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 هدا اإل

 أىدم ىذا العمل إٔب:
ت أال يرل نتاجها، اقتضأيب ) رٞبو اهلل ( الذم رأل البذكر األكٔب للعمل، لكن أقدار اهلل 

فأساؿ اهلل أف يكوف لو حظ من حسنات ىذا البحث. كأف ٯبعلِب اهلل ُب مستول تعبو ُب الَببية 
 كالتعليم.

أمي الغالية الٍب تعبت كسهرت، كربت كأنبتت، حٌب صرت على ما أنا عليو، سائبل اهلل عز 
 كجل أف ٲبد ُب عمرىا على طاعة اهلل، كأف ٲبد ُب عمرم على طاعتها.

 
 إٔب إخوٌب كأخواٌب كمن معهم من األزكاج كاألكالد.      

 إٔب األىل كاألقارب دكف استثناء.           
 إٔب الشيوخ كاألساتذة                 

 إٔب اإلخواف كاألصدقاء.                   
 إٔب التبلميذ كل التبلميذ )ُب ا١بلفة كحاسي الدالعة(.                      

 
 كإٔب كل شهداء األمة اإلسبلمية، خاصة شهداء القدس.

صى الشريف أينما كاف، كإٔب كل مرابط مقدسي، ك٦باىد فلسطيِب، كمنافح عن قضية األق
 كحيثما كجد.

 
 
 
 
 



 
 

 تقديرالشكر وال

الشكر األكؿ الذم ينبغي أف يكوف ىو للمؤب عز كجل أف بلغِب مقصدم، كأف أعانِب على 
إٛباـ ىذا البحث، كأف مٌد ُب عمرم إٔب أف أهنيت ىذه الورقات الٍب أردت التقرب هبا إليو، كالٍب 

عساىا تكوف ُب ميزاف ا٢بسنات يـو ا٢بساب، فللو ا٢بمد من  نويتها صدقة جارية كعلما ينتفع بو،
 قبل كمن بعد.

ٍب أتقدـ بالشكر ا١بزيل إٔب األستاذ الدكتور: العريب بن الشيخ على قبولو اإلشراؼ على ىذه 
األطركحة، فلقد كاف نعم ا٤بشرؼ، كلقد كاف سببا ُب إٛباـ البحث ٕبرصو الشديد، كلقد كجدت فيو 

مع رفعة ا٤بقاـ العلمي، كالتيسّب مع التدقيق ا٤بوضوعي، كنبل األخبلؽ، كٝبيل  التواضع ا١بميل
ليو كأىداين كتور: عامر لعرايب على أف عرفِب إالسمات، فكاف أكثر من مشرؼ، كجزل اهلل الشيخ الد 

 فرصة إشرافو.
البحث  أما الشكر اآلخر فهو للجنة ا٤بناقشة الٍب قبلت مناقشة األطركحة، كلصربىا على قراءة

 كالتدقيق فيو، فلهم جزيل الشكر كموفوره.
كما أشكر كل من ٙبمل معي عناء البحث، كاالنعزاؿ، كاالنشغاؿ، مهما كانت درجة ٙبملو. 

 كمن ساىم من قريب أك من بعيد ُب إ٪باز ىذا البحث.
 

فشكرا جزيال



 أ
 

 
 

 الناس ا٣بّب.معلم كالصبلة كالسبلـ على 
لتأييد ٓب يبعث اهلل عددا من األنبياء كما بعث ُب أمة بِب إسرائيل، كٓب ٱبص اهلل أمة با

تنكركا ٥بذه التأييدات الربٌانية،  مم، كعلى الرغم من ذلكمن بْب األ بِب إسرائيلكبا٤برسلْب كما خٌص 
، فعادكا األنبياء، كٓب يعرفوا قيمة االصطفاء الذم كاف ٥بم من اهلل قبل أف ٱبرج للناس أمة ٧بمد 

ككادكا ٥بم، كقتلوا منهم من قتلوا، كذٕبوا منهم من ذٕبوا، كأضاعوا األمانات كاتبعوا الشهوات، كأرادكا 
م ال ٗبا يريده اهلل منهم، كلذلك حرؼ اليهود رساالت الرسل، كغّبكا أف يأٌب األنبياء ٗبا هتول أنفسه

بوا الذين من قبلو، فاستحقوا كما كذٌ بوا عيسى من العقائد ما ال يتناسب مع أىوائهم، ك٥بذا كذٌ 
 من اهلل الذلة كا٤بسكنة، كحكم عليهم عز كجل بالشتات بْب أمم األرض.

كال يزالوف يعتقدكف أهنم على حق، كأف دينهم على الرغم من كل ذلك فإف اليهود كانوا 
أف اهلل سيبعث ٥بم  تالٍب حرف مهما طاؿ هبم الزمن، ككانوا من قبل ٯبدكف ُب كتبهمما سينتصر يوما 

كل األمم الٍب ٚبالفهم كالٍب   مسيحا ٰبقق ٥بم ما انتظركه، كيسّب كفق ما يعتقدكف، كيهلك
 هدهتم كآذهتم. طاض

إٔب بِب إسرائيل إال أهنا ا٢بقيقة سول تابعة لرسالة موسى ُب ليست رسالة عيسى ك 
نو بعث ٣ببلص البشرية، إهلل، ك انو ابن إت قال، ك كٗبكر اليهود غّبت معتقدىا، كأ٥بت عيسى 

كلنصرة أتباعو من ا٤بسيحيْب، فأضاؼ ا٤بسيحيوف لعقائدىم عرب األزماف الكثّب من ا٤بعتقدات حٌب 
عودة يوما، كركزكا ُب معتقداهتم على انتظار ٓب يقل هبا عيسى  كضعيةاستحالت إٔب ديانة 

آخر الزماف لينصر ا٤بسيحية على باقي الديانات، كليحكم العآب بشريعتهم، كليبْب صحة ا٤بسيح ُب 
 اعتقادىم، فانتظركا مسيحهم كما انتظرتو اليهودية.

اليهود كالنصارل، الٍب كقع فيها جاء اإلسبلـ خاٛبا للشرائع من قبلو، كمصححا لبل٫برافات  اك٤ب
بْب اهلل عز كجل ُب كتابو ضبل٥بم، كأكد على فساد معتقداهتم، كبرٌأ أنبياءه الكراـ ٩با نسب إليهم 



ب  

 

زكرا كهبتانا، كفضحهم فيما حرفوا، ككشفهم فيما بدلوا، فجاءت شريعة اإلسبلـ كاضحة ال لبس 
ضحت عقيدة انتظار مسيح آخر الزماف الٍب فيها، كبينة ال غموض يعَبيها، كمن بْب ما بينت كك 

، لكن ليس كما يدعي اليهود كالنصارل، كال ليحكم بشريعة يهودية أك أكدت على أنو عيسى 
الذم جاء بدين األنبياء مسيحية، بل إنو سيأٌب ليكشف زيفهم، كليصدؽ بشريعة النيب ٧بمد 

 ٝبيعا إذ ال اختبلؼ بينهم ُب العقائد.
لعقائد على طبيعة العبلقة بْب أتباع ىذه الديانات، فطبعتها ٗبيزة الصراع ال لقد انعكست ىذه ا

الوفاؽ، كحاكؿ اليهود ٙبويل األحداث لتخدـ أىدافهم، فلم يهدأ ٥بم باؿ، كٓب يغمض ٥بم جفن 
حٌب ٙبولت إٔب الشكل الذم نعرفو ك حٌب أثركا ُب ا٤بسيحية مغّبين أسسها، كمستهدفْب ركائزىا، 

 ، ظهرت فيها فرؽ تتقاطع مع اليهود ُب أىدافها كتصب ُب مصلحتها، كحاكؿ اليهود فعل بل ك اليـو
 نفس الشيء مع ا٤بسلمْب، لكن ٓب يفلحوا كما أفلحوا مع ا٤بسيحية.

إف االعتقاد ٗبجيء ٨بلص ُب آخر الزماف ٓب يكن اعتقادا يهوديا خالصا كال مسيحيا خالصا 
ت ىذا االعتقاد، كأكجدت ٥با تصورا خاصا هبا ٱبدمها، كال إسبلميا خالصا، بل عرفت كل الديانا

بات صحة الدين كلو ُب بغية إعطاء األمل ألتباع الديانات ُب االنتصار ُب هناية ا٤بطاؼ، كبغية إث
. كلقد كاف االعتقاد ُب ا٤بنتظر ىو ا٥بدؼ األ٠بى الذم انتظره اليهود طويبل، كمن بعدىم آخر الزماف

ا يشتهوف، ٗبتظار ٓب ٰبقق ٥بم مأرهبم، كٓب تأت ٥بم األحداث ٗبا يريدكف كال ا٤بسيحيوف، غّب أف االن
فانتقلوا من االنتظار إٔب العمل، كمن األمل إٔب السعي لفرض العقيدة فرضا من خبلؿ التخطيط 
كبذؿ ا١بهد، كىو ما انعكس على السياسة انعكاسا مباشرا، كأثر على الواقع تأثّبا ملحوظا، فنشأت 

ة، كخرائط سياسية جديدة، كسقطت دكؿ من جرائها، كنشأت أخرل بسببها، كلعل أبرز فرؽ جديد
ىذه التغيّبات ىي سقوط ا٣ببلفة اإلسبلمية كقياـ دكلة للكياف الصهيوين على أرض فلسطْب، 
فكانت األحبلـ اليهودية كا٤بسيحية تتحقق شيئا فشيئا، كأهنا تعطيهم أمبل ُب صحة مسارىم، 

 كصواب مسعاىم.
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كيأٌب ىذا البحث ليبْب اعتقاد كل من اليهودية كا٤بسيحية كاإلسبلـ ُب مسيح آخر الزماف، 
كاألثر الذم تركتو ىذه العقيدة ُب ا١بانب السياسي، كُب كاقعنا ا٤بعاصر، كليعطي صورة كاضحة عن 

 .ا٤بعتقدات الٍب تعترب مبادئ ٙبكم أفعاؿ السياسيْب
 إشكالية البحث: 
 حث ُب اآلٌب:كتتحدد إشكالية الب

 ال؟ كما ىو مفهـو مسيح آخر الزماف ُب اليهودية كا٤بسيحية كاإلسبلـ؟ كىل شخصو كاضح أ -
 ما صحة االعتقاد ُب ظهور مسيح ُب آخر الزماف؟ -
 ما ىي أٮبية ىذه العقيدة ُب الديانات الثبلث؟ -
 ما ىي كظيفة ا٤بسيح ا٤بخٌلص ؟ ك٤باذا تنتظره كل الديانات؟ -
 السياسي ا٤بعاصر ٥بذه العقيدة ؟ما ىو األثر  -

 :بحثأىمية ال
، كلو تأثّبات كبّبة. -  كونو موضوعا معاصرا كال زاؿ حاضرا ُب كاقعنا اليـو
 أنو من العقائد ا٤بشَبكة بْب كل األدياف، إذ لكل دين مسيحو الذم ينتظره ُب آخر الزماف. -
كحاكؿ البعض التوىْب ُب اإلسبلـ أثّبت حولو شكوؾ مؤخرا، أف االعتقاد بنزكؿ عيسى  -

 من ثبوتو، فوجب بياف صحة ىذه العقيدة كثبوهتا ُب الكتاب كالسنة.
بياف أثر عقيدة انتظار مسيح آخر الزماف على األحداث السياسية خاصة قضية القدس  -

 ا٤بركزية، كتوجيهها لسياسات الدكؿ الغربية، كاستغبلؿ اليهود ٥با لكسب التأييد ا٤بسيحي.
 ة عموما على ا١بانب السياسي.بياف أثر العقيد -

 أىداؼ البحث:
 نيل درجة الدكتوراه. -
 التحقيق ُب مسألة ا٤بخلص ا٤بنتظر ُب األدياف السماكية. -
 آثار معتقدات ا٤بخٌلص ) ا٤بسيح ا٤بنتظر( ُب األدياف السماكية على الفرؽ العقدية. -
 بياف أثر ا٤بنتظر ُب ا١بانب السياسي العاـ. -
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 ا٤بنتظر ا٤برتقبة.ٙبديد كظيفة ا٤بخٌلص  -
 :بحثأسباب اختيار ال

 إٔب األمور اآلتية:   بحثيعود سبب اختيار ىذا ال
 ميلي ا٣باص إٔب الدراسات ا٤بقارنة بْب األدياف. -
حاجة ىذه ا١بزئية العقدية إٔب تعميق البحث فيها، فبل تزاؿ تطرح إٔب اليـو كال زالت تثار كل  -

 فيها.مرة. كما ال تزاؿ الدراسات غّب كافية 
الرغبة ُب خدمة قضية األمة ا٤بركزية كىي قضية القدس الشريف؛ فهذه العقيدة ىي أبرز دافع  -

.  إٔب احتبلؿ فلسطْب، كحو٥با يتمركز الصراع العا٤بي اليـو
 الدراسات السابقة: 

كتب إٔب ىذه ا١بزئية العقدية كأفردهتا بالتأليف، كما تناكلتها بعض الدراسات   لقد تطرقتٍ 
ية بالبحث كالتفصيل، غّب أف كل مؤلف فيها أتى على جانب منها كٓب يأت على جوانب األكادٲب

احتوتو كتب العقائد من ىذا  إٔب ماىهنا  كٓب يتعرض البحثأخرل تبقى ٙبتاج إٔب التعمق كالتدقيق، 
تناكلت ىذه ا٤بوضوع ضمن عقائد أخرل إذ ال ٲبكن حصر ذلك كال تعداده، كمن بْب ا٤بؤلفات الٍب 

 :عقيدة استقبلالال
ابن مرًن ُب آخر الزماف "، كقد قاـ بتحقيقو: نزكؿ عيسى " : كتاب جبلؿ الدين السيوطي -

بعد نزكلو ُب آخر  سعد كرًن الدرعمي، كىو عبارة عن جواب لسؤاؿ حوؿ حكم عيسى 
الزماف، كتناكلت الرسالة أجوبة عن كل ما يتعلق هبذا ا١بزء من أعماؿ ا٤بسيح، كيبدك ٕب أف ىذه 

استقبلال، غّب أهنا ٓب تتحدث عن كثّب من الرسالة أقدـ ما ألف ُب مسألة نزكؿ عيسى 
 جوانب ىذه العقيدة. 

واتر ُب نزكؿ ا٤بسيح " الذم حققو كتاب الشيخ ٧بمد أنور شاه الكشمّبم: " التصريح ٗبا ت -
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كىو من أحسن ما ألف ُب حصر األحاديث الواردة ُب نزكؿ عيسى 

 ُب آخر الزماف، كاعتُب بو احملقق اعتناء زاده فائدة كبيانا، غّب أنو يتناكؿ ا١بانب ا٢بديثي فقط
 دكف التطرؽ إٔب شبهات ا٤بنكرين كالرٌد عليهم.
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 بل اآلخرة"قنظرة عابرة ُب مزاعم من ينكر نزكؿ عيسى "لشيخ زاىد الكوثرم: كتاب ا -
ُب آخر كىو كتاب نفيس، خصصو صاحبو للرد على الشيخ شلتوت ُب إنكار نزكؿ عيسى 

 . خصيصا، بيد أنو أفرد ٥بذه الردكد ا٤بفيدةالزماف، كقد حول دررا من الردكد كا٢بجج 
: " إقامة الربىاف على نزكؿ عيسى ُب الصديق الغمارم ٧بمد بنعبد اهلل بن الشيخ  اكتاب -

" كٮبا كتاباف قيماف أيضا ُب ىذا  آخر الزماف " ك" عقيدة أىل اإلسبلـ ُب نزكؿ عيسى 
اجملاؿ، ألفهما صاحبهما أيضا ُب معرض الرد على الشيخ شلتوت كمدرسة الشيخ ٧بمد عبده 

ىذه التآليف مقيدة  الدرر العلمية، لكن تبقى كثّب منا٤بنكرة لنزكؿ عيسى قبل اآلخرة، كفيهما  
 بقيد الرد، كىو ما شغل مؤلفيها عن إكماؿ جوانب ىذه العقيدة. 

، كىو كتاب على ما فيو "ا٤بسيح ا٤بنتظر كهناية العآب"كتاب عبد الوىاب عبد السبلـ طويلة:  -
قد تشعب ُب مسائل من معلومات قيمة، إال أف عنوانو ال يتناسب مع ا٤بواضيع ا٤بطركقة فيو، ف

 .فيها استطراد كبّبأخرل 
كتاب رضا ىبلؿ: " ا٤بسيح اليهودم كهناية العآب "، كىو كتاب تناكؿ الكثّب عن عقيدة  -

ا٤بسيح ا٤بنتظر من نظرة ا٤بسيحيْب كخاصة الربكتستانتيْب منهم، كما نقل الكثّب عن ارتباط ىذه 
٤بسيح ا٤بنتظر أكسع بكثّب ٩با ًب ذكره ُب العقيدة با١بانب السياسي ُب أمريكا، لكن عقيدة ا

 الكتاب.
 :ٍب أفردت ىذا ا٤بوضوع بالبحثكمن الدراسات األكادٲبية ال

، " ا٤بسيح ا٤بنتظر بْب ا٤بسلمْب كأصحاب ا٤بقوشيأطركحةالباحث: علي بن صاّب بن ٧بمد  -
الديانات األخرل " من جامعة أـ القرل، السعودية، كىي أطركحة علمية قيمة، بذؿ فيها الباحث 
جهدا كبّبا كعمبل يستحق التنويو كالشكر، فأجاد التصنيف، كأحسن التأليف، غّب أف البحث 

ىو أهنا أتعبتو، فتناكؿ ُب ٕبثو الكثّب من اتسع بو، كاضطرتو اللجنة العلمية إٔب إضافات اعَبؼ 
ا٤بسائل الٍب أرل أنو لو بذؿ ٦بهوده فيها ُب مسائل أخرل تتعلق ٗبوضوع البحث الدقيق ألبدع 
أكثر ٩با أبدع، ككذلك فإنو ٓب يتناكؿ ا١بانب السياسي استقبلال، كإف كاف قد تطرؽ إليو ُب ثنايا 

 ن العقائد الٍب ال ٰبيطها ٕبث كاحد. البحث، لكن تبقى عقيدة ا٤بسيح ا٤بنتظر م
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كعودتو ُب القرآف كاإل٪بيل  عيسى الباحثة:ىنا حافظ عبد الغِب عبد النيب، " هناية رسالة  -
بْب ا٤بسيحية كاإلسبلـ ُب  كىي رسالة ٚبصصت ُب ا٤بقارنة  ، فلسطْب،جامعة النجاح" من 

تضبة ٓب تأت على كثّب ٩با ُب آخر الزماف. كقد كانت رسالة مق االعتقاد بعودة عيسى 
 تقتضيو ىذه العقيدة.

ُب الديانات السماكية " من جامعة ا١بزائر،  ا٤بسيح ا٤بوعودرسالة الباحث: عمر كراغل: "  -
قارف فيها بْب اليهودية كا٤بسيحية كاإلسبلـ ُب ىذه العقيدة، لكن اختصاره للبحث جعلو يغفل 

 عن كثّب من ا٤بسائل، كما أنو ٕبث عقدم صرؼ. 
 البحثليأٌب ىذا  انبو ا١بٝبيع ٓب تتناكؿ  أمكن الوصوؿ إليها، كالٍبالدراسات الٍب ه أىم ىذ

خاصة اإلسقاط السياسي لعقيدة مسيح آخر الزماف على الواقع ا٤بعاصر، مكمبل ١بانب آخر 
 .ا٤بقصود بيانو ُب ىذه الدراسة

 منهج البحث:
ُب ىذا البحث على ا٤بنهج التارٱبي لبياف تطور عقيدة مسيح آخر الزماف، ككيف  مدلقد اعتي 

ا٤بنتظر  األحداث السياسية الٍب كانت عقيدة لتحديدتغّبت من زمن إٔب زمن، كمن فَبة إٔب فَبة، ك 
ا٤بنهج الوصفي لعرض ىذه العقيدة عرضا يتناكؿ ما عند الديانات الثبلث   عملمؤثرا فيها. كما استي 

ا٤بنهج االستقرائي ُب قراءة النصوص ا٤بقدسة  كما استخدـتعتقد، ككما كرد ُب كتبها ا٤بقدسة.   كما
و، مع فرز ما لو عبلقة بالبحث كما ليس منو. فيدالالهتا على ا٤بوضوع ا٤ببحوث  كٙبليلها كاستنتاج

ا٤بنهج األبرز كالذم ىو لب البحث كأساسو كىو ا٤بنهج ا٤بقارف، فصلب ا٤بوضوع عبارة عن  كلكن
مقارنة بْب الديانات الثبلث حوؿ عقيدة مسيح آخر الزماف كأثرىا على السياسة ا٤بعاصرة، كعلى 

 أتباع كل ديانة.
 :ُب ىذا البحث ٛبثل ُب أسلوب خاص بعكباإلضافة إٔب ىذا ا٤بنهج العلمي فقد اتي 

 اعتماد مصحف ا٤بدينة النبوية للنشر ا٢باسويب بركاية حفص عن عاصم. -
 طبعة ا٢بياة. بالنسخة العربية اعتماد الكتاب ا٤بقٌدس  -
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، ككذلك ا٢باؿ مع النصوص اليهودية ُب نص الدراسةكرت السورة كرقم اآلية بعد كل آية ذي  -
 السفر كرقم اإلصحاح ُب هناية كل نص كليس ُب ا٥بامش. حيث ذكركالنصرانية 

االعتماد قدر اإلمكاف ُب األحاديث على ما كرد ُب صحيحي البخارم كمسلم خاصة  لقد ًب -
على  كاعتمد ُب ذلكفما كاف صحيحا،  ٓب يوجدُب تقرير العقائد األساسية دكف تفاصيلها، فإف 

 .بأحكامهم باالستئناسما ذكره علماء ا٢بديث ك 
 صعوبات البحث:

سعة ا٤بوضوع كتشعبو، ٩با أدل إٔب ٧باكلة حصره قدر اإلمكاف حٌب ال يأخذ أبعادا أخرل ال  -
 يتسع ٥با الوقت، كال يبلغها ا١بهد.

 أىم ا٤براجع بلغات غّب العربية كاأل٤بانية كاال٪بليزية، ٩با ٯبعل التحصيل ا٤بعرُب منها صعبا. -
 ٙبويل األمواؿ للحصوؿ على البحوث.تعذر االلكَبكنية، ك  قعاُب ا٤بو غبلء ا٤بشاركات ا٤بالية  -
صعوبة ا٢بصوؿ على البحوث األكادٲبية غّب ا٤بطبوعة ُب ا١بامعات العربية، كىو ما أثر على  -

 االطبلع على جهود الباحثْب اآلخرين.
 خطة البحث:

البحث إٔب أربعة فصوؿ، ثبلثة منها لتناكؿ ا١بانب العقدم حوؿ مسيح آخر الزماف  ٌسملقد قي 
ُب الديانات الثبلث، ككاف الفصل الرابع إلسقاط ا١بانب العقدم على ا١بانب السياسي كبياف أثره 

الفصوؿ األكٔب الٍب تناكلت ا١بانب العقدم إٔب ٟبسة مباحث، توزعت بْب  ًب تقسيمفيو، كلقد 
إٔب أصل العقيدة كجذكرىا، كبْب سرد النصوص ا٤بقررة لعقيدة انتظار مسيح آخر الزماف ُب  التطرؽ 

كل ديانة، كبْب بياف رأم علماء كل ديانة حوؿ ىذه النصوص كتفسّباهتم ٥با، إٔب ا٢بديث عن زماف 
 ذلك بأعماؿ ا٤بسيح كبا٤بسحاء الكذبة الذين ظهركا عرب التاريخ.  كاختتم٦بيئو كأشراطو، 

إٔب ثبلثة مباحث، كاف األكؿ منها لبياف أثر عقيدة مسيح آخر  أما الفصل الرابع فقد قسم  
الزماف على ا١بانب العقدم فيما بْب الديانات الثبلث كتسببو ُب نشوء خارطة عقدية جديدة، 
كالثاين كاف لتناكؿ األثر على ا١بانب السياسي كالعسكرم كاإلعبلمي، أما الثالث فركز البحث على 

 مركزية القدس ُب الصراع العا٤بي عقديا كسياسيا كعسكريا.
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 كفيما يلي ا٣بطة مفصلة:
 مقدمة:

 الفصل األول: عقيدة مسيح آخر الزمان في اليهودية.
 المبحث األول: التطور التاريخي لعقيدة المنتظر في اليهودية

 ا٤بطلب األكؿ: أثناء تدكين الكتب ا٤بقدسة
 .ا٤بطلب الثاين: ا٤بسيح ا٤بنتظر بعد بعثة النيب 

 ا٤بطلب الثالث: عقيدة ا٤بنتظر ُب العصر ا٢بديث كا٤بعاصر. 
 المبحث الثاني: مسيح آخر الزمان في المصادر اليهودية.

 ا٤بطلب األكؿ: نصوص التوراة.
 ا٤بطلب الثاين: نصوص أسفار األنبياء كا٢بكمة كاألناشيد. 

 وص التلمود.ا٤بطلب الثالث: نص
 المبحث الثالث: آراء علماء الفرؽ اليهودية حول مسيح آخر الزمان.

 ا٤بطلب األكؿ: من بداية اليهودية إٔب ظهور اإلسبلـ
 ا٤بطلب الثاين: من ظهور اإلسبلـ إٔب هناية القركف الوسطى 

 ا٤بطلب الثالث: من هناية القركف الوسطى إٔب العصر ا٢بديث كا٤بعاصر
 : زمان مجئ المسيح وأشراطوالمبحث الرابع

 ا٤بطلب األكؿ: العصر ا٤بسيحاين
 ا٤بطلب الثاين: أشراط ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر 

 المبحث الخامس: صفاتو وأعمالو والمسحاء الكذبة في التاريخ اليهودي
 ا٤بطلب األكؿ: صفات ا٤بسيح ا٤بنتظر

 ا٤بطلب الثاين: أعمالو
 يخ اليهودما٤بطلب الثالث: ا٤بسحاء الكذبة ُب التار 

 الفصل الثاني: عقيدة مسيح آخر الزمان في المسيحية.
 ن المجيء األول والمجيء الثانيبيالمبحث األول: عيسى 

 ا٤بطلب األكؿ: اجمليء األكؿ لعيسى 
 ا٤بطلب الثاين: الصلب ُب اعتقاد ا٤بسيحيْب
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 ا٤بطلب الثالث: قيامة ا٤بسيح بعد الصلب: 
 ا٤بطلب الرابع: الصعود

 الثاني : المجيء الثاني للمسيح في المصادر النصرانية المبحث
 ا٤بطلب األكؿ: نصوص العهد القدًن

 ا٤بطلب الثاين : نصوص األناجيل األربعة
 ا٤بطلب الثالث: نصوص رسائل الرسل

 المبحث الثالث: آراء الفرؽ المسيحية في المجيء الثاني
 ا٤بطلب األكؿ: رأم الكنيسة الكاثوليكية

  : رأم الكنيسة األرثوذكسيةا٤بطلب الثاين
 ا٤بطلب الثالث: رأم الكنيسة الربكتستانتية

 المبحث الرابع: زمان مجيء المسيح وأشراطو
 ا٤بطلب األكؿ: اليـو اآلخر كالعصر األلفي ُب ا٤بسيحية 

 ا٤بطلب الثاين : أشراط ٦بيئو
 المبحث الخامس: كيفية مجيئو وأعمالو والمسحاء الكذبة في المسيحية. 

 ٤بطلب األكؿ: كيفية ٦بيئو.ا
 ا٤بطلب الثاين: أعمالو.

 ا٤بطلب الثالث: مواعيد كاذبة كمسحاء كذبة.
 الفصل الثالث: عقيدة مسيح آخر الزمان في اإلسالم.

 في العقيدة اإلسالميةالمبحث األول:  نهاية عيسى 
 ا٤بطلب األكؿ: نفي القتل كالصلب

 .ا٤بطلب الثاين: رفع عيسى 
 المبحث الثاني: نصوص القرآن والسنة في نزول المسيح 

 ا٤بطلب األكؿ : نصوص القرآف الكرًن
 ا٤بطلب الثاين : نصوص األحاديث ُب نزكؿ ا٤بسيح

 في آخر الزمانالمبحث الثالث : آراء العلماء المسلمين في نزول عيسى 
 ُب آخر الزماف:ا٤بطلب األكؿ: ا٤بنكركف لنزكؿ عيسى 
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 اين: أدلة ا٤بنكرين ك ردكد العلماء عليهاا٤بطلب الث 
 مع إثبات نزكلو ُب آخر الزماف.ا٤بطلب الثالث: القائلوف ٗبوت عيسى 

 .  المبحث الرابع :زمان عودة المسيح والعالمات التي تسبقو وأحوال الناس قبل عودتو
 ا٤بطلب األكؿ: زماف عودة ا٤بسيح عند ا٤بسلمْب   

 ا٤بطلب الثاين : العبلمات الٍب تسبق ٦بيئو 
 ا٤بطلب الثالث: أحواؿ الناس قبل عودتو.

 المبحث الخامس: صفاتو ومكان ووقت نزولو وأعمالو حتى وفاتو.
 ا٤بطلب األكؿ: صفاتو. 

 ا٤بطلب الثاين: مكاف نزكلو ككقتو كىيئتو عند النزكؿ.
 الكذبة ُب اإلسبلـ.ا٤بطلب الثالث: أعمالو بعد النزكؿ كا٤بسحاء 

 الفصل الرابع: أثر عقيدة مسيح آخر الزمان على الواقع السياسي المعاصر
 المبحث األول: أثر عقيدة مسيح آخر الزمان في تغيير العقائد ونشوء الفرؽ.

 ا٤بطلب األكؿ: أثرىا ُب نشوء الفرؽ كأثر ىذه الفرؽ على ا١بانب السياسي.
 س ا٤بسيحية.ا٤بطلب الثاين :أثرىا على الكنائ

 ا٤بطلب الثالث: ا٤بسيحية الصهيونية
 المبحث الثاني: أثر عقيدة مسيح آخر الزمان على الواقع السياسي والعسكري.

 ا٤بطلب األكؿ: عودة اليهود إٔب فلسطْب.
 ا٤بطلب الثاين: أثرىا ُب إذكاء ا٢بركب كالصراعات

 ا٤بطلب الثالث: ا٢بضور اإلعبلمي لعقيدة مسيح آخر الزماف.
 المبحث الثالث: مركزية القدس في نبوءات آخر الزمان

 ا٤بطلب األكؿ: نبوءة ا٥بيكل الثالث عند اليهود.   
 ا٤بطلب الثاين : مركزية القدس ُب نبوءات هناية العآب ا٤بسيحية.

 ا٤بطلب الثالث : مركزية القدس ُب النبوءات اإلسبلمية.
 الخاتمة.
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 مفهوم المصطلحات المستخدمة: 
 كلمة المسيح:أصل   .1

اختلف علماء اللغة العربية ُب كلمة ا٤بسيح فهناؾ من اعتربىا كلمة معربة منقولة من السريانية 
قاؿ األزىرم: " عٌرب اسم ا٤بسيح ُب القرآف على مسح كىو ُب ، كالٍب ىي ُب األصل " مشيحا"

 .1التوراة مشيحا فعرٌب كغّب كما قيل موسى ك أصلو موشى " 
. لها إٔب اللغة العربية فقد اشتقها من "  مسح" كالذم كثرت معانيو كتعددتأٌما من أرجع أص

 كالناظر إٔب قواميس اللغة ٯبد أهنم قد ذكركا معاين كثّبة لكلمة مسيح أذكر منها للمثاؿ ال للحصر: 
ا٤بسيح: ٗبعُب ٩بسوح الوجو ، ليس على أحد شقي كجهو عْب كال حاجب كا٤بسيح الدجاؿ  -

 فة كقيل ٠بي بذلك ألنو ٩بسوح العْب.منو على ىذه الص
 ، كقيل ٠بي بذلك لصدقو. ا٤بسيح : الصديق كبو ٠بي عيسى  -
 ا٤بسيح: ٗبعُب السائح ُب األرض ال يستقر.  -
ألنو كاف ٲبسح بيده على العليل كاألكمو كاألبرص فيربئو بإذف ا٤بسيح : ٠بي بو عيسى  -

 اهلل كمنهم من ركل ذلك عن ابن عباس. 
 ٤بمسوح بالربكة.ا٤بسيح : ا -
 ألنو كاف أمسح الرجل ليس لرجلو أٟبص. ا٤بسيح: ٠بي بو عيسى  -
 خرج من بطن أٌمو ٩بسوحا بالدىن. ا٤بسيح: قيل ألٌف عيسى  -
 ا٤بسيح: ٗبعُب الكذاب كبو ٠بي الدٌجاؿ.  -
ا٤بسيح: يقاؿ مسحو اهلل، أم خلقو خلقا مباركا حسنا، كقيل مسحو اهلل أم خلقو خلقا  -

 2.ملعوناقبيحا 
أخرل ُب اللغة من مثل: القطعة ُب الفٌضة كالدرىم األطلس. ا٤بنديل  كرت معافكذي 
فيها  أف ا٤بعاجم اللغوية العربية كانت متأثرة يبدكمن ا٤بعاين الٍب  يتم اإلكثار......لكن ٓب 3األخشن

                                                           
 .2/594، (ىػ1414) 3دار صادر، بّبكت، لبناف، ط .بن منظور.لساف العرباأبو الفضل ٝباؿ الدين بن ٧بمد بن مكـر 1
 .595، 2/594ا٤بصدر السابق 2
 نعيم ٧بمد شراؼإالرسالة.  مؤسسة ُب الَباث مكتب احمليط. ٙبقيق القاموس .يعقوب. فّبكزآبادم بن ٧بمد الدين ٦بد 3

 .241: ص(، ـ 2005ىػ  1426) 8ط ،الرسالة مؤسسة ،العرقسوسي
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الدٌجاؿ كمسيح الضبللة كىو مسيح ا٥بدل كىو عيسى العقيدة اإلسبلمية ُب ٙبديد شخص ب
 كاللذاف كرد ذكرٮبا ُب الكتاب كالسنة هبذا اللفظ ىي اختبلؼ بينهما.

ود إٔب إف كلمة ا٤بسيح ٓب تعرؼ مع اصطبلح القرآف الكرًن بل ٥با جذكرىا العقدية الٍب تع
أف ٥با معُب ُب العربانية فتعِب " الصديق" بيد أٌف اليهود ٥بم معاف خاصة بكلمة  التوراة فقد ذكر
 "ا٤بسيح" كمنها:

سرائيل على أم نيب أك عآب من جنسهم أك من غّبىم داللة على أنو  إلقب يطلقو بنو  :المّسيا
شيح " ك ُب اللغة مصطفى من اهلل للنبوة أك للعلم أك للملك.ك أصل ا٤بسيا ُب اللغة العربانية " ىاما

اآلرامية ) السريانية( " ماشيح" ك ُب اللغة اليونانية " مسيح" ك ُب بعض اللغات األخرل الٍب ال يوجد 
ية عن اللغات األخرل ربفيها حرؼ ا٢باء نطقوا كلمة ا٤بسيح " مسيا " كشاعت " مسيا" ُب اللغة الع

 كفسرت با٤بسيح.
ن مقدس، أك صب زيت على الرأس، ٍب أصبحت كأصل الكلمة على ا٢بقيقة من ا٤بسح بدى" 

وف من كتبْب التوراة أف الكاىن األعظم الذم يك ... على اجملاز: تعِب ا٤بعْب من اهلل كلو ٓب ٲبسح
ذا استخلف من بعده كاىنا أك كٔب ملكا يقـو ٗبسح الكاىن إ، كاف ذرية ىاركف عليو السبلـ

 1ا٤بستخلف أك ا٤بلك ا٤بؤب بالدىن ا٤بقدس.
كاف اليهود يطلقوف لقب " ا٤بسيح "على ا٤بلوؾ كاألنبياء كالعلماء من بِب إسرائيل كغّبىم،   كما

 2.ٍب أطلقوه على النيب ا٤بنتظر الذم يعظمونو كيقدسونو
لينتهي عندىم  ،ف ا٤بصطلح انتقل من داللتو على كل من لو صبغة دينية إٔب ا٤بلوؾفإكىكذا 

 .للداللة على النيب ا٤بنتظر 
أطلقت ألقاب أخرل للداللة على ا٤بسيح ا٤بنتظر منها: ا٤بنقذ، ا٤بخٌلص، كلذلك فإف أم لقد 

ٕبث يتناكؿ ىذه ا١بزئية العقدية لن ٱبلو من ذكر ىذه األلقاب بدؿ استعماؿ لقب: " ا٤بسيح " أك 
 "ا٤بسيا".
 
 

                                                           
إٔب  1/341 .(1989)1. دار ا١بيل . بّبكت .لبناف . طأٞبد حجازم السقا . البشارة بنيب اإلسبلـ ُب التوراة ك اإل٪بيل1
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 مملكة الرب: .2
 ،ا٤بسيح ُب آخر الزماف ليقيمهايقصد ٗبملكة الرب ُب اليهودية كا٤بسيحية، ا٤بملكة الٍب يأٌب 

كليكوف حاكمها، كىي ا٤بملكة الٍب ينعم فيها أتباعها ٕبكمو العادؿ، كبانتصار ديانتهم، كٕبلوؿ 
 كتسمى أيضا بػ: " ملكوت اهلل ".الربكات كاألمن كالطمأنينة. 

، عن زكاؿ ا٤بمالك األربع تكىم يعتمدكف ُب اعتقادىم ىذا على نبوءة دانياؿ، الٍب ٙبدث
٩با جاء ُب سفر دانياؿ هبذا قبل أف يقيم ٩بلكتو، ك  يح ليقضي على ا٤بملكة األخّبة ك٦بيء ا٤بس

" كُب عهد ىؤالء ا٤بلوؾ يقيم إلو السماكات ٩بلكة ال تنقرض أبدا، كال يَبؾ ملكها لشعب ىو:الصدد 
اء أيضا: كج 7/44دانياؿ  1آخر، كتسحق كتبيد ٝبيع ىذه ا٤بمالك، أما ىي فتخلد إٔب األبد "

كطرح  ،حٌب قتل ا٢بيواف، كتلف جسمو ،"ككنت كال أزاؿ أراقب القرف من جراء ما تفوه بو من عظائم
كلكنها كىبت البقاء على قيد ا٢بياة لزمن  ،، أما سائر ا٢بيوانات فقد جردت من سلطاهناركقودا للنا

حٌب بلغ األزٕب فقربوه ثل ابن اإلنساف مقببل على سحاب، ٗبكشاىدت أيضا ُب رؤل الليل كإذ  .ما
سلطانو أبدم ال  .لتتعبد كل الشعوب كاألمم من كل لساف ،فأنعم عليو سلطاف ك٦بد كملكوت ،منو

 .14إٔب  7/11" دانياؿ  يفُب كملكو ال ينقرض
يقوؿ بركس أنيسٍب: " للملكوت دائرتاف الدائرة السماكية كتسمى ملكوت اآلب، كالدائرة 

اإلنساف، كيتضمن ملكوت اآلب كل القديسْب من أزمنة العهد القدًن األرضية كتسمى ملكوت ابن 
كالكنيسة كشهداء الضيقة من اليهود كاألمم، كىؤالء ىم القديسوف السماكيوف، كباختصار أكلئك 

الذين اختطفوا مع من ٥بم نصيب ُب القيامة األكٔب عند اجمليء الثاين للمسيح ُب ا٥بواء، أما ملكوت 
األرض فيتضمن البقية من اليهود الٍب حفظت أثناء الضيقة كأسباط إسرائيل الذين ابن اإلنساف على 

 2أعيد ٝبعهم مع الشعوب األ٩بية ُب األرض"
 

                                                           
.(1995)6الكتاب ا٤بقدس. كتاب ا٢بياة. مصر ا١بديدة. القاىرة. مصر. ط 1
 ،ـ(2009)٧1بمد عزت ٧بمد ٧بمد، نبوءات هناية العآب عند اإل٪بيليْب كموقف اإلسبلـ منها، دار البصائر، القاىرة، مصر، ط2

 .220ص: 
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يقـو  ،ص يأٌب ُب آخر الزمافت كثّب من األدياف بظهور منقذ ٨بلاليهود كما اعتقديعتقد 
كُب أحسن أحوا٥بم فلن يكونوا سول  ،كيهلك أتباعها ،كيبطل ما عداىا من أدياف،نتصار لليهوديةباال

إذ  ،نوف كتبهم كل ا٤بعاين الٍب ترمز إليوكيضمٌ ،فهم ينتظركف ىذا ا٤بخلص بفارغ الصرب .عبيد لليهود
برزىا حضورا ُب أك  ،هنا أىم عقائدىمإإذا ٓب نقل  ،ٙبتل ىذه العقيدة مركزية أساسية ُب اعتقاد اليهود

 إفٌ : " ُب كتابو األدب العربم( Joseph Barclay) يف باركليالفكر اليهودم، يقوؿ د. جوز 
بل إهنم ال يألوف جهدا ُب العمل على  ،1قضية ا٤بسيح ىي من أىم قضايا اليهود على اإلطبلؽ "

إطبلؽ  كلذلك حفلت جل كتب اليهودية بذكر عقيدة ا٤بنتظر على اختبلؼ .التعجيل بظهوره
ا٤بصطلحات لفظ: ا٤بنقذ، ا٤بخٌلص، ا٤بنتظر، ا٤بسيح ... ، كلعٌل أشهر ىذه الكلمة فقد يذكر بلفظ : 

ٍب  ،التطور التارٱبي لعقيدة ا٤بنتظر ُب اليهودية فصلُب ىذا ال يأٌبكس ،ا٤بسيح أك ا٤بسيا كما يقولوف
كفق ا٤بباحث  الفرؽ اليهودية إزاء ىذه النصوص كآراء ،أشارت إٔب ظهورهالنصوص ا٤بقدسة الٍب 

 اآلتية:
 ا٤ببحث األكؿ: التطور التارٱبي لعقيدة ا٤بنتظر ُب اليهودية.

 ا٤ببحث الثاين: نصوص النبوءات حوؿ ا٤بسيح ا٤بنتظر.
 الثالث: آراء علماء الفرؽ اليهودية حوؿ ا٤بسيح ا٤بنتظر.ا٤ببحث 

 ا٤ببحث الرابع: زماف ٦بيء ا٤بسيح كأشراطو.
 .كأعمالو كا٤بسحاء الكذبة ُب التاريخ اليهودم صفاتوا٤ببحث ا٣بامس: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،(ـ1987ىػ  1407)1السعودية للنشر كالتوزيع، جدة، السعودية، ط، الدار ا٤بسيح ا٤بنتظر كتعاليم التلمود ٧بمد علي البار،1

 .105 :ص



3 
 

 األول: حثبالم
 التطور التاريخي لعقيدة المنتظر في اليهودية

داللة  ،أك من غّبىم ،عآب أك ملك من جنس بِب إسرائيلا٤بسيا يطلق على كل نيب أك لقب 
على أنٌو مصطفى من اهلل للنبوة أك للعلم أك للملك، كلقد ذكرت ا٤بصادر اليهودية ىذا اللقب أكثر 

كما أحملت ُب أحياف كثّبة إٔب ىذا ا٤بنتظر من   ،ة للداللة على أشخاص يتم التبشّب بقدكمهممن مرٌ 
 ك ذكر ا٠بو.ألقبه دكف ذكر ،مالوخبلؿ عبلمات ظهوره أك أع

نبو إليو ىو أف النصوص الٍب تضٌمنت ىذه العقيدة ال تفسر تفسّبا يي إف األمر الذم ٯبب أف 
فالذم يقرأ ىذه النصوص  ،كال الداللة على نبوءة كاحدة ،كىي ال تعِب بالضركرة منتظرا كاحدا ،كاحدا

 إليها حْب ا٢بديث عن ا٤بنتظر ُب ا٤بصادر اليهودية. يشار،ٲبكن أف يقٌسمها إٔب عدة تقسيمات
طواؿ تاريخ اليهود ا٤بختلف صعودا كأفوال، فتغّبت نظرهتم  ،كلقد مٌرت ىذه العقيدة ٗبراحل

إليها باختبلؼ األحداث الٍب عاشوىا كتعرضوا ٥با، حٌب انتهت إٔب الصورة الٍب يتبناىا أغلب اليهود 
.  اليـو

 
 نتظر أثناء تدوين الكتب المقّدسة.المعقيدة المطلب األول: 

إف الذم يقرأ ما جاء ُب أسفار موسى ا٣بمسة الٍب تعترب األقدـ من الناحية الزمنية ال  يكاد 
فهم يتأكلوف ُب ذلك نصْب من سفرم التكوين كالعدد جاء فيهما:  ،ٯبد ذكرا لعقيدة ا٤بسيح ا٤بخلص

 يأٌب شيلوف ) كمعناه: من لو األمر ( فتطيعو " ال يزكؿ صو١باف ا٤بلك كال مشَبع من صلبو، حٌب
" يقيم لك الرب إ٥بك نبيا من كسطك من إخوتك مثلي لو تسمعوف .10/ 49التكوين  الشعوب "

... " إٔب قولو: " قاؿ ٕب الرٌب قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم ٥بم نبيا من كسط إخوهتم مثلك كأجعل  
يكوف أف اإلنساف الذم ال يسمع لكبلمي الذم يتكلم كبلمي ُب فمو فيكلمهم بكل ما أكصيو بو. ك 

. كعلى الرغم من غموض ىذين النصْب إال أف 19إٔب  24/17العدد  بو با٠بي أنا أطالبو "
 .التأكيبلت جعلت منهما مرتكزا لعقيدة ا٤بنتظر

على اختبلؼ ا٤بقصود من  -تتحدث عن ا٤بنتظر ُب أسفار موسى ا٣بمسة عدـ كجود نصوص 
ال يعِب غياب ىذه العقيدة، فالتحريف طاؿ الكتب ا٤بقدسة منذ عصورىا األكٔب، كإال  -ا٤بنتظر 

فالبشارة باألنبياء الذين ٲبكن أف يسميهم اليهود با٤بسيح كاردة ُب قرآننا الكرًن، فكيف تغيب البشارة 
وراة،  ، ككيف يغيب كصف أصحابو رضواف اهلل عليهم، ككتابنا ٰبدثنا عن ذكر ذلك ُب الت بالنيب
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 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱكما جاء ُب اآليات: 

 يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ، 157األعراؼ َّ ٰى... يب ىب

 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن

 .29الفتح  َّ  يف ... َُّّ
كليس ذكر مثل ىذه ا٢بقائق سول دليل على أٌف التوراة تضمنت نبوءات فٌضل اليهود ٙبريفها 

 من ٙبريف.فيما قاموا بو 
كمراجعة  ،برزت ُب الفكر اليهودم ُب كقت متأخر يرل البعض أف " فكرة ا٤بسيحك 
قدس تقرر أف ىذه الفكرة ٓب تظهر إال بعد سقوط دكلة اليهود كأسرىم ُب بابل ٍب خضوعهم الكتابا٤ب

مستعارة من دفع كثّبين من الباحثْب إٔب االعتقاد بأف فكرة ا٤بنقذ ا٤بخٌلص التوقيت كىذا  ،إٔب الفرس
 1." الزرادشتية الٍب يدين هبا الفرس

إف عقيدة ا٤بنتظر ٓب يزدىا السيب البابلي سول حٌدة كحضورا، فليست دخيلة على الفكر 
ىذه العقيدة من معتقدات أخرل، كُب ىذه  عناليهودم كرٗبا ٓب يكن التأثر سول ببعض ما يتفرع 

: " (Charles Guignebertشارؿ جوينربت )العبلقة بْب الفكر الفارسي كالفكر اليهودم يقول
إف اال٘باه الفارسي كاف يربز انتصار ا٣بّب على الشٌر ُب الصراع الطويل بينهما، كذلك الذم ٠باه 
الفرس خّبا ىو نفسو ما أ٠باه اليهود  " ا٤بسيح "،كيضيف ىذا الباحث أف فكرة كجود مًلك مثإب 

ميْب كىي تستتبع كجود عآب مثإب، كىو ما أ٠باه ٰبكم العآب كلو كانت فكرة شائعة عند السا
 . 2اليهود، كا٤بسيحيوف من بعد اليهود ) ملكوت اهلل ( "

كيرل الباحثوف أنو كٔبانب ما تعٌرض لو اليهود من ٧بن، زاد اعتقادىم ُب أهنم شعب اهلل 
العهد مع الرب أك ا٤بختار من بركز عقيدة ا٤بنتظر، كسيطرهتا على أفكارىم، كارتبطت أيضا بقضية 

 ميثاؽ إبراىيم كما يقولوف.
أك ا٤بيثاؽ : " لكن األمر كاف مرتبطا بقضية العهد مع الرٌب يقوؿ الدكتور عبد الوىاب ا٤بسّبم

مثلما  ،الذم أعطاىم إيٌاه، فحل هبذا ا٤بفهـو اإللو ُب تارٱبهم، لذا فهو يتجلى فيو من آكنة إٔب أخرل
 ،كساعدىم على غزكىا ،ككعدىم بأرض كنعاف ،ىـز أعداءىمٍب  ،فعل حينما خرج هبم من مصر

ٍب ظهرت ُب سفر عاموس ..ك .خركم  اليهودم فيما بعدفأصبح نصره للشعب من ثوابت الفكر األ
                                                           

.211 :، ص1988 8أٞبد شليب، اليهودية، مكتبة النهضة، القاىرة، مصر، ط1
ا٤برجع نفسو.2
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ُب سفر ىوشع فكرة البقية الصا٢بة الٍب ستنجو من ا٥ببلؾ، كظهرت أيضا فكرة ٘بديد ا٤بيثاؽ أك 
كعودهتا، كما ظهرت فكرة السبلـ الذم سيعم األرض  يلإسرائالعهد مع اإللو، كاسَبجاع ٝباعة 

 ..كيشمل كل األمم.
كأدخل بذلك فكرة ا٤باشيح، كما كصف …شعياءإكتعمقت كل ىذه اال٘باىات ُب نبوءات 

السبلـ الذم سيعم العآب، كيأخذ شكل عودة إٔب حديقة عدف، كبذا بدأت تظهر بذكر فكرة ا١بنة 
، إذ تكتسب ٙبوؿ ُب تاريخ األفكار األخركية كاقعة السيب نقطةتشكل ك ُب الفكر األخركم، ... 

 ..العودة كإعادة بناء ا٥بيكل مركزية حقيقية تظهر ُب سفر حزقياؿ. ةفكر 
على أف الفكر الرؤياكم ) ظهور كل ىذه ا٤بوضوعات ضمن الفكر األخركم يدؿ ك 
إلصحاحات الستة األخّبة من بسي(  أخذ يتغلغل كٰبل ٧بل الفكر النبوم، كما يتضح من اياألبوكال

 1." سفر زكريا
من عقيدة ا٤بنتظر إٔب قضايا عقدية أخرل تشعبت  قلتالوىاب يريد أف ينف الدكتور عبد أكك 

إٔب ا٣بلوص إٔب قضايا عامة أسست ٤با يعرؼ  ،العودة كإعادة بناء ا٥بيكلفمن االعتقاد ب،عنها
 .يرسم مبلمح متكاملة عنهاك  ،الذم يتناكؿ ٝبيع تلك النبوءات ،بالفكر الرؤياكم األخركم

 ،الذم كثرت فيو نبوءات هناية العآب ،إف أىم األسفار الٍب تناكلت ىذا األمر ىو سفر دانياؿ
اإلنساف ٧بلها ا٤بملكة الٍب ال تزكؿ، كما يظهر مفهـو ابن كٙبل  ،كتاريخ ا٤بمالك األربعة الٍب ستزكؿ

 2.السماء الذم يأٌب مع سحب
اد فكلما ز  ،ركف هباكا٤بتتبع لعقيدة ا٤بنتظر عند اليهود ٯبدىا تتأثر تأثرا كبّبا باألحداث الٍب ٲب

كما   .ئ ٨بلصهم لينقذىم ٩با ىم فيوك٦ب ،أمبل ُب انفراج أزماهتم ،هبا اضطهادىم  كلما ازدادكا تعلقا
لى عرأكا ُب غلبتهم مؤشرا ك ،ه العقيدةأهنم إذا ٛبكنوا ُب أرض ما كبدت ٥بم الغلبة استحضركا أيضا ىذ

 بداية ظهور مسيحهم.
لصقوا أك  ،فلقد ناصبوه العداء ،أثر أيضا ُب أمة بِب إسرائيللقد كاف لظهور ا٤بسيح عيسى 

 ،كما طالو عليو السبلـ  آب يطل أحد الذم الشتمبل كحٌب السٌب ك  ،بو كبأمو كل التهم كاألباطيل
كل ذلك ألهنم ٓب ٯبدكا ،أنواع التهم كقبيح الصفات الٍب نسبوىا إليوكا كتاب التلمود بشٌب ؤ قد ملك 

 فيو آما٥بم الٍب أرادكىا ىم ال بإرادة اهلل.

                                                           
 .5/279، (ـ1999)1دار الشركؽ .القاىرة  طعبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 1
 .نفسوا٤بصدر 2
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زفت كالقطراف اليسوع الناصرم  موجود ُب ١بات ا١بحيم بْب  ":كمن ذلك قو٥بم عنو 
 ،ارتٌد عن دين اليهودكالنار، كأٌمو مرًن أتت بو من زناىا بالعسكرم يوسف باندارا، كيسوع ا٤بسيح 

من أمثالو ىذا النص ك  زيدرٗبا يك . 1ككل مسيحي ٓب يتهٌود فهو كثِب عدك هلل كلليهود " .كعبد األكثاف
 .لمود بعد عيسى الت داللة ظهور

قوف آما٥بم على شخص بعينو عساه يكوف ا٤بسيح ىكذا فإف اليهود كانوا ُب كل مرة يعلٌ ك 
كىو ما يفسر  ،كإف ٓب يوافقهم عادكه كحشدكا األتباع ضده ،وفإف كافق ىواىم تعلقوا ب،ا٤بنتظر

 .ككاف مصّب دعوهتم الفشل ،ا أهنم ا٤بسيح ا٤بنتظرعو كموافقتهم ٤بن ادٌ  ،إعراضهم عن األنبياء
 

 .2بعثة النبي  بعدالمنتظر  المسيحالمطلب الثاني: 
ُب توجيو عقيدة اليهود ُب  لقد كاف لظهور التلمود ُب القرف الثاين للميبلد كظهور شركحاتو أثر

كٓب تسلم من أثر ا٢بركات  ،فلم تسلم ىذه العقيدة من تأثّبات البنية احمليطة هبا ،ا٤بسيح ا٤بنتظر
فالذين تأثركا باآلراء الشرقية كدين الفرس كزرادشت كٗبا  ،اليهوديةكالتوجهات ا١بديدة الٍب طرأت على 

ٗبعُب القبوؿ كتلقي الركاية ) الهاكيل ما يعرؼ بالقبٌ تشا إٔب يسمى بالتغّبات الباطنية للنصوص ٫بو 
سوىا إٔب أف ىذه األحكاـ الٍب يأخذكهنا من التلمود نزلت كيذىب األحبار الذين أسٌ  ،( الشفوية

ية من تكرغم ما أخذت القبااله من الزرادش" ،3احتفظ هبا األحبارك  ،األزمنةعلى القٌدسْب منذ أقدـ 
 4."، فقد بقيت ُب جوىرىا موسوية يهوديةةميثولوجي أعطاىا صبغة٩با ٝبوح كخياؿ كتطوح 

ى ٬ببة كاف ا٣بوض فيو مقصورا عل  ،ىذا الوحي الذم يتناكؿ القول الباطنية للسماء كاألرضك " 
كانوا العقبلء، كقد  انصرفوا للبحث عن السر اإل٥بي فيما يتعلق ٗبصّب اإلنساف، ك ٨بتارة ىم الفاٮبوف ك 

ا٤بسيح اليهودم الذم ينقذ الشعب يبحثوف عن معرفة العبلمات الٍب تنبئ بظهور  يءفوؽ كل ش
 5." نيهاا٤بختار من اآلالـ الٍب يعا

                                                           
 .117 :ا٤بسيح ا٤بنتظر كتعاليم التلمود. ص٧بمد علي البار، 1
شكلت منعطفا ُب نبوءات اليهود كُب ٙبريف كتبهم كنصوصهم، كالٍب ٓب تتوج فسر بأف بعثة النيب اختيار ىذه ا٤برحلة الزمنية يي  2

النيب ا٤بنتظر. بظهور النيب من بينهم، كال ٗبا يوافق أىواءىم، فكاف التحريف سبيبل لطمس حقيقة
.13 :، ص(ـ2003ط ) أٞبد سوسة، إٔباث ُب اليهودية كالصهيونية، دار األمل، إربد، األردف،3
. بإيعاز إٔب  أٞبد سوسة، إٔباث ُب اليهودية كالصهيونية،      197، ص: 2عجاج نويهض، بركتوكوالت حكماء صهيوف، ـ 4

 .13ص: 
 .ا٤برجع نفسو 5
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فا٢بياة " ،االه مساٮبة كبّبة ُب إبقاء عقيدة ا٤بنتظر حاضرة ُب الفكر اليهودملقد ساٮبت القبٌ 
ُب عرؼ " الزكىر " صراع بْب ا٣بّب كالشر ككبلٮبا ٱبدماف غاية مقدسة، ككل عمل خّب ككل صبلة 
حارة تبعث قوة ركحية تؤدم إٔب انتصار ا٣بّب على الشر، ذلك االنتصار الذم سوؼ يظهر بكل 

 1."ا٤بنتظرجبلء كهباء مع ظهور ا٤بسيح 
اللوريانية الٍب اىتمت با٤بفاىيم األخركية القٌبااله  راااله الزكىقبٌ ٍب ظهرت فيما بعد ُب مقابل 

العصور الوسطى ُب الغرب، أخذ ا٢باخامات با٤بفاىيم األخركية بعد  ةُب يهوديك "، 2كهناية العآب
تبلورىا، كلكن عملية التبلور ٓب تكن كاملة، فا٤بضموف األخبلقي لؤلفكار األخركية بدأ يزداد شحوبا 

ز ا٢باخامات بْب أياـ ا٤بسيح، أك العصر ا ميٌ كم  ا،ا٣ببلص مضمونا قومي اكتسبت رؤيةمرة أخرل، ك 
ئة التطلعات كٜبة ٧باكلة داخل اليهودية ا٢باخامية لتهد ...ا٤بسيحاين، كبْب العآب اآلٌب  أك اآلخرة 

على ا٤بسيح من حيث ىو كسيلة ى ا١بانب اإل٥بي لعودة ا٤بسيح، ك فركزت عل ،ا٤بسيحانية ا٤بتفجرة
كيصبح  ة،أناانتظار عودة ا٤بسيح  ُب صرب ك بناءا على ذلك أصبح من كاجب اليهود ك .اإل٥بي ا٣ببلص

ت ا٤بؤسسة كقد ٪بح ،)دحيكات ىاكتس( من الكفر أف ٰباكؿ فرد أك ٝباعة التعجيل بالنهاية
إٔب أف انتشر يهود ا٤بارانو ُب أكركبا كبعض أجزاء الدكلة العثمانية )  ،د كبّبحا٢باخامية ُب ذلك إٔب 

كانتشرت القبااله اللوريانية  .بينهم عميقة متجذرةكقد كانت النزعة ا٤بسيحانية  ،كخصوصا البلقاف(
 توكأصبحت صبلكأصبح اليهودم مركز الكوف، ،ا١بماعات ٗبا تتضمنو من رؤل مسيحانيةبْب أعضاء 

بأداء األكامر كالنواىي ٗبنزلة مساٮبة بسيطة فعالة من جانبو للتعجيل ٗبجئ فوت( )متسكقيامو 
 3.اشيح"ا٤ب

لقد تعرض اليهود ُب القركف الوسطى إٔب عملية هتجّب كمبلحقة كاسعة من ا٤بسيحيْب ُب 
٩با  ،كأصحابو٤با ٰبويو من كبلـ ُب ا٤بسيح  ،كاف من أسباهبا األكٔب نشر التلمود كطبعو  ،أكركبا

كلكيبل يثّب حفيظة  ،أدل هبم إٔب التغيّب مرارا من تلمودىم ليصبح أقل حدة ُب ىذا ا١بانب
 .٤بسيحيْب الذين يسكن معهم اليهودا

كالٍب  ،أبرز احملطات ُب تاريخ اليهود ـ1492 كالربتغاؿكتشكل ٧باكم التفتيش ُب إسبانيا 
حٌب جعلت بعضهم يظهر ا٤بسيحية كيبطن اليهودية  ،الغربية أكركباك  إسبانيارهتم من كىجٌ  ،طالتهم

                                                           
 .14، ص السابقا٤برجع  1
 .5/184عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية،  2
 .296، 5/279، السابقا٤بصدر  3
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لقد كانت ىاتو اللحظات أشبو ٕبادثة السيب البابلي الذم ذاؽ اليهود فيو  .خوفا على حياتو
 (Isaac abrabanel)نيلبابراأ إسحاؽ٩با جعل  ؛فأحيت فيهم من جديد عقيدة ا٤بنتظر ،الويبلت

كىي ) مصادر ا٣ببلص، خبلص ا٤بسيح،  ،ما بعديكتب أىم كتبو الٍب أشاعت الفكر ا٤بسيحاين في
الذين تطلع كل كاحد  ،كما يسجل ُب ىاتو الفَبة كثرة ظهور ا٤بسحاء الكذبة  1إعبلف ا٤بسيح ( 

 .أنو ا٤بخٌلص ا٤بنتظرإٔب منهم 
إٔب ا٤بكاف الذم لقد ساٮبت عقيدة ا٤بنتظر ُب تغيّب التفكّب اليهودم كإحساسو باالنتماء 

ك٘بعلو يراه مكانا مؤقتا للعيش إٔب غاية  ،فهي ال تزيده سول غربة ُب الوطن الذم يقطنو ،يعيش فيو
 الرجوع إٔب األرض ا٤بوعودة .

ا٤باشيح انتماء أعضاء ا١بماعات يدة عفت عقأض:" كقد يقوؿ الدكتور عبد الوىاب ا٤بسّبم
 انفصا٥بم عن زادتاهتم، ك ُب إضعاؼ انتماء اليهود إٔب ٦بتمعكساٮبت  )كخصوصا ُب الغرب (

ٱبي، كيلغي فكرة السعادة يلغي اإلحساس باالنتماء االجتماعي كالتار  اشٌيحذلك أف انتظار ا٤ب،األغيار
 2."االنتماء ا١بغراُبك كاف ا٤بتلغي إحساس اليهودم ب،فأما الرغبة ُب العودة .الفردية

 
 ر.في العصر الحديث والمعاص عقيدة المنتظرالمطلب الثالث: 

الٍب ٓب تكن سول  ،العآب ُب القرف السادس عشر سلسلة من التحوالت السريعةلقد شهد 
كتغلغلهم ُب مراكز القرار  ،من سيطرة اليهود على األمواؿ ُب الدكؿ الكربل ؛نتائج ٤بقدمات سبقتها

ٗبا يوجهها من عقائد ا٤بذىب ،ا٢بساسة ُب الدكؿ الٍب بدأت ترسم سياسة العآب كفق نظرهتا
ُب  ،تبدؿ موازين القول لصاّب  ىذه الدكؿمع ،م لليهود كاحملافظ على مصا٢بهم ا٤بدعٌ الربكتستانٍب

 .مقابل أفوؿ ٪بم الدكلة العثمانية كانفراط عقد ا٣ببلفة اإلسبلمية
كينجحوف ُب  ،جعلت اليهود ٰبكموف سيطرهتم على السياسة العا٤بيةكل ىذه األحداث 

كليست األرض أم أرض،  .تطلعوا إٔب ٘بميع شتاهتم فيها طا٤باك  ،طا٤با حلموا هبايس دكلتهم الٍب تأس
أهنم عائدكف إليها، إهنا أرض ا٤بيعاد كما الٍب ٓب يكن ٱبيل إليهم يوما  ،إهنا أرض فلسطْب ا٤بقدسة

كلذلك  ،كأرض ٙبقق النبوءات كما كانوا يتطلعوف - كما يعتقدكف -كأرض ا٤بسيح ا٤بنتظر  ،يسموهنا

                                                           
 .5/183، السابقا٤بصدر  1
 .295، 5/294، السابقا٤بصدر  2
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ككأهنم يركف  ،أكضح من أم فَبة سبقتك  ،دة اليـو أقول من أم كقت مضىفإف حضور ىذه العقي
 نبوءاهتم تتحقق على أرض الواقع .
:" كرٗبا كانت عقيدة ا٤بسيا ُب (Moses hess) عن موزس ىسيقوؿ الدكتور أسعد زركؽ 

ُب فكرتو الصهيونية، فهو يربط بْب خبلص صيغتها التلمودية من أىم العناصر الٍب ٲبثلها ) ىس ( 
، كٯبعل إٔب تاريخ اإلنسانية،كالرسالة الٍب سوؼ يؤديها للعآب ضمن إطار نظرية عضوية إسرائيلبِب 

ا٤بسيا، كقياـ ٩بلكتو ُب العآب، لذا ٪بده يستشهد بقوؿ  جيءىا رىنا ٗببتغامصّب ا٣بليقة كٙبقيق م
ا٣بلق لن ٰبقق هنايتو إال عند بأف ( أ 98ف ُب سفر سنهدرين )حانايو كاحد من كبار األمورائيم  الرايب 

 1"  انيةيا٤بسٌيا، كإقامة ا٤بملكة ا٤بسئ ٦ب
على مدل حضور  ،يدؿٌ الصهيونية العا٤بيةمثل ىذا القوؿ من موزس ىس الذم يعترب رائد ك 

 انطبلقا من ىذا ا٤بعتقد.الذين خدموا اليهودية عقيدة ا٤بنتظر ُب أذىاف الفاعلْب كا٤بٌوجهْب الكبار 
يودكر تف ،مؤسس دكلة الكياف الصهيوينإف عقيدة ا٤بنتظر ٓب تغب عن خطابات ككتابات 

كاف يصلي من   ( أم ا٤بسيا)نٌو أك  ،يقوؿ إنو رأل ا٤بسيا ُب ا٢بلم (Theodor Herzl)ىرتزؿ
 ،فطوقِب بذراعيوجبللو، ك  تو" ظهر ٕب ا٤بسيا ا٤بلك على صورة شيخ مسن ُب عظم :كما يقوؿ  ،أجلو

كالتقينا على كاحد من تلك الغيـو القزحية بصورة موسى، كانت  ،كٞبلِب بعيدا على أجنحة الريح
إٔب موسى (، كالتفت ا٤بسيا  حداثٍب لدل ٛبثاؿ ) مايكل ا٪بلو مبل٧بو ىي تلك ا٤ببلمح الٍب عرفتها ُب

قائبل: اذىب كأعلن لليهود بأين : من أجل ىذا الصيب كنت أصلي، لكنو خاطبِب ٨باطبا إيٌاه بقولو
 2."كأسدم عظائم األعماؿ لشعيب، كللعآب كلو ،سوؼ آٌب عما قريب، ألجَبح ا٤بعجزات العظيمة

دكلة لأكؿ رئيس كزراء ( David Ben Gourion )وريوف غككذلك كانت خلفيات بن 
أدل إٔب خلق األجياؿ، ك الشعب اليهودم على مر ٌف ما ضمن بقاء إ"  :الكياف الصهيوين حْب قاؿ

، رؤيا خبلص الشعب اليهودم كاإلنسانية إسرائيلالدكلة، ىو تلك الرؤل ا٤بسيانية لدل أنبياء بِب 
 3الرؤيا ا٤بسيانية" ٝبعاء، إف دكلة إسرائيل ىي أداة لتحقيق ىذه 

زعيم ( Menahem mendel schneersohn)ّبسوف نشيقوؿ ا٢باخاـ مندل
ص سيظهر قريبا " كقاؿ ُب " إنِب كاثق بأف ا٤بخلٌ  :ٝباعة يهودية مسيحانيةا٢بسيدٲباللوبافتش كىي 

                                                           
رة، لكتاب العريب، دمشق، سورية، القاىأٞبد حجازم السقا، عودة ا٤بسيح ا٤بنتظر ٢برب العراؽ بْب النبوءة كالسياسة، دار ا1

 .24 :، ص(ـ2004) 1مصر، ط
 . 25، 24 :، صالسابقا٤برجع  2
 .24 :، صالسابقا٤برجع  3
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ف الوقت قد حاف إك ...  قد بانتـ " كل ا٤بؤشرات على ظهور ا٤بخلص 1991عاـ  خطاب لو
 أناك " رٗبا يظهر ا٤بخلص  :ككاف يقوؿ ،األخّب بواسطة ا٤بسيح ا٤بخلصكا٣ببلص  ،للخبلص النهائي

كرأل فيها عبلمات خّب تبشر بظهور  ،رحب ٕبرب ا٣بليج الثانيةككاف قد  ،قيد ا٢بياة " ىعل
سيكونوف القرف الثالث عشر ا٤بيبلدم ذكر فيو أف اليهود  من٤بتنبئ يهودم ا٤بخلص، كقد نقل نصا 

" إف أزمة ا٣بليج يذانا بقرب ا٣ببلص النهائي لليهود، يقوؿ:إكأهنا ستكوف  ،ُب ىذه ا٢بربأماف  ُب 
 1."ا٤بسيح ا٤بنتظر يءجمل تشكل مقدمة

تتحقق كأكثر يقينا ُب أف نبوءاهتم ،من أم كقت مضى ةديقليهود اليـو أكثر تعلقا هبذه العإف ا
ا٤بسيح  يءا٥بيكل قبل ٦بكإف كانوا ُب كقت سبق ٨بتلفْب ُب أكلوية بناء الدكلة ك –كما يدعوف  - تباعا

بناء الدكلة  أسبقية على ْبشبو ٦بمع هنم اليـوإف؛الدكلة كا٥بيكلا٤بسيح ليبِب ىو أكانتظار 
 ئ ا٤بسيح ا٤بخلص.جملكهتيئة األجواء ،كا٥بيكل

من خبلؿ ىذا ا٤ببحث يتبْب تأثر عقيدة مسيح آخر الزماف ُب اليهودية باألحداث التارٱبية الٍب 
اليهود أك  راحل ازدىار٤بمٌرت هبم فنحتت فيها كغٌّبت منها؛ تبعا لتغّب ا٤بفاىيم األخركية، كتبعا 

 تعرضهم لبلضطهاد، ىذا األخّب الذم يعد أكرب العوامل الٍب تزيد من حٌدة التطلعات ا٤بسيحانية.
الدالة على ظهور ا٤بسيح ا٤بنتظر،  فهمهم للنصوص األنبياء أثر أيضا ُب تغيّبلظهور  لقد كاف

التأكيل كتفسّب النصوص فكانت األنبياء تأٌب لتنقض أفهامهم ال لتؤكدىا ٩با حدا هبم إٔب التحريف ك 
ٗبا يوافق مرادىم، لذلك فإنو من الضركرم معرفة مستند اليهود من التوراة كالتلمود كالنصوص ا٤بقٌدسة 

 الٍب يعتمدكف عليها لتقرير معتقدىم. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 :، ص(ـ1994)1جعفر ىادم حسن، اليهود ا٢بسيدًن، نشأهتم تارٱبهم عقائدىم تقاليدىم، دار القلم، دمشق، سورية، ط 1

 .  80 :، ص(ـ2004ىػ  1425) 4، ط٧بمد السٌماؾ، الصهيونية ا٤بسيحية، دار النفائس، بّبكت، لبناف؛ ك 181، 180
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 الثاني: بحثالم
 في المصادر اليهودية. مسيح آخر الزمان

د اليهود من خبلؿ كتبهم النصوص الواردة ُب عقيدة ا٤بنتظر عن حثبىذا ا٤ب تناكؿيس
ذلك ىو كك  ،أم ديانةُب ىامة البد كأف تتضمنها الكتب ا٤بقدسة ف أم عقيدة جوىرية ك إإذ،ا٤بقدسة

غّب أف القارئ ٥بذه النصوص سيجد أف التوراة  ،حاؿ اليهود مع ىذه العقيدة الٍب تعلقوا هبا كثّبا
أىو من كثرة التحريف الذم طاؿ التوراة حٌب  ! لدر يي كال  ،بقدر ما ذكرىا التلمودٓب تذكرىا ا٢بالية 

٩با أدل إٔب ضياع أىم ُب مقابل التوراة تركيز اليهود على التلمود يرجع ذلك إٔب أـ  ؟ فقدت قيمتها
ٰبويو التلمود كىو ما  ؟أك لتفضيل اليهود أف تبقى مثل ىذه العقائد حكرا عليهم ؟عقائدىا عندىم
 .أحبارىمسرا ال يتداكلو إال علماؤىم ك  -رٗبا إٔب اليـو ك  -الذم ظل لوقت 

 
 .نصوص التوراةالمطلب األول: 

ة ا٤بنتظر ليس شرطا أف للداللة على عقيد كرتذ هنا إٔب أف النصوص الٍب ى من اإلشارةالبد 
لو الٍب سيقـو هبا كأعما ، فقد كردت نصوص تدؿ على كصف زماف ٦بيئو،لوصفاسم أك تذكره باال

كفصل كل نبوءة  ،ُب آخر الزماف، كما تتوجب اإلشارة إٔب أف ٛبييز مثل ىاتو النصوص عن بعضها
كما أنو   ،ف األنبياء الذين ينطبق عليهم كصف ا٤بسيح ليسوا كاحداإإذ  ،جهداعن األخرل يتطلب 

كثّبة   فالنصوص حوت معاين ،ْبأك نيب مع، من ا٣بطأ تأكيل كل النصوص على أهنا بشارة بالنيب 
 ىم دليبل على عقيدة ا٤بنتظر.بذكر ما يعتربكنو  ىكتفيس وتستوجب تصنيفها، غّب أن

شَبع من م" ال يزكؿ صو١باف ا٤بلك من يهوذا، كال : جاء ُب سفر التكوين قوؿ يعقوب  .1
 .49/10التكوين  يعو الشعوب ".طفتألمر ( امن لو  :) كمعناهشيلوف حٌب يأٌب  ،صلبو

لنصوص امفسرك ذ يقوؿ ،إىو ا٤بسيح ا٤بنتظر - كما يقولوف-ئ شيلوف ىنا كا٤بقصود ٗبج
أف أفضل تفسّب ىو ذاؾ الذم يعتربىا نوعا  يبدكلكن  ،ىذه عبارة صعبة :" حٌب شيلوف :ا٤بقدسة

ة، فإف الكلمة ٙبرؾ ا٢برؼ الساكن، كىذا أمر مسموح بو ُب اللغة العربي امن ا٢بديث عن ا٤بسيا، إذ
 ." 27/ 21ذكر ُب حزقياؿ ما كىذا لو صلة كاضحة مع ٲبكن أف تَبجم " الذم لو" 

ملك إسرائيل، يا من أزؼ يومو ُب ساعة  ،عوف األثيمطعبارة حزقياؿ ىي: " كأنت أيها ا٤بك 
ضع ك ، كانزع التاج، فلن يبقى ا٢باؿ كسالف العهد بو، ارفع الوضيع، العقاب النهائي، اخلع العمامة
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، أقلبو حٌب ال يبقى منو أثر إٔب أف يأٌب صاحب ا٢بكم) أك الذم لو ا٢بكم( الرفيع، ىا أنا أقلبو، أقلبو
 ، كشيلوف أك الذم لو ا٢بكم ىو ا٤بسيح ا٤بنتظر.1فأعطيو إياه"

فقد استجاب .لو تسمعوف ،مثلي من بِب إسرائيل بياسيقيم الرب فيكم ن :"قاؿ موسى .2
" ال نعود نسمع صوت الرب : ُب يـو االجتماع عندما قلتمحوريب،  منو ُب٥بكم ما طلبتم إالرٌب 

٥بنا، كال نرل الٌنار العظيمة أيضا لئبل ٭بوت " فقاؿ ٕب الرب:" لقد أصابوا فيما تكلموا، ٥بذا أقيم ٥بم إ
ل ما آمره بو، فيكوف أف كل من بكفيخاطبكم مثلك.كأضع كبلمي ُب فمو، نبيا من بْب إخوهتم

ره أف  الذم يتجرب فينطق با٠بي ٗبا ٓب آمالنيبكلم بو با٠بي فأنا أحاسبو، كأما تكبلمي الذم ي  يعصي 
نو حتما ٲبوت، كإف سألتم ُب أنفسكم كيف ٭بيز الكبلـ الذم إم بو، أك يتنبأ باسم آ٥بة أخرل فيتكل

ء منو ٓب ينطق بو عآب يصدر عن الرب؟ فإف كاف كل ما يتنبأ بو النيب باسم الرب كال يتحقق يكوف ادٌ 
 .22إٔب  18/15تثنية  الرب، بل بطغياف تكلم بو النيب فبل ٚبف منو"

ا٤بسيح يذىب مفسرك الكتاب ا٤بقدس إٔب أف النيب ا٤ببشر بو ُب ىذا اإلصحاح ما ىو إال ك 
يعلن موسى إعبلنا  د جاء ُب تفسّبىم: " النيب اآلٌبفق ،الذم على يديو خبلص بِب إسرائيل ،ا٤بنتظر

 2نبويا مسيانيا عن النيب الذم سيأٌب، الذم سيخلفو ُب كظيفتو كنيب"
عن فليس فيو سول اإلنباء  ،كال يبْب أم األنبياء قصد ،ا يظهر يبدك غامضا٩بغّب أف النص 

كما أنو ال   ،أك عبلمات أخرل تدؿ عليو،كليس فيو أم ٙبديد لزمنو، ظهور نيب من بعد موسى 
إما  على أنو ا٤بسيح ا٤بنتظر الذم يأٌب ُب آخر الزماف، كقد يكوف ىذا النص تبشّباٰبمل أم إشارات 

عيسى  يءيحيْب يفسركهنا على أهنا تعِب ٦بكىذا ما جعل ا٤بس ،أك ٧بمد عليو السبلـ بنبوة عيسى 
ا٤بسيح ىو بأف يسوع  فقد استخدـ استفانوس ىذه اآلية لتأييد دعواه" .إليهم كمسيح منتظر

سيح إٔب ئ الرب يسوع ا٤بفلم يكن ٦ب :قالوا، ك (37: 7أع با٢بقيقة ابن اهلل، ا٤بسيح ا٤بنتظر ) 
 .3"أساسيا ُب خطة اهلل األصلية األرض فكرا عارضا بل جزء

 إسرائيل قبل موتو بِبهبا موسى رجيل اهلل " كىذه ىي الربكة الٍب بارؾ  :جاء ُب سفر التثنية .3
كأشرؼ عليهم من سعّب، كتألق ُب جبل فاراف، جاء ٧باطا بعشرات  سيناءفقاؿ: أقبل الرب من 

                                                           
بإيعاز ىاين رزؽ، يسوع ا٤بسيح ُب ناسوتو كألوىيتو، كىودجكن، ا٤بسيح ُب ٝبيع الكتب، كاألنبا إثناسيوس، تفسّب ا٪بيل يوحنا،  1

أليف ٦بموعة ت التفسّب التطبيقي للكتاب ا٤بقدس،؛ ك 1/340، أٞبد حجازم السقا، البشارة بنيب اإلسبلـ ُب التوراة كاال٪بيل، إٔب 
 .121:التعريب كا١بمع التصويرم كا٤بونتاج كاألعماؿ الفنية، شركة ماسَب ميديا، القاىرة، مصر، ص ،من علماء النصارل

 .1/340أٞبد حجازم السقا، البشارة بنيب اإلسبلـ ُب التوراة كاال٪بيل،  2
 .390:التفسّب التطبيقي، ص ،٦بموعة من علماء النصارل3
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ا إنك أنت الذم أحببت الشعب كٝبيع قاأللوؼ من ا٤ببلئكة، كعن ٲبينو يومض برؽ عليهم، ح
ريعة الٍب ، يتلقوف منك أقوالك الٍب تشتمل عليها الشساجدكف عند قدميك ،القديسْب ُب يدؾ

 .4إٔب  33/1تثنية  …."أكصانا هبا موسى لتكوف مّباثا ١بماعة يعقوب
 :ر ىذا النص على أنٌو نبوءة من النبوءات الٍب تدؿ على ا٤بسيح ا٤بنتظر " ُب يدؾىناؾ من فسٌ 

 1االنتقاؿ إٔب ضمّب ا٤بخاطب جعل البعض يعتقدكف أف ىذه نبوءة عن ا٤بسيا اآلٌب " 
، نبوة النيب يدؿ على  ،اإلسبلـ ٯبعلوف ىذا النص كما النصوص السابقةف علماء أغّب 

ألماكن الٍب تنزؿ فيها اليست سول ،كتألقو ُب جبل فاراف، سعّبكإشراقو من  ،فإقباؿ الرٌب من سيناء
 ،كىي ُب القدس سعّبُب  عليو السبلـكعلى عيسى ،بطور سيناءعليو السبلـ  الوحي على موسى

 2كيفسركف فاراف الواردة ىنا ٗبكة ا٤بكرمة. ،ُب مكة ا٤بكرمة كعلى النيب 
 

 .األناشيدنصوص أسفار األنبياء والحكمة و المطلب الثاني: 
كأسفار ا٢بكمة كاألناشيد أكثر  ،ُب أسفار األنبياء ا٤بنتظر ئ ا٤بسيح٦بُب ت النصوص ءاج

كدانياؿ كمزامّب داكد، غّب أهنا  شعياءإها ُب سفرم لٌ جكتركز  ،كضوحا ٩با جاء ُب أسفار موسى ا٣بمسة
كتارة اإللو ٗبعُب  ،كتارة الرب ٗبعُب السيد ،فتارة تسميو ملكا؛تستعمل ألقابا ٨بتلفة للمسيح ا٤بنتظر

كما ،  صكتدؿ كلها على ا٤بخلٌ  ،كنيب الرب ،بن اإلنسافاك  ،كابن داكد  :كغّبىا من األلقاب ،السيد
 ككما يعتقدكف. ،يفسركهنا
األمم؟ ك٤باذا تتآمر الشعوب باطبل؟ ت جٌ ض" ٤باذا  :جاء ُب نبوءة ا٤بزمور الثاين لداكد  .1

 نتحررك  ،نحطم عنا قيودٮبالليقاكموا الرب كمسيحو قائلْب:"  ٙبالفواىا، ك ؤ اجتمع ملوؾ األرض كرؤسا
، الرب يستهزئ هبم، عندئذ ١بالس على عرشو ُب السماكات يضحكتهما " لكن اينّب عبودمن 

، كأجلستو على مًلكيمسحت سخطو قائبل:" أما أنا فقد كيركعهم بشدة  ،غضبو وٌ ينذرىم ُب ٞب
، كلدتك نا اليـوأنت ابِب أأعلن ما قضى بو الرٌب،قاؿ ٕب الرب: "  ىا أنا ذاصهيوف جبلي ا٤بقدس" ك 

كلذلك اطلب مِب فأعطيك األمم مّباثا، كأقاصي األرض ملكا لك، فتكسرىم بقضيب من حديد، 
 ،كاحذركا يا حكاـ األرض، اعبدكا الرٌب ٖبوؼ ،هم كآنية الفخار " كاآلف تعلقوا أيها ا٤بلوؾمكٙبط

                                                           
بإيعاز وع ا٤بسيح ُب ناسوتو كألوىيتو، كىودجكن، ا٤بسيح ُب ٝبيع الكتب، كاألنبا إثناسيوس، تفسّب ا٪بيل يوحنا، ىاين رزؽ، يس 1

 .1/340أٞبد حجازم السقا، البشارة بنيب اإلسبلـ ُب التوراة كاال٪بيل،  إٔب
٧بمد رٞبة اهلل ا٥بندم، إظهار ا٢بق، دراسة كٙبقيق كتعليق: ٧بمد أٞبد ملكاكم، نشر الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية  2

 .1135، 4/1134، (ـ1989ىػ  1410) 1كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد، السعودية، ط
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غضبو سريعا،طوىب ١بميع  جغضب فتهلكوا ُب الطريق لئبل يتوىبن لئبل يقبلوا اال ،كابتهجوا برعدة
 .12إٔب  2/1مزمور  ."ا٤بتكلْب عليو

 .كأنو يتحدث عن أمر كاقعك  ،نبوءة مستقبليةىذا النص كما يبلحظ من عباراتو ال يدؿ على ك 
سرائيل بصانعو، كليبتهج بنو إ" ليفرح شعب  :ربعْب بعد ا٤بائةجاء ُب ا٤بزمور التاسع كاألك  .2

 شعبو. لىعيسرٌ ألف الرب  ،كعود ؼوا لو على عزؼ الدلّب٭بٌ رقص، الحوا ا٠بو ب، ليسبٌ لكهمصهيوف ٗب
.ليبتهجوا فرحا ُب أسٌرهتم.ليهتفوا مسٌبحْب دهبذا اجملليبتهج األتقياء  ،با٣ببلصالودعاء  ٯبٌمل

أيديهم، لتنفيذ االنتقاـ من األمم، كمعاقبة الرٌب ملء أفواىهم، كليتقٌلدكا بسيف ذم حٌدين ُب 
الشعوب، ليقٌيدكا ملوكهم بالسبلسل كشرفاءىم بأغبلؿ من حديد، ليتٌم فيهم حكم اهلل ا٤بكتوب، 

 .9إٔب  2/ 149مزمور  "و، ىللويافيكوف ىذا تكرٲبا ١بميع قديسي
ا٣ببلص أكثر كضوحا كإٔب من يكوف على يديو  ،ف اإلشارة ُب ىذا النص إٔب ا٣ببلصأكيبدك 

على  تأييد من اهلل ٥بمصهم، ك ٨بلٌ  معلى يد من غّبىا، إذ يدؿ النص على ٦بد كعد بو اليهود
 هم ُب زمن ا٤بنتظر.ئأعدا

 :ريٌب لقاؿ الرب : " ديث عن ا٤بنتظر كما يعتقد اليهودكُب ا٤بزمور العاشر بعد ا٤بئة أيضا ح .3
ككذلك ُب ا٤بزمور  .6إٔب  110/1مزمور  " اجلس عن ٲبيِب حٌب أضع أعداءؾ موطئا لقدميك

( بدىن االبتهاج أكثر من رفقائك ملكا )ا٣بامس كاألربعْب فإنو يقوؿ:" من أجل ذلك مسحك اهلل 
 د كلمات الرٌب كا٤بلك على أهنا ألقاب للمسيح ا٤بنتظر.ر اليهو كىنا فسٌ .7/ 45مزمور  ) ا٤بلوؾ("

حفلت سرد التطور التارٱبي لعقيدة ا٤بنتظر عند اليهود أف ىناؾ أسفارا حْب ذكر سابقالقد 
 شعياء كدانياؿ.إمنها سفرا  ا٤بسيح ا٤بنتظر أكثر من غّبىا، إلشارة إٔباب

السالك ُب الظلمة أبصر نورا عظيما، " الشعب : قولوشعياء من النصوص إك٩با جاء ُب سفر 
لنا ابن ٰبمل الرياسة  ىيعطك ..ألنو يولد لنا كلد . أرض ظبلؿ ا٤بوت أضاء عليهم نورقيموف ُبكا٤ب

. كال تكوف هناية لنمٌو رئيس السبلـ،إ٥با قديرا، أبنا أبدينا ،ّباشم ،ك يدعى ا٠بو عجيبا ،وعلى كتف
ك٩بلكتو، ليثبتها كيعٌضدىا با٢بٌق كبالرٌب، من اآلف كإٔب رياستو كللسبلـ اللذين يسوداف عرش داكد 

 .7، 9/6إشعياء  "األبد. إف غّبة الرٌب القدير تتمم ىذا 
من فرخ برعم يك  :"قاؿ ُب اإلصحاح ا٢بادم عشر ،ككصف زمن ٦بيئو ،ُب ذكر لبعض أكصافوك 
القوة، ركح ا٤بشورة ك  ،طنة، كٰبل عليو ركح الرٌب،ركح ا٢بكمة كالفجذكرهكينبت غصن من ى،يسٌ جذع 

ال ٰبكم ك كتكوف مسرٌتو ُب تقول الرٌب، كال يقضي ٕبسب ما تشهد عيناه، ، توك٨بافالرٌب ركح معرفة 
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 يعاقبك  ،عدؿ للمساكْب، كٰبكم باإلنصاؼ لبائسي األرضيقضي ب إ٭باه، اسمع أذنقتضمما تٗب
 يتمنطق باألمانة.ألنو سّبتدم الرب ك كٲبيت ا٤بنافق بنفخة شفتيو،  ،األرض بقضيب فمو

ككل حيواف فيسكن الذئب مع ا٢بمل، كيربض النمر إٔب جوار ا١بدم، كيتآلف العجل كاألسد 
معلوؼ معا، كيسوقها ٝبيعا صيب صغّب، ترعى البقرة كالدٌب معا، كيربض أكالدٮبا متجاكرين، كيأكل 

طيم يده إٔب ككر األفعى ) األسد التنب كالثور، كيلعب الرضيع ُب ) أماف ( عند جحر الصٌل، كٲبٌد الف
فبل يصيبو سوء (. ال يؤذكف كال يسيئوف ُب كل جبل قدسي، ألف األرض ٛبتلئ من معرفة الرٌب كما 
تغمر ا٤بياه البحر. ُب ذلك اليـو ينتصب أصل يٌسى راية لؤلمم، كإليو تسعى ٝبيع الشعوب، كيكوف 

 .10إٔب  11/1إشعياء  مسكنو ٦بيدا "
تتغّب فيو كل أكصاؼ الطبيعة، فحٌب ا٢بيوانات  ،فهو زماف عدؿ كأماف، كزماف سبلـ فذإ

، ككأف زماف الدبمع البقرة ا٤بفَبسة تنزع عنها طباع التوحش كاالفَباس، فّبعى العجل مع الشبل، ك 
 .فبل ترل إال خّبا ٧بضا،طباع الشر ُب اإلنساف كا٢بيواف ٦بيئو زماف تطمس فيو كل

بعد  فينبئ عن رجوع اليهود إٔب فلسطْبشعياء نبوءات أخرل عن ذلك الوقت،إٍب يعطي سفر  
 ،ثانية ليسَبد البقية الباقية من شعبوليمد يده  د الربفيعو "فيقوؿ:  ،كبعد تفرؽ ُب البلداف ،شتات

ٯبمع ينصب راية لؤلمم ك من جزائر البحر، ك كعيبلـ كشنعار كٞباة، ك  شمن أشور كمصر كفَبكس ككو 
يتبلشى حسد أفراًن، كتزكؿ عداكة يهوذا، فبل ،فكمشتٍب يهوذا من أربعة أطراؼ األرض إسرائيلمنفيي 

الفلسطينيْب غربا كيغزكاف أبناء  أكتاؼكال يهوذا يعادم أفراًن، كينقضاف على  ،فراًن ٰبسد يهوذاأ
ا لساف ٕبر كٯبفف الرب ٛبام .ٱبضع ٥بم بنو عٌموفموآب، ك ك  دـكأا٤بشرؽ معا، كيستولياف على ببلد 

كٲبد  ،ى النهر فتهب ريح عاصفة تقسم ماءه إٔب سبع ٩برات تعرب فيها ا١بيوشعلمصر،كيهز يده 
بقي ىناؾ من بِب إسرائيل،كما أعاد الٌرب ٝبيع إسرائيل من  نمن آشور يعود منو مالٌرب طريقا 

اف ٥بم كسيحمدكف اهلل على أف   - شعياءإكما يقوؿ  -كيومها  .16إٔب  11/11إشعياء  " مصر
" أٞبدؾ يا رب ألنك كإف غضبت علٌي، فإف : " كتقوؿ ُب ذلك اليـو: خبلصا، كٝبعهم بعد شتات

نيمٍب ر تىو قوٌب ك إف اهلل خبلصي فأطمئن كال أرتعد، ألف الرب اهلل كتعزيِب. ىا غضبك يرتد عِب 
 .3إٔب 12/1ياء إشع قوف ببهجة من ينابيع ا٣ببلص "تٕب خبلصا، فستس حأصبكقد

 ،كلبناف ،كاألردف ،ذلك اليـو كما سيحل ببابل عنقد جاء ُب ىذا السفر الكثّب من النبوءات ك 
أخرل غّب بِب  اكا٣ببلص ُب هناية الزماف، كأف شعوب ،كعن ٝبع شتات اليهود ُب فلسطْب ،كمصر

 كستعينهم على بناء دكلتهم. ،إسرائيل ستساىم ُب ىاتو العودة
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كلكن الرب ينعم برٞبتو على ذرية يعقوب، كيصطفي شعب إسرائيل ثانية، كٰبلهم ُب  "
يساعدكا لالعونيد كٛبد شعوب األرض إليهم  .لغرباء إليهم، كيلحقوف ببيت يعقوبا، فينضم مأرضه

كيصّبكف عبيدا لبِب إسرائيل، ُب أرض الرب، كيتسلطوف على آسريهم  .يارهلدإسرائيل على العودة 
 .14/1،2إشعياء  "همكظا٤بي

نتظرناه اىاىو إ٥بنا الذم  "صهم قائلْب: ئ ٨بلٌ ه النبوءة، يفرح بنو إسرائيل ٗبجذحْب تكتمل ىك 
 .9/ 25إشعياء  "صنا، ىذا ىو الرٌب الذم انتظرناه نبتهج كنفرح ٖببلصو فخلٌ 

خية، كثبتوا الركب ا٤برتعشة، قولوا لذكم القلوب سَب كا األيدم ا٤بدشد :"يستعدكف الستقبالوك 
 "مل جزاءه، سيأٌب كٱبلصكم اح ،مقبل بالنقمة ،فها ىو إ٥بكم قادـ ،ا كال تفزعواك قو :"تا٣بائرة 
ل كنقوه ياألبواب، كأعدكا طريقا للشعب، عبدكا  السببا :اعربك كأين بو يقوؿ" .4، 3/ 35إشعياء 

صهيوف قد أقبل  ةقد أذاع ُب كل أقاصي األرض، قولوا البن الربٌ  ،من ا٢بجارة، ارفعوا راية لشعب
بشّبا تشعياء إالٍب كثر كركدىا ُب سفر  إٔب غّبىا من النصوص .11، 62/10إشعياء  "٨بلصك

 .من أعمالو الٍب ينتظرىا اليهود ، كبعضا٦بيئو أياـ صفااكك  ،بقدـك ا٤بسيح ا٤بنتظر
فإف سفر حزقياؿ ٓب يذكر شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر ُب ا٣ببلص  ؛شعياءإكعلى عكس سفر  
شعياء، كمن ذلك ما جاء ُب اإلصحاح الثامن كالعشرين: ز على النبوءات السابقة إللكنو ركٌ  ،األخّب

مؤذية من األمم احمليطة هبم ٩بن كال إٔب شوكة  الغٌليقفبل يتعرض شعب إسرائيل إٔب كخزات " 
ٝبع شعب إسرائيل من أعندما  :كىذا ما يعلنو السيد الربٌ  .سيد الربٌ فيدركوف أين أنا ال ،بغضهمت

بْب الشعوب الٍب تفرقوا إليها، كتتجلى قداسٍب فيهم أماـ عيوف األمم، عندما يعودكف كيستوطنوف ُب 
نوف يسكيشيدكف بيوتا كيغرسوف كركما ك الٍب كىبتها لعبدم يعقوب، كيقيموف فيها مطمئنْب ك أرضهم 

 " الرٌب إ٥بهمأنا أنفذ أحكاما ُب ٝبيع أعداءىم احمليطْب هبم، عندئذ يدركوف أين  آمنْب كعندما
 .26إٔب  28/24حزقياؿ 

ىذا الوعد بأف يعيش شعب اهلل ُب أماف تاـ ٓب  "جاء ُب التفسّب التطبيقي للكتاب ا٤بقدس 
كبرغم إعادة ٫بميا، ك  بابل كعزرازر السيب ُب أياـ من يكن قد ٙبقق بعد، مع أنو ٠بح للكثّبين بالعودة 

كبالتإب فإف  ،(26:28إقامة الدكلة السياسية اليـو إال أف السكاف ال يعيشوف بعد ُب أماف تاـ ) 
 1"ٙبقيق ىذا الوعد سيتم عندما يرسي ا٤بسيح ملكوتو األبدم

                                                           
 .1636 :التفسّب التطبيقي، ص ،٦بموعة من علماء النصارل1
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كالزمن  ،ظهورهبينا العبلمات الٍب تسبق ،ميقدـ سفر دانياؿ إشارات بظهور ا٤بسيح ا٤بنتظر .4
كأف ا٤بخلص  .كالركماف ،كاليوناف ،كفارس ،بابل :إذ يتنبأ بنشوء أربع ٩بالك ىي ،يظهر فيوالذم س

ا٤بمالك ٕبيوانات يرمز إٔب فبعد أف  .سيأٌب ليقضي على ا٤بملكة الرابعة، كيقيم ٩بلكة اهلل ُب األرض
كشعر  ،و ككانت ثيابو بيضاء كالثلجيٌ األزٕب كرسنصبت عركش كاعتلى ،يقوؿ: " كفيما كنت أنظر

 ،كمن أمامو يتدفق كٯبرم هنر نار ،كعجبلتو نارا متقدة رأسو من الصوؼ النقي، كعرشو ٥بيبا متوىجا،
فانعقد ٦بلس القضاء كفتحت  .ا٤ببلئكة، كٲبثل ُب حضرتو عشرات األلوؼ ألوؼ كٚبدمو ألوؼ

كطرح  جسمولف تقتل ا٢بيواف، ك  ،حٌبالقرف من جرٌاء ما تفٌوه بو من عظائم أراقبكبقيت  .األسفار
على قيد ا٢بياة لزمن  البقاءكلكنها كىبت  ،أما سائر ا٢بيوانات فقد جردت من سلطاهنا .كقودا للنار

 .ما
حاب حٌب بلغ األزٕب فقربوه سثل ابن اإلنساف مقببل على ٗبشاىدت أيضا ُب رؤل الليل إذ ك 

 سلطانو .كل لسافتتعبد لو كل الشعوب كاألمم من  لفأنعم عليو بسلطاف ك٦بد كملكوت  ،منو
كيفسر دانياؿ ما رآه حلما كما رمز إليو .14إٔب  7/2دانياؿ  "ملكو ال ينقرضال يفنمو سلطاف أبدم 

ا٤بسيح كمدة بقائو  يءأٌب اإلصحاح التاسع مبينا كقت ٦ببا٢بيوانات فيما تبقى من ىذا اإلصحاح، ي
أسبوعا سبعوف در القضاء أف ٲبضي قد ص .٥بذا تأمل ما أقوؿ كافهم الرؤيا"كأكصافنا من ذلك الزماف 

 ،على شعبك كعلى مدينة قدسك لبلنتهاء من ا٤بعصية كالقضاء على ا٣بطيئة، كللتكفّب عن اإلٍب
فهم أف ا٢بقبة ا٥بذا فاعلم ك  .كإلشاعة الرٌب األبدم كختم الرؤيا كالنبوءة ك٤بسح قدكس القدكسْب

ستوف أسبوعا سبعة أسابيع، ٍب اثناف ك  ،ا٤بسيح ئألمر بإعادة بناء أكرشليم إٔب ٦با٤بمتدة منذ صدكر ا
ستْب أسبوعا يقتل ا٤بسيح، كبعد اثنْب ك .يبُب ُب غضوهنا سوؽ كخليج، إ٭با تكوف تلك أزمنة ضيق

كتستمر  ،قبل آخرهتا كطوفافتر شعب رئيس آت ا٤بدينة كالقدس، ك كلكن ليس من أجل نفسو، كيدمٌ 
كلكنو ُب  ،ـ عهدا ثابتا مع كثّبين ٤بدة أسبوع كاحدرب ي، ك كيعم ا٣براب ا٤بقضي بو ،نهايةالا٢برب حٌب 

إٔب أف يتم  ،كالتقدمة، كيقيم على جناح ا٥بيكل رجاسة ا٣برابكسط األسبوع يبطل الذبيحة 
 .27إٔب  9/25دانياؿ  "فينصٌب العقاب على ا٤بخربٌ القضاء
ؼ حولو، كىناؾ خبل ،غّب ٧بدد - كما يقوؿ مفسرك الكتاب ا٤بقدس -تفسّب األسابيع ىنا ك 

 رأم إٔباالختبلؼ ُب تقدير األسبوع الوارد ىنا، ذىب كل كاحدعلى ىذا ك  .فبل يعلم ا٤بقصود منو
 مكوثو ُب األرض بعد ٦بيئو.لبقاء ا٤بسيح ك ا٤بدة الزمنية  ر بوقدٌ 
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كأف السبلـ  ،صا٤بخلٌ  ٗبجئيكوف أعظم من األكؿ ،لمرة ثانيةببناء ا٥بيكل  حجيسفر  نبئي .5
م أبرمتو معكم عندما خرجتم الذٗبقتضى عهدم " عندما ٰبل ا٤بسيح عليهم كيأٌب:سيعود لؤلرض 
مرة  مزمعىا أنا  :فإنو ىكذا يقوؿ الرٌب القدير .فبل تفزعوا ،ف ركحي ماكث معكمإ.من ديار مصر

ع األمم فتجلب ٝبي أركافأزعزع ك  .أف أزلزؿ السماء كاألرض كالبحر كاليابسة،قليل عٌماأخرل، 
كيكوف ٦بد . قوؿ الرٌب القديرإٔب ىذا ا٤بكاف كأمؤل ىذا ا٥بيكل باجملد، فالذىب كالفٌضة ٕب ي نفائسهم

كأجعل السبلـ يسود ىذا الوضع يقوؿ الرٌب ،ىذا ا٥بيكل األخّب أعظم من ٦بد ا٥بيكل السابق
 .9إٔب  2/5حجي  "القدير
كىي أنو  ،صفتْب عبلكة على كونو مسيحايضيف سفر زكريا إٔب أكصاؼ ا٤بسيح ا٤بخلص  .6
الذم  ،ىاىو الرجل الذم ا٠بو الغصن :القدير : ىكذا يقوؿ الربٌ " قل لو :كاىن ُب آف كاحدملك ك 

ينبت من ذاتو كيبِب ىيكل الرب، ىو الذم يبِب ىيكل الرٌب كيتجلل باجملد كيكوف نفسو ملكا 
و على إشاعة السبلـ بْب يمشورة رتبتويعملبفضل كاىنا ُب آف كاحد فيجلس كٰبكم على عرشهك 

كضعها تذكارا  ،ا بن صفنيايٌ يا كيوشً عٍ كطوبٌيا كيدى  حٍلدامفتكوف من نصيب  ،قومو، أما بقية التيجاف
فتدركوف أف الرٌب القدير قد أرسلِب إليكم، يبنوا ىيكل الرٌب، لُب ىيكل الرٌب، كيتوافد قـو من بعيد 
 .15إٔب  6/12زكرياء  ٥بكم طاعة كاملة "إكيتم ىذا كلو إف أطعتم صوت الرٌب 

اللهم أعط أحكامك العادلة ": سليمافجاء على لساف  السبعْبكُب ا٤بزمور الثاين ك  .7
كالسبلـ  ،كعدلو ،اإلنصاؼ"ٍب يصف حكموكمساكينك بفيقضي لشعبك بالعدؿ  بٌرؾ للملك كالبنو

 ،كيدـك ا٠بو كدٲبومة الشمس ،الدىر٠بو إٔب اإٔب أف يقوؿ: " ٱبلد  ،الذم سيحل باألرض كبالشعب
 .17إٔب  1/ 72مزمور  كل األمم"، كتطٌوبو  كيتبارؾ الناس بو

عن ا٤بسيح ا٤بنتظر بشكل أكضح ٩با سبق، كمتحدثا أيضا بوضوح  ايأٌب سفر ميخا متحدث .8
كيكوف ُب آخر " : السبلـعن ٦بيئو ُب آخر الزماف، كعن ا٢بركب الٍب سيخوضها لتحقيق العدؿ ك 

 ،كيعلو فوؽ كل التبلؿ، فتتقاطر إليو شعوب عديدة ،ـ أف جبل ىيكل الرٌب يصبح أشهر ا١بباؿاأليا
فنسلك ُب  ٌب، إٔب ىيكل يعقوب ليعلمنا طرقوتعالوا لنصعد إٔب جبل الر " كتقبل إليو أمم كثّبة قائلة: 

الكثّبة كٲبلي فيقضي بْب األمم ".كرشليم تذاع كلمة الربأكمن  سبلو، ألف من صهيوف ٚبرج الشريعة
 .3إٔب  1/ 4ميخا  "أحكامو بالعدؿ على أمم قوية بعيدة

حٌب يتخلى الناس عن سيوفهم  ،يصف سفر ميخا الدرجة الٍب يبلغها السبلـ ُب زماف ا٤بسيحك 
يصنعوف من سيوفهم :"فداللة على ذىاب ا٢بركب كزكا٥با ،كيصيغوف منها آالت للفبلحة ،كرماحهم
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ا٢برب  فنوف كال يتلقنوف حصاد، فبل ترفع أمة على أمة سيفامن رماحهم مناجل ك  ،أسنة ٧باريث
ألف ىذا ما تكلم بو ،من بعد يءكال يرعبهم ش،تينتوكٙبت شجرة وبل ٯبلس كل رجل ٙبت كرم .بعد

 .4، 4/3ميخا  "القديرالرب 
القطيع، يا تلة ابنة صهيوف، إليك يعود  برجأما أنت يا :" ة ا٤بلك إٔب بِب إسرائيلدتنبأ بعو يك 

أما أنت يا بيت ٢بم  : "إٔب أف يقوؿ عن ٦بيء ا٤بنتظر.4/8ميخا  "ا٢بكم األكؿ، ملك ابنة أكرشليم 
 من يصبح ملكا ُب إسرائيل مع أنك قرية صغّبة بْب ألوؼ قرل يهوذا، إال أف منك ٱبرج ٕب أفراتة،

لحظ ُب النبوءات الٍب ذكرت ُب أسفار األنبياء يي كىكذا  .5/2ميخا  "منذ األزؿ ،كأصلو منذ القدًن
ف إكأكثر عددا من أسفار موسى ا٣بمسة، بل  ،كأسفار ا٢بكمة كاألناشيد أهنا جاءت أكثر كضوحا

 ،كا٤بخلص ،أسهب ُب ا٢بديث عن اليـو اآلٌب فقد ،شعياء مثبلإبامتياز ككيا ابعض األسفار كاف رؤي
 .ذلك الزماف ا٤بنتظركأكصاؼ 

كال بداللتها الواحدة على  ،إف القارئ للنصوص السابقة ال ٲبكنو التسليم بوحدة مقصودىا
كالفرز البد  ،لتمحيص كاجبفا، ا٤بسيح ا٤بنتظر الذم يأٌب ُب آخر الزماف، كال على نبوءة نبينا 
مبعث عيسى ، إذ فيها ما يرمز إٔب منو قبل تأكيل كل النصوص تأكيبل يسوقها إٔب التبشّب ٗبحمد 

 .، كفيها ما يشّب إٔب مسيح آخر الزمافبعثة نبينا على كفيها ما يدؿ فعبل عليو السبلـ، 
الٍب يعتقدكف أهنا تبشر ٗبا جاء ُب التوراة من الشرائع  ،نصوص التلموديبقى ا٤بطلب الثالث لك  

 ٱبططوف.ينطلقوف ك كعلى ضوء تفسّباتو ، مع اليهودمكانة عند ٦بت ككما أنو ذ،  كالعقائد كالنبوءات
 

 المطلب الثالث: نصوص التلمود.
ألف عندؾ نبع ا٢بياة كبنورؾ نرل  ":فيو ء الذم جاْبالثبلثا٤بزمور السادس ك  جاء ُب تفسّب

 .10، 36/9مزمور  " كعدلك لذكم القلوب ا٤بستقيمة ،فيكلعار النور، أدـ رٞبتك 
النور الذم يريهم النور ىو ا٤بسيا، كىذا النور رآه  : "بأف " بنورؾ نرل النور "فسر التلمود 

 1" ، كعلم أنو سيتذكؽ على يديو أقسى العذابخإبليس قبل سقوطو فصر 
كاألشراط كالعبلمات الٍب تسبق ظهوره، من مثل القضاء  ،جاء ُب التلمود أيضا كصف لزماف ا٤بنتظرك 

ٍب تتوج  ،يهلك فيها ثلثا العآب ؛كالتنبؤ ٗبعركة كبّبة يسموهنا ىم معركة ىر٦بٌدكف ،على حكم األشرار
" على كجو األرض، جاء فيو:  يءكل شُب زمانو   سيتغّبىذه ا٢بركب الطاحنة ٗبجيء ا٤بسيح الذم 

                                                           
 .  1/355سقا، البشارة بنيب اإلسبلـ ُب التوراة كاال٪بيل، أٞبد حجازم ال 1
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 و بقدر كبلكم الثّباف الكبّبة،، كمبلبس من الصوؼ، كقمحا حبٌ فطّباتطرح األرض  ،٤با يأٌب ا٤بسيح
كُب ذلك الوقت ، كُب ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود، ككل األمم ٚبدـ ذلك ا٤بسيح كٚبضع لو

 .يكوف لكل يهودم ألفاف كٜبا٭بائة عبد ٱبدمونو، كثبلٜبائة كعشرة أكواف ٙبت سلطتو
، كلذلك إسرائيل بِبلكن ال يأٌب ا٤بسيح إال بعد القضاء على حكم األشرار، ا٣بارجْب عن دين ك 
 ...ُب األمم ُب األرض كل يهودم أف يبذؿ جهده ٤بنع امتبلؾ ما  ب علىٯب

يستمر ضرب الذؿ كا٤بسكنة على بِب إسرائيل حٌب ينتهي حكم األجانب، قبل أف ٰبكم ك 
كيبقى اليهود سبع ،كيهلك ثلثا العآب ،باقي األمم ٯبب أف تقـو ا٢برب على قدـ كساؽ اليهود هنائيا

بِب إسرائيل أعداء كحينئذ تنبت أسناف  .الٍب كسبوىا بعد النصر سنوات متواليات ٰبرقوف األسلحة
مع باقي الشعوب يكوف طو٥با اثنتْب كعشرين ذراعا، كيعيش اليهود ُب حرب طاحنة خارج أفواىهم، ك 

كسيأٌب ا٤بسيح ا٢بقيقي، كٰبقق النصر ا٤بنتظر،كيقبل ا٤بسيح إذ ذاؾ ىدايا ٝبيع  ،ُب انتظار ذلك اليـو
 يرفض ىدايا ا٤بسيحيْب.الشعوب كلكنو 

ئة اقد ذكر التلمود أف الكنوز ستمؤل بيوتا كبّبة ال ٲبكن ٞبل مفاتيحها كأقفا٥با إال على ثبلٜبك 
يقبلوف ٝبيعا عدا ا٤بسيحيْب فإهنم  أفواجا ، كترل الناس كلهم حينئذ يدخلوف ُب دين اليهودٞبار

تكوف ىي األمة ك إسرائيل، يء ٗبج يتحقق أمل األمة اليهوديةك  .يهلكوف ألهنم من نسل الشيطاف
 1."ا٤بسيحئ ٤بسلطة على باقي األمم عند ٦با

بذكر ما جاء ُب ٨بطوطات البحر ا٤بيت من نصوص تدؿ على أف ٝباعة  بحثىذا ا٤ب ٱبتمك 
عودة ا٤بعلم الصديق إٔب ا٢بياة، كيكوف ٦بيئو داللة على حلوؿ هناية األياـ، يـو  قمراف كانت تنتظر

القيامة كبدء ا٢بساب، كىو الذم يقود معركة حرب ا٣ببلص النهائي للقضاء على الشر كالظبلـ، 
تصف تلك النصوص ا٢برب الٍب ستدكر بْب أبناء النور كأبناء الظبلـ، األبدم، ك كإحبلؿ عصر النور 

أك ف الرجل الذم يظهر ُب ا٤بستقبل كيكوف ىو أمّب ا١بماعة، ة ا٢بربية البلزمة لذلك، كما تصطكا٣ب
سيكوف لو شعر أٞبر اللوف، كتكوف لديو عبلمة ُب فخذه، كيبلغ سن " نو: إتقوؿ ك  ملكهاا٤بمسوح،

كسيكوف ُب  ،آخر شيءك  شيءالرشد كىو ُب الثانية من عمره، بعد عامْب سيعرؼ كيف يفرؽ بْب 
عندما يصبح حكيما الذم فيو سيعرؼ الكتب الثبلثة، ك يعرؼ شيئا حٌب الوقت بل صباه مثل رجل

تأٌب إليو الرؤية، )كيكوف راكعا( على ركبتيو، ستكوف عنده النصيحة كالبصّبة، …لفهماكيتعلم

                                                           
دراسة كتقدًن أٞبد حجازم  ،ترٝبة: د. يوسف حنا نصر اهلل، شارؿ لوراف، الكنز ا٤برصود ُب قواعد التلمود –د. ركىلنج  1

 . 134، 133:، ص(ـ2003)1مصر ط، ا١بيزة ،مكتبة النافذة ،السقا
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تفشل ٝبيع اس كما يعرؼ أسرار كل األحياء، ك كسيعرؼ سر اإلنساف، كسوؼ يبلغ ٕبكمتو كل الن
 1" كتنجح خططو فهو ٨بتار الربٌ  ،ا٤بؤامرات الٍب ٙباؾ ضده، كيكوف حكمو لؤلحياء عظيما

ئ نبئ ٗبجينظر إليها اليهود على أهنا ت ،الوصوؿ إليو من نصوص عقدية أمكنىذا ٦بمل ما 
كينشر العدؿ  ،كيقيم ٩بلكة اهلل ُب األرض ،كالذم سينصرىم على أعدائهم ،٨بلصهم ا٤بوعود

 .عبلمات هبا يعرفوف مسيحهمبعد أف تسبقو أشراط ك  ،كالسبلـ
كالذم ٲبكن استخبلصو ىنا ىو أف النصوص ُب التوراة كانت أقل كضوحا من غّبىا، كأف 
سفرم أشعياء كدانياؿ كانا أكثر أسفار األنبياء ذكرا لعقيدة ا٤بسيح ا٤بنتظر، ككذا زاد التلمود من ذكر 

 كة ىر٦بدكف.تفاصيل آخر الزماف كأياـ ا٤بسيح كمعر 
كأف لكن اليهود ك٩با يعرؼ عليهم أهنم يقٌدسوف آراء علمائهم أكثر من تقديسهم للنص، 

كعليو فإف آراءىم إزاءىا ستختلف باختبلؼ النصوص يبقى فقهها حكرا على ا٢باخامات كاألحبار، 
علماء  كىو ما يدعو إٔب ٕبث آراءكالعصور،  زمافالعلماء ُب تفسّبىا، كما ٚبتلف باختبلؼ األ

 ح آخر الزماف.ياليهود كتفسّباهتم ٤بعرفة توجهات اليهود ا٢بقيقية ُب عقيدة مس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .81 :، ص(ـ1996) 1أٞبد عثماف، ٨بطوطات البحر ا٤بيت، مكتبة الشركؽ، القاىرة، مصر، ط 1
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 :بحث الثالثالم
 .آخر الزمانمسيح حول لفرؽ اليهودية آراء علماء ا

ا٤بسيح ا٤بخلص ُب آخر الزماف أصبح من ثوابت العقيدة اليهودية كمن  يءإف اإلٲباف ٗبج
على ذلك  اىتمامهم منصبٌ  ل ىذه العقيدة كال يؤمن هبا، فجلٌ مأسسها، فبل تكاد ٘بد يهوديا ال ٰب

الذم يعودكف فيو إٔب األرض ا٤بقدسة إٔب فلسطْب، كيعود إليهم مسيحهم لينعموا ُب  ؛اليـو ا٤بوعود
ه دْب أتباع ىبيد أف ا٣ببلؼ الذم ٲبكن أف ينشأ ب .من كالطمأنينة كالسبلـ كالرضاظل حكمو باأل

أـ ينتظركف إرادة اهلل  ؟ئيات ىذه العقيدة، فهل يعملوف جمليئو كيسعوف لذلكا ينحصر ُب جز الفرؽ إ٭ب
آراء العلماء  مع استعراض،يتم ٕبثوكل ىذا س  ؟كماىي عبلماتو؟ كماىي أكصافو  ؟دكف بذؿ أم جهد

 .كآراء فرقهم على امتداد تارٱبهم الطويل ،اليهود
 
 إلى ظهور اإلسالم األول: من بداية اليهودية مطلبال
معتمدين على النص الذم جاء  ،نيب مثل موسى بظهور يؤمن السامريوف  :السامريون .1

 1"... تسمعوفك كمثلي يقيم لكاهلل إ٥بك كمنو من ٝبلة إخوتنيب  "ُب توراهتم السامرية 
٩باثلة ىذا النيب ٤بوسى ُب كل  ا٤بثلية الواردة ُب النص على أف ا٤بقصود هباقد فسر السامريوف ك 

 كىذه الصفات ىي: ،صفات فيو لذلك فهم يقولوف بوجوب كجود أربع يء،ش
 .لدافاك لو يكوف . أ

 .موسى  امعو عصلب ٯب. ب
 .ٯبلب معو ألواح الناموس كدعاء ا٤بن. ت
 2...يكوف من بِب إسرائيل . ث

من سبط يوسف  ًنسيأٌب من أفرافإف السامريْب يقولوف بأنو  ؛و ُب بِب إسرائيلأما عن نسب
 الغائب نيب مثل  يءٗبج.اإلٲباف ا٣بامس من أركاف اإلٲباف" ك ، إذ كرد ُب ٦بلة أخبار السامرة

                                                           
 .18إٔب  18/15. سفر التثنية (ـ1989، ط )الَبٝبة العربية لتوراة السامريْب، حققها كقٌدـ ٥با، حسيب شحادة، القدس 1
 .54 :، ص(ـ1994ىػ  1415) ٧1بمد حافظ شريدة، كعمر عبد ا٣بالق غوراين، الطائفة السامرية، ط 2
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 1موسى كىو من نسل يوسف يظهر ُب آخر الزماف"
 على ىذا النيب ا٤بنتظر أ٠باء عدة منها: يطلق السامريوف ك 

 ." التايب" كىي لفظة سامرية ٗبعُب ا٤بهدم الذم يهدم الناس إٔب طريق اهلل. أ
 ( ٗبعُب ا٤بسيحMessia" ا٤بسيا" ) . ب
 " حاشاحيب" أك " حاطا حيب " أك " ا٤برجع " . ت
 " الغائب" . ث
 2" ا٤بسيح ا٤بخلص". ج

ف التاىب رجل كامل سوؼ :" إذكر ا٤بسيح ا٤بخلص ُب كتابات ) مرقى( حيث يقوؿ جاءك " 
سوؼ يكلمو الرب، كما أنو سيحاط يأٌب ليحكم ُب ا٤بكاف الذم اختاره الرب، كإنو نيب مثل موسى 

 ."با٤ببلئكة
 ع( الذم عاش ُب العهد اإلسبلمي ُب القرف ا٣بامس عشر ا٤بيبلدم،شبيكما جاء ذكره ُب قصيدة )أ

 ،رزًنالتاسع ا٥بجرم، حيث يقوؿ بأنو سوؼ يأٌب بعد ظهور ٪بم يسطع كسط السماء فوؽ جبل ج
ويقرر شريعة رزٲبجكيعيد بناء ا٤بعبد على جبل  ،كأنو سوؼ يأٌب معو باآلنية ا٤بقدسة

هم جبلهم لكال يعَبفوف بقدسية جبل صهيوف، ف ،كد أك سليمافىم ال يعَبفوف بدا"ك3."السامريْب
ًن جبل صخرم يطل على الوادم ز ير جك ...حيٌ اشل ا٤بختار ( الذم سيعود إليو ا٤ب)ا١ببًنز ير ا٤بقدس ج

ٍب جاء داكد  ،أقدـ ىيكل للعربانيْب جريزًن كقد بِب فوؽ ... ) نابلس فيما بعد(شكيم الذم تقع فيو 
 4"عاصمتو إٔب القدسفأبطلو كعطلو بعد أف نقل 

من منطلق أف الدين إذا ٓب  ،لقد آمن الفريسيوف بضركرة تطور الدين :الفريسيون ) الربانيون( .2
 بكل ٍبن الذين آمنوا بالتوراة زي: " إف الفريوينربتيقوؿ شارؿ ج ،يتطور ال ٲبكنو العيش كاالستمرار

، كانوا شالذين جاءكا بعد موسى، كٔبميع األسفار اليهودية ا٤بقدسة ٍب با٤بشنا كالتلمود كا٤بدرابياء األن

                                                           
٧بمد حافظ شريدة، كعمر عبد ا٣بالق غوراين، الطائفة السامرية،  بإيعاز إٔب، 2:( ص01/02/1989أخبار السامرة عدد ) 1

 .48: ص
إياد ىشاـ ٧بمود الصاحب، السامريوف األصل كالتاريخ العقيدة كالشريعة كألثر البيئة اإلسبلمية فيهم، مكتبة دنديس، الضفة  2

 . 187 :. ص(ـ2000ىػ  1421)1الغربية، فلسطْب، عماف، األردف، ط
صاحب، السامريوف األصل إياد ىشاـ ٧بمود البإيعاز إٔب ، 139، 138، 136 :راشد سيد فرج، السامريوف كاليهود، ص 3

  188 :كالتاريخ، ص
 .5/321عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية،  4
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ستمرار ضركرة االبٗبسلكهم ىذا يقينا عفويا عميقا  فة أيضا يؤكدكفّب معر رٗبا عن غعن غّب عمد ك 
 1" ... مع التطور، أك بذلك فقط تستطيع األدياف أف تعيش كأف تستمر

اد الواضح ُب كجود عتق عندىم بركز فكرة اإلٲباف باهلل مع االمن مظاىر تطور الفكر الديِبك "
ىذا أمرا جديدا يضاؼ إٔب الوضوح كالربكز ُب اإلعتقاد ُب ٦بيء ا٤بسيح كإقامتو  ككاف ... الشيطاف 

ىم يعتقدكف أف دكلة اليهود البد أف تستعيد مكانتها "ك2"كُب اليـو اآلخر،٩بلكة اهلل على األرض
 3(( "ملكوت اهلل))يؤمنوف با٤بسيح الذم ٯبيء لعودة اكلذلك كانو 

كإ٭با ُب العيش  ،ال يتحدد ُب أف ينتظر أرض ا٤بيعاد كاجب اليهودم" يرل الفريسيوف أف ك 
 4." كعلى اليهودم أف ينتظر حٌب يقرر ا٣بالق العودة ،حسب التوراة

 ،مشهوركف باإلنكاري تسمية من األضداد، ألهنم ىجاء ُب ا٤بوسوعة ا٤بيسرة:" ك الصدوقيون: .3
كينكركف التلمود كما ينكركف ا٤ببلئكة كا٤بسيح  .كالنار ،كا١بنة ،كا٢بساب ،فهم ينكركف البعث

 5."ا٤بنتظر
ا من رٗبا كانوا يؤمنوف هبك "،كال ينكركهنا مطلقا بارزةعقيدة ا٤بخلص عندىم غامضة كغّب  فإ

ىذه  ا، كلكنهم ٓب يربزك شعياإكٖباصة سفر خبلؿ تأكيلهم لنصوص معينة معركفة من العهد القدًن 
الفكرة، كٓب يلحوا عليها، ٤با رأكه من ٙبو٥با إٔب نوع من الدركشة كالتهريج الديِب بْب ا١بهلة كالعواـ، 

 6"موقفهم العدائي ا٤بعركؼ من ا٤بسيحكلعل ذلك ىو الذم حدد 
كحزب  ،متطرؼ من الفريسيْب جناحنو إكىم فرقة دينية يهودية، كيقاؿ "القنائيم(:)الغيورون .4

قيادة التمرد  عصبة ا٣بناجرمناحم ا١بليلي كىو زعيم قد تؤب ك  ... سياسي، كتنظيم عسكرم
يحانية عن شعاءات م(...كقد كانت لدل مناحم ادٌ ـ70 – 66) اليهودم األكؿ ضد الركماف، 

ن بأنو فكر شعيب مفعم ييتسم فكر الغيور ك لو ىو كأعوانو ...نفسو، كلذا قامت ثورة ضده انتهت بقت
عوا إف كثّبا من زعمائهم ادٌ بل  .يح أساسية ُب فكرىماشالشعبية، كلذا ٪بد أف أسطورة ا٤بباألساطّب 

                                                           
 .255 :، ص(ـ1981ط )حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي أطواره كمذاىبو، معهد البحوث كالدراسات العربية،  1
 .ا٤برجع نفسو 2
 .219 :أٞبد شليب، اليهودية، ص 3
 .5/322عبد الوىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية،  4
إشراؼ مانع بن ٞباد ا١بهِب، ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة، دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر  5

 . 1/499، (ىػ 1420) 4كالتوزيع، الرياض، السعودية، ط
 .259 : اإلسرائيلي، صحسن ظاظا، الفكر الديِب 6
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كأف ٜبة  ،للخبلصأف ىزٲبة ركما شرط أساسي قوامها موا رؤية للتاريخ يح ا٤بخلص، كقد قدٌ اشا٤بأهنم 
كأف اليهود مكتوب ٥بم النصر ُب  ،ركما(سرائيل كجيوش يأجوج كمأجوج ) يمستعرة بْب جيوش ا حرب

كيقاؿ  ،فكرىم يتسم بالنزعة األخركية الٍب انتشرت ُب فلسطْب آنذاؾىذا فإف  علىك  .ا١بولة األخّبة
 .1"ينكاليس( من أدب الغيور و ف معظم أدب الرؤل ) أبإ

غّب أف ، ارتبط ظهورىا بفَبة ا٤بسيح عيسى ىم فرقة ك  :ران(مجماعة قون )نياألسي .5
صحة  الشك ُب يلفهاالٍب  -كأحدىا ٨بطوطات البحر ا٤بيت  ،الكتابات عن ىذه الفرقة قليلة جدا

فبالنسبة إٔب اعتقادىم ُب ا٤بنتظر فإهنم قد قسموا  .ىي الٍب أكضحت شيئا من عقائدىم - تهابنس
 :الناس إٔب فريقْب

ا٤بسيح لينشئ على األرض  البقية الصا٢بة من ٝباعة بِب إسرائيل، كأبناء الظبلـ، كترقبوا نزكؿ
م الفضيلة الذم سيحكم ا٤بدينة وه معلٌ ملكوت السماء، كٰبقق السماء كالعدالة ُب األرض ك٠بٌ 

 2.كحددت مواصفاتوالفاضلة 
 
 الثاني: من ظهور اإلسالم إلى نهاية القرون الوسطى مطلبال

من حيث ،الفكر اليهودما األثر البالغ على مكاف ٥ب،كبعثة النيب  ،يبدك أف ظهور اإلسبلـ
انتظاره ا٤بسيح ا٤بخلص، فقد  كانوا ٲبٌنوف أنفسهم ُب كل مرة بظهور مسيحهم من بينهم،  ككفق 

كلقد كانت  .ال ليبْب للناس ا٫برافهم كضبل٥بم عن شريعة موسى ،عليوليؤيد ما ىم  ،معتقداهتم
ك٧بوا   ،كعادكه ،اليهود حٌب مبعثو، فلما ٓب يأت ٗبا يريدكف كذبوه ال تزاؿ متوارثة ُبالبشارات بالنيب 

 ،بلحظ بعد البعثة تغيّبا ُب فكر اليهود ا٤بسيحاينييو ُب الكتاب ا٤بقدس، كعليو فإهنكل إشارة إل
 .ا٤بسيح ءإٔب تصور غّب معهود للعهد ا٤بسيحاين ك٦بي تنظّبات تنحوك  ،نطبلقو إٔب أفكار جديدةاك 

كارتباطها  ُب تشكيل العقيدة اليهودية ُب ٦بئ ا٤بخٌلصااله اليهودية األثر األبرز لقبٌ لقد كاف ل
ائْب بفرقة القرٌ  و ٰبسن البدءكلعلر األبرز للحركات ا٤بسيحانية، با١بانب اإل٥بي، فكانت آراؤىا ا٤بفجٌ 
 .إٔب فرؽ اليهود الناشئة ُب الغرببعدىا تقل يينل ،الٍب ظهرت ُب ظل ا٢بكم اإلسبلمي

ُب العراؽ ُب القرف ( Anen ben david)يهوديةأسسها عناف بن داكد فرقة " القراءون: .1
بأف اإللو ال ٰبتقر ىؤالء الذين يعيشوف ُب ا٤بنفى، بل ىو على كيؤمن القراءكن... الثامن ا٤بيبلدم
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يح قد اختفت ُب اشح) لكن عقيدة ا٤باشيالعكس، يود أف يطهرىم من خبلؿ عذاهبم إٔب أف يعود ا٤ب
 1"بعض صيغ الفكر القرائي األكٔب(

إف ا٠بو عوفيدألوىيم  :كقيل ،صفهاينإسحاؽ بن يعقوب األعيسى أيب نسبوا إٔب " العيسوية: .2
 بِب أمية...ملوؾ دعوتو ُب زمن آخر ابتدأ عابد اهلل، كاف ُب زمن ا٤بنصور ك أم 

ة من الرسل يأتوف سكزعم أف للمسيح ٟب ،كأنو رسوؿ ا٤بسيح ا٤بنتظر ،زعم أبو عيسى أنو نيبك 
من أيدم األمم ص بِب إسرائيل مو، ككلفو أف ٱبلٌ بعد كاحد، كزعم أف اهلل تعأب كلٌ  اكاحد ،قبلو

 إذك  ،أف ا٤بسيح أفضل كلد آدـ كأنو أعلى منزلة من األنبياء ا٤باضْبالعاصْب، كا٤بلوؾ الظا٤بْب، كزعم 
 2" ىو رسولو فهو أفضل الكل أيضا

ُب  ،(Youdghan)عيسى األصفهاين ا٠بو يودجاف أسسها أحد تبلميذ أيب: اليودجانية .3
ٲباهنم إكاشتد  ،تبلميذ كا٤بريدينكتبعو عدد من الكالذم اٌدعى النبوة، "  ،منتصف القرف الثامن ا٤بيبلدم

عليو لقب ، كأطلقوا سّبجع من السماء مرة ثانيةكأنو  ،بو بعد موتو، حٌب قالوا إنو ا٤بسيح ا٤بنتظر
كأهنم كجدكا ُب سفر  ،سنة 1335بْب النيب دانياؿ ىو زعموا أف الزمن الذم يفصل بينو ك ي، ك عالرا

 3" ا٤بسيح سيأٌب بعد ىذه الفَبة من الزمندانياؿ ما يفهم منو أف 
كُب ،كانت متقاربة ُب زمن نشأهتا  ،جانيةكاليود ،كالعيسوية ،القراءكف :كيبلحظ أف ىذه الفرؽ

عوا أهنم ا٤بسيح كظهور من ادٌ  ،عاء النبوةدٌ امن حيث  ،ظهورىا، كُب األفكار الٍب ٞبلتهاأماكن 
 .لك ما ظهر ُب بعض عقائدىم األخرلكذ ،ة اإلسبلميةئيتأثرىم أيضا بالبك ا٤بنتظر، 
 
 الثالث: من نهاية القرون الوسطى إلى العصر الحديث والمعاصر مطلبال

تأسست كألكؿ مرة على أساس عقيدة ا٤بسيح ، لقد ظهرت ُب الغرب حركات مسيحانية
 ،ركؼ الٍب عاشها اليهود ُب ببلد الغربظكما أف ال،فكر القبااله تأثرا كبّبامتأثرة ب ،ا٤بنتظر

كالتنكيل  ،هائكالتهجّب الذم طا٥بم من جرا ،لو أياـ ٧باكم التفتيش اضطهاد الكبّب الذم تعرضو االك 
كتعاليمو العدكانية العنصرية، كل ىذا جعل اليهود يزدادكف الذم قوبلوا بو بعد اكتشاؼ تلمودىم 

 .تقـو ُب جوىرىا على عقيدة ا٣ببلص اكيؤسسوف ٝباعات كفرق ،تعلقا هبذه العقيدة
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ظهور القبااله كبعد ظهور اليهودية  عدانقسموا بك٘بدر اإلشارة ُب ىذا ا٤بوضع إٔب أف اليهود قد 
اليهود  بارزاف:صار ىناؾ ا٘باىاف شر للميبلد إٔب الرابع عشر فمنذ هنايات القرف الثاين ع ،اإلصبلحية

من أبرزىا  ،كمنهم نشأت حركات مسيحانية كثّبة ،بالنزعة الصوفية كالزىد االذين ٛبيزك  ،ا٢بسيدًن
كىو ما صار يعرؼ بعد ظهور اليهودية م اإل٘باه الثاين التقليدك الشبتانية كالفرانكية كا٢بسيدية، 

٧باكلة  ،تنشأ فيما بعد اليهودية احملافظة.لاليهودية األرثوذكسيةالقرف التاسع عشر، باإلصبلحية ُب 
 رأم كل فرقة أك حركة حوؿ ا٤بسيح ا٤بنتظر  يتم ذكركس .التوسط بْب األرثوذكسية كاإلصبلحية

( الذم اٌدعى أنو Shabbatai tzvi 1626-1676سفي )تنسبة إٔب شبتام :الشبتانية .1
شبو ا٤بسيحية، كجعلت الغنوصية االه بأفكارىا بٌ انتشرت ُب ذلك العصر القكقد " ا٤بسيح ا٤بخلص، 

اف قادهتا يعلنوف أف كمتطرفةحلوليةالَببة خصبة للحركات الشبتانية الٍب كانت ُب جوىرىا حركات 
كجعبل  ،أكجيكوب فرانك اللذاف تأ٥باسفيتكما فعل شبتام   ،نفسهم اإللوأكأهنم أاإللو حل فيهم، 

ُب الفكر الشبتاين  اكيرل بعض الدارسْب أف ٜبة تأثر  .ابتدعاهنفسيهما جزء من ثالوث إ٥بي خاص 
يتبدل ُب مركزية فكرة ا٤باشيح الفرد، كما يتبدل ُب فكرة ا٣ببلص الداخلي كا٢برية  بالَباث ا٤بسيحي

 1الباطنية "
الذين عاشوا ُب أياـ ا٢بكم  ،نوالقد كانت ىذه ا٢بركات ُب أعقاب ظهور ما يعرؼ بيهود ا٤بار ك 

الٍب طالت كل من ٓب يكن  ،ٍب تعرضوا إٔب التشريد كالتنكيل من ٧باكم التفتيش ،سبانياإاإلسبلمي ُب 
و، يهود ا٤بارانبهار ا٤بسيحية كإبطاف اليهودية، فعرفوا إظ٩با اضطر بعض اليهود إٔب  ،كاثوليكيامسيحيا  

ة ك٭بيهود الدُب ا٤بشرؽ أيضا كاف ا٤بسيحيوف كتعِب ا٣بنزير باإلسبانية، كما  عليهم ىي تسمية أطلقها ك 
تبعت لوا بذلك القاعدة الٍب ابطنوا اليهودية إباف ا٢بكم العثماين، فشكٌ أهركا اإلسبلـ ك أظالذين 
الذين عرفوا هبذه التسمية بعد مبلحقتهم من طرؼ  خاصة يهود الدك٭بة ،سفي ُب دعوتوتشبتام 
ابتدأت اإلشاعات تنتشر ك باإلعداد لوصوؿ ا٤بسيح، كقامت أعداد كبّبة من اليهود  لعثمانية،ا٣ببلفة ا

 2يفتح فلسطْبك عن جيش يهودم جرار ٯبرم إعداده ُب ا١بزيرة العربية ليخرج منها 
ح ابن اإللو أف ا٤باشيكىو  .ح عند الشبتانيْباشيٜبة تناقضا أساسيا ُب فكرة ا٤ب الواقع أفك " 

تظاىر يق ا٤بسيحية أك اإلسبلـ أك يعتنعن اليهودية ك فّبتد  ينزؿ إٔب الظلمات كالٌدنس ر الذمالبك
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كالفارؽ بْب الشبتانيْب ا٤بعتدلْب كالشبتانيْب ا٤بتطرفْب  ... شكل من أشكاؿ الصلبتداده ر بذلك، كا
حٌب يظهر ا٤باشيح ا٤برتد، اإلٲباف عليهم من ىذه الفكرة، فا٤بعتدلوف منهم يركف أف يتمثل ُب موقفهم 

ينزلوف  كأف يرتدكا ىم أيضا، كبذلك ال يكفي كعليهم أف يتشبهوا بوأما ا٤بتطرفوف فّبكف أف اإلٲباف 
 1" ا٤بدنسح ا٤برتد اشيإٔب عآب الدنس مثل ا٤ب

( كقد اتصل 1726ليا سنة ) ك إٔب جيكوب فرانك الذم كلد ُب بود كتنسبالفرانكية: .2
 الشبتانية ُب مرحلة مبكرة من حياتو، كدرس الزكىار، كاتبع مذىب الدك٭بة.أتباع ا٢بركة جيكوب ب

ين كاف يشّب إليهما ذى ال)سفي كباركخيا تأعلن فرانك أف الركح الٍب كانت تسكن ُب شبتام 
 قد تقمصتو، كأنو ٘بسيد جديد ٥با. "(ثاين "ك "أكؿ "فرانك بكلمٍب 

انية ُب تصور اإللو كقصة ا٣بلق، كُب يالىاللور اباتضحت معآب العقيدة الفرانكية كتأثرىا بالق
نزعتها ا٢بلولية ا٤بتطرفة الٍب تصل إٔب حد الفوضوية الكاملة كالعدمية التامة، كُب الدكر الذم يلعبو 

 .اليهود ُب عملية ا٣ببلص
 :ثالوثية جديدة يرل أهنا تتشكل منكيعتقد جيكوب فرانك بعقيدة 

 .اإللو ا٣بٌّب كاألب الطيب. أ
 كرب.ألعظم أك األاألخ ا. ب
 (علماهاألـ ) . ت

ككصوال إٔب ىذا ا٣ببلص  ،لن يصل العآب إٔب ا٣ببلص إال باكتماؿ الثالوث ا١بديد السابقك 
كما أنو ينبغي أف يسّب ،البد أف يظهر ماشيح جديد يكمل الطريق، كالبد أيضا أف تظهر العذراء 

( الذم يسٓب يطرقو أحد من قبل، ىو طريق ع ،ا٤بؤمن بالعقيدة الفرانكية ُب طريق جديد ٛباما و ) أدـك
" ك جيشار إليو ُب اآل خدـ نفس اللفظ لئلشارة إٔب "ركما" أم القول يستاداه بلفظ " أدـك

 .فعيسو ىو رمز تدفق ا٢بياة الذم سيحرر اإلنساف، يةيكالكاثول
األدياف، ك قدات كالتحرر من كل ا٤بعت،إلغاء الشريعة اليهودية كقد جاء جيكوب فرانك بفكرة 

كارتكاب ا٣بطيئة الكربل ىو مقدمة ا٣ببلص، كما رأل أف ا٣ببلص يء ل أف تدمّب كل شأبل ر 
 2يكوف ُب بولندا كليس ُب صهيوف كما اعتقد اليهود من قبل
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 Baal Shem) ل شيم طوؼبعكتزعمها كىي حركة دينية صوفية أسسها  الحسيدية: .3
Tov) الٍب جعلت الفكرة الشبتانية" ٛبيزت ا٢بسيدية عن ك ،ُب القرف الثامن عشر ا٤بيبلدم

فقد أصبحت  ،أما ا٢بسيدية،أك فرانكفي ستشبتام  :نية تدكر حوؿ شخص كاحد ىويحااشا٤ب
حاء الصغار يظهركف ُب شخصية شح كاحد، كأصبح ىناؾ عدد من ا٤بيٌ اشببل م يحانيةماش

 ".اإل٥بيكتتوزع عليهم القداسة أك ا٢بلوؿ (قائد ا١بماعة)اديكتسال
، ال مسرح التاريخ ٦باؿ ا٤بسيحانية النفس البشرية" من أىم ما جاءت بو ا٢بسيدية رؤيتها أف ك 

كلذا كاف على ا٢بسيدم أف يغوص ُب فردكس الذات بدال من أف ٰباكؿ ٙبقيق الفردكس األرضي ... 
شَبؾ فيها كل فا٤بشيحانية ا٢بسيدية تدرجية، كقد حولت ا٤بشيحانية إٔب حركة بطيئة متصاعدة ي

ثر الفكر كقد تأ.) كال تتوقع أم ٙبوالت فجائية، كيادتسبقيادة عدد كبّب من ال ،سرائيلإٝباعة 
( 1994-1902ّبسوف ) نمندؿ شمن أحد قادة ىذه ا١بماعة مناٞبك  1(" الصهيوين هبذه الفكرة

مات دكف أف لكنو ،رأكا فيو أنٌو ا٤بخلصك  ،الذم بدأ أتباعو يركف فيو أنو ا٤بسيح ا٤بنتظر
 .ا٤بسيحاينيصبللعصر 

ركة ا٢ب،اليهودمالتقليدم  اهلقد كاجهت األرثوذكسية الٍب ىي اال٘باليهودية األرثوذكسية: .4
ا٤بنتظر على بقاء الشتات فدافعت ُب مسألة  ،من ثورة اعتقاديةٗبا ٞبلتو اإلصبلحية ا١بديدة، 

كما "ٲبكن تفسّب الفكر اليهودم األرثوذكسيتفسّبا معاديا ٛباما للصهيونية، اليهودم من حيث ىو،  
فاإلٲباف بالعودة الشخصية للماشيح يعِب االنتظار ُب صرب كأناة إٔب أف يأذف اإللو بالعودة. كعلى 
ا٤بؤمن ا٢بق أف يقبل ا٤بنفى، إما عقابا على ذنوب يسرائيل، أك كجزء من التكليف اإل٥بي، كعليو أال 

ُب ٰباكؿ التعجيل بالنهاية )دحيكات ىاكتس(. كقد كانت الفرؽ األرثوذكسية معادية للصهيونية 
بادئ األمر. كلكن ىذه األرثوذكسية ٛبت صهينتها على يد بعض ا٢باخامات األرثوذكس، كخصوصا 

ىذه اؿ ٙبمل ز الٍب ال تفرقة ناتورم كارتا كٓب يبق سول ،2ا٢باخاـ كوؾ )كمن قبلو كاليشر كالقإب( "
حدث ، فقد أعلن متضبلؿ مبْب، كإٍب عظيم اقبل ٦بيء ا٤بسيقياـ الدكلة  كيعتربكف أف،ا٤بعتقدات

)) من الرئيس األمريكي ) نيلسوف( ُب  طلبتسالطائفة أن)) ناتورم كارتا (( اليهودية طائفة باسم 
أعضاء طائفة ناتورم   كا١بدير بالذكر أف .القدس للعربا٣باص بعودة مدينة  إبث طلبه (( كاشنطن
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ال ٲبكن أف  ))ألفا( ال يعَبفوف بدكلة إسرائيل، على أساس أف دكلة ما ٙبمل ىذا اإلسم  60كارتا ) 
 1((" إال مع عودة ا٤بسيحتنشأ 
ُب القرف التاسع لقد تأثرت اليهودية اإلصبلحية ٗبا كاف ٰبدث ُب أكركبا اليهودية اإلصالحية: .5
٢بركة ثورة على فجاءت ىذه ا ،من هنضة علمية، كتطور ُب ٦باالت مدنية عديدة ،عشر

أهنا تقيد ا٢برية كالنهضة، فمست ىذه النهضة ت ّبا لكثّب من ا٤بفاىيم الٍب ارتأكتغي ،القدٲبةا٤بعتقدات
دية ـ إلقامة الدكلة اليهو عتقاد ُب ا٤بنتظر، ففي حْب كانت الفرؽ اليهودية بْب مقدٌ يضا جانب االأ

جاءت اليهودية اإلصبلحية  ؛أكال قبل إقامة الدكلةٛبهيدا لظهور ا٤بسيح كمتفائل بضركرة عودة ا٤بسيح 
كىم بذلك كانوا كما يزالوف من الفرؽ غّب  ،قامة الدكلة ُب فلسطْبإلتنكر أف يكوف ا٣ببلص معناه 

حلوا أك  ،يح ا٤بخلصاشللمالشخصية ربج فكرة العودة سقد رفض ٩بثلوىم ُب مؤٛبر بت" ك.2الصهيونية 
يحانية كركح العصر، فالعصر ش، كىي فكرة تربط بْب العقيدة ا٤بيحاينش٧بلها فكرة العصر ا٤ب

كل ا١بنس البشرم،   يأٌب ا٣ببلص إٔبك الكماؿ، بلـ ك يحاين ىو العصر الذم سيحل فيو السشا٤ب
 نايحانية ىشكا٢بضارم، فالفكرة ا٤بم كل ىذا من خبلؿ التقدـ العلمي كاإلصبلح كيتكينتشر العمراف 

 3" كبالعلم ا٢بديث ،كارتبطت بكل البشرح، اشيا عن الشعب اليهودم، كعن شخص ا٤بفصلت ٛبام
 ،توسطت اليهودية احملافظة بْب اليهودية األرثوذكسية كاإلصبلحيةاليهودية المحافظة: .6

كتطبيقا ٥بذا ا٤بوقف الوسط بْب اليهودية " ،كحاكلت التوفيق بْب اآلراء ا٤بتباينة كا٤بتناقضة أحيانا
أثّبة لدل اليهودم بأف األمل ُب العودة إٔب صهيوف فكرة رثوذكسية، يؤمن احملافظوف اإلصبلحية كاأل

للوطن الذم يعيش فيو  مع الوالء ،بأم حاؿ ،ال يتناَب ىذا األمل ،البد من احملافظة عليها، كمع ىذا
العصر يح، كيطرحوف بدال منها فكر اشعلية كالشخصية للملفىم ال يؤمنوف بالعودة اك  .اليهودم

خطوة أكٔب  ،داخل ىذا اإلطار ،كيصبح تأسيس الدكلة اليهودية ،بالتدريجيحاين الذم سيتحقق شا٤ب
 4" ٫بو ٙبقيق ىذا العصر

اختلفت آراء علماء اليهود كفرقهم حياؿ عقيدة ا٤بنتظر اختبلفا بٌينا، كتأثرت عقيدهتم ُب 
ا٤بنتظر بتغّب األفكار الطارئة على اليهودية من مثل القٌبااله الٍب تركت بصمتها الواضحة ُب التفكّب 

فرقة  لكلىو أف  بسطواألخركم عموما كُب ا٤بسيحانية خصوصا، كالشيء ا٤بميز ُب كل ما ًب 
                                                           

 .26 :أٞبد حجازم السٌقا، عودة ا٤بسيح ا٤بنتظر ٢برب العراؽ، ص بإيعاز إٔب 05/07/1974جريدة األىراـ ا٤بصرية  1
 .316إٔب  313: حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص 2
 .5/374عبد الوىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية،  3
 .5/392 السابقا٤بصدر  4
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إف لكل مسيح فرقتو ا٣باٌصة باعتبار أنو رمز الفرقة كأساس ٲبكن القوؿ مسيحها ا٣باص، أك رٗبا 
ٔب عدـ كضوح أكصاؼ ا٤بسيح؟ أـ إٔب عدـ دقة نشأهتا. فهل يعزل كثرة ا٤بسحاء ُب اليهودية إ

ئة؟ كل ىذه العبلمات الٍب تنبئ بقرب ظهوره؟ أـ أف تقديرات اليهود ُب قرب ٦بيء زمانو كانت خاط
األسئلة تتطلب ٕبث زماف ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر ُب اليهودية كاألشراط الٍب تسبقو كفق النصوص 

 ا٤بقٌدسة كتفسّباهتم ٥با.
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 :رابعالمبحث ال
 .أشراطوالمسيح و  ئزمان مج

هنا عقيدة إإذ  ،إطبلقا عن ا٢بديث عن اليـو اآلخرا٢بديث عن ا٤بسيح ا٤بنتظر ال ٲبكن فصلو 
خركم، كإحدل ا٤بكونات الرئيسية للعقيدة من الفكر األكجزء أساسي  ،من عقائد هناية الزماف

كما  -ُب آخر األياـ غّب أف ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظرُب اليهودية  .ةّب خؤلحداث األلاليهودية ُب تصورىا 
أـ أف آخر األياـ  ؟غّب كاضح ا٤بعآب، فهل سيأٌب ا٤بسيح قبل يـو القيامة كما نعتقد ٫بن - يسموهنا

حكم ا٤بسيح ىل العصر الذم سيشهد ك  ؟كم ستدـك مدتو حْب ٦بيئوالتاريخ؟ك ىذه خارج الزمن ك 
أك أنو سيكوف  للشعب اليهودم دكر خاص أـ أنو ١بميع الشعوب؟ كىل  ؟خاص باليهود كحدىم

ٍب ما ىي الشعب ككياف ٝباعي أك اليهود كأفراد؟ ب؟ كىل ا٤بقصود بالشعب اليهودم كباقي الشعو 
 أشراط ٦بيئو أك العبلمات الٍب تسبق ظهوره؟

تستدعي استقصاء  ،عن إجابات ٥با ُب الفكر اليهودم يتم البحثسكل ىذه األسئلة الٍب 
بيئات الٍب عاشها متأثرة بال ؛اليهوديةٙبملو من تناقضات حفلت هبا ٤با اليهود كفرقهم  ماءعلآراء 

 .ُب الشتاتاليهود عرب تارٱبهم الطويل 
 

 المطلب األول: العصر المسيحاني
كالذم  ،للداللة على زماف ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظراشتهر مصطلح العصر ا٤بسيحاين لدل اليهود 

كتتغّب  ،كيسود فيو السبلـ كالعدؿ كالطمأنينة -كما يقولوف  –سيشهد انتصار اليهود على باقي األمم 
بل كحٌب خصائص اإلنساف ُب ىذا العصر الذىيب الذم  ،كطباع ا٢بيوانات ،حٌب معآب األرض كنباهتا

 .قويأملوف ُب ٙبقك  ،ستعداد لويعملوف على االك  ،ينتظره اليهود
، تطرؽ إٔب مفهـو اليـو اآلخر عند اليهودفرضالا٤بسيحاين بعقائد النهاية ي العصر ف ارتباطإ

و عند ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب، بل إن٤با ىو موجود خبلفا  ،الذم تفرد فيو اليهود ٗبقوالهتم ا٣باصةك 
 .الصدكقيْب مثبلة قر فحٌب اليـو اآلخر كالبعث كليهود من ينكر من اجد يو 

الٍب  ،األساسيةالتوراة من ذكر اآلخرة كغموضها ُب ىذه العقيدة  خلوٌ كليس ذلك بأغرب من 
 .أـ ٠باكيةكضعية  ،ُب أم ديانة مهما كانت أك نص مقدس ،ال يتصور أف ٱبلو منها كتاب ٠باكم

أف بعض  إٔب حدٌ ، الدنيويةعماؿ الصا٢بة ليس سول الوعد با٤بتعة األفالذم ذكر ُب التوراة ُب مقابل 
أهنم التصريح  بعدـ كجود اآلخرة، فقد جاء ُب سفر ا١بامعة " ألف األحياء يدركوف النصوص توىم 
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"ا١بامعة  ذ قد ينسى ذكرىمإسيموتوف، أما األموات فبل يعلموف شيئا، كليس ٥بم ثواب بعد، 
9/15. 

كال يعتقدكف بيـو  ،خلو التوراة من ذكر اليـو اآلخر صراحة ال يعِب أهنم ال يؤمنوف هبا إفٌ 
ففي حْب يعترب  .بعض الفرؽ الٍب شٌذت بإنكارىا ، اللهمٌ كيعاقب فيو الكافركف ،فيو ا٤بؤمنوفىٯباز 

جد مقابلو ُب التوراة السامرية أكثر كضوحا. فقد يو أحد نصوص التوراة غامضا ُب الداللة على اآلخرة 
جاء ُب التوراة العربانية: " أليس ىذا مٌدخرا عندم ٨بتوما عليو ُب خزائِب؟ ٕب النقمة، كأنا أجازم، 
كُب الوقت ا٤بعْب تزؿ أقدامهم، فيـو ىبلكهم بات كشيكا، كمصّبىم احملتـو يسرع إليهم، ألف الرٌب 

/ 32التثنية " ...عندما يرل أف قوهتم اضمحلت، كٓب يبق عبد كال حٌر  يدين شعبو، كيرأؼ بعبيده،
 .43إٔب  34

أما النص ُب التوراة السامرية الذم يقوؿ اليهود السامريوف إنو صريح ُب اإلشارة إٔب يـو القيامة 
كقت تزؿ صاؼ كالوفاإٔب إٔب يـو االنت .٨بتوما ُب خزائِب ،" أليس ىو ٦بموعا عندم :فهو

إذ يدين اهلل قومو كعن عبيده يصفح إذ يرل  .م٥بف قريب يـو تعسهم كتسرع ا٤بستعدات ،إأقدامهم
الٍب شحـو  .آ٥بتهم القوية الٍب استظلوا هبا أينيقولوف .فف زالت اليد كانقرض احملاصر كا٤بطلقإ

نِب أنا ىو إانظركا اآلف  كقيةتكوف عليكم ك م ضدكأكل كيشرب ٟبر سكبهم تقـو كتعتذبائحهم 
 1س إلو معي أنا أميت كأحيي كأمرضت كأنا أشفي كليس من يدم ٨بلص "كلي

 :لكنهم تأكلوا ٦بموعة من النصوص الواردة ُب أسفار األنبياء منها
يصرخ ا١ببار، دكٌم يـو الرب ٨بيف، فيو كشيك كسريع جدا،  (إف يـو الرب العظيم قريب) "  -

يـو ظلمة كاكتئاب، يـو غيـو رتعبا يـو غضب ىو ذلك اليـو يـو ضيق كعذاب، يـو خراب كدمار، م
ضايق الناس فيمشوف  أكصحبة قتاؿ ضد ) ا٤بدف ا٢بصينة كالربكج الشا٨بة، فيو كقتاـ، يـو دكٌم بوؽ 

نقذىم ك٢بمهم يتناثر كا١بلة، ال يىم كالَباب، ؤ كالعمى، ألهنم أخطأكا ٕبق الرٌب، فتنسكب دما
كل األرض، كفيو يضع هناية مباغتة  إذ بنار غّبتو، تلتهم  ذىبهم كال فضتهم ُب يـو غضب الرب، 

 .18إٔب  1/14صفنيا  " كاملة سريعة لكل سكاف ا٤بعمورة(
ال يتحدث عن ما ٰبصل  ،السريعةىذه األحداث الكبّبة ك ذكر كل بعد لكن النص ىنا 

 ؟كىل ستكوف قيامة أـ أنو فناء للبشرية ،بعدىا

                                                           
.39إٔب  32/34الَبٝبة العربية للتوراة السامرية، التثنية 1
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ام، كليس ينعكبعد أف يفُب جلدم، فإين بذاٌب أعاين اهلل الذم أشاىده لنفسي، فتنتظره  " -
رٗبا يفيد رؤية اهلل  ص، كىذا الن27، 19/26" أيوب  ا آخر، قد فنيت كليتام شوقا ُب داخليينع

 .ٰبدث فيهاكال ما ال يتكلم عن اآلخرة جل بعد ا٤بوت لكنو عز ك 
ختاـ الكبلـ كلو، اتق اهلل كاحفظ كصاياه، ألف ىذا ىو كل كاجب اإلنساف، ألف  معسنفل " -
لكنو ال . 14، 13/ 12"ا١بامعة  كاف خّبا أـ شرا  خفيا، سواءسيدين كل عمل مهما كاف اهلل 

 .ٰبدد أين تقع ىذه الدينونة
مفهـو اآلخرة عند اليهود على غياب (  Bernard Lazare)يعقب ا٤بؤرخ برنارد الزار 

ٯبود اهلل عليهم سرائيل يرجونو ىو أف إ" إف الثواب الوحيد الذم كاف الربابرة الصا٢بوف من بني :بقولو
الوجود هناية ا٢بياة...كيرل أف ال اليهودم يرل هناية ٕبياة طويلة، با٠بة األفراح، كاسعة العيش، ككأف 

 1سعادة لئلنساف إال بطيبات األرض" 
إذ ال  ،كا١بدؿ حوؿ صحتهاخلو التوراة من ا٢بديث عن البعث كا١بزاء كاف مثارا للطعن فيها، 

كرد ُب   .ٲبكن تقبل أف ٱبلو كتاب مقدس من اإلشارة إٔب اليـو اآلخر كمصّب اإلنساف بعد موتو
" إف : ا٣بامس ما نصو االعَباضت عنواف ُب ا٤بلل الثبلث البن كمونة ٙبكتاب تنقيح األٕباث 

ُب األصل األعظم ذلك أىم ما يذكر، كىو العقاب األخركيْب، ك التوراة ٓب ٪بد فيها تصرٰبا بالثواب ك 
٤با جاز خلوىا من التصريح بذلك، منزلة من اهلل تعأب التشريع. فلو كانت التوراة الٍب بأيدم اليهود 

كال اعتداد بنعيمها كال فإف الدنيا زائلة  ،كالعدكؿ عنو إٔب الدنيويْب الذين أكثر من ذكرىا ُب التوراة
 .2شقائها "
عتبارىا من األفكار الٍب استمدكىا من اإٔب حد بل إف األمر حدا ببعض الباحثْب " 

بل إٲباف لحيث ع، كاألستاذ الفاركقي 3كالباحثْب ككؿ ديورانت  ،الذين كانوا يؤمنوف باآلخرة،الفرس
 :سببْبباليهود باآلخرة 
رس الذين كاف ٥بم اعتقاد باآلخرة، حيث عاشوا بينهم أثناء كتابة اليهود بالف تأثرأك٥بما: 

 .التوراة
                                                           

.82 :ص (ـ2000) 1عابد توفيق ا٥بامشي، الَببية ُب التوراة، مؤسسة الرسالة، بّبت، لبناف، ط1
فرج اهلل عبد البارم، يـو القيامة بْب اإلسبلـ  بإيعاز إٔب، 40 :تنقيح األٕباث ُب ا٤بلل الثبلث ص ابن كمونة منصور اليهودم،2

.152 :، صدكف )ط، ت(كا٤بسيحية كاليهودية، دار اآلفاؽ العربية، 
، صة ا٢بضارة، ترٝبة زكي ٪بيب ٧بمود كآخرين، دار ا١بيل، بّبكت، لبناف، كا٤بنظمة العربية للَب ككؿ ديورانت، ق3 بية كالثقافة كالعلـو

.345/ 2، (ـ1988ىػ  1408) تونس، ط
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البد أف ينتصر ٥بم بأف رهبم  االعتقادشعورىم بالذلة ُب ا٤بنفى، فقد ٞبلهم ذلك على  ثانيهما:
 .كينتقم من أعدائهم ُب ا٤بستقبل

رجوعهم ريف ُب عهد من العهود فإف احتماؿ حأنو مهما كاف التبكلكن ريد على ىذا القوؿ 
اعتقادىم باآلخرة مستمد من القوؿ ب كبالتإب فإف ،إٔب شريعة موسى أقرب من رجوعهم إٔب غّبىا

 .1" م بوالفرس ال يسلٌ 
ـ على الرغم من عد ،باعتقاد اليهود باليـو اآلخر تقرٌ التلمود  ممفسر اليهود ك لكن آراء علماء 

أك غموض نصوصها، فقد جاء عن ابن كمونة قولو: " إنو من ا٤بعتقد لدل  ،كجود ذلك ُب التوراة
العذاب ُب جهنم من غّب ُب نعيم ا١بنة، كأف عقاب ا٤بعصية ىو الطاعة ىو ا٣بلود ف ثواب أاليهود، 

نا صرٰبا، ين ذلك ُب التوراة، تبييئام شبٌْب على أنو ٓب ي .ياخلود ٤بعتقد ىذه الشريعة، كإف كاف عاص
 ،ستقصاء ُب ذكر ا١بنة كالناربالغْب لدرجة اال ،بار األمة كعلماؤىم، كنقلو شرعهمحنقلو ألكن 

 2"النعيم كالعذابككصف 
ا١بنة " تلمود من تصريح بالنعيم كا١بحيم، كما كرد فيو من أف لعلو يشّب إٔب ما جاء ُب الك 

كال نصيب ٥بم فيو سول البكاء، كا١بحيم مأكل الكفار، .مأكل األركاح الزكية، ال يدخلها إال اليهود
 :يميقوؿ سعديا الفيو 3" ٤با فيو من الظبلـ كالعفونة كالطْب، كأف ا١بحيم أكسع من النعيم ستْب مرة

 4أمتنا ٦بمعة عليو" افذلك ٩ب"إف إحياء ا٤بوتى الذم عرفنا ربنا أنو يكوف ُب دار اآلخرة للمجازاة، 
نا أؤمن أكجعلها من أركاف اإلٲباف اليهودم قائبل:"  ،كما قرر موسى بن ميموف ىذه العقيدة

اآلف رادة ا٣بالق، تبارؾ ا٠بو كتعأب ذكرىإقيامة ا٤بوتى ُب الوقت الذم تنبعث فيو بذلك كامبل بٲبانا  إ
 5" كإٔب أبد اآلبدين

جاء ُب قاموس الكتاب ا٤بقدس ٙبت عنواف "القيامة ُب العهد القدًن"، " يظهر من اإلٲباف 
ُب ا٤بواضع الٍب ذكر القيامة ضمنا تة كا١بزاء الوارد ُب أيوب بأف القيامة مفهومة ضمنا ككذلك باإلثاب

                                                           
.83 :عابد توفيق ا٥بامشي، الَببية ُب التوراة، ص1
يسرم ٧بمد سعيد مبٌيض، اليـو اآلخر ُب األدياف السماكية  بإيعاز إٔب، 190 :ابن كمونة البغدادم، أعمالو كآراؤه، ص2

.53 :، ص(ـ1992ىػ  1412) 1كالديانات القدٲبة، دار الثقافة، الدكحة، قطر، ط
.131 :شارؿ لوراف، الكنز ا٤برصود ُب قواعد التلمود، ص –ركىلنج 3
د البارم، يـو القيامة بْب اإلسبلـ كا٤بسيحية فرج اهلل عب بإيعاز إٔب، 211سعديا الفيومي، األمانات كاالعتقادات، ص 4

.169 :كاليهودية، ص
.159 :حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص5
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ا٤بؤمنْب  ةشعياء عن قيامإحضرتو ُب ا٤بزامّب، كٰبدثنا ٢بياة اآلتية مع اهلل، كُب ايعرب فيها عن رجاء 
لبلزدراء األبدم، كيصف كقيامة اآلخرين للعار للحياة األبدية، ككذلك يعلم دانياؿ عن قيامة البعض 

 1"حزقياؿ نوعا من القيامة يرمز إٔب هنوض شعب اهلل
ي مأف ا٤بقصود هبذا البعث البعث القو  العهد القدًنالقدًن ُب تفسّب جاء ُب كتاب السنن 

 2لليهود كعودهتم ألرضهم، كأيد ىذا الرأم ناشد حنا ُب تفسّبه
 ،كل يهودم  اموت ٝبيع البشر ليحيي لليهود ىل ىو بعث بعد معلى أف ىذا البعث القو 

كال يكوف بعد موت  ؟كأفراد  أـ أنو بعث قومي لليهود كقـو كليس ؟الذىيبكيشهد ذلك العصر 
تفُب كل يأٌب بعد أف  ،ي يذىب إٔب القوؿ ببعث خاص باليهودمكيبدك أف سعديا الفيو  ؟اءنأكف

حكم ا٤بسيح ا٤بنتظر كيعيشوف ُب ظل  ،حيث سيقيم اليهود دكلتهم ،ل أف تقـو القيامةبقالبشرية ك 
األمانات رح ُب كتابو صمعتربا ىذا البعث من ا٤بميزات ٥بم عن بقية األمم، فقد  ،فَبة من الزماف

ٝبيع ا٤بوتى ُب دار  ييين أف ا٣بالق جل جبللو ٧بدين مقرٌ ألسنا معشر ا٤بوحٌ بقولو: " االعتقادات ك 
ل ىذه األمة مدة زيادة ٰبٓب فيها موتانا قبل دار ضٌ ٤بنكر أف يكوف فاآلخرة للمجازاة؟ فأم شيء 

أم شيء السبب ا٤بانع من ذلك كالدافع لو؟ أكليس ك  ؟ خرةاآل ،حٌب يصل حياهتم تلك ٕبياةاآلخرة
 3ىذه امتحنها باألمور العظيمة"ض كل ٩بتحن حسب ٧بنتو؟ كأمتنا ىو عدؿ يعوٌ 

فبْب فرؽ منكرة لليـو اآلخر  ،كثّبة  خركم ُب الديانة اليهودية متناقضاتلقد ٞبل الفكر األ
كحٌب ىذا البعث فإف  .كبْب قائل ببعث خاص باليهود قبل يـو القيامة ،ثبتة لوفرؽ مكبْب  ،كالبعث

كيتعلق الثواب  ،من اليهود فريق يزعم أف العآب اآلٌب ىو ما بعد ا٤بوت فقط غنب" إذ  ،فيو خبلفا
 4" بل ٮبا ركحانياف ال غّبسمانيْب ٔب اكليس جسادىاأبعد خراب باألنفس اجملردة كالعقاب 

ُب تعديل لكن تطور الفكر اليهودم عرب العصور كباختبلؼ البيئات الٍب عايشوىا جعلهم 
" إذ قسموا ،فلقد تأثركا بالزرادشية ُب نظرهتم للعآب من حيث التقسيم الزمِب ،مستمر لكل العقائد

ُب  ،أم أف العآب ينقسم إٔب أربعة أدكار ،طوؿ كل دكر ثبلثة آالؼ سنة ،إٔب اثنٍب عشرة سنة العآب

                                                           
.160 :فرج اهلل عبد البارم، يـو القيامة بْب اإلسبلـ كا٤بسيحية كاليهودية، ص1
.162: ، صالسابقا٤برجع 2
فرج اهلل عبد البارم، يـو القيامة بْب اإلسبلـ كا٤بسيحية  ز إٔببإيعا، 229:سعديا الفيومي، األمانات كاالعتقادات، ص3

.163 :كاليهودية، ص
.59: يسرم ٧بمد سعيد مبيض، اليـو اآلخر ُب األدياف السماكية كالديانات القدٲبة، ص4
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رتباؾ كالبلبلة أف العآب سيبقى ألفي سنة ُب اال كاعتقدكا ".1"آخر ىذه األدكار سيخرج ا٤بسيح ا٤بنتظر
 .2""التوراة" كألفي سنة بعد ٦بيء ا٤بسيحكألفي سنة ُب سيادة القانوف 

الذم  ،النهاية كتفريعا على عقيدة ا٤بنتظر على العصر ا٤بسيحاينُب عقائد ىكذا ركز اليهود ك 
ففي " .كزمن ا٣ببلص اليهودم ،باعتبار أنو زمن ا٤بسيح ،بدأت األفكار تتبلور حولو شيئا فشيئا

عملية لكن ك  .بعد تبلورىاأخذ ا٢باخامات با٤بفاىيم األخركية ،ُب الغربيهودية العصور الوسطى 
 اشيح،ز ا٢باخامات بْب أياـ ا٤بضمونا قوميا، كما ميٌ كاكتسبت رؤية ا٣ببلص مكاملة...التبلور ٓب تكن  

كىذا ،ف األكٔب تسبق الثانية، كتشكل مرحلة انتقاليةإإذ  ،اآلخرةك أكالعصر ا٤بشيحاين،كبْب العآب اآلٌب 
داخل الزماف كبْب اإلٲباف ف عدـ التجانس الزاؿ قائما بْب اإلٲباف باآلخرة كمرحلة تارٱبية أيدؿ على 

كيبلحظ أف ا٢باخامات قد نصحوا اليهود بأال ٰباكلوا أف هبا كآخرة تقع ُب آخر الزماف كخارجو، 
 بالنهايةٌب تأٌب آخر األياـ كهناية الزماف، كما أهنم حرموا أف ٰباكؿ اليهودم التعجيل مٰبسبوا 

اليهودية األساسية الٍب تبناىا القباليوف، كأصبح اإلٲباف باآلخرة إحدل العقائد  .)دحيكات حاكيتس(
الدكرات الكونية كالتناسخ كعودة الشخيناه، كلذا، كلكنهم أدخلوىا ُب أنساقهم ا٢بلولية، فظهرت 

ا٢بسابات القبالية ا٣باصة بالنهاية، كقد انسلخ الفكر األخركم ٛباما ٪بد أف من ٮبـو القباليْب الكربل 
لشعب اليهودم، لطا إٔب حد كبّب بالسحر كا٣ببلص القومي كأصبح مرتب ،عن الفكر األخبلقي

 .3كىبلؾ كل األغيار
كانت مٌب تأٌب آخر األياـ  لعل توصية ا٢باخامات ُب العصور الوسطى بعدـ ٧باكلة حساب ك 

ُب م ارىم للعصر ا٤بسيحاين، كإال فإهنؿ انتظو ، كطاليأس من حسابات سابقة ٓب تتحقق من باب
بقاء ىذا العصر،  ٗبوعد ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر، أم بداية العصر ا٤بسيحاين كمدةمواضع أخرل يتنبأكف 

كمن ذلك قو٥بم: إف ٦بيء ا٤بنتظر من نسل داككد شرؼ ٰبدث عند هناية السنوات السبع. قالوا: ُب 
 كُب ،٢برب قرهنا ُب السابعةاأك لكي تذيرَّ  ،عبلف ٦بيء ا٤بسياإلتسمع أصوات ٠باكية السادسة 

 ند هناية السنة السابعة، كُب خاٛبة الدكرة.كد عيأٌب القائم من نسل دا السابعة

                                                           
.122 :، ص(ـ1981) 1فاّب مهدم، البحث عن منقذ، دار ابن رشد للطباعة كالنشر، بّبكت، لبناف، ط1
.121:، صالسابقا٤برجع 2
.5/279عبد الوىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 3
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ذلك ،سيجيء ُب آخر سبعة آالؼ سنة من عمر الدنياف ا٤بسيح ا٤بنتظر أمعُب قو٥بم ىذا: ك 
كيسموهنا سبع . 1أهنم يعتقدكف أف مدة الدنيا سبعة آالؼ سنة، كأف عيسى كاف ُب األلف ا٣بامس

سنوات على أف كل ألف سنة من سنواتنا تساكم سنة ٕبساب عمر الدنيا. كإٔب ذلك يرمزكف 
سبعة  ) أم السرائيل ا٢بالية، يشّبكف بو كما يعتقدكف إٔب أياـ ا٣بليقة إبالشمعداف، كىو شعار دكلة 

 سبعة آالؼ عاـ أم ىي عمر الدنيا باعتقادىم(.ال
كل الفركع كيتفرد من بينها، أك الفرع السابع الذم يتوسط   ،راة(يسمونو بالعربية ) ا٤بينو ك 

سرائيل ك٩بلكتها العا٤بية الٍب ستقـو ُب األلف السابع كٙبكم العآب كتكوف إيشّبكف بو إٔب دكلة 
 .2كد ) ىو ا٤بسيح ا٤بلك ا٤بنتظر (قيادة ملك من آؿ داعاصمتها القدس ٙبت 

فذىب ،بقاء ا٤بسيح ا٤بنتظر أم مدة العصر ا٤بسيحايناختلفوا ُب مدة مدة العصر المسيحاني:
كذىب آخركف إٔب أنو سيبقى على  ،كبعضهم قاؿ سبعوف عاما ،بعضهم إٔب القوؿ بأهنا أربعوف عاما

منذ خلق اهلل العآب أك منذ زمن نوح حٌب اآلف"كزعم بعضهم أنو األرض" ا٤بدة الٍب سبقت ٦بيئو 
كمنهم من حاكؿ  4.لفي سنةأسيح سيبقى بعد ٦بيء ا٤بف العآب إاؿ آخركف كق3.سيبقى آالؼ السنْب

بناء  بإعادةا٤بمتدة من صدكر األمر افهم أف ا٢بقبة اء ُب سفر دانياؿ " ٥بذا فاعلم ك تفسّب ما ج
يبُب ُب غضوهنا سوؽ كخليج، إ٭با أكرشليم إٔب ٦بيء ا٤بسيح سبعة أسابيع، ٍب اثناف كستوف أسبوعا 

، غّب  26، 9/25دانياؿ  كبعد اثنْب كستوف أسبوعا يقتل ا٤بسيح ....." ،تكوف تلك أزمنة ضيق
 .كلذلك ٓب ٯبمعوا على رأم حياؿ ىذه القضية ،أهنم ٓب يتفقوا على تقدير األسبوع ُب سفر دانياؿ

 وصف العصر المسيحاني:
ما نص عليو سفر ،ما جاء ُب نصوصهم كأقواؿ علمائهمحسب كصف العصر ا٤بسيحاين ُب ك 

فيسكن الذئب مع ا٢بمل، كيربض النمر إٔب جوار ا١بدم، كيتآلف "  :ُب كصف أياـ ا٤بسيح شعياءإ
العجل كاألسد ككل حيواف معلوؼ معا، كيسوقها ٝبيعا صيب صغّب، ترعى البقرة كالدٌب معا، كيربض 

ٌد أكالدٮبا متجاكرين، كيأكل األسد التنب كالثور، كيلعب الرضيع ُب ) أماف ( عند جحر الصٌل، كٲب
الفطيم يده إٔب ككر األفعى ) فبل يصيبو سوء (. ال يؤذكف كال يسيئوف ُب كل جبل قدسي، ألف 

                                                           
بْب ا٤بسلمْب  ا٤بسيح ا٤بنتظر علي صاّب بن ٧بٌمد ا٤بقوشي،  بإيعاز إٔبأٞبد حجازم السقا، ا٤بسيا ا٤بنتظر نيب اإلسبلـ، 1

.317: ص ىػ، 1423ة الدكتوراه، جامعة أـ القرل، عرض كنقد، أطركحة مقدمة لنيل درج –كأصحاب الديانات األخرل 
. 244،  205:، ص(ـ1999ىػ 1420) 1عبد العزيز مصطفى كامل، ٞبى سنة ألفْب، دار السليم، الرياض، السعودية، ط2
.129 :٧بمد علي البار، ا٤بسيح ا٤بنتظر كتعاليم التلمود، ص3
.121 :فاّب مهدم، البحث عن منقذ، ص4
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األرض ٛبتلئ من معرفة الرٌب كما تغمر ا٤بياه البحر. ُب ذلك اليـو ينتصب أصل يٌسى راية لؤلمم، 
درجة  ر، كىذا النص يصوٌ 10إٔب  11/6إشعياء  كإليو تسعى ٝبيع الشعوب، كيكوف مسكنو ٦بيدا"

كما ،ُب األرض شيءكدرجة الطمأنينة الٍب تعم كل  ،حٌب ُب ا٢بيوانات االفَباسانتهاء الشركر كطباع 
كما   .كىيمنة على ٝبيع الشعوب -كما يعتقدكف  -سرائيلإبِب لأف أياـ ا٤بسيح ىي أياـ رفعة  يبْب

"عندئذ : ى الناسالطمأنينة الٍب ستلقى علك  ،شعياء ُب موضع آخر العدؿ الذم سيعم األرضإيصف 
كفعل الرب ُب سكينة  ،كيقيم الرب ُب ا٤برج ا٤بخصب، فيكوف ٜبر الرب سبلما ،ُب الصحراءيسكن العدؿ 

طمئنة، مع كُب مساكن آمنة، كُب أماكن راحة م ،فيسكن شعيب ُب ديار السبلـكطمأنينة إٔب األبد، 
عند كل الزارعوف حٌب ا٢بضيض، طوباكم أيها  أف الربد يسوم الغابة باألرض، كتدمرا٤بدينة،

 .20إٔب  32/16إشعياء  ماء،الذين سرحتم قوائم الثور كا٢بمار لَبعى طليقة"
ا حوتو نصوص ٩بعن ذلك اليـو ا٤بوعود أكثر كيبدك أف التلمود قد حول تفاصيل أخرل 

" ٤با يأٌب ا٤بسيح تطرح األرض فطّبا، كمبلبس من الصوؼ، كقمحا حبو بقدر   :التوراة، فقد جاء فيو
ككل األمم ٚبدـ ذلك  ا٤بسيح كٚبضع كُب ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود، كبلكم الثّباف الكبّبة، 
عبد ٱبدمونو، كثبلٜبائة كعشرة أكواف ٙبت يكوف لكل يهودم ألفاف كٜبا٭بائة لو، كُب ذلك الوقت 

كيقبل ا٤بسيح إذ ذاؾ ىدايا ٝبيع الشعوب، كٰبقق النصر ا٤بنتظر، .كسيأٌب ا٤بسيح ا٢بقيقي سلطتو....
كقد دل كره اليهود للمسيحيْب كحقدىم عليهم.ىذا يدؿ على مك  "ىدايا ا٤بسيحيْبكلكنو يرفض 

ٞبار، كترل كأقفا٥با إال على ثبلٜبائة ذكر التلمود أف الكنوز ستمؤل بيوتا كبّبة ال ٲبكن ٞبل مفاتيحها 
ا٤بسيحيْب، فإهنم يهلكوف ألهنم  االناس كلهم حينئذ يدخلوف ُب دين اليهود أفواجا، يقبلوف ٝبيعا عد

 .1"من نسل الشيطاف
أف الربكة كا٣بّب كالعدؿ سيعموف  نفيتحدث ع" ،عجائب ذلك اليـوىلكيواصل التلمود ذكر 

ا٣ببز كاألقمشة كحبوب القمح مثل أرض إسرائيل نبت ستكيكوف اليهود ىم سادة البشر، ك  ،األرض
أكرشليم ثبلثة  طوؿ النخل... كأم عنقود من العنب سيكفي لثبلثْب جرة من ا٣بمر...كسّبتفع سور

كقامة الباب ثبلثْب ذراعا طوال كثبلثْب  ،...كأبواهبا ستكوف من آللئ كأحجار كرٲبةأمياؿ ُب ا٥بواء 
 ذراعا عرضا.

                                                           
.134، 133 :شارؿ لوراف، الكنز ا٤برصود ُب قواعد التلمود، ص –ركىلنج 1
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ياة غّبىم من الناس الذين آمنوا با٤بسيح مائة عاـ، كتكوف كح ،سرائيل قركناإكتطوؿ حياة بِب 
 .1"قامة الرجاؿ مائٍب ذراع

فمن  ،ىو ما يدؿ على أف الفكر اليهودم ٰبمل تناقضات كبّبة ُب تصوره للعصر ا٤بسيحاينك 
فيو من آمن با٤بسيح من كمن جهة يوجد  ،جهة ىو خاص باليهود كحدىم كليس فيو غّب بِب إسرائيل

فهل ىؤالء ،إسرائيل، كىم ُب طبقة أدىن منهم، كمن جهة أخرل ىناؾ خداـ كعبيد لليهودغّب بِب 
ٕب فإف غياب النصوص الواضحة كالصحيحة كبالتا !؟ا٣بدـ كالعبيد من بِب إسرائيل أـ من غّبىم

 ،نظرا لتقديس آراء العلماء كاألحبار ،من األقواؿ كاآلراء الٍب تصل حٌد التناقض رةكثيفسر ىذه ال
 عقوؿ العلماء كاألحبار البد كأف ٚبتلف.ك 

 
 المطلب الثاني: أشراط مجيء المسيح المنتظر 

ا٤بسيح ا٤بخلص ُب هناية الزماف يعتقدكف أيضا بأف أشراطا إف اليهود مع اعتقادىم ٗبجيء 
كيتحقق حلمهم الذم  ،كهبا يتأكدكف من صدؽ نبوءاهتم ،هبا يعرؼ قرب موعد ٦بيئو،تسبق ٦بيئو

 عتمادىم على آراء ا٢باخاماتاغّب أف اختبلؼ نصوصهم كاختبلؼ تفسّباهتم، ك نتظارىم لو، اطاؿ 
إٔب درجة العلم اليقْب، بل إهنا تبقى  األشراط جعلتهم غّب متأكدين من ىذه ،أكثر من النصوص

ظنونا كأكىاما سرعاف ما ينسوهناإذا ما تعلق أملهم بأحد مدعي ا٤بسيحانية، كال أدؿ على ذلك من  
ه من ىذه األشراط ؤ استقصا أمكنما  يتم ذكركثرة ظهور ا٤بسحاء الكذبة فيهم كاتباعهم ٥بم، كس

 .الٍب ذكرت ُب نصوصهم كمقوالهتم
جاء ُب اإلصحاح السابع من سفر دانياؿ أف ا٤بسيح ال يأٌب إال  :مانيةالرو المملكة وجود  .1

كإفناء  ،كإزالة ملكها ،فيقـو بالقضاء عليها .بعد أف تظهر أربع ٩بالك، آخرىا ٩بلكة عظيمة قوية
فسر ُب نفس اإلصحاح الرؤيا، فقد رأل أربعة ك  ،كقد كرد ىذا األمر على شكل رؤيا لدانياؿ .قوهتا

كشديد جدا كلو  كالثالث ىائل كقومكالثالث كالنمر،  ،كالثاين كالدب ،األكؿ كاألسد :حيوانات
بع، ٍب يأٌب ا٤بسيح القركف ٩با يتسبب هببلؾ ا٢بيواف الرابْب تلك قرف صغّب ٍب ينبت  ،عشرة قركف

على سحاب  مقببل" كشاىدت ُب رؤل الليل كإذا ٗبثل ابن اإلنساف  :ا بابن اإلنسافنالذم يسميو ى
سلطاف ك٦بد كملكوت لتتعبد لو كل الشعوب كاألمم من كل بفأنعم عليو  .بوه منوفقرٌ  زٕبحٌب بلغ األ

 .14، 7/13دانياؿ  أبدم ال يفُب كملكو ال ينقرض"لساف، سلطانو سلطاف 
                                                           

.129 :٧بمد علي البار، ا٤بسيح ا٤بنتظر كتعاليم التلمود، ص1
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األربعة العظيمة ىي أربعة " ىذه ا٢بيوانات  :ر دانياؿ بعد ذلك ا٢بلم الذم رآه فيقوؿفسكي
العلي سيستولوف على ا٤بملكة كيتملكوهنا إٔب أبد  يغّب أف قديسظهركف على األرض، ملوؾ ي

 .18، 7/17دانياؿ  اآلبدين"
كىي ٚبتلف عن سائر  ،" إف ا٢بيواف الرابع ىو رمز ا٤بملكة الرابعة على األرض: إٔب أف يقوؿ

من ىذه ا٤بملكة فهي  أما القركف العشرةعلى كل األرض، كٚبضعها كتسحقها،  وٕبتستا٤بمالك ألهنا 
ضع ثبلثة ملوؾ  ،ٍب يقـو بعدىم ملك آخر، ٱبتلف عن ا٤بلوؾ السالفْب .عشرة ملوؾ يتولوهنا كٱبي

فيذؿ القديسْب ثبلث سنوات ،كالقوانْب ٰباكؿ أف يغّب األكقاتكيعٌّب العلٌي كينكل بقديسيو، ك 
كيفُب إٔب ا٤بنتهى، كتوىب ر فيدمٌ ،فيجرد من سلطانو.كنصف السنة، كلكن ينعقد ٦بلس القضاء

سي العلي فيكوف ملكوت يقدشعب الك القائمة ٙبت كل السماء إٔب ا٤بملكة كالسلطاف كعظمة ا٤بم
 .27إٔب  7/23دانياؿ  العلي ملكوتا أبديا، كيعبده ٝبيع السبلطْب كيطيعونو"

٤بقصودة ُب سفر ف ا٤بملكة الرابعة اإىذه الرؤيا ىي الٍب يعتمد عليها ا٤بفسركف اليـو ليقولوا ك 
 .اليوناف-فارس–بابل :تقـو ٩بالك كل منبعد أف  ،ا٤بملكة الركمانية يىدانياؿ 

" ٗبا أف ا٢بيوانات األربعة تصعد من : ا٤بقدسالكتاب سوف ُب تفسّب ديقوؿ فرنسيس دافي
كغّب كونية، كا٢بيواف األكؿ يرمز إٔب  زائلة،كبالتالي .فهي لذلك ٛبثل ا٤بمالك بشرية األصلالبحر، 

الثالث: من طبيعتو ذات ا١بنبْب، ٲبثل مادم كفارس ال مادم كحدىا، أما كالثاين كما يظهر  ،بابل
 .1اإلمرباطورية الركمانية التارٱبية"فيشّب إٔب اليوناف، ُب حْب يرمز ا٢بيواف الرابع بالذات إٔب 

اليهود عرب التاريخ إٔب ضربات كثّبة على أيدم ض لقد تعرٌ عودة اليهود من الشتات:  .2
 ٓب تعرؼ حق الٍب ،كمكائدىم الكثّبة ،كحقدىم،عنصريتهم،بسبب بينها االشعوب الٍب عاشو 

فكيف يسلم الناس منهم كٓب  .في فَبات كثّبةماف الذم منحوا إياىألاال ك  ،ا٢بريات الٍب أعطيت ٥بم
 مخ جخ مح جح مج ...ُّٱ: كتعأب اهلل تبارؾكما قاؿ عنهم ٮبؤ حٌب أنبيايسلم من شرىم 
 مل خل ُّٱ:كقولو، 87البقرة َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس
  ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
 .155النساء  َّ مي خي حي جي يه

                                                           
أٞبد حجازم السقا، البداية كالنهاية ألمة بِب إسرائيل، دار  بإيعاز إٔب، 4/344فرنسيس دافيدسوف، تفسّب الكتاب ا٤بقدس، 1

.379 :، ىامش ص(ـ2004) 1القاىرة، مصر، ط الكتاب العريب، دمشق، سورية،
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 ،إال كيستعيدكف خططهم كمكائدىم ؛٢باكم من ا٢بكاـلذلك فإهنم ال يلبثوف أف يطمئنوا ك 
 شنت عليهمكمن أبرز ا٢بمبلت الٍب .عبيد كخدـ عندىمالبقية كأف  ،بظنهم أهنم شعب اهلل ا٤بختار

ككذا ٞبلة ،ؽ.ـ 597لليهود ُب عاـ ض ا٤بملكة ا١بنوبيةالذم قوٌ بوخذ نصر، نعلى يد يب البابلي سال
ـ. كبالرغم من 70إٔب الركماف عاـ  كالٍب انتهت بإرجاع القدس يطس قائد القوات الركمانيةت

كأٌدل هبم ذلك إٔب ا٢بكم عليهم بالتشريد كالشتات  ،إال أهنم فشلواا٢بمبلت ا٤بتكررة من اليهود للثورة
إٔب أف جاء  ،ٓب ٯبتمع اليهود ُب مكافك ا٢بْب لمنذ ذُب كل كالية من كاليات الدكلة الركمانية، ك 

 قركف.لك٘بمعوا فيها بعد شتات داـ القرف العشركف، فأسسوا دكلتهم ُب فلسطْب، 
 تسبقن الشتات كاجتماعهم ُب فلسطْب ىو أحد األشراط الٍب أف رجوع اليهود متذكر التوراة 
يمد يده ثانية ليسَبد البقية الباقية ل" فيعود الٌرب  :شعياءإسفر فقد جاء ُب  ،صظهور ا٤بسيح ا٤بخلٌ 

كوش كعيبلـ كٞباة، كمن جزائر البحر كينصب راية لؤلمم فَبكس ك من أشور كمصر ك  ،من شعبو
 .29إٔب  39/25حزقياؿ  يهوذا من أربعة أطراؼ األرض"كمشتٍب كٯبمع منفيي إسرائيل 

" أما اآلف فها أنا أرد سيب ذرية يعقوب  :من سفر حزقياؿ ْبالثبلثاإلصحاح التاسع ك كجاء ُب 
ٕبقي  كخيباهتم الٍب ارتكبوىا،م القدكس، فينسوف عارىماسكأغار على كل شعب إسرائيل،   أرحمك 

من ٝبعهم كأمن بْب الشعوب  اسَبدىمعندما  ،مطمئنْب ال يفزعهم أحدهم ُب أرضهم سكنبعد أف أ
نفيتهم إٔب فيدركوف أنِب أنا الرب إ٥بهم، إذ  .كأتقدس فيهم أماـ عيوف األمم الكثّبة،همئبلداف أعدا

أحجب من بعد كال أعود منهم أحدا ىناؾ  ياألمم ٍب عدت كٝبعتهم إٔب أرضهم، من غّب أف أبق
، 11/11إشعياء سرائيل، يقوؿ السيد الرب" إشعب  علىب ركحي كسألين سأ .كجهي عنهم

12. 
هم على أرض انطبلقا من ىذه النبوءات اعترب اليهود أف رجوعهم من الشتات كقياـ دكلت

قا ال ترل قياـ ىذه الدكلة ر على الرغم من أف ىناؾ فً  ،لعودة ا٤بسيح ا٤بنتظر فلسطْب احملتلة ٛبهيده 
غّب أف الصهيونية العا٤بية استطاعت أف تقنع  .كينتظركف ا٤بسيح ليقيم ىذه الدكلة أك ا٤بملكة ،شرعيا

 .اليهود كغّب اليهود ٕبتمية ىذه الدكلة لرجوع ا٤بسيح
يعِب إٯباد إسرائيل ُب ، كىو ( Jimmy carter)  كلذلك قاؿ الرئيس األسبق جيمي كارتر

عاد الٍب أخرج منها اليهود منذ مئات السنْب ... إف إقامة ـ: " العودة أخّبا إٔب أرض ا٤بي1948عاـ 
األمة اإلسرائيلية ىو ٙبقيق للنبوءة التوراتية كالتنفيذ ا١بوىرم ٥با "، ككذلك قاؿ السيناتور األمريكي 

: " ألنِب مسيحي فإنِب أنظر إٔب عودة اليهود إٔب (Mark hatfield ) السابق مارؾ ىاتفيلد
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كل الناس ٗبحاسن اجملتمع اره إشارة إٔب ٦بيء العصر ا٤بسيحاين حيث يتمتع  األرض ا٤بقٌدسة باعتب
 1"ا٤بثإب

أف بناء  ،سرائيل قبل ٦بيء ا٤بنتظرإيعتقد اليهود كما اعتقدكا ُب قياـ دكلة :بناء الهيكل .3
 كيعتقد.هؤ كلن يأٌب ا٤بسيح إال كا٥بيكل قد أكمل بنا ،ىو أحد األمور الٍب ستمهد لعودتو أيضاا٥بيكل 

ؽ.ـ بعد  515كىيكل بابل الذم بنوه ُب عاـ  ،كدذا ا٥بيكل ىو الثالث بعد ىيكل دااليهود أف ى
أف ٠بح ٥بم كورش الفارسي بالعودة من بابل، كما كيعتقدكف أف ا٥بيكل البد كأف يبُب على أنقاض 

رباؽ كما يعتربكف ا١بدار الغريب من ا٤بسجد األقصى كىو حائط الا٤بسجد األقصى كقبة الصخرة،  
 .2األثر الوحيد الباقي من ا٥بيكل اليهودم الثاين

من ا٤بهاجر كإلقامة " ٯبب أال ننسى أف السبب الرئيسي للعودة  :شلومو آمنْبيقوؿ ا٢باخاـ 
"  .3دكلتنا ىو بناء ا٥بيكل، إف ا٥بيكل ىو قمة ا٥بـر

أصبحت  اءحٌب أف مواد البن،كل ا٣بطط البلزمة للهيكل  "  لذلك بدأ اليهود ُب إعدادك 
ليوف إلعداد يكىناؾ عدد من احملبلت الٍب يعمل فيها اإلسرائ ،ُب مكاف سرم وىاكحفظ ،جاىزة

ـو بنسج قطعة من الكتاف الصاُب يقف بعضهمإبل ك  ،موهنا ُب ا٥بيكل ا١بديداللواـز الٍب سيستخد
بتعليم الشباف كيف يؤدكف مناسك  ا٢باخامات قـو...كي ستخدامها ُب مبلبس كهنة ا٥بيكلال

 .4" دراسة تفاصيل ا٣بدمة ُب ا٥بيكل ىو إٍبإف إٮباؿ  : "كيقولوف " ... التضحية با٢بيواف
كقاموا بأعماؿ كبّبة للحفر ٙبت  ،٧باكالت لتفجّب ا٤بسجد األقصى ةلقد قاـ اليهود بعد

 ف بعضإبعودة ا٤بسيح، بل ا٤بسجد بغية تقويض بنيانو كإسقاطو تعجيبل ببناء ىيكلهم كتعجيبل 
حملاكالت ا ذها٤بتحمسْب ٥بذه الفكرة من ا٤بسيحيْب كانت ٥بم ٧باكالهتم لتحقيق نفس الغرضوال تزاؿ ى

 .متواصلة إٔب يومنا ىذا

                                                           
.63، ص )ط، ت(يد اهلل، ترٝبة ٧بمد السٌماؾ، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، دكف غريس ىالسل، 1
،دار ا٤بكتيب للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشق، مكانة القدس ُب األدياف السماكيةكىبة الزحيلي، ؛ ك 65: ، صالسابقا٤برجع 2

.22:ص، (ـ2001ػ ى 1421) 1سورية، ط
.82:ص، (ـ 2003ىػ،  1424) 2، ترٝبة ٧بمد السماؾ، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، طالنبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 3
.65 :غريس ىالسل، يد اهلل، ص4
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ل قبل ككاختبلفهم ُب أسبقية قياـ الدكلة على ظهور ا٤بسيح اختلفوا أيضا ُب أسبقية بناء ا٥بيك 
" إنو ال ينبغي لبناء ا٥بيكل الثالث أف يكوف مبادرة  :و فيقوؿ بعضهمئببناأك أنو ىو من سيقـو ظهوره 

 .1فتداء الشعب ا٤بختار كرجوع ا٤بسيح ا٤بنتظر"اإنسانية، كإ٭با يأٌب مع 
 :يوئيل ُب اإلصحاح الثاين إذ جاء فيوكقد أشار إٔب ىذا سفر  فلكية:أحداث طبيعية و  .4

كتتحوؿ الشمس إٔب ظبلـ، كنارنا، كأعمدة دخاف، "كأجرم آيات ُب السماء، كعلى األرض دما 
ألف النجاة  ،باسم الرب ٱبلص كل من يدعوكالقمر إٔب دـ قبل ٦بيء يـو الرٌب العظيم ا٤بخيف، إ٭با 

يوئيل  تكوف ُب جبل صهيوف كُب أكرشليم كما قاؿ الرٌب، إذ يكوف بْب الناجْب من يدعوه الرٌب"
2/30 ،31 ،32. 

فقد جاء ُب نفس السفر ُب  ،األياـ أيضا بعودة اليهود إٔب فلسطْب ككأف التوراة ٙبدد تلك
يم أٝبع األمم  شلكر أعندما أرٌد سيب يهوذا ك  ،" ألنو ُب تلك األيٌاـ كُب ذلك ا٢بْب :اإلصحاح الثالث

 .."ؾ من أجل شعيب كمّباث إسرائيل.ىنا أحاكمهميهوشافاط، ك كلها كأحضرىم إٔب كادم 
 .2، 3/1يوئيل

 ىرمجدون والحرب على يأجوج و مأجوج:معركة  .5
)ىر( كمعناىا تل أك جبل، ك)٦بدك(  :كلمة عربية مكونة من مقطعْب أك لفظْب" ىر٦بيدكف: 

يانا على ذلك ا٤بكاف )تل كىو اسم كاد أك سهل صغّب، يقع مشاؿ فلسطْب، كيطلق اليـو أح
 2"(ا٤بتسلم

لرب القدير "استيقظ كيقوؿ ا" كرد فيو: كمصدر إٲباف اليهود هبذه ا٤بعركة ىو سفر زكريا الذم 
رد يدم عن الصغار أكلكِب بدد ا٣براؼ تاضرب الرٌاعي فت .رجل رفقٍبىاجم راعٌي ك أيها السيف ك 

فأجيز ىذا الثلث ُب  ،يبقى ثلثهم حيا فقطك  ،فُب ثلثا شعب أرضييقوؿ الرب في (أم القلة ا٤بؤمنة)
، أنا أقوؿ: ىو وأستجيب٠بي كأنا اب الذىب، ىو يدعوأ٧بصو كما ٲبحص ك  ،النار ألنقيو تنقية الفضة

 .9، 8، 13/7زكرياء " : الرٌب ىو إ٥بيىو يقوؿشعيب ك 
" قبل أف  :كأهنا تسبق ٦بيء ا٤بسيح اليهودم ،قد جاء ُب التلمود بياف ٥بذه ا٤بعركة ا٤بنتظرةك 

ٰبكم اليهود هنائيا باقي األمم، ٯبب أف تقـو ا٢برب على قدـ كساؽ كيهلك ثلثا العآب، كيبقى اليهود 

                                                           
.181:، ص(ـ1992)1جيل كيبل، يـو اهلل ا٢بركات األصولية ا٤بعاصرة ُب الديانات الثبلث، ترٝبة: نصّب مركة، دار قرطبة، ط1
 7دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالَبٝبة، القاىرة، مصر، طا٤بسيح ا٤بنتظر كهناية العآب، عبد الوىاب عبد السبلـ طويلة،2
 .270: ص، (ـ2007ىػ  1428)
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أسناف أعداء بِب كحينئذ تنبت  .ٰبرقوف األسلحة الٍب كسبوىا بعد بعد النصرسبع سنوات متواليات 
طاحنة مع باقي يعيش اليهود ُب حرب عشرين ذراعا، ك ْب ك يكوف طو٥با اثنإسرائيل خارج أفواىهم، ك 

، كسيأٌب ا٤بسيح ا٢بقيقيُب انتظار ذ الشعوب، سيح إذ ذاؾ كٰبقق النصر ا٤بنتظر، كيقبل ا٤ب ،لك اليـو
 .1"ا٤بسيحيْبلكنو يرفض ىدايا ىدايا ٝبيع الشعوب ك 

ة خاص،ىذه األكصاؼ الٍب ذكرىا التلمود للمعركة األخّبة تشبو كثّبا ما كرد ُب سفر حزقياؿ
كىذا ىو اليـو الذم أخربت بو  :قد كقع كًٌب، يقوؿ السيد الربٌ ف األمر إالعبارة الٍب تقوؿ " ىا 

سرائيل كٰبرقوف األسلحة كاجملاف كاألتراس كالقسي كالسهاـ كا٢براب كالرماح إمدف فيخرج سكاف 
 .9، 39/8حزقياؿ  " كيوقدكف هبا سبع سنْب

فهل ، مأجوجف اليهود سيقاتلوف يأجوج ك سفر حزقياأللكن ا٤بقصود من ىذا النٌص الوارد ُب 
أعداء بِب إسرائيل ُب ىذه ا٤بعركة ىم غّب يأجوج كمأجوج؟ أـ أف ا٤بعركة ستكوف مع يأجوج 

 .مع عليهم ٤بقاتلتهمتتجسالٍب الشعوب كمأجوج؟ أـ أف ا٤بقصود من يأجوج كمأجوج ىم 
" كأكحى إٌٕب الرٌب بكلمتو قائبل:" يا ابن آدـ  :حزقياؿُب مقاتلة يأجوج كمأجوج جاء ُب سفر ك 

ىذا ما يعلنو  :كقلك كتوباؿ كتنبأ عليو، رض مأجوج رئيس ركشو ماشأالتفت بوجهك ٫بو جوج 
 ،وأقهرؾ كأضع شكائم ُب فكيكك كتوبالشجوج رئيس ركش ماا لسيد الرٌب: ىا أنا أنقلب عليك يا

ف أفخر ثياب، ٝبهورا غفّبا كلهم ٞبلة ك مرتدٝبيعهم ك  ،خيبل كفرساناكأطردؾ أنت ككل جيشك 
 ٝبيعهم جيوش غفّبة اجتمعت إليك " ...من كل قابض سيف ك٦بافٌ أتراس، 

كقل ١بوج ىذا ما يعلنو السٌيد الرٌب، ُب ذلك " لذلك تنبأ يا ابن آدـ، : ٍب يقوؿ ُب تدمّبىم
ت بك إٔب أرضي األخّبة آ أال تعلم ذلك؟...إين ُب األياـاليـو عندما يسكن شعب إسرائيل آمنا، 

أماـ عيوهنم " إٔب أف يصنف حجم جوج ا حْب أدمرؾ ي ،عندما تتجلى قداسٍبلكي تعرفِب الشعوب
 دفنهم.القتلى ُب تلك ا٤بعرفة، حٌب أهنم ليبقوف سبعة أشهر ُب 

وج جعل ١بأكمن ذلك اليـو لوحوش الربية...أصناؼ الطيور ا١بارحة، ك جعلك قوتا لكل أك " ...
فيسد الطريق أماـ  .العابرين ا٤بتجو شرقا ٫بو البحر ) ا٤بيت(ىو كادم سرائيل، إيدفن فيو ُب موضعا 

كيقـو شعب كيدعوف ا٤بوضع " كادم ٝبهور جوج"كسائر جيوشو، إذ ىناؾ يدفنوف جوجاالعابرين، 
 .39، 38حزقياؿ سرائيل بدفنهم طواؿ سبعة أشهر تطهّبا لؤلرض..." إ

                                                           
.134 :شارؿ لوراف، الكنز ا٤برصود ُب قواعد التلمود، ص –ركىلنج 1
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سببا ُب إشعاؿ   ككانت ،كثّب من اليهود كا٤بسيحيْبلقد سيطرت فكرة ىاتو ا٢برب على عقوؿ  
بل كيسعى بعض السياسيْب إٔب ٙبقيقها  .أمبل ُب أف تكوف إحداىا ا٤بعركة األخّبةكثّب من ا٢بركب، 

ا١بيل الذم :" رٗبا نكوف ن ذلك قوؿ الرئيس األمريكي رٯبافكم،أمبل منهم ُب ظهور مسيحهم ا٤بنتظر
 .1يرل ىر٦بيدكف "

 ،كالنيب إليا أك إلياس يعتقدكف فيو أنو سيسبق ظهور ا٤بسيح ا٤بخلص عودة النبي إليا: .6
نو كاف إسرائيل، ك إنو نيب من أنبياء بِب إكيقاؿ  .كيـو ا٣ببلصكوف ٦بيئو ٛبهيدا ألحداث النهايةكسي

منها قصتو مع ابن  ،ذكرهتا التوراةكلو معجزات كثّبة .سرائيلإمعاصرا للملك آخاب سابع ملوؾ بِب 
لكنو استطاع أف ٰبييو، ككاف آخر كأنقذ ابنها من مرض أدل بو إٔب ا٤بوت،  ،األرملة الٍب أطعمها

كقد بقي إٔب يومنا ىذا من األركاف الغيبية ُب الفكر اليهودم، ككثر .معجزاتو صعوده حيا إٔب السماء
، بل لقد قاؿ ا٤بسيح شرا ٗبجيءليا سيأٌب مبإاعتقد اليهود أف النيب  ، كقدكتبهما٢بديث عنو ُب  

خر الزماف، بعد أف آنو سيأٌب ُب إك  ،ف ا٤بسيح ىو ابن األرملة الذم أعاده إليا إٔب ا٢بياةإبعضهم 
 كلقد جرل ا٤بفسركف اليهود على الَبكيز على ٦بيء النيب إليا عند تفسّب سفر مبلخي .يتقدمو إلياىو

3/1.2 
لحظ منها أهنا أشبو بقصة يي ةيات ا٤بذكور إذ الركا ،شخصية ىذا النيب يكتنفها غموض كبّبك 

آخر الزماف، ىذا الغموض ُب إحيائو للموتى كصعوده حيا إٔب السماء كرجوعو ُب  سيدنا عيسى 
عن  ٤3بعمداف كما كرد ُب إ٪بيل يوحنا، أك يوحنا اىو الذم جعل اليهود يسألوف ٰبٓب 

كما ينتظركف ليا  نوا ينتظركف إألهنم كا ،فأجاب بالنفي ؟ لياأك النيب إ ؟ىو ا٤بسيحىل :شخصيتو
ليا النيب قبل مكتوب: الحظوا سوؼ أبعث إليكم إ ألنوص، كىذا ما جاء ُب التلمود: " ا٤بسيح ا٤بخلٌ 

 .٦4بيء يـو الرب "
 : وافقال ا أخرلأشراطمفسرك التوراةٝبع  كقد

 .( 37 صحاحإاجتماع األسباط العشرة كخضوعهم ٤بلك كاحد من بيت داككد ) حزقياؿ . أ
 (. 39-38اح حصإىزٲبة شعيب يأجوج كمأجوج ) حزقياؿ . ب
 .(14صحاح إانشقاؽ جبل الزيتوف ) زكريا . ت

                                                           
.23 :غريس ىالسل، يد اهلل، ص1
.125إٔب  116 :الفكر الديِب اإلسرائيلي، صحسن ظاظا، 2
.25إٔب  19/ 1يوحنا 3
.149 :، ص(ـ1991) 1طاألب آم يب برانايتس، فضح التلمود، إعداد زىدم الفاتح، دار النفائس، بّبكت، لبناف، 4
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 .(11صحاح إشعياء إجفاؼ كادم مصراًن ) كادم العريش حاليا( ) . ث
 ( 14صحاحءإ( ك)زكريا47صحاح إحزقياؿ ا٤بقدس ) كرشليم كمن بيتأخركج ماء عذب ُب . ج
كالذىاب  ،التماس عشرة رجاؿ من ٨بتلف شعوب العآب من يهودم بالقبض على طرؼ ثوبو. ح

 .( 8 صحاحءإمعو ألهنم ٠بعوا أف اهلل مع اليهود ) زكريا
 ( 8صحاح ءإهلل ) زكرياكرشليم ليصلوا فيها أىجرة سائر الشعوب إٔب . خ
 ( 14صحاح ءإالراحة كاألعياد للصبلة هلل ) زكرياحضور الشعوب أياـ . د
سة على األرض  اركحالنجالقضاء على العبادات غّب اليهودية ألهنا عقيدة األنبياء الكاذبْب ك . ذ

 ( 13صحاح ءإ) زكريا
 9صحاح ءإ( ك)زكريا...52ك 45صحاح إشعياء إسيادة العقيدة اليهودية على العآب ) . ر

 (. 14ك
كدانياؿ  ،60ك 49شعياء إك  ،24سرائيل ) العددإآب أال كىي دكلة قياـ دكلة كاحدة ُب الع. ز

7 ) 
 ،4كميخا  ،2 شعياءإسيادة السبلـ كاالستقرار ُب العآب بعد حرب يأجوج كمأجوج ) . س

 ( 9 ءكزكريا ،2كىوشيع 
السبلـ يسود أرض إسرائيل حٌب بْب ا٢بيوانات الربية كاألليفة فالذئب كالشاة يقيماف معا . ش

 ( 3كىوشيع  ،24كحزقياؿ  ،65ك ،11شعياء إ)
 (  60 شعياءإك  ،36كحزقياؿ  ،50ك 2كأرميا  ،20نية تثسرائيل ) إطهارة . ص
 (65شعياء إانتهاء اآلالـ كاألحزاف ُب أرض اسرائيل ) . ض
 ( 43ك 39ك 37كحزقياؿ ،11شعياء إدة حب اهلل كا٢بكمة كا٤بعرفة إٔب اسرائيل ) و ع. ط
 ( ٦4بيء النيب إيليا ) مبلخي . ظ
 (45-40معبد ا٤بستقبل حسب ٚبطيط حزقياؿ ) بناء . ع
 ...( 36شعياء إك ، 32تثنية قياـ ا٤بوتى ) . غ
 .1(47تقسيم فلسطْب بْب األسباط اإلثِب عشر ) حزقياؿ . ؼ

القضاء على العبادات مثل أف بعضها يعترب من أعماؿ ا٤بسيح كليس سابقا لو  ا٤ببلحظلكن 
 .غّب اليهودية

                                                           
.116، 115: ، ص(1968ط )معهد البحوث كالدراسات العربية،  فؤاد حسنْب علي، اليهودية كاليهودية ا٤بسيحية،1
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األخركية الٍب اعتقد هبا اليهود كالٍب تناقضت ُب أحياف كثّبة كانت يستنتج ٩با سبق أف ا٤بفاىيم 
تتغّب من زمن إٔب زمن كمن عصر إٔب عصر، فتأثرىم باألحداث ا٤بختلفة جعل االعتقاد بعصر ا٤بسيح 
يأخذ أشكاال ٨بتلفة، كتفاصيل متباينة، ال ٙبددىا النصوص، كال ٚبضع تلك االعتقادات للنصوص، 

 ، كتلول أعناؽ النصوص ليا لتناسب ا٤بعتقد ا١بديد.عيشكإ٭با للواقع ا٤ب
الغموض كاف يكتنف موعد ظهور ا٤بسيح ا٤بنتظر، على الرغم من ذكر الزماف كاألشراط إال أف 

بل إف ادعاء أم رجل أنو ا٤بسيح كاف كفيبل بتجاىل كل تلك العبلمات كاألشراط. أما اليـو فإف 
بالفعل كبالعمل كليس انتظار ٙبققها. لكن  العبلمات لكالقناعة السائدة لدل اليهود ىي فرض ت

ىل ذكرت أسفار العهد القدًن كالتلمود أكصافا للمسيح ا٤بنتظر أـ أهنا ٓب ٙبدده؟ كىل ىي كاضحة 
٦باؿ للتأكيل كالتحوير أـ أهنا تفتح الباب لكل دعٌي أف ينسب لنفسو ا٤بسيحانية؟ كىل ٕبيث ال 

ُب ا٤ببحث ا٣بامس تتمة ٥بذا  يتطرؽ إليوأهنا خلت منهم؟ ىذا ما سعرفت اليهودية مسحاء كذبة أـ 
 الفصل.
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 :المبحث الخامس
 وأعمالو والمسحاء الكذبة في التاريخ اليهودي صفاتو

إف عقيدة هبذه األٮبية ُب اليهودية البد كأف تأٌب النصوص لتحددىا بدقة، كلتوضح أكصاؼ 
أماـ التأكيل كاالشتباه، فا٤بسيح ا٤بنتظر ىو أمل ا٣ببلص، كىو أمل انتصار ا٤بنتظر بشكل يغلق الباب 

الديانة كالتمكْب ٥با، كاألعماؿ ا٤بنتظرة منو تدعو إٔب تعلق اليهود بو للنجاة من مراحل االضطهاد 
 كالضنك الٍب يركف أهنم عانوىا عرب عصور طويلة.

كاضحة، ككانت أعمالو مَبكزة على نصر لقد كانت األكصاؼ ُب ا٤بصادر اليهودية  قليلة غّب 
كما أف ا٤بسحاء الكذبة كانوا من الكثرة ٕبيث ٓب ٱبل زمن منهم، من بدايات   أتباعها كالتمكْب ٥بم،

 اليهودية إٔب عصرنا، كفيما يلي بسط كتوضيح لذلك.
 

 المطلب األول: صفات المسيح المنتظر
تبدك غّب كاضحة كغّب بهم ا٤بقدسة دم حسب ما كرد ُب كتإف أكصافا٤بسيح ا٤بنتظر اليهو 

كلذلك اختلفت تفاسّبىم  ،بل تركت األمر قاببل للتأكيل ،كال كصفا دقيقا ٠باافهي ال تذكر  ،دقيقة
 ،عْب أف األكصاؼ ا٤بذكورة تنطبق عليهممدٌ  ،الكذبةكظهر فيهم الكثّب من ا٤بسحاء  ،لتلك النصوص

 :كمن ىذه الصفات
" ٥بذا أقيم ٥بم نبيا من  :الوصف من نص التثنية الذم جاء فيوىم ينطلقوف ُب ىذا : ك النبي .1

كالنيب  ،كملك ككاىن ،فهو نيب مثل موسى ،أم مثل موسى .18/18تثنية  بْب إخوهتم مثلك"
من غّب أف يكوف بينو  .عندىم كما يقوؿ بن كمونة اليهودم: " ىو من يؤدم أخبارا عن اهلل تعأب

نفس من النفوس السماكية، أك عقل من أك ،من مبلئكةكبينو كاسطة ىي غّب إنساف آخر، كملك 
كىو أنو ا٤بخاطب  ،ككذا لفظة الرسوؿ على معُب ىو أخص من ذلك ،العقوؿ، كقد تطلق لفظة النيب

 1تعأب إلصبلح البشر... " من جهة اهلل
، كعملو ىو أف يدخل قدس الكاىن عندىم ىو من كاف من ذرية ىاركف ك "الكاىن: .2

كصبلح  ،اهلل ٥بم بالربكة ُب األعماؿ يدعوك  ،كيتقبل صدقات اليهود كتربعاهتم ،األقداس

                                                           
أٞبد حجازم السقا، البشارة بنيب اإلسبلـ ُب التوراة  بإيعاز إٔب، 43 :، تنقيح األٕباث ُب ا٤بلل الثبلث، صالبغدادم بن كمونة1

.1/370كاال٪بيل، 
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كيذكر أف موسى علم ىاركف أخاه ماذا يفعل ىو كأكالده بعد تقبل صدقات اليهود .األحواؿ
 .1"كتربعاهتم، كل ىذا ُب سفر البلكيْب

" كمٌب بلغتم األرض  :خوهتم، ففي التوراةإكا٤بلك عندىم البد كأف يكوف من كسط الملك:  .3
كقلتم: " لنتوج عليها ملكا كبقية األمم  ،كاستوطنتم فيها ،٥بكم، كامتلكتموىاإالٍب يورثها لكم الرٌب 

شريطة أف يكوف كاحدا من  .٥بكمإ" فإنكم تقيموف عليكم ملكا الذم ٱبتاره الرٌب احمليطة بنا 
، 17/14تثنية  " كمباطكا أجنبيا ال ينتمي إٔب أحد أسٰبضر عليكم أف تقيموا مل .أسباطكم

قد اجتمعت فيو كل ىاتو ف موسى فإ،ملككهانة ك كعلى أكصاؼ ا٤بسيح ىذه من نبوءة ك " .15
ككاف ملكا كرئيسا  ،فقد كاف نبيا ككاىنا أم متقببل لصدقات اليهود كداعيا ٥بم بالربكة ،الصفات

 .2" مطاعا
ا٤بفسركف على تفسّب اإلصحاح ا٢بادم عشر من سفر قد جرىك " : وديأتي من نسل دا  .4

كالنص ىو :  ،لّبث ٩بلكتو ؛ىو أف ا٤بسيح يأٌب من ذرية داكد  :شعياء على أف ا٤بقصود منوإ
للكتاب ا٤بقدس: " تفسّب التطبيقي الجاء ُب جذكره "كينبت غصن من  ى،من جذع يسٌ فرخ برعم كي"
 مأ .سينبت غصن جديدذبت حٌب ا١بذع، كلكن كوف شجرة شتٌما يهوذا )نسل داكد ا٤بلكي ( فسأ

ىو ٙبقيق كعد اهلل بأٌف نسل  األصلية، كسيعطي ٜبرا أكثر، فا٤بسيا. كسيكوف أقول من الشجرة ا٤بسيا
كاعتقدكا أنو يأٌب من نسب يوسف  ،ىذا الوصفعن السامريوف  شذٌ ، كقد 3داكد سيملك إٔب األبد"

"4. 
د الٍب ق أما األكصاؼ األخرل ،تداكلتها كتب اليهودىذه األكصاؼ ىي أكصاؼ أساسية ك 

 كر:يذ تكوف تابعة ٤با سبق فيمكن أف 
 .49/10كونو مهابا ترضخ لو الشعوب كما جاء ُب التكوين . أ
 .22إٔب  18/15خباره بالغيوب كاألحداث الٍب ستقع كما ُب التثنية إ. ب
 33/1، كما ُب التثنية ٦بيئو ٧باطا بعشرات األلوؼ من ا٤ببلئكة كعن ٲبينو يومض برؽ عليهم. ت

 .4إٔب 
 .37-36 / 89يبقى ملكو كيدـك كما ُب ا٤بزمور . ث

                                                           
.1/370أٞبد حجازم السقا، البشارة بنيب اإلسبلـ ُب التوراة كاإل٪بيل،  1
.1/371، ا٤برجع السابق2
.1396 :لتفسّب التطبيقي، صالنصارل، ا٦بموعة من علماء 3
.186 :إياد ىشاـ ٧بمود الصاحب، السامريوف األصل كالتاريخ، ص4
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غّب أف  ،إف ىذه األكصاؼ ىي الٍب ٛبيز ا٤بسيح ا٢بقيقي عند اليهود من الزائف كالكاذب
ا٤بسيحانية ُب أم عاءادٌ جعلت من ا٤بمكن  ،غّب كاضحة ،ا٤ببلحظ ٯبد أهنا أكصاؼ عامة غامضة

كىو ما عرفو  ،كي يزيفوا كيغالطوا اليهودكتركت الباب كاسعا ألدعياء ا٤بسيحانية ،زماف كمكاف
 .تارٱبهم الطويل

فوصفتو  ،سينيْب الٍب يبدك أهنا أعطت مبلمح أكثر دقة لشكل ا٤بسيح ا٤بنتظركحدىا ٝباعة األ 
، كتكوف لديو عبلمة ُب فخذه، كيبلغ سن الرشد كىو ُب الثانية من عمره أٞبر اللوفشعر " ذك  :بأنو

يعرؼ بل بعد عامْب سوؼ يعرؼ كيف يفرؽ بْب شيء كشيء آخر، كسيكوف ُب صباه مثل .. رجل
. تأٌب إليو ..قت الذم فيو سيعرؼ الكتب الثبلثة، كعندىا يصبح حكيما كيتعلم الفهمحٌب الو  ،شيئا

كسوؼ  ،النصيحة كالبصّبة، كسيعرؼ سر اإلنسافف راكعا على ركبتيو...سيكوف عنده الرؤيا كيكو 
تفشل ٝبيع ا٤بؤامرات الٍب ٙباؾ ضده، س، كما يعرؼ أسرار كل األحياء، ك يبلغ ٕبكمتو كل النا

 .1" كتنجح خططو فهو ٨بتار الربٌ كيكوف حكمو لؤلحياء عظيما، 
الٍب تعترب رأم  ،اليـو بْب ا١بماعات اليهوديةغّب أف ىذه األكصاؼ ليس ٥با صدل يذكر 

اليـو ُب اجملتمع ٥با ا٢باخامات أقدس من كل النصوص، كما أف ٝباعة قمراف ال كجود كال حضور 
 .اليهودم
 
 : أعمالومطلب الثانيال

من يخلصهم لليحقق ٥بم ما يأملونو منو ك  ا٤بسيح ا٤بنتظر الذم طاؿ انتظار اليهود لو يأٌب
كيبيد أتباع  ،٥بم األمن كالسبلـ كالطمأنينة بسطكلي ،كلينصرىم على أعدائهم ،كمعاناهتمآالمهم 

كمن أىم أعماؿ ا٤بسيح  .كىكذا يأملوف منو أف يفعل ،صا٨بلٌ  ىكذا ينظركف إليو ،الديانات األخرل
 اليهودم حسب أقوا٥بم مايلي:

القياـ هبا ىي ٧باربة أعداء : أكؿ األعماؿ الٍب ينتظر من ا٤بخلص محاربة أعداء اليهود .1
 :كما كرد ُب ا٤بزامّب  ،ىمؤ ال يرتفع إال لواك  ،حٌب ال تسود غّب عقيدهتم ،نتصار لديانتهمكاال،اليهود

كأقاصي األرض ملكا  ،كلذلك أطلب مِب فأعطيك األمم مّباثا ،"قاؿ ٕب الرٌب أنت ابِب أنا اليـو
ك" قاؿ الرٌب  ،9إٔب  2/7مزمور  الفخار..." كٙبطمهم كآنية ،رىم بقضيب من حديدسفتك ،لك

                                                           
.81 :أٞبد عثماف، ٨بطوطات البحر ا٤بيت، ص1
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لم أف كل منيعِب  ىذاك .110/1مزمور طئا لقدميك "و حٌب أضع أعداءكماجلس عن ٲبيني: لريٌب 
 .ٱبضع لعقيدهتم سيتكفل ا٤بسيح ٗبحاربتو كإخضاعو

 صإٔب درجة أف كصفوا تضحية ا٤بخلٌ  ،لوا فيها كثّباكأمٌ  ،العقيدةلقد تضمنت بركتوكوالهتم ىذه 
 .من أجلهم حد سفك دمو لو تطلب األمر

نا ٛبكل ا٢بكومات القائمة الٍب ظلت تعيش على ٝبهور قد يح" ٯبب أف يظهر ا٤بلك الذم س
اف كإف ىذا ا٤بلك ٯبب أف يبدأ بإطفاء ىذه النّب  ،نفسنا من إفساد أخبلقو خبلؿ نّباف الفوضىأ٫بن 

 .ا١بهات كلالٍب تندلع اندالعا مطردا من  
إٔب ىذه النتيجة ٯبب أف يدير كل ا٥بيئات الٍب قد تكوف أصل ىذه النّباف، لكي يصل ا٤بلك ك 

كٯبب عليو أف يكوف جيشا منظما تنظيما حسنا، ٰبارب ، دمو ىو ذاتوكلو اقتضاه ذلك أف يسفك 
 .ٕبرص كحـز عدكل أم فوضى قد تسمم جسم ا٢بكومة

كي يدير كل األفكار الٍب تغرم هبا   ،علىف ملكنا سيكوف ٨بتارا من عند اهلل كمعينا من أإ
 .1الغريزة ال العقل"

كعلى رأم من  ،عليها حركبو شنليست ا٤بملكة الركمانية سول كاحدة من ا١بهات الٍب سيك 
ككذا يأجوج  ،ثلثي العآب سيكوف على يديوفإف ىبلؾ  ؛نو ىو من يقود معركة ىر٦بدكفإيقوؿ 

 .كمأجوج
كما ٛبت اإلشارة إليو ُب أشراط ٦بيء إف كجود ا٤بملكة الركمانية   إزالة المملكة الرومانية: .2

 :حسب ما يفسر سفر دانياؿ ،كالقضاء عليها ،ف من أعمالو إزالتهاإإذ  ،سابق لظهورها٤بنتظر 
كطرح  ،حٌب قتل ا٢بيواف، كتلف جسمو ،"ككنت كال أزاؿ أراقب القرف من جراء ما تفوه بو من عظائم

لكنها كىبت البقاء على قيد ا٢بياة لزمن ك  ،سائر ا٢بيوانات فقد جردت من سلطاهنا، أما ركقودا للنا
ثل ابن اإلنساف مقببل على سحاب، حٌب بلغ األزٕب فقربوه ٗبكشاىدت أيضا ُب رؤل الليل كإذ .ما

سلطانو أبدم ال  .األمم من كل لسافلتتعبد كل الشعوب ك  ،فأنعم عليو سلطاف ك٦بد كملكوت ،منو
ىو الذم سيقضي  ،كابن اإلنساف الذم ىو ا٤بسيح.14إٔب  7/11دانياؿ  " كو ال ينقرضيفُب كمل

 .كٯبعل ٝبيع الشعوب تتعبد لو ،على ا٤بملكة الرابعة

                                                           
٧بمد خليفة التونسي، ا٣بطر اليهودم بركتوكوالت حكماء صهيوف، ترٝبة: عباس ٧بمود العقاد، دار الكتاب العريب، بّبكت، 1

.209 :، ص) ت (دكف  4لبناف، ط
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 ؛كىو تتويج للحركب الٍب خاضها من أجل اليهودإحالل العدل والسالم في األرض:   .3
ه الفَبة الٍب تنقطع فيها ذعلى ىكال أدؿ .كيسود العدؿ كالسبلـ،د الطمأنينة ُب ظل حكموو لتس

بعد ليات ٰبرقوف األسلحة الٍب كسبوىا"كيبقى اليهود سبع سنوات متوا: ا٢بركب من قوؿ التلمود
 .كحل مكانو زمن السبلـ كالطمأنينة ،، كىو يعِب أف زمن ا٢بركب قد كٌٔب 1النصر"

فتتحوؿ الربية  ،حٌب تنسكب علينا ركح من السماء " ...شعياء ىذا ا٢بكم قائبل:إكقد كصف 
، كيقيم الرب ُب ا٤برج الصحراءكٰبسب ا٤برج غابة، عندئذ سيكوف العدؿ ُب  ،إٔب مرج ٨بصب

 سبلـ،فيسكن شعيب ُب ديار ال،الرب سكينة كطمأنينة إٔب األبد كفعل ،ر الرٌب سبلماا٣بصب، فيكوف ٜب
 .20إٔب  32/15إشعياء  ة..."كُب أماكن راحة مطمئن ،كُب مساكن آمنة

فة الشركر صكتنزع منها  ،تتغّب طباع ا٢بيوانات ا٤بفَبسةلحٌب  ،بل إف السبلـ سيعم كل األرض
 لتصبح مسا٤بة.

الذم يرسي العدؿ كالسبلـ ُب األرض سيكوف منطلقا  وحكمفىداية الناس والعطف عليهم: .4
كما ُب سفر   ،من العطف على الناس كرٞبتهم، بل إف رٞبتو ستتجاكز البشر إٔب ا١بماد أيضا

رفع صوتو ُب الطريق. كال ي ،يصيح كال يصرخ،ال " كضعت ركحي عليو ليسوس األمم بالعدؿ:شعياءإ
جعلتك عهدا ك  ... كفتيلة مدخنة ال يطفئ، كإ٭با بأمانة ٯبرم عدال .مرضوضة ةال يكسر قصب

ا٤بأسورين ُب السجن، كٙبرر ا١بالسْب ُب لتفتح عيوف العمي، كتطلق سراح  ،كنورا لؤلمم ،للشعب
 .9إٔب  42/1إشعياء  ظلمة ا٢ببس..."

ُب ٧باربة كالٍب تَبكز كلها  ،ىذه أىم أعماؿ ا٤بسيح اليهودم عند ٦بيئو كطواؿ فَبة حكمو
تمتعوا با٣بّبات كالنعيم ُب لي متهم،كإحبلؿ العدؿ كالسبلـ ُب أ ،نتصار لديانتهماالك  ،أعداء اليهود
أك  ،أك سبعْب ،بْب أربعْب سنة،أما مدة مكوث ا٤بنتظر بينهم فهي على اختبلؼ بينهم. أياـ ا٤بسيح

على النحو الذم ًب  ... ْبأك ألفي سنة أك آالؼ السن ،قضائو نفس ا٤بدة من زمن نوح كحٌب اآلف
 .ذكره عند ا٢بديث عن العصر ا٤بسيحاين

 :كأٌما هنايتو بعد قضائو مدتو كقيامو بأعمالو الٍب جاء من أجلها فهي كما كرد ُب سفر دانياؿ
ر شعب رئيس آت ا٤بدينة كيدمٌ  ،كلكن ليس من أجل نفسو ،"كبعد اثنْب كستْب أسبوعا يقتل ا٤بسيح

 .9/26دانياؿ  تدمر ا٤بدينة كالقدس"ك أم أنو يستقيل كالقدس 

                                                           
.133 :شارؿ لوراف، الكنز ا٤برصود ُب قواعد التلمود، ص –ركىلنج 1
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 .1بنو ٍب حفيدهاف ا٤بسيح سيموت ٍب ٱبلفو كىناؾ من اليهود من يعتقد أ
 

 المطلب الثالث: المسحاء الكذبة في التاريخ اليهودي
على األقل  ،ا٤بنتظر ز ُب عدـ معرفة اليهود ٤بسيحهملقد كاف لغموض النصوص احملرفة دكر بار 

، إذ ٓب توافق تلك النصوص ىواىم كبالنيب الٍب كانت تبشر بعيسى النصوص  ريفبعد ٙب
كقبل لكذبة الذين ظهركا قبل النيب ثّب من ا٤بسحاء اكلعل الك .تبديلهاك ريفها رادىم فعمدكا إٔب ٙبمك 

خٌلص الذم كعدت ا٤بليٌدعوا أهنم  ؛ُب ا٣ببلصأرادكا استغبلؿ ىذه العقيدة كأمل اليهود عيسى 
 .التوراة ٗبجيئو

ساٮبت ُب ظهور ا٤بسحاء الكذبة الظركؼ الٍب مر هبا اليهود، فكاف تعلقهم با٣ببلص مرتبطا 
 يذكركس .كاآلماؿ الٍب يتعلقوف هبا إذا ما ظهرت بوادر ٛبكنهم من الشعوب ،باآلالـ الٍب يعانوف منها

 .ُب ىذا ا٤بطلب ا٤بسحاء الكذبة الذين ظهركا على مر التاريخ اليهودم
 

 من بداية اليهودية إلى ظهور اإلسالم .1
ؿ ظهور ىؤالء ا٤بسحاء حسب ما كرد ُب مصادر الفرؽ ككتب اليهود ُب : ككاف أكٌ األلفان . أ

كأنو ىو  ،ىو الذم بشر بو كزعم أنو ،ةٌدعى النبوٌ األلفانايقاؿ لو " حيث ظهر فيها رجل  ،السامرة
 بقريب من مائة سنةكاف ظهوره قبل ا٤بسيحالذم كرد ُب التوراة أنٌو يضيء ضوء القمر، ك  الكوكب

"2. 
 أراد أف يستغلهم ٤بصا٢بوك  ،اتبعو ٝبهور كبّب من اليهودف،ميبلدية 44ظهر سنة " : ثيوداس . ب

عى أنو سيفلق ماء النهر مثل موسى ليعرب ىو كالشعب سياسيا، فاجتمع هبم على هنر األردف، كادٌ 
ف فقتلت من ىؤالء فرساكأرسل كتيبة من ال ،الركماين للمنطقةم العسكرم كفعلم بأمره ا٢با  .معو

 .3"معها إٔب قائدىاكٞبلتو  ،كقطعت رأس ىذا ا٤بسيح ،اليهود عددا كبّبا
زيتوف اليذكر ا٤بؤرخ يوسيفوس مسيحا من يهود مصر، ذىب إٔب جبل " مسيح يهود مصر:  . ت

فآمن بو ٫بو ثبلثْب ألفا، كقد قاؿ ٥بم إنو بإرادتو ستنهدـ  ،شر دعوتونأخذ يك ، ا٤بشرؼ على أكرشليم

                                                           
.60 :، ص(ـ1972)  2ظفر اإلسبلـ خاف، التلمود تارٱبو كتعاليمو، دار النفائس، بّبكت، لبناف، ط1
.2/242الشهرستاين، ا٤بلل كالٌنحل، 2
.131 :حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص3
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فعلم بذلك حاكم ا٤بدينة  .فيدخلها كأتباعو كيستولوف عليها األسوار الركمانية عن مدينة القدس،
كشتت ٝبوعهم  ،ـ( كانقض عليهم ٔبيشو فقتل منهم الكثّبين 60إٔب  55فليكس ) من سنة 

 .1" هر بعد ذلككىرب ىذا ا٤بسيح فلم يظ
ضد ناجر، الذم تؤب قيادة التمرد اليهودم األكؿ كىو زعيم عصابة ا٣ب" مناحم الجليلي: . ث

كما أنو ٝبع كقد كانت لدل مناحم اٌدعاءات مسيحانية عن نفسو،   ـ ( ... 70 - 66الركماف ) 
 .2" أعوانولذا قامت ثورة ضده انتهت بقتلو ىو ك ُب يديو السلطات الدينية كالدنيوية، 

، قاـ اليهودم الثائر) بركوكبا ( بإعبلف ـ130ُب القرف الثاين ا٤بيبلدم، حوإب سنة " بركوكبا: . ج
بلء عليها لتكوف كطنا لليهود. كلو أنٌو قصر يستلطرد الركماف كغّبىم من فلسطْب كاالا١بهاد ا٤بقدس 

عى ادٌ  واليهود، كلكنغّبىا ُب تاريخ حركتو حركة صهيونية عسكرية ككثّب األمر على ذلك لكانت 
الركماين أنو ا٤بخٌلص كا٤بسيح ا٤بنتظر، ك٤با جاء جيش اإلمرباطور  - عواكلعلهم ىم الذين ادٌ  - ألتباعو

ها، تبْب لليهود أف ئ آثارىم ىناؾ بتهدٲبها ك٧بوىا كتغيّب أ٠باكغٌّب  ،ىدريانفأباد اليهود من فلسطْب
 ))النجم كجعلوه  أكأم ابن الكوكب  ((بركوكبا))٠بو ا ااال، فغّبك ىذا ا٤بسيح ا٤بنتظر ٓب يكن إال دجٌ 

 3" أم ابن الكذاب ((بركوزيا
ف كقت ظهورىم ا٫بسر ُب ، أور ا٤بسحاء الكذبة ُب ىذه الفَبةكيظهر من خبلؿ التأريخ لظه 

كالٍب انتهت بتشريدىم ُب  ،أعقبت ٞبلة القائد تيطس على فلسطْب ،فَبة زمنية ٧بدكدة
 ،ٓب يكن ظهور ىؤالء سول ثورة على ا٢بكم الركماينك  .كاليات الدكلة الركمانيةكتشتيتهم ُب ،األرض

ستعادة فلسطْب منو، فلم ٯبد ىؤالء طريقة الستنهاض اليهود ُب ذلك الوقت كاٌدعاء أهنم ٧باكلة الك 
 ،ت كانطفأت جذكهتاخبلكنها سرعاف ما . ٤با ٥با من تأثّب قوم ُب الوجداف اليهودم ،ا٤بسيح ا٤بنتظر

 .كتبْب زيف ا٤بٌدعْب ،بعد أف باءت كل تلك احملاكالت بالفشل
 من ظهور اإلسالم إلى القرون الوسطى .2
عاش ُب القرف  .كىو من أصفهاف ،سحاؽ بن يعقوبإا٠بو ا٢بقيقي أبو عيسى األصفهاني:  . أ

أبو عيسى ـ أعلن 755كُب عاـ " ، 4األموم عبد ا٤بلك بن مركاف الثامن ا٤بيبلدم ُب عهد ا٣بليفة 
                                                           

.131 :، صنفسوا٤برجع 1
.324/ 5عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 2
 .134، 133 :حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص 3
، لكن يذىب 298، 5/297كعبد الوىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية،  ؛134 :، صالسابقا٤برجع 4

.2/239لل كالٌنحل إٔب أنو عاش ُب فَبة ا٣بليفة أبو جعفر ا٤بنصور، ا٤بلل كالٌنحل، الشهرستاين ُب ا٤ب
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 الذم سيحرر اليهود من األغيار، كأف ىناؾ ٟبسة أنبياء من بينهم ) موسى كعيسى اشيحأنو ا٤ب
أنو ىو خاًب ا٤برسلْب، كقيل ك ،يحاش( سبقوا ظهور ا٤ب صلوات اهلل كسبلمو عليو ك٧بمدعليهما السبلـ 

يح اشالذم ٲبهد لظهور ا٤ب ،بن يوسفا٤باشيح اأم  ،ا٤ببشر بو ،كإ٭بايح نفسواشأنٌو ٓب يعلن أنو ا٤ب
عباسي ... لكن ىذا التمرد ًب ثورة ضد ا٢بكم ال ذه الصفة. كقاد هب1)ا٤باشيح ابن داكد( ا٢بقيقي

 .كإ٭با دخل كهفا كاختفى ،نو ٓب يقتل،أعلنواأكما ىي العادة  ،تباعوأ، غّب أف إٟباده بعد سنوات كقتل
 2" ـ930ٌب حوإب لت قائمة حظكقد تأسست من بعده فرقة العيسوية الٍب 

اف ) كرٗبا ُب ٞبداف( ُب صفهأكقد عاش ُب ،و تنسب فرقة اليودغانية اليهوديةكإلييودغان:  . ب
يح اشكأنو ا٤ب ،ٌدعميودغاف النبوة.اأتباعو يسمونو " الراعي" ككاف ...األكؿ من القرف الثامن النصف 

كبْب دانياؿ )يودغاف(  أساسها أف بينو كصدقو قـو كثّبكف معتمدين على حسابات خرافية  ،ا٤بنتظر
ف إ، كتوٮبوا أهنا ا٤بدة الٍب بشر دانياؿ ببعثة ا٤بسيح بعدىا، كيقاؿ ثبلثوف سنةألف كثبلٜبائة كٟبس ك 

 .3ر يودغافأفكاائي، تأثر با٤بذىب القرٌ كد مؤسس عناف بن دا
كظهر ُب سوريا بعد  ،ـ(720 – 717كاف ُب أياـ عمر بن عبد العزيز ) وس: نييسير  . ت

ظهر ىذا الرجل ليلغي السلطة فتشديد ا٣بليفة عمر على اليهود الذين أساءكا استعماؿ ا٢برية. 
كقد استمر ُب دعوتو إٔب أياـ يزيد بن عبد ا٤بلك بن  .كاحملرمات ،كالصلوات ،كشرائع التلمود ،ا٤بلوكية

مو إٔب بعض اليهود لو ا٣بليفة كسلٌ كألقي القبض عليو فأنكر جديتو ُب ىذه الدعوة، فأرسمركاف، 
 .4ليتوب، كىكذا انتهت حركتو ا٤بتمسكْب بدينهم

ُب القرنْب  ،قد تكرر انبثاؽ ظاىرة ا٤بسيح الكذاب ُب اجملتمع اليهودم إباف ا٢بركب الصليبيةك " 
، كما ظهر آخر ـ1087هم ُب فرنسا، كلكنو قتل عاـ ا٢بادم عشر كالثاين عشر، فظهر كاحد من

ـ، كقد ٙبدث عنهم موسى بن 1127ثالث ُب فاس با٤بغرب عاـ ـ، ك 1117قرطبة عاـ ُب 
 .5(( "رسالة اليمن  ))ميموف ُب كتابو 

                                                           
 لعلهم يقصدكف ىنا النيب إيليا. 1
: كحسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص ؛5/298عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 2

.240، 239/ 1الشهرستاين، ا٤بلل كالٌنحل، ؛ك 134
.134: كحسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص ؛5/298عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 3
.136، 135 :حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص4
.136 :، صالسابقا٤برجع 5
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 ، كيدعى داكد الرائي ) أك الركحي(،ىو داكد بن سليماف: (David alroy) داود الرائي . ث
الٍب كانت تطلق على ا٤باشيح ... كىو من لقاب األأحد  وىنفسو مناحم أم )ا٤بواسي(، ك ىو ٠بى 

دعوتو بدأت  كُب مشاؿ شرؽ القوقاز ... ـ1135آمد ُب إقليم كردستاف سنة مواليد مدينة 
البؤس كىو ا٥بجـو الذم أ٢بق  ... بْب يهود ا١بباؿ، كذلك بعد ىجـو قبائل الكبشاؾا٤بشيحانية 

، عريبكالفوضى ُب العآب ال فلسطْبى عل فر٪بةكيبدك أف ىجـو ال .با١بماعات اليهودية الشديد
 .طرحت إمكانات العودة كٙبرير القدس ُب ٨بيلة أعضاء ا١بماعة

كقد أخذ داكد ،ليا ا٤ببشر بوالذم أعلن أنو إ ،بدأت ىذه ا٢بركة على يد سليماف ) أيب داكد ( 
... ككثرت حولو الشائعات  ... ، كا٤بوصل، كا٤بناطق احمليطة هباالرائي ُب نشر دعوتو بْب يهود بغداد

 1" مكافأة من حاكم ا٤بدينة ( مقابل ذلك) تقاضى  بعد أف  كالد زكجتو قتلو
 في العصر الحديث و المعاصر .3
ـ(كلد ُب خيرب بالقرب من 1490- 1535)  :(David reuveni) ديفيد رؤبيني . أ

كٰبكم قبائل رؤبْب  ،ا٤بدينة ا٤بنورة، كاف يٌدعي أنو ابن ملك يدعى سليماف، كأخ ٤بلك يدعى يوسف
و نإكمن ىنا كاف ا٠بو " الرؤبيِب "، بدأ دعوتو بقولو  ،ُب خيرب منٌسىكجاد، ككذلك نصف قبائل 

انتقل من بلد إٔب آخر، حٌب كصل  .اليهودية الٍب أسقطها اإلسبلـ الوريث الشرعي لعرش ٩بلكة خيرب
السابع عاـ  كلمنتحدل عبلمات ا٤بسيح(، كذىب إٔب البابا  إإٔب ركما  على حصاف أبيض ) 

 - خاصة يهود ا٤بارانو -كالتف حولو اليهود ـ كطلب إليو تزكيده بالسبلح لغزك فلسطْب، 1524
من  ِبكبالرغم من استفادة الرؤبي .ـ كأكقف ٧باكمتهم 1525بعد أف قابل ملك الربتغاؿ عاـ 

أنو نيب أك أنو ا٤بسيح بل رأل أف   كإٔب ا٣ببلص، إال أنو ٓب يدٌعتطلعات اليهود إٔب العصر ا٤بسيحاين
 .2مهمتو ٛبهد للعصر ا٤بسيحاين، كرٗبا إٔب عودة ا٤بسيح، كمات مسموما ُب سجن اسبانيا

 :٠بو ا٢بقيقي ىواـ(  solomon molcho 1500 – 1532) سولومون ملكو . ب
ٛبلكو ا٢بماس ك  ،ـ1525ديفيد رؤبيِب ُب لشبونة عاـ قابل  ىو يهودم من ا٤بارانوك  ،ديوجو بّبيس

 .و ك٠بى نفسو ملكويتفأعلن يهود

                                                           
 حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي،ك ؛299، 5/298الصهيونية،  ةعبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودي 1

  139إٔب  136ص:
.140 :حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص؛ك 5/299عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 2
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رأل عبلمات على مقدـ النهاية  ،ـ على يد تشارلز ا٣بامس1527هنبت ركما عاـ حينما ك 
كشى بو ففر إٔب ركما،كقد ٪بح ُب   لكن أحد ا٤بارانوـ، ك 1529عاـ يطاليا إكا٣ببلص، كعاد إٔب 

كخصوصا أنو كاف قد تنبأ . ـ1530سابع الذم منحو ا٢بماية عاـ ت الكلمنكسب ثقة البابا  
بو آخر، فحكم عليو با٢برؽ، ٍب كشى  .تواكٙبققت نبوء ،كزلزاؿ ُب الربتغاؿ ،بوقوع فيضاف ُب ركما

ـ،  1532ندئذ ذىب إٔب مشاؿ إيطاليا حيث قابل الرؤبيِب عاـ لكن البابا تدخل كأنقذه، كع
للحرب ضد الدكلة  ا معا إٔب تشارلز ا٣بامس، ليقنعاه بتجنيد جيش من اليهود ا٤بارانوكذىب

 .1كلكنو سلمهما حملاكم التفتيش الٍب حكمت ٕبرقو ،العثمانية
أشر أملْب أنو ا٤بسيح عى اليهودم األ٤باين ادٌ م1502ُب سنة " : م1552آشر أملين عام  . ت

ستيبلء على فلسطْب كإقامة دكلة لليهود هبا، فآمن بو عدد كبّب، سلو أيضا لبلا٢بق، كأف اهلل أر 
كعلل  .((مٌصة ))سم اكأمرىم أف يهدموا األفراف الٍب ٱببزكف فيها خبز الفصح الشرعي ا٤بعركؼ ب

سكتة القلبية ُب ىذه السنة، ذلك بأهنم ُب الفصح القادـ سيخبزكنو ُب القدس، كلكنو مات بال
 .2" فتزعزع إٲباهنم لدرجة أف بعضهم ترؾ الديانة اليهودية كاعتنق ا٤بسيحية

ككاف أبوه من  ـ،1626كلد ُب أزمّب ُب صيف  :( 1676 – 1626شبتاي تسفي )  . ث
كا٥بولندية  عاظم نفوذ الرأ٠بالية الربيطانية، نشأ تسفي مع بداية تإشكنازيةسبللة أسرة يهودية 

ت ستعمارم العا٤بي، ككاف كتاب الزكىار حسب بعض التفسّبامشركعها االكبداية ،)الربكتستانتية (
 األكساط ا٤بسيحية بأف عاـ ككانت ىناؾ نبوءة تسرم ُب ،ـ1648قد تنبأ بوصوؿ ا٤بسيح عاـ 

ك ُب أف مثل اسَبجاع اليهود لفلسطْب، كال ش وـ ىو بداية العصر األلفي، الذم سيتحقق في1666
ستعمارم كاالستيطاين النشيط ُب تلك ا٤برحلة، كما تزايد ىذه النبوءات ذات عبلقة با١بو اال

بنظرتو ا٤بعادية يطاليا إسبانيا كالربتغاؿ، كظهر اإلصبلح ُب إضطهاد ا٤بمارس ضد اليهود ُب كل من اال
 .لليهود

ق باسم يهوه ) األمر الذم نطا٤بسيح ك ـ، فأعلن أنو 1648سفي ٖبرؽ الشريعة عامدا عاـ كقد قاـ  ت
كلتأكيد أنو  .كأعلن بطبلف سائر النواميس، كالشريعة ا٤بكتوبة كالشفوية ،ٙبرمو الشريعة اليهودية(
ـ، كأعلن أنو 1665دخل القدس ُب مايو عاـ ك التوراة إليو فهي عركس اإللو، ا٤بسيح طلب أف تزؼ 

، كٱبلع السلطات، كىو ما زاد من و سيذىب إٔب تركياأعلن أن ،تصرؼ الوحيد ُب مصّب العآب كلوا٤ب

                                                           
.5/300عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 1
.140 :اإلسرائيلي، صحسن ظاظا، الفكر الديِب 2
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ـ،  1666ك٤با توجو إٔب اسطنبوؿ ُب فيفرم عاـ  .صتأثّبه ُب اليهود، حٌب اعتقدكا جازمْب أنو ا٤بخلٌ 
كالزدياد خطره ىناؾ خٌّب بْب ا٤بوت كاعتناؽ اإلسبلـ فاعتنق  .ألقي عليو القبض كأكدع السجن

و يعقوب بنا، ٍب تبعو 1ـ 1676اء الكولّبا عاـ اإلسبلـ، ٍب نقلو العثمانيوف إٔب ألبانيا حيث مات بوب
كظهر أيضا شخص يدعى مردخام كىو من أتباع شبتام  ،عاءا٤بسيحانيةدٌ اُب ياخٍب حفيده بارك 

كوف بعد ثبلث سنوات، ٍب نسب لنفسو أنو ا٤بسيح يشبتام من السماء ساٌدعى أف رجوع ك  ،تسفي
 2.ا٤بنتظر

هنا إكمن أكثرىا لفتا لبلنتباه إذ  ،لقد كانت حركة شبتام تسفي من أخطر ا٢بركات ا٤بسيحانية 
ب ُب ظهور ما يعرؼ بيهود الدك٭بة الذين للمسيحانية، كما أهنا كانت السب جديدة أتت بأفكار

 .لقائدىم شبتام تسفيأبطنوا اليهودية كأظهركا اإلسبلـ اتباعا 
ألسرة  " جيكوب يهود أليب" كلد ُب بودكليا باسم  :(Jacob frank) جيكوب فرانك . ج

سافر ـ 1755ُب عاـ ؿ ا٠بو إٔب جيكوب فرانك، ك ، اتصل فيما بعد با٢بركة الشبتانية كعدٌ متواضعة 
ـ 1755عاـ   سالونيكاٍب عاد إٔب ،كسافر إٔب بعض ا٤بدف العثمانية األخرل ،إٔب سالونيكا ألٌكؿ مرة

الركح الٍب أعلن أنك  .لبس دكر ا٤بسيح، ككانت حلقتو تطلق عليو اسم "ا٢باخاـ جيكوب"تبدأ يك 
اعتنق ك  ،أنو ٘بسيد جديد ٥باك  ،قد تقمصتو تسكن ُب شبتام تسفي كباركخيا ) حفيد شبتام(

عليو كمات ُب القبض لسلطات الركسية اكقد ألقت  .ٚبفيا منو، كإبطانا لليهوديةاإلسبلـ ٍب ا٤بسيحية 
ـ، كيبدك أف الدعوة اإلسَبجاعية كاأللفية، كانت منتشرة ُب أكركبا بأسرىا، ليس 1799عاـ  نالسج

ما لدينية كالسياسية، كىو ا١بماعات اليهودية كحسب، كإ٭با بْب أعضاء النخبة ا٢باكمة ابْب أعضاء 
كقد مات جيكوب فرانك سنة  .ستعمارية للدكؿ األكربيةزادت حدتو خاصة بعد التطلعات اال

 .3كدفن ُب ا٤بقابر ا٤بسيحية ٗبدينة أفنباخ ـ9799

 ،لقى مٌدعوىا ضربات قاسيةأف تت بعد كيبدك أف حدة التطلعات ا٤بسيحانية بْب اليهود قد قلٌ 
ٍب سرائيل الإبإقامة دكلة  ؛نتقلت أفكارىم فيما بعد إٔب ا٣ببلص القوميكا، كتبْب زيفهم ككذهبم

كٛبركزت تلك التطلعات ُب ٝباعة ا٢بسيدية الٍب ظهر  ،اعتبلئو العرشستتوج بظهور ا٤بسيح ا٤بخٌلص ك 
 منها مسيح آخر ىو مناحم مندؿ سينرسوف

                                                           
، 215: أٞبد شليب، اليهودية، ص؛ك 302، 301، 5/300عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 1

.149إٔب  141 :حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي، ص؛ك 217، 216
.150 ص: حسن ظاظا، الفكر الديِب اإلسرائيلي،2
 .151: ص اإلسرائيلي الفكر الديِبكحسن ظاظا،  ؛5/312كاليهودية كالصهيونية،  اليهود عبد الوىاب ا٤بسّبم. موسوعة3



60 
 

 بدأكقد "،سيديةكىو من أبرز قادة اليهودية ا٢ب(:1994-1952مناحم مندل سينرسون ) . ح
أعطى إشارة البدء لبناء منزؿ لو ُب كفر حياد ) قرب تل أبيب(، قد ، فاشيحأنو ا٤بيركف فيو أتباعو 

، 1"سرائيل إاٌل ٢بظة ا٣ببلصإصرح أنو لن يذىب إٔب  فهو قدأنٌو ا٤بخٌلص ُب ىذا كقد رأل ا١بميع 
رٗبا  ))كقاؿ أيضا:  ((ثق بأف ا٤بخلص سيظهر قريبا كاإنِب  ))ـ  9988ك٩با نسب إليو قولو عاـ 

ككاف قد رحب ٕبرب ا٣بليج الثانية، كرأل فيها عبلئم خّب  .((يظهر ا٤بخلص كأنا على قيد ا٢بياة 
تبشر بظهور ا٤بخٌلص، كقد نقل نصا ٤بتنبئ يهودم من القرف الثالث عشر ا٤بيبلدم ذكر فيو أف اليهود 

إف  )): يذانا بقرب ا٣ببلص النهائي لليهود، يقوؿإب، كأهنا ستكوف سيكونوف ُب أماف ُب ىذه ا٢بر 
من كثرة تطلع أتباعو إٔب أنو ا٤بخٌلص صاركا ك " 2(("ئ ا٤بسيح ا٤بنتظرجملأزمة ا٣بليج تشكل مقدمة 

العربية، كالٍب تعِب كاقعيا، كلكنها تضم  ((٩بش  ))ٍب يضيفوف كلمة  ((نريد ا٤بسيح اآلف )):يرددكف
ؼ األكٔب من اسم مناحم مندؿ سينرسوف، كما بدأ بعض أتباعو ُب إعداد حفل تتويج لو أيضا ا٢برك 

 .3" باعتباره ا٤بسيح، كمات دكف أف يصل العصر ا٤بسيحاين

 من ىذا ا٤ببحث أف النصوص الٍب بشرت بظهور مسيح آخر الزماف كانت غّب كاضحة، يتبْب
يعرفو اليهود هبا بدقة، بل ذكرت نسلو فقط، كبعضا إذ ٓب ٙبدد ال ا٠بو كال ىويتو، كال أكصافو الٍب 

من األكصاؼ الٍب ٙبتمل التأكيل؛ ٩با جعل اليهودية تعرؼ العديد من ا٤بسحاء الكذبة الذين كانوا 
يعطوف األمل لليهود ُب كل مرة ُب ظهور مسيحهم كانتصار ديانتهم، كىي الوظيفة الٍب جعلت من 

 األمل معقودا دائما ُب صحة ا٤بعتقد كأف النهاية ستكوف ألتباعو أجلها عقيدة ا٤بنتظر؛ إذ إهنا تبقي
 كا٥بلكة ستكوف ألعدائو، األمر الذم يظهر جليا ُب أعماؿ ا٤بسيح الٍب ذكرهتا.

ُب بقاء ديانتهم كانتصارىا ُب آخر ا٤بطاؼ، كما لقد أعطت عقيدة ا٤بنتظر اليهود األمل 
فوه ُب كل ٧باكلة الضطهادىم، أكُب كل ٢بظة ٛبٌكن أعطتهم األمل ُب التخٌلص من العناء الذم عر 

٥بم، فكانت تزداد حدهتا ُب أزمنة االضطهاد كما تظهر ُب أزمنة التمكن سواء بسواء، كٓب يغّب الزمن 
ُب جوىر ىذه العقيدة، لكنو غٌّب ُب بعض تفاصيلها بعد ما ظهرت القٌبااله اليهودية كالٍب أسهمت  

حوؿ ىذه العقيدة، سواء من حيث ا٤بسيحانية أك من حيث العصر  كثّبا ُب تقدًن أفكار جديدة
 ا٤بسيحاين.

                                                           
 .5/367عبد الوىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 1
ا٤بسيح ا٤بنتظر بْب ا٤بسلمْب كأصحاب الديانات األخرل  ؛بإيعاز إٔب ٧بمد ا٤بقوشي،(181-180اليهود ا٢بسيدًن )   2

 .325:ص
.5/367عبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية، 3
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 كٲبكن استخبلص النتائج اآلتية:
 حداث التارٱبية الٍب مٌر هبا اليهود. تأثر عقيدة مسيح آخر الزماف باأل -

تأثّب ظهور األنبياء على عقيدة ا٤بنتظر اليهودية؛ ٕبيث كانت دافعا إٔب تغيّب النصوص  -
 لتوافق ما ٰبلموف بو ال ما ٯبئ بو األنبياء.كٙبريفها 

النصوص ُب التوراة كانت أقل كضوحا من غّبىا، كسفرا أشعياء كدانياؿ كانا أكثر أسفار  -
األنبياء ذكرا لعقيدة ا٤بسيح ا٤بنتظر، ككذا زاد التلمود من ذكر تفاصيل آخر الزماف كأياـ ا٤بسيح 

 كمعركة ىر٦بدكف.

كفرقهم حياؿ عقيدة ا٤بنتظر اختبلفا بيٌنا، كتأثر عقيدهتم ُب ا٤بنتظر اختبلؼ آراء علماء اليهود  -
بتغّب األفكار الطارئة على اليهودية من مثل القبٌااله الٍب تركت بصمتها الواضحة ُب التفكّب 

 األخركم.

ٓب تبٌْب نصوص اليهود أكصاؼ ا٤بسيح ا٤بنتظر بدقة، كىو ما ترؾ الباب مفتوحا لظهور العديد  -
 اء الكذبة.من ا٤بسح

من أىم أعماؿ ا٤بسيح ىو االنتصار للديانة اليهودية كسعادة أتباعها ُب العصر ا٤بسيحاين  -
 الذم ٰبكمو ا٤بسيح.

 ليهودية كإبقاء األمل ُب صواهبا كانتصارىا ُب آخر الزماف.خدمة ىذه العقيدة ل -

 الفصل ُبك ُب الديانة اليهودية،  ا٤بسيح ا٤بنتظر عقيدةأىٌم نتائج ىذا الفصل الذم ٕبث  ىذه
 ا٤بوإب ا٤بفرد للمسيحية، سيتم ٕبث أقواؿ ا٤بسيحيْب كآرائهم حوؿ ىذه العقيدة.
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 :فصل الجانيال

 يف املشيحية.عقيدة مشيح آخر الزمان  
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كبذلك يقطعوف كل تأكيل  ،ال ٱبتلف النصارل ُب أف ا٤بسيح ا٤بنتظر عندىم ىو عيسى 
باجمليء الثاين بعد اجمليء  ؛يعربكف عن ظهوره ُب آخر الزماف ٥بذاكا٠بو. ك  ،صفاتو،ك ُب شخصية ا٤بنتظر

غّب أف تأثر النصارل بعقيدة ألوىية  .مع اعتقاد ا٤بسلمْب ُب عودة عيسى  ،متوافقْباألكؿ
 ،أخذ أحداثا أخرليجعلت من شكل العودة  ؛كاعتقادىم ُب الصلب كالقيامة كالصعود ،ا٤بسيح

 غّب الٍب لو كاف فيها بشرا رسوال. ،كأعماال أخرل ،كأىدافا أخرل
حٌب يكوف  ،كالصعود ،كالقيامة ،بذكر اعتقاد النصارل ُب الصلب فصل٥بذا اليتم التقدًن كس

نتقل إٔب يي  ٍب هنا مرتبطة ببعضها البعض.إإذ  ،التصور مكتمبل عن عقيدة ا٤بنتظر لدل ا٤بسيحيْب
كآراء  ،مستندىم ُب ىذه العقيدة من نصوص العهد ا١بديد مع بياف،اجمليء الثاين كما يعربكف عنو

 بزماف ٦بيئو كأشراطو كأعمالو كفق ا٤بباحث اآلتية:الفصل ختم لي الفرؽ ا٤بسيحية حوؿ ىذا اجمليء.
 بْب اجمليء األكؿ كاجمليء الثاينا٤ببحث األكؿ: عيسى 

 الثاين: اجمليء الثاين للمسيح ُب ا٤بصادر النصرانيةا٤ببحث 
 .راء الفرؽ ا٤بسيحية ُب اجمليء الثاينآ: لثالثا ا٤ببحث

 أشراطو.: زماف ٦بيء ا٤بسيح ك رابعا٤ببحث ال
 كأعمالو  كيفية ٦بيئوا٤ببحث ا٣بامس:  
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 :بحث األولالم
 بين المجيء األول والمجيء الثانيعيسى 

يعترب االعتقاد ُب صلب ا٤بسيح أحد أركاف ا٤بسيحية، كأحد العقائد الٍب ال يسٌمى النصراين 
نصرانيا إف ٓب يؤمن هبا، كلذلك فإف اجمليء الثاين للمسيح غّب منفصل عن ٦بيئو األكؿ، ففي ٦بيئو 

كُب ٦بيئو الثاين يأٌب لينقذ أتباعو من  –كما يقولوف   –األكؿ جاء ليخٌلص البشرية من خطيئة آدـ 
الدجاؿ كمن الشيطاف. كما أف اجمليء الثاين ىو عمل آخر من أعماؿ ا٣ببلص الٍب كعد ا٤بسيح 
بتحقيقها بعد حادثة الصلب ا٤بزعومة، كلذلك من ا٤بهم التقدًن لبحث اجمليء الثاين للمسيح ُب 

 ة كصعود. النصرانية ببحث أحداث اجمليء األكؿ من صلب كقيام
 
 األول: المجيء األول لعيسى  مطلبال

 ،كطعنا فيها ،كالٍب تعترب من ا٤بآخذ على األناجيل ،من التناقضات ا٢باصلة ُب الديانة ا٤بسيحية
كأهنم ال يؤمنوف ٕبدكث عيسى   ،كاختبلؼ األناجيل حولو ،ىو ذلك ا٢بديث عن نسب ا٤بسيح

 كقبلوا على  ،قيةيالٍب قرركىا ُب ٦بمع ن ؛سيحا٤بية ككأهنم ينفوف أيضا عقيدة ألوى ،من غّب أب
 ألهنا ٚبالف ىذا ا٤بعتقد. ،وا أخرلفضكر  ،أساسها أناجيبل

؟ ىل ىو إلو أـ بشر - كنظرة ا٤بسيحيْب الٍب ٚبص ا٤بسيح ،إف ا٢بديث عن ميبلد عيسى 
كٛبهيده  ،ا٤بوضوعلب صعن التفصيل فيو قد يصرؼ  -؟ كما يقولوف  تيةاسو نك  يةوتىالطبيعتاف أـ لو 

أقنـو من  ا٤بسحيْب يعتقدكف أف عيسى  فىو أ يهمفما  ،عيسى لاجمليء الثاين  ةعقيدل
كطبيعة  ،ُب قوؿ الىوتيةك  تيةناسو  ف:لو طبيعتا –ن ذلك علوا كبّبا عتعأب اهلل  –أقانيم اهلل الثبلثة 

عندىم ُب  سيح لو أٮبيتو، ك٘بسد اإللو ُب ا٤بقوؿ آخر:ناسوتية الىوتية ُب جسد كاحدُب كاحدة
حٌب يستطيع أف يتغلب ،" فا٤بسيح اٚبذ جسدا من جنس جسد ا٣بطية، عقيدة ا٣ببلص ا٤بسيحية

 .عليها
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 1" ا٤بسيح اٚبذ طبيعة جسدية مثل الطبيعة ا١بسدية الٍب أخطأ هبا آدـك 
البشرية من خطيئة آدـ لفداء -كما يقولوف-لت ا٤بسيح ية ىي الٍب أىٌ تاسو نىذه الطبيعة ال

القيامة ككاف الصعود ككانت ،. فكاف الصلب. 
 

 المطلب الثاني: الصلب في اعتقاد المسيحيين:
 ٲبكن تلخيص قصة الصلب ُب ا٤بسيحية من حيث الشق التارٱبي كما يلي:

على  كانوا ينظركف إليو،فقد  كٓب يصدقوا بو ،تركم األناجيل أف كثّبا من اليهود ٓب يؤمنوا با٤بسيح
كأرادكا  ،كادكا لو  ؛ٗبا ال يوافق ىواىمجاء لكن ٤با  ،أنو ا٤بسيح ا٤بنتظر الذم طاؿ انتظارىم لو

لما أعيتهم فكأخذكا يعملوف على منع الناس من ٠باع دعايتو.  ،يقاع بوكحاكلوا اإل ،التخلص منو
طوف كيتسقٌ  نو،ف يرصدك كٰبرضوف الركماف عليو، كبثوا لو العيو  ،أخذكا يوسوسوف للحكاـ بشأنو ؛ا٢بيلة

كينقلوهنا للحاكم الركماين فلم  ،عساىم ٯبدكف كلمة لو يتعلقوف هبا ،قولو بشأف ا٢بكومة كا٢بكاـ
كانتهى األمر إٔب أف  ،ٯبدكا كذبوا عليوآب ؿ جانب السياسة كا٢بكومة. فلمك ألف دعوتو ٓب تتنا ،ٯبدكا

 كا٢بكم عليو باإلعداـ صلبا. ،لقبض عليوٛبكنوا من ٞبل ا٢باكم الركماين على أف يصدر األمر با
 ىة كٲبنع أف تعطاألمٌ يفسد  أنو –ك من التهم الٍب ألصقوىا بو : أنو يهيج الشعب ضد ا٢باكم

 أنو يريد ا٤بلك. - ا١بزية للقيصر
كأرشد جند  ،سخريوطي الذم خانويهوذا اإل :ككاف اليهود قد اتفقوا مع أحد تبلميذه كىو

كأرسلوه إٔب بيبلطس  ،فأمسكوا بو ،مقابل ماؿ -د ٓب يكونوا يعرفوف عيسىألف ا١بنو  -ا٤بلك عليو
 2فصلب ُب زعمهم كدفن. ،حاكم فلسطْب من قبل الركماف. فقضى عليو با٤بوت صلبا

كىكذا يعتقدكف جازمْب أف ا٤بسيح عيسى  ،ىكذا تركم أناجيل النصارل قصة الصلب
.مات مصلوبا 

                                                           
.371 :، ص)ط، ت(أٞبد علي عجيبة، ا٣ببلص ا٤بسيحي كنظرة اإلسبلـ إليو، دار اآلفاؽ العربية، دكف 1
نشر،  )ت(دكف  ٧3بمد أبو زىرة، ٧باضرات ُب النصرانية، دار الفكر العريب، القاىرة، ط؛ك 256إٔب  252: ، صا٤برجع السابق2

27 :ص
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  –ليست حادثة تارٱبية تعرب عن هناية ٧بزنة البن اإللو  ؛النصرانيةإف ا٢بادثة كما تركيها كتب 
ك يركف فيها  ،كركنا من أركاف العقيدة ،لكنها تشكل إحدل أسس اإلٲباف ا٤بسيحي ،–كما يقولوف 

حْب أخرج من ا١بنة. فكاف البد من مثاؿ التضحية من ابن اإللو فداء ٣بطيئة أيب البشرية آدـ 
 البشرية من ا٣بطيئة الٍب لصقت هبا منذ ذلك الوقت. لتتطهر ؛ىذه التضحية

 :يقوؿ جوزيف باركلي ،كحوؿ أٮبية ىذه العقيدة الٍب تعترب سبيل التكفّب عن ذنوب بِب آدـ
"إف الصليب ٓب يكن حدثا عارضا بل كاف ُب خطة اهلل األزلية ك٪بد ىذا ُب سفر األعماؿ ا٤برة تلو 

 ن ُب تفكّبنا ُب موت يسوع:كذلك ليحفظنا من خطأين خطّبي ،رةا٤ب
ليس الصلب ٦برد حدث طارئ استخدمو اهلل عندما فشلت الطرؽ األخرل لكنو جزء ال . أ

 يتجزأ من اهلل نفسو.
ٯبب أف ال يتطرؽ إٔب أذىاننا أف أم شيء عملو يسوع غّب ا٘باه اهلل ٫بو الناس كال أف نقارف . ب

 1" ىو الذم أرسل يسوع بْب لطف يسوع ك٧ببتو كبْب غضب اهلل كانتقامو فإف اهلل
إذ جاء ا٤بسيح ُب صورة  ،كاف مصا٢بة مع اهللكُب عقيدة النصارل أف صلب عيسى 

كلكن اهلل أثبت لنا ٧ببتو، إذ ك٫بن  يقوؿ بولس " ... ،كٙبمل اآلالـ من أجل ىذه ا٤بصا٢بة ،إنساف
و من بفكم باألحرل ٬بلص  ،كمادمنا اآلف قد تربرنا بدمو .مازلنا خاطئْب مات ا٤بسيح عوضا عنا

فكم باألحرل ٬بلص ٕبياتو  ،قد تصا٢بنا مع اهلل ٗبوت ابنو ،ك٫بن أعداء ،فإف كنا .الغضب اآلٌب
ربنا يسوع ا٤بسيح الذم بو نلنا  ، بفضلننا نفتخر أيضا باهللإبل  ،كليس ىذا فقط .وفك٫بن مصا٢بى 

 .11إٔب  8/ 5ا٤بصا٢بة اآلف"الرسالة إٔب ركما، 
داء ا:"ك لكي يصا٢بهما معا ُب جسد كاحد مع اهلل بالصليب الذم بو قتل العً كيقوؿ أيض

 .2/16"الرسالة إٔب أفسس، 
فيو يصاّب   ،كيقوؿ : " كأف يصاّب بو كل شيء مع نفسو، إذ أحل السبلـ بدمو على الصليب

 .1/20سواء كاف على األرض أك ما ُب السماكات"الرسالة إٔب مؤمِب كولوسي  ،كل شيء

                                                           
.484، 483: أٞبد علي عجيبة، ا٣ببلص ا٤بسيحي كنظرة اإلسبلـ إليو، ص1
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ف إبل  ،كالٍب تعترب ركنا من أركاف اإلٲباف ا٤بسيحي ،ي أٮبية عقيدة الصلب ُب ا٤بسيحيةىذه ى
لئلٲباف  ف بولس يرل أف ال معُبإكعليها تبُب كثّب من األفكار كاالعتقادات. بل  ،فراامنكرىا يعترب ك

 ،ح قد قاـفيقوؿ : " كلو ٓب يكن ا٤بسي ،كال للتبشّب بو دكف عقيدة القيامة بعد الصلب ،ا٤بسيحي
 .15/14ثا كإٲبانكم عبثا "الرسالة األكٔب إٔب مؤمِب كورنثوس بنا علكاف تبشّب 

ٌب ئر كىذا بشهادة دا ،االعتقاد ٓب يكن معركفا ُب القركف األكٔب للمسيحية اكا٢بق أف ىذ
عارؼ الربيطانية: " ٓب يكن يؤمن آباء الكنيسة ا٤بعارؼ الربيطانية كالكاثوليكية ، فقد جاء ُب دائرة ا٤ب

 1ف آالـ ا٤بسيح ) كصلبو ( كانت كسيلة لتهدئة غضب اهلل "إُب العصور األكٔب بالفكرة الٍب تقوؿ: 
 2"عارؼ الكاثوليكية : " ال تلعب عقيدة الكفارة ُب العهد ا١بديد دكرا أساسيا كتقوؿ دائرة ا٤ب

 .Herbert J)كأف كاضعها كما يقوؿ ىربرت مولر  ،ل على أهنا ظهرت فيما بعدل٩با يد
Muller )فقد كتب ىربرت عن بولس يقوؿ: " ىو الذم أشاع نظرية ا٣بطيئة األزلية،  ،ىو بولس

كٓب يستنتج أنبياء بِب إسرائيل شيئا كثّبا من أسطورة جنة العدف ا٤بذكورة ُب سفر التكوين. كأما يسوع 
 3وط آدـ أك لعنة ا٣بطيئة األزلية "فلم ٰبفل هبا مطلقا كٓب يذكر قط ىب

 :منهاكاالعَباضات على قصة الصلب كثّبة 
 ،من حيث كقت ا٢بكم على ا٤بسيح، اختبلؼ األناجيل ُب ذكر تفاصيل قصة الصلب -

 ككقتو. ،ككيفيتو ،كالصلب
أف رسالة بولس إٔب العربانيْب تذكر ٪باة ا٤بسيح من القتل:  " كا٤بسيح ُب أثناء حياتو البشرية  -

إٔب القادر أف ٱبلصو من ا٤بوت. كقد  ،رفع أدعية كتضرعات مقَبنة بصراخ شديد كدموع ،على األرض
 .5/7لىب اهلل طلبو إكراما لتقواه " الرسالة إٔب العربانيْب 

 4أف قصة الصلب تشبو كثّبا ما جاء ُب الديانات القدٲبة فأيهما تأثر باآلخر؟ -

                                                           
توزيع، ساجد أمّب، ا٤بسيحية دراسة ك ٙبليل، دار السبلـ للنشر كال بإيعاز إٔب 5/634( 1962دائرة ا٤بعارؼ الربيطانية )1

133: ، ص)ط، ت(الرياض، السعودية، دكف 
.133: ، صرجع نفسوا٤ب بإيعاز إٔب 1025 :دائرة ا٤بعارؼ الكاثوليكية ص2
.135، 134 :، صالسابقرجع ا٤ب3
كما بعدىا. 253 :، صـ(1980ط ) ىاشم جودة، العقائد ا٤بسيحية بْب القرآف كالعقل، مطبعة األمانة، شربا، مصر،4
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أف ا٢بكم من بالرغم  ،على موت ا٤بسيح كصلبو عدـ كجود أم تقرير ُب السجبلت الركمانية -
 صادر عن ٧بكمة ركمانية كٓب يكن حدثا ىينا.

 كىو ما ذكر سابقا. ،عدـ معرفة ا٤بسيحيْب األكائل ٥بذه العقيدة -
الركايات عن قصة الصلب مأخوذة من األناجيل بالرغم من أف كتاهبا ٓب يكونوا شهود عياف  -

 1هتمهم النصارل بقتلو.اليهود الذين ا ركاىا بل ،للحادثة
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱإٔب غّبىا من االعَباضات الكثّبة الٍب تؤيد ما جاء ُب القرآف الكرًن

.157النساء َّ مل ...رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ  

 
 .قيامة المسيح بعد الصلبالمطلب الثالث: 

ال تقل ُب أٮبيتها عند ا٤بسيحيْب عن  ،كاعتقادات مرتبطة هبا ،لعقيدة الصلب تبعات أخرل
 االعتقاد ُب أف ا٤بسيح صلب كضحى بنفسو من أجل البشرية.

 ،بعد أف صلب كدفن قاـ من القرب بعد ثبلثة أياـا٤بسيح عيسى  فيعتقد ا٤بسيحيوف أ
لكي يدىن كٰبنط جسد ا٤بسيح الذم كاف  ؛ذلك أف بعض النساء اشَبين أطيابا كأدكات ٙبنيط

كلكنهن فوجئن بأف ا٤بسيح  ،موضوعا ُب القرب، ٍب قامت النساء بزيارة القرب الذم دفن فيو ا٤بصلوب
 قد قاـ.

اشَبت مرًن اجملدلية كمرًن أـ  ،كيركم إ٪بيل مرقس ىذه ا٢بادثة فيقوؿ: " ك٤با انتهى السبت
أتْب إٔب القرب باكرا جدا  ،كُب اليـو األكؿ من األسبوع .وىنٌ يعقوب كسالومة طيوبا عطرية ليأتْب كيد

" لكنهن  ؟ككن يقلن بعضهن لبعض:  "من يدحرج لنا ا٢بجر من على باب القرب .مع طلوع الشمس
رأين ُب ا١بهة اليمُب شابا  ،كإذ دخلن القرب .مع أنو كاف كبّبا جدا ،تطلعن فرأين أف ا٢بجر قد دحرج

أنًب تبحثن عن يسوع الناصرم  .فنفقاؿ ٥بن: ال ٚب .فتملكهن ا٣بوؼ ،يضالبسا ثوبا أب ،جالسا

                                                           
كما  498 :التفصيل ُب ىذه االعَباضات يراجع: أٞبد علي عجيبة، ا٣ببلص ا٤بسيحي كنظرة اإلسبلـ إليو، ص٤بزيد من 1

مد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم ا١بوزية، ىداية أبو عبد اهلل ٧بك  ؛136، 133 :ساجد أمّب ا٤بسيحية دراسة كٙبليل، صك ؛بعدىا
عة ضمّبية، إشراؼ بكر عبد اهلل أبو زيد، دار عآب الفوائد للنشر كالتوزيع، ا٢بيارل ُب أجوبة اليهود كالنصارل، ٙبقيق عثماف ٝب

.380إٔب  376 :، ص)ط، ت(دكف 
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لكن اذىنب كقلن  .ىاىو ا٤بكاف الذم كاف موضوعا فيو .ليس ىو ىنا ! إنو قاـ .الذم صلب
 ،فخرجن ىاربات من القرب .ىناؾ تركنو كما قاؿ لكم " ؛نو سيسبقكم إٔب ا١بليل،إكلبطرس ،لتبلميذه

مرقس ألهنن كن خائفات " ،ك ٓب يقلن شيئا ألحد .دة كالدىشة الشديدةكقد استولت عليهن الرع
 .8إٔب  16/1

 الٍب يبدك1ٍب يذكر إ٪بيل مرقس أف ا٤بسيح قاـ ُب اليـو األكؿ من األسبوع فظهر ٤برًن اجملدلية
فلم  ،فذىبت كبشرت الذين كانوا معو ،فأخرج منها سبعة شياطْب ،أهنا كانت مصابة ٗبس من ا١بن

كعاتبهم  ،ٍب ظهر لتبلميذه ،فلم يصدقوىم ،فذىبا كبشرا الباقْب ،فظهر ىو الثنْب منهم ،يصدقوىا
 2على عدـ اإلٲباف بقيامتو بعد موتو.

تنتشر ببطء شديد كسط  ،كلقد بدأت ركايات قيامة ا٤بسيح من األموات كظهوره بعد ا٤بوت" 
تلك  –كعلى رأسهم بطرس  –سيح كحواريو اجملموعة ا٤بسيحية األكٔب، بسبب إنكار تبلميذ ا٤ب

كعدـ إٲباهنم بوجود أدىن صلة بْب رسالة ا٤بسيح ا٢بق الٍب تلقوىا من  ،كشكهم فيها ،الركايات
 الٍب صارت كاحدة من ركائز العقائد ا٤بسيحية فيما بعد. ،كبْب فكرة القيامة من األموات م،معلمه

فلم يذع خربىا بْب عامة  ،هوره سبعة أسابيعن أجل ذلك تأخر اإلعبلف عن قيامة ا٤بسيح كظم
عاما من  60يوما، كما تقوؿ رسالة األعماؿ الٍب سطرىا لوقا بعد أكثر من  50ا٤بسيحيْب إال بعد 

 ذكر مصادر ا٤بسيحية أف ا٤بسيح مكث بعد ظهوره أربعْب يوما ٍب صعد إٔب السماء.كت 3".رفع ا٤بسيح
أساسيا من أركاف اإلٲباف ا٤بسيحي بعد عقيدة لقد شكلت عقيدتا الصلب كالقيامة ركنا 

كما عرب بولس عن   ،بل إف ا٤بسيحية إف خلت من االعتقاد فيها فلن يصبح ٥با أم معُب ،التثليث
  الرسالة األكٔب إٔب مؤمِب "لكاف تبشّبنا عبثا كإٲبانكم عبثا"كلو ٓب يكن ا٤بسيح قد قاـ  :ذلك قائبل

ال القيامة ٤با قامت للكنيسة قائمة، كبدكف قيامة كاف يسوع ، كيقوؿ باركلي: " لو 15/14ورنثوس ك
 ٦4برد ذكرل ٚببو تدرٯبيا "

                                                           
ُب الركاية السابقة ُب نفس اإلصحاح ٓب يذكر أف مرًن اجملدلية رأت ا٤بسيح لكنها أضيفت فيما بعد على أنو ظهر ٥با.1
.13إٔب  16/9مرقس 2
.285،286:، ص(ـ1988 ىػ  1408)2مصادر العقائد ا٤بسيحية، مكتبة كىبة، مصر، طا٤بسيح ُب أٞبد عبد الوىاب، 3
.527: أٞبد علي عجيبة، ا٣ببلص ا٤بسيحي كنظرة اإلسبلـ إليو، ص بإيعاز إٔب، 58: تفسّب أعماؿ الرسل، ص4
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سكْب: " ككانت قيامة الرب ىي ا٤بنطلق األساسي الذم بِب عليو اإلٲباف كيقوؿ مٌب ا٤ب
من األموات  فاإلٲباف با٤بسيح يعِب اإلٲباف بالقيامة، كا٤بسيح ىو ابن اهلل ألنو قاـ ،ا٤بسيحي كلو

سكْب يرل أف القيامة ىي دليل ألوىية ا٤بسيح فيقوؿ: " القيامة آخر بل إف مٌب ا٤ب1لطانو اإل٥بي "بس
 2.إذ يتعلق عليها بالفعل برىاف ألوىيتو كاعتباره ٨بلص العآب كالفادم" ،كأىم معجزة ُب حياة ا٤بسيح

مت لتم ىدـ ٕبيث لو ىدعليها، كقيامها ، كعلى الرغم من أٮبية ىذه العقيدة ُب ا٤بسيحية
جد ما ال يعد كال ٰبصى من االعَباضات ا٤بوجهة إٔب ركاية قيامة ا٤بسيح يو فإهن ،ا٤بسيحية برمتها

كال ٲبكن للعقل أف  ،كال اٙباد صيغتها ،كظهوره لتبلميذه، ٕبكم أهنا ركايات تارٱبية ٓب يثبت سندىا
 ككل عقيدة كاف ىذا مستندىا فهي كاىنة ال تقول أماـ أم نقد. ،يصدؽ بأبسط أحداثها

كُب ىذا يقرر علماء ا٤بسيحية بأنو قد جرل التوكيد دائما على " أف ا٤بسيحية تعترب عقيدة 
ذلك أهنا إما أف تظل قائمة أك تنهار بناء  ،تارٱبية ٗبفهـو قلما تناظرىا فيو أم من العقائد األخرل

أحداث معينة، جرل الزعم بأهنا كقعت خبلؿ فَبة زمنية ٧بددة تقدر بثماف على حقيقة ما كاف من 
 3كأربعْب ساعة، ُب فلسطْب منذ ألفي عاـ تقريبا ".

كمغامرة  ،يعترب ٦بازفة ؛مسيحي هبذه األٮبية رىنا للتاريخإٲباين كن ر كىذا القوؿ يؤكد أف جعل 
أخركف يقرركنو من أف ركاية القيامة ال كىو حقيقة ما بدأ علماء ا٤بسيحية ا٤بت ،قد تنسف كل شيء

 تثبت أماـ  البحث التارٱبي ا٤بوضوعي.
ف ىناؾ عددا من النقاط مؤكدة تارٱبيا منها " أف (إAdolf hrnek) يقوؿ أدكلف ىرنك

أحدا من خصـو ا٤بسيح ٓب يره بعد موتو، كأنو ال ٲبكن التحقق بيقْب من تواتر مرات الظهور 
اؿ حكاف خاليا ُب اليـو الثالث ال ٲبكن اعتباره حقيقة مؤكدة تارٱبيا بأم كعددىا، كأف القرب الذم  

 4."من األحواؿ
 : ٝبعو أمكنذكر ما يي لة االعَباضات على ىذه ا٢بادثة كمن ٝب

                                                           
.42 :، صـ(2000) 3مٌب ا٤بسكْب، القيامة كالصعود، مطبعة دير القديس أنبا مقار، القاىرة، ط1
.182 :، صالسابقا٤بصدر 2
.302: أٞبد عبد الوىاب، ا٤بسيح ُب مصادر العقائد ا٤بسيحية، ص3
.303، ص السابقا٤برجع 4



71 
 

ُب  ،ىي ثبلثة أياـ بلياليهن -سب األناجيلح- أف الفَبة الٍب ذكرت بْب الصلب كالقيامة -
 كبالتإب فهي يـو كليلتاف. ،كالقيامة يـو األحد ،حْب أف الصلب ًب يـو ا١بمعة

اللواٌب حضرف إٔب  النساءعدد ،ككتناقضها الكبّب ُب ذكر ا٢بادثة ،اختبلؼ ركايات األناجيل -
أـ أنو طلب منها  ؟ت مرًن اجملدلية الناسخرب كىل أ ،كمن كاف ُب القرب ساعة إزاحة ا٢بجر ،القرب
 ؟ىل أرسل ا٢باكم الركماين من ٰبرس القرب قبل قيامة ا٤بسيحك  ؟كىل ًب دفنو من قبل أـ ٓب يتم؟ ذلك

 ....إٔب غّبىا من التناقضات الكثّبة.؟أـ ٓب يكن ىناؾ حراس
 1ـ325ف ركايات الظهور ُب مرقسلم تأخذ أم صورة قانونية إال بعد عاـ أ -
 ؛توإخبار بطرس كتبلميذ ا٤بسيح بقياممنهما -الذم كجدتو النساء ُب القرب-أف طلب الشاب  -

ما جاء ُب األناجيل من أف مع كىو ما يتناقض  ،دليل على عدـ علم التبلميذ بقيامة ا٤بسيح من قبل
كإنكارىم ٣برب  ،كجهلهم لذلك ىو ما يفسر أيضا دىشة التبلميذ ،ا٤بسيح أخربىم بقيامتو قبل موتو

 كالذم عاتبهم ا٤بسيح فيما بعد عليو. ،مرًن اجملدلية
، كعلى كجو سلكنها جاءت من رسائل بول ،ٓب تعطها األناجيل أف أكؿ شهادة عن القيامة -

الٍب كتبت قبل أقدـ األناجيل بعشر  -15االصحاح –ا٣بصوص رسالتو األكٔب إٔب أىل كورنثوس 
صحاح ٪بد أف بولس يقتبس تعليما تسلمو من أكلئك الذين كانوا ففي ىذا اإل ،سنوات على األقل

 مسيحيْب قبلو.
ّبا ما كرد ُب الديانات الوثنية الٍب يعتقد أف ٥با تأثّبا على العقائد قصة القيامة تشبو كث -

 ا٤بسيحية.
 ،أكرد ٦بمبل لبياف كىن الركاية ،يض من فيض الردكد على قصة القيامةغكىذا الذم ذكر ىو 

 2عقد ا٤بسيحية بنقضها. طكانفرا

                                                           
.294، 293 :، صرجع السابقا٤ب1
أٞبد ؛ك 570إٔب  528:: أٞبد علي عجيبة، ا٣ببلص ا٤بسيحي كنظرة اإلسبلـ إليو، صُب ىذه الردكد يراجع٤بزيد من التفصيل 2

، ٧بمد رشيد رضا، عقيدة الصلب كالفداء، مطبعة ا٤بنار 298إٔب  293:الوىاب، ا٤بسيح ُب مصادر العقائد ا٤بسيحية، صعبد 
بسمة أٞبد ؛ك 164إٔب  150 :ساجد أمّب، ا٤بسيحية دراسة كٙبليل ص؛ك 115إٔب  95: ، ص)ط، ت(ا٤بصرية، مصر، دكف 
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 المطلب الرابع: الصعود
مكث  ،كبعد أف ظهر لتبلميذه كالتقى هبمحسب ما كرد ُب ا٤بصادر النصرانية فإف ا٤بسيح 

كجلس  ،ٍب ارتفع بعدىا إٔب السماء1كقيل ٜبانية عشر شهرا كقيل إحدل عشرة سنة ،بينهم أربعْب يوما
دينونة  ،ليدينهم على ما فعلوا ،على كرسي استعدادا الستقباؿ الناس يـو ا٢بشر ،عن ٲبْب األب

كجلس عن ٲبْب اهلل  ،رفع إٔب السماء ،دما كلمهمبع ،جاء ُب إ٪بيل مرقس:" ٍب إف الرب ،عادلة
 .16/19"مرقس 

 .24/51صعد إٔب السماء "لوقا انفصل عنهم كأي  ،كُب إ٪بيل لوقا :  "كبينما كاف يباركهم
 .1/9"أعماؿ الرسل  ... : " قاؿ ىذا ك ارتفع إٔب السماء ٗبشهد منهمكُب أعماؿ الرسل

بل كأحيانا  ،كأحداث ٱبتلفوف ُب تفاصيلها ،ضاتكللمسيحيْب ُب الصعود أيضا ركايات كتناق
كمن ذلك أف ا٤بسيح كقبل أف يصعد إٔب السماء كاف قد نزؿ إٔب  ،لكنهم يقركهنا كما ىي ،ُب ثبوهتا

 معو األنبياء الذين كانوا ىناؾ إٔب الفردكس ُب السماء. اخذ،آا١بحيم ٍب صعد إٔب السماء
ككضعوا قانونا  ،سيح اجتمعوا معا بعد رحيلوكتذكر بعض مصادر ا٤بسيحية أف تبلميذ ا٤ب"

) قانوف إٲباف  :كيعرؼ ىذا القانوف باسم ،يقرأ كل منهم فقرة من فقراتو اإلثِب عشر ،لئلٲباف ا٤بسيحي
 الرسل ( الذم جاء ُب إحدل صيغو ا٤بعركفة:

 القادر.اآلب : أؤمن باهلل 1-بطرس 
 : صانع السماء كاألرض.2-يوحنا

 ربنا.، ا٤بسيح ابنو الوحيد: كيسوع 3-يعقوب
 : الذم حبل بو من الركح القدس. ككلد من العذراء مرًن.4-أندراكس

 بنطي كصلب ك مات كدفن.ل:كتأٓب ُب عهد بيبلطس ا5-فيليس
 : كنزؿ إٔب ا١بحيم كُب اليـو الثالث قاـ ثانية من األموات .6-توما

                                                                                                                                                                                     

إٔب  375:، ص(ـ2000ىػ  1420) 1، دار القلم، دمشق، سورية، طجستنية، ٙبريف رسالة ا٤بسيح عليو السبلـ عرب التاريخ
377.

.162 :ساجد أمّب، ا٤بسيحية دراسة كٙبليل، ص1
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 1"قادر...ب ال:كصعد إٔب السماء كجلس عن ٲبْب اهلل اآل7-برثو٤باكس
، ك رغم ذلك فهو يوجد ضدهكقد اختلفت اآلراء ُب حقيقة ىذا القانوف كقامت مطاعن كثّبة 

 2يرلندا "إهبذه الصيغة ُب" كتاب الصلوات للكنيسة ا٤بتحدة ُب ا٪بلَبا ك 
كليس ٥بم من  ،ا١بحيم يستحقوف من األنبياء لصوصا كسراقا٘بعل كىذا ليس بغريب عن ديانة 

ٝبيع الذين جاؤكا قبلي كانوا  ،: " كا٢بق ا٢بق أقوؿ لكم : أنا باب ا٣براؼ٨بلص سول ا٤بسيح
كٯبد كٱبرج فيدخل  ،من دخل يب ٱبلص .لصوصا كسراقا ، كلكن ا٣براؼ ٓب تصغ إليهم، أنا الباب

 .9إٔب  10/7ا٤برعى "يوحنا 
 ،العذابىكذا تعتقد بعض الطوائف ا٤بسيحية أف ا٤بسيح نزؿ إٔب ا١بحيم ليخلص األنبياء من 

 كليأخذىم إٔب الفردكس ُب السماء أثناء صعوده إٔب جوار اهلل.
 يستدؿ النصارل ٗبا كرد ُب إ٪بيل مرقس عن ا٤بسيح بقولو:

 ،.بأنو رفع إٔب السماء با١بسم كالركح16/19" رفع إٔب السماء كجلس عن ٲبْب اهلل "مرقس 
للخبلص كللفداء الذم صلب من مكٌمل كأف صعوده إٔب السماء ىو عمل 3كأنو حي فيها إٔب اآلف

 أجلو.
 كيلخص مٌب السكْب نتائج الصعود فيقوؿ: 

 " أما نتائج صعود ا٤بسيح إٔب السماء بالنسبة لنا فهي:
 أكال: التحقيق األعظم لقيامتو من األموات.

 ثانيا: السند ا١بديد الذم نالتو البشرية ٗبوقع يسوع ا٤بسيح اآلف من العآب، فهو ارتفع فوؽ
 ٝبيع السماكات ليجلس عن ٲبْب اآلب.

 

                                                           
.306 :ا٤بسيح ُب مصادر العقائد ا٤بسيحية، صأٞبد عبد الوىاب، 1
.306 :ص، نفسوا٤برجع 2
، )ط، ت(ر الشامية، بّبكت، لبناف، دكف ٧بمد عزت الطهطاكم، النصرانية ُب ا٤بيزاف، دار القلم، دمشق، سورية، الدا3

.240، 239:ص



74 
 

يقوده من السماء كملك جالس يدبر شؤكف ملتو  ،يبدأ عصر التدبّب ا٣ببلصيلثالثا: ك 
 1."كٰبكم

كلكنو بداية  ،دـ آكليس تكفّبافقط ٣بطيئة  ،إذف فصعوده إٔب السماء ليس هناية الفداء
لذم ىو هناية أعماؿ ا٣ببلص، كىو ما ا ؛الثاين ئكتنتهي باجمل ،تبدأ فصولو بالصعود ،٣ببلص عاـ

 كيعلقوف اآلماؿ عليو. ،ينتظره ا٤بسيحيوف
ٍب حجبتو سحابة عن  .جاء ُب سفر األعماؿ: " قاؿ ىذا كارتفع إٔب السماء ٗبشهد منهم

 كقاال ،رجبلف قد ظهرا ٥بم ثياب بيض اإذ ،أنظارىم. كبينما ىم ٰبدقوف إٔب السماء كىو ينطلق إليها
 ،ىذا الذم ارتفع عنكم إٔب السماء ،٤باذا تقفوف ناظرين إٔب السماء؟ إف يسوع ،٥بم: " أيها ا١بليليوف

 .11إٔب  9" أعماؿ الرسل/! سيعود منها مثلما رأيتموه منطلقا إليها
فالتاريخ ال يسّب عبثا، بل  .ر علماء النصارل ىذا بقو٥بم: " سيعود بصورة جسدية مرئيةفسٌ كي

لعآب كٲبلك على كل ا٤بسكونة. اإنو يتحرؾ ٫بو نقطة ٧بددة ىي ٦بيء يسوع ا٤بسيح ثانية ليدين 
 .2أف نكوف مستعدين جمليئو ا٤بفاجئ " ا،إذ ،كينبغي علينا

كإٔب أف يظهر ا٤بسيح مرة ثانية كجب على الكنيسة أف تكمل أزمنة ا٣ببلص بالتبشّب 
فكما أكمل ا٤بسيح الفداء بعملو ا٣باص بدمو، ىكذا كضع على الكنيسة أف تكمل ،" للنصرانية

كاف على السماء أف تقبلو إٔب أف   ،كخبلص كل بشر، لذلك ا٣بطاة بةو الشهادة بقيامتو كنصرتو لت
 .3"تكمل الكنيسة رسالتها ٗبؤازرتو كركحو القدكس بصورة دائمة

تبْب االرتباط الوثيق عند النصارل بْب غاية اجمليء هبذا التقدًن عن الصلب كالقيامة كالصعود ي
األكؿ للمسيح كبْب ٦بيئو الثاين، كدكر الكنيسة بْب ىاتْب الفَبتْب، فكل ىذه األحداث عندىم ٚبدـ 
ا٣ببلص البشرم من الذنوب كا٣بطايا كاآلثاـ، ككلها تنطلق من أف ا٣ببلص ا٤بسيحي بدأ مع ٦بيء 

و الثاين. لكن إٔب أم النصوص يستند النصارل ُب تقرير معتقدىم ؟ ا٤بسيح األكؿ كسيكتمل مع ٦بيئ

                                                           
.350، 349 :مٌب ا٤بسكْب، القيامة كالصعود، ص1
.2268 :التفسّب التطبيقي، ص٦بموعة من علماء النصارل،2
.358 :مٌب ا٤بسكْب، القيامة كالصعود، ص3
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لعقيدة كاىتم هبا أكثر؟ ىذا ما كىل تؤيد مصادرىم ىذا ا٤بعتقد أـ ال؟ كأم ا٤بصادر حفل بذكر ىذه ا
 تطرؽ إليو ُب ا٤ببحث الثاين من ىذا الفصل.سيتم ال
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 الثاني: بحثالم
 للمسيح في المصادر النصرانيةالمجيء الثاني 

الذم يعتقدكف أنو  ؛ٗبا أف اعتقاد النصارل ُب ا٤بسيح ا٤بنتظر ٧بسـو ُب شخص عيسى 
كمن الظلم  ،كالذم طاؿ انتظار اليهود لو ليخلصهم من آثامهم ،ا٤ببشر بو ُب العهد القدًن اا٤بسي

إٔب تنقسم عندىم قيدة ا٤بنتظر فإف النصوص الٍب يستند إليها النصارل ُب تقرير ع ،الذم ٢بق هبم
 قسمْب حسب االستقراء:

 عيسى اشتملت عليها أسفار العهد القدًن.لنصوص تدؿ على اجمليء األكؿ  -
 نصوص تدؿ على اجمليء الثاين ُب آخر الزماف كىي مبثوثة ُب العهد القدًن كالعهد ا١بديد. -

( باألخص على نصوص )الربكتستانتيةكعليو فبل ينبغي إغفاؿ اعتمادىم كاعتماد طائفة منهم 
يقضي لك  ،ليحكم العصر األلفي السعيد ؛العهد القدًن ُب اإلشارة إٔب عودة ا٤بسيح ُب آخر الزماف

 كيأجوج كمأجوج قبل قياـ الساعة. ،على الدجاؿ
كالٍب ىي مستند النصارل  ؛إٔب ٝبلة من النصوص ُب العهدين بحثطرؽ ُب ىذا ا٤بيتم التكس

ٍب نبوءات األناجيل  ،دانياؿ ُب العهد القدًنك بنبوءة حزقياؿ  ءبد ،ذه العودة ا٤برتقبةهب االعتقادُب 
 ر الرؤيا ا٢بافل بأحداث النهاية.ففس ،فرسائل الرسل ،األربعة

 
 األول: نصوص العهد القديم مطلبال

ما ذكر سابقا  ُب الفصل األكؿ من سرد نصوص العهد القدًن الٍب تبشر بظهور  يعادحٌب ال 
من مثل: نصوص  كالٍب تأك٥با ا٤بسيحيوف بأهنا تعِب ُب أغلبها التبشّب باجمليء األكؿ للمسيح ،ا٤بنتظر

ؿ انتقو ٰبسن االفإن ،35، كأشعياء 149، كا٤بزمور 6إٔب  110/1، كا٤بزمور 12إٔب  2/1ا٤بزمور 
خاصة منهم طائفة الربكتستانت ) أك  ،أىم النبوءات الٍب يعتمدكف عليها ُب إثبات العودة الثانية إٔب

 ( الٍب تركز على العهد القدًن أكثر من تركيزىا على العهد ا١بديد.ليةياإل٪ب
 حزقياؿ كدانياؿ. نبوءٌبقصد ىهنا يك 
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ح كملكوتو ...كما أنو لسفر حزقياؿ عبلقة كثيقة بالعهد ا١بديد، فهو يتحدث عن ا٤بسي" 
ب ا٤بقدس، إف اتوجد عبارات من سفر حزقياؿ كاضحة ُب سفر الرؤيا كلذلك يقوؿ الدارسوف للكت

صفة ا٢بيواف منها:  القديس يوحنا لو دراية قوية بسفر حزقياؿ فقد اقتبس من السفر بعض العبارات
 1."٤بقبلكصف ا٥بيكل ا ... السمة على الوجو ... الذم يظهر ُب بداية الرؤيا

كعودة  ،كلقد حفل ىذا السفر ٗبجموعة من الرؤل كالرموز الٍب تتحدث عن أحداث النهاية
اليهود من الشتات كعبلمة من عبلمات عودة ا٤بسيح، كمن ذلك ما جاء فيو: " فبل يتعرض شعب 

ين أنا أفيدركوف  ،إسرائيل إٔب كخزات الغليق كال إٔب شوكة مؤذية من األمم احمليطة هبم من تبغضهم
عندما أٝبع شعب إسرائيل من بْب الشعوب الٍب تفرقوا  :يعلنو السيد الربما كىذا  .السيد الرب

عندما يعودكف كيستوطنوف ُب أرضهم الٍب كىبتها  ،كتتجلى قداسٍب فيهم أماـ عيوف األمم ،إليها
كعندما أنفذ  .كيقيموف فيها مطمئنْب كيشيدكف بيوتا كيغرسوف كركما كيسكنوف آمنْب ،لعبدم يعقوب

إٔب  28/24هم "حزقياؿ عندئذ يدركوف أين أنا الرب إ٥ب ،أحكاما ُب ٝبيع أعدائهم احمليطْب هبم
26. 

ال يكوف إال  ؛اـ لليهودالتالكتاب ا٤بقدس يركف أف ٙبقق األماف  مفٌسرمسابقا أف  ذكركقد 
 كحينئذ يؤمن اليهود با٤بسيح. 2حْب يرسي ا٤بسيح ملكوتو األبدم

ىو سفر  ،كلكاتب سفر الرؤيا ،سفر شكل مصدر إ٥باـ لكتاب األناجيل كالرسائلكأكثر 
قد ك دانياؿ فيما يتعلق باألخركيات،  دانياؿ، حيث استخدـ ا٤بسيح كتبلميذه صورا كتشبيهات سفر

 اقتبس منو ا٤بسيح أربع مرات:
قيل عنها عند ا٢بديث عن رجسة ا٣براب ُب ا٥بيكل: " فعندما تركف رجاسة ا٣براب، الٍب  .1

. كالنص ُب دانياؿ 24/15مٌب " ليفهم القارئ . قائمة ُب ا٤بكاف ا٤بقدسلنيببلساف دانياؿ ا
12/11. 

                                                           
.17: ص ،٧بمد عزت ٧بمد ٧بمد، نبوءات هناية العآب1
.1636: ص ،لتفسّب التطبيقيالنصارل، ا٦بموعة من علماء 2
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ُب اإلشارة إٔب الضيق الذم يسبق ٦بيئو " فسوؼ ٙبدث عندئذ ضيقة عظيمة ٓب ٰبدث مثلها  .2
 .12/1كالنص ُب دانياؿ  24/21مٌب كلن ٰبدث" ،منذ بدء العآب إٔب اآلف

كالنص ُب  24/30مٌب " ... كوتو: " كعندئذ تظهر آية ابن اإلنساف ُب السماءعند ذكر مل .3
 .7/13،14دانياؿ 
فبل يَبكوف فيك حجرا  ،القضاء على أكرشليم كا٥بيكل: " كيهدمونك على أبنائك الذين فيك .4

 .9/26كالنص ُب دانياؿ  19/44لوقا  ألنك ٓب تعرُب كقت افتقاد اهلل لك " :فوؽ حجر
" فإف ذلك اليـو ال يأٌب دكف أف يسبقو  :ولس عند ا٢بديث عن ضد ا٤بسيحب منوكاقتبس 

الرسالة  كاقتبس منو يوحنا البلىوٌب اآلٌب: كظهور اإلنساف ا٤بتمرد ابن ا٥ببلؾ " ..."انتشار العصياف
 .11/36كالنص ُب دانياؿ   3،4،5/ 2الثانية إٔب تسالونيكي 

كعبدكا  ،س للتنْب ألنو كىب الوحش سلطتو" كسجد النا ":ا٢بديث عن "الرئيس الركماين .1
كأعطى التنْب الوحش فما  ؟يقولوف: " من مثل ىذا الوحش؟ كمن ٯبرؤ على ٧باربتو مالوحش كى

 13/4،5رؤيا  كأعطاه سلطة العمل مدة اثنْب كأربعْب شهرا" ،ينطق الكبلـ الكربياء كالتجديف
 .7/28كالنص ُب دانياؿ  

 13/7رؤيا  " ... قدرة على أف ٰبارب القدسيْب كيهزمهمأعماؿ الوحش: " كأعطي الوحش  .2
 .7/9كالنص ُب دانياؿ  

كإذا كحش  ،اإلمرباطورية الركمانية العائدة إٔب ا٢بياة " ٍب رأيت نفسي كاقفا على رمل البحر .3
كقد كتب على كل رأس اسم  ،خارج من البحر، لو سبعة رؤكس كعشرة قركف، على كل قرف منها تاج

 .7/7كالنص ُب دانياؿ  13/1رؤيا  ٘بديف"
 كفتحت الكتب"  .ـ العرشاكاقفْب قد ،كبارا كصغارا  ،الدينونة كالقيامة : " ك رأيت األموات .4
 .7/10كالنص ُب دانياؿ  20/12رؤيا 
ة ألف كمئتْب دفيو م اؿي عى الضيقة: " أما امرأة فهربت إٔب الربية، حيث أعد اهلل ٥با مكانا تػي  .5

 12/11كالنص ُب دانياؿ  12/6رؤيا  كستْب يوما "
                                                           

22 :٧بمد عزت ٧بمد ٧بمد، نبوءات هناية العآب، ص1
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ُب الفصل األكؿ ىي من أىم الرؤل الٍب يعتمد عليها ا٤بسيحيوف  ىاذكر ًب كنبوءات دانياؿ الٍب 
 للتبشّب باجمليء الثاين للمسيح. ،كالربكتستانت خصوصا ،عموما

 
 صوص األناجيل األربعةنالثاني:  مطلبال

الباحث  فإف،لذا الثاين للمسيح لكن دكف إسهاب منهالقد أشارت األناجيل األربعة إٔب اجمليء 
كُب سفر الرؤيا الذم توسع ُب ىذا  ،د النصوص قليلة إٔب حد ما مقارنة ٗبا جاء ُب رسائل الرسلٯب

 األمر.
 ٝبعو من نصوص األناجيل الٍب تفيد عودة ا٤بسيح ُب آخر الزماف: أمكنذكر ما يي كس

ي ا٤بسيح تبلميذه بالثبات صحيث يو  ،اح العاشراإلصح،ُب ُب إ٪بيل مٌبىي كأكؿ النصوص 
ا ىم فيو: " ...فإف ٩بيخلصهم ل كإٔب أف ٯبيء ابن اإلنساف ) ا٤بسيح ( ،كقت االضطهاد إٔب النهاية

لن تفرغوا من مدف إسرائيل إٔب أف  :فإين ا٢بق أقوؿ لكم .فاىربوا إٔب غّبىا ،اضطهدككم ُب مدينة ما
 .10/23مٌب  يأٌب ابن اإلنساف "

بيو مع أ كُب تقرير ىذه العودة ا٤برتقبة أيضا يقوؿ: " فإف ابن اإلنساف سوؼ يعود ُب ٦بد
إف بعضا من الواقفْب ىنا لن يذكقوا  :ا٢بق أقوؿ لكم .فيجازم كل كاحد حسب أعمالو ،مبلئكتو

كىذا تأكيد على أف عودة .16/27.28مٌب  "قبل أف يركا ابن اإلنساف آتيا ُب ملكوتو ،ا٤بوت
كٕبسب ىذه العبارات فإف الذين عاصركا ا٤بسيح لن ٲبوت بعضهم قبل  ،يح ستكوف قريبة جداا٤بس

 كىو ما ٓب يتحقق. ،أف يشهد ٦بيئو الثاين
وؼ تركف ابن سك  ىو.حيث قاؿ: " فقاؿ يسوع : " أنا  س،كيوافق ىذا ما جاء ُب إ٪بيل مرق

 .14/62مرقس  " ! ٍب آتيا على سحب السماء ،اإلنساف جالسا عن ٲبْب القدرة
كم ا٤بكاف أعود إليكم كآخذكم ل كما جاء ُب إ٪بيل يوحنا أيضا: " كبعدما أذىب كأعد

لكنتم  ،فلو كنتم ٙببونِب .كمإلي" إين ذاىب عنكم ٍب أعود 14/3يوحنا تكونوا حيث أكوف أنا"،لإٕب
 .14/28يوحنا  أعظم مِب " ، ألف اآلبتبتهجوف ألين ذاىب إٔب اآلب
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ربعة نصوص أخرل متشاهبة تركم العبلمات الٍب تسبق اجمليء الثاين للمسيح  كُب األناجيل األ
 كىذه العبلمات ىي: ،كصفتها بأكؿ ا٤بخاض ثكأهنا أشبو بالعبلمات الصغرل حي

ا ىي عبلمة رجوعك مك  ." ... كقالوا لو: " أخربنا مٌب ٰبدث ىذا للين:ضظهور متنبئين م .1
فإف كثّبين سيأتوف با٠بي قائلْب إين  ! للكم أحدضال ي ! انتبهواكانتهاء الزماف؟" فأجاب يسوع: " 

 ...كثّبكف من األنبياء الدجالْب كيضللوف كثّبين "  رفيضللوف كثّبين " .. " كيظه ،أنا ا٤بسيح
ليضللوا حٌب  ،كيقدموف آيات عظيمة كأعاجيب ، دجاؿنيبأكثر من مسيح دجاؿ ك  ربزوؼ يس"ف

 6، 13/5كمثل ذلك ُب مرقس .24/3.4،24/11،24/24 مٌبلو استطاعوا " ،ا٤بختارين
 .8، 21/7. كلوقا 13/22ك

فبلبد أف ! فإياكم أف ترتعبوا ." كسوؼ تسمعوف ٕبركب كأخبار حركب حدوث حروب: .2
 .21/09كلوقا  13/7ُب مرقس كمثل ذلك . 24/6مٌب كلكن ليست النهاية بعد" ،ٰبدث ىذا كلو

ك٩بلكة على  ،" فسوؼ تنقلب أمة على أمة مملكة:انقالب أمة على أمة ومملكة على  .3
 .21/10، لوقا  13/8كمثلو ُب مرقس.24/7مٌب  ٩بلكة "
مٌب  " ... كٙبدث ٦باعات كزالزؿ ُب عدة أماكن " حدوث زالزل ومجاعات: .4

 .21/11، كلوقا  13/8كمثلو ُب مرقس .24/7
كتكونوف  ،" عندئذ يسلمكم الناس إٔب العذاب، كيقتلونكم اضطهاد أتباع المسيح: .5

موف بعضهم بعضا كيبغضوف بعضهم فّبتد كثّبكف كيسلٌ  ؛مكركىْب لدل ٝبيع األمم من أجل ا٠بي
فسوؼ ينادل ببشارة ا٤بلكوت ىذه ُب العآب   .فهو ٱبلص ،بعضا ...كلكن الذم يثبت حٌب النهاية

كمثل  .14، 13، 10، 24/9مٌب  د ذلك تأٌب النهاية "كبع .شهادة ٕب لدل األمم ٝبيعا ،كلو
كخيانة األقرباء  ،مع زيادة عبلمة التبشّب باإل٪بيل ُب ٝبيع األمم 13إٔب  13/9ىذا ُب مرقس 
كىذا ما جاء أيضا ، كينقلب األكالد على كالديهم ،م األخ أخاه إٔب ا٤بوتلحٌب يس ،لبعضهم البعض

 .19إٔب  21/12ُب لوقا 
الٍب قيل  ،" فعندما تركف رجاسة ا٣براب :كيبدك أهنا كقوع أىواؿ عظيمة ظيمة:الضيقة الع .6

عندئذ يهرب الذين ُب منطقة  !هم القارئ،ليفقائمة ُب ا٤بكاف ا٤بقدس ،لنيبعنها بلساف دانياؿ ا
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فبل  ،كمن كاف ُب ا٢بقل ؛بيتوما ُب فبل ينزؿ ليأخذ  ،كمن كاف على السطح ؛اليهودية إٔب ا١بباؿ
فصلوا لكي ال يكوف ىربكم ُب  ! كالويل للحبأب كا٤برضعات ُب تلك األياـ ! يرجع ليأخذ ثوبو

 ،فسوؼ ٙبدث عندئذ ضيقة عظيمة ٓب ٰبدث مثلها منذ بدء العآب إٔب اآلف ،الشتاء أك ُب سبت
تارين كلكن من أجل ا٤بخ .٤با كاف أحد من البشر ينجو ،كلوال أف تلك األياـ ستختصر .كلن ٰبدث

كلوقا  13/14ُب  سكقد ذكر ذلك أيضا ُب مرق.22إٔب 24/15مٌب ستختصر تلك األياـ"
 .24إٔب  21/20

إذ سينزؿ غضب شديد  ،كحسب زيادات لوقا فإف حدكث ىذه األىواؿ يكوف ُب القدس
 كيساقوف أسرل إٔب ٝبيع األمم. ،كيسقطوف ٕبد السيف ،بساكنيها

كىي  ،كتتهاكل النجـو ،كخسوؼ للقمر ،لشمسلكىي كسوؼ  حدوث عالمات كونية: .7
تظلم  ،" كحاال بعد الضيقة ُب تلك األياـ :العبلمات األخّبة الٍب تسبق ٦بيء ا٤بسيح من ا٤بساء

كعندئذ  ،كتتزعزع قوات السماكات ،كتتهاكم النجـو من السماء ،كٰبجب القمر ضوءه ،الشمس
كيركف ابن اإلنساف آتيا على سحب  ،كلهاب قبائل األرض  تحفتن ،تظهر آية ابن اإلنساف ُب السماء

يجمعوا ٨بتاريو من ا١بهات األربع لكيرسل مبلئكتو بصوت بوؽ عظيم   .السماء بقدرة ك٦بد عظيم
 13/24 سكىو ما ذكر أيضا ُب مرق .31إٔب 24/29مٌب  من أقاصي السماكات إٔب أقاصيها "

 .21/25،26،27.  كلوقا 27إٔب 
و األناجيل إٔب أف تلك األياـ تنبٌ  ؛تسبق اجمليء الثاين للمسيحعد ذكر ىذه العبلمات الٍب ب

بل تعرؼ بعبلماهتا فقط،  ،فعودة ا٤بسيح لن تكوف معلومة الوقت ،كال يعلم كقتها ،ستكوف مفاجئة
 :يستدؿ هبا أف الصيف قريب ؛كيشبو ذلك بشجرة التْب الٍب حينما تلْب أغصاهنا كتطلع أكراقها

 .تعرفوف أف الصيف قريب ،كتطلع كرقا ،عندما تلْب أغصاهنا :شجرة التْب"كتعلموا ىذا ا٤بثل من 
ا٢بق أقوؿ  !فاعلموا أنو قريب بل على األبواب ،ىكذا أيضا حْب تركف ىذه األمور ٝبيعا ٙبدث

إف السماء كاألرض تزكالف كلكن   .حٌب ٙبدث ىذه األمور كلها ،لكم: ال يزكؿ ىذا ا١بيل أبدا
كال مبلئكة  ،فبل يعرفها أحد ،كبلمي ال يزكؿ أبدا" ٍب يقوؿ : " أما ذلك اليـو كتلك الساعة

ألف ابن اإلنساف  ،إال اآلب كحده " إٔب أف يقوؿ: " فكونوا أنتم أيضا على استعداد ،السماكات
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كىو نفسو الذم جاء ُب  44.1ك ،36، ك35إٔب  24/32مٌب  " ! سّبجع ُب ساعة ال تتوقعوهنا
. ٍب يذكر إ٪بيل مٌب عمل ا٤بسيح 36،  21/29قا لو ك  ،36، ك 32،  31إٔب  28/  13مرقس 

 2.بعد النهاية بدينونتو للعآب
ا١بدير بالذكر ىنا أف إ٪بيل يوحنا انفرد بعدـ ذكره للعبلمات السابقة عكس األناجيل الثبلثة 

 دة فقط.األخرل، كاكتفى باإلشارة إٔب العو 
 
 الثالث: نصوص رسائل الرسل مطلبال
اللهم  ،ل ىذه الرسائل تطرقت إٔب عودة ا٤بسيح ُب آخر الزماف دكف تفصيل أك ذكر عبلماتج

كلقبو باإلنساف  ،الٍب ذكر فيها بولس أمر ا٤بسيح الدجاؿ ،ييكما جاء ُب الرسالة الثانية إٔب تسالون
 كابن ا٥ببلؾ. ،ا٤بتمرد

 كفيما يلي نصوص رسائل الرسل الٍب تطرقت إٔب اجمليء الثاين: 
ٍب  .ُب أعماؿ الرسل جاء ُب اإلصحاح األكؿ: " قاؿ ىذا كارتفع إٔب السماء ٗبشهد منهم -

إذا رجبلف قد ظهرا  ،حجبتو سحابة عن أنظارىم. كبينما ىم ٰبدقوف إٔب السماء كىو ينطلق إليها
ىذا الذم  ،٤باذا تقفوف ناظرين إٔب السماء؟ إف يسوع ،ا١بليليوف : "أيهاكقاال ٥بم ،ثياب بيضب٥بم 

 .11، 10، 1/9عماؿ الرسل أسيعود منها مثلما رأيتموه منطلقا إليها " ،ارتفع عنكم إٔب السماء
 نو عائد إٔب األرض كما رأكه ارتفع منها.،أكىو خطاب ٤بن شهد صعود ا٤بسيح إٔب السماء

فإف كطننا ُب السماكات الٍب منها ننتظر عودة ٨بلصنا  ،أما ٫بنالرسالة إٔب مؤمِب فيلييب: "  -
كذكر ىذا ُب معرض ا٢بديث عن صفات  .3/20الرسالة إٔب مؤمِب فيلييب  الرب يسوع ا٤بسيح "

 بل آما٥بم معلقة ُب السماء مع ا٤بسيح. ،الذين ال ينجذبوف إٔب األرض كمتاعها ،أتباع ا٤بسيح
:" حٌب تتثبت قلوبكم بغّب لـو ُب القداسة أماـ إ٥بنا لونيكيتسا الرسالة األكٔب إٔب مؤمِب -

 :" فهذا نقولو لكم بكلمة من عند الربكأبينا عندما يظهر ربنا يسوع عائدا مع ٝبيع قديسيو" ... 

                                                           
.36إٔب  21/29،  كلوقا 36إٔب  13/28، كمرقس 44إٔب  32/ من 24كانظر ٝبيع ما جاء ُب ذلك ُب: مٌب 1
.46إٔب  25/31مٌب 2
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ألف الرب نفسو سينزؿ من السماء  .لن نسبق الراقدين ،إننا ٫بن الباقْب أحياء إٔب حْب عودة الرب
عندئذ يقـو األموات ُب  ،ؽ ُب بوؽ إ٥بيكينادم رئيس مبلئكة. كيبوٌ  ،جمعحا٤با يدكم أمر بالت

كىكذا  .٬بتطف ٝبيعا ُب السحب لبلجتماع بالرب ُب ا٥بواء ،٫بن الباقْب أحياء ،ٍب إننا .ا٤بسيح أكال
ىذا  كمن 17.1إٔب  15/ 4، 3/13الرسالة األكٔب إٔب تسالونيكي  نبقى مع الرب على الدكاـ "

فيخطف ٝبيع ا٤بسيحيْب إليو ُب  ،حْب يأٌب ا٤بسيح طفسيحيوف االعتقاد با٣بساؽ ا٤ب النص
ٍب يتحدث عن اجمليء  .كليؤمنهم من خوفهم ،لينجيهم من شر ا٤بعركة الدائرة ُب ذلك الوقت ؛السماء

 ا٤بفاجئ للمسيح ُب اإلصحاح ا٣بامس .
يعانوف من االضطهاد الرسالة الثانية إٔب مؤمِب تسالونيكي: كيبدأ ببشارة إٔب الذين  -

" فمن العدؿ عند اهلل حقا أف  :بأف مكافأهتم ىي ظهور ا٤بسيح ليخلصهم ،يبلقوف اآلالـ،ك كالتضييق
 ،كما يكافئنا ٫بن  ،أنتم الذين تتضايقوف ،كأف يكافئكم ،ٯبازم بالضيقة أكلئك الذين يضايقونكم

منتقما إٔب  ،كسط نار ملتهبة ،وقدرت ةكمعو مبلئك ،السماء منل ظهور الرب يسوع علنا دبالراحة ل
فهؤالء سيكابدكف عقاب ا٥ببلؾ األبدم،  .التماـ من غّب العارفْب هلل كغّب ا٤بطيعْب إل٪بيل ربنا يسوع

جد ُب قديسو كيكوف موضع تمعندما يعود ُب ذلك اليـو لي ،بعيدا من حضرة الرب كمن ٦بد قوتو
 1/6الرسالة الثانية إٔب تسالونيكي  " ! دتنا لكمكأنتم قد آمنتم بشها، العجب عند ٝبيع الذين آمنوا

كعدـ تصديق أم كبلـ يبْب  ه،موعد ظهور  نتباع األخبار الكاذبة عاكبعد أف ٰبذرىم من  .10إٔب 
كظهور ا٤بسيح الدجاؿ الذم ٲبلك كل أنواع  ،من مثل انتشار العصياف ،٥بم بعض العبلمات

اليـو ال يأٌب ذلك الكثّبين إٔب العصياف " فإف ٘برؼ  ،كعجائب ،كعبلمات ،من معجزات :التضليل
الذم يتحدل كل ما يدعى إ٥با  ،ابن ا٥ببلؾ ،دكف أف يسبقو انتشار العصياف كظهور اإلنساف ا٤بتمرد

 .بل إنو أيضا يتخذ من ىيكل اهلل مقرا لو، ٧باكال أف يربىن أنو إلو.كيعاديو مَبفعا عليو ا،أك معبود
أال تذكركف أين كثّبا ما قلت لكم ىذا عندما كنت عندكم؟ كأنتم اآلف تعرفوف ما الذم  

ٰبتجزه حٌب ال يظهر إال ُب الوقت ا٤بعْب لو. فإف التمرد اآلف يعمل خفية كأنو سر. كلكن فقط إٔب 
ه الرب أف يرفع من الوسط ذاؾ الذم ٰبتجز ا٤بتمرد. عندئذ سيظهر اإلنساف ا٤بتمرد ظهورا جليا فيبيد

                                                           
الرابع منها. كتقرر رسالة بولس األكٔب إٔب تيموثاكس ىذه ا٢بقيقة ُب اإلصحاح1
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يسوع بنفخة فمو كيبلشيو ببهاء ظهوره عند عودتو. أما بركز ا٤بتمرد، فسوؼ يكوف بقدر طاقة 
الشيطاف على ا٤بعجزات كالعبلمات كالعجائب ا٤بزيفة كلها، كعلى ٝبيع أنواع التضليل الذم ٯبرؼ 

ل اهلل إليهم طاقة ا٥بالكْب إٔب العصياف، ألهنم ٓب يقبلوا ٧ببة ا٢بق حٌب ٱبلصوا. ك٥بذا السبب، سّبس
 لدينونة على ٝبيع الذين ٓب يؤمنوا با٢بق بل سرىم اإلٍب "قع افتالضبلؿ حٌب يصدقوا ما ىو دجل، 

 .12إٔب  2/3الرسالة الثانية إٔب تسالونيكي 
 ،موثاكس: " أطلب منك ُب حضرة اهلل كا٤بسيح الذم سيدين األحياء كاألمواتتيالرسالة إٔب  -

 .4/1الرسالة الثانية إٔب تيموثاكس  بعودتو العلنية كملكوتو "
للعودة من أجل ا٣ببلص " كذلك ا٤بسيح أيضا: مات مرة  رتقري االرسالة إٔب العربانيْب: ك فيه -

يعاِب لال  .لظهوراكالبد أف يعود إٔب  .كاحدة حامبل خطايا كثّبين، مقربا نفسو ) هلل ( عوضا عنهم
 .28/ 9الرسالة إٔب العربانيْب  ا٣ببلص النهائي ١بميع منتظريو "بل ليحقق  ،ا٣بطايا
بعد  ،كبالنعم عند ظهور ا٤بسيح ،تباع ا٤بسيح با٢بياة األبديةأبشر يرسالة بطرس األكٔب: كفيها  -

كعلقوا رجاءكم كلو على  ،كتيقظوا ،ىا زمنا " لذلك اجعلوا أذىانكم متنبهة دائماشو اآلالـ الٍب عا
رسالة بطرس األكٔب  " ! وف من نصيبكم عندما يعود يسوع ا٤بسيح ظاىرا ٗبجدهالنعمة الٍب ستك

 ٍب ينبئهم باقَباب النهاية. .1/13
رسالة ا متنبهْب لرفع الصبلة دائما " و ككون ،فتعقلوا إذف ." إف هناية كل شيء صارت قريبة

ال تستغربوا نار االضطهاد ا٤بشتعلة عندكم الختباركم ككأف أمرا  ،" أيها األحباء.4/7بطرس األكٔب 
البد أف تفرحوا ٗبشاركتو  ،ألنكم كما تشاركوف ا٤بسيح ُب اآلالـ اآلف :كإ٭با افرحوا ! غريبا قد أصابكم

 .13، 4/12رسالة بطرس األكٔب  ُب االبتهاج عند ظهور ٦بده "
كاألحداث  ،فصيل ُب عبلمات هناية الزمافرسالة بطرس الثانية: كُب ىذه الرسالة مزيد ت -

ٍب تأٌب ٠باكات جديدة  ،كحدكث أىواؿ عظيمة قبل هناية الزماف ،ظهور أنبياء دجالْب اكفيه ،األخّبة
 ،قبل كل شيء أنو سيأٌب ُب آخر األياـ أناس مستهزئوف يسخركف با٢بق ،كأراض جديدة " فاعلموا

" أين ىو الوعد برجوع ا٤بسيح ؟ فمنذ أف  :قولوفكسي .رفْب كراء شهواهتم ا٣باصةجكيسلكوف من
 ..". !مازاؿ كل شيء على حالو ،بل منذ بدء ا٣بليقة ،مات آباؤنا األكلوف
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 ،أف يوما كاحدا ُب نظر الرب ىو كألف سنة :كلكن أيها األحباء عليكم أال تنسوا ىذه ا٢بقيقة
 ىنكلكنو يتأ ،كما يظن بعض الناس،ال يبطئ ُب إٛباـ كعده  ،إذف ،فالرب .كألف سنة كيـو كاحد

 بل يريد ١بميع الناس أف يرجعوا إليو تائبْب ... ،فهو ال يريد ألحد من الناس أف يهلك ،عليكم
خالْب من  ،اجتهدكا أف ٯبدكم الرب ُب سبلـ ،أيها األحباء ،فبينما تنتظركف إٛباـ ىذا الوعد 

، 3/ 3رسالة بطرس الثانية  صة للخبلص"ىو فر  ،كتأكدكا أف تأين ربنا ُب رجوعو .الدنس كالعيب
4 ،8 ،9 ،14 ،15 

ككيف  ،رسالة يوحنا األكٔب: بعد أف يذكر يوحنا ُب ىذه الرسالة تفاصيل عن ا٤بسيح الدجاؿ -
صيهم بالثبات إٔب أف يأٌب ا٤بسيح " كاآلف أيها األكالد كونوا و ي ،نو ضد للمسيح عيسى عليو السبلـأ

عندما يعود " رسالة يوحنا األكٔب  ،كال ٬بجل منو ،ومنا ٫بن ثقة أماحٌب تكوف ل ،ثابتْب ُب ا٤بسيح
2/28. 

منتظرين رٞبة ربنا  ،رسالة يهوذا: كفيها كصية أيضا بالثبات " كاحفظوا أنفسكم ُب ٧ببة اهلل -
 .21رسالة يهوذا  يسوع ا٤بسيح إذ يعود كيأخذكم لتحيوا معو إٔب األبد "

نو إالٍب يقوؿ  ،ضح من عنوانو ىو سفر خاص برؤيا يوحناسفر الرؤيا : سفر الرؤيا كما ىو كا -
كأمر بتبليغ ىذه الرؤيا إٔب الكنائس  ،سمي ٤با كاف منفيا ُب ا١بزيرة الٍب تسمى بطٍ  -يقظة –رآىا 

كالكدكية. كتتحدث الرؤيا عن  ،ادلفيكفيبل ،كساردس ،كثياتّبا ،كبرغامس ،ك٠بّبنا ،سأفسالسبع: ُب 
ىي  ،٧بتوية على كثّب من الرموز ،كالعبلمات الٍب تسبق اجمليء الثاين للمسيح ،أحداث هناية الزماف

 -أف يوحنا  ؛ٯبدكا٤ببلحظ للرموز ا٤بستخدمة ُب سفر الرؤيا .أشبو ٗبا كرد ُب سفر دانياؿ كنبوءاتو
كأنو ٓب يضف شيئا جديدا غّب تقرير النبوءات   ،نقل كثّبا من العهد القدًن - كاتب الكتاب

 ت السابقة.كالعبلما
 ترؾمع ،عودة ا٤بسيحعلى كرد ُب كتاب الرؤيا من نصوص تدؿ ما ؽ ُب ىذا ا٤بوضع اسيسك 

 :تفاصيل العبلمات الٍب تسبقو إٔب ا٤ببحث البلحق
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حيث  ،إشارة إٔب ٦بيء ا٤بسيح ،كُب ٙبية يوحنا إٔب الكنائس السبعة ،جاء ُب بداية الكتاب -
من األركاح السبعة ا٤باثلة أماـ  ،الذم كاف كالذم سيأٌبك لكم النعمة كالسبلـ من الكائن ... قاؿ: " 

 .1/04الرؤيا  " ... عرشو
كتنوح بسببو قبائل  ،حٌب أكلئك الذين طعنوه ،سَباه عيوف ا١بميع !" ىا ىو آت مع السحاب

 .1/7يا ؤ الر  " !نعم. آمْب !األرض كلها
تعأب اهلل  – 1عد أف يرمز إٔب صفات اهلل با٢بيواناتاألربعكب ،كُب اإلصحاح ا٣بامس كالسادس -

كفك  ،كالذم ٲبلك كحده سلطة فتح الكتاب ،إٔب ا٤بسيح عيسى، كبا٢بمل  –عن ذلك علوا كبّبا 
يبْب أف ا٤بسيح كحده ا٤بستحق أف يفتح السفر ) أحداث التاريخ ( ...ىو الذم ٯبرم   ،ا٣بتـو السبعة

 .2األياـ األخّبة ُب التاريخ ثكىو كحده مستحق أف ٰبرؾ أحدا ،كل األمور
ُب ساعة ال  ،كالتأىب للحظتها ،على أتباعو االستعداد ٥با ،سريعة كشيكة مفاجئةكعودة  -

لئبل ٲبشي  ،ثيابولساىرا كحارسا  ،طوىب ٤بن يكوف بانتظارم ،يتوقعوهنا " ىا أنا آت كما يأٌب اللص
"  ! طوىب ٤بن يراعي ما كرد ُب كتاب النبوءة ىذا  !إين آت سريعا  "  ... "!عريانا فّبل الناس عيبتو 

 .20، 22/6، 15/ 16الرؤيا  أنا آت سريعا " !كالذم يشهد هبذه األمور يقوؿ : " نعم  ... "
كإذا حصاف أبيض يسمي راكبو  ،يصف ٢بظة ٦بيئو قائبل: " ٍب رأيت السماء مفتوحةك  -

قد  ك  ،كعلى رأسو أكاليل كثّبة ،عيناه كلهيب نار :الذم يقضي كٰبارب بالعدؿ "األمْب الصادؽ"
أما ا٠بو فهو " كلمة  ؛ككاف يرتدم ثوبا مغمسا بالدـ .على جبهتو اسم ال يعرفو أحد إال ىوكتب 
 اهلل ".

 ،ع البياضصكالبسْب كتانا نقيانا ،الذين ُب السماء يتبعونو راكبْب خيوال بيضاء جنادككاف األ
ك يدكسهم ُب معصرة  ،فمو سيف حاد ليضرب بو األمم كٰبكمهم بعصا من حديد منككاف ٱبرج 

كرب األرباب  وؾملك ا٤بلخذه كقد كتب على ثوبو كعلى ف ،سورة غضب اهلل القدير على كل شيء
 .16إٔب  19/11الرؤيا  "

                                                           
.2766 :التطبيقي ص التفسّب٦بموعة من علماء النصارل، 1
.2769: ص السابق،صدر ا٤ب2
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مئة كأربعة  كاقفا على جبل صهيوف كمعوٞببل كيصف عودتو ُب موضع آخر قائبل: " ٍب رأيت  -
داللة على أف ٦بيئو يكوف ُب  .14/1 الرؤيا كأربعوف ألفا كتب على جباىهم ا٠بو كاسم أبيو "

 القدس.
يتبْب ٩با مضى أف النصارل يعتمدكف ُب تقرير عقيدة اجمليء الثاين للمسيح ُب آخر الزماف على 
٦بموعة من النصوص ُب العهدين، فباإلضافة إٔب ما كرد ُب العهد القدًن ٩با ذكر ُب الفصل األكؿ 

يوحنا من  فإف األناجيل أيضا تطرقت إٔب ىذه العقيدة كبٌشرت ا٤بسيحيْب بعودتو، كانفرد سفر رؤيا
بْب رسائل الرسل بتناكؿ أحداث النهاية تفصيبل كترميزا ٩با جعلو ملهما لكثّب من ا٤بسيحيْب عند 
ا٢بديث عن اجمليء الثاين. لكن ا٤ببلحظ ىو االختبلؼ ا٢باصل بْب الفرؽ النصرانية ُب مدل قدسية 

وليكية فرؽ كاضح نصوص على نصوص أخرل، كُب تفسّب ىذه النصوص، فبْب الربكتستانتية كالكاث
ُب طريقة التعامل مع النصوص كُب قدسية بعضها على األخرل، كىو ما يستدعي ٕبث آراء ىذه 
الفرؽ كمعرفة تفسّباهتا ٤با سبق ذكره. ٗبا يعطي صورة أكضح عن عقيدة النصارل ُب ٦بيء ا٤بسيح ُب 

 آخر الزماف. 
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 :بحث الثالثالم
 .ء الثانيراء الفرؽ المسيحية في المجيآ

من أركاف  افركن ،كقيامتو بعد الصلب ،االعتقاد ُب ٦بيء ا٤بسيح ثانية بعد اجمليء األكؿ
غّب أف االختبلؼ ا٢باصل بْب ىذه  .عتقادمكأمل كل مسيحي مهما كاف مذىبو اال ،ا٤بسيحية

أـ أهنا عودة ٢بكم ا٤بلك  ؟فهل ىنالك عودة للدينونة مباشرة ،الفرؽ ىو ُب تفاصيل ىذه العقيدة
أهنا ٦برد  ـأ ؟ ا٢برُب للنصوصفسّبكىل ا٤بلك األلفي حقيقي كبالت ؟ األلفي قبل حلوؿ يـو الدينونة

 رمزيات ال تعِب فعبل تلك األرقاـ كالدالالت؟
 ،كبْب مؤمن برمزيتها ،بْب مؤمن ٕبرفية النصوص ،ات اختلف النصارلفسّب حوؿ ىذه الت

 زيد من التفصيل.٤بالكربل للنصرانية حوؿ ىذه ا٤بسائل  فرؽذكر آراء اليتم كس
 
 األول: رأي الكنيسة الكاثوليكية مطلبال

ال ٚبتلف الكنيسة الكاثوليكية عن بقية الكنائس ُب اإلٲباف باجمليء الثاين للمسيح كانتظارىا 
 كيقضي على الشركر الٍب تتخبط فيها البشرية. ،لينصر أتباعو ،لو

فإهنا   ،الكنيسة الكاثوليكية ىي الكنسية األـ الٍب انشقت عنها الكنائس األخرلباعتبار ك 
كالنأم  ، الرمزم ا٤بعنومفسّبكانت أكؿ ا٤بتعرضْب لصدمة حساب النهاية، فلجأت إٔب اعتماد الت

 ات ا٢برفية الٍب ثبت زيفها.فسّب بنفسها عن الت
كىو نص إ٪بيل مٌب الذم  ،لكنيسةالصدمات الٍب كاجهتها ا على أكٔب ذكر مثاؿيي كٲبكن أف 

 .24/34مٌب  ل أبدا، حٌب ٙبدث ىذه األمور كلها "يال يزكؿ ىذا ا١ب :جاء فيو: " ا٢بق أقوؿ لكم
 .فهو تنبأ بأف اجمليء الثاين سيشهده ا١بيل الذم كاف آنذاؾ.لكن شيئا من ذلك ٓب يتحقق

فعرفت أف ٙبديد  ،لعل الكنيسة ُب ذلك الوقت استفادت من تاريخ اليهود ُب ىذا الشأف 
 فسّبفاعتمدت على الت ،كيفقد آباء الكنيسة ىيبتهم ،ا٤بواعيد ينقص من قيمة النصوص



89 
 

ا٤بسيح ركحية، كىي ٩بلكة اهلل كليست  ةلك٩بالذم يقوؿ بأف  ،ألفيةلبلكتبنت الرأم القائل با،الرمزم
 .            1يوياملكا دن

كتأكيدا على ىذا يقوؿ القديس أكغسطْب : " ال أحد يستطيع معرفة اللحظة الٍب يقرر اهلل 
 .2فيها كضع حد للتاريخ. فا٤بدينة األبدية الوحيدة ىي مدينة اهلل..."

 ،كٔبإال أنو ظهر فيها من قاؿ باأللفية ا٢برفية ُب القركف األ ،كمع تبِب الكنيسة ٥بذا الرأم مبكرا
فوجد  ،3ا٤بوقف اككثّبين غّبه من الذين ٛبسكوا هبذ ،يرينياكس الذم قتل على يد جوستنيافإمثل 

 أتباع ا٤بدرسة األلفية ٥بم سندا تارٱبيا ُب ىذا القوؿ.
فعلى  .قبل أف يتم اخَباؽ الفاتيكاف من قبل اليهود ؛كاف ىذا ىو الرأم القدًن للكاثوليك

كا من نظرهتم إال أهنم غّبٌ  ،باجمليء الثاين للدينونة،ك الرغم من بقاء اعتقادىم برمزية ا٢بكم األلفي
 كرأكا أف ٥بم حقا ُب قياـ دكلة ٥بم مؤسسة على عقيدة ا٤بسيح ا٤بنتظر. ،لليهود

 أذاع رئيس أساقفة بالتيمور ُب نيويوركالكارديناؿ لورنس شيهاف كثيقة ،ـ1969ففي عاـ " 
صت على أف الكاثوليك عليهم أف يعَبفوا نالكاثوليكية  –أقرىا الفاتيكاف عن العبلقات اليهودية 

 .4"موا كٰبَبموا صلة اليهود بتلك األرضفهبا٤بعُب الديِب لدكلة " إسرائيل " بالنسبة لليهود، كأف ي
يء الثاين نو ال تناقض بْب اإلٲباف ٕبتمية اجملأترل  2001كما أصدر البابا كثيقة سنة " 

 .5"للمسيح كبْب اجمليء األكؿ لليهود
على  ،ة العا٤بيةيونيكا٤بذعنْب للصه ،ْبحطنبالكاثوليكية إٔب قائمة ا٤بالكنيسة كىكذا انضمت 

 حساب عقائدىا ا١بوىرية.
 

                                                           
الغربية، ترٝبة: لورنس ٠بور  ماىي ا٤بسيحية الصهيونية األصوليةمركز اللقاء للدراسات الدينية كالَباثية ُب األرض ا٤بقدسة، 1

 كية احملافظةرياإلدارة األم كمركاف ا٤باضي،؛10: ص .ـ(1988ط ) ، منشورات ٦بلس كنائس الشرؽ األكسط،1991القدس
.123: ص، (ـ2005ىػ   1425) 1دار الفكر، دمشق، سورية، ط، كتسييس نبوءات التوراة آلخر الزماف

.122: ص ،اإلدارة األمّبكية احملافظةمركاف ا٤باضي، 2
.11: ص الغربية، ماىي ا٤بسيحية الصهيونية األصولية3
.108: ص ،ـ(2005) 1، دكف ذكر دار نشر، طاالخَباؽ اليهودم للفاتيكاف٧بمد عبد ا٢بليم عبد الفتاح، 4
.405 :، ص(ىػ 1430دار كنوز إشبيلية، السعودية، ط)، الصهيونية النصرانية٧بمد بن عبد العزيز العلي، 5
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 الثاني: رأي الكنيسة األرثوذكسية مطلبال
كٖباصة  ،الرمزم لنصوص اجمليءتؤمن الكنيسة األرثوذكسية كالكنيسة الكاثوليكية بالتفسّب 

 جمليء من أجل الدينونة فقط.افهي ال ترل ُب ٦بيئو الثاين إال  ،ا٤بلك األلفي
لذلك  .طراف دمياط: " أما اجمليء الثاين فهو للدينونة ُب هناية العآبموم يشب نبايقوؿ األ

ٰباسب األشرار على  كيدين ا١بميع ك يسْبفسوؼ يأٌب السيد ا٤بسيح ُب ٦بد أبيو مع مبلئكتو القد
اجمليء  منكعلى ىذا القوؿ فإف ا٢بكم األلفي للمسيح ُب االعتقاد األرثوذكسي يبدأ 1شركرىم "

كلكنو ىيمنة ا٤بسيح على  ،كىو ملك ال يعرب عن حرفية عدد األلف سنة ،األكؿ إٔب اجمليء الثاين
كىذا ما يؤكده األب مٌب  ،ل عمل ا٣ببلص الذم بدأ بصلبوليكمٌ  ؛العآب بعد أف صعد إٔب السماء

: " فمنذ أف ًب الصعود تكوف قد بدأت أزمنة ا٣ببلص " القيامة كالصعود" سكْب إذ يقوؿ ُب كتابو ا٤ب
 كحكم ا٤بسيح لتكميل الشهادة بالكرازة ا٤بلهمة بالركح ُب كل أ٫باء العآب ...

ليحكم ا٤بسيح ٫بونا فإف صعود ا٤بسيح كجلوسو عن ٲبْب اآلب، كٮبا عمل اهلل من  ،... كذلك
ستعبلف يسوع ا٤بسيح نفسو للعآب بواسطة ، ٮبا أيضا لتكميل االسماء كاألرض بسلطاف اهلل الفائق

 .2الكنيسة ..."
إذ ىو  ؛ب مٌب ىنا أف عودة ا٤بسيح الثانية لن تتم إال إذا اكتمل عمل ا٣ببلصكما يؤكد األ

ر األعماؿ من بشارة ا٤بلكْب بعودة عقبا على ما أكرده ُب سفمكيقوؿ  ،شرط من شركط رجوعو
د ا٤بلكْب أف الرب سيأٌب كما صعد ٛباما بقوتو اإل٥بية كبنفس ىيئتو كجسده، يا٤بسيح مرئيا: " ىنا تأك

لو هناية،  ،كيدؿ قطعا على أف فَبة الصعود كا١بلوس عن ٲبْب اآلب ىي عمل مكمل لعمل الفداء
مع  ،ُب ٦بده ك٦بد أبيو ،ا٤ببارؾ ،اجمليء الثاين )) ب:تاكعندما تكمل سيعود إلينا، فيما يسميو الك

 .3" ((يسْبمبلئكتو القد

                                                           
 2منظور أرثوذكسي، مطرانية دمياط ككفر الشيخ كالربارم كدير القديسة دميانة، ط تهى األجياؿششوم، ا٤بسيح ميب نبااأل1
.909: ص ،ـ(2007)
.352، 350 :ص ،مٌب السكْب ، القيامة كالصعود2
.356: ص ،السابقصدر ا٤ب3
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 عنجعلهم ينفوف  ،تقاد برمزية العصر األلفي كعدـ حرفيتو ُب اإلٲباف األرثوذكسيعإف اال
ذلك قاؿ البابا شنودة: لك  ،ا٤بسيحية االعتقاد باأللفية السعيدة الٍب سيحكمها ا٤بسيح على األرض

ك٫بن ال  .يؤمنوف بأف ا٤بسيح سيأٌب إٔب األرض كيسكن ألف سنة كتكوف سنوات سبلـ "الربكتستنت
حيا ألف ا٤بسيح ُب كبلمو قاؿ: " ٩بلكٍب ليست من سيد عليو كال نعتربه منر نؤمن بشيء من ىذا ك 

ىذا العآب " ككاف يدعوا إٔب ملكوت ركحي كليس إٔب ملكوت أرضي ...كل ىذه التعاليم ال عبلقة 
كُب ىذا إشارة منو إٔب ا١بذكر اليهودية لبلعتقاد ُب العصر األلفي ٗبعناه 1بالكتاب ا٤بقدس "٥با 

  الذم ٰبكمو ا٤بسيح ا٤بنتظر ٤بدة ألف سنة .ينبالعصر ا٤بسيحا تإذ يؤمن اليهود كما أسلف ،ا٢برُب
ٙبديد تأكيدا ٥بذا الرأم الذم تتبناه الكنيسة األرثوذكسية فإهنا هنت عن حساب النهاية ك ك 

إذ مرت حساباهتم  ،تباع الربكتستانتية الذين تعددت مواعيدىم ككذهبا الواقعألكما كقع   ،مواعيد ٥با
الوعود  غبةككأف الكنيسة الشرقية ىنا تتفادل كتتحاشى إيقاع نفسها ُب م ،السابقة دكف ٙبقق اجمليء

اليـو كثّبا من الناس ٰبددكف وم: " لكننا لؤلسف ٪بد يشب نباتبْب كذهبا فيما بعد، فيقوؿ األيالٍب 
 .السنة الٍب سينتهي فيها العآب كذلك ٖببلؼ تعاليم الرب

ليت الوعاظ يوجهوف اىتماماهتم إٔب ا٤بناداة بالتوبة كحياة االستعداد للموت، بدال من أف  
ىل يشغلوا الناس بأمور ال تفيدىم عن هناية العآب ، كتكهنات ٙبتوم على كثّب من ا٤بغالطات أك ٘با

حقائق أخرل مذكورة ُب الكتب ا٤بقدسة ، كما أهنا تتخطى عبلمات سبق الرب كحددىا لتسبق 
 ٦بيئو الثاين كٓب تتحقق حٌب اآلف.

 .2" إننا نعرض للمجيء الثاين من الناحية الركحية كالكتابية ، كذلك بعيدا عن ٙبديد األزمنة
فرتبت  ،إٔب حساب النهايات ٔب االستعداد للمجيء كليسإكىكذا كجهت الكنيسة أتباعها 

فيما ٫بن نصنع ذكرل " الكنيسة ُب القداس اإل٥بي أف يصلي الكاىن عند تقديس القرابْب قائبل: 
آالمو ا٤بقدسة كقيامتو من األموات كصعوده إٔب السماكات كجلوسو عن ٲبينك أيها اآلب كظهوره 

                                                           
.320: ص ،)ط، ت(، من أجل صهيوف، دار الفكر، دمشق، سورية، دكف فؤاد شعباف1
.892:ص، ى األجياؿتهشا٤بسيح م ،شومياألنبا ب2
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ينك من الذم لك على كل حاؿ كمن قرب لك قرابنالثاين اآلٌب من السماكات ا٤بخوؼ ا٤بملوء ٦بدا 
 .1"أجل كل حاؿ  كُب كل حاؿ

 
 الثالث: رأي الكنيسة البروتستانتية مطلبال

كأكثر الكنائس  ،الكنسية الربكتستانتية ىي أكثر الكنائس اىتماما بعقيدة اجمليء الثاين للمسيح
متأثرة بذلك  ،كتستعجل الزمن ٢بدكثها ،بل كتعمل ٥با ،الٍب حوت حركات هتتم بعقائد النهاية
 ،كحتمية قياـ دكلة للكياف الصهيوين كشرط لعودة ا٤بسيح ،بالعقائد اليهودية ُب ا٤بلك األلفي ا٢برُب

انطبلقا من تقديس الربكتستانتية للعهد القدًن الذم اشتمل على كثّب من النصوص ا٣باصة بأحداث 
 ائع ا٤بستقبلية كاالستعداد ٥با.هم الوقفكتركيزىا على أسفاره ل ،النهاية

على التحليل  لكتاب ا٤ببِباسي الربكتستانٍب ٓب يعد للكنيسة احتكار يكُب اإلصبلح الكن" 
 .2" اجملازم الرمزم ُب تفسّب النصوص التوراتية ا٣باصة باليهود الٍب تتبناىا الكنيسة الكاثوليكية

مقنعة إياىم أنو ال عودة للمسيح إال  ،كىكذا كجدت الصهيونية سبيلها إٔب العقل األكركيب 
بعودة اليهود من الشتات إٔب فلسطْب كفق ما جاء ُب العهد القدًن،كلذلك يقوؿ القس " جّبم 

": " إف كل من يؤمن إٲبانا حقيقيا بالكتاب ا٤بقدس يستطيع أف يرل  Jerry falwellفولويل
عادة تكوين دكلة إكما أف   .ئيل ا٢بديثةراه بْب ا٤بسيحية كدكلة إسراعصم فاالرتباط الذم ال ٲبكن 

إ٭با ىي بالنسبة لكل مسيحي مؤمن بالكتاب ا٤بقدس ٙبقيق لنبوءة كردت ُب   1948إسرائيل عاـ 
 .3كل من العهدين القدًن كا١بديد "

 ُب التفاصيل الدقيقة للمجيء الثاين إال أهنم متفقوف على اجمليء يليْب٪بكعلى اختبلؼ اإل
 ا٤بلك األلفي كحقيقتو . كعلى حرفية ،الوشيك

                                                           
.906: ص صدرالسابق،ا٤ب1
.118: ص ،اإلدارة األمّبكية احملافظة، مركاف ماضي2
.83: ص الغربية، ما ىي ا٤بسيحية الصهيونية األصولية3
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األكٔب ىي االختطاؼ كفيها ٱبطف  :على مرحلتْبسيكوف يعتقد اإل٪بيليوف أف ٦بيء ا٤بسيح 
 :كلكل مرحلة أسباب ٦بيء .كالثانية ىي مرحلة الظهور ،أتباعو إٔب السماء

 :-مرحلة االختطاؼ  –أكال: مرحلة اجمليء الثاين ُب ا٥بواء " 
ها ا٤بسيح ُب عقيدة اإل٪بيليْب على األرض بل سيكوف ُب ا٥بواء ك٥بذه ُب ىذه ا٤برحلة ال يأٌب في

 ا٤برحلة أسباب ٦بيء منها:
 ليأخذ خاصتو . -1
 ليدين كيكافئ ا٤بؤمنْب. -2
 .1"د ا٤بسيح لعملو ُب األرضضجز. ك يقصد بذلك إطبلؽ العناف لٰبّبفع القيود كٰبل من ل -3

 الذم سيصب فيو الويبلت على عآب كبعد االختطاؼ يبدأ األسبوع األخّب من هناية العآب
من حدكثها، يقوؿ عادؿ الناس نذر ا٤بسيح أكتبدأ أياـ الضيقة العظيمة الٍب  ،األشرار ُب األرض

تقع فيها الويبلت كالضربات على األرض كىذه الفَبة سعزمي: " يلي اختطاؼ ا٤بؤمنْب سبع سنْب 
دانياؿ  زماف " فزماف كأزمنة كنص مقسمة إٔب قسمْب متساكيْب كما ىو موضح ُب دانياؿ: "

 12/7.3دانياؿ  ك" كزماف كزمانْب كنصف "2. 7/25
 القسم األكؿ: مبتدأ األكجاع كما يسميو ا٤بسيح

القسم الثاين: ىو الضيقة العظيمة الٍب تقع فيها الويبلت الشديدة على األرض لتأديب شعب 
تجتاز الضيقة العظيمة إذ تكوف قد ل اهلل القدًن، كال تكوف الكنيسة كال جزء منها على األرض

 .4"اختطفت إٔب السماء قبل ذلك
 :-مرحلة الظهور  –ثانيا: مرحلة ٦بيئو إٔب األرض " 

 ،دينونة األشرار كإقامة ملكوتول٪بيليوف إٔب األرض ُب ىذه ا٤برحلة يأٌب ا٤بسيح كما يعتقد اإل
 كتسمى مرحلة الظهور كاالستعبلف....

                                                           
.202: ص ،نبوءات هناية العآبأٞبد علي عجيبة، 1
كنصف السنة ".كالنص كما كجدتو ُب كتاب ا٢بياة ىو: " ... فيذؿ القديسْب ثبلث سنوات 2
كالنص كما كجدتو ُب كتاب ا٢بياة ىو: " ... تنقضي ىذه العجائب بعد ثبلث سنوات كنصف "3
.204، 203 :ص ،نبوءات هناية العآب أٞبد علي عجيبة،4
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 ض ىي:كأسباب ٦بيئو إٔب األر 
 ليعلن عن ذاتو . -1
 يدين الوحش كالنيب الكذاب كقواهتما.ل -2
 يقيد الشيطاف .ل -3
 ليخلص إسرائيل كيدين األمم. -4
 ينقذ ا٣بليقة كيباركها.ل -5
 .1" ليقيم ٩بلكتو -6

كيرل اإل٪بيليوف أف ا٤بسيح سيأٌب ُب هناية الزماف ليقيم ٩بلكتو الٍب سيحكمها ٤بدة ألف سنة 
كتغّب  ،من حلوؿ الربكات كالسبلـ ،شعياءإٰبدث فيها ما كصفو سفر  ،فيما يسمى باأللفية السعيدة

يؤسسها ا٤بسيح بعد أف يقضي على ا٤بمالك الٍب  ،السماء كاألرض. كىي ٩بلكة حقيقية غّب رمزية
 ٯبدىا قائمة.

ناطقها الر٠بي الرئيسي الككفق ،كترل ا٤بدرسة التدبّبية الٍب تقسم التاريخ إٔب حقب تارٱبية ٧بددة
كتزعم " 2"د: "فا٢بقبة ىي فَبة من الزمن يتم خبل٥با اختبار البشرية طبقا لوحي إ٥بي ٧بددفيلسكو آم 

تْب منفصلتْب ُب التاريخ: األكٔب تعمل من خبلؿ إسرائيل يالعقيدة ا١بديدة أف هلل طريقتْب متواز 
 كالثانية من خبلؿ الكنيسة.

ج ُب عبلقة اهلل بالبشر فا٢بقبة كتستخدـ معظم الطرؽ التدبّبية سبعة حقب تشّب إٔب تدر 
ك تنتهي ىذه ا٢بقبة ٗبجيء  .((بالكنيسة كعهد النعمة   ))ا٢بالية ىي ا٢بقبة السادسة أك ما يسمى 

) ا٢بقبة السابعة ( يتم بعدىا اختطاؼ الكنيسة من  عاـا٤بسيح الثاين ليقيم ٩بلكتو الٍب تستمر أللف 
 .3"سي كأداة اهلل ُب األزمنة األخّبةالعآب، ُب حْب تواصل إسرائيل دكرىا الرئي

                                                           
.205: ص، ا٤برجع السابق1
.10: ص الغربية، ما ىي ا٤بسيحية الصهيونية األصولية2
ا٤برجع نفسو.3
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 ،كحوؿ ٙبديد كقت بداية ا٢بقبة السابعة حقبة اجمليء الثاين اختلف اإل٪بيليوف إٔب عدة فرؽ
على الرغم من  ؛كما ظهر فيهم من ادعى أنو ا٤بسيح  ،كظهرت نظريات كثّبة تدعي معرفة زمن العودة

 كضوح شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر ُب ا٤بسيحية ٗبا ال يدع ٦باال لبلدعاءات الكاذبة.
اعتمدت الفرؽ اإل٪بيلية الٍب ١بأت إٔب ٙبديد موعد اجمليء الثاين للمسيح  كهناية العآب على 

 ثبلث نظريات ىي:
كاسَباح ُب اليـو كالٍب قامت على أساس أف اهلل خلق األرض ُب ستة أياـ  النظرية األولى: .1

مدة حياة  ،ستة آالؼ سنة مكأف الستة أياـ تساك  ،–تعأب اهلل عما يقولوف علوا كبّبا  –السابع 
 با١بسد اإلنساف على األرض. ككصلوا من خبلؿ ذلك إٔب أف ا٤بدة بْب خلق آدـ كميبلد ا٤بسيح

د ا٤بسيح كاف .كرأل آخركف أف ميبلـ2000كبذلك حدد بعضهم ٦بيء ا٤بسيح بعاـ  ،سنة 4000
كىكذا اختلفوا ُب ٙبديد الوقت على حسب ـ. 1996ؽ.ـ، كبذلك فسيأٌب ا٤بسيح سنة  4ُب عاـ 

 اختبلفهم ُب ميبلد ا٤بسيح.
الٍب قامت على أساس بعض ا٢بسابات الٍب كردت ُب سفر دانياؿ ُب  النظرية الثانية: .2

 اإلصحاح الثامن،كالتاسع ، كا٢بادم عشر.
لت ٍب ٚب 1844ك 1843 بػ من فرقة األدفنتست الٍب حددت ا٤بوعدكاتبع ىذه النصوص كل 

 .2014 بػ: كفرؽ أخرل حددتو 1914 بػ:  هود يهوه الٍب حددتوشعنهما، كفرقة 
بعد يومْب كىذه النظرية تفسر أياما حدثت بالفعل بأسلوب رمزم مثل: "  النظرية الثالثة: .3

 .6/2وشع ىفنحيا أمامو "  ،ُب اليـو الثالث يقيمناٰبيينا،ك 
ا٤بسيح بسيط أبو ا٣بّب:" افَبضت ىذه النظرية أف ىذه األياـ ترمز أللف  بديقوؿ القس ع

أما اليـو الثالث فإنو   !!سنة، ٍب ٙبتسب اليومْب األكلْب بألفي سنة من ٘بسد ا٤بسيح إٔب ٦بيئو الثاين
 .1يعِب ا٤بدة الٍب تلي اجمليء الثاين للسيد ا٤بسيح "

 
 

                                                           
.212: ءات هناية العآب صنبو  أٞبد علي عجيبة،1
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 .1كٓب تتحقق ٥بم كما ٓب تتحقق لغّبىم ،ـ2000اجمليء سنة كبذلك حددكا زمن 
 ُبكاعتمدكا التفسّب ا٢بر  ،لقد أكقع اإل٪بيليوف أنفسهم ُب تناقضات كبّبة حْب حددكا النهايات

 .منطلقْب من حسابات ٨بتلفة كغّب مؤسسة على ا٢بقيقة فتبْب كذهبا ،٥بذه التنبؤات
اين بْب مفسر ٥با تفسّبا رمزيا كىو ما ماؿ إليو ىكذا اختلف النصارل حوؿ نصوص اجمليء الث

الكاثوليكيوف كاألرثوذكس فنهوا عن حساب النهايات كأكلوا ما جاء ُب العهدين ٗبا يتناسب مع 
ذلك، كبْب مفسر ٥با تفسّبا حرفيا كىو ما ماؿ إليو الربكتستانت فنحوا إٔب حساب النهايات 

 ا٢برُب للنصوص كاعتماد العهد فسّبإٔب أف الت لتنبيوان سكٰبكالبحث عن ٙبقيق العودة ا٤بنتظرة، 
جعل الربكتستانتيْب يتقاطعوف مع اليهود ُب أشراط ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر،  ؛القدًن كمصدر لو أكلويتو

سابقا.  جّبم فولويل ُب النص الذم أكردذلك كما أكد   ،كعلى رأس ىذه األشراط قياـ دكلة لليهود
كُب ا١بماعات األلفية الٍب نشأت على أساس عقيدة اجمليء  ،ىذه األشراطل الحقا ُب يفصالت ٌبأيكس

 الثاين كا٤بلك األلفي السعيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، كما بعدىا.208: العآب ص هناية نبوءاتأٞبد علي عجيبة، يراجع٤بزيد من التفصيل ُب ىذه النظريات 1
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 :رابعالمبحث ال
 أشراطوزمان مجيء المسيح و 

اىتم علماء ا٤بسيحية بعقائد النهاية كأحداثها انطبلقا من العقيدة األساسية الٍب بنيت عليها 
 ،عن ىذه العقيدةا٤بتفرعة فنشأت الكثّب من ا٤بعتقدات  ،للمسيح قبل هناية الزمافكىي اجمليء الثاين 

كما اختلفوا ُب أحداث ،  هود يهوه شك  اجمليئية، كالسبتية،من ذلك:  ،كظهرت فرؽ على أساسها
ىذا ا٤ببحث أىم العقائد  يربزأك حقيقتها. كس ،كُب رمزية ما جاء ُب األناجيل ٖبصوصها ،النهاية

 .ككاألعماؿ الٍب يقـو هبا عند ظهوره ،كاأللفية السعيدة ،كزماف عودتو  :ة باجمليء الثاينتعلقا٤ب
 

 المطلب األول: اليوم اآلخر والعصر األلفي في المسيحية 
 اليوم اآلخر: .1

باعتبار أف اليـو اآلخر ىو  ،ُب الفصل السابق إٔب اعتقاد اليهود ُب اليـو اآلخر  التطرؽلقد ًب
ك٢بظة بدايتو ىي نقطة فارقة تفصل بينهما، كعلى أساس ذلك  ،عآب ٱبتلف عن الدنيا اختبلفا بينا

 الزماف ٙبسب أحداث النهاية ٗبدل قرهبا منو .
كىي مركبة من كلمتْب  ،اتولوجيا (خيسمى علماء البلىوت النصارل اليـو اآلخر ) اس" 

يونانيتْب معناٮبا الكبلـ ُب اآلخرة أم األمور ا٤بختصة ٗبستقبل النفس كهناية العآب ك٦بيء ا٤بسيح 
 .1"ب األبرار كقصاص األشراريكنص

دـ كجود ذكر لليـو اآلخر ُب توراهتم فإف ا٤بسيحية تظهر فيها كعلى خبلؼ اليهود الذين عي 
 ،" ُب ٢بظة :وسثفوف فيها كمن ذلك ما جاء ُب رسالة بولس إٔب كورندالئل القيامة كاضحة ال ٱبتل

 .فيقـو األموات ببل ا٫ببلؿ ،فإنو سوؼ ينفخ ُب البوؽ .بل ُب طرفة عْب عندما ينفخ ُب البوؽ األخّب
ك٥بذا الفاين أف يلبس  ،فبلبد ٥بذا ا١بسم القابل لبل٫ببلؿ أف يلبس عدـ ا٫ببلؿ .فسنتغّب ،كأما ٫بن
 .53، 15/52نثوس ر كو مؤمِب  الرسالة األكٔب إٔب  خلودا "

                                                           
.62: صكالديانات القدٲبة ،  اليـو اآلخر ُب األدياف السماكيةيسرم ٧بمد سعيد مبٌيض، 1
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فيجازم كل  ،أم اليـو الذم يدين فيو ا٤بسيح ٝبيع الناس :كيسميو النصارل أيضا بيـو الدينونة
فيجازم كل كاحد  ،كاحد على ما عمل. " فإف ابن اإلنساف سوؼ يعود ُب ٦بد أبيو مع مبلئكتو

 كيتؤب ا٤بسيح بنفسو ٧باسبة الناس على أعما٥بم. .16/27مٌب  حسب أعمالو"
كبعد أف  ،يعتقد النصارل أف ا٤بسيح  سيحكم ٤بدة ألف سنة بعد ٦بيئو الثاين العصر األلفي: .2

ما إف تنقضي ىذه ا٤بدة حٌب  .كيسجن ُب ىذه ا٤بدة الطويلة الشيطاف ،يقضي على ا٤بسيح الدجاؿ
 اية ا٤ببلحم األخّبة الٍب تسبق القيامة مباشرة.لتكوف تلك بد ،يطلق سراح الشيطاف من جديد

النصارل ُب اعتقادىم ىذا على ما جاء ُب سفر رؤيا يوحنا " ٍب رأيت عركشا منح كيستند 
كرأيت نفوس الذين قتلوا ُب سبيل الشهادة ليسوع كُب سبيل كلمة  .ا١بالسوف عليها حق القضاء

كقد  ،الذين رفضوا شارتو على أيديهم كجباىهماهلل،كالذين رفضوا أف يسجدكا للوحش كلتمثالو، ك 
أما بقية األموات فبل يعودكف  .القيامة األكٔبىي ىذه  .عادكا إٔب ا٢بياة، كملكوا مع ا٤بسيح ألف سنة

لن   !ما أسعد كأقدس من كاف ٥بم نصيب ُب القيامة األكٔب .إٔب ا٢بياة حٌب تنقضي األلف سنة
الرؤيا  ك ٲبلكوف معو ألف سنة " ،يكونوف كهنة هلل كا٤بسيحيكوف للموت الثاين سلطة  عليهم، بل 

 .6إٔب 20/4
كالقيامة  ،القيامة األكٔب :ىذه األلفية كحسب رؤيا يوحنا البلىوٌب تقع بْب قيامتْب للمسيح

بْب  ، ُب ىذه ا٤بسألةْباآلخر، غّب أهنم على رأي يـوالثانية الٍب تؤذف بنهاية ا٢بياة الدنيا كبداية ال
 كبْب التفسّب الرمزم ٥با. ، ا٢برُب كالظاىرم للنصوصالتفسّب

ك الكتاب ا٤بقدس: " كىناؾ رأياف أساسياف لعلماء البلىوت ا٤بسيحيْب حوؿ فسر يقوؿ م
يعتقد البعض أف القيامة األكٔب قيامة ركحية لؤلركاح فقط، كأف ا٤بلك ( 1)موضوع القيامة األكٔب

 .سيح فيما بْب ٦بيئو األكؿ ُب التجسد كاجمليء الثاينفي ىو ا٤بلك الركحي الذم ٭بلكو مع ا٤بلاأل
.كحسب ىذا الرأم تكوف القيامة خبلؿ ىذه الفَبة كهنة هلل ألف ا٤بسيح ٲبلك ُب قلوبنا ،كنكوف ٫بن

يعتقد البعض اآلخر أف القيامة ( 2. )البشر للدينونة الثانية قيامة جسدية أم قيامة أجساد ٝبيع
طاف كىي قيامة ألجساد ا٤بؤمنْب الذين ٲبلكوف حينئذ مع ا٤بسيح على األكٔب تتم بعد تقييد الشي

فتتم ُب هناية ا٤بلك األلفي من  ،حسب ىذا الرأم ،أما القيامة الثانية .األرض ٤بدة ألف سنة فعلية
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كا٤ببلحظ ىنا أهنم متفقوف ُب أف القيامة الثانية ىي اليـو   1" .أجل دينونة غّب ا٤بؤمنْب الذين ماتوا
 ،كأف االختبلؼ حاصل ُب رمزية ا٤بلك األلفي أك حرفيتو،  –كما يسمونو   –ر أك يـو الدينونة اآلخ

أـ أنو ركحي  ؟أم ىل ىو ملك حقيقي يبدأ بعد ٦بيء ا٤بسيح إٔب األرض ثانية ليحكم األلف سنة
 ؟كمعنوم بدأ بتجسده األكؿ

 الثانية كهناية الزماف. من أجل ذلك كاف رجوع ا٤بسيح عبلمة بارزة يستدؿ هبا على القيامة
يقوؿ األب مٌب: " فقيامة ا٤بسيح من بْب األموات كاف حدثا أخركيا كإف أردنا تعريفها حقيقة: 

 .2يء اليـو اآلخر "جملىي بدء اإلعبلف عن قيامة الدىر اآلٌب، كبعد العد التنازٕب 
 لفي إٔب ثبلثة آراء:كبْب الرمزية كا٢برفية ُب تفسّب النصوص اختلفت ا٤بسيحية ٘باه ا٤بلك األ

االعتقاد باجمليء الثاين للمسيح بعد األلف سنة، كىو رأم يعتقد ٕبرفية حلوؿ فَبة ألف " . أ
 سنة من السبلـ للكنيسة على األرض.

كبعد ىذه األلف سنة ٰبل الشيطاف ثانية ، كلكن حينئذ ٯبيء ا٤بسيح ثانية يهزمو ، ك ٲبلك إٔب 
 األبد.
للمسيح سابقا األلف سنة، كىو رأم يعتقد أيضا ٕبرفية حلوؿ ىذه االعتقاد باجمليء  الثاين . ب
ملك األلف سنة، كأف ىذا ا٤بلك يتم  يسبقاأللف سنة، لكنو يعتقد أف اجمليء الثاين للمسيح  ،الفَبة

 قبل إزالة الشيطاف هنائيا.  
ا٤بسيح  " البلألفية " كىو االعتقاد بأف فَبة األلف سنة ليست سول رمز للفَبة ما بْب صعود. ت

إٔب السماء،ك٦بيئو الثاين كيعتقد ىذا الرأم بأف ا٤بلك األلفي ملك ا٤بسيح داخل قلوب ا٤بؤمنْب كُب  
 .3" ة، كتنتهي ىذه الفَبة ٗبجيء ا٤بسيح ثانيةيسنيستو، أم أنو ىو نفسو عمر الكنك

 
 

                                                           
.2795: التطبيقي ص التفسّب٦بموعة من علماء النصارل، 1
، دكف يـو القيامة ُب ا٤بسيحيةمحمد أٞبد ا٣بطيب، بإيعاز إلم 306: شرح رسالة بولس إٔب أىل ركمية ، األب مٌب ا٤بسكْب ص2

.383: ص، )ط، ت(
.2794 :ص ،لتفسّب التطبيقيا٦بموعة من علماء النصارل، 3
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 .1الربكتستانتّب ا٢برُب ٲبيل فسّب الرمزم ٲبيل األرثوذكس كالكاثوليك كإٔب التفسكإٔب الت
رأكا ُب التجسد األكؿ للمسيح بداية  ؛كالذين قالوا بأف ا٤بلك ا٢برُب ىو رمزم فقط كليس حرفيا

كخلص ا٤بسيحيْب من خطيئة  ،العصر األلفي الذم قضى فيو ا٤بسيح على نوازع الشيطاف ُب النفوس
 فدخلت ا٤بسيحية ُب ىذا العصر األلفي دخوال ركحيا معنويا. ،دـآ

أف عملية التمسك باأللف سنة، أك  (الكاثوليكية كاألرثوذككسية  )لكنائس التقليدية كترل ا" 
نولوجية دقيقة تتيح الكشف عن ك ألغراض حسابية ككر  ،بغّب ىذا العدد من األعداد، كىي رموز كلها

كلقصد اهلل الذم  ،ليست إال تعرضا كتشويها للفكر ا٤بسيحي ا٢بقيقي ،حصوؿ حوادث مستقبلية
 .2" يسهر الركح القدس على تنفيذه

متأثرة  ،ّب ا٢برُبفسّب الرمزم تبنت الربكتستانتية التفسحْب مالت الكنائس التقليدية إٔب التُب ك 
كبرزت من ىذه  .كمستخدمة نصوص العهد القدًن لتدعيم اعتقادىا ،بالعصر ا٤بسيحاين اليهودم

كاىتمت هبا  ،ٝباعات نشأت على مبدأ األلفية السعيدة - عقيدةكمن فرط تعلقها هبذه ال -الطائفة 
كللتعجيل بتوفّب أشراط اجمليء  ،ويع الوقائع السياسية خدمة ٥باطإٔب تتنحو اىتماما كبّبا جعلها 

 أمبل ُب بداية ذلك العصر. ،الثاين
 الجماعات األلفية البروتستانتية:

 ،ه مكانة خاصة من بْب الكتب ا٤بقدسةءاكتستانتيْب بالعهد القدًن كإعطإف اىتماـ الرب 
خاصة ما تعلق  ،جعلهم يتفقوف مع اليهود ُب بعض مقوالهتم ،كاعتمادىم عليو ُب عقائدىم كنبوءاهتم

ف ا٤ببلحظ آلراء الربكتستانتيْب فيما يتعلق بالنهايات مع مقارنتها ٗبا يؤمن بو إإذ  ،بأحداث النهاية
مع تسجيل الفرؽ فيما  ،كرؤية كاحدة ،كأهنما يسّباف ُب خط كاحد ،اليهود ٯبد تشاهبا كبّبا بينهما

 بعد ٦بيء ا٤بسيح.  

                                                           
منذ  يةسيحالفرؽ كا٤بذاىب ا٤بسعد رستم، ك ؛ 124: ، صيهوديةبلـ كا٤بسيحية كالسيـو القيامة بْب اإلفرج اهلل عبد البارم، 1

، األكائل للنشر كالتوزيع، دمشق، سورية، ط .217: ص ،ـ(2005) 2ظهور اإلسبلـ حٌب اليـو
.217: ا٤بذاىب ا٤بسيحية، صك الفرؽ سعد رستم، 2
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ا٤بسيحاين  صرٙبدثت عن العالٍب كيضيف الربكتستانتيوف إٔب سفر الرؤيا أسفار العهد القدًن 
ُب تلك  ستطرحكالربكات الٍب  ،كا مبلمح ذلك الزمافصور لي ،كا٤بلك األلفي للمسيح ا٤بنتظر

كيربض النمر إٔب جوار  ،كن الذئب مع ا٢بملسشعياء: " فيإن ذلك ما كرد ُب سفر األياـ.كم
ترعى البقرة  .معا، كيسوقها ٝبيعا صيب صغّب وؼاألسد ككل حيواف معلك ا١بدم،كيتآلف العجل 

عند كيلعب الرضيع ُب )أماف(  ،كالدب معا، كيربض أكالدٮبا متجاكرين، كيأكل األسد التنب كالثور
ال يسيئوف ُب كل جبل ك ال يؤذكف كٲبٌد الفطيم يده إٔب ككر األفعى )فبل يصيبو سوء(. جحر الصٌل، 

ى صب أصل يسٌ تنيُب ذلك اليـو  .قدسي، ألف األرض ٛبتلئ من معرفة الرب كما تغمر ا٤بياه البحر
 .10إٔب  11/6شعياء إ راية لؤلمم، كإليو تسعى ٝبيع الشعوب، كيكوف مسكنو ٦بيدا "

حوؿ ألفية حكم )رؤيا يوحنا  قاسم مشَبؾ يستند إٔبكاأللفيوف عدد من الفرؽ ٯبمع بينها " 
أف عودة ا٤بسيح القريبة ستكوف  - بناء على تلك النبوءة الرؤيوية -كترل ىذه الشيع  ... (ا٤بسيح

  تتوقع ىذه الشيع حصوؿ كوارث ،بداية عهد من السعادة يستمر ألف عاـ. كقبل ٙبقيق ىذه العودة
كنضب احتياطات الطاقة .... كىي عبلمات على دنو  ،كانفجار القنبلة النوكية، كاجملاعة، كالتلوث

 كىذه ا١بماعات األلفية ىي: .1"هناية العآب
 ،كمن خبلؿ تسمية ىذه ا١بماعة يتبْب األساس الذم بنيت عليو :السبتيون أو المجيئيون -

كاجمليئية  ،السبت الذم يعتقدكف أنو يـو ٦بيء ا٤بسيحيـو فالسبتية نسبة إٔب  ،كالعقائد الٍب تتبناىا
 نسبة إٔب االعتقاد ُب عودة ا٤بسيح ُب آخر األياـ.

األخيار  منعند ٦بيء ا٤بسيحالذم ىو ا٢بق كا٢بياة، فإف ا٤بوتى "يعتقد السبتيوف أنو ك
نوف ىم كاألبرار الصا٢بوف الذين سيكو  ،كسيؤخذكف ،كسيمجدكف ،الصا٢بْب سوؼ يبعثوف أحياء

سيؤخذكف ٝبيعا إٔب نعيم الفردكس ُب السماكات ُب جوار  ،أحياء على األرض عند ذلك اجمليء
كلن يبعثوا للحساب إال بعد ألف سنة يقضيها األبرار  .ُب حْب أف األشرار سوؼ ٲبوتوف .رهبم

 .2"الصا٢بوف ا٤بخلصوف ُب جوار الرب ُب ملكوت النعيم

                                                           
.نفسوا٤برجع 1
.219: ص ،السابقا٤برجع 2
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حيث يقـو  ،يح سيكوف ُب السماء كليس ُب األرضكىم بذلك يركف أف ا٤بلك األلفي للمس
ُب حْب تبقى األرض مسكنا  .كيبعثوف إٔب ٩بلكة ا٤بسيح ُب السماء ،األبرار كالصا٢بوف من موهتم

 لؤلشرار إٔب أف تنقضي األلف سنة.
كمعو األبرار  ،سينزؿ ا٤بسيح إٔب األرض من جديد، كعند اقَباب موعد البعث الثاين" 

كٗبعونة  ،كالصديقوف، كستنزؿ ا٤بدينة ا٤بقدسة من السماء إٔب األرض، كسيبعث األشرار من قبورىم
 ،ليقضوا على الصا٢بْب فيها ؛ريتو من الشياطْب، سيحاصركف ا٤بدينة ا٤بقدسةذالشيطاف كأتباعو ك 

كبناء على ىذا القوؿ  ،1"كتنظف األرض من رجسهم ،كتلتهمهم ،كلكن النار اإل٥بية ستنزؿ عليهم
معركة تقع بْب األشرار يتزعمهم الشيطاف كبْب األبرار يتزعمهم ا٤بسيح، ىي فإف السبتيْب يركف أف 

با٢بياة األبدية على معركة ىر٦بدكف ا٤بشار إليها ُب سفر الرؤيا تكوف بعد ا٤بلك األلفي، لتختتم 
 األرض.  

ين للمسيح على ٫بو حرُب يعِب ٦بيء تؤمن ٝباعة شهود يهوه باجمليء الثا شهود يهوه: -
كذلك بعد أف يقضي  ،يقيم ٩بلكة اهلل على ىذه األرض، كيبدأ عهد األلفية السعيدةلا٤بسيح ٔبسده 

 على ٩بلكة الشيطاف ُب معركة ىر٦بدكف ُب أرض فلسطْب.
سنة من خلق آدـ  1656فإف عمر ا١بنس البشرم ىكذا:  ؛د يهوه "و كٕبسب عقيدة " شه" 

سنة من إبراىيم إٔب هناية ا٢بساب  1945سنة من الطوفاف إٔب قياـ إبراىيم، ك 427إٔب الطوفاف، ك
 .سنة 5973سنة فا٢باصل ىو  ؛1945، 1945قبل ا٤بسيح.كمنذ بدء العهد ا٤بسيحي إٔب سنة 

ىي صورة سابقة لتاريخ العآب، فكما أف اهلل عمل ستة  ابعكا٢باؿ أف ستة أياـ ا٣بلق كراحة اليـو الس
ُب ٦برل ستة عهود، يتبع كل يسيل  أياـ كاسَباح ُب اليـو السابع، ىكذا يكوف تاريخ العآب، فإنو

 .2" كسوؼ ينتهي ُب األلف السابع ،سنة 1000كاحد منها إٔب 
أزمنة العآب ُب أسبقية معركة ىو ٙبديد  ؛كالفرؽ بْب اجمليئيْب كشهود يهوه ُب ىذه العقيدة

 ىر٦بدكف على ا٤بلك األلفي بالنسبة لشهود يهوه.

                                                           
.220، 219 :ص ،رجع السابقا٤ب1
.238، 237 :ص ،السابقا٤برجع 2



103 
 

كجعلتهم ال يدينوف ألم حكم ُب العآب  ،لقد أثرت ىذه العقيدة على أتباع شهود يهوه
فرفضوا بذلك ا٤بشاركة ُب  ،ك٤بملكتو ،بالوالء، كرأكا أف الوالء الوحيد ٯبب أف يكوف للمسيح كحده

ما يؤمنوف مع اء يتناَب مأك أم انت ،أك حزب سياسي ،أك خدمة عسكرية ،أك جيش ،أم انتخابات
 بو.

أسسها  ،شهود يهوه األمريكيْبٝباعة ن عكىي ٝباعة انشقت  :جماعة أصدقاء اإلنسان -
رم من مواليد بادف، كيبشر أصدقاء اإلنساف سيو كىو س ،(1947-1870لكسندر فريتاغ )أ

 .1ألف سنةٗبلكوت ا٤بسيح على األرض ٤بدة 
كمن خبلؿ  ،اليـو اآلخر"يسي " كنيسة يسوع ا٤بسيح لقد ػكيسميها أصحاهبا ب المورمون: -

كٖبصوص اعتقادىم ُب  .كالتبشّب بقدـك ا٤بسيح ،ىذه التسمية يظهر مدل اىتمامهم بعقائد النهاية
٤بمالك ا٠بها كأدىن ٩بلكة من ىذه ا،" يعتقدكف بأف ىناؾ عدة ٩بالك مفإهن ؛هناية األموات كقيامتهم

أما األردياء  .نو ا٤بكاف ا٤بعد لؤلشرار، كالذم فيو تستقر الغالبية العظمى من البشرإ٩بكلة تلستاؿ، 
كا٤بملكة الٍب ىي أعلى من  .فسيعيشوف مع الشيطاف ُب ا١بحيم الٍب يسموهنا " ا٤بوت الثاين " ؛جدا

رموف، كالصا٢بْب من غّب ا٤بورموف، كىذا ا٤بكاف ىو مقر غّب الصا٢بْب من ا٤بو  .ذلك ا٠بها ترستاؿ
 ،كا٤بملكة العليا ُب اجملد، قمة اجملد، ىي ا٤بملكة السماكية  .كأيضا الذين يقبلوف ا٤بورمونية بعد موهتم

 .2"الطاعة التامة لشريعة اإل٪بيلبكىذه تكتسب 
كىكذا يفهموف  ،ىكذا تؤمن ىذه ا١بماعات كتعتقد ُب األلفية القادمة الٍب سيحكمها ا٤بسيح

 لوف من ٦برد انتظار للمسيح إٔب العمل على هتيئة أسباب عودتو.نتقجعلهم ي ،النصوص فهما حرفيا
كإٔب االعتقاد ُب العصر األلفي ضمن ا٢بديث عن اليـو  ،إٔب ىذه ا١بماعات ًب التطرؽلقد 

 نْب من ا٤بسيحيْب كاألبرارتشمل ا٤بؤم ،باعتبار أف األلفية السعيدة ا٤بنتظرة تعترب قيامة جزئية ؛اآلخر
ُب انتظار  ،بعض األموات بذلك تكوف قد قامت ةفقيام .عد ٦بيئوبالذين ٱبطفهم إٔب السماء  منهم؛

 القيامة الكربل الٍب يبعث فيها ٝبيع البشر ليحاسبوا على أعما٥بم.

                                                           
.248: ص، ا٤برجع السابق1
.279 :ص ،ا٤برجع السابق2
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 .المطلب الثاني: أشراط مجيئو
 يوجدحيث  ،ككذلك كاف النصارل ،كبّبا  لقد اىتمت ا٤بصادر النصرانية باجمليء الثاين اىتماما

العبلمات ك ،كمع من يأٌب ،كمن أين يأٌب ،الكثّب من التفاصيل حوؿ كيفية عودة ا٤بسيح ُب آخر الزماف
كاألعماؿ الٍب سيقـو هبا بعد عودتو، كا٤بدة الٍب سيبقاىا إٔب يـو القيامة.  ،قرب ٦بيئوهبا الٍب يعرؼ 

جل اىتماـ اإل٪بيليْب يسإذ  ،بْب طائفة كأخرلكأف يوجد  دغّب أف االختبلؼ ُب التفاصيل الب
كثّبا   كاختبلفهم عنهم من منطلق اىتمامهم بالعهد القدًن ،بأحداث النهاية أكثر من غّبىم

 كتقديسهم لو.
 أمكنم العبلمات الٍب يقسيتم تس. ك ذكر ُب ىذا ا٤بطلب العبلمات الٍب تسبق اجمليء الثاينيكس

ات عمـو النصارل، كعبلمات فسّب عبلمات دلت عليها نصوص العهد ا١بديد كت :حصرىا إٔب
 اختص هبا الربكتستانت كركزكا عليها كعملوا من أجل ٙبقيقها.

 العالمات من العهد الجديد: .1
كلن ٰبدد بساعة  ، العهد ا١بديد أف اجمليء الثاين للمسيح لن يكوف معلـو الزمافلقد بٌْب 

بقدر ما ٯبب االستعداد لتلك  ،كهنى عن ٧باكلة معرفة الوقت ،كمباغتا ،كسريعا ،معينة، بل يأٌب فجأة
فبل ٲبكن التكهن بقرب اجمليء إال من خبلؿ العبلمات الٍب تدؿ عليو " أما  .اللحظة كالتأىب ٥با

مٌب  إال اآلب كحده " ،كال مبلئكة السماكات ،ا أحدمفبل يعرفه ،ذلك اليـو كتلك الساعة
24/36. 

 :ْبتيعرؼ هبا الصيف " كتعلموا ىذا ا٤بثل من شجرة الالٍب كقد شبو العبلمات بأكراؽ التْب 
ىكذا أيضا حْب تركف ىذه األمور  .كرقا، تعرفوف أف الصيف قريبطلع كت ،عندما تلْب أغصاهنا

 كىذه العبلمات ىي: .33، 24/32مٌب  " ! بل على األبواب –فاعلموا أنو قريب  ،ٝبيعها ٙبدث
كتصف األناجيل ىذا االضطهاد بأف يساؽ أتباع ا٤بسيح  ض أتباع الكنيسة لالضطهاد:تعر  . أ

حٌب اآلباء كاإلخوة كاألصدقاء،  ،كيسلمهم الناس حٌب أقرب الناس إليهم ،كإٔب احملاكم ،إٔب السجوف
كبالراحة مع  ،كيبشرىم فيها العهد ا١بديد بالشهادة لبعضهم .كيعانوف من االضطهاد كالتنكيل مدة

 ا٤بسيح.
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" ... ٲبد الناس أيديهم إليكم كيضطهدكنكم، فيسلمونكم إٔب اجملامع كالسجوف، كيسوقونكم 
فضعوا ُب  .لشهادةلكلكن ذلك سيتيح لكم فرصة  .من أجل ا٠بي ،للمثوؿ أماـ ا٤بلوؾ كا٢بكاـ

ألين سوؼ أعطيكم كبلما كحكمة ال يقدر ٝبيع مقاكميكم أف  ،قلوبكم أال تعدكا دفاعكم مسبقا
كيقتلوف بعضا  ،كسوؼ يسلمكم حٌب الوالدكف كاإلخوة كاألقرباء كاألصدقاء .يردكىا أك يناقضوىا

 .لبتةاكلكن شعرة من رؤكسكم ال هتلك  .كتكونوف مكركىْب لدل ا١بميع من أجل ا٠بي ،منكم
 19.1إٔب  21/12لوقا  فباحتمالكم ترٕبوف أنفسكم "

أتباعو با٢بذر  –حسب قو٥بم  –كيوصي ا٤بسيح  الين:مين دجّ لين ومعلّ ظهور متنبئين مضلّ  . ب
يغرركف هبا الناس  ،كٲبلكوف معجزات كعجائب ،كمعلمْب دجالينيظهركف فيهم ،تباع متنبئْبامن 

ك لّبتدكا عن معتقداهتم"  كيظهر كثّبكف من األنبياء الدجالْب كيضللوف كثّبين "  ،ليسّبكا معهم
ليضللوا حٌب  ،كيقدموف آيات عظيمة كأعاجيب ، دجاؿنيب"فسوؼ يربز أكثر من مسيح دجاؿ ك 

ىا أنا قد أخربتكم باألمر قبل حدكثو " ٍب ٰبذر أتباعو من تصديقهم مهما  .لو استطاعوا ،ا٤بختارين
أك ىا ىو ُب الغرؼ  ؛فبل ٚبرجوا إليها ! ىاىو ا٤بسيح ُب الربية :م " فإذا قاؿ لكم الناسقالوا ٥ب

ىكذا يكوف رجوع ابن  ،فكما أف الربؽ يومض من الشرؽ فيضيء ُب الغرب .فبل تصدقوا ! الداخلية
 28.2إٔب  24/24، 24/11مٌب  تتجمع النسور " ،فحيث توجد ا١بيفة .اإلنساف

الْب جاء ُب رسالة بطرس الثانية: " كلكن كما كاف ُب الشعب قدٲبا أنبياء كعن ا٤بعلمْب الدج
دجالوف، كذلك سيكوف بينكم أنتم أيضا معلموف دجالوف. ىؤالء سيدسوف بدعا مهلكة، كينكركف 
السيد الذم اشَباىم لنفسو. كبذلك ٯبلبوف على أنفسهم دمارا سريعا. ككثّبكف سيسّبكف كراءىم ُب 

بسببهم توجو اإلىانة إٔب طريق ا٢بق. كبدافع الطمع، يتاجركف بكم باألقواؿ احملرفة طرؽ اإلباحية. ك 
 .3، 2، 2/1رسالة بطرس الثانية ا٤بزخرفة" 

كمن العبلمات الواردة ُب نصوص العهد  حدوث حروب وانقالب ممالك على ممالك: . ت
وسع على حساب كرغبة ُب ا٢بكم كالت ،رٗبا ىي من أجل إسقاط ٩بالك ،ا١بديد ىو حدكث حركب

                                                           
.14، 13، 10، 24/9مٌب أيضا نظر يك 1
.21/8، لوقا 23، 22 ،13/21 ، 6 ،13/5مرقس نظر أيضا كي2
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 ،فبلبد أف ٰبدث ىذا كلو ! فإياكم أف ترتعبوا .دكؿ أخرل " كسوؼ تسمعوف ٕبركب كأخبار حركب
 7.1، 24/6مٌب  ك٩بلكة على ٩بلكة..." ،فسوؼ تنقلب أمة على أمة د.كلكن ليست النهاية بع

 ،كٙبدث ُب عدة أماكن زالزؿ شديدة ك٦باعات كأكبئة " حدوث زالزل ومجاعات وأوبئة: . ث
 21/11.2لوقا كتظهر عبلمات ٨بيفة كآيات عظيمة من السماء "

كيقصدكف هبذه العبلمة " أف اإل٪بيل بعد أف كاف انتشاره ٧بددا ُب مكاف  انتشار اإلنجيل: . ج
 .3..".سيصل إٔب ٝبيع العآب، كسيسمع ٝبيع الناس عن ا٤بسيح كدعوتو  ،كاحد، كبقعة ٧بدكدة

ض ذكر عبلمات اجمليء الثاين معر مة ىو ما جاء ُب إ٪بيل مرقس ُب بلككاف مستند ىذه الع
 .13/10مرقس "كٯبب أف يبشر أكال باإل٪بيل ُب ٝبيع األمم "

يقوؿ أحد  ،كيعتقدكف أف ىذه العبلمة قد ٙبققت بفضل التبشّب الذم ٛبارسو الكنيسة اليـو
وة إٔب ٝبيع عٓب، لقد كصلت الدألف بعثة إ٪بيلية خارجية حوؿ العا 40ا٤ببشرين: " لدينا اآلف 

 .4"األمم
جاء ُب رسالة بولس الثانية إٔب مؤمِب تسالونيكي: " ..  انتشار العصيان وفساد األخالؽ: . ح

أما ابن ا٥ببلؾ  ...  ،فإف ذلك اليـو ال يأٌب دكف أف يسبقو انتشار العصياف كظهور اإلنساف ا٤بتمرد
 ،ى ا٤بعجزات كالعبلمات كالعجائب ا٤بزيفة كلهابركز ا٤بتمرد فسوؼ يكوف بقدر طاقة الشيطاف عل

 هنم ٓب يقبلوا ٧ببة ا٢بق حٌب ٱبلصوا "،ألكعلى ٝبيع أنواع التضليل الذم ٯبرؼ ا٥بالكْب إٔب العصياف
انغماس ُب زماف صف ذلك الزماف بأنو ككي .10، 9، 2/3الرسالة الثانية إٔب مؤمِب تسالونيكي 

كم إٔب أنو ُب هناية الزماف سيطلع مستهزئوف يعيشوف نبهو الشهوات إٔب درجة ا٢بيوانية " فقد سبق أف 
 ،كينساقوف كراء غرائزىم ا٢بيوانية ،ىؤالء ىم الذين يسببوف االنشقاؽ .منغمسْب ُب شهواهتم الفاسقة

ىذا االهنيار األخبلقي ىو كيبدك أف سبيل  .19، 18رسالة يهوذا  " ! كليس الركح القدس فيهم

                                                           
.10، 21/9،لوقا 8، 13/7مرقسنظر أيضا كي1
.13/8،مرقس 24/7مٌب ينظر أيضا2
بْب ا٤بسلمْب  ا٤بسيح ا٤بنتظر علي صاّب بن ٧بٌمد ا٤بقوشي،  بإيعاز إٔب 275ص ُب اإلٲباف ا٤بسيحي، حقائق أساسيةفايز فارس، 3

.538: ص كأصحاب الديانات األخرل،
.80: ص، النبوءة كالسياسةغريس ىاسل، 4
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لكنهم يبثوف ٠بومهم ُب الناس إلفساد ٝبيع البشر  ،ظهور معلمْب دجالْب يتكلموف باسم ا٤بسيحية
ككثّبكف سيسّبكف كراءىم ُب طرؽ اإلباحية. كبسببهم توجو اإلىانة إٔب طريق ا٢بق. كبدافع الطمع، "

 .3، 2/2لثانية رسالة بطرس ا يتاجركف بكم باألقواؿ احملرفة ا٤بزخرفة "
حٌب ارتبط االهنيار  ،شاىدامعليو اليـو أتباع ا٤بسيحية ٯبد ىذا كاقعا كأمرا ما كالذم يبلحظ 

كلكنها تعدهتا إٔب  ،كفشت فيهم كل أنواع اإلباحية الٍب ٓب تكتف بالفاحشة فقط ،األخبلقي بالغرب
زكرا  هاعَبفوا ٗبا ٠بو  حٌب  الفسادكًب تقنْب ،ىم غريبا كنادرادالزكاج أصبح عنإف بل  ،ا٣بيانة الزكجية

 كشيوعو ُب ببلد النصارل.    ،كال ٱبفى على أحد ىذا (! حقوؽ ا٤بثليْب كالشواذ)كهبتانا 
  :كمنها ،جد ُب ا٤بصادر النصرانية عدة ألقاب للمسيح الدجاؿيو خروج المسيح الدجال: . خ

كىي كلها تدؿ على شخص يأٌب ُب آخر  ،" الوحش " ،" ا٤بتمرد " ،"ابن ا٥ببلؾ " ،"ضد ا٤بسيح "
يعينو ُب كل ذلك الشيطاف،  ،ككسائل ٲبكن هبا تضليل الناس ،الزماف مؤيدا ٗبعجزات كآيات عجيبة

 لكنهم لن يتغلبوا عليو إال بعد نزكؿ ا٤بسيح الذم يقتلو. ،كىو الذم يقود معركة ضد أتباع ا٤بسيح
 كمن ذلك: ،كقد جاء ذكره ُب مواضع عدة من العهد ا١بديد

فإف ذلك اليـو ال يأٌب دكف أف يسبقو انتشار العصياف  ! " ال تدعوا أحدا ٱبدعكم بأية كسيلة
 .الذم يتحدل كل ما يدعى إ٥با أك معبودا، كيعاديو مَبفعا عليو ،كظهور اإلنساف ا٤بتمرد، ابن ا٥ببلؾ

رسالة الثانية إٔب مؤمِب ال بل إنو أيضا يتخذ من ىيكل اهلل مقرا لو، ٧باكال أف يربىن أنو إلو "
عتم أنو سوؼ ٠بككما  .اعلموا أننا نعيش اآلف ُب الزمن األخّب ،" أيها األكالد .4، 2/3تسالونيكي 
من ىنا  .فقد ظهر حٌب اآلف كثّبكف من الدجالْب ا٤بقاكمْب للمسيح ((مسيح دجاؿ  ))يأٌب أخّبا 

 .2/18رسالة يوحنا األكٔب  نتأكد أننا نعيش ُب الزمن األخّب "
كُب تفسّب رؤيا الرؤكس السبعة كالقركف العشرة الٍب كردت ُب سفر رؤيا يوحنا جاء ُب نفس 
السفر " أما الوحش الذم كاف موجودا ٍب أصبح غّب موجود، فهو ملك ثامن سبق أف ملك كواحد 

 .17/11الرؤيا  من السبعة، سيمضي إٔب ا٥ببلؾ "
كينكر اآلب  ،ا٤بسيح ا٢بقيقيالدٌجاؿ أنو كٌذاب ك٨بادع، كيٌدعي أنو ىذا ا٤بسيح كمن صفات 

كينكر ٘بسد اإللو ُب جسم بشرم " كمن ىو الكذاب ؟ إنو الذم ينكر أف يسوع ىو  ،كاالبن معا
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" الذين ال  .2/22رسالة يوحنا األكٔب  إنو ضد للمسيح ينكر اآلب كاالبن معا " .ا٤بسيح حقا
 " ! ىذا ىو ركح الضبلؿ كالضد للمسيح .جاء إٔب األرض ٔبسم بشرميعَبفوف أف يسوع ا٤بسيح 

ٰبسبوا  ففعلى أىل ا٤بعرفة أ :" كالبد ىنا من الفطنة 666كما يرمز إليو برقم .7رسالة يوحنا الثانية 
 .13/18الرؤيا  " (( ست مئة كستة كستوف ))كىو الرقم  ،إنو عدد إلنساف .عدد اسم الوحش

فسوؼ يكوف  ،أف يبلغ التضليل ذركتو كينتشر العصياف " أما بركز ا٤بتمردكىو ال يظهر إال بعد 
مؤمِب الرسالة الثانية إٔب  بقدر طاقة الشيطاف على ا٤بعجزات كالعبلمات كالعجائب ا٤بزيفة كلها "

 .2/9تسالونيكي
كٰبكم مدة ثبلث سنوات كنصف  ،كيتخذه مقرا لو ،كسيملك ا٤بسيح الدجاؿ على ا٥بيكل

ىل العدد ىو  :مع خبلؼ بْب ا٤بسيحيْب ُب ا٤بدة ،)اثنْب كأربعْب شهرا( كما جاء ُب سفر الرؤيا
فما ينطق بكبلـ الكربياء  الوحشى  نْبي لتا ىأنو حرُب يعِب حقيقة تلك ا٤بدة " كأعط؟أـ رمزم

 .13/5يا الرؤ  كأعطاه سلطة العمل مدة اثنْب كأربعْب شهرا" ،كالتجديف
أما هنايتو فستكوف على يد ا٤بسيح عندما يعود ُب آخر الزماف " عندئذ سيظهر اإلنساف ا٤بتمرد 

مؤمِب الرسالة الثانية إٔب  ظهورا جليا فيبيده الرب يسوع بنفخة فمو كيبلشيو ببهاء ظهوره عند عودتو "
فيأٌب ا٤بسيح ُب  ،ةكيبدك أف القضاء عليو يكوف بعد أف ٱبوض ىو معارؾ كبّب .2/8تسالونيكي 

 ،هنايات تلك ا٤بعركة ليفصل ُب ميزاف القول فيها كٰبوؿ ٦براىا " ٍب رأيت مبلكا كاقفا ُب الشمس
ىلمي اجتمعي معا إٔب كليمة اهلل  ))ينادم الطيور الطائرة ُب كسط السماء بصوت عاؿ قائبل: 

فرساهنا، ك٢بـو البشر ٝبيعا من أحرار التهمي ٢بـو ا٤بلوؾ كالقادة كاألبطاؿ،كا٣بيوؿ ك ك تعإب  ! الكربل
 (( صغار ككبار ،كعبيد

فقبض  .كرأيت الوحش كملوؾ األرض كجيوشهم كقد احتشدكا ليحاربوا ىذا الفارس كجيشو
على الوحش كعلى النيب الدجاؿ الذم قاـ با٤بعجزات ُب حضور الوحش كأضل هبا الذين قبلوا شارة 

كقتل السيف ا٣بارج من  ،يا ُب ٕبّبة النار كالكربيت ا٤بتقدةكطرح كبلٮبا ح .الوحش، كسجدكا لتمثالو
 .21إٔب  19/17الرؤيا  كشبعت الطيور كلها من ٢بومهم" ،فم الفارس ٝبيع الباقْب
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كالٍب تكوف ُب أحداث النهاية أرض  ،ي القدسىكأكرشليم الٍب  حصار أورشليم وخرابها: . د
كإٔب ا٣براب على يد ا١بيوش الٍب  ،ا٢بصارتتعرض إٔب ،سحيث يسكنها الدجاؿ ،ا٤بعارؾ األخّبة

 .كىي عبلمة من العبلمات األخّبة القَباب عودة ا٤بسيح ،ستغزكىا
لوقا  "فاعلموا أف خراهبا قد اقَبب ،جاء ُب إ٪بيل لوقا: " كعندما تركف أكرشليم ٧باصرة با١بيوش

ال تقس )) يل ٕب: كق2"ثنْب كأربعْب شهرا اكيذكر سفر الرؤيا أف ىذا ا٣براب سيدـك 1 21/20
 " ...((سوف ا٤بدينة ا٤بقدسة مدة اثنْب كأربعْب شهرادك كسي ،ممالساحة ا٣بارجية ألهنا خصصت لؤل

 .11/2الرؤيا 
 .3ؿ يدمر عشر ا٤بدينة كيهلك سبعة آالؼ من ساكنيهااكٰبدث هبا زلز 

كالٍب يشرب ا١بميع من ٟبر زناىا،  ،كيعرب عنها ُب العهد ا١بديد بالزانية الكربل سقوط بابل: . ذ
كتعرب عن فسادىا كبطشها " بعد ىذا  ،يستفيد منها من حو٥با من الدكؿسُب أكصاؼ تعرب عن دكلة 

كصاح بأعلى صوتو:  .أضاء هباؤه األرض ،رأيت مبلكا آخر نازال من السماء، لو سلطة عظيمة
كل ركح ٪بس كلكل طائر ٪بس كصارت ككرا للشياطْب كمأكل ل ،سقطت،  سقطت بابل العظمى))

ك٘بار األرض اغتنوا من كثرة  ،ملوؾ األرض زنوا معها،ك ألف ٝبيع األمم شربت من ٟبر زناىا ،مكركه
 ،كقادة ،كملوؾ ،من ٘بار :كسيبكي عليها كل من اغتُب من كرائها .3إٔب18/1الرؤيا  " ((!ترفها

كيقف قادة )) كينوحوف ناظرين إٔب الدمار الذم ٰبل هبا بعد حالة الَبؼ كالقوة الٍب كانت عليها " 
 :فيصرخوف ،ريقهاحالسفن كركاهبا كمبلحوىا كعماؿ البحر ٝبيعا على بعد منها ينظركف إٔب دخاف 

ونة عظيم طاححجر "" كتناكؿ مبلؾ قوم حجرا كأنو  ؟... ((أية مدينة مثل ىذه ا٤بدينة العظمى
الرؤيا  " ...((! ىكذا تدفع كتطرح بابل ا٤بدينة العظمى، فتختفي إٔب األبد)) كألقاه ُب البحر قائبل: 

18/17،18،21. 

                                                           
حيث ٠بيت رجاسة ا٣براب. 13/14، مرقس 24/15مٌب  :نظر أيضايك 1
للخراب.كيبدك أهنا نفس مدة بقاء الدجاؿ كلعلو ىو من يعرضها 2
.11/13لرؤيا اينظر 3
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ُب سفر  ىاذكر ًب كذىب عدد من ا٤بسيحيْب إٔب اعتبار بابل ىي اإلمرباطورية الركمانية الٍب 
 دة ا٤بسيح ُب آخر الزماف.ساسي لعو أمعتربين أف كجودىا كغناىا كقوهتا أمر  ،دانياؿ
 ،يذكر العهد ا١بديد العديد من اآليات الٍب ٙبدث ُب األرض كالسماء آيات أرضية كونية: . ر

فتارة تذكر  ،ها متداخلةتلكن كثرة تلك اآليات ا٤بذكورة جعل ،مؤذنة باقَباب اجمليء الثاين للمسيح
كتارة بعد قياـ الساعة بعد حكم ا٤بسيح كعند ٦بيء  ،كتارة تذكر بعد سقوط بابل ،قبل اجمليء مباشرة

اآليات الٍب ما أمكن من استقصاء  ًبيقـو الناس إٔب ا٢بساب، كقد ل –كما يسمونو   –يـو الرب 
 ذكرت كعبلمة على قرب اجمليء على صعوبة ٙبديدىا.

الببليا ينزلوا هبا ليتحدث سفر الرؤيا عن تسليط سبعة مبلئكة على األرض  اآليات األرضية: -
 ،يرتدكف ثيابا من كتاف خالص براؽ... ككصف ىيئتهم بأهنم "  ،كالدمار ُب األحداث األخّبة

 .15/6الرؤيا  كيشدكف صدكرىم بأحزمة من ذىب "
 -الناس الذين عليهم شارة ا٤بسيح الدجالبقركح خبيثة ٝبيع كىذه الببليا ا٤بسلطة ىي: إصابة 

ازدياد  -دـ إٔب ٙبوؿ مياه الينابيع كاألهنار  -ٙبوؿ ماء البحر إٔب دـ كموت ٝبيع ا٤بخلوقات فيو 
حدكث بركؽ  -جفاؼ هنر الفرات  -حلوؿ ظبلـ دامس  -حرارة الشمس كاحَباؽ الناس من ا٢بر 

 .1كأصوات رعود كزلزاؿ عنيف
 ف با٤بسيح.كىذه الببليا ىي عقاب ينزؿ بأتباع الدجاؿ كبالذين ال يؤمنو 

 ،كتأٌب ىذه العبلمات السماكية بعد الضيقة العظيمة الٍب ٙبل بالناس آيات سماوية: -
خسوؼ للقمر   -كسوؼ للشمس   :كىذه اآليات ىي ،كاألىواؿ الٍب تسبق عودة ا٤بسيح إٔب القدس

 .2تزعزع قوات السماكات -هتاكم النجـو من السماء  -
كأحداث كبّبة تكوف ُب  ،كىي حسب ما جاء ُب األناجيل أىواؿ عظيمة الضيقة العظيمة: . ز

٥بذا تأٌب ك  ٝبيع الناس، ِبال تف ،كتكوف سريعة ٨بتصرة ك٧بدكدة ،كتشيع ا٣بوؼ ،القدس تنشر ا٣براب
الٍب  ،النصيحة ٤بن يشهدىا أف يهرب إٔب ا١بباؿ تاركا كل الدنيا كراءه " فعندما تركف رجاسة ا٣براب

                                                           
.16الرؤيا نظر ي1
.21إٔب  2/18، أعماؿ الرسل  24- 21/20، لوقا  13/24، مرقس 24/29مٌب ينظر 2
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عندئذ ليهرب الذين ُب  !ليفهم القارئ  -قائمة ُب ا٤بكاف ا٤بقدس  ،لساف دانياؿ النيبقيل عنها ب
 ،كمن كاف ُب ا٢بقل ؛فبل ينزؿ ليأخذ ما ُب بيتو ،كمن كاف على السطح ؛منطقة اليهودية إٔب ا١بباؿ

ُب  فصلوا لكي ال يكوف ىربكم !كالويل للحبأب كا٤برضعات ُب تلك األياـ  !فبل يرجع ليأخذ ثوبو
كلن  ،فسوؼ ٙبدث عندئذ ضيقة عظيمة ٓب ٰبدث مثلها منذ بدء العآب إٔب اآلف ،شتاء أك ُب سبت

ا٤بختارين كلكن من أجل  .٤با كاف أحد من البشر ينجو ،كلوال أف تلك األياـ ستختصر .ٰبدث
٤با كرد ُب  ٪بيل لوقا األحداث كضوحا خبلفاكيزيد إ 24.1إٔب 15/ 24مٌب  ستختصر تلك األياـ "

فيقع قتل   ،كسينزؿ الغضب على كل الشعب ،فينبئ عن أف جيوشا ستحاصر القدس ،مٌب كمرقس
 .2ستباح القدس من ٝبيع األممتك  ،يكثر القتلى كاألسرل،ك كبّب

كهتاك  ،كخسوؼ ،من كسوؼ :بعد ذلك تظهر عبلمات كونية ُب الشمس كالقمر كالنجـو
 .3من السماءتسبق ظهور ا٤بسيح الذم يأٌب  ،للنجـو

على الرغم من صعوبة ترتيب أحداث النهاية الواردة ُب األناجيل إال أنو يبدك أف الضيقة 
ف إكاٚباذىا عاصمة لو.إذ  ،كٚبريبو ٥با ،العظيمة ىي أياـ استباحة القدس من طرؼ ا٤بسيح الدجاؿ

كىو الذيينزؿ ُب معركة ىر٦بدكف للقضاء على  ،العبلمات ا٤بذكورة تسبق ظهور ا٤بسيح ا٤بخلص مباشرة
 .ا٤بسيح الدجاؿ ك٩بلكتو

كيعلقوف عليها آماال   ،ا٤بعركة الكربل الٍب ينتظرىا اليهود كالنصارلكىي معركة ىرمجدون: . س
كا٤بوت  ،على الرغم من الدمار الكبّب الذم ٚبلفو ا٢برب ،كبّبة ُب ظهور ا٤بسيح ليحسم نتائجها

كبْب ساع إٔب ٙبقيقها اعتقادا منو أنو  ،ْب منتظر ٥با انتظار ما تفعلو األقدارره، كىم ما بشالذم تن
سهامو ُب التعجيل هبا، كىي إحدل العبلمات الكربل إبقدر  وكيناؿ ٧ببة ٨بلص ،يساىم ُب ا٣ببلص

 كأىم األحداث الٍب يركز  عليها ا٤بنشغلوف بالفكر األخركم ُب ا٤بسيحية. ،للمجيء الثاين

                                                           
.20إٔب  13/14مرقس نظر كي1
.24إٔب  21/20لوقا ينظر 2
.2/19. أعماؿ الرسل 21/25لوقا ، 26، 25، 13/24، مرقس  24/29مٌب 3
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بػ " ىر٦بدكف " كما ٠باىا أيضا  ػلرؤيا ىذه ا٤بعركة ُب أكثر من موضع ك٠باىا بتناكؿ سفر ا
 ، كيصف ما سيحل من دمار عظيم بسببها." كليمة اهلل الكربل" ، ك"ة غضب اهلل العظمىصر مع"

استعدادا للحرب  ؛يبدأ السفر بذكر اجتماع مئٍب مليوف ٧بارب من أتباع الدجاؿ كأعداء ا٤بسيح
الساعة كاليـو  هالٍب ستكوف ىر٦بدكف ساحتها " ككاف ىؤالء ا٤ببلئكة األربعة ٦بهزين استعدادا ٥بذ

الرؤيا  " ! ك٠بعت أف جيشهم يبلغ مئٍب مليوف ٧بارب .يقتلوا ثلث البشرلفأطلقوا  ،كالشهر كالسنة
9/15 ،16. 

" كسكب ا٤ببلؾ  ينحسرف ماؤه  ك كستمر ىذه ا١بيوش العظيمة على هنر الفرات بعد أف ٯب
 ليصّب ٩برا للملوؾ القادمْب من الشرؽ" ،الكبّب فجف ماؤه ((الفرات  ))السادس كأسو على هنر 

 .12/ 16الرؤيا 
يقوؿ  ؛ُب كصف للدمار الكبّب الذم ٚبلفو ىذه ا٤بعركة الفاصلة ا٤بؤذنة باجمليء الثاين للمسيحك 

ت األركاح الشيطانية جيوش العآب كلها ُب مكاف ع" كٝبى  :ا٠باك سفر الرؤيا الذم انفرد بذكرىا كصفا  
 ((.ىر٦بدكف  ))العربية بيسمى 
فدكل صوت من العرش ُب ا٥بيكل السماكم  ،ٍب سكب ا٤ببلؾ السابع كأسو على ا٥بواء 
رعود كزلزاؿ عنيف ٓب تشهد األرض لو مثيبل منذ كجد ك فحدثت بركؽ كأصوات  ((! قد ًب ))يقوؿ: 

كحل  ،فانقسمت ا٤بدينة العظمى إٔب ثبلثة أقساـ !ألنو كاف زلزاال عنيفا جدا  ،على األرضاإلنساف 
كيصل القتل ُب ىذه ا٤بعركة إٔب أف ٯبرم الدـ أهنارا  .19إٔب 16/16الرؤيا  ..".الدمار ٗبدف األمم 

ديست ف ،" فألقى ا٤ببلؾ منجلو إٔب األرض كقطف العناقيد كألقاىا ُب معصرة غضب اهلل العظمى
مسافة ألف كست  ،م ا٣بيلفانبثق منها الدـ كجرل أهنارا حٌب إٔب ١ب ،عصرة باألرجل خارج ا٤بدينةا٤ب

 ط" ٍب رأيت مبلكا كاقفا ُب الشمس، ينادم الطيور الطائرة ُب كس.20، 14/19الرؤيا مئة غلوة " 
 كالتهمي ٢بـو ا٤بلوؾ تعإب !ىلمي اجتمعي معا إٔب كليمة اهلل الكربل  ))السماء بصوت عاؿ قائبل : 

الرؤيا  صغار ككبار " ،كالقادة كاألبطاؿ، كا٣بيوؿ كفرساهنا، ك٢بـو البشر ٝبيعا من أحرار كعبيد
19/17،18. 
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لقد ازداد تعلق ا٤بسيحيْب هبذه ا٤بعركة مع التقدـ السياسي كالعسكرم الذم حققتو الدكؿ 
 ،–كما يقولوف   –٤بعركة كتدؿ على اقَباهبا كمع ٙبقق بعض األمارات الٍب يركف أهنا تسبق ا ،الغربية

سواء كاف من  ،كيرقبوف حدكثها مع كل صراع عا٤بي ٰبدث ،فبدأكا يستعدكف ٥با يوما بعد يـو
أك مع الصراع العريب اإلسرائيلي  ،ر الغريبسكا٤بعسكر الشرقي بعد ا٢برب العا٤بية الثانية ُب مقابل ا٤بع

كأهنم ىم ا١بيل  ،كبدأكا  يبشركف الناس بقرهبا ،كاىتم اإل٪بيليوف ا٤بهيمنوف على أمريكا هبا .فيما بعد
 الذم سيشهدىا.

عن عا٤بنا اليـو إنو " يتحرؾ بسرعة  (  Billy graham) يقوؿ الواعظ اإل٪بيلي بيلي غراىاـ 
 .1التاريخ"كبّبة ٫بو ىر٦بدكف كأف ا١بيل ا٢بإب من الشباب قد يكوف آخر جيل ُب 

جيل ننا جزء من إكيقوؿ القس جّبم فولويل: " إف ىر٦بدكف حقيقة: كىي حقيقة مرعبة، ك 
 .2يصل إٔب ذركتو"سفالتاريخ   األخّب يلالنهاية، من ا١ب

عمدانية األكٔب ُب داالس كُب تقرير آخر أكثر كضوحا يقوؿ القس كرسويل راعي الكنيسة ا٤ب
ذه ا٤بعركة: " إنو ٯبب على ا٤بسيحيْب أف ٱبوضوا معركة ىر٦بدكف كية عن ىريبالواليات ا٤بتحدة األم

 .3ألف ىذه ا٤بعركة ىي الوسيلة الوحيدة الٍب ستعجل بعودة ا٤بسيح إٔب القدس "
) اف غكيكفي أف يكوف أحد أشد الناس إٲبانا هبذه ا٤بعركة ىو الرئيس األمريكي ركنالدري

Ronald Reagan )أحداث النهاية على عقوؿ الغربيْب ككجهت عرؼ إٔب أم درجة سيطرت يي ل
 سياستهم ٣بدمتها.
كتشكلت من أجل  .4اف يوما: " رٗبا نكوف ا١بيل الذم سوؼ يرل ىر٦بدكف "غفقد قاؿ ري

ٗبا يدؿ على انتشارىا  ،كهتيئة الناس ٢بدكثها٥با، ىذه العقيدة حركات كٝباعات تعمل على اإلعداد 
 اإل٪بيليْب. لالواسع خاصة لد

 
                                                           

.37 :كالسياسة، صغريس ىالسل، النبوءة 1
.14 :يد اهلل، صغريس ىالسل، 2
.268: صنقبل عن أٞبد علي عجيبة، نبوءات هناية العآب، 3
.23: ص ، يد اهللغريس ىالسل4
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 مات التي ركز عليها اإلنجيليون:العال .2
 ؛أكثر من بقية ا٤بسيحيْب هسوف أسفار دكيق ، يعطوف أٮبية بالغة للعهد القدًنْبٗبا أف اإل٪بيلي

خاصة ُب أحداث النهاية كالٍب  ،فإف العقائد الٍب آمن هبا اإل٪بيليوف تقاطعت كثّبا مع اليهود
كمن العبلمات الٍب  .باإلضافة إٔب ما كرد ُب العهد ا١بديد ،يستنبطوهنا من أسفار العهد القدًن

قياـ الوطن القومي ك كجود ا٤بملكة الركمانية  :ككجهوا الناس إٔب خدمتها ،جعلوىا ٧بور عقائدىم
 ، كبناء ا٥بيكل.لليهود

كمعتمد ىذه العبلمة ىو نص دانياؿ ُب العهد القدًن الذم أكرد  وجود المملكة الرومانية: . أ
كيؤمن اإل٪بيليوف أنو ال عودة للمسيح إال  .د ا٢بديث عن العبلمات الٍب تسبق ٦بيء ا٤بسيحسابقا عن

 ،بإحياء اإلمرباطورية الٍب عاش كصلب ا٤بسيح أثناء حكمها، كتسمى ىذه النبوءة أيضا بأزمنة األمم
ا ٩با جاء ُب انطبلق ،كىي تعِب سيادة ا٤بمالك على األرض بالتتابع حٌب يأٌب ا٤بسيح ُب هناية الزماف

 .21/24لوقا  لوقا: " تبقى أكرشليم تدكسها األمم إٔب أف تكتمل أزمنة األمم "
عرب علماء  - باعتبارىا مفتاحا لكل نبوءات دانياؿ النيب -كألٮبية ىذه النبوءة عند اإل٪بيليْب 

تابع اإلمرباطوريات العا٤بية تم اهلل التاريخ البشرم ك سٌ جالبلىوت عن ذلك بقو٥بم:" ُب ىذه النبوءة 
السابقة ٤بلكوت ا٤بسيح، كمنها أزاح اهلل الستار عن ملكوت ا٤بسيح القادـ، كانتشاره ُب األرض كلها 

كمن ٍب يعتربىا  ،من اجمليء األكؿ للمسيح ُب صورة ا٢بجر الصغّب إٔب ٦بيئو الثاين ُب ٦بد كهباء
ياؿ النيب، كالٍب يظهر فيها بوضوح تربير اهلل كعلمو ا٤بفسركف كعلماء البلىوت مفتاحا لكل نبوءات دان

ر، كما تعترب أيضا مفتاحا لكثّب من نبوءات الكتاب يالسابق كسياستو للكوف كا٤بدبر كاحملرؾ كا٤بد
 .1ا٤بقدس ككل، كيرل فيها أحد ا٤بفسرين ألف باء النبوة "

 انية، الركمانية.ة ُب نبوءة دانيا٥بي: البابلية، الفارسية، اليوننيكا٤بمالك ا٤بع
فهم يركف أهنا  ،ستكوف موجودة ُب زمن اجمليء الثاين،كالٍب كا٤بملكة الركمانية ىي آخر ا٤بمالك

كستكوف جيوشها ضمن جيش  ،بل ىي حية كٲبكن ٥با أف تقـو من جديد ،كٓب تسقط ،ٓب ٛبت
 ة ىر٦بدكف.كالدجاؿ ُب معر 
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115 
 

 ا١بديد القادـ ": " فكركا فيما ال ُب كتابو " العآب ( Hal lendsey)  يندسيىاؿ ليقوؿ 
مليوف جندم من الشرؽ مع مبليْب أخرل من قوات الغرب يقودىا أعداء ا٤بسيح من  200يقل عن 

 .اإلمرباطورية الركمانية ا٤بستحدثة ) أكركبا الغربية (
ٍب يضرب ا١بيوش  .إف عيسى ا٤بسيح سوؼ يضرب أكال أكلئك الذين دنسوا مدينة القدس

ميل  200إٔب مستول أ١بمة ا٣بيل ٤بسافة  ـفبل غرابة أف يرتفع الد . ماجيدك أك ىر٦بدكفاحملتشدة ُب
 .1من القدس..كىذا الوادم سوؼ ٲبؤل باألدكات ا٢بربية كا٢بيوانات كجثث الرجاؿ كالدماء "

إف االعتقاد بقياـ اإلمرباطورية الركمانية كعبلمة من عبلمات اجمليء الثاين جعل اإل٪بيليْب 
را على عودهتا إٔب ا٢بياة، مثل شكف إٔب أم ٙبالف يقـو بْب دكؿ اإلمرباطورية الركمانية القدٲبة مؤ ينظر 

كباألخص بعد قياـ االٙباد األكركيب الذم جدد األمل  ،التحالفات العسكرية كاالقتصادية كالسياسية
 ُب ٙبقق النبوءة.

العبلمات لدل  أىمٌ تعترب ىذه العبلمة  إنشاء إسرائيل:و عودة اليهود إلى فلسطين  . ب
كما دعمهم لليهود  ،كنتيجة حتمية لتقديسهم العهد القدًن كإعطائو مكانة أرقى من غّبه ،اإل٪بيليْب

أمبل ُب ٙبقق اجمليء  ؛ذه النبوءة٥بٙبقيق إال ُب كل احملطات التارٱبية الكربل منذ تأسيس الربكتستانتية 
 الثاين.

ٙبقق ما كانوا يصبوف إليو بعودة اليهود إٔب فلسطْب مع ليْب هبذه العبلمة كازداد اقتناع اإل٪بي
دين ُب ٙبققها إٔب دكنقلت ا٤بَب  ،ةيسياسة الدكلالفأثرت ىذه العبلمة على  ،كإقامة الدكلة اليهودية

 صف ا٤بؤمنْب هبا.
: "إنو منذ فجر التاريخ األمريكي كاف ىناؾ ميل قوم ( Selig adler)  لرديقوؿ سيليج أ

كٓب يكن ذلك الرأم ٦بمعا عليو بْب  .لعودة الدكلة اليهوديةالحق لبلعتقاد بأف ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر 
كلكنو كاف يشكل جزء من مصفوفة التاريخ الفكرم األمريكي، الٍب كانت  ،البلىوتيْب ا٤بسيحيْب

 .2أللفي السعيد ُب الفكر ا٤بسيحي األمريكي"تتضمن دائما خيطا من العصر ا
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إذ يقوؿ ؿ.نيلسوف  ،بل إف ىناؾ من جعل قياـ الدكلة اليهودية دليل صدؽ الكتاب ا٤بقدس
: " إف كجود القدس -رئيس ٙبرير جريدة ا٤بسيحية اليـو  – 1967 ( L. nelson bell)  بيل

القشعريرة كٯبدد إٲبانو بدقة كمصداقية سنة ليصيب اإل٪بيلي ب 2000بيد اليهود للمرة األكٔب منذ 
 .1الكتاب ا٤بقدس "

، كعن الساسة الغربيْب ،ا٤بستفيضة عن رجاؿ الدين ا٤بسيحيْب ؿكىذا قليل من كثّب من النقو 
كتأييدىم ُب كل ٢بظات قياـ  ،الٍب تبْب أٮبية ىذه العقيدة ُب توجيو السياسة الغربية ٫بو دعم اليهودك 

 كسفر حزقياؿ خصوصا. ،ك على العهد القدًنمستندين ُب ذل ،دكلتهم
األلفية ك بل كأدت ىذه العقيدة إٔب نشوء كثّب من الفرؽ كا١بماعات ا٤بتعلقة باجمليء الثاين 

 السعيدة.
انتشار االعتقاد باجمليء الثاين  ،بداية القرف التاسع عشرك كقد شهدت هناية القرف الثامن عشر " 

 .   2" ( ُب أمريكايللية)عقيدة ا٤بللمسيح كبدء العصر األلفي السعيد 
ية مذىبو بّب ي األلفية التديالذم أصبح أىم الىوت اتش برككز كقد بُب ا٤بسيحي البلىوٌب جيمس

على أساسْب: أك٥بما اإلٲباف ا٢برُب باجمليء الثاين للمسيح، كثانيهما اإلٲباف بالبعث اليهودم ُب 
 .3فلسطْب

إف إسهاـ اإل٪بيليْب ُب ٙبقيق ىذه النبوءة ال يركنو من منطلق الدعم الكامل لليهود الذم 
كلكنهم يعتقدكف أف عودة اليهود حاليا ىي عودة  ،تبديلها إٔب اليهوديةك ٯبعلهم يتنازلوف عن عقيدهتم 
يؤمنوف سيث ح ،الركحية أياـ الضيقة العظيمة مإٔب أف تكتمل بعودهت ،سياسية ال يتأتى معها سبلـ

اليهود وئيل مشرقي: " يفوت البعض ىنا أف رجوع ميقوؿ ص. كيصّبكف مسيحيْب عقيدةن  ،با٤بسيح
ت أكراقها فقط أم ، ًب االعَباؼ السياسي، لكن ذلك خُب عدـ إٲباف إذ أهنا أفر إٔب أرض فلسطْب 
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، ح إلنقاذىملعظيمة عند ظهور ا٤بسيليس ىو التجديد الركحي الذم سيحدث ٥بم ُب قلب الضيقة ا
 .1ا٤بنتظر بعينو " اكسيعلموف يقينا أنو ليس إال ا٤بسي

: " إف إقامة األمة (Jimmy Carter)  كمن أجل ىذه العقيدة قاؿ الرئيس األمريكي كارتر
 .2ٙبقيق للنبوءة التوراتية كالتنفيذ ا١بوىرم ٥با " واإلسرائيلية ى

ة العبلمات لسلآخر فصل من فصوؿ س وإعادة بناء ا٥بيكل ا٤بزعـو ى بناء الهيكل الثالث: . ت
فبل ٲبكن لو أف  ،يء ا٤بسيحجملقها مقدمة ٙبقٌ  بأفٌ  - كما اليهود  - ٪بيليوفاإلالكربل الٍب يؤمن هبا 

يقوؿ ىاؿ ليندسي ُب كتابو " آخر  ،ا٥بيكل مكانو ينزؿ إال بعد أف يهدـ ا٤بسجد األقصى كيبُب
كتمل ا٤بسرح ٛباما أماـ دكر إسرائيل ُب ا٤بشهد يلأعظم كرة أرضية ":  " ٓب يبق سول حدث كاحد 

ك ال يوجد سول  .كىو إعادة بناء ا٥بيكل القدًن ُب موقعو القدًن .هتا التارٱبيةاسمأالعظيم األخّب من 
ف كاحد ٲبكن بناء ا٥بيكل عليو استنادا إٔب قانوف موسى ُب جبل موريا حيث شيد ا٥بيكبلف امك

 . 3السابقاف "
 ،من حفر لؤلنفاؽ ٙبت ا٤بسجد :بعض استعدادات اليهود إلٛباـ بناء ا٥بيكل بيافكقد سبق 

 كمن إعداد اللواـز الٍب ٰبتاجها القائموف على ا٥بيكل.
 .قق نبوءاهتمٙبكالساعْب كراء سراب  ،كىذا أمر مفهـو عند اليهود الباحثْب عن عقيدة مزعومة

كيبدك  ،تلك العبلمات كليس انتظار ٙبققها لكن الذم يلفت االنتباه ىو سعي ا٤بسيحيْب إٔب ٙبقيق
خاصة بعد  ،أف فرض العقيدة كأمر كاقع ىو ما صار معموال بو اليـو ٖببلؼ القائلْب باالنتظار

 كٓب ينتظركا القدر ليحققها. ،رؤيتهم أهنم حققوا نبوءاهتم بأعما٥بم
ككجهوا أمواال  ،رضغكمن مساعيهم ُب بناء ا٥بيكل ٪بدىم قد أسسوا ٝباعات خاصة ٥بذا ال

كحاكلوا أكثر من مرة فرض األمر الواقع بتدمّب ا٤بسجد األقصى كبناء ا٥بيكل  ،لتمويل ىذه ا١بماعات
فر مع عدد و منظمة " مؤسسة معبد القدس " الٍب أسسها ريزهن :كمن ىذه ا١بماعات .على أنقاضو

                                                           
.51: ص ،نبوءات هناية العآبأٞبد علي عجيبة، 1
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كيعتقد ريزهنوفر أنو  .دسةساعدة اإلرىابيْب اليهود على تدمّب األماكن ا٤بق٤بآخر من األمريكيْب 
كعلى الرغم من أف معظم اليهود  ،ل (تيعلى الرغم من أنو من العامة ) جن ،مدعو إلعادة بناء ا٥بيكل

كٯبمع ريزهنوفر ما يقارب ا٤بائة مليوف  .ا٤بسيحيْب كا٤بسلمْب ال يوافقوف على برنا٦بو كعلى تكتيكوك 
 .1ا٥بيكلك٤بشركع إعادة بناء  ،دكالر سنويا ٥بذه ا٤بؤسسة

القدرة على ٝبع األمواؿ كىو كرًن ُب تقدًن  2متّب يقوؿ القس جيمس ديلوخ: " إف اهلل أعطى  
مسلحا  29للمحامْب الذم رافعوا عن  ةا٥بدايا، ككمثاؿ على كرمو فإف ريزهنوفر ٝبع أمواال كبّب 

كقد ٛبكن احملاموف من تربئتهم كإطبلؽ سراحهم  ،1984إسرائيليا قصفوا ا٤بسجد األقصى ُب عاـ 
 .3بعد اعتقا٥بم ك٧باكمتهم، لقد تكلفنا ٙبرير ىؤالء مبالغ طائلة من األمواؿ"

دعم اإل٪بيليْب لليهود ُب خطة ىدـ ا٤بسجد األقصى كبناء ا٥بيكل  لىكىذا مثاؿ كاحد ع
 ف.أمبل ُب تتويج األحداث بنزكؿ ا٤بسيح آخر الزما ؛الثالث ا٤بزعـو

لقد تقاطع الربكتستانتيوف مع اليهود ُب أىم األشراط الٍب رأكا أهنا تسبق ٦بيء ا٤بسيح، 
فتقاطعت بذلك أىدافهم كتوحدت جهودىم لتحقيق تلك األشراط الٍب كانت قبل كجود 
الربكتستانتيْب ٦برد عبلمات تنتظر كال يسعى إليها، كبذلك أكجدت اإل٪بيلية كاقعا جديدا بناء على 

اهتا ا٢برفية لنصوص العهدين، كاقتحمت ٦باال كانت الكنيسة من قبل قد حرمت الدخوؿ فيو، تفسّب 
كعرفت الربكتستانتية نشوء فرؽ كلها كانت تتأسس على عقيدة اجملئ الثاين كالعمل لو، أمبل ُب ٙبقيق 

 ا٤بزيد من العبلمات بعد أف أعطى ٙبقق أخرل األمل ُب صحة ما ٲبيلوف إليو.
الفصل إٛبامو بذكر كيفية اجملئ الثاين للمسيح، كأىم األعماؿ الٍب يأٌب لينجزىا،  كيستدعي ىذا

لنصر الديانة ا٤بسيحية، كخبلص أتباعها، مع التطرؽ إٔب مسألة ا٤بسحاء الكذبة الٍب من ا٤بفَبض أف 
ُب ا٤ببحث  يدرسٙبديد شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر ُب ا٤بسيحية كفيل بانتفاء ظهورىم فيها، ىذا ما س

 ا٣بامس من ىذا الفصل.
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 المبحث الخامس:
 وأعمالو والمسحاء الكذبة في المسيحية كيفية مجيئو

لقد اىتمت ا٤بصادر النصرانية بذكر الكثّب من التفاصيل عن كيفية ٦بئ ا٤بسيح ثانية إٔب 
األرض، ففصلت ُب كثّب من األحداث، كما بينت أىم األعماؿ الٍب سيقـو هبا ا٤بسيح من مثل 
حسم معركة ىر٦بدكف، كالقضاء على ا٤بسيح الدجاؿ، كحكمو للعصر األلفي. غّب أف اختبلؼ 

طريقة تفسّب النصوص تنعكس على ىذه التفاصيل، كتعطيها تأكيبلت ٨بتلفة، كما أف النصارل ُب 
نزكع الربكتستانتيْب إٔب التفسّب ا٢برُب جعل حساب النهايات أمرا مستساغا؛ فعرفوا بذلك العديد من 
ا ا٤بواعيد الكاذبة، ُب مقابل قلة ظهور ا٤بسحاء الكذبة نظرا إٔب كضوح شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر، كفيم

يلي كيفية ٦بيئو كأىم أعمالو، كما بينتها نصوصهم ا٤بقدسة، ككذا ذكر للمواعيد الكاذبة ُب 
 ا٤بسيحية.   

 
 المطلب األول: كيفية مجيئو.

جاء ُب العهد ا١بديد أف ظهور ا٤بسيح ُب آخر الزماف  يأتي بشكل واضح ومرئي ومنظور: .1
كل عْب  "عندئذ يركف ابن اإلنساف آتيا ُب باديا للجميع تبصره  ،ك ككاضحا ،كمرئيا ،سيكوف منظورا

ّبكنو كما رآه ا٢بواريوف يصعد إٔب السماء " قاؿ ىذا سك  .21/27لوقا  السحاب بقوة ك٦بد عظيم "
كبينما ىم ٰبدقوف إٔب السماء كىو  .ٍب حجبتو سحابة عن أنظارىم .كارتفع إٔب السماء ٗبشهد منهم

أيها ا١بليليوف ٤باذا تقفوف ناظرين  ))كقاال ٥بم :  ،ثياب بيضبرجبلف قد ظهرا ٥بم  اإذ ،ينطلق إليها
سيعود منها مثلما رأيتموه منطلقا  ،ىذا الذم ارتفع عنكم إٔب السماء ،إٔب السماء ؟ إف يسوع

 .11، 10، 1/9أعماؿ الرسل  " ((! إليها
ف، فإننا متأكدكف كمع أف حالتنا القادمة ليست ظاىرة للعيا. ن اآلف أكالد اهلل،٫ب"أيها األحباء 

 .3/2رسالة يوحنا األكٔب  " توألننا سنراه على حقيق ،سنكوف مثلو ،عندما يعود ا٤بسيح ظاىرا ،أننا
، حٌب عيوف ا١بميعسَباه  !سفر الرؤيا أف ا١بميع سّبكنو ببل استثناء " ىاىو آت مع السحاب  ْبكيب

 .1/7الرؤيا  ..." ! كتنوح بسببو قبائل األرض كلها ،أكلئك الذين طعنوه
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٦بيء ا٤بسيح  فع أضكقد قررت األناجيل ُب أكثر من مو : يأتي بصورة مفاجئة .2
كال يستطيع أحد ٙبديد ذلك الزماف إال من خبلؿ ظهور العبلمات الٍب  ،سيكوف مفاجئا كغّب متوقع

 امفبل يعرفه ،بل يعرفها أحد " أما ذلك اليـو كتلك الساعةفلكن اليـو بالضبط كالساعة  ،تسبقو
كما ُب   –كأكصاىم ا٤بسيح  .24/36مٌب  إال اآلب كحده ..." ،كال مبلئكة السماكات ،أحد

كما ينتظر رب البيت اللص   ،كُب عبادة دائمة ُب انتظار ٦بيئو ،أف يبقوا متيقظْب كساىرين –اإل٪بيل 
 ساعة من الليل يأتيو.أم ال يدرم ُب  ،الذم سيدٮبو

لظل ساىرا كٓب يدع بيتو  ،م ربع من الليل يدٮبو اللص" كاعلموا أنو لو عرؼ رب البيت ُب أ
مٌب  "!فكونوا أنتم أيضا على استعداد، ألف ابن اإلنساف سّبجع ُب ساعة ال تتوقعوهنا .قبنٍ يػي 

24/43 ،44. 
كليس كبشر   ،ُب ٦بد ٠باكم يليق بو كإلو –كما يقولوف   –يأٌب  يأتي في مجد سماوي : .3

كما كاف ُب ٦بيئو األكؿ، إذ بعد أف ارتفع إٔب السماء صار لو علو اإللو كعظمتو " كإذا ظهر هبيئة 
ككاف طائعا حٌب ا٤بوت، موت الصليب، لذلك أيضا رفعو اهلل عاليا،  ،أمعن ُب االتضاع ،إنساف

فإف ٦بيئو الثاين سيكوف ك٥بذا  .2/9الرسالة إٔب مؤمِب فيلييب  كأعطاه االسم الذم يفوؽ كل اسم "
 .٧باطا بقديسيو "... كيركف ابن اإلنساف آتيا على سحب السماء بقدرة ك٦بد عظيم،كيكوف ٩بجدا

من أقاصي السماكات إٔب  ،كيرسل مبلئكتو بصوت بوؽ عظيم ليجمعوا ٨بتاريو من ا١بهات األربع
 .31، 24/30مٌب  أقاصيها"

ثبت قلوبكم تتو إٔب تسالونيكي: " ... حٌب تكعن ٦بيء القديسْب معو يقوؿ بولس ُب رسال
بغّب لـو ُب القداسة أماـ إ٥بنا كأبينا عندما يظهر ربنا يسوع عائدا مع ٝبيع قديسيو" الرسالة األكٔب إٔب 

 .3/13مؤمِب تسالونيكي 
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 .أعمالوالمطلب الثاني: 
 ،قبل أف ٰباسب الناسللمسيح ُب ا٤بسيحية بعد عودتو الثانية ٦بموعة من األعماؿ يقـو هبا 

بدءا با٤بسيح الدجاؿ الذم يتؤب  ،كقضاء على كل الشركر كمصادرىا ،انتصارا للمسيحية كأتباعو
 نو:بلأعمالو بعد ظهوره كاستعفيما يلي ك  .بنفسو إىبلكو كتدمّب ٩بلكتو

 الخطف:  .1
 –يقولوف كما   –يليق  بإلو ٠باكم أكؿ أعماؿ ا٤بسيح بعد ظهوره ك٦بيئو مع قديسيو ُب ٦بد 

 ،ىنا يقصد بو رفع أجساد ا٤بؤمنْب األحياء إٔب سحب السماء ٤ببلقاة ا٤بسيح.كا٣بطف ىو ا٣بطف
 إنقاذا ٥بم من ا٤بعركة الدائرة رحاىا آنذاؾ.

 كُب ترتيب األحداث ُب ذلك الوقت عند ظهور ا٤بسيح يقوؿ مفسرك الكتاب ا٤بقدس:
 سيأٌب ا٤بسيح ثانية بشكل منظور كبصوت ىتاؼ قوم.. أ

 من أحد ا٤ببلئكة ال ٱبطئو أحد. ،سيصدر صوت كاضح. ب
 سيسمع صوت بوؽ عاؿ ٓب يسمع مثلو من قبل.. ت
 األموات ُب ا٤بسيح سيقوموف من قبورىم.. ث
 .1ا٤بؤمنوف األحياء سيخطفوف ُب السحب ٤ببلقاة ا٤بسيح. ج

ما كىذا ما ال ٱبتلف فيو ا٤بسيحيوف إال قليبل ك ،أم أف ا٣بطف أكؿ أعماؿ ا٤بسيح بعد ظهوره
ُب  ،، كقد كرد ا٣بطف فقط ُب رسالة بولس األكٔب إٔب مؤمِب تسالونيكي2يؤكد على ذلك  ا٤بفسركف

 ،أراد أف يدركوا أف ا٤بوت ليس هناية كل شيءأحباؤىم، فشكل تعزية كمواساة ٤بؤمنيها عندما ٲبوت 
نا نريد أيها اإلخوة أال الراقدكف كاألحياء " على أن ،ا٤بؤمنْب معاكل فعندما يأٌب ا٤بسيح ثانية سيجتمع  

نؤمن ٱبفى عليكم أمر الراقدين، حٌب ال يصيبكم ا٢بزف كغّبكم من الناس الذين ال رجاء ٥بم فمادمنا 
قولو لكم بكلمة من لأف يسوع مات ٍب قاـ ، فمعو كذلك سيحضر اهلل أيضا الراقدين بيسوع فهذا 

نسبق الراقدين ألف الرب نفسو سينزؿ من  عند الرب : إننا ٫بن الباقْب أحياء إٔب حْب عودة الرب لن

                                                           
.2579: ص ،لتفسّب التطبيقي٦بموعة من علماء النصارل، ا1
.نفسوصدر ا٤ب2
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السماء حا٤با يدكم أمر بالتجمع ك ينادم رئيس ا٤ببلئكة كيبوؽ ُب بوؽ إليو عندئذ يقـو األموات ُب 
بعد حديثو عن  -ٍب يتكلم بولس  .16إٔب  4/13الرسالة األكٔب إٔب مؤمِب تسالونيكي ا٤بسيح أكال "

٫بن  ،الذين يشهدكف ظهور ا٤بسيح قائبل: " ٍب إننا ياءعن مصّب األح - مصّب األموات كالراقدين
بقى مع الرب على نكىكذا  .طف ٝبيعا ُب السحب لبلجتماع بالرب ُب ا٥بواءت٬ب ،الباقْب أحياء

 .4/17،18الرسالة األكٔب إٔب مؤمِب تسالونيكي  "! الدكاـ، لذلك عزكا بعضكم بعضا هبذا الكبلـ
 :ختم أتباعو .2

كيذكر سفر الرؤيا  .يعرفوف بو دكف أتباع الدجاؿ ،ا٤بسيح أتباعو ُب ذلك اليـو ٖبتم خاصكٲبيز 
مائة كأربعة كأربعوف  :كىو عدد - يبدك أنو ٧بل خبلؼ بْب حقيقتو كرمزيتو  - عددا ٥بؤالء ا٤بختومْب

 .7/4لرؤيا ا "اط بِب إسرائيلسبمن ٝبيع أ ،مئة كأربعة كأربعْب ألفا ،ك٠بعت عدد ا٤بختومْب" ألفا 
العدد مائة كأربعة كأربعوف ألفا أم حاصل " ف العدد رمزم إكيقوؿ مفسرك الكتاب ا٤بقدس 

ا٤بقصود ىنا أف كل ا٤بؤمنْب باهلل سيأتوف بأماف ،ك يرمز إٔب الكماؿ التاـ 1000×12×12بضر 
ا٤بولودين كالدة أهنم مائة كأربعة كأربعوف ألفا من النصارل التدبّبيوف اال٪بيليوف ُب حْب يرل  1"إليو
 . 3ْبتبتلمائة كأربعة كأربعوف ألفا من النصارل ا٤با٤بتنصرين كرأل آخركف أهنم من اليهود  2ثانية
 حسم معركة ىرمجدون: .3

لينجيهم من ىوؿ ا٤بعركة  ؛كىو يلي أك يتزامن مع ا٣بطف الذم يرفع فيو ا٤بؤمنْب بو إٔب السماء
 الدائرة ُب ذلك الوقت، فينتصر على أعدائو اجملتمعْب من كل أمم األرض.

ينادم الطيور الطائرة ُب كسط السماء بصوت عاؿ قائبل:  ،" ٍب رأيت مبلكا كاقفا ُب الشمس
طاؿ،كا٣بيوؿ التهمي ٢بـو ا٤بلوؾ كالقادة كاألبك تعإب  ! ىلمي اجتمعي معا إٔب كليمة اهلل الكربل ))

 .18، 19/17الرؤيا  " ((صغار ككبار،ك كفرساهنا، ك٢بـو البشر ٝبيعا من أحرار كعبيد

                                                           
.2771: ص ،السابقا٤بصدر 1
.49: ة صسالنبوءة ك السياغريس ىالسل، 2
 بْب ا٤بسلمْب كأصحاب الديانات األخرل، ا٤بسيح ا٤بنتظر علي صاّب بن ٧بٌمد ا٤بقوشي، بإيعاز إلم،  250: ا٤بسيحية كالتوراة ص3

.644: ص
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تباع الدجاؿ " ٍب رأيت السماء أكالقضاء على الشركر ك  ،كما ٧باربتو ىذه إال لتحقيق العدؿ
الذم يقضي كٰبارب بالعدؿ ...  (( األمْب الصادؽ)) كإذا حصاف أبيض يسمي راكبو  ،مفتوحة

كيدكسهم ُب معصرة  ،بعصا من حديدكٰبكمهم م مبو األ ضربككاف ٱبرج من فمو سيف حاد لي
رب ك كقد كتب على ثوبو كعلى فخذه )ملك ا٤بلوؾ  .سورة غضب اهلل القدير على كل شيء

 .16إٔب  19/11الرؤيا  "األرباب(
 وسجن إبليس: القضاء على المسيح الدجال .4

 ،كأسس ٩بلكتو ،الدجاؿ قد ٝبع جيوشو،إذ ٯبد من أىم أعمالو الٍب يأٌب لتحقيقها كىذه
( للهيمنة على ا١بميع، كيظهر ا٤بسيح ليدٌمر ٩بلكتو حرهبر٦بدكف)كأكقد ا٢برب  ،كنشر شركره ُب العآب

 :سرعة القضاء عليو بقولوبولس كيصف  ،تباعواألهلكمك  ،ما أسسوالٍب بناىا، كيقضي عليو. منهيا 
فمو كيبلشيو ببهاء ظهوره عند عودتو  ةعندئذ سيظهر اإلنساف ا٤بتمرد ظهورا جليا فينبذه الرب بنفخ"
 .2/8الرسالة الثانية إٔب تسالونيكي  "

فقبض على الوحش كعلى النيب قائبل:"  ككذلك يصف سفر الرؤيا هناية الدجاؿ على يد ا٤بسيح
كسجدكا  ،ل هبا الذين قبلوا شارة الوحشالدجاؿ الذم قاـ با٤بعجزات ُب حضور الوحش  كأض

كقتل السيف ا٣بارج من فم الفارس ٝبيع  ،كالكربيت ا٤بتقدة النار  ٕبّبة ُبٮبا حيا كطرح كبل ،لتمثالو
 .21ػ19/20الرؤيا  "ا من ٢بومهم هكشبعت الطيور كل ،الباقْب

ت مبلكا يٍب رأ" كيسجن ا٤بسيح بعد ذلك إبليس ٤بدة  ألف سنة ليكف عن تضليل الناس 
كىو إبليس أك  ،أم ا٢بية القدٲبة ،كبيده مفتاح ا٥باكية كسلسلة عظيمة قيد هبا التنْب ،نازال من السماء

حٌب يكف عن تضليل  ،تمهاخك  ،كطرحو ُب ا٥باكية كأغلقها عليو ،كسجنو مدة ألف سنة ،الشيطاف
، 2، 20/1الرؤيا " ةقضي األلف سنة.كلكن البد من إطبلقو بعد ذلك ٤بدة قصّب تنإٔب أف  ،األمم

3. 
عيدة ستعدؿ مدة حكم ا٤بسيح لؤللفية الُب السجن األلف سنة الٍب يقضيها الشيطاف   مٌدةك 

إٔب أف ٰبْب الوقت  ،كوف فيها الشيطافيها ا٤بسيح ال فيالفَبة الٍب ٰبكم  ،٩با يعِب أفالٍب يبشركف هبا
 .مؤذنة بنهاية الزماف كبداية الدينونة ؛كيطلق سراحو من جديد لفَبة قصّبة ،الذم تنتهي فيو األلفية
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 لملك األلفي:احكم  .5
ألفيةسعيدة  .كىي األلف سنة الٍب ينتظرىا ا٤بسيحيوف ليعيشوا فيها مع ا٤بسيح كٙبت حكمو

" ... كٕبكم ا٤بسيح ٥با  ،كقد صرح سفر الرؤيا هبذه األلفية .الدين ا٤بسيحيتتسم بالعدؿ، كىيمنة 
كالذين رفضوا أف يسجدكا  ،كُب سبيل كلمة اهللليسوع كرأيت نفوس الذين قتلوا ُب سبيل الشهادة 

كقد عادكا إٔب ا٢بياة كملكوا مع ا٤بسيح  ،على أيديهم كجباىهم شارتوكالذين رفضوا كلتمثالو،  للوحش
 .20/04الرؤيا  "ألف سنة 

 القضاء على إبليس ويأجوج ومأجوج: .6
كٱبرج ليضلل  ،كيفك قيده ،يطلق الشيطاف من سجنو ؛األلفية الٍب ٰبكمها ا٤بسيحبعد انقضاء 

كبْب ا٤بؤمنْب  ،كتندلع حرب أخرل بْب أتباع إبليس ىذه ا٤برة ،كتنبعث معو يأجوج كمأجوج ،األمم
سفر ُب اء . جكإلقائهم ُب النار ،ر على إبليس كجنودهنصلتنتهي ا٤بعركة بال ؛أتباع ا٤بسيح

فيخرج ليضلل األمم ُب زكايا األرض  ،يطلق الشيطاف من سجنو ،فحْب تنقضي األلف سنة:"الرؤيا
فيصعدكف على سهوؿ ! البحركعددىم كثّب جدا كرمل  ،كٯبمعهم للقتاؿ ،جوج كمأجوج ،األربع

لكن نارا من السماء تنزؿ ،ك كٰباصركف من جانب معسكر القديسْب كا٤بدينة احملبوبة ،األرض العريضة
كالنيب حيث الوحش  ،ُب ٕبّبة النار كالكربيت ،ٍب يطرح إبليس الذم كاف يضللهم .لتهمهمعليهم كت
 .10إٔب 7/ 20الرؤيا  "إٔب أبد اآلبدين ،ليبلك ىناؾ سوؼ يعذبوف هنارا  .الدجاؿ

أك يـو الرب  ،تم بعد ىذه األعماؿ األخّبة من أحداث العودة الثانية للمسيح بيـو القيامةكٚب
كاقفْب قداـ  ،كرأيت األموات كبارا كصغارا" كٰباسبهم على أعما٥بم  ،ٝبيع الناسالذم يدين فيو 

مدكف ُب  وحسب ما ىباألمواتي  كدينى  ،ب آخر ىو سجل ا٢بياةاٍب فتح كت ،كفتحت الكتب .العرش
ٍب تكوف ىناؾ ٠باء جديدة كأرض  .12، 20/11الرؤيا  "كل كاحد حسب أعمالو  ،تلك الكتب

ٍب " فيصّبكف شعبا لو ُب ذلك العآب ا١بديد  ،يسكنها ا٤بسيح مع ا٤بؤمنْب بو كمع الناس ،جديدة
قد زالتا ...اآلف صار  تْبألف السماء كاألرض القدٲب ،اء جديدة كأرضا جديدة ال ٕبر فيها٠برأيت 

 " ! اهلل نفسو يكوف معهم إ٥با ٥بم .كىم يصّبكف شعبا لو ،ىويسكن بينهم ،مسكن اهلل مع الناس
 .3إٔب 21/1الرؤيا 
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 كذبة .ومسحاء  المطلب الثالث  مواعيد كاذبة 
أحداثو على زيادة ؛بتأثّب ٓب يكن البعد السياسي غائبا عن التوجهات العقدية للفرؽ ا٤بسيحية

إذ كاف لبلنتصارات  ،حدة كخفوتا ،صعودا كىبوطامنحناىا على  هكتأثّب  ،ٞبى التنبؤات ا٤بستقبلية
أثر  كما كاف لقياـ ٙبالفات سياسية أك تغّب أكضاع دكؿ  ،العسكرية دكر ُب بعث األمل بعودة ا٤بسيح

ز األفكار ك دكف أف ننسى أف هنايات األلفيات كانت معلما زمنيا لرب  ،ُب نشوء فرؽ تبشر بنهاية العآب
 .كزيادة اإلحساس بقرب القيامةاألخركية، 

ـ ٪بيب: " عندما يواجو العآب فَبة من فَبات التحوؿ كالتغيّب، أك عندما يقوؿ القس مكر 
ٙبدث بعض األحداث التارٱبية الكربل الٍب تؤثر على ٦بريات األمور ُب العآب، أك ُب منطقة منو تبدأ 
 على الفور بعض النظريات ا٤بتعلقة بنهاية العآب، أك هناية التاريخ ُب الظهور. كتعلو ُب نفس الوقت
نربة األصوات الدينية الٍب تتحدث عن ٦بئ ا٤بسيح الثاين، كٛبتلئ ا٤بكتبات بالكتب الٍب تشرح 

 1النبوات كاألحداث ا٤بصاحبة لو كاإلعبلف عن قرب ٦بيئو "
أهنا تأٌب ،ك عن حساب النهاية كٙبديد مواعيدىا ىاإل٪بيلينهبالرغم من أف  مواعيد كاذبة: .1
مٌب  "إال اآلب كحده ،كال مبلئكة السماكات ،ا أحدمفبل يعرفه ما ذلك اليـو كتلك الساعة" أ فجأة
24/36.2 

أف ا١بيل الذم كاف ُب ذلك الوقت ،فبٌْب ٪بيل نفسو كقع ُب ىذا التناقض منذ البدايةإال أف اإل
ا٢بق أقوؿ لكم،ال يزكؿ ىذا ا١بيل أبدا حٌب ٙبدث ىذه " سيشهد أحداث القيامة كاجمليء الثاين 

 24/33.3ٌب م " األمور كلها
إٔب أف  ،ت األحبلـ ا٤بسيحية ُب اجمليء الثاينتخف - الذم صادمو الواقع -كبعد ىذا التنبؤ 

فقد كاف ٙبقيق الوعد باجمليء  .تها من سباهتاظكأيق ،الٍب جددت تلك اآلماؿ،ك اقَببت األلفية األكٔب

                                                           
أٞبد علي عجيبة، نبوءات  بإيعاز إٔب 9:قراءة عربية للمجئ الثاين للمسيح كا٤بزاعم الصهيوينة لنهاية التاريخ صمكـر ٪بيب،1

201 :هناية العآب، ص
.13/32مرقسنظر كي2
.13/30مرقس نظر كي3
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ىو شعار ا٢برب الصليبية األكٔب ضد ا٤بسلمْب،لقد ذىب أكلئك إٔب  ،كاستعجاؿ ظهوره ،الثاين
 ألفية ا٤بسيح . القدس لتدشْب

ٗبنطقة طانشيلم من أٮبها حركة  ،ٍب تعددت احملاكالت كالثورات ألجل ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ" 
كحركة " أكد النجم " بغرب فرنسا،من  ـ1115ك1110بْب سنٍب ،مشاؿ بلجيكا حاليا أنفرس

 .ـ1251ك1224كحركات أخرل ُب سنوات  ـ،1150ك1140سنة
 -حيث صرح  ،فلور أعطى ٥بذه اال٘باىات دفعة جديدة بتفسّبه ا٣باص للتاريخك فلما جاء د

كا٤بفركض أف تكوف بدايتو  .بأف عصر ركح القدس قد أقبل - ُب شرحو لكتاب القيامة
 .1"ـ1260سنة

خاصة  ،رؤياكية الٍب انتعشت ُب تلك الفَبةلقد تأثرت ا٤بسيحية  فيما بعد باألفكار اليهودية ال
النيْب تأثّب عميق على علماء اككاف ٥بؤالء القب." الٍب جعلت ٧بور اىتمامها ا٤بسيح ا٤بنتظرالقٌبااله 

كىيجو غركتيوس ) (   Joan seldenرٱبلن) الفلسفة اإلنسانية ا٤بسيحيْب أمثاؿ جوىانس 
Hugo grotius  )ا٤بعاصرين ٤بارتن لوثر  (Martin Luther.)  الىوتيي كقد حث رٱبلن

كما قاـ بتعريف العديد من   .حركة اإلصبلح الديِب على التأكيد على أٮبية دراسة العهد القدًن
 .2" ْب با٤بعتقدات القببلنية الرؤيويةيا٤بعلمْب الدين

أل٤باف كىي الثورة الكربل للفبلحْب ا "ألفية  "كفيو حدثت أكرب  ٧باكلة  .كجاء عصر النهضة" 
٩بلكة القدس "فإب يكأسس ُب كالية كست - صديق لوثر -مونزر  ـ،كالٍب انضم إليها1525سنة 

 . 3" كلكنها ٓب تدـ طويبل "ا١بديدة
 

يء اجملٗبوجة التنبؤات بقرب (  Christophe Colomb) كتأثركريستوفر كولومبس " 
 القبائل اإلسرائيلية اإلثنٍب" فكاف يعتقد بأنو ضمن مهامو ُب اكتشاؼ العآب،البحث عن  ،الثاين

                                                           
٦بلة السائح. كزراة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، سلطة عماف،   ،العآب ُب الفكر الغريبهناية عقائد بعنواف: مقاؿ  ،لياس بلكاإ1

.255: ص 08العدد
.14، 13: ص الغربية، ما ىي ا٤بسيحية الصهيونية األصولية2
.255: العآب ُب الفكر الغريب صهناية عقائد  ،لياس بلكاإ3
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 .1" كخطوة مركزية ُب خطة الرب لنهاية التاريخ كاجمليء الثاين للمسيح  "، ا٤بفقودة ةعشر 
كلقد كاف للثورتْب الفرنسية كاألمريكية دكرٮبا ُب إحياء ك٘بديد األمل ُب ٙبقق اجمليء الثاين 

كاف لكل كاحدة منها   ،كثّبة  ةكانبثقت عنها حركات ألفي ،كتزعمت الربكتستانتية ىذا التيار ،قريبا
 كفرقة شهود يهوه . اجمليئيْب،فرقة  :موعدىا كتنبؤىا ا٣باص هبا،ككاف من أبرز ىذه ا١بماعات

كذلك ألهنم يؤمنوف أف ا٤بسيح سيجيء  )السبتيوف(، -أيضا-كيسموف " :فرقة المجيئيين -
اجمليئيوف ُب اليـو  - أيضا–يقاؿ ٥بم  ؛كلذا ؛كىو هناية اأٌلسبوع ؛يـو السبتللمرة الثانية 

 Saventh-day adventistsالسابع.
ؿ ىذا ا٤بوعد ٍب عدٌ ، 1843كقد بشر " ميلر " بأف ىذا ا٢بدث سوؼ يقع ُب أكتوبر عاـ 

صركف ا٤بعركفوف باجمليئْب وف ا٤بعايبعد أف أثبتت األياـ أف توقعاتو كانت خاطئة.أما اجمليئ
موعدا بعينو، كل فبل ٰبددكف جمليء ا٤بسيح كهناية العآب  ،Saventh-day adventistsالسبتيْب

 .2" ح كشيكا جدابأصما ُب األمر أهنم يركف أف ىذا اجملئ 
 ةسن1656 :ٕبسب عقيدة )شهود يهوه ( فإف عمر ا١بنس البشرم ىكذا:شهود يهوهفرقة -

سنة من إبراىيم إٔب 1945، كسنة من الطوفاف إٔب قياـ إبراىيم427ك، من خلق آدـ إٔب الطوفاف
فا٢باصل ىو ، سنة1945،1945العهد ا٤بسيحي إٔب سنة ءكمنذ بد ،هناية ا٢بساب قبل ا٤بسيح

فنحن ... ة أياـ ا٣بلق كراحة اليـو السابع ىي صورة سابقة لتاريخ العآب تكا٢باؿ أف س ،سنة5973
 ...سنة من تاريخ البشر6000قرب هناية  - إذف–

كشرع ُب ا٢بصاد ، 1874مرة ثانية إٔب األرض عاـ  ،كيؤكد الشهود أف ا٤بسيح عاد فعبل... 
، كلكن ىذا اجمليء 1918ة عاـ نو ينبتدأ ُب الداك ، 1914كأجلسو يهوه على العرش سنة، 1887

 3"للمسيح كتلك ا٢بكومة لو ٓب تكن مرئية

                                                           
.203: ص كهناية العآب، ا٤بسيح اليهودمرضا ىبلؿ، 1
.219، 218 :ص ،الفرؽ كا٤بذاىب ا٤بسيحيةسعد رستم، 2
 .239، 238، 237 :، صالسابقا٤برجع 3
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عند ا٢بديث عن نظريات حساب النهايات فإف ىناؾ فرقا حددت  ذكره سلفككما 
ا مواعيد هككل، 2076كىناؾ من قاؿ ، 2001أك 2000كرأل آخركف أنو سنة ، ٦1996بيئهسنة

 ،٤برض ٞبى التنبؤات األهنا ال تعدك أف تكوف عرض ،كلن تتحقق مستقببل ،كاذبة ٓب تتحقق من قبل
 أك هنايات األلفيات كبدايات أخرل. ،الٍب تظهر كقت األزمات السياسية

 ،كدفعت هبم إٔب سلوكات غريبة ،ىذه التنبؤات على كثّب من األفراد كا١بماعات تلقد أثر 
 :يقوؿ تيد دانياؿ رئيس ٙبرير نشرة " تقرير نبوءات ألفية " ُب فيبلدلفيا .بلغت حد االنتحار ا١بماعي

سجل  1999فحٌب عاـ   1يقوموف بأعماؿ غريبة "ف الناس الذين يعتقدكف بنهاية العآب قريبا إ" 
من بْب ىذه ا٢بركات الدينية ُب الواليات ا٤بتحدة كُب ،ك حركة من ىذا النوع 1200دانياؿ أكثر من 

 :غّبىا
هناية  1992ف يشهد عاـ أكىي حركة ما كرائية توقعت  :حركة " ىاي أوجو " الكورية . أ

 .مبنية على النبوءة ) ُب العهد القدًن ( ،ة العآبقيكبداية مرحلة جديدة لب ،الطريق السوم إٔب ا١بنة
دتو ٤بدة ألف سنة على اكىي ٝباعة ألفية ) تؤمن بعودة ا٤بسيح ك بسي تنظيم مذبح الشمس: . ب

عملية قتل كانتحار ٝباعي ُب كل من سويسرا  1994العآب (، ك قد نظمت ىذه ا٢بركة ُب عاـ 
ا ٟبسوف شخصا، ككاف بعضهم يزين صدره ٗبيداليات ترمز إٔب ا٣بيالة األربعة ككندا، قتل من جرائه

 .2اجملاعة، كا٤بوتك الٍب تشّب إليهم بنبوءة سفر الرؤيا، كىم ٲبثلوف بصورة عامة ا٤بسيح، كا٢برب 
( ٤بدة FBIكبعد حصار فرضو رجاؿ ا٤بباحث الفيدرالية ) ،ـ1993من أبريل عاـ  19ُب " 

النّباف ُب اجملمع، كأحرقت ديفيد قورش لعلعت  ُب كاكو، "فرع الديفيديْب  "يوما حوؿ ٦بمع  51
(David Koresh )من أتباعو الذين كانوا يعتقدكف أهنم بذلك، كانوا يقوموف بدكرىم ُب  73ك

 .3" خطة الرب لنهاية التاريخ، ٗبجيء ا٤بسيح  )الذم ىو ديفيد قورش نفسو كما كانوا يعتقدكف (

                                                           
.19: غريس ىالسل، يد اهلل، ص1
نفسو. رجعا٤ب2
.191: ، صكهناية العآب ا٤بسيح اليهودم ،رضا ىبلؿ3
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تدعي ُب كل مرة أف موعد  ،على ىذه السلوكات الٍب ا٘بهت إليها ٝباعات ألفية لة كثّبةمثكاأل
ٓب ٲبؤل إال  ،ر ىذا األمر إال على أنو فراغ ركحي كعقدمفساجمليء الثاين قد اقَبب، كُب ا٢بقيقة ال ي

 كما كجدت نفوسا تستقبلها.  ،با٣برافات الٍب كجدت من ٰبسن تسويقها
ال ٚبتلف  ،ف شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر ُب ا٤بسيحية كاف كاضحاالرغم من أب: المسحاء الكذبة .2

إال أف تاريخ النصرانية شهد ظهور عدد من  ،ُب جزئيات ىذه العقيدة تعليو الطوائف مهما اختلف
عى أنو ىو هم من ادٌ منكثرتو ُب الديانة اليهودية، فليس كأنو قليل يسجل لكن  ،ا٤بسحاء الكذبة

 :كمن ىؤالء ،كأنو مساعد ا٤بسيح ،ءةعى النبو كمنهم من ادٌ  ،ا٤بسيح
( كاف راعي الكنيسة السبتية ُب تايلور 1993-1959ك فّبموف كاين ىاؿ )أ:ديفيد قورش . أ
أعلن  1985كبعد زيارتو إلسرائيل عاـ  .1981كانضم إٔب ٝباعة " الديفيديْب " عاـ  ،تكساس –

كأنو سيحرر اليهود الباقْب  ،ىناؾ أنو يرل ُب نفسو " قورش " الذم حرر اليهود من األسر البابلي
كزعم أنو مرسل لفض األختاـ السبعة الٍب كردت ُب سفر الرؤيا، كمقدمة  ،م إٔب أرض ا٤بيعادهب كيعود

،حسب رؤيا يوحنا، كسيصعدكف إٔب األف 144يبلغ عددىم إف أتباعو س :لنهاية التاريخ، كقاؿ قورش
 .1كاعتقد أتباعو أنو ىو ا٤بسيح ،السماء، كٰبكموف مع ا٤بسيح ا٤بلك أللف عاـ

ة األياـ نبيالسبتيْب بعد " ميلر " حيث ادعت أهنا ٝباعة كالٍب تزعمت " ألن ىويت: . ب
الثاين، كزعمت أف ا٤بسيح دخل فيها ا٤بقدس ميلر عن ٦بيء ا٤بسيح نفس حساب  تاألخّبة، كحسب

 .2" السماكم لتطهّبه
 ذكر منهم:     يالنبوة ف اعو أما الذين ادٌ 

كاف من أتباع ٝباعة   :( 1947Alexender freytag-1875ألكسندر فريتاغ ) . ت
"  :كنشر كتابا ٙبت عنواف ،1920ٍب انشق عنهم كأسس ٝباعة أصدقاء اإلنساف سنة  .شهود يهوه

                                                           
.201، 199: ، صرجع السابقا٤ب1
.209: ص ،نبوءات هناية العآبأٞبد علي عجيبة، 2
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كبشر ٗبلكوت  ،بلخياما٤بقدس " بعدما اكتشف أنو " رسوؿ األزٕب " الذم تنبأ بو النيب الوحي 
 .1ا٤بسيح على األرض ٤بدة ألف سنة

 ،مؤسس ٝباعة ا٤بورموف :(Joseph Smith 1844 – 1855جوزيف سميث )  . ث
ا٤بتعددة، تارا كمضطربا كحزينا بسبب تضارب الكنائس الربكتستانتية كيذكر ىو عن نفسو أنو كاف ٧ب

ت ...اْب، كذات يـو كىو يصلي ُب إحدل الغابات من أجل طلب يسدْب، مشيخيْب، ميثو نيمعمدا
كتبل ذلك الظهور عمود من النور  .إذ عم الظبلـ ا٤بكاف ؛العوف كا٥بداية من اهلل، استجابت لو السماء

 اه من " قوة العدك ". ،٪بأهبر من الشمس
كبعد ذلك  .أال ينتمي ألم كنيسة من كنائس ا٤بسيحيْبٍب يذكر أنو رأل شخصْب طلبا منو  

كىذا ا٤ببلؾ  ،إنو ظهر لو مبلؾ كقاؿ لو: " إنك رسوؿ مرسل إليو من اهلل " :بثبلث سنوات يقوؿ
كقاد ٝباعتو إٔب أماكن  ،كىكذا ادعى النبوة .يدعى موركين، كأف اهلل قد جعلو لعمل يريده أف يقـو بو

كانتهى كل ذلك بقتلو مع أخيو ُب كالية  ،لكة ا٤بسيح الٍب سيعود إليهاموٮبا إياىم أهنا ٩ب ،عديدة
 1844.2يز سنة نو يليإ

د ستبكا ،كٛبلك اإل٪بيليْب ىوس النهايات كقرب اجمليء ،كىكذا كثرت التنبؤات ككثر ا٤بتنبئوف
قوؿ أنو كُب شهر أكيكفي كدليل على ما  .هبم الشعور بأهنم يعيشوف الفَبة األخّبة قبل عودة ا٤بسيح

جرل مركز بيو لؤلٕباث دراسة بعنواف " كيف ينظر األمريكيوف إٔب القرف الواحد أ 1999أكتوبر 
 كالعشرين " فأكدت الدراسة أف:

 % من األمريكيْب يعتقدكف أف ا٤بسيح سيعود أثناء حياهتم. 44 -
 .2050%  من األمريكيْب يعتقدكف أف ا٤بسيح سيعود حتما قبل عاـ 12 -
 .3من األمريكيْب يعتقدكف أف ا٤بسيح قد ال يعود أثناء حياهتم%   44 -

                                                           
.248: ا٤بذاىب كا٤بسيحية صو الفرقسعد رستم، 1
.285، 253: ص، السابقرجع ا٤ب2
.307، 306: من أجل صهيوف، صفؤاد شعباف، 3
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كأف معركة  ،فإٔب ىذه الدرجة يعتقد معظم األمريكيْب أف عهد ٩بلكة ا٤بسيح قد اقَبب
 ىر٦بدكف كشيكة الوقوع.              

يستنتج ٩با سبق أف نصوص الكتب ا٤بقدسة ُب النصرانية بينت الكثّب من أحداث النهاية، 
ت كيفية اجملئ الثاين للمسيح، كأىم األعماؿ الٍب يقـو هبا إذا ىو ظهر ثانية، كتتلخص ىذه ككصف

األعماؿ ُب االنتصار للديانة ا٤بسيحية، بالقضاء على ا٤بسيح الدجاؿ، كحسم معركة ىر٦بدكف ٗبنظور 
و عصرم كبأسلحة عصره، كختم أتباعو، كحكم ا٤بلك األلفي، الذم يكوف ملكا سعيدا يتحوؿ في

اليهود إٔب ا٤بسيحية؛ لتنتصر ىذه األخّبة على باقي ا٤بلل كاألدياف األخرل، كيسجل ىهنا اختبلؼ 
تفسّبات الكنائس لكل ىذه األحداث، األمر الذم جعل الكنيسة الربكتستانتية تنفرد بظهور 

 تهجتو.حسابات النهاية الكاذبة فيها، كظهور ا٤بسحاء الكذبة أيضا تبعا للتفسّب ا٢برُب الذم ان
آمنت ا٤بسيحية بالعودة الثانية للمسيح، كعلقت عليها آماال كبّبة للخبلص النهائي؛ ناظرة 
إليها على أهنا عمل مكمل للخبلص الذم جاء بو ا٤بسيح ُب ظهوره األكؿ، كبعد انتظار طويل لتلك 

لكي ال تقع  العودة الثانية ارتأت الكنيسة أف تنأل بنفسها عن االنتظار، كحٌرمت حساب النهايات
ُب كذب ا٤بواعيد الٍب تتنبأ هبا، غّب أف ظهور الربكتستانتية ُب القرف السادس عشر كالٍب ارتكزت على 
العهد القدًن ُب معرفة عبلمات النهاية ك٦بئ ا٤بنتظر، جعل الكنائس اإل٪بيلية ٛبيل إٔب التفسّب ا٢برُب 

 تلك األشراط. للنصوص، كما جعلها تسعى جنبا إٔب جنب مع اليهود لتحقيق
بتحقق بعض أشراط ٦بيء ا٤بسيح ازداد األمل ُب ٙبقق ما تبقى، كرأت الكنيسة الربكتستانتية 
أهنا تسّب ُب الطريق الصحيح، كأف الواقع يبْب صدؽ تنبؤاهتا، ٩با جعل األحبلـ ا٤بسيحانية تبلغ 

غرابة أف تكثر التنبؤات تبعا أكٌجها، كجعلها ترل العودة ا٤بنتظرة قاب قوسْب أك أدىن من التحقق، كال 
 لكل ما سبق.

 من خبلؿ ما ًب ذكره حوؿ ىذه العقيدة عند ا٤بسيحيْب ٲبكن ا٣بلوص إٔب النتائج اآلتية:
أف االعتقاد بصلب ا٤بسيح كقيامتو كصعوده جزء ال يتجزٌأ من االعتقاد ٗبجيئو الثاين ُب آخر  -

 الزماف، كىو عمل مكٌمل لعمل ا٣ببلص.
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يستندكف ُب تقرير اجمليء الثاين على نصوص العهدين القدًن كا١بديد، كباإلضافة أف النصارل  -
يفسرىا ُب الفصل األكؿ كالٍب  نصوص ُب العهد القدًن الٍب ذكرت إٔب ما ًب التطرؽ إليو من
مسيحهم ال مسيح اليهود، فإف سفر يوحنا ُب العهد ا١بديد ٛبٌيز بذكر  ا٤بسيحيوف على أهنا تعِب
 تفاصيل أحداث النهاية.

اختبلؼ النصارل ُب تفسّب النصوص ا٤بقدسة، ففي حْب ا٘بهت الكاثوليكية كاألرثوذكسية  -
 إٔب التفسّب الرمزم لنصوص أحداث النهاية، ا٘بهت الربكتستانتية إٔب التفسّب ا٢برُب.

رُب للنصوص جعل الربكتستانتيْب يعرفوف حسابات النهاية، كجعلهم يتقاطعوف مع التفسّب ا٢ب -
اليهود ُب االعتقاد ٗبا جاء بو العهد القدًن من أشراط جمليء ا٤بسيح، كبالتإب توحدت األىداؼ 

 كتوحدت ا١بهود لتحقيق تلك األشراط.
 السعيد. من أىٌم أعماؿ ا٤بسيح نصر الديانة ا٤بسيحية، كحكم ا٤بلك األلفي -
عرفت ا٤بسيحية بظهور الربكتستانتية حسابات النهاية، مع قلة ظهور ا٤بسحاء الكذبة ٕبكم  -

 كضوح شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر.
ىذه أىٌم نتائج الفصل الثاين الذم تطرؽ إٔب عقيدة مسيح آخر الزماف ُب ا٤بسيحية، كيبقى أف 

قاد الصحيح ا٤بؤيد بنصوص الوحي الذم ال يتم التطرؽ إٔب اعتقاد ا٤بسلمْب ُب ا٤بنتظر، لبياف االعت
 يأتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو.      

 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

 
 
 
 

 

 

 فصل الجالح:ال

 اإلسالم.عقيدة مشيح آخر الزمان يف 

 

 

 

 

 



134 
 

ذلك إذ بينت نصوص القرآف كالسنة  ،ال ٱبتلف ا٤بسلموف ُب شخصية ا٤بنتظر ُب آخر الزماف
، فا٤بسيح ا٤بنتظر عند ا٤بسلمْب ليس إال عيسى بن مرًن  ،كلبلدعاءبشكل ال يدع ٦باال للتأكيل 

 ،سيعود ُب آخر الزماف بعد أف رفعو اهلل إليو، كبعد أف ٪باه اهلل ُب فَبة ظهوره األكٔب من كيد اليهودك 
 .157النساء َّ...رتيب ىب نب مب زب رب يئ... ٹٱٹٱُّٱ،الذين أرادكا قتلو

النصوص دراسة ُب ىذا الفصل يتم س ؛عليو ُب الفصلْب السابقْب ًب السّبالذم  النسقكعلى  
كىل ىناؾ من خالف منهم  ،كآراء العلماء ُب عودة عيسى  ،ا٤بعتمدة ُب تقرير ىذه العقيدة

كما ىي صفاتو كأعمالو الٍب يأٌب من  ؟من ا٤بسائل اجملمع عليها اأـ أهن ؟فنفى عودتو
كعليو  ىا.بعدألهنا مقدمة يبُب عليها ما يستحسن التقدًن بذكر قضية رفع عيسى ك ؟أجلها

 فسيكوف ىذا الفصل مقسما إٔب ا٤بباحث اآلتية:
 ُب العقيدة اإلسبلمية.عيسى ا٤ببحث األكؿ: هناية 

 الثاين: نصوص القرآف كالسنة ُب نزكؿ ا٤بسيح بحثا٤ب
 ُب آخر الزمافزكؿ عيسى الثالث : آراء العلماء ا٤بسلمْب ُب ن بحثا٤ب

 العبلمات الٍب تسبقو كأحواؿ الناس قبل عودتو.:زماف عودة ا٤بسيح ا٤بنتظر ك  الرابعا٤ببحث 
 و كمكاف نزكلو ككقتو كأعمالو حٌب كفاتو: صفاتبحث ا٣بامسا٤ب
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األول: مبحثال  
 في العقيدة اإلسالمية.نهاية عيسى 

فكانت كالدتو معجزة من  ،همئككاف آخر أنبيا ،إسرائيلُب بِب لقد بعث نيب اهلل عيسى 
لكن اهلل برأىا من  ،تعرضت بسببها أمو مرًن عليها السبلـ إٔب أشد العذاب النفسي ،أكٔب معجزاتو

يكوف آية ٥بم لعلهم يعودكف إٔب الصراط لك  ،لينفي عن أمو السوء ؛كأنطق ابنها ُب ا٤بهد ،هتمهم
 ا٤بستقيم.

كطوع  ا،كٓب ترد ٥بم إال أف يكونوا تبعا ألىوائه ،أمة ٓب تعرؼ حرمة لؤلنبياءُب لقد بعث عيسى 
 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج... ٹٱٹٱُّٱا،أمرى
 .87البقرة  َّ جض مص خص

 ،بل كاف ٩با عرؼ عنهم بنص اآلية السابقة ،كما كاف قتل األنبياء عند بِب إسرائيل أمرا ٧بدثا
ت مسألتو كبقي ،فنجاه اهلل منهم بأف رفعو إليو ،كحاكلوا قتلو ،ككادكا لو ،كلذلك عادكا نيب اهلل عيسى

لكن اإلسبلـ حسم  .ذكره سلفراءىا من العقائد ما كراءىا كما كاف ك   ،جدؿ بْب النصارل٧بل 
 ىذا ا٤ببحث. بينويفى أف يكوف قتل أك صلب، كىو ما ساألمر ُب ىذا الشأف كن

 
 األول: نفي القتل والصلب مطلبال

 ِّ ُّ َّ ُّٱٹٱٹٱ،، كنفي صلبولقد كانت اآليات القرآنية كاضحة ُب نفي قتل عيسى 
 يت ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
 نن من زن ممرن ام يل ىل ٱٱمل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث
 .158، 157النساءَّين  ىن

مع اإلشارة إٔب أف  .كثانيهما نفي الصلب ،كىذه اآلية أكدت على أمرين: أك٥بما نفي القتل
 ،غّب أف القرآف بْب أنو شبو ٥بم فظنوا قتلو .كادعوا قتلو ،اليهود ىم الذين أثبتوا التهمة على أنفسهم

 كما حصل ذلك منهم على كجو اليقْب.
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أتى عيسى  من سورة النساء ُب كصف التشبيو: " 157اآلية يقوؿ ابن جرير الطربم ُب تفسّب 
كأحاطوا هبم، فلما دخلوا عليهم صورىم اهلل كلهم على صورة  ،ُب بيت كمعو سبعة عشر من ا٢بواريْب

من يشرم  :لتربزف لنا عيسى أك لنقتلنكم ٝبيعا، فقاؿ عيسى ألصحابو ،فقالوا ٥بم: سحرٛبونا ،عيسى
أنا عيسى، كقد صوره اهلل على  :فقاؿ ،فخرج إليهم ،أنا :ا١بنة، فقاؿ رجل منهماليـو نفسو منكم 
كظنوا أهنم قتلوا عيسى كظنت النصارل مثل  ،فمن ٍب شبو ٥بم .خذكه فقتلوه كصلبوهفأ ،صورة عيسى

 .  1كقد رفع عيسى من يومو ذلك " ،ذلك
 .2ككشى بو إٔب من يريدكف قتلو ،ف الشبو ألقي على الذم خانوإ كجاء ُب تفاسّب أخرل تقوؿ

٤با أحس بدنو " كأف ا٤بسيح  ،كرأل آخركف أف الذم شبو ٥بم ىو شاب كاف مع ا٤بسيح
فانتدب لذلك شاب  ! دخو٥بم عليهم قاؿ ألصحابو: أيكم يلقى عليو شبهي، كىو رفيقي ُب ا١بنة

منهم فكأنو استصغره عن ذلك، فأعادىا ثانية كثالثة، ككل ذلك ال ينتدب إال ذلك الشاب، فقاؿ: 
كأخذت عيسى  ،كألقى اهلل عليو شبو عيسى حٌب كأنو ىو، كفتحت ركزنة من سقف البيت .أنت ىو
فرفع إٔب السماء ،  . 3" سنة من النـو

يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو اهلل: " كقصة الصلب ٩با كقع فيها االشتباه، كقد قاـ الدليل 
لوب ٓب يكن ىو ا٤بسيح،  ا٢بواريوف ٓب ير أحد منهم ا٤بسيح مصلوبا، بل أخربىم بصلبو صعلى أف ا٤ب

 4،5بعض من شهد ذلك من اليهود "

                                                           
)النساء  ،(ـ 2005ىػ  1426) 4جامع البياف ُب تأكيل القرآف، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، ط الطربم. ابن جرير1

157 )4/351. 
عثماف ٝبعة  ،حققو كخرج أحاديثو ٧بمد عبد اهلل النمر ،معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف، أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم2

 .2/306(157)آية النساء ، (ـ1997ىػ   1417)4ط،دار طيبة للنشر كالتوزيع،سليماف مسلم ا٢برش ،ضمّبية
 2، دار طيبة للنشر كالتوزيع، طسامي بن ٧بمد سبلمة قيق:، ٙبتفسّب القرآف العظيم،بن كثّب أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر3
 . 449، 2/448( 157، )آية النساء(ـ1999ىػ  1420)
ٙبقيق: علي بن حسن بن ناصر،  ،٤بن بٌدؿ دين ا٤بسيح ا١بواب الصحيح ،ابن تيميةأبو العباس تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم 4

، (ـ1999ىػ  1419) 2عبد العزيز بن إبراىيم بن العسكر، ٞبداف بن ٧بمد ا٢بمداف، دار العاصمة للنشر كالتوزيع، ط
2/14،15. 
، التفسّب الكبّب أك مفاتيح الغيب، حققو كخرج أحاديثو، عماد زكي الرازمفخر الدين انظر تلخيص ىذه األقواؿ ُب تفسّب 5

.87إٔب  11/84(، 157النساء ،))ط، ت(ركدم، ا٤بكتبة التوفيقية، القاىرة، مصر، دكف البا
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كنفى أف يكوف اليهود قد نالوا  ،كبذلك يتضح أف القرآف الكرًن نفى قصة الصلب من أساسها
مبينا أهنم  ،َّ...يك ىك مك... ُّكزاد على ذلك تأكيدا آخر بقولو: مرادىم بقتل عيسى 

 ىم أنفسهم ٓب يتأكدكا أهنم قتلوه.
 .1متوٮبْب "جاء ُب تفسّب ابن كثّب: " ما قتلوه متيقنْب أنو ىو، بل شاكْب 

 
 الثاني: رفع عيسى  مطلبال

ذلك آية بينت ؛أعقبت بعد أف نفت اآليات الكرٲبة مسألة القتل كالصلب ُب حق ا٤بسيح 
 .ىو ا٤بصّب الذم جعل ا٤بفسرين ٱبتلفوف ُب حقيقتو،ك مصّبه بعد تلك ا٢بادثة الٍب اختفى فيها ا٤بسيح

، 157النساء َّ ين  ىن نن من زن ممرن ام يل ىل ٱٱمل يك ىك مك ...ُّٱٹٱٹٱ
بْب  بيد أهنما احتوتا على زيادة معُب آخر كاف ٧بل ا٣ببلؼ ،ف أخرياف هبذا ا٤بعُباجاءت آيت،158

 حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ،ؿما أثار اإلشكا العلماء، إذ أهنما ذكرتا الرفع بعد لفظ التوُب، كىو

 خب  حب  ٹٱٹٱُّٱك55آؿ عمراف َّ مت...  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي

 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب

فهل مات ا٤بسيح كرفع ٔبسده إٔب ، 117ا٤بائدة َّ مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض
اختلفت أـ أف ا٤بقصود ىو رفع ا٤بكانة دكف رفع ا١بسد؟ كل ىذا  ؟أـ أنو رفع حيا إليها ؟السماء

 حوؿ ىذه ا٤بسألة. نقلتالتفاسّب الٍب س حولو
إذ  ،الٍب سبقت لفظ الرفع ُب القرآف الكرًن َّمي٤ُّبفسرين تفسّب كلمة لقد أشكل على ا

ف التوُب ُب القرآف جاء على عدة معاف، قاؿ ا٢بسن: " الوفاة ُب كتاب اهلل عز كجل على ثبلثة إ
، يعِب كقت 42الزمرَّ... ٰذ يي ىي مي خي ُّٱقولو تعأب: كفاة ا٤بوت كذلك  :أكجو

                                                           
.2/449 (157)النساء ، تفسّب بن كثّب1
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، يعِب الذم 60األنعاـ  َّ...  يل ىل مل خل ٱُّٱتعأب:اهلل انقضاء أجلها، ككفاة النـو قاؿ 
 .1"َّ... مي خي حي ...ٹٱٹٱُّٱككفاة الرفع،  ،ينيمكم

 ،َّ... يي  ىي مي خي...ُّتعددت أقواؿ ا٤بفسرين ُب ا٤براد من قولو تعأب:  كلذل
 كٲبكن تقسيم آرائهم إٔب اآلٌب:

إين مستوُب " كا٤بعُب ىهنا:  ،القوؿ األكؿ: كىو ٞبل اآلية على ظاىرىا من اإلماتة ا٢بقيقية
كما  ،فالكبلـ كناية عن عصمتو من األعداء .حتف أنفك ال أسلط عليك من يقتلك كك٩بيت ،أجلك

كركم 2"اء اهلل تعأب أجلو كموتو حتف أنفو ذلكيفألنو يلـز من است ،ىم بصدده من الفتك بو 
: " توُب اهلل عيسى ابن مرًن بقاؿ كى ،3كعن كىب ابن منبو ،القوؿ با٤بوت حقيقة عن ابن عباس

 .4ثبلث ساعات من النهار حٌب رفعو إليو "
غّب أف القرطيب ذكر أف الصحيح عن ، 5" ٩بيتكإين  :مي خيكركم عن ابن عباس قولو: " 

 . 6من غّب كفاة كال نـو ،ابن عباس القوؿ بالرفع
: يي  ىي :" ا٤بوت، كقاؿ :باضية إٔب أف ا٤بقصود من التوُب ىوكذىب أطفيش من اإل

(: ٔبسدؾ يي  ىيإليك.) فإهنم ال يصلوف ،بدكف أف يقتلك ىؤالء الذين قصدكا قتلك يتك٩ب
فقاؿ  ،فرفعتهوتعلقت بو أمو تبكي ،كأرسل اهلل سبحانو سحابة كركحك بعد أف أحييك ُب األرض، 

                                                           
ا١بامع ألحكاـ القرآف، حققو كخرج أحاديثو: عماد زكي الباركدم كخّبم سعيد، ا٤بكتبة التوفيقية، القرطيب،  أبو عبد اهلل ٧بمد1

 6/327 ،(117ا٤بائدة  ، ))ط، ت(القاىرة، مصر، دكف 
، ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين، ٙبقيق: علي عبد البارم عطية، دار اآللوسيأبو الفضل شهاب الدين 2

 . 2/172  ( 55 )آؿ عمراف، (ىػ  1415)1الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، ط
 . 4/89(  55 ، القرطيب ) آؿ عمراف 2/47 ( 55 ، ابن كثّب) آؿ عمراف 3/289 ( 55 الطربم ) آؿ عمراف3
 .8/64 ( 55 ، الرازم ) آؿ عمراف3/289 ( 55 الطربم ) آؿ عمراف 4
 .8/64 ( 55 ، الرازم ) آؿ عمراف3/289(  55 الطربم ) آؿ عمراف 5
 .4/90 ( 55 القرطيب ) آؿ عمراف 6
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ا، إال أنو ال الو ُب الدنيحك  ،اهلل: رفعو إٔب ٠باكاتو كمبلئكتوإٔب كمعُب رفعو  ،إف القيامة ٘بمعنا :٥با
 . 1يأكل كال يشرب، كألبس نورا " 

 ،كا٤بعُب: إين رافعك إٕب،" ألف الواك ال توجب الرتبة،" القوؿ الثاين: أنو من ا٤بقدـ كا٤بؤخر
 رت يب ىب  نب مب ٱُّٱكقولو:  ،كمتوفيك بعد أف تنزؿ من السماء ،كمطهرؾ من الذين كفركا

كلوال كلمة سبقت من ربك كأجل مسمى لكاف  :كالتقدير ،129طوَّيت ىت نت مت زت
 .3كالفراء ،كنقل ىذا القوؿ عنالضحاؾ ،2" لزاما

لو: من قو  ،قيل: متوُب نفسك بالنـو،" القوؿ الثالث: كىو أف ا٤بقصود بالوفاة ىنا النـو

، كرافعك كأنت نائم حٌب ال يلحقك خوؼ، 42الزمر َّ...َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر...ُّٱ
كنسبو ابن   5، كإٔب ىذا الرأم ذىب ا٢بسن كالربيع بن أنس4"آمن مقربكتستيقظ كأنت ُب السماء 

 ابن كثّب إٔب األكثرين.
ىو رفعو حيا من غّب  :كيقصد بالرفع ىنا ،القوؿ الرابع: كىو ٗبعُب الرفع كالقبض كاالستيفاء

، كبو قاؿ ٦باىد ككعب  ،كنقلو الطربم عن ا٢بسن ،كابن جريج ،كمطر الوراؽ ،موت كال نـو
 .6األحبار

ثو داعيا كمبشرا عابن مرًن، إ٭با بعيسى قاؿ كعب األحبار: " ما كاف اهلل عز كجل ليميت 
 ،ذلك إٔب اهلل عز كجل ىككثرة من كذبو، شك ،يدعو إليو كحده، فلما رأل عيسى قلة من اتبعو

.كإين سأبعثك على اكليس من رفعتو عندم ميتَّ...يي  ىي مي خي...ُّٱفأكحى اهلل إليو:

                                                           
دار ا٤بعاد، ٙبقيق: عبد ا٢بفيظ شليب، نشر كزارة الَباث القومي  ٧بمد بن يوسف أطفيش الوىيب اإلباضي ا٤بصعيب،ٮبياف الزاد إٔب1
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ؽ قتلو، ٍب تعيش بعد ذلك أربعا كعشرين سنة، ٍب أميتك ميتة ا٢بي ... كذلك يصدٌ تفاألعور الدجاؿ 
 .1مة أنا ُب أك٥با، كعيسى ُب آخرىا؟ "أحيث قاؿ: " كيف هتلك  ،حديث رسوؿ اهلل 

م فبلف دراٮبي من كفاين فبلف دراٮبي كأكفاين كتوفيتها منو، كما يقاؿ سلٌ " أما القبض فهو: 
 .      2" إٕب كتسلمتها منو

 ُّٱكقاؿ: "  ،كابن زيد ،فر بن الزبّبعج٧بمد بن كإٔب ىذا الرأم ذىب 

، قاؿ: كٓب ٲبت بعد حٌب يقتل الدجاؿ، كسيموت، كقرأ قوؿ اهلل عز كاحدَّىيُّٱكَّمي
 :قاؿ: رفعو اهلل إليو قبل أف يكوف كهبل، قاؿَّ... جم يل ىل مل خل ُّٱ:    كجل

 .4ككذلك القرطيب ،كرجح الطربم ىذا الرأم ،3"كينزؿ كهبل
ف التوُب أخذ الشيء كافيا، ك٤با علم اهلل أف من " أكىو:  ،كُب ىذا ا٤بعُب ذكر الرازم كجها آخر

ليدؿ على أنو عليو  ،ذكر ىذا الكبلـ ؛الناس من ٱبطر ببالو أف الذم رفعو اهلل ىو ركحو ال جسده
يقوؿ الرازم  –صحة ىذا التأكيل كيدؿ على .بركحو كٔبسده ،الصبلة كالسبلـ رفع بتمامو إٔب السماء

.كهبذا التفسّب أخذ الشيخ 5" 113النساء َّ...مفخف  حف جف مغ...ُّٱقولو تعأب:   -
 .6الشعراكم رٞبو اهلل 

أم أجعلك   :ف ا٤بقصود من التوُب: " إككذلك أكرد الرازم من كجوه ىذا التفسّب القوؿ
 .7" كاف كا٤بتوُب؛انقطع خربه كأثره على األرض ، ك ألنو إذا رفع إٔب السماء ،كا٤بتوُب

 كىو الرفع حيا إٔب السماء. ،ككل ىذه الوجوه األخّبة تصب ُب معُب كاحد
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 ،كقد أكردىا بعض ا٤بفسرين مفصلة ،كىذه ىي أىم اآلراء للمفسرين ُب تفسّبىم للفظ: التوُب
ىذه األقواؿ  صيللطربم ُب تفكلقد كانوا عالة على ا .هبا أكجها كثّبة وافبلغ ،دىا آخركفكعدٌ 

 ا٤بشهورة.
األقواؿ ىذه فقاؿ: " كأكٔب  ،ضو كرفعو حيابح الطربم بعد ذكر ىذه اآلراء القوؿ بقلقد رجٌ 

لتواتر األخبار عن ، بالصحة عندنا قوؿ من قاؿ: " معنمذلك: إين قابضك من األرض كرافعك إٕب
 ،ة ذكرىادٍب ٲبكث ُب األرض م(، ينزؿ عيسى ابن مرًن فيقتل الدجاؿ  )أنو قاؿ: رسوؿ اهلل 

ٍب قاؿ: كمعلـو أنو لو كاف قد  ،عليو ا٤بسلموف كيدفنونو يٍب ٲبوت، فيصل ،اختلفت الركاية ُب مبلغها
أماتو اللهعز كجل ٓب يكن بالذم ٲبيتو ميتة أخرل، فيجمع عليو ميتتْب، ألف اهلل عز كجل إ٭با أخرب 

 جع مظ حط مض خض  حض جض ُّٱكما قاؿ جل ثناؤه   ،ٍب ٰبييهم ،لقهم ٍب ٲبيتهمأنو ٱبعباده 

 .1"َّ مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف  حف جف جغمغ مع
كقاؿ: " كالصحيح أف اهلل تعأب رفعو إٔب السماء من  ،ككذلك رجح اإلماـ القرطيب ىذا الرأم

 ،كىو الصحيح عن ابن عباس ،كىو اختيار الطربم ،كابن زيد ،كما قاؿ ا٢بسن  ،غّب كفاة كال نـو
 .2كقالو الضحاؾ " 

إال أنو ٓب  ،كا١بدير بالذكر ىنا أنو على اختبلؼ ا٤بفسرين ُب حقيقة التوُب ا٤بذكور ُب اآليات
كليس بدعا من ،قولْبالإذ ال تعارض بْب  ،ُب آخر الزمافيرك عن أحد منهم إنكار نزكؿ ا٤بسيح 

ف عن ا٤بسيح آٍب ٲبوت ميتة ثانية، فقد ثبت ذلك بنص القر  ،مرة أخرل أف ٲبوت إنساف كٰبٓب قوؿال
ٍب ماتوا مرة  ،ٍب أحياىم بإذف اهلل ،إذ ماتوا موتتهم األكٔب ،الذم كاف ٰبيي ا٤بوتى بإذف اهلل ،نفسو

 أخرل.
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قاؿ  ،مع االتفاؽ على رفعو إٔب السماء ،أما مسألة الرفع فقد كانت على خبلؼ ُب تفاصيلها
نو تعأب توفاه حْب رفعو " إقاؿ الربيع بن أنس:  ،1"  إليو، فهو عنده ُب السماءرفعو اهلل" ا٢بسن: 

 .3" إٔب ٠بائي كمقر مبلئكٍب َّيي  ىيُّٱ: "كقاؿ الز٨بشرم.2" إٔب السماء
فهل ىو ُب السماء الدنيا ؟ أـ أنو ُب السماء الرابعة؟ أـ ُب  :لكنهم اختلفوا ُب أم ٠باء ىو

 ٠باء غّبٮبا ؟
اآللوسي: " كُب رفعو إٔب أم ٠باء خبلؼ، كالذم اختاره الكثّب من العارفْب أنو رفع إٔب يقوؿ 

ٍب يهبطو  ،ح مع ا٤ببلئكةفهو فيها يسبٌ  ،أنو رفعو إٔب السماء الدنياكعن ابن عباس  .السماء الرابعة
إليو  اهلل تعأب عند ظهور الدجاؿ على صخرة بيت ا٤بقدس، كُب ا٣بازف أنو سبحانو ٤با رفعو 

كقطع عنو لذة ا٤بطعم كا٤بشرب فطار مع ا٤ببلئكة فهو معهم حوؿ العرش  ،كألبسو النور ،كساه الريش
 .4" كصار إنسيا ملكيا أرضيا ٠باكيا

٠بائو، قاؿ: " كىو حي ُب السماء الثانية على ما إٔب أم  :كفيو تقدير مضاؼ عند أيب حياف
 ،إليو فكساه الريشرفع اهلل تعأب عيسى " كقاؿ قتادة:  ..." ُب حديث ا٤بعراجصح عن النيب 

فصار  ،فهو معهم حوؿ العرش ،فطار مع ا٤ببلئكة ،كقطع عنو لذة ا٤بطعم كا٤بشرب ،كألبسو النور
 .5أرضيا "  ،٠باكيا ،ملكيا ،إنسيا

 كأنو حي فيها إٔب أف يأٌب كقت ظهوره ُب ،كعليو فأكثر ا٤بفسرين على أنو رفع إٔب السماء 
 .كٰبكم بشريعة رسوؿ اهلل  ،ليقتل الدجاؿ ؛آخر الزماف

إذ الرفع ىهنا قد يوىم ا١بهة ُب حق  ،ٓب يكن تأثر ا٤بسلمْب بعلم الكبلـ بعيدا عن ىذه ا١بزئية
كذكر ثبلثة كجوه  ،كىو ما حاكؿ صاحب مفاتيح الغيب نفيو ٕبمل اللفظ على التأكيل ،اهلل تعأب

 :٥بذا التأكيل

                                                           
 .3/289 ( 55 الطربم ) آؿ عمراف 1
 .8/64 ( 55 الرازم ) آؿ عمراف 2
 .1/323 ( 55 الز٨بشرم ) آؿ عمراف3
. 175، 2/174(  55اآللوسي،) آؿ عمراف 4
 .3/187(  157، )النساء السابقصدر ا٤ب 5



143 
 

كمثلو قولو:  ،خيم كالتعظيمفاألكؿ: أف ا٤براد إٔب ٧بل كرامٍب، كجعل ذلك رفعا إليو للتالوجو " 
 من العراؽ إٔب الشاـ ....، كإ٭با ذىب إبراىيم 99الصافات َّ مغ ... مع جع مظ حط مض ُّٱ

أنو يرفع إٔب مكاف ال ٲبلك  :ىاامعنَّيي  ىيُّٱالوجو الثاين: ُب التأكيل أف يكوف قولو 
فأما السماكات فبل حاكم  ،ألف ُب األرض قد يتؤب ا٣بلق أنواع األحكاـ ،ا٢بكم عليو فيو غّب اهلل

 ىناؾ ُب ا٢بقيقة كُب الظاىر إال اهلل.
ٓب يكن ارتفاع عيسى إٔب ذلك سببا  ،الوجو الثالث: إف بتقدير القوؿ بأف اهلل ُب مكاف

 .كالرٰباف ،كالراحة ،كالركح ،ا ينتفع بذلك لو كجد ىناؾ مطلوبو من الثواببل إ٭ب ،النتفاعو كفرحو
 .  1" ٧بل ثوابك ك٦بازاتك فعلى كبل القولْب البد من ٞبل اللفظ على أف ا٤براد: كرافعك إٔب

ا٤بنطلق الذم أدل بو إٔب صرؼ اللفظ عن  بيافل ؛قوؿ الرازم ُب ىذه ا١بزئية ذكرًب ٭با إك 
 ه تأكيلو.كبياف كجو  ،ظاىره

قد قتل أك صلب   يتبْب ٩با سبق أف القرآف الكرًن نفى نفيا قاطعا أف يكوف ا٤بسيح عيسى 
كما اٌدعى النصارل، كبٌْب أنو رفع دكف أف يلحقو األذل منهم، غّب أف لفظ التوُب جعل ا٤بفسرين 
ٱبتلفوف ُب حقيقتو إٔب عدة أقواؿ؛ أرجحها القوؿ بقبضو حيا بركحو كجسده إٔب السماء، كىو فيها 

ُب آخر ودة عيسى . لكن القوؿ بعحي إٔب أف يعود ُب آخر الزماف حاكما بشريعة النيب 
الزماف يعترب عقيدة من العقائد الٍب ٙبتاج إٔب مستند من نصوص القرآف كالسنة حٌب تثبت صحتها 

 كيثبت االعتقاد هبا، كىو ما سيتم بسطو ُب ا٤ببحث الثاين.  
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 الثاني: بحثالم
 .نصوص القرآن والسنة في نزول المسيح

ُب آخر الزماف على نصوص الكتاب عيسى  اعتمد العلماء ُب تأكيدىم لنزكؿ ا٤بسيح
 .عودتو بعد رفعوإٔب كذىب العلماء إٔب تفسّب تلك اآليات بأهنا تشّب  ،ا على ذلكن نصٌ يٍ كالسنة الذى 

قطعية الثبوت ببلوغها حد التواتر، كفيما  ،ُب حْب كانت األحاديث قطعية الداللة ُب إثبات النزكؿ
 من األحاديث. ادكف غّبىما كرد ُب الصحيحْب فيها بذكر  يفاكتي  ،يلي ٦بموعة النصوص ا٤بعتمدة

 األول : نصوص القرآن الكريم مطلبال
ُب آخر الزماف ضمن رين لنزكؿ عيسى سذكر ا٤بفإٔب السابق  بحثُب ا٤ب  التطرؽًبلقد 

كيكسر  ،كسينزؿ مرة أخرل ليقتل الدجاؿ ،كأنو رفع حيا إٔب السماء ،اآليات الٍب تكلمت عن الرفع
 .ليدفن بعد موتو كما دفن ٝبيع الناس ،كٰبكم بشريعة النيب  ،كيقتل ا٣بنزير ،الصليب
 كىذه اآليات ىي: ،كإضافة إٔب ذلك رأكا ُب ٦بموعة من اآليات ما يدؿ على إثباهتا النزكؿ 

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىهُّٱالتوُب نص ُب عودتو كىي: الرفع ك أف آيات  -1

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .55آؿ عمراف َّ مت زت رت يب ىب نب مب  زب
 يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
 يل ىل ٱ مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت  مت زت
 .158، 157النساء  َّ ين  ىن نن من زن ممرن ام

 حس جس مخ جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱ
 .117ا٤بائدة َّ مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس

رأكا ُب اآليات دليبل على عودتو ُب  ،التوُب ىنا ٗبعُب القبض كالرفع دكف موت فالذين قالوا بأف
 إذ لن ٲبوت كما ٲبوت ٝبيع الناس إال بعد أف يعود كيقتل الدجاؿ. ،آخر الزماف



145 
 

أم َّيي  ىي مي خيُّ" ُب قولو تعأب: من كجوه التفسّب اإلماـ ابن جرير كذكر 
فيصلي عليو  ،حٌب يقتل ا٤بسيح الدجاؿ كٲبوتٓب ٲبت بعد  "كذكر أنو قابضك كمتوفيك كرافعك

 .1ا٤بسلموف كيدفنونو
كأف تفسّب اآلية ىو: إين رافعك إٕب  ،تقدًن كتأخّب وكىذا أيضا قوؿ من قاؿ بأف ا٤بعُب في

 .2كمتوفيك بعد أف تنزؿ من السماء ،كمطهرؾ من الذين كفركا
 جم يل ىل مل خل ُّٱآيات تكليمو للناس ُب ا٤بهد ككهبل، كىي قولو تعأب:  -2

 يي  ىي مي خي حي جي يه ُّٱكقولو تعأب:  46آؿ عمراف َّ  مم خم حم

 َّ حئ...نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .110ا٤بائدة 

كأنو سيكلمهم كىو   ،كىذا ثابت ببل خبلؼ ،كُب اآليتْب دليل على أنو قد كلم الناس ُب ا٤بهد
 كهل.

ف كهبل بعد أف ينزؿ أف يكو  َّنئُّٱ" كنقل الرازم عن ا٢بسْب بن الفضل البجلي قولو: 
ىذه اآلية نص ُب أنو عليو الصبلة ُب كيكلم الناس، كيقتل الدجاؿ ... ك  ،من السماء ُب آخر الزماف
 .3" كالسبلـ سينزؿ إٔب األرض

 .4كما نقلو اآللوسي  ،كزيد بن أسلم ،كإٔب ىذا ذىب سعيد بن ا٤بسيب
كما أنو دليل على أنو   ،عدد من ا٤بفسرين أف تكليمو للناس كهبل ليس إال كبلـ نبوة ذىب

ا أليب عبد اهلل بن سكبلما نفيىناؾ   إذ أنو كاف من عادة من تكلم ُب ا٤بهد موتو، غّب أف ،سيعيش
 يوجو فيو ا٤بعُب إٔب تكليمو للناس بعد نقلو على طولويحسن ُب ىذا ا٤بوضوع ٧بمد الصديق ا٢بسِب
 :فقاؿ كىو يتحدث عن اآلية السادسة كاألربعْب من سورة آؿ عمراف نزكلو ُب آخر الزماف،

 كُب اآلية نكتتاف لطيفتاف:" 
                                                           

 .3/289 ( 55 الطربم ) آؿ عمراف 1
 .4/89 ( 55 القرطيب ) آؿ عمراف 2
 .8/50 (46الرازم ) آؿ عمراف  3
 .2/157، (46اآللوسي ) آؿ عمراف  4
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ف ىذا كعد من اهلل :إكقد قاؿ ا٤بفسركف ،يكلم الناس كهبل األكٔب: اإلخبار بأف عيسى 
كىو  ،كُب اآلية مع ىذا معُب آخر ٓب يعرجوا عليو .كىو معُب صحيح ،سيعيش إٔب سن الكهولةبأنو 

ليس ُب  افإف الناس يتكلموف كهوال كشبان ،اإلشارة إٔب أف كبلمو كهبل يأٌب على خبلؼ ا٤بعهود
كيغيب مئات السنْب  ،أف يرفع شاباكلكن العجب ُب شأف عيسى  ،ذلك ما يدعو إٔب العجب

ال جـر أف ىذا أمر  .ينزؿ كيكلم الناس بعد ذلك كهبلٍب  ،ُب عآب ال ٘برم عليو األغيار ا١بسمانية
 استحق لغرابتو أف ينوه اهلل بو ُب آيتْب من كتابو بطريق البشارة كاالمتناف ... ،غريب

 ،كٓب يقل بِب إسرائيل أك قومو َّ  مل خل ُّٱحيث قاؿ تعأب:  ،الثانية : التعبّب بالناس
لئلشارة إٔب أف الذين يكلمهم  ،ةأرسل إليهم خاصٌ مع أف ا٤بعهود ُب كل رسوؿ أنو يكلم قومو الذين 

قرأ قولو تعأب ُب البشارة اك  ،بل ىم كغّبىم ٩بن ينزؿ عليهم آخر الزماف ؛عيسى ليسوا قومو فحسب
ٍب قابلو بقولو تعأب ُب  ،رسالتو بقومو نظر كيف خصٌ اك  ،َّ مب زب رب يئ ُّٱبعيسى: 

مع  ،٘بد بينهما ٚبالفا با٣بصوص كالعمـو َّجم يل ىل مل خل ُّٱالبشارة بو أيضا: 
بل  - وىم من ال ٙبصيل عندهتكما ي  - ُب التعبّب فننفليس ىذا التخالف للت ،أهنما ُب سياؽ كاحد

فتأمل ىذا  ،كلئلشارة إٔب أف كبلمو ُب ا٤بهد ككهبل ليس بوصف كونو رسوال ،ىااللنكتة الٍب أبدين
 . 1ا ما فتح اهلل بو على قلة ا٢بمد ٞبدا كثّبا "كىذ ،فإنو من أسرار الكتاب الكرًن ،جيدا
 حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱقولو تعأب:  -3

 .159النساء  َّ مب خب
أـ على  ،أـ على الكتايب ،كاختلف ا٤بفسركف ُب عود ضمّب " ا٥باء " ُب " موتو " على عيسى

كذلك أف ٝبيع أىل الكتاب سيصدقوف  ،، فمنهم من قاؿ: قبل موتو أم قبل موت عيسى٧بمد 
 ،بن عباساة كىو قوؿ يكىي ملة اإلسبلـ ا٢بنيف ،فتصّب ا٤بلل كلها كاحدة ،بو إذا نزؿ لقتل الدجاؿ

 كابن زيد . ،كقتادة ،كا٢بسن ،كأيب مالك

                                                           
 2عليو السبلـ، عآب الكتب، بّبكت، لبناف، ط ، عقيدة أىل اإلسبلـ ُب نزكؿ عيسى غمارمعبد اهلل بن الصديق ال 1
 .33، 32: ص ،(ـ1982)
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كركاه الطربم عن ابن  ،ف من أىل الكتاب إال ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتايبإكقاؿ آخركف ك  
ن قاؿ ٦باىد: ال ٚبرج نفسو حٌب يؤم ،كابن سّبين ،كا٢بسن ،كالضحاؾ ،كعكرمة ،ىدك٦با ،عباس

 أك أم ميتة كانت. ،أك تردل من حائط ،ف غرؽإك  ،بعيسى
كىو مركم عن  ،قبل موت الكتايب كقاؿ آخركف: كإف من أىل الكتاب إال ليؤمنن ٗبحمد 

 . 1عكرمة
كأكٔب األقواؿ بالصحة كالصواب قوؿ من " كقاؿ:  ،كقد رجح الطربم القوؿ ٗبوت عيسى 

ككذا فسر أبو ىريرة  ،2" كإف من أىل الكتاب إال ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى :قاؿ: تأكيل ذلك
 اآلية بعد ركايتو ٢بديث نزكؿ عيسى بن مرًنعند سرد  ذكريي كالذم س ،ُب آخر الزماف

 أحاديث النزكؿ.
يقوؿ ابن جرير  ،61الزخرؼَّ حن ... حم جم يل ىل مل خل ُّٱقولو تعأب:  -4

 ؟كمن ذكر ما ىي ا؟كما ا٤بعِب هب ،َّ خل ُّٱالطربم: " اختلف أىل التأكيل ُب ا٥باء الٍب ُب قولو: 
ف عيسى ظهوره علم إك  :كىي عائدة عليو، كقالوا: معُب الكبلـ ،فقاؿ بعضهم: ىي من ذكر عيسى

كنزكلو  إٔب األرض دليل على فناء الدنيا، كإقباؿ  ،يعلم بو ٦بيء الساعة، ألف ظهوره من أشراطها
 . 3اآلخرة "

 .4كقتادة  ،مكالسدٌ  ،كالضحاؾ ،ك٦باىد ،كبذلك قاؿ بن عباس
بعد  ،قاؿ ابن كثّب معلقا على ىذا الرأم ،5يريد القرآف :كسعيد بن جبّب ،كقتادة ،قاؿ ا٢بسن

ف ا٤بقصود ما بعث بو عيسى عليو الصبلة كالسبلـ، من إحياء بأ سحاؽإابن  تفسّبأف أكرد 

                                                           
 .361إٔب  4/356 (159تفسّب الطربم )النساء نظر تفصيل ىذه األقواؿ ُب ي1
 .4/360 (159 الطربم )النساء 2
 .11/204 (61الطربم ) الزخرؼ  3
 .16/83 (61القرطيب ) الزخرؼ  4
 .16/83 ( 61القرطيب )الزخرؼ  5
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 ايقوؿ ابن كثّب: " كُب ىذا نظر، كأبعد منو م ،كإبراء األكمو كاألبرص، كغّب ذلك من األسقاـ،ا٤بوتى
 . 1عائد على القرآف "َّ خل ُّٱأف الضمّب ُب  ،كسعيد بن جبّب ،حكاه قتادة عن ا٢بسن البصرم

عبلمة من كخركج عيسى عليو السبلـ ُب آخر الزماف   :ات تعِبكاستدؿ القائلوف بأف اآلي
"إنو 2كالضحاؾ ،كمالك بن دينار ،كقتادة ،كأبو ىريرة ،عبلمات الساعة بقراءة أخرل قرأ هبا ابن عباس

كما استدلوا بأف اآلية كردت ُب سياؽ   ،أم أمارة من أمارهتا :م للساعة" بفتح العْب كالبلـلى لعى 
 فيستبعد عود الضمّب على غّبه. ،ا٢بديث عن ا٤بسيح بن مرًن 

 .الثاني: نصوص األحاديث في نزول المسيح مطلبال
 ،ُب آخر الزماف مبلغ التواتر ا٤بعنوملقد بلغت األحاديث الٍب تصرح بنزكؿ ا٤بسيح عيسى 

ما عند تناكؿ موضوع إك  ،ما ُب ثنايا التفسّب،إٔب ىذه العقيدةف أك تطرؽ إكذكر ىذا األمر كل من ألٌ 
كبلوغها حد  ،وا إٔب كثرهتانبهفلم يفت العلماء أف ي .كإما كمبحث مستقل ،األحاديث ا٤بتواترة

 كما مر آنفا.  ،نْب هبا ُب توجيو تفسّب اآلياتيبل كمستع ،التواتر
 ،ٓب يَبؾ من ىذه العقيدة شيئا إال كصنفو ،كا٢بق أف تأليف العلماء ا٤بتأخرين ُب ىذا اجملاؿ

كتصدم علماء ا٥بند  ،خاصة بعد ظهور القاديانية ُب ببلد البنجاب ،كأبدع ُب إخراجو كبيانو ،كرتبو
كتاب " التصريح ٗبا تواتر ُب نزكؿ ا٤بسيح " للعبلمة   :كاف من أحسن ما ألف ُب ىذا الباب،ف٥با

 كأبدع ُب كتابو. ،كصنف ،كرتب ،الة على ما ٝبعكالذم جعل كل باحث ع ،٧بمد شاه الكشمرم
 الباحثْب ليف قد كفتآخاصة كأف الت ،ذكر كل األحاديث ُب ىذا ا٤ببحثلا٤بقاـ  سعال يت

ُب ىذا ا٤بوضع بالتطرؽ إٔب األحاديث الواردة ُب صحيحي البخارم  ىكتفيي كبذلك س ،مؤنة إعادهتا
 د االستزادة.ذه الكتب ٤بن أرا٥ببقية األحاديث  لتَبؾ،كمسلم
: قاؿ رسوؿي اهلل قاؿ ٠بعى أبا ىريرةى  أنو ا٤بسيَّب سعيد بنعن :الحديث األول -1
:» كيىقتل فيكيم ابني  نفسي بيدًه، لىييوًشكنَّ أف ينزؿكالذم ،  مرًنى حىكىماى عىٍدالن، فيكًسر الصليبى

، كيىضىعى ا٢برب، كيىفيض ا٤باؿي حٌب ال يىقبىلا وي أحد، حٌب تكوفى السجدةي الواحدة خّبان منى الدنيا ٣بًنزيرى

                                                           
 .7/236،(61ابن كثّب) الزخرؼ  1
 .16/83 ( 61القرطيب ) الزخرؼ  2
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 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ: كاقرىؤكا ًإف شئتم . ٍبَّ يقوؿي أبو ىريرة »كما فيها

 1ركاه البخارم، كمسلم.159النساء: َّ مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ
 ،ريعاسأم البد من ذلك  ،قربنير ا٤بعجمة أيلسك(ب كنشو :" )ليقاؿ ابن حجر ُب الفتح 

 . 2ن ال يدرؾ نزكلو "فإنو خطاب لبعض األمة ٩ب ،) أف ينزؿ فيكم (  أم ُب ىذه األمة :كقولو
كما   الساعة،  ط من أشراطكأنو شرى  ،الحق لبعثة النيب كىذا ٩با يؤكد أف نزكؿ عيسى 

 ،كيكسر الصليب ،بأف ٰبكم الناس بالعدؿ :من أعماؿ ا٤بسيح عند قدكمو ا جزءأف ا٢بديث بٌْب 
 ،إذ يفيض ا٤باؿ حٌب ال يقبلو أحد :ٍب كصف أياـ ا٤بسيح با٣بّب كالربكة .كيضع ا١بزية ،كيقتل ا٣بنزير
 من الدنيا كما فيها. احٌب تكوف السجدة خّب  ،كيصلح الناس

ابني مرًن  ذا نزؿكيف أنتم إ«: قاؿ: قاؿ رسوؿي اهلًل  ىريرةى  أيبعن  :الحديث الثاني -2
. ،يله منكم.تابعو عقكم فيكم كًإمام  ،"كمكُب لفظ مسلم:"فأمٌ  .3ركاه البخارم، كمسلم كاألكزاعيُّ

من  ،كشرح العلماء ىذا ا٢بديث ٗبا نقلتو ركايات أخرل للحديث .كم منكم"" فأمٌ :كُب لفظة أخرل
فيقوؿ: إف بعضكم على بعض أمراء تكرمة ٥بذه  ،لنا صلٌ  :فيقاؿ لو:" مثل ما كرد ُب صحيح مسلم

فّبجع إٔب الوراء يريد أف يقدـ ا٤بسيح  ،يعرفو إماـ ا٤بسلمْب ُب ذلك الزماف ،ينزؿ ا٤بسيحس. ك 4األمة "
زيادة ُب بياف أنو تابع لشريعة ٧بمد ال مبتدئا لشريعة  ،للصبلة وكيقدم ،فيأىب عيسى  ،لئلمامة
ر "كُب صبلة عيسى خلف رجل من ىذه األمة مع كونو ُب آخ:كُب ذلك يقوؿ بن حجر ،جديدة

                                                           
، ٙبقيق ٧بمد زىّب كسننو كأياموا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ اهلل البخارم. ٧بمد بن ا٠باعيل أبو عبد اهلل1

األنبياء. باب نزكؿ عيسى بن مرًن عليهما السبلـ. رقم أحاديث كتاب ػ،  (ق 1422) 1بن ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، ط
ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إٔب ، مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم. 4/168، 3448

كتاب   ،)ط، ت(، لبناف،دكف بّبكت ،دار إحياء الَباث العريبٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي،  .لمرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كس
.1/135، 155. رقم اإلٲباف. باب نزكؿ عيسى بن مرًن حاكما بشريعة ٧بمد 

بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، اعتُب بو ٧بمود بن ا١بميل، مكتبة الصفا، القاىرة، أٞبد بن علي ا 2
 .3448. شرح ا٢بديث رقم 6/610، (ـ2003ىػ  1424) 1مصر، ط

. مسلم. كتاب اإلٲباف. باب نزكؿ 4/168،  3449البخارم.كتاب األنبياء. باب نزكؿ عيسى بن مرًن عليهما السبلـ. رقم 3
.155،1/135. رقم عيسى بن مرًن حاكما بشريعة ٧بمد 

 .1/137، 156. رقم كتاب اإلٲباف. باب نزكؿ عيسى بن مرًن حاكما بشريعة ٧بمد ،  مسلم 4
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الزماف كقرب قياـ الساعة داللة للصحيح من األقواؿ أف األرض ال ٚبلو من قائم هلل ٕبجة كاهلل 
 .1أعلم"

 ال ٲبكن أف يتصور أهنما يتناكالف غّب عيسى  ،ذاف اتفق عليهما الشيخافلكا٢بديثاف ال
 كما ال ٲبكن تأكيل األحداث الٍب ذكرت فيهما.  ،النيب

ٍعتي النَّيبَّ عن  :الحديث الثالث -3 : ٠بًى ابًًر ٍبًن عىٍبًد اهلل، يػىقيوؿي :  جى  من طائفة تزاؿ ال»يػىقيوؿي
 تعاؿ: أمّبىم فيقوؿ مرًن، ابن عيسى فينزؿ: قاؿ القيامة، يـو إٔب ظاىرين ا٢بق على يقاتلوف أمٍب

كُب ا٢بديث  .2ركاه مسلم «.األمة ىذه اهلل تكرمة أمراء بعض على بعضكم إف ال،: فيقوؿ لنا، صلف
 .ينزؿ ُب آخر الزماف حاكما بشريعة النيب  أف عيسى  فبيا

:  عن أىيب ىيرىيٍػرىةى ،  :الحديث الرابع -4 كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىييًهلَّنَّ اٍبني  «ٰبيىدِّثي عىًن النَّيبِّ قىاؿى
اًء، حىاٌجان أىٍك ميٍعتىًمران، أىٍك لىيىٍثًنيػىنػَّهيمىا  رفع  :ىنا يقصد بواإلىبلؿ .ك 3. ركاه مسلم»مىٍرًنىى ًبفىجِّ الرٍَّكحى

إذ سيحج أك يعتمر أك ٯبمع بينهما. قاؿ اإلماـ  ،حراـ با٢بج أك العمرةالصوت بالتلبية حاؿ اإل
 . 4من السماء ُب آخر الزماف "النوكم: " كىذا يكوف بعد نزكؿ عيسى 

 . ..غداة، ذات الدجاؿ  اهلل رسوؿ ذكر: قاؿ ٠بعاف، بن النواس عن:الحديث الخامس -5
 بْب دمشق، شرقي البيضاء ا٤بنارة عند فينزؿ مرًن، ابن ا٤بسيح اهلل بعث إذ كذلك ىو فبينما

 كاللؤلؤ، ٝباف منو ٙبدر رفعو كإذا قطر، رأسو طأطأ إذا ملكْب، أجنحة على كفيو كاضعا مهركدتْب،
 بباب يدركو حٌب فيطلبو طرفو، ينتهي حيث ينتهي كنفسو مات، إال نفسو ريح ٯبد لكافر ٰبل فبل
 كٰبدثهم كجوىهم عن فيمسح منو، اهلل عصمهم قد قـو مرًن ابن عيسى يأٌب ٍب فيقتلو، لد،

 يداف ال ٕب، عبادا أخرجت قد إين: عيسى إٔب اهلل أكحى إذ كذلك ىو فبينما ا١بنة، ُب بدرجاهتم
 .ينسلوف حدب كل من كىم كمأجوج، يأجوج اهلل كيبعث، الطور إٔب عبادم فحرز بقتا٥بم، ألحد

                                                           
 .6/613، فتح البارمابن حجر العسقبلين، 1
.1/137 ،156. رقم  مسلم. كتاب اإلٲباف. باب نزكؿ عيسى بن مرًن حاكما بشريعة ٧بمد 2
.1252،2/915كىديو. رقم  مسلم. كتاب ا٢بج. باب إىبلؿ النيب 3
٧بي الدين أيب زكريا ٰبى بن شرؼ النوكم، صحيح مسلم بشرح النوكم، خرج أحاديثو: ٧بمد بن عيادم بن عبد ا٢بليم، مكتبة 4

 .8/174، (ـ2003ىػ  1424) 1الصفا، القاىرة، مصر، ط
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 ماء، مرة هبذه كاف لقد: فيقولوف آخرىم كٲبر .فيها ما فيشربوف .طربية ٕبّبة على أكائلهم فيمر
، ألحدكم دينار مائة من خّبا ألحدىم الثور رأس يكوف حٌب كأصحابو، عيسى اهلل نيب كٰبصر  اليـو
 نفس كموت فرسى فيصبحوف رقاهبم، ُب النغف عليهم اهلل فّبسل كأصحابو، عيسى اهلل نيب فّبغب
 مؤله إال شرب موضع األرض ُب ٯبدكف فبل األرض، إٔب كأصحابو عيسى اهلل نيب يهبط ٍب كاحدة،
 فتحملهم البخت كأعناؽ طّبا اهلل فّبسل اهلل، إٔب كأصحابو عيسى اهلل نيب فّبغب كنتنهم، زٮبهم

 حٌب األرض فيغسل كبر، كال مدر بيت منو يكن ال مطرا اهلل يرسل ٍب اهلل، شاء حيث فتطرحهم
 الرمانة، من العصابة تأكل فيومئذ بركتك، كردم ٜبرتك، أنبٍب: لؤلرض يقاؿ ٍب كالزلفة، يَبكها

 كاللقحة الناس، من الفئاـ لتكفي اإلبل من اللقحة أف حٌب الرسل، ُب كيبارؾ بقحفها، كيستظلوف
 إذ كذلك ىم فبينما الناس، من الفخذ لتكفي الغنم من كاللقحة الناس من القبيلة لتكفي البقر من

 الناس، شرار كيبقى مسلم، ككل مؤمن كل ركح فتقبض آباطهم، ٙبت فتأخذىم طيبة، رٰبا اهلل بعث
ىذا ا٢بديث على طولو إال أنو  .1ركاه مسلم «. الساعة تقـو فعليهم ا٢بمر، هتارج فيها يتهارجوف

 ،كأياـ ا٤بسيح ا٤بباركة ،كمع يأجوج كمأجوج ،كحالو مع الدجاؿ ،اختصر أىم أعماؿ ا٤بسيح 
 ،العبارات بٌْب  ،كىو حديث كاضح األلفاظ .ـ الساعةو تق نمى كعل ،كمصّب ا٤بؤمنْب ُب ذلك الوقت

 ليس فيو ٦باؿ للتأكيل.
 أمٍب ُب الدجاؿ ٱبرج: » عبد الٌلو بن عمرك قاؿ: قاؿ رسوؿ الٌلوعن :الحديث السادس -6

 مرًن ابن عيسى اهلل فيبعث (عاما أربعْب أك شهرا، أربعْب أك يوما، أربعْب: أدرم ال أربعْب) فيمكث
ركاه  « ...عداكة، اثنْب بْب ليس سنْب، سبع الناس ٲبكث ٍب فيهلكو، فيطلبو مسعود، بن عركة كأنو

 .حايب عركة بن مسعودإذ يشبو الصٌ  ،ُب ىذا ا٢بديث بياف لوصف عيسى  .2مسلم
 الرـك ينزؿ حٌب الساعة تقـو ال: »قاؿ  الٌلوً  رة، أٌف رسوؿري ىيب عن أ  :الحديث السابع -7

 قالت تصافوا، فإذا يومئذ، األرض أىل خيار من ا٤بدينة، من جيش إليهم فيخرج بدابق، أك باألعماؽ

                                                           
.4/2250 ،2937ر الدجاؿ كصفتو كما معو. رقم مسلم. كتاب الفًب كأشراط الساعة. باب ذك1
مسلم. كتاب الفًب كأشراط الساعة. باب ُب خركج الدجاؿ كمكثو ُب األرض كنزكؿ عيسى كقتلو إياه كذىاب ا٣بّب كاإلٲباف 2

.2940،4/2258كبقاء شرار الناس. رقم 
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 كبْب بينكم ٬بلي ال كاهلل ال،: ا٤بسلموف فيقوؿ نقاتلهم، منا سبوا الذين كبْب بيننا خلوا: الرـك
 اهلل، عند الشهداء أفضل ثلثهم، كيقتل أبدا، عليهم اهلل يتوب ال ثلث فينهـز فيقاتلوهنم، إخواننا،
 سيوفهم علقوا قد الغنائم، يقتسموف ىم فبينما قسطنطينية، فيفتتحوف أبدا يفتنوف ال الثلث، كيفتتح

 فإذا باطل، كذلك فيخرجوف، أىليكم، ُب خلفكم قد ا٤بسيح إف: الشيطاف فيهم صاح إذ بالزيتوف،
 ابن عيسى فينزؿ الصبلة، أقيمت إذ الصفوؼ، يسوكف للقتاؿ، يعدكف ىم فبينما خرج، الشأـ جاءكا
 تركو فلو ا٤باء، ُب ا٤بلح يذكب كما ذاب اهلل، عدك رآه فإذا فأمهم، كسلم، عليو اهلل صلى مرًن

ك فيو بياف لنزكؿ  .1ركاه مسلم «.حربتو ُب دمو فّبيهم بيده، اهلل يقتلو كلكن يهلك، حٌب النذاب
 الدجاؿ كقتل ا٤بسيح لو. 

: فقاؿ نتذاكر، ك٫بن علينا النيب اطلع: قاؿ الغفارم، أسيد بن حذيفة عن:الحديث الثامن -8
 فذكر ،آيات عشر قبلها تركف حٌب تقـو لن إهنا: " قاؿ الساعة، نذكر: قالوا «تذاكركف؟ ما»

 كمأجوج، كيأجوج مرًن، ابن عيسى كنزكؿ مغرهبا، من الشمس كطلوع كالدابة، كالدجاؿ، الدخاف،
 من ٚبرج نار ذلك كآخر العرب، ٔبزيرة كخسف با٤بغرب، كخسف با٤بشرؽ، خسف: خسوؼ كثبلثة
 اديةكىذا ا٢بديث يؤكد ما جاء ُب تفسّب اآلية ا٢ب .2. ركاه مسلم« ٧بشرىم إٔب الناس تطرد اليمن،
 عبلمة من عبلمات الساعة .من أف نزكؿ عيسى سورة الزخرؼ،  من ْبكالست

بياف ،بكالٍب تناكلت مسألة نزكؿ ا٤بسيح  ،ىذه ىي األحاديث الٍب كردت ُب الصحيحْب
كقد ركاىا الشيخاف عن ٟبسة  ال ٦باؿ فيو للتأكيل كصرؼ األلفاظ عن ظاىرىا. ،كتفصيل ككضوح

كعبد اهلل بن عمرك، كحذيفة بن بن عبد اهلل، كالنواس بن ٠بعاف،  من الصحابة، ىم: أبوىريرة، كجابر
 ، ٩با يدٌؿ على أف خرب النزكؿ ٓب يتفرد كاحد من الصحابة بركايتو. سيد الغفارم، رضي اهلل عنهمأ

 ،حسن،ك من صحيح ،م ُب ىذا الباب أربعْب حديثاّب مة ٧بمدشاه كشمالعبلٌ  ىصأحد كق
 يبْب تواترىا.لكزاد ٟبسة كثبلثْب حديثا ٩با سكت عنو احملدثوف  ،بتصرٰبات أئمة ا٢بديث

                                                           
.2897،4/2221كنزكؿ عيسى بن مرًن. رقممسلم. كتاب الفًب كأشراط الساعة. باب ُب فتح القسطنطينية كخركج الدجاؿ 1
.2901،4/2225مسلم. كتاب الفًب كأشراط الساعة. باب ُب اآليات الٍب تكوف قبل الساعة. رقم 2



153 
 

األحاديث ا٤برفوعة ُب  : "٠باعيل رضواف من ا١بامعة اإلسبلمية بغزة ٕبث بعنوافإكللدكتور 
، خلص فيو ُب النهاية  " ا كٚبرٯبا كدراسةٝبعُب الكتب الستة كمسند أٞبد نزكؿ ا٤بسيح عيسى 

واىد مقبولة، ٍب حكم بتواتر نزكؿ شضعيفة فيها  4ك ،5كأف ا٢بسن منها  ا،حديث 13إٔب صحة 
 .   1مع العلم أنو اقتصر على الكتب الستة كمسند أٞبد  ،ُب آخر الزمافا٤بسيح 

ا٢بسِب بعد أف ذكر أربعْب حديثا تدؿ على النزكؿ: " فهذه  يقوؿ الشيخ عبد اهلل بن الصديق
كاآلثار الٍب ٥با حكم  ،ت إٔب ما سبق أكؿ الكتاب من األحاديث ا٤برفوعةضمٌ  اإذ ،أربعوف حديثا

صحيح كحسن، كمن ىنا يعلم ما قلناه ُب )إقامة  ما بْبكلها   ،بلغ ٦بموعها ٫بو ٟبسْب حديثا ،الرفع
كأف ما قلناه  ،يث الضعيفة ٦ببورة باألحاديث الصحيحة صحيح ال غبار عليوالربىاف ( من أف األحاد

ٍب نقل كبلـ  2ىناؾ من أف للتواتر ال تشَبط ُب ركايتو العدالة موافق ٤با قرره األصوليوف كاحملدثوف " 
إذ علم "قاؿ:  ،كالذم جاء فيهأف ا٤بتواتر ليس من مباحث علم اإلسناد ،ا٢بافظ بن حجر ُب ذلك

جاؿ كصيغ األداء ، ر من حيث ال ،يعمل بو أك يَبؾلاد يبحث فيو عن صحة ا٢بديث أك ضعفو اإلسن
 .3بل ٯبب العمل بو من غّب ٕبث"  ،كا٤بتواتر ال يبحث عن رجالو

ُب آخر الزماف ثابتة من خبلؿ ىذه النقوؿ فإنو يتبْب لكل باحث أف عقيدة عودة عيسى 
لغ التواتر، كىو األمر الذم جعل ٝباىّب العلماء تقرر بالكتاب كالسنة، كبلغت األحاديث فيها مب

كعبلمة من ىذه العقيدة ُب كل موضع من مواضع القرآف كالسنة الٍب تأٌب على ذكر ا٤بسيح 
عبلمات الساعة الكربل. غّب أف اإلسبلـ عرؼ من شذ عن القاعدة فأنكر النزكؿ، كأنكر ىذه 

بسط القوؿ فيو يات على تقرير العودة، كىو ما سيي ا داللة اآلالعقيدة ٛباما؛ نافيا تواتر األحاديث كنافي
 مستند ا٤بنكرين، كردكد العلماء عليهم. ع بيافُب ا٤ببحث الثالث؛ م

 

                                                           
، ا كٚبرٯبا كدراسةٝبعاألحاديث ا٤برفوعة ُب نزكؿ ا٤بسيح عيسى عليو السبلـ ُب الكتب الستة كمسند أٞبد إ٠باعيل رضواف، 1

 .60إٔب  1 :ص، 2001 ،02سبلمية اجمللد التاسع العدد مجلة ا١بامعة اإلمقالب
 .128، 127: ، صعقيدة أىل اإلسبلـ  ُب نزكؿ عيسى  ،الصديق ا٢بسِبعبد اهلل بن 2
 1ٙبقيق عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، مطبعة سفّب بالرياض، ط٬ببة الفكر،  ُب توضيحنزىة النظر  ،ابن حجر العسقبلين 3
 .43، 42 :ص(،ىػ 1422)
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 المبحث الثالث:
 .في آخر الزمانآراء العلماء المسلمين في نزول عيسى 

كٓب تكن  ،الكبّبةُب آخر الزماف تثّب ا٤بناقشات العلمية ٓب تكن عقيدة نزكؿ ا٤بسيح عيسى 
فقد كاف إٝباع العلماء منعقدا على اإلٲباف بنزكلو كعبلمة  ،تشغل باؿ العلماء كثّبا كما شغلتهم اليـو

كٓب ٲبر أحد من ا٤بفسرين على اآليات الٍب تشّب إٔب نزكؿ عيسى  .من عبلمات الساعة الكربل
الدالة عليهكتقرير تواتر األحاديث ا ،إال كعقب كغّبه بتأكيد ىذه العقيدة. 

 ،كٖباصة مع ظهور القاديانية ُب ا٥بند كباكستاف ،كمع بركز بعض من أنكر ىذه العقيدة
كأكثركا التصنيف  ،تصدل العلماء ٥بذا الشأف ،كا٤بدرسة العقبلنية ُب األزىر بقيادة ٧بمد عبده

العقلي دك٭با داع كحفاظا على مكانة السنة الٍب تعرضت للتأكيل  ،دفاعا عن عقائد اإلسبلـ ،كالتأليف
 .لذلك

كا٢بجج الٍب استندكا  ،ُب آخر الزمافذكر ىهنا من أنكر عقيدة نزكؿ عيسى يي كس 
مع التنبيو إٔب أف الذين أنكركا النزكؿ قلة  ،بياف ردكد العلماء عليها ٗبا يظهر هتافتها باإلضافة إٔب،إليها

 اعهم على إثباتو.قليلة أماـ ٝباىّب العلماء من السلف كا٣بلف الذين انعقد إٝب
 

 .في آخر الزمانالمنكرون لنزول عيسى المطلب األول: 
فقاؿ: " كإنو ال نيب مع ٧بمد  ،ـز ُب مراتب اإلٝباع خبلفا حوؿ ىذه العقيدةحبن انقل اإلماـ 

 كال بعده أبدا، إال أهنم اختلفوا ُب عيسى أيأٌب قبل يـو القيامة ؟ أـ ال ؟ كىو عيسى بن ،
غّب أف ا٣ببلؼ الذم ذكره بن حـز ال يعِب  ."1مرًن ا٤ببعوث إٔب بِب إسرائيل قبل مبعث ٧بمد 

فحٌب من الفرؽ اإلسبلمية فإف الذين أنكركا ىذه العقيدة ىم جزء من  ،بالضركرة أنو خبلؼ معترب
ذىب السا٤بي إٔب أف االباضية ال يثبتوف نزكؿ عيسى " كليست كل الفرقة، فمن اإلباضية  ،ىذه الفرؽ
كالعجيب أنو قاؿ قولو ىذا ُب  .كقتل الدجاؿ كعبلمتْب آلخر الزماف، غّب أهنم ال يردكهنما

معرض تفسّب حديث ترتيب ا٤بسند، الذم يثبت كصف ا٤بسيح ككصف ا٤بسيح الدجاؿ ... فرأم 
                                                           

 .268 :ص ـ(،1998)  01ابن حـز ، مراتب اإلٝباع ، دار بن حـز ، بّبكت  ، لبناف ، ط 1
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 ، ح الدجاؿ كال ينفونويكا٤بسا يثبت ذلك السا٤بي ُب أهنم ال يثبتوف ظهور ا٤بسيح اإلباضية كم
دليل على أهنم ٲبيلوف إٔب تأكيل العبلمتْب بتفسّب معنوم، ُب حْب أف سلف اإلباضية ا٤بتمثل ُب 

كإٔب ىذا الرأم ذىب الشيخ أطفيش، لكن دكف أف يبدم  ،ىودبن ٧بكم يثبتوف العبلمتْب دكف تأكيل
 . "1يو ُب كيفية ظهور ا٤بسيح رأ

كنقل القاضي عياض إنكار بعض ا٤بعتزلة كا١بهمية فيما نقلو عنو النوكم ُب شرح صحيح 
، كقتلو الدجاؿ حق. كصحيح عند أىل  مسلم: " قاؿ القاضي رٞبو اهلل تعأب: نزكؿ عيسى

السنة لؤلحاديث الصحيحة ُب ذلك، كليس ُب العقل كال ُب الشرع ما يبطلو، فوجب إثباتو، كأنكر 
 خف...ُّٱذلك بعض ا٤بعتزلة كا١بهمية كمن كافقهم، كزعموا أف ىذه األحاديث مردكدة بقولو تعأب:

:" ال نيب بعدم"، كبإٝباع ا٤بسلمْب أنو ال نيب بعد نبينا ، كبقولو 40األحزاب َّ  مك... مفحق
"... 2، كأف شريعتو مؤبدة إٔب يـو القيامة ال تنسخ  . 

ده فيها بعض كالٍب قلٌ  ،أما ُب تارٱبنا ا٤بعاصر فقد ظهرت مدرسة الشيخ ٧بمد عبده ُب األزىر
ككاف من ٝبلة ما  .فيما قاؿفتابعوا الشيخ  ،كطريقتو ُب التعامل مع النصوص ،ا٤بشايخ ُب منهجو

 ،ا٤بقصود ىو غلبة ركحو كسر رسالتو على الناس:إف كقالوا ،لوا عقيدة نزكؿ عيسى أنكركا كأكٌ 
ال  ،كرأكا أنو ال يثبت منها دليل كاحد ،كإف كانوا قد أنكركا النصوص با١بملة .كليس شخص عيسى

كليست من مسائل اإلٲباف  ،يكفر منكرىاداللة. كال قرآنا كال سنة، كأنو ال قطعية كال  سند ثبوت
 األصلية.

بعد أف سرد أقواؿ ا٤بفسرين  ،من سورة آؿ عمراف 55لآلية  هيقوؿ الشيخ ٧بمد عبده ُب تفسّب 
اآلية على ف أكالثانية ىي: "  ،كر آنفااألكٔب ما ذي  :ُب ا٤براد من لفظ التوُب مقسما إياىا إٔب طريقتْب

ظاىرىا، كأف التوُب على معناه الظاىر ا٤بتبادر،كىو اإلماتة العادية، كأف الرفع يكوف بعده، كىو رفع 
الركح. كال بدع ُب إطبلؽ ا٣بطاب على شخص، كإرادة ركحو فإف الركح ىي حقيقة اإلنساف، 

                                                           
 .329، 328 :ص ـ(2003)، ا١بزائر، ط بن دريسو مصطفى ، الفكر العقدم عند االباضية ، نشر ٝبعية الَباث ، غرداية 1
 .18/63، صحيح مسلم ، شرحالنوكم 2
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حو ىي ىي. كلصاحب كا١بسد كالثوب ا٤بستعار، فإنو يزيد، كينقص، كيتغّب كاإلنساف إنساف، ألف رك 
 ىذه الطريقة ُب حديث الرفع، كالنزكؿ ُب آخر الزماف ٚبرٯباف.

أحدٮبا: أنو حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادم، ألنو من أمور الغيب، كاألمور االعتقادية ال 
 يؤخذ فيها إال بالقطعي، ألف ا٤بطلوب فيها ىو اليقْب، كليس ُب الباب حديث متواتر.

لو كحكمو ُب األرض، بغلبة ركحو كسر رسالتو على الناس، كىو ما غلب كثانيهما: تأكيل نزك 
ُب تعليمو من األمر بالرٞبة، كاحملبة كالسلم، كاألخذ ٗبقاصد الشريعة دكف الوقوؼ عند ظواىرىا، 

 . 1" كالتمسك بقشورىا دكف لباهبا، كىو حكمتها كما شرعت ألجلو
ىذا ما قالو األستاذ اإلماـ ُب الدرس شيخ: " قاؿ األستاذ ٧بمد رشيد رضا تعليقا على كبلـ ال

مع بسط كإيضاح، كلكن ظواىر األحاديث الواردة ُب ذلك تأباه، كألىل ىذا التأكيل أف يقولوا: أف 
 ىذه األحاديث قد نقلت با٤بعُب كأكثر األحاديث، كالناقل للمعُب ينقل ما فهمو.

اؿ رمز للخرافات، كالدجل، كسئل عن ا٤بسيح الدجاؿ، كقتل عيسى لو فقاؿ: أف الدجٌ 
كالقبائح الٍب تزكؿ بتقرير الشريعة على كجهها، كاألخذ بأسرارىا، كحكمها، كأف القرآف أعظم ىادو إٔب 

مبينة لذلك، فبل حاجة للبشر إٔب إصبلح كراء الرجوع إٔب  ىذه ا٢بكم كاألسرار، كسنة الرسوؿ 
 . 2"ذلك

فقاؿ: " كعلى  ،كتابع الشيخ ٧بمد عبده فيما قاؿ ،كزاد الشيخ ا٤براغي التأكيد على ىذا التوجو
، حي ٔبسمو كركحو، كالذم ٱبالف ُب ذلك ال ذلك فبل ٯبب على ا٤بسلم أف يعتقد عيسى 

 .3يعد كافرا ُب نظر الشريعة " 

                                                           
 .32/ 5 (ـ1993) 1خ ٧بمد عبده ، دار الشركؽ ، القاىرة ، مصر طيد. ٧بمد عمارة ، األعماؿ الكاملة لئلماـ الش 1
 .3/62، (ـ 1999) ٧1بمد رشيد رضا تفسّب ا٤بنار ، دار الكتب العلمية ، بّبكت ، لبناف ، ط 2
بإيعاز  466: ، صةلسنة ا٢بادية عشر ، ا (ـ1943يونيو  14 – 1362)ٝبادل اآلخرة  11، 519عدد ٦بلة الرسالة  3
شركة الرياض للنشر ،ك األمْب الصادؽ األمْب. موقف ا٤بدرسة العقلية من السنة النبوية. مكتبة بن رشد للنشر كالتوزيعإلم

 .2/214ـ( 1998)1كالتوزيع.الرياض السعودية ط
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كدار بينو كبْب علماء  ،عن ا٤بنكرين لعقيدة النزكؿ نافحْبككاف الشيخ ٧بمد شلتوت أبرز ا٤ب
كاستدعى من ٨بالفيو إصدار   ،كضمنو ُب كتاب الفتاكل ،نشره ُب ٦بلة الرسالة ،آخرين نقاش طويل

 .دنو فيما بعابييتم كىو ما س ،لواكتب مستقلة لبياف ردكدىم على أقو 
إف من أنكر أف عيسى قد رفع ٔبسمو إٔب يقوؿ الشيخ ٧بمد شلتوت ُب كتابو الفتاكل: " 

منها آخر الزماف، فإنو ال يكوف بذلك منكرا ٤با ثبت السماء، كأنو فيها حي إٔب اآلف، كأنو سينزؿ 
بدليل قطعي، فبل ٱبرج عن إسبلمو كإٲبانو، كال ينبغي أف ٰبكم عليو بالردة، بل ىو مسلم مؤمن إذا 
مات، فهو من ا٤بؤمنْب يصلى عليو كما يصلى على ا٤بؤمنْب، كيدفن ُب مقابر ا٤بؤمنْب، كال شية ُب 

 . 1" اده خبّب بصّبإٲبانو عند اهلل، كاهلل بعب
كيذكر الشيخ ٧بمد سعيد رمضاف البوطي أنٌو تراجع عن آرائو ُب آخر حياتو، كأحرؽ كل 
األكراؽ ا٤بتعلقة هبا، كتاب منها ٝبيعا. جاء ُب كتاب " كربل اليقينيات الكونية ": " يركم بعض 

كاف يعاين ُب بيتو من علماء األزىر ٩بن كانوا يبلزموف الشيخ ٧بمود شلتوت ُب أخريات أيامو، إذ  
شلل ُب جسمو. يرككف بأنو أحرؽ ٝبيع ما كاف ٰبتفظ بو من الكتب كاألكراؽ الٍب سجل فيها بعض 
اآلراء الشاذة، كُب مقدمتها مسألة عيسى ابن مرًن عليو الصبلة كالسبلـ، كأشهدىم بأنو تاب إٔب اهلل 

 2ىل السنة كا١بماعة "من االعتقاد هبا، كأنو قد رجع إٔب عقيدة ٝبهور ا٤بسلمْب أ
كنقل عنو قولو:  ،كذكر الشيخ األلباين أيضا إنكار الشيخ ٧بمد فهيم أبو عبية من شيوخ األزىر

ٮبا رمزاف النتصار ا٣بّب على الشر، كأف ٍب سرنا مع القائلْب بأف ظهور ا٤بهدم كنزكؿ عيسى " 
 . 3" ... افراء الفتنة، كاستيبلء الضبلؿ على فَبة من الزمشستالدجاؿ رمز ال

إٔب األرض ُب ُب نزكؿ عيسى  –من السوداف  –ك الدكتور حسن الَبايب ككذلك شكٌ 
إف "آخر الزماف، مشّبا إٔب أف غالبية األحاديث الواردة بشأف عبلمات الساعة غّب صحيحة،  كقاؿ: 

                                                           
 .65: ، ص(ـ1991) ٧1بمد شلتوت ، الفتاكل، دار الشركؽ ، القاىرة ، مصر ، ط 1
 8، كدار الفكر، دمشق، سورية، طلبناف ،٧بمد سعيد رمضاف البوطي، كربل اليقينيات الكونية، دار الفكر ا٤بعاصر، بّبكت2
.331: ، ىامش صـ(2000)
 1ة اإلسبلمية، عماف ، األردف، طكقتلو إياه ، ا٤بكتب٧بمد ناصر الدين األلباين ، قصة ا٤بسيح الدجاؿ كنزكؿ عيسى  3
 .14: ص ،ػ(ق 1421)
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، خّب دليل على عدـ نزكلو إٔب األرض، مستدال بأف النيب اآليات الٍب ٙبدثت عن كفاة عيسى 
1"خاًب النبيْب  . 

عددا آخر من كأكٮبوا الناس أف  ،لقد حاكؿ بعض ا٤بتأخرين تكثّب أنصارىم ُب إنكار النزكؿك 
كٓب أقف  ،كالشيخ ٧بمد الغزإب ،بن خلدكفاك  ،بن حـز :فذكركا من بينهم ،تهمالعلماء يؤيدكف مقال

ُب آخر الزماف، كالذم يظهر من كبلمهم ىو القوؿ م ينكر نزكؿ ا٤بسيح عيسى على كبلـ ٥ب
كمن شطط القوؿ اعتبارىم من ا٤بنكرين كتقويلهم ما ٓب  ٗبوت عيسى مع إثبات نزكلو ُب آخر الزماف.

 يقولوا.
 .أدلة المنكرين وردود العلماء عليهاالمطلب الثاني: 

ا٤بنكركف لعقيدة النزكؿ جاءت ُب النقاشات الٍب دارت إف أغلب أك كل ا٢بجج الٍب أكردىا 
كعبد  ،الشيخ مصطفى صربم :من أمثاؿ ،للرد عليو انربكاد شلتوت كالعلماء الذين و بْب الشيخ ٧بم

نت كجو ا٢بق ُب كىي النقاشات الٍب بيٌ  .ك٧بمد زاىد الكوثرم غمارم،اهلل بن ٧بمد بن الصديق ال
حسب مع ترتيبها ؛نقل ا٢بجج كالرد عليهاتي ٤بنكرين، كلذلك سككشفت هتافت حجج ا ،ىذه ا٤بسألة

 .قبل اآلخرة "كىي مأخوذة أغلبها من كتاب " نظرة عابرة فيمن ينكر نزكؿ عيسى  ٦با٥با
 الكالم في اآليات: .1
 : والرفع الكالم في آيات التوفي . أ

 جض مص خص حص... ُّٱ،55آؿ عمراف َّ مت... يي  ىي مي خي...ُّٱكىي آيات 
، 157النساء  َّ...ممرن ام يل ىل  مل يك ىك مك ...ُّ،117ا٤بائدة  َّ...خضمض  حض
158.  
 ،حٌب صار ىذا ا٤بعُب ىو الغالب عليها ،كلمة ) توَب ( قد كردت ُب القرآف كثّبا ٗبعُب ا٤بوت -

 كا٤بتبادر منها، كٓب تستعمل ُب غّب ىذا ا٤بعُب إال كٔبانبها ما يصرفها عن ىذا ا٤بعُب ا٤بتبادر.
٤با كاف ىناؾ مربر للقوؿ بأف  ؛صل هبا غّبىا ُب تقرير هناية عيسى مع قوموكإذف فاآلية لو ٓب يت

 عيسى عليو السبلـ حي ٓب ٲبت.

                                                           
: 1574الشركؽ اليومي، عدد جريدة 1  .31/12/2005يـو
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 ،ألف اآلية ظاىرة ُب ٙبديد عبلقتو بقومو ىو ،اآلية ليس فيها داللة على أنو حي ُب السماء -
 ال بالقـو الذين يكونوف ُب آخر الزماف.

 : كىل ىو إٔب السماء؟ َّممرن ام يلُّمعُب  -
كيقولوف: إف اهلل ألقى على غّبه شبهو، كرفعو ٔبسده إٔب  ،فسرىا ا١بمهور بالرفع إٔب السماء

 كاعتمادىم ُب ذلك على: ،كسينزؿ منها آخر الزماف ،السماء، فهو حي فيها
حديث ا٤بعراج كىو اجتماع  - حديث أيب ىريرة كىو آحاد - ركايات النزكؿ كىي مضطربة

 ركحي ال جسماين.
قوؿ اآللوسي بأنو من  الشيخ شلتوت ذكرأف فبعد  ،آية آؿ عمراف ىو رفع ا٤بكانةالرفع ُب  -

كظاىر أف الرفع الذم قاؿ: كجوه تفسّب لفظ التوُب ىو: " مستوُب أجلك ك٩بيتك حتف أنفك "، 
 ٰى ٰر ٰذُّيكوف بعد التوفية ىو رفع ا٤بكانة ال رفع ا١بسد، خصوصا كقد جاء ٔبنبو قولو: 

 مم ُّٱألمر أمر تشريف كتكرًن. كقد جاء ُب القرآف ىذا ا٤بعُب كثّبا: ٩با يدؿ على أف ا ،ٌَّّ

كالتعبّب ُب  ،َّ... خيمي حي جي يه...ُّٱ،َّ...ٰه مه جه  هن من خن حن جن
 جحُّكُب  ،كالتعبّب ُب قو٥بم ٢بق فبلف بالرفيق األعلىَّممرن ام يل ىل ُّٱ:كقولو َّيي  ىي ُّٱ

كالدخوؿ ُب  ،ككلها ال يفهم منها سول الرعاية كا٢بفظ ،َّزئ رئ ُّّٰكُب  ،َّجخمخ مح
 ف ا٤بقدس.نالك
شيء ليس ُب قدرة  بْب أعدائو ال يعد مكرا ألنو ليس ُب استطاعتهم أف يقاكموه،رفعو من  -

 البشر.
كإال ٤با ٙبققت ا٤بنافاة بْب ما قبل " بل " ، ف الرفع بعد نفي القتل ىو رفع ا١بسم حتماإقالوا  -

متحققة، ألف الغرض من الرفع رفع ا٤بكانة  نقوؿ ٥بم إف ا٤بنافاة) الشيخ شلتوت ( كما بعدىا. ك٫بن 
با٢بيلولة بينهم كبْب اإليقاع بو كما يريدكف، كا٤بعُب أف اهلل عصمو منهم فلم ٲبكنهم من  ؛كالدرجة

 مكانتو. فرفع بذلك ،كتوفاه ألجلو ،كأنقذه ،حبط مكرىمأبل  ،قتلو
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 الرد على ىذه الحجج:   
 ،كىو القبض كاألخذ ُب أصل اللغة :من التوُب َّميُّ،لفظ التوُب ىنا يدؿ على ا٤بوت -

إين  :فيكوف معُب اآلية .كيستعمل ٦بازا ُب معُب اإلماتة كما يظهر من " أساس الببلغة " للز٨بشرم
 من األرض من غّب موت.كقاؿ بن قتيبة: قابضك   .كرافعك إٔب ٠بائي ،قابضك من األرض

كلو فرضنا  .فيكوف نصا أيضا ُب رفعو حيا ،كىذا ا٤بعُب منسجم مع باقي اآليات كاألخبار
خر، فيكوف قطعي لكاف ٢بقو البياف بقاطع من اآليات األ ؛اشَباؾ التوُب بْب األخذ كاإلماتة كاإلنامة

 كاألخذ من غّب موت. ،الداللة على الرفع ا٢بسي
كرًن موت إذ ليس ُب القرآف ال ،الدليل على أف التوُب ال يعِب ا٤بوت ىو الرفع ا٤بذكور ٔبانبو -

 َّ يي ىي ني مي ُّٱ:ألف ا٤بيت يدفن كال يرفع مثل ،ذكر معو الرفع
" كأكٔب األقواؿ  :أك ا٤بوت ،أك القبض ،قوؿ بن جرير بعد نقلو ركايات تفسّب التوُب بالنـو -

" :كرافعك إٕب ..." كليس ُب قولو .معُب ذلك، إين قابضك من األرض :بالصحة عندنا قوؿ من قاؿ
كيف كقد ذكر   ،" ما ٰبتج بو على أف تلك األقواؿ مشَبكة ُب أصل الصحة كأكٔب األقواؿ بالصحة

" :بل كبلمو ىذا قبيل ما يقاؿ ،بينها ما ىو معزك إٔب النصارل. كال يتصور أف يصح ذلك ُب نظره
كأفقو من جدار " كما يظهر من عادة بن جرير ُب تفسّبه عند نقلو لركايات  ٞبارفبلف أذكى من 

 ٨بتلفة.
 ومل( بلفظ ) إٔب ( يقضي على احتماؿ اجملاز ٕبام يلى لرفع الشخص بوصل )ذكر منته -

كإدخاؿ ) إٔب ( على ضمّب ا٤بتكلم من  .على رفع ا٤بكانة، ألف رفع ا٤بكانة ينافيو ذكر منتهى لو قطعا
 قبيل اإلضافة للتشريف، كا٤بعُب إٔب ٠بائي كمنزؿ مبلئكٍب كما يقوؿ أبو حياف كغّبه .

 من خن حن...ُّٱ،َّ مم خم حم جم ُّٱ:كمثلو ُب القرآف ،نتهي إليوترفع ا٤بكانة ليس ٥با مكاف 

 يه...ُّٱ،َّلك...جعمع مظ حط ...ُّٱ،َّ هث ... خي  حي جي ٰه مه...ُّٱ،َّ...هن
َّ... خيمي حي جي  

سائر األنبياء كا٤برسلْب، بل كسائر ك رفع ا٤بكانة ال ٱبص عيسى حٌب ٲبًب اهلل بو ىنا، بل يعمو  -
 األبرار كاألخيار.
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 ،يعم سائر ا٤بؤمنْب –مع كونو ٦بازا  –ألنو  ،بأف الرفع ىنا ىو رفع الركح ال معُب لو القوؿ -
 بو فائدة.فبل يظهر لتخصيص عيسى 

فكم  ،كال عسف الظا٤بْب ،ال ٲبنع إذاية ا٤بؤذين  -مع كونو ٦بازا أيضا  –التطهّب ا٤بعنوم  -
 القى رسل اهلل ا٤بطهركف من عسف كإذاية.

ا٤بفسرين من يفيد أف  ": " كقد فسرىا ٝبهور ا٤بفسرين بالرفع إٔب السماء نساءقولو ُب آية ال -
 ،فإف ا٤بفسرين متفقوف على القوؿ برفع عيسى إٔب السماء ،من فسرىا بغّب الرفع، كىذا غّب صحيح

. ،ككافقهم من قاؿ ٗبوتو  أيضا كٮبا كىب بن منبو كبن حـز
عقولية التقابل بْب تنعدـ مَّ ين  ىن نن من زن ممرن ام يل ىل ُّٱُب قولو تعأب:  -

على أف رفع الركح ٲبشي مع القتل كالصلب كما ٲبشي مع عدـ القتل  بناءالقتل ا٤بنفي، كالرفع ا٤بثبت 
عد بكالصلب. فبل يكوف ما بعد " بل " ضدا ٤با قبلو، على خبلؼ ما صرح بو النحاة من أف بل 

 كالنهي ٯبعل ما بعده ضدا ٤با قبلو.أالنفي 
 :ة ال يصح من عدة كجوهقصد اإلماتة ُب اآلي -
كال دليل  ،كال حاجة إليو ،كاجملاز خبلؼ األصل ،أف ىذا يلـز منو اجملاز ُب موضعْب من اآلية -
 عليو.
أف اإلماتة العادية تتفق مع القتل ُب الغاية كىي إزىاؽ الركح، فبل تكوف اإلماتة نقيض القتل  -

 كأجل من أف ٰبمل عليها. ،كالقرآف أدؽ من أف يقصد الصورة الظاىرية ،إال من حيث الصورة
يستلـز العجز  –مع كونو ٧بصبل لغرض اليهود  –من القتل باإلماتة يص عيسى لأف ٚب -

اء مع عمرك " بيدم ف، كما ُب قصة الزبٌ يألف اإلماتة حيلة الضع –تعأب اهلل عن ذلك علوا كبّبا  –
 ا.ال بيد عمرك " كقتلت نفسه

كٓب يذكر الرفع طريقة لئلنقاذ إال مع عيسى  ،اهلل علينا مع كل األنبياء طرؽ اإلنقاذ قصٌ  -
. 
 فالنائم ترفع ركحو كال ٲبوت. ،كال يستلـز ا٤بوت ،رفع ا٤بكانة ال يبطل القتل  -



162 
 

ال َّ  ىن ننُّ:كمدح اهلل نفسو بػ َّ  ىن ننُّالرفع حيا يتوافق مع قولو تعأب:  -
 .نبيايكوف مع ا٤بوت الذم يصيب 

 :َّ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱآية :  . ب
 .كٓب يتحقق لو أف آمنوا بو قبل موتو ،خبلصة التفاسّب ُب " بو " ك" موتو " تعود على عيسى -

 كسيؤمنوف بو ُب آخر الزماف. ،كىو يدؿ على أنو حي
آخر كهبذا ال عبلقة لآلية بنزكؿ عيسى  ،" موتو " للكتايبك أف الضمّب ُب " بو " لعيسى -

 الزماف.
 بػ: ى ابن جريركيرد عل ،بن جرير القوؿ األكؿاكرجح  
 ذكر بن جرير لبلحتماؿ الثاين معناه أف اآلية فيها خبلؼ. -
بن جرير كما اختار الوجو األكؿ اختار الوجو الثاين " بأف كل من نزؿ بو ا٤بوت ٓب ٚبرج نفسو  -

 حٌب يتبْب لو ا٢بق من الباطل ُب دينو".
كعلى ىذه األقواؿ  .كالز٨بشرم ،كاإلماـ النوكم  :جرير فيما ذىب إليوىناؾ من خالف بن  -

 فاآلية ليست قطعية الداللة.
 الرد على ىذه الحجج:

ألف عود ك ألنو ا٤بتحدث عنو ُب السياؽ،  ،الضمّباف " بو " ك" موتو " يعوداف على عيسى -
كلذا  .عنو الكتاب الكرًن أحدٮبا على غّب ما يعود عليو اآلخر فيو تشتيت للضمائر، كىذا ما ينزه

 .كىو سياؽ الكبلـ ،قاؿ أبو حياف: كالظاىر أف الضمّبين ُب " بو " ك" موتو " يعوداف على عيسى
 من أىل الكتاب الذين يكونوف ُب زماف نزكلو " . :كا٤بعُب

كميل الز٨بشرم إٔب عود ضمّب " موتو " على الكتايب، إ٭با نشأ من ركاية شهر بن حوشب 
أك  ،على الرأم كالدراية عند ثبوت الركاية عن ا٤بعصـو تعويلمنو أهنا صحيحة، ألنو ال ظنا  ،عنده

عمن تلقى من ا٤بعصـو ... كلو علم أف ركاية ٧بمد بن السائب الكليب عن شهر مردكدة عند أىل 
 ج عليها.النقد ٤با عرٌ 
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ككبلٮبا  ،اذةقوؿ النوكم تعويبل على قراءة أيب بن كعب، ٨بالف ٤بذىبو ُب القراءات الش -
 كالقراءة الشاذة ما ٓب يصح سندىا ال ٰبتج هبا ُب باب التفسّب عند أىل العلم. .عيفض

ألف الـ جواب القسم كنوف التأكيد  ،ترؾ العاـ على عمومو ىنا من عدـ التدبر ُب ا٤ببلبسات -
ٗبعُب أنو يؤمن كل كتايب موجود ُب زمن خاص من  َّىيُّٱ٩با ٲبحض الفعل لبلستقباؿ، فيكوف 

فيكوف الكبلـ مصركفا إٔب ما بعد نزكؿ عيسى،   ،َّحئ جئ ُّأزمنة ا٤بستقبل، يعينو تقييده بلفظ 
ال  ،أنو ينزؿ ُب األمة ا٤بوجودين بعد النزكؿ :بن مرًن ( فإنو ٗبعُب) ينزؿ فيكم عيسى كقولو 

كا٤ببلبسات ُب الكتاب كالسنة ُب غاية الكثرة، فعلم  ، كالتخصيص بالقرائنا٤بوجودين ُب زمنو 
 .أف الركاية كالدراية تطابقتا على إرجاع الضمّبين إٔب عيسى 

 يستدؿ عليو أيضا بػ:تفسّب عود الضمّبين على عيسى  -
 ،كعرفا معانيو ،شاىدا التنزيل ،كٮبا صحابياف جليبلف ،كابن عباس ،أكال: أنو تفسّب أيب ىريرة

 .كتلقيهما عن رسوؿ اهلل  ،بسليقتهما العربية
كإٲباف  ،كدعوتو إٔب اإلسبلـ ،ت بنزكؿ عيسىخرب الٍب أ ،ثانيا : أنو موافق لؤلحاديث ا٤بتواترة

 اليهود كالنصارل بو.
 خل ُّٱقرأ قولو تعأب:اك  ،ثالثا : أف ا٤بتحدث عنو ُب اآليات قبل ىذه اآلية ىو عيسى 

 .155النساء َّ مي... يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
 :َّٱ...ىل مل خل ُّٱآية 

،كمنهم من قاؿ على القرآف ،كمنهم من قاؿ علىفمنهم من قاؿ تعود على النيب:فيهااختلفوا 
 لكن فيها أقواؿ: ،كالشيخ شلتوت يرل أهنا تعود على عيسى  ،عيسى
 بنزكلو عبلمة للساعة. -
 ٕبدكثو من غّب أب دليل على إمكاف الساعة. -
 دليل على إمكاف البعث.بإحيائو ا٤بوتى  -

ألف اآلية جاءت ُب معرض ا٢بديث عن البعث كاإلحياء ُب سورة الزخرؼ   ،كىو يرجح الثاين
 ككل:
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 فبل ٲبكن االستدالؿ بشيء ٦بهوؿ جديد إلثبات شيء ٨بتلف فيو. -
 كىو ىنا حدكثو من غّب أب. ،ُب اللغة ينسب ا٤بعُب ألقرب شيء إٔب الذات -

 ت قطعية.كا٢باصل أيضا أف اآلية ليس
 الرد على ىذه الحجج:

فإهنم ال يقركف ٕبدكث عيسى بدكف  ،إذا ما افَبضنا أف ا٣بطاب للمشركْب كأىل ا١باىلية -
األكمو كاألبرص، كإحيائو ا٤بوتى بإذف اهلل، كإ٭با ىذا كذاؾ ٩با نص عليو القرآف  ئوكال بإبرا ،أب

فكيف يتصور إقامة ا٢بجة عليهم ٗبا ال يقركف بو؟ فتعْب أف عود الضمّب  ،كىم ال يؤمنوف بو ،الكرًن
 فأصبح نصا ُب النزكؿ ال يعدؿ عنو. .باعتبار أف نزكلو من أشراط الساعة ؛إٔب عيسى

كما جاء ُب " البحر "   ،اعة ( بفتحتْب قراءة عدة من الصحابة كالتابعْبم للسٌ لى كقراءة ) لعى  -
 باعتبار أف نزكلو من أشراط الساعة. ؛ إٔب عيسىكغّبه، كىي تعْب عود الضمّب

ُب عن النيب  ،عن ابن عباس ،صدعمبطريق  ،كقد جاء ُب صحيح بن حباف بسند صحيح
 .   1" ابن مرًن من قبل يـو القيامةنزكؿ عيسى " م للساعة " قاؿ:  لى قولو: " كإنو لعى 

آخر الزماف كعبلمة من ُب كقد ذىبت ٝباىّب ا٤بفسرين إٔب القوؿ بأف نزكؿ عيسى 
 عبلمات الساعة ىو ا٤بقصود من اآلية.

 ديث:احالكالم في األ .2
 كقد أكرد الشيخ شلتوت ٦بموعة من االنتقادات الٍب كجهها ألحاديث النزكؿ كىي:

 كالتعديل. رحكٮبا معركفاف ُب ا١ب ،أهنا مضطربة  من ركاية كىب بن منبو ككعب األحبار -
 كال تقبل ُب العقائد. ،اليقْبأهنا أحاديث آحاد ال تفيد  -
شرح ا٤بقاصد " بعد أف قرر مؤلفها أف ٝبيع أحاديث " فقد جاء ُب  ،أهنا ٩با ٲبكن تأكيلو -

ؿ بعض العلماء ... كأكٌ  ،ٞبلها على ظواىرىا عند أىل الشريعة تنعأشراط الساعة آحادية: " كال ٲب

                                                           
صحيح بن حباف بَبتيب بن بلباف، ٙبقيق: شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، بّبكت،  .٧بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف1

عن ما يكوف ُب أمتو من الفًب كا٢بوادث. ذكر البياف بأف  كتاب التاريخ. باب إخباره ،  (ـ1993ىػ  1414) 2لبناف، ط
 .6817،15/228نزكؿ عيسى بن مرًن من أعبلـ الساعة. رقم 
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جازم، كالنار ا٢باشرة للناس بفتنة األتراؾ، سيما الفقو ا٢ب ،النار ا٣بارجة من ا٢بجاز بالعلم كا٥بداية
ا٣بّب كالصبلح  كفتنة الدجاؿ بظهور الشر كالفساد، كنزكؿ عيسى عليو السبلـ باندفاع ذلك كبدكٌ 

 .  1... اْب "
 الرد على ىذه الحجج:

إذ الكبلـ فيو  ،كإفادتو اليقْب أك الظن ،الدخوؿ ُب متاىات الكبلـ عن خرب اآلحاد ٰبسنال 
 ىفكتيي كلذلك س .يستغرؽ ُب ٕبث آخر يتعذر بسطو مع إمكاف نقض ا٢بجة بإثبات التواتر فقط

، أك٥بما: إثبات التواتر، كثانيهما: عدـ ىهنا ببياف أمرين ينقضاف حجج ا٤بنكرين ُب ٦باؿ األحاديث
 إمكانية تأكيل األحاديث.

 تواتر أحاديث النزول:   
ُب آخر الزماف الٍب قررت نزكؿ عيسى  ،من األحاديث الصحيحة سبق كأف أكرد ٦بموعة

أف الدراسة ا٤بتعمقة ُب ىذه األحاديث تقضي بالتواتر ا٤بعنوم  تبٌْب كعبلمة كربل من عبلماهتا، كما 
كىو   ،كدراسات خلصت إٔب نفس النتيجة ، إٔب مؤلفات خصصت ٥بذا ا٤بوضوعّبكأش ،٥بذه العقيدة

 :كفيما يلي من نقل التواتر من العلماء ،بتواتر أحاديث النزكؿ ،ء من قبلكلو تقرير لكبلـ العلما
ُب آخر الزماف ٝباعة من الراسخْب ُب العلم،  نقل التواتر كإٝباع األمة على نزكؿ عيسى 

 من ا٤بفسرين كاحملدثْب كالعلماء.
كال يقدح ُب  فمن ا٤بفسرين: قاؿ العبلمة السيد ٧بمود اآللوسي، ُب تفسّبه "ركح ا٤بعاين":"

ما أٝبعت األمة عليو، كاشتهرت فيو األخبار، كلعٌلها بلغت مبلغ التواتر  -أم ُب ختم النبوة -ذلك
، ككجب اإلٲباف بو، كأكفر منكره، كالفبلسفة من نزكؿ  ا٤بعنوم، كنطق بو الكتاب على قوؿو

 .2.."بالنبوة ُب ىذه النشأة.آخر الزماف، ألنو كاف نبينا قبل ٘بلي نبينا عيسى
حْب ينزؿ باؽ على نبوتو السابقة، ٓب يعزؿ عنها ٕباؿ،  كقاؿ بعد ىذا:" ٍب إف عيسى 

لكنو ال يتعبد هبا لنسخها ُب حقو كحق غّبه، كتكليفو بأحكاـ ىذه الشريعة أصبل كفرعا، فبل يكوف 

                                                           
 .2/309، (ـ1981ىػ  1401ط )ُب علم الكبلـ، دار ا٤بعارؼ النعمانية، باكستاف،  سعد الدين التفتازاين ، شرح ا٤بقاصد1
.11/213(، 40) األحزاب  اآللوسي.2
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، كحاكما من حكاـ ملتو بْب كحي كال نصب أحكاـ،  بل يكوف خليفة لرسوؿ اهلل  إليو
 .1و ٗبا علمو ُب السماء قبل نزكلو من شريعتو عليو الصبلة كالسبلـ، كما ُب بعض اآلثار"أمت

 مي خي...ُّٱكما نقل التواتر اإلماـ بن جرير الطربم ُب تفسّبه آلية سورة آؿ عمراف:

َّ...يي  ىي
2 . 

ا٤بفسر بن عطية الغرناطي، حيث قاؿ:" كأٝبعت  كذكر إٝباع األمة على نزكؿ عيسى
األمة على ما تضمنو ا٢بديث ا٤بتواتر من أف عيسى ُب السماء حي، كأنو ينزؿ ُب آخر الزماف فيقتل 

، كأنو ٰبج  ا٣بنزير، كيكسر الصليب، كيقتل الدجاؿ، كيفيض العدؿ، كتظهر بو ا٤بلة ملة ٧بمد 
، كتابعو ُب ىذا الرأم ا٤بفٌسر 3عشرين سنة، كقيل أربعْب سنة"البيت كيعتمر، كيبقى ُب األرض أربعا ك 

 4أبو حياف األندلسي ُب تفسّبه النهر ا٤باد من البحر.
 مل خل ُّٱأما اإلماـ بن كثّب، فقد نقل التواتر أيضا عند تفسّبه آلية سورة الزخرؼ 

ل يـو قب أنو أخرب بنزكؿ عيسى فقاؿ: " كقد تواترت األحاديث عن رسوؿ اهلل َّ...ىل
القيامة إمامنا عادالن كحكمنا مقسطنا."

5 
كمن الذين ذكركا التواتر من احملدثْب كالعلماء، نقل بن حجر العسقبلين ُب فتح البارم، طائفة 

، منها ما جاء عن ا٢بسن قاؿ: " قبل موت عيسى كاهلل إنو  من أقواؿ العلماء ُب نزكؿ عيسى 
اآلف ٢بي، كلكن إذا نزؿ آمنوا بو أٝبعوف، كنقلو عن أكثر أىل العلم، كرجحو بن جرير كغّبه ". 
كنقل قوؿ أيب ا٢بسن ا٣بسعي األبدم، ُب مناقب الشافعي: " تواترت األخبار بأف ا٤بهدم من ىذه 

 .6األمة كأف عيسى يصلي خلفو "
                                                           

.نفسوا٤بصدر 1
 .289/ 3الطربم.   تفسّب2
، بّبكت، التوزيعك دار بن حـز للطباعة كالنشر ، احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن عطية األندلسي3

 .308: ص ـ(2002)1ط ، لبناف
 1ط، لبناف، بّبكت ،دار ا١بيل ،ٙبقيق د. عمر األسعد، النهر ا٤باد من البحر احمليط ،٧بمد بن يوسف أبو حياف األندلسي 4
 . 491  / 1ـ(1995)
 .236/ 7،بن كثّبتفسّب 5
 .613إٔب  6/611فتح البارم ، ن حجر العسقبليناب6
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، كمنهم أيضا العبلمة 1كمن الذين نقلوا التواتر اإلماـ السفاريِب ُب كتابو:" لوامع األنوار البهية "
الشوكاين اليمِب قاؿ ُب كتابو:" التوضيح ُب تواتر ما جاء ُب ا٤بنتظر كالدجاؿ كا٤بسيح" كبعد أف ساؽ 

ا٤بنتظر متواترة، كاألحاديث األحاديث الواردة ُب ذلك: " فتقرر أف األحاديث الواردة ُب ا٤بهدم 
الواردة ُب الدجاؿ متواترة، كاألحاديث الواردة ُب نزكؿ عيسى بن مرًن متواترة"، كما نقلو عنو األستاذ 

 ."2العبلمة الشيخ عبد اهلل ابن الصديق الغمارم ُب كتابو:" عقيدة أىل اإلسبلـ ُب نزكؿ عيسى 
كتاين رٞبو اهلل تعأب ُب كتابو:" نظم ا٤بتناثر كمنهم العبلمة احملدث الشريف ٧بمد بن جعفر ال

ثابت بالكتاب،   حيث قاؿ: " كقد ذكركا أف نزكؿ عيسى  147.من ا٢بديث ا٤بتواتر" ص
كاإلٝباع" ٍب قاؿ:" كا٢باصل أف األحاديث الواردة ُب ا٤بهدم ا٤بنتظر متواترة، ككذا الواردة ُب  ،كالسنة

 . "3الدجاؿ كُب نزكؿ عيسى بن مرًن  
ليس سول بعض من أقواؿ العلماء ُب بياف تواتر ىذه األحاديث، إذ ٓب يفت  كىذا الذم نقل

 ، أك عند تفسّبه لآليات الٍب تشّب إليو.أم عآب التنبيو إٔب ذلك عند ذكره لنزكؿ عيسى 
 أما عن تأويل ألفاظ األحاديث: 

 ػ:يرد على ىذا الكبلـ ب
التأكيل الصحيح كما عرفو العلماء ىو: " ٞبل اللفظ على غّب مدلولو الظاىر منو مع   -

كصرفها عن ظاىرىا  ،كعلى ىذا فإف تأكيل ألفاظ أحاديث النزكؿ، 4احتمالو لو بدليل يعضده " 
كال داعي لصرؼ  ،إذ ال دليل يعضده .ليس مقبوال عند أىل العلم ،الذم ال ٰبتمل التأكيل أصبل

 ،كأكصاؼ نزكلو ،كأكصافو ،عيسى مع قوة أدلة إعماؿ الظاىر، فذكر اسم  ،اللفظ عن ظاىره
  يقل بو الشرع.ٓب اللهم إف كاف ليا ألعناؽ النصوص ٗبا ،كلها ليس ٥با أم كجو للتأكيل  ،كأعمالو

                                                           
دار ا٣باين ، شرح الدرة ا٤بضية ُب عقيدة الفرقة ا٤برضية، لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية، ٧بمد بن أٞبد السفاريِب1

 .2/95,94، ـ(1991)3ط ،السعودية، الرياض، للنشر كالتوزيع
.14: ص ،عقيدة أىل اإلسبلـ ُب نزكؿ عيسى ،عبد اهلل بن الصديق الغمارم2
التصريح ٗبا تواتر ُب نزكؿ نقل ىذا القوؿ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على ىامش كتاب الشيخ ٧بمد أنور شاه الكشمّبم، 3

.64: ص، (ـ1992ىػ  1412)  5غدة، طبع دار القلم، بّبكت، لبناف، ط، حققو كراجع نصوصو: عبد الفتاح أبو ا٤بسيح
تعليق: عبد الرزاؽ عفيفي، دار الصميعي للنشر كالتوزيع، الرياض،  كاـ ُب أصوؿ األحكاـ،حاإلعلي بن ٧بمد اآلمدم، 4

 . 3/66 ،(ـ2003ىػ  1424 )1السعودية، ط
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الشيخ كٓب ينقل  ،وراكاف مبت  " شرح ا٤بقاصد" زاين ُب كتابو االنقل عن اإلماـ سعد الدين التفت -
فقد سبق ذلك الكبلـ قولو: " كزعمت الفبلسفة أف طلوع الشمس من مغرهبا  ،الكبلـ كامبلشلتوت 

ؿ بعض العلماء النار ا٣بارجة من ٩با ٯبب تأكيلو بانعكاس األمور كجرياهنا على غّب ما ينبغي، كأكٌ 
 .   1ا٢بجاز بالعلم كا٥بداية ..." 

أحاديث أشراط الساعة فقاؿ: " كبا١بملة فاألحاديث ُب ىذا  ككاف قد نبو قببل إٔب صحة
عند أىل العدكؿ الثقاة، كصححها احملدثوف األثبات،كال ٲبتنع ٞبلها على ظواىرىا  الباب كثّبة ركاىا

 . 2الشريعة ألف ا٤بعاين ا٤بذكورة ٩بكنة عقبل "
ع كجود إمكاف ٞبلها كبالتإب فبل صحة ٤بن يستند إٔب التأكيل ُب أحاديث أشراط الساعة م

 على الظاىر.
 االستدالل بختم النبوة:

 .40األحزاب  َّمفحق خف...  ُّاستدؿ من أنكر النزكؿ أيضا بآية  
مع إٝباع  ،يتعارض معها كمع حديث " ال نيب بعدم "ف تقرير عودة عيسى إكالٍب قالوا 

 كأف شريعتو مؤبدة إٔب يـو القيامة ال تنسخ. ،ا٤بسلمْب أنو ال نيب بعد نبينا ٧بمد 
 الرد على ىذا االستدالل:

على عدـ نزكؿ عيسى يقوؿ القاضي عياض ردا على ا٤بستدلْب ٖبتم نبوة سيدنا ٧بمد 
 كىذا استدالؿ فاسد ألنو ليس ا٤براد بنزكؿ عيسى" : شرع ينسخ شرعنا، كال با نبيأنو ينزؿ

بل صحت األحاديث ىنا، كما سبق ُب كتاب اإلٲباف  ؛من ىذا كال ُب غّبىا شيء ،ُب األحاديث
 . 3طا ٕبكم شرعنا ، كٰبيي من أمور شرعنا ما ىجره الناس " قسأنو ينزؿ حكما م ،كغّبىا

                                                           
 .2/309سعد الدين التفتازاين ، شرح ا٤بقاصد  1
 .صدرنفسوا٤ب 2
 .18/63، شرح صحيح مسلم النوكم 3
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كقاؿ ُب   ،بدليل اللقاء ا١بسماين ُب ليلة اإلسراء كا٤بعراج ،كلذلك عده الذىيب من الصحابة
ليلة  النيب فإنو رأى ،كنيب ،صحايبعيسى ابن مرًن  : "كتابو " ٘بريد أ٠باء الصحابة "

 .1فهو آخر الصحابة موتا "  ،م عليوسلٌ ،ك اإلسراء
كما ٓب يسبق لغّبه أف أسهب   ،ىذه أىم االنتقادات كا٢بجج الٍب أسهب فيها الشيخ شلتوت

األمة سلفا  كبيانا للحق الذم عليو ،دحضا لتلك ا٢بجج ،كىذه أىم الردكد الٍب سجلها العلماء .فيها
 كخلفا.
كليس  ،يسهل اإلطبلع عليها ٤بن يريد كجو ا٢بق ُب ىذه ا٤بسألةلترتيبها كتلخيصها  ًبكقد  

 بعد بياف تواتر األحاديث حجة ٤بنكر.
أف العلماء استفاضوا كثّبا ُب جزئية بنوا عليها عقيدة  على ا٢بجج تفصيل الردكدثناء ؤللقد سجٌ 

ستلـز يظنا منهم أف ا٤بوت  ،موت عيسىعدـ على إثبات  ، فركزكاا٤بنكرينا على حجج كردٌ  ،النزكؿ
 عدـ العودة.
ُب حْب أف  ،إٔب رأم مفاده: أف إثبات ا٢بياة يستلـز النزكؿ ُب آخر الزماف حتماًب ا٤بيل كقد 

 ي اهلليإذ ال مانع من  أف ٰب ،إثبات ا٤بوت ال يستلـز النزكؿ كال يستلـز عدـ النزكؿ ُب نفس الوقت
كىي  ،كقد ثبت الكثّب منو ُب القرآف ُب بعث موتى إٔب ا٢بياة ،كيبعثو ُب آخر الزماف ،عيسى 

ُب كتاب "عقيدة أىل اإلسبلـ  ٥بذا القوؿمستند  كجدكلقد  .معجزة أيضا من معجزات عيسى 
حيث رأل فيو أف: "  ،عبد اهلل بن ٧بمد الصديق الغمارملشيخ ُب نزكؿ عيسى عليو السبلـ " ل

ألف ا٤بيت  ،نو ال ينزؿ كال يرجعأليدعوا ٯبهدكف ُب إثبات موت عيسى  -خذ٥بماهلل –القاديانية 
فقد  ،ك٨بالفوف للقرآف ،جاىلوف باهلل ال يعرفونو ،كىم كاذبوف ُب دعواىم ،قبل يـو القيامة ال ٰبٓب

 .2" ... ا٤بوتى أخرب اهلل تعأب أنو أحٓب

                                                           
 .1/432، )ط، ت(دار ا٤بعرفة، بّبكت، لبناف، دكف الذىيب ، ٘بريد أ٠باء الصحابة ، مشس الدين 1
 .52: عقيدة أىل اإلسبلـ ُب نزكؿ عيسى عليو السبلـ، ص بن الصديق ا٢بسِب،عبد اهلل  2
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كللحافظ بن أيب الدنيا كتاب " من ... ٍب قاؿ بعد أف أكرد ذكر اآليات الدالة على ذلك: " 
لكاف  ؛فلو سلم موت عيسى .ينبغي الوقوؼ عليو ،كىو جزء صغّب مطبوع ٗبصر ،عاش بعد ا٤بوت "

 .    1كما قاؿ ابن رشد "  ،امحياؤه كنزكلو البد منهإ
 ،يسى عليو السبلـ مع إثباهتم نزكلو ُب آخر الزمافكىذا ىو ما يفسر قوؿ الذين قالوا ٗبوت ع

 لتواتر األحاديث بذلك.
 

 .مع إثبات نزولو في آخر الزمانالقائلون بموت عيسى المطلب الثالث: 
 ،كنزكلو ُب آخر الزمافذىب بعض أىل العلم إٔب التوسط بْب رأيْب ُب مسألة كفاة عيسى 

كأف الوفاة ا٤بذكورة ُب القرآف ىي ما تعنيو من ا٤بوت  ،فقالوا بأنو مات كما مات ٝبيع األنبياء
 ،كاجملمع عليو سلفا كخلفا ،مع أف ىذا ال يتعارض مع إثبات نزكلو ا٤بتواتر ُب األحاديث ،ا٢بقيقي

 :مكى
كىو  ،2ثبلث ساعات ٍب رفع كأحيي ُب السماء الذم قاؿ ٗبوت عيسى  ،كىب بن منبو -

 القيامة.قبل يـو من ا٤بثبتْب لنزكؿ عيسى 
حيث يقوؿ: " فالوفاة قسماف: نـو كموت فقط،  ،بن حـز األندلسي ُب كتابو احمللىااإلماـ  -

ككاف قبل  ،3بقولو ) فلما توفيتِب ( كفاة النـو فصح أنو إ٭با عن كفاة ا٤بوت ..." كٓب يرد عيسى 
كقد كاف قبلو  ،زؿسينفقاؿ: " إال أف عيسى بن مرًن  ،ىذا الكبلـ قد أقر بالنزكؿ ُب آخر الزماف

4كاإلٲباف ٔبميعهم فرض "   يسمٌ كمنهم من ٓب  ،أنبياء كثّبة ٩بن ٠بى اهلل تعأب . 

                                                           
 .53: ص السابقصدر ا٤ب 1
قبل اآلخرة، ُب مزاعم من ينكر نزكؿ عيسى نظرة عابرة ٧بمد زاىد الكوثرم، ك ؛3/289،(55 تفسّب الطربم ) آؿ عمراف 2

 .97: صـ(، 2012ىػ  1432)1ا٤بكتبة األزىرية للَباث، القاىرة، مصر، ط
لى ُب شرح اجمللى با٢بجج كاآلثار، ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر، مطبعة احمل ،بن حـز األندلسيأبو ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد 3

 .1/23 ،)ط، ت(النهضة، مصر، دكف 
 .1/09 السابق،ا٤بصدر  4
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جاء ُب البياف كالتحصيل البن رشد " قاؿ  ،ية عن اإلماـ مالك ما يوحي بذلكبقل ُب العتكني  -
ؿ: كمات ابن مالك: كاف عيسى ابن مرًن  يقوؿ: يا ابن الثبلثْب مضت الثبلثوف فماذا تنتظر ؟ قا

 .   1ثبلث كثبلثْب سنة " 
كقد فسر ابن رشد كبلـ اإلماـ مالك بأنو ال يعِب ا٤بوت، فقاؿ: " قولو كمات ابن ثبلث 

 . 2كثبلثْب سنة، كمعناه خرج من الدنيا كرفع إٔب اهلل عز كجل كىو ُب ىذا السن" 
 ُب تفسّبه توجهو إٔب ىذا الرأم: قاؿ باضية، فقد بٌْب الشيخ ٧بمد بن عيسى أطفيش من اإل -

ك دكف أف يقتلك ىؤالء الذين قصدكا يت٩ب َّيي  ىيُُّب تفسّب آية التوُب ُب آؿ عمراف: 
فقاؿ ٥با: إف القيامة  ،كتعلقت بو أمو تبكي ،قتلك فإهنم ال يصلوف إليك ، كأرسل اهلل سحابة فرفعتو

إال أنو ال يأكل كال يشرب،  ،ئكتو كحالو ُب الدنياكمعُب رفعو إٔب اهلل رفعو إٔب ٠باكاتو كمبل ،٘بمعنا
سو توجو الشيخ إٔب إثبات العودة دكف أف يبدم رأيو ُب كيفة يكأكد الدكتور بن در   3كألبس نورا " 
ظهور ا٤بسيح 

4. 
كالذم قاؿ أيضا ٗبوت عيسى  ،الشيخ الطاىر بن عاشور صاحب تفسّب " التحرير كالتنوير " -
، لفظ التوُب ُب سورة آؿ عمراف:" فالقوؿ جاء ُب تفسّب  . آخر الزمافمع إمكانية عودتو ُب

ٍب قاؿ:" كٯبوز أف ، بأهنا ٗبعُب الرفع عن ىذا العآب إٯباد معُب جديد للوفاة ُب اللغة بدكف حجة "
ف يكوف نزكلو إف ٞبل على ظاىره بعثا لو قبل إباف البعث على أتكوف حياتو كحياة سائر األنبياء، ك 

ن عركاه مسلم  (يبعث اهلل عيسى فيقتل الدجاؿ  )كجو ا٣بصوصية، كقد جاء التعبّب عن نزكلو بلفظ 
 .5لك بل ٱبلص ىنالك إٔب اآلخرة " ذعبد اهلل بن عمر، كال ٲبوت بعد 

                                                           
كالشرح كالتوجيو كالتعليل ُب مسائل ا٤بستخرجة، ٙبقيق ٧بمد حجي، دار الغرب البياف كالتحصيل أبو الوليد ابن رشد، 1

 .448/ 18(، ـ1988ىػ  1408) 2اإلسبلمي، بّبكت، لبناف، ط
 .18/448ا٤بصدر نفسو  2
 4/115 (. 55 )آؿ عمراف، ٮبياف الزاد إٔب دار ا٤بعاد ،أطفيش 3
 .329 :سو مصطفى ، الفكر العقدم عند االباضية صيبن در  4
 .259، 3/258، )ط، ت(الطاىر بن عاشور، التحرير كالتنوير، دار سحنوف للنشر كالتوزيع، تونس، تونس، دكف 5
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ّب موضوعي لسور القرآف الكرًن " بأنو فقد صرح ُب كتابو " ٫بو تفس ،الشيخ ٧بمد الغزإب -
كمع أف كثّبا " مع عدـ تعارض ىذا مع العودة. قاؿ رٞبو اهلل:  ،ٲبيل إٔب قوؿ من قاؿ ٗبوت عيسى

 ُب أنو مات كغّبه من ْبف عيسى قد رفع حيا إال أين أميل إٔب رأم الفقهاء الظاىريأمن الناس يركف 
كما   -الطبيعي ال ٲبنع أف يعود مرة أخرل إٔب دنيا الناس  الناس الذين تدركهم منيتهم، كإف كاف موتو

 عداء اهلل.أا٤بسلمْب ُب تقرير كحدانية اهلل، كيدعم صفوفهم كىم يقاتلوف إٔب لينضم  –يقوؿ بن حـز 

 حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي...ُّٱٱة الذم قاؿ: يمثلو ُب ذلك مثل صاحب القر 

 .َّ  من ... هب مب خب
 " !! قركنا ٍب عادكا إٔب ا٢بياة أك مثل أصحاب الكهف الذين رقدكا

كا٣بطب سهل، كا٣ببلؼ قريب، ا٤بهم االعتقاد بأف عيسى عبد اهلل كرسولو، كليس إ٥با كال ابن 
 .1إلو 

كىو ماال يندفع  ،كيبدك أف الشيخ الغزإب ذىب إٔب ىذا القوؿ لدفع شبهة ألوىية عيسى  
٥بو أقرب إٔب شبهة األلوىية من رفعو  ،من مثل إحيائو للموتى ،ف إثبات معجزاتوإإذ  ،بالقوؿ ٗبوتو

 حيا.
كبْب  ،لقد أكردت ىذه األقواؿ مستقلة حٌب ال ٱبلط بْب القائلْب ٗبوت عيسى مع إنكار عودتو

 كاضح. بػىٍوفكبْب ىذا كذاؾ  ،القائلْب ٗبوتو مع إمكانية أك إثبات عودتو
ثة أقواؿ: قوؿ باإلثبات، كقوؿ باإلنكار، كقوؿ ٗبوت يتبْب ٩با ًب ذكره أف ا٤بسألة ظهر فيها ثبل

لكثّبة مع عدـ نفي عودتو ُب آخر الزماف، كالرأم الذم تثبتو النصوص كتؤيده األقواؿ اعيسى 
قوة حجتو، كرجاحة مذىبو، كاتفاؽ ا١بماىّب من العلماء على صوابو، ُب  ىو الرأم األكؿ الذم تبٌْب 

  يقل هبما إال فئة قليلة جدا. مقابل الرأيْب اآلخرين الذين ٓب
ُب آخر الزماف تعترب عبلمة من عبلمات الساعة الكربل، فإف كٗبا أف عقيدة نزكؿ عيسى 

، كىو ما يتطلب ٥با ترتيبا بْب تلك العبلمات، كعبلمات أخرل تسبقها يعرؼ هبا قرب ٦بيئو 

                                                           
 .37، 36:ص ،(ـ 2000)٧4بمد الغزإب ، ٫بو تفسّب موضوعي لسور القرآف الكرًن ، دار الشركؽ ، القاىرة ، ط 1
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لو، كىو ما يكوف موضوع البحث ُب أحواؿ الزماف الذم يسبق ظهوره، كاألشراط الٍب تتحقق قب
 ا٤ببحث الرابع.   
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 :الرابعالمبحث 
 العالمات التي تسبقو وأحوال الناس قبل عودتو.زمان عودة المسيح و 

ٓب تدع اآليات القرآنية كنصوص السنة النبوية للمسلمْب ٦باال للريب كالشك ُب األمور اليقينية 
ذلك ٓب .لة ال ٙبتمل ٦باال للشك كالتأكيلفجاءت أساسيات العقيدة اإلسبلمية كاضحة جليٌ  ،الكربل

الٍب جاءت نصوصها قطعية  ،إذ ىو أحد أركاف اإلٲباف الستة ،ٱبتلف ا٤بسلموف ُب شأف اليـو اآلخر
 ُب آخر الزماف كعبلمة كربل من عبلماهتا.الثبوت كالداللة.كما اتفقوا على نزكؿ عيسى 

 ،كالعبلمات الٍب تسبق ظهوره ،بحث ُب ىذا ا٤ببحث زماف عودة ا٤بسيح عيسى يي كس
 أحواؿ الناس قبل عودتو.ك 

 
 المطلب األول: زمان عودة المسيح عند المسلمين   

كٗبجيئو يعرؼ  ،ُب آخر الزماف كعبلمة كربل من عبلمات الساعةينزؿ ا٤بسيح عيسى 
كالعبلمات الكربل إذا ظهر أك٥با تتابعت بقيتها كخرزات  .ا٤بسلموف أف القيامة قد أزؼ أكاهنا

فقد ركل اإلماـ أٞبد عن عبد اهلل بن عمرك قاؿ:  ،بذلك النيب  أخربكما   ،منظومات ُب سلك
 . 1: " اآليات خرزات منظومات ُب سلك، فإف يقطع السلك يتبع بعضها بعضا " قاؿ رسوؿ اهلل 

ا٤بسيح من العبلمات الكربل لقياـ الساعة، حيث كقد دؿ ا٢بديث ُب صحيح مسلم على أف 
ـ حٌب تركف قبلها عشر آيات " فذكر الدخاف، كالدجاؿ، كالدابة، كطلوع و : " إهنا لن تققاؿ 

 . 2ابن مرًن، كيأجوج كمأجوج كثبلثة خسوؼ،..." الشمس من مغرهبا، كنزكؿ عيسى 
 كاليـو اآلخر ُب اإلسبلـ لو إطبلقاف:

 يـو القيامة الذم تنتهي فيو الدنيا، كتبدؿ فيو األرض غّب األرض كالسماكات.اإلطبلؽ األكؿ: 

                                                           
بل، مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، ٙبقيق: شعيب األرناؤكط، عادؿ مرشد كآخركف، إشراؼ عبد نأبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن ح1

رقم ، مسند عبد اهلل بن عمرك بن العاص، (ـ2001ىػ  1421) 1ية، طاهلل بن ٧بسن الَبكي،مؤسسة الرسالة، دمشق، سور 
7040 ،11/617 ،618. 

 .152 :سبق ٚبرٯبو ص2
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اإلطبلؽ الثاين: يذىب فيو بعض العلماء إٔب أف اليـو اآلخر يبدأ با٤بوت بالنسبة لئلنساف، 
: " إف القرب أٌكؿ منازؿ اآلخرة، فإف ٪با منو فما بعده أيسر منو، كإف ٓب ينج منو فما بعده لقولو 
 2، ٩با يعِب أف قيامة اإلنساف تقـو ٗبوتو 1نو " ركاه ابن ماجةأشد م

ـ الطربم ُب تفسّبه لقولو تعأب:    كما يهٌم ىنا ىو اإلطبلؽ األكؿ ال الثاين، يقوؿ اإلما
: " ٠بٌيت آخرة لتأخرىا عن ا٣بلق كما ٠بٌيت الدنيا دنيا 04البقرة َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ...ٱُّ

 3لدنٌوىا من ا٣بلق "
ـ البيجورم بقولو: " كاليـو اآلخر ىو يـو القيامة، كأكلو من كقت ا٢بشر إٔب ما ال كعرٌفو اإلما

 4يتناىى على الصحيح ... كقيل إٔب أف يدخل أىل ا١بنة ا١بنة، كأىل النار النار "
كلليـو اآلخر ُب القرآف الكرًن عدة تسميات منها: يـو القيامة، يـو ا٢بساب، الساعة، القارعة، 

 قة، الواقعة، الصاخة، الطاٌمة الكربل، ... إٔب غّبىا من األ٠باء.الغاشية، ا٢با
إذ حفلت اآليات بالعديد من النصوص الٍب  ،عند ا٤بسلمْب ليس ٧ببل للخبلؼ ُب ماىيتوكىو 

 ر بو كتقرره، فقد اٚبذ القرآف ُب ذلك أساليب شٌب:تذكٌ 
 (. 05( ك) ا٢بج  27إقامة األدلة على إمكاف البعث ) الرـك  -
 (.33التنبيو على خلق األجراـ العظيمة، الٍب يعترب اإلنساف ٔبوارىا شيئا ىينا ) األحقاؼ  -
 .(28، 27ص )(،  36( ) القيامة  115بياف حكمة اهلل ُب ا١بزاء ) ا٤بؤمنوف  -
 ار، كأىواؿ القيامة. للمؤمنْب كالكافرين، لذا أكثر ا٢بديث عن ا١بنة كالنٌ بياف ما أعده اهلل -
(، 18(، )غافر 39، 38يْب ) النجم فاعة اآل٥بة يـو القيامة، كشفاعة القدسإبطاؿ أكىاـ ش -

 .5( 49(، ) الكهف  28(،) األنبياء  255) البقرة 
                                                           

أبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب، سنن ابن ماجة، ٙبقيق: شعيب األرناؤكط، عادؿ مرشد، ٧بمد كامل قره بللي، عبد اللطيف 1
.334، 5/333، 4267، رقم (ـ2009ىػ 1430) 1لبناف، طحرز اهلل، دار الرسالة العا٤بية، بّبكت، 

 . 52، 51 :عبد البارم أبو عطا، يـو القيامة بْب اإلسبلـ  كا٤بسيحية كاليهودية، ص2
.  1/138(04البقرة ) تفسّب الطربم،3
ر السبلـ للطباعة كالنشر ٙبقيق: علي ٝبعة ٧بمد الشافعي، داجوىرة التوحيد،  فة ا٤بريد علىبرىاف الدين إبراىيم الباجورم، ٙب4

.288 :، ص(ـ2002ىػ  1422 )1كالتوزيع كالَبٝبة، ط
 .77، 76، 75: ص، ـ(1999)1ط، مصر، القاىرة، دار الشركؽ، يف نتعامل مع القرآف، كيوسف القرضاكم5
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ال ٙبصر ُب تفصيل ككما أف القرآف قرر ىذه العقيدة ُب أكثر من موضع فإف أحاديث النيب 
باليـو إال ف العلماء من ىذه األحاديث كتبا ال تعُب حٌب ألٌ  ،ْب أشراطها ككقائعهايكتب ،ثهاداأح

خطبة ما ترؾ فيها شيئا إٔب قياـ قد خطبنا النيب ل:" كلذلك قاؿ حذيفة بن اليماف  ،اآلخر
، فأعرفو كما نسيت الساعة إال ذكره ، علمو من علمو، كجهلو من جهلو، إف كنت ألرل الشيء قد

 .    1عرفو " يعرؼ الرجل الرجل إذا غاب عنو، فرآه ف
بل إف التغيّب الذم  ،قياـ الساعة الذم يعِب هناية العآب، من أعظم األحداث بعد خلق العآب

سيحدث يعدؿ خلق العآب أكؿ مرة، كالكفر باليـو اآلخر عند ا٤بسلمْب ٨برج من ا٤بلة موجب 
عليها با٣بركج من كحكم إال  عت إنكار يـو القيامةوجد ُب تاريخ ا٤بسلمْب فرقة ادٌ يللكفر، كٓب 

كإخراجها من تصنيف الفرؽ اإلسبلمية، كقد نقل أبو ا٢بسن األشعرم إنكار فرقة من  ،اإلسبلـ
 . 2الركافض للرجعة كاليـو اآلخر

 البركات الظاىرة في زمان المسيح: -1
 ،أشبو بقيامة خارج القيامة - كما ُب اليهودية كا٤بسيحية -ليس ُب اإلسبلـ عصر ألفي 

سجل تشابو ُب يي بيد أهن .يطوؿ بقاؤه أكثر من أربعْب سنة كما جاء ُب األحاديثلن فا٤بسيح 
إذ جاءت األحاديث تبْب الربكات الظاىرة كالباطنة  مع ما كرد ُب العهد القدًن، كصف أياـ ا٤بسيح

: " ... كيضع ا٢برب، كيفيض ا٤باؿ حٌب ال يقبلو أحد قولو كالٍب ستعم الناس ُب تلك األياـ،  
كىذا داللة على أف زمانو زماف خّب  3وف السجدة الواحدة خّبا من الدنيا كما فيها ..."حٌب تك

 :كُب لفظ آخر ٤بسلم ُب ىذا ا٢بديث .كيفضلوف اآلخرة على الدنيا ،يزىد فيو الناس ُب ا٤باؿ ،كنعم
 .  4"كلتذىنب الشحناء كالتباغض كا٢بسد" 

 كليس ىناؾ سبب للحركب. ،فبل تقاتل كال تباغض ،ك٥بذا يضع ا٤بسيح ا٢برب

                                                           
 .8/123، 6604، كتاب القدر، باب )ككاف أمر اهلل قدرا مقدكرا( رقم البخارمٌ  1
أبو ا٢بسن األشعرم ، مقاالت اإلسبلميْب كاختبلؼ ا٤بصلْب ٙبقيق ٧بي الدين عبد ا٢بميد ، ا٤بكتبة العصرية للطباعة كالنشر ط  2
 . 1/119ـ(1999)
 .149 :سبق ٚبرٯبو ص3
 .155،1/136. رقم كتاب اإلٲباف. باب نزكؿ عيسى بن مرًن حاكما بشريعة ٧بمد مسلم،  4
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عن أياـ ا٤بسيح، جاء ُب حديثْب  عهد القدًنكُب كصف آخر لذلك الزماف يشبو ما جاء ُب ال 
زؿ الربكة ُب ا٢بليب حتمإف نكت ،ظلوف بقشرىايستأف العصابة من الناس تكفيها رمانة كاحدة للنيب 

كتنزع السمـو كالشركر من  ، 1ككذلك البقرة كالشاة ،الناقة الواحدة تكفي ا١بماعة من الناس
كال يأكل الذئب الغنم، كتكوف أياـ  ،كال تأكل السباع البشر ،فبل تلدغ ا٢بيات الناس ،ا٢بيوانات

أم ) حٌب يدخل الوليد  ،ُب بياف ذلك: " ... كتنزع ٞبة كل ذات ٞبةسلم ال حرب فيها، يقوؿ 
كيكوف  ،ر الوليدة األسد فبل يضرىافبل تضره، كتف (أم ُب فمها  )يده ُب ا٢بية  ( الطفل الصغّب

الذئب ُب الغنم كأنو كلبها، كٛبؤل األرض من السلم كما ٲبؤل اإلناء من ا٤باء، كتكوف الكلمة كاحدة، 
 كتسلب قريش ملكها. ،فبل يعبد إال اهلل، كتضع ا٢برب أكزارىا

من العنب كتكوف األرض كفاثور فضة، تنبت نباهتا بعهد آدـ، حٌب ٯبتمع النفر على القطف 
عهم، كيكوف الثور بكذا ككذا من ا٤باؿ، كتكوف الفرس شبفيشبعهم، كٯبتمع النفر على الرمانة فت

فما يغلي  :بالدريهمات، قالوا: يا رسوؿ اهلل كما يرخص الفرس، قاؿ: ال تركب ٢برب أبدا، قيل لو
 . 2الثور؟ قاؿ: ٙبرث األرض كلها "

تشاهبا بْب ما كرد ُب النصوص اليهودية ٲبكنو أف ٯبد  ،كالذم يبلحظ ىذه األكصاؼ
كزكاؿ  ،ُب عمـو الربكات ُب ذلك الزماف ،كبْب ما جاءت بو السنة النبوية ،- بالضركرة - كالنصرانية 

 الشركر كا٤بنكرات.
من  ،ضعف األحاديث النبوية اإف التشابو الوارد بْب ىذه النصوص ا٤بختلفة ال يعِب مطلق

  –كأف يد التحريف طالت أحاديث رسوؿ اهلل  ،منطلق أف اليهود بثوا ُب السنة النبوية عقائدىم
ن أف ينظر ُب نصوص السنة من كجهة نظر بل كجب على الباحث ا٤بتمكٌ  ،-كما يتوىم البعض 

كىاديا إٔب أنوار الوحي  ،كاف حجة  ؛فإذا ثبت لديو صحة ا٢بديث ،علم ا٢بديث كتصحيح األخبار
 ال أف يكوف التشابو سببا ُب الطعن ُب النصوص الثابتة. ،ا٤بتبقية ُب التوراة كاإل٪بيل

                                                           
 .151، 150ص: سبق ٚبرٯبو1
 .  2/1359، 4077ابن ماجة، كتاب الفًب، باب فتنة الدجاؿ كخركج عيسى بن مرًن كخركج يأجوج كمأجوج، رقم 2
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بعد نزكلو باختبلؼ ركايات اختلف العلماء ُب مدة بقاء ا٤بسيح مدة بقاء المسيح: 
صحيح مسلم عن عبد اهلل بن  أك أربعْب سنة، فقد جاء ُب ،بْب سبع سنْب كردت،األحاديث الٍب 

: " فيبعث اهلل عيسى ابن مرًن ... ٍب ٲبكث الناس سبع سنْب ليس بْب اثنْب عنهمارضي اهلل عمر 
عداكة، ٍب يرسل اهلل رٰبا باردة من قبل الشاـ، فبل يبقى على كجو األرض أحد ُب قلبو مثقاؿ ذرة من 

 . 1خّب أك إٲباف إال قبضتو " 
: " ... فيمكث ُب األرض أربعْب سنة ٍب يتوَب فيصلى عليو ٞبدكأ أيب داكدكجاء ُب ركاية    

 .2ا٤بسلموف " 
فاجتهد  اإلماـ ابن كثّب رٞبو اهلل ، كقد حاكؿ العلماء ا١بمع بْب الركايتْب لدفع التعارض بينهما

ٗبا ٯبمع بْب العددين فقاؿ: " جاء ُب حديث عبد الرٞبن بن آدـ عن أيب ىريرة أف عيسى 
عد نزكلو أربعْب سنة ركاه اإلماـ أٞبد، كُب حديث عبد اهلل بن عمرك عن ٲبكث ُب األرض ب

 مسلم أنو ٲبكث سبع سنْب.
فيحتمل كاهلل أعلم أف يكوف ا٤براد بلبثو ُب األرض أربعْب سنة ٦بموع إقامتو فيها قبل رفعو كبعد 

 .3نزكلو، فإنو رفع كلو ثبلث كثبلثوف سنة ُب الصحيح "
من  ح،الَبجيمسلك بل سلك  ،بلين ٓب يسلك مسلك ا١بمعلكن ا٢بافظ بن حجر العسق

قاؿ ا٢بافظ بن حجر: " ركل  ،ٍب أعقبها بركايات أخرل مصححا إياىا ،خبلؿ إيراده لركاية مسلم
سبع سنْب. كركل نعيم بن أهنا مسلم من حديث ابن عمرك ُب مدة إقامة عيسى باألرض بعد نزكلو 

أف عيسى إذ ذاؾ يتزكج ُب األرض كيقيم هبا تسع عشرة ٞباد ُب كتاب الفًب من حديث ابن عباس 
سنة، كبإسناد فيو راك مبهم عن أيب ىريرة يقيم هبا أربعْب سنة، كركل أٞبد كأبو داكد بإسناد صحيح 

                                                           
 .151 :سبق ٚبرٯبو ص1
أبوداكد سليماف بن األشعث السجستاين، سنن أيب داكد، ٙبقيق: شعيب األرناؤكط، ٧بمد كامل قره بللي، دار الرسالة العا٤بية، 2
مسند اإلماـ أٞبد، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنها، ؛ ك 6/378، 4324، رقم (ـ2009ىػ 1430) 1ط

 . 41/15، 24467رقم 
 .2/466( 159النساء ) تفسّب ابن كثّب 3
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ُب  –أم عيسى  –قاؿ: " فيمكث دـ عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل آمن طريق عبد الرٞبن بن 
 .1األرض أربعْب سنة " 
كأف عدد السبعة عدد رمزم يدؿ على الكثرة كليس  ،أف األصح ىو أربعوف سنة كىناؾ من رأل

 على حقيقتو.
 –كاهلل أعلم  –يقوؿ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعد أف ذكر ركاية مسلم: " كمعناىا عندم 

أف الناس يعيشوف متحابْب ليس بينهم عداكة كال بغضاء سنْب طويلة، كىي أربعوف سنة كما بينتها 
ُب األرض أربعْب سنة، ٍب   -أم سيدنا عيسى  –٤بتقدمة، كنصها: " فيمكث اٞبد أة أيب داكد ك ركاي

 يتوَب كيصلي عليو ا٤بسلموف " .
 رث  يت ىت..ُّٱقولو تعأب: ك  ،سبع سنْب( ىنا رمزا للكثرة ال للحصركيكوف ذكر ) 

التمثيل فيها للتكثّب ال للحصر، ككقولو إذ َّيل... يفىق ىف يث ىث نث مث زث
قاؿ اآللوسي ُب تفسّبه عند ىذه اآلية َّمه ...جم هل مل خل حل جل...ُّسبحانو: 

٤بعركؼ، كما ُب قولو ٕبيث تشمل ا٤بائة كاأللف مثبل، ال خصوص العدد ا ،:" كا٤براد بالسبعة الكثرة2
 . 34: " ا٤بؤمن يأكل ُب معي كاحد كالكافر يأكل ُب سبعة أمعاء " عليو الصبلة كالسبلـ

إذ ركاية مسلم ليست بأكضح من ركاية أٞبد  ،أربعْب سنة مكثوأف الصحيح ىو كيظهر 
كقبل أف  ،فاللفظ ُب مسلم: " ٍب ٲبكث الناس سبع سنْب " كىذا بعد قتل ا٤بسيح للدجاؿ ،كا٢باكم

يرسل اهلل رٰبا على ا٤بؤمنْب لتقبض أركاحهم، كٓب يرد ُب ا٢بديث أف مدة مكث عيسى ىي سبع 
األخرل " فيمكث  ةس " كٓب يقل " ٲبكث عيسى " بينما ُب الركايكث الناٲببدليل قولو: " ٍب  ،سنْب

. كعليو فإف السبع سنْب تتحدث عن فَبة يعيشها الناس دكف ُب األرض أربعْب سنة "عيسى 
، إذ إف الناس يشهدكف موتو، كيصٌلوف عليو، تباغض كال ٙباسد، قد تكوف بعد عيسى 

                                                           
 .6/612ابن حجر العسقبلين، فتح البارم، 1
 .11/96(،  27) لقماف  تفسّب اآللوسي 2
 .7/71 ،5393كاحد، رقم البخارم، كتاب األطعمة، باب ا٤بؤمن يأكل ُب معي 3
 .128، 127: ص ،ىامش كتاب التصريح ٗبا تواتر ُب نزكؿ ا٤بسيح 4
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ى األرض، إذ إهنا جاءت بعد نزكؿ ا٤بسيح كقتلو كيدفنونو. كىي قطعا ليست مٌدة بقاء عيسى عل
 للدجاؿ، كىي مٌدة غّب ٧بسوبة ُب السبعة سنْب الٍب كردت ُب ا٢بديث.

 ،ف السبع سنْب داخلة ُب مدة أطوؿ منهاأكك ،يخككذلك فإف " ٍب " تفيد الَبتيب كالَبا 
يبقى فيها الناس ُب أمن كخّب  ،أك أهنا خارجة عنها بعد موت عيسى  ،ٲبكثها عيسى ُب األرض

ُب آخر الزماف بعد ٦بيئو ىي كعليو فإف ا٤برجح أف مدة بقاء عيسى  .من أثر حكم ا٤بسيح فيهم
 كاهلل أعلم .  ،أربعوف سنة

 
 .المطلب الثاني : العالمات التي تسبق مجيئو

ا ترتيبها ك٥ب ،كغّبىا من العبلمات الٍب تدؿ على قياـ الساعةكربل    ىو عبلمةنزكؿ عيسى 
أحداث كأكضاع تأٌب على كسيسبق عودتو  .بْب بقية العبلمات الٍب تسبقها أك تتلوىا أك تزامنها

انبثق ليلهم عن فجر كعن  ؛حٌب إذا ما حل هبم ،كُب سوءىا أقصاىا ،تبلغ ُب شركرىا مداىا ،الناس
  .فرج

 ،اختلف العلماء ُب ترتيبها هاف بعضإ، إذ ىذه العبلمات يتضح من األحاديث ترتيب حدكثك 
كتكوف  ،قصد ىهنا العبلمات الٍب تسبقو مباشرةأنة ٥با، ك بينما تتضح أخرل من خبلؿ النصوص ا٤ببيٌ 

 كىي كما يلي: ،مل العبلمات الٍب قبلو٦بال  ،قريبة الزمن منو
أف بعد  ،أف ا٣ببلفة ستعود على منهاج النبوةخرب النيب أكقد  الخالفة على منهاج النبوة: -1

: قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿفعن حذيفة بن اليماف  .ٍب ا٤بلك ا١بربم ،ٛبر ٗبرحلة ا٤بلك العضوض
"تكوف النبوة فيكم ما شاء اهلل أف تكوف، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ٍب تكوف خبلفة على منهاج 

ملكا عاضا، فيكوف  النبوة، فتكوف ما شاء اهلل أف تكوف، ٍب يرفعها إذا شاء اهلل أف يرفعها، ٍب تكوف
ما شاء اهلل أف يكوف، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ٍب تكوف ملكا جربية، فتكوف ما شاء اهلل أف 

، كالذم 1... "تكوف، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ٍب تكوف خبلفة على منهاج نبوة " ٍب سكت

                                                           
 . 30/355، 18406مسند اإلماـ أٞبد، عن النعماف بن بشّب، رقم 1
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أننا نسّب كفق ىذا ا٢بديث يبلحظ تارٱبنا اإلسبلمي كا٤براحل الٍب مر هبا من طرؽ ا٢بكم ٯبد 
 النبوم.
أف عاصمة ىذه ا٣ببلفة ستكوف بيت ا٤بقدس، فعن عبد اهلل بن حوالة  كُب حديث آخر بٌْب  

بن ا يا :ٍب قاؿ –ك قاؿ: على ىامٍب أ –يده على رأسي قاؿ: " كضع رسوؿ اهلل األسدم 
ببلبل كاألمور العظاـ، كالساعة فقد دنت الزالزؿ كال ؛حوالة إذا رأيت ا٣ببلفة نزلت األرض ا٤بقدسة

 . 1يومئذ أقرب من الناس من يدم ىذه إٔب رأسك " 
كأف القدس ستعود إٔب أحضاف ا٤بسلمْب عاصمة  ،ىذا ا٢بديث يبشرنا بزكاؿ الكياف الصهيوين

 اؿ.للخبلفة الراشدة، أما اليهود فسيعودكف إٔب شتاهتم قبل أف ٯبتمعوا على الدجٌ 
يلي أمر  ،بظهور رجل صاّب من ا٤بسلمْب ُب آخر الزماف أخرب النيب ظهور المهدي: -2
تنعم األمة ُب عهده بنعمة ٓب ترىا من  .كٲبؤل األرض عدال كما ملئت جورا ،كٯبدد ٥با دينها ،األمة

 كا٠بو كا٠بو .قبل، كيكوف من نسل رسوؿ اهلل 
الناس حْب ينزؿ إٔب األرض فإنو ٯبد لقد أكرد من قبل أحاديث تدؿ على أف عيسى 

كمن  ،كبيانا أنو نزؿ تابعا لشريعة النيب  ،فيصلي خلفو تكرمة ألمة اإلسبلـ ،يؤمهم رجل صاّب
 ىذه األحاديث:

 : " كيف إذا نزؿ ابن مرًن فيكم كإمامكم منكم ".قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن أيب ىريرة 
ت رسوؿ اهلل قاؿ: ٠بع ،عن عثماف بن أيب العاص ،كُب ا٤بستدرؾ للحاكم ،كُب مسند أٞبد 
 :ف عيسى "... إيقوؿتقدـ يا رسوؿ اهلل فصل  :ينزؿ عند صبلة الفجر، فيقوؿ لو أمّب الناس
فيصلي عليهم، فإذا انصرفوا من  ،ىمّب فيتقدـ أم ،فيقوؿ: ىذه األمة أمراء بعضهم على بعض ،بنا

 .   2فيذىب ٫بو الدجاؿ "  ،عيسى حربتو خذالصبلة أ

                                                           
 1أبو عبد اهلل ا٢باكم، ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، ط1
 كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد ككافقو الذىيب. .4/471، 8309، رقم (ـ1990ىػ 1411)
، 8473رقم  ،كتاب الفًب كا٤ببلحم  ،ا٢باكم؛ ك 29/430، 17900مسند اإلماـ أٞبد، عن عثماف بن أيب العاص، رقم 2
 قاؿ صحيح على شرط مسلم.ك . 4/524
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 ،يقوؿ: " ال تزاؿ طائفة من أمٍب يقاتلوفقاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل كعن جابر بن عبد اهلل  
 ،تعاؿ فصل .فيقوؿ أمّبىم ،ابن مرًنفينزؿ عيسى  –على ا٢بق ظاىرين إٔب يـو القيامة، قاؿ 
 . 1تكرمة اهلل ىذه األمة "  ،فيقوؿ: ال، إف بعضكم على بعض أمراء

الرجل  ،ىو ا٤بهدم ا٤بنتظريسى كقد فسر العلماء ىذه األحاديث على أف الذم يصلي بع 
 كاإلماـ العادؿ . ،الصاّب

ينزؿ عيسى بن مرًن فيقوؿ أمّبىم : "كيؤيد ىذا القوؿ ما ركاه جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 .2ف بعضهم أمر بعض تكرمة اهلل ٥بذه األمة " إا٤بهدم: تعاؿ صل بنا ، فيقوؿ : ال 

كثّبة   ،كتسديده من اهلل ،كعدلو ،كُب صبلحو ،كاألحاديث ُب ظهور ا٤بهدم قبل عيسى 
صوا ٧بٌ ككانت ٧بل دراسة من عدد من الباحثْب الذين  .كمنها غّب الصرٰبة ،منها الصرٰبة ،كثابتة

 على سبيل ا٤بثاؿ:  منهامها ك يكبينوا صحيحها من سق ،أخبارىا
ا٤بهدم ا٤بنتظر ُب ضوء معنونة بػ: " البستوم : عبد العليم عبد العظيم لباحثرسالة ماجستّب ل

"، خلص فيها إٔب ثبوت " ٜبانية  األحاديث كاآلثار الصحيحة كأقواؿ العلماء كآراء الفرؽ ا٤بختلفة
أحاديث، كأحد عشر أثرا صرٰبا ُب ذكر ا٤بهدم، كالباقي ٓب يقع فيو التصريح بذكر ا٤بهدم، كلكن 

ككذا كتاب للشيخ   ،3لة على ذلك "ذكره العلماء ُب أبواب ا٤بهدم ألجل القرائن كاألكصاؼ الدا
ىذا  "، االحتجاج باألثر على من أنكر ا٤بهدم ا٤بنتظر "بعنواف بن ٞبود التوٯبرم، ٞبود بن عبد اهلل 
 .العلماء لعقيدة ا٤بهدم ا٤بنتظر فردىاغّب التآليف الٍب أ

 منها:  ،لتها األحاديث الواردة ُب ىذا البابفصٌ  ،مهدم أكصاؼ يعرؼ هبالكل 
 . ا٠بو يواطئ اسم النيب  -
 .أيب النيب اسم اسم أبيو  -

                                                           
 .150ص: سبق ٚبرٯبو 1
عبد العليم عبد العظيم البستوم، ا٤بهدم ا٤بنتظر ُب ضوء األحاديث كاآلثار الصحيحة كأقواؿ كتاب ُب  كتصحيحو نظر ٚبرٯبو ي2

، بّبكت، لبناف، كا٤بكتبة ا٤بكية، مكة ا٤بكرمة، السعودية، ط  :ص، (ـ1999ىػ 1420) 1العلماء كآراء الفرؽ، دار ابن حـز
182. 

.355: يم البستوم، ا٤بهدم ا٤بنتظر، صلعبد الع3
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 .يكوف من أىل بيت النيب  -
 يكوف من كلد فاطمة. -
 يكوف أجلى ا١ببهة، أقُب األنف. -
 يصلحو اهلل ُب ليلة. -
 فيملؤىا بعد خبلفتو قسطا كعدال. ،ٛبؤل األرض قبل خبلفتو ظلما كجورا -
 ٲبلك سبع سنْب. -
 ٱبرج ُب رايات سود من قبل خرساف. -
كتنعم األمة ُب كاليتو  ،كتعظم األمة ،كتكثر ا٤باشية ،كٚبرج األرض نباهتا ،يسقيو اهلل الغيث -

 .1كٰبثي ا٤باؿ حثيا  ،حااا٤باؿ صح ى تنعمها قط، كيعطٓبنعمة 
و ٩بسوحة، أك ألنو ٲبسح يكيسمى الدجاؿ مسيحا ألف إحدل عين خروج المسيح الدجال: -3

.كيسمى بالدجاؿ 3: " الدجاؿ ٩بسوح العْب " كمنو حديث النيب  ،2األرض ُب أربعْب يوما
 كيفتنهم فيو. ،كيلبس عليهم دينهم ،كألنو يغطي ا٢بق بالباطل  ،4لتمويهو ككذبو 

 ،من فتنتو ُب كثّب من األحاديث، حٌب بلغت حد التواتر، فعن ابن عمر كقد حذر النيب 
ٍب ذكر ا٤بسيح الدجاؿ، فأطنب ُب  ،عليو هلل، كأثُب٤با قاـ ُب حجة الوداع ٞبد اأف رسوؿ اهلل 

ذكره، كقاؿ: " ما بعث اهلل من نيب إال أنذر أمتو، أنذره نوح كالنبيوف من بعده، كإنو ٱبرج فيكم، فما 
إف ربكم  –ثبلثا  –خفي عليكم من شأنو فليس ٱبفى عليكم، إف ربكم ليس على ما ٱبفى عليكم 

 .5كأف عينو عنبة طافية... " ،يمُبكإنو أعور العْب ال ،ليس بأعور

                                                           
 .356،357: ، صالسابقا٤برجع 1
عمر ك  ؛ 276: ص، )ط، ت(دار ابن ا١بوزم، الرياض، السعودية، دكف أشراط الساعة ، يوسف بن عبد اهلل بن يوسف الوابل، 2

ىػ 1411) 4دار النفائس، عماف، األردف، مكتبة الفبلح، بّبكت، لبناف، طالقيامة الصغرل، سليماف األشقر، اليـو اآلخر 
 .232 :ص، (ـ1991

 .4/2248، 2933، كتاب الفًب كأشراط الساعة، باب ذكر الدجاؿ كصفتو كمن معو، رقم مسلم 3
 .11/236 ،لساف العرب، بن منظورا4
باب ذكر ا٤بسيح بن مرًن كا٤بسيح ، كتاب اإلٲباف،مسلم ؛5/176، 4402رقم  ،باب حجة الوداع ،كتاب ا٤بغازم  البخارم،5

 . 1/154، 169الدجاؿ.رقم 
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، جعد الرأس، أجلى ا١ببهة، عريض أفحج، أٞبر، قصّب، ، شابكمن صفات الدجاؿ أنو رجل
، ٩بسوح العْب اليمُب، كىذه العْب ليست بناتئة، كال جحراء، كأهنا عنبة طافئة، كعينو اليسرل النحر

 ،ف تقطيعك ا٤بقطعة، أك ) كافر ( بدو ) ؾ ؼ ر ( با٢بركؼ يعليها ظفرة غليظة، كمكتوب بْب عين
 . 1كاتب كغّب كاتب، كمن صفاتو أنو عقيم ال يولد لو   ،يقرؤىا كل مسلم

ف إف ،ُب آخر الزمافكبا٤بهدم، كبعيسى  ،من خبلؿ قراءة األحاديث ا٤بتعلقة بالدجاؿ
فيمكث ُب األرض أربعْب يوما، فقد سأؿ  ،الدجاؿ ٱبرج ُب زماف ا٤بهدم كقبل عيسى 

 :قاؿ: أربعوف يوما ،عن ا٤بدة الٍب ٲبكثها ُب األرض فقالوا: " كما لبثو ُب األرضحابة الرسوؿ الص
هلل، فذاؾ اليـو الذم  اقلنا: يا رسوؿ  ،يـو كسنة، كيـو كشهر، كيـو كجمعة، كسائر أيامو كأيامكم

ه ا٤بدة يسيح ُب يبقى الدجاؿ ُب ىذك .  2كسنة، أتكفينا فيو صبلة يـو ؟ قاؿ: ال، اقدركا لو قدره "
إٔب أف ينزؿ عيسى ابن مرًن  ،يتبعو اليهود كيقاتلوف معو ،كفاتنا للناس ،مفسدا فيها ،األرض
3و سابقا تكما ُب حديث النواس بن ٠بعاف الذم أكرد  ،فيقتلو عند باب لد الشرقي . 

كمن العبلمات الكربل من  ،كعلى ىذافإف خركج الدجاؿ عبلمة يعرؼ هبا نزكؿ عيسى 
 عبلمات الساعة.

 
 .أحوال الناس قبل عودتوالمطلب الثالث: 

 ،كمفسدا ُب األرض ،فاتنا للناس ،ُب األرض كقد خرج الدجاؿ ُب الناسينزؿ عيسى 
كقلة من  ،كحاؿ األمة قبل ظهور الدجاؿ كنزكؿ عيسى بعده ُب اختبلؼ شديد ،أتباعو من اليهود

 ،كزىد ُب العلم، فقد ذكرت األحاديث الواردة ُب أشراط الساعة ٝبلة من أحواؿ ذلك الزماف ،الدين
 كىي:

                                                           
 .278، 277: أشراط الساعة، صيوسف الوابل، 1
 .4/2250، 2937، كتاب الفًب كأشراط الساعة، باب ذكر الدجاؿ كصفتو كمن معو، رقم مسلم 2
 .151، 150ص: سبق ٚبرٯبو 3



185 
 

فعن أيب أمامة الباىلي قاؿ: " خطبنا رسوؿ اهلل  قلة العرب يومئذ وسكنهم ببيت المقدس: -1
فكاف من قولو أنو قاؿ: إنو ٓب تكن فتنةهالدجاؿ كحذرنا نفكاف أكثر خطبتو حديثا حدثناه ع ، 

يا  :ُب األرض منذ ذرأ اهلل ذرية آدـ أعظم فتنة من فتنة الدجاؿ ... فقالت أـ شريك بنت أيب العكر
كإمامهم رجل  ،هم ببيت ا٤بقدسرسوؿ اهلل فأين العرب يومئذ ؟ قاؿ: العرب يومئذ قليل، كجلٌ 

 ، كقد يكوف ىذا الرجل الصاّب ىو ا٤بهدم ا٤بنتظر كما جاء ُب أحاديث أخرل.1"صاّب
كليس بْب الدجاؿ كنزكؿ عيسى   ،: كىي ٦باعة تسبق الدجاؿعة شديدة تصيب الناسمجا -2

ف قبل خركج الدجاؿ ثبلث سنوات شداد، إكثّب أياـ، ففي حديث أيب أمامة الباىلي السابق: " ك 
يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر اهلل السماء ُب السنة األكٔب أف ٙببس ثلث مطرىا، كيأمر 

تحبس ثلثي مطرىا، كيأمر األرض فتحبس فاألرض فتحبس ثلث نباهتا، ٍب يأمر السماء ُب الثانية 
تحبس مطرىا كلو، فبل تقطر قطرة، كيأمر األرض ثلثي نباهتا، ٍب يأمر اهلل السماء ُب السنة الثالثة ف

فما  :فبل تنبت خضراء،فبل تبقى ذات ظلف إال ىلكت إال ما شاء اهلل، قيل ،فتحبس نباهتا كلو
كٯبرم ذلك عليهم ٦برل  ،يعيش الناس ُب ذلك الزماف ؟ قاؿ: التهليل كالتكبّب كالتسبيح كالتحميد

 .  2الطعاـ ..." 
لكن سببها ليس إفبلسا ُب  ،يقع فيها العآب ُب تلك األياـ ،ية شديدةكىذا أشبو بأزمة اقتصاد

 كلكن ىي أزمة غذاء ك٦باعة عا٤بية. ،كال اهنيارا ُب البورصات ،البنوؾ
من ذلك  ،كقد كردت عدة أحاديث ُب بياف ىذه األمور قلة التزام الناس وقلة العلم: -3

جاء فيو: " إف  ،ؼ على حذيفة بن أسيدكىو حديث موقو  مستدركو،ا٢بديث الذم ركاه ا٢باكم ُب 
ة كلكن الدجاؿ ٱبرج ُب نقص من الناس، كخفٌ  ذؼ،الدجاؿ لو خرج ُب زمانكم لرمتو الصبياف با٣ب

 . 3من الدين،  كسوء ذات بْب ..." 

                                                           
ا٢باكم،  ؛ك 2/1359، 4077ابن ماجة، كتاب الفًب، باب فتنة الدجاؿ كخركج عيسى بن مرًن كخركج يأجوج كمأجوج، رقم 1

 . كقاؿ على شرط مسلم، كافقو الذىيب.4/580، 8620الفًب كا٤ببلحم، رقم كتاب 
 نفسو.ا٢بديث  2
 ، كقاؿ على شرط الشيخْب ككافقو الذىيب.4/574، 8612ا٢باكم، كتاب الفًب كا٤ببلحم، رقم 3
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كإدبار من العلم  ،من الدين خفقة: "ٱبرج الدجاؿ ُب عن النيب  ،كُب حديث جابر  
كالتفرؽ  ،كيكثر النزاع فيهم ،كال يقبلوف على الدين ،الناس يزىدكف ُب العلم، كىو يدؿ على أف 1."..

حدثنا رسوؿ اهلل أبو القاسم الصادؽ ا٤بصدكؽ: " إف األعور  :بينهم. عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
 .2الدجاؿ مسيح الضبللة ٱبرج من قبل ا٤بشرؽ، كُب زماف اختبلؼ من الناس كفرقة ..." 

حيح مسلم أف الرـك صكما ُب كقد أخرب النيب  :دابق وقتال المسلمين لهمنزول الروم ب -4
من  ،كيقاتلهم ا٤بسلموف ،كىو مكاف قرب مدينة " حلب " السورية ،سينزلوف ُب مكاف يسمى دابق
كصفهم  ،كٰبتموف با٤بسلمْب الذين يقاتلهم منهم جيش من ا٤بدينة ،أجل نصارل منهم يسلموف

كُب تفصيل ىذه ا٤بعركة  .فتكوف الغلبة للمسلمْب ،خيار أىل األرض يومئذبأهنم من رسوؿ اهلل 
خلوا بيننا كبْب الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقوؿ  :وا قالت الرـكجاء ُب ا٢بديث: " فإذا تصافٌ 

 ،فينهـز ثلث ال يتوب اهلل عليهم أبدا ،ال كاهلل ال ٬بلي بينكم كبْب إخواننا، فيقاتلوهنم :ا٤بسلموف
فبينما  ،اهلل، ك يفتتح الثلث ال يفتنوف أبدا، فيفتتحوف قسطنطينية دثلث ىم أفضل الشهداء عنكيقتل 

ف ا٤بسيح قد خلفكم ُب إذ صاح فيهم الشيطاف: ؛إىم يقتسموف الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتوف
فإذا جاءكا الشاـ خرج، فبينما ىم يعدكف للقتاؿ يسوكف  ،كذلك باطل ،فيخرجوف .أىليكم

 . 3فأمهم "  ،فينزؿ عيسى ابن مرًن ،إذ أقيمت الصبلة ؛فوؼالص
ىكذا تكوف ىذه ا٤ببلحم الٍب ٙبدث ُب آخر الزماف مقدمة لظهور الدجاؿ كبالتإب ظهور 

، كىكذا تتتابع بعدىا األشراط الكربل كأهنا خرزات منظومات ُب سلك إذا حدثت عيسى 
 األكٔب توالت بعدىا البقية دكف فارؽ زمِب.

لقد فٌصلت النصوص اإلسبلمية ُب كثّب من أحداث النهاية، كبينت أحواؿ الناس قبل ظهور 
إذ ينزؿ ُب سوء حاؿ من ا٤بسلمْب، كقلة التزاـ منهم، كما أف ظهوره يسبقو أىم عبلمتْب ا٤بسيح 

                                                           
اب الفًب كصححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، كت ؛211، 23/210، 14954مسند اإلماـ أٞبد، عن جابر بن عبد اهلل، رقم 1

 ، كقاؿ: ىو على شرط مسلم ككافقو الذىيب.4/575، 8613كا٤ببلحم، رقم 
عما يكوف ُب أمتو من الفًب كا٢بوادث.  باب ذكر قدر مكث الدجاؿ ُب األرض عند  كتاب التاريخ باب إخباره ابن حباف،  2

 .15/223. 6812خركجو من كثاقو. رقم 
 .152:سبق ٚبرٯبو  ص3
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ليقضي عليو كعلى أتباعو، كليحكم زمنا تعم كٮبا ا٤بهدم كا٤بسيح الدجاؿ؛ الذم يأٌب عيسى 
الربكات األرض، كتزاؿ الشركر حٌب من ا٢بيوانات، ىذا ا٢بكم يدـك مدة أربعْب سنة كما ًب  فيو

 ترجيحو من األقواؿ. 
، ككقت نزكلو، كيبقى ىذا الفصل ٧بتاجا إٔب أف يتمم بالبحث عن صفات ا٤بسيح عيسى 

يكوف موضوع ، كىو ما سكأعمالو الٍب يأٌب لينفذىا نصرا ٤بلة اإلسبلـ كإحقاقا لشريعة ٧بمد 
 ا٤ببحث ا٣بامس.  
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 :بحث الخامسالم
 و ومكان ووقت نزولو وأعمالو حتى وفاتوصفات

كأهنا تركم قصة متكاملة عن   ،لقد بينت األحاديث كثّبا من تفاصيل نزكؿ عيسى  
 ككقت ٦بيئو، كمكاف ،كصفة ٦بيئو ،تواكصف ،عند ٦بيئوكعن أعماؿ ا٤بسيح  ،أحداث النهاية

 يلي بياف لذلك.كفيما  إٔب أف يتوفاه اهلل كيدفنو ا٤بسلموف. ،كعدلو ،كحكمو اجملئ،
 

 ْلقية.المطلب األول: صفاتو الخ  
 فهو: ،كمبل٧بو ،كشعره ،كقامتو ،بشرتو :كصف لعيسى جاء ُب سنة النيب 

.. فإذا رأيتموه .قاؿ: " ف النيب ،أكما ُب ا٢بديث عن أيب ىريرة   :معتدل القامة -
 كإٔب الطوؿ أقرب. ،كا٤بربوع ىو ا٤بعتدؿ القامة 1فاعرفوه: رجل مربوع ... "

 .2كما ُب ا٢بديث السابق " .. إٔب ا٢بمرة كالبياض ..."  :شرب بالحمرةملون بشرتو أبيض  -
جاء ُب  ،حها فظهر حسنهاما بْب منكبيو، كقد سرٌ ٤بتو ٛبؤل  :ترسلسشعر رأسو ناعم م -

يوما ما بْب ظهراين الناس ا٤بسيح الدجاؿ ... كقاؿ: سوؿ اهلل ر ا٢بديث عن ابن عمر قاؿ: ذكر 
 ٤بتودـ الرجاؿ، تضرب أ"إين أراين الليلة ُب ا٤بناـ عند الكعبة، فإذا رجل آدـ كأحسن ما ترل من 

 ،عر يقطر رأسو ماء، كاضعا يديو على منكيب رجلْب ىو بينهما يطوؼ بالبيتل الشٌ منكبيو، رجً 
 .  3فقلت: من ىذا ؟ فقالوا ا٤بسيح بن مرًن ... "

و خرج من ٞباـ، يقطر رأسو كإف ٓب يصبو بلل، كما ُب حديث كأنٌ   :ينزل في غاية النظافة -
 .   4ؤلؤ ... " لالنواس بن ٠بعاف: " ... إذا طأطأ رأسو قطر، كإذا رفعو ٙبدر منو ٝباف ال

                                                           
عما يكوف ُب أمتو من  باب إخباره  ،كتاب التاريخ  ،بن حبافاك  ؛9632،15/398رقم  ،عن أيب ىريرة ،أٞبد مسند اإلماـ1

 .6814،15/225رقم  ،ذكر اإلخبار عن كصف األمن الذم يكوف ُب الناس بعد قتل بن مرًن الدجاؿ ،الفًب كا٢بوادث
 ا٢بديث نفسو. 2
باب ذكر  ،كتاب اإلٲباف  ،مسلم؛ك 4/166، 3440رقم  ،باب قوؿ اهلل" كاذكر ُب الكتاب مرًن" ،كتاب االنبياء  ،البخارم3

 .1/154، 169رقم  ،ا٤بسيح بن مرًن كا٤بسيح الدجاؿ
 .151، 150 :سبق ٚبرٯبو ص4
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كالدٲباس 1. ".ٞبر: كأ٭با خرج من دٲباس .أقولو: " ... ربعة عن النيب  ،كركل أبو ىريرة 
 ا٢بماـ.ىو 
قاؿ: " رأيت عيسى، كموسى، أف رسوؿ اهلل  ،فعن ابن عمر  عريض الصدر: -

 .2"...عريض الصدر  ) جعد اللحم (، جعد ،كإبراىيم، فأما عيسى فأٞبر
ة، ٔبماؿ الطلعة، كالنظافة، كحسن ا٥بيئ اإذ كاف مشهور  :كان يشبهو عروة بن مسعود  -

قاؿ: " ٱبرج الدجاؿ ُب أمٍب ... فيبعث اهلل تعأب عيسى ف رسوؿ اهلل ،أفعن عبد اهلل بن عمرك
 .  3فيطلبو فيهلكو ..."  (الثقفي)ابن مرًن، كأنو عركة بن مسعود 

لة مفصٌ كيبلحظ أهنا ، الٍب تضمنتها سنة ا٢ببيب ا٤بصطفى ىذه ىي أكصاؼ عيسى 
كُب ذلك تعريف بو ألمة  ،االنتباه إٔب أنو ٓب يوصف نيب كما كصف  علىتبعث  ،كدقيقة

 اإلسبلـ حٌب تعرفو إذا نزؿ.
 

 وىيئتو عند النزول مكان نزولو ووقتوالمطلب الثاني: 
 مكان نزولو: .1

لكنها اختلفت ُب ٙبديد ا٤بكاف  ،ينزؿ ُب ببلد الشاـاتفقت الركايات على أف عيسى 
 :أقواؿ بالضبط على ثبلثة

 
ُب حديث الدجاؿ جاء فيو: " فبينما ىو  عن النواس بن ٠بعاف  :أنو ينزل في دمشق -

 .4... " البيضاء شرقي دمشق بْب مهركذتْب فينزؿ عند ا٤بنارة ،كذلك إذ بعث اهلل ا٤بسيح بن مرًن

                                                           
باب اإلسراء  ،كتاب اإلٲباف  ،مسلم؛ك 4/166، 3437رقم  ،ذكر ُب الكتاب مرًن"اباب قوؿ اهلل" ك  ،كتاب األنبياء  ،البخارم 1

 .1/154، 168رقم  ،برسوؿ اهلل السموات كفرض الصلوات
 .4/166، 3438ذكر ُب الكتاب مرًن" رقم اباب قوؿ اهلل" ك  ،كتاب األنبياء  ،البخارم 2
 .151ص: سبق ٚبرٯبو 3
 .151، 150ص: سبق ٚبرٯبو 4
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عند القنطرة البيضاء، على باب دمشق الشرقي إٔب يهبط ا٤بسيح " كعن كعب األحبار قاؿ: 
طتاف، مؤتزر إحداٮبا، كمرتد يعليو ر  ،طرؼ الشجر، ٙبملو غمامة، كاضعا يديو على منكيب ملكْب

 .   1" رأسو قطر منو ا١بماف األخرل، إذا أكبٌ 
ىو يقوؿ اإلماـ ابن كثّب مؤيدا ترجيح القوؿ بنزكلو ُب دمشق عند ا٤بنارة البيضاء: " ىذا 

أنو على ا٤بنارة البيضاء الشرقية بدمشق، كقد رأيت ُب بعض الكتب أنو ينزؿ  ،األشهر ُب موضع نزكلو
فينزؿ على ا٤بنارة  :على ا٤بنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل ىذا ىو احملفوظ، كتكوف الركاية

شق منارة تعرؼ ؼ الراكم ُب التعبّب ٕبسب ما فهم، كليس ُب دمالبيضاء الشرقية بدمشق، فتصرٌ 
 ،بالشرقية سول الٍب شرقي ا١بامع األموم، كىذا ىو األنسب كاألليق، ألنو ينزؿ كقد أقيمت الصبلة

يا ركح اهلل تقدـ، فيقوؿ: تقدـ أنت فإهنا أقيمت لك، كُب ركاية بعضكم  :فيقوؿ لو إماـ ا٤بسلمْب
 .  2كـر اهلل ىذه األمة "يعلى بعض أمراء، 

كبأنو ينزؿ كقد أقيمت الصبلة  ،كقد أشارت أحاديث إٔب ذلك:المقدسأنو ينزل في بيت  -
عن النيب  ،، كيصلي خلفو، فعن ٠برة بن جندب فينزؿ عيسى  ،للمهدم كي يصلي بالناس

 ... " :نو ٰبصر إك  ،كأنو سيظهر على األرض كلها إال ا٢بـر كبيت ا٤بقدسُب حديثو عن الدجاؿ
فيهزمو اهلل  ،فيصبح فيهم عيسى بن مرًن ،فيتزلزلوف زلزاال شديدا ،ا٤بؤمنْب ُب بيت ا٤بقدس

 . 3..." ،كجنوده
يا  :ن الدجاؿ ُب ا١بباؿ " قالت أـ شريكمالناس  فٌ : " ليفرٌ رضي اهلل عنهاكعن أـ شريك 

كأخرجو بن ماجة من حديث أيب أمامة   4رسوؿ اهلل فأين العرب يومئذ ؟ قاؿ: " ىم قليل " 

                                                           
ػ، (ق1412) 1أبو عبد اهلل نعيم بن ٞباد، كتاب الفًب، ٙبقيق: ٠بّب أمْب الزىّبم، مكتبة التوحيد، القاىرة، مصر، ط1
2/567.. 
، (ـ1988ىػ  1408)٤ببلحم، ٙبقيق ٧بمد أٞبد عبد العزيز، دار ا١بيل بّبكت، لبناف، ط النهاية ُب الفًب كاابن كثّب، 2
1/192. 
باب صبلة  ،كتاب الصبلة  ،بن حبافاك  ،كقاؿ صحيح على شرط الشيخْب ،1230،1/478رقم  ،كتاب الكسوؼ  ،ا٢باكم3

، 28567/102رقم  ،ذكر ا٣برب ا٤بدحض قوؿ من زعم أف الكسوؼ يكوف ٤بوت العظماء من أىل األرض،الكسوؼ
 .33/349، 20178عن ٠برة بن جندب رقم  ،أٞبدمسند ك ؛103

 .4/2266، 2945رقم  ،باب ُب بقية من أحاديث الدجاؿ ،كتاب الفًب كأشراط الساعة،مسلم 4
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يا رسوؿ اهلل فأين العرب يومئذ ؟ قاؿ: ىم يومئذ قليل،  :فقالت أـ شريك بنت أيب العكر :بزيادة
كإمامهم رجل صاّب، فبينما إمامهم قد تقدـ يصلي الصبح، إذ نزؿ عليهم  ،هم ببيت ا٤بقدسكجلٌ 

 .1عيسى بن مرًن ... " 
شكاؿ يبقى غّب أف اإل ،خلف ا٤بهدم ببيت ا٤بقدس ثابتة ال خبلؼ فيهاكمسألة صبلتو 

 عِب بالضركرة نزكلو ىناؾ.يُب مكاف نزكلو، إذ ثبوت صبلتو ُب بيت ا٤بقدس ال 
كىو ثنية أفيق  ،نزؿ فيو  عيسى يكرد ُب األحاديث مكاف آخر   :أنو ينزل في األردن -

ُب حديثو عن الدجاؿ: " ... كأنو يطلع عن النيب  ،ا٤بوجودة باألردف، فعن حذيفة بن اليماف 
نو إبطن األردف، على ثنية أفيق، ككل أحد يؤمن باهلل كاليـو اآلخر ببطن األردف، ك  لىأمره عمن آخر 

يقتل من ا٤بسلمْب ثلثا، كيهـز ثلثا، كيبقى ثلث ... فلما قاموا يصلوف نزؿ عيسى، كإمامهم يصلي 
 .   2هبم ..."

ثبلثة يقوؿ: " يكوف للمسلمْب قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل العاص  كعن عثماف بن أيب
 .3بن مرًن عند صبلة الفجر ..." اأمصار ... كينحاز ا٤بسلموف إٔب عقبة أفيق ... كينزؿ عيسى 

كٗبا  ،التعارض بينهاعدـ ٗبا يظهر  ،اجتهد ابن كثّب رٞبو اهلل ُب ٝبع األحاديث كالتوفيق بينها
فقاؿ: " يكوف نزكؿ مسيح ا٥بدل أياـ  ،يثبت أف النزكؿ األكؿ يكوف عند ا٤بنارة البيضاء ُب دمشق

بدمشق، فيجتمع إليو ا٤بؤمنوف فيسّب هبم قاصدا ٫بو الدجاؿ، كقد  سيح الضبللة على ا٤بنارة الشرقيةم
فيلحقو عيسى عند مدينة  ،توجو ٫بو بيت ا٤بقدس فيدركهم عند عقبة أفيق، فينهـز الدجاؿ منهم

ن تفوتِب، كإذا كاجو الدجاؿ لإف ٕب فيك ضربة  :كيقوؿ ،باب لد، فيقتلو ٕبربتو كىو داخل إليها
باب لد، فتكوف كفاتو ىناؾ، كما بكما يذكب ا٤بلح ُب ا٤باء، فيتداركو عيسى فيقتلو با٢بربة   ينماع

 . 4دلت األحاديث الصحيحة من غّب كجو " 

                                                           
 .185سبق ٚبرٯبو ص: 1
 كقاؿ صحيح على شرط مسلم، كسكت عنو الذىيب ُب التلخيص.  .8507،4/536ركاه ا٢باكم. كتاب الفًب كا٤ببلحم. رقم 2
 .181 :سبق ٚبرٯبو ص3
 .1/174 ،ابن كثّب ، النهاية ُب الفًب كا٤ببلحم 4



192 
 

 ٍب قتالو ،فأثبت نزكلو ُب دمشق أكؿ مرة ،كعلى ىذا فيكوف ابن كثّب قد ٝبع بْب الركايات
ببيت ا٤بقدس كصبلتو كبعد حلوؿ ا٤بسيح  ،كىركب الدجاؿ إٔب فلسطْب ،الدجاؿ ُب األردف

 كاهلل أعلم. .كىو األظهر ،ليقتلو ىناؾ دخلف ا٤بهدم يطارد الدجاؿ إٔب باب ل
كاف نزك٥بفإنو ٓب يرد كقت لنزكلو عند مخذ بو ُب كعلى حسب الَبجيح الذم أي : وقت نزولو .2

كحْب قياـ الناس للصبلة  ،كإ٭با ا٤بذكور ُب األحاديث ىو كقت نزكلو ببيت ا٤بقدس ،ا٤بنارة البيضاء
كينزؿ عيسى الذم جاء فيو: " عثماف بن أيب العاص٢بديث  ،كىو كقت صبلة الفجر ،خلف ا٤بهدم

ىذه األمة أمراء  :فيقوؿ ،ركح اهلل تقدـ صل أمّبىم: ياصبلة الفجر فيقوؿ لو  عندبن مرًن 
 . 1... "بعضهم على بعض

إضافة إٔب أكصافو  ،عند نزكلو ُب آخر الزماف ىيئة يعرؼ هباللمسيح  ىيئتو عند النزول: .3
 كمن ذلك:نها رسوؿ اهلل الٍب بيٌ 
فإذا رأيتموه فاعرفوه، ... كما ُب ا٢بديث الذم ركاه أٞبد: "   :ينزل وعليو ثوبان أصفران -
 ا صفرة خفيفة.مأم فيه 2"  ٌصراف ...ا٢بمرة كالبياض، عليو ثوباف ٩برجل مربوع، إٔب فإنو 
وإذا رفعو تحدر منو جمان  ،ينزل واضعا يديو على أجنحة ملكين وإذا طأطأ رأسو قطر -
كما ُب ا٢بديث عن النواس بن ٠بعاف: "فينزؿ عند ا٤بنارة البيضاء شرقي دمشق، بْب :ؤلؤلكال

 ؤلؤلكإذا رفعو ٙبدر منو ٝباف كال ،لكْب، إذا طأطأ رأسو قطركاضعا كفيو على أجنحة م ،مهركدتْب
فبل ٰبٌل لكافر ٯبد ريح نفسو إال مات، كنفسو ينتهي حيث ينتهي طرفو، فيطلبو حٌب يدركو بباب 

كناية عن حسنو كٝباؿ خلقتو   ؛قطر :تفسّب إذا طأطأ رأسو إفكقاؿ العلماء  .3" لٌد، فيقتلو ...
 .4الشريفة
كما ُب ا٢بديث السابق، كنفسو ينتهي حيث ينتهي :ريح نفسو إال ويموتال يجد كافر  -

 طرفو.
                                                           

 .182 :سبق ٚبرٯبو ص1
 .6/602كصححو ا٢بافظ ابن حجر ُب الفتح،  ؛15/154، 9670مسند اإلماـ أٞبد، عن أيب ىريرة، رقم 2
 .151، 150 ص:سبق ٚبرٯبو 3
 .116 :ىامش كتاب التصريح ٗبا تواتر ُب نزكؿ ا٤بسيح، ص 4
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 والمسحاء الكذبة في اإلسالم. أعمالو بعد النزولالمطلب الثالث: 

 بن كثّب من ا١بمع بْب األحاديثاإٔب ما ذىب إليو اإلماـ  كميبل -سابقا  ذكرلقد أعمالو: .1
ف ٯبتمع أٍب يتوجو إٔب بيت ا٤بقدس بعد  ،دمشق ينزؿ عند ا٤بنارة البيضاء شرقيا٤بسيح  فأ -

كيفر الدجاؿ منو  ،فيهزمو عيسى  ،فيدرؾ الدجاؿ كأتباعو عند عقبة أفيق باألردف ،إليو ا٤بؤمنوف
 ،على بيت ا٤بقدس كقت صبلة الصبح كالناس يقيموف صبلهتمفينزؿ عيسى  ،إٔب فلسطْب

كفيما يلي سرد  ،ؿ أعمالو أف يصلي خلف ا٤بهدم إتباعا ألمة ٧بمد كيكوف أكٌ  ،كإمامهم ا٤بهدم
 ألىم األعماؿ الٍب يقـو هبا بعد ٦بيئو:

فيجد الناس قد قاموا للصبلة كإمامهم  ،بيت ا٤بقدس عند صبلة الصبحى سيدخل عي -
كيقوؿ: يا  ،فحْب يعلم بو اإلماـ يرجع إٔب الوراء يريد أف يقدمو للصبلة ،ا٤بهدم يريد أف يصلي هبم

هدم كيقوؿ: تقدـ فإهنا لك أقيمت، فيتقدـ ا٤ب ،بْب كتفيوفيقف عيسى  ،ركح اهلل تقدـ فصل
كيصلي بالناس، لقولو صلى اهلل عليو كسلم: " ال تزاؿ طائفة من أمٍب يقاتلوف على ا٢بق ظاىرين إٔب 

: ال، إف بعضكم فيقوؿ ،ابن مرًن فيقوؿ أمّبىم: تعاؿ فصلفينزؿ عيسى  –قاؿ  –يـو القيامة 
 .  1على بعض أمراء، تكرمة اهلل ىذه األمة "

: " ... كينزؿ عيسى بن مرًن عند صبلة عثماف بن أيب العاصككذا جاء ُب ا٢بديث عن 
فيتقدـ  ،فيقوؿ: ىذه األمة أمراء بعضهم على بعض ،يا ركح اهلل تقدـ فصل :فيقوؿ أمّبىم ،الفجر

 .  2أمّبىم فيصلي "
خلف إماـ من ا٤بسلمْب: " كُب صبلة حجر تعليقا على صبلة عيسى بن ايقوؿ ا٢بافظ 

عيسى خلف رجل من ىذه األمة مع كونو ُب آخر الزماف كقرب قياـ الساعة: داللة للصحيح من 
 .   3األقواؿ أف األرض ال ٚبلو من قائم هلل ٕبجة، كاهلل أعلم "

                                                           
 .150 :سبق ٚبرٯبو ص1
 .182ص:  سبق ٚبرٯبو2
 .6/613، فتح البارمابن حجر، 3
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٢بديث الذم أخرجو اإلماـ كما ُب ا  ،بعد انقضاء الصبلة يصبح إماـ ا٤بسلمْب كحاكمهم -
 .  1ك٘بمع لو الصبلة ... " ،كٲبحو الصليب ،ن أيب ىريرة: " ينزؿ عيسى ابن مرًن فيقتل ا٣بنزيرعأٞبد 
فإذا رآه  ،فّبل الدجاؿ كمعو اليهود سبعوف ألفا ،فتح باب ا٤بسجد بعد الفراغ من الصبلةي -

ٕب فيك ضربة لن  : إفٌ كيقوؿ عيسى  ،كينطلق ىاربا ،الدجاؿ ذاب كما يذكب ا٤بلح ُب ا٤باء
 :كما ُب ا٢بديث: " فإذا انصرؼ قاؿ عيسى   ،ا، فيدركو عند باب اللد الشرقي فيقتلوهبتسبقِب 

كلهم ذك سيف ٧بلى كساج، فإذا نظر   ،فيفتح ككراءه الدجاؿ معو سبعوف ألف يهودم ،افتحوا الباب
ٕب فيك ضربة لن  إفٌ  :ىاربا، كيقوؿ عيسى إليو الدجاؿ ذاب كما يذكب ا٤بلح ُب ا٤باء، كينطلق 

 .   2فيدركو عند باب اللد الشرقي فيقتلو " ،تسبقِب هبا
ليدؿ ا٤بسلم على مكاف  ؛ٍب يهـز اهلل اليهود ُب معركة ينطق فيها ا٢بجر كالشجر كا٢بائط كالدابة

 . 3ألنو شجر اليهود  ،إال شجر الغرقد ال ينطق ،اليهودم فيقتلو
 ،فيمسح عن كجوىهم ،قـو قد عصمهم اهلل من فتنة الدجاؿٍب يأٌب بعد ذلك إٔب عيسى 

 . 4كٰبدثهم بدرجاهتم ُب ا١بنة 
يبعث اهلل ُب تلك األثناء يأجوج كمأجوج الذين ذكرىم اهلل سبحانو كتعأب ُب سورة الكهف  -
 رث  يت ىت نت ٱُّٱ، 94الكهف َّ لك ...جغ مع جع  مظ حط مض ...ُّٱ

كحْب يبعثهم اهلل ُب آخر الزماف فإنو  ،96األنبياء َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث
كقد   ،بأف يأكم بالناس إٔب جبل الطورلذلك يؤمر عيسى  ،ال يستطيع أحد من الناس قتا٥بم

 ا٢بديث عن كثرهتم فقاؿ:  "يبعث اهلل يأجوج كمأجوج كىم من كل حدب ينسلوف، فيمر عرٌب 
إٔب   5ة ماء " لقد كاف هبذه مرٌ  :ٲبر آخرىم فيقولوفأكائلهم على ٕبّبة طربية، فيشربوف ما فيها،  ك 

درجة أهنم من كثرة عددىم كعدد سبلحهم فإف ا٤بسلمْب يبقوف سبع سنْب يوقدكف من 

                                                           
 .281، 13/280، 7903أٞبد، عن أيب ىريرة، رقم مسند اإلماـ 1
 .185 :سبق ٚبرٯبو ص2
 ا٢بديث نفسو. 3
 .151، 150 :سبق ٚبرٯبو ص4
 .السابقا٢بديث 5
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 ... كيستوقد ا٤بسلموف من قسيهم كنشاهبم كجعاهبم سبع سنْب... ففي سنن الَبمذم: " ،أسلحتهم
 سمؤكنتهم " حٌب يكوف رأ دحٌب تنف ،كأصحابو.كٰباصر يأجوج كمأجوج نيب اهلل عيسى 1"

كمن ، حينئذ يدعو عيسى 2الثور ألحدىم خّبا من مائة دينار ألحدكم اليـو " كما ُب ا٢بديث 
كإ٪بائهم من مكابدة ببلئهم كشرىم،  ،إليو ُب إىبلؾ يأجوج كمأجوج رغبوفكي ،معو اهلل عز كجل

 .  3كاحدة سفيصبحوف فرسى كموت نف ،فيستجيب اهلل ٥بم.فّبسل اهلل عليهم النغف ُب رقاهبم
فتمتلئ األرض من جثثهم  " فّبغب نيب اهلل  ،4دكد يسقط من أنوؼ الغنم كاإلبلىو  :كالنغف

فتطرحهم حيث شاء، ٍب يرسل اهلل  ،فّبسل طّبا كأعناؽ البخت فتحملهم ،عيسى كأصحابو إٔب اهلل
 . 5لفة "ا كالزٌ منو بيتمدر كال كبر. فيغسل األرض حٌب يَبكه مطرا ال يكنٌ 

 ،كاستجابة لدعائو كدعاء ا٤بؤمنْب معو ،كىكذا يقضي اهلل على يأجوج كمأجوج ُب زماف ا٤بسيح
 إذ ال طاقة ٥بم هبم.

فعن  ،كيتبْب للناس الصواب ،إذ بظهوره يظهر ا٢بق ،قضي على ا٤بلل األخرل غّب اإلسبلـي -
كىذا بعد  6ا٤بلل كلها إال اإلسبلـ ... "مانو ز قاؿ: " ... كيهلك اهلل ُب عن النيب  ،أيب ىريرة 

ألف التباغض  ،كال يكوف ىناؾ سبب للجهاد كالقتاؿ ،كتوضع بذلك ا٢برب ،أف ذكر بعض أعمالو
 . 7كالتحاسد يزكالف ُب أياـ ا٤بسيح

 ،كيفيض ا٤باؿ ،ٌب يأمن الناس،حكيسّب فيهم بالعدؿ كالقسط ،كيتؤب شؤكهنم ،ٰبكم الناس -
بن مرًن حكما اكن أف ينزؿ فيكم ش: " كالذم نفسي بيده ليو ألرض، قاؿ ؿ الربكات على انز كت

كيفيض ا٤باؿ حٌب ال يقبلو أحد، حٌب تكوف السجدة الواحدة خّبا من  ،عدال ... كيضع ا٢برب

                                                           
سنن الَبمذم، ٙبقيق: بشار عواد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، بّبكت،  -٧بمدبن عيسى بن سورة الَبمذم، ا١بامع الكبّب1

 .4/83، 2240الفًب، باب ما جاء ُب خركج الدجاؿ، رقم ـ(، أبواب 1998لبناف، ط )
 .151، 150 :سبق ٚبرٯبو ص2
 ا٢بديث نفسو.3
 .9/338، بن منظور.لساف العربا4
 .151، 150 :سبق ٚبرٯبو ص5
 . عن أيب ىريرة.188 :سبق ٚبرٯبو ص6
 اية مسلم بلفظ ) التباغض كالتحاسد (.كرك  .149، 148ص: سبق ٚبرٯبو 7
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يقاهنم بدنو إك  ،سلف دليل على زىد الناس ُب الدنياكتفضيل السجود ىنا كما  ،1الدنيا كما فيها "
 اآلخرة.

بْب أعماؿ ا٤بسيح أثناء حكمو أف يكسر الصليب الذم طا٤با ٛبسك بو النصارل يكوف من 
 ،كيقتل ا٣بنزير ،كما ُب ا٢بديث السابق " فيكسر الصليب  ،كيضع ا١بزية، كاعتقدكا فيو، كيقتل ا٣بنزير
ككضع ا١بزية ىنا  2كيقتل ا٣بنزير،كيضع ا١بزية "  ،الصليب كسر: " فيٞبدكيضع ا٢برب " كُب لفظ أ

 هنا.ك إشارة إٔب عدموجود أىل الذمة الذين يؤد فيو
فيسافر إٔب فج  ،أك ٯبمع بينهما ،أكيعتمر ،نو ٰبجأمن األعماؿ الٍب يقـو هبا ا٤بسيح  -

كيرد على سبلمو رسولنا  ،فيسلم عليو ،كيزكر ركضة سيد األنبياء  3الركحاء 
4. 

 
 وفاتو ودفنو :  .2

أربعْب سنة، فيحكم بْب ا٤بسلمْب سابقا أف األرجح ىو بقاء سيدنا عيسى  بْبٌ تلقد 
، كينعم ا٤بسلموف ُب عهده باألمن كالعدؿ بشريعة النيب يسوسهم بالعدؿ، كيؤمهم بالقسط، ك 

 كا٣بّب كالربكة، كتنزع الشركر من ا٣بلق.
أيب  ؛كصاحبيو، فيتوَب با٤بدينة ا٤بنورة، كيدفن فيها ٔبانب النيب بعدىا ٙبْب ساعة موتو 

 .رضي اهلل عنهمابكر كعمر 
 
 

                                                           
 ا٢بديث نفسو.1
 . عن أيب ىريرة.188 :سبق ٚبرٯبو ص2
على ٫بو من أربعْب يوما، كُب كتاب مسلم بن ا٢بجاج على سنة ستة كثبلثْب من عمل الفرع بْب مكة كا٤بدينة، " الركحاء :  3

  ، ت()ط، . ٙبقيق: فريد عبد العزيز ا١بندم، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، دكف ، ياقوت ا٢بموم، معجم البلدافيوما " 
3/87. 
من ركاية ا٢باكم  سبلمو عليو كرده صلى اهلل عليو كسلم عليوالنيب صلى اهلل عليو كسلم ك زيارة قرب كلفظ .150 :سبق ٚبرٯبو ص4

كتاب تواريخ ا٤بتقدمْب من األنبياء كا٤برسلْب. باب ذكر نيب اهلل كركحو عيسى بن مرًن. رقم ُب ا٤بستدرؾ، كتاب  
4162،2/651. 
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مكتوب ُب التوراة صفة ٧بمد كعيسى ابن مرًن يدفن معو قاؿ: " فعن عبد اهلل بن سبلـ 
 . 1" قاؿ: فقاؿ أبو مودكد كقد بقي ُب البيت موضع قرب

 المسحاء الكذبة في اإلسالم: .3
ٓب يعرؼ اإلسبلـ ُب تارٱبو مسحاء كذبة اللهم إال ما ندر، فوضوح شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر 

قضى على ٧باكالت ظهور  ؛كصفاتو، كإٝباع األمة على أنو ال مسيح منتظر إال عيسى بن مرًن 
ككاف علماء اإلسبلـ ٥بم  ،كبذلك ٓب يظهر الكثّب ،عاءات الكاذبة الٍب تتقمص دكر ا٤بسيحاالدٌ 
 نوف زيفهم ككذهبم.يبيٌ  ،صادبا٤بر 

عاء أكادٌ  ،عاء شخصْب أهنما ا٤بسيحادٌ  لالوصوؿ إليو ُب ىذا ا١بانب سجٌ  أمكنمن خبلؿ ما  
 كمرزا غبلـ أٞبد ُب تارٱبنا ا٤بعاصر. ،ن ىود الدمشقي ُب زمن ابن تيمية:ابكٮبا ،أتباعهم أهنم ا٤بسيح

بن يوسف بن ىود  ىو ا٢بسن بن عليك م(: 1299-ىػ 699بن ىود الدمشقي ) ت -
كتوُب ُب دمشق،  ،كحج كسكن الشاـ ،ا١بذامي ا٤برسي، فيلسوؼ متصوؼ، انشغل بالطب كا٢بكمة

 .2كصفو الذىيب باالٙباد كالضبللة 
: " كقد  " بغية ا٤برتاد" بن مرًن يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب انو ا٤بسيح أكعن ادعاء أتباعو 

رأيناه من ىؤالء  نككاف من أعظم م ،يقاؿ لو ابن ىود كاف عندنا بدمشق الشيخ ا٤بشهور الذم
أعِب ابن  –كأنو  ،اهلل :ككاف أصحابو ا٣بواص بو يعتقدكف فيو أنو ... االٙبادية زىدا كمعرفة كرياضة،

و كاف ا٠بها مرًن ككانت نصرانية، كيعتقدكف أف قوؿ النيب ف أمٌ إىو ا٤بسيح ابن مرًن، كيقولوف  –ىود 
 كقد ناظرىم شيخ اإلسبلـ   3كأف ركحانية عيسى تنزؿ عليو "  ىذا، ابن مرًن " ىو: " ينزؿ فيكم

 كبْب ٥بم فساد دعواىم.
ككاف  ،كلد ُب قرية قادياف من بنجاب ُب ا٥بند (: 1958 – 1839مرزا غالم أحمد )  -

 ينتمي إٔب أسرة اشتهرت ٖبيانة الدين كالوطن، بدأ غبلـ أٞبد نشاطو كداعية إسبلمي حٌب يلتف
                                                           

 .6/16، 3617. رقم كتاب ا٤بناقب عن رسوؿ اهلل .باب ُب فضل النيب الَبمذم،   1
 .2/203، (ـ2002) 15دار العلم للمبليْب، بّبكت، لبناف، ط األعبلـ،خّب الدين الزركلي، 2
، ٙبقيق: موسى تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم ابن تيميةبغية ا٤برتاد ُب الرد على ا٤بتفلسفة كالقرامطة كالباطنية3

 .520: ص، (ـ1995ىػ  1415) 3، طمكتية العلـو كا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة،السعوديةالدكيش، 
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هم من اهلل، ٍب تدرج خطوة أخرل فادعى أنو ا٤بهدم ا٤بنتظر لٍ د كمي حولو األنصار، ٍب ادعى أنو ٦بدٌ 
 .٧بمد سيدنا كا٤بسيح ا٤بوعود، ٍب ادعى النبوة كزعم أف نبوتو أعلى كأرقى من نبوة 

اهلل  كعلى رأسهم الشيخ أبو الوفاء ثناء ،رىا العلماء كتصدكا ٥باأسس فرقة القاديانية الٍب كفٌ 
كأفحم حجتو، ك٤با ٓب يرجع غبلـ  ،حيث ناظره ،رم أمّب ٝبعية أىل ا٢بديث ُب عمـو ا٥بندتساألمر 

كٓب ٛبر سول  ،ىلو الشيخ أبو الوفاء على أف ٲبوت الكاذب منهما ُب حياة الصادؽاأٞبد إٔب رشده ب
نشرة كمقاال، كقد  ـ، ٨بلفا أكثر من ٟبسْب كتابا،ك 1908أياـ قبلئل حٌب ىلك مرزا غبلـ أٞبد ُب 

 ظفر اهلل خاف القادياين  كأكؿ كزير للخارجية الباكستانية أثر كبّب ُب دعم ىذه الفرقة، ْبتعيلكاف 
 .1حيث خصص ٥با بقعة كبّبة ُب إقليم بنجاب مركزا عا٤بيا ٥بم

فٌصلت بدقة ُب كل ما يتعلق هبذه العقيدة؛ فبينت صفات يتبْب ٩با سبق أف أحاديث النيب 
ا٣بلقية، كبينت كقت نزكلو، كمكاف نزكلو، كىيئتو عند النزكؿ، كما بينت أعمالو بشكل ا٤بسيح 

 أغلق الباب أماـ كل االٌدعاءات الكاذبة، كأماـ ظهور ا٤بسحاء الكذبة ُب اإلسبلـ.
٤بسلمْب يؤمنوف أف الغلبة لئلسبلـ، كأنو ُب آخر الزماف القد جعلت عقيدة نزكؿ عيسى 

، كلقد مهما بلغ الطغياف أكٌجو، كمهما علت األمم األخرل فإف النهاية لن تكوف إال لشريعة ٧بمد 
جاءت اآليات كاألحاديث تؤكد على ىذه العقيدة حٌب ترسخت لدل علماء اإلسبلـ، كأصبحت 

دكا عليها ُب كل تفاسّبىم كشركحهم كمؤلفاهتم عقيدة ال يتطرؽ إليها الشك؛ فقرركىا ُب كتبهم كأك
العقدية، كٓب يشذ عن ذلك إال قلة قليلة ٩بن أنكرت النزكؿ. كما أف األحاديث فصلت ُب أحداث 

كأهنا تعطينا صورة متكاملة عن تلكم النزكؿ ككقتو كمكانو، كفصلت ُب أعماؿ ا٤بسيح 
 كاذب.النهايات؛ لتغلق الباب أماـ كل تأكيل باطل كاٌدعاء  

 كمن خبلؿ ىذا الفصل ٲبكن استخبلص النتائج اآلتية:
، كا٣ببلؼ بْب ا٤بفسرين حدث أف القرآف الكرًن نفى نفيا قاطعا قتل أك صلب عيسى  -

 ُب لفظ التوُب. مع بياف أف القوؿ ٗبوتو ال يقتضي عدـ النزكؿ ُب آخر الزماف إذ ال لزـك بينهما.

                                                           
 .420إٔب  417/ 1مانع بن ٞباد ا١بهِب ، ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة  1
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ا إٔب السماء كبقائو فيها إٔب حْب نزكلو ُب حيأرجح األقواؿ ىو القوؿ بقبض عيسى  -
 آخر الزماف.

ُب آخر الزماف ثابتة بالكتاب كالسنة ا٤بتواترة، كما تواترت النقوؿ عن عقيدة نزكؿ عيسى  -
 العلماء ُب تقريرىا.

ُب آخر الزماف ثبلثة أقواؿ: قوؿ باإلثبات، كقوؿ باإلنكار، كقوؿ ُب مسألة نزكؿ عيسى  -
 نزكلو، كالصواب ىو إثبات العودة ُب آخر الزماف.ٗبوتو مع عدـ نفي 

لقد فصلت نصوص الكتاب كالسنة ُب أحداث النهاية، كبينت أكصاؼ ا٤بسيح بشكل أغلق  -
 الباب على ا٤بٌدعْب كالكذبة، كىو ما يفسر ندرة ظهور ا٤بسحاء الكذبة ُب اإلسبلـ.

دجاؿ، كينصر فيها مٌلة بعد عودتو أربعْب سنة، يقضي فيها على ا٤بسيح اليبقى ا٤بسيح  -
 ، كٲبوت با٤بدينة ا٤بنورة كيدفن فيها.اإلسبلـ، كٰبكم بشريعة النيب 

ا١بانب العقدم  ًبكوف قد ة مسيح آخر الزماف عند ا٤بسلمْب يكهبذا الفصل الذم تناكؿ عقيد
 فيو األثر السياسي لعقيدة مسيح آخر الزماف، يدرسمن ىذا البحث، ليبقى الشق السياسي الذم س

 كالتغيّبات الٍب أحدثتها ُب الواقع ا٤بعاصر، كىو ما سيكوف موضوع الفصل الرابع بإذف اهلل.
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ص ٦برد عقيدة بسيطة ذات تأثّب ٧بدكد ُب النفوس خلتكن عقيدة ا٤بسيح ا٤بنتظر ا٤ب ٓب
منذ  ،ٕبيث حضرت ُب أحداث كثّبة ُب الديانات السماكية ،بل كانت من األٮبية ٗبكاف ،كاجملتمع

إٔب كاقعنا ا٤بعاصر الذم كجهت فيو ىذه العقيدة  ،تاريخ اليهود األكؿ ا٤بتعلق بالرؤل ا٣ببلصية
 ،يةكأحزاب سياس ،من فرؽ عقدية :كغّبت ُب البُب االجتماعية ،السياسة كاإلعبلـ كاالقتصاد

مثل إسهامها ُب تغّب  ،كالتحالفات الدكلية ،كأسهمت ُب تغيّب ا٣بارطة السياسية ،كمنظمات عا٤بية
من  ابدء ،يربز شيئا من ىذا األثر على الواقع السياسي ا٤بعاصرلىذا الفصل  يأٌبك  .ا٣بارطة العقدية

 كفق ا٣بطة اآلتية: ّب السياساتي العقائد إٔب تغّبتغي
 عقيدة مسيح آخر الزماف ُب تغيّب العقائد كنشوء الفرؽ.ا٤ببحث األكؿ: أثر 

 ا٤ببحث الثاين: أثر عقيدة مسيح آخر الزماف على الواقع السياسي كالعسكرم.
 .مركزية القدس ُب نبوءات آخر الزمافا٤ببحث الثالث: 
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 المبحث األول:
 تغيير العقائد ونشوء الفرؽفي  عقيدة مسيح آخر الزمان أثر

فنشأت فرؽ ٓب هتتم  ،كالتوجهات ،كاألفكار ،ّب العقائديأسهمت عقيدة ا٤بسيح ا٤بنتظر ُب تغ
كجعلت من ركائز  ،اليهودية كا٤بسيحيةبْب بت بْب ا٤بتنافرات كبرزت منظمات قرٌ  ،إال هبذه العقيدة

الفرؽ  ٕبثي كفيما يل .الدين ا٤بسيحي أمرا قاببل للتنازؿ بعد أف كاف الصراع ٩بيزا للعبلقة بينهما
 بسببها. كتغّب العبلقات اليهودية كا٤بسيحية ،الناشئة من جراء ىذه العقيدة

 
 المطلب األول: أثرىا في نشوء الفرؽ وأثر ىذه الفرؽ على الجانب السياسي.

 الفرؽ اليهودية المسيحانية: .1
الكثّبين عاء سابقا أف غموض أكصاؼ ا٤بسيح ا٤بنتظر عند اليهود كاف سببا ُب ادٌ  بْبٌ تلقد 
الذين قادكا بأنفسهم تطلعات  ،فعرؼ التاريخ اليهودم العديد من ا٤بسحاء الكذبة ،أهنم ا٤بسيح

قل أإف ٓب  ،ككاف ٥بذه الفرؽ أثرىا البالغ ُب توجهات اليهود .توجت بتشكل فرؽ جديدة ،مسيحانية
خر ُب زيادة آت حينا متأثرة ٗبحيطها كمؤثرة فيو. كما ساٮبت األزمات حينا كاالنتصارا ،ُب العآب

 .ٞبى التطلعات ا٤بسيحانية
كبركوكبا،  ،ميبلدم، كمناحم ا١بليلي 44وداس الذم ظهر سنة ثيلقد عرؼ التاريخ اليهودم:  

 ،أملْب أشرك  ،كسولوموف ملكو ،بيِبؤك كديفيد ر ، كأبو عيسى األصفهاين مؤسس فرقة العيسوية
عي كىؤالء كلهم كانوا من مدٌ  ،1كمناحم مندؿ سينرسوف ،كجيكوب فرانك ،فيتسبتام شك 

 كأسهموا ُب الكثّب من األحداث. ،ا٤بسيحانية
 كمن الفرؽ الناشئة من جراء عقيدة ا٤بنتظر اليهودية:

 فرقة العيسوية الٍب أسسها أبو عيسى األصفهاين. -
 ا٤بسيح ا٤بنتظر. وعى أنالذم ادٌ  ،فرقة اليودغانية الٍب تنسب إٔب يودغاف -

                                                           
 طركحة.ىذه األمن ُب الفصل األكؿ نظر مطلب ا٤بسحاء الكذبة  ُب التاريخ اليهودم ا1
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في بعد سام تشبتانية الٍب قادىا لشبتكالٍب نشأت من ا٢بركة ا ،فرقة الدك٭بة ا٤بتواجدة بَبكيا -
 بطاف اليهودية.إكاضطرارىم إٔب إعبلف اإلسبلـ ك  ،يق الدكلة العثمانية عليو كعلى أتباعوضيت

 الفرانكية نسبة إٔب جيكوب فرانك. -
ُب  ضورا،كاألكثر ح ،راثىي األبلغ أفي كانت سام تشبتنية الٍب قادىا بتاكلعل ا٢بركة الش

انية أثرت على العآب اإلسبلمي كعلى شبتمسرح األحداث السياسية، ففرقة الدك٭بة الٍب كانت نتاج ال
مشاركتهم الفعالة ُب ٝبعية االٙباد ىو  تركيا ا٢بديثة با٣بصوص، كأىم تأثّب سياسي كاف ٥بم عليها

ا٣ببلفة اإلسبلمية عاـ  سقاطكبالتإب إ1عبد ا٢بميد الثاينكالَبقي الٍب قادت االنقبلب على السلطاف 
 ـ.1924
تائيوف يدخلوف ا١بماعات الدينية األكثر تساىبل ُب قواعدىا الدينية،كاألكثر تقربا ابساكاف ال" 

السبب الرئيسي لدخو٥بم ُب ىذه ا١بماعات ٓب يكن للمحافظة على ىويتهم السرية ك إٔب السلطة، 
 األدياف ا٤بختلفة. ُبفية للطرؽ و يهدفوف إٔب تشكيل ٠بات ك٭باذج صفحسب، كلكنهم كانوا 

ستانبوؿ ( إ تائيْب با٤بتصوفة اإلسبلمية ُب ثبلثة مراكز رئيسية ىي )اباكقد تركزت نشاطات الس
الٍب كانت عاصمة الدكلة العثمانية، ٍب بعد ذلك ُب غرب األناضوؿ ُب مدينة ) أزمّب ( ٍب بعد ذلك 

 .2" نة (ر قاف مثل )سبلنيك( ك)صوفيا ( ك)تراقيا ( ك )أدانتقلت إٔب البل
قاـ يهود الدك٭بة بالتحالف مع الصهاينة كاالستعمار، كذلك ُب فَبة الضعف الٍب كانت " 

 تسرم ُب الدكلة العثمانية، فكاف ىؤالء اليهود ىم األداة ا٤بنفذة ألكرب حركتْب شهدهتما تركيا. كٮبا:
 فلسطْب.ُب ا٢بركة الصهيونية الٍب ىدفت إلقامة كطن قومي لليهود  -
كا٢بركة الثانية ىي حركة االٙباد كالَبقي، الٍب أثرت على ٦بريات ا٢بياة ُب الدكلة العثمانية،  -

 .3" كالٍب أدت إٔب سقوط ا٣ببلفة اإلسبلمية، كإعبلف ا١بمهورية الَبكية بزعامة كماؿ أتاتورؾ

                                                           
 ،(ـ1988ىػ، 1409) 3، مؤسسة الفجر، بّبكت، لبناف، طفرقة الدك٭بة بْب اليهودية كاإلسبلـجعفر ىادم حسن، 1

 .1/102، (ـ2002ىػ،  1423) 1، دار القلم، دمشق، سورية، طاليهوديةالَبكية العبلقات ىدل دركيش، ؛ ك 121:ص
 .1/65العبلقات الَبكية اليهودية ىدم دركيش، 2
 .1/105، السابقرجع ا٤ب 3
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 ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كالسياسية ،الدك٭بة أثر ُب ا٢بياة الَبكية اإلعبلميةلقد كاف ليهود 
 ،كساٮبوا كثّبا ُب بناء العبلقات الَبكية اليهودية اإلسرائيلية بعد قياـ الوطن القومي لليهود ،كالثقافية

ا الدكر عرؼ لكن ىذ .1حٌب بلغوا مناصب سيادية فيها ،كاستغلوا نفوذىم لدعم ا٤باسونية ُب تركيا
 مدا كجزرا بعد قياـ الوطن القومي لليهود كىجرة يهود من تركيا إٔب إسرائيل.

كيتطلعوف إثر كل حدث سياسي أك  ،عو ا٤بسيحانية اليهود يركبوف كل موجةما فتئ مدٌ 
سوف الزعيم الركحي ٢بركة ّب نسبو مناحم  صرٌحعسكرم ىاـ إٔب ٙبقيق حلمهم ا٤بنشود، من ذلك ما 

اليهودية ا٤بتدينة تعليقا على أزمة ا٣بليج آنذاؾ: " إف أزمة ا٣بليج تشكل مقدمة جمليء " حياد " 
 .2" ا٤بسيح ا٤بنتظر

لتوقد  ؛لقد كانت ىذه ا٢بركات ا٤بسيحانية تغذم األحداث السياسية ٔبرعات من العقائد
كدفعت بأحداث أخرل ٙبت  ،فصنعت أحداثا .ي األمل ُب كل مرة بعودة ا٤بسيحيتحلك  ،جذكهتا
كىيمنتهم على  ،، كما الواقع السياسي ا٢بإب من كجود اليهود ُب فلسطْبانب الديِبا١بتأثّب 

 القرارات العا٤بية، إال نتاج التطلعات ا٤بسيحانية الٍب راكدهتم منذ كقت بعيد.
 نشوء الفرؽ المسيحية: فيأثرىا  .2

 ،بعقيدة انتظار اجمليء الثاين للمسيح وء فرؽ تعُبٓب تعرؼ ا٤بسيحية قبل ظهور الربكتستانتية نش
كآمنوا برمزية كل ما جاء  ،كتاب ا٤بقدسلذلك أف آباء الكنيسة كانوا قد ابتعدكا عن التفسّب ا٢برُب ل

كلقد تأثرت ا٤بسيحية الربكتستانتية فيما بعد  .بو من أعداد كحسابات تبْب موعد اجمليء الثاين
فبدأت  ،العهد ا١بديدك  انطبلقا من أخذىا ٕبرفية تفسّب العهد القدًن ،ةبالتطلعات اليهودية األخركي

كنشأت من  ،ت ىذه األفكار األخركيةتبنكظهرت فيها فرؽ  ،بذلك ا٤بسيحية تعرؼ حسابات النهاية
كتعززت النزعة اليهودية ُب الربكتستانتية بإعادة اكتشاؼ العهد القدًن كترٝبتو " كخدمة ٥با.  ،أجلها

                                                           
، عْب للدراسات حقيقة يهود الدك٭بة ُب تركياكىدل دركيش،  ؛العبلقات الَبكية اليهودية هدل دركيش،يراجع٤بزيد من التفصيل  1

 .الفصل الثاين كالثالث  ،(ـ2003) 1اإلنسانية كاالجتماعية، القاىرة، مصر، ط
 .80:الصهيونية ا٤بسيحية،ص٧بمد السٌماؾ، 2
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ات القومية األكركبية، كتسويق معتقدات اليهود كقوانينهم كأرض ا٤بيعاد. كأصبحت قصص إٔب اللغ
 .1" يرددىا الربكتستانت عن ظهر قلب بزالعهد القدًن كشخصياتو مألوفة كا٣ب

لقد ظهرت فرؽ ألفية تدعو إٔب تسريع عودة اليهود إٔب فلسطْب حٌب تتحقق نبوءة العصر 
 ،كما ظهرت ا٘باىات ُب الربكتستانتية تقـو على التفسّب ا٢برُب للكتاب ا٤بقدس  ،األلفي السعيد

 .كبناء ا٥بيكل من أجل عودة ا٤بسيح ،الرؤل اليهودية بضركرة عودة اليهود من الشتات معتوافق تك 
 ظهرت ُب ا٤بسيحية فرؽ مثل: 

 أك اجمليئيْب. طائفة السبتيْب -
 شهود يهوه  -
 ٝباعة أصدقاء اإلنساف     -
 .٤2بورموفا -

 اال٘باه الذم اٚبذتو األفكار األلفية ُبلكن األشخاص الثبلثة الذين كاف ٥بم األثر األكرب " 
 1921Scofield-1843) سايركس سكوفيلد :ىم -  أمريكاُبخاصة  - كُب ركاجها

cyross) ،مببلكستوفيككيل، (1841 - 1935William blackstone) ،وف سكجوف نيل
 . 3"( John nelson darby 1800 - 1882يب )دار 

 ، ...أف اهلل أمره بتكريس حياتو لنشر الدعوة للمسيح كللتوقعات األلفية" عى ببلكستوف ادٌ 
ألهنم سوؼ  ؛ككاف أكؿ شخص ُب العصر ا٢بديث يقوؿ بعدـ التبشّب بْب اليهود ك٧باكلة ىدايتهم

 .كقد حصلوا على ا٣ببلص بواسطة عهد اهلل إلبراىيم ،يأتوف إٔب ٩بلكة ا٤بسيح تلقائيا

                                                           
 .118:ص ،اإلدارة األمريكية احملافظة ،مركاف ماضي 1
 ُب تفصيل ىذه الفرؽ ا٤ببحث الثالث من الفصل الثاين. يراجع2
 .299:ص ،من أجل صهيوففؤاد شعباف، 3
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 كرؤساء ا١بمهورية األمريكية للمباشرة ٔبهود دكلية إلنشاء دكلة ْبببلكستوف السياسي اكدع
كقد منحو اليهود  ،ـ1890ٍب نظم أكؿ مؤٛبر صهيوين مسيحي ُب شيكاغو عاـ  ،يهودية ُب فلسطْب

 .1(( "أبو الصهيونية  ))ا٤بتطرفوف فيما بعد لقب 
أما جوف نيلسوف داريب فقد كاف أحد أكثر الناس تأثّبا ُب الَبكيج للحركات النبوئية ا٢بديثة، " 

 خاصة فيما يتعلق ٗبفهـو إعادة تأسيس إسرائيل كدعوة الشعب اليهودم إٔب أرض ا٤بيعاد ...
ُب هناية الزماف كستكوف  ىي الٍب سيتم إنشاؤىا  ((  ٩بلكة داكد)) ر داريب على أف  صكما أ

 القدس . ((مدينة داكد )) ُب  
كاف ببلكستوف كسكوفيلد ٩بن تأثركا كثّبا بأفكار داريب، كما أف أعظم االيفا٪بيليْب ُب القرف 

 .2" العشرين مثل بيلي غراىاـ كفرانكلن غراىاـ كبات ركبتسوف ىم أتباع جوف نيلسوف داريب
كجعلت ا٤بسيحية تسعى  ،مدت بْب اليهودية كا٤بسيحيةكانت ىذه األفكار ىي ا١بسور الٍب 

كمن  - كىذه الفرؽ الٍب نشأت على اإلٲباف باأللفية السعيدة الٍب ٰبكمها ا٤بسيح .ُب خدمة اليهود
غلب سكاهنا من أالٍب  ،و لسياسة الدكؿ الغربيةكانت ىي ا٤بوجٌ   - أشراطها رجوع اليهود إٔب القدس

كلما ازداد األمل فيهم ؛  ا ٙبققت ٥بم نبوءة من نبوءاهتم الٍب يسعوف ٥باا٤بسيحيْب الربكتستانت، ككلم
 باقَباب موعد اجمليء الثاين.

كبعد االنتصار العسكرم إلسرائيل ُب  ،1967جويلية  21جاء ُب ٦بلة" ا٤بسيحية اليـو " ُب 
٩با يعطي  ،ألفي عاـ فإف القدس اآلف كاملة بأيدم اليهودذ أكثر من : " ألكؿ مرة من1967حرب 

ف الوقائع السياسية إىكذا فك ،  3جددا ُب صحتها كصبلحيتها "تلدارس التوراة إٲبانا عميقا كم
فيهم للسعي إٔب ا٥بمم كتبعث  ،تعطي دافعا قويا للمؤمنْب باأللفية باقَباب موعدىاكانت ا١بديدة  

                                                           
 .300، 299: ص ،السابقا٤برجع  1
 .301:ص ،السابقا٤برجع  2
مارس  3منشورات مركز الدراسات األمريكية، العدد  األمريكية،اليمْب الديِب كاليمْب احملافظ ا١بديد ُب السياسة رضا ىبلؿ، 3
 .11: ص ،(2003)
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 قوم على سياستها هات بدافع العقيدة، ككاف اليمْب ا٤بسيحي ُب أمريكا ذا تأثّبمزيد من التوجٌ 
 الداخلية كا٣بارجية .

" أجندة  ػلقد انشغلت حركة " اليمْب ا٤بسيحي " خبلؿ عقدم الثمانينات كالتسعينات ب" 
" تنصّب أمريكا من ٙبت " ػإ٥بية " لتحضّب أمريكا للمجيء الثاين للمسيح كهناية التاريخ، كبدأت ب

طالبة ٗبنع اإلجهاض كٙبرًن ا٤بثلية ا١بنسية كالسماح أم بإعادهتا إٔب األخبلؽ ا٤بسيحية التقليدية با٤ب
ٍب ٙبولت حركة " اليمْب ا٤بسيحي " إٔب ٧باكلة " التنصّب من .بورنوجرافياالبالصبلة ُب ا٤بدارس كحظر 

فوؽ " فقدمت القس بات ركبرتسوف مرشحا للرئاسة ُب الَبشيحات األكلية للحزب ا١بمهورم عاـ 
ضعاؼ األصوات اليهودية. ٩با أ 10ن القاعدة التصويتية حوإب م %20كأصبح ٥با حوإب  1988

جعلها قوة مؤثرة ُب انتخاب رٯباف كبوش كُب فوز عشرات من ا٤برشحْب لعضوية ٦بلس النواب 
 .1" كالشيوخ كمناصب حكاـ الواليات

لٍب ا ،ثر ُب نشوء الفرؽ األلفية كا١بماعات الدينيةأكهبذا كاف لعقيدة انتظار اجمليء الثاين 
 سيطرت فيما بعد على سياسات الدكؿ الغربية ٣بدمة تلكم العقائد.

 نشوء القاديانية وأثرىا السياسي: .3
دس ُب جسم الببلد  ،كلكنها كخنجر مسمـو ،فرقة ناشئة من ا٤بسلمْبكذكر القاديانية ىنا  تال 

فاستغلوا عقيدة اإلسبلـ كتعلق ا٤بسلمْب  ،اإلسبلمية من طرؼ الربيطانيْب الذين استعمركا ا٥بند
فدخلوا من عقيدة ا٤بهدم  ،كيشتتوا كحدتو ،كليفتوا عضده ،كليوىنوه ،بدينهم ليضربوه من داخلو

 ككجدكا ضالتهم فيها. ،ٍب ا٤بسيح ا٤بنتظر ،ا٤بنتظر
هم لٍ د كمي بدأ غبلـ أٞبد نشاطو كداعية إسبلمي حٌب يلتف حولو األنصار، ٍب ادعى أنو ٦بدٌ " 

من اهلل، ٍب تدرج خطوة أخرل فادعى أنو ا٤بهدم ا٤بنتظر كا٤بسيح ا٤بوعود، ٍب ادعى النبوة كزعم أف 
 ."2سيدنا نبوتو أعلى كأرقى من نبوة 

                                                           
 .13: ص ،السابقا٤برجع  1
 .1/417 ،كاألحزاب ا٤بعاصرةكاألدياف ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب ا٤بذاىب مانع بن ٞبٌاد ا١بهِب، 2
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 ،عى شرفا بذلككادٌ  ،غبلـ أٞبد مؤسس القاديانية بعمالتو للحكومة الربيطانيةمرزا لقد صرح 
ثبت عليها ا٢بجة دك٭با دليل من أك  ،نفسوبففضح نفسو  ،و على شيء ٖبيانتو لدينو ككطنونكظن أ

 ذلك: مقررا حد آخر، يقوؿ ىو أ
 :ينء" إف عقيدٌب الٍب أكررىا أف لئلسبلـ جز 

 .ا١بزء األكؿ: طاعة اهلل
كىي ا٢بكومة  ،ظلها من الظا٤بْب ُبكا١بزء الثاين:طاعة ا٢بكومة الٍب بسطت األمن كآكتنا 

لقد ظللت منذ حداثة : " ـ1898دمها إٔب نائب حاكم ا٤بقاطعة عاـ كيقوؿ ُب رسالة ق" الربيطانية
رؼ قلوب ا٤بسلمْب إٔب اإلخبلص صكقد ناىزت اليـو الستْب،أجاىد بلساين كقلمي ألسِب، 

م، ٥باكالعطف عليها،كألغي فكرة ا١بهاد الٍب يدين هبا بعض جهٌ  ،للحكومة اإل٪بليزية، كالنصح ٥با
 ترل أف كتاباٌب قد أثرت ُب قلوب ا٤بسلمْب،كأحدثأك  ،ه ا٢بكومةكالٍب ٛبنعهم من اإلخبلص ٥بذ

 .1"ٙبوال ُب مئات آالؼ منهم 
فقد  ،1947ياة السياسية بعد استقبلؿ باكستاف عن ا٥بند عاـ ا٢بُب  دكر  لقاديانيةل لقد كاف

فرضت بريطانيا على ا٢بكومة الباكستانية حليفها ظفر اهلل خاف كزيرا للخارجية، كىو قادياين يؤمن 
 بأف من ٱبالف ىذه العقيدة كافر غّب مسلم.

فشحن كزارة ا٣بارجية كا٤بفوضيات ُب  ،كعـز ـانتهز ظفر اهلل خاف فرصة سلطتو بكل حز " 
سلطهم على رقاب ا٤بوظفْب ،ك  ا٢بكومة األخرلمصاّبُب كدسهم  ،عواصم العآب بالقاديانيْب

يستهدؼ كالذم ال يقبل  .كف، كيستغلوف كظائفهم لنشر ديانتهمءا٤بسلمْب يتحكموف فيهم كما يشا
 لئلٮباؿ كالظلم .

 تسربوا ُب ا١بيوش الباكستانية كاحتلوا مناصب ْبنياككاف أشد من ذلك كأعظم خطرا أف القادي
كُب مصلحة الطّباف ككونوا فيها أكثرية ساحقة ٕبيث يستطيعوف أف  خطّبة ُب ا١بيش كُب البوليس

 .شاءكاٰبدثوا ثورة ُب مصلحتهم كيقبضوا على زماـ ا٢بكم مٌب 

                                                           
رٌج أحاديثو: سعد ا٤برصفي، دار اليقْب، كدار أعٌده كعلق عليو كخ، دراسة كٙبليل القادياين كالقاديانية ،أبو ا٢بسن الندكم 1

 .283: ص، )ط، ت(القبلتْب، دكف 
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مارة حرة ُب بنجاب تسمى)الربوة(كىي مستعمرة قاديانية ال توظف فيها ا٢بكومة إنوا كقد كوٌ 
 .1"غّب قادياين أبدا 

ا١بماعة سياسيا كدينيا لكاف ٥با أثرىا على دكؿ إسبلمية كلوال مواجهة علماء باكستاف ٥بذه 
كالشيخ  ،ا٤بونكّبم مؤسس ندكة العلماء يأخرل،كمن ىؤالء الشيخ ٧بمد حسْب البتالوم،ك٧بمد عل

كمن أنشط ا١بمعيات كا١بماعات ُب ٧باربة ىذه  ،الكشمّبم هكالشيخ أنور شاتسرم، ثناء اهلل األمر 
 ُب مقدمتها السيد عطاء اهلل البخارم األمر تسرم .ك أسها كعلى ر  ،الفئة ٝبعية األحرار

 
 المطلب الثاني :أثرىا على الكنائس المسيحية.

بل كانت  ،أك كليد عصر النهضة األكربية ،را جديدامكتغيّب عقائدىا أ 2ٓب يكن هتويد ا٤بسيحية
 ،فلم تكن عقيدة التثليث معتقد النصارل األكؿ ،٧باكالت اليهود قدٲبة قدـ ظهور ا٤بسيحية نفسها

 كىو اليهودم أصبل -كٓب يكن االعتقاد بالصلب أمرا مقدسا عندىم قبل أف ٰبرؼ بولس ا٤بسيحية 
كُب استغبلؿ عقيدة انتظار  ،الكنائس ا٤بسيحيةتطويع هتم ا٤بتكررة ُب لكن اليهود ٪بحوا إثر ٧باكال. -

ٯباد قواسم مشَبكة ٲبكن من خبل٥با اخَباؽ إل ؛ي لليهودمن القو ية قياـ الوطتمكح ،اجمليء الثاين
 الكنائس كجعلها تعمل كفق األىداؼ اليهودية .

 أثرىا على الكنيسة البروتستانتية: .1
تعرض  ،لقد كانت عبلقة ا٤بسيحية باليهودية قبل ظهور الربكتستانتية عبلقة متشنجة عدائية

انطبلقا من اعتقاد  ،يد كا٤بضايقة كالتمييزر إٔب ألواف من التش - معقل ا٤بسيحية -فيها اليهود ُب أكربا 
هنا إسابقا  تالٍب قل دكلظهور نسخ التلمو  ،ا٤بسيحيْب أف اليهود ىم الذين صلبوا ا٤بسيح عيسى 

                                                           
ثبلث رسائل عن القاديانية، مكتبة دار البياف، الكويت،  أضواء على ا٢بركات ا٥بدامة.الندكم، ا٤بودكدم، ٧بمد ا٣بضر حسْب، 1

 .14 :، ص)ط، ت(الكويت، دكف 
ك٧باكلة تطويعها لتوافق معتقداهتم كإلفسادىا ذلك أف ا٤بسيحية ليست سول ٤بسيح رسالة اقصد ىنا بالتهويد ىو رفض اليهود لي2

 ، كتصحيحا ال٫برافات اليهود.إٔب بِب إسرائيلرسالة سيدنا عيسى 
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ككذا لتعامل اليهود بالربا الذم   ،ة كاعتقادىم ٘باه ا٤بسيح كالنصارليأبرزت مشاعر اليهود ا٢بقيق
 تزاؿ تعتقد بتحرٲبو . كانت ا٤بسيحية ال

بل  ،بظهور الربكتستانتية على يدم مارتن لوثر تغّبت تلك العبلقة جذريا من عداء إٔب صداقة
 إٔب خدمة اليهود .

ٓب يكن ُب الفكر الكاثوليكي التقليدم قبل عهد اإلصبلح الديِب أدىن مكانة الحتماؿ " 
ككاف يعتقد أف الفقرات  ...مة اليهودية أك ألية فكرة عن كجود األ ،العودة اليهودية إٔب فلسطْب

الٍب تشّب إٔب عودة اليهود إٔب كطنهم ال تنطبق على  ،كٖباصة ُب العهد القدًن ،الواردة ُب التوراة
 .1" اليهود بل على الكنيسة ٦بازا

حاكؿ مارتن لوثر استمالة اليهود إٔب اعتناؽ ،ك تغّبت ىذه النظرة عند ا٤بسيحيْب الربكتستانت
إف  :"قاؿ فيو 1523عاـ  "ا٤بسيح كلد يهوديا"فكتب كتابو  ،ا١بديد كالدخوؿ إٔب ا٤بسيحيةمذىبو 

 الركح القدس أنزؿ كل أسفار الكتاب ا٤بقدس عن طريق اليهود كحدىم.
كلذلك فإف علينا أف نرضى بأف نكوف   .ن الضيوؼ الغرباء٫بك  ،إف اليهود ىم أبناء اهلل

 .23"كا٤برأة الكنعانية ٛباما،  كالكبلب الٍب تأكل من فتات مائدة أسيادىا
ازداد االىتماـ " ك ،أصبحت الربكتستانتية مهتمة كثّبا بالَباث اليهودم كبكل ما لو صلة بو

مع ، مصدر العقيدة النقية باعتباره ،ٙبت شعار العودة إٔب الكتاب ا٤بقدس (،التوراة)بالعهد القدًن 
كالٍب  ،كالتعاليم غّب ا٤بكتوبة الٍب يتناقلها الباباكات الواحد عن اآلخر ،عدـ االعَباؼ باإل٥بامات

 .4" تعترب مصدرا مهما من مصادر العقيدة ا٤بسيحية

                                                           
، ترٝبة: أٞبد عبد اهلل عبد العزيز، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطِب الصهيونية غّب اليهوديةرٯبينا الشريف، 1

 .26: ص ،(ـ1985ىػ  1406ط )للثقافة كالفنوف كاآلداب، 
 .34: الصهيونية ا٤بسيحية، ص٧بمد السٌماؾ، 2
 اعهم. لوثر البلحق " اليهود كأكاذيبهم " كتبو بعد الفشل ُب إقن نف كتاب مارتإيقوؿ الباحثوف  3
، دار الكتاب العريب، دمشق، القاىرة، الدين كالسياسة كالنبوءة بْب األساطّب الصهيونية كالشرائع السماكية٧بمد يونس ىاشم، 4
 .193: ص ،(ـ2010)1ط
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فالوزف الكبّب الذم أعطتو ،" كمع زيادة االىتماـ بالعهد القدًن ازداد االىتماـ أيضا بالعربية
كاللغة الٍب LeShon ha hodesnغة العربية باعتبارىا اللساف ا٤بقدس حركة اإلصبلح الديِب للٌ 

يعد ذا أٮبية كربل ُب تطور الصهيونية ا٤بسيحية ُب عهد ما بعد اإلصبلح  ،1ى اهلل هبا لشعبوحأك 
 . 2" الديِب

من تاريخ  كعندما ترجم الكتاب ا٤بقدس للغات القومية أصبح ما كرد ُب العهد القدًن" 
أمورا مألوفة ُب  –الٍب حكموىا ألقل من ألف عاـ  - رض فلسطْبأكمعتقدات كقوانْب العربانيْب ك 

كأضحى كثّب من الربكتستانت  ،كغدت قصص كشخصيات العهد القدًن مألوفة كا٣ببز ،الفكر الغريب
 . 3" يرددكهنا عن ظهر قلب

على دراسة النصوص ا٤بقدسة  -خاصة علماء العربية ا٤بسيحيوف  –انكب رجاؿ الدين 
.لقد ةكما استعانوا بالعلماء اليهود لفك رموز التلمود كغّبه من النصوص اليهودي  ،كالتارٱبية اليهودية

ت كل ىذه التطورات إٔب تغيّب جذرم ُب التصور ا٤بسيحي األكركيب لليهود كاليهودية، كرأل أدٌ 
 . 4" ح كعودتو ا٤بنتظرةُب ىذه النصوص أدلة على رسالة ا٤بسي ةمسيحيو أكركب

كتداخلت  ،تسللت إٔب ا٤بسيحية الربكتستانتية عقائد جديدة مصدرىا اليهودية ةكهبذه الطريق
بعد أف   ،كةَب كجدت القواسم ا٤بشكأي  ،أحبلـ اليهود مع أحبلـ ا٤بسيحيْب ُب قرب ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر

 كاف العداء ٠بة العبلقة.
 نٍب:أصبح من مقررات ا٤بعتقد الربكتستا

للعهد القدًن كاللغة العربية مكانة كبّبة ُب معرفة ا٤باضي كا٢باضر كا٤بستقبل كاستنباط األحكاـ  -
 .كا٤بعتقدات

                                                           
زيد من البحث العلمي يؤكد أف اللغة العربية ليست ىي لغة بِب إسرائيل األكٔب، كما أهنا ليست اللغة الٍب أنزلت هبا التوراة. ٤ب1

رسالة عند اليهود على الفكر الصهيوين ا٤بعاصر، اإل٫براؼ العقدم كالفكرماهلل ٖبيت ٞباد ا٤بعايطة، أثر  عطا التفصيل يراجع
 .58إٔب  54ىػ، ص:  1409القرل، مكة ا٤بكرمة، سنة ماجستّب، إشراؼ األستاذ الدكتور: أٞبد ا٤بهدم، جامعة أـ 

 .34: ص ،اليهوديةالصهيونية غّب رٯبينا الشريف، 2
 ا٤برجع نفسو . 3
 .46: من أجل صهيوف صفؤاد شعباف، 4
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 .كأهنم جزء من مسار تارٱبي أراده اهلل ،ف اليهود شعب اهلل ا٤بختار كاألمة ا٤بفضلةأ -
كٛبكينو كي ٙبقق ىذا الوعد من ف اهلل كعد اليهود باألرض ا٤بقدسة ُب فلسطْب كالبد أ -

 .تكتمل أحداث النهاية
 .ارتباط عودة ا٤بسيح بقياـ دكلة لليهود ُب فلسطْب -

نو ظهر ُب عهد إبل  ،كُب كقت مؤسسو ،كهبذا ارتسمت معآب ا٤بذىب الربكتستانٍب مع بداياتو
استفاد اليهود من أفكاره ا٤بنادية " كجوف كالفن الذم ،  مارتن لوثر من غأب ُب ميلو إٔب اليهودية

كقد كانت تلك بداية  .و حرفيا بعهديو القدًن كا١بديدببوجوب العودة إٔب الكتاب ا٤بقدس كالتمسك 
 .1" تهود ُب الكالفينيةملظهور نفس يهودم أك على األقل 

ح ُب أكركبا ٗبا ٓب يت افتم نشر أفكارى ،استفادت حركة اإلصبلح الديِب من ظهور الطباعة
 990ـ إٔب 1518عاـ  150فقد ارتفع عدد الكتب ا٤بطبوعة ُب أ٤بانيا من ،" للكاثوليكية آنذاؾ

 .2"ككانت أربعة أٟباس ىذه الكتب تؤيد اإلصبلح الديِب ،كذلك ٕبافز من ثورة لوثر ،ـ1524عاـ 
لت ُب كتغلغ ،كبريطانيا حيث القت ركاجا ،سبانياإك  ،يطالياإك  ،كًب تصدير ىذه الكتب إٔب فرنسا

فبعد انفصاؿ ا٤بلك ىنرم الثامن عن  ،ٗبا ىيأ أكركبا لتغيّب سياستها ال٘باه اليهود ؛مسيحيي أكركبا
ركما، اقتحمت حركة اإلصبلح الديِب بريطانيا كٛبركزت فيها، كىناؾ ظهرت أكؿ دعوة النبعاث اليهود  

-1562ماف  )يتوماس برافضلة ُب فلسطينعلى يد عآب البلىوت اليهودم الربيطاين تكأمة اهلل ا٤ب
1607thomas brightman) ،( فقد نشر كتابApoclaypsis 

Apocolypsosإف اهلل يريد عودة اليهود إٔب فلسطْب ليعبدكه : " (كىو الكتاب الذم قاؿ فيو
 3" ا ا٤بكاف دكف غّبه من األمكنةىذحيث يفضل أف تتم عبادتو ُب 

                                                           
، اليات ا٤بتحدة األمريكية )دراسة عقدية ٙبليلية(ا٤بسيحية الربكتستانتية كعبلقتها بالصهيونية ُب الو راجح إبراىيم ٧بمد السباتْب، 1

 . 62: صـ، 2007، إشراؼ الدكتور ٧بمد أٞبد ا٣بطيب، كلية الدراسات العليا با١بامعة األردنية رسالة ماجستّب
 .24/53قصة ا٢بضارة، ككؿ ديورانت،  2
 .37: الصهيونية ا٤بسيحية، ص٧بمد السماؾ، 3
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البيوريتياف )التطهّبياف( اإل٪بليزياف جوانا ـ كجو من ىولندا عا٤با البلىوت 1649ُب العاـ 
بأف يكوف للشعب اال٪بليزم كلشعب "  لبا فيهااكألينزر كارترايت مذكرة إٔب ا٢بكومة الربيطانية ط

األرض ا٤بنخفضة شرؼ ٞبل أكالد كبنات إسرائيل على مًب سفنهم إٔب األرض الٍب كعد اهلل هبا 
 .1"رثا أبديام كإسحاؽ كيعقوب كمنحهم إيأجدادىم إبراى

بوجود قانوين لليهود،اعتربت نفسها صاحبة مهمة مقدسة ُب  حكبعد أف كانت إ٪بلَبا ال تسم" 
كخطوة تسبق اجمليء الثاين للمسيح ليحكم العآب من صهيوف ُب    ،بعث اليهود كقيادهتم إٔب أكرشليم

رائيل ُب الوسط الفلسفي ٍب انتشرت فكرة بعث إس. ية(لا٤بيل-األلف عاـ السعيدة )العقيدة األلفية 
،" كمنها انتقلت إٔب أمريكا .2"كاألديب كالسياسي ُب أكركبا خبلؿ القرنْب السابع عشر كالثامن عشر

١بديد اقد ٞبلوا معهم إٔب العآب  ؛هاجركف األكائل من أكربا إٔب أمريكا ُب القرف السابع عشرفا٤ب
ككانوا يصلوف باللغة العربية  « سرائيل ا١بديدةإ» مسيحية متهودة.كعندما استوطنوا أمريكا اعتربكىا 

 .3"«مزامّب دكاد»كيطلقوف على أبنائهم أ٠باء من قصص التوراة، ككاف أكؿ كتاب طبعوه ىناؾ كتاب 
ك الصهيونية ا٤بسيحية األمّبكية سباقة إٔب االستيطاف ُب فلسطْب منذ منتصف لكقد كانت ت" 

ركة ا٤ببشر الربكتستانٍب كلياـ ببلكستوف الذم قدـ عريضة القرف التاسع عشر، ككاف على رأس تلك ا٢ب
بل إف ببلكستوف  ،إٔب الرئيس األمريكي ىاريسوف، مطالبا بتدخل أمريكا إلعادة اليهود إٔب فلسطْب

قامة كطن قومي لليهود ُب قربص أك إما عرض األخّب فكرة داٚبذ موقفا متشددا من ىرتزؿ عن
 .4"أكغندا

 كالذين يعدكف ٗبئات ا٤ببليْب -لربكتستانتية ُب كجداف كثّب من ا٤بسيحيْب لقد تغلغلت العقائد ا
كخدمة لليهودية ٗبا ٓب ٙبلم بو اليهودية يوما، يقوؿ ٧بمد  ،ٗبا ٞبلتو معها من أحبلـ مسيحانية -

ف حركة اإلصبلح الديِب  الربكتستانتية زكدت اليهود بفرصة تارٱبية نادرة كفريدة إفاركؽ الزين: " 

                                                           
 .39، 38 :ص ،السابقا٤برجع  1
 .17:ا٤بسيح اليهودم كهناية العآب، صرضا ىبلؿ، 2
.نفسوا٤برجع 3
.18: ، صالسابقا٤برجع 4
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كالدعم ا٥بائل كغّب ا٤بشركط من ا٤بسيحية الغربية بسبب إٲباف  .حصلوا بنتيجتها على االحَباـ
 .1"(( ...سيناريو اجمليء الثاين)) األصوليْب بالدكر الكبّب ا٤بفَبض أف يلعبو اليهود ُب 

اء فج ،كدعمهم ٥با ضد الكنيسة الكاثوليكية ،كقد عرب اليهود عن دكرىم ُب بركز الربكتستانتية
ُب إحدل ا٣بطابات الٍب ألقيت ُب مؤٛبر ٦بمع بنام بريث ُب باريس: " ٫بن آباء ٝبيع الثورات الٍب 

 .تلك الٍب انقلبت علينا أحيانا، ك٫بنأيضا سادة ا٢برب كالسبلـ، بدكف منازع حٌبقامت ُب العآب، 
فكالفْب كاف كاحدا  .ةكنستطيع التصريح اليـو بأننا ٫بن الذين خلقنا حركة اإلصبلح الديِب للمسيحي

من أكالدنا، يهودم األصل، أمر ٕبمل األمانة، بتشجيع ا٤بسؤكلْب اليهود كدعم ا٤باؿ اليهودم، فنفذ 
٪بح برنا٦بو  ،كما أذعن مارتن لوثر إلٰباءات أصدقائو اليهود، كىنا أيضا  .٨بطط اإلصبلح الديِب

 هم.بإرادة ا٤بسؤكلْب اليهود كٛبويل ،ضد الكنيسة الكاثوليكية
برغم أف معظمهم، كىم ٱبلصوف اإلٲباف ، ك٫بن نشكر الربكتستانت على إخبلصهم لرغباتنا

ال يعوف مدل إخبلصهم لنا، إننا جد ٩بتنوف للعوف القيم الذم قدموه لنا ُب حربنا ضد  ،لدينهم
 .2" استعدادا لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة على العآب ،ة ا٤بسيحيةنيمعاقل ا٤بد

 نيسة الكاثوليكية:اختراؽ الك .2
لتحقق ٥بم ؛ك ىايدلتطويعها كهتو  ؛اخَباؽ الكنيسة ا٤بسيحية اتكرار ك لقد حاكؿ اليهود مرارا 

خاصة مع موجة  ،كذات أثر غّب كبّب ،لكن ٧باكالهتم كانت ٧بدكدة .مآرهبم ُب السيطرة على العآب
الٍب  ة النافعةاليهود، غّب أف الضارٌ بلعهم على تلمود العداء ضد اليهود الٍب اجتاحت أكركبا بعد اطٌ 

سبانيا عاـ منإفتحت باب الكنيسة الكاثوليكية لبلخَباؽ اليهودم ىي أحداث طرد اليهود كا٤بسلمْب 
 ،سبانيا ُب الثاين من أغسطس من نفس العاـإكطرد اليهود ٝبيعا من ،" ـ بوحي من الكنيسة1492

د اليهود ُب هناية القرف ا٣بامس عشر بعلك استكبذ ،كىو يـو اٚبذه اليهود يـو حداد ُب حياهتم
، ا٤بيبلدم بصورة تكاد تكوف تامة من كل غرب أكركبا باستثناء أجزاء بسيطة ُب أ٤بانيا كإيطاليا

                                                           
.44: من أجل صهيوف صفؤاد شعباف،1
٧بمد  بإيعاز إٔب .1936كاثوليك جازيت عدد فيفرم لة  نقبل عن ٦بمن ا٣بطابات الٍب ألقيت ُب ٦بمع بنام بريث بباريس 2

 .12: الصهيونية ا٤بسيحية، صالسماؾ، 



215 
 

...كانتشرت بتزايد نفوذ الكنيسة السياسي ) ُب ذلك الوقت ( ظاىرة اليهود الذين أخفوا ديانتهم 
أك التحوؿ إٔب ا٤بسيحية، فاضطرت ٝبوع كثّبة منهم إٔب ىذا  عندما كجدكا أنفسهم بْب اختيار ا٤بوت

التحوؿ الظاىر، ك ىم مقيموف سرا على ديانتهم اليهودية، كمصمموف على نقل ديانتهم ألكالدىم 
سبانيا باسم )ا٤بارانوس( حيث انفتحت أمامهم أبواب العمل إجيبل بعد جيل، كقد عرؼ ىؤالء ُب 

 .1" بل كُب الكنيسة نفسها ،كا١بامعاتُب احملاماة كا٢بكومة كا١بيش 
الٍب ٠بحت بالتغلغل  ٥بم كىكذا كاف التشريد كاالضطهاد كالتضييق على اليهود الضارة النافعة

 ا٤بسيحية.إٔب بل كُب الكنائس ٙبت غطاء أهنم ٙبولوا  ،داخل ا٤بسيحيْب
اند ٥بم بْب نكٚبيّب ا٤بلك فردي ،درين يطلبوف رأيو فيما حل هبمهلقد اتصل اليهود برئيس السن

 فرد عليهم قائبل: ،ا١ببلء دكف ماؿ أك متاع أك اعتناؽ النصرانية
" ... كلنا أف ننصحكم بأف تقبلوا عرض ا٤بلك كتتظاىركا باعتناؽ النصرانية على أف تظلوا على 

 ا١بهر هبا. ـعقيدتكم، كٛبارسوا طقوسكم خفية، كأف تلقوهنا أكالدكم كتوصوىم بعد
هم دكف أف يشعر أحد ٤با قتلمن ىؤالء األكباش بلكم ثأركا يل ؛علموا أكالدكم مهنة الطب. ..

دخلوا أكالدكم ُب مدارس الكهنوت ا٤بسيحي أتفعلونو كانتقاما ٤با أصاب معابدكم على يد النصارل ، 
تمكنوا من ليتعلموا فيها، كيتخرجوا فيها كهنة كرىبانا ليضللوا النصارل كٱبرجوىم من عقائدىم، كلي

ىانة، علموا أكالدكم تدنيس كنائسهم بكل حرية كأماف، كلكي تردكا للنصارل ما يلحقونو بكم من اإل
القانوف، حٌب يصبحوا حكاما ٥بم ا٢بق بأف يقضوا بْب النصارل ٗبا يسمح ٥بم بإىانتهم عند 

الٍب ٚبو٥بم تأديب  ا٢باجة،كلّبدكا الصاع صاعْب، كمن ٍب يتوصل أكالدكم إٔب مراتب ا٢بكم كالسيطرة
 .2" من يتجرأ عليكم كإرغاـ ا١بميع على احَبامكم

                                                           
كأثرىم ُب ا٤بسيحية كاإلسبلـ قدٲبا كحديثا، دار الكتاب العريب، دمشق، سورية،  اليهود ا٤بتخفوف عرب التاريخ، يوسف رشاد1

.114: ص، ـ(2010) 1القاىرة، مصر، ط
.64، 63 :ص ،مركاف ا٤باضي، اإلدارة األمريكية احملافظة2
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فقد استطاع عدد كبّب منهم التسلل كالتغلغل داخل أركقة الببلط ا٤بلكي " كقد ًب ٥بم ذلك، 
لكثّب من دكؿ أكركبا بل ك الوصوؿ إٔب أعلى ا٤بناصب ا٤بهمة كا٢بساسة ُب البلداف الٍب كانوا يقيموف 

 .1" كثّبكف منهم ٱبدموف الدكلة اللقيطة ا٤بسماة ) إسرائيل ( ُب فلسطْب احملتلة  فيها ك ال زاؿ
مرموقة ينحدركف من  راكزف ىناؾ ٟبسة من الكرادلة ُب الفاتيكاف كٰبتلوف مإيقوؿ ىيبيس: " 

أصل يهودم، كأف ىؤالء الكرادلة ال ىم ٥بم إال العمل على تقريب كجهات النظر بْب اليهود 
اثوليكية كمن خبلؿ ىذه ا٤بعلومات كمواقف الكنيسة الغربية ٱبيل لنا أف الكنيسة بدأت كالكنيسة الك

 .2"!! النفوذ اليهودم كأهنا على كشك إخبلء ا٤بيداف لليهود ـفعبل تَباجع منهزمة أما
شبو التوراة فقد كانت قراءة  .بدأت أكٔب بوادر هتويد الكاثوليكية بتغيّب نظرة الكنيسة إٔب التوراة

ُب مقابل األكلوية الٍب أعطتها الكنيسة  ،خاصة ُب عهد اإلصبلح الديِب ،٧برمة على أتباع الكنيسة
الربكتستانتية للعهد القدًن، فجاءت رسالة البابا بيوس الثاين عشر ٙبث على القراءة اليومية للكتاب 

تقية الٍب ترغب ُب : " ٙببيذ كمساعدة تلك ا١بمعيات الفيهاكجاء  ،ا٤بقدس ُب العائبلت ا٤بسيحية
نشر طبعات التوراة بْب ا٤بؤمنْب، كخصوصا نشر األناجيل، كأف يسعوا كبكل اجتهاد أف تقرأ ُب 

 .3" العائبلت باستقامة كتقديس
ب مقدس مثل كتاكإعادة ا٤بكانة إليو ك ،بدأ ٙبوؿ الكنيسة مع ٙبوؿ النظرة إٔب العهد القدًن

كإٔب الدكلة اليهودية ا٢بديثة الٍب عارضها الفاتيكاف بشدة،   ،ودالعهد ا١بديد، ٍب بتحوؿ النظرة إٔب اليه
ين عشر الضغوط الدكلية الٍب مارستها الدكؿ الغربية لتغيّب اكظل يرفض طواؿ عهد البابا بيوس الث

الذم بدأت تظهر  ،فخلفو البابا يوحنا الثالث كالعشركف ،1958موقفو من الصهيونية إٔب كفاتو سنة 
 4ت إٔب ا٢بوار بْب النصرانية كاليهودية.ُب عهده الدعوا

                                                           
116 :يوسف رشاد، اليهود ا٤بتخفوف، ص1
عند  اإل٫براؼ العقدم كالفكرمٖبيت ٞباد ا٤بعايطة، أثر عطا اهلل ، نقبل عن 430: سليماف ناجي، ا٤بفسدكف ُب األرض ص2

.284: ص اليهود على الفكر الصهيوين ا٤بعاصر،
 1دمشق، سورية، ط ،الدار الوطنية ا١بديدة للنشر كالتوزيع ا٤بسيحية ا٤بتهودة ُب خدمة الصهيونية العا٤بية، ،عيسى اليازجي3
.107: ص، االخَباؽ اليهودم للفاتيكاف ٧بمد عبد ا٢بليم،ك  ؛117: ص، (ـ2004)
 .107، 106 :٧بمد عبد ا٢بليم، االخَباؽ اليهودم للفاتيكاف، ص 4
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 ،ف لعقد اجملمع ا٤بسكوين الثاينك كاف ا٢بدث األخطر ىو دعوة البابا يوحنا الثالث كالعشر " 
ٙبت عنواف " العبلقات بْب الكنيسة كالنصارل " حيث ٛبكن  ( 1965 – 1962 ) خبلؿ الفَبة

على جدكؿ األعماؿ يتعلق با٤بطالبة من كضع فصل خاص باليهود  –كىو أ٤باين  –أحد الكرادلة 
 ..بإعفاء اليهود كتربئتهم من مسؤكلية صلب ا٤بسيح الٍب يعتقدىا النصارل.

ُب استصدار كثيقة   1965نوفمرب  28 ُب٪بح اليهود  ؛كبعد الكثّب من الضغوط كا٤بناكرات
 .1" السادس التربئة من الفاتيكاف ُب ختاـ دكرات اجملمع، كأعلن قرار التربئة البابا بولس

كما تنص عليو عقيدة   –كبعد ىذه الوثيقة ا٥بامة كالتارٱبية الٍب برأت اليهود من صلب ا٤بسيح 
كتلتها سلسلة من  ،توالت االهنيارات ُب ا٢بواجز الفاصلة بْب الفاتيكاف كاليهود –النصارل 
 األحداث.

 لورنس شيهافمور ُب نيويورؾ الكارديناؿ تيـ أذاع رئيس أساقفة بال1969ُب عاـ "  -
(lawrence sheehan ) الكاثوليكية نصت  –كثيقة أقرىا الفاتيكاف عن العبلقات اليهودية

على أف الكاثوليك عليهم أف يعَبفوا با٤بعُب الديِب لدكلة " إسرائيل " بالنسبة لليهود، كأف يفهموا 
 .2" كٰبَبموا صلة اليهود بتلك األرض

كعد قات مع اليهود ما أطلق عليو "بلالفرنسية للعـ أصدرت اللجنة األسقفية 1973ُب عاـ  -
كالذم نص على أف: " ضمّب اجملموعة العا٤بية ال يستطيع أف يرفض للشعب  ،"بلفور الكاثوليكي

 .3اليهودم ا٢بق كالوسائل من أجل كجود سياسي بْب األمم "
بدكلة إسرائيل   كُب عهد البابا يوحنا بولس الثاين أعلن الفاتيكاف اعَبافو ـ1982كُب عاـ "  -

 .4"كحق كليس كأمر كاقع
 .5"ع الفاتيكاف كثيقة االعَباؼ كالتبادؿ الدبلوماسي مع إسرائيلكقٌ  ـ30/12/1993كُب "  -

                                                           
.81: ص ،اليهود ا٤بتخفوفيوسف رشاد، ؛ك 107:ص، السابقا٤برجع 1
.108: االخَباؽ اليهودم للفاتيكاف ص٧بمد عبد ا٢بليم، 2
.نفسو عا٤برج3
ا٤برجع نفسو.4
.109: ص السابقا٤برجع 5
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ـ قاؿ ا٤بتحدث با٠بو: " إف البابا سيذىب إٔب 2000كقبل زيارة البابا إلسرائيل ُب مارس عاـ 
ذم قاؿ مرارا: إف أم نوع من معاداة إسرائيل كصديق للشعب اليهودم بوصفو بابا الفاتيكاف ال

خطيئة، كىو الذم أقاـ العبلقات الدبلوماسية مع إسرائيل فاٙبا بذلك الكثّب من القلوب السامية 
 ".كاإلسرائيليوف يعلموف بذلك

 ا يسمى با٥بولوكست٤بكىو النصب التذكارم  ،كُب أثناء زيارتو للقدس زار البابا ) ياد فاشيم (
" ياد فاشيم " ألحيي ذكرل مبليْب اليهود  :كخطب قائبل: " أتيت إٔب ازية لليهود () أم: احملرقة الن

نسانية كقتلوا خبلؿ احملرقة ... ال أحد ٲبكن أف كخصوصا من كرامتهم اإل ،الذين جردكا من كل شيء
 .1ينسى أك يتجاىل ما حصل، ال ٲبكنو أف ٱبفف من حجم ما حصل "

البابا يوحنا بولس الثاين على عرش الفاتيكاف كاصل على  عشر ٤با خلف بندكت السادس
اف صاغ جزء منو: " أف عبلقات الكنيسة مع اليهود ال تزاؿ تستند إٔب البياف يكأقر ُب ب ،منواؿ سلفو

مفهـو ا٤بسؤكلية ا١بماعية لليهود عن دـ  نبذـ، الذم 1965التارٱبي جملمع الفاتيكاف الثاين عاـ 
هم " كأضاؼ أف الكنيسة " ترفض أم موقف ازدراء أك ٛبييز ضد اليهود .... ا٤بسيح كدشن حوارا مع

 .2سامية "للنوع من ا٤بعاداة أم كتنبذ بشدة 
ـ ٗبركر 2008عاـ  1948ي ذكرل نكبة يكُب الوقت الذم كاف فيو الشعب الفلسطيِب ٰب"  -

يعلن أمنياتو عشر  سادسستْب عاما على احتبلؿ اليهود ألرض فلسطْب، خرج البابا بندكت ال
الصادقة ٗبناسبة ) الذكرل الستْب إلقامة دكلة إسرائيل ( شاكرا الرب المتبلؾ اليهود ألرض 

 . 3"أجدادىم
معَبفا ٕبق اليهود  ،كدار ُب فلك الصهيونية ،كىكذا سار الفاتيكاف سّب الكنيسة الربكتستانتية

بعد أف  ،لذمة اليهود من دـ ا٤بسيحئا كمربٌ  ،كمضحيا با٤بقدسات ا٤بسيحية ىناؾ ،ُب امتبلؾ فلسطْب
 ظلت ىذه العقيدة راسخة لقركف عديدة.

                                                           
 .86، 85: اليهود ا٤بتخفوف صيوسف رشاد،  1
 .88: ص ،السابقا٤برجع  2
 .89: ص ،السابقا٤برجع  3
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 المطلب الثالث: المسيحية الصهيونية
تعرؼ الصهيونية ُب العادة بأهنا: " ٦بموعة من ا٤بعتقدات الٍب هتدؼ إٔب ٙبقيق برنامج بازؿ 

 .1بشكل عملي " ـ1897الذم كضع عاـ 
 تعرؼ بأهنا:ى ىذا فإف ا٤بسيحية الصهيونية لكع

 .2" ا٤بسيحية الٍب تدعم الصهيونية "
 .3" الدعم ا٤بسيحي الربكتستانٍب للفكرة الصهيونية "أك 

تخدـ سكىو أكؿ من ا ،ودكر ىرتزؿ " ىو مؤسس ما يسمى بالصهيونية ا٢بديثةتيكيعد "  
 .4ا٤بسيحية ( –الصهيونية  )مصطلح 
 ،هي الٍب مهدت ٥با،فكتعود جذكر ا٤بسيحية الصهيونية إٔب حركة اإلصبلح الديِب الربكتستانٍب 

 كىيأت ٥با األرضية للعمل كالتغلغل داخل مراكز القرار األكركبية كاألمريكية.
ولوجية يتقوؿ رٯبينا الشريف: " ظهرت الصهيونية على مسرح أكركبا السياسي ألكؿ مرة كأيد

سبقت  (كفكرة)حركة سياسية منظمة ُب أكاخر القرف التاسع عشر، كلكنها سياسية شاملة ك 
ئة عاـ قبل ا٤بؤٛبر الصهيوين األكؿ اثبلٜب إٔب.. .الصهيونية اليهودية إذ يعود تارٱبها إٔب ما قبل ذلك 

 ـ " 1897الذم عقد ُب بازؿ عاـ 
قائلة: " فالتعاليم الصهيونية غّب اليهودية قائمة على ٦بموعة من األساطّب اليهودية  فكتضي

لتاريخ الغريب ككاف أكثرىا كضوحا ما ًب عرب حركة اإلصبلح الديِب الربكتستانٍب ُب القرف لربت سالٍب ت
 السادس عشر...

                                                           
 .10، 9 :ص ،الصهيونية غّب اليهوديةرٯبينا الشريف، 1
مركز ، كثائقي عن ا٤بسيحية الصهيونية ) مقاؿ لػ: ٧بمد منشاكم، ا٤بفاىيم األساسية للمسيحية الصهيوينة ( ملفحسن الركٯبل، 2

 .09: ص ، موقع ا١بزيرة نت، دراسات ا١بزيرة
 .169: ص ،اليهود ا٤بتخفوفيوسف رشاد، 3
 .10: ص ،مركز دراسات ا١بزيرةا٤بسيحية الصهيونية، . كملف 165: ص ،السابقا٤برجع 4
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القومية  ديةلنهضة اليهو بإتاحتها الفرصة ل ،كعلى ىذا فإف حركة اإلصبلح الديِب الربكتستانٍب 
ىي الٍب ابتدأت سجبل جديدا للصهيونية غّب اليهودية كعنصر مهم  ،كعودهتم ا١بماعية إٔب فلسطْب

 .1... " ُب البلىوت الربكتستانٍب كاإلٲباف باألخركيات
كمن شدة الَبابط بْب الربكتستانتية كالصهيونية فإف الدكتور عبد الوىاب ا٤بسّبم يعٌرؼ 

٤بسيحية بأهنا: " فريق من الربكتستانت يؤيدكف الصهيونية نتيجة إلٲباهنم باألحبلـ األلفية الصهيونية ا
كضركرة عودة اليهود لفلسطْب أك صهيوف ٛبهيدا ٥بديهم للمسيحية كللخبلص النهائي ٥بم كللبشرية 

 2ٝبعاء "
عتمد على التفسّب الديِب ا٤ب فيةتأثرت ا٤بسيحية الصهيونية بثبلثة توجهات ٯبمع بينها خل

كاإلٲباف بضركرة  ،التفسّب ا٢برُب للتوراة إال أفالنصوص التوراتية، كرغم تباين ىذه التوجهات كتناقضها 
 .مساعدة إسرائيل قد ٝبع بْب تلك التوجهات 

 كا٢بركات الثبلث ىي: 
 حركة هتتم بقضية هناية العآب كمؤشراتو كمعركة ىر٦بدكف. -
ذلك فهم يقولوف: " لن يكوف ىناؾ لمن أجل ا٤بسيح، ك  حركة هتتم بقضية التقرب من اليهود -

كلمة اهلل،إنو   دسبلـ حٌب يعود ا٤بسيح، إف أم تبشّب بالسبلـ قبل ىذه العودة ىو ىرطقة، إنو ض
 ." ضد ا٤بسيح

 .3حركة تركز على الدفاع عن إسرائيل كعلى مباركتها كدعمها -
أين ظهرت دعوات إٔب عودة اليهود  ،إ٪بلَبالقد كانت البدايات األكٔب للمسيحية الصهيونية ُب 

اف" يتمين الربيطانيْب كىو القس " توماس براـ قاـ أحد رجاؿ الدٌ 1585ففي عاـ " إٔب فلسطْب، 
 .4" يدعو إٔب إعادة اليهود إٔب األرض ا٤بقدسة كتحقيق لنبوءة التوراة

                                                           
 .26، 24: الصهيونية غّب اليهودية صرٯبينا الشريف، 1
عطا اهلل ٖبيت ٞباد ا٤بعايطة، أثر  بإيعاز إٔب، ن342:كا٤بصطلحات الصهيونية، صعبد الوٌىاب ا٤بسّبم، موسوعة ا٤بفاىيم 2

.188 :اال٫براؼ العقدم كالفكرم عند اليهود على الفكر الصهيوين ا٤بعاصر، ص
 .168، 167، اليهود ا٤بتخفوفيوسف رشاد، 3
 .172:ص ،السابقا٤برجع  4
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  Apocalypsis Apocalypscosكلقد كتب مباشرة عن البعث اليهودم ُب كتابو 
ال من أجل الدين، كما "  كقاؿ: إف اليهود كشعب سيعودكف ثانية إٔب فلسطْب كطن آبائهم األكائل.

 .1ف اهلل ال ٲبكن أف يعبد ُب مكاف آخر، بل لكيبل يكافحوا كغرباء كنزالء لدل األمم األجنبية "ألو 
ككاف لو   ،أثره ُب بريطانيا ( األب الركحي لعقيدة بعث اليهود الربيطانية) ماف يتربالككاف " 

(  henry finch) كلعل أبرزىم كاف السّب ىنرم فنش ،منهم أعضاء ُب الرب٤باف ،أتباع كثّبكف
البعث العا٤بي  )) كتابو ا٤بثّب للجدؿ  ـ 1621ُب عاـ إذ نشر الذم يعد حجة القانوف ُب عصره 

 .2" (( ا٤بسيحالكبّب أك عودة اليهود ك)معهم ( كل أ٩بو٩بالك األرض إٔب دين 
 ،مازجا بْب الدين كالسياسة لتحقيق ىذه النبوءة ،كتنبأ فنش بعودة اليهود إٔب فلسطْب

ليستميل اليهود كغّبىم ٣بطة عظيمة، غّب أف النقاش ُب  ؛كمستخدما التعبّبات الصهيونية بذكاء
 د.كبذكرا صهيونية ُب بداياهتا ٓب تثمر بع ،تلك الفَبة كاف عبارة عن تأمبلت ركحية

العقيدة التدبّبية قبل األلفية لتنظم كتعليم الىوٌب ضمن  ـدت ىذه األفكار الطريق أمامهٌ " 
كما أكجدت ارتباطا الىوتيا بفكرة إقامة دكلة يهودية حديثة ٙبقيقا   ،ا٤بسيحية الربكتستانتية ُب الغرب

 .3" ـ1800بعد عاـ  ٥بذا اال٘باه الذم تزايد تأثّبه النبوءة توراتية. كلقد أصبحت إ٪بلَبا مركز 
" الشخصية الرئيسية األكٔب ُب ىذه ا٢بركة فقد  lewis way القس " لويس كامربيعت" 

ـ، كأصبحت 1807أصبح مديرا ١بمعية " لندف لتعزيز ا٤بسيحية بْب اليهود " كالٍب تأسست سنة 
ا١بمعية بفضل جهوده أعظم قوة للتعبّب بوضوح عن ا٤ببادئ ا٤بسيحية الصهيونية الٍب تتضمن إعادة 

 عاما. 90ػ ب يٛبر الصهيوين العا٤باليهود إٔب فلسطْب كحٌب إٔب ما قبل ا٤بؤ 
 

                                                           
 .41: ص ،الصهيونية غّب اليهوديةرٯبينا الشريف، 1
 .42، 41: ص ،السابقا٤برجع 2
 . 15: ص ،ما ىي ا٤بسيحية الصهيونية األصولية الغربية 3
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 The jewishكاف لتعاليمو كلصحيفة ا١بمعية الواسعة االنتشار كا٤بعركفة باسم 
Expositor  تأثّبا ال يستهاف بو على عدد من أعضاء الرب٤باف كرجاؿ الدين كالكتاب أمثاؿ

 .1" وئيل تيلر كولردجمص
يرؿ شافتسربم ( إ) (  anthony ashley cooper)  شلي كوبرإكاف اللورد أنطوين " ك 

ـ نشر مقاال يقع ُب ثبلثْب 1839( أحد أبرز أركاف ىذه ا١بمعية، ففي عاـ ـ1801-1885)
بقوف غرباء حٌب يعودكا إٔب فلسطْب، كأف اإلنساف قادر على ٙبقيق سيأكد فيو أف اليهود  ،صفحة

ا٤بسيحية كعودة ا٤بسيح. كُب ىذا ا٤بقاؿ رادة اهلل بتسهيل ىذه العودة، كأف اليهود ىم األمل ُب ٘بدد إ
 .2" «شعب ببل كطن لكطن ببل شعب » كألكؿ مرة شعار  ،أيضا يرفع أنطوين كوبر

( أبرز سياسي بريطاين يتبُب ـ1784-1865كاف كزير خارجية بريطانيا اللورد با٤برستوف )
سيحية... كىكذا أنشأ ربم برغم أنو ٓب يكن من أتباع ا٤بدرسة الصهيونية ا٤بسمشركع اللورد شافت

صهيونيا با٤برستوف ربيطانيا ُب القدس، كاختار لـ أكؿ قنصلية 1838اللورد با٤برستوف ُب العاـ 
يكوف أكؿ نائب ( ل William young) مسيحيا كصديقا للورد شافتسربم ىو كليم يونج

 .3" لقنصل بريطانيا ُب القدس
فقد كانت األلفية الربكتستانتية صفة ،" نيةكاف للدكؿ األكركبية نصيبها من ا٤بسيحية الصهيو 

بلغت ،ك فازدىرت الطوائف ا٤بتهودة خبلؿ القرف السابع عشر ،يديولوجية ا٥بولندية الكالفنية٩بيزة لؤل
 ..اء ا٤بسيح.يدعأذركهتا ُب تأييد 

ككاف لفرنسا كذلك نصيبها من الصهيونيْب ا٤بؤمنْب بالعصر األلفي السعيد، كٖباصة بْب 
 isaac de la) ككاف ٩بثلهم البارز ىو إسحاؽ دم ال بّبير.  ا٤بناطق ا١بنوبيةا٥بجنوت ُب
Peyrère1594-1676 فقد   ،ا من الصهيونيةمككاف أل٤بانيا اللوثرية كاسكندنافيا نصيبه  …(ـ

كانت ىامبورغ الواقعة ُب مشاؿ أ٤بانيا مشهورة ُب القرف السابع عشر بأهنا ا٤بوطن األسطورم لليهود ُب 

                                                           
 .42: ،صا٤بسيحية الصهيونية٧بمد السٌماؾ، 1
 .42: ، صا٤برجع نفسو 2
 .44، 43 :، صالسابقا٤برجع 3
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كما أف ىامبورغ كانت مركز ا٢بركة التقوية األ٤بانية، كىي حركة صوفية ركحية تركز   ... القارة األكركبية
كقد ترٝبت ىذه التحركات ُب الدكؿ . 1" تعاليمها األخركية على عودة الشعب اليهودم إٔب فلسطْب
ٛبهيدا لعودة  ،مكإقامة كياف خاص هب ،األكركبية إٔب سياسات داعمة لتوطْب اليهود ُب فلسطْب

 ا٤بسيح.
جوف نلسوف داريب ) ػ: ككاف ل ،انتقلت ا٤بسيحية الصهيونية إٔب أمريكا مع ا٥بجرة األكركبية إليها

 ( األثر األكرب ُب الَبكيج للعقيدة التدبّبية قبل األلفية. ـ1800-1882
لت رؤيتو لنظرية العديد من ا٤بؤلفات الٍب فصٌ  ةر داريب لنظريتو بكتابعاما بشٌ  60خبلؿ " 

ت زيارات تبشّبية للواليات ا٤بتحدة، كمن ٍب أصبح داعية بسعودة ا٤بسيح ثانية، كنظرية األلفية،كقاـ 
، كمن أشهر الذين تبنوا ىذه النظرية كيلياـ يوجْب ببلكستوف، 2" مشهورا كمدرسا لو أتباع كثّبكف

 ،من أ٭باط ا٤بسيحية الصهيونية أعظم شخصية أمريكية عملت على تركيج ٭بط سياسي" الذم يعترب 
من أكثر الكتب ركاجا، كقد نظم أكؿ مسعى  ـ1881فو سنة كيعترب كتابو " ا٤بسيح آت " الذم ألٌ 

ر ىرتزؿ لعقد أكؿ ك ودتيمريكي إلنشاء دكلة يهودية ُب فلسطْب، كقبل ست سنوات من دعوة األللويب 
مكثفة لكسب التأييد من أعضاء ٦بلس مؤٛبر صهيوين عا٤بي، بادر ببلكستوف إٔب القياـ ٕبملة 

. الشيوخ األمريكي، كرئيس احملكمة العليا، كبعض رجاؿ األعماؿ البارزين أمثاؿ " جوف د
" ك" Charles Scribner.سكربنرب. " ك" تشالزJohn D. rockefellerرككلفر

 كلقد ناشدت ا٢بملة يومها الرئيس بنيامْب ىاريسوف ،"Jp morganج.ب.مورغاف 
(Benjamin harrison  )3" العمل على الدعوة إلقامة دكلة يهودية ُب فلسطْب. 

 ،أكثر ا٤بنظرين تطرفا("  Cyrus Ingerson Scofield) يعترب القس سايركس سكوفيلد
، كىو الكتاب الذم أصبح ٗبثابة ـ1917إذ ألف كتابا عنوانو " إ٪بيل سكوفيلد ا٤برجعي " عاـ 
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، كمنو استلهم أشهر القساكسة األصوليْب ُب الواليات 1"صهيونيةا٤برجع األكؿ ٢بركة  ا٤بسيحية ال
" Jimmy swaggart" ك" جيمي سواجرت Pat robertsonا٤بتحدة أمثاؿ " بات ركبتسوف

" ك" جّبم فولويل " ك" كيِب Oral roberts" ك" أكراؿ ركبرتس Jim bakkerك" جيم بيكر 
 .2" ك" ىاؿ ليندسي "د رب " ك" رايكس ٮبKenneth Max Copelandكوببلند 

أثره ُب  ـ1948ي لليهود عاـ ملقد كاف لتحقق ا٤بساعي ا٤بسيحية الصهيونية بإقامة كطن قو 
كقرب ٦بيء  ،كصحة نظرية األلفية السعيدة ،كاعتقاد صحتها ،تشبث ا٤بسيحيْب الصهيونيْب بنبوءاهتم

قدـ  ؛ءىا على القدسكاستيبل ـ،1967كما أف النصر ا٣باطف الذم حققتو إسرائيل عاـ   .ا٤بسيح
توج  ،فأعطت ىذه األحداث بذلك دفعة قوية ٥بذا اال٘باه ،دليبل آخر على أهنم يعيشوف آخر األزمنة

مع ما للواليات ا٤بتحدة  ،كيعملوف على تطبيقها ،بصعود رؤساء أمريكيْب يتبنوف ىذه ا٤بعتقدات
 األمريكية من ثقل ُب السياسة الدكلية.

 
 ية في األدب والثقافة والفلسفة:حضور المسيحية الصهيون .1

 ،انعكست أفكار ا٤بسيحية الصهيونية كمعتقداهتا على األدب كالثقافة الٍب سادت أكركبا آنذاؾ
كأدرجت فكرة عودة اليهود إٔب  ،ككانت أفكار العهد القدًن أكثر مصادر اإل٥باـ لفناين كشعراء أكركبا

 ٗبا يدعم االنتشار الواسع ٥با كٯبعلها أكثر حضورا ُب ا٣بياؿ األكركيب. ؛فلسطْب ُب اإلنتاج الفكرم
: قوؿتلك األفكار ُب قصيدتو الفردكس ا٤بفقود حيث ي(  John milton) يلتوفمعكس  

" إف اهلل سيشق لليهود طريق البحر األٞبر ليعودكا فرحْب مسركرين إٔب كطنهم، كما شق ٥بم طريق 
إنِب أتركهم لعناية اهلل، كللوقت الذم . ف عندما عاد آباؤىم إٔب أرض ا٤بيعادالبحر األٞبر كهنر األرد
 .3ٱبتاره من أجل عودهتم"
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ىذه الفكرة عن ا٤بملكة اليهودية ا٤بستعادة (Alexander Pope) كجدد ألكسندر بوب" 
الىوتية يبلت لتند إٔب تعسككاف تفسّبه للنصوص التوراتية ي  ،ُب فلسطْب ُب قصيدتو " ا٤بسيح "

نها أكصافا حية لنهضة إسرائيل كشعب كأمر كاقع، كقد تصور بوب لشخص ا٤بسيح، كلكنو ضمٌ 
 .1" قدسو ا١بديدة مأىولة باليهود العائدين

ككاف العهد القدًن  ،كذلك ظهرت موضوعات عربية صهيونية توراتية ُب األدب الفرنسي" 
، الفرنسي الكبلسيكي( acineJean Baptiste R) ْب بابتيست راسْبجمصدرا ٤بوضوعات 

ُب كتابو " دراسة ُب (Bénigne Bossuet-Jacques) ر معاصره جاؾ بناين بوسيوصوٌ ك 
كأهنا حجر األساس ُب  ،إسرائيل على أهنا األمة الٍب تعلوكل األممـ 1681" عاـ  يالتاريخ العا٤ب
 .2" تاريخ العآب

 Hansس )ككاف ىانس ساش ،صهيونيةعليو مسحة عربية تبدك أما األدب األ٤باين فقد كانت 
sachs  ) قد طرؽ ُب كتابْب لو موضوعات من التاريخ اليهودم كتناكلت كريستاف

كُب سويسرا اختار يوحنا جاكوب  .نفس األفكار ُب كتاباهتا(  Christian weise)كايز
لشعره شخصيات إبراىيم كنوح كيوسف كسليماف، كما  (  Johan jakob bodmer)رمبود

ا٤بنزلة العليا بْب (  Gotthold ephraim lessingًن لسنغ هبر جوهتولد ا(اعر األ٤باين كانللش
تنتقل بالقارئ مباشرة إٔب القدس  ـ1779أقرانو ُب عصر التنوير الفلسفي، كركايتو ناثاف ا٢بكيم عاـ 

 .3موطن بطل الركاية اليهودم ناثاف
 George gordon)  فك باير ورد ترددت أفكار مشاهبة ُب قصائد كأعماؿ أدبية للٌ " 
byron)، ككولريدج  (Samuel taylor coleridge ،) م بليكيككيل  (William 
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blake ،)  ليوتإكتعترب ركاية جورج  (George eliot ) من األدبيات نياؿ ديركندا " ا" د
 .1" فيها العدالة كا٢برية كالرخاءالتوراتية الٍب تنبأت بقياـ إسرائيل ٝبهورية تسود 

من جهة الفلسفة فإف ا٤برء يلمس ُب كتابات فبلسفة القرنْب السابع عشر كالثامن عشر  أما
كجوىاف  (، Isaac newton)  كإسحاؽ نيوتن (،  John locke)  البارزين، كجوف لوؾ

، ( Emmanuel kantط ) ككان (،  Johann gottfried herder)  جوتفريد ىردر
إٔب فلسطْب. فقد جاء ُب " تعليقات على رسائل القديس بولس مناصرة أكركبية لقضية عودة اليهود 

" الذم كتبو جوف لوؾ كاضع النظرية السياسية الليربالية " أف اهلل قادر على ٝبع اليهود ُب كياف كاحد 
 .2...كجعلهم ُب كضع مزدىر ُب كطنهم "

اليهود  عودة(  David hartley) ي تلخضع الطبيب كالفيلسوؼ ا٤بعركؼ دافيد ىار أكقد 
 ـ،1749إٔب دراسة منظمة ُب كتابو العلمي العاـ " مبلحظات اإلنساف ككاجباتو كتوقعاتو " عاـ 

لو مصّب قومي  ،ف اليهود ضمن " ا٥بيئات السياسية " باعتبارىم سيشكلوف كيانا سياسيا موحداكصنٌ 
 مشَبؾ رغم تشتتهم.

Jacques -Jean) كتظهر دكلة إسرائيل ا٤بستقبلية ُب كتابات جاف جاؾ ركسو
Rousseau ) كىو مواطن من جنيف ينحدر من أسرة بركتستانتية، كبليز باسكاؿ ، (Blaise 

Pascal ) فيلسوؼ الصوفية الكاثوليكية الفرنسية ُب القرف السابع عشر، فقد جاء ُب كتاب ركسو
 ـ:1762ميل " عاـ أعن التعليم " 

٥بم دكلتهم ا٢برة كمدارسهم كجامعاهتم "   " لن نعرؼ الدكافع الداخلية لليهود أبدا حٌب تكوف
كما أف باسكاؿ كاف يرل أف إسرائيل ىي البشّب الرمزم للمسيح ا٤بنتظر، كذلك تأثر جوىاف 

كدفعو إعجابو بالعهد ا٤بقدس القدًن  ،ايد ىارد الفيلسوؼ كعآب البلىوت الربكتستانٍب بالعربيةر جوتف
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ٲبانويل كانط اليهود ذات مرة بأهنم " الفلسطينيوف إككصف  ،عاء بتفوؽ " النبوغ العربم "دٌ إٔب اال
 .1الذين يعيشوف بيننا "

أسهم ىذا األدب ا٤بتصهْب كأقواؿ الفبلسفة ُب بناء كعي أكركيب عاـ يرل ضركرة عودة اليهود 
باعتبارىا أرض النبوءات التوراتية الٍب ٛبهد لعودة ،ك باعتبارىا أرض آبائهم كأجدادىم ،إٔب فلسطْب

كما   ،فتقبل بذلك الرأم العاـ األكركيب كل سياسة تدعم الوطن القومي لليهود ،٤بسيح ا٤بنتظرةا
 أسهمت ىذه الكتابات ُب تغيّب نظرة ا٤بسيحيْب إٔب اليهود.

 المنظمات والهيئات المنبثقة عن المسيحية الصهيونية: .2
قادت العآب الغريب  ٦بموعة من ا٣بطوات السياسية الٍب ُبترٝبت جهود ا٤بسيحية الصهيونية 

إٔب ٙبقيق العودة ا٤بأمولة لليهود إٔب األرض ا٤بقدسة، كاعترب ذلك مؤشرا على صحة هنج ا٤بسيحية 
كازداد معها السعي ٫بو  ،فازدادت آماؿ ا١بماعات األلفية بقرب اجمليء الثاين للمسيح ،الصهيونية

دفها األساسي ربط ا٤بسيحية بذؿ جهود أخرل داعمة للدكلة اليهودية، كتأسست منظمات كاف ى
ذكر من بْب ىذه يي ك  ،كتوحيد ا١بهود لتحقيق مزيد من النبوءات ،كتقريب كجهات النظر ،باليهودية
 ا٥بيئات:

 السفارة المسيحية الدولية: . أ
ُب الثبلثْب من سبتمرب  ،افتتحت السفارة ا٤بسيحية الدكلية ُب القدس أبواهبا ُب القدس الغربية" 
 ،رئيس بلدية القدس(  Teddy kollek) دم كوليك تيحضره  ،ُب احتفاؿ مهيب ـ،1980

ككاف ا٥بدؼ منها إنشاء " سفارة " ُب القدس ١بميع ا٤بسيحيْب ُب  ،ك٩بثلوف عن حكومة بيجن
 .2" هتااالذين ىم على استعداد لتقدًن الدعم كالعوف إلسرائيل كسياس ،العآب

 ة من األىداؼ األساسية الواضحة كىي:بِب ىذه السفارة أيضا على ٦بموعتنك 
كالوقوؼ إٔب جانبها ُب حاؿ تعرضها  ،االىتماـ بالشعب اليهودم كخاصة دكلة إسرائيل -

 لبلعتداء أك التحيز.
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 االىتماـ بالقدس من ٝبيع نواحيها. -
 االىتماـ بربط كنيسة ا٤بسيح عرب العآب بإسرائيل ربطا حقيقيا. -
 .1لواالىتماـ ٗبجيء ا٤بسيح كاإلعداد  -

 آب ) أكت (عقدت ا٤بنظمة مؤٛبرىا األكؿ بعد ٟبس سنوات من تأسيسها ُب شهر " 
ودكر ىرتزؿ ا٤بؤٛبر الصهيوين تيُب نفس القاعة الٍب عقد فيها  ،ُب مدينة بازؿ بسويسرا ـ،1985

كذلك من أجل دعم ا٤ببادئ  ،كقد اٚبذ الربنامج الذم ًب إقراره طابعا سياسيا إٔب حد كبّب ،األكؿ
 .2" لصهيونية التعديلية، كما جاء متسقا بشكل جلي مع خطوط الفكر التدبّبم ما قبل األلفيا

دكلة من بينها: الواليات ا٤بتحدة األمّبكية، كندا، إ٪بلَبا،  40كثر من أكللمنظمة فركع ُب 
 ىولندا، أ٤بانيا، سويسرا، النركيج، فنلندا، أسَباليا ...

 التحالف المسيحي األمريكي: . ب
ُب الواليات ا٤بتحدة  ـ1989أسسها بات ركبرتسوف عاـ  ... منظمة ٲبينية ٧بافظة وكى" 
 ،كما جاء ُب موقعو اإللكَبكين  ،إسرائيلك باسم اليهود  اكيعترب ركبرتسوف نفسو ناطق ،األمريكية

كتدير  ،تعارض ا٤بنظمة قياـ دكلة فلسطينية،... ك كبرنا٦بو " نادم السبعمائة " ،ك٧بطتو التلفزيونية
كيرفض ركبرتسوف تقسيم مدينة  ،ٞببلت منظمة إلقناع اإلدارات األمريكية بتقدًن الدعم إلسرائيل

 .3" كيعتربىا عاصمة أبدية إلسرائيل ،القدس
 أصدقاء إسرائيل المسيحيون: . ت

ك٥با  ،كمقرىا ُب القدس ،مسجلة ُب إسرائيل ،غّب رٕبية ،ةسيكن  ،إ٪بيلية ،ىي منظمة كهنوتية" 
 فركع ُب ٝبيع أ٫باء العآب.
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كالذين يرغبوف ُب  ،كتعترب ا٤بنظمة نفسها ٩بثلة لكافة ا٤بسيحيْب احملبْب إلسرائيل ُب العآب أٝبع
كتفسر ا٤بنظمة  .- كما ٰبثهم اإل٪بيل -تعرب عن صداقتهم كمؤازرهتم إلسرائيل  ،كجود قناة ر٠بية ٥بم

 ..ا للمسيح.دعمها لليهود كإسرائيل بأنو جزء من حبه
 .1" ألف مهاجر يهودم جديد 250كتدير ا٤بنظمة مركزا ُب القدس يقـو على خدمة ٫بو 

 
 منظمة جسور السالم: . ث

هبدؼ بناء عبلقات بْب ا٤بسيحيْب كاليهود ُب العآب لدعم  ـ،1976أنشئت ُب القدس عاـ " 
 إسرائيل.

التعبّب بفعالية عن مسؤكليتهم تقوؿ ا٤بنظمة إهنا كمن خبلؿ برا٦بها ٛبنح ا٤بسيحيْب فرصة 
 ليكونوا مؤمنْب بإسرائيل كاجملتمع اليهودم. ،الرب ـاإل٪بيلية أما

كمشاركتهم اليهود ُب معاركهم الٍب كانوا  ،كتشجع ا٤بسيحيْب على ا٣بركج عن صمتهم الطويل
 .2" ٱبوضوهنا كحدىم، كأف على ا٤بسيحيْب أفرادا كٝباعات الدفاع عن اليهود الذين منحوىم اإل٪بيل

 مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين: . ج
ىو أحد أكرب التجمعات الدينية ا٤بنظمة داخل الواليات ا٤بتحدة كخارجها الٍب تدعو إٔب " 

 دعم إسرائيل.
 16اتسع نشاطو ليضم أكثر من  ـ؛1845منذ إنشائو ُب مدينة أكغوستا بوالية جورجيا عاـ 

 .3" ألف كنيسة ُب الواليات ا٤بتحدة 42يتعبدكف ُب أكثر من  ،مليوف عضو
كصارت ٥بم كلمة ُب  ،ليهود دكلةلبفضل ىذه ا٤بؤسسات كاألذرع ا٤بسيحية الصهيونية قامت 

) من الدكؿ األكٔب ُب اجملاؿ العسكرم، يقوؿ بنجامْب ناتانيا  كًب تصنيفها ،احملافل الدكلية
Benjamin natanya  ) سفّب إسرائيل السابق لدل األمم ا٤بتحدة ُب خطاب لو أماـ مؤٛبر
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صهيوين مسيحي ُب كاشنطن: " ىناؾ شوؽ قدًن ُب تقاليدنا اليهودية للعودة إٔب أرض إسرائيل، ىذا 
سنة تفجر من خبلؿ ا٤بسيحيْب الصهيونيْب " " ا٤بسيحيوف الصهيونيوف ا٢بلم الذم يراكدنا منذ ألفي 

 .1ىم الذين عملوا على ٙبويل األسطورة ا١بميلة إٔب دكلة يهودية"
يتبْب ٩با سبق ذكره ُب ىذا ا٤ببحث أثر عقيدة مسيح آخر الزماف ُب نشوء فرؽ جديدة، كأثر 

من مراحل التاريخ ُب اليهودية كا٤بسيحية ىذه الفرؽ الناشئة على ا١بانب السياسي ُب كل مرحلة 
كاإلسبلـ، إٔب ا٢بد الذم أسقط ا٣ببلفة اإلسبلمية، كإٔب ا٢بد الذم أدل إٔب قياـ كياف يهودم على 
أرض فلسطْب، ككاف األثر األكرب ُب كل ىذا ىو على ا٤بسيحية الٍب كبعد نشأة ا٤بذىب الربكتستانٍب 

ية، فمن رحم الربكتستانتية كلدت ا٤بسيحية الصهيونية، كمن فيها تغّبت توجهاهتا العقدية كالسياس
رٞبها أيضا كلدت ا٢بركات الداعمة للوجود اليهودم ُب فلسطْب، كبسببها كٙبت تأثّبىا ًب الضغط 

 لتغيّب موقفها من اليهود. -إال القليل  –على بقية الكنائس 
شتات؟ كما ىي الوسائل الٍب لكن كيف استطاع اليهود الوصوؿ إٔب أىدافهم ُب العودة من ال

جيب عنو ة الصهيونية ُب كل ىذا؟ ىذا ما سياستخدموىا لتطويع الساسة ٥بم؟ كما ىو دكر ا٤بسيحي
 ا٤ببحث الثاين بإذف اهلل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .135:الصهيونية ا٤بسيحية، ص٧بمد السٌماؾ، 1
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 المبحث الثاني:
 أثر عقيدة مسيح آخر الزمان على الواقع السياسي والعسكري

كاستطاعوا أيضا استغبلؿ التقارب الربكتستانٍب منهم استطاع اليهود أف ٱبَبقوا ا٤بسيحية، 
لتحقيق أىدافهم كخدمة معتقداهتم، فكانت ا٤بسيحية الصهيونية األداة األبرز ُب الوصوؿ إٔب مآرهبم، 
ككاف اإلعبلـ الوسيلة األقول ُب الَبكيج ألفكارىم، ككاف التدرج ا٤بنهج األصوب للوصوؿ إٔب ا٢بلم 

على أرض فلسطْب، فتشكل ٥بم بكل ما سبق ٙبالف عا٤بي يرعى دكلتهم،  ا٤بنشود بقياـ كياف ٥بم
 كٰبافظ عليها، كيراىا خطوة من خطوات تقريب ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر.

كيأٌب ىذا ا٤ببحث ليبْب ىذا األمر، كليعطي صورة كاضحة عن خطة اليهود للسيطرة على العآب 
 كتطويعو.
 

 .عودة اليهود إلى فلسطينالمطلب األول: 
تعترب عودة اليهود من الشتات إٔب فلسطْب عبلمة من العبلمات الٍب تسبق ٦بيء ا٤بسيح 

كلعلها أىم العبلمات الٍب  ،كُب ا٤بذىب الربكتستانٍب ا٤بسيحي ت،ا٤بنتظر ُب الديانة اليهودية كما أسلف
قق ىذه كقد كاف ٙب .كبعثت فيها األمل بتحقق باقي النبوءات ،ركزت عليها ا٤بسيحية الصهيونية

 ،كالثقافية ،استخدمت فيها كل كسائل التأثّب األدبية ،العبلمة نتاج مساع بذلت على مدل قركف
. ،كالسياسية ،كالفلسفية  حٌب أٜبر ا١بهد حقيقة كاقعة اليـو

ففسركا قولو ُب بِب  ،لقد رأل علماء اإلسبلـ ا٤بعاصركف أف القرآف ٙبدث عن ىذه ا٢بقيقة
بأف اآلخرة ىي اإلفساد  ،104اإلسراء َّ  من خن حن جن مم خم حم جم... ٱُّٱإسرائيل: 

 ليتحقق كعد اهلل بالقضاء عليهم. ،كفيها" ٯبتمع اليهود ُب كطن كاحد ،بِب إسرائيللالثاين 
 كىل يستطيع ا٤بسلموف أف يقضوا على اليهود كىم ُب شتيت األرض؟
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د ٥بم كما يقولوف، حٌب البد أف ا٢بق سبحانو أكحى إليهم بفكرة التجمع ُب كطن قومي كاح
 .1" كيأخذىم أخذ عزيز مقتدر ،إذا أراد أخذىم ٓب يفلتوا

إال أنو يبْب أف القرآف  ،كإف كاف الشيخ عمر سليماف األشقر يرل أهنم ُب مرحلة اإلفساد األكؿ
 06.2جعلو أكثر نفّبا كما ُب اإلسراء ك كإمداده باألمواؿ كالبنْب  ،حدثنا عن ىذا االجتماع اليهودم

كسيتحقق بإذف اهلل ما كعد اهلل بو من دخوؿ ا٤بسلمْب ا٤بسجد األقصى كما دخلوه أكؿ مرة ُب 
 ليتربكا ما علوا تتبّبا. ؛عهد عمر بن ا٣بطاب 

 الوعد اليهودي المفترى: .1
التوراتية كفق ا٢بقيقة  همكأهنا أرض ،يؤمن اليهود بأف اهلل أعطاىم كعدا أبديا بتمليكهم فلسطْب

كليس كفق قوانْب الدكؿ كاألمم، لذلك فهم يسعوف إلٛباـ ىذا الوعد ا٤بفَبل ٔبميع حدكد  ،الدينية
 "أرض كنعاف " الٍب ذكرهتا التوراة.

على ٦بموعة من الوعود التوراتية  - كمن خلفهم ا٤بسيحيوف الصهيونيوف -كيعتمد اليهود 
 أبرزىا ما جاء ُب سفر التكوين: ،بتمليك أرض فلسطْب لليهود

بدم بيِب كبينك، كبْب نسلك من بعدؾ جيبل بعد جيل، فأكوف إ٥با لك األ" كأقيم عهدم  -
كلنسلك من بعدؾ، كأىلك أنت كذريتك من بعدؾ ٝبيع أرض كنعاف الٍب نزلت فيها غريبا، ملكا 

 .( 8، 17/7التكوين ) أبديا، كأكوف ٥با إ٥با"
 حدد حدكد ىذه األرض ا٤بوعودة. اف قدك قبل ىذا النص ك

نسلك ىذه األرض من كادم ُب ذلك اليـو عقد اهلل ميثاقا مع أبراـ قائبل: " سأعطي  " -
أرض القينيْب كالقنزيْب، كالقدمونيْب، كا٢بثيْب، كالفرزيْب، العريش إٔب النهر الكبّب، هنر الفرات. 

 ( 21إٔب  18/ 15التكوين )  كالرفائيْب، كاألموريْب، كالكنعانيْب كا١برجاشيْب كاليبوسييْب "

                                                           
 .8789/ 14(،  104اآلية ،) اإلسراء تفسّبالشعراكم 1
، كقد أشار فيها إٔب كتابو " كليتربكا ما علوا تتبّبا " غّب أنِب ٓب هناية إسرائيل لعمر سليماف األشقر :حلقة على  اليوتيوب بعنواف 2

 أعثر عليو.
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كمن الثابت تارٱبيا أف أرض غربة إبراىيم، أك حٌب أرض كنعاف ٓب تعط مطلقا ملكا أبديا " 
ٝبيع أرض كنعاف ملكا إلبراىيم أك امتلكها إبراىيم ملكا أبديا،  تإلبراىيم، كٓب يثبت تارٱبيا أف صار 

 .1" أك أهنا أصبحت فيما بعد ملكا أبديا لنسل إبراىيم كما نصت التوراة
 على ىذا الوعد بالردكد اآلتية: كما يرد

كماتوا  ،كٓب ٰبصل ا٤بوعودكف على ما كعدهتم التوراة بو ،عدد من الوعود التوراتية ٓب تتحقق -
 ٩با يدؿ على أف ىذه الوعود ليس ٥با قدسية. ،قبل أف تتحقق ٥بم نبوءاهتا

م نيب تكوف ؿ الصهاينة؟ كألتكرر ىذا الوعد ُب التوراة ألكثر من نيب، فعلى أم منها يعوٌ  -
كما نصيب األبناء الذين خرجوا من صلب اآلباء الذين منح ٥بم  ،لو كلورثتو الشرعيْب ،ملكية األرض

 ىذا الوعد.
لتحقيق  عليهما السبلـ إذا كاف ىذا الوعد ا٤بتكرر كعد حق فلماذا ٓب يسع داكد أك سليماف -

 ىذا الوعد.
إذا  -٘باىل حقهم من مّباث أبيهم فلم ًب  ،إلبراىيم ذرية من إ٠باعيل غّب ذرية إسحاؽ -

باعتبار  ،ن مساحة األرضكُب حالة تقسيم الَبكة فإنو لن يكوف ٥بم إال ٜبيي  ؟- سلمنا بصدؽ الوعد
ذكر تكما   من ضمنهم يعقوب  ،كإلسحاؽ أربعة أبناء ،كإ٠باعيل ،إسحاؽ :أف إبراىيم لو كلداف

 .2التوراة 
ليجدكا ٥بم شرعية ُب احتبلؿ  ؛تلقها اليهودخكبذلك يثبت بطبلف أسطورة الوعد الٍب ا

على  وبل على من يفرض منطق ،ف الوقائع السياسية ال تقـو على ا٢بجج كبطبلهناأغّب  .فلسطْب
 كعلى ىذا األساس نشأت إسرائيل غّب الشرعية. - كلو كاف كاذبا - األرض

 
 
 

                                                           
 .57: ص ،(ـ2003ط)مكتبة زىراف، القاىرة، مصر،  أباطيل إسرائيل كأكاذيب الصهاينة، ،براىيم أبو داكهإ1
 ، كٲبكن الرجوع إٔب الردكد مفصلة ُب ىذا الكتاب.78إٔب  74ص ،السابقا٤برجع  2
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 الجهود الغربية لتحقيق الدولة اليهودية: .2
من طرؼ عآب البلىوت  ،إٔب انبعاث اليهود كأمة ُب فلسطْبكانت أكؿ دعوة أكركبية 

 ،حيث قاؿ: " إف اهلل يريد عودة اليهود إٔب فلسطْب ليعبدكه ،افايتماليهودم الربيطاين توماس بر 
 . 1حيث يفضل أف تتم عبادتو ُب ىذا ا٤بكاف دكف غّبه من األمكنة "

 ،سنة 118 ػفلسطْب قبل كعد بلفور ب كما كاف نابليوف أكؿ رجل يقَبح إقامة دكلة يهودية ُب
 كقاؿ فيو: ،كصفهم فيو بػ" كرثة فلسطْب الشرعيْب " ،و خطابا إٔب اليهودحيث كجٌ 

م تستطع قول الفتح كالطغياف أف تسلبهم ا٠بهم نل" أيها اإلسرائيليوف، أيها الشعب الفريد، الذي
 .ككجودىم القومي، كإف كانت قد سلبتهم أرض األجداد فقط

كإف ٓب تكن ٥بم مواىب ا٤بتنبئْب مثل إشعياء  -مصائر الشعوب الواعْب احملايدين  مراقيبإف 
أدركوا أف  ،و ىؤالء بإٲباهنم الرفيع من دمار كشيك ٤بملكتهم ككطنهمبقد أدركوا ما تنبأ  –كيوئيل 

حا دائما اهلل سيعودكف لصهيوف كىم يغنوف ، كسيولد االبتهاج بتملكهم إلرثهم دكف إزعاج  فر  ءعتقا
 ُب نفوسهم...

 فلسطْب الشرعيْب ةيا كرث
للمطالبة  –الٍب قد ال تتكرر آلالؼ السنْب  –اللحظة ا٤بناسبة ىي إف ىذه  ! ...سارعوا

باستعادة حقوقكم كمكانتكم بْب شعوب العآب، تلك ا٢بقوؽ الٍب سلبت منكم آلالؼ السنْب كىي 
يهوه، طبقا لعقيدتكم، علنا  ةعباد ُبا٤بطلق  كجودكم السياسي كأمة بْب األمم، كحقكم الطبيعي

 .2كإٔب األبد "
ككعدىم بدكلة ٥بم طمعا ُب الدعم اليهودم  ،كا٤ببلحظ على ىذا ا٣بطاب ىو استمالتو لليهود

 ٤با لليهود من ثقل اقتصادم كسياسي ،كالذم كاف ٰبسن إدارة األكضاع لصا٢بو ،٢بركب نابليوف
 .آنذاؾ

                                                           
 .37: الصهيونية ا٤بسيحية ، ص٧بمد السٌماؾ، 1
 .107، 106: ص ،الصهيونية غّب اليهوديةرٯبينا الشريف،  2
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 ،حيث تركزت ا٤بسيحية الربكتستانتية ا،التخطيط للدكلة اليهودية لربيطانيكاف الدكر األبرز ُب 
 ،جوانا :ْبي اإل٪بيلْبتانير و يكحيث بذرت كرعيت ا٤بسيحية الصهيونية، فبعد توجيو عا٤بي البلىوت الب

كلشعب  زميت مذكرة إٔب ا٢بكومة الربيطانية يطالبوف فيها " بأف يكوف للشعب اإل٪بلياكألينزر كارتر 
رض ا٤بنخفضة شرؼ ٞبل أكالد كبنات إسرائيل على مًب سفنهم إٔب األرض الٍب كعد اهلل هبا األ

 1براىيم كإسحاؽ كيعقوب كمنحهم إياىا إرثا أبديا "إأجدادىم 
ككاف بذلك أكؿ  ،مضموف ىذه ا٤بذكرة( Oliver Cromwell) تبُب أكليفر كركمويل " 

ـ ُب " ا٥بوايت ىوؿ " للتشريع 1655مؤٛبر سنة  كما أنو دعا إٔب عقد  ،سياسي بريطاين يتبناىا
 رد (.ادك إلعودة اليهود إٔب بريطانيا ) أم إلغاء قانوف النفي الذم أصدره ا٤بلك 

 Menasseh ben) حضر ا٤بؤٛبر إٔب جانب كركمويل العآب اليهودم مناسح بنإسرائيل 
Israel ) لربيطانيا، كمن خبلؿ عملية الربط الذم ربط الصهيونية ا٤بسيحية با٤بصاّب اإلسَباتيجية

 .2" تلك ٙبمس كركمويل ٤بشركع التوطْب اليهودم ُب فلسطْب منذ ذلك الوقت ا٤ببكر
 ،ال ٲبكن إغفاؿ البعد السياسي كا٤بصلحي ُب توجو بريطانيا إٔب دعم عودة اليهود إٔب فلسطْب

 كركسيا. فوضع الدكلة العثمانية آنذاؾ كاف ٧بل أطماع كل من بريطانيا كفرنسا
عي ٞباية عي ٞباية األقليات ا٤بسيحية الكاثوليكية ُب الشرؽ، ككانت ركسيا تدٌ كانت فرنسا تدٌ 

 عي ٞبايتها.عن أقلية تدٌ بريطانيا األقليات ا٤بسيحية األرثوذكسية، فكاف من الطبيعي أف تبحث 
 ربمس( أىم نصّب سياسي ٤بشركع اللورد شافت1865-1784كاف اللودر با٤برستوف )" 

كاف أكؿ من اكتشف الفكرة السياسية ُب صلب ا٢بكم   أنوا٣باص بإعادة اليهود إٔب فلسطْب، كما 
أدرؾ ما خلفتو األفكار الصهيونية الربكتستانتية من آثار  ،ككاف سياسيا ٧بنكا ... الديِب الربكتستانٍب

 .3" ُب الرأم العاـ

                                                           
.39، 38 ص: السماؾ، الصهيونية ا٤بسيحية،٧بٌمد 1
 .39: ،صالسابقا٤برجع 2
 .116:ص ،الصهيونية غّب اليهوديةرٯبينا الشريف، 3
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بريطانية ُب القدس كتعيْب  ي فتح قنصليةى – تكما أسلف  –كانت أكٔب خطوات با٤برستوف 
 مسيحي صهيوين نائبا للقنصل ىناؾ.

 أفٌ  ىنائبا للقنصل ُب القدس كانت تعليماتو تنص بالتحديد عل " ينغ" عندما عْب با٤برستوف " 
وزارة ا٣بارجية ، كما طلب منو أف يبعث تقريرا لمن بْب مهامو ٞباية كل اليهود ا٤بقيمْب ُب فلسطْب

 .1" اليهود ُب األراضي الواقعة ضمن نطاؽ سلطاتو القنصليةعن حالة السكاف 
 Henryمذكرة كزير البحرية الربيطانية ىنرم إنس )" ستوف ر ى با٤بتلقٌ  ـ1839ُب يناير عاـ 

innes ) قتداء بقورش، كتنفيذ إرادة اهلل بعودة الٍب يدعو فيها دكؿ أكركبا الشمالية كأمريكا لبل
ها الدينية على أساس العقيدة ترة إٔب ا٤بلكة فكتوريا مستغبل تربيذكٌ ؿ ا٤بحوٌ  .اليهود إٔب فلسطْب
 الصهيونية ا٤بسيحية.

قت عليها جت الصحافة الربيطانية ا٤بذكرة كنشرهتا كعلٌ ستوف كذلك، ركٌ ر كبضوء أخضر من با٤ب
شعبية ٤بشركع  –حزبية  –بر٤بانية  –كبذلك أكجد با٤برستوف أرضية ملكية  .على مدل عاـ كامل

تكن قد  اكذلك أف الصهيونية اليهودية ٤ب ،غّب أف يهود بريطانيا كأكركبا ٓب يتجاكبوا معو .توطْبال
 .2" كلدت بعد

كٓب تنظم ُب شكل  ،كانت الدعوات اليهودية إلنشاء كطن قومي ٥بم ُب فلسطْب دعوات فردية
ود يتعرضوف أين كاف اليه ،ىيآت أك ٝباعات، ككانت ىذه الدعوات تَبكز ُب أكركبا الشرقية

 عو.ك شر مكىو األثر الذم استغلو با٤برستوف لصاّب  ،لبلضطهاد كالتضيق
 :على أيدم بعض ا٢باخامات، كمن ىؤالء ـ1798بدأ ظهور ىذه الدعوات تقريبا منذ عاـ 

عرب ُب كتاباتو عن ضركرة القياـ ٗبجهود إنساين خاص "حيث  (، Yehuda alkali) يهوذا القإب
، كاقَبح فيو إقامة مستعمرات ُب "ا٠بعي يا إسرائيل  "٠باه أفنشر كتابا  ،لتحقيق خبلص اليهود

                                                           
 .119: ص السابق،ا٤برجع  1
 . 45: الصهيونية ا٤بسيحية، ص٧بمد السٌماؾ، 2
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فلسطْب لكي تكوف مقدمة للخبلص ا٤بنتظر، كلكي يتم ذلك ٯبب السعي لدل السلطاف العثماين 
 .1" يهاالعودة ا١بماعية إٔب ) األرض ا٣براب ( كما يسمٌ ك من أجل در العطف على اليهود 

( كىو ـ Zevi H. Kalischer1795-1884ر )يشش كالٍب جاء ا٢باخاـ زُب ىّب " 
كدعا إٔب ىجرة اليهود إٔب فلسطْب كالسكن ُب القدس، ككاف أيضا من أىم أسس  ...من بولونيا

هاجرين با٤باؿ كشراء الكرـك كالبساتْب كالعمل هبا ٛبهيدا للخبلص اليهودم دعوتو مساعدة اليهود ا٤ب
 .2" فلسطْب إٔبالشامل الذم يعيد اليهود 

بعث األمة اليهودية نكللتخطيط ٥بذه العودة ا٤بأمولة إٔب فلسطْب يقوؿ موسى ىس: " كلكي 
متنا حية أكال كأف نوقظ ىذا األمل ي فكرة البعث السياسي ألبقإٔب ا٢بياة ثانية يتوجب علينا أف ن

لتنظيم  حيث بدأ يغط بسبات عميق ثانيا، كعندما تتهيأ الظركؼ السياسية ُب الشرؽ لدرجة تسمح
عودة الدكلة اليهودية للحياة تكوف ىذه العودة بتأسيس مستعمرات ُب أرض أجدادنا كالشك أف 

 .3ا٤بساعي الفرنسية ٛبد لنا يد العوف " 
 Edward) دكارد متفورد إـ كقدٌ  ،ت بريطانيا ا٤بهمة عن فرنسا كعن أكركبا ككلتولٌ 

metford  )سة الربيطانية ُب الشرؽ: " ا٣بطة الٍب خطة نيابة عن األمة اليهودية ٖبصوص السيا
ة يهودية ُب فلسطْب كدكلة ٧بمية ٙبت كصاية بريطانيا العظمى أكال، ٍب توطينهم قَبحها ىي إٯباد أمٌ أ

 .4كلة مستقلة عندما تكتسب ا٤بؤسسات األـ القوة الكافية إلهناء الوصاية "دهنائيا ك
كع بريطانيا آنذاؾ، كبغّبىم ستضيع غّب أف اليهود كانوا ىم حجر األساس ُب إ٪باح مشر 

 Charles henry) أحبلـ ا٤بسيحيْب الصهيونيْب سدل، فخاطبهم تشارلز ىنرم تشرشل 
churchill  ) عرب اجمللس اليهودم ُب لندف قائبل: " إف استعادة اليهود لوجودىم كشعب ُب
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هم كباإلٝباع طرح موضوع أك٥بما أف يتؤب اليهود أنفس :فلسطْب أمر ميسور إذا توفر عامبلف اثناف
 .٥1بدؼ "اكثانيهما أف تبادر القول األكركبية دعمهم ٙبقيقا ٥بذا  ،العودة على الصعيد العا٤بي

الستكشاؼ إٔب اكبدأ التمهيد لبلستيطاف من خبلؿ بعثات  ،استجاب اليهود ٥بذه الدعوات
كبدأت ىجرة اليهود  ،2" صندكؽ اكتشاؼ فلسطْب " ـ1865فلسطْب الٍب كاف ٲبو٥با منذ العاـ 

 إٔب فلسطْب.
كاف عدد اليهود ُب فلسطْب العربية أكاخر القرف ا٤بيبلدم الثامن عشر كأكائل القرف ا٤بيبلدم " 

التاسع عشر ٫بو ٟبسة آالؼ نسمة، كمنذ مطلع القرف ا٤بيبلدم التاسع عشر كحٌب القرف ا٤بيبلدم 
إٔب فلسطْب ككاف سبب ا٥بجرة  ردلسفاكصلت أعداد كبّبة من اليهود الشرقيْب أك ا ،العشرين

ز إٔب فلسطْب العربية أثناء العهد العثماين ااقتصاديا، غّب أف ا٥بجرة ا٤بنظمة لليهود الغربيْب أكاألشكن
اٚبذت طابعا خطّبا ككاسع النطاؽ ُب الربع األخّب من القرف ا٤بيبلدم التاسع عشر كٙبديدا بْب 

 .3" أحباء صهيوفٗبساعدة ٝبعيات  1882 – 1881العامْب 
 مؤتمر بازل الصهيوني:

كأىم شخصية سعت إٔب ٙبويل مشركع  ،ودكر ىرتزؿ مؤسس ا٢بركة الصهيونية ا٢بديثةتييعترب 
 كا٤بسيحية الصهيونية العا٤بية. ،ٗبعية السياسيْب الربيطانيْب ،الدكلة اليهودية إٔب كاقع حقيقي

كتصوره لشكل  ،ككضع فيو رؤيتو ،ـ1896ودكر ىرتزؿ كتابو " الدكلة اليهودية " سنة تيتب ك
 كحلولو للمشاكل الٍب ٲبكن أف تعَبض مسارىا. ،الدكلة ا٤بستقبلية

كاين ا٤بلحق ُب السفارة الربيطانية ُب فيينا كلياـ ىشلر  يقرأ القس اال٪بل ـ1896ُب مطلع عاـ 
عقد اجتماع مع مؤلفو، كًب طلب كتاب " الدكلة اليهودية " ٥برتزؿ، كما إف فرغ من قراءتو حٌب 
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كشعر كل من الرجلْب ٕبب لزميلو، ككاف ىذا  ـ،1896ـ االلقاء ا٢باسم ُب العاشر من مارس ع
 .1الذم فتح أبواب السفارات األكركبية أماـ ا٢بركة الصهيونية ا٢بديثةىو اللقاء 

ح دكال أخرل فقد اقَب  ،ٓب يكن ىرتزؿ يؤمن بفلسطْب أرضا كحيدة لتحقيق حلم الدكلة اليهودية
ضغطت ٣بيار  غّب أف تصورات ا٤بسيحية الصهيونية كا٤بصاّب الربيطانية ،كأكغندا ،منها قربص ،لذلك

 فلسطْب كمكاف كحيد كأكحد للدكلة ا٤بأمولة.
اٚبذ كيلياـ ببلكستوف موقفا متشددا من ىرتزؿ عندما عرض فكرة إقامة كطن قومي لليهود " 

م على صفحاهتا، مشّبا إٔب فقرات فيها يزعم ة من التوراة كقد علٌ كأكغندا، كأرسل لو نسخأُب قربص 
 .2" فلسطْب ىي الوطن ا٤بختار للشعب ا٤بختارأف أهنا ٙبدد 

،" سويسرابتأسست ا٤بنظمة الصهيونية ُب ا٤بؤٛبر الصهيوين األكؿ ُب بازؿ ـ 1898ُب عاـ 
م كاف أساسا للحركة الصهيونية ُب الذ ،أنفسهم للمرة األكٔب مسودة الربنامج السياسيبكضع اليهود 
 كجاء ُب ىذا الربنامج: ،القرف العشرين

تكافح الصهيونية من أجل إنشاء كطن للشعب اليهودم ُب فلسطْب كٰبميو القانوف، كيرل 
 ا٤بؤٛبر أف الوسائل التالية تؤدم إٔب الغاية ا٤بنشودة:

 على أسس مناسبة. تشجيع استعمار العماؿ اليهود الصناعيْب كا٤بزارعْب لفلسطْب -
 تنظيم كربط ٝبيع اليهود عن طريق ا٤بؤسسات احمللية أك الدكلية، طبقا لقانوف كل دكلة. -
 ي اليهودم.متعزيز كتشجيع اإلحساس كالشعور القو  -
يكوف ذلك ضركريا للوصوؿ  اٚباذ ا٣بطوات التمهيدية للحصوؿ على موافقة حكومية حْب -

 .3" إٔب أىداؼ الصهيونية
أف يقنع  - كمن خبلؿ مساعيو لتحقيق برنامج الصهيونية ا١بديد -ر ىرتزؿ ك ودتياستطاع 

كآثر بلفور  (، Neville Chamberlain) السياسيْب الربيطانيْب أمثاؿ: تشامربلْب
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(Arthur Balfour )بتبِب كجهة نظره للحد من ا٥بجرة اليهودية إٔب إ٪بلَبا ،رئيس الوزراء. 
مع  ككانت ىذه أكؿ مرة منذ مفاكضات مناسح بن إسرائيل ،" راتفاستقبلو تشامربلْب كزير ا٤بستعم

كُب ىذا  .ركمويل حوؿ إعادة اليهود إٔب فلسطْب يلتقي فيها رجل دكلة بريطاين كزعيم يهودمك
ككشف النقاب عن ا٘باه  ،االجتماع تبلقت الصهيونية السياسية اليهودية كالصهيونية غّب اليهودية

ىذا اللقاء أرسى قاعدة اللقاء " ، كذلك فإف 1" سفة االستعمار الربيطايناإلسَباتيجية الصهيونية كفل
 robert)  رمبالذم خلف عمو اللورد سالز  -ـ بْب آرثر بلفور 1914الذم سيتم ُب العاـ 
cecil salisbury )  كحاييم كايزماف  -ـ 1902ُب رئاسة ا٢بكومة الربيطانية ُب العاـ 

(Chaim Weizmann )"2. 
 بلفور إلى قيام الكيان الصهيوني:من وعد 

) أكغندا ( إلقامة دكلتهم عليها، غّب أف  اكاف بلفور أكؿ مسؤكؿ بريطاين ٲبنح اليهود أرض" 
، رفض ىذا العرض ٛبسكا منو بأرض ـ1903ىذا ا٤بؤٛبر الصهيوين الرابع الذم عقد ُب العاـ 

 .3" فلسطْب
 نيتناجاء فيها: " ليس ُب  ،ُب فلسطْب رة حوؿ موضوع االستيطاف اليهودمبلفور مذكٌ  أعدٌ 

إف القول  .حٌب مراعاة مشاعر سكاف فلسطْب ا٢باليْب، مع أف اللجنة األمريكية ٙباكؿ استقصاءىا
كانت الصهيونية على حق أـ على باطل، جيدة أـ سيئة أكسواء . األربع الكربل ملتزمة بالصهيونية

هد كا٢باجات ا٢بالية، كآماؿ ا٤بستقبل، كىي ذات أٮبية فإهنا متأصلة ا١بذكر ُب التقاليد القدٲبة الع
 تفوؽ بكثّب رغبات كميوؿ السبعمائة ألف عريب الذين يسكنوف اآلف ىذه األرض القدٲبة "

 أما بالنسبة لبلستيطاف اليهودم ُب فلسطْب فقد أكصى ُب ا١بزء األخّب من ىذه ا٤بذكرة:
اليهودية ُب العآب فينبغي أف تكوف فلسطْب متاحة " إذا كاف للصهيونية أف تؤثر على ا٤بشكلة 

كلذا فإف من ا٤برغوب فيو أف تكوف ٥با السيادة على القوة ا٤بائية الٍب  .ألكرب عدد من ا٤بهاجرين اليهود
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كاف ذلك عن طريق توسيع حدكدىا مشاال أـ عن طريق معاىدة مع أٚبصها بشكل طبيعي سواء 
جنوبا ذات قيمة بالنسبة  ((ا٥باموف  ))ال تعترب ا٤بياه ا٤بتدفقة من  سورية الواقعة ٙبت االنتداب كالٍب

 .٥1با، كللسبب ذاتو ٯبب أف ٛبتد فلسطْب لتشمل األراضي الواقعة شرقي هنر األردف "
 ـ،1916اٚبذ القرار الربيطاين بإصدار بياف عاـ من السياسة الربيطانية ُب فلسطْب ُب العاـ " 

من أجل ذلك  ،للحكومة الربيطانية ( avid Lloyd GeorgeD) أثناء رئاسة لويد جورج
 –كا٤بنظمة الصهيونية -ككاف كزير ا٣بارجية آرثر بلفور  -جرت مفاكضات ر٠بية بْب ا٢بكومة 

تصريح من إ٪بلَبا حوؿ نشأة " كطن قومي لليهود  1917نوفمرب  02ر ُب دكىكذا ص .2" اليهودية
كمن الطريف أف نص كعد بلفور  ." بعد بوعد بلفور الشهّبا مكىو ما أصبح يسمى في ،" ُب فلسطْب

كٓب يضف بلفور شيئا على النص إال توقيعو فقط  ،كتبو " كايزماف "رئيس ا٤بنظمة الصهيونية ٖبط يده
 .3" كما جاء ُب مذكرات كايزماف

بيكو  (جورج) –( Mark Sykes) كسيسا (ارؾ)محرصت اتفاقية  ،كٛبهيدا لذلك كلو" 
(Picot-eorgesFrançois G ُب العاـ  ٍب( ) كزيرا خارجي ) كالٍب  -ـ1916بريطانيا كفرنسا

أف تضع فلسطْب كحدىا دكف سائر  -قسمت اإلمرباطورية العثمانية بْب بريطانيا كفرنسا كركسيا 
أجزاء الوطن العريب من اإلمرباطورية ٙبت إدارة دكلية، كُب ذلك إشارة مبكرة ككاضحة إٔب عزؿ مصّب 

 .4" فلسطْب عن مصّب بقية الوطن العريب
ين اـ على االنتداب الربيط1920كعندما اتفقت الدكؿ الكربل ُب مؤٛبر ساف رٲبو ُب العاـ " 

ـ 1922ت عصبة األمم ُب العاـ االنتداب، كعندما أقرٌ ىذا من  اصبح الوعد جزءعلى فلسطْب، أ
مضموف الوعد  ىىذا االتفاؽ ر٠بيا كانت العصبة قد احتالت على القانوف الدكٕب ٗبوافقتها ا٤بسبقة عل

 .5" الذم ىو جزء من االنتداب
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عثماين الذم رفض أف ا٣بليفة ال ،ل ا٤بوقف التارٱبي للسلطاف عبد ا٢بميديسجٌ نكىنا البد أ
، إذ أيضا كحريتو ،فع مقابل موقفو الشجاع منصبو كخليفةدك  ،يكوف مشاركا ُب تلك ا١برٲبة النكراء

 ،نفي إٔب مدينة سالونيك اليونانية، ككتب رسالة إٔب الشيخ ٧بمود أيب الشامات شيخ الطريقة الشاذلية
 كقاؿ فيها: ،خلعو كا١بهة ا٤بسؤكلة عن ،يبْب فيها ما ًب عرضو عليو من ٨بطط

بسبب ا٤بضايقة من رؤساء ٝبعية  -" إنِب ٓب أٚبل عن ا٣ببلفة اإلسبلمية لسبب ما، سول أنِب 
 اضطررت كأجربت على ترؾ ا٣ببلفة . –االٙباد ا٤بعركفة باسم ) جوف تورؾ ( كهتديدىم 

ُب  إف ىؤالء االٙباديْب قد أصركا كأصركا علي بأف أصادؽ على تأسيس كطن قومي لليهود
 األرض ا٤بقدسة ) فلسطْب ( كرغم إصرارىم فلم أقبل بصورة قطعية ىذا التكليف.

( كمئة كٟبسْب مليوف لّبة إنكليزية ذىبا، فرفضت ىذا التكليف  150كأخّبا كعدكا بتقدًن )
 :اآلٌب بصورة قطعية أيضا، كأجبتهم با١بواب القطعي

فلن  - ( مئة كٟبسْب لّبة انكليزية ذىبا150فضبل عن ) –الدنيا ذىبا  لء) إنكم لو دفعتم م
لقد خدمت ا٤بلة اإلسبلمية كاألمة احملمدية ما يزيد عن ثبلثْب سنة  .أقبل بتكليفكم ىذا بوجو قطعي

٥بذا لن أقبل  .د صحائف ا٤بسلمْب آبائي كأجدادم من السبلطْب كا٣بلفاء العثمانيْبفلن أسوٌ 
 (طعي أيضا تكليفكم بوجو ق

فقبلت  .كبعد جوايب ىذا القطعي اتفقوا على خلعي، كأبلغوين أهنم سيبعدكنِب إٔب سيبلنيك
 .1"هبذا التكليف األخّب

 كموقفا ال ٲبكن ألمٌ  ،ىكذا حفظ لنا التاريخ صفحة مشرقة من صفحات البطوالت اإلسبلمية
 خّب ا١بزاء.ة ٧بمد اهلل عن أمٌ فجزاه  ،غيور على مسرل رسوؿ اهلل أف ينساه للسلطاف عبد ا٢بميد

م ٗبواقف الواليات كتدعٌ  ،تواصل ا٤بخطط الصهيوين ا٣ببيث بعد سقوط ا٣ببلفة اإلسبلمية
الضاغطة لدعم إنشاء الوطن القومي اليهودم، فبعد أف كافق ككدر كلسن  ،ا٤بتحدة األمريكية

(Woodrow Wilson ) بدكف شركط على كعد بلفور أخذ خلفاؤه ُب الرئاسة يلزموف أنفسهم
 Herbert)با٤بوقف الصهيوين بطريقة أك بأخرل، كمن ذلك هتنئة الرئيس ىربرت ىوفر 
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Hoover ) العظيم ُب فلسطْب، مرددا فكرة إعادة  ا٪بازىإعلى  1928سبتمرب  21الصهيونية يـو
التقدـ الثابت الواضح الذم ًب من أجل إعادة  يقيقبعث ا٢بياة فيها: " لقد راقبت بإعجاب ح

الصهيونيْب كغّب  ،أف نرل كثّبا من اليهود األمريكيْب ىما يبعث على الرض٤بنو إتأىيل فلسطْب ... ك 
 .1قدموا خدمات رائعة ٥بذه  القضية الٍب تستحق من ا١بميع العطف كالتشجيع األديب " ،الصهيونيْب

فقد كاف أكثر الرؤساء تأثّبا ُب السياسات (  S. TrumanHarry)أما ىارم اس تركماف 
ذلك ُب مذكراتو عن  كعربٌ  ،٦بسدا الصهيونية األمّبكية غّب اليهودية على ا٤بستول السياسي ،الٍب تلتو

قائبل: " كاف ىدُب آنذاؾ كفيما بعد أف أساعد على إ٪باز العهد الوارد ُب كعد بلفور، كإنقاذ بعض 
لقد ر٠بت السياسة  .األقل، كٓب يكن إ٪باز ذاؾ ا٥بدؼ مرتبطا ٔبدكؿ زمِب ضحايا النازية علىال

الدخوؿ حرية ا٤بوعود كتتيح ليهود أكركبا  دماألمريكية ٕبيث ٙبقق بالطرؽ السلمية إقامة الوطن اليهو 
 .2" إليو

 ،٧بليا ،بعد أف خلقوا الظركؼ ا٤بناسبة 1948مام  14غادر اإل٪بليز القدس يـو ا١بمعة 
كأعلن ديفيد بن غوريوف ُب اليـو  ـ،1948كدكليا الستيبلء اليهود على فلسطْب احملتلة سنة  ،اكعربي

تتوٯبا للجهود ا٤بسيحية  ،الكربل آنذاؾ، كاعَباؼ الدكؿ الغربية ٗبباركة الدكؿ نفسو قياـ دكلة إسرائيل
 كقد بٌْب  .على أمل أف تتلوىا النبوءات األخرل ،ة األكٔب جمليء ا٤بسيحبلمالصهيونية ُب ٙبقيق الع

دكر ا٢بركة ا٤بسيحية الصهيونية ُب إنشاء ( Benyamin Netanyahou)بنيامْب نتنياىو 
 الوطن القومي فقاؿ: 

رت بصورة مباشرة على تفكّب " إف كتابات ا٤بسيحيْب الصهيونيْب من االنكليز كاألمريكاف، أثٌ 
، إف الكتاب 3لسوف، ُب مطلع ىذا القرفيككدرك ك  ،رثر بلفورأ كأ ،قادة تارٱبيْب مثل لويد جورد

                                                           
 .196:ص ،الصهيونية غّب اليهوديةرٯبينا الشريف، 1
 .206، 205: ص ،السابقا٤برجع  2
 ف.ك القرف العشر  3
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الرجاؿ، الذين لعبوا دكرا ىؤالء ا٤بقدس ذكر ىؤالء الرجاؿ، إف حلم اللقاء العظيم أضاء شعلة خياؿ 
 .1" رئيسا ُب إرساء القواعد السياسية كالدكلية إلحياء الدكلة اليهودية

 
 .الحروب والصراعاتذكاء إالمطلب الثاني: أثرىا في 

كُب ٙبديد العدك من  ،لعقيدة ا٤بسيح ا٤بنتظر أثر بالغ ُب توجيو أتباعها إٔب السلم أك ا٢برب
كُب رسم مسار الشعوب ا٤بستقبلي كفق النبوءات الٍب تقدمها كعنصر حاسم ُب مصائر  ،الصديق

 الشعوب كالدكؿ.
يدرؾ مدل أثر عقائد النهاية ُب  ؛كالصهاينة ا٤بسيحيْب ،الذم يقرأ كتابات الصهاينة اليهود

باعتبار ىيمنة أتباع ىذه العقائد على مراكز صنع  ،الكتاب ا٤بقدس على سياسات الدكؿ الغربية
ر اشيكال حرب إال الٍب تنبئ هبا التوراة. كس ،ىذا األساس فبل سلم إال ما ٙبدده التوراة علىك  .القرار

٩با ٥با صلة مباشرة بعقيدة  ،ُب اندالع حركب كقعت سابقاكا٣بلفية الدينية  ،إٔب أىم ا٢بركب ا٤بنتظرة
 مسيح آخرالزماف.

 معركة ىرمجدون: .1
أغراىا اإل٪باز  ،بعد أف حققت ا٤بسيحية الصهيونية عبلمة من عبلمات اجمليء الثاين للمسيح

بتحقيق باقي العبلمات عن طريق السعي كالتخطيط كليس االنتظار، كلذلك يقوؿ الكاتب التوراٌب 
األمريكي ىاؿ لندسي ُب كتابو: " الكرة األرضية العظيمة السابقة ": " إف إسرائيل ىي ا٣بط التارٱبي 

ود أمة ٓب يكشف عن شيء، أما ا٢باضر كا٤بستقبل " كيقوؿ أيضا: "قبل أف يصبح اليه ث٤بعظم أحدا
 .2"الٍب تتعلق ٔبميع أنواع النبوءاتاآلف كقد حدث ذلك فقد بدأ العد العكسي ٢بدكث ا٤بؤشرات 

الٍب يسعى الغرب  ،كالعبلمة الٍب تلي قياـ الوطن القومي لليهود ىي معركة ىر٦بدكف العا٤بية
٨بتطفا أتباعو إٔب  ،–العبلمات كما سبق بيانو ُب   –على أمل ظهور ا٤بسيح أثناءىا  ،٢بدكثها

 رة.السماء إٔب حْب هنايتها ا٤بدمٌ 
                                                           

 .108: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 1
.05: ص ،السابقا٤برجع 2
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ٝبيع النبوءات الٍب ٯبب أف تتحقق قبل  يقوؿ الرئيس األمريكي األسبق ركنالد ريغاف: " إفٌ 
من حزقياؿ أف اهلل سيأخذ أكالد إسرائيل من بْب الوثنيْب  38دكف قد ٙبققت، ففي الفصل يىر٦ب

دكف ٝبيعهم مرة ثانية إٔب األرض ا٤بوعودة لقد ٙبقق ذاؾ أخّبا بعد يكونوف مشتتْب كيعو سحيث 
 .1ألفي سنة، كألكؿ مرة يبدك كل شيء ُب مكانو بانتظار معركة ىر٦بيدكف كالعودة الثانية للمسيح "

يل ا٢بإب ىو الذم كأف ا١ب ،كيرل ركاد ا٤بسيحية الصهيونية أف موعد ا٤بعركة أصبح كشيكا
 الٍب تسبق ٦بيء ا٤بسيح. سيعيش فصوؿ ىذه ا٢برب

" إف العبلمات الٍب ذكرىا  ":الرب ابن عبلمات ٦بيء  "يقوؿ القس مينا جرجس ُب كتابو 
أصبحنا نعيشها كلها ... األمر ك تبدك كاضحة كأكثر جبلء ىذه األياـ،  ،الرب ُب اإل٪بيل ا٤بقدس

 .2على سحب السماء" الذم يدعونا إٔب أف نكوف ُب حالة استعداد قصول الستقباؿ الرب اآلٌب
ف العآب: " يتحرؾ اآلف بسرعة كبّبة ٫بو ىر٦بدكف إ( Billy Graham) كقاؿ بيلي غارىاـ

 .3ف ا١بيل ا٢بإب من الشباب قد يكوف آخر جيل ُب التاريخ "إك 
ننا جزء من جيل النهاية، من ا١بيل األخّب...إنِب ال أعتقد إكما يقوؿ جّبم فولويل أيضا: " 

 .4يعيشوف كامل حياهتم " أف أكالدم سوؼ
إٔب درجة أف قاؿ كزير  ،كقد بلغ ىذا االستعجاؿ مداه ُب عهد الرئيس األمريكي ركنالد ريغاف

ننا لسنا مضطرين ٢بماية البيئة، حيث أف اجمليء إ: " ( James G. Watt) جيمس كات توداخلي
 .5الثاين على كشك ا٢بدكث"

 
 

                                                           
 .07: ص السابق،ا٤برجع  1
 .270: ا٤بسيح ا٤بنتظر كهناية العآب، صعبد الوىاب عبد السبلـ طويلة، 2
 .37: النبوءة كالسياسة صغريس ىالسل، 3
 .14: يد اهلل، صغريس ىالسل، 4
ترٝبة ىبة رؤكؼ كتامر عبد الوىاب، مراجعة ىبة رؤكؼ، مكتبة أصوؿ التطرؼ اليميِب ا٤بسيحي ُب أمريكا،  ،كيمرب ببلكر  5

 .75: ص، (ـ2005ىػ  1426) 1الشركؽ الدكلية، القاىرة، مصر، ط
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 مكان المعركة:
)ىر( كمعناىا تل أك جبل، ك)٦بدك(  :مكونة من مقطعْب أك لفظْبكلمة عربية " ىر٦بيدكف: 

يانا على ذلك ا٤بكاف )تل كىو اسم كاد أك سهل صغّب، يقع مشاؿ فلسطْب، كيطلق اليـو أح
إٔب البحر األبيض ا٤بتوسط تصل ميل ك  200مسافة  ،يدـك ُب ا١بنوبإُب الشماؿ إٔب " 1"(ا٤بتسلم

 .2" ميل تقريبا 100الشرؽ، مسافة ُب الغرب كإٔب تبلؿ موىاب ُب 
األكٔب تغلب فيها العربانيوف  :كذكر الكتاب ا٤بقدس ثبلث معارؾ جرت على أرض )٦بدك (" 

ي خمبل 2كالثانية الٍب قتل فيها ملك يهوذا أخذيا )  ،( 5/19على )سيسرا ( كالكنعانيْب ) مرقس 
ي خمبل2شيا ( ملك يهوذا ) كالثالثة الٍب جرت بْب فرعوف مصر )٬بو( كبْب )يو  ،( 9/27

 .3" (12/11-29( )زكريا23/29
 أحداث المعركة:

تتجمع حوؿ  ،رة ٩بالكعشتنشأ سأنو  :ب ا٤بقدساخبلصة سّب ا٤بعركة حسب ما كرد ُب الكت
كيبلغ تعداده  ،كسيتحرؾ جيشو اآلٌب من الشرؽ ٫بو القدس ،الوحش الذم يكوف نصّبا للنيب الدجاؿ

ٲبركف هنر الفرات بعد أف ٯبف ماؤه كينحسر، كبأمر من الدجاؿ يغزك الوحش  ،مليوف جندم 200
نو ىو اإللو، بعدىا أكٯبلس الدجاؿ ُب معبد اإللو مقدما نفسو  .فلسطْب كٰبتلها، كيدمر إسرائيل

تأٌب أخبار إٔب ا٤بلوؾ العشرة تفيد أف ملوؾ الشرؽ قد أعدكا جيشا ضخما من أمم كثّبة، كىو يتحرؾ 
كينزؿ ا٤بسيح  ،كتنشب ا٤بعركة الٍب يهلك فيها ثلثا ا١بيش ،فيبلقيهم عند سهل ٦بدك ،٦بدكبا٘باه 

 .4كتكوف الغلبة للمسيح  ،يخطف أتباعو إٔب السماءل
 ة العا٤بية،الٍب ٚبتلف باختبلؼ جديد السياس كتأكيبلهتم ،كلئل٪بيليْب تفسّباهتم ٥بذه النصوص

الدكؿ تشكل ا٢بلف الذم من ى ٦بموعة ك٠بٌ  ،د السوفياٌبر جّبم فالويل الوحش بأنو االٙبافسٌ إذ 
                                                           

 .263: ص ،ا٤بسيح ا٤بنتظر كهناية العآبعبد الوىاب طويلة، 1
 .39: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 2
، دار الكتاب العريب، دمشق، سورية، القاىرة، كهناية أمريكا كإسرائيل ىر٦بدكفمنصور عبد ا٢بكيم كا٢بسيِب ا٢بسيِب معدم، 3

 .36: ص، (ـ2007)1مصر، ط
 كالٍب ٙبتوم على كثّب من التناقضات كالتضاربات. ،ىذه ٧باكلة ١بمع أحداث سّب معركة ىر٦بدكف 4



247 
 

يتجمع حولو: " ىناؾ تطورات جرت أخّبا ُب ركسيا تنبأ هبا النيب حزقياؿ كالٍب تشّب إٔب العودة 
ف ىؤالء الشيوعيْب ىم كارىو اهلل، إهنم رافضو ا٤بسيح، كىدفهم األبعد ،إالسريعة إٔب ا٤بسيح، اإللو
 .."ىو السيطرة على العآب .

 مإف ىذا الغزك سيت :ٍب قاؿ ،كقاؿ أيضا: " إف ركسيا أك ركش تغزك إسرائيل ُب األياـ األخّبة
 ٗبساعدة حلفاء ٨بتلفْب لركش".

ثيوبيا، مشاؿ إفريقيا أك ليبيا، أكركبا إ" إيراف، جنوب إفريقيا أك  :ٍب ٠بى ىؤالء ا٢بلفاء كذكر
 .1الشرقية، القوقاز "

الٍب ٲبكن أف توفر  ،ؿ نظرىم إٔب الصْبركسيا ٙبوٌ قوة ك٤با تفكك االٙباد السوفياٌب كضعفت 
ا٢بشد ا٥بائل من البشر بانضمامها مع ملك الشماؿ، فعدد ا١بيش الذم يذكر ىو مئتا مليوف ال 

 .2ٲبكن أف ٱبرج إال منها 
. كالذم 3بقيادة أ٤بانيا ةكرأل آخركف أنو ٲبكن أف يكوف الوحش ىو الدكؿ األكركبية ا٤بتحد 

 يركف أهنا ٛبثل فركع ا٤بملكة الركمانية. ،يتكوف من عشر دكؿ
 حجم الدمار الذي تسببو الحرب:

كىو رقم يدؿ على عدد ا٤بشاركْب  ،أف معركة ىر٦بدكف سيهلك فيها ثلثا العآب ديذكر التلمو 
ر ا٤بسيحيوف حجم الدمار بينما يصوٌ ا ستخلفو، كالكم ا٥بائل من الضحايا الذم يؤمن اليهود أهن ،فيها

الدـ سيصل إٔب  فٌ ،فإالرؤيامن سفر استنادا إٔب ما كرد ُب اإلصحاح الرابع عشر ف ،ائهاالواقع من جرٌ 
 يقوؿ ىاؿ لندسي: ،م ا٣بيل١بمستول 

" إف عيسى ا٤بسيح سوؼ يضرب أكال أكلئك الذين دنسوا مدينة القدس، ٍب يضرب ا١بيوش 
 200فبل غرابة أف يرتفع الدـ إٔب مستول أ١بمة ا٣بيل مسافة  ،أك ىر٦بيدكفاحملتشدة ُب ماجيدك 

ميل من القدس ... كىذا الوادم سوؼ ٲبؤل باألدكات ا٢بربية كا٢بيوانات كجثث الرجاؿ كالدماء 

                                                           
 .41: النبوءة كالسياسة صغريس ىالسل، 1
 .272: ص ،نبوءات هناية العآبأٞبد علي عجيبة، 2
 .266: ص ،ا٤بسيح ا٤بنتظر كهناية العآبعبد الوىاب طويلة، 3
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إف العقل البشرم ال يستطيع أف  ! ؽ" إف األمر يبدك ككأنو ال يصدٌ  :كيضيف مربرا ىذا الدمار،"
ن طبيعة اإلنساف من ه البلإنسانية من اإلنساف لئلنساف، كمع ذلك فإف اهلل ٲبكٌ يستوعب مثل ىذ

 .1ٙبقيق ذاهتا ُب ذلك اليـو "
 ٯبد لو اإل٪بيليوف تفسّبا غّب أف يكوف ،ٓبكىذا العدد ا٥بائل من القتلى ،ىذا الدمار الكبّب

 .إذ كحدىا القادرة على إيقاع ىذا العدد من الضحايا ،سبب قنبلة نوكيةب
: " إنو ستكوف ىناؾ أمطار فيضانية كبرد، ل" ٧بدثا غريس ىالس ديقوؿ رجل األعماؿ  " كبلي

قط ا١بدراف على استكت ،كسيكوف ىناؾ نار ككربيت " كسوؼ " هتتز األرض بقوة " كتتهاكل ا١بباؿ
كل نوع من أنواع الرعب، إف حزقياؿ ال يشّب ُب ذلك إٔب ماىو دكف تبادؿ القصف   عاألرض م

 .  2بالقنابل النوكية التكتيكية"
أنا أتطلع لكل ذلك }التدمّب :" قوؿ القس )لسَب( كىو أحد األصوليْب ا٤بسيحيْبي
 .3"سيصّب اجملد للكنيسة (( االختطاؼ)) ألنو ٕبدكث {النوكم

كأف السبلح ا٤بستخدـ فيها لن يكوف سبلحا  ،ٕبتمية كقوع ا٤بعركة كمن أجل ىذا االعتقاد
ك٧باكلة االستفراد بامتبلؾ السبلح  ،ا ٫بو التسلحمفإف الدكؿ الغربية عرفت سباقا ٧بمو  ،تقليديا
 الٍب قاموا بزرعها ُب ا١بسم اإلسبلمي. لةكالتفوؽ العسكرم،كٖباصة الدك  ،النوكم

ن إلنتاج ا٤باء وين احملسٌ آلية للتبادؿ األيٌ " ماف اإلسرائيلي معهد كيز " ر ـ طوٌ 1953ُب عاـ " 
الثقيل كطريقة أكثر فعالية لتخصيب اليورانيـو الٍب قايضتها مع الفرنسيْب من أجل اتفاؽ ر٠بي على 

ا٣باص ـ ُب بناء مفاعلهم النوكم 1958. كبدأ اإلسرائيليوف عاـ التعاكف ُب ٦باؿ البحث النوكم
ٲبونة بصحراء النقب ...كاستمرت إسرائيل ُب إٔباثها النوكية ٤بدة عشر سنوات مدينة د منبالقرب 

 .4" 1969ُب عاـ " دٲبونة"تالية قبل إنتاج أكؿ قنبلة نوكية من مفاعل 
                                                           

 .06: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 1
 .29: يد اهلل صغريس ىالسل، 2
 .234 : اليميِب ا٤بسيحي ُب أمريكا، ص أصوؿ التطرؼكيمربٕب ببلكر،   3
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،كٙبصل على آخر التكنولوجيات طور من قدراهتا العسكريةتكإسرائيل  ،كمنذ ذلك ا٢بْب
 بناء على التزاـ ىذه األخّبة  بأمن إسرائيل. ،ا٤بتحدةصل إليها الواليات و الٍب تتالعسكرية 
"  ا٥بيكل" كأسلحة " زكريا " كمشركع "،  700" كمشركع   " مششوف"  كاليـو فإف اختيار" 

كلها أ٠باء ألجزاء من أضخم الَبسانات النوكية ُب العآب كا٤بوجودة ُب إسرائيل. " د ز قسم " ك
كس ليزر كا٥بيدركديناميك كنقل اإلشعاع، كىي جيل إة عشأكنسمع اآلف أ٠باء جديدة مثل مضخات 

 .1" جدكف " الٍب سوؼ تدكر بْب قول ا٣بّب كالشر ُب العآبارمأاألسلحة ا١بديد ٤بعركة " 
 

 أثر ىذه العقيدة على مفهوم السالم العالمي:
من األمريكيْب تؤمن  ةنسبة كبّب  فأإٔب تشّب دراسات عديدة ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية 

فقد أظهرت استطبلعات  ،كترل أف هناية العآب ستكوف ٕبرب نوكية ،ٗبعركة ىر٦بدكف إٲبانا قويا
ف األرض إيركف بأنو عندما يقوؿ الكتاب ا٤بقدس " من األمريكيْب 39أف  ـ1984أجريت سنة 

كأظهر  ،دكف بالنوكميفهذا القوؿ يعِب أننا سوؼ ندمر بأنفسنا أرضنا ُب ىر٦ب ؛سوؼ تدمر بالنار
 ف مزيدا من األمريكيْب يقوؿ نفس الشيء.ـ أ1998استطبلع 

 %51كثر من نصف األمريكيْب أكأكردت ٦بلة تاًن )كربل اجملبلت األسبوعية األمريكية ( أف 
 . 2" ق ا٢بضارة ُب خبلؿ القرف التإبحيعتقدكف أف كارثة من صنع اإلنساف سوؼ ٛب

ف مسألة أك  ،دل انتشار فكرة حتمية الصداـ ا٤بسلحمكتشكل ىذه االستطبلعات مؤشرا على 
ح بو أكثر من كاحد من السبلـ غّب كاردة ُب أذىاف من يهيمنوف على العآب، كىو األمر الذم صرٌ 

 اإل٪بيليْب.
 .3"ننا ال نستطيع أف نعيش ُب سبلـ إيقوؿ أشهر منظرم ا٤بسيحية الصهيونية سكوفيلد: " 

                                                           
 .255: ص ،السابقا٤برجع  1
 .14: ص ،يد اهللغريس ىالسل، 2
 .20: النبوءة كالسياسة صغريس ىالسل، 3
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:" لن يكوف ىناؾ سبلـ حٌب يعود ا٤بسيح، (  James robinson) كيقوؿ جيم ركبيسوف
كيؤكد ىذا   .1" نو ضد ا٤بسيحإو ضد كلمة اهلل، ىرطقة.إنف أم تبشّب بالسبلـ قبل ىذه العودة ىو إ

 .2" كبليد فيقوؿ:"لن يكوف ىناؾ سبلـ،حٌب يعود ا٤بسيح كٯبلس على عرش داكد
ىا ا٤بعهد ا٤بسيحي ُب اُب دراسة أجر  -( Andrew lang)  النغندرك أكيتساءؿ القس 

، كالسبلـ ا٤بنشودالتسلح عن جدكل مباحثات  - كاشنطن حوؿ إٲباف الرئيس ريغاف بنظرية ىر٦بدكف
ف إمكانية إٲباف رئيس الواليات ا٤بتحدة بأف اهلل قضى بنشوب حرب نوكية من شأنو أف إفيقوؿ:" 

رئيس يعتنق ىذا النظاـ الديِب؟ التسلح يرسم عبلمات استفهاـ مثّبة: ىل يؤمن ٔبدكل مباحثات 
كىو يشعر  ،نو سيكوف متهافتا للضغط على الزرأكخبلؿ أم أزمة نوكية ىل سيكوف مَبكيا كعاقبل؟أك 

 . 3" ؟ نو يساعد اهلل ُب ٨بططاتو التوراتية ا٤بقررة مسبقا لنهاية  الزمنأقرارة نفسو ُب 
 Samuel) كتب مثل: صمويل ىنتجتوفيف أكإذا علمنا ىذا ٓب ٪بد غرابة ُب 

Huntington ) كأف أم سبلـ بْب إسرائيل كا٤بسلمْب  ،عن صراع ا٢بضارات ال حوار ا٢بضارات
 .ليس إال خطة مرحلية لن تدـك

 
 الصراع العربي اإلسرائيلي: .2

 منذ قياـ الوطن القومي لليهود ُب فلسطْب كالوضع القائم ىناؾ يفرض منطقة غّب آمنة كصراعا
كلذلك يعترب  .كال قانونية ُب الوجود ،ال تارٱبية ،من منطلق أف الدكلة ا٤بزركعة ال ٛبلكشرعية متجددا،

كذلك تنظر إسرائيل إٔب   ،العرب كا٤بسلموف أف الوجود اليهودم ُب فلسطْب ىو احتبلؿ حقيقي
إضافة إٔب أطماعها ُب التوسع إٔب  ،الدكؿ العربية على أهنا التهديد الذم ٰبيط هبا من كل جانب

 .اتكىي من هنر النيل إٔب هنر الفر  ،ا٢بدكد الٍب تزعم أف التوراة أعطتها إياىا

                                                           
 .28: ص ،السابقا٤برجع  1
 .32: ص ،يد اهللغريس ىالسل، 2
 .07: النبوءة كالسياسة صغريس ىالسل، 3
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اعتقاد اليهود أف معركة ىر٦بدكف قد تندلع بسبب  ،يضاؼ إٔب ىذا التهديد كىذه األطماع
أك بسبب دكلة عربية قد تسعى إٔب امتبلؾ سبلح نوكم، فعلى ىذا األساس خاضت  ،ٙبالف عريب

 إسرائيل عدة حركب ضد العرب ساٮبت ُب زيادة ٞبى ا٣ببلص لديها .
 -قياـ إسرائيل  :ث إشارات ٯبب أف تسبق عودة ا٤بسيحف ثبلأتعتقد الصهيونية ا٤بسيحية 

إعادة بناء ىيكل سليماف على أنقاض ا٤بسجد األقصى. كلقد احتلت  -احتبلؿ مدينة القدس 
كيعتقد اإل٪بيليوف الصهيونيوف أهنا ا٤بدينة الٍب سيمارس ا٤بسيح  ـ،1967إسرائيل القدس ُب حرب 

 . 1منها حكم العآب بعد قدكمو ا٤بنتظر
إسرائيل على القدس ٙبقيقا لنبوءة أخرل من نبوءات اجمليء  ةلذلك اعترب العآب الغريب سيطر 

ف إنو ٙبقيق إلرادة إ٥بية:" أكفسرت األكساط السياسية اإلسرائيلية ىذا النصر على ، الثاين للمسيح
، ناصرا٢برب ٓب تكن ٜبرة صدفة، أك ٜبرة نزاع، بل ىي جزء من خطة إ٥بية. كا٢برب ٓب ٙبدث بسبب 

ف خالصي النية كا١بهلة. ىم الذين يعتقدكف ذلك إكٓب ٙبسم بواسطة " جيش الدفاع اإلسرائيلي " 
م يوجو لصاّب ف ا١بندم اإلسرائيلي. مثلو مثل ناصر، ليس إال أداة ُب يد التاريخ اإل٥بي الذإفقط. 

بذلك تضع الصهيونية الدينية ا٢بديثة االستيبلء على الضفة " ك . 2دين إسرائيل كاألمة اليهودية فقط "
الغربية ُب اإلطار الواسع لدعوة فاعلة لعودة ا٤بسيح ا٤بنتظر، ك٘بعل من ٛبلك كامل األرض التوراتية 

ُب األسطورة الٍب  1967٪بد انتصار ا٥بدؼ كا٤بربر للوجود اليهودم على األرض، كٗبركر األعواـ 
 . 3" نسجت حولو إٔب جزء من ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر

 
 
 

                                                           
 .73، 72: الصهيونية ا٤بسيحية ، ص٧بمد السٌماؾ، 1
ىػ  1426 1، الدار الثقافية للنشر، القاىرة، مصر، طا٢بركب كالدين ُب الواقع السياسي اإلسرائيليرشاد عبد اهلل الشامي، 2
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 :1982غزو لبنان عام 
قامت إسرائيل  - كما يسموهنا -و " دكلة إسرائيل الكربل " ٫بمن منطلق األطماع التوسعية 

لبناين على كاحتلت ا١بنوب ال ،كحاصرت العاصمة بّبكت ٤بدة شهرين ـ،1982بغزك لبناف سنة 
 ثرىا، كل ىذا كاإل٪بيليوف يرقبوف باىتماـ تطور األحداث الٍب تسّب ٫بو معركة ىر٦بدكف . إ

ف غزك لبناف كاف عمبل من إرادة اهلل، لقد كانت حربا إ"  :حدىم قائبلأن ذلك عيعرب 
النبوءة التوراتية عتقد أف الغزك كاف رائعا ألنو كاف منسجما مع العهد القدًن كألنو يؤكد أمقدسة. إنِب 

 .1يعِب أننا نقَبب من ىر٦بدكف " فكىذا ٲبكن أ ،اإل٪بيلية –
 فاعل النووي العراقي : مضرب ال

 ،ف إسرائيل ال ٲبكنها أف تعيش بأماف كسط إحساسها با٤بخاكؼ من هتديدات جّباهنا العربإ
حفاظا  ،ُب ا٤بنطقة كٙباكؿ البقاء كأقول دكلة ،كلذلك فهي تتوجس من كل خطوة عربية ٫بو التسلح

 على مصا٢بها ككجودىا .
 ـ٤07/06/1981با أحست إسرائيل با٣بطر من ٙبوؿ العراؽ إٔب دكلة نوكية قامت ُب 

األمريكية الصنع بتدمّب ا٤بفاعل النوكم العراقي ُب  16إؼ أك  15كباستخداـ طائرات أؼ 
كٓب تكن 2للتشغيل اقبل أف يصبح جاىز  ،عشر ميبل جنوب غرب بغداد الذم يبعد اثِب ،"أكسّباؾ"

ضرب أىداؼ ،لباخَباؽ سيادة دكلة عربيةلنفسها إسرائيل تلك ا٤برٌة األخّبة الٍب تسمح فيها 
خوفا من هتديدات  3سوريا كُب السودافُب فقد قامت بذلك أيضا  ،أك مفاعبلت نوكية ،عسكرية

 كاألطماع التوسعية . ،ت العسكريةتربير ا٥بجومال٧بتملة. كُب كل مرة تستخدـ نصوص التوراة 
 
 

                                                           
 .61: كالسياسة ص النبوءةغريس ىالسل، 1
.252 :مايكل إيفانز، النبوءات األمريكية، ص2
، ككذا تدمّب ٨بزف لؤلسلحة 31/10/2013من ذلك الغارات ا١بوية اإلسرائيلية على قاعدة عسكرية ُب البلذقية بتاريخ  3

 .18/06/2014بالسوداف 
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 الحرب األمريكية على العراؽ:
 إٔبسابقا  ّبشأٙبتل العراؽ أٮبية بالغة ُب النبوءات التوراتية ا٤بتعلقة بأحداث النهاية، كقد 

كالٍب  ،حسب األسفار التوراتية كسفر رؤيا يوحنا ،"بابل" ُب العبلمات الٍب سبقت ٦بيء ا٤بسيح
ف التوراة توصيهم كتأمرىم بتدمّبىا بعد عودهتم من أكما يعتقد اليهود   .كصاؼتذكرىا بأبشع األ
 ،حٌب ال يتمكنوا من االنبعاث عليهم مرة أخرل ،الشتات لفلسطْب

جاء ُب سفر حزقياؿ: "...ىا أنا أثّب عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك، آٌب هبم عليك من  
ن أقواـ فقود كشوع كمعهم ٝبيع أبناء آشور "حزقياؿ كل ناحية. أبناء البابليْب، كسائر الكلدانيْب م

الذم سوؼ  ،كحسب التفسّب التطبيقي فإهنذه نبوءة با٥بجـو األخّب على أكرشليم .23، 23/22
 .1ا٤بسبيْب مند إٔب بابل الدفعة الثالثة كيورٌ  ،ر ا٤بدينةيدمٌ 

كال  ،٤بسيحيْب الصهيونيْبال تزاؿ ذكرل السيب البابلي ٧بفورة ُب أذىاف اليهود كحلفائهم من ا  
 ،يزاؿ ا٢بقد دفينا ا٘باه العراؽ، كال تزاؿ أعْب الغرب ترقب مدينة ا٢بضارة تريد تدمّبىا عن آخرىا

من ا٤بعاين  كٓب تكن خلوان  ،ٓب تنطلق من فراغ ـ 2003ف حرب أمريكا على العراؽ ُب إكلذلك ف
ير شبيجل " األكٔب ُب أ٤بانيا قاؿ كاتباه:" إف كا٣بلفيات التوراتية.ففي تقرير نشرتو ٦بلة " د ،الدينية

فكار مسيحية أيقـو على  (( ٥بيإتكليف )) أف يقـو بتنفيذ  الرئيس بوش ال يريد باجتياحو بغداد إال
 .2نية متطرفة "يٲب

كفقا ٤بعتقداتو أف ا٣بطر األكرب على ظهور ( George W. Bush)كيرل جورج بوش " 
كأف أم ضعف ديِب أك  ،هنم األكثر تأىيبل لقتاؿ إسرائيلإحيث  ،العراقيْبكوف من خبلؿ يا٤بسيح س

ن فيو لعكأف كل يـو ٲبضي دكف ظهور ا٤بسيح ست. سياسي إلسرائيل سيؤدم إٔب تأخّب عودة ا٤بسيح
 .3" بوف يـو القيامةة ستجعلهم يعذٌ عنكأف ىذه اللا٤بيسوديت طائفة 

                                                           
 .1627ص، التفسّب التطبيقي٦بموعة من علماء النصارل، 1
دار الكتاب العريب، دمشق، سورية، القاىرة، ، ٢برب العراؽ بْب النبوءة كالسياسة عودة ا٤بسيح ا٤بنتظرأٞبد أٞبد علي السقا، 2

 .39: ص، (ـ2004 )1مصر، ط
 .192: ، صالسابقا٤برجع  3
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عن  -رز اإل٪بيليْب ا٤بقربْب من الرئيس بوشكىو أب -(Tim lahaye)  م الىامتييقوؿ    
بعد غزك العراؽ :" كيقوؿ أيضا "إف العراؽ يشكل نقطة ٧بورية خبلؿ أحداث هناية العآب : " العراؽ

عماره سيصبح العراؽ الدكلة العربية الوحيدة الٍب لن إكٚبليصو من حكم الطاغية كإعتاؽ شعبو كإعادة 
 .1"جيش اهلل خبلؿ ا٢برب األخّبةتدخل ُب ا٢برب ضد إسرائيل كضد 

نادم "ات عدة خبلؿ برنا٦بو الشهّب حاكؿ القس بات ركبرتسوف مرٌ ،" ٥بذا اال٘باهكتدعيما 
كقاؿ إنو ٲبثل قول الشر ا٤بعادية  ،هتويل ا٣بطر الذم يشكلو صداـ حسْب على إسرائيل" السبعائة
سنة  1000الٍب ستقاـ ٤بدة  " ُب األرضدكلة اهلل"الٍب ٙباكؿ تقويض قياـ الدكلة ا٤بوعودة  ،للمسيح

إننا عندما نشن ا٢برب ُب العراؽ سنقـو بذلك :" ككذلك يقوؿ جّبم فالويل. 2" بعد عودة ا٤بسيح
 3" تقـو ا٢برب األخّبة الٍب ستخلص العآب من ٝبيع الكافرين يلك ،إلعادة ا٤بسيح إٔب األرض

 احتبللو،ك  ، ا٣بلفية الدينية كراء غزك العراؽْببيتكتكفي ىذه التصرٰبات من شخصيات إ٪بيلية بارزة ل
سرقت أكثر  ـ2003فريل أ 11ففي  ،كسرقة آثاره الٍب تعود آلالؼ السنْب ،كهنب ثركاتو ،كتدمّبه

عاـ من  7000كالٍب تغطي فَبة كاملة تبلغ  ،كٙبف ال تقدر بثمن ،من مائة كسبعْب ألف قطعة أثرية
 . 4التاريخ البابلي

آخر الزماف عند اليهود كا٤بسيحيْب مسيح كبسرد ىذه الوقائع كا٢بقائق يتبْب أف عقيدة 
بدعول التعجيل  ،كالنهب كاالحتبلؿ ،تدعو معتقديها إٔب سلوؾ سبيل ا٢برب كالعنف ؛الصهيونيْب

 كأف السبلـ غّب كارد ُب قاموس حكومات الدكؿ الٍب تعتنق مثل ىذه ا٤بعتقدات. ،بظهور ا٤بسيح
 

 .الحضور اإلعالمي لعقيدة مسيح آخر الزمانطلب الثالث: الم
كإقناع الناس  ،قد تفطن اليهود إٔب الدكر الكبّب الذم يلعبو اإلعبلـ ُب توجيو الرأم العاـل

حالة الكره كا٢بقد إٔب الدعم كالسّب ُب ا٣بطط الٍب  ،منكتغيّب نظرة العآب إليهم ،بتوجهاهتم
                                                           

 .17: ص ،مركز دراسات ا١بزيرةالصهيونية ا٤بسيحية، ملف  1
 ا٤برجع نفسو. 2
ا٤برجع نفسو.3
 .239: ص ،النبوءات األمريكيةمايكل إيفانز، 4
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كطباعة  ،اليهود إٔب امتبلؾ ناصية اإلعبلـ منذ عهد الصحافة ا٤بكتوبةمن أجل ذلك سعى ،يريدكهنا
 كالسينما كاالنَبنت. ،إٔب عهد الصحافة السمعية كا٤برئية ،كدكر ا٤بسرح ،الكتب

عرؼ قدـ تفكّب اليهود ُب يي نصْب قدٲبْب لصحيفتْب ُب القرف التاسع عشر ل إيرادكيكفي 
 السيطرة على اإلعبلـ:

 ـ ما يلي:1846فريل أة أصدرهتا ٝبعية نشر ا٤بسيحية بْب اليهود بتاريخ جاء ُب نشرة شهري
 أكركبا كاقعة إٔب حد كبّب ٙبت سيطرة اليهود، كإذا حاكؿ ُبإف الصحافة اليومية السياسية " 

نو سرعاف ما إف ٯبازؼ كيسعى للوقوؼ ُب طريق اليهود لبلستيبلء على القول السياسية فأأديب ما 
 ىجـو من قبل الصحف الرئيسية ُب أكركبا "  ثرإيتعرض ٥بجـو 

ف إ"   :اللندنية ما معناه"  The graphic"  ـ قالت صحيفة26/06/1879بتاريخ ك 
 1ٔب حد كبّب ٙبت سيطرة اليهود "إصحافة القارة كاقعة 

كليوجد قبوال ألىدافها بْب الشعوب  ،عبلـ ليخدـ الصهيونية العا٤بيةو اليهود ىذا اإللقد كجٌ 
 .كاألمم

الصهيوين من رحم اإليديولوجية الصهيونية، كاستمد منها  ـكلد اإلعبل "يقوؿ د ٦بدم ٞباد: 
كمن نوع  ،إلعبلـ الصهيوين ىو أكال كأخّبا إعبلـ إيديولوجي موجوفا ...٧بتويات خطابو السياسي 

  ةوراتكينهل من ال ،فهو مفعم باألساطّب الغربية ،اؼفإٔب جانب امتبلكو بيانا كاضحا باألىد، خاص
إف " كيضيف قائبل: ". شاء.كل ما ٰبتاجو من أسلحة كتربيرات كصور كرموز لتحقيق أىدافويكيفما 

الصهيونية تضمنت ٦بموعة من ا٤بفاىيم ا٤بيثولوجية كُب مقدمتها أفكار )الشعب ا٤بختار (ك)أرض 
 .2" تأثّب كالرسوخالا٤بفاىيم ا٤بثولوجية عامة بقوة شأف  ما تتسما٤بيعاد(ك)ا٣ببلص(كىي عادة 

                                                           
كيعرض ىذا . 183، 182: ص، )ط، ت(دار القلم، دكف  خطر اليهودية العا٤بية على اإلسبلـ كا٤بسيحية،عبد اهلل التل، 1

 من الصحف ُب الدكؿ الغربية الٍب كانت ٙبت قبضة اليهود. االكتاب عدد
أثر اإل٫براؼ عطا اهلل ٖبيت،  بإيعاز إٔب 07:ص 1986ادرة ُب تونس ٦بموعة مقاالت ص –اإلعبلـ أطركحات كمواقف  2

 .353: صعند اليهود على الفكر الصهيوين ا٤بعاصر،  العقدم كالفكرم
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أسسها يهود.كأف  ،رس،كىافاس الفرنسيةب كأسوشيتد ،كإذا علمنا أف ككاالت أنباء:مثل ركيَبز
 ،كالديلي ميل الربيطانية ،كالديلي إكسربيس ،تاٲبز،كالصندام ةيالتاٲبز اللندن :صحفا شهّبة مثل

علمنا . 1كلها تقع ٙبت سيطرة اليهود  ،كنيويوؾ تاٲبز األمريكية، يوزكالديلي ن ،لسَبيت جورناؿك كك 
 خدمة للصهيونية العا٤بية . ،رىا ىذه الصحف كالوكاالت للناساألفكار الٍب تصدٌ 

د بو هٌ ٲبك  ،ه إليونوٌ يبقدر ما  ،سائل اإلعبلـك ا٣بوض كثّبا ُب النفوذ اليهودم ُب  يستحسن كال
كا٤بؤسس على ثوابت  ،ا٤بخصص لنشر أفكار األلفية ،كاإلعبلـ ا٤برئي ،للحديث عن اإلعبلـ السمعي

 ركزة ُب أمريكا.تما٤ب ،كا٤بسيحية الصهيونية ،الصهيونيةاليهودية
 ،كتعمل على تسويقها ،عقائد األلفيةمبلقد عرفت الواليات ا٤بتحدة عددا من الصحف الٍب تعن

هنا إا٤بوضوع، كاف من أكائلها دكريات "  فأسس دعاة آخر الزماف ٦ببلت كدكريات متخصصة ُب ىذا
ك" صحيفة نبوءات الكتاب ا٤بقدس "ك" مراسل آخر  "ٙبدث اآلف "ك"  الكتاب ا٤بقدس ُب األخبار

 .2الزماف "
 المحطات اإلذاعية المهتمة بعقائد النهاية: .1

الكبّب الذم فالنجاح " ٩با ال ينتبو إليو الباحثوف ىو ظاىرة صعود اإلذاعات اليمينية األمريكية، 
 ،شكل أذىل ا٤براقبْببك  ،حققو اليمْب األمريكي إعبلميا كقع ُب ٧بيط آخر غّب متوقع لدل الكثّبين

 كىو ٦باؿ اإلذاعة.
غّب  ةكذلك من خبلؿ ظاىرة تعرؼ باسم ظاىرة " برامج الراديو ا٢بوارية " كىي برامج إذاعي

٥با، كيتؤب مسؤكلية إدارة ا٢بوار تعتمد على أسلوب ا٢بوار كا١بدؿ كأسلوب أساسي  ،إخبارية
 .3" كتوجيهو خبلؿ ىذه الربامج مذيعوف غالبا ما تسمى الربامج بأ٠بائهم

                                                           
، 3/ ع9مقاؿ ٗبجلة عآب الكتب مجكل كسائل اإلعبلـ العا٤بية،   ىالسيطرة الصهيونية عل ،٧بمد خّب يوسف 1

 .399، 398: ص(ىػ1409)٧بـر
 .304: من أجل صهيوف صف، فؤاد شعبا2
 .39: ص ،ا١بزيرةالصهيونية ا٤بسيحية، مركز دراسات ملف  3
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 ـ2002كيشّب استطبلع أجرتو مؤسسة جالوب األمريكية الستطبلعات الرأم العاـ ُب عاـ " 
من % 10%من األمريكيْب يستمعوف برامج اإلذاعات ا٢بوارية يوميا، كما ينصت 22إٔب أف 

% من األمريكيْب ٥بذه  29األمريكيْب إٔب ىذه الربامج مرة كاحدة كل أسبوع، ُب حْب يستمع 
 .1" الربامج على فَبات متفرقة

استغلت ا٤بسيحية الصهيونية  ،جل ىذا األثر كىذه ا٤بتابعة من الشعب األمريكي لئلذاعاتأمن 
 دة كىر٦بدكف، كمن أشهر ا٤بذيعْب: عقائد النهاية كاأللفية السعيلللَبكيج  ،احملطات اإلذاعية

كؾ، ميتشيجن الذم يقدـ برنا٦با أمن ركاياؿ  (:  Jack van impe) ٲببإجاؾ فاف  -
 ية عرب موجة حوؿ العآب )ترانس كرلد( ل٧بطة إذاعية أمريكية كدك  43أسبوعيا الذم تنقلو 

عرب شبكة بث  : الذم يقدـ برامج عن نبوءات اليـو اآلخر(Paul crouch ) وؿ كراكشب -
" ترينيٍب " إٔب البيوت ُب الواليات ا٤بتحدة كعرب األقمار الصناعية ُب العآب، كمن الضيوؼ ا٤بنتظمْب 

ف كراكش يقدـ كل يـو سبت برنا٦با إذاعيا خاصا بو من إُب ىذه الربامج ىوؿ ليندسي، كذلك ف
 .٪بلوسأإذاعة لوس 

 ُب كولورادك، تصل برا٦بو : مذيع ديِب( James c dobson)  بسوفك د .جيمسس -
 .مليوف شخص 28التلفزيونية كاإلذاعية األسبوعية إٔب 

 22: كيقدـ برنا٦با إذاعيا ثبلث مرات ُب اليـو يبث أب ( Luis palau ك ) لويس باال -
 .2دكلة

 كىؤالء من الكهنة الذين يقدموف برامج إذاعية ذات توجو ديِب ألفي.
:كقد أسست إذاعة خاصة بالنبوءات (mary stuart relief) مارم سيتوارت ريلف -

 دعتها ) إذاعة كنيسة ا١بنوب (
 

                                                           
 .40، 39: ص ،السابقا٤برجع  1
 .15، 14: يد اهلل، صغريس ىالسل، 2
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: أسست برنا٦با إذاعيا بعنواف )ما يقوؿ الكتاب ( Aylin blackwell)  يلْب ببل كويلإ -
 .1ا٤بقدس ( كذلك على إذاعة ) صوت األمل ( من كالية فرجينيا

تبث الواحدة منها حوإب  ،٧بطة 1400ك1200ما بْب " كقد بلغ عدد احملطات اإلذاعية  
 آالؼ أصوٕب إ٪بيلي، يشَبكوف سنويا4كمن بْب " . 2" ساعة يوميا حسب استطبلع جالوب 17

فهم يعتقدكف أف كارثة نوكية  ،ُب مؤٛبرات اإلذاعات الدينية الوطنية، ىناؾ ثبلثة آالؼ من التدبّبيْبك 
 .فقط ٲبكن أف تعيد ا٤بسيح إٔب األرض

ألف قسيس إ٪بيلي  ٧80بطة دينية ُب أمريكا. كمن بْب 1400الرسالة تبث عرب ف ىذهإ
 .3"٧بطة راديو فإف األكثرية الساحقة منهم من التدبّبيْب  400يذيعوف يوميا من خبلؿ 

نْب بعقائد النهاية أك ما يسمى كلقد أسس ٥بؤالء ا٤بذيعْب اٙباد كطِب تتألف غالبيتو من ا٤بؤم
 كلذلك كانت خطابات ريغاف سابقا لو مبنية على ىذا التوجو. ،بالتدبّبية ""

مؤكدا اقتناعو بقرب ىر٦بدكف  ،1984، 1983، 1982فقد خاطبهم ثبلث مرات ُب أعواـ 
 .4كاجمليء الثاين للمسيح كفقا ٤بشيئة الرب كما كرد ُب نبوءات الكتاب ا٤بقدس

 المحطات التلفزيونية المهتمة بعقائد النهاية: .2
اعتمدت ا٤بسيحية الصهيونية على احملطات التلفزيونية أك ما  ،يات القرف ا٤باضيمنذ ستين

ُب  تكالتهيئة جمليء ا٤بسيح كما يقولوف، كاستخدم ،: "الكنائس ا٤برئية" للَبكيج لعقائد النهايةػيسمى ب
ا كقد كانت أكٔب احملطات الٍب يسمح ٥ب .كرب عدد من ا٤بشاىدينأذلك كل الوسائل ا٤بمكنة لبلوغ 

تلفزيوف فرجينيا " الٍب أسسها " بات " % من كقت البث ىي ٧بطة  50ببث برامج دينية ألكثر من 
ربنا٦بو " نادم السبعمائة لف ٯبتذب ٟبسة مبليْب مشاىد أركبرتسوف " كاستطاع بذلك ركبرتسوف 

حد أفركعا ُب أكثر من دكلة. كيتألف ا٤ببُب من ( CBNػ )كتضم قناتو الٍب أصبحت تعرؼ ب ،5"
                                                           

 .308: ص ،من أجل صهيوففؤاد شعباف، 1
 .120: ، صكهناية العآب ا٤بسيح اليهودمرضا ىبلؿ، 2
 .26: النبوءة كالسياسة صغريس ىالسل، 3
 .135: ، صكهناية العآب ا٤بسيح اليهودم ،رضا ىبلؿ 4
 .119: ص السابقا٤برجع  5
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) الوصي على العرش ( كىي جامعة مسيحية ٛبنح Regentعشر طابقا يشمل أيضا جامعة 
 .1الدرجة العلمية ُب القانوف كا٢بكومات كالصحافة 

: " لفت نظرم ُب ؿمؤلف كتاب " ا٤بسيح اليهودم "زيارتو ٤ببُب القناة فيقو رضا ىبلؿ كيصف 
كٌل ببشارة ا٤بلكوت ىذه ُب   ز" كيكر  :ُب إ٪بيل مٌب 24من اإلصحاح  14مدخل اجملمع اآلية 

من اإلصحاح الثامن  25ميع األمم، ٍب يأٌب ا٤بنتهى " كُب مكتبة ا٤ببُب قرأت اآلية ١با٤بسكونة شهادة 
لسفر ا٤بلوؾ األكؿ ُب العهد القدًن: " كاآلف أيها الرب إلو إسرائيل احفظ لعبدؾ داككد أيب ما كلمتو 

جل ٯبلس على كرسي إسرائيل " كُب ا٤بمر ا٤بقابل للمكتبة، ر٠بت بو قائبل: " ال يعدـ لك أمامي ر 
جدارية تصور األحصنة األربعة الواردة ُب رؤيا يوحنا عن يـو الدينونة، كُب " اللويب " ر٠بت جدارية 

ككسط تلك األجواء  .ا٤بعركة الفاصلة قبل ٦بيء ا٤بسيح، أخرل ٤بعركة ىر٦بدكف بْب يأجوج كمأجوج
ىدفها هتيئة  CBNكشبكة  Regantة ا٤بسيحية، شرحت ٕب مرافقٍب أف جامعة كالرموز اليهودي

كانت ٥با ٧بطة تبث من جنوب لبناف   CBNيء ا٤بسيح، كأخربتِب أف شبكة جملأمريكا كاألمريكيْب 
على القمر الصناعي  METVباسم ٪بمة األمل ) أصبحت تبث فيما بعد من خبلؿ قناة 

 كىو ما يبْب بوضوح هنج الشبكة كأىدافها. .2"يحيء ا٤بسجملاإلسرائيلي ( لئلعداد 
كتقوؿ عنو نيويورؾ تاٲبز: " ال يوجد ُب عقل بات ركبرتسوف سول األياـ األخّبة من الزمن، 

احملطات ٲبكن  هكمن أشهر الوجوه التلفزيونية ٥بذ .3"كنشوب معركة ىر٦بدكف ،كاجمليء الثاين للمسيح
 ذكر:أأف 
" ساعة من إ٪بيل زماف " كالذم كاف يقدمو بشكل يومي، ٤بدة برنامج " كلو  جيري فولويل: -

ـ فولويل برنا٦با آخر ىو " جّبم ٧بطة مسموعة، كما قدٌ  ٧500بطة مرئية ك 392ساعة من خبلؿ 
، كيعد 4" مليوف منزؿ 34فالويل اليف " ككاف يبث أسبوعيا ُب كل أمسية من أياـ اآلحاد، كيتلقاه 

                                                           
 .41: ص ،ا٤برجع السابق 1
 .41،42: ص السابق،ا٤برجع  2
ىػ كىي مطبوعة ُب كتاب،  1412ٝبادل األكٔب  03، ٧باضرة ألقيت ُب: القدس بْب الوعد ا٢بق كالوعد ا٤بفَبلسفر ا٢بوإب، 3

 .84: ص نشر،دكف معلومات 
 .121: ص كهناية العآب، ا٤بسيح اليهودمرضا ىبلؿ، 4
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 سكىو الذم التقتو الكاتبة غري ،كأكثرىم خدمة إلسرائيل ،ت أثراجّبم فولويل من أعظم القيادا
٩با ينقل عنو من ك كٙبدثت عنو كثّبا ُب كتاهبا " النبوءة كالسياسة "  ،ىالسل ُب رحلتها إٔب فلسطْب

 :ؿاأقو 
" يذكر سفر التكوين من التوراة أف حدكد إسرائيل ستمتد من الفرات إٔب النيل، كستكوف 

كتركيا كالسعودية كمصر كالسوداف كٝبيع لبناف  ةكاألرض ا٤بوعودة ىي: العراؽ كسورياألرض ا٤بوعودة، 
 .1" كاألردف كالكويت.فاألصولية اإل٪بيلية ترل أف كل ىذه األرض أرض كنعاف، إذف كلها موعودة

لنبوءات التوراتية، كيتوجب على  ل األصوليْب، ىو إيفاء يْب" إعادة تأسيس إسرائيل عند ا٤بسيح
 .2ريكي بذؿ كل جهد ٩بكن لضماف الدعم الكامل إلسرائيل "أمكل 
شهرتو ُب العآب اإلسبلمي مناظراتو مع  من كزاد ،كىو قس أمريكي مشهور جيمي سواجرت: -

 الٍب بينت عجزه كقلة حيلتو أماـ ا٢بق. ،الشيخ أٞبد ديدات
لتلفزيوف اإل٪بيلية يدير سواجرت عملياتو من باتوف ركج ُب لويزيانا، كىي ثاين أكثر ٧بطات ا" 

 شهرة، استنادا إٔب استقصاء مؤسسات )نلسوف(.
مبليْب  9 و% من ا٤بشاىدين ( كإٔب ما ٦بموع 5.4منزؿ يوميا ) أك مليوف  4.5إنو يصل إٔب 

 .3" % منا٤بشاىدين ( أياـ اآلحاد10كربع ا٤بليوف أسرة )أك 
 التلفزيونْب. سما الحقت غّبه من القسككقد الحقتو فيما بعد فضائح أخبلقية  

ية، بدأ ّب الذم ٲبلك ثالث أشهر ٧بطة تلفزيونية تبش" :(James Baker)  جيم بيكر -
من  % 6.8مبليْب منزؿ )  6. إنو يصل إٔب حوإب عملو الديِب متتلمذا على ) بات ركبرتسوف (

من أجل  ككجميع التدبّبيْب فهو يعتقد أف على األمريكيْب أف ٱبوضوا حربا رىيبةا٤بشاىدين ( ... 
 .4" فتح الطريق أماـ اجمليء الثاين للمسيح

                                                           
 .82: ص ،القدس بْب الوعد ا٢بق كالوعد ا٤بفَبلسفر ا٢بوإب، 1
 .121: ص كهناية العآب، ا٤بسيح اليهودمرضا ىبلؿ، 2
 24: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 3
 .نفسوا٤برجع  4
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 ،كيعترب الصوت األكثر ٛبيزا من أجل إسرائيل كالقدس :( Mike evans)  يفانزإمايك  -
فهو يقوؿ عن نفسو: " لقد دعاين الرئيس  ،وة لدل صناع القرار األمريكيحظك  ،كقد بلغ شهرة كاسعة

إٔب  ينخر آرٯباف كمعي جيم بيكر كجيمي سواجرت كجّبم فولويل )قيادات الشبكات التلفزيونية( ك 
 عن اعتقاده بأف أمريكا على شفا صحوة لقاء خاص بو، كلن أنسى أبدا ما قالو لنا ... فالرئيس عرٌب 

.. كالرب أظهر رجاال مثلك كمثلي ُب صبلة شفاعة ركحية، كقاؿ: إنِب أعتقد ُب ذلك بكل قليب .
 .1لك ا٤بلوؾ كرب األرباب "٤بكحب من أجل إعداد العآب 

( JerUSAlem dc")  يفانز فيلما تلفزيونيا أ٠باه " القدس دم سيإكأنتج مايك " 
ية ا١بديدة ُب إطار توقعات هناية العآب مع بدء األلف "لينيةلم"كمثلت ٞبلتو إلنتاج الفيلم أكرب ٞبلة 

، إذ أظهرت ا٢بملة اليهود كإسرائيل كالقدس كعبلمات مرئية على قرب هناية التاريخ 2000عاـ 
 .2"كمعركة ىر٦بدكف ضد قول الشيطاف كاجمليء الثاين للمسيح

كالٍب توجو الرأم العاـ األمريكي  .3كىذه عينة من أشهر دعاة األلفية ُب اإلعبلـ ا٤برئي
قضايا حياؿ كتأييد خطوات البيت األبيض الٍب يتخذىا  ،مة إسرائيلكاإل٪بيلي خصوصا إٔب خد

 ٗبا فيها ا٢بركب الٍب ٚباض باسم الدين. ،الشرؽ األكسط
تقوؿ غريس ىالسل عن ىؤالء: " إف بعض ىؤالء القساكسة، كرؤساء الكنائس، ىم من القوة 

كبيكر كغّبىم من  ،رتغكا٤بلوؾ ُب مناطقهم...إف كريسويل ىو مثل ركبرتسوف كسوا  فث يبدك يٕب
و يؤمن بأف علينا أف ٯبعلوف من تأييد إسرائيل نوعا من العبادة، إنٌ  ،اإل٪بيليْب التلفزيونيْب الذين ذكرت

كأف ا٤بسيح يعود بذلك فقط إٔب القدس كأف إسرائيل اليـو تتبارؾ مع اهلل بأهنا  ،٬بوض معركة ىر٦بدكف
 .4ىي نفسها صهيوف التوراتية "

                                                           
 .122: ص كهناية العآب، ا٤بسيح اليهودمرضا ىبلؿ، 1
 .123: ص ،السابقا٤برجع  2
كىذا راجع إٔب بلوغ األلفية أكجها  ،قد يبلحظ أف اإلحصائيات كا٤بعلومات بعضها أك جلها يغطي فَبة الثمانينات كالتسعينيات 3

 حصائيات تلك الفَبة، كحسيبنقل إأ ِبدراسة عن كاقع اإلعبلـ الديِب اليـو كىو ما جعل ُب ذلك الوقت. كذلك فإنو ٓب تتوفر ٕب
.  أأف   بْب دكر اإلعبلـ ُب تلك الفَبة ُب هتيئة أمريكا اليـو

.27غريس ىالسل، النبوءة كالسياسة، ص 4
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 ،اإلعبلـ الواسع الذم سيطر عليو اليهود منذ زمن بعيد ىبسيط من مسمٌ كىذا جانب 
كقد أصبح اإلعبلـ اليـو  ،كللهيمنة على العآب بأسره ،كأحسنوا كيفية استخدامو ألغراضهم الدنيئة

ٲبكنها أف تطيح ٕبكومات كدكؿ ، كٲبكنها أف هتيء األجواء ألم فكرة يراد  ،سلطة مستقلة بذاهتا
 .تسويقها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 97: ص العآب، كهناية اليهودم ا٤بسيح ىبلؿ، رضا
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لقد أغرل ٙبقق حلم الكياف الصهيوين على أرض فلسطْب اليهود كاإل٪بيليْب معهم ُب ٙبقق 
باقي العبلمات، كاستطاعوا عرب ٨بطط طويل األمد إ٪باز ما ٓب ينجز من قبل، كبذلك تكٌوف توجو 

أف العبلمات تتحقق بالسعي إٔب فرضها أمرا كاقعا، كال يتم انتظار  لدل اليهود كلدل اإل٪بيليْب
حدكثها، كبذلك سخركا كل طاقاهتم كإمكانياهتم العسكرية كالسياسية كاإلعبلمية إلٯباد كاقع جديد، 
كالتحرؾ ٫بو ىر٦بدكف عرب سلسلة من ا٢بركب ا٤بفتعلة أمبل ُب انفجار األكضاع كحدكث ا٤بعركة 

كا إليها كفق منظور عصرم، أسلحتها عصرية نوكية، كأطرافها دكؿ حالية كليست الكربل؛ الٍب نظر 
 بنفس التسميات القدٲبة.

لقد أتقن اليهود كحلفاؤىم من اإل٪بيليْب لعبة اإلعبلـ، كسٌوقوا ألفكارىم عربه، كسخركا كل 
لٍب ستعجل اإلمكانيات ٣بدمة أىدافهم، مقنعْب الناس أف الطريق الٍب يؤمنوف بصواهبا كحدىا ا

ٗبجيء ا٤بسيح ا٤بنتظر، فإٔب ىذه الدرجة أثٌرت عقيدة مسيح آخر الزماف على الواقع السياسي، كعلى 
قناعات اليهود كا٤بسيحيْب ُب مبادئ السلم كا٢برب، غّب أف األثر األبرز انعكس على نقطة الصراع 

الٍب يتمركز حو٥با الصراع، الكربل، كعلى مركز النبوءات، كأرض ٦بيء ا٤بسيح ا٤بنتظر، إهنا القدس 
، كىو ما يدعو إٔب ضركرة البحث  كالٍب شكلت مسرح البداية كأمل النهاية ُب النزاع الدائر عا٤بيا اليـو
عن أٮبية القدس ُب عقيدة مسيح آخر الزماف لدل اليهود كا٤بسيحيْب كا٤بسلمْب، كعن دكرىا ُب 

 أحداث النهاية.   
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 المبحث الثالث:
 القدس في نبوءات آخر الزمانمركزية 

كالعآب الغريب  ،الشك أف ا١بميع يعلم أف الصراع الدائر حاليا على مستول العآب اإلسبلمي
كأف ىذه  ،كلو بسبب أف الكياف الصهيوين قاـ على احتبلؿ أرض عربية  ،كمعو الكياف الصهيوين

كليس ٩بكنا أف يتنازؿ ا٤بسلموف  ،ن كالتاريخيبل مكانا مقدسا يرتبط بالد ،األرض ال ٛبثل كطنا فقط
غّب أف الذم برز  .كما أنو ٲبثل مكانا مقدسا للديانات السماكية الثبلث  ،عنو كالقبوؿ باألمر الواقع

بل األطماع  ،رغبة ُب امتبلؾ زماـ التحكم فيهاالكال  ،ُب ىذا الصراع ليس السيطرة على إدارة القدس
أمبل ُب ظهور ا٤بسيح  ،ك٧باكلة بناء ا٥بيكل ا٤بزعـو ،اليهوديةاليهوديةترمي إٔب ىدـ كل ا٤بقدسات غّب 

كعلى ىذا ٙبـو األخطار حوؿ مدينة القدس كا٤بسجد األقصى  ،أك عودة ا٤بسيح ا٤بسيحي ،اليهودم
كما  -ةسلط الضوء ُب ىذا ا٤ببحث على احملاكالت اليهودية لتطبيق النبوءات األخّب سيك  .ا٤ببارؾ

كعلى ا١بهود اإلسبلمية لدرء ىذه احملاكالت ٗبا يتناسب مع ىدؼ  -ف يعتقدكنويعتقد اإل٪بيليو 
 البحث . 
 

 المطلب األول: نبوءة الهيكل الثالث عند اليهود   
كصوب ا٤بسجد  ،منذ بداية تأسيس الكياف الصهيوين ُب فلسطْب كأعينهم تتجو صوب القدس

: " ال إسرائيل 1948إسرائيلية ُب العاـ غوريوف رئيس أكؿ حكومة بن يقوؿ دافيد  .األقصى بالذات
 .1دكف القدس كال قدس دكف ا٥بيكل"

ودكر ىرتزؿ: " إذا حصلنا على مدينة ُب القدس ككنت ال أزاؿ على قيد ا٢بياة كقادرا تيكيقوؿ 
كسوؼ أحرؽ كل ا٤بباين الٍب  ،ليهودإٔب اعلى العمل، فإين سوؼ أزيل كل بناء غّب مقدس بالنسبة 

 .2قدسات اليهودية"تقـو فوؽ ا٤ب

                                                           
 .144: الصهيونية ا٤بسيحية، ص٧بمد السٌماؾ، 1
 .ا٤برجع نفسو 2
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بينما بِب ا٥بيكل الثاين سنة  ،كيعتقد اليهود أف ا٥بيكل األكؿ بِب ُب عهد سليماف عليو السبلـ
كلكنو كاف أقل منو  ،ككاف أضخم من األكؿ،كيسمى هبيكل ) زربابل ( ،ؽ.ـ ُب عهد داريوس 515

وس تيتار التاـ على يد كانتهى أمره بالدم ،ُب الفخامة كالتكلفة، كبقي ىذا ا٥بيكل ٟبسة قركف
بينما تؤكد األٕباث كالدراسات األثرية أنو ال يوجد ىيكل  ،ىذا حسب ا٤بزاعم اليهودية .1الركماين

سول ا٤بسجد األقصى.كاحملاكالت اليهودية ا٤بتكررة كٓب ينب سليماف  ،با٤بواصفات الٍب ًب ذكرىا
ه ٛبهيدا لظهور ا٤بسيح ا٤بنتظر ىو نفس أف مكاف ا٥بيكل الثالث ا٤براد بناؤ  نطلق من٥بدـ األقصى ت

 مكاف ا٤بسجد األقصى.
 مكان الهيكل المزعوم: .1

ا١بدار " كأف حائط الرباؽ ىو  ،يرل اليهود أف ا٥بيكل ا٤بفقود مكانو يقع ٙبت ا٤بسجد األقصى
 ،ـ70تيطس قد ىدمو سنة نسوا أف كلكن  ،ؽ.ـ 11يكل سليماف الذم ر٩بو ىّبكد سنة ٥با٣بارجي 

، كالواقع أف حائط الرباؽ ىو 2" كجاء بعده ىدرياف كأزاؿ آثاره كلها، كأصبح مكانو قاعا مستويا
ـ كىو ما أكدتو ١بنة دكلية ُب تقرير قدٌ  ،دار ا٢بـر الشريف كليس لليهود أم حق فيو١با١بدار الغريب 

حدٮبا أين ، كىي ١بنة مشكلة من كزير خارجية السويدكعضو ـ1930إٔب عصبة األمم ُب ديسمرب 
 .3ىولندم كاآلخر سويسرم

ة نظريات حوؿ : " ىناؾ عدٌ ( Gordon franz)  يقوؿ عآب اآلثار األمريكي غوردف
ف ٯبب إزالة و كثّبكف يقولوف: إنو يقع حيث تقع قبة الصخرة اليـو كلذلك يقوؿ الصهيوني  .ا٥بيكل

شخصا ما سوؼ يقـو بنسفو  ف إرادة اهلل، مثل ىزة أرضية سوؼ تدمره ، أك أفإا٤بسجد، كيقولوف 
إف كبّب ا٢باخامْب األشكناز ا٢باخاـ غوردف يعتقد أف ا٥بيكل كاف يقع إٔب الشماؿ قليبل  .بديناميت

                                                           
، (ـ2003ىػ  1424) 1ة البياف، طنشر ٦بل، عرض كنقد ٧بمد بن علي بن ٧بمد آؿ عمر، عقيدة اليهود ُب الوعد بفلسطْب1

.49، 48: ص
ىػ  1421) 1،دار ا٤بكتيب للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشق، سورية، طمكانة القدس ُب األدياف السماكيةكىبة الزحيلي، 2

 .22: ص، (ـ2001
 115:ص، (ـ2001ىػ  1421) 1مكتبة الَباث اإلسبلمي، القاىرة، مصر، طتاريخ اهنيار دكلة إسرائيل، أٞبد عبد الوىاب، 3
 ا٥بامش أيضا. نظر يك 
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من قبة الصخرة، كٜبة نظرية ثالثة تقوؿ: إف ا٥بيكل كاف يقع على ا١بانب الشمإب من الساحة، كىم 
 .أف ًب بناؤهلرأم الرابع أف ا٥بيكل قد سبق القدس. كاالركح قبة يعتقدكف أف قدس األقداس يقع قرب 

على شكل كنيس ضخم ُب شارع جورج ا٣بامس ُب غرب القدس، كالذين يتمسكوف هبذه النظرية 
عندما سئل أين بيٍب ؟ كيفسركف ىذا النص بأنو يعِب أف ا٥بيكل ٓب يكن  .قوؿ إسحاؽب شهدكفيست

كاف مكىو ىنا يلخص آراء اليهود حوؿ  1فوؽ األرض اإلسبلمية اليـو كلكنو كاف ُب مكاف آخر "
، كعندما سألت غريس ىالسل عآب اآلثار عن اا٥بيكل الذم يبحثوف عن دالئل لوجوده ىناؾ سابق

مكانو ا٢بقيقي حسب ٕبوثو أجاب قائبل: " ال توجد دالئل على أف ا٥بيكل كاف ىناؾ أك أنو ٓب يكن 
 ىناؾ، إف بعض الناس يعتقد أنو ىناؾ "

إهنم  :ين ال أعرؼ، ال أحد يعرؼ،كل ما نعرفو ىو أف كل أكلئك الذين يقولوفكيضيف :" إ
فكرة كيف سيتم  ةصى، ليس لدم أيقيريدكف ا٥بيكل، يريدكف ُب الدرجة األكٔب تدمّب ا٤بسجد األ

 .2"!ِب ؟ينا، كيف كمن كمٌب كأين ال تسألىف ىيكبل سيبنو التدمّب، كلكنو سيحدث ...إهنم 
كشراء ذمم  ،بل إهنم يعمدكف إٔب تزكيرىا ،ا٢بقائق التارٱبية كال األثرية إف اليهود ال هتمهم

لكن ا٤بهم عندىم ىو إزالة ا٤بسجد األقصى  ،عو أف ا٥بيكل كاف ٙبت ا٤بسجد األقصىالباحثْب ليدٌ 
 كبناء ىيكلهم الذم يريدكف. ،بأم طريقة كانت

 أوصاؼ الهيكل الثالث: .2
كصف ا٥بيكل الذم يقاـ على األرض الٍب 3حزقياؿ بٌْب يإصحاحات كاملة  ةعلى مدل ثبلث" 

يهبها اهلل لشعب إسرائيل العائد إٔب ا٢بياة من جديد، كمكانو على بعد أمياؿ قليلة مشاؿ أكرشليم، 
كمن  ،4قصبة 500 × 500كا٤بساحة حولو  ،كسيصبح بيت العبادة ١بميع األمم ُب ا٤بمالك األلفية

 ..ذراع. 500 × 500ف مساحتو داخل ىذه ا٤بساحة يقاـ ا٥بيكل، كتكو 

                                                           
  .83: ص ،السياسةك النبوءة غريس ىالسل، 1
 .نفسوا٤برجع 2
 .42، 41، 40اإلصحاحات: حزقياؿ  3
 .356: نبوءات هناية العآب صأٞبد علي عجيبة، نقبل ، سم 315القصبة تساكم  4
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ككل من ىذه ا٤بداخل ُب الشماؿ كالشرؽ كا١بنوب يعلو األرض سبع  ،يدخل بثبلثة أبواب إليو
على جنبيو  ،درجات من السبلٓب عرضها ستة أذرع كٰبتوم كل مدخل على ٩بر بعرض عشرة أذرع

ٰبيط ٔبانبها ٨بادع ك٦بزع  ثبلث غرؼ، كينتهي إٔب ركاؽ الباب من الداخل حيث الدار ا٣بارجية الٍب
 للدار من حو٥با.

ح، أما الباب الشرقي للدار ذبٍب الدار الداخلية كيصل إليها بثبلثة أبواب حيث يوجد ىناؾ ا٤ب
ألف الرب إلو إسرائيل قد دخل منو عندما أتى  ؛ا٣بارجية فيكوف مغلقا ال يفتح كال يدخل منو إنساف

 ا٥بيكل. حزقياؿ ُب رؤياه الٍب يبْب فيها أكصاؼ
دار الداخلية فيكوف مغلقا ستة أياـ، كيفتح يـو السبت كمع بداية كل لأما الباب الشرقي ل

 شهر.
كىو يتألف من غرفتْب كما كاف قدٲبا ُب  ،ٍب ا٤بقدس الداخلي ،بُب ركاؽ البيت، كا٥بيكلمٍب 

 ا٤بقدس، ٍب قدس األقداس الداخلي.
ذراعا، كحولو 40×100الثبلث جهات، كمقاسو كحوؿ ىذا ا٤ببُب مكاف السَباحة الكهنة من 

 فضاء مَبكؾ من ٝبيع ا١بهات، كيصعد إليو بدرجات عشر من الشرؽ ُب مواجهة ركاؽ البيت.
 –عاءاهتم حسب ادٌ  –كال يبُب ىذا ا٥بيكل من الذىب كالفضة ككل ا٥بياكل الٍب سبقتو 

 .1" ألهنما ال يذكراف ُب رسـو ا٥بيكل األلفي
تفاصيل كثّبة يرجع فيها إٔب اليكل الواردة ُب سفر حزقياؿ، كإال فىذه أىم أكصاؼ ا٥ب

 اإلصحاحات الثبلثة من السفر، كالٍب يريد اليهود بناء ا٥بيكل األلفي كفق مقاييسها.
 المساعي اليهودية لبناء الهيكل: .3

كاحتلت  ،كالٍب انتصرت فيها إسرائيل على العرب ـ1967منذ ا٢برب العربية اإلسرائيلية عاـ 
أمبل ُب بناء  ؛دـ ا٤بسجد األقصى كهتويد مدينة القدس٥بك٧باكالت اليهود تتكرر  ،القدس الشريف
فقد بعث فيهم االنتصار ا٤بفاجئ كغّب ا٤بتوقع األمل ُب ٙبقيق مزيد من النبوءات  .ا٥بيكل الثالث

 اليهودية.
                                                           

 .356،357: ص ،السابقا٤برجع 1
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ف األمر بات عندىم إإذ  ،يكلتزامنت ٧باكالت التهويد كا٥بدـ مع التحضّب كاالستعداد لبناء ا٥ب
 كليس ٕبثا عن إمكانية بنائو. ،مسألة كقت

: " علينا أف ال ننسى ( Shlomo hakohen)  شاًن ىاكوىْب زفّب ويقوؿ ا٢باخاـ شلوم
 .1ا٥بدؼ األ٠بى من كراء ٘بميع ا٤بشتتْب كإقامة دكلتنا ىو بناء ا٥بيكل، إف ا٥بيكل ىو رأس ا٥بـر "أف 

 األمريكيي األصل: اليهود كيقوؿ بويب براكف كىو أحد ا٤بستوطنْب 
سنبِب يوما ما ا٥بيكل الثالث  .ٯبب إزالتو ! نظر إٔب أم صورة للقدس فَبل ذلك ا٤بسجدا" 

ٯبب أف نفعل ذلك لنبْب للعرب كللعا٤بكلو أف السيادة على كل القدس، كعلى كل أرض  .ىناؾ
 .2إسرائيل لنا ٫بن اليهود "

لدفع ا٢بكومة اإلسرائيلية إٔب بناء  ،ى براكف كغّبه من اليهود إٔب تشكيل ٝباعات ضغطيسع
ا٥بيكل، فبالتعاكف مع مستوطِب " غوش " سوؼ ينغمسوف جدا ُب السياسة، كقاؿ: " سيكوف لنا 

ا ( كسوؼ نستعمل أعضاء ا٢بزب كقوة ضغط إلقرار تحي" ٙبيا " ) كيسمى أيضا ى ىحزبنا كيدع
 .3ا٥بيكل "مشركع بناء 

 العهد القدًن، فعندما يكوف ىذا ا٥بيكل الذم سيتكفل اليهود األرثوذكس ببنائو حسب ما بٌْب 
 .كما يقولوف    4كالثّباف ُب ا٥بيكل كتضحية هللأيهود أرثوذكس قتل الغنم  ؤبسيتلديهم ا٥بيكل 

الكهنة للخدمة ُب الذم يعد " كاستعدادا لبناء ا٥بيكل فإف اليهود قد أسسوا معهد " ميشيفا " 
طالبا من طبلب ميشيفا ٱبصصوف ُب كل يـو كبعد ظهر كل  25ا٤بعبد الذم يأملوف ُب بنائو، إف 

للَبكيز على دراسة أنظمة العبادة ُب ا٥بيكل، كيقـو ثبلثة معلمْب بتدريس  ،يـو من كل أسبوع
كل ٗبا ُب ذلك كيفية الطبلب كيف ٰبرقوف البخور ككيف يلتزموف بقوانْب الطقوس الدينية ُب ا٥بي

 . 5" تقدًن القرابْب ا٢بيوانية

                                                           
 .71: ص ،يد اهللغريس ىالسل، 1
 .نفسوا٤برجع  2
 .84: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 3
 .67، 66: ص ،يد اهللغريس ىالسل، نظر ا4
 .81: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 5
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أما عن تفاصيل بناء ا٥بيكل فيقوؿ أحد اإلسرائيليْب: "لقد أعددنا ٝبيع ا٣بطط لبناء ا٥بيكل، 
ىناؾ معامل عديدة يعمل فيها  .كحٌب إف مواد البناء أصبحت جاىزة إهنا ٧بفوظة ُب مكاف سرم

إف أحد اإلسرائيليْب ينسج  .نستعملها ُب ا٥بيكل ا١بديدسٍب اإلسرائيليوف إلنتاج التحف الفنية ال
 .2ْب ُب ا٥بيكل "يقماشا من ا٢برير ا٣بالص الستعمالو ُب صناعة أثواب ا٢باخام 1اآلف

ىذه االستعدادات ًب توثيقها ُب كتاب غريس ىالسل منذ ٜبانينات القرف ا٤باضي، فكيف ا٢باؿ 
 القدس كا٢بفريات ٙبت ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ.ُب أيامنا ىذه مع ازدياد عمليات هتويد 

 المساعي اليهودية لهدم المسجد األقصى: .4
ينص القانوف الديِب اليهودم )ىاالشاه( بوضوح على أنو ال يسمح ألم يهودم بدخوؿ " 

ا١ببل ا٤بقدس إٔب أف يأٌب ا٤بسيح اليهودم، ىكذا قضى ا٢باخاـ كالفيلسوؼ بن ميموف الذم عاش 
القرف الثاين عشر، ككذلك كبّب ا٢باخامْب أبراىاـ إسحاؽ حاكوىن كوؾ، كمع أف  ُب إسبانيا ُب

معظم اليهود األرثوذكس يلتزموف هبذا ا٢بظر، فإف كثّبين آخرين من اليهود األرثوذكس كالعلمانيْب ال 
 .3" يلتزموف بو
كأيقنوا  ،لنبوءاتف الصهاينة اليـو كاإل٪بيليْب صاركا ال يؤمنوف بانتظار ٙبقق اأسابقا  ذكرلقد 

أما باقي العبلمات  ،نتظر عودتوفهو الوحيد الذم تي  ،أهنم ٗبساعيهم ٲبكن التعجيل بعودة ا٤بسيح
 فتحقق با١بهود البشرية.

إلكماؿ ٨بططهم بتدمّب ا٤بسجد األقصى  ـ1967كلقد ندـ اليهود على تفويتهم فرصة حرب 
أحد ا٤بخططْب لتدمّب ا٤بسجد األقصى سنة تزيوف اأذكج نشوة االنتصار، كلذلك قاؿ يهو كىم ُب أ
" كاف على الدكلة أف تنفذىا مباشرة بعد حرب  إزالة الصرح اإلسبلمي: عن مهمة ا، متحدثـ1981
 .4"  ـ1967

                                                           
 .1985كاف ىذا سنة   1
 .74: ص ،السابقا٤برجع  2
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حاكؿ أفراد كٝباعات إزالة ا٤بقدسات اإلسبلمية عرب التفجّب، كأنشئت حركات  ـ1967منذ 
 با٥بيكل كبالتخطيط لو. خاصة تعُب

متجاىلْب ما ٲبكن أف تؤكؿ إليو  ،ىذه ا١بماعات العنف ا٤بسلح لفرض أمر كاقع كاستخدمت 
 كبرز من ىذه ا١بماعات: ،األكضاع لو ًب ٥بم ما يريدكف

ا٢باخاـ  ـ1972أسسها عاـ  ،البندقية ( كىي حركة ٲبينية متطرفةبكمعناىا ) " كاخ:حركة   . أ
 الذم كلد كقتل ُب نيويورؾ. ( Meir Kahaneا)اليهودم األمريكي مائّب كاىان

كىو ما أدل إٔب  ـ،1982أبريل  11الذم قاـ با٥بجـو على األقصى يـو  ،من أتباعو جودماف
، كمن أقواؿ كاىانا الٍب تدؿ على أعمالو العدائية: " إف كجود 1" استشهاد كجرح عدد من ا٤بسلمْب

 .2قبل أف يكوف عمبل سياسيا "عرب ُب فلسطْب ىو ٙبقّب السم الرب لذا فإف طردىم عمل ديِب 
أيضا حركة التجديد  اكتطلق على نفسه ،كمعناىا كتلة اإلٲباف" نيم:و يمإحركة غوش  . ب

 .3ـ "1974 جر ُب مامفنالصهيوين، كقد أسسها موشي لي
، ككما ثبت فيما بعد فقد 1979سنة نيم خطة لتدمّب ا٤بسجد و ٲبإكقد أعد مسلحو غوش 
فوه بسرقة طائرة عسكرية الستخدامها ُب كاستأجركا طيارا عسكريا كلٌ  حصلوا على صورة للمسجد،

قصف ا٤بسجد على أف يقوموا بعد ذلك هبجـو أرضي، كذكرت صحيفة " صوت القرية " ُب عددىا 
" أف ٦بموعات من اليهود احململْب بالقنابل   :نقبل عن مراسلها ركبرت فريدماف 1985الصادر عاـ 

ار ا٤بدينة القدٲبة إٔب ساحة ا٤بسجد " كقالت الصحيفة أيضا: " لقد شيد كانوا سيقفزكف من فوؽ جد
ية الٍب كحساب الوقت البلـز لكل حركة، كضعت القنابل احمللٌ  ،٭بوذج من ا٤بسجد إلجراء التدريبات

بت ُب الصحراء، كأجرل ميناحيم ليفي كىو قائد قوات احتياط ىندسية ُب ا١بيش اإلسرائيلي جرٌ 

                                                           
،  ا٤بنظمات كا١بماعات اليهودية ا٤بعنية هبدـ األقصى،نزار ٞبيد، 1  ، العدد(2002كت أ 21)بتاريخ مقاؿ ٔبريدة اليـو

 ظر ا٤بوقع على االنَبنت.ني.10659
 .85: ص ،القدس بْب رؤيتْبحسن مصطفى الباش، 2
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ا١بهة الٍب سينهار ا٤بسجد با٘باىها بعد نسفو كا٤بدل الذم ستصل إليو الشظايا  حساباتو لتحديد
 .1"ا٤بتطايرة، كلكنهم اعتقلوا قبل أف ينفذكا ٨بططهم

 ٰبكم على أم من ا٤بسلحْب بعقوبة طويلة، فالرئيس اإلسرائيلي استبدؿ عقوبة السجن " ٓب
ي يالدكالرات تنهمر عليهم من مسيح غرامات مالية، كٓب يكن ا٤باؿ ينقص ىؤالء ا٤بسلحْب ألف

 .2" كيهود الواليات ا٤بتحدة
ٲبونييم التربعات من أمريكا الٍب ٘باكزت مئات اآلالؼ من إحصدت منظمة غوش " 
ا٣بزينة األمريكية ىي أكرب ٩بوؿ للمستوطنات غّب الشرعية الٍب تشرؼ عليها األنظمة ...ك  الدكالرات

 .3" ُب الضفة الغربية
ضاء ا٢بركة بويب براكف: " إذا كاف تدمّب ا٤بسجد من أجل بناء ا٥بيكل سوؼ يقوؿ أحد أع

 .4يتسبب ُب نشوب حرب كبّبة فليكن "
دكف  ،ها بناء ا٥بيكل على أنقاض ا٤بسجد األقصىيدؿ على أف ا١بماعة ٮبٌ ىذا مثل  صرٰباإف ت
 مهما كاف حجم التداعيات.ألحد،ك  أم اعتبار

 حركة أمناء الهيكل:  . ت
أك  ،ـ صندكؽ ٝبعية ) جبل البيت (1983نفسها عاـ لت أٝباعة دينية متطرفة، أنشكىي " 

كتسعى ىذه ا١بماعة إٔب هتويد منطقة ا٤بسجد األقصى، ك٥با فرع ُب الواليات  ،) جبل ا٥بيكل (
 ىا من خبللو ماديا مسيحيوف متطرفوف من كاليفورنيا، لكن مركزىا الرئيس ُبا٤بتحدة األمّبكية، ٲبدٌ 

س احملتلة، كتضع ىذه ا١بمعية نصب عينيها ىدفا أساسيا ىو إعادة بناء ا٥بيكل الثالث ا٤بزعـو ُب القد
 .5" نطاؽ ) جبل البيت (

                                                           
 .85: ص ،النبوءة كالسياسةك . 73، 72: يد اهلل صغريس ىالسل، 1
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ما  ؼالذم يصاد ـ09/08/1981كمن أعنف ٧باكالهتا لتدمّب األقصى ما حدث يـو " 
ة كمن عدة ن مرٌ يسمى ٖبراب ا٥بيكل، حيث حاكلت ٦بموعة كبّبة من أتباع ا٢بركة التسلل أكثر م

كقد جاءت  ،كصعدكا إٔب بناية التنكزية ،كقد كسركا باب ا٤بغاربة .أبواب إٔب داخل ا٢بـر القدسي
٧باكلتهم لفرض األمر الواقع اليهودم على ا٢بـر القدسي، ضمن خطة مرسومة ، كُب 

ٛبكن بعض أفراد ا٢بركة من الوصوؿ إٔب ا٤بسجد األقصى ... كحاكلت ىذه  ـ31/03/1983
فاستغل  ،فتصدل ألعضائها حراس ا٤بسجد ـ10/04/1982الدخوؿ لؤلقصى ُب  من قبل ٢بركةا

يلي جوٛباف( ذلك كاقتحم ا٢بـر القدسي كىو يطلق النار ما أدل إٔب إجندم صهيوين يدعى ) 
 .1" جرٰبا كحدكث حرائق ُب سجاد قبة الصخرة 120استشهاد عربيْب كسقوط 

 400مسلما ك 23راح ضحيتها  ـ08/10/1990االثنْب كقد حدثت بسببهم ٦برزة يـو 
 .2جريح بعد أف خططوا لوضع حجر أساس ا٥بيكل ُب ساحة ا٢بـر

كمنها نشأت  ،ىذه ىي أىم ا٢بركات الٍب استخدمت العنف من أجل تدمّب ا٤بسجد األقصى
"ا٤بنظمات  ػا٤بعنوف بذكر منها ما جاء ُب مقاؿ الباحث نزار ٞبيد يي ك  ،حركات أخرل ٥با نفس ا٥بدؼ

ـو (، حركة ىتحيا كىي: حركة حي فاكياـ ) ا٢بي القيٌ  ألقصى "،كا١بماعات اليهودية ا٤بعنية هبدـ ا
تيار ) منظمة الشباب التصحيحْب (، بشمو نائيم، منظمة حي، ٦بموعة حالنهضة(، حركة كهانا )

تريت كوىانْب أشفيات وف، منظمة يتيس)تسوميت( ) أم مفَبؽ الطرؽ (، منظمة سيورم  ةحرك
ر ىاشم، حركة االستيبلء احركة إعادة التاج ٤با كاف عليو، ٦بموعة آؿ ى ،كتعِب ) التاج الكهنوٌب (

إضافة إٔب اكتشاؼ  ،عصبة لفتا ) قبيلة يهوذا ( ،على القدس، حركة أمنا ) أم األمانة كا٤بيثاؽ (
 .19843تنظيم سرم داخل ا١بيش سنة 
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 ،كا٤بنظمات دليل على طبع العنف الذم قاـ عليو الكياف الصهيوين احملتلككثرة ىذه ا١بماعات 
ٓب ك  كالذم تتظاىر حكومتو ٗبنع كإفشاؿ ٨بططات ىذه ا١بماعات، إال أهنا تشجعها ُب ا٣بفاء،

 ٨بططي كمنفذم عمليات االقتحاـ كالتفجّب.من معاقبة أم ٰبدث أف ٛبت 
 ىدم األقصى:نحو األنفاؽ سبيل 

كياف الصهيوين بالتوازم مع ٞببلت التهويد ك٧باكالت االقتحاـ كالتفجّب للمسجد دكلة ال قـوت
كما   –ٕبثا عن أثر يدؿ على ا٥بيكل القدًن  ؛ٕبفريات أسفل ا٤بسجد كُب ا٤بدينة ا٤بقدسة ،األقصى
 ،كالواقع أهنم ٓب كلن ٯبدكا شيئا من ذلك، كلكن ٥بم أىداؼ أخرل من تلك ا٢بفريات .-يدعوف 
كالثالثة ا٣بطّبة   -مزكرة  اتتزكير التاريخ بإعبلف اكتشاف –يّب معآب ا٤بدينة ٫بو التهويد منها: تغ

 تقويض أساسات ا٤بسجد ليسهل ىدمو عند أدىن ٧باكلة.
ـ 1863كلكنها تعود إٔب عاـ  ،كا٢بق أف ا٢بفرياتلم تكن أمرا جديدا مع االحتبلؿ الصهيوين

ي ( الذم اكتشف مقابر ا٤بلوؾ خارج بلدة سآلثار ) ديسولبرئاسة عآب ا ،بعثة فرنسية" حْب قامت 
عى بأهنا ترجع إٔب عصر ا٤بلك داكد، ككاف فيها ٨بطوط باللغة اآلرامية  نقلو القدس القدٲبة ، كادٌ 

 .1" ي إٔب متحف اللوفر ُب باريسسديسول
ٛبهيدا  ،كاف ىدؼ ا٢بفريات ُب تلك الفَبة ىو البحث عما يثبت صلة اليهود بفلسطْب  

لكنهم ٓب ٯبدكا إال ما يثبت عكس فرضياهتم  ،كإٯباد شرعية للدكلة ا٤بنشودة ،لتوطْب اليهود فيها
 كيصدـ آما٥بم.
خبل٥با ا١بو لتستفرد با٤بسجد األقصى كٛبارس  ،كباحتبلؿ إسرائيل للقدس ـ1967ُب عاـ 

كاف ذلك عرب مراحل متبعة سياسة " خطوة ٖبطوة " للوصوؿ إٔب أىدافها ك  ،عملية حفر ٩بنهجة
 كاضحة.

خبلصة لبحث معنوف بػ  ىذهكلبياف مراحل ا٢بفريات ُب ا٤بدينة ا٤بقدسة كأسفل ا٤بسجد 
ضمن كتاب " القدس معرفة ُب سبيل  ،راعي ا٢بفريات ُب القدس" للباحثة نظيمة سعد الدينم"

  بالتفصيل أعماؿ الكياف الصهيوين كيوثقها:التحرير " كىو يبٌْب 
                                                           

 .622: ص ،د الدينسعنظيمة مقاؿ لػ: ُب سبيل التحرير،  ةالقدس معرفعبد القادر ياسْب، 1
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 ـ1967بوشرت ىذه ا٢بفريات ُب أكاخر  (: 1975إلى  1967األولى ) من المرحلة  -
ككصل عمق  ،مَبا أسفل ا٢بائط ا١بنويب للحـر القدسي 70على امتداد  ـ1968كٛبت سنة 

تصدع ا١بدار ا١بنويب كمبُب ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ بكىي هتدد ٗبركر الزمن  ،مَبا 14ا٢بفريات إٔب 
 ا٤ببلصق لو.

مبتدئة  ا،مَب  80ى ا٤ببارؾ على امتداد صبدأت حفريات جنوب غرب األق ـ1969كُب سنة 
ة ٙبت ٦بموعة من متجهة مشاال حٌب " كصلت باب ا٤بغاربة " مارٌ ك من حيث انتهى ا١بزء األكؿ، 

 األبنية اإلسبلمية.
الذم يرجع إٔب سنة ، ك ا٤بغاربة تدمّبا كامبل حيُب ىذه السنة ًب تدمّب أهنو  ال ٲبكن أف ننسى

منزؿ للمسلمْب ُب ا٢بي، كُب ىذه السنة أيضا ًب حرؽ ا٤بسجد األقصى  135كًب ىدـ  ،ـ1320
 .ـ21/08/1969من قبل اإلرىايب " دينس دكىاف " ُب 

كتركزت تلك ا٢بفريات ُب منطقة النفق  (: 1974إلى  1975المرحلة الثانية ) من سنة  -
سفل ٟبسة من أبواب ا٢بـر الشريف، كما مر أ، كمٌر كالذم امتد من أسفل احملكمة الشرعية ،الغريب

 ،كمئذنة قاتيبام األثرية ،ٙبت ٦بموعة من األبنية التارٱبية الدينية، كا٢بضارية، كمنها أربعة مساجد
 عريب مقدسي. 3000ساكن يقطنها حوإب مك  ،كعدد من ا٤بدارس التارٱبية ،كسوؽ القطانْب

ـ (  ٙبت األرض، كطوؿ حوإب 14-11كصلت حفريات النفق إٔب عمق تراكح بْب ) 
مَبا، كنتج عن ىذه ا٢بفريات تصدع عدد من األبنية، كحدثت  2.5كارتفاع كصل إٔب  ،ـ(450)

ذه ا٤بنطقة ُب خطر هبعمارات النت من احملتمل أف تضع ااىتزازات مؤكدة لؤلرض فوؽ األنفاؽ ك
 ٧بقق.
 ،كتّبة ا٢بفريات ُب ىذه الفَبة تازداد :(1977إلى  1973حرب  منالمرحلة الثالثة )  -

فشهدت منطقة جنوب شرؽ األقصى ا٤ببارؾ عملية حفريات بدأت ُب سنة  ،كاتسعت رقعتها
كاخَبقت ُب شهر جواف  ،مَبا للشرؽ 80كامتدت إٔب مسافة  ـ،1974كاستمرت حٌب  ـ،1973
األقصى ا٤ببارؾ، ا٢بائط ا١بنويب للحـر القدسي الشريف، كدخلت األركقة السفلية للمسجد  ـ1974



275 
 

ـ، كأصبحت تعرض جدار األقصى ا١بنويب ٣بطر التصدع 13ككصلت ا٢بفريات إٔب عمق أكثر من 
 كاخَباقها حاجز الصوت. ،خاصة مع ٙبليق الطائرات ا٢بربية يوميا فوؽ ا٤بنطقة ،كاالهنيار
 كشهدت ىذه الفَبة األحداث التالية: :( 1987إلى  1977رحلة  الرابعة ) الم -

 كيبدأ من حائط ا٤ببكى. ،القدسي ـر: اكتشاؼ نفق ٲبتد من أسفل ا٢ب28/08/1981 -
 .: استمرار ا٢بفريات ٙبت ا٤بسجد األقصى أدل إٔب تصدع خطّب لؤلبنية31/08/1981 -
: اكتشاؼ عدة فتحات جديدة ٙبت ا٢بائط ا١بنويب للمسجد، حيث 12/03/1983 -

 ىا.فر قاموا ٕب اليهود يعتقد بأف ا٤بتطرفْب 
 : حفريات جديدة عند ملتقى باب الغوا٭بة.07/07/1988 -

 أدت ىذه ا٢بفريات إٔب زعزعة أساسات األماكن األثرية كتصدعها كىدمها فيما بعد.
 كشهدت عدة أحداث: :إلى اآلن ( 1993المرحلة الخامسة ) من اتفاقية أوسلو  -

لمسجد : حفريات خطّبة تؤدم إٔب االىتزازات ُب ا٢بائط الغريب ل07/07/1996 -
 األقصى.
 : فتح نفق ٙبت السور الغريب.14/09/1996 -
: استمرار ا٢بفريات اإلسرائيلية من ا١بنوب الغريب للمسجد األقصى با٘باه 28/01/1997 -

 أمتار. 9-6الغرب، بارتفاع 
 ،: الكشف عن ٨بطط إسرائيلي ٕبفر نفق جديد ٲبر ٙبت ساحة الرباؽ12/01/2004 -

 ٢بائط ا١بنويب ٢بـر ا٤بسجد األقصى.كمنو إٔب ا ،كٙبت باب ا٤بغاربة
 ،عْب سلوافمسجد : كشفت  " مؤسسة األقصى " عن نفق أرضي ٙبت 17/08/2006 -
 مَبا. 12بعمق 
مَبا ٙبت األرض، كبعرض  25اـ العْب بعمق : تواصل ا٢بفريات ُب ٞبٌ 10/01/2007 -
 ا٤بطهرة. مَبا با٘باه باب 40نوب مشاؿ، كبطوؿ ال يقل عن ا١بمَبا با٘باه  30يتجاكز 
 : حفريات إسرائيلية جديدة أقصى ساحة الرباؽ )حارة ا٤بغاربة (.15/01/2007 -
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من أسفل منطقة عْب  ءن عاد إسرائيلية " ٙبفر نفقا جديدا بدل: ٝبعية " أ28/01/2007 -
 ،كا٘بو النفق مشاال با٘باه السور ا١بنويب للمسجد األقصى ا٤ببارؾ ،كٲبر ٗبحاذاة مسجد سلواف ،سلواف
 .1من ا٤بسجد األقصىالغربية ٤بفَبض أف يصل إٔب الزاكية ا١بنوبية كمن ا

الٍب سجلتها ا٤بؤسسات اإلسبلمية الٍب  ،كاألنفاؽ اإلسرائيلية ،ألىم ا٢بفريات اكاف ىذا رصد
 كالٍب لوالىا ٤با تأخر اليهود ٢بظة ُب ىدـ ا٤بسجد. ،ا٤بسجد األقصى كالدفاع عنومبعنتي 

حٌب يتم ىدمو  ،إضعاؼ بنية ا٤بسجد بكثرة األنفاؽ ٙبتوفريات من خبلؿ ىذه ا٢بيريد اليهود 
كلذلك يقوؿ القس جيمس ديلوخ: " ُب الواقع إف كل يهودم ٩بن أعرؼ  ،بأدىن ىزة أرضية أك تفجّب

يريد أف يرل ا٤بسجد األقصى كقد أزيل، كلكنهم أخربكين أهنم يعتقدكف أف ا٤بسجد سوؼ يدمر بأمر 
 .2شيء آخر، ٕبيث أهنم لن يقوموا بأم عمل "من اهلل هبزة أرضية أك ب

 
 المطلب الثاني : مركزية القدس في نبوءات نهاية العالم المسيحية

كل ا٤بعابد " ك ،يرتبط ا٤بسيحيوف ارتباطا كثيقا بالقدس، فهي تعترب مكاف ا٤بسيحية األكؿ
القرب ا٤بقدس،  :كُب بيت ٢بم  اجملاكرة توجد ُب القدس،ا٤بتصلة ٕبياة كميبلد كموت ا٤بسيح  ،ا٤بقدسة

 .3" طريق اآلالـ، كنيسة ا٤بهد،حديقة ا١بثمانية، جبل الزيتوف، كٜباف كثبلثوف كنيسة أخرل
 ة،كتعترب كنيسة القيامة أىم مكاف مقدس ٰبج إليو ا٤بسيحيوف كتقدسو كل الطوائف ا٤بسيحي

 باعتبار أهنا ٙبوم قرب ا٤بسيح  كما يعتقد النصارل.
ف مدينة أكرشليم، أك القدس، تتمتع ٗبوقع ديِب عند ا٤بسيحيْب عموما، كلذلك فهي ُب إ" 

ـ ( تؤكد على 325قية ) عاـ نيضمّب كل مسيحي حيث كاف ، كقد جاءت التشريعات منذ ٦بمع 
 .4" أٮبية ا٤بدينة

                                                           
 .631إٔب  621: صا٤برجع السابق، 1
 .80: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 2
 ، مقاؿ لػ: أٞبد ٧بمد إبراىيم،ُب سبيل التحريرمعرفة القدس  عبد القادر ياسْب، بإيعاز إٔب 10صالقدس، ىنرم كًب،  3

 .130:ص
 .نفسو ا٤برجع4
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لوف اليهود ال لبس فيو، ككاف ا٤بسيحيوف ٰبمٌ  القد كاف موقف الكنائس من اليهود كاضح
،كأف ككذلك كانوا ينظركف إٔب عقائد اليهود على أهنا ٚبالف تعاليم ا٤بسيح ،سؤكلية صلب ا٤بسيحم

كأف اليهود ال ٲبلكوف أم حق ُب  ،مسيح منتظر عندىم إال عيسىال أف يؤمنوا أنو  على اليهود
دكلة ل عن ذلك البابا بيوس العاشر فقاؿ: " جعل القدس مركزا القدس كال ُب فلسطْب كلها، عرٌب 

دهتم عتقيهودية يتعارض مع نبوءات ا٤بسيح نفسو " كقاؿ أيضا: " أما أف يظل اليهود ٧بتفظْب ٗب
ُب ىذه ا٢بالة نعترب اليهود منكرين  .ينتظركف ٦بيء ا٤بسيح، كا٤بسيح عندنا قد جاء، كٛبت بعثتو للبشر

، كىذا ىو الوجو األكؿ لبلىوت يسوع ا٤بسيح، كال ٦باؿ ىنا ٤بساعدهتم، ال ُب فلسطْب كال ُب غّبىا
 ،كُب ىذه ا٢بالة ٪بد أنفسنا ُب ٦باؿ أضيق .كاآلخر أف يذىبوا إٔب فلسطْب شعبا ببل دين باإلطبلؽ

 .٤1بؤازرهتم" ٌدينكغّب مستع
كاف ىذا ىو موقف الكنيسة الكاثوليكية كاألرثوذككسية، كىي الٍب تفسر كل ما جاء ُب 

جود ك كال ترل ما تراه الربكتستانتية كال اليهودية من  ، حرفياالكتاب ا٤بقدس من نبوءات تفسّبا رمزيا ال
يقوؿ مفسرك الكتاب ا٤بقدس ُب . كضركرة بنائو على أنقاض ا٤بسجد األقصى ،ا٥بيكل ا٤بادم

اإلصحاحات من سفر حزقياؿ الٍب تصف ا٥بيكل ا٤بنشود: " إف ىذا ا٥بيكل رمز للعبادة ا٢بقيقية الٍب 
، إف ىذا ا٥بيكل رمز للمستقبل كملك اهلل األبدم عندما ٲبؤل حضوره كبركتو  يقدمها ا٤بؤمنوف اآلف هلل

كل األرض...ىناؾ برىاف ضد التفسّب ا٢برُب ٥بيكل حزقياؿ مستقببل أال كىو كركد ذكر الذبائح فلو  
لكن العهد ا١بديد  ئية.كانت ىناؾ عودة للذبائح ُب األياـ األخّبة ٤با كانت ذبيحة قرباف ا٤بسيح هنا

أبديا، لقد ٞبل خطايانا كال حاجة إٔب  بوضوح تاـ أف ا٤بسيح مات مرة كاحدة ليحقق فداءن  ْبيب
 .2تقدمة أك ذبيحة أخرل "

كمن إنكار  ،ئة من دـ ا٤بسيحرب داء إٔب التعبعد أف تطور موقف الفاتيكاف من اليهود من ال
بولس الثاين ٗبا ٓب تأت بو  جاءت التصرٰبات من البابا ،الدكلة اليهودية إٔب االعَباؼ هبا ر٠بيا

عارضا بْب تدكف أف ترل  ،ّب ُب خط كاحدسكجعلت خط النبوءات اليهودية كا٤بسيحية ت ،األكائل

                                                           
 .132: ص ،ا٤برجع السابق 1
 .1656: ص ،التفسّب التطبيقي٦بموعة من علماء النصارل، 2
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ا٤بسيحي كاليهودم، كعلى الرغم من  عبْب:" إف الش، فعرٌب عن ذلك قائبلالعقيدتْب ُب انتظار ا٤بسيح
تركز على ٦بيء  ،٫بو أىداؼ متماثلةهنما ينطلقاف من كجهات نظر ٨بتلفة، غّب أهنما يتجهاف أ

٢بضور  ،إنو من الضركرم أف نتقدـ ٢بمل مسؤكلية هتيئة العآب لذلك ... ا٤بسيح أك عودة ا٤بسيح
 .1ا٤بنقذ "

 ،لفلسطْب يهودمبلحتبلؿ اللكإعطاء الشرعية  ،ٛبثل ىذه التصرٰبات بداية التخلي عن القدس
لمسو اليـو من كجود الكنائس ا٤بقدسية نكىو ما  ،كصمتا عن االنتهاكات اليهودية للمقدسات

كا٤بقدسات الٍب تتعرض للتهويد كالتشويو  ،لوحدىا ُب الصراع مع اليهود على اآلثار ا٤بسيحية
 كالطمس.

كما ٰبفظ للكنائس   ،ٰبفظ لبعض الكنائس مواقفها الرافضة لبلحتبلؿ اليهودم لفلسطْب
سواء ا٤بسيحية أك  ،عن ا٤بقدسات كل ا٤بقدساتكدفاعها  ،ؼا٤بقدسية موقفها الوطِب ا٤بشرٌ 

 اإلسبلمية.
منع البابا شنودا األقباط األرثوذكس ُب مصر من زيارة األماكن  ،سجل من ىذه ا٤بواقفكيي 

 .2االحتبلؿ الصهيوين نّبا٤بقدسة ُب القدس كبيت ٢بم كغّبىا، مادامت ترزح ٙبت 
للسفارة ا٤بسيحية ُب ،ك الصهيونيةللمسيحية ا٤بستنكر ككذا موقف كنائس الشرؽ األكسط 

 جاء ُب بياف اللجنة التنفيذية جمللس كنائس الشرؽ األكسط ما يلي: .القدس
ؤكد ىنا نالعا٤بي العاـ " إدراكا منا للمسؤكليات ا٤بلقاة على عاتقنا ا٘باه اجملتمع ا٤بسيحي كالرأم 

طابعا سياسيا مكشوفا، إننا ندين  3على أنو بالرغم من اإلشارات الدينية العديدة، فإف ٥بذا ا٤بؤٛبر
سوء استعماؿ الكتاب ا٤بقدس كاستغبلؿ ا٤بشاعر ا٤بسيحية ُب ٧باكؿ إلعطاء صفة القدسية على 

 .4إنشاء دكلة كإضفاء شرعية على سياسة حكومة معينة "

                                                           
 .133: ص ،القدس معرفة ُب سبيل التحرير عبد القادر ياسْب،1
 .25: ص ،مكانة القدس ُب األدياف السماكيةكىبة الزحيلي، 2
بازؿ، كالذم نظمتو السفارة ا٤بسيحية الدكلية ُب القدس ُب أفريل من ا٤بقصود ىنا ىو ا٤بؤٛبر ا٤بسيحي الصهيوين، ا٤بنعقد ُب مدينة 3

.1985عاـ 
 .25: ص ،ما ىي ا٤بسيحية الصهيونية األصولية الغربية4
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ح من البوابة الشرقية للقدس صرٌ  ـ2000عت ٝبعيات إ٪بيلية أف ا٤بسيح سيعود سنة كحْب ادٌ 
نو: " يؤمن بعودة ا٤بسيح إٔب األرض عرب القدس،  كلكن ليس بالضركرة عرب أاهلل حنا  األب عطا

ف من ا٤بدينة " كأفاد أيضا: " ليس بالضركرة أف تكوف عودتو االبوابة الشرقية، بل رٗبا يظهر ُب أم مك
ا٤بسيح الٍب ال عند هناية كل قرف أك ألف سنة كفقا ٤با تردده الشائعات عن الدنيا كٙبديدىا زمنا لعودة 

 .1يعلم كقتها إال اهلل"
فة ُب الدفاع عن مدينة القدس كالقضية الفلسطينية كعن ؤلب عطا اهلل حنا مواقف كثّبة مشرٌ لك 

فلسطْب ٤بسيحيْب كا٤بسلمْب ُب نصرة قضية عن توحد جهود اا٤بقدسات اإلسبلمية أيضا، كىي تعرٌب 
 سات االحتبلؿ.كعن الضرر البلحق بكل الديانات من سيا ،العادلة

 اإلنجيليون ونبوءات الهيكل الثالث:
ٚبتلف نظرة اإل٪بيليْب إٔب القدس اختبلفا جذريا عن نظرة الكنائس األخرل ٥با، فهي أرض 

 ك٥با دكر مركزم ُب نبوءات آخر الزماف. ،كىي مسرح أحداث النهاية ،ٙبقق اجمليء الثاين
يفانز فقاؿ: " نعم نقو٥با ألف مرة فالسماء إكقد عرب عن ىذه النظرة أحد منظريهم كىو مايكل 

كتقوؿ النبوءات بأف  .كاألرض التقتا ُب القدس ) قدـك ا٤بسيح ( كسوؼ تلتقياف ثانية ك)عودتو (
القدس سوؼ تتوحد ) كليس تقسم ( عند عودة ا٤بسيح، فا٤بسيح لن يعود إٔب مدينة مسلمة، كعند 

رأيت ا٤بدينة ا٤بقدسة أكرشليم  ((وحنا ))ييقوؿ: "كأنا هناية العصر ستكوف القدس مركز النبوءة، حيث 
كيضيف قائبل: " إف  .2"".لعريسها  تا١بديدة، نازلة من السماء من عند اهلل، ٦بهزة كأهنا عركس زين

أرض القدس، فإذا ما اختارت أمريكا الوقوؼ ضد الكتاب ا٤بعركة النهائية لكل العصور ستقع على 
 .3" تقاتل ضد ياىو ) اهلل(، كبالتأكيد سوؼ ٚبسر ا٤بعركةا٤بقدس، فإهنا ستجد نفسها 

كٓب يبق إال بناء ا٥بيكل مكاف  ،يرل اإل٪بيليوف أف النبوءات الٍب تسبق اجمليء الثاين قد ٙبققت
ا٤بسجد األقصى. يقوؿ ىاؿ لندسي ُب كتابو: " آخر أعظم كرة أرضية ": " ٓب يبق سول حدث 

                                                           
 .279، 278: ص ،ا٤بسيح ا٤بنتظر كهناية العآبعبد الوىاب طويلة،  1
 .21/ 2ؤيا ، كالنص األخّب من سفر الر  240: ص ،يفانز، النبوءات األمريكيةإمايكل  2
 .241:ص ،السابقا٤برجع  3
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كر إسرائيل ُب ا٤بشهد العظيم األخّب من مأساهتا التارٱبية، كىو كاحد ليكتمل ا٤بسرح ٛباما أماـ د
كال يوجد مكاف كاحد ٲبكن بناء ا٥بيكل عليو استنادا إٔب  .إعادة بناء ا٥بيكل القدًن ُب موقعو القدًن

 .1ا٥بيكبلف السابقاف " شٌيدقانوف موسى ُب جبل موريا حيث 
 ،٪بيليوف ا٢بركات اليهودية ا٤بعنية با٥بيكلدعم اإليكسعيا كراء ٙبقيق ىذه النبوءة األخّبة 

علما أف السبل الٍب تتخذىا  ،كيعينوهنا بكل الوسائل ٥بدـ ا٤بسجد األقصى كنسف " قبة الصخرة "
 ك٧باكالت تفجّب ا٤بكاف. ،ىي العنف ا٤بسلح

م ريزهنوفر أحد أبرز الداعمْب ٤بخططات تدمّب ا٤بسجد األقصى كبناء ا٥بيكل، ففي تّب كاف 
من األمريكيْب معفاة  تلو مع الكاتبة غريس ىالسل ٙبدث بكل حرية عن خططو لنقل تربعا حوار

 -اكف اليهودمعكرئيس للمنتدل األمريكي للت ـ 1985من الضرائب إٔب إسرائيل، كقد عمل ُب عاـ 
ا٤بسيحي، إضافة إٔب ذلك خدـ ريز هنوفر كرئيس ٦بلس " مؤسسة ىيكل القدس " كىدفها الوحيد 

يكل ُب ا٤بوقع ا٢بإب حيث تقـو الصركح اإلسبلمية.كاختار ريزهنوفر شخصا يدعى ستانلي إعادة ا٥ب
 .2لعبلقات ا٣بارجية ُب ا٤بؤسسةلغولفوت أمينا عاما 

، 3يعمل غولدفوت على إعادة ا٥بيكل كيرل أنو إذا تطلب ذلك العنف فلن يَبدد باستعمالو
٩با أدل  ـ1946بالقدس سنة  در فندؽ داك جٌ ينطلق من سوابق إجرامية لو، فقد سبق لو أف فىو ك 

، كلذلك يراه 4بريطاين كغّبىم من الر٠بيْب ٩با سرع من مغادرة بريطانيا لفلسطْب 100إٔب مقتل 
ة الواليات ا٤بتحدة عدٌ الشخص ا٤بؤىل لتنفيذ ا٤بهمة. لقد زار غولدفوت بتمويل من ريزهنوفر ريزهنوفر 

لتلفزة الدينية كُب الكنائس الربكتستانتية داعيا ا٤بسيحيْب حيث ٙبدث عرب أجهزة الراديو كا ،مرات
لتقدًن العطاءات كالتربعات لبناء ا٥بيكل دكف أف يذكر أف ذلك يتطلب تدمّب مسجدين ُب نفس 

 .5ا٤بكاف

                                                           
 .77: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 1
 .68، 67: ص ،يد اهللغريس ىالسل، 2
 .79: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 3
 .68: ص ،يد اهللغريس ىالسل، 4
 .79: ص ،النبوءة كالسياسةغريس ىالسل، 5
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يعَبؼ غولدفوت أنو حصل على أمواؿ من " السفارة ا٤بسيحية الدكلية " كعندما سئل " 
فن عن ذلك نفى أف تكوف السفارة متورطة بشكل و ليم فاف درىالناطق باسم " السفارة " جاف ك 

مباشر ُب جهود إعادة بناء ا٥بيكل، كلكنو قاؿ:عندما يتطوع ا٤بؤيدكف للتربع من أجل بناء ا٥بيكل فإنو 
 1ت السفارة شريطا تباع النسخة منو ٖبمسة دكالراتيوجههم إٔب غولد فوت مع ذلك فقد أعدٌ 

يتضمن رسالة مسجلة حوؿ خطط إعادة بناء ا٥بيكل ُب مكاف ا٢بـر الشريف، كأحد ا٤بتحدثْب ُب 
 .2" ىذا الشريط ىو فاف درىوفن نفسو

 ربت دكلفْبمكمن أمثلة الدعم العلمي ٣بطط تدمّب ا٤بسجد األقصى مساٮبة الدكتور ال
(Dolphin'slombert  ،) " ستانفورد بكاليفورنيا كىو عآب بارز ُب معهد األٕباث ٔبامعة ...

كالذم كاف يلتقط صورا بأشعة إكس ألرض ا٤بسجد ٛبهيدا لبناء ا٥بيكل. إنو مبتدع خطة تقضي 
باستخداـ رادار أرضي يعمل على طريقة أشعة إكس ألىداؼ تنقيبية، كقد أثبت استخداـ الرادار أنو 

خبلؿ التصوير ا١بوم،  مفيد جدا ... كبواسطتو ٲبكن التنقيب عن اآلثار ُب منطقة ما من
كاالنعكاس ا٢برارم، كاالخَباؽ األرضي بواسطة الرادار أك ا٤بوجات الصوتية. كل ذلك من دكف القياـ 

 .3" بأم حفريات
كاف الدكتور دكلفْب قد أمضى عدة أسابيع ُب ا٤بوقع اإلسبلمي مع فريق عمل مزكد بأجهزة " 

ؾ ٠بيث، أدل ايل من كنيسة الفرساف لتشالكَبكنية بدعوة من " مؤسسة ىيكل القدس " كبتمو 
خضاع منطقة قبة الصخرة كا٤بسجد األقصى إٔب أشعة إكس إٔب إثارة غضب ا٤بسلمْب الذين إ

فجمع دكلفْب معداتو كعاد إٔب كاليفورنيا، كبقي حٌب عاـ  .احتجوا بشدة على كجود دكلفْب ىناؾ
سجد كبناء ا٥بيكل اليهودم، كقد فتح على مواصلة العمل إلزالة ا٤ب ان ا متحمسا مصرٌ قدريٌ  1999

 .4" صفحة " كيب سايت " إلطبلع قرائو على مراحل التقدـ ُب ا٤بشركع
 لقد قدـ اإل٪بيليوف العديد من التربعات ٢بركات بناء ا٥بيكل اليهودية كمن أمثلة ىذه التربعات:

                                                           
 كاف ىذا ُب ٜبانينات القرف العشرين.  1
 .80: ص ،السابقا٤برجع  2
 .70: ص ،يد اهللغريس ىالسل،  3
 .71: ص ،السابقا٤برجع  4
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 كصوؿ دعم ريزهنوفر السنوم إٔب مائة مليوف دكالر. -
مسلحا إسرائيليا حاكلوا قصف ا٤بسجد  29احملامْب الذين رافعوا عن تعاب أل ريزهنوفر بتكفٌ  -

 .1984األقصى ُب عاـ 
 فا " الذم يعد الكهنة ٣بدمة ا٥بيكل.يتقدًن الدعم ٤بعهد " ميش -
 نيم اإلرىابية.و ٲبإتقدًن الدعم ٢بركة غوش  -
 .1ا٥بيكلتقدًن الدعم ٢بركة ا٢باخاـ كاىانا كىي حركة هتتم هبدـ ا٤بسجد األقصى كبناء  -

أمبل ُب التسريع  ،الصهيونية الداعمة إلعادة بناء ا٥بيكل –كىذا شيء من ا١بهود ا٤بسيحية 
كسيكونوف من ا١بيل الذم  ،الٍب لطا٤با رددكا أهنم سيشهدكهنا ،كشهود األلفية السعيدة ،بعودة ا٤بسيح

 ٱبتطف عند ٦بيء ا٤بسيح.
 

 .الميةالمطلب الثالث : مركزية القدس في النبوءات اإلس
اء كمهبط كحيهم، كىي األرض يأرض األنبفهي ُب عقيدة ا٤بسلمْب تعِب الكثّب،  سالقد

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ،ا٤بقدسة  الٍب باركها اهلل كبارؾ حو٥با

، 01اإلسراء َّ خي حي جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم

، كقاؿ 21ا٤بائدة َّ جح ... حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ:كقاؿ أيضا

، 71األنبياء َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ٱُّٱأيضا عن إبراىيم كلوط 
كىو الذم قاؿ فيو النيب  ،كمسرل رسوؿ اهلل  ،كثالث ا٢برمْب ،كا٤بسجد األقصى ىو أكٔب القبلتْب

، صلى اهلل عليو كسلم: " ال تشد الرحاؿ إال إٔب ثبلثة مساجد: ا٤بسجد ا٢براـ، كمسجد الرسوؿ 
 . 2متفق عليو كمسجد األقصى "

                                                           
 .88إٔب  80: ص ،كالسياسة ةالنبوءغريس ىالسل، 1
؛ 2/60، 1189البخارم، كتاب فضل الصبلة ُب مسجد مكة كا٤بدينة، باب فضل الصبلة ُب مسجد مكة كا٤بدينة، رقم 2
 .2/975، 827مع ٧بـر ُب حج كغّبه، رقم مسلم، كتاب ا٢بج، باب سفر ا٤برأة ك 
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" أرض احملشر كا٤بنشر ائتوه فصلوا فيو، فإف  :قاؿ  ،صبلة ُب غّبه ألفكالصبلة فيو تعدؿ 
صبلة فيو كألف صبلة ُب غّبه قلت: أرأيت إف ٓب أستطع أف أٙبمل إليو؟ قاؿ: فتهدم لو زيتا يسرج 

 .1ركاه ابن ماجة فيو، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه "
كال ٲبكن التفريط فيها بأم  ،ىذا كلو فإف القدس ٥با مكانة عظيمة ُب نفوس ا٤بسلمْبمن أجل 

 عارؾ آخر الزماف.مكما أهنا األرض الٍب ستشهد   ،حاؿ من األحواؿ
 القدس في نصوص نبوءات آخر الزمان: .1

لقد ٙبدثت نصوص كثّبة عن مركزية األرض ا٤بقدسة ُب أحداث النهاية، كأهنا ستكوف مسرحا 
لخبلفة اإلسبلمية ُب آخر الكا٤بسيح الدجاؿ، كستكوف أرضللمعركة الٍب تكوف بْب ا٤بسيح عيسى 

 الزماف، كمن ىذه النصوص:
كإفسادىم  ،القدسسابقا عن إشارهتا إٔب عودة اليهود إٔب  تاآليات القرآنية الٍب ٙبدث -

ض يف اهلل سيقإف بعض العلماء ا٤بعاصرين قالوا تإكقل ،كإمدادىم باألمواؿ كالبنْب كالعلو ُب األرض
 مصداقا آليات سورة اإلسراء. ،يدخلوف ا٤بسجد األقصى كما دخلو ا٤بسلموف أكؿ مرة ،عبادا صا٢بْب

ال : "أمامة قاؿ رسوؿ اهلل  ن أيبعفقد ركل اإلماـ أٞبد  ،أهنا موطن الطائفة القائمة با٢بق -
تزاؿ طائفة من أمٍب على الدين ظاىرين لعدكىم قاىرين ال يضرىم من خالفهم إال ما أصاهبم من 
ألكاء حٌب يأتيهم أمر اهلل كىم كذلك ". قالوا: يا رسوؿ اهلل كأين ىم؟ قاؿ: " ببيت ا٤بقدس كأكناؼ 

على كجود ا٣بّب كأىل ا٢بق كالعدؿ  كيدؿٌ  ،القيامة، كا٢بديث يشمل األزمنة إٔب يـو 2"بيت ا٤بقدس 
 .ُب أمة ٧بمد 

دم سففي مسند اإلماـ أٞبد عن أيب حوالة األ ،أرض ا٣ببلفة اإلسبلمية ُب آخر الزماف -
كضع رسوؿ اهلل :" قاؿإذا رأيت ا٣ببلفة  ،يا ابن حوالة :يده على رأسي، أك على ىامٍب، ٍب قاؿ

كالساعة يومئذ أقرب إٔب الناس  ،دنت الزالزؿ، كالببليا، كاألمور العظاـقد نزلت األرض ا٤بقدسة، فقد 

                                                           
 .1/451، 1407ابن ماجة، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، باب ما جاء ُب الصبلة ُب مسجد بيت ا٤بقدس، رقم 1
 .657، 36/656، 22319، عن أيب أمامة الباىلي، رقم أٞبد مسند اإلماـ2
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كأنو يـؤ  ،بيت ا٤بقدسبسابقا أف حكم ا٤بهدم سيكوف  ت. كقد بين1من يدم ىذه من رأسك"
 الناس فيو.

فيقتلو بباب لد كما ُب حديث النواس  ،كالدجاؿتكوف أرضا للمعركة بْب ا٤بسيح عيسى  -
. كيهـز ا٤بسيح اليهود الذين يكونوف مع الدجاؿ 2بن ٠بعاف: " فيطلبو حٌب يدركو بباب لد فيقتلو " 

يومئذ، جاء ُب حديث أيب أمامة الباىلي: "فيدركو عند باب اللد الشرقي فيقتلو، فيهـز اهلل اليهود، 
هودم إال أنطق اهلل ذلك الشيء ال حجر كال شجر كال حائط فبليبقى شيء ٩با خلق اهلل يتوارل بو ي

إال قاؿ: يا عبد اهلل ا٤بسلم ىذا يهودم فتعاؿ  –إال الغرقد فإهنا من شجرىم ال تنطق  –ة دابٌ ال ك 
 . 3اقتلو " 
" قالت: بن ماجة ُب ا٢بديث السابق عن ميمونة بنت سعد ٤با ركاه ا :أرض ا٤بنشر كاحملشر -

أفتنا ُب بيت ا٤بقدس قاؿ: أرض احملشر كا٤بنشر ائتوه فصلوا فيو، فإف صبلة فيو  قلت: يا رسوؿ اهلل 
قلت: أرأيت إف ٓب أستطع أف أٙبمل إليو؟ قاؿ: فتهدم لو زيتا يسرج فيو،  ،كألف صبلة ُب غّبه

 . 4فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه"
 ،ثّب من األماكنكبركتها على ك ،ىذه النصوص تبْب أٮبية القدس ُب أحداث النهاية، كفضلها

 كالٍب يوقنوف أهنا تبشرىم بأف العاقبة للمتقْب. ،ت ا٤بسلمْبكىذه النصوص ذاهتا ىي الٍب تثبٌ 
 الجهود اإلسالمية في الدفاع عن القدس: .2

تمر على ا٤بسلمْب مركر لٓب تكن ا٤بساعي الصهيونية ُب إٯباد كطن قومي لليهود ُب فلسطْب 
 ،كتضحيات جساـ ،بل كجدت مقاكمة كبّبة ،بالصمت كا١بمودالكراـ، كٓب تقابل ىذه ا٤بساعي 

 كمنعت مشاريع أخرل ُب أحياف كثّبة. ،رت ا٤بشركع زمناأخٌ 
موقف السلطاف عبد ا٢بميد من العركض اليهودية موقفا مشرفا،  ككقف كقفة حفظها قد كاف ل

( مائة 150 عن )فضبل –لو التاريخ، كقاؿ مقولتو الشهّبة: " إنكم لو دفعتم ملئ األرض ذىبا 
                                                           

 .181سبق ٚبرٯبو ص: 1
 .151، 150:سبق ٚبرٯبو ص2
 .185ٚبرٯبو ص: سبق 3
 .284 :سبق ٚبرٯبو ص4
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فلن أقبل بتكليفكم ىذا بوجو قطعي، لقد خدمت ا٤بلة  –كٟبسْب مليوف لّبة انكليزية ذىبا 
د صحائف ا٤بسلمْب آبائي كأجدادم من اإلسبلمية كاألمة احملمدية ما يزيد عن ثبلثْب سنة فلن أسوٌ 

 .  1السبلطْب كا٣بلفاء العثمانيْب، ٥بذا لن أقبل بتكليفكم بوجو قطعي أيضا"
( أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية الٍب  1974 – 1897يعترب ا٢باج أمْب ا٢بسيِب ) كما 

تنظيم الفلسطينيْب ُب حركة كطنية شاملة ضد " تصدت للمشركع الصهيوين،حيث عمل على 
نوا ُب القدس ) النادم العريب ( سنة ، كاستجاب لو نفر من أصدقائو،فكوٌ ، كالصهيونيةاالستعمار

 لخصتكت ... كانتخب ا٢بسيِب رئيسا لو، ككاف يـو ذاؾ، ُب ا٢بادية كالعشرين من عمره، ـ1918
 أىداؼ النادم ُب ىدفْب ٮبا: الوحدة مع سوريا، كمكافحة الصهيونية، كاكتسب النادم شعبية كبّبة

، 2" يزمككاف لو أثر كبّب ُب انطبلؽ ا٢بركة  الوطنية كقياـ ا٤بظاىرات العنيفة ضد االحتبلؿ اإل٪بل ...
 كقامت بعد ذلك ثورات كاف للحاج أمْب ا٢بسيِب دكر فيها مثل: 

 ،ككانت بعد اعتداء اليهود على احتفاؿ ٗبوسم النيب موسى ـ،1920ثورة القدس عاـ  -
 .   3كحكم بالسجن على ا٢بسيِب عشر سنوات بسببها ،فكانت تلك شرارة ثورة القدس احملتلة

ضد الوجود اليهودم كالربيطاين،  ـ1921كقد نشبت ُب يافا ُب أكؿ مام  ـ،1921ثورة  -
 ،سقط فيها مئات الشهداء كا١برحى العرب ،كاستمرت أسبوعا كامبل ،فكانت ثورة فلسطْب الثانية

 .4يهوديا كجنديا بريطانيا 550أكثر من كجرح كقتل 
ينة ُب ساحة الرباؽ ككاف قد كقع صداـ بْب الفلسطينيْب كالصها ـ،1929ثورة الرباؽ  -

الشريف، بسبب ٧باكلة اليهود اقتحامو كفرض سيطرهتم عليو، ككقف اإل٪بليز إٔب جانب الصهاينة، 
 .  5من العرب 348من الصهاينة ك 450ككانت حصيلة االشتباكات مقتل كجرح 

                                                           
 .170: الصهيونية ا٤بسيحية، ص٧بمد السٌماؾ، 1
 .470 :ص ،عصاـ الغريب ٧بمدلػ: لقدس معرفة ُب سبيل التحرير،مقاؿ عبد القادر ياسْب، ا2
، نشر اٙباد ا٤بنظمات الطبلبية، نظر مصطفى ٧بمد الطحاف،  القدس كالتحدم ا٢بضارما،  ك 471 :ص ،السابقا٤برجع  3

 .70 :ص ،(ـ2001) 1الكويت، ط
 .71: ص ،مصطفى ٧بمد الطحاف، القدس كالتحدم ا٢بضارم 4
 .472:ص ،القدس معرفة ُب سبيل التحرير عبد القادر ياسْب،5
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ت ، كالٍب كان1936ككذا كاف للحاج أمْب ا٢بسيِب مواقفو عند اندالع الثورة الفلسطينية سنة 
 سببا ُب إخراجو إٔب خارج فلسطْب.

كٞبلوا ا٤بشعل من  ،لقد كاف تبلميذ الشيخ عز الدين القساـ ىم كقود الثورة الفلسطينية آنذاؾ
قرر قد ف، مواصلة ١بهود ا٢باج أمْب ا٢بسيِب بعد أف قاد ا١بهاد ا٤بسلح ضد اليهود كاإل٪بليز ،بعده

 .بعد إعداد ٧بكم كطويل ،ـ ىو كرفاقو بدء الثورة1935ُب أكتوبر من عاـ الشيخ عز الدين القٌساـ 
 حيث كاف ىدفو إعبلف قياـ حكومة كطنية ٙبل ٧بلٌ  ،كاتصلوا بالناس ُب القرل ،كتوزعوا ُب ا١بباؿ

نوفمرب  20كاستشهد يـو  ،االنتداب الربيطاين كالوجود اليهودم، غّب أنو ًب القضاء على ثورتو
 .  1س الفلسطينيْب من بعده للدفاع عن كطنهم، لتبقى قضيتو رمزا كلتشعل نفو 1935

إال أف قادة الثورة الفلسطينية ٓب يكونوا لوحدىم،  ،بالرغم من التخاذؿ العريب ُب ذلك الوقت
 للفلسطينيْب، كال أدؿٌ يد العوف فكاف ٥بم عبلقات مع بعض ا٢بكاـ كرؤساء ا١بماعات الذين قدموا 

ا٤بصلْب فيو السيد  ، كالذم أـٌ 1931ديسمرب  07على ذلك من عقد مؤٛبر إسبلمي ُب القدس ُب 
كحضره كبار شخصيات العآب اإلسبلمي  ،٧بمد ا٢بسْب آؿ كاشف الغطاء كبّب ٦بتهدم الشيعة

اليب ي رئيس كزراء إيراف األسبق، عبد العزيز الثعئن الطبطبايمثل: العبلمة ٧بمد رشيد رضا، كضياء الد
عوبو من مصر، األمّب  يقباؿ ا٥بندم، الزعيم شوكت علي ا٥بندم، ٧بمد علإالزعيم التونسي، ٧بمد 

سعيد ا١بزائرم، سعيد ثابت، بشّب السعداكم، شكرم القوتلي، رياض الصلح، عمر الداعوؽ، 
 .    2مصطفى الغبلييِب، كعبد الرٞباف عزاـ

كرأل ا٣بطر احملدؽ با٤بقدسات  ،أحداثها األكٔب لقد اىتم العآب  اإلسبلمي بقضية فلسطْب منذ
 ،كالرجاؿ ،كالسبلح ،ٛبدىا با٤باؿ ،اإلسبلمية، فتحركت الشعوب كا١بماعات لنصرة ىذه القضية

كبوسائلها الٍب تراىا أجدل نفعا،  ،كالدعم السياسي، كٙباكؿ أف تغّب الواقع من منظورىا ،كالدعاة
اإلسبلمي، ٝبعية العلماء ا٤بسلمْب ا١بزائريْب الٍب كانت ذكر من ىذه ا١بماعات: حزب التحرير أك 

                                                           
 .87، 86، 85 :ص ،القدس كالتحدم ا٢بضارم ،الطحاف٧بمد مصطفى  1
 .78، 77 :ص ،السابقا٤برجع  2
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كخصصت صندكقا من أجل فلسطْب بالرغم من االحتبلؿ الفرنسي  ،سباقة ُب تقدًن الدعم
 ...للجزائر

كاف ١بماعة اإلخواف   ،كا٢بضور الواضح ُب ساحة ا١بهاد الفلسطينية ،لكن الدعم األبرز
م الذم يهدد ىذ ا٣بطوات األكٔب للصهيونية إٔب ا٣بطر الدان مرشدىا األكؿ منالٍب تفطٌ  ،ا٤بسلمْب

 ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ .
ل تاريخ اإلخواف ا٤بسلمْب أف أكؿ بعثة دعوية إخوانية خرجت من مصر، أرسلها لقد سجٌ " 

اإلماـ إٔب فلسطْب... كتشّب الرسالة الٍب بعثها ا٤برشد العاـ للجماعة حسن البنا إٔب مفٍب عاـ 
كمدل  ،إٔب أٮبية ا٤بوضوع ُب ركع اإلماـ ا٤برشد ـ٢1931باج أمْب ا٢بسيِب كذلك عاـ فلسطْب ا

 .    1" انشغالو هبمـو فلسطْب كقضيتها
ع اإلخواف ا٤بسلموف للجهاد ُب فلسطْب ضمن ا١بيوش العربية الٍب تطوٌ  ،٤با سنحت الفرصة

، تلك القوة الٍب ٦2باىدكشاركوا بعشرة آالؼ ـ، 1948خاضت ا٢برب ضد الكياف الصهيوين سنة 
فبادركا إٔب حل ا١بماعة كاعتقاؿ  ،نت ٢بكاـ مصر خطر ا١بماعة على مناصبهم كمراكزىمبيٌ 

أيها اإلخواف، ال " ٦باىديها، فما كاف من ا٤برشد إال أف كتب ٤بن كاف ال يزاؿ ُب ساحات ا١بهاد: 
اـ ُب فلسطْب صهيوين كاحد تكم ىي مقاتلة الصهيونيْب، كمادمهمٌ  كم ما جرل ُب مصر، فإفٌ يهمٌ 

 . 3تكم ٓب تنتو "فإف مهمٌ 
من تنظيم اإلخواف ُب  اأصبح إخواف الضفة الغربية جزء ـ1948بعد احتبلؿ فلسطْب عاـ " 

. كبذلك تغلغلت ا١بماعة ُب 4" األردف ... كأصبح إخواف غزة على ارتباط مع اإلخواف ُب مصر
 ة العمل لقضيتهم كدرء ا٣بطر الصهيوين ا٤بتزايد.كساٮبت ُب توعيتهم بضركر  ،اجملتمع الفلسطيِب

                                                           
، (ـ2012، ط )صاّب لطفي، قراءة ُب الفكر العقدم كالسياسي لئلماـ الشهيد حسن البنا، مركز الدراسات ا٤بعاصرة، فلسطْب 1

 . 03: ص
 اإلخواف ا٤بسلموف ُب حرب فلسطْب.  ،كماؿ شريف  :راجع كتابي٤بزيد من اإلطبلع على حرب اإلخواف ُب فلسطْب  2
 .1/184، (ـ1991ىػ  1412) 2مْب، دار الدعوة، ا١بزائر، طعباس السيسي، ُب قافلة اإلخواف ا٤بسل3
 .159 :ص ،القدس كالتحدم ا٢بضارممصطفى الطحاف،  4
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ات ا٤بصرية كإٔب رابطة الطلبة الفلسطينيْب امعلقد ساىم انضماـ الطلبة الفلسطينيْب إٔب ا١ب
بالقاىرة، كالٍب سيطر عليها اإلخواف أك أصدقاؤىم ُب تكوين عدد من القيادات الٍب بادرت بالعمل 

، كقد دعبد الفتاح ٞبو  ،رفات، سليم الزعنوف، صبلح خلفا٤بسلح فيما بعد، كمن ىؤالء: ياسر ع
ا٤بسٌلح ت ا٣بيار . كمنظمة التحرير الفلسطينية الٍب تبنٌ 1أصبح ىؤالء ا٤بؤسسْب ٢بركة فتح فيما بعد

ـ كالذم كاف منعطفا حا٠با ُب توجو ا٤بنظمة ٢1993بل القضية الفلسطينية إٔب غاية اتفاؽ أكسلو 
 كا٫برافها عن مبادئها.

كمن أفكارىا خرجت حركات أخرل اىتمت بتحرير  (ٝباعة اإلخواف) ىذه ا١بماعةن كم
كما تبنت الٍب ُب الداخل الفلسطيِب ا٣بيار السلمي كل   ،كتتبُب بعضها ا٣بيار ا٤بسلح ،فلسطْب

حدثت أكالٍب  ،ذكر أىم ىذه ا٢بركات  الٍب كاف ٥با األثر على الواقع السياسيأحسب ظركفو، ك 
 ككذا ا٢بركة اإلسبلمية ُب الداخل الفلسطيِب:  ،التوازف ُب الرعب بْب الفلسطينيْب كاليهودمعادلة 

إٔب ٝباعة  أبرز مؤسسيها الدكتور فتحي الشقاقي، الذم انضمٌ  حركة  الجهاد اإلسالمي:. أ
يث اإلخواف ا٤بسلمْب ُب قطاع غزة، كاختلف معها فيما بعد من الناحية ا٤بنهجية، النظرية كالعملية، ح

كاف من أىم   ،ـ ٗبساعدة عبد العزيز عودة بتأسيس ا٢بركة1981قاـ بعد عودتو إٔب قطاع غزة عاـ 
العوائق حوؿ ٛبدد كانتشار حركة ا١بهاد اإلسبلمي ىو عدـ كضوح رؤيتها من الناحية الفكرية كالعقدية 

وىا منذ البداية إٔب ككذا سعى مؤسس ،سبب عبلقتها مع إيرافبك  ،ُب االستناد إٔب ا٤برجعية اإلسبلمية
، الذم رأكا فيو رمزا كملهما كقائدا للثورة اإلسبلمية، ليس ُب ميِبا٣باإلماـ استيعاب كاستلهاـ تعاليم 

 .     2إيراف فحسب بل ُب كل مكاف
ك٥با دكرىا الذم ال ينكر ُب ا٤بقاكمة  ،كللحركة جناحها العسكرم ا٤بسمى " سرايا القدس "

 ضية.كالدفاع عن الق ،ا٤بسلحة

                                                           
 .159 ص: ،ا٤برجع السابق 1
) القضية الفلسطينية (،نشر سرية الصمود  مركاف شحادة، ا٢بركات اإلسبلمية ا٤بعاصرة كدكرىا ُب الصراع على القدس 2

 .210،  209 :القدس كالتحدم ا٢بضارم صكمصطفى ٧بمد الطحاف، ؛21: ص، (ـ2010ىػ  1431)اإلعبلمية،
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، كخرجت ا٢بركة من ـ1987ديسمرب  01تأسست ُب ة المقاومة اإلسالمية حماس: كحر . ب
بعد فَبة  ةكالٍب كانت من فركع ا١بماعة األـ ا٣بارجي ،رحم ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب ُب فلسطْب

فت ا٢بركة نفسها على اعتبار أهنا أحد أجنحة ا١بماعة ُب فلسطْب، كقد عرٌ  ،كجيزة من التأسيس
" حركة ا٤بقاكمة اإلسبلمية جناح من أجنحة اإلخواف  1988فجاء ُب ميثاقها الذم أعلنتو بتاريخ 

 .  1ا٤بسلمْب ُب فلسطْب " 
خدمة ُب  كبّبةكيعترب مؤسسها الشيخ أٞبد ياسْب رمزا فلسطينيا ال ٱبتلف اثناف على جهوده ال

القضية الفلسطينية، حيث قاد ا٢بركة على ا٤بستويْب السياسي كالعسكرم حٌب صار ٥با حضورىا 
كتعطي  ،م قوهتا يوما بعد يـوتعظي  ،الوطِب كالدكٕب، كحٌب صارت شوكة ُب حلق االحتبلؿ الصهيوين

 األمل ُب التحرير.
 الحركة اإلسالمية في الداخل: . ت

ُب األراضي الفلسطينية احملتلة امتدادا ١بماعة اإلخواف  تعترب ا٢بركة اإلسبلمية العاملة" 
الٍب تؤمن بأف التغيّب يأٌب من خبلؿ العمل  –السلمية  –ا٤بسلمْب، كىي من ا٢بركات اإلسبلمية 

كتعمل كفق القانوف السارم ضمن أراضي الداخل الفلسطيِب احملتلة  ،السياسي كالدعوم طويل األمد
 .   2" 1948عاـ 

الفكرية ن مبادئها مأصيبل  اليس ا٣بيار السلمي مبدء،فسّب كفق الظركؼ الداخليةكىي بذلك ت
بل ىو ما تفرضو عليها كقائع العمل داخل األراضي الفلسطينية  ،ٕبكم انتمائها إٔب اإلخواف ا٤بسلمْب

 .1948احملتلة عاـ 
العليا للسلطات  لت ا٥بيئةفشكٌ  ،ركزت ا٢بركة اإلسبلمية اىتمامها على ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ

 ،كتواصلت مع ىيئة األكقاؼ كاإلعمار ،احمللية اإلسبلمية، كٝبعية األقصى لرعاية األكقاؼ كا٤بقدسات
 خدمة للمقدسات اإلسبلمية. .3كمع اجمللس اإلسبلمي األعلى ُب القدس

                                                           
 .16: ص ،مركاف شحادة ، ا٢بركات اإلسبلمية ا٤بعاصرة كدكرىا ُب الصراع على القدس 1
 .09: ص ،السابقا٤برجع  2
 .10: ص ،السابقا٤برجع  3
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 المؤسسات العاملة من أجل حماية المسجد األقصى: .3
لقدس كىدـ ا٤بسجد األقصى بغية بناء ا٥بيكل ُب ظل ا٤بخططات الصهيونية لتهويد مدينة ا

 ،تشكلت ىيئات كمؤسسات ُب داخل فلسطْب كخارجها تعُب بقضية ا٤بسجد األقصى ،ا٤بزعـو
كىي الٍب ٛبثل جدار الصد  ،كٗبساعدة ا٤بقدسيْب على الثبات ُب كجو االحتبلؿ ك٨بططات االستيطاف

 كمن ىذه ا٤بؤسسات: ،األكؿ ضد الصهيونية كأىدافها ُب ا٤بسجد
 ا٥بيئة اإلسبلمية العليا ُب القدس الشريف. -
 مؤسسة األقصى إلعمار ا٤بقدسات اإلسبلمية. -
 مدارس كرياض األقصى اإلسبلمية ُب القدس. -
 فرع القدس. –ٝبعية الشباف ا٤بسلمْب  -
 كلية القرآف كالدراسات اإلسبلمية ُب القدس. -
 ريف.مؤسسة إحياء الَباث اإلسبلمي ُب القدس الش -
 ا٤بركز الفلسطيِب لتطوير الثقافة كالفنوف ُب القدس الشريف. -
 مؤسسة األقصى للوقف كالَباث. -

 كتعمل ىذه ا٤بؤسسات ُب ستة ا٘باىات أساسية ىي:
حشد ا١بمهور الفلسطيِب ُب القدس كسائر فلسطْب من أجل التصدم لبلعتداءات اليهودية  -

 ضد ا٤بسجد األقصى.
 ات اإلسبلمية كصيانتها.ٞباية كإعادة إعمار ا٤بقدس -
رصد االنتهاكات اإلسرائيلية الٍب تستهدؼ ا٤بقدسات اإلسبلمية كالَباث اإلسبلمي ُب  -

 كنشرىا على أكسع مدل. ،القدس الشريف
 توجيو الدعم ا٤بإب كا٤بعنوم ٤بشركعات ٞباية الَباث الفلسطيِب كالثقافة ا٤بقدسية. -
 ٓبمن أجل تنبيو الرأم العا ،داخل كخارج فلسطْبتنظيم عدد من األنشطة الَببوية كاإلعبلمية  -

 اإلسبلمي للمخاطر الٍب يتعرض ٥با ا٤بسجد األقصى كا٤بقدسات اإلسبلمية. 
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الٍب تعترب األساس ُب أنشطة ا٤بؤسسات األىلية ُب القدس الشريف  ،القياـ بأدكار اجتماعية -
 .1احملتل

 كمن أبرز ا٤بؤسسات الفاعلة ُب ىذا ا٤بيداف: 
كالٍب أسسها الشيخ رائد صبلح رئيس  األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية:مؤسسة . أ

، كالٍب بدأت منذ أكثر من عشر سنوات ُب تنظيم " مسّبة البيارؽ 48ا٢بركة اإلسبلمية ُب فلسطْب 
 " ٢بشد الفلسطينيْب من أجل ا٤برابطة ُب ا٤بسجد األقصى.

ساعات لُب ا٤بسجد األقصى ك  كمن بْب أىداؼ ىذه ا١بهود ٙبقيق تواجد يومي كمكثف
ك بآخر أية ٧باكالت القتحاـ ا٤بسجد األقصى، أك التعرض إليو بأذل، كإحياء أطويلة، يردع بشكل 

من خبلؿ حضور الزائرين للحـر القدسي الشريف ٢بلقات كدركس  ،دكر ا٤بسجد األقصى العلمي
 مصاطب العلم ُب ا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ.

بلح ككماؿ ا٣بطيب على تنبيو الرأم العاـ اإلسبلمي للمخاطر كما يعمل الشيخاف رائد ص
 الٍب يتعرض ٥با ا٤بسجد على أيدم االحتبلؿ.

كللمؤسسة أيضا  " صندكؽ طفل األقصى كا٤بقدسات " كالذم يهدؼ إٔب ربط الطفل 
ر الفلسطيِب كخصوصا الطفل ا٤بقدسي بتارٱبو األصلي، كالتصدم حملاكالت االحتبلؿ اإلسرائيلي تزكي

تعرضت قد . )ك 2ا٢بقائق التارٱبية كالدينية ا٣باصة با٤بدينة ا٤بقدسة ُب عقوؿ كأذىاف األجياؿ ا١بديدة
 للغلق(.
 مؤسسة األقصى للوقف والتراث: . ب

ـ هبدؼ دعم نشاطات كفعاليات كمشاريع إعمار كإحياء  ا٤بسجد 2001تأسست سنة 
 الداخل الفلسطيِب كمدينة القدس.األقصى ا٤ببارؾ، كا٢بفاظ كصيانة ا٤بقدسات اإلسبلمية ُب 
 كمن أبرز ا٤بشاريع الٍب تعمل عليها ا٤بؤسسة ىي :

                                                           
بتاريخ  ،دراسة منشورة ُب موقع منرب األقصى ،.. األدكار..ا٤بعوقات واقعأٞبد التبلكم ، ا٤بؤسسات األىلية ُب القدس .. ال 1

30/04/2015 . 
 .نفسوا٤برجع  2
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 صيانة كترميم ا٤بساجد كا٤بقابر ُب القرل ا٤بهجرة. -
تقـو ا٤بؤسسة با٤بتابعات القانونية حوؿ االنتهاكات الٍب تتم ٕبق ا٤بقدسات من تدنيس  -

 كجرؼ كىدـ كغّبىا.
 ملة كا٤بسيحية.مشركع ا٤بسح الشامل للمقدسات الشا -
كعلى رأسها األفبلـ الوثائقية  ،كاإلصدارات ،كالصور ،كالنشرات ،كالكتيبات ،إصدار الكتب -

 الٍب تقدـ صورة حقيقية إٔب ما آلت إليو ا٤بقدسات ُب ىذه الببلد.
 1مشاريع ترميم للمساجد كا٤بصليات. -

 مؤسسة القدس الدولية: . ت
 ،٤بؤسسة القدس ُب العاصمة اللبنانية بّبكتانعقد ا٤بؤٛبر التأسيسي  28/01/2001بتاريخ 

 كهتدؼ ىذه ا٤بؤسسة إٔب: ،دكلة 46ك ،شخصية 2000الذم حضر افتتاحو 
 كمنع طمس معا٤بها ا٢بضارية. ،مواجهة ا٤بخططات الصهيونية لتهويد القدس -
 كتوفّب ٝبيع مقومات صموده . ،تثبيت كجود الشعب الفلسطيِب ُب القدس -
 ق لطبيعة الصراع مع الصهيونية كخطره على القدس.نشر الوعي كالفهم الدقي -
 كدكليا. ،كعربيا ،فلسطينيا ،ا٤بسيحي حوؿ القدس –تعزيز التفاىم اإلسبلمي  -
 كٝبعو حوؿ مشركع إنقاذ القدس. ،توحيد ا٤بوقف الفلسطيِب كالعريب كاإلسبلمي -
 .2كا٤بؤسسات  ،كا٤بقدسات ،كاألرض ،كشف ا٤بمارسات البلإنسانية ضد الشعب -

كتعمل ىذه ا٤بؤسسة بشكل  ،الشيخ الدكتور يوسف القرضاكمكشرفيا يرأس ا٤بؤسسة حاليا 
كا٢بفاظ  ،كاإلسكاف ،دكرم كمستمر على عدد من ا٤بشاريع ُب مدينة القدس، ُب قطاعات التعليم

  نية:مكيكاالقتصادية الت ،كالثقافية ،كاألطر ا٤بعيشية الدينية ،كالبُب التحتية ،كالبيئة ،على ا٤بقدسات
 .      3كا٢برؼ  ،كالصناعات ،كالزراعة

                                                           
نشرة تعريفية با٤بؤسسة، إصدارات موقع مؤسسة األقصى للوقف كالَباث.1
 موقع مؤسسة القدس الدكلية.2
 .نفسوا٤بوقع 3
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كإصدار النشرات  ،كعقد ا٤بؤٛبرات الدكلية ،كتقـو ا٤بؤسسة بدكر فعاؿ ُب زرع الثقافة ا٤بقدسية
 من بينها ا١بزائر. ،ك٥با فركع ُب أكثر من دكلة ،ا٤بتعلقة بالقدس

من ا٤بسلمْب للحفاظ ىذه ىي أىم ا٤بؤسسات العاملة لؤلقصى، كىذه ىي أىم ا١بهود ا٤ببذكلة 
 ،كلوال ىذه ا١بهود ٥بدـ ا٤بسجد األقصى منذ زمن ،ك٤بواجهة ا٤بخططات الصهيونية ،على مقدساهتم

 كلكنها سنة اهلل ُب التدافع.  ،كلعاث اليهود ُب القدس فسادا
من خبلؿ ىذا ا٤ببحث تتبْب أٮبٌية القدس ُب عقيدة مسيح آخر الزماف الذم ينتظره اليهود كما 

ه ا٤بسيحيوف كا٤بسلموف، فكل ديانة كانت تنظر إٔب القدس كفق معتقداهتا ا٣باصة ُب أحداث ينتظر 
النهاية، كبذلك كانت البادرة السياسية كالعسكرية لليهود كللربكتستانتيْب معهم ُب السيطرة على 

ْب القدس، على أمل تدمّب ا٤بسجد كبناء ا٥بيكل للتعجيل بظهور ا٤بسيح، كما كانت جهود ا٤بسلم
ا٢بالية ُب مقاكمة ىذه ا٣بطوات االحتبللية كإنقاذ ا٤بسجد األقصى من ٧باكالت التهويد كالتدمّب إٔب 

 .أف تأٌب ٢بظة التحرير دك٭با ربط بْب ٙبريره كالتعجيل بظهور ا٤بسيح عيسى 
 لقد أثرت عقيدة انتظار مسيح آخر الزماف على الواقع السياسي ا٤بعاصر تأثّبا بالغا، فأدت إٔب

تغيّب ا٣بارطة العقدية بنشوء فرؽ جديدة، كبتغّب ا٤بواقف الدينية القدٲبة للكنائس ا٤بسيحية، كما أٌدت 
إٔب تغيّب ا٣بارطة السياسية بإسقاط ا٣ببلفة اإلسبلمية، كنشوء الكياف الصهيوين على أرض فلسطْب 

بظهور ا٤بسيح، كما  ا٤بباركة، كتفجّب منطقة الشرؽ األكسط بسلسلة من ا٢بركب أمبل ُب التعجيل
أثرت ىذه العقيدة أيضا على ذىنية الغرب فنزعوا إٔب ا٢برب بدؿ السبلـ، كجرل فيهم السباؽ ٫بو 

 التسلح، كرأكا ُب كل ٙبالف دكٕب جديد فرصة لنشوب معركة ىر٦بدكف الفاصلة. 
 ٲبكن استخبلص مسيح آخر الزمافمن خبلؿ ىذا الفصل الذم تناكؿ األثر السياسي لعقيدة 

 النتائج اآلتية:
تأثّب عقيدة مسيح آخر الزماف ُب نشوء فرؽ تعُب بأحداث النهاية كبالعمل على ٦بيء ا٤بسيح  -

 ا٤بنتظر.
أثرت بعض ىذه الفرؽ ُب السياسة تأثّبا بالغا كلعل أبرز ىذه اآلثار ىو إسقاط ا٣ببلفة  -

 اإلسبلمية.
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شَبكة بْب ا٤بسيحية كاليهودية عقيدة مسيح آخر الزماف كاف ٥با دكر ُب إٯباد القواسم ا٤ب -
 كتوحيد أىدافهما. من خبلؿ التغيّبات الٍب حدثت ُب العقائد ا٤بسيحية.

ا٤بسيحية الصهيونية ىي ا٥بيئة الٍب ٘بمع بْب ا١بهود ا٤بسيحية كا١بهود اليهودية للعمل على  -
 تسريع عودة ٦بيء ا٤بسيح.

تغّب ا٣بارطة السياسية الدكلية تبعا ٥بذه العقيدة كقياـ الكياف الصهيوين على األرض   -
الفلسطينية على أساس أهنا األرض ا٤بوعودة كاألرض الٍب ستشهد معارؾ النهاية كحكم ا٤بسيح 

 األلفي.
عقيدة مسيح آخر الزماف غّبت ُب طبيعة العبلقة بْب اليهود كالنصارل كا٤بسلمْب ٕبيث  -
 نسبة كبّبة من ا٤بهتمْب هبا ٲبيلوف إٔب حتمية الصراع ال التعايش السلمي كا٢بوار. جعلت
ا٢بركب الٍب خاضها الغرب ضد العرب حضرت فيها عقيدة ا٤بنتظر بشكل الفت، كاٚبذت  -

 العقائد كمنطلق الستباحة حدكد الدكؿ كاحتبل٥با.
ُب توجيو الرأم العاـ الغريب كالدكٕب   خاصة منو ا٤بهتم بعقائد النهايةأسهم اإلعبلـ الغريب -

 ٣بدمة أىداؼ ا٤بسيحية الصهيونية.
ٛبحور الصراع العا٤بي حوؿ األرض ا٤بقدسة، كارتبطت عقيدة مسيح آخر الزماف بأرض  -

فلسطْب، كىو ما جعل كل ا١بهود تبذؿ با٘باىها، فاليهود كا٤بسيحيوف يسعوف لبناء ا٥بيكل مكاف 
 يركف أف ٙبرير القدس من أيدم اليهود جوىر ا٢بل ألزمات األمة.ا٤بسجد األقصى، كا٤بسلموف 
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 اخلامتة

البحث عقيدة من أىم العقائد الفاعلة ُب السياسة ا٢بالية أال كىي عقيدة مسيح آخر  تناكؿ ىذا
 : إٝباؿ تأثّباهتا السياسية فيما يليٲبكن ك الزماف، كالٍب ال ٚبلو ديانة منها، 

تأثر عقيدة مسيح آخر الزماف باألحداث التارٱبية الٍب مٌر هبا اليهود. فحضرت ىذه العقيدة  -
بقوة ُب ٢بظات انتصارىم كما حضرت ُب ٢بظات انكسارىم، ككذلك تغّبت معآب ىذه العقيدة 

 عندىم كفق متطلبات كل عصر، كظهور األنبياء الذم أٌدل هبم إٔب تغيّب النصوص لتوافق أىدافهم. 

ختلف اليهود اختبلفا كاضحا ُب عقيدة مسيح آخر الزماف بناء على غموض النصوص ُب ا -
 ذلك، كىو ما جعل التاريخ اليهودم يعرؼ الكثّب من ا٤بسحاء الكذبة.

من أىم أعماؿ ا٤بسيح ىو االنتصار للديانة اليهودية كسعادة أتباعها ُب العصر ا٤بسيحاين  -
ل ألتباع اليهودية ُب صواب معتقدىم كانتصاره ُب أخر الذم ٰبكمو ا٤بسيح. كىو ما يعطي األم

 الزماف.

االعتقاد بصلب ا٤بسيح كقيامتو كصعوده ُب ا٤بسيحية جزء ال يتجزٌأ من االعتقاد ٗبجيئو الثاين  -
 ُب آخر الزماف، كىو عمل مكٌمل لعمل ا٣ببلص.

نصوص ٛبيز سفر يوحنا ُب نصوص النصارل بذكر أىم أحداث النهاية باإلضافة إٔب  -
العهدين، كاالختبلؼ بْب الفرؽ حدث ُب منهج التفسّب بْب الرمزم )األرثوذكس كالكاثوليك( كبْب 

 ا٢برُب )الربكتستانت(. ككضوح شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر ُب النصرانية كاف سببا ُب قلة ا٤بسحاء الكذبة.

يتقاطعوف مع التفسّب ا٢برُب للنصوص جعل الربكتستانتيْب يعرفوف حسابات النهاية، كجعلهم  -
اليهود ُب االعتقاد ٗبا جاء بو العهد القدًن من أشراط جمليء ا٤بسيح، كبالتإب توحدت األىداؼ 

 كتوحدت ا١بهود لتحقيق تلك األشراط.

 .ماؿ ا٤بسيح نصر الديانة ا٤بسيحيةمن أىٌم أع -

، كا٣ببلؼ بْب ا٤بفسرين حدث أف القرآف الكرًن نفى نفيا قاطعا قتل أك صلب عيسى  -
لفظ التوُب. مع بياف أف القوؿ ٗبوتو ال يقتضي عدـ النزكؿ ُب آخر الزماف إذ ال لزـك بينهما.  ُب
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حيا إٔب السماء كبقائو فيها إٔب حْب نزكلو ُب آخر كأرجح األقواؿ ىو القوؿ بقبض عيسى 
 الزماف.

قوؿ عن ُب آخر الزماف ثابتة بالكتاب كالسنة ا٤بتواترة، كما تواترت النعقيدة نزكؿ عيسى  -
 العلماء ُب تقريرىا.

ُب آخر الزماف ثبلثة أقواؿ: قوؿ باإلثبات، كقوؿ باإلنكار، كقوؿ ُب مسألة نزكؿ عيسى  -
 ٗبوتو مع عدـ نفي نزكلو، كالصواب ىو إثبات العودة ُب آخر الزماف.

لقد فصلت نصوص الكتاب كالسنة ُب أحداث النهاية، بشكل مفٌصل كبينت أكصاؼ  -
الباب على ا٤بٌدعْب كالكذبة، كىو ما يفسر ندرة ظهور ا٤بسحاء الكذبة ُب  ا٤بسيح بشكل أغلق

 اإلسبلـ.

بعد عودتو أربعْب سنة، يقضي فيها على ا٤بسيح الدجاؿ، كينصر فيها مٌلة يبقى ا٤بسيح  -
 ، كٲبوت با٤بدينة ا٤بنورة كيدفن فيها.اإلسبلـ، كٰبكم بشريعة النيب 

شوء فرؽ تعُب بأحداث النهاية كبالعمل على ٦بيء ا٤بسيح تأثّب عقيدة مسيح آخر الزماف ُب ن -
ا٤بنتظر.كأثرت بعض ىذه الفرؽ ُب السياسة تأثّبا بالغا كلعل أبرز ىذه اآلثار ىو إسقاط ا٣ببلفة 

 اإلسبلمية.

عقيدة مسيح آخر الزماف كاف ٥با دكر ُب إٯباد القواسم ا٤بشَبكة بْب ا٤بسيحية كاليهودية  -
يل عودة ا٤بسيح، من خبلؿ التغيّبات الٍب حدثت ُب العقائد ا٤بسيحية. كأبرز كتوحيد أىدافهما لتعج

 ىيئة ٘بمع ىذه ا١بهود ىي ا٤بسيحية الصهيونية.

تغّب ا٣بارطة السياسية الدكلية تبعا ٥بذه العقيدة كقياـ الكياف الصهيوين على األرض   -
ارؾ النهاية كحكم ا٤بسيح الفلسطينية على أساس أهنا األرض ا٤بوعودة كاألرض الٍب ستشهد مع

األلفي.ك ٛبحور الصراع العا٤بي حوؿ األرض ا٤بقدسة، كارتبطت عقيدة مسيح آخر الزماف بأرض 
 فلسطْب، كىو ما جعل كل ا١بهود تبذؿ با٘باىها
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عقيدة مسيح آخر الزماف غّبت ُب طبيعة العبلقة بْب اليهود كالنصارل كا٤بسلمْب ٕبيث  -
ا٤بهتمْب هبا ٲبيلوف إٔب حتمية الصراع ال التعايش السلمي كا٢بوار. كا٢بركب جعلت نسبة كبّبة من 

الٍب خاضها الغرب ضد العرب حضرت فيها عقيدة ا٤بنتظر بشكل الفت، كاٚبذت العقائد كمنطلق 
 الستباحة حدكد الدكؿ كاحتبل٥با.

ـ الغريب كالدكٕب أسهم اإلعبلـ الغريب خاصة منو ا٤بهتم بعقائد النهاية ُب توجيو الرأم العا -
 ٣بدمة أىداؼ ا٤بسيحية الصهيونية.

 .ديافللعقيدة عموما أثر ُب توجيو السياسة، ك٥با دكرىا ُب التأسيس للحوار أك الصراع بْب األ -
كبذلك تكوف قد ٙبققت أىداؼ البحث الٍب على رأسها هتيئة جيل ذم ثقافة مرتقبة. كىي 

 كيعد نتيجة حتمية ٢بالة اجملتمع البشرم. جعل الوضع السياسي العا٤بي مقبوال كمنتظرا،
 كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثّبا.
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 فورس اآليات

 السورة رقم اآلية نص اآلية الصفحة
َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ...ٹٱٹٱُّٱ 175  البقرة 04 
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َّجضمص  

 البقرة 87

 مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي... ٹٱٹٱُّٱ 172
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 ين ىن خنمن حن جن يم ىم  مم خم
َّميخي حي جي يه  ىه مه جه  

 النساء 155

68 ،134 ،135 ،
137 ،144 ،

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ
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 ىب نب  مب زب رب يئ
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 دكف طبعة أك سنة نشر.مطبعة النهضة، مصر، 
ٙبقيق عبد اهلل بن ضيف اهلل ٬ببة الفكر،  ُب توضيحنزىة النظر  بن حجر العسقبلين ،أٞبد بن علي ا -32

 ىػ. 1422 1الرحيلي، مطبعة سفّب بالرياض، ط
بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، اعتُب بو ٧بمود بن ا١بميل، أٞبد بن علي ا -33

 ـ.2003ىػ  1424 1ىرة، مصر، طمكتبة الصفا، القا
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 .ـ2007 2القديسة دميانة، ط
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٦بدالدينمحمدبنيعقوب. فّبكزآبادم .القاموساحمليط. ٙبقيقمكتبالَباثفيمؤسسةالرسالة.  -98

 ،ـ 2005ىػ  1426، 8ط ،مؤسسةالرسالة ،شرافمحمدنعيمالعرقسوسيإ
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 ملخص البحح 

 
 البحث موسـو بػ:

" عقيدة مسيح آخر الزمان بين اليهودية والمسيحية واإلسالم وأثرىا على الواقع 
 "السياسي المعاصر 

علت ثبلثة منها لتناكؿ ا١بانب العقدم حوؿ مسيح البحث إٔب أربعة فصوؿ، جي  لقد قٌسمك 
اسي لسيآخر الزماف ُب الديانات الثبلث، ككاف الفصل الرابع إلسقاط ا١بانب العقدم على ا١بانب ا

الفصوؿ األكٔب الٍب تناكلت ا١بانب العقدم إٔب ٟبسة مباحث، توزعت  تمسٌ كبياف أثره فيو، كلقد قي 
بْب التطرؽ إٔب أصل العقيدة كجذكرىا، كبْب سرد النصوص ا٤بقررة لعقيدة انتظار مسيح آخر الزماف 

إٔب ا٢بديث عن  ُب كل ديانة، كبْب بياف رأم علماء كل ديانة حوؿ ىذه النصوص كتفسّباهتم ٥با،
 ذلك بأعماؿ ا٤بسيح كبا٤بسحاء الكذبة الذين ظهركا عرب التاريخ.  ليختمزماف ٦بيئو كأشراطو، 

إٔب ثبلثة مباحث، كاف األكؿ منها لبياف أثر عقيدة مسيح آخر  مسٌ أما الفصل الرابع فقد قي   
الزماف على ا١بانب العقدم فيما بْب الديانات الثبلث كتسببو ُب نشوء خارطة عقدية جديدة، 
كالثاين كاف لتناكؿ األثر على ا١بانب السياسي كالعسكرم كاإلعبلمي، أما الثالث فركز البحث على 

 لعا٤بي عقديا كسياسيا كعسكريا.مركزية القدس ُب الصراع ا
 :ككانت حوصلة الدراسة كاآلٌب

تأثر عقيدة مسيح آخر الزماف باألحداث التارٱبية الٍب مٌر هبا اليهود. فحضرت ىذه العقيدة  -
بقوة ُب ٢بظات انتصارىم كما حضرت ُب ٢بظات انكسارىم، ككذلك تغّبت معآب ىذه العقيدة 

 األنبياء الذم أٌدل هبم إٔب تغيّب النصوص لتوافق أىدافهم. عندىم كفق متطلبات كل عصر، كظهور 

اختلف اليهود اختبلفا كاضحا ُب عقيدة مسيح آخر الزماف بناء على غموض النصوص ُب  -
 ذلك، كىو ما جعل التاريخ اليهودم يعرؼ الكثّب من ا٤بسحاء الكذبة.
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عها ُب العصر ا٤بسيحاين من أىم أعماؿ ا٤بسيح ىو االنتصار للديانة اليهودية كسعادة أتبا -
الذم ٰبكمو ا٤بسيح. كىو ما يعطي األمل ألتباع اليهودية ُب صواب معتقدىم كانتصاره ُب أخر 

 الزماف.

االعتقاد بصلب ا٤بسيح كقيامتو كصعوده ُب ا٤بسيحية جزء ال يتجزٌأ من االعتقاد ٗبجيئو الثاين  -
 ُب آخر الزماف، كىو عمل مكٌمل لعمل ا٣ببلص.

يوحنا ُب نصوص النصارل بذكر أىم أحداث النهاية باإلضافة إٔب نصوص ٛبيز سفر  -
العهدين، كاالختبلؼ بْب الفرؽ حدث ُب منهج التفسّب بْب الرمزم )األرثوذكس كالكاثوليك( كبْب 

 ا٢برُب )الربكتستانت(. ككضوح شخص ا٤بسيح ا٤بنتظر ُب النصرانية كاف سببا ُب قلة ا٤بسحاء الكذبة.

 للنصوص جعل الربكتستانتيْب يعرفوف حسابات النهاية، كجعلهم يتقاطعوف مع التفسّب ا٢برُب -
اليهود ُب االعتقاد ٗبا جاء بو العهد القدًن من أشراط جمليء ا٤بسيح، كبالتإب توحدت األىداؼ 

 كتوحدت ا١بهود لتحقيق تلك األشراط.

 سعيد.من أىٌم أعماؿ ا٤بسيح نصر الديانة ا٤بسيحية، كحكم ا٤بلك األلفي ال -

، كا٣ببلؼ بْب ا٤بفسرين حدث أف القرآف الكرًن نفى نفيا قاطعا قتل أك صلب عيسى  -
ُب لفظ التوُب. مع بياف أف القوؿ ٗبوتو ال يقتضي عدـ النزكؿ ُب آخر الزماف إذ ال لزـك بينهما. 

حيا إٔب السماء كبقائو فيها إٔب حْب نزكلو ُب آخر كأرجح األقواؿ ىو القوؿ بقبض عيسى 
 الزماف.

ُب آخر الزماف ثابتة بالكتاب كالسنة ا٤بتواترة، كما تواترت النقوؿ عن عقيدة نزكؿ عيسى  -
 العلماء ُب تقريرىا.

ُب آخر الزماف ثبلثة أقواؿ: قوؿ باإلثبات، كقوؿ باإلنكار، كقوؿ ُب مسألة نزكؿ عيسى  -
 ٗبوتو مع عدـ نفي نزكلو، كالصواب ىو إثبات العودة ُب آخر الزماف.
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لقد فصلت نصوص الكتاب كالسنة ُب أحداث النهاية، بشكل مفٌصل كبينت أكصاؼ  -
ا٤بسيح بشكل أغلق الباب على ا٤بٌدعْب كالكذبة، كىو ما يفسر ندرة ظهور ا٤بسحاء الكذبة ُب 

 اإلسبلـ.

بعد عودتو أربعْب سنة، يقضي فيها على ا٤بسيح الدجاؿ، كينصر فيها مٌلة يبقى ا٤بسيح  -
 ، كٲبوت با٤بدينة ا٤بنورة كيدفن فيها.م بشريعة النيب اإلسبلـ، كٰبك

تأثّب عقيدة مسيح آخر الزماف ُب نشوء فرؽ تعُب بأحداث النهاية كبالعمل على ٦بيء ا٤بسيح  -
ا٤بنتظر.كأثرت بعض ىذه الفرؽ ُب السياسة تأثّبا بالغا كلعل أبرز ىذه اآلثار ىو إسقاط ا٣ببلفة 

 اإلسبلمية.

ماف كاف ٥با دكر ُب إٯباد القواسم ا٤بشَبكة بْب ا٤بسيحية كاليهودية عقيدة مسيح آخر الز  -
كتوحيد أىدافهما لتعجيل عودة ا٤بسيح، من خبلؿ التغيّبات الٍب حدثت ُب العقائد ا٤بسيحية. كأبرز 

 ىيئة ٘بمع ىذه ا١بهود ىي ا٤بسيحية الصهيونية.

لكياف الصهيوين على األرض تغّب ا٣بارطة السياسية الدكلية تبعا ٥بذه العقيدة كقياـ ا  -
الفلسطينية على أساس أهنا األرض ا٤بوعودة كاألرض الٍب ستشهد معارؾ النهاية كحكم ا٤بسيح 
األلفي.ك ٛبحور الصراع العا٤بي حوؿ األرض ا٤بقدسة، كارتبطت عقيدة مسيح آخر الزماف بأرض 

 فلسطْب، كىو ما جعل كل ا١بهود تبذؿ با٘باىها

ف غّبت ُب طبيعة العبلقة بْب اليهود كالنصارل كا٤بسلمْب ٕبيث عقيدة مسيح آخر الزما -
جعلت نسبة كبّبة من ا٤بهتمْب هبا ٲبيلوف إٔب حتمية الصراع ال التعايش السلمي كا٢بوار. كا٢بركب 
الٍب خاضها الغرب ضد العرب حضرت فيها عقيدة ا٤بنتظر بشكل الفت، كاٚبذت العقائد كمنطلق 

 تبل٥با.الستباحة حدكد الدكؿ كاح

أسهم اإلعبلـ الغريب خاصة منو ا٤بهتم بعقائد النهاية ُب توجيو الرأم العاـ الغريب كالدكٕب  -
 ٣بدمة أىداؼ ا٤بسيحية الصهيونية.

 



324 
 

 للعقيدة عموما أثر ُب توجيو السياسة، ك٥با دكرىا ُب التأسيس للحوار أك الصراع بْب األدياف.
 صحبو كسلم.كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد كعلى آلو ك 
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Résumé de la recherche 

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

mes recherches, que j'offrepour obtenir un doctoratsous le titre: 

"Dogme du Christ,  dela fin des temps entre le judaïsme, le christianisme et l'islam 

et leur impact sur la réalité politique contemporaine." 

La recherche est divisé en quatre chapitres, je fis trois d'entre eux à Pour étudier le 

côté dogmatique sur Christ,  dela fin des tempsdans les trois religions, et il a été le 

quatrième trimestre de démontrer le côté idéologiquesur le côté politique et 

expliquer de son impact, et je l'ai divisé les premiers chapitres qui traitent de 

côtéidéologique en cinq sections, réparties entre adressée l'origine de la religion et 

de ses racines, et les évaluations de la doctrine de l'attente pourChrist,  dela fin des 

temps  dans chaque religion textes sont énumérés, etdeclarificationde l'avis des 

scientifiques toutes les religions autour de ces textes et leur interprétation, pour 

parler du moment de sa venue etLeurs  signes, conclurait par les réalisationsdu Christ 

et les faux Christs qui sont  apparu à travers l'histoire. 

  Le quatrième chapitre a été divisé en trois sections, dont la première expliquer 

incidence de la doctrine de Christ,  dela fin des temps  sur le côté idéologiqueentre 

les trois religions et est causée par l'émergence d'une nouvelle carte nodal, et la 

seconde était de prendre effet sur les militaires et les médias côté politique, tandis 

que le troisième se concentre la recherche sur la centralité de Jérusalem conflit nodal 

et politique et militaire mondiale. 

Il a conclu en finale les résultats suivants: 

- La doctrine du Christ de la fin des tempsles événements historiques vécus par les 

Juifs touchés. Cette doctrine est arrivée serrant fermement dans les moments de 

victoire aussi dans les momentsde faiblesse, ainsi que ce dogme repères ont changé 

en conformité avec les exigences de chaque époque, y compris l'émergence des 

prophètes qui les ont amenés à modifier les textes en fonction de leurs objectifs. 

- Juifs différaient nettement différente dans la doctrine du Christ, dela fin des temps 

sur la base de l'ambiguïté des textes, qui a fait l'histoire juive connaît beaucoup 

demensongeChrist. 

- Parmi les travaux les plus importants du Christ est la victoire de la religion juive et le 

bonheur dans les disciples messianiques du Christ, qui est régie par les temps. Il 
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donne de l'espoir aux adeptes de la foi juive dans la justesse leur doctrine et 

deréussir dans la fin des temps 

- Croyez la crucifixion et de la résurrection et de l'ascension du christianisme fait 

partie intégrante de sa venue à croire que la deuxième partie dans lesla fin des 

temps et est un complément au travail de l'œuvre du salut. 

- le livre de John excellence dans les textes de la mémoire chrétienne des 

événements les plus importants de la fin, ainsi que les textes de  ses deuxépoques, et 

la différence entre les équipes a eu lieu dans le programme d'interprétation entre le 

symbolique (orthodoxes et catholiques) et littérale (Protestants). Personne du Messie 

et de clarté dans le christianisme n’était la cause du manque demensongeChrist. 

- L'interprétation littérale des textes à faire protestants connaissait les comptes 

finaux, et les faire se croisent avec les Juifs à croire ce qu'il a apporté l'Ancien époque 

des signes de la venue du Christ, et donc des objectifs unis et les efforts unis pour 

atteindre ces conditions. 

- Parmi les actes les plus importants de la victoire du Christ du christianisme, et la 

règle de la chance du millénaire. 

- Que le Coran a catégoriquement nié le meurtre, ou crucifixion de Jésus, et le 

différend entre les commentateurs est arrivé dans lamorttotal. Avec l’explication  

disant que sa mort ne nécessite pas de descendre dans la fin des temps comme 

inutile entre eux. Mais le plus correct est à dire que Jésus était vivant au ciel et de 

rester jusqu'à ce que venir dans la fin des temps. 

- La doctrine de la descente de Jésus dans la fin des temps  fixé livre fréquentes 

etSunna, car il y avait des citations fréquentes des scientifiques dans son rapport. 

- La question de la descente de Jésus dans la  fin des temps il Ya  trois opinions: les 

paroles de preuve, et les paroles de déni et de raconter sa mort sans refus la 

descente, et la bonne chose est de prouver de retour dans la fin des temps. 

- Les textes du Coran et de la Sunna sont séparés dans les événements de la fin, des 

descriptions détaillées et ont montré le Christ  de façon a fermé la porte sur les 

procureurs et le mensonge, ce qui explique l'apparition de la rareté  lesmensonges 

christ  se trouvent dans l'islam. 

- Christ, il maintient la paix après le retour de quarante ans, pour lutter contre le 

charlatan christ, et accorde la victoire à la religion de l'Islam, et régit la loi du 

Prophète Mohamed, paix soit sur lui, et meurt à Médina et enterré là. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjO-uKF9-nLAhXGEiwKHd_zCzsQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.vie-nouvelle.net%2Fquatre-signes-irrefutables-de-la-fin-des-temps&usg=AFQjCNEpcMO35SFhQPVH7_6rthw9ZIPDUg&bvm=bv.118353311,d.bGQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjO-uKF9-nLAhXGEiwKHd_zCzsQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.vie-nouvelle.net%2Fquatre-signes-irrefutables-de-la-fin-des-temps&usg=AFQjCNEpcMO35SFhQPVH7_6rthw9ZIPDUg&bvm=bv.118353311,d.bGQ
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- L'effet de la doctrine du Christ dans la fin des temps, l'émergence d'équipes traitant 

des événements de la fin et le travail sur la venue du Christ Messie. L’influence sur 

certaines de ces équipes dans la politique profondément peut-être le plus notable de 

ces effets est le renversement du califat islamique. 

- La doctrine du Christ, la fin des temps a eu un rôle dans la recherche d'un terrain 

commun entre le christianisme et le judaïsme et unifier leurs objectifs pour accélérer 

le retour du Christ, à travers les changements qui se sont produits dans les doctrines 

chrétiennes. Le corps le plus important de combiner ces efforts sont le sionisme 

chrétien. 

- Modifier la carte politique internationale selon cette doctrine et la création de 

l'entité sioniste sur la terre palestinienne sur la base que la terre promise et la terre 

qui finira par les batailles et la primauté du Christmillénaire.centré conflit mondial sur 

la Terre Sainte, ont été associés à la doctrine du Christ, la fin des temps, la terre de 

Palestine, ce qui rendrait tous les efforts sont faits à les. 

- La doctrine du Christ, la fin des temps a changé la nature de la relation entre les juifs 

et les chrétiens et les musulmans, ce qui a rendu une grande partie des intéressés à 

eux ont tendance à l'inévitabilité du conflit n'a pas la coexistence pacifique et le 

dialogue. Et les guerres menées par l'Occident contre les arabes attend j'assisté à une 

remarquable et a pris des croyances comme un tremplin pour la violation des 

frontières et de l'occupation. 

- Les médias occidentaux  particulièrement qui intéressé par les principes dela 

doctrinede la fin de monde pour guider l'opinion publique occidentale et 

internationale pour servir les objectifs du sionisme chrétien. 

L'impact global de la doctrine dans l'orientation de la politique, et son rôle dans 
la fondation du dialogue ou de conflit entre les religions.
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