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 مقذمح
 

المعمومات عن من  عديدالهللا فى الكتاب المقدس  لقد قّدم لنا
يام األخيرة الذى سوف يأتى فى األ "المسيح-ضد"لوحش ا

العالمات وأعمن الرب  .ئ المسيح الثانىيمج ومجيئو يسبق
أعمن  ثم ،ومعيا التحذيرات الالزمة منوالمصاحبة لمجيئو 

 . مصيره األبدىعن 
تجميع ىذه المعمومات ل محاولة التالية ىىالصفحات إن 

حل الشيطان من سجنو يُ عن الزمان الذى فيو والعالمات 
أمام  نضعياكى ل، " الرئيسىالمسيح-ضد"ويأتى الوحش 

حذر، يكون لنا و ى يكون لنا ولؤلجيال القادمة فيم حتأعيننا 
 ويحفظ الرب ناوليحفظن مستعدين لمصمود أمامو، و كنو 

 .وال يرييا لمقارئ العزيز مجيئو الصعبة أيامالكنيسة من 
ننا فى ذلك ننيج نيج آباء الكنيسة و  كثيرًا ما الذين األولين ا 
تى يكون حمن ىذه األيام الصعبة  موا التحذيرات الالزمةقدّ 

 . تيا وال ينخدعوان لمواجيو أبناء الكنيسة مستعد
 :م(ٖٕ٘-ٜٛٔالرومانى ) ىيبولميتسيقول ف

But having the mystery of God in our heart, we should in 
fear keep faithfully what has been told us by the blessed 
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prophets. That way, when those things come to pass, we 
may be prepared for them and not deceived.1  

ا بخوف أن نحفظ لكننا إذ نجعل سر هللا فى قموبنا يجب عمين"
بيذه الطريقة، بأمانة ما قيل لنا بواسطة األنبياء المباركين. 
 ." ا وال ننخدعيحينما تحدث ىذه األمور، نكون مستعدين ل

 

 

 العالمات التى تسبق المجيئ الثانى
ئ يالوحش ىو من العالمات التى تسبق المجإن ظيور 

. وىذه العالمات يالحظ أنيا وردت فى الثانى لمسيد المسيح
 ٕ:تالىبالترتيب الو  ىكذاكالم السيد المسيح 

 

 : انتشار اإلنجيل فى كل العالم. أوالا 
يمانيم بالسيد المسيح.ثانياا   : توبة الييود وا 
: النيضة الروحية اليائمة التى تترتب عمى ىذا الحدث، ثالثاا 

يمانيم بالسيد المسيح.   الذى ىو توبة الييود وا 

                                                           
1 Ante-Nicene Fathers, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 
Michigan, 1979, Vol. 5, Hippolytus p. 215. 

2
عالمات المجيء الثانى نظر كتاب "المشرح بالتفصيل والشواىد الكتابية  

 األنبا بيشوى. بقمم" لمرب
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والوحش ليس حيوان لكنو إنسان  ،ظيور الوحش: رابعاا 
  .لوسوف يّدعى إنو ىو ال 

 ظيور الوحش.رتداد العام الذى سيترتب عمى : االخامساا 
رتداد غير ما نراه فى أيامنا ىذه، وسيكون مصحوبًا اوىو 

 باضطياد عنيف جدًا عمى المسيحيين. 
يميا المذين صعدا إلى السماء أحياء؛ سادساا  : عودة أخنوخ وا 

 سيرجعان إلى األرض مرة أخرى ويستشيدا.
 : الضيق العظيم الذى سيسبق مجيء الرب. سابعاا 

  .أحداث المجيء نفسياويمى ذلك 
 نركز ىنا فقط عمى الوحش واألحداث المصاحبة لو.وسوف 
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 ؟أي الىحش مىت يأتً ضذ ادلضيح-أ
 

 تعذ أن ادلضيح يأتً -ضذ -0
 
 ي
 
الشيطان ل ح

 مه صجىه
لف سنة عندما تمم السيد المسيح الفداء، أقّيد هللا الشيطان 

  :فى األصحاح العشرون من سفر الرؤيا فقيل

َماِء َمَعُو ِمْفَتاُح اْلَياِوَيِة، َوِسْمِسَمٌة َوَرَأْيُت َماَلكًا َناِزاًل ِمَن " السَّ
يِن، اْلَحيَِّة اْلَقِديَمِة، الَِّذي ، َعِظيَمٌة َعَمى َيِدهِ  َفَقَبَض َعَمى التِّنِّ

ْيَطاُن، َوَقيََّدُه َأْلَف َسَنة   َوَطَرَحُو ِفي اْلَياِوَيِة  ،ُىَو ِإْبِميُس َوالشَّ
َعَمْيِو ِلَكْي اَل ُيِضلَّ اأُلَمَم ِفي َما َبْعُد َحتَّى َوأَْغَمَق َعَمْيِو، َوَخَتَم 

َنِة. َوَبْعَد َذِلَك اَل ُبدَّ َأْن ُيَحلَّ َزَمانًا َيِسيراً  " َتِتمَّ اأَلْلُف السَّ
  .(ٖ-ٔ: ٕٓ)رؤ
مر اآلن عمى ىذا  وقدتعنى مدة طويمة،  "َأْلَف َسَنةٍ " إن
مدة التى ُقيِّد فييا الفحوالى ألفى عام منذ إتمام الفداء.  حدثال

الشيطان ىى منذ صمب السيد المسيح إلى أن ُيحل الشيطان 
 . بفترة قصيرة لمسيد المسيح من سجنو قبل المجئ الثانى
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عنى مدة طويمة. ومن الناحية الرمزية ليا ت "َأْلَف َسَنةٍ " إذن
 َيُكونُ  أَلنَّوُ "يقول:  السيد المسيح ألن ،مدلول سنفيمو فيما بعد

 اآلنَ  ِإَلى اْلَعاَلمِ  اْبِتَداءِ  ُمْنذُ  ِمْثُموُ  َيُكنْ  َلمْ  َعِظيمٌ  ِضيقٌ  ِحيَنِئذٍ 
ْر ِتْمَك اأَليَّاُم َلْم َيْخُمْص َجَسٌد. َوَلِكْن  .َيُكونَ  َوَلنْ  َوَلْو َلْم ُتَقصَّ

ُر ِتْمَك اأَليَّامُ   .(ٕٕ، ٕٔ :ٕٗ)مت "أَلْجِل اْلُمْخَتاِريَن ُتَقصَّ
 ذهىاأللف سنة فييا ُممك المسيح فى كنيستو المقدسة، ىذه و 

 اآلن.يا إشارة خفيفة عن الممك األلفى لن ندخل فى تفاصيم
ْيَطاُن ِمْن ُثمَّ "ويكمل الرائى:  َنِة ُيَحلُّ الشَّ َمَتى َتمَِّت اأَلْلُف السَّ

اأَلْرِض: َوَيْخُرُج ِلُيِضلَّ اأُلَمَم الَِّذيَن ِفي َأْرَبِع َزَواَيا  ،ِسْجِنوِ 
ُجوَج َوَماُجوَج، ِلَيْجَمَعُيْم ِلْمَحْرِب، الَِّذيَن َعَدُدُىْم ِمْثُل َرْمِل 

ضالل المذكور فى ىذه اآلية ىو وال(. ٛ، ٚ: ٕٓ" )رؤاْلَبْحرِ 
 األىوال التى لم يَرىا أحد من قبل.
َماِء: "ويقول فى األصحاح الثانى عشر  َوَحَدَثْت َحْرٌب ِفي السَّ

يُن َوَماَلِئَكُتوُ ِميَخاِئيُل  يَن. َوَحاَرَب التِّنِّ ، َوَماَلِئَكُتُو َحاَرُبوا التِّنِّ
َماءِ  َفُطِرَح ، َوَلْم َيْقُووا، َفَمْم ُيوَجْد َمَكاُنُيْم َبْعَد َذِلَك ِفي السَّ

ْيَطاَن،  يُن اْلَعِظيُم، اْلَحيَُّة اْلَقِديَمُة اْلَمْدُعوُّ ِإْبِميَس َوالشَّ التِّنِّ
ُطِرَح ِإَلى اأَلْرِض، َوُطِرَحْت َمَعُو  -ُيِضلُّ اْلَعاَلَم ُكمَُّو الَِّذي 
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َماِء: اآلَن َصاَر ، َماَلِئَكُتوُ  َوَسِمْعُت َصْوتاا َعِظيماا َقاِئالا ِفي السَّ
َخاَلُص ِإَلِيَنا َوُقْدَرُتُو َوُمْمُكُو َوُسْمَطاُن َمِسيِحِو، أَلنَُّو َقْد ُطِرَح 

ْخَوِتَنا الَِّذي َكاَن َيْشَتِكي َعَمْيِيْم َأَماَم ِإَلِيَنا اْلُمْشَتِكي َعَمى إِ 
َوُىْم َغَمُبوُه ِبَدِم اْلَحَمِل َوِبَكِمَمِة َشَياَدِتِيْم، َوَلْم ، َنَياراا َوَلْيالا 

ِمْن َأْجِل َىَذا اْفَرِحي َأيَُّتَيا ، ُيِحبُّوا َحَياَتُيْم َحتَّى اْلَمْوِت 
اِكنُ  َماَواُت َوالسَّ وَن ِفيَيا. َوْيٌل ِلَساِكِني اأَلْرِض َواْلَبْحِر، أَلنَّ السَّ

ِإْبِميَس َنَزَل ِإَلْيُكْم َوِبِو َغَضٌب َعِظيٌم، َعاِلماا َأنَّ َلُو َزَماناا 
 (.ٕٔ-ٚ: ٕٔ" )رؤَقِميالا 

من األصحاح الثانى كل األحدث المذكورة فى ىذه الفقرة 
عاد الرائى حدثت بعدما ُحل الشيطان من سجنو، وقد عشر 

  ٖفمخصيا مرة أخرى فى اإلصحاح العشرين.
                                                           

أحياناا يسير بتسمسل زمنى فى بعض األمور، فى فقرة إن سفر الرؤيا   ٖ
أو إصحاح، لكن أحياناا أخرى بعدما ينتيى من موضوع يعود ويبدأه ثانية 
كأنو يذكره من جديد، لكن يبّين زوايا أخرى فى الموضوع، ألنيا عبارة عن 
رؤى متالحقة يرى فييا الرائى أموراا أخروية، وليا أبعاد متعددة، فمن 

 .ن يرى الموضوع فى كل مرة من زاوية معينةالممكن أ
أود أن أقدم دلياًل أخر عمى أن سفر الرؤيا أحيانًا يذكر أمور ثم يعود 

َوُمُموُك ليكررىا مرة أخرى، فنجده فى نياية اإلصحاح السادس يقول: "
، َأْخَفْوا  اأَلْرِض َواْلُعَظَماُء َواأَلْغِنَياُء َواأُلَمَراُء َواأَلْقِوَياُء َوُكلُّ َعْبدٍ  َوُكلُّ ُحرٍّ
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ُخوِر:  َأْنُفَسُيْم ِفي اْلَمَغاِيِر َوِفي ُصُخوِر اْلِجَباِل، َوُىْم َيُقوُلوَن ِلْمِجَباِل َوالصُّ
 ُاْسُقِطي َعَمْيَنا َوَأْخِفيَنا َعْن َوْجِو اْلَجاِلِس َعَمى اْلَعْرِش َوَعْن َغَضِب اْلَحَمِل،

(، ٚٔ-٘ٔ: ٙ" )رؤ؟ِو اْلَعِظيُم. َوَمْن َيْسَتِطيُع اْلُوُقوفَ َجاَء َيْوُم َغَضبِ أَلنَُّو َقْد 
ىذا عن مجيئ المسيح الثانى.. ثم نرى تحقيق ىذا الكالم ونفس الواقعة مرة 

ُثمَّ َرَأْيُت َعْرشاا َعِظيماا َأْبَيَض، َواْلَجاِلَس أخرى فى اإلصحاح العشرين: "
َماُء، َوَلْم ُيوَجْد َلُيَما َمْوِضٌع!َعَمْيِو الَِّذي ِمْن َوْجِيِو َىَرَبِت اأَلرْ   ُض َوالسَّ

ِسْفٌر  َوَرَأْيُت اأَلْمَواَت ِصَغاراا َوِكَباراا َواِقِفيَن َأَماَم هللِا، َواْنَفَتَحْت َأْسَفاٌر. َواْنَفَتحَ 
ِب مَّا ُىَو َمْكُتوٌب ِفي اأَلْسَفاِر ِبَحسَ كآَخُر ُىَو ِسْفُر اْلَحَياِة، َوِديَن اأَلْمَواُت 

َوَسمََّم اْلَبْحُر اأَلْمَواَت الَِّذيَن ِفيِو، َوَسمََّم اْلَمْوُت َواْلَياِوَيُة اأَلْمَواَت ، َأْعَماِلِيمْ 
َوُطِرَح اْلَمْوُت َواْلَياِوَيُة ِفي ، الَِّذيَن ِفيِيَما. َوِديُنوا ُكلُّ َواِحد  ِبَحَسِب َأْعَماِلوِ 

َوُكلُّ َمْن َلْم ُيوَجْد َمْكُتوباا ِفي ِسْفِر ، ْوُت الثَّاِنيُبَحْيَرِة النَّاِر. َىَذا ُىَو اْلمَ 
. الكالم أيضًا عن مجيئ (٘ٔ-ٔٔ: ٕٓ" )رؤاْلَحَياِة ُطِرَح ِفي ُبَحْيَرِة النَّارِ 

َماءُ المسيح الثانى فعبارة "  ليا نفس معنى" ِمْن َوْجِيِو َىَرَبِت اأَلْرُض َوالسَّ
 ". . َوَمْن َيْسَتِطيُع اْلُوُقوفَ َجاَء َيْوُم َغَضِبِو اْلَعِظيمُ "

ىكذا بينما ُذكر أن الشيطان ُحل من سجنو فى اإلصحاح العشرين لكنو 
عمميًا ذكرىا فى اإلصحاح الثانى عشر ألنو ال يمكنو أن يعمل حرب فى 
السماء بينما ىو لم يحل من سجنو بعد. فكان من الصواب أن نذكر ما كتب 

ب فى اإلصحاح الثانى عشر. فما ُذكر فى فى اإلصحاح العشرين ثم ما كت
اإلصحاح العشرين يفسر ما سوف يتبعو من األحداث التى ذكرت فى 
اإلصحاح الثانى عشر، لكنو فى اإلصحاح العشرين ذكر أمور وفى 
اإلصحاح الثانى عشر ذكر أمور أخرى. ونحن عندما نقوم بتجميع األمور 



01 

 

كما  ل الشيطان من سجنوُيحَ بعدما سوف تحدث ىذه الحرب 
ثم  ،خالصيمو إيمان الييود  عالمات منيا ذلك يسبقو  قمنا،

الجيل الذى  و غيريأتى الجيل الذى سيحدث فيو االرتداد وى
ِإْن " عن الييود معممنا بولس الرسول وقد قال من وخمص.آ

َفَماَذا َيُكوُن اْقِتَباُلُيْم ِإالَّ َكاَن َرْفُضُيْم ُىَو ُمَصاَلَحَة اْلَعاَلِم 
َفِإنِّي َلْسُت ُأِريُد َأيَُّيا اإِلْخَوُة " وقال أيضًا: "ِمَن اأَلْمَواِت؟ َحَياةا 

رَّ ِلَئالَّ َتُكوُنوا ِعْنَد َأْنُفِسُكْم ُحَكَماَء. أَ  نَّ َأْن َتْجَيُموا َىَذا السِّ
، ْسَراِئيَل ِإَلى َأْن َيْدُخَل ِمْمُؤ اأُلَممِ ل اْلَقَساَوَة َقْد َحَصَمْت ُجْزِئّيا

، وىذا كمو لم (ٕ٘: ٔٔ)رو "َوَىَكَذا َسَيْخُمُص َجِميُع ِإْسَراِئيلَ 
 .يحدث بعد

يوم  بض عمى التنين الحية القديمة الذى ىو إبميسإذن قُ 
من سجنو،  لَ حُ  د ألف سنة، ثموُقيِّ  صمب السيد المسيح

وبمجرد أن ُحل وصمت بو الجسارة أن يغزو السماء فحدثت 
حرب فى السماء التى كان قد ُطرد منيا، لكن السيد المسيح 

                                                                                                                                                                                           

خصوص األربعة أختام األولى أما بنرتبيا حسب التسمسل الزمنى لؤلحداث. 
عندما فتح السفر فيذه فييا تسمسل زمنى، وأيضاا الرسائل الموجية 

 .لمكنائس السبع يمكن أن تعطى انطباع عن تسمسل زمنى معين
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ىو  وهانتصروا عميو وطردفو مالئكتأرسل المالك ميخائيل و 
 ومالئكتو من السماء وطرح عمى األرض.

ُحلَّ من  الوحش سوف يأتى بعد أن يكون الشيطان قد
 ِبَعَملِ )الوحش(  َمِجيُئوُ  الَِّذيسجنو ألنو قيل عنو أن "

ْيَطانِ   َخِديَعةِ  َوِبُكلِّ  َكاِذَبٍة، َوَعَجاِئبَ  َوِبآَياتٍ  ُقوٍَّة، ِبُكلِّ  ،الشَّ
 .َيْخُمُصوا َحتَّى اْلَحقِّ  َمَحبَّةَ  َيْقَبُموا َلمْ  أَلنَُّيمْ  اْلَياِلِكيَن، ِفي اإِلْثِم،
اَلِل، َعَملَ  هللاُ  ِإَلْيِيمُ  َسُيْرِسلُ  َىَذا َوأَلْجلِ  ُقوا َحتَّى الضَّ  ُيَصدِّ
 (.  ٓٔ، ٜ: ٕتس ٕ" )اْلَكِذَب 

فى السماء غزو الىذا أو حرب ىذه ال الشيطانعمل بعد أن 
 ِإَلِيَنا َخاَلُص  َصارَ  اآلنَ قالوا "و من ىناك المالئكة طرده 
 َعَمى اْلُمْشَتِكي ُطِرحَ  َقدْ  أَلنَّوُ  َمِسيِحِو، َوُسْمَطانُ  َوُمْمُكوُ  َوُقْدَرُتوُ 
ثم  .."َوَلْيالً  َنَياراً  ِإَلِيَنا َأَمامَ  َعَمْيِيمْ  َيْشَتِكي َكانَ  الَِّذي ِإْخَوِتَنا
 ِإَلْيُكمْ  َنَزلَ  ِإْبِميَس  أَلنَّ  َواْلَبْحِر، اأَلْرضِ  ِلَساِكِني َوْيلٌ أكمموا "

-ٓٔ: ٕٔرؤ) "َقِميالً  َزَماناً  َلوُ  َأنَّ  َعاِلماً  َعِظيٌم، َغَضبٌ  َوِبوِ 
عونكم ألن   فىهللان اك :. وكأن المالئكة يقولون لمبشر(ٕٔ

 وكما أنفسيعمل أقسى ما بوسعو، ىذا يعمم أن لو زمانًا قمياًل 
 محمول. 
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 َحتَّى َيْحِجزُ  َما َتْعَمُمونَ  َواآلنَ " معممنا بولس الرسول يقولو 
 ُيْرَفعَ  َأنْ  ِإَلى َفَقْط، َيْعَملُ  اآلنَ  اإِلْثمِ  ِسرَّ  أَلنَّ  َوْقِتوِ  ِفي ُيْسَتْعَمنَ 

ما حينو  ،(ٚ، ٙ: ٕتس ٕ" )اآلنَ  َيْحِجزُ  الَِّذي اْلَوَسطِ  ِمنَ 
( أى ٛ: ٕتس ٕ" )اأَلِثيمُ  َسُيْسَتْعَمنُ  ِحيَنِئذٍ يحدث ذلك "

 سيستعمن ضد المسيح. 
ل حَ ى حينما يُ تعن" اآلنَ  َيْحِجزُ  الَِّذي اْلَوَسطِ  ِمنَ  ُيْرَفعَ "وعبارة 

، حينئذ سوف يكون الوضع مريعًا جدًا.  الشيطان من سجنو
سوف يكون لمشيطان سمطان رىيب جدًا جدًا جدًا لدرجة أنو 

حتى أن السيد  ،مع القديسين ويغمبيم اً سوف يصنع حرب
ْر ِتْمَك اأَليَّاُم َلْم َيْخُمْص َجَسدٌ المسيح نفسو قال: "  "َلْو َلْم ُتَقصَّ

 .(ٕٕ :ٕٗ )مت
من أجل معممنا بولس الرسول يقول إن كان وىو مربوط اآلن 

اْلَبُسوا ِساَلَح هللِا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ "حربو معنا 
َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْيَسْت َمَع ل "ا(، وقٔٔ: ٙ" )أفَمَكاِيِد ِإْبِميَس 

اَلِطيِن، َمَع ُواَلِة اْلَعاَلِم، َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع الرُّ  َؤَساِء، َمَع السَّ
وِحيَِّة ِفي  رِّ الرُّ ْىِر، َمَع َأْجَناِد الشَّ َعَمى ُظْمَمِة َىَذا الدَّ

َماِويَّاِت  ( وىذا يعنى أن ىناك حرب، وقال ٕٔ: ٙفأ" )السَّ
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ْيَطاَن َنْفَسُو ُيَغيُِّر َشْكَمُو إِ أيضًا " َلى ِشْبِو َواَل َعَجَب. أَلنَّ الشَّ
، فماذا ( ىذا حاليًا وىو مربوطٗٔ: ٔٔكوٕ" )َماَلِك ُنورٍ 

معممنا بطرس أيضًا ويقول  ..يكون الحال بعد أن ُيحل؟
ُاْصُحوا َواْسَيُروا أَلنَّ ِإْبِميَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َزاِئٍر، الرسول: "

وىو يجول ىو (، ٛ: ٘بطٔ" )َيُجوُل ُمْمَتِمسًا َمْن َيْبَتِمُعُو ُىوَ 
مربوط. يشبييا البعض باألسد الذى يكون مربوطًا بسمسمة 
طويمة بعض الشئ فالذى يقترب منو يمكنو أن ينيشو، ىو 

 يجول أيضًا. ومربوط لكن
الشيطان اآلن عنده قدرات معينة يعمل بيا ولكنو غير محمول 

فبمجرد أن  ،ليس لو سمطان عمى أرواح القديسينفيو مثاًل 
الصميب مثاًل يرتعب الشياطين. والسيد  عالمة ن و يرشم القديس

َوَىِذِه اآلَياُت َتْتَبُع اْلُمْؤِمِنيَن: المسيح قال عن المؤمنين: "
َياِطيَن ِباْسِمي : ٙٔ)مر "َوَيَتَكمَُّموَن ِبَأْلِسَنٍة َجِديَدةٍ  ُيْخِرُجوَن الشَّ

َياِطينَ ، قولو "(ٚٔ تعنى أن الشياطين تدخل فى  "ُيْخِرُجوَن الشَّ
ولكن ليس لمشيطان سمطان عمى  ،لبشر اآلنبعض ا
نما  ،القديسين يخاف ويرتعب من صموات القديسين ىو وا 
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ومن رشم عالمة  ،ومن أسماء القديسين وخصوصاا الشيداء
 الصميب.

َفَقاِوُموُه َراِسِخيَن ِفي اإِليَماِن، ويقول معممنا بطرس الرسول "
ُتْجَرى َعَمى ِإْخَوِتُكُم الَِّذيَن ِفي َعاِلِميَن َأنَّ َنْفَس َىِذِه اآلاَلِم 

َفاْخَضُعوا (، ويقول معممنا يعقوب الرسول "ٜ: ٘بطٔ" )اْلَعاَلمِ 
ِ. َقاِوُموا ِإْبِميَس َفَيْيُرَب ِمْنُكمْ   "َيْيُربَ وكممة "(، ٚ: ٗ" )يعّلِلَّ

يرتعب ويخاف. أما حينما  وأنوتعنى أن سمطانو محدود 
رتعب من األشياء التى وُيحل من سجنو فمن يخاف أو ي

 أَلنَّ ِسرَّ اإِلْثِم اآلَن َيْعَمُل َفَقطْ نخيفو بيا اآلن. ولذلك يقول: "
، ِإَلى َأْن ُيْرَفَع ِمَن اْلَوَسِط القديسين( مع)حروب الشياطين 
فيناك قوة إليية معينة ، (ٚ: ٕتسٕ) "الَِّذي َيْحِجُز اآلنَ 

رفع ىذا ، أما عندما يُ مسيطرة عميو أى أن ىناك حاجز
ل من سجنو ففى ىذا الوقت سيكون حَ الحاجز من الوسط ويُ 

 ولذلك قال السيد المسيح ،جدًا ضد الكنيسة اً االضطياد عنيف
ُر ِتْمَك اأَليَّامُ : "تمك األيامعن  : ٕٗ)مت "أَلْجِل اْلُمْخَتاِريَن ُتَقصَّ
ٕٕ). 
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 الشيطان ظير السيد المسيح طغيانأبعدما  والعجيب أنو
زداد شره امن أن يتوب  بدالً من سجنو،  أن ُحلّ بعد وظممو 
 باألكثر.

فى نياية األيام ل الشيطان عندما ُيحَ عالوة عمى ذلك، فإنو 
لكنو سوف  لن يكتفى بأن يوسوس لمناس بأفكار سيئة،

يختار شخصية معينة من البشر، وىذه الشخصية سوف 
ىذا  ،كما سنرى  ،اا تكون أداتو. ولألسف سوف يختار إنسان

 .كتيبفى ىذا ال ىو موضوع حديثناالنسان 
 

اجملئ الثاوً  قثليأتً  ادلضيح-ضذ -2
  ثالث صىىاخ ووصفت للمضيح

اَل َيْأِتي ِإْن َلْم َيْأِت ااِلْرِتَداُد أَلنَُّو : "بولس الرسوليقول معممنا 
َواْلُمْرَتِفُع اْلُمَقاِوُم  ، َوُيْسَتْعَمَن ِإْنَساُن اْلَخِطيَِّة، اْبُن اْلَياَلِك،َأوَّالا 

َعَمى ُكلِّ َما ُيْدَعى ِإَليًا َأْو َمْعُبودًا، َحتَّى ِإنَُّو َيْجِمُس ِفي َىْيَكِل 
 .(ٗ،ٖ: ٕتس ٕ" )هللِا َكِإَلٍو ُمْظِيرًا َنْفَسُو َأنَُّو ِإَلوٌ 

َوِحيَنِئٍذ َسُيْسَتْعَمُن اأَلِثيُم، الَِّذي الرَّبُّ ُيِبيُدُه ِبَنْفَخِة ويقول أيضًا: "
ْيَطاِن، الَِّذي َمِجيُئُو ِبَعمَ  .َوُيْبِطُمُو ِبُظُيوِر َمِجيِئوِ َفِمِو،  ِل الشَّ
 (.ٜ،ٛ: ٕتس  ٕ" )ِبُكلِّ ُقوَّة
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أحد العالمات الواضحة التى سوف تسبق مجئ المسيح  نياإ
فى رسالتو األولى  يوحنا الحبيبالثانى وفى ذلك كتب معممنا 

اَعُة اأَلِخيَرُة. َوَكَما َسِمْعُتْم َأنَّ َأيَُّيا اأَلْواَلُد " ما يمى:  ِىَي السَّ
يُروَن. ، َقْد َصاَر اآلَن َأْضَداٌد ِلْمَمِسيِح َكثِ ِضدَّ اْلَمِسيِح َيْأِتي

اَعُة اأَلِخيَرةُ   .(ٛٔ: ٕيو ٔ" )ِمْن ُىَنا َنْعَمُم َأنََّيا السَّ
 

عن مجيئ م( ٘ٙٔ-ٓٓٔ)ويقول يوستين الشييد 
 المسيح:

He shall come from heaven with glory, when the man of 
apostasy, who speaks strange things against the Most 
High, will venture to do unlawful deeds on the earth 
against us Christians.4  

 ،خطيةال إنسان"سوف يأتى من السماء بمجد، حينما يتجرأ 
أن يعمل أعمااًل غير شرعية  ،الذى يتكمم بعجائب ضد العمى
 عمى األرض ضد المسيحيين".

 :م(ٕٕٓ-ٓٗٔ) القديس إيرينيئوسويقول 

                                                           

4
 Ibid., Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, Justin Martyr p. 253, 254. 
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Once this Antichrist has devastated everything is this 
world, he will reign for three years and six months... And 
then the Lord will come from heaven in the clouds.5 

المسيح كل شئ فى ىذا العالم، سوف -"ما أن يخرب ضد
. ثم يأتى الرب من السماء ..ثالث سنين وستة أشيريممك 
 ".السحابفى 

 :الرومانى يتسمىيبولويقول 
“For a time, times, and a half”. By this, he indicated the 
three and a half years of the Antichrist.6 

الثالث سنوات حدد بيذا ي "َزَمانًا َوَزَماَنْيِن َوِنْصَف َزَمانٍ "
 المسيح".-الخاصة بضد ونصف

الرقم الدال عمى الزمن الذى من الممكن أيضًا أن يكون ىذا 
 يممك فيو ضد المسيح ويعمل رقمًا رمزيًا.

  

                                                           

5
 Ibid., Ante Nicene Fathers, Vol. 1, Irenaeus p. 560. 

6
 Ibid., Ante Nicene Fathers, Vol. 5, Hippolytus p.190. 
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 "ادلضيح-ضذ"لشخض  اخلىاص ادلميزج -ب
 

  "ادلضيح-ضذ"-0
ا
 صىف يكىن رجال

، اْبُن ِإْنَساُن اْلَخِطيَّةِ َوُيْسَتْعَمَن " معممنا بولس الرسوليقول 
 (.ٖ: ٖتس  ٕ" )اْلَياَلكِ 

م( مستشيداا ٕٛ٘-ٕٓٓ)القديس كبريانوس ويقول 
 :بإشعياء النبى

The Antichrist will come as a man. Isaiah says, “This is 
the man who arouses the earth, who disturbs kings, who 
makes the whole earth a desert [Isa. 14:16].”7  

أََىَذا ُىَو يقول إشعياء: "فالمسيح سوف يأتى كإنسان، -"ضد
ُجلُ  الَِّذي َجَعَل اْلَعاَلَم  الَِّذي َزْلَزَل اأَلْرَض َوَزْعَزَع اْلَمَماِلَك. الرَّ
 (."ٙٔ: ٗٔ)إشَكَقْفٍر 
 :م(ٚٓٗ-ٖٗٗالقديس يوحنا ذىبى الفم )ويقول 

And who is he? Is it Satan then? Not at all, but he is a 
man that accepted all of Satan’s energy.8  

                                                           

7
 Ibid., Ante Nicene Fathers, Vol. 5, Cyprian p. 556. 

8Nicene & Post Nicene Fathers, series 1, Eerdmans Publishing Company, 
Grand Rapids, Michigan, 1979, Chrysostomos, Vol. 13, Hom. 3 on 2 
Thessalonians. 
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تقبل كل قدرة  رجل"ومن ىو؟ ىل ىو الشيطان؟ ال أبدًا، لكنو 
 الشيطان."

 

 صىف يكىن مه صثط دان ادلضيح"-"ضذ-2
َداُن َيِديُن َشْعَبُو َكَأَحِد وقيل "تعنى يدين أو يحكم.  "دان"كممة 

 .(ٙٔ: ٜٗ)تك  "َأْسَباِط ِإْسَراِئيلَ 
 ودان ىو االبن الخامس ليعقوب واألول الذى وىب لراحيل
من بمية أمتيا سرية يعقوب.. فيو ابن الجسد مثل إسماعيل 

 .إلبراىيم الذى ولدتو ىاجر أمة سارة
 

ظيرت أول أعظم وأشمل خطية سبط دان أنو من  ُيذكرو 
عبادة أوثان بين بنى إسرائيل فى أيام القضاة حيث قيل: 

نفسيم التمثال المنحوت وكان ييوناثان قام بنو دان أل أو "
لى إابن جرشوم بن منسى ىو وبنوه كينة لسبط الدانيين 

نفسيم تمثال ميخا المنحوت وضعوا ألو  رض.األ  ىيوم سب
" )قض شيموه ىكان فييا بيت هللا ف ىيام التعممو كل األ ىالذ
ٔٛ :ٖٓ،ٖٔ.) 
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ثنى عشر فى آخر وفى نبوة يعقوب عما يحدث ألبنائو اإل
قال عن  ،سفر التكوين لموسى النبىذكرت فى ى والت ،األيام

ِبيِل " :سبط دان َيُكوُن َداُن َحيَّةا َعَمى الطَِّريِق ُأْفُعواناا َعَمى السَّ
 . (ٚٔ: ٜٗ)تك "َيْمَسُع َعِقَبِي اْلَفَرِس َفَيْسُقُط َراِكُبُو ِإَلى اْلَوَراءِ 

الشيطان الذى  " إالُأْفُعواناا "" و َحيَّةا "فيم من تعبير ما الذى يُ 
ىذا المخادع الذى  ،المسيح"-"ضد سوف يعمل من خالل

فمن ألقاب إبميس  .خدع حواء قديمًا وسحق عقب آدم
َيْسُقُط َراِكُبُو ِإَلى عبارة "كما أن  .المعروفة أنو "الحية القديمة"

 " ىى إشارة إلى االرتداد.اْلَوَراءِ 
 

سوف يكون من سبط  "المسيح-ضد"ومما يدل أيضًا عمى أن 
عن المئة واألربعة واألربعين  سفر الرؤيادان ىو ما ذكر فى 

ثنى عشر إمن كل سبط نو سيكون إألف مختوم، حيث قيل 
 ،حتى سبط الوى اإلثنى عشر وذكر األسباط  ،ألف مختوم

أما سبط دان فمم  ،أعطى ليوسف سبطين )يوسف ومنسى(و 
 َعَددَ  َوَسِمْعتُ ع أنو قال "( مٚ)انظر رؤ  ُيذكر عمى الطالق

 ِسْبط   ُكلِّ  ِمنْ  َمْخُتوِمينَ  َأْلفًا، َوَأْرَبِعينَ  َوَأْرَبَعةً  ِمَئةً  اْلَمْخُتوِمينَ 
  .(ٗ: ٚ" )رؤ ِإْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ 
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 ولم يذكر. (ٕ: ٚ" )رؤ اْلَحيِّ  هللاِ  َخْتمُ "ل أنو يىذا الختم قو 
سبط دان ضمن المختومين بختم هللا عمى جباىيم. وفى ىذا 

ىو قصد أن يشطب اسم سبط دان، ألنو حيث  ؛إشارة رمزية
، إذن ال يذكر اسمو فى والمسيح سوف يأتى من-أن ضد

 البركة الخاصة بختم هللا الحى.   
 

 :القديس إيرينيئوس مستشيداا بأرميا النبىويقول  
Jeremiah does not merely point out the Antichrist’s 
sudden coming, but he even indicates the tribe from 
which he will come, when he says, “We will hear the 
voice of his swift horses from Dan [Jer 8:16].”9  

المفاجئ، لكنو  "المسيح-ضد""أرميا لم يشر فقط إلى مجيئ 
 َدانَ  ِمنْ يحدد السبط الذى سوف يأتى منو حينما قال: "

 (".ٙٔ: ٛ" )أر ُسِمَعْت َحْمَحَمُة َخْيِموِ 
اا انتشر بين المسيحيين ارتباط صاعدومنذ أيام إيرينيئوس ف

  ٓٔ.بسبط دان "المسيح-ضد"
 

                                                           

9
 Ibid., Ante Nicene Fathers, Vol. 1, Irenaeus p.559. 

10
 Jamieson, R. Fauset, A.R. Faussset, Ar.R. Brown, D., & Brown, D. 1997. 

A commentary, critical and explanatory, on the Old and New 
Testaments. On spine: Critical and explanatory commentary. 
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التى وردت النبى ىيبولميتس مستشيداا بنبوة موسى ويقول 
 :فى سفر التثنية

He says, “Dan is a lion’s whelp” [Deut. 33:22]. And in 
naming the tribe of Dan, he clearly declared the tribe 
from which the Antichrist is destined to spring. Just as 
Christ comes from the tribe of Judah, so the Antichrist is 
to come from the tribe of Dan.11  

(. وفى تسميتو لسبط ٕٕ: ٖٖ" )تث ِشْبُل َأَسدٍ  َدانُ "يقول: "
المسيح -دان ىو يعمن بوضوح السبط الذى سوف يقّدر لضد

أن يخرج منو. فكما أن المسيح يأتى من سبط ييوذا، ىكذا 
 ".سوف يأتى من سبط دان "المسيح-ضد"

 -أى سفر التكوين-لقد ذكر أول سفر فى الكتاب المقدس 
المسيح سوف يكون من سبط دان، كما أن آخر سفر أن ضد 

ذكر نفس ىذه  -أى سفر الرؤيا-فى الكتاب المقدس 
 الحقيقة.

 

ويرمز لمشيطان فى  ،إن األسد يرمز لمسيد المسيح فى قوتو
يرمز إلى  شمشون الذى كان من سبط دانكذلك وحشيتو.. 

                                                           

11
 Ibid., Ante Nicene Fathers, Vol. 5, Hippolytus p.207. 
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السيد المسيح فى األعمال المباركة التى عمميا ويرمز إلى 
 الوحش فى الخطايا التى سقط فييا.

 

 666عذد امسه  ادلضيح"-"ضذ-3
ُىَنا اْلِحْكَمُة! َمْن َلُو َفْيٌم َفْمَيْحِسْب َعَدَد اْلَوْحِش َفِإنَُّو َعَدُد "

 .(ٛٔ: ٖٔ)رؤ "ِستُّ ِمَئة  َوِستٌَّة َوِستُّونَ ِإْنَساٍن، َوَعَدُدُه: 
َوَرَأْيُت َكَبْحٍر ِمْن ُزَجاٍج ُمْخَتِمٍط ِبَناٍر، َواْلَغاِلِبيَن َعَمى اْلَوْحِش "

َواِقِفيَن َعَمى اْلَبْحِر  َوَعَدِد اْسِموِ َوُصوَرِتِو َوَعَمى ِسَمِتِو 
، َمَعُيْم ِقيَثاَراُت هللاِ   .(ٕ: ٘ٔ)رؤ "الزَُّجاِجيِّ

َمُة َأِو َأْو َيِبيَع ِإالْن َيْشَتِرَي َوَأْن اَل َيْقِدَر َأَحٌد أَ " اْسُم  َمْن َلُو السِّ
 .(ٚٔ: ٖٔ)رؤ "َعَدُد اْسِموِ اْلَوْحِش َأْو 

 :فى حديثو عن اسم الوحش يقول القديس إيرينيئوس
But he indicates the number of the name now, that when 
this man comes we may avoid him, being aware who he 
is: the name, however, is suppressed, because it is not 
worthy of being proclaimed by the Holy Spirit. For if it 
had been declared by Him, he (Antichrist) might perhaps 
continue for a long period. But now as “he was, and is 
not, and shall ascend out of the abyss, and goes into 
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perdition,” as one who has no existence; so neither has 
his name been declared, for the name of that which does 
not exist is not proclaimed. 12  

ىو يحدد رقم اسمو اآلن، حتى حينما يأتى ىذا الرجل "
ألنو ال يستحق  االسمحجب و ينلكنتحاشاه عالمين من ىو: 

اإلعالن عنو بواسطة الروح القدس. ألنو لو أعمن بواسطة 
المسيح لزمن طويل. لكن -يستمر ضد ربماالروح القدس، 

اآلن حيث أنو كان وليس اآلن وسوف يصعد من الياوية 
ويذىب إلى اليالك كمن ليس لو وجود: فال ُيعمن اسمو ألن 

 ."عنو اسم غير الموجود ال يعمن
 

أبجد ىوز إن ترتيب األبجدية فى المغة العبرية ىو ترتيب 
األبجدية قيمة ىذه ولكل حرف من أحرف  .حطى كممن

، ٕ=  )باء)بيت أو ال b،  ؤ=  )ألف( aعددية. فحرف 
ثم الحرف التالى  ،ٓٔاء( =يود أو الي) yوىكذا حتى الحرف 

k (ال= )إلى حرفوىكذا  ٖٓثم  ،ٕٓكاف q (القاف) = 
 . وىكذا.. ٕٓٓ = (الراء) r ، ومن بعده مباشرة حرفٓٓٔ

                                                           
12

 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 1, Irenaeus Against Heresies, Book 5, 
chapter 30. 
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حرف اسم الوحش أجمع الرقم المقابل لكل حرف من نفعندما 
ُىَنا اْلِحْكَمُة! " لذلك يقول الكتاب:... ٙٙٙ ىو يكون الحاصل

َوَعَدُدُه: َمْن َلُو َفْيٌم َفْمَيْحِسْب َعَدَد اْلَوْحِش َفِإنَُّو َعَدُد ِإْنَساٍن، 
 (.ٛٔ: ٖٔ)رؤ "ِمَئة  َوِستٌَّة َوِستُّونَ  ِستُّ 
 ،قمنادان، كما من سبط  الوحش سوف يكون رجالً  إذن
ومجموع القيمة العددية  ،سوف يكون اسمو بالمغة العبريةو 
 .ٙٙٙحرف اسمو سوف يكون أل

 ٚألن رقم )ستة تساوى سبعة ناقص واحد(  ٔ-ٚ= ٙرقم 
 ىو ما ينقص عن الكمال. ٙرقم ىو رقم كمال و 

ثالث مرات  ٙ والوحش طبعًا يعمل ضد الثالوث لذلك رقمو
 . ٙٙٙ أى
أكمل هللا الخميقة فى ستة أيام واستراح فى السابع. لذلك  لقد
 يوم الجمعة، وقالأى المسيح فى اليوم السادس، السيد مب ُص 
فى . و (ٖ٘: ٕٕ)لو "َىِذِه َساَعُتُكْم َوُسْمَطاُن الظُّْمَمةِ ": عنو

رتكب فيو الشيطان جريمتو، صنع السيد اى نفس ىذا اليوم الذ
المسيح الفداء وداس الموت بالموت، وقام فى اليوم الثامن 
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الذى ىو يوم األحد أول أيام األسبوع، لذلك ُيرمز لمسيد 
 . ٛٛٛالمسيح برقم 

 والرقم( تساوى ثمانية )سبعة زائد واحد ٛ=ٔ+ٚ ىو ٛ إن رقم
يرمز إلى الحياة الجديدة بعمل الثالوث األقدس فى  ٛٛٛ

 حياة البشرية.
 ٙٙٙيضعون رقم  أن عبدة الشيطان حالياً وجدير بالذكر 

 كعالمة من عالماتيم فى عباداتيم. 
 ٙٙٙعدد االسم يطبقون من ىنا ونريد أن نشير إلى أن 

عمى بعض شخصيات معروفة أو تاريخية يخطئون، ألن 
تنطبق عمييم باقى المواصفات الدقيقة ىؤالء األشخاص ال 

 التى أوردىا الوحى عن الوحش.
 

 :القديس إيرينيئوسوفى ذلك يقول 
If there are many names found possessing this number 
[666], it will be asked which of them will the coming man 
bear. I do not say this because of a lack of names that 
contain the number of the name. Rather, I say it out of 
fear of God and zeal for the truth… I will not incur the 
risk of dogmatically announcing the name of the 
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Antichrist. For if it were necessary that his name should 
be distinctly revealed in this present time, it would have 
been announced by him who beheld the apocalyptic 
vision.13  

، سيكون ٙٙٙىناك أسماء كثيرة ليا ىذا العدد  "إن كانت
السؤال أى منيا سيحممو ىذا الرجل القادم. أنا ال أقول ىذا 
بسبب العجز فى األسماء التى تحمل عدد االسم لكنى أقول 

أنا لن أجمب عمى نفسى لمحق...  غيرةىذا من خوف هللا وال
. فإن كان "المسيح-ضد"المجازفة العقائدية بإعالن اسم 

البد أن يعمن اسمو بالتحديد فى الوقت الحاضر لكان قد 
 بواسطة رائى الرؤيا."  وأعمن

 

 وكتب القديس إيرينيئوس:
And the number is six hundred and sixty-six. That is, six 
times a hundred, six times ten, and six units. This 
represents a summing up of the whole of that apostasy 
that has taken place...14  

                                                           

13 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 1, Irenaeus, p.559. 
14 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 1, Irenaeus, p.557. 
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والعدد ىو ستمائة ستة وستون. أى ستة مضروبة فى مائة، "
ل مجموع ، وستة وحدات. ىذا يمثّ ة مضروبة فى عشرةوست

 كل االرتداد الحادث."  
 كتب القديس إيرينيئوس: 

Fittingly, therefore, shall his name possess the number 
666, since he sums up in his own person all the 
commixture of wickedness that took place previous to the 
deluge... For Noah was six hundred years old when the 
deluge came upon the earth, sweeping away the 
rebellious world, for the sake of that most infamous 
generation that lived in the times of Noah. And 
[Antichrist] also sums up every error of devised idols 
since the flood, together with the slaying of the prophets 
and the cutting off of the just. For that image that was 
set up by Nebuchadnezzar had indeed a height of sixty 
cubits, while the breadth was six cubits; on account of 
which Ananias, Azarias and Misael, when they did not 
worship it, were cast into a furnace of fire, pointing 
prophetically, by what happened to them, the wrath 
against the righteous that shall arise towards the [time of 
the] end. For that image, taken as a whole, was a 
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prefiguring of this man’s coming, decreeing that he 
should undoubtedly himself alone be worshiped by all 
people. Thus, then, the six hundred years of Noah, in 
whose time the deluge occurred because of the 
apostasy, and the number of the cubits of the image for 
which these just men were sent into the fiery furnace, do 
indicate the number of the name of that man in whom is 
concentrated the whole apostasy of six thousand years, 
and unrighteousness, and wickedness and false 
prophecy, and deception.”15  

نو يجمع إحيث  ٙٙٙ"لذلك فإن اسمو بمالئمة يحمل عدد 
فى شخصو كل خميط الشر السابق لمطوفان... فإن نوح كان 
عمره ست مائة عام وقت أن أتى الطوفان عمى األرض، 

الذى عاش فى يل الشائن اسحًا العالم المتمرد، من أجل الجك
أيضًا يجمع كل خطأ األوثان  "المسيح-ضد"و أيام نوح.

الموروثة منذ الطوفان، مع ذبح األنبياء وقطع العادلين. ألن 
، اً ن ذراعو نبوخذ نصر كان ارتفاعو ست وى نصبذالتمثال ال

ى لما رفض حنانيا وعزاريا ذال اوعرضو ستة أذرع؛ ىذ

                                                           
15 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 1, Irenaeus, Against Heresies, p.558. 
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النار، وىذا يشير نبويًا يل السجود لو ألقوا فى أتون ئوميصا
بما حدث ليم إلى الغضب ضد األبرار الذى سوف يظير فى 

ل ىذا الرجل األيام األخيرة. ألن ىذه الصورة، ككل تسبق فتمثِّ 
اآلتى، الذى أصدر حكمًا قضائيًا أنو يجب أن ُيعبد وحده من 

ىكذا، فإن الستمائة عام لنوح، غير ريب بواسطة كل الشعب. 
حدث الطوفان بسبب االرتداد، وعدد أذرع  الذى فى أيامو

التمثال الذى بسببو ألقى الرجال العادلون فى أتون النار، 
تشير إلى عدد اسم ىذا الرجل الذى فيو يتركز كل ارتداد 

 الستمائة عام والظمم والشر والنبوات الكاذبة والخداع."
 

 هامس معىنو ادلضيح-ضذ-4
ْمَطاَن ِلْمَوْحِش، َوَسَجُدوا " يِن الَِّذي أَْعَطى السُّ َوَسَجُدوا ِلمتِّنِّ

 "؟ َمْن َيْسَتِطيُع َأْن ُيَحاِرَبوُ َمْن ُىَو ِمْثُل اْلَوْحشِ ِلْمَوْحِش َقاِئِميَن: 
 .(ٗ: ٖٔ)رؤ 

هللا"، لذلك فإن اسم من مثل "ميخائيل إن معنى اسم المالك 
وىو سوف يكون خصم  مثل الوحش".ىو الوحش ىو "من 

 عنيد لممالك ميخائيل.
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ف علً اهلل "ادلضيح-ضذ"-5
ّ
 صىف جيذ

وَيَتَكمَُّم ِبَكاَلم  ِضدَّ ": "المسيح-ضد"عن  دانيال النبىيقول 
نََّة  اْلَعِميِّ  ُر اأَلْوَقاَت َوالسُّ يِسي اْلَعِميِّ َوَيُظنُّ َأنَُّو ُيَغيِّ َوُيْبِمي ِقدِّ

: ٚ" )دا ِإَلى َزَمان  َوَأْزِمَنة  َوِنْصِف َزَمان  َوُيَسمَُّموَن ِلَيِدِه 
ٕ٘.) 

َفماا َيَتَكمَُّم ِبَعَظاِئَم  ُأْعِطيَ نو "إوقيل عنو فى سفر الرؤيا 
َف َعَمى ... َوَتَجاِديفَ  َفَتَح َفَمُو ِبالتَّْجِديِف َعَمى هللِا، ِلُيَجدِّ

اِكِنيَن ِفي  اْسِموِ  َماءِ َوَعَمى َمْسَكِنِو َوَعَمى السَّ : ٖٔ" )رؤ السَّ
٘ ،ٙ). 

ربما يكون ىذا ىو السبب الذى جعل آباء الكنيسة أمثال 
البابا ألكسندروس والقديس أثناسيوس الرسولى يسمون 

 forerunners "المسيح-ضد"اليراطقة األريوسيين أنيم سابقى 
of Antichrist.ٔٙ  

 فى "تاريخ األريوسيين": القديس أثناسيوس الرسولىكتب 
For what mark of Antichrist is yet wanting?... Did not the 
Arians and the Gentiles offer those sacrifices in the great 
church of Caesareum, and utter their blasphemies 
                                                           
16

 Ibid., N. & P.N. Fathers, Vol. 4, St. Athanasius, Letter 50 To Lucifer, p. 
561. 
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against Christ..? And does not the vision of Daniel thus 
describe antichrist; that he shall make war with the 
saints, and prevail against them, and exceed all that 
have been before him in evil deeds and shall humble 
thee kings, and speak words against the Most High, and 
shall think to change times and laws?  

17  
... ألم يقّدم "المسيح-ضد""ىم ال ينقصيم شئ من عالمات 

 الكبيرةن ىذه الذبائح فى الكنيسة و ن واألريوسيو الوثني
ونطقوا بتجاديفيم ضد المسيح..؟ ألم تصف رؤيا  بقيصرية
القديسين  ضدأنو سوف يصنع حربًا  "المسيح-ضد"دانيال 

ويغمبيم ويتفوق عمى كل من سبقو فى األفعال الشريرة، 
ن أنو يغير ويضع المموك، ويتكمم بكالم ضد العمى ويظ

 ".ناألوقات والسن
 

  هيعلصىف  "ادلضيح-ضذ"-6
ا
  وفضه إذلا

اْلُمْرَتِفُع َعَمى " ضد المسيح أنو معممنا بولس الرسوليقول 
َيْجِمُس ِفي َىْيَكِل هللِا ، َحتَّى ِإنَُّو ُكلِّ َما ُيْدَعى ِإَلياا َأْو َمْعُبوداا 

 .(ٗ،ٖ: ٕتس ٕ)" َكِإَلو  ُمْظِيراا َنْفَسُو َأنَُّو ِإَلوٌ 
                                                           
17

 N & PN Fathers, Vol. 4, St. Athanasius, History of the Arians, point 74, 
p. 298. 
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تتضمن هللا اآلب وأيضًا اإلبن الكممة " ِإَليًا َأْو َمْعُبوداً وعبارة "
 والروح القدس.

 :الرومانى ىيبولميتسويقول 
The prophet sets forth these things concerning the 
Antichrist, who will be shameless, a war-monger, and a 
despot. Exalting himself above all kings and above every 
god.18  

 "المسيح-ضد""يضع النبى أمامنا ىذه األمور بخصوص 
سوف يرفع نفسو . وطاغيةً  ياً عدوانو  اً الذى سوف يكون وقح

 ".فوق كل مموك وفوق كل إلو
 

أيضاا: الرومانى وقال ىيبولييتس  
Let us look also at his actions. He will call together all 
the people to himself, about of every country of the 
Dispersion, making them his own, as though they were 
his own children. He will promise to restore their country 
and reestablish their kingdom and nation, in order that he 
may be worshipped by them as God.19  

                                                           
18

 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 5, Hippolytus, p. 184. 
19 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 5, Hippolytus, p. 215. 
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"لننظر إلى أفعالو. ىو سوف يدعو كل الشعوب معًا لنفسو، 
من كل الشتات، ليجعميم ممكًا لو، كما لو كانوا أوالده ىو. 
وسوف يعدىم باستعادة بمدىم وا عادة تأسيس مممكتيم 

 يم".تعبد كإلو بواسطووطنيم، حتى يُ 
 

 :يوحنا ذىبى الفمويقول القديس 
He.. will be against God. He will abolish all the gods and 
command all to be paying him homage instead of God, 
he will be seated in the temple of God not that in 
Jerusalem only, but in the churches everywhere, 
‘showing himself that he is God’. He did not say, 
‘Saying (he is God), but attempting to show himself. For 
he shall work great works, and show signs of wonder.  20  

ويأمر "ىو سوف يكون ضد هللا. سوف يمغى كل اآللية 
. سوف يجمس فى الجميع بتقديم الخضوع لو بدالا من هللا

ليس بأورشميم فقط، بل فى الكنائس بكل مكان  ٕٔىيكل هللا

                                                           
20 Ibid., N. & P.N. Fathers, series 1, Vol. 13, Hom. 3 on 2 Thessalonians. 

20
القديس ىنا من الواضح أنو يقصد بييكل هللا فى أورشميم أى كنيسة  

ى بنتيا اإلمبراطورة ىيالنة. وىذا واضح من قولو عن الكنائس بكل القيامة الت
 مكان.
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نو إلو(" لكن "مظيرًا إ"مظيرًا نفسو أنو إلو". لم يقل "قائاًل )
 نفسو" ألنو سوف يعمل قوات عظيمة ويبين عالمات عجيبة".

 :القديس إيرينيئوسيقول 
By means of the events that will occur in the time of the 
Antichrist, it is shown that he, being an apostate and a 
robber, is anxious to be worshipped as God… For he is 
endowed with all of the power of the devil. He will come-
not as a righteous king, nor as a legitimate king in 
subjection to God-but as an unholy, unjust, and lawless 
one… Daniel, foresaw the end of the last kingdom (of 
the ten last kings), among whom the kingdom of those 
men will be partitioned and upon whom the son of 
perdition will come.22  

، "المسيح-ضد"األحداث التى سوف تحدث فى أيام  من"
تواق ألن ُيعبد يظير أنو بوصفو المرتد والسارق سوف يكون 

... ألنو ُيمنح كل قوة الشيطان. ىو سوف يأتى ليس كإلو
كغير مقدس لكن  وال كممك شرعى خاضع هللكممك عادل 

. دانيال سبق ورأى نياية المممكة وغير عادل وغير شرعى..

                                                           
22 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 1, Irenaeus p. 554. 
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األخيرة )لمعشر مموك(، من بينيم مممكة ىؤالء الرجال سوف 
 تنقسم وعمييم يأتى ابن اليالك."  

 

ليس ب نفسو إليًا سوف ينّص  "المسيح-ضد"ىذا الوحش 
باعتباره أنو ىو اللو الوحيد ألن باعتباره ابن اآلب بل 

 .بالروح القدسبالبن وال لن يعترف باآلب وال الشيطان 
 

 شار إليو محذراا فى قولو: أوالعجيب أن السيد المسيح 
ِإْن َشاَء َأَحٌد َأْن َيْعَمَل  .َتْعِميِمي َلْيَس ِلي َبْل لمَِّذي َأْرَسَمِني"

ِ َأْم َأَتَكمَُّم َأَنا ِمْن َنْفِسي.  َمِشيَئَتُو َيْعِرُف التَّْعِميَم َىْل ُىَو ِمَن َّللاَّ
َوَأمَّا َمْن َيْطُمُب َمْجَد  َيْطُمُب َمْجَد َنْفِسوِ  َمْن َيَتَكمَُّم ِمْن َنْفِسوِ 

 .(ٛٔ-ٙٔ: ٚ" )يو َوَلْيَس ِفيِو ُظْممٌ الَِّذي َأْرَسَمُو َفُيَو َصاِدٌق 
ِإْن َأَنا َقْد َأَتْيُت ِباْسِم َأِبي َوَلْسُتْم َتْقَبُموَنِني. "أيضاا  فى قولوو 

 .(ٖٗ: ٘)يو "َتْقَبُموَنوُ َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِو َفَذِلَك 
 "اآلخر"مؤكدًا أن  القديس إيرينيئوس قال ىذه النقطةوفى 

 :ىو ضد المسيح
The Lord also spoke as follows to those who did not 
believe in Him: “I have come in my Father’s name, and 
ye have not received Me: when another shall come in 
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his own name, him ye will receive”, calling Antichrist “the 
other”, because he is alienated from the Lord.23 

َأَنا َقْد َأَتْيُت ِباْسِم َأِبي " الرب أيضًا قال لمذين لم يؤمنوا بو:"
" مسميًا َتْقَبُموَنوُ َوَلْسُتْم َتْقَبُموَنِني. ِإْن َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِو َفَذِلَك 

 المسيح "آخر" ألنو مبعد عن الرب".  -ضد
أما السيد المسيح فكان دائمًا يؤكد عمى أن ما يعممو ىو من 

َأَرْيُتُكْم ِمْن  أَْعَمااًل َكِثيَرًة َحَسَنةً فقال لمييود " وباسمو، عند اآلب
أَْعَمُمَيا ِباْسِم َاأَلْعَماُل الَِّتي َأَنا " وقال (ٕٖ: ٓٔ)يو "ِعْنِد َأِبي

 .(ٕ٘: ٓٔ)يو "َأِبي ِىَي َتْشَيُد ِلي
فقال نا ل ويجعمو أباً فنا باآلب ليعرّ السيد المسيح جاء قد و + 

ُفُيْم ِلَيُكوَن ِفيِيُم فى مناجاتو لآلب: " ْفُتُيُم اْسَمَك َوَسُأَعرِّ َعرَّ
 .(ٕٙ: ٚٔ)يو "اْلُحبُّ الَِّذي َأْحَبْبَتِني ِبِو َوَأُكوَن َأَنا ِفيِيمْ 

َوَىِذِه ِىَي اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة: َأْن َيْعِرُفوَك َأْنَت اإِلَلَو اْلَحِقيِقيَّ "
 .(ٖ: ٚٔ)يو "َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْمَتوُ 

 

 :عنو جاء ليعرفنا الروح القدس فقالكما + 

                                                           
23

 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 1, Irenaeus Against Heresies, Book 5, 
chapter 25. 
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ْن َيْقَبَمُو أَلنَُّو اَل َيَراُه َواَل وُح اْلَحقِّ الَِّذي اَل َيْسَتِطيُع اْلَعاَلُم أَ "ر 
 "َيْعِرُفُو َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُو أَلنَُّو َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكمْ 

 .(ٚٔ: ٗٔ)يو
وُح اْلُقُدُس الَِّذي َسُيْرِسُمُو اآلُب ِباْسِمي َفُيَو " َوَأمَّا اْلُمَعزِّي الرُّ

ُرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْمُتُو َلُكمْ ُيَعمُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء   .(ٕٙ: ٗٔ)يو "َوُيَذكِّ
َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّي الَِّذي َسُأْرِسُمُو َأَنا ِإَلْيُكْم ِمَن اآلِب ُروُح "

: ٘ٔ)يو "اْلَحقِّ الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثُق َفُيَو َيْشَيُد ِلي
ٕٙ). 
قِّ َفُيَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحقِّ َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلحَ "

أَلنَُّو اَل َيَتَكمَُّم ِمْن َنْفِسِو َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكمَُّم ِبِو َوُيْخِبُرُكْم 
 .(ٖٔ: ِٙٔبُأُموٍر آِتَيٍة )يو

 
 "جيلش فً هيكل اهللقيل أوه " "ادلضيح-ضذ"-7

اْلُمْرَتِفُع َعَمى ُكلِّ َما عنو أنو " معممنا بولس الرسوليقول 
 َيْجِمُس ِفي َىْيَكِل هللِا َكِإَلو  َحتَّى ِإنَُّو  ُيْدَعى ِإَليًا َأْو َمْعُبودًا،

 .(ٗ،ٖ: ٕتس ٕ" )ُمْظِيرًا َنْفَسُو َأنَُّو ِإَلوٌ 
ا ليس ىو ىيكل الييود ألن ىيكل المذكور ىن" َىْيَكِل هللاِ "

المقصود لذلك فإن . اآلن الييود ليس ىناك من يقوم بتدشينو
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بييكل هللا ىو اليياكل التى ُدشنت فى أورشميم قبل عصر 
االنشقاق، مثل كنيسة القيامة فى القدس، أو أى ىيكل آخر 

 فى العالم يكون مدشن تدشين صحيح. 
 :يوحنا ذىبى الفميقول القديس 

He will be seated in the temple of God not that in 
Jerusalem only, but in the churches everywhere.  24  

ميم فقط، بل فى ليس بأورش ٕ٘سوف يجمس فى ىيكل هللاىو "
 ".الكنائس بكل مكان

ستيالء عمى اليياكل والمقدسات. يحاول الوحش االوف س
  .(ٗ-ٖ: ٕتس ٕ" )َيْجِمُس ِفي َىْيَكِل هللاِ "و

الكتاب المقدس طمق فى " تُ َىْيَكِل هللاِ نحن ال نقبل أن عبارة "
 .فى العيد الجديد عمى مبنى يبنيو إنسان غير مؤمن بالمسيح

من الممكن أن تعنى أنو  "َيْجِمُس ِفي َىْيَكِل هللاِ إذن عبارة "
 يجمس مثاًل فى كنيسة القيامة فى القدس. 

                                                           
24 Ibid., N. & P.N. Fathers, series 1, Vol. 13, Hom. 3 on 2 Thessalonians. 

القديس ىنا من الواضح أنو يقصد بييكل هللا فى أورشميم أى كنيسة  ٕ٘
القيامة التى بنتيا اإلمبراطورة ىيالنة. وىذا واضح من قولو عن الكنائس بكل 

 مكان.
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" عمى كنائس َىْيَكِل هللاِ من الممكن أيضًا أن تطمق تسمية "
ىا فى ؤ الممك قسطنطين، تم بنا من أيام اإلمبراطورة ىيالنة أم

ن قبل عصر و كة القديسر ذلك الزمان ودّشنيا اآلباء البطا
نشقاق. لكن ال يمكن أن يبنى أى شخص معاصر اليوم اال

 أن ىذا ىو ىيكل هللا. المقدس ىيكل ويقول عنو الكتاب 
َأَما " جماعة المؤمنين: نمعممنا بولس الرسول ع يقول

 (ٙٔ :ٖكؤ) "َىْيَكُل هللِا َوُروُح هللِا َيْسُكُن ِفيُكمْ َتْعَمُموَن َأنَُّكْم 
َمْبِنيِّيَن َعَمى (، "٘: ٕبطٔ) "َمْبِنيِّيَن َكِحَجاَرٍة َحيَّةٍ " :وقال أيضاً 

 "َأَساِس الرُُّسِل َواأَلْنِبَياِء، َوَيُسوُع اْلَمِسيُح َنْفُسُو َحَجُر الزَّاِوَيةِ 
 .(ٕٓ: ٕفأ)
 

 صىف يأتً تقىاخ وعجائة "ادلضيح-"ضذ-8
ْيَطاِن، يقول معممنا بولس الرسول " ِبُكلِّ الَِّذي َمِجيُئُو ِبَعَمِل الشَّ

، َوِبُكلِّ َخِديَعِة اِلْثِم، ِفي  ُقوَّة ، َوِبآَيات  َوَعَجاِئَب َكاِذَبة 
َوأَلْجِل  ، أَلنَُّيْم َلْم َيْقَبُموا َمَحبََّة اْلَحقِّ َحتَّى َيْخُمُصوا.اْلَياِلِكينَ 

ُقوا اْلَكِذَب، اَلِل، َحتَّى ُيَصدِّ  َىَذا َسُيْرِسُل ِإَلْيِيُم هللُا َعَمَل الضَّ
وا ِباإِلْثمِ  ، َبْل ُسرُّ ُقوا اْلَحقَّ  ٕ" )ِلَكْي ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن َلْم ُيَصدِّ

 (.ٕٔ-ٛ: ٕتس 
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َبْت ُكلُّ اأَلْرِض َوَراَء ويذكر سفر الرؤيا: "  "اْلَوْحشِ َوَتَعجَّ
 .(ٖ: ٖٔ)رؤ

 ويقول القديس إيرينيئوس:
Antichrist shall perform great wonders, so that he can 
even cause fire to descend from heaven upon the earth 
in the sight of men, and he shall lead the inhabitants of 
the earth astray. Let no one imagine that he performs 
these wonders by divine power, but by the working of 
magic. And we must not be surprised if, since the 
demons and apostate spirits are at his service, he 
through their means, performs wonders, by which he 
leads the inhabitants of the earth astray.26  

عجائب عظيمة، حتى أنو يجعل  "المسيح-ضد""سوف يعمل 
نارًا تنزل من السماء إلى األرض أمام أعين الناس، وسوف 
يضل سكان األرض. ال يجب أن يتخيل أحد أنو يصنع 
العجائب بقوة إليية، إنما يعمميا بفعل السحر. وال يجب عمينا 
أن نتعجب ألن الشياطين واألرواح الجاحدة فى خدمتو، وىو 

 ئب التى بيا يضمل سكان األرض".من خالليم يعمل العجا
 

                                                           

26 Ibid., Ante Nicene Fathers, Vol. 1, Irenaeus p.556-557. 
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من وبشدة نحّذر كل التحذير  ، وننتيز ىذه الفرصة لكىىنا
عمل ألنيا قد تكون من  ارق و الخو االنقياد وراء المعجزات 

. ليست كل المعجزات ىى من هللا أو من قوة الشيطان
 إليية.

 

 حرب مع القذيضنيله  "ادلضيح-ضذ"-9
وَيَتَكمَُّم ِبَكاَلٍم ِضدَّ ": "المسيح-ضد"عن  دانيال النبىيقول 
يِسي اْلَعِميِّ اْلَعِميِّ  نََّة  َوُيْبِمي ِقدِّ َوَيُظنُّ َأنَُّو ُيَغيُِّر اأَلْوَقاَت َوالسُّ

: ٚ" )دا َوُيَسمَُّموَن ِلَيِدِه ِإَلى َزَمان  َوَأْزِمَنة  َوِنْصِف َزَمان  
ٕ٘.) 

َقاِئِميَن: َمْن ُىَو ِمْثُل َوَسَجُدوا ِلْمَوْحِش : "سفر الرؤياوقيل فى 
َوأُْعِطَي َفمًا َيَتَكمَُّم ِبَعَظاِئَم  اْلَوْحِش؟ َمْن َيْسَتِطيُع َأْن ُيَحاِرَبُو؟

 .َوُأْعِطَي ُسْمَطاناا َأْن َيْفَعَل اْثَنْيِن َوَأْرَبِعيَن َشْيراا َوَتَجاِديَف، 
َف عَ  َمى اْسِمِو َوَعَمى َفَفَتَح َفَمُو ِبالتَّْجِديِف َعَمى هللِا، ِلُيَجدِّ

َماِء. اِكِنيَن ِفي السَّ َوُأْعِطَي َأْن َيْصَنَع َحْرباا  َمْسَكِنِو َوَعَمى السَّ
يِسيَن َوَيْغِمَبُيمْ  ، َوأُْعِطَي ُسْمَطانًا َعَمى ُكلِّ َقِبيَمٍة َوِلَساٍن َمَع اْلِقدِّ

اِكِنيَن َعَمى اأَلرْ  َوُأمٍَّة. ِض، الَِّذيَن َلْيَسْت َفَسَيْسُجُد َلُو َجِميُع السَّ
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َأْسَماُؤُىْم َمْكُتوَبًة ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلِم ِفي ِسْفِر َحَياِة اْلَحَمِل الَِّذي 
 .(ٚ-ٗ: ٖٔ" )رؤ ُذِبحَ 

يِسيَن َوَيْغِمَبُيمْ وعبارة "  " ال تعنى أنو يغمبيمَيْصَنَع َحْربًا َمَع اْلِقدِّ
ال لما قال "قديسين"  عنيم أنيم من الناحية الروحية طبعًا وا 

َيْجَعَل نو قيل "يقتميم ألوف س عنى أنوت"يغمبيم"  كممة لكن
 ". َجِميَع الَِّذيَن اَل َيْسُجُدوَن ِلُصوَرِة اْلَوْحِش ُيْقَتُمونَ 

ما سيحدث بالضبط ىو إما أن المؤمنون سوف يصيرون 
شيداء أو أنيم سيكونون قمة قميمة جدًا يأتى المسيح لينقذىم 

ْر ِتْمَك اأَليَّاُم َلْم َيْخُمْص َجَسدٌ : "كما قال : ٕٗ" )متَلْو َلْم ُتَقصَّ
 .لوال مجيئو يقتمونيم جميعاً وف كانوا س أنيم ىبمعن( ٕٕ

 

 إيليا وأخىىخ  ادلضيح واحلرب مع-ضذ-01
إن مظير من مظاىر الصراع بين مممكة هللا ومممكة إبميس 

ىما  السماءىو أن هللا حفظ شخصيتين عظيمتين جدًا فى 
، ألن الكنيسة فى ىذه األيام األخيرة الصعبة إيميا وأخنوخ

ح أن هللا ال ييممنا تكون فى حاجة إلييما، وىذا يوّض وف س
 حتى فى أصعب األيام. 
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 "َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع هللِا َوَلْم ُيوَجْد أَلنَّ هللَا َأَخَذهُ قيل عن أخنوخ: "
وقيل عن إيميا أنو صعد فى مركبة من نار  (ٕٗ: ٘)تك

ِإَذا َمْرَكَبٌة ِمْن وخيل من نار إلى السماء أمام اليشع النبى: "
َناٍر َوَخْيٌل ِمْن َناٍر َفَصَمْت َبْيَنُيَما، َفَصِعَد ِإيِميَّا ِفي اْلَعاِصَفِة 

َماءِ  َيا َأِبي، َيا َأِبي  :َوَكاَن َأِليَشُع َيَرى َوُىَو َيْصُرخُ  .ِإَلى السَّ
يميا (ٕٔ ،ٔٔ :ٕملٕ) "َمْرَكَبَة ِإْسَراِئيَل َوُفْرَساَنَيا . فأخنوخ وا 

معممنا بولس و  ،ىما فى السماء محفوظين إلى اآلن ولم يموتا
ُوِضَع ِلمنَّاِس َأْن َيُموُتوا َمرًَّة ُثمَّ َبْعَد َذِلَك قول: "يالرسول 
ْيُنوَنةُ   . (ٕٚ: ٜ" )عبالدَّ

َىَئَنَذا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم ِإيِميَّا النَِّبيَّ َقْبَل " فى سفر مالخى يقول:
بِّ اْلَيْوِم اْلَعِظيِم َواْلَمُخوفِ  (، لقد ٘: ٗ" )مالَمِجيِء َيْوِم الرَّ

جاء يوحنا المعمدان بروح إيميا وقوتو فى مجيئ المسيح 
فى مجيئ المسيح الثانى البد أن يأتى إيميا األول، لكن 

 .الرب نفسو ألن ىذا وعد من
َوَسُأْعِطي ِلَشاِىَديَّ َفَيَتَنبَّآِن َأْلفًا َوِمَئَتْيِن "ويقول سفر الرؤيا: 

ْيُتوَنَتاِن َواْلَمَناَرَتاِن ، َوِستِّيَن َيْومًا، اَلِبَسْيِن ُمُسوحاً  َىَذاِن ُىَما الزَّ
ْن َكاَن َأَحٌد ُيِريُد َأْن ُيؤْ ، اْلَقاِئَمَتاِن َأَماِم َربِّ اأَلْرضِ  ِذَيُيَما، َواِ 
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ْن َكاَن َأَحٌد ُيِريُد َأْن  َتْخُرُج َناٌر ِمْن َفِمِيَما َوَتْأُكُل أَْعَداَءُىَما. َواِ 
ْمَطاُن َأْن ُيْغِمَقا ، ُيْؤِذَيُيَما َفَيَكَذا اَل ُبدَّ َأنَُّو ُيْقَتلُ  َىَذاِن َلُيَما السُّ

َماَء َحتَّى اَل ُتْمِطَر َمَطرًا ِفي َأيَّاِم ُنُبوَّ  ِتِيَما، َوَلُيَما ُسْمَطاٌن السَّ
َعَمى اْلِمَياِه َأْن ُيَحوِّاَلَىا ِإَلى َدٍم، َوَأْن َيْضِرَبا اأَلْرَض ِبُكلِّ 

اِعُد ِمَن ، َضْرَبٍة ُكمََّما َأَراَدا َوَمَتى َتمََّما َشَياَدَتُيَما َفاْلَوْحُش الصَّ
، َوَيْقُتُمُيَما)ليس روحيًا(  اْلَياِوَيِة َسَيْصَنُع َمَعُيَما َحْربًا َوَيْغِمُبُيَما

َوَتُكوُن ُجثََّتاُىَما َعَمى َشاِرِع اْلَمِديَنِة اْلَعِظيَمِة الَِّتي ُتْدَعى ُروِحّيًا 
)ربنا ُصمب فى  َسُدوَم َوِمْصَر، َحْيُث ُصِمَب َربَُّنا َأْيضاً 

ُعوِب َواْلَقَباِئِل َواألَ  أورشميم "القدس"(، ْلِسَنِة َوَيْنُظُر ُأَناٌس ِمَن الشُّ
َواأُلَمِم ُجثََّتْيِيَما َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوِنْصفًا، َواَل َيَدُعوَن ُجثََّتْيِيَما 

َوَيْشَمُت ِبِيَما  )أى لن يتركوا أحدًا يدفنيما(،ُتوَضَعاِن ِفي ُقُبورٍ 
اِكُنوَن َعَمى اأَلْرِض َوَيَتَيمَُّموَن، َوُيْرِسُموَن َىَداَيا َبْعُضُيْم  السَّ

اِكِنيَن َعَمى ِلَبعْ  ٍض أَلنَّ َىَذْيِن النَِّبيَّْيِن َكاَنا َقْد َعذََّبا السَّ
ْصِف َدَخَل ِفيِيَما ُروُح َحَياٍة . اأَلْرضِ  ُثمَّ َبْعَد الثَّاَلَثِة اأَليَّاِم َوالنِّ

ِمَن هللِا، َفَوَقَفا َعَمى َأْرُجِمِيَما. َوَوَقَع َخْوٌف َعِظيٌم َعَمى الَِّذيَن 
َماِء َقاِئاًل ، ْنُظُروَنُيَماَكاُنوا يَ  َوَسِمُعوا َصْوتًا َعِظيمًا ِمَن السَّ
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َحاَبِة،  َماِء ِفي السَّ َلُيَما: اْصَعَدا ِإَلى َىُيَنا. َفَصِعَدا ِإَلى السَّ
 (.ٕٔ-ٖ: ٔٔ" )رؤَوَنَظَرُىَما أَْعَداُؤُىَما

َماَء َحتَّى اَل "قيل:  ْمَطاُن َأْن ُيْغِمَقا السَّ ُتْمِطَر َمَطرًا ِفي َلُيَما السُّ
ِتِيَما، َوَلُيَما ُسْمَطاٌن َعَمى اْلِمَياِه َأْن ُيَحوِّاَلَىا ِإَلى َدٍم،  َأيَّاِم ُنُبوَّ

" ىذا الكالم ينطبق َوَأْن َيْضِرَبا اأَلْرَض ِبُكلِّ َضْرَبٍة ُكمََّما َأَراَدا
عمى إيميا النبى الذى حينما كانوا يحاولون القبض عميو كانت 

 ٓٔ: ٔمل ٕتنزل من السماء وتأكل الجنود )انظر اً نار 
ثالث سنين  أغمق السماء حتى ال تمطر(، وىو أيضًا ٕٔو

(. أما أخنوخ ٚٔ: ٘، يع ٛٔوٚٔمل ٔوستة أشير )انظر 
عنو معممنا بولس  وقال ، إال مافميس لدينا تفاصيل كثيرة عنو

َمْوَت، َوَلْم ُيوَجْد ِباإِليَماِن ُنِقَل َأْخُنوُخ ِلَكْي اَل َيَرى الْ " :الرسول
 ب)ع "أَلنَّ هللَا َنَقَمُو ِإْذ َقْبَل َنْقِمِو ُشِيَد َلُو ِبَأنَُّو َقْد َأْرَضى هللاَ 

 أن عنييوذا الرسول فى رسالتو ما قالو معممنا ، و (٘: ٔٔ
َوَتَنبََّأ َعْن َىؤاَُلِء َأْيضًا " فقال: تنبأ عن عالم الفجار أخنوخ

اِبُع  َقاِئاًل: ُىَوَذا َقْد َجاَء الرَّبُّ ِفي َرَبَواِت  ِمْن آَدمَ َأْخُنوُخ السَّ
يِسيوِ  ، لكننا ال نعرف شئ عن تفاصيل حياتو (ٗٔ: ٔ)يو "ِقدِّ
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َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع هللِا َوَلْم ُيوَجْد أَلنَّ هللَا فمم يذكر عنو إال "
 (.ٕٗ: ٘" )تك َأَخَذهُ 
َتمََّما َشَياَدَتُيَما َفاْلَوْحُش َمَتى " :عن إيميا وأخنوخ أنيما قيلثم 

اِعُد ِمَن اْلَياِوَيِة َسَيْصَنُع َمَعُيَما َحْربًا َوَيْغِمُبُيَما َوَيْقُتُمُيَما  "الصَّ
 .(ٚ: ٔٔ)رؤ 
 :ىيبولييتسيقول 

He shall kill them because they will not give glory to 
Antichrist. For this is meant by the little horn that grows 
up. He, being now elated in heart, begins to exalt 
himself, and to glorify himself as God, persecuting the 
saints and blaspheming Christ, even as Daniel says [7:8, 
21].”27  

يعطيا المجد لضد المسيح. ىذا  ن"ىو سوف يقتميما ألنيما ل
ىو المقصود بالقرن الصغير الذى ينمو. ىو فى قمبو معجب 

، مضطيدًا ويمجد نفسو كإلوبنفسو فبدأ يعّظم نفسو، 
اًل " :كما قال دانيال ومجدفاا عمى المسيحالقديسين  ُكْنُت ُمَتَأمِّ

َذا ِبَقْرٍن آَخَر َصِغيٍر َطَمَع َبْيَنَيا وَ  ُقِمَعْت َثاَلَثٌة ِمَن ِباْلُقُروِن َواِ 

                                                           
27 Ibid.,  Ante Nicene Fathers, vol. 5, Hippolytus, p.213-214. 
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َذا َىَذا اْلَقْرُن ُيَحاِرُب ( و"ٛ: ٚ)دا "اْلُقُروِن اأُلوَلى ُكْنُت َأْنُظُر َواِ 
يِسيَن َفَغَمَبُيمْ   ".(ٕٔ: ٚ" )دا اْلِقدِّ

 (.ٙ: ٖٔرؤ أنظر كما أنو سوف يجدف عمى اآلب أيضًا )
 

القرش األبيض ينفع فى اليوم ل شعبى يقول أن ثَ ىناك مَ 
يميا ... ىذا المثل يناسب حدثاألسود  . عودة أخنوخ وا 

شخصين من ىذين العمى مدى تاريخ البشرية رفع هللا 
يميا  أىاألنبياء أحياء إلى السماء،  أخنوخ السابع من آدم وا 

  ٕٛ.نار إلى السماءمن النبى الذى صعد بمركبة نارية وخيل 
: ٘)تك "أَلنَّ هللَا َأَخَذهُ َساَر َأْخُنوُخ َمَع هللِا َوَلْم ُيوَجْد لكن لماذا "

يميا حتى اآلن وىما لم يناال (؟ ٕٗ لماذا حفظو هللا عنده ىو وا 
ُوِضَع ِلمنَّاِس َأْن سر المعمودية وال ماتا؟! والكتاب يقول "

ْيُنوَنةُ  فالبد إنيما  (ٕٚ: ٜ" )عبَيُموُتوا َمرًَّة ُثمَّ َبْعَد َذِلَك الدَّ
وماذا يفعالن؟ وما ىى  سيموتا، فمماذا ىما باقيان ىكذا؟

 فائدتيما؟

                                                           

أى سماء السموات فى الممكوت، بل إلى سماء  ،ليس إلى السماء العميا  28
 معينة.
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فائدتيما أنيما من أعظم شخصيات األنبياء، أحدىما قبل 
الطوفان وىو أخنوخ، واآلخر بعد الطوفان وىو إيميا. والرب 
وعد أنو سوف يرسل إيميا النبى قبل مجيء يوم الرب العظيم 

وهلل ابيو لكى يشيدا لممسيح والمخوف. فاهلل يحفظيما عنده 
. وقد قيل ذلك فى سفر الرؤيا يقى أمام الوحشالحقاللو 

َفَيَتَنبَّآِن َأْلفًا َوِمَئَتْيِن َوِستِّيَن َيْومًا، اَلِبَسْيِن  ِلَشاِىَديَّ َسُأْعِطي "
وألفًا ومئتين وستون يومًا أى ثالث  .(ٖ: ٔٔ" )رؤُمُسوحاً 

قد تكون فقط، لكن  اً سنين ونصف إن كان الشير ثالثين يوم
. وىنا نتذكر أن إيميا قد صمى صالة فمم رمزيةىذه أرقام 

َكاَن ِإيِميَّا " ، فقيل:تمطر السماء ثالث سنين وستة أشير
ِإْنَسانًا َتْحَت اآلاَلِم ِمْثَمَنا، َوَصمَّى َصاَلًة َأْن اَل ُتْمِطَر، َفَمْم 

 (ٚٔ: ٘)يع "ُتْمِطْر َعَمى اأَلْرِض َثاَلَث ِسِنيَن َوِستََّة َأْشُيرٍ 
 س المدة المذكورة فى سفر الرؤيا.وىى نف

" وىذا دليل اَلِبَسْيِن ُمُسوحاا نيما يكونان "إوقيل عنيما أيضًا 
 الحزن، ألنو فى أيام الوحش ستكون األوضاع سيئة لمغاية. 

ْيُتوَنَتاِن َواْلَمَناَرَتاِن اْلَقاِئَمَتاِن َأَماِم َربِّ ويكمل: " َىَذاِن ُىَما الزَّ
ْن  اأَلْرِض. َكاَن َأَحٌد ُيِريُد َأْن ُيْؤِذَيُيَما، َتْخُرُج َناٌر ِمْن َواِ 
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ْن َكاَن َأَحٌد ُيِريُد َأْن ُيْؤِذَيُيَما  َفِمِيَما َوَتْأُكُل َأْعَداَءُىَما. َواِ 
(. والمعروف أن إيميا ٘، ٗ: ٔٔ" )رؤَفَيَكَذا اَل ُبدَّ َأنَُّو ُيْقَتلُ 

تدعيو، كانت النبى عندما كان الممك يرسل رئيس الجند ليس
تنزل نار من السماء تأكل رئيس الجند مع جنوده الخمسين 

 (.ٔملٕنظر أ)
َماَء َحتَّى اَل َىَذاِن عالمة أخرى " ْمَطاُن َأْن ُيْغِمَقا السَّ َلُيَما السُّ

ِتِيَما ، َوَلُيَما ُسْمَطاٌن َعَمى اْلِمَياِه َأْن ُتْمِطَر َمَطراا ِفي َأيَّاِم ُنُبوَّ
" ِإَلى َدٍم، َوَأْن َيْضِرَبا اأَلْرَض ِبُكلِّ َضْرَبٍة ُكمََّما َأَراَدا ُيَحوِّاَلَىا
من الذى صمى ولم تمطر السماء ثالث سنين ( ٙ: ٔٔ)رؤ

 .كما قمنا وستة أشير؟ إنو إيميا النبى
َما  َوَأْن َيْضِرَبا اأَلْرَض ِبُكلِّ َضْرَبٍة ُكمََّما َأَراَدا." َوَمَتى َتمَّ

اِعُد ِمَن اْلَياِوَيِة َسَيْصَنُع َمَعُيَما َحْربًا  َشَياَدَتُيَما َفاْلَوْحُش الصَّ
أحياء ولم ىما إذًا  .(ٚ، ٙ: ٔٔ)رؤ "َوَيْغِمُبُيَما َوَيْقُتُمُيَما

وىما أحياء ألنو ينتقال كموسى النبى الذى مات ورقد ودفن. 
 ".َيْقُتُمُيَماقال "

" ىنا ليس معناىا الغمبة الروحية، لكن بمعنى ُبُيَماَيْغمِ وكممة "
ى معيما بسماح من تأنو سيكون معو قوة أكثر من القوة ال



11 

 

معينة  ةهللا. ىما يعمالن بقوة هللا، ولكن قوة هللا ُتعطَى بدرج
 اييمعطلؤلنبياء وىذه ليست قوة هللا الالنيائية.. فيو سوف ي

درجة معينة من القوة. وبالرغم من قوتيما اليائمة إال أن 
 ستكون من أصعب األيام!!الوحش سيغمبيما. إنيا 

تصوروا أن إيميا وأخنوخ القادمين بقوة وبتأييد من هللا يغمبيما 
من السماء لتأكل  اً ى طمب أن تنزل نار ذالوحش!! إيميا ىذا ال

يمنع المطر  ى كان بصالتوذالذين أتوا لمقبض عميو، وال
 سنين وستة أشير، ومع كل ىذه القوة يغمبو الوحش!!  ثالث

 ولكن، قبل أن يغمبيما الوحش سيكونا قد شيدا لممسيح
أى  ،(ٖ :ٔٔ)رؤ "َسُأْعِطي ِلَشاِىَديَّ " يقول الكتابلذلك 

 سوف يصيرا شيداء.
الَِّتي ُتْدَعى َوَتُكوُن ُجثََّتاُىَما َعَمى َشاِرِع اْلَمِديَنِة اْلَعِظيَمِة "

( ٛ: ٔٔ" )رؤُروِحّيًا َسُدوَم َوِمْصَر، َحْيُث ُصِمَب َربَُّنا َأْيضاً 
اْلَمِديَنِة " ألن "ُتْدَعى ُروِحّياً " ليست مصر فعاًل بل "ِمْصرَ "و

" حيث صمب الرب عمى جبل ىى أورشميم القدس.. يَمةِ اْلَعظِ 
يعّرفنا أن الوحش سيظير  ىذاىناك سُيقتل إيميا وأخنوخ. و 

 بالفعل فى أورشميم. 
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تحقق ي فييماويشيدان لممسيح و  أتيانلكن شىء جميل أنيما ي
... القرش األبيض ينفع فى اليوم األسودن إى قمناه ذالمثل ال
تال.. لكنيما قاما بالدور الذى كان عمييما أن يقوما بو. قُ نعم 

طحونة تكون فيو الكنيسة م وقت الذى سوفالألنو فى 
ضطياد سوف تفاجأ بأن ىذين النبيين قادمان من السماء باال

ليقفا إلى جوار الكنيسة أمام الوحش، ويشيدا لممسيح. 
 ستشيادىما سترتج السموات واألرض.اوب

يميا إذن سوف يأتى  ، ويشيدان فى أورشميم،أخنوخ وا 
ويقوالن أن ضد المسيح الذى ىو الوحش ليس ىو اللو، 

وموسى ىو اللو الحقيقى، اللو الذى  لكن إلو إبراىيم
. أعمنو الرب يسوع المسيح، وأن المسيح ىو مخمص العالم

سيظل إيميا وأخنوخ يشيدا مدة من الزمان ثم ينييا شيادتيما و 
لكى ال يسجد لموحش المكتوبين فى سفر الحياة، أى أنيما 
 سيأتيان خصيصًا لكى ينقذا الذين ليم االستعداد لقبول الحق. 

يميا آالف السنين من أجل أيام الوحش د خز لق ن هللا أخنوخ وا 
السوداء.. سوف يكون لمجيئيما تأثيرًا ىائاًل جدًا، وسوف 
يتسببا فى خالص كثيرين ممن سوف يظموا متمسكين 



18 

 

باإليمان الحقيقى حتى لو صاروا شيداء، فال يسجدون 
 لموحش وال الشيطان، وتظل جذوة اإليمان موجودة. 

" فيعنى متى أتما خدمتيما َمَتى َتمََّما َشَياَدَتُيَماأما قولو "
)عمموا إلمى عمييم( وال يكون بعد الستمرار وجودىما عمى 
ر األرض أحياء تأثيرًا أكثر. مثمما جاء السيد المسيح وبشّ 

أربعين يومًا بعد القيامة مع  ظلوعمل معجزات وتمم الفداء، و 
أيام أرسل الروح  الكنيسة، ثم صعد إلى السماء، وبعد عشرة

القدس. فالفترة التى قضاىا عمى األرض منذ بداية خدمتو 
إلى أن صعد إلى السماء كانت بترتيب تكفى لمن يريد أن 

: ٛٔ)يو "ُكلُّ َمْن ُىَو ِمَن اْلَحقِّ َيْسَمُع َصْوِتييقبل الحق "
ٖٚ). 

 

 مدة شيادتيما
" أى َوِستِّيَن َيْوماً َأْلفًا َوِمَئَتْيِن ذكر أن مدة شيادتيما ىى "

ثالث سنوات ونصف، وقد تكرر ىذا الزمن أكثر من مرة 
ألكثر من شئ، ولسنا ندرى إن كانا سيظال عمى األرض 
ثالث سنوات ونصف فعاًل أم ال، ألنو ال توجد أزمنة أبدًا 
حقيقية فى سفر الرؤيا إنما كميا رمزية، والسيد المسيح قال: 
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اَعُة َفاَل َيْعَمُم ِبِيَما َأَحدٌ  َوَأمَّا َذِلَك اْلَيْومُ " : ٕٗ)مت "َوِتْمَك السَّ
 .(ٕٖ: ٖٔمر، ٖٙ

 

 والتىني والىحش الثاوً "ادلضيح-ضذ" -00
 ما يمى: ورد فى األصحاح الثالث عشر من سفر الرؤيا

)ضد المسيح(  َوْحشاا ُثمَّ َوَقْفُت َعَمى َرْمِل اْلَبْحِر، َفَرَأْيُت "
َلُو َسْبَعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرُة ُقُروٍن، َوَعَمى ُقُروِنِو َطاِلعًا ِمَن اْلَبْحِر 

َواْلَوْحُش الَِّذي َرَأْيُتُو ، َعَشَرُة ِتيَجاٍن، َوَعَمى ُرُؤوِسِو اْسُم َتْجِديفٍ 
، َوَفُمُو َكَفِم َأَسٍد. َوأَْعَطاُه  َكاَن ِشْبَو َنِمٍر، َوَقَواِئُمُو َكَقَواِئِم ُدبٍّ

ينُ  َوَرَأْيُت َواِحدًا ِمْن  َوَعْرَشُو َوُسْمَطانًا َعِظيمًا. وُ ُقْدَرتَ  ٜٕالتِّنِّ
 .ُرُؤوِسِو َكَأنَُّو َمْذُبوٌح ِلْمَمْوِت، َوُجْرُحُو اْلُمِميُت َقْد ُشِفيَ 

َبْت ُكلُّ اأَلْرِض َوَراَء اْلَوْحِش، ينِ  َوَتَعجَّ الَِّذي  َٖٓوَسَجُدوا ِلمتِّنِّ
ْمَطاَن ِلْمَوْحِش، َوسَ  َجُدوا ِلْمَوْحِش َقاِئِميَن: َمْن ُىَو ِمْثُل أَْعَطى السُّ

َوأُْعِطَي َفمًا َيَتَكمَُّم ِبَعَظاِئَم  اْلَوْحِش؟ َمْن َيْسَتِطيُع َأْن ُيَحاِرَبُو؟

                                                           

 الشيطان الحية القديمة. ٜٕ

 عبادة الشيطان. ٖٓ



11 

 

 ٖٔ،َوَتَجاِديَف، َوأُْعِطَي ُسْمَطانًا َأْن َيْفَعَل اْثَنْيِن َوَأْرَبِعيَن َشْيراً 
َف َعَمى اْسِموِ َفَفَتَح َفَمُو ِبالتَّْجِديِف َعَمى  َوَعَمى  ٕٖهللِا، ِلُيَجدِّ

َماءِ  اِكِنيَن ِفي السَّ َوأُْعِطَي َأْن َيْصَنَع َحْربًا ، َمْسَكِنِو َوَعَمى السَّ
يِسيَن َوَيْغِمَبُيْم، َوأُْعِطَي ُسْمَطانًا َعَمى ُكلِّ َقِبيَمٍة َوِلَساٍن  َمَع اْلِقدِّ

اِكِنيَن َعَمى اأَلْرِض، الَِّذيَن َلْيَسْت َفَسَيْسُجُد َلُو َجِميُع ، َوُأمَّةٍ  السَّ
َأْسَماُؤُىْم َمْكُتوَبًة ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلِم ِفي ِسْفِر َحَياِة اْلَحَمِل الَِّذي 

ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْجَمُع َسْبيًا َفِإَلى  َمْن َلُو ُأُذٌن َفْمَيْسَمْع!، ُذِبحَ 
ْن َكاَن أَ  ْبِي َيْذَىُب. َواِ  ْيِف َفَيْنَبِغي َأْن ُيْقَتَل السَّ َحٌد َيْقُتُل ِبالسَّ

يَماُنُيْم. يِسيَن َواِ  ْيِف. ُىَنا َصْبُر اْلِقدِّ  َوْحشاا آَخرَ ُثمَّ َرَأْيُت  ِبالسَّ

َطاِلعًا ِمَن  )النبى الكذاب الذى سيأتى مع ضد المسيح(
يٍن،اأَلْرِض، َوَكاَن َلُو َقْرَناِن ِشْبُو َخُروٍف، َوَكاَن َيَتَكمَّ   ُم َكِتنِّ

ِل َأَماَمُو، َوَيْجَعُل اأَلْرَض  َوَيْعَمُل ِبُكلِّ ُسْمَطاِن اْلَوْحِش اأَلوَّ
ِل الَِّذي ُشِفَي ُجْرُحُو  اِكِنيَن ِفيَيا َيْسُجُدوَن ِلْمَوْحِش اأَلوَّ َوالسَّ

ِمَن  َوَيْصَنُع آَياٍت َعِظيَمًة، َحتَّى ِإنَُّو َيْجَعُل َنارًا َتْنِزلُ  اْلُمِميُت،
اَم النَّاِس، َماِء َعَمى اأَلْرِض ُقدَّ اِكِنيَن َعَمى  السَّ َوُيِضلُّ السَّ

                                                           

أى ثالث سنوات ونصف أو زمان وزمانين ونصف زمان أو ألف ومئتين  ٖٔ
 .ذكرت فى مواضع أخرى  وستين يوم كما

 .اسم اآلب واسم ييوه ٕٖ
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اأَلْرِض ِباآلَياِت الَِّتي أُْعِطَي َأْن َيْصَنَعَيا َأَماَم اْلَوْحِش، َقاِئاًل 
اِكِنيَن َعَمى اأَلْرِض َأْن َيْصَنُعوا ُصوَرًة ِلْمَوْحِش الَِّذي َكاَن  ِلمسَّ

ْيِف َوَعاَش ِبِو ُجْرُح ا َوأُْعِطَي َأْن ُيْعِطَي ُروحًا ِلُصوَرِة ، لسَّ
َوَيْجَعَل َجِميَع الَِّذيَن  َٖٗحتَّى َتَتَكمََّم ُصوَرُة اْلَوْحشِ   ٖٖاْلَوْحِش،

َوَيْجَعَل اْلَجِميَع:  ٖ٘،اَل َيْسُجُدوَن ِلُصوَرِة اْلَوْحِش ُيْقَتُمونَ 
َغاَر َواْلِكَباَر، َواأَلْغِنَياَء وَ  اْلُفَقَراَء، َواأَلْحَراَر َواْلَعِبيَد، ُتْصَنُع الصِّ

َلُيْم ِسَمٌة َعَمى َيِدِىِم اْلُيْمَنى َأْو َعَمى ِجْبَيِتِيْم، َوَأْن اَل َيْقِدَر َأَحٌد 
َمُة َأِو اْسُم اْلَوْحِش َأْو َعَدُد  الَّ ْن َيْشَتِرَي َأْو َيِبيَع إِ أَ  َمْن َلُو السِّ

اْلِحْكَمُة! َمْن َلُو َفْيٌم َفْمَيْحِسْب َعَدَد اْلَوْحِش َفِإنَُّو ُىَنا ، اْسِموِ 
 ".َعَدُد ِإْنَساٍن، َوَعَدُدُه: ِستُّ ِمَئٍة َوِستٌَّة َوِستُّونَ 

 إذن ىناك؛
 اْلَحيَّةُ " ىوالتنين ، ف: الذى ىو الحية أو الشيطانالتنين -ٔ

ْيَطانَ  ِإْبِميَس  اْلَمْدُعوُّ  اْلَقِديَمةُ   .(ٜ: ٕٔ" )رؤَوالشَّ
الذى  الرئيسى" المسيح-ضد": وىو الوحش األول -ٕ

وسيأتى  (أى إبميس رئيس الشياطين)سيركبو الشيطان نفسو 
                                                           

ٖٖ
 الصورة ىنا تعنى تماثيل والوحش ىنا ىو الوحش األول  

 .أى أن التماثيل ستتكمم  ٖٗ
 .كاأليام التى كان الرومان يقتمون فييا من ال يسجد لؤلصنام  ٖ٘
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بسمطانو وقوتو، الذى قال عنو بولس الرسول إنسان الخطية 
 .ٙٙٙابن اليالك ورقم اسمو 

 : وىو النبى الكذاب الذى سيأتى معو.الوحش الثانى -ٖ
 

يكون إنسانًا ولكن الشيطان سوف يحل إن الوحش سوف 
 الَِّذي: "وقيل عنو ٖٙفيو، كما نقول بالعامية "حيكون راكبو".

ْيَطاِن، ِبَعَملِ  َمِجيُئوُ  . َكاِذَبةٍ  َوَعَجاِئبَ  َوِبآَياتٍ  ُقوٍَّة، ِبُكلِّ  الشَّ
 (. ٓٔ، ٜ: ٕتسٕ" )اْلَياِلِكينَ  ِفي اإِلْثِم، َخِديَعةِ  َوِبُكلِّ 

إذن ىما شخصان: التنين أى الشيطان، والوحش وىو 
ولكن ىذا  ىو ضد المسيح أى المسيح الكاذب،إنسان، 

 ساكن داخل ذاك ويعطيو كل قوتو.

                                                           

وىذا ليس تجسدًا ألن التجسد ىو أن هللا الكممة تجسد ألنو اتخذ طبيعة  ٖٙ
كاممة وجعميا واحدًا مع الىوتو فصار طبيعة واحدة متجسدة هلل بشرية 

الكممة. ليس تجسد هللا الكممة ىو أنو حل وسكن داخل إنسان، كما أن هللا 
الكممة ليس إنسانًا تألو وصار إليًا، وال إنسانًا سكن فيو هللا الكممة كما يسكن 

معنى التجسد الروح القدس فى القديسين. إن الشيطان ال يستطيع يتجسد ب
الذى تجسد بو السيد المسيح، ولكنو يحاكى التجسد ولكن بطريقة مختمفة، 

 (ٖ: ٕتسٕ) "ِإْنَساُن اْلَخِطيَِّة، اْبُن اْلَياَلكِ وىى أنو دخل فى إنسان ىو "
 الذى تكمم عنو معممنا بولس الرسول.
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 الشيطان أو التنين
إن الشيطان بعدما ُيحل من سجنو سوف يعمل حربًا مع 

طرد من السماء ىو ، فينيزم، ثم يُ كما قمنا ميخائيل ومالئكتو
ىذه الحرب األخيرة، فينزل إلى األرض مطرودًا، مالئكتو فى 

َوَسَجُدوا : "، وقيلم لو السجودويطمب أن يقدّ  اً ويعمن نفسو إلي
ينِ  ْمَطاَن ِلْمَوْحشِ  ِلمتِّنِّ  (. ٗ: ٖٔ" )رؤ الَِّذي أَْعَطى السُّ

أيضًا إذن ىم لن يسجدوا لضد المسيح فقط، بل سيسجدون 
اآلب ين الذى ىو الشيطان نفسو. إنيم سوف ينكرون أن نلمت
إبن هللا الوحيد  يسوع ىو المسيحاإللو الحقيقى وأن  ىو

 ،وسوف ينكرون أيضًا الروح القدس وعقيدة الثالوث، الجنس
وأن إلو إبراىيم ىو اإللو الحقيقى، وسيؤمنون أن اإللو ىو 

 . التنين الذى ىو إبميس بداًل عن هللاالوحش الذى فيو 
نما سيكون ىذا وضع جديد وىو  ىنا إنكار هللا ليس إلحادًا، وا 

 . أى الشيطان أن اإللو ىو إبميس
يقول معممنا بولس الرسول فى الرسالة الثانية إلى أىل 

ُثمَّ َنْسَأُلُكْم َأيَُّيا اإِلْخَوُة ِمْن ِجَيِة َمِجيِء َربَِّنا َيُسوَع " تسالونيكى:
َأْن اَل َتَتَزْعَزُعوا َسِريعًا َعْن ِذْىِنُكْم، َواَل  ا ِإَلْيِو،َواْجِتَماِعنَ  اْلَمِسيحِ 
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َتْرَتاُعوا، اَل ِبُروٍح َواَل ِبَكِمَمٍة َواَل ِبِرَساَلٍة َكَأنََّيا ِمنَّا: َأْي َأنَّ َيْوَم 
اَل َيْخَدَعنَُّكْم َأَحٌد َعَمى َطِريَقٍة َما، أَلنَُّو اَل  ،اْلَمِسيِح َقْد َحَضرَ 

ِإْنَساُن اْلَخِطيَِّة، اْبُن ي ِإْن َلْم َيْأِت ااِلْرِتَداُد َأوَّاًل، َوُيْسَتْعَمَن َيْأتِ 
اْلَياَلِك، اْلُمَقاِوُم َواْلُمْرَتِفُع َعَمى ُكلِّ َما ُيْدَعى ِإَلياا َأْو َمْعُبوداا، 

" ِإَلوٌ  َحتَّى ِإنَُّو َيْجِمُس ِفي َىْيَكِل هللِا َكِإَلو  ُمْظِيراا َنْفَسُو َأنَّوُ 
 (. ٗ-ٔ: ٕتسٕ)

الذى البد الكالم فى ىذه الفقرة ىو عن مجيئ المسيح الثانى 
" الذى ىو ِإْنَساُن اْلَخِطيَِّة اْبُن اْلَياَلكِ استعالن "ن يسبقو أ

الرَّبُّ ُيِبيُدُه ِبَنْفَخِة َفِمِو، "، والوحش، فيو إنسان كما قمنا
 . (ٛ: ٕتس  ٕ) "َوُيْبِطُمُو ِبُظُيوِر َمِجيِئوِ 

اْلُمْرَتِفُع ونالحظ أن معممنا بولس الرسول قال عن الوحش "
بميس فى السقوط األول قيل لو: َعَمى ُكلِّ َما ُيْدَعى ِإَلياا  "، وا 

َماَواِت. " َأْرَفُع ُكْرِسيِّي َوَأْنَت ُقْمَت ِفي َقْمِبَك: َأْصَعُد ِإَلى السَّ
َمى َجَبِل ااِلْجِتَماِع ِفي َأَقاِصي َوَأْجِمُس عَ  َفْوَق َكَواِكِب ّللاَِّ 

َمالِ  َحاِب. ، الشِّ " َأِصيُر ِمْثَل اْلَعِميِّ َأْصَعُد َفْوَق ُمْرَتَفَعاِت السَّ
(. لقد وصل ىنا إلى مرحمة أسوأ وىى أنو ٗٔ، ٖٔ: ٗٔ)اش
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من خالل الوحش الذى  ينكر وجود هللا، ويعمن أنو ىو اإللو
 . منحو الشيطان كل سمطانو

عندما قال الشيطان لمسيد لذلك ت الممحات األولى وقد بدأ
المسيح عمى جبل التجربة بعدما أراه ممالك األرض ومجدىا: 

(.  ٜ: ٗ" )متُأْعِطيَك َىِذِه َجِميَعَيا ِإْن َخَرْرَت َوَسَجْدَت ِلي"
يالمجسارة! يطمب من السيد المسيح أن يسجد لو!! والسيد 

صورة إنسان قال لو: المسيح ألنو كان قد أخمى نفسو وأخذ 
يَّاُه َوْحَدُه " اْذَىْب َيا َشْيَطاُن! أَلنَُّو َمْكُتوٌب: ِلمرَّبِّ ِإَلِيَك َتْسُجُد َواِ 

 (. ٓٔ: ٗ" )متَتْعُبدُ 
إن الشيطان فى األيام األخيرة سوف يجعل الناس يسجدون 

من خالل سكناه فى  لو فعاًل، وسيقول أنو ىو اإللو الحقيقى
 لة التى ليس بعدىا ضاللة. ، وىنا الضالالوحش
من يعبدون الشيطان بالفعل فى بعض البالد حاليًا ىناك 

خصوصًا فى أمريكا، وىناك كنائس عمى اسم الشيطان، 
وليم كينة ويرتكبون  يعبدونو فييا ويقيمون لو قداسات

، ويحاولون االنتشار فى العالم، أثناء العبادة موبقات
محاوالت  مجرد الزالت ولكنيا ،ٙٙٙويستخدمون أيضًا رقم 
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ة. أما ما كتب عنو فى سفر الرؤيا فيو أمر مريع غير مسيطر 
َبْت ُكلُّ اأَلْرِض َوَراَء اْلَوْحشِ حيث يقول: " َوَسَجُدوا  ،َوَتَعجَّ

ْمَطاَن ِلْمَوْحِش، َوَسَجُدوا ِلْمَوْحشِ  يِن الَِّذي َأْعَطى السُّ  ...ِلمتِّنِّ
يِسيَن َوَيْغِمَبُيمْ  َفَسَيْسُجُد َلُو  ...َوأُْعِطَي َأْن َيْصَنَع َحْربًا َمَع اْلِقدِّ

اِكِنيَن َعَمى اأَلْرِض، الَِّذيَن َلْيَسْت َأْسَماُؤُىْم َمْكُتوَبًة  َجِميُع السَّ
َل َوَيْجعَ  ...ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلِم ِفي ِسْفِر َحَياِة اْلَحَمِل الَِّذي ُذِبحَ 
َوَيْجَعَل  ..َجِميَع الَِّذيَن اَل َيْسُجُدوَن ِلُصوَرِة اْلَوْحِش ُيْقَتُمونَ 

َغاَر َواْلِكَباَر، َواأَلْغِنَياَء َواْلُفَقَراَء، َواأَلْحَراَر  اْلَجِميَع: الصِّ
" َواْلَعِبيَد، ُتْصَنُع َلُيْم ِسَمٌة َعَمى َيِدِىِم اْلُيْمَنى َأْو َعَمى ِجْبَيِتِيمْ 

َوَلْو َلْم (. قال السيد المسيح: "ٙٔ، ٘ٔ، ٛ، ٚ، ٖ: ٖٔ)رؤ
ْر ِتْمَك اأَليَّاُم َلْم َيْخُمْص َجَسٌد. َوَلِكْن أَلْجِل اْلُمْخَتاِريَن  ُتَقصَّ

ُر ِتْمَك اأَليَّامُ   (.ٕٕ: ٕٗ)مت "ُتَقصَّ
يِسيَن َوَيْغِمَبُيمْ "عبارة  يغمبيم  ال تعنى أنو "َيْصَنَع َحْربًا َمَع اْلِقدِّ

 بل تعنى أنو يقتميم كما قمنا. من الناحية الروحية
َأَما َتْذُكُروَن َأنِّي َوَأَنا َبْعُد ل معممنا بولس الرسول قائاًل: "يكمِّ 

َواآلَن َتْعَمُموَن َما َيْحِجُز َحتَّى ، ِعْنَدُكْم ُكْنُت َأُقوُل َلُكْم َىَذا
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اآلَن َيْعَمُل َفَقْط، ِإَلى َأْن  ٖٛأَلنَّ ِسرَّ اإِلْثمِ  ٖٚ،ِ ُيْسَتْعَمَن ِفي َوْقِتو
 َٜٖوِحيَنِئٍذ َسُيْسَتْعَمُن اأَلِثيُم، ُيْرَفَع ِمَن اْلَوَسِط الَِّذي َيْحِجُز اآلَن،

الَِّذي  ٓٗ،الَِّذي الرَّبُّ ُيِبيُدُه ِبَنْفَخِة َفِمِو، َوُيْبِطُمُو ِبُظُيوِر َمِجيِئوِ 
ْيَطاِن، ِبُكلِّ  )الوحش( َمِجيُئوُ  ُقوٍَّة، َوِبآَياٍت َوَعَجاِئَب  ِبَعَمِل الشَّ
َوِبُكلِّ َخِديَعِة اإِلْثِم، ِفي اْلَياِلِكيَن، أَلنَُّيْم َلْم َيْقَبُموا َمَحبََّة  َكاِذَبٍة،

َوأَلْجِل َىَذا َسُيْرِسُل ِإَلْيِيُم هللُا َعَمَل  ٔٗ،اْلَحقِّ َحتَّى َيْخُمُصوا
ُقوا اْلَكِذبَ  اَلِل، َحتَّى ُيَصدِّ َكْي ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن َلْم لِ  ٕٗ،الضَّ
وا ِباإِلْثمِ  ، َبْل ُسرُّ ُقوا اْلَحقَّ  (.ٕٔ-٘: ٕتسٕ" )ُيَصدِّ

 

 الوحش اآلخر أو النبى الكاذب

                                                           

 لقد كان الشيطان مقيدًا وسيحل من سجنو  ٖٚ
محاربات ولكن لم يأخذ بعد القوة العظيمة حينما أى أن الشيطان يعمل  ٖٛ

 يركب اإلنسان الذى يسمى بالوحش
 .إنسان الخطية ابن اليالك ٜٖ
إذن ليس ىناك فارق فى زمنى بين المجيئ الثانى والوحش، فالذى  ٓٗ

 .سيقطع سمطان الوحش ىو مجيئ المسيح الثانى
 .جزاتوأى أن يتبعونو ىم من ال يحبون الحق لذلك سينخدعون بمع ٔٗ
 .ىناك من يتساءل: لماذا يسمح هللا بكل ىذا؟ اإلجابة أنو يغربل المؤمنين ٕٗ
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َرَأْيُت َوْحشًا آَخَر َطاِلعًا ِمَن اأَلْرِض، َوَكاَن َلُو َقْرَناِن ِشْبُو  ُثمَّ "
يٍن، ِل  َخُروٍف، َوَكاَن َيَتَكمَُّم َكِتنِّ َوَيْعَمُل ِبُكلِّ ُسْمَطاِن اْلَوْحِش اأَلوَّ

اِكِنيَن ِفيَيا َيْسُجُدوَن ِلْمَوْحِش  َأَماَمُو، َوَيْجَعُل اأَلْرَض َوالسَّ
لِ   (ٕٔ-ٔٔ: ٖٔ" )رؤ اأَلوَّ

يجببب أال يخببتمط عمينببا األمببر فببالوحش األول لببو سبببعة رؤوس 
 أما ىذا فمو قرنان. 

-ضبد"الوحش اآلخر ىو النبى الكبذاب البذى سبوف يبأتى مبع 
 إنسان الخطية ابن اليالك.  "المسيح

 س ىببوو سبببعة رؤ  والببوحش الببذى لبب، بببين الوحشببين ىنبباك فببرق 
فبببى نيايبببة العبببالم ويصبببنع االرتبببداد البببوحش البببذى سبببوف يبببأتى 

الرسبول فبى رسبالتو  ببولس عنبو معممنبا قالىو الذى . و العظيم
ْيَطاِن، ِبُكبلِّ الثانية إلى أىل تسالونيكى: " الَِّذي َمِجيُئُو ِبَعَمِل الشَّ
 "َوِبُكبلِّ َخِديَعبِة اإِلْثبِم، ِفبي اْلَيباِلِكينَ  ُقوٍَّة، َوِبآَياٍت َوَعَجاِئَب َكاِذَبةٍ 

 (.ٜ: ٕتس ٕ)
من الواضح أن الوحش األول مجده أعظم بكثير من اآلخر و 

ن كان  ُقُروٍن، َوَعَشَرةُ  ُرُؤوسٍ  َلُو َسْبَعةُ فإن " مجد شرير، وا 
" َتْجِديفٍ  اْسمُ  ُرُؤوِسوِ  َوَعَمى ِتيَجاٍن، َعَشَرةُ  ُقُروِنوِ  َوَعَمى
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(. واسم التجديف ىو اسم الوحش. وفى آخر ٔ: ٖٔ)رؤ
 َعَددُ  َفِإنَّوُ  اْلَوْحشِ  َعَددَ  َفْمَيْحِسْب  َفْيمٌ  َلوُ  َمنْ اإلصحاح يقول: "

 (.ٛٔ: ٖٔ" )رؤَوِستُّونَ  َوِستَّةٌ  ِمَئةٍ  ِستُّ : َوَعَدُدهُ  ِإْنَساٍن،
الببوحش اآلخببر ىببو النبببى الكبباذب الببذي سببوف يقببوم بمعجببزات 

َوُيِضببببلُّ عمببببى اسببببم الببببوحش أو أمببببام الببببوحش، وكتببببب عنببببو: "
بباِكِنيَن َعَمببى اأَلْرِض ِباآلَيبباِت الَِّتببي أُْعِطببَي َأْن َيْصببَنَعَيا َأَمببا م السَّ

 (.ٖٔ:ٗٔ" )رؤْلَوْحشِ ا
النبببى الكبباذب المببذكور فببى سببفر الرؤيببا سببوف يقببوم بعمببل إن 

معجببزات خارقببة أمببام الببوحش، أى أنببو سببوف يببأتى فببى نفببس 
. أى أنبو لبم يبأت بعبد ،الزمان مع الوحش وليس فى وقت آخر

لبذلك  وىذا النبى الكاذب سوف يقول لمنباس أن يصبنعوا تمثباالً 
أُْعِطببببَي َأْن لمتمثببببال، كمببببا "الببببوحش، ثببببم يطمببببب مببببنيم السببببجود 

ُيْعِطبببببَي ُروحبببببًا ِلُصبببببوَرِة اْلبببببَوْحِش، َحتَّبببببى َتبببببَتَكمََّم ُصبببببوَرُة اْلبببببَوْحِش 
" َوَيْجَعبببببَل َجِميبببببَع الَّبببببِذيَن اَل َيْسبببببُجُدوَن ِلُصبببببوَرِة اْلبببببَوْحِش ُيْقَتُمبببببونَ 

(. أى أنببببببو يجعببببببل التمثببببببال يببببببتكمم، وىببببببذه عبببببببادة ٚ: ٖٔ)رؤ
 لؤلوثان. 
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يد أن يبحث فى تاريخ البشرية وبالطبع أى شخص ير 
 ىذه الشخصية لن يجدىا. نالماضى ع
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َسْبَعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرُة يستوقفنا ىنا موضوع أن الوحش لو: "
"، ِتيَجاٍن، َوَعَمى ُرُؤوِسِو اْسُم َتْجِديفٍ  ُقُروٍن، َوَعَمى ُقُروِنِو َعَشَرةُ 

فييمنا أيضًا أن نوضح ما معنى أن لو عشرة قرون وأن 
 القرون عمييا تيجان.

 عشرة قرون عمييا عشرة تيجان:
التيجان تعنى ممالك أو مموك. وىنا ونتذكر أنو فى عصر 
اإلستشياد من القرن األول وحتى نياية القرن الثالث وبداية 

الرابع وقع اضطياد عظيم جدًا عمى الكنيسة من  القرن 
 األباطرة الرومان، وكان ىناك عشرة أباطرة مشيورين وىم:

م وقد بدأ يضطيد المسيحيين من ٛٙ-مٗ٘عام  نيرون  -ٔ
انتحر، وفى عيده ثم حرق روما أم، وىو الذى ٗٙعام 

 استشيد القديسين بطرس وبولس الرسولين.
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م وىو الذى اضطيد القديس ٜٙ -مٔٛعام دومتيان -ٕ
يوحنا الحبيب ونفاه فى جزيرة بطمس حيث رأى القديس 

 رؤياه.
     م.ٚٔٔ-م ٜٛمن عام  تراجان -ٖ
 م.ٓٛٔ -م ٔٙٔمن عام  أوريميوسماركوس  -ٗ
    م.ٕٔٔ-م ٖٜٔمن عام  ساويرسسيبتميوس  -٘
 م.ٖٕٛ-م ٖٕ٘من عام  مكسيمينوس -ٙ
    م.ٕٔ٘ -مٜٕٗ ديكيوس -ٚ
 م.ٕٓٙ-م ٖٕ٘من عام  فاليريان -ٛ
 م.ٕ٘ٚ –م ٕٓٚ أوريميان -ٜ
م وىو الذى اعتبرت ٖ٘ٓ-مٕٗٛمن عام  دقمديانوس -ٓٔ

م ىو بداية تقويم ٕٗٛالكنيسة سنة اعتالئو لمعرش عام 
الشيداء ألنو قتل كثير من الشيداء فى مصر من الكنيسة 

 القبطية.
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سيحية بعنف ىؤالء ىم العشرة أباطرة الذين اضطيدوا الم
شديد جدًا، وىم يذّكرون المسيحية بعصر رىيب جدًا من 
عشرة قرون عمييا تيجان ىم ىؤالء العشرة أباطرة. ثم بعد ىذا 

الذى أعمن التسامح الدينى  المبراطور قسطنطينممك 
 م.ٖٖٔبمنشور ميالنو سنة 

جاء الوحش يجمع كل ما حدث فى الثالثة قرون األولى 
يل لذلك سيكون زمن صعب جدًا، قال لممسيحية فى زمن قم
ِضيٌق َلْم َيُكْن ِمْثُمُو ُمْنُذ اْبِتَداِء اْلَخِميَقِة عنو السيد المسيح: "

. إن (ٜٔ: ٖٔ)مر "الَِّتي َخَمَقَيا َّللاَُّ ِإَلى اآلَن َوَلْن َيُكونَ 
المجيودات التى عمميا الشيطان إبميس من خالل ىؤالء 

الكنيسة ستجتمع كميا  العشرة أباطرة فيما يخص اضطياد
 أو الوحش. "المسيح-ضد"فيمن يسمى 

 السبعة رؤوس: 
السبعة رؤوس تشير إلى فمسفات ألن الرأس بيا فكر. ولقد 
ظيرت كثير من الفمسفات فى تاريخ البشرية وخصوصًا فى 

الذى رفض  التعصب الييودىالزمن المسيحى من ضمنيا: 
 االعتراف بالسيد المسيح، وأن يسوع الناصرى ىو المسيح.
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األريوسية )حاليًا كنيسة المشرق األشورية(، و النسطوريةو
 فىمثاًل واإللحاد  الوجوديةوأيضًا  ،المورمون وشيود ييوه، و

كارل  وفمسفة الشيوعيةو، ممحدةال جان بول سارترفمسفة 
 وممارسة اليوجا New Age Theology، وىناك أيضًا ماركس

وىى فمسفة موجودة ىذه  لميندوسية،وىى عبارة عن تطور 
لى  خره من آاأليام وتنادى بألوىية اإلنسان وبعودة التجسد وا 

أمثال ىذه األفكار الصعبة. ىذه الفمسفات ال تعبد إلو إبراىيم 
)فيما عدا الييود فقط الذين يظنون أنيم يعبدون إلو إبراىيم(. 

 مسفات كثيرة موجودة فى العالم.وىناك ف
 

 رأس كأنو مذبوح لمموت وجرحو المميت قد شفى:
ولكى نعرف كيف يكون لو رأس مذبوح وُشفى سنحتاج أن 
 نقرأ ما يمى من رسالة معممنا بولس الرسول إلى أىل رومية:

َفَكْم َفِإْن َكاَنْت َزلَُّتُيْم ِغنًى ِلْمَعاَلِم َوُنْقَصاُنُيْم ِغنًى ِلؤُلَمِم "
أَلنَُّو ِإْن َكاَن َرْفُضُيْم ُىَو ُمَصاَلَحَة اْلَعاَلِم .... ِباْلَحِريِّ ِمْمُؤُىْم؟

َفِإنِّي َلْسُت .... َفَماَذا َيُكوُن اْقِتَباُلُيْم ِإالَّ َحَياًة ِمَن اأَلْمَواِت؟
رَّ ِلَئالَّ َتُكوُنو  ا ِعْنَد َأْنُفِسُكْم ُأِريُد َأيَُّيا اإِلْخَوُة َأْن َتْجَيُموا َىَذا السِّ
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اِلْسَراِئيَل ِإَلى َأْن َيْدُخَل  ُحَكَماَء. َأنَّ اْلَقَساَوَة َقْد َحَصَمْت ُجْزِئّيا
َوَىَكَذا َسَيْخُمُص َجِميُع ِإْسَراِئيَل. َكَما ُىَو َمْكُتوٌب: . ِمْمُؤ اأُلَممِ 

: ٔٔ" )روَيْعُقوبَ  َسَيْخُرُج ِمْن ِصْيَيْوَن اْلُمْنِقُذ َوَيُردُّ اْلُفُجوَر َعنْ 
ٕٔ ،ٔ٘ ،ٕ٘ ،ٕٙ.) 

معممنا بولس الرسول يتكمم فى ىذه اآليات عن أن الييود قبل 
 نياية العالم سوف يؤمنون بالمسيح.

إذن الجرح المميت بالنسبة لمشيطان ىو عودة األمة 
. رفضتو قبالا كانت قد الييودية إلى السيد المسيح الذى 
َبِني ِإْسَراِئيَل الثالث: "ويقول ىوشع النبى فى اإلصحاح 

َسَيْقُعُدوَن َأيَّاًما َكِثيَرًة ِباَل َمِمٍك، َوِباَل َرِئيٍس، َوِباَل َذِبيَحٍة، َوِباَل 
َيُعوُد َبُنو ِإْسَراِئيَل َبْعَد ذِلَك  ،ِتْمَثال، َوِباَل َأُفوٍد َوَتَراِفيمَ 

بَّ ِإلَيُيْم َوَداُوَد َمِمَكُيْم، وَ  َلى َوَيْطُمُبوَن الرَّ بِّ َواِ  َيْفَزُعوَن ِإَلى الرَّ
 (.٘، ٗ: ٖ" )ىوُجوِدِه ِفي آِخِر اأَليَّامِ 

" سببيا أن ىيكل الييود قد تم ىدمو، ِباَل َذِبيَحةٍ عبارة "
وبالتالى فإن الييود ال يقدمون ذبائح، لكنيم سوف يؤمنون أن 
يسوع ىو المسيح، مما يؤدى إلى حياة من األموات. ىذا ىو 

 الجرح المميت بالنسبة لمتنين.. 
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ولكنو صّور الجرح المميت فى الوحش ألنو أعطاه سمطانو 
بواسطة العشرة أباطرة(. وقدرتو وذكرياتو )مثل ما عممو 

فعندما يأتى االرتداد ويرجع الييود، بعدما يخمص الجيل الذى 
آمن، يأتى جيل من الييود ويرتدوا عن اإليمان بالمسيح، 
ويكفروا أيضاا بإلو إبراىيم نفسو، ويؤمنون أن الوحش ىو 

اْلُمْرَتِفُع َعَمى ُكلِّ َما ، ألنو يعمن أنو إلو بل ىو "اللو الحقيقى
 (.ٗ: ٕتس ٕ" )ْدَعى ِإَليًا َأْو َمْعُبوداً يُ 
 

ووهايته "ادلضيح-ذض" -03  
 :يقول معممنا بولس الرسول

بُّ ُيِبيُدُه ِبَنْفَخِة َفِموِ َوِحيَنِئٍذ َسُيْسَتْعَمُن اأَلِثيُم، الَِّذي " ، الرَّ
ْيَطاِن،  َوُيْبِطُمُو ِبُظُيوِر َمِجيِئِو. " ِبُكلِّ ُقوَّةالَِّذي َمِجيُئُو ِبَعَمِل الشَّ

 (.ٜ-ٛ: ٕتس  ٕ)

 ما يمى عن نياية الوحش: يوحنا الرائىيذكر و 
اَمُو " اِنُع ُقدَّ فُقِبَض َعَمى اْلَوْحِش َوالنَِّبيِّ اْلَكذَّاِب َمَعُو، الصَّ

اآلَياِت الَِّتي ِبَيا َأَضلَّ الَِّذيَن َقِبُموا ِسَمَة اْلَوْحِش والَِّذيَن َسَجُدوا 
َوُطِرَح ااِلْثَناِن َحيَّْيِن ِإَلى ُبَحْيَرِة النَّاِر اْلُمتَِّقَدِة ِلُصوَرِتِو. 
 (ٕٓ: ٜٔ)رؤ "ِباْلِكْبِريتِ 
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ْبِميُس الَِّذي َكاَن ُيِضمُُّيْم ُطِرَح ِفي ُبَحْيَرِة النَّاِر َواْلِكْبِريِت، " َواِ 
َلْيالا ِإَلى َأَبِد َوَسُيَعذَُّبوَن َنَياراا وَ َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَِّبيُّ اْلَكذَّاُب. 

 (ٓٔ: ٕٓ)رؤ "اآلِبِدينَ 
ْبَعِة، " َواْلَوْحُش الَِّذي َكاَن َوَلْيَس اآلَن َفُيَو َثاِمٌن، َوُىَو ِمَن السَّ

 .(ٔٔ: ٚٔ)رؤ "َوَيْمِضي ِإَلى اْلَياَلكِ 
َيْصَعَد ، َوُىَو َعِتيٌد َأْن َكاَن َوَلْيَس اآلنَ اْلَوْحُش الَِّذي َرَأْيَت، "

اِكُنوَن َعَمى اْلَياِوَيِة َوَيْمِضَي ِإَلى اْلَياَلكِ ِمَن  ُب السَّ . َوَسَيَتَعجَّ
اأَلْرِض الَِّذيَن َلْيَسْت َأْسَماُؤُىْم َمْكُتوَبًة ِفي ِسْفِر اْلَحَياِة ُمْنُذ 

، َمَع َكاَن َوَلْيَس اآلنَ َتْأِسيِس اْلَعاَلِم، ِحيَنَما َيَرْوَن اْلَوْحَش َأنَُّو 
 .(ٛ: ٚٔ)رؤ  "اِئنٌ َأنَُّو كَ 

 :يقول القديس إيرينيئوس
But when this Antichrist shall have devastated all things 
in this world, he will reign for three years and six months; 
and then the Lord will come from heaven in the clouds, 
in the glory of the Father, sending this man and those 
who follow him into the lake of fire; but bringing in for the 
righteous the times of the kingdom, that is, the rest..”43 

                                                           
43

 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 1, Irenaeus Against Heresies, Book 5, 
chapter 30. 
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المسيح ىذا كل شئ فى العالم، -لكن حينما يخرب ضد"
ثم يأتى الرب من  ...ثالث سنوات وستة أشيرسوف يممك 

مرسالا ىذا الرجل السماء عمى السحاب، فى مجد أبيو، 
، لكن محضرًا لؤلبرار إلى بحيرة اليالكوالذين يتبعونو 

 الممكوت أى الراحة."
 :أيضاً  القديس إيرينيئوسويقول 

When Antichrist has come, and of his own accord 
concentrates in his own person the apostasy, and 
accomplishes whatever he shall do according to his own 
will and choice, so that his dupes may adore him as the 
Christ -for which reason also shall he deservedly be cast 
into the lake of the fire. This will happen according to 
divine appointment, God by His prescience foreseeing all 
this, and at the proper time sending such a man, that 
they may believe the lie, that they all may be judged who 
did not believe the truth, but consented to the 
unrighteousness.”44 

                                                           
44 Ibid., Ante Nicene, Vol. 1, Irenaeus, Against Heresies, Book 5 chapter 
28 p. 557 
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االرتداد فى  كزتالمسيح، وبإرادتو ير -حينما يأتى ضد
 ...ويتمم ما يعممو وفقًا لمشيئتو واختياره الخاص ،شخصو

سوف يطرح وليذا السبب أيضًا  ،حتى أن المنخدعين يوقرونو
. ىذا سوف يحدث وفقًا لمترتيب فى بحيرة النار عن استحقاق

اإلليى، فاهلل بسابق عممو يرى كل ىذا، وفى الوقت المناسب 
يرسل مثل ىذا الرجل، حتى يصدقوا الكذب، لكى يدان الذين 

  بل قبموا الضالل."لم يصدقوا الحق 
 يقول مار أفرام السريانى:

After iniquity shall have multiplied, and all creatures have 
become defiled, then divine justice shall appear, and 
shall wholly destroy the people, and, the man of iniquity 
shall be revealed upon the earth, the seducer of men 
and the disturber of the whole earth.”45 
"بعد أن يتضاعف الشر وتتدنس كل الخالئق، سوف يظير 

نسان اليالك و  .كل بشر تماماً  فنىالعدل اإلليى، وي سوف ا 
كل األرض يضل البشر ويجعل و  عمى األرض ظيري

 .  "تضطرب
                                                           
45 Toal, “Sermon on Antichrist and the End and Consummation,” Sunday 
Sermons of the Great Fathers, 3d ed., Vol IV: 355-358. 
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 :يقول القديس يوحنا ذىبى الفم
Such is the nature of good things: they not only correct 
that which is akin to them, but also destroy the opposite-
and in this way is their power most displayed. For so 
fire, not only whenever it gives light, and whenever it 
purifies gold, but also whenever it consumes thorns, it 
very greatly displays its proper strength. And Christ too 
herein also demonstrates His own majesty whenever He 
shall consume the Antichrist with the breath of His 
mouth.46 

أنيا ال تصحح ما يخصيا  :ىذه طبيعة األمور الصالحة"
وبيذه الطريقة يتبين  ،مضادما ىو  قضى عمىتلكنيا  ،فقط

أو عندما تنقى  ،ليس فقط عندما تضئ، النارىكذا سمطانيا. 
 .ةشدعندىا تحرق األشواك تبين قوتيا الخاصة ب لكن ،الذىب

المسيح -يبيد ضدو الخاص حينما جالليبين أيضًا المسيح و 
 بنفخة فمو."

 :القديس إيرينيئوسيقول 
Daniel too, looking forward to the end of the last 
kingdom, i.e., the ten last kings, amongst whom the 
                                                           
46 Chrysostom, Hom. 5 on 2 Cor. 2:16, P.G. 61:468 col. 430. 
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kingdom of those men shall be partitioned, and upon 
whom the son of perdition shall come, declares that ten 
horns shall spring from the beast, and that another little 
horn shall arise in the midst of them, and that three of 
the former shall be rooted up before his face. He says: 
“And, behold, eyes were in this horn as the eyes of a 
man, and a mouth speaking great things, and his look 
was more stout than his fellows. I was looking, and this 
horn made war against the saints, and prevailed against 
them, until the Ancient of days came and gave judgment 
to the saints of the most high God, and the time came, 
and the saints obtained the kingdom.” Then, further on, 
in the interpretation of the vision, there was said to him: 
“The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, 
which shall excel all other kingdoms, and devour the 
whole earth, and tread it down, and cut it in pieces. And 
its ten horns are ten kings which shall arise; and after 
them shall arise another, who shall surpass in evil deeds 
all that were before him, and shall overthrow three kings; 
and he shall speak words against the most high God, 
and wear out the saints of the most high God, and shall 
purpose to change times and laws; and [everything] shall 
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be given into his hand until a time of times and a half 
time,” that is, for three years and six months, during 
which time, when he comes, he shall reign over the 
earth. Of whom also the Apostle Paul again, speaking in 
the second [Epistle] to the Thessalonians, and at the 
same time proclaiming the cause of his advent, thus 
says: “And then shall the wicked one be revealed, whom 
the Lord Jesus shall slay with the spirit of His mouth, 
and destroy by the presence of His coming; whose 
coming [i.e., the wicked one’s] is after the working of 
Satan, in all power, and signs, and portents of lies, and 
with all deceivableness of wickedness for those who 
perish; because they did not receive the love of the truth, 
that they might be saved. And therefore God will send 
them the working of error, that they may believe a lie; 
that they all may be judged who did not believe the truth, 
but gave consent to iniquity” 

آخر إلى ، متطمعًا إلى نياية آخر مممكة، أى دانيال أيضاً "
م بينيم ممالك ىؤالء الرجال، تقسّ وف الذين س ،عشرة مموك

يعمن أن عشرة قرون تطمع فوالذين يأتى ابن اليالك عمييم، 
سقط تو  الموحش وأن قرن آخر صغير سيظير فى وسطي
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َىَذا اْلَقْرُن َلُو ُعُيوٌن َوَفٌم ُمَتَكمٌِّم ِبَعَظاِئَم ثالثة. ويقول: " قدامو
َذا َىَذا اْلَقْرُن ُيَحاِرُب َوُكنْ  َوَمْنَظُرُه َأَشدُّ ِمْن ُرَفَقاِئِو. ُت َأْنُظُر َواِ 

يِسيَن َفَغَمَبُيْم. يُن  اْلِقدِّ َحتَّى َجاَء اْلَقِديُم اأَليَّاِم َوأُْعِطَي الدِّ
يُسوَن اْلَمْمَمَكَة. يِسِي اْلَعِميِّ َوَبَمَغ اْلَوْقُت َفاْمَتَمَك اْلِقدِّ َفَقاَل:  ِلِقدِّ

َتُكوُن َمْمَمَكٌة َراِبَعٌة َعَمى اأَلْرِض ُمَخاِلَفٌة َأمَّا اْلَحَيَواُن الرَّاِبُع فَ 
 ِلَساِئِر اْلَمَماِلِك َفَتْأُكُل اأَلْرَض ُكمََّيا َوَتُدوُسَيا َوَتْسَحُقَيا.
َواْلُقُروُن اْلَعَشَرُة ِمْن َىِذِه اْلَمْمَمَكِة ِىَي َعَشَرُة ُمُموٍك َيُقوُموَن 

ِليَن َوُيِذلُّ َثاَلَثَة ُمُموٍك.َوَيُقوُم َبْعَدُىْم آَخُر َوُىَو مُ   َخاِلٌف اأَلوَّ
يِسي اْلَعِميِّ َوَيُظنُّ َأنَُّو ُيَغيُِّر  َوَيَتَكمَُّم ِبَكاَلٍم ِضدَّ اْلَعِميِّ َوُيْبِمي ِقدِّ
نََّة َوُيَسمَُّموَن ِلَيِدِه ِإَلى َزَماٍن َوَأْزِمَنٍة َوِنْصِف َزَمانٍ  " اأَلْوَقاَت َوالسُّ

يأتى  نما(، أى ثالث سنين وستة أشير، حيٕ٘-ٕٓ: ٚ)دا 
 ويممك عمى األرض. 

وعنو يقول الرسول بولس فى رسالتو الثانية ألىل تسالونيكى 
ِحيَنِئٍذ َسُيْسَتْعَمُن اأَلِثيُم، الَِّذي الرَّبُّ ُيِبيُدُه ِبَنْفَخِة َفِمِو، َوُيْبِطُمُو "

ْيَطاِن، ِبُكلِّ ُقوٍَّة، َوِبآَياٍت الَِّذي َمِجيُئُو ِبَعَمِل  ِبُظُيوِر َمِجيِئِو. الشَّ
َوَعَجاِئَب َكاِذَبٍة، َوِبُكلِّ َخِديَعِة اإِلْثِم، ِفي اْلَياِلِكيَن، أَلنَُّيْم َلْم 

َوأَلْجِل َىَذا َسُيْرِسُل ِإَلْيِيُم هللُا  َيْقَبُموا َمَحبََّة اْلَحقِّ َحتَّى َيْخُمُصوا.
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اَلِل، َحتَّى ُيَصدِّ  ِلَكْي ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن  ُقوا اْلَكِذَب،َعَمَل الضَّ
وا ِباإِلْثمِ  ، َبْل ُسرُّ ُقوا اْلَحقَّ  .(ٕٔ-ٛ: ٕتس ٕ" )َلْم ُيَصدِّ
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 االختطاف -ج
االختطاف ىو من األحداث المصاحبة لمجئ المسيح الثانى 

حيث كتب معممنا وتغّير األحياء وسيحدث بعد قيامة األموات 
 بولس الرسول يقول:

: ِإنََّنا َنْحُن اأَلْحَياَء اْلَباِقيَن ِإَلى " َفِإنََّنا َنُقوُل َلُكْم َىَذا ِبَكِمَمِة الرَّبِّ
أَلنَّ الرَّبَّ َنْفَسُو َسْوَف َيْنِزُل  َمِجيِء الرَّبِّ اَل َنْسِبُق الرَّاِقِديَن.

َماِء ِبُيَتاٍف، ِبَصْوِت َرِئيِس َماَلِئَكٍة   َوُبوِق هللِا،ِمَن السَّ
ُثمَّ َنْحُن اأَلْحَياَء  .َواأَلْمَواُت ِفي اْلَمِسيِح َسَيُقوُموَن َأوَّالا 

ُحِب اْلَباِقيَن َسُنْخَطُف َجِميعاا َمَعُيْم  بِّ ِفي  ِفي السُّ ِلُماَلَقاِة الرَّ
بِّ  -٘ٔ: ٗتس ٔ" )اْلَيَواِء، َوَىَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحين  َمَع الرَّ

ٔٚ). 
 

فى رسالتو  عمى نفس المفيوم ويؤكد معممنا بولس الرسول
الذى يذكره فى رسالتو  البوق إلى أىل كورنثوس مضيفًا أن 

 األولى إلى أىل تسالونيكى ىو البوق األخير:
ِفي  ُىَوَذا ِسرٌّ َأُقوُلُو َلُكْم: اَل َنْرُقُد ُكمَُّنا َوَلِكنََّنا ُكمََّنا َنَتَغيَُّر."

ُق َفُيَقاُم اْلُبوِق اأَلِخيرِ ِعْنَد َلْحَظٍة ِفي َطْرَفِة َعْيٍن  . َفِإنَُّو َسُيَبوَّ
 .(ٕ٘-ٔ٘: ٘ٔكو ٔ) "اأَلْمَواُت َعِديِمي َفَساٍد َوَنْحُن َنَتَغيَّرُ 
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والمقصود بقيامة األموات ىو القيامة األخيرة لمدينونة، وىو 
المشيد الذى ذكره معممنا متى الرسول وقد وصفو السيد 

 المسيح نفسو بقولو: 
َجاَء اْبُن اِلْنَساِن ِفي َمْجِدِه َوَجِميُع اْلَماَلِئَكِة َوَمَتى "

يِسيَن َمَعُو َفِحيَنِئذ  َيْجِمُس َعَمى ُكْرِسيِّ َمْجِدهِ  َوَيْجَتِمُع  .اْلِقدِّ
ُعوِب َفُيَميُِّز َبْعَضُيْم ِمْن َبْعٍض َكَما ُيَميُِّز  َأَماَمُو َجِميُع الشُّ

َفُيِقيُم اْلِخَراَف َعْن َيِميِنِو َواْلِجَداَء  اِء.الرَّاِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلِجدَ 
ُثمَّ َيُقوُل اْلَمِمُك لمَِّذيَن َعْن َيِميِنِو: َتَعاَلْوا َيا ُمَباَرِكي  َعِن اْلَيَساِر.

: ٕ٘" )مت َأِبي ِرُثوا اْلَمَمُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلمِ 
ٖٔ-ٖٗ). 

 

يمينو ينضم أولئك الذين أتوا من  إلى ىؤالء الذين عن
الضيقة العظيمة الذين يختطفون ويتغيرون فيالقون الرب 
فى اليواء وال يرون فساداا جزاءا ليم عمى أنيم قاوموا 

وفى ذلك يقول القديس  وغمبوا فى ىذه األيام الصعبة،
 م(:ٓٛٔ)  إيرينيئوس

When in the end the church will suddenly be caught 
up from this, it is said, “there will be tribulation such as 
has not been since the beginning, nor will be.” For this is 
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the last contest of the righteous. When they overcome in 
this contest, they are crowned with incorruption.47   

أَلنَُّو قيل: " عن ذلك نيسة فجأةتختطف الك حينمافى النياية "
َيُكوُن ِحيَنِئٍذ ِضيٌق َعِظيٌم َلْم َيُكْن ِمْثُمُو ُمْنُذ اْبِتَداِء اْلَعاَلِم ِإَلى 

 ىذا ىو آخر صراع لألبرار.. (ٕٔ: ٕٗ)مت "اآلَن َوَلْن َيُكونَ 
 ."وحينما يغمبون فى ىذا الصراع يكممون بعدم الفساد

يكممون بعدم وف القديسين سأن  إيرينيئوسويقصد القديس 
ى أنيم سيمبسون جسد القيامة الروحانى غير الفاسد أالفساد 

عندما يتغيرون وقت االختطاف كقول معممنا بولس الرسول 
أَلنَّ َىَذا اْلَفاِسَد اَل ُبدَّ َأْن َيْمَبَس َعَدَم َفَساٍد َوَىَذا اْلَماِئَت َيْمَبُس "

 (.ٖ٘: ٘ٔكو ٔ" )َعَدَم َمْوٍت 
 

ُحِب  ِفي  السُّ
السيد المسيح فى مجيئو الثانى سوف ينزل من السماء 
لكنو لن يصل إلى األرض أى لن تطأ قدماه األرض مرة 
أخرى بل سوف يأتى عمى السحاب وسوف يالقيو األبرار فى 

 . السحب كما قال معممنا بولس الرسول

                                                           
47 Ibid., Ante Nicene Fathers, vol. 1, Irenaeus, p.558. 
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 كما دون ومما يؤكد ذلك، قول السيد المسيح أثناء محاكمتو 
 معممنا مرقص اإلنجيمى فى بشارتو:

َوَسْوَف ُتْبِصُروَن اْبَن اِلْنَساِن َجاِلساا َعْن َيِميِن َأَنا ُىَو. "
َماءِ  اْلُقوَّةِ   .(ٕٙ: ٗٔ" )مر َوآِتياا ِفي َسَحاِب السَّ

 وقديمًا قال دانيال النبى فى نبوتو:
َذا" َماِء ِمْثُل اْبِن َمَع ُسُحِب السَّ  ُكْنُت َأَرى ِفي ُرَؤى المَّْيِل َواِ 

 (.ٖٔ: ٚ" )دا ِإْنَسان  
طبعًا ىذا ينطبق عمى المجيئ الثانى ألن المجيئ األول لم 

 يأت فيو ابن اإلنسان مع سحب السماء.
 وفى سفر الرؤيا كتب الرائى: 

َحاِب " : ٔ" )انظر رؤ َوَسَتْنُظُرُه ُكلُّ َعْين  ، ُىَوَذا َيْأِتي َمَع السَّ
ٚ.) 

" 
َ
عَال

َ
. ت

َ
يُّهَا الرَّبُّ يَسُوعُ  آمنِي

َ
 " أ
 (ٕٓ: ٕٕ)رؤ 
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 الفيرس
 مقدمة

 ؟أى الوحش  متى يأتى ضد المسيح -أ
 بعد أن ُيحل الشيطان من سجنو.يأتى -ٔ
بثالث  قبل المجئ الثانى لممسيحالمسيح -يأتى ضد -ٕ

 .سنوات ونصف
 الخواص المميزة لشخص "ضد المسيح" -ب

 "ضد المسيح" سوف يكون رجالً  -ٔ
 "ضد المسيح"سوف يكون من سبط دان -ٕ
 ٙٙٙ"ضد المسيح" عدد اسمو  -ٖ
 ومعنى اسمو "ضد المسيح" -ٗ
 "ضد المسيح" سوف يجدف عمى هللا  -٘
 نفسو إلياً  يعمن"ضد المسيح" سوف  -ٙ
 يجمس فى ىيكل هللا"" "ضد المسيح" قيل عنو أنو -ٚ
 "ضد المسيح" سوف يأتى بقوات وعجائب -ٛ
 سمطان وحرب مع القديسين"ضد المسيح" لو  -ٜ
 والحرب مع إيميا وأخنوخ"ضد المسيح" -ٓٔ
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 "ضد المسيح" والتنين والوحش اآلخر -ٔٔ
 "ضد المسيح" لو سبعة رؤس وعشرة قرون -ٕٔ
  تونيايالمسيح" و -"ضد-ٖٔ

 ختطافاال -ج
 

 


