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إهداء

أود أوhً أن أشـكر وأعترف بفضل زوجتى التى عـانـت طـويـ6ً وصـبرت وتحـملت كـثيراً فى أثـناء كـتابـة هـذا الـكتاب. وثـانـيـاً، أود 
أن أشـــكر جـــوزيـــف فـرح؛ إن دار النشـــر ا:ـــسيحية تـــحتاج لـــكثير من الــرواد الـــشجعان أمـــثالـــك. كـــذلـــك يـــعود الـــفضل لـــكٍل من "جـونى 
واكــر"، "بــن واليك"، "داريــل ســوربــر"، "داكــس كــابــريرا"، "جوش جـودسى"، "أنــتونى بــيركــنز"، "بيلى هــمفرى"، "جيمى بــريــدجــن"، 
"ستيفv أوجان"، و "ستيفv هو:ز" لقراءتهم ا:ستمرة ومساعدتى با8قتراحات، والتعليقات، وما إلى ذلك. شكراً يا أصدقائى.

أود أن أشـــكر "ســـكوت واتـــس" :ـــسانـــدتـــه ا:ســـتمرة لى طـوال الـــسنتv ا:ـــاضـــيتv. أنـــا مـــتأكـــد أنـــه فى مـــلكوت ا�، وبـــعد أن 
أنتهى من تهـذيـب حـديـقة زوجتى (كرد :ـعروفـها معى فى الخـدمـة فى هـذا الـعالـم)، سأقضى الـكثير مـن الوقـت فى خـدمـتك كـجناينى 
فى حديقة قصرك فى ا-بدية. أنتظر بشوق حدوث هذا.

شكراً لـ "جون و ليديا هاريجان" لصداقتهم ومساعدتهم لى على رؤية الصليب وا:لكوت القادم بهذا الوضوح.

لكل من ساندونى بالص6ة على مدار سنوات؛ شكراً من القلب!
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ا:قدمة

فى عـــام 2006 تـــم نشـــر كـــتابى ا-ول وكـــان بـــعنوان "ضـــد ا:سيح: ا:ـــسيا ا:ـــنتظر فى ا8ســـ6م"، لـــكن الـــعنوان تـــغير 
hحـقـاً ليصبح " ضـد ا:سيح ا8سـ6مى". إن الـنظرة السـطحية لهذا الـكتاب تـرى أنـه عـبارة عن مـقارنـة بـv دراسـة ا-خـريـات 
فى ا:ــسيحية وا8ســ6م؛ لــكن بــا:ــنظور الــروحى كــان هــذا مــحاولــة منى – قدر إســتطاعتى – أن أضرب بــالــبوق وأن أرســل 
وتـنبيهـاً. فـاقـتناعى الراسخ أن ا8س6م هـو التحـدى ا-كبر وا-وحـد الـذى تواجـهه الـكنيسة قـبل مـجيئ ا:سيح، بـينما  إنـذاراً 
الـــغالـــبية العظمى hزالـــت إمـــا نـــائـــمة وغـــافـــلة أو فى حـــالـــة إنـــكار. "ضد ا:سيح ا8ســـ6مى" هـــو جهـــد قلبى مخـــلص وعـــميق 
8يــقاظ مجتمع ا:ـؤمــنv الــغافــل عــن التحــدى الــبارز لــ�ســ6م، وارتــباطــه بــا-حــداث، وكــذلــك دوره الــريــادى فى ا-يــام ا-خــيرة. 
وفــوق هــذا، فــإن الــكتاب بــمثابــة دعوة لــلعمل: أن نــتمثل بــيسوع، ونحــمل صــليبنا، ونــقدم أنــفسنا بــ6 خوف لــلعالــم ا8ســ6مى؛ 
حتى نخطف البعض من النار.

ام ا-خــــيرة جــــنبـاً إلى جــــنب مع ا:ــــنظور ا8ســــ6مى.  "ضد ا:سيح ا8ســــ6مى" يضع أســــاســــيات ا:ــــنظور الــــكتابى لـــ�ي
يًخـــرج هـــذا لـــلنور صورة واضـــحة وحـــقيقة صـــادمـــة؛ فـــالـــنظام الـــدينى لـــ�ســـ6م هـــو ضـــد ا:سيح حتى الـــنخاع. يـــمثل تـــعليم 
ا8س6م ا-ســـاسى هـــجوم صـــريح ومـــباشـــر ضـــد ا:ـــسيحية، وأن الـــكثير مـــن الـــحقائـــق التى يـــصفها الـــكتاب ا:ـــقدس بـــأنـــها 

 �عتبر فى ا8ســـ6م رجـــاســـة، وكـــفر، وتجـــديـــف. فـــبينما يـــتأســـس ا8يـــمان ا:سيحى على أن ا مـــقدســـة، وأســـاســـية، وهـــامة ؛ تُ

نفسه تجســد فى شــخص يــسوع ا:ــسيا؛ يُــعلن ا8ســ6م فى الــقرآن أن كــل مــن يؤمــن بــالتجسد هو فى أعلى درجــات الُكفر، 

ومـلعون مـن ا� "ولـه عـذاب عـظيم" فى هـذه الـدنـيا وفى ا�خرة. وفـوق هـذا، فإن السرد ا8سـ6مى -حـداث ا-يـام ا-خـيرة هـو 
ا:ـعكوس لـلقصة الـكتابـية. ورغـم أنـه hيـمكن تـلخيص الـكتاب كله هـنا؛ إh أن بعض ا-مـثلة يـمكن أن ترسـم لـنا صـورة كـافـية 

وواضحة.

: ا-وصـاف الـكتابـية عـن مـجيئ يـسوع كـا:ـسيا ا:ـنتظر مـن الـيهود فـيها تـشابـه مـذهـل مع مـا يـسميه ا8سـ6م ا:سيخ  ًhأو
الدجال (ضد ا:سيا).

ثــانــيـاً: وصــف الــكتاب لــضد ا:سيح يحــمل الــعديــد مــن الــتشابــه مع ا:ــسيا ا8ســ6مى، الــذى يــسميه ا:ســلمv "ا:هــدى". 
ـــشكل  بمعنى آخـــر: ا:ـــسيا بـــالنســـبة لـــنا هـــو ضـــد ا:سيح فى ا8ســـ6م؛ وضـــد ا:سيح عـــندنـــا هـــو ا:هـــدى فى ا8ســـ6م. ومـــا يُ
ــــعلنه ا8ســــ6م عــــن أن ا:سيح ا�تى فى آخــــر ا-يــــام، ســــيأتى كنبى مســــلم، وســــتكون مــــهمته  صــــدمــــة لــــكثير مــــن الــــقراء؛ مــــا يُ
ا-سـاسـية الـقضاء على ا:ـسيحية. من الـصعب على كل مؤمن حـv يـقرأ هـذه ا-مور إh أن يُـدرك ا-سـاس الـشيطانى لـلديـن 

ا8س6مى.

فى عـام 2008، كـان لى الشرف أن أشـترك فى إصـدار كـتاب آخـر عـن نـفس ا:وضوع مع "ولـيد شـويـبات" الـذى كـان 
ســابــقـاً عــضواً عــامــ6ً فى مــنظمة التحــريــر الفلسطينية. هــذا الــكتاب بــعنوان "حرب ا� ضــد ا8رهاب" هــو بــمثابــة مـوسـوعــة 
تـناقش دور ا8سـ6م فى ا-يـام ا-خـيرة، وكـذلك قصة تـحول "ولـيد" مـن شـاب فلسـطينى مسلم مـمتلئ بـالـكره لـليهود إلى رجـل 

مسيحى كرس حياته :ساندة الشعب اليهودى وكشف حقيقة خطورة التطرف ا8س6مى.

لقد أصبح هـذان الـكتابان يـمث6ن معاً حجـر ا-ساس فـيما أصبح ثـورة فى دراسـة ا-خـريـات. الـيوم؛ أسـتقبل سـيل مـن 
الرســائــل ا8لــيكترونية والــتقارير من أشــخاص يشهــدون كــيف تــأثـروا وكــان لهــذه الــكتب الفضل فى تــغيير فــهمهم عــن ا-يــام 
ا-خـــيرة. طـــ6ب، وقـــساوســـة، وحتى معلمى hهـوت لـــهم صـــيت كـــبير قـــد عـــبروا عـــن تـــغير فـــكرهـــم الـــسابـــق الـــذى كـــان شـــائـــعـاً، 
والـذى يُـعل�م أن ضـد ا:سيح، وإمـبراطـوريـته، وديـانـته سـتخرج مـن أوروبـا أو مـن ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية ا:ـنتعشة. وبـدhً مـن 
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هـذا إكـتشفوا حـقيقة أن الـكتاب ا:قدس – وبـكل بـساطـة – يـشير بـشكل مـتكرر إلى مـنطقة الشـرق ا-وسـط كـمكان إنـط6ق 
وظـهور إمـبراطـوريـة ضـد ا:سيح وديـانـته. شهـد الـكثيريـن أنـه رغـم دراسـتهم لـنبوات الـكتاب ا:ـقدس على مـدار سـنوات، إh أن 
ا-مــور لــم يــكن لــها معنى مــقبول مــن قــبل؛ أو أن نــبوات الــكتاب أصــبحت واضــحة جــداً. وا-هــم مــن هــذا؛ فــقد كــتب الــبعض 
يشهدون أنهم سلموا حياتهم أو جددوا عهودهم للمسيح بعد قراءة هذه الكتب. هللويا!

إh أن آخـــريـــن عـــبgروا عـــن رأيـــهم فـــقالـوا أنـــه: رغـــم أن ا-فـــكار ا:ـوجـودة فى "ضـــد ا:سيح ا8ســـ6مى" و "حـرب ا� ضـــد 
ا8رهــاب" مــفهومــة ومــقبولــة بــشكل كــبير إh أنــه مــازال لــديــهم أســئلة hتجــد إجــابة. إن غرض هــذا الــكتاب هو أن يــقدم شرح 
hهوتى وبــسيط لــنظريــة ضــد ا:سيح مــن خ6ل ا-جزاء مــن الوحى التى تتحــدث عــن هــذا ا-مــر. فــلو كــان هــناك حتى مجرد 
إحـــتمال أن يـــكون ا8ســـ6م هـــو – فى الـــحقيقة – ا:ـوضـوع ا-ســـاسى فى الـــنبوات الـــخاصـــة بـــضد ا:سيح؛ فإن وجـود هـــذه 
ا8حتمالية وحده كافيـاً -ن نعيد التفكير فى أجزاء الوحى ذات الصلة.

بــدايـًة: أريد أن أوضح أن هــدف هــذا الــكتاب لــيس ا:ــجادلــة أو مــناقــشة مــا قــد يــعتبره الــكثيرون أمـور غــير ذات صــلة أو 
ام ا-خـــيرة. قـــد يـــتساءل الـــبعض مـــا الـــفرق إذا كان ضد ا:سيح سيخرج من أوروبـــا أو مـــن  حتى تـوافـــه فـــيما يـــختص بـــا-ي
الشرق ا-وسـط؟! إذا كـان مـن معتنقى العلوم ا8نـسانـية أو مسـلم؟! الـحقيقة أن ا:ـهم هـو أن الـتطبيقات الـعملية لـ�مور التى 

سـنناقـشها فى هـذا الـكتاب سـتكون كـبيرة جـداً. إذا كـان ا8سـ6م هـو فـع6ً ديـانـة ضـد ا:سيح، فـإن تـأثير هـذا سـيُشير هـنا 

إلى مــا أصبح يـُـطلق عــليه حركــة "ا8نــسيدارز" صوت مــن الــداخل)، من الواجــب والــ6زم أن يــقرر أتــباع يــسوع موقــفهم فــيما 
يـــختص بـــأصل وطبيعة ا8ســـ6م. فـــكما نسعى جـــاهـــديـــن أن نـــحب ا:ســـلمv، هـــل يـــجب عـــلينا أن نـــحب ا8ســـ6م؟ هـــل يـــمكن 

ـــشكل أيـــديــولــوجـــية (مـــذهـــب أو عـــقيدة) مـــدمـرة لــروح  لـــ�ســـ6م كـــنظام دينى أن يخـــلق عـــ6قـــة حـــقيقية بـــا�؛ أم أنـــه بـــالـــكامـــل يُ

 "�ا8نـسان ونفسه؟ هل يمكن لـلشخص أن يـكون مسـلمـاً ويتبع يـسوع قى نـفس الوقـت كـما يـدعى بـعض ا:بشـريـن؟ هـل "ا

ا:وجود فى الــقرآن وا� ا:وجود فى الكتاب ا:ــقدس واحــد؟ ومــاذا عن إسرائيل وشــعب الــيهود؟ إن حركــات شرســة مــعاديــة 
لــلصهيونــية والــسامــية قــد إمــتدت مــن الــعالــم ا8ســ6مى إلى داخــل الــكنيسة؛ مــاذا يــقول ا-نــبياء عــن هــذا؟ أيــن يــقف تــ6مــيذ 

يــسوع الــذيــن يــسعون ليحبوا كًل مــن ا:ســلمv والــيهود مــعـاً؟مــاذا عــن الــربيع الــعربى؟ هل يخبرنا الكتاب ا:ــقدس عــن هــذا 

الــتغير ا:ــفاجــئ والــدرامى، وإلى أيــن يــتجه؟بــل أكــثر مــن هــذا؛ كما نرى بحسب الــتغيرات فى تــوزيع الــسكان، أن ا8ســ6م 
سـيبرز قـريـبـاً كـأكـبر ديـانـة عـا:ـية، بـينما يؤمـن الكثيرين فى الـكنيسة ويـعلمون أن الـعالـم ا8س6مى وروسـيا سـيُدمـر بـالـكامـل 
من خـ6ل سـلسلة مـن ا:ـعارك التى تـنبأ عـنها الكتاب ا:ـقدس، والتى سينتج عـنها إخـتفاء ا8سـ6م عن وجـه ا-رض. لـكن هـل 
هــذا هــو مــا يُــعلمه الــكتاب ا:ــقدس؟ إن كــيفية إجــابــتنا عــن هــذه ا-ســئلة، ومــا نـؤمــن بــه تــجاه هــذه ا-مــور؛ ســيؤثــر بشــدة فى 
إتـجاه تـفكيرنـا فى الـص6ة، والـتبشير، والـعمل ا:رسـلى. هذه مـن نوعـية ا-سـئلة التى hيـمكن لـلكنيسة بـأى حـال مـن ا-حوال 
وحى ا:ـــقدس لـــلوصـــول 8جـــابـــات صـــحيحة ودقـــيقة. لهـــذا تـــمت  الخـــطأ فى إجـــابـــتها، فـــمن الـــضرورى أن نـــبحث بـــتأنى فى ال
كتابة هذا الكتاب.

بـينما سـتجيب بـكل تـأكـيد هـذه الـدراسة عـن الـعديـد مـن ا-سـئلة ا:تعلقة بـا-يـام ا-خـيرة، إh أنها أبـعد مـا تـكون عـن أن 
يُـطلق عـليها تـفاهـات أو أمـور غير ذات أهـمية. حـv تحاول الـكنيسة أن تشق طـريـقها فى وسط عالم شـديـد الـتغير والـتحول؛ 
عليها أن تتمسك بالحقائق التى توردها هذه الدراسة.

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 
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كـما أطـلب مـنكم أن تـقرأوا هذا الـكتاب فى روح الـص6ة؛ فـقد كـتبته أنـا مـصليـاً؛ كـما أريـدكـم أن تـتواصـلوا وتتحـدثوا مع 
لوجود بعض ا:واضيع الهامة وا:ـحيرة كـتلك التى ذكرنـاهـا هـنا. حـv نـدرس موضوع ا-يـام  الرب نـفسة خـ6ل قراءتـكم نـظراً 
ا-خيرة ، نحتاج أن نكون فى روح الص6ة.

هـــناك الـــكثيريـــن مـــن أعـــضاء جســـد الـرب فى الـــعالـــم كـــله يــؤمـــنون أن هـــذا الـــجيل هـــو الـــجيل الـــذى ســـيرى مـــجيئ الـرب 
الـثانى يحـدث فى حـياتـه. وهـكذا؛ هـل على هـذا الـجيل مـهمة أكـبر تـتمثل فى أن يـكون مجتمع مـصليـاً ومـكرســاً لـتقديـم ا:ـحبة 
ــتَُكنْ  لH َشيٍْء لِ َلوَاِت. َوَلـِكْن َقــبَْل ُك Lُلوا َواْصُحوا لِلصLْت، فَـتََعق اْقــتََربَ لH َشيٍْء َقـدِ  َما ِنـَهايَـُة ُك Lبـــعضه بعضاً؟ " َوإِن

ََحـبLَة تَْسـتُُر َكـثْرَةً ِمَن اْلَخطَايَا." (1بط4: 7، 8) ْ̀ َمَحـبLـتُُكْم بَْعِضُكْم لِـبَْعٍض َشِديَدةً، $َنL ا

تحـــدث عـــنها دانـــيال النبى: "َواْلــفَاِهُمونَ  هـــذا الـــجيل هـــو الـــجيل الـــذى ورث فـرصـــة عـــظيمة، ومـــسئولـــية جـــسيمة أيـــضـاً 
يَِضيـئُوَن َكِضيَاِء اْلَجَلِد َوالLِذيَن رَدeوا َكِثيِريَن إَِلى اْلِبرH َكاْلَكوَاِكِب إَِلى أَبَِد الدeُهوِر." (دا12: 3)

لــقد رأى دانيال :ــحة مــنها – لــكن كــثير مــن قراء هــذا الــكتاب ســيحيوهــا بــشكل فعلى. أطــلب مــنك أن تسعى خــلف هــذه 
الفرصة بكل ما أوتيت من قوة، فالوقت حرج وh يتطلب أقل من هذا.

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 
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1
تبسيط ا-يام ا-خيرة

يــرى الــكثير مــن ا:ـؤمــنv أن دراســة ا-يــام ا-خــيرة هى بــمثابــة جــبل منيع، عــالى جــداً ومــعقد وhيــمكن تســلقه. وكــنتيجة 
لهــذا، فــكثيريــن بــبساطــة يــعتمدوا فى فــهمه على رُعــاِتــهم أو "خــبراء تــفسير الــنبوات" . وبــالطبع فإن الرب أعطى الــبعض مــن 
أعضاء جســده أن يــكونوا ُمَعل�مv، لــيساعــدوا بــاقى ا:ـؤمــنv على الــفهم الصحيح لــ�جـزاء العسرة الــفهم مــن كــلمة ا�؛ لــكن 

هـذا hيعفى ا:ؤمـن أبـداً مـن ا:ـسئولـية الـشخصية فى بـحث هـذه ا-مور مـن كـلمة ا� بـنفسه. مـن أفـضل ا-مـور التى يـعملها 
ا:ــعلم هــو تــعليم وإمــداد تــ6مــيذه بــا-دوات التى تــلزمــهم لــدراســة وفــهم الــكتاب ا:ــقدس بــأنــفسهم. وهــذا بــالــضبط هــو الــغرض 
مــن هــذا الــفصل: إمــداد الــت6مــيذ وا:ــعلمv على حــد سـواء بــبعض الــقواعــد الــبسيطة، والـواضــحة، والسهــلة لــتبسيط رســالــة 
ا-يـام ا-خـيرة ا:وجودة فى الـكتاب ا:ـقدس وجـعلها فى مـتناول الجـميع. hبـد مـن كسـر ا8عـتقاد الـخاطـئ بـأن موضوع ا-يـام 
ا-خـيرة أبعد مـن قدرة ا:ؤمـن الـعادى على الـفهم. بـعد فـهم الـقواعـد ا:وجودة فى هذا الفصل، كـثيريـن مـمن كـانوا يـتخوفـون 
من دراسة ا-يام ا-خيرة ستصبح لديهم الثقة فى قدرتهم على فهم ا-خريات.

تَُمـث�ل السبع قواعد التالية الطريق لفهم النبوات التى سنتطرق لها فى باقى الكتاب.

: ًhالقاعدة ا-ولى: ضع ا-مور ا-ولى أو

بعد إنهاء دراســتى الــثانــويــة بــقليل، وبــعد دخولى ا8يــمان مــباشرةً، عــملت فى بــناء هــياكــل ا:ــنازل :ــدة عــام. لتبنى بــيتـاً 
عـليك أن تـبدأ بوضع أسـاس صحيح ومـتv. كيف وأيـن تـبدأ؟، يؤثـر هـذا دائـمـاً فى الـنتائج التى تـحصل عـليها فى الـنهايـة. 
يـــنطبق هـــذا على بـــناء الـــبيت وعلى ا-مـــور الـــ6هـوتـــية أيـــضـاً. وضع أســـاس ســـيئ أو ضـــعيف ينتج عـــنه مـــحصلة غـــير ثـــابـــتة، 
خـــــاطـــــئة، وقـــــد تـــــكون خـــــطيرة أحـــــيانـــــاً. فى بـــــناء الـــــبيت إذا بـــــدأ الـــــشخص بـــــبناء الـــــسقف وهـــــكذا بـــــشكل عكسى حتى يـــــصل 
لـ�سـاس، فـسيحصل على مـشاكـل خـطيرة فى الـنهايـة. إh أن هـذا بـالـضبط مـا يـفعله الـبعض عـند بـناء دراسـة كـتابـية صـلبة 

بـــسفر الــرؤيـــا، آخـــر  عـــن ا-خـــريـــات؛ و-نـــهم يـرغـــبون فى مـــعرفـــة مـــا يـــقولـــه الـــكتاب عـــن ا-يـــام ا-خـــيرة، فـــيقرروا الـــبدء مـــباشـرةً 
أســفار الــكتاب ا:ــقدس! hتُسئ فهمى رجــاءاً فــسفر الـرؤيــا هــام جــداً وحــيوى لــفهم خــطة ا� للزمن ا�تى، لــكنه لــيس محــطة 

الــبدايــة. فــالـرؤيــا جــاء بــعد ثـروة هــائــلة مــن الــنبوات الــسابــقة وا:وجودة فى الــعديــد مــن ا:ــقاطع فى العهــديــن الــقديــم والجــديــد. 
ربـما أكثر من أى كـتاب آخـر فى العهـد الجـديـد، يـمتلئ الرؤيـا بـا8قـتباسـات ا:ـباشرة، والـتلميحات، وحتى ا-صـداء الـخفيفة 
للعشرات والعشرات من أجزاء الكتاب ا:قدس ا-خرى.

تــخيل أنك ذهــبت إلى عرض ســيمفونى. تســتمع خ6ل الــعرض إلى آhت وتــريــة، وإيــقاع، ونفخ؛ وفى الــختام فــقط تــصل 
هـــذه ا�hت جـــميعـاً إلى الـــذروة وإلى لـــحن الـــختام الـــعالى. هـــذا هـــو مـــا يـــمثله ســـفر الــرؤيـــا؛ إنـــه الـــختام الـــنبوى الـــسيمفونى 
الــكبير، والــذى يشــتمل على الــعديــد مــن الــنبوات ا:وجودة فى الــكتاب ا:ــقدس ككل. وهــذا الــختام الــكبير على جــمالــه وروعــته 
يــأتى فى ا�خــر لســبب. فــقبل أن نــتوقع أن نــفهم مــا تــخبرنــا بــه هذه الــرؤيــا، يــجب أن نــفهم مــاتــقولــه ا-جـزاء الــسابــقة التى 
بُــنيت عــليها الـرؤيا. الــكتاب ا:ــقدس قصة متصلة. ولــفهم هــذه الــقصة عــلينا أن نــبدأ مــن بــدايــة الــكتاب، ونــتعرف على الــقصة 
كما ُكتبت وخطوة بخطوة تتطور وتزداد وضوحـاً. هذا كله مجرد ك6م منطقى يتبع ا:ألوف فى الحياة.
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وهــكذا فــإن أول قــاعــدة نــتبعها إذا رغــبنا فى فــهم مــا يــقولــه الــكتاب عــن ا-يــام ا-خــيرة هى: إبــدأ مــن الــبدايــة. نــبدأ مــن 
ا-ساس كـبدايـة. h يوجـد مـا هو أبسط من هـذه القاعدة. وبـاسـتخدام الـتعبيرات الـكتابـية؛ فـإن هـذا يعنى أن نـبدأ بـالـتوراة 

(ُكتب موسى الخمسة ا-ولى) ثم نتحرك من هناك للتالى.

القاعدة الثانية: حافظ على البساطة:

بـا8ضـافـة لـقاعـدة الـبدء بـالـكتب ا-ولى مـن الـكتاب ا:قدس، هـناك أسـباب أخـرى لـعدم الـبدء بـسفر الرؤيـا. فـالرؤيـا ربـما 

يـكون مـن أكـثر ا-سـفار الرمزية الـخاصـة بـا-خـريـات فى الـكتاب ا:قدس كله. عـندمـا نـبدأ فى مـحاولـة فـهم مـا يـقولـه الـكتاب 
ا:ـــقدس عـــن ا-يـــام ا-خـــيرة، hنـــبدأ بـــأكـــثر الـــكتب مـــجازيـــة وإســـتعاريـــة. وh أن نـــبدأ بـــا-جـزاء الـــشائـــكة، الـــصعبة الـــتفسير أو 

 vا:حيرة. يـجب أن نـبدأ بـالحرفى وا:ـباشـر والسهـل. وهـكذا فـ6 نـبدأ بـدانـيال وحزقـيال أيـضـاً؛ فعلى الرغـم أن هـذيـن الـكتابـ
ســبقا الــرؤيــا بــكثير إh أنــهما يــمتلئان بــالتشبيهات، والرؤى، وا-حــ6م، والرمــوز. لــذا فــبينما نــعتبر ســفرى دانــيال وحـزقــيال 
أســاســيان – مــثل ســفر الـرؤيا - لــفهم كــ6م الــكتاب ا:ــقدس عــن ا-يام ا-خــيرة، إh أنــهما لــيسا الــسفريــن الــلذيــن نــبدأ بــهما 

. لـــيس فـــقط لـــكونـــهما أقـــدم مـــن ســـفرى دانـــيال  ًhأيـــضـاً. هـــناك الـــعديـــد مـــن ا:ـــقاطع ا-خـــرى التى مـــن الـــضرورى فـــحصها أو

وحزقيال، بل أوضح وأسهل فى الفهم.

وهكذا فالقاعدة الثانية هى أن نبدأ بما h مجال للجدل حوله أو ا8رتباك والتعسر فى فهمه.

القاعدة الثالثة: ليكن التعليم مبنيـاً على مجمل الوحى:

مــنذ ســنوات عــديــدة، وبعد أن قــبلت ا8يــمان ، كــنت أعــيش فى جــنوب وhيــة بوســطن ا-مــريــكية. كــان عــمرى وقــتها تــسعة 
عشـــر عـــامـــاً، وطـــبعـاً نـــتيجة تـــغير حـــياتى الجـــذرى، لـــم يـــعد أحـــد مـــن أصـــدقـــائى يـرغب فى قـــضاء وقـــته معى. وكـــأنـــه بـــv لـــيلة 

. بسـبب هـذا قـضيت الـكثير مـن أيام السبت أتـجول فى بوسطن، أبـحث عـن شـخص يرغـب  وضـحاهـا أصـبحت واعـظـاً ومرسـ6ً

فى سـماع مـا عـندى، شـخص أسـتطيع أن أشارك عـن إيـمانى معه. فى هـذا الوقت كـانـت "كـنيسة ا:سيح" واحـدة مـن أكـبر 
 .vا:جــموعــات الــطائــفية فى بوسطن، أحــيانـــاً كــان يُــطلق عــليها "حركة بوسطن" والتى أُنــشئت على يــد تومــاس "كــيب" مــاكــ
كنت أذهــب إلى مجــموعــة تــلمذة هناك. واحد من ا8يــمانــيات الــبارزة هــناك كــان أن ما يَُخــل�ص الــشخص هــو الــعمل الفعلى 
لـلمعموديـة. وبحسب فـكرهم: hيـمكن لـلشخص أن يخـلص بـدون الـتغطيس فى ا:ـاء، ولـتدعيم فكرهم كـانوا دائـمـاً يـذهـبون إلى 
َِسيحِ لِـُغفْرَاِن اْلَخـطَايَـا  ْ̀ ا (أع2: 38) " فَـَقاَل َلـُهْم بُـطْرُُس: «تُوبُوا َوْلـيَْعـتَِمدْ ُكلe َواِحـٍد ِمــنُْكْم َعَلى اْســمِ يَُسوعَ 
فَـتَْقـبَُلوا َعِطيLَة الرeوحِ اْلـُقُدِس.". لـكونى مؤمـن حـديـث غـيور (وأتبع كـذلـك منهج أهل بـيريه) بـدأت أفـحص الـكتاب ا:ـقدس 
-رى مــا يــقولــه عــن أمــر الــخ6ص. وجــدت إثــنان وســبعون عــدد مــن الــتكويــن لــلرؤيــا تتحــدث بوضوح أن إيــمانــنا بــيسوع وعــمله 
على الـصليب -جـلنا هـو مـا يخـلصنا. مـا وجـدتـه كشف أنـنا حـv نؤمـن بهـذه ا-مـور بـقلب مخـلص تـائـب فـإنـنا نـعتمد ونـختم 
ُدوَن ِبـالرeوحِ اْلـُقُدِس َلـيَْس بَْعَد َهِذهِ ا$َيLـامِ  Lـا أَنْـتُْم فََسـتَـتََعم Lَاِء َوأَم ْ̀ دَ ِبـا Lا َعمLيُوَحـن Lبـالروح القدس. (أع1: 5)" $َن
ِجيَل َخـxَِصـُكُم،  أَيْـضـاً أَنـْـتُْم، إِذْ َسـِمْعـتُْم َكــلَِمَة اْلَحقH، إِنْ ِبـَكِثيٍر»." كــذلــك يــذكــر فى (أف1: 13، 14)" الLـِذي ِفـيهِ 
ـَــْدحِ  ِ̀ ُْقـتَـنَى،  ْ̀ دِ اْلـــُقدeوِس، الLــِذي ُهوَ َعــْربُوُن ِمـــيرَاِثـــنَا، لِــِفَداِء ا َوِْع ْ̀ آَمـــنْـتُْم ُخــِتْمـتُْم ِبــرُوحِ ا ـــضـاً إِذْ  أَيْ يهِ  ِذي ِف Lال
." َمْجِدهِ.
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الوعــد طــبعـاً عن الــتتميم ا-بــدى لــخ6صــنا عــند قــيامــة أجــسادنــا ونوال الجســد ا:مجــد. مــعموديــة ا:ــاء هى مجرد عــ6مــة 
خــارجــية لــلحقيقة الــداخــلية التى تــمت بــالــفعل وقــد تــعمدنــا بــالـروح الــقدس. لــذا دعنى أســأل: فى ضوء ا8ثــنv وســبعv عــدد 
دgعى أن تــتميم مــعموديــة ا:ــاء هــو وســيلة الــخ6ص مــن  التى تــقول أنــنا خــلصنا بــا8يــمان مــن نــاحــية؛ والعدد الـواحــد الذى يَ
نـاحـية أخـرى، أى الـفكريـن يسـتند على أسـاس كـتابى ثـابـت؟ مـن الواضح أن ثقل الوحى يـخبرنـا أن الـخ6ص بـا8يـمان، وأن 
معمودية ا:اء هى أول عمل طاعة نقوم به بعد ا8يمان.

على أجزاء محـدودة،  إن غرضى مـن سرد هـذه الـقصة أن أوضح أنـنا hيـجب أن نبنى نـظريـات ، أو مواقـف، أو تـعليم بـناءاً 
ومـــختارة، ومـــعزولـــة؛ وإهـــمال ثــروة كـــبيرة من ا-جـزاء ا-خـــرى مـــن الـوحى التى تتحـــدث عـــن نـــفس ا:ـوضـوع بـــعينه. أيـــاً كـــان 
ا:وقـف الـذى نـتوصـل إليه، يـجب أن يتفق مع ا:ـشورة الـكامـلة ا:وجودة فى الوحى. يـجب أن يـتمكن موقـفنا هـذا مـن جـمع كـل 

ا-جـزاء ا:تعددة فى الــكتاب كــله، والوصــول إلى قــصة مــترابــطة ا-جزاء. من الخــطير كما أنــه موقــف غــير مــسئول أن نبنى 
الـتعليم أو الـفكر على واحد أو حتى على القليل مـن ا-جراء ا:ـعزولـة. لـكن عـندمـا نـرى مشهـد يـتكرر مرات عـدة فى الوحى 
ا:ــقدس كــله، يــتكرر مرات ومرات، عــندهــا نــتأكــد أنــنا نبنى على أســاس مــترابــط. وهــكذا؛ فــالــقاعــدة الــثالــثة هى أن نبنى على 
مشاهد متكررة ومترابطة. إبنى التعليم على ا:شورة الكاملة للوحى.

القاعدة الرابعة: تذكر دائمـاً: السياق .. السياق .. السياق:

إسأل أى سـمسار مـبانى، مـاهـو سـر الـنجاح فى بيع مـنزل مـا؛ سـيجيبك على الـفور: ا:وقع .. ا:وقع .. ا:وقع. وبـا:ـثل؛ 

إذا ســـألـــت أى شـــخص حتى لـــو قضى فـــقط ثـــ6ثـــة أيـــام فى مـــدرســـة لـــلكتاب ا:ـــقدس، أو حـــلقة نـــقاش، ســـيخبرك أن الـــقاعـــدة 
الرئــيسية لــلوصــول لــفهم الـوحى ا:ــقدس هى: الــسياق .. الــسياق .. الــسياق. ربــما يــكون الفشل فى أخــذ الــسياق ا-شــمل 

لـلكتاب فى ا8عـتبار هو واحد من أسهـل ا-خـطاء التى تُرتكب عـند مـحاولـة تـفسير نـبوات الـكتاب ا:ـقدس. ا-مـريـكان بـشكل 
خـــاص يـــتميزون بـــنظرة أنـــانـــية تـــتركـــز على الـــذات حـــv يـــنظروا لـــلعالـــم الـــخارجى، لهـــذا فَــُهم أكثر من يقع فى هـــذا الخـــطأ. 

وبسـبب موقع أمـريـكا الـجغرافى ا:ـنعزل نسـبيـاً، وكـذلـك دورهـا ا:ـتنامى فى ا-رض فى الـتاريخ الحديث، فـربـما يـكون لـديـنا 

سبب منطقى لضعف وعينا بالعالم من حولنا. هذا ا8تجاه ا:تمحور حول الذات مضر بشكل كبير. دعونى أوضح هذا:

الــكنيسة الــيوم فى الوhيــات ا:تحــدة – والــغرب بـوجــه عــام – تتصارع مع أمــور مــختلفة مــثل نســبية ا-خــ6ق والــثقافــات، 

والحركـات ا8نـسانـية الـعلمانـية، ومـذهب دارويـن (فى النشوء والـتطور)، وتـعدد ا-ديـان، وا8لـحاد الـعق6نى أو الـذهنى. يـمكن 
لـلقائمة أن تـطول وتـطول. كل هذه ا-فـكار غـير ا:ـسيحية تُـحكم قـبضتها على الـثقافـة وا:جتمع الـغربى. وهـكذا فـإن الـكنيسة 
رســل برامج الــتليفزيــون، وا-ف6م، ووســائــل ا8عــ6م رســائــل تــتعارض مع الــفكر الــكتابى. وبــا:ــثل إذا  تــحيا فى مــناخ حــيث تُ
ذهب أوhدنــا إلى ا:ــدارس الــعامــة أو الــجامعات الــعلمانــية، فــمعظم ا:ــدرســv والــطلبة على حٍد سواء يــعتنقون واحد أو أكــثر 

من هذه ا-فــكار ا:ــضادة لــلمسيحية. وكــنتيجة لهــذا يــتخيل مـؤمــنو الــغرب أن نــفس روح هــذا الــدهــر الــذى نــتصارع مــعه هــنا 
هــو نــفسة موجود فى كــل مــكان فى الــعالــم. وبــينما نــميز بوضوح الــقوى الــشيطانــية مــن وراء الــعديــد مــن هــذه ا-فــكار التى 
تهـv أسرنـا وإيـمانـنا يومـيـاً؛ يفترض الـكثيرون أن هـذا الروح الـسائـد هـو فى ا-ساس روح ضـد ا:سيح. يـتخيل الـكثيرون أن 

يـكون ضـد ا:سيح قـائـداً لـديـانة عـا:ـية ترحب بـكل شـخص مـاعـدا ا:ؤمنv الـحقيقيv طـبعـاً. و-ن الـثقافـة الـغربـية هى الـعالـم 
الـوحـــيد ا:عروف -غـــلب الـــغربـــيv، فـــحv تُـــقرأ نـــبوات الـــكتاب ا:ـــقدس عـــن ا-يـــام ا-خـــيرة يُخـــطئ الـــكثيرون بـوضع مـــنظورهـــم 
وخــبراتــهم الــشخصية فى صــفحات الكتاب. ا:ــشكلة فى هــذا بــالطبع أن الــكتاب ا:ــقدس كــان وســيظل دائــمـاُ مــتمحوراً حــول 
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أورشــليم، إسرائيل، والشــرق ا-وســط. وكــما ســنرى فــنبوات الــكتاب ا:ــقدس تحكى قــصة تــدور حــول أورشــليم. -ن أورشــليم 
هى ا:دينة التى تـدور حولـها كل قـصة رجوع يـسوع لـ�رض. هـذه هى ا:ـديـنة التى سـيحكم مـنها ا:سيح حرفـيـاً كـل الـعالـم. 
يجب أh تغيب عنا هذه الحقيقة.

لـذا؛ إذا كـان هـناك شـخص يـعيش الـيوم فى أورشليم - وبينما تـتواجـد ا-فكار التى تُـغرق ا:جتمع الـغربى هـذه - فـإن 
روح الشـر ا-سـاسى الـذى يهـدد بـتدمير اليهود وا:ـسيحيv لـيس تـعدد الـديـانـات وh ا8لـحاد الـعق6نى، ولـكنه ا8سـ6م. و8ن 
 vأن يُـدركوا هـذه الـنقطة. لـكن حـ vيـات ا:تحـدة ليس ذو تـأثـير كـبير، فـإنـه مـن الـصعب على ا-مـريـكيhروح ا8س6م فى الو
نـنظر 8سرائـيل كـا:ـحور الـجغرافى لـلكتاب ا:ـقدس؛ يكون من السهـل أن نـرى أن الروح الـسائد فى كـل ا:ـنطقة لـيس الـعو:ـة، 
أو ديــــانــــة الــــعصر الجــــديــــد، لــــكنه ا8س6م. على إمــــتداد مــــئات بــــل آhف الــــكيلومــــترات حــــول أورشــــليم؛ يــــسيطر ا8ســــ6م على 
الشرق ا-وسط، وشمال إفريقيا، وآسيا الصغرى، ووسط آسيا. تجلس إسرائيل فى وسط هذا البحر الهائل من الكراهية.

لــذا حــv نــنظر لــلكتاب ا:ــقدس لــنرى مــا يــقولــه عــن ا-يــام ا-خــيرة؛ فــإن الــقاعــدة الرابــعة أن نضع فى ا8عــتبار الــسياق 
الصحيح لـلك6م. يـجب أن نحرص أh نـقرأ بـمنظور غـربى – بـفكر أجنبى – لـصفحات هـذا الـكتاب الشرقى ا:سمى الـكتاب 
ا:ــقدس. يــجب أh ننسى أن ســياقــه يــتمركــز حــول الشرق ا-وســط / إسرائــيل. الــكتاب ا:ــقدس لــم يُــكتب فى ا-ســاس عــن 

ا-مريكان أو الغربيv. الكتاب ا:قدس كتاب يهودى له نبرة شرق أوسطية ومنظور عا:ى.

القاعدة الخامسة: hتقرأ النصوص النبوية كما لو كانت ُكتيب إرشادات:

هــذه الــقاعــدة محــمولــة على ظهــر الــقاعدة الــسابــقة. وهى تــقول أن على الــغربيv أن يــدركـوا أن نــبوات الــكتاب ا:ــقدس 
جب على دارسى الــــكتاب مــــن الــــغربــــيv الــــتعود على خــــصائــــص  ات. ي ُكــــتبت فى شــــكل شــــعر عــــبرى قــــديــــم أو أدب ا-خــــري
ومواصــفات هــذا الــنوع مــن الــكتابــة، مــثل ا:ــصطلحات الــعبريــة، صــيغة ا:ــبالــغة، والــتتميم ا:زدوج لــكثير مــن ا-جزاء الــنبويــة. 

-ن الــكثير مــن الــحضارة والــثقافــة الــغربــية وجــذورهــا الــفكريــة تــعتمد على حركــة الــتنوير الــفلسفية، فــلنا طــريــقة تــفكير خــاصــة 
بنا، تعتمد على ا:نطق، وهكذا نرى ا-مور بطريقة تتعارض مع ا-سلوب الذى ُكتب به الكتاب ا:قدس.

نا h نـــأخـــذ ا-شـــياء بـــطريـــقة  كنت أتحـــدث مرة فى أحـــد ا:ــؤتـــمرات، وشـرحـــت أن قـراءة الـــكتاب ا:ـــقدس حـرفـــيـاً تعنى أن
ا:ــبالــغة. فــإن قراءة الــشعر بــشكل حرفى، أو أحــيانـــاً حرفى بــزيــادة يــمكن أن يتســبب فى الــكثير مــن ا:ــشاكــل وسوء الــفهم. 
وطـبعـاً، بعد أن أنـهيت كـ6مى قـابلنى شـخص يـبدو عـليه الـتحفز إلى حٍد مـا فى مـقدمـة الـكنيسة. قـال لى: " أنـا أقرأ الـكتاب 
. شـعرت بـقليل مـن  حرفياً. فـقط " مـشيراً بـالطبع لـفهمه كـ6مى على أنى أشجع طريقة الـقراءة غـير الحرفـية أو ا:تحررة قـلي6ً
الــهجوم ضــدى، لكنى فــتحت مــعه كــتابى ا:قدس على إشــعياء 60 الجـزء الــذى يتحــدث عــن الــبركــات التى ســينالــها الــيهود 
تـحت حـكم ا:ـسيا فى مـملكته، وسـألـت الرجل " إذن أنـت تـقرأ بـشكل حرفى مـهما كـان الوضع؟ " ثـم نـاولـته الـكتاب، وأشرت 
 eبLي أَنَـا الـرHأَن ْعرِِفـ�َ  َوتَـرَْضِعَ� ثُـِديL ُمُلوٍك َوتَ ا$َُمــمِ  لــعدد 16 وطــلبت مــنه أن يــقرأه بــصوت عــاٍل " َوتَـرَْضِع�َ َلَ�َ 
بـالطبع ا8عـتراف بـأن  ُمَخلHُصِك َوَولِـيeِك َعِزيـزُ يَْعُقوَب.". عندها قـال "سـأحـتاج أن أدرس هـذا الجزء بـشكل أكـبر" رافـضـاً 

الــقراءة الحرفــية لهذا الجـزء قــد يــكون لها ربــما تــأثــيراً محرجـــاً. لكنى أعــتقد أنــه فــهم قصدى. أنــا أتــمسك بــالــقراءة الحرفــية، 
بوى، وا:ـــنظور الـــتاريخى كـــمنظور تـــاريخى، وا-مـــثال على أنـــها أمـــثال، إلخ. كـــل  لكنى أقـرأ الـــشعر الـــنبوى على أنـــه شـــعر ن
ة، وتســـتخدم مـــصطلحات مـــختلفة لـــتوضيح هـــذه  ـــقدم طـــرق مـــختلفة لـــلكتاب هـــذه ا-شـــياء تتحـــدث عـــن حـــقائـــق حـرفـــية؛ لـــكنها تُ
الحقائق، ولـكل طـريـقة خـصائـصها وقواعدها. لـذا حـv نقرأ نـبوات عـبريـة عـن ا-خـريـات أو شـعر نـبوى؛ hيـجب أن نـقرأه كـما 

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

10



لــو كــنا نــقرأ ُكــتيب إرشــادات الــسيارة الــتويوتــا. 8ســتيضاح هــذه الــنقطة أكــثر، أرشح لــكم قراءة كــتاب بــسيط بــعنوان "كــيف 
تقرأ الكتاب ا:قدس لفهم كامل وغنى" بقلم جوردون د. فى، ودوج6س ستيوارت.

القاعدة السادسة: إكتشف الهدف النهائى، الصورة الكاملة للنبوة الكتابية:

ا ا:فســـريـــن الـــغربـــيv. بـــينما لـــكل نـــبوة تـــطبيق  إن فـــهم الـــطبيعة الـــعامـــة لـــلنبوة الـــكتابـــية لـــيس بـــالـــصعوبـــة التى يـــصوره
تـــاريخى فــورى أو فى ا:ســـتقبل الـــقريـــب للنبى، إh أن الـــثقل الـــنهائى لـــكل نـــبوات الـــكتاب ا:ـــقدس هـــو بـــمجيئ ا:ـــسيا، ويـوم 
الــرب ( قــــضاء ا� الــــنازل على ا-رض) ومــــملكة ا:ــــسيا التى ســــتلى هــــذا.وبــــينما يــــتكلم كــــل نبى مــــنهم غــــالــــبـاً عــــن الــــظروف 
الــحالية فى أيامه وفى جيله أو أحــداث فى ا:ســتقبل الــقريــب لــه، إh أن الثقل الرئيسى للكتاب ا:ــقدس، ولـ�نــبياء والرســل 
هى مـــجيئ ا:سيح وتـــأســـيس مـــلكوتـــه وســـيادتـــه على كـــل ا-رض. وهـــكذا يـــمكننا أن نـــقول بـــحق أن نـــبوات الـــكتاب هى كـــلها 
تتمحور حول ا:سيا. هى فى النهاية عن يسوع.

وطـــبعـاً، حـــv نـــبرز ا:ـــسيا كـــمحور كـــل الـــنبوات، hبـــد أن يـــشمل هـــذا مجيئ ا:سيح ا-ول والـــثانى. كـــثير مـــن ا:ـــسيحيv فى 
أقـــل لـــنبوات ا:ـــجيئ  الـــعصر الحـــديـــث يـــدرســـون بـــتعمق الـــنبوات التى تـــختص بـــمجيئ ا:سيح ا-ول، بـــينما يـــعطون إهـــتمامــــاً 

الــثانى. والــحقيقة أن ا8هــتمام الرئيسى لــلوحى هــو بمجيئ ا:سيح الــثانى؛ فــعدد الــنبوات التى تتحــدث عــن ا:ــجيئ الــثانى 
أكثر بكثير من التى تتحدث عن ا:جيئ ا-ول. وباختصار فإن الث6ث موضوعات ا-ساسية فى نبوات الوحى:

ا-مور التاريخية الحالية فى الحقبة الزمنية للنبى.•

مجيئ ا:سيح ا-ول.•

مجيئ ا:سيح الثانى / يوم الرب.•

لـكن ا:ـشكلة هـنا: أن واحـدة مـن خـصائـص الـتفكير الغربى هى تـصنيف ا-مـور بـنظام. يـميل الـغربـيون إلى تـنظيم كـل 
ية. حتى أنـــنا أحـــيانـــا مـــا نـرغـــب فى تشـــريح كـــلمة ا� كـــما لـــو كـــانـــت ضـــفدعـــة فى مـــعمل  شـــيئ بـــما فى ذلك ا-مـــور الـــ6هـوت
ا:ـدرسـة الـثانـويـة. وهـكذا حـv نـحاول فـهم الـكتاب ا:ـقدس؛ نـبدأ فى تـصنيف كل عدد أو جزء على أنـه إمـا يتحـدث تـاريـخيـاً 
أو مسـتقبليـاً، كـما لـو كـان hبـد أن يـكون أحد ا-مـريـن. إن عـلينا أن نـفهم أن الـكتاب ا:قدس كـتاب شرقى ولـم يُـكتب بـعقلية 
غربية. وهــكذا - كــما لــو كان الهدف هو إغــاظــة الــغربــيv! -  كــثيراً مــا نجــد تــداخــ6ً بــv ا-مــور الــتاريــخية (فى ا:ــاضى) 
وا:ستقبلية فى نفس الجزء. على سبيل ا:ثال ا-جزاء التالية:

ــاً  إَِلــهـاً َقـِديـراً أَب ِشيراً  ِجيبـاً ُم َع َويُــْدَعى اْسُمهُ  ــاَسـُة َعَلى َكـِتِفهِ  الـرHيَ دُ َلــنَا َوَلــدٌ َونُْعطَى ابْــنـاً َوتَُكونُ  " $َنـLهُ يُوَل
ْمَلَكِتِه لِــيُـثـَبHـتََها َويَـْعُضَدَهــا  َوَعَلى َم َة َعَلى ُكـرِْسيH َداُودَ  ــxَمِ �َ ِنـَهايَ Lَولِلس ــxَمِ. لِـنُُموH ِريَــاَسـِتهِ  Lــاً رَِئــيَس الس أَبَـِديّ
ِباْلَحقH َواْلِبرH ِمَن ا�َن إَِلى ا$َبَِد. َغيْرَةُ رَبH اْلُجـنُوِد تَْصـنَعُ َهذَا." (إش9: 6، 7)

يتحـدث فى هـذا الجزء كـما لـو كـان الهـدف ا-سـاسى لهذا الـطفل هو نـصرة إسرائيل على أعـدائـها. ضع فى إعـتبارك 
مـا سـيأتى بـه هـذا الـطفل: توسيع وامـتداد لحـدود دولـة إسرائيل؛ كسـر الـنير الـذى يُـثقل كاهل الـشعب الـيهودى؛ أحـذيـة ودمـاء 
ا:ـحاربـv تصبح ذكـرى من ا:ـاضى. سيصنع هـذا الـطفل سـ6م أبـدى. لـكن الطفل قـد جـاء؛ إh أن بـاقى الـنبوة لـم يـتم بـعد. 

فــمازالــت إسرائــيل مضطهــدة. الحـروب مســتمرة. توجد فى وســط هــذا الجـزء فــجوة مــدتــها مــايــزيــد على 2000 ســنة، لــكن 
الــقراءة الســطحية hتــرى أى مـؤشــر لهــذا. فى جـزء واحــد (غــير مــتصل) نجــد الــتتميم الــتاريخى (فــالــطفل قــد جــاء) والــتتميم 
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غرب فى تــــقسيم ا�يــــات  حن فى ال ا:ســــتقبلى (ســــيحكم، ويكســــر قــــضيب ا8ضــــطهاد، ويــــأتى بســــ6م أبــــدى). وكــــما نــرغــــب ن

وتـصنيفها إمـا تـاريـخية أو مسـتقبلية؛ فـإنـنا عادة ما نجـد ا-مـرين فى تـداخـل. بـل إنـنا أحـيانــاً نجـد جزء مـن الـكتاب لـه تـتميم 

تـاريخى مع وجود ظـ6ل لـنبوات مسـتقبلية، وفى أوقـات أخـرى نجـد النبى يتحدث بـشكل كلى عـن نـبوات مسـتقبلية مع وجود 
ظ6ل خفيفة -حـداث حـالـية (فى زمنه). على أنـه تبقى حـقيقة أن بعض ا-جزاء يـمكن أن تتحـدث بـالـكامـل إما عـن الـتاريخ 
الحالى أو الــقريب للنبى أو عــن ا:ســتقبل. كــيف إذن يــمكننا فــهم هــذه ا-جـزاء؟ الــجواب هــو فى فــهم الــقصة الــكامــلة التى 

يسردها كل ا-نبياء، وتمييز ا:شاهد ا:كررة وا:شتركة بينهم التى تُشكل هذه القصة. دعونى أشرح هذه الفكرة:

جـــــميعنا يـــــعرف ا:ـــــثل الـــــقائـــــل "hتـــــفقد إســـــتمتاعـــــك بـــــالـــــغابـــــة بســـــبب ا-شـــــجار" بمعنى hتـــــنشغل بـــــالـــــتفاصـــــيل الـــــصغيرة 
(ا-شــجار) فى أى مـوضـوع فــيفوتــك الــصورة الــكبيرة (الــغابة). ربــما hيــنطبق هــذا ا:ــثل على شــيئ أكــثر مــن دراســة نــبوات 
الــكتاب ا:ــقدس. فــحv تــدرس نبوات ا-يام ا-خــيرة، كــثيراً ما تجــد نفسك قد إنجرفت فى تــفاصــيل جـزء مــعv حتى تــفقد 
قد رأيـــت الـــت6مـــيذ وا:ـــعلمv على حــٍد سـواء يـــقعون فى هذا الخطأ عشـرات ا:ـرات. إh أن هـــذا  إ:ـــامـــك بـــالـــصورة الـــكاملة. ل
الخـــطأ مـــن السهـــل تـــجنبه، فـــقبل أن نـــدخـــل فى تفاصيل جـزء مـــعv عـــلينا أن نـــتأكـــد مـــن إ:ـــامـــنا الـــكامـــل لـــلقصة الـــكلية التى 
على  يتحـدث عنها لـيس هـذا الجزء فـقط بـل خـ6ل الـعديد من الـنبوات فى الـكتاب كـله. شـكراً � الذى جعل هذا لـيس صـعبـاً 
ً فى أمـاكـن كـثيرة وبـطرق مـتعددة.  ا8ط6ق، فـا-مـر ا:ـدهـش والرائع هو أن الـكتاب ا:ـقدس يحكى نـفس القصة مراراً وتـكرارا
كــــلما كــــان ا:شهــــد مــــهمـاً كــــلما تــــكرر مــرات كــــثيرة فى كــــل الــــكتاب ا:ــــقدس. عــــندمــــا يــــكون ا-مــــر مــــهمـاً مــــن ا:ــــنظور الــــنبوى، 
فــسيوضــحه الــكتاب بشــدة بــتكراره عشرات ا:رات فى عــدد مــن ا:ـواقع. وبــتدويــن ا:شاهد ا:ــتكررة ســيتمكن الــشخص مــن 

رؤية الصورة الكاملة لنبوات الكتاب ا:قدس.

-كـرر مــا قــلته ســابــقـاً؛ فــبينما يتحــدث كــل نبى عن أمــور حــالــية فى زمــنه أو فى ا:ســتقبل الــقريــب، فــإن الــثقل الحقيقى 
لــنبوات الوحى هــو فى مجيئ ا:ــسيا، يوم الرب، ومــملكة ا:ــسيا الــتالــية لهــذا ا:ــجيئ. إن مــجيئ ا:سيح وإقــامــة مــملكته هــو 
الــقصة الــكبيرة التى يــقوم بسردهــا كــل ا-نــبياء. هــذا هــو مــايؤكــد عــليه كــل الــكتاب. فى الــفصل الــتالى سنســتطلع بــاخــتصار 

أهــم ا-جزاء الــنبويــة التى تتحــدث عــن يوم الرب ومــجيئ يــسوع. ولــتتميم هــذه الــدراســة؛ سنســتعرض عــدد مــن ا-مــم ا:حــددة 
التى سـيُنزل الرب قـضاءه وديـنونـته عـليها فى مجيئه. ومـا سـنراه هـو أن الـقصة تتكرر مراراً وتـكراراً. وبـينما تـبرز الـعديـد مـن 
ا:شاهد الصغيرة لتوسع وتوضح الصورة الرئيسية، تبقى هناك خمسة مشاهد رئيسية للتركيز عليها:

سيخــرج ضــد ا:سيح، وإمــبراطــوريــته، وجــيشه مــن ا:ــناطق ذات الــغالــبية ا:ســلمة ا:ــعروفــة الــيوم فى الشــرق ا-وســط •
وشمال إفريقيا.

• vســـــتُشكل هــــذه ا-مــــم تــــحالــــفـاً وإتــــحاداً مــــعـاً وســــتغزو إســرائــــيل. وســــيكون هــــناك إضــــطهاد شــــديــــد لــــليهود وا:ــــسيحي

وسيسرى كوباء فى كل العالم.

بعد مرحــلة مــن ا8نــتصارات لــضد ا:سيح وجــيشه؛ والتى ســتكون قــصيرة ولــكنها شــديــدة وقــاســية، ســيأتى يــسوع مــن •
السماء ليخلص الناجv من الشعب اليهودى، وسيكون العديدين منهم قد أُسروا على يد الغزاة ا:نتصرين.

ن ا-بــرار ســــيقومــــون، وكــــذلــــك الــــقديســــv ا-حــــياء "سيُخــــطفون" فى الــــهواء حــــيث ســــينالــوا الــــحياة ا-بــــديــــة، • ا-مــوات م
وسيلبسوا ا-جساد ا:مجدة.

سيدمر يسوع ضد ا:سيح وجيوشه ويؤسس مملكته كا:سيا، وسيحكم كل ا-رض من أورشليم.•

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

12



بــكل تــأكــيد هــناك الــعديــد مــن ا:ــشاهــد ا-خرى التى يــمكننا أن نتحــدث عــنها، كــما ســنرى، فــإن هــذه ا:ــشاهــد الخــمسة 
هى ا-كـثر تـكراراً فى كـل الـنبوات. عـند مـحاولـة فـهم أنـبياء الـكتاب ا:ـقدس، فـإن هـذا سـيكون مـن خـ6ل فـهم الـقصة الـكامـلة 
الـــخاصـــة بـــمجيئ يــوم الـرب وا:ـــملكة التى تـــليه؛ وعـــندهـــا ســـتجد أن الـــعديـــد مـــن ا-جــزاء التى كـــانـــت غـــير مـــفهومـــة ســـابـــقـاً، 

. بينما تـكلم جميعهم عـن ا-حـداث فى أيـامـهم أو فى ا:سـتقبل الـقريب لـهم، ففى الـنهايـة أخـبروا  أصـبحت فـجأة ذات معنىٍ

جميعهم عن نفس القصة الكاملة، وأشاروا لنفس ا:ستقبل ا:جيد.

رســم صــورة � ُكلى الــقدرة على أنــه موجود على ا-رض، ففى  الــقاعــدة الــسابــعة: إدراك حــقيقة أنــه حــv تُ
هذه الحالة يكون الك6م عن ا� ا8بن (يسوع):

هذه الـقاعـدة ا-خـيرة وهى بـا-كـثر مجرد مـ6حـظة؛ لكن مـن ا:ـهم إدراكـها إذا أردنـا أن نفهم بـدقـة ا-جزاء الـعديـدة فى 
على ا-رض  الـكتاب كـكل التى تحدث فيها ا-نـبياء عـن رجوع ا:ـسيا ويوم الرب: عـندمـا يوصـف ا� على أنـه موجوداً وظـاهراً 
بـــشكل مـــلموس فـــهو إمـــا كـــ6م تـــاريخى عـــن ظـــهور � ا8بـــن قـــبل التجســـد، أو أنـــه كـــ6م نـــبوى يُـــصور يسوع ا:ـــسيا فى وقـــت 

رجوعــه. يــختلط هــذا ا-مر على كــثير من ا:ـؤمــنv بســبب عــدم فــهمهم لــطبيعة الــثالوث. عــادة حــv يوصــف شــخص على أنــه 
ــترجــم هــذا بــاســتخدام كــلمة "الرب"؛ يفترض الــكثيرين أن هــذا هو ا� ا�ب. لــكن فى كــل  ا�، أو بــا-ســم ا:ــقدس "يهوه" يُ

الكتاب ، لم ينزل ا� ل�رض إh فى نهاية الزمن (رؤ21- 22).

ظهر ا� لرجال ونساء فى أوقات مختلفة. إليك بعض ا-مثلة:

ــْعَد ُرْؤيَـــٍة؟»  ضا رَايْــُت بَ ْت: «اَهــُهـنَا ايْ اَل ــَها َق Lَت ايـُل رُِئي». �ن ــَكلLَم َمــَعَها: «انْ ِذي تَ Lال HبLر ـــَدَعــِت اْســَم ال " فَ
" (تك16: 13)

يَْت نَفِْسي». " (تك32: 30) Hي نَظَرُْت ا�َ َوْجها لِوَْجٍه َونُجHن�» :xََكاِن «فَِنيِئيَل» َقاِئ ْ̀ " فََدَعا يَْعُقوُب اْسَم ا

ولـكن بـالرغـم مـن هـذيـن ا:ـثلv وظـهورات أخـرى أيـضـاً � فى العهـد الـقديـم كـله؛ إh أن الرسـول يوحـنا قـالـها بـكل وضوح 
أن أحداً لم ير قط ا� ا�ب إh ا� ا8بن:

. اَ�ِبُْن اْلوَِحيُد الLِذي ُهوَ ِفي ِحْضِن ا�ِب ُهوَ َخـبLَر." (يو1: 18) eَلْم يَرَهُ أََحٌد َقط ُL�َا "

. َلـيَْس  Lَم يُـْقِبُل إَِليLَعل ُكلe َمْن َسِمعَ ِمَن ا�ِب َوتَ . فَ ِLِمَ� ِمَن ا�Hُه َمْكـتُوٌب ِفي ا$َنـِْبيَاِء: َويَُكوُن اْلَجِميعُ ُمـتََعلLإِنـ "
. َهذَا َقْد رَأَى ا�َب." (يو6: 45، 46) ِLِذي ِمَن ا�Lال L�ِأََحداً رَأَى ا�َب إ Lأَن

كذلك أوضح الرسول بولس أيضـاً أن ا� ا�ب لم يراه أحٌد قط:

ُُلوِك َورَبe ا$َْربَـاِب، الLِذي َوْحَدهُ َلهُ َعَدمُ  ْ̀ ا اْلوَِحـيُد، َمـلِكُ  ُـبَارَُك اْلَعِزيـزُ  ْ̀ الLِذي يُْحِيي اْلُكلL ... ا " أُوِصـيَك أََماَم ا�ِ 
َواْلـُقْدرَةُ  َوِْت، َسـاِكـنـاً ِفي نُوٍر �َ يُـْدنَى ِمـنُْه، الLِذي َلْم يَرَهُ أََحـٌد ِمَن الـنLاِس وَ�َ يَـْقِدُر أَْن يَرَاهُ، الLِذي َلُه اْلَكرَاَمةُ  ْ̀ ا

ا$َبَِديLُة. آِمَ�." (1تى6: 13- 16)

على ا-رض. ورغـم أن هـناك  إh أنـه خـ6ل كـتب ا-نـبياء، هـناك الـعديـد مـن ا-جزاء التى تتحـدث عـن ا� موجوداً وظـاهراً 
العديد من ا-جزاء، إh أنى أقدم لك فقط هذه ا-مثلة:

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 
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اْسـرَاِئـيَل َورَاوا اَلـهَ اْسـرَاِئـيَل َوتَْحَت رِْجـَليْهِ  َونَـاَداُب َواِبيُهو َوَسـبُْعوَن ِمْن ُشيُوخِ  " ثُمL َصِعَد ُموَسى َوَهـاُرونُ 
ــَدهُ اَلى اْشــرَاِف بَِني  َماِء ِفي الــنLَقاَوِة. َوَلـِكـنLُه َلـْم يَـُمدL يَ Lس ذَاِت ال فLاِف وََك Lش ا�زَْرقِ ال َن اْلَعِقيقِ  ِشــبُْه َصــنَْعٍة ِم
اْسرَاِئيَل. فَرَاوا ا�َ َواَكُلوا َوَشِربُوا." (خر24: 9- 11)

ورغـم أن العديد من ا-شخاص وا:جـموعات رأوا ا� قـديـمـاً فى أجزاء كـثيرة مـن الـكتاب؛ إh أنه يـجب فـهم هـذه ا-جراء 
على أنــها ظــهورات � ا8بــن قــبل التجســد. لــذا عــندمــا نــرى أن نبوة مســتقبلية تتحــدث عن ا� موجود بــالجســد على ا-رض، 
هل نفهم هذا على أنه إشارة "�" أم "للرب" الذى هو يسوع فى رجوعه ل�رض. راجع هذا الجزء فى سفر زكريا:

َـِديـنَةُ َوتُـنَْهُب اْلـبُيُوُت َوتُفَْضحُ الـنHَساءُ َويَْخـُرجُ ِنْصفُ  ْ̀ ُكلL ا$َُمــمِ َعَلى أُورَُشـلِيَم لِـْلُمَحاَربَـةِ فَـتُؤَْخـذُ ا " َوأَْجَمعُ 
ا$َُمَم َكَما ِفي يَوْمِ َحـْرِبـهِ  ـَِديـنَِة. فَيَْخـُرجُ الـرLبe َويَُحارُِب ِتـْلكَ  ْ̀ ْعِب �َ تُْقطَعُ ِمَن ا Lةُ الشLـبْيِ َوبَـِقي Lإَِلى الس ـَِديـنَةِ  ْ̀ ا
ـْرقِ فَيَـنَْشقe َجــبَلُ  Lاَم أُورَُشــلِيَم ِمـَن الشLـِذي ُقــدLال َك اْليَوْمِ َعَلى َجــبَِل الــزLيْـتُونِ  يَوَْم اْلـِقـتَاِل. َوتَـِقُف َقــَدَمــاهُ ِفي ذَلِ
َمالِ  Hْصُف اْلــَجـبَِل نَْحوَ الـش ــــنْـتَِقُل ِن اً َعــِظيمـاً ِجـــّداً َويَ ـــَغرِْب َواِدي ْرقِ َونَْحوَ اْل Lيْـتُوِن ِمـــْن َوَســِطِه نَْحوَ الشLالــــز
َوِنْصفُُه نَْحوَ اْلَجـنُوِب." (زك14: 2- 4)

على الجبل. يوصـف بـأنـه يـحارب ضـد جـيوش ا-مـم. واضح أن هـذه نـبوة عـن  هـنا "يـهوه"، "الرب"، يُـرى بـالجسـد واقـفـاً 
يوم أن يقف يسوع ا:سيا على جبل الزيتون ُمنزhً قضائه ضد هؤhء ا-مم ا�تية على أورشليم :حاربتها.

ملخص:

فى الـنهايـة، دعونا نـلخص الـقواعـد التى نـاقـشناهـا فى هـذا الـفصل. بـاتـباع وتـطبيق هـذه الـقواعـد الـبسيطة، يـمكن -ى واحـد 
أن يفهم النبوات بسهولة:

• القاعدة ا$ولى: إبدأ بما جاء أوhً، وليس ما جاء أخيراً.

• القاعدة الثانية: إبدأ بالبسيط، والواضح، وا:باشر، والسهل؛ وليس بالرمزى، وا:عقد، والصعب.

• القاعدة الثالثة: ليكن التعليم مبنيـاً على مجمل النبوات، والصورة ا:تكررة فى الوحى.

• القاعدة الرابعة: تذكر دائمـاً: السياق .. السياق .. السياق

• القاعدة الخامسة: hتقرأ النصوص النبوية كما لو كانت ُكتيب إرشادات لكن ضع الطبيعة الشرقية فى ا8عتبار.

• القاعدة السادسة: إكتشف الهدف النهائى، الصورة الكاملة للنبوة الكتابية، تعرف على القصة الكاملة.

• القاعدة السابعة: إدراك حقيقة أنه حv تُرسم صورة � ُكلى القدرة على أنه موجود على ا-رض، ففى هذه الحالة 
يكون الك6م عن ا� ا8بن (يسوع). إما ظهور فى ا:اضى � ا8بن قبل التجسد، أو ليسوع فى وقت رجوعه ل�رض.

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 
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2
مقدمة لنظرية ضد ا:سيح ا8س6مى

بـينما نـبدأ دراسـتنا؛ فـإن هـدفـنا سـيكون إسـتط6ع وبـاخـتصار لـبعض أهـم ا-جزاء الـنبويـة الـخاصـة بـيوم الرب، ورجوع 
ا:سيح. لـن تـكون دراسـتنا بـالـتأكـيد شاملة. سـيكون تركـيزنـا على ا-مـم ا:حـددة التى ذُكـر عـنها أنـها مـحفوظـة لـلديـنونـة فى 

يوم الرب، وهو ا-مر الذى سنراه فى نفس الصورة الكبيرة ا:تكررة :رات كثيرة فى الكتاب.

تكوين 3: الذى سيسحق رأس الحية

ـــطلق عـــليه الـــ6هــوتـــيv "الـــنموذج  يـــجب أن تـــبدأ دراســـتنا مـــن ســـفر الـــتكوين ا-صـــحاح الـــثالـــث، وهو ا-صـــحاح الـــذى يُ
رجاء ا:ـــجيد بـــمجيئ  ا-ولى لـــلبشارة"، -نـــه وفى أول أســـفار الـــكتاب - وإن كـــان فى شـــكل بـــذرة صـــغيرة – نـــتعرف على ال
ا:سيا.

جـــميعنا نـــعرف الـــقصة، فى الـــبدايـــة كـــانـــت هـــناك كـــلمة واحـــدة يـــمكن أن تـــصف خـــليقة ا�: حـــسنة. كـــان آدم وحـواء فى 
الــجنة، وكــانــت ا-مــور مــثالــية مــن كــل جــهة. كــانــت شركــة ا� بــا8نــسان جــيدة، وكــانــا يــسكنان معاً فى الــجنة. لــكن مــن خــ6ل 
إخــتياراتــهما الــخاطــئة، واســتجابــة 8غواء الــشيطان، تــمرد آدم وحواء ضد وصية ا�، ودخــل كــل الجنس البشــرى فى حــالــة 
الـــسقوط التى نجـــد أنـــفسنا فـــيها ا�ن. فـــنحن نـــعيش بـــعيديـــن عـــن الـــجنة، وبـــعيديـــن عـــن عـــ6قـــة الشركـــة بـــا�، وســـقط الجـــميع 

حتى يـوم ا:ــمات وتحــلل ا-جــساد. لــم تــكن الــحالــة الــحالــية هى الــشكل الــذى كــان يــجب لــلع6قــة أن تــكون عــليه، وh هى مــا 
يـجب أن يستمر عـليه الـحال؛ فـبعد أن يـتمم ا� خطته لـلفداء، ستصبح الخطية وا:وت مـن ا:ـاضى. حv نـذكـر تـعبير "خـطة 
 .�ا� لـلفداء" فـنحن نعنى بـكل بـساطـة قصة إعـادة ا� ا8نـسان للحياة ا-بـديـة، وللجنة، و:ـكان الشركـة والـع6قـة ا:ـتصله بـا

َماَء تَـْقـبَُلُه إَِلى  Lالس Lـِذي يَـنْـبَِغي أَنLقــال: " ال vإنــه فــداء ورد كــل الخــليقة، وهــو تحــديــداً مــا تحــدث عــنه الرســول بولــس حــ
" (أع3: 21) هــــذه هى  الــدLْهــرِ. ــِقدHيِســَ� ُمـــنْذُ  ــِه اْل ــِبيَاِئ فَمِ َجــِميعِ أَنْ لH َشيٍْء الLِتي تَــَكلLَم َعـــنَْها ا�ُ ِب نَِة رَدH ُك أَزِْم
"القصة الكبيرة" فى الكتاب ا:قدس كله.

وهـــكذا نـــرى هـــنا فى وســـط قـــصة آدم وحــواء والـــشيطان (الـــحية) – فى عـــدد واحـــد بـــسيط – أعطى ا� صـــورة شـــامـــلة 
ْسَحِق�َ  َوانْـِت تَ ْ�َ نَْســلِِك َونَْســلَِها. ُهوَ يَْسَحقُ رَاَســكِ  ـَـرْاِة َوبَ ْ̀ ا  َ�ْ ــيْـنَِك َوبَ لــــتاريخ الــــفداء كــــله: "َواَضعُ َعــَداَوةً بَ
»." (تك3: 15). َعِقـبَُه

لقد أخــطأت حواء أم كل الــجنس البشــرى، وا� أعــلن هــنا أنــه مــن هــذا الــيوم فــصاعــدأ ســتكون هــناك عــداوة بــv ا:رأة 
والـشيطان. كـما أن "أبـناء" الـشيطان أى أتـباعـه سـيكونون فى عـداوة مع نسـل حواء، الـذيـن h يـتبعون الـشيطان. لـكن ا-هـم 

نبوة الــقديــمة، فــإن الــتاريخ  على هــذه ال مــن هــذا أن أبــناء الــشيطان ســيحاربون "النســل"، الــذى هــو ا:ــسيا، وأتــباعــه. بــناءاً 
.�سيكون عبارة عن قصة صراع أبناء الشيطان مع أبناء ا

هـنا يـأتى الوعد ا:ـجيد فرغـم أن الـشيطان سـيتمكن مـن مجرد جرح عـقب "كـعب رجـل" ا:ـسيا، إh أن ا:ـسيا سـيسحق 
رأس الـــشيطان وأتـــباعـــه. مـــنذ بـــدايـــة الـــتاريخ الـــطويـــل لـــلجنس البشـــرى، أعـــلن ا� أن "نســـل" حواء "ا:ـــسيا" سيصحح كـــل 
ا-ضرار التى حــدثــت فى هــذا الــيوم ا:ــظلم وا-سود فى جــنة عدن. فى عدد واحد، وإعــ6ن مــختصر نجــد كــل خــطة تــاريخ 

الــفداء. لــذا فــقد كــانــا "جــيمس ى ســميث" و "والــتر سى كــايســر" على حــق حــv أطــلقا على هــذه ا�يــة [أم الــنبوات]1، إنــها 
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هـذه ا�ية التى ولـدت كـل الـنبوات والوعود ا-خـرى فى الـكتاب عـن ا:ـسيا، فى الجزء ا:تبقى مـن هـذا الـفصل سـندرس بـعض 
مــن الــنبوات التى إنــبثقت مــنها، وســنرى كــيف أن فى كل نبوة منها نجد إضــافــة لــبعض الــتفاصــيل الجــديــدة إh أنــها جــميعـاً 
إمتداد لنفس الصورة الكبيرة.

سفر العدد 24: الحاكم ا8سرائيلى الذى سيسحق موآب، وآدوم، وأبناء الشرق

نا فى أسفار الــتوراة، نجد واحــدة مــن أوائــل الــنبوات عــن ا:ــسيا وأكــثرهــا وضـوحاً. هــذه قــصة ا:ــلك بــاhق والنبى  مــازل
بــلعام. كــان باhق ملك على موآب، وبــلعام نبى. مع تــطور ا-حــداث، نجــد بــاhق وبــلعام واقــفv على ربوة عــالــية يــنظران إلى 
ا-ســــفل على إســرائــــيل – أى الــــعبرانــــيv – حــــيث يــــخيمون فى وادى فسيح أســــفل الــــربــوة. كــــان الخـــروج مــــن مــــصر قــــد تــــم 

أن يــرى شــعب كــبير كهــذا يــقترب مــن حــدود  حــديــثـاً، وبــدأ الــشعب يــشق طــريــقه فى أرض ا:وعد. ولهــذا كــان بــاhق مــحبطـاً 
مــملكته، لــذا فــقد إســتأجــر بــلعام ليلقى لــعنة على الــشعب الــعبرانى. لــكن بــدhً مــن هــذا -  وبــينما يــقفان هــما ا8ثــنان مــعـاً – 
بدأ بلعام فى التنبوء بوحى من روح ا� القدوس. وهذا ما قاله وهو ينظر :خيمات بنى إسرائيل فى ا-سفل:

ــامِ».... أَرَاهُ  Lا$َي َشْعِبَك ِفي آِخــرِ  ْعُب ِب Lش ــفَْعُلُه َهــذَا ال إِلى َشْعِبي. َهــُلمL أُنـْـِبـئَْك ِبـَما يَ ــا ُمـنْطَـلِقٌ  " َوا�َن ُهوَذَا أَنَ
إِْســرَاِئــيل فَيَُحــطHمُ  ِضيٌب ِمــنْ  َولــِكْن لــيَْس َقــِريــبـاً. يَـــبْرُزُ َكوَْكـٌب ِمــْن يَْعُقوَب َويَُقوُم َق ِصرُهُ  َولــِكْن لــيَْس ا�َن. أُبْ
إِْســرَاِئــيلُ  أَْعــَداؤُهُ ِمــيرَاثـــاً. َويَْصـنَعُ  أَُدوُم ِمــيرَاثـــاً َويَُكوُن َسـِعيرُ  ل بَِني الوََغى. َويَُكونُ  ــلُِك ُك طـَـرَفَيْ ُموآَب َويُْه

ارُِد ِمْن َمـِديـنٍَة». ثُمL رَأَى َعَمالِيقَ فَـنَطَقَ ِبَمـثـَلِِه َوَقـال: «َعَمالِيقُ  Lِبـبَـأٍْس. َويَـتََسـلُط الـِذي ِمْن يَْعُقوَب َويَْهـلُِك الش

ُعوِب َوأَمLا آِخرَتُُه فَِإلى الَهxِك»." (عد24: 14، 17- 20) eُل الش Lأَو

ــقال بــالــعبرية " ‘آخــريــث يـوم "،  تــكشف الــنبوة ما سيفعله بنى إسرائــيل فى ا:ـوآبــيv "فى آخــر ا-يــام". هــذه الجــملة تُ

وا:عنى الحرفى لــها ا-يام ا-خــيرة. فــبينما قــد تُــفهم هــذه الجــملة على أنــها تعنى ا:ســتقبل الــبعيد، إh أن الفهم الــكامــل لــها 
هــو نــهايــة الــدهــر، زمــان ا:ــسيا. وهــكذا فــإن بــلعام يُــعلن أنــه فى ا-يــام ا-خــيرة سيظهــر حــاكــم مــن إسرائــيل. من زمــان مــبكر 
فهم ا:فســـريـــن الـــيهود هـــذه الـــنبوة على أنـــها تـــختص بـــا:سيا. فى الـــقرن ا-ول ظهـــر مـــسيا كـــاذب كـــان إســـمة "ســـمعان بـــن 
كوسيبه" وقــد غــير إســمه إلى "ســمعان بــن كوكــبه" (ســمعان، إبــن الــنجوم) فى مــحاولــة مــكشوفــة -ن يُــقدم نــفسه لــلناس على 
أنـه هـو الـتتميم لهذه الـنبوة. بحسـب كـتاب الـتفسير بقلم "جـامـيسون، وفاوست، وبراون" [ فى الـذهـن هنا حـاكـم بـارز ومـميز 
– أوhً داود؛ وثــانــيـاً وقــبل الــكل ا:ــسيا]2. من ا:ؤكد أن هــذا الجـزء لــم يجــد تــتميمة الــنهائى فى ا:ــلك داود؛ حــيث أنــه وبــعد 
موت داود بسنv طويلة أعاد النبى إرمــيا نــبوة بــلعام، وقرر أن تــتميمها فى ا:ســتقبل (إر48- 49). قــادت هــذه الــنبوة مع 
نـبوة (مـيخا 5) [التى تحـدد أن ا:ـسيا سـيولـد فى بـيت لحم] ا:ـجوس مـن ا:شـرق لـيتبعوا النجم حتى بـيت لحـم، أمـ6ً فى أن 
يجدوا "ا:ولود ملك اليهود" (مت2: 1- 2). هذه النبوة تقودنا ليسوع، ا:سيا والعمل الذى سيتممه فى وقت مجيئه ثانية.

لــكن مــاذا يــقول هــذا الجزء أن ا:ــسيا ســيفعله فى مــجيئه؟ مــاذا يؤكــد الـروح الــقدس أن ا:ــسيا سينجزه فى ذلــك الــيوم؟ 
 hآخـذاً مـن وموسـعـاً للصورة ا:وجودة فى تـك3 " أم الـنبوات "؛ نـرى ا:ـسيا لـلمرة الـثانية " يـسحق " رأس بنى الـشيطان. إ
أنه - فى هـذه ا:رة – بنى الشيطان لـيسوا مـبهمv ومـجهولـv كـما كـانوا فى تـك3. فـالـشعب هـنا محـدد بـكل وضوح. يرجع 
ا:ـسيا لـيسحق رؤوس موآب، وأدوم، وسـعير، وبنى الوغى (بنى شـيث)، والـعماليق. لكن مـاذا تعنى هـذه ا-سـماء وإلى مـن 

تُشير؟
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كان ا:وآبـيون، وبنى عـمون شـعوبــاً عـاشـت فى شـرق أرض " إسرائـيل " الـحالـية، فى ا:ـنطقة التى تـمثلها الـيوم دولـة " 
ا-ردن ". كـان "جـبل سـعير" مـن الـجبال الـبارزة فى أرض " موآب "؛ وهـكذا فإن موآب وأدوم وسـعير كـلها تُـشير إلى نـفس 
ا:ـــنطقة الـــجغرافـــية، وهى شـــعوب قـــديـــمة فى الـــتاريخ. بـــا:ـــثل كـــان الـــعمالـــيق يـــعيشون فى مـــنطقة واســـعة فى الشـــرق مـــن " 
إسرائــيل ". كــل هــذه الــشعوب كــانــت فى عــداوة مســتمرة على مــدار الــتاريخ الــكتابى كــله مع أمــة إسرائــيل. لــكن مــاذا عــن " 

بنى الـوغى " أو " بنى شــيث "؟ فــقد إخــتلف الُشرgاح حــول تــفسيرهــا. إقــترح الــبعض أن تــكون تُــشير إلى " آدم " وإبــنه " 
شـيث " وبـالـتالى كل الـجنس البشـرى. إh أن الـتفسير الـيهودى الـقديـم كـما جـاء فى " ترجـام أورشـليم " ترجـمها " كـل بنى 
الشرق ". فى " فـرجـــام بـــابـــل " بـــقلم " يـونـــاثـــان بـــن يــوزيـــل " يـــذهـــب إلى مـــاهـــو أبـــعد فى الـــتفسير فـــيقول أنـــها [ تُـــشير إلى 

ة إسـرائـــيل]3، وهـــذا الـــتفسير " لبنى الـوغى " يـــتماشى مع بـــاقى ا-ســـماء والـــشعوب  جـــيوش جوج التى ســـتصطف :حارب

ا:وجود بــينها (موآب، وأدوم، وســعير، وعــماليق). فى الــنهايــة نجــد لــديــنا مجــموعــة مــن ا-ســماء تُــشير إلى ســاكنى الصحراء 
فى مـنطقة الشـرق مـن إسرائـيل. لـكن لـيس ما يـشغلنا هنا هـو ا:وقع الـجغرافى فـقط لهـذه الـشعوب. فـما هـو أبـعد مـن مجرد 
الـجغرافيا، تـأتى الـكراهـية الـعميقة التى يحـملونـها تـجاه شـعب إسرائيل والتى سـتتسبب فى نـزول ا-حـكام عـليهم عـند عودة 
ا:سيا.

هنا يجب أن يـأتى السؤال: فى الـتتميم الـنهائى لهـذه الـنبوة أيـن ومن هم هؤhء الذين تُـشير إلـيهم الـنبوة؟ بحسـب هـذه 
الـنبوة؛ مـن هـم الـشعوب التى سـيحاكـمها يـسوع عـند مـجيئه؟ لـو أخـذنـا ا:عنى الـقريـب، أh يـقودنـا هـذا لـلتفكير بـأن الـشعوب 
ا:ـقصودة هى الـشعوب التى تـسكن حـالياً فى شـرق إسرائـيل حـيث سـكن قـديـمـاً (موآب، وأدوم، وسـعير، وعـمالـيق)؟ أم يـكون 

مـن ا:نطقى أن نـظن أنـها تأخذنا "-:ـانيا" و "إيـطاليا" و "إنجـلترا" كـما يـظن الـكثير مـن الُشرgاح ا�ن؟ أh يـجب أن نـنظر 
إلى نـــفس ا-راضى وســـكانـــها مـــن أهـــل الصحـراء الـــذيـــن كـــانـوا أول مـــن حـــمل شـــعلة الـــكراهـــية لـــليهود ومـــعاداة الـــسامـــية فى 
القديم؟ أظن أن ا8جابة واضحة.
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عدد 24: أدوم، موآب، عماليق

إشعياء 25: الرب السيد سيسحق موآب

ــــقرأ (رؤ21: 4)  hبــــد أن كــــثيريــــن مــــمن يــــقرأون هــــذا ا�ن، قــــد حــــضروا خــــدمــــة الــــجنازة فى وقــــت مــــن ا-وقــــات حــــيث يُ
َوُْت �َ يَُكوُن ِفي َمــا بَـْعُد، وَ�َ يَُكوُن ُحــزٌْن وَ�َ ُصــرَاخٌ وَ�َ َوَجعٌ ِفي  ْ̀ لL َدْمـَعٍة ِمـْن ُعيُوِنــِهْم، َوا ا�ُ ُك "َوَسيَْمَسحُ 
َمـا بَْعُد، $َنL ا$ُُموَر ا$ُوَلى َقْد َمَضْت»." لـكن قـليلv يـدركون أن سفر الرؤيـا قـد إقـتبس هـذه ا�يـة من (إش 25). لـكن 
الرب فى (إش 25) يــعمل أكــثر مــن مجرد مسح الدموع وإنــهاء ا:وت. بحسب (إش 25) فــإن ا� ســينزع عــار شــعبه مــن 
ا-رض. ماذا سيعمل أيضـاً فى هذا الوقت؟ دعونا ننظر للنص:

 Lا$َرِْض $َن Hل ــنِْزُع َعــاَر َشـْعِبِه َعـْن ُك َويَ لH اْلوُُجوهِ  الــرLبe الــدeُموَع َعـْن ُك يHدُ  Lس ال َوَْت إَِلى ا$َبَــِد َويَْمَسحُ  ْ̀ "يَـبَْلعُ ا
. نَـبْـتَِهجُ  ُهـنَا. انْـتَظَرْنَـاهُ فََخـلLَصنَا. َهـذَا ُهوَ الـرLبe انْـتَظَرْنَـاهُ َكلLَم. َويُـَقاُل ِفي ذَلِـَك اْليَوْمِ: «ُهوَذَا َهـذَا إَِل الرLبL َقـدْ تَ

َداُس ُموآُب ِفي َمـَكاِنـِه َكَما يُـَداُس الــتHْ�ُ ِفي َمـاءِ  َجـبَِل َويُ الـرLبH تَْســتَِقرe َعَلى َهـذَا اْل َونَـفَْرحُ ِبـَخxَِصِه».$َنL يَـدَ 

اِبحُ لِيَْسـبَحَ فَيََضعُ ِكـبِْريَاَءهُ َمعَ َمَكاِيِد يََديِْه." (ع8- 11) Lَزْبََلِة. فَيَـبُْسُط يََديِْه ِفيِه َكَما يَـبُْسُط الس ْ̀ ا

 �تـعليقـاً على هـذا الجزء، كـتب الشارح الـ6تينى "جـيروم" عـن رد فـعل شـعب ا�: [حـv يُبتلع ا:وت إلى ا-بـد، شـعب ا
الذى أُنقذ من يد ا:وت، سيقولون للرب: مرحى هذا إلهنا، الذى نظر إليه غير ا:ؤمنv على أنه مجرد إنسان]4.

لـــكن هـــل جـــاء هذا الـوقـــت أم لـــيس بـــعد؟ هـــل إبتلع ا� ا:ـوت، ومسح كـــل دمـــعة؟ بـــالطبع h. إن الـــسياق فى هـــذا الجــزء 
 ،vيـسود ا:ـسيا، سـيدخـل الـبعض إلى ا:ـملكة وهـم مـن غـير ا:ؤمـن vيُـشير للمسـتقبل، عـند رجوع ا:ـسيا. فى الزمـن ا�تى حـ

وســيحيون إلى أعــمار طــويــلة بــشكل غــير ا:ــعتاد (إش65: 20)، لــكن ا:ـؤمــنv الداخلv فى ا:ــملكة ســيكونــون قــد إجــتازوا 
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ا$ُوَلى.  أَْلَف َسـنٍَة... َهـِذِه ِهيَ اْلـِقيَاَمـةُ  َِسيحِ  ْ̀ الــقيامــة ا-ولى ولــبسوا ا-جــساد التى hتــموت " فََعاُشوا َوَمَلُكوا َمعَ ا
ْل َسيَُكونُونَ  ا$ُوَلى. َهؤُ�َِء َلـيَْس لِْلَموِْت الـثLاِني ُسـْلطَاٌن َعـَليِْهْم، بَ ُمـبَارٌَك َوُمـَقدLٌس َمْن َلـُه نَِصيٌب ِفي اْلـِقيَاَمـةِ 
" (رؤ20: 4- 6). َِسيحِ، َوَسيَْمـلُِكوَن َمَعُه أَْلَف َسـنَةٍ. ْ̀ َكَهـنًَة �Hَِ َوا

هــذا هــو الـوقــت الــذى إنــتظرتــه بــشوق كل الخــليقة. وهــنا مرة أخــرى فى آخر الـزمــان؛ نرى صورة للرب ويــده مســتقرة 
بـالـبركـة والحماية على رأس صـهيون، شـعبه. بـينما قـدمـه تـسحق رأس موآب، أعـدائه. بـل إنـنا هـنا hنـرى الـصورة حـيث قـدم 
الـرب تـــسحق مجـرد الــرؤوس، لـــكن نـــري قـــدمـــه تســـتقر على قـــفا أعـــدائـــه، فـــيسحقها ووجـوهـــهم لـــ�ســـفل فى وســـط كـومـــة مـــن 
القذارة (ماء ا:زبلة).

مرة أخـرى يـجب أن نـ6حـظ أنـه لـيس عـدو مـبهم ومـجهول أو عـام فى كل الـعالم. أعـداء شعب ا� محـدديـن كـما فى (عـد 
24) هـم "موآب" الـذيـن سـيحاكـمهم يـسوع فى رجوعـه كـا:ـسيا. ومع إسـتط6عى لـعينات مـن كـتب الشرح ومـا كـتبته عـن هـذا 
الجـزء، وجــدت أن مــعظمهم يُــشير إلى أن موآب هــنا هــو مجرد كــل أعــداء إسرائيل فى الــعصر الحــديــث بــشكل عــام ومــبهم. 
ن ذكــره. يــــجب على  لــــكن إســــتخدام الــــتسمية ا:حــــددة "مـــوآب" hيــــجب أن يــــمر هــــكذا ونــــعتقد أنــــه h يـــوجــــد غــرض محــــدد م
ها فى الـــكتاب مـــعناهـــا  تفقد ا-ســـماء ا:ــوحى ب ا:فســـريـــن أن يـــكونــوا حـــريـــصv وh يـــأخـــذوا إتـــجاه مـــتطرف فى ا:ـــجازيـــة، ف

ومــغزاهــا. وإذا كــان الــتفسير الــغارق فى ا:ــجازيــة يــعتبر غــير مــسئول فــكم وكم يكون الــتفسير الــذى يــرى أن "مـوآب" هى 
أوربا؟ إh أن هذا هو بالضبط مايعمله ا:فسرين أصحاب فكرة أن ضد ا:سيح سيخرج من أوروبا.

وهــكذا؛ مرة أخــرى أســأل: بحســب هــذا الجزء؛ فى وقــت مجيئ الرب، هــل ســيكون أول مــن يــنزل عــليه ا-حــكام شــخص 
مــن أوروبــا؟ أم أن النص يُشير مرة أخــرى إلى أعــداء الــسامية من أبــناء الشــرق؟ ومرة أخــرى نجــد أن ا8جــابــة ا-وقع هى 
الثانية.

عوبيديا: قضاء الرب من نحو أدوم

إن كـــل الـــصورة ا:ـوجـودة فى نـــبؤة عـــوبـــيديـــا الـــقصيرة تـــصف ا8نـــتصار الـــنهائى "لـــجبل صـــهيون" على " جـــبل أدوم ". 
تــاريــخيـاً حــدث فى أثــناء  يُســتخدم تــعبير جبل فى الــكتاب ا:ــقدس لــلتعبير عــن مــملكة. بــينما تحــمل هــذه الــنبوة تــتميمـاً جزئــيـاً 
الــصراع الــقديــم بــv مملكتى إسرائــيل وأدوم؛ فــإن الــتتميم الــنهائى لــها ســيكون فى ا:ســتقبل. كــان لــلقس " تــشاك ســميث " 

ضاء ا� على أدوم ســــيكون فى  زول ق علن [ أن الــــتتميم الــــنهائى لهــــذه الــــنبوة ون نيسة " الجــــلجثة " الــــحق فى أن يُ راعى ك
قيم الـرب ُمـــلكه ]5. وبـــا:ـــثل  أثـــناء يـوم الـرب عـــندمـــا يـــبارك ا� إسـرائـــيل مـرة أخـــرى، عـــندمـــا يـــأتى ا:خـــلص إلى صـــهيون، ويُ
يحدد " د./ توماس أيس " زمـن تـتميم نـبوة عـوبـيديا: [ متى سـتتم كـل نبوة " عـوبـيديـا "؟ ... تـذكـر ا�يـات صراحـة أن هـذا 
ســيكون حــv يــقترب يوم الرب على كــل ا-مم؛ وهذا الحــدث ســيتم فى نــفس الوقت الذى ذكره " إشــعياء "، و" إرمــيا "، و" 
حزقيال "، و" عاموس "، وغيرهم، أن ا-مم سـتُحاكم فيه، فى نهاية الضيقة، وقت حملة "أرمجدون"]6.

ْصَعُد ُمَخــلHُصوَن (أو خـــ6ص) َعَلى َجــبَلِ  نجـــد ذكـــر "لـــيوم الـرب" فى ا-عـــداد ا-خـــيرة مـــن الـــنبوة حـــيث يـــقول: " َويَ
." (عو1: 21). HبLُْلُك لِلر ْ̀ ِصْهيَوَْن لِيَِديـنُوا َجـبََل ِعيُسو َويَُكوُن ا

راه فى حــــقيقة أن ا�يــــات تتحــــدث عــــن ســــجناء وأســــرى  ثبت أن الــــتتميم الــــنهائى ســــيكون فى يـــوم الــرب ن ر ي دلــــيل آخ
يُحررون " ليمتلكوا " أرض أدوم:
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َويَُكوُن ُمـَقدLســاً َويَـرُِث بَـيُْت يَْعُقوَب َموَاِريــثَُهْم. َويَُكوُن بَـيُْت يَْعُقوبَ  ا َجبَُل ِصْهيَوَْن فَـتَُكوُن َعـَليِْه نََجاةٌ  Lَوأَم "
 LبLالـر Lوَ�َ يَُكوُن بَـاقٍ ِمْن بَـيِْت ِعيُسو $َن ــأُْكُلونَُهمْ  َوبَـيُْت يُوُسَف َلـِهيبـاً َوبَيُْت ِعيُسو َقّشـاً فَيُْشِعُلونَُهْم َويَ نَـاراً 
اِمرَِة َويَرِثُ  Lالس أَفْرَاِيَم َوِبـxَدَ  ْهِل اْلِفـلِْسِطيِنيHَ� َويَرِثُوَن ِبـxَدَ  Lَم. َويَرُِث أَْهُل اْلَجـنُوِب َجـبََل ِعيُسو َوأَْهُل السLتََكل
َة. َوَسـبْيُ  ِذيَن ُهْم ِمَن اْلَكـنَْعاِنـي�Hَ إَِلى َصرْفَ Lال ِبـنْيَاِمـُ� ِجـْلَعاَد. َوَسبْيُ َهـذَا اْلَجيِْش ِمْن بَِني إِْسرَاِئـيَل يَرِثُونَ 

أُورَُشـلِيَم الLِذيَن ِفي َصفَارَِد يَرِثُوَن ُمُدَن اْلَجـنُوِب." (عو1: 17- 20)

لــكن مــنذ أيــام " عــوبــيديــا " لــ¨ن لم يحــدث أن إمــتلكت إسرائــيل أرض " أدوم " أبداً. فــا:عنى هــنا أن الــتتميم الــنهائى 
لهـــذه الـــنبوة ســـيكون فى ا:ســـتقبل تـــحت قـــيادة " يـــسوع " ا:ـــسيا. بـــعد تـوضيح " يـوم الـرب " الـــنهائى فى الـــنبوة؛ إذن مـرة 
ثانية، ضد من كانت هذه النبوة موجهة؟ مرة ثانية، يكرر النبى " عوبيديا " ما قاله العديد من أنبياء اليهود:

يَـُقوُل الرgب© اْلُحَكَماَء ِمْن أَُدوَم َواْلــفَْهَم ِمْن َجــبَِل ِعــيُسو؟ فَــيَرْتَــاُع أَبْــطَاُلَك يَــا تَــيَْماُن لِــيَـنَْقرَِض ُكل© َواِحـدٍ  َك اْلــيَْومِ  أُِبــيُد ِفي ذَلِ  َhَأ "
ْوُم الرgب� َعَلى ُكل�  ُه َقـِريٌب يَ gْعُقوَب يَــْغَشاَك اْلِخــزُْي َوتَـــنَْقرُِض إَِلى ا-َبَـِد... فَــِإنـ ِمْن َجــبَِل ِعــيُسو ِبــاْلــَقـتِْل. ِمْن أَْجِل ظـُـْلِمَك -َِخــيَك يَ
ا-َُمـمِ. َكَما فََعْلَت يُفَْعُل ِبَك. َعَمُلَك يَرْتَد© َعَلى رَأِْسَك." (عو1: 8- 10، 15)

 �إسـتمراراً لوجود " إسرائـيل " كـمحور لـنبوات الـكتاب ا:ـقدس؛ مرة أخـرى نـرى أن الـعامـل ا:سـبب وا-سـاس لـقضاء ا

على "أدوم"، و" عيسو "، و" تيمان " هـو قـسوتـهم فى الـتعامـل مع " يـعقوب/ إسرائـيل ". يـجب أن نـ6حـظ أن شـعب " أدوم 
" هــم بــبساطة نســل "عــيسو" أخو " يعقوب ". إستخدام " عــوبــيديــا " لــ�ســماء الــث6ثــة: " أدوم "، و" عــيسو "، و" تــيمان " 
هــو مــن ا:واصفات الــتقليديــة لــكتابــة الــنبوات الــعبريــة الــقديــمة: إســتخدام ا8ســتعارة، وا:ــترادفات، أو أشــكال مــختلفة لــ�ســم 
الواحد بـغرض الـتأكـيد. الـغرض الـنهائى والـبسيط لـلنبوة هـو : فى سـياق يوم الرب، حـv يُـنزل قـضاؤه على ا-مـم، سيجـد " 
أدوم " الحكم النهائى والكامل عليه.

حزقيال25: قضاء الرب من نحو جيران إسرائيل

فى حزقيال 25 نجد نبوة أخرى واضحة عن قضاء ا� ضد " أدوم ":

ــتََقَم ِمــنُْه,  يِْت يَُهوذَا َوأََســاءَ إَِســاَءةً َوانْ : [ِمـْن أَْجـِل أَنL أَُدوَم َقــدْ َعـِمَل ِبــا�ِنْـِتَقامِ َعَلى بَ eبLدُ الـرHي Lَهـَكذَا َقــاَل الس"
َساَن َواْلَحيَوَاَن, َوأَُصــيHرَُهــا َخــرَابــاً. ِمـنَ  : َوأَُمــدe يَــِدي َعَلى أَُدوَم َوأَْقطَعُ ِمــنَْها اِ�نْ eبLالــر يHدُ  Lس ــذَلِـَك َهـَكذَا َقــاَل ال لِ
يِْف. َوأَْجـــَعُل نَْقَمِتي ِفي أَُدوَم ِبــــيَِد َشْعِبي إِْســــرَاِئــــيَل, فَيَفَْعُلوَن ِبـــــأَُدومَ  Lس َوإَِلى َدَداَن يَْسُقطُوَن ِبــــال الـــــتLيَْمنِ 
 Lِمــــــْن أَْجــــــِل أَن] : eبLُد الــــــرHي Lَهــــــَكذَا َقـــــــاَل الــــس .[ eبLالــــــر يHدُ  Lـــــــيَْعرِفُوَن نَْقَمِتي يَُقوُل الــــس َكَغَضِبي وََكَسَخــــــِطي, فَ

َك َهَكذَا  َوِْت لِْلَخـرَاِب ِمْن َعـَداَوةٍ أَبَـِديLـٍة, فَـلِذَلِ ْ̀ إَِلى ا اْلِفـلِْسِطيِنيHَ� َقـدْ َعِمُلوا ِبـا�ِنـِْتَقامِ َوانْـتََقُموا نَـْقَمًة ِبـاِ�َهـانَةِ 

ــِقيLةَ َســـاِحـِل اْلـبَْحــِر.  لُِك بَ ُل اْلــَكِريــِتي�Hَ َوأُْه ــِدي َعَلى اْلِفـلِْسـِطيِني�Hَ َوأَْســـتَـأِْص ــدe يَ : َهـــئـَنَذَا أَُم eبLُد الــرHي Lس َقـــاَل ال
أَْجـَعُل نَْقَمِتي َعــَليِْهْم]." (حــز25:  , إِذْ  eبLي أَنَــا الـرHٍط فَيَْعَلُموَن أَن ِظيَمًة ِبــتَـأِْديِب َسَخ َوأُْجـِري َعــَليِْهْم نـَـْقَماٍت َع

(17 -12

لته " لـــبيت يـــهوذا ". لـــقد " أســـاء  ك6م واضح؛ بســـبب مـــعام مـرة ثـــانـــية، مـــاهـــو الســـبب الـــذى ســـيعاقـــب ا� "أدوم" -جـــله؟ ال
إساءة "، وانتقم من شعب ا� ا:ختار. لهذا السبب سيثأر ا� ليهوذا " بغضب وسخط ".
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لــــكن هــــل تتحــــدث الــــنبوة عــــن مجــرد ا:ــــنطقة التى هى " ا-ردن " فى الــــعصر الحــــديــــث؟ بــــل أكــــثر مــــن هــــذا بــــكثير. فى 
عة فى مــــنطقة " ا:ــــملكة  حكم ا:قضى بــــه على " أدوم " يــــشمل أيــــضـاً مــــديــــنة " ددان " الــــقديــــمة، الــواق الــــحقيقة؛ نجد أن ال
الـعربية الـسعودية " فى الـعصر الحـديـث، وتُـعرف ا�ن بإسم " ا-ولى "، وكـذلـك ا:ـقاطـعات الفلسـطينية. -ن الـقضاء ا8لهى 
يـــشمل كـٍل من " تـــيمان " (ا-ردن حـــالـــيـاً)، و" ددان " (شـــمال وســـط الـــسعوديـــة حـــالـــياً)، يـــجب أن نـــ6حـــظ أنـــه بحســـب هـــذه 

ضاء ا� ســـــيشمل كـــــل هـــــذه ا:ـــــنطقة مـــــن " ا-ردن " وتـــــمتد جـــــنوبــــــاً مع البحـــــر ا-حـــــمر حتى شـــــمال وســـــط "  الـــــنبوة، فـــــإن ق
السعودية ".

حزقيال 25: الفلسطينيv، أدوم، ددان

حــزقـــيال 30:يـــوم الــرب ضــــد "مــــصر"، "الــــسودان"، "لــــيبيا"، "الصحــراء الــــعربــــية"، "تــركــــيا"، و"شــــمال 
إفريقيا"

كـما بـدأنـا نـ6حـظ، فـإن ا:شهـد ا:ـتكرر فى العديد مـن ا-مـاكـن فى الـكتاب كـله هـو أن قضاء ا� ضـد شـعوب ومـناطـق 
هى ا�ن إس6مية، والنبوة التالية فى حزقيال hتشذ عن هذه القاعدة:

ٌب.  ــا َلْليَوْمِ! $َنL اْليَوَْم َقــِري : َوْلوُِلوا: يَ eبLالــر يHدُ  Lس ْل: َهـَكذَا َقــاَل ال أْ َوُق Lــنـَبـ ــا ابْـَن آَدَم تَ : [يَ HبLَُم الــرxَكــ Lإَِلي " وََكــانَ 
َوْقـتـاً لِـ َُمـمِ. َويَــأِْتي َسـيٌْف َعَلى ِمْصَر, َويَُكوُن ِفي ُكوَش َخوٌْف َشِديـدٌ ِعـنْدَ  َويَوٌْم لِـلرLبH َقِريٌب يَوُْم َغـيْـمٍ. يَُكونُ 
يِْف ُكوُش (الـــسودان) َوفُوطُ  Lْسُقُط َمـَعُهْم ِبــالس ُسَها. يَ ُسُقوِط اْلَقـتَْلى ِفي ِمْصرَ, َويَـــأُْخــذُوَن ثَـرَْوتَـَها َوتُْهــَدُم أُُس

(لــيبيا، وشمال إفــريقيا) َوُلودُ (تركــيا) وَُكلe الـلLِفيِف (كــل الــعربــية), وَُكوُب (لــيبيا) َوبَـنُو أَرِْض اْلَعْهـِد. " (حـز30: 1- 
(5
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لـقد تمت هـذه الـنبوة بـشكل جزئى فى ا:ـاضى، إh أن الـسياق الـنهائى لـها هو "يوم الرب" ومـجيئ ا:سيح. وهـنا؛ كـما 
فى ا-ماكن ا-خــرى، يــأتى ا:سيا ليُجــرى الــقضاء ضــد أعــداء شعبه، إسرائــيل. وتــشمل الــقائــمة: مــصر، الــسودان، لــيبيا، 
تركـيا، الـعربـية، وأمـم شـمال إفـريـقيا. ومرة أخـرى فى سـياق " يوم الرب " وعودة ا:سيح؛ نـرى أن ا-مـم ا:َُعدة لـنزول قـضاء 
ا� عليها هى أمم إس6مية.

صفنيا 2:يوم غضب ا� على جيران إسرائيل

. " (صـف2: 3). غـزة، أشــقلون، أشــدود،  HبLمــتتبعـاً خــطوات ا-نــبياء الــذيــن قــبله؛ تــنبأ صــفنيا عن: " يَوْمِ َسَخِط الـر
ر فى الــــنهايــــة. كــــل هــــذه ا-ســــماء مــــجتمعة تــــقودنــــا لــــلمنطقة ا:ــوجــودة فى  عــــقرون، كــــريــــتية، كــــنعان، وأرض فلسطv ستُدم
الساحل الجنوبى الغربى 8سرائيل فى العصر الحديث، بما فى ذلك قطاع غزة.

. َلَعلLُكْم تُْسـتَرُونَ  . اطُْلـبُوا الـتLوَاُضعَ Lـِذيَن فََعُلوا ُحْكَمُه. اطُْلـبُوا اْلِبرLيَـا َجِميعَ بَـاِئِسي ا$َرِْض ال LبLأُطُْلبُوا الـر "
ــطْرُُدونَـَها, َوَعــْقرُونُ  الــظLِهيرَِة يَ ًة, َوأَْشَقُلوَن لِْلَخــرَاِب. أَْشــُدوُد ِعــنْدَ  تْرُوَك . $َنL َغــزLةَ تَُكوُن َم HبLر ِط ال ِفي يَوْمِ َسَخ

ـا َكـنَْعاُن أَرَْض اْلِفـلِْسِطيِنيHَ�, إِنHي  ِة اْلَكِريِتيHَ�. َكـلَِمةُ الرLبH َعـَليُْكْم: [يَ Lأُم اِن َسـاِحِل اْلـبَْحرِ  Lتُْسـتَـأَْصُل. َويٌْل لُِسك

وَر,  eأَش َماِل َويُـِبيدُ  Hش َها اْلُكوِشيeوَن. َقـتَْلى َسيِْفي ُهـْم]. َويَـُمدe يَــَدهُ َعَلى ال eــا أَيـ ــتُْم يَ ٍن]....[َوأَنْ اِك ِك ِبــxَ َس ِربُ أَْخ

َويَْجَعُل ِنيـنَوَى َخرَابـاً يَاِبَسًة َكاْلَقفِْر. " (صف2: 3- 5، 12، 13)

وكــــما ذكــــر "رالــــف ل ســــميث" فى كــــتابــــه "تــــفسير كــــلمات الــــكتاب ا:ــــقدس" [الــــقضاء ضــــد جــــيران يــــهوذا هــــو ا:ــوضــوع 
الرئيسى فى هــذا الجـزء. فلسطv فى الــغرب، موآب وعــمون فى الشــرق، إثيوبيا (الــسودان) أو مــصر فى الــجنوب، وآشــور 

فى الشمال، سيختبر جميعهم قضاء يهوه ]7.

مـن الـ6زم أن تـ6حظ أنه فى وسـط هـذا الـقضاء على أعـداء إسرائـيل، سـيتدخل الرب لـيدافع عـن يـهوذا، ويرد أسراهـم. 
وهـذه أشـارة هـامـة أن الـتأكـيد الـنهائى لهـذه الـنبوة هـو رجوع ا:ـسيا. سـيؤخـذ سـكان إسرائـيل فى الـعصر الحـديـث كـأسـرى 
فى فــــترة ُحــــكم وســــلطان ضــــد ا:سيح، لــــيتم تحــــريــرهــــم عــــند رجــوع يــــسوع لــــ�رض، وهــــذا ا:شهــــد مــــعتاد ومــــتكرر فى نــــبوات 
 hا-خـــريـــات. فى إنـــجيل " لـوقا "، يحـــذر يـــسوع ســـكان الـــيهوديـــة بـــكل وضـوح، أنـــه ســـتأتى أوقـــات يهـــربـــون فـــيها لـــلجبال، وإ
سيؤسروا.

اْعَلُموا أَنـLهُ َقـدِ اْقــتَرََب َخـرَابُـَها. ِحــيـنَِئٍذ لِيَْهـرُِب الLـِذيـَن ِفي  ِحيـنَِئذٍ  َحاطَـًة ِبُجيُوٍش فَ ــتُْم أُورَُشــلِيَم ُم " َوَمـتَى رَأَيْ
ــامُ  Lأَي ــْدُخــُلوَهــا $َنL َهــِذهِ  ــxَ يَ ــِذيـَن ِفي اْلُكوَِر فَ Lاً َوال ــْليَِفرeوا َخــارِج ــِذيـَن ِفي َوَسـِطَها فَ Lِجـبَاِل َوال اْليَُهوِديLــةِ إَِلى اْل
ــُه يَُكوُن ِضيقٌ َعــِظيٌم َعَلى  Lـــامِ $َنLَعاِت ِفي ِتـــْلَك ا$َي ُــرِْض ْ̀ ـــيَِتمL ُكـلe َمـــا ُهوَ َمْكـتُوٌب. َوَويْـٌل لِـــْلَحـبَاَلى َوا ــِتَقامٍ لِ انْ
َوتَُكوُن أُورَُشـلِيُم َمـُدوَسًة ِمنَ  يِْف َويُْسـبَوَْن إَِلى َجِميعِ ا$َُمـمِ  Lْعِب. َويََقُعوَن ِبـالس Lا$َرِْض َوُسْخٌط َعَلى َهـذَا الش

َل أَزِْمـنَُة ا$َُمـمِ. " (لو21: 20- 24) Lى تَُكمLا$َُمـمِ َحـت

لــكن رغــم تحــذيرات يــسوع، إh أنــه مــن الواضح أن الــكثيريــن لــن يــطيعوا، وســيؤخــذون كــأسرى. فى الــنهايــة، ســينزل هــو 
بـنفسه مـن الـسماء لـيُطلق الـسجناء مـن بـv ا-مـم الـذيـن سـيؤخـذون إلـيها. hحـظ الـنبوات الـتالـية التى فـيها يـنزل الرب بـنفسه 

من السماء ليحرر السجناء اليهود من ا-مم حولهم:
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أَرُدe َسـبْيَ يَْعُقوَب َوأَرَْحُم ُكلL بَـيِْت إِْسـرَاِئـيَل َوأََغـاُر َعَلى اْسِمي اْلـُقدeوِس.  : [ا�نَ  eبLُد الـرHي Lلِـذَلَِك َهَكذَا َقـاَل الس "
" (حز39: 25)

َما َقــالَ  َجاةٌ. َك ُه ِفي َجــبَِل ِصْهيَوَْن َوِفي أُورَُشــلِيَم تَُكوُن نَ Lيَـنُْجو». $َنـ HبLَمـْن يَـْدُعو ِبــاْســمِ الـر Lل " َويَُكوُن أَنL ُك
ِت ِعــنَْدَمــا أَرُدe َســبْيَ يَُهوذَا  ــامِ َوِفي ذَلِـَك اْلوَْق Lُه ُهوَذَا ِفي ِتــْلَك ا$َي Lَن$» . eبLالـر ــبَاِقــَ� َمـْن يَــْدُعوهُ  اْل  َ�ْ . َوبَ eبLالـر

َوأُورَُشـلِيَم " (يؤ2: 32- 3: 1)

ِصَب ُمـنَْكِســـِري اْلـــَقْلِب $ُنـَـــاِديَ  َـَساِكـــَ� أَرَْســـَلِني $َْع ْ̀ ا ـــرَ  Hَمَسَحِني $ُبَش LبLالـــر Lَن$ Lَعَلي HبLالـــر يHدِ  Lُروحُ الـس "
 Lل ــِهـنَا. $َُعـــزHَي ُك ــِتَقامٍ ِ�َل ــٍة لِـــلرLبH َوِبيَوْمِ انْ َسـنٍَة َمْقـبُوَل . $ُنـَــاِدَي ِب لِْلَمْســِبيHَ� ِبـــاْلِعـتْقِ َولِــْلَمـأُْسوِريــَن ِبـــاِ�طـْــxَقِ

الـرLَمــاِد َوُدْهـَن فَـَرحٍ ِعوَضــاً َعـِن الـنLوْحِ َورَِداءَ  ِطيَُهْم َجَما�ً ِعوَضــاً َعـنِ  َعَل لِــنَاِئِحي ِصْهيَوَْن $ُْع الــنLاِئِحَ�. $َْج

تَْسِبيحٍ ِعوَضـاً َعِن الرeوحِ اْليَاِئَسِة فَيُْدَعوَْن أَْشَجاَر اْلِبرH َغرَْس الرLبH لِلـتLْمِجيِد. " (إش61: 1- 3)

أَْشــرََف ِمــْن ُعْلوِ ُقــْدِســِه. الــرLبe ِمــنَ  ــهُ  Lـِــيَعاُد.... $َن ْ̀ ا ــُه َجـــاءَ  Lــةِ $َن ُت الــرLأْفَ ــهُ َوْق Lــرَْحــُم ِصْهيَوَْن $َن " أَنْـَت تَُقوُم َوتَ
َوِْت " (مز102: 13، 19- 20) ْ̀ َماِء إَِلى ا$َرِْض نَظََر لِيَْسَمعَ أَِنَ� ا$َِسيِر لِيُطْـلِقَ بَِني ا Lالس

-ن "صـفنيا" كـتب عـن يوم سخط الرب ضـد أعـداء إسرائـيل بـا8رتـباط بـتدخـل الرب بـنفسه لتحـريـر ا-سـرى، فـنفهم مـن 
هــــــذا أن الــــــسياق الــــــنهائى لـ صــــــفنيا2 هــــــو رجــــوع يــــــسوع لــــــ�رض. لــــــكن الــــــنبوة تــــــذهــــــب أبــــــعد مــــــن مجــــرد الــــــحكم على غــــزة 
والفلسطينيv إلى تحذير من ا:ستقبل :وآب، وعمون، وجمهورية شمال السودان (كوش)، وكذلك آشور ونينوى:

ــلِذَلِـكَ  وَن الLِتي ِبـَها َعــيLرُوا َشْعِبي, َوتََعظLُموا َعَلى تُُخـِمِهْم. فَ eَف بَِني َعم ِمْعُت تَـْعِييَر ُموآَب َوتَـَجاِدي " [َقــدْ َس
وَن َكَعُمورَةَ, ِمــــْلَك اْلــــَقِريـِص,  eُموآَب تَُكوُن َكَســــُدوَم َوبَِني َعم Lيَل, إِن ــــهُ إِْســــرَاِئ َحي£ أَنـَــــا, يَُقوُل رَبe اْلُجـنُودِ إَِل

ْمـتـَلُِكُهْم].... [َوأَنْــتُْم يَــا أَيـeَها اْلُكوِشيeوَن.  بُُهْم بَـِقيLُة َشْعِبي, َوبَـِقيLُة أُمLِتي تَ إَِلى ا$َبَـِد. تَـنَْه , َوَخـرَابــاً  َوُحــفْرَةَ ِمْلحٍ

َسًة َكــاْلــَقفِْر." (صــف2:  ــاِب ْجَعُل ِنيـنَوَى َخــرَابــاً يَ وَر, َويَ eَماِل َويُـِبيدُ أَش Hش ْم]. َويَـُمدe يَــَدهُ َعَلى ال َقـتَْلى َسيِْفي ُه

(13 -12 ،9 -8

لـــقد شـرحـــنا ســـابـــقـاً مـوقع مـوآب فى شـــرق إسـرائـــيل. عـــمون فى الـــشمال مـــباشـرة مـــن مـوآب، وهى أيـــضـاً حـــيث تـوجـــد 
ا-ردن وسـوريـا فى الـعصر الحـديث. فى أيـام " صـفنيا "، فى الـقرن الـسادس قـبل ا:ـي6د، كـانـت آشـور تـمتد حتى " تركـيا 
ــــطلق عــــليها الــــيوم مــــديــــنة " ا:ــوصــــل "، فى شــــمال  "، و" ســــوريــــا "، و" لــــبنان "، و" الــــعراق ". مــــديــــنة " نــــينوى " الــــقديــــمة يُ
ضاء ا� عــــليها هى ذات  وم الــرب " وعــودة ا:سيح؛ نــــرى ا-مــــم ا:ــــعدة لــــنزول ق الــــعراق. وهــــكذا مــرة أخــــرى، فى سياق " ي
ا-غلبية ا:سلمة.
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صفنيا 2: آشور، مصر، ليبيا، كوش، موآب

يوئيل 3:قضاء الرب ضد " لبنان "،و " غزة " بسبب تقسيم أرض " إسرائيل "

ن فى الــــكنيسة ا8نــــجيلية كــــان قــــد تــــم  بارزي فى عــــام 2007، تــــم نشــــر وثــــيقة مــوقــــعة مــــن أكــــثر مــــن 80 مــــن الــــقادة ال
إرســالــها لــلرئــيس ا-مــريكى وقــتها " جــورج بوش " كــان عــنوانــها " الوثــيقة ا8نــجيلية عــن إسرائيل/ فلســطv ". بــاخــتصار؛ 
كانت عبارة عن إلتماس من ا:سيحيv، وقادة العالم طلبـاً لتقسيم أرض إسرائيل :نع ا:زيد من ا8رهاب:

كـــمؤمـــنv إنـــجيليv مـــلتزمـــv بـــالســـلطة الـــكامـــلة لـــلوحى ا:ـــقدس؛ نجـــد أنـــفسنا مـــجبريـــن أن نُـــعلن مـــعاً فى هـــذه اللحـــظة 

الـتاريـخية فى حـياة ا-رض ا:قدسة... مـن مـنطلق مـسانـدتـنا ا:سـتمرة -مـن " إسرائـيل "، نرى أنـه إذا لـم تـتحسن ا-حوال 
بv " إسرائيل " و" فلســطv " بسرعــة، فســتكون الــعواقب وخــيمة... وفى إعتقادنا أن الوســيلة الوحــيدة لــلوصــول لحــل هى 
بجـلوس كٍل مـن ا8سرائـيليv، والفلسـطينيv لـلتفاوض حول الحـل الـعادل بـتكويـن دولـتv... ونـحن نـدعـو كـل ا8نـجيليv، وكـل 

عمل والـــص6ة بـــإخـــ6ص فى الـــشهور الـــقادمة -جـــل الحـــل الـــعادل  ا:ــؤمـــنv، وكل واحـــد لـــه نـــية طيبة أن يشـــترك مـــعنا فى ال

بتكوين دولتv فى ا-رض ا:قدسة. ندعو كل الحكومات ا:عنية للعمل باخ6ص لتحقيق هذا الهدف.8

تـم الـتوقيع على هـذه الوثـيقة مـن عـدد مـن رؤسـاء الـعديـد مـن الـجامـعات ا8نـجيلية ا:ـحافـظة ا:ـعروفـة. أكـثر مـا يزعج فى 
هذه الوثــيقة هــو أنــه بــإسم " العدل " و" الســ6م " يتم الرفــض ا:ــباشــر لــلموقــف الــذى سيتخــذه يــسوع فى رجوعــه لــ�رض. 
hحظ ا-جزاء التالية من نبوة يوئيل:

َوأُنـَزHُلُهْم إَِلى  ُهوَذَا ِفي ِتْلَك ا$َيLـامِ َوِفي ذَلَِك اْلوَْقِت ِعـنَْدَمـا أَرُدe َسـبْيَ يَُهوذَا َوأُورَُشـلِيَم. أَْجَمعُ ُكلL ا$َُمـمِ  "«$َنLهُ 
َوَقَسُموا أَرِْضي   ِذيَن بَـدLُدوُهْم بَْ�َ ا$َُمـمِ  Lَوأَُحـاِكُمُهْم ُهـنَاَك َعَلى َشْعِبي َوِمـيرَاِثي إِْسرَاِئـيَل ال َواِدي يَُهوَشـافَـاطَ 
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َ لِي يَـا ُصورُ  e¤ْلِـزَاِنـيَةٍ َوبَـاُعوا اْلـِبـنَْت ِبَخْمٍر لِيَْشـَربُوا. «َوَمـاذَا أَن Lِبي Lَوأَْلُقوا ُقـرَْعـةً َعَلى َشْعِبي َوأَْعطَوُا الص
ْل تَْصـنَُعوَن ِبي َشــيْئـاً؟ َسـِريــعـاً ِبــاْلَعَجـلِ  اْلـَعَمِل أَْم َه ْل تُـَكاِفـئُونَِني َعـنِ  ِطَ�؟ َه َوَصــيُْدوُن َوَجـِميعَ َداِئـرَِة ِفـلِْس

أَرُدe َعَمَلُكْم َعَلى ُرُؤوِسُكْم." (يؤ3: 1- 4)

فى ا-صحاح الـسابـق، حـددنـا بـعض ا:شاهد الرئـيسية التى يـكررهـا كـل ا-نـبياء مرات ومرات، فـيما يـختص بـيوم الرب. 
تحتوى هـذه الـنبوة بـالـذات على بـعض مـن ا:ـشاهـد ا:ـكررة فى الـكتاب. فنجـد الـتحالـف ا:ـتعدد الـجنسيات الـذى سـيعاون " 
ضـد ا:سيح " حـv يـغزو إسرائـيل ويُـحاصـر أورشليم. ونجـد أيـضـاً موضوع أسـر شـعب إسرائـيل مـن ا-مـم. يحـدد الرب بـعد 
إلى " لـبنان "، و"  هـذا أمـمـاً بـا8سـم ســتُشارك فى هـذا مـثل: " صـور "، و" صـيدون "، و" فلسـطv ". وهذه تـشير تحـديـداً 
قطاع غزة ". ثـــم هناك الـوعـــد مـــن الـرب بـــا8نـــتقام مـــن ا-مـــم التى إرتـــكبت هـــذه ا-فـــعال ضـــد شـــعبه.hيـــمكن -حـــد أن يـــنكر 

حــــقيقة أن هــــذه الــــنبوة هى فى ســــياق " يــوم الــرب "، وh وصــــفها ا:ــــذهــــل لــــلمناخ الــــسياسى فى ا:ــــنطقة الــــيوم. يــــمكن بــــكل 
سـهولـة وضع " حزب ا� " و" حـماس " بـدhً مـن " لـبنان " و" غزة ". ولـكن برغـم التحـذيـر الشـديـد ا:وجود فى هـذا الجزء، 
وفى ا-جـزاء الــكثيرة غيره التى قــمنا بــاســتط6عــها؛ نجــد أعــداداً مــتزايــدة مــن ا:ـؤمــنv الــبروتوســتانــت، وكذلك الــقادة الــذيــن 
يزعــمون أن الــكتاب هــو الســلطة ا:ــطلقة التى يــخضعون لها وقــد وضــعوا أنــفسهم ليس فى صــف يــسوع بــل فى صــف ا-مــم 
التى ســيديــنها يــسوع فى مجيئه. عندما وقع هؤhء الــقادة على وثــيقة إسرائيل/ فلســطv، كــانــت حــجتهم أنــهم يرغــبون فى 
وقــف ا:ــزيــد مــن الــعنف، وتحســv الــصورة الســلبية ا:ــأخـوذة عــن أمــريــكا، وإسرائــيل، إh أن الـواضح هــنا أنــهم كــانـوا تــحت 

ة الــرب. ورغــــم أن  يادة " روح هــــذا الــــعالــــم " ولــــيس كــــلمة ا�. كــــان يــــقودهــــم الــــخوف مــــن ا8رهــــاب والــــعنف، ولــــيس مــــخاف ق
ــعتبر إهــانــة لــلبعض؛ إh أنــنا نــحيا فى زمــن يــتطلب من كل من يرغــب فى أن يتبع يــسوع بــأمــانــة أن  تصريحى هذا ربــما يُ

يرفض قيادة أمثال هؤhء من القادة العميان.

إشعياء 34: للرب ذبيحة فى "بُصرة"،و "أدوم "

كل ا-صــحاح (إشــعياء 34) هــو وصــف شــعرى لــطقس تــقديــم ذبــيحة فى أرض " أدوم ". هــنا نــرى غــضب الرب يــنزل 
على مجموعة محددة جداً من الناس، ولسبب محدد جداً. دعونا ننظر فى النص:

َماَواِت َسيِْفي. ُهوَذَا َعَلى أَُدوَم يَــنِْزُل َوَعَلى َشْعٍب َحـرLْمــتُُه لِـلدLيْـنُونَـِة. لِـلرLبH َسـيٌْف َقـدِ  Lُه َقـْد َرِوَي ِفي السLَنـ$ "
َعِظيمـاً  ْصرَةَ َوذَبْـحـاً  اطLَلى ِبَشْحــمٍ ِبـَدمِ ِخرَاٍف َوتُيُوٍس ِبَشْحــمِ ُكَلى ِكــبَاٍش. $َنL لِـلرLبH ذَِبـيَحًة ِفي بُ اْمــتََ َ َدمــاً 

ــبََقُر اْلوَْحِشيe َمـَعَها َواْلُعُجوُل َمعَ الـــثHيرَاِن َوتـُـرَْوى أَرُْضـُهْم ِمـَن الــدLمِ َوتـُـرَابُـُهْم ِمـنَ  ْسُقُط اْل ِفي أَرِْض أَُدوَم. َويَ

َوتُــرَابُـَها  ــتـاً  ــلرLبH يَوَْم انْــِتَقامٍ َســنََة َجــزَاٍء ِمـْن أَْجـِل َدْعوَى ِصْهيَوَْن. َوتَـتََحوLُل أَنْـَهارَُهــا زِفْ ُن. $َنL لِ Lَسم ْحـــمِ يُ Lالش

." (إش34: 5- 9) ًxِكـبِْريتـاً َوتَِصيُر أَرُْضَها زِفْتـاً ُمْشـتَِع

ضـد مـن يَُوَجـه سيف غضب الرب؟ مرة أخـرى وبـكل تحـديد ضد شعب " أدوم " – أعـداء إسرائـيل. :ـاذا يُـحاكـم يـسوع 
أدوم؟ بسبب " دعــوى صهيون " فى ترجمة " كنج جــيمس " تــأتى كلمة " دعوى " بمعنى " ِجــدال، أو ِشــجار أو ِخــ6ف " 
وهى تحـــــمل معنى الجـــــدال والـــــخ6ف الـــــقانـــونى، والـــــذى هـــــو بـــــالـــــضبط مـــــا تـــــتورط فـــــيه إســـرائـــــيل ا�ن؛ إمـــــا مـــــن جـــــهة ا-مـــــم 
ا8ســ6مــية ا:ــعاديــة لــلصهيونــية، وا:ــعاديــة لــلسامــية ا:ــحيطة بــإسرائــيل، أو مــن تــيار الــيسار الــذى ينشــر مــعاداة الــصهيونــية 

وأعــداده تــتزايــد فى العالم كله. الــتهمة هى أن إسرائــيل دولــة غــير قــانونــية، ظــا:ــة، وعنصرية. والــحقيقة هى الــعكس تــمامـــاً، 
وهـــذا هـــو الســـبب ا-ســـاسى الـــذى ســـيجعل ا:ـــسيا يـــأتى ليصحح ا-مـــور مـرة وإلى ا-بـــد. بحســـب الـــنبوة الـــسابـــقة، ســـيأتى 
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ا:ــسيا لــيدافع عــن إسرائــيل ضــد ا8عــتداءات الــظا:ة من أعــدائــها، وليُجــرى قــضاءاً على " أدوم " الــذى هــو " الــشعب الــذى 

حرمته للدينونة " (ع5).

إشعياء 63: يدوس معصرة ُسخط وغضب ا� القادر على كل شيئ فى  " أدوم  "

يرد فى رؤيــا 19 واحد من أشهر ا-جـزاء التى تتحدث عن رجـوع ا:سيح فى الــكتاب ا:ــقدس كــله. فى هــذه الــصورة 
الجوهرية والدرامية، نرى يسوع يأتى منطلقـاً من السماء راكبـاً على فرٍس أبيض وحوله " جند السماء ".

ُس َعـــَليِْه يُـــْدَعى أَِمـــينـاً َوَصـــاِدقـــاً، َوِبـــاْلــَعْدِل يَـْحُكمُ  ـــيَُض َواْلـَجالِ ًة، َوإِذَا فَــرٌَس أَبْ َماَء َمفْـتُوَح Lس " ثُــمL رَأَيْـُت ال
. َوُهوَ  اْسـٌم َمْكـتُوٌب َلــيَْس أََحــٌد يَـْعرِفُــُه إL�ِ ُهوَ ــاٍر، َوَعَلى رَأِْســهِ ِتــيَجاٌن َكــِثيرَةٌ، َوَلــهُ  َحارُِب. َوَعــيْـنَاهُ َكــَلِهيِب نَ َويُ

ْضرَِب ِبــهِ  ــِمِه يَْخــُرجُ َســـيٌْف َمـــاٍض لَِكيْ يَ ا�ِ». َوِمــْن فَ ٌل ِبـثَوٍْب َمْغُموٍس ِبــَدمٍ، َويُــْدَعى اْسـُمُه «َكـــلَِمةَ  ُمـتََســْرِب

ا$َُمَم. َوُهوَ َسـيَرَْعـاُهْم ِبَعصـاً ِمْن َحِديٍد، َوُهوَ يَـُدوُس َمْعَصرَةَ َخْمِر َسَخِط َوَغَضِب ا�ِ اْلـَقاِدِر َعَلى ُكلH َشيٍْء. 
ُُلوِك َورَبe ا$َْربَاِب»." (رؤ19: 11- 16) ْ̀ َوَلُه َعَلى ثَوِْبِه َوَعَلى فَْخِذِه اْسٌم َمْكـتُوٌب: «َمـلُِك ا

إن هـذا الجزء مـألوفــاً للكثير مـن ا:ؤمـنv، لـكن الـقليلv يـدركـون معنى ثوب يـسوع ا:ـغموس فى الـدم. إعـتدُت حـv أعـلم 
مـن هـذا الجزء أن أسـأل الـحاضـرين: مـن أيـن أتى هـذا الـدم؟ أو دم مـن هـو فى ا-سـاس؟ أول وأكـثر ا-جـوبـة التى حـصلت 
عــليها كــان أن هــذا دم يــسوع نــفسه. كــثير مــن الــحاضــريــن عندها يهــزون رؤوســهم بــا:وافقة أن هذه الــصورة هى رمــز لــلدم 
ــــغمس ثـــوب يــــسوع فى دمــــه هــــو  الــــذى ســــفكه يــــسوع على الــــصليب. عــــندهــــا أســــألــــهم: إن كــــانــــت هــــذه هى الــــحالــــة فــــلماذا يُ
شخصيـاً؟ عندها تظهر على وجوههم نظرة التساؤل والتحيُر. فأسأل هل هناك إقتراحات أخرى؟

ثــانى إجــابــة أحــصل عــليها هى أن ثـوب يــسوع مــغموس فى دم الشهــداء ا:خــلصv الــذيــن ُقــِتلوا فى الــضيقة الــعظيمة، 
وحتى قــبل هذا فى تــاريخ الــكنيسة كــله. ورغــم أن أساس هذه ا8جــابــات مــفهوم إh أنــها كــلها غــير صــحيحة. ا8جــابــة على 
هذا السؤال نجدها فى إشعياء 63، الذى أُخذ منه هذا الجزء فى رؤيا 19. دعونا ننظر على النص:

 Hُم ِبـاْلِبرHـُتََكل ْ̀ ـُتََعظHُم ِبَكـثْرَِة ُقوLِتِه. «أَنـَا ا ْ̀ " َمْن ذَا ا�ِتي ِمْن أَُدوَم ِبِثيَاٍب ُحْمٍر ِمْن بُْصرَةَ؟ َهـذَا اْلـبَِهيe ِبَمxَِبِسِه. ا
َوْحـــِدي َوِمــنَ  ِــْعَصرَةَ  ْ̀ ِــْعَصرَِة؟ «َقـــْد ُدْسـُت ا ْ̀ ِس ا ــَك َكـــَداِئ رٌ َوِثـــيَابُ Lم َك ُمَح بَاِس ـــاُل لِ ـــْلَخxَِص». َمـــا بَ اْلــَعِظيُم لِ
 Lَعِصيرُُهـْم َعَلى ِثـيَاِبي فَـَلطَْخُت ُكل Lْم يَـُكْن َمِعي أََحـٌد. فَـُدْســتُُهْم ِبَغَضِبي َوَوِطــئـْتُُهْم ِبَغيِْظي. فَـرُش ُعوِب َل eالش

َمxَِبِسي. $َنL يَوَْم الـنLْقَمِة ِفي َقْلِبي َوَسـنََة َمفِْديHيL َقْد أَتَْت." (إش 63: 1- 4)

فى هـذا ا:شهـد الـدرامى، يـنظر النبى إشعياء نـحو الشـرق مـن أورشـليم. يرى بعينى ذهـنه شـخص مـهيب وشـديد – هـو 
نـــحو عـرشه فى أورشـــليم، خـــارجاً من " أدوم "و " بُـــصرة ". كـــانت " بـــصرة " الـــعاصـــمة  يـــسوع ا:ـــسيا – يمشى مـــنتصراً 

القديمة -دوم ويُطلق عليها اليوم مدينة " بترا ".

ــاُهـمْ  ا$َُمـَم. َوُهوَ َســيَرَْع ْضرَِب ِبــهِ  ُرجُ َســيٌْف َمــاٍض لَِكيْ يَ سوع " َوِمـْن فَـِمِه يَْخ فى (رؤ19: 15) نــــقرأ أن ي
 �اْلـَقاِدِر َعَلى ُكلH َشيٍْء." حـيث يـصف أعـداء ا َسَخِط َوَغَضِب ا�ِ  ِبَعصـاً ِمْن َحـِديـٍد، َوُهوَ يَـُدوُس َمْعَصرَةَ َخْمرِ 

على أنـــهم يُـــسحقون مـــثل الـــعنب، بـــينما الـــسياق ا-صلى لهـــذا الجــزء مـوجـود فى أشـــعياء 63. ســـيكون هـــذا تحـــديـــداً فى " 
أدوم " حـيث نـرى يـسوع يسحق أعـدائـه، ويـغمس ثـوبه فى دمهم. مـن ا:ـهم أيـضـاً أن نـ6حـظ توقـيت هـذا الجزء فى وسـط " 
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يـوم الرب " مــباشرةً. تُسِمى ا�يــات هــذا الــيوم " يـوم نقمة وفــداء ا:ــسيا " الذى طال إنــتظاره، وقــد أتى أخــيراً. وهــكذا مرة 
أخرى فى سياق رجوع ا:سيا ويوم الرب نرى يسوع يحاكم أعدائه ا:وجودين مباشرة فى أرض " أدوم ".

الخ6صة:

كـما رأيـنا فى خ6ل كـل الـكتاب وبـشكل مـتكرر، حـv يُـذكـر ويُـشار -مـم بـأسـمائـها لـينزل عـليها قـضاء ا� فى يوم الرب 
شعبه إسـرائـــيل – نجـــد ا-نـــظار تـــتجه لـــلمناطـــق أو ا-مـــم ا:ـــسيطر عـــليها ا8ســـ6م فى الـــعصر  - بـــمعزل عـــن تـــأديـــب الـرب ل
الحديث.

يـــدعى الـــكثير من ا:ـــعلمv الـــيوم أن ديـــانـــة ضـــد ا:سيح ســـتكون نـوع مـــن الـــعقائـــد ا8نـــسانـــية ( التى تـــدعـــو لـــعمل الـــخير 
وتــعظيم ا8نــسانــية) أو الــديــانــات الجامعة (الــشامــلة، والــتعددية). إن كــان هــذا صحيح فيجب أن نــتوقع أن تــتحول الــغالــبية 
الــساحــقة مــن ا:سلمv ا:ـوجـوديــن فى مــنطقة الشــرق ا-وســط مــن ا8ســ6م إلى نــظام دينى غــربى يــتقبله الــقليلv جــداً فى 
الشرق ا-وسـط. ولـيس ولو :رة واحدة نجـد أن أمـة أوروبـية قـد ذُكرت فى سـياق الحـديـث عن يوم الرب. بـالطبع يُـشير الـكتاب 

ا:ـقدس -مـم أوروبـية لـكن هـذا hيحدث أبـداً فى سـياق ديـنونـة وأحـكام ا�، ورغـم هـذا يُـخبرنـا غـالـبية ُمعلمى الـكتاب ا:ـقدس 

أن أوروبا هى ا:كان الذى سيخرج منه ضد ا:سيح.

ماذا نســتنتج مــن كــل هــذا؟ كــيف يــمكننا أن نفســر ونــفهم هــذه الــنبوات الــكثيرة؟ هــل بــبساطــة نــتجاهــل هــذه ا:ــقاطع، أو 
هـل نـدعى أنـها جـميعها يجب أن تؤخـذ بـشكل رمـزى ونـفترض أن أسـماء مثل " أدوم " ، " موآب " ، " كوش " ، " الـعربـية 
 �" ، " لـــيبيا " ، " لـــيديـــا " أو " بـــ6د الـــفرس (إيـران) " تـــنطبق على كـــل أمـــة فى الـــعالـــم؛ كمعنى عـــام ومـــبهم لـــكل أعـــداء ا
وشـــعبه؟ إن الـــتفسير الـرمـــزى بـــشكل مـــبالغ فـــيه مـــعتاد جـــداً حـــv نحاول أن نـــفهم هـــذه ا-جـزاء مـــن الـــكتاب. وكـــما أوضـــحت 
سـابـقـاً؛ فـأنـا أرى أن هـذه طـريـقة غـير مـسئولـة وبـعيدة عـن التفسير الحرفى ا:حافظ لـلكتاب. هل سـيديـن ا� ا-مـم ا8سـ6مـية 
وحـدهـا ويـبارك كـل ا-مـم الـغربية غـير ا:سـلمة؟ كـيف سـتكون عـ6قـة هـذه ا-مـم بـإمـبراطوريـة ضـد ا:سيح الـقادمـة؟ إن ا8جـابـة 
على كـــل هـــذه ا-ســـئلة ضــروريـــة لـــفهم رســـالـــة ا-نـــبياء. كـــذلـــك فـــإن تـــأثـــير وتـــداعـــيات هـــذا على حركـــات الـــتبشير وا8رســـالـــيات 
6ً وضخماً. فى الـــفصلv الـــتالـــيv ســـنحاول ا8جـــابـــة عـــن هـــذه ا-ســـئلة  إتـــجاه الـــصلوات ا:ـرفـوعـــة مـــن الـــكنيسة هائ وأيـــضـاً 
والتوصل لطريقة صلبة لفهم وتفسير هذه ا-جزاء الكتابية.
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3
سلطان ضد ا`سيح: مطلق أم محدود؟

ا�ن وقــد راجــعنا عــينات مــن الــنصوص الــنبوية التى تحــدد أيــن ســينزل قــضاء يــسوع حــv رجـوعــه لــ�رض؛ تبقى نــقطة 
واحدة: الـتأكـيد الـهائـل على غـضب الرب وقـضائـه ا:وجه ضد ا-مم ا:ـعاديـة ا:ـحيطة بـإسرائيل. رغـم أن الـعديد مـن الـنبوات 
التى إسـتعرضـناهـا كـان لها تـتميم جزئى فى ا:ـاضى؛ إh أنـها سـتجد الـتتميم الـنهائى فى مـجيئ ا:سيح. ا:ـشكلة هـنا، أنـه 
بسبب إعـتقاد الـكثيريـن فى الـكنيسة أن مـملكة ضـد ا:سيح الـقادمة سـتشمل كـل أمـم ا-رض، وبـغض الـنظر عن مـدى الـدقـة 

والتحــديــد فى ذكــر أسماء ا-مــم ا:ــحفوظ لــها غــضب الرب وقــضاؤه؛ فسيفســر الــكثيرون هــذه الــنبوات على أنــها رمــزيــة وبــكل 
بــساطــة تعنى كــل أمــم ا-رض. لــذا فــإن تــمييز مــا إذا كــانــت مــملكة ضــد ا:سيح ستسيطر على الــعالــم كــله بــشكل مــطلق أم 

محــدود ســيكون لــه بــالغ ا-ثــر على طــريــقتنا فى الــتفسير. فى ا-مــور الــ6هـوتــية - عــمليـاً وفــعليـاً - كــل مــفهوم روحى يــتأثــر 
ويـؤثــر فى كــثير مــن الــتعالــيم ا-خــرى. وكــما ســنرى، تــبدأ مــشكلة الــتعامــل الرمزى ا:ــبالغ فــيه مع أجـزاء كــثيرة مــن الــنبوات 
يـــشمل كـــل أمـــة مــوجــودة على وجـــه ا-رض. لهـــذا فـــمن  بـــا8عـــتقاد أن مـــملكة أو تـــحالـــف ضـــد ا:سيح ســـيكون تـــحالـــفـاً عـــا:ـــيـاً 
الـضرورى تحـديـد مـا يـقوله الوحى حـقـاً فى هـذا ا-مر. هـل مـملكته الـقادمـة سـتشمل حرفـيـاً كل أمـم ا-رض، أم أن سـيادتـه 

ستكون محدودة بشكٍل ما؟

إعـــتقد قـــطاع واسع من معلمى ودارسى الـــكتاب ا:ـــقدس بـــأن مـــملكة ضـــد ا:سيح ســـتكون مـــملكة عـــا:ـــية. فعلى ســـبيل 
ا:ثال قال د " تومــاس آيــس " [ ســتعود ا8مــبراطـوريــة الـرومــانــية ا:ــنتعشة للســلطة مــن خــ6ل إتــحاد فــيدرالى مــكون مــن 10 
أمم... سيكون هذا بمثابة منصة الوثب لتكوين إمبراطورية ضد ا:سيح العا:ية ]1.

عـبgر " ديـفيد ريجان " عـن هـذا ا8عـتقاد نـفسه بـأن ضـد ا:سيح سـتكون لـه سـلطة تـامـة على كـل حـكومـة، وجـيش، ونـظام 
دينى فى كـل أمـم ا-رض ب6 إسـتثناء: [ سـتوحـد ا8مـبراطوريـة ا-مـمية ا-خـيرة الـعالم كله سـياسـيـاً، واجـتماعـيـاً، واقـتصاديـاً، 
ودينيـاً ، بما يشمل كل أمة موجودة ]2.

ا�ن دعونى أقــول أنى أتــفهم تــمامـــاً وأتــعاطــف مع هــذا ا:وقــف. لــقد كــان لى أنا نفسى هذا ا8عــتقاد لــسنوات عــديــدة. 
لـكن – وربما يكون هذا صـدمـة لـلكثيرين مـمن يـقرأون هـذا الـك6م – فـإن الـكتاب ا:ـقدس لـم يـتنبأ بـسيادة عـا:ـية 8مـبراطوريـة 
ضـــد ا:سيح. ورغـــم أن هـــناك بـــعض ا�يـــات دفـــعت الـــبعض لهـــذا ا8عـــتقاد إh أن هـــناك الـــعديـــد مـــن ا-جـزاء الـــهامـــة جـــداً مـــن 
. بـعد أن نـفحص بـالـتدقـيق كـل ا-جزاء ا:ـتصلة بهـذا ا-مـر، سيتضح لـنا أن مـا  الـكتاب التى تـجعل هـذا ا8حـتمال مسـتحي6ً
يتنبأ به الكتاب هو إمبراطورية شديدة القوة لضد ا:سيح لكنها محدودة السيادة. دعونا ننظر للدليل.

إمبراطورية ضد ا:سيح هى فى ا-ساس تحالف مكون من 10 أمم

نبدأ دراسـتنا بـم6حـظة أن الـكتاب يـذكـر بـشكل مـتكرر أن مـملكة ضـد ا:سيح هى عـبارة عـن تـحالـف من 10 أمـم. أول 
جـزء يــذكــر هــذا هو دانيال 7، يتحــدث عــن هــذه ا8مــبراطــوريــة ا:ســتقبلية فى صــورة " وحــش ". ســتظهر هــذه ا8مــبراطــوريــة 
بـعد إمـبراطوريـة بـابـل، ومـادى وفـارس، والـيونـان؛ وسـتكون قوة هـائـلة ومـدمرة، وسـتسحق كـل ا:ـناطـق التى سـتقهرهـا وتسـتولى 
عـليها. ويقول عـنها أن لها 10 قرون: "بَْعَد َهـذَا ُكـنُْت أََرى ِفي ُرَؤى اللLيِْل َوإِذَا ِبَحيَوَاٍن رَاِبعٍ َهـاِئٍل َوَقوِي¦ َوَشِديدٍ 
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َليِْه. وََكـاَن ُمـَخالِـفـاً لِـُكلH اْلَحيَوَانَـاِت الLـِذيـنَ  َل َوَسَحقَ َوَداَس اْلــبَاِقيَ ِبـرِْج َكـِبيرَةٌ. أََك ِجـّداً َوَلـُه أَْســنَاٌن ِمـْن َحـِديـدٍ 
" (ع7). َقـبَْلهُ. َوَلُه َعَشرَةُ ُقرُونٍ.

بــعد هــذا، أبلغ مــ6ك "دانــيال" أن هــذه الــقرون العشرة هى "عشــر مــلوك" ســتخرج مــن هــذه ا:ــملكة. قــائــد هؤhء ا:ــلوك 
َْمَلَكِة ِهيَ َعَشرَةُ ُمُلوٍك يَُقوُموَن َويَُقوُم بَْعَدُهْم آَخُر َوُهوَ  ْ̀ العشرة هـو ضـد ا:سيح: " َواْلُقرُوُن اْلَعَشرَةُ ِمْن َهِذهِ ا

َويُِذلe ثَـxَثََة ُمُلوٍك. َويَـتََكلLُم ِبَكxَمٍ ِضـدL اْلَعـلِيH َويُـبـْلِي ِقـدHيِسي اْلَعـلِيH َويَـظُنe أَنLهُ يُـَغيHُر ا$َْوَقـاتَ  ُمَخالٌِف ا$َوLلِـ�َ 

" (ع24- 25). ـنLَة َويَُسلLُموَن لِيَِدِه إَِلى زََماٍن َوأَزِْمـنٍَة َوِنْصِف زََمانٍ. eَوالس

لــكن ا8شــارة لهذا الرقــم لــم تــكن فى دانــيال فــقط، فــأيــضـاً نــقل الرســول يـوحــنا نــفس هــذه ا:ــعلومات فى ســفر الــرؤيــا. 
والواقع أنـه بـv هـذيـن الـسفريـن، كرر الرب هـذا الرقـم ا:حـدد لـ�مـم التى سـتتشكل مـنها إمـبراطـورية ضـد ا:سيح فى ثـمان 
أماكن منفصلة. وإليكم ستة أمثلة أخرى:

َوفَـمٌ  َسَقطَْت ُقـدLاَمـُه ثـَـxَثَـٌة. َوَهــذَا اْلـَقْرُن َلـُه ُعيُونٌ  َوَعـِن ا�َخـِر الLـِذي طََلعَ فَ "َوَعـِن اْلـُقرُوِن اْلَعَشـرَِة الLِتي ِبـرَأِْسـهِ 
ُمـتََكلHٌم ِبَعظَاِئَم َوَمـنْظَرُهُ أََشدe ِمْن رُفََقاِئِه." (دا7: 20)

َن اْلـبَْحـِر َلـُه َســبَْعُة ُرُؤوٍس َوَعَشـرَةُ ُقـرُوٍن، َوَعَلى ُقـرُوِنـهِ  عاً ِم ُت َوْحــشـاً طَــالِ "ثُـمL َوَقــفُْت َعَلى رَْمـِل اْلـبَْحـِر، فَـرَأَيْ
َعَشرَةُ ِتيَجاٍن، َوَعَلى ُرُؤوِسِه اْسُم تَْجِديٍف." (رؤ13: 1)

َسًة َعَلى َوْحٍش ِقـرِْمـِزي¦ َمْمُلوٍء أَْسَماَء تَْجـِديٍف، َلـهُ َســبَْعةُ  ُت اْمـرَأَةً َجـالِ إَِلى بَـرHيـLٍة، فَـرَأَيْ "فََمَضى ِبي ِبـالـرeوحِ 
ُرُؤوٍس َوَعَشرَةُ ُقرُوٍن." (رؤ17: 3)

الـرeُؤوُس  ـبَْعةُ  Lـِذي َلـُه السLَـرْأَةِ َواْلوَْحِش اْلَحاِمِل َلَها، ال ْ̀ ـبَْت؟ أَنَا أَُقوُل َلـَك ِسـرL ا Lَـاذَا تََعج ِ̀ xََُك: « ْ̀ "ثُمL َقـاَل لِي ا
َواْلَعَشرَةُ اْلُقرُوُن:" (رؤ17: 7)

اْلُقرُوُن الLِتي رَأَيَْت ِهيَ َعَشرَةُ ُمُلوٍك َلْم يَـأُْخـذُوا ُمْلكـاً بَْعُد، َلِكـنLُهْم يَـأُْخـذُوَن ُسْلطَانَُهْم َكُمُلوٍك َسـاَعةً  "َواْلَعَشرَةُ 
َواِحَدةً َمعَ اْلوَْحِش." (رؤ17: 12)

َها َخـِربَـةً َوُعـْريَـانَـًة،  الـزLاِنـيََة، َوَسيَْجَعُلونَ َت َعَلى اْلوَْحِش فََهؤُ�َِء َسيُـبِْغُضونَ  "َوأَمLـا اْلَعَشـرَةُ اْلـُقرُوُن الLِتي رَأَيْ
َويَـأُْكُلوَن َلْحَمَها َويُْحرُِقونََها ِبالـنLاِر." (رؤ17: 16)

إن الـغرض مـن سرد وذكـر هـذه ا-جزاء هو توضيح حجـم تشديد الرب ا:ـلحوظ على رقم 10 كـعدد ا-مـم التى سـتعلن 
إســتعدادهــا :ــسانــدة ضــد ا:سيح. هــل هــذا يعنى أن مــملكة ضــد ا:سيح ســتشمل دائــمـاً 10 أمــم فــقط ولــن تــتوسع أبــداً عــن 

هـذا؟. مع إسـتمرار الـدراسـة، سنجـد أنـه إنـط6قـاً مـن هـذه العشـر أمـم، سـيوسع ضـد ا:سيح إمـبراطوريـته مـن خـ6ل الحـم6ت 
العسكرية.

التوسع العسكرى ا:حدود لسلطان ضد ا:سيح
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أن ضـد ا:سيح  توضح أجزاء كـثيرة مـن الـكتاب ا:ـقدس الـتوسع الـعسكرى 8مـبراطـوريـة ضـد ا:سيح. مـن الواضح جـداً 

سيقهـــر الـــعديـــد مـــن ا-مـــم. لـــكن مـــن الـواضح أيـــضـاً أن ضـــد ا:سيح لن يقهـــر أو يـــتحكم فى كـــل أمم ا-رض. دعـونـــا نـــنظر 
للدليل:

مرتـv فى دانـيال 11 يـذكر أن ضد ا:سيح " سـيغزو دول كـثيرة " وتحـديـداً " مـصر سـتسقط أمـام قواته " كـما نـعرف 

أيــضـاً أنــه ســيغزو أرض إسرائــيل مــسميـاً لها " ا-رض الــبهية " (ع16). لــكن هــذا الجـزء ربــما يـوضح أن ضــد ا:سيح لــن 

يقهر كل ا-مم؛ حتى أنه يوضح أن " أدوم " و" موآب " و" قادة بنى عمون " سيفلتون من " يده ":

َكِثيرٍَة َويَـْدُخلُ  َماِل ِبَمرَْكـبَاٍت َوفُرَْسـاٍن َوُسـفُنٍ  Hاْلَجـنُوِب فَيَـثُوُر َعـَليِْه َمـلُِك الش ُه َمـلِكُ  ِة يَُحاِربُ "[فَِفي َوْقِت الـنHَهايَ
َوُموآبُ  َوَهؤُ�َِء يُفْـلِـتُوَن ِمـْن يَـِدِه: أَُدومُ  َكـِثيرُونَ  َويَْجـرُُف َويَطُْمو. َويَـْدُخُل إَِلى ا$َرِْض اْلــبَِهيLِة فَـيُْعـثَرُ  ا$َرَاِضيَ 

وَن. َويَُمدe يََدهُ َعَلى ا$َرَاِضي َوأَرُْض ِمْصَر �َ تـَنُْجو." (ع40- 42) eَوُرؤََساُء بَِني َعم

مـن الجـدير بـا:ـ6حـظة أن هذا الجزء حـv يتحـدث عـن ا-مـم التى ستسقط نـتيجة الحـم6ت الـعسكريـة يـقول (ا-راضى 
ده) . بســـبب جـــمع (أدوم  أو الـــبلدان) ولـــيس (كـــل بـــلد) ثـــم بـــعد هـــذا يـــذكـــر تحـــديـــداً ثـــ6ث مـــمالـــك قـــديـــمة سـوف (يـــفلتون مـــن ي
وموآب وبنى عـمون) مـعـاً فـيبدو أن الـنبوة تـشير إلى مـا يسمى فى الـعصر الحـديـث " بـا:ـملكة ا-ردنـية الـهاشـمية " . وهـكذا 
على هــذه الــنبوة وحدها ربــما أن ا-ردن لــن تخضع لسلطان ضد ا:سيح، أو ربــما يعنى بــبساطــة أن ا-ردن لــن يــتم  فــبُناءاً 
سحقها ولكن – بإرادتها – ستستسلم له. لكن كما سنرى هناك بالتأكيد أمم أخرى لن تسقط تحت سلطانه.

ْرقِ  gبعد الجزء الـسابـق ذكره بـبعض ا-عـداد الـقليلة نـعرف أنـه فى وسـط إنـتصاراتـه، يسمع ضـد ا:سيح " أَْخـبَاٌر ِمَن الش
َماِل " تـزعــجه وتــجعله فى حــالــة هــياج وغــضب شــديد فيخــرج لــ�بادة. و-ن الــسياق فى هــذا الجـزء كــله يــدور حــول  َوِمَن الش�
الحرب وا:ـعارك وا8نـتصارات؛ فـا-خـبار أو " الـشائـعات " (كـما تـترجـم الـكلمة فى بـعض الـترجـمات) يـجب أن نـنظر لـها فى 
ْرقِ َوِمنَ  Lأَْخـبَاٌر ِمَن الش هـذا الـضوء. مـن ا:ـحتمل أن هـذه ا-خـبار هى عـن تجـمع جـيوش :ـحاربـة ضـد ا:سيح: " َوتـُفْزُِعهُ 
َهاِء اْلـُقْدِس  َماِل فَيَْخـُرجُ ِبـَغَضٍب َعِظيـمٍ لِيُْخـرَِب َولِيَُحـرHَم َكـِثيِريَن. َويَـنُْصُب فُْسـطَاطـَُه بَْ�َ اْلـبُُحورِ َوَجـبَِل بَ Hالش

" (ع44- 45). َويَـبُْلغُ ِنَهايَـتَُه وَ�َ ُمِعَ� َلهُ.

كــــثير مــــن ا:فســــريــــن يــرجــــحون أن الــــصv (فى الشرق) وروســــيا (فى الــــشمال) يــــمكن وضعها فى ا8عــــتبار، رغــــم أنــــه 
hيمكننا أن نتأكد من هذا. يقول معلم وشارح النبوات " جون والفورد " أن ضد ا:سيح سوف:

ها تـرجع إلى الـــجيش  [ يسمع تـــقاريـــر مـــفادهـــا أن جـــيوش إضـــافـــية قـــادمـــة نـــحوه مـــن الشـــرق والـــشمال. مـــن الـواضح أن
ْمِس." ويـربـط الـبعض هـذا أيـضـاً بـ  Lِذيَن ِمْن َمْشِرقِ الشLُُلوِك ال ْ̀ الـعظيم ا�تى مـن الشـرق ا:ـذكـور فى رؤيا 16: 12 "ا
ــــــصر�ح أن عــــــدد الــــــجنود ســــــيكون 200 مــــــليون. وهــــــذا الــــــعدد على ا-رجح يــــــشمل الــــــجنود التى  ا9: 13- 16 الــــــذى يُ رؤي
ســتقاتــل وكــذلــك ا:ـوظــفv ا:ــسانــديــن لــهم مــن الخــلف. الــصv الــيوم تــمتلك جــيش قـوامــه 200 مــليون رجــل؛ hبــد أن هــذا لــه 
مغزى ] 3.

يـــمكننا أن نســـتنتج مـــن هـــذا الجـزء أنـــه ســـتكون هـــناك أمـــم غـــير مـــنضمة لـــلتحالـــف وغـــير خـــاضـــعة لـــسيادة ضـــد ا:سيح. 
وحتى نهايته سيستمر ضد ا:سيح فى حروب مع " أمم كثيرة ".

وللنهاية ستكون هناك حرب
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َِسيحُ َوَلـيَْس َلـُه َوَشْعُب رَِئـيٍس آتٍ  ْ̀ ا أُْسـبُوعــاً يُْقطَعُ   َ�Hَوِسـت ْعَد اثْـنَْ�ِ  : " َوبَ يُــقر دانيال9 هــذه الــحقيقة أيضاً
َِديـنََة َواْلُقْدَس َوانِْتَهاؤُهُ ِبَغَمارٍَة َوإَِلى الـنHَهايَِة َحرٌْب َوِخرٌَب ُقِضيَ ِبَها." (ع26). ْ̀ يُْخرُِب ا

بـبساطة شـديـدة؛ مـلك لـه سـلطان عـا:ى مطلق لن يـكون فى حـالـة حرب. وجود الحروب يـقرر حـقيقة أن ضـد ا:سيح لـن 

يـسيطر على كـل أمـة موجودة ، بـل أن هـناك حـكومـات سـتقاومـه. لـن يـسيطر على جـيوشهم. هـذا دلـيل على السـلطان ا:حـدود 

لــضد ا:سيح حتى الــنهايــة. كــان "فــينيس جينينجــز داك" مــحقـاً حــv أعلن: [ لن يوجد إنــسان أرضى ذو ســلطة عــا:ــية قــبل 

مـــجيئ ا:سيح وســـلطانـــه ... إذن فـــالـــنظريـــة الـــقديـــمة التى تـــقول أن ضـــد ا:سيح ســـيكون رجـــل ينجح بـــطريـــقة معجـــزيـــة فى 
تـــحقيق الســـ6م والـرخـــاء الـــعا:ى هى نـــظريـــة غـــير كـــتابـــية. إنـــه رجـــل حـرب مـــن وقـــت ظـــهوره إلى وقـــت نـــهايـــته فى " أرمجـــدون 
.4[ "

لــكن رغــم حــقيقة أن ســلطان ضد ا:سيح ســيكون محــدوداً ، إh أن آلــته الــعسكريــة ســـتُشكل قـوة h يُســتهان بــها. نــرى 
ــــِذي أَْعطَى  gال ِvفى رؤيـــــا 13، أهـــــل ا-رض يـــــسألـــــون مـــــن يســـــتطيع أن يـــــحارب إمـــــبراطــــوريـــــة ضـــــد ا:سيح: " َوَسَجــــُدوا لِـــــلـتـ�ن�
أَْن يَُحاِربَُه؟»" (ع4). { hحظ أنـه إذا كـانـت  ْلطَاَن لِْلَوْحِش، َوَسَجُدوا لِْلَوْحِش َقـاِئـلvَِ: «َمْن ُهَو ِمـثُْل اْلَوْحِش؟ َمْن يَْسـتَِطيعُ  الس©

كل أمة خاضعة تحت سلطان ضد ا:سيح، ما كان لهذا السؤال أى محل من ا8عراب.}

تفسير أسلوب ا:بالغة فى الكتاب

لـلتفسير الـدقـيق لـنبوات الكتاب؛ من الـضرورى أن نـفهم صيغة ا:ـبالـغة واسـتخدامـها ا:ـتكرر فى الوحى. أسـلوب ا:ـبالـغة 

هـو بـبساطـة إسـتخدام ا:ـبالـغة لـتأكـيد وتـقوية ا:عنى، وهى تسـتخدم فى ا-حـاديـث الـيومـية الـعاديـة؛ فـمث6ً الـتعجب أو الـتأثـر 
بـاستخدام شخص لـتعبير مثل "يـا إلهى، يـبدو عليك أن وزنـك يـصل إلى طن!" عـندمـا يحـمل حـفيده ذو ا-ربـعة أعوام -ول 

مرة مـنذ شـهور، وطـبعـاً فـإن وزن الـطفل hيـقترب بـأى حال من ا-حوال مـن ألـف كـيلوجرام. يسـتخدم الجد هـذا الـتعبير لـيدل 
. على أن الطفل أصبح ثقي6ً

فى الـثقافـة الشـرق أوسـطية التى ُولد مـنها الـكتاب ا:ـقدس؛ هـناك ولع شـديـد 8سـتخدام أسـلوب ا:ـبالـغة فى الـك6م. و-ن 
الـكتاب يسـتخدم ا:ـصطلحات ا:ـعروفـة والـشائعة بـv سـكان هـذه ا:ـنطقة، ولـتفسير الـعديـد مـن أجزاء الـكتاب hبد لـنا مـن فـهم 
هذه ا-داة للتعبير.

حـv نـاقـش "إبراهـام مـيترى رحـبانى" ثـقافـته ا�رامـية فى كـتابـه "يـسوع ا�رامى"؛ ذكـر مثال فـكاهى لـتعبير فـيه مـبالـغة 

إسـتخدمـه صـديـق لـه مـن الشرق ا-وسـط حـv أراد أن يرحـب بـه فى بـيته: "شرفتنى بـمجيئك لبيتى شرفــاً h أسـتحقه. الـبيت 
بيتك، ممكن تحرقه إذا رغبت. وأوhدى أيضـاً تحت أمرك، أنا مستعد أن أضحى بهم لتكون مسروراً"5.

حـv يسمع الـغربـيv ا:ـبالـغة فى الـك6م بهـذه الـطريقة، مـن السهل أن يُـسيئوا فـهم ا:تحـدث ونوايـاه. قـد يـشعر الـبعض 

أن تـــعليقات كهـــذه مـــهينة أو مـــضللة. بـــالطبع لـــن يسمح هـــذا الـرجـــل لـــصديـــقه بحـــرق مـــنزلـــه ولـــن يضحى بـــأوhده -جـــله. هـــذا 
ا8ســـتعمال ا:ـــتوهج لـــلغة هـــو بـــبساطـــة الـــطريـــقة ا:ـــعتادة فى ثـــقافـــة الشـــرق ا-وســـط لـــلتعبير عـــن الشـرف الـــعظيم والـــترحـــيب 

برحبانى.

أمثلة hستخدام أسلوب ا:بالغة فى الكتاب ا:قدس
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وا�ن دعـونـــا نـــتفحص أجـزاء قـــليلة فـــقط مـــن الـــكتاب حـــيث إســـتُخِدَم أســـلوب ا:ـــبالـــغة. فى تـــأُمـــل الـــصعوبـــات الـــكثيرة فى 
دخــول أرض ا:وعد، َعــبgر الــعبرانــيv عــن رعــبهم، لــيس فــقط مــن حجــم ا-شــخاص الــساكنv فى ا-رض، بــل أيــضـاً مــن حجــم 
ــلَِ�: َشـْعٌب أَْعــظَمُ  ــنَا َقــاِئ ــنَا ُقُلوبَ دْ أَذَاَب إِْخوَتُ ْحُن َصــاِعــُدوَن؟ َق ا-ســوار التى تـــحيط بـــا:ـــديـــنة فـــقالــوا: "إِلى أَيْـَن نَ

َماِء َوأَيْضـاً َقْد رَأَيْـنَا بَِني َعـنَاقَ ُهـنَاَك." (تث1: 28) Lـنٌَة إِلى الس Lا. ُمُدٌن َعِظيَمٌة ُمَحصLَوأَطْوَُل ِمـن

إلى الــسماء؟ مــا هــو عــلو الــسماء تحــديــداً عــن ا-رض؟ 100 قــدم؟ هــلى هى أكــثر مــن  هــل تــصل أسوار ا:ــديــنة حرفــيـاً 
ا-سوار لم تـكن حرفـياً "مـحصنة إلى الـسماء"؛ لـقد كـانـت فـقط مرتـفعة بـشكل مـخيف. هـذا  1000 قـدم فى ا8رتـفاع؟ طـبعـاً 
فقط ما يعنيه هذا التعبير.

َوَجَعَل ا$َْرزَ  َة َوالـذLَهَب ِفي أُورَُشـلِيَم ِمـثَْل اْلِحَجارَةِ  Lاْلـِفض َـلِكُ  ْ̀ هـذا أيـضـاً مـثال لـطيف آخـر لـلمبالـغة: " َوَجَعَل ا
ْهِل ِفي اْلَكـثْرَةِ." (2أخ1: 15). Lِذي ِفي السLيِْز ال Lَكاْلُجم

h أقـدر أن أتحـدث عـن أعـداد شجـر الجـميز فى السهـل، لكنى بـعد أن عشـت لـفترة فى إسرائـيل، أسـتطيع أن أقـول أن 
هــناك أكــثر مــن ب6يــv الــب6يــv مــن الــحجارة فى كــل مــكان. ســيكون مــن الساذج أن تــقول بــأن الــذهــب والــفضة كــانــت حرفــيـاً 
بــنفس كــثرة الــحجارة فى إسرائــيل. الــنقطة هــنا هى أنــه يــريــد أن يُــعبر عــن أن الــثروات كــانــت جــزيــلة فى إسرائــيل فى وقــت 

ُحكم ا:لك سليمان.

أســـلوب ا:ـــبالـــغة هـــو أمـــر مـؤكـــد. ولـــلعودة  نا. أن الـــكتاب ا:ـــقدس يســـتعمل أحـــيانــــاً  مكن ذكـرهـــا ه أمـــثلة أخـــرى عـــديـــدة ي
:ـوضـوعــنا ا-وسع فى ا:ــناقــشة؛ فــإن الــكتاب قــد إســتخدم أســلوب ا:ــبالــغة بــشكل مــتكرر لــلتعبير عــن حجــم ا8مــبراطــوريــات 

الوثنية. هذه النقطة أساسية إذا ما رغبنا فى فهم ا-جزاء التى تتحدث عن حجم إمبراطورية ضد ا:سيح.

إستخدام صيغة ا:بالغة لوصف ا:مالك فى الكتاب ا:قدس

أن هـــناك بـــعض ا-مـــم لـــن تـــكون تـــحت ســـيطرة ضـــد ا:سيح؛ إh أن  ا�ن، ورغـــم تـوضيح الـــشواهـــد التى درســـناهـــا مـــعـاً 
ــا اْلَحيَوَانُ  Lبـــعض دارسى الـــكتاب يـــنظرون إلى أجــزاء مـــثل (دا7: 23) على أنـــها إثـــبات لســـلطانـــه الـــعا:ى: " فَــَقاَل: [أَم

ْسَحُقَها.".  ُل ا$َرَْض ُكـلLَها َوتَـُدوُسـَها َوتَ ــتَـأُْك َمالِـِك فَ َ ْ̀ َساِئـِر ا ْمَلَكٌة رَاِبـَعٌة َعَلى ا$َرِْض ُمـَخالِــفٌَة لِ الـرLاِبعُ فَـتَُكوُن َم
أن جـــملة "ا-رض كـــلها" تعنى حـرفـــيـاً كل أمة مـوجـودة على ســـطح الـــكرة ا-رضـــية. لـــكن  يـــفترض هـؤhء الـــدارســـv مـــباشرةً 

hيــوجــــد أى تــــناقــــض بــــv هــــذا الجــزء وبــــv فــــكرة وجــود ســــيادة محــــدودة لــــضد ا:سيح. إن جــــملة "ا-رض كــــلها" هى بــــالــــلغة 
ن ا-رض. قــــال "جــــليسون إل أرشــــير  ــــفهم بمعنى جـــزء كــــبير أو حــــيز كــــبير (أى أنــــه محــــدود) م ية " ‘كــــل أرا " وهى تُ ا-رام
على  ا8بـن" – وهـو ربـما أكـبر رائـد فى مـجال تـعليم الكتاب ا:ـقدس، وُمترجم مـعروف، وُمعلم لـلغات الـكتاب ا:ـقدس - مـعلقـاً 
هذا الجزء:

[ ا-رض كلها " ‘كــل أرا " h تعنى كــل جـزء فى ا:ــسكونــة، ولــكنها تعنى – بحســب ا8ستخدام الــشائع لــها فى العهــد 
الــقديم – جــميع ا:ــقاطــعات فى الشــرق ا-دنى وا-وسط التى ترتــبط بــشكٍل مــا بــا-رض ا:ــقدســة. كــلمة " ‘أرا " ( والــكلمة 
الـعبرية ا:ـعادلـة لـها " ‘إريس ") hتعنى بـالـضرورة الكرة ا-رضـية بمعنى كـل ا:ـسكونة ولـكن - بـالرجوع لـلسياق - قـد تعنى 
أحيانـاً بلد واحدة (" ‘إريس إسرايل " هى أرض إسرائيل) أو جزء جغرافى أكبر مثل " مقاطعة " أو " منطقة " ]6.
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أُْخَرى أَْصــَغرُ  ْمَلَكةٌ  ْعَدَك تَــُقوُم َم فى (دا2: 39) يُــذكــر نــفس الــتعبير ا-رامى على إمــبراطــوريــة ا8ســكندر الــيونــانــية " َوبَ
ل� ا-َرِْض." . وطــــبعـاً؛ hيــــمكن أن يــــدعى أى مــــؤرخ أن ا8مــــبراطـــوريــــة  ــــثَةٌ أُْخــَرى ِمــْن نُـَحاٍس فَـتَـتََســـلgُط َعَلى ُك ثَــــالِ ِمــــنَْك َوَمـْمَلَكةٌ 
الـيونـانـية سـيطرت فى أى وقـت على كـل الـكرة ا-رضـية. فـا8دعـاء أن "ا-رض كـلها" ا:ـذكـورة فى (دا7: 23) يـجب أن تُـفهم 
على أنـها كـل الـكرة ا-رضـية، إذن يـجب أن نـتجاهـل معنى الـكلمات فى لـغتها ا-صـلية فى هـذا الـشاهـد و فى (دا2:  حرفـيـاً 
39) أيضـاً – إh أن ا8سكندر ا-كبر لم يحكم كل أمة على وجه ا-رض.

دعونـا ا�ن نـنظر فى مـثال آخر لـتفسير وفـهم هـذه الجـملة؛ مـترجـم هذه ا:رة مـن الـكلمة الـعبرية " ‘إريتس ": " َوبَـيْـنََما 
َـْغرِِب َعَلى َوْجِه ُكلH ا$َرِْض َوَلْم يََمسL ا$َرَْض َولِـلـتLيِْس َقْرٌن ُمْعـتَـبَرٌ  ْ̀ َْعِز َجـاَء ِمَن ا ْ̀ ا ُكـنُْت ُمـتَـأَمHـxً إِذَا ِبـتَيٍْس ِمنَ 

" (دا8: 5). بَْ�َ َعيْـنَيْهِ.

هـــذه ا:ـرة الـــتيس (ذكـــر ا:ـــاعـــز) هـــو رمـــز 8مـــبراطـــوريـــة ا8ســـكندر الـــيونـــانـــية، التى بـــدأت فى مـــقدونـــية ثـــم إكـــتسحت كـــل 
الـبلدان شرقـاً حتى الـهند. تـخيل معى مـاعـز تقفز فـوق ا-رض من مـنطقة ما يسمى فى عـصرنـا الحـديـث الـيونـان، وتـطير فى 
الــهواء حتى تــصل إلى الــهند. ســيكون هــذا بــكل تــأكــيد مــثار لــ�عــجاب، لــكن برغــم ا:ــسافــات الــشاسعة التى ســتقطعها هــذه 
ا:ــاعــز الــخارقــة؛ إh أنــها لن تكفى لــنقول أنــها حرفــياً (كــل ا-رض). نــعم؛ لــقد قهر ا8ســكندر مــناطــق واســعة لــكن لــيس كــل 
الكرة ا-رضية.

ــامِ َصــَدَر أَْمــٌر ِمـنْ  Lوا�ن لـــننظر لهـــذا ا:ـــثال الـــتقليدى، هذه ا:ـرة ســـيكون مـــن إنـــجيل الـــبشير لــوقـــا: " َوِفي ِتــْلَك ا$َي
". يُــخبرنا هنا أن قــيصر طــلب أن يــتم تــعداد تشــترك فــيه (كــل ا:ــسكونــة).  َْسُكونـَةِ. ْ̀ ْكـتَـتََب ُكلe ا أُوُغْسطَُس َقـيَْصَر ِبــأَْن يُ

ـــعر بـــاقى الـــعالـــم أى إنـــتباه لهـــذا  لـــكن فى الـواقع كـــان هـــذا يـــشمل فـــقط مـــن هـــم تـــحت حـــكم ا8مـــبراطـــوريـــة الــرومـــانـــية؛ ولـــم يُ
 vا:رسوم. يـقول بـعض ا:فسـريـن أن آيـات كهـذه تـعود فـقط على (ا-جزاء ا:ـأهولة من الـعالم). لـكن هذا بـيان غـير دقـيق. حـ
حـــدث الـــتعداد ، كـــانـــت الـــصv مـــأهـولـــة ولـــها حـــضارة مـــنظمة ومـزدهـرة، وكـــذلـــك ا8مـــبراطــوريـــة الـــفارســـية الـواقـــعة للشـــرق مـــن 
ا8مـبراطـوريـة الرومـانية. وهـكذا، فرغـم أن ا8مبراطورية الرومـانـيىة كـانـت هـائـلة ا8تـساع وغطت جزء كـبير جـداً مـن ا-رض؛ 
إh أنه hيمكننا أن نقول أنها حرفيـاً شملت (كل العالم)، وh حتى العالم ا:عروف أو ا:أهول وقتها.

مــثال آخر -ســلوب ا:ــبالــغة نجده فى دانــيال حــيث يــخبرنــا أنــه حــيثما ســكن جــنس البشــر أو حــيوانــات أو طــيور فى أى 
مكان فى ا-رض؛ كان لنبوخذنصر سلطان عليها جميعها:

َماَواِت أَْعــطَاَك َمـْمَلَكةً  Lس ال َــلُِك َمــلُِك ُمُلوٍك $َنL إَِلــهَ  ْ̀ َها ا eَت أَي لِِك:  [أَنْ َ ْ̀ دLاَم ا ــتَْعِبيرِهِ ُق ــنُْخِبُر ِب "َهــذَا ُهوَ اْلُحــْلُم. فَ
ــيَِدَك َوَســلLطَكَ  َماِء َدفَـَعَها لِ Lس ْسُكُن بَـنُو اْلـبََشــِر َوُوُحوُش اْلــبَرH َوطُيُوُر ال َواْقــِتَداراً َوُســْلطَانـــاً َوفَْخـراً. َوَحــيْـثَُما يَ
َعَليَْها َجِميِعَها. فَـأَنَْت َهذَا الرLأُْس ِمْن ذََهٍب." (دا2: 36- 38)

ومرة ثـانـية، hيـحتاج ا-مـر :ـؤرخ أو بـاحث فى الـتاريخ لـيعرف أن ا:ـلك نـبوخـذنـصر – رغـم أنـه كـان لـه سـلطان مـذهـل – 
لـم يكن لـه سـلطان أو ُمـلك عـا:ى. فإلى جـانـب ا:مالك التى جـاورت بل نافست نـبوخـذنـصر؛ كـان هـناك مـمالـك أخـرى كـبيرة 
موجودة فى نفس وقت حكمه.

بــعد نــبوخــذ نــصر إســتخدم "كـورش" مــلك فــارس أســلوب ا:ــبالــغة لــيصف ســلطانه: " [َهَكذَا َقـاَل ُكورَُش َمـلُِك فَـارَِس: 
َماِء َوُهوَ أَْوَصــاِني أَْن أَبِْنيَ َلــهُ بَــيْتاً ِفي أُورَُشـــلِيَم الLِتي ِفي  Lس ــُه ال ا$َرِْض َدفَـَعَها لِي الــرLبe إَِل َجــِميعُ َمـَمالِــكِ 
يَُهوذَا." (عز1: 2). مرة أخرى، لم يكن أبداً لكورش (جميع ممالك ا-رض).
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لــم يــكن هــناك أى تــناقــض بــالنســبة لُكـتgاب الــكتاب ا:ــقدس عــندمــا يســتخدموا عــبارات مــثل (كــل ا-رض)، و(كــل الــعالــم)، 
و(كـل ا-مم) ومـاشـابـهها حـv يـكون فى ذهـنهم الحـديـث عـن مـساحـات شـاسـعة من ا-رض. مـن ا:ـنظور الـكتابى؛ فـإن هـذه 
ــعـب�ر عــن الشــرق ا-وســط الــكبير، وحوض البحــر ا:ــتوســط، وشــمال إفــريــقيا. لــذا لــلوصــول لــلتفسير الصحيح لــلكتاب  الُجَمل تُ
ا:قدس، على القارئ الغربى أن يحرص على عدم وضع ا:نظور الغربى الحديث على صفحات الكتاب الشرقى القديم.

ا8عتراض ا-ساسى

لـــــــكن ا8عـــــــتراضى ا-ســـــــاسى وا-كـــــــبر على فـــــــكرة الـــــــسيادة ا:حـــــــدودة لـــــــضد ا:سيح يســـــــتند على (رؤ13: 7- 8) " 
ٍة. فََسيَْسُجـُد َلهُ  Lَولَِساٍن َوأُم اْلِقدHيِسـَ� َويَـْغـلِـبَُهْم، َوأُْعِطيَ ُسـْلطَانـاً َعَلى ُكلH َقِبيَلةٍ  أَْن يَْصـنَعَ َحْربـاً َمعَ  َوأُْعِطيَ 

َعاَلــمِ ِفي ِسـفِْر َحـيَاِة اْلَحَملِ  ــأِْسـيِس اْل ْم َمْكـتُوبَـًة ُمــنْذُ تَ اِكِن�َ َعَلى ا$َرِْض، الLـِذيـَن َليَْسْت أَْسَماؤُُه Lَجِميعُ الس
". الLِذي ذُِبحَ

مـن السهـل أن نـفهم كـيف تـجعل هـذه ا�يـات أى شخص يـعتقد أنـه سـتكون لضد ا:سيح إمـبراطـوريـة عـا:ـية. لـكن حتى 
ــِذيـنَ  gَعَلى ا-َرِْض " جــاء بــعدهــا مــباشرةً مــايضع شــروط وحــدود لــها " ال vَاِكــِن gٍة... َجـِميعُ الس gَساٍن َوأُم ل� َقــِبيَلٍة َولِ جــملة " ُك
." بــا8ضــافــة لهــذا ف6يــجب أن نــفهم أى جزء  َعاَلــمِ ِفي ِســفِْر َحــيَاِة اْلَحَمِل الgـِذي ذُِبحَ ـــأِْســيِس اْل َليَْسْت أَْسَماؤُُهْم َمْكـتُوبَـًة ُمــنْذُ تَ

مــن الــكتاب بــمعزل عــن الــباقى كــما لــو كــان مـوجـود وحــده فى الــفراغ، فــكما رأيــنا مــن قــبل أنــه ســتكون هــناك حــروب، وأمــم 
مــقاومــة لــه، وجــيوش حتى وقــت الــنهايــة، مــما يــثبت أن ســلطان ضــد ا:سيح لــن يــكون عــا:ى بــالــكامــل. حv إقــترحــت هــذا فى 
ا إلى (دا5: 18، 19) سنجـــد تـــطابـــق شـــبه تـــام فى الـــعبارات " أَنْتَ  ظرن الـــسابـــق أبـــدى الـــبعض شـــكوكـــهم، إh أنـــنا إذا ن

اَهـا  Lِتي أَْعـطَاهُ إِيـLال َوَعـظََمةً َوَجـxَ�ً َوبَـَهاًء. َولِـْلَعظََمةِ  َر َمَلُكوتــاً  Lأَْعطَى أَبَـاَك نَـبُوَخـذْنَص eاْلَعـلِي ُLـَـلُِك فَـا� ْ̀ أَيـeَها ا
اْسـتَْحيَا َوأَيّـاً َشـاَء رَفَعَ  َشـاءَ  ــأَيّـاً َشاَء َقـتََل َوأَيّـاً  ُعوِب َوا$َُمـمِ َوا$َْلِسنَِة. فَ eالش َوتَـفْزَُع ُقـدLاَمُه َجِميعُ  َكـانَْت تَرْتَِعدُ 

". َوأَيّـاً َشاَء َوَضعَ

إســتخدمــت الــترجــمة الســبعينية لهــذا الــعدد نــفس الــكلمات ا:ستخدمة فى ســفر الـرؤيــا. فــإذا فسرنــا ا�يــات فى دانــيال 

دون الوضع فى ا8عــتبار 8ستعمال أســلوب ا:ــبالــغة الجمالى فى ا-دب؛ hســتنتجنا أن الــخوف مــن ا:ــلك نــبوخــذنــصر كــان 
حرفـيـاً فى قـلب كـل إنـسان على وجـه ا-رض. فى الوقـت الـذى لـم يسمع - حتى مجرد السمع - عـنه كـل إنـسان موجود فى 
كــل جزء مــن هــذا الــكوكــب، فــكم بــالحــرى أن يرتــعبوا مــنه. لــذا بــناءاً على مــعرفــتنا بــالــتاريخ وعلى الــفهم ا:نطقى، نســتنتج أن 
أسلوب ا:ـبالـغة يـنطبق هـنا أيـضـاً. بـا:ـثل فى (رؤ8 -7 :13) hيعنى كـل شـخص على ا-رض سـيعبد الوحـش، لـكن جـموع 

ًة ُمـنْذُ تَــأِْسـيِس اْلَعاَلــمِ ِفي  غــفيرة مــن أمم وجــماعــات عــديــدة ســتعبده. تحــديــداً هؤhء "الLـِذيَن َليَْسْت أَْسَماؤُُهْم َمْكـتُوبَ
". ِسفِْر َحيَاِة اْلَحَمِل الLِذي ذُِبحَ

َولَِساٍن َوأُمLةٍ. " كـلمة " على  ُسـْلطَانـاً َعَلى ُكلH َقِبيَلةٍ  عـامـل آخـر يسـتحق أن يوضع فى ا8عـتبار؛ جـملة " َوأُْعِطيَ 
" فى الـيونـانية هى " ‘إيبى " بمعنى " على، أو فى، أو وسط، أو فوق " وهكذا يـمكننا أن نـقرأ ا�يـة "وأُعطى سـلطانــاً فى 
(أو فى وســط) كــل قــبيلة ولــسان وأمة". ولــو كــان ا8ســ6م هــو ديــانــة ضــد ا:سيح – وهــو مــا أعــتقده شــخصيـاً بشدة – فــمن 
ا:نطقى أن يـــكون لـــضد ا:سيح أتـــباع فى كـــل أمـــة على ا-رض. ورغـــم أنـــنا عـرفـــنا أنـــه لـــن يـــكون لـــه ُســـلطة مـــطلقة على كـــل 
الــحكومــات، إh أنــه على مــا يــبدو ســيكون لــه ُســلطة وتــأثــير عــميق بv أغــلبية واســعة مــن أمــم ا-رض. لــذا ورغم أن ســلطان 
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ضــد ا:سيح لــيس بــالــضرورة على كل أمــة، إh أنــه مــن ا:ــمكن أن تــكون لــه ســلطة فى داخــل كــل أمــة بــما فى ذلــك الــعديــديــن 
ممن لن يخضعوا بالكامل لحكمه.

إجتماع كل ا-مم حول وضد أورشليم

يبقى الـــقليل مـــن ا-جـزاء الـــهامـــة التى دفـــعت الـــكثيريـــن لـــ�عـــتقاد بـــأن ُســـلطة ضد ا:سيح ســـتكون عـــا:ية. تتحـــدث هـــذه 
ا-جـزاء عــن " كــل ا-مم " التى ســتجتمع ضــد أورشــليم تــحت قــيادة ضد ا:سيح. دعونــا نــنظر لــ�جـزاء أوhً ثــم نتحــدث عــن 
معناها:

ا-َُمـــمِ   َvْ بَ ُمُهْم ُهـــنَاَك َعَلى َشْعِبي َوِمــيرَاِثي إِْسرَاِئــيَل الgـِذيَن بَــدgُدوُهمْ  اَط َوأَُحــاِك ُهوَشافَ إَِلى َواِدي يَ ُهمْ  ــز�ُل َوأُنَ " أَْجَمعُ ُكلg ا-َُمـــمِ 
َوَقَسُموا أَرِْضي" (يؤ3: 2)

ــبْيِ  gــتُؤَْخــذُ اْ:َِدينَُة َوتُـنَْهُب اْلــبُيُوُت َوتُفَْضحُ الــن�َساُء َويَْخُرُج ِنْصُف اْ:َـِديــنَِة إَِلى الس َعَلى أُورَُشــلِيَم لِـْلُمَحاَربَـِة فَ " َوأَْجَمعُ ُكلg ا-َُممِ 
ْعِب hَ تُْقطَعُ ِمَن اْ:َِديـنَِة." (زك14: 2) gُة الشgَوبَِقي

وا�ن هل "كل ا-مـم" تعنى كل أمـة موجودة على ا-رض؟ -. بـالـبحث الـدقـيق نجد أن كـل ا-مـم التى سـتحاصـر وتـحيط 
بـأورشـليم – رغم أنـه سـيكون إتـحاد كونـفيدرالى شـاسع – لن تـشمل كل أمـة موجودة على ا-رض. وفى الواقع فـإن الـسياق 
يب) تعنى "ا-مــــم  الــــكامــــل لــــ�جــزاء يــوضح لــــنا بــــالتحــــديــــد مــــا هى ا-مــــم التى ســــتهاجــــم أورشــــليم. فى الــــعبريــــة (‘جــــوى كــــاب
ا:حيطة"، و(‘آم كابيب) تعنى "الشعوب ا:حيطة". يُنصح بقراءة كامل ا-جزاء التالية:

َواْجـتَِمُعوا. إَِلى ُهــنَاَك أَنْـِزْل يَـا رَبe أَبْـطَاَلـَك.  وا يَـا َجِميعَ ا$َُممِ (ا-مــم ا:ــحيطة) ِمْن ُكلH نَـاِحـيَةٍ  eأَْسـرُِعوا َوَهـُلم "
اَط $َنHي ُهـنَاَك أَْجـلُِس ِ$َُحـاِكَم َجِميعَ ا$َُمــمِ ِمْن ُكلH نَـاِحـيٍَة." (يؤ3:  ُم إَِلى َواِدي يَُهوَشافَ تَـنَْهُض َوتَْصَعدُ ا$َُم

(12 -11

ُعوِب (الـشعوب ا:ـحيطة) َحوَْلَها َوأَيْـضـاً َعَلى يَُهوذَا تَُكوُن ِفي  eحٍ لَِجِميعِ الشeَهـئـَنَذَا أَْجَعُل أُورَُشـلِيَم َكـأَْس تَرَن] "
 ِ ْ�َ اْلُحــزَم ــاٍر بَ اْلَحــطَِب وََكـِمْشَعِل نَ  َ�ْ ــاٍر بَ أَْجـَعُل أَُمــرَاءَ يَُهوذَا َكـِمْصـبَاحِ نَ َصاِر أُورَُشــلِيَم... ِفي ذَلِــَك اْليَوْمِ  ِح

ـــــــَها  ـــــــَكاِن ــــــــضـاً ِفي َم ــــــــلِيُم أَيْ ــــــــتَـثـْبُُت أُورَُش ــــــــيََساِر فَ َوَعـــــــِن اْل ــــــــيَِم�ِ  ـــــــُهْم َعـــــــِن اْل ُعوِب َحوَْل eالش Lــــــــيَـأُْكُلوَن ُكــــــل فَ
ِبـأُورَُشـلِيَم." (زك12: 2، 6)

َـِديــنَةُ َوتُـنَْهُب اْلـبُيُوُت َوتُفَْضحُ الــنHَساءُ َويَْخـُرجُ ِنْصفُ  ْ̀ ِة فَـتُؤَْخـذُ ا " َوأَْجَمعُ ُكلL ا$َُمــمِ َعَلى أُورَُشــلِيَم لِـْلُمَحاَربَ
 Hل ُك َمعُ ثَـرَْوةُ  َحارُِب أُورَُشــلِيَم َوتُْج َـِديــنَِة... َويَُهوذَا أَيْــضـاً تُ ْ̀ ْعِب �َ تُْقطَعُ ِمـَن ا Lُة الشLَوبَـِقي بْيِ  Lإَِلى الس َـِديــنَةِ  ْ̀ ا
ا$َُمــمِ  لL اْلــبَاِقي ِمـْن َجـِميعِ  ٌة َوَمـxَِبُس َكـِثيرَةٌ ِجـّداً... َويَُكوُن أَنL ُك Lا$َُممِ (ا-مم ا:ــحيطة) ِمـْن َحوْلِـَها: ذََهٌب َوِفض
ــــيَُعيHُدوا ِعــــيدَ  ْصَعُدوَن ِمـــْن َســــنٍَة إَِلى َســــنٍَة لِيَْسُجــــُدوا لِــــْلَمـلِِك رَبH اْلُجـنُوِد َولِ ـــِذيـــَن َجــــاُءوا َعَلى أُورَُشــــلِيَم يَ Lال
." (زك14: 2، 14، 16) Hَظَال ْ̀ ا

كان حزقيال واضحـاً جداً حv كتب عن اليوم الذى لن يُحاط فيه الشعب اليهودى بمن يكرهوه فيما بعد:

ُد ِفي َوَسِطِك, فَيَْعَلُموَن أَنHي أَنَـا الـرLبe ِحـ�َ  Lَهأَنَذَا َعـَليِْك يَـا َصـيُْدوُن َوَســأَتََمج : eبLالـر يHدُ  Lَوُقْل: َهَكذَا َقـاَل الس "
ـــِتَها َويُـْسَقُط اْلَجـــرَْحى ِفي َوَســِطَها  Lإَِلى أَزِق ــــأً َوَدمـــاً  يَها. َوأُرِْسـُل َعـــَليَْها َوبَ أُْجـــِري ِفـــيَها أَْحــَكامـــاً َوأَتَـــَقدLُس ِف
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ْعُد لِـبَيِْت إِْسـرَاِئـيَل ُسـLxٌء ُمَمرHٌر وَ�َ  . [فَـxَ يَُكوُن بَ eبLي أَنَـا الـرHأَن يِْف الLِذي َعـَليَْها ِمْن ُكلH َجـاِنٍب, فَيَْعَلُمونَ  Lِبـالس

." (حـز28:  eبLُد الـرHي Lي أَنَـا السHـِذيَن يُـبِْغُضونَُهْم, فَيَْعَلُموَن أَنLـِذيَن َحوَْلُهُم (جـيرانـهم) الLال Hَشوَْكـٌة ُموِجَعٌة ِمْن ُكل
(24 -22

الــكلمة التى تُرجــمت هــنا "جــيرانــهم" هى نــفسها (كــابــيب) نــفس الــكلمة التى إســتعملها يوئــيل وزكــريــا لــلتعبير عــن ا-مــم 
ا:ــحيطة بــأورشــليم. وهــكذا فكل جزء من هذه ا-جزاء يستخدم أســلوب ا:ــبالــغة فى كــلمة " كــل " ا-مم التى ســتجتمع ضــد 
وتحـديـداً بـأن يُـضي�ق نـطاق الـغزو الـقادم. الـسياق الـعام لـكل جزء بـالـكامـل يـقودنـا إلى أنـه  إسرائـيل، ثـم يُـضيف كـلها وضوحــاً 

ليس كل أمة موجودة على ا-رض سـتُهاجم أورشليم. إن حقيقة ا-مر أبسط كثيراً مما نصوره.

يسوع وحده سيكون له سلطان مطلق

كــما رأيــنا ا�ن، فإن رغــبة ضــد ا:سيح ســتكون فى أن يــحصل على ســلطان عــا:ى، وهــو مــا لن يحدث. إh أنــه ســيكون 
هــناك رجــل واحــد يحكم كل الــعالــم. نــحن نسميه " يــسوع " بــينما فى لــغته ا-صــلية يُسمى " يشوع " وبــخصوص ســلطانــه 
: «َقدْ  َماِء َقـاِئَلًة gاِبعُ، فََحَدثَْت أَْصَواٌت َعِظيَمٌة ِفي الس gَق اْ:َـ6َُك الس gبَو gالعا:ى الـقادم؛ يُـخبرنـا سـفر الرؤيا أنه بـعد رجوعه " ثُم
َصارَْت َمَمالُِك اْلَعاَلـمِ (كوزموس الكون) لَِربHـنَا َوَمِسيِحِه، فََسيَْمـلُِك إَِلى أَبَِد ا�ِبِديَن». (رؤ11: 15).

ربــما تــسأل ا�ن :ــاذا تُفسر هذا الجزء عــا:ياً ولــيس على أنــه مــثال -ســلوب ا:ــبالــغة. فــإلى جــانــب حــقيقة أن يــسوع هــو 
الـخالـق، أمـا ضـد ا:سيح فـليس إh إنـسان مـمتلك من أرواح الشـر؛ فـا-مـر ا:ـذهـل هـو إسـتخدام الـكلمة الـيونـانـية (‘كوزموس) 
والتى تعنى " الـعالم، الـكون، الكرة ا-رضية ". هـذا الجزء يتحـدث عن يـسوع صـاحـب السـلطان الـعا:ى الـكامل. ومـن نـاحـية 
ن) وهى إمــــا تعنى  ا (‘جى) أو (‘أويــــكوم أخــــرى فى كــــل مــرة يتحــــدث ســــفر الـــرؤيــــا عــــن ضــــد ا:سيح يســــتخدم الــــكلمات إم
(الــــــعالــــــم، ا:ــــــسكونــــــة) أو (ا-رض، مــــــنطقة مــــــن ا-رض). الــــــكلمة الــــوحــــــيدة التى تضحــــــد كــــــل شــــــك حــــــول الــــــعا:ــــــية هى كــــــلمة 
(‘كـوزموس)، وهى تـنطبق فـقط على سـلطان يـسوع! هـذه أخـبار رائـعة! فـبينما سـيحاول ضـد ا:سيح أن يقهـر ا-رض كـلها، 
فــــلن ينجح، وبحســــب الــــكتاب، لــــن يســــتمر طــــويــــ6ً على ا-رض؛ فــــإن يــــسوع ســــيأتى لــــيسود الــــعالــــم كــــله، ومــــلكه مــــلٌك أبــــدى. 
!vهللويا.. آم
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4
إعادة تشكيل أسلوبنا فى التفسير

فى الــفصل الــثانى إســتعرضــنا الــعديــد مــن ا-جـزاء مــن كــل كتب ا-نــبياء التى تـوضح بــاســتمرار وبــشكل مــتكرر ا-مــم 
التى ذُكرت بـا8سـم على أنـها مـحفوظـة لـديـنونـة الرب عـند رجوع ا:ـسيا لـ�رض وأنها أمـم شـرق أوسـطية وشـمال إفـريـقية. مـن 
هم ا-ســــماء الــــكثيرة، والــــشعوب، وا-مــــم التى  ا:ــــهم ا�ن أن نــــناقــــش كــــيف لــــنا أن نــــفهم هــــذه ا-جـــزاء بــــشكل صحيح. إن ف
ذكرهـا ا-نـبياء، سـيكون لـه أكـبر ا-ثـر فى فـهم وتحـديـد ا-مـم التى سـتتكون مـنها إمـبراطـوريـة ضـد ا:سيح بـشكل أسـاسى. 
-نـها بـالـتأكيد سـتكون ا-مـم التى سـتتبع ضـد ا:سيح فى إعـتدائـه على إسرائـيل والتى سـتكون ا-كـثر فى مواجـهة الـقضاء 
ا8لهى ا:ـــحتوم عـــند رجـوع الـرب لـــ�رض. وبـــعد أن وضـــحنا فى الـــفصل الـــسابـــق أنـــه لـــيس كـــل أمـــة فى ا-رض ســـتتبع ضـــد 
ا:سيح؛ يبقى الـسؤال: إذن أى ا-مـم ذكر الوحى أنـها ستكون مـن أتـباعـه ا:خـلصv؟. سـنناقـش ا�ن أفـضل وأكـثر الـطرق 
التى حــازت تــقدير الــكثيريــن فى تــفسير وفهم ا-ســماء الــكثيرة، والــشعوب، وا-مــم التى أبرزها ا-نــبياء على أنــها مــحفوظــة 
للقضاء فى يوم الرب.

طريقة تتبع هجرة ا-س6ف

رغـــــم أنـــــه أســـــلوب نـــــادر؛ إh أن بـــــعض شـــــارحى الـــــكتاب ا:ـــــقدس فســــروا ا-ســـــماء ا:ـــــختلفة لـــــهؤhء ا:ـُــــعيgنv مـــــن ا-نـــــبياء 
لـــــلقضاء، عـــــن طـــــريـــــق تتيع خـــــط ومـــــسار الـــــدم ا-صلى الـــــذى إنحـــــدر مـــــن هـــــذه الـــــشعوب الـــــقديـــــمة. هـــــذه الـــــطريـــــقة مـــــحفوفـــــة 

ــذكــر أحد أكــثر مــن "أدوم"  بــالــصعوبــات والــشكوك. فعلى ســبيل ا:ــثال؛ بv كل ا-سماء، والشعوب ا:ــحفوظــة لــلقضاء، لــم يُ

و"ا-دومــيv" إh أنــهم – وبحســب أغــلب ا:ــؤرخــv والــدارســv – قــد إخــتفوا بحــلول الــقرن ا-ول. بــعض معلمى الــنبوات فى 
مـــحاولـــتهم 8ثـــبات الـــعكس، جـــادلـوا بـــأنـــه hزال هـــناك نســـبة مـــن الـــدم ا-دومى فى فلســـطينيى الـــعصر الحـــديـــث أو حتى فى 
يـهود "الـسفرديـم" ا:وجوديـن فى إسرائـيل. قـد يـكون هـذا حقيقى وقد h يـكون. لـكن فى خـضم ا-فـكار ا:ـختلفة وا:ـتصارعـة 
-غـلب ا:ـؤرخـv والـدارسـv فـإن إثـبات صـحة هـذه الـنظريـات يقترب من ا8سـتحالـة، وبـالـتأكـيد أبـعد مـن قـدرة الـدارس الـعادى 
عظم ا-سماء ا-خــــرى ا:ــــذكـــورة ســــتُشير لــــشعوب هــــاجــرت، أو إخــــتلطت أنــــسابــــها بــــالــــتزاوج مــــن شــــعوب  لــــلكتاب ا:ــــقدس. م
أخـرى، أو مجرد أنـهم بـبساطـة قـد إخـتفوا. لقد مرت آhف الـسنv مـنذ كـتابـة الـنبوات؛ لذا فـإن تتبع مـعظم الـحضارات التى 
 hذكرهـا ا-نـبياء يـكون صـعبـاً جـداً – إن لـم يـكن مسـتحي6ً – كما أن نـتائج هـذه ا:ـجهودات ا:ـضنية نـادراً مـا تـكون مـقنعة. إ
أن هــناك حــاhت قــليلة، أمــكن الوصــول والــتوافــق بــv ا:ــؤرخــv على عــ6قــتها بــا-ســ6ف. على ســبيل ا:ــثال؛ يــمكننا أن نــتأكــد 
أن نسل إسماعيل هم الشعب العربى ا:وجود فى الشرق ا-وسط. وقد أمكن أيضـاً الوصول إلى أمثلة أخرى قليلة.

تجنب ا:بالغة فى الرمزية كطريقة للتفسير

نـتيجة ا:ـخاطـر وا:ـشاكـل الـكثيرة فى طـريـقة تتبع ا-سـ6ف؛ تـكيgف الـكثير مـن ا:فسـريـن ا:ـحافـظv – بـإسـم الحرص – 
وادعو أن ا-سماء ا:ــختلفة لــلشعوب التى ذكرهــا ا-نــبياء هى بــبساطــة إشــارة لــكل أعــداء شــعب ا� بــشكل عــام. هــذه هى 
الـطريـقة التى تـبالغ فى الرمزية. هـذه الـطريـقة تـعتبر كل ا-جزاء الـكثيرة فى كـل ا-نـبياء التى تـذكـر أسـماء مـثل " موآب "، 
و" أدوم "، و" أشــور "، و" لــيبيا "، و" لــبنان " كــلها بــبساطة رمــوز تعنى كــل أمــة على ا-رض أو كــل أعــداء شــعب ا� فى 
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ا-يــام ا-خــيرة، فى أى مــكان. بحسب هذا الــتفسير، يــمكننا أن نمسح أســماء: " موآب "، و" أدوم "، و" لــيبيا "، وعشرات 
ا-ســماء مــن الوحى ونســتبدلــها بـ " كــل ا-مــم مــن أطراف ا-رض " ولــن يُحــدث هــذا أى فــرٍق على ا8طــ6ق. فى رأيى، هــذه 

الـــطريقة فى الـــتفسير تـــدوس بـــخشونـــة على كـــل معنى حـرفى، أو مـــباشـــر لـــلوحى، ُمـــفقدةً ا�يـــات :ـــعناها. ولـــسوء الحـــظ، فى 
غة فى الـرمـــزيـــة " هى أكـــثر الـــطرق  إســـتط6ع لـــلرأى، وجـــد أنـــه حتى فى وسط أشد ا-مـــاكـــن ا:ـــحافـــظة فـــإن طـــريـــقة " ا:ـــبال

ا:تبعة فى التفسير.

طريقة التفسير النبوى الحرفى

كــبديــل لــطريــقة "تتبع هجرة ا-ســ6ف" وطــريــقة "ا:ــبالــغة فى الرمــزية" ، التى هى مجموعة ا8خــتيارات ا:ــقدمــة لــنا؛ أنــا 
وهـو أن نجـمع إثنv مـن الروابـط التى تـربـط هـذه ا-سـماء والـشعوب الـقديـمة بـتتميم   ًhأقـدم لـكم مـا أعـتقد أنـه أكـثر الـطرق قـبو
النبوات الخاصة بهم فى ا-يام ا-خيرة.

الرابــط ا-ول: هو ا:وقع الــجغرافى الواحــد: فى هــذه الــطريــقة نحــدد ا:وقع الــجغرافى فى وقــت كــتابــة الــنبوة، ثــم نــنظر 
يوم. يــوضح "جــــليسون ل أرتشــــر" ا:ــــعلم ا:ــوقــــر للعهــــد الــــقديــــم والــــلغات  إلى ا-مــــة أو الــــشعب الــــذى يــــسكن هــــذه ا:ــــنطقة ال
السامية أن طريقة الربط الجغرافى هى من أفضل طرق التفسير لفهم ا-سماء الكثيرة ا:وجودة فى نبوات العهد القديم:

[ بـــنفس الـــطريـــقة؛ فـــإن ا-ســـماء الـــقديـــمة لـــلب6د أو الـــدول التى ســـكنت ا:ـــنطقة التى ســـتكون مسـرحــــاً لـــلصراع ا-خـــير 
تُســتخدم لــلدhلــة أو الــتوقع، رغــم أن أغــلب هذه الــنظم الــسياســية لــن تحــمل نــفس ا-ســماء فى ا-يــام ا-خــيرة. وهــكذا فــإن " 

موآب " و" أدوم " و" عـمون " و" آشـور " و" بـابـل " التى ذُكرت فى نـبوات ا-خـريـات؛ لـم يـعد لها وجود كـكيانـات سـياسـية، 
ولكن مواقعها قد أخذتها شعوب أحدث واحتلت أراضيها.] 1

هـذه الـطريقة تـساعـدنـا أh نُشير إعـتباطـياً -مـم لـيس لـها أى عـ6قـة حـقيقية بـالـشعوب أو ا:ـناطـق ا:ـذكورة فى الـنبوات أو 
أو كــتابــاً   ًhأن أقرأ مــقا :جرد أنــها بــبساطــة كــالــغول فى أى زماٍن كان. أود أن أشــاركــكم أنــه مــما يــدهشنى ويحزننى دائــمـاً 
يقول بأن " أدوم " هى " أمريكا " أو " إنجلترا " أو " أ:انيا " أو حتى " الشعب اليهودى " نفسه.

الرابــط الــثانى: هــو الــعداوة والــعنف ا:ســتمر ضــد شــعب وأرض إسرائــيل: فى كــل كــتب ا-نــبياء، كــان هــذا هــو ا-ســاس 
ا-ســاس لــلديــنونــة فى يوم الرب. الــتأكــيد على  الــتاريخى (أو فى ا:ــاضى) لــلديــنونة على كــل أعــداء شــعب ا�. وهــو أيــضـاً 
دينونة الرب ضد العنف، ومعاداة السامية، ومعاداة الصهيونية مذكور بب6غة فى حزقيال 35:

الـنHَهايَـِة.  يِْف ِفي َوْقِت ُمِصيـبَِتِهْم, َوْقِت إِثْـمِ  Lالس أَبَـِديLـٌة, َوَدفَْعَت بَِني إِْسـرَاِئيَل إَِلى يَـدِ  " $َنLـُه َكـانَْت َلَك بُـْغَضةٌ 
ــأَْجَعُل َجـبَلَ  الـدLَم فَـالـدLُم يَـتْـبَُعَك. فَ ْم تَْكرَهِ  يHدُ الـرLبe إِنHي أَُهـيـHئَُك لِـلدLمِ َوالدLُم يَـتْـبَُعَك. إِذْ َل Lلِـذَلِـَك َحي£ أَنَـا يَُقوُل الس
َسِعيَر َخرَابـاً َوُمْقِفراً, َوأَْسـتَـأِْصُل ِمـنُْه الذLاِهَب َوا�ِئَب." (ع5- 7)

بــالجــمع بــv "ا:وقع الــجغرافى" و"الــعداوة الــدائمة" ضد شعب ا�؛ يــمكننا أن نــرى أن الــنبوات العديدة الــخاصــة بــيوم 
الرب تُـشير فى الـعصر الحـديـث لـ�مـم ا:ـعاديـة الـساكـنة فى نـفس ا:نطقة الـجغرافـية التى سـكنتها نـظيراتـها الـقديـمة ا:ـعاديـة 
لـلسامـية. هـذه الطريقة تـتجنب الـزيـادات التى تتسـبب بـها طـريـقة تتبع هجرة ا-سـ6ف، وكـذلـك عـدم الوضوح وعـدم التحـديـد 

الــذى تتســبب بــه طــريــقة ا:ــبالــغة فى الرمــزيــة بــv ا:فســريــن. هــذه الــطريــقة هى ا-كثر معقولية، ومــنطقية، ومــحافــظة، وحرفــية 
فى تفسير ا-سماء، والشعوب، وا-مم ا:ذكورة فى ا-نبياء على أنها محفوظة للدينونة فى يوم الرب.
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الخ6صة:

. وتــشير كــلها للشــرق ا-وســط  لــقد شرحــنا بــالــتفصيل طــريــقة ثــابــتة لــتفسير وفــهم ا-جـزاء الــعديــدة التى نــاقــشناهــا قــب6ً
وشــمال إفــريــقيا كــموقع أســاسى لــنزول ديــنونة ا� عــند رجوع يــسوع لــ�رض. إن تــداعــيات هــذا ســتكون – بــالطبع – كــبيرة 
جداً.

لــكن بــالــتركــيز على الــديــنونــة ا:ــنتظرة لــلكثير مــن أمــم الشــرق ا-وسط وشــمال إفــريــقيا؛ هــل أدعى أن ا� ســيُنزل قــضائــه 
وديـنونـته حـصريــاً على ا-مـم ا8سـ6مـية، ويـبارك الـغرب أو ا-مم غـير ا:سـلمة؟ ا8جـابـة هى إطـ6قــاً وبـالـتأكـيد h. فـليس لـدى 
أى شـك أنـه سـتكون هـناك الـعديد مـن ا-مـم التى لـم تُـذكـر فى الـكتاب ا:ـقدس والتى ســتُدان عند مـجيئ يـسوع. لـكن الهـدف 
ــذكر – فى الــكتاب على أنــها مــحفوظــة لــديــنونــة ا� فى  مــن دراســتنا حتى ا�ن هــو ا8نــتباه ل�مم التى ذُكرت – والتى لــم تُ
آخـر الزمـان. ونـعلن بـبساطـة أن ما يؤكـده الـكتاب ا:ـقدس علينا نـحن أيـضـاُ أن نؤكد عـليه. هـذا هـو ا-سـلوب ا:ـحترم لـتفسير 
الـكتاب. ولـكن - ونـحن نـشكل نـظرتـنا الـنبويـة لـلعالم – يـجب أن نـلتزم الـصمت عـن كـل مـا صـمت عـنه الـكتاب ا:ـقدس أيـضـاً، 
أو على أقــل تــقديــر نــلتزم أقصى درجــات الحرص. أعــتقد أن الــقس "تــشاك ســميث" قــد لــخص وجــهة نــظرى بــأفــضل طــريــقة 
حv قـال: [ مـن ا:ـدهـش حجـم مـا يـمكن أن يـقوله البشر فى موضوع ما حـv يـصمت عـنه الـكتاب ا:ـقدس. ويـبدو أنـه يُـشكل 

بــالنســبة لهم نقطة إنــط6ق لــتألــيف نــظريــات، وكــتابــة ســيناريـوهــات :ــشاهــد تــمثيلية أو مــقاhت وأبــحاث عــقائــديــة حــيث إلــتزم 

الـكتاب الـصمت. لكن على أحسن الـفروض؛ فـحv تصمت كـلمة ا�، كـل مـا يـمكننا عـمله هو تـقديـم تخـميناتـنا. وعلى أحـسن 
تقدير أيضـاً؛ فإن تخميناتنا hتكون إh تافهة وحقيرة. 2 

حـــv نـــكمل مـــشوارنـــا، ســـنرى أن كـــثير مـــن الـــنبوات ا:ـــفتاحـــية والـــجوهـــريـــة تـــقول الـــكثير عـــن ا-مـــم التى ســـتتكون مـــنها 

إمــبراطــوريــة ضــد ا:سيح الــقادمــة وتُعطى لوجــهة نــظرنــا عــن ا-يام ا-خــيرة أن تــتشكل لــيس بــناءاً على الــظروف الــعا:ــية، بــل 
على ما يعلنه الكتاب ا:قدس مراراً وتكراراً.
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5
حلم نبوخذنصر: تمثال معدنى

إع6نات سفر دانيال

يه أن ســــفر دانــــيال هــــو واحــــد مــــن أهــــم أســــفار الــــكتاب ا:ــــقدس فــــيما يــــختص بــــا-يــــام ا-خــــيرة. فــــإن تــركــــيزه  مــــما hشك ف
ا-ســاسى هــو على الصراع ا-خــير بــv ضــد ا:سيح وأتــباعــه مــن نــاحــية، وشــعب ا� الــذى ســينجو فى نهاية ا:ــطاف بــمجيئ ا:ــسيا 

يـتعامل كـل أصحاح من أصـحاحـات دانـيال مع بـعض عـناصـر هـذا  ا:ُـشار له " بـإبـن إنـسان " (دا7: 13) مـن نـاحـية أخـرى. وفـعليـاً 

الــصراع ا-خــير. بــل أكــثر مــن هــذا؛ يُحــدد الــسفر ا:ــنطقة الــجغرافية التى ســتخرج مــنها إمــبراطـوريــة ضــد ا:سيح، وطــبيعة إضــطهاد 

ضد ا:سيح. وطــــبعـاً، يــــناقــــش دانــــيال أخــــ6ق أو  ضــــد ا:سيح لــــشعب ا�، ودوافع ضــــد ا:سيح، وحتى hهـــوت أو ا:ــــنظومــــة الــــديــــنية ل
طبيعة، ومثابرة، وإيمان الغالبv من شعب ا�، وا8نتصار النهائى للمسيا على ضد ا:سيح، ومملكة ا:سيا التى ستلى ذلك.

ا-عمدة ا-ربعة التى تتأسس عليها نظرية ا:ملكة الرومانية فى ا-يام ا-خيرة

يشـتمل سـفر دانـيال على ثـ6ثـة مـن ا-ربع أجزاء التى تسـتخدم تـقليديــاً 8ثـبات أن ضد ا:سيح سيخـرج جـغرافـيـاً مـن ا:ـملكة 

الرومانية. هذه ا-جزاء ا-ربعة هى:

دانيال 2: حلم نبوخذنصر: تمثال معدنى.1

دانيال 7: رؤيا دانيال: أربعة وحوش.2

دانيال 9: 26 :"َشْعُب رَِئيٍس آٍت".3

رؤيا 17: ا:دينة على سبع جبال.4

دانيال 2: حلم نبوخذنصر بتمثال

يبدأ دانــيال 2 بـرؤيــة نــبوخــذنــصر مــلك ا8مــبراطـورية الــبابــلية لحــلم أزعــجه بشــدة. وبحســب مــا أخــبرنــا بــه النبى دانــيال؛ فــإن 
م إلى 5 أجــزاء محـــددة، كـــل جــزٍء مـــنها مـــن مـــعدن مـــختلف. قــرر ا:ـــلك أن يـــبحث عـــن تـــفسير  gا:ـــلك رأى فى حـــلمه تـــمثال ضخـــم ُمــَقس
الحـلم، فجـمع حـكمائـه، والـكهنة، وا:نجـمv؛ لكن لـم يـقدر أٌى مـنهم على تـقديـم تـفسير أو أن يُـريح ا:لك. إh أن دانـيال تـمكن مـن عـمل 
ما عجـز عـنه " الـحكماء ". فـبعد طـلب إلـهه فى الص6ة، نـام دانـيال، وكـشف له الرب حلم نـبوخـذنـصر. مـن هـنا نـبدأ دراسـتنا لـلوحى. 
أخبر دانيال ا:لك نبوخذنصر عما رآه بالضبط فى حلمه:

َوَقَف ُقـبَاَلـتََك َوَمـنْظَرُهُ َهـاِئٌل. رَأُْس  َوإِذَا ِبِتْمـثَاٍل َعِظيـمٍ. َهـذَا الـتHْمـثَاُل اْلَعِظيُم اْلـبَِهيe ِجـّداً  َـلُِك ُكـنَْت تَـنْظُرُ  ْ̀ " [أَنَْت أَيeَها ا
ٍة. بَـطْـنُُه َوفَْخـذَاهُ ِمْن نَُحاٍس. َسـاَقاهُ ِمْن َحـِديـٍد. َقـَدَمـاهُ بَْعُضُهَما  Lٍد. َصـْدرُهُ َوِذرَاَعـاهُ ِمْن ِفضHْمثَاِل ِمْن ذََهٍب َجـيHَهذَا الـت
ـتَْ�ِ ِمـنْ  Lْمـثَاَل َعَلى َقــَدَمــيِْه الــلHَضرََب الــت ــَديْـِن فَ إَِلى أَْن ُقِطعَ َحَجــٌر ِبــَغيِْر يَ ــنْظُرُ  زٍَف. ُكــنَْت تَ ــبَْعُض ِمـْن َخ ِمـْن َحــِديــٍد َواْل
ُة َوالــذLَهـُب َمــعـاً َوَصــارَْت َكـُعَصافَــةِ  Lِفض َواْلَخــزَُف َوالـــنeَحاُس َواْل اْلَحــِديــدُ  ــانَْسَحقَ ِحــيـنَِئذٍ  َسَحَقُهَما. فَ َوَخــزٍَف فَ َحــِديــدٍ 
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 َ  َ َوَم َصاَر َجــبxًَ َكـِبيراً  الLـِذي َضـرََب الــتHْمـثَاَل فَ ا اْلَحَجـرُ  Lيحُ فَـَلْم يُوَجـدْ َلـَها َمـَكاٌن. أَمHَمَلـتَْها الـر يِْف فََح Lاْلــبَيَْدِر ِفي الص
ا$َرَْض ُكلLَها." (ع31- 35)

عندئٍذ شرح دانيال معنى ا-جزاء ا:عدنية ا-ربعة من التمثال للملك. الرأس الذهبى يُمثل مملكة نبوخذنصر البابلية:

 ً ْمَلَكًة َواْقـِتَدارا َماَواِت أَْعـطَاَك َم Lإَِلـهَ الس Lـَـلُِك َمــلُِك ُمُلوٍك $َن ْ̀ َت أَيeـَها ا َلِِك:  [أَنْ ْ̀ ا اْلُحـْلُم. فَــنُْخِبُر ِبــتَْعِبيرِِه ُقـدLامَ  " َهذَا ُهوَ 
ــيَِدَك َوَســلLطََك َعــَليَْها َجـِميِعَها.  َماِء َدفَـَعَها لِ Lس ْسُكُن بَـنُو اْلـبََشــِر َوُوُحوُش اْلــبَرH َوطُيُوُر ال َوُســْلطَانـــاً َوفَْخـراً. َوَحــيْـثَُما يَ

فَـأَنَْت َهذَا الرLأُْس ِمْن ذََهٍب." (ع36- 38)

ــِهم أن ا:ـــمالـــك الـــث6ثـــة الـــتالـــية هى مـــادى وفـــارس،  ـــمثل ثـــ6ث مـــمالـــك ســـتلى ا:ـــملكة الـــبابـــلية. فُ لـــكن أجــزاء الـــتمثال الـــتالـــية تُ
والـيونـانـية، والـرومـانـية. لـكن بـينما ذُكرت مـادى وفارس، وا:ـملكة الـيونـانـية بـا8سـم بـعد هـذا فى (دا8: 20- 21؛ 10: 20)، إh أن 
ا:ــملكة الرابــعة لــم تُــذكــر أبــداً بــا8سم. ورغــم هــذا يــثق الــعديــد مــن ترجــمات الــكتاب ا:قدس فى هوية ا:ملكة الرابــعة الـرومــانــية، حتى 
أنـهم وضـعوا إسـم ا:ـملكة الرومـانية فى الـعناويـن الـفرعـية. إh أنـه – ولـدهـشة الـكثيريـن مـن هـذا ا8عـ6ن – كما سـنرى بـعد قـليل؛ فـإن 
ا:ـواصـــفات ا:ـــختلفة التى ذكـرهـــا الـوحى مع شـــهادة الـــتاريخ الـواضـــحة جـــعلت مـــن ا:ســـتحيل أن نـــعلن بـــثقة أن ا:ـــملكة ا-خـــيرة هى 
رابعة فى دانـــيال 2 على أنـــها ا:ـــملكة  ا:ـــملكة الــرومـــانـــية. فى الـــفصل الـــتالى ســـنفحص ا8ثـــبات ا:ـــخالـــف لـــلرأى الـــذى يـــرى ا:ـــملكة ال
الرومانية. وسنناقش أيضـاً :اذا تنطبق هذه ا:واصفات على الخ6فة ا8س6مية.

الـخ6فـة ا8سـ6مـية هى الـحكومـة أو ا8مـبراطوريـة ا8سـ6مـية ا:ـاضـية؛ والتى بـدأت بـالخـلفاء الراشـديـن عـام 632 م بـعد موت 
" محـــمد " نبى ا8ســـ6م بـــقليل وتُــوَِجـــت بـــا8مـــبراطـــوريـــة الـــعثمانـــية، والتى إنتهـــت رسمياً فى عـــام 1923 م. hشك أن كـــثيريـــن مـــمن 
يـقرأون هـذا سيجـدون أن هذه الـفرضـية مـشكوك فـيها. فـقد إسـتقرت فكرة أن رومـا هى ا:ـملكة الرابعة لـسنv طـويـلة حتى أنـه hيوجـد 
مـن يجرؤ على إقـتراح الـعكس. وهـذا أمر نـتفهمه تـمامــاً. فهـذا هو موقف ا-غـلبية فى الـكنيسة على مـر تـاريـخها. إh أن هـناك الـعديـد 
من الصعوبات الكبيرة – بل ربما القاتلة – فى تبنى هذا التفسير.

ظهور ا:ملكة الرابعة

أول مشكلة تواجــه فــكرة أن ا:ــملكة الرابــعة هى الـرومــانــية؛ أن ا-مــبراطـوريــة الـرومــانــية h تــنطبق عــليها ا:واصــفات ا:وجودة 
ها حv تظهـــر ستسحق ا:ـــمالـــك الـــث6ثـــة ا-خـــرى: "  فى دا2: 40. هـــذا الـــعدد يتحـــدث عـــن طـــبيعة ظـــهور ا:ـــملكة الـرابـــعة، ويـــقول أن
 Lـرُ ُكل Hـُر تَْسَحقُ َوتَُكس Hـِذي يَُكسLَشيٍْء. وََكـاْلَحـِديـِد ال Lُكل $َنL اْلَحِديَد يَـُدقe َويَْسَحقُ  َوتَُكوُن َمْمَلَكٌة رَاِبَعٌة َصـلِـبٌَة َكـاْلَحـِديـدِ 
َهؤُ�َِء.".

hحــقـاً فى دانـيال 7، حــv يتحــدث عــن نــفس ا8مــبراطــوريــة، نجــد وصــف مــماثــل: " فَـَقاَل: [أَمLـا اْلَحيَوَاُن الـرLاِبعُ فَـتَُكونُ 
ََمالِِك فَـتَـأُْكُل ا$َرَْض ُكلLَها َوتَُدوُسَها َوتَْسَحُقَها." (ع23). ْ̀ َمْمَلَكٌة رَاِبَعٌة َعَلى ا$َرِْض ُمَخالِفٌَة لَِساِئِر ا

ـر وتُـسحق هى كـما نـعلم، الـبابـلية، ومـادى وفـارس، والـيونـانـية. يتحـدث الوحى بوضوح أن  gالـث6ث مـمالك ا-خرى التى ســتَُدم
ا:ـملكة الرابـعة "سـتسحق" أو تهزم وتكسر ا:ـمالك الـث6ثـة كـلها. و-ن ا:ـمالـك الث6ثة لـم تـتواجد مـعاً فى وقـت واحـد (طـبعـاً) أبـداً، فـإن 
هذا يدعونا للتساؤل عما يقصده الكتاب حv يقول أن هذه ا:ملكة "ستسحق" كل ا:مالك ا-خرى.

الهزيمة جغرافيـاً
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ــــشير بــــبساطــــة لــــلجغرافــــيا. بــــفحص الخــرائــــط ا:ــوجــودة فى آخــــر هــــذا الــــفصل، ســــيكون مــــن  ا:عنى ا-ول لــــكلمة "تــــسحق" يُ
ثُــلث ا:ــناطــق التى حــكمتها ا8مــبراطـوريــة الــبابلية، ومــادى وفــارس، والــيونــانــية. وأمــا ثُلثى  الواضح أن ا:ــملكة الـرومــانــية هزمــت تــقريــبـاً 

ً :ـدينتى "  ا:ـنطقة التى حـكمتها هـذه ا:ـمالـك تُرك دون أن تـمسه ا:ـملكة الـرومـانـية. وفى الـحقيقة فإن ا:ـملكة الـرومـانـية لم تـصل أبـدا
إيكباتانا " و" بيرسيبوليس " اللتv كانتا العاصمة للملكة الفارسية.

عادل فى الـــعصر الحـــديـــث: فـــإذا غــزت أمـــة مـــا "بــوســـطن" وهــزمـــتها ولـــكنها لـــم تـــمس "نـــيويـــورك" أو "واشـــنطن  وبـــاعـــتبار ا:
الــعاصــمة" فــلن يــكون مــن الــدقــة أن نــقول أن هــذه ا-مــة "ســحقت الوhيــات ا:تحدة ا-مــريكية. كــذلــك لــن يــكون صــحيحـاً أن نــقول أن 

وحى واضح، 8ســـتيفاء مــواصـــفات دا2: 40، يـــجب أن تـــأتى  رومـــا قـــد ســـحقت بـــابـــل، ومـــادى وفـــارس، والـــيونـــان بـــالـــكامـــل. إh أن ال
إمبراطورية تسحق – ليس واحد – بل كل هؤhء الث6ثة. وا8مبراطورية الرومانية لم تستوف ببساطة هذا الشرط.

حـاول الـبعض ا8لتفاف حـول هذه ا:ـشكلة بـإدعـاء أنـه بـما أن ا-مبراطورية الرومـانـية تـلت الـيونـانـية، التى تـلت مـادى وفـارس، 
والتى تـلت بـدورها البابلية، فـإن ا-مـبراطوريـة الرومـانـية قـد سـحقت "بـالـفعل" كل ا�خـريـن. ذكـر هـذا الرأى "سـتيفv آر مـي6ر" أسـتاذ 
تعليم العهد القديم والعبريات فى معهد hهوت "أمريكا الوسطى" ا:عمدانى فى كتابه عن تفسير سفر دانيال:

[ ا:ـــــملكة الـــرابـــــعة "ســـــتسحق وتكســـــر كـــــل ا�خـــــريـــــن" ربـــــما يفســـــر هـــــذه الجـــــملة أن كـــــل إمـــــبراطـــــوريـــــة ســـــابـــــقة قـــــد إبــــــتُلعت 
بـا8مـبراطـوريـة التى هزمـتها. لـذا حـv هزمـت رومـا الـيونـان فـقد هزمـت بهـذا ا8مـبراطـوريـات الـسابقة التى هزمـتها وابـتلعتها الـيونـان.] 
1

ولـكن رغـم أن هذا الـفكر شـائع إh إنـه لـيس فـقط يسـتند على تـفسير خـاطـئ لـكنه وبـبساطـة مـخالـف :ـا يـقولـه الوحى. ولـنرى 
بُـعد هـذا الـتفسير عن ا:ـنطق؛ دعونـا نـصوغـه بـاسـتخدام ا:ـصطلحات الـكرويـة: لـو هزم فـريـق " نـيو إنـج6نـد بـاتـريوت " فـريق " رافـينز 
" الـذى هزم فـريـق " كـاوبـويـز " وهـذا ا-خير هـو الـذى إنـتصر على فـريق " كولـتز ". هـل يعنى هـذا أن فـريـق " بـاتـريوت " هزم فـريـق 
" كولـتز "؟ طـبعـاً -. هـذا هـو الهـدف مـن ا:ـباراة الـنهائـية. والوحى بـبساطـة لـم يـقول أن واحدة سـتلى ا-خـرى، وا-خـرى تلى أخـرى 
وهكذا... إلخ. لــقد قال أن ا:ــملكة الرابعة ستسحق كل ا�خــريــن. فــإذا أردنــا أن نــكون أمــناء على مــا قــالــه الوحى عــلينا أن نــتمسك 
بما قاله بالفعل.

رغـــم أن ا8مـــبراطـــوريـــة الــرومـــانـــية قـــد إســـتولـــت على أجــزاء مـــما ســـيطرت عـــليه ا8مـــبراطـــوريـــات ا-خـــرى إh أنـــها لـــم تقهـرهـــا 
بـالـكامـل وh حتى غـالـبية مـساحـتها. لـقد إسـتولـت ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية فقط على ُخـمس مـساحـة مـادى وفـارس، بـينما بـقيت مـدينتى 
" إكـباتـانا " و" برسـيبوليس " اللتان تُـمث6ن الـعاصمة لـلمملكة ل�بـد على بُـعد مـئات ا-مـيال خـارج حـدود ا:ـملكة الرومـانـية. مـن نـاحـية 
أخرى فإن الخ6فة ا8س6مية بالتأكيد قد إستولت على كل أراضى ا:مالك ا-خرى بالكامل.

الهزيمة ثقافيـاً ودينيـاً

ـعنا مـفهوم الـسحق لـيشمل أبـعد من مجرد الـجغرافـيا؟ مـاذا لـو كـان غرض تـكرار ذكـر الوحـش الـذى يـسحق  gلـكن ماذا لـو وس
ويـدوس كـل شيئ تـحت قـدمـيه هـو بـغرض توسيع نـطاق الـسيطرة أكـثر من مجرد ُحـكم مـنطقة جـغرافـية؟ مـاذا لـو أنـها تعنى أنـه يـسحق 

أيــضـاً ثــقافاتها، وديــانــاتــها، ولــغتها؟ وبـوضع هــذا الــتعريــف ا:ـوسع فى ا-ذهان؛ تُــرى مــاذا تــكون نــتيجة مــقارنــتنا بــv ا8مــبراطــوريــة 

الرومانية والخ6فة ا8س6مية؟

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

42



لقد وضع ا:حـللون الـكثير مـن الـدعـايـة عـن مـدى قـدرة ا8مـبراطوريـة الرومـانـية على الـسحق، وقـد ركـزوا على قوتـها الـعسكريـة، 
وقدرتها على ضحد كل تمرد. لكن هل وقف تمرد كاٍف 8ستيفاء الوصف الدراماتيكى ا:وجود فى نبوة دانيال؟

حـv نـنظر لـطبيعة ا8مـبراطـوريـة الـرومـانـية نجـدها أبعد ما تـكون عـن ا:ـدمرة لـلشعوب التى إسـتعمرتـها. فى الـحقيقة، ُعرف 

عـن ا8مـبراطـورية الرومـانـية أنـها قوة بـناء لـ�مم فى الـعالـم الـقديـم. عـندمـا تهزم روما شـعب ما؛ فـبدhً من تـدمـير ثـقافـته والـقضاء على 
ديـــانـــته، وفـرض لـــغة جـــديـــدة، تـــحتوى هى كـــل هـــذه ا-شـــياء مع تـــطبيق الـــقانـــون، وبـــناء الـــطرق والـــبنية الـــتحتية، وخـــلق نـــظام. فـــالـــطرق 
الـرومــانــية الــشهيرة وصــلت وربــطت بــv كــل أرجاء ا8مــبراطورية الـرومــانــية. وقــد كــانــت مــبنية بــعنايــة، ومــغطاة بــالــحجارة، وعلى أســاس 
صـلب. فـللسيطرة على كـل ا-راضى كـان hبـد مـن الوصول بـسهولة لـكل وhية من الوhيـات الرومـانـية مـهما بُعدت. تسـببت الـطرق أيـضـاً 
فى إزدهـار الـتجارة والتى جـلبت ا:ـزيـد مـن الـضرائـب. وفى الـنهايـة إرتـبطت كـل مـديـنة فى ا8مـبراطـوريـة بشـبكة طـرق مـحكمة ومـتقنة. 
ك أدى الـــقانـــون الــرومـــانى والحـــمايـــة الـــعسكريـــة إلى خـــلق ســـ6م  ؤدى إلى رومـــا". كذل طرق ت هـــذا هـــو ســـبب ا:ـــقولـــة الـــشهيرة "كـــل ال
واســتقرار ُعرف بـ "بــاكــس رومــانــا". وبــدhً مــن أن تــكون قوة غــاشــمة ســاحــقة؛ كــان لــ�مــبراطــوريــة الـرومــانــية تــأثــير إيــجابى وبـــنgاء على 

الــشعوب التى هـزمــتها. يُــبرز "جــون ف والــفورد" فى كــتابــه عــن ســفر دانــيال هــذه ا:ــشكلة ويُــصارع ضــد هــذا الــتناقــض بــv الــطبيعة 
ا:ــدمرة لــ�مــبراطـوريــة الرابــعة كما يصفها الوحى، وبــv حــقيقة الــدور الــبَـنgاء لــ�مــبراطـوريــة الـرومانية. إعــتقد "والــفورد" أن [ يــبدو أن 
هناك القليل من التشييد والبناء فى هذه ا8مبراطورية بالرغم من القانون الرومانى، والطرق والحضارة الرومانية.] 2

وأبـــعد مـــن الـــبنية الـــتحتية، فـــبرغـــم تـوقع الــرومـــان جـــمع الـــضرائـــب وتلقى الـــشكر والـــتقديـــر لـــقيصر - فـــبا:ـــقايـــيس الـــقديـــمة - 
إتــسمت ا8مــبراطــوريــة الـرومــانــية بــالــتسامح. فى أيــام وجود يــسوع بــالجسد على ا-رض وقــف الــهيكل الــيهودى شــامــخـاً فى أورشــليم 

تــحت ســيطرة الــرومــان، ومــارس الــيهود ديــانــتهم بحــريــة. لــقد حــمى الــقانــون الــرومــانى مــبدأ حــريــة الــعبادة لــليهود. وبــينما كــان هــناك 
إســتثناءات مثل فترة إضــطهاد قــصيرة تــحت حــكم ا8مــبراطــور " كــالــيجوh "، إh أن أغــلب فــترة حــكم ا8مبراطورية الـرومــانــية كــانــت 

تتسم بالتسامح نسبيـاً.

حـv نضع فى إعـتبارنا كـيان لـه صـفة التدمير الـثقافى، يـكون من الواضح أننا سـنواجه مـشكلة إذا ربـطنا بـv ا8مـبراطوريـة 

الـرومــانــية والوحــش الرابع فى دانــيال. فــكر – على سبيل ا:ــثال – فى عــ6قــة ا8مــبراطـوريــة الـرومــانــية بــالــحضارة الــيونــانــية. فــبدhً مــن 
سحق الــثقافــة الــيونــانــية، إنبهرت كــثير مــن ا-جـزاء فى ا8مبراطورية الـرومــانــية بــالــطرق الــيونــانــية. فــتحت الــهيمنة الـرومــانــية فى أيــام 
ية هى الـــلغة الـــسائـــدة فى كـــل مـــنطقة الشـــرق ا-وســـط. وبـــالنســـبة لـــلديـــن، فـــقد تـــبنت الـــحضارة الـــيونـــانـــية  ان يون لغة ال يـــسوع، كـــانـــت ال

مجـموعـة ا�لـهة الـيونـانـية الوثـنية. بـينما تـغيرت ا-سـماء فـقط، بقيت مجموعة ا�لـهة كـما هى. "زيوس" أصبح "جـوبـيتر"، و"أرطـامـيس" 
أصـبحت "ديـانـا"، و"أفروديت" أصـبحت "فـينوس" وهـكذا. فـبالوضع فى ا8عـتبار شرط أن تـكون الـقوة ذات طابع تـدمـير ثـقافى، فـإنـنا 

نجد أنه من الواضح أن ا8مبراطورية الرومانية ليست القوة ا:دمرة ا:ذكورة فى دا2: 40.

الخ6فة ا8س6مية

بـعكس ا8مـبراطوريـة الرومـانـية، كـانـت الـخ6فـة ا8سـ6مـية مـنذ نـشأتـها؛ قوة عربية إسـ6مـية عـنصريـة سـحقت ومـحت حـضارات 

وديانات الــشعوب التى قهرتــها. هــذا بســبب ا-ســلوب الــفريــد مــن الــحصار وا8حــاطــة الــشامــلة فى ا8ســ6م، والــذى يــشمل كــل مــناحى 
الـحياة. فـا8سـ6م يـحتوى على قواعـد وفرائـض تـتعدى ا-مور الـعقائـديـة فـقط. فهى تـتحكم أيـضـاً فى َسـن الـقوانـv، وفى نـظام الـحكم، 
والــلغة، والــجيش، وحتى فى ا:ــمارســات الــجنسية، والــنظافــة الــشخصية لــهؤhء الواقــعv تــحت ســلطانــها. حتى ا8ســم نــفسه "إســ6م" 
يعنى "إستس6م" لقوانv "ا�" (إله ا8س6م) وكذلك :مارسات "محمد" نبيهم.
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ا8س6م هـو قـمة ا-نـظمة الـشمولـية. فـحيثما إمتد ا8سـ6م، نشر معه هذه الـطريـقة الـقمعية التى تـدور حـول ا8سـتس6م. لـقد 

قهر ا8سـ6م كـل ا:ـناطـق التى كـانـت تـحتلها ا8مـبراطـوريـة الـبابـلية، ومـادى وفـارس، والـيونـانـية. لـقد فرض الـلغة الـعربـية على قـطاعـات 
واســعة مــن الــشعوب التى إحتلوها. الــيوم فى ا-ردن، وسـوريــا، والــعراق، ولبنان، وأغــلب شــمال إفــريــقيا يتحــدث الــناس الــلغة الــعربــية. 

ة هى عـــربـــية. ثـــم بـــعد فـــترة أصـــر مصطفى كـــمال  ركـــيا وبـــ6د الـــفرس (إيـران) قـــد إســـتعادت لـــغتها إh أن الحــروف ا-بجدي ورغم أن ت
أتــاتــورك على فرض حـروف إنجــليزيــة فى تركــيا. وكــقوة إســتبداديــة، فرض ا8ســ6م الــديــانــة والــثقافــة الــعربــية على كــل الــشعوب التى 
قهرها؛ كما محا كل أثر للديانات والثقافات غير ا8س6مية التى سبقته.

ورغــم أنــنا نــحتاج لــكتابــة كــتاب كــامــل يشرح بــالــتفصيل ا-مــثلة الـ6نــهائــية لــ�ســتبداد والــسياديــة ا8ســ6مــية الــعربــية، إh أنــنا 
سنكتفى فى الوقت الحاضر ببعض ا:واقف ا:ختصرة التى ستكفى لتوضيح هذه النقطة.

الــــيوم، فى الــــب6د الــــقديــــمة التى كــــانــــت مهــــد الــــكنيسة ا-ولى، يــــعيش ا:ــــسيحيv فى مــــعانــــاة كــــأقــــلية مضطهــــدة، يــــصارعــــون 
عــواصـــم مــزدهـرة، وقـــلب الـــكنيسة  بـــاســـتمرار فـــقط لـــلبقاء والـــنجاة. وبـــينما كـــانـــت مـــدن مـــثل أنـــطاكـــية، وا8ســـكندريـــة، وأورشـــليم يــومــــاً 

النابض، أصبحت ا:جموعات ا:سيحية ا:حلية اليوم مجرد ظ6ل خافتة :ا كانت عليه فى ا:اضى.

ا:خـطط ا8سـ6مى ا:ـحسوب وا:ـدروس بـعناية هو إنكار كـل روابط تـاريـخية أو وجود لـليهود فى الـجبل ا:ـقدس (حـيث مـكان 
الــهيكل)، ا:ــكان الوحــيد الــذى لــه قــداســة ومــكانــة مــحوريــة فى ا8يــمان الــكتابى. أمثلة " ا8نكار ا8ســ6مى لــلجبل ا:ــقدس والــهيكل " 
حــاشدة فى كــل ا:ــحافــل، الــعامــة وا-كــاديــمية. قــال مفتى الــقدس الــسابــق الشيخ "عــكرمــة صــبرى" فى عــدة مواقــف إن عــ6قــة الــيهود 

بــالــهيكل هى مجرد أسطورة خرافــية. فى عــام 1998 قال "صــبرى" [ لــيس عــند ا:ســلمv أى علم أو درايــة بــأن لــلجبل ا:ــقدس أى 
قـدسـية عـند الـيهود.] 3 وبـا:ـثل فى 2009 قـال وزيـر الـعدل الـسابـق فى الـحكومـة الـديـنية فى فلسـطv، ورئـيس ا:جـلس ا8سـ6مى – 

ا:سيحى فى الــقدس وا-راضى ا:قدسة الشيخ "تــيسير التميمى" [ لــيس لــليهود أى عــ6قــة بــأورشــليم الــقدس... hأعرف أى أمــاكــن 

يـهوديـة مـقدسـة فـيها... تُــنgقب إسرائـيل مـنذ العام 1967 لـلبحث عـن أى بـقايـا لـلهيكل أو الـتاريخ الـيهودى ا:زعوم والـخيالى.] 4 ومـا 
هــو أبــعد مــن الــدعــايــة ا8ســ6مــية التى تُــنكر أى عــ6قــة تــاريــخية بــv الــيهود والــجبل ا:ــقدس؛ مــا يــفعله الوقــف ا8ســ6مى – وكــله موثــق 
بــــا:ســــتندات – مــــن تــــدمــــير ممنهج �hف ا�ثــــار الــــيهوديــــة الــــقديــــمة ا:ــــكتشفة أســــفل مــوضع الــــهيكل. فى الــــسنوات ا-خــــيرة أدى هــــذا 

ر من جانب ا:ســـلمv إلى ظـــهور جـــماعـــات مـــثل " جـــماعـــة منع تـــدمـــير ا�ثـــار فى الـــجبل ا:ـــقدس"،  التخـــريـــب الـــثقافى ا:ـــتعمد وا:ـــدب
و"عــملية إنــقاذ آثــار الــجبل ا:قدس" والتى كرســت نــفسها لــغربــلة وفــحص كــميات مــن الــتربــة تــصل لحــمولــة ا:ــئات مــن الــحافــ6ت كــان 
الوقـف ا8سـ6مى قد أخرجها أثـناء عـمليات الحفر لـبناء مسجـد تـحت ا-رض فى أسـفل الجبل ا:ـقدس فى نـهايـة الـتسعينات. وتـعليقـاً 

على الـكميات الـهائـلة مـن ا�ثـار التى تـم تـدمـيرهـا بواسـطة الوقـف، قـال عـالـم ا�ثـار العا:ى الـشهير د./ جـبريـل بـاركاى: [ كـان يـجب 
عليهم إستخدام فرشاة ا-سنان وليس البولدوزارات ... هذه جريمة ليس لها مكان فى بلد مثقف ومتحضر!]. 5

أكــبر كنيسة فى الــعالــم. الــيوم هــو مسجــد ومــتحف فى آٍن واحــد. بــعد أن  فى إســطنبول يوجــد آيــا صوفيا، الــذى كــان يومـــاً 
إســتولى محــمد الــفاتح مــباشرة على القســطنطينية فى 1453، تــحولت آيــا صوفيا إلى مــكان لــلعبادة ا8ســ6مــية. وقــد تــم تــدمــير أو 

تــغطية الرموز وا-يــقونــات ا:ــسيحية؛ ووضع فى مــكانــها لـوحــات ضخــمة مــغطاة برقــائــق الــذهــب ومــكتوب عــليها بــنقوش الخــط الــعربى 
ـــــعتبر ا�ن مـــــتحفـاً، إh أن ا:ســـــلمv مـــــسموٌح لـــــهم الـــــص6ة هـــــناك. أمـــــا  مـــــدائح -ســـــماء ا�، و:حـــــمد، ولعلى. ورغـــــم أن آيـــــا صـــوفـــــيا تُ
ا:سيحيv، وا:جـموعـات ا:ـسيحية غـير مـسموح لـها الـص6ة عـلنـاً هـناك، هـذا يحدث فى مـكاٍن كـان يومــاً قـلب ا:ـسيحية الشرقـية. ومـن 

الخارج فى ا:كان حيث كان الصليب يتوج البناء الضخم، وضع ا�ن ه6ٌل ضخم.
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فى وسـط أفـغانسـتان كـان يوجـد لـبامـيان بوذا و:ـدة 1500 سنة تمثالv مـنحوتـv فى ا:نحـدرات الصخـريـة، وبـعد إع6نـهما 
أصنامـاً، فى مارس 2001، قام زعيم حركة طالبان محمد ا:6 عمر بتدميرهما بالكامل باستخدام الديناميت.

فى الــــتاريخ الحــــديــــث فى أحــــد أقــــالــــيم لــــندن الــــتاريــــخية، بــــرج هــــامــــلت، وقــــد أصبح مــوطــــنـاً -عــــداد مــــتزايــــدة مــــن ا:ــــهاجــــريــــن 
ا:سـلمv، فـقد عـاصـر عـمليات مـمنهجة لـتدمـير الـعديـد مـن ا:ـناطـق التاريخية ا:ـسيحية. ففى مـكان مـا كان يُعرف بـباحـة كـنيسة سـانـت 

مـارى وهى ديـر تـاريخى يرجع لـعام 1122، يوجـد ا�ن حـديقة "الـتاب على". كـما يوجـد فى أحـد أركـان الحـديـقة مـا يُـعرف بـ "مـنار 
الشهيد" وهو نسخة من تمثال وطنى يوجد فى "دكة" فى "بنج6ديش".

ها - حـرفـــيـاً - يـــمكن أن تـــم� مجلدات. أيـــنما إنتشـــر ا8ســـ6م، إنـــمحت  مـرة ثـــانـــية أقـــول أن الـــقائـــمة تـــطول وتـــطول حتى أن
الـحضارة والثقافة الـسابـقة بـالـتدريج، الرمـوز وا8ثـباتـات تـتدمـر. مع إسـتهداف ديـانـة الـشعوب التى أُخضعت بـشكل خـاص. هـذا هـو 

ا:ــــيراث ا8ســــ6مى، وهــــو تــــتميم دقــــيق :ــواصــــفات دا2: 40. ا8ســــ6م قــوة ســــاحــــقة، تــــدوس الــرفــــات بــــقدمــــيها. "بــــينما تــــتمم الــــخ6فــــة 
أن نُقحـم ا8مبراطورية الـرومـانـية داخـل هـذا الوصف. hبـد مـن ا-خـذ فى ا8عـتبار  ا8سـ6مـية الوصف الـكتابى كـبدايـة، يـصعب جـداً 

بكل جدية الفروق الهائلة بv هاتv ا8مبراطوريتv حv نحاول أن نحدد هوية ا8مبراطورية الرابعة.

نهاية ا:ملكة الرابعة

ا:ـشكلة الثانية التى تواجـهنا بـخصوص نسـب ا:ـملكة الرابـعة لـ�مـبراطـوريـة الرومـانـية هى الوصـف ا:وجود فى دا2: 34- 

35. هذه ا:رة، وبـدhً مـن الـك6م عـن ظـهور ا:ملكة الرابـعة؛ تتحدث هذه ا-عداد عن نـهايـتها – يوم دمـارهـا – ورجوع ا:ـسيا وإقـامـة 
مـملكته. تُوصف مـملكة ا:سيح على أنـها " ُقِطعَ َحَجٌر ِبـَغيِْر يَـَديِْن". سـتدمـر مـملكة ا:سيا مـملكة ضـد ا:سيح ا-خـيرة. وحـv يـتم 
هــذا، نــرى أن تــدمــير مــملكة ضــد ا:سيح، يـؤدى إلى أن بــابــل، ومــادى وفارس، والــيونــان قــد تــم تــدمــيرهــم مــعـاً "فى نــفس الـوقــت": " 
َوَخـزٍَف فََسَحَقُهَما. فَـانَْسَحقَ  إَِلى أَْن ُقِطعَ َحَجٌر ِبَغيِْر يََديِْن فََضرََب الـتHْمـثَاَل َعَلى َقـَدَمـيِْه الـلLـتَْ�ِ ِمْن َحِديدٍ  ُكـنَْت تَـنْظُرُ 

يِْف فََحَمَلـتَْها الـرHيحُ فَـَلمْ  Lَهُب َمـعـاً َوَصـارَْت َكُعَصافَـةِ اْلـبَيَْدِر ِفي الصLةُ َوالـذ Lَحاُس َواْلـِفضeاْلَحـِديـدُ َواْلَخـزَُف َوالـن ِحـيـنَِئذٍ 
يُوَجْد َلَها َمَكاٌن. أَمLا اْلَحَجُر الLِذي َضرََب الـتHْمـثَاَل فََصاَر َجـبxًَ َكِبيراً َوَمَ َ ا$َرَْض ُكلLَها."

بــبساطــة نــقول؛ إذا إنتعشــت ا8مــبراطـوريــة الـرومــانــية بــالــكامل الــيوم، وعــادت إلى قــمة مجــدهــا الــسابــق، وجــاء يــسوع وهزمــها 
وقضى عــليها تــمامــاً، لــن يــكون هــذا تــدمــير لـ "بــابــل"، و"مادى وفــارس"، و"الــيونــان" مــعـاً "فى نفس الوقــت". رغــم أن جزءاً كــبيراً مــن 

أراضى هذه ا8مبراطوريات سيكون قد ُدم�ر، فإن حوالى ثُلثى أراضى هذه ا8مبراطوريات لن يكون قد مسته يد.

مــن نــاحــية أخــرى، لــو إنتعشــت الــخ6فــة ا8ســ6مــية بــالــكامــل الــيوم، وجــاء يــسوع وقهــر هــذه ا8مــبراطــوريــة، فــإن هــذا ســيكون 
تـدمـيراً لـ "بـابـل"، و"مـادى وفـارس"، و"الـيونـان" مـعـاً "فى نـفس الوقت". فـمرة أخـرى أقـول أن الـخ6فـة ا8سـ6مـية تسـتوفى ا:واصـفات 
ا:وجودة فى الوحى؛ على عكس ا8مبراطورية الرومانية.

السياق. السياق. السياق

 h فى ا:ـــجادلـــة والـــصراع مع فـــكرة أن الـــنبوة vلـــكن رغـــم كـــل ا8ثـــباتـــات التى ُســـقناهـــا حتى ا�ن، يبقى الـــكثير مـــن الـــغربـــي
تتحـدث عـن ا8مـبراطورية الرومـانـية. لـقد فشل الـغربـيv فى إدراك أن الـتفسير الـذى يـرى رومـا هى الـتعاقـب ا:نطقى لـبابـل يصح فـقط 
مـــن خـــ6ل ا:ـــنظور الـــغربى وعـــدســـة الـــتاريخ الـــخاصـــة بـــهم. فـــالـــثقافـــة الـــغربـــية تتبع تـــاريـــخها والـــكثير مـــن هـــذه الـــثقافـــة قـــد إســـتُقى مـــن 
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ا8مــبراطــوريــة الـرومــانــية والــيونــانــية. يــميل الــغربــيون لــ�فــتراض الــتلقائى بــأن الــكتاب ا:ــقدس يــنظر أيــضـاً لــلتاريخ بــمنظور غــربى. مــن 
ا:ــهم أن يتخــلى الــغربــيv عــن مــنظورهــم ا:ــتمحور حولــهم ويــضعوا فى ا8عــتبار السياق الحقيقى للنبوة. الــسياق فى هــذا الجـزء هــو 
حــلم أُعطى بــالتحــديــد لــنبوخــذنــصر، مــلك ا8مــبراطـورية الــبابــلية الجــديــدة. ورغــم أن مــحور كــل الــنبوات هــو أورشــليم وإسرائــيل؛ إh أن 
ـَـلِكُ  ْ̀ َت أَيـeَها ا هــذه الــنبوة أُعــلنت فى بــابــل، و:ــلك بــابلى، بــخصوص مــمالــك ســتعقب مــملكته. ونــرى هــذا بـوضـوح فى الــسياق: " [أَنْ
َوَمْمَلَكٌة ثَـالِــثٌَة أُْخـَرى ِمْن نَُحاٍس...  ْعَدَك تَُقوُم َمْمَلَكٌة أُْخـَرى أَْصَغُر ِمــنْكَ  ــأَنَْت َهـذَا الـرLأُْس ِمْن ذََهٍب. َوبَ َمــلُِك ُمُلوٍك... فَ
َوتَُكوُن َمْمَلَكٌة رَاِبَعٌة َصـلِـبٌَة َكاْلَحِديِد.." (دا2: 37- 40)

كا أو أوروبـــا؛ كـــان بـــبساطـــة لـــيُرى نـــبوخـــذنـــصر ا:ـــمالـــك التى ســـتلى  لـــم يـــكن الـــقصد مـــن الحـــلم الـــكشف عـــن مســـتقبل أمري
مملكته. لنراجع تاريخ ا:نطقة لنفهم :اذا لم تكن ا8مبراطورية الرومانية مشمولة فى حلم نبوخذنصر.

مستقبل بابل

تـــــمامــــــاً كـــــما أعـــــلنت الـــــنبوة، فـــــقد ســـــقطت بـــــابـــــل فى يـــــد إمـــــبراطـــــوريـــــة مـــــادى وفـــــارس، وهـــــذه ا8مـــــبراطـــــوريـــــة ســـــقطت فى يـــــد 
ا8مـــبراطـــوريـــة الـــيونـــانـــة تـــحت قـــيادة ا8ســـكندر ا-كـــبر. لـــقد كـــانـــت "مـــادى وفـــارس" و"الـــيونـــانـــية" مـــتطابـــقتv مـــن حـــيث ا:ـــناطـــق التى 
حــكمتاهــا. وكــلتاهما أعــقبتا نــبوخــذنــصر بــكل وضوح. لــكن فى وسط إنــتصارات ا8ســكندر مــات فــجأة تــاركـــاً مــملكته لــتقسم إلى أربع 
أجـزاء بــv الــجنراhت الــذيــن أعــقبوه. هــذا الــتقسيم الــربــاعى 8مبراطورية ا8ســكندر الــيونــانــية تــم شرحــه بــالــتفصيل فى دانــيال 8 و 
11 . كـــــانـــــت الســـــ6لـــــة الســـــلوقـــــية هى ا-كـــــبر وا-هـــــم بـــــينها، وقـــــد حـــــكمت أغـــــلب مـــــناطـــــق الشـــــرق ا-وســـــط مـــــن تــركـــــيا إلى بـــــاكســـــتان 
وأفـــغانستان. إh أنـــه فى الـــنهايـــة بـــدأت قـوتـــها تـــتضاءل مـــعلنة نـــهايـــة الـــسيادة الهـــلنستية على الشـــرق ا-وســـط. جـــاء الـــفُرْس فى ذلـــك 

الوقـت لـلسيادة والـقوة فى ا:ـنطقة. كـان الـفُرْس عبارة عـن قـبائـل تتبع "مادى وفارس" جـاءت مـن شـمال إيران وسـيطرت على الشـرق 
ا-وسـط :دة حوالى 500 عـام. بعد فترة حـكم الـفُرْس، تـمكن "الـساسـانـيون" (وهى قـبيلة أخرى تـابـعة لـ"مـادى وفـارس") مـن ترسيخ 
لطتها على كـــــل ا:ـــــنطقة :ـــــدة 400 عـــــامـــــاً أخـــــرى، حتى هـــزمـــــهم الـــــعرب ا:ســـــلمون. لـــــقد إعـــــتبر الـــــحكام وا:ـــــحكومـــــv " الـــــفُرْس" و  س
"الــساســانــيون" كــامــتداد 8مــبراطــورية "مادى وفــارس". يــمكننا - مــحقv – أن نــعتبر فــترة حــكمهما كــبقايــا وامــتداد ضــعيف لــسيادة 
ـا بَـاِقي اْلَحيَوَانـَاِت فَـنُِزَع َعـنُْهْم ُسْلطَانُُهمْ  Lحـقاً فى دانـيال 7: " أَمh إمـبراطورية "مـادى وفـارس". هـذا ا8مـتداد الـضعيف ذُكـر
َوَلِكْن أُْعطُوا طُوَل َحيَاٍة إَِلى زََماٍن َوَوْقٍت." (ع12)

بسـبب أصلهم وعرقـهم الـفارسى؛ لـم يُـعتبر " الفُرْس" و "الـساسـانـيون" كـإمـبراطورية مستقلة بـذاتـها فى حـلم نـبوخـذنـصر. 

حـv جـاءت الـخ6فـة ا8سـ6مـية الـقوية واسـتولـت تـمامــاً على ا:ـنطقة بـأكـملها؛ عـندهـا وصـف الحـلم ا:ـملكة الرابـعة الـتالـية. وهـكذا فـإن 

ا-جزاء ا-ربعة للتمثال كما سنذكرها فى هذا الفصل هى كالتالى:

رأس من ذهب: إمبراطورية بابل.1

صدر وذراعv من فضة: إمبراطورية مادى وفارس.2

بطن وفخذان من نحاس: إمبراطورية اليونان.3

ساقان من حديد: الخ6فة ا8س6مية.4

هل نلغى روما؟
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حv عرضت هذا الفهم لحلم نـبوخـذنـصر، وجدت أن الـغالـبية كـانوا متشككv ومرتـابv مـن فـكرة أن ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية 

غير مـذكـورة فى الرؤيـا؛ إh أنـه لـم يـتشكك وh واحد فى حـقيقة أن " الـفُرْس" و "الـساسـانـيون" غـير مـذكـورين رغـم كـون " الـفُرْس" و 
"الــساســانــيون" حــكموا ا:ــنطقة :ــدة تــزيــد على 100 عــام قــبل ظــهور الــرومان فى أوربــا. لــكن حــv بــدأت فى تـوضيح ســياق الحــلم 
واخـتصاصـة بـ"بـابـل" بـدأت ا-مـور تُـفهم. فـكما رأيـنا؛ بـينما إسـتولـت الـخ6فـة ا8سـ6مـية على كـل مـنطقة بـابـل الـقديـمة بـا8ضـافـة لـكل 

أراضى "مــادى وفــارس" و"ا8مــبراطــورية اليونانية"؛ لــم تســتولى ا8مــبراطــورية الـرومــانــية على أى جـزء مــن هــذه ا:ــنطقة. حــv نــقارن 

خرائـط "مـادى وفـارس" و"ا8مـبراطوريـة الـيونـانـية"؛ بخرائـط ا8مبراطورية الرومـانـية، يتضح بـكل جـ6ء أن ا8مـبراطوريـة الرومـانـية كـانـت 
تقع بعيداً نحو الغرب من هذه ا:نطقة. ا8مبراطورية الرومانية h تتفق مع سياق الحلم لذا فهى غير مذكورة.

الحم6ت الشرقية ل�مبراطور "تراجان"

ـ 1500 عــام التى قــضتها ا8مــبراطــورية الـرومانية فى  الـوجـود، ظــلت حــدودهــا تــبعد حـوالى  فى الــغالــبية الــساحــقة مــن ال
إختلف فـيها الوضع. ففى عام 116 م عزم ا8مـبراطـور "تراجـان"  500 مـيل لـلغرب من بـابـل. إh أنـه كـانـت هـناك فـترة قـصيرة جـداً 
 .vعلى توسيع الحــدود نــحو الشــرق. فــعبر الــفرات، وابحــر فى نهــر "تجرس" وأقــام حــكمـاً مـؤقــتـاً على مــدينتى بــابــل وسوســا الــقديــمت
 : ًhولـكن خـ6ل فترة قـصيرة – مجرد شـهور – حدثت ث6ثة أمور أجـبرت رومـا ول�بـد على التخـلى عـن سـيادتـها الـقصيرة على بـابـل. أو
حـــدث تـــمرد فى الـــيهوديـــة بـــv الـــيهود تـــطلب إعـــادة تـــوزيع الـــقوات لـــلتمكن مـــن الـــسيطرة على الـــتمرد. ثـــانـــيـاً بـــدأ الـــفُرْس ا:هـــزومـــv فى 
مـقاومـة الـتوغـل الرومـانى فى أراضـيهم. وثـالـثـاً مرض "تراجـان" بـما يـعتقد ا:ـؤرخـون أنـه "نَـقطة" أو جـلطة فى ا:خ، فـانـسحب سـريـعـاً 
مـــن ا:ـــنطقة ومـــات خـــ6ل أســـابيع. واضـــطر الــرومـــان إلى التخـــلى عـــن ســـيطرتـــهم الـــقصيرة على بـــابـــل وبـــ6د مـــابـــv النهـــريـــن. أخـــتير 
"هــادريان" خــلفاً لـ "تراجــان" وأكــد على الوhيات الـرومــانــية الشرقــية إh أنــه رأى جــهود "تراجــات" لــلتوسع فى الشــرق غــبية، فــسحب 
القوات الـرومــانــية مــن بــابــل وأرمــينيا، وأعــلن الحــدود الـرومــانــية لتبقى ل�بــد لــلغرب من الــفرات. ويُــلخص ا:ــؤرخ "ديــن مــيريــفال" فــيقول: 
[ لـم يـكن هـناك أى تُـربـة أبـعد مـن الـفرات لـ�مـبراطوريـة الرومـانـية لـتؤصـل جـذورهـا، على أن ُكـلفة الـحفاظ عـليها كـانـت بـاهـظة ومرهـقة.] 
6

و-ن حـــلم نـــبوخـــذنـــصر كـــان نـــبوة حـــول بـــابـــل وغطى فـــترة مـــن الــزمـــن طـــالـــت -كـــثر من 2600 ســـنة، فـــإن الــوجــود الـــقصير 
لــــ�مــــبراطـــوريــــة الـــرومــــانــــية فى مــــنطقة بــــv النهــــريــــن يــــتضاءل فى أهــــميته وقــــيمته فــــ6 يــــمكننا أن نــــضعه كجــزء مــــن ا-جــزاء ا:ــــعدنــــية. 
ا8مـبراطوريـات التى ذُكرت فقط هى الـث6ثـة التى سـيطرت فـعلياً وأقـامـت ُحـكم وسـيادة إسـتمرت على بـابـل وا:ـنطقة الـشاسـعة ا:ـحيطة 
بها.

القدمv من حديد مختلط بخزف

بــعد أن وصــف دانــيال الــساقــv الحــديــديــتv، بــدأ فى وصــف الــقدمــv، والتى كــانــت خــليط مــن حــديد وخزف. ورغــم أن تــأكــيد 
 v(الحــديــد ا:ــختلط بــالخزف) ولــيس الــساقــ vأن ا8مــبراطورية ا-خيرة هى فــعليـاً القدم hالــنبوة ككل هو على " ا:ــملكة الرابعة "؛ إ
الحـديـديتv. أو ربـما يـكون مـن ا-نسب أن نقول أن ا:ـملكة الرابـعة سـتتكون من مرحلتv. ا:ـفتاح لرؤيـة ا8مـبراطوريـة الـثنائـية ا:راحـل 

ٍة. بَـطْـنُهُ َوفَْخـذَاهُ ِمْن نَُحاٍس. َسـاَقـاهُ  Lٍد. َصـْدرُهُ َوِذرَاَعـاهُ ِمْن ِفضHْمـثَاِل ِمْن ذََهٍب َجـيHنجده فى ا�يـات الـتالـية: "رَأُْس َهـذَا الـت
ِمْن َحِديدٍ. َقَدَماهُ بَْعُضُهَما ِمْن َحِديٍد َواْلـبَْعُض ِمْن َخزٍَف." (دا2: 32- 33).
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عـــند ا:ـراجـــعة الحـرفـــية كـــلمة بـــكلمة مع الـــنص ا-صلى بـــالـــلغة ا-رامـــية نجد أن تـــنظيم وتـرتـــيب الـــك6م يُـــريـــنا تـــقسيم الجـــمل 
كالتالى:

الرأس: ذهب نقى

الصدر والذراعv: فضة

البطن والفخذين: نحاس

الساقv: حديد

القدمv: جزء حديد وجزء خزف

مـن الواضح جـداً أنـه hيوجـد مجرد أربـعة بل خـمسة أجزاء مـنفصلة لـلتمثال.هـناك فـصل واضح بـv الـساقـv الـلتv توصـفان 
ِصماً." (2: 43). يـوجـــد إذن  ــــاً َواْلـــبَْعُض َق ِد" (2: 40)، والـــقدمـــv الـــلتv تـوصـــفان بـ "فَـــبَْعُض اْ:َـْمَلَكِة يَـُكوُن َقــِويّ بـ "َصـــلِـبٌَة َكـــاْلَحــِدي
قـسمv: رابع وخـامـس لـلصورة. على أنـه بسـبب ا8مـتداد الطبيعى بـv الساقv والـقدمv مـن خـ6ل عـنصر الحـديـد، وحـقيقة أن دانـيال 

لم يُشر فى أى مكان "8مـبراطوريـة خـامـسة"؛ فهناك مـنطق لـ�عـتقاد بـأن هـاتـv ا8مـبراطوريـتv ا-خـيرتـv مرتـبطتان بـبعضهما ويـجب 
أن يُـــنظر لـــهما كمرحلة أولى ومـرحـــلة ثـــانـــية لـــ�مـــبراطــوريـــة الـرابـــعة. هـــذه ا8مـــبراطــوريـــة ا:ـــكونـــة مـــن جـزئـــv مـــعترف بـــها مـــن كـــثير مـــن 
ا:فســريــن. وطــبعـاً أغــلب هؤhء ا:فسرين وعــلماء الــكتاب ا:ــقدس فسـروا ا8مــبراطـوريــة الرابــعة على أنــها ا8مــبراطـوريــة الـرومــانــية، وأن 

الــخامــسة هى ا8مــبراطــوريــة الـرومــانــية ا:ــنتعشة فى ا-يــام ا-خــيرة. إh أن – وأكـرر - ا8مــبراطــوريــة الـرومــانــية hتُــطابــق ا:واصــفات 

 vا:ــذكــورة فى الــنبوة عــن ا:ــملكة الرابــعة، بــينما تــطابــق الــخ6فــة ا8ســ6مــية ا:واصــفات بــقوة. وهــكذا – مــن وجــهة نــظرى – فــا:رحــلت
 vوالـخ6فـة ا8سـ6مـية ا:ـنتعشة والـعائـدة لـلوجود (الـقدمـ ،(من حديد vسـاقـ) فى الـتمثال هما: الـخ6فـة ا8سـ6مية الـسابـقة vا:وجودتـ

من حديد وخزف).

وللتلخيص ، فإن فهمنا ل�مبراطوريات فى حلم نبوخذنصر يجب أن يكون كالتالى:
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مملكة منقسمة

فى دا2: 41، يـخبرنا الوحى أن الصفة ا-سـاسـية لـلمملكة ا-خـيرة هى أنـها سـتكون "مـنقسمة": "َوِبَما رَأَيَْت اْلـَقَدَمْ�ِ 
." َْمَلَكُة تَُكوُن ُمـنَْقِسَمًة ْ̀ َوا$ََصاِبعَ بَْعُضَها ِمْن َخزٍَف َواْلـبَْعُض ِمْن َحِديٍد فَا

حـاول كـثير مـن ا:ـؤرخـv ربـط هـذا الوصـف بـا:ـملكة الرومـانـية، وأشـاروا إلى إنـقسامـها إلى إمـبراطـوريـة غـربـية، وإمـبراطـوريـة 
شرقـية. لـكن وصـف ا8نـقسام hيـمكن أن يُـعـب�ر أبـداً عـن ا8مـبراطـوريـة الرومانية. لـقد تـأسسـت ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية الـغربـية فى 27 
ق. م. وسقطت فى 476 م. وتــأسســت ا8مــبراطــوريــة الـرومــانــية الشرقــية فى 330 م. وســقطت فى 1453 م. وهــكذا فــإن إنــقسام 
ا8مبراطورية الرومانية التاريخية إستمر :دة 140 عامـاً.

مــن نــاحــية أخــرى، إن هــذا الوصف والــتعبير دقــيق بــشكل بــالغ فى وصــف ا:جتمع ا8ســ6مى. فــبعد موت محــمد بــقليل، دب 
إنـشقاق وانـقسام بـv الـشيعة (ا-قـلية التى تـمثل 14% من ا:سـلمv) الـذين شـعروا أن الـخ6فـة hبـد أن تـكون من بـv أقـارب محـمد، 

والُسنة (ا-غـلبية التى تمثل 86% مـن ا:سـلمv) الـذيـن شـعروا أن الـخ6فة hبـد أن تـكون مـن بـv مرافقى محـمد أو "الـصحابة". وقـد 

وسـم هـذا ا8نـقسام ا8سـ6م من أيـامـه ا-ولى وحتى الـعصر الـحالى. على مـدار سـنوات بـعد إنـتهاء الحرب فى الـعراق، ونـحن نـتعامـل 
يومـيـاً مع تـقاريـر عـن "الـعنف الـطائفى" مـن قـتل الـسنه لـلشيعة، والـعكس. يسـتخدم هـذا ا:صطلح الـيوم لـلتعبير عـن الـعنف الـداخـلى 
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على مـــدار الـــتاريخ ا8ســـ6مى. وهـــذا إثـــباٌت آخـــر على أن ا8مـــبراطـــوريـــة ا8ســـ6مـــية تـــطابـــق  فى ا8ســـ6م والـــذى أصبح شـــائـــعـاً جـــداً 
مواصفات دا2: 41 تمامـاً.

من سخرية الـقدر أن إثنv من مفسـرى الـنبوات ا:ـعروفـv وهـما "ديـفيد ريـاجـv" و "جـاكوب براش"، قـد إخـتلفا مع نـظريـة 
ضــد ا:سيح ا8ســ6مى تحــديداً بســبب إعــتقادهــم أن ا-مــم التى ســتتكون مــنها مــملكة ضــد ا:سيح يــجب أن تــكون متحــدة مــعـاً، مــما 
:"vقال "رياج .vدعا 8ستبعاد العالم ا8س6مى. لكن هذا النقد إفترض مخطئـاً أن قيام الخ6فة ا8س6مية يحتم أن يتحد ا:سلم

[ مـشكلة وحدة ا:سـلمv هى أن الـفكرة كـكل تـتعارض مع العهد الذى قـطعه ا� مع "إسـماعـيل" فى (تـك16: 10- 12). 
فى هـذا العهـد وعـد ا� أن يـكون نسـل إسـماعـيل كـثيراً جـداً، وسيأخذ كـل ا-رض نـحو الشـرق مـن إسرائـيل. وقـد وصـف ا� الـشعوب 
الــعربــية بــأنــها ســتكون كــالحــمار الوحشى مــن حــيث أنــها ســتكون فى صراع دائــم بــv بــعضهم الــبعض. كذلك أشــار "ديــفيد براش" 
لهـذا ا:وضوع فى كـتابـاتـه، هـذه الوجـهة مـن العهـد مع إسـماعـيل ظهرت على مـدار الـتاريخ وإلى الـيوم فى الحروب ا:ـميته بـv الـعرب 
ه سيســـتطيع أن يـوحـــدهـــم فى  وبـــعضهم. صـــارعـوا بـــعضهم البعض فى الجـــزيـرة الـــعربـــية لـــقرون قـــبل ظـــهور ا8ســـ6م. ظـــن محـــمد أن

الدفاع عـن ديـانـة توحـيد، لكنه فشـل؛ فـالـسنة والـشيعة فى حرب مـعـاً منذ الـقرن الثامن ... لخص "براش" مـشكلة إتـحاد الـعرب بـأن 
قال: إن اللعنة ا:وجودة فى سفر التكوين تمنع العرب من تكوين إمبراطورية متحدة تحكم الغرب وتسوده.] 7

: الـنقطة التى يـشير لها "ريـاجv" و"براش" الـخاصـة بـا8نـقسام بـv الـعرب  ًhهـناك ثـ6ث مـشاكل واضـحة فى هـذا الـنقد. أو
وا:سـلمv مـاهى إh تـأكـيد لـنظريـة ضـد ا:سيح ا8سـ6مى، فـكما رأينا فى دا2: 41 فـإن إمـبراطـوريـة ضـد ا:سيح ا-خـيرة لـن تـكون 

كيان متحد بل على العكس ستكون منقسمة.

ثـانـيـاً: إن الجزء مـن الـكتاب الـذى أبرزه "ريـاجv" و"براش" على أنه يشير لـلطبيعة ا:ـنقسمة لـلعالـم الـعربى يؤكـد مـفهوم أن 
إمـبراطوريـة ضـد ا:سيح ا:ـنقسمة ا-خـيرة يـمكن أن تـكون إمـبراطوريـة عـربـية. فـبينما يـخبرنا تك16: 11- 12 أن الـعرب سيسـتمروا 
أن الـشعوب التى سـتتكون مـنها إمـبراطوريـة ضـد ا:سيح سـتكون شـعوب مـنقسمة. بـل أكـثر  فى صراعـات ل�بـد؛ يـخبرنـا الوحى أيـضـاً 
مــن ذلــك، تــخبرنــا أجـزاء أخــرى أنــه حتى آخــر وقــت وبــينما هــم فى داخــل إسرائــيل، ســيتصارع جــنود ضــد ا:سيح ويــقتلون بــعضهم 
بعضـاً.

. فَيَُكوُن َسيُْف ُكلH َواِحٍد َعَلى أَِخيِه." (حز38: 21) eبLُد الرHي Lِجـبَالِي يَُقوُل الس Hيَْف َعَليِْه ِفي ُكل Lَوأَْسـتَْدِعي الس"

ُل ِبــيَدِ َقــِريـِبِه َوتَْعُلو يَــُدهُ َعَلى يَــدِ  ــيُْمِسُك الــرLُج اً َعـِظيمـاً ِمـَن الــرLبH يَْحــُدُث ِفــيِهْم فَ "َويَُكوُن ِفي ذَلِـَك اْليَوْمِ أَنL اْضـِطرَاب
َقِريِبِه." (زك14: 13)

وثــالــثـاً: بــل ربــما أهــم نــقطة؛ فشــل كــل من "ريــاجــv" و"براش" فى الــتعرف على حــقيقة الخ6فة ا8ســ6مــية تــاريــخيـاً، والتى 
وجــدت فى ظـروف مستقرة – وإن كــانــت مــنقسمة عرقــيـاً وديــنيـاً – لــحوالى 13 قرنـــاً مــن الـزمــان. وبــينما فى الــعصر الحــديــث أوضح 
الـعالـم ا8سـ6مى إسـتحالـة أن تـسود عـلية قوة خـارجـية مـثل روسيا أو أمـريـكا، فلمدة 13 قرنــاً أظهـر تـاريـخهم قـدرتـهم على تـقبل أن 
يسودهم ويــحكمهم قــوى إســ6مــية. حــكم ا-تراك على ســبيل ا:ــثال ا:ــنطقة كــلها لــحوالى 500 عــام. وهــذه الــحقيقة تــتناغــم وتــتفق مع 

بة. ا-مـــر الــوحـــيد الـــذى يـــبدو أن هـــذه  مـــا يـــقولـــه الـــكتاب عـــن إمـــبراطـــوريـــة ضـــد ا:سيح. لـــن تـــتكون بـــالـــكامـــل مـــن شـــعوب راضـــية وراغ
ا8مــبراطــوريــة ســتتفق عــليه هــو الــعداوة والــكراهــية 8سرائــيل. فى تــقييم أخير، فإن إعــتراضات "ريــاجــv" و"براش" أوضــحت ا-رض 
الصلبة التى بُنيت عليها نظرية ضد ا:سيح ا8س6مى على أساس ك6م الوحى، والسوابق التاريخية.
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ــــشيران  كــــفكرة أخــــيرة خــــاصــــة بــــانــــقسام ا:ــــملكة الــرابــــعة؛ نــــظر الــــكثير مــــن ا:فســــريــــن لـــوجـــود ســــاقــــv لــــلتمثال على أنــــهما يُ
لـ�مـبراطـوريـة الـرومـانـية الـغربـية وعـاصـمتها رومـا، وا8مـبراطـوريـة الـرومـانـية الشرقـية وعـاصـمتها القسـطنطينية. هـناك بـعض ا:ـشاكـل 
فى هــــذا ا:ــــنظور. أوhً، كــــما رأيــــنا ســــابــــقـاً، فــــقد تــــأسســــت ا8مــــبراطــــوريــــة الـــرومــــانــــية الــــغربــــية فى 27 ق. م. وســــقطت فى 476 م. 
وتــأسســت ا8مــبراطــوريــة الـرومــانــية الشرقــية فى 330 م. وســقطت فى 1453 م. وافق "جــون والــفورد" على أنــه مــن ا-فــضل عــدم 

القراءة بكثرة فى حقيقة وجود ساقان، وأشار للتفسير الشائع والفريد للمؤرخ البريطانى "جيفرى ر كينج" :

[ هـنا وجـدت أننى يـجب أن أربـط ا-مـر والـتفسيرات ا:ـقبولـة عـمومــاً. فـلقد سـمعت أكـثر مـن مرة أو مرتـv أن سـاقى الـتمثال تُـشيران 
لـــــ�مـــــبراطـــــوريـــــة الــــرومـــــانـــــية، -نـــــها إنـــــقسمت فى 364 م إلى قـــــسمv. كـــــان هـــــناك ا8مـــــبراطـــــوريـــــة الــــرومـــــانـــــية الشـــرقـــــية وعـــــاصـــــمتها 
القسـطنطينية، وا8مـبراطوريـة الرومـانـية الـغربـية وعـاصمتها روما. سـاقـان أرأيـت. نـعم، ولـكن إنـتظر لحـظة! بـدايًة، ا8نـقسام يحـدث قـبل 

أن تـصل للحديد! فـالـساقـان تـبدآن أسـفل الـنحاس (الـبطن) مـباشرةً، إh إذا كـان هـذا الـتمثال :سخ مشوه... لذا كـما تـرى hيـمكنك 
 vإذا أردت أن تــقول بــأن هــناك جزئــ عــمل أى شــيئ بــهاتــv الــساقv... وh أعــتقد أن هــناك أى قــيمة لــهاتــv الــساقــv إطــ6قــاً. وطــبعاً 
 .v؛ فـأنـت فى مـعضلة كـبيرة -ن ا8مـبراطورية الـغربـية إسـتمرت فـقط لبضع مـئات مـن الـسنvلـ�مـبراطورية الرومانية مـمث6ن بـالـساقـ
أما ا8مبراطورية الشرقية فاستمرت حتى 1453م. عليك أن تجعل هذا التمثال يقف على قدم واحدة أغلب الوقت!] 8

ستكون ا:ملكة "مختلطة"

نـقطة أخرى مثيرة لـ�هـتمام بخصوص ا-صـل الـعرقى لـلمرحـلة ا-خـيرة مـن ا8مـبراطوريـة الرابـعة نجـدهـا فى دا2: 43. هـذا 
الــعدد تحــديــداً والــذى صــارع ا:فســريــن لــيفهموه بســبب طــبيعته ا:ــبهمة والــغامــضة. إلــيكم هــذا الــعدد مــن ترجــمتv مــختلفتv لــلكتاب 
ا:قدس:

 Lَهـــذَا ِبـــذَاَك َكـَما أَن ـــتxَََصقُ  ــِإنLــُهْم يَْخـتَلِطُوَن ِبـنَْسـِل الـــنLاِس َوَلــِكْن �َ يَ "َوِبـَما رَأَيْـَت اْلَحــِديــَد ُمــْخـتـَلِطـاً ِبَخـــزَِف الـــط�Hِ فَ
اْلَحِديَد �َ يَْخـتـَلُِط ِباْلَخزَِف." (ترجمة فاندايك)

" وكــما رأيــت الحديد مخــلوطــا بــالخـزف، فإن شعوب هــذه ا`ــملكة تكون خــليطا لــكنها � تتحــد مــعا، كــما � يتحــد 
الحديد مع الخزف." (ترجمة الكتاب الشريف)

ثـ6ث مرات فى هـذا الـعدد يسـتخدم نـفس الـكلمة التى تُـترجـم بـ "يـختلط" أو "يـتداخـل" أو "خـليط". هـذه هى الـكلمة ا-رامـية 
" ‘أراب ". كــــان أول رد فــــعل أخــــذتــــه هــــو أن أتــــجاهــــل هــــذا ا-مــــر، مــــعتبراً أنــــه ينتمى لــــلمدرســــة التى تــــقول بــــأن هــــناك " شــــفرة " فى 
بـا8نجـليزية لـكنها تعنى شـيئـاً آخـر مـختلف فى  الـكتاب ا:ـقدس. لكن هذه ليست الحال هـنا فهـذا يـختلف عـن وجود كـلمة تعنى شـيئـاً 
اللغة ا-صــلية. فى الــلغة ا-رامية كلمة "مــختلط" هى بــبساطــة كــلمة "‘أراب". فى الشــرق ا-وســط الــقديــم كــانوا يــنظرون لــلعرب على 
أنـهم شـعوب الصحراء ا:ـختلطة. فى الـلغة الـعبريـة، الـكلمة هى "‘إريـب". -ن نسل "إسـماعيل" و"عـيسو" قـد إخـتلطت أنـسابـه حـيث 
تزاوجوا مع قـبائـل وثـنية مـختلفة، فـقد عرفوا كمجـموعـة بـأنـهم "ا:ـختلطون أو الخـليط". أول إشـارة لـشعوب الصحراء الـقديـمة على أنـهم 
"ا:ـختلطون" كـانـت فى سـفر نحـميا. بـعد إكـتشاف كـتاب الشـريـعة فى الـهيكل، تجمع كل إسرائـيل مـعـاً لـسماع الـسفر يُـقرأ على ا:ـ�: 
َوُموآِبـيّـاً �َ يَـْدُخُل ِفي َجَماَعةِ  وِنـيّـاً  eَعم Lْعِب َوُوِجـَد َمْكـتُوباً ِفيِه أَن Lالش اْليَوْمِ ُقِرئَ ِفي ِسـفِْر ُموَسى ِفي آذَانِ  "ِفي ذَلِكَ 
ِريَعَة فَرَزُوا ُكلL اللLِفيِف (‘إريب) ِمْن إِْسرَاِئيَل." (نح13: 1- 3) Lَا َسِمُعوا الش L̀ ا�Lِ إَِلى ا$َبَِد.... َو
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 vبـعد قراءة الشـريـعة إكـتشف الـيهود أنـه مـمنوع عـليهم الـزواج من شعوب الصحراء الوثـنية ا:ـختلطة. وذُكـر تحـديـداًالـعمونـي
وا:وآبـيv، الـذيـن عـاشوا قـديـمـاً فى أراضى مـا يُـعرف اليوم با:ملكة ا-ردنـية الـهاشـمية. وما يـقوله الـنص هو أنه حـv سمع الـشعب مـا 

هــو مكتوب فى الشــريــعة، عزلوا مــن إسرائــيل كــل مــن كــان مــن نســل عربى. مرة ثــانــية فى الشرق ا-دنى نجــد أن كــلمة واحــدة تعنى 
"خليط" و "عرب" كـمترادفـات لـنفس الـكلمة. بـل إن ا8سـم "عرب" مشـتق فى ا-صـل مـن كـلمة بمعنى الـشعوب ا:ـختلطة التى عـاشـت 
شـرق إسرائيل. فـالـترجـمة الحرفـية لـدانيال 2: 43، إذن، سـتكون "بـينما تـرى الحـديـد مـختلطـاً بـالخزف، سوف يـكونـون عرب؛ وهـكذا 
لن يستمروا متحدين، كما أن الحديد hيختلط بالخزف".

الــطبيعة ا:ــبهمة لهذا العدد؛ والــذى يــبدو أنــه يُــشير لــلشعوب التى ســتخرج مــنها ا8مــبراطــوريــة الرابعة، يُــذكرنــا بجـزء آخــر 

] أَْحَصى  موجود فى دانـيال 5، حv فسر دانـيال الـكتابـة على الـحائـط على أنـها تُـشير لـسقوط بـابـل فى يـد مـادى وفـارس: "[َمـنَا

ـــــاِدي  َ ِ̀ ــــِطيَْت  ـــِسَمْت َمــــْمَلَكـتَُك َوأُْع ـــــرِْس] ُق ـــــصـاً. [فَ ـــــاِق ِن فَوُِجـــــْدَت نَ َوَاِزي ْ̀ ـــــا ـــــَقيُْل] ُوزِنـْـــَت ِب . [تَ ا�Lُ َمَلُكوتـَــــَك َوأَنْــــَهاهُ

َوفَارَِس]." (ع26- 28)

م" هى الــكلمة (‘بــيريــس) وقــد تــمت ترجــمتها لتعنى أن شــعوب فــارس (التى هى كــلمة  gفى ا-رامــية الــكلمة التى تعنى "ُمــَقس
‘بــاراس) ســتهزم ا8مــبراطــوريــة الــبابــلية وتســتولى عــليها. فبا:ثل من ا:ــقبول أن نــفهم مــن ا-صــل ا-رامى لـ (دا2: 43) أن الــكلمة 
"يختلطون أو خليطـاً" (‘أراب) يمكن أن تُفهم أيضـاً على أنها شعوب "عرب" (‘أراب) هى التى ستمثل ا8مبراطورية الرابعة.

الخ6صة:

لــقد قــمنا حتى هــذا ا:رحــلة بــمراجــعة الــعديــد مــن نــبوات العهــد القديم ا:ــتعلقة بــعودة ا:ــسيا. وهــكذا فــقد فــحصنا أول عــمود 
أسـاس لـنظريـة ضـد ا:سيح ا-وروبى. برغـم حـقيقة أن الـغالـبية على مـدار تـاريخ الـكنيسة قـد فسروا الـساقـv الحـديـديـتv فى دانـيال 

2 على أنـها ا8مـيراطـورية الرومـانـية، إh أنـه – كـما رأينا – هـناك إثـباتـات قـويـة تـعزز نـظريـة أن الـخ6فـة ا8سـ6مـية هى الـتتميم لهـذا 
الجزء مـن الـنبوات. إذا فُسرت الـساقـv الحـديـديـتv على أنـها "رومـا" سيخلق هـذا توتر شـديد مع الـعديـد مـن ا�يـات ا-خـرى فى كـل 
ا-نبياء. لـكن إذا كـانـتا تُـمثل الـخ6فـة ا8سـ6مية فإن الرسـالة فى دانيال 2 سـتسرى فى تـناغـم مع نـفسها ومع أجراء أخـرى فى كـل 
ا-نـبياء تتحدث عـن ديـنونـة يـسوع -مـم إسـ6مـية، وجـيران إسرائـيل فى يوم الرب. وبينما نسـتمر فى فـحص أجزاء أخـرى مـفتاحـية فى 
الــكتاب تتحــدث عــن إمــبراطــوريــة ضد ا:سيح الــقادمــة، ســنرى هذا الــنمط يــتكرر مراراً وتــكراراً. بــدhً مــن الــسيناريــو ا:ــعقد فى أغــلب 
ا-حــيان، الــذى يشــبه الــلغز، ويتحــدث عــن غــزوات مــتعددة، ووجوه مــتعددة الــذى يــتبناه الــكثيرون من مفسرى الــنبوات، مــا ســنراه هــو 
أن كل ا-نـبياء تحـدثوا عـن نـفس الـقصة الـعامة والـكبيرة. إن فـهم هـذا السرد أسهـل بـكثير مـما قـد صـوره الـبعض. أخـبر كـل ا-نـبياء 
عن هذه القصة بأساليب مختلفة، وباستخدام عدسات أو منظور مختلف، ولكن نفس السرد العام يتكرر مراراً وتكراراً.

ا:ركز الـذى يـدور حوله حـلم نـبوخـذنصر كما يوضحه الـسياق، مـديـنة بـابـل، يُـشار لـها بـالـدائرة الـكبيرة الـسوداء، ُقـطر الـدائرة 
يمتد :سافة 175 ميل حول مدينة بابل من كل الجهات:
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ا8مبراطورية البابلية (600 ق م)9

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 
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إمبراطورية مادى وفارس سحقت كل ا:نطقة، ا:دينة وا8مبراطورية البابلية ككل:

إمبراطورية مادى وفارس (530 ق م)10 

ومــثل إمــبراطــوريــة مــادى وفــارس التى ســبقتها؛ فــقد ســحقت أيــضـاً إمــبراطــوريــة ا8ســكندر الــيونــانــية كــل مــنطقة بــابــل وا8مــبراطــوريــة 
البابلية:

إمبراطورية ا8سكندر اليونانية 11

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 
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بـعيداً عن فـتوحـات "تـاراجـان" الشرقـية 116- 117 م، ظـلت ا8مبراطورية الـرومـانـية طوال غـالـبية ا-لـف وخـمسمائـة سـنة 
لـوجـودهـــا بـــعيدة نـــحو الـــغرب. كما تركت حوالى ثُلثى أراضى مـــادى وفـــارس دون أن تـــمسها. وهـــكذا فشـــلت فى تـــتميم قـــول الـوحى 
بسحق "كل ا�خرين":

ا8مبراطورية الرومانية (54 – 70 م)12
ســـحقت الـــخ6فـــة ا8ســـ6مـــية تـــمامــــاً كـــل ا8مـــبراطـــوريـــات الـــسابـــقة: الـــبابـــلية، ومـــادى وفـــارس، والـــيونـــانـــية. وبـــا8ضـــافـــة لـــ�ســـتي6ء على 
أراضيها، فقد نجحت فى فرض ثقافتها (العربية)، ودينها (ا8س6م)، ولغتها (العربية) كذلك.

الخ6فة ا8س6مية (632- 1923 م)

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 
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هــنا وضــعنا عــ6مــة نجــمة على أرض إسرائــيل وهى مــحاطــة بــكل ا:ــنطقة تــحت الــخ6فــة ا8ســ6مية. مع الوضع فى إعــتبارنــا مــحوريــة 
إسرائيل فى النبوات الكتابية، أيهما يبدو مؤثراً 8سرائيل ومتصل بخطط ا� فى النبوات: أوروبا أم العالم ا8س6مى؟

أمة إسرائيل محاطة بأمم ذات أغلبية مسلمة

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 
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6
دانيال 7: رؤيا دانيال: أربع وحوش

فى الـــــفصل الـــــسابـــــق، فـــــحصنا دانـــــيال 2: حـــــلم نـــــبوخـــــذنـــــصر بـــــتمثال مـــــعدنى. وحـــــددنـــــا أن الحـــــلم يـــــشير إلى تـــــعاقـــــب أربع 
إمـبراطـوريـات فى التاريخ تُـتوج بـالـنسخة ا:نتعشة مـن الـخ6فـة ا8س6مية. وخـتمنا الفصل بـتقريـر أن كـل ا-نـبياء فى الـكتاب ا:ـقدس 
كـله، أخـبروا بنفس القصة ا-سـاسـية. ورغـم أنهم كـلهم تـنبأوا مـن خـ6ل الـظروف وا-حـداث ا:ـعاصرة لزمـنهم إh أن الـصورة الـنهائـية 
وا فُــرَش لــــلرسم – إذا شــــئت أن تــــقول –  التى رســــموهــــا كــــانــــت واحــــدة فى كــــل ا-حــوال. لــــقد ركــــزوا على نــواحى مــــختلفة، واســــتخدم
مـختلفة، لـكن تبقى الـصورة واحـدة فى الـنهايـة. وعـندمـا نـتفحص دانـيال 7، نـرى هذا النسق يـتكرر. نـفس الـصورة التى تـصف أربـعة 
إمــبراطــوريــات وثــنية مــت6حــقة. تــعقبها إمــبراطــوريــة أخــيرة، إمــبراطــوريــة ا-يــام ا-خــيرة، تــعود لــتتصور أمــامــنا مرة ثــانية. هــذه ا:رة تــم 
تـصويرهـا فى شكل رمـزى عـن أربع حـيوانـات بـدhً من الـتمثال ا:عدنى. إعتقد "إفرايـم الـسورى" وهو عـالـم مسيحى عـاش فى الـقرن 
الرابع أن الرؤيا التى على وشـك أن نـبدأ فى مـناقشـتها هى إعادة مـختصرة لحـلم نـبوخـذنصر: [ الرؤيال الـحالـية لـدانـيال تـتفق تـمامـاً 
مع ما ذُكر فى حلم نبوخذنصر، الذى رأى تمثاhً، وتُشكل معها نفس النبوة الواحدة.] 1

 vاح: [اتفق مفسرو سـفر دانـيال – سواء كـانوا لـيبرالـيgالُشر vكرر "جون والفورد" نـفس ا:ـقولـة والتى تُـشكل ا�ن إجـماعـاً بـ
أو محافظv – بشكل عام على أن أصحاح 7 هو بشكل ما إعادة وتكرار -صحاح 2 ويغطى نفس ا8مبراطوريات ا-ربعة.] 2

بـــينما الـــصورة فى أصـــحاح 2 كـــانـــت مـــنقولـــة مـــن خـــ6ل حـــلم أُعطى لـــنبوخـــذنـــصر، فـــإن الـــصورة فى أصحاح 7 جـــاءت مـــن 
َعَلى ِفرَاِشِه. ِحـيـنَِئذٍ  َوُرَؤى رَأِْسهِ  َر َمـلِِك بَـاِبَل رَأَى َداِنـيآُل ُحْلمـاً  Lـنَةِ ا$ُوَلى لِـبَيْْلَشاص Lخـ6ل حـلم أُعطى لـدانـيال: " ِفي الس
َماِء َهَجـَمْت َعَلى  Lس ـــأَْربَعِ ِريَــاحِ ال َكـــتََب اْلُحــْلَم َوأَْخـــبََر ِبــرَأِْس اْلـَكxَمِ. َقــاَل َداِنــيآُل: [ُكـــنُْت أََرى ِفي ُرْؤيَــاَي َلــيxًْ َوإِذَا ِب

اْلـبَْحِر اْلَكِبيرِ. َوَصِعَد ِمَن اْلـبَْحِر أَْربََعُة َحيَوَانَاٍت َعِظيَمٍة َهذَا ُمَخالٌِف ذَاَك." (ع1- 3).

على تفسير حـلم نـبوخـذنـصر، إh أنه حـv أُعطى الرؤيـا الـخاصـة بـه طـلب مـ6ك ليُفسـر لـه ا:عنى  ورغـم أن دانـيال كـان قـادراً 
ــــفِْسيرَ  ـــــأَْخــــبَرَِني َوَعــــرLفَِني تَ ــــذَا. فَ ــــَلـبُْت ِمــــنْهُ اْلـــَحِقيَقَة ِفي ُكــلH َه ــــاْقــــتََربْـــُت إَِلى َواِحــــٍد ِمـــَن اْلوُُقوِف َوطَ بـــــــالـــــــكامـــــــل:" فَ
" (ع16). ا$ُُموِر

َر ا:6ك: " َهؤُ�َِء اْلَحيَوَانَاُت اْلَعِظيَمُة الLِتي ِهيَ أَْربََعٌة ِهيَ أَْربََعُة ُمُلوٍك يَُقوُموَن َعَلى ا$َرِْض." (ع17). gفَس

وكــما فى الحلم ا:وجود فى دانــيال 2، فــإن ا:ــلوك هــنا هــم يــمثلون مــمالــك. نــاقــش "هــيبولــيتاس" الـرومــانى - وهو واحــد مــن 
أهـم الـ6هوتـيv ا:ـسيحيv فى الـقرن الـثالث - معنى الـنبوة فـقال: [-ن هـناك حـيوانـات رآها دانـيال ا:ـبارك، وهـذه الـحيوانـات مـختلفة 
عـن بـعضها، ف6بـد أن نـفهم أن حـقيقة السرد هـنا يـتعامل ليس مع حـيوانـات بـعينها، لـكن – بـاعتبار الـنوع وصـورة الـحيوانـات ا:ـختلفة 
– يعرض لنا ا:مالك التى ظهرت فى العالم.] 3

وبينما تتكشف أمامنا حقيقة الحيوانات ا-ربعة، نجد أنها تطابق تمامـاً ا:مالك ا-ربعة فى حلم نبوخذنصر.

أسد له جناحان

َوانْـتََصَب َعِن ا-َرِْض َوأُوِقفَ  الـحيوان ا-ول كـان مثل أسد ولـه جـناحـا نسـر. كـتب دانـيال: " وَُكـنُْت أَنْظُُر َحـتgى انْـتَـتََف َجـنَاَحـاهُ 
َعَلى رِْجَلvِْ َكِإنَْساٍن َوأُْعِطيَ َقْلَب إِنَْساٍن." (دا7: 4).
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يـرى الـكثير مـن ا:ـعلقv أن ا-سـد هـو رمـز مـناسـب جـداً لـبابـل، حتى إن نـبوخـذنصر نفسه أشـار إلـيه النبى إرمـيا على أنـه: 
ــاِء ا$ُرُْدنH..." (إر49: 19). كـــما زَيgـــن 120 تـــمثال -سـود مـــزركـــشة بـــأحـــجار الخــزف الـــ6مـــعة  ْصَعُد َكـــأََسـٍد ِمـْن ِكــبِْريَ " ُهوَذَا يَ
ّور (له سـور) يخـرج إلى خـارج  gوا:ـلونة "طريق ا:وكـب" فى مـديـنة بـابـل الـعاصـمة الـقديـمة. كان "طـريـق ا:وكـب" قـديـمـاً هـو طـريـق ُمس
َمـثgل فى شــكل  ا:ــديــنة عــن طــريــق بوابــة عشــتار. "عشــتار" هــو أحــد آلــهة مــنطقة مــا بــv النهــريــن، عــبدتــه كٍل مــن آشــور، وبــابــل؛ وهــو يُ
أسـد. ا-سد ذو الـجناحـv يـمكن إذن أن يُـعادل الرأس الـذهبى فى دانـيال 2. والـتعليق: "َوأُْعِطيَ َقـْلَب إِنَْساٍن." يُـفهم عـادة على أنـه 

يُشير إلى تأديب نبوخذنصر وإخضاعة كما هو مذكور فى دانيال 4.

الدب ا:ائل

َمـثgل ا:ـملكة التى سـتظهر ثـانـيـاً فى شـكل رمـزى على أنـها دب مـائل (يقف على سـاق واحدة): "َوإِذَا ِبَحيَوَاٍن آَخـَر ثَـانٍ  تُ
َشِبيٍه ِبالدeبH فَارْتَفَعَ َعَلى َجـنٍْب َواِحٍد َوِفي فَِمِه ثxََُث أَْضُلعٍ بَْ�َ أَْسـنَاِنِه فََقاُلوا َلهُ: [ُقْم ُكْل َلْحمـاً َكِثيراً. " (دا7: 5).

يـمثل الـدب ا:ائل إمـبراطـوريـة مادى وفـارس، والتى كـان الجزء الـفارسى فـيها أقوى مـن الجزء ا:ـادى. يـرى كـل ا:ـعلقv سواء قـديـمـاً 
أن ا-ضلع الــث6ثــة فى فــمه على أنــها ترمــز لــلمدن الــث6ثة "مــادى"، و"فــارس"، و"بــابــل". كتب "جــيروم" فى أواخــر الــقرن  أو حــديــثاً 
الـرابع: [ وهـــكذا فـــإن الـــصفوف الـــث6ثـــة فى فـــم مـــملكة مـــادى وفـــارس هى "بـــابل"، و"مـــادى"، و"فـــارس"، والتى إخـــتُزلـــت جـــميعها فى 
مملكة واحدة.] 4

نمر له أربعة رؤوس

ْعَد َهـذَا ُكــنُْت أََرى َوإِذَا ِبآَخَر ِمــثِْل الــنLِمِر َوَلـُه َعَلى ظَْهـرِهِ  الوحــش الــثالث فى الــظهور هــو نــمر لــه أربــعة رؤوس: "َوبَ

" (دا7: 6). أَْربََعُة أَْجِنَحِة طَاِئرٍ. وََكاَن لِْلَحيَوَاِن أَْربََعُة ُرُؤوٍس َوأُْعِطيَ ُسْلطَانـاً.

مت  gتــقريــبـاً بــنفس السرعــة التى قهــر بها ا8ســكندر ا-كبر الشــرق ا-وســط، إنتهــت حــياتــه ســريــعـاً فى 323 ق م. بــعد موتــه، ُقس
 vتــه، وأصــدقــائــه، وأسرتــه. ومــما ســمعناه فــقد مــر حوالى 50 عــامـــاً مــن الحـروب بــhإمــبراطــوريــة ا8ســكندر الــشاســعة بواســطة جــينرا
مـختلف خـلفائـه، فيما يُسمى "حروب مـلوك طوائـف ا8سـكندر أو ديـادوكى". بحـلول الـقرن الـثالث كانت تـحكم مـملكة ا8سـكندر أربـعة 

سh6ت حاكمة، وهذه ا-قسام ا-ربعة هى:

الس6لة البطلمية وحكمت مصر.1

الس6لة السلوقية وحكمت منطقة إمتدت من ما يُسمى فى عصرنا الحديث "تركيا" إلى "أفغانستان" و"باكستان"..2

الس6لة الليسيماخوسية وحكمت ما يُسمى فى عصرنا الحديث "بلغاريا"..3

الس6لة الكاسندرية وحكمت منطقة مقدونية أو ما يُسمى فى عصرنا الحديث "اليونان"..4

وحٌش رابع
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هــذا الوحش الرابع يــتصل بــا:ــملكة الرابــعة فى دانــيال 2. فكما أن لــلوحــش هنا أســنان مــن حــديــد، صــورت ا:ــملكة الرابــعة 
د. فى دانـــيال 2 كـــان الـــتأكـــيد على قــوة الـــسحق التى تتمتع بـــها هـــذه ا:ـــملكة، هـــنا أيـــضـاً تــوصـــف  فى دانـــيال 2 بـــساقـــان مـــن حدي
ا:ملكة الرابعة مرة ثانية بالوحش الذى يسحق، ويفترس، ويدوس برجليه الشعوب وا:مالك التى يهزمها:

أَْســنَاٌن ِمـْن َحـِديـٍد َكـِبيرَةٌ. أََكلَ  َوَلـهُ  ٍل َوَقوِي¦ َوَشـِديـٍد ِجـّداً  َهـذَا ُكــنُْت أََرى ِفي ُرَؤى الـلLيِْل َوإِذَا ِبَحيَوَاٍن رَاِبعٍ َهـاِئ ْعدَ  " بَ
َوَسَحقَ َوَداَس اْلـبَاِقيَ ِبرِْجَليِْه." (دا7: 7)

َوأَظْـفَارُهُ  َوأَْسـنَانُـُه ِمْن َحـِديـدٍ  ُكلHَها َوَهـاِئxً ِجـّداً  اْلَحيَوَاِن الـرLاِبعِ الLـِذي َكـاَن ُمَخالِـفـاً لِ " ِحـيـنَِئٍذ رُْمُت اْلَحِقيَقَة ِمْن ِجَهةِ 
ِمْن نَُحاٍس َوَقْد أََكَل َوَسَحقَ َوَداَس اْلـبَاِقيَ ِبرِْجَليِْه" (ع19)

ــــمثل ا8مــــبراطــــوريــــة  بــــينما إعــــتقدت الــــغالــــبية الــــساحــــقة مــــن ا:فســــريــــن على مــــدار تــــاريخ الــــكنيسة أن هــــذا الــوحــــش الــرابع يُ
الرومـانـية، لـكن كـما نـاقـشنا فى الـفصل الـسابـق؛ فـإن ا8مـبراطوريـة الرومـانـية أبـعد مـا تـكون عـن وصـفها " بـا8مـبراطوريـة ا:ـدمرة". بـل 
على الـعكس فـقد كـانـت "بَــنgاءة" ، تهـتم دائماً بإضافة بـنية تـحتية، ونـظام، وقـانـون لـ�راضى التى تـحتلها. على الـنقيض مـن هـذا فـإن 
ا8مــبراطـوريــة ا8ســ6مــية – أينما إمــتدت - كــانــت غــالــبـاً قوة مــدمرة لــهؤhء الــذيــن قهرتهم. وكــما ذكرنا فى الــفصل الــسابــق، الــيوم فى 
ا-رض التى كــانــت قــلب الــكنيسة ا-ولى، تــعانى ا-قــلية ا:ــسيحية، وتــصارع -جــل الــبقاء. بــينما كــانت يوماً أنــطاكــية، وا8ســكندريــة، 

وأورشـليم الـعواصـم ا:نتعشة، ومعقل الـكنيسة؛ تـحولـت الـيوم ا:ـجتمعات ا:ـسيحية فـيها إلى ظـ6ل للمجـد الـذى كان. لـقد رأيـنا كـيف تـم 
تــنصير مدينة رومــا الــعاصــمة نــفسها. فــبينما إســتطاعــت الــكنيسة أن تنتصر فى الــنهاية على ا:ســتعمر الـرومانى، هـزمــها ا8ســ6م 

ل فى أن يـــــنطبق على  وقـــــمعها. وكـــــما نـــــاقـــــشنا وبـــــحثنا مـــــن قـــــبل بـــــخصوص دانـــــيال 2، فـــــإن الـــوصـــــف ا:ـــوجـــود لـــــلمملكة الـــرابـــــعة فش
ا8مبراطورية الرومانية؛ بينما يطابق تمامـاً مواصفات الخ6فة ا8س6مية.

القرون العشرة تُمثل ا:ملكة الرابعة ا:نتعشة

كـان لـلوحـش عشرة قرون. وهـذه الـقرون العشرة تُـمثل الخ6فة ا8سـ6مـية ا:نتعشة وتـتشابـه مع الـقدمـv مـن حـديـد وخزف فى 
دانيال 2. يــرى كــثير مــن ا:علقv أيــضاً أن الــقرون العشرة تُــعادل تــمامــاً ا-صــابع العشرة لــلتمثال: "أََكَل َوَسَحقَ َوَداَس اْلـبَاِقيَ 
" (دا7: 7). ِبرِْجَليْهِ. وََكاَن ُمَخالِفـاً لُِكلH اْلَحيَوَانَاِت الLِذيَن َقـبَْلهُ. َوَلُه َعَشرَةُ ُقرُونٍ.

وقــــد أخــــبرنــــا الــــكتاب أن الــــقرون العشــرة تُــــمثل عشــــر مــــلوك أو مــــمالــــك ســـــتُشكل مــــعـاً إمــــبراطــــوريــــة ضــــد ا:سيح: "َواْلــُقرُونُ 
ــــْعَدُهــــْم آَخــــُر َوُهوَ ُمــــَخالِـــٌف ا$َوLلِـــــ�َ َويُــــِذلe ثـَــــxَثَــــةَ  ِهيَ َعَشــــرَةُ ُمُلوٍك يَُقوُموَن َويَُقوُم بَ ـَـــْمَلَكةِ  ْ̀ اْلَعَشــــرَةُ ِمــــْن َهــــِذِه ا

ُمُلوٍك." (ع24).

القرن الصغير هو ضد ا:سيح

ومـن بـv العشـر قـرون رأى دانـيال أنـه قـد نـبت قرن صغير. هـذا الـقرن الـحادى عشـر قلع ثـ6ثة قـرون ثـم سـيطر على بـاقى 
العشرة كلها: " ُكــنُْت ُمــتَـأَمHـxً ِبـاْلـُقرُوِن َوإِذَا ِبـَقْرٍن آَخـَر َصِغيٍر طََلعَ بَـيْـنََها َوُقــلَِعْت ثَـxَثَـٌة ِمَـن اْلـُقرُوِن ا$ُوَلى ِمْـن ُقـدLاِمـهِ 

َوإِذَا ِبُعيُوٍن َكُعيُوِن اِ�نَْساِن ِفي َهذَا اْلَقْرِن َوفَـمٍ ُمـتََكلHـمٍ ِبَعظَاِئَم." (دا7: 8).

بهــذه ا:ــقدمــة عــن الــقرن الــصغير تــبدأ الـرؤيــا فى تــقديــم مــعلومــات أوسع مــما ذُكــر فى حــلم نــبوخــذنــصر. فــبينما يــكشف لــنا 
دانيال 2 عن قدوم ا:مالك ا-ربعة؛ يكشف لنا هذا الجزء من سفر دانيال عن قائد ا:ملكة ا-خيرة.
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َوأَظْـفَارُهُ  َوأَْسـنَانُـُه ِمْن َحـِديـدٍ  ُكلHَها َوَهـاِئxً ِجـّداً  اْلَحيَوَاِن الـرLاِبعِ الLـِذي َكـاَن ُمَخالِـفـاً لِ " ِحـيـنَِئٍذ رُْمُت اْلَحِقيَقَة ِمْن ِجَهةِ 
اْلَعَشرَةِ الLِتي ِبرَأِْسهِ َوَعِن ا�َخرِ الLِذي طََلعَ فََسَقطَتْ  َوَداَس اْلـبَاِقيَ ِبرِْجـَليْهِ َوَعِن اْلـُقرُونِ  ِمْن نَُحاٍس َوَقـدْ أََكَل َوَسَحقَ 
أََشـدe ِمْن رُفَـَقاِئـِه. وَُكـنُْت أَنْـظُرُ َوإِذَا َهـذَا اْلـَقْرُن يَُحارِبُ  ٌم ُمـتََكلHٌم ِبَعظَاِئَم َوَمـنْظَرُهُ  ُقـدLاَمـُه ثَـxَثـٌَة. َوَهـذَا اْلـَقْرُن َلـُه ُعيُوٌن َوفَ
اْلــــِقدHيُسونَ  ــــاْمــــتََلكَ  اْلَعـلِيH َوبََلغَ اْلوَْقـــُت فَ ــــِقدHيِسيِ  َوأُْعِطيَ الــــدHيـــُن لِ ــــامِ  Lــــَقِديـــُم ا$َي ــــَغَلـبَُهْم َحـتLى َجــــاءَ اْل اْلــــِقدHيِســــ�َ فَ

َْمَلَكَة]." (دا7: 19- 22) ْ̀ ا

يـتكلم هذا "الـقرن الـصغير" بـكلمات رنـانـة، ويضطهـد شـعب ا�. يُـطلق ا:ـسيحيv على هـذا الـشخص إسم "ضـد ا:سيح". 
وكما هو مذكور فى ا-صحاح كله، فقد كرر ا:علومات:

ٌف ا$َوLلِـَ� َويُـِذلe ثَـxَثَـةَ  َوُهوَ ُمَخالِ ْعَدُهْم آَخـرُ  ِهيَ َعَشـرَةُ ُمُلوٍك يَُقوُموَن َويَُقوُم بَ َْمَلَكةِ  ْ̀ " َواْلـُقرُوُن اْلَعَشـرَةُ ِمْن َهـِذِه ا
إَِلى زََمـانٍ  ـنLَة َويَُسـلLُموَن لِـيَِدهِ  eا$َْوَقـاَت َوالس ظُنe أَنـLُه يُـَغيHرُ  ُمُلوٍك. َويَــتََكلLُم ِبَكxَمٍ ِضـدL اْلَعلِيH َويُبْلِي ِقـدHيِسي اْلَعـلِيH َويَ
ـُنْـتََهى." (دا7: 24- 26) ْ̀ َوأَزِْمـنٍَة َوِنْصِف زََماٍن. فَيَْجـلُِس الدHيُن َويَـنْزُِعوَن َعـنُْه ُسْلطَانَُه لِيَفْـنُوا َويَِبيُدوا إَِلى ا

ف التى وجـــــهها ضـــــد "العلى"، وكـــــذلـــــك  دي إن أفـــــعال ضـــــد ا:سيح التى تـــــم الـــــتأكـــــيد بـــــقوة عـــــليها هى كـــــلمات الـــــتعالى والتج
إضـطهاده لـشعب ا�. بـعد ا:ـشاهـدة والـتأمـل فى القوة ا:ـدمرة لـضد ا:سيح و:ـملكته، إضـطرب دانـيال وفزع بشدة: " إَِلى ُهــنَا ِنَهايَةُ 

ــأَفَْكاِري أَفْزََعـتِْني َكِثيراً َوتََغيgرَْت َعَليg َهيْـئَِتي َوَحِفظُْت ا-َْمَر ِفي َقْلِبي]." (ع28). ا-َْمِر. أَمgا أَنَا َداِنيآَل فَ

يوضح ا:علق "جليسون آرتشر" على السبب ا-ساسى لقلق دانيال الشديد فيقول:

ورعـبـاً. (ع19)، -نـه hيشـبه أى حـيوان آخـر عرفـة  [ من كـل الوحوش التى رآها دانـيال، إعـتبر الـحيوان الرابع ا-غرب، وا-كـثر إفزاعــاً 
البشـــر. وقـــد تـــعجب بـــالـــذات مـــن العشـــر قـــرون التى ظهـرت (ع20) والتى ُسِمحَ لـــها بـــالـــتغلب وقهـــر شـــعب ا� (ع21). فـــهم دانـــيال 

5 [.� vوأذله مشهد سحقهم على يد هذا ا:جدف وا:ه ،vالحقيقي vالتأثيرات ا:شئومة لهذا على الحياة السياسية للمؤمن

مــن ا:ــهم أن أن نــفهم هــذا الجـزء بــالــذات من الــنبوة. فــكما نــاقــشنا ســابــقـاً كــيف كــانــت ا8مــبراطــوريــة الــرومــانــية الــتاريــخية 
والــــقديــــمة مــــتسامــــحة نســــبيـاً. وطــــبعـاً، حــــv كــــانــــت الــــفيالــــق الـــرومــــانــــية تــــتعامــــل مع أى تــــمرد، لــــقد كــــانــــت تــــتعامــــل بــــقسوة. لــــقد دمــرت 
ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية أورشـليم فى عـام 70م، وفى سـحقها لـلتمرد الـيهودى، قـتلت ونفت أعـداداً كـبيرة. فـطا:ـا أن الوhيـات الرومـانـية 
تسـدد الـضرائـب وتـعترف بـقيصر، لم تـكن لـ"تُسحق". فى خـ6ل غـالـبية فـترة الهيمنة الرومـانـية، لـم تـعش ا-مـة الـيهوديـة فى حـالـة قهـر 
شـديـد، وكـان مـسموحـاً لـها بـممارسـة الـعبادة الـيهوديـة بحـريـة. بـا:ـثل بـالنسـبة لـلمسيحيv؛ فرغـم أن رومـا إضطهـدت فى فـترات الـكنيسة 
ا-ولى، لـكن الـصورة الـكبيرة والعامة كـانـت إنـتصار رسـالـة الـكنيسة على ا8مـبراطـوريـة الـرومـانـية وإخـضاعـها لـ�يـمان. فـيمكننا إذن 
الــقول بــأن الــكنيسة إنــتصرت فى الــنهايــة على ا8مــبراطـوريــة الـرومــانية وليس الــعكس. ف6يــمكننا أن نــقول أن ا8مــبراطـوريــة الـرومــانــية 
ســحقت وأكلت الكنيسة حتى أنــها داســت الــباقى بــقدمــيها. ومرة أخــرى، رغــم أنــه يــمكنك الــنظر إلى فترات فى تــاريخ ا8مــبراطــوريــة 
ة تواجه هذا التفسير. gأن هناك مشاكل َجم hالرومانية حيث تجد ظ6ل بسيطة من تتميم هذه النبوة، إ

مــــن نــــاحــــية أخــــرى، حــــv نــــنظر 8مــــبراطـــوريــــة ا8ســــ6م؛ ســواء تــــكلمنا على مــــناطــــق بــــابــــل، ومــــادى وفــــارس، والــــيونــــان، وا-مــــة 
نا فى دانـــيال 2، هـــكذا هـــنا  الـــيهوديـــة، أو كـــنيسة ا:سيح؛ فـــقد تـــم ســـحقها جـــميعـاً، والـــتهامـــها، ودوســـها تـــحت ا-قـــدام. حتى كـــما رأي
أيضـاً نجد صعوبة بالغة فى أن تتفق ا8مبراطورية الرومانية مع ا:واصفات. أما الخ6فة ا8س6مية فتتفق تمامـاً مع ا:واصفات.

والخ6صة؛ تحديد وربط الوحوش ا-ربعة كما يلى:

دانيال 2 دانيال 7 ا�مبراطورية
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رأس من ذهب أسد بابل

صدر وذراعv من فضة دب مادى وفارس

بطن وفخذين من نحاس نمر اليونان

ساقان من حديد وحش رابع الخ6فة ا8س6مية

قدمان من حديد وخزف عشرة قرون الخ6فة ا8س6مية ا:نتعشة

موقف اليهود

بـرغـــم حـــقيقة أن كـــثيريـــن فى الـــكنيسة قـــد نـــظروا :ـــملكة ضـــد ا:سيح ا-خـــيرة على أنـــها مـــملكة أوروبـــية؛ فـــقد فـــهم كـــثير مـــن 
أحـبار الـيهود وا:ـريـمية أن ا:ـملكة ا-خـيرة ا:ؤلـفة مـن الـقرون العشرة سـتكون مـملكة عـربـية وشـرق أوسـطية. نـقرأ فى كـتاب حزقـيال، 
وهــو تــعليقات مــأخوذة مــن مــصادر مــن الــتلمود وا:ــدراش، وكــتاب ا-حبار: [ َعـلgق ا:ــدراش أن هذه الــقرون العشرة ترمز لعشــر مــلوك 
فى ا:ــملكة الرابعة، والقرن الــحادى عشــر هــو ا:ــلك ا-خــير الــذى ســتواجــهه إسرائــيل فى صراع. كــل هؤhء ا:ــلوك – يؤكــد مــدراش – 
hبد أن يكونوا من نسل عيسو. إن نتيجة هذا أن ا:لك الذى سيبدأ الحملة العسكرية ضد إسرائيل سيكون من عيسو – أدوم.] 6

تفسير أُعطوا طول حياة

رغـم وضوح إرتـباط دانـيال 2، ودانيال 7؛ يرى كثير مـن ا:فسـريـن أن الوحوش ا-ربـعة لـها معنى يختلف تـمامــاً عـن ا:ـمالـك 
ا-ربـعة فى دانـيال 2. سـبب فصل هـذه الـرؤيـا عـن حـلم نـبوخـذنـصر هـو الـعدديـن الـتالـيv: " ُكـنُْت أَنْـظُُر ِحـيـنَِئٍذ ِمْن أَْجِل َصوْتِ 
َوَهـَلَك ِجْسُمهُ َوُدِفعَ لِوَِقـيِد الــنLاِر. أَمLـا بَـاِقي  َكلLَم ِبَها اْلـَقْرُن. ُكــنُْت أََرى إَِلى أَْن ُقـِتَل اْلَحيَوَانُ  َكـلَِماِت اْلَعِظيَمِة الLِتي تَ اْل

اْلَحيَوَانَاِت فَـنُِزَع َعـنُْهْم ُسْلطَانُُهْم َوَلِكْن أُْعطُوا طُوَل َحيَاٍة إَِلى زََماٍن َوَوْقٍت." (ع11- 12).

يـفهم الـكثيرون أن هـذا الجزء يعنى أنه بعد دمار ا8مـبراطـورية ا-خـيرة – إمـبراطـوريـة ضـد ا:سيح – سـتحيا ا:ـمالـك الـث6ثـة 
ا-خـرى لـفترة من الزمـن. وهـكذا فـإن هـذا يعنى أن ا:ـمالـك ا-ربـعة لـلوحوش هى مـمالـك مـتعاصرة، وسـتتواجد مـعـاً فى نـفس الوقـت. 
إن واحـــد مـــن الـــتفسيرات الـــشائـــعة يـــقول بـــأن ا-ســـد يـــمثل أمـــريكا أو إنجـــلترا، والـــدب يـــمثل أ:ـــانـــيا أو روســـيا، والـــنمر يـــمثل ا8ســـ6م، 
وأخيراً ا:ملكة الرابعة هى مرة أخرى ا8مبراطورية الرومانية.

مــــشكلة هــــذا الــــتفسير طــــبعـاً أنــــه يســــتند على فــــهم خــــاطــــئ :عنى مــــا تــــقولــــه هــــذه ا-عــــداد. فهى hتــــقول بــــأن ا:ــــمالــــك الــــث6ثــــة 

ا-خــرى ســتكون مــعاصرة :ــملكة ضــد ا:سيح. الــفكرة أنــها تــقارن بــv طــبيعة وطــريــقة تــدمــير ا8مــبراطــوريــة ا-خــيرة – والتى ســتكون 
ســريــعة ومــفاجــئة وتــامــة - وطــبيعة وطــريــقة تــدمــير ا8مــبراطــوريــات الــث6ثــة الــسابــقة والتى برغــم هــزيــمتها إh أنــها تســتمر بــدرجــة مــا 
بـانـدمـاجها مع ا8مـبراطـوريـة الجـديـدة. بمعنى آخـر؛ بـينما إنهزمـت الـيونـان مـن ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية، إh أنـها إسـتمرت حـية بـشكلٍ 
مـا فى داخـل ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية. كـما شرحـنا بـاخـتصار فى الـفصل الـسابـق، كـانـت الـلغة الـيونـانـية هى الـلغة ا-كـثر إنـتشاراً فى 
الشــرق ا-وسط تحت الهيمنة الـرومــانــية. فــالـرومــان أيــضـاً فــعليـاً إحــتضنوا مجــموعــة ا�لهة الــيونــانــية واتخــذوهــم كــآلــهة لهم. لــقد غــيروا 

أســمائــهم، لــكنهم إســتمروا فى نفخ الــحياة مــن خــ6ل أشرعــة وأعــ6م الــعبادة الــيونــانــية. فــبينما ســتتدمــر مــملكة ضــد ا:سيح على يــد 
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مــــملكة ا:ــــسيا، فــــإن بــــاقى ا:ــــمالــــك لــــن تــــعاِن هــــذا الــــدمــــار ا:ــــفاجــــئ والــــتام. إن الهــــدف أبــــعد مــــن وضع الــــدمــــار الــــكامــــل وا:ــــفاجــــئ 
أن تـقارن بv هـذا وبـv مملكة ا:ـسيا الـقادمـة التى لـن تُـدمـر  8مـبراطـورية ضد ا:سيح إلى جـانـب ا8مـبراطـوريـات ا-خـرى؛ بـل أيـضـاً 
إلى ا-بد:

إَِلى اْلــَقِديــمِ ا$َيLــامِ فَــَقرLبُوهُ ُقــدLاَمـُه.  َساٍن أَتَى َوَجــاءَ  إِنْ َماِء ِمــثُْل ابْـنِ  Lيِْل َوإِذَا َمعَ ُسُحِب السLُكــنُْت أََرى ِفي ُرَؤى الــل] "
ــِدي£ َمـــا َلــْن يـَــزُولَ  أَبَ َوا$َْلـِسـنَِة. ُســْلطَانُــهُ ُســْلطَانٌ  ُعوِب َوا$َُمـــمِ  eالش eل ُك هُ  فَـــأُْعِطيَ ُســْلطَانـــاً َوَمْجـــداً َوَمَلُكوتـــاً لِـــتَتََعبLَد َل

َوَمَلُكوتُُه َما �َ يَـنَْقرُِض." (دا7: 13- 14)

تكرر ذكر الطبيعة ا-بدية :ملكة ا:سيا القادمة خ6ل ا-صحاح كله:

َْمَلَكَة إَِلى ا$َبَِد َوإَِلى أَبَِد ا�ِبِديَن." (دا7: 18) ْ̀ َْمَلَكَة َويَْمـتـَلُِكوَن ا ْ̀ " أَمLا ِقدHيُسو اْلَعـلِيH فَيَـأُْخذُوَن ا

. َمَلُكوتُـُه َمَلُكوٌت أَبَـِدي£ َوَجِميعُ  Hيِسي اْلَعـلِيHَشْعِب ِقـد َماِء تُْعطَى لِ Lالس Hَْمَلَكِة تَْحَت ُكل ْ̀ ا ـْلطَاُن َوَعـظََمةُ  eَْمَلَكةُ َوالس ْ̀ " َوا
xَِط�ِ إِيLاهُ يَْعـبُُدوَن َويُِطيُعوَن." (دا7: 27) Lالس

هذا هو معنى هذا الجزء. h يوجد سبب -ن نرى أن هذه ا:مالك ستتواجد معـاً فى نفس الوقت كمعاصرين لبعضهم.
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7
دانيال 9: 26: وشعب رئيس آٍت

على مـدار عدة سـنوات، حv كـنت أحـاول أن أتحدث أو أشرح ا-سـاس الـكتابى لـنظريـة ضـد ا:سيح ا8سـ6مى، أُتـيحت 
لى الـفرصـة أن أنـاقـش هـذه ا-مـور مع الـعديـد مـن ا:فسـريـن الـبارزيـن، ومعلمى الـنبوة ا:ـعروفـv عـا:ياً الـذيـن تـبنوا فـكرة ضـد ا:سيح 
ا-وروبى. والجـزء الذى ركــز عــليه جــميع ا:ــعلمv كــأســاس لرفــض نــظريــة ضــد ا:سيح ا8ســ6مى هــو دانيال 9: 26، والــذى يتحــدث 
عن " َشْعُب رَِئــيٍس آٍت" ورغم أنها آيــة واحــدة وعــدد واحد إh أنــها تحــمل ثــق6ً هــائــ6ً فى ا-ذهــان. الســبب الــثانى لرفــض الــكثيريــن 
الـتشكيك، -نى لسـت مـمن يـنظرون لـلتقالـيد نـظرة سـلبية. إن  لـنظريـة ضـد ا:سيح ا8سـ6مى هو التقليد (أو الـتقاليد). أنـا أحـترم فع6ً 
مـسئولـية ا:ؤمـنv ا-مـناء أن يُسـلموا لـلجيل الـتالى الـتعالـيم الـصحيحة، وا:ـمارسـات التى تسـلموهـا مـن ا�بـاء. إن الهـدف مـن الـتقليد 

أن يـحافـظ على الـحق ويحرسـه مـن ا-خـطاء التى تـتوغل زاحـفة فى الوسـط. ا8نحراف عـن الـتقليد – ولـو قـليh – ً6بد أن يـتم فى جـو 
من الــص6ة والحرص الشــديــد، وبــاتــضاع بــالغ. لكن إذا فــحصنا أمراً ما فى التقليد وبالروح الــصحيحة من إتــضاع وخـوٍف لــلرب، 
ووجـــد أن هـــذا ا-مـــر على خـــطأ، إذن فـــالـــحق أولى أن يُـتـgبَع. بـــعد فـــحص هـــذا الجـزء مـــن الداخل والخارج لسنوات، ومـراجـــعة الـــكتب 
ل ا8حــــتماhت، يمكننى الــــقول بــــأن الــــتفسير الــــتقليدى الــــذى  الـــوثــــائــــقية، وآراء الــــكثير مــــن رجــــال ا� ا-مــــناء، وا-خــــذ فى ا8عــــتبار ك
بـالـتفسير الـتقليدى، لـكنك شـغوف بـالـحق  يـتمحور حـول رومـا للجزء فى دانـيال9: 26 هو على خـطأ. فـإذا كـنت مثلى؛ تـمسكت طـويـ6ً 
وعلى إستعداد 8عادة النظر فى ا8فتراضات السابقة، إذن، هذا الفصل هو خصيصـاً لك.

من هو شعب الرئيس ا�ت

كــما أشرت ســابــقـاً؛ على مــدار عــدة ســنوات، حــv كنت أحــاول أن أتحــدث أو أشرح ا-ســاس الــكتابى لــنظريــة ضــد ا:سيح 
ا8سـ6مى، كـنت أواجـه دائـمـاً بـا8شـارة إلى دانـيال 9: 26. فى الـتعليق الـتالى يُـعبر "د/ رون روديـس" عـن ا8عـتراض الـذى سـمعته 

ال أن إمـــبراطـــوريـــة ضـــد ا:سيح ســـتكون مـــن ا:ـــملكة الــرومـــانـــية  عشرات ا:ـرات مـــن دارسى الـــنبوة: [ إن الــوحى واضح جـــداً حـــv ق

ا:ــنتعشة. حــv نــنظر إلى كــتابــات دانــيال، لــقد تحــدث بتحــديــد شــديد عن أن ضد ا:سيح ســيأتى مــن الــشعب الــذى سيقهــر أورشــليم 

ويُدمر الهيكل. هذا ماحدث فى عام 70م. لم يكونوا ا:سلمv هم من هزم أورشليم.] 1

ا:ــنطق وراء هــذه الــفكرة، حيث أنى شــخصيـاً كــان لى هــذا ا8عــتقاد لــسنوات. لــكن هــذا لــم يســتمر بــعد أن  أنــا أتــفهم تــماماً 
و الفشــــل فى فــــحص  تv. الخــــطأ ا-ول ه ه على خــــطأ مــــن الجه قــــررت أن أدرس وأبــــحث تــــاريــــخيـاً ولــــغويـــــاً هــــذا ا:ــــنظور ووجــــدت أن
ا:ـــعلومـــات الـــتاريـــخية خـــلف حـــدث ســـنة 70م. الخــطأ الـــثانى هـــو الفشــل فى وضع الـــلغة فى ا8عـــتبار، أى الـــكلمات الـــعبريـــة ا-صـــلية 
ا:ستخدمة فى هذا الجزء.

الخطأ التاريخى

 ً هـنا وفى نبوة مـن جملة واحـدة موجودة فى ا-صـحاح الـتاسع مـن سـفر دانـيال نجـد واحـداً من أكـثر مـصادر الوحى تـأثـيرا
َِديـنََة َواْلُقْدَس" (ع26). ْ̀ فيما يختص بنظرية ضد ا:سيح الرومانى: " َوَشْعُب رَِئيٍس آٍت يُْخرُِب ا

بـينما ُقـدمـت تـفسيرات مـختلفة حـول ا:عنى الـدقـيق لهذا الجزء، فـإن ا:وقـف الـذى تتخـذه الـغالـبية هى أن هـذه الـنبوة تـخبرنـا 
بــأن الــشعب (أو الــشعوب) التى دمرت أورشــليم والــهيكل فى 70م هم أجــداد وأســ6ف الــشعب الــذى سيتبع ضــد ا:سيح فى ا-يــام 
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ا-خـــيرة (الـرئـــيس أو الـــحاكـــم ا�ِت). وبحســـب هـــذا ا:ـوقـــف، hبـــد أن يُـــفهم هـــذا الـــعدد كـــما يلى: " شعب - الـــذيـــن ســـيكونـــون ا-تـــباع 
الرئيسيv للـ – رئيس (ضد ا:سيح) آٍت فى أخر ا-يام، سيدمر ا:دينة (أورشليم) والقدس (هيكل اليهود فى القرن ا-ول)."

يـــعتقد الـــكثيريـــن أن " يُْخـرُِب اْ:ـَـِديـــنََة َواْلــُقْدَس" يُـــشير إلى الـــدمـــار الـــذى حـــدث فى عام 70م حـــv دمـرت الـــفيالـــق الــرومـــانـــية 
بــــقيادة الــــجنرال "تــــيطس" كــٍل مــــن "أورشــــليم" عــــاصــــمة الــــيهود و"الــــهيكل". وبســــبب هــــذا إســــتنتجت الــــغالــــبية الــــساحــــقة مــــن معلمى 
ودارسى الـنبوات أن الـشعب الرومـانى الذى كـان فى حـدث عـام 70م هـو أجداد وأس6ف الـشعوب الـقادمـة التى سـتكون أتـباع ضـد 
ا:سيح ا-ساسيv. و-ن الـجنود كـانوا مواطـنv رومان؛ فـقد إعتقد الـكثيرون أن أتـباع ضـد ا:سيح فى ا-يـام ا-خـيرة سـيكونـون مـن 

ا-وروبـيv بشكل عـام أو إيـطالـيv بـشكل خاص. هـذا ا:ـفهوم بـالطبع تأصل فى حـقيقة أن الـقادة الرومـانـيv (الـذيـن تُـعتبر رومـا فى 

إيـطالـيا عاصمة لهم) هم مـن أصـدروا ا-وامـر لـلجيوش بـالـتدمـير؛ وكذلك فى ا:ـفهوم ا:ـغلوط بـأن الـجنود فى الـفيالـق الرومـانـية هـم مـن 
أصـل إيـطالى أو أوروبى. أقـول مـفهوم مـغلوط بسـبب أن شـهادة الـتاريخ وإجماع ا:فسـريـن فى العصر الحـديـث يُـخبرنـا بـأن ِقلgة قـليلة 

مـــن الـــجنود الـــذيـــن دمــروا أورشـــليم والـــهيكل فى عام 70م مـــن أصـــل أوروبى. فى الـواقع – كـــما ســـنرى – فـــإن الـــحقائـــق الـــتاريـــخية 
ستكشف لنا صورة مختلفة بشكل درامى شديد.

ا:تطوعون فى الجيش الرومانى

بإلقاء نظرة سريعة على التاريخ نجد:

قـبل أن تصبح ا8مـبراطـوريـة الـرومـانـية إمـبراطـوريـة كـبيرة، كـان يُـطلق عـليها الجـمهوريـة الـرومـانـية. فى ا-يـام ا-ولى للجـمهوريـة وهى 
فى مرحـلة الـتحول 8مـبراطورية؛ كـان أغـلب الـجنود/ العساكر الذين تطوعوا لخـدمـة الـجيوش/ الـفيالـق الـرومـانـية إيـطالـيv مـن رومـا 
وا:ـــناطـــق ا:حيطة. إh أنـــه مع إمـــتداد وتـوسع ا8مـــبراطـــوريـــة بـــشكل هـــائـــل، أصبح مـــن ا:ســـتحيل تـوفـــير الـرجـــال ا8يـــطالـــيv لـــجيوش 
ا8مــبراطـورية الواسعة وا:ــمتدة. لــم يــكن هــناك مــا يكفى مــن الرجــال لــتغطية ا8مــبراطـوريــة الرومانية الــشاســعة، والتى شــملت أوروبــا 
كـــلها، وشـــمال إفـــريـــقيا، وقـــطاع كـــبير من الشـــرق ا-وســـط. وهـــكذا فمع بـــدايـــة الـــقرن ا-ول عـــمل ا8مـــبراطــور "أغســـطس" ســـلسلة مـــن 
الـتعديـ6ت الـشاملة التى أدت إلى تـغيرات كـبيرة فى التكوين العرقى لـلجيوش الرومـانية. بـعد الـتعديـ6ت التى أجراها "أغسـطس" فى 
عــام 15م، كــان الجـزء الـوحــيد من الــجيش الــرومــانى الــذى تــألــف بــشكل كــبير مــن ا8يــطالــيv الــقادمــv مــن رومــا هــو وحــدة الحرس 
ا8مـــبراطـــورى، كـــانـــت وحـــدة مـــن الـــنخبة الـــعسكريـــة، وكـــانـــت مـــهمتها ا-ساسية حـراســـة ا8مـــبراطـــور وخـــيام الـــقادة والـــجنراhت. بـــقية 
الـجيش كـانـت تـتألـف مـن أى شـيئ إh الـجنود ا8يـطالـيv. بـل بـدhً من هذا كانوا يُْعرَفـون بـإسـم " أهـل الوhيـات " وهـم ا:واطـنون الـذيـن 

ا. إن إســـتخدام " أهـــل الـوhيـــات " فى  عـــن الـــعاصـــمة روم عـــاشــوا فى الـوhيـــات ا:ـــختلفة – ا-صـــابع الـــخارجـــية لـــ�مـــبراطـــوريـــة بـــعيداً 

الـجيش شـمل كـل الـفيالـق الرومانية فى ذلك الوقـت، إh أن هـذا كـان صـحيحـاً بـشكٍل خاص بـالنسـبة لـلفيالـق الشرقـية التى إسـتُخِدَمـت 

:ـــهاجـــمة أورشـــليم. يـؤكـــد هـــذا بـوضـوح كـٍل مـــن الـــسج6ت الـــتاريـــخية الـــقديـــمة، وا:ـــعلمv فى العصر الحـــديث. دعـونـــا نـــفحص بـــعض 
النقاط 8ثبات الفكرة.

الشاهد ا-ول: "بوبليوس كورنيليوس تاكيتوس"

لـ�مـبراطـوريـة الـرومـانـية، وقـد كـتب بـكثرة عـن هـذه الـفترة  كـان "بـوبـليوس كـورنـيليوس تـاكـيتوس" سـيناتـور وكـذلـك كـان مـؤرخــاً 
التى نـحن بـصدد دراسـتها. لـقد أصـبحت ا-جزاء الـباقية - التى نـجت مـن الـتدمـير - مـن كـتابـيه "الـسج6ت" و"الـتاريخ" مـن  تحـديـداً 
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أهــم وأقــيم مــصادر ا:ــعلومات الــباقــية مــن هــذه الــفترة. حــv تحــدث "تــاكــيتوس" عــن الــهجوم الـرومانى على أورشــليم؛ ذكــر بــالــتفصيل 
الـــفيالـــق والـــناس التى تـــكون مـــنها الـــجيش ا:ـــهاجـــم [ وجـــد تـــيطس قـــيصر فى الـــيهوديـــة ثـــ6ث فـــيالـــق (الـــخامـــس، والـــعاشـــر، والـــخامـــس 
عشــر)... أضــاف لــهم (الثانى عشــر) مــن سـوريــا، وبــعض الرجــال من (الــثامــن عشــر، والــثالــث) الــذيــن كــان قــد ســحبهم أو إســتدعــاهــم 

 vمــن ا8ســكندريــة. كــانــت هــذه الــقوات مــصحوبــة ... بــفريــق قــوى من العرب؛ الــذيــن كــانوا يــكرهون الــيهود هذه الــكراهــية الــطبيعية بــ
الجيران.] 2

نا أن الـــفيالـــق الــرومـــانـــية كـــانـــت  : عرف ًhهـــناك الـــعديـــد مـــن ا:ـــعلومـــات ا:ـــهمة التى يـــمكننا إســـتخ6صـــها مـــن هذه ا:ـراجع. أو
مـتمركزة فى الـيهودية، وسـوريـا، ومـصر. ثـانـيـاً : عرفـنا أن "فريق قـوى مـن الـعرب؛ الـذيـن كـانوا يـكرهـون الـيهود" قـد صـاحـب الـجنود. 
احية كـراهـــية أهـــالى ا:ـــنطقة لـــليهود مـــنذ الـــقرن ا-ول وحتى ا�ن. بـــل فى الــواقع، كـــما  ويــؤسفنى الـــقول أنـــه لـــم يـــتغير الـــكثير مـــن ن

سنرى ، فإن هذه الكراهية القديمة تحديداً كانت الدافع الرئيسى الذى حرك ا-حداث وصوhً لدمار الهيكل.

الشاهد الثانى: تيطس ف6فيوس جوزيفوس

إن تـيطس فـ6فـيوس جـوزيـفوس هـو مـؤرخ آخـر hيُـمكن الـتغاضى عـنه أو تـعويـضه وهـو من نـفس هـذه الـفترة، وهـو يؤكـد تـقريـر 
"تـــاكـــتيوس": [أرسل "فيســـباســـيان" إبـــنه "تـــيطس"، الـــذى ســـافـــر عـــبر أراضى ســـوريـــا، حـــيث جـــمع مـــن هـــناك مجـــموعـــة مـــن الـــقوات 
الرومانية، ومجموعة كبيرة من ا:عاونv من ملوك ا:نطقة ا:جاورة.] 3

مرة ثـانـية يـكشف "جـوزيـفوس" أن الـفيالـق الرومـانـية التى شـاركـت فى الـهجوم على أورشـليم كـانـت مـتمركزة فى سـوريا. مـن 
هـناك جـمعهم "تـيطس" وتـقدم لـلهجوم على الـعاصـمة الـيهودية. [ عـدد كبير من ا:ـعاونـv وا:ـتطوعـv ، من سـوريـا وا:ـناطـق ا:ـجاورة، 
تـم جـمعهم لـلهجوم.] بـعد هذا ذكر "جـوزيـفوس" بـالـتفصيل ا-رقـام ا:حـددة مـن الـجنود الـعرب الـذيـن إلـتحقوا بـالـقوات الـرومـانـية التى 
هجـمت على ا:ـديـنة: [ أرسل "مالكوس" مـلك الـعربية ألف فـارس، إلى جـانب 5000 مـن جـنود ا:ـشاة ، كـان الجزء ا-كـبر مـنهم مـن 
رُمـاة الـسهام؛ وهكذا كـان الـعدد ا8جـمالى لـكل الـجيش بما فى ذلـك ا:ـعاونـv الـذيـن أرسـلهم ا:ـلك والـفرسـان وا:ـشاة يبلغ سـتv ألـفـاً.] 
4

إخــتلفت أعــداد الــجنود فى الــفيالــق الـرومــانــية، فى ذلك الوقــت كــان الــفيلق الواحــد يــتكون مــن حوالى خــمسة آhف رجــل. أى 
أن "مالكوس" ملك العربية أرسل مايكفى من الجنود ا:عاونv/ ا:تطوعv لتكوين مايزيد عن فيلق كامل.

الفيالق الشرقية

دعونــا ا�ن نــنظر فى الــفيالق ا:ســتخدمــة تحــديــداً فى الــهجوم على الــيهود، إضــافـًة لــ�مــاكــن التى تــمركــزوا فــيها خــ6ل هــذا 
الوقـت حتى عام 70 م، حـv تـم تـدمير أورشليم. كانت الـفيالـق السـتة مـتمركزة فى مـنطقة الشـرق ا-وسـط. فـيما يلى قـائـمة بـالـفيالـق 
وأماكن تمركزها قبل سقوط أورشليم:

الفيلق منطقة التمركز
V (مقدونية) اليهودية
X (فريتينسيس) سوريا
XV (آبويناريس) سوريا
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XVIII مصر
III (جاليكا) سوريا
XII (فو:يناتا) آسيا الصغرى/ سوريا
 كـل هـذه الـفيالـق كـانـت مـكونـة مـن جنود شرقـيv: عرب، وسـوريـv، ومـصريـv... إلخ. بحـلول عـام 70م، لـيس فـقط الـفيالـق الشرقـية، 
بل كل الجيش كانت غالبيته من فيالق "الوhيات".

ا:ؤرخون ا:عاصرون للتاريخ الرومانى

أثـبت مـؤرخـو ا8مـبراطـوريـة الـرومـانـية فى الـعصر الحـديـث بـما hيـدع مـجاhً لـلشك، أن ا8دعـاء بـأن الـجنود الـرومـان فى وقـت 
ســقوط أورشــليم كــانوا كــلهم تــقريــبـاً مــن غــير ا8يــطالــيv. أكــد هذا " لــورانــس ج ك كيبى" عــالــم الــتاريخ الـرومــانى: [ بــعد ســنة 68م؛ 
تــألفت الــفيالــق... نــكاد نقول بالكامل... مــن أهــل الوhيــات ا:ــختلفة.] 5 أى أنــه بــعد عــام 68م، كــان تــقريــباً كل الــجنود فى الــفيالــق 
الـرومـانية من غير ا8يطاليv، مـن الوhيـات ا:وجودة فى مـحيط ا8مـبراطورية الشرقـية. لـم يـكن هـذا موقـف "كيبى" وحـده، بـل - فى 
الواقع – لـقد شـاركـه الرأى إجـماع مـن ا:ـؤرخـv ا:ـعاصـريـن لـ�مـبراطـوريـة الرومـانـية. كتب "أنـتونـيو سـانـتوسـاوسـو" فى كـتابه "إقـتحام 
الــسموات": [ أقــر الــجنود، وا-بــاطرة، وا:ــدنــيv فى ا8مــبراطــورية الــرومــانــية أنــه خ6ل النصف ا-ول من الــقرن ا-ول، كــان حـوالى 

49% من الجنود مـن ا8يـطالـيv، لـكن بحـلول عام 70م تـضاءل هـذا الرقـم لـيصل إلى واحـد لكل خـمسة. بـنهايـة الـقرن ا-ول أصبح 
فــقط 1% مــن الــجنود من ا8يــطاليv.] 6 أشــارت "د. ساره إلــيس فــانج" مؤلــفة كــتاب "الخــدمــة العسكرية الـرومــانــية: الخــطط والــنُظُم 
فى أواخـر الجمهورية وبـدايـات ا8مارة" إلى أن أعـداد ا8يـطالـيv قـد تـضاءلـت أكـثر وأكثر: [ حـدثـت تـحوhت كـبيرة فى نـظام الـتجنيد 
وhيـــات ا:ـواجـــهة فى نـــهايـــة الـــقرن ا-ول والـــقرن الـــثانى.] 7 فى الـــحقيقة – كـــما كـــشفت  قرن ا-ول ل وانـــتقل مـــن إيـــطالـــيا فى أوائل ال
انج" – فـــقد إتـــفق ا:ـــؤرخـــون الــرومـــان بـــا8جماع ا�ن على أن ا-غـــلبية الـــساحـــقة مـــن الـــجنود الـــذيـــن هـــاجـــموا أورشـــليم كـــانــوا مـــن  "ف
ا:جندين من الوhيات الشرقية:

 ...vوا:ـؤرخـ vالـدارسـ vيـات فى تـلك الـفترة، لم تـعد بـا-مـر الجـديـد بـhقـد تـم إسـتبدالـهم فى الـفيالـق، بـأهـل الو vحـقيقة أن ا8يـطالـي ]
أن ا:ـجنديـن مـن أهـل الوhيـات خـضعوا تـحت ُحـكم أغسـطس  فى الشـرق، الذى هو آسيا الـصغرى، وسـوريـا، ومصر، ويـبدو واضـحـاً 
(14م)؛ حتى إنــه عــند موتــه كــان هــناك أعــداد قــليلة جــداً مــن بــv جــنود الــفيالــق مــمن أتوا مــن إيــطالــيا أو من الوhيــات الــغربــية بــشكل 
عام... وتــحت ُحــكم نيرون (68م)، حــv إحــتاجــت الــفيالــق الشرقــية 8مــدادات... كــان أن (رومــا) بــحثت عــن مــجنديــن -جــل كــبدوكــية، 
8 [.(vشرق أوسطي) وغ6طية. كان هذا ب6 شك إجراء روتينى. كانت فيالق الشرق تتألف بشكل كبير من أهل الب6د ا-صلية

ومرة أخرى لم تترك "فانج" أى مجال للشك حول التكوين العرقى الشرقى للفيالق فى عام 70م:

[ بـــالنســـبة للجـــمهور الـــرومـــانى؛ ربـــما بـــدا الـــجيش الـــرومـــانى فى عـــام 69- 70م مـــختلفـاً عـــن ذاك الـــذى كـــان تـــحت قـــيادة يــولـــيوس 
قــيصر. إرتــدى جــنود الــفيالــق ا:ــعدات ا:ــعتادة، وتحركـوا خــلف ا-كــويــ6 الفضى، وحــملت فــيالقهم أســماء تُــشير -صـولــهم، ومــن أيــن 

أتوا. لــكن الــكثير تــغير على أرض الواقع، فــما كــان قــب6ً جــيشـاً مــن ا8يــطالــيv، أصبح بــشكل مــتزايــد يــتكون مــن أهــل الوhيــات الــذيــن 
ليس لـهم وhء أو حتى روابط مشتركة مع الـسيناتـورات أو قـادة روما... وبـدأ بـشكل مـتزايـد يظهـر إهـتمامـهم بـالوhيـات التى تـمركـزوا 
 ً فـيها... بحـلول عـام 69م كـان فى "جـاليكا III" – مـثلها مـثل الـفيالـق ا-خـرى التى تمركزت طـويـ6ً فى الشـرق – أعـداداً كـبيرةً جـدا
من الرجال الذين ُولدوا فى الوhيات الشرقية.] 9

كانت "جاليكا III" واحدة من الفيالق التى شاركت فى تدمير أورشليم.

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

66



فحص "د. نـــيجيل بـوhرد" أســـتاذ الـــتاريخ الـــرومـــانى فى جـــامـــعة "أوكسفورد" فى كـــتابـــه "الـــجنود، وا:ـــدن، وا:ــواطـــنv فى 

ســوريــا تــحت الــحكم الـرومــانى" بــالــتفصيل ا-صــول الــعرقــية لــلجنود الـرومــانــيv فى الوhيــات الشرقــية فى الــقرن ا-ول. بــعد مراجــعة 
أحــدث ا-بــحاث فى ا:وضوع، شرح "بوhرد" وضــعv أو حــالــتv تــكشفان ا-صــول الــعرقــية لــلجنود والتى نــحاول تحــديــدهــا. الــحالــتان 
.vوعرب، وشرقي ،vتؤكدان أن الغالبية الساحقة من الحنود الذين دمروا الهيكل كانوا فى ا-ساس سوري

وبحسـب "بوhرد"؛ فـا:وقـف ا-ول الـذى فـكر فـيه هـو أنه فى أيـام ُحـكم ا8مـبراطـور " نـيرون " عام 68م ، [ كـان أن تخـطى 

عـدد الـجنود ا:ولوديـن فى الوhيـات أعـداد ا8يـطالـيv؛ كـانـت النسـبة أربـعة أو خـمسة لواحـد.] 10 هـذا بـالـنظر لـ�مـبراطـوريـة الرومـانـية 
 vرد" وقرر أن الـفيالـق الشرقـية كـانـت تـتكون بـالـكامـل وفـقط مـن شرقـيhككل؛ ولـيس مجرد فى الشـرق. ا:وقـف الـثانى الـذى بـحثه "بو
مـن أهـل الوhيـات: [ كـانـت الـفيالـق ا:ـتمركزة فى كـبدوكـية، وسـوريـا، ومـصر تـتألف من مـجندين من مـناطق آسـيا الـصغرى، وسـوريـا، 
ومصر.] 11 فى كـ6 الـحالـتh vيوجـد أى شـك فى أن غـالـبية الـجنود الـذيـن هـاجـموا أورشـليم بـقيادة "تـيطس" كـانوا أشـخاص شـرق 

.vوليسوا أوروبي vأوسطي

طحن ا-عداد

اذا تعنى كـــل هـــذه ا:ـــعلومـــات بـــالنســـبة لـــلتكويـــن الـــعرقى لـــلجيوش الــرومـــانـــية التى هـــاجـــمت  دعـونـــا نحســـب ا-عـــداد فـــعليـاً وم
"أورشليم". يُــخبرنا "جــوزيــفوس" أن غــالــبية الــجيش، بــما فــيه ا:ساعدين الــذيــن أرسلهم ا:ــلوك، بــا8ضــافــة لــلفرســان وا:ــشاة، وصــلوا 
مــــجتمعv إلى ســــتv ألــــفـاً.] 12 تــــذكــــر أن كــــل فــــيلق يــــحتوى على خــــمسة آhف جــــندى، وقــــد شارك فى الــــهجوم أربع فــــيالــــق كــــامــــلة، 

وفــيلقv جـزئــيv. معنى هــذا أنهم كانوا 25000 مــن رجــال الــفيالــق ا-ســاســيv، و35000 كــانـوا بــv مــتطوعــv، ومــعاونــv. كــان 

ا:ـعاونـون رجـال غـير رومـانيv، ولـدوا ونشأوا فى الوhيـات. أكـد "جـوزيـفوس" هذا حـv قـال أن ا:ـعاونـv "أرسـلهم ا:ـلوك" من "الـب6د 
 vرد" صـحيحة وهى خـمسة لواحـد (نسـبة الـجنود الشرقـيhا:ـجاورة" مـن سـوريـا، وآسـيا الـصغرى، والـعربـية. فـبفرض أن تـقديرات "بو
ربى فى كــــل الــــجيش الــــذى قــــام بــــالــــهجوم. كــــان الـ  بــــالنســــبة لــــلغربــــيv)؛ فهــــذا يعنى أنــــه لــــم يــــكن هــــناك أكــــثر مــــن 5000 جــــندى غ

55000 – 56000 جـندى الـباقـv كـلهم من الشرقيv. وهـذا أقصى تـقديـر لـلغربـيv ا:ـشاركv. وهذا يعنى أيـضاً أنـه كـان هـناك 
جندى غربى واحد لكل 11 جندى شرقى. 1 لـ 11...! إh أن التقديرات تقول أن النسبة أعلى من هذا بكثير.

إثبات آخر

لـختم ا:ـناقـشة؛ قـدم "بوhرد" مـعلومـة هـامـة جـداً: [ إثـبات آخر على أن الـفيالـق الـسورية فى فـترة "فـ6فـيان" كـانـت "سـوريـة" 
ان يُحيى الــــشمس وقــــت الشـــروق بحســــب  يكا" ك بــــشكل مــــتميز وواضح، جــــاء مــــن إشــــارة "تــــاســــيتوس" إلى أن الــــفيلق الــــثالــــث "جــــال

العادات السورية... فى 69م.]13

تـأثـير هذا الـك6م واضح طـبعـاً: كـان جـنود هـذا الـفيلق يـعبدون آلـهة الـشمس. وهـذا أمـر تـقليدى فى الشـرق أوسـطيv الـذيـن 
على مــر الــتاريخ الــقديــم عــبدوا آلــهة الــنجوم، والــكواكــب. وهــكذا فــإن هؤhء الــجنود "الـرومــان" الشرقــيv كــانوا فى الــحقيقة أجــداد مــن 
الــناحــية الجســديــة – وبــشكٍل مــا – مــن الــناحــية الـروحــية؛ لــهؤhء الــذيــن يسجــدون ا�ن ويــعبدون "إلــه ا8ســ6م"؛ ا8لــه الــذى يُــمـثgل عــادة 
باله6ل.
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ل "جـوزيـفوس" فى موضع آخـر أنـه تـحت ُحـكم "نـيرون"، قـبل  gمـن كـل مـا قـلناه نجـد أن؛ ا8ثـبات الـتاريخى غـامراً جـداً. سج
يل – نشـــب صـراع بـــv الـــيهود  حـرب أورشـــليم بـــعدد مـــن الـــسنوات، فى قـــيصريـــة مـــاريـــتيما – وهى مـــديـــنة ســـاحـــلية فى شـــمال إسـرائ
والـسوريـv الـساكـنv فى هـذه ا:ـديـنة. وحـv إشـتد الـصراع، وقـف الـجنود الرومـان مع الـسوريـv وسـانـدوهـم ضـد الـيهود، وذلـك بسـبب 

– بحســب مــا كــتبه "جــوزيــفوس" – أن الــجنود الـرومــان كــانـوا عرقــيـاً مــن أصــل سورى: [ الجزء ا-كــبر مــن قـوات الــحامــية الـرومــانــية 
خرجوا من سوريا، وبسبب هذا كانوا دائمـاً مستعدين :ساندة الطرف السورى.] 14

نقاشات ختامية

بـــعد فـــحص عـــينات واســـعة مـــن ا-دلـــة، مـــن الـــتاريخ الـــقديـــم، وكـــذلـــك مـــن الـــدراســـات الحـــديـــثة؛ يـــمكننا بـــثقة أن نســـتخلص أن 
الـجنود الرومان فى الوhيـات الشرقـية الـذيـن دمروا أورشـليم، والـهيكل كـانوا أصـ6ً شرقـيv – سـكان آسـيا الـصغرى، سـوريـا، الـعربـية، 
ومــصر – ومرة أخــرى نــقول، أنــهم كــانوا ا-ســ6ف لــسكان مــنطقة الشــرق ا-وســط فى وقتنا الــحاضــر. يــمكننا بــالــتأكــيد أن نــفهم أن 
الـقراءة ا:تعجـلة والسـطحية لـ (دا9: 26) يـمكن أن تـقود إلى إسـتنتاج أن أتـباع ضـد ا:سيح سـيكونوا مـن ا-وربـيv. لـكن ا�ن بـعد 
عــما هــو شــائع  ا8جــتهاد والــفحص ا:ــتدقق، وإتــمام الــفرض الــدراسى، وفــحص ا-دلــة، أصبح مــن الواضح أن الــحقيقة تــختلف تــمامــاً 
ومفهوم من قبل.

إعتراض أخير

فـــكما نـــعرف فـــإن الـــعادات – وا:ـــفاهـــيم – الـــقديـــمة تنتهى بـــصعوبـــة مـــن بـــv الـــناس. ولهـــذا؛ بعد أن أوردنـــا هـــذا الـــنقاش فى 
كــتابــنا ا:شــترك (بينى وبــv "ولــيد شــويــبات") بــعنوان "حرب ا� ضــد ا8رهاب: ا8س6م، الــنبوات، والكتاب ا:قدس". رأيــنا أنــا وولــيد 
شويبات نتائج دراستنا تواجه تحديات عنيفة. ذُكر واحد من هذه ا8نتقادات فى جريدة "ا:سيح فى النبوات":

فسير (دا9: 26) فـــا:عنى الـــبسيط لهـــذا الجــزء هـــو أن ضـــد  [ وكـــمثال لـــلمنطق ا:ـــلتوى الـــذى يـــذكـره "شـــويـــبات" نجـــده فى شرح وت
ا:سيح سـيأتى مـن الـشعب الـذي سـيدمـر الـهيكل. وقـد جـادل "شـويـبات" و"ريـتشاردسـون" بـأن الـفيالـق الرومـانـية التى دمرت أورشـليم 
والـــهيكل فى عـــام 70م. كـــانـــت مـــكونـــة أســـاســــاً مـــن جـــنود عـرب، أغـــلبهم مـــن ســـوريv، وأتـراك. وهـــكذا فـــقد إســـتنتجا أن ضـــد ا:سيح 
سيخــرج مــن ســوريــا أو تركــيا، وسيكون مسلماً. وهــذا هــو فى الــحقيقة كــالــتعلق بــقشة فى وســط الــريح الــعاصــفة! فــليس ا:ــهم مــاإذا 
كـان تـكويـن الـفيالـق حتى مـن سـكان إسـترالـيا ا-صـليv؛ ا:هم هـو القيادة الرومـانـية التى أصـدرت ا-وامر بـتدمـير أورشـليم. لـقد كـانـت 
الـــحكومـــة والـــقيادة الــرومـــانـــية هى مـــن أصـــدر ا-وامـــر، ونـــفذهـــا الـــجنراhت الــرومـــان. كـــانـــت رومـــا بـــمثابـــة عـــصا الـــقضاء ا8لهى، وضـــد 
ا:سيح سيخرج من الشعب الرومانى.] 15

أو بـإعـادة صـياغة هـذا الـنقد؛ نجـد أن هـذا الـناقـد مسـتعد أن يعترف بـأن الـجنود الـرومـان ربـما يـكونـون مـن الشرقـيv، لـكن 
هذا غـير مـهم -نـهم تـحت إمرة الـقيادة ا8يـطالـية، والتى لـم ترغـب فـقط فى تدمير أورشليم والـهيكل بـل أعـطت ا-وامـر بـتنفيذ هـذا. لـذا 
: فشــــله فى وضع قــواعــــد الــــلغة  ًh6ن فى هــــذا الــــطرح الجــــدلى. أو فــــا:ــــسئولــــية تقع على عــــاتــــق الســــلطة الـــرومــــانــــية. يــوجــــد خــــطآن قــــات

ا:ستخدمة فى الجزء فى ا8عتبار. دعونا ننظر فى هذا ا:وضوع أوhً نظراً -هميته القصوى.

الخطأ اللغوى: ماذا أقرته النبوة فى الحقيقة؟
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َِديـنََة َواْلُقْدَس ..." (دا9: 26). ْ̀ مرة ثانية، وباختصار، يقول العدد: " َوَشْعُب رَِئيٍس آٍت يُْخرُِب ا

hنــحتاج لــعمل أى شــيئ لــتوضيح الــكلمة "شــعب". إذا نــظرنــا :عنى هــذه الــكلمة " ‘آم " فى الــعبرية، نجــد أنــها لــ�شــارة أو 
الــدhلــة على الِعرق. فهى h تُــشير لــلمملكة أو ا8مــبراطــوريــة التى عــاش الــشعب تــحت حــكمها، بــل لــلشعب نــفسه (ا-شــخاص). أورد 
قـاموس الـكلمات وا:ـصطلحات قـائـمة بـمعانى كـلمة "آم" فـكانـت (شعب – أمة – أشـخاص – أعضاء لشعب واحـد – أهـل نـفس الـبلد 

واحدة.). أورد "ويــــلهيلم جــــيسينيوس" عــــالــــم الــــلغة الــــعبريــــة، قــــائــــمة بــــا:ــــعانى  – ا:ــواطــــنv – الــــقريــــب أو الــــنسيب – أهــــل الــــعشيرة ال
ا-سـاسـية لـلكلمة ( عـرق أو قـبيلة واحـدة... عـرق أو أسرة... ا-نسباء – ا-قـارب). فـنحن هـنا h نـنظر 8مـبراطـوريـة، بـل لِعرق. إh أنـه 

ُكـتgاب أن هــذه الــنبوة تُــشير لـرومــا أو أوروبــا، يكون الخــطأ الــلغوى فى فــهم كــلمة " ‘آم " مــتأصــ6ً فى  – وبــاســتمرار – حــv يــدعى ال
الجـذور. فـكر فى هـذا الـتعليق الـذى كـتبه واحـد مـن ُمعلقى ودارسى الـنبوة: [ كـان ا:6ك "جـبرائيل" واضـحـاً فى شرحـه لـدانـيال عـن 
ة بل هى حـــالـــيـاً نـــبوة لـــم تـــتم بـــعد. فـــقط. ســـيأتى ضـــد ا:سيح مـــن بـــv الـــشعب الـــذى  جـــنسية ضـــد ا:سيح الـــقادم. هـــذه ليســـت نظري

سيدمر ا:دينة والهيكل فى 79م (خطأ من الكاتب). سيأتى ضد ا:سيح من س6لة شعب وسكان روما. فقط hمجال للجدال.] 16

بـــناءاً على الـــلغة ا-صـــلية  ورغـــم إعـــجابـــنا بـــالـــثقة الـــكامـــلة فى مـرجـــعية الــوحى؛ إh أن ثـــقة كـــامـــلة كهـــذه hبـــد أن تُبنى أيـــضـاً 
للجزء. فــا:وقــف الــشائع وا:نتشــر يــفتقر لهــذه الــنقطة ا-ســاســية. يــلخص الــباحــث العبرى "آرنولــد فـروشــتينبوم" ا:عنى الصحيح لهــذا 
الجـزء فــيقول: [ نــحن هــنا بــصدد ســ6لــة دم ولــيس بــلد.] 17 هــذا الــتمييز بــv الســ6لــة وبــv الــبلد أســاسى جــداً وh يــمكن الــتغاضى 
عنه. لو أراد الجزء أن يتحـدث عـن ا:عنى الواسع أى ا:ـملكة أو ا8مـبراطـوريـة التى يخضع لـها الـشعب لـكان إسـتخدم الـكلمة الـعبريـة 
" ‘مــملكة " التى تعنى بــالــعربــية مــملكة أو إمــبراطـوريــة، أو " ‘جوى " التى تعنى أمــة. لــكن هــذا بــبساطــة لــيس مــايــقولــه الــعدد بــل أنــه 
يوجــهنا لــلنظر لــلهويــة الــعرقــية لــغالــبية ا-شــخاص الــذيــن تــتكون مــنهم الــفيالــق الـرومانية. الــتركــيب الــلغوى لــلعدد h يسمح لــنا بــالــنظر 
لــ�مــبراطــوريــة صــاحــبة الســلطان على الــناس، بل للناس أنفسهم الــذيــن قــاموا بــعملية الــتدمــير. إذا أردنا الــخضوع لــلنص فــعلينا أن 
نـفهم مـعناه الحقيقى (الـتفسير)، وأن نُخضع أنـفسنا :ـا نـكتشفه أو نـصل إلـيه. hيصح أن نلوى الـنص لـيتناسب مع مواقـفنا بـصرف 
النظر عما يعنيه فى الحقيقة.

طريقة أخــرى 8براز أهــمية الــتفريــق بــv ا:ـواطــنة والــعرق هــو بــالــنظر لــلرســول بـولــس. كان بـولــس مـواطــن رومــانى (ا:ــملكة 
بــالنســبة لــه كــانــت رومــا) لــكن هذا hيــقلل بــأى حــال مــن ا-حوال كونــه يــهودى مــن الناحية الــعرقــية (بــالنســبة لــه فــإن ‘آم هى الــيهوديــة) 
(أع21: 38- 39؛ 22: 1- 3).

لنضع الـــصورة فى نـــور أوضح؛ تخيل أنى كـــنت أســـير لـــي6ً فى وقـــت مـــتأخـــر فى إحـــدى ا:ـــدن ا-مـــريـــكية الـــشهيرة، ثـــم قـــام 

ثـــ6ثـــة أشـــخاص بـــالســـطو على، بـــعد وصـــول الشـرطـــة، ســـألــونى إن كان فى إســـتطاعتى تـــمييز مـــن قـــامــوا بـــا8عـــتداء على؟ فـــأجـــبُت: 
"طــبعـاً؛ لــقد تــمكنت مــن الــنظر جــيداً لجــميعهم". فــأجــاب الشرطى: "جــيد.. مــاهــو شــكلهم؟ مــاذا يــمكنك أن تــخبرنــا عــنهم؟". فــأجــبت: 
"حـسنـاً، لـقد كـانوا أمـريـكيv". ونـظراً -ن ا-مـريـكيv مـمكن أن يكونوا بأشكال وأحـجام وأعراق مـختلفة؛ فـماذا تـظن أنى قـد أخـبرت 
الشـرطـــة بـــالتحـــديـــد؟ h شـــيئ! فـــكما نـــعرف جـــميعـاً؛ الـوصـــف "أمـــريكى h يُعطى أى مـــعلومـــات عـــن الـــعرق الـــذى ينتمى لـــه الـــشخص. 

فــالــشخص ممكن أن يكونوا(أمــريكى – إنجــليزى) أو (أمــريكى – أســيوى) أو (أمريكى – إفــريقى) أو (أمــريكى – عــربى) أو ربــما 

مــئات ا-نـواع ا-خرى من ا-مــريــكيv ا:ــتصلv بــأعراق مختلفة. بــا:ــثل كــانــت ا8مــبراطــوريــة الـرومــانــية فى أواخــر الــقرن ا-ول ربــما 
أكـثر تـنوعــاً مـن الوhيـات ا:تحـدة الـيوم. إحـتوت ا8مبراطورية الرومـانـية الـعديد من الـشعوب " ‘آم ". يـمكن لـلشخص أن يـكون مواطـنـاً 
إh أنــه ينحــدر من أٍى من الــعديــد من ا-مــم ا-خــرى. يــمكن لــلشخص أن يــكون "أ:ــانى" أو "يــهودى" أو "غــالى (مــن  تــمامـــاً  رومــانــيـاً 
بـــ6د الـــغال)" أو "ســـورى" أو "عـــربى" أو حتى أى عـــرق مـــن عشـرات ا-عـراق ا-خـــرى إh أنـــه "رومـــانى" بـــالـــتمام رغـــم هـــذا. لـــلك6م 
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لتحـــديـــد الـــهويـــة الـــعرقـــية لـــلشعب  بـــصراحـــة (قـــد تـــنطوى على بـــعض الـــفظاظـــة)؛ أى إدعـــاء بـــأن مجـرد الوصف "رومـــانى" يـــكون كـــافـــيـاً 

ا:ـذكـور فى (دا9: 26) هـو حـماقـة تـامـة. هـذه الـرؤيـا الـتاريـخية قـصيرة الـنظر h تـختلف عـن إدعـاء أن وصـف "أمـريكى" يعنى فـقط 
ــعتبر  (أمريكى – إنجــليزى). إن ا8دعــاء الــشائع بــأن الـوصــف ا:ــذكــور فى (دا9: 26) يُــشير فــقط لــهؤhء ا8يــطالــيv أو ا-وربــيv؛ يُ
تجاه6ً للغة ا:ستخدمة فى النص، وهكذا تلوى ا:عنى تمامـاً.

الحقيقة التاريخية

دة "ا:سيح فى الـــنبوات" التى أشـــارت إلى أن الـــعرق ا:نحـــدر مـــنه الـــشعب غـــير ذو أهـــمية،  بـــالـــعودة لـــلنقد ا:نشور فى جـــري
نجــد مــشكلة أخــرى. هــذه ا:رة تــختص بــالــسج6ت الــتاريــخية. هــل كانت – حــقـاً – الــقيادة الـرومــانية هى التى قـررت أن تــدمــر هــيكل 
الــحكومــة الـرومــانــية هى التى أصــدرت ا-وامــر، وهــل مــن نــفذهــا هــم الــجنراhت الـرومان؟ ومرة أخــرى، أظهــر  الــيهود؟ هــل كــانــت حــقـاً 
القليل من البحث أن العكس تمامـاً هو الصحيح. لقد جعلت سج6ت "جوزيفوس" هذه ا-مور واضحة وضوح الشمس:

[ وا�ن جــاء شــخٌص ما ركــضـاً لــتيطس، وأخــبره عن هذه الــنار... عــندئـٍذ قــام مسرعــاً وجــرى نــحو الهيكل، 8طفاء الحــريق. وقــد تــبعه 
كل الـقادة، ومـن خـلفهم جـرى الـعديـد مـن قـادة الـفيالـق والكل فى ذهـول شـديـد؛ كان هـناك الـكثير مـن الضجيج، وا8ضـطراب، والعجيج 
الشــديد؛ والــذى هــو طبيعى فى حــالــة وجود شــغب فى وســط جيش بهــذه الــضخامــة والــقوة. وهــكذا بــدأ قــيصر يــدعــو الــجنود بــالــتوقــف 

عن الصراع والقتال، وذلك بالصياح بصوٍت عاٍل جداً، وكذلك ا8شارة لهم بيده اليمنى آمراً لهم بإطفاء الحريق.] 18

يــمكن لــلواحــد مــنا فــقط أن يــتخيل، تــيطس كــمثال لــ�يــطالى الــتقليدى، يســتخدم بــعصبية شــديــدة يــده، وفــمه لــلك6م. لــكن رغــم 
ا8نـــذار الشـــديـــد مـــن قـــادتـــهم؛ بـرغـــم الـــصياح ا:ـــسعور، والـــتلويح بـــالـــيد، أh أن الـــجنود عصوا أوامـــر تـــيطس، وكـــل قـــادتـــهم. لـــقد كـــانـوا 
منغمسv تمامـاً فى قتال اليهود. يكشف لنا الجزء التالى من كتاب "جوزيفوس" " حرب اليهود" السبب بكل وضوح:

وحــاول أن يُقنع الــجنود بــإطــفاء الــنار... إh أن حــماســهم كــان  [ إعــتقد تيطس أن الــهيكل مــازال مــن ا:ــمكن إنــقاذه؛ لــذا جــاء مسرعـــاً 
أقـوى مـن خـضوعـهم واحـترامهم لـقيصر، وحتى رهـبتهم مـنه. كـان كرههم لليهود، ورغبتهم الـعارمة فى قتالهم شـديـداً وقـاسـيـاً جـداً... 
وهكذا تم إحراق الهيكل، دون موافقة قيصر.] 19

هــل يــمكن لــلصورة أن تــكون أوضح مــن هــذا؟ بــالنســبة لــهؤhء الــجنود الشرقــيv كــان ا8غراء والــفرصــة الــذهــبية لــقتل الــيهود 
غـامرة بـزيـادة. كـان أمـامـهم ا8خـتيار بـv طـاعـتهم لـقادتهم، وكرهـهم الشـديـد لـليهود؛ فـاخـتاروا الـخضوع بـكل قـلوبـهم "لرغـبتهم الـجارفـة 
والـــشعواء" فى قـــتل الـــيهود. كـــانـــت الـــسيطرة عـــليهم مســـتحيلة. وفى الـــنهايـــة، كان الســـطر ا-خـــير؛ " وهـــكذا تـــم إحـراق الـــهيكل، دون 

موافقة قيصر." هـو بـمثابـة لـعنة نـاقـضة -ى إدعاء بـأن الـقادة الرومـان رغبوا، وأصـدروا ا-وامر بـتدمـير الـهيكل. لـم يـكن إحراق الـهيكل 
بأوامر من روما، بل كان الُكره ومعاداة السامية هى ما دفع لهذا الفعل.

إسحق وإسماعيل: الكراهية القديمة

تـــبرز هـــنا حـــقيقة قـــديـــمة. الســـبب الـرئيسى لـــعصيان الـــجنود -وامـــر قـــادتـــهم هـــو الـــكراهـــية الشـــديـــدة لـــليهود التى إســـتحوذت 
عــليهم. وفى الوقــت الــحاضــر، يســتحوذ ُكره شــيطانى شــديــد ضــد الــيهود؛ على مــختلف شعوب الشــرق ا-وسط. وكــما كــانــت الــكراهــية 
الشـــــديـــــدة هى الـــــدافع الـــرئيسى وراء تـــــدمـــــير الـــــهيكل فى 70م، كـــــذلـــــك فـــــإن الـــــكراهـــــية لـــــليهود هى ا8تـــــجاه الـــــسائـــــد ا�ن فى ا-مـــــم 
دافع الــرئيسى لــــغزو إســرائــــيل على يــــد ضــــد ا:سيح  ا8ســــ6مــــية ا:ــــجاورة وا:ــــحيطة بــــإســرائــــيل. وســــتكون الــــكراهــــية بــــ6 شــــك هى ال
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وجيوشه. هـذه الـكراهـية ربـما ظهرت بوضوح فى أحداث ُمَرو�عـة سجلها "جوزيـفوس". حـv حـاصرت رومـا أورشـليم، إخـتار الـكثير مـن 
ا:واطـنv أن يسـتسلموا ويـتركوا ا:ـديـنة. بـينما هـم يـفعلون هـذا، قرر الـكثيرون إبـت6ع مـا يـمتلكونـه مـن الـعم6ت الـذهـبية والـفضية، على 

أمـل أن يـتمكنوا من إسـترجـاعـها بـعد أن تركوا ا:ـديـنة بـدون أخـذ أى شـيـئٍ آخر مـعهم. لـكن حـv خرجوا ليسـتسلموا لـلجنود الرومـان 
على يد "الـــسوريـــv" و"الـــعرب" الـــذيـــن تـــشكلت مـــنهم الـــجيوش الــرومـــانـــية. يـــخبرنـــا "جــوزيـــفوس" أن  كـــمدنـــيv، واجـــهوا مـــصيراً مـــفزعاً 

الــجنود قــامـوا بــقتل هؤhء مــن أرادوا ا8ســتس6م، على أمل الحصول على أى ُعــم6ت يــكونـوا قــد قــامـوا بــابــت6عها: [ قــامــت الــحشود 
الـعربـية والـسوريـة ببقر بـطون هؤhء مـن جـاءوا ليسـتسلموا، وقاموا بـالـبحث فى داخـل بـطون القتلى. h أظن أن هـناك عـذاب وقع على 
اليهود كان أبشع من هذا؛ حيث تم بقر بطون أكثر من ألفى (2000) شخص من هؤhء الهاربv فى ليلة واحدة.]20

hحظ أنه من بـv مـختلف الـشعوب التى حـاصرت أورشليم؛ كـان الـسوريـون مع الـعرب هـم مـن قـاموا بـتمزيـيق الـيهود الـذيـن 
حاولوا الهرب.

الخ6صة

تُحـدد ا8ثـباتـات الغامرة – مـن ا:ـؤرخـv القدماء، والـباحثv فى الـعصر الحديث – الـهويـة الـعرقـية لـلشعوب (الرومـانـية) التى 
قـامـت بتدمير أورشـليم والـهيكل: لـقد كـانوا أجـداد وأسـ6ف الـشعوب ا8سـ6مـية التى تـسيطر على ا:ـنطقة كـلها الـيوم. سـتكون شـعوب 
الشرق ا-وسط ا-تباع ا-ساسيv لضد ا:سيح "الرئيس ا�تى" هؤhء هم "الشعب" ا:ذكور فى (دا9: 26).

وكــما رأيــنا فــقد كــان هــذا الــعدد هــو أكــبر مــا تســتند عــليه نــظريــة ضــد ا:سيح ا-وروبى. وكــما فــهمنا ا�ن، فــإن نــظريــة ضــد 
ا:سيح ا-وروبى قد بُـنيت على أسـاس من بخار.وفى الـنهايـة؛ فإن الجزء الـذى إعــتُِبر لوقـت طـويـل على أنـه أقـوى سـند لـضد ا:سيح 

ا-وروبى يشير فى الواقع – مثله مثل باقى نبوات الكتاب - إلى أن ضد ا:سيح سيأتى من الشرق ا-وسط.
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8
دانيال8: القرن الصغير

نـــنتقل ا�ن إلى (دانـــيال8)، ا8صـــحاح الـــذى يـــبدأ بـــظهور إمـــبراطـــوريـــة مـــادى وفـــارس، ويـــختتم بـ "أنـــتيخوس إبـــيفانـــس 
الرابع"، الــذى هــو أبـرز مــثال لــضد ا:سيح فى الوحى. hبد أن نــفهم دانــيال 8 على أنــه إمــتداد لــنفس الــصورة التى رواهــا 
يال 2؛ أُخــــبرنــــا عــــن الــــخ6فــــة ا8ســــ6مــــية ا:ــــنتصرة وا:ـُـــدgِمــرة، والتى ســــينبثق مــــنها نــــسخة مــــنتعشة  دانــــيال2، و 7. فى دان
لـلخ6فـة فى ا-يـام ا-خيرة. يتحـدث دانـيال 7 عن نـفس الـقصة؛ لـكنه يُضيف مـعلومات إضـافـية وتـفاصـيل عـن ضـد ا:سيح، 
ويُـسميه "الـقرن الـصغير"، الـذى سيخـرج مـن الـخ6فـة ا8س6مية الـسابـقة، وهو يُـسيطر على ث6ث مـمالـك فى الـبدايـة، ولـكن 

ف أكـثر، وتـخبرنـا بـالـكثير مـن صـفات وأفـعال ضـد  gفى الـنهاية يـسيطر على عشرة مـمالك. فى دانيال 8 تـتطور الـقصة وتـتَكش
ا:سيح ا�تى.

دانيال 8

ـــعتبر دانـــيال 8 إعـــادة وتـــكرار لــرؤى وإعــ6نـــات دانـــيال ا:ـــذهـــلة. حـــدثـــت الــرؤيـــا بـــينما كـــان دانـــيال فى مـــديـــنة شــوشـــن  يُ
عـاصـمة "عـي6م" التى هى فى إيران ا�ن، والتى تـبعد 200 مـيل تـقريـبـاً للشـرق مـن بـابـل. إعـتقد أو توقع بـعض الـعلماء أن 

دانيال كـان فى مـديـنة شوشـن فـع6ً – ربـما فى مـهمة دبـلومـاسـية رسـمية - ، إh أن نـص ا�يـات يُـشير إلى أنـه كـان هـناك – 
ا وََكـاَن ِفي ُرْؤيَـاَي َوأَنَـا ِفي ُشوَشـَن اْلـَقْصِر الLـِذي ِفي وِ�َيَـةِ  ُت ِفي الـرeْؤيَ لــيس بــالجسد – فــقط فى الـرؤيــا: "فَـرَأَيْ

ِعيxََم َورَأَيُْت ِفي الرeْؤيَا َوأَنَا ِعـنَْد نَْهِر أُو�ََي." (ع2)

مادى وفارس

تـبدأ الرؤيـا برسـم صـورة لـصعود إمـبراطورية مـادى وفـارس للسـلطة. والتى سـتأتى لتقهـر ا8مـبراطـوريـة الـبابـلية. ُصِورَت 
إمـبراطـورية مـادى وفـارس فى دانـيال 7 فى شكل دب يـقف على قـدم واحـدة. أمـا هـنا فهى فى شـكل كـبش لـه قرنـv، واحـد 
أطول من الثانى.

َواْلوَاِحـُد أَْعَلى ِمـَن ا�َخـرِ  َوَلـُه َقـرْنـَـاِن َواْلـَقرْنـَـاِن َعــالِــيَانِ  الـنLْهـرِ  نْدَ  ٍف ِع ُت َوإِذَا ِبـَكـبٍْش َواِق "فَـرَفَـْعُت َعيْنَيL َورَأَيْ
َوَجـنُوبــاً فَــَلْم يَـِقْف َحيَوَاٌن ُقــدLاَمـُه وَ�َ ُمــنِْقذٌ ِمـْن يَـِدهِ  ُت اْلـَكـبَْش يَـنْطَحُ َغـْربــاً َوِشَما�ً  يراً. رَأَيْ أَِخ َوا$َْعَلى طَــالِعٌ 

َوفََعَل َكَمرَْضاِتِه َوَعظَُم." (ع3، 4)

الـقرنـان غـير ا:ـتساويـv فى الـطول يُـعادhن بوضوح الـدب الـذى يـقف على قـدم واحـدة فى دانيال 7 . كـما كـتب "جـون 
والـفورد": [ إن الـقرنv يـصوران بـشكل دقـيق نـاحـيتv هـامـتv 8مـبراطـوريـة مادى وفـارس، وهـما "ا:ـاديـv" و"الـفُرس"؛ حـيث 
أن "الفُرس" - ويمثلهم القرن ا-طول وا-على - جاءوا فى وقٍت hحق، وكانوا ا-قوى وا-برز.] 1

إن فهم الــكبش على أنه يُــمثل مــادى وفــارس هو أمر موكــد وغــير قــابــل لــلنقاش، حــيث أن ا:ــ6ك جــبرائــيل قــد وضح هــذا 
بنفسه hحقـاً: "أَمLا اْلَكـبُْش الLِذي رَأَيْـتَُه ذَا اْلَقرْنَْ�ِ فَُهوَ ُمُلوُك َماِدي َوفَارَِس." (ع20).
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بــعد أن ظهرت إمــبراطورية مادى وفــارس كــقوة حــاكــمة، بــدأت تــمتد وتتوسع نحو الــغرب، نــحو مناطق تركــيا، وســوريــا، 
ية 8يــران، والــــشيشان، وجـــورجــــيا، وأرمــــينيا،  شمال ولــــبنان، والــــيونــــان. كــــما تــوســــعت كــــذلــــك نــــحو الــــشمال بــــاتــــجاه ا:ــــناطــــق ال
وأذربيجان. وكذلك نحو الجنوب باتجاه العراق، وإسرائيل، ومصر.

إمبراطورية ا8سكندر اليونانية

تـــخبرنـــا الــرؤيـــا بـــعد هـــذا عـــن ا8نـــتقال مـــن إمـــبراطـــوريـــة مـــادى وفـــارس إلى إمـــبراطـــوريـــة ا8ســـكندر الـــيونـــانـــية. هـــنا؛ فى 
دانيال8؛ تَُصَور إمــبراطـوريــة ا8ســكندر الــيونــانــية بــتيس ا:ــعز الــذى لــه قــرٌن كــبير يــبرز من جبهــته. هــذا الــتيس يُــعادل الــنمر 
فى دانيال7. والقرن الضخم البارز يُمثل ا8سكندر ا-كبر: 

َمسL ا$َرَْض َولِـلـتLيِْس  ْم يَ َـْغرِِب َعَلى َوْجـِه ُكلH ا$َرِْض َوَل ْ̀ َْعِز َجاَء ِمَن ا ْ̀ " َوبَـيْـنََما ُكــنُْت ُمــتَـأَمHـxً إِذَا ِبــتَيٍْس ِمَن ا
َواِقفاً ِعــنْدَ الـنLْهـِر َورََكَض إَِلـيِْه ِبِشـدLةِ  َكـبِْش َصـاِحِب اْلـَقرْنَْ�ِ الLـِذي رَأَيْــتُهُ  إَِلى اْل ْ�َ َعـيْـنَيِْه. َوَجـاءَ  ْرٌن ُمْعـتَـبٌَر بَ َق
َوَصَل إَِلى َجاِنِب اْلَكـبِْش فَـاْسـتََشاَط َعـَليِْه َوَضرََب اْلَكـبَْش وََكَسَر َقرْنَـيِْه فَـَلْم تَُكْن لِـْلَكـبِْش ُقوLةٌ  ُقوLِتِه. َورَأَيْـتُُه َقـدْ 
َعَلى اْلوُُقوِف أََماَمُه َوطَرََحُه َعَلى ا$َرِْض َوَداَسُه َوَلْم يَُكْن لِْلَكـبِْش ُمـنِْقذٌ ِمْن يَِدِه." (ع5- 7)

لـقد دمـر ا8سكندر كـبش مـادى وفـارس تـمامــاً؛ والـذى لـم يسـتطع أن يُـبدى أى مـقاومة؛ كـما هـو واضح فى ا�يـة " َوَلمْ 
" من القوة العسكرية ل�سكندر ا-كبر. يَُكْن لِْلَكـبِْش ُمـنِْقذٌ

ملوك طوائف ا8سكندر أو الديادوكى

ثـم يُـصور موت ا8سـكندر بـ "كسـر" قـرن تـيس ا:اعز ونـمو أربـعة قرون فى مـكانـه؛ وهـم الـجنراhت ا-ربـعة الـذيـن حـكموا 
ـَا اْعـتَزL انَْكَسرَ  L̀ بـعد ا8سـكندر. يُـطلق إسم "ديـادوكى" أو (الخـلفاء) على هؤhء الـجنراhت: " فـتََعظLَم تـَيُْس ا`َْعِز ِجّداً. َو
" (ع8). َماِء ا$َْربَعِ. Lاْلَقْرُن اْلَعِظيُم َوطََلعَ ِعوَضـاً َعـنُْه أَْربََعُة ُقرُوٍن ُمْعـتَـبَرٍَة نَْحوَ ِريَاحِ الس

تُـعادل ا-ربع أجـنحة للنمر فى دانـيال 7. وكـما حـدث مع إمـبراطـوريـة مـادى وفـارس والـكبش  هـذه الـقرون ا-ربـعة أيـضـاً 
الذى يـمثلها؛ فـقد أزال أيـضـاً ا:6ك جـبرائـيل كل شك بـخصوص معنى الـتيس وقرونه: " َوالـتLيُْس اْلَعاِفي َمـلُِك اْليُونَـانِ 
ِعوَضـاً َعـنُْه فََسـتَُقوُم أَْربَعُ َمَمالَِك ِمنَ  َوَقـاَم أَْربََعةٌ  انَْكَسرَ  ُل. َوإِذِ  Lـَلُِك ا$َو ْ̀ اْلَعِظيُم الLِذي بَْ�َ َعـيْـنَيِْه ُهوَ ا َواْلَقْرنُ 
ا$ُمLِة َوَلِكْن َليَْس ِفي ُقوLِتِه." (ع21- 22)

حروب ملوك طوائف ا8سكندر أو الديادوكى

بـــعد مـوت ا8ســـكندر فى 323 ق م بـوقٍت قـــليل قامت الحـرب بـــv مـــلوك طـوائـــف ا8ســـكندر أو ديـــادوكى بـــشكل متقطع 
وعلى مـــدار 50 عـــامــــاً. بـــعد حــوالى عشـــريـــن عـــامــــاً مـــن الحـــروب الـــقبلية الـــداخـــلية؛ بـــرزت ســـ6لـــتv أو "مـــلكv"  كـــانـــا هـــما 
 vالـــــسائـــــديـــــن على غـــــالـــــبية إمـــــبراطـــــوريـــــة ا8ســـــكندر الـــــيونـــــانـــــية. كـــــانـــــت ا8مـــــبراطـــــوريـــــة الســـــلوقـــــية هى ا-كـــــبر بـــــ vالـــــحاكـــــم

ا8مـبراطـوريـتv؛ وحـكمت فى الـشمال على مـناطـق تركـيا، وسـوريـا، ولـبنان، والـعراق، وإيران، وأفـغانسـتان، وبـاكسـتان. وفى 
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الــجنوب حكمت ا8مــبراطــورية الــبطلمية على مــصر، ولــيبيا، والــسودان. ورغــم أن الوقــت، والوفــيات والحـروب نتج عــنها تحرك 
وتغير دائم للحدود بv هاتv ا8مبراطوريتv إh أن الشكل العام للمنطقة بقى ثابتـاً نسبيـاً :دة مئتى عامٍ تالية.

ا8مبراطورية السلوقية والبطلمية (275 ق م) 2

أنتيخوس إبيفانس الرابع

ثـــم؛ فى عـــام 175 ق م إســـتولى "أنـــتيخوس إبـــيفانـــس الـرابع" إبـــن ا:ـــلك "أنـــتيخوس الـــثالـــث" على ُحـــكم ا8مـــبراطـــوريـــة 
الســلوقــية. يُــشار -نــتيخوس فى الـوحى بـ "الــقرن الــصغير": " َوِمْن َواِحـٍد ِمــنَْها َخـَرجَ َقـْرٌن َصِغيٌر َوَعـظَُم ِجـّداً نَْحوَ 

ْرقِ َونَْحوَ فَْخِر ا$َرَاِضي." (ع9). Lاْلَجـنُوِب َونَْحوَ الش

تاب "وثـــائقى أمـــريكى جـــديـــد عـــن ســـفر دانـــيال" أن " الـــقرن الـــصغير" هـــو " أنـــتيخوس  يـؤكـــد "ســـتيفن ر مـــي6ر" فى ك
إبــــــيفانــــــس الــــرابع ": [ ا:عنى هــــــو أنــــــه سيخــــــرج مــــــلك غــــــير عــــــادى فى تــــــأثــــــيره مــــــن واحــــــد مــــــن ا-قــــــسام التى إنــــــقسمت لــــــها 

ا8مـــبراطـــوريـــة الـــيونـــانـــية. إتـــفق ا:فســـريـــن على أن هـــذا الـــقرن الـــصغير هـــو الـــحاكـــم الـــثامـــن لـــ�مـــبراطـــوريـــة الســـلوقـــية وهـــو 
أنتيخوس إبيفانس الرابع (175- 163 ق م).] 3

فى عـام 170 ق م أى بـعد خـمس سـنوات مـن تولـيه ُحـكم ا8مـبراطـوريـة السـلوقـية؛ نشب صراع بـv أنـتيخوس إبـيفانـس 
الـرابع وا:لك بطليموس السادس فى الـــجنوب. كـــان ا:ـــلك بـــطليموس الـــسادس قـــد طـــلب إســـتعادة جـــنوب ســوريـــا؛ مـــما دعى 
أنـتيخوس إبـيفانـس الرابع -ن يـشن هـجوم وقـائى ضـد بـطليموس ويسـتولى على مـصر بـالـكامـل فـيما عـدا مـديـنة ا8سـكندريـة. 

للملك بـطليموس بـالـعودة لـلحكم ولـكن كـصورة فـقط  وتـم أسـر ا:ـلك بـطليموس، ولـكن خوفــاً من هـجوم عـسكرى رومـانى، ُسِمحَ 

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

74



يُحركـها مـن بُـعد أنـتيخوس. بـعد مرور عـامـv، وفى عـام 168 ق م قـاد أنـتيخوس هـجوم ثـانى ضـد ا:ـملكة الـجنوبـية. وبـينما 
عة فى أرض إسـرائـــيل بـــأنـــه قـــد ُقـــتل؛ وتبع هـــذا قـــيام تـــمرد. فـــقد جـــمع رئـــيس الـــكهنة  كـــان أنـــتيخوس فى مـــصر، سـرت شـــائ
ا:خــلوع "جــاســون" قـوة مـؤلــفة مــن ألــف جندى وشــن هــجوم مــفاجــئ على مــديــنة أورشــليم. بــينما كــان أنــتيخوس فى طــريــقه 
راجـــعـاً نـــحو الـــشمال سمع أخـــبار الـــتمرد فهجـــم على مـــديـــنة أورشـــليم وقـــام بـــإعـــدام حـوالى أربـــعv ألـــف يـــهودى، وبـــاع عـــدد 
مماثل كعبيد. لقد تم تدوين هذه ا-حداث فى كتاب "ا-بوكريفا":

[ حـv تـم تـقديـم تـقرير لـلملك عـن هـذه ا-حـداث؛ ظن أن الـيهوديـة فى حالة عـصيان، فهاج كوحٍش كـاسـر، فخـرج مـن مـصر 
وعـــصف بـــأورشـــليم. لـــقد أمـــر جـــنوده بقطع كـــل مـــن يـــقابـــلونـــه بـــ6 رحـــمة وذبح كـــل مـــن يـــحاولـــون ا8حـــتماء بـــبيوتـــهم. لـــقد كـــانـــت 

ــِقَد حـوالى  مجزرة للصغير والـــكبير، قـــتلوا حتى الـــنساء وا-طـــفال، ومـــذبـــحة لـــلعذارى وحتى لـــ�جـــنة. وفى مـــدة ثـــ6ثـــة أيـــام؛ فُ
[(14 -11 :5v2مكابي) .ألفـاً، لقى أربعون ألفـاً ا:وت بشكٍل بشع، وبيع عدد مساٍو كعبيد vثمان

أدت هـــذه ا-حـــداث إلى تـــمرد ا:ـــكابـــيv، والـــذى بـــدوره تســـبب فى رد فـــعل شـرس مـــن أنـــتيخوس ضـــد الـــيهود. لـــقد ســـن 
أنـتيخوس قوانـv تُحرم إعـتناق الـيهوديـة، وأبـطل الـذبـيحة الـيومـية، بل إنـه قـدم خـنزيراً على ا:ـذبح فى هـيكل الـيهود ورش دمـه 
على جــدران الــهيكل لــتدنــيسه. وا-كــثر مــن هــذا؛ فــقد إســتبدل ا-عــياد الــيهوديــة بــأعــياد الُسكر والــعربــدة لــ�لــه "بــاخوس" بــل 
وأجـبر الـيهود على عـبادة "باخوس" إلـه الخـمر والـفسق. لقد منع أنـتيخوس أيـضـاً أن يـخت² أى شـخص، أو أن يـقرأ الـتوراة 
أو أى مـن كـتب الوحى الـخاصـة بـالـيهود. وحv عصت إحـدى ا-مـهات أوامـر أنـتيخوس، وقـامـت بـخ² ولـديـها؛ أمـر ا:ـلك برجـم 
 (5 -3 :7v2مـــكابـــي) الـــث6ثـــة وإلـــقائـــهم مـــن أعلى جدار فى أورشـــليم لـــيسقطوا على ا-رضـــية الـــصلبة فى ا-ســـفل. يـــذكـــر
حـادثة قطع أنـتيخوس -لـسنة سـبعة أبـناء من أسرة واحـدة ثم حرقـهم فـوق سـطح مـن الصفيح الـساخـن الضخـم، كـما أجـبر 
ا-م نــــفسها. عــــلق "تــــيودور الــــسيرى" وهــــو أســــقف فى  هم على مــــشاهــــدة هــــذا ا:شهــــد الــرهــــيب. وبــــعد هــــذا ُقــــتلت أخــــيراً  أم
الكنيسة الشرقية فى القرن الخامس على الجرائم الكبيرة التى إرتكبها أنتيخوس فى حق هيكل اليهود:

[ حــv إشــتد الــتصعيد، وصل أنتيخوس وقــتل أغــلب ا:ــتديــنv، وكــان من الجرأة أنــه دخــل إلى حدود الــهيكل. بــعد أن دخــل 
طرد الجــميع مــن الــهيكل، واســتحل لــنفسه الــكنوز، كــل الــتقدمــات، الــكؤوس، ا�نــية، ا:ــائــدة الــذهــبية، مــذبح الــبخور و ا:ــنارة 
ا:ــصنوعــان مــن الــذهــب؛ وبــاخــتصار كــل أدوات الــعبادة. بــا8ضــافــة إلى أنــه قــام بــبناء مــذبح لــ�لــه "زيوس" ومــ� ا:ــديــنة كــلها 
بـــا-صـــنام، كـــما أجـــبر الجـــميع على تـــقديـــم ذبـــائح. وقـــام هـــو نـــفسه بـــتقديـــم خـــنزيـــر كـــذبـــيحة على مـــذبح ا� وأســـماه بـــإســـم " 

زيوس من جبل أوليمبس ".]4

تُعد كل هذه البشاعات وظيفة "القرن الصغير" فى رؤيا دانيال:

اْلُجـنْدِ َوالـنeُجومِ إَِلى ا$َرِْض  َماَواِت َوطَـَرحَ بَْعضـاً ِمنَ  Lالس " َوتََعظLَم (القرن الصغير؛ أنــتيخوس) َحتLى إَِلى ُجـنْدِ 
َوُهِدَم َمْسَكُن َمْقِدِسِه. َوُجِعَل ُجـنٌْد َعَلى  ُْحرََقُة الدLاِئَمةُ  ْ̀ َوَداَسُهْم. َوَحـتLى إَِلى رَِئـيِس اْلُجـنِْد تََعظLَم َوِبهِ أُبِْطَلِت ا

." (دا8: 10- 12) َْعِصيَِة فَطََرحَ اْلَحقL َعَلى ا$َرِْض َوفََعَل َونََجحَ ْ̀ ُْحرََقِة الدLاِئَمِة ِبا ْ̀ ا

أنتيخوس كمثال لضد ا:سيح

h شـــك أن أنـــتيخوس إبـــيفانـــس الـرابع هـــو أكـــبر مـــثال فى كـــل الـــكتاب ا:ـــقدس لـــضد ا:سيح. وهـــكذا فـــإن هـــذه الـــنبوات 
الـخاصـة بـأنـتيخوس إبـيفانس الرابع لـها تـتميم تـاريخى وتـتميم مسـتقبلى فى ا-يـام ا-خـيرة. ا-مـور التى أجراهـا أنـتيخوس 
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إبـيفانـس الرابع وذُكرت بـالـتفصيل فى دانـيال8، سـتتكرر بـدرجـة مـا على يـد ضـد ا:سيح فى آخـر ا-يام. وهـذا الـفكر يـؤيـده 

قطاع واسع من ا:فسرين والعلماء:

يــقول "جــون والــفورد" [ رغــم أن هــذا الجزء مــن الوحى قــد تــحقق على يــد أنــتيخوس، إh أنــه يُعد أيــضـاً وصــفـاً مــطابــقـاً •
لـلدور ا:سـتقبلى لـضد ا:سيح ا�تى، إنـسان الخطية. الـديـكتاتـور الـذى سـيتجبر على الـعالـم كـله فى آخـر ثـ6ث سـنوات 
ونصف قبل مجيئ ا:سيح الثانى.] 5

 يــقول "تــيم hهاى" و" إد هينسون" [ إن وصــف أنتيخوس إبــيفانــس الــخامــس بــالــقرن الــصغير فى (دا8: 9- 13، •
23- 25) وبا:حتقر فى (دا11: 21- 35) يوضح أنــه (أى أنــتيخوس إبــيفانس الرابع) مــثال لــلقرن الــصغير (ضــد 
 vا:سيح)... إن أوجـــه الشبه التى يـــتشارك فـــيها أنـــتيخوس إبـــيفانـــس الـرابع مع ضـــد ا:سيح مذهلة وتـؤكـــد الـــع6قـــة بـــ

6 [.vالشخص

بـــا:ـــثل يـــرى "هـ س لـــيبولـــد" ا:فســر الشهير للعهــد الـــقديم أن أنـــتيخوس هـــو مـــثال لـــضد ا:سيح، وأن لـــنبوات دانـــيال8 •
عــ6قــة مــباشرة بــا-يــام ا-خيرة: [ يُــنظر لــلملك أنــتيخوس على أنــه ضــد ا:سيح فى العهــد الــقديــم على مــثال ضــد ا:سيح 
ا-خـير الرهـيب؛ فـالـتدمـير والـتدنـيس لـلهيكل ا:ـقدس يـماثـل مـا سيحـدث فى أثـناء الـضيقة الـعظيمة. حـv نضع هـذا فى 
ا8عتبار نرى أن هذا الجزء غير معزول عن أحداث الزمن الحاضر بل نجده مطابق لها بشكل مؤكد.] 7

يــدون "جــليسون ل آرتشر" -وجــه الشــبه بــv أنــتيخوس فى دانــيال8، وضــد ا:سيح فى دانيال7: [ يشــبه (دانــيال8) •
إلى حٍد كـبير (دانـيال7) مـن حـيث ا:وضوع، وطـريـقة تـقديـمه وشرحـه أيـضـاً. فـتصويـر إمـبراطـوريـات الـعالـم ا:ـتعاقـبة فى 
شكل حيوانات مفترسة وتتويجها بالطاغية الذى يوصف بـ "القرن الصغير".]8

ع6قة النبوة با-يام ا-خيرة

هناك العديد مـن ا-سـباب الـقويـة التى دفـعت الـعديـد مـن ا:فسـريـن لرؤيـة أفـعال أنـتيخوس إبـيفانـس الرابع - كـما ذكرهـا 
دانــيال8 - على أنــها ظ6ل مسبقة -فــعال ضد ا:سيح ا�تى. أوhً؛ وبــكل بــساطــة، لــقد أخــبر ا:ــ6ك جــبرائــيل دانــيال بــشكل 
مباشر عن إرتباط الرؤيا با-يام ا-خيرة:

َجاءَ إَِلى َحــيْثُ  ا]. فَ َل الــرeْؤيَ ْم َهــذَا الــرLُج Hــا ِجــبْرَاِئــيُل فَـه ــنَاَدى َوَقــاَل: [يَ ْ�َ أُو�ََي فَ َساٍن بَ " َوَسـِمْعُت َصوَْت إِنْ
ـُنْـتََهى]. َوإِذْ َكـانَ  ْ̀ َن آَدَم. إِنL الـرeْؤيَـا لِوَْقِت ا ا ابْ َهْم يَ َـا َجـاَء ِخـفُْت َوَخـرَرُْت َعَلى َوْجِهي. فَـَقاَل لِي: [افْ L̀ َوَقـفُْت. َو

يَـتََكلLُم َمِعي ُكنُْت ُمَسـبLخـاً َعَلى َوْجِهي إَِلى ا$َرِْض فََلَمَسِني َوأَْوَقفَِني َعَلى َمـَقاِمي. َوَقـاَل: [َهــئـَنَذَا أَُعـرHفُـَك َمـا 
ِيَعاِد ا�ِنِْتَهاَء." (دا8: 16- 19) ِ̀  Lَخِط. $َن Lيَُكوُن ِفي آِخِر الس

" (بــالــعبرية " ‘إت- كــيتز ")؛ يشرح "hهــاى" و"هــيندســون" إرتــباط مــعناهــا بــا-يــام  ا�ِنـِْتَهاءَ. ِـيَعادِ  ِ̀ بــا8شارة لجملة "

ا-خيرة:

اhِنِْتَهاَء." (بـالـعبرية " ‘إت- كـيتز ") ا:ـذكورة فى (دا8: 17، 19)؛ (دا11: 35)؛ (دا12: 4، 6، 9،  [ إن عـبارة "ِ:ِـيَعادِ 
ٍت آٍت" (بـــالـــعبريـــة " ‘أشـــاريـــت حـــمايـــم ") (دا2: 28؛ 10:  13) كما فى ســـائـــر أجــزاء العهـــد الـــقديـــم تـــختلف عـــن "فى وق
14). فـالـتعبيران مـن مـصطلحات ا-خـريـات، لـكن " ‘إت- كـيتز " تعنى حـصريـاً فـترة وأحـداث ا-خـريات... إن الـتركـيز على 
ترة السخــــط ا-خــــيرة" يـــوضح أن ا-حــــداث ا:ــــتعلقة بــــاضــــطهاد أنــــتيخوس لــــليهود وتــــدنــــيسه الــــهيكل –  يرة" و"ف "ا-يــــام ا-خ
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ؤََسـاِء"- سـيكون لـها تـتميم نـهائى بواسـطة ا:ـثال ا�خـر -نـتيخوس وهـو  وبـالـتالى ا-فـعال ا:وجهة ضـد ا� نـفسه، " رَِئـيِس الر©
ضـــــد ا:سيح فى أثـــــناء الـــــضيقة الـــــعظيمة... لـــــقد فـــــعل أنـــــتيخوس الـــــعديـــــد مـــــن ا-مـــــور التى ســـوف يـــــفعلها ضـــــد ا:سيح فى 
ا:ستقبل. وهكذا يتضح السياق النبوى :ا هو آٍت.] 9

أوجه الشبه بv أنتيخوس وضد ا:سيح

بـا8ضـافـة لـحقيقة أن ا:ـ6ك جـبرائـيل شرح بـشكل مـباشـر أن الرؤيا تـختص بـا-يـام ا-خـيرة، فـقد ذكـر ا:فسـريـن أيـضـاً الـعديـد 

من أوجه الشبه بv أنتيخوس وضد ا:سيح ا�تى، مما يزيد التأكيد على ع6قة الرؤيا با-يام ا-خيرة.

إليكم فيما يلى بعض التشابهات ا:ذهلة:

تـمت ا8شـارة لكٍل من أنـتيخوس وضد ا:سيح بـالرمز "الـقرن الـصغير". فـبينما أشـار لـضد ا:سيح بـ "...َوإِذَا ِبَقْرنٍ .1
" (دا8: 9). آَخَر َصِغيٍر طََلعَ.." (دا7: 8)، أشار -نتيخوس ببساطة على أنه " َقْرٌن َصِغيٌر

2. ... Hيِسي اْلَعـلِيHفـــضد ا:سيح " َويُـبـْلِي ِقــد .�كـــان كـٍل مـــن أنـــتيخوس وضـــد ا:سيح مضطهـــديـــن بـــعنف لـــشعب ا
ِبيُد اْلُعظََماءَ  َويَـفَْعُل َويُ َويَُسـلLُموَن لِـيَِدِه..." (دا7: 25)، كــما قــال أيــضـاً عــن أنــتيخوس " يُْهـلُِك َعَجبـاً َويَـنَْجحُ 

" (دا8: 24). َوَشْعَب اْلِقدHيِس�َ.

" (دا7: 20). كــما .3 eأََشـد (دا8: 23) أو " َوَمـنْظَرُهُ   " ُوِصــف كٍل مــن أنــتيخوس وضد ا:سيح بـ " َجـاِفي اْلوَْجـِه

يُعل�ق "ميلر" [ إن ك6 الوصفv يدhن على القسوة والخشونة.] 10

" (دا7: 25)، .4 Hاْلَعـلِي Lَمٍ ِضـــدxُم ِبــَكLما نــــــفسيهما. فــــــضد ا:سيح " َويَــــتََكلgكــــٍل مــــــن أنــــــتيخوس وضــــــد ا:سيح عــــــظ
" (دا8: 25). وأنتيخوس " َويَـتََعظLُم ِبَقْلِبهِ. ... َويَُقوُم َعَلى رَِئيِس الرeؤََساِء

ِجيـئُهُ ِبـَعَملِ .5 . فـــضد ا:سيح " الLــِذي َم لـــكٍل مـــن أنـــتيخوس وضـــد ا:سيح قــوة عـــظيمة تـــأتى مـــن الـــشيطان مـــباشـرةً
 ،vٍة،" (2تــس2: 9). لــــقد ذُكــــر بــــكل تحــــديــــد أن الــــشيطان، الــــتن ــاِذبَ ــاٍت َوَعـَجاِئـَب َك ــآيَ يْطَاِن، ِبـُكلH ُقوLٍة، َوِب Lش ال

ــــــهٍ  ــــــِإَل ـــــَحِصيـنَِة ِب ــــــْلطَاَن لِْلوَْحــِش" (رؤ13: 4)، وأن ضــــــــــــد ا:سيح " يَـــــــفَْعُل ِفي اْلُحُصوِن اْل eسيُعطى " الس
" (دا8: 24). َغِريٍب." (دا11: 39). وأما أنتيخوس " َوتَْعظُُم ُقوLتُُه َوَلِكْن َليَْس ِبُقوLِتِه

الLـِذيـَن �َ .6 ْجَعَل َجـِميعَ  ســـيكون كـٍل مـــن أنـــتيخوس وضد ا:سيح مهـــلكv للبشـــر. فـــضد ا:سيح يـــقول عـــنه أنـــه " َويَ
 ،ِ�HـنHالــت ــمِ  ُت ِمـْن فَ اْلوَْحِش يُْقـتَُلوَن." (رؤ13: 15). رأى الـرســـول يـوحـــنا فى رؤيـــاه " َورَأَيْ يَْسُجــُدوَن لُِصورَةِ 
َشـــيَاِطــ�َ  ـــمِ الـنLِبيH اْلــَكذLاِب، ثـَــxَثَــةَ أَْرَواحٍ نَـِجَسةٍ ِشـــبَْه َضـــفَاِدَع، فَــِإنLــُهْم أَْرَواحُ  ِش، َوِمــْن فَ ـــمِ اْلوَْح َوِمــْن فَ
ــَك اْليَوْمِ اْلــَعِظيـمِ، يَوْمِ ا�ِ  َْسُكونَــِة لِـتَْجــَمَعُهْم لِــِقـتَاِل ذَلِ ْ̀ ـــمِ وَُكـلH ا ـــاٍت، تَْخــُرجُ َعَلى ُمُلوِك اْلــَعاَل آيَ َصـــاِنــَعةٌ 
" (دا8: 24). اْلَقاِدِر َعَلى ُكلH َشيٍْء." (رؤ16: 13- 14). وأنتيخوس " َويُِبيُد اْلُعظََماَء

ســيكون كٍل مــن أنــتيخوس وضــد ا:سيح أســاتــذة فى الخــداع. فضد ا:سيح يــقول عــنه أنه " الLـِذي َمِجيـئُُه ِبَعَملِ .7
 eِضل ـــاٍت َوَعـَجاِئـَب َكـــاِذبَـــٍة،" (2تس2: 9). وخـــــ6ل فـــــترة ُحـــــكم ضـــــد ا:سيح " َويُ يْطَاِن، ِبــُكلH ُقوLٍة، َوِبـــآيَ Lالـش
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ة التى ســـيصنعها(رؤ13: 14). وأمـــــا أنـــــتيخوس فـــــقد قـــــيل أنـــــه "  اِت " الـــكاذب اِكــِن�َ َعَلى ا$َرِْض ِبـــا�يَ Lس ال

" (دا8: 25). َْكُر ِفي يَِدِه ْ̀ " (دا8: 23)، و " َوِبَحذَاَقِتِه يَـنَْجحُ أَيْضـاً ا َوفَاِهُم اْلِحيَِل

ـــمٍ ُمـــتََكلHـمٍ .8 ه "...َوفَ قــــيل عــــن كــٍل مــــن أنــــتيخوس وضــــد ا:سيح أنــــهما مــــتكبران ومتعجــرفــــان. فــــضد ا:سيح ســــيكون ل
 Hاْلَعـلِي Lَمٍ ِضـدxُم ِبـَكLَم ِبَـها اْلـَقْرُن...(وبــالــذات) َويَــتََكلLِتي تـََكلLال َعِظيَمةِ  َكلَِماِت اْل َم... ِمْـن أَْجِل َصوِْت اْل ِبَعظَاِئ

" (دا8: 25). " (دا7: 8، 11، 25). وعن أنتيخوس فقد قيل "َويَـتََعظLُم ِبَقْلِبِه

سيسـتخدم كٍل مـن أنـتيخوس وضـد ا:سيح خـدعـة تـقديـم سـ6م زائـف لـلوصـول لـغرضـهما. فـبينما سـيدخـل ضـد ا:سيح .9

فى إتــفاق ســ6م زائــف مع إسرائــيل "َويُــثـَبHُت َعْهـداً َمعَ َكـِثيِريَن ِفي أُْسـبُوٍع َواِحـٍد َوِفي َوَسِط ا$ُْسـبُوِع يُـبَطHلُ 
ْمِسكُ  أِْتي بَـْغـتَةً (أو والــناس فى طــمأنــينة) َويُ الـذLِبـيَحَة َوالـتLْقِدَمـَة "(دا9: 27)، فــقد ُكــتب عــن أنــتيخوس أنــه " َويَ

َْمَلَكَة ِبالـتLَملeَقاِت" (دا11: 21، 24)، وأنه " َوِفي ا�ِطِْمـئـْنَاِن يُْهـلُِك َكِثيِريَن" (دا8: 25). ْ̀ ا

هـناك تـشابـهات أخـرى بـv أنـتيخوس إبـيفانـس الرابع وضـد ا:سيح يمكن بـالـتأكـيد ا8شـارة إلـيها، وقد فعل هـذا الـكثير مـن 
ا:فســريــن وا:ــعلقv. ولكن برغــم الــظ6ل الــنبويــة الـواضــحة لــضد ا:سيح فى شــخص أنــتيخوس، ورغــم مــا أُِقــر عــن ا8رتــباط 
والـــسياق الـــخاص بـــا-يـــام ا-خـــيرة؛ إh أن كـــثير مـــن الـــدارســـv وا:فســـريـــن قـــد صـــارعــوا لـــلتوفـــيق بv "الـــقرن الـــصغير" فى 

(دانــيال8) مع "القرن الــصغير" فى (دانيال7). كانت الــصعوبــة التى واجــهوهــا نــابــعة مــن ا8فتراض الــشائع – ولــكن غــير 
الصحيح – بـأن الـقرن الـصغير أو ضـد ا:سيح فى دانـيال 7 سيخـرج مـن ا8مـبراطوريـة الرومـانـية، بـينما الـقرن الـصغير فى 

دانـــيال8 يخـــرج من الشـــرق ا-وســـط. لـــقد صـــارع "ســـتيفن مـــيللر" مع هـــذا الـــتناقـــض الـواضح فى كـــتابـــه عـــن ســـفر دانـــيال: 
[ يواجــه مــنظور الــتتميم ا:ـزدوج بــv ضــد ا:سيح وأنــتيخوس صــعوبــات، وهى أن ضد ا:سيح سيخــرج من روما ولــيس مــن 
اليونان كما فى حالة أنتيخوس.] 11

عــــندمــــا نــــدرك أن دانــــيالh 7 ،2 يُــــشيران لــــ�مــــبراطـــوريــــة  لــــكن بــــينما يجــــد مــــيللر صــــعوبــــة هــــنا، تختفى هــــذه ا:ــــشكلة تــــمامـــــاً 
الـرومــانــية بــل لــلخ6فــة ا8ســ6مــية. تــتطابــق ا:ــنطقة التى ســكنتها الــخ6فــة ا8س6مية مع ا:ــنطقة التى حــكمتها ا8مــبراطــوريــة 
الـبطلمية – السـلوقـية التى حـكمها أنـتيخوس إبـيفانـس الرابع. حـv نـدرك أن ا-صحاحv يُـشيران لـلخ6فـة ا8سـ6مـية؛ عـندهـا 
ســتتناغــم رؤى دانــيال بســ6ســة، ويــتم الــتوصــل لحــل لــكل الــصعوبــات الــتاريــخية التى واجــهها ا:فســريــن. دانــيال2، 7 أو 8 
فا-صحاحات الث6ثة تتحدث عن مملكة ضد ا:سيح ا-خيرة والتى ستخرج من الشرق ا-وسط.
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9
دانيال10 – 11: ملك الشمال

كــما رأيــنا حتى ا�ن؛ فعلى مــدار ســفر دانــيال كــله، نــرى أن كــل الــنبوات تتحــدث عــن مــجيئ ضــد ا:سيح ومــملكته، وأن كــل 
نـبوة تُبنى على سـابـقتها. وبـينما تـنساب فى تـناغـم مع بـعضها فـإنـنا نـرى مـعلومـات إضـافـية فى كـل جزء. كذلك فـإنـه كـما أن دانـيال 
2 (تـــمثال نـــبوخـــذ نـــصر) مـــماثـــل ومـوازى لـــدانـــيال 7 (الـوحـوش ا-ربـــعة)؛ فـــكذلـــك يُـــماثـــل دانـــيال 11 لـــلنبوات ا:ـوجـودة فى دانـــيال 8؛ 
وا8ثـنv يـتتبعان سـقوط إمـبراطـورية مـادى وفارس على يـد إمـبراطـوريـة ا8سـكندر الـيونـانـية؛ ومن ثم تـقسيم ا-خـيرة بـv مـلوك طوائـف 

ا8سكندر أو الديادوكى، وقيام أنتخوس إبيفانس الرابع، الذى هو ا:ثال النبوى لضد ا:سيح.

دانيال 10: ا:6ك ا:رسل

تـبدأ الرؤيـا ا:ـذكـورة فى دانـيال 11 فـعلياً فى دانـيال 10؛ حـيث يُـخبرنـا بـلقاء دانـيال مع كـائـن مـ6ئكى. ثـم يـتم شرح الرؤيـا 
فى دانيال 11. يبدأ ا8ع6ن من لحظة لقاء دانيال با:6ك:

ْعُت َونَـظَرُْت فَـِإذَا  َعِظيـمِ (ُهوَ ِدْجـَلُة) رَفَ ِل إِذْ ُكــنُْت َعَلى َجـاِنِب الـنLْهـِر اْل Lِر ا$َو ْه Lاِبعِ َواْلِعْشـِريَن ِمَن الشLَوِفي اْليَوْمِ الـر "
َكِمْصـبَاَحيْ نَـارٍ  َوَوْجُههُ َكَمـنْظَِر اْلـبَْرقِ َوَعـيْـنَاهُ  ِبرَُجٍل �َِبٍس َكـتLانـاً َوَحَقوَاهُ ُمـتَـنَطHَقاِن ِبـذََهِب أُوفَـازَ َوِجْسُمُه َكـالـزLبَرَْجدِ 
ُت أَنَـا َداِنـيآُل الـرeْؤيَـا َوْحـِدي َوالـرHَجـالُ  ِه َكَصوِْت ُجْمُهوٍر. فَـرَأَيْ َْصُقوِل َوَصوُْت َكxَِم ْ̀ َورِْجـxَهُ َكَعْ�ِ الـنeَحاِس ا َوِذرَاَعـاهُ 
الLِذيَن َكانُوا َمِعي َلْم يَرُوا الرeْؤيَا َلِكْن َوَقعَ َعَليِْهـمِ ارِْتَعاٌد َعِظيٌم فََهَربُوا لِيَْخـتَِبـئُوا." (دا10: 4- 7)

َْحـبُوُب افَْهـمِ  ْ̀ وفى عدد 14؛ يُعلن ا:ـ6ك لـدانـيال عـن ا:ـحتوى الـخاص بـا-يـام ا-خـيرة فى الرؤيـا: " يَـا َداِنـيآُل أَيeَها الرLُجُل ا
ـــامِ  Lِصيُب َشــْعـبََك ِفي ا$َي ئُْت ِ$ُفْـــِهَمَك َمـــا يُ يَْك]... َوِج ــْم َعَلى َمـــَقاِمــَك $َنHي ا�َن أُرِْســـْلُت إَِل هِ َوُق ــَكxََم الLـــِذي أَُكـــلHُمَك ِب اْل

ْعُد]." هـــذه نـــقطة أســـاســـية ومـــحوريـــة. ومـــثل دانـــيال 8؛ فـــإن الـــنبوة لـــها تـــتميم وتـــفسير زمنى فى  امٍ بَ Lْؤيَــا إَِلى أَيeالـر Lا$َِخــيرَِة $َن
 vأو طـبقت vبـالـتفسير الـذى يُـشير :رحـلت "vا:ـاضى، وكـذلـك تـفسير خـاص بـا-يـام ا-خيرة. لـقد أقـر فـعليـاً كـل ا:فسـريـن "ا:سـتقبلي

:vمزدوجت

عـــلق "جـــيروم" بـــأن معنى الـــنبوة الـــنهائى يتعلق بـ [ مـــا سـوف يحـــدث لـــشعب إسـرائـــيل لـــيس فى ا:ســـتقبل الـــقريـــب بـــل فى •
ا-يام ا-خيرة بمعنى وقت نهاية العالم.] 1

يـقرر "جـليسون ل آرتشـر" بـأن [ بـدأ ا:ـ6ك يشرح لـدانـيال مـصير الـشعب الـعبرانى حتى آخـر ا-يـام... فـالرؤيـا تـمتد -بـعد •
من عصره لتصل للمرحلة ا-خيرة من تاريخ العالم قبل مجيئ إبن ا8نسان بقوة عظيمة ليُقيم مملكة ا� على ا-رض.] 2

كتب "hهــاى" و"هــندرســون" تــتعامــل نــبوات أصــحاح 11 مع ا:ســتقبل القريب (التتميم الــتاريخى)... وكــذلــك أحــداث فى •
ا:ستقبل البعيد ( التتميم ا-خروى)- خروج القرن الصغير من ا:ملكة الرابعة، ضد ا:سيح.] 3

كتب "جـون والـفورد" [ إن تـعبير "أيامٍ بـعد" هـو تـعبير زمنى (يرتـب زمـنيـاً) هـام يرتـبط بـالـبرنـامج الـنبوى ا:شروح فى سـفر •
دانيال... وصوhً للذروة فى مجيئ يسوع ا:سيح الثانى ل�رض.] 4
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يـقول "ستيفن ر مـيللر" [ "فى ا:سـتقبل" هى ترجـمة لـلتعبير الـعبرى " ‘بيهاريت حـايـامـيم " ويُعبر عـنها عـادة بـالـقول " فى •
ا-يــــام ا-خــــيرة " . تــــصف الجــــملة ا-حــــداث التى تســــبق مــــباشــرة وكــــذلــــك أثــــناء مــــجيئ مــــملكة ا� على ا-رض... إن ذروة 
ا:نظور التاريخى الذى يقدمه ا:6ك هو مملكة ا� القادمة.] 5

بـــعد أن شـرح ا:ـــ6ك ا:عنى والـــغرض الـــنهائى من الــرؤيـــا لـــدانـــيال، بـــدأ ا:ـــ6ك فى شـرح ا-حـــداث فى ا:ســـتقبل الـــقريـــب ا:ـــتعلقة 
. ُهوَذَا ثَـxَثَُة ُمُلوٍك أَيْـضـاً يَُقوُموَن ِفي  Hبـإمـبراطـوريـة مـادى وفـارس وسـقوطـها على يـد ا-سـكندر ا-كـبر: "َوا�َن أُْخِبرَُك ِبـاْلَحق
اْليُونَــاِن. َويَُقومُ  ِغـنَاهُ يَُهيHجُ اْلَجـِميعَ َعَلى َمـْمَلَكةِ  ــارَِس َوالـرLاِبعُ يَْســتَْغِني ِبِغـنًى أَْوفَـَر ِمـْن َجـِميِعِهْم َوَحَسَب ُقوLِتـِه ِب فَ

" (دا11: 2- 3). َمـلٌِك َجـبLاٌر َويَـتََسلLُط تََسلeطـاً َعِظيمـاً َويَفَْعُل َحَسَب إِرَاَدِتهِ.

كـما رأيـنا مـن قـبل فى دانـيال8، يؤدى ا:وت ا:ـبكر لـ�سـكندر لـتقسيم مـملكته بـv خـلفائـه ا-ربـعة " وََكـِقيَاِمـهِ تَـنَْكِسـُر َمْمَلَكـتُهُ 
الLـِذي تََسـلLَط ِبـِه $َنL َمْمَلَكـتَُه تَـنَْقرُِض َوتَُكوُن ِ�َخـِرينَ  َعِقِبِه وَ�َ َحَسَب ُسـْلطَاِنـهِ  َماِء ا$َْربَعِ وَ�َ لِ Lالس إَِلى ِريَـاحِ  َوتَـنَْقِسمُ 

" (ع4). َغيِْر أُوَلِئكَ.

يلى هـذا فى عـدد 5- 20 وصـف تفصيلى لـلصدامـات الـتاريـخية بـv أكـبر طـائـفتv خـلفتا إمـبراطـوريـة ا8سـكندر: ا8مـبراطـوريـة 
السـلوقـية فى الـشمال، والـبطلمية فى الـجنوب. تحـدث شـارح العهـد الـقديـم "جـون س وايـتكومـب" عـن ا-عـداد 5- 20 فـقال [ إن هـذه 

الــــنبوة الــــتفصيلية الــرائــــعة عــــن الــــصراع الــــذى اســــتمر 150 عــــامـــــاً بــــv ورثــــة مــــملكة ا8ســــكندر؛ تُـركــــز على بــــطليموس ســوتــــير ا-ول 
(323- 283 ق م) ومـن خـلفوه فى حـكم مـصر (ملوك الـجنوب) ونـيكاتور ا-ول السـلوقى (312- 281 ق م) ومـن خـلفوه فى حـكم 
سوريا (ملوك الشمال).] 6

ثم فى ا-عـداد 21- 35؛ يـخبرنا عـن أعمال أنتيخوس إبيفانس الرابع، الـذى هو " الـقرن الـصغير " فى دانـيال8، وهـو الـحاكـم 
ــْغـتًَة َويُـْمِسكُ  ـــأِْتي بَ َـْمَلَكِة َويَ ْ̀ ُه ُمـْحـتََقرٌ َلـْم يَْجَعُلوا َعــَليِْه فَْخــَر ا الـــثامـــن لـــ�مـــبراطـــوريـــة الســـلوقـــية الـــشمالـــية: " فَيَُقوُم َمـَكانَ
َْمَلَكَة ِبالـتLَملeَقاِت." (ع21). ْ̀ ا

يــتطور الــصراع الــتاريخى الــدائــر بــv ا8مــبراطــوريــة السلوقية فى الــشمال والــبطلمية فى الجنوب ليصبح مـواجــهات ضخــمة مع 
َجيٍْش  إَِلى اْلَحـرِْب ِب َجيٍْش َعـِظيـمٍ َوَمــلُِك اْلَجـنُوِب يَـتََهيLجُ  َعَلى َمــلِِك اْلَجـنُوِب ِب ــنِْهُض ُقوLتَـُه َوَقــْلـبَهُ  إســـتمرار الـــقصة: "َويُ

" (ع25). َعِظيـمٍ َوَقوِي¦ ِجّداً َوَلِكـنLُه �َ يَـثـْبُُت $َنLُهْم يَُدبHرُوَن َعَليِْه تََداِبيرَ.

ـْث وتشجيع الـــشعب الـــيهودى الـواقع تـــحت إضـــطهاد أنـــتيخوس. كـــذلـــك  gتـــختتم ا-عداد 33- 35 مـــناقـــشة أنـــتيخوس تـــبدأ فى ح
تقدم أيضـاً ظh6ً قوية للصبر وا:ثابرة ا:طلوبة فى آخر ا-يام.

ضد ا:سيح

عدد 35. وبــــينما  ينتهى الــــنقاش الــــخاص بــــالــــصدام بــــv الســــلوقــــيv بــــقيادة أنــــتيخوس وا8مــــبراطـــوريــــة الــــبطلمية فى الــــجنوب بــــال
يـختلف كـثير مـن الُشرgاح حول وجهة الـنظر هذه، فإن الُشرgاح أصـحاب الـفكر ا:سـتقبلى ا:ـحافـظ يـتفقون بـشكٍل عـام على أن الـعدد 

35، و36 يفصل بv أنتيخوس ومثيله فى ا-يام ا-خيرة؛ أى ضد ا:سيح:

يهود وا:ـــسيحيv لهـــذا الجــزء فكتب [ يــؤمـــن الـــيهود أن هذا الجــزء يُـــشير • تحدث "جيروم" فى الـــقرن الـرابع عـــن تـــفسير ال
لضد ا:سيح... ونحن أيضـاً نفهم أن هذا الجزء يُشير لضد ا:سيح.] 7
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كتب "جــون والفورد" عــن ا8نــتقال بــالحــديــث مــن ا-حــداث التى ستتم فى الــتاريخ -حــداث ا-يــام ا-خــيرة [ بــدئـــاً مــن عــدد •
36؛ يـمكنك أن تُـ6حـظ ا8نـتقال الـحاد لـلنبوة، مبتدئاً بـالـتعبير وفى وقـت الـنهايـة فى عدد 35. حتى هـذه الـنقطة؛ إخـتصت 
النبوة با8مبراطوريتv الفارسية واليونانية وقد تحققت بدقة مذهلة. ولكن من عدد 36 نجد موقف مختلف ُكليـاً.] 8

نــاقــش "روبرت د كــارفــر" أســتاذ العهــد الــقديــم والــعبريــات الــسابــق فى مـؤســسة الــنعمة لــعلوم الــ6هـوت فى كــتابــه (دانــيال •

وا-يـام ا-خـيرة) ا8نـتقال مـن أنتيخوس لـضد ا:سيح فى عـدد 36 فـقال [ رأيى الشخصى (مـتبعـاً غـالـبية أصـحاب فـكر قـبل 
ا-لـفية الحـديـث) أن الـنبوة تـتعلق بـأنـتيخوس مـن عـدد 21 إلى 35، لـكن بـدايًة مـن عدد 36، ضـد ا:سيح ا:سمى بـ " ا:ـلك 
لوجـهة الـنظر ا:ـذكـورة عـالـيه؛ فـإن وصـف  الـذى يـعمل بحسـب إرادتـه"  يـسيطر على ا:شهـد حتى نهاية أصحاح 11. وتـبعـاً 
أنتيخوس يأتى فى ا-عداد 21- 35، وأن التفاصيل التاريخية مطابقة :ا سيعمله ضد ا:سيح فى ا:ستقبل...] 9

ضاً "د./ تــومــــاس ايــــس" على الــــقبول الــواسع لــوجــــهة الــــنظر هــــذه [ يــؤمــــن كــــل أصــــحاب ا:ــــنظور ا:ســــتقبلى بــــأن • يــؤكــــد أي
(دا11: 1- 35) قـــد تـــحقق فى ا:اضى، فى الـــقرن الـــثانى ا:ـــي6دى. يُـــشير مـــلك الـــشمال والـــجنوب فى ا-عـــداد 1- 35 
10 [.vوالسلوقي ،vالبطلمي vبوضوح للصراع ب

وهــكذا فإن ا:فســريــن يــتفقون عــامــة على أنــه بــv عــدد 35، و36 هــناك إنــتقال يحــدث مــن نــموذج (أنــتيخوس) إلى شــبيهه (ضــد 
ا:سيح). وهـنا نـرى أن ضد ا:سيح يـفعل ما يحلو لـه أو بحسـب إرادته ورغـبته. وكـما رأيـنا فى دانـيال8 فـهو مـتعظم ومـتكبر، ويتحـدث 

بـك6م تجـديـف ضـد كـل إله بـشكٍل عـام، وضـد "يـهوه" - ا8له الوحـيد الحقيقى - بـشكٍل خاص (رغـم أنـنا نـرى فى ا-عـداد التى تلى 
اْلـَغَضِب " ورجـوع يــسوع حــيث يضع نــهايــة  َمامِ  أنه يُــكرم إلــه محــدد بــعينه). وأخــيراً نــرى أنــه يُفلح فى كــل مــا يــفعله إلى وقت " إِتْ
ا�لِـَهةِ َويَـنَْجحُ إَِلى  ِجيـبٍَة َعَلى إَِلـهِ  ــتََكلLُم ِبـــأُُموٍر َع لH إَِلـٍه َويَ ــتََعظLُم َعَلى ُك َــلُِك َكــِإرَاَدِتـِه َويَـرْتَِفعُ َويَ ْ̀ ــفَْعُل ا ه " َويَ فات لتجدي
َْقِضيL ِبِه يُْجَرى." (ع36). ْ̀ إِتَْمامِ اْلَغَضِب $َنL ا

تـحتوى ا-عـداد 37- 39 على مـعلومات هـامـة تـتعلق بـطبيعة ضد ا:سيح ونظامه الدينى. سـنرجـئ مـناقـشة هـذه ا-عـداد ا�ن 
وســـنناقـــشها بـــالـــتفصيل فى الـــفصل الـــقادم. أمـــا ا�ن؛ فـــسنركـــز على عـــدد 40 وحتى نـــهايـــة الـــنبوة. يـــخبرنـــا عـــدد 40 أن ســـياق هـــذا 

َماِل ِبَمرَْكـبَاٍت َوفُرَْسـانٍ  Hالش اْلَجـنُوِب فَيَـثُوُر َعَليِْه َمـلِكُ  الجزء من الـنبوة هـو ا-يام ا-خيرة " فَِفي َوْقِت الـنHَهايَِة يَُحاِربُُه َمـلِكُ 
َوُسفٍُن َكِثيرٍَة َويَْدُخُل ا$َرَاِضيَ َويَْجرُُف َويَطُْمو."

رغــم إتــفاق الُشرgاح فى ا:راجع الستة التى ذكرنــاهــا ســابــقـاً على هــوية ملك الــشمال (مــلوك ا:ملكة الســلوقــية)؛ إh أنــهم إخــتلفوا 
على هـويـة مـلك الـشمال ا:ـذكـور فى عـدد 40. يـعتقد الـبعض – وأنـا مـنهم – أنـه مـن الواضح أن مـلك الـشمال هـذا هـو ضـد ا:سيح. 
بينما يعتقد البعض ا�خر أنه عدو لضد ا:سيح وحليف :لك الجنوب.

ا:نظور التاريخى: ملك الشمال هو ضد ا:سيح

يـوجــد بــv مــن يـرون مــلك الــشمال على أنــه ضــد ا:سيح ُشرgاحـــاً قــدمــاء (مــن الــكنيسة فى عــصور قديمة)، وغــيرهــم مــن الــعصور 
الحديثة. ولهذا أُسمى وجهة النظر هذه بوجهة النظر التاريخية:

حــدد "هــيبولــيتوس" تــلميذ "إيــريــنياس" فى بــحث مــن الــقرن الــثانى حول "ا:سيح وضد ا:سيح" أن ملك الــشمال هــو ضــد •
ا:سيح. 11
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فى الــــقرن الــــثالــــث؛ أقــــر "hكــــتانــــتيوس" [ سيخــــرج مــــلك مــــن ســـوريــــا، مــولــود مــــن روح شــــريــــر، وهــــو ا:ــــدمــــر وا:هــــلك لــــلجنس •
البشرى؛ وهو سيدمر ما نجا من الشرير الذى يسبقة... سيحاول أن يدمر هيكل ا� ويضطهد الشعب البار.] 12

كــذلــك حــدد "تــيودور الــصيرى" فى الــقرن الرابع أن ضد ا:سيح هــو مــلك الــشمال: [ ســيشن مــلك الــجنوب حــربــاً ضــد هــذا •
ا:ــدعــو مــلك الــشمال... أنــتيخوس الــذى هــو مــثال لــضد ا:سيح، وهــو ا:ــدعــو أيــضـاً مــلك الــشمال. حــv يشــتبك مــلك الــجنوب 
معه فى القتال؛ سيزحف هو عليه بحشود وقوات جبارة فى ا-رض والبحر ويحقق ا8نتصار.] 13

أن نُــميز ملك الــشمال فى هــذا الــعدد • كــتب "جــليسون ل آرتشــر" بــعد أن قــارن وجهــتى الــنظر: [من ا-بســط وا-كــثر إقــناعاً 
على أنه ليس إh القرن الصغير فى آخر ا-يام أى ضد ا:سيح.] 14

قال "ج هـ hنج" الـذى حـاز كـتابـه عـن سـفر دانـيال أكـبر تـقديـر مـن " ف ف بروس" [ -ن ضـد ا:سيح سيظهـر مـن مـناطـق •
ســوريــا؛ فطبيعى أن الــتاريخ يقودنا لهــذه ا:ــنطقة (مــلك الــشمال)، ومــنافــسه؛ مــصر (مــلك الــجنوب). فى وقــت دانــيال، ولــفترة 
طــويــلة بــعده، كــانــت ســوريــا (هــذه الــتسمية محدودة ا�ن بــا:ــنطقة الـواقــعة شــمال فلســطv) ومــناطــق "آشــور" تُــشكل مــملكة 
واحدة "ا�شورية"؛ وقد حكمت لفترة من الوقت ا:ناطق حتى حدود الهند.] 15

كـــتب "إدوارد ج يونج" ا-ســـتاذ الـــسابـــق فى مـؤسسة ويســـت منســـتر ل6هوت [ تـــشير هـــذه ا:ـــعارك بـــv الـــشمال والـــجنوب •
ما ضد ا:سيح ومـــلك الـــجنوب الـــذى ســـيبدأ ا:ـــعركـــة  لـــلمعركـــة ا:ســـتقبلية الـــكبيرة فى آخـــر ا-يـــام. إن الـــطرفـــv ا:ـــتنازعv ه
بمناوشة ضد ا:سيح.] 16

إتفق "ستيفن ر ميللر": [ يظهر واضحـاً من وصف "ملك الشمال" أنه hيمكن أن يكون إh ضد ا:سيح.] 17•

كــــتب الــــقس الــــبريــــطانى والــــكاتــــب "جــــيفرى ر كينج": [ أعــــتقد أنــــه hبــــد أن يــــكون مــــلك الــــشمال، ا�شــــورى... هــــو ا:ــــعادل •
للوحش فى سفر الرؤيا.] 18

يــناقــش "س ف كــايــل" الــ6هوتى ا-:ــانى وا:ــتخصص فى الــعبريات: [ فى ا-عداد h 43 -40نــقرأ عــن مــعركــة بــv ا:ــلك •

العنيف (ضد ا:سيح) من ناحية وملك الشمال وملك الجنوب من الناحية ا-خرى.] 19

يـقول "بـريـت جـيليت" مـدون الـنبوات ا:عروف: [ ا-صـحاح 11 مـن دانـيال... يـربـط بوضوح بـv ضـد ا:سيح ومـلك الـشمال •
فى ا8مـــبراطــوريـــة الـــيونـــانـــية ا:ـــقسمة. حـــكم هـــذه ا:ـــملكة واحـــد مـــن قـــادة أو جـــنراhت ا8ســـكندر وهـــو "ســـلوقـــس" الـــذى حـــكم 
مـناطق سـوريـا، وبـ6د مـا بـv النهـريـن، وإيران. لهـذا فإنه من ا:نطقى وا:ـعقول أن نـفترض أن ضـد ا:سيح سـيرتـبط بـطريـقة 
أو بأخرى بهذه ا:نطقة الجغرافية فى الشرق ا-وسط.] 20

ا:نظور الشائع: ث6ث ملوك

على عــكس ا:ــنظور الــتاريخى؛ يــرى الــكثيرون الــيوم أن هذا الجـزء يــصف ثــ6ث مــلوك مــختلفv، وأن مــلك الــشمال هــو عــدو لــضد 
ا:سيح.

أقــر "لــيون وود" بــالجــدل الــدائــر وســط الــدارســv فى كــتابــه (الــتعليق على دانــيال)، وَخــُلَص بــالــنتيجة أن مــلك الــشمال لــيس •
ضد ا:سيح بل هو قائد روسى.21
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كـــتب "تـــيم hهـــاى" و "إد هـــيندســـون" فى كـــتابـــهما (الـــنبوات الـــشهيرة فى الـــكتاب ا:ـــقدس): [ ســـتركـــز حـــملة ضـــد ا:سيح •
الـــعسكريـــة على إسـرائـــيل (دا11: 41)، لـــكن ســـيكون عـــليه أن يـــتغلب على هـــجوم مـــن إتـــجاهـــv مـــتشعبv ســـيشنهما مـــلك 

 vأو ا-مــــت / v(ع45). مــــن الــواضح أن هــــذيــــن ا:ــــلك الــــشمال ومــــلك الــــجنوب عــــليه (ع40 – 44) قــــبل أن يــــصل لهــــدفــــه 

سيتحالفان معـاً على ضد ا:سيح وسيشنان هجومـاً مشتركـاً عليه.] 22

يقول "جـون س ويـتكومب" [ hبـد :ـلك الـجنوب أن يـكون ملك مسـتقبلى على مصر نسـتخلص هـذا مـن إسـتخدام هـذا ا8سـم •
ســابــقـاً فى هذه الــنبوة وهــذا الجـزء وكــذلــك مــن التصريح الواضح فى (دا11: 42- 43). وا:ــفترض أن يــتحالف مع مــلك 
الشمال (مـثل روسـيا الـيوم؟) سـيقوم مـلك مـصر فى ا-يـام ا-خـيرة بـتوجـيه ضربة خـداعـية و"يشـتبك مـعه" أى مع ا:ـلك الـذى 

"يفعل كإرادته" (ضد ا:سيح).] 23

ر" [ حتى هـــــذه الـــــنقطة، فـــــالجــــزء ا:ـــــباشـــــر مـــــن ا-صـــــحاح يـــــتعامـــــل مع مـــــلك الـــــجنوب (مـــــصر)، وا:ـــــلك • كـــــتب "روبـــرت كـــــارف
نا أن ا:ــــلك الــــعنيد  (أنــــتيخوس) مــــلك الــــشمال (ســــوريــــا)، وصــراعــــهما مع بــــعضهما الــــبعض ومع إســرائــــيل. إh أنــــنا نجــــد ه
24 [.vا:قصود سيكون طرف ثالث فى الصراع مع ا:لك

مشاكل تواجهنا بخصوص ا:نظور الشائع

لوك: (1) ضد ا:سيح، (2) مـــلك الـــشمال، و (3) مـــلك الـــجنوب.  بحســـب ا:ـــنظور الـــشائع، يـــصف (دا11: 36- 45) ثـــ6ث م

يُـنظر :ـلك الـشمال ومـلك الـجنوب على أنـهما حـليفان :واجـهة أو مـهاجـمة ضـد ا:سيح. هـذا الرأى يـخالف ليس فـقط الـفهم الـشائع فى 
الـــكنيسة فى عـــصورهـــا ا:ـــبكرة؛ لـــكنه يـــخالـــف أيـــضـاً مـــسار الـــسياق ا-شـــمل لـــلنبوة. خـــ6ل دانـــيال 8، و11 يظهر بـوضـوح كـــيف أن 

أنـتيخوس إبـيفانس الرابع هـو مـثال لـضد ا:سيح. يتفق كـل ا:فسـريـن على هـذا. لـكن -ن أنـتيخوس كـان آخر مـلوك ا:ـملكة السـلوقـية 

تــاريــخيـاً، فهو بهــذا آخــر مــلك لــلشمال. حــv يــنظر الُشرgاح لــخصائــص ومـواصــفات وأفــعال وألقاب "أنــتيخوس إبــيفانــس الرابع" كــما 
يوردها دانيال 8، و11؛ فإنهم (أى الُشرgاح) ينسبونها كلها لضد ا:سيح، وهذا يشمل وصف أنتيخوس بما يلى:

القرن الصغير (دا7: 8؛ 8: 9)•

مدمر ومضطهد لشعب ا� (دا7: 25؛ 8: 24؛ رؤ13: 13- 15)•

الشخص الذى يستمد قوته من الشيطان (دا8: 24؛ 11: 39؛ 2تس2: 9؛ رؤ13: 4)•

ُمَجد�ف (دا8: 25؛ 7: 8، 11، 25)•

متكبر ومتعاظم (دا7: 8، 11، 25؛ 8: 25)•

محتقر (دا11: 21)•

مدنس لهيكل اليهود•

جافى الوجه، وشرس (دا7: 20؛ 8: 23)•

متحايل، ماكر ومخادع (دا8: 23، 25؛ 2تس2: 9؛ رؤ13: 14)•

يستغل س6م زائف للوصول ل�نتصار (دا8: 25؛ 11: 21، 24)•
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كــــل هــــذا إســـــتُخدم لــوصــــف كــٍل مــــن "أنــــتيخوس إبــــيفانــــس الــرابع" و"ضــــد ا:سيح". لــــكن بــــالنســــبة لــــلقبه كــــملك الــــشمال، حــــاكــــم 
ا8مـبراطـورية السـلوقـية، فجأة يـقوم ا:ـنظور الـشائع بتطليق ضـد ا:سيح مـن هـذا الـلقب. الـنتيجة الـعجيبة هى أن أنـتيخوس إبـيفانـس 
الرابع يُــنظر لــه على أنــه مــثال لــضد ا:سيح، وعــدو ضــد ا:سيح الــلدود فى نــفس الوقــت. لــكن كــيف يمكن أن يكون ا8ثــنان مــعـاً؟ هــذا 
غـير منطقى بـأى حـال مـن ا-حوال. وفـوق هـذا؛ فـإن مـلك الـشمال ومـلك الـجنوب الـلذان كـانـا فى عـداء فى الجزء الـتاريخى مـن الـنبوة 
(فى ا:ـاضى)، يـتحالـفان فـجأة على ضـد ا:سيح. وكـما أقر "تـيم hهـاى" و "إد هـيندسون": [هـذيـن ا:ـلكv / أو ا-مـتv سـيتحالـفان 
مـعـاً على ضـد ا:سيح وسـيشنان هـجومــاً مشـتركــاً عـليه.] 25 حتى "ج بـول تـانـر" ا:ـدافع عن نـظريـة وجود ثـ6ث مـلوك، يـعترف بوجود 
مــشاكــل وتــناقــض فى هــذا ا:ــنظور: [ إن عــامل الــضعف فى هــذا ا:ــنظور هــو عــدم إتــساقــه بــشكل طفيف مع ا-جـزاء الــسابــقة مــن 

ا8صحاح. فـإن نـظريـة الـث6ث مـلوك تضع ملك الـشمال ومـلك الـجنوب كحـليفv فى عـدائـهما لـضد ا:سيح؛ بـينما ا-جزاء الـسابـقة مـن 

ا8صحاح تُشير لصراع ا:لكv مع بعضهما البعض.] 26

ته هى مـــدعـــاة لـــلسعادة. فهـــذا ا:ـــنظور يـــلوى ا:ـــثال الـــتاريخى (عـــدوين) إلى الـــعكس  ر" على صـواب تـــمامــــاً بـــل إن أمان إن "تـــان
تـمامــاً (حـليفv). مـاهـو الـتفسير :ـثل هذا الـتحول الـكبير بـ 180 درجـة؟ برغـم شـيوع وشـعبية هـذا ا:ـنظور إh أنـه غـير مـترابـط ويـفتقر 
اهو ا-ســـاس الـــذى بُنى عـــليه هـــذا ا:ـــنظور؟ كـــيف وصـــل  كن م لـــلرؤيـــة الــواضـــحة. وhبـــد أن يـرفـــضه الـــدارســـv الـــفاحـــصv لـــلوحى. ل
الـــكثيريـــن مـــن ا:فســـريـــن الـــحكماء وا:ـــتميزيـــن لهـــذا ا8ســـتنتاج؟ ا8جـــابـــة بـــسيطة؛ أن كـــل ا:فســـريـــن يـــأتـــون لهـــذا الجــزء وهـــم يحـــملون 
إفـــتراضــــاً خـــاطـــئـاً مســـبقـاً عـــن ضـــد ا:سيح الــرومـــانى ا-وروبى، فـــحv كـــشف دانـــيال 11 عـــن ضـــد ا:سيح الـــذى يخـــرج مـــن مـــناطـــق 

تركـيا، سـوريـا، والـعراق (ا8مـبراطـوريـة السـلوقـية)، لـم يـتمكنوا مـن إجراء ا:ـصالـحة بـv كـل الـنصوص، وهـكذا إضـطُروا 8قـحام طـريـقة 
 h ذى ُوِصـَف بــــه مــــلك الــــشمال تفق مع ا-ســــلوب الطبيعى فى قــراءة الــــنبوة. وتــــبعـاً لهــــذا، فــــقد كــــتب "لــــيون وود":[ إن الــــشكل ال h ت
يــــتماشى مع الـــوصــــف الصحيح لــــضد ا:سيح. -ن بــــلده أى رومــــا ليســــت نــــحو الــــشمال مــــن فلســــطv. إن حــــاكــــم روسى ســــيناســــب 

 ً الوصف أكــثر حيث أن روســيا تقع فى الــشمال مــباشرة؛ بل إن موســكو على نــفس الخــط الــذى يــمتد من الــشمال إلى الــجنوب مــارا

بأورشليم.] 27

برر إh ا8شـــارة غـــير الــواضـــحة  بـــينما يـــتكلم كل دانـــيال 11 عـــن إمـــبراطـــوريـــة شـــرق أوســـطية، يـــتحول الـــك6م فـــجأة ودون أى م
تــقليديــاً لــلتفسير بــأســلوب   ًhلــلشمال؛ لــيختار "وود" و"ويــتكومــب" وكــثيرون غــيرهــما أن يـروا الــجيوش الـروســية كــبديــل. إن هــذا يُــعد مــثا
التخـمv والـترجيح. نـرى هنا كيف يـمكن لـ�فـتراض الـخاطئ عن ضـد ا:سيح الـرومـانى أن يـقود إلى أخـطاء مركـبة، وتـلويـث لـتفسير 

هـــذا الجـزء وأجـزاء أخـــرى عـــدة. فى حـــv أنـــنا إذا تـــمسكنا بـــالـــفهم ا-وضح وا-بســـط لـــلنص، وا:ـــتفق مع رأى الـــكنيسة فى عـــصورهـــا 
ا-ولى، وكـذلـك ا:ـنظور الشـرق أوسطى لـ�جزاء الـنبويـة الـسابـقة، فـأنـنا نسـتخلص أن لـقب مـلك الـشمال يـصف ضـد ا:سيح. إســتُخدم 
هذا الـلقب 7 مرات فى دانـيال11 (ع6، 7، 8، 11، 13، 15، 40) أشار فى ا:رات الستة ا-ولى :ـلوك ا8مـبراطـوريـة السـلوقـية، 
لـــكن فى (ع40) يتحـــدث عن ضد ا:سيح بـــصفته "أنـــتيخوس إبـــيفانس الـرابع" ا�تى فى آخـــر ا-يـــام، ويـــسميه أيـــضـاً مـــلك الـــشمال 
ــعد هــذا الــفهم مــعقوhً، وبــسيطـاً، وواضــحـاً، ويحل الــصعوبــات والــتناقــضات  الــذى سيحكم الــنسخة ا-خـرويــة مــن ا:ــملكة الســلوقــية. يُ
.vوالتوترات التى أصابات ا:فسرين لسن

الغازى القادم من الشمال

بــالــعودة لــلنص، نجــد أنــه يــخبرنــا أن ضد ا:سيح ســيغزو إسرائــيل مــشيراً لــها بــا8ســم "ا-رض الــبهية"، وكذلك الــعديــد مــن 
 vهــذه ا-مــم الــث6ثــة الــقديــمة والــربــط بــينها وبــ vالــبلدان ا-خــرى، لــكن ســينجو أدوم وموآب وبنى عــمون مــن فُــتوحاته. دفع الجــمع بــ
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ا-ردن فى عـصرنـا الحـديـث الـعديـد مـن ا:فسـريـن لـ�عـتقاد بـأن ا:ملكة ا-ردنـية الـهاشـمية ا:ـعاصرة لـن تـسقط فى يـد ضـد ا:سيح: " 
وَن." (دا11: 41) eِة فَيُْعـثَُر َكِثيرُوَن َوَهؤُ�َِء يُفْـلِـتُوَن ِمْن يَِدِه: أَُدوُم َوُموآُب َوُرؤََساُء بَِني َعمLَويَْدُخُل إَِلى ا$َرِْض اْلـبَِهي

بــــعد أن يــــدخــــل إســرائــــيل سيقهــــر ضد ا:سيح ثــــ6ث أمــــم؛ مــــصر، ولــــيبيا، وكــوش (التى تــرتــــبط بجــــمهوريــــة شــــمال الــــسودان 
 Hَوَعَلى ُكل ةِ  Lَهِب َواْلـِفضLُط َعَلى ُكـنُوِز الـذLيَـَدهُ َعَلى ا$َرَاِضي َوأَرُْض ِمْصرَ �َ تـَنُْجو. َويَـتََسـل eُمد ا8سـ6مـية الحـديـثة). " َويَ

نَفَاِئِس ِمْصَر. َواللeوِبيeوَن َواْلُكوِشيeوَن ِعـنَْد َخطَوَاِتِه." (ع42 – 43)

 ًhَمـث�ل القرون الــث6ثــة التى ســـتُقتلع أو يبيا، والسودان تُ إعتقد ا:ـؤمــنون ا-وائــل أن ا-مم الــث6ثــة ا:ــذكــورة هــنا أى مــصر، ول
على يــــد ضــــد ا:سيح فى (دا7: 8). كــــتب "هــــيبولــــيتاس" فى بــــحثه (ا:سيح وضــــد ا:سيح) [ وبهــــذا الــــتوضيح فــــليس أحــــد غــــير ضــــد 
ا:سيح... يـقول أن ث6ثة قرون ســتُقتلع مـن جـذورها على يده، أى ثـ6ثة ملوك فى مـصر، ولـيبيا، وإثـيوبـيا (كوش أو الـسودان)، الـذيـن 

سيقطعهم فى سياق ا:عارك.] 28

رأى أيــضـاً "جــيروم" نــفس هــذه ا-مــم الــث6ثــة على أنــها الــقرون الــث6ثــة التى ســتسقط أوhً فى يــد ضــد ا:سيح: [ نوضح أن 
ا-صـحاح ا-خير مـن الـرؤيـا على أنه خاص بـضد ا:سيح ويـقرر أنه فى أثـناء حـربـه على ا:ـصريـv، والـليبيv، وا8ثـيوبـيv (كوش – 
السودان)، والتى فيها سيسحق ث6ثة من القرون العشرة....] 29

ثــم فى وقــت ما فى وســط فــتوحات ضد ا:سيح، ســتزعــجه "أخــبار أو شــائــعات" تــأتــيه مــن الــشمال ومــن الشرق بشــدة. فــما 
ـــمن. لـــكننا ســـنفترض أنـــها بـــخصوص تحركـــات عـــسكريـــة لـــجيوش ضخـــمة، ربـــما تـــكون مـــن  gهى هـــذه الـــشائـــعات؟ يـــمكننا فقط أن نُخ
َماِل فَيَْخـُرجُ ِبـَغَضٍب َعِظيـمٍ لِيُْخـرَِب َولِيَُحـرHمَ  Hـْرقِ َوِمَن الش Lأَْخـبَاٌر ِمَن الش روسـيا فى الـشمال والـصv فى الشـرق: "َوتُـفْزُِعـهُ 
َكِثيِريَن." (دا11: 44).

وأخــيراً يُــصور لــنا ضــد ا:سيح وهــو يــنصب خــيامــه ا:ــلكية (فســطاطه) فى أرض إسرائــيل، حــيث يوصــف بــبساطــة أنــه "يبلغ 
نهايته": " َويَـنُْصُب فُْسطَاطَُه بَْ�َ اْلـبُُحوِر َوَجـبَِل بََهاِء اْلُقْدِس َويَـبُْلغُ ِنَهايَـتَُه وَ�َ ُمِعَ� َلُه." (ع45)

التأثيرات النبوية ا:ستقبلية

فى دانيال8؛ يُـصور "أنـتيخوس إبـيفانـس الرابع" كمثال لـضد ا:سيح مـن حـيث صـفاتـه وأفـعالـه ضـد شـعب وأرض إسرائـيل. 
وهــنا فى دانيال11؛ مرة أخرى يُــعامــل "أنــتيخوس" على أنــه مــثال لــضد ا:سيح. هذه ا:رة مــن حــيث الحــروب التى ســيدخــل فــيها، 
ومـــن حـــيث ا:ـــناطـــق التى سيخـــرج مـــنها. وكـــما رأيـــنا؛ كـــان هـــذا مـــنظور ا:ـــسيحيv ا-وائـــل. إن إنـــعكاســـات هـــذه الـــنبوة مع الـــنظر :ـــا 
يُسمى بـالربيع الـعربى هـائـلة وضخمة. عـلينا فى ا-يـام والـسنوات الـقادمـة، أن نـتوقع رؤية ظـهور قـائـد مـن الـشمال مـن مـناطـق تركـيا، 

وســوريـــا، والـــعراق، والتى هى ا8مـــبراطــوريـــة الســـلوقـــية. وقـــائـــد جـــنوبى آخر يظهـــر مـــن مـــصر. ســـيتصادم الـــقائـــد الـــجنوبى مع الـــقائـــد 
طاق واسع. ســــتسقط مــــصر فى قــــبضة مــــلك الــــشمال، عــــندئـــٍذ ســــتستسلم لــــيبيا،  الــــشمالى مــــما يـــؤدى إلى مــواجــــهات حــــربــــية على ن

والــــسودان (كـــوش) لــــه. بــــعد هــــذا؛ ســــبع أمــــم أخــــرى مــــن ا:ــــنطقة ستضع وhئــــها بــــإرادتــــها وتتبع الــــقائــــد الــــشمالى، أى ضــــد ا:سيح 

وإمــبراطــوريــته الناشئة. هــذه ا8مــبراطــوريــة ا:ــنتعشة هى التى تــنبأ عــنها دانــيال فى أصــحاح 2 فى شــكل القدمv الــلتان هــما مــن 
 �حديد وخزف، وفى أصحاح 7 فى شــكل الــقرون العشرة؛ وهى ســتكون إمــبراطـورية ضد ا:سيح الــنهائية التى ســتسحق شــعب ا
فى ا:نطقة كلها، وفى مناطق كثيرة من ا-رض قبل أن يتم تدميرها بشكل نهائى وكامل على يد يسوع ا:سيا.
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ا:ملكة السلوقية فى الشمال، وا:ملكة البطلمية فى الجنوب (275 ق م) 30

10
دانيال11: �هوت ضد ا`سيح: هل سيدعى ا$لوهية؟

فى الــفصل الــسابــق، درســنا الجـزء مــن دانــيال 11 الــذى يوضح ا:ــنطقة التى سيخــرج مــنها ضــد ا:سيح، وكــذلــك لــقبه 
نــبويـــاً: "مــلك الــشمال". أمــا ا�ن فــعلينا أن نــعود لــ�عــداد 36 – 39 لــنفهم مــا يــقولــه هــذا الجـزء بــخصوص hهوت أو ديــانــة 
ضــد ا:سيح. فى الــفصل الــسابــق نــاقــشنا عدد 36، الــذى يــصور ضــد ا:سيح على أنــه يــفعل إرادتــه الــخاصــة، ومــتعاظــمـاً؛ 
يُــعظم نــفسه فــوق كل إلــه، وبــالتحــديــد، يجــدف على "يهوه" ا8لــه الحقيقى الوحــيد. إh أنــه فى ا-عداد الــتالــية، وبــينما يظهــر 
ـــبَالِي ِبـــآلِـَهةِ  أن ضـــد ا:سيح يجـــدف على إلـــه الـــكتاب ا:ـــقدس بـــل وكـــل إلـــه آخـــر، لـــكنه يـــكرم إلـــه محـــدد بـــعينه: " وhََ يُ واضـــحـاً 

يُْكرُِمهُ  َلْم تَْعرِفُْه آبَـاؤُهُ  إَِلـهـاً  َو اْلُحُصوِن ِفي َمَكاِنهِ  . َويُْكرُِم إَِلهَ  وhََ ِبَشْهَوةِ الــن�َساِء َوِبُكل� إَِلٍه hَ يُـبَالِي -َنgُه يَــتََعظgُم َعَلى اْلُكل� آبَـاِئهِ 
ِة َوِباْلِحَجارَِة اْلَكِريَمِة َوالـنgفَاِئِس." (دا11: 37 – 38). gَهِب َواْلِفضgِبالذ

 vتـوجــد هــنا بعض الــحقائق الــهامــة التى تــخص وجــهة الــنظر الــديــنية لــضد ا:سيح. لــقد دفع هــذا الجـزء بــعض ا:ـؤمــن
أخــرى.  على أجـزاء مــن هــذا الــنص ومــتجاهــلv أجـزاءاً  8طــ6ق تــصريــحات جــازمــة فــيما يــخص إيــمانــيات ضــد ا:سيح بــناءاً 
قول: " لـــن يُـــبدى أى إحـــترام -ى إلـــه آخر" فى إشـــارة إلى أن ضـــد ا:سيح ســـيكون  على ســـبيل ا:ـــثال، فـــقد ســـمعت هـــذا ال
ملحــداً. وقــال آخـرون: "أنــه لــن يــبدى أى إهتمام بـ... الرغــبة وا:ــيل لــلنساء" فى إشــارة إلى أنــه ســيكون شــاذاً جــنسيـاً. كــما 
قال آخرون: "أنــه لــن يهــتم بــإلــه آبــائــه" 8ثــبات أنــه ســيكون يــهودى وقــد تــحول لــديــانــة أخــرى أو مجرد رفــض الــيهوديــة. لــكن 
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لــنفهم الــصورة ا:رسومــة هــنا نــحتاج لتحــليل شــامــل لــلنص. فى إعــتقادى الشخصى فــإن هــذا الجزء يــحتوى على تــقريــر مــن 
أربع أجـزاء عـــن إيـــمانـــيات ضد ا:سيح. الـــث6ث عـــناصر ا-ولى ســـلبية، تـوضح مـــا يـرفـــضه ويـــنكره ضـــد ا:سيح. أمـــا الـرابع 
فيوضح ما يعتنقه:

يرفض ضد ا:سيح "إله آبائه".•

يرفض ضد ا:سيح "شهوة النساء".•

يرفض ضد ا:سيح "كل إله آخر".•

يكرم ضد ا:سيح "إله القوات والحصون".•

دعونا نحلل ما تُشير له كل واحدة من هذه النقاط.

إله آبائه

أول شـخصية إلهية (سـماويـة) يرفـضها ضـد ا:سيح هو "إلـه آبـائـه". قرأ الـعديـد مـن دارسى الـكتاب ا:ـقدس هـذه الجـملة 
لــيفهموا مــنها أن ضد ا:سيح ســيرفــض بــبساطــة الــديــانــة التى إعــتنقها فى شــبابــه، ديــانــة أبــيه وجده. وجــادل الــبعض ا�خــر 
بــأن الــكلمة الــعبرية ا:ســتخدمــة هــنا يــمكن أن تُــعبر عــن آلــهة ولــيس ا� (يهوه). لــكن وh واحــد مــن هــذه ا8قــتراحــات يــتماشى 
مع ا:عنى الــثابــت وا:ــتكرر للجملة الــعبرية " ‘ إلوهيم آب". لــقد إســتخدمــت هــذه الــكلمة كــثيراً فى الوحى ا:ــقدس. وفى كــل 
مرة إســتُخدمت فيها كـانـت تُـشير لـلرب (يـهوه). كـما أقـر "آ س جـيبيلv" [ لـن يـعتبر أو يـحترم هـذا ا:ـلك أى ضـد ا:سيح إلـه 
آبائه؛ وهنا نجد إثبات -صوله اليهودية. أنها جملة يهودية "آلهة آبائه".]1

وهـكذا -ن الـكلمة ترجع فى مـعناهـا للرب، إلـه إبراهـيم وإسـحق ويـعقوب، فـقد إعـتقد "جـيبيلv" وكـثير مـن الـدارسـv أن 
ضــد ا:سيح hبــد أن يــكون يــهوديــاً ثــم رفــض ديانة ا-ســ6ف. أعــتقد أن "جــيبيلv" كــان على حــق فى أن الــتعبير " ‘ إلوهــيم 
آب " يعنى إلــــه الــــيهود؛ لــــكن هــــذا hيــــثبت بــــالــــضرورة أن ضــــد ا:سيح ســــيكون يــــهوديــــاً. مــــشكلة هــــذا ا8ســــتنتاج نجــــدهــــا فى 
تــرنــــيمة شــــهيرة لــــ�طــــفال تــــقول: " أبــونــــا إبــراهــــيم لــــه أوhد كــــثيريــــن. كــــثير مــــن ا-وhد كــــانــوا -بــــينا إبــراهــــيم". بــــتعبير آخــــر؛ 
وبــــبساطــــة، رفــــض ضــــد ا:سيح 8لــــه أبــــيه إبــراهــــيم h يــــجعله بــــالــــضرورة يــــهوديـــــاً. فــــمن ا:ــــمكن بــــبساطــــة أن يــــكون مــــن نســــل 
إســـماعـــيل، أو أدومى، أو مـــن أى مـــن ا-قـــارب الـــذيـــن هـــم مـــن نســـل أبـــناء إبـراهـــيم ا�خـــريـــن الـــذيـــن يـــم�ون مـــنطقة الشـــرق 

وh نســتعمل هــذا الجزء لتحــديــد العرق الــذى ينحــدر  ا-وسط ومنتشــرين فى كــل ا-رض الــيوم. hبــد أن نــكون حــريــصv جــداً 
 �مــنه ضــد ا:سيح بــطريــقة صــلبة وغــير مرنة. الــنقطة الــبسيطة التى نراهــا هــنا هى أن ضــد ا:سيح "hيــبالى، وhيــحترم " ا
اء. الـــحقيقة، رغـــم أن الـــعديـــد مـــن آبـــاء الـــكنيسة، وا:ـــعلقv فى الـــعصر الحـــديـــث قـــد قـــالــوا بـــأن ضـــد ا:سيح ســـيكون  ه ا�ب إل
يـهودياً؛ إh أن الوصـف الـكتابى يـثبت العكس. فكل مـثال أعطى ظـ6ل عـن ضـد ا:سيح فى كـل الوحى ا:ـقدس كـان مـن غـير 
الــيهود، قــائــد أممى، فرعــون، ســنحاريب (ا-شــورى)، نــبوخــذنــصر (مــلك بــابــل)، أنــتيخوس إبــيفانــس الرابع. كــل هؤhء كــانوا 
قادة عـا:ـيv وثـنيv وغير يهود. ولهـذا أعـتقد أن من ا:رجح أن يـكون ضـد ا:سيح أيـضـاً قائد عـا:ى غـير يـهودى، يرفـض إلـه 
إبــراهــــيم وإســــحق ويــــعقوب. بــــينما يــــدافع ا:ســــلم فــــيقول أن (ا�) فى ا8ســــ6م هــــو نــــفسه إلــــه إبــراهــــيم، فهــــذه مجــرد دعــــايــــة 
 �إسـ6مـية. فـا� فى ا8سـ6م يـتفق فى الـكثير مع "سـv" إلـه الـقمر الـذى تركـه إبراهـيم خـلفه فى الصحراء وخـرج، ولـيس ا

ا�ب ا:وجود فى الكتاب ا:قدس.
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شهوة النساء

ثانيـاً، يرفض ضد ا:سيح "شهوة النساء". هذه الجملة تمت ترجمتها بطرق متعددة.

ه إشارة إلى أن ضـــد ا:سيح ســـيكون مثلى الـــجنس (شـــاذ جـــنسيـاً). يـــفهم "نـــاثـــان جــونـــز" مـــن  يُفســـر الـــبعض هـــذا على أن

إرسـالـية "الحـمل وا-سد" على سـبيل ا:ـثال، هـذا الجزء على أنـه يعنى أن ضـد ا:سيح ربـما يـكون مثلى، وهـكذا hيـمكن أن 
ما مثلى، فــــسيريــــد ا:ســــلمv قــــتله، ألــــيس كــــذلــــك؟].2 لــــقد  يــــكون مســــلمـاً: [ إذا كــــان ضــــد ا:سيح غــــير منجــــذب لــــلنساء ورب
هاجمت وسائل ا8ع6م الليبرالية القس "جون حجى" بسبب قوله أن ضد ا:سيح سيكون: [ مجدفـاً ومثلى الجنس.] 3

يــرى آخـرون فى هــذا الــعدد إشــارة لــبعض آلــهة الـرومــان، لــكن هــذا الرأى مبنى على وجــهة نــظر لــيبرالــية؛ تــرى أن هــذا 
الجزء hيتحدث عن ضد ا:سيح فى ا-يام ا-خيرة بل عن شخصية تاريخية.

على أن البعض يرى أن هذه الجملة هى تعبير مسيانى يتحدث عن يسوع ا:سيا.

:vهذا الرأى يتخذه قطاع من الدارس

يُـبَالِي ِبَشْهَوِة الـن�َساِء" -ننا نـرى ربـنا يـسوع ا:سيح •  َhَأكثر ما يُتير ا8هـتمام هـو الـعبارة "و ] :"vقـال "أنـدرو س جـيبل
فى ا:شهد هنا.] 4

كـما أقر با:ثل "جـون والـفورد": [ رغـم أن دانـيال لـم يـكن محـدداً، ولـم يـقدم شرح واضح لهـذا الجزء؛ إh أنـه فى ضوء •
الخــلفية الــيهوديــة لــدانــيال، فــإن هــذا التعبير "شهوة النساء" يعنى الــشهوة الــطبيعية لــلنساء الــيهوديــات فى أن يــصبحن 
والدات للمسيا ا:نتظر، نسل ا:رأة ا:وعود به فى (تك3: 15).] 5

كــتب "ســتيفن ر مــيللر": [ "الــشخص الــذى تشــتهيه النساء" تلميح يُــشير للمسيح -ن الــنساء الــيهوديــات إشــتهت كــل •
واحدة منهن أن تصبح أمـاً للمسيا. وسياق العدد يبدو أنه يُرجح هذا التفسير.] 6

كتب "فـيليب مـورو" مفسر فوق الـطبيعيات فى بـدايـات القرن الـثانى عشر: [ إن لـلكلمات "وhََ يُــبَالِي ِبَشْهَوةِ الــن�َساِء" •
مغزى عميق. hيمكن أن يكون هناك أى شك فى أنها تُشير للمسيح، وأن دانيال قد فهمها على هذا النحو.] 7

 vبــكلمات أخرى؛ " َشـْهَوةِ الـــن�َساِء" هــو تــعبير عــبرى مــعناه ا:ــسيا. يــمكن أن تُــفهم هــذه الجــملة مــن ســامــعيها ا-صــلي
على هذا الـنحو. وفى الـنهايـة لـقد تـحققت شـهوة الـنساء الـيهوديـات :ـريـم الـعذراء؛ التى إبـتهجت بهـذا ا8خـتيار وبهـذه الـبركـة 
َضاِع أََمـِتِه. فَُهوَذَا ُمــنْذُ  Hُه نَــظََر إَِلى ات Lِصي $َنـHُمَخــل ِLَوتَـبْـتَِهجُ ُروِحي ِبــا� LبLر وصـرخـــت قـــائـــلة: " تُـَعظHُم نَفِْسي ال

ا�َن َجِميعُ ا$َْجيَاِل تُطَوHبُِني" (لو1: 46 – 48).

ا�ب وا8بن

حتى ا�ن رأيـــــنا أن ضـــــد ا:سيح يـــرفـــــض (1) الـــرب (يـــــهوه)، إلـــــه الـــــكتاب ا:ـــــقدس؛ و(2) يـــــسوع ا:ـــــسيا. هـــــذا الـــرفـــــض 
ا:ـزدوج يــمكن بــبساطــة أن يُــفهم على أنــه رفــض � ا�ب وا� ا8بــن. نجــد إثــبات لـوجــهة الــنظر هــذه فى العهــد الجــديــد فى 
(1يو2: 22- 23)، حـــيث يـــناقـــش الـرســـول يــوحـــنا hهــوت الـــنظام الـــدينى لـــضد ا:سيح. hحـــظ تـــأكـــيده على إنـــكار ضـــد 
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ا:سيح ل¨ب وا8بن: " َمْن ُهَو اْلَكذgاُب، إghِ الgِذي يُــنِْكُر أَنg يَُسوَع ُهَو اْ:َِسيحُ؟ َهـذَا ُهَو ِضـد© اْ:َِسيحِ، الgِذي يُــنِْكُر ا�َب َواhِبَْن. 

ُكل© َمْن يُـنِْكُر اhِبَْن َليَْس َلُه ا�ُب أَيْضـاً، َوَمْن يَْعـتَرُِف ِباhِبِْن فََلُه ا�ُب أَيْضـاً."

لـكن من أيـن تلقى يوحـنا هـذه ا:ـعلومـات؟ -ن كـتابـات يوحـنا تـحتوى على أجزاء من العهـد الـقديـم، فـإن أول جزء hبـد أن 
يــكون يوحــنا قــد نــظر لــه لــيفهم مــا يــختص بــالــنظرة الــ6هوتية والــديــنية لــضد ا:سيح، hبــد أن يــكون (دا11: 36- 39). مــن 
ا:حتمل أن هـذا هـو الجزء الـذى إسـتقى مـنه يوحـنا كـ6مـه عـن ا8نـكار ا:زدوج لـضد ا:سيح. إن هـذا ا8نـكار لـكٍل مـن ا�ب 
وا8بــن هــو ا:شهــد ا:ــتكرر فى كــل ا-جـزاء الــخاصــة بــضد ا:سيح. فى ا`ـزمور 2، الــذى يــكرر موضوع إجــتماع ا-مــم فى 
آخر ا-يام، يحدد بوضوح ا-مم التى ستجتمع ضد الرب وضد مسيحه:

اُء َمــعـاً َعَلى الــرLبH َوَعَلى  ــآَمــَر الــرeؤََس ِل؟ َقــاَم ُمُلوُك ا$َرِْض َوتَ ــبَاِط ُعوُب ِفي اْل eالش رَ  Lــفَك َوتَ ِت ا$َُمـمُ  Lج َــاذَا ارْتَ ِ̀  "
ْضَحُك. الـرLبe يَْســتَْهِزئُ  َماَواِت يَ Lُن ِفي الس اِك Lس َعــنLا ُربُــطَُهَما]. اَل َما َوْلــنَطَْرحْ  لَِ�: [لِـنَْقطَعْ ُقيُوَدُه ِسيِحِه َقــاِئ َم

ِبِهْم. " (ع 1 – 4)

وفى مـكان آخـر يتحـدث يـسوع نـفسه عن الوقت حـv يُـقتل الـقديسـv بسـبب إيـمانـهم بـه، فـيقول: " َسيُْخرُِجونَُكْم ِمنَ 
ْعرِفُوا  َهـذَا ِبُكْم $َنLُهْم َلْم يَ . َوَسيَفَْعُلونَ  َِH� ُم ِخـْدَمـًةHـُه يُـَقدLَمْن يَـْقـتُُلُكْم أَن eُكل eْل تَــأِْتي َسـاَعـٌة ِفـيَها يَـظُن ََجاِمعِ بَ ْ̀ ا

ا�َب وَ�َ َعرَفُوِني." (يو16: 2- 3).

هــذا جزء ُمبهــر. فرغــم أنه يتحــدث عــن ا8ضــطهاد الــذى ســي6قــيه مجتمع ا:ؤمنv ا:ــسيانــيv مــن ا:جتمع الــيهودى غــير 
ا:ـسيانى، إh أن يـسوع يوسع ا:عنى حتى يـأتى الوقت الـذى يـظن فـيه مـن يـقتل ا:ؤمـنv أنـهم بـالـحقيقة يخـدمـون ا�. هـذا 

ضد ا:سيح. فــــإذا كــــانــــت "الحـركــــات  ــــمثل صــــعوبــــة لــــلذيــــن يــــعتقدون بــــأن "الحـركــــات ا8نــــسانــــية" هى "الــــديــــانــــة" الــــنهائــــية ل يُ
ا8نـــسانـــية" فى ا:شهـــد هـــنا، لـــكان يسوع قد قال أن هؤhء الـرجـــال ســـيظنون أن الـــقتل "ُمـــبََرر" ولـــيس أنـــهم ســـيعتقدون أن 

الــقتل ســيرضى ا� الــذى hيـؤمــنون بــه. واضح أن ا:عنى هــنا هــو مســتقبل فــيه أنــاس يــنتمون لــديــانــة ويــقتلون أتــباع يــسوع 
ة واحـــدة فى الـــعالـــم كـــله الـــيوم التى تـــقف كـــمرشح مـــحتمل لـــتحقيق هـــذه  ان ويـــعتقدون أن هـــذه ا-فـــعال تُســـر إلـــههم. هـــناك دي
الــنبوة على مستوى عا:ى. فى الواقع؛ فى أجزاء كــثيرة مــن الــعالــم الــيوم يُــقتل ا:ــسيحيv بــانــتظام على يــد ا:ســلمv الــذيــن 
.�يظنون أن هذه ا-فعال ُمسرة 8لههم، ا

كل إله آخر

ثــالــثـاً؛ بــا8ضــافــة لرفض ا�ب وا8بــن، ســيرفــض ضــد ا:سيح كــل إلــه آخــر على مســتوى الــعالــم. لــكن hبــد أh نــنظر لهــذا 
بشكل مطلق؛ فكما سنرى حاhً، أن هناك إستثناء واحد من رفض ضد ا:سيح لكل ا�لهة، وهو إله واحد يُكرمه ويُجله.

إله الحرب

ْكرُِمـهُ  إَِلـَه اْلُحُصوِن ِفي َمَكاِنـِه َوإَِلـهـاً َلْم تَْعرِفْـُه آبَـاؤُهُ يُ ْكرِمُ  وأخــيراً؛ فى (دا11: 38) نــأتى لهــذا الــتأكــيد: " َويُ
اْلـَكِريَمِة َوالــنLفَاِئِس." تُــذكر فى ترجــمة كنج جيمز "إلــه الــجيوش أو الــقوات"، لــكن مــا  ِة َوِبـاْلِحَجارَةِ  Lَهِب َواْلـِفضLِبـالـذ

معنى هذا؟
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فرود": [ سيضع الـــــقائـــــد الـــــعا:ى الـــــنهائى ثـــــقته فـــــقط فى الـــــقوة الـــــعسكريـــــة ا:ـــــسماة "إلـــــه الحـــرب".]8  كـــــتب "جـــــون وال
تـعارضـت وتـضاربـت آراء الـدارسـv وا:ـعلقv حـول هـذا ا-مـر. يـرى الـبعض هنا أن الـك6م عـن إلـه بـعينه، وحـاولوا أن يـصلوا 

لتحـديـد له من بv بـعض ا�لهة فى ا:ـاضى. فعلى سـبيل ا:ـثال يرى " ويـلهيم جـيسينيوس" دارس الـعبريـات أن هـذه إشـارة 
لـ "جــوبــيتر كــابــيتولــيناس". آخـرون يـرونــه إشــارة لـ"مــارس" إلــه الحرب. وآخـرون حــاولوا أن يســتبعدوا هــذا "ا8لــه" ويــعتبروه 
ة. على ســـــبيل ا:ـــــثال قــــرر "hهـــــاى"  على ا8طـــــ6ق، بـــــل إشـــــارة 8لـــــتزام ضـــــد ا:سيح ووhئـــــه لـــــلفتوحـــــات الـــــعسكري هاً  لـــــيس إل

على هـذا الجزء: [ سـيكون ضـد  و"هـندرسون": [ هـذا ا:ـلك وثنى وh يـعترف إh بـالـقوة الـعسكرية.] 9 وقـال "والـفورد" مـعلقاً 
ا:سيح ماديـاً -قصى درجة.] 10

لـكن رؤيـة ضـد ا:سيح على أنه ملحـد ومـادى، ومـعتمد على الـفتوحات فـقط لـيس بـبساطـة الـقراءة الـطبيعية لهـذا الجزء. 
ومـتفرغ لـلفتوحـات، h يؤمن بأى قوة أخـرى غـير ذاتـه،  هناك نقطة أسـاسـية hبـد أh يُـغفل عـنها. إذا كان ضد ا:سيح ملحداً 
نا h تــؤدى إh لـــ�رتـــباك وعـــدم فـــهم ا:عنى الحقيقى لـــلنص. وهـــذا مـــا تـــفعله أيـــضـاً حـــقيقة أن ضـــد  ه ه فـــإن إضـــافـــة كـــلمة إل
َوالـنLفَاِئِس." كــما يــفعل الــعابــديــن بــشكل تــقليدى.  َوِبـاْلِحَجارَِة اْلَكِريَمةِ  ةِ  Lَهِب َواْلِفضLا:سيح ســيقدم تــقدمــات مــن " الـذ
كــذلك يُــطلق على هــذا ا8له "إلــه غــريب أو أجنبى" أى أنه يُــشير 8لــه بــعينه عــبده شــعب غريب " أجنبى ". فــهو h يــعبد إلــه 
ه الحــروب. وطـــبعـاً  إل الـــيهود. بـــعد مـــناقـــشة كـــل ا8ثـــباتـــات؛ فـــإن الـــقراءة الـــطبيعية لـــلنص تـــفهم أن ضـــد ا:سيح يـــعبد تحـــديـــداً 
يــمتلئ تــاريخ الشرق ا-وســط بــعبادة آلــهة الحرب والــنجوم. وهــكذا نــرى أن ضــد ا:سيح، يرفض ا� ا�ب، وا� ا8بــن، وكــل 
إله آخر فى كل ا-رض؛ إh أنه يعبد إله الحرب.

ــلم بــالــصورة كــامــلة؛ يــكون مــن ا:ــنصف أن نــقول أن هــذا الـوصــف يــنطبق تــمامـــاً على شــخص مســلم. فــالــتعالــيم  حــv نُ

ن ا�، ويـرفـــض آلـــهة كـــل الـــديـــانـــات ا-خـــرى.  ا8ســـ6مـــية تـرفـــض "يـــهوه" وتســـتبدلـــه بـــإلـــه الـــقرآن. يُـــنكر ا8ســـ6م يـــسوع كـــإب

وبـالـتأكـيد يـمكننا أن نـفهم أن إله ا8سـ6م هـو إله الحرب أو "الـجهاد". إذا كـان ا8سـ6م هو ديـانـة ضـد ا:سيح فـإن عـبارة " 
إله لم يعرفه آبائه " يمكن فهمها بسهولة على أنها إشارة 8له القمر والحرب ؛ إله العرب.

يـخبرنـا النص أنـه بـمساعـدة هـذا "ا�لـه الـغريـب" سـيهاجـم ضـد ا:سيح أكـثر الـحصون قوة وسـيكافئ كـل مـن  وأخـيراً 
اْلـَحِصيـنَِة ِبــِإَلــٍه َغــِريـٍب. َمـْن يَـْعرِفُــُه يَــِزيــُدهُ َمْجــداً َويَُســلHطُُهْم َعَلى  ــفَْعُل ِفي اْلُحُصونِ  يــــسانــــده فى جــــهوده: "َويَ
" (دا11: 39). مــاهــو معنى " اْلُحُصوِن اْلَحِصيـنَِة" فى ذهــن دانــيال؟ يــمكننا أن نــتوقع  َكـِثيِريَن َويَـْقِسُم ا$َرَْض أُْجـرَةً.
أو نحزر فقط. إذا كنا ممن سيعيشون ليروا هذا اليوم ومجيئ ضد ا:سيح؛ عندئٍذ ستصير ا-مور واضحة.

هل سيدعى ضد ا:سيح ا-لوهية؟

بعد أن نـاقـشنا الـنظام الـدينى لـضد ا:سيح؛ من ا:هم أن نـنتقل ا�ن :ـناقـشة أمـر هام. على مـدار سـنواٍت مـضت، كـان 
ا8عـتراض ا-سـاسى على نـظربـة ضـد ا:سيح ا8سـ6مى هـو أنـه سـيدعى ا-لوهية وهـكذا hيـمكن أن يتبع ا:سـلمv مـثل هـذا 

الرجــل. فى كــتابى "ضــد ا:سيح ا8ســ6مى" أقــريــت بهــذه الــصعوبــة، ووضحت أن هــناك عــامــلv يمكن أن يــقدمــا حــ6ً لهــذا 
ا-مــــر. الــــعامــــل ا-ول هــــو الــــطرق ا:ــــخادعــــة وا:ــــاكــرة للنبى الــــكذاب ا:ــــذكـــور فى رؤيــــا 13؛ الــــذى هــــو مــــساعــــد ضــــد ا:سيح 
اِكِن�َ  Lالس eوصـانع ا:عجزات، ا:ـتوقع منه أن يصنع معجزات قـويـة ولـكنها كـاذبـة، وسـتخدع الـناس على ا-رض: "َويُِضل

اِكـــِنَ� َعَلى ا$َرِْض أَْن يَْصـنَُعوا  Lلِــــلس ًxِش، َقــــاِئــــ ْصـنََعَها أََمــــاَم اْلوَْح اِت الLِتي أُْعِطيَ أَْن يَ َعَلى ا$َرِْض ِبــــا�يَ
يِْف َوَعاَش." (رؤ13: 14). Lِذي َكاَن ِبِه ُجْرحُ السLُصورَةً لِْلوَْحِش ال
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ـــعبد. ســـيكون هـــذا بـــعد مــرور ســـنوات  الـــعامـــل الـــثانى الـــذى إقـــترحـــته هـــو الـــتوقـــيت الـــذى ســـيطلب فـــيه ضد ا:سيح أن يُ
(حرفـيـاً) من تـأسـيسه وتـثبيت أتباع لـه فى كـل الـعالـم، وتـحالـفات، ويـثبت نـفسه كـا:ـسيا ا:ـنتظر مـن الـعالـم ا8سـ6مى ا:ـعروف 
بـ"ا:هدى". وهــذا الــتصور مــن ا:رجح أن يــكون هــو مــا سيحــدث، وهــناك إحــتماhت أخــرى واردة أيــضـاً. بــينما يــبدو واضــحـاً 
أن ضـد ا:سيح سـيكون مـتبجحـاً، مـتعالـيـاً ومـعتزاً بـذاتـه، وسـيطالـب بـالوhء الـتام، والـخضوع، والـخنوع ا:ُِذل مـن الـكل، إh أن 
هــناك إحــتمال أن يخجــل مــن أن يــعلن نــفسه أنه ا� ُكلى الــقدرة. لــكن لكى نــفهم حــقـاً مــا يــقولــه الــكتاب ا:ــقدس عــن نــظامــه 
الـــدينى، hبـــد أن نـرجع لـــكل الـــنصوص ا:ـــتعلقة بهـــذا ا-مر. تـوجد ث6ث مـواضع دفـــعت ا-غـــلبية لـــ�عـــتقاد بـــأن ضـــد ا:سيح 
َويَرْتَِفعُ  ـَلُِك َكِإرَاَدِتهِ  ْ̀ سـيُعلن نفسه كـإلـه. الجزء ا-ول هـو الجزء الـذى شرحناه سـابـقـاً، وهـو (دانـيال11: 36) "َويَـفَْعُل ا
". لــكن كــما شرحــنا ســابــقـاً، فـ6يــمكن الــفصل بــv هــذه  َهِة ا�لِ َويـَـتََعظLُم َعَلى ُكلH إَِلـٍه َويـَـتََكلLُم ِبــأُُموٍر َعِجيـبٍَة َعَلى إَِلـهِ 

ا-عــداد عــن الــسياق الــعام للجزء الــذى يوضح بــعدهــا أن ضــد ا:سيح – حــقيقًة – ســيُكرم ويــقدم تــقدمات 8لــه الحرب. ورغــم 
 vأنــه مــن الــصعب أن نــرى ضــد ا:سيح وهو يجــمع بــ hنســتبعد أى نــقطة بــشكٍل قــاطع؛ إ hو vأنــنا يــجب أن نــكون حــريــص
هذين ا-مرين: أن يُكرم إلهه، وأن يُعلن نفسه إله.

�يجلس ضد ا:سيح فى هيكل ا

الجـزء الــثانى الــذى يُــعتبر دلــيل على أن ضــد ا:سيح ســيعلن نــفسه إله، موجود فى رســالــة بولــس الرســول الــثانــية -هــل 
َسانُ  أَو�Lً، َويُْســـتَْعَلَن إِنْ �َ يَــــأِْتي إِْن َلــْم يَــــأِْت ا�ِرِْتـــَدادُ  هُ  Lَعَلى طَــِريـــَقٍة َمـــا، $َن تـــــسالـــونيكى: "�َ يَْخـــَدَعـــنLُكْم أََحـــدٌ 

ُرْتَِفعُ َعَلى ُكلH َمـا يُْدَعى إَِلهاً أَْو َمْعـبُوداً، َحـتLى إِنLُه يَْجـلُِس ِفي َهـيَْكِل ا�ِ َكِإَلهٍ  ْ̀ َُقاوُِم َوا ْ̀ اْلَخِطيLِة، ابُْن اْلَهـxَِك،ا

ُمظِْهراً نَفَْسُه أَنLُه إَِلهٌ." (2تس2: 3- 4).

يال. واضح أن ضـــــد ا:سيح ســـــيكون شـــــخص متعجـــرف  يـــــتماشى هـــــذا الجــــزء مع أجــــزاء أخـــــرى عـــــديـــــدة فى ســـــفر دان

ومرتفع، وسيجـدف على ا� وعلى كـل ماهو مقدس علناً وعلى ا:ـ�. كـما نـرى أيـضـاً أنه سيجـلس فـعليـاً فى هـيكل ا�. لـكن 
ً حـv يـقول أن ضـد ا:سيح سيُظهر نـفسه كـإلـه؛ أنـه سـيدgعى أنه "يـهوه" إلـه الـيهود؟ h يـبدو أن هـذا  هـل يعنى الـنص تحـديـدا
هو الحال بل على العكس فإن ضد ا:سيح سوف:

"َويَـتََكلLُم ِبـأُُموٍر َعِجيـبٍَة َعَلى إَِلِه ا�لَِهِة" (دا11: 36)•

"َويَـتََكلLُم ِبَكxَمٍ ِضدL اْلَعـلِيH" (دا7: 25)•

"فَفَـتَحَ فََمُه ِبالـتLْجِديِف َعَلى ا�ِ، لِيَُجدHَف َعَلى اْسِمِه َوَعَلى َمْسَكِنِه" (رؤ13: 6)•

حـــv نـــضعهم جـــميعـاً فى ا8عـــتبار ؛ نجد أن هـــذا إثـــبات كـــافى أن ضـــد ا:سيح لـــن يُـــعلن نـــفسه أنـــه "يـــهوه" إلـــه الـــكتاب 

ا:ــقدس. يظهــر أن جــلوس ضــد ا:سيح فى الــهيكل هــو للسخــريــة والتحــدى والــتعالى على إله الــهيكل. هــل ســيدعى إذن ضــد 

ا:سيح أنه إلــه آخر؟ أشــك فى هــذا ا-مــر أيــضـاً؛ -نــه كــما ســبق أن رأيــنا، فإن ضد ا:سيح يــعبد إلــه الــحصون أو الحرب. 

وكما قلت؛ ف6 يبدو من ا:حتمل أن ضد ا:سيح سيفعل ا-مرين: أن يعبد إله الحرب، وأن يُعلن نفسه إله.

فــكيف إذن يــمكن أن يُــقال أن ضد ا:سيح "يُظهــر نــفسه أنــه إلــه" كــما ذُكر فى النص؟ إن إجــابــة هــذا الــسؤال هى فى 

إبراز حـقيقة أنـه فى الـفكر الكتابى أو العبرى أن الهيكل هـو ا:وقع ا-رضى الـذى تخـرج مـنه سـلطة الـحكومـة ا8لـهية وتـمتد 
لــ�رض. بــكلماٍت أخــرى؛ الــهيكل هــو كرسى ا�. نــرى هــذا ا:نظور فى كــل الــكتاب، فحـزقــيال على ســبيل ا:ــثال، رأى رؤيــا، 
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اْلــبَيِْت. وََكــاَن رَُجلٌ  تحـــدث فـــيها ا� مـــعه مـــن داخـــل هـــيكل مســـتقبلى، كـــما أعـــلنه أنـــه عـرٌش لـــه: "َوَسـِمْعـتُُه يَُكلHُمِني ِمـنَ 
ــاِطــِن َقــَدَميL َحــيُْث أَْسـُكُن ِفي َوَسـِط بَِني  ُكــرِْسيHي َوَمـَكاُن بَ ــا ابْـَن آَدَم, َهــذَا َمـَكانُ  ــاَل لِي: [يَ ــفـاً ِعـــنِْدي. َوَق َواِق
إِْسرَاِئيَل إَِلى ا$َبَدِ..." (حز43: 6- 7).

ونَ  eَمــاِن يَُسمLِفي ذَلِــَك الــز" :�وحــــv تحــــدث إرمــــياء النبى عــــن مــــملكة ا:ــــسيا، أشــــار أيــــضـاً لــــلهيكل على أنــــه عــرش ا

َورَاَء ِعـــنَادِ  مِ الــرLبH إَِلى أُورَُشـــلِيَم وَ�َ يَــذَْهـــبُوَن بَـْعدُ  لe ا$َُمـــمِ إَِلى اْس أُورَُشـــلِيَم ُكــرِْسيL الــرLبH َويَْجـتَِمعُ إَِلــيَْها ُك

(إر3: 17). ذكــر يــسوع نــفسه أن الــهيكل هــو ا:ــكان الــذى ســيوجــد فيه عرشــه يـومـــاً مــا وسيبقى فــيه:   " ـرHيـرِ. Hالش َقـْلِبِهـمِ 
 Hــــرِْسي ـــِحيـنَِئٍذ يَْجـــــلُِس َعَلى ُك ــــِقدHيِســــَ� َمــــَعُه فَ اْل ـَــــxَِئــــَكةِ  ْ̀ َوَجــــِميعُ ا ــَساِن ِفي َمْجــــِدهِ  اِ�نْ ــــنُ  "َوَمـتَى َجـــــاءَ ابْ
" (مت25: 31). َمْجِدهِ.

حـــv نـــفهم كـــيف يـــنظر ا� لـــلهيكل، عـــندهـــا نُـــدرك أن ضـــد ا:سيح حـــv يجلس فى كـرسى ا�، فـــهو بهـــذا يُـــعلن نـــفسه 

معادل بل أعظم من ا�. لكن هذا h يعنى بالضرورة أنه سيقول عن نفسه أنه ا� أو حتى إله آخر.

الجزء الـثالـث الـذى يُسـتخدم لـدعـم فـكرة أن ضـد ا:سيح سـيُعلن نـفسه إلـه هـو رؤيـا13. يـخبرنـا هـذا الجزء أن الـشيطان 
ِش،  ـــْلطَاَن لِْلوَْح eـــِذي أَْعطَى الس Lال ِ�HـنHـــلـت ــــــعبد: " َوَسَجـــُدوا لِ (الــــــتنv) سيُعطى ســــــلطان لــــــلوحــــــش (ضــــــد ا:سيح) أن يُ
ـــُه َجـــِميعُ  ـــُه؟»... فََسيَْسُجـــدُ َل ــَحاِربَ ِش؟ َمـــْن يَْســــتَِطيعُ أَْن يُ لَِ�: «َمـــْن ُهوَ ِمــــثُْل اْلوَْح اِئ ِش َق َوَسَجـــُدوا لِْلوَْح

َمِل الLـِذي  َماؤُُهـْم َمْكـتُوبَـًة ُمــنْذُ تـَــأِْســيِس اْلـَعاَلــمِ ِفي ِســفِْر َحــيَاةِ اْلَح اِكـِنَ� َعَلى ا$َرِْض، الLـِذيـَن َليَْسْت أَْس Lالس

" (ع4، 8). ذُِبحَ.

فـمن وراء ضـد ا:سيح سـيقف إبليس الـتنv، الذى من الواضح أنـه يرغـب فى أن يُـعبد (أنـظر مت4: 8- 10). يـخبرنـا 
أَنْ  أيــضـاً بعد هذا أن مــساعــد ضــد ا:سيح، "النبى الــكذاب" سيضع صـورة ، وكــل مــن h يــعبد الوحــش ســيُقتل: "َوأُْعِطيَ 

ــــِذيـــَن �َ يَْسُجــــُدوَن لُِصورَةِ  Lِش َويَـــْجَعَل َجـــِميعَ ال ِش، َحـتLى تَــــتََكلLَم ُصورَةُ اْلوَْح اْلوَْح يُْعِطيَ ُروحـــــاً لُِصورَةِ 

" (رؤ13: 15). اْلوَْحِش يُْقـتَُلونَ.

إن ســـــبب أن الـــوحـــــش سيتلقى عـــــبادة هـــــو أنـــــه يُـــــنظر لـــــه على أنـــــه إلـــــه. لـــــكن هـــــذا لـــــيس بـــــالـــــضرورة صحيح. إن الـــــكلمة 
ا:ستخدمة هنا بمعنى العبادة هى الكلمة اليونانية " ‘ بروسكينيو" ويمكن أن تعنى أى من ا:عانى ا�تية:

تقبيل اليد كع6مة للتبجيل وا8حترام.

السجود على الركبتv مع :س ا-رض بالجبهة كع6مة ل�ج6ل الشديد.

ا8نحناء أو إذhل النفس :بايعة (شخص) أو لتقديم الوhء إما للتعبير عن ا8حترام أو تقديم إلتماس.

مبايعة رجال أو كائنات ُعليا.

رِف "الــــقامــوس الــــ6هــوتى للعهــــد  gقط. يُــع ذا ف فــــبينما تُــــشير " ‘ بـــروســــكينيو" لــــلعبادة، � أو -ى إلــــه، إh أنــــها hتعنى ه
الجــديــد" الــفهم الــيهودى لــلكلمة " ‘ بـروســكينيو": [ الــتعبير الــذى يعنى أكــثر من معنى "ا8نــحناء" ، "الــتقبيل"، "الخــدمــة"، 
و"الـعبادة"... فى كـثير مـن ا:واقـف لـتبجيل إله إسرائـيل، أو ا�لهة الـكاذبة. (لـكنه) مـن ا:ـمكن أن يسـتخدم مع ا:ـ6ئـكة، أو 
ا-برار، أو الحكام، أو ا-نبياء.] 11
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إســتُعملت " ‘ بـروســكينيو" فى عــدة مواضع فى العهد الجديد، وفــيها لــم يكن ا:ــقصود هــو تــقديــم الــعبادة بــالــفعل، لــكن 

بـبساطـة ا8كرام الشديد، أو ا8حترام، أو الـخنوع وا:ـذلـة. إدرس على سـبيل ا:ـثال، ا:ثل الذى قاله يـسوع عـن الـسيد والـعبد 

(مــت18: 26). مــن الـواضح أن الــعبد لــم   " يََك اْلَجـِميعَ. أُوِف ْل َعَليL فَ Lدُ تََمهHيَــا َســي :ًxاْلـَعـبُْد َوَسَجـَد َلـُه َقــاِئــ Lفََخـر"
يــعبد ســيده كــإلــه. لــقد سجــد أمــامــة فى فــعل يــعبر عن ا:ذلة والــتضرع. والــكلمة ا:ســتخدمــة لــلتعبير عــن هــذا الــفعل هى " ‘ 
بروسكينيو"؛ نفس الكلمة التى ذُكرت للتعبير عن الفعل الذى سيُقدم للوحش (ضد ا:سيح وإمبراطوريته).

مــثال آخــر 8ســتخدام " ‘ بـروســكينيو" بمعنى غــير تــقديم الــعبادة هــو فى رؤيــا 3: "َهــئـَنَذَا أَْجَعُل الLـِذيَن ِمْن َمْجَمعِ 
ئَنَذَا أَُصـــيHرُُهــْم يَـــأْتُوَن َويَْسُجــُدوَن أََمـــامَ  ْل يَــْكِذبُوَن: َه َوَليُْسوا يَُهوداً، بَ لِ�َ إِنLــُهْم يَُهودٌ  اْلــَقاِئ يْطَاِن، ِمــنَ  Lش ال

(ع9). يــــتكلم يــــسوع هــــنا لــــكنيسة فــــي6دلــــفيا بــــخصوص مجــــموعــــة مــــعينة كــــانــــت   " ــا أَْحـــبَـبْـتُكَ. رِْجــَليَْك، َويَـْعرِفُوَن أَنHي أَنَ
تضطهــد ا:ـؤمــنv. وعــد يــسوع أنــه سوف يــحضر هؤhء الــيهود ا:ــزيفv ويجعلهم " ‘ بـروســكينيو" أمــام ا:ـؤمــنv كــتعبير عــن 

الندم. وطبعـاً؛ لم يكن يسوع يعنى أن مجموعة من البشر ستقدم العبادة :جموعة أخرى من البشر.

وبـاخـتصار؛ إذن فى ضوء ا:ـدى ا:تسع :عنى " ‘ بروسـكينيو"، عـلينا أن نـكون حـريـصv فى ا8عـ6ن بـشكل دوجـماتى 
ا13 التى تُــــشير إلى أن ضــــد ا:سيح ســــيُعبد؛  أن ضد ا:سيح ســوف يُــــعبد بــــصفته ا�، أو أى إلــــه. فهــــذه ا-عــــداد فى رؤي
يـمكن أن تعنى بـبساطـة أن شـعوب ا-رض ستُبدى فى الـنهاية خـضوعـها لـه و8مـبراطـوريـته. ومن هـذا ا:ـنطلق، وبـالوضع فى 
ا8عـتبار أن تـعالـيم الـديـن ا8سـ6مى توضح أن كل مسـلم مـجبر أن يتعهد بـالوhء الـتام (ما يُسمى ا:ـبايـعة) لـكل مـن يجـلس 
 vاب ا:سـلمgعلى كرسى الخ6فة (قـيادة الـعالـم ا8سـ6مى)، وأن ا:وت هـو مـصير كل مـن يرفـض ا:ـبايـعة. يصف أحـد الُكـت
موضوع الــبيعة فــيقول: [ البيعة هى قــسم بــالوhء. كــل مــن يــبايع، يُــعلن قــبولــه أن يُســلم كــل حــياتــه لــلقائــد... h يُــقاوم الــقائــد 

فيما إتفق عليه، ويكون وhئه للقائد فى كل ا-مور بغض النظر عن رضاه أو عدم رضاه عنها.] 12

ُكــتب أيــضـاً عــن الــطاعــة :حمد وللخــلفاء: [ قال محــمد: كــل مــن يطيعنى يطيع ا�، ســبحانــه وتــعالى، وكــل مــن يــعصانى 
فهو يعص ا�، سبحانه وتعالى. وكل من يطيع أولى ا-مر يطيعنى، ومن يعص أولى ا-مر يعصانى.] 13

فـإذا كـان ضـد ا:سيح خـليفة مسـلم، يسخر من إله اليهود، ويـطالـب بـالـطاعـة مـن أتـباعـه، كـما يـأمـر بـعبادة إلـه ا8سـ6م؛ 
فــإن هــذا h يــتعارض بــأى شكل من ا-شــكال مع الــنصوص التى تــقدم لــنا وصــف -عمال ضد ا:سيح، وأقـوالــه، وطــلباتــه. 
سيُقدم له الخضوع التام، وبالنسبة للشيطان (التنv) فسيُقدم له العبادة بوصفه "ا�" إله ا8س6م.

الخ6صة

إن ا8عـتقاد الـشائع هو أن ضد ا:سيح سـيصرح ويـعلن نفسه إله ويـطالـب بـأن يُـعبد مـن الـعالم كـله، لـكن هـذا ا8عـتقاد 
يـواجـــه الـــكثير من ا:ـــشاكـــل. أقـــلهم هـــو ا:ـوقـــف الـــذى يتخـــذه أحـــدهـــم. فـــمن الـــصعب أن نـــتخيل ضد ا:سيح ذو ا8تـــجاهـــات 

ا8نـسانـية، وا:ـادى، وا:لحـد وهـو يسخـر مـن ا� ويرفض كل ا�لـهة مـن نـاحـية؛ ومن نـاحية أخرى يـدعى أنه إلـه. سـيكون هـذا 

تــناقــضـاً كــبيراً، فــا:لحــد أو ا8نــسانى (صــاحب ا8تــجاهات ا8نــسانــية) حــv يــعلن نــفسه إلهاً فهــذا يعنى أنــه تـوقــف عــن أن 

يـــكون ملحـــداً أو إنـــسانـــيـاً. كـــذلـــك إذا كـــان هـــناك مـــن يـــعتقد أن ضـــد ا:سيح ســـيكون شـــخص يــؤمـــن بـــالـــكونـــية، أو بـــالـــديـــانـــة 
الـجامـعة (التى تـدعـو لـقبول ا�خـر ولـنحيا جـميعـاً فى وفاق) فهـذا أيـضـاً سـيكون صـعبـاً، -ن ضـد ا:سيح لـن يسخـر فـقط مـن 
إلـــه الـــكتاب ا:ـــقدس لـــكنه سـوف h يـــبالى بـــأى إلـــه آخـــر. فـــالـــذى يــؤمـــن بـــالـــكونـــيات يـــصدق ويعطى شـرعـــية لـــكل إلـــه؛ ومـــعتنق 
الــديــانــة الــجامــعة لــديــة إحــترام مــتساوى لكل ا�لــهة، ولــيس إحــتقار متساوى. ورغــم التحــديــات التى يـواجــهها مــن يتخــذ أى 
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مــوقــــف مــــن ا:ــواقــــف الــــسابــــقة، فــــمما يــــثير الــــفضول أن نــــظريــــة ضــــد ا:سيح ا8ســــ6مى قــــد hقــــت الــــكثير مــــن الــــتشكيك فى 

الـسنوات ا-خـيرة. بوضع هـذا الواقع فى ا8عـتبار؛ كـثيراً مـا شـعرت كما لو أنـه مـن السهـل جـداً على الـناس أن يـصدقوا أن 

الــكتاب ا:ــقدس قــد ســبق وأنــبأ عــن شــيئ لــيس لــه وجـود إh فى خــيالــهم على أن يــصدقـوا أنه أنــبأ بــأمــر هــو مـوجـود أمــام 
عيونهم.

فى الـــنهايـــة؛ بـــغض الـــنظر عن ا:ــوقـــف الـــذى يتخـــذه أى واحـــد مـــنا، hبـــد أن نـــسأل أنـــفسنا: إذا كـــان ضـــد ا:سيح غـــير 
زداد) ا:ــوجــوديــــن فى كــــل الــــعالــــم، ويــــقنعهم أن يــــتبعوه؟ يــــدعى  مكنه أن يــــتملق 6.1 بــــليون مســــلم (والــــعدد ي يف ي مســــلم، ك

الـعديـدون أن ا:سـلمv لـن يـكون لـهم وجود فى هـذا الوقت. لكن لـم يوضع أى تـصور لـ�حداث يـمكن أن يفسـر بـشكل مـقبول 
على تـــوزيع مـــعv لـــلسكان). وكـــما رأيـــنا؛  هـــذا الــزلــزال الـــعا:ى (أى فى كـــل الـــعالـــم)، والـــديـــموغـرافى (أى الـــذى يـــدمـــر بـــناءاً 
فسـتأتى إمـبراطـورية ضـد ا:سيح مـن ا-مـم ا:وجودة فى الشـرق ا-وسـط وشمال إفـريـقيا ذات الـغالـبية ا:سـلمة. كـيف يـمكن 

لــضد ا:سيح إذا كــان إنــسانى (صاحب ا8تــجاهــات ا8نــسانــية) أو شــخص يؤمــن بــالــكونــية، أو بــالــديــانــة الــجامــعة أن يــهيمن 

على الـــسكان ا:ســـلمv ا:تشـــدديـــن الـــذيـــن أصـــبحوا يـــم�ون الـــعالـــم لـــيتبعوه؟ يـــجب على مـــن يـرفـــضون نـــظريـــة ضـــد ا:سيح 
ا8ســ6مى أن يــجيبوا على هذه ا8ســئلة. حتى ا�ن، نــحن نحــزر أو نــتوقع بــخصوص تــلك ا-مــور، فــكما هــو الــحال فى كــل 
ا-مور؛ ا� دائمـاً يعرف أكثر.
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11
دانيال12: مختوم حتى وقت النهاية

قـبل أن نـختم دراسـتنا لـدانـيال، هـناك جزء هـام جـداً أيـضـاً، وhبـد مـن دراسـته. حـv يـصل دانـيال لـلختام، يوضح ا:ـ6ك الـذى 
ِت يَُقوُم ِمــيَخاِئــيُل الـرLِئــيُس اْلـَعِظيمُ  اْلوَْق يــروى ويشـرح لـــه الــرؤى أن الـــسياق الـــنهائى لهذا الجـزء هـــو آخـــر ا-يـــام: "َوِفي ذَلِـكَ 
 eى َشْعـبَُك ُكل Lإَِلى ذَلِـَك اْلوَْقِت. َوِفي ذَلِـَك اْلوَْقِت يُـنَج َكـانَْت أُمLـةٌ  اُن ِضيقٍ َلـْم يَـُكْن ُمــنْذُ  اْلـَقاِئـُم لِـبَِني َشْعِبَك َويَُكوُن زََم
ا$َبَِديLِة َوَهؤُ�َءِ  إَِلى اْلَحيَاةِ  فِْر. وََكِثيرُوَن ِمَن الرLاِقِديَن ِفي تُرَاِب ا$َرِْض يَْسـتَيِْقظُوَن َهؤُ�َءِ  Hَمْن يُوَجُد َمْكـتُوبـاً ِفي الس
." (دا12: 1- 2). Hِزِْدرَاِء ا$َبَِديxِإَِلى اْلَعاِر ل

حــv يــقول ا:ــ6ك أن هــذه ا-مــور ستحدث عندما " الـرLاِقـِديـَن ِفي تُـرَاِب ا$َرِْض يَْســتَيِْقظُوَن" فــمن الـواضح أنــه يُــشير 

إلى وقــت قــيامــة ا-موات. واضح أن هــذا لم يحــدث بــعد. hيــمكن أن يــشك أحــد أن هــذه الـرؤى مجرد أمــور تــاريــخية فى ا:ــاضى. ثــم 
تـأتى ا�يـة التى يـجب أن نـضعها فى إعـتبارنا. أخـبر ا:ـ6ك دانـيال أن هـذه ا-مـور hبد أن "تُـختم": " أَمLـا أَنَْت يَـا َداِنـيآُل فَــأَْخفِ 
َْعرِفَُة تَزَْداُد]." (ع4). ْ̀ فَْر إَِلى َوْقِت الـنHَهايَةِ. َكِثيرُوَن يَـتََصفLُحونَُه َوا Hََم َواْخِتـمِ السxاْلَك

يـالـها من برشـامـة صـلبة يـصعب على دانـيال بلعها. لـقد إسـتقبل سـلسلة مـن ا8ع6نـات عـن ا:سـتقبل، ومـن الطبيعى أنـه يـريـد 
أن يــفهم مــعناهــا بــشكل أفــضل. وهــذا مــا طــلبه مــن ا:ــ6ك. لــكن دانــيال تلقى الرد مرة ثــانــية بــأن هــذه الــكلمات مــختومــة ومــخفية حتى 
َوَمْخـتُوَمـةٌ  َكـلَِماِت َمْخِفيLةٌ  وقــت الــنهايــة؛ وأن الـرؤيا ليســت لــه لــيفهمها بــل هى لــلجيل ا-خــير: " فَـَقاَل: [اذَْهْب يَـا َداِنـيآُل $َنL اْل
ُصوَن أَمLـا ا$َْشـرَاُر فَيَفَْعُلوَن َشـرّاً. وَ�َ يَـفَْهُم أََحـدُ ا$َْشـرَاِر َلِكنِ  Lَويَُمح ـرُوَن َويُـبَيLُضونَ  Lِة. َكـِثيرُوَن يَـتَطَه إَِلى َوْقِت الــنHَهايَ

" (ع9 – 10). اْلفَاِهُموَن يَفَْهُمونَ.

هـناك وجهـتv لـلنظر لـم يسـتطع الـدارسـv وا:ـعلقv ا8تفاق عـليهما بـخصوص معنى هـذا الجزء. إدعى الـبعض أن الرؤيـا لـم 
ــــختم" أو "تُخفى" لــــكنها فــــقط "ُحـــِفظَت" بمعنى أنــــه تــــمت ا:ــــحافــــظة عــــليها فى مــــكان أمــــv لكى يــــتمكن الــــكل مــــن ا8طـ6ع عــــليها.  "تُ
 vء ا:ؤمـنhبـد أن يـتم خـتم كل كـتاب أو سـفر، لـكن الـفهم سـيُتاح تـدريجياً وشـيئـاً فـشيئـاً لـهؤh عى آخرون أنـه فى أيـام دانـيال كانgوأد
الذين يجتمعون ليدرسوا الكتاب بكل إجتهاد؛ إh أن الفهم التام والنهائى لن يحدث إh فى آخر ا-يام.

وا�ن، واضح أن أكـثر وجـهة نـظر تـقليديـة إعـتنقها قـطاع عريض هى ا:ـنظور الـرومـانى لـنبوة دانـيال، مفسراً جزء كـبير مـن 
السفر على أنه يتحـدث عـن مـجيئ ضـد ا:سيح الرومانى. فى الـعصور ا-ولى، فى الـقرن الرابع والـخامـس، قدم "جـيروم" دلـي6ً قـويــاً 

 vبـد أن نـثبت فى الـتفسير الـتقليدى الـذى ذكره كـل ا:ـعلقh على أن ا:ـنظور الرومـانى لـسفر دانـيال كـان هـو ا-وسع إنـتشاراً: [ لهـذا
ـــحيوا ويـــقسموا هـــذه  ير ا8مـــبراطـــوريـــة الـــرومـــانـــية، ســـيقوم 10 مـــلوك ويُ ه فى نـــهايـــة الـــعالـــم، حـــv يـــتم تـــدم كنيسة ا:ـــسيحية؛ أن فى ال
ا8مبراطورية فيما بينهم.] 1

وبــــــــعد مـــــــرور 1000 ســــــــنة على هــــــــذا الــــــــك6م، يــــــــبدو أنــــــــه لــــــــم يــــــــتغير شــــــــيئ فى هــــــــذا الــــــــفهم. ففى أثــــــــناء ثــــــــورة ا8صـــــــ6ح 
الـبروتوسـتانتى، أكـد مـارتـن لوثـر على الرأى ا:وجود تـقريـبـاً فى كـل كـنائـس الـعالـم وهـو ا:ـنظور الرومـانى لـنبوات دانـيال فـقال: [إتـفق 
العالم كله على هذا التفسير والرأى. والتاريخ قد أقره بقوة.] 2

بســبب بــقاء ا:نظور الـرومــانى لــنبوة دانــيال، وقــبوله من الــغالــبية، بــدون تــغيير عــن مــنظور "جــيروم" من ا:ــاضى الــقديــم فى 

الـقرن الـخامـس؛ فـإنـه مـن الـضرورى :عتنقى هـذا الـفكر إعـادة تـفسير كـلمة "مـختوم" لتعنى شيئ آخر غـير مخفى ومـختوم. كـتب "إد 
هــــندســــون" و"تــــيم hهــــاى" على ســــبيل ا:ــــثال، فــــقاh: [ لــــقد أُمــــر دانــــيال أن "يخفى الــــكلمات ويــــختم الــــسفر حتى وقــــت الــــنهايــــة" ... 
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الـــكلمات "يخفى" (بـــالـــعبريـــة ‘ ســـاتـــام) و"يـــختم" (بـــالـــعبريـــة ‘ ختم) h تعنى أن دانـــيال يخفى الـــنبوات... بـــل -ن الـــنبوة وقـــد إكـــتملت 
ا�ن؛ عليه أن "يحفظها تامة وسليمة" وبحرص يحتفظ بالنبوات ل�جيال القادمة من شعبه.] 3

وبــا:ــثل يتتبع "تومــاس أيــس" خــطوات "ســتيفن مــيللر"، الــذى جــادل بــأن كــلمة "يــختم" هى مجرد إشــارة لـ "حــفظ" ا8عــ6ن. 
عـبgر "ميللر" عن وجهة النظر هذه فى كتابه "التعليق على دانيال" فقال:

[ جرت الـعادة فى الشـرق ا-دنى الـقديـم أن يتم "خـتم" ا:سـتندات الـهامـة بطبع أو خـتم عـ6مـات الـهويـة الـشخصية لـ�شـخاص الـذيـن 
شـاركوا فى كـتابـة وتـسجيل الـنص. والـنص ا:ـختوم hيـمكن تـغييره أو تـعديله. ثم يـتم عـمل نـسخة ثـانـية مـن الـنص وتوضع "تُخفى" فى 
يا) ِمـْن َحــنَْمِئيَل ابْـِن َعمHي  ُت (أى إرم ــاْشــتََريْ مـــكان أمـــv لــــتُحفظ ســـليمة. ورد تـوضيح مـــمتاز لهـــذه الـــعملية فى ســـفر إرمـــياء: "فَ
 ً ِة. وََكـــتَـبْـتُُه ِفي َصــك¦ َوَخـــتَْمُت َوأَْشَهــْدُت ُشُهودا Lِفض َعَشــَر َشــاِقــxً ِمــَن اْل ــِذي ِفي َعـــنَاثُوَث َوَوزَنْـُت َلــُه َســـبَْعةَ  Lاْلـَحْقَل ال

ــرَاءِ  Hالش Lْمُت َصــكLَفْـتُوحَ َوَســل ْ̀ َوا َضةِ  ــفَِري َْخـتُوَم َحَسـَب اْلوَِصــيLِة َواْل ْ̀ ــرَاِء ا Hالش Lَة ِبَموَاِزيـَن. َوأََخــذُْت َصــك Lَوَوزَنْـُت اْلــِفض

لH اْليَُهودِ  أََمــاَم ُك ـرَاءِ  Hالش Lـِذيـَن أَْمُضوا َصـكLُهوِد ال eي َوأََمــاَم الشHاَم َحــنَْمِئيَل ابْـِن َعم ْحِسيَا أََم ــا بْـِن َم Lــبَاُروخَ بْـِن ِنــيِري لِ

" (إر32: 9- 12). إن خــتم عــقد شراء إرمــيا لــم يــكن "8خــفاء" مــحتويــاتــه أو لــكتمها كــما لــو كــانــت  ْجنِ. Hاْلَجالِِسـَ� ِفي َداِر الس
ُهودِ  eسـر، لـكن هـذا كـان للحفاظ على ا:سـتند. وفى الـحقيقة، فـقد أجـرى إرمـيا عـملية الشراء هـذه فى حـضور إبـن عـمه " َوأََمـاَم الش
" (إر32: 12). كـــان هـــناك أيـــضـاً نـــسخة "غـــير  ْجنِ. Hالس َجالِِســَ� ِفي َدارِ  لH اْليَُهوِد اْل ـرَاِء أََمــاَم ُك Hالش Lـِذيـَن أَْمُضوا َصـكLال
مــختومــة" مــن ا:ســتند كــان مــن ا:ــفترض أن تــكون مــفتوحة ومــتاحــة لــ�ط6ع عــليها. لــذا، لــقد أمــر جــبرائيل دانــيال أن يــحفظ "كــلمات 
السفر" ؛ ليس فقط الرؤيا ا-خيرة، بل السفر كله لهؤhء الذين سيحيون "فى آخر ا-يام" حv يأتى وقت الحاجة لهذا الك6م.] 4

ورغــم أن هــذا جزء مــثير لــ�هتمام من ا:ــعلومات الــتاريــخية، فــإن هــذا ا:وقــف h يــتماشى مع الــفهم الــعادل لهــذا الجزء على 
ا8ط6ق. hيوجــد أى ذكــر فى خــ6ل كــل نــبوة دانــيال عــن وجود نــسختv – نــسخة مــختومــة، وأخــرى غــير مــختومة. بــل أكــثر مــن هــذا، 
تَــزَْدادُ" (وفى ترجــمة عــربــية أخرى (ترجــمة الــكتاب الشــريــف) يــقول: "َكـِثيرُوَن يَـرُوُحونَ  يــقرر ا:ــ6ك: " َكـِثيُروَن يَــتََصفgُحونَـهُ َواْ:َْعرِفَـةُ 
" مـن الـشائع فـهم هـذه الجملة على أنـها تتحدث عن الـزيـادة فى وسـائـل الـتنُقل وسـهولـة ا8ط6ع على  ُهـنَا َوُهـنَاَك لِـيَِزيـُدوا َمْعرِفَةً.
ا:علومات فى آخر ا-يام.

لـكن فى الـنهايـة تـنصل كـل الـدارسـv مـن هـذا ا:ـنظور. وبـدhً مـن هـذا رأوا أن هـذا الجزء يُـشير إلى الفتح الـتدريجى لـلنبوة مـن 
ا:جتهـدين فى الـدراسة. الذين " يَرُوُحوَن ُهـنَا َوُهـنَاَك " بمعنى لـدراسـة الـكتاب أكثر وأكـثر، ولـفحصه بـدقـة أكـثر وأكـثر، حتى فى 
الـنهايـة، فى آخـر الزمـان، سيُفك خـتم الـكتاب، ويُفهم بـشكل كامل من مجتمع ا:ؤمـنv. حـv طـلب دانـيال الـفهم، قـال ا:ـ6ك أن هـذا 
غير مـمكن -ن ا8عـ6ن مخفى – ‘وا هـا توم – ومـختوم – ‘خى توم - . تعنى كـلمة "‘وا هى توم" أن تُوقـف، أو تُـسكت، أو تُـغلق، أو 
 vمـن هـذا إخـتاروا أن يـبيعوه لـ�سـماعـيلي ًhكـان إخوة يوسف على وشك أن يـقتلوه، ولـكن بـد vيـكون سـر. إســتُخدمت هـذه الـكلمة حـ
الــذاهــبv :ــصر. تــساءل يــهوذا: " َمـا اْلـفَاِئـَدةُ اْن نَـْقـتَُل اَخـانَـا َونُْخِفيَ َدَمـُه؟" (تك37: 26). وبــالــتأكــيد أنــه h يوجــد مــن يــعتقد 

أن إخوة يوسف كـانوا يـفكرون فى "حـفظ" دمـه. مـن الواضح أنـهم كانوا يـفكرون فى قـتله وإخـفاء ا-مـر. أمـا معنى كـلمة "‘خى توم" 
فهو أن تــختم، أو تســد، أو أن تضع قــفل، أو أن تــقفل وتُــغلق. تســتخدم هذه الــكلمة حــv يــتم خــتم خــطاب أو مرسوم بــالشمع. ورغــم 
أن إســتعمال هاتv الــكلمتv جــعل كــ6م ا:ــ6ك واضــحـاً جــداً، إh أنــه بســبب مــا يُــشكله مــن تــعارض مع ا:نظور والــفهم الــتقليدى لهــذا 
ل ا:عنى الــواضح للجـــزء. لــــكننا hيــــمكننا أن نُــَعد�ل معنى الــــكلمات – ا:عنى  الجـــزء؛ فــــقد شــــعر الــــعديــــد مــــن ا:ــــعلقv بــــالــــحاجــــة لــــتعدي
البسيط والواضح وا:ـباشـر للجزء – -نـه بـبساطة h يـتماشى مع رأيـنا وموقـفنا. نـشكر ا� لوجود الـكثيريـن غـيرهـم مـن ا:ـعلمv الـذيـن 

رفضوا تغيير التفسير وا:عنى لهذا الجزء:
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يــقول "تــشاك ســميث": [ كــان hبــد مــن خــتم الــكتاب حتى وقت الــنهايــة؛ بمعنى: "أنــت يــا دانــيال لــن تــفهم هــذا، بــل ســيُفهم •
فى وقت النهاية".]5

كـتب "جـون والـفورد": فى عـدد 9، يُـخبرنا دانـيال مرة أخـرى أن الرؤيـا التى أُعـطيت لـه لـن تُفهم بـشكل كـامـل إh فى وقـت •
الــنهاية... فــالهــدف ا-ســاسى لــلرؤيــا هــو إخــبار هؤhء الــذيــن ســيعيشون فى وقــت الــنهايــة. إن الــتفسير الذى يؤكــد ا-حــداث 
التاريخية والنبوات التى تحققت، سيكون من ا-همية بمكان لفهم النبوات ا-خيرة.] 6

كـتب "مـاثـيو هـنرى": [ مـا كـان يـجب أن يـتوقع أن يـفهم مـاقـيل لـه بـشكل كـامل قـبل أن يـأتى وقـت تـحقيقه: الـكلمات مـخفية •
ة، حتى تنتهى هـــذه ا-مـــور، h بل حتى وقـــت  ومـــختومـــة، ومـــليئة بـــالـــحيرة، وهـــذا مـــا هـــو مـــتوقع مـــنها، حتى يـــأتى وقـــت الـــنهاي
نهاية كل شيئ. لقد أُمر دانيال أن يختم السفر حتى وقت النهاية.] 7

قال "ج ه hنج": [hبد لنبوات دانيال أن تُختم، أى أن تبقى ككتاب مغلق، يُفهم منه القليل، حتى وقت النهاية.] 8•

ة: على دانـــيال أن يـــقرر أن يـــترك ذهـــنيـاً كـــل ا-ســـئلة؛ -ن • كـــتب "ديـــفيد جــوزيـــك": [ الـــك6م ُمـــغلق ومـــختوم حتى وقـــت الـــنهاي
كشف هذه ا-مور لن يتم حتى وقت النهاية. وحتى يحv هذا الوقت؛ فهناك شعور بأن هذه النبوات مغلقة وختومة.] 9

مرا" وا:ــــعروف أيــــضـاً بــــإســــم "مــــيزوداث ديــــفيد" فــــقال: [ حتى وقــــت خــــ6ص البشــــر، • ن زي عـــلgق الــــحبر (الــــكاهــــن) "ديــــفيد ب
سـيروح الـكثيرون ويـجيئون، أى: سـيحاولون تخمv معنى مـختلف الـنبوات وحـساب وقـت الـنهايـة، لـكن لـن يـفهموا حتى وقـت 
النهاية، حv تُفتح عيون الكل لفهم الع6مات.] 10

قـبل أن نـختم؛ دعونى أقـول بضع أشياء بـخصوص قـيمة الـتقليد (ما تسـلمناه مـن ا�بـاء). مـن ا:ـنظور ا:سيحى، نجـد أن الهـدف 
لِــْلِقد�يِســvَ." (يه1: 3). إن الــتقليد حv يُســتخدم بــشكل ســليم يــحفظ كــل مــن  مــن الــتقليد هــو توصــيل وبــأمــانــة " ا8ِيَماِن اْ:َُســلgـمِ َمرgةً 
ا-رثوذكسية (بمعنى ا8يـمان الصحيح)، وا-رثـوبراكـسية (بمعنى ا:ـمارسـة الـصحيحة) على مر ا-جـيال. ورغـم أنـه قـد تـم رفـضه مـن 

ا:ـجتمعات الحـديـثة؛ إh أنـه hبـد لـلمؤمـنv أن يـقدروا ويُجلوا الـتقليد. وهـكذا فـإنـه مـن بـv الـعديـد مـن الـعوامـل التى تـدلـنا على مواقـفنا 
الــشخصية ورأينا فى الــتعليم يــأتى الــصوت ا:جــمع لــهؤhء الرجــال ا:خــلصv الــذيــن ســبقونا. فــ6 يــجب الــتهاون مع أى إنحراف عــن 

الـتقليد. إh أنـه فى هـذه الـحالـة بـالتحـديـد؛ و-ن ا:ـ6ك قـد قـال بـكل وضوح أن الـسفر لن يُفتح أى لن يُـفهم بـشكٍل كـامـل إh فى آخـر 
ا-يــام، فــإنــنا نقف على أرٍض صــلبة حh v نــتمسك بــالــتقليد، ونــتشكك فــيه، ونُعطى تــقديــر أكــبر لــ¨راء ا:ــعارضــة لــه. بــالطبع فــقد كــان 
عـند أقـلية مـن ا:فسـرين، رغم أنـه يكتسـب ا�ن قـبول  لـلتفسير الـذى يـتمركـز حـول الشـرق ا-وسـط أو ا8سـ6م لفهم نـبوة دانـيال رواجــاً 

أوسع مـــن مجتمع ا:ــؤمنv. ورغـــم رؤيـــة الـــعديـــد مـــن الـــدارسv ا-وائـــل - يـــهود ومـــسيحيv – على مـــر الـــتاريخ أن الـــعديـــد مـــن أجــزاء 
ة ضد ا:سيح ا8ســـــ6مى بـــــشكل ممنهج، وتـــــمت  ظري طورت ن ـــــشير لـــــلعالـــــم ا8ســـــ6مى؛ إh أنـــــه لـــــم يحـــــدث فى الـــــتاريخ أن ت الـــوحى تُ
مـــناقشـــتها بـــشكل دقـــيق مـــثلما يحـــدث ا�ن. يمكننى أن أتـــخيل ســـبب هـــذا أن الـــتفسير الشـــرق أوســـطى أو ا8ســـ6مى لـــدانـــيال الـــذى 

قــدمــناه فى الــفصول الــسابــقة يــتماشى مع ا:ــنطق، والــتاريخ، وا-هــم مــن هــذا أنــه يــتماشى مع الوحى ا:ــقدس. وفــوق هــذا؛ h يــتطلب 
مــنا إعــادة وتــغيير الــتفسير للمعنى الـواضح لــكلمات ا:ــ6ك. وفى الـواقع فــإنــه إن كــان ا:ــنظور الشــرق أوســطى أو ا8ســ6مى لــنبوات 
دانـيال صـحيحـاً، فـإذن مـن ا:نطقى أن "ا-يـام ا-خيرة" كـما ُوِصفت فى دانـيال تـقترب بشـدة. وكـما أخـبر ا:ـ6ك دانـيال، فـإن الـكتاب 
ا�ن مفتوح وقد إنفك الختم عنه أمام مجتمع ا:ؤمنv. أما ما إذا كنا سن6حظ وننتبه جيداً لكلماته، فهذا سيتضح مع مرور الوقت.
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12
سفر الرؤيا 12، 13، 17: ا`رأة، والطفل الذكر، والوحش

بـعد أن أنـهينا دراسـتنا لـسفر دانـيال؛ سـنلتفت ا�ن لـبعض أصـحاحـات قـليلة هـامة مـن سـفر الرؤيا. وكـما سـنرى فـإن الـقصة 
ا:ـذكـورة فى سـفر الرؤيـا هى بـبساطـة تـكرار لـلقصة ا:ـذكـورة فى كل كتب ا-نـبياء. ولـلتركـيز على هـدفـنا، سـنبدأ مـن رؤيـا12، و13. 
طـــبعـاً، مـــثل بـــاقى الــرؤيـــا، يـــتم ا8خـــبار عـــن هـــذه الـــقصة بـــاســـتخدام جـرعـــة كـــبيرة من الـرمـــوز، لكن h تـــدع هـــذا يـــخيفك. فبمجـرد أن 
يُكشف عن الرمز، تصبح الرسالة واضحة تمامـاً.

رؤيا 12: ا:رأة وطفلها

يـبدأ هـذا الجزء بـإمرأة متسـربـلة بـالـشمس، وهى ليسـت فقط حـامـل، لـكنها دخـلت فى مرحـلة الوhدة: "َوظََهرَْت آيٌَة َعِظيَمةٌ 
اثـْنَيْ َعَشَر َكوَْكـبـاً،َوِهيَ ُحـبَْلى  ْمِس، َواْلَقَمُر تَْحَت رِْجَليَْها، َوَعَلى رَأِْسَها إِْكـلِيٌل ِمنِ  Lَماِء: اْمرَأَةٌ ُمـتََسْرِبَلٌة ِبـالش Lِفي الس

َعًة لِـتـَلَِد." (ع1، 2) Hَضًة َوُمـتَوَج Hتَْصُرخُ ُمـتََمخ

يـوجــد مــبدأ أســاسى hبد من وضــعه فى الحســبان دائــمـاً عــند تــفسير ســفر الـرؤيــا؛ فعلى خــ6ف أى ســفر آخر فى الــكتاب 
ا:ـقدس، نجـد أن سـفر الرؤيا مؤسـس ومبنى على مجـموعـة ا-جزاء الـنبويـة ا:وجودة فى كـل العهد الـقديـم. وكما نـاقـشنا سـابـقـاً؛ فـإن 

سـفر الرؤيـا يُـمثل الـسيمفونـية الـنبويـة، ا:ـعزوفـة الـختامـية ا:بهرة لـكل الكتاب ا:ـقدس، وهـو مـصمم ومبنى على عـدد هـائل مـن ا�يـات، 
والـقصائـد، والـنبوات، والرؤى وا8ع6نـات التى سـبقته. حـv نـفهم هـذا ا:ـبدأ، يصبح مـن السهل فـهم من هى هـذه ا:رأة. ا:ـفتاح ا-ول 

رموز: الـــشمس، والـــقمر وا-حـــدعشـــر نجـــم (أحـــدعشـــر بـــدون  لتحـــديـــد شـــخصيتها نجـــده فى ســـفر الـــتكوين. فى حـــلم يـوســـف، نجد ال
يوسف) مصورة:

ْمُس َواْلـَقَمُر َواَحـَد َعَشـرَ  Lي َقـْد َحـُلْمُت ُحـْلما ايْـضا َواذَا الشHُه َعَلى اْخوَِتِه. فَـَقاَل: «ان Lَوَقص "ثُمL َحـُلَم ايْـضا ُحـْلما اَخـرَ 
َوَقـاَل َلُه: «َما َهـذَا اْلُحـْلُم الLـِذي َحـُلْمَت! َهْل نَـاِتي  ُه َعَلى اِبـيهِ َوَعَلى اْخوَِتـِه فَـانْـتََهرَهُ ابُوهُ  Lَكوَْكـبا َسـاِجـَدةٌ لِي». َوَقص
انَا َوامeَك َواْخوَتَُك لِـنَْسُجَد َلَك اَلى ا�رِْض؟» فََحَسَدهُ اْخوَتُُه َوامLا ابُوهُ فََحِفَظ ا�ْمَر." (تك37: 9- 11)

لذا فحv نفهم قصة حلم يوسف سنفهم أن ا:رأة تمثل إسرائيل.

 

ا8بن الذكر

ولنعد إلى رؤيـا12، الـطفل الـذكـر الـذى هـو على وشـك أن تـلده ا:رأة هـو طـبعـاً يسوع ا:ـسيا. إنـه الـشخص الـذى يركـز عـليه 
الـكتاب ا:ـقدس كـله. إنـه الـفادى ا:خـلص. بواسطة يسوع سـيتمم ا� الـخ6ص لـلعالـم كله، ويُـعيد الـفردوس الـذى فُـقد إلى الـجنة. لـكن 
كــما نــعرف جــميعنا، هــناك مــعانــد ومــقاوم � ولشعبه. لــقد نشــد الــشيطان دائــمـاً مــقاومــة خطة ا� لــفداء الخليقة. بــالــعودة لــلبدايــة فى 
تــكويــن 3؛ نــرى مشهــد الــصراع بــv الــشيطان (الــحية) ويــسوع (نسل ا:رأة). وفى وقــت الــنهايــة ســيسحق يــسوع - ا:ــسيا - رأس 
الـحية الـقديـمة، وأوhدها أو نسـلها (راجع يـو8: 44). وهـكذا فكما هـو صحيح أن الـكتاب ا:ـقدس كـله يـتمحور حـول يـسوع؛ صحيحٌ 
ً مــا نجــد فى الــنبوات الــخاصــة  أيــضـاً أن الــقصة ا-كــبر وا-شــمل هى عــن إنــتصار يسوع على الــشيطان وا:وت. وهــكذا؛ فــكثيراً جــدا
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بـا:ـسيا، أن الـشيطان يتسرب مـقترباً فى وسـط الـنص الـكتابى. هـذا هـو الـحال فى هذا الجزء. لـذا فى الـعدد الـتالى مـباشرة نواجـه 

.vالشخصية التالية من شخصيات القصة: الشيطان – التن

الشيطان - التنv: ا:قاوم للمرأة وطفلها

يُــقال بــبساطــة: أى شــيئ يــحبه ا�؛ يــكرهه إبــليس. وأى شــيئ يرغــب ا� فى تحــريره وتخــليصه، يسعى الــشيطان 8فــساده 
 ً وإبـادته. فـبينما يـتم سرد القصة، يـتم تـصويـر الـشيطان فى صورة تـنv له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وهو جـاثـم أمـام ا:رأة، مـنتظرا
أَْحَمُر َلهُ َسـبَْعُة ُرُؤوٍس َوَعَشرَةُ ُقرُوٍن،  َماِء: ُهوَذَا ِتـن�Hٌ َعِظيمٌ  Lأُْخَرى ِفي الس أن يبتلع الـطفل بمجرد وhدتـه: "َوظََهرَْت آيَةٌ 
اْلَعِتيَدةِ  ـَرْأَةِ  ْ̀ َماِء فَـطَرََحَها إَِلى ا$َرِْض. َوالـتHـنHُ� َوَقَف أََمـاَم ا Lالس َوَعَلى ُرُؤوِسِه َسبَْعُة ِتـيَجاٍن. َوذَنَـبُُه يَُجرe ثـُْلَث نُُجومِ 

أَْن تـَلَِد َحـتLى يَـبْـتـَلِعَ َوَلَدَها َمـتَى َوَلَدْت." (رؤ12: 3- 4).

ا$َُمــمِ ِبـَعصـاً ِمـْن َحــِديدٍ...."، ورغـــم  أَْن يَــرَْعى َجـِميعَ  ناً ذََكـراً َعــِتيداً  د: "فَوََلــَدِت ابْ د ُولِ لـــكن الـــطفل الـــذكـــر ا:سيا ق
مـحاوhت الـشيطان (من خـ6ل هـيرودس) لـقتل يـسوع ُمـعتبراً أنـه مجرد طفل عـادى؛ فإن الرب قـد تحـدث إلى يوسف فى حـلم وأخـبره 
" (رؤ12: 5). أن يهرب بأسرته إلى مصر: "... َواْخـتُِطَف َوَلُدَها إَِلى ا�ِ َوإَِلى َعرِْشِه

وهـكذا نـما يـسوع ووصـل إلى مرحـلة الشـباب، واخـتار بـإرادتـه، أن يضع حـياته حتى الـصليب. وطـبعـاً لـم تنتهى قـصته عـند 
هذا الحد. فبعد ث6ثة أيام؛ قام من ا:وت وصعد إلى السماء، حيث يمكث ا�ن عن يمv ا�ب.

بعد هذا ننتقل :قابلة الشخصية التالية من شخصيات القصة: الوحش.

الوحش

يسـتمر سرد الـقصة، ويدخل وحـش فى ا:شهد. ويـبدو الشـبه ا:ـذهـل بـينه وبv الـتنv؛ الـشيطان: " فَرَأَيُْت َوْحـشـاً طَـالِـعـاً 

ِمَن اْلـبَْحـِر َلـُه َسـبَْعُة ُرُؤوٍس َوَعَشـرَةُ ُقرُوٍن، َوَعَلى ُقـرُوِنـِه َعَشـرَةُ ِتـيَجاٍن، َوَعَلى ُرُؤوِسـِه اْسُم تَْجـِديٍف. َواْلوَْحُش الLـِذي 
َكـفَـمِ أََسٍد. َوأَْعـطَاهُ الـتHـن�Hُ ُقـْدرَتَُه َوَعرَْشُه َوُسـْلطَانـاً َعِظيمـاً." (رؤ13:  ، َوفَُمهُ  َكـاَن ِشـبَْه نَِمٍر، َوَقوَاِئُمُه َكَقوَاِئـمِ ُدب¦ رَأَيْتُهُ 
.(2 -1

hحقـاً فى (رؤيا17: 3) يخبرنا أن الوحش لونه أحمر.

مـن نـاحـية الشكل يظهـر أن الوحـش هـو صـورة مـطابـقة؛ كما لـو كانت إنـعكاس فى ا:رآة لـصورة الـشيطان، الـتنv، مـن حـيث 
الـلون وعـدد الرؤوس والـتيجان. وفـوق كـل هـذا؛ يـنقل الـشيطان قوتـه، وعرشـه، " َوُسـْلطَاناً َعِظيمـاً" لـلوحـش. بـبساطـة نـقول إن هـذا هـو 
وحـــش الـــشيطان. وكـــما أرســـل ا� إبـــنه إلى الـــعالـــم كـــإنـــعكاس لـــصورة ا� الـــكامـــلة؛ فـــإن الـوحـــش هـــو تـــجسيد لـــصورة الـــشيطان على 

ا-رض. ســـنناقش ا:عنى الـــعميق لهـــذا حـــv نـــصل لـــختام هـــذا الجــزء مـــن دراســـتنا، لـــكننا نـــحتاج أوhً أن نـــفهم مـــعانى هـــذه الـرمـــوز 

ا-ربعة ا:وجودة فى هذا الجزء لتصبح هذه ا-عداد واضحة وجلية.

الوحش = مملكة أو إمبراطورية
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أوhً؛ لـنفهم أن هـذا الرمـز "الوحـش" يَُمـث�ل مـملكة أو إمـبراطـوريـة. إن ا-سـس لـفهم هـذا الـتفسير موجودة فى دانـيال7، حـيث 
رأى دانـيال 4 وحوش، وكـل واحـد منهم يخـرج أيـضـاً من البحر. حـv سـأل دانـيال النبى ا:ـ6ك عـن معنى هـذه الوحوش، شرح ا:ـ6ك 
أن الوحوش ا-ربــعة هــم أربع "مــلوك"؛ لــكنه مع ا8ســتمرار فى الشرح يظهــر أن هؤhء ا:ــلوك يُــمثلون مــمالك (ع23). وكــذلــك  مــبدئــيـاً 
هنا، فى سفر الرؤيا كما فى دانيال7، يُمثل هذا الوحش مملكة أو إمبراطورية.

البحر = شعوب ا-مم

ثــانــياً؛ نحتاج أن نــفهم معنى البحــر الــذى يخــرج منه الوحش. هذا الرمــز يظهر بـوضـوح فى رؤيــا 17، حــv يشرح مــ6ك 
َوأَُمـمٌ  َسٌة ِهيَ ُشُعوٌب َوُجـُموعٌ  َت َحــيُْث الــزLاِنــيَُة َجــالِ ِــيَاهُ الLِتي رَأَيْ ْ̀ : «ا اَل لِيَ لـــلرســـول يـوحـــنا أن البحـــر هـــو بشر: " ثُـمL َق
" (رؤ17: 15). َوأَْلِسـنَةٌ.

أمـم وشـعوب ا-مـم (غـير الـيهود):  لـكن لـيس فـقط مجرد ا8شـارة للبشـريـة كـكل؛ فبحسـب إشـعياء النبى، تـمثل البحور تحـديـداً 
اْلـبَْحـِر َويَـــأِْتي إَِلــيِْك ِغـنَى ا$َُمــمِ." (إش60:  َويَْخفُقُ َقـْلـبُِك َويَـتLِسعُ $َنـLهُ تَـتََحوLُل إَِلــيِْك ثَـرَْوةُ  "ِحــيـنَِئذٍ تَــنْظُِريـَن َوتـُِنيِريـنَ 
.(5

وهـكذا ونـحن نـبدأ تـفسير هـذه الرمـوز؛ نـبدأ بوحـش يـمثل مـملكة أو إمـبراطـوريـة لـها قوة شـيطانية، تخـرج مـن البحـر أى مـن 
شعوب ا-مم.

سبعة رؤوس = سبع إمبراطوريات زمنية (تاريخية)

لـكن؛ مـاذا تعنى رؤوس الوحـش السـبعة؟ نـشكر ا� أن هـذا الرمـز أيـضـاً قـد تم شرحـه بـشكل محـدد وواضح فى رؤيـا 17، 
حيث يتم وصف نفس الوحش مرة أخرى:

ـبَْت؟  Lَـاذَا تََعج ِ̀ َـxَُك: « ْ̀ " فَـرَأَيُْت ... َوْحٍش ِقـرِْمِزي¦ َمْمُلوٍء أَْسَماءَ تَْجـِديٍف، َلـُه َسـبَْعُة ُرُؤوٍس َوَعَشـرَةُ ُقـرُوٍن. ثُمL َقـاَل لِي ا
الــرeُؤوُس ِهيَ  ــبَْعةُ  Lاْلــُقرُوُن: .... الس الــرeُؤوُس َواْلَعَشــرَةُ  بَْعةُ  Lالس َحاِمـِل َلـَها، الLــِذي َلــهُ  أَنَــا أَُقوُل َلـَك ِســرL ... َواْلوَْحِش اْل
َسـبَْعُة ِجـبَاٍل ... َوَسـبَْعُة ُمُلوٍك: َخْمَسٌة َسَقطُوا، َوَواِحٌد َموُْجوٌد، َوا�َخُر َلْم يَـأِْت بَْعُد..." (ع3، 7- 10).

هــــذه "الــــجبال" ليســــت مجــرد كــــتل مــــن ا-رض والــــتربــــة. فــــكما أقــــر ا:ــــعلق "روبــرت تــومــــاس" وقــــال: [ السبع رؤوس والســــبع 
جبال... هى سبع ممالك متعاقبة وملوكها السبعة ا:ذكورة فى (ع10) فى شكل سبع رؤوس؛ كتجسيد لهذه ا8مبراطوريات.] 1

يســــتخدم رمــــز الــــجبل كــــثيراً فى الــوحى ا:ــــقدس، لــــ�شــــارة :ــــملكة (مــــثل: مــــز30: 7؛ 68: 15- 16؛ إش2: 2؛ إش41: 

15؛ إر51: 25؛ دا2: 35؛ حـب3: 6، 10؛ صف4: 17). فـمث6ً سـفر عـوبـديـا النبى هـو بـالـكامل نـبوة عـن "جـبل أدوم" وصراعـه 
الـنبوة ليسـت تـتكلم حرفـيـاً عـن صراع بـv جـبلv، بل مـملكتv: مـملكة موآب ضـد مـملكة إسرائـيل. وبـا:ـثل  مع "جـبل صـهيون". وطـبعـاً 
هنا فى رؤ17؛ hتُشير هذه الجبال إلى جبال حرفية بل إلى سبع ممالك تاريخية وزمنية.

ـبَْعُة الرeُؤوُس ِهيَ َسـبَْعُة ِجـبَاٍل (مـمالـك)...  Lالسهل فـهم بـاقى الـعدد: " الس حـv نـفهم أن الـجبال هى مـمالـك يصبح مـن 

 h َوَســـبَْعُة ُمُلوٍك " وبــــبساطــــة فــــإن مــــلوك ومــــمالــــك تــــتماشى مــــعـاً بــــشكل طبيعى على عــــكس جــــبال ومــــلوك. وكــــذلــــك الــــجبل الحــرفى

يتماشى مع ا:لك؛ لكن يمكن :لك أن يُمثل مملكة.
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إذن؛ فــإن هــدف هــذا الجـزء هــو أن يوضح أن طــريــقة الــشيطان ا-ســاســية :ــقاومــة ا�، وشــعبه، ومــشيئته على ا-رض، هى 
 �دائــمـاً مــن خــ6ل ا8ســتعمار (ا8مــبريــالية) الوثنى. لــقد شــن إبــليس حــربــاً مــن خــ6ل ســلسلة مــن إمــبراطوريات الــعالــم الوثــنية على ا
وعلى شــــعبه على مــــر الــــعصور. إنــــطبق هــــذا الــــك6م على الــــشعب الــــعبرى فى الــــعصور ا-ولى، وhزال يــــنطبق حتى يـــومــــنا هــــذا. إن 
الوحـش ذو السـبع رؤوس هو تـشخيص لـنشاط وأعـمال الـشيطان فى ا-رض. وكـما تُـمثل الـكنيسة جسـد ا:سيح، يُـمثل الوحـش جسـد 

الشيطان. لذلك نرى التنv يُسلم عرشه، وقوته، وسلطانه للوحش.

روما: ا:دينة التى على سبع جبال؟

تـاريـخيـاً؛ رأى الـكثيرون أن هـذا الجزء هـو إشـارة لروما. لـكن الـدراسـة ا:سـتفيضة تـكشف أن هـذا ا:وقـف يواجـه الـعديـد مـن 
ا:ـــشاكـــل، وهـــكذا فـــقد رفـــضه الـــعديـــد مـــن ا:فســـريـــن ا:ـــعاصـــريـــن: فعلى ســـبيل ا:ـــثال؛ hحـــظ "جـــون والـــفورد" أن مـــديـــنة رومـــا الـــقديـــمة 

مـوضـوعــة على ســبع "تــ6ل". الــكلمة ا:ســتخدمــة فى هــذا الجـزء ليســت الــكلمة الــيونــانية التى تعنى ت6ل " ‘ بـونـوس"، بل هى كــلمة 
جـبال " ‘ أوروس". لو كـانـت رومـا هى موضوع هـذا الجزء، لـكان الـكاتب قد إسـتخدم كلمة "تـ6ل". وفوق هذا؛ hبـد أن نـتذكـر أن هـذا 
الجزء خاص بـآخـر ا-يـام، لـذا فهو hيـتكلم عـن حـقائـق تـاريـخية ماضية. أمـا الـيوم فـمديـنة رومـا موضوعـة على عشـر تـ6ل، ولـيس سـبع 
جـبال. ورغم الـشعبية التى حـظى بـها هـذا الـتفسير على مر الـسنv؛ إh أنـه hيـمكن الـدفاع عـن فـكرة أن هـذا الجزء يتحـدث عـن مـديـنة 
روما.

ْعُد."  ــــأِْت بَ ُر َلـْم يَ ْوُجـوٌد، َوا�َخ ْمَسٌة َســَقطُوا، َوَواِحــٌد َم ــمثل ســبع مــمالــك تــاريــخية. وكــما تــقول ا�ية " َخ لــذا فإن الســبع "رؤوس" تُ
وبـا8ضافة إلى أن الوحـش الـشيطانى يُمثل بـشكل أسـاسى إمـبراطـورية ضد ا:سيح ا-خـيرة؛ فهو أيـضـاً ا8ظـهار الـنهائى، والـتتويج 

لســلسلة مــكونــة مــن ســبع مــمالــك شــيطانــية. لــكن أى مــمالــك نتحــدث عــنها تحــديــداً هــنا؟ فى وقــت كــتابــة يوحــنا لــسفر الـرؤيــا كــان هــناك 

ْمَسٌة َســَقطُوا)، لـــكن الـــسادســـة كـــانـــت فى الســـلطة فى وقـــتها (َوَواِحــٌد َمـْوُجـوٌد). هـــذه ا:ـــملكة، بـــالطبع، هى  خـــمس مـــمالك قد مرت (َخ

ا8مــبراطـوريــة الـرومــانــية، "الرأس" الــسادس لــلوحــش. لــكن أى خمس إمــبراطـوريــات ســبقت ا8مبراطورية الـرومــانــية فى ا:ــنطقة؟ إنــها 
ا8مـبراطـوريـات التى سـانـدهـا وقواهـا الـشيطان على مر الـتاريخ، فى مـحاولـة لـتدمـير الـشعب الـيهودى، وهـكذا يـعوق خـطة ا� لـلفداء. 
فى كــل الــكتاب، نــرى تــسجيل لســلسلة مــن ا8عــتداءات ا:وجــهة ضــد إسرائــيل، والــشعب الــيهودى، والحركة ا:ــسيحية الــصاعــدة، مــن 
ستة إمبراطوريات قوية ومتعاقبة فى منطقة الشرق ا-وسط:

مصر-1

آشور-2

بابل-3

مادى وفارس-4

اليونان-5

روما-6

لــكن ا�يــات h تــختم الــك6م بــالوصــول لــ�مــبراطـوريــة الــسادســة. فــبعد رومــا ســتظهر إمــبراطـوريــة شــيطانية أخرى. حــv نــفكر: أى 
إمـبراطوريـة إتـبعت نـفس النسق مـن حـيث: الـقوة، والوثـنية، ومـعاداة يـهوه، ومعاداة الـسامـية، ومـعاداة الـصهيونـية، وفى الـنهايـة؛ مـعاداة 
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ا:ــسيحية من ا8مــبراطـوريــات التى حــكمت أراضى الــكتاب ا:ــقدس – ا:ــناطــق ا:ــحيطة بــأرض إسرائــيل – سنجـد إمــبراطـوريــة واحــدة 

تنطبق عليها كل ا:واصفات وتبعت أسلوب سابقاتها.

ا:ملكة السابعة: ا8مبراطورية ا8س6مية

فى أعـقاب فترة مـن الـتدهور الـبطيئ لـ�مـبراطوريـة الرومـانـية الـغربـية، فى الـقرن الـسابع، ظهرت ا8مـبراطوريـة ا8سـ6مـية مـن 
مــنطقة العربية، وســيطرت ســريــعـاً على كل ا:نطقة. فى الــنهايــة ســددت هــذه ا8مــبراطـوريــة الــضربــة الــقاضــية لــ�مــبراطـوريــة الـرومــانــية 
 ً الشرقـية (الـبيزنـطية) أيـضـاً. فى عام 1453 أخضع محـمد الـفاتح القسـطنطينية لـ�س6م وأطـلق عـليها إسـم "إسـطنبول". واسـتمرارا

لـنفس نهج إمـبراطـوريـات الوحـش؛ فـقد حـملت ا8مـبراطـوريـة ا8سـ6مـية الروح ا:عادية لـيهوه، ولـلسامـية، ولـلصهيونـية، ولـلمسيحية. وفى 

الـحقيقة؛ سـيكون مـن ا:ـنصف أن نـقول أن ا8مـبراطـورية ا8سـ6مية قد جسدت هـذه الـخصائـص أبـعد وأكـبر بـكثير مـن كـل سـابـقاتـها 
فى كــل التاريخ. وفى الــقرآن، وهــو الــكتاب ا:ــقدس فى الــديــن ا8ســ6مى، يوجــد أكــبر تــعظيم وتــعلية لهــذه الــخصائــص؛ ذاكراً الــيهود 
وا:سيحيv على صفحاته، وواصفـاً إياهم بالكفار (ا:سيحيv)، وأكثر ا:تمردين وأعداء ا� على مر التاريخ (اليهود).

رؤيا13، 17: إمبراطورية الوحش ا-خيرة

كـما رأينا فى دراسـتنا حتى ا�ن، فـإن تحـديد ا8س6م كـإمـبراطـوريـة الوحش ا-خـيرة فى تـاريخ الـعالـم يـتأكـد مرة بـعد مرة 
فى كـل الوحى ا:ـقدس، وبـشكل حرفى فى كـل ا-جزاء الـنبويـة فى الـكتاب ا:ـقدس. حتى ا-عـداد التى كـان يُـظن تـقليديــاً أنـها إثـبات 
لــفكرة ضــد ا:سيح الـرومــانى، مع الــفحص، نجــد أنــها تُــشير فــعليـاً لضد ا:سيح مــن مــنطقة الشــرق ا-وســط. لــذا، فـ6يــثير أى دهــشة 
ا 13، نجد أن الــصورة الرمزية :ــملكة الــشيطان، التى تــكشف أن لــها جــسم نــمر وأســد ودب: " َواْلوَْحُش الLـِذي  حــv نــأتى لرؤي

" (ع2). ، َوفَُمُه َكفَـمِ أََسدٍ. رَأَيْـتُُه َكاَن ِشـبَْه نَِمٍر، َوَقوَاِئُمُه َكَقوَاِئـمِ ُدب¦

ـــمثل ثـــ6ث إمـــبراطـــوريـــات: بـــابـــل، ومـــادى وفـــارس، والـــيونـــان. أمـــا  نا، فى دانـــيال7 فـــنفس هـــذه الـــحيوانـــات الـــث6ثـــة تُ وكـــما رأي
الـوحـــش الـرابع فى رؤيـــا دانـــيال هـــو نـــفس الـوحـــش الـــذى نتحـــدث عـــنه هـــنا. هـــذا الـوحـــش هـــو تجـــميع لـــ�ســـد (بـــابـــل)، والـــدب (مـــادى 
ات التى تــــلت ا8مــــبراطــــوريــــة الــــيونــــانــــية فى هــــذه ا:ــــنطقة كــــانــــت ا8مــــبراطــــوريــــة الــــبارثــــية،  وري براط وفــــارس)، والــــنمر (الــــيونــــان). ا8م

وا8مـبراطـوريـة الـساسـانـية، وا8مـبراطـوريـة الرومـانـية، والـخ6فـة ا8س6مية. hتوجـد أى إمـبراطـوريات أخـرى قـد ظهرت فى هـذه ا:ـنطقة 
يمكننا أن نرشحها للقيام بدور إمبراطورية الوحش الرابعة الرهيبة.

كـــما شـرحـــنا ســـابـــقـاً؛ يـــمكننا أن نـــعتبر أن ا8مـــبراطـــوريـــة الـــبارثـــية، وا8مـــبراطـــوريـــة الـــساســـانـــية هـــما إمـــتداد لـــ�مـــبراطـــوريـــة 
الــفارســية. ولــم تــتملكهما روح مــعاداة الــسامــية ومــعاداة ا:ــسيحية التى إســتحوذت على إمــبراطــوريــات الـوحــش الســتة التى ســبقتها. 
فـا8مـبراطـوريـة الـبارثـية والـساسانية لـم تـحاوh تـدمـير الـشعب الـيهودى كـكل ا8مـبراطـوريـات الـشيطانـية التى سـبقتها، ولـم تُـسيطر أىٌ 
منهما على أورشليم أو أرض إسرائيل.

إذا جمعنا "أجــساد" الــيونــان وبــابــل ومــادى وفــارس جــغرافــيـاً؛ فــأى إمــبراطــوريــة ســتظهر أمــامــنا؟ هــل ســتشبه ا8مــبراطــوريــة 
الرومانية أم ا8مبراطورية ا8س6مية؟ ا8جابة واضحة -ى شخص لديه فهم لجغرافية ا:نطقة.
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تجميع 8مبراطوريات بابل، ومادى وفارس، واليونان

ا8مبراطورية الرومانية h تشبه تجميع بابل (ا-سد)، مع مادى وفارس (الدب)، واليونان (النمر)
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الخ6فة ا8س6مية : تجميع بابل (ا-سد)، مع مادى وفارس (الدب)، واليونان (النمر)

إن ا8مبراطورية الرومانية بموقعها ا:ميز فى غرب أوروبا، hتقترب حتى من أن تحتل ا:واقع التى 
إحتلتها إمبراطوريات بابل – فارس – اليونان. فكما رأينا، للغالبية الساحقة من وجودها، إستمرت الحدود بعيدة 

بحوالى 500 مي6ً غرب مدينة بابل. أما ا8مبراطورية ا8س6مية، فكما رأينا قد "سحقت" كل هذه ا:ناطق 
بشكل تام. سيطرت الخ6فة ا8س6مية على كل ا-راضى التى كانت تحت حكم ا8مبراطوريات الث6ثة التى 

سبقتها مجتمعة، بل وأكثر. وهكذا مرة أخرى نقول؛ حv نجمع كل أراضى إمبراطوريات بابل، ومادى وفارس، 
واليونان، نجد أن ا8مبراطورية الرومانية h تقترب حتى من مطابقة هذا الوصف؛ أما الخ6فة ا8س6مية فتطابقه 

تمامـاً.

جرح الرأس ا:ميت

بحســب رؤيــا13؛ تــعانى إمــبراطـوريــة الوحش ا-خــيرة مــما يــبدو أنه جرح مــميت، ثــم لــدهــشة ورعــب مــعظم الــعالــم، ســتنهض 

لe ا$َرِْض َورَاءَ  ـبَْت ُك Lَوتَـَعج . ُـِميُت َقــدْ ُشِفيَ ْ̀ ُه َمــذْبُوحٌ لِْلَموِْت، َوُجـرُْحـهُ ا Lأَن ْن ُرُؤوِسهِ َك ُت َواِحداً ِم وتـــعود لـــلحياة: " َورَأَيْ
اْلوَْحِش" (ع3).

تتكرر النبوة الخاصة بجرح الرأس ا:ميت فى رؤيا17، حيث تبدو الرأس السابعة للوحش وهى تقوم:

بُ  Lَِك. َوَســــيَـتََعجxـــَهاِويَـــِة َويَْمِضيَ إَِلى اْلَهــــ ْصَعَد ِمـــَن اْل يَْس ا�َن، َوُهوَ َعـــِتيٌد أَْن يَ َوَل ُش الLـــِذي رَأَيْــَت، َكــــانَ  " اْلوَْح
ِذيَن َليَْسْت أَْسَماؤُُهْم َمْكـتُوبَةً ِفي ِسـفِْر اْلَحيَاِة ُمـنْذُ تـَـأِْسـيِس اْلَعاَلـمِ، ِحـيـنََما يَرَْوَن اْلوَْحَش  Lاِكـنُوَن َعَلى ا$َرِْض ال Lالس
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ــبَْعِة، َويَْمِضي إَِلى  Lــيَْس ا�َن فَُهوَ ثَــاِمـٌن، َوُهوَ ِمـَن الس َوَل انَ  ــِذي َك Lُش ال أَنLــهُ َكــاِئـٌن.... َواْلوَْح ــيَْس ا�َن، َمعَ  أَنLــُه َكــاَن َوَل
اْلَهxَِك." (ع8، 11)

فى آخــر ا-يــام، ســيتعجب الــساكــنون على ا-رض حــv يشهــدوا إعــادة وhدة إمــبراطــوريــة. لــقد إخــتبرت الــخ6فــة ا8ســ6مــية موت 
ظـاهـرى أو مؤقـت، وسوف تـنتعش وتـقوم كـا8مـبراطـوريـة الثامنة وا-خيرة. ا:ـملكة الـشيطانـية ا-خـيرة هى بـبساطـة الـنسخة ا:ـنتعشة 
مــن الــخ6فــة ا8ســ6مــية. ســيقف ا-حــياء ا:وجوديــن فى ا-يــام ا-خــيرة فى إحــترام عند رؤيــة الــخ6فــة ا8ســ6مية التى حــكمت مــنطقة 
الشرق ا-وسط فى يومٍ من ا-يام وهى تعود للحياة.

يــجادل الــبعض بــأن الـوحــش ا:ــنتعش ســيكون واحــداً مــن ا8مــبراطــوريــات الــسابــقة. لــكن hبــد أن نــتذكــر أن الــقصة ا:ــذكــورة فى 
ا17، هى إعــادة سرد لــلقصة ا:ــذكــورة فى دانــيال2، 7 (كــما فى 8، 9، و11). فى دانــيال2، تــتمثل إمــبراطــوريــة ضــد ا:سيح  رؤي
ا-خيرة فى قدمى الــتمثال، التى تخــرج مــن ا8مــبراطــوريــة الــسابــقة ا:ــتمثلة فى الــساقــv مــن الحــديــد؛ والتى رأيــنا مرة أخــرى أنــها 
تُـشير لـلخ6فـة ا8س6مية. فى دانـيال7؛ يُـعاد سرد نـفس الـقصة فى صورة أربع وحوش. يَُمـثَل ا8ظـهار ا-خـير 8مـبراطوريـة الـشيطان 

ـــمثل الـــخ6فـــة ا8ســـ6مـــية. وهـــكذا بـــعد فـــحص كـــل  ا-خـــيرة فى صـــورة عشـرة قرون تخرج من الـوحـــش الـرابع، الـــذى هـــو مـرة ثـــانـــية يُ
ا-جزاء ذات الصلة، يمكننا أن نحدد ا:مالك الشيطانية الثمانية التاريخية كالتالى:

ا8مبراطورية ا:صرية-1

ا8مبراطورية ا�شورية-2

ا8مبراطورية البابلية-3

إمبراطورية مادى وفارس-4

ا8مبراطورية اليونانية-5

ا8مبراطورية الرومانية-6

الخ6فة ا8س6مية-7

الخ6فة ا8س6مية ا:نتعشة-8

لــنظريــة أن آخــر إمــبراطـوريــتv هــما بــالــفعل إمــبراطـوريــات إســ6مــية، هــو الــحقيقة الــتاريخية الــخاصــة بــسقوط  إن ما يُــضيف ثــق6ً 
الـــخ6فـــة ا8ســـ6مـــية. فـــبعد مـوت محـــمد – مــؤســـس ونبى ا8ســـ6م – بـــفترة قـــصيرة، تســـلم الـــصحابـــة وأسـرتـــه قـــيادة ا:ســـلمv.وأصبح 
صــــديــــق محــــمد وحــــماه – أبــــو بــــكر – هــــو الخــــليفة ا-ول.وتُسمى فــــترة خــــ6فــــة أبــــو بــــكر والخــــلفاء الــــث6ثــــة الــــذيــــن تــــلوه بــــفترة الخــــلفاء 
الراشـديـن. تـلت الـخ6فـة ا-مـويـة فـترة الراشـديـن، ثـم الـخ6فـة الـعباسـية، وفى الـنهايـة سـيطر الـعثمانـيون على غـالـبية الـعالـم ا8سـ6مى. 

ة ا8ســـ6مـــية" أو "الـــخ6فـــة ا8ســـ6مـــية"، فـــنحن نُجمل كل ا-َُســـر الـــسابـــقة فى الـــخ6فـــة والتى حـــكمت  حـــv نتحـــدث عـــن "ا8مـــبراطــوري

 vمـجتمعة الـعالـم ا8سـ6مى -كثر مـن ألف وثـ6ثـمئة سـنة. لكن هـذه الـحكومـة ا-لـفية ا8سـ6مـية قـد ُقـطعت رأسـها فى عـام 1924، حـ
ألغى ا:صلح الـعلمانى الـتركى "مصطفى كـمال أتـاتـورك" الـحكومـة الـعا:ـية ا8س6مية ا:ـعروفـة بـ "الـخ6فـة"، ومـنصب الـقائـد الـعا:ى 
ا8ســـ6مى ا:ـــعروف بـ "الخـــليفة". وتكسـرت ا8مـــبراطـــوريـــة التى كانت متحـــدة فى يـومٍ مـــا، إلى مجـــموعـــة مـــن الـــدول الحـــديـــثة. الـــيوم، 

بسـبب تفريغ القوى الـغربـية للشـرق ا-وسط، بـدأت القوة الـعثمانـية فى الـنمو. إن جرح الرأس يتم شـفاؤه، وا8مـبراطـوريـة ا8سـ6مـية 

تنتعش. لكن هذا موضوع كتاب آخر....

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

105



ا8مبراطورية الرومانية وا8مبراطورية ا8س6مية

ا17 ســـيمثل إشـــكالـــية كـــبيرة. نـــرى هـــذا فى تـــفسير "ريـــجان" لـــ�عـــداد 10 – 11:  ة رومـــا، فـــإن رؤي إذا تـــمسك أحـــد بـــنظري
[ فى هذا الجـزء؛ أُخــبر الرســول يوحــنا أن هــناك ســبع مــلوك أو إمــبراطــوريــات فى تــاريخ الــعالــم، hبــد مــن وضــعها فى ا8عــتبار. وأن 
خمسة سـقطوا، وواحـدة موجودة، وواحـدة لـم تأِت بـعد. وحـv تـأتى hبـد أن تبقى لـفترة. وأن الوحش الذى كـان، ولـيس ا�ن؛ هـو نـفسه 

يُـــعتبر ثـــامـــن وهـــو واحد من الســـبعة، "وسيمضى للهـــ6ك." فى هـــذا الـوقـــت مـــن الـــتاريخ، hبـــد أن يـــكون الخـــمسة الـــذيـــن ســـقطوا هـــم: 
مــصر، آشــور، بــابــل، مــادى وفــارس، والــيونــان. الواحــد ا:وجود هو الـرومان. والواحــد الــذى لــم يــأتى بــعد hبــد أن يــكون ا8مــبراطــوريــة 

الرومانية ا:نتعشة والتى منها سيخرج الثامن، ا8مبراطورية ا-خيرة، مملكة ضد ا:سيح العا:ية.] 2

ة. لكنى hأوافـــــق على  أتـــــفق تـــــمامـــــاً مع تحـــــديـــــد "ريـــــجان" للخـــــمس إمـــــبراطــــوريـــــات التى ســـــقطت، ولـــــ�مـــــبراطــــوريـــــة الـــــسادس
إمـبراطـوريـته الـسابـعة؛ والتى حـدد أنـها ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية ا:ـنتعشة. أعـتقد أن الـخ6فـة ا8سـ6مـية تـتمثل هـنا. وفى الـحقيقة؛ كـما 
م نضع الـــخ6فـــة ا8ســـ6مـــية فى هـــذه الســـلسلة، ســـيكون مـــن ا:ســـتحيل أن يـــتوافـــق هـــذا الجــزء مع ا8عــ6نـــات  نـــاقـــشنا ســـابـــقـاً، إذا ل

الـــــسابـــــقة فى دانـــــيال2، و7. وفى مـــــحاولـــــة مـــــن "ريـــــجان" أن يـــــجعل هـــــناك تـــوافـــــق بـــــv الـــــكل، وضع بـــــعد الـــرأس الـــــسابع [ الـــــثامـــــن، 

ا8مــبراطـوريــة ا-خــيرة، مــملكة ضد ا:سيح الــعا:ــية.] لــكن أيــن توجــد هــذه ا8مــبراطـوريــة فى دانــيال2، و7؟ بحســب وصــف "ريــجان"؛ 
تـمثل الـساقـv الحـديـديـتv ا8مـبراطـوريـة الرومـانـية الـقديـمة. ومـن هـذه ا8مـبراطـورية تخرج الـقدمv، ثـم يـبدو أنـه مـن الـقدمـv سـتخرج 
أخرى "إمـبراطوريـة عـا:ـية." لـكن hيوجـد محـل لهـذا الـك6م فى الـنص. كـذلـك؛ بحسب "ريـجان"، فـإن الوحـش الرابع فى دانـيال7 يـمثل 
ا8مـبراطورية الرومـانـية الـقديـمة. ومـن هـذه ا8مـبراطوريـة يخرج عشـر قرون، التى هى ا8مـبراطوريـة الرومـانـية ا:ـنتعشة. لـكن بـعد هـذا، 
بـطريـقة مـا، تخـرج إمـبراطـوريـة أخرى "إمـبراطـوريـة عـا:ـية." مـن الـقرون العشرة. ومرة ثـانية أقـول، هـذا بـبساطـة لـيس مـا تـقولـه ا�يـات. 
فنظرية ضد ا:سيح الرومانى تجبرنا على وضع إمبراطورية ثالثة حيث hيوجد لها وجود.

مــن نــاحــية أخــرى، حــv نــفهم أن الــنبوات ا:ــختلفة تــقودنــا لــلخ6فــة ا8ســ6مــية، إمــا على كونــها الرأس الــسابع فى رؤيــا17، 
والـــقدمـــv مـــن حـــديـــد فى دانـــيال2، والـوحـــش الـرابع فى دانـــيال7، عـــندهـــا تـــتناغـــم كـــل ا-جزاء معاً. الـــخ6فـــة ا8ســـ6مـــية الـــقديـــمة هى 

الرأس السابع للوحش، والخ6فة ا8س6مية ا:نتعشة – مملكة ضد ا:سيح – هى الثامن. ا-مر فى منتهى البساطة.

ســــيسأل الــــبعض :ــــاذا ذُكــرت ا8مــــبراطــــوريــــة الـــرومــــانــــية ضــــمن ا8مــــبراطــــوريــــات فى رؤيــــا17، إذا كــــانــــت غــــير مــــذكــــورة فى 

دانيال2، و7. وا8جـابـة بـبساطـة هى أن: رؤيا17 يـقدم لـنا قـائـمة شـامـلة، ُمـعطيـاً مـنظور كـتابى شامل ومـفصل لـكل ا8مـبراطـوريـات 
الــشيطانــية الوثــنية على مر الــتاريخ كــله. أمــا دانــيال2، و7 فــلم يضع كــل ا8مــبراطــوريــات الــشيطانــية فى الــقائــمة؛ فــلم يــذكر أى مــن 

ا-صـحاحـv مـصر، أو آشور، أو ا8مـبراطـوريـة الـرومانية. وكـما رأيـنا؛ فهـذه ا-جزاء تتحـدث بـبساطـة عـن ا8مـبراطـوريـات التى تـأتى 

بـعد نـبوخـذنـصر على بـابـل. وا8مـبراطـورية الرومـانـية لـم تـكن ضـمن هـذه الـقائـمة. لـم تقدم قـائـمة شـامـلة مـن كـل الـكتاب لـ�مـبراطـوريـات 
الشيطانية على مر التاريخ إh فى رؤيا12، و13، و17.

ا�مبراطورية دانيال 2 دانيال 7 رؤيا 17
مصر غير مذكورة غير مذكورة الرأس ا-ول
آشور غير مذكورة غير مذكورة الرأس الثانى
بابل الرأس من ذهب أسد الرأس الثالث
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مادى- فارس الصدر والذراعان من فضة نمر الرأس الرابع

اليونان البطن والفخذين من نحاس دب
الرأس الخامس

الرومانية غير مذكورة غير مذكورة الرأس السادس

ا8س6مية قدمv من حديد الوحش الرابع
الرأس السابع: مركب من أسد، 

ونمر، ودب

ضد ا:سيح قدمv من حديد وخزف
عشر قرون تخرج من الوحش 

الرابع

ا:لك الثامن: الرأس السابع الذى 
ُشفى

مملكة ا:سيا الحجر

وفى الـــختام نـــقول مـرة ثـــانـــية، يـــبدو أن نـــظريـــة ضـــد ا:سيح الــرومـــانى تـواجـــه الـــعديـــد مـــن ا:ـــشاكـــل فى مـــحاولـــة الـــتوافـــق مع 
مـواصـــفات الـــنص الـــكتابى. ومـرة ثـــانـــية، تحـــديـــد الـــخ6فـــة ا8ســـ6مـــية، سـواء حـــv رُســـمت على أنـــها ُمـرََكـــبة مـــن ا-ســـد (بـــابـــل)، والـــدب 

(مــادى وفــارس)، والنمر (الــيونــان)؛ أو كــالرأس الــسابع لــلوحــش ذو الســبع رؤوس، يــتناغــم بســ6ســة مع كــل الــنبوات الــسابــقة. وهــكذا، 
فـــمن الـــتكويـــن لـــلرؤيـــا، يـــمكننا رؤيـــة نـــفس الـــصورة يـــتم رسمها مـرات ومـرات، بـــطرق مـــتعددة ومـــختلفة، وبـــاســـتخدام تشـــبيهات وألـــفاظ 
مختلفة.
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13
حزقيال38 – 39: 

جوج ملك ماجوج: الجزء 1

إن حزقـيال 38 و39 هـو واحد من أكـثر أجزاء الـكتاب التى تعرضت لـلمناقـشة وا:ـثيرة للجـدل، وكـثيراً مـا يُـشار لهـذا الجزء 
بإسم "مـعركة جوج مـلك مـاجـوج". يـصف هـذا الجزء قـائـد شـريـر فى ا-يـام ا-خـيرة يُـدعى "جـوج"، والـتحالـف الضخـم مـن ا-مـم مـعه، 

أرض إسرائـيل، وسـيتم تـدمـيره بـطريـقة معجـزيـة. لـسوء الحـظ، أنـها إلى جانب كونـها من أكـثر الـنبوات تـأثـيراً فى  الـذيـن سـيغزون مـعـاً 
واحـــدة مـــن أكـــثر الـــنبوات التى أُســـيئ فـــهمها. لـــذا فـــمن الـــضرورى وا:ُل�ح على دارسى الـــكتاب ا:ـــقدس  الـــكتاب ا:ـــقدس؛ فهى أيـــضـاً 
ا:لتزمv، بذل الجهد وا:ثابرة فى دراسة هذا الجزء ليتمكنوا من تحديد وفهم ا:عنى والرسالة الصحيحة.

وجهة النظر الشائعة

د hقى شـــيوعــــاً هـــو أن جـــوج وضـــد ا:سيح شـــخصان مـــختلفان. هـــذا  فى الـــعصر الحـــديـــث؛ نجـــد أن أكـــثر تـــفسير لهـــذا الجــزء ق
ا:ــنظور يــقول بــأن هــجوم جــوج على إسرائــيل سيحــدث قــبل هــجوم ضــد ا:سيح على إسرائــيل ببضع سنوات. وبحســب هــذا ا:ــنظور؛ 
فإن ضد ا:سيح سيظهر من أوروبا فى وقٍت ما بعد تدمير جوج وجيوشه.

عــبgر "جون والـفورد" - وهو صـاحـب رأى شـهير آخـر بـأن الـجيوش ا:ـذكـورة فى حزقـيال سـتكون بـقيادة روسيا – عـن هـذا •
الرأى فــقال: [ بــعد إزاحــة روســيا مــن ا:شهــد؛ ســيتمكن قــائــد ا8مــبراطــوريــة الرومانية ا:ــنتعشة ا:ــتحكمة فى مــنطقة البحــر 
ا:توسط فى هذا الوقت من إع6ن نفسه كالديكتاتور ا:تحكم فى كل العالم.] 1

يحــــمل نــــفس الـــرؤيــــة "جــرانــــت جــــيفرى" وهــــو مــــعلم آخــــر شــــهير لــــلنبوات [ حــــv يــــهاجــــم هــــذا الــــتحالــــف الـــروسى- الــــعربى •
إسرائـيل؛ يـخبرنـا النبى أن ا� سـيتدخـل بـمظاهـر خارقة لـلطبيعة مـثل زhزل، وبَرَْد، وأوبـئة لهـزيمة هـذه الـجيوش التى تـتكون 
مــن الــجيوش الـروســية والعربية... ســـتُهيئ هــذه ا-حــداث الــنبويــة الرائــعة ا:ــتمثلة فى هــزيــمة روســيا الــطريــق لــتتميم الــنبوات 
الـــخاصـــة بـــظهور ضـــد ا:سيح لـــيحكم ا-رض، ومـــعاهـــدتـــه مع إسـرائيل التى ســـتكون لســـبع ســـنوات. هـــذه ا:ـــعاهـــدة مع ضـــد 

ا:سيح ستكون بداية العد التنازلى لرجوع ا:سيا فى معركة أرمجدون بعد سبع سنوات.] 2

بســبب هــذا ا:ــنطق فى السرد؛ يــعتقد الــكثيرين أيــضـاً أنــه بــعد تــدمــير جــوج وجيوشه، سينتهى ا8س6م فعلياً كواحــدة مــن أكــبر 

الديانات فى العالم:

ة التى وصــــفها الــوحى فى حـــزقــــيال38 و39 ســــتنتهى بــــإبــــادة وفــــناء كــــل • نبوات أن ا:ــــعرك يــــعتقد "ديــــفيد ريــــجان" مــــعلم ال
الــــجيوش الــــتابــــعة لــــ�مــــم ا8ســــ6مــــية فى الشــــرق ا-وســــط... وهــــكذا؛ فــــإذا كــــان ضــــد ا:سيح ســــيكون مســــلمـاً وســــيملك على 

إمــبراطـوريــة إســ6مــية فى الشـرق ا-وســط خــ6ل الــضيقة الــعظيمة، إذن فــهو ســيحكم مــملكة مــنتهية وقــد تــحولــت إلى رمــاد!.] 
3
يـــقول "مـــارك هتشكوك" [ إن إبـــادة الـــتحالـــف الروسى – ا8ســـ6مى وكـــل جـــيوشـــه، سيمهـــد الـــطريـــق لـــضد ا:سيح لـــيسيطر •
على الـــعالـــم... حتى إننى أتـــساءل أحـــيانـــاً هـــل ســـيرجع الـــفضل فى تـــدمـــير جـــيوش جـــوج لـــضد ا:سيح؟ بـــأن يـــدعى أن لـــديـــه 
س6ح سرى من أسلحة الدمار الشامل.] 4
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ــــثَـب�ت ضـــد ا:سيح • ـــعلن "نـــاثـــان جـونـــز" [ إن ا8ســـ6م ليس إh نـــظام آخـــر سيختفى من الـوجـود قـــبل أن يُ بـــنفس الـــطريـــقة يُ

نظامه.] 5

كيف و:اذا وصل هذان ا:علمان لهذا ا:وقف وهذا الفهم؟

نجد ا8جابة فى إفتراضv وضعهما أصحاب نظرية ضد ا:سيح الرومانى.

ا8فـتراض ا-ول: هـو أن ضـد ا:سيح سيخـرج من أوروبـا. و-نـه مـن الواضح أن قوات جـوج لن تـكون أوروبـية؛ مـما أدى 8سـتنتاج أن 

جوج hبد أن يكون شخص آخر غير ضد ا:سيح. 

ا8فــتراض الثانى: أن ضــد ا:سيح ســيكون إمــا إنــسانى (مــعتنق لــلعقيدة ا8نــسانــية) أو كونى (الــديــانــة الــجامــعة) وســيطلب أن يُــعبد 

كا� أو حتى كإله.

ذا أصبح مـــن الـــضرورى إيـــجاد آلـــية 8ســـتبعاد 59.1  وبـــالـــتأكـــيد فـــإن ا:ســـلمv فى الـــعالـــم لـــن يـــسانـــدوا مـــثل هـــذا الـرجل. ل
بــــليون مسلم على ا-رض مــــن ســردهــــم -حــــداث ا-يــــام ا-خــــيرة لــــتمهيد الــــطريــــق لــــضد ا:سيح، حتى يــــتمكن مــــن جــــمع كــــل أصــــحاب 
الـديـانـات ا:ـختلفة لـيخضعوا له بـإرادتـهم. وقـد وجـد أصـحاب نـظريـة ضـد ا:سيح الرومـانى فى حزقـيال 38، و39؛ ضـالـتهم ا:ـنشودة، 
ية التى تـــصوروهـــا 8زاحـــة ا:ســـلمv مـــن ا:شهـــد. وهـــكذا؛ عــلgم الـــكثيرون أنـــه نـــتيجة ا-عـــداد الضخـــمة للقتلى فى  كانت هذه هى ا�ل

مـعركـة جـوج مـلك مـاجـوج، سيحـدث أمـر مـن إثـنv: إما أن ا8سـ6م سـيفقد مـكانته كـقوة مؤثرة فى ا-رض، أو أنـه سيختفى بـالـتمام 
د الــتفسير الــشائع لحـزقــيال  مــما يُمهــد الــطريــق لــظهور ضــد ا:سيح ا-وروبى الــذى يتبع الــتيار ا8نــسانى أو الــكونى. وهــكذا فــقد ُولِ
38، و39 ليس نتيجة الدراسة ا:تأنية للوحى؛ بل نتيجة الحاجة لجعله يتناسب مع موقف ُمسبق من أحداث ا-يام ا-خيرة.

إنعكاسات التفسير الشائع

hبـد أن نوضح أن السرد الـسابق ليس مجرد رأى جـانبى. فبسـبب التفسير الـشائع لحزقـيال 38، و39؛ يؤمـن جـماهـير مـن 
ا:ؤمــنv أنــه قــبل مــجيئ ا:سيح، سيحــدث لــبليون ونــصف مســلم أمــر مــن ث6ثة: إمــا أن "يــختفوا تــمامــاً" 6؛ أو تــتم "إبــادتــهم" 7 ؛ أو 

"يتحولوا إلى رماد" 8 أو يتحولوا 8عتناق نظام دينى آخر.
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يــعتقد الــكثيرون أن روســيا ســـتُدمر أيــضـاً. وبــا:ــقارنة بكل دراســات الــتوزيع الــسكانى (الــديــموجرافى) التى تُــشير إلى أنــه 
خـ6ل عـقديـن مـن الزمـان سـيبرز ا8سـ6م كأقوى ديانة عـا:ـية، يزداد إنـدهـاشـنا مـن هـذا ا:ـنظور ا:ـضاد على طـول الخط. لـكن مـاذا لـو 
كـان هـذا الـسيناريـو لـيس إh خـيال نـاتج عـن فـهم خـاطـئ لـبعض الـنبوات ا:ـفتاحية ل�يـام ا-خـيرة؟ لـقد تبنى قـطاع كـبير فى الـكنيسة 
الــيوم مــنظوراً يــختص بمســتقبل ا8ســ6م لــيس فــقط زائــفـاً؛ بــل خــطيراً جــداً أيــضـاً. ومــا يــنذر بــالخــطر؛ هــو ا8نــعكاســات ا:ــدمرة لهــذا 
ا:ــنظور على الخدمة، وا8رســالــيات، والــصلوات الــشفاعــية. حــv كتبت هذا الــكتاب، أخــبرنى عــدد مــن الــدارســv ا:ــحترمــv أن هــذا 
الجـدال بـv فـكرة ضـد ا:سيح الرومـانى وا8سـ6مى لـيس له أى تـأثـير أو أهـمية. والـحقيقة أنى أختلف مـعهم بشـدة. إن وجـهات الـنظر 
الـشائـعة الـخاصـة بـنبوات الـكتاب ا:ـقدس تؤثـر بشـدة على مـمارسـات عـدد كـبير مـن ا:ؤمـنv. فـإن فـكرة بـزوغ ا8سـ6م كـأكـبر ديـانـة فى 

الـعالـم والتحـدى ا-كـبر لـلكنيسة فى كل الـعالـم تـبعد كـل الـبعد عـن فـكرة إختفاء ا8سـ6م مـن على وجـه ا-رض. وبـكل بـساطـة؛ hيوجـد 
مـنطقة أو حـل وسـط بـv هـذين الرأيـv. إنه أمـر h يـمكن لـلكنيسة إحـتمال فـهمه بـشكل خاطئ. وإذا كـان مـن الـ6زم، بوجـه عـام، على 
دارسى الكتاب تكريس أنفسهم وا8جتهاد للوصول للفهم الصحيح للنبوات؛ فبا-ولى جداً ينطبق هذا على حزقيال38 – 39.

موقف اليهود

أنـه هـو وجـيوشـه هـم  على عـكس ا:وقـف ا:سيحى؛ يـأتى ا:وقـف الـيهودى ليحـدد جـوج كـالـعدو الـنهائى لـشعب ا�. بـل أيـضـاً 
الـغزاة الـذيـن تحـدث عـنهم كل ا-نـبياء. فى كـتاب "تعليق على حزقـيال" وهـو مـقتطفات مـن الـتلمود وا:ـدراش والـعبريـة ا:ـتأخرة (كـتاب 
ا-حــــبار)؛ يــــخبرنــــا: [نجــــد وصــــف لــــلمعركــــة ا-خــــيرة حــــv يهجــــم جــــوج على أورشــــليم فى زكــــريــــا 14. تــــكثر ا8شــــارات لحـــروب جــــوج 
يًة فى كــتب ا-نبياء... لــكن يـوجــد أطـولــها وأكــثرهــا تــفصي6ً وتحــديــداً فى أسفار حـزقــيال، وزكــريــا،  ــذكــر عـ6ن ومــاجــوج فى الـوحى، وتُ
ويوئيل، ودانيال.] 9

د: ضد ا:سيح (1يـــو2: 22)، إبـــن الهـــ6ك  ور ا-خـــير بـــا8ســـم جـــوج؛ يُسمى فى العهـــد الجدي بـــينما يـــشير الـــيهود لـــلديـــكتات
(2تس2: 8)، الوحش (رؤ11: 7)، وأسماء أخرى. وبا:ثل؛ نقرأ فى التلمود:

[ هوذا يظهــر مــلك مــن أرض مــاجــوج فى آخــر ا-يــام. سيحشــد مــلوك hبســv تــيجان، وعــسكريــh vبســv دروع، وســتطيعه كــل ا-مــم. 
على أرض إسرائـيل ضـد أبـناء الشـتات. لـكن الرب سيكون مسـتعداً لـهم وسيحـرق كل نسمة حـياة فـيهم بـلهيب نـار  سـيشنون هـجومــاً 
تخــرج مــن عرش ا:جــد. وســـتُلقى جــثثهم على الــجبال فى أرض إسرائــيل، وســتأتى وحوش البرية وطــيور الــسماء وتــأكــلها. بــعد هــذا، 
سيقوم كل أموات إسرائيل من ا:وت، وسيستمتعوا بكل النعم ا:عدة لهم من البداية، ويأخذوا جزاء أعمالهم.] 10

ية: [ فى وقـــت الـــنهايـــة، فى آخـــر ا-يـــام، ســـيقوم جـــوج ومـــاجـــوج وجيوشهم على أورشـــليم، لـــكن ســـيسقطوا على يـــد  ان ومرة ث
ا:سيا ا:لك. :دة سبع سنوات سيستخدم أبناء إسرائيل أسلحة الحرب ل�نارة دون الحاجة للذهاب للغابات لقطع ا-شجار.] 11

جوج بوصفه ضد ا:سيح

بــــأخــــذ كــــل هــــذا فى ا8عــــتبار؛ سنسعى ا�ن لــــتوضيح أن جــــوج هــــو ضــــد ا:سيح، وأن ا-مــــم التى ســــتتحالــــف مع جــــوج هــــم مــــن 
ا-تـــباع ا-ســـاســـيv لـــضد ا:سيح. ســـنوضح أن الـــغزوة ا:ـــذكـــورة فى حــزقـــيال 38، و39 مـــاهى إh إعـــادة سـرد لـــنفس الـــقصة التى 
أخبر عنها ا-نـــبياء. ورغـــم أن هـــناك الـــعديـــد مـــن الـــتفاصـــيل التى يـــمكن إضـــافـــتها لـــلقصة؛ إh أن الـــقصة ا-ســـاســـية يـــمكن تـــلخيصها 
كالتالى:
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مجموعة من ا-مم يقودها جوج/ ضد ا:سيح تهاجم إسرائيل وتضطهد ا:سيحيv فى كل العالم.•

نتيجة لهذا؛ تختبر أمة إسرائيل على مدار ث6ث سنوات ونصف خرابـاً شام6ً ونهائيـاً ويؤخذ الكثيرين كأسرى.•

يتدخل الرب من خ6ل ا:سيا 8نقاذ الناجv، وتحرير ا-سرى.•

تعود ا-مم (الشعوب غير اليهودية) إلى الرب.•

يرجع إسرائيل للرب ل�بد.•

يحكم ا:سيا من أورشليم.•

كـــما ســـنرى مـــعـاً؛ الـــقصة التى يــرويـــها حـزقـــيال هى نـــفس الـــقصة التى يــرويها كل ا-نـــبياء فى الـــكتاب ا:ـــقدس كـــله. بـــاســـتخدام 
رموز مختلفة، والتأكيد على جوانب مختلفة من القصة؛ يُشير كل ا-نبياء لنفس مجموعة ا-حداث.

ا:يعاد وا:دة التى يستغرقها حزقيال38، 39

يــرى كــثيرون مــمن يــتبنون ا:ــنظور الــشائع، أن هــذا هــو ا:ــختصر ا:ــفيد فى ترتــيب ا-حداث. لــقد عــبgر مــعلم الــكتاب ا:ــقدس 
"مـارك هـتشكوك" عـن هـذا بـأفـضل طـريـقة فى كـتابـه "الـغزو ا8س6مى الـقادم 8سرائيل" فـقال: [ يـصف حزقـيال38 – 39 مـا يـمكن 
أن نـسميه "حرب الـيوم الواحد" – أو حتى "حرب الـساعـة الواحدة" – -ن ا� سيبيد الـغزاة ا:سـلمv بشكل سـريع وكـامـل مـن على 
وجه ا-رض بطُُرق خارقة للطبيعة.] 12

كـانـت هـناك بـv ا:فسـريـن الـذيـن تـبنوا هـذا ا:ـنظور مـحاولـة لتحـديـد ميعاد ا:ـعركـة فى وسـط ا8طـار الزمنى ل�يـام ا-خـيرة. يـرى 
الكاتب "رون روديس" فى كتابه "العاصفة الشمالية"؛ أن هناك ستة إحتماhت فقط:

قبل ا8ختطاف والضيقة.•

بعد ا8ختطاف، ولكن قبل الضيقة.•

فى النصف ا-ول أو منتصف الضيقة.•

فى نهاية الضيقة.•

فى بداية ا:ُلك ا-لفى.•

فى نهاية ا:ُلك ا-لفى. 13•

لـــكن هذا ا:ـــنظور الـــذى يـــحاول أن يحـــد نـــبوة حــزقـــيال فى هـــذه ا-ُطُـــر الــزمـــنية الـــضيقة؛ h يُـــدرك أن من أهم مـواصـــفات نـــبوات 
الـكتاب ا:ـقدس: أنـها تتحـدث عـادة عـن أحـداث واسـعة وعريضة، بطريقة مـختصرة ومحـدودة 14. أفضل مـثال لهـذا ا-مـر، نجـده فى 
ا$َُمــمِ  َدِت ابْـنـاً ذََكراً َعـِتيداً أَْن يَـرَْعى َجِميعَ  رؤيا 12: 5؛ حــيث يــصف ا:رأة (صــهيون)، التى تــلد يسوع (ا8بــن الــذكــر)،" فَوََل
ِبَعصـاً ِمْن َحِديٍد. َواْخـتُِطَف َوَلُدَها إَِلى ا�ِ َوإَِلى َعرِْشِه،"

إذا قرأنــا هــذا الــعدد على أنــه وصــف شــامــل لــ�حــداث، فــسنعتقد أن يــسوع سيُخــطف إلى عرش ا� بــعد وhدتــه مــباشرة. مــا لــم 
يـذكره هـذا الجزء هـو الـث6ثة وثـ6ثـون عـامــاً التى هى حـياة يـسوع على ا-رض، التى جـاءت بـv وhدتـه وصـعوده. ورغـم أن هـذا الجزء 
لـم يـناقـش وh حتى ذكر، هـذه الـث6ثـة عـقود؛ إh أنـه لـم يسـتبعدهـا بـأى حـال مـن ا-حوال. و-نـنا كـان لـنا إمـتياز الـنظر على ا-حـداث 
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فس ا-ســــلوب نــراه فى الــــعديــــد مــــن الــــنبوات  بــــعد حــــدوثــــها، فــــنحن نــــعرف أن يــــسوع قــــد عــــاش على ا-رض لــــث6ثـــةٍ وثــــ6ثــــv عــــامـــــاً. ون
ا:سيانية، مثال آخر نراه فى إشعياء:

اْلــِحْكَمةِ َواْلـــفَْهـمِ ُروحُ  ـــَليِْه ُروحُ الـــرLبH ُروحُ  َويَِحـلe َع ـــهِ  ْصٌن ِمـــْن أُُصولِ ى َويَــــنْـبُُت ُغ Lذِْع يَس ْن ِج ِضيٌب ِم " َويَْخـــُرجُ َق
ْحُكمُ  الـرLبH فَـxَ يَْقِضي ِبَحَسِب نَـظَرِ َعـيْـنَيِْه وَ�َ يَ ُه تَُكوُن ِفي َمـَخافَـةِ  . َوَلـذLتُ HبLَوَمـَخافَـِة الـر ةِ  َْعرِفَ ْ̀ ا َُشورَِة َواْلُقوLِة ُروحُ  ْ̀ ا

ْل يَْقِضي ِبـاْلَعْدِل لِـْلَمَساِكـ�ِ َويَْحُكُم ِبـاِ�نَْصاِف لِـبَاِئِسي ا$َرِْض َويَْضرُِب ا$َرَْض ِبـَقِضيِب فَِمهِ  ِبَحَسِب َسْمعِ أُذُنَـيْهِ بَ

اْلَخــرُوفِ  ـــيَْسُكُن الـــذHئْـُب َمعَ  ــِبرe ِمـــنْطََقَة َمـــتْـنَيِْه َوا$ََمـــانَــُة ِمـــنْطََقَة َحَقوَيْــِه. فَ ُـــنَاِفقَ ِبـــنَفَْخِة َشـــفَـتَيِْه. َويَُكوُن اْل ْ̀ ــِميُت ا َويُ

ُة تَـرَْعـيَاِن. تَـْربُُض  Lبـeُن َمـعـاً َوَصِبي£ َصِغيٌر يَُسوُقـَها. َواْلــبََقرَةُ َوالـد Lَُسم ْ̀ ــبُْل َوا Hاْلَجـْدِي َواْلِعْجُل َوالش َويَـْربُُض الــنLِمُر َمعَ 

أَوْ�َُدُهَما َمعـاً َوا$ََسُد َكاْلـبََقِر يَـأُْكُل ِتـبْنـاً." (11: 1- 7)

بحسب هذا الجزء؛ ينتقل الك6م عن أعمال ا:سيا بداية من مجيئه وظهوره كقضيب من يسى، إلى ضربه ا-رض وإماتة 

ا:نافق، كما لو لم يكن هناك ألفى عام تفصل بv مجيئ ا:سيح ا-ول، ورجوعه لتتميم ا8نتصار النهائى. من الواضح أن هناك 
العديد من التفاصيل الغير مذكورة فى هذه الرؤيا النبوية العريضة والشاملة عن دور وإرسالية ا:سيا. ومرة أخرى يمكننا أن نذكر 

أمثلة مماثلة؛ حيث أن هذا ا-سلوب يُـتgبع بشكل متكرر فى ا-جزاء النبوية ا:وجودة فى الوحى.

نرى نفس هذا ا:بدأ فى حزقيال38، و39. فرغم عدم ذكر العديد من التفاصيل فى هذا الجزء؛ h يمكن بأى حال من 
ا-حوال أن هذا يعنى أن الحديث هو عن مجرد "حرب ساعة واحدة" مختصرة. إذا قرأ أحد هذه النبوة بهذه الطريقة؛ فسيكون 

هذا نتيجة لعدم فهم هذه الخاصية ا:تكررة من خصائص نبوات الكتاب ا:قدس. hيجب أن نرى هذه النبوة على أنها حادثة 
قصيرة، وضيقة، ومنفردة؛ وh أن نراها على أنها وصف تفصيلى لكل ما ستأتى به هذه الحلقة من مسلسل التاريخ. بل هى 

ملخص نبوى شعرى عام �خر سبع سنوات قبل رجوع ا:سيح، كما رآها حزقيال وبحسب وجهة نظره ومنظوره الخاص. يُرى 

ج برجوع ا:سيا وإقامة مملكته. وكنتيجة  gوهو يسحب جوج ليهجم على إسرائيل، ثم تُـتَو �ا:نظور الواسع فى أنها تبدأ بوصف ا
مباشرة لتدمير جوج وجيوشه سيحدث التالى:

• لن يُجدgف على إسم ا� مرة أخرى.

• ستأتى ا-مم الناجية :عرفة ا� ا:خلص.

• سيتحرر ا-سرى اليهود.

• سيسكب ا� روحه على إسرائيل.

• سيعرف الناجون من إسرائيل ا� ل�بد.

• سيسكن إسرائيل آمنـاً فى أرضه ل�بد.

• سيسكن الرب نفسه فى أرض إسرائيل.

و-ن هذا الوصف ينطبق فقط على وقت رجوع يسوع وإقامة مملكته كا:سيا، فمن ا:ستحيل أن يكون جوج وجيوشه أى شيـئٍ 
آخر غير ضد ا:سيح وجيوشه. هذا إذن سيكون أول خطواتنا؛ أن ندرس بعض ا-جزاء التى تعطى توقيتات، وتوضح أن هذا 

الجزء يُختتم برجوع ا:سيا وُملكه.
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لن يُجدف على إسم ا� مرة أخرى

يــــخبرنــــا الــــكتاب مــرات عــــديــــدة فى ســــفر دانــــيال، أن ضد ا:سيح ســــيكون مجــــدفــــاً على الــرب بــــشكل مــــتكرر فى طــوال فــــترة 
ــهِ  ـــتََكلLُم ِبــــأُُموٍر َعـِجيـبَةٍ َعَلى إَِل ــٍه "، و " َويَ ـــتََعظLُم َعَلى ُكـلH إَِل ظـــــهوره. فى دانـــــيال11: 36؛ نـــــرى أن ضـــــد ا:سيح ســـوف " يَ
َهِة ". وفى دانــيال7: 25؛ يــخبرنــا أن ضــد ا:سيح يُجـد�ف "ِضـدg اْلَعـلِي�". لــكن لنضع فى إعــتبارنــا حــقيقة: أن ضــد ا:سيح؛ إلى  ا�لِ
جــانــب كـونــه ســيكون مجــدفـــاً، فــهو أيــضـاً سيجــمع لــنفسه أتــباع مــن كــل الــعالــم، وبــالطبع ســيقلدوه كــمثل أعلى لــهم. ســتكون الحركــة 
الــديــنية الــعا:ية التى ســيقودهــا ضــد ا:سيح، أعــظم وأكــبر حركة تجــديف عرفــها الــعالــم على ا8طــ6ق. على أنــنا نــقرأ فى حزقــيال أنــه 
أَُمــمٍ َكـِثيرٍَة,  َعظLُم َوأَتَـَقدLُس َوأُْعـرَُف ِفي ُعيُونِ  ــأَتَ بــعد هــزيــمة جــوج وجــيوشــه؛ لــن يُجــدgف على إســم ا� مرة أخرى إلى ا-بــد: "فَ
ُس  Lــــنَج ـــَقدLَس يُ ُ ْ̀ ـــَقدLِس ِفي َوَســِط َشْعِبي إِْســـرَاِئــــيَل, وَ�َ أََدُع اْسِمي ا ُ ْ̀ ـــرHُف ِبــــاْسِمي ا ».... َوأَُع eبLي أَنـَـــا الـــرHفَيَْعَلُموَن أَن
بَْعُد.." (38: 23؛ 39: 7)

إن هـذا يَُمـث�ل صـعوبـة ُكـبرى – إن لـم تـكن صـعوبة h تُقهـر – بـالنسـبة لـهؤhء الـذيـن يـعتقدون أن هـزيمة جـوج سـتسبق مـجيئ 
قال أن إســـم ا� لـــن يَُجــدgف عـــليه بـــعد، وهـــذا ا-مـــر يســـبق مـــباشـرة ظـــهور أكـــبر ُمَجــد�ف فى الـــتاريخ؛  ضـــد ا:سيح. فـــكيف يـــمكن أن يُ
الــذى ســيلعن ا� على ا:� :ــدة ثــ6ث سنوات ونــصف؟ فهذا مســتحيل. الــطريــقة الوحيدة كى يــتناغــم هذا الجـزء مع الــسياق الــعام 
لــنبوة ا-يــام ا-خــيرة هى بــإدراك أن جــوج هــو ضــد ا:سيح. فــحv يــتم تــدمــير جــوج وجــيوشــه؛ عــندهــا فــقط سيُسد الــفم ا:َُجــد�ف إلى 
ا-بد.

�ستأتى ا-مم :عرفة ا

 Hيـخبرنـا إشـعياء النبى أنـه بـعد رجوع يـسوع فإن "مـعرفـة ا�" سـتم  كـل ا$رض: "�َ يَُسوُؤوَن وَ�َ يُفِْسـُدوَن ِفي ُكل
" (إش11: 9). ونــتيجة هــذا أنــه فى أثــناء ُمــلك  ِـيَاهُ اْلـبَْحرَ. ْ̀ ْمتَلِئُ ِمـْن َمْعرِفَـِة الـرLبH َكَما تَُغطHي ا َجــبَِل ُقْدِسي $َنL ا$َرَْض تَ
َوتَرِْجعُ إَِلى الرLبH ُكلe أََقـاِصي ا$َرِْض. َوتَْسُجُد ُقدLاَمكَ  يسوع ا-لفى، حتى ا-مـم (غير الـيهود) سـيعبدون إلـه إسرائـيل: "تـَذُْكرُ 

" (مز22: 27). ُكلe َقـبَاِئِل ا$َُمـمِ.

يـصف إشـعياء أيـضـاً ا-طـفال الذين كـانوا مـن أعـداء إسرائـيل وهـم يـأتـون إلـيها لـلتعبير عـن الـتوبـة والـعبادة: "َوبَـنُو الLِذينَ 

» «ِصْهيَوْنَ  HبLِذيَن أََهـانُوِك يَْسُجـُدوَن َلـَدى بَـاِطِن َقـَدَمـيِْك َويَـْدُعونَِك «َمِديـنَةَ الرLال eإَِلـيِْك َخـاِضِعَ� وَُكل َقَهرُوِك يَِسيرُونَ 
ُقدeوِس إِْسرَاِئيَل»." (إش60: 14).

تـماشـيـاً مع هـذا ا:شهـد الـذى نراه فى كـل الوحى، نـرى أنـه بـعد أن يُـنزل ا� قـضائـه على جـوج وجـيوشـه، سـتأتى كـل ا-مـم 

. َوأَُعـرHُف ِبـاْسِمي  eبLي أَنَـا الـرHأَن اِكِنَ� ِفي اْلَجـزَاِئـرِ آِمِنَ�, فَيَْعَلُمونَ  Lَوَعَلى الس :ــعرفــة الرب: "َوأُرِْسُل نَـاراً َعَلى َمـاُجوجَ 
ـــــا الـــــرLبe ُقـــــدeوُس  أَنHي أَنَ ــــمُ  ـــــتَْعَلُم ا$َُم ــــْعُد, فَ ُس بَ Lـــــنَج ـُــــَقدLَس يُ ْ̀ اْسِمي ا أََدعُ  ـُــــَقدLِس ِفي َوَســـِط َشْعِبي إِْســـــرَاِئـــــيَل, وَ�َ  ْ̀ ا

إِْسرَاِئيَل" (حز39: 6- 7).

مرة أخـرى؛ يَُمـث�ل هـذا الجزء صعوبة كـبيرة لـهؤhء الـذيـن يـعتقدون أن هـذه ا-حـداث سـتتم قـبل مـجيئ يـسوع ببضع سـنوات. 
يـحاول الـبعض الـتقليل مـن أهـمية هـذه ا�يات، ويـتعامـلوا مـعها على أنـها تـتكلم عـن مـعرفـة سطحية وعـقلية عـن إلـه إسرائـيل. لـكن هـذا 
غير مـنصف لهـذا الجزء. فـكيف يـمكن أن يُـقال أن ا-مـم سـتأتى :ـعرفـة الرب ا8لـه، قـدوس إسرائـيل، ا8لـه الحقيقى الوحـيد؛ فى وقـت 
ُمعهم للتجـــديـــف على إســـمه، وغـــزو أرضـــه، والـــهجوم على شـــعبه؟ مـرة أخـــرى أقـــول أن هـــذا غـــير منطقى. وكـــما يـــقول ا:ـــعلق  gيســـبق تَج
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"رالـف ألـيكسندر": [ يـعلن (حزقـيال39: 7، 22) أن إسم الرب لـن يُـهان مرة أخرى – حـقيقة يـصعب فـهمها والـضيقة على وشـك أن 
تبدأ. وفــوق هــذا؛ فمفهوم أن ا-مــم "ســتعرف الرب" وتــكتشف ســيادتــه، يُــ6ئــم أكــثر وقــت مــجيئ ا:سيح الــثانى ولــيس قــبل الــضيقة.] 
15

يـتفق على هـذا ُمَعل�قون آخرون. كـتب "جـيمس بـيرتـون كوفـمان": [ إن هـذا يُـ6ئم أكثر مشهـد الـقضاء ا8لهى ا-خـير... بـعد 
مرور ث6ثون ثانية من بداية يوم القضاء ا-بدى، لن يبقى أحد فى كل العالم، h ا:لحدين وh الكفار.] 16

لــتعرف ا� وتــعبده، تــمامـــاً كــما وصــفها  الـوســيلة الـوحــيدة 8نــصاف هــذا الجـزء هــو رؤيــته كــإشــارة لــ�مــم التى ســتأتى فــعليـاً 
إشعياء حv تمتلئ ا-رض من معرفة ا�. وهذا لن يحدث قبل أن يرجع يسوع ل�رض.

تحرير ا-سرى اليهود

مــن بــv الــكوارث الرهيبة التى ســـتُلم بــالــشعب الــيهودى خــ6ل فــترة إســتعبادهــم لــضد ا:سيح وجــيوشــه؛ هــو وقـوع الــكثيريــن 
ُل بَـيْتَ  ــأَُغـْرِب َهــئـَنَذَا آُمـُر فَ أســرى على يــد ا-مم التى تــحاصرهم. تحــدث ا� مــن خــ6ل النبى عــامـوس عــن هــذا الــيوم فقال "$َنـLهُ 

ــُغْربَــاِل َوَحـــبLٌة �َ تََقعُ إَِلى ا$َرِْض." (عــا9: 9). كــــما تحــــدث يــــسوع بــــشكل  ُل ِفي اْل ــَغْربَ َما يُ مِ َك ا$َُم ْ�َ َجـِميعِ  إِْســرَاِئــيَل بَ

يِْف َويُْسـبَوْنَ  Lمـباشـر عـن ا-سرى الـيهود الـذيـن سـيؤخـذون للسـبى فى ا-مـم ا:ـحيطة خ6ل هـجوم ضـد ا:سيح: " َويََقُعوَن ِبـالس

" (لو21: 24). َل أَزِْمـنَُة ا$َُمـمِ. Lى تَُكمLإَِلى َجِميعِ ا$َُمـمِ َوتَُكوُن أُورَُشـلِيُم َمُدوَسًة ِمَن ا$َُمـمِ َحـت

بـينما تتحـدث الـعديـد مـن ا-جزاء عن هـذه الـكوارث الـكبيرة، يؤكد الـكثيرون على تحـريـر ا-سـرى بـيد الرب، مـن خـ6ل ا:ـسيا. 
تنبأ داود ا:لك عن تحرير ا-سرى اليهود، وعن اليوم العظيم الذى سيلى هذا:

ِحَجارَِتـَها َوَحـنeوا إَِلى تُـرَاِبـَها.  ـِـيَعادُ. $َنL َعـِبيَدَك َقـْد ُسـرeوا ِب ْ̀ ُه َجــاَء ا Lأْفَـِة $َنـLُت الـر َوْق ُه  Lَت تَُقوُم َوتَـرَْحـُم ِصْهيَوَْن $َنـ "أَنْ

اْسَم الرLبH وَُكلe ُمُلوِك ا$َرِْض َمْجَدَك. إِذَا بَـنَى الرLبe ِصْهيَوَْن يَُرى ِبَمْجِدِه... $َنLُه أَْشرََف ِمْن ُعْلوِ ُقْدِسِه.  فَـتَْخَشى ا$َُممُ 

 HبLالـــر ـــدLَث ِفي ِصْهيَوَْن ِبــــاْســــمِ  َوِْت لَِكيْ يَُح ْ̀ ـــ�َ ا$َِســــيرِ لِيُطْـلِقَ بَِني ا أَِن َماِء إَِلى ا$َرِْض نـَـــظَرَ لِيَْسَمعَ  Lِمـــَن الـس eبLالـــر

َوِبـتَْسِبيِحِه ِفي أُورَُشـلِيَم" (مز102: 13- 16، 19- 21)

رَ  Hَمَسَحِني $ُبَش LبLالر Lَن$ Lَعَلي HبLالر يHدِ  Lالس ربـط إشـعياء أيـضـاً بv تحـريـر ا-سـرى الـيهود ويوم إنـتقام الرب: " ُروحُ 
. $ُنَـاِدَي ِبَسـنٍَة َمْقـبُوَلـةٍ  ـْلَمـأُْسوِريَن ِبـاِ�طْـxَقِ ََساِكـ�َ أَرَْسـَلِني $َْعِصَب ُمـنَْكِسـِري اْلـَقْلِب $ُنَـاِدَي لِْلَمْسِبي�Hَ ِبـاْلِعـتْقِ َولِ ْ̀ ا

ِطيَُهْم َجَما�ً ِعوَضــاً َعـِن الـرLَمــادِ َوُدْهـنَ  َعَل لِــنَاِئِحي ِصْهيَوَْن $ُْع لL الــنLاِئِحَ�.$َْج انْـِتَقامٍ ِ�َلـِهـنَا. $َُعــزHَي ُك لِــلرLبH َوِبيَوْمِ 

 HبLــــــر ــــــرَْس ال ــــــِبرH َغ ـــــَجاَر اْل ـــــــيُْدَعوَْن أَْش ــــَسةِ فَ ــــــرeوحِ اْلـــــــيَاِئ ال َورَِداءَ تَْســــــِبيحٍ ِعوَضـــــــاً َعــــــنِ  ــــــَرحٍ ِعوَضـــــــاً َعــــــِن الـنLوْحِ  فَ
لِلـتLْمِجيِد." (إش61: 1- 3)

أُورَُشـلِيَم َوتُْقطَعُ  َـرَْكـبََة ِمْن أَفْـرَاِيَم َواْلـفَرََس ِمنْ  ْ̀ ربــط زكــريا بv تحــريــر ا-ســرى الــيهود ووقــت ُمــلك ا:ــسيا: " َوأَْقطَعُ ا
إَِلى أََقـاِصي ا$َرِْض. َوأَنِْت أَيْـضـاً  إَِلى اْلـبَْحرِ َوِمـَن الـنLْهـرِ  ُه ِمَن اْلـبَْحـرِ  َوُسـْلطَانُ ــ َُمــمِ  ـxَمِ لِ Lُم ِبـالسLَقوُْس اْلَحـرِْب. َويَــتََكل

أَيْـضـاً  فَِإنHي ِبَدمِ َعْهِدِك َقدْ أَطَْلْقُت أَْسرَاِك ِمَن اْلُجبH الLِذي َليَْس ِفيِه َمـاٌء.ارِْجُعوا إَِلى اْلِحْصِن يَـا أَْسَرى الرLَجـاِء. اْليَوْمَ 

." (زك9: 10- 12) أَُصرHحُ أَنHي أَرُدe َعَليِْك ِضْعفَْ�ِ
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اْلوَْقــِت ِعــــنَْدَمـــا أَرُدe َســــبْيَ يَُهوذَا  ــامِ َوِفي ذَلِـــكَ  Lـــْلَك ا$َيـ تــــــنبأ يــــوئــــــيل أيــــــضـاً عــــــن هــــــذه ا-مــــــور: " «$َنLـــهُ ُهوَذَا ِفي ِت
َوأُورَُشـلِيَم" (يؤ3: 1)

َـَساءِ  ْ̀ ـــرُْعوَن. ِفي بُيُوِت أَْشَقُلوَن ِعــــنْدَ ا ـــَليِْه يَ ــــبَِقيLِة بَــــيِْت يَُهوذَا. َع اِحـُل لِ Lالـس ثل: " َويَُكونُ  ا: تحــــــدث صــــــفنيا ب
ُدُهْم َويَرُدe َسـبْيَُهْم." (صف2: 7) Lإَِلَهُهْم يَـتََعه LبLالر Lيَْربُُضوَن, $َن

تتفق شهادات كل هؤhء ا-نبياء مع ما وصفه حزقيال وحدد حدوثه كنتيجة لتدمير جوج وجيوشه:
يHُد الـــرLبe: [ا�َن أَرُدe َســــبْيَ يَْعُقوَب َوأَرَْحـــُم ُكـلL بَــــيِْت إِْســـرَاِئــــيَل َوأََغــــاُر َعَلى اْسِمي اْلـــُقدeوِس.  Lَهـــَكذَا َقــــاَل الـس ـــَك  " لِــــذَلِ

وَ�َ ُمِخيٌف. ِعــنْدَ إِرَْجـاِعي   َ�Hاَهـا ِعــنَْد َسـَكِنِهْم ِفي أَرِْضـِهْم ُمـطَْمِئـن Lِتي َخـانُوِني إِيـLال لL ِخـيَانَـِتِهـمِ  فَيَْحـِمُلوَن ِخـزْيَـُهْم وَُك

أَرَاِضي أَْعـَداِئـِهْم, َوتَـْقِديِسي ِفـيِهْم أََمـاَم ُعيُوِن أَُمــمٍ َكـِثيِريَن,يَْعَلُموَن أَنHي أَنَـا  اُهْم ِمنْ  Lُعوِب َوَجْمِعي إِيـ eاُهْم ِمَن الش Lإِيـ
الرLبe إَِلُهُهْم ِبِإْجxَِئي إِيLاُهْم إَِلى ا$َُمـمِ, ثُمL َجْمِعِهْم إَِلى أَرِْضِهْم. وَ�َ أَتْرُُك بَْعُد ُهـنَاَك أََحداً ِمـنُْهْم" (حز39: 25- 28)

هـناك بعض الـنقاط التى hبد مـن الـتأكـيد عليها. أوhً، سيتحرر أسـرى إسرائيل كـنتيجة مـباشرة لـتدمير جـوج وجـيوشه. لـكن 
هــذا لــيس مجرد تحــريــر بــشكل عــام؛ بــل كــما تــقرر الــنبوة أنه لن يبقى أحــد مــن ا-ســرى فى ا-سر "بــعد ا�ن". فهــذا تحــريــر كــامــل 
ونــهائى وh يــمكن إh أن يــكون مــصاحــبـاً لعصر ُمــلك وســيادة ا:ــسيا. بوضع هــذه ا-حــداث قــبل مــجيئ ضــد ا:سيح ببضع ســنوات – 
كـما يفعل ا:ـنظور الشائع – تصبح مـتناقـضة بشـدة مع أجزاء أخـرى كـثيرة تـخبرنا أن جـيوش ضـد ا:سيح سـتقوم بـأسـر الـكثير مـن 
الـشعب الـيهودى (مـثال: لو21: 24). والـطريـقة الوحـيدة لـجعل هـذا الجزء مـن الـنبوة يـتوافـق مع بـاقى كـتب ا-نـبياء هى عـندمـا نـفهم 

أن جوج هو ضد ا:سيح.

يعرف إسرائيل الرب ل�بد

حــv تــأتى ا-مــم لــتعرف الرب وتتبعه فى وقــت ُمــلك ا:ــسيا؛ ســيأتى أيــضـاً الــناجــون مــن إسرائــيل لــيعرفـوه. إن مشهــد عـودة 

الــبقية أو الــناجــون مــن إسرائــيل لــيعرفوا الرب بــعد التحــريــر ا:ــجيد مــن ا-ســر، يــتكرر كــثيراً فى كل ا-نــبياء. تحدث إشــعياء عــن هــذه 
ــــضـاً َعَلى  ُلوَن أَيْ Lــــيِْت يَْعُقوَب �َ يَُعوُدوَن يَـتَوَك ــــيَل َوالــــنLاِجــــَ� ِمـــْن بَ إِْســــرَاِئ ــــِقيLةَ  ور: " َويَُكوُن ِفي ذَلِــــَك اْليَوْمِ أَنL بَ ا-م

ُلوَن َعَلى الرLبH ُقدeوِس إِْسرَاِئيَل ِباْلَحقH." (إش10: 20). Lَضاِرِبِهْم بَْل يَـتَوَك

ُلوَن إَِلى  Lاُجوَن ِمــْن بَــيِْت يَُهوذَا، اْلـــبَاُقوَن، يَـــتَـأَصLوفى مــوضع آخــــر يتحــــدث إشــــعياء مع حـــزقــــيا ا:ــــلك: " َويَُعوُد الـــن
أُورَُشـلِيَم تَْخـُرجُ اْلـبَِقيLُة َوالـنLاُجوَن ِمْن َجـبَِل ِصْهيَوَْن. َغـيْرَةُ رَبH اْلُجـنُودِ  . $َنLـُه ِمنْ  إَِلى َما فَوْقُ أَْسـفٍَل َويَْصـنَُعوَن ثََمراً 

تَْصـنَعُ َهذَا." (2مل19: 30- 31).

لL َمـْن يَـْدُعو ِبـاْســمِ الـرLبH يَـنُْجو». $َنـLُه ِفي َجــبَِل ِصْهيَوْنَ  يـوئــيل النبى عــن هــذا اليوم: " َويَُكوُن أَنL ُك تحــدث أيــضـاً 
." (يؤ2: 32) eبLَوبَْ�َ اْلـبَاِقَ� َمْن يَْدُعوهُ الر . eبLَوِفي أُورَُشـلِيَم تَُكوُن نََجاةٌ. َكَما َقاَل الر

ْمـلُِك الـرLبe َعـَليِْهْم ِفي َجـبَِل ِصْهيَوَْن ِمنَ  َويَ ـةً َقوِيLـةً  Lُـْقَصاةَ أُم ْ̀ َعَة بَـِقيLًة َوا كــتب أيــضـاً مــيخا النبى: " َوأَْجَعُل الـظLالِ
ا�َن إَِلى ا$َبَِد." (مى4: 7)
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 eَواِحـٍد َصـاِحـبَُه وَُكل eْعُد ُكل وبـالحديث عـن الـبقية، تـنبأ إرميا عـن الـيوم حـv يـأتـون جـميعـاً :ـعرفـة الرب: " وَ�َ يَُعلHُموَن بَ

. $َنHي أَْصفَحُ َعنْ  eبLُهْم َسـيَْعرِفُونَِني ِمْن َصِغيرِِهْم إَِلى َكِبيرِِهْم يَُقوُل الـرLُهْم ُكـلLَن$ [ LبLَواِحـٍد أََخـاهُ َقـاِئـلَِ�: [اْعـرِفُوا الـر

" (إر31: 34). إِثِْمِهْم وَ�َ أَذُْكُر َخِطيLـتَُهْم بَْعدُ.

بــعد هــذا بــفترة؛ وإقــتباســـاً مــما ذكره ا-نــبياء الــذيــن ســبقوه، تحــدث الرسول بـولــس عن الــيوم حــv تــأتى الــبقية الــناجــية مــن 
إِْسـرَاِئـيَل: «َوإِْن َكـاَن َعـَددُ بَِني إِْسـرَاِئـيَل َكـرَْمِل اْلـبَْحـِر فَـاْلـبَِقيLةُ  ْصُرخُ ِمْن ِجَهةِ  إسرائــيل :ــعرفــة خــ6ص ا�: "َوإَِشْعيَاءُ يَ

ُم أَْمٍر َوَقاٍض ِباْلِبرH. $َنL الرLبL يَْصـنَعُ أَْمراً َمْقِضيّـاً ِبِه َعَلى ا$َرِْض»." (رو9: 28- 29). Hُه ُمـتَمLَسـتَْخُلُص. $َن

ا$َبَِديLُة: أَْن يَْعرِفُوكَ  ِهيَ اْلَحيَاةُ  وأخـيراً يـعكس الرسـول يوحـنا مـا تحـدث عـنه إرمـيا عـن معنى أن "يُـعرف" ا�: " َوَهِذهِ 
َِسيحَ الLِذي أَرَْسْلـتَُه." (يو17: 3) ْ̀ أَنَْت اِ�َلَه اْلَحِقيِقيL َوْحَدَك َويَُسوَع ا

إh أنـه فى حزقـيال يجتمع ا:شهـديـن مـعـاً؛ الـبقية الـناجـية، ومـجيئها " :ـعرفـة " ا�. يـخبرنـا هذا الجزء أنـه بـعد تـدمـير جـوج 
 ِ اْليَوْم يَل أَنHي أَنَــا الـرLبe إَِلـُهُهْم ِمـْن ذَلِـكَ  وا ا�: " فَــيَْعَلُم بَــيُْت إِْسـرَاِئ وجـــيوشـــه، ســـيعود كـــل الـــناجـــv مـــن إسـرائـــيل بـــحق لـــيعرف
" (حز39: 22). فََصاِعداً.

h يمكن لـلك6م أن يـكون أوضح؛ هـذه ليسـت مجرد نـهضة تحـدث بـv مجـموعة من الـيهود فـيصبحوا أكـثر تـقوى، بل إن كـل بـيت 
إسرائـيل سـيأتـون "لـيعرفوا" الرب إلـههم. لـقد وصـف حزقـيال فى أصـحاح 20 هـذا الخ6ص الـقوى لـ�مة. فى هـذا الجزء يـربـط الرب 

التفاصيل الهامة التالية:

يصبح الرب ملكـاً على إسرائيل.•

يدخل الرب فى ا:حاكمة مع إسرائيل.•

يدخل الرب فى عهد أبدى مع إسرائيل.•

يتم عزل ا:تمردين من إسرائيل.•

يجمع الرب اليهود ا:تشتتv من بv ا-مم.•

يأتى كل إسرائيل :عرفة الرب.•

 hإدرس الجزء الـتالى، وفى أثـناء الـدراسة، إسأل نفسك: كـيف يـمكن أن تُـشير -ى شـيئ غـير تـتميم الـخ6ص -مـة إسرائـيل. إ
أن هذا تحديداً هو ما يصف حزقيال حدوثه كنتيجة 8بادة جوج وجيوشه:

 ِ�ْ ـــلُِك َعـــَليُْكْم. َوأُْخــرُِجــُكْم ِمــْن بَ َوِبــِذرَاٍع َمـْمُدوَدٍة َوِبَسَخـٍط َمْسُكوٍب أَْم ـةٍ  Lي ِبـــيٍَد َقوِيـHإِن eبLالــر يHدُ  Lس " َحي£ أَنَـــا يَُقوُل ال
ٍط َمْسُكوٍب. َوآِتي ِبـُكْم إَِلى  ــتُْم ِفــيَها ِبــيٍَد َقوِيLــٍة َوِبــِذرَاٍع َمـْمُدوَدٍة, َوِبَسَخ ا$َرَاِضي الLِتي تَــفَرLْق َمُعُكْم ِمـنَ  ُعوِب, َوأَْج eالش

 ... Lِديـَن َواْلُعَصاةَ َعَليHـُـتََمر ْ̀ . َوأُْدِخـُلُكْم ِفي ِربَـاِط اْلَعْهـِد. َوأَْعـِزُل ِمــنُْكُم ا . . ُمُكْم ُهــنَاَك َوْجـهـاً لِوَْجـٍه. ُعوِب َوأَُحـاِك eِة الش LيHبَـر
ــلeُهْم ِفي  لe بَــيِْت إِْســرَاِئــيَل, ُك يHدُ الــرLبe ُهـــنَاَك يَـْعـبُُدِني ُك Lس ْدِسي, ِفي َجـــبَِل إِْســرَاِئــيَل اْلـَعالِي يَُقوُل ال ــُه ِفي َجـــبَِل ُق Lَن$
ْعتُ  آِتي ِبـُكْم إَِلى أَرِْض إِْسـرَاِئـيَل, إَِلى ا$َرِْض الLِتي رَفَ , ِحـ�َ  eبLي أَنَـا الـرHا$َرِْض. ُهــنَاَك أَرَْضى َعــنُْهْم, .... فَـتَْعَلُموَن أَن

يَِدي $ُْعِطي آبَاَءُكْم إِيLاَها." (حز20: 33- 42).

يسكن إسرائيل آمنـاً فى أرضه
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نـــــتيجة تـــــوبـــــة إســـرائـــــيل عـــــن عـــــصيانـــــهم، ومـــــجيئهم لـــــيعرفـــوا الـــرب؛ ســـــيسكن كـــــل واحـــــد مـــــنهم آمـــــنـاً فى ا-رض إلى ا-بـــــد: " 
أَنHي  اَهـا ِعـنْدَ َسَكِنِهْم ِفي أَرِْضـِهْم ُمـطَْمِئـن�Hَ وَ�َ ُمِخيٌف... يَْعَلُمونَ  Lِتي َخـانُوِني إِيـLِخـيَانَِتِهمِ ال Lُهْم وَُكل فَيَْحِمُلوَن ِخـزْيَ

ً ِمـنُْهْم" (حـز39: 26،  ُهـنَاَك أََحـدا ْعدُ  اُهْم إَِلى ا$َُممِ, ثُمL َجْمِعِهْم إَِلى أَرِْضـِهْم. وَ�َ أَتْـرُُك بَ Lَِئي إِيـxُهُهْم ِبـِإْجـ أَنَـا الـرLبe إَِل
(28

كـتب "سى إف كيل" عن هـذا الجزء: [ مـن هـذا الوقت فـصاعـداً لن يخاف شـعب ا� فـيما بـعد مـن أى عـدو يـعكر سـ6مـهم 
والبركة التى يتمتعون بها كنتيجة للميراث ا-بدى ا:ُعطى لهم من الرب.] 17

وعـلق "دانـيال بـلوك" بقوة فقال: [يُـعلن حزقـيال أنـه لـن يُـترك فرد واحـد حـv يرد "يهوه" شـعبه. إن رد "يـهوه" ليس فـقط كـامـل 
بل أيضـاً مستمر وباٍق. لقد وعد أh يحجب وجهه عن شعبه فيما بعد. 18]

وطــبعـاً لــيس هــناك حــاجــة للحــديــث عــن إســتحالــة أن يــختبر إسرائيل ا-مــان الــتام قــبل أن يــتم تــدمــير ضــد ا:سيح. فــسيسكن 
إسرائيل آمنـاً، بعد تدمير كل أعدائه، ومجيئ يسوع ا:سيا، وسكب الرب روحه على كل إسرائيل.

يسكب ا� روحه على إسرائيل

فى واحــــدة مــــن أقــــوى الــــشهادات الــــنبويــــة فى الــوحى ا:ــــقدس، يتحــــدث زكــــريــــا النبى عــــن يــومٍ يــــأتى بــــعد تــــدمــــير ا-مــــم التى 
ستحيط بأورشليم، فيه يسكب الرب روحه على الناجv من الشعب اليهودى.

انِ  Lَوَعَلى ُســك لH ا$َُمـــمِ ا�ِتــَ� َعَلى أُورَُشـــلِيَم. [َوأُِفــيُض َعَلى بَــيِْت َداُودَ  xََك ُك أَنHي أَْلـــتَِمُس َه ــَك اْليَوْمِ  " َويَُكوُن ِفي ذَلِ
َعَلى َوِحـيدٍ َلـهُ َويَُكونُوَن ِفي  َويَـنُوُحوَن َعـَليْهِ َكـنَاِئحٍ  َوالـتLَضرeَعـاِت فَـيَـنْظُرُوَن إَِليL الLـِذي طََعـنُوهُ  الـنHْعَمةِ  أُورَُشـلِيَم ُروحَ 

ـــَك اْليَوْمِ يَـــْعظُُم الـنLوْحُ ِفي أُورَُشــــلِيَم َكـنَوْحِ َهـــَدْدرِمeوَن ِفي بُـــْقَعةِ  ـــرَارٍَة َعَلى ِبـــْكرِِه. ِفي ذَلِ َمْن ُهوَ ِفي َم َعـــَليِْه َك ـــرَارَةٍ  َم
َمِجدeوَن." (زك12: 9- 11)

بحســب هــذا الجـزء؛ هــناك ثــ6ث أمــور ســتحدث مــعـاً: (1) ســيدمــر الرب ا-مــم الــغازيــة؛ (2) سيدرك الــيهود أن يــسوع الــذى 

طعنوه (كما فعلنا جميعـاً) هو فى الحقيقة ا:سيا؛ و (3) يسكب الرب روحه على شعب اليهود. وصف إشعياء هذا اليوم نفسه:

ــا أَنـَـا فََهــذَا َعْهـِدي َمـَعُهْم َقــالَ  Lأَم . eبLَـْعِصيَِة ِفي يَْعُقوَب يَُقوُل الـر ْ̀ َوإَِلى الــتLاِئـِب�َ َعـِن ا فَاِدي إَِلى ِصْهيَوْنَ  " َويَـــأِْتي اْل
: «ُروِحي الLِذي َعَليَْك وََكـxَِمي الLِذي َوَضْعـتُهُ ِفي فَِمَك �َ يَـزُوُل ِمْن فَِمَك وَ�َ ِمْن فَـمِ نَْسـلَِك وَ�َ ِمْن فَـمِ نَْسِل نَْسـلَِك»  eبLالر

»." (إش59: 20- 21). َقاَل الرLبe «ِمَن ا�َن َوإَِلى ا$َبَِد

وهـكذا؛ فـإذا لـم يكفى الوصـف الوارد فى حزقـيال عـن رجوع إسرائـيل :ـعرفة الرب "مـن هذا الـيوم فـصاعـداً" لـيوضح أن هـذه 
ا-حـداث خـتامـية، فـإن الوصـف الـتالى فى حزقـيال سـيختم على ا:عنى: " وَ�َ أَْحُجُب َوْجِهي َعـنُْهْم بَْعُد, $َنHي َسَكـبُْت ُروِحي 
]." (حز39: 29). eبLُد الرHي Lَعَلى بَيِْت إِْسرَاِئيَل يَُقوُل الس

حـاول الـكثيرون أن يحـدوا هـذا ويـصفوه بـنهضة روحـية محـدودة فى إسرائـيل تحـدث قبل مـجيئ يـسوع بـعدة سـنوات. فعلى 
سـبيل ا:ثال؛ يقول "ديفيد ريـجان" مـعلم الـكتاب ا:ـقدس عن هذه ا-حـداث: [ سيفتح الـكثيرون (الـشعب الـيهودى) قـلوبـهم لـلرب. وفى 
الواقع فـإن هـذا الحـدث يـمكن أن يـكون مـصاحـبـاً للـ 144000 يهودى ا:ـذكـوريـن فى رؤ7: 1- 8 الـذيـن سـيقبلون يـسوع كـا:ـسيا، 
والذين سيختمهم الرب لتتميم خدمة خاصة فى فترة سبع سنوات الضيقة.] 19
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لـكن من الواضح أن هـذا الحـدث سـيكون أكـبر مـن مجرد خـيمة مجيدة لـلتبشير بـالكلمة تـجتاح الـب6د. فـليس فـقط أن الرب قـال 
ــترك يــهودى واحــد بــv ا-مم (39: 22)، لــكنه قال أيــضـاً أنــه ســيسكب روحــه عــليهم ولن يحجب وجــهه عــنهم (ع29). وفى  أنــه لــن يُ
ضوء هذا ا8ثبات الواضح، إتفق أغلب ا:علقv على أن هذا الجزء يُمثل رجوع اليهود ا-خير والكامل للرب وإلى ا-بد.

لعهد.]  لع6قة ا لتى هى إدراك كامل  ا ة  عرف ، ا: ائيل على يهوه رف فيه إسر جديد يتع مة بدأ عصر  لوك" بحق [ إنها ع6 ر "دانيال ب أق 
20
قال "سى إف كـيل" [ يُـمثل هـذا العدد نـقطة الـتحول فى نـبوة حزقـيال، حـيث يـعرف إسرائـيل أن الرب هـو (وسـيكون دائـمـاً) •
إلهه.] 21

ة العهـــد بـــv يـــهوه • يـــقول "لـــيزلى سى" فى كـــتابـــه "كـــ6م الـــكتاب ا:ـــقدس": [ مـــن خـــ6ل أحـــداث ذلـــك الـــيوم، ســــتُسترد عـــ6ق
وشعبه بشكل كامل وتام.] 22

يـــقول "روبـرت و جـــينسون" فى "تـــعليق بـرازوس الـــ6هـوتى لـــلكتاب ا:ـــقدس": [ مـــن هـــذا الـــيوم فـــصاعـــداً، مـــن يـوم أن يُـــعلن •
ا إلههم‘. إن إعـــ6ن الـرب عـــن hهـوتـــه هـــو مـــا ســـيجبر إسـرائيل على هـــذه  الـرب عـــن hهـوتـــه، ســـيعرف بيت إسـرائيل ‘أنى أن
ا:عرفة: إسرائيل – مثله مثل كل ا-مم ا-خرى – سيعرف ا� كالرب إلههم.] 23

يـــقول "لv م دوجـــيد" فى كـــتابـــه "الـــتطبيق التعليقى على الـــترجـــمة الـــعا:ـــية الحـــديـــثة لـــلكتاب ا:قدس": [ بـــعد تـــدمـــير جـــوج، •
ســـيأتى هـــذا بـــتغيير جـــذرى فى قـــلوب شـــعب الـرب وفى تـــأمـــv حـــضوره فى وســـطهم، حتى أن ا� لـــن يـــحجب وجـــهه عـــنهم.] 
24

قـــال "متى هـــنرى" متحـــدثــــاً عـــن هـــذا الجزء [ إن ُسكنى الــروح هـــو عهد ناجح وامـــتداد لـــنعمة ا�. فـــلن يـــحجب وجـــهه عـــن •
هؤhء الذين سيسكب روحه عليهم.] 25

مجيئ ا:سيا

كـــتتويج 8ثـــباتـــات فـــكرة أن جـــوج هـــو ضـــد ا:سيح؛ يـــكشف لـــنا حـزقـــيال عـــن الـــنهايـــة، وتـــدمـــير جـــوج، فـــيسوع ا:ـــسيا ســـيوجـــد 
بـالجسد فى ا-رض: "َوِفي َغـيْرَِتي ِفي نَـارِ َسَخِطي تََكلLْمُت, أَنLـُه ِفي ذَلَِك اْليَوْمِ يَُكوُن رَْعٌش َعِظيٌم ِفي أَرِْض إِْسـرَاِئـيَل. 

لe الــنLاِس الLـِذيـنَ  َحْقِل َوالـدLابLــاُت الLِتي تَـِدبe َعَلى ا$َرِْض, وَُك َماِء َوُوُحوُش اْل Lَوطُيُوُر الس ــتَرَْعُش أََمــاِمي َسَمُك اْلـبَْحـرِ  فَ

ََعاِقُل َوتَْسُقُط ُكلe ا$َْسوَاِر إَِلى ا$َرِْض." (حز38: 19- 20). ْ̀ َعَلى َوْجِه ا$َرِْض, َوتَـنَْدكe اْلِجـبَاُل َوتَْسُقُط ا

يــقول الرب أن الــناس والــحيوانات فى كل ا-رض (ســترتــعش مــن مــحضره). إن الــكلمة ا:ســتخدمة لـ "مــحضره" هى الــكلمة 
الــعبرية: " ‘ فــانــيم". وكــلمة " ‘ فــانــيم" تعنى الوجه الفعلى لــلشخص أو الــحضور بــشخصه. فــحv يــقول ا� أن الــناس فى ا-رض 
سـترتـعش مـن حـضوره " ‘ فـانـيم"؛ فـهو يعنى أنـهم سـيرتـعبون مـن وجوده الفعلى بـينهم. أمـا بـالنسـبة لكلمة " ‘ فـانـيم"؛ يـقول قـاموس 

أو بــشخصه.] 26 وتقول ا:ـوسـوعــة الــعا:ــية  "أنجر" الحــديــث لــلكتاب ا:ــقدس: [ حــضور (وجــه) يهوه، أى يــهوه فى وجـوده شــخصيـاً 
الحــديــثة لــكلمات الــكتاب ا:ــقدس: [ فى العهــد الــقديــم كــان الوجود فى مــحضر ا� أو شــخص آخــر يُــعبر عنه بحرف جر (1) كــبدايــة 
للكلمة العبرية " ‘ فانيم" أو (وجه). الفكرة هى (الوجود أمام وجه الشخص).] 27
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إســـتخدمـــت " ‘ فـــانـــيم" فى كـــل العهـــد الـــقديـــم لـــ�شـــارة لـــلحضور الفعلى �. فـــيعقوب على ســـبيل ا:ـــثال؛ بـــعد أن صـــارع مع 

ِنيِئيَل» َقـاِئـx: «�نHي نَـظَرُْت ا�َ َوْجها " ‘ فــانــيم"  ـََكاِن «فَ ْ̀ َدَعا يَْعُقوُب اْسـَم ا مــ6ك الرب، أشــار لـرؤيــة ا� وجــهـاً لوجه: " فَ
يَْت نَفِْسي»." (تك32: 30). Hلِوَْجٍه " ‘ فانيم" َونُج

مـــما يـــثير ا8هـــتمام مـــ6حـــظة أن الـــترجـــمة الســـبعينية فى مـــكان الـــكلمة الـــعبريـــة " ‘ فـــانـــيم"، إســـتخدمـــت الـــكلمة الـــيونـــانـــية " 
‘بـروســوبون". إن كلمة " ‘بـروســوبــون" هى واحــدة مــن كــلمتv شــائــعتv إســتخدمتا فى العهــد الجــديــد لــلتعبير عــن الــحضور الفعلى. 
ــــعتبر "  الــــكلمة الــــثانــــية هى كــــلمة " ‘بــــاروزيــــا"، وهى التى تســــتخدم عــــادة مع ا:ــــجيئ الــــثانى. بــــv " ‘بـــروســــوبــــون"، و" ‘بــــاروزيــــا"؛ تُ
ون" تعنى الـــحضور الفعلى وجـــهـاً لــوجـــه. -ن يـــسوع ســـيأتى فى  ا" تعنى مـــجيئ، لـــكن " ‘بــروسوب اروزي ‘بــروســـوبـــون" ا-قـــوى. " ‘ب
ا"؛ لـــكن مـــا أن يـــصل فـــعليـاً، حتى تُســـتخدم كـــلمة " ‘بـــروســـوبـــون". أفـــضل مـــثال 8ســـتخدام كـــلمة "  الـــسحب فهـــذا هـــو الـ " ‘بـــاروزي

ة: "َوُهــْم َســـيَـنْظُرُوَن َوْجــَهُه "  دي إلى وجـــــه ا� فى ا:ـــــديـــــنة الـــــسماويـــــة ا-ب ‘بــــروســـــوبـــــون" هـــــو مشهـــــد ا-بـــرار وهـــــم يـــــنظرون فـــــعليـاً 
‘بروسوبون" ، َواْسُمُه َعَلى ِجـبَاِهِهْم." (رؤ22: 4).

 �وصـــف حــزقـــيال الـــناس وهـــم يـرتـــعشون خـوفــــاً حـــv يُـــكشف وجـــه ا� فى نـــهايـــة مـــعركـــة جـــوج ومـــاجـــوج، فـــيسوع ا:ـــسيا؛ ا
ا:تجسد، موجود بالجسد على ا-رض، فى أرض إسرائيل.

القدوس فى إسرائيل

ـُـَقدLِس ِفي  ْ̀ نـــرى فى (حــزقـــيال39: 7) إثـــبات آخـــر لــوجــود يـــسوع بـــالجســـد فى نـــهايـــة هـــذه ا:ـــعركـــة: "َوأَُعــرHُف ِبــاْسِمي ا
ُس بَْعُد, فَـتَْعَلُم ا$َُمُم أَنHي أَنَا الرLبe ُقدeوُس إِْسرَاِئيَل" Lَس يُـنَجLَُقد ْ̀ َوَسِط َشْعِبي إِْسرَاِئيَل, وَ�َ أََدُع اْسِمي ا

يل" فى الــــكتاب ا:ــــقدس. وهى فى الــــعبريــــة " ‘  هــــذه هى ا:ــرة الـــوحــــيدة التى يســــتخدم فــــيها الــــتعبير "الــــقدوس فى إســرائ
يَل" أى بــالــعبرية " ‘ قــادوش قــادوش إسرائــيل"، وقــد وردت  رَاِئ د©وُس إِْس قــادوش قــادوش بــا إسرائــيل". هــناك جــملة مــماثــلة وهى " ُق

واحـــد وثـــ6ثv مـرة فى الـوحى ا:ـــقدس (مـــثل: إش12: 6؛ 43: 3؛ 55: 5؛ 60: 9).لـــكن هنا، يتحـــدث عـــن ا� لـــيس فـــقط مجـرد 
قـدوس إسرائـيل؛ بـل هـو شـخص موجود فـعلياً فى ا-رض! فـبينما يـعتقد التفسير الـشائع أن هذا الجزء يتحـدث عـن أحـداث تـتم قـبل 

. رجوع يسوع ببضع سنوات؛ فإن هذا العدد يجعل هذا مستحي6ً

يعلن ا� بشكل مباشر أن جوج هو ضد ا:سيح

فــوق كــل ا8ثــباتــات التى رأيــناهــا حتى ا�ن؛ ربــما يــكون ا8ثــبات ا:ــباشــر وا-وضح أن جــوج هــو ضــد ا:سيح، هــو بــبساطــة 
أَتَى  : يسمى ا� هـــجوم جـــوج والـــدمـــار الـــذى يســـببه بـ "الـــيوم الـــذى تحـــدثـــت عـــنه": "َهــا ُهوَ َقــدْ  ًhأو .�شـــديـــدة أن هـــذا مـــا قـــالـــه ا
" (حز39: 8). . َهذَا ُهوَ اْليَوُْم الLِذي تََكلLْمُت َعـنْهُ. eبLُد الرHي Lَوَصاَر يَُقوُل الس

طـبعـاً، "الـيوم" الذى تحـدث عـنه ا� بـاسـتمرار فى كل ا-نـبياء، الـيوم الـذى هـو بؤرة تـاريخ الـفداء، هو يوم الرب. ثـم يـخبرنـا 
ْل أَنْـَت ُهوَ الLــِذي  : [َه eبLُد الــرHي Lس بياء: "َهـَكذَا َقــاَل ال ا� أن جـــوج هـــو الـــشخص الـــذى تحـــدث عـــنه الـرب بـــاســـتمرار فى كل ا-ن

آِتيَ ِبــكَ  ـامِ ِسـِنينـاً أَنْ  Lــْلَك ا$َيـ أُوا ِفي ِت Lــِذيــَن تـَــنـَبـ Lــِد َعــِبيِدي أَنْــِبيَاِء إِْســرَاِئــيَل, ال ــَقِديـَمِة َعــْن يَ اْل ـامِ  Lْمُت َعـــنُْه ِفي ا$َيـLتـَـَكل

َعَليِْهْم؟ " (حز38: 17).
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َوَْلى اِ�َلـُه: أَنَـا  ْ̀ لقد وضعت الترجمة الســبعينية الكلمات فى صــيغة ا8عــ6ن ولــيس فى صــيغة الــسؤال الــبيانى: "َوَقـاَل ا
ــَك اْلوَْقـِت َعَلى َمــَدى ِسـِن�َ  أُوا ِفي ذَلِ Lــِذيــَن تـَــنـَبـ Lـَــاِضي، ِبوَاِســـطَِة َعــِبيِدي أَنْــِبيَاِء بَِني إِْســرَاِئـــيَل ال ْ̀ تـَـَكلLْمُت َعـــنَْك ِفي ا

َكِثيرَةٍ. فَـأَنَْت الLِذي ُقْلُت َعـنَْك إِنHي َسـأَْجَعُلَك تَْهُجُم َعَليِْهْم." (ترجمة الكتاب الشريف).

ُكِتـبَْت الـعديد مـن الـنبوات قـبل حزقـيال وأشـارت جـميعها إلى شـخٍص غـاٍز سـيأتى ضـد إسرائـيل فى آخـر ا-يـام، فهـذه أجزاء 
َمث�ل هـذا الـعدد مـشكلة عـميقة :ـن يـجادلـون بـأن جـوج  خـاصة بـضد ا:سيح وقد ُكـتبت فى سـياق الـك6م عن يوم الرب. ومرة أخـرى، يُ

لــيس ضــد ا:سيح أو أنــه سيظهر من روســيا. يــمكننا أن نــبحث ونــبحث طــويــ6ً، لكننا لن نجــد مــن ا-نبياء الــذيــن ســبقوا حـزقــيال مــن 

تحدث عن غزو روسى 8سرائيل.

ملخص

الخ6صة، إذن، كنتيجة مباشرة لتدمير جوج وجيوشة؛ ستحدث ا-مور التالية:

• لن يُجدgف على إسم ا� مرة أخرى.

• ستأتى ا-مم الناجية :عرفة ا� ا:خلص.

• سيتحرر ا-سرى اليهود.

• سيسكب ا� روحه على إسرائيل.

• سيعرف الناجون من إسرائيل ا� ل�بد.

• سيسكن إسرائيل آمنـاً فى أرضه ل�بد.

وفوق كل هذا، سيحضر يسوع ا:سيا فى أرض إسرائيل. ورغم محاوhت الكثير من ا:فسرين إما أن يفصلوا بv هذه ا-مور 
وبv دمار جوج بعدة سنوات؛ أو أن يقللوا من أهميتها من خ6ل ا8دعاء بأن هذه ا-مور h تُشير لزمن ا:سيا؛ فإنه h يوجد أى 

تفسير معقول يمكن أن يصل ل�ستنتاجات السابقة. من الواضح جداً أن هذه ا-مور سوف تحدث فى وقت ا:سيا، وكنتيجة 

مباشرة لدمار جوج وجيوشه. كل شيئ يتعلق با-حداث واللغة الخاصة بهذا الجزء يخبرنا أن هذه "ا:عركة" لن تكون مجرد 

إفتتاحية -حداث الضيقة العظيمة، بل على العكس ستكون الختام الكبير لهذه الفترة.
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14
حزقيال38 – 39: 

جوج ملك ماجوج: الجزء 2

فى دراسـتنا لـ "حزقـيال 38- 39" حتى ا�ن، رأيـنا أن هـذا الجزء يـختتم الك6م بمجـموعـة مـن ا-حـداث يـمكن فـهمها فـقط 
فى إطــار ا-حــداث التى ســتتم عــند رجوع يــسوع. ونــرى أيــضـاً أن يــسوع – قدوس إسرائيل – سيكون موجوداً فــعليـاً وبــالجســد فى 
ا-رض. وفــوق هــذا؛ فــقد رأيــنا أن ا� بــنفسه قــد أعــلن بــشكل مــباشــر أن جــوج هــو ضــد ا:سيح، وتحــدث عــنه على أنــه هــو الــشخص 

بياء. ولـــكن وفـــوق كـــل هـــذا؛ يـوجـــد الـــعديـــد مـــن ا8ثـــباتـــات ا-خـــرى على أن جـــوج وضد ا:سيح هـــما نـــفس  الـــذى سبق وتحـــدث عـــنه ا-ن
الـشخص. فى هـذا الفصل سـنناقـش بـعض الـصفات ا:شـتركـة بـv نـبوة حزقـيال والـعديـد مـن الـنبوات ا-خـرى التى تحـدثت عـن ضـد 

ا:سيح. وســـنناقـــش أيـــضـاً بـــعض ا:ـــشاكـــل التى يـواجـــهها الـــتفسير الـــشائع، وأخـــيراً؛ ســـنجيب عـــن بـــعض نـــقاط الجـــدل التى يـــطرحـــها 
عادة أصحاب التفسير الشائع. 

عيد للرب

إن أول وأوضح صـفة تشـترك فـيها مـعركـة جوج مـلك ماجوج مع مـعركـة أرمجـدون؛ هى أن ا8ثـنتv تـنتهيان بـإطـ6ق دعوة لـكل 
طـيور الـسماء ووحوش ا-رض لـتأكـل لـحوم الـجنود الذين سـقطوا قتلى. فإن هـذا الجزء مـن حزقـيال قـد تـم ا8سـتشهاد بـه أيـضـاً فى 
:vالجزئ vحظ ا:قارنة التالية بh .سفر الرؤيا فى حديثه عن معركة أرمجدون مع ضد ا:سيح

معركة جوج ملك ماجوج

حز39: 17- 20

معركة أرمجدون

رؤ19: 17- 18
اْجـتَِمُعوا, َوتََعاُلوا اْحـتَِشُدوا ِمْن ُكل� ِجَهٍة... َهُلمg اْجـتَِمِعي...

إَِلى ذَِبيَحِتي الgِتي أَنَا ذَاِبُحَها َلُكْم, ذَِبيَحًة َعِظيَمًة َعَلى ِجـبَالِ 
إِْسرَاِئيَل لِـتـَـأُْكُلوا َلْحمـاً َوتَْشَربُوا َدمـاً.

َلِه اْلَعِظيـمِ... إَِلى َعَشاِء ا8ِْ

ــأُْكُلوَن َلْحَم اْلَجـبَاِبرَِة َوتَْشَربُوَن َدَم ُرؤََساِء ا-َرِْض,... فَـتَْشـبَُعونَ  تَ
َعَلى َماِئَدِتي ِمَن اْلَخيِْل َواْ:َرَْكـبَاِت َواْلَجـبَاِبرَِة وَُكل� رَِجاِل اْلَحرِْب, 

. ي�ُد الرgب© gيَُقوُل الس

ــأُْكـلِي ُلُحوَم ُمُلوٍك، َوُلُحوَم ُقوgاٍد، َوُلُحوَم أَْقِويَاَء، َوُلُحوَم َخيْلٍ  لَِكيْ تَ

َواْلَجالِِسvَ َعَليَْها، َوُلُحوَم اْلُكل� ُحرّاً َوَعـبْداً َصِغيراً وََكِبيراً.

كــــما نــــرى، لــــقد أخــــذ ســــفر الـــرؤيــــا وصــــفه لهــــذا "الــــعيد" الــــفريــــد مــــباشــرة مــــن نــــبوة حــزقــــيال. هــــذا لــــيس مجــرد تــــشابــــه، لــــكنه 
إسـتشهاد مباشر بـأقوال حزقـيال. hحـظ إنـعكاسـات ا-مـر الـتالى: فى رؤ 19؛ نجـد بـ6 شـك أشهـر ا-جزاء التى تتحـدث عـن رجوع 

يــسوع فى كــل الوحى. نرى يسوع يظهــر مــن الــسماء لــيدمــر جــيوش ضــد ا:سيح. ثــم يــتم دعوة الــطيور والوحوش لتجتمع مــعـاً لــتلتهم 

جـــنود ا-عـــداء. لـــكن هـــذه الـــدعـوة مـــأخـوذة مـــباشـرةً مـــن نـــبوءة حـزقـــيال حـــv يـــكون جـــوج ا:هـــزوم هـــو وجـــيوشه مصدر الـولـــيمة. تـــصف 
الـــنبوتـــان نفس ا-حـــداث، إh أن رؤيـــا يـوحـــنا يـــقدم مـــعلومـــات إضـــافـــية عـــن حـــقيقة أن ا:ـــسيا هـــو الـــذى ســـيقوم بـــنفسه بـــتدمـــير جـــيوش 
جوج.
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مـن بحثى فى الـعديد من كـتب الـنبوات الـشهيرة والتى ترفـض أى ربط بv جـوج وضـد ا:سيح، وجـدت أن هـناك صـمت تـام حـيال 
إستشهاد يوحـنا بـك6م حزقـيال هـذا. لـقد تـم تـجاهـل ا8فـتراض الواضح ا:ـطروح فى سـفر الرؤيـا عـن كـ6م حزقـيال. لكن هـذا لـيس هـو 

الحال مع العديد من ا:علقv ا:سيحيv ا�خرين.

يـقول "شـارلس ل فـينبرج" فى كـتابـه "نـبوة حزقـيال": [ بـالصدفة، يـعطينا الوصف إشـارة :ـعرفـة ا8طـار الزمنى لـكل الجزء. •
فهو نـفس ا:شهـد ا:وجود فى رؤ19، عـشاء الرب الـعظيم، والتسلسل الزمنى واضح. فـا-حـداث سـتتوالى فى نـهايـة الـضيقة 
وقبل ا:لك ا-لفى للمسيا مباشرة.] 1

hحــظ "ج ك بــيال" و"شــv مــاكــدونوه" فى كتاب "الــتعليق على إســتخدام العهــد الجــديــد -جزاء مــن العهد الــقديــم" الــع6قــة •
الواضــحة بــv الجـزئــv: [ يــعلن ا:ــ6ك عــن الــدمــار الــقادم لــلوحــش، والنبى الــكذاب، وقواتــهما مــن خــ6ل نــفس الــصورة التى 

أُعـــلن بـــها عـــن هـــزيـــمة جـــوج مـــلك مـــاجـــوج... يـــكمل رؤ19: 17- 18 هـــذا الـــتصويـــر الـــنبوى ويـؤكـــد مـرة أخرى على يـــقينية 
تحقيقه.] 2

يال: [ فى أحـــداث ا-خـــريـــات ا:ـــسيحية حـــv تـــصل • hحـــظ "روبرت جينســـv" إســـتخدام يـوحـــنا لـــلوصـــف الـــذى صوره حزق
الحرب بv "كلمة ا�" و"الوحش" إلى ذروتها نجد تكراراً لك6م حزقيال.] 3

يــــ6حــــظ "دانــــيال بــــلوك" الــــع6قــــة الــوثــــيقة بــــv الجـــزئــــv، ويــــرى أن الــوحــــش (ضــــد ا:سيح) فى الـــرؤيــــا هــــو نــــفسه جــــوج فى •
حزقـيال: [ إن مشهد الـطيور وهى تجتمع مـن أجل عشاء الرب فى رؤ19: 17- 21 مـأخوذ بوضوح مـن الـصورة ا-خـيرة 
التى رســمها حزقــيال فى (39: 17- 20)... ورغــم أن الـرؤيــا لــم يــذكــر أبــداً إســم جــوج؛ إh أن الوحــش يــمثله بــكل تــأكــيد. 
فى الـنبوة يـقوم يوحـنا بـملء الـعديـد مـن الـتفاصـيل ا:ـفقودة فى نبوة حزقـيال.. إن إسـتخدام يوحنا لـنفس الـنبوة ا:ـذكورة ضـد 
جــوج يــمثل تــناغــم رائع بــv الــتقليد فى العهــد الــقديــم وا:ــشاهد ا:ــسيحية. إن حــدث قــد تحدد توقــيته بــشكل غــير واضح فى 
"ا-يــام ا-خــيرة" قــد أصبح ا�ن هــو الحــدث قــبل ا-خــير فى الــتاريخ البشــرى. وصــورة لســ6م وهــدوء خــاص بــا-مــة؛ تــحولــت 
إلى صــــورة لســــ6م عــــا:ى. وعــــدو أجنبى تــــحول إلى قـــوة شــــيطانــــية شــــريــرة. وا8نــــتصار ا8لهى مـــوضـــوع فى يــــدى ا:ــــسيا. 
4 [.vوالرسالة التى ُقدمت ليهود السبى لتسند رجاءهم ا:تهاوى؛ تحولت إلى رسالة رجاء لكل ا:سيحي

hحـظ "جرانت ر أوسـبورن" [ سـيكون هـناك ولـيمتv فى ا-يام ا-خـيرة: عشاء الخروف ا:ـقدم لـلقديسـv؛ وعـشاء مـكون مـن •
الخـــطاة ومـــقدم لـــلطيور آكـــ6ت الـــجيف. ســـيشارك الـــقديـــسون فى الـولـــيمة الـــكبيرة، بـــينما سيكون ا-شرار هم الـولـــيمة! هـــذه 
الـصورة ا:وجودة فى رؤيا 19 مـأخوذة من حز39: 17- 20، حـيث ديـنونـة جـوج تنتهى بـدعوة الـطيور والوحوش ا:ـفترسـة 

لكى "تأتى وتجتمع" من أجل " ذَِبيَحًة َعِظيَمًة َعَلى ِجـبَاِل إِْسرَاِئيَل".]5

لـــهؤhء الـــذيـــن يـرفـــضون فـــكرة أن جـــوج والـوحـــش/ ضـــد ا:سيح هـــما شـــخص واحـــد، هـؤhء الـــذيـــن h يرون أى إرتـــباط بـــv رؤيـــا 19، 
وحـزقــيال 39؛ hبــد أن نــسأل هــذا الــسؤال: :ــاذا إســتخدم الرب الــنص الــذى يــصف دمــار جــوج، لــيصف دمــار ضــد ا:سيح؟ إذا لــم 
يــكن ا8ثــنان شــخصـاً واحداً؛ فإن هذا سيكون أمراً مــربــكـاً ومــحيراً بــشكٍل رهــيب، إذا لــم يــكن ُمــضل6ً أيــضاً. إن الــطريــقة الـوحــيدة 
عة لنبوة حزقيال. gا:نطقية وا:قبولة لفهم إستعمال يوحنا للصورة التى رسمها حزقيال هى أن نبوة يوحنا تُمثل إعادة سرد ُمَوس

سيتم دمار ا8ثنv بواسطة زلزال
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إن إسـتشهاد يوحـنا بـأجزاء مـن حزقـيال لـم يـكن قـاصراً على الوليمة الـعظيمة فـقط. لقد إقـتبس سـفر الرؤيـا أجزاء أخـرى مـن 
نبوة حزقيال ضد جوج، hحظ ا:قارنة التالية أيضـاً:

معركة جوج ملك ماجوج

حز38: 19- 20

معركة أرمجدون

رؤ16: 16- 21
ِفي أَرِْض إِْسرَاِئيَل. إَِلى اْ:َْوِضعِ الgِذي يُْدَعى ِباْلِعـبْرَاِنيgِة «َهرَْمَجد©وَن».

أَنgُه ِفي ذَلَِك اْليَْومِ يَُكوُن رَْعٌش َعِظيٌم
َوَحَدثَْت زَْلزََلٌة َعِظيَمٌة َلْم يَْحُدْث ِمـثُْلَها ُمـنْذُ َصاَر الـنgاُس َعَلى ا-َرِْض، 

زَْلزََلٌة ِبِمْقَدارَِها َعِظيَمٌة َهَكذَا.
َوتَْسُقُط ُكل© ا-َْسَواِر إَِلى ا-َرِْض. َوُمُدُن ا-َُمـمِ َسَقطَْت

َوتَـنَْدك© اْلــجِـبَاُل َوتَْسُقُط اْ:ََعاِقُل وَُكل© َجِزيرٍَة َهَربَْت َوِجـبَاٌل َلْم تُوَجْد.
ُعوِب اْلَكِثيرَِة الgِذيَن َمَعهُ  َوأُْمِطُر َعَليِْه َوَعَلى َجيِْشِه َوَعَلى الش©

َمطَراً َجارِفـاً َوِحَجارَةَ بَرٍَد َعِظيَمًة َونَاراً وَِكـبِْريتـاً.
َماِء َعَلى الـنgاِس. فََجدgفَ  gَوبَرٌَد َعِظيٌم، نَْحُو ِثَقِل َوزْنٍَة، نَزََل ِمَن الس

الـنgاُس َعَلى ا�ِ ِمْن َضْربَِة اْلـبَرَِد، -َنg َضْربَـتَُه َعِظيَمٌة ِجّداً.

وهـكذا فـكنتيجة لـسكب الرب لـغضبه على جـوج، وضد ا:سيح؛ فـإن " كل الـجبال " سـتنهار وتـندك، وسـيسقط برد عـظيم وضخـم على 
ســتسقط مرة أخــرى بــعد مـرور حوالى خــمس  أعــداء ا�. لــكن إذا كــانــت الــجبال ســتسقط وقــت دمــار جــوج، كــيف يــمكن أنــها جــميعـاً 
سنوات فقط؟ من الواضح أن هذا أمر لن يكون منطقيـاً إh فى حالة أن يكون هذين الجزئv يسردان نفس القصة.

سيُضرَب ا8ثنان بوبأ

فى واحــد من أقــل ا-جزاء التى يــتم مــناقشــتها، لكنه من أقوى ا-جـزاء التى تتحــدث عن رجـوع يــسوع فى العهــد الــقديــم؛ 
يـصف حـبقوق ا:ـسيا آتـيـاً مـن ا:ـنطقة الـعربـية، ومجـريـاً قـضائـه على أعـدائـه. نجـد فى هذا الجزء الـعديـد مـن الـصور ا:وجودة فى نـبوة 

حزقيال:

َماَواِت َوا$َرُْض اْمــتََ َْت ِمـْن تَْسـِبيِحِه. وََكـانَ  Lى السLَُلـُه َغطxَجـ . ارَاَن. ِسـxَهْ " اL�َُ َجـاَء ِمـْن ِتـيَماَن َواْلـُقدeوُس ِمـْن َجبَِل فَ
ــأُ َوِعـنَْد رِْجـَليِْه َخـرََجِت اْلُحمLى. َوَقَف َوَقـاَس  ََعاٌن َكـالـنeوِر. َلـُه ِمْن يَـِدِه ُشَعاٌع َوُهـنَاَك اْسـِتـتَاُر ُقـْدرَِتـِه. ُقـدLاَمُه ذََهَب اْلوَبَ َ̀
ِت اْلِجـبَاُل الدLْهِريLُة َوَخَسفَْت آَكاُم اْلِقَدمِ. َمَسالُِك ا$َزَِل َلُه." (حب3: 3- 6) Lا$َرَْض. نَظََر فَرََجَف ا$َُمُم َوُدك

ى"  gمرة ثـانـية، نـرى مشهد "الجبال تـسقط" يـتكرر. لكن هـناك مشهد جـديد هـنا وهو أن ا:ـسيا يرسـل أمـامـه "الـوبـأ" و"الُحم
على أعـدائـه. ذكر زكـريـا النبى فى نـبوة أخـرى عـن ضـد ا:سيح موضوع "الـوبأ" الـذى سـيُصيب جـيوش ضـد ا:سيح: "َوَهِذِه تَُكونُ 
َواِقفُوَن َعَلى أَْقـَداِمِهمْ  ُعوِب الLِذيَن تََجـنLُدوا َعَلى أُورَُشـلِيَم. َلْحُمُهْم يَـذُوُب َوُهمْ  eالش Lُكل eبLِتي يَْضرُِب ِبَها الرLْربَُة ال Lالض

َوُعيُونُُهْم تَذُوُب ِفي أَْوَقاِبَها َولَِسانُُهْم يَذُوُب ِفي فَِمِهْم." (زك14: 12).

 v(حز38: 22). حتى حـ " إذن فـمن ا:ـناسـب أن نـرى هذا ا:شهـد أيـضـاً فى نـبوة حزقـيال: " َوأَُعـاِقـبُُه ِبـاْلوَبَـِإ َوِبـالـدLمِ,
رســل يــسوع الوبأ على جــيوش ضــد ا:سيح؛ يُــعلن الرب أنــه ســيسكب بــنفسه هــذا على جــوج وجــيوشــه. يــمكن تــفسير هــذا الــتشابــه  يُ
بسهولة حv نعترف أن جوج وضد ا:سيح هما نفس الشخص.
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ك6 الجيشv سيهاجم بعضه بعضـاً

َما  كـــما نـــاقـــشنا ســـابـــقـاً ونـــحن نـــدرس دانـــيال 2، أن مـــملكة ضـــد ا:سيح ا-خـــيرة ســـتتصف تحـــديـــداً بـــأنـــها "مـــنقسمة": "َوِب
َويَُكوُن ِفـيَها ُقوLةُ اْلَحِديِد ِمنْ  َْمَلَكُة تَُكوُن ُمـنَْقِسَمةً  ْ̀ ـا رَأَيَْت اْلـَقَدَمْ�ِ َوا$ََصـاِبعَ بَْعُضَها ِمْن َخـزٍَف َواْلـبَْعُض ِمْن َحِديٍد فَ

" (ع41). .ِ�Hَك رَأَيَْت اْلَحِديَد ُمْخـتـَلِطـاً ِبَخزَِف الطLَحيُْث إِن

وطـــبعـاً؛ يـــنطبق هـــذا الــوصـــف تـــمامــــاً على ا:جتمع ا8ســـ6مى فى الـــعالـــم كـــله، والـــذى كـــان مـــنقسمـاً مـــنذ نـــشأتـــه ا-ولى إلى 
قـسميه ا-سـاسـيv وهـما "الُسـنgة" و"الـشيعة". وهـو يُـمثل تـتميم كـامـل لـلنبوة الـقديـمة التى قـيلت على إسـماعـيل، أبـو الـشعوب الـعربـية، 
والذى سـيكون – وإلى ا-بد – فى صراع مع آخـريـن، وحتى مـن بـv إخوتـه: " َوانLهُ يَُكوُن انَْسانـا َوْحِشيّا يَـُدهُ َعَلى ُكلH َواِحدٍ 
َويَُد ُكلH َواِحٍد َعَليِْه َواَماَم َجِميعِ اْخوَِتِه يَْسُكُن" (تك16: 12).

إذن، فـليس غـريـبـاً أن نـرى أن جـيوش ضـد ا:سيح، فى أثناء وجودهـا فى أرض إسرائـيل - وحتى اللحـظة ا-خـبرة – تـهاجـم 
بهــدف ا8شــتراك مــعـاً فى  لــلقول الــسابــق ا:ــعروف. برغــم تــمكنهم مــن تــعليق صراعــاتــهم التى h تنتهى مـؤقــتـاً  تــتميمـاً  بــعضها بــعضـاً 

الـــهجوم على إسـرائـــيل؛ إh أنـــهم وبمجـرد دخـولـــهم لـــ�رض، لـــن يـــتمكنوا مـــن كبح عـــداواتـــهم الـــطائـــفية الـــقديـــمة، وســـيهاجـــمون بـــعضهم 
باً إذن أن يــــصف حـــزقــــيال نــــفس الــــفعالــــيات بــــالتحــــديــــد تحــــدث بــــv جــــيوش جــــوج: " َوأَْســـتَْدِعي  بــــعضـاً (زك14: 13). ولــــيس غــــري

" (حز38: 22). . فَيَُكوُن َسيُْف ُكلH َواِحٍد َعَلى أَِخيهِ. eبLُد الرHي Lِجـبَالِي يَُقوُل الس Hيَْف َعَليِْه ِفي ُكل Lالس

وهـكذا فـكما أن جـيوش ضد ا:سيح ســتُرى أنـها تـقتل بـعضها بـعضاً فى أرض إسرائـيل، هكذا أيـضـاً سـتفعل جـيوش جـوج. 
ومرة ثانية نجد نفس التصرفات تحدث من جيوش ضد ا:سيح، وجوج؛ لذا فالتفسير ا-مثل هو أن الجزئv يصفان نفس ا-حداث.

vا-مم الداخلة فى التحالف هى نفسها فى الحالت

فى دانـــــيال 11؛ وبـــــعد هـــــزيـــــمة مـــــصر، يـــــخبرنـــــا أن أمتى لـــــيبيا والـــــسودان (كــــوش) ســــــتُذعـــــنان وتســـــتسلمان لـــــضد ا:سيح: 
" (ع43). ِة َوَعَلى ُكلH نَفَاِئِس ِمْصرَ. َواللeوِبيeوَن َواْلُكوِشيeوَن ِعـنَْد َخطَوَاِتهِ. Lَهِب َواْلِفضLُط َعَلى ُكـنُوِز الذLَويَـتََسل"

ــارَِس وَُكوَش َوفُوَط َمـَعُهْم, ُكــلLُهمْ  يال 38؛ نـــقرأ أن هاتv ا-مـــتv ســـتكونـــان جــزء مـــن تـــحالـــف جـــوج: "فَ لـــكن فى حــزق
" (ع5). يُـــشكل هـــذا مـــعضلة كـــبيرة تـواجـــه الـــتفسير الـــشائع الـــذى يـــفصل بـــv جـــوج وضد ا:سيح. إذا كـــان جـــوج  ِبـِمَجن¦ َوُخوذَةٍ,

وجيوشه بما فيهم لـيبيا والـسودان سـيتم تـدمـيرهم، فـكيف يـمكن لهاتv ا-مـتv أن تـقومـا مـن ا-موات بعد بضع سـنوات قـليلة لـتنضما 
. ومــرة ثــــانــــية، يــــتصارع الــــتفسير الــــشائع مع الــــفهم ا:نطقى. فبحســــب هــــذا  لــــجيوش ضــــد ا:سيح؟ مــــنطقيـاً؛ هــــذا ســــيكون مســــتحي6ً

الـتفسير hبد أن نـفهم أن هـاتv ا-متv ا8سـ6مـيتv ا:تشددتv سـتستسلمان بـإرادتـهما - فى الـبدايـة - لـقائـد روسى؛ ثـم بـعد أن 

تـتم إبـادتـهما بـسنوات قـليلة، سـتكونـان على إسـتعداد لـ�سـتس6م بـإرادتـهما لـديـكتاتـور أوروبى يؤمـن بـالـعلوم ا8نـسانـية. وهـكذا فـمرة 
أخرى نجد أن من ا:عقول أكثر بما h يُقاس أن نستنتج أن جوج وضد ا:سيح هما نفس الشخص.

سيهاجم ا8ثنان إسرائيل من أجل الغنائم
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لٌ  بحســــب النبى إشــــعياء؛ ســــيكون ا8ســــتي6ء على الــــغنائــــم هــــو الــــدافع ا-ســــاسى لــــهجوم ضد ا:سيح على إســرائــــيل: "َويْ

ُلُه َوَعَلى َشــْعِب َسَخــِطي أُوِصـــيهِ  أُرِْس ــٍة ُمـــنَاِفـــَقةٍ  Lــِدِهــْم ِهيَ َسَخــِطي. َعَلى أُم ِضيِب َغَضِبي. َواْلــَعَصا ِفي يَ وَر َق eَش$

" (إش10: 5- 6). لِيَْغـتَِنَم َغِنيَمًة َويَـنَْهَب نَْهبـاً َويَْجَعَلُهْم َمُدوِسَ� َكِط�ِ ا$َزِقLةِ.

 Lل ــيُْقَسُم َســَلـبُِك ِفي َوَسـِطِك. َوأَْجـَمعُ ُك ـــأِْتي فَ ــلرLبH يَ كـــذلـــك يـــصف زكـــريـــا غـــنائـــم ضـــد ا:سيح وجـــيوشـــه: "ُهوَذَا يَوٌْم لِ
ــبْيِ  Lإَِلى الس َـِديــنَةِ  ْ̀ ْصُف ا ُب اْلـبُيُوُت َوتُفَْضحُ الــنHَساُء َويَْخـُرجُ ِن نَُة َوتُـنَْه ِدي َ ْ̀ مِ َعَلى أُورَُشــلِيَم لِــْلُمَحاَربَـِة فَـتُؤَْخــذُ ا ا$َُم
" (زك14: 1- 2). َِديـنَةِ. ْ̀ ْعِب �َ تُْقطَعُ ِمَن ا Lُة الشLَوبَِقي

الوحى، قد فـعل نـفس الـشيئ: "  دانـيال أيـضـاً يُـخبرنا أن أنتيخوس إبيفانس الرابع، الذى هـو أقـوى مـثال لـضد ا:سيح فى 

رُ  Hــفَك ــيْنَُهْم نَْهــبـاً َوَغـِنيَمًة َوِغـنًى َويُ ــبْذُُر بَ ــاِئـِه. يَ ــاُء آبَ ــاؤُهُ وَ�َ آبَ آبَ ــفَْعْلهُ  ــفَْعُل َمــا َلـْم يَ َعَلى أَْسـَمِن اْلـِبxَِد َويَ ُل بَــْغـتَةً  يَــْدُخ

" (دا11: 24). أَفَْكارَهُ َعَلى اْلُحُصوِن َوذَلَِك إَِلى ِح�ٍ.

 ً أَنL أُُمورا أخـــيراً فى نـــبوة حــزقـــيال يـــخبرنـــا أيـــضـاً أن الـــدافع الـــذى يحـرك جـــوج هـــو أخـــذ غـــنيمة: "َويَُكوُن ِفي ذَلِـَك اْليَوْمِ 
اِكــِنَ� ِفي أَْمـــٍن, ُكـــلeُهمْ  Lي أَْصــَعُد َعَلى أَرٍْض أَْعـــرَاٍء. آِتي اْلــَهاِدِئـــَ� الـسHُر ِفــْكراً رَِديـــئـاً, َوتَُقوُل: إِن Hـــطُُر ِبـــبَالِـــَك فَـــتُفَك تَْخ
ــِدَك َعَلى ِخــرٍَب َمْعُمورَةٍ  ــرَدH يَ ــُغـنْـمِ اْلــَغِنيَمِة, لِ ــْلِب َولِ Lَصاِريعُ لَِســْلِب الس ٌة وَ�َ َم ارَِض ــيَْس َلـُهْم َع َســاِكـنُوَن ِبــَغيِْر ُسورٍ َوَل
 eاُر تَـرِْشـيَش وَُكل Lاِكُن ِفي أََعـالِي ا$َرِْض. َشـبَا َوَدَداُن َوتُج Lُْقـتَِني َمـاِشـيًَة َوُقـنْيًَة, الس ْ̀ َوَعَلى َشْعٍب َمْجُموٍع ِمَن ا$َُمــمِ, ا

ِة َوالــذLَهـِب, $َْخــذِ  Lتََك, لَِحـْمِل اْلــِفض َغـِنيَمٍة َجـَمْعَت َجـَماَع ــُغـنْـمِ  ْل لِ ْلِب َســْلٍب أَنْـَت َجــاٍء؟ َه ْل لَِس َك: َه ْسـأَُلونَ ــبَالِـَها يَ أَْش

" (حز38: 10- 13). َاِشيَِة َواْلُقـنْيَةِ, لِـنَْهِب نَْهٍب َعِظيـمٍ؟ ْ̀ ا

وهكذا فـكما أن واحد مـن دوافع ضـد ا:سيح لـلهجوم على إسرائيل هو لسرقة الـغنائـم؛ كـذلـك نجـد أن نفس هـذا الـدافع هـو 
الذى يُحرك جوج – -نه هو وضد ا:سيح نفس الشخص.

يأتى ا8ثنان من الشمال

إن واحداً مـن أشهـر ا:ـشاهـد التى نراهـا فى كـل كـتب ا-نـبياء؛ هـو الجيش الشرير الـقادم مـن الـشمال لـلغزو. وبـينما بـعض 
هــذه الــنبوات يتحــدث عــن غــزو حــدث فى الــتاريخ إh أنــها جــميعاً تُــنذر بــغزو ضد ا:سيح ا-خير فى آخــر ا-يام. تحــدث النبى يوئــيل 
َعـنُْكْم َوأَطـْرُُدهُ إَِلى أَرٍْض نَـاِشـفَةٍ َوُمـْقِفرٍَة. ُمـَقدLَمـتُُه إَِلى  َمالِيe أُبِْعُدهُ  Hعـن الـغزو القادم من الشمال فى ا-يـام ا-خـيرة: "َوالش
»." (يؤ2: 20). رِْقيH َوَساَقتُُه إَِلى اْلـبَْحِر اْلَغْرِبيH فَيَْصَعُد نَـتَـنُُه َوتَطُْلعُ زُْهَمـتُُه $َنLُه َقْد تََصلLَف ِفي َعَمـلِِه Lاْلـبَْحِر الش

ــاِدٌم ِمـْن أَرِْض  : ُهوَذَا َشـْعٌب َق eبLــاَل الــر يا: "َهـَكذَا َق كــــان مشهــــد جــــيوش الــــشمال مــــن ا:ــــشاهــــد ا:ــــشهورة فى نــــبوة إرم
َماِل َوأُمLٌة َعِظيَمٌة تَُقوُم ِمْن أََقاِصي ا$َرِْض." (إر6: 22). Hالش

وهــكذا فــعندمــا بــدأ حـزقــيال يتحــدث عــن جــيوش عــظيمة مــن الــشمال؛ كــان هــذا ا:شهــد مــألـوفـــاً مــن ســامــعيه، وقــد فــهموا أنــه 
إشارة للغزو الشرير ا-خير فى آخر ا-يام:

 َxاْليَوْمِ ِعـنَْد ُسْكـنَى َشْعِبي إِْسـرَاِئـيَل آِمِنَ�, أَفَـ : ِفي ذَلِكَ  eبLالـر يHدُ  Lَهَكذَا َقـاَل الس : َن آَدَم َوُقْل لُِجوجٍ أْ يَـا ابْ Lَك تَـنـَبـ "[لِـذَلِ
ــَليَْك يَـــا ُجوجُ رَِئـــيُس ُروٍش  ئَنَذَا َع َماِل أَنْـَت َوُشُعوٌب َكــِثيرُوَن َمـَعَك... َه Hش تَـْعَلُم؟َوتَـــأِْتي ِمــْن َموِْضـِعَك ِمــْن أََقـــاِصي ال

َماِل َوآِتي ِبـَك َعَلى ِجــبَاِل إِْسـرَاِئــيَل." (حــز38: 14- 16؛  Hِعُدَك ِمـْن أََقــاِصي الش اَل. َوأَرُدeَك َوأَُقوُدَك َوأُْص َمــاِشـَك َوتُوبَ

(3 -1 :39
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وكـــما أن وصـــف ا-نـــبياء ا�خـــريـــن لـــهجوم ضـــد ا:سيح فى آخـــر ا-يـــام يـــتفق دائـــمـاً مع كـونـــه آٍت مـــن الـــشمال، أو مع جـــيوش 
شمالية. نفس الشيئ مع جوج فقد إتبع نفس النمط، واسـتُخدمت نفس الصورة فى الوصف.

يهاجم ا8ثنان إسرائيل فى الوقت الذى تشعر فيه با-مان

بحســـب دانـــيال، ســـيدخـــل ضـــد ا:سيح فى مـــعاهـــدة س6م مع إسـرائـــيل (دا9: 27). يـــخبرنـــا إشـــعياء أن الـــشعب الـــيهودى 

سـوف يـــثق بـــل يـــتكل (بـــالـــعبريـــة: ‘ شـــأن) على مـــبادرات ضـــد ا:سيح الـــكاذبـــة (إش10: 20). حـــذر الـرســـول بـولـــس مـــن خـــداع هـــذا 

َكذَا يَِجيُء. $َنLـــُه ِحـــيـنََما يَُقوُلوَن:  ـــالـتLْحِقيقِ أَنL يَوَْم الـــرLبH َكـــلِص¦ ِفي الـــلLيِْل َه ــُكْم أَنْـــتُْم تَْعَلُموَن ِب Lا-مـــــان الــــزائـــــف: "$َن
ََخاِض لِْلُحـبَْلى، فxََ يَـنُْجونَ." (1تس5: 2- 3). ْ̀ «َسxٌَم َوأََماٌن» ِحيـنَِئٍذ يُفَاِجـئُُهْم َهxٌَك بَْغـتًَة، َكا

َْكُر ِفي يَِدهِ  ْ̀ ا أَيْـضـاً  مـن خـ6ل مـثال أنـتيخوس إبـيفانـس الرابع؛ يحـذر دانـيال أيـضـاً مـن ضـد ا:سيح: "َوِبَحـذَاَقِتِه يَـنَْجحُ 
َويَـتََعظLُم ِبَقْلِبهِ. َوِفي ا�ِطِْمـئـْنَاِن يُْهـلُِك َكِثيِريَن َويَُقوُم َعَلى رَِئيِس الرeؤََساِء َوِبxَ يٍَد يَـنَْكِسرُ." (8: 25).

إن طــريــقة جــوج فى خــلق وإســتغ6ل س6م زائــف لــتدمــير أعــدائــه مــماثــلة تــمامــاً لــطريــقة ضــد ا:سيح -نــهما بــبساطــة شــخٌص 
واحد.

ملخص ل�مور ا:شتركة بv جوج وضد ا:سيح

ستفترسهما الطيور والوحوش فى عشاء الرب العظيم (حز39: 17- 19)؛ (رؤ19: 17- 18)..1

سيدمرهما زلزال ضخم جداً لم يوصف مثله فى كل الوحى (حز38: 19- 20)؛ (رؤ16: 18- 20)..2

سيهجم عليهما وبأ (حز38: 22؛ زك14: 12؛ حب3: 3- 6).3

كٍل منهما سيقوم جيشه بمهاجمة نفسه فى صراعات داخلية (حز38: 21؛ زك14: 13؛ دا2: 41؛ تك16: 12)..4

يتكون الجيشان من نفس ا-مم (حز38: 5؛ دا11: 43)..5

يأتيان لسلب الغنائم (حز38: 10- 13؛ زك14: 1- 2؛ إش10: 5- 6؛ دا11: 24)..6

يأتى ا8ثنان من الشمال (حز38: 14- 16؛ 39: 1- 3؛ يؤ2: 20؛ إر1: 14؛ 6: 22)..7

يخرج ا8ثنان من نفس ا:نطقة (حز38: 1- 6؛ دا11: 40؛ إش7: 17؛ 10: 12؛ مى5: 6)..8

يســتخدم ا8ثــنان ســ6مـــاً زائــفـاً ويهجــمان حــv تــشعر إسرائــيل بــا-مــان (حــز38: 12- 13؛ دا8: 25؛ 9: 27؛ 11: .9

24؛ إش10: 20؛ 1تس5: 2- 3).

 يموت ا8ثنان بسيف الرب (حز38: 21؛ رؤ19: 15، 21)..10

 يسقط ا8ثنان فى أرض إسرائيل (حز36: 1- 6؛ 38: 9؛ 39: 5)..11

 يموت ا8ثنان فى إسرائيل (حز39: 5؛ دا7: 11؛ 9: 27؛ 11: 45؛ 2تس2: 8)..12

 سيُدفن ا8ثنان (حز39: 11؛ إش14: 13- 20)..13
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بعد موتهما، لن يُجدف على إسم ا� مرة أخرى (حز38: 23؛ 39: 7؛ رؤ20: 2؛ 21: 8)..14

بعد موتهما، ستأتى ا-مم الناجية :عرفة خ6ص الرب (حز39: 6- 7؛ إش11: 9؛ 60: 14؛ مز22: 27)..15

ز39: 25- 28؛ صــــف2: 7؛ يــــؤ3: 1؛ زك9: 10- 12؛ .16 بــــعد مـــوتــــهما، ســــيُطلق ســراح ا-ســــرى ا8ســرائــــيليv (ح
إش61: 1- 3؛ مز102: 13- 16، 19- 21).

بعد موتهما، سيسكب ا� روحه على إسرائيل (حز39: 29؛ إش59: 20- 21؛ زك12: 9- 11)..17

بعد موتــهما، ســيأتى الــناجــون مــن إسرائــيل :ــعرفــة الرب لـ�بــد (حز20: 33- 42؛ 39: 22؛ 2مــل19: 30- 31؛ .18
يؤ2: 32؛ مى4: 7؛ إر31: 34؛ إش10: 20؛ يو17: 3؛ رو9: 27- 28).

بعد موتهما، ستسكن إسرائيل آمنة فى ا-رض ل�بد (حز39: 26، 28؛ مى5؛ إش60- 66)..19

بعد موتهما، سيكون يسوع موجوداً فى إسرائيل (حز38: 19- 20؛ 39: 7؛ رؤ19- 21)..20

يـــمكننا بـــالـــتأكـــيد أن نـــورد الـــعديـــد مـــن أوجـــه الشـــبه ا-خـــرى الـــكثيرة. لـــكن بـرغـــم ا:ــواصـــفات ا:شـــتركـــة بـــv حــزقـــيال 38- 39 
وا-جـــزاء ا-خــــرى التى تتحــــدث عــــن ضــــد ا:سيح؛ مــــازال الــــكثيرون يــرفــــضون ا8عــــتراف بــــا-دلــــة الــــكثيرة التى نــــاقــــشناهــــا. فــــقد قــــدم 
"تـــومـــــاس ايـــــس" تـــــلخيصـاً لســـــلسلة مـــــن 31 جــــزء لشـــرح حــــزقـــــيال 38، 39، ووضح فـــــيها :ـــــاذا يـــــعتقد أنـــــه يـــــجب أh نـــــنظر لهـــــذيـــــن 
هما يســردان نــــفس الــــقصة ا:ــوجــودة فى رؤيــــا 19: [ يــوجــــد بــــعض الــــتشابــــهات الــواســــعة بــــv ا:ــــعركــــتv، لــــكن  ا-صــــحاحv على أن

ا8خــت6فــات هى التى تــقودنــا لــلقرار حــv نــأتى لــتقي�يم مــا إذا كــانــتا نــفس ا:ــعركة أم h.] 6 لــكن، كــما رأيــنا حــاhً، فــإنــه يوجــد مــا هــو 
أكـثر من مجرد "بـعض الـتشابـهات الواسعة" هنا. فـالـتشابـهات والـتطابـقات غامرة تـمامــاً. وا�ن؛ فى الجزء ا:تبقى مـن هـذا الـفصل، 
سنناقش بعض هذه ا8خت6فات ا:زعومة لـنُظهر كيف أنها غير موجودة على أرض الواقع.

جدل بسبب الصمت

فى مــحاولــة لــتوضيح ا8خــت6فــات بــv حزقيال 38- 39، والــنبوات ا-خــرى الــخاصــة بــضد ا:سيح، يــنظر الــكثيرون بــشكل 
أســــاسى للجــــدل الــــذى يتســــبب بــــه الــــصمت. فعلى ســــبيل ا:ــــثال؛ قــــال "فــراشــــتينبوم": [ فى الــــغزو ا:ــــذكــــور فى حـــزقــــيال كــــان هــــناك 

مـعارضة ضـد الـهجوم، أما فى حـملة أرمجدون لـم تـكن هـناك مـعارضة.] 7 بـتعبير آخـر؛ -ن فقرة مـنهما تـحتوى على مـعلومـات غـير 
مـــذكـــورة فى الـــفقرة ا-خـــرى، فهـــذا يعنى أنـــهما تتحـــدثـــان عـــن أمـــريـــن مـــختلفv. لـــكن هـــذا الجـــدل يـــفترض أن كـــل فـــقرة تـــصف وصـــفـاً 
يتحـدثـون عـن قـصص مـختلفة عـن بـعضها.  شـامـ6ً تـماماً. لـو أن نـفس هـذا ا:ـنطق تم تـطبيقه على ا-ناجيل، hسـتنتجنا أنـهم جميعاً 
أن أحــد ا-نــاجــيل قــدم تــفاصــيل لــم يــوردها إنــجيل آخــر، فهذا يعنى أنــهما حــدثــv مــختلفv. إh أنــنا نــعرف أنــه مــن  فلو فرضــنا مث6ً 
الـغباء أن نـفترض مـثل هـذا الـفرض. يوجـد فى كـل كـتب ا-نـبياء الـعديـد مـن الـنبوات عـن ا:ـسيا، التى تـقدم لـلقارئ لوحـات مـلخصة عـن 
حتوى أٌى مـــن هـــذه الـــنبوات على وصـــف تفصيلى لـــحياة ا:ـــسيا. و-ن أحـــد ا-نـــبياء يـــخبرنـــا بـــتفاصـــيل مـــعينة  أعـــمال ا:ـــسيا. لـــكن hي
خاصة بأمر يحـدث فى ا:سـتقبل، بـينما غـيره hيـفعل هـذا؛ hيـجب أن يعنى هـذا بـأى حـال مـن ا-حوال أن ا8ثـنv يتحـدثـان عـن أمـريـن 

.vيجب أن يكون له أى ثقل فى نظر دارسى الكتاب ا:فكرين وا:دقق hالجدل بسبب الصمت هو أمر وهمى وخادع، و .vمختلف

تم تدمير ا8ثنv على جبال إسرائيل
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فى مـحاولـة لـتوضيح ا8خـت6فـات بـv غـزوة جـوج، وغـزوة ضـد ا:سيح، كـتب "فراشـتينبوم": [ لـقد تـم تـدمـير الـغزاة ا:ـذكـوريـن 
فى حـزقــيال على جــبال أورشــليم؛ بــينما تــم تــدمــير حــملة أرمجــدون فى ا:ــنطقة الـواقــعة بــv مــديــنة بــترا وأورشــليم.] 8 ورغم أن هــذا 
الجــدل قــد طُرح بــشكل مــتكرر وبــاهــتمام صــادق؛ ومع خــالــص إحــترامى لــدكــتور "فراشــتينبوم"، فهــذا جــدل ســاذج لــم يــتم الــتفكير فــيه 
بـدقة. أوhً لـقد أهـمل "فراشـتينبوم" ا�يـة الواضـحة فى 39: 5 حـيث يـخبر ا� جـوج أنـه " َعَلى َوْجِه اْلَحْقِل تَْسُقُط $َنHي تََكلLْمتُ 
ي ا$َرَْض أَنْتَ  Hَسَحابَـٍة تَُغش َوتـَــأِْتي َكــزَْوبَـَعٍة, َوتَُكوُن َك ْصَعدُ  ."، وبـــا:ثل فى 38: 9 يـــخبر جـــوج: " َوتَ eبLالـر يHدُ  Lيَُقوُل الس
" وهـكذا فـليس صـحيحـاً حتى مجرد أن جـيوش جـوج سـتكون محـدودة فى جـبال إسرائـيل.  وَُكلe ُجيُوِشَك َوُشُعوٌب َكِثيرُوَن َمَعكَ.
فـجيوشـه سـتغطى ا-رض، وهو نـفسه سـيموت فى حقل مـفتوح. وأهـم مـن هـذا، فـالجـدل سـاذج -ن: كـلمة "جـبال إسرائـيل" هى إسـم 
رمــزى يُــشير لــكل أرض إسرائيل. نــرى هــذا بـوضـوح فى أصــحاحــات ســابــقة، حــيث دعى ا� حـزقيال أن يــتنبأ تحــديــداً على "جــبال 
إسرائيل" لكنه بعد هذا أضاف "الت6ل، والوديان، والسهول، والخرب القذرة، وا:دن ا:هجورة":

الـرLبe لِـْلِجـبَاِل َوا�َكـامِ َوا$َنَْهارِ  يHدُ  Lِجـبَاِل إِْسـرَاِئـيَل َوُقْل: يَـا ِجـبَاَل إِْسـرَاِئـيَل... َهَكذَا َقـاَل الس أْ لِ Lَن آَدَم فَـتَـنَـبـ " َوأَنَْت يَـا ابْ
أْ َعَلى  Lــتَـنَـبـ ــمِ الLـِذيـَن َحوَْلـَها... فَ ا$َُم ــبَِقيLةِ  ِتْهزَاِء, لِ ِب َوا�ِْس الLِتي َصــارَْت لِلـنLْه َْهُجورَةِ  ْ̀ ـُـُدِن ا ْ̀ ـُـْقِفرَةِ َوا ْ̀ َواْلِخـرَِب ا َوا$َْوِديَـةِ 
: َهـئـَنَذَا ِفي َغـيْرَِتي َوِفي َغَضِبي تََكلLْمتُ  eبLالر يHدُ  Lَهَكذَا َقـاَل الس أَرِْض إِْسرَاِئيَل َوُقْل لِْلِجـبَاِل َوالـتxHَِل َوا$َنَْهاِر َوا$َْوِديَةِ 

ِمْن أَْجِل أَنLُكْم َحَمْلـتُْم تَْعِييَر ا$َُمـمِ." (حز36: 1- 6)

فعندما تحدث ا� عن "جــبال إسرائــيل" كــان يــقصد كــل أرض إسرائــيل. إن هــذا مــماثــل لــلتعبير "فى كــل الــسهول ا:ــثمرة" 
الـذى نـقولـه لـ�شـارة لـلوhيـات ا:تحـدة ا-مـريـكية (أو كـما نـقول فى مـصر بـطول الـنيل لـ�شارة :ـصر). وهـكذا فـ "جـبال إسرائـيل" هى 
إشارة لكل أرض إسرائيل.

حرق ا-سلحة

ً حـــــول أن مـــــعركـــــة جـــــوج تنتهى بـــــمجيئ يـــــسوع، هى أن الـــــشعب الـــــيهودى ا:ـــــنتصر سيحـــــرق أســـــلحة  جـــــدال آخـــــر يـــرد كـــــثيرا
الـجيوش ا:هـزومـة :ـدة سـبعة أشهـر، وهـو أمـر لـن يـكون ضروريــاً فى أثـناء فترة ا:ُلك ا-لفى. فعلى سـبيل ا:ـثال، قـال "نـاثـان جونـز": 

[ فى وجود يـسوع الذى يسـدد إحـتياج كل واحد، وقـد رُفـعت الـلعنة جزئياً، وأعـادت الزhزل تـشكيل ا-رض، لـن تـحتاج إسرائـيل لحـرق 
ا-سلحة كوقود للتدفئة.] 9

 vلـــكن هـــذا ا8دعـــاء يُخـــطئ أســـاســــاً فى فـــهم طـــبيعة الــزمـــن ا�تى. فى أثـــناء ا:ُـــلك ا-لفى ســـتستمر الـــحياة ا-رضـــية :ــ6يـــ
الــناس ا:ـوجـوديــن. لــن يــدمــر الرب ا-رض، بــل ســيردهــا لــلحالــة ا-ولى ويُــصلحها. هــناك إســتمراريــة واضــحة بــv هــذا الــدهــر والــدهــر 

 Lل ا على ســـبيل ا:ـــثال، ا-مـــم غير ا:ــؤمـــنv الـــناجـــv وهـــم يـــحيون حـــياة ا8يـــمان فى ا:ـــلك ا-لفى: " َويَُكوُن أَنL ُك ا�تى.يـــصف زكري
إَِلى َســـنٍَة لِيَْسُجـــُدوا لِـــْلَمـلِِك رَبH اْلُجـنُودِ  ْصَعُدوَن ِمــْن َســـنَةٍ  ــِذيــَن َجـــاُءوا َعَلى أُورَُشـــلِيَم يَ Lال ـــمِ  اْلـــبَاِقي ِمــْن َجــِميعِ ا$َُم

.(16 :14) ". Hَظَال ْ̀ َولِيَُعيHُدوا ِعيَد ا

 ِ�ْ َواِقـِف�َ َعــَليِْه. ِمـْن َع يLاُدونَ  Lحقاً فى حــزقـــيال عـــن إزدهـــار مـــهنة الـــصيد فى عهـــد ُمـــلك ا:ـــسيا: " َويَُكوُن الصh نـــقرأ
ـبَاِك, َويَُكوُن َسَمُكُهْم َعَلى أَنْوَاِعـِه َكَسَمِك اْلـبَْحـِر اْلَعِظيـمِ َكـِثيراً ِجـّداً." (37:  Hَِيَم يَُكوُن لِـبَْسِط الشxَجـْدٍي إَِلى َعْ�ِ ِعْج

.(10

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

128



يـصف النبى عـاموس شـعب إسرائـيل وهـم يـبنون مـدنــاً ويـغرسـون كروم وبـساتـv فى أثـناء ُمـلك يـسوع ا-لفى: " َوأَرُدe َسـبْيَ 

ـــأُْكُلونَ  َربُوَن َخـْمرََهــا َويَْصـنَُعوَن َجــنLاٍت َويَ ــْغرُِسوَن ُكــرُومـــاً َويَْش َويَْسُكـنُوَن َويَ يَل فَيَـبْـنُوَن ُمــُدنـــاً َخــِربَــةً  َشْعِبي إِْســرَاِئ

أَثَْمارََها." (9: 14)

الـحاجـة لـلوقود للطهى وا8ضـاءة. فوجود يـسوع فى هـذه ا-يـام  وكـما لـن تـتوقـف أمور مـثل الـصيد والـزراعـة؛ فلن تـتوقـف أيـضـاً 
h يعنى أن كل ا-شـــياء ســـتتم بـــشكل سحـــرى ومعجـــزى فى ا:ـُــلك ا-لفى، لـــقد ســـبق الـــنبيان إشـــعياء ومـــيخا وأخـــبرا، أن الـــناس على 
ا-رض ســيطبعون ســيوفــهم ســككـاً (شــفرات ا:حراث) (إش2: 4؛ مى4: 3). هــذا الوصف الشعرى الــنبوى عــن تــحول آhت الحرب 

إلى أدوات لـــلزراعـــة هـــو مـــطابـــق لـوصـــف حـزقـــيال عـــن حـــرق ا-ســـلحة واســـتخدامـــها كـوقـود. فى كـــ6 الـوصـــفv تـــم إســـتخدام ا-ســـلحة 
لــ�غراض ا:ــنزلــية وأغراض الــزراعة. إن أى إدعــاء بــأن حــرق ا-ســلحة h يــتماشى مع طــبيعة الــحياة فى أثناء ا:ـُـلك ا-لفى؛ نــابع مــن 

الفهم الخاطئ عن طبيعة ا:ُلك ا-لفى ا:وصوفة فى الوحى.10

هجوم جوج محدوداً فى الوقت الذى ستشمل أرمجدون كل ا-مم

يـدعى الـبعض أن مـعركـة أرمجـدون سـتشترك فـيها كـل ا-مـم، بـينما سيشمل الـتحالـف مع جـوج عـدد محـدود مـن ا-مم. لـكن 
هــذا التحــديــد h يــتفق مع الوحى. فى الفصل 3 مــن هــذا الــكتاب؛ رأيــنا أن تــحالــف ضــد ا:سيح يــتكون مــن عشر أمــم، مع إنــضمام 
آخـــريـــن فى وقٍت hحـــق. وهـــكذا لـــيس كـــل أمـــة مـوجـودة على ا-رض ســـتتحالـــف مع ضد ا:سيح. إذا حكم ضد ا:سيح على كـــل أمـــة 
يال 9: 27 يـــكشف أن ضـــد  على ا-رض، لـــكان هـــناك ســـ6م عـــا:ى – "بـــاكـــس أنـــتيكريستوس" أى "ســـ6م ضد ا:سيح". إh أن دان
ا:سيح فى حالة حرب حتى الـنهايـة. بـبساطـة وجود حرب يعنى أن هـناك حـكومـات وجـيوش مـن ا:ـقاومـv لـه. يتحـدث دانـيال 11 عـن 

أمم سـتدخـل فى حرب مع ضـد ا:سيح، وأمـم أخـرى "سـتفلت مـن يده". إذن فكل إدعـاء بـأن كل أمـة على وجـه ا-رض سـتشترك مع 
ضــد ا:سيح فى تــحالــف ضــد أورشــليم يــتجاهــل هــذه ا-جزاء وا-جـزاء ا-خــرى ا:ــشابــهة. ثــانــيـاً؛ مــحاولــة حــصر ا-مــم ا:ــتحالــفة مع 
جــوج فى ا:جــموعــة التى ذُكرت بــا8سم فى حـزقــيال 38- 39، تــتجاهــل الــتصريح ا:ـوجـود فى وسط الــنص والــذى يــقول بــأن أمــم 
أخرى "كثيرة" ستشارك ا-مم ا:ذكورة.

دفن جوج / ضد ا:سيح

نــقطة جــدال أخــرى تــثار حــول مــساواة جــوج وضــد ا:سيح، هى إدعــاء أن جــوج ســيتم دفــنه، فى حv أن هــذا لــن يحــدث مع 
اْليَوْمِ, أَنHي أُْعِطي ُجوجـــاً َموِْضـــعـاً  ــكَ  نه: " َويَُكوُن ِفي ذَلِ ضـــــد ا:سيح. أوhً مـــــن الـــــدقـــــيق أن نـــــقول أن جســـــد جـــــوج ســـــيتم دف
َعاِبـِريـَن. َوُهــنَاَك يَـْدِفـنُوَن ُجوجــاً َوُجْمُهورَهُ  ُهــنَاَك لِـْلَقـبِْر ِفي إِْسـرَاِئــيَل, َوَواِدي َعــبَاِريـَم ِبَشـرِْقيH اْلـبَْحـِر, فَيَُسـدe نـَـفََس اْل
»." (حز39: 11). ونَُه [َواِدَي ُجْمُهوِر ُجوجٍ eهُ, َويَُسمLُكل

بـالنسـبة لـضد ا:سيح؛ يُـسئ الـبعض قراءة أجزاء من إشعياء 14، ويسـتنتجوا أنـه لـن يُـدفـن أبـداً. إن إشـعياء 14 هـو هـجو 

نـبوى شـعرى ضد مـلك بـابـل، الـذى هو نـموذج نـبوى لـضد ا:سيح. سـيَدgعى ا:ـلك أو ضـد ا:سيح أنـه سيضع عرشـه فـوق " َوأَْجـلُِس 
َماِل." وهو رمـز لـجبل الـهيكل فى أورشـليم، مـكان عرش ا�: " َوأَنَْت ُقـْلَت ِفي  Hَعَلى َجــبَِل ا�ِْجـِتَماِع ِفي أََقـاِصي الش

َماِل.  Hَوأَْجــــلُِس َعَلى َجــــبَِل ا�ِْجـــِتَماِع ِفي أََقـــاِصي الـش  ِLَكوَاِكــِب ا� ُكـــرِْسيHي فَوْقَ  َماَواِت. أَرْفَعُ  Lإَِلى الـس ـــْلِبَك: أَْصــَعدُ  َق
َحاِب. أَِصيُر ِمـثَْل اْلَعـلِيH." (ع13- 14). Lأَْصَعُد فَوْقَ ُمرْتَفََعاِت الس
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انَْحـــَدرَْت إَِلى اْلــَهاِويَــِة إَِلى  جحيم: " َلــِكـنLكَ  لـــــكن بـــــدhً مـــــن هـــــذا، يُـــــعلن ا� أن ضـــــد ا:سيح سيجـــــد نـــــفسة فى حـــــفرة ال
." (ع15). هــذا ا:ــكان ا-خير فى الــهاويــة هــو ا:ــكان حــيث ســتهبط روحــه أمــا جســده فــسيتم دفــنه بــطريــقة مخــزيــة  Hُجب ِل اْل أََســاِف

ومشينة. فى ا:ــاضى كانت ا-َُســر الــثريــة وا:ــلوك تــمتلك مــدفــن أو ضــريح خــاص بــا-سرة. كــانت هذه الــقبور فى شــكل مــغارة توضع 

فـيها ا-جساد كٌل فى مـكان مـخصص له وفى حجرات على جوانـب الـقبر مـثل ا-ضرحـة الحـديـثة. فى هـذا الجزء، الـعار غطى ضـد 
ا:سيح -نــه – على عــكس مــلوك ونــب6ء ا-رض ا�خــريــن – لــن يُــدفن فى قــبر ملكى أو قــبر أسرتــه، بــل فى مجرد جــب، وســيكون كــفنه 

عبارة عن أجساد أموات آخرين:

 . أَْشـنَعَ اْضطََجُعوا ِبـاْلَكرَاَمـِة ُكلe َواِحـٍد ِفي بَـيِْتِه. َوأَمLـا أَنَْت فَـَقْد طـُرِْحَت ِمْن َقـبْرَِك َكـُغْصنٍ  " ُكلe ُمُلوِك ا$َُمــمِ ِبــأَْجَمِعِهـمِ 
. َكُجـثLٍة َمُدوَسٍة. �َ تَـتLِحُد ِبِهْم ِفي اْلَقـبْرِ $َنLَك أَْخَربْتَ  Hإَِلى ِحَجارَِة اْلُجب يِْف اْلَهاِبِط�َ  Lَْضرُوِبَ� ِبـالس ْ̀ َكـلـِبَاِس اْلَقـتَْلى ا

رH." (ع18- 20). Lى إَِلى ا$َبَِد نَْسُل فَاِعـلِي الشLأَرَْضَك َقـتَْلَت َشْعـبَكَ. �َ يَُسم

لـم يَـُقل الـنص أن ضد ا:سيح سوف h يُـدفـن. بـل أوضحت طبيعة موتـه ودفـنه ا:خـزيـة. كـما كـتب "ج ألـيك موتـير" فى كـتابـه 
ا8ســتثنائى لــلتعليق على ســفر إشــعياء، قــال: [ تجرد من لباسه ا:لكى، لــن يجــد ا:ــلك مــا يرتــديــه إh أجــساد هؤhء الــذيــن مــاتوا فى 
ا:ـعركـة، مـكومـv مـعـاً بـشكل مخزى... لن توضع عـ6مـة على قـبره، وهـكذا سـيداس تحت أقدام الـناس دون أن يـدروا... لـن يهـتم أحـد 
بتدبير دفن ملكى للملك. لقد ُحمل أس6فه إلى قبر العائلة، لكنه لن ينضم إليهم.] 11

وبـــدhً مـــن أن يـــموت مـــثل ا:ـــلوك – مـــثلما قـــال فى قـــلبه أنـــه ســـيكون مـــثل العلى – ســـيُعامـــل مـــثل ا-قـــذار هـــو وبـــاقى الـــذيـــن 
سـيُذبـحون. سـيُدفـن لـيس فى قـبر ملكى بل فى ُجٍب عـام أو مـقبرة جـماعـية. فـا8دعـاء أن جـوج وضـد ا:سيح هـما شـخصان مـختلفان 
بسبب أن أحدهما سيُدفن على عكس الثانى، هو إدعاء ضعيف -نه مؤسس على قراءة خاطئة للنص.

فى موت جوج / ضد ا:سيح

ــــقال أن ضــــد  ن، فى حــــv يُ دف ــــثار حــــول مــــساواة جــــوج وضــــد ا:سيح، هى إدعــــاء أن جــــوج ســــيُقتل ويُ نــــقطة جــــدال أخــــرى تُ
 vِقَدِة ِبـاْلِكـبِْريِت." (رؤ19: 20). وهــكذا يــأتى الجــدل بــأن ا8ثــنLُـت ْ̀ الـنLاِر ا َحيْرَةِ  إَِلى بُ  ِ�ْLا:سيح سوف " َوطـُِرحَ ا�ِثْـنَاِن َحـي

h يـــمكن أن يـــكونـــا نـــفس الـــشخص. لـــكن هـــذا الجـــدل يـــتجاهـــل أجــزاء أخـــرى مـــن الـوحى تتحـــدث عـــن ا:وت الجســـدى لـــضد ا:سيح، 
يـخبرنـا الرسـول بولـس أن ضـد ا:سيح سـيذبـحة يـسوع: "َوِحـيـنَِئٍذ َسيُْسـتَْعَلُن ا$َِثـيُم، الLِذي الرLبe يُِبيُدهُ ِبـنَفَْخِة فَِمِه، َويُـبِْطُلهُ 
ِبظُُهوِر َمِجيِئهِ." (2تس2: 8).

ــظُُر ِحــيـنَِئٍذ ِمـْن أَْجـلِ  يــــخبرنــــا أيــــضـاً دانــــيال أن ضد ا:سيح ســــيتم هـــ6كــــه وسيُلقى جســــده فى بــــحيرة الــــنار: " ُكـــنُْت أَنْ
َوُدِفعَ لِوَِقــــــيدِ  ـــــِتَل اْلَحيَوَاُن َوَهـــــَلَك ِجـــْسُمهُ  َصوِْت اْلـــــَكـلَِماِت اْلـــــَعِظيَمِة الLِتي تَـــــَكلLَم ِبـــــَها اْلـــــَقْرُن. ُكــــــنُْت أََرى إَِلى أَْن ُق

" (دا7: 11). الـنLارِ.

اْلـبُُحوِر َوَجـبَلِ  ثــم hحــقـاً يــخبرنــا دانــيال أن ضــد ا:سيح ســيأتى لــنهايــته فى أرض إسرائــيل: " َويَـنُْصُب فُْسـطَاطـَُه بَْ�َ 
" (دا11: 45). بََهاِء اْلُقْدِس َويَـبُْلغُ ِنَهايَـتَُه وَ�َ ُمِعَ� َلهُ.

تعارض مع كـونـــه سيُلقى "حـــيـاً" فى الـــهاويـــة  من الـواضح إذن أن ضـــد ا:سيح ســـيموت مـــثل أى شـــخص عـــادى. وهـــذا h ي
(الــيونــانــية ‘ هــادز، والــعبرية ‘ شيول). كما كتب "موتــير" فــيما يــخص "الحياة" بــعد ا:وت فى الــهاويــة: [ أوhً؛ ا-موات هــم أحــياء – 
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فى شـيول. فى الـكتاب ا:ـقدس h يُـعتبر "ا:وت" بـمثابة "نـهاية" لـكن تـغيير فى ا:كان والـحالـة مع إسـتمرار الـهويـة الـشخصية. شـيول 
هى "ا:كان" حيث يعيش ا-موات.] 12

وبـبساطة نقول؛ أنـه بـينما يُقتل جسـد ضـد ا:سيح على يـد يـسوع، ســتُرسـل روحـه إلى الـهاوية "حية" كـما كـانـت، لكى تـختبر 

 eِبيLُش َوالـن ــِكـبِْريــِت، َحـــيُْث اْلوَْح ـــنLاِر َواْل ِرحَ ِفي بُــَحيْرَِة ال ِضلeُهْم طُ ـــِذي َكـــاَن يُ Lـــلِيُس ال إِبْ بـــــكل وعى الـــــعذاب ا-بـــــدى: " َو
اْلَكذLاُب. َوَسيَُعذLبُوَن نََهاراً َوَليxًْ إَِلى أَبَِد ا�ِبِديَن." (رؤ10: 20).

إن إدعــــاء أن جــــوج h يــــمكن أن يــــكون ضــــد ا:سيح إســــتناداً على هــــذه ا-جــزاء هــــو غــــير دقــــيق، ونــــتيجة دراســــة غــــير كــــافــــية 
وقاصرة.

معض6ت تواجه التفسير الشائع:

مشكلة التوزيع السكانى (الديموغرافى)

يال 38- 39. هـــذه  فـــوق كـــل مـــا درسناه حتى ا�ن، هـــناك بـــعض ا:ـــشاكـــل الـــساطـــعة التى تــواجـــه الـــتفسير الـــشائع لحــزق
ا:ــشكلة هى بــبساطــة ديــموغرافــية. يعتقد الــكثير من الغربيv أن مــعظم ا:ســلمv فى الــعالــم يــعيشون فى الشــرق ا-وســط. والــحقيقة 

أن مـــا يـــقرب مـــن نصف ا:ســـلمv فى الـــعالـــم يـــعيشون فى أربع بـــلدان وهى: إنـــدونـــيسيا، وبـــاكســـتان، والـــهند، وبـــنج6ديـــش. (تـــعداد 
ا:ســـــــلمv يـــــــصل إلى 202 مـــــــليون فى أنـــــــدونـــــــيسيا ، و175 مـــــــليون فى بـــــــاكســـــــتان، و161 مـــــــليون فى الـــــــهند، و145 مـــــــليون فى 

بـــنج6ديـــش). h تشـــتمل نـــبوة حــزقـــيال على أٍى مـــن هـــذه ا-مـــم. فى الـواقع، نجـــد أن أغلب ا:ســـلمv يـــعيشون خـــارج مـــنطقة الشـــرق 

ا-وســط. والــيوم يوجــد مســلمون فى فرنسا (5.3 مــليون) أو أ:ــانــيا (4 مــليون) أكــثر مــن هؤhء ا:وجوديــن فى لــبنان (5.2 مــليون). 
بحسـب الـتفسير الـشائع، ا-مـم التى تـم تحـديـدهـا فى نـبوة حزقـيال تـشمل روسيا، والـعديد مـن أمـم الشـرق ا-وسـط، وآسـيا الوسـطى، 

وشــمال إفــريــقيا. وحتى لــو أضــفنا كل أمــة قد إقترحتها، حتى أوسع الــتفسيرات وأشــملها، ســيمثل هــذا أقــل مــن ثُــُلث إجــمالى عــدد 
ا:ســلمv فى الــعالــم. لــو أن كــل جــندى مــن كــل أمــة مــن هــذه ا-مــم قــد هــلك الــيوم، ســيُمثل هذا أقــل مــن 2% مــن إجــمالى 6.1 بــليون 

مسـلم فى الـعالـم. حتى لو هلك كـل شخص من هذه ا-مـم تـماماً – وهـو ا-مـر الـذى لـم يـعتقد أحد حـدوثـه – فسيبقى هـناك أكـثر مـن 

بـــليون مسلم فى كـــل الـــعالـــم. ســـيظل ا8ســـ6م هـــو الـــقوة ا-وسع إنـــتشاراً وتـــأثـــيراً. وأى إعـــتقاد بـــأن ا8ســـ6م سيختفى من على وجـــه 
ا-رض بضع سنوات قبل مجيئ ا:سيح هو ببساطة وهم.

hحظ ا8حصائيات التالية:13

ا-مة نسبتها من مسلمى العالم إجمالى عدد الجيش
توركمانستان 0.3 22,000
أوزبكستان 1.7 87,000
جرجستان 0.3 20,400
طاجيكستان 0.4 16,300
أذربيجان 0.6 382,000
تركيا 4.7 1,151,200
لبنان 0.2 175,000

vفلسط 0.1 56,000
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سوريا 1.3 747,000
العراق 2 578,270
إيران 4.7 3,833,000
ا-ردن 0.4 175,500

ا:ملكة العربية السعودية 2 250,000
الكويت 0.2 46,300
البحرين 0.1 19,460
عمان 0.2 47,000

ا8مارات العربية ا:تحدة 0.2 51,000
مصر 5 1,345,000
ليبيا 0.4 116,000

السودان 1.9 211,800
ا8جمالى 29.6% 31,213,730

الخ6صة

أن جوج وضد ا:سيح هــما نــفس الــشخص. لقد فشــلت كــل  بــعد دراســة كــل ا�يات ا:ــتصلة بــا:وضوع، لــقد أصبح واضــحـاً جــداً 
نـقاط الجـدل التى أُثـيرت ضـد هـذا ا:ـنظور. وكـما نـاقـشنا فى هـذا الـكتاب، يـمكننا أن نـقول أن حزقـيال 38- 39 هـو إعـادة سرد مرة 
أخرى لنفس القصة التى وردت على لسان كل ا-نبياء؛ والتى هى:

•.vمجموعة من ا-مم بقيادة جوج / ضد ا:سيح تهجم على إسرائيل، وتضطهد ا:سيحي

كنتيجة لهذا – وعلى مدار ث6ث سنوات ونصف – ستختبر إسرائيل دماراً شديداً، وسيؤخذ أسرى كثيرون.•

سيتدخل الرب من خ6ل ا:سيا 8نقاذ الناجv وتحرير ا-سرى.•

شعوب ا-مم (الغير يهود) ستعود للرب.•

ترجع إسرائيل للرب ول�بد.•

يحكم ا:سيا من أورشليم.•

وكـما أعـلن "مـيللر" محقاً: [ ا:ـعركـة التى وصـفها حزقيال 38- 39 من مـختلف الـنواحى، وتـلك ا:ـذكورة فى دانـيال 11: 40- 
45؛ أفضل وصف هو أنها ستحدث مباشرةً قبل مجيئ الرب، ويمكن ا8شارة لها بمعركة أرمجدون.] 14

وأخــيراً؛ hبــد أن نــعترف أن؛ ا8ســ6م لــن يختفى، إلى وقــت مــجيئ يسوع. برغــم ا:ــجهودات الــكبيرة، وربــما حتى الرغــبة الــعارمــة 
عــند بــعض ا:فســريــن، إh أن هــذا الــتعليم هو مجرد أمــنيات. وكــلما أسرعــت الــكنيسة فى ا8عــتراف بــأن ا8ســ6م سيبقى لــفترة، وأنــه 
يــمثل التحــدى الــكبير وا-خــير الــذى واجــهها فى تــاريخها كله على ا8طــ6ق؛ كــلما نــهضت أسرع :واجهة تحديات الخــدمــة ا:رســلية، 
بــدhً مــن الجــلوس وا8ســترخاء فى إنــتظار دمــار ا8س6م الذى سيســبق مــجيئ الرب والــذى لــم يتحــدث عــنه الوحى فى أى جـزٍء مــنه. 
ا�ن هى اللحظة الذى يجب على الكنيسة فيها أن تقدم نفسها بقلٍب كامل للشفاعة، والتبشير، وا8رسالية للعالم ا8س6مى!
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15
حزقيال38 – 39: 

جوج ملك ماجوج: الجزء 3

ماهى ا-مم ا:شـتَرَِكة؟

بــعد أن تــعرفــنا كــيف أن حـزقــيال 38- 39 هــو إعــادة سرد لــلنبوات ا-خرى التى تتحــدث عــن ضــد ا:سيح واعــتدائــه على 
إسرائـيل فى ا-يـام ا-خـيرة؛ عـلينا ا�ن أن نـلتفت لنحـدد ا-مـم التى يـذكـر الوحى أنـها مشـتركـة فى الـتحالـف. يُفسـر أغـلب ا:فسـريـن 

الـذيـن يـتبنون ا:ـنظور الشائع هـذين ا-صـحاحـv على أنـهما يُـشيران إلى قـائـد روسى لـغزو إسـ6مى، لـكن كـما سـنرى، فـإن ا:وقـف 
ا-قـوى سـيؤيـد أكـثر الـغزو ا8سـ6مى بـقيادة تركـية. هـذا الجـدل حـول تركـيا فى مـقابـل روسـيا ليس بـا-مـر الجـديد بـv الـدارسـv. وإذا 
رجــعنا لــلوراء إلى عــام 1706، أقــر "متى هنرى" فى كــتابــه الوثــائقى الــشهير عــن الــكتاب ا:ــقدس بــالــخ6ف ا:وجود بــv ا:فســريــن: 
[ يـــعتقد الـــبعض أنـــهم يجـــدونـــهما (جـــوج ومـــاجـــوج) فى ا:ـــناطـــق الـــبعيدة مـــثل ســـيثيا، وطـرطـــيريـــا، وروســـيا؛ بـــينما يـــرى الـــبعض ا�خـــر 
أنهما موجودان فى مناطق أقرب -رض إسرائيل، مثل سوريا، وآسيا الصغرى (تركيا).] 1

إن هـدف هـذا الـفصل هـو تـناول هـذا الجـدل بـطريـقة مـحايـدة، وعـق6نـية، ومـسئولـة؛ فى مـحاولـتنا لتحـديـد ا-مـم ا:ـشاركـة فى 
هذا الغزو الرهيب 8سرائيل فى ا-يام ا-خيرة، وتوضيح كيف إرتبطت وتوافقت نبوات حزقيال مع باقى النبوات فى الوحى ا:قدس.

تحديد طريقتنا فى التفسير

من ا:هم قبل أن نبدأ، أن نحدد بوضوح طريقتنا فى الوصول ل�مم ا:ذكورة فى نبوة حزقيال. هناك بعض العوامل التى 
: كما ناقشنا سابقـاً؛ هناك طريقتان يتبعهما عادةً محللو النبوات لتحديد معنى الشعوب وا-ماكن  ًhيجب وضعها فى ا8عتبار. أو
القديمة ا:وجودة فى النبوات. الطريقة ا-ولى: طريقة ا8رتباط الجغرافى، وهى ببساطة تحاول أن تحدد موقع الشعب أو ا:كان 

القديم فى زمن النبى، وتربط هذا ا:وقع مع ا-مم الحديثة التى تعيش ا�ن فى هذه ا-ماكن. من ناحيٍة أخرى: طريقة تتبع هجرة 
ا-س6ف، تحاول تَـتَـبُع س6لة معينة فى هجرتها، واخت6طها بشعوٍب أخرى، وصوhً للشعوب الحديثة. فطريقة منهما تؤكد على 

السياق التاريخى، وفهم النبى، وا-خرى تسعى لتحقيق ا:همة الصعبة وتتبع الِعرق (وسلسلة الدم) وصوhً للعصر الحديث. وكما 

ناقشنا سابقـاً؛ فإن طريقة تتبع هجرة ا-س6ف تواجهها العديد من الصعوبات وا:خاطر وعدم الترابط، لذا يجب تجنبها من كل 

من يسعون لتفسير مسئول لنبوة الكتاب ا:قدس. باستخدام طريقة تتبع هجرة ا-س6ف، يمكن أن يصل خمس باحثون مختلفون 
 vلخمس نتائج مختلفة. يؤسفنى القول، أنه بإستط6ع الجهود الكثيرة لتفسير حزقيال 38- 39 نكتشف أن العديد من الدارس

ل قد حاول أن  gا:متازين قد إعتمدوا هذه الطريقة (تَـتَـبُع هجرة ا-س6ف). حتى "ويلهيلم جيزينيوس" الدارس العبرى ا:ُـبَج vوا:علم
يحدد شعب "روش"، ولكن ليس عن طريق تحديد ا:كان الذى سكنوا فيه أيام حزقيال، وإنما بمحاولة تحديد مكان سكن بعض من 

أحفادهم مؤخراً أى بعد مرور 1600 عام!

بالنظر لتعريف "روش" الذى أورده "جيزينيوس" فى كتابه "القاموس العبرى - ا8نجليزى": [ روش: أمة شمالية ذُكرت 
با8رتباط بـ "توبال" و"ماشك" ، حز38: 2- 3؛ 39: 1... ربما تكون ا-مم الروسية التى وصفها الُكـتgاب البيزنطيv فى القرن 
العاشر ا:ي6دى... والذين سكنوا الجزء الشمالى من الثور"توراس"، وهو نفس وصف "إبن فوس6ن، الكاتب العربى الذى عاش 

فى نفس الوقت... وسكنوا على نهر أولجا.] 2
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لــذا بــالنســبة لـ " جــيزيــنيوس"؛ فــ�ن الـُكـتgاب الــبيزنــطيv مــن الــقرن العاشر ا:ــي6دى قــد حــددوا بــعض ا-حــفاد الــذيــن يُـزعــم 
أنهم أحـفاد شعب "روش" وموجوديـن فى روسـيا فى عـصرنـا الحـديـث، ف6بد أن نـفهم أن نـبوة حزقيال تُـشير لروسـيا! لـكن كـما سـنرى 
أن الــعديــد مــن ا:فســريــن فى الــعصر الحــديــث قــد وضــحوا أن شــعب "روش" قــد عــاش فى مــناطــق مــتعددة ومــختلفة مــن الــعالــم  hحــقـاً 
عـن روسـيا. و-ن ا-سـ6ف والهجرة كـانـت ضـمن الـخصائـص الرئـيسية التى إعـتمدهـا " جـيزيـنيوس" لـتفسير نـبوة حزقـيال، فـلو  بـعيداً 
كان حـيـاً الـيوم، لـكان قـد غـيgر موقـفه بـشكل كـبير. وهـذا واحـد مـن ضـمن أسـباب أخـرى كـثيرة تـدفـعنا لـتجنب هـذه الـطريـقة تـمامــاً. وفى 
الــنهايــة؛ إذا كــنا نرغــب فى فــهم نــبوة حـزقــيال بــشكل صحيح، فــيجب أن نرفــض هــذه الــطريــقة الواســعة ا8نــتشار والتى تــنطوى على 
خـطأ عـميق. فأى جهود تتحـلى بـا:ـسئولـية لـتفسير حزقـيال hبـد أن تـعتمد الـطريـقة الـتاريـخية – الـلغويـة. التى تـكافح لـتكتشف ا:عنى 
ا-صلى الــذى قــصده الــكاتــب لــلوحى. ولــيس مجرد مــطاردة تــاريــخية ســاذجــة تــحاول تتبع الــدم والنسل وتــربــطة بــشعوب عــاشــت أكــثر 

من ث6ثة آhف سنة مضت.

هـناك عـامـل هـام آخـر يـجب أن يـقود فـهمنا وتـفسيرنـا لهـذه ا-مـم، هـو ا:ـفاتيح ا:وجودة فى داخل سـياق الـنبوة نـفسها. وكـما 
شرحــنا بــالــتفصيل فى الفصل الــسابــق، فــقد تحــدث ا� نــفسه بــشكل مــباشــر لجوج وقــال بوضوح أنــه هــو الشخص الذى تحــدث عــنه 
أنــبياء الــكتاب ا:قدس ا�خـرون. على مــدار ســنوات إســتفسرت بــل تحــديــت الــعديــد مــن معلمى الــنبوات الــذيــن يــتبنون فــكرة روســيا – 
جـوج أن يٌـقدموا لى آية واحـدة من أى مـن الـنبوات الـسابـقة التى تتحدث عن غزو فى آخـر ا-يـام ضـد إسرائـيل بـقيادة روسـية. وحتى 
تـاريـخه لـم يُـَقدgم لى عـدد واحد. هـذه نـقطة h يـمكن إغـفالـها، ففى مـجهوداتـنا لتحديد ا-مـم ا:ـذكـورة فى حزقـيال h ،39 -38 يـمكن 
hسـتنتاجـاتـنا أن تٌحـد فى الـبحث الـتاريخى فـقط، لـكن hبد أن نضع فى حـسابـنا الـسياق ا-شـمل لـلنص. و-ن ا� ذكـر بوضوح أن 

غــزو جــوج قــد ذٌكــر ســابــقـاً على لــسان أنــبياء آخــريــن؛ فــإذا لــم يــتمكن ا:ــعارضــون أصحاب الــنظريــة الــشائــعة عــن جــوج الـروسى مــن 
تـقديـم آيـة واحـدة كتبها أى مـن ا-نـبياء الـسابـقv الـذين تحـدثوا عـن هـذا الغزو الروسى ، إذن فـمن ا:نطقى أن نـقر بـأنـهم قـد أخـطأوا 
فى تفسير هذا الجزء.

وأخـــيراً؛ من ا:ـــهم أh نـــحاول تحديد ا-مـــم فـرادى بـــل مجـــموعـــة ا-مـــم كـــكل. بســـبب الجـــملة: "ُجـــوجٍ أَرِْض َمـــاُجـــوَج رَِئـــيِس ُروٍش 
َمـاِشَك َوتُـوبَـاَل" التى تحدد أن مـاجوج هى ا:ـنطقة التى يـأتى مـنها الـقائد جـوج، كـما أن هـذا الـعدد يـتطلب مـنا أن نحدد مـناطق مـاشـك وتـوبـال. 
ر ككل وليس مجرد كل أمة منفردة. gمن الواضح أنهم جميعـاً يرتبطون ببعض. إن التنقل ا:وجود فى ا�ية يدل أنها يجب أن تُفَس

وهكذا، كملخص، سيحدد هذا الفصل بشكل مسئول ا-مم ا:ذكورة فى نبوة حزقيال مع ا-خذ فى ا8عتبار السياق ا-صلى وا-وسع للنص.

 

تحديد أطراف اللعبة

ل تـــحالـــف  َشك� فى ا-عـــداد الســـتة ا-ولى مـــن حـزقـــيال 38، يـوجـــد ثـــمانـــية (أو تـــسعة) أســـماء قـــديـــمة تـــم تـــقديـــمها على أنـــها تُ
حزقيال الغازى. وقائد الغزو يُدعى جوج:

 : eبLُد الــرHي Lس ــاَل ال ْل: َهـَكذَا َق أْ َعــَليْهِ َوُق Lاَل َوتَــنـَبـ ــيِس ُروٍش َمــاِشــَك َوتُوبَ َعْل َوْجـَهَك َعَلى ُجوجٍ أَرِْض َمــاُجوجَ رَِئ ــا ابْـَن آَدَم, اْج "[يَ
يَْك, َوأُْخرُِجَك أَنَْت وَُكلL َجـيِْشَك َخـيxًْ َوفُرَْسـانـاً  Lـا ُجوجُ رَِئـيُس ُروٍش َمـاِشَك َوتُوبَـاَل. َوأُرِْجُعَك, َوأََضعُ َشَكاِئَم ِفي فَك َهـئـَنَذَا َعـَليَْك يَ
ِبِمَجن¦  يُوَف فَـارَِس وَُكوَش َوفُوَط َمَعُهْم, ُكـلLُهمْ  eُهْم ُمْمِسِك�َ السLُكـل , Lَمعَ أَتـْرَاٍس َوَمَجان لِـبَاٍس, َجَماَعـًة َعِظيَمةً  ُكـلLُهْم �َِبِسـَ� أَفَْخـرَ 
َماِل َمعَ ُكلH َجيِْشِه, ُشُعوبـاً َكِثيِريَن َمَعَك." (حز38: 2- 6) Hُجيُوِشِه, َوبَيَْت تُوَجرَْمَة ِمْن أََقاِصي الش Lَوُخوذٍَة, َوُجوَمَر وَُكل
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مرة أخــرى نــقول أن قــائــد الــتحالف يُــدعى جــوج مــن أرض مــاجــوج. شــعوب ا-مم ا:شــتركة معه فى الــتحالــف هــم: مــاشــك، 
وتـوبـال، وفـارس، وكوش، وفوط، وجومـر، وبـيت توجرمة. ( يـعتقد بـعض الـدارسـv أن كـلمة "رئـيس" hبد أن تـترجم "روش" فى إشـارة 
لشعب من الشعوب القديمة.) وسنناقش هذا الطرح بشكل أوسع.

جوج

إن مـحاوhت الـدارسـv لـلوصول :عنى كـلمة جـوج وصـلت لـنتائج إخـتلفت فـيما بـينها بـشكل كـبير. بـدايًة مـن " فرانـز ديـلزيـتش 
" الـ6هوتى ا-:ـانى وا:ـتخصص فى الـعبريات من الـقرن الـتاسع الـعاشـر، إعتقد الـكثيرون مـن الـدارسـv أن: "جـوج هـو إشـارة :ـلك 
ــــطلق عــــليه ا�شــــوريــــون إســــم "جــوجــــو"،  ا" التى هى مــــملكة إمــــتدت فى الــــنصف الــــغربى مــــن تـركــــيا فى أيــــام حـــزقــــيال. يٌ حــــكم "لــــيدي
والـيونـانـيون إسـم "جـايـجس". يـقول بـعض الـدارسـv أن ا8ثـبات غـير قـاطع أو حاسم. وبغض الـنظر عن هـذا، فـقد إتـفق الجـميع على 
ـــضيفوا "روش" (أحـــب أن أوضح أن فى الـــترجـــمة  أن جـــوج هـــو مـــن "مـــاجـــوج" وهـــو أمـــير "مـــاشـــك وتـــوبـــال"، كـــما يـــحب الـــبعض أن يُ
قائمة. وهـــكذا فـــإن تحـــديـــد "مـــاجـــوج، ومـــاشـــك، وتوبال" (وربـــما روش أيـــضـاً)  ا8نجـــليزيـــة كـــلمة "روش" غـــير واردة فى الـــنص) لهـــذه ال
سيكشف الكثير عن مكان خروج قائد هذا التحالف. ولنبدأ بتحديد مكان "ماجوج" فى أيام حزقيال.

هل ماجوج تعود على روسيا؟

مــنذ ظــهور مرجع الــكتاب ا:ــقدس لـ "إ س ســكوفــيلد"؛ وقــد حــدد الــعديــد مــن معلمى الــنبوة مــاجــوج على أنها إشــارة لـروســيا 
تان، وأوزبــــاكســــتان، وتــــاجيكســــتان، وتـركــــيزيســــتان). يـــوجــــد الــــسند  مانس أو ا-مــــم الــــسوفــــيتية فى وســــط آســــيا (كــــازاخســــتان، تــــورك
ا-ســـاسى لهذا ا:ـــنظور فى تعليق لـ " فـــ6فـــيوس جــوزيـــفوس " ا:ـــؤرخ الـــيهودى مـــن الـــقرن ا-ول. فـــماذا قـــال جــوزيـــفوس وتســـبب فى 

تذبذب هذا القطاع الكبير من معلمى ودارسى النبوة ا:سيحيv؟

ف6فيوس جوزيفوس

كــتب جــوزيــفوس فى مــناقشــته حــول نســل يــافــث إبن نوح: [ مــاجوج أوجد هؤhء ا:نحــدريــن مــنه ويُــسمون مــاجـوجــيv. لــكن 
يُــطلق عــليهم بــالــيونــانــية "الــسكيثيv" .] 3 لــكن توجــد ثــ6ث مــشاكــل قــاتــلة فى ا8عــتماد على جـوزيــفوس لتحــديــد مــاجــوج ا:ــذكـورة فى 
: كـما كـتب ا:ـؤرخ "ك كـريستيانسان" [ الـسكيثيv لم يـكونوا شـعب محـدد بـذاتـه، بـل هـم مجـموعـة مـن  ًhحزقـيال على أنـها روسيا. أو
الـشعوب، تـمت ا8شـارة لـهم فى أوقـات مـختلفة من الـتاريخ، وأماكن مـتعددة، ولم يـكن أى مـن هـذه ا-مـاكن هـو موطـنهم ا-صلى.] 4 

بمعنى آخـر، فـإن ا8شـارة لـلسيكيثيv كـما لـو كـانوا شـعب واحـد هـو أمـر غـير صحيح تـاريـخيـاً. يـقر كـل ا:ـؤرخـv الـيوم بـأن مصطلح 
"سكيثى" هـو تـعبير شـامـل يسـتخدم لـلتعبير عـن مجـموعـة شـاسـعة مـن شـعوب الـقبائـل، ترتـبط فـيما بـينها ثـقافـيـاً، لكن لـيس جـينيـاً. إن 
مـساواة مـاجـوج بـكل مـا يسمى "سـكيثيv" – ا-مـر الـذى فـعلته العشرات والعشرات مـن كتب تـفسير الـنبوات – هـو مـثل أن نـقول أن 

"الهنود" ا-وائـل فى أمـريـكا هم جـميعـاً شـعب واحـد. أى مـحاولة لـربط مـاجـوج بـكل الـسكيثيv بشكل مـطلق، ودون تحـديـد قـبيلة مـعينة 
أو مجـموعـة محـددة مـن الـقبائـل، hبـد مـن رفـضها قـطعيـاً. وبـا:ـثل، فـبينما يزداد إنـتشار فـكرة ربط مـاجـوج بـشعوب آسـيا الوسـطى – 
بعيداً عن ا:عادلة ا:خادعة وا:غلوطة "ماجوج = سكيثى" – فليس هناك أساس لهذا ا8دعاء.
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ا:ــشكلة الــثانــية فى تــعليقات "جــوزيــفوس" هــو أنــها مــكتوبــة فى الــقرن ا-ول. عــاش حـزقــيال قــبل جــوزيــفوس بــحوالى 700 

 h ء الـــذيـــن يٌـــطلق عـــليهم الـــيونـــانـــيون الـــيوم كـــذا وكذا..."، فـــتعليقهhســـنة. فى تحـــديـــد جـــوزيـــفوس لنســـل نـوح؛ ذكـــر بـــشكل مـــتكرر "هـؤ
يــخبرنــا أى شــيئ عــن كــيف يــمكن أن يــكون حـزقــيال قــد فــهم معنى الــكلمة "مــاجــوج". لهــذا الســبب وغــيره الــكثير، كــما ســنرى، رفــض 
غالبية الدارسv اليوم نظرية روسيا – ماجوج، واستبدلوا مكانها ما يُسمى تركيا فى العصر الحديث.

فيلو جوديوس

يُــصر بــعض الــدارســv على إثــبات أن مــاجــوج هى روســيا لــدرجــة أنــهم يــعتمدون على إثــباتــات لــيس لها وجود مــن ا-ســاس. 

إدعــت الــعديــد مــن كــتب ومــقاhت الــتفسير الــشهيرة أن " فــيلو الــسكندرى" يــسانــد ويــؤيــد الــربــط بــv روســيا – مــاجــوج 5. لــكن hيوجــد 
أى إشارة لهذا فى كل أعمال فيلو. فلم يذكر أبداً ماجوج حتى فى أى وقت.

هيرودوتس

مــــثل جـــوزيــــفوس، كــــثيراً مــــا يــــتم ا8ســــتشهاد بــــك6م هــــيرودوتــــس كــــسند لــــنظريــــة روســــيا – مــــاجــــوج. لــــكن – مــــثل فــــيلو – فــــإن 
هــيرودوتس أيــضـاً، لــم يــذكــر مــاجــوج وh مرة واحــدة. لــقد تحــدث بــاســتفاضــة عــن الــسكيثيv. لــكن حتى لوكــانــت الــشعوب التى عرفــها 

هــيرودوتــس بــالــسكيثيv لــهم صــلة بــماجــوج، فــإن هــذا أيــضـاً لــيس ســنداً لــنظريــة روســيا – مــاجــوج. فــبعد إســتعراض ثــ6ث نــظريــات 

مــختلفة حــول أصــل الــسكيثيv؛ أعرب هــيرودوتــس عــن قــناعــته الــشخصية بــأنــهم لــيسو روســيv بل أتراك: [ هــناك أيــضـاً قــصة أخــرى 
مــختلفة، عــلينا أن نــضعها فى الحســبان، والتى أميل أن أعــتقد فــيها أكــثر من غيرها. أن الــسكيثيv ا:رتحــلv قــد ســكنوا يـومـــاً فى 
آسيا (تركـيا). {يُـطلق الـيونـانـيون على آسيا الـصغرى إسم "آسـيا"} .] 6 لـكن بـعضهم حتى قـد هـاجـر فى مرحـلة hحـقة. بحسـب " 

د/ مـايكل كولـيكوسكى" وهـو مـؤرخ وأسـتاذ بـجامـعة بنسـلفانـيا، فـإن الـسكيثيv الـذيـن تحـدث عـنهم هـيرودوتـس [ نجـدهم فى بـلغاريـا، 
ورومــانــيا، وعلى إمــتداد حــقول مولــدوفــا، وأوكرانــيا، ولــكن لــيس فى روسيا.] 7. لذا فرغــم ا8شــارة لــهيرودوتــس على نــطاق واسع مــن 
 vأنــه لــم يــقدم هــذا ا8ثــبات أبــداً. بل على الــعكس، فــقد أقــر بــأن الــسكيثي hروســيا – مــاجــوج، إ vلــلتأكــيد والــربــط بــ vء الــساعــhهؤ
أص6ً من تركيا، وتنقلوا لينتهى بهم الحال فى أوروبا الشرقية و أوكرانيا. ولم يتحدث عن السكيثيv أبداً على أنهم سكنوا روسيا.

هل تٌشير ماجوج لتركيا؟

عــند إجرائى الــبحث الــخاص بهــذا الــفصل، رجــعت لــلعديــد مــن ا:راجع، والــقوامــيس، وا-طــالــس، والــكتب الـوثــائــقية التى تحــظى 
 vمجــموعــة كــبيرة مــن كــتب تــفسيرات الــنبوات الشائعة. إن الــتناقــض وا8خــت6ف الــشاسع بــ vبُسمعة وصــيت كــبير، وقــارنــت بــينها وبــ

هــذه الــكتب وُكــتب الــتفسير الــشائــعة هــائــل ومــذهل. فــبينما نجد فى كل ُكتب الــتفسير الــشائــعة التى تتحــدث عــن حـزقــيال أنــها تضع 
مـــاجـــوج فى روســـيا؛ h نجـــد أى رواج لهـــذا ا:ـــنظور فى أى مـــن الـــكتب ا:ـرجـــعية -ى مـــن أعـــ6م الـــتفسير ا:ـــشهوريـــن. وبـــينما يـــقول 
الـبعض أننا hيـمكننا أن نعرف موقع مـاجـوج بـشكل مؤكـد، تـقول ا-غـلبية الـساحـقة أن مـاجـوج تـشير إلى تركـيا فى الـعصر الحـديـث. 

hحظ ا:جموعة الــتالــية وهى عــينات مــن أبــحاث مجموعة من ا-عــ6م ا:ــؤيدين :ــنظور تركــيا – مــاجــوج. فى أثناء هذا، إســأل نــفسك: 
تُرى :اذا تم تجاهل هذا ا:نظور فى كل ُكـتُب التفسير الشائعة حول هذا ا:وضوع:
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يقول " دانــيال ى بــلوك " ا:ــعلم ا:ــتخصص فى العهــد الــقديــم فى كتابه "الـوثــائقى الــعا:ى الحــديــث عــن حـزقــيال": [ مــن •
ا-فـضل أن نـترجم مـاجـوج على أنـها مـأخوذة مـن ا-صـل " ‘ مـات جوجى" وهـو يعنى أرض جـوج، ونـرى هـنا إشـارة :ـقاطـعة 

"ليديا" فى غرب "ا-ناضول" (تركيا).] 8

يــقرر قــاموس " زونــدارفــان " ا:ــصور لــلكتاب ا:ــقدس: [إن مــاجــوج التى مــن ا:ــحتمل أن تعنى أرض جــوج، كــانــت بــ6 شــك •
تقع فى آسيا الصغرى (تركيا)، وربما هى تُشير لـ "ليديا".]9

يضع " الـــكتاب ا:ـــقدس بـــالخـــلفيات الـــتوضـــيحية – آى فى بى" مـــاجـــوج، ومـــاشـــك، وتـــوبـــال، وتــوجـرمـــة على أنـــها أجــزاء أو •

شعوب فى آسيا الصغرى (تركيا).] 10

يـقول "قـاموس أنجـر لـلكتاب ا:ـقدس" تـحت كـلمة مـاجـوج: [ مـن الواضح أن ا:ـقصود هـنا هو "لـيديـا" (تركـيا) وhبـد أن نـفهم •
ماجوج بمعنى أرض جوج.] 11

وضع قـاموس " زونـدارفان " ا:ـصور لـلكتاب ا:ـقدس بـالخـلفيات الـتوضـيحية [ مـاجـوج فى ا-نـاضـول أو تركـيا فى الـعصر •

الحديث.] 12

تقرر "دائرة ا:ـعارف الـكاثولـيكية": [ يـبدو مـن ا:رجح ... أن مـاجـوج يـجب أن تَُعرgف بـ "لـيديا" (تركـيا). ومـن نـاحـية أخـرى؛ •
أن تقع فى هـــذا  -ن مـــاشـــك وتـــوبـــال كـــانـــتا أمم فى آســـيا الـــصغرى، فـــيُفهم مـــن الـــنص فى حــزقـــيال أن ماجوج hبـــد أيـــضـاً 
الجـزء مــن الــعالــم. وأخيراً؛ عرًّف آخـرون ومــنهم جــوزيــفوس مــاجــوج على أنــها "الــسكيثيv" ولــكن فى الــعصور الــقديــمة كــان 
هذا ا8سم يستعمل فى وصف أى شعوب شمالية.] 13

وضع " هو:ان " فى أطلس الكتاب ا:قدس ماجوج فى تركيا. 14•

كذلك وضع "مودى" فى ا-طلس الجديد للكتاب ا:قدس ماجوج فى تركيا. 15•

وضع أطلس زوندرفان للكتاب ا:قدس ماجوج فى تركيا. 16•

فى أطلس تاريح الكتاب ا:قدس "آى فى بى" وضع ماجوج فى تركيا. 17•

وا�ن دعونا ننظر فى بعض ا:راجع التاريخية ا:ؤيدة لهذا الفكر:

مايمونديز (موسى بن ميمون)

مــايــمونــديــز (موسى بــن مــيمون بــالــعربــية)، ويُــعرف أيــضـاً بــإســم "رامبام"، الــحكيم اليهودى ا:بجــل فى " هــيشوت تــيروموت" 
حدد ماجوج على أنها فى سوريا على حدود تركيا.18

الشيخ "بلينى"

كــان الشيخ "بلينى" قــائــداً فى الــجيش الـرومــانى فى الــقرن ا-ول، كــاتــبـاً، وعــا:ـــاً فى الــطبيعة، وفــيلسوفـــاً. تحــدث عــن مــديــنة 
تُدعى [ "بـامـبيس" أو تُسمى أيـضـاً "هـيرابولـيس"؛ لـكن بـالنسـبة لـلسوريv هى مـاجـوج.] 19 تقع مـديـنة "هـيرابولـيس" الـقديـمة على 
ات "بلينى" هى نــــفس مــــكانــــة كــــتابــــات  يا؛ - وبحســــب "بلينى" – كــــذلــــك مــــاجــــوج أيــــضـاً. إن مــــكانــــة كــــتاب الحــــدود بــــv ســــوريــــا وتـرك
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"جـــوزيـــفوس". إh أن تـــعليقات "جـــوزيـــفوس" تـــم ا8ســـتدhل بـــها عشـرات وعشـرات ا:ـرات لتحـــديـــد أن ماجوج هى روســـيا؛ بـــينما تـــم 
تجاهل تعليقات "بلينى". لقد أيد سير "والتر رالى" وجهة نظر "بلينى" فى كتابه "تاريخ العالم":

[ hيـــــمكن إنـــــكار أن الـــــسكيثيv فى الـــزمـــــن الـــــقديـــــم قـــــد أتـــوا مـــــن الـــــشمال الشـــرقى، واســـــتولـــوا على أفـــــضل أجـــزاء آســـــيا الـــــصغرى، 
و"كولـيسيريا" حـيث قـاموا بـبناء "سـكيثوبوليس" و"هـيرابولـيس"، التى يـسميها الـسوريـون مـاجـوج. هـذه هى مـاجـوج التى أشـار لـها 
حزقــيال، فــمن الواضح أن هــذه ا:ــديــنة "هــيرابولــيس" أو مــاجــوج، تقع نــحو الــشمال مــن الــيهوديــة، وبحسـب كــلمات حزقــيال؛ فــإن هــذه 
ا-مم ستأتى من الربع الشمالى.] 20

هيبوليتوس الرومانى

هــيبولــيتوس الـرومــانى هــو واحد من الــ6هوتيv ا:ــسيحيv ا-وائــل، كــتب فى كــتاب "تــاريخ الكون" فى أوائــل الــقرن الــثالــث؛ 

رافضـاً رأى جوزيفوس بأن ماجوج هى السكيثيv، وبدhً من هذا ربطها بالغ6طيv فى آسيا الصغرى (تركيا).21

:اذا لم يُذكر وh واحد من هذه ا:راجع التاريخية فى أٍى من كتب التفسير الحديثة والشائعة؟

ماجوج: الخ6صة

بـعد مراجـعة كـل ا:راجع الـتاريخية، وكـذلـك ا�راء ا:ـختلفة لـلدارسـv فى العصر الحـديـث، يتضح أن أسـاس مـاجـوج هـو أنـها 
على الحــدود بv سـوريــا وتركــيا. بــعد وضع مــديــنة ماجوج – ا:ــسماة أيــضـاً "هــيرابولــيس" – بــقرب الحــدود الــتركــية، هــاجــر بــعض مــن 
ركـــيا، وكـــانـــت مــزدهـرة فى أيـــام  ركيا وأســـسوا مـــملكة لـــيديـــا، والتى وجـــدت فى الـــنصف الـــغربى مـــن ت ســـكان جـــوج إلى وســـط وغـرب ت
حـزقــيال. وكــما ذكرنــا ســابــقـاً؛ فــإن لــيديا هى ا:ــملكة التى أُطــلق على مــلكها إسم "جوجــو" بواســطة ا-شــوريــv، و"جــيجيز" بواســطة 
الـيونـانـيv، والـذى يـعرفـه الـعديـد مـن دارسى الـكتاب ا:ـقدس على أنـه "جـوج" ا:ـذكـور فى حزقـيال. فى وقـت قـريـب مـن أيـام حزقـيال؛ 

هــاجــر الــبعض على ا-رجح مــن مــاجــوج واتــجهوا شــمال البحــر ا-سـود إلى مـولــدوفــا، وأوكرانــيا، وروسيا. وربــما تــكون هــذه الــقبائــل 
ية هى التى أشـــار إلـــيها جـــوزيـــفوس، وهـــيرودوتـــس بـــالـــسكيثيv. ورغم أن الـــبعض مـــن مـــاجـــوج على ا-رجح قـــد ســـكن شـــمال  الشمال
البحــر ا-سود فى أيــام حـزقــيال، إh أن الــغالــبية مــنهم بــقوا فى موطــنهم ا-صلى الــتاريخى فى آسيا الصغرى (تركــيا). وهــكذا فــقد 
حدد الدارسv اليوم ماجوج على أنها تركيا بدhً من روسيا.

بــل  وأخــيراً؛ فــكما قــلنا، إن مــعرفــة كــيف فهم حزقيال معنى كــلمة مــاجــوج hيــمكن أن يــتم بتحــليل الــتعبير "مــاجــوج" مــنفرداً 
 vا8مـارتـ vيـجب فـهم الجـملة كـامـلة "جـوج مـلك مـاجـوج، رئـيس مـاشـك وتـوبـال." و-ن جـوج هـو مـن مـاجـوج وهـو أيـضـاً رئـيس على هـاتـ
ا-خريv، فمن ا:هم أن نستكمل دراستنا :عرفة موقع الشعبv ا�خرين فى أيام حزقيال، لنفهم الجملة ككل.

روش

 vالــــدارســــ vبــــد أن نــــناقــــش كــــلمة "روش" ا:ــــثيرة للجــــدل. كــــثيٌر مــــن الــــصراعــــات الــــعنيفة دارت بــــh ،قــــبل أن نــــكمل مــــشوارنــــا
وا:فســرين حول كلمة "روش". يــرى بــعض ا:ــترجــمv أن كــلمة "روش" هى فــقط صيغة الوصــف لــكلمة "رئــيس"، بــينما يــعتقد آخـرون 
أنــها صــيغة ا8ســم "روش" (أى أنــها إســم ولــيس صــفة) . لــكنهم ذهبوا أبــعد من مجرد الجــدل بــأنــها إســم؛ فــبعض الــدارســون حــاولوا 
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الـربـط بـينها وبـv "روسـيا" فى الـعصر الحـديث. توجد أربع نـقاط hبـد مـن إثـباتها أوhً حتى يـمكن مـساندة هـذا الـطرح. أول نـقطتان 
تــتعلقان بــالــلغة (لــغويـــاً)، وثــانى نــقطتان تــتعلقان بــالــتاريخ (تــاريــخيـاً): h (1)بــد من ترجــمة كــلمة "روش" على أنــها إسم ولــيس صــفة؛ 
(2) بـوصــفها إســم، hبــد مــن ترجــمة كــلمة "روش" على أنــها إســم علم؛ (3) "روش" كــانــت شــعب مــعروف لحـزقــيال؛ و (4) بـوصــفها 
شــعب، كــان ا-رجح أن "روش" هى مجــموعــة مــعروفة لحـزقــيال على أنــها تسكن فى ا:ــنطقة ا:ــعروفــة لــنا ا�ن بــإســم روســيا. 8ثــبات 
بـنفس الـدارسـv ا-ربعة: "ويلهيلم جـيزيـنيوس"، "كـارل فـريـدريك كـيل"، "جـيمس برايـس"، و  هـذا الـطرح، تـم ا8سـتشهاد مراراً وتـكراراً 
"ك6يـد بـيلينجتون". لـكن برغم الـعديـد مـن الـنقاط الرائـعة التى ذكرهـا هؤhء الـعلماء؛ فـحv نـنظر نـظرة شـامـلة نجـد أن الـطرح بـأن نـبوة 
حزقيال قد تحدثت عن روسيا ي6قى فش6ً تامـاً. دعونا نناقش هذه الطروح ونرى مواضع القصور فيها.

ويلهيلم جيزينيوس

حتى ا�ن يُـعتبر "ويـلهيلم جـيزينيوس" أكـثر الـعلماء الـذيـن يـتم ا8سـترشـاد بـهم لـتأيـيد فـكرة روسيا – روش. ورغـم أن الجـدل 
الـــلغوى الـــذى تـــناولـــه يســـتحق الوضع فى ا8عـــتبار، كـــما رأيـــنا ســـابـــقـاً، فـــإن جـــهوده لـــربـــط "روش" بـ "روســـيا" تـــعتمد كـــلياً على كـــ6م 
ُكــــتgاب "بـــيزنـــطيv وعـرب" عـــاشـوا بـــعد أيـــام حــزقـــيال بـــحوالى ألـــف وســـتمائـــة ســـنة. إن إعـــتماد "جـــيزيـــنيوس" على طـــريـــقة تتبع هجـرة 
ا-س6ف hبد من رفضه تمامـاً من أى عالم ودارس يسعى للوصول لتفسير موثوق به للنص من خ6ل الطريقة اللغوية – التاريخية.

كارل فريدريك كيل

ثـانى الـعلماء الـذيـن يُـنظر لـهم عـادة :ـحاولـة تـأييد فـكرة روسـيا – روش هـو فـريـدريك كـيل. لكن لـغويــاً؛ فـإن "كـيل" يُـعتبر أقـل 
دوجـماتـية (ديـكتاتـوريـة) مـن "جـيزيـنيوس"، فـاعـترف بـأن ترجـمة "روش" على أنـها إسم أصـيل هـو "إحـتمالـية أو إمـكانية". ومـما يـثير 
ا8هـتمام أنـه بعد مرور ثـمانى أعوام على صـدور كـتاب "كـيل" الوثـائقى؛ أصدر مرشده ومـعلم الـعبريـات "إرنسـت و هينجيسـتينبرج" 
الوثائقى الخاص به عن حزقيال، واختلف بشكل مباشر مع تلميذه:

[ إن جـــــوج هـــــو أمـــــير على مـــــاجـــــوج بـــــل أكـــــثر مـــــن مجـــرد أمـــــير، فـــــهو مـــــلك على مـــــلوك مـــــاشـــــك وتـــــوبـــــال، وشـــــعوب الـ "مــــوسكى" والـ 
جوج. أراد الــــعديــــد مــــن  "تــــيبارينى" (الــــفصل "xxvii". 13، "xxxii". 26)،  الــــذيــــن لــــهم مــــلوكــــهم، لــــكن يــــبدو هــــنا أنــــهم تـــوابع ل
ا:فسـرين ترجـمة الجـملة "ا-مير الرئيسى" إلى "أمـير روش" مـاشـك وتـوبال. لكن الروسيv ا:ـساكـv قـد تـم وضـعهم هـنا، وقـد ظُـلموا 

أن يُحسبوا ضمن أعداء شعب ا�. إن "روش" باعتبارها إسمـاً لشعب لم ترد فى كل العهد القديم.] 22

مـن الـناحـية الـتاريـخية، فـإن "كيل" قد تبع " جـيزيـنيوس"، وهـو أيـضـاً قـد أسـس فـكرتـه على كـ6م الُكـتgاب الـبيزنـطيv والـعرب 
يُسمى "روس" ســـكن فى مـــنطقة "تــوراس"، وهـــم مـــحسوبـــون  مـــن الـــقرن الـــعاشـــر [ لـــقد ذكـــر الـُكـتgاب الـــبيزنـــطيv والـــعرب كـــثيراً شـــعبـاً 
ضمن قبائل السكيثيv، لذا hيوجد ما يدعو :ناقشة فكرة وجود شعب يُسمى روش.] 23

أخــرى، بــخصوص تحديد "كيل" روش على أنــها روســيا؛ فإن "فــريــدريــك ديــليتش" وهــو عــالــم وخــبير أ:ــانى آخــر  ومــن نــاحــيةٍ 
فى العبريات وقد إشترك مع "كيل" فى كتابة "وثائقى عن العهد القديم"، قد إختلف معه، ووضع ماجوج فى تركيا.] 24

وطبعـاً لم يرد فى كل كتب التفسير التى تتبنى فكرة روش – روسيا، أى ذكر لـ " ديليتش" أو " هينجيستينبرج".
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جيمس برايس

"جــيمس برايــس" هــو قــيمة أخــرى لــها وزنــها مــمن يــتم ا8ســتشهاد بــهم مــن هؤhء الــذيــن يــتبنون فــكرة روسيا – روش. كــتب 
"برايـس" - وهـو عـالـم عـبريـات – موضـحـاً فى مـقالـه "روسـيا ا-رض الـقديـمة ا:عروفة لحزقـيال"، - مـثله مـثل " جـيزيـنيوس" ومـن قـبله 
"كيل" – أنـه مـن ا:ـؤيـدين لـفكرة ترجـمة "روش" على أنـها إسم مـكان. ومرة ثـانية أقـول إنـه hبـد مـن وضع أطروحـات "برايـس" الـلغويـة 
فى ا8عــتبار. لــقد أكــد "برايــس" على أن "روش" hبــد أن تــكون مــعروفــة فى أيــام حـزقــيال. لــكن هــذا هــو كــل مــا أعــلنه "برايــس"؛ فــلم 
يُـذكر فى أى مـكان أنه قـد حـاول تحديد ا:ـكان الـذى عـاش فيه شـعب "روش" فى هـذا الوقـت. بـل فى الواقع، وعلى مـدار مـقالـه فـقد 
إستشهد مراراً وتــكراراً بــعلماء آخــريــن كــانوا كــلهم قــد حــددوا مــكان شــعب روش فى مواضع أخــرى غــير روسيا. فعلى ســبيل ا:ــثال، 

لـقد إسـتشهد فى مستهل مـقالـه بك6م "ج سـيمونـز" الـذى وضع "روش" مـباشرة فى آسـيا الـصغرى (تركيا): [ إن هـذا جزء آخـر مـن 
ــعتبر مــن الــبعض غــير  ا-جـزاء التى تتحــدث عــن شــعب بهــذا ا8سم يسكن فى آسيا الــصغرى؛ وهو أمر غير مرفوض ُكــليـاً، ولــكنه يُ
مناسب -ن نفس ا8سم يمكن أن يتم تحديده - ولكن بشكل غير مؤكد - فى وثائق (آشورية) أخرى.] 25

كما إستشهد "برايس" بمصادر أخرى والتى وضعت "روش" فى العراق أو إيران ولكن ليس فى روسيا.

ك6يد بيلينجتون

"ك6يـد بـيلينجتون" هـو الـعالـم الرابع الـذى يـتم ا8سـتشهاد بـك6مـه لـتأيـيد فـكرة روش – روسـيا. إن "بـيلينجتون" هـو الوحـيد 
مــن بv هؤhء ا-ربــعة الذى حاول بجهد أن يــعالج الــنواحى الــتاريــخية فى هــذا الــطرح. فى بحثى لهــذا ا-مــر، كــانــت لــدى الــفرصــة 
شـخصيـاً 8سـتشارة الـسيد "بـيلينجتون". فـبينما مـن الواضح أنـه مـن ا:ـؤيدين بـكل حـماس لـفكرة روش – روسـيا الـشائـعة، إh أنـه أقـر 
بـأنـه فى أيام حزقـيال، كـان سـكان روش يـتكونـون مـن خـليط ومجـموعـة واسـعة مـن الناس، الذين عـاشوا فى أمـم بـعيدة وواسـعة مـثل 
روسيا، وآسيا الوسطى، والهند، والعراق، وتركيا:

ً مـن الـناس تقع على مـساحـة واسعة شـمال جـبال الـقوقـاز.  [ مـن ا-رجح أن "راس/ روس/ روش/ ريـش" كـانوا مجـموعة ضخـمة جدا
بـــعض أعـــضاء هـــذه ا:جموعة – الـ "ريـــس" قـــد تحركـوا جـــنوبــــاً وقهروا "الـــهند" فى عـــام 1600 ق م. حـــيث كـونـوا الـــنخبة الـــحاكـــمة 

هـناك. عـدد آخـر مـن أعـضاء هـذه ا:جـموعـة قهروا وحـكموا شـمال بـ6د مـا بـv النهـريـن – مـملكة مـيتانى – :ـدة 200 عـام، 1580- 
ن "روس/ ريــــش/ راس" مع  1350 ق م. حــــv تــــم تــــدمــــير مــــملكة مــــيتانى على يــــد الــــحثيv فى عــــام 1350 ق م، شــــارك بــــعض م
 vلــقد أطــلق ا:ــصريــ .vفى الــهجوم على إسرائــيل. بــعضهم قــد إنــتقل أيضاً إلى تركــيا حــيث إنــضم بــعضهم للفلســطيني vالفلســطيني

على هذا التحالف إسم "ترش". بمعنى آخر، فإن شعب روش قد تفرق وتشتت على نطاق واسع.] 26

لـقد ذكـر " بـيلينجتون" حتى أن بـعضـاً من شـعوب "روش" فى أيـام حزقـيال قد عـاش فى الـصv: [ لـقد تـغلغل بـعض شـعوب 
روش شرقـاً حتى وصـلوا إلى الحـدود الـشمالـية الشرقـية لـلصv فى عـام 500 ق م، حـيث وجد بـعض مـن الـجنس ا-شـقر مـدفـون فى 

الجليد.] 27

لـــــــــكن هـــــــــناك عـــــــــامـــــــــل هـــــــــام آخـــــــــر كـــــــــان الســـــــــبب وراء تحـــــــــديـــــــــد أن شـــــــــعب روش قـــــــــد إمـــــــــتد حتى حـــــــــدود الـــــــــصv والـــــــــهند. بحســـــــــب " 
يراس": [ مــــن  لمة "روش" هى بــــبساطــــة شــــكل مــــختلف لــــكلمة "ت إن ك بــــيلينجتون" ( وكــــثيريــــن غــــيره مــــمن تــــبعوه فى هــــذه الــــنقطة)، ف
ا:ـحتمل أن إسـم روش مشـتق مـن ا8سـم "تـيراس" ا:ـذكـور فى تك10: 2... لـقد إســتُخِدم كٍل مـن ا8سـم "تـيراس" و"روش" وأشـكال 
محتلفة من هذين ا8سمv لقرون فى الك6م عن شعب روش.] 28
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إh أنه فى أيـام حزقـيال، عـاشـت شـعوب تـيراس – روش فى مـناطق بـعيدة عـن روسـيا. فى كـتاب "جـوزيـفوس" بـعنوان "آثـار 
الـــــيهود الـــــقديـــــمة" وفـــــقط قـــــبل بـــــضعة أســـــطر مـــــن الـــــتعليق الـــــشهير حـــــول مـــــاجـــــوج والـــــسكيثيv، قـــــال أيـــــضـاً: [ أطـــــلق "تـــــيراس" إســـــم 
29[."vقد قاموا بتغيير هذا ا8سم إلى "تراقي vعلى الشعوب التى حكمها؛ لكن اليوناني vالتيراسي

كــانــت "تراقــيا" تقع فى تركــيا، وبــلغاريــا، والــيونــان. قــيل أن "تيراس" قــد أوجــد ســ6لــة تُــدعى "مــيليتس" فى غرب تركــيا فى 
القرن السادس قبل ا:ي6د.30

فى إثـبات تـاريخى آخر نجـد أن نسل "تـيراس" وهـم "ا8تروسـكانيv" (يـسميهم الـيونـانـيv "تـيرسـينوى") يـسكنون فى آسـيا 
الـصغرى، الـذيـن إحـتلوا إيـطاليا فـيما بـعد. لهـذا السـبب فـإن "أطـلس مـاكـميليان للكتاب ا:ـقدس" و"أطـلس زونـدرفـان لـلكتاب ا:ـقدس" 

يــضعان "تــيراس" إما فى الــيونان أو إيــطالــيا. ومــما يــثير ا8هتمام، أن ا8تـروســكانــيv الــقدماء قد أطــلقوا على أنــفسهم إســم "رأس 

إينا". يعتقد "بيلينجتون" أن هذا بسبب وجود إرتباط واضح بينهم وبv شعوب "راس/ روس/ روش".

بـتعبير آخـر؛ (1) حتى لـو قـبلنا بـترجـمة كـلمة "روش" على أنـها إسم. و(2) فـهمنا أنـها إسم مكان. (3) فـ6 يـمكن بـأى حـال 
مـــن ا-حـوال أن تُـــشير فـــقط لــروســـيا. بل فى الـواقع فـــإن الـــكثير مـــن أبـــحاث الـــعلماء تضع "تـــيراس" فى الـــساحـــل الـــغربى لـــتركـــيا أو 
منطقة بحر إيجا الواسعة والواقعة على الساحل الغربى لتركيا.

و-ن مـــختلف شـــعوب "روش" قـــد عـــاشوا فى مـواقع عـــديـــدة فى أيـــام حــزقـــيال، فإن أى جـــهود تحـــدد "روش" على أنـــها فـــقط 
ركـــيا، والـــعراق، وإيـــطالـــيا، والـــهند، أو الـــصv، وهـــكذا؛ h يـــعتبر هـــذا بـــحث  "روســـيا" ســـتكون قـــد تـــجاهـــلت بـــاقى شـــعوب "روش" فى ت
أمــv. عــندمــا يــلتقط وينتقى ا:ــعلمون ا:ــعلومــات الــتاريــخية بــما يــتفق مع مـوقــفهم ا:ســبق مــن تــفسير الــنبوات؛ فــهم بهــذا h يخــدمــون 

تـ6مـيذهم الخـدمـة ا:رجوة. إh أنـه ولسوء الحـظ؛ فـبالـنظر -غـلب كـتب التفسير الـشائـعة، نجـد أن ا:ـعلمv يـقعون فى هـذا الخـطأ بـعينه 
فى محاوhتهم ا:ستمرة ل�شارة لروسيا على أنها قائدة الغزو الذى تحدث حزقيال أنه سيحدث فى آخر ا-يام.

هل حقـاً أن "الجميع" متفقون؟

فى يومـنا هـذا نجد أن ُكــتgاب أشهـر كـتب الـتفسير التى تتبنى فـكرة روش – روسـيا، كـثيراً مـايسـتخدمـون أسـلوب ا:ـبالـغة 8عـطاء 
ا8يـحاء بـأنه hيوجـد أٌى مـن الـعلماء ا:بجلv يرفـض ترجمة "روش" على أنـها إسـم مـكان، وأن هذا ا:ـكان هـو روسـيا. يـقول "سـكوفـيل" 
بـخصوص أن روسـيا سـتقود التحالف ضد إسرائـيل، أن { الجـميع مـتفقون }. لـكن الـلوحـة التى يرسمها هؤhء الُكـتgاب يـشوبـها أحـيانـاً 

عدم ا-مانة. hحظ التالى؛ بعض ا-مثلة من كتابات علماء لهم نفس ا:كانة، وهم hيوافقون على فكرة روش – روسيا:

يــجادل "دانــيال ى بــلوك" أن: [ إن التحــديــد الــشائع بأن "روش" هى "روســيا" يــنطوى على إســتحالــة تــاريــخية، وهــو مبنى •
– خــطــأً – على ترجــمة خــاطــئة -صــل الــكلمة، فــالسجع والشــبه بــv "روش" و"روســيا" هــو مجرد مــصادفة... يُــشير حـزقــيال 
أن "جــــوج" لــــيس فــــقط مجــرد أمــــير أنــــاضــولى _ مــــن مــــنطقة ا-نــــاضــــول (تـركــــيا) – لــــكنه أيــــضـاً قــــائــــد :جــــموعــــة مــــن ا-مــــم / 
القبائل.] 31

قدس" مع تــــفسير روش – روســــيا ويــــقرر أن جــــملة "أمــــير • يــــختلف "شــــارلــــس رايــــرى" فى كــــتابــــه "دراســــة رايــــرى لــــلكتاب ا:

روش" hبد أن تترجم "ا-مير الرئيسى أو ا-على". 32

يــعترف " د/ مــيريــل ف أنجــر" أن: [hبــد أن أعــترف أن ا8ثــبات الــلغوى لــلمعادلــة (روش هى روســيا) هــو فــقط إفــتراضى.] •

33
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يــعارض "إدويــن يــاومــاوتشى" أن: [ كلمة "روش" لــيس لــها أى عــ6قــة بـ"روسيا". إن هــذا ســيكون مــفارقــة تــاريــخية كــبيرة، •

-ن ا8ســـم الحـــديـــث يُشـــتق مـــن ا8سم "روس" وهـــو قـــد أتى لـــلمنطقة من "كييف"، الـواقـــعة شـــمال البحـــر ا-سـود، على يـــد 
قط فى الــــعصور الــوســــطى.] ويســــتمر " يــــاومــــاوتشى" فى إدعــــائــــه بــــأن: [ إن الــــربــــط بــــv "روش" التى ذكــرهــــا  الــــفايكنج ف
ً حـــديـــثـاً فى الـــعالـــم ا8نجيلى مـــن خـــ6ل قـــنواتٍ  حــزقـــيال وبـــv روســـيا {لـــيس لـــه أســـاس} ولـــسوء الحـــظ فـــقد hقى رواجــــاً كـــبيرا
عدة.] 34

على • يتبنى "أ ر مـــــيللر" أفـــــكار " يـــــاومـــــاوتشى": [ حـــــاول بـــــعض ا:ـــــعلقv أن يـــــترجـــــموا الـــــنبوات على أنـــــها تـــــنطبق حـــرفـــــيـاً 
"روسـيا"... ورغـم أن هـذا الـفكر قـد إنتشـر على نـطاق واسع وأقنع الـكثيريـن؛ إh أن " يـاومـاوتشى" قـد أوضح أنـه خـطأ وأنـه 
يجب تجنبه من الدارسv الجادين للكتاب ا:قدس.] 35

ــــشير نــــظام • يــــقرر "رالــــف هـ الــــيكسندر" فى " تــــفسيرات الــــكتاب ا:ــــقدس – وثــــائقى عــــن حـــزقــــيال" بــــخصوص "روش": [ يُ
الـلكنات والـتركـيب الـنحوى لـلغة الـعبريـة أن هـناك أسلوب عـطف (إضـافـة) بـv كلمتى "أمـير" و"رئـيس (ا:ـترجـمة فى الـعربـية 
روش)"؛ إذن فـا8ثـنتv مـتساويتان فى ا:عنى فى ع6قتهما بـالـكلمتv الـجغرافـيتv "مـاشـك" و"تـوبال". أى أنه مـن ا-فـضل 
لغويـاً أن نجعل الجملة تُصاغ كما يلى: "ا-مير، والرئيس :اشك وتوبال".]36

كــتب "أ ب دافــيدســون" فى كــتابه التعليقى "ســفر النبى حزقــيال" قال: [ طــبعـاً؛ hبد من رفض أى ربــط بــv كــلمة "روش" •
و"روسيا".]37

ال: [ إن الـــكلمة التى تعنى رأس قـــد أســـيئ • لكتاب ا:ـــقدس على حــزقـــيال" ق عصر الحـــديث ل فرز" فى " تـــعليق ال "ج و وي
فهمها على أنها إسم أصيل (راس) مما أدى إلى تحديد غريب وشاذ بأنها تعنى "روسيا".]38

أقر "والــتر زيــميرلى" فى "وثــائقى عــن ســفر حزقــيال النبى أصحاحات 25- 48": [ بــالــتأكــيد إن "روش" أى رئيسى أو •
أساسى hبد أن نربطها بـ "أمير" وh يجب أن تُترجم على أنها مكان جغرافى.] 39

كتب "شـارلـس فـينبيرج" مؤلـف "نـبوة حزقيال: مجـد الرب": [ ربـط الـعديـد مـن الُكتاب بـv ا8سم "روش" والـروسـيv؛ لـكن •
هذا ليس مقبوhً بشكل عام اليوم.] 40

قـال "د ر و وود" فى "القاموس الجديد للكتاب ا:ـقدس": [ إن الـفكرة الـشائعة روش – روسيا... h يُوصى بـها مـن وجـهة •
النظر التفسيرية.] 41

قـال "جـون برايـت" مؤلف "مـلكوت ا�": [ فى حزقيال 38 – 39؛ نجد نبوة، يـعتقد الـكثيرون (مخـطئv!) أنـها سـتتم على •
يد السوفييت- روسيا فى عصرنا الحديث.] 42

لـذا فـمن الواضح أنه رغـم وجود الـعديـد مـن الـبيانـات عـن الـعكس؛ إh أن الـعديـد والـعديـد مـن الـعلماء ا:ـعتبريـن، يرفـضون ا:وقـف 
الرائج أى: روش – روسي.

تقييم الجدل
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وا�ن؛ دعونا نعود مرة ثـانـية -ول نـقطتv لـتأيـيد فـكرة روش – روسـيا، ونرى هـل تـصمد أمام الـفحص ا:ـدقـق. وكـما أشرنـا 
سـابقاً، فـإن أول نـقطتv هـما نـقطتان جـدلـيتان: h (1)بـد مـن ترجـمة كـلمة "روش" على أنها إسم؛ (2) بوصـفها إسـم، hبد مـن ترجـمة 
كلمة "روش" على أنها إسم علم.

وفى عـرضـــنا ا:ـــختصر لـــ�نـــقسام ا:ـوجـود بـــv الـــعلماء حـــول هـــذا ا-مـــر؛ وجـــدنـــا أن كـــ6 الـــجانـــبv أثـــار نـــقاط مـــنطقية. يـــقول 
جــانــب مــنهما أن تركــيب الجــملة يــتطلب أن تُــترجــم الــكلمة "روش" على أنــها إســمـاً. ويحتج الــجانــب ا�خــر بأن: (1) كــلمة "روش" لــم 
تُســــتعمل فى كــــل الــوحى على أنــــها إســــم. (2) عــــ6قــــتها بــــباقى الــــكلمات فى هــــذا الجــزء تــــتطلب أن تــــتم تــرجــــمتها بمعنى "رأس" أو 

"رئيس". و:ــدة ســنوات؛ لــم يســتطع الــجانــبان الـوصول لحل لهــذا الــصراع. لــكن حــديــثـاً؛ بعد إمــتياز الــتمكن مــن فــحص كــل جـوانــب 
صراع الـقرون الـقديم هذا، وكذلك وجود تـقدم مـلموس فى ا:ـعرفـة، فـقد تـمكن "دانـيال إ بـلوك" مـن تـقديـم حـل يرضى الـطرفـv. َسـلgم 
"بــــلوك" بــــصحة ا8حــــتياج لــــترجــــمة "روش" على أنــــها إســــم، لــــكنه أيــــضـاً َســـلgم بــــصحة أن الــــترجــــمة hبــــد أن تتبع ا8ســــتعمال الطبيعى 
لــــلكلمة فى كــــل الــــكتاب ا:ــــقدس وأنــــها تعنى "رئــــيس"، إلى جــــانــــب عــــ6قــــتها بــــا-ســــماء ا:ــوجــودة فى الجـــزء وهى (صــــيغة الــــعطف أو 
ا8ضـافـة). فـالـترجـمة التى يراها "بلوك" كـالـتالى: إجـعل وجـهك على جوج مـلك مـاجـوج، أمـير، ورئـيس مـاشـك وتـوبـال" (حـز38: 3). 
لــفهم واســتيضاح ترجــمة "بــلوك" يُنصح بــقراءة كــتاب بــلوك الوثائقى عن حـزقيال 43، والــذى تــمت ا8شــارة له فى "الــبحث ا:رجعى 
والوثــائقى، الدليل الــشامــل لــلكتاب ا:ــقدس، وا:ــعلومات الــ6هوتــية" على أنــه: [ أفــضل وثــائقى تحــدث عــن أى ســفر مــن أســفار العهــد 
القديم.] 44

وهكذا من الــنقطتv الــلغويــتv ا-ولــيv، نــرى أنــه رغــم أن الــنقطة ا-ولى تــبدو صــحيحة (hبــد مــن ترجــمة كــلمة "روش" على 
أنـها إسـم)، فـكما أوضح "بـلوك"، أنـها hيـمكن أن تُـترجـم كـإسم علم. ورغم أن ترجمة "بـلوك" أصـبحت ا�ن مـقبولـة على نـطاق واسع 
ومن قطاع شاسع من العلماء، إh أن أغلب معلمى النبوة hيدرون عنها شيئـاً، ومازالوا متمسكv با:وقف القديم.

لـكن مـاذا عـن الـنقطتv التاريخيتv الـضروريـتv 8ثـبات فـكرة روش – روسـيا؟ الـنقطة ا-ولى مـن هـاتـv ا8ثـنتv؛ والتى هى 
يعرفه حزقــيال جــيداً، يــبدو أن "بــيلينجتون" ومــؤرخــv آخــريــن قــد أثــبتوهــا بــشكٍل كــبيٍر جــداً. ولــكن فى الــنقطة  أن "روش" كــانوا شــعباً 
ا-خــيرة والتى هى إن روش بــا8ســم كــانــت على ا-رجح مــعروفــة لحزقــيال كــشعب يــسكن فى مــنطقة روســيا؛ فــإن بــيلنجتون وا�خــريــن 
قـــد فشـــلوا فى إثـــبات قـــضيتهم. بســـبب الـــنطاق الـواسع الـــذى شمله شعب "روش" ( وكـــل الـــشعوب التى إنـــبثقت مـــنه) والـــذيـــن كـــانـوا 
معروفv جداً من ملوك ومواطنى هذه ا:نطقة فى هذا الوقت، فأى محاولة ل�شارة لروسيا وحدها هى محاولة عقيمة.

روش: الخ6صة

فى الـــنهايـــة إذن؛ نـــجحت نـــقطتان من ا-ربـــعة الـــضروريـــv 8ثـــبات فـــكرة أن روش التى ذكـرهـــا حـزقـــيال هى روســـيا، وفشـــلت 
الــنقطتان ا-خــريــان. بعد مراجــعة كــل ا:ــعلومات – حتى لــو كــان حـزقــيال قــد فــهم "روش" على أنــها إسم علم – فــهناك أســباب أكــثر 
بــكثير تــدفــعنا لــنفهم أن "روش" تُــشير لــتركــيا ولــيس روســيا. حتى "بــيلينجتون" وهــو الــقائــد ا-ســاسى لــفكرة روش – روســيا، يــعترف: 
[ هــناك عــلماء يــضعون "روش"، و"مــاشــك"، و"تــوبــال" فى "آســيا الــصغرى"، وقــطعـاً؛ فــإن هــذه الــشعوب الــث6ثــة كــانوا هــناك فى أيــام 
حــزقـــيال.] 45 لـــكن ومـرة ثـــانـــية أقول؛ -ن جـــهودنـــا مـــنصبة :ـــعرفـــة كـــيف فـــهم حــزقـــيال إجـــماhً، الـــعبارة "جـــوج مـــن مـــاجـــوج، ا-مـــير، 
والرئـيس على مـاشـك وتـوبـال"، عـلينا أن نـكمل دراسـتنا لتحـديـد موقع ا8سمv ا-خـيريـن (ماشك وتـوبـال). نشكر ا� أن تحـديـد هـذيـن 

ا8سمv هو أبسط بما hيُقاس من "ماجوج" أو "روش".

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

143



ماشك وتوبال

إســتمراراً لوضع ترجــمة تــتمحور حــول روســيا لحـزقــيال 38، حــددت "ترجــمة سكوفيلد الــدراسية للكتاب ا:ــقدس" "مــاشــك" على 

أنـها "موسـكو"، و"تـوبـال" على أنـها "تـوبولسك" وهى مـديـنة فى وسط روسـيا. وقـد إتبع هذا الرأى الـعديـد من كـتب الـنبوات لـسنوات 
طــويــلة. لــكن لــكون هذا الرأى يــفتقر -ى ســند تــاريخى؛ فقد تخــلى عــنه الجــميع الــيوم. أقــدم لــكم فــيما يلى قــائــمة بجـزء مــن ا:راجع 
التى تضع ماشك وتوبال فى منطقة تركيا فى العصر الحديث:

أطلس هو:ان للكتاب ا:قدس. 46•

أطلس أوكسفورد للكتاب ا:قدس. 47•

أطلس "آى فى بى" الجديد للكتاب ا:قدس. 48•

أطلس "آى فى بى" لتاريخ الكتاب ا:قدس. 49•

أطلس مودى الجديد للكتاب ا:قدس. 50•

أطلس زوندرفان للكتاب ا:قدس. 51•

وثائقى زوندرفان للكتاب ا:قدس بالخلفيات التوضيحية. 52•

أطلس ماكميليان للكتاب ا:قدس. 53•

أطلس بيكر للكتاب ا:قدس. 54•

مـن ا:ـهم أن نـ6حـظ أن كـل الـعلماء تـقريـبـاً يحـددون ا�ن أن "مـاشـك وتوبال" ترتـبطان بـ"تركـيا" فى الـعصر الحـديـث. كـما قررنـا 
 vبـد أن نحـدد مـكان مـاشـك وتـوبـال. و-ن كـ6 ا:ـنطقتh – فى كل أجزاء دراسـتنا؛ أنـه لتحـديـد مـاجـوج بـدقـة – التى هى موطن جـوج
كانتا مـعروفـتv لحزقـيال على أنـهما موجودتـان فى مـنطقة تركـيا، فـيمكننا أن نستنتج أن مـاجـوج تُشير لـتركـيا. فـببساطـة؛ إذا كـانـت 
مـاجـوج تُـشير لروسـيا، فإن ترتـيب الـكلمات فى الجـملة يصبح بـ6 معنى. فكيف يـمكن لـجوج الـذى هـو قـائـد مـن روسـيا، أن يـكون فى 
نـفس الوقـت أمـير أو قـائـد فى تركـيا (مـاشـك وتـوبـال)؟ فـأصـحاب وجـهة الـنظر (جـوج – الروسى) يـفهمون كـ6م حزقـيال على أنـه يـقول: 

" جــوج مــن مــاجوج (روســيا)، رئــيس روش (روســيا)، مــاشــك (تركــيا)، وتــوبــال (تركــيا)." إن هــذا ســيكون مــثل أن تقول: "أوبــامــا مــن 
أمـريـكا، رئـيس واشنطن، موسكو، وبـيكv". فهـذا لـيس لـه أى معنى، وكـذلـك سـيكون الـحال بـالنسـبة لحزقـيال 38: 3 إذا فـهمناه مـن 
وجــهة نــظر جــوج – الـروسى. لــكن إذا تــبعنا الــفكر الــذى يــميل لــه أغــلب الــعلماء، والــذى يضع مــاجــوج فى تركــيا؛ فــعندهــا ســيتماشى 
بــتناغــم لــغويـــاً وجــغرافــيـاً مع كــون جــوج أمــير مــاشــك وتوبال الــلتان تــقعان أيضاً فى تركيا. كــما كتب "دانــيال إ بــلوك": [ إن ترتــيب 
بـالـجغرافـيا، وكـذلـك الوضع الـسياسى الحـديـث ل�نـاضول. جـوج (لـيديـا)، الواقـعة فى  ا-سـماء الـث6ثى فى حزقيال يـعكس وعـيـاً كـبيراً 

أقصى الغرب، هى على رأس التحالف مع ماشك على حدودها الشرقية، وتوبال فى شرق ماشك.]55

إلى جـانـب الـتوافـق الـلغوى والـجغرافى؛ فـإن فكرة جـوج الـتركى تـتناغم مع باقى الـنبوات التى درسناها سـابـقـاً. وكـما نـاقـشنا فى 
بـداية هـذا الـفصل، واحد من الـعوامـل الرئـيسية التى تحـدد فـهمنا لهـذا الجزء هـو مـا أعـلنه ا� لـجوج أنـه هـو وحـشوده مـن يُـشار لـهم 
مــراراً وتــــكراراً فى الــــنبوات الــــسابــــقة. كــــان هــــذا ا8عــــ6ن ا8لهى يُــــشكل عــــقبة مــــنيعة لــــهؤhء الــــذيــــن يـــرون فى هــــذا الجــزء غــــزو روسى 
8سرائـيل، لكنها تعمل على تـأكـيد فـكرة الـغزو ا8سـ6مى بـقيادة تركية. فـسواءاً كـنا نتحـدث عـن غـزو جـيوش الـشمال الـذى ذكره النبى 
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يـوئــيل، أو غزو إسرائــيل الــذى ذكره زكــريــا النبى، أو خراب مــلك الــشمال الذى ذكره دانــيال النبى، أو الــعديــد مــن ا-جـزاء ا-خــرى 
ا:فتاحية عن ا-يام ا-خيرة، فإن حزقيال 38 – 39 ما هو إh إعادة سرد لنفس القصة.

فارس، كوش، وبوط

 ،vقـبل أن نختم مـناقشتنا، مـن ا:هم أن نحدد آخر خـمس أمم ممن سـتشارك فى غـزو جوج. يتفق جـميع الـعلماء، وا:ـؤرخـ
وحتى أكـــثر كـــتب الـــتفسير رواجاً فى تحـــديـــدهـــم لـــفارس، وكـوش، وبـوط. فـــفارس هى إيـران، وكـوش الـــقديـــمة تـــتم تـرجـــمتها على أنـــها 
أى شمال الـسودان. و"بوط" هى لـيبيا، ومـن ا:ـمكن أن تـشمل أيـضـاً أجزاء  إثـيوبـيا، وهى فـعليـاً ا:ـنطقة الواقـعة جـنوب مـصر مـباشرةً 
من شمال إفريقيا.

جومر وتوجرمه

 vجومـر وتوجرمـه، وهـما أيـضـاً تُـشيران لـتركـيا مرة أخرى. فى بـدايـات القرن ا:ـاضى، كـان مـن ا:ـعتاد أن يـربـط بـ ،vإن آخـر أمـت
جومر وأ:ـانـيا. لـكن الـيوم، يرفـض تـقريـبـاً كـل عـلماء الـكتاب ا:قدس ا:بجـلv، وكـل معلمى الـنبوات هذه الـفكرة. يضع تـقريـبـاً كـل أطـلس 
للكتاب ا:قدس، جومر فى تركيا، وتوجرمه فى شرق تركيا، من بv هؤhء:

أطلس هو:ان للكتاب ا:قدس. 56•

أطلس أوكسفورد للكتاب ا:قدس. 57•

أطلس "آى فى بى" للكتاب ا:قدس. 58•

ا-طلس الجديد للكتاب ا:قدس. 59•

أطلس ماكميليان للكتاب ا:قدس. 60•

أطلس زوندرفان للكتاب ا:قدس. 61•

وثائقى زوندرفان للكتاب ا:قدس بالخلفيات التوضيحية. 62•

أطلس مودى الجديد للكتاب ا:قدس. 63•

أطلس بيكر للكتاب ا:قدس. 64•

أقاصى الشمال

َماِل".  مــن ا:ــهم أن نــناقــش بــاخــتصار الجــدل الــذى يــثيره مــن يــتبنون نــظريــة جــوج الـروسى، والــخاص بـ: " ِمْن أََقــاِصي الش�
: ِفي ذَلَِك اْليَوْمِ ِعـنَْد ُسْكـنَى َشْعِبي  eبLالر يHدُ  Lَهَكذَا َقـاَل الس : أْ يَـا ابَْن آَدَم َوُقْل لُِجوجٍ Lيقول حز38: 14- 15 "[لِـذَلَِك تَـنـَبـ
قال أنــه يــأتى "ِمــْن أََقــاِصي  َماِل" فــ ن جوج يُ Hش اِصي ال أِْتي ِمــْن َموِْضـِعَك ِمــْن أََق ِنَ�, أَفَــxَ تَـْعَلُم؟ َوتَ إِْســرَاِئــيَل آِم

َماِل" (بــالــعبريــة: ‘يــريــكا يــريــكا تسافون)؛ فــإن الــكثيريــن يــعتقدون أن هــذا يــنطبق فــقط على روسيا. فــقد كــتب "ديــفيد ريــجان"  Hالش
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مـعلم الـنبوة على سـبيل ا:ـثال: [ يُقر حزقـيال 38 بوضوح أن الـغزو سـيكون بـقيادة أمـير "روش" الـذى سـيأتى مـن أقـاصى الـشمال 
(حز38: 15). ف6يمكن أن تُعتبر تركيا أمة تقع فى أقاصى الشمال.] 65

أن هـذه الجـملة hيـمكن أن يـكون ا:ـقصود بـها تركـيا: [ hحـظ مرة ثـانـية أن حزقـيال يُـشير  يعترض "ك6يـد بـيلينجتون" أيـضـاً 

إلى هذا التحالف على أنه يأتى من "أقاصى الشمال" وهذا hيمكن أن يكون آسيا الصغرى.] 66

يتبع "جـويـل س روزيـنبرج" نـفس ا:ـنطق، ويرسـم بـعض ا8سـتنتاجـات الـدرامية: [ يـقول حزقيال38: 15 عـن جـوج "َوتَـــأِْتي 
َماِل"... والـبلد ا-بـعد نـحو الـشمال مـن إسرائـيل هى روسـيا. لذا يـمكننا أن نحـدد أن ديـكتاتـوراً روسـيـاً  ِمْن َمْوِضِعَك ِمْن أََقـاِصي الش�
سيؤسس تحالفـاً سياسيـاً وعسكريـاً ليحاصر ويهاجم دولة إسرائيل فى آخر ا-يام.] 67

لـكن هذه الـنقطة الجـدلـية لـم يـتم الـتفكير فـيها بـتروى، -ن نـفس الجـملة (بـالـعبريـة: ‘يـريـكا يـريـكا تـسافـون) قـد ذُكرت فى نـفس 
ا-صــحاح للحــديــث عــن "توجرمــة" (ع6)، وقــد إتــفق كــل الــعلماء على أن "توجرمــة" كــانــت تقع فى شــرق تركــيا أو الجـزء ا:ــجاور مــن 

على وجـــهه. إذا كـــانـــت  ركـــيا أمة تقع فى "أقـــاصى الـــشمال" يـــسقط مـــكفيـاً  إرمـــينيا. وهـــكذا؛ فـــأى جـــدل يـــقول بـــأنـــه: "hيـــمكن إعـــتبار ت
ركـــيا قـــد قـــيل عـــنها أنـــها "مـــن أقـــاصى الـــشمال"، لـــذا فـــ6 يـوجـــد أى أســـاس إطـــ6قـــاً 8ســـتخدام نـــفس الجـــملة  تـوجـرمـــة التى تقع فى ت
للجـدل بـأنها تعنى أن جـوج سـيأتى من روسـيا. فى الواقع؛ و-نـنا نـعرف أن عـبارة "أقـاصى الـشمال" قـد ذُكرت فى موضع آخـر مـن 
حزقـيال لـ�شـارة لـتركـيا، لـذا فـمن ا:نطقى أن ذكـر نـفس الـعبارة عن جوج يؤكـد أنـه سـيأتى مـن تركيا. لقد أوضح "ج بـول تـانـير" مـدى 
ضعف هذا الجدل حv قدم شرحـاً تقنيـاً وفنيـاً فقال:

[ إن هؤhء الــذين يرون فى كــ6م حـزقــيال إشــارة لـروســيا، يُشيرون إلى أن جــوج وتــحالــفه ســيأتــون لــيس فقط من الــشمال ولــكن مــن 
"أقـاصى الـشمال" (حز38: 6، 15؛ 39: 2). فى الواقع؛ إن ترجمة ( NASB ) لـلكتاب ا:ـقدس أوردت ا�يـة فى حـز39: 2 "فى 
أقصى أقاصى الشمال" أمــا ترجــمة ( NT ) فــتورد الــث6ث آيــات بــنفس الــشكل: ( ‘أركتى ســبون). -نــه hيوجــد مــا يــدعــو -ن تُــترجــم 

ا�يـة فى حـز39: 2 بـشكل مـختلف عـن ا�يـتv الـسابـقتv. ا8سم (‘إرك) يحـمل ا:عنى ا-سـاسى وهـو "الجزء الـبعيد" أو "الـطرف". 
لـــــكن فى أمـــــاكـــــن أخـــــرى حـــــv إســــــتُعملت نـــــفس الـــــكلمة جـــــغرافـــــيـاً ظهـــــر أنـــــها لـــــيس مـــــن الـــــضرورى أن تعنى "أبـــــعد نـــــقطة". الـــــتعبير: 
ذى يعنى "مــــن أبــــعد جـــزء فى ا-رض" ورد أربع مــرات فى ســــفر إرمــــيا. فى (إر6: 22) نــــقرأ: "ُهوَذَا َشـْعبٌ  (‘مــــيركتى- رس) ال
ْن أََقـاِصي ا$َرِْض."، هــناك إتــفاق عــام أن هــذا الــك6م، فى هــذا الــسياق يُــشير  ٌة َعِظيَمٌة تَُقوُم ِم Lَماِل َوأُم Hْن أَرِْض الش َقـاِدٌم ِم
ــِثيرُوَن ِمــْن أََقـــاِصي  ُظ ُمُلوٌك َك ٌة َعــِظيَمٌة َويُوَق Lَماِل َوأُم Hش قرأ: "ُهوَذَا َشــْعٌب ُمــْقِبٌل ِمــَن ال إلى بــــابــــل. فى (إر50: 41) ن
ل وا-عــــداء الــــذيــــن سيجــــلبهم على بــــابــــل. ورغــــم أن هــؤhء الــــغزاة غــــير محــــدديــــن  اب ا$َرِْض." الــــسياق هــــنا يــــختص بــــقضاء ا� على ب

ام للحـــديث (51: 11؛ مع 51: 27، 28). وفى جــزئـــv آخـــريـــن (25: 32؛  ـ"مـــلوك مـــادى" كـــسياق ع بــوضــوح، لـــكن هناك ذكر ل

31: 8) يــصور ا� وهــو يُهيج أمــم مــن أقصى ا-رض، لــكن ا8شــارة هــنا مــبهمة وغــير واضــحة. فى أجزاء غــير حزقــيال 38- 39، 
إســتُخدمــت الــكلمة (‘إرك) مــن مــنظور جــغرافى لــلتعبير عــن أمــم مــن مــنطقة الشــرق ا-وســط؛ لــذا فهــذا الــتعبير يــجب أh يـُـفهم على أنــه 

يعنى أبعد نقطة ممكنة.] 68

الخ6صة فيما يختص با-مم ا:شاركة

الــــخ6صــــة؛ إذن، بــــعد مــــناقــــشة كــــل نــــقاط الجــــدل الــــعديــــدة فــــيما يــــختص بــــجوج وا:ــــتحالــــفv مــــعه، يــــمكننا أن نــــقول بــــثقة أن 

التحالف الذى سيقوم بالغزو ا:ذكور فى حزقيال38- 39 يُشير ل�مم التالية:
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ا�سم القديم ا�سم الجديد
ماجوج تركيا

روش (إذا كانت أمة) تركيا
ماشك تركيا
توبال تركيا
فارس إيران
كوش السودان
بوط ليبيا
جومر تركيا
توجرمة تركيا، أرمينيا

ل فــقط أمــة  ــفَص� وطــبعـاً هــذه القائمة ليســت تــفصيلية أو شــامــلة. يــرى الــعديــد مــن الــعلماء أن الــقائــمة التى ذكرهــا حـزقــيال تُ
إلى أن قــائــمة حـزقــيال هى مــلخص غــير شــامل. وفى الــحقيقة، فــإن الوحى يــذكــر  كــبيرة مــن كــل جــانــب مــن جوانــب الــبوصــلة، مــشيرةً 
أن هـناك أمـمـاً أخـرى كـثيرة ســتُشارك فى هـذا الـغزو (حز38: 6). هل من ا:ـمكن أن تُـشارك روسـيا فى غـزو ا-يـام ا-خـيرة  بوضوحٍ 

هـذا؟ نعم، لـكن هـذا لم يُذكر فى أى مـن نبوات الـكتاب ا:ـقدس. فـمناقـشة هـذه ا8حـتمالية لـن تـكون أكـثر مـن مجرد تخـمv. فـكما قـلنا 
فى بـدايـة هـذا الـكتاب - كـدارسv لـلوحى – hبـد أن يؤكد مـنظورنـا عـن ا-يـام ا-خـيرة، على ما يؤكـده ا:ـنظور الـكتابى، وحـv يـصمت، 
عــــلينا أن نــــصمت أو نســــتعمل أقصى درجــــات الحــرص. و-ن هــــذه الــــنبوات تــؤكــــد بــوضــوح على أن تـركــــيا هى على رأس غــــزو ضــــد 
ا:سيح على إسرائــيل، لــذا فــمن ا:نطقى جــداً لــدارسى الــكتاب ا:ــقدس أن يــروا تركــيا بــكل وضوح. وطــبعـاً؛ فى ضـوء الجــدل الــكبير 

والـتبايـن الواسع فى ا�راء الـذى أحاط هـذا الجزء �hف الـسنv - ونـحن نتخـذ أقصى درجـات الحرص - عـلينا الـتمسك بـالـتواضع 
والحذر. وكما هو الحال دائمـاً؛ ا� يعرف أكثر من الكل.
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16
مزمور 83

إن هـدف هـذا الفصل هـو مـعالـجة الـنظريـة التى hقـت رواجــاً بـv كـثيريـن فى الـسنوات ا-خـيرة حـول مزمور 83. لـقد كـان نشـر 
"بيل سـليوس" لهـذه الـنظريـة فى كـتابـه "إسرائيلسـطv" سـببـاً فى رواجـها الشـديـد، وهى تـقول بأن الـكتاب ا:ـقدس قـد تـنبأ عـن ثـ6ث 
غـزوات – على ا-قـل – ضـد أرض أمـة إسرائـيل. أول هذه الـغزوات – كـما َعـلgم – جـاء وصـفها فى مـز83. وثـانى الـغزوات يُـشار لـها 
 vعـــادة بـــا8ســـم "مـــعركـــة جـــوج ومـــاجوج". وقـــد تـــعامـــلنا بـــالـــفعل مع هـــذا الـــغزو بـــتفصيل شـــديـــد. يـــعتقد الـــبعض أنـــنا ســـنرى بـــعد هـــاتـــ
الـغزوتـv؛ غـزوة ثـالـثة هـائلة ضد إسرائـيل، بـقيادة ضـد ا:سيح وجـيوشـه. يُسمى الـغالـبية هـذه الـغزوة ا-خـيرة مـن الـث6ث غـزوات بـإسـم 

"مـعركـة أرمجـدون". لذا وبـاخـتصار تـقول هـذه الـنظريـة الرائـجة بـشكل مـتزايـد بـأن هـناك ثـ6ث غـزوات محـددة على إسرائـيل، وسـتحدث 
بالترتيب التالى:

الغزو ا:ذكور فى مز 83 على إسرائيل..1

معركة جوج وماجوج ضد إسرائيل (حز38- 39)..2

غزو ضد ا:سيح على إسرائيل (رؤ16، 19)..3

لــكن يوجــد على ا-قــل ســتة مــشاكــل تواجــه هــذه الــنظريــة الرائجة. أولــها؛ أن مــعظم الــعلماء يرفــضون فــكرة أن مزمـور83 هــو مــن 
ا-ســاس نــبوة، ولــكن بــبساطــة "ص6ة أمــة تــنوح". ثــانــيـاً؛ أن هــذا الــتفسير يــتناول نــبوة كــتابــية مــن خــ6ل خــليط مــن الــتناول الــتاريخى 

(ا:ــاضى) والــتناول ا:ســتقبلى ولــيس مــن مــنظور مســتقبلى ثــابــت ومــتناســق. وسوف نــدرس مــاذا يعنى هــذا الــك6م بــالــتفصيل. ثــالــثـاً؛ 
الســـبب ا-ســـاسى وراء هـــذه الـــنظريـــة مــؤســـس على بـرهـــان غـــير منطقى. رابـــعاً؛ حتى لـــو كـــان مــزمـــور83 يـــمكن إعـــتباره نـــبوة، فـــإن 

أســـانـــيد هـــذه الـــنظريـــة قـــد فشـــلت فشـــ6ً ذريـــعـاً فى تحـــديـــد كـــل ا-مـــم والـــشعوب ا:ـــشاركـــة. خـــامـــسـاً؛ لـــقد تـــجاهل ا:ـــدافـــعون عـــن هـــذه 

الـنظريـة الـتشابـهات الـعديـدة بـv حز38- 39، و مـز83. وسـادســاً؛ أوضح الـكتاب ا:ـقدس أن الـعديـد مـن ا-مـم ا:ـذكـورة فى مـز83 
يــتم الــحكم عــليها وديــنونــتها تحــديــداً فى مــعركــة أرمجــدون ويـوم الرب ولــيس قــبل هــذا ببضع ســنوات. وســنناقــش كــل واحــدة مــن هــذه 
ا:شاكل بالترتيب.

ا:شكلة # 1: مز83 ليس نبوة عن غزو

ور83، هى أن أغـــــلب الـــــعلماء ا:ـــــحافـــــظv يـــرفـــــضون فـــــكرة أن هـــــذا  زم ا:ـــــشكلة ا-ولى مع نـــــظريـــــة الـــــغزوات ا:ـــــتعددة فى م

ا8صـحاح يشـتمل على نـبوة عـن غـزو. بـل على الـعكس؛ فكما أقـر "مـارفـن تـايت": [يُنظر :زمـزر 83 على أنه مرثـاة لـ�مـة، وتظهـر فـيه 

عــدة خــصائــص لهــذا الــشكل مــن الــكتابة.] 1 أما "د./ تومــاس آيس" فــقد إتخــذ موقــف hهوتى خــاص يــتمثل فى إمــتعاض واســتياء 
نظر ا�خـــذة فى الــرواج والتى تـــقول بـــأن مــزمـــور 83 تـــنبأ بـــغزو قـــريـــب 8سـرائـــيل. إن د/ أيـــس مـــحقـاً فى أن كـــل ا-مـــم  مـــن وجـــهة ال
ا:ذكورة فى مزمور 83 قد أُعلن أنها تحديداً سـتُدان فى يوم الرب:

ه من ا� 100%، مـــثله مـــثل كـــل الــوحى ا:ـــقدس. إh أنـــه h تــوجـــد أى نـــبوة فى هـــذا  وجد أدنى شـــك أن مـــز83 هـــو مــوحى ب [ h ي
الـقضاء لـينزل على أعـداء إسرائـيل هؤhء. أتحـدى أى شـخص أن يُـرينى أى جزء  ا:زمور، فـهو بـبساطـة تـضرع يرفـعه آساف � طـالـبـاً 
أو إعـ6ن نبوى فى مـز83! ا:زمور هو طـلبة تـفصيلية مـقدمـة من آسـاف حتى يُـنزل ا� قـضاؤه على ا-عـداء ا:ـحيطv بـإسرائـيل. لـم 
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يُـــجِب ا� آساف فى مـز83. أؤمـن أن ا� فى يومٍ مـا، سـيديـن هؤhء ا-عـداء ا:ـذكـورين فى مز83؛ لـكن إيـمانى هذا لـيس مؤسـسـاً 
على هذا ا:زمور.] 2

يتفق الكاتب وا:علم "مارك هيتشكوك" مع "أيس":

[ hبـد أن نـتذكـر أن ا:زامـير قـد ُكـتبت قـبل أن يبدأ ا-نبياء فى كـتابـة النبوات الخاصة بـا-مـم بوقٍت طـويل. إن ُكـتُب ا-نـبياء هى ا:ـكان 
الذى نجـد فـيه الـنبوات الـخاصة بـا-مـم وبـأحـداث آخـر ا-يـام. هـناك بـالـتأكـيد نـبوات خـاصـة بـا:ـسيا فى ا:زامـير، لـكن h عـلم لى بوجود 
نــبوات عــن ا-مــم فى آخــر ا-يــام موجودة فى ا:زامــير. ربــما يــكون خــلق أو بــناء فــكرة حرب فى ا-يــام ا-خــيرة مــن خــ6ل مز83 نــاتج 
عـن تـعمق زائد فى قراءة جزء يتحـدث بـبساطة أن إسرائـيل كانت؛ وسـتظل دائـمـاً ُمـحاطـة بـا-عـداء وأنـه فى يومٍ مـن ا-يـام سـيتعامـل 
ا� مـعهم. ربـما تكون هـذه ا:رثاة التى ُكـتبت فى أثناء ُحـكم داود قـد واجهت إسرائـيل بـالـسؤال ا-زلى – :ـاذا يـكرهـنا الجـميع؟ متى 

سينتهى هـذا؟ وتـأتى إجـابـة ا� ا:ـطمئنة: "h ثـقلقوا؛ فـيوماً مـا سـآتى وأدمرهم، وأصحح كـل ا-مـور." يُـسانـد ا� ويُشجع ا-مـة فى 
بداية ُملك داود؛ أنه سيسود فى النهاية على كل أعدائه، ويحمى شعبه من الفناء.] 3

 vحـ vأن "آيـس" و"هـتشكوك" كـانـا مـحق hمـن نـبوات ا-يـام ا-خـيرة؛ إ ًh6أن يحمل مز83 ظـ ورغـم أنـه مـن ا:ـحتمل طـبعـاً 
ـــطلق عـــليها ا�ن دارسى  ـــشير -مـــر محـــدد والـــذى هو "حـرب مـــز83" كـــما يُ دا على أهـــمية الـــنظر لـــه بـــشكل عـــام ولـــيس على أنـــه يُ أك
النبوة. وكما سنناقش بشكل أوسع؛ فإن كل ا-مم ا:ذكورة فى مز83 سـتُدان فى معركة أرمجدون فى يوم الرب. 

ا:شكلة # 2: الطريقة غير ا:تناسقة

إن ا:ـــبدأ ا-ول الـــذى أعـــتقد أن الـــعديـــديـــن مـــمن يـــتبنون فـــكرة الـــغزوات ا:ـــتعددة hيـــنتبهون لـــه؛ هـــو أن كـــل الـــنبوات الـــكتابـــية 
تـــتمحور فى الـــنهايـــة حـــول ا:ـــسيا، ويـوم الـرب. فـــإن الـــتركـــيز ا-ســـاسى والـــثقل الـــنبوى لــ�نـــبياء هـــو رجـوع ا:ـــسيا وا-حـــداث ا:ـــحيطة 
بـمجيئه. بـتعبير أسهـل لـلفهم؛ كـل أنـبياء الـكتاب – رغـم أن كل واحـد مـنهم تحـدث مـن خـ6ل الـظروف وا-حـداث ا:ـعاصرة له – كـانوا 
فى الــنهايــة يــتنبأون ويُــشيرون لــنا إلى يـوم الرب وقــيام مــملكة ا:ــسيا بــعده. هــذا ا8عــتقاد هــو ا:ظهــر الرئيسى :ــا يُسمى "الــطريــقة 
ا:ســتقبلية" لــلتفسير. الــبديــل ا�خــر هــو ا8تــجاه الــذى يــنظر لــلكتاب ا:ــقدس على أنــه مــصدر نــبوى للسرد الــتاريخى الِصرف ويُــعرف 

بـ"الــــتاريخى". لــــكن هــــذه ليســــت طــــبيعة نــــبوات الــــكتاب ا:ــــقدس. أحــــيانـــــاً يــــبحث الــــبعض فى الــــكتاب عــــن أمــــور مــــثل إغــــتيال الــرئــــيس 
ركــزون على هــذه ا-مور. يــقرأ الــكثيرون الــكتاب ا:ــقدس بــنفس الــطريــقة  "كــينيدى" أو هجــمات مركــز الــتجارة الــعا:ى. إن ا-نــبياء h يُ
التى يـقرأون بها نبوات "نوسـتراداموس". الـيوم؛ يرفض أغـلب دارسى الـكتاب ا:ـحافـظون هـذه "الـطريـقة الـتاريـخية" فى الـتفسير. إن 
 vا:ــــشكلة التى تـــواجــــهها فــــكرة وضع مــــز83 قــــبل ســــبع ســــنوات الــــضيقة هى أنــــها تــــتكون مــــن خــــليط غــــير مــــتجانــــس مــــن الــــطريــــقت

التاريخية وا:ستقبلية. لقد َعـبgَر د. "توماس أيس" عن هذه ا:شكلة فقال:

[ هـــناك إثـــبات آخـــر على تـراجع الـــطريـــقة ا:ســـتقبلية وا8تـــجاه نـــحو الـــطريـــقة الـــتاريـــخية فى الـــتفسير فى داخـــل بـــعض الـــدوائـــر التى 
رون على أن مـز83 يتحـدث عـن حرب سـتحدث  تـعتمد الطريقة ا:ستقبلية فى ا-سـاس، وهـذا ا8ثـبات يـمكن أن يراه هؤhء الـذيـن يُص�
قبل إخــتطاف الــكنيسة، أى أثــناء عــصر وجود الــكنيسة الــحالى ولــيس بــا8رتــباط بــالــضيقة. يــعتقد الــتاريــخيv أن ا-جـزاء الــنبويــة فى 
العهد الـقديـم يـمكن أن تتم فى عـصر وجود الـكنيسة الـحالى.أمـا ا:سـتقبليv فـيعتقدون أن نبوات العهـد الـقديـم ا:سـتقبلية سـتبدأ فى 
الــــــتتميم بــــــعد إخــــــتطاف الــــــكنيسة فــــــيما عــــــدا الــــــنبوة التى عــــــن ا8خــــــتطاف نــــــفسه. لــــــقد أيــــــد "بــــــيل ســــــالــــوس" هــــــذه الــــــفكرة فى كــــــتابــــــه 
"إســـرائيليســـــطv".... يُـــــعلم "ســـــالــــوس" أنـــــه قـــــبل الـــــضيقة، قـــــبل مـــــعركـــــة جـــــوج ومـــــاجـــــوج، التى ســـــتحدث قـــــبل الـــــضيقة، وحتى قـــــبل 
ا8خـتطاف، فى نـهايـة عـصر وجود الـكنيسة الـحالى، سـيتم الـهجوم على إسرائـيل من كل ا-مـم ا:ـحيطة بها... لـكن إخـت6فى مع هـذا 
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هو أن "سـالوس" الـذى يعتبر نـفسه مـن أتـباع الـطريـقة ا:سـتقبلية؛ قد قدم تـفسيراً :زمـور 83 بحسـب الـطريـقة الـتاريـخية مع وجود 
 vإسرائــيل وجــيرانــها ا:ــحيط vبــعض ا-خــطاء ا-خــرى فى هــذا الــتفسير. يؤكــد "ســالوس" على أن مــز83 يــعلمنا عــن وقوع حرب بــ

بـها قـبل ا8خـتطاف؛ والتى سـتهيئ الـساحـة لـ�حـداث التى ستقع بعد ا8خـتطاف مـثل حرب جـوج ومـاجـوج، والـضيقة. أعـتقد أن هـذا 
ا:ـــنظور هـــو نـــتاج لـــخيال "ســـالوس" الـــخصب، وh يســـتند على أى أســـاس كـــتابى (1تى1: 4؛ 2تى4: 3- 5)... هـــذا ا:ـــنظور هـــو 
منظور تاريخى صريح، وقد ثبت قصوره منذ أكثر من مائة وخمسv عامـاً على ا-قل.] 4

ا:شكلة # 3: ا:نطق الخاطئ

ًل مـــن هـــذيـــن الجــزئـــv يشـــتمل على تـــفاصـــيل مـــعينة غـــير  الســـبب ا-كـــبر الـــذى يـــدفع الـــكثيريـــن لـــقبول هـــذه الـــنظريـــة هـــو أن ك

مـذكـورة فى ا-جزاء ا-خـرى. فعلى سبيل ا:ـثال، يـورد مز83 فى قـائـمة ا-مـم التى ستقوم بـالـغزو، بـعض ا-سـماء الـغير مـذكـورة فى 
.vمختلفت vيتحدثان عن غزوت vحز38- 39. ولهذا تم إعتبار أن هذين الجزئ

فى رأيى الشخصى؛ فــإن ا:ــنطق الــذى تــأسســت عــليه هذه الــنظريــة هو على خــطأ عميق. hحــظ، مــث6ً، لــو تــم تــطبيق هــذه 
الـــنظريـــة على ا-نـــاجـــيل ا-ربـــعة حـــيث يـــتم إعـــادة سـرد لـــنفس ا-حـــداث ولـــكن الـــتفاصـــيل تـــختلف – بـــل قـــد تـــبدو مـــتناقـــضة فى بـــعض 
أصــي6ً، لــكنه قــد يــبدو عــند الــنظرة الســطحية موجوداً. إذا طــبقنا نــفس ا:ــنطق  ا-حــيان – وطــبعـاً هــذه الــتفاصــيل لــيس بــينها تــناقضاً 
ا:تبع مــن مــؤيــدى "حرب مـزمــور 83" على ا-نــاجــيل، ســيصاب فــهمنا لخــدمــة يــسوع بــفوضى عــارمــة. hبــد أن يرفــض دارســو الوحى 
ا:ــتعمقv فكرة أن مجرد ورود بــعض ا:ــعلومات فى أحــد ا-جـزاء الــنبويــة وعــدم ورودهــا فى جـزٍء آخر h يعنى أن الجـزئــv يتحــدثــان 

.vمختلفت vعن معركت

ا:شكلة # 4: الخطأ فى تعريف ا-مم ا:ذكورة فى مز83

ا:ـشكلة الرابـعة التى تواجـه نـظريـة الـغزوات ا:ـتعددة، هى أنـها تفشـل فى تـعريـف وتحـديـد ا-مـم ا:ـشاركـة. دعونـا نـنظر لـ�مـم 

داً. ِخـــيَاُم أَُدوَم َواِ�ْسـَماعـــيـلِيHَ�. ُموآبُ  ز83: "$َنLــُهْم تَـــآَمــرُوا ِبـــاْلـــَقْلِب َمـــعـاً. َعـــَليَْك تَــَعاَهـــُدوا َعْه الـــــفعلية ا:ـــــذكـــــورة فى م
ــــضـاً اتLفَقَ َمـــَعُهْم. َصــــاُروا ِذرَاعــــاً لِـبَِني  أَيْ ورُ  eاِن ُصوٍر. أَش Lفََلْســـِطُ� َمعَ ُســـك . وُن َوَعــَمالِيقُ eوَن. ِجــــبَاُل َوَعمeَواْلـــَهاَجـــِري

ُلوٍط." (ع5- 8).

:"vبحسب رأى "بيل سالوس" مؤلف كتاب "إسرائيلسط

ز83 هى: خـــــيام أدوم (الـــــ6جـــــئv الفلســـــطينيv وجـــــنوب ا-ردن)،  [ ا-مـــــم الحـــــديـــــثة ا:ـــــعادلـــــة لـــــ�تـــــحاد الـــــكونـــــفيدرالى ا:ـــــذكـــــور فى م
وا8ســماعــيليv (الــسعوديــv)، مـوآب (الــ6جــئv الفلســطينيv ووسط ا-ردن)، الــهاجــريــون (ا:ــصريــون)، جــبال (شــمال لــبنان)، عــمون 

(الـ6جـئv الفلسـطينيv وشـمال ا-ردن)، عـمالـيق (الـعرب جـنوب إسرائيل)، فلسـطv (الـ6جـئv الفلسـطينيv وحـماس فى قـطاع غزة)، 
سكان صور (حزب ا� وجنوب لبنان)، آشور (سوريا وربما شمال العراق)، بنى لوط (موآب وعمون كما سبق).] 5

ذه ا-مـــم تــوجـــد بـــعض ا-مـــم  أتـــفق بـــشكل كـــبير مع أغـــلب مـــا حـــدده "سالوس"، لكنى أرغـــب فى تــوضيح أنـــه بـــا8ضـــافـــة له
ا-خرى التى ستشترك فى الغزو. 
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آشور

إن تحديد "سـالوس" أن آشـور هى سـوريـا والـعراق، يُـعتبر محـدود لـلغايـة. كانت "نـينوى" هى عـاصـمة آشـور الـقديـمة، وهى 
ا�ن موجودة فى شـمال الـعراق بـالـقرب مـن مـديـنة ا:وصـل، لـكن أبـعد مـن مـناطـق شـمال الـعراق، فـقد شـملت آشور مـناطـق أوسع. و-ن 
الــعلماء ا:ــحافــظون يــعتقدون أن مــز83 قــد ُكــتب فى وقــت قــريــب مــن عام 950 ق م خــ6ل فــترة ُحــكم داود ا:ــلك، فـ6بــد أن نضع فى 
إعـتبارنا كل ا:ـناطـق التى شـملتها ا8مـبراطـوريـة ا�شـوريـة فى هـذا الوقـت. فى خـ6ل هـذه الـفترة – إلى جـانـب سـوريـا والـعراق – فـقد 
شملت ا8مبراطورية ا-شورية جزء كبير من تركيا. وهكذا، فإن قائمة ا-مم ا:ذكورة فى مزh 83بد أن تشمل تركيا أيضـاً.

أنظر الخريطة التالية �شور:

ا8مبراطورية ا�شورية (950 ق م فى أثناء ُملم ا:لك داود) 6

vا8سماعيلي

 vكـشعب إسـتمروا ثـابـت vو-ن ا8سـماعـيلي .vإلى جـانـب آشـور، هـناك إسٌم هـام آخـر مـذكـور فى قـائـمة الـغزاة: ا8سـماعـيلي
 "vعلى مدى الــقرون؛ ففى حــال فــهمنا :زمور 83 على أنــه مـزمــوراً نــبويـــاً، عــندهــا يــجب أن نــفهم أن إســتعمال تــعبير " ا8ســماعــيلي
ـــــشير بـــــشكل عـــــام لـــــشعوب ا:ـــــنطقة الـــــعربـــــية. تـــوجـــــد نـــــبوات فى أجــــزاء مـــــختلفة مـــــن ســـــفر الـــــتكويـــــن عـــــن الـــــنمو وا8مـــــتداد الـــــشاسع  يُ
:vل�سماعيلي

: «تَْكِثيرا اَكـثHُر نَْسَلِك فxَ يَُعدe ِمَن اْلَكـثْرَِة»." (16: 10) HبLُك الرxَوَقاَل َلَها َم "
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امLـةً  ُه َواثْـِمرُهُ َواَكــثHرُهُ َكـِثيرا ِجـّدا. اثـْنَيْ َعَشـَر رَِئـيسا يَــلِدُ َواْجَعُلهُ  ارُِك ا اْسَماِعـيُل فَـَقْد َسـِمْعُت َلـَك ِفـيِه. َهـا انَـا ابَ Lَوام "
َكِبيرَةً." (17: 20)

" ُقوِمي اْحِمـلِي اْلُغxَم َوُشدHي يََدِك ِبِه �نHي َساْجَعُلُه امLًة َعِظيَمًة»." (21: 18)

فى وقـت كـتابـة مـزh ،83بـد أن ا8سـماعـيليv كـانوا يـعيشون فى أمـاكن واسـعة مـن شـبه الجـزيرة الـعربـية، وأجزاء مـن مـصر، 
وا-ردن، والعراق. أما اليوم، فطبعـاً hبد أن يمتد هذا ليشمل لبنان وسوريا وأغلب مناطق شمال إفريقيا.

الــنقطة هــنا؛ إذا وضــعنا فى ا8عــتبار الــفهم ا:ـوسع �شور وا8ســماعــيليv، فإن ا-مم ا:ــذكــورة فى مــز83 ســتوجــه نــظرنــا 
:نطقة أوسع بكثير من البلدان ا:حيطة عن قرب بإسرائيل. وعندها سنكون ننظر للبلدان الحديثة ا:وجودة فى الخريطة التالية:

ا-مم ا:ذكورة فى مزمور 83

ا:شكلة # 5: الفشل فى إكتشاف التشابه بv حز38- 39 و مز83

نعم توجد إخـت6فـات بـv مـز83، وحز38- 39؛ لـكن هـناك الـعديـد مـن الـتشابـهات ا:ـذهـلة بـينهما. ورغـم أنه مـن ا:ـمكن أن 
نجـــد تـــأكـــيد وإبـراز لـــبعض ا-مـــم فى جــزٍء منهما دون ا�خـــر، لـــكن فى التحـــليل ا-خير نجد أن هـــذيـــن الجــزئـــv يتحـــدثـــان عـــن نـــفس 
ا:ـــنطقة. لـــم يـــتم ذكـــر الـــعديـــد مـــن ا-مـــم فى كـــ6 الـــنبوتـــv، إh أنـــهما ذكـرتـــا الـــكثير مـــن ا-مـــم ا-خـــرى. وفـــوق هـــذا، فـــالجـــملة وا8عـــ6ن 
" تفتح الباب على مصراعيه 8نضمام أى من ا-مم ا:ذكورة فى مز83. ا:فتوح فى حزقيال "ُشُعوبـاً َكِثيِريَن َمَعكَ.
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حزقيال 38- 39 مزمور 83
تركيا تركيا
سوريا سوريا

ليبيا وشمال السودان شمال إفريقيا
إيران العربية

"ُشُعوبـاً َكِثيِريَن َمَعَك." ا-ردن
مصر
العراق

عرب الضفة الغربية وغزة

وفى النهاية فإن الـتمييز بـv الجزئـv يـكون سهـ6ً، وعلى أساس إخت6ف الـنقاط التى يؤكـد عـليها كل جزء. فـبينما يؤكـد مـز83 على 
مجموعة من ا-مم التى تُـحيط بـإسرائـيل بـشكل مـباشـر؛ نجـد - كما رأيـنا سـابـقـاً - أن حزقـيال يذكر تحـديـداً قـائـد الـغزو، وأمـة واحـدة 
مـــن كـــل ركـــن مـــن ا-ركـــان ا-ربـــعة ا:ـــحيطة، لـــقد أكـــد حـزقـــيال على أنـــه بـــخ6ف ا-مـــم التى ذكـرهـــا ســـتكون هـــناك أمـــم أخـــرى مـــن كـــل 
أركان ا:نطقة ا:حيطة، مشتركة فى هذا الغزو. أنظر الخريطة التالية عن الغزو ا:ذكور فى حزقيال:

حز38- 39: الهجوم بقيادة تركيا من ا-ربع أركان ا:حيطة
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 v؛ فـبعد دراسـة هـذيـن الجزئـvهـذيـن الجزئـ vو-ن ا-سـاس لنظرية الـغزوات ا:ـتعددة مبنى بـشكل كـبير على ا8خـت6فـات الواسـعة بـ
بـالـتفصيل، أعـتقد أنـه من غير الدقيق ا8دعـاء بـأنـهما يُشيران -مـم مـختلفة. فـإذا كـان مـز83 هـو بـالـحقيقة نـبوة؛ سـيكون مـن ا-وقع 

أن نراه كإعادة سرد لنفس الغزو ا:ذكور فى حز38- 39.

ا:شكلة # 6: دينونة ا-مم ا:ذكورة فى مز83 ستكون فى يوم الرب

ا:ـــــشكلة ا-خـــــيرة وربـــــما ا-قـــــوى وا-صـــــعب التى تـــواجـــــه مـــــز83 بـــــخصوص نـــــظريـــــة الـــــغزوات ا:ـــــتعددة هى أن أغـــــلب ا-مـــــم 

ا:ــذكـورة فى ا:زمـور قــد ذُكرت فى مواضع أخــرى كثيرة على أنــها مــحفوظــة لــلديــنونــة فى يوم الرب وقــت مــعركــة أرمجــدون. لــقد ذكرنــا 
بـعض هـذه ا:واضع فى الـفصل الـثانى، حـيث رأيـنا كـيف أن أغـلب ا-مم والـشعوب ا:ـذكـورة فى مـز83 ســتُدان فى يوم الرب. يـشمل 

هــذا أدوم (عد24؛ عــوبــديــا؛ حــز25؛ إش34؛ 63)، مـوآب (عد24؛ إش25)، مــصر (حــب3؛ صــف2؛ إش19)، الــعربــية (حــز25؛ 
30)، فلسطv (يؤ3؛ صف2؛ حز25)، لبنان (يؤ3)، وآشور (مى5؛ صف2).

أمـا بـخصوص دمـار أدوم؛ فـقد ذكـر النبى عـوبـديـا بـكل وضوح أنـه سـيكون فى سـياق يوم الرب. إh أن "سـالوس" يسـتخدم 
الجـملة "إن يوم الرب قـريـب" لـيجادل أن هـذا سيحدث قـبل يوم الرب الفعلى. لـكن هذا يُـمثل سوء فـهم رئيسى لهـذا الـتعبير شـائع 
ا8سـتخدام. عـندمـا يُعلن نبى أن يوم الرب قـريـب، فـإن هـذا ا8عـ6ن هـو دعوة لـلتوبـة فى ضوء ديـنونـة هذا الـيوم الـقريـب. وهـكذا فـإن 
عـوبـديـا حـv كتب "يوم الرب قـريـب"، كـان بهـذا يحـذر القراء أن يـتوبوا بسـبب الدينونة الـقادمـة فى هـذا الـيوم، وهـذا يـشمل دمـار أدوم 
بحسب ما hحظه "د./ أيس":

 eَمُلَك يَـرْتَـد َعْلَت يُــفَْعُل ِبـَك. َع َما فَ لH ا$َُممِ. َك ِريٌب يَوُْم الـرLبH َعَلى ُك [ متى ســتتم نــبوة عــوبــديــا؟ كــما يــقول فى ع15 " فَـِإنـLهُ َق
" مـن الواضح أن موعـد  " يـذكـر الوحى بـكل وضوح أن الـتتميم سـيكون حv يـكون " َقِريٌب يَوُْم الرLبH َعَلى ُكلH ا$َُمـمِ. َعَلى رَأِْسكَ.

هـذا الحـدث هو فى نـفس الـتوقـيت الـذى ذكره إشعياء، وإرمـيا، وحزقيال، وعـاموس وا�خرون كـميعاد ديـنونـة ا-مم فى آخـر الـضيقة، 
ومع معركة أرمجدون.] 7

أرى أن "د./ أيـس" مـحق تـمامــاً. لكن طـبعـاً؛ يـمكننا تـطبيق مـ6حـظاتـه على كـثير من ا-مـم ا8سـ6مـية ا-خـرى التى يـتشكل 
مـنها الـتحالـف ا:ـذكـور فى حـز38- 39. سـتتم ديـنونـة كـل الـعالـم ا8سـ6مى الـذى سيجتمع ضـد إسرائـيل فى يوم الرب خـ6ل مـعركـة 
أرمجدون.

خطورة نظرية حرب مزمور 83

على جسد ا:سيح. و-ن هــذه الــنظريــة تُــعلم بــأنــه  مــن منظور رعــوى؛ أعتقد أن "نظرية حرب مزمـور 83" تُــمثل خــطراً كــبيراً 
بعد هـزيـمة الـتحالـف ا:ـذكـور فى مـز83؛ سـتحتل إسرائـيل حرفـيـاً كـل أراضى ا-مـم ا:ـحيطة بـها، وهـكذا فهـذه الـنظريـة تـتمسك بـفكرة 
ا8نــــتصار ا8ســرائيلى والــــذى h يــــتفق مع كــــ6م الــوحى. وكــــما شــرح "ســــالــوس": [ بســــبب هــــذا ا8نــــتصار ا8ســرائيلى على ا:جتمع 

الـعربى ا:ـحيط بـها ا:ـتمثل فى الفلسـطينيv، والـسوريـv، والـسعوديـv، وا:ـصريـv، والـلبنانـيv، وا-ردنـيv، سـتتسع حـدود إسرائـيل، 
ويزداد ا8زدهار، وتقوى مكانتها كأمة.] 8 بعد أن تهزم إسرائيل ا-مم ا:حيطة بها؛ يدعى "سالوس" أنها ستختبر:
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[ حـالـة مـن الـتفوق ا8قليمى؛ سـتمكنها من الـسكن فى أمـان فى وسـط مـنطقة غـير آمـنة بـا:رة. وسـيعود الـيهود ا:شـتتv فى كـل الـعالـم 
ن فى أرض إســـرائـــــيل. مع عـــودة الـــــشعب الـــــيهودى، ســـــتبدأ ا-مـــــة فى إســـــتثمار ثــــروات الـــــشعوب الـــــعربـــــية ا:نهــــزمـــــة،  إلى ا:ـــــ6ذ ا�م
وسيسـتمتع الـناس "بـاسـترداد ثـرواتـهم". فى هـذا الوقـت سـتصبح إسرائـيل واحـدة مـن أغنى ا-مـم بل ربـما ا-غنى فى الـعالـم كـله.] 

9

: إن هـذا يـتعارض مع مـا يقول الـكتاب ا:ـقدس أنـه يـنتظر إسرائـيل. إن مـا  ًhإن مـا يقلقنى شـخصياً فى هذا ا:ـنظور هـو؛ أو
فــــعله "ســــالــوس" هــــو أنــــه أخــــذ وعــود ا� 8ســرائــــيل التى ســــتتم فى مــــلك ا:ــــسيا ا-لفى، وجــــعلها فى ا:ســــتقبل الــــقريــــب، قــــبل مــــجيئ 
ا:سيح. لقد أخذ إنــتصار يــسوع ونســب الــفضل فيه لقوات الــدفاع ا8سرائــيلية. لــكن حv يســتطلع ا:رء الــنبوات الــعديــدة الــخاصــة 

بــإسرائــيل فى كــل الــكتاب؛ يجــد أن أيــامـــاً حــالــكة الــسواد قــادمــة عــليها. إن على الــكنيسة أن تــكون مــهيأة وجــاهـزة لـــتُسانــد إسرائــيل 

والــشعب الــيهودى فى هــذا الوقــت. كــملحوظــة شــخصية، أحــب أن أوضح أننى أعــتبر "بــيل سالوس" أخ صــالح؛ كــان دائــمـاً على خــلقٍ 

رفيع، وَمــثgل يـسوع خـير تـمثيل. إن غرضى هنا لـيس توجـيه الـنقد بـشكل شخصى لـ"بيل". إh أننى أعـتقد وبـصدق أن نـظريـة ا:ـعارك 
ع على الســـلبية، وتخـــدع الـــكثيريـــن  ا:ـــتعددة فى مـــز83 غـــير كـــتابـــية. وبـــدhً مـــن إعـــداد ا:ــؤمـــنv :ـواجـــهة هـــذا الـــيوم ا�تى؛ فهى تَُشج�
بفكرة إنتصار مضل وغير حقيقى.
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17
إشعياء، وميخا 5:

ا�شورى

صـورة أخـرى هـامـة يرسـمها الـكتاب لضد ا:سيح هى "ا�شـورى". إن وصـف ا�شورى نجـده فى سـفرى إشـعياء، ومـيخا. 
لـــقد تـــنبأ هـــذان الـــنبيان بـــتفصيل دقـــيق عـــن يـــسوع ا:ـــسيا وعن ضد ا:سيح. وكـــما ســـنرى؛ فـــإن ا:شهد ا:ـــتصل فى نـــبوات إشـــعياء 
وميخا هو الصراع ا-خير بv يسوع ا:سيا وضد ا:سيح، الذى يُشار له فى هاتv النبوتv مراراً وتكراراً با8سم "ا�شورى".

السياق فى سفر إشعياء

وبـــاخـــتصار، فـــإن الـــسياق الـــتاريخى 8شـــعياء يتحـــدث عـــن الـــصراع الـــدائـــر فى زمـــن النبى بـــv ا:ـــملكتv الـــعبريـــتv؛ مـــملكة 

الــشمال التى تُسمى إسرائــيل أو أفرايم، ومــملكة الجنوب التى تُسمى يــهوذا. فــقد تــحالــفت إسرائــيل مع آرام – دمــشق ضــد الخــطر 

بـــشكل عـــنيف. كـــانـــت دعــوة ا� لـــشعبه أن يـــثقوا فـــيه هـــو ولـــيس  الــوشـــيك مـــن آشـــور. لـــقد كـــان التهـــديـــد بـــغزو آشـــورى أمـراً ضـــاغـــطـاً 
الــتحالــفات الــعسكرية مع ا:ــمالــك الـوثــنية ا:ــحيطة. كــان وعــد ا� هــو بــمي6د قــائــد حــربى مــن نســل داود، الــذى يحــرر شــعب ا� مــن 
"ا�شـورى". إh أن ا:ـشكلة هى أن هـذا لم يتم فى الـتاريخ. لقد حطم ا�شـوريـون مملكة إسرائـيل الـشمالـية، وأخـذوا مـعظم سـكانـها 
للســـبى. أمـــا بـــالنســـبة لـــلمسيا الـــذى سيهــزم ا�شـــورى فى مـــعركـــة حـــربـــية؛ فهـــذا أمـــر نـــبوى بـــالـــتمام؛ ولـــم يـــتم بـــعد. يـرجح الـــعديـــد مـــن 

الــعلماء أنــه بــينما إســـتُخدم تــعبير "ا�شــورى" تــاريــخيـاً لــ�شــارة :ــلوك آشــور؛ إh أنــه مــن الواضح أيــضـاً أنــه يُــشير لـ "ضــد ا:سيح"، 
الذى سيهزمـه يـسوع بـمجيئه. ثـم، فى إش13- 23؛ بـعد أن يـتنبأ عـن ديـنونـة ضـد ا:سيح، يـقدم لـنا قـائـمة بـأسـماء ا-مـم التى سـيتم 
تدميرها وديـــنونـــتها مـــعه عـــند مـــجيئ ا:ـــسيا لـــتحقيق الـــنصر ا:ـوعـود لـــشعبه. هـــذه إذن الخـــلفية أو ســـياق ســـفر إشـــعياء الـــذى ســـنقوم 
باستط6عه فى هذا الفصل.

ا�شورى فى إشعياء

يـــندهـــش الـــكثيرون حـــv يـــكتشفون أن الـــسياق الـــتام لـواحـــدة من أشهـــر الـــنبوات عـــن ا:ـــسيا يـــدور حـــول الـــصراع بـــv يـــسوع 

ز ا�hف مـــــن كــــروت الـــــكريـــــسماس (عـــــيد ا:ـــــي6د)،  وضـــــد ا:سيح. hحـــــظ؛ على ســـــبيل ا:ـــــثال، الجــــزء الـــــتالى مـــــن إشـــــعياء. لـــــقد تـــــمرك

َوتـَْدُعو  ابْـنـاً  يHُد نَـفُْسُه آيًَة: َهـا اْلَعذْرَاُء تَْحـبَُل َوتَـلِدُ  Lوا:سرحـيات، والـحف6ت، والـقصص حـول هذا الـعدد: " َوَلِكْن يُْعِطيُكُم الس

انُوِئيَل»." (إش7: 41). Lاْسَمُه «ِعم

لــكن نــادراً مــا يُــكمل أحــد قراءة الجـزء لــيفهم ســياقــه الصحيح. فــإذا فــعلوا، ســيعرفــون فــوراً أن هــذه الــنبوة تتحــدث عــن أمــور 
عـــن غـــزو الجيوش ا�شــوريـــة :ـــملكة  وأســـمته عـــمانـوئـــيل. كـــان هـــذا الـــطفل رمـزاً نـــبويـــاً  فى أيـــام إشـــعياء حـــv ولـــدت بـــنت صـــغيرة طـــف6ً 
الشمال (إسرائيل). وبـالطبع فـإن لهـذه الـنبوة شـكلv مـن الـتتميم؛ واحـد فى أيـام إشـعياء، والـثانى مـن خـ6ل يـسوع ومـريـم. وكـما تـرى 

فــإن الــتعبير ا:ســتخدم فى النبوة والــذى يُســتخدم كــثيراُ بمعنى عــذراء h يعنى فــقط مــن لــم تــمارس الــجنس من قبل. فــالــكلمة الــعبريــة 
ا:ستخدمة هنا هى "‘ ا:ـــا" حـرفـــيـاً تعنى الـــفتاة الـــصغيرة غير ا:ـــتزوجـــة، وبـــالـــتالى فهى عـــذراء. فى حـــالـــة مـــريـــم فـــقد كـــانـــت بـــالـــحق 
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عـذراء؛ أما عن الـ "‘ ا:ا" ا-خـرى، فـقد حـملت وولدت بـطريـقة طـبيعية تـمامــاً. بعد أن ولـدت هـذه الـفتاة الـصغيرة طـفلها "عـمانوئـيل"؛ 
وضح إشعياء الع6مات التى تلى ذلك:

رL َويَْخـتَارَ  Lأَْن يَرْفَُض الش eِبي Lهُ َقـبَْل أَْن يَْعرَِف الصLَويَْخـتَاَر اْلَخيَْر. $َن Lر Lيَــأُْكُل َمـتَى َعرََف أَْن يَرْفَُض الش ًxَوَعَسـ " زُبْـداً 
ــيِْت أَِبــيكَ  وَر َعــَليَْك َوَعَلى َشـْعِبَك َوَعَلى بَ eَمــلَِك أَش eبLاٍش ِمـْن َمــلَِكيَْها». يَْجــلُِب الــر َت َخ َلى ا$َرُْض الLِتي أَنْ َخيَْر تُْخ اْل

أَنL الرLبL يَْصِفرُ لِـلذeبَـاِب الLِذي ِفي أَْقَصى تَُرعِ  اْعِتزَاِل أَفْرَاِيَم َعْن يَُهوذَا. َويَُكوُن ِفي ذَلَِك اْليَوْمِ  أَيLـامـاً َلْم تـَـأِْت ُمـنْذُ يَوْمِ 
ُخوِر َوِفي ُكلH َغـابِ  eالص اْلَخـِربَـةِ َوِفي ُشُقوقِ  ورَ فَـتَـأِْتي َوتَِحلe َجِميُعَها ِفي ا$َْوِديَـةِ  eـِذي ِفي أَرِْض أَشLْحِل الLَولِلـن ِمْصرَ 

وَر الـرLأَْس َوَشْعرَ  eَمـلِِك أَش يHُد ِبُموَسى ُمْســتَـأَْجـرٍَة ِفي َعــبْرِ الـنLْهـِر ِب Lَـرَاِعي. ِفي ذَلِـَك اْليَوْمِ يَْحلِقُ الس ْ̀ لH ا وِْك َوِفي ُك Lالش

الرHْجَلْ�ِ َوتَـنِْزُع اللHْحيََة أَيْضـاً." (إش7: 15- 20)

يقول إشعياء أنــه قبل أن يــكبر الصبى، ســيقوم مــلك آشــور بــغزو مــملكة إسرائيل. إن الوصف الــتصويــرى لــح6قــة الرأس، 
والــذقــن، والرجــلv لــ�سرائــيليv هــو إشــارة لــلمهانــة وا8حــتقار التام، وفى الــنهايــة، ا8ســتعباد الــذى سيجلبه ا� على أســباط الــشمال 
ه بمجـرد ذكـــر نـــبوة عـــمانـوئـــيل ا:ـــسيا الـــشهيرة، نجـــد أن  على يـــد ا-شـــوريـــv. الـــفكرة مـــن ذكـرنـــا لهـــذا الجــزء هـــو لـــفت الـــنظر كيف أن
ا�شـورى أو مـلك آشـور قـد تـم إسـتحضاره لـلصورة. ومرة ثـانـية نـقول؛ إن ا-حـداث ا:ـذكـورة فى هذا الجزء تتحـدث عـن أمـور تـاريـخية 

حـدثت فى أيام إشـعياء. إh أن مـلك آشور فى الـتاريخ هـو نـموذج لضد ا:سيح – الـغازى الـنبوى الـنهائى 8سرائـيل. على مـدار سـفر 
إشـعياء كـله، سنجـد نـفس مشهـد ا:ـسيا فى مواجـهة ا�شـورى يـتكرر مراراً وتكراراً. تـقريـبـاً كل أصـحاح 8 يـدور حـول الـغزو الـقادم 

وَر وَُكلL َمْجـِدهِ  eـَة َواْلَكِثيرَةَ َمـلَِك أَشLْهـِر اْلَقوِيLالـن يHدُ يُْصِعُد َعـَليِْهْم ِمـيَاهَ  Lَك ُهوَذَا الس ذَلِ على إسرائــيل على يــد ا�شـورى: " لِ
. َويَُكونُ  ْعـبُُر. يَـبُْلغُ اْلُعـنُقَ فَـيَْصَعدُ فَوْقَ َجِميعِ َمَجاِريـهِ َويَْجـِري فَوْقَ َجِميعِ ُشـطُوِطـهِ َويَـنَْدِفقُ إَِلى يَُهوذَا. يَـِفيُض َويَ

انُوِئيُل»." (ع7- 8). Lَِدَك يَا ِعمxبَْسُط َجـنَاَحيِْه ِمْلَء َعرِْض ِب

لكن فى أصــحاح 9، مرة أخــرى، يــخبرنــا عــن الحــل الــنهائى الــذى يــقدمه ا�. هــناك يــقدم لنا إشــعياء - وبــ6 أى جــدال - 
أشهر نبوة عن ا:سيا فى العهد القديم:

ُل أَرَْض زَبُوُلوَن َوأَرَْض نَــفْـتَالِي يُـْكرُِم ا$َِخــيُر طَـِريقَ  Lَمــاُن ا$َوLالــز َما أََهــانَ  . َك " َوَلـِكْن �َ يَُكوُن ظَــxٌَم لِلLِتي َعــَليَْها ِضيقٌ
َوْتِ  ْ̀ َصرَ نُوراً َعـِظيمـاً. اْلـَجالُِسوَن ِفي أَرِْض ِظــxَِل ا أَبْ الِــُك ِفي الــظeْلَمةِ  Lس ْعُب ال Lش اْلـبَْحــِر َعـــبَْر ا$ُرُْدنH َجـــلِيَل ا$َُمـــمِ. اَل
. يَـفْرَُحوَن أََمـاَمـَك َكـاْلـفََرحِ ِفي اْلَحَصاِد. َكـالLـِذيَن يَـبْـتَِهُجوَن ِعــنَْدَمـا  َها اْلفََرحَ أَْشـَرقَ َعـَليِْهْم نُوٌر. أَْكــثَرَْت ا$ُمLـَة. َعـظLْمَت َل

ـُتََسـلHحِ  ْ̀ ُهنL َكَما ِفي يَوْمِ ِمـْديَـاَن. $َنL ُكلL ِسـxَحِ ا ـرْتَ Lَكس ـرِهِ  Hَوَقِضيَب ُمَسخ َوَعَصا َكـِتِفهِ  يَْقـتَِسُموَن َغِنيَمًة. $َنL ِنـيَر ِثـْقـلِهِ 

الرHيَـاَسةُ  ـلـنLاِر. $َنLهُ يُوَلدُ َلـنَا َوَلـدٌ َونُْعطَى ابْـنـاً َوتَُكونُ  ِفي اْلوََغى وَُكلL رَِداٍء ُمـَدْحَرجٍ ِفي الـدHَمـاِء يَُكوُن لِْلَحِريقِ َمــأَْكـxً لِ

ــxَمِ �َ ِنـَهايَـَة َعَلى  Lِريَــاَسـِتِه َولِلس Hَمِ. لِـنُُموxــ Lيَس الس ــاً رَِئ أَبــاً أَبَـِديّ َويُـْدَعى اْسُمُه َعِجيبـاً ُمِشيراً إَِلــهـاً َقـِديـراً  َعَلى َكـِتِفهِ 

ــــــيْرَةُ رَبH اْلُجـنُوِد تَْصـنَعُ  ــــــِد. َغ ـــــَن ا�َن إَِلى ا$َبَ ــــــاْلَحقH َواْلـــــِبرH ِم ـــــْعُضَدَهــــــا ِب ــــــيُـثـَبHـتََها َويَ ُكــــــرِْسيH َداُودَ َوَعَلى َمـــــْمَلَكِتهِ لِ

َهذَا." (ع1- 7)

يوضح هـذا الجزء أن ا:ـسيا سيحرر إسرائـيل مـن ا-شـورى بنفس الـطريـقة التى حرر بها جـدعـون فى قـض8 إسرائـيل مـن 

جـيوش ا:ـديـانـيv. هـناك إرتـباط مـذهـل ومبهـر هـنا بالجيوش ا8سـ6مـية فى ا-يـام ا-خـيرة. مـن الـضرورى إسـتط6ع جزء مـن الـتاريخ 

هنا. فـبعد أن هزم ا:ـديـانـيv؛ قـام رجـال جـدعـون بـمناشـدتـه أن يصبح حـاكـمـاً عـليهم. لـكن جـدعـون رفـض هـذا ا:ـنصب الـذى h يـشغله 
إh ا� وحــده. ثــم قــدم جــدعــون نــفسه طــلبـاً؛ فــسأل ا8سرائــيليv أن يــعطوه مــصوغــات الــذهــب الــخاصــة بــالــجيش ا:هــزوم: ".. ثُمL َقـالَ 

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

158



ــُهمْ  Lرَاُط ذََهـــٍب $َنـ ــــاَن َلـــُهْم أَْق ـــِنيَمِتِه». $َنLــــُه َك ٍد أَْقــــرَاَط َغ ــــُلُب ِمـــــنُْكْم ِطــــْلـبًَة: أَْن تُْعطُوِني ُكــلe َواِح َلـــُهْم ِجــــْدُعوُن: «أَطْ
" (قض8: 22- 24). إِْسَماِعيـلِيeونَ.

لكن ا:ذهل فى هذا أن الُحـلِى التى تزين بها هؤhء ا8سماعيليون وجمالهم (ع21) كانت على شكل اله6ل:

َوزُْن أَْقـرَاِط الــذLَهِب الLِتي طَـَلبَ  ِنيَمِتِه. وََكــانَ  أَْقـرَاَط َغ لe َواِحـدٍ  َوطَـرَُحوا َعـَليْهِ ُك " فَـَقاُلوا: «إِنLــنَا نُْعِطي». َوفَـرَُشوا رَِداءً 
الLِتي َعَلى ُمُلوِك ِمْديَـاَن, َوَمـا َعَدا اْلَقxَِئَد الLِتي  أَْلفاً َوَسـبْعَ ِمـئَِة َشـاِقٍل ذََهـبـاً, َمـا َعَدا ا$َِهلLَة َواْلَحَلقَ َوأَثْوَاَب ا$ُرُْجوانِ 
ِفي أَْعـنَاقِ ِجَمالِِهْم." (ع25- 26)

وهـــــــكذا فـــــــهو يـــــــخبرنـــــــا بـــــــأن إنـــــــتصار ا:ـــــــسيا ا-خـــــــير على ا�شـــــــورى ســـــــيكون مـــــــماثـــــــل 8نـــــــتصار جـــــــدعـــــــون الـــــــتاريخى على 
ا8سـماعـيليv. ثم حـv نـبدأ فى دراسة هذا ا8نـتصار؛ نـرى جـدعون – الذى هو رمز لـلمسيا – يخلع الحـلى الهـ6لـية مـن على ا:ـلوك. 

على قــمة كــل مسجد فى كــل  والهــ6ل؛ طــبعـاً هو رمــز ا8ســ6م، مرسـوم بــكل وضـوح على أغــلب ا-ع6م ا8ســ6مــية، ومـوضـوع تــقريــبـاً 
 vيـأتى يـسوع ويهزم جـيوش ضـد ا:سيح ا8سـ6مـية الـغازيـة وا:ضطهـدة، سـينزع بـا:ـثل رمـوز ا8سـ6م وأصـنامه مـن بـ vا-رض. فـح

ا-مم.

هـناك وجـه آخـر مـثير لـ�هـتمام هـنا، ونراه فى الـكلمة ا:سـتخدمـة لـلتعبير عـن الحـلى الهـ6لـية، الـكلمة الـعبرية "‘ سا. هـا. رو. 
نـــيم." هـــذه الـــكلمة تـــتصل بشـــدة بـــالـــكلمة "‘ ســـا. هـــار"؛ والتى إســـتخدمـــها إشعياء فى إشعياء 14، الجــزء الـــذى فـــيه يُسمى الـرب 
وَر ِفي  eَم أَشHار" (ع13). ثــــم بــــعد أعــــداد قــــليلة نجــــد أن الــرب " أَُحــط ا. ه الــــشيطان بــــا8ســــم "لــوســــيفار" زهــرة بــــنت الصبح "‘ س

أَرِْضي َوأَُدوَسـُه َعَلى ِجــبَالِي ..." وهــذه هى بــالــضبط نــفس الــصورة ا:رسـومــة فى ســفر الـرؤيــا، حــيث يرســم صــورة يــسوع وهــو 

اْلـَعِظيَمِة." (رؤ14: 19؛ 19:  يـــسحق ضـــد ا:سيح وجـــيوشـــه خـــارج أورشـــليم، والتى يُـــطلق عـــليها أيـــضـاً " َمـْعَصرَِة َغَضِب ا�ِ 

15). بكلمات أخرى، نرى الصورة ا:رسومة � وهو يجمع جيوش ا�شورى فى مكان واحد ويسحقهم مثلما يُسحق العنب.

لــذا ورغــم ا-جزاء الــعديــدة فى كل سفر إشــعياء حيث يُــشير لــلمسيا وهــو يــدمــر مــلك آشـور فى أرض إسرائــيل؛ فــإن هــذا لــم 
يحـدث تـاريـخيـاً على ا8ط6ق. بل على الـعكس، فـإن سـنحاريـب مـلك آشور قـد إسـتولى على الـعديد مـن مـدن يـهوذا وحـاصـر أورشـليم. 
بحسـب ا:ـذكور فى (2مل18- 19) وا-جزاء ا:ـعادلـة لـه فى (2أخ32: 1- 23)، فـإن مـ6ك الرب قـد قـتل أعـداداً كـبيرة مـن جـنود 

آشـــور؛ لـــكن هـــذا لـــيس مـــا تـــكلم عـــنه إشـــعياء بـــشكل مـــتكرر -ن: (1) ســـنحاريـــب "مـــلك آشـــور" لـــم يـــتم قـــتله فى ا-رض هـــناك. (2) 
الــنصر لــم يــكن على يــد ا:ــسيا. (3) إن إبــتعاد آشـور عــن إسرائــيل ويــهوذا قــد تــ6ه هــجوم نــبوخــذنــصر الــذى ترك يــهوذا خــربــة تــمامــاً. 

فى أيـام سـنحاريب لم يـأت ا:حرر الـذى تحدثت عنه الـنبوات؛ ولم يـتم كسر "الـنير". وهـكذا فقد إتـفق الـعلماء على أن مشهـد ا:ـسيا 
وهــــو يــــدمــــر ا�شــــورى ا:ــرســـوم فى إشــــعياء هــــو يتحــــدث عــــن ا:ســــتقبل، حــــv يــــأتى يــــسوع ا:ــــسيا ويحـــرر ا8ســرائــــيليv مــــن جــــيوش 
"ا�شورى".

إتكال إسرائيل ا:وضوع فى غير محله

فى كــل نــبوة إشــعياء؛ يــكرر ا� دعوتــه لــشعبه أh يــضعوا ثــقتهم فى الــتحالــفات الــسياســية، بل أن يــثقوا فــيه هــو. وكــما كــانــت 
إسرائـيل الـقديـمة؛ فـإن إسرائيل الحـديـثة سـتتكل على الـتحالـفات الـسياسـية، وا:ـعاهدات، ووعود السـ6م الـكاذبـة. وسـتقبل العهـد مع 

َوَعَلى َجـنَاحِ  َوالـتLْقِدَمةَ  ضـد ا:سيح: " َويُـثـَبHُت َعْهـداً َمعَ َكِثيِريَن ِفي أُْسـبُوٍع َواِحٍد َوِفي َوَسِط ا$ُْسـبُوِع يُـبَطHُل الـذLِبـيَحةَ 
َُخرLِب]." (دا9: 27). ْ̀ َْقِضيe َعَلى ا ْ̀ ا$َرَْجاِس ُمَخرLٌب َحـتLى يَِتمL َويَُصبL ا
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ُموَعـِة ِمـْن ُشُعوبٍ  َْج ْ̀ يِْف ا Lِة ِمـَن السLُْســتَرَد ْ̀ لـــكن بـــعد هـــذا ســـيتراجع ضـــد ا:سيح عـــن إتـــفاقـــياتـــه، وســـيغزو الـــب6د ".. ا
(حز38: 8). فى كـــل ســـفر إشـــعياء، ينتهـــر الـرب إسـرائـــيل بشـــدة بســـبب قـــطعها هـــذه ا:ـــعاهـــدة،  َعَلى ِجــبَاِل إِْسـرَاِئــيَل.."  َكـِثيرَةٍ 
والتى يـسميها ا� "عهـد ا:وت". بـدhً مـن ا8تـكال والـثقة فى ا:ـسيا، "حجر الزاويـة"، سـتتكل إسرائـيل على مـعاهـدة سـ6م. والـنتيجة 
ستكون هجوم ا-شورى وضربه لهم:

ــا َعْهــداً َمعَ  ُكْم ُقــْلـتُْم: «َقــْد َعــَقْدنَ Lــلِيَم. $َنـ ْعِب الLــِذي ِفي أُورَُش Lش َهــذَا ال ــا رَِجــاَل اْلُهــزِْء وُ�َةَ  ــذَلِـَك اْسَمُعوا َكــxََم الــرLبH يَ " لِ
 Hـــْلَجـأَنَـــا َوِبـــاْلــِغش ــــأِْتـــيـنَا $َنLــــنَا َجــَعْلـنَا اْلـــَكِذَب َم �َ يَ وُْط اْلــَجارُِف إِذَا َعــــبَرَ  Lـــِة. الس اْلـــَهاِويَ َوِْت َوَصــــنَْعـنَا ِمـــيـثَاقــــاً َمعَ  ْ̀ ا

أََســاســاً  ٍة َكـِريــمـاً  اْمـِتَحاٍن َحَجـَر زَاِويَ ُس ِفي ِصْهيَوَْن َحَجرَ  Hَهــئـَنَذَا أُؤَس» : eبLُد الـرHي Lَهـَكذَا يَُقوُل الس كَ  ذَلِ اْســتَـتَرْنَــا». لِ

ــتَارَةَ.  Hَـاُء الس ْ̀ َكِذِب َويَْجـرُُف ا َ اْل ً فَيَْخـطُُف اْلــبَرَُد َمـْلَجـأ َعْدَل ِمـطَْمارا َواْل ـسـاً. َمْن آَمَن �َ يَْهـرُُب. َوأَْجَعُل اْلَحقL َخـيْطـاً  Lُمؤَس

ــلدLْوِس." (إش28:  َجارُِف إِذَا َعــبََر تَُكونُوَن َلــُه لِ وُْط اْل Lَوِْت وَ�َ يَــثـْبُُت ِمــيـثَاُقـُكْم َمعَ اْلـَهاِويَــِة. الس ْ̀ ا َويُْمَحى َعْهــُدُكـْم َمعَ 

(18 -14

لL َعـَمـلِهِ  يHدُ ُك Lثـــم بـــعد أن ينتهى الـرب مـــن عـــمل التحـــريـــر لـــتأديـــب شـــعبه، سيعاقب ا�شـــورى: " فَيَُكوُن َمـتَى أَْكـَمَل الس
" (إش10: 12). وَر َوفَْخَر رِفَْعِة َعيْـنَيْهِ. eي أَُعاِقُب ثََمَر َعظََمِة َقْلِب َمـلِِك أَشHِبَجـبَِل ِصْهيَوَْن َوِبـأُورَُشـلِيَم أَن

بـــعد تـــمام هـــذا الـــعمل، تـرجع الـــبقية الـــناجـــية مـــن إسـرائـــيل لـــلرب وتـــتوب عـــن إتـــكالـــها على ضـــد ا:سيح ووعــوده الـــكاذبـــة، " 

لْ  ــضـاً َعَلى َضــاِرِبــِهْم بَ ُلوَن أَيْ Lــيِْت يَْعُقوَب �َ يَُعوُدوَن يَـتَوَك َ� ِمـْن بَ يَل َوالــنLاِج رَاِئ ــِقيLَة إِْس أَنL بَ َك اْليَوْمِ  َويَُكوُن ِفي ذَلِ
ُه َوإِْن َكــاَن َشـْعـبَُك يَــا إِْسـرَاِئــيلُ  Lاْلـَقِديـِر. $َنـ  ِLُة يَْعُقوَب إَِلى ا�Lتَـرِْجعُ بَـِقي . Hوِس إِْسـرَاِئــيَل ِبــاْلَحقeُقـد HبLُلوَن َعَلى الـر Lيَـتَوَك
َكرَْمِل اْلـبَْحِر تَرِْجعُ بَِقيLٌة ِمـنْهُ. َقْد ُقِضيَ ِبفَـنَاٍء فَاِئٍض ِباْلَعْدِل." (ع20- 22).

الــخ6صة إذن أنــه كــما رأيــنا، فــسواء نــبوة عــمانـوئــيل (ا� مــعنا) ا:ــذكــورة فى إشــعياء 7، أو رئــيس الســ6م فى إشــعياء 9، 

ففى كـــ6 الجـزئـــv، الـــسياق الـــتام هـــو مـــجيئ ا:ـــسيا لكســـر ا�شــورى. لـــكن رغـــم هـــذا ا:شهـــد الـواضح وا:ـــتكرر فى إشـــعياء، فـــلم يـرد 
وصف للصراع بv يسوع وا�شورى أوضح مما ذُكر فى نبوة ميخا النبى.

ميخا 5

وا�ن دعـونـــا نـــناقـــش الـــنبوات عـــن مـــجيئ ا:ـــسيا كـــما تـرد فى مـــيخا 5. الـــعدد الـــتالى يـــبدأ بـــنبوة أخـــرى شـــهيرة عـــن ا:ـــسيا، 
ِمـنِْك يَْخـُرجُ  أُُلوِف يَُهوذَا فَ أَْن تَُكوِني بَْ�َ  أَفْـرَاتـََة َوأَنِْت َصِغيرَةٌ  بــخصوص مــكان مــي6د ا:سيا: " «أَمLـا أَنِْت يَـا بَـيَْت َلْحــمَِ 

لِي الLِذي يَُكوُن ُمـتََسلHطـاً َعَلى إِْسرَاِئيَل َوَمَخارُِجُه ُمـنْذُ اْلَقِديـمِ ُمـنْذُ أَيLامِ ا$َزَِل»." (ع2).

تــذكــر ا-نــاجــيل أن رئــيس الــكهنة والــكتبة الــذيــن جــمعهم هــيرودس ا:ــلك ليســتفسر مــنهم عــن مــكان مــي6د ا:ــسيا، قــد أشــاروا 
لهــذا الــعدد تحــديــداً. كــان ردهــم عــليه واضــحـاً وجــليـاً؛ ســيولد فى بــيت لحــم أرض يــهوذا (مت2: 4- 5). :اذا تطلع الــيهود فى أيــام 
ـــِقيLُة إِْخوَِتـــهِ إَِلى بَِني  ـــرِْجعُ بَ ـــَدةٌ ثـُــمL تَ َدْت َوالِ ـــدْ َوَل ـــَك يَُســـلHُمُهْم إَِلى ِحـــيـنََما تَُكوُن َق يــــــسوع لهــــــذا الجـــــزء وانــــــتظروه؟ " لِـــذَلِ

(مى5: 3). سـيكون هـذا ا:ـسيا ا�ت، ع6مة لـ�سرائـيليv على نـهايـة الـدهـر. لـن يـتركـهم ا� فـيما بـعد. سـيعيشوا فى  إِْسـرَاِئـيَل." 

ا�َن يَــتََعظLُم إَِلى أََقـاِصي  رَْعى ِبـُقْدرَةِ الـرLبH ِبَعظََمِة اْسمِ الرLبH إَِلـِهِه َويَـثـْبُـتُوَن. $َنـLهُ  أمــان تــحت قــيادة ا:سيا: " َويَـِقُف َويَ
ا$َرِْض." (مى5: 4).
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إن الـك6م واضح، لـن تـخاف إسرائـيل من أعـدائـها فـيما بـعد. وسـتصل عـظمة هـذا ا:ـسيا إلى أقـاصى ا-رض. لـكن مـناقـشة 
ا أن هـــذا ا:ـــسيا نـــفسه هـــو مـــن سيحــرر إسـرائـــيل مـــن ضـــد ا:سيح، والـــذى يُسمى  وفـــهم الـــعدد الـــتالى هـــو أمـــر أســـاسى، -نـــه يـــخبرن
َوثََماِنـيَةً  وُر ِفي أَرِْضـنَا َوإِذَا َداَس ِفي ُقُصورِنَـا نُِقيُم َعـَليْهِ َسـبَْعَة رَُعـاةٍ  eَماً. إِذَا َدَخَل أَشxا�شـورى": " َويَُكوُن َهـذَا َسـ"
َل أَرَْضـــنَا َوإِذَا  إِذَا َدَخ ورَ  eيِْف َوأَرَْض ِنـْمرُوَد ِفي أَبْوَاِبــَها فَــيَـنْفُذُ ِمــْن أَش Lس وَر ِبــال eاِس فَــيَرُْعوَن أَرَْض أَشLالـــن أَُمــرَاءِ  ِمــنْ 
َداَس تُُخوَمـنَا." (ع5- 6).

حــv يــغزو "ا�شــورى" أرض إسرائــيل ســيكون ا:ــسيا هــو ســ6مــهم، وحــمايــتهم، وخــ6صــهم. يرى الــعلماء أن هــذا الجـزء يُــشير 

لليوم حv يحرر يسوع إسرائيل من جيوش ا�شورى ا:ستبدة:

كـتب "فـريـدريـك ديـليتزيتش": [ لـقد ُدعى ا:ـسيا مـلك السـ6م فى إش9: 5... لـكن بأى طـريـقة؟... بـأن يـدافع عـن إسرائـيل •
ضـد هـجوم قـوى ا8ستبداد... سـيثبت ا:ـسيا أنـه سـ6م لـشعبه... مـن خـ6ل حـقيقة أنـه سيحـميهم ويـنقذهـم مـن هجـمات قـوى 
ا8ستبداد ا:تمثلة فى آشور.] 1

كــتب "ليســلى سى آhن": [ إن مــجيئ هــذا الــبطل ا:لكى يـوصــف بــأنــه الــع6ج ضــد التهــديــدات والــغزو ا�شــورى الفعلى. •
وفى الــنهايــة؛ فــ�ن هــذا ا:ــي6د مــازال فى ا:ســتقبل، وهــكذا فــإن عــمل التحــريــر هــذا، مــازال فى ا:ســتقبل أيــضـاً. لــن تــكون 
نــهايــة ســلطان ا�شــورى ســريــعة. فسيُسمح لهذا ا:ــهاجــم ا:ســتبد أن يــسيطر لــفترة، لــكن نــكبته ســتأتى بــمواجهــته :ــنافــسه 
ا:ـــتمثل فى شـــخص مـــلك إسـرائـــيل ا:ـــنتصر. مـــن هـــذه الـــجهة يـــتفق مـــيخا مع ا:ـــلك ا:ـوعـود على أنـــه ســـيكون الحـــل لتهـــديـــد 
آشور.] 2

كـتب "د أ كـارسون": [ يُـشير مـيخا لـهجوم مسـتقبلى ضـد مـملكة ا:ـسيا سـيقوم بـه ا�شورى، الـذى تـم تـدمـيره فى 612 ق •
م، قـبل مـجيئ ا:سيح بـقرون. h يـرى ا-نـبياء الـقرون التى تـفصل بـينهم وبـv تـحقيق نـبواتـهم بـل يروا أحـداث ا:سـتقبل على 
أنها أحداث مت6حقة فى لوحة منبسطة.] 3

بــــا8ضــــافــــة لــــعلماء الــــعصور الحــــديــــثة؛ فــــالــــكنيسة ا-ولى أيــــضـاً فــــهمت أن تــــعبير ا�شــــورى هــــو إشــــارة لــــضد ا:سيح: قــــال •

"هـــــيبولـــــيتوس الــــرومـــــانى" (170- 236 م) وهـــــو مـــــن أهـــــم الـــــ6هـــوتـــــيv فى الـــــكنيسة ا-ولى فى الـــــقرن الـــــثانى: [ إن هـــــذه 
يتحـدث فـيقول: "  ا-شـياء لـم تُـقال عـن أحـد غـير الـطاغـية، ا:سـتبيح، وا:ـقاوم �، الـذى سـنراه فـيما يلى. لـكن إشـعياء أيـضـاً 
ورَ  eأَش يHدُ ُكلL َعَملِِه ِبَجـبَِل ِصْهيَوَْن َوِبــأُورَُشـلِيَم أَنHي أَُعـاِقُب (أزور) ثََمَر َعـظََمِة َقـْلِب َمـلِكِ  Lفَيَُكوُن َمتَى أَْكَمَل الس
َعِة َعــيْـنَيْهِ."] 4 وفى مـوضع آخــر حــv يُــشير إلى الــنبوات الــعديــدة عــن ا�شــورى فى إشــعياء ومــيخا؛  َوفَْخـَر (إرتــفاع) رِفْ

يُقر "هيبوليتوس" بشكل مباشر أن [ ا�شورى هو مجرد إسم آخر من أسماء ضد ا:سيح.] 5

يتاو" (280 م) والـــذى ُقـــتل بســـبب إيـــمانـــه بـــا:سيح فى واحـــد مـــن أقـــدم الـــكتب الــوثـــائـــقية • كـــتب "قـــيكتوريـــنوس" أسقف "ب
ا:ــعروفــة عــن ســفر الـرؤيــا، فــقال أن ا�شـورى ا:ــذكـور فى مى5: 5 هــو ضــد ا:سيح: [ ســيكون هــناك ســ6م فى أرضــنا ... 
وسوف يُطوقون آشور – الذى هو ضد ا:سيح.] 6

أقر "hكــتانــتيوس" (307 م) وهــو كــاتــب آخــر مــن عصور الــكنيسة ا-ولى فى الــقرن الــثالــث، أن ضــد ا:سيح ســيأتى مــن •
نفس ا:ـنطقة تحـديـداً: [ سيظهـر مـلك فى سوريـا، ويولد من روح شـريـر، ا:دمر وا:شـتت لـلجنس البشـرى، وهـو الـذى سـيدمـر 

ما تبقى من بعد الشـر الـذى يسـبقه، وبـنفسه .... وهـذا ا:لك لن يكون فـقط مـلعونـاً فى ذاته بـل سـيكون أيـضـاً نـبيـاً كـاذبـاً ... 
 �وسيُعطى قــوة لــــعمل آيــــات وعــــجائــــب، على مــرأى مــــن هــؤhء الــــذيــــن ســــيغويــــهم لــــيعبدوه... ثــــم ســــيحاول أن يــــدمــــر هــــيكل ا
ويضطهد الشعب البار.] 7
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وا�ن؛ لــــيس هــــناك أى إحــــتياج لــــلقول أن آشــــور ليســــت فى أوروبــــا. إh أن ضــــد ا:سيح يُسمى "ا�شــــورى". ســــيغزو "ا-رض" 
و"الحــدود". hيــمكن روحــنة هــذا الجـزء أو أن يُفسر أن لــه معنى مــجازى. سيخــلص ا:ــسيا أمة إسرائــيل مــن غــزو "ا�شــورى"، وبــعد 
ً فى الـتاريخ. وبـالـحالـة هـذه؛ فهـذا الجزء يسـتحيل على هؤhء  هـذا سـتحكم إسرائـيل أرض آشـور. مـن الواضح أن هـذا لـم يحـدث أبدا
دعـاة الـفكر الـقائـل بـأن كـل الـكتاب يتنبأ عـن ا:اضى أن يـصلوا -ى تـفسير مـقبول ولـو قـلي6ً له. فى هـذا الجزء، نـحن نـنظر بوضوح 
-حداث ستتم فى ا:ستقبل حv يغزو قائد من منطقة آشور القديمة أرض إسرائيل.

آشور

الــخ6صــة إذن، أننا نرى مرة أخــرى، الوحى وهــو يســتخدم مــلك تــاريخى مــن ا8مــبراطــوريــة ا�شــوريــة الــقديــمة كــمثال لــضد 

ا:سيح ا�تى. إن لهـــذا إنـــعكاســـات ضخـــمة؛ حـــيث أن ا8شـــارة -ى أمـــة مـوجـودة ا�ن مـــن ضـــمن ا-مـــم الـــتابـــعة �شــور الـــقديـــمة؛ هى 

ذى أُطـــلق على ضـــد ا:سيح هـــو "ا�شـــورى"، وهـــذا يـؤكـــد على  أن الـــلقب ال كـــلها أمـــم ذات أغـــلبية إســـ6مـــية. وفـــوق هـــذا، نـــرى أيـــضـاً 
ا:ـناطـق العامة التى رأيـناهـا تـتكرر فى أجزاء سـابـقة مـن الـكتاب ا:ـقدس. كـان جوج فى حزقـيال حـاكـمـاً مـن مـنطقة تركـيا وسـوريـا. 
وا�شورى فى إشــعياء ســيطر على أجـزاء كــثيرة مــن شــرق تركــيا، بــا8ضافة -جـزاء مــن ســوريــا والعراق. وبــا:ــثل، فــملك الــشمال فى 

دانـــيال، حـــكم مـــقاطعات ا8مـــبراطــوريـــة الســـلوقـــية الـــسابـــقة، والتى تـــشمل أيـــضـاً: تركـــيا، وســوريـــا والـــعراق. فـــسواءاً كـــان: "جـــوج" فى 
حزقـيال، أو "آشورى" فى إشـعياء، أو "مـلك الشمال" فى دانـيال؛ فـكلها ألـقاب مـختلفة لنفس الـشخص، ومـن نـفس ا:ـنطقة، ولـه نـفس 
الـدوافع. جـميعها تُـشير لـضد ا:سيح. بـتكرار وتـأكـيد واضح على هذه ا:ـناطـق الـجغرافية؛ إذن، كيف يـمكن أن يسـتمر الـكثيريـن فى 
ا8شارة -وروبــا على أنــها مــكان خـروج ديــكتاتــور آخــر ا-يــام؟  مرة أخــرى أكـرر أن كل ا-نــبياء يــكررون سرد نــفس الــقصة. حتى – 

بنعمة ا� – ومن خ6ل تأكيده ا:ستمر على نفس ا:نطقة من العالم، وتكرار سرد القصة نفسها؛ تصل الرسالة لشعبه.

خريطة آشور القديمة (650 ق م). ا:نطقة التى سيظهر منها ضد ا:سيح 8
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ا-مم ا:شاركة فى الغزو، بحسب حزقيال 38- 39 

منطقة سيادة ضد ا:سيح بحسب دانيال 11 
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18
ا`حبة للمسلم�

حــv كــتبت هــذا الــكتاب، كــنت مــدركـــاً لخــطورة أن بــعض الــقراء سوف يســتخدمــون هذه ا:ــعلومــات لــتأكــيد وجــهة نــظرهــم بــأن 

ا:ســلمv هــم "الــعدو" الــذى يــجب كراهــيته أو الــخوف منه. وهــذا بــالــتأكــيد عــكس ا:وقــف الــذى يرغــب يــسوع من أتــباعــه إتــخاذه على 

طـول الخط. وهكذا؛ فـمن الـضرورى أن نستغل هـذا الفصل لـيساعـدنا أن نـرى ا:سلمv بعينى يـسوع، بـالـطريـقة التى تشجع وتـقوى 
العمل ا:رسلى والتبشيرى.

v ا:ســــلمv، والــــيهود، وا:ــــسيحيv يــــبدأ بــــقصة أبــرام، وســــاراى الــــلذيــــن  فى الــــنهايــــة، فــــإن الــــكشف عــــن الــــصراع الــــقديــــم ب
إبراهيم وسـارة. ولهـذا نجـد أسـاس الـخ6ف الـتاريخى فى سـفر الـتكوين. وعد الرب أبرام وسـاراى بـأنـه سـيأتى  سـيسميهما ا� hحـقـاً 

يوم ويــكون لــهما طــفل، وســتتبارك من خ6له كل أمم ا-رض. لــكن الوعــد إســتغرق وقــتـاً طــويــ6ً، وبــدأ صــبر ا8ثــنv فى الــنفاذ، فــقررا 
معالجة ا-مر بأيديهما. وردت فكرة ساراى الفظيعة فى بداية أصحاح 16:

" َوامLا َسارَاُي اْمرَاةُ ابْرَاَم فَـَلْم تَـلِْد َلُه. وََكـانَْت َلَها َجـاِريٌَة ِمْصِريLٌة اْسُمَها َهـاَجرُ فَـَقاَلْت َسـارَاُي �بْرَاَم: «ُهوَذَا الرLبe َقـدْ 
ابْـرَاُم لَِقوِْل َسـارَاَي. فَـاَخـذَْت َسـارَاُي اْمـرَاةُ  اْمَسَكِني َعِن اْلوِ�َدِة. اْدُخْل َعَلى َجـاِريَِتي َلَعلHي اْرزَقُ ِمـنَْها بَِنَ�». فََسِمعَ 

َواْعـطَـتَْها �بْـرَاَم رَُجــلَِها زَْوَجـًة َلـهُ.  ْعِد َعَشـِر ِسِنَ� �َقـاَمـِة ابْـرَاَم ِفي ارِْض َكــنَْعاَن  َة َجـاِريَــتََها ِمْن بَ Lِْصِريـ ْ̀ ابْـرَاَم َهـاَجـَر ا

َا رَاْت انLَها َحِبَلْت َصُغرَْت َموْ�تَُها ِفي َعيْـنَيَْها." (ع 1- 4). L̀ فََدَخَل َعَلى َهاَجَر فََحِبَلْت. َو

سيئة والـــبشعة أن تـــجعل زوجـــها يـــدخـــل على خـــادمـــتها؛ قـــابـــلتها مــوافـــقة غـــبية مـــن أبـرام على  ولـــ�ســـف، فـــإن فـــكرة ســـارة ال

َـا رَاْت انLَها َحِبَلْت َصـُغرَْت َموْ�تَُها  L̀ َحِبَلْت. َو الــتنفيذ. لــذا فــ6 نــندهــش حــv نــبدأ فى رؤيــة تــداعــيات إخــتياراتــهما الــسيئة: "... فَ
ا رَاْت انLَها َحِبَلْت َصـُغرُْت ِفي  Lـَلم ْعُت َجـاِريَِتي اَلى ِحْضِنَك فَ ِفي َعـيْـنَيَْها. فَـَقاَلْت َسـارَاُي �بْـرَاَم: «ظُْلِمي َعـَليَْك! انَـا َدفَ

َعيْـنَيَْها. يَْقِضي الرLبe بَيِْني َوبَيْـنََك»." (ع 4- 5).

كـان رد فـعل أبرام هـو التهرب مـن مـسئولـية أفـعالـه. فـأعطى سـاراى ا8ذن بـأن تـفعل مـا يحلو لـها فى هـاجر: " فَـَقاَل ابْرَامُ 
ـتَْها َسارَاُي فََهَربَْت ِمْن َوْجِهَها." (ع 6). Lلَِسارَاَي: «ُهوَذَا َجاِريَـتُِك ِفي يَِدِك. افَْعـلِي ِبَها َما يَْحُسُن ِفي َعيْـنَيِْك». فَاذَل

 h إنتهى الـحال بهاجر فى الصحراء، وهـناك إخـتبرت لـقاء خاص مع الرب، الـذى وعـدهـا بـأن نسـلها سـيتكاثـر بشـدة، حتى
يُعد:

َـاِء ِفي اْلـبَرHيـLِة َعَلى اْلَعْ�ِ الLِتي ِفي طَـِريقِ ُشوَر. َوَقـاَل: «يَـا َهـاَجـُر َجـاِريَـَة َسـارَايَ  ْ̀ " فَوََجـَدَهـا َمـxُك الـرLبH َعَلى َعْ�ِ ا
: «ارِْجِعي  HبLُك الـرxْت: «انـَـا َهــاِربَـٌة ِمـْن َوْجـِه َموْ�ِتي َســارَاَي». فَـَقاَل َلـَها َمــ ايْـَن اتـَـيِْت َواَلى ايْـَن تـَـذَْهـِب�؟». فَـَقاَل ِمـنْ 
»." (ع 7- 10). : «تَْكِثيرا اَكـثHُر نَْسَلِك فxَ يَُعدe ِمَن اْلَكـثْرَِة HبLُك الرxاَلى َموْ�ِتِك َواْخَضِعي تَْحَت يََديَْها». َوَقاَل َلَها َم

ثـــم تـــأتى اللحـــظة الـــحاســـمة فى الـــقصة كـــلها. فـــقد إخـــتار ا� بـــنفسه إســـم الـــطفل الـــذى ســـتلده هـــاجـــر: " َوَقــاَل َلـَها َمــxكُ 
ـَذَلLِتِك. َوانLُه يَُكوُن انَْسانـا َوْحِشيّا يَُدهُ  ِ̀ اْسَمُه اْسَماِعـيَل �نL الرLبL َقْد َسِمعَ  : «َهـا انِْت ُحـبَْلى فَـتـَلِِديَن ابْـنا َوتَْدِع�َ  HبLالر

َعَلى ُكلH َواِحٍد َويَُد ُكلH َواِحٍد َعَليِْه َواَماَم َجِميعِ اْخوَِتِه يَْسُكُن»." (ع 11- 12).

نا. أوhً؛ ا8ســـــم "إســـــماعـــــيل" مـــــعناه "ا� يسمع". هـــــناك عـــــدد قـــــليل مـــــن  هـــــناك بـــــعض الـــــنقاط الـــــهامـــــة يـــــجب ا8نـــــتباه لـــــها ه
ا-شـــخاص إخـــتار ا� بـــنفسه أســـمائهم قبل أن يـولـــدوا، كـــان إســـماعـــيل واحـــداً مـــنهم. لـــقد قـــدم ا� وعـــد نـــبوى 8ســـماعـــيل مـــن خـــ6ل 
إسمه: وهـــو أن ا� سيسمع لـــه. ثـــانـــيـاً؛ نـــرى أن إســـماعـــيل ســـيكون: "رجـــل مـــثل الحـــمار الـوحشى الـــبرى" ســـيكون فى حـرب مع كـــل 
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واحد، وبــا:ــثل ســيتنازع مــعه كــل واحــد. والــيوم كــثير مــن الــعرب ا:ســلمv الــذيــن يــتتبعون أســ6فــهم وصوhً 8ســماعــيل، يــنظرون لهــذا 
العدد ويتهمون اليهود بوضع هذه النبوة فى الوحى 8هانة الشعوب العربية.

ينتهى ا-صحاح بعودة هاجر للمخيم:

" فََدَعِت اْسَم الرLبH الLِذي تََكلLَم َمَعَها: «انَْت ايُل رُِئي». �نLَها َقـاَلْت: «اَهُهـنَا ايْـضا رَايُْت بَْعَد ُرْؤيٍَة؟» لِـذَلَِك ُدِعـيَِت اْلِبـئْرُ 
َهــاَجــرُ  الLــِذي َوَلــَدتـْـهُ  ا ابْــرَاُم اْسـَم ابْـِنهِ  ــنا. َوَدَع ــارََد. فَوََلــَدْت َهــاَجــُر �بْــرَاَم ابْ ْ�َ َقــاِدَش َوبَ ئَْر َلَحيْ رُِئي». َهــا ِهيَ بَ «ِب
َا َوَلَدْت َهاَجُر اْسَماِعيَل �بْرَاَم." (ع 13- 16). L̀ «اْسَماِعيَل». َكاَن ابْرَاُم ابَْن ِست¦ َوثََماِنَ� َسـنًَة 

تـحقق وعـد  ا�ن دعونـا نـتقدم أربـعة عشـر عـامـاً لـنصل -صحاح 21. أبرام وسـاراى ا�ن قـد تـسميا: إبراهـيم وسـاره. وأخـيراً 
ا� لهما بأن يكون لهما طفل:

َحِبَلْت َسـارَةُ َوَوَلـَدْت �بْـرَاِهـيَم ابْـنا ِفي َشيُْخوَخـِتهِ ِفي  َما تـََكلLَم. فَ َسارَةَ َك َعَل الـرLبe لِ اَل َوفَ َما َق َك " َوافْــتََقدَ الـرLبe َسـارَةَ 
ــرَاِهــيمُ  ابْ  َ¤َ ُه َســارَةُ «اْسـَحاقَ». َوَخ ــُه َل ــَدتْ ــِذي َوَل Lال َوُْلوِد َلــهُ  ْ̀ ــرَاِهــيُم اْســَم ابْـِنِه ا ــِذي تـَـَكلLَم ا�ُ َعـــنُْه. َوَدَعــا ابْ Lاْلوَْقـِت ال

ابْـنُُه. َوَقـاَلْت َسـارَةُ:  ُولِدَ َلُه اْسَحاقُ  . وََكـاَن ابْرَاِهيُم ابَْن ِمـئَِة َسـنٍَة ِح�َ  ايLـامٍ َكَما اَمرَهُ ا�ُ َوُهوَ ابُْن ثََماِنيَةِ  اْسَحاقَ ابْـنَهُ 
ِنَ� َحـتLى َوَلـْدتُ  ْت: «َمـْن َقــاَل �بْـرَاِهــيَم: َســارَةُ تُـرِْضعُ بَ ْضَحُك لِي». َوَقــاَل لe َمـْن يَْسَمعُ يَ «َقـْد َصـنَعَ اَليL ا�ُ ِضْحكا. ُك
ابْنا ِفي َشيُْخوَخِتِه!»" (ع 1- 7).

ِطَم.  اْلوََلـدُ َوفُ َكِبرَ  وا�ن، يحـزننى أن أقول أن دائرة الخــطية وا8خــتيارات الــسيئة تســتمر فى الــعودة 8براهــيم وســاره: " فَ
الLِذي َوَلـَدتْهُ �بْرَاِهـيَم يَْمزَحُ  فَـَقاَلتْ  ِْصِريLةِ  ْ̀ . َورَاْت َسـارَةُ ابَْن َهـاَجَر ا ابْرَاِهـيُم َولِـيَمًة َعِظيَمًة يَوَْم ِفـطَامِ اْسَحاقَ َوَصـنَعَ 

»." (ع 8- 10). �بْرَاِهيَم: «اطْرُْد َهِذِه اْلَجاِريََة َوابْـنََها �نL ابَْن َهِذِه اْلَجاِريَِة � يَرُِث َمعَ ابِْني اْسَحاقَ

hحـــظ أنـــه عـــندمـــا أرادت ســـاراى أن تعطى هـــاجـــر -بـرام أشـــارت لـــها كـ "زوجـــة" لـــكنها ا�ن بســـبب ا:ـرارة التى فى نـــفسها 
أشارت لهاجر كـ "الجارية". لقد طالبت ساره إبراهيم بأن يطرد هاجر وإسماعيل خارج ا:خيم، خارج ا-سرة، إلى الصحراء.

ِنِه. فَـَقاَل ا�ُ �بْـرَاِهـيَم: «�  ابْـرَاِهـيَم لَِسـبَِب ابْ ويــمكننا تــفهم إحــباط إبراهــيم مــن هــذا الطلب: " فََقـبُحَ اْلَكxُم ِجـّدا ِفي َعيْـنَيْ 
َها �نـLُه ِبـاْسَحاقَ يُـْدَعى  يَْقـبُحُ ِفي َعـيْـنَيَْك ِمْن اْجِل اْلـُغxمِ َوِمْن اْجِل َجـاِريَـِتَك. ِفي ُكلH َمـا تَُقوُل َلـَك َسـارَةُ اْسَمعْ لَِقوْلِ
َلَك نَْسٌل. َوابُْن اْلَجاِريَِة ايْضا َساْجَعُلُه امLًة �نLُه نَْسُلَك»." (ع 11- 13).

قــد يــرى الــبعض أن هــذا ا-مــر مــن ا� بــطرد إســماعــيل قــاســياً جداً. لــكن مــا كــان ا� فى ا-ســاس يــقوله هو أنــه مــن خــ6ل 
نسـل إسـحق ستتم خـطط ا� لـلفداء. إن خ6ص كـل خـليقة ا� هـو على ا:ـحك ا�ن. ورغم أن الـك6م قـد يـبدو قـاسـيـاً؛ إh أنـه كـان hبـد 

من التضحية بـسعادة إسـماعيل مـن أجـل تـحقيق خـير أكبر. فى الـنهايـة؛ لـقد رفـض إبراهـيم أن يـثق فى وعود ا�، لـذا عـليه ا�ن أن 
يتحمل النتائج ا:ؤ:ة.

َوَصــرَفَـَها.  ــاُهـَما َعَلى َكــِتِفَها َواْلوََلــدَ  Lَواِضعا اي رَ ابْــرَاِهــيُم َصــبَاحــا َواَخــذَ ُخــبْزا َوِقــْربَــَة َمــاٍء َواْعــطَاُهـَما لِـَهاَجــرَ  Lــبَك " فَ
َوَمَضْت َوَجـَلَستْ  ْحَت اْحـَدى ا�ْشَجارِ  َـاُء ِمـَن اْلـِقْربَـِة طَـرََحِت اْلوََلـدَ تَ ْ̀ َرغَ ا َـا فَ L̀ . َو ِة ِبــئِْر َسبْعٍ LيـHَمَضْت َوتَـاَهْت ِفي بَـر فَ

َورَفََعْت َصوْتََها َوبََكْت." (ع 14-  ُمَقاِبَلُه بَِعيدا نَْحوَ رَْمـيَِة َقوٍْس �نLَها َقـاَلْت: «� انْـظُُر َموَْت اْلوََلِد». فََجَلَسْت ُمَقاِبَلهُ 
.(16

ركـــته  وهـــكذا فى يـومٍ واحـــد، فـــقد إســـماعـــيل بـــيته، وأبـــيه، وأسـرتـــه. وكـــأن هـــذا لـــيس كـــافـــيـاً؛ فحتى أمـــه قـــد تخـــلت عـــنه ا�ن، وت
ليموت بالجفاف.
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عندئٍذ تدخل الرب.

ا� يسمع صراخ إسماعيل

مـا حـدث بـعد هـذا هـو مثال جـميل عن طـبيعة وطـريـقة إلـه الـكتاب ا:ـقدس. لـقد تـممت أعمال مـحبة ا� ا:عنى الـنبوى لـ�سـم 
َماِء َوَقـاَل َلَها: «َمـا َلـكِ  Lالس ا�ُ َصوَْت اْلـُغxمِ. َونَـاَدى َمxُك ا�ِ َهـاَجـَر ِمنَ  الــذى أطــلقة ا� نفسه على إســماعــيل: " فََسِمعَ 
. ُقوِمي اْحِمـلِي اْلـُغxَم َوُشـدHي يَـَدِك ِبـهِ �نHي َسـاْجَعُلهُ  َسِمعَ لَِصوِْت اْلـُغxمِ َحـيُْث ُهوَ ا َهـاَجـُر؟ � تََخاِفي �نL ا�َ َقـدْ  يَ
امLًة َعِظيَمًة»." (تك21: 17- 18).

ومرة أخـرى، يـعد ا� بـأن يـجعل إسـماعـيل أمـة عـظيمة، ويـختتم الجزء بتسـديـد ا� 8حـتياج إسـماعـيل: " َوفَـتَحَ ا�ُ َعـيْـنَيَْها 
يLـِة وََكـاَن يَـنُْمو  Hَكِبَر َوَسَكَن ِفي اْلـبَر اْلـُغxمِ فَ ا�ُ َمعَ  َوَسـَقِت اْلـُغxَم. وََكانَ  فَـابَْصرَْت ِبـئَْر َمـاٍء فَـذََهـبَْت َوَمxَِت اْلـِقْربَـَة َمـاءً 

" ( ع 19- 21). رَاِميَ َقوٍْس. َوَسَكَن ِفي بَرHيLِة فَارَانَ. َواَخذَْت َلُه امeُه زَْوَجًة ِمْن ارِْض ِمْصرَ.

ا�ن؛ مــن السهــل أن نسمع قصص كهذه ونــمررهــا بــشكل عــابــر على أنــها قــصص بــسيطة مــن قــصص مــدارس ا-حــد. لــكن 
حـقيقة ا-مر أن هـذه قـصة حـقيقية. لـقد وقـعت هـذه ا-حـداث الـصادمـة فى الواقع لولـد عـمره أربـعة عشر عـامـاً. حـاول أن تـتخيل حجـم 
ة التى عــــاشــــها إســــماعــــيل. ففى يـــومٍ واحــــد تــــحول مــــن طــــفل ســــعيد لــــديــــه أســرة، وأم، وأب، ومــــيراث إلى شــــخص وحــــيد فى  صدم ال

تـــمامــــاً. عندها – وفى ذهـــن إســـماعـــيل – كـــان أخـــيه  ركـــته لـــيموت. كـــان وحـــيداً  الصحـراء، بـــ6 أسـرة، وh أب، وh مـــيراث، وحتى أمـــه ت

الصغير هو السبب وا:6ُم على كل هذا، لقد سرق إسحق كل شيئ. لقد إغتصب أباه، وبيته، وحقوقه كإبن – كل حياته!

مي6د ا8س6م

الـــنسق ا:ـــتناقـــل عـــبر ا-جـــيال للخطية والـــقيود. لكنى أعـرف أن وجــود بـركـــة ا-ب فى حـــياة  h يمكننى الـــقول بـــأنى أدرك تـــمامــــاً 
الـــطفل هـــو عـــامـــل قـــوى لســـ6مـــة الـــطفل أو الـــطفلة. لـــكن إن كـــان لى أن أحـــزر مـــدى عـــمق تـــأثـــير هـــذه ا-مـــور على الـــشخص، عـــندهـــا 
عــن عــمق  ســأمــيل لــ�عــتقاد بــأن هــذا الــتأثــير سيســتمر لبضع أجــيال فقط. لــكن هنا فى قــصة إســماعــيل ونســله، نجــد مــثاhً مــدهــشـاً 
تـــأثـــير الجــروح، والـــصدمـــة، والكســـر فى إنـــسان. فـــبعد حـوالى ألـــفv وســـتمائـــة عـــام مـــن حـــياة ومـوت إســـماعـــيل، جـــاء واحـــد مـــن نســـله، 
إسمه محمد، ليصبح "نبى" لديانة جديدة تُدعى ا8س6م. وماذا يعلن الدين ا8س6مى؟ فمن ضمن التعاليم ا-ساسية له ما يلى:

ا� ليس أبـاً.•

ا� ليس له إبن.•

إسماعيل وليس إسحق هو الوارث :واعيد ا� 8براهيم!•

مـن السهل أن نـرى ا:رارة التى مـ�ت إسماعيل تـنتقل وتـتحول إلى محـمد وتـعالـيمه. وليس غـريـبـاً، أن نجـد أن محـمد نـفسه كـان 
يـتيمـاً، وقد فقد الـكثيريـن مـمن إعـتنوا بـه خـ6ل نـشأتـه. لـذا فـقد وجـدت الـضغينة التى م�ت إسـماعـيل فى محـمد الـقناة ا:ـناسـبة. مـن 
مـنظور روحى إذن، يـمكننا أن نـرى أن ا8سـ6م هـو صرخـة إسـماعـيل ا:رة وا:نكسرة، هـذا الـيتيم، بـ6 أب وقد وجـدت تـذكـاراً واتخـذت 
شكل مقدس من خ6ل ديانة – أكبر ديانة ضد ا:سيح عرفها العالم.
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تعاليم ا8س6م: تعاليم ضد ا:سيح

إننى أدرك أن هــذا الــتصريح هــو تــصريح قــوى وشــديــد، أن أشــير إلى ديــانة أخرى على أنــها تتبنى "تــعالــيم ضــد ا:سيح". 
لـكن هـذا صـحيحـاً تـمامـاً من مـنظور تـعريـف الـكتاب ا:ـقدس لهـذا ا:صطلح. لقد عرgف الرسول يوحـنا روح ضـد ا:سيح بهـذه الـطريـقة: 
لe َمـْن يُــنِْكرُ  ا�َب َوا�ِبْـَن. ُك َِسيحِ، الLـِذي يُــنِْكرُ  ْ̀ َِسيحُ؟ َهــذَا ُهوَ ِضـدe ا ْ̀ أَنL يَُسوَع ُهوَ ا اْلـَكذLاُب، إL�ِ الLـِذي يُــنِْكرُ  " َمـْن ُهوَ 
ا�ِبَْن َليَْس َلُه ا�ُب أَيْضـاً، َوَمْن يَْعـتَرُِف ِبا�ِبِْن فََلُه ا�ُب أَيْضـاً." (1يو2: 22- 23).

هـــنا قـــد يـــعترض الـــبعض بـــالـــقول بـــأن ا8ســـ6م h يـــنكر أن يـــسوع هـــو ا:ـــسيا/ ا:سيح. لـــكن هـــذا ا8عـــتراض h يـــنتبه لـــنقطة 
هامة. فـبينما يـذكـر ا8سـ6م مـكانـة يـسوع (الذى يـدعوه الـقرآن مخـطئـاً عيسى) كـا:ـسيا (بـالـعربـية‘ ا:سيح)؛ إh أنـه يُجرد الـكلمة مـن 
مـــعناهـــا الـــكتابى. فبحســـب ا:ـــعتقدات ا8ســـ6مـــية، فـــإن كـــلمة ا:ـــسيا (أو ا:سيح) هـــو فـــقط نبى فى طـــابـــور ا-نـــبياء الـــطويـــل. الـــشيئ 
الـوحــيد الــذى يُــميز عيسى عــن بــاقى أنــبياء ا8ســ6م، هو أنــه ُولــد مــن عــذراء. لــكن مــن حــيث دوره كــا:سيا، ا:حــرر الــسماوى، ا:ــلك، 
وا:خــلص لكل من يضع ثــقته فــيه، فــا8ســ6م يــنكر تــمامـــاً كــل هــذه ا-مــور. كُمرَســل، يــقول "جــيف مــورتــون"، "الــكلمات هى صــناديــق 

تـحتوى على ا:عانى". و-ن ا8سـ6م يُـطلق على يـسوع لـقب ا:سيح، فهـذا hيعنى أنـه يؤكـد على أنـه ا:سيح، ا:ـسيا بـا:ـفهوم الـكتابى 
وا:عنى الصحيح. لــذا فــمن ا:ــناسب القول أن ا8ســ6م يــنكر فى حــقيقة ا-مــر أن يــسوع هــو ا:سيح. بــل وفــوق هــذا، فــا8ســ6م يــنكر 
بوضوح ا�ب وا8بن، دعونا نناقش ماذا يعنى هذا.

�ا8س6م ينكر أبوة ا

بحســــب الــــتعالــــيم ا8ســــ6مــــية؛ مــــقارنــــة ا� بــــأى شــــيئ على ا-رض يــــقلل مــــن شــــأنــــه. وهــــكذا، فــــالــــقرآن يــــعلم أن ا� لــــيس أبــــاً 
 ً ـــلد ولـــم يـــكن لـــه كـــفوا لد)، وبـــالـــتأكـــيد، لـــيس إبـــنـاً (الـــشخص ا:ــولــود): "قـــل هـــو ا� أحد، ا� الـــصمد، لـــم يـــلد ولـــم يُ (الـــشخص الـــذى ي
أحد" (سورة 112: 1- 4).

فى حقيقة ا-مـــر، فـــإن ا8ســـ6م يـــسئ فـــهم الـــتعبيرات "ا�ب" و "ا8بن" فى ا:ـــفهوم ا:سيحى. فـــالـــكتاب h يـــذكـــر الـــكلمات: 
ا:ـولـود، ا�ب، وا8بــن مــن مــنظور الــتناسل الجنسى؛ بــل إن كــل كــلمة مــنها تعنى عــ6قــة خــاصــة جــداً. وهــكذا فــحv يتحــدث الرســول 
يوحـنا عـن يسوع كـ " َوِحـيٍد ِمَن ا�ِب" (يو1: 14)، كـان يُـشير إلى hهوت ا:سيح الفريد. وكـذلـك حـv أشـار الرسـول بولـس إلى 
" (كو1: 15)، كان يؤكـد على وجود ا:سيا من الـبداءة أو موقـعه الـجوهـرى كـخالق كـل ا-شـياء.  يـسوع على أنـه " ِبْكُر ُكلH َخـلِيَقةٍ.

ـــنكر  وة ا�، وبـــنوة يـــسوع من ا-ســـاس؛ فـــبإنـــكاره لهـــذه ا-شـــياء، هـــو يُ ـــسيئ فـــهم مـــايُـَعل�مه الـــكتاب ا:ـــقدس عن أب رغم أن ا8ســـ6م يُ
أسـاسـيات وقـلب تـعالـيم ا8يمان ا:سيحى، ويؤكـد على مـا قـالـه الرسـول يوحـنا فـيما يـختص بـتعالـيم ضـد ا:سيح. هـذه حـقيقة h يـمكن 

.�إنكارها. لكن با8ضافة 8نكار أبوة ا�، فإن ا8س6م ينكر مباشرةً وبكل عنف أن يكون يسوع ا:سيح إبن ا

ا8س6م ينكر بنوة يسوع ا:سيا (ا:سيح)

 vمـن الـقرآن حـيث يـتم إنـكار – بكل تحـديد - بنوة يـسوع. فى الجزء ا-ول يـتم الـهجوم على ا:ـسيحي vأورد فـيما يلى جزئـ
لــكونــهم مجــدفــv وكــفار: "وقــالوا اتخــذ الرحــمن ولــداً، لــقد جــئتم شــيئـاً إذن، تــكاد الــسموات يــنفطرن مــنه وتــنشق ا-رض وتخــر الــجبال 
هداً إن دعوا للرحمن ولداً، وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً." (سورة 19: 88- 92).
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ِت الــــنgَصاَرى  ُن ا�gِ َوَقـــاَل ُعـــزَيْـٌر ابْ ِت اْلـــيَُهودُ  عنة ا�: " َوَقـــاَل الـــثانـــية، وفـــيها يـــساوى بـــيننا وبـــv الـوثـــنيv، الـــذيـــن تحـــل عـــليهم ل
اْ:َِسيحُ ابُْن ا�gِ ذَلَِك َقْوُلُهْم ِبــأَفَْواِهِهْم يَُضاِهـئُوَن َقْوَل الgِذيَن َكفَُروا ِمْن َقـبُْل َقاتََلُهُم ا�gُ أَنgى يُؤْفَُكوَن" (سورة 9: 30).

ا-مر فى غـايـة الوضوح. يـهاجم القرآن بـشكل مـباشـر، أسـاسـيات وأهم تـعالـيم ا8يـمان الـكتابى. فى الواقع، فـمن ا8نـصاف 
أن نقول أن قانون ا8يمان ا8س6مى ا:عروف بالشهادة، يُعتبر أكثر تعهد ضد ا:سيح عرفه الجنس البشرى.

الشهادة: عهد واعتراف ضد ا:سيح

إذا رغــب أحــد فى الــتحول لــ�ســ6م؛ عــليه أن يــنطق بــالــشهادة. فى كــل الــعالــم ا8ســ6مى يــتم ترديــد وإعــ6ن الــشهادة – أو 
إقرار ا8يـمان ا8سـ6مى – مـن كـل ا:سلمv. هى أيضاً أول إعـ6ن يـسمعه كـل طـفل مسـلم حـيث يـهمس ا-ب هـذه الـكلمات فى أذن 
طفله. بــالــلغة الــعربــية تــنص الــشهادة " h إلــه إh ا�، محــمدٌ رسول ا�". يعنى الجـزء ا-ول من الــشهادة أن إلــه ا8ســ6م هــو ا8لــه 
الوحـيد الحقيقى وا:تسـلط. لـيس "يهوه" الذى هـو ا8سـم الـذى عرفـه واسـتعمله كـل ا-نـبياء فى كـل الـكتاب ا:ـقدس، لـكن إلـه ا8سـ6م. 
والجـزء الــثانى يــقول أن محــمد ولــيس يــسوع هــو آخــر مــن أرســل، أو خــاتــم ا:رســلv. وهــكذا نجح ا8س6م فى إعـ6نــv مــتتالــيv أن 
ن عقيدة ضد ا:سيح. يُكو�

يمنع ا8س6م التبنى

فى وسط إظــهارات ا8ســ6م :رارة إســماعــيل، إنــها روح ضــد ا:سيح، فــليس مــن ا:ســتغرب أن ا8ســ6م يمنع التبنى. يــمكن 
للمسـلم أن يربى طـفل شـخٍص آخـر؛ بـل إن ا8سـ6م يُشجع على هذا حv يـفقد أحد ا-طـفال أبـويـه أو أبـويـها، لـكن الـقرآن يمنع على 

أى طفل. وبــينما يــمكن للمســلمv أن يســتضيفوا طــف6ً فى بــيتهم، إh أن هــذا الــطفل لن يحــمل إســم ا-سرة  ا:ســلم أن يتبنى فــعليـاً 

 �أبــداً. ا�ية الــقرآنــية التى تقاوم التبنى تــقول: "ومــا جــعل أدعــياءكــم (ا-بــناء بــالتبنى) أبــناءكــم )الــفعلي(v، ذلــكم قـولــكم بــأفـواهــكم وا
يــقول الــحق وهــو يهــدى السبيل. ادعوهــم �بــائــهم هــو أقســط عــند ا�. فــإن لــم تــعلموا آبــائــهم فــإخوانكم فى الــديــن وموالــيكم." (ســورة 
.(5 -4 :33

 h بحســـب الـــتعليم ا8ســـ6مى، فـــالـــطفل الـــذى أتى وتـــربى فى الـــبيت، يـــمكن بـــعد أن يـــكبر أن يـــتزوج مـــن أطـــفال الـــبيت، لـــكن

يمكنه أبداً أن يشارك فى إسم العائلة أو فى ا:يراث.

ا8نجيل هو تبنى

إن هــذا ا-مــر هو من ا-مــور الــضاغــطة لى أنــا شــخصيـاً، حــيث أنى أنــا وزوجتى مــكرســv بــالــكامــل لــقضية التبنى. تــبنينا 
فى الـعام ا:ـاضى إبـنـاً، وفى أثـناء كتابة هـذه الـكلمات نـسير فى إجراءات تبنى طفل آخر. لقد كـانـت هـذه الـخبرة معجـزيـة فـع6ً، ومـن 
بـv أعـظم الـبركـات فى حـياتـنا. مـن خـ6ل محبتنا الغامرة 8بـننا، نـرى :ـحة من محبة ا� ا�ب لنا. لـكن مع جـمال عـ6قتى الـشخصية 

بـا�، الـذى أعرفـه كأب، يحزننى كـثيراً حـv أرى ا:سـلمv يـنظرون � نـظرة الـعبد لـلسيد. إن هـذا الـتميز عـبgر عـنه بـشكل بليغ الرسـول 

: «يَـا أَبَـا ا�ُب!»." (رو8:  بولس: " إِذْ َلْم تَـأُْخـذُوا ُروحَ اْلُعـبُوِديLِة أَيْـضـاً لِْلَخوِْف بَْل أََخـذْتُْم ُروحَ الـتLـبَـنHي الLِذي ِبِه نَْصُرخُ

.(15
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ب فى الـسماء، وعـد تـ6مـيذه بـأنـه سـيكون دائـمـاً مـعهم مـن خ6ل الروح الـقدس، ولـن يـتركـهم يـتامى:  قـبل أن يـصعد يـسوع ل̈ـ
اْلَحقH الLِذي �َ يَْسـتَِطيعُ اْلَعاَلُم أَْن يَْقـبََلُه $َنLهُ  آَخَر لِـيَْمُكَث َمَعُكْم إَِلى ا$َبَِد ُروحُ  " َوأَنـَا أَطُْلُب ِمَن ا�ِب فَـيُْعِطيُكْم ُمَعزHيـاً 
ــتَاَمى. إِنHي آِتي إَِلــيُْكْم." (يو14:  ُه َمــاِكـٌث َمـَعُكْم َويَُكوُن ِفــيُكْم. �َ أَتْـرُُكـُكْم يَ Lــتَْعرِفُونَـهُ $َنـ ــتُْم فَ ــا أَنْ Lيَـرَاهُ وَ�َ يَـْعرِفُـهُ َوأَم َ�
.(18 -16

 vمـن ا:هم ا8نـتباه لهـذه الـنقطة هـنا. فى كـل ا-رض يوجـد حوالى 3.18 مـليون طـفل يـتيم. عـندما أرى صور ا-يـتام جـالسـ
على جـانـب الـطريق فى أوغـندا أو الـسودان مـث6ً، أفـكر فى إبنى. أفكر فى إبـتسامـته الواسـعة، وشـخصيته ا:ـفعمة بـالـطاقة. أتـخيل 
شــعورى إذا كــان إبنى وحــيداً – فى ســن ربــما ســنتv أو ثــ6ثــة – h يــلتفت لــه أحــد، لــيس له أحد فى كــل الــعالــم لــيلجأ إلــيه، h أحــد 
ه، h أحـــد يـــدافع عـــن قـــضيته. لـــو كـــان إبنى فى هـــذا ا:ــوقـــف :ــزقـــت الـــعالـــم كـــله -صـــل لـــه وأنـــقذه. لـــن يهمنى كـــم مـــن ا:ـــال  يـــلتفت ل
سيكلفنى هــذا، فــإنى مســتعد أن أنــفق كــل مــا أملك 8نــقاذه. وإذا لــم أتــمكن مــن الوصــول إلــيه بنفسى، فــسأخــبر كــل أصــدقــائى، إذا 
كـانوا أصـدقـائى بـالـحق، فـليذهـبوا لبيتى على الـفور. إh أن هذا – أنا أعرف – هـو مجرد ظـ6ل بـاهـتة لـنوعـية الـحب الـذى يـكنه ا�ب 
لـكل واحـد مـن هؤhء ا-يـتام على ا-رض؛ كـل واحـد مـن الـ 18 مـليون. إن ا�ب مـمتلئ بـالـحنو، يدعو شـعبه فى كـل ا-رض أن يـذهـب 
ويـنقذ كـل مـن يـمكن إنـقاذهـم. وطـبعـاً؛ مـن السهـل تـقديـم هـذه الرسـالـة لـلكنيسة ، -نـها تتحـدث عـن أطـفال صـغار أبـريـاء وعـديمى الـحيلة 
ومــحبوبv. من السهــل على الناس أن تتحرك مــشاعرهــم  نحو هؤhء الــصغار الــضائــعv. لــكن كما يدعو الرب شــعبه للتحرك 8نــقاذ 

يتحــرق شوقــاً لــذهــاب شــعبه 8نــقاذ ا:ســلمv؛ الــذيــن – مــن عــدة طــرق – يــمثلون أيــتام ا-رض  ا-يــتام الــفعليv فى ا-رض، فــهو أيــضـاً 
روحـيـاً. فـا:سـلمون هـم أشـخاص بـاحـثv عن ا�. لـكن قـد بيع لـهم بضاعة فـاسـدة. فـا8لـه ا:ـختلق لـهم هـو إلـه بـعيد وغـائـب وهـو سـيد 
على عـبيد يـطالبهم بـكل شـيئ وh يـقدم أى شـيئ فى ا:ـقابـل إh أبـديـة فى الـجحيم. ا:سـلمون هم "بـاحـثون عـن ا�" لـكنهم ضـائـعون. 
هــم يــنكرون ا8بــن ولــيس لــهم ا�ب. وفــوق كــل هــذا، فــا:ســلمون هم أكــبر وأكــثر مجــموعــة لــم تــصل لــها الــبشارة فى الــعالــم. يــدعــو الرب 
.vأبنائه أن يقدموا كل ما لديهم 8نقاذ أبناء إسماعيل الضائع

vنحو ا:سلم vواجبنا كمسيحي

فى ضوء الـفهم الـذى حـصلنا عـليه بـالـنظر فى جزء مـن قـصة إسـماعـيل، أريـد أن أقـدم لكم قـائـمة بـبعض ا-مور التى يـتوجـب 
 vا-مـر ا-ول، هـو إعـ6ن الـحق بـشجاعة. كل شيئ فى هـذا الـعالـم يـدعـو ا:ؤمـن .vعملها فى سـعيهم لـلوصـول للمسـلم vعلى ا:ؤمـن
لـ�حـتفاظ برأيهم -نـفسهم، وأن يـصمتوا. لـكن إذا كـان ا8س6م هـو السـبب فى ضـياع م6يـv ا:سـلمv فى حـفرة الـجحيم، إذن hبـد 
" (مز2: 12). لــيس لــنا عــذر عــن عــدم  ُـتLِكـلَِ� َعـَليْهِ. ْ̀ أن يــكون عــدونا ل�بد. نــعم، ا� لــه إبــن. إســمه يــسوع، و " طُوبَى لَِجِميعِ ا
إع6ن الحق بجرأة. فا:حبة تطالبنا بهذا.

لة التى يـــكنها ا� للمســـلمv. لـــيس لـــلعالـــم ا8ســـ6مى ثـــقافـــة  ذه دة وا: د أن يُظهر ا:ــؤمـــنون ا:حبة الشـــدي ا-مـــر الـــثانى، hب
الصليب. لهذا، حv تعيش الكنيسة كجسد ا:سيح ا:صلوب، فإن هذا يلمس قلب ا:سلمv. وسيتغير الكثيرون ل�بد.

ا-مـر الـثالـث، hبد لـلكنيسة ا:ـصلية أن تفهم وتـتمسك بـالوعـد الـنبوى الـذى وضـعه ا�ب فى إسـم إسـماعـيل، وتـصرخ." يـا أبـانـا، إسمع 
مرة أخـرى لـصراخ إسـماعيل! إعـمل مع نسـله ما عـملته مـعنا. إفتح عـيونـهم. أزل العمى، واكـشف يـسوع إبـن ا� لـهم. خـلص جـموع 
ا:سلمv، آه ياأبانا!"

وا-مـــر ا-خـــير، أحـــب شعب ا� الـــيهود. مـــن ا:حـــزن، حـــقيقة أن كـــثير من ا:ســـلمv – حتى بـــعد أن يـــتحولــوا لـــلمسيحية – 
يسـتمرون فى مـعاداتـهم لـلسامـية. والسـبب هـو بـبساطـة أن كـثير مـن الـكنائس تتبنى hهوت ا8سـتبدال1 وأفـكار hهوتـية أخـرى تـقوى 
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مــن مــعاداة الــسامــية. ســأكــون مــن الــشجاعــة بــمكان أن أقــول لــك؛ إذا وجــدت نــفسك فى واحــدة مــن هــذه الــكنائس، إذهــب إلى مــكانٍ 
آخــر.فــالرب لن يغض الــطرف عــن هــذا النهج مــن مــعاداة الــسامــية ا:ــمنهجة. وهــكذا، بــعد أن نــقود ا:ســلمv :ــحبة ا�ب، واحــتضان 
يسوع كإبن ا�، hبد أن نـبذل كـل جهد فى عملية التلمذة، لـتعليمهم أن يحبوا إخوتـهم، إسحق. عـندهـا فقط سـتتم ا:ـصالـحة ويُـعاد 

لم شمل عائلة إبراهيم من جديد.
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19
رحمة الرب

رجاء ا`تشفع�

فى خــ6ل هــذا الــكتاب، نــاقــشنا أجزاء كــثيرة مــن كــلمة ا� توضح أن ا-مــم ا:ــحيطة بــإسرائــيل ســتكون ا-مــم ا-ســاســية فى 
إمـبراطورية ضد ا:سيح الـقادمة. ونـاقـشنا أيضاً كيف أن ا8عـتقاد الـسائـد بـأن إمـبراطورية ضد ا:سيح سـتكون عـا:ـية (تـشمل الـعالـم 
كـله) h يـتفق مع كـ6م الكتاب. عـلمنا أيـضـاً أن بـعض ا-مم على سـبيل ا:ـثال سـتفلت من سـيطرة ضـد ا:سيح. وأمـم أخـرى سـتكون 
عه حتى رجــوع ا:سيح. وبـــعد مـراجـــعة كـــل ا:ـــعلومـــات التى قـــدمـــها لـــنا الــوحى، إســـتخلصنا أن ا-مـــم التى ســـتقع تـــحت  فى حرب م
ديــنونــة ا� الــقاســية فى يوم الرب هى ا-مــم ا8س6مية ا:ــحيطة بــأرض إسرائــيل. ورغــم أنــه بــ6 شــك، كــل أمــة على ا-رض ســتخضع 
لــديــنونة ا�؛ إh أن ا-مــم التى ســتقع تــحت أقسى ديــنونــة مــن ا:ــسيا هى تلك التى أكــد الوحى على أنــها مــحفوظــة لــلديــنونة فى كــل 
أجـزاء الــكتاب. عــندمــا يــسألنى الــناس: أى ا-مــم سوف تــكون ضــمن الــتحالــف ا:ــسانــد لــضد ا:سيح؟ أحــاول أن تــعكس إجــابتى مــا 
يؤكـد عـليه الوحى. فـأقـول بـبساطة إن "رأس الحربة" فى إمـبراطورية ضـد ا:سيح سـتكون ا-مـم ا8سـ6مـية ا:ـحيطة بـإسرائـيل. أمـا 
ا-مم التى ســـتُشكل "عصا الحــربــة" فــلننتظر لــنرى. هى غــير مــعروفــة، -نــه بــخ6ف أمــم الشــرق ا-وســط وشــمال إفــريــقيا، لــم يــخبرنــا 
الكتاب عن ا-مم ا-خرى التى ستتبع ضد ا:سيح.

ورغـم إعـترافـنا بـأن موقـف هـذا الـكتاب غـير تـقليدى، hحـظ البديل ا:ـقبول مـن الـكثيريـن، والذى يـرى أن كـل أمـة على ا-رض 
سـتتبع ضـد ا:سيح. وهـذا يجرنـا لـلسؤال: حـv يـأتى يـسوع ويـتمم ديـنونـة ا-مـم التى حـددهـا كـل ا-نـبياء فى كـل الوحى، هـل سـيبيد 
وتـمامــاً كـل واحـد؟ هـل سيقتل يـسوع حرفـيـاً كـل رجـل، وإمرأة، وطـفل فى كـل ا-مم التى سـيديـنها؟ ورغم أن هـناك أجزاء مـعينة  حـقـاً 
تـبدو وكـأنـها ترسـم هـذه الـصورة الـكئيبة، لـكن القراءة ا-شمل لـلكتاب تـخبرنـا غـير ذلـك. سـيديـن يـسوع ا:ـذنـبv، لـكن مـن الواضح أنـه 
سيفلت الكثيرون من بv ا-مم التى سيدينها. دعونا ن6حظ بعض ا-جزاء التى تُظهر هذا ا:فهوم.

زكريا 14

كـتب النبى زكـريـا عـن "الـناجـv" مـن بـv ا-مـم التى سـتأتى ضـد أورشـليم. هذه ا-مـم سـتتبع ضـد ا:سيح فى إعـتدائـه على 
 Lهــذه ا-مــم نــفسها -ورشــليم لــيعبدوا الرب: " َويَُكوُن أَن vأنــه فى أثــناء ُمــلك ا:ــسيا ا-لفى، ســيذهب الــناجــون مــن بــ hإسرائيل. إ

ْصَعُدوَن ِمـْن َســنَةٍ إَِلى َســنَةٍ لِيَْسُجـُدوا لِـْلَمـلِِك رَبH اْلُجـنُودِ  ا$َُمــمِ الLـِذيَن َجــاُءوا َعَلى أُورَُشــلِيَم يَ لL اْلــبَاِقي ِمـْن َجـِميعِ  ُك
.(16 :14) ". Hَظَال ْ̀ َولِيَُعيHُدوا ِعيَد ا

صفنيا 3

فى نــبوة صــفنيا يــدعو الرب ا-مــم لــلتوبــة عــن عــبادة ا-صــنام ورفــضهم لــه. ولــكن بســبب رفــضهم أن يــتوبـوا، يــأتى بــهم إلى 
. إَِلى يَوِْمي أَُقوُم إَِلى  eبLأورشـليم فى يوم الرب، ويـسكب غـضبه حتى يـتضعوا ويـقودهـم لـلتوبة: " [لِـذَلَِك فَـانْـتَِظرُوِني يَُقوُل الر
َغــيْرَِتي  ــُه ِبـــنَارِ  Lَغَضِبي. $َن Hُمو لL ُح بL َعــَليِْهْم َسَخـِطي, ُك َـَمالِــِك, $َُص ْ̀ ــْلِب, $َنL ُحْكِمي ُهوَ ِبَجـْمعِ ا$َُمـــمِ َوَحْشــرِ ا Lالس
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, لِـــــيَْعـبُُدوهُ ِبــــَكِتفٍ  HبLُهْم ِبـــــاْســــــمِ الـــــرeـــــل ـــــِقيLٍة, لِـــــيَْدُعوا ُك ُعوَب إَِلى َشـــــفَةٍ نَ eُل الشHأَُحو ـــلe ا$َرِْض. $َنHي ِحـــــيـنَِئذٍ  ـــُل ُك تُؤَْك
َواِحَدةٍ." (3: 8- 9).

أن الـغرض الـنهائى مـن غـضب ا� القاسى ضـد ا-مم والـشعوب هـو أن يـنقيهم، ويـقودهـم لـلتوبة. هـنا  يـجب أن نـتذكـر دائـمـاً 
نرى أنـه حتى بـv أمم ا-عـداء الـذيـن أتوا على أورشـليم، يرغـب ا� بـعمق أن يـتوبوا. فى الـنهايـة، سـيعبدوا ويخـدموا الرب جـميعـاً مع 
شعبه إسرائيل.

إشعياء 19

بـــينما يـــبدأ إشعياء 19 بـــنبوة ضـــد مـــصر، ينتهى بوعود رائـــعة لـــلباقـــv مـــن مـــصر الـــذيـــن ســـيحيون تـــحت ســـيادة يـــسوع فى 
مــملكته كــا:ــسيا. يــبدأ عــدد 1 بمشهــد ا:ــسيا راكــب وذاهب :ــصر لــتتميم قــضائــه: " َوْحيٌ ِمـْن ِجـَهِة ِمْصَر: «ُهوَذَا الـرLبe رَاِكبٌ 
َعَلى َسَحابٍَة َسِريَعٍة َوَقاِدٌم إَِلى ِمْصَر فَـتَرْتَِجُف أَْوثَاُن ِمْصَر ِمْن َوْجِهِه َويَذُوُب َقْلُب ِمْصَر َداِخَلَها." 

مــن عــدد 2 إلى 21، نــقرأ عن الــصعوبــات التى تــأتى على مــصر، مــن تســلط "مولى قــاسى" إلى حرب أهــلية، إلى جــفاف، 
مـجاعـة، وانـهيار إقـتصادى. لـكن فى نـهاية ا-صـحاح، نـرى أنـه رغـم قـضاء الرب الـقاسى ضـد مـصر، ففى أثناء ُمـلك ا:ـسيا ســتُعتبر 
مصر واحد مع إسرائيل، شعبه.

ةٌ  Lْشِفيِهْم. «ِفي ذَلِـَك اْليَوْمِ تَُكوُن ِسـك إَِلى الـرLبH فَيَْســتَِجيُب َلـُهْم َويَ َشاِفــيـاً فَــيَرِْجُعونَ  ْصَر َضــاِربــاً فَ رLبe ِم ْضرُِب ال " َويَ
وِريHَ�. ِفي ذَلِكَ  eوَن َمعَ ا$َشeِْصِري ْ̀ ا وَر َويَْعـبُدُ  eوَن إَِلى أَشeِْصِري ْ̀ َوا وِريeوَن إَِلى ِمْصرَ  eوَر فَيَِجيُء ا$َش eِمْن ِمْصرَ إَِلى أَش
َملُ  َوَع ْصرُ  : ُمــبَارٌَك َشْعِبي ِم ًxاْلُجـنُوِد َقــاِئــ eــبَارُِك رَب َها يُ وَر بَـرََكـًة ِفي ا$َرِْض ِب eْصَر وَ$َش ِ ِ̀ اْليَوْمِ يَُكوُن إِْسـرَاِئــيُل ثـُـْلثـاً 
وُر َوِميرَاِثي إِْسرَاِئيُل»." (ع 22- 25) eأَش Lيََدي

برغـم حـقيقة أن الرب "سـيضرب" مـصر، فـهو أيضاً "سـيشفيها". هـذه هى الوعود التى يـصليها هؤhء الـذيـن يـحبون مـصر 
ا�ن! وكــــما أن قــــضاء الــرب ا�تى على مــــصر مــؤكــــٌد، كــــذلــــك رحــــمته الــــعظيمة نــــحوهــــا. وكــــما نــــعرف أن ديــــنونــــة ا� آتــــية على الــــعالــــم 
ا8سـ6مى، hبـد لـلمؤمـنv أن يحرصوا أh يـنسوا رغـبة الرب ا:شـتعلة أن يخـلص بـقية من بv الـشعوب ا8سـ6مـية لـنفسه و:جـده. ورغـم 

 hبـــد أh .إعـــترافـــنا بـــالـــتأكـــيدات ا:ـــتكررة على ديـــنونـــة الـــعالـــم ا8ســـ6مى فى كـــل الـــكتاب ا:ـــقدس، فـــ6 يـــجب أن نســـتسلم بســـلبية لـــلقدر
ننسى مـــجتمعات ا:ـــسيحيv ا:ــؤمنv ا:ـوجـوديـــن فى هـــذه ا-مم ا8ســـ6مـــية. hبـــد أن يـــكون رد فـــعل الـــكنيسة هـــو الـــشفاعـــة! hبـــد أن 

نـصرخ فى طـلب الرحـمة، ونعطى أنـفسنا بـالـكامل لـلص6ة -جـل الـعالـم ا8سـ6مى. أن يـعمل ا� لـهم مـا عـمله مـعنا. hبـد أن نصلى أن 

 vا:سـلم vقـلوبهم، وتنفتح عـيونـهم، وأن يكون هناك حصاد عـظيم مـن بـ vأن تل ،vالـنعمة التى أظهرهـا لـنا، تُـكشف بـا:ـثل للمسـلم
فى كل ا-رض. وسوف أستمر فى إصرارى أن هذا هو التكليف ا-ساسى للكنيسة اليوم.

إشعياء 60

ربــما يــكون إشــعياء 60 هــو أجــمل أصحاح فى الــكتاب ا:قدس يتحــدث عــن مــملكة ا:ــسيا. نجد فى هــذا ا8صــحاح بــعض 
أوضح ا8شارات عن شعوب ا-رض الذين سيأتون لخدمة شعب اليهود وا:لك ا�تى فى إسرائيل.
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(ع 1). لكن بعد هـذا نـرى أن ا-مـم   " يبدأ الجزء بـ "ُقوِمي اْسـتَِنيِري $َنLُه َقْد َجـاَء نُورُِك َوَمْجُد الرLبH أَْشَرقَ َعَليْكِ.
ا ِهيَ الــظeْلَمُة تَُغطHي ا$َرَْض َوالــظxLَمُ  ُه َه Lيل، ويجـــلبون ثــرواتـــهم كـــتقدمـــة ســـ6م: "$َنـ وا:ـــلوك ا-جـــانـــب ســـيتوجـــهون نـــحو إسـرائ
ُُلوُك ِفي ِضـيَاِء إِْشرَاِقِك. اِرْفَِعي  ْ̀ ا$َُمُم ِفي نُورِِك َوا ـا َعـَليِْك فَيُْشِرقُ الرLبe َوَمْجـُدهُ َعـَليِْك يَُرى. فَـتَِسيرُ  Lاِمُس ا$َُمَم. أَمLالـد

ِعيٍد َوتُْحَمُل بَــنَاتُـِك َعَلى ا$َيْـِدي. ِحـيـنَِئذٍ  أِْتي بَـنُوِك ِمْن بَ يِْك. يَ اْجتََمُعوا ُكـلeُهْم. َجـاُءوا إَِل َعـيْـنَيِْك َحوَاَلـيِْك َوانْـظُِري. َقـدِ 
تَـنْظُِريَن َوتُِنيِريَن َويَْخفُقُ َقْلـبُِك َويَـتLِسعُ $َنLُه تَـتََحوLُل إَِليِْك ثَرَْوةُ اْلـبَْحِر َويَـأِْتي إَِليِْك ِغـنَى ا$َُمـمِ." (ع 2- 5)

ثم يخبرنا تحديداً أى ا-مم ستأتى:

. ُكلe َغـنَـمِ  HبLرُ ِبـتََساِبيحِ الر Hَوُلـبَانـاً َوتُـبَش ُكـلeَها تَــأِْتي ِمْن َشبَا. تَْحِمُل ذََهـبـاً  َوِعـيفَةَ  "تُـَغطHيِك َكـثْرَةُ اْلِجَماِل بُْكرَاُن ِمـْديَـانَ 
ِقيَداَر تَْجـتَِمعُ إَِليْكِ. ِكـبَاُش نَـبَايُوَت تَْخِدُمكِ. تَْصَعُد َمْقـبُوَلًة َعَلى َمذْبَِحي َوأُزَيHُن بَيَْت َجَمالِي." (ع 6- 7).

ان " و" شــــبا " و" قــــيدار " إلى ا:ــــناطــــق مــــن الــــسعوديــــة نــــزوhً إلى الــــيمن جــــنوبــــاً. إنــــظر إلى مــــا  دي تُــــشير لــــنا ا-سماء " م

ـتُُهمْ  Lض ـــتَـأِْتيَ ِبـــبَِنيِك ِمــْن بَـِعيٍد َوِف ِل لِ Lــرِْشـــيَش ِفي ا$َو ـــنـْتَِظرُِني َوُســـفَُن تَ ــَر تَ ســـــيفعله ســـــكان هـــــذه ا:ـــــناطـــــق: "..إِنL اْلَجـــزَاِئ
َدِك." (ع 8- 9). Lُه َقْد َمجLوِس إِْسرَاِئيَل $َنeإَِلِهِك َوُقد HبLَوذََهـبُُهْم َمَعُهْم �ِْسـمِ الر

تالى يتحـــدث بمنتهى الــوضــوح عـــن إعـــادة بـــناء إسـرائـــيل على أيـــدى ا-مـــم ا-جـــنبية ومـــساهـــماتـــهم فى تجـــميلها:  والـــعدد ال
" (ع 10). "َوبَـنُو اْلَغِريِب يَـبْـنُوَن أَْسوَارَِك َوُمُلوُكُهْم يَْخِدُمونَكِ. $َنHي ِبَغَضِبي َضَربْـتُِك َوِبرِْضوَاِني رَِحْمـتُكِ.

ســـتُترك أبواب إسرائــيل مــفتوحــة حتى تــتمكن ا-مــم ا:ــحيطة بــها مــن إحــضار ثـرواتــها وتــقدمــاتــها إلى داخــل أورشــليم 8كرام 
ً َوَلـيxًْ �َ تُْغَلقُ. لِيُؤْتَى إَِلـيِْك ِبِغـنَى ا$َُمــمِ َوتُـَقاَد ُمُلوُكُهمْ.  َهارا ِك َداِئـمـاً. نَ الشعب الــيهودى ومــلكهم، يــسوع: "َوتَـنْفَِتحُ أَبْوَابُ

َْمَلَكَة الLِتي �َ تَْخِدُمِك تَِبيُد َوَخرَابـاً تُْخرَُب ا$َُمُم." (ع 11- 12). ْ̀ $َنL ا$ُمLَة َوا

يوئيل 3 الذى تحدث عن صـور وصـيدون، الـلتان تُـمث6ن لـبنان فى وقـتنا الـحاضـر، والتى سـيديـنها يـسوع  لـقد درسـنا سـابـقـاً 
ــأِْتي.  إَِلـيِْك يَ فى يوم الرب. لــكن هــنا نــرى أن لــبنان ســتكون مــن ضــمن ا-مــم التى ســتأتى 8سرائــيل حــامــلًة هدايا: "َمْجـُد ُلــبْـنَانَ 
ُد َموِْضعَ رِْجَليL." (ع 13). Hْرِبُ� َمعـاً لِِزيـنَِة َمَكاِن َمْقِدِسي َوأَُمج Lـنِْديَاُن َوالش Hرُْو َوالس Lالس

برغــم الــلهجة التى نراهــا فى كــثير من ا-جـزاء التى تتحــدث عــن يـوم الرب، والتى تــبدو فى بــعض ا-حــيان أن إبــادة تــامــة 
ن من وسط هذه ا-مـــم ســـينجون، وســـيبقون أحـــياء، ويخـــدمـــون الـــشعب  دي م ا:ـــحيطة؛ إh أنـــنا نـــرى أن الـــعدي ســـتحدث :ـــختلف ا-م
اليهودى فى فترة ُملك ا:سيا:

انُوِك يَْسُجـُدوَن َلـَدى بَـاِطـِن َقـَدَمـيِْك َويَـْدُعونَـِك «َمـِديــنَةَ  لe الLـِذيـَن أََه ِسيرُوَن إَِلـيِْك َخـاِضِع�َ وَُك " َوبَـنُو الLـِذيـَن َقَهـرُوِك يَ
» «ِصْهيَوَْن ُقـدeوِس إِْسـرَاِئـيَل». ِعوَضــاً َعْن َكوِْنـِك َمْهُجورَةً َوُمـبَْغَضًة ِبxَ َعـاِبـٍر ِبـِك أَْجَعُلِك فَْخراً أَبَـِديّــاً فَـَرحَ َدْورٍ  HبLالـر

َعـِزيــزُ يَْعُقوَب." (ع 14-  َوَولِــيeكِ  أَنHي أَنـَـا الـرLبe ُمَخـلHُصكِ  مِ َوتَـرَْضِعَ� ثُـِديL ُمُلوٍك َوتـَْعرِِفـ�َ  َ�َ ا$َُم َدْوٍر. َوتَـرَْضِعَ� َل فَ
(16

إن هذا الـوعـــد الـــنبوى جـــميٌل لـــيس فـــقط بـــالنســـبة لـــشعب الـــيهود، لـــكن أيـــضـاً لـــ�مـــم ا8ســـ6مـــية! فـــبرغـــم كـراهـــيتهم الشـــديـــدة 
ا:سلمv ويـجعلهم خـاصته. وهنا نـتذكـر كـلمات الرسـول بولـس: "  وا:سـتمرة لـشعب الرب، إh أنـه فى حـنانـه سـينقذ ويحرر الـكثير مـن 

" (رو11: 22). فَُهوَذَا ُلطُْف ا�ِ َوَصرَاَمـتُُه

فى الــختام؛ نــرى أن هــذا الــكتاب، مــن نــاحــية، يؤكــد على ديــنونــة يــسوع الــعنيفة ا:وجــهة لــعدد محــدود مــن ا-مم، وفــقط لــعدد 
محـدود مـن الـناس فى كـل أمة مـن هـذه ا-مـم. حتى لـبعض هؤhء الـذيـن سيمقتون ويـهاجـمون إسرائـيل؛ سيُظهـر رحـمته. ومـن نـاحـية 
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أخـرى، فـا:وقـف الـشائع بـv الـعديـد مـن معلمى الـنبوة، يرى أن يـسوع سـيأتى إلى عالم يـنقسم بوضوح إلى قـسمv هـما إمـا أتـباع 
يــسوع أو أتــباع ضــد ا:سيح. وهــم يــعتقدون أيــضـاً أن كــل غــير ا:ـؤمــنv ســيُبادون فــوراً. كــما قــال "ديــفيد ريــجان": عــند عودة يــسوع 

[ ســيبدأ فى ديــنونــة هؤhء الــباقــv على قــيد الــحياة، مــن يــهود وأمم ... سيسمح بدخول ا:خــلصv إلى ا:ـُـلك ا-لفى وهــم مــازالوا فى 
الجســد. أمــا غــير ا:خــلصv فسيســلموا لــلموت.] 1 عــكس " ناثان جونــز" هــذا الرأى، حــv تحــدث عــما سيحــدث مــباشرةً بــعد رجوع 

أيــــضـاً الــــشياطــــv إلى الــــجحيم، وغــــير  شيطان فى حــــفرة، وســــيُرســــل ضــــد ا:سيح، والنبى الــــكذاب، وغــــالــــبـاً  قال: [ سيلقى ال يــــسوع ف

ا:ؤمنv إلى الــعذاب.] 2 إن هــذا ا:وقــف الــقاسى وا:ــتشائــم يــقلل – فى رأيى – مــن رحــمة يــسوع وهــو غــير مــتفق مع كــ6م الوحى. 

فـنحن نـعرف أن جـماهـير مـن الـيهود غـير ا:ؤمـنv بـه سـيعرفوه ويـقبلوه بـعد مـجيئه (حز39: 22؛ زك12: 10؛ رو11: 26). كـما أن 
الكتاب واضح فى أن غير ا:ؤمنv من ا-مم سيُقبلون إلى معرفته بعد مجيئه أيضـاً (إش60؛ زك14: 16).

الختام

على مـن إذن سـتأتى رحـمة يـسوع؟ أيــاً مـن يـختاره هو، لكن هناك شـيئ مؤكـد: أنـنا نسـتطيع أن نـثق فى رجـاحـة ُحـكمه. فى 
آخـر ا-يـام، سيتغنى الـقديـسون فى الـسماء بـعدله وبره (رؤ15: 3)، ولـيس بـقسوتـه الشديدة وظـلمه. وبـينما يُلمح بـعض مـعلمو الـنبوة 
عـن الـصحة. وفى الواقع هـناك جـمال  أن الوحى يـقدم لنا كـل تـفاصـيل أحـداث ا:سـتقبل بـكل وضوح وشـفافـية، إh أن هـذا بعيد تـمامـاً 
خـاص فى عـدم الوضوح. قـد يُـحبط هـذا الـبعض مـمن يرغـبون فى أن يـمتلكوا الفهم ا:سـبق وا:ـطلق للمسـتقبل، إh أنـه يُعطى حـريـة 

لـلمتشفعv الـذيـن يرغـبون فـقط فى الـصراخ طـلبـاً :ـا هـو صـالح، وعـادل، أو حتى أحـيانــاً طلباً لنتيجة مـفاجـئة لـكثير مـن هـذه ا-مـور: 

 .Hر Lأْفَِة َويَـنَْدُم َعَلى الشLُه رَأُوٌف رَِحـيٌم بَِطيُء اْلَغَضِب وََكِثيُر الرLإَِلِهُكْم $َن HبLُقوا ُقُلوبَُكْم �َ ِثـيَابَُكْم َوارِْجُعوا إَِلى الرHَوَمـز"

َلَعلLُه يَرِْجعُ َويَـنَْدُم فَيُـبِْقيَ َورَاَءهُ بَرََكَة تَْقِدَمٍة َوَسِكيبـاً لِلرLبH إَِلِهُكْم." (يؤ2: 13- 14).

و-ن نــهايــة ا-يــام تــقترب، فعلى كــل مــن يــحبون إسرائــيل وا:ســلمv أن يــصرخوا. ويــكون الــصراخ على شــفاهنا بحســب مــا 
ِن�َ أَْحـِيِه. ِفي  Hَعَمَلَك ِفي َوَسِط الس eَقـْد َسـِمْعُت َخــبَرََك فََجـزِْعُت. يَـا رَب eقــالــه حــبقوق، فــقد صرخ هــو بــنفسه فــقال: " يَـا رَب
" (حب3: 2). ِنَ� َعرHْف. ِفي اْلَغَضِب اذُْكِر الرLْحَمةَ. Hَوَسِط الس

vثم آم vآم
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20
مxحظات

الفصل 2

جيمس ى ســـميث، مـــا يـــعلمنا الـــكتاب عـــن ا:ـــسيا ا:ـوعـود (نـــاشـــفيل: تـومـــاس نـــيلسون، 1993)، 38؛ والـــتر سى كـــايســـر •
ا8بن، ا:سيا فى العهد القديم، (جراند رابيد: زوندرفان، 1995) 38.

روبــرت جــــامــــيسون، أنــــدرو فــــاوســــت، وديــــفيد بــراون، تــــعليق على ســــفر الــــعدد 24، فى تــــفسير تعليقى، شــرح وتحــــليل، فى •
العهد القديم والجديد، الجزء 1 (هارتفورد: س س سكرانتون وشركاه، 1871)، 113.

ويـليام سـميث، قاموس الـكتاب ا:قدس: شـامـل ا�ثـار الـقديـمة، الـسيرة الـذاتـية، الـجغرافـيا والـتاريخ الطبيعى، جزء 4 (نـيو •
يورك: هيرد وهوفتون، 1870)، 2991.

جيروم، تعليقـاً على إشعياء 25، فى جاميسون، فاوست، و براون، تعليقى.•
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antichri_b_104608.html
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والفورد ، دانيال 274..5

ميللر ، دانيال 307..6

فيليب ماورو، ا-سابيع السبعون والضيقة العظيمة (تشوتو، مونتانا: أولد باث للنشر)، 145..7

والفورد ، دانيال 276..8

hهاى وهيندسون، التعليقى الشهير لنبوات الكتاب ا:قدس، 261..9

والفورد ، دانيال 276..10

القاموس ال6هوتى للعهد الجديد مختصر فى جزء واحد (جراند رابيدز: و ب إيردمان، 2000)، 948..11

فتحى يكن، "كى تكون مسلمـاً".12
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تعليق جيروم على دانيال 7: 8، ترجمة جليسون آرتشر، (جراند رابيدز: بيكر بوك هاوس، 1958)..1

يونج، نبوة دانيال، 274..2

hهاى وهيندسون، التعليقى الشهير لنبوات الكتاب ا:قدس، 266..3

ستيفن ر ميللر، دانيال، 320..4

تشاك سميث، سلسلة تعليقى سى 2000، دانيال 12..5

والفورد ، دانيال 294..6

متى هنرى، التعليق الكامل :تى هنرى، دانيال 12: 9..7

hنج، تاريخ ونبوات دانيال، 181..8

ديفيد جوزيك، الدليل الدراسى لدانيال 12 الكلمة الباقية..9

أسفار دانيال، عزرا، نحميا؛ ترجمة جديدة للوحى، تعليقى مختصر وجرئ (جوديكا للنشر، 1980)، 111..10
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روبرت ل توماس، الشرح التعليقى لرؤيا 8- 22 (شيكاغو: مودى للنشر، 1995)، 296..1

ريجان، "نظرية ضد ا:سيح ا:سلم"..2
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ريجان، "نظرية ضد ا:سيح ا:سلم"..3

v، أوريــــجون: هــــارفيســــت هــــاوس، .4 وج ميع (إي هــــتشكوك، مــــن هــــو ضــــد ا:سيح؟ إجــــابــــة على الــــسؤال الــــذى يــــطرحــــه الج

.87 ،(2010

جونز، "س و ج سريع"..5
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سلسلة آرتسكرول تاناش: حزقيال، 578..9

تـــارجوم (تـرجـــمة آرامـــية لـــلكتاب ا:ـــقدس) لـــسودو جــونـــاثـــان على عـــدد 11: 26، فى سامون ه بيفى، ا:ـــسيا: تـرجـــمة .10
آرامية: شرح أمور ا:سيا فى التاراجوم (نيويورك: دار نشر كتاف، 1974)، 17- 18.

أجزاء من تارجوم كما إقتبسها ليفى، ا:سيا، 16..11

مارك هيتشكوك، الغزو ا8س6مى القادم 8سرائيل (سيستر، أوريجون: مالتينوما للنشر، 2002)، 87..12

رون روديس، هبوب عاصفة الشمال (إيوجv، أوريجون: هارفيست هاوس، 2008)، 182- 90..13

ـ : ج دوايـــــت بـــــعنوان "ا-مـــــور .14 هـــــذا ا:ـــــبدأ أحـــــسن الـــــتعبير عـــــنه على لـــــسان أنـــــجوس وجـــــريـــــن فى الـــــعمل الخـــــمسينى ل
ا�تـية" (جرانـد رابـيدز، زونـديرفان، 1958): " عندما h يُـذكـر بـالتحـديـد الـتوقـيت الـدقـيق لـ�حـداث، يـذكرهـا النبى على أنـها 
متصلة. يرون ا:سـتقبل فى ا:ـكان ولـيس فى الزمـان، فـالـكل – لهـذا – يـبدو مـقصر ... إنـهم يـصفون أحـداث ا:سـتقبل كـمن 

يشاهد النجوم، يرونها متجمعة معـاً وليس فى مواضعها الحقيقية" (ص 46).

رالف اليكسندر، الشرح التعليقى للكتاب ا:قدس، إرميا – حزقيال (جراند رابيدز: زوندرفان، 2010)، 864..15

بورتون كوفمان، تعليقى على العهد القديم والجديد، حزقيال38..16

كايل، تعليقى على العهد القديم، حزقيال، 341..17

م) (جـرانـــد رابـــيدز: .18 قدي دانـــيال بـــلوك، ســـفر حــزقـــيال، إصـــحاحـــات 25- 48 (التعليقى الـــعا:ى الجـــديـــد على العهـــد ال
الكاتب/ ب إيردمانز، 1998)، 487.

ديفيد ريجان، "حروب ا-يام ا-خيرة - #2 حرب جوج وماجوج ا-ولى.".19

بلوك، سفر حزقيال، 482..20

 كايل، تعليقى على العهد القديم، حزقيال، 340..21

ليسلى س آhن، "كلمة كتابية – تعليقى"، جزء 29، حزقيال 20- 48 (ناشفيل: توماس نيلسون 1990)، 208..22

روبــرت و جــــينسون، تــــعليق بــرازوس الــــ6هــوتى لــــلكتاب ا:ــــقدس: حـــزقــــيال (جــرانــــد رابــــيدز: بــرازوس للنشــــر، 2009)، .23
.297

hيــــن م دوجــــايــــد، تعليقى مــــن تــرجــــمة نــــيو انــــترنــــاشــــيونــــال فــــيرجــــان لــــلكتاب على حـــزقــــيال (جــرانــــد رابــــيدز: زونــــديــرفــــان، .24
.462 ،(1999

متى هنرى، تعليقى على حزقيال 39..25

قاموس أنجر الجديد للكتاب ا:قدس (شيكاغو: مودى، 1988)، 1028..26

كلمات دائرة ا:عارف العا:ية الجديدة للكتاب ا:قدس (جراند رابيدز: زونديرفان، 1999)، 502..27
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تشارلس لى فينبرج، نبوة حزقيال(شيكاغو: مودى، 1984)، 230- 31..1

ج ك بـــــيال، وشـــــان مـــــاكـــــدونـــوف، تعليقى على إســـــتعمال العهـــــد الجـــــديـــــد 8عـــ6نـــــات العهـــــد الـــــقديـــــم (جـــرانـــــد رابـــــيدز: بـــــيكر .2
.1144 ،(2007

جينسون، تعليق برازوس ال6هوتى للكتاب ا:قدس: حزقيال، 295..3

بلوك، سفر حزقيال، 491- 93..4

جرانت ر أوسبورن، شرح بيكر التعليقى على العهد الجديد: الرؤيا (جراند رابيدز: بيكر أكاديميك 2002)، 687..5

توماس أيس، "حزقيال38 & 39، جزء 28" (الرابط التالى لم يعد متاحـاً)..6

http://www.pre-trib.org/articles/view/ezekiel-38-39-Part-28

يا: آريــال مينيســتريــز، .7 أرنـولــد ج فراتشــتينبوم، آثار أقــدام ا:ــسيا: دراسة لتســلسل ا-حــداث الــنبويــة (تــاســتv، كــالــيفورن
.119 ،(2003

نفس ا:صدر السابق..8

ناثان ى جونز، "توقيت جوج وماجوج: متى سيتم حزقيال 38- 39؟".9

http://www.lamblion.com/articles/articles-tribulation2.php

يـشير الـبعض ل، (2بـط3: 7- 10) كـإثـبات لـدمـار الـسموات وا-رض. إh أن هـذه ا-عـداد h تتحـدث عـن دمـار حرفى .10

للخليقة، بل تستخدم لغة الدمار ل�شارة لتدمير كل ما ليس من ا� فى الدهر ا�تى.

أليك موتير، إشعياء: نبوة إشعياء: مقدمة وتعليق (داونرز جرووف، إلينوى: إنترفاريستى للنشر، 1998)، 145..11

نفس ا:صدر السابق، 143..12

تــريسى مــيللر، "خــريــطة تـوزيع ا:ســلمv فى الــعالــم: تــقريــر عــن حجــم وتـوزيع ا:ســلمv فى الــعالــم" مركــز بــيو ل�بــحاث، .13
أكتوبر 2009.

ستيفن ر ميللر، دانيال: السلسلة ا-مريكية الجديدة – تعليقى (ناشفيل: برودمان وهو:ان، 1994)، 310- 11..14
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متى هنرى، التعليق الكامل :تى هنرى، حزقيال 38..1

ويلهيلم جيزينيوس، القاموس العبرى وا8نجليزى للعهد القديم، شامل الكلمات الكلدانية، 955..2

جوزيفوس، آثار اليهود القديمة، الكتاب 6، فصل 1..3

ك كريستيانسن، أوربا ما قبل التاريخ (كامبريدج: دار نشر جامعة كامبريدج، 1998)، 193..4

توماس أيس، "حزقيال38 & 39، جزء 5"،.5

– بقلم جويل ريتشاردسون وحش الشرق ا$وسط 

184

http://www.pre-trib.org/articles/view/ezekiel-38-39-Part-28
http://www.pre-trib.org/articles/view/ezekiel-38-39-Part-28
http://www.lamblion.com/articles/articles-tribulation2.php
http://www.lamblion.com/articles/articles-tribulation2.php


http://www.tinyurl.com/3qrcf93

هيرودوتس 4. 11، ترجمة، ج رولينسون..6

ثالث إلى ا-ريـــك، (كـــامـــبريـــدج: دار نشـــر جـــامـــعة .7 كـــايـــكل كــولـــيكوسكى، مــؤلـــف كـــتاب حــروب رومـــا الـــقوطـــية مـــن الـــقرن ال
كامبريدج، 2006)، فى حديث عبر البريد ا8ليكترونى مع الكاتب 10/ 25/ 2011.

دانـــيال ى بـــلوك، التعليقى الـــعا:ى الجـــديـــد على العهـــد الـــقديـــم: ســـفر حــزقـــيال: أصحاحات 25- 48، جــزء 2 (جـرانـــد .8
رابيدز: الكاتب/ ب إيردمانز، 1998)، 434.

قاموس زونديرفان ا:صور للكتاب ا:قدس (جراند رابيدز: زونديرفان، 2011)، "جوج"..9

م (دونــرز جــرووف، إلـــينوى: آى فى بى أكـــاديـــميكس، .10 قدي الـــكتاب تـرجمة آى فى بى بـــالخـــلفيات الـــتوضيحية: العهد ال
.723 ،40 ،(2000

قاموس أنجر الجديد للكتاب ا:قدس (شيكاغو: مودى، 2006)، 804..11

قاموس زونديرفان ا:صور للكتاب ا:قدس، الجزء 4 (جراند رابيدز: زونديرفان، 2009)، 484..12

دائرة ا:ـعارف الـكاثولـيكية: مرجع عـا:ى لُدسـتور، وتعليم، ونظام، وتـاريخ الـكنيسة الـكاثولـيكية (نـيويورك: روبرت أبـيلتون، .13
.628 ،(1909

أطلس هو:ان للكتاب ا:قدس: دليل كامل ل�متداد الجغرافى لتاريخ الكتاب ا:قدس (ناشفيل: هو:ان، 1999)، 16..14

أطلس مودى الجديد للكتاب ا:قدس (شيكاغو: مودى، 2009)، 91، 94..15

كارل ج راسموسv، أطلس زونديرفان للكتاب ا:قدس (جراند رابيدز: زونديرفان، 2010)، 83..16

أطلس آى فى بى لتاريخ الكتاب ا:قدس (دونيرز جروف، إلينوى: آى فى بى أكاديميك، 2006)، 18..17

مايمونيديز، هيلشوت تيروموت، فصل 1، جزئية 9..18

بلينى، التاريخ الطبيعى، فصل 23..19

م، جزء 2، كـــتاب 3 (أوكـــسفورد: دار نشـــر جـــامـــعة أوكـــسفورد، .20 تر رالى، أعـــمال ســـير والـــتر رالى، تـــاريخ الـــعال سير وال
.264 ،(1829

هيبوليتوس، تاريخ العالم (ذا كرونيكون)، "أبناء يافث"..21

إرنست ويلهيلم هينجستينبيرج، نبوات النبى حزقيال (إدينبيرج: تى آند تى ك6رك، 1869)، 333..22

كيل، تعليقى على العهد القديم، جزء 9، 330..23

فريدريك ديليتزيش، ----.24

ج سيمونز، أجزاء العهد القديم الجغرافية والطبوغرافية (ليدين: ي ج بريل، 1959)، 81..25

ك6يد بيلينجتون، فى محادثة بالبريد ا8ليكترونى مع الكاتب، 10/ 28/ 2011..26
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نفس ا:صدر السابق..27

كـــــ6يــــــد بــــــيلينجتون، شــــــعب روش فى الــــــنبوة والــــــتاريخ، جــــــريــــــدة مــــــيتشيجv الــــــ6هــــوتــــــية 3، رقــــــم 2 (خــــــريــــــف 1992): .28
.67-166

جوزيفوس، آثار اليهود القديمة، الكتاب 1، فصل 6..29

30. ،(2001 ،vدار نشــر جــامــعة مــيتشيج) فــينيسا ب جــورمــان، مــيليتوس، زخــارف آيونيا: تــاريخ ا:ــديــنة فى 400 ق م

.123

بلوك، التعليقى العا:ى الجديد على العهد القديم، 434- 35..31

تشارلس س رايرى، كتاب رايرى للدارسv، (شيكاغو: مودى للنشر، 1978)، 1285..32

د/ ميريل أنجر، من خلف الكرة البللورية (شيكاغو: مودى للنشر، 1974)، 81..33

إدويـــــن يـــــاومـــــاوتشى، خـــــصوم مـــــن الـــــصفوف ا-مـــــامـــــية الـــــشمالـــــية (جـــرانـــــد رابـــــيدز: دار بـــــيكر لـــــلكتب، 1982)، 243؛ .34
"ميشك، توبال، والصحبة: مقال شامل، مجلة الهيئة ا8نجيلية ال6هوتية 19 (1976).

ياوماوتشى، خصوم؛ "ميشك،توبال، والصحبة"..35

اليكسندر، شرح تعليقى للكتاب ا:قدس على حزقيال، 854..36

أ ب دافيدسون، نبوة النبى حزقيال (كامبريدج، دار نشر جامعة كامبريدج 1892)، 275..37

ج و ويفر، الكتاب ا:قدس ترجمة العصر الحديث، تعليقى على حزقيال (جراند رابيدز: إيردمانز، 1982)، 202..38
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نبذة عن الكاتب
جــويــل ريــتشاردســون، هــو زوج، وأب، ومــتكلم شــهير عــا:ياً. إن لــجويــل تــاريخ طــويــل مــن الــتبشير فى ا:ــجتمعات ا8ســ6مــية. 

لـقد حـصل على أعلى ا:ـبيعات من نـيويـورك تـايـمز عن كتابه "ضـد ا:سيح ا8سـ6مى"، ويشـترك فى تحـريـر السـلسلة الـحقوقـية ":ـاذا 
تركــنا ا8ســ6م: مســلمون ســابــقون يتحدثون". هــو أيــضـاً أحــد ا:ــشاركــv فى كــتابــة كــتاب بــعنوان: � حرب على ا8رهــاب: ا8ســ6م، 
الـــنبوة والـــكتاب ا:ـــقدس. ظهـــر جـــويـــل فى الـــعديـــد مـــن بـرامج الـراديـــو والـــتليفزيـــون، والـــبرامج ا8خـــباريـــة، ومـــنها: بـرنـــامج "جـــلv بـــيك"، 
وبرنـامج "ج جوردون لـيدى"، وبرنـامج "دينيس مـيللر"، راديـو شـيكاغـو، برنـامج "سـتيف مـالـزبـيرج"، وبرنـامج "سـيد روث- أمور خـارقـة 
للطبيعة"، صوت اليهود اليوم، برنامج نيويورك ا8خبارى اليومى، و ن د ، مجلة الصفحة ا-ولى، وغيرها كثير.
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