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 الّرجعة الّتي أخبر بها األنبياء

 
 الّسؤال: نرجو بيان مسألة الّرجعة. 
  
الجوووا :  وود حوور  حضوورة بهوواء ل  وو ا الماإلوو   ووي ّتووا  اليضووان  الّتف وو   والوضووو    

 ووووارجعوا ال هووووا تّتضوووو  لهووووس حضيضيووووة  وووو ل المسووووألة جإلّيووووة  وح وووو  سووووألت ا ن عوووون  لوووو   سووووأتهإلس 
رّ وا  اخت ار  ولن ّر عنوان    ل المسألة من النج    ضود  وّر   يون أّنون لّموا حهور يح ور بون ّ 

ووووان   ّحوووور الّنوووواس  مإلهوووووت ّ  سووووألول موووون أنووووتا  وووو  أنووووت المسووووي  الموعووووودا  أجووووا  لسووووت  ّو
رّ ووا   المسوي   ثوسّ  سووألول أأنوت ا إلّيوواا  وال     موون  و ا البيووان ثبوت وتحّضووى أّن حضورة يح وور بون ّ 

ن حضوورة المسووي   وووس الّتجإلووّي  ووي جبوو  الّاووابور  ووّر   ووأّن يح وور بوون لوويس بل إلّيووا المعهووود  ولهوو
رّ ووا ّووان ا إلّيووا الموعووود   فووي ا يووة  فسأأول ل لذأأا ا "موون انج وو  موور س يضووول  9موون أ ووحا   11ّ 

اًل فوجأا   اأال لهأن أّن إيلّيأا يأوتي أّ اًل  كأرّ  ءأّ   أيء يق ل الكتبة إّن إيلّيأا ينبيأي أن يأوتي أ ّ 
ن ابن اإلنسان أن يتوّلن ءثيرًا  كر ل لكن أاأ ل لكأن أّن إيلّيأا أي أًا اأ  أتأ   ءيف ه  ذءت   ع

يضووول  17أ ووحا   13و ووي انج وو  متّوور آيووة  " عذلأأ ا بأأّ ءأأّ  ذأأا أرا  ا ءذأأا هأأ  ذءتأأ    عنأأّ
والحوال أّنهوس سوألوا  وحّنوا المعمودان  و   "حينئٍ  فهن الّتالذي  أّنّ اأال لهأن عأن ي حّنأا الذعذأ ان"

ا  وووال    عإلووور أّنووون  وووي النج ووو  يضوووول اّن  وحّنوووا المعمووودان ّوووان نفوووس ا إلّيوووا الموعوووود  أنوووت ا إلّيوووا
وي ّر  المسي  أيضًا به ا  ح نئٍ  ّان حضورة  وحّنوا  وو حضورة ا إلّيوا  إلموا ا  وال أنوا لسوت ا إلّيواا 

ن لس يّن  و ا إلّيا  ّ ف يضول حضرة المسي  اّنن ّان ا إلّياا  وا 
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لّحخ ّية  ي  و ا المضواس  بو  الّنحور الور حضيضوة الهموا ت  أ  أّن ا ًا لس يّن الّنحر الر ا 
تإل  الهما ت التّوي ّانوت  وي حضورة ا إلّيوا ّانوت متحّضضوًة  ع نهوا  وي  وحّنوا المعمودان  وعإلور  و ا 
ّووان حضوورة  وحّنووا المعموودان  ووو ا إلّيووا الموعووود   إلوويس الّنحوور  نووا الوور الووّ ات بوو  الوور الّ ووفات  

ضي ّان الورد موجودًا و ي   ل الّسنة أيضًا وجد الورد  أنا أ ول  د رجع ورد مثاًل  ي العاس الما
العاس الماضي  والحال أّني   أ  د ب ل  رجوع ورد العاس الماضوي  ع نون وحخ وّ تن  ولهون لّموا 

ا تن ولونن وحوّإلن   إلو ا اّت ف   ا الورد   فات الورد  ي العاس الماضي يعني  مث  رائحتن ولا
عوو ن  لوو  الووورد. يووأتي الّرليووع  نضووول جوواء أيضووًا  ووو يضولووون عوواد ورد العوواس الماضووي  و وو ا الووورد 

رليع الّسنة الماضوية ألّن ّوّ  موا ّوان موجوودًا  وي الّرليوع الماضوي موجوود أيضوًا  وي  و ا الّرليوع  
ّن اّسووالف ن. ولنووأتا بيووان آخوور  لوو ا يضووول حضوورة المسووي  سووترون ّووّ  مووا و ووع  ووي  موون األنبيوواء ال

حّ ة غرست  ي الّسونة الماضوية  حهور منهوا غ ون وورع ولورعس وثمور و وي الّنهايوة تحّولوت الور 
حّ وووة أيضوووًا   عنووودما تووو رع  ووو ل الحّ وووة ثانيوووة تنبوووت حوووجرة وتعوووود وترجوووع تإلووو  األغ وووان واألوراع 

انت حّ ة والّثانية أيضًا حّ ة  نضول والبراعس والّثمار وتحهر تإل  الّحجرة ّامإلة  وح   أّن األولر ّ
ّن الحّ ووة رجعووت  ولهوون ح نمووا ننحوور الوور موواّدة الّحووجرة نجوود أّن  وو ل الموواّدة مووادة أخوور  أّمووا ا ا ا

نحرنووا الوور البووراعس واألوراع والّثموور نجوود نفووس  لوو  الّاعووس والّرائحووة والإلاا ووة  ا ًا  ضوود عوواد ّمووال 
و ننحر الر الّحخص نورال حخ وًا آخور أّموا لوو ننحور الور الّحجرة مّرة أخر   وعإلر   ا المنوال ل

يعنوي  و ا الّحوخص  " و ا ا إلّيوا"الّ فات والهما ت نرا ا عادت ورجعت  ل ا  وال حضورة المسوي  
محهر الف وضات والهموا ت واألخوالع والّ وفات والفضوائ  التّوي ّانوت ل إلّيوا  و وحّنوا المعمودان 

ّان ناحرًا الر الّ فات والهما ت واألخالع والف وضوات  وي  ال أنا لست ا إلّيا   حضرة المسي  
ّإل هما  و وحّنا ّان نواحرًا الور حخ وّ تن الماّدّيوة  مثو   و ا الّسوراو الموجوود  لّنون ّوان من ورًا ل إلوة 
أمس ثس أن ر أيضًا   ل الإل إلة وسيضاء الإل إلة ا تية أيضًا   نضول اّن سراو الإل إلة  و سوراو الإل إلوة 
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و وود رجووع  لوو  الّسووراو  المض ووود  ووو الّنووور   الووّد ن والفت وو  والمحووّاة. و وو ل الّتفا وو    ال ارحووة
 محروحة ومفّ إلة  ي ّتا  اليضان.
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