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 ادلــــقـــــــــدمـــة

 بسم اهلل الرحيم الرضبان العزيز اجلبار ادلستعان من بيده اخللق دبا يف ذلك الثقالن.
وأفضل الصالة والسالم على سيدنا زلـمد بن عبداهلل وعلى آلو وصحبو ومن تبعو إىل يوم 

 الدين.
 وأما بعد:

قوانُت ونواميس ذبري هبا األقدار اليت توصيفها على  مخلق اهلل تعاىل اخللق جعل ذل عندما
شرعية؛ وىي اليت يأمر هبا النبيون والعلماء والصاحلُت وادلصلحُت وضلوىم  قسمُت: أقدار أمرية

العباد، لتكون حياهتم على مراد اهلل تعاىل وحىت يكون وجودىم وفق السنة اليت أمر اهلل هبا 
ْنَس ِإَّلَّ لِيَـْعُبُدوِن . َما أُرِيدُ  ُهْم ِمْن  العباد صبعاً، حيث قال تعاىل: }َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْْلِ ِمنـْ

، وشلا يقال يف التفسَت عند ٔرِْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُموِن . ِإنَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتُُت{
أبسط الناس: أن اهلل خلق اجلن واْلنس فقط ليعبدوه، أي ليكونوا على منهاج يرمسو تعاىل 

ديٍت. وأما القسم اآلخر: فهو أقدار قدرية كونية؛ وىي ذلم، أن يعيشوا وفق مراده الشرعي ال
اليت َّل ؽلكن للعبد اَّلختيار فيها، وىي اليت تأٌب على مراد اهلل تعاىل فقط، رضي العباد أو مل 

 يرضوا.
أن فكرة ادلخلص توجد يف كثَت من األديان وادلعتقدات، السماوية منها والوضعية، ففكرة و 

 .ل الكتاب، من اليهود والنصارىادلخلص، ادلنقذ توجد عند أى
حدى ادلواضيع اليت ىي من أمر اهلل تعاىل القدرية الكونية ىي: ادلهدي عليو السالم، إويف 

وخروجو آخر الزمان، على الصفة والزمن والكيفية اليت ستكون على مراد اهلل تعاىل، فمن 
ادلهدي خارج َّل زلالة أطاعو كان لو الرضا والفوز، ومن عصى فعليو السخط واخلسارة، ألن 

وماض أمر اهلل فيو ويف الكون حال خرج كيف سيكون، وىذا سيكون بعز عزيز أو بذل 
 ذليل. 

                                                           

 .58 – 56: الحاريات 1
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وادلهدي وعيسى عليهما السالم تأٌب ضمن فكرة ادلخلص الذي ؼللص الناس ادلستضعفُت 
 من الظلم واَّلضطهاد الذي حرمو اهلل على نفسو وجعلو زلرم بُت اخللق، فلما أراد بعض

 اخللق إَّل الظلم فإن اهلل يسن خروج من ؽلحوه ويرجع العدل والقسط.
وفكرة ادلخلص َّل ؼلتص هبا دين قط حىت قيل: أهنا ضرورة إنسانية، وأمر فطري، ودليلو 
العقلي: أنو ودبجرد أن يتعرض اْلنسان إىل ظلم حىت يتجو إىل اهلل اخلالق أنو أين من ؼللصنا 

 ون الفرج؟؟!!.  من ىذا، أين ادلخرج، مىت يك
ومع أن ىذه الفكرة وغَتىا لن توجد بأعظم وأصدق شلا عندنا ادلسلمُت، لكن َّل ؽلنع من 
تتبع أخبار األقوام السابقة، ألنو سيجد ىذه الفكرة ضمن تعاليمهم الدينية أو الفلسفية 

 ولكن الصورة زبتلف من حيث عدة أشكال، منها: امسو، صفاتو، مكانو، ديانتو، .. 
 عادلية أو عموم فكرة ادلخلص:
 وما ىذا إَّل ألحد ثالثة أمور: 

أنو كانت البشر على دين اْلسالم قدؽلاً، سواًء على عهد أبونا آدم عليو السالم،  :األول
وابنو ىبة اهلل )شيث( عليو السالم، وإدريس عليو السالم، وأما على عهد نوح عليو السالم 

ويوجد فيو تلخيصًا دلا سيكون من أحداث وضمن ىذه  بعد الطوفان، وكان أمر الدين واحد
مسائلة سللص آخر الزمان.. فلما اضلرفت البشر على طريق احلق اضلرفوا يف التوحيد وضلوه، 

 وظلت ىذه عند كل األديان واَّلعتقادات والفلسفات.
َتىم أن ادلسلمُت ادلستضعفُت عرب األزمنة والعصور نادوا فادلخلص، فلما استضعف غ :الثاين

 نادوا بو كذلك، وما ذلك إَّل إؽلاناً منهم أنو أمر حق الظهور.
 أنو أمر فطري كما سبق.. :الثالث

قد يسأل ادلشككُت: إن ظاىرة ادلنقذ ادلصلح قد وجدت لدى األقوام وادللل السابقة قبل و 
سطة اْلسالم، فمن احملتمل جداً أهنا تسربت للفكر اْلسالمي وتأثر هبا ادلسلمون، وذلك بوا

اَّلختالط احلضاري والتبادل الثقايف الفكري بُت احلضارات..، وَّل يعد أن يكون ادلوضوع إَّل 
 أسطورة، وليس لو أصل يف اْلسالم؟
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وىنا يلزم علينا أن نقول: صحيح أن اْلؽلان بظهور سللص كان شائعًا لدى كثَت من األقوام 
العقيدة، فهل تعد سلالفة اْلسالم وادلعتقدات، ولكن ىذا َّل يعطى دلياًل على أسطورية ىذه 
 لعقائد األديان األخرى دليالً على صحتو وأصالة معتقداتو؟

إن من يريد البحث يف صحة عقيدة ما، عليو أن يراجع أدلتها والوثائق اليت تعزز  أواًل:
صحتها..، َّل أن يراجع كتب القدماء وما لدى األقوام األخرى من عقائد مشاهبة ٍب يقيم 

َّل يقعدىا باعتبار أنو وجد جذور ىذه العقيدة وأهنا تعود إىل ىذه األقوام أو تلك الدنيا و 
 ادلذاىب وأن الفكرة رلرد أسطورة ليس إَّل.. 

لقد كان كثَت من القدماء وكثَت من ادلعتقدات يؤمنون باهلل ويعدون الصدق خلقا  اثنياً:
وننبذ الصدق بعيداً..، لذا فإن  –استغفر اهلل  –سامياً، فهل ػلق لنا أن نعد اهلل اسطورة 

إؽلان األقدمُت بظهور ادلصلح َّل يعد دلياًل وَّل مسوغًا يف أسطورية ىذه الفكرة، كما َّل 
ينهض برىانًا ْلثبات ىذه العقيدة.. وَّلبد أن نعرف بأن العقائد ادلشًتكة بُت ادلسلمُت 

إَّل أن اَّلشًتاك يف العقيدة َّل وسائر الفرق الدينية يف العامل كثَتة جداً وَّل ؽلكن إنكار ذلك، 
يدل حبال من األحوال على بطالن العقائد اْلسالمية واضلراف ادلسلمُت..، وعلى ذلك؛ 
فاشًتاك ادلسلمُت مع اليهود والنصارى وغَتىم، يف العقيدة بادلخلص ادلسمّى بأي اسم، َّل 

مع اليهود يدل على عدم أصالة ىذه العقيدة يف اْلسالم، كما أن اشًتاك ادلسلمُت 
 والنصارى يف اَّلعتقاد باهلل ودببدأ اخلليقة ومسألة النبوة َّل يستلزم بطالن ىذه العقائد.

فضاًل عن كل ذلك صلد أن كل من ػلمل فكرًا ودينًا أو حىت العقلية احلديثة تتغٌت  اثلثاً:
نتظار بقدوم ادلنقذ وتسميو البطل ادلرتقب، ولذا صلد مفكري وفالسفة وعباقرة العامل يف ا

ادلخلص ادلصلح..، فعلماء اَّلجتماع مثال: عندىم أن مسَتة احلياة اَّلجتماعية َّل بد أن سبر 
دبراحل، مرحلة بعد مرحلة، فهي بُت قوة وضعف، وظلو واهنيار، ولقاء واندثار، وأخذ وعطاء، 
وىكذا سبر البشرية هبذه ادلراحل.. والكل ينتظر ويًتقب عصر أو مرحلة آخر الزمان، عصر 

 األمن والرخاء والسعادة والسالم.
كذلك الفالسفة وادلفكرين، فنجد الفيلسوف راسل )اَّلصلليزي( يقول: )إن العامل يف انتظار 
مصلح يوّحد العامل ربت َعَلٍم واحد وشعاٍر واحد(.. كذلك العالمة اينشتاين صاحب 

فاء، ويكون الناس )النظرية النسبية( يقول: )إن اليوم الذي يسود العامل كلو الصلح والص
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متحابُت متآخُت ليس ببعيد(، كذلك الفيلسوف برناردشو بّشر دبجيء ادلصلح يف كتابو 
)اْلنسان والسوبرمان(، وىكذا نالحظ أن راسل يربز حاجة العامل للمصلح، وانتظار العامل 
لذلك ادلنقذ، بينما يتحدث آينشتاين عن بعض مظاىر عهد ذلك ادلصلح، وبشرى برناردشو 

 دىا العقل ادلستند إىل فكرة عادلية موروثة ومتواترة.سن
ففكرة ظهور ادلخلص الذي سينشر العدل والرخاء بظهوره يف آخر الزمان، ويقضي  إذن:

على الظلم واَّلضطهاد يف أرجاء العامل، وػلقق العدل وادلساواة يف دولتو الكرؽلة، يرسلها 
وق ذلك فهي كعقيدة مساوية آمن هبا معظم عقالء وفالسفة العامل إرسال ادلسلمات.. وف

أىل األديان الثالثة، واعتنقتها معظم شعوب العامل..، فاجلميع متفق على أصل الفكرة وإن  
كان ىناك اختالف يف التفاصيل..، وىكذا فإن األديان تلتقي، كما يلتقى معها العقل 

م العدل والقسط واحلكمة يف ضرورة خالص البشرية، على يد من يزيل اجلور والظلم ويقي
 للجميع.

وىو أن يقال: إن الزمان قد طال على مثل ىذه : طول عمر ادلصلح يف الفكر اَّلنساين
 النظرية ومل يتحقق منها شيء ومل يظهر أي سللص ألي قوم البتة.

إن الفكر اْلنساين َّل يرى مانعًا من طول عمر ىذا ادلخلص، ألن ىذا ادلخلص َّل يأٌب إَّل 
 –يعلم أحد بالتحديد مىت ىذا الوعد، حىت أنو يوجد الكثَت من الناس آخر الزمان، وَّل 

 سوف يكذبون ادلهدي جهالً منهم وحجتهم: أنو مل يأن زمنو بعد. –خاصًة من ادلسلمُت 
اَّلختالف يف تشخيص ىوية ادلخلص: ومن الناس من يقول: وبتحقق ىذا اَّلختالف فأمره 

 مشكوك فيو!.
أمر إذلي َّل بد وأن يكون، ولو ظلت الكتب والصحف وأما ىذه فقد علم احلق أنو 

السماوية كما ىي لرأينا ما يوافق احلق الذي عندنا، ولكنها ضاعت أو حرفت حىت تغَتت 
شخصية ىذه الشخصية حسب ىوى رجاَّلت الدين عندىم..، وحسب فلسفاهتم اخلاصة، 

 وألن كل صباعة ترى أهنا على احلق جعلت ادلخلص منهم..
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 تفسير الهصوص:إصكالية 
ويف موضوع ادلهدي يف نصوص أىل الكتاب جاءت مؤلفات وكتابات، لكن لألسف مل 
يشتغل يف ىذا ادلوضوع إَّل أىل الشيعة من ادلسلمُت فقط، وَّل ذبد مؤلف واحد أو رسالة 

 ألىل السنة يف ىذا الباب.
قرينة، وكذلك  ولكن غلب أن ننوه أنو أقحم كثَتاً من النصوص يف ادلهدي بال حجة أو حىت

أغفل من قبل أىل الكتاب عرب التاريخ ذكر ادلهدي أو ما يسمى سللص ادلسلمُت أو 
 احملمديُت يف تفاسَتىم لنصوصهم.

 : في مختلف األدياناالختالف في تشخيص هوية المنقذ ومن أسباب 
تفسَت النصوص والبشارات السماوية وتأويلها، اسـتـنـادًا إلـى عـوامـل خارجة  :السبب األول

عنها، وليس إىل تصرػلات أو إشارات يف النصوص نفسها، وإىل الـتـأثـر العاطفي برموز 
معروفة ألتباع كل دين أو فرقة، وتطبيق النصوص عليها ولو بالتأويل، دبعٌت: أن ربديد ىوية 

ينطلق من النصوص والبشارات ذاهتا، بل ينطلق من انتخاب شـخـصـيـة ادلصلح ادلوعود َّل 
مـن الـخـارج، وزلاولة تطبيق النصوص عليها. يضاف إىل ذلك عوامل أخرى سياسية 

 .ومصلحية كثَتة، لسنا ىنا بصدد احلديث عنها
أما بالنسبة للعامل األكرب فنقول: إن النصوص والبشارات السماوية : السبب الثاين

اديث األنبياء بـشـأن الـمـصلح العادلي، تتحدث عن قضية ذات طابع غييب، وعن وأح
شخصية مستقبلية، واْلنسان بطبعو ميال لتجسيد القضايا الغيبية يف مصاديق ملموسة ػلس 
هبا، ىذا من جهة ومن جهة أخرى فكل قوم يتعصبون لشريعتهم ورموزىم وما ينتمون إليو، 

لذا كان من الطبيعي أن يقع اَّلختالف  .الدور التارؼلي منهموؽليلون أن يكون صاحب ىذا 
يف ربديد ىوية ادلنقذ، ألن من الطبيعي أن يسعى أتباع كـل ديـن إلـى اختيار مصداق 
للشخصية الغيبية ادلستقبلية، اليت تتحدث عنها النصوص والبشارات الـثـابتة يف مراجعهم 

بون من زعمائهم، يدفعهم لذلك الـتعصب الشعوري ادلعتربة وادلعتمدة عندىم، شلن يعرفون وػل
أو الالشعروي لشريعتهم ورموزىا، والرغبة الطبيعية العارمة يف أن يكون ذلم افتخار ربقق ذاك 

)فقد آمن الزرادشتيون بعودة  .الدور التارؼلي على يد شخصية تنتمي إليهم أو ينتمون اليها
السيد و فارسي، وآمن اذلنود بعودة فيشنو،  أنوهبرام شاه ويعتقدون أنو من نسل زرادشت و 
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وينتظر  ومن نسل النيب داود، اليهود ويعتقدون أنو من بٍت إسرائيلبعض ادليكائيلي لدى 
البوذيون ظهور بوذا، كما ينتظر األسبان ملكهم روذريق، وادلغول قائدىم جنكيز خان، وقد 

من كتب الصينيُت، وينتظر  وجد ىذا ادلعتقد عند قدامى ادلصريُت، كما وجد يف القدمي
أوشيدر أحد أعقاب زرادشت، وان مسيحي األحباش ينتظرون عودة أو اجملوس اشيدربايب 

كذلك يعتقد بالفكرة قدامى ادلصريُت والصينيُت وعندىم ، و تيودور كمخلص يف آخر الزمان
 .أمساء متعددة(
السماوية، أمساء، أو : ربريف أو تصحيف أو تغيَت أو إخفاء النصوص السبب الثالث

 أماكن أو أحداث تدل عليو.
وأين ىنا أحاول استخراج أوضح النصوص اليت تكلمت عن اْلمام ادلهدي يف بعض 

 النصوص التوراتية واْلصليلية.
 في الكتاب المقدش:أسماء وألقاب اإلمان المهدي 

 األمني، والصادق:  -2، 1
، يقول ٕلذي يقضي وػلارب بالعدل()وإذا حبصان أبيض يسمى راكبو األمُت الصادق ا

سعيد أيوب: "واسم الصادق األمُت مل يرد يف العهد اجلديد سوى مرتُت: مرة أول الزمان 
، فإن كان ٖوكانت مهمتو تبليغ دعوة، ومرة آخر الزمان، وكانت مهمتو الضرب بالسيف"

زلـمد بن  ، فإن اآلخر ىو ادلهدياألول بال خالف ىو رسول اهلل مـحمد بن عبد اهلل 
 عبد اهلل عليو السالم.

 العادل، واملنصور:  -4، 3
 .  ٗ)ابتهجي كثَتاً يا بنت صهيون ىو ذا ملكها سيأٌب إليك عادَّلً ومنصوراً..(

 
 

                                                           

 .12/19: الخؤيا 2
 .81: السديح الججاؿ لدعيج أيؾب 3
 .9/9: سفخ زكخيا 4
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 الفارس: -5
، وىذه ٙصبيع الباقُت، وشبعت الطيور من حلومهم(٘)وقتل السيف اخلارج من فم الفارس
تفسَت النص: أن الفارس )ادلهدي( يقول كالمًا ػلاج اْلشارة كذلك تشَت إىل ادلهدي، ويف 

بو األمم فينتصر عليهم يف احلجة وكذلك يف احلروب ألنو سيشبع الطَت من جثث أعدائو، 
 ويف ىذا دَّللة على ادللحمة الكربى وطرفاً من أحداثها اليت سبقت يف األحاديث النبوية.

، َوبـََلَغ اْلَوْقُت، فَاْمتَـَلَك َحىتَّ َجاَء اْلَقِدمُي األَيَّامِ قدمي األيام: ) يِسِي اْلَعِليِّ يُن لِِقدِّ ، َوأُْعِطَي الدِّ
يُسوَن اْلَمْمَلَكَة(  .ٚاْلِقدِّ

 القائم:  -6
ومعناه: أنو الذي يقوم بشرع اهلل تعاىل يف زمن فساد الناس، وىذا اَّلسم مشًتك بُت 

القائم رايًة للشعوب واألمم  )ويف ذلك اليوم سَتفعوبُت اليهود يف النص:  الشيعةادلسلمُت 
، واألصل أن اجملد يكون لعباد اهلل تعاىل الصاحلُت، ٛاليت تطلبو وتنتظره ويكون زللو رلداً(

 وليس لليهود احملرفُت لكتاب اهلل تعاىل التوراة، والكفار بشرعو.

  :احلمل -7
يف النص: )رأيت ضباًل واقفاً  ،ه: )أي الرجل ادلسامل أو الوديع(ومعنا (اخلروف)ويف نسخ 

، ٜبل صهيون، ومعو مائة وأربعة وأربعون ألفاً. كتب على جباىهم: امسو واسم أبيو(على ج
وىنا إشارة قوية على ادلهدي حيث أشَت إىل امسو واسم أبيو، كما ذكر جبل صهيون أي 

 القدس، وادلهدي كما ثبت أنو مقدسي ادلهجر.
ورد أن من شعارات أو أهنا قد تكون إشارة لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، حيث قد 

 أصحاب ادلهدي اسم نبيهم أو كما ورد يف بعض النصوص التوراتية اسم سيدىم األكرب.
                                                           

 وُيخى أنو ربسا يكؾف القخآف فإنيا معجدة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص التي قيخ وحكؼ وساس بيا الشاس. 5
، وىحا الشص يحكي حاؿ أتباع الججاؿ، بعج مقتل زعيسيؼ الججاؿ..، ويرح 22/ 19: الخؤيا 6

 القؾؿ أنيؼ قتمى الخوـ في السمحسة الكبخى، بجليل بقية الشص، الحي يؾافق الشرؾص عشجنا.
 .22/ 16: الخؤيا 7
 .11/12: أشعياء 8
 .2 /14: الخؤيا 9
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وىنا ؽلكن أن ربمل على األمرين ألن الرسول صلى اهلل عليو وسلم وكذا اْلمام ادلهدي ذلما 
 نفس اَّلسم ونفس اسم األب.

 صاحب العصى:  -8
كمهم بعصا من حديد ويدوسهم يف ويف أحداث ادللحمة جاء: )ويضرب بو األمم وػل

 .ٓٔغضب اهلل القدير على كل شيء(

 طائر السماء:  -9
ومعناه: سالمة الفطرة، وحسن اخللق، وعظيم الذكر، ورفعة األخالق. فعن تـُبَـْيَع ْبَن َعاِمٍر، 

 .ٔٔ(يـَُقوُل: )السَّفَّاُح يَِعيُش أَْربَِعَُت َسَنًة، امْسُُو يف التـَّْورَاِة طَائُِر السََّماءِ 
 ومن النص:

: ؼلرج عند اسم السفاح، يرمز للمهدي، دلا يفسره احلديث: )قال رسول اهلل  -
انقطاع من الزمان وظهور من الفنت رجل يقال لو: السفاح فيكون إعطاؤه ادلال 

، وىو من قبل اَّلفًتاء عليو، ولكنو قد يعرف عند ناس هبذه الصفة، وىم ٕٔحثياً(
 أعداء اهلل ورسولو والدين.

 ذكر األربعُت السنة وعلاً أو إدراجاً، َّل تصح. -
 

 الرجل الغصن:  -11
يف ذِلَك اْليَـْوِم َيُكوُن ُغْصُن الرَّبِّ بـََهاًء َورَلْداً، َوشَبَُر اأَلْرِض َفْخرًا َوزِيَنًة لِلنَّاِجَُت ِمْن ٕ)

 .ِٖٔإْسرَائِيَل(
 ابن محدان: -11

ويعلو أكثر قبل ساعة النهاية )ويف إحدى ادلخطوطات واليت ؽلتلكها أحد أىل كتاب جاء: 
، وليس ابن إسرائيل ابن ضبدان اليت يغلبها أمر رب إسرائيل، وؼلرج سللص، أليام أرض اهلل

                                                           

 .15/ 19الخؤيا:  12
 .282: الفتؽ لشعيؼ بؽ حساد 11
 .11774مدشج أحسج:  12
 .4/2: إشعياء 13
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وىدية ، ؽلنحو اهلل ىدية وابن ضبدان وبعده ابن إسرائيل مثلو وليس أعلى لكنو أكرب وأقدم
الذي ػلبو الرب ومل ، النور األصيل الكبَت ضبدان اية هتدي من وراءىا، ىي رايةفيكون لو ر 

 .ٗٔ(ػلب مثلو
 وبغض النظر عن كل ما جاء يف ىذه ادلخطوطة إَّل أين استخرج منها ما يلي:

أن ىذه من أخبار آخر الزمان، والصحيح أنو يرجع ذلك إىل وحي تلقوه من اهلل  -
ادلخطوطة، إذ أن ىذا من األخبار اليت َّل ؽلكن تعاىل، ٍب أخفوه حىت وجد يف ىذه 

 أن يأٌب معها رأي أو اجتهاد.
ويف نفس ادلخطوطة ذكر ضبدان وىو الرسول صلى اهلل عليو وسلم )زلمد(، وذكر  -

ابن ضبدان، وقد قرن ابن ضبدان بآخر الزمان، فيكون زلمد بن عبداهلل ادلهدي، وأنو 
، ، وأنو ينزل بعدهسيح عيسى( يكون يف زمنويهزم بٍت إسرائيل وأن ابن إسرائيل )ادل

 وىذه أدلة على أن ابن ضبدان ىو اْلمام ادلهدي.
 :صاحب الدار -12

ومثل وصف )صاحب الدار( ادلعدود من ألقاب اْلمام ادلهدي عليو السالم، فقد وردت 
ضمن بشارات عن انتظار ادلنقذ العادلي الذي َّل ؼلتص بو ادلسيحيون اشارة اىل عدم ىذا 

 (.ٖ٘ /ٖٔ :فاجئ وىي يف )إصليل مرقساَّلختصاص وربدثت عن ظهوره ادل

 األزيل: -16 مبدأ األايم، -15قدمي األايم،  -14 ،املنتظراملسيا  -13
وىو  من أقدم ادلخطوطات اليت جاء هبا ذكر للمهدي )ادلسيا ادلنتظر( سفر النيب أخنوخو

إدريس عليو السالم ، وقد أفاض النيب إدريس يف احلديث عن ىذا الرجل وحروبو يف هناية 

                                                           

مؽ السخظؾطات التي تجاولتيا القبائل  ىيو  ،مخظؾطة الحبخ )جيعف بؽ ناحػؾما(جدء مؽ  14
وىي عبارة عؽ  قبل ميالد سيجنا محػسج   الييؾدية التي سكشت أطخاؼ السجيشة السشؾرة

تكخر عمى   الرشعمؽ الدعف السذخشخ بأسمؾب معيؽ وبعض أوراؽ البخدي الخديئة  مجسؾعات
( 132-216عاش بيؽ سشتػػي ) بعزيا اسؼ كاىؽ أو حبخ ييؾدي اسسو )جيعف بؽ ناحػؾما(

( ؽ.ـ ومؽ ىحه 221خاصة بعض أحبار كشيديا سشة ) ؽ.ـ، وكاف بيشو وبيؽ ممؾؾ الخىا
يشبئ بقجوـ زماف نبي العخب واألمؼ كسا سساه وما يمحق بو مؽ  الذخاشيخ شخشؾر بالدخيانية

 ، ومفخدىا شخشؾر.خيشاشخ تدسى السخظؾطات التي تسذ األرض  األحجاثبعض 
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الزمان ، فأطلق عليو اسم ُمبدأ األيام ويف بعض الًتاجم رأس األيام ويف أخري الرجل الذي 
)ورد يف دانيال تفاصيل تأٌب َّل حقًا وقد ذكر  ػلمل اسم األزيل ويف تراجم أخرى قدمي األيام

 .نو قدمي األيام والذي ينزل ابن اْلنسان عيسى لينصره بإذن اهلل(أ
 وذكر النيب دانيال عليو السالم ىذا الرجل ومساه قدمي األيام ويف بعض الًتاجم األزيل.

، وأختص ى دبعظم األناجيلويف العهد اجلديد )اْلصليل( جاء ذكر ادلسيا علي لسان عيس
لرجل وحروبو مع يد باحلديث باستفاضة عن ىذا اسفر الرؤيا وىو أخر سفر بالعهد اجلد

 .الدجال وقوي الشر
نتظَر، وىو قائد ُمَعُتَّ من ِقَبل اهلل،  (ادلسيا) جاء أن عند أكثر اليهودكذلك و 

ُ
ىو ادلخلص ادل

وقد يكون ملًكا ْلسرائيل ألنو غلب أن ؼلرج من ُصلب داود ادللك، وىو الذي سيحكم 
 Messianic، ويُعلن عن بدء العصر ادلسياين )أسباط إسرائيل الشعب اليهودي، ويـَُوحِّد

Age العدل والسالم واحلرية على األرض  -من وجهة نظر اليهود-(، والذي سيكون فيو
( (Talmud وحسب نظر اليهود من خالل التلمود  أي حروب أو جرائم أو فقر.. بدون

 وغَتعلا. Midrash)) وادلدراش

 كرست: -17
ق.م( ُتًتجم ىذا اَّلسم  ٕٓ٘تذكر السبعينية اليت ىي أقدم ترصبة باليونانية للعهد القدمي )

إَّل أن ، وَّل ؽلكن أن ػلول اَّلسم أو يًتجم ليعطي صفة تعوض اَّلسم (cristبكلمة )
وىو  تضاف إليو. وغلب أن ينطق كما ىو )كريست(. وىو ادلكرس ادلتداول عند ادلسيحيُت،

 دبعٌت )اجلامع ادلنظم(.
 وفي تعريف كلمة مكرس والتي هي كريست:

س   - مكرس  وأصلها )ك ر س(. ) مفعول من َكرََّس (. :ُمَكرَّ
س   . " حَبْثٌ  ٔ  "َحَياتُُو ُمَكرََّسٌة أَلْعَماِل اخَلَْتِ. خِلِْدَمِة الِعْلِم": سُلَصٌَّص. ُمَكرَّ
 . " َكِنيَسٌة ُمَكرََّسٌة": ُمَبارََكٌة وسُلَصََّصٌة خِلِْدَمِة اللَِّو. ٕ

من العقود أو ضلوىا: ما نظم لؤلؤه أو خرزه يف خيطُت أو أكثر، ٍب ضما  مكرس: مكرس
   مفصولُت خبرز كبار.

س كرََّس يكرِّس، تكرِيًسا، فهو س وادلفعول، ُمكّرِ    .ُمكرَّ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_029.html
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 .الشمامسة ادلكرسُت( ادلكرس: )

 أو ماشيو، أو املشيا أو ماشيح: شيلوه -18
كما ربدث النيب إشعيا عليو السالم باستفاضة عنو ومساه ادلشيا )ماشيو أو ماشيح( وىو 

 (ٜٔ)ادلخلص أو ادلنقذ ومساه يف موضع آخر من سفره الرجل الغصن ، وأكد باْلصحاح 
 اجلنسية )سيخرج من مصر(.نو مصري أ

 :أهل الكتاب المهدي عهد من أوصاف
روي عن كعب األحبار أنو قال: )إين أجد ادلهدي مكتوباً يف أسفار األنبياء ما يف عملو ظلم 

. والنص ىذا يصرح كعب بأن ادلهدي قد ذكرتو الصحف السابقة، وأن حكمو ٘ٔوَّل عيب(
وكعبًا من أعلم ناس زمنو دبا ورد يف كتب أىل عدل زلض، وخَت زلض بقولو: )وَّل عيب(، 

  وكعب األحبار ثقة بإصباع أىل العلم، فيؤخذ دبا قال.ب، الكتا

 :أهل الكتاب عهد تكون على زمن المهديأحداث 
ويف عالمة على قرب الفرج من اهلل، تقول التوراة: )فإذا نظر إىل األرض، فهو ذا ظالم 

، ويف بعض النصوص والقراءات من سلتلف األسفار األخرى، فإن الضيق يكون ٙٔالضيق(
من قبل: اآلشبُت وادلذنبُت والقضاة الظادلُت واألمراء اجلائرين، وىذا كما سبق يف عالمات قبل 

: ).. ينزل بأميت يف آخر الزمان بالء شديد من سلطاهنم، مل ادلهدي، فقال الرسول 
 .ٚٔحىت َتضيق عليهم األرض الرحبة..(ُيسمع ببالء أشدَّ منو، 

ووجو التشابو ىنا َّل يكاد ؼلفى لفظًا ومعٌت، حيث تضيق األرض دبا رحبت من شدة البالء 
والظلم، فتنفرج اذلموم وتنكشف الباليا والغموم بظهور ادلهدي أوَّلً، ٍب إذا رجع الظالم مع 

 خروج الدجال، نزل ادلسيح عيسى عليو السالم.

                                                           

 . 1234: الفتؽ لشعيؼ بؽ حساد 15
 .5/32: إشعياء 16
 8438: لمحاكؼالسدتجرؾ  17
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  :امللحمةويف أحداث 
جاء: )ويضرب بو األمم وػلكمهم بعصا من حديد ويدوسهم يف غضب اهلل القدير على كل 

، وىنا ػلكي النص: أن ادلهدي يدوس األمم اليت تغضب اهلل تعاىل، وكذا تكون ٛٔشيء(
 ىزؽلتو لألمم حيث تكون بغضب من اهلل عليهم.

قتال ذلك اليوم العظيم، يوم اهلل وجاء: )إن األرواح النجسة أخرجت ملوك العامل لتجمعهم ل
القادر على كل شيء. لقد استخدم الشيطان قوة روما لتحريك شلالك الغرب، واستخدم نيب 

، وجاء: )ورأيت الوحش، وملوك ٜٔاليهود الكذاب لتحريك اليهود إهنا زلكمة حربية صباعية(
 .ٕٓيشو(األرض، وجيوشهم، قد احتشدوا ليحاربوا ىذا الفارس األمُت الصادق، وج

 ومن النصُت:
 أن اْلمام ادلهدي يلقب بصاحب العصى. -
 .والنيب الكذاب ىو ادلسيح الدجال أن الوحش -
، وىذا كائن قبل خروجو األخَت رب ادلهدي وأصحابوأن الدجال غلمع أمم حل -

والذي يعلن نفسو بنفسو، وىذا دليل على أن صبع الروم ألىل اْلسالم ىو من 
 ادلعمر الكافر.توجيهات ادلسيح الدجال 

 أن روما تكون عاصمة أو زلرك جلمع أشرار العامل. -

  ، يف سفر دانيال:ؤاي نيب هللا دانيال عليو السالمر 
ْلَشاصََّر َمِلِك بَاِبَل، رََأى َدانِيآُل ُحْلمًا َوُرَؤى رَْأِسِو َعَلى ِفرَاِشِو. ِحيَنِئٍذ  ٔ) يف السََّنِة اأُلوىَل لِبَـيـْ

َأَجاَب َدانِيآُل َوَقاَل: ُكْنُت أََرى يف ُرْؤيَاَي لَْياًل َوِإَذا بَِأْرَبِع َٕأْخبَـَر ِبرَْأِس اْلَكاَلِم. َكَتَب احْلُْلَم وَ 
َوَصِعَد ِمَن اْلَبْحِر أَْربـََعُة َحيَـَوانَاٍت َعِظيَمٍة، ىَذا ٖرِيَاِح السََّماِء َىَجَمْت َعَلى اْلَبْحِر اْلَكِبَِت. 

ُل َكاأَلَسِد َوَلُو َجَناَحا َنْسٍر. وَُكْنُت أَْنظُُر َحىتَّ انـَْتَتَف َجَناَحاُه َوانـَْتَصَب َعِن اأَلوَّ ٗسُلَاِلٌف َذاَك. 

                                                           

 سبق. 18
 .سفخ الخؤيا ، نقاًل مؽ187، 186سعيج أيؾب:  لالسديح الججال 19
 .19/19: الخؤيا 22
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َوِإَذا حِبَيَـَواٍن آَخَر ثَاٍن َشِبيٍو ٘اأَلْرِض، َوأُوِقَف َعَلى رِْجَلُْتِ َكِإْنَساٍن، َوأُْعِطَي قـَْلَب ِإْنَساٍن. 
، فَاْرتـََفَع َعَلى َجنْ  ٍب َواِحٍد َويف َفِمِو َثاَلُث َأْضُلٍع بـَُْتَ َأْسَنانِِو، فـََقاُلوا لَُو ىَكَذا: ُقْم ُكْل بِالدُّبِّ

َوبـَْعَد ىَذا ُكْنُت أََرى َوِإَذا بِآَخَر ِمْثِل النَِّمِر َولَُو َعَلى َظْهرِِه أَْربـََعُة َأْجِنَحِة طَائٍِر. ٙحلَْمًا َكِثَتاً. 
بـَْعَد ىَذا ُكْنُت أََرى يف ُرَؤى اللَّْيِل َوِإَذا حِبَيَـَواٍن ُٚة ُرُؤوٍس، َوأُْعِطَي ُسْلطَاناً. وََكاَن لِْلَحيَـَواِن أَْربـَعَ 

رَابٍع َىاِئل َوَقِويٍّ َوَشِديٍد ِجّداً، َوَلُو َأْسَناٌن ِمْن َحِديٍد َكِبَتٌَة. َأَكَل َوَسَحَق َوَداَس اْلَباِقَي 
َلُو، َوَلُو َعَشَرُة قـُُروٍن. ِبرِْجَلْيِو. وََكاَن سُلَالِفًا ِلكُ  ُكْنُت ُمَتَأمِّاًل بِاْلُقُروِن، ٛلِّ احْلَيَـَوانَاِت الَِّذيَن قـَبـْ

اِمِو، َوِإَذا ِبُعيُ  نَـَها، َوقُِلَعْت َثالَثٌَة ِمَن اْلُقُروِن اأُلوىَل ِمْن ُقدَّ وٍن  َوِإَذا ِبَقْرٍن آَخَر َصِغٍَت طََلَع بـَيـْ
ُكْنُت أََرى أَنَُّو ُوِضَعْت ُعُروٌش، َوَجَلَس ٜىَذا اْلَقْرِن، َوَفٍم ُمَتَكلٍِّم ِبَعظَاِئَم.  َكُعُيوِن اِْلْنَساِن يف 

، َوَعْرُشُو ذَلِيُب نَاٍر، َوبَ  َكرَاتُُو اْلَقِدمُي األَيَّاِم. لَِباُسُو أَبـَْيُض َكالثَـّْلِج، َوَشْعُر رَْأِسِو َكالصُّوِف النَِّقيِّ
اِمِو. أُُلوُف أُُلوٍف زَبِْدُمُو، َورَبـََواُت َربـََواٍت ُوُقوٌف نَـ ٓٔنَاٌر ُمتَِّقَدٌة.  ْهُر نَاٍر َجَرى َوَخرََج ِمْن ُقدَّ

يُن، َوفُِتَحِت اأَلْسَفاُر.  اَمُو. َفَجَلَس الدِّ ُكْنُت أَْنظُُر ِحيَنِئٍذ ِمْن َأْجِل َصْوِت اْلَكِلَماِت ُٔٔقدَّ
َقْرُن. ُكْنُت أََرى ِإىَل َأْن قُِتَل احْلَيَـَواُن َوَىَلَك ِجْسُمُو َوُدِفَع ِلَوِقيِد النَّاِر. اْلَعِظيَمِة الَّيِت َتَكلََّم هِبَا الْ 

ُهْم ُسْلطَانـُُهْم، َولِكْن أُْعطُوا طُوَل َحَياٍة ِإىَل َزَماٍن َوَوْقٍت. ٕٔ أَمَّا بَاِقي احْلَيَـَوانَاِت فـَُنزَِع َعنـْ
َوِإَذا َمَع ُسُحِب السََّماِء ِمْثُل اْبِن ِإْنَساٍن أََتى َوَجاَء ِإىَل اْلَقِدمِي ُكْنُت أََرى يف ُرَؤى اللَّْيِل، ٖٔ

اَمُو.  َفأُْعِطَي ُسْلطَانًا َورَلْدًا َوَمَلُكوتًا لَِتتَـَعبََّد َلُو ُكلُّ الشُُّعوِب َواألَُمِم ٗٔاألَيَّاِم، فـََقرَّبُوُه ُقدَّ
َقِرُض. َواألَْلِسَنِة. ُسْلطَانُُو ُسْلطَاٌن أَ  أَمَّا أَنَا َدانِيآَل َ٘ٔبِديٌّ َما َلْن يـَُزوَل، َوَمَلُكوتُُو َما ََّل يـَنـْ

تَـَرْبُت ِإىَل َواِحٍد ِمَن اْلُوُقوِف َٙٔفَحزَِنْت ُروِحي يف َوَسِط ِجْسِمي َوأَفـَْزَعْتٍِت ُرَؤى رَْأِسي.  فَاقـْ
ىُؤََّلِء احْلَيَـَوانَاُت اْلَعِظيَمُة ٚٔين َوَعرََّفٍِت تـَْفِسََت األُُموِر: َوطََلْبُت ِمْنُو احلَِْقيَقَة يف ُكلِّ ىَذا. َفَأْخبَـرَ 

، فـََيْأُخُذوَن ٛٔالَّيِت ِىَي أَْربـََعٌة ِىَي أَْربـََعُة ُمُلوٍك يـَُقوُموَن َعَلى اأَلْرِض.  يُسو اْلَعِليِّ أَمَّا ِقدِّ
ِحيَنِئٍذ ُرْمُت احلَِْقيَقَة ِمْن ِجَهِة َٜٔوِإىَل أََبِد اآلِبِديَن.  اْلَمْمَلَكَة َوؽَلَْتِلُكوَن اْلَمْمَلَكَة ِإىَل األََبدِ 

اٍس، احْلَيَـَواِن الرَّابِع الَِّذي َكاَن سُلَالًِفا ِلُكلَِّها، َوَىاِئاًل ِجّدًا َوَأْسَنانُُو ِمْن َحِديٍد َوَأْظَفارُُه ِمْن ضلَُ 
َوَعِن اْلُقُروِن اْلَعَشَرِة الَّيِت ِبرَْأِسِو، َوَعِن اآلَخِر الَِّذي ِٕٓو، َوَقْد َأَكَل َوَسَحَق َوَداَس اْلَباِقَي ِبرِْجَليْ 

اَمُو َثالَثٌَة. َوىَذا اْلَقْرُن َلُو ُعُيوٌن َوَفٌم ُمَتَكلٌِّم ِبَعظَاِئَم َوَمْنَظرُُه َأَشدُّ ِمنْ   رُفـََقائِِو. طََلَع َفَسَقَطْت ُقدَّ
يِسَُت فـََغَلبَـُهْم، وَُكْنُت أَْنظُُر َوِإَذا ىَذا الْ ٕٔ َحىتَّ َجاَء اْلَقِدمُي األَيَّاِم، َوأُْعِطَي َٕٕقْرُن ػُلَاِرُب اْلِقدِّ

يُسوَن اْلَمْمَلَكَة.  ، َوبـََلَغ اْلَوْقُت، فَاْمتَـَلَك اْلِقدِّ يِسِي اْلَعِليِّ يُن لِِقدِّ فـََقاَل ىَكَذا: أَمَّا ٖٕالدِّ
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َكٌة رَاِبَعٌة َعَلى اأَلْرِض سُلَالَِفٌة ِلَسائِِر اْلَمَماِلِك، فـََتْأُكُل اأَلْرَض ُكلََّها احْلَيَـَواُن اْلرَّابُع فـََتُكوُن شَلْلَ 
َواْلُقُروُن اْلَعَشَرُة ِمْن ىِذِه اْلَمْمَلَكِة ِىَي َعَشَرُة ُمُلوٍك يـَُقوُموَن، َويـَُقوُم َٕٗوَتُدوُسَها َوَتْسَحُقَها. 

َويـََتَكلَُّم ِبَكاَلٍم ِضدَّ اْلَعِليِّ َويـُْبِلي ٕ٘وَِّلَُت، َويُِذلُّ َثالَثََة ُمُلوٍك. بـَْعَدُىْم آَخُر، َوُىَو سُلَاِلٌف األَ 
، َوَيُظنُّ أَنَُّو يـَُغيـُِّر اأَلْوقَاَت َوالسُّنََّة، َوُيَسلَُّموَن لَِيِدِه ِإىَل َزَماٍن َوأَْزِمَنةٍ  يِسي اْلَعِليِّ  َوِنْصِف ِقدِّ

َواْلَمْمَلَكُة ٕٚيُن َويـَْنزُِعوَن َعْنُو ُسْلطَانَُو لِيَـْفنَـْوا َويَِبيُدوا ِإىَل اْلُمْنتَـَهى. فـََيْجِلُس الدِّ َٕٙزَماٍن. 
. َمَلُكوتُُو َمَلُكوٌت  يِسي اْلَعِليِّ َوالسُّْلطَاُن َوَعَظَمُة اْلَمْمَلَكِة رَبَْت ُكلِّ السََّماِء تـُْعَطى ِلَشْعِب ِقدِّ

يُع السَّاَلطِ  ِإىَل ُىَنا هِنَايَُة اأَلْمِر. أَمَّا أَنَا َدانِيآَل، ُِٕٛت إِيَّاُه يـَْعُبُدوَن َويُِطيُعوَن. أََبِديٌّ، َوصبَِ
  .َٕٔفأَْفَكارِي أَفـَْزَعْتٍِت َكِثَتاً، َوتـََغيـََّرْت َعَليَّ َىْيَئيِت، َوَحِفْظُت اأَلْمَر يف قـَْليب(

 :ٕٕوقد تداول تفسَت ذلذا النص وىو باختصار
 احليوانات ىي أربع دول عظمى، وستعيش جنباً إىل جنب.األربع  -
 البحر الكبَت كأنو البحر األبيض ادلتوسط. -
فسرت بدول كانت قدؽلاً قامت أو استمرت خالل نزول التوراة وىي كاآلٌب:  -

احليوان األول والذي ىو األسد الذي لو جناحا نسر بالدولة البابلية، واحليوان الثاين 
ف بالدولة الفارسية، واحليوان الثالث الذي ىو النمر ذو األربعة الذي ىو الدب الواق

األجنحة بالدولة اليونانية، واحليوان الرابع الذي ىو َّل يشبو أي من احليوانات 
 بالدولة الرومانية، لكن ىذا سلالف للنص ألمرين:

حيث الدول ستعيش جنباً إىل جنب على خالف تلك الدول قدؽلاً، فكانت  - أ
نبًا إىل جنب ولكن خبالف عدد األربع دول، أو تقوم بعضها على ردبا تعيش ج

 أنقاض األخرى، أو بعد سقوط سيطرهتا.
وأن النبوءة ربكي عن آخر الزمن، وهناية العامل، وىم يعلمون أن مل يكن  - ب

 ذلك الزمان آخره ألنو مل يبعث نيب آخر الزمان، كواحدة من العالمات.
ى عليو السالم، الذي مساه دانيال )ابن كما أهنا تتنبأ بنزول ادلسيح عيس - ت

اْلنسان(، وىم يعلمون أن ادلسيح لن ينزل إَّل آخر الزمان وسينزل ليقتل الدجال، 
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وأن مدة نزولو بعد يومُت من أيام الرب حسب بعض نبوءاهتم أي بعد األلف الثاين 
 ادليالدي.

ل رياح السماء، والبحر الكبَت ىي األرض كلها، أي ىذه الدول ستحاو  -
 السيطرة على كل األرض.

 كل دولة )حيوان( لو عمر زلدد للسيطرة على كثَت من األرض. -
آخر دولة ستنتهي سباماً، مع بقاء بقية الدول زمنًا بعدىا لكن زلصورة يف  -

 مكاهنا، منزوعة قوهتا.
األسد ىو األسد الربيطاين الشهَت رمز إصللًتا، وجناحا النسر، رمز لطَتان  -

ية اْلصلليزية حىت أهنم قيل: )أهنا َّل تغيب عنها الشمس(، وذلك وتوسع اْلمرباطور 
وقت كانت بريطانيا قوة عظمى ربتل أجزاء كبَتة من العامل، ولكن تلك اْلمرباطورية 
تنهار وتتخلى بريطانيا عن مستعمراهتا، وىذا ما يرمز لو نتف األجنحة وربول قلب 

 كغَتىا.  األسد اىل قلب إنسان عادى، أي تصبح دولة عادية
أما الدب فهو أيضا رمز شهَت لروسيا، فيقال: )الدب الروسي(، ومعٌت أنو  -

أخذت الدنيا دون الدين أي  –أيام الشيوعية  –ارتفع على جانب واحد أن روسيا 
ادلادة دون الروح، وقيل: أهنا قامت على جانب من العامل، أما أكل اللحم فهو رمز 

ا وخاصة ضد ادلسلمُت يف الدول اجملاورة ذلا، للمذابح واحلروب اليت خاضتها روسي
 وضد ثورات الدول الثالث اآلتية: أفغانستان، اجملر، بولندا..

وأما النمر ذي األربعة رؤوس فيفسر بدولة أدلانيا، حيث كان رمز ألدلانيا قبل  -
 ىتلر النسر ذو األربعة أجنحة، وأن أدلانيا ربالفت يف احلرب العادلية الثانية مع ثالثة

دول ىي: اليابان، ايطاليا، رومانيا، ٍب غَته ىتلر إىل الصليب ادلعكوف، وىو أقرب 
التفسَتات، بدليل بقائها بعد انتهاء الدولة الرابعة. وقيل: ىو رمز لقوة دول آسيا 

 اَّلقتصادية َّل حربية استعمارية وأجنحة النمر تعٍت تنامى قوهتا.
ة األمريكية، وأما العشرة األجنحة احليوان الرابع القوي ىو الوَّليات ادلتحد -

 فإما أن تكون دوَّلً تابعة ذلا، أو أن تكون عشرة قادة ذلا عملوا على تطويرىا. 
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القرن الصغَت الطالع ىو رمز متفق عليو لدولة إسرائيل، وحىت أن شكل  -
 الدولة ىذه اليوم كالقرن.

).. إن  العشرة القرون: ىي دول، قوى، شلالك تناصره، وذبعل أمرىا بيده، -
عشر قوى أوروبية ستتحد يف ربالف واحد، كما سيتم ارباد النظم اَّلشًتاكية 
وادللكية، وسيصبح من ىؤَّلء العشرة، حاكم ألوروبا، وىذ احلاكم ىو الوحش 
)الدجال(. وأن الكنيسة ادلرتدة ستعطي الوحش )الدجال( الصالحية التامة ليمثلها 

 .ٖٕحلماية الدولة اليهودية اجلديدة(وؽلثل اليهود، وسَتبط اجلميع دبعاىدة 
، َوَيُظنُّ أَنَُّو يـَُغيـُِّر  - يِسي اْلَعِليِّ وعبارة: )يـََتَكلَُّم ِبَكاَلٍم ِضدَّ اْلَعِليِّ َويـُْبِلي ِقدِّ

اأَلْوقَاَت َوالسُّنََّة(، بياهنا: أن شخص يتكلم فهو إنسان، يظهر قبل نزول عيسى 
(، ويقول على اهلل غَت احلق وكأهنا إشارة إىل عليو السالم من القرن الصغَت )إسرائيل

قولو أنو رب العادلُت، ويلقى القديسُت )ادلسلمُت( بالء منو، ويف لفظ األوقات 
 والسنة، دَّللة أخرى على الدجال، من حيث ما سبق ذكره. 

ىو ادلسيح الدجال؛ حيث يظهر الدجال من دولة إسرائيل، قبل نزول   -
 وقد رمز لو بضد ادلسيح ادلسيح عيسى عليو السالم، 

: ىو ادلهدي عليو السالم، ولو صفة ىي كما عندنا، وىي ٕٗوالقدمي األيام -
أنو يلبس البياض الذي يشبو الثلج يف صفائو، وكذا ذكر الثلج ىنا، ويصح قولنا: أن 
ىذه الثياب للمسيح عيسى عليو السالم، وخاصة مع ذكر أن شعره كالصوف، وىو 

رش فهو صفة دللك ادلهدي لبيانو عندنا، وأما اللهب، فكأنو نفس ما عندنا، أما الع
دَّللة على كثرة احلروب حول العرش، وطلبو من الكثَت، بيان قولو: )َوَبَكرَاتُُو نَاٌر 

 ُمتَِّقَدٌة( أنو َّل يهدأ من القتال )اجلهاد(، حىت يقيم العرش.
دول عدوه وأما الثالث القرون اليت اقتلعت من أمام القرن الصغَت فهي  -

 ْلسرائيل تغلبت عليها واحتلت أجزاء منها وىي: فلسطُت، لبنان، سوريا.
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يِسَُت فـََغَلبَـُهْم، َحىتَّ َجاَء اْلَقِدمُي  - وبيان صبلة: ).. ىَذا اْلَقْرُن ػُلَاِرُب اْلِقدِّ
، َوبـََلَغ اْلَوْقُت، فَاْمتَـَلكَ  يِسِي اْلَعِليِّ يُن لِِقدِّ يُسوَن اْلَمْمَلَكَة(،  األَيَّاِم، َوأُْعِطَي الدِّ اْلِقدِّ

أن ىذا القرن )إسرائيل(، سيكون ذلم انتصارات على القديسُت، حىت غليء قدمي 
 األيام، فيهزمونو وؽلتلكون ادلملكة.

وأما من يتكلم بكالم ضد العلي ىو إشارة إىل ادلسيح الدجال، ويأٌب يف أو  -
 إىل إسرائيل. 

والذي ىو  سيأٌب إىل ادلهدي ، الذيابن اْلنسان ىو ادلسيح عيسى  -
، والذي سيقدم ادلهدي إىل الصالة بعد تقهقره لروح اهلل عيسى لقولو: )قدمي األيام(

اَمُو(، وىو سر الغلبة على شللكة الشر بقيادة الوحش )ادلسيح الدجال(.  )فـََقرَّبُوُه ُقدَّ
 ٙ)ِنْصِف َزَماٍن(، ومثلو قولو: وأما قولو: )َوُيَسلَُّموَن لَِيِدِه ِإىَل َزَماٍن َوأَْزِمَنٍة وَ  -

ِإنَُّو ِإىَل َزَماٍن َوَزَمانـَُْتِ َوِنْصٍف. فَِإَذا ًَبَّ تـَْفرِيُق أَْيِدي الشَّْعِب اْلُمَقدَِّس تَِتمُّ ُكلُّ 
، وأخرى جاءت تبُت مدة النبوءات أو زمن توقعها، والزمان ىنا وقت زلدد ٕ٘ىِذِه(

 عند أىل الكتاب، لست يف طور شرحو. 

 مىت:إجنيل جاء يف و 
َوَلْو ٕٕألَنَُّو َيُكوُن ِحيَنِئٍذ ِضيٌق َعِظيٌم ملَْ َيُكْن ِمثـُْلُو ُمْنُذ اْبِتَداِء اْلَعاملَِ ِإىَل اآلَن َوَلْن َيُكوَن ٕٔ)

 ِحيَنِئذٍ ٖٕملَْ تـَُقصَّْر تِْلَك األَيَّاُم ملَْ ؼَلُْلْص َجَسٌد. َولِكْن أَلْجِل اْلُمْخَتارِيَن تـَُقصَُّر تِْلَك األَيَّاُم. 
ُقوا.  ألَنَُّو َسيَـُقوُم ُمَسَحاُء َكَذبٌَة ِٕٗإْن قَاَل َلُكْم َأَحٌد: ُىَوَذا اْلَمِسيُح ُىَنا! َأْو: ُىَناَك! َفاَل ُتَصدِّ

َىا َٕ٘وأَْنِبَياُء َكَذبٌَة َويـُْعطُوَن آيَاٍت َعِظيَمًة َوَعَجاِئَب، َحىتَّ ُيِضلُّوا َلْو أَْمَكَن اْلُمْخَتارِيَن أَْيًضا. 
فَِإْن قَاُلوا َلُكْم: َىا ُىَو يف اْلبَـرِّيَِّة! َفاَل زَبُْرُجوا. َىا ُىَو يف ٕٙنَا َقْد َسبَـْقُت َوَأْخبَـْرُتُكْم. أَ 

ُقوا.  ألَنَُّو َكَما َأنَّ اْلبَـْرَق ؼَلْرُُج ِمَن اْلَمَشارِِق َوَيْظَهُر ِإىَل اْلَمَغاِرِب، ىَكَذا ٕٚاْلَمَخادِِع! َفاَل ُتَصدِّ
َولِْلَوْقِت ٜٕألَنَُّو َحْيُثَما َتُكِن اجْلُثَُّة، فـَُهَناَك ذَبَْتِمُع النُُّسوُر. ٕٛوُن أَْيًضا رلَِيُء اْبِن اِْلْنَساِن. َيكُ 

بـَْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّاِم ُتْظِلُم الشَّْمُس، َواْلَقَمُر ََّل يـُْعِطي َضْوَءُه، َوالنُُّجوُم َتْسُقُط ِمَن السََّماِء، 
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َوِحيَنِئٍذ َتْظَهُر َعاَلَمُة اْبِن اِْلْنَساِن يف السََّماِء. َوِحيَنِئٍذ تـَُنوُح ٖٓاُت السََّماَواِت تـَتَـَزْعزَُع. َوقـُوَّ 
يُع قـََباِئِل اأَلْرِض، َويـُْبِصُروَن اْبَن اِْلْنَساِن آتًِيا َعَلى َسَحاب السََّماِء ِبُقوٍَّة َورَلٍْد َكِثٍَت(  .ٕٙصبَِ

 ومن النص يكون:
يكون يف آخر الزمان، وقرب نزول ابن اْلنسان )ادلسيح عيسى( ضيق عظيم يف  -

 األرض خاصة على ادلؤمنُت، ألن ادلسيح عيسى سينزل لنصرهتم.
يكون اختالف يف األيام وىذه كناية عن الزمن، وىذا كائن عندنا عند قدوم الدجال  -

 كما سبق.
دعاء ادلسيح الدجال، اى سيح وىم كذابون، وىذه دَّللة علسيدعي ناس أهنم ادل -

 بدليل أنو سيعطى أمور عظيمة ؼلدع هبا الناس.
العالمات الكونية ادلذكورة ىي من عالمات ادلهدي كما سبق، وادلهدي عالمة على  -

 نزول ادلسيح عيسى عليو السالم، فيصح أن تكون دَّللة على نزولو.
عندنا عالمة على كما ذكر األمراض واألوبئة عالمة على نزول ادلسيح عيسى، وىو  -

 ادلهدي.
وذكر تسلط أىل الباطل على أىل احلق يف بداية األمر، ٍب نزول ادلسيح عيسى  -

 باحلق.
قبائل األرض اليت ترى ادلسيح عيسى: ادلؤمنون أصحاب ادلهدي، وجند الدجال،  -

 وىم من قبائل شىت، كما سبق.

 املزامري:       منو 
َيِديُن َشْعَبَك بِاْلَعْدِل، َوَمَساِكيَنَك ٕاَلَّلُهمَّ، أَْعِط َأْحَكاَمَك لِْلَمِلِك، َوِبرََّك َّلْبِن اْلَمِلِك. ٔ)

 . يـَْقِضي ِلَمَساِكُِت الشَّْعِب. ؼُلَلُِّص َبٍِت ٗرَبِْمُل اجْلَِباُل َساَلماً لِلشَّْعِب، َواآلَكاُم بِاْلربِّ. ٖبِاحلَْقِّ
اَم اْلَقَمِر ِإىَل َدْوٍر َفَدْوٍر. َُ٘ت، َوَيْسَحُق الظَّامِلَ. اْلَباِئسِ  يـَْنزُِل ٙؼَلَْشْوَنَك َما َداَمِت الشَّْمُس، َوُقدَّ

ارَِفِة َعَلى اأَلْرِض.  يُق، وََكثْـَرُة ِٚمْثَل اْلَمطَِر َعَلى اجْلُزَاِز، َوِمْثَل اْلغُُيوِث الذَّ ُيْشرُِق يف أَيَّاِمِو الصِّدِّ
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َوؽَلِْلُك ِمَن اْلَبْحِر ِإىَل اْلَبْحِر، َوِمَن النـَّْهِر ِإىَل أَقَاِصي ٛاَلِم ِإىَل َأْن َيْضَمِحلَّ اْلَقَمُر. السَّ 
 .ٕٚاأَلْرِض(

 ومن النص:
 وأنو الذي أمسو ادللك. وىنا إشارة إىل النيب زلـمد  -
 (. النيب زلـمد أن اهلل يعطي احلكم والشريعة للملك ) -
 ابن ادللك الذي يعيد ملك أبيو كما ىو زلدد.وادلهدي وأمسو  -
أن ادلهدي عادل حكمو، على احلق طريقتو، رؤوف بادلساكُت، ػلب السالم بعد  -

 إعادة ملك أبيو.
َّل يصح أن يكون التفسَت منزل على نيب اهلل )داود( وابنو )سليمان( عليهما السالم  -

مًا يقوي ىذا النفي، ألهنما مل ػلكما كما أشار النص، وكذلك يف بقية النص كال
، وحيث جاء يف ر شخصيتُت يل ظهروعلا النيب داودوحيث النص يدل على ظهو 

( من سفر الرؤيا ٚٔـ  ٔأقوال مفسري اْلصليل بشأن اآليات ) بشارات العهدين:
الشخص »فهم يصرحون بأن « مكاشفات يوحنا الالىوٌب»الفصل الثاين عشر 

ىذه اآليات مل يُولد بعد، لذا فإن تفسَتىا الذي تتحدث عنو البشارة الواردة يف 
«. الواضح ومعناىا البُّت موكول للمستقبل والزمان اجملهول الذي سيظهر فيو

 .(عهدين)بشارات ال

 : وجاء يف نص تورايت
)موت ملك العربية ُيسّعر نار التيمن، فتسوق الناس إىل كوثان، لينطلقوا إىل وادي رلدو 

 .ٕٛحيث يُقتل التنُت أمام دمشق(حيث ادلوت وخراب أورشليم 
 ومعاين ىذه الرؤيا كاآلٌب:

 والعربية تعٍت أرض اجلزيرة العربية وقلبها احلجاز. -
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الذي سبق  –أن موت ملك العربية، كأنو ؼلرب عن اخلامس من أىل بيت  -
، وىو )فهد بن عبدالعزيز(، والذي بعد موتو دخلت العراق يف حروب كثَتة، -ذكره 

القدس(، ألهنا من ناحية الشرق،  - من الشام ومن رلدو )فلسطُت ألهنا على اليمُت
 وكأن ىذه العالمة ىي بداية ملحمة الشام والقدس، وخروج الدجال. 

وج العلٍت وذكر كوثان؛ كأنو يقصد كوثى أو الكوفة بالعراق، واليت يكون اخلر  -
 ىذا. ، وىذا الراجح من القول ألنو َّل معٌت ذلا إَّل للتنُت )الدجال( منها

: ).. أثر كما جاء يفأو كأن ادللك الذي ؽلوت ىو )عبداهلل بن عبدالعزيز(،   -
 . ٜٕومات خليفتكم الذي غلمع األموال..(

 تعقبو اشتعال نار التيمن، كأهنا إشارة إىل حرب اليمن.  -
وقولو: )فتسوق الناس إىل كوثان(، كأن ىذه احلرب، تكون عالمة على صبع  -

 ادلسلمُت ذلم، فينتقل كثَت من الناس حىت الشام.الروم للملحمة، وصبع 
والتفسَتان السابقان صحيحان، وكأن يف ىذا النص أكثر من عالمة وحدث  -

 تدل على قرب ادللحمة، وخروج ادلسيح الدجال.
وقولو: )لينطلقوا إىل وادي رلدو(: وأهنم بعد معركة بالشام، سيتوجهون ضلو  -

 القدس )رلدو(. 
وخراب أورشليم(: كأنو يتنبأ دبوت يهود، وخبراب وقولو: )حيث ادلوت  -

 دولتهم.
وقولو: )حيث يُقتل التنُت أمام دمشق(: وبعد ذلك يظهر التنُت )ادلسيح  -

الدجال( فيقتل أمام دمشق، وىذه ادللحمة اليت ػلاصر ادلسيح الدجال للمسلمُت، 
 وينزل فيها عيسى بن مرمي.

أول حرب التحالف ضد  ومن خالل ىذا األثر نشرت صحيفة إسرائيلية -
أهنا اليمن: )أن حرب اليمن سيكون آخرىا حرب كونية عظمى(، وكأن مقصدىم 

 ى.لملحمة الكرب بداية ل
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 والمعاصرين: ب المتأخرينأهل الكتاطرفاً من أخبار 
وسيكون ىو الرئيس العادلي لليهود وادلسيحيُت  ،نو سيكون دكتاتورًا عادلياً أ :]و[ قيل"

ولو سيبدي ادلسيحيون وَّلًء مطلقاً.  ،وسينصب نفسو اْللو الوحيد اجلدير بالعبادة ،ادلرتدين
وسينتحل لنفسو أمام اليهود صفة مسيحهم ادلوعود بو منذ عهد بعيد على ألسنة األنبياء 

ىو الذي يتكلم  ويقبل ادعاءاتو ويقولون: ىذا ىو حقًا ادلسيح الذي طادلا انتظرناه، وىذا 
   .ٖٓو"كتابنا ادلقدس عن
، كندا..(، فقد أثبت باو عند الغرب )أمريكا، أور  يف السياسة الدينتأثَت وأما الكالم عن 

 ريس ىالسلجل كتاب النبوءة والسياسة  ، ومن ادلراجع يف ذلكعلى كل األصعدة والنواحي
(Greas hallsall)ٖٔوىي عبارة عن كالم بعض خاصة رجال الغرب، وأذكر نقاط منو ، ،

بأحداث هناية العامل، خاصة ادللحمة الكربى، على الرغم من اخلالف بُت ومدى إؽلاهنم 
يسعى جاىدًا على إسبام ، وأنوه من خالل ىذه األقوال: على أن الغرب معتقداهتم واحلقيقة

ىذه األحداث كما ينبغي كي غلعلهم ادلنتصرين فيها، وىم بذلك يدعمون إسرائيل دعماً  
 ما داموا مؤمنُت بقضيٍة ما وأن قادهتم،أو ػلاولون ذلك،  كاماًل ويدمرون العرب وادلسلمُت

، وَّل يصح اعتقاد البعض أن قادة الغرب َّل يشكل فسيسعون إىل ذلك وبكل وأنواع قوهتم
  . ضوؤىاالدين وتعاليمو، أسس ػلكمون هبا، أو على 

ن ىر رلدون قادمة وسيخاض سنحصل على السالم، ولكٍت أؤمن بأ كنت أسبٌت أن أقول"
ى اتفاقيات السالم اليت رليدو( أهنا قادمة أهنم يستطيعون إن يوقعوا عل) غمارىا يف وادي

 .ٕٖ"، ىناك أيام سوداء قادمةن ذلك لن ػلقق شيئاً يريدون، إ
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ولكن نشكر اهلل أهنا ستكون هناية أيام  ،أهنا حقيقة مركبة ،ىي حقيقة ،ن ىر رلدونإ"
 .ٖٖ"العامة

ن ادلعركة رلدون( وأىر )سوف ينتهي دبعركة تدعى  نسانيةاْلضلن نؤمن كمسيحيُت أن تاريخ "
سوف تتوج بعودة ادلسيح الذي سيحكم بعودتو على صبيع األحياء واألموات على حد 

 .ٖٗ"سواء
،  الوحيدة إىل أن العد التنازيل لنهاية الكون قد بدأ فعالً  ىي اْلشارة ،ن إعادة مولد إسرائيلإ"

 .ٖ٘"أخذت تتحقق بسرعة ،ن بقية التنبؤاتكما أن مع مولد دولة إسرائيل فإ
 .ٖٙ"(رلدونىر )من رؤساء أمريكا يؤمنون دبعركة  ن سبعةإ"
إن اهلل قضى )ينقل )جريس ىالسل( عن )ىول لندسي( يف كتابو )العامل اجلديد( قولو: و 
حيث ينقل عن زعم )لندسي( أن ىذا كلو و (. وندرللينا أن طلوض غمار حرب نووية )ىر ع

  .ٖٚ(الكتاب ادلقدسموجود يف 
كان )رونالد ريغان( واحدًا من الذين قرأوا كتاب )آخر أعظم كرة أرضية(، فهل ىو مثل "

)لندسي( يؤمن أن اهلل قد قضى أن على ىذا اجليل بالتحديد، الذي يعيش يف الوقت 
 .ٖٛالعكسي للقضاء على أنفسنا؟" احلاضر، أن يدمر الكرة األرضية، وىل بدأنا عملية العد
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مليون  ٓٗعند حوايل ، و (برتسون، وفالويل، وسواغارت، ورو نظام اْلؽلان عند )لندسي إن"
حول أرض صهيون اْلصليلية وحول دولة إسرائيل الصهيونية احلديثة  ون، يتمركز إصليلي أصويل

 .ٜٖ يعتربوهنا واحدة ونفس الشيء"اليت
تقصاء ىذا اَّلس إذا كانعن بعض ادلراجع والدراسات قال: "وبعد إيراد استقصاء ورد 
 .ٓٗأن احلرب النووية َّل مفر منها" مليون يعتقدون ٘ٛصحيحاً فإن ذلك يعٍت أن 

(، يشرح عدة أمور رلدونمعركة ىر ل يف أرض ادلسيح )مع جَتي فوي :ويف صفحات بعنوان
لن ينزل إَّل بعد معركة ىر رلدون، وأن ىذه  تثبت أن ادلسيح  ،تارؼلية ونبوءات مساوية

  ٔٗ.يزعم أن من نبوءات يف اْلصليلادلعركة غلب وأن يستخدم فيها السالح النووي، وىذا كلو 
ر أىل الكتاب: وقال جَتي ويف مكان ادلعركة الكربى اليت يسموهنا )ىر رلدون( يف تصو 

ة فإن العامل كلو سوف يتمركز على الشرق األوسط، وخاص ،واستنادًا إىل النبوءاتفويل: "
  .ٕٗعلى إسرائيل يف األيام األخَتة"

ويف عنوان )ريغان: التسلح من أجل ىر رلدون حقيقة(  جاءويف مدى ربديدىم ذلذه ادلعركة 
، حىت أنو يقول )إن ىذا ٖٗجاءت عدة صفحات، ػلكي فيها كالمًا قريبًا من كالم فالويل.

 .ٗٗيد ىو اجليل الذي سَتى ىر رلدون(داجليل بالتح
وليس أشد اخلطر يف كالم اْلصليليُت واليهود األصوليُت اليمينيُت على السواء اتفاقهم على 

والتوسع ضلو بقية األراضي العربية من الفرات إىل  ،إقامة إسرائيل على األراضي الفلسطينية
النيل، بل األخطر من ذلك ىو زعمهم أن اهلل ىو من يأمرىم باْلبادة دلن سواىم..، فيفًتون 

 على اهلل تعاىل غَت احلق، ويناقضون حىت تعاليم الفطرة البشرية..
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وجعل أمريكا أظلوذجاً، الديٍت يف السياسة اخلارجية(  وقد أثبت دارس يف حبث مسألة )البعد
أن للدين تأثَتاً   :وأورد عدداً من النصوص والتصرػلات على لسان سياسيُت أمريكان ما يثبت

  ٘ٗكبَتاً يف ازباذ القرار يف السياسة اخلارجية األمريكية.
ومعروف أن أوروبا وأمريكا واسًتاليا تسودىا حكومات الشيخ زلمد الغزايل: "ومن كالم 

هرة ادلثقفُت تأىب بشدة أي حكم كنسي ومل ػلاول ادلتدينون تغيَت األوضاع علمانية، وأن صب
يصلون إىل  –إن صح التعبَت  –بانقالبات عسكرية، كل ما حدث أن األفراد )األتقياء( 

األخالق احلكم بالطرق الدستورية ادلقررة، وعن طريق ادلناصب اليت يلوهنا ينصرون ادلبادئ و 
 .ٙٗاليت يتمسكون ىم هبا .."

 ااام إسرائيل  يتنب  لاملدد::ويف تصريح حل
قام حاخام يهودي إسرائيلي بالتصريح بقولو: )إن )مهدي ادلسلمُت( سيخرج يف عام أو 

 .ٚٗعامُت. واهلل أعلم بدقة قياس الزمن(
وما قول احلاخام ىذا إَّل دليل علم منو ومن قومو على صدق أمر ادلهدي وعلى قرب 

 ادلنكرين من ادلسلمُت؟؟!!.خروجو كذلك، فمن يفهم 
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