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  ...أبي  إىل

  ... كنت ضاالّ أنمن عرفين وهدا�ي بعد  إىل 

  ... من رسخ املعرفة يف �فسي إىل 

  ... الشريد الطريد إىل

  .ما كلفه ا به هو هداية العباد إالا  إىلمينعه من الرجوع  الذي ال إىل 

مين  أنا  اسأل... تستقر على ميني عرش ا  أن إاليقر هلا قرار  �فسك سيدي ال أنعلم أ
 ويومئذ سيفرح املؤمنون لك املؤمننيكما وعدك ويسر بك  أسبابهعليك بالتمكني ويهيء ا لك 

  .بيتك الطاهرين آلمحد احلسن صلى ا عليك وعلى أسيدي 

تصغر عند  ،واخلادم قريب من سيده ، خادمك أقول أم.. والعبد هو صورة سيده  ، عبدك أقول
  .صفحك وعفوك اًتكون املذ�ب العاصي راجي أن إالهذا الوصف �فسي لبعدها عنك وال يليق هبا 

  

  صادق احملمدي
  ق. هـ  ١٤٣٠ /ذي احلجة /٣

  



  

  

  

                   



  

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آعلى حممد و اللهم صل!

يوصله  منها شيئاً اهللا سبحانه وتعاىل فيها خصوصية ويريد األنبياء تكل دعوة من دعوا
رسالة قبل بعثة النيب اخلامت  أهمبرسالته اليت هي  Xاملسيح عيسى  أتىوهلذا  ٬،عباده إىل

 إسحاقمن ساللة نيب اهللا  أتواالذين  األنبياءمرحلة متهيدية من طريق  آخرصلوات اهللا عليه وهي 
  . إبراهيمبن نيب اهللا 

هلا ويقرب الفهم  األساسويسن يطرح املعاين الروحية  أن Xنيب اهللا عيسى  وأراد
وهذا له دور مهم يف حياة  ٬،للناس من خالل رحلة تعليمه ونشر رسالته اليت كلف sا باألمثال

 ٬،اهللا سبحانه وتعاىل إىلرحلة العودة  أولن القائم املهدي ميثل أل ؛القائم املهدي صلوات اهللا عليه
  .القيامة الصغرى أي بقوس الصعودوهو منعطف الرجوع املتمثل 

 التخلص من كل ما وهو هو متمثل باملعىن الروحي كل ماوالعودة تعتمد على السري على 
 :لعالقات اليت حتدد فيها هيومن هذه ا ٬،واألجسامباملاديات  اإلنسانوهي علقة  ٬،هو متنايف
 ٬،اإلنسانواقع  وهذه عادة حيددها ٬،وغريها أخوهذا  ٬،وهذا ابن أبالنسبية هذا  الصالت
وهي من  وأم أب إىلنتيجة حتمية حيث ينسب  أ�امن  اإلنسانتفرض على  توكان
سري مفروض عليه أوهناك ترابط  أبوينعادة يولد من  اإلنسانن أل ؛األجساموصيات عامل صخ

 إالمن عموم البشر  إليهان كانت غري منظور إلكن هناك نسبة روحية و ٬،من خالل هذا الواقع
عندما طلب من  Xكنوح  األنبياءومنهم  ٬،على تلك املعاين الروحية وأوقفهممن خصهم اهللا 

  .نه عمل غري صاحلأهلك وأنه ليس من أفكان نداء اهللا  ٬،عصاه ألنه ؛ينجي ابنه أناهللا 

 أيضاًن فيها ينسب املرء أل ؛وهذه كما قلت كانت عند من خصهم اهللا بلطافة الروح
منها العالقة  ٬،ات بني البشرعالقتان حيدد العالقتصبح لنا  أي٬، ولكن نسبتها نسبة حقيقية سباًن

 ٬،أبوينكما قلت يولد من  اإلنسانن أل ؛واملادة األجسامالطبيعية اليت هي من لوازم عامل 
 اإلنسانيتحصل منها نسبة  أيضاً) العالقة الروحية(وهي احلقيقية  أخرىوكذلك توجد عالقة 

ووضح  Xنيب اهللا عيسى  وهذه العالقة ظهرت بوضوح يف دعوة  ٬،وحتدد عالقته به آخر إىل
ن أنه ابن وأوكان ينادي بتلك املعاين الروحية من  أبوجد من غري  نهأذلك بصورة جليه من 
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وحىت هذه املعاين كانت يف عهد نيب  ٬،األموروكثري من  أرسلههو الذي  األبن أله و أبهناك 
وكان  األنصارله من  أخاًل لكل مسلم من املهاجرين عوج وجد املؤاخاةأنه أمن  اهللا حممد 

كما قلت مرحلة  أيضاًوهذه  ٬،املؤمن لكي تترسخ هذه املعاين عند املسلمني أخاملؤمن  :يقول
   .متهيدية ملا سيقوم به القائم صلوات اهللا عليه

يؤآخي بني االخوة يف االظلة اي يف عامل الذر او ا¡ردات٬، كما روي  Xروي ان القائم 
  : عن االئمة 
 األجساد خيلق أن قبل  األظلة يف األرواح بني آخى وجل عز اهللا نإ(: X الصادق عن

 ومل األظلة٬، يف بينهما آخى الذي األخ ورث    البيت أهل   قائمنا قام فإذا عام٬، بألفي
  .)١( )الوالدة من األخ يورث

 مل بثالث حلكم القائم قام قد لو(: قاال ٬،)السالم عليهما( احلسن وأيب اهللا عبد أيب وعن
  .)٢()األظلة يف أخاه األخ ويورث الزكاة٬، مانع ويقتل الزاين٬، الشيخ يقتل: قبله أحد aا حيكم

انطالقات التوحيد يف رحلة  أولن العالقات تكون حبسب تلك املعاين الروحية وهي أل
حمل املعاين  حيث حتل املعاين الروحية ٬،ن فيها دفع املتنافياتأل ؛اهللا سبحانه وتعاىل إىلالعودة 

لقيود اليت هي اهذه  أسرييكون  اإلنسانن أل ؛املادية اليت هي سبب هالك الناس والظلم للعباد
  .الدنيا سجن املؤمن أناملؤمنني  أمري اإلماموهي السجن كما عرب عنه  ٬،من لوازم املادة

* * *  

  

  

  

  

                                                            
 .٣٤٣ص: الشيخ الصدوق –الهداية  -١
 .١٦٩ص: الشيخ الصدوق –الخصال  -٢
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عقائدي ثابت باملسيح املوعود وهم كانوا ينتظرونه وكانوا يعملون  أصلاليهود عندهم  إن
ن هناك عالمات ودالئل كانوا يعتقدون فيها وكانوا يستخدمو�ا أو ٬،ميهدون لظهوره أ�معلى 

  :ظهوره أعلن إذاكدليل عليه 

  .Xه من ذرية نيب اهللا داود نأ  ١
 .مكان ظهوره وبعثته بيت حلم مدينة داود  ٢

 .إعجازي أوبطريق غييب  يأيتنه إ  ٣

 .األبد إىلبعث يبقى معهم  إذا  ٤

 .هم عليه نه يرسخ ما موجود عندهم من اعتقادات وال ينقض عليهم ماإيظنون  وإ�م  ٥

فاهيم الروحية والقيم املقامية امللكوتية واليت كان يصعب على علماء نه طرح بعض املإ  ٦
  .اتقبله إسرائيلبين 

  .واملسيح املوعود اليهودنه ملك إ  ٧
 .على دنياهم خوفاً إميا�ميظهروا  أناخلوف من   ٨

تتطابق  أناملسيح املوعود عن ظهوره وجيب  أعلن إذااليت كانوا يعتقدو�ا فيما  األمورهذه 
 اهللا موسى ورثوها من شريعة نيب األمورن هذه أل ؛سوف حيارب وإالمع ما سوف يدعيه 

X،كما وصف  أ�م أي ٬،´م به املخلصأاحلاكم على ما سيهو  األمرذلك  جعلوهو  ٬
هو  ظهر إذايكون املسيح  أنال  ٬،تقادهميتربرون يف الشريعة وجعلوها هي غاية اع أ�م اإلجنيل

  .ن هو الذي سوف حيكمأل ؛غاية االعتقاد
 من العالمات ال اًكثرين أل ؛إليهمويدل على ما تعين مداليل تلك النصوص اليت وصلت 

كلها بيده  األمورهذه  ٬،البداء أمررمبا واقعة حتت  أ�ا أوكيفية وقوعها  أو ميكن القطع مبداليلها
 ٬،حياكمون احلجة بتلك النصوص أ�م أي ٬،هو يدل عليهاومصداقها احلقيقي  ظهر املعين إذا
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 أ�اى هو حيكمها ويربهن عل ألنه ؛الدليل عليه أواحلجة هو الذي يدل على العالمة  أنواحلقيقة 
رمبا تعين املعىن  أوحبسب ما فهم منها من قبل العلماء  هي دالة عليه بالكيفية اليت هو يقرها ال

   .الباطين وليس الظاهري
  .من املعاين الروحيه ودورها يف حتقق اهلداية ومعرفة احلق لكي نفهم شيئاً

  

Wאא
   :ورد ذكر الروح يف القران الكرمي

ـن  أُوتuيتtم وlمlا رlبِّي أَمpرِ مuنp الرُّوحt قُلِ الرُّوحِ عlنِ وlيlسpأَلُونlكl﴿ :قال تعاىل ـمِ  مِّ  إِال} الْعuلْ
  .)١(﴾قَلuيالً

  .)٢(﴾سlوِي~اً بlشlراً لَهlا فَتlمlث}لَ رtوحlنlا إِلَيpهlا فَأَرpسlلْنlا ...﴿: وقال تعاىل
 الْإِميlانُ وlلَا الْكuتlابt مlا تlدpرِي كُنتl مlا أَمpرِنlا مِّنp رtوحاً إِلَيpكl أَوpحlيpنlا وlكَذَلuكl﴿: قال تعاىل

  .)٣(﴾مُّسpتlقuيمٍ صuرlاط� إِلَى لَتlهpدuي وlإِنَّكl عuبlادuنlا مuنp نَّشlاء مlنp بِهu نَّهpدuي نtوراً جlعlلْنlاهt وlلَكuن
  .)٤(﴾ ...فuيهlا وlالرُّوحt الْمlلَائuكَةُ تlنlزَّلُ﴿ :قال تعاىل

احلجة الذي حيتج اهللا  بل حىت ٬،الروح هلا دور مهم يف حتديد العالقات وحتديد املقامات إن
حيث  ٬،ن sا العلم والفهم والعصمةأل ؛خيصه اهللا بتلك الروح أنبعد  إاليكون  به على اخللق ال

  .ومن استخلفهم اهللا خصهم اهللا بروح القدس األنبياءمجيع 
ن كل عالقة حقيقية هي مدارها الروح حىت معاين إو األعظمالبيت روح القدس  آلوعند 

ندفع املتنافيات عن صفحة وجود ن sا تأل ؛مدارها الروحاحلقيقية يكون  واألخوةوالبنوة  األبوة
  .وsا حيصل التقارب اإلنسان

  .)٥(﴾مُّتlقَابِلuنيl سtرtرٍ عlلَى إِخpوlاناً ...﴿: قال تعاىل
 أمرهحيدد يف معرفة الفرائض اليت فرضها اهللا عليهم من  إمنا هكمال العبد وتقصري نّإو
يابن  :قلت( :قال وهو خياطب جابر اجلعفي Xزين العابدين  اإلمامورد عن   وهلذا ٬،وروحه

                                                            
 .٨٥: االسراء -١
 .١٧: مريم -٢
  .٥٢: الشورى -٣
  .٤: القدر -٤
  .٤٧: الحجر -٥
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رض اهللا 
خصه اهللا 
 ما كان 
ا الروح 
 يف حلظة 

 ٬،سيدي 
٬، ءه
 tابlتuالْك 

ه وتعاىل 
سلك به 

لذي مع 
ـزل  مل ين

 األثين ني

كl أَوpحlيpنlا 

..........
 معرفة ما فر
ف كل من خ
ضمائر ويعلم
اهللا تعاىل aذ

اهللا بإذنب 
يا :قلت .د

وأوصياحمد 
lرِي تpدlا تlم

( ()٣(.  

ه هللا سبحانه
ن كل شر ويس

  .بهكل 
ألنبياء دون ا
س األعظم مل
نيهم إىل املهدي

وlكَذَلuكl﴿: ىل

..........
وعن ألئمة
يعرف أن :ال

يف الض علم ما
 فمن خصه 

املغرب إىلرق 
وأراديشاء  ا

 اهللا تعاىل مبح
كُنت مlا أَمpرِنlا 
١(.  

)٢(﴾مِّنpهt رtوحٍ

ص العبد بنيته
ري وخيرجه من
إلنسان املوك
X ومع األ
روح القدس ال

مث بعده 

 تبارك وتعاىل
٤(.   

.........
ا يف معرفة 
؟ قا فة روحه

ويع بإذنهحيي
اهللا تعاىل أمر

سري من املشر
يفعل ما ض
خصه أمرمن
lوحاً كtر pمِّن

pنuا مlنuادlبuع﴾)

بِرt وlأَيَّدlهtم نَ
 
فإذا اخلص .ة

 يف كل خري
 لنقل العلم لإل

X مع عيسى 

وهذا هو ٬،
مث إىل األئمة 

عن قول اهللا
(﴾وlال الْأuميlانُ

.........
قصروا ذين
وما معرف ٬،ي

وحي بإذنهخيلق
أ الروح من

يس ٬،اهللا بإذن
األرض إىل به

نه مإهللا تعاىل و
إِلَيpك أَوpحlيpنlا

uبه pنlاء مlنَّش uم
tان قُلُوبِهِمlالْإِمي

:تلك الروح
ة أو العصمة
 ملكاً يدخله
قدس واسطة
احداً والذي

واألئمة
مث X علي

ع Xبد اهللا
lو tابlتuا الْكlم

.........
الذ :قال ؟ ر

ياسيدي :قلت
خي أمره٬، إليه
هذا أنذلك

يشاء عل ما
سماء ويرتل
من كتاب اهللا

: ﴿lكuكَذَلlو
بِه نَّهpدuي نtوراً

lك lبlي كَتuقُ ف
Xحلسن

روح الطهار
ووكل اهللا به
ون الروح الق
ة وليست و

و فاطمة
عد وفاته إىل

لت أبا عبدأس
مكُنpتl تlدpرِي

           

 .........
ومن  املقصر

.وروحه ره
فقد فوض ٬،

ذ ٬،وم القيامة
يفع ٬،ري ناقص

الس إىلج به 
 هذا الروح م

هذه االية رأ
نt جlعlلْنlاهt كuن
أُوpلَئuك﴿ :عاىل

محد احلأالسيد 
ر: لقدس هو

اهللا و أحبههللا 
ويكو ٬،خالق

 القدس كثري
وف Xعلي 
وانتقل بع 

: قال ٬،بصري
مuنp أَمpرِنlا مlا ك

                       
.  
.  
 .٦٤ص: ب
.  

ح سر اـــسيـامل
و ٬،رسول اهللا
أمرعليهم من 

٬،عاىل بالروح
يو إىلويكون 

فهو كامل غري
يعرج ٬،واحدة
بيان وجدين

اقر ٬،نعم :ال
وlلَك الْإِميlانُ وlلَا

تعاوقوله 
Èف اوعر

روح ال(
وأراد وجه اهللا
ىل مكارم األ
وأرواح

وع حممد 
ال مع حممد 

  .عشر

عن أيب 
uوحاً مtر lكpلَي

  

                       
٥٢: الشورى -١
٢٢: المجادلة -٢
لزام الناصبإ -٣
٥٢: الشورى -٤

ا
ر
ع
تع
و
فه
و
أو
قا
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إىل

حم
إال
ع

إِلَ

  
١
٢
٣
٤
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من جربائيل وميكائيل كان مع رسول اهللا أعظمخلق من خلق اهللا عز وجل ( :Xقال 
  .)١( )خيربه ويسدده وهو مع األئمة من بعده 

وlيlسpأَلونlكl عlنِ الرُّوحِ ﴿ :عن قوله عز وجل X لت أبا عبد اهللاأس :قال ٬،عن أيب بصري
pنuم tبِّي قُلِ الرُّوحlرِ رp٢(﴾أَم(.  قالX :) ٬،)ليهما السالمع(من جربائيل وميكائيل  أعظمخلق 

  . )٣( )وهو مع األئمة وهو من امللكوت كان مع رسول اهللا 

هو علم يتعلمه العامل من أفواه أعن العلم  Xلت أبا عبد اهللا أس( :قال ٬،وعن أيب محزة
من ذلك  أعظماألمر  :Xقال ؟ الرجال أم يف الكتاب عندكم تقرءونه فتعلمون منه 

وlكَذَلuكl أَوpحlيpنlا إِلَيpكl رtوحاً مuنp أَمpرِنlا مlا كُنpتl ﴿ :مسعت قول اهللا عز وجل اأم ٬،وأوجب
أيقرون  ٬،أي شيء يقول أصحابكم يف هذه اآلية :مث قال٬، )٤(﴾تlدpرِي مlا الْكuتlابt وlال الْأuميlانُ

 ٬،دري جعلت فداك ما يقولونأال  :فقلت ؟نه كان يف حال ال يدري ما الكتاب وال األميان أ
قد كان يف حال ال يدري ما الكتاب وال األميان حىت بعث اهللا تعاىل  ٬،بلى :Xفقال يل 

فلما أوحاها إليه علم aا العلم والفهم وهي الروح اليت يعطها  ٬،الروح اليت ذكر يف الكتاب
  . )٥( )اهللا تعاىل من شاء فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم

ملا نزل إىل هذا العامل اجلسماين ليخوض االمتحان الثاين بعد  فرسول اهللا حممد 
فلما اخلص هللا سبحانه وتعاىل إخالصاً ما  ٬،االمتحان األول يف عامل الذر حجب باجلسم املادي

اهللا ووكل به الروح القدس األعظم فكان الفائز بالسباق يف هذا العامل  أحبهعرفت األرض مثله 
  .)٦( انتهى كالم السيد) كما كان الفائز بالسباق يف االمتحان األول يف عامل الذر

Wאאאא
 أمري قال :قال ٬،املؤمنني أمري إىل يرفعه ٬،عطيه بن يعل عن ٬،حسان بن يعل حدثنا
 على نإو ٬،نوره من نور عرشه دون يالذ النهر ودون ٬،عرشه دون £راً هللا إن( :Xاملؤمنني

                                                            
 .١ح ٢٧٣ص ١ج: الكافي -١
  .٨٥: اإلسراء -٢
 ٢٧٣ص ١ج :الكافي -٣
  .٥٢: الشورى -٤
 ٢٧٤ص ١ج :الكافي -٥
 .١١٨السؤال  ٣ج: Xللسيد أحمد الحسن  –المتشابهات  -٦
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 من مخسة طينات عشر هللا نإو أمره٬، من وروح القدس روح خملوقني روحني النهر حافيت
 وال نيب من ما :قال مث األرض٬، وفسر اجلنان وفسر األرض٬، من ومخسة النار من ومخسة اجلنة
 قلت .الطينتني إحدى من النيب وجبل ٬،الروحني إحدى من فيه نفخ جبله بعد من إال ملك
 طينات العشر من خلقنا اهللا نإف ٬،البيت أهل غرينا اخللق :قال؟  اجلبل ما :X احلسن أليب
   .)١() طينتنا فأطيبها مجيعاً الروحني من فينا ونفخ مجعياً

 واألوصياء األنبياء يف( :قال ٬،X حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن ٬،جهم بن احلسن عن
 ويف اإلميان٬، وروح الشهوة وروح القوة وروح القدس وروح البدن روح :أرواح مخسة

 وىف اإلميان٬، وروح الشهوة وروح البدن روح القدس روح فقدهاأ :أرواح أربعة املؤمنني
 يالزم اإلميان روح :قال مث .الشهوة وروح القوة وروح البدن روح :أرواح ثةثال الكفار
 ال نهإف فيه سكن من القدس وروح ٬،الروح فارقه كبرية عمل فإذا ٬،بكبرية يعمل مل ما اجلسد
  . )٢( )أبداً بكبرية يعمل

 :فقلت X اهللا عبد أبا لتأس( :قال ٬،أصحابه بعض عن ٬،عمران بن حممد عن عروه
 :لتق: قال .ذلك كان رمبا :فقال ٬،علمه عندكم يكون فال يءالش عن تسألون ٬،فداك جعلت
  . )٣( )القدس روح به تتلقانا :قال؟  تصنعون كيف

 أقطار يف مبا اإلمام علم عن سألته X اهللا عبد أليب قلت :قال ٬،عمر بن املفضل عن
  للنيب جعل وتعاىل تبارك اهللا إن ٬،مفضل يا :فقال .ستره عليه مرخى بيته يف وهو األرض
 هيف الشهوة وروح ٬،وجاهد £ض هيف القوة وروح ٬،ودرج دب فيه احليوة روح :أرواح مخسة
 محل هيف القدس وروح ٬،وعدل أمر هيف اإلميان وروح ٬،احلالل من النساء تىآو وشرب أكل

 وال ينام ال القدس وروح اإلمام٬، يف فصار القدس روح انتقل  النيب قبض فإذا ٬،النبوة
 ثابت القدس وروح وتسهوا وتغفل وتلهوا تنام األرواح واألربعة ٬،يسهو وال يلهو وال يغفل
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 ١٣........................................................... ح سر ا ـــسيـامل

قال  ٬،ليس هو جربئيل :قال ٬،عن الروح X سأل علياً أن رجالً( :عن األصبغ بن نباته
فكرب ذلك عليه  وكان الرجل شاكاً .والروح غري جربئيل ٬،جربئيل من املالئكة :Xعلي 
 :Xقال علي  .وما أحد من الناس يزعم أن الروح غري جربئيل عظيماً لقد قلت شيئاً :فقال

أَتى أَمpرt الل}هu فَال تlسpتlعpجِلُوهt سtبpحانlهt ﴿ :يقول اهللا لنبيه ٬،الضاللأنت ضال تروي عن أهل 
   .)١(﴾يtنlزِّلُ الْمlالئuكَةَ بِالرُّوحِ مuنp أَمpرِهu عlلى مlنp يlشاُء مuنp عuبادuهu # وlتlعاىل عlمَّا يtشpرِكُونَ

تlنlزَّلُ الْمlالئuكَةُ وlالرُّوحt  # أَلْفu شlهpرٍلَيpلَةُ الْقَدpرِ خlيpر« مuنp ﴿ :وقال ٬،فالروح غري املالئكة
pبِّهِمlر uيها بِإِذْنu٢(﴾ف(،ف½ا﴿ :وقال ٬lكَةُ صuالئlالْمlو tالرُّوح tقُومlي lمpوlي﴾)وقال آلدم وجربئيل ٬، )٣

رtوحuي فَقَعtوا لَهt فَإِذا سlوَّيpتtهt وlنlفَخpتt فuيهu مuنp  #إِنِّي خالuق« بlشlراً مuنp طuنيٍ ﴿ :يومئذ مع املالئكة
lينuفسجد جربئيل مع املالئكة للروح )٤(﴾ساجِد.  

نlزlلَ بِهu ﴿ :وقال حملمد  ٬،)٥(﴾فَأَرpسlلْنا إِلَيpها رtوحlنا فَتlمlث}لَ لَها بlشlراً سlوِيÀا﴿ :وقال ملرمي
 #بِلuسان� عlرlبِيٍّ مtبِنيٍ  # لuتlكُونَ مuنl الْمtنpذuرِينl﴿ :مث قال ٬،)٦(﴾قَلْبِكl #الرُّوحt الْأَمuنيt عlلى 

lنيuرِ الْأَوَّلtبtي زuلَف tإِنَّهlفالروح واحدة  ٬،منهم واألولني رسول اهللا  ٬،والزبر الذكر )٧(﴾و
غري أنه قال الروح غري  Xفلم يفهم الشاك ما قاله أمري املؤمنني  :قال سعد .والصور شىت

  .)٨() جربئيل

  ؟؟؟ أيب أوكلمة األب  Xسؤال هل كان يستخدم عيسى  إىلبالنسبة  أما

وهذه  أبوكم٬، أو أيب أو األبكان يستعمل هذه الكلمة  Xنيب اهللا عيسى  إن ٬،نعم
 األب أنليعرف الناس  أب؛ولد من غري  Xعيسى  إنموجودة٬، بل  أيضاًالكلمة يف التوراة 

يتحلوا  أناملطلوب منهم  أنوليعرفوا  ٬،احلقيقي هلم هو اهللا سبحانه وتعاىل واألصلاحلقيقي 
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 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .......... ..................................... ١٤

سبحانه وتعاىل ليصبحوا صورة له سبحانه وتعاىل ) فاخللق عيال اهللا( وأبوهم٬،بصفات خالقهم 
  .Xانتهى كالم السيد  ")خلق اهللا آدم على صورته"

 أنلذلك جيب  ٬،تكون له صورة وحيد حبد أن اهللا تعاىل أن: تهدم على صورآومعىن خلق 
 أمرن أو ٬،وصورة اهللا وجتلي اهللا يف اخللق هو حممد  ٬،تؤخذ هذه العبارة على املعىن الباطين هلا

 األمورخلقية وتدبري تلك  أموراخللق من  إىلمث  حممد  إىلاخللق يترتل منه سبحانه  إىلاهللا 
   .وورد يف معىن املالئكة والروح املترتله يف ليلة القدر ٬،اخللقية

: قال ؟ فيها وتعاىل سبحانه يقدر ما هو هل القدر٬، ليلة يف يفرق ما عن اهللا عبد أبو وسئل
 ﴾شlهpرٍ أَلْفu مِّنp خlيpر«﴿ :قوله وأما .يشاء ما حيدث ألنه ؛سبحانه تعاىل اهللا قدرة توصف ال(

 املؤمنون املوضع هذا يف واملالئكة ﴾فuيهlا وlالرُّوحt الْمlلَائuكَةُ َنlزَّلُ﴿ :تعاىل وقوله فاطمة٬، يعين
 ﴾سlلَام« أَمpرٍ كُلÈ مِّن﴿ ٬،فاطمة وهي القدس روح والروح حممد٬، آل علم ميلكون الذين
  .)١( )X القائم يقوم حىت يعين الفجر مطلع حىت سلمه أمر كل: يقول

وهي الزهراء صلوات اهللا عليها بعد مقام رسول  ٬،مقام للروح ومصداق هلا أعلىوهذا ميثل 
  .أمجعنيمبقامها فهو كفؤ هلا سالم اهللا عليهم  X يومقام عل ٬،اهللا 

 واحلقيقة ٬،األنفسعامل  أوعن عامل الذر  نبني شيئاً أنجيب  فهماً أكثرلكي تتضح الصورة 
 اإلنسانن أل ؛وصفاته يف هذا العامل اجلسماين اإلنسانديد شخصية حتيف  األكرب األثرله  أن

 ةموجود األموروهذه  ٬،يعود بعد موته أننه ممكن أ أو ٬،يكون يف هذا العامل قبل والدته أحياناً
لكن  إنكارهاميكن  وال ٬،واملرسلني األنبياءاليت حدثت مع  واآلياتمن خالل الشواهد  ةوصائر

 وأثره األنفسعامل  أي ٬،العامل ذلكهو غفلتهم عن  األمرالسبب الذي جعل الناس تستعظم هذا 
  .يف وجودهم يف العامل اجلسماين

  :Xمحد احلسن أقال السيد 

نسيه الغافلون واملتغافلون ومل ينسه  وإمنا ٬،اًوال افتراضي اًعامل الذر عامل حقيقي وليس ومهي(
فيه ومييزو�م  أولياءهمبل هم يتذكرونه ويعرفونه ويعرفون  ٬، واألوصياءواملرسلون  األنبياء
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ملن  ٬،)أعرفكال  إين( :يقول ما معناه األوصياءطالب سيد  أيبفعلي بن  ٬،يف هذه احلياة الدنيا
  .من شيعتك إين: قال له

. )لو كان ملا نسيناه: (يقول اهللا مقامه الشريف وأعلىالشيخ املفيد رمحه اهللا  ٬،فسبحان اهللا
كنتم تغفلون عما بني  إذاسبحان اهللا  ٬،صورتكم فيها إىلنظرمت  إذا املرآةنتم تغفلون عن أفها 

 البيت  أهل إنمث  ٬،حجىأو أوىلفال ترونه فغفلتكم عن عامل الذر  أبصاركم وأمام أيديكم
عن جهل داخل منكريه ويا ليتهم اعرضوا  إال إنكاره أرىبالغوا يف احلديث عن هذا العامل فال 
 فَأَنسlاهtمp الل}هl نlسtوا﴿ :قوله تعاىل إىلويا ليتهم التفتوا  ٬،عن احلديث فيه ملا اشتبه عليهم علمه

pمtهlعنت وإياهيف عامل الذر نزلت  فإ�ا٬، )١(﴾أَنفُس.   

 األرض إىلوهو يف هذه السماء الدنيا وترتل منه  األنفس٬،نه عامل أ :وحقيقة عامل الذر
الصورة اجلسمانية  و´يأتوعائها  إىلطريقها  أخذت أنمنت النطفة بعد  فإذا ٬،دمآنطف بين 

 ٬،وجلت النفس يف تلك الصورة اجلسمانية وتعلقت بالنطفة اليت نزلت منها إليهالولوج النفس 
مع خروج  آخرمن أي مكان  أومن فمه  أخرىخرجت منه تلك النطفة مرة  اإلنسانمات  فإذا

فالنفس متعلقة بالنطفة والنطفة  اإلنسانية٬،نفسه من جسمه وبقيت هذه النطفة متعلقة بالنفس 
 األرض إىلنزلت النطفة  فإذا األنفس٬،عامل  أو واحد وهو عامل الذر متعلقة بالنفس ومها من عامل

  .)٢( Xانتهى كالم السيد  ).فارقت النفس اجلسم تبعتها النطفة وإذا ٬،تبعتها النفس

واسطة لكي  إىلحتتاج  تنفصل من النفس اوصول النطف املعنوية من عامل الذر بعدم إذن
لكن  ٬،يف هذا العامل اجلسماين وهو الزوج يف احلاالت الطبيعية )إالمرحم (مستقرها  إىلتصل 

ن آيف القر إليهوهو معىن النفخ املشار  كانت الواسطة هي الروح املرسلة Xنيب اهللا عيسى 
  .الكرمي

٬، حيث اإلخوة ألحدسؤال على  إجابته عند يف حديثه Xمحد احلسن أووضح السيد 
  :قال

                                                            
  .١٩: الحشر -١
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Xא

نه أهذه املعاين من حيث  إيصالكانت تنصب على  Xن رسالة نيب اهللا عيسى إولذلك ف
نه سيعود أنه مرسل منه وأو لألب اًذاكر يف هذا العامل اجلسماين وكان دائماً أبوجد من غري 

  .إليه

تعمد وخرج من املاء  أنبعد    صفة البنوة  اتصف sذه الصفة  Xنيب اهللا عيسى  إن
  . هبطت عليه تلك الروح أنحيث النداء من السماء بعد 

 فرأىالسماوات قد انفتحت له  وإذافلما اعتمد يسوع صعد للوقت من املاء  ١٦: ٣(
هذا هو ابين احلبيب  وصوت من السماوات قائالً ١٧: ٣مثل محامة واتيا عليه  روح اهللا نازالً
   .)١() الذي به سررت

 ٬،واملهديني صلوات اهللا عليهم األئمةل بيته آن الروح كما تقدم متثل مقام حملمد وأو
وهذه الروح كما قلنا هي اليت حتدد النسبة  األبنه رسول من أعلى  إعالنهن إوكذلك ف

عن القديس بولس  اإلجنيلن هذه الروح حيث ورد يف أو ٬،األخوة أو األبوة أواحلقيقية للبنوة 
  .هي الرب أ�اعلى 

  :٣كور نثوس إىلرسالة القديس بولس 

ناظرين  وحنن مجيعاً ١٨ :٣الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية  وأما ١٧ :٣(
جمد كما من  إىلتلك الصورة عينها من جمد  إىلنتغري  مرآةجمد الرب بوجه مكشوف كما يف 

  ). الرب الروح

يقوله  أن أرادوهذا ما  ٬،يعكس من تلك الروح مبقدار ما جتلت به تلك الروح اإلنسانن إو
  .صورة هلا اإلنسانكماله مبقدار ما عكس من تلك الروح حىت يكون  اإلنسان أنبولس 

  :كولوسي إىلرسالة القديس بولس 

                                                            
 .انجيل متى -١
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 أنقذناالذي  ١٣: ١لشركة مرياث القديسني يف النور  أهلناالذي  باالشاكرين  ١٢ :١(
الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران اخلطايا  ١٤ :١ملكوت ابن حمبته  إىلمن سلطان الظلمة ونقلنا 

نه فيه خلق الكل ما يف إف ١٦ :١الذي هو صورة اهللا غري املنظور بكر كل خليقة  ١٥ :١
 أمرياسات  أمسيادات  أم ما يرى وما ال يرى سواء كان عروشاً األرضالسماوات وما على 

   ).الذي هو قبل كل شيء و فيه يقوم الكل ١٧ :١سالطني الكل به وله قد خلق 

 X عيسىيريده  الذي األبوةن معىن أنه ابن وأعلى  Xوالروح حددت نسبة عيسى 
وsم خلق اهللا  ٬،حممد  األعظمحجة اهللا على اخللق قاطبة وهو مقام الرسول  إىل إشارةتعين 

تلك احلقيقة اليت من مثل من على  إالينطبق  الذي تكلم به بولس الوهذا  ٬،وألجلهماخللق 
نه هو أعلى صورته و اإلنسانالذي خلق اهللا  أنن املعلوم مما تقدم أل ؛جلها خلق هذا العاملأ

يف حديث  كما ورد ٬،ل حممد صلوات اهللا عليهمآهم حممد ومصدر الفيض يف عامل اخللق 
 إىل )منرياً مضيئة وال قمراً مدحية وال مشساً أرضاًخلقت مساء مبنية وال  ما( :الكساء اليماين

  .الكساء أصحابجل هؤالء اخلمسة أمن  إالاحلديث  آخر

نه هو أمن هذا املعىن عندما احتج على النصارى على  شيئاً ذكر ن رسول اهللا حممد إو
 :فقال ٬،اهللا املطلق إىلنسبوا قوله االبن  وأ�م Xشكلوا عليه عندما ذكر عيسى أالنيب اخلامت و

  .نوح  أودم آيف تعليمه  األبنه يقصد أ

 :املرتلة الكتب ويف لبعض بعضهم فقال: (يف حماججته للنصارى سول اهللا وورد عن ر
 الكتاب بذلك كنتم فإن:  اهللا رسول فقال ."وأبيكم أيب إىل أذهب" :قال عيسى إن

 اهللا أبناء كانوا عيسى خاطبهم الذين مجيع إن فقولوا" وأبيكم أيب إىل أذهب" فيه فإن تعملون
 عليكم مبطل الكتاب هذا يف ما إن مث ابنه٬، عيسى كان الذي الوجه من ابنه عيسى كان كما
 ابنه إنه قلنا إمنا قلتم ألنكم ؛له ابناً كان االختصاص وجهة من عيسى أن زعمتم الذي هذا
 هؤالء به خيص مل عيسى به خص الذي أن تعلمون وأنتم غريه٬، به خيتص مل مبا اختصه ألنه

 ؛لعيسى االختصاص يكون أن فبطل ٬،"وأبيكم أيب إىل أذهب" عيسى هلم قال الذين القوم
 لفظة حكيتم إمنا وأنتم عيسى٬، اختصاص مثل له يكن مل ملن عيسى بقول عندكم ثبت قد ألنه

 ما غري أراد فقد" وأبيكم أيب إىل أذهب" :قال إذا ألنه ؛وجهها غري على وتأولتموها عيسى
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 إليهم يرفعين اهللا وأن نوح إىل أو آدم إىل أذهب عىن لعله يدريكم وما وحنلتموه٬، إليه ذهبتم
  . )١( )هذا غري أراد ما بل نوح٬، وكذلك وأبيكم أيب وآدم معهم وجيمعين

كما هو  اإلرسالن أل ؛مبقام ادم ونوح هو  األب أن من رسول اهللا  إشارةوهذه 
ن كان أو ٬،واملهديني  واألئمة من ميثله رسول اهللا  وأفضل األعظمواضح مقام للروح 

هم على صورة حممد   األنبياءن أل ؛دم ونوح آمنهم   األنبياءيف السابق ميثله 
لذلك كانوا قبل النيب  األطهاربيته  وأهلصلوات اهللا عليه وهم ممهدون للتبشري به وبقدومه 

  .ميثلون النيب حممد صلوات اهللا عليه

عليها حبسب  الدالة اآلثار أويعرف بالروح  أندليل معرفة حجة اهللا هو  أنلذلك يتضح 
وهكذا كان استدالل  ٬،اليت تفيض على حجة اهللا الذي اصطفاه اهللا وخصه sذه الروح الصفات

تعمد وكان موصى  أنبعد  Xعلى عيسى  الروح نازالً رأىنه إف ٬،)يوحنا( Xنيب اهللا حيىي 
  .نه الذي يرتل عليه تلك الروح هو املسيح املنتظرأعلى 

مثل محامة من السماء  الروح نازالً رأيتقد  أين وشهد يوحنا قائالً ٣٢ :١(: يوحنا إجنيل
باملاء ذاك قال يل الذي ترى  ألعمد أرسليناعرفه لكن الذي  أكنمل  وأنا ٣٣: ١فاستقر عليه 
و شهدت  رأيتقد  وأنا ٣٤: ١عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس  ومستقراً الروح نازالً

 ).هذا هو ابن اهللا أن

نه نال صفة البنوة برتول تلك الروح واليت حلت أوصية ليسوع على صتوجد خ لذلك ال
 قد حلت على غريه أل�ا ؛كما زعموا اإللوهيةسبون له نسبة الذي جعل النصارى ين أوعليه 

نيب اهللا  أموكذلك على  ٬،الطاهرة مرمي سالم اهللا عليها أمهحلت على  أ�اكما حلت عليه حيث 
 إلعالناملسيح  أرسلهموعلى التالميذ الذين  Xوكذلك على زكريا  ٬،اليصابات) يوحنا( ىيحي

ذه الروح هي اليت تعطي احلجية ه أنوكما تقدم  ٬،األمواتصلب وقام من بني  أنالبشارة بعد 
  .للذي حتل عليه كما هو خللفاء اهللا سالم اهللا عليهم

 اًتÐظَل!لُك٬Î، فَلÎذلÎكÍ أَيËض وÍقُوَّةُ الْعÍلÎيِّ يÍحÎلÔ عÍلَيËك٬Î، الْقُدÐسÐ اَلرُّوحÐ :فَأَجÍابÍ الْمÍالَكÐ وÍقَالَ لَها(
ÐلُودËوÍالْم Ðاِهللا الْقُدُّوس ÍنËى ابÍعËدÐي ÎكËنÎم.(  

                                                            
  .١٩ص ١ج: الشيخ الطوسي –االحتجاج  -١
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الْجÍنِنيÐ فÎي بÍطْنِهÍا٬،  فَلَمَّا سÍمÎعÍتË أَلÎيصÍابÍاتÐ سÍالَمÍ مÍرËيÍمÍ ارËتÍكَضÍ: (٤١: ١إجنيل لوقا 
ÍنÎم ÐاتÍابÍيصÎأَل ËَألتÍتËامÍسِ الرُّوحِ وÐالْقُد.(  

مبارك الرب  ٦٨ :١ قائالً وتنبأمن الروح القدس  أبوهوامتال زكريا  ٦٧: ١: (إجنيل لوقا
  ).افتقد وصنع فداء لشعبه ألنه إسرائيلله آ

 إلعالن األمواتقام من بني  أنيسوع بعد  أرسلهمالتالميذ الذي  إىلحصل  األمروهذا 
  .ألسنتهماليت تتكلم على  هي أل�ا ؛ثر الروح اليت حلت على التالميذأوهذا  ٬،البشارة

قَبËلُ بِمÍا تÍتÍكَلéمÐونَ وÍالَ  مË لÎيÐسÍل!مÐوكُم٬Ë، فَالَ تÍعËتÍنÐوا مÎنËفَمÍتÍى سÍاقُوكُ: (١١ :١٣إجنيل مرقس 
 الرُّوحÐ الْمÐتÍكَل!مÎنيÍ بÍلِ َألنْ لَسËتÐمË أَنËتÐمÐ. تÎلْكÍ السَّاعÍةÎ فَبِذلÎكÍ تÍكَلéمÐوا تÍهËتÍمُّوا٬، بÍلْ مÍهËمÍا أُعËطÎيتÐمË فÎي

ÐسÐالْقُد.(  

أَوËالَدÍكُمË عÍطَايÍا جÍيِّدÍة٬ً،  فَإِنْ كُنËتÐمË وÍأَنËتÐمË أَشËرÍارê تÍعËرِفُونَ أَنْ تÐعËطُوا: ( ١٣: ١١إجنيل لوقا 
ÍنÎي مÎذéال Ðرِيِّ اآلبÍبِالْح Ëي فَكَمÎطËعÐاِء٬، يÍالسَّم Íالرُّوح ÍسÐ؟ الْقُدÐهÍأَلُونËسÍي ÍينÎذéلÎل.(  

 ).تÍقُولُوهÐ يÐعÍل!مÐكُمË فÎي تÎلْكÍ السَّاعÍةÎ مÍا يÍجِبÐ أَنْ الْقُدÐسÍ الرُّوحÍ َألنé: (١٢: ١٢ إجنيل لوقا

وÍتÍكُونÐونَ  عÍلَيËكُم٬Ë، الْقُدÐسÐ الرُّوحÐ لكÎنَّكُمË سÍتÍنÍالُونَ قُوَّةً مÍتÍى حÍلé: (٨: ١سفر أعمال الرسل 
ÎيَّةÎودÐهÍي كُل! الْيÎفÍو ÍيمÎلÍشÐي أُورÎا فÊودÐهÐي شÎضِ لËى اَألرÍإِلَى أَقْصÍو ÎةÍرÎالسَّامÍو.(  

 وÍابËتÍدÍأُوا يÍتÍكَلéمÐونَ بِأَلِْسنÍةë الْقُدÐس٬ِ، الرُّوحِ وÍامËتÍَأل الْجÍمÎيعÐ مÎنÍ: (٤: ٢سفر أعمال الرسل 

ÐمÐطَاهËا أَعÍى كَمÍرËأُخ Ðقُوا أَنْ الرُّوحÎطËنÍي.(  

  :املسيحية هلا مرحلتني أون الديانة النصرانية إلذلك ف

  .Xالقبض على املسيح  إلقاءمرحلة قبل   ١

  .القبض على املسيح إلقاءبعد   ٢
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Wאא
  :أساسنيمتثلت مبحورين 

  .رسالته وتعليمه واعتراض اليهود عليه إعالن :األولاحملور 

وباخلصوص  إليهميوصلها  أنعليها وحاول  أكدبيان احلقائق امللكوتية اليت  :احملور الثا�ي

  .املسيحية الديانةوهي املرحلة الثانية من  تالمذته

  :األول احملور
  :رسالته وتعليمه إعالن  ١

ولد وهبوط روح اهللا عليه ليعلم حجيته وحيتج sا على  أند بع Xنيب اهللا عيسى  إن
 أنخذ يعلم وينشر تلك املعاين الروحية والبحث عن من يستطيع أنه خليفة اهللا وأالعباد من 

نه يعمل بكل إبل  ٬،نه ليس هو من يقوم sاأوكان يرشدهم من  ٬،يتحمل تلك املعاين ويدين sا
ن معرفته تعترب أل ؛يعرفونه أ�مويؤكد على  ٬،أرسلهالذي  أبيه بأمرويعمل  أبيهيسمعه من  ما

يف  أنصارهعظيم سوف يالقيه  ألمرو´يئة  إعدادوهذه تعترب مرحلة  ٬،أرسلهالذي  أبيه معرفة
البشارة اليت من  وإعالنالتالميذ  بإرسال األمرن فيها مت أل ؛مرحلة أهماملرحلة الثانية وهي 

  .Xنيب اهللا عيسى  أتىجلها أ

باسم نفسه فذلك  آخر تىأ نإولستم تقبلونين  أيبباسم  أتيتقد  أنا ٤٣ :٥( :يوحنا إجنيل
بعضكم من بعض وا¡د الذي من  نتم تقبلون جمداًأتؤمنوا و أنكيف تقدرون  ٤٤ :٥تقبلونه 
  ).الواحد لستم تطلبونه اإلله

لة أمس إىلوكان يرشد اليهود  ٬،كان يعلم ويعلن عما كلف به Xهكذا كان عيسى 
 أنوهذا يدل على  ٬،نفسه ويبني ذاته هو إىليدعوا  أتى إذاتقبلون الشخص  أنكم :مهمة وهي

 اآليتلكي يقبلوا من الشخص كان فيه خصوصية وقيود هم وضعوها  إسرائيلمنهج علماء بين 
وفق املنهج املقر من قبلهم والسائد  أتىيكون  أن إالشيء معني  إىلالذي يرشدهم  أو إليهم
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لينال الرضا  ؛نه مقدسأنفسه على نه قريب من اهللا لكي يظهر أعلى  أو ٬،علميته إلثبات ؛عندهم
   .من قبلهم إليهمن قبل اليهود ويشار 

ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية  يأتمل  أيضاً اإلنسانن ابن أل ٤٥:١٠: (مرقس إجنيل
  ).عن كثريين

ن علماء اليهود كانوا يطلبون العلم لتحصيل املناصب الدنيوية ليعيشوا على قوت الفقراء أل
تضحوا  أنكنتم صادقني فيما تدعون هو  إذاهلم ويقول هلم جيب عليكم  اًعبيدمنهم ويكونوا 

  .جل شهواتكمأتضحوا sم من  أنجل الفقراء ال أنتم من أ

يف خمالفة هذا النهج وكانت انعطافة يف الديانة اليهودية هي مرمي سالم  بدأ من أولوكان 
 إالمنها  تربأواوكان كلهم  ٬،اًدو�م حجابواختذت من  امرأة اهللا عليها عندما دخلت املعبد وهي

  .Xنيب اهللا زكريا 

 أَيُّهtمp أَقْالَمlهtمp يtلْقُون إِذْ لَدlيpهِمp كُنتl وlمlا إِلَيكl نtوحuيهu الْغlيpبِ أَنبlاء مuنp ذَلuكl﴿: قال تعاىل
  .)٢(﴾زlكَرِيَّا وlكَف}لَهlا﴿: قال تعاىل٬، )١(﴾يlخpتlصuمtونَ إِذْ لَدlيpهِمp كُنتl وlمlا مlرpيlمl يlكْفُلُ

استغراب  أثارتحىت  وآياتمات اتظهر عالمات قرب الفرج على يدها من كر وبدأت
  .ووقف متسائالً Xنيب اهللا زكريا 

 دlخlلَ كُل}مlا زlكَرِيَّا وlكَف}لَهlا حlسlناً نlبlاتاً وlأَنبlتlهlا حlسlنٍ بِقَبtولٍ رlبُّهlا َتlقَبَّلَهlا﴿ :قال تعاىل
ـذَا لَكu أَنَّى مlرpيlمt يlا قَالَ رِزpقاً عuندlهlا وlجlدl الْمuحpرlابl زlكَرِيَّا عlلَيpهlا lه pقَالَت lوtه pنuم uندuع uاللّه 

  .)٣(﴾حuسlابٍ بِغlيpرِ يlشlاُء مlن يlرpزtقt اللّهl إن}

 .املسيح املوعودنه أ عن أعلنعندما  Xعلى عيسى  اعتراض اليهود  ٢

نه هو املسيح املوعود أعلى  Xبعيسى  إسرائيلعدم قبول بين  أسبابندخل يف  أنقبل 
  .نعرف املسيح

                                                            
  .٤٤: ل عمرانآ -١
 .٣٧: ل عمرانآ -٢
 .٣٧: آل عمران -٣



 ٢٣........................................................... ح سر ا ـــسيـامل

كان امللك والكاهن والنيب يف العهد القدمي ميسحون بزيت خاص  ٬،الذي مسحه اهللا: املسيح
  .اهللا قد خصصهم لعمل معني أنكعالمة على 

املسيح مفهوم كما يف مفهوم املهدي  إن ٬،Xطبق فقط على عيسى ين املسيح لفظ ال إن
  .عشر من ذريته اثينوكذلك على  Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلمامنه ينطبق على إف

وكذلك  ٬،امللك طالوت أياملسيح كان يطلق على شاؤول  أنحيث ورد يف العهد القدمي 
  .Xعلى نيب اهللا داود 

 رجال فقال ٤: (٤٦٨ص الرابع والعشرون من كتاب العهد القدمي واجلديد اإلصحاح
 يف حيسن ما به فتفعل ليدك عدوك أدفع هاأنذا الرب عنه لك قال الذي اليوم ذا هو له داود
 على ضربه داود قلب أن ذلك بعد وكان ٥. سراً شاول جبة طرف وقطع داود فقام. عينيك
 بسيدي األمر هذا أعمل أن الرب قبل من يل حاشا لرجاله فقال ٦. شاول جبة طرف قطعه
  ).هو الرب مسيح ألنه إليه يدي فأمد الرب مبسيح

 ليدي اليوم الرب دفعك كيف هذا اليوم عيناك رأت قد ذا هو ١٠: (٤٦٩وكذالك ص
 مسيح ألنه سيدي إىل يدي أمد ال وقلت عليك أشفقت ولكنين أقتلك أن يل وقيل الكهف يف

 امللك يهلك لكي الشعب من واحد جاء قد ألنه. امللك سيدك حترس مل فلماذا .هو الرب
 مل ألنكم أنتم املوت أبناء إنكم الرب هو حي. عملت الذي األمر هذا حسناً ليس ١٦. سيدك
  ).الرب مسيح على سيدكم على حتافظوا

 أن أشأ ومل ليدي اليوم الرب دفعك قد ألنه وأمانته بره واحد كل على يرد والرب ٢٣(
 لتعظم كذلك عيين يف اليوم عظيمة نفسك كانت كما ذا وهو ٢٤. الرب مسيح إىل يدي أمد

 داود ابين يا أنت مبارك لداود شاول فقال ٢٥. ضيق كل من فينقذين الرب عيين يف نفسي
  )وتقدر تفعل فإنك

 رجل ابن أنا فقال. أنت أين من أخربه الذي للغالم داود قال مث ١٣(: ٤٨٣وكذلك ص
  .)الرب مسيح لتهلك يدك متد أن ختف مل كيف داود له فقال ١٤. عماليقي غريب
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 يسى بن داود وحي. األخرية داود كلمات هي فهذه ١( :والعشرون الثالث اإلصحاح
 يب تكلم الرب روح ٢. احللو إسرائيل ومرمن يعقوب إله مسيح العال يف القائم الرجل ووحي
  ).لساين على وكلمته

اليهود كانوا يتبعون علماءهم ويقلدو�م فيما يعتقدون به يف املسيح املوعود وبنوا مباين  إن
العقائدية  األموروهذه  ٬،Xعقائدية من خالل فهمهم ملا جاء يف النصوص يف شريعة موسى 

نه هو املسيح من أحياكمون كل من يدعى  فإ�مولذلك  ٬،وفهماً أصالًعندهم من املسلمات 
رون بعني ينظ وأ�م ٬،املفاهيم االعتقادية اليت هم بنوها من خالل فهمهم للنصوصخالل هذه 

  .كي يدركوا هذه املعاين الروحيةملادة ومل يفتحوا مسامع قلوsم لا

 أعمىقد  ٤٠ :١٢ أيضاًن اشعياء قال يؤمنوا أل أنهلذا مل يقدروا  ٣٩ :١٢: (يوحنا إجنيل
قال  ٤١: ١٢قلوsم لئال يبصروا بعيو�م و يشعروا بقلوsم ويرجعوا فاشفيهم  وأغلظعيو�م 

   ).جمده و تكلم عنه رأىاشعياء هذا حني 

 األمورنه هو املسيح كانوا قد واجهوه sذه أمن  Xاهللا عيسى  نيب أعلنولكن عندما 
موه بالكفر والضاللو   .املفاهيم االعتقادية ورفضوه ومل يقبلوا به و́ا

אא XWא

   .يوسف النجار إىل خطأنسبوه  أ�م  ١

برعاية مرمي عندما محلت بعيسى  مأموراًيوسف النجار الذي كان  إىل خطأ نسبوه أ�م
X واحلفظ عليها.  

خدمته وكان الناس  ابتدأوكان يسوع يف حنو الثالثني من عمره عندما : ( ٢٣:٣لوقا
  ).نه ابن يوسفأيظنون 

ومن  أشرافهماملسيح يظهر من  أنكانوا يعتقدون ولكن اليهود  ويوسف كان جناراً
 ن من بيوت علماءهم كحنانيا وغريهيكو أندون يوكانوا ير ٬،علماءهم وليس من جنار بسيط

 ٬،معابدهم أواملسيح يظهر من داخل اهليكل  أننه املعروف عندهم أحيث من العلماء والرؤساء 
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يوسف النجار كان  أنر هو يوسف النجا إىلن سبب نسبته أو ٬،Xنه من ذرية نيب اهللا دود أو
  .رآهامرمي ليحافظ عليها بالرؤيا اليت  يأخذ أن اًمأمور

خمطوبة  أمهوالدة يسوع املسيح فكانت هكذا ملا كانت مرمي  أما ١٨ :١: (مىت إجنيل
ومل  كان باراً إذفيوسف رجلها  ١٩ :١جيتمعا وجدت حبلى من الروح القدس  أنليوسف قبل 

مالك الرب  إذا األمورولكن فيما هو متفكر يف هذه  ٢٠ :١ ختليتها سراً أراديشهرها  أن يشأ
ن الذي حبل به أل امرأتكمرمي  تأخذ أنيا يوسف ابن داود ال ختف  قد ظهر له يف حلم قائالً

خيلص شعبه من خطاياهم  ألنهع وتدعو امسه يسو فستلد ابناً ٢١ :١فيها هو من الروح القدس 
ذا العذراء حتبل وتلد  هو ٢٣ :١وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنيب القائل  ٢٢ :١
فلما استيقظ يوسف من النوم فعل  ٢٤ :١نوئيل الذي تفسريه اهللا معنا  ويدعون امسه عما ابناً

ومل يعرفها حىت ولدت ابنها البكر ودعا امسه  ٢٥ :١ امرأتهخذ أمالك الرب و أمرهكما 
  ).يسوع

يعقوب ويوسف  إخوته أليسمرمي  أمه أليست؟  هو ابن النجار أليس ٥٥: (١٣مىت إجنيل
فكان  ٥٧ ؟ حصل على كل ما لديه أينفمن  ؟ بيننا أخواتهتقيم مجيع  اآلن ٥٦ ومسعان ويهوذا

 ٥٨ يف وطنه ويف بيته إاليكون نيب بال كرامة  يسوع فقال هلم ال أمامينعهم من قبوله  ذلك عائقاً
  ).إميا�مفلم يعمل معجزات كثرية هناك بسبب عدم 

 وأمهوع بن يوسف الذي حنن عارفون بابيه هو يس أليسوقالوا  ٢٤:٦: (يوحنا إجنيل
  ).نزلت من السماء إينفكيف يقول 

نه يظهر من مدينة بيت حلم مدينة نيب اهللا أكانوا يعتقدون  أ�م ٬،مكان ظهوره وبعثته  ٢
  .ولكنه ظهر من اجلليل من مدينة تدعى الناصرة وهلذا لقب بالناصري ٬،Xداود 

  ٢٠ وبعد موت هريودس ظهر مالك الرب يف حلم ليوسف يف مصر ١٩: (٢مىت  إجنيل
 الطفل ماتوان الذي كانوا حياولون قتل أل إسرائيلارض  إىلوارجع  وأمهوقال له قم خذ الطفل 

 أنولكن عندما مسع  ٢٢ إسرائيلرض أ إىلوذهب  وأمهخذ الطفل أفقام يوسف و ٢١
هناك وبعد  إىليذهب  أنهريودس خاف  أبيهاليهودية مكان  إقليمارخيالوس صار هو امللك يف 
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امسها الناصرة حدث هذا ليتم  ةوسكن يف بلد ٢٣ اجلليل إقليم إىلحذره اهللا يف حلم ذهب  أن
  ).ن املسيح سيدعى ناصرياًأب األنبياءه ما قال

فكثريون من اجلمع ملا مسعوا هذا الكالم قالوا هذا باحلقيقة هو النيب  ٤٠ :٧: (يوحنا إجنيل
مل يقل أ ٤٢ :٧ يأيتاملسيح من اجلليل  ألعلقالوا  وآخرونقالوا هذا هو املسيح  آخرون ٤١ :٧

فحدث  ٤٣ :٧املسيح  يأيتنه من نسل داود ومن بيت حلم القرية اليت كان داود فيها أالكتاب 
حد عليه أميسكوه ولكن مل يلق  أنوكان قوم منهم يريدون  ٤٤: ٧انشقاق يف اجلمع لسببه 

   ).األيادي

وجد يف هذا عندما  Xولكن عيسى  إعجازي أوبطريق غييب  يأيت أتى إذااملسيح  أن  ٣
  .نبوته إعالنيوم  إىل العلماء على علم مبولده كانمعروف مولود ونه أالعامل 

يقتلوه  أنهذا هو الذي يطلبون  أليس أورشليم أهلفقال قوم من  ٢٥ :٧: (يوحنا إجنيل
ن هذا هو املسيح أ لعل الرؤساء عرفوا يقيناًأ وال يقولون له شيئاً وها هو يتكلم جهاراً ٢٦ :٧

 :٧هو  أينحد من أاملسيح فمىت جاء ال يعرف  وأماهو  أينولكن هذا نعلم من  ٢٧ :٧ حقاً
بل  آتومن نفسي مل  أنا أينتعرفونين وتعرفون من  فنادى يسوع وهو يعلم يف اهليكل قائالً ٢٨

   ).أرسلينمنه وهو  ألينعرفه أ أنا ٢٩ :٧نتم لستم تعرفونه أهو حق الذي  أرسلينالذي 

  .األبد إىلبعث يبقى معهم  إذا  ٤
 األبد إىلاملسيح يبقى  أناجلمع حنن مسعنا من الناموس  فأجابه ٣٤ :١٢: (يوحنا إجنيل

فقال هلم  ٣٥: ١٢ اإلنسانمن هو هذا ابن  اإلنسانيرتفع ابن  أننه ينبغي أ أنتفكيف تقول 
بعد فسريوا ما دام لكم النور لئال يدرككم الظالم والذي يسري يف  قليالً يسوع النور معكم زماناً

النور تكلم  أبناءما دام لكم النور امنوا بالنور لتصريوا  ٣٦ :١٢يذهب  أين إىلالظالم ال يعلم 
   ).يسوع sذا مث مضى واختفى عنهم

على  تلميذاًخذ االثين عشر أ أورشليم إىل وفيما كان يسوع صاعداً ١٧ :٢٠: (مىت إجنيل
 إىليسلم  اإلنسانوابن  أورشليم إىلها حنن صاعدون  ١٨: ٢٠انفراد يف الطريق وقال هلم 

به  يهزأوالكي  األمم إىلويسلمونه  ١٩ :٢٠ رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه باملوت
   ).وجيلدوه ويصلبوه ويف اليوم الثالث يقوم
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  .هم عليه اعتقادات وال ينقض عليهم ما نه يرسخ ما موجود عندهم منأيظنون  وإ�م  ٥
 آهلة أنكمقلت  أنايف ناموسكم  مكتوباً أليسيسوع  أجاsم ٣٤ :١٠: (١٠يوحنا  إجنيل

: ١٠ينقض املكتوب  أنكلمة اهللا وال ميكن  إليهمالذين صارت  ألولئك آهلةقال  إن ٣٥: ١٠
 ٣٧: ١٠ابن اهللا  أينقلت  أليننك جتدف أله  أتقولونالعامل  إىل أرسلهو باالفالذي قدسه  ٣٦
ن مل تؤمنوا يب إعمل فأكنت  إنولكن  ٣٨: ١٠فال تؤمنوا يب  أيب أعمالعمل أكنت لست  إن

  ).فيه وأنا يفّ باال إنلكي تعرفوا وتؤمنوا  باألعمالفامنوا 

علماء  عند مل تلقي تقبالًفاهيم الروحية والقيم املقامية امللكوتية واليت نه طرح بعض املإ  ٦
  .إسرائيلبين 

وهذا هو جوهر تعليمه  ٬،امللكوت وكيفية ذلك إىلم الناس ويرشدهم يعلّ Xعيسى خذ أ
موازين وضوابط عامل  إىلالكون وباخلصوص عامل امللكوت  إخضاعميكن  نه الأوتبشريه من 

 وأسلوببطريق غري متعارف يف هذا العامل وطرقه  Xالتعليم منذ والدة عيسى  وابتدأ ٬،امللك
تلك  أسرارنه كان ميثل فيض عامل امللكوت مبا محل من أحياته ومعاملته مع اليهود وغريهم من 

  .العوامل وباحلقيقة والنور الذي كان يتكلم بلسانه

هذا الكالم صعب من يقدر  أنمسعوا  إذفقال كثريون من تالميذه  ٦٠ :٦: (يوحنا إجنيل
يعثركم  أهذاتالميذه يتذمرون على هذا فقال هلم  أنفعلم يسوع يف نفسه  ٦١: ٦يسمعه  أن
 أماالروح هو الذي حييي  ٦٣ :٦ أوالًحيث كان  إىل صاعداً اإلنسانابن  رأيتمن إف ٦٢: ٦

ولكن منكم قوم ال  ٦٤ :٦به هو روح وحياة  أكلمكمالكالم الذي  اجلسد فال يفيد شيئاً
فقال  ٦٥ :٦ن ومن هو الذي يسلمه ن يسوع من البدء علم من هم الذين ال يؤمنويؤمنون أل

من هذا الوقت رجع  ٦٦: ٦ أيبمل يعط من  إن إيل يأيت أنحد أنه ال يقدر أهلذا قلت لكم 
  ).الوراء ومل يعودوا ميشون معه إىلكثريون من تالميذه 

كل من يرى االبن ويؤمن به  إن أرسلينن هذه مشيئة الذي أل ٤٠ :٦: (يوحنا إجنيل
 أناقال  ألنهفكان اليهود يتذمرون عليه  ٤١: ٦ األخرييف اليوم  أقيمه وأنا أبديةتكون له حياة 

  ).هو اخلبز الذي نزل من السماء
ال يقدر  ٤٤: ٦يسوع وقال هلم ال تتذمروا فيما بينكم  فأجاب ٤٣ :٦: (يوحنا إجنيل

نه مكتوب إ ٤٥: ٦ األخرييف اليوم  أقيمه وأنا أرسلينالذي  باالمل جيتذبه  إن إيليقبل  أنحد أ
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ليس  ٤٦: ٦ إيلّوتعلم يقبل  باالويكون اجلميع متعلمني من اهللا فكل من مسع من  األنبياءيف 
لكم من يؤمن  أقولاحلق احلق  ٤٧: ٦ باال رأىالذي من اهللا هذا قد  إال باال رأى أحداً أن

   ).هو خبز احلياة أنا ٤٨: ٦ أبديةيب فله حياة 
  .املوعود هم واملسيحيلعنه امللك أعلى   ٧

 وسيكون عظيماً ٣٢ وتسميه يسوع ستحبلني وتلدين ابناً أنتوها  ٣١: (٣١:١لوقا إجنيل
 األبد إىلوسيحكم بيت يعقوب  ٣٣ دود أبيهعرش  اإللهوسيدعى ابن اهللا العلي وسيعطيه الرب 

  ).أبداًولن ينتهي ملكه 
ولكن بظهور عيسى  ٬،إسرائيلاملسيح هو امللك الذي ميلك بين  أن :عند اليهود كعقيدة

X ومل يكن له  ٬،يوسف النجار إىلملا كانوا يعتقدون من بساطته ونسبته  اًوكان ظهوره خمالف
خيرج من بيت له مكانه  أوsا  يأيتنه سوف أشيء من مسببات امللك اليت كانوا يظنون  أي

 اإلقرارولكنه صعب عليهم  ٬،نه امللكأاليهود على  إلزاميف  عالية من اجلاه واملال ليكون سبباً
 اإلنسانوكان يقف على الضد يف كل املعاين املادية اليت عادة  ٬،مبلك شخص كان الزهد شعاره

وكان  ٬،يتحقق صفة امللك أنميكن  ن بدو�ا الأل ؛إليهاالذي يطلب امللك يتمسك sا ويسعى 
 ٬،عليهم اه اهللا ملكاًحاهلم واعتراضهم عليه كما اعترضوا من قبل على ملك طالوت عندما اصطف

   :كان يقول Xولكن عيسى 
 يف ودفئي ٬،احلجر ووسادي ٬،األرض وفراشي ٬،رجالي ودابيت ٬،يداي خادمي(: عيسى قال
 ولباسي ٬،اخلوف وشعاري ٬،اجلوع وادامي ٬،القمر بالليل وسراجي ٬،األرض مشارق الشتاء
 وأصبح شيء يل وليس أبيت واألنعام٬، للوحوش األرض انبتت ما ورحيانيت وفاكهيت ٬،الصوف
  .)١() مين أغىن حدأ األرض وجه على وليس شيء٬، يل وليس

 من كرباء اليهود ةاملاديف من هؤالء الذين انغمسوا هذا شعار شخص يطلب امللك  كان إذا
  .فكيف يقرون له مبلكيته

باستفهام  أسئلتهم كان جييب على؟ امللك  أنتهل  :سألوهلقي القبض على املسيح أعندما 
به  يفعلوا أنذا زادهم يف طغيا�م يف وه ٬،نه ليس ملكهم حقيقةأل ؛تقولون ذلكنتم أ :ويقول هلم

 إسرائيلن على معتقدات بين وحريص أ�مما فعلوا من صنوف العذاب لكي يربروا للناس على 
ويبني فساد ما  ٬،أهوائهممبا خيالف  أتاهم ألنه ؛عليهم ينوا ويل اهللا وحجتهويد أنفسهمويرتهوا 

                                                            
 .٤٦٠ص: الجزائري –قصص االنبياء  -١
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كان كما سيتضح يف  أمراًن هناك أو ٬،بسببهم األمةيه واالحنراف الذي حصل عند هم عل
مما  أيضاًوهذا ليهود كان يعترض على كل من يدعوه ملك ا املسيح الذي صلب أنالبحث 

  .نه هو امللك عليهم الذي ينتظرونأجيعل اليهود يشككون يف 
وللوقت يف الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة  ١ :١٥( :١٥مرقس  إجنيل

ملك  أنتبيالطس  فسأله ٢: ١٥بيالطس  إىل وأسلموهيسوع ومضوا به  فأوثقواوا¡مع كله 
 ٤ :١٥ وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثرياً ٣: ١٥تقول  أنتوقال له  فأجاباليهود 
فلم جيب يسوع  ٥: ١٥جتيب بشيء انظر كم يشهدون عليك  أما قائالً أيضاًبيالطس  فسأله
  ).بشيء حىت تعجب بيالطس أيضاً

التالميذ مل  وإعداد رسالته وإعالن هرحلة تعليم يف Xعيسى  أنء مهم هو وهناك شي
وكانوا  ٬،أناوكان يوجه هذا السؤال للتالميذ ماذا يقول الناس عين من  ٬،نه هو املسيحأيقل 
يذكروا  ال أنوعندما يقرون هو املسيح ينهرهم ويطلب منهم  ٬،الناس عنهيقول  قلون له ماين

  .ذلك
 ٢٤: ١٠وكان يسوع يتمشى يف اهليكل يف رواق سليمان  ٢٣: ١٠: (يوحنا إجنيل

 ٢٥: ١٠ املسيح فقل لنا جهراً أنتكنت  إن أنفسنامىت تعلق  إىلفاحتاط به اليهود وقالوا له 
 ).هي تشهد يل أيبعملها باسم أ أنااليت  األعمالقلت لكم ولستم تؤمنون  إينيسوع  أجاsم

 أنتنه أعلى  يسألهالقبض كان جييب على من  إلقاءبل يف مرحلة ق Xينما عيسى ب
 ٬،املسيح الذي صلب بشكل مبهم أسلوببنفس  نتم من تقولونأ جييب أيضاًوكان  ٬،املسيح
  .سيح املوعودنه هو املأجعلهم حمتاريني يف  أيضاًوهذا 

ل أقرى قيصرية فيلبس ويف الطريق س إىلمث خرج يسوع وتالميذه  ٢٧: ٨: (مرقس إجنيل
 وآخرون إيليا وآخرونيوحنا املعمدان  فأجابوا ٢٨: ٨ أنا أينهلم من يقول الناس  تالميذه قائالً

املسيح  أنتبطرس وقال له  فأجاب أنا أيننتم من تقولون أفقال هلم و ٢٩: ٨ األنبياءواحد من 
  ).عنه ألحدفانتهرهم كي ال يقولوا  ٣٠: ٨

ولكن عندما  ٬،مل جيبهم ؟ امللك أنتهل  وسألوهلقي القبض على املسيح أولكن عندما 
  .بنعم أجاب؟ املسيح  أنتهل  سألوه
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جتيب  ماأ ل يسوع قائالًأفقام رئيس الكهنة يف الوسط وس ٦٠: ١٤: (١٤مرقس إجنيل
رئيس  فسألهمل جيب بشيء  هو فكان ساكتاً أما ٦١: ١٤بشيء ماذا يشهد به هؤالء عليك 

هو وسوف تبصرون ابن  أنافقال يسوع  ٦٢: ١٤نت املسيح ابن املبارك أأوقال له  أيضاًالكهنة 
   ).عن ميني القوة واتيا يف سحاب السماء جالساً اإلنسان

لتالميذ وال مل يعلن ال ل Xعيسى  أنتفات هلا من لاملهمة اليت جيب اال األموروهذه من 
وكان كما قلت عندما  ٬،هلم للحكم عليه األمرولكن كان يترك ذلك  ٬،نه هو املسيحألليهود 
 ٬،أخرىيذكر ذلك مرة  ال أن نهرهه بشده ويطلب منهنه هو املسيح يأحد التالميذ أله  يقول

املسيح قال هلم نعم واعترف  أنتهل  سألوهقر ذلك لليهود عندما أولكن املسيح الذي صلب 
لقي عليه أالذي  Xنه لو كان هو عيسى أيراد به شيء ونستنتج منه  األمروهذا  ٬،بذلك

 فيها كما كان يرد على التالميذ يف تلك الفترة اليت كان يتحرك ٬،جييب أن أوىلالقبض لكان 
لقي عليه القبض كان يريد أالذي  )الشبيه( ولكن هذا الشخص ٬،يلقى عليه القبض أنقبل  حبرية
نزله اهللا ساعة دعاء نيب اهللا عيسى أ ألنه ؛صلة تربطه معهم يعرفهم sذه احلقيقة اليت كان ال أن
X سألوهحيث عندما  هلم أعلنهايت صفة املسيح ال أيضاً وينطبق عليه ٬،يرفع عنه العذاب أن 
ن مليكهم أل ؛ينتظرون االذي كانو نه ليس ملكهمإقال  ولكن ٬،هو أنا أجاsماملسيح  أنتهل 

  .Xهو نيب اهللا عيسى 

  .على دنياهم خوفاً إميا�ميظهروا  أناخلوف من   ٨
 أ�مغري  أيضاًمن به كثريون من الرؤساء آولكن مع ذلك  ٤٢: ١٢: (١٢يوحنا  إجنيل

 أكثرجمد الناس  أحبوا أل�م ٤٣ :١٢لسبب الفريسيني مل يعترفوا به لئال يصريوا خارج ا¡مع 
   ).من جمد اهللا
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مل يفهموا معتقدهم  أ�من هلم وبيÈ ٬،على علماء اليهود فيما يعتقدون به Xعيسى  حتجا

على دعويت  أنكرمت إنكممن تلك النصوص وهو يقول هلم  إليهممما ورد  ٬،بصورة صحيحة
متموين مبا  يدعوا  Xولكن داود  Xاملسيح ابن نيب اهللا داود  أنمن النصوص من  آتاكمو́ا

ومرة  ٬،نه ابن لهأعلى  إليكمنه ورد أله وهذا مذكور عندكم كيف تدفعون ذلك من  املسيح رباً
ومل  ٬،يهممذكور لد ألنه ؛إسرائيليسر كثريين من بين  األمروكان هذا  داود يقول عليه رباً إن

اليت كان يستخدمها هلدم مفاهيمهم العقائدية وحيتج عليهم  األساليبهذه من  إليهيلتفتوا 
 من الناس الذين يرون علمائهم ال اًيسر كثري األمروهذا  ٬،معىن أو مبفاهيم مل يعرفوا هلا مصداقاً

هؤالء  أفعالوباخلصوص للذين عرفوا التناقض يف  ٬،يردوا على ذلك ويبان عجزهم أنعون ييستط
  .العلماء

 أنيسوع وقال وهو يعلم يف اهليكل كيف يقول الكتبة  أجابمث  ٣٥: ١٢: (مرقس إجنيل
ن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لريب اجلس عن مييين أل ٣٦: ١٢املسيح ابن داود 

هو ابنه وكان  أينفمن  فداود نفسه يدعوه رباً ٣٧: ١٢لقدميك  موطئاً أعداءك أضعحىت 
   ).اجلمع الكثري يسمعه بسرور

 إىلكان ينظر  Xداود  أنالبشارة من  إعالنحد الرسل يف أعلى لسان  األمرد ذلك روو
  .له نه رباًأاملسيح على 

  :٢الرسل  أعمالوورد يف 

نه عن أيف كل حني  أماميالرب  أرىن داود يقول فيه كنت أل ٢٥: ٢( :خطبة بطرس
سيسكن على  أيضاًلذلك سر قليب و´لل لساين حىت جسدي  ٢٦: ٢ أتزعزعمييين لكي ال 

عرفتين  ٢٨: ٢ لن تترك نفسي يف اهلاوية وال تدع قدوسك يرى فساداً ألنك ٢٧: ٢رجاء 
  ).مع وجهك سبل احلياة وستمالين سروراً
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يعتقدون  كانوا ال أ�معندهم كمعتقد  اًتعارفاليهود حبسب عقيد´م وما كان م إن
 قدسيته أوشخص  أعلمية إثباتن أل ؛ونيعتقد أوحبسب ما يدينون به  أتى إذا إالبشخص 

 ٬،حق أ�افهم خيرجون العلماء واملقدسيني حبسب مناهج يعتقدون  ٬،تكون بطريق مرسوم
منهجهم مبا خيالف  أتىعندما  Xن عيسى إوهلذا ف ٬،الشريعة حوا معلمووحبسب ما كان يطر
ن قبلوه إو ٬،بالضالل أنفسهمقبلوه شهدوا على  إن أل�م ؛ن يرفضوهأل لذلك فكان هذا سبباً

يتخلوا عما هم عليه من مناصب دنيوية مستفادة من تلبسهم باملعاين القدسية  أنكان جيب 
كالعشر الذي كان واجب  ٬،يصل من حقوق شرعية هم من ماواالنتفاع من إليهمجللب الناس 

شيء طرحه  وأول ٬،له خدماً أنفسهماهليكل الذين نصبوا  إىل تأيتوكذلك النذور اليت  ٬،عليهم
 اليت قدمها دليالً واألدلةيشهد لنفسه حبسب احلجة  أيضاًوهو الذي  أرسلههلم هو شهادة الذي 
تدعون القرب من اهللا فاهللا خيربكم عين  كنتم فعالً إذاو يقول هلم ه وها ٬،على صدق دعواه

  .إليكموهذا يصدقين يف دعويت 

باسم نفسه  آخر أتى إنولستم تقبلونين  أيبباسم  أتيتقد  أنا ٤٣ :٥: (٥ يوحنا إجنيل
بعضكم من بعض وا¡د  نتم تقبلون جمداًأتؤمنوا و أنكيف تقدرون  ٤٤: ٥ فذلك تقبلونه 

يوجد الذي  باال إىل أشكوكم إينال تظنوا  ٤٥: ٥الواحد لستم تطلبونه  اإللهالذي من 
لو كنتم تصدقون موسى لكنتم  ألنكم ٤٦: ٥يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم 

ن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون إف ٤٧: ٥هو كتب عين  ألنهتصدقونين 
   ).كالمي

: ٨ تشهد لنفسك شهادتك ليست حقاً أنتفقال له الفريسيون  ١٣: ٨: (٨يوحنا  إجنيل
ىل إو أتيت أيناعلم من  ألينشهد لنفسي فشهاديت حق أن كنت إيسوع وقال هلم و أجاب ١٤
نتم حسب اجلسد أ ١٥: ٨ذهب أ أين إىلوال  آيت أيننتم فال تعلمون من أ وأماذهب أ أين

لست وحدي بل  ألينفدينونيت حق  أدين أناكنت  إنو ١٦ :٨ أحداً أدينفلست  أنا أماتدينون 
 أنا ١٨: ٨شهادة رجلني حق  أنيف ناموسكم مكتوب  وأيضاً ١٧: ٨ أرسلينالذي  بواال أنا
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يسوع  أجاب أبوكهو  أينفقالوا له  ١٩: ٨ أرسلينالذي  باالهو الشاهد لنفسي ويشهد يل 
   ).أيضاً أيبلو عرفتموين لعرفتم  أيبوال  أنالستم تعرفونين 

 إىليرجعوا  أنهو  إليهيتبعوه يف معرفة احلق واالهتداء  أنالذي جيب  اآلخر األمرن إو
يف معرفة صاحب  األساس األمرفطر´م وهي الطريق الوحيد الذي يربطهم بامللكوت الذي هو 

ن معرفة أيف فطر´م و كأطفاليكونوا  أنجيب  أ�ميف ذلك من  األمثلةخذ يضرب هلم أو ٬،احلق
  .قيمة علمية لشخص معني اكتسبها من حميطه أوتعتمد يف قيمة مادية  الاحلق 

التالميذ  رآهمليلمسهم فلما  أيضاً األطفال إليهفقدموا  ١٥: ١٨: (١٨ لوقا إجنيل
ن ملثل هؤالء وال متنعوهم أل إيلّ يأتون األوالديسوع فدعاهم وقال دعوا  أما ١٦: ١٨انتهروهم 

  ).لكم من ال يقبل ملكوت اهللا مثل ولد فلن يدخله أقولاحلق  ١٧: ١٨ملكوت اهللا 

لكي  ميلك ويوزع مثنه على الفقراءما يبيع كل  أن أمرهسوع مع الرجل الغين عندما وي
  .يتخلص من املانع الذي مينعه من ينصر احلق

شيء بع كل ما لك  أيضاًفلما مسع يسوع ذلك قال له يعوزك  ٢٢: ١٨: (١٨ لوقا إجنيل
 ألنهفلما مسع ذلك حزن  ٢٣: ١٨ووزع على الفقراء فيكون لك كرت يف السماء وتعال اتبعين 

 إىل األموالدخول ذوي  أعسريسوع قد حزن قال ما  رآهفلما  ٢٤: ١٨ جداً كان غنياً
ملكوت اهللا  إىليدخل غين  أنمن  أيسر إبرةن دخول مجل من ثقب أل ٢٥: ١٨ملكوت اهللا 

فقال غري املستطاع عند الناس  ٢٧: ١٨خيلص  أنفقال الذين مسعوا فمن يستطيع  ٢٦: ١٨
فقال هلم  ٢٩: ١٨فقال بطرس ها حنن قد تركنا كل شيء وتبعناك  ٢٨: ١٨مستطاع عند اهللا 

جل ملكوت أمن  أوالداً أو امرأة أو إخوة أووالدين  أو ترك بيتاً أحداًليس  أنلكم  أقولاحلق 
  ).األبديةاحلياة  اآليتكثرية ويف الدهر  أضعافاًيف هذا الزمان  يأخذو إال ٣٠: ١٨اهللا 

هذا  ٢: ٣من الفريسيني امسه نيقودميوس رئيس لليهود  إنسانكان  ١: ٣: (٣ يوحنا إجنيل
 أنحد يقدر أن ليس أل من اهللا معلماً أتيتنك قد أوقال له يا معلم نعلم  يسوع ليالً إىلجاء 

يسوع وقال له احلق احلق  أجاب ٣: ٣مل يكن اهللا معه  إنتعمل  أنتاليت  اآلياتيعمل هذه 
قال له نيقودميوس  ٤: ٣يرى ملكوت اهللا  أنحد ال يولد من فوق ال يقدر أكان  إنلك  أقول

 أجاب ٥:٣ثانية ويولد  أمهيدخل بطن  أنيولد وهو شيخ العله يقدر  أن اإلنسانكيف ميكن 
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يدخل ملكوت اهللا  أنحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر أكان  إنلك  أقوليسوع احلق احلق 
   ).املولود من اجلسد جسد هو واملولود من الروح هو روح ٦: ٣

تكون والدته شبيهة  أنيدخل امللكوت جيب عليه  أن أرادمن  أنة هي ممه إشارةوهنا 
 إىلعلى هذا املعىن يف تعليمه  وتأكيده ٬،الروح هونه كان سبب والدته أمن  Xبوالدته 

 بإتباعووالدتكم تكون  ٬،تولدوا من جديد أننه جيب عليكم أمع من تالتالميذ والناس يف ا¡
ل تكفاليت غايته الروح اليت تفاض عليكم وت واإلخالصوصاياه وتعاليمه الشريفة لتنالوا الرب 

  .والدة جديدة لكم وحياة جديدة بإفاضتها

به  بشر وكانت مطابقة ملا ٬،فشيئاً هذه الفكرة عندما جتلت هلم شيئاً خذ اليهود يرفضونأو
  .Xخذوا يلعنون كل من يؤمن بعيسى أو ٬،من قبل األنبياء

رؤساء الكهنة والفريسني فقال هلم هؤالء ملاذا ما جئتم  إىلورجع احلرس : (٨يوحنا  إجنيل
نتم أ أخدعكممن قبل مثل هذا الرجل فقال هلم الفريسيون  إنساناحلرس ما تكلم  فأجاب؟  به

هؤالء العامة من الناس الذين جيهلون  أما؟  من بهآيتم واحد من الرؤساء والفريسني أرأ؟  أيضاً
  ). نالشريعة فهم ملعونو

   .يسوع هو املسيح كما تقدم أنخذوا يطردون كل من يقول أو

ن يسوع أيطردوا من ا¡مع كل من يعترف ب أنن هؤالء اتفقوا على أل: (٩ يوحنا إجنيل
  ).هو املسيح

 أ�محىت  ٬،جعلوا شريعتهم هي الغاية يف املعرفة أ�م اإلميانيف عدم  إسرائيلبين  أن خطإو
دقيق  وهذا مفهوم جداً ٬،ويل اهللايف معرفة  ودليالً مل جيعلوها طريقاً ٬،خذوا حياكمون ويل اهللا sاأ

الشريعة  أما اإلنسانفقط هو الذي يهدي  واإلميان باإلميان٬،اهللا قلبه  وال يفوت احلكيم الذي نور
يدعون العمل  أ�ملننظر حاهلم ومع  ٬،غري كافية لالستدالل على ويل اهللا ومعرفتهفوحدها 

 هم يقرؤون تلك الشريعة ويعلمو�ا جيداً أبداً؟؟  هلا حقيقياً بشريعة موسى هل  كانوا مصداقاً
  .Xودنياهم متنعهم من أن يصدقوا مبا جاء به عيسى  أهواءهملكن 
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الرب  إىلالذين ما سعوا  األمم أن؟ نقول  فماذا نقول: (٩رومة إىلرسالة القديس بولس 
شريعة غايتها الرب فشلوا يف بلوغ غاية  إىلالذين سعوا  إسرائيلبنو  أما باإلميانتربروا لكن 
فصدموا  باإلمياناليت تفرضها الشريعة ال  باألعمالهذا الرب  إىلسعوا  أل�م؟  الشريعة وملاذا

يف صهيون حجر عثرة يف طريق الشعب وصخرة  أضع أناحجر العثرة كما يقول الكتاب ها 
  ).خييب من به الآسقوط فمن 

  :احملور الثا�ي
  .وباخلصوص تالمذته إليهميوصلها  أنعليها وحاول  أكدبيان احلقائق امللكوتية اليت 

Wא
التالميذ والرسل  إعداديف  أداهوالدور الذي  Xاملهم يف تعليم نيب اهللا عيسى  األمروهذا 

 ٬،بالتبليغ من بعد الصلب أمرواوهذا ما قام به الرسل عندما  ٬،البشارة من بعده إعالنيف 
وهذه احلقيقة العظيمة اليت مل  ٬،األرض أقطاراليت كانوا يبشرون sا يف  أقواهلمونالحظ ذلك من 

من  األنبياءقدمي كان له دور مع  أصلهي  وإمنا Xتكن خاصة على عهد بعثة نيب اهللا عيسى 
يكشف له  أنطلب من اهللا سبحانه وتعاىل  من كانوا ممتحنني به ومنهم أيضاً األنبياءن إو ٬،قبل

 وألهلان لزم أعدتقة حقي أل�ا ؛ل جزئيكشف له بشك أويقة لكن مل يكشف له هذه احلق
  .العظيم األمرهلم القدرة على حتمل ذلك  نأل ؛سوف تظهر بشكل جلي

نتم أينظروا ما  أن أرادوا كثريين وملوكاً أنبياء أنلكم  أقول ألين ٢٤: ١٠( :١٠لوقا إجنيل
  ).نتم تسمعون ومل يسمعواأيسمعوا ما  أنتنظرون ومل ينظروا و

وهلذا يتفاوت  ٬،وغريهم أنبياءمن  عموماً اإلنسانبتلي به أن احلقيقة ومعرفتها هي ما أل
sذا وهذا ما  األنبياءلذلك يتفاخر  ٬،يف مقاما´م مبقدار ما انكشف هلم من تلك احلقيقة األنبياء

  .لإلجنيلبينه النص السابق 

املسيح سر مل يكشف من قبل  أنفسس أكنيسة  إىلوذكر القديس بولس يف رسالته 
  .سنييالقد وأنبيائهوكشفه له ومن بعده لرسله  ٬،والرسل نبياءلأل
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املسيح يسوع  أسريبولس  أنابسبب هذا  ١: ٣( :فسسأكنيسة  إىل ٣رسالة بولس
نه إ ٣: ٣ ألجلكمكنتم قد مسعتم بتدبري نعمة اهللا املعطاة يل  إن ٢: ٣ األمم أيها ألجلكم
 أنونه تقدرون أالذي حبسبه حينما تقر ٤: ٣ باإلجيازعرفين بالسر كما سبقت فكتبت  بإعالن

 اآلن أعلنمل يعرف به بنو البشر كما قد  أخر أجيالالذي يف  ٥: ٣تفهموا دراييت بسر املسيح 
شركاء يف املرياث واجلسد ونوال موعده يف  األمم إن ٦: ٣بالروح  وأنبيائهلرسله القديسني 

هبة نعمة اهللا املعطاة يل حسب فعل له حسب مو خادماً أناالذي صرت  ٧: ٣ باإلجنيلاملسيح 
بغىن املسيح الذي  األممبشر بني أ أنهذه النعمة  أعطيتصغر مجيع القديسني أ أنايل  ٨: ٣قوته 

اجلميع يف ما هو شركة السر املكتوم منذ الدهور يف اهللا خالق اجلميع  وأنري ٩: ٣ال يستقصى 
   ).بيسوع املسيح

واحملاربني لدعوته  املعاندينشد أكان من  أنبولس باملسيح بعد  إميانوهذا يتضح من قصة 
وهنا يقصد  ٬،ظهر له املسيح وجتلى له بذلك النور أن إىلاملسيح واملؤمنني به  أنصاروالقبض على 

  .لألنبياءنه قد ظهر له ما مل يظهر أ

 إجنيلييثبتكم حسب  أنوللقادر  ٢٥: ١٦( :١٦ رومة إىلرسالة القديس بولس  
 ٢٦: ١٦ األزلية األزمنةيف  السر الذي كان مكتوماً إعالنوالكرازة بيسوع املسيح حسب 

 اإلميان إلطاعة األزيل اإلله أمربالكتب النبوية حسب  األممعلم به مجيع أو اآلنولكن ظهر 
   ).آمني األبد إىلهللا احلكيم وحده بيسوع املسيح له ا¡د  ٢٧: ١٦

ن املؤمن sا إو ٬،السر حكمة وهي ليست عند الناس حكمةوهنا يسمي القديس بولس هذا 
  .خطر على قلب بشر وال أذنوال مسعت  رأتعني  له ما ال

ولكن هناك حكمة نتكلم عليها بني الناضجني ( :٢ كورنثوس إىلرسالة القديس بولس 
ة زوال بل هي حكم إىليف الروح وهي غري حكمة هذا العامل وال رؤساء هذا العامل وسلطا�م 

حد من رؤساء هذا العامل أقبل الدهور يف سبيل جمدنا وما عرفها  أعدهااهللا السرية اخلفية اليت 
  ).ولو عرفوها ملا صلبوا رب ا¡د



Wא

ورسله على  بأنبيائه يأيتاهللا سبحانه سوف  أن يف تبشريه نييب أنن القديس بولس يريد إو
   .الغاية من ذلك التمحيص واالختبار للعبادو ٬،غري الطريق املعروف يف ذلك الزمان

حد منكم نفسه من كان منكم يعتقد أفال خيدع : (٣كنيسة كورنثوس إىلقال يف رسالته 
ن ما يعتربه هذا أل ليصري يف احلقيقة حكيماً أمحقنه رجل حكيم مبقاييس هذه الدنيا فليكن أ

  ).حكمة هو يف نظر اهللا محاقةالعامل 

اهللا اختار ما يعتربه العامل محاقة ليخزي  أن أال: (١ كورنثوس إىليف رسالته  أيضاًوقال 
  ).األقوياءليخزي  احلكماء وما يعتربه العامل ضعفاً

 باال أيها أمحدكويف تلك الساعة ´لل يسوع بالروح وقال  ٢١: ١٠: (١٠لوقا  إجنيل
 باال أيهانعم  لألطفال وأعلنتهاهذه عن احلكماء والفهماء  أخفيت ألنك واألرضرب السماء 

  ).أمامكن هكذا صارت املسرة أل

  .مل يكشف ذلك السر Xموسى  أن :وقال بولس

وليس كما كان موسى يضع  ١٣: ٣: (٣ كنيسة كورنثوس إىلرسالة القديس بولس 
حىت  ألنه أذها�م أغلظتبل  ١٤: �٣اية الزائل  إىل إسرائيلعلى وجهه لكي ال ينظر بنو  برقعاً

 ١٥: ٣اليوم ذلك الربقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غري منكشف الذي يبطل يف املسيح 
 إىلولكن عندما يرجع  ١٦: ٣موسى الربقع موضوع على قلبهم  ألكن حىت اليوم حني يقر

وحنن  ١٨: ٣روح الرب هناك حرية الرب فهو الروح وحيث  وأما ١٧: ٣الرب يرفع الربقع 
 إىلتلك الصورة عينها من جمد  إىلنتغري  مرآةناظرين جمد الرب بوجه مكشوف كما يف  مجيعاً

   ).جمد كما من الرب الروح



Wא

املعىن الروحي الكامل  نه يتكلم باسم تلك احلقيقةأيف تعليمه  أحياناًكان  Xعيسى  إن
يرسخ هذه  أنمن بعثته  اهلدفكان  الذي ٬،الرب أو باالنه أالذي يذكره ويصفه عيسى 
بتجليها عندما  تبدأوكانت حقيقة ذلك التبشري  ٬،قيم عليهم احلجةاملفاهيم كعقيدة عند اليهود وي

 مصري الصلب الذي سيتعرض له املسيح ويكون هذا داعياً إىل ريوهو يش اإلنسانيرفع ابن 
من نيب اهللا  أتتبني ما مذكور يف شريعتهم اليت  وترابطاً ليجدوا حالً للتساؤل عند الناس عموماً

 إىلوعندما ميلك يبقى معهم ميلك  أنوبني حتقق الواقع من صلب املسيح بدل من  ٬،Xموسى 
ولكن  األبد إىلنه ميلك إف أتى إذااملسيح  أنثبت لديهم  حيث الشريعة أقرتهوهذا الذي  ٬،األبد

 يأيتنه أوصلب املسيح املوعود الذي ذكر عندهم  واقعاً Xحيث رفع عيسى  ٬،الواقع مغاير
املسيح  أن إليهموهلذا مل يتحقق النص حبسب ما ورد  ٬،بطريق غييب غري معروف بالنسبة لليهود

يبعث املسيح املوعود امللك املعىن  أن إىليف احلقيقة مؤجل  األمروهذا  ٬،ميلك وملكه يدوم
ليس الذي  إسرائيلملك بين  أناملذكور عندهم ) األبد إىلامللك ( عندهم يف تلك النصوص

هو الشبيه  اإلهليالذي ميلك وحيقق العدل  أنيكون املعىن  أو٬، ن الذي صلب هو الشبيهإصلب و
يطلق عليه  أيضاًنه أق عليه النصوص الشرعية باعتبار نطبوهذا ي ٬،الزمان آخر الذي يبعث يف
  .هو املصلوب ألنه ؛صفة املسيح

حكم sا من حنوكم لكن الذي أو أتكلمكثرية  أشياءيل  إن ٢٦: ٨: (٨ ل يوحنايجنإ
نه كان يقول هلم عن أومل يفهموا  ٢٧: ٨للعامل  أقولهما مسعته منه فهذا  أناهو حق و أرسلين

فعل أهو ولست  أنا أينفحينئذ تفهمون  اإلنسانفقال هلم يسوع مىت رفعتم ابن  ٢٨: ٨ باال
  ).أيبsذا كما علمين  أتكلممن نفسي بل  شيئاً

هو  أيب جمد نفسي فليس جمدي شيئاًأكنت  نإيسوع  أجاب ٥٤: ٨( :٨يوحنا  إجنيل
 إينقلت  إنفاعرفه و أنا وأماولستم تعرفونه  ٥٥: ٨ إهلكمنه إنتم أالذي ميجدين الذي تقولون 

ن يرى أ´لل ب إبراهيم أبوكم ٥٦: ٨ قوله وأحفظعرفه ألكين  مثلكم كاذباً أكونعرفه ألست 
 ٥٨: ٨ إبراهيميت أفرأفقال له اليهود ليس لك مخسون سنة بعد  ٥٧: ٨وفرح  فرأىيومي 
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جارة فرفعوا ح ٥٩: ٨كائن  أنا إبراهيميكون  أنلكم قبل  أقولقال هلم يسوع احلق احلق 
   ).يف وسطهم ومضى هكذا يسوع فاختفى وخرج من اهليكل جمتازاً أمالريمجوه 

 ٬،رسالته إعالنمن تلك احلقيقة يف رحلة  يبني احلقائق الغيبية ويكشف شيئاً Xعيسى  إن
صورة هلا  وأصبحوهذا الكون لتك احلقيقة اليت جتلى sا هو  ٬،إبراهيمنيب النه كائن قبل أ :منها
نه بعد أعلى  آخرويذكر ذلك يف مورد  ٬،كيف يصدق عليه ذلك وهو مولود يف زمان معني وإال

تدركهم  والسري فيه لكي ال بإطاعته أتباعه ويأمرالرفع سيكون هناك نور ويبقى ذلك النور 
    .الظلمة

 األبد إىلاملسيح يبقى  أناجلمع حنن مسعنا من الناموس  فأجابه ٣٤: ١٢: (١٢ يوحنا إجنيل
فقال هلم  ٣٥: ١٢ اإلنسانمن هو هذا ابن  اإلنسانيرتفع ابن  أننه ينبغي أ أنتفكيف تقول 

بعد فسريوا ما دام لكم النور لئال يدرككم الظالم والذي يسري يف  قليالً يسوع النور معكم زماناً
نور تكلم ال أبناءما دام لكم النور امنوا بالنور لتصريوا  ٣٦: ١٢يذهب  أين إىلالظالم ال يعلم 

   ).يسوع sذا مث مضى واختفى عنهم

  .يرفع أنبه بعد  يتمسكوا أن أوصاهمتكلم بلسان ذلك النور الذي  Xن عيسى إو

هو نور العامل من يتبعين فال ميشي  أنا قائالً أيضاًمث كلمهم يسوع  ١٢: ٨: (٨ يوحنا إجنيل
  ).يف الظلمة بل يكون له نور احلياة

  .روحاً األنبياءوكان مع  القدموهو خملوق منذ  Xالذي مع عيسى 

الذين  أنبياءاخلالص الذي فتش وحبث عنه  ١٠: ١: (األوىلرسالة القديس بطرس الرسول 
ما الوقت الذي كان يدل عليه روح  أووقت  أيباحثني  ١١: ١ ألجلكموا عن النعمة اليت أتنب

هلم  أعلنالذين  ١٢: ١اليت بعدها  واألجماداليت للمسيح  باآلالمسبق فشهد  إذاملسيح الذي فيهم 
بواسطة الذين  اآلننتم أsا  أخربمتاليت  األموربل لنا كانوا خيدمون sذه  ألنفسهمليس  أ�م

   ).تطلع عليها أنبشروكم يف الروح القدس املرسل من السماء اليت تشتهي املالئكة 

وهو الذي يدين من غري  أباًهللا كنتم تدعون ا وإذا: (األوىلرسالة القديس بطرس الرسول 
نه افتداكم من  أفعيشوا مدة غربتكم يف خمافته عارفني  أعمالهحمابات كل واحد على قدر 
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الذهب بل بدم كرمي دم احلمل  أوبالفاين من الفضة  ال آبائكمسريتكم الباطلة اليت ورثتموها من 
يف  أجلكمالعامل مث جتلى من  إنشاءعيب فيه وال دنس دم املسيح وكان اهللا اختاره قبل  الذي ال

 فأصبحووهبه ا¡د  األمواتمن بني  أقامهوهو الذي جعلكم تؤمنون باهللا الذي  األخرية زمنةاأل
  ).ورجائكم إميانكماهللا غاية 

كانوا  آبائنا أن اإلخوة أيهاجتهلوا  أن أريدفال : (١٠ كورنثوس إىلرسالة القديس بولس 
وا البحر وكلهم تعمدوا ملوسى يف السحابة ويف البحر وكلهم وكلهم عرب السحابةكلهم حتت 

من صخرة روحية ترافقهم  واحداً روحياً وكلهم كانوا يشربون شراباً واحداً روحياً طعاماً أكلوا
  ).يف الصحراء أمواتاًفسقطوا  أكثرهموهذه الصخرة هي املسيح ومع ذلك فما رضي اهللا عن 

* * *  
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بل رعية مع  بعد غرباء ونزالً إذاًفلستم  ١٩: ٢: (فسسأكنيسة  إىلرسالة القديس بولس 
ويسوع املسيح نفسه حجر  واألنبياءالرسل  أساسمبنيني على  ٢٠: ٢بيت اهللا  أهلالقديسني و

الذي فيه  ٢٢: ٢يف الرب  مقدساً ينمو هيكالً معاً الذي فيه كل البناء مركباً ٢١: ٢الزاوية 
   ).هللا يف الروح مسكناً مبنيون معاً أيضاًنتم أ

 إليه تأتون إذالذي  ٤: ٢الرب صاحل  أنكنتم قد ذقتم  إن ٣: ٢: (رسالة القديس بطرس
مبنيني كحجارة  أيضاًنتم أكونوا  ٥: ٢من الناس ولكن خمتار من اهللا كرمي  مرفوضاً حياً حجراً

لذلك  ٦: ٢لتقدمي ذبائح روحية مقبولة عند اهللا بيسوع املسيح  كهنوتا مقدساً روحياً حية بيتاً
والذي يؤمن به لن  كرمياً يف صهيون حجر زاوية خمتاراً أضع هاأنذايف الكتاب  أيضاًيتضمن 
الذي رفضه  للذين ال يطيعون فاحلجر وأمانتم الذين تؤمنون الكرامة أفلكم  ٧: ٢خيزى 
وحجر صدمة وصخرة عثرة الذين يعثرون غري طائعني  ٨: ٢الزاوية  رأسهو قد صار  البناءون
  ).الذي جعلوا له األمرللكلمة 

* * *  
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 اآلياتمنوا به ورأوا آادة كل الذين ا بشهوهذ األنبياءنيب من  Xيسوع املسيح  إن
  .sا أتىواملعجزات اليت 

 ٬،زمان احلدث إىلقرب أكلما كان النقل  أوثقتكون  األمورمن  أناملعلوم لدى كل عاقل ف
فهم  ٬،Xعاشوا يف صلب احلدث ومنهم الذين عاصروا دعوة يسوع املسيح  نفكيف بالذي

 إىلينسبوا ؤلئك مل أ أن ٬،عن زمان ظهوره بعد زمان بعيدمنوا بيسوع آعلم من الذين أو أدرى
من  اًواذكر نصوص ٬،له متجسدإنه أمثل  متأخرةاليت ظهرت  صفة من الصفات أييسوع 
  .األنبياءنه نيب من أيسوع على  إىلاؤلئك كانوا ينظرون  أن نيتب اإلجنيل

  ").الéذÎي مÎنË نÍاصÎرÍةÎ الْجÍلÎيلِ النَّبِيُّ هذَا يÍسÐوعÐ": فَقَالَتÎ الْجÐمÐوعÐ: (١١: ٢١إجنيل مىت 

الْجÐمÐوع٬ِ، َألنَّهÐ كَانَ  وÍإِذْ كَانÐوا يÍطْلُبÐونَ أَنْ يÐمËِسكُوه٬Ð، خÍافُوا مÎنÍ: (٤٦: ٢١إجنيل مىت 
  ).نÍبِيٍّ عÎنËدÍهÐمË مÎثْلَ

 بِالَ كَرÍامÍةë إِالé فÎي وÍطَنِهÎ وÍبÍيËنÍ أَقْرِبÍائÎهÎ وÍفÎي نÍبِيٌّ لَيËسÍ": قَالَ لَهÐمË يÍسÐوعÐف: (٤: ٦إجنيل مرقس 

ÎهÎتËيÍب.("  

 اَألنËبِيÍاِء أَوË كَأَحÍدÎ نÍبِيٌّ إِنَّهÐ«: وÍقَالَ آخÍرÐونَ. »إِنَّهÐ إِيلÎيَّا«: قَالَ آخÍرÐونَ: (١٥: ٦إجنيل مرقس 

 وÍاحÎدê مÎنÍ: وÍآخÍرÐونَ .إِيلÎيَّا: وÍآخÍرÐونَ. يÐوحÍنَّا الْمÍعËمÍدÍانُ": فَأَجÍابÐوا: (٢٨: ٨إجنيل مرقس 

  .")اَألنËبِيÍاِء

لَوË كَانَ ": فÎي نÍفِْسهÎ قÎائÎالً فَلَمَّا رÍأَى الْفَرِّيِسيُّ الéذÎي دÍعÍاهÐ ذلÎك٬Í، تÍكَلéمÍ: (٣٩: ٧إجنيل لوقا 
  ").خÍاطÎئَةٌ إِنَّهÍا! االمÍرËأَةُ الéتÎي تÍلْمÎسÐهÐ وÍمÍا هÎيÍ لَعÍلÎمÍ مÍنË هذÎهÎ نÍبِيúا٬، هذَا

 نÍبِيúا إِنé: وÍآخÍرÐونَ. يلÎيَّاإِ :وÍآخÍرÐونَ. يÐوحÍنَّا الْمÍعËمÍدÍانُ": فَأَجÍابÐوا وÍقَالوا: (١٩: ٩إجنيل لوقا 

 ").قَامÍ مÎنÍ الْقُدÍمÍاِء
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صÎرِي٬ِّ، الéذÎي بِيÍسÐوعÍ النَّا الْمÐخËتÍصَّةُ": فَقَاالَ "؟ وÍمÍا هÎيÍ": فَقَالَ لَهÐمÍا: (١٩: ٢٤إجنيل لوقا 
  ).وÍجÍمÎيعِ الشَّعËبِ فÎي الْفÎعËلِ وÍالْقَوËلِ أَمÍامÍ اِهللا اًمÐقْتÍدÎر اًنÍبِيÈ اًكَانَ إِنËسÍان

 إِنé هذَا هÐوÍ بِالْحÍقÎيقَةÎ": قَالُوا فَلَمَّا رÍأَى النَّاسÐ اآليÍةَ الéتÎي صÍنÍعÍهÍا يÍسÐوعÐ: (١٤: ٦إجنيل يوحنا 

  " !).اآلتÎي إِلَى الْعÍالَمِ النَّبِيُّ

 هذَا بِالْحÍقÎيقَةÎ هÐوÍ": قَالُوا فَكَثÎريÐونَ مÎنÍ الْجÍمËعِ لَمَّا سÍمÎعÐوا هذَا الْكَالَمÍ: (٤٠: ٧ل يوحنا إجني

  ").النَّبِيُّ

مÎثْلÎي سÍيÐقÎيمÐ لَكُمÐ الرَّبُّ إِهلُكُمË  نÍبِيúا إِنé: فَإِنé مÐوسÍى قَالَ لÎآلبÍاِء(: ٢٢: ٣سفر أعمال الرسل 
ËنÎم ËكُمÎتÍوËإِخ .Îبِه ËكُمÐكَل!مÐا يÍي كُل! مÎونَ فÐعÍمËسÍت Ðلَه.(  

مÎثْلÎي سÍيÐقÎيمÐ لَكُمÐ  اًنÍبِيÈ :هذَا هÐوÍ مÐوسÍى الéذÎي قَالَ لÎبÍنِي إِسËرÍائÎيلَ: (٣٧: ٧سفر أعمال الرسل 
ËنÎم Ëالرَّبُّ إِهلُكُم ËكُمÎتÍوËونَ. إِخÐعÍمËسÍت Ðلَه.(  

فرق بيين وبينكم  ال أي ٬،نتمأ وإهلكمهلي إ إىلذاهب  إينيسوع قال  إنذلك  إىل باإلضافة
  :اآليتكما يف النص  إليهغريه وهو صاعد  إىل اإللوهيةفهو ينسب  ٬،واحد إهلناحيث 

وÍلكÎنِ . بÍعËدÐ إِلَى أَبِي الَ تÍلْمÎِسينِي َألنِّي لَمË أَصËعÍدË": وعÐقَالَ لَهÍا يÍسÐ: (١٧: ٢٠إجنيل يوحنا 
ËمÐي لَهÎقُولÍي وÎتÍوËبِي إِلَى إِخÍإِلَى أَبِي إِنِّي :اذْه ÐدÍعËأَص ËأَبِيكُمÍي وÎإِهلÍو ËكُمÎإِهلÍو.("  

أَنْ يÍصÎريÐوا أَوËالَدÍ اِهللا٬، أَيِ  اًسÐلْطَان وÍأَمَّا كُلÔ الéذÎينÍ قَبِلُوهÐ فَأَعËطَاهÐمË: (١٢: ١إجنيل يوحنا 
  ).بِاسËمÎهÎ الْمÐؤËمÎنÐونَ

* * *  
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  .األمواتته من بني ياموق Xالقبض على املسيح  إلقاءبعد 

منوا بنيب اهللا عيسى آللذين  اًحقيقي اًن فيها مالبسات كثرية واختبارأل ؛مهمةرحلة وهذه امل
Xاألمواتويقوم من بني سيلقى القبض عليه وسيصلب املسيح  أنخربهم أ أنسبق  ألنه ؛ 

هو املعىن  وما؟ املسيح يبقى معهم فكيف يرفع  إنن املنصوص أل ؛األمروحرية التالميذ بذلك 
معرفة املسيح بعد  أنكروان التالميذ كانوا قد إولذلك ف؟ هو املسيح املوعود  باعتبار  من ذلك

 األمواتالذي قام من بني  أن يدل على إمناوهذا  ٬،ومل يتعرفوا عليه األمواتقام من بني  أن
يف ظهوره املتكرر من  م لهوبدليل عدم معرفته ٬،Xلقي القبض عليه هو غري عيسى أوالذي 

ن إو ٬،يؤدية يف تعليمه Xرهم مبا كان عيسى يذكّ يعمل عمالً أوخيربهم هو  أن بعد إال همقبل
يقة من تلك احلق يبني شيئاً أنفيها رسالته يريد  أعلنالقالئل اليت  األياميف  Xعيسى  أمرجل 

وكان صعب  ٬،يرفع أنعليها النور الذي يبقى بعد  أطلقواليت  ٬،بإتباعهاالتالميذ  وأمراليت قال 
لذلك فهم مل يتعرفوا عليه  ٬،عن علماء اليهود منوا به قبول ذلك فضالًآالذين  أوعلى التالميذ 

   .األمواتعندما قام من بني 

حصلت غريت  أموراًن هناك إو ٬،التعذيبثر ما القى من أمل يتعرفوا عليه من  أ�ملو قلنا 
م ومنه ٬،احلواريني أيعليه ومل يتعرفوا عليه هم التالميذ  أنكرواالذين  أننالحظ  ٬،من مالحمه

القبض على  إلقاءقبل  األوىلكان يف تعليمه يف املرحلة  Xن عيسى إو ٬،وصيه مسعان بطرس
ينكروا على املسيح الذي صلب  ال أنوهلذا كان جيب  ٬،املسيح كان يعلمهم املعاين الروحية

عند  اًواضح أثرههو معرفة ويل اهللا الذي يكون وبسط اختبار أسيفشلون يف  فإ�م وإالمعرفته 
  .بسط املبادئ الروحية وعمل sاأخذ أمن 

 سوف يرونه بعد صلبه حياً أ�مخرب به تالميذه من أما  Xعيسى وكان من تعليم 
  .Xوتنكشف هلم حقيقة املسيح 

بعد قليل ال يراين  ١٩: ١٤ إليكم آيت إينيتامى  أترككمال  ١٨: ١٤: (١٤يوحنا  إجنيل
 أنا أينيف ذلك اليوم تعلمون  ٢٠: ١٤نتم ستحيون أحي ف أنا إيننتم فترونين أ وأما أيضاًالعامل 
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الذي عنده وصاياي وحيفظها فهو الذي حيبين والذي حيبين  ٢١: ١٤فيكم  وأنا نتم يفّأو أيبيف 
   ).ظهر له ذايتأو أحبه وأنا أيبحيبه 

 ألنهكلكم تشكون يف هذه الليلة  إنوقال هلم يسوع  ٢٧: ١٤: (١٤مرقس  إجنيل
   ).اجلليل إىل أسبقكمولكن بعد قيامي  ٢٨: ١٤ضرب الراعي فتتبدد اخلراف أ إينمكتوب 

يف  وأنكرتن مرمي مل تعرفه أو ٬،ملرمي ا¡دلية أيامظهور له بعد الصلب بعد ثالثة  أولوكان 
  .نه هو املسيحأنه بني هلا أ إال األمربادئ 

تبكي وفيما هي  مرمي فكانت واقفة عند القرب خارجاً أما ١١: ٢٠: (٢٠يوحنا  إجنيل
 واآلخر الرأسعند  فنظرت مالكني بثياب بيض جالسني واحداً ١٢: ٢٠القرب  إىلتبكي احننت 

ملاذا تبكني قالت هلما  امرأةفقاال هلا يا  ١٣: ٢٠ عند الرجلني حيث كان جسد يسوع موضوعاً
الوراء فنظرت  إىلوملا قالت هذا التفتت  ١٤: ٢٠وضعوه  أينعلم أخذوا سيدي ولست أ إ�م

ملاذا تبكني من تطلبني فظنت  امرأةقال هلا يسوع يا  ١٥: ٢٠نه يسوع أومل تعلم  يسوع واقفاً
 :٢٠ آخذه وأناوضعته  أينقد محلته فقل يل  أنتكنت  إننه البستاين فقالت له يا سيد أتلك 
قال هلا  ١٧: ٢٠قال هلا يسوع يا مرمي فالتفتت تلك وقالت له ربوين الذي تفسريه يا معلم  ١٦

 أيب إىلصعد أ إينوقويل هلم  إخويت إىلولكن اذهيب  أيب إىلصعد بعد أمل  ألينيسوع ال تلمسيين 
نه قال أالرب و رأت أ�االتالميذ  وأخربتفجاءت مرمي ا¡دلية  ١٨: ٢٠ وإهلكمهلي إو وأبيكم
   ).هلا هذا

ثنني منهم ومها ميشيان أل أخرىوبعد ذلك ظهر sيئة  ١٢: ١٦: (١٦ مرقس إجنيل
   ).خربا الباقني فلم يصدقوا وال هذينأوذهب هذان و ١٣: ١٦الربية  إىلمنطلقني 

عرفوا عليه ساعة ظهوره تالتالميذ مل ي أنمن : أكثرنفس املعىن ينقله لوقا ولكن  بتفصيل 
  .هلم

قرية بعيدة عن  إىلاثنان منهم كانا منطلقني يف ذلك اليوم  وإذا ١٣: ٢٤: (٢٤ لوقا إجنيل
وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن مجيع هذه  ١٤: ٢٤ستني غلوة امسها عمواس  أورشليم

يسوع نفسه وكان ميشي معهما  إليهماوفيما مها يتكلمان ويتحاوران اقترب  ١٥: ٢٤احلوادث 
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فقال هلما ما هذا الكالم الذي  ١٧: ٢٤عن معرفته  أعينهما أمسكتولكن  ١٦: ٢٤
حدمها الذي امسه كليوباس وقال له هل أ فأجاب ١٨: ٢٤ماشيان عابسني  وأنتماتتطارحان به 

فقال  ١٩: ٢٤ األياماليت حدثت فيها يف هذه  األمور ومل تعلم أورشليممتغرب وحدك يف  أنت
 أماميف الفعل والقول  مقتدراً نبياً إنساناًهلما وما هي فقاال املختصة بيسوع الناصري الذي كان 

 :٢٤رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء املوت وصلبوه  أسلمهكيف  ٢٠: ٢٤اهللا ومجيع الشعب 
منذ  أيامولكن مع هذا كله اليوم له ثالثة  إسرائيلي يفد أننه هو املزمع أوحنن كنا نرجو  ٢١

وملا مل جيدن  ٢٣: ٢٤عند القرب  كن باكراً إذبل بعض النساء منا حريننا  ٢٢: ٢٤حدث ذلك 
ومضى قوم من الذين معنا  ٢٤: ٢٤نه حي إمنظر مالئكة قالوا  رأين إ�نقائالت  أتنيجسده 

 أيهافقال هلما  ٢٥: ٢٤هو فلم يروه  وأماالنساء  أيضاًالقرب فوجدوا هكذا كما قالت  إىل
املسيح  إنكان ينبغي  أما ٢٦: ٢٤ األنبياءجبميع ما تكلم به  اإلميانالغبيان والبطيئا القلوب يف 

 األموريفسر هلما  األنبياءمن موسى ومن مجيع  ابتدأمث  ٢٧: ٢٤جمده  إىلsذا ويدخل  يتأمل
وهو تظاهر  إليهاالقرية اليت كانا منطلقني  إىلمث اقتربوا  ٢٨: ٢٤املختصة به يف مجيع الكتب 

حنو املساء وقد مال النهار  ألنهقائلني امكث معنا  فألزماه ٢٩: ٢٤بعد أمكان  إىلمنطلق  كأنه
 ٣١: ٢٤ وبارك وكسر وناوهلما خذ خبزاًأمعهما  اتكأفلما  ٣٠: ٢٤فدخل ليمكث معهما 

 مل يكن قلبنا ملتهباًأفقال بعضهما لبعض  ٣٢: ٢٤وعرفاه مث اختفى عنهما  أعينهمافانفتحت 
 إىلفقاما يف تلك الساعة ورجعا  ٣٣: ٢٤كان يكلمنا يف الطريق ويوضح لنا الكتب  إذفينا 

الرب قام  إنوهم يقولون  ٣٤: ٢٤عشر جمتمعني هم والذين معهم  األحدووجدا  أورشليم
مها فكانا خيربان مبا حدث يف الطريق وكيف عرفاه عند  وأما ٣٥: ٢٤باحلقيقة وظهر لسمعان 

وفيما هم يتكلمون sذا وقف يسوع نفسه يف وسطهم وقال هلم سالم  ٣٦: ٢٤كسر اخلبز 
فقال هلم ما بالكم مضطربني  ٣٨: ٢٤ نظروا روحاً أ�مفجزعوا وخافوا وظنوا  ٣٧: ٢٤لكم 

ن إهوجسوين وانظروا ف أنا إيني ورجلي انظروا يد ٣٩: ٢٤يف قلوبكم  أفكاروملاذا ختطر 
 ٤١: ٢٤يديه ورجليه  أراهموحني قال هذا  ٤٠: ٢٤الروح ليس له حلم وعظام كما ترون يل 

 فناولوه جزءاً ٤٢: ٢٤ههنا طعام  أعندكموبينما هم غري مصدقني من الفرح ومتعجبني قال هلم 
وقال هلم هذا  ٤٤: ٢٤قدامهم  أكلخذ و أف ٤٣ :٢٤من شهد عسل  من مسك مشوي وشيئاً

يتم مجيع ما هو مكتوب عين يف ناموس  أننه البد أبعد معكم  وأناهو الكالم الذي كلمتكم به 
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وقال هلم هكذا  ٤٦: ٢٤حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب  ٤٥: ٢٤واملزامري  واألنبياءموسى 
   ).يف اليوم الثالث األمواتويقوم من  يتأملاملسيح  أنهو مكتوب وهكذا كان ينبغي 

  

אא Wא

 ٬،حد التالميذ مل يكن موجوداًأعشر كان توما  األحدالتالميذ  إىلعندما ظهر يسوع 
  .ثر املسامري يف يديهأ رأيت إذاصدق أ :فقال ٬،املسيح كان عندهم وظهر هلم إنخربوه أوعندما 

حد االثين عشر الذي يقال له التوام فلم يكن معهم أتوما  أما ٢٤: ٢٠: (٢٠يوحنا إجنيل
يف  أبصرمل  إنالرب فقال هلم  رأيناقد  اآلخرونفقال له التالميذ  ٢٥: ٢٠حني جاء يسوع 

وبعد مثانية  ٢٦: ٢٠ أؤمنيدي يف جنبه ال  أضعثر املسامري وأيف  إصبعيضع أثر املسامري وأيديه 
مغلقة ووقف يف الوسط وقال  واألبوابوتوما معهم فجاء يسوع  داخالً أيضاًكان تالميذه  أيام

يدي وهات يدك وضعها يف  وأبصرهنا  إىل إصبعكمث قال لتوما هات  ٢٧: ٢٠سالم لكم 
قال له  ٢٩: ٢٠هلي إتوما وقال له ريب و أجاب ٢٨: ٢٠ جنيب وال تكن غري مؤمن بل مؤمناً

   ).وا ومل يروامنآطوىب للذين  آمنتيا توما  رأيتين ألنكيسوع 

  .ما عرفوه وأيضاًسبعة من تالميذه  إىل أخرىوظهر يسوع مرة 

وملا كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ولكن التالميذ مل  ٤: ٢١: (٢١يوحنا إجنيل
 :٢١ال  أجابوه داماًإلعل عندكم أفقال هلم يسوع يا غلمان  ٥: ٢١نه يسوع أيكونوا يعلمون 

جيذبوها  أنلقوا ومل يعودوا يقدرون أفتجدوا ف األمينجانب السفينة  إىلفقال هلم القوا الشبكة  ٦
فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع حيبه لبطرس هو الرب فلما مسع  ٧: ٢١من كثرة السمك 

التالميذ  وأما ٨: ٢١ نفسه يف البحر ألقىو كان عرياناً ألنهنه الرب اتزر بثوبه أمسعان بطرس 
ذراع وهم جيرون  مأيتحنو  إال األرضمل يكونوا بعيدين عن  �مألفجاءوا بالسفينة  اآلخرون

عليه  موضوعاً ومسكاً موضوعاً نظروا مجراً األرض إىلفلما خرجوا  ٩: ٢١شبكة السمك 
فصعد مسعان  ١١: ٢١ اآلن أمسكتمقال هلم يسوع قدموا من السمك الذي  ١٠: ٢١ وخبزاً

ومخسني ومع هذه الكثرة مل  مئة وثالثاً رياًكب ممتلئة مسكاً األرض إىلبطرس وجذب الشبكة 
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من  يسأله أنحد من التالميذ أقال هلم يسوع هلموا تغدوا ومل جيسر  ١٢: ٢١تتخرق الشبكة 
وكذلك السمك  وأعطاهمخذ اخلبز أمث جاء يسوع و ١٣: ٢١نه الرب أكانوا يعلمون  إذ أنت
   ).األمواتهذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتالميذه بعدما قام من  ١٤: ٢١

  .مرة قبل رفعه وهذا الرفع للمسيح الذي صلب آخروظهر 

 إميا�معشر وهم متكئون ووبخ عدم  لألحدظهر  أخرياً ١٤: ١٦: (١٦ مرقس إجنيل
مجع أالعامل  إىلوقال هلم اذهبوا  ١٥: ١٦مل يصدقوا الذين نظروه قد قام  أل�موقساوة قلوsم 

 ١٧: ١٦من واعتمد خلص ومن مل يؤمن يدن آمن  ١٦: ١٦للخليقة كلها  باإلجنيلواكرزوا 
حيملون  ١٨: ١٦تتبع املؤمنني خيرجون الشياطني بامسي ويتكلمون بالسنة جديدة  اآلياتوهذه 

   ).ونأفيربعلى املرضى  أيديهمال يضرهم ويضعون  مميتاً شربوا شيئاً إنحيات و

   .ظهور له آخرمث بعد هذه املشاهدة اليت كانت 

السماء وجلس عن ميني اهللا  إىلالرب بعدما كلمهم ارتفع  إنمث  ١٩: ١٦: (١٦ مرقس
 باآلياتهم فخرجوا وكرزوا يف كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكالم  وأما ٢٠: ١٦

  ).آمنيالتابعة 

ن التالميذ أل ؛مىت ذكر ذلك إجنيل أما ٬،مرقس وإجنيليوحنا ولوقا  إجنيلوهذا ما ذكر يف 
 رأوههناك ولكن ملا  إىلبالذهاب  وأمرهم ٬،نه سيلقيهم يف اجلليلأكانوا قد وعدهم املسيح 

  .نه هو املسيحأسجدوا له وعندهم شكوك يف 

 ١٧ إليهيذهبوا  أنخربهم يسوع أاجلليل الذي  إىل عشر تلميذاً األحدوذهب : (٢٨مىت 
  ).وكبعضهم شك لذينه كانت أسجدوا له مع  رأوهوعندما 

مل يتعرفوا عليه  األمواتقام من بني  أناملسيح من بعد  أنجممعة على  األناجيلن ألذلك ف
يلقى  أنقبل  Xتذكرهم مبا كان يفعل عيسى  آيةيعمل هلم  أوخيربهم هو  أن إالالتالميذ 

  .Xالقبض على املسيح 
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ويوضح حقيقة املصلوب ومعىن صرخته  Xمحد احلسن أمن ما كتبه السيد  ذكر شيئاًأ
  :يسلم الروح أنبل ق األخرية

مل يصلب ومل يقتل٬، بل رÐفع فنجاه اهللا من أيدي اليهود وعلمائهم الضالني  Xوعيسى (
 وlقَوpلuهِمp إِنَّا قَتlلْنlا الْمlِسيحl عuيسlى ابpنl مlرpيlمl رlسtولَ الل}هu وlمlا﴿ :قال تعاىل٬، )لعنهم اهللا(املضلني 

pمtلَه lبِّهtش pنuلَكlو tوهtلَبlا صlمlو tلُوهlقَت﴾ .  
وعد  Xإن عيسى ( :قال٬، Xعن أيب جعفر  ٬،ويف الرواية يف تفسري علي بن إبراهيم

مث خرج  فأدخلهم بيتاً ٬،رجالً اثنا عشرأصحابه ليلة رفعه اهللا إليه فاجتمعوا عند املساء٬، وهم 
عليهم من عني يف زاوية البيت وهو ينفض رأسه من املاء٬، فقال إن اهللا رافعي إليه الساعة 

قال ؟ فيقتل ويصلب ويكون معي يف درجيت  فأيكم يلقي عليه شبحيومطهري من اليهود 
  …  ذا وlأنا يا روح اهللا قال فأنت هt :شاب منهم

وأخذوا الشاب … من ليلتهم  Xإن اليهود جاءت يف طلب عيسى  :Xمث قال 
  .)١( )فقتل وصلب Xالذي ألقي عليه شبح عيسى 

أحد (٬، بينما الذين جاءوا من احلواريني هم )اجتمع اثنا عشر: (يقول Xفاإلمام الباقر 
٬، وهذا من املتواترات اليت Xبل ذهب إىل علماء اليهود ليسلم عيسى ٬، ٬، فيهوذا مل يأيت)عشر

٬، ال تنكر٬، فالثاين عشر الذي جاء أو قل الذي نزل من السماء٬، هو الوصي من آل حممد 
Ðالذي صÎلÍـُوق بÎلَتÐـِب٬، بعد أن شÍبصورة عيسى  هX.  

: ٬، ويف إجنيل مىت)إيليا ٬، إيليا ملا شبقتين: (وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي
فقوم من . هلي ملاذا تركتينإهلي٬، إظيم إيلي إيلي ملا شبقتين أي صرخ يسوع بصوت ع… (

وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأيت إيليا … نه ينادي إيليا إ: قالوا٬، الواقفني هناك ملا مسعوا
  . فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح. خيلصه

واألرض تزلزلت والصخور . وإذا حجاب اهليكل قد انشق إىل اثنني من فوق إىل أسفل
  . انتهى )٢()… تشققت

والنصارى ٬، )يا علي يا علي ملاذا أنزلتين( :واحلقيقة إن ترمجة الكلمات اليت قاهلا هكذا
  .كما تبني لك من النص السابق من اإلجنيل) هلي ملاذا تركتينإهلي٬، إ(يترمجو�ا هكذا 

                                                            
 .٤٧٣ص: للجزائريقصص األنبياء  -١
 .٢٧ :إنجيل متى إصحاح -٢
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  .التركواإلنزال أو اإللقاء يف األرض من السماء قريب من 
أو اعتراضاً على أمر اهللا  ٬،ومل يقل هذا الوصي هذه الكلمات جهالً منه بسبب اإلنزال

 أي افهموا واعرفوا ملاذا نزلتÐ :سبحانه وتعاىل٬، بل هي سؤال يستبطن جوابه٬، وجهه إىل الناس
Ð٬، وملاذا صلبتÐفإذا إذا أعيد نفس السؤال٬،  ٬، لكي ال تفشلوا يف االمتحان مرة أخرىوملاذا قتلت

يداهنو�م٬، فسأكون ) أو أشباههم(حيتلون األرض٬، وعلماء اليهود ) أو أشباههم(رأيتم الرومان 
يف تلك األرض فهذه سنة اهللا اليت تتكرر٬، فخذوا عربتكم وانصروين إذا جئت وال تشاركوا مرة 

  .أخرى يف صليب وقتلي
 وحتملتÐ لبتÐصÐ: )البيَّن لكل عاقل نقي الفطرة(كان يريد أن يقول يف جواب السؤال 

٬، Xألجل القيامة الصغرى٬، قيامة اإلمام املهدي  تلتÐـُوق٬، العذاب وإهانات علماء اليهود
  .ودولة احلق والعدل اإلهلي على هذه األرض

ك اليهود ؟ كان لÎهل أنت مÍ: وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود واحلاكم الروماين
نعم٬، جواب غريب على من جيهل  :ومل يقل٬، تقولوننتم أأو ٬، أو هم يقولون٬، أنت قلت :جييب

  . احلقيقة٬، ولكنه اآلن توضح
الذي رفعه اهللا٬، وهو الشبيه  Xك اليهود٬، بل عيسى لÎألنه ليس هو مÍ ؛نعم: فلم يقل

  .)١( Xمحد احلسن أانتهى كالم السيد ) Xالذي نزل ليÐصلب ويÐقتل بدالً عن عيسى 

* * *  

                                                            
 .١٧٩السؤال  ٤ج: المتشابهات -١



  :يبعث باجلسد Xعيسى 
 ٬،Xهناك شخصيتني قد جتسدت يف زمان رسالة عيسى  أننفهم بعد ما تبني  أن جيب

 إينالذي كان يقول  Xاملسيح الذي صلب  واألخرىاملولود يف ذلك الزمان  Xهو عيسى 
ليكون  أخرىويبعث مرة  زمان حجيته وتكليفه أي ٬،يف زمانه سيأيت لست من هذا العامل

يف املعتقدات  اليت هي من املتواترات Xعيسى  إرسالوكذلك عودة  ٬،حوله كما ذكر أنصاره
نه أ اينرالنصيف املعتقد و ٬،يرجع جبسدهنه أ اإلسالمي ففي املعتقد ٬،وكذلك النصرانية اإلسالمية

  .يبعث روح القدس عنه وإمنا يرجع جبسد ال

ستدلون يو ٬،ت املطلق فله كل ما هللا من حقيقةالهولنه نال مقام اأوالنصارى يعتقدون 
 أتىاليت  اآلياتوغريها من  ٬،ويبعد الشياطني ٬،ىويشفي املرض ٬،املوتى حيينه أ :منها ٬،أموربعدة 

دعوة لنيب  أيمنها  تكاد ختلو هي عادة مرافقة لكل دعوة نيب وال األموروهذه  ٬،sXا عيسى 
  .األنبياءمن 

 اإلجنيلثابت البطالن بنصوص  األدلةsذه  نه هو الالهوت املطلقأ ءهمان ادعإلذلك ف
  .تقبل التاؤيل الواضحة اليت ال

باجلسد  يأيت بأنهكل من مل يؤمن  إنبل  ٬،أخرىمرة  إرسالهباجلسد يف عودة  يأيتنه أ :منها
  .فهو دجال

   :رسالة القديس يوحنا الرسول الثانية

يعترف مبجيء يسوع املسيح يف اجلسد هذا هو  العامل كثري من املضللني وفيهم من الففي (
ومن  ٬،كامالً بل لتنالوا ثواباً أعمالنافكونوا على حذر لئال ختسروا مثرة  ٬،املضل واملسيح الدجال

ب ومن ثبت على تعليم املسيح فله اال ٬،تطاول وما ثبت على تعليم املسيح فال يكون اهللا له
حد بغري هذا التعليم فال تقبلوه عندكم وال تقولوا له السالم عليك من أجاءكم  إذا ٬،ن معاًواالب

  ).السيئة أعمالهسلم عليه شاركه يف 
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هلم  نه سيبعثأو٬، لهإنه أعلى  زعمهمحبسده وبطالن  واضحة على بعثه إشارةوهذه 
  :اآليتيف النص  اكم اإلنساننه ابن أمنه وهذا الرسول وصفه مرة على  رسوالً

ن كل من خيجل يب وبكالمي يف هذا اجليل الفاسق اخلاطئ أل ٣٨: (٨مرقس  إجنيل
  .)مع مالئكته املقدسني أبيهد يف جم يأيتحني  اإلنسانل به ابن سيخج

٬، أبيهنه يأيت يف جمد إغري عيسى بن مرمي٬، و) اإلنسانابن (واضح يف أن  Xفكالم عيسى 
  .ال جمده هو أبيه¡د  وطالباً أي داعياً

  :Xاملعزي يرسله عيسى 
بامسي فهو  باالاملعزي الروح القدس الذي سريسله  وأما ١٤: ٢٦: (٢٦يوحنا  إجنيل

  ).يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم

 إىلليمكث معكم  آخر فيعطيكم معزياً باالطلب من أ أناو ١٦: ١٤: (١٤ يوحنا إجنيل
نتم أ وأماال يراه وال يعرفه  ألنهيقبله  أنروح احلق الذي ال يستطيع العامل  ١٧: ١٤ األبد

   ).ماكث معكم ويكون فيكم ألنهفتعرفونه 

 األموروكان هذا من  ٬،يسوع املسيح الذي صلب مرة ثانية على عودةتدل دلة أهناك 
 Xخذ هذا املعىن يترسخ عند الناس من خالل تعليم عيسى أث يحب ٬،العقائدية يف تلك الفترة

 ٬،تعليمه وتبشريه بيسوع املسيح  الرب أثناء Xوكذلك ما جرى للشبيه وعالقته مع عيسى 
هو الذي يكون الشبيه من الرب  وأبو ٬،وهو مقام كان ميثله الشبيه Xالرب الذي سدد عيسى 

ن املسيح هو املخلص لكنهم وقعوا يف أفهم يعتقدون ب ٬،يسوع املسيح خملصاً أرسلالذي نسله و
  ؟ ال أم   أي املخلص   هذا الذي على الصليب هو املقصود  أنهل  ٬،شبهة

  :العربا�ني إىلالرسالة 
فكذلك املسيح قدم نفسه  ٬،ميوتوا مرة واحدة وبعد ذلك الدينونة أنمصري البشر  أنوكما 

بل خلالص الذين  ٬،اخلطيئة ألجلوسيظهر ثانية ال  ٬،مرة واحدة ليزيل خطايا الكثري من الناس
  .ينتظرونه
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نتم ورؤساؤكم بيسوع كان عن أما فعلتم  أن اإلخوة أيهاعرف أ أنا: (٣الرسل أعمال
فتوبوا وارجعوا تغفر خطاياكم  سيتأملمسيحه  أنوهو  أنبيائهمجيع  إىل أوحىاهللا ما  فأمتجهل 
عينه لكم أي يسوع  أناملسيح الذي سبق  إليكمالفرج من عند الرب حني يرسل  أيام فتجيء

اهللا من قدمي الزمان  أعلنجييء زمن جتديد كل شيء مثلما  أن إىليبقى يف السماء  أنالذي جيب 
  ).األطهار أنبيائهبلسان 

يف السحاب بكل عزة  آتياً اإلنسانويف ذلك احلني يرى الناس ابن : (١٣مرقس إجنيل
 أقصى إىل األرض أقصىليجمعوا خمتاريه من  األربعاجلهات  إىلسل مالئكته ريسفوجالل 
  ).السماء

 األمميسى يقوم ليسود  أصلشعيا سيظهر فرع من أوقال : (رومة إىلرسالة القديس بولس 
  ).وعليه يكون رجاء الشعوب

 أيبوجذور تربطه بيسى الذي هو  أصولنه له أوهذا النص يدل على نسبة النسبية للقادم 
  .sم ملّأالشعوب ويرفع عنهم االصار والظلم الذي  أملوحيكم العامل وحيقق  ٬،نيب اهللا داود

 أعداءهناك مجاعة كثرية تسلك يف حيا´ا سلوك  إن: (٣فيلي  إىلرسالة القديس بولس 
حنن  أماالدنيا  أموربطنهم وجمدهم عارهم ومههم  وإهلهمصليب املسيح هؤالء عاقبتهم اهلالك 

فوطننا يف السماء ومنها ننتظر بشوق جميء خملصنا الرب يسوع املسيح فهو الذي يبدل جسدنا 
  ).الوضيع فيجعله على صورة جسده ا¡يد مبا له من قدرة خيضع sا كل شيء

* * *  



אא
حد وال مالئكة أذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم sما  وأما ٣٦: ٢٤: (٢٤مىت  إجنيل

 اإلنسانجميء ابن  أيضاًنوح كذلك يكون  أياموكما كانت  ٣٧: ٢٤وحده  أيب إالالسماوات 
 إىلويشربون ويتزوجون ويزوجون  يأكلوناليت قبل الطوفان  األيامكما كانوا يف  ألنه ٣٨: ٢٤

خذ اجلميع كذلك أ يعلموا حىت جاء الطوفان وومل ٣٩: ٢٤اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك 
   ).اإلنسانجميء ابن  أيضاًيكون 

  .يستدل sا على الظهور أنولكن هناك عالمات ميكن 

Wא
التالميذ على انفراد  إليهوفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم  ٣: ٢٤: (٢٤ مىت إجنيل

يسوع وقال  فأجاب ٤: ٢٤قائلني قل لنا مىت يكون هذا وما هي عالمة جميئك وانقضاء الدهر 
هو املسيح ويضلون  أنابامسي قائلني  سيأتونن كثريين إف ٥: ٢٤حد أهلم انظروا ال يضلكم 

تكون  أنالبد  ألنهحروب انظروا ال ترتاعوا  وأخباروسوف تسمعون حبروب  ٦: ٢٤كثريين 
مة ومملكة على مملكة وتكون أمة على أتقوم  ألنه ٧: ٢٤هذه كلها ولكن ليس املنتهى بعد 

حينئذ  ٩: ٢٤ األوجاع مبتدأولكن هذه كلها  ٨: ٢٤ أماكنوزالزل يف  أوبئةجماعات و
وحينئذ  ١٠: ٢٤امسي  ألجل األممضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضني من مجيع  إىليسلمونكم 
كذبة  أنبياءويقوم  ١١: ٢٤ ويبغضون بعضهم بعضاً ويسلمون بعضهم بعضاً يعثر كثريون

ولكن الذي يصرب  ١٣: ٢٤تربد حمبة الكثريين  اإلمثولكثرة  ١٢ :٢٤كثريون ويضلون كثريين 
   ).املنتهى فهذا خيلص إىل

  أمريكااخلراب  جناسة  :أوالً
عندما تسود العامل ويظهر فسادها فيه  أمريكا Xخرب عنها يسوع أومن العالمات اليت 

  .أعماهلاويعم اخلراب العامل من جراء 
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فمىت نظرمت رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال النيب قائمة يف  ١٥: ٢٤: (٢٤ مىت إجنيل
  ).املكان املقدس

 إىلوهو املشرق بالنسبة  ٬،وحمورها النجف وكربالء اإلسالمواملكان املقدس هي مقدسات 
كاملسجد احلرام واملسجد النبوي يف السعودية وبيت املقدس يف  األخرى اإلسالممقدسات 
  .فلسطني

املشرق مث يعم النور ليشمل اجلهات الغربية من تلك املقدسات  الظهور يف أوليكون 
  .اإلهليدولة العدل  إقامةيف رحلة  اإلسالمية

املغارب هكذا  إىلالربق خيرج من املشارق ويظهر  أنكما  ألنه ٢٧: ٢٤: (٢٤ مىت إجنيل
   ).اإلنسانجميء ابن  أيضاًيكون 

  الصيحة يف السماء :ثا�ياً
 إىلالغاية منها  ٬،املالئكة تنادي بالظهور أنوورد يف معىن الصيحة وكيفية وقوعها من 

  .واجلن وكمال احللقات لنصرة القائم واإلنسمن املالئكة  األنصاراجتماع 

تظلم الشمس والقمر ال يعطي  األياموللوقت بعد ضيق تلك  ٢٩: ٢٤: (٢٤مىت  إجنيل
وحينئذ تظهر عالمة ابن  ٣٠: ٢٤ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع 

على سحاب  آتياً اإلنسانويبصرون ابن  األرضيف السماء وحينئذ تنوح مجيع قبائل  اإلنسان
فريسل مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون خمتاريه من  ٣١: ٢٤السماء بقوة وجمد كثري 

   ).قصائهاأ إىلقصاء السماوات أالرياح من  األربع

  .الظهور إعالنالصيحة السماوية قبل  إىل إشارةويف ذلك 

  الرؤيا:ثالثاً
 ؛وهي هلا عالقة بالصيحة وعالقة وثيقة بالظهور ٬،الزمان الرؤى آخروكذلك من عالمات 

 وهي شهادة مقدسة من عامل امللكوت الذي ال ٬،املعرفة بويل اهللا إىلحد الطرق املوصلة أ أل�ا
  .وجود للشيطان يف تلك العوامل ال ألنه ؛من بني يديه وال من خلفه الباطل ال يأتيه أنميكن 
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 األخرية األيامقال اهللا يف  ما قاله النيب يوئيل إالوما هذا : (خطبة بطرس: الرسل أعمال
بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى وحيلم شيوخكم  فيتنبأمن روحي على مجيع البشر  أفيض
عمل أون كلهم وأفيتنب األياممن روحي يف تلك  أفيضونساء  وعلى عبيدي رجاالً أحالماً

يكون دم ونار ودخان كثيف وتصري  األرضعجائب فوق يف السماء ومعجزات حتت يف 
  ).جييء اليوم البهي العظيم يوم الرب أنقبل  والقمر دماً الشمس ظالماً

  ودماره فساد العامل :رابعاً
 ٢١: ٢١نه قد اقترب خراsا أحماطة جبيوش فحينئذ اعلموا  أورشليم رأيتمومىت  ٢٠: ٢١(

والذين يف الكور  اجلبال والذين يف وسطها فليفروا خارجاً إىلحينئذ ليهرب الذين يف اليهودية 
وويل للحباىل  ٢٣: ٢١انتقام ليتم كل ما هو مكتوب  أيامن هذه أل ٢٢: ٢١فال يدخلوها 

: ٢١وسخط على هذا الشعب  األرضيكون ضيق عظيم على  ألنه األيامواملرضعات يف تلك 
حىت تكمل  األمممدوسة من  أورشليموتكون  األمممجيع  إىلويقعون بفم السيف ويسبون  ٢٤
 أممكرب  األرضوتكون عالمات يف الشمس والقمر والنجوم وعلى  ٢٥: ٢١ األمم أزمنة

على  يأيتوالناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما  ٢٦: ٢١تضج  واألمواجحبرية البحر 
   ).ن قوات السماوات تتزعزعاملسكونة أل

من بغض ) املسيح( يعاين كل من ينادي باسم القائم أنللظهور هي  األخرىمن العالمات 
وتعود يف زمان  األنبياءوهذه سنة جرت على  ٬،ه وكرههم ويقتلون ويشردون ويسجنونالناس ل
  .الظهور

  .)أعمالهشهد على فساد أ ألينيبغضكم العامل ولكنه يبغضين  نتم الأ( :٧يوحنا  إجنيل

ذلك االحنراف  إفرازاتومن  ٬،والفساد العقائدي) ابن اهلالك(وظهور رجل املعصية 
  .الناس إىلذلك  إثباتلوهيه وحياول يظهر من يدعي اإل أنالعقائدي 

فيوم الرب  األشكالحد بشكل من أال خيدعكم ( :٢ تسالونيكي إىلرسالة القديس بولس 
يسود الكفر ويظهر رجل املعصية ابن اهلالك والعدو الذي يرفع نفسه فوق  أنبعد  إالجييء  ال

  .)لهإنه أيثبت  أنهيكل اهللا وحياول فيجلس يف  معبوداً أو إهلاًكل ما يدعوه الناس 
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وسيطردونكم من ا¡امع بل  إميانكمقلت لكم هذا الكالم لئال يضعف ( :١٦يوحنا  إجنيل
وال  أيبيعرفون  ال أل�منه يؤدي فريضة هللا وهم يعملون ذلك إساعة يظن فيها من يقتلكم  جتيء

  .)قلته لكم إينجاءت الساعة تتذكرون  إذالكم هذا حىت  أقوليعرفوين 

א א
ولكن كيف سيعرف الناس ومييزون  ٬،كذبة يف زمن الظهور وأنبياءسييظهر املسيح الدجال 

  ؟ بني الروح اليت من اهللا والروح اليت ال تكون من اهللا وهي روح املسيح الدجال

لتروا هل هي من  األرواحتصدقون كل روح بل امتحنوا  ال األحباء أيها( :٤ يوحنا إجنيل
نتم تعرفون روح اهللا sذا وكل روح أالعامل و إىلالكذابني جاؤوا  األنبياءن الكثري من اهللا أل

يكون  يعترف بيسوع ال نه جاء يف اجلسد يكون من اهللا وكل روح الأيعترف بيسوع املسيح 
  .مليف العا اآلننه سيجيء وهو أمن اهللا بل يكون روح املسيح الدجال الذي مسعتم 

الذي يف  إبليسمن  أقوىن اهللا الذي فيكم الكذابني أل األنبياءنتم من اهللا وغلبتم أ أبنائي يا
من العامل حنن من اهللا فمن يعرف اهللا  أل�مالعامل هم يتكلمون بكالم العامل فيسمع هلم العامل 
  .)يسمع لنا وبذلك نعرف روح احلق من روح الضالل

يعترف  ففي العامل كثري من املضللني وفيهم من ال( :الثانيةرسالة القديس يوحنا الرسول 
مبجيء يسوع املسيح يف اجلسد هذا هو املضل واملسيح الدجال فكونوا على حذر لئال ختسروا 

ومن تطاول وما ثبت على تعليم املسيح فال يكون اهللا له ومن  كامالً بل لتنالوا ثواباً أعمالنامثرة 
حد بغري هذا التعليم فال تقبلوه عندكم أجاءكم  إذا ب واالبن معاًاال ثبت على تعليم املسيح فله

  .)السيئة أعمالهوال تقولوا له السالم عليك من سلم عليه شاركه يف 

  :يسوع هو املسيح أنوكذلك ورد يف معىن الدجال الذي ينكر 

كثري من آت و دجاالً مسعتم بأن مسيحاً. يا بين٬، إ�ا الساعة األخرية( :٢رسالة يوحنا 
من عندنا . من ذلك نعرف إن هذه الساعة هي األخرية. املسحاء الدجالني حاضرون اآلن

 ولكن حدث ذلك لكي يتضح أ�م مجيعاً. خرجوا ومل يكونوا منا فلو كانوا منا ألقاموا معنا
كتب إليكم أنكم ال أمل  أما أنتم فقد قبلتم املسحة من القدوس وتعرفون مجيعاً. ليسوا منا
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من الكذاب إن مل يكن ذاك . ون احلق بل أنكم تعرفونه وأنه ما من كذبة تأيت من احلقتعرف
كل . ب واالبنالذي ينكر أن يسوع هو املسيح ؟ هذا هو املسيح الدجال ذلك الذي ينكر اال

   .)ب معهمن شهد لالبن كان اال. ب معهمن أنكر االبن مل يكن اال

  .)املسيح( القائم إىلامللك  األمر�اية 

א אEאFא

بيه ش أي ٬،املمهد الذي سيعلن الظهور هو املسيح الذي صلب أنلذلك من عالئم الظهور 
 األنصاروجيمع  األرضوميكن له يف  يئيهوهو الذي  ٬،Xمن عيسى  عيسى ويكون رسوالً

  .العلي القديروهو املوعود بالنصر من اهللا  ٬،يظهروا معه يف ذلك الزمان أنالذين وعدوا 

نتم عليه من أنفتخر بكم يف كنائس اهللا ملا  إنناحىت : (تسالونيكي إىلرسالة القديس بولس 
يف كل ما تتحملونه من االضطهاد والشدائد ويف ذلك دليل على حكم اهللا العادل  واإلميانالصرب 

جيازي بالضيق الذين  أنفمن العدل عند اهللا  تتأملونمللكوت اهللا الذي يف سبيله  أهالًتكونوا  أن
من الضيق عند ظهور الرب يسوع  اآلنن جيازيكم معنا بالراحة على ما تتحملونه أيضايقونكم و

 يعرفون اهللا ومن الذين ال لينتقم من الذين ال ةمن السماء مع مالئكة جربوته يف نار ملتهب
  ).األبدييطيعون بشارة ربنا يسوع فيكون عقاsم اهلالك 

حممد  اإلمام هأبي إىل    ميكن له أنبعد    لك بنهاية املطاف بتسليم املُوف يقوم وبذلك س
 ٬،أرضهواملقصود به هنا هو خليفته يف  ٬،باالاهللا  الذي وصف يف هذا النص ٬،Xبن احلسن 
وهذا ما وضحه السيد  ٬،اهللا يف خلقه أصبحيعكس كل كماالت اهللا سبحانه حىت  يوهو الذ

  :Xقال ٬، حيث اهللا باهللا عرفايف املتشاsات يف بيان مقولة  Xمحد احلسن أ

فهو صلوات ريب  Xاملهدي  اإلماموهو  ٬،اعرف اهللا سبحانه وتعاىل باهللا يف اخللق أي(
وبعبارة  ٬،يف اخللق اإلهليةجتلي وظهور مدينة الكماالت  أي ٬،عليه جتلي وظهور اهللا يف اخللق

فهو صلوات ريب عليه وجه اهللا سبحانه وتعاىل  ٬،اهللا سبحانه يف اخللق أمساءجتلي وظهور  أخرى
   .)١( )Xاملهدي  اإلماممعرفة اهللا سبحانه البد له من معرفة  أرادفمن  ٬،الذي يواجه به خلقه

                                                            
 .١السؤال  ١ج: المتشابهات -١
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 اوهذ ٬،األرضسيبيد املمالك الظاملة من على وجهة  حيث األولوهذا ما سيقوم به املهدي 
  :اإلجنيلما وضحته رسالة بولس كما هو يف 

املسيح قام من بني  أنلكن احلقيقة هي : (١٥ األوىلكورنثوس  إىلرسالة القديس بولس 
تكون  إنسانوعلى يد  إنسانهو بكر من قام من رقاد املوت فاملوت كان على يد  األموات

ح سيحيون ولكن كل واحد دم فكذلك هم يف املسيآوكما ميوت مجيع الناس يف  األمواتقيامة 
البكر مث الذين هم للمسيح عند جميئه ويكون املنتهى حني يسلم  ألنه أوالًحسب رتبته فاملسيح 

ميلك حىت يضع  أنيبيد كل رئاسة وسلطة وقوة فال بد له  أنب بعد اهللا اال إىلاملسيح امللك 
خضع كل شيء حتت أاهللا  إنعدو يبيده فالكتاب يقول  آخرحتت قدميه واملوت  أعدائهمجيع 

خضع كل شيء أنه يستثين اهللا االب الذي أخضع كل شيء فمن الواضح أقدميه وعندما يقول 
خضع له كل شيء فيكون اهللا أللمسيح ومىت خضع كل شيء لالبن خيضع هو نفسه هللا الذي 

  .)كل شيء يف كل شيء

ي يبكت العامل هو الذ ألنه ؛نه هو الرب وهو الذي سيحاسب الناسأوهنا وصف على 
 أل�ا ؛وهي اليت متثل القيامة الصغرى ٬،على بر وعلى دينونة كما تقدم يف املعزي عندما سريسل

  .اهللا سبحانه وتعاىل إىلمنعطف يف رحلة رجوع العامل  أول

دم حني قال انظروا جاء الرب آمن  اآلباءخنوخ سابع أعنهم  أوأنب: (رسالة القديس يهوذا
على كل شر فعلوه وكل كلمة  مجيعاً األشرارقديسيه ليحاسب مجيع البشر ويدين  ألوفمع 

ويتفوهون  أهوائهمسوء قاهلا عليه هؤالء اخلاطئون الفجار هم يتذمرون ويشتكون ويتبعون 
  .)للمنفعة بالكلمات اجلوفاء ويتملقون الناس طلباً

* * *  

  

  

  

  



א
 اأتوالذين  األنبياء آخروكان  إسرائيلبين عيسى النيب الذي ختم النبوة ل أنيتضح مما تقدم 

عظيم ويؤسس  ألمرليمهد  أتىوهو الذي  ٬، إبراهيمبن نيب اهللا  إسحاقمن ساللة نيب اهللا 
ن البشر أل ؛Xاملهدي  اإلماميف ظهور  مهماً والبناء الروحي الذي سيلعب دوراً األساس
احلق بسبب  إىلصعب عليهم االهتداء  أ�موحىت  ٬،انغمسوا باملاديات وال يروا غري املادة عموماً
هؤالء الذين تسلطوا على عموم البشر ووضعوا معتقدات وفق مفاهيم مادية وقوانني  تأثري

للكتب السماوية  اآلياتالشريفة من  األحاديثحىت  ٬،مستفادة من نظام هذا العامل اجلسماين
  .معىن روحي أيذه املفاهيم املادية مما جعلهم جيردو�ا من هل أخضعوها

ربط العامل بامللكوت  إىلونقطة حتول  ل نقلة للناس عموماًوعمل نيب اهللا عيسى كان ميثّ
وسوء الفهم لكثري من  ٬،الذي ختلى الناس عنه بسبب الضالل الذي نشره علماء الضاللة

يوضح هذه املعاين  أنوهلذا كان جل اهتمامه هو  ٬،واألوصياء لألنبياءالشريفة  األحاديث
يضرب  حىت احتج عليه من كثرة ما ٬،األمثالامللكوتية برموز من هذا العامل املادي ويضرب هلم 

جلها وهي أمن  أتىخياطب عموم الناس لتتضح هلم الرسالة اليت  أنيريد  ألنه ؛هلم األمثال
  .وعدالً قسطاً األرضالتبشري مبن سيملئ 

سواء الذين  ٬،اللبس الذي حصل لبين لليهود توضيح حقيقة الشبيه وبيان :هو اآلخر مرواأل
يف النصوص اليت  اًن هناك تناقضإو ٬،اإلجنيلمن مل يؤمنوا به من خالل ما ورد يف  أومنوا به آ

 أرادا قلت هو سوء الفهم الذي يوجد تناقض يف الواقع ولكن كم نه الأاحلقيقة و ٬،وردت فيه
التبس  أوونبه على ذلك ولكن الكثريين مل يفهموا  ٬،يقعوا فيه من بعد رفعه ال أناهللا عيسى  نيب

لذلك  اإلجنيلمن  األصليةعد التالميذ وضياع النسخة من ب أتواوكذلك الذين  ٬،األمرعليهم 
ة وطرحت املعاين الروحي اإلجنيلوالذين كتبوا ٬، فهمه التالميذ على ما اإلجنيلاعتمد على تدوين 

يسوع املسيح هو اهللا  أنوهو ادعائهم  اخلطأ٬،لذلك وقع النصارى يف  ٬،هي مبداليها املادية مبا
االب له معىن  أنبينا  اوكم ٬،قانيم الثالثةوقالوا باأل ٬،عن ذلك كبرياً املطلق تعاىل اهللا علواً
العالقات اليت بينها وقال sا نيب اهللا  أنوكما بينا  ٬،وكذلك روح القدس نمتجسد وكذلك االب

ما خلق اهللا وهم حممد وال حممد صلوات اهللا  وأعظمهللا اخللق قرب أ إىلترمز  Xعيسى 
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وكذلك العلم  ٬،والبنوة لألبوةن روح القدس هي الرابطة اليت تبني النسبة احلقيقية أو ٬،عليهم
   .حلت هذه الروح على شخص إذا والعصمة

الذي هو جتلي اهللا يف  ٬،يف زمان الظهور على من ينطبق األبوة معىن أنوكذلك اتضح 
 اًن كان املصداق خمتلفإو ٬،له وتستعد لقدومه ´يئ األممن مجيع أو ٬،اخللق والذي ميثل الغيب

واملمهد لظهوره هو املسيح الذي  Xحممد بن احلسن  اإلماموهو  ٬،األممحسب املعتقد لتلك 
   .حممد صلوات اهللا عليهم آلمن  محد احلسنأالسيد  األولو املهدي صلب وه

محد أالسيد  األولواملهدي  Xوهم عيسى  ٬،يف زمن الظهور ناتخصيشلذلك تظهر 
 إىل باإلضافة Xاملهدي حممد بن احلسن  واإلمام ٬،الزمان آخرالذي يولد يف  Xاحلسن 
  .Xواخلضر  X إيلياظهور 

ن أو ٬،وأبنائه آبائهحممد صلوات اهللا عليه وعلى  آلقائم  يوفقنا ملسايرة أن تعاىل ل اهللاأنس
  .خيلف امليعاد ن اهللا الإو ٬،وعده اهللا اكم أرضهن له يف ميكّ
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