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اإلهداء
إىل من جسد اإليثار بكل معانيه
إىل من علمنا بكلتا يديه املقطوعتني معنى التضحية
إىل من قتل شهيداً مظلوماً على هنر الفرات
إىل أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السالم
إىل كل من نصر احلق يف زمن عز فيه الناصر
أهدي ما سطر يف هذا البحث املتواضع
وأسال اهلل حبقهم أن ميكن لقائم آل حممد (عليهم السالم) ليعم يف ظل حكومته العدل
والرمحة والصدق

املقدمة:
الرساالت السماوية عبارة عن حلقات متكاملة تصل بعضها بعضا لتشكل سلسلة متكاملة
وبشر مبن يليه ،باعتبار أ ّن (خالفة اهلل) يف األرض ال
لتحديد طريق اإلميان باهلل ،فما من نيب إال ّ
تنقطع؛ لئال يزيغ الناس عن احلق ،ولذا فال بد يف كل زمان من قائد منصب من اهلل على اخللق
يكون ترمجانا لكلمات اهلل تعاىل وتعاليمه.
ونظرا ملا للمخلص واملنقذ العاملي من خصوصية ،فإ ّن كل األنبياء السابقني وأوصيائهم كانوا
قد قاموا بعملية هتيئة مستمرة للبشرية لتقبل واستيعاب واإلميان هبذا املخلص واملنقذ .فقد تتالت
البشارات حول املخلص واملنقذ ويوم الرب أو يوم القيامة ،أو كما يعرب عنها بالساعة اليت ال يعلم
متام وقتها إال اهلل ،وقد حذروا الناس من العذاب القادم والدمار الشامل ما مل يؤمنوا هبذا املخلص
واملنقذ القادم ...
فمىت ستكون تلك الساعة ؟؟
وما هي العالمات اليت ذكرها الكتاب املقدس اليت إذا حتققت سيظهر ذلك املنقذ املخلص ؟
ومن هو املنقذ املخلص الذي سيأيت مع تلك الساعة ؟؟
لنقرأ ما قاله املسيح عن تلك الساعة ،حيث قال:
«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال مالئكة السموات إال أيب وحده»

[ميت

األصحاح  42العدد .]63

«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال املالئكة الذين يف السماء وال االبن إال
اآلب» [مرقص األصحاح  36العدد .]64
إذن ،سنقرأ معا يف هذه الصفحات بعض العالمات اليت وردت يف النصوص املقدسة لنتبني
من خالهلا مالمح عصر القيامة الصغرى ،زمن حضور املنقذ.

عالمات القيامة الصغرى (كما دونها العهد القديم واجلديد):
إ ّن هذا الزمان هو يوم القيامة الصغرى وعودة إيليا ويسوع إىل هذه األرض ،وقبل عودهتم
أرسلوا ممهدا إىل الناس كافة ،فأين سيظهر هذا الشخص ؟؟
كما كان خروج املسيح من املشرق فالبد من رجوعه إىل املشرق ،إي البد أن يكون رسوله
من املشرق ،وهلذا األمر نصت البشارات أ ّن كل عالمات القيامة الصغرى ستكون يف املشرق،
وباخلصوص يف أرض العراق أو بابل كما تسمى يف الكتاب املقدس ،وما خراب بابل اليت كانت
عاصمة العراق آنذاك أو بغداد يف هذا الزمان إال عالمة واضحة على القيامة الصغرى.
 نقرأ يف اشعياء« :وقال الرب القدير اقوم عليهم وأستأصل من بابل االسم والبقية الباقيةوالذرية والنسل وأورثها إىل القنافذ وأمجعها مستنقعات للمياه وأكنسها مبكنسة الفناء وحلف الرب
القدير مانويته سيكون وما قضيت به سيتم أن أحطم اشور يف أرضي وأدوسه على جبايل فيزول
عنهم نريه ويزول عن كتفهم محله» [أشعيا .]32
وقد مت قضاء اهلل وحلفه وخربت بغداد (بابل) ،و(القنفذ) يرمز للخراب والقفر؛ ألنه يسكن
فيها.
 « 3مث بعد هذا رأيت مالكا آخر نازال من السماء له سلطان عظيم واستنارت األرض منهبائه 4 .وصرخ بشدة بصوت عظيم قائال سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا
لشياطني وحمرسا لكل روح جنس وحمرسا لكل طائر جنس وممقوت (أي الطائرات احلربية
األمريكية) 6 .ألنه من مخر غضب زناها قد شرب مجيع األمم وملوك األرض زنوا معها وجتار
األرض استغنوا من وفرة نعيمها 2 .مث مسعت صوتا آخر من السماء قائال اخرجوا منها يا شعيب
لئال تشرتكوا يف خطاياها ولئال تأخذوا من ضرباهتا 5 .ألن خطاياها حلقت السماء وتذكر اهلل
آثامها 3 .جازوها كما هي أيضا جازتكم وضاعفوا هلا ضعفا نظري أعماهلا .يف الكأس اليت
مزجت فيها امزجوا هلا ضعفا 7 .بقدر ما جمدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا
وحزنا .ألهنا تقول يف قلبها أنا جالسة ملكة ،ولست أرملة ولن أرى حزنا 8 .من أجل ذلك يف
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يوم واحد ستأيت ضرباهتا موت وحزن وجوع وحترتق بالنار ألن الرب اإلله الذي يدينها قوي9 .
وسيبكي وينوح عليها ملوك األرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها31 .
واقفني من بعيد ألجل خوف عذاهبا قائلني ويل ويل .املدينة العظيمة بابل املدينة القوية .ألنه يف
ساعة واحدة جاءت دينونتك 33 .ويبكي جتار األرض وينوحون عليها ألن بضائعهم ال يشرتيها
أحد يف ما بعد 34 .بضائع من الذهب والفضة واحلجر الكرمي واللؤلؤ والبز واألرجوان واحلرير
والقرمز وكل عود ثيين ،وكل إناء من العاج ،وكل إناء من أمثن اخلشب والنحاس واحلديد واملرمر.
 36وقرفة وخبورا وطيبا ولبانا ومخرا وزيتا ومسيذا وحنطة وهبائم وغنما وخيال ومركبات وأجسادا
ونفوس الناس 32 .وذهب عنك جىن شهوة نفسك ،وذهب عنك كل ما هو مشحم وهبي ،ولن
جتديه يف ما بعد 35 .جتار هذه األشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف

عذاهبا يبكون وينوحون  33ويقولون ويل ويل .املدينة العظيمة املتسربلة ببز وأرجوان وقرمز
واملتحلية بذهب وحجر كرمي ولؤلؤ 37 .ألنه يف ساعة واحدة خرب غىن مثل هذا .وكل ربان
وكل اجلماعة يف السفن واملالحون ومجيع عمال البحر وقفوا من بعيد 38 .وصرخوا إذ نظروا
دخان حريقها قائلني أية مدينة مثل املدينة العظيمة 39 .وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكني

ونائحني قائلني ويل ويل .املدينة العظيمة اليت فيها استغىن مجيع الذين هلم سفن يف البحر من

نفائسها ألهنا يف ساعة واحدة خربت 41 .إفرحي هلا أيتها السماء والرسل القديسون واألنبياء
ألن الرب قد داهنا دينونتكم  43ورفع مالك واحد قوي حجرا كرحى عظيمة ورماه يف البحر قائال

هكذا بدفع سترمى بابل املدينة العظيمة ،ولن توجد يف ما بعد 44 .وصوت الضاربني بالقيثارة
واملغنني واملزمرين والنافخني بالبوق لن يسمع فيك يف ما بعد .وكل صانع صناعة لن يوجد فيك
يف ما بعد .وصوت رحى لن يسمع فيك يف ما بعد 46 .ونور سراج لن يضئ فيك يف ما بعد.
وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك يف ما بعد .ألن جتارك كانوا عظماء األرض .إذ بسحرك
ضلت مجيع األمم 42 .وفيها وجد دم أنبياء وقديسني ومجيع من قتل على األرض» [يوحنا

األصحاح الثامن عشر].

وبابل تشري إىل العراق؛ ألن بابل كانت عاصمة العراق يف ذلك الزمن .فكل املالحم والفنت
جتري يف العراق وعلى أرض العراق ،وقد أصاهبا الويل؛ ألهنا مل تتبع وصايا الرسل.
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وقد حذرهم رسول اهلل
األنصاري ،عن رسول اهلل
والصغرى .فسئل عنهما ،فقال

 ،حيث قال :عن حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد اهلل
أنه قال( :الويل الويل ألمتي في الشورى الكبرى
 :أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب

خالفة أخي وغصب حق ابنتي ،وأما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء

لتغيير سنتي وتبديل أحكامي) (.)3

الشورى واإلنتخابات (الدميقراطية
الشعب لِ ِ
نفسه") الذي حذرهم منها رسول اهلل
عذاب.

Democracy

تَعين لغة "حكم الشعب" أو "حكم
وقعوا فيها فأصاهبم ما أصاهبم من

إ ّن أبرز مظاهر الدميقراطية هي إنتخاب الناس أو الشعب للحزب أو للشخص الذي يتوىل
سياسة البالد والعباد .والبد لذلك احلزب أو الشخص املرشح أن حيصل على أصوات غالبية
الناس .إذا فاإلنتخابات تعتمد على الغالبية ،فلنتصفح الكتب السماوية ومن بينها كتاب اهلل
وسنة نبيه واألئمة املعصومني ،ونرى هل تأيّد غالبية الناس واختيارهم أم تذمهم ؟ وال خيفى على
من تصفح الكتب السماوية (التوراة واإلجنيل والقرآن) ونظر إىل سرية الناس عرب التاريخ يرى أ ّن
الغالبية دائما مع الباطل ،أاما احلق وقادة احلق فاتباعهم قليلون مستضعفون.
ِ
قال تعاىل﴿ :ولَ ِو اتَّبع ا ححل ُّق أَهواءهم لََفس َد ِ
اه حم
ت َّ
الس َم َاو ُ
ض َوَم حن في ِه َّن بَ حل أَتَ حي نَ ُ
ات َو حاأل حَر ُ
َ َ َ َ ح َ َُ ح َ
ِ ِ
ِ ِ
ضو َن﴾(.)4
بِذ حك ِره حم فَ ُه حم َع حن ذ حك ِره حم ُم حع ِر ُ
وقال تعاىلَ ﴿ :وأَ حكثَ ُرُه حم لِحل َح ِّق َكا ِرُهون﴾(.)6

وقال تعاىل ﴿ :يا حسرة َعلَى الحعِب ِاد ما يأحتِي ِهم ِمن رس ٍ
ول إَِّال َكانُوا بِِه يَ حستَ حه ِزئُو َن﴾(.)2
َ َ َ ح ح َُ
َ َ حَ
ِ ِ
ضيِ
وك َع حن َسبِ ِيل اللَّ ِه إِ حن يَتَّبِعُو َن إَِّال الظَّ َّن﴾(.)5
ضلُّ َ
وقال تعاىلَ ﴿ :وإ حن تُط حع أَ حكثَ َر َم حن ِيف حاأل حَر ِ ُ
 مناقب العترة ،مائتان وخمسون عالمة للطباطبائي :ص. 31 المؤمنون.1 : -3المؤمنون.11 :
 يس.31 : -األنعام . 1
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وقال تعاىل﴿ :إِالَّ َمن َسبَ َق َعلَحي ِه الح َق حو ُل َوَم حن َآم َن َوَما َآم َن َم َعهُ إَِّال قَلِيل﴾(.)3
وغريها الكثري.
وسنذكر يف هناية البحث قول التوراة واإلجنيل الفصل بتنصيب احلاكم.
إذن ،العقوبة اإلهلية اليت نزلت ببابل كانت نتيجة للشورى واإلنتخابات ،وألهنم مل يلتفتوا أ ّن
هناك منقذا يصرخ هبم ويدعوهم لنجاهتم.
يف حني خراب بغداد عالمة على القيامة الصغرى يف الشرق سيكون حال األرض يف باقي
األرجاء مشتعلة باحلروب وخترهبا الزالزل.
فثارت أمة على أمة حرب يف العراق ،وشعوب تثور يف مصر ،ويف تونس ،ويف اليمن ،ويف
السودان ،ويف كوريا ،ويف الصومال ،ويف فلسطني ،ويف لبنان ،ويف أفغانستان.
أما الزالزل فهي أكثر من أن حتصى ،حىت إ ّن وكالة ناسا الفضائية تقول :إ ّن عام - 4113
 4117هي أكثر أعوام هذا القرن كوارث ،وتشري على أ ّن القادم أكرب وأكثر فضاعة من سابقه،
حيث شهدت األرض من الزالزل والفيضانات الكثري ،وزلزال توسنامي خري دليل على ذلك،
الذي راح ضحيته أكثر من ربع مليون إنسان ،وزلزال الصني وفرنسا.
حىت إ ّن العراق الذي يكون خارج دائرة الزالزل كانت حصته منها ثالث هزات خفيفة،
إحداها على حدود مدينة الكوت.
وقد وردت نبوءات يف سفر يوحنا الالهويت حول عالمات الساعة واقرتاب يوم القيامة وهي
متحققة على أرض الواقع ،نذكر منها:
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي :21 :6
ِ
الس ِاد ِ
ت َس حوَداءَ َك ِم حس ٍح
ت لَ َّما فَتَ َح ح
ص َار ح
يمة َح َدثَ ح
« َونَظَحر ُ
س َ
تَ ،والش ح
سَ ،وإ َذا َزلحَزلَة َعظ َ
اخلَحت َم َّ َ
َّم ُ
ِمن َش حع ٍر ،والح َقمر صار َكالدِ
َّم» [سفر رؤيا يوحنا الالهويت .]34 :3
ح
َ َُ َ َ
 -هود. 1 :
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الكسوف األخري:
http://www.space.com/22911-total-lunar-eclipse-1222-photos-moon-june-21.html

ت .وُك ُّل نَ حف ٍ ٍ
ِ ٍ
« ُمثَّ َس َكب الحمالَ ُك الث ِ
ت ِيف
س َحيَّة َماتَ ح
َّاِن َج َامهُ َعلَى الحبَ حح ِر ،فَ َ
َ َ
ص َار َدما َك َدم َميِّ َ
ح ِر» [سفر رؤيا يوحنا الالهويت .]6 :33
الحبَ ح
حبرية تكساس بلون الدم:

http://www.livescience.com/21356-texas-lake-blood-red.html

هنر يانغتسي بالصني ،أطول أهنار آسيا يتحول إىل لون أمحر كالدم وال أحد يعرف السبب:
http://www.youtube.com/watch?v=cbADWhc3ZQk

تثور األمم على حكامها وتبدأ الثورات من الشرق األوسط (ختلع العرب أعنتها)« :وقال
الرب القدير خيرج الشر من أمة إىل أمة وتثور زوبعة يف أطراف األرض وتنتشر القتلى يف ذلك
اليوم من أقصى األرض إىل أقصاها» [ارميا .]43 - 45
« :انتبهوا لئال تنشغل قلوبكم باخلمره والسكر ومهوم الدنيا فيباغتكم ذلك
قال يسوع
اليوم ألنه كالفخ يطبق على سكان األرض كلهم فأسهروا وصلوا يف كل حني حىت تقدروا أن
تنجوا من كل ماسيحدث وتقفوا أمام ابن اإلنسان» [لوقا  .]44 - 43ومثل هذا القول يف ميت
.42
قال يسوع« :ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتقع زالزل شديدة وحتدث أوبئة

وجماعات يف أماكن كثرية وجتري أحداث خميفة وتظهر عالمات هائلة في السماء»

[لوقا .]43

أما العالمات ،فقد ظهرت عالمة اليد يف السماء ،وقد شاهدها ماليني الناس عرب شاشات
التلفاز ،فقد نقل احلدث كربى القنوات الفضائية ،من بينها سي ان ان.
NASA - A Young Pulsar Shows Its Hand

هذا الرابط من موقع وكالة الفضاء األمريكية الناسا:
http://www.nasa.gov/images/content/643853main_image_3646_923731.jpg
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وقد بينت صور التقطت من مرصد ناسا املسمى )(Chandra x-Rayكتلة من النجوم
النيوترونية ،تشكلت على هيئة اليد ،حتيط بكتلة جنمية أخرى ،وقد وصفت وكالة ناسا هذه اليد
ب ) (a large cosmic handأي يد الطبيعة ،وهناك مواقع أخرى أجنبية وصفتها بيد اهلل
).(hand of god

وقد صرح اخلرب كما نقل عن موقع وكالة ناسا الفضائية أهنم ظلوا يراقبون هذه الظاهرة
الكونية بواسطة  81تلسكوب من خمتلف أحناء األرض من تاريخ  4112 /34 /48إىل /38
 ،4115 /31والذي يوافق بالتاريخ اهلجري من  33ذي القعدة  3245إىل  35رمضان
.3243
الصور امللتقطة من املرصد تظهر أ ّن هذه اليد تنبسط ممتدة إىل إجتاه الشرق حيث ظهور
املهدي (املنقذ واملخلص العاملي) ،من الشرق من العراق ،وهذا يتوافق متاما مع الوصف الوارد يف
.
بأهنا تشري إىل املهدي
األحاديث الشريفة كما أخرب األئمة
( :وكف يطلع من السماء من المحتوم) (.)3

عن اإلمام الصادق
وعنه

 ،قال( :إمارة ذلك اليوم (يوم ظهور القائم املهدي

مدالة ينظر إليها الناس) (.)4
عن اإلمام الرضا

) إن كفا من السماء

 ،قال( :يظهر كف من السماء تشير هذا هذا) (.)6

أما احلديث عن بالد العرب وكيف ختلع أعنتها (حكامها) ،فقد شاهد الناس كيف سقطت
حكومة مصر ،وكيف بدأت اآلن األوجاع اليت أخرب عنها األنبياء واملرسلني واألئمة األطهار.
رواية مطولة ،ورد فيها( :خلع
من عالمات الظهور املذكورة يف روايات أهل البيت
العرب أعنتها) ،خلع العرب أعنتها كناية عن خروجها عن الطاعة لغريها تشبيها بالفرس الذي
خلع عنانه فال يكون له عنان يقاد به وميسك ،ومنه قوهلم خلع فالن عذاره أي أصبح كالفرس
 بحار األنوار :ج ص. 33 بحار األنوار :ج ص. 33 -3الغيبة للنعماني :ص. 33
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املرسل الذي ال عذار يف رأسه يفعل ما يشاء ويذهب أين شاء ،ومقابله قوهلم ملك فالن زمام
األمر أو مقاليده ،وغري ذلك.
السراج ،قال( :قلت أليب عبد اهلل الصادق
يف رواية يعقوب بن ّ

فقال

 :مىت فرج شيعتكم ؟

 :إذا اختلف ولد العباس (فالن) ،ووهن سلطانهم ،وطمع فيهم من لم يكن

يطمع ،وخلعت العرب أعنتها ،ورفع كل ذي صيصة صيصته ،ظهر الشامي (السفياني)،
وأقبل اليماني ،وتحرك الحسني ،خرج صاحب هذا األمر

من المدينة إلى مكة) (.)3

وقد أخرب عن خلع العرب أعنتها يف التوراة واإلجنيل ،ننقل منها بعض النبؤات واإلخبارات
الغيبية املتحققة:
نبوءة عن مصر جند بعضها يف األسفار التالية:
 سفر إشعياء (األصحاح .)39 سفر إرميا (األصحاح .)23 سفر حزقيال (األصحاح .)61-49 سفر يوئيل (األصحاح .)6نقرأ شيء مما جاء يف سفر إشعياء (األصحاح :)39
 .3نبوءة بشأن مصر« :ها هو الرب قادم إىل مصر يركب سحابة سريعة ،فرتجتف أوثان
مصر يف حضرته ،وتذوب قلوب املصريني يف داخلهم».
« .4وأثري مصريني على مصريني فيتحاربون ،ويقوم الواحد على أخيه ،واملدينة على املدينة
واململكة على اململكة».
« .6فتذوب أرواح املصريني يف داخلهم ،وأبطل مشورهتم ،فيسألون األوثان والسحرة
وأصحاب التوابع والعرافني».
 معجم أحاديث اإلمام المهدييونس العاملي :ج ص. 2

 -للشيخ الكوراني العاملي :ج ص  ، 1 – 1الصراط المستقيم  -علي بن
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« 2وأسلط على املصريني موىل قاس ،فيسود ملك عنيف عليهم .هذا ما يقوله الرب
القدير».
ونقرأ يف نفس األصحاح  39من سفر اشعياء:
« 46يف ذلك اليوم ميتد طريق من مصر إىل أشور ،ومن أشور إىل مصر ،فيعبد املصريون
واألشوريون الرب معا».
« 42يف ذلك اليوم يكون إسرائيل ثالث ثالثة مع مصر وأشور ،وبركة يف وسط األرض».
« 45فيباركهم الرب القدير قائال" :مبارك شعيب مصر ،وصنعة يدي أشور ،ومرياثي
إسرائيل"».
إذن ،صنعة يدي اشور  -منصب ومرسل من عند اهلل  ،-فمن يكون ذلك الرجل الذي يعبد
طريق اشور إىل مصر ومن مصر إىل اشور غري ذلك املخلص (املنقذ العاملي) القائم راية للشعوب؟
وأل ّن اهلل واحد ودينه واحد فالبد أن يتكلم رسله وأنبياءه وأوصياءه بنهج واحد ،فاطاللة
عن أحداث آخر الزمان حول مصر وعن
بسيطة على ما سطره عرتة الرسول حممد
خلع حكام العرب من قبل شعوهبا جند أننا أزاء لوحة واضحة املعامل بأننا يف زمن القيامة الصغرى
يف زمن ظهور املخلص واملنقذ العاملي.
وردت عدة أحاديث عن مصر في عصر المخلص والمنقذ العالمي:
عن جابر اجلعفي ،عن اإلمام الباقر

 ،قال( :يبايع القائم بين الركن والمقام ثالث

مائة ونيف عدة أهل بدر ،فيهم النجباء من أهل مصر ،واألبدال من أهل الشام ،واألخيار

من أهل العراق ،فيقيم ما شاء اهلل أن يقيم) (.)3

 -الغيبة للطوسي :ص . 2
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عن مصر( :كأني برايات من مصر مقبالت خضر مصبغات حتى

قال االمام الرضا

تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات) ( .)3وابن صاحب الوصيات هو القائم
املخلص راية للشعوب الذي يولد يف اشور ،وجيمع املختارين من مشارق األرض ومغارهبا.
فمن العراق األخيار ،ومن مصر النجباء ،ومن الشام األبدال.

سقوط نظام حاكم مصر مذكور بدقة بالغة يف الروايات ،ويف كتاب (ماذا قال
عن آخر الزمان :ص.)661
علي
( :صاحب مصر عالمة العالمات ،وآيته عجب لها إمارات ،قلبه

قال االمام علي

حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد ،إن خرج من الحكم فإعلم أن المهدي (املنقذ
واملخلص العاملي) سيطرق أبوابكم ،فقبل أن يقرعها طيروا إليه في قباب السحاب (الطائرات)
أو إئتوه زحفا وحبوا على الثلج).
واحلاكم املصري هو حممد حسين مبارك ،وقد غري اسم جده سيد ،وقد خرج من احلكم،
فأين املهدي (املنقذ واملخلص العاملي) ؟
وكما ذكرنا بأ ّن دين اهلل واحد ،وكالم رسله واحد ،جند النصوص نفسها يف التوراة واإلجنيل.
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِ َالفا َكثِريا﴾(.)4
قال تعاىل﴿ :أَفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن الح ُق حرآ َن َولَ حو َكا َن م حن عحند َغ حِري اللَّه لََو َج ُدوا فيه ح
نقرأ يف سفر حزقيال (األصحاح :)49
« 8لذلك ها أنا أجلب عليك سيفا وأستأصل منك اإلنسان واحليوان.
 9فتصبح ديار مصر مقفرة خربة ،فيدركون أِن أنا الرب ،ألن فرعون قال :يل النهر وأنا قد
صنعته.

 بشارة اإلسالم :ص2 -النساء.2 :

.

 ........................................... 31إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 31لذلك ها أنا أنقلب عليك وعلى أهنارك ،وأجعل أراضي مصر خرائب مرتدمة مقفرة ،من
جمدل إىل أسوان حىت ختوم إثيوبيا».
ونقرأ يف سفر حزقيال (األصحاح :)61
« 6إن يوم الرب بات وشيكا؛ يوم الرب قريب ،إنه يوم مكفهر بالغيوم ،ساعة دينونة لألمم.
 2إذ جيرد سيف على مصر ،فيعم الذعر الشديد إثيوبيا ،عندما يتهاوى قتلى مصر ويستوىل
على ثروهتا ،وتنقض أسسها».
ونقرأ يف سفر يوئيل (األصحاح :)6
« 4أمجع األمم كلها وأحضرهم إىل وادي يهوشافاط ،وأحاكمهم هناك من أجل شعيب
ومرياثي إسرائيل ،ألهنم شتتوهم بني الشعوب واقتسموا أرضي.
 6وألقوا القرعة على شعيب فقايضوا الزانية بالصيب ،وباعوا الصبية لقاء شربة مخر.
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّه حم
َ 2وتُ ح
وم قَ حفرا ُم حوحشا ل َف حرط َما أَنح َزلُوهُ م حن ظُحل ٍم بِأَبحنَاء يَ ُهو َذاَ ،وألَن ُ
صبِ ُح مصر َخَراباَ ،وأ َُد ُ
َس َف ُكوا َدما بَِريئا ِيف ِديَا ِرِه حم».
هذه النبوءة املتحققة هي إحدى عالمات اقرتاب القيامة الصغرى اليت حتدث عنها يسوع يف
موعظته على جبل الزيتون:
«وبينما يسوع جالس يف جبل الزيتون سأله تالمذته على انفراد إخربنا مىت حيدث هذا اخلراب
وما هي عالمة جميئك وانقضاء الدهر فأجاهبم يسوع :ستسمعون باحلروب وأخبار احلروب فأياكم
أن تفزعوا فهذا البد منه ولكنها ال تكون هي اآلخرة ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة
وحتدث جماعات وزالزل يف أماكن كثرية وهذا كله بدء االوجاع» [إجنيل ميت  -األصحاح .]42
هو خراب بغداد يف هذا الزمان ،وقال هي
وعالمة جميء عيسى (يسوع)كما أخرب هبا
ال تكون اآلخرة أي يوم القيامه الكربى ،بل هي يوم القيامة الصغرى ،وعودته إىل هذه األرض
وقبله يكون رسوله هو املمهد جمليئه الثاِن.
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 «للوقت بعد ضيق تلك األيام تظلم الشمس يف السماء والقمر اليعطي نوره»وهذه العالمات اهلائلة اليت حدثت هي ظهور كتلة يف اجملرة الشمسية على شكل يد ومذنب مسي
مذنب لولني ذو الذنبني ،وحدوث اخلسوف والكسوف يف شهر واحد يف سنة واحدة.
[ميت .]42

 «وستظهر عالمات يف الشمس والقمر والنجوم ويصيب األمم يف األرض قلق شديد منضجيج البحر واضطراب األمواج ويسقط الناس من اخلوف ومن انتظار ما سيحل بالعامل ألن
قوات السماء تتزعزع ويف ذلك احلني يرى الناس ابن اإلنسان آتيا يف سحابه بكل عزة وجالل وإذا
بدئت تتم هذه احلوادث قفوا وارفعوا رؤسكم ألن خالصكم قريب» [لوقا .]43
اعات َوأ حَوبِئَة» فعالمات اجملاعات واألوبئة قد حتققت ،فهذه األوبئة الكثرية
« َوتَ ُكو ُن َجمَ َ
واخلطرة اليت انتشرت يف هذا الزمان ،ومنها انفالونزا الطيور واخلنازير ،وانفالونزا املاعز ،وجنون
البقر ،والكولريا ،وااليدز.
أما الزالزل اليت حتدثت عنها النبوءة فهي كثرية جدا والقادم أكرب وأعظم .ومن يريد التأكد
على أ ّن الزالزل قادمة إىل العامل بقوة وبكثرة بإمكانه مراقبة زالزل العامل يوميا من خالل الرابط
التايل :اللون األمحر نشاط زلزايل قوي  -اضغط على املكان مرة لرتى الصورة أكرب ،واضغط مرة
أخرى على الصورة املكربة ملعرفة التفاصيل /http://www.iris.edu/seismon
نصيحة املسيح للناس بأن يسهروا ويرتقبوا جميء ابن اإلنسان .والسهر أو الرتقب ال يكون له
معىن إذا كان متعلقا بأمر أخروي أو بدينونة الناس أو يوم الدينونة اليت لن يفلح إنسان يف
اإلفالت منها أو تضييعها ،وليس من شك يف أ ّن التحفيز على الرتقب واالنتظار يناسب أمرا
ميكن تضييعه ومتعلق هبذا العامل.
والنصوص أيضا تبني أ ّن جميء ابن اإلنسان وخمتاريه سريافقه إلقاء رجسة اخلراب إىل وقيد النار
وتأسيس دولة العدل اإلهلي ،أي اململكة اليت حيكم فيها املختارون .وهذا ما توضحه رؤيا أخرى
وردت يف سفر دانيال ،كما يلي:
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ِ
« 63أَنحت أَيُّها الحملِ
ال الحع ِ
ت تَ حنظُر َوإِذَا بِتِ حمثَال َع ِظي ٍ
ف
ظ
ث
ِّم
ت
ال
ا
ذ
ه
.
م
ن
ك
ك
ُ
َ
ُ
ح
َ
ُ
يم الحبَ ِه ُّي ج ّدا َوقَ َ
َ
َ
ح
َ َ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ب الت حِّمثَ َال َعلَى
قُبَالَتَ َ
ت تَ حنظُُر إِ َىل أَ حن قُط َع َح َجر بِغَ حِري يَ َديح ِن ،فَ َ
كَ ،وَمحنظَُرهُ َهائلُ 62 ... .كحن َ
ضَر َ
قَ َدمي ِه اللَّت ِ ِ ِ ٍ
يد وخز ٍ
اس َوالح ِف َّ
يد َو ح
ف فَ َس َح َق ُه َما 65 .فَانح َس َح َق ِحينَئِ ٍذ ح
اخلََز ُ
ضةُ
احلَ ِد ُ
َح َ ح
ني م حن َحد َ َ َ
ف َوالن َ
ُّح ُ
الصحي ِ
َّ
وج حد َهلَا َم َكان .أ ََّما
صافَِة الحبَ حي َد ِر ِيف َّ
ف ،فَ َح َملَحت َها ِّ
ص َار ح
ت َكعُ َ
ب َمعاَ ،و َ
يح فَلَ حم يُ َ
الر ُ
َوالذ َه ُ
ِ
ض ُكلَّ َهاَ 21 .... .وتَ ُكو ُن ممَحلَ َكة َرابِ َعة
ح
احلَ َج ُر الَّذي َ
ص َار َجبَال َكبِريا َوَمألَ األ حَر َ
ب الت حِّمثَ َال فَ َ
ضَر َ
ٍ
احل ِد ِ
احل ِد ِ
يد ،أل َّ
يد الَّ ِذي يُ َك ِّس ُر تَ حس َح ُق َوتُ َك ِّس ُر ُك َّل
َن ح
احلَ ِد َ
َ
يد يَ ُد ُّق َويَ حس َح ُق ُك َّل َش حيءَ .وَك حَ
ص حلبَة َك حَ
هؤالَِء 22 ... 23 .وِيف أَيَّ ِام ِ
وك ،ي ِقيم إِله َّ ِ
ِ
ض أَبَداَ ،وَملِ ُك َها
ُ
ُ
الس َم َاوات ممَحلَ َكة لَ حن تَ حن َق ِر َ
هؤالَء الح ُملُ ُ ُ ُ
َ
ِِ ِ
ِِ
الَ يُحت رُك لِ َش حع ٍ
ت إِ َىل األَبَ ِد» [دانيال.]4 :
آخَرَ ،وتَ حس َح ُق َوتُ حف ِين ُك َّل هذه الح َم َمالكَ ،وه َي تَثحبُ ُ
ب َ
َ
[إذن ،اململكة الرابعة يف نص الرؤيا السابق هي نفسها اململكة احلديدية يف هذه الرؤيا،
واململكة اليت حتل بدال منها (مملكة القديسني ،أو مملكة العدل اإلهلي) ستكون على هذه
ِ
ض ُكلَّ َها» .وكونه مأل األرض
األرض« :أ ََّما ح
احلَ َج ُر الَّذي َ
ص َار َجبَال َكبِريا َوَمألَ األ حَر َ
ب الت حِّمثَ َال فَ َ
ضَر َ
يعم األرض]
كلها يعين انتشاره يف كل األرض .ومملكة اهلل مل تقم بعد ،والظلم ال زال إىل اآلن ّ
.
تفسري رؤيا دانيال نقال عما بينه املعزي أمحد احلسن
 «وبكرب وحرية والناس يغشى عليهم من انتظار مايئيت املسكونه» -قال يسوع

[لوقا .]45

« :انتبهوا لئال تنشغل قلوبكم باخلمرة والسكر ومهوم الدنيا فيباغتكم

ذلك اليوم ألنه كالفخ يطبق على سكان األرض كلهم فأسهروا وصلوا يف كل حني حىت تقدروا
أن تنجوا من كل ماسيحدث وتقفوا أمام ابن االنسان» [لوقا .]44 – 43
وسطرته أناجيلهم حول جميء ابن اإلنسان وحول
الواضح اجللي الذي قدمه هلم يسوع
اقرتاب أيام القيامة يوم الرب العظيم ،فقد ورد يف إجنيل مىت ،وغريه:
ِ ٍ ِِ
ِ
ِ
ون ،تَ َقد ِ ِ
الزي تُ ِ
ني" :قُ حل لَنَا َم َىت
َّم إِلَحيه التَّالَمي ُذ َعلَى انحفَراد قَائل َ
يما ُه َو َجالس َعلَى َجبَ ِل َّح
َ
«َ 6وف َ
ي ُكو ُن ه َذا ؟ وما ِهي عالَمةُ َِجميئِك وانح ِق ِ
اب يَ ُسوعُ َوقَ َال َهلُ حم" :انحظُُروا ! الَ
َ َ َ
ضاء الد ح
َج َ
َّه ِر ؟"  2فَأ َ
ََ َ َ َ
َ
ضلَّ ُكم أَحد 5 .فَِإ َّن َكثِ ِريين سيأحتُو َن بِ حِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ف
ينَ 3 .و َس حو َ
امسي قَائل َ
َ ََ
يُ ح َ
ني :أَنَا ُه َو الح َمس ُ
يح ! َويُضلُّو َن َكثري َ
وب .اُنحظُروا ،الَ تَرتَاعوا .ألَنَّه الَ ب َّد أَ حن تَ ُكو َن ِ
هذهِ ُكلُّها ،و ِ
ِ
َخبا ِر حر ٍ
س
ي
ل
ن
لك
َ
ح ُ
ح
َ
ح
ُ ُ
َ
ُ
تَ حس َمعُو َن حبُُروب َوأ ح َ ُ ُ
َ
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ٍ
ٍ
اعات َوأ حَوبِئَة َوَزالَ ِزُل ِيف
وم أ َُّمة َعلَى أ َُّمة َوممَحلَ َكة َعلَى ممَحلَ َكةَ ،وتَ ُكو ُن َجمَ َ
الح ُمحنتَ َهى بَ حع ُد 7 .ألَنَّهُ تَ ُق ُ
لك َّن ِ
أَماكِن 8 .و ِ
هذهِ ُكلَّ َها ُمحبتَ َدأُ األ حَو َج ِاعِ 9 .حينَئِ ٍذ يُ َسلِّ ُمونَ ُك حم إِ َىل ِضيق َويَ حقتُلُونَ ُك حمَ ،وتَ ُكونُو َن
َ َ َ
ِ ٍِ
ِ
مجي ِع األُم ِم ألَج ِل حِ
ضني ِمن َِ
ِ
ض ُه حم بَ حعضا
امسيَ 31 .وحينَئذ يَ حعثُ ُر َكثريُو َن َويُ َسلِّ ُمو َن بَ حع ُ
ح
َ
ُمحب غَ َ ح
ِ
ِ
ِ
ض ُهم بَ حعضا 33 .ويَ ُق ُ ِ
ِِ
ينَ 34 .ولِ َكثح َرةِ ا ِإل حِمث تَ حب ُرُد
َويُحبغ ُ
ضو َن بَ حع ُ ح
َ
وم أَنحبيَاءُ َك َذبَة َكثريُو َن َويُضلُّو َن َكثري َ
لك ِن الَّ ِذي يصِرب إِ َىل الحمحنتَ هى فَه َذا َخيحلُص 32 .ويكحرز بِبِ َشارةِ الحملَ ُك ِ
َحمبَّةُ الح َكثِ ِريين 36 .و ِ
وت
َ ُ َُ
َ
ُ َ
ُ
َ َ
َ
َحُ
َ
ِ
ِِ
اخلَر ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
اب"
هذه يف ُك ِّل الح َم حس ُكونَة َش َه َادة جلَمي ِع األ َُممُ .مثَّ يَأحيت الح ُمحنتَ َهى" 35 .فَ َم َىت نَظَحرُحمت "ر حج َسةَ ح َ
ان الحم َق َّد ِس  33فَ ِحينَئِ ٍذ لِي هرب الَّ ِذين ِيف الحي ه ِ
ِ
يآل النِ ُّ ِ ِ
وديَِّة إِ َىل
الَِّيت قَ َال َعحن َها َدانِ ُ
َُ
َّيب قَائ َمة يف الح َم َك ُ
َ
َحُ
جع
السطح ِح فَالَ يَحن ِزحل لِيَأح ُخ َذ ِم حن بَحيتِ ِه َشحيئاَ 38 ،والَّ ِذي ِيف ح
ح
اجلِبَ ِالَ 37 ،والَّ ِذي َعلَى َّ
احلَ حق ِل فَالَ يَ حر ح
إِ َىل ورائِِه لِيأحخ َذ ثِيابه 39 .وويل لِحلحب َاىل والحمر ِضع ِ
ات ِيف تِحل َ ِ
صلُّوا لِ َك حي الَ يَ ُكو َن
ََ َ ُ َ َُ
ك األَيَّام ! َ 41و َ
ََ ح ََ َ ُح َ
هرب ُكم ِيف ِشتَ ٍاء والَ ِيف سب ٍ
ت 43 ،ألَنَّهُ يَ ُكو ُن ِحينَئِ ٍذ ِضيق َع ِظيم َملح يَ ُك حن ِمثح لُهُ ُمحن ُذ ابحتِ َد ِاء الح َعا َِمل
َح
َ َُ ح
َ
ِ
ِ
ين
إِ َىل اآل َن َولَ حن يَ ُكو َنَ 44 .ولَ حو َملح تُ َق َّ
ص حر تِحل َ
ص َج َسدَ .ولك حن أل ح
ك األَيَّ ُام َملح َخيحلُ ح
َج ِل الح ُم حختَار َ
ِ
ِ ٍِ ِ
ص ِّدقُوا.
يح ُهنَا ! أ حَوُ :هنَ َ
تُ َق َّ
ص ُر تِحل َ
اك ! فَالَ تُ َ
ك األَيَّ ُام 46 .حينَئذ إ حن قَ َال لَ ُك حم أ َ
َحدُ :ه َوذَا الح َمس ُ
ٍ
ات ع ِظيمة وعجائِب ،ح َّىت ي ِ
ضلُّوا لَ حو
 42ألَنَّهُ َسيَ ُق ُ
وم ُم َس َحاءُ َك َذبَة َوأَنحبِيَاءُ َك َذبَة َويُ حعطُو َن آيَ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ِ
َخبَ حرتُ ُك حم 43 .فَإِ حن قَالُوا لَ ُك حمَ :ها ُه َو ِيف الحبَ ِّريَِّة!
ت َوأ ح
ين أَيحضاَ 45 .ها أَنَا قَ حد َسبَ حق ُ
أ حَم َك َن الح ُم حختَار َ
ِ
ص ِّدقُوا 47 .ألَنَّهُ َك َما أ َّ
َن الحبَ حر َق َخيحُر ُج ِم َن الح َم َشا ِرِق َويَظح َه ُر
فَالَ َختحُر ُجواَ .ها ُه َو ِيف الح َم َخاد ِع ! فَالَ تُ َ
ب ،ه َك َذا ي ُكو ُن أَيضا َِجميء اب ِن ا ِإلنحس ِ
إِ َىل الحمغَا ِر ِ
اك َحجتتَ ِم ُع
ان 48 .ألَنَّهُ َححيثُ َما تَ ُك ِن ح
اجلُثَّةُ ،فَ ُهنَ َ
ُ ح
ح
َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
النُّسور" 49 .ولِحلوقح ِ
وم
ت بَ حع َد ِض ِيق تِحل َ
سَ ،والح َق َم ُر الَ يُ حعطي َ
ُّج ُ
ك األَيَّام تُظحل ُم الش ح
ض حوءَهَُ ،والن ُ
ُُ
َ َ
َّم ُ
السم ِاء ،وقُ َّوات َّ ِ
تَس ُق ُ ِ
ات تَتَ ز حعزع 61 .و ِحينَئِ ٍذ تَظحهر عالَمةُ اب ِن ا ِإلنحس ِ
الس َم ِاء.
ان ِيف َّ
الس َم َاو َ َ ُ
ط م َن َّ َ َ ُ
َُ َ َ ح
ح
َ
َ
السم ِاء بِ ُق َّوةٍ وَجمدٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
و ِحينَئِذ تَنُ ِ
يع قَبَائِ ِل األ حَر ِ
َح
وح َمج ُ
ُ
ضَ ،ويُحبص ُرو َن ابح َن ا ِإلنح َسان آتيا َعلَى َس َحاب َّ َ
َ
َكثِ ٍري 63 .فَي رِسل مالَئِ َكتَه بِبوق ع ِظي ِم َّ ِ
الري ِ ِ
ِِ
ص ِاء
ُ ُ َ
اح ،م حن أَقح َ
الص حوت ،فَيَ حج َمعُو َن خمُحتَا ِريه م َن األ حَربَ ِع َِّ
ُح ُ َ
َّ ِ
صائِ َها 64 .فَ ِم حن َش َجرةِ التِّ ِ
ت
َخَر َج ح
صنُ َها َر حخصا َوأ ح
ص َار غُ ح
ني تَ َعلَّ ُموا الح َمثَ َلَ :م َىت َ
الس َم َاوات إِ َىل أَقح َ
َ
أ حَوَراقَ َها ،تَ حعلَ ُمو َن أ َّ
اعلَ ُموا أَنَّهُ قَ ِريب
َن َّ
ف قَ ِريب 66 .ه َك َذا أَنحتُ حم أَيحضاَ ،م َىت َرأَيحتُ حم ه َذا ُكلَّهُ فَ ح
الصحي َ
اجلِ
ِ
َعلَى األَبحو ِ
اب 62 .اَ ححلَ َّق أَقُ ُ
يل َح َّىت يَ ُكو َن ه َذا ُكلُّهُ 65 .اَ َّ
لس َماءُ
َ
ول لَ ُك حم :الَ ميَحضي ه َذا ح ُ
ِ
ِِ
واألَرض تَزوالَ ِن و ِ
َحد،
لك َّن َكالَِمي الَ يَ ُز ُ
ك َّ
ك الحيَ حوُم َوتِحل َ
ولَ " 63 .وأ ََّما ذل َ
الس َ
اعةُ فَالَ يَ حعلَ ُم هب َما أ َ
َ ح ُ ُ َ
ات ،إِالَّ أَِيب وح َده 67 .وَكما َكانَت أَيَّام نُ ٍ ِ
السماو ِ
ِ
ك يَ ُكو ُن أَيحضا َِجميءُ ابح ِن
وح َكذل َ
َح ُ
ح ُ
َ َ
َوالَ َمالَئ َكةُ َّ َ َ
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ان 68 .ألَنَّه َكما َكانُوا ِيف األَيَّ ِام الَِّيت قَبل الطُّوفَ ِ
ا ِإلنحس ِ
ان يَأح ُكلُو َن َويَ حشَربُو َن َويَتَ َزَّو ُجو َن َويَُزِّو ُجو َن،
ُ َ
َ
حَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
َخ َذ ح
يعَ ،كذل َ
إِ َىل الحيَ حوم الَّذي َد َخ َل فيه نُوح الح ُف حل َ
كَ 69 ،وَملح يَ حعلَ ُموا َح َّىت َجاءَ الطُّوفَا ُن َوأ َ
اجلَم َ
ِ
انِ 21 .حينَئِ ٍذ ي ُكو ُن اثحنَ ِ
ي ُكو ُن أَيضا َِجميء اب ِن ا ِإلنحس ِ
اآلخ ُر.
ان ِيف ح
احلَ حق ِل ،يُ حؤ َخ ُذ الح َواح ُد َويُحت َرُك َ
ُ ح
ح
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ان تَطححنَ ِ
 23اثحنَتَ ِ
ُخَرى" 24 .ا حس َه ُروا إِذا ألَنَّ ُك حم الَ
ان َعلَى َّ
الر َحى ،تُ حؤ َخ ُذ الح َواح َدةُ َوتُحت َرُك األ ح
َ
ِ
ب الحب ي ِ
َي َه ِزي ٍع يَأحِيت
ت ِيف أ ِّ
اع ٍة يَأحِيت َربُّ ُك حمَ 26 .و حاعلَ ُموا ه َذا :أَنَّهُ لَ حو َعَر َ
تَ حعلَ ُمو َن ِيف أَيَّة َس َ
ف َر ُّ َ ح
ِِ
ِ
ِ
َّ ِ
اع ٍة الَ
ب 22 .لذل َ
ِّين ،ألَنَّهُ ِيف َس َ
ك ُكونُوا أَنحتُ حم أَيحضا ُم حستَعد َ
السار ُق ،لَ َسهَر َوَملح يَ َد حع بَحيتَهُ يُحن َق ُ
ان 25 .فَمن هو الحعب ُد األ َِمني ح ِ
تَظُنُّو َن يأحِيت ابن ا ِإلنحس ِ
يم الَّ ِذي أَقَ َامهُ َسيِّ ُدهُ َعلَى َخ َد ِم ِه
ُ
َ ح ُ َ َح
َ حُ
احلَك ُ
َ
لِي ع ِطي هم الطَّعام ِيف ِحينِ ِه ؟  23طُ ِ ِ
ك الح َعحب ِد الَّ ِذي إِذَا َجاءَ َسيِّ ُدهُ َِجي ُدهُ يَ حف َع ُل ه َك َذا ! 27
وَب لذل َ
َ
ُح َُ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
مجي ِع أَموالِِه 28 .و ِ
ِ
ي ِيف قَ حلبِ ِه:
اَ ححلَ َّق أَقُ ُ
الرِد ُّ
ك الح َعحب ُد َّ
لك حن إِ حن قَ َال ذل َ
َ
ول لَ ُك حم :إنَّهُ يُق ُ
يمهُ َعلَى َ ح َ
ِ
ِ
الس َك َارى 51 .يَأحِيت
ب َم َع ُّ
ئ يَ ح
ومهُ 29 .فَيَحبتَ ِد ُ
ب الح َعبِ َ
يد ُرفَ َقاءَهُ َويَأح ُك ُل َويَ حشَر ُ
ض ِر ُ
َسيِّدي يُحبط ُئ قُ ُد َ
ِ
ِ
ك الحعب ِد ِيف ي وٍم الَ ي حنتَ ِظره وِيف س ٍ
ِ
ني.
َ ح َ ُُ َ َ َ
اعة الَ يَ حع ِرفُ َها 53 ،فَيُ َقطِّعُهُ َوَحجي َع ُل نَصيبَهُ َم َع الح ُمَرائ َ
َسيِّ ُد ذل َ َح
اك ي ُكو ُن الحب َكاء وص ِرير األَسنَ ِ
ان» [مىت ،42 :وانظر :مرقس.]36 :
ُ َُ َ ُ ح
ُهنَ َ َ
إذن ،احلديث كله عن الشرق وعن رجسة اخلراب احلاصلة يف أرض العراق بابل ،والذي خيرج
من الشرق ومن بابل بالذات هو املخلص واملنقذ العاملي الذي بشر به األنبياء واملرسلون ،وقد
بشر به يسوع وأكد بأ ّن خروجه من املشرق بعد رجسة اخلراب يف بابل ،فمن يكون ؟ سنعرف
اجلواب يف طيات هذا البحث إن شاء اهلل.
إ ّن يسوع ذكر أ ّن التبشري مبملكة اهلل هو اهلدف من إرساله إىل بين اسرائيل« :فقال هلم ينبغي
يل أن أبشر املدن األخر أيضا مبلكوت اهلل ،فإِن هلذا قد أرسلت» [لوقا.]26:2
قول يسوع :اقرتب ملكوت السماوات ،ميثل إشارة إىل دولة العدل اإلهلي ،اليت حيكم فيها
الصاحلون كما سبق القول .واحلق أنه ال معىن للقول إ ّن امللكوت اقرتب غري هذا املعىن ،فعامل
امللكوت عامل مستقل ومغاير لعامل املادة ،وحقيقته ختتلف عن حقيقة هذا العامل .فاملقصود إذن
هو اقرتاب زمن املنقذ أو املخلص ،أي اقرتاب أهل امللكوت ،وهم الشيوخ األربعة والعشرون كما
سبق القول.
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يقول د .نص ر اللّه عبد الرمحن أبو طال ب( :والواقع أن الظاهر من األناجيل احلالية أن قضية
التبشري هذه مبملكة اهلل القادمة وإعداد بين إسرائيل لإلميان هبا واالنضواء حتت لوائها عند قيامها
 ،هذا كما يتضح من األناجيل احلالية .وإن كانت
كانت هي اهلدف األول للمسيح
الرتاجم العربية قد اختارت لفظ ملكوت اهلل مما يبعدها عن مفهوم اململكة األرضية ،ذلك املعىن
البني من خالل ما نناقش من بشارات .إال أن النسخ غري العربية ما زالت تسميها مملكة اهلل
هلا  ..ويوافق أكثرية من الباحثني بل ومن
( )kingdom of Godبنفس تسمية دانيال
املتدينني النصارى  -إضافة إىل اليهود  -على أن املقصود مبملكة اهلل هو مملكة أرضية سيقيمها
املسيا املنتظر) (.)3
وسنجلي هذا األمر أكثر بقراءة بعض األمثال اليت ضرهبا يسوع للملكوت الذي يتحدث
عنه:
المثل األول:
« 66امسعوا مثال آخر .كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة
وبىن برجا وسلمه إىل كرامني وسافر 62 .وملا قرب وقت األمثار أرسل عبيده إىل الكرامني ليأخذ
أمثاره 65 .فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورمجوا بعضا 63 .مث أرسل أيضا
عبيدا آخرين أكثر من األولني .ففعلوا هبم كذلك 67 .فأخريا أرسل إليهم ابنه قائال يهابون ابين.
 68وأما الكرامون فلما رأوا االبن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث .هلموا نقتله ونأخذ مرياثه.
 69فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم .وقتلوه 21 .فمىت جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك
الكرامني 23 .قالوا له .أولئك األردياء يهلكهم هالكا رديا ويسلم الكرم إىل كرامني آخرين
يعطونه األمثار يف أوقاهتا 24 .قال هلم يسوع أما قرأمت قط يف الكتب .احلجر الذي رفضه البناؤون
هو قد صار رأس الزاوية .من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا 26 .لذلك أقول لكم إن
ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أمثاره 22 .ومن سقط على هذا احلجر يرتضض ومن
سقط هو عليه يسحقه  25وملا مسع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم23 .
 -تباشير اإلنجيل والتوراة باإلسالم ورسوله محمد :ص .5
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وإذ كانوا يطلبون أن ميسكوه خافوا من اجلموع ألنه كان عندهم مثل نيب»

[مىت ،43 :لوقا-9 :41

.]39

واضح من هذا املثل أ ّن جميء صاحب بستان العنب سيحدث يف هذا العامل املادي ،وليس
يف عامل اآلخرة  -كما يقول املسيحيون خبصوص امللكوت  ،-فإ ّن إرسال الرسل وقتلهم يتناسب
كرامني آخرين.
مع هذا العامل ،ومثله تسليم البستان إىل ّ
المثل الثاني:
يوضح أ ّن العلماء (فقهاء األديان لكل الطوائف) ال ينصرون املنقذ:
« 3وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائال 4 .يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع
عرسا البنه 6 .وأرسل عبيده ليدعوا املدعوين إىل العرس فلم يريدوا أن يأتوا 2 .فأرسل أيضا عبيدا
آخرين قائال قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته .ثرياِن ومسمنايت قد ذحبت وكل شيء معد.
تعالوا إىل العرس 5 .ولكنهم هتاونوا ومضوا واحد إىل حقله وآخر إىل جتارته 3 .والباقون أمسكوا
عبيده وشتموهم وقتلوهم 7 .فلما مسع امللك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلني وأحرق
مدينتهم 8 .مث قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما املدعوون فلم يكونوا مستحقني 9 .فاذهبوا
إىل مفارق الطرق وكل من وجدمتوه فادعوه إىل العرس 31 .فخرج أولئك العبيد إىل الطرق ومجعوا
كل الذين وجدوهم أشرارا وصاحلني .فامتأل العرس من املتكئني 33 .فلما دخل امللك لينظر
املتكئني رأى هناك إنسانا مل يكن البسا لباس العرس 34 .فقال له يا صاحب كيف دخلت إىل
هنا وليس عليك لباس العرس .فسكت 36 .حينئذ قال امللك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه
واطرحوه يف الظلمة اخلارجية .هناك يكون البكاء وصرير األسنان 32 .ألن كثريين يدعون وقليلني
ينتخبون» [مىت.]44 :
وهذا املثل يناسب أيضا مملكة يف هذا العامل ميكن أن تستأنف فيها الدعوة ويتحقق االختبار
بعد وقوع العذاب« ،فلما مسع امللك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلني وأحرق
مدينتهم» ،فلو كان هذا عذاب اآلخرة ما كان ميكن أن تعقبه دعوة.
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ويالحظ أ ّن املثلني كليهما يدالن بقوة على أ ّن استبداال سيقع ،وأ ّن بين إسرائيل لن يكونوا
هم القادة يف دولة العدل اإلهلي ،أو مملكة اهلل ،وإ ّن أمة أخرى ستأخذ مكاهنم ،وسيأيت تفصيل
أكثر إن شاء اهلل.
ولعل هذه النبوءة بأخذ أمة أخرى مكان بين إسرائيل من أهم  -إن مل تكن األهم على
.
اإلطالق  -األسباب اليت دفعت اليهود للتفكري بقتل املسيح
فقد ورد يف إجنيل مىت 25« :وملا مسع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم.
 23وإذ كانوا يطلبون أن ميسكوه خافوا من اجلموع ألنه كان عندهم مثل نيب» [مىت.]43 :
ويف لوقا 39« :فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا األيادي عليه يف تلك الساعة ولكنهم
خافوا الشعب .ألهنم عرفوا أنه قال هذا املثل عليهم» [لوقا.]41 :
ويف لوقا أيضا 5« :وإذ كان قوم يقولون عن اهليكل إنه مزين حبجارة حسنة وحتف قال 3
هذه اليت تروهنا ستأيت أيام ال يرتك فيها حجر على حجر ال ينقض 7 .فسألوه قائلني يا معلم
مىت يكون هذا وما هي العالمة عندما يصري هذا 8 .فقال انظروا ال تضلوا .فإن كثريين سيأتون
بامسي قائلني إِن أنا هو والزمان قد قرب .فال تذهبوا وراءهم 9 .فإذا مسعتم حبروب وقالقل فال
جتزعوا ألنه البد أن يكون هذا أوال .ولكن ال يكون املنتهى سريعا 31 .مث قال هلم تقوم أمة على
أمة ومملكة على مملكة 33 .وتكون زالزل عظيمة يف أماكن وجماعات وأوبئة .وتكون خماوف
وعالمات عظيمة من السماء 34 .وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم
إىل جمامع وسجون وتساقون أمام ملوك ووالة ألجل امسي 36 .فيؤول ذلك لكم شهادة32 .
فضعوا يف قلوبكم أن ال هتتموا من قبل لكي حتتجوا 35 .ألِن أنا أعطيكم فما وحكمة ال يقدر
مجيع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها 33 .وسوف تسلمون من الوالدين واألخوة واألقرباء
واألصدقاء .ويقتلون منكم 37 .وتكونون مبغضني من اجلميع من أجل امسي 38 .ولكن شعرة
من رؤوسكم ال هتلك 39 .بصربكم اقتنوا أنفسكم 41 .ومىت رأيتم أورشليم حماطة جبيوش
فحينئذ اعلموا أنه قد اقرتب خراهبا 43 .حينئذ ليهرب الذين يف اليهودية إىل اجلبال .والذين يف
وسطها فليفروا خارجا .والذين يف الكور فال يدخلوها 44 .ألن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو
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مكتوب 46 .وويل للحباىل واملرضعات يف تلك األيام ألنه يكون ضيق عظيم على األرض
وسخط على هذا الشعب 42 .ويقعون بفم السيف ويسبون إىل مجيع األمم .وتكون أورشليم
مدوسة من األمم حىت تكمل أزمنة األمم  45وتكون عالمات يف الشمس والقمر والنجوم.
وعلى األرض كرب أمم حبرية .البحر واألمواج تضج 43 .والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار
ما يأيت على املسكونة ألن قوات السماوات تتزعزع 47 .وحينئذ يبصرون ابن اإلنسان آتيا يف
سحابة بقوة وجمد كثري 48 .ومىت ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم ألن جناتكم
تقرتب 49 .وقال هلم مثال .أنظروا إىل شجرة التني وكل األشجار 61 .مىت أفرخت تنظرون
وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب 63 .هكذا أنتم أيضا مىت رأيتم هذه األشياء صائرة
فاعلموا أن ملكوت اهلل قريب 64 .احلق أقول لكم إنه ال ميضي هذا اجليل حىت يكون الكل.
 66السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول 62 .فاحرتزوا ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم يف
مخار وسكر ومهوم احلياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة 65 .ألنه كالفخ يأيت على مجيع اجلالسني
على وجه كل األرض 63 .اسهروا إذا وتضرعوا يف كل حني لكي حتسبوا أهال للنجاة من مجيع
هذا املزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن اإلنسان» [لوقا.]43 :
وهذا النص واضح يف أ ّن مملكة اهلل اليت سيكون عيسى (يسوع) أحد أركاهنا كما سيأيت
ستتحقق يف هذا العامل.
فاهليكل سينقض والكاذبون الذين سيأتون مدعني أهنم عيسى ،وقيام أمة على أمة ،والزالزل
وغريها من األحداث ستقع كلها يف هذا العامل ،وكذلك جميء ابن اإلنسان.
ولنقرأ هذه النص بوضوح« :فسألوه قائلني يا معلم مىت يكون هذا وما هي العالمة عندما
يصري هذا» ،السؤال عن آخر األيام عن يوم القيامة ،وكان اجلواب:
«وتكون خماوف وعالمات عظيمة من السماء 34 .وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم
ويطردونكم ويسلمونكم إىل جمامع وسجون وتساقون أمام ملوك ووالة ألجل امسي 36 .فيؤول
ذلك لكم شهادة 32 .فضعوا يف قلوبكم أن ال هتتموا من قبل لكي حتتجوا 35 .ألِن أنا
أعطيكم فما وحكمة ال يقدر مجيع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها 33 .وسوف تسلمون
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من الوالدين واألخوة واألقرباء واألصدقاء .ويقتلون منكم 37 .وتكونون مبغضني من اجلميع من
أجل امسي 38 .ولكن شعرة من رؤوسكم ال هتلك 39 .بصربكم اقتنوا أنفسكم».
مث أكمل كالمه قائال« :هكذا أنتم أيضا مىت رأيتم هذه األشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت
اهلل قريب».
واحلقيقة اليوم املسيحية منتشرة يف كل مكان ،فال يطرد املسيحي وال يسلمونه للمجامع
 ،وال يسلم األب ابنه ،واألخ أخاه ،وغريها من األحداث
والسجون من أجل اسم املسيح
اليت ال تشري إىل ما عليه املسيحيني اليوم ال من قريب وال من بعيد ،ألن الكالم عن اقرتاب
ملكوت اهلل (دولة العدل اإلهلي) يوم الدينونة ،فمن هم القلة املستضعفون الذين سيساقون
غري أصحاب وأنصار املنقذ العاملي ؟
للسجون ويعذبون من أجل اسم املسيح
ولنقرأ النص التايل ليتأكد لنا املعىن:
« 61وحينئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان يف السماء .وحينئذ تنوح مجيع قبائل األرض ويبصرون
ابن اإلنسان آتيا على سحاب السماء بقوة وجمد كثري 63 .فريسل مالئكته ببوق عظيم الصوت
فيجمعون خمتاريه من األربع الرياح من أقصاء السماوات إىل أقصائها 64 .فمن شجرة التني
تعلموا املثل .مىت صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب 66 .هكذا أنتم
أيضا مىت رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على األبواب 62 .احلق أقول لكم ال ميضي هذا اجليل
حىت يكون هذا كله 65 .السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول 63 .وأما ذلك اليوم
وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال مالئكة السماوات إال أيب وحده 67 .وكما كانت أيام نوح
كذلك يكون أيضا جميء ابن اإلنسان 68 .ألنه كما كانوا يف األيام اليت قبل الطوفان يأكلون
ويشربون ويتزوجون ويزوجون إىل اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك  69ومل يعلموا حىت جاء
الطوفان وأخذ اجلميع .كذلك يكون أيضا جمئ ابن اإلنسان 21 .حينئذ يكون اثنان يف احلقل.
يؤخذ الواحد ويرتك اآلخر 23 .اثنتان تطحنان على الرحى .تؤخذ الواحدة وترتك األخرى 24
اسهروا إذا ألنكم ال تعلمون يف أية ساعة يأيت ربكم» [مىت.]42 :
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فمجيء ابن اإلنسان كما يدل هذا النص حدث أرضي  -إن صح هذا التعبري  -تعيشه
إشارة بليغة هلذا املعىن.
قبائل األرض والتشبيه بأيام نوح
أما قوله« :احلق أقول لكم ال ميضي هذا اجليل حىت يكون هذا كله» ،فليس معناه أ ّن هذه
مل يرجع يف زمنهم كما هو معلوم ،بل يراد
األحداث ستحصل يف زمن حوارييه ،فاملسيح
منه على األرجح اإلشارة إىل أ ّن هذا سيحدث يف عمر األرض.
وقوله« :وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال مالئكة السماوات إال أيب
وحده» ،فهو دليل على أ ّن املسيح مل يكن يقصد يف قوله األول« :ال ميضي هذا اجليل ..اخل»
حتديد زمن معني أو التوقيت جمليء ابن اإلنسان ،وعلى مثل هذا يدل قوله« :اسهروا إذا ألنكم ال
تعلمون يف أية ساعة يأيت ربكم» ،وعلى هذا ال تبقى داللة متيقنة لقوله األول سوى أنه أراد
اإلشارة إىل أ ّن األحداث املروعة اليت ذكرها ستبدأ باحلدوث بعد رفعه ،وإىل أن يظهر املنقذ.
معرفة الساعة موكل إليه سبحانه:
«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال مالئكة السموات إال أيب وحده»

[ميت

األصحاح  42العدد .]63

«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال املالئكة الذين يف السماء وال االبن إال
اآلب» [مرقص األصحاح  36العدد .]64
الساعةِ ﴿ :ع حل ُم َها ِعحن َد َرِّيب َال ُجيَلِّ َيها لَِوقحتِ َها﴾( ،)3ولذلك جتد الكثري من القساوسة واملبشرين
يوقتون ساعة القيامة الصغرى اعتمادا على نبؤات من التوراة واإلجنيل ،والكثري من املنجمني اليوم
الذين أصبحت أبواهبم مفتوحة للتالعب باملواقيت واألحداث ،ولألسف صوهتم مسموع ليس
لعامة الشعب بل لرؤساء العامل.
الس ِ
اها قُ حل إََِّّنَا ِع حل ُم َها ِعحن َد َرِّيب َال ُجيَلِّ َيها لَِوقحتِ َها﴾(.)4
قال تعاىل﴿ :يَ حسأَلُونَ َ
ك َع ِن َّ َ
اعة أَيَّا َن ُم حر َس َ
 األعراف. 21 : -األعراف. 21 :

يوم اخلالص 11 .............................................................

اع ِة﴾(.)3
وقال تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّهَ ِعحن َدهُ ِع حل ُم َّ
الس َ
يك لَ َع َّل َّ
َّاس َع ِن َّ
اعةَ
اع ِة قُ حل إََِّّنَا ِع حل ُم َها ِعحن َد اللَّ ِه َوَما يُ حد ِر َ
وقال تعاىل﴿ :يَ حسأَلُ َ
الس َ
الس َ
ك الن ُ
تَ ُكو ُن قَ ِريبا﴾(.)4
ََّن َهلُ حم إِ َذا َجاءَتح ُه حم
اعةَ أَ حن تَأحتِيَ ُه حم بَ حغتَة فَ َق حد َجاءَ أَ حشَراطُ َها فَأ َّ
قال تعاىل﴿ :فَ َه حل يَحنظُُرو َن إَِّال َّ
الس َ
ِذ حكَر ُاه حم﴾(.)6
تذكر أشراط الساعة ويراد منها عالئم القيامة:
احلوادث اليت تتحقق قبل القيامة ،وأمهها تقويض أركان النظام السائد يف الكون من احلروب
(رجسة اخلراب يف بابل) ،وخلع احلكام ،والدخان ،والتدهور االقتصادي (اجملاعة) ،واألمراض،
وحتول األهنار إىل دم (اللون األمحر) ،وغريها من عالمات اقرتاب الساعة .لكننا ال ميكن بشكل
من األشكال أن حندد وقت بعينه من زمان ومكان حمددين وجعل مصاديق لتلك األزمنة واألمكنة
مامل نأخذها من النبع الصايف وهم األنبياء والرسل واألوصياء الذين أمرنا اهلل بالتمسك هبم
والرجوع إليهم.
دهقان من
روي يف حبار األنوار :عن سعيد بن جبري ،قال( :استقبل أمري املؤمنني
دهاقني الفرس ،فقال له بعد التهنية :يا أمري املؤمنني ،تناحست النجوم الطالعات (بالطالعات)،
وتناحست السعود بالنحوس ،وإذا كان مثل هذا اليوم وجب علي احلكيم االختفاء ،ويومك هذا
يوم صعب قد انقلب فيه كوكبان وانقدح من برجك النريان وليس لك احلرب مبكان.
فقال أمري املؤمنني

 :ويحك يا دهقان ،المنبئ باآلثار ،المحذر من األقدار ،ما قصة

صاحب الميزان وقصة صاحب السرطان ،وكم المطالع من األسد ،والساعات من (في)

المحركات ،وكم بين السراري (السواري) والدراري.

 لقمان.3 : األحزاب.13 : -3محمد. 2 :

 ........................................... 10إصدارات أنصار اإلمام املهدي

فقال:

كمه ،وأخرج منه اسطرالبا ينظر فيه ،فتبسم
قال :سأنظر ،وأومأ بيده إىل ّ
أتدري ما حدث البارحة ،وقع بيت بالصين ،وانفرج برج ماجين ،وسقط سور سرانديب،
وانهزم بطريق الروم بارمنية ،وفقد ديان اليهود بايلة (بابُلة) ،وهاج النمل بوادي النمل،
وهلك ملك افريقية ،أكنت عالما بهذا ؟
قال :ال يا أمري املؤمنني.
 :البارحة سعد سبعون أالف عالم ،وولد في كل عالم سبعون

فقال أمري املؤمنني

ألفا ،والليلة يموت مثلهم ،وهذا منهم .وأومأ بيده إىل سعد بن مسعدة احلارثي لعنه اهلل ،وكان
جاسوسا للخوارج يف عسكر أمري املؤمنني
فخر الدهقان ساجدا.
فماتّ .
فقال أمرياملؤمنني

 ،فظن امللعون أنه يقول خذوه ،فأخذ بنفسه

 :ألم أروك من عين التوفيق ؟

قال :بلي يا أمري املؤمنني.
فقال :أنا وأصحابي ال شرقيون وال غربيون ،نحن ناشئة القطب وأعالم الفلك ،أما قولك
انقدح من برجك النيران ،فكان الواجب أن تحكم به لي ال علي ،أما نوره وضياؤه فعندي،

وأما حريقه ولهبه فذاهب عني ،وهذه مسألة عميقة إحسبها إن كنت حاسبا .)3( )...

وروي يف (الصراط املستقيم) يف حديث مفصل مع الدهقان( :ملا خرج إىل النهروان  ...إىل
أن قال الدهقان :ما رأيت اعلم منك إال أنك ما أدركت علم الفلسفة.
فقال

 :من صفا مزاجه اعتدلت طبايعه ،ومن اعتدلت طبايعه قوي أثر النفس فيه،

ومن قوي أثر النفس فيه سما إلى ما يرتقيه ،ومن سما إلى ما يرتقيه تخلق باألخالق
النفسانية وأدرك العلوم الالهوتية ،ومن أدرك العلوم الالهوتية صار موجودا بما هو إنسان

 -بحار األنوار :ج 1ص. 11
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دون أن يكون موجودا بما هو حيوان ،ودخل في الباب الملكي الصوري وما له من هذه

الغاية مغير .فسجد الدهقان وأسلم) (.)3

ملا أراد املسري إىل اخلوارج قال له بعض أصحابه( :إن سرت يف هذا
فاإلمام علي
الوقت خشيت أن ال تظفر مبرادك من طريق علم النجوم ...
مث أقبل

على الناس فقال :أيها الناس ،إياكم وتعلم النجوم ،إال ما يهتدى به في بر

أو بحر ،فإنه يدعو إلى الكهانة ،المنجم كالكاهن ،والكاهن كالساحر .... ،إىل أن قال:

سيروا على اسم اهلل وهونه .ومضى فظفر مبراده صلوات اهلل عليه) (.)4

ومل حيدد وقتها بالضبط؛ ألن علمها بيد اهلل،
فهذه الساعة اليت ال يعلم وقتها املسيح
وهو من يطلع عليها من شاء من رسله ،لكن حدد هلا معامل وأشراط حنن فيها اليوم وقد اقرتب
إهنا األمة
املوعد احلق لظهور املخلص واملنقذ العاملي ،وهو من األمة اليت قال عنها عيسى
اليت تعطي أمثاره.
ملكوت اهلل يُعطى ألمة أخرى:
ومن قبله يوحنا ،بل كثري من أنبياء بين إسرائيل كانوا قد حذروا
تقدم القول إ ّن املسيح
قومهم من أ ّن امللكوت سينتزع منهم ،ويُعطى ألمة أخرى ،بعد أن فسد بنو إسرائيل وفرطوا
باألمانة امللقاة على عاتقهم ،وملئوا األرض فسادا.

« 24قال هلم يسوع أما قرأمت قط يف الكتب .احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس
الزاوية .من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا 26 .لذلك أقول لكم إن ملكوت اهلل ينزع
منكم ويعطى ألمة تعمل أمثاره 22 .ومن سقط على هذا احلجر يرتضض ومن سقط هو عليه
يسحقه» [مىت.]43 :

.
 الصراط المستقيم  -للعاملي :ج ص -وسائل الشيعة (آل البيت) :ج ص.313
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رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب اليهودي ،قائال هلم :إ ّن
يف هذا النص خياطب عيسى
ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى ألمة أخرى ،فمن هي هذه األمة ؟
إذا أردنا أن نعرف من هي هذه األمة علينا الرجوع للنصوص التوراتية واإلجنيلية وعلى لسان
األنبياء واملرسلني الذي خاطبهم اإلله وحدد هلم سنة وقانونا إهليا ال يتغري إىل األبد ،فلنقرأ
النصوص ولنتعرف على املنهج اإلهلي الذي من خالله نعرف داعي احلق املنقذ املخلص العاملي
حينما يظهر وقد اكتملت عالمات ظهوره ،فكيف نعرفه ؟؟
بعث اهلل األنبياء واملرسلني مبشرين ومنذرين ليقوم الناس بالقسط ،ويأمروا بالعدل ،وينشروا
الرمحة والشريعة وتعاليم اهلل سبحانه وتعاىل بني الناس ،ومبا أ ّن الرب واحد فأمره إىل رسله واحد.
قال داود يف جممع احلاضرين« :أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائنا احفظ إىل األبد
هذه النيات واملقاصد ووجه قلوب شعبك إليك» [أخبار األيام األول .]49 - 48
وأمر إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو نفسه أمر داود وسليمان وموسى ،فقد عهد اهلل إىل
البارين الصادقني ،فكان هابيل هو البار الذي نازعه
إبراهيم عهدا أبديا ،فقد عهد إىل آدم وأبنائه ّ
على ذلك قايني (قابيل) وقتله ،ولكن اهلل جعلها يف نسل ابن آدم الثاِن ،وهكذا عهد إىل اخنوخ
(إدريس) ونوح وصوال إىل إبراهيم أيب األنبياء واملرسلني ،فقد نص اهلل على أن يكون العهد بينه
وبني نسل إبراهيم إىل األبد ،حيث خاطبه الرب قائال يف سفر التكوين األصحاح السابع عشر:
«وأقيم عهدي بيين وبينك وبني نسلك من بعدك يف أجياهلم عهدا أبديا .ألكون إهلا لك
ولنسلك من بعدك».
 ،الذي عرب ببين إسرائيل البحر
فاستلم من بعده إسحاق ويعقوب وصوال إىل موسى
وكان حقا حاكما عليهم ،وحكم هبذا الدستور اإلهلي ،ومن مث عهد إىل يوشع بن نون ،وقد وضع
السيف يف أعدائه إلعالء كلمة التوحيد ونشر العدل واإلنصاف يف ربوع األرض ،وهكذا وصوال
إىل داود وسليمان ،وهذا املنهج اإلهلي واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار ال يسرتها حجاب،
فنرى هذا املنهج اإلهلي واضحا وبينا بنصوص قطعية الداللة ،نقرأ منها على سبيل املثال ال
احلصر:
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التثنية  -األصحاح الواحد والثالثني« :وقال الرب ملوسى هوذا أيامك قد قربت لكي متوت.
أدع يشوع وقفا يف خيمة االجتماع لكي أوصيه .فانطلق موسى ويشوع ووقفا يف خيمة االجتماع
 35فرتاءى الرب يف اخليمة يف عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب اخليمة».
التثنية  -األصحاح الثالث والثالثون 3« :وهذه هي الربكة اليت بارك هبا موسى رجل اهلل بين
إسرائيل قبل موته  4فقال .جاء الرب من سيناء وأشرق هلم من سعري وتالال من جبل فاران وأتى
من ربوات القدس وعن ميينه نار شريعة هلم 6 .فأحب الشعب .مجيع قديسيه يف يدك وهم
جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك».
امللوك األول  -األصحاح األول« :وقال امللك داود ادع يل صادوق الكاهن وناثان النيب
وبناياهو بن يهوياداع .فدخلوا إىل أمام امللك 66 .فقال امللك هلم خذوا معكم عبيد سيدكم
وأركبوا سليمان ابين على البغلة اليت يل وانزلوا به إىل جيحون  62وليمسحه هناك صادوق
الكاهن وناثان النيب ملكا على إسرائيل واضربوا بالبوق وقولوا ليجي امللك سليمان65 .
وتصعدون وراءه فيأيت وجيلس على كرسيي وهو ميلك عوضا عين وإياه قد أوصيت أن يكون رئيسا
على إسرائيل ويهوذا 63 .فأجاب بناياهو بن يهوياداع امللك وقال آمني  .هكذا يقول الرب إله
سيدي امللك 67 .كما كان الرب مع سيدي امللك كذلك ليكن مع سليمان وجيعل كرسيه أعظم
من كرسي سيدي امللك داود».
امللوك األول  -األصحاح الثاِن 3« :وملا قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائال  4أنا
ذاهب يف طريق األرض كلها .فتشدد وكن رجال 6 .إحفظ شعائر الرب إهلك إذ تسري يف طرقه
وحتفظ فرائضه وصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب يف شريعة موسى لكي تفلح يف كل ما
تفعل وحيثما توجهت 2 .لكي يقيم الرب كالمه الذي تكلم به عين قائال إذا حفظ بنوك
طريقهم وسلكوا أمامي باألمانة من كل قلوهبم وكل أنفسهم قال ال يعدم لك رجل عن كرسي
إسرائيل».
وجاءت النبوءات حول جلوس املخلص على كرسي داود ،وعندما جاء يسوع (املسيح) وكان
استمرارا هلذا املنهج فقد نطق لسانه حقا وصدقا ،حيث قال« :ما جئت النقض الناموس
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واألنبياء بل أكمل» ،وهي شهادة حقة مل يلتفت إليها القوم ،وأل ّن يسوع مل جيلس على كرسي
داود احتاج القوم إىل أن يعللوا ذلك باجمليء الثاِن ،وحنن بال شك ال ننكر اجمليء الثاِن،
واستكماال هلذا املنهج وبعد رفع يسوع وحىت جميئه الثاِن البد من قائد يقود هذه األمة ،فقد كان
 ،وقد مت ذكره بنص واضح جلي
بطرس هو الوصي على هذه األمة من بعد رفع املسيح
على أنه راعي هذه األمة.
نقرأ يف إجنيل مىت األصحاح السادس عشر« :وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات .فكل ما
تربطه على األرض يكون مربوطا يف السموات .وكل ما حتله على األرض يكون حملوال يف
السموات».
وأيضا قال له ارعى غنمي ،نقرأ يف إجنيل يوحنا األصحاح احلادي والعشرون« :فبعدما تغدوا
قال يسوع لسمعان بطرس يا مسعان بن يونا أحتبين أكثر من هؤالء .قال نعم يا رب أنت تعلم أِن
أحبك .قال له ارع خرايف .قال له أيضا ثانية يا مسعان بن يونا أحتبين .قال له نعم يا رب أنت
تعلم أِن أحبك .قال له ارع غنمي».
وقال له أيضا« :قال له ثالثة يا مسعان بن يونا أحتبين .فحزن بطرس ألنه قال له ثالثة أحتبين
فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء .أنت تعرف أِن أحبك .قال له يسوع ارع غنمي» .فكان
هو الراعي والوصي على هذه األمة من بعده ،واستمرت الوصاية وصوال إىل النيب حممد رسول اهلل
 ،فاستمر املنهج اإلهلي من بعده باثىن عشر إمام ومن بعدهم اثىن عشر مهدي ،وكان
هو من بشر به يسوع ،وذكره على أنه هو املخلص واملعزي يف
أول املهديني املعزي أمحد
يوم الرب أو يوم القيامة الصغرى.
 قال موسى إىل شعبه« :احفظوا يف قلوبكم كالم الشريعة الذي اعدته إليكم اليوم لتوصوابه بنيكم حىت حيرصوا أن يعملوا جبميع احكامها» [العهد القدمي التثنيه .]64
وجاء يسوع مكمل ما أمر به هؤالء وهو توحيد اهلل سبحانه واالنصياع إىل أوامره.
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« :ال تضنوا إِن جئت ألبطل الشريعة وتعاليم األنبياء ما جئت ألبطل
 قال املسيحبل ألكمل احلق أقوله لكم إىل أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف واحد من الشريعة حىت
يتم كل شي» [العهد اجلديد ميت .]5
فاملوصي احلقيقي بتطبيق الشريعة هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وما وصى به إبراهيم وإسحاق
ويعقوب وداود وسليمان وموسى وعيسى (يسوع) هو نفسه الذي وصى به خامت األنبياء حممد
.
صى بِِه نُوحا والَّ ِذي أَوحي نا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
يم
ع لَ ُكم ِّم َن الدِّي ِن َما َو َّ
قال تعاىلَ ﴿ :شَر َ
ح َحَ ح َ َ َ َ
َ
صحي نَا به إبح َراه َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
وه حم إِلَحي ِه اللَّهُ َحجيتَِيب إِلَحي ِه
ِّين َوَال تَتَ َفَّرقُوا فيه َكبُ َر َعلَى الح ُم حش ِرك َ
ني َما تَ حدعُ ُ
َوُم َ
يسى أَ حن أَق ُ
يموا الد َ
وسى َوع َ
ِ ِِ ِ
يب﴾(.)3
َمن يَ َشاءُ َويَ حهدي إلَحيه َمن يُن ُ
ولكن مل تطبق الشريعة اإلهلية على مر العصور ،وكان أنبياء اهلل إما مصلوبني مقتولني أو
مسجونني مشردين ،ووعد اهلل وعده احلق ليظهر دينه على الدين كله ولو كره املشركني.
ودين حممد وعلي واحلسن واحلسني
دين عيسى املسيح (يسوع) دين إبراهيم
وأبناءه الطاهرين ،أن نعبد اهلل وحده ال شريك له ،وأن نؤمن بكل الكتب السماوية املنزلة ،أن
حنب بعضنا البعض ،وأن نكون إخوة يف الدين ،أن حنب يف اهلل ونبغض يف اهلل ،وأن نطبق أهم ما
يف الشريعة العدل والرمحة ،ويعم السالم على هذه األرض.
وجاء هذا اليوم الذي وعد به اهلل وهو يوم القيامة الصغرى ،وقيام املصلح املنتظر املعزي أمحد
 ،يوم اهلل األكرب ،اليوم املوعود ،الذي يرجع فيه املسيح (يسوع) وإيليا إىل هذه
احلسن
األرض .وهؤالء الثالثة هم من يقيم مملكة السالم على هذه األرض.
يسى وينبت غصن من أصوله وحيل عليه روح الرب
مملكة السالم« :وخيرج قضيب من جذع ّ
روح احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة الرب ولذته تكون يف خمافة الرب فال
يقظي حبسب نظر عينيه وال حيكم حبسب مسع أُذنيه بل يقظي بالعدل للمساكني وحيكم
 -الشورى. 3 :
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باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيه ويكون الرب
منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه .فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي والعجل
مع الشبل  ...ال يسوئون وال يفسدون يف كل جبل قدسي ألن األرض متتلئ من معرفة الرب كما
يسى القائم راية للشعوب إياه تطلب األمم
تغطي املياه البحر .ويكون يف ذلك اليوم أن اصل ّ
ويكون حمله جمدا [ »...سفر اشعيا .]33
نصت البشارات يف التوراة بأ ّن إيليا سيأيت قبل يوم الرب املخوف العظيم (القيامة الصغرى)،
ويف اإلجنيل املسيح (يسوع) قبل عودته إىل األرض يف القيامة الصغرى يرسل رسول ،وكذلك
قبل ظهوره يرسل
أ ّن اإلمام املهدي
املسلمني ،فقد نص القرآن وروايات أهل البيت
رسول إىل كل الناس أمسته الروايات ب (اليماِن).
ومبا أ ّن هؤالء الثالثة [اإلمام املهدي ،واملسيح (يسوع) ،وإيليا] رهبم واحد ،ودينهم واحد،
وأمرهم واحد وهو أمر اهلل البد أن يكون رسوهلم واحد.
 ،وأثبت دعوته من التوراة واإلجنيل
وها قد ظهر املخلص املنقذ وهو املعزي أمحد احلسن
مبئات األدلة واملعاجز واإلخبارات الغيبية.
والقرآن وروايات أهل البيت
لقد ذكر سفر املزامري أوصاف املنقذ املخلص ،وماذا سيحصل على األرض عند جميئه ،وهي
كثرية ،لكن أبرزها« :ليحكم ملساكني الشعب باحلق وخيلص البائسني ويسحق الظامل ( )...ألنه
ينجي الفقري املستغيث به واملسكني إذ ال معني له .يشفق على الضعفاء والبائسني وخيلص أنفس
كرم دماؤهم يف عينيه».
الفقراء .وحيررهم من الظلم واجلور وتُ َ
وال حتتاج هذه العبارات إىل صعوبة يف فهمها ،فدولة اهلل ومملكته أرضية وليست روحية؛ ألن
النبوءة تصف أمور أرضية ستتحقق ،وستملئ األرض قسطا وعدال بعد أن ملئت ظلما وجورا.
وحنن نقول لكم بأننا يف آخر الزمان ،ويوم الرب قد اقرتب ،والبد من ممهد للمجيء الثاِن
وهو بشر رسول.
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يقول القس انطونيوس فكري وهو أحد املفسرين للكتاب املقدس بأ ّن هناك ممهدا للسيد
قبل اجمليء الثاِن.
املسيح
http://www.arabchurch.com/commentaries/father_antonios/Matthew/37

يقول( :الحظ أن الكتبة كان هلم معرفة نظرية بالكتاب ولكن دون روح ،فيوحنا أتى كسابق
وبروح إيليا ىف زهده وتقشفه وشهادته للحق أمام ملوك ولكنهم مل يعرفوه فعيوهنم مغلقة .فإيليا قد
جاء ليس حبسب الفكر احلرىف ،ولكن هناك إعداد مت بواسطة املعمدان (يوحنا) للناس فقداموا
توبة إستعدادا جملىء املسيح األول ،وسيأيت إيليا فعال قبل اجملىء الثاَّن إلعداد الناس برد قلوب
اآلباء على األبناء "مالخي األصحاح الرابع  3قال هلم أ ّن أيليا يأتى أوال ويرد كل شيء").
وحنن نقول بأ ّن إيليا املزمع أن يأيت ألن يوم الرب قد اقرتب هو أمحد (يهوذا الثالث عشر
) وهو املمهد ورسول من املسيح وهو الذي سيظهر يف الشرق عند رجسة اخلراب بابل
(العراق).
مالخي  -األصحاح الرابع « :5هانذا أرسل إليكم إيليا النيب قبل جميء يوم الرب اليوم
العظيم واملخوف».
هذه بشارة وإنذار لكل منصف باحث عن احلق واحلقيقة فلينظر إليها بعني الباحث املدقق
لعله جيد ضالته ،وملن أراد املزيد يتفضل بزيارة مكاتبنا الرمسية املنتشرة يف العراق ويف اسرتاليا
والسويد وكندا وأمريكا وغريها من الدول ،وليتفضل بزيارة مواقعنا يف األنرتنت.
واحلمد هلل رب العاملني.

