ن توضح لنا أنّأبعد 
هو  فاآليت ٬،يت وليس ليسوعىل اآلإشارة وصفات إعاله هو أفما جاء يف النصوص  ٬،يسوع

وهو القادر على كل  ٬،والياء باأللفوهو الذي يصف نفسه  ٬،الذي تنوح عليه مجيع القبائل
  .شيء

ات صحاحو األأ صحاحيف نفس األ الالحقةخرى تذكرها النصوص أفات وهناك ص
وال يوجد ما ميكن االعتماد عليه يوجب  ٬،يت وحتددهىل اآلإوجدت فهي تشري  وأين ٬،خرىاأل

  .Xأو حىت الباحث أن تكون هذه الصفات يف عيسى  القارئالفهم على 

٬، ش¢ب©ه� اب©نِ إِن©سHانµ وHس©ط¢ السَّب©عِ الْمHنHايِر٬ِ، اآلخ¢ر�اَألوَّلُ و٬H، ه�وH اَألل¢ف� وHالْيHاُء( :وصافمن هذه األ
ورHأْس�ه� وHشHع©ر�ه� فَأَب©يHضHان¢ . املُتHسHر©بِل بِثَو©بٍ إِلَى الرِّج©لَي©ن٬ِ، وHاملُتHمHن©ط¢قß ع¢ن©دH ثَد©يHي©ه¢ بِم¢ن©طَقَةµ م¢ن© ذَهHبٍ

ورِج©الَه� ش¢ب©ه� النُّحHاسِ النَّق¢ي٬ِّ، كَأَنَّه�مHا مHح©م¢يَّتHان¢  .يبِ نHارٍكَالصُّوف¢ اَألب©يHضِ كَالثÇلْج٬ِ، وHعHي©نHاه� كَلَهِ
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µف¢ي أَت�ون .µةHكَث¢ري µاهHو©ت¢ م¢يHو©ت�ه� كَصHصHاضٍ ذُو  .وHي©ف® مHسH٬، وHاك¢بHةُ كَوHب©عHى سHد¢ه¢ الْي�م©نHه� ف¢ي يHعHمHو
  ).وHه¢يH ت�ض¢يُء ف¢ي قُوَّت¢هHا حHدَّي©نِ يHخ©ر�ج� م¢ن© فَم¢ه¢٬، وHوHج©ه�ه� كَالشَّم©سِ

يف  Xوردها السيد أمحد احلسن أبعضها    يف رؤيا يوحنا  وأخرىكل هذه الصفات 
يوجد لدى  وال ٬،ىل الشاهد يسوعإليس  ٬،يتىل اآلإ تشري  ن شاء اهللا إكتبه سنذكرها 

  .�ا يف يسوعأما يؤكد  املسيحيني

كثر من سفر أىل اخللق قد ذكرت يف إالنسبة ىل رفع مقام القادم بإوهذه الصفات اليت تشري 
بينما مل  ٬،�Xا يف عيسى أكانت تؤول من قبل الكنيسة  ما ودائماً ٬،من الكتاب املقدس

خرى ىل نفسه ليكون عطف األإورد يف التوراة  مر أنه نسب ماهذا األ Xيثبت عن عيسى 
ثبت حىت عن التالميذ ومل ي. Xحكمه عيسى أ و الرؤيا على ماأو الرساالت أناجيل يف األ
وبني ) املنقذ(يت فيوحنا الالهويت يفصل فصل تام وواضح بني اآل ٬،بل وبالعكس هنا ٬،مرهذا األ
  .يسوع

ذا قورنت مبا ورد يف إيت تكاد تكون متكررة كمال لآل وأوصافوما ورد من صفات 
وHيHح�لÊ عHلَي©ه¢ ر�وح�  ٢ن© أُص�ول¢ه¢٬، وHيHخ©ر�ج�  قَض¢يب® م¢ن© جِذْعِ يHسَّى٬، وHيHن©ب�ت� غُص©ن® م¢ ١« :العهدين

الَ يHس�وؤ�ونَ وHالَ  ٩ ...الرَّب٬ِّ، ر�وح� الْح¢كْمHة¢ وHالْفَه©م٬ِ، ر�وح� الْمHش�ورHة¢ وHالْقُوَّة¢٬، ر�وح� الْمHع©رِفَة¢ 
Hع©رِفَة¢ الرَّبِّ كَمHل¢ئُ م¢ن© مHم©تHت Hاَألر©ض Çلِ قُد©س¢ي٬، َألنHبHج ãي�فِْسد�ونَ ف¢ي كُلHح©رHاه� الْبHي الْم¢يãطHا ت�غ .

١٠ ÊلHحHكُونُ مHيHم�٬، وHطْلُب� اُألمHةً ل¢لشُّع�وب٬ِ، إِيَّاه� تHايHر Hسَّى الْقَائ¢مHأَص©لَ ي Çو©مِ أَنHالْي Hكُونُ ف¢ي ذل¢كHيHه� و
  ].اشعياء احلادي عشر[ »مHج©دßا

 وأما« :يأيتاملعزي الذي  واصفاً Xوهذه الصفات تتفق مع ما ذكره سيدنا عيسى 
املعزي الروح القدس الذي سريسله اآلب بامسي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما 

إجنيل  [ »ن رئيس هذا العامل يأيت وليس له يفّ شيءأل معكم كثرياً يضاًأال اتكلم     قلته لكم

  .]الرابع عشر صحاحيوحنا األ

أين متضي ولكن ألين قلت  وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلين وليس أحد منكم يسألين«
نه خري لكم أن انطلق ألنه إن مل انطلق ال ألكم هذا قد مأل احلزن قلوبكم لكن أقول لكم احلق 

يأتيكم املعزي ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم ومىت جاء ذاك يبكت العامل على خطيئة وعلى بر 
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 ذاهب إىل أيب وال ترونين وعلى دينونة أما على خطيئة فأل�م ال يؤمنون يب وأما على بر فألين
أيضاً وأما على دينونة فألن رئيس هذا العامل قد دين إن يل أمور كثرية أيضاً ألقول لكم ولكن 
ال تستطيعون أن حتملوا اآلن وأما مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال 

ذلك ميجدين ألنه يأخذ مما يل  يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به وخيربكم بأمور كثرية
  ].السادس عشر صحاحإجنيل يوحنا األ[ »وخيربكم

وعلى لسان اشعياء ويسوع  ٬،القائم رافع الراية واملعزي يتصف بصفات كمالية نّأنالحظ 
 ٬،نه يعلم كل شيءأ :ومن صفات املعزي ٬،كما هو احلال يف الرؤيا ٬،علىأمبقام  جتعله 

نه إأي  ٬،رض معرفة كما تغطي املياه البحراأل ميلئوالقائم  ٬،يتوموصوف باآل ٬،وخيرب بكل شيء
منه  اووامتلؤتى أنه أو ٬،فلو كان املعزي مثلما تظن الكنيسة هو روح حمض ٬،يتلف والياء واآلاأل

 يضاًألديهم من العلم كامل  الذي معهم هو الكامل وما نّإعليهم فهل ميكن القول  وأفاض
 ن قالوا الإ ٬،و الأجابة ال تتعدى نعم اإل ؟ اهلاويةوط يف نفسهم من السقأ إلنقاذويكفيهم 

وهو معهم حسب  ٬،يف املعزي الذي يعلم كل شيء Xفبذلك خالفوا قول عيسى  ٬،يكفينا
  .ن يوصف بالكاملأقنوم ثالث جيب أوهو  ٬،قوهلم

باكتمال     وهذا ما يقولونه واقعاً  علمهم قد اكتمل  نّإو ٬،يكفي معهم ما ٬،ن قالوا نعمإ
  .خرين يف هذه احلالةآنبياء أىل إوبذلك هم ليسوا حباجة  ٬،الروح القدس وإرسالل يناجألا

. نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبوء ألننا«: ١٣وىل لكورنتيوس جييبهم بولس برسالته األ
ملا  كنت طفال كطفل كنت اتكلم وكطفل  ٬،ولكن مىت جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض

فاننا ننظر اآلن يف . ولكن ملا صرت رجال ابطلت ما للطفل. افتكر كنت  كنت افطن وكطفل
كما  سأعرفاآلن اعرف بعض املعرفة لكن حينئذ  .مرآة يف لغز لكن حينئذ وجها لوجه

  ؟نه خائفأم أ ٬،وهل من جهل بولس مل يقل القادم هو يسوع ].٩ ١٢[ »عرفت

وال يف  واألناجيلال يف التوراة  يت يف القيامة الصغرىهو اآل بأنهواسم يسوع مل يذكر 
منهم هو  واآليت ٬،�م اثنان وليس واحدأخر الكتاب املقدس الرؤيا لتثبت آوجاءت يف  ٬،الرسائل

تم العهد القدمي كما خ�٬،تم العهد اجلديد مبلحمة القيام املقدس برؤيا يوحنا فخ� ٬،Xاملصلوب 
  .مبلحمة القيام املقدس بسفر مالخي
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  :ةآسيا والكنائس السبع

هل  ٬،سيا دون قاراته السبعآالسؤال ملاذا خص اهللا : »إِلَى السَّب©عِ الْكَنHائ¢سِ الÇت¢ي ف¢ي أَس¢يَّا«
�ا كلها تقع يف أأم تقولون توجد فقط هذه الكنائس السبع حينها و ٬،سياآرض فقط كانت األ

  .سياآ

سيا فرمبا يتضح لنا آ لنرى ماذا تعين٬، من املؤكد أ�م ال يناقشون هذه األسئلة يف تفاسريهم
حد أآسيا مسيت �ذا االسم على اسم زوجة  نّإهناك من يقول . يقرب لنا املعىن واملراد شيئاً

قدم أسيا آ نّإوما نظنه حنن  ٬،بناء ملوكهمأحد أ�ا مسيت على اسم إيقول  وآخر ٬،ملوك اليونان
وتعين ) ونيبابللغة (االكيدية �ا كلمة يف اللغة أوالرأي الثالث ٬، وزوجاhم اليونانينيمن ملوك 
�ا كلمة اشتقها اليونانيون من أالرابع  والرأي ٬،)يعين خروج الشمس(و اخلروج أالشروق 

ىل إخبارات الغيبة اليت تشري وما أكثر النبوات واإل..  كلمة أسو وتعين الشرق باللغة السريانية
  .الشرق يف زمن القيامة الصغرى

  :حاكمية اهللا يف رؤيا يوحنا

مساء الكنائس السبعة يف رؤيا يوحنا على أيتفق أغلب املفسرون املسيحيون على جمازية 
باء مساء اآلأومنهم من حدد  ٬،زمنة وجودهاأرض هلا وحتديد الرغم من حتديدهم مواقع على األ

فموضوع رؤيا ٬، فكان يف كالمهم كثري من التناقض والتضارب ٬،الرؤيا  عليها يف زمننياملقيم
ىل القول إمما اضطرهم  ٬،ميكن حصره يف مكان أو زمان معني يف التأريخ ال اًيوحنا عموم

فكانوا مصيبني يف  ٬،وداللة تلك املعاين مبجازية أمساء الكنائس يف الرؤيا وذكر معانيها لغوياً
  .بعض تفاسريهم

و أ تعين الربج العايل )برغامس( و٬، تعين الضيق واملر )مسرينا( و ٬،تعين  احملبوبة )أفسس(ـ ف
تعين   )فيالدلفيا( و٬، تعين البقية )ساردس( و٬، تعين رائحة البلوى أو الذبيحة )ثياتريا(٬، الزواج

  .وتعين حكم الناس أو الشعوب )الودكية(معىن  وأخرياً ٬،حمبة اإلخوة

ىل حالة من إكلها تشري   أوردته النصوص وصفا هلا  وحسب ما للكنيسة السبعة  فاألمساء
 يوجه Xيت الكائن اآل فلذا نرى أنّ ٬،باع واالبتعاد عن دين اهللا وحكمهميان واالتحاالت اإل
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خر آما يهمنا هنا ٬، يراه هو مناسب حلالة كل جمموعة من املخاطبني هلم نصائحه حسب ما
 .وضح مبوضوع حاكمية اهللا مقارنة مع باقي املسميات الستةاأل الرتباطهااملسميات الالودكية 

  :ماذا يقول النص ولنقرأ

»١٤ Hة¢ الّالَو�د¢ك¢يِّنيHالَك¢ كَنِيسHاكْت�ب© إِلَى مHقُولُه� اآلم¢ني�٬، الشَّاه¢د� اَألم¢ني� الصَّاد¢ق�٬، ": وHهذَا ي
لَي©تHكH  كُن©تH بHارِدßا أَو© . أَنHا عHارِف® أَع©مHالَك٬H، أَنَّكH لَس©تH بHارِدßا وHالَ حHار&ا ١٥: بHدHاَءةُ خHل¢يقَة¢ اِهللا

َألنَّكH  ١٧. كَذَا َألنَّكH فَات¢ر®٬، وHلَس©تH بHارِدßا وHالَ حHار&ا٬، أَنHا م�ز©م¢ع® أَنْ أَتHقَيَّأَكH م¢ن© فَم¢يه ١٦! حHار&ا 
إِنِّي أَنHا غَنِيٌّ وHقَد¢ اس©تHغ©نHي©ت�٬، وHالَ حHاجHةَ ل¢ي إِلَى شHي©ٍء٬، وHلَس©تH تHع©لَم� أَنَّكH أَن©تH الشَّق¢يُّ : تHقُولُ

Hئ¢س� وHالْبHانٌوHع�ر©يHى وHأَع©مHف2ى بِالنَّارِ ل¢كَي©  ١٨. فَق¢ري® وHا م�صßبHم¢نِّي ذَه HرِيHش©تHأَنْ ت Hلَي©كHأُش¢ري� ع
Hت¢كHر� خ¢ز©ي� ع�ر©يHظْهH٬، فَالَ يHسHلْبHا ل¢كَي© تßا بِيضßابHث¢يH٬، وHغ©نِيHس©تHت .Hبِكُح©ل ل¢كَي© ت�ب©ص¢ر Hي©كHي©نHكَحِّلْ عHو .

١٩ Hم Êدِّب�ه�إِنِّي كُلHأُؤHبِّخ�ه� وHت�ب©. ن© أُح¢بُّه� أُوHا وßع� ٢٠. فَكُن© غَي�ورHأَقْرHابِ وHلَى الْبHاق¢ف® عHذَا وHهن .
مHن© يHغ©ل¢ب� فَسHأُع©ط¢يه¢  ٢١. إِنْ سHم¢عH أَحHد® صHو©ت¢ي وHفَتHحH الْبHاب٬H، أَد©خ�لُ إِلَي©ه¢ وHأَتHعHشَّى مHعHه� وHه�وH مHع¢ي

مHن© لَهُ أُذُن  ٢٢. ي ف¢ي عHر©ش¢ي٬، كَمHا غَلَب©ت� أَنHا أَي©ضßا وHجHلَس©ت� مHعH أَبِي ف¢ي عHر©ش¢ه¢أَنْ يHج©ل¢سH مHع¢
  .»"ٌفَلْيHس©مHع© مHا يHقُولُه� الرُّوح� ل¢لْكَنHائ¢سِ

 ٬،حسب فهم معني ةو حمددأماضية  بأزمنةحداث الرؤيا أميكن ألحد حصر  وكما أسلفنا ال
هناك من يشذ على القول  عتقد أنّأ ولكن ال ٬،غلب مفسرين الكنيسةأ يقوله يضاًأواحلقيقة هذا 

ىل السياسة العامة اليت ختضع هلا إخري وىل الزمن األإشارة إكنيسة الالودكية هي  نّأمنهم 
ما معىن الكنيسة . خرhمآمور دنياهم دون أمثل يف تسيري �ا األأمنهم  ظناً ٬،وتطلبها الشعوب

  :لنقرأ. ومن املشرف عليها بعيون مفسري الكنيسة ٬،ومىت تقوم ة٬،الالودكي

من الناحية التارخيية فهذه الكنيسة : حكم الشعب= الودكية : قال أنطونيوس فكري فيها(
والودكية تعىن حكم . يام إطالق الشيطان وظهور ضد املسيحأتشري أليام الكنيسة األخرية٬، 

لن تعود الكنيسة هي املثل . لناسمسايرة رغبات ا الشعب وهذا يعىن أن الكنيسة تبدأ ىف
فإن رفضوا الصوم ألغت الكنيسة األصوام كما فعلت كثري . األعلى٬، بل تردد ما يريده الناس

  .بل صار كل واحد يؤسس لنفسه كنيسة٬، فصارت هناك آالف الطوائف. من الكنائس
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رية أساقفة ووصل األمر ألن يدخل للكنيسة أسوأ ما يف العامل٬، فلقد رأينا يف األيام األخ
بل أنه يف بعض البلدان يطالبون . لبعض الكنائس مت تعيينهم وهم جياهرون بأ�م شواذ جنسيßا

هنا نفهم معىن حكم . اآلن حبذف اآليات اليت hاجم الشذوذ اجلنسى من الكتاب املقدس
 يام ضدأوما نراه اآلن هو مقدمة ملا سيحدث يف . الشعب٬، فالكنيسة حتكم حسبما يريد الناس

  .املسيح

 .عام ويكثر فيها االرتداد كنيسة الودكية تشري لكنيسة األيام األخرية اليت يسودها فتور
عن هذه  وقال أيضاً) ١٢:٢٤مت(وقال عنها السيد املسيح أنه لكثرة اإلمث تربد حمبة ا لكثريين 

يام فسمة هذه األ) ٨:١٨لو" (مىت جاء ابن اإلنسان ألعله جيد اإلميان على األرض"األيام 
  .)١( )األخرية نقص احملبة هللا وللناس ونقص اإلميان

  .معهد عمواس للكتاب املقدس٬، وليم ماكدونالد

فإ�ا كانت فاترة مبا فيه ) دينونة الشعب(أو  )الشعب حيكم(يعين إمَّا  "الودكية"االسم 
اإلهلية منفãرßا  الكفاية لتخدع الناس كي يظنُّوا أنَّها كانت كنيسةً هللا٬، وكان فتورها حنو األمور

مثّ إن هذه الكنيسة و�ص¢فت بالكربياء واجلهل واالكتفاء . حبيث كادت تدفع العليَّ إىل التقيåؤ
  ..الذايت والتراخي

خطاب الروح لكنيسة الودكية هذا الدور هو آخر أدوار الكنيسة على األرض٬،  :ناشد حنا
وصلت إليه الشهادة املسيحية يف العامل وهو كما قلنا حالة أدبية أكثر منها تاريخ٬، وفيه نرى ما 

هكذا انتهى كل    الفشل والرفض   وهي نفس �اية مسئولية اإلنسان دائماً . يف ختام تارخيها
إننا جند يف الودكية عدم اكتراث بالغ باملسيح ومبجده٬، كما نرى . ما و�كل إىل عهدة اإلنسان

ذا مبعثه نبذ نور احلق الذي مت استرجاعه منتهى الرضى الذايت وغاية التهاون والتساهل٬، وكل ه
فاحلالة يف العصر الالودوكي هي مثرة التنكر للشهادة اليت استردت٬، . يف العهد الفيالدلفي

  .وطرحها بعيداً

                                                            

١- -Antonious-Father/Testament-New-٠٢-Tafsir-Bible-Holy/Interpretations-Bible_pub/org.takla-st://http 
html.ndexi-٠٠__Lahouty-El-Youhanna-Roia-Sefr-Tafseer/ya٢Ro-El-Sefr-٢٧/Fekry 
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) رجال الدين(الالودكية هي اخر وأسوا الكنائس السبعة واذا فسد الدين : ماثيو هنري
غرور والوهم الذايت؛ لهو ا تناسق يف الدين٬، أحد أسباب هذه الالمباالة وعدم.فسد كل شيء

  .)١( !أفكار املسيح رئيسهمالفرق بني أفكارهم من أنفسهم٬، وما هو  ."فهم يقولون"

 ٬،�ا ترتبط بالزمن األخريإو ٬،ىل حاكمية الناسإالكنيسة الالودكية تشري  نّإهم يقرون  ٬،ذنإ
يكون عليه  ما أدكية هو أسووأن حال الكنيسة الالو Xالدهر وجميء املسيا  انقضاءأي 
و لنقل املسيح الدجال أيعتربو�ا هدف ضد املسيح  وأيضاً ٬،نسان عموماًأو لنقل اإل ٬،املؤمن

مع الرب  ةنفسهم مبقارنأمر يضعون ويف �اية األ ٬،ونتيجة ألفكاره السيئة اليت يبثها يف ا�تمع
  .كما قال حنا اإلنسانىل عهدة إوالفشل والرفض هو نتيجة ما وكل  ٬،املسيح كما يقول ماثيوا

أما حصر الكنيسة الالودكية باملفهوم العام الدارج للكنيسة عند املسيحيني كما يقول 
فهذا جزء من  ٬،هلي موجه حنو النصارى فقطن جيعلون اخلطاب اإلأحماولني  ٬،البعض منهم

سة الواردة يف النصوص مفهموم الكني أنّ وثانياً ٬،لعمومية املخاطبني أوالً ٬،للنص اخلاطئالتفسري 
  .ةيطلق عليهم اليوم هذه التسمي ما تعين أبداً اليونانية ال

حكم  بأ�ا للمعىن اللغوي احلقيقي لالودكية املسيحينيصابة املفسرين إوعلى الرغم من 
طاعة الكنيسة احلالية ورجالتها إحكم الناس هو  باعتبار ٬،ذريعاً الناس لكنهم فشلوا فشالً

خالقي واجتماعي أاhم من احنالل عيف كنائسهم وجمتم اآلنفما حيصل  ٬،ء الناسألهوائهم وأهوا
  .القبيحة حلاكمية الناس وليس كلها اإلفرازاتحد أ إالوديين ما هو 

) الدميقراطية.. حكم الشعب (أصاب ا�تمع أو ما يصيبه كل يوم من الالودكية ا أما م
وليس  .خرىاملفسرين للديانات األ  وغريهم مناملسيحينيأكرب من حيصروه املفسرين 

كما  ؤالتقيىل إغلبهم هم جزء من هذه الالودكية املقيتة الداعية أألن  ؛تصليحه باستطاعتهم
  .يصفها النص اليت ملئت قلب احلق قيحاً

  ؟ ماذا نفهم من النص

                                                            

٦٦ -١=b&٢=t&١,٣=vn?aspx.Read/com.injeel.www://http  
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خالف عليه لدى  وهذا ال ٬،خر الزمان زمن ظهور املسيا القيامة الصغرىآىل إيشري  .١
 .ننا يف الزمن األخريأفكلهم وباعتماد ما متوفر لديهم من عالمات يقرون  ٬،نات الثالثةالديا

) الدميقراطية(واحلال الناتج من حكم الناس  ٬،خر الزمانآالنص يوصف حال الناس يف  .٢
وهذا هو احلاصل يف  ٬،وحاكمه املعني هو االستغناء التام عن اهللا سبحانه وعن حكمه وحكمته

وكل منهم مؤمن  ٬،ال املسيحيون يطلبون حكم اهللا وال اليهود وال حىت املسلمنيف ٬،يامهذه األ
فلذا جاء  ٬،و الدميقراطية كما يسمو�اأشؤون ا�تمع هي الالودكية  إلدارةالطريقة املثلى  نّأ

شHي©ٍء٬، وHلَس©تH تHع©لَم�  إِنِّي أَنHا غَنِيٌّ وHقَد¢ اس©تHغ©نHي©ت�٬، وHالَ حHاجHةَ ل¢ي إِلَى: َألنَّكH تHقُولُ ١٧«: وصفهم
  .»أَنَّكH أَن©تH الشَّق¢يُّ وHالْبHئ¢س� وHفَق¢ري® وHأَع©مHى وHع�ر©يHانٌ

وقد أشار سيدنا عيسى  أكثر٬،فالدين بالنسبة هلم صفة من الصفات العامة للمجتمع ال 
X قال هلا يسوع يا امرأة« :جنيلففي اإل ٬،ىل مثل هذا االستغناء عن اهللاإ ل البيت آو 

  ].٢١ ٤يوحنا [ »صدقيين انه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف اورشليم تسجدون لآلب

  ].٨:١٨لو[ »مىت جاء ابن اإلنسان ألعله جيد اإلميان على األرض« :عن هذه األيام وقال أيضاً

ل آوعن ٬، خر الزمانآحوال الناس يف أخرى أومواضع  ٢٤جنيل مىت إيف  X وذكر أيضاً
  .وظلماً متأل جوراً األرض وأنّ ٬،يرى عاقل يكاد ال نهأورد  البيت 

فلكالمها هدف واحد هو  ٬،)الدميقراطية(ال ميكن فصل املسيح الدجال عن الالودكية  .٣
يت القائم باحلق بعادهم عن املسيا اآلإخري ويف الزمن األ ٬،بعاد الناس عن احلق يف كل زمانإ
X حبار األ(مبعونة رجال الكنائس  املقيتةطية وحماربته مبا يصنعون من عبيد هلذه الدميقرا

ميكن أن  Xيت بة القائم اآلروضد املسيح الذي جيند هؤالء حملا .)خر الزمانآوالرهبان وفقهاء 
 متعدåدة٬، كظهور فلسفات جديدة٬، ربåما ختتفي وراء الدين٬، غايتها أن تقدåم أفكاراً يأخذ صوراً

حد مفسري أكما يقول . احلياة اليت يريدها اهللا برåاقة فلسفيåة وأخالقيåة ولكنها بعيدة عن
  .الكنيسة

٤. å٬،سالميسبب الضياع هو الالودكية الدميقراطية أي الشورى باملفهوم اإل نّأن النص بي 
الويل الويل ألميت من : (نه قالأ٬، فعن رسول اهللا  ٬،عظم حممد وقد حذر الرسول األ
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أما الكربى فتنعقد يف بلديت بعد وفايت : فس�ئل عنهما٬، فقال .الشورى الكربى والصغرى
٬، وأما الشورى الصغرى فتنعقد يف الغيبة الكربى يف ابنيتلغصب خالفة أخي وغصب حق 

وهي بابل كما تسميها رؤيا  ٬،والزوراء هي العراق٬، )١() الزوراء لتغيري سنيت وتبديل أحكامي
  .يوحنا ورؤيا دانيال

٥. å٬،سبب املباشر البتعاد الناس عن اهللا سبحانهن النص حاكمية الناس هي البعد أن بي  
بتطبيق  الإيكون  وهذا ال ٬،خر الزمانآمور اخللق يف أمثل ملا تؤول له يعود ويوضح احلل األ
ففي نفس النص  ٬،تباع احلاكم الذي خيتاره وينصبه اهللا سبحانهإىل اهللا بإحاكمية اهللا والعودة 

 فالنجاة ال ٬،مر اهللاأىل ما إبالتوبة والعودة للناس  Xيت القائم هناك دعوة واضحة من اآل
  .سيكون وهذا ما ٬،ال بسماع الروحإتكون 

هنHذَا وHاق¢ف® عHلَى الْبHابِ  ٢٠. فَكُن© غَي�ورßا وHت�ب©. إِنِّي كُلÊ مHن© أُح¢بُّه� أُوHبِّخ�ه� وHأُؤHدِّب�ه� ١٩«
مHن© يHغ©ل¢ب�  ٢١. د©خ�لُ إِلَي©ه¢ وHأَتHعHشَّى مHعHه� وHه�وH مHع¢يإِنْ سHم¢عH أَحHد® صHو©ت¢ي وHفَتHحH الْبHاب٬H، أَ. وHأَقْرHع�

مHن©  ٢٢. عHر©ش¢ه¢ فَسHأُع©ط¢يه¢ أَنْ يHج©ل¢سH مHع¢ي ف¢ي عHر©ش¢ي٬، كَمHا غَلَب©ت� أَنHا أَي©ضßا وHجHلَس©ت� مHعH أَبِي ف¢ي
  .»أُذُنٌ فَلْيHس©مHع© مHا يHقُولُه� الرُّوح� ل¢لْكَنHائ¢سِ لَه�

خر الزمان ومرتبطة بظهور املنقذ القائم آالالودكية الشورى هي من عالمات  أنّ وكون
 ٬،ويعود دار امللك إىل الزوراء ...(: Xذكره أمري املؤمنني علي  هذا ما ٬،Xاملهدي 

فريكب يف  ٬،وتصري األمور شورى من غلب على شيء فعله٬، فعند ذلك خروج السفياين
 ٬،وويل للكوفة ٬،وويل للزوراء ٬،فويل ملصر ٬،بيسومهم سوء العذا ٬،األرض تسعة أشهر

ويقل  ٬،وعند ذلك خروج السفياين ٬،ربخينظر إىل واسط وما فيها خمرب أكأين  ٬،والويل لواسط
وال مساء ترتل٬، مث خيرج املهدي اهلادي  ٬،فال أرض تنبت ٬،ويقل املطر ٬،ويقحط الناس ٬،الطعام

  .)٢() املهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي

فهذا ما  ٬،رض ليس قولنا فقطسيطبق حاكمية اهللا يف األ Xاملنقذ القائم  أما القول بأنّ
ع¢ن©دHمHا  َألنَّه� ه�وHذَا ف¢ي ت¢لْكH اَأليَّامِ وHف¢ي ذل¢كH الْوHقْت¢٬،« :بقاًاأكده يوئيل النيب بسفره ومت نقاشه س

                                                            

  .١٣٠ص :ومائتان وخمسون عالمة ؛مناقب العترة -١
  .١٣٤ص  :السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن  -٢
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 ،٬Hل¢يمHأُور�شHه�وذَا وHي Hب©يHاُأل ٢أَر�دُّ س Çع� كُلHافَاطَأَج©مHه�وشHاد¢ي يHزِّلُه�م© إِلَى وHأُنHمِ وHىل إولو رجعنا  .»م
 واجلزء ٬،اهللا واجلزء األول معناه ٬،)شافاط+ يهوا ( :جنده مكون من )يهوشافاط(معىن لفظ 

املنقذ  يذكر أنّ صحاحواأل). حكم اهللا(وبالتايل يكون املعىن  ٬،و حكمأقضاء  معناه الثاين
  .ممنه يطبق حاكمية اهللا على مجيع األأأي  ٬،اهللا وحياكمهمىل وادي حكم إسيرتل األمم 

يفصل فيه  ٬،)ال حاكمية الناس حاكمية اهللا(مساه أكتاب  Xوللمنقذ القائم أمحد احلسن 
X  ومن ) الدميقراطية٬، الالودكية(خر الزمان وتوضيح معىن حاكمية الناس آحال الناس يف

  :لقراءته وإياكمن يوفقنا أاهللا  واسأل ٬،نقل منه املقدمة فقطأ ٬،يدافع عنها ويؤسس هلا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم[

  :املقدمة

هذه هي األيام األخرية واللحظات احلامسة وأيام الواقعة وهي خافضة رافعة٬، قوم أخذوا 
يتسافلون حىت استقر بعضهم يف هوåة الوادي٬، وقوم بدؤوا يرتقون حىت كأ�م استقروا على قلل 

  .حيارى ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء مهج رعاع مييلون مع كل ناعقاجلبال٬، وقوم سكارى 
ويف هذه اللحظات احلامسة حلظات االمتحان اإلهلي ألهل األرض سقط معظم الذين كانوا 
يدعون أ�م إسالميون أو ميثلون اإلسالم بشكل أو بآخر٬، ومع األسف فإنّ أول الساقطني يف 

اليت ) حاكمية الناس(يث أخذوا يرددون املقولة الشيطانية اهلاوية هم العلماء غري العاملني؛ ح
٬، ولكن هذه املرåة جاء �ا الشيطان األكرب طاملا رددها أعداء األنبياء واملرسلني واألئمة 

أو احلرية أو االنتخابات احلرåة أو ) الدميقراطية(فراقهم زبرجها وحليت يف أعينهم ومسåاها هلم 
اليت عجزوا عن ردåها٬، وأصابتهم يف مقاتلهم فخضعوا هلا أي مسمåى من هذه املسميات 

واستسلموا ألهلها؛ وذلك ألنّ هؤالء العلماء غري العاملني ومن اتبعهم ليسوا إال قشور من 
  .الدين ولب فارغ فالدين لعق على ألسنتهم ليس إال

مري وهكذا محل هؤالء العلماء غري العاملني حربة الشيطان األكرب وغرسوها يف قلب أ
٬، وفتحوا جرح الشورى والسقيفة القدمي الذي حنّى خليفة اهللا عن حقّه وأقر Xاملؤمنني علي 

٬، وهكذا أقر هؤالء حاكمية الناس اليت ال يقبلها اهللا سبحانه وتعاىل وال رسوله وال األئمة 
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سني بن ٬، وأقر هؤالء الظلمة قتل احلالعلماء غري العاملني تنحية األنبياء واملرسلني واألئمة 
  .Xعلي 

ـه٬،   والذي آملين كثرياً هو أين ال أجد أحداً يدافع عن حاكمية اهللا سبحانه وتعاىل يف أرض
حىت الذين يقرåون هذه احلاكمية احلقّة تنازلوا عن الدفاع عنها؛ وذلك أل�م وجدوا يف الدفاع 

ـة   عنها وقوفاً عكس التيار اجلارف الذي ال يرحم٬، واألنكى واألعظم أنّ الكل ي ـرå حاكمي ق
الناس ويقبلها حىت أهل القرآن ولألسف الشديد٬، إالّ القليل ممن وىف بعهد اهللا مع أ�م يقرؤون 

  :فيه

  .]٢٦: آل عمران[ ﴿قُلِ اللÇه�مَّ مHال¢كH الْم�لْك¢ ت�ؤ©ت¢ي الْم�لْكH مHن تHشHاء﴾

هو حاكمية وهكذا نقض هؤالء العلماء غري العاملني املرتكز األساسي يف الدين اإلهلي و
خلفاء اهللا يف أرضه وبقيتهم  اهللا وخالفة ويل اهللا سبحانه وتعاىل٬، فلم يبقH ألهل البيت 

وجود حبسب االنتخابات أو الدميقراطية اليت سار يف ركبها هؤالء العلماء  Xاإلمام املهدي 
فاهللا سبحانه غري العاملني٬، بل نقض هؤالء العلماء غري العاملني القرآن الكرمي مجلة وتفصيال٬ً، 

  .]٣٠: البقرة[ يف القرآن يقول ﴿إِنِّي جHاع¢لٌ ف¢ي الْأَر©ضِ خHل¢يفَة﴾

وأنزل الدستور والقانون يف القرآن٬، وهؤالء يقولون إنّ احلاكم أو اخلليفة يعيَّنه الناس 
وهكذا عارض هؤالء العلماء غري العاملني دين اهللا ! باالنتخابات٬، والدستور يضعه الناس 

  .تعاىل بل عارضوا اهللا سبحانه ووقفوا إىل صف الشيطان الرجيم لعنه اهللاسبحانه و

ولذا ارتأيت أن أكتب هذه الكلمات لكي ال تبقى حجåة حملتج وليسفر الصبح لذي عينيني 
مع أنّ احلق بيåن ال لبس فيه٬، وأرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذه الكلمات حجåة من 

ة على هؤالء العلماء غري العاملني ومقلديهم ومن سار يف ركبهم حججه يف عرصات يوم القيام
اجلبت والطاغوت وتنحية ) بإتباعهم(وأقر  وحارب اهللا سبحانه وتعاىل وحارب آل حممد 

  .)١( Xانتهى كالم السيد  ]واألئمة من ولده  Xالوصي علي بن أيب طالب 

                                                            

 .ال حاآمية الناس مقدمة آتاب حاآمية اهللا -١
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أو  ήµος∆من الكلمة اليونانية األوىل مشتقة  ؛كلمةٌ مركبة م¢ن كلمتني :الدميقراطيåة
Demos  وتعين عامة الناس٬، والثانيةΚρατία  أوkratia و�ذا تكون . وتعين حكم

  ).حكم الشعب(تHعين لغةً  Demoacratiaالدميقراطية 

  :بيان احلق يف رؤيا يوحنا

سننقل هنا من  ٬،ن بعض نصوص رؤيا يوحنا يف عدد من كتبهبيX åمحد احلسن أمام اإل
  :لة اهلداية وكتاب احلواري الثالث عشركتاب رسا

  :وهذه بعض النصوص من رؤيا يوحنا الالهويت تبني احلق وصاحب احلق[ :Xيقول 

  :الرابع صحاحيف األ

بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح يف السماء والصوت األول الذي مسعته كبوق يتكلم  ١«
وللوقت صرت يف الروح وإذا  ٢. ااصعد إىل هنا فأريك ما ال بد أن يصري بعد هذ: معي قائالً

وكان اجلالس يف املنظر شبه حجر اليشب  ٣. عرش موضوع يف السماء وعلى العرش جالس
وحول العرش أربعة وعشرون  ٤. والعقيق وقوس قزح حول العرش يف املنظر شبه الزمرد

ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخاً جالسني متسربلني بثياب بيض وعلى . عرشاً
  .» ....ومن العرش خيرج بروق ورعود وأصوات ٥. وسهم أكاليل من ذهبرؤ

  :اخلامس صحاحويف األ

ورأيت على ميني اجلالس على العرش سفراً مكتوباً من داخل ومن وراء خمتوماً بسبعة  ١«
ورأيت مالكاً قوياً ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك  ٢. ختوم
حد يف السماء وال على األرض وال حتت األرض أن يفتح السفر وال فلم يستطع أ ٣. ختومه

فصرت أنا أبكي كثرياً ألنه مل يوجد أحد مستحقاً أن يفتح السفر ويقرأه وال  ٤. أن ينظر إليه
هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط . فقال يل واحد من الشيوخ ال تبك ٥. أن ينظر إليه

ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات  ٦. ختومه السبعةيهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك 
األربعة ويف وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة 

وملا  ٨. فأتى وأخذ السفر من ميني اجلالس على العرش ٧. أرواح اهللا املرسلة إىل كل األرض
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رون شيخاً أمام اخلروف وهلم كل واحد أخذ السفر خرت األربعة احليوانات واألربعة والعش
وهم يترمنون ترنيمة جديدة  ٩. قيثارات وجامات من ذهب مملوة خبوراً هي صلوات القديسني

قائلني مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه ألنك ذحبت واشتريتنا هللا بدمك من كل 
 ١١. لى األرضوجعلتنا إلهلنا ملوكاً وكهنة فسنملك ع ١٠. قبيلة ولسان وشعب وأمة

ونظرت ومسعت صوت مالئكة كثريين حول العرش واحليوانات والشيوخ وكان عددهم 
قائلني بصوت عظيم مستحق هو اخلروف املذبوح أن يأخذ  ١٢. ربوات ربوات وألوف ألوف

وكل خليقة مما يف السماء وعلى  ١٣. القدرة والغىن واحلكمة والقوة والكرامة وا�د والربكة
للجالس على العرش . األرض وما على البحر كل ما فيها مسعتها قائلةاألرض وحتت 

وكانت احليوانات األربعة  ١٤. وللخروف الربكة والكرامة وا�د والسلطان إىل أبد اآلبدين
  .»والشيوخ األربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إىل أبد اآلبدين. تقول آمني

  :الرابع عشر صحاحويف األ

روف واقف على جبل صهيون ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفاً هلم اسم مث نظرت وإذا خ«
  .»...أبيه مكتوبا على جباههم

  !!!؟ Xفمن هو الذي جيمع أنصار أبيه غري أول املؤمنني من ذرية اإلمام املهدي 

  !!!ومن هم الشيوخ األربعة والعشرون غري األئمة االثين عشر واملهديني االثين عشر ؟

الذي من سبط يهوذا أصل داود والذي يفتح السفر ٬، ويفك ختومه غري ومن هو األسد 
  !!!؟ ...يف خيرب واحد وحنني وبدر  Xاألسد الذي كر مع علي 

  .Xأم اإلمام املهدي ) نرجس(وهو من سبط يهوذا؛ ألنّ أمه من بين إسرائيل 

وهو حيمل سبعة قرون ) خروف قائم كأنه مذبوح(ومن هو اخلروف الذي وصف بأنه 
وسبعة أعني٬، هم املعصومون األربعة عشر حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة 

  .)١(] !!!؟ Xغري املهدي األول واليماين رسول اإلمام املهدي ورسول عيسى . 
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  :بعض الظنون لنقرأ. الظن إالوهل بعد اليقني 

  :سمعهد عمواس للكتاب املقد ٬،وليم ماكدونالد(

الروح القدس ميتلك يوحنا بطريقة خاصَّة٬، وإذا به يرى اإلله األزيل : ٤ ٣ ٢: ٤  الرؤيا
يتبع بعضهم أغلبية املخطوطات٬، فيحذفون الكلمات . جالسßا على عرشه يف عظمة و�اء

على أي . أكثر منهما وصفًا للرب جاعلني اليشب والعقيق وصفًا للعرش٬، "وكان اجلالس"
  .حال٬، هذه احلجارة الكرمية ميكن أيضßا أن تصف الربå نفسه

فالعبارة فُهمت بأوجه . ال نستطيع أن نقول بالتحديد من هم األربعة والعشرون شيخßا
أو إىل الشعب املفدي من كال العهدين٬، القدمي . على أنَّها تشري إىل كائنات مالئكية: متنوعة
وحقيقة كو�م مكلَّلني على العروش توحي بأنَّهم . يد٬، أو إىل قديسي العهد اجلديد فقطواجلد

  .قديسون ح�وس¢بوا وكوف¢ئوا

  :حنا ناشد

ال يذكر امسه وال ت�رى هيئته٬، ألن اهللا الساكن يف نور ال يدين منه مل " وHعHلَى الْعHر©شِ جHال¢س®"
إليه حبجرين كرميني لإلشارة إىل جمده يره أحد من الناس وال يقدر أن يراه ولكن يشار 

االثين عشر رسوالً ميثلون مؤمين العهد اجلديد٬، واالثين عشر سبطاً  ٢٤نرى يف العدد ٬، وجالله
  .)١() ميثلون مؤمين العهد القدمي

ىل إولكن  ٬،األقنوم الثاينيف تفسريه يسوع  ) اهللا(بكلمة  يعين ن ناشد حنا الأمن الواضح 
  .اجلالس هو املسيح نّإو�ذا هو خيالف بعض املفسرين القائلني  ٬،ولألا مقنواألي أاالب 

  قانيم هو؟وأي األ٬، )اهللا الساكن يف النور(و املفسر من هو أملاذا مل حيدد الرائي  :والسؤال

االبن الوحيد الذي هو يف حضن . اهللا مل يره أحد قط«: ولاأل صحاحجنيل يوحنا األإيف 
قط كما  كررأو ٬،يرى قط اهللا سبحانه وتعاىل ال نّألنص قطعي وهذا ا ٬،]١٨[ »اآلب هو خرب

  .ورد
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نه سبحانه أيعين    كبرياً تعاىل اهللا علواً  ن يشار له حبجرين أالالهوت ميكن  نّإما القول أ
يوحنا  نّأمن الرؤيا  والواضح أيضا٬ً، جنيل يوحناإخمالف لنص  يضاًأوهذا  ٬،يرى ولكنه ال يعرف

 اإلله األزيل جالسßا على عرشه يف عظمة و�اء(عندما فتح له السماء ورأى خبار أالالهويت نقل 
  فهل جيوز عندكم غري االبن الوحيد أن خيرب عن اهللا؟ ٬،)كما وصفه ماكدونالد   

فيكتفي بالقول أنه . إنه يعجز عن وصف شكل هذا الكائن اجلليل٬، أيرونسايد. هنري أ
االبن الذي سيملك  ٬،املسيح جالساً على العرشإنه  رأى شخصاً جمده يشبه اليشب والعقيق

وحول العرش أربعة وعشرين عرشاً ال أعتقد أننا يف حاجة ). يوحنا(بقوة والذي يراه الرائي 
إىل الشك يف هويتهم إن قارنا النص الكتايب باآلخر وأن نتخلى عن خيالنا الذي ال ميكن إال أن 

فهل ميكن أن نشك . نقرأ عن شيء مماثل جداً ٢٤،٬ صحاحيف أخبار األيام األول٬، األ. يضللنا
لوهلة بأن أي يهودي مؤمن كان سيعجز منذ اللحظة األوىل عن أن يتذكر الشيوخ األربعة 

  ؟ )١( وعشرين الذين عينهم امللك داود ليمثلوا كل الكهنوت الالوي

٬، "ةالعظمة اإلهليå"رأى عرشßا وعليه جيلس  ؟ وماذا رأى الرسول: (تادرس يعقوب يقول
) ١: ٦(٬، وهكذا فعل ما فعله إشعياء "اجلالس"ومن �اء جالله مل يعرف ماذا يلقب اهللا فدعاه 

  .)٢() إذ مل يقدر أحد أن يلقب اهللا باسم ما ألنه مبهر للغاية). ٣: ٧(ودانيال 

ن يرى كجالس على أوميكن  ٬،ن يشبه باحلجرأاهللا ال يلقب لكن ميكن  نّإ( :تادرس يقول
  .)عرش

يف النص اليوناين حتمل " شيخ"أو " قسيس"كلمة  :األربعة وعشرين قسيسßا: (يضاًأويقول 
ويف وقت متأخر جدßا ملا بدأت تظهر فكرة اختطاف الكنيسة قبل وقت . معىن العمل الكهنويت

االرتداد وظهور ضد املسيح٬، بدأ البعض حياول تثبيت هذا الفكر بتأكيد أن األربعة وعشرين 
ملختطفة وأن ما يصنعونه يف السماء إمنا هو عمل الكنيسة وقت اختطافها شيخßا هم الكنيسة ا

  .)٣() إىل حني عودhا مع الرب لتملك معه األلف سنة على األرض
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كقول القس إبراهيم  ٬،إخوتنا الربوتستانت أنفسهم ال يهضمون هذا الفكر لكننا جند أنّ
لعبادة يف األقداس السماوية٬، خاصة إن البعض يراهم مالئكة من طغمة ممتازة يقودون ا( :سعيد

٬، وقد د�عي املالئكة شيوخßا ]١٤: ٧رؤ [" يا سيد: "وأن يوحنا الرسول خياطب أحدهم قائلًا
  .)١( )]٢٣: ٢٤إش [كما يف 

: يالقديس كريلس األورشليموميكننا أن نلمس مكانتهم يف الكنيسة األوىل مما قاله عنهم 
لقد أمرنا اآلباء أن يهتم كل املسيحيني بتذكارهم ملا شاهدوه من كرامتهم وعلو جمدهم٬، (

هؤالء غري املتجسدين٬، أل�م قريبون من اهللا ضابط الكل٬، وهم أمامه يف كل حني يشفعون يف 
  .قدوس٬، قدوس٬، قدوس:  مع األربعة خملوقات احلية قائلنياخلليقة مجيعها٬، صارخني

عظيم هو جمدهم أمام الرب أكثر من اآلباء واألنبياء والرسل والشهداء والقديسني٬، ألن 
أولئك مجيعهم مولودون من زرع بشري٬، أما هؤالء الكهنة الروحانيني فسمائيون٬، ليس هلم 

  .أجساد ميكن أن تتدنس باخلطايا كالبشر

ألن املالئكة وكل بقية الطغمات السمائيåة واقفون ! ف هذه املكانة اليت استحقوهاما أشر
أمام الديان العادل٬، وهؤالء جلوس على كراسي نورانيåة البسون حللًا ملوكيåة٬، وعلى رؤوسهم 
أكاليل مكرَّمة٬، ويف أيديهم جمامر ذهبيåة مملوءة صلوات القديسني٬، ويف أحضا�م جامات 

  ! ن أمام احلمل احلقيقي٬، يسألونه غفران ذنوب البشرذهبيåة٬، ويسجدو

مع األربعة املخلوقات ) اجلنود(إ�م ال يفترون عن التسبيح والتهليل أمام رب الصباؤوت 
  .)٢() احلية

أال نتخيل العروش أو اجللوس عليها بصورة  سالقديس أمربوسيوكقول غري أنه يلزمنا 
  ! ألن هذه جمرد تعبريات عن مقدار مسوå الكرامة والسعادة ؛مادية

هؤالء القسوس هم كائنات مساوية٬، ويف نفس الوقت  ويرى األسقف فيكتورينوس أنّ
ح النبوة عن جتسده وآالمه وقيامته يرمزون ألنبياء العهد القدمي الذين حييطون بالرب معلنني برو

  .وصعوده
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ـ : (وفكري فهم طغمة مسائية . تتضح من أن هلم عروش وأكاليل قسيساً ٢٤علو مرتلة ال
وشعب العهد ) سبط ١٢(وهم يرمزون لشعب العهد القدمي . مالئكية كهنوتية عملها الشفاعة

  .)١() أو يرمزون للعمل الكهنوتى يف العهدين) تلميذ١٢(اجلديد 

ليست  بأ�اىل املاضي إيرجعون برؤيا يوحنا  نر فكري وغريه من املفسرين الذينود أن نذكّ
سباط والتالميذ ومجعهم واستعانتكم بعدد األ. وقولكم خمالف للنص الصريح والواضح ٬،كذلك

يعود بالرؤيا  ألنه ؛ نقضهممت نه أفمثل هذا التفسري غري مقبول بالرغم  ٬،ربعة وعشرونأليكونوا 
 وإبراهيمنبياء مثل نوح أيكونوا هم  ىل املاضي ملاذا الإن كان يكمن العوده �ا إف ٬، املاضيىلإ

أم ٬، خرآأم تقولون فيهم قول  ٬،أليس هؤالء أحق بالقرب من اهللا٬، وموسى وزكريا وحيىي 
  ؟ )٢٤ =تلميذ  ١٢ +سبط ١٢(غراكم العدد أ

  :واقعكمومن مث عدد التالميذ ومن م إسرائيل٬،سباط ألنرى عدد 

 .٣ سبط أفرامي .٢ سبط أشري .١ :حسب الترتيب األجبدي هي بين إسرائيلوأمساء أسباط (
 سبط مشعون .٨ سبط زبولون .٧ سبط رأوبني .٦ سبط دان .٥ سبط جاد .٤  سبط بنيامني

 .١٣ سبط نفتايل .١٢ سبط نفتايل .١١ سبط منسى .١٠تعيَّن للخدمة     سبط الوي .٩
  .)٢() اسبط يهوذ

ي و حذف غريه ليستوأألن الوي عني للكهانة ومت حذفه  ؛سباط ثالثة عشراأل ٬،ذنإ
لكن ماذا عن يهوذا  ٬،نعم كانوا اثين عشر Xوأما تالميذ السيد املسيح . عندكم العدد
هل ال تزالون تعدوه مع الشيوخ رغم خيانته أم استبدلتموه بالذي وقعت عليه  ٬،األسخريوطي

ن الرب أليس هو أوىل أل ٬،يكون البديل هو بولس الرسول ومل ال ٬،)برسابا  يوسف (القرعة 
  ؟ ه حسب قولكمهو الذي اختار

وليم ( ٬،وهلمأمبا ذكره  ربعة والعشرين شيخاًميكن أن نلخص قوهلم يف من هم األ ٬،ذنإ
نستطيع أن نقول ال  :٤  ٣  ٢: ٤ الرؤيا    معهد عمواس للكتاب املقدس ٬،ماكدونالد

على أنَّها تشري إىل  ٬،فالعبارة فُهمت بأوجه متنوعة. بعة والعشرون شيخßابالتحديد من هم األر
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أو إىل الشعب املفدي من كال العهدين٬، القدمي واجلديد٬، أو إىل قديسي . كائنات مالئكية
وحقيقة كو�م مكلَّلني على العروش توحي بأنَّهم قديسون ح�وس¢بوا . العهد اجلديد فقط

  ).وكوف¢ئوا

اسم و Xيت ن هم الواقفني على جبل صهيون مع القائم اآلالظنون يف مH بعض لنقرأ واآلن
  :على جباههم أبيه مكتوباً

يقف احلمل وحوله من ارتبطوا به واحتدوا به باحلب األبدي أي به : (تادرس يعقوب ملطي
مدينة امللك "وقفوا معه على جبل صهيون٬، أي يف السماء العليا ". احلب احلقيقي"بكونه 
  .)١( )العظيم

إ�ا ترمز إىل ما سيحدث بعد خراب إسرائيل٬، وبعد أن يذوي جمد (: أيرونسايد. هنري أ
. األرض حيث عاش املسيح ومات وقام من بني األموات٬، وحيث سيأيت عائداً بشخصه

إن هلذه الرؤية عالقة . الحظوا٬، أن جبل صهيون الذي نبدأ احلديث عنه٬، هو على األرض
  .اليت كانت قد رفَضHت©ه� يوماً بعودة احلمل إىل املدينة

ـ  ـ  صحاحيف هذا األ ١٤٤٠٠٠فإين ال أشك يف أن األشخاص ال هم نفس األشخاص ال
السابق رآهم يوحنا خمتومني قبل أن تبدأ  صحاحففي األ. ٧ صحاحاملختومني يف األ ١٤٤٠٠٠

سيهامجهم به فال يهم مدى العنف الذي . لقد أخذ اهللا على عاتقه أن حيميهم ٬،الضيقة العظيمة
أعداؤهم٬، إذ أنه قد وضع مسته أو عالمته عليهم٬، وقد وعد بأن جيتاز �م بسالم وأمان خالل 

٬، نرى نفس ا�موعة قد جتمعت حول ١٤ صحاحواآلن يف األ. تلك األيام العاصفة والعصيبة
ختم  ٬،يكشف� الربُّ اسم أبيه هلم. احلمل على جبل صهيون٬، وهم أول بواكري عصر امللكوت

إ�م يعرفون اهللا كآب ويبتهجون بعنايته . اإلله احلي الذي على جباههم هذا اإلعالن املبارك
  .)٢( )اليت حتميهم ومبحبته احلانية هلم

                                                            

١--Tadros-Father/Testament-New-٠٢-Tafsir-Bible-Holy/Interpretations-Bible_pub/org.takla-st://http
html.exind-٠٠__Lahouty-El-Youhanna-Roia-Sefr-Tafseer/ya٢Ro-El-Sefr-٢٧/Malaty-Yacoub 
٢--st://stphttp&٣=btp&١=svn&٤=c&٦٦=b&٢=t&١,٣=vn?aspx.Read/com.injeel.www://http
-Yacoub-Tadros-Father/Testament-New-٠٢-Tafsir-Bible-Holy/Interpretations-Bible_pub/org.takla
٠=html.index-٠٠__Lahouty-El-Youhanna-Roia-Sefr-Tafseer/ya٢Ro-El-Sefr-٢٧/Malaty 
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فبموجب إحصاءات العام ٬، ورمبا تفتخر به ود قوله للكنيسة هنا شيء تعلمه قطعاًأما 
من % ٣٣.٢مليار نسمة أي  ٢,١٨٩,٣٤١,٠٠٠يقدر عدد املسيحيني حبوايل  ٢٠١١

جمموع البشرية٬، لتكون بذلك أكرب أديان العامل املعتنقة٬، وتشكل ثلث سكان العامل منذ مئة عام 
بلدßا مستقالً  ١٩٠بلدßا من أصل  ١٢٠كذلك فاملسيحية دين األغلبية السكانية يف . وحىت اآلن
 والربوتستانتية الكاثوليكيةوتتألف املسيحية من ستة عائالت دينية أبرزها . يف العامل

٬، وتنقسم داخل هذه العائالت إىل جمموعة من واألرثوذكسية املشرقية واألرثوذكسية الشرقية
كثر أفسرييهم ملاذا من والسؤال مل٬، طائفة ٣٨.٠٠٠نائس املستقلة إداريßا يبلغ عددها الك

لف من ارتبطوا أ وأربعون وأربعةفقط مئة  ن ومن املليارات الذين ماتواملياري مسيحي حي اآل
وقفوا ". احلب احلقيقي"واحتدوا به باحلب األبدي أي به بكونه    حسب معتقدكم بيسوع 

   .كما تقولون"مدينة امللك العظيم"يون٬، أي يف السماء العليا معه على جبل صه

محد أمن السيد  على اجلبل جاء بيانه Xيت والكالم الفصل يف الواقفني مع القائم اآل
  .٢٤مىت  إلجنيلثناء نقاشنا أوردناه أوقد  ة٬،يف كتاب النبوة اخلامت Xاحلسن 

�م منقسمني يف أحنا يبني بوضح كيف عاله لبعض ما جاء يف رؤيا يوأالتفسري املسيحي  نّإ
  .فهم ا�يء الثاين ومعانيه وعالماته

له من كتاب  نقرأ ٬،يف رؤيا يوحنا Xيت القائم أمحد احلسن ىل كالم السيد اآلإبالعودة 
وللجالس على العرش وللخروف  ٬،ربعة والعشرينخر للشيوخ األآ احلواري الثالث عشر بياناً

  :هلذا السؤال Xيف رده 

ـ  /٦س ي�فسِّر السيد أمحد احلسن يف بعض كتبه األربعة والعشرين شيخاً يف رؤيا يوحنا ب
 ٬،الوارد ذكرهم يف وصية رسول اهللا حممد ) األئمة االثين عشر واملهديني االثين عشر(

إنّ األربعة والعشرين شيخاً قاموا مبخاطبة اخلروف املصلوب الذي : والسؤال الذي ي�طرح
  ن يا ت�رى ؟يتوسåطهم٬، فمن يكو

  :رؤيا يوحنا /٦ج س[

  :الرابع صحاحيف األ
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وللوقت صرت يف الروح وإذا عرش موضوع يف السماء وعلى ................  ١«
وكان اجلالس يف املنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش  ٣. العرش جالس

ت على العروش أربعة ورأي. وحول العرش أربعة وعشرون عرشاً ٤. يف املنظر شبه الزمرد
ومن  ٥. وعشرين شيخاً جالسني متسربلني بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب

  .»...العرش خيرج بروق ورعود وأصوات

  :اخلامس صحاحويف األ

ورأيت على ميني اجلالس على العرش سفراً مكتوباً من داخل ومن وراء خمتوماً بسبعة  ١«
ي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ورأيت مالكاً قوياً يناد ٢. ختوم
فلم يستطع أحد يف السماء وال على األرض وال حتت األرض أن يفتح السفر وال  ٣. ختومه

فصرت أنا أبكي كثرياً ألنه مل يوجد أحد مستحقاً أن يفتح السفر ويقرأه وال  ٤. أن ينظر إليه
هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط . فقال يل واحد من الشيوخ ال تبك ٥. أن ينظر إليه

ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات  ٦يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة 
األربعة ويف وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة 

وملا  ٨. ى العرشفأتى وأخذ السفر من ميني اجلالس عل ٧. أرواح اهللا املرسلة إىل كل األرض
أخذ السفر خرت األربعة احليوانات واألربعة والعشرون شيخا أمام اخلروف وهلم كل واحد 

وهم يترمنون ترنيمة جديدة  ٩. قيثارات وجامات من ذهب مملوة خبوراً هي صلوات القديسني
قائلني مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه ألنك ذحبت واشتريتنا هللا بدمك من كل 

ونظرت  ١١. وجعلتنا إلهلنا ملوكاً وكهنةفسنملك على األرض ١٠بيلة ولسان وشعب وأمة ق
ومسعت صوت مالئكة كثريين حول العرش واحليوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات 

قائلني بصوت عظيم مستحق هو اخلروف املذبوح أن يأخذ القدرة والغىن  ١٢وألوف ألوف 
وكل خليقة مما يف السماء وعلى األرض وحتت  ١٣. ا�د والربكةواحلكمة والقوة والكرامة و

للجالس على العرش وللخروف الربكة . األرض وما على البحر كل ما فيها مسعتها قائلة
. وكانت احليوانات األربعة تقول آمني ١٤. والكرامة وا�د والسلطان إىل أبد اآلبدين

  .»إىل أبد اآلبدين والشيوخ األربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي

  :الرابع عشر صحاحويف األ
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مث نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفا هلم اسم  «
  .»...أبيه مكتوبا على جباههم

خروف مذبوح هو  بأنهومرة  أسد بأنهالذي رمز له مرة  أنّمن هذه النصوص يتبني لك 
وواضح  ٬،اجلالس على العرش هو املهيمن على الرؤيا نّإن٬، حيث يوعشر األربعةحد الشيوخ أ

والعشرون اجلالسون على  األربعةوالشيوخ  ٬،وعلو شأن من اجلميع مقاماً األفضلنه أيف الرؤيا 
 .كما هو واضح يف الرؤيا قرب املوجودون يف الرؤيا للجالس على العرش مقاماًأالعروش هم 

ن مع يوالعشر األربعةمن  أفضل على العرش والمن اجلالس  أفضلاخلروف املذبوح ليس  إذن٬،
خذ السفر دو�م وهم أخذ السفر وفك اخلتوم فكيف استحق أنه استحق أنرى يف الرؤيا  أننا
 األربعةيكون اخلروف املذبوح هو رمز ألحد الشيوخ  أنالبد  إذن٬، .منه وأفضلقرب منه أ

  .نيوالعشر

ن وومؤمن ٬،هيأوا ومهدوا له أ�مروا مبعىن فهم خ ٬،اخل ........خروا له وكلموه  أ�مأما 
  .أرضهبالنتيجة وهي تطبيق حاكمية اهللا يف 

ن هو نفسه من رمز له يوعشر األربعةحد الشيوخ أيف كون  إشكاالًهناك  إنّقولك  أما
نتكلم  ألننا إشكاالً؛يكاد يكون  وهذا يف احلقيقة ال ٬،فكيف خياطب نفسه وباألسد٬،باخلروف 
ن جهة منه رمز هلا باخلروف يوالعشر األربعةحد الشيوخ أخياطب  أن كالإش فال ٬،يف رؤيا
 أل�ا ؛يصح لصح نقض الرؤيا اإلشكالولو كان هذا  ٬،اخل ..باألسد رمز هلا  أخرىوجهة 

 خذ السفر هو اخلروف املذبوحأمن  أنّمث بينت  باألسد٬،رمزت ملن غلب واستحق فتح السفر 
 ٦يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة  هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط«

ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات األربعة ويف وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح 
فأتى وأخذ السفر  ٧. له سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة أرواح اهللا املرسلة إىل كل األرض

  .»من ميني اجلالس على العرش

حد أوهو  ٬،خذ السفر وفك ختومهأرموز ملن غلب واستحق  واألسداخلروف املذبوح  إذن٬،
رمز له  واإلخالصففي مقام الغلبة الذي حيتاج للقوة والشجاعة  ٬،نيوالعشر األربعةالشيوخ 
 ٬،مذبوح كأنهرمز له خبروف قائم  التضحية إىلخذ اخلتوم الذي حيتاج أويف مقام  باألسد٬،
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ة يقوة الروح نتيجة للتضح إنّفاة بينهما حيث منا وال٬،  وكال اجلهتني ختص نفس الشخص
  .والصرب على املظلومية واإلخالص

اجلالس على العرش  أنّفيبطله  Xتفسريهم اخلروف املذبوح يف الرؤيا بأنه عيسى  أما
يف تفسريهم هذا من حد اهللا  خيفي ما وال ٬،  كبرياً تعاىل عن هذا علواً  عندهم هو اهللا 
عندنا فاجلالس  أما .ميكنك قراءة كتاب التوحيد أكثروللتفصيل  ٬،طلقةلوهيته املأسبحانه ونقض 

وهم خلفاء اهللا يف  أيضا٬ً،على عروش  وعشرون شيخاً أربعةوحوله  على العرش هو حممد 
  .)١(] يف وصيته املقدسة واملهديني الذين ذكرهم رسول اهللا  األئمة أرضه

ا رموز خمتلفة وتشري إىل نفس الشخص ولكن كون الرؤيا فيه[: يقول الدكتور توفيق املغريب
من وجوه خمتلفة أمراً يكاد يكون متفقاً عليه وال إشكال فيه ويعتقد به أيضاً العلماء املسيحيون٬، 
وكمثال ننقل اقتباساً من كالم القس انطونيوس فكري حول اختالف الرموز باختالف املراد 

  :ر عن املصداقأن يرمز له لنفس الشخص يف سفر الرؤيا بغض النظ

ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات األربعة ويف وسط الشيوخ خروف قائم " ٦آية (
 ".كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة أرواح اهللا املرسلة إىل كل األرض

فهل هو . ونظر فوجد خروف... القسيس قال له هوذا األسد = وإذا خروف ... فنظرت 
 !أسد أم خروف ؟

ذبيحة  ولكنه خروف يف تقدميه نفسهعلينا وعلى كل اخلليقة٬،  هو أسد يف قوته وملكه. ١
 . ...على الصليب ومحله خلطايانا

هو قوي جداً أي يسيطر على األحداث  الذي يتحكم يف األحداث ويفتح اخلتوم. ٢
فلماذا اخلوف فاألحداث اليت ستجري . وهو أحبنا حىت سفك الدم ألجلنا كخروف. كأسد

أي هو ليس ضعيفا . أحبنا حىت الدم كخروف وهو قوى جدا كأسديف املستقبل هي يف يد من 
 .يف حبه لنا بل قادر كأسد أن حيمينا

                                                            

  .١٣٥ – ١٣٠ص: Xلإلمام أحمد الحسن  - الحواري الثالث عشر  -١
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وكرمز ...  يف صراعه ضد اخلطية واملوت كأسد على الصليب وكحمل يف فدائهكان . ٣
.  محل كذبيح فهو. قرون والقرون عالمة القوة ٤لقوة عمل املسيح على صليبه كان للمذبح 

 .أسد يف قوته

...... 

فمن يفك السفر ينبغي أن يكون .... هو غلب كأسد فصار له احلق أن يفتح السفر٬، .  ٥
تفسري سفر   العهد اجلديد    شرح الكتاب املقدس   القس أنطونيوس فكري ....) قد غلب

  .)١(] ٥الرؤيا 

  :Xمام أمحد احلسن خرى من كتاب رسالة اهلداية لإلأنصوص 

  :السابع عشر صحاحاأل ويف رؤيا يوحنا[

والعشرة القرون اليت رأيت هي عشرة ملوك٬، مل يأخذوا ملكاً بعد لكنهم يأخذون  ١٢... «
هؤالء هلم رأي واحد٬، ويعطون الوحش  ١٣. سلطا�م٬، كملوك ساعة واحدة مع الوحش

األرباب٬، هؤالء سيحاربون اخلروف٬، واخلروف يغلبهم٬، ألنåه رب  ١٤. قدرhم وسلطا�م
  .»...وملك امللوك٬، والذين معه مدعوون وخمتارون ومؤمنون 

  :الثامن عشر صحاحويف األ

مث بعد هذا رأيت مالكاً آخر نازالً من السماء له سلطان عظيم واستنارت األرض من  ١«
وصرخ بشدة بصوت عظيم قائالً سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكناً  ٢. �ائه

أي الطائرات احلربية (ل روح جنس وحمرساً لكل طائر جنس وممقوت لشياطني وحمرساً لك
ألنه من مخر غضب زناها قد شرب مجيع األمم وملوك األرض زنوا معها وجتار  ٣). األمريكية

مث مسعت صوتاً آخر من السماء قائالً اخرجوا منها يا شعيب  ٤. األرض استغنوا من وفرة نعيمها
ألنّ خطاياها حلقت السماء وتذكر اهللا  ٥.  تأخذوا من ضرباhالئال تشتركوا يف خطاياها ولئال

يف الكأس اليت . جازوها كما هي أيضاً جازتكم وضاعفوا هلا ضعفاً نظري أعماهلا  ٦. آثامها
بقدر ما جمدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذاباً  ٧. مزجت فيها امزجوا هلا ضعفاً

من أجل ذلك  ٨. السة ملكة ٬، ولست أرملة ولن أرى حزناًألنåها تقول يف قلبها أنا ج. وحزناً
                                                            

 .١٣٤هامش ص: الحواري الثالث عشر -١
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يف يوم واحد ستأيت ضرباhا موت وحزن وجوع وحتترق بالنار ألنّ الرب اإلله الذي يدينها 
وسيبكي وينوح عليها ملوك األرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان  ٩. قوي

املدينة العظيمة بابل املدينة . ئلني ويل ويلواقفني من بعيد ألجل خوف عذا�ا قا ١٠. حريقها
ويبكي جتار األرض وينوحون عليها ألن  ١١. ألنåه يف ساعة واحدة جاءت دينونتك. القوية

بضائع من الذهب والفضة واحلجر الكرمي واللؤلؤ  ١٢. بضائعهم ال يشتريها أحد يف ما بعد
اء من العاج٬، وكل إناء من أمثن والبز واألرجوان واحلرير والقرمز وكل عود ثيين٬، وكل إن

وقرفة وخبوراً وطيباً ولباناً ومخراً وزيتاً ومسيذاً وحنطة  ١٣. اخلشب والنحاس واحلديد واملرمر
وذهب عنك جىن شهوة نفسك ٬،  ١٤. و�ائم وغنماً وخيالً ومركبات وأجساداً ونفوس الناس

ار هذه األشياء الذين جت ١٥. وذهب عنك كل ما هو مشحم و�ي ٬، ولن جتديه يف ما بعد
. ويقولون ويل ويل ١٦استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذا�ا يبكون وينوحون 

ألنåه يف  ١٧. املدينة العظيمة املتسربلة ببز وأرجوان وقرمز واملتحلية بذهب وحجر كرمي ولؤلؤ
ومجيع عمال  وكل ربان وكل اجلماعة يف السفن واملالحون. ساعة واحدة خرب غىن مثل هذا

وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلني أية مدينة مثل املدينة  ١٨. البحر وقفوا من بعيد
املدينة . وألقوا تراباً على رؤوسهم وصرخوا باكني ونائحني قائلني ويل ويل ١٩. العظيمة

دة العظيمة اليت فيها استغىن مجيع الذين هلم سفن يف البحر من نفائسها أل�ا يف ساعة واح
إفرحي هلا أيتها السماء والرسل القديسون واألنبياء ألن الرب قد دا�ا دينونتكم  ٢٠. خربت
ورفع مالك واحد قوي حجراً كرحى عظيمة ورماه يف البحر قائالً هكذا بدفع سترمى  ٢١

وصوت الضاربني بالقيثارة واملغنني واملزمرين  ٢٢. بابل املدينة العظيمة ٬، ولن توجد يف ما بعد
. وكل صانع صناعة لن يوجد فيك يف ما بعد. لنافخني بالبوق لن يسمع فيك يف ما بعدوا

وصوت . ونور سراج لن يضئ فيك يف ما بعد ٢٣. وصوت رحى لن يسمع فيك يف ما بعد
إذ بسحرك ضلت . ألن جتارك كانوا عظماء األرض. عريس وعروس لن يسمع فيك يف ما بعد

  .»اء وقديسني ومجيع من قتل على األرضوفيها وجد دم أنبي ٢٤. مجيع األمم

وبابل تشري إىل العراق؛ ألنّ بابل كانت عاصمة العراق يف ذلك الزمن٬، فكل املالحم والفنت 
  .جتري يف العراق وعلى أرض العراق

  .بالرايات اليت تأتيها من دول العامل وبالفنت وخراب بغداد ذكروه 
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وسخطه ختر�ا الفنت٬، وتتركها مجاء٬، فالويل  يف لعنة اهللا ...: (عن بغداد Xقال الصادق 
هلا وملن �ا٬، كل الويل من الرايات الصفر ورايات املغرب ومن جيلب اجلزيرة٬، ومن الرايات اليت 

  .تسري إليها من كل قريب أو بعيد

واهللا ليرتلنå �ا من صنوف العذاب ما نزل بسائر األمم املتمردة من أول الدهر إىل آخره٬، 
� åا من العذاب ما ال عني رأت وال أذن مسعت مبثله٬، وال يكون طوفان أهلها إال وليرتلن

  .بالسيف٬، فالويل ملن اختذ �ا مسكناً فان املقيم �ا يبقى لشقائه٬، واخلارج منها برمحة اهللا

إ�ا هي الدنيا٬، وإنّ دورها وقصورها هي اجلنة٬، : واهللا ليبقى من أهلها يف الدنيا حىت يقال
hاحلور العني٬، وإنّ ولدا�ا هم الولدان٬، وليظنن أنّ اهللا مل يقسم رزق العباد إال �ا٬، وإنّ بنا åا هن

ـادات وليظهرنّ فيها من اإلفتراء على اهللا وعلى رسوله  ٬، واحلكم بغري كتابه٬، ومن شه
الفجور٬، وأكل السحت٬، وسفك الدماء٬، ما ال يكون يف الدنيا ] إتيان[الزور٬، وشرب اخلمور و 

ههنا : إال دونه٬، مث ليخر�ا اهللا بتلك الفنت وتلك الرايات٬، حىت ليمر عليها املار فيقولكلها 
  .)١(]  ]١٤ص ٥٣ج: حبار األنوار[) كانت الزوراء

وغريه من  Xالذي حدده عيسى  Xيت القائم رؤيا يوحنا حتدد مكان ظهور املنقذ اآل
ومثلما  ٬،يف هذا اخلصوص ل حممد بة آلخبارات الغيلإل وهي موافقة متاماً ٬،نبياء يف التوراةاأل

فقد جعلوا  ٬،ورد يف رؤيا يوحنا من فهم ما يضاًأعجزوا املفسرين عن فهم تلك النبوات عجزوا 
  .يسوع كما هم يظنون Xيت من كلمة بابل جمرد رمز للمعاندين لدعوة اآل

  :١٨لبعضهم ما قالوا يف يوحنا  فلنقرأ

ويصيبهم الدمار٬، " بابل"اندون يف كل جيل هكذا ي�دعى املع( :تادرس يعقوب ملطي
  .)٢() فيصريون خرابßا٬، ال يسكنهم سوى إبليس الذي يستريح يف هذه النفوس القفرة

ولذلك األرجح أن املالك الذي يعلن سقوط بابل والذي ينفذ القضاء عليها : (ناشد حنا
ويوصف بأنه نازل  .هو الرب يسوع املسيح نفسه وهو السابق اإلشارة إليه كاملالك الكاهن

                                                            

  .١٦ – ١٤ص: Xلإلمام أحمد الحسن  -رسالة الهداية  -١
٢- -Antonious-Father/Testament-New-٠٢-Tafsir-Bible-Holy/Interpretations-Bible_pub/org.takla-st://http
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وبأن ٬، دليل اهتمام السماء ذاhا بإيقاع الدينونة على ذلك النظام الفاسد املهني. من السماء
  .)١() األرض قد استنارت من �ائه

االسم  وبابل هو. يصور هذا الفصل اهلالك التام لبابل: )٢( التفسري التطبيقي للكتاب املقدس
إن كل من حياول أن يعترض . لعامل الشرير وكل ما ميثلها�ازي الذي يطلقه يوحنا على قوى ا

. كانت بابل مدينة شريرة وإمرباطورية فاسدة. مقاصد اهللا ويقاومها سينتهي �اية عنيفة دامية
وكما كانت بابل أشر أعداء اليهود٬، كذلك كانت إمرباطورية روما ألد أعداء املسيحيني 

ن روما صراحة٬، استخدم اسم بابل ليشري إىل ويوحنا٬، ألنه مل يشأ أن يتحدث ع. األوائل
ليشري بذلك إىل أعداء اهللا يف كل  وأيضاً) ١٣: ٥بط ١انظر أيضا (الرومان أعداء شعب اهللا 
  .العصور بصورة أمشل وأعم

ففيه تعضيد وقرينه واضحة  ٬،خر الزمانآىل العراق يف إبابل يف رؤيا يوحنا تشري  القول بأنّ
 ٬،حداث والظهور املقدس تؤيده الرؤيا نفسهاوهذا التحديد ملكان األ٬، نبياء السابقنياأل ألقوال
مث سكب املالك السادس جامه على النهر الكبري الفرات « :السادس عشر صحاحففي األ

خرى ملكان أشارة إ ٬،]١٢[ »فنشف ماؤه لكي يعد طريق امللوك الذين من مشرق الشمس
وعبور ٬، ىل العراقإات كالمها يشريان فمشرق الشمس و�ر الفر ٬،حداث الظهور املقدسأ

 ل البيت آشار له أحداث القيامة الصغرى أامللوك وملك امللوك لنهر الفرات كحدث من 
  .أيضاً

هللا تعاىل كرتاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة٬، اثنا  إنّ: (بقوله Xالباقر  اإلمامفعن 
ين هاشم على بغلة شهباء٬، ٬، يقودهم شاب من ب"أمحد أمحد: "عشر ألفاً خبراسان شعارهم

عليه عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً 
  .)٣( )على الثلج

  :Xمام الباقر بني نص الرؤيا ورواية اإل ةن لنجري مقارناآل

                                                            

٠ -١=stp&٣=btp&١=svn&١٧=c&٦٦=b&٢=t&١,٣=vn?aspx.Read/com.injeel.www://http 
 .تفسير رؤيا يوحنا -التفسير التطبيقي للكتاب المقدس  -٢
 .٣٤٣ص: نوار المضيئةمنتخب األ -٣
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مث سكب املالك السادس جامه على النهر الكبري الفرات « :السادس عشر صحاحيف األ
  .]١٢[ »نشف ماؤه لكي يعد طريق امللوك الذين من مشرق الشمسف

نازالً من السماء له سلطان  ٬،مث بعد هذا رأيت مالكاً آخر ١«: الثامن عشر صحاحيف األ
وصرخ بشدة بصوت عظيم قائالً سقطت سقطت بابل  ٢. عظيم واستنارت األرض من �ائه

  .»....العظيمة 

ىل املدينة إتعين الشرق بالنسبة  وأيضاًيف الرواية طلقان  ٬،جهة القدوم يف الرؤيا الشرق .١
  .Xمام الباقر املنورة مكان اإل

  .الرواية كنوز أمستهمو العابرون مستهم الرؤيا ملوك أالقادمون  .٢

  .)العراق(والنهر يف الرؤيا والرواية هو الفرات  .٣

وهو  ٬،Xة هو عيسى وملك امللوك هو املالك النازل من السماء الذي تعتقد الكنيس .٤
  .Xمام الباقر كما تبني رواية اإل Xمحد أقائد الكنوز الشاب 

فهذا اليوم للسيد رب «): ١٠:٤٦(غاية عبور �ر الفرات رمبا يوضحه لنا نص ارميا  .٥
الن للسيد رب  .السيف ويشبع ويرتوي من دمهم فيأكلاجلنود يوم نقمة لالنتقام من مبغضيه 

  .»شمال عند �ر الفراترض الأاجلنود ذبيحة يف 

رض من �ائه كما تنص األ ةنتيجة هذا احلدث عبور الفرات وسقوط بابل يكون استنار .٦
وUأَشMرUقَتS الْأَرMضO بِنOورِ رUبِّهUا وUوOضSعU الْكSتUابO وUجِيَء بِالنَّبِيِّنيU وUالشُّهUدUاء وUقُضSيU ﴿ :أي ٬،الرؤيا

  .)١(﴾لَمOونَبUيMنUهOم بِالْحUقِّ وUهOمM لَا يOظْ

** ** **  

  :التاسع عشر صحاحويف األ[

                                                            

  .٦٩ :الزمر -١
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 ٨. لنفرح ونتهلل ونعطه ا�د ألنّ عرس اخلروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها ٧... «
وقال يل اكتب طوىب  ٩. وأعطيت أن تلبس بزاً نقياً �ياً ألنّ البز هو تربرات القديسني

مث رأيت السماء  ١١ ... الصادقة وقال هذه هي أقوال اهللا. للمدعوين إىل عشاء عرس اخلروف
وعيناه  ١٢. مفتوحة وإذا فرس أبيض واجلالس عليه يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل حيكم وحيارب
وهو  ١٣. كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثرية وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو

 السماء كانوا واألجناد الذين يف ١٤. متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى امسه كلمة اهللا
  .»...ومن فمه خيرج سيف ماض ١٥. يتبعونه على خيل بيض البسني بزاً أبيض ونقياً

 ٨. لنفرح ونتهلل ونعطه ا�د ألنّ عرس اخلروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها ٧... «
وقال يل اكتب طوىب  ٩وأعطيت أن تلبس بزاً نقياً �ياً ألنّ البز هو تربرات القديسني 

واملدعوون إىل  .»......وقال هذه هي أقوال اهللا الصادقة. إىل عشاء عرس اخلروفللمدعوين 
  ).أنصار املهدي األول اليماين: (عشاء عرس اخلروف هم

مث رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض واجلالس عليه يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل  ١٢«
وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه  وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثرية. حيكم وحيارب

وهذا الذي  .»......وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى امسه كلمة اهللا  ١٣. إال هو
  .يركب الفرس يف هذه الرؤيا هو املهدي األول اليماين

  :احلادي والعشرون صحاحويف األ

هو األلف أنا . مث قال يل قد مت ٦. وقال يل اكتب فإن هذه األقوال صادقة وأمنية ...«
من يغلب يرث كل  ٧. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء احليوة جماناً. والياء البداية والنهاية

  .»...شئ وأكون له إهلاً وهو يكون يل ابناً 

ـد  Xاإلمام املهدي : واأللف والياء٬، والبداية والنهاية هو ٬، والذي يغلب هو نفسه األس
  .ول واليماينالذي يغلب يف أول الرؤيا٬، وهو املهدي األ

واألمر يطول إذا أردمت استقصاء النصوص فهي كثرية جدا٬ً، ال ينكرها وحيرفها٬، وينكرين 
  .)لعنهم اهللا(إال أهل الباطل وطالب الباطل 



 ١٧١............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

ـوت  أطيعوا اهللا وسريوا إىل اهللا٬، وانظروا يف ملكوت السماوات٬، وامسعوا من ملك
 فهو يتكلم مع الناس يف كل شي منذ السماوات٬، اغسلوا الطني وطهروا أنفسكم وامسعوا اهللا

لَه�م© قُلُوب® ال يHفْقَه�ونَ بِهHا وHلَه�م© أَع©ي�ن® ال ي�ب©ص¢ر�ونَ  ...﴿: زمن بعيد٬، ولكن الناس ال يسمعون
  .]١٧٩: األعراف[ ﴾...بِهHا وHلَه�م© آذَانٌ ال يHس©مHع�ونَ بِهHا 

الناس باحلق٬، وادعوا الناس إىل اشهدوا مبا تسمعون وترون يف ملكوت السماوات٬، عرِّفوا 
احلق٬، وادعوا اجلميع إىل املائدة اليت نزلت من السماء٬، فرمبا لن حيضر إليها من يظهرون أ�م 
يطيلون الصالة والدعاء٬، بل حيضر إليها الزناة وشاربو اخلمر واخلاطئون فيتوبوا إىل اهللا٬، هلذا أنا 

ا إىل مائدة عرس اخلروف٬، طوىب ملن ال ب�عثت٬، إلصالح هؤالء٬، طوىب هلم إن تابوا وحضرو
  .... يعثر يب

ـام    Xكثريون من النصارى ينتظرون عيسى  ـه وأي هذه األيام٬، ويعلمون أ�ا أيام عودت
ـول   Xبعث عيسى  نّأالقيامة الصغرى٬، فنبهوهم  كان يف املشرق وكذلك عودته٬، والرس

يف الشرق٬، بل إنّ املالحم يف عيسى سريسله سيكون  الذي أخرب عنه يف اإلجنيل٬، وأنّ) املعزي(
ـت   ـنا٬، ومس ـا يوح آخر الزمان ستكون يف الشرق٬، ويف العراق باخلصوص كما ذكرت رؤي

  .)بابل العظيمة(العراق 

  .أخربوهم أنّ األسد الذي من سبط يهوذا أصل داود قد غلب ليفتح السفر ويفك ختومه

مستدرك يفسنة [) لقائم خيتمهما من علم إال وأنا أفتحه٬، وما من سرå إال وا: (Xقال علي 

  ].٣٥٠ص ١٠ج: البحار

  :اخلامس صحاحاأل ويف رؤيا يوحنا

هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه  ...«
ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات األربعة ويف وسط الشيوخ خروف قائم  ٦. السبعة

  .»... كأنه مذبوح

  :السادس حصحاويف األ
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ونظرت ملا فتح اخلروف واحداً من اخلتوم السبعة ومسعت واحداً من األربعة احليوانات  ١«
فنظرت وإذا فرس أبيض واجلالس عليه معه قوس وقد أعطي  ٢. قائالً كصوت رعد هلم وانظر

  .»... ٣إكليالً وخرج غالباً ولكي يغلب 

شاء أن يغسل ثيابه بدمه فليفعل ليطهر  قد جاء٬، فمن) اخلروف القائم املذبوح(أخربوهم أنّ 
  .ويتقدس٬، ويكون له نصيب يف ملكوت السماوات ولريى يف ملكوت السماوات

ـد احلسن   املذنب املقصر أمح

ـ  ١٤٢٧/ ربيع الثاين   .٬X، انتهى كالم السيد )١(]  ق. ه

  رب العاملني احلمد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .٢٠ – ١٦ص: رسالة الهداية -١



א  א
عبد الرزاق لألستاذ الدكتور ) من هو املصلوب أو Xشبيه عيسى (كتاب  منقول من

  .الديراوي

  :ابن اإلنسان

البد من العودة لسفر دانيال من ) ابن اإلنسان(بقدر تعلق األمر بالتعرف على شخصية 
  :السابع منه النص التايل صحاحالعهد القدمي٬، حيث جند يف األ

. ل٬َ، رHأَى دHانِيآلُ ح�لْمßا وHر�ؤHى رHأْس¢ه¢ عHلَى ف¢رHاش¢ه¢ف¢ي السَّنHة¢ اُألولَى ل¢بHي©لْشHاصَّرH مHل¢ك¢ بHابِ ١«
كُن©ت� أَرHى ف¢ي ر�ؤ©يHايH لَي©الً ": أَجHابH دHانِيآلُ وHقَالَ ٢. ح¢ينHئ¢ذµ كَتHبH الْح�لْمH وHأَخ©بHرH بِرHأْسِ الْكَالَمِ

وHصHع¢دH م¢نH الْبHح©رِ أَر©بHعHةُ حHيHوHانHاتµ  ٣. ريِوHإِذَا بِأَر©بHعِ رِيHاحِ السَّمHاِء هHجHمHت© عHلَى الْبHح©رِ الْكَبِ
Hال¢ف® ذَاكH٬، هذَا م�خµةHظ¢يمHس©رٍ ٤. عHا نHاحHنHلَه� جHد¢ وHاه� . اَألوَّلُ كَاَألسHاحHنHج HفHتHتَّى ان©تHكُن©ت� أَن©ظُر� حHو

وHإِذَا بِحHيHوHانµ آخHرH  ٥. يH قَلْبH إِن©سHانµوHان©تHصHبH عHنِ اَألر©ض٬ِ، وHأُوق¢فH عHلَى رِج©لَي©نِ كَإِن©سHان٬µ، وHأُع©ط¢
: كَذَاثَانµ شHبِيهµ بِالدُّب٬ِّ، فَار©تHفَعH عHلَى جHن©بٍ وHاح¢دµ وHف¢ي فَم¢ه¢ ثَالَثُ أَض©لُعٍ بHي©نH أَس©نHانِه¢٬، فَقَالُوا لَه� ه

ثْلِ النَّم¢رِ وHلَه� عHلَى ظَه©رِه¢ أَر©بHعHةُ أَج©نِحHة¢ وHبHع©دH هذَا كُن©ت� أَرHى وHإِذَا بِآخHرH م¢ ٦. قُم© كُلْ لَح©مßا كَث¢ريßا
بHع©دH هذَا كُن©ت� أَرHى ف¢ي ر�ؤHى اللÇي©لِ  ٧. وHكَانَ ل¢لْحHيHوHان¢ أَر©بHعHةُ ر�ؤ�وس٬ٍ، وHأُع©ط¢يH س�لْطَانßا. طَائ¢رٍ

أَكَلَ وHسHحHقH وHدHاسH . نٌ م¢ن© حHد¢يدµ كَبِريHةٌوHإِذَا بِحHيHوHانµ رHابعٍ هHائ¢ل وHقَوِيٍّ وHشHد¢يدµ جِد&ا٬، وHلَه� أَس©نHا
كُن©ت� م�تHأَمِّالً  ٨. وHكَانَ م�خHال¢فًا ل¢كُلã الْحHيHوHانHات¢ الÇذ¢ينH قَب©لَه�٬، وHلَه� عHشHرHةُ قُر�ونµ. الْبHاق¢يH بِرِج©لَي©ه¢

Hقُل¢عHا٬، وHهHي©نHب Hغ¢ريٍ طَلَعHص HرHآخ µإِذَا بِقَر©نHإِذَا بِالْقُر�ون¢٬، وHالْقُر�ون¢ اُألولَى م¢ن© قُدَّام¢ه¢٬، و Hت© ثَالَثَةٌ م¢ن
Hظَائ¢مHمٍ بِعãكَلHفَمٍ م�تHان¢ ف¢ي هذَا الْقَر©ن¢٬، وHكَع�ي�ون¢ اِإلن©س µت© ع�ر�وش®٬،  ٩. بِع�ي�ونHى أَنَّه� و�ض¢عHكُن©ت� أَر

ع©ر� رHأْس¢ه¢ كَالصُّوف¢ النَّق¢ي٬ِّ، وHعHر©ش�ه� لَهِيب� نHار٬ٍ، ل¢بHاس�ه� أَب©يHض� كَالثÇلْج٬ِ، وHشH. وHجHلَسH الْقَد¢مي� اَأليَّامِ
أُلُوف� أُلُوفµ تHخ©د¢م�ه�٬، وHرHبHوHات� . نHه©ر� نHارٍ جHرHى وHخHرHجH م¢ن© قُدَّام¢ه¢ ١٠. وHبHكَرHات�ه� نHار® م�تَّق¢دHةٌ
كُن©ت� أَن©ظُر� ح¢ينHئ¢ذµ م¢ن© أَج©لِ صHو©ت¢  ١١. فَجHلَسH الدِّين�٬، وHفُت¢حHت¢ اَألس©فَار�. رHبHوHاتµ و�قُوف® قُدَّامHه�

كُن©ت� أَرHى إِلَى أَنْ قُت¢لَ الْحHيHوHانُ وHهHلَكH جِس©م�ه� وHد�ف¢عH . الْكَل¢مHات¢ الْعHظ¢يمHة¢ الÇت¢ي تHكَلÇمH بِهHا الْقَر©نُ
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طَان�ه�م©٬، وHلك¢ن© أُع©طُوا طُولَ حHيHاةµ إِلَى زHمHانµ أَمَّا بHاق¢ي الْحHيHوHانHات¢ فَن�زِعH عHن©ه�م© س�لْ ١٢. ل¢وHق¢يد¢ النَّارِ
µقْتHوHو.  

كُن©ت� أَرHى ف¢ي ر�ؤHى اللÇي©لِ وHإِذَا مHعH س�ح�بِ السَّمHاِء م¢ثْلُ اب©نِ إِن©سHانµ أَتHى وHجHاَء إِلَى " ١٣
دßا وHمHلَكُوتßا ل¢تHتHعHبَّدH لَه� كُلÊ الشُّع�وبِ وHاُألمHمِ فَأُع©ط¢يH س�لْطَانßا وHمHج© ١٤. الْقَد¢ميِ اَأليَّام٬ِ، فَقَرَّب�وه� قُدَّامHه�

أَمَّا أَنHا دHانِيآلَ " ١٥. يHن©قَرِض�س�لْطَان�ه� س�لْطَانٌ أَبHد¢يٌّ مHا لَن© يHز�ول٬َ، وHمHلَكُوت�ه� مHا الَ. وHاَأللِْسنHة¢
فَاقْتHرHب©ت� إِلَى وHاح¢دµ م¢نH الْو�قُوف¢  ١٦. يفَحHزِنHت© ر�وح¢ي ف¢ي وHسHط¢ جِس©م¢ي وHأَفْزHعHت©نِي ر�ؤHى رHأْس¢

هؤ�الَِء الْحHيHوHانHات�  ١٧: فَأَخ©بHرHنِي وHعHرَّفَنِي تHفِْسريH اُألم�ورِ. وHطَلَب©ت� م¢ن©ه� الْحHق¢يقَةَ ف¢ي كُلã هذَا
أَمَّا ق¢دِّيس�و الْعHل¢يِّ فَيHأْخ�ذُونَ  ١٨. ضِالْعHظ¢يمHةُ الÇت¢ي ه¢يH أَر©بHعHةٌ ه¢يH أَر©بHعHةُ م�لُوكµ يHقُوم�ونَ عHلَى اَألر©
Hد¢ اآلبِد¢ينHإِلَى أَبHد¢ وHم©لَكَةَ إِلَى اَألبHل¢كُونَ الْمHم©تHيHم©لَكَةَ وHالْم«. 

املمالك األربعة املقصودة يف رؤيا دانيال  على أنّ واإلسالمييتفق الطرف املسيحي  ٬،إذن
  .ة أو الفارسية٬، مث اليونانية فالرومانية أخرياًالدولة البابلية٬، ومن بعدها املادي: هي

٬، بينما يقول Xابن اإلنسان هو عيسى نّإاملسيحيني يقولون  نّأولكنهما خيتلفان يف 
املسيحيني يرون اململكة اليت ي�نشؤها  ٬، وخيتلف الفريقان كذلك يف أنّ املسلمون أنه حممد

  .ا مملكة أرضيةابن اإلنسان مملكة روحية٬، بينما يرى املسلمون أ�

وبقدر تعلق األمر بتوضيح حدود شخصية ابن اإلنسان ستكون املعطيات اليت يوفرها لنا 
  :النص موجها حلركة حبثنا٬، فأقول

اململكة الرابعة  احليوانات األربعة أو املمالك األربعة كلها تقوم على األرض٬، وإنّ نّأح واض
لكة القديسني املوعودة٬، فالبد واحلال هذه أن اليت ت�دفع إىل وقيد النار ستحل بدالً منها مم

  .تكون هذه اململكة اليت يقودها ابن اإلنسان مملكة أرضية

مملكة القديسني هي مملكة  القول بأنّ هذا الفهم هو املتبادر إىل الذهن٬، وإنّ وبرأيي إنّ
  .روحية حيتاج من قائله إىل دليل وهو مفقود يف النص



 ١٧٥............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

: من قبيل ٬،وقعوا يف سوء فهم لبعض العبارات الواردة يف الرؤيا املسيحيني قد نّأ   والواقع 
س�لْطَان�ه� س�لْطَانٌ . فَأُع©ط¢يH س�لْطَانßا وHمHج©دßا وHمHلَكُوتßا ل¢تHتHعHبَّدH لَه� كُلÊ الشُّع�وبِ وHاُألمHمِ وHاَأللِْسنHة¢ ١٤«

  .»أَبHد¢يٌّ مHا لَن© يHز�ول٬َ، وHمHلَكُوت�ه� مHا الَ يHن©قَرِض�

أَمَّا ق¢دِّيس�و الْعHل¢يِّ فَيHأْخ�ذُونَ الْمHم©لَكَةَ وHيHم©تHل¢كُونَ الْمHم©لَكَةَ إِلَى اَألبHد¢ وHإِلَى  ١٨«: ومن قبيل
Hد¢ اآلبِد¢ينHأَب«.  

وHالْمHم©لَكَةُ وHالسُّلْطَانُ وHعHظَمHةُ الْمHم©لَكَة¢ تHح©تH كُلã السَّمHاِء ت�ع©طَى ل¢شHع©بِ  ٢٧«: ومن قبيل
  .»مHلَكُوت�ه� مHلَكُوت® أَبHد¢ي٬ٌّ، وHجHم¢يع� السَّالَط¢نيِ إِيَّاه� يHع©ب�د�ونَ وHي�ط¢يع�ونَ. دِّيِسي الْعHل¢يِّق¢

هذه العبارات ميكن أن نقدم هلا فهماً يناسب ما قلنا به من ملك أرضي٬، وعليه يسقط 
  .ما قالوا به استدالهلم ويبقى الفهم املتبادر هو الراجح ويبقى افتقارهم لدليل على

الدولة أو اململكة اليت يتسيدها ابن اإلنسان وشعب  فالسلطان األبدي يراد منه إنّ
القديسون٬، ستكون هي املسيطرة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها٬، وستنتهي وتزول دولة 

  .الظاملني إىل األبد٬، ولن تقوم هلا قائمة بعد هذا

تضعفني �ا ستكون هي اخلامتة اليت تؤول إليها حركة فدولة العدل اإلهلي اليت وعد اهللا املس
  .التاريخ البشري على األرض

وهو .  وأهل بيته  وقد ورد هذا املعىن يف أحاديث كثرية صدرت عن النيب حممد
على أي حال واضح من حديث الرؤيا عن كون القديسني يأخذون اململكة بعد أن كانت 

  .ة تقوم على األرض كما يعترف املسيحيونحتت سلطان اململكة الرابعة وهي مملك

ولعل املسيحيني قد شعروا حبرج كبري وهم يرون عيسى الذي جاء إىل األرض دون أن 
هذه  نّأحيقق كل هذا٬، فبادروا إىل اقتراح فكرة اململكة الروحية٬، مع إ�م يرون بأعينهم 

ن علم اليقني أن سالطني اململكة الروحية املزعومة مل تبسط السيطرة على كل األرض٬، ويعلمو
  .األرض ال تعبد اهللا
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وإنه ملا يثري االستغراب حقاً أن يتجاهل املسيحيون ذلك الوصف الواضح اجللي الذي قدمه 
  .وسطرته أناجيلهم حول جميء ابن اإلنسان X هلم عيسى

  :فقد ورد يف إجنيل مىت٬، وغريه

فَإِنÇ كَث¢ريِينH سHيHأْت�ونَ بِاس©م¢ي  ٥. ي�ض¢لÇكُم© أَحHد® الَ!  ان©ظُر�وا" :فَأَجHابH يHس�وع� وHقَالَ لَه�م© ٤«
Hِسيح�: قَائ¢ل¢نيHالْم Hا ه�وHأَن  !Hونَ كَث¢ريِينÊي�ض¢لHارِ ح�ر�وبٍ ٦. وHأَخ©بHع�ونَ بِح�ر�وب وHس©مHت Hو©فHسHو .

َألنَّه� تHقُوم� أُمَّةٌ  ٧. لك¢ن© لَي©سH الْم�ن©تHهHى بHع©د�َألنَّه� الَ ب�دَّ أَنْ تHكُونَ هذ¢ه¢ كُلÊهHا٬، وH. اُن©ظُر�وا٬، الَ تHر©تHاع�وا
Hاك¢نHالَزِلُ ف¢ي أَمHزHأَو©بِئَةٌ وHات® وHاعHجHكُونُ مHتH٬، وµم©لَكَةHلَى مHم©لَكَةٌ عHمHو µلَى أُمَّةHز�  ١٤ ... عHي�كْرHو

فَمHتHى " ١٥ .ثُمَّ يHأْت¢ي الْم�ن©تHهHى. يعِ اُألمHمِبِبِشHارHة¢ الْمHلَكُوت¢ هذ¢ه¢ ف¢ي كُلã الْمHس©كُونHة¢ شHهHادHةً ل¢جHم¢
 ل¢يHفْهHمِ الْقَارِئ�الÇت¢ي قَالَ عHن©هHا دHانِيآلُ النَّبِيُّ قَائ¢مHةً ف¢ي الْمHكَان¢ الْم�قَدَّسِ  "رِج©سHةَ الْخHرHابِ"نHظَر©ت�م© 
ه�وHذَا : ح¢ينHئ¢ذµ إِنْ قَالَ لَكُم© أَحHد® ٢٣ .... جِبHالِفَح¢ينHئ¢ذµ ل¢يHه©ر�ب الÇذ¢ينH ف¢ي الْيHه�ود¢يَّة¢ إِلَى الْ ١٦

َألنَّه� كَمHا أَنÇ الْبHر©قH يHخ©ر�ج� م¢نH الْمHشHارِقِ وHيHظْهHر�  ٢٧ ... فَالَ ت�صHدِّقُوا!  ه�نHاكH: أَو©!  الْمHِسيح� ه�نHا
وHح¢ينHئ¢ذµ تHظْهHر� عHالَمHةُ اب©نِ  ٣٠....  إِلَى الْمHغHارِب٬ِ، هكَذَا يHكُونُ أَي©ضßا مHجِيُء اب©نِ اِإلن©سHان¢

وHح¢ينHئ¢ذµ تHن�وح� جHم¢يع� قَبHائ¢لِ اَألر©ض٬ِ، وHي�ب©ص¢ر�ونَ اب©نH اِإلن©سHان¢ آت¢يßا عHلَى . اِإلن©سHان¢ ف¢ي السَّمHاِء
الصَّو©ت¢٬، فَيHج©مHع�ونَ  فَي�ر©س¢لُ مHالَئ¢كَتHه� بِب�وق عHظ¢يمِ ٣١. سHحHاب السَّمHاِء بِقُوَّةµ وHمHج©دµ كَث¢ريٍ

ا¢س©هHر�وا إِذًا َألنَّكُم© الَ ..... " م�خ©تHارِيه¢ م¢نH اَألر©بHعِ الرِّيHاح٬ِ، م¢ن© أَقْصHاِء السَّمHاوHات¢ إِلَى أَقْصHائ¢هHا
ي©ت¢ ف¢ي أَيِّ هHزِيعٍ يHأْت¢ي أَنَّه� لَو© عHرHفH رHبُّ الْبH: وHاع©لَم�وا هذَا ٤٣. تHع©لَم�ونَ ف¢ي أَيَّة¢ سHاعHةµ يHأْت¢ي رHبُّكُم©

ل¢ذل¢كH كُون�وا أَن©ت�م© أَي©ضßا م�س©تHع¢دِّين٬H، َألنَّه� ف¢ي سHاعHةµ الَ  ٤٤. السَّارِق�٬، لَسHهِرH وHلَم© يHدHع© بHي©تHه� ي�ن©قَب�
قَامHه� سHيِّد�ه� عHلَى خHدHم¢ه¢ فَمHن© ه�وH الْعHب©د� اَألم¢ني� الْحHك¢يم� الÇذ¢ي أَ ٤٥. تHظُنُّونَ يHأْت¢ي اب©ن� اِإلن©سHان¢
  .»! طُوبHى ل¢ذل¢كH الْعHب©د¢ الÇذ¢ي إِذَا جHاَء سHيِّد�ه� يHجِد�ه� يHفْعHلُ هكَذَا ٤٦؟  ل¢ي�ع©ط¢يHه�م� الطÇعHامH ف¢ي ح¢ينِه¢

يف رؤياه سيقع كله على  X ما أخرب عنه دانيال النيب هذا النص يبني جبالء ال لبس فيه إنّ
يف هذا العامل الذي نعيشه٬، فاحلروب وا�اعات واألوبئة كلها تناسب عاملنا هذا٬، هذه األرض و

وكذلك نزول رجسة اخلراب٬، أي اململكة احلديدية أو اململكة الرابعة يف املكان املقدس٬، وأيضاً 
الناس بأن  Xبالتأكيد جمي ابن اإلنسان٬، كل ذلك حيدث يف عاملنا هذا٬، ولذلك نصح عيسى 

والسهر أو الترقب ال يكون له معىن إذا كان . بوا جميء ابن اإلنسان٬، أو املسيحيسهروا ويترق
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متعلقاً بأمر أخروي أو بدينونة الناس اليت لن يفلح إنسان يف اإلفالت منها أو تضييعها٬، وليس 
  .من شك يف أن التحفيز على الترقب واالنتظار يناسب أمراً ميكن تضييعه

ابن اإلنسان وخمتاروه سريافقه إلقاء رجسة اخلراب إىل وقيد جميء  والنصوص أيضاً تبني أنّ
  .النار وتأسيس دولة العدل اإلهلي٬، أي اململكة اليت حيكم فيها املختارون

  :وهذا ما توضحه رؤيا أخرى وردت يف سفر دانيال٬، كما يلي

ا التِّم©ثَالُ الْعHظ¢يم� الْبHهِيُّ جِد&ا وHقَفH هذَ. أَن©تH أَيُّهHا الْمHل¢ك� كُن©تH تHن©ظُر� وHإِذَا بِت¢م©ثَال عHظ¢يمٍ" ٣١«
بHطْن�ه� . صHد©ر�ه� وHذ¢رHاعHاه� م¢ن© ف¢ضَّةµ. رHأْس� هذَا التِّم©ثَالِ م¢ن© ذَهHبٍ جHيِّدµ ٣٢. قُبHالَتHك٬H، وHمHن©ظَر�ه� هHائ¢لٌ
 ٣٤. ن© حHد¢يدµ وHالْبHع©ض� م¢ن© خHزHفµقَدHمHاه� بHع©ض�ه�مHا م¢. سHاقَاه� م¢ن© حHد¢يدµ ٣٣. وHفَخ©ذَاه� م¢ن© ن�حHاسٍ

Hو µد¢يدHي©نِ م¢ن© حHتÇي©ه¢ اللHمHلَى قَدHالتِّم©ثَالَ ع HبHرHي©ن٬ِ، فَضHدHي©رِ يHر® بِغHجHح Hن©ظُر� إِلَى أَنْ قُط¢عHت Hكُن©ت µفHزHخ
ةُ وHالذÇهHب� مHعßا٬، وHصHارHت© فَان©سHحHقH ح¢ينHئ¢ذµ الْحHد¢يد� وHالْخHزHف� وHالنُّحHاس� وHالْف¢ضَّ ٣٥. فَسHحHقَه�مHا

أَمَّا الْحHجHر� الÇذ¢ي ضHرHبH . كَع�صHافَة¢ الْبHي©دHرِ ف¢ي الصَّي©ف¢٬، فَحHمHلَت©هHا الرِّيح� فَلَم© ي�وجHد© لَهHا مHكَانٌ
. بِتHع©بِريِه¢ قُدَّامH الْمHل¢ك¢ فَن�خ©بِر�. هذَا ه�وH الْح�لْم� ٣٦. التِّم©ثَالَ فَصHارH جHبHالً كَبِريßا وHمHَأل اَألر©ضH كُلÇهHا

٣٧ "ßفَخ©رHا وßس�لْطَانHا وßارHاقْت¢دHم©لَكَةً وHم Hات¢ أَع©طَاكHاوHالسَّم Hإِله Ç٬، َألنµل¢ك� م�لُوكHل¢ك� مHا الْمHأَيُّه Hاأَن©ت .
٣٨ HهHفَعHاِء دHطُي�ور� السَّمHرِّ وHو�ح�وش� الْبHرِ وHشHن�و الْبHس©كُن� بHا يHي©ثُمHحHاوHم¢يع¢هHا جHلَي©هHع HطَكÇلHسHو Hد¢كHا ل¢ي .

وHبHع©دHكH تHقُوم� مHم©لَكَةٌ أُخ©رHى أَص©غHر� م¢ن©كH وHمHم©لَكَةٌ ثَال¢ثَةٌ أُخ©رHى  ٣٩. فَأَن©تH هذَا الرَّأْس� م¢ن© ذَهHبٍ
بHةٌ كَالْحHد¢يد¢٬، َألنÇ الْحHد¢يدH وHتHكُونُ مHم©لَكَةٌ رHابِعHةٌ صHلْ ٤٠. م¢ن© ن�حHاسٍ فَتHتHسHلÇطُ عHلَى كُلã اَألر©ضِ

وHبِمHا رHأَي©تH  ٤١. وHكَالْحHد¢يد¢ الÇذ¢ي ي�كَسِّر� تHس©حHق� وHت�كَسِّر� كُلÇ هؤ�الَِء. يHد�قُّ وHيHس©حHق� كُلÇ شHي©ٍء
ونُ م�ن©قَِسمHة٬ً، وHيHكُونُ الْقَدHمHي©نِ وHاَألصHابِعH بHع©ض�هHا م¢ن© خHزHفµ وHالْبHع©ض� م¢ن© حHد¢يد٬µ، فَالْمHم©لَكَةُ تHكُ
وHأَصHابِع� الْقَدHمHي©نِ  ٤٢. ف¢يهHا قُوَّةُ الْحHد¢يد¢ م¢ن© حHي©ثُ إِنَّكH رHأَي©تH الْحHد¢يدH م�خ©تHل¢طًا بِخHزHف¢ الطãنيِ

وHبِمHا  ٤٣. ص¢مßابHع©ض�هHا م¢ن© حHد¢يدµ وHالْبHع©ض� م¢ن© خHزHف٬µ، فَبHع©ض� الْمHم©لَكَة¢ يHكُونُ قَوِي&ا وHالْبHع©ض� قَ
رHأَي©تH الْحHد¢يدH م�خ©تHل¢طًا بِخHزHف¢ الطãني٬ِ، فَإِنَّه�م© يHخ©تHل¢طُونَ بِنHس©لِ النَّاس٬ِ، وHلك¢ن© الَ يHتHالَصHق� هذَا 

السَّمHاوHات¢  وHف¢ي أَيَّامِ هؤ�الَِء الْم�لُوك¢٬، ي�ق¢يم� إِله� ٤٤. بِذَاك٬H، كَمHا أَنÇ الْحHد¢يدH الَ يHخ©تHل¢طُ بِالْخHزHف¢
Hال¢ك¢٬، وHمHهذ¢ه¢ الْم Çت�فْنِي كُلHق� وHس©حHتH٬، وHرHع©بٍ آخHك� ل¢شHا الَ ي�ت©رHل¢كُهHمHا٬، وßدHأَب Hن©قَرِضHم©لَكَةً لَن© تHم Hه¢ي

لْحHد¢يدH َألنَّكH رHأَي©تH أَنَّه� قَد© قُط¢عH حHجHر® م¢ن© جHبHل الَ بِيHدHي©ن٬ِ، فَسHحHقH ا ٤٥. تHثْب�ت� إِلَى اَألبHد¢
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HبHهÇالذHالْف¢ضَّةَ وHو HفHزHالْخHو HاسHالنُّحHهذَا. و Hع©دHأْت¢ي بHيHا سHم Hل¢كHالْم HرَّفHظ¢يم� قَد© عHاَلْح�لْم� . اَُهللا الْع
  ].٢دانيال [ »حHقٌّ وHتHع©بِري�ه� يHق¢ني®

لرؤيا٬، اململكة الرابعة يف نص الرؤيا السابق هي نفسها اململكة احلديدية يف هذه ا ٬،إذن
ستكون على هذه ) مملكة القديسني٬، أو مملكة العدل اإلهلي(واململكة اليت حتل بدالً منها 

وكونه مأل . »أَمَّا الْحHجHر� الÇذ¢ي ضHرHبH التِّم©ثَالَ فَصHارH جHبHالً كَبِريßا وHمHَأل اَألر©ضH كُلÇهHا«: األرض
  .األرض كلها هو معىن بقائها إىل األبد

املقصود  ما قال به املسيحيون تفسرياً للرؤيا الواردة يف سفر دانيال٬، من أنّ أنّمن هنا يتبني 
باململكة احلديدية هي دولة الرومان٬، أمر واضح البطالن٬، فمملكة اهللا مل تقم بعد دولة 

  .الرومان٬، والظلم ال زال إىل يوم الناس هذا يعمå األرض

منهما اخللط وسوء الفهم الذي وقع سأنقل اآلن نصني عن قاموس الكتاب املقدس يتبني 
  :فيه املسيحيون فيما يتعلق بأحداث آخر الزمان

  :النص األول •

:  ٤٦ص (يف السفر غري القانوين املنسوب إىل أخنوخ " ابن اإلنسان"وقد استعملت عبارة (
 ٧١و  ١:  ٧٠و  ٢٧و  ٢٦:  ٦٩و  ١١:  ٦٣و  ١٤و  ٩و  ٧:  ٦٢و  ٢:  ٤٨و  ٣و  ٢
قاموس الكتاب  ١٢٤ص[) لى املسيا كما يأيت يف يوم القضاء واالنتصارللداللة ع) ١٧: 

  ].املقدس

  :النص الثاين •

:  ٤٨قبل خلق العامل أنظر ص  كان موجوداً" ابن اإلنسان"ويقول كاتب سفر أخنوخ أن (
:  ٦٢وأنه سيملك على الشعب البار أنظر ص  ٢٧:  ٦٩وأنه سيدين العامل أنظر ص  ٣و  ٢
  ].٣٢ص[ )٦    ١

 هذين النصني إشارة إىل يوم الدينونة الصغرى أو القيامة الصغرى كما تسميها املصادر يف
جميء املسيح املنتظر سريافقه٬، كما حتدث عيسى يف النص املنقول  اإلسالمية٬، واملقصود منها إنّ
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أعاله عن إجنيل مىت٬، زالزل وبراكني وحروب والكثري من اآليات اإلهلية اليت ي�صب من خالهلا 
لعذاب على أهل األرض املتمردين على خالقهم عز وجل٬، ويكون فيه الفصل بني احلق ا

وألن احلوادث فيه ت�شبه احلوادث اليت جتري . الصغرى والباطل٬، ولكل هذا س�مي بيوم القيامة
يف يوم القيامة الكربى أو الدينونة الكربى٬، أو اليوم اآلخر فإن املسيحيني قد وقعوا يف اللبس 

  .ا اليوم األرضي هو نفسه اليوم اآلخروظنوا هذ

  :توضيح من رؤيا يوحنا

القارئ لن تفوته مالحظة التقارب املضموين الواضح  ولو عدنا إىل رؤيا يوحنا٬، وأعتقد أنّ
بني هذه الرؤيا والرؤى الواردة يف سفر دانيال٬، فهي تلقي ضوءاً باهراً يكشف كل ما عسى أن 

أقول يف رؤيا يوحنا ما يؤكد أن كل ما وصفته رؤى سفر يكون غامضاً يف رؤى سفر دانيال٬، 
٬، وبالنتيجة ال ميكن أن تكون رجسة اخلراب هي Xدانيال سيقع يف زمن الحق لزمن عيسى

  .الدولة الرومانية كما ذهب له بعض املفسرين

  :األحداث هنا وهناك واحدة نقتبس من الرؤيا ما يلي وللتدليل على أنّ

ر�ون¢ الÇت¢ي رHأَي©تH ه¢يH عHشHرHةُ م�لُوكµ لَم© يHأْخ�ذُوا م�لْكًا بHع©د�٬، لك¢نَّه�م© يHأْخ�ذُونَ وHالْعHشHرHةُ الْقُ ١٢«
هؤ�الَِء لَه�م© رHأْي® وHاح¢د®٬، وHي�ع©طُونَ الْوHح©شH  ١٣. س�لْطَانHه�م© كَم�لُوكµ سHاعHةً وHاح¢دHةً مHعH الْوHح©شِ

سHي�حHارِب�ونَ الْخHر�وف٬H، وHالْخHر�وف� يHغ©ل¢ب�ه�م©٬، َألنَّه� رHبُّ اَألر©بHابِ  هؤ�الَِء ١٤. قُد©رHتHه�م© وHس�لْطَانHه�م©
  ].١٧رؤيا [ »وHمHل¢ك� الْم�لُوك¢٬، وHالÇذ¢ينH مHعHه� مHد©ع�وُّونَ وHم�خ©تHار�ونَ وHم�ؤ©م¢ن�ونَ

وف¢ قَد© جHاَء٬، وHام©رHأَت�ه� هHيَّأَت© َألنÇ ع�ر©سH الْخHر�!  ل¢نHفْرHح© وHنHتHهHلÇلْ وHن�ع©ط¢ه¢ الْمHج©دH ٧«: وأيضاً
 :وHقَالَ ل¢يH ٩ ."وHأُع©ط¢يHت© أَنْ تHلْبHسH بHز&ا نHق¢ي&ا بHهِي&ا٬، َألنÇ الْبHزَّ ه�وH تHبHرُّرHات� الْق¢دِّيِسنيH ٨. نHفْسHهHا

ي©ت� السَّمHاَء مHفْت�وحHة٬ً، وHإِذَا ثُمَّ رHأَ ١١... طُوبHى ل¢لْمHد©ع�وِّينH إِلَى عHشHاِء ع�ر©سِ الْخHر�وف¢ : اكْت�ب©"
  ].١٩رؤيا [ »فَرHس® أَب©يHض� وHالْجHال¢س� عHلَي©ه¢ ي�د©عHى أَم¢ينßا وHصHاد¢قًا٬، وHبِالْعHد©لِ يHح©كُم� وHي�حHارِب�

   وهي األحداث ذاhا اليت صورhا رؤى دانيال   فاألحداث اليت تسردها رؤيا يوحنا 
  .كما هو معلوم X ا نفسها وهي متأخرة زمنيا عن عيسىستقع يف زمن الحق لزمن الرؤي
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ابن اإلنسان أو املسيح املنتظر أو اخلروف سيحارب ملوك األرض وسيغلبهم٬،  ٬،إذن
املختارين يتم مجعهم٬، أي تكون هناك دعوة  ومما يؤكده أنّ. واحلرب هذه حدث أرضي

الختبار٬، وميتنع عن احلضور حمورها نصرة املسيح املنتظر أو ابن اإلنسان٬، والبعض يفشل يف ا
ويأخذ مكانه غريه٬، ومن بني من ينجحون يف االمتحان أناس كانوا خمطئني مث يتوبون٬، والتوبة 
ال تتناسب إال مع الوجود على األرض ويف احلياة الدنيا٬، أما يف اآلخرة وبعد أن ينتهي 

  :٢٢ االمتحان اإلهلي فال مكان للتوبة٬، وهذا ما يقوله إجنيل مىت

ي�ش©بِه� مHلَكُوت� السَّمHاوHات¢ إِن©سHانßا مHل¢كًا " ٢: وHجHعHلَ يHس�وع� ي�كَلãم�ه�م© أَي©ضßا بِأَم©ثَال قَائ¢الً ١«
 ٤. وHأَر©سHلَ عHبِيدHه� ل¢يHد©ع�وا الْمHد©ع�وِّينH إِلَى الْع�ر©س٬ِ، فَلَم© ي�رِيد�وا أَنْ يHأْت�وا ٣صHنHعH ع�ر©سßا الب©نِه¢٬، 

ث¢ريHانِي وHم�سHمَّنHات¢ي قَد© . ه�وHذَا غَدHائ¢ي أَع©دHد©ت�ه�: قُولُوا ل¢لْمHد©ع�وِّينH: ضßا عHبِيدßا آخHرِينH قَائ¢الًفَأَر©سHلَ أَي©
وHلك¢نَّه�م© تHهHاوHن�وا وHمHضHو©ا٬، وHاح¢د® إِلَى حHقْل¢ه¢٬،  ٥!  تHعHالَو©ا إِلَى الْع�ر©سِ. ذُبِحHت©٬، وHكُلÊ شHي©ٍء م�عHدٌّ

فَلَمَّا سHم¢عH الْمHل¢ك�  ٧. وHالْبHاقُونَ أَم©سHكُوا عHبِيدHه� وHشHتHم�وه�م© وHقَتHلُوه�م© ٦ى ت¢جHارHت¢ه¢٬، وHآخHر� إِلَ
أَمَّا الْع�ر©س� : ثُمَّ قَالَ ل¢عHبِيد¢ه¢ ٨. غَض¢ب٬H، وHأَر©سHلَ ج�ن�ودHه� وHأَه©لَكH أُولئ¢كH الْقَات¢ل¢نيH وHأَح©رHقH مHد¢ينHتHه�م©

فَاذْهHب�وا إِلَى مHفَارِقِ الطÊر�ق٬ِ، وHكُلÊ مHن©  ٩. ٬، وHأَمَّا الْمHد©ع�وُّونَ فَلَم© يHكُون�وا م�س©تHح¢قãنيHفَم�س©تHعHدٌّ
فَخHرHجH أُولئ¢كH الْعHبِيد� إِلَى الطÊر�ق٬ِ، وHجHمHع�وا كُلÇ الÇذ¢ينH  ١٠. وHجHد©ت�م�وه� فَاد©ع�وه� إِلَى الْع�ر©سِ

Hا وßارHد�وه�م© أَش©رHجHوHال¢ح¢نيHص .Hالْم�تَّك¢ئ¢ني Hَأل الْع�ر©س� م¢نHفَام©ت«.  

* * *  

  



א א
  :)النيابة العامة(الكهنوت األممي 

) كهن(والفعل . بالعربية) كوهني(يعتقد أ�ا أتت من  ٬،يف اللغات السامية Priest )كاهن(
أي  Father" أبونا"وبالعامية . األسرارأو قضي بالغيب أو عرف  اهللالناس بإرادة ) أنبأ(مبعين 

  .)األب الكاهن(أب الكل 

يف الفصل ٬، شنودة الثالث) العظمى ....ية آأي ( كتاب الكهنوت لقداسة البابا يف نقرأ
   .)الكهنوت دعوة واختيار ومسحة( اخلامس عشر حتت عنوان

ر�وح� السَّيِّد¢ الرَّبِّ عHلَي٬َّ، َألنÇ الرَّبَّ مHسHحHنِي ُألبHشِّرH الْمHسHاك¢ني٬H، أَر©سHلَنِي  ١" الكتابيقول 
)  ١: ٦١أش . (َألع©ص¢بH م�ن©كَِسرِي الْقَلْب٬ِ، ُألنHاد¢يH ل¢لْمHس©بِيِّنيH بِالْع¢ت©ق٬ِ، وHل¢لْمHأْس�ورِينH بِاِإلطْالَقِ

. والذي ال يرسله الرب٬، ال فائدة من عمله..  فاملسحة تسبق اإلرسالية" وأرسلين مسحين"قال 
 "فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب. وأنا مل أرسلهم وال أمرhم .. "أنظر القول اإلهلي

  .)]٣٢: ٢٣أر [

وما هو دوره يف العهد القدمي  ٬،الذي نفهمه من تفسري شنوده كيف يتم اختيار الكاهن
بل هو  ٬،نبياءوعمله عمل األ ذن الكاهن حيدده اهللا سبحانه وهو املرسل له٬، إيتاآل) توراةال(

  .هليةخر غري املسحة اإلآكذلك عندهم وال فائدة من الذين ينصبون أنفسهم أو بأي طريق 

مل يتغري  Xي يف زمن عيسى أ(٬، نفس الوضع العهد اجلديديف  يضاًأوتقول الكنيسة 
  .)١( )اهللا سبحانه بأمر Xواملسحة٬، واإلرسالية كان من عيسى  فاالختيارمر٬، األ

مت [" تالميذه اإلثىن عشرمث دعا "املسيح عن السيد ): كتاب الكهنوت( الكتابيقول 
؟ يتابع  مث ماذا. بالنسبة إىل كل واحد على حدة اإلجنيلوهذه الدعوة شرحها . ]١: ١٠

  ].٥: ١٠مت [.." هؤالء اإلثنا عشر٬، أرسلهم يسوع٬، وأوصاهم قائالً" :البشري كالمه فيقول
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ودعا تالميذه األثىن . "وهنا إرسالية هلم وليس لكل أحد.. إذن هنا دعوة٬، ألشخاص معينني
وبعد ذلك عني الرب " ]٬٢، ١: ٩لو [.." ليكرزواوأرسلهم ..  عشر٬، وأعطاهم قوة وسلطاناً

  ].١: ١٠لو [" أيضا٬ً، وأرسلهم اثنني اثنني سبعني آخرين

وقال .. ] ٢١: ٢٠يو [.." كما أرسلين اآلب٬، أرسلكم أنا"وقال الرب عن هذه اإلرسالية 
ويف تأكيد . ]١٨: ١٧يو [" كما أرسلتين إىل العامل٬، أرسلتهم أنا إىل العامل"يف صالته لآلب 

  ].٣٨:  ٩مت [" أن يرسل فعله حلصاده احلصادىل رب إاطلبوا : "اإلرسالية من اهللا قال

" لستم أنتم اخترمتوين٬، بل أنا اخترتكم٬، وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر"وقال عن االختيار 
وال يستطيع . إذن هنا اختيار وإرسالية. واالختيار يدل على أنه ليس لكل أحد .]١٦: ١٥ يو[

  .أحد أن يعمل هذا العمل من ذاته٬، بل املدعو من اهللا كما هرون

القديس بولس هذه الدعوة واضحة متاماً يف كال العهدين القدمي واحلديث مببدأ هام أعلنه 
". هرونال يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه٬، بل املدعو من اهللا كما " ]٤: ٥عب [يف  الرسول

  .ومادامت هناك دعوة٬، إذن العمل ليس للكل

٬، عهد القدميالفلنحاول إذن أن نتتبع التدبري اإلهلي يف موضوع الكهنوت منذ البدء٬، من 
" هو هو أمساً واليوم وإىل األبد"اهللا . يف العهدين مل تتغري ياخلطة اإلهلية هي ه وسنرى أنّ

فَو©ق�٬، نHازِلَةٌ م¢ن© ع¢ن©د¢ أَبِي اَألن©وHار٬ِ،  كُلÊ عHط¢يَّةµ صHال¢حHةµ وHكُلÊ مHو©ه¢بHةµ تHامَّةµ ه¢يH م¢ن©  ٬،]٨: ١٣عب [
 وHالَ ظ¢لÊ تHغ©يِري® ع¢ن©دHه� لَي©سH الÇذ¢ي( ١٧: ١رسالة يعقوب  .دHوHرHانµ وHالَ ظ¢لÊ ري®تHغ©يِ ع¢ن©دHه� لَي©سH الÇذ¢ي
µانHرHوHن الكرميآكما يف القر ٬،)د: ﴿ Sالل_ه SنَّةOسSل UجِدUلَن تUلُ وMن قَبSا مMلَوUخ UينSي ال_ذSف Sنَّةَ الل_هOس
  .)١( ﴾سOنَّةَ مUن قَدM أَرMسUلْنUا قَبMلَكU مSن رُّسOلSنUا وUالَ تUجِدO لSسOنَّتSنUا تUحMوِيال٬ً،  تUبMدSيالً

وهذا قول الكتاب املقدس . (هو يعني وليس حنن. ن يشاءاهللا خيتار خلدمته م ٬،ذنإ: نقول
خر بعد رفع عيسى آلنرى هل للكنيسة قول  ٬،)بعهديه القدمي واجلديد بتوضيح وتفسري الكنيسة

X املقبولة٬،وهل حصل انقالب على سنة اهللا  ٬،يناقض الكتاب املقدس وتوضيحها السابق 
  .عقابكمأعلى  انقلبتممات أو قتل أو رفع  وهل إن
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 ١٨٣............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

»١.  Hلَنِي َألع©ص¢بHأَر©س Hاك¢نيHسHالْم HشِّرHنِي ُألبHحHسHالرَّبَّ م Çلَيَّ َألنHر�وح� السَّيِّد¢ الرَّبِّ ع
ُألنHاد¢يH بِسHنHةµ مHقْب�ولَةµ . ٢. م�ن©كَِسرِي الْقَلْبِ ُألنHاد¢يH ل¢لْمHس©بِيِّنيH بِالْع¢ت©قِ وHل¢لْمHأْس�ورِينH بِاِإلطْالَقِ

  ].٦١ أشعياء[ »ُألعHزِّيH كُلÇ النَّائ¢ح¢نيH. يHو©مِ ان©ت¢قَامٍ ِإللَهِنHال¢لرَّبِّ وHبِ

النصارى غريوا سنة اهللا  ٬،نعم؟ وجعلوها شورى  Xهل غريوا سنة اهللا بعد رفع عيسى 
رجل  ىتطلق عل) كاهن(وكلمة : تقول فالكنيسة ٬،وجعلوها شورى Xمن بعد عيسى 

والكاهن عندنا حنن  )؟ هل حبق تطلق( .حاجتهم يف ىالدين الذي يقوم خبدمة الناس ويسع
وكلمة . إىل درجة الكهنوت ويقوم بالصالة واخلدمة من أجل الشعب ارتقىاملسيحيني هو من 

فالكاهن هو رجل الدين الذي يتجمل  ٬،كاهن باللغة القبطية من كلمة تعين قديس أو طاهر
  .)١( بالقداسة والطهارة يف حياته

ىل رجل الدين الذي إالكاهن معصوم بدرجة ما ولكنهم نسبوها  يفهم من قوهلم هذا أنّ
هلي للكاهن أي ألغوا التنصيب اإل ٬،)للديار أو مفتياً أصبح جمتهداً(إىل درجة الكهنوت  ارتقى

فلذلك اخترعت الكنيسة ما يسمى  ٬،الكهنويت باالرتقاء واستبدلوهالذي أقره� الكتاب املقدس 
 وليس للكنيسة أية دليل واضح أو٬، )مامعن اإل ةنيابة العامأي ال(األممي  وأبكهنوت األمم 
 مبتورةعلى نصوص  ةللمسيحيني معتمد ةمور العقائديحاهلا كما يف كل األ ٬،قطعي على ذلك

  :مثالً ٬،ىل ما أمسوه الكهنوت األمميإال متت بصلة 

وال أقبل    قال رب اجلنود   ليست يل مسرة بكم « :قال الرب لليهود ٬،سفر مالخى يف
ويف كل مكان . عظيم بني األمم امسىألنه من مشرق الشمس إىل مغر�ا . تقدمة من يدكم

  .]١١: ١مال [ »مسى عظيم بني األمماألن . خبوراً وتقدمة طاهرة المسىربون يق

فمن هؤالء الذين : وتقول ٬،الكاهن يعينه الناس نّأعلى هذا النص قررت الكنيسة  اعتماداً
  ؟) ٢(.... د العهد اجلديسيقدمون للرب خبوراً وتقدمة من أهل األمم٬، سوى كهنوت 

ن كانت الكنيسة ال تعرف من هؤالء الذين يقربون البخور فهل هلا احلق أن جتعل إ
  ؟ للنص الباباوات والقساوسة مصداقاً
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يوجد فيها ما يؤكد  وال ٬،نه النبوة كلها يف القيامة الصغرىألسفر مالخي يعلم  قارئ نّإ
  .Xقوهلم أ�ا يف كهنوت العهد اجلديد كما هم يسمون مرحلة ما بعد رفع عيسى 

وحيضرون كل إخوتكم من كل " سفر اشعياء النىبقال لليهود يف ( :أيضاً شنودةويقول 
ومل . ]٢١    ١٩: ٦٦أش [" قال الرب والويني كهنةواختذ أيضاً منهم .. األمم تقدمه للرب
فيخربون مبجدي بني " من بني األمم  كهنةأن الرب اختذ له  العهد القدمينسمع إطالقاً يف 

  .)١() ..األمم هم كهنة العصر املسيحي بال شك كهنةإمنا ". األمم

والذي يقطع الشك  ٬،ذن يوجد شكإقلت بال شك نقول لك  ألنك شنودة٬،يا : نقول
  :٦٦ليكم النص الكامل الشعياء إو ٬،باليقني هو النص

أين البيت الذي تبنون . السماوات كرسيي٬، واألرض موطئ قدمي: هكذا قال الرب ١«
وإىل هذا . وكل هذه صنعتها يدي٬، فكانت كل هذه٬، يقول الرب ٢يل ؟ وأين مكان راحيت 

من . فهو قاتل إنسان من يذبح ثوراً ٣إىل املسكني واملنسحق الروح واملرتعد من كالمي : أنظر
. من أحرق لبانا فهو مبارك وثنا. من يصعد تقدمة يصعد دم خرتير .يذبح شاة فهو ناحر كلب

أختار مصائبهم٬، وخماوفهم  فأنا أيضاً ٤بل هم اختاروا طرقهم٬، ومبكرهاhم سرت أنفسهم 
بل عملوا القبيح يف . تكلمت فلم يسمعوا. من أجل أين دعوت فلم يكن جميب. أجلبها عليهم

قال إخوتكم : ا كالم الرب أيها املرتعدون من كالمهامسعو ٥عيين٬، واختاروا ما مل أسر به 
فيظهر لفرحكم٬، وأما هم فيخزون . ليتمجد الرب: الذين أبغضوكم وطردوكم من أجل امسي

قبل أن يأخذها  ٧أعداءه  صوت ضجيج من املدينة٬، صوت من اهليكل٬، صوت الرب جمازياً ٦
مسع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ من  ٨ قبل أن يأيت عليها املخاض ولدت ذكراً. الطلق ولدت

هل متخض بالد يف يوم واحد٬، أو تولد أمة دفعة واحدة ؟ فقد خمضت صهيون٬، بل ولدت 
 ١٠هل أنا أخمض وال أولد٬، يقول الرب٬، أو أنا املولد هل أغلق الرحم٬، قال إهلك  ٩بنيها 

مجيع النائحني عليها  ٬، ياافرحوا معها فرحاً. افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها٬، يا مجيع حمبيها
ألنه  ١٢لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياhا٬، لكي تعصروا وتتلذذوا من درة جمدها  ١١

هأنذا أدير عليها سالما كنهر٬، وجمد األمم كسيل جارف٬، فترضعون٬، وعلى : هكذا قال الرب
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أورشليم  كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا٬، ويف ١٣األيدي حتملون وعلى الركبتني تدللون 
فترون وتفرح قلوبكم٬، وتزهو عظامكم كالعشب٬، وتعرف يد الرب عند عبيده٬،  ١٤تعزون 

ألنه هوذا الرب بالنار يأيت٬، ومركباته كزوبعة لريد حبمو غضبه٬، وزجره  ١٥وحينق على أعدائه 
الذين  ١٧ألن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر٬، ويكثر قتلى الرب  ١٦بلهيب نار 

ويطهرون أنفسهم يف اجلنات وراء واحد يف الوسط٬، آكلني حلم اخلرتير والرجس يقدسون 
حدث جلمع كل األمم . وأنا أجازي أعماهلم وأفكارهم ٬١٨، يقول الرب واجلرذ٬، يفنون معاً

وأجعل فيهم آية٬، وأرسل منهم ناجني إىل األمم٬، إىل  ١٩واأللسنة٬، فيأتون ويرون جمدي 
القوس٬، إىل توبال وياوان٬، إىل اجلزائر البعيدة اليت مل تسمع  ترشيش وفول ولود النازعني يف

وحيضرون كل إخوتكم من كل  ٢٠ خربي وال رأت جمدي٬، فيخربون مبجدي بني األمم
على خيل ومبركبات و�وادج وبغال وهجن إىل جبل قدسي أورشليم٬،  األمم٬، تقدمة للرب٬،

وأختذ أيضا منهم  ٢١إىل بيت الرب قال الرب٬، كما حيضر بنو إسرائيل تقدمة يف إناء طاهر 
ألنه كما أن السماوات اجلديدة واألرض اجلديدة اليت أنا صانع  ٢٢ كهنة والويني٬، قال الرب

ويكون من هالل إىل هالل ومن  ٢٣تثبت أمامي٬، يقول الرب٬، هكذا يثبت نسلكم وامسكم 
ويرون جثث وخيرجون  ٢٤سبت إىل سبت٬، أن كل ذي جسد يأيت ليسجد أمامي٬، قال الرب 

الناس الذين عصوا علي٬، ألن دودهم ال ميوت ونارهم ال تطفأ٬، ويكونون رذالة لكل ذي 
تتحدث  وإمنا ٬،ىل الكنيسة ورجاهلاإمتت بصلة  �ا الأهلذه النصوص يعرف  قارئ يُّأ .»جسد

أن كل ذي جسد يأيت ليسجد « .عن القيام املقدس واملختارون وانتشار التوحيد على املسكونه
  .»مي٬، قال الربأما

  .)١(﴾وهللا يسجد من يف السماوات واالرض طوعا وكرها﴿

إذن : (وتقول ٬،عالنعاله تعلن الكنيسة هذا اإلأ صحاحوباالعتماد على النص املبتور من األ
املسيح هو الكاهن الوحيد للعهد اجلديد٬، أن هذا اللقب مل يطلق على أحد االدعاء بأن السيد 

  .)٢() الكتابه الوحى اإلهلي٬، بل هو ضد تعليم من البشر٬، هو قول ال يسند
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حجة اهللا يف ذلك  ألنه ؛وحد يف زمانهكان هو الكاهن األ Xعيسى  ٬،نعم :نقول
ن�ور�  مHا د�م©ت� ف¢ي الْعHالَمِ فَأَنHا«]: ٥: ٩إجنيل يوحنا . [وكان نور العامل ما دام فيهم ٬،الزمان
٬، وهؤالء أيضاً مسحوا    حسب التعريف احلريف للكلمة    نويتنبؤوكان بعده كهنة . »الْعHالَمِ

واختارهم اهللا سبحانه٬، وليس كما أنتم تقولون أصبح كهنوتاً أممياً من  Xكما مسح عيسى 
  .لكل من هب ودب Xبعد عيسى 

النَّاص¢رHة¢ كَي©فH مHسHحHه� اُهللا  يHس�وع� الÇذ¢ي م¢نH« ]:٣٨: ١٠سفر أعمال الرسل [يف  نقرأ
Çلَي©هِم© إِب©ل¢يس�٬، َألنHط¢ عãلHسHالْم�ت Hم¢يعHش©ف¢ي جHيHا وßي©رHع� خHص©نHالَ يHذ¢ي جÇالْقُوَّة¢٬، الHاَهللا بِالرُّوحِ الْقُد�سِ و 

  .»كَانَ مHعHه�

 ٬،قبلهم اختارهم اهللا سبحانه كما اختار مHن يضاًأ Xوالكهنة املختارون من بعد عيسى 
أَن©تH ب�طْر�س�٬، وHعHلَى هذ¢ه¢ الصَّخ©رHة¢ أَب©ين كَنِيسHت¢ي٬، : وHأَنHا أَقُولُ لَكH أَي©ضßا« ]:١٨: ١٦إجنيل مىت [

  .على كل املؤمنني Xمر ومل يعمم األ. »وHأَب©وHاب� الْجHح¢يمِ لَن© تHقْوHى عHلَي©هHا

تكونون ضد تعليم  اهللا قطعاًنتم املعينني بدون نص من اهللا أو من حجج أنكم إن قلتم إ
ر�وح� السَّيِّد¢ الرَّبِّ عHلَي٬َّ، َألنÇ الرَّبَّ مHسHحHنِي ُألبHشِّرH  ١«: ىل أول النصوصإولو عدنا . الكتاب

 Hأْس�ورِينHل¢لْمHبِالْع¢ت©ق٬ِ، و Hس©بِيِّنيHل¢لْم Hاد¢يHم�ن©كَِسرِي الْقَلْب٬ِ، ُألن Hلَنِي َألع©ص¢بH٬، أَر©سHاك¢نيHسHالْم
  ].١: ٦١أش [. »اِإلطْالَقِبِ

 واإلرسالويف نفس كتاب أشعياء اهللا سبحانه مل حيدد املسحة  ٬،"مسحين وأرسلين" :قال
ويف كتاب اشعياء نفسه األمر واضح  ة٬،بل األرض ال ختلوا من حج ٬،له سبحانه ةواحد ةحبج

يك٬، روحي الذي عل: أما أنا فهذا عهدي معهم٬، قال الرب ٢١«: يلأوىل تإوال حيتاج 
وكالمي الذي وضعته يف فمك ال يزول من فمك٬، وال من فم نسلك٬، وال من فم نسل 

  ].٥٩اشعياء [» نسلك٬، قال الرب٬، من اآلن وإىل األبد

 وأنّ ٬،X إبراهيموهم من نسل  ٬،هم رسل معينني من اهللا الكهنة مما سبق يتضح أنّ
  .قبولةاملأو الكهنوت األممي شيء دخيل على سنة اهللا  ةالنيابة العام

  



א א
  :الكنيسة

ناجيل وقبل بيان املراد من معىن ما أودرته األ ٬،صلها ال لغة وال معىنأكلمة ال يعرف 
قوال الكنائسيني الذين يؤمنون بكلمة الكنيسة أللكلمة املقابلة كلمة الكنيسة سأنقل بعض 

وجود  ني الذين يقولون الويف املقابل أقوال املسيحي ٬،هم وضعوها هلا العتبارات ٬،ويقدسو�ا
  .ؤسسة دينية مشرف على الديانة املسيحيةميؤمنون بالكنيسة ك ناجيل والهلذه التسمية يف األ

  :الكنائسيون يقولون

..  واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسوليةهي .. ح املسياملؤمنني٬، جسد الكنيسة هي مجاعة 
  ..عناالذين يسبحون م املالئكةيت هي ب..  هي بيت اهللا املكرس للعبادة

ويف املاضي كانوا يعتربون التنظيم الكنيسة أن الكنيسة هي األسقف ي�حاط به مجاعة 
منني٬، فالكنيسة يف معناها احلقيقي ليس فقط مجاعة املؤ .. املؤمنني٬، وكلهم حول مذبح اهللا

الذي ي�دير احلركة الكهنوتية يف (ولكن مجاعة املؤمنني حول سر اإلفخارستيا٬، حول األسقف 
  ).الكنيسة

كلمة كنيسة حبدå ذاhا هي كلمة غري عربية أصالً أصل كلمة كنيسة عرباين٬، مأخوذ من  إنّ
مة والبعض يقول أن أصلها يوناين من الكل  ".حمفل"أو " جممع"٬، ومعناها "كنيسي"كلمة 

وهي يف صورhا احلالية من  ٬،ومعناها مجاعة أو دعوة) إككليسيا(أو ) إكليسيا(اليونانية 
  :على ثالث اًاصطالح" ةكنيس"السريانية ويطلق لفظ 

  .)مجهور املؤمنني أو مجاعة املؤمنني(الرعية أو الشعب  .أ

  .الكنسي أي درجات الكهنوت املسئولة عن العمل: اإلكلريوسالرعاة أو  .ب

   .)١( املكان املخصص للعبادة املسيحية٬، وهو املبىن املُشHيَّد هلذا الغرض: البناء .ج

  

                                                            

١- -of-Dictionary/Kanisa-Al-Taks-Ritual-n-Rite-Coptic/Dogma-Creed-Faith-Coptic/org.takla-st://http
html.Church__Kaneesa-Kanisa-Al/Laam-Kaaf-Kaf_Terminology-Coptic-٧/Terms-Ritual-Coptic 
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  :الغري كنائسيون يقولون

�ا البناء املشيد للعبادة أيؤمنون بالكنيسة على  الذين ال املسيحينيقبل احلديث عن هؤالء 
مصطلح الكنيسة الغري عربية  نّأن نوضح أالبد  ٬،و اهليكل الكهنويت املسؤول عن املسيحينيأ

والغري . االجنليزية )church(تت من ترمجة مصطلح جاورج أناجيل العربية واملوجودة يف األ
قر العرب أفهذا اللفظ  قد  ٬،صل الكلمة االجنليزية وليس كلمة كنيسةأكنائسيون يناقشون 

حاة من النصوص الواردة فيها ونسبة املستوىل املعاين إوذهبوا  ٬،ن ال صل هلا لغوياًأاملسيحيني 
ا وردت يف �أعلى اعتبار ) church(وسنستخدم هنا لفظ كنيسة بدل لفظ . ليهاإاللفظ 

  .النصوص العربية كترمجة للفظ االنكليزي ونصوصه

صل كلمة كنيسة من الكلمة اليونانية اككليسيا أ نّإوالغري كنائسيون يقولون 
)ekklesia(،وهي مذكورة يف ٬ )١١٣(كنيسة يف  ىلإموقع يف العهد اجلديد ترمجت  )١١٥( 

  .ىل مجعية أو مجاعةإومرتني ترمجت  ٬،مرة

ىل اجلمعية اليت إوتعين الدعوة ) ekklesia =call out( )ىلإالدعوة (يعين  ولفظ اككليسيا
ويل هو استدعاء الناس من قبل ولكن معناها األ. األساسية السياسية والقضائيةختذت القرارات ا

  .منادي

  .ينطبق على معىن الكنيسة املستخدم يف وقتنا احلايل ومثل هذه املعاين لكلمة اككليسيا ال

خرى كوريك أفهو من كلمة يونانية ) church(ىن احلقيقي لكلمة كنيسة أما املع
)kuriakê (وتعين بيت الرب.  

Old Greek kuriakê [oikia] (“lord’s [house]”) → Old English cirice → 
Middle English chirche → “church“ 

مرباطور ام اإلقأتت يف القرن الثالث عندما أصل الكلمة كوريك أ نّأوقال بعض الكتاب 
وقنع عبادة  ٬،فهو الذي مجع بني العبادتني ٬،له الشمس ميثراسإقسطنطني مؤسسته الدينية لعبادة 

وهذا ما تعتقده الكنيسة  ٬،ول من اختذ الصليب رمز عباديأفهو  باملسيحية٬،له الشمس ميثراس إ
  .الكاثوليكية واليت تعترب نتاج ملؤسسة قسطنطني الدينية



 ١٨٩............................................  عن القيامة الصغرى  Xخطاب عيسى 

سواء . شاع استخدام  كلمة كنيسة يف ترمجته املشهورةأول من أ ١٧٦٩يعترب كنج مجيس 
وكان العهد اجلديد . و جتمع املؤمننيأىل جتمع بشري إو أكان املعىن يدل على بيت الرب 

  .ول من استخدم مصطلح الكنيسةأ ١٥٥٧جنيف 

ىل إيا ول النسخ االجنليزية للكتاب املقدس املترجم عن اليونانية ال تترجم كلمة اككليسأ
مل صديقه ومساعده أوقد  ٬،كان قد استخدم مصطلح اجلماعة ١٥٢٦وليم تيندال . كنيسة
 اثنانومن اجلدير باملالحظة أن تندال استخدم مصطلح الكنيسة يف موضعني . الترمجة روجرز
كاهن زفس  فأتى ١٣،٬: ١٤(عمال الرسل أ   األصنامىل مكان عبادة إيشري  االثننيويف  ٬،فقط

ونالحظ  ٬،)ن يذبحأبواب مع اجلموع وكان يريد دام املدينة بثريان واكاليل عند األالذي كان ق
  .بدهلا بكلمة مجوعأيف ترمجة الفانديك 

تيتم �ذين الرجلني ومها ليسا سارقي هياكل وال جمدفني على أ ألنكم ٣٧: ١٩( :وأيضاً
  .ىل هياكلإوهنا ترمجت ) اهلتكم
mlht.Ekklesia/org.truth‐bible://http 

htm.٠٦fg/se.surftown.web.biblepages.www://http  

ما يهمنا من هذا البحث القصري هو املعىن احلقيقي ملصطلح االككليسيا اليت وردت فقط 
صي مشعون الصفا يف حديثه مع الو Xوأوهلا قول سيدنا عيسى  ٬،ربعةناجيل األمرتني يف األ

أنت بطرس٬، وعلى هذه الصخرة أبين : وأنا أقول لك أيضا ١٨ :١٦مىت ( :Xبطرس 
  .)كنيسيت٬، وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها

صح م األفضل األأ ٬،وجود ملصطلح كنيسة هل ممكن استبداهلا جبموعي ن الأن تبني أوبعد 
  ٬،ين نداء املنادي أو دعوةسطرهم أن كلمة اككليسيا تعأذكره كال الطرفني بني  قول ما

أنت بطرس٬، وعلى هذه الصخرة أبين دعويت٬، وأبواب : وأنا أقول لك أيضاً( :فيصبح النص
  .)اجلحيم لن تقوى عليها

يوضحون معىن  هم ال )على هذه الصخرة أبين كنيسىت أو دعويت( :ويف تفاسريهم لعبارة
 ٬،م الأاملقصود بالصخرة  هو Xبطرس  نّأوهم يناقشون فقط هل  ٬،مهيتهاأكنيسيت رغم 

و راعي أالعظيمة لصاحب  ةيبنون املكان هو املعين هم ال Xبطرس  نّإوحىت الذين يقولون 
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عن املعىن احلقيقي لالكليسيا  فضالً ٬،Xمن بعد عيسى ) اككليسيا(و الكنيسة أالدعوة 
  .)و الكنيسةأالدعوة (نفسها 

يعرف  )لى هذه الصخرة ابين كنيسيتوع( :النصوص التالية لعبارة يقرأوباحلقيقة الذي 
 ٬،Xشار هلا سيدنا عيسى أورمبا املىن احلقيقي لالكليسيا اليت  ٬،Xعظمة الوصي بطرس 

وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات٬، فكل ما تربطه على  ١٩:١٦مىت«: ففي العدد الالحق
. »سماواتيف ال وكل ما حتله على األرض يكون حملوالً. يف السماوات األرض يكون مربوطاً

رض وارتباطه يتعلق يف األ مساها اككليسيا هو كل ماأاليت  Xدعوة عيسى  نّأومنه نفهم 
  .Xمر هو وصيه مشعون الصفا �ذا األ Xمن بعده  واإلطالعمن له العلم  نّإو ٬،بالسماء

وإن مل يسمع من  .للكنيسةوإن مل يسمع منهم فقل  ١٧: ١٨مىت ( :ويف املرة الثانية
و أن يفهم من هذا النص الكنيسة احلالية أوهل ممكن  .)ن عندك كالوثين والعشارفليك الكنيسة
  .اجلموع

  ٬،و احلكم  الواجب الطاعة والتنفيذأىل القضاء إالنص يشري  نّأوالواضح ٬، عتقدأال  :قولأ
و أذا احلاكم إ إاليكون  مر الوهذا األ ٬،املخالف لقراره يعترب وثين وخارج عن الدين نّإحبيث 

  .مر مرتبط باهللا سبحانه وحكمه حكم اهللا سبحانهاأل
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