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كلمة المؤسّسة
م
بسم اهلل الرحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالال والسالالىلع خ خالمل املرساللني
القاسم حممد وخ آهل الطيبني الطاهرين ،وبعد.
تعد املنظومة الفكرية العقدية من هم داعئم شخصية اإلنسالان
وتمّيه البرشي؛ فيه اليت حتدد نظرته العامة للكون وعالقتاله هاله،
ٌ
ٌ
مبارش خ مساره السلويك وطبيعة تعاطيه مع حميطه ونمط
تأثمل
وهلا
احليا اليت يعيشها ،هذا خ صعيد الفرد ،و ما خ صالعيد املجتمالع
فإن املنظومة الفكرية العقدية تالنعكس خ ممالل العالقالات هالني
فراد املجتمع ،كما نها حتالدد نالوا انلظالم السياسالية واالقتصالادية
واالجتماعية اليت حتكم تلك العالقات .
وخ هذا فاملنظومة الفكرية والعقدية تتحكالم همصمل اإلنسان،
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فإما ن تصنع هل سعاد واستقرارا وحيا كريمالة ،وإمالا ن تغرقاله يف
شقاء وفوىض وإذالل.
فينالالبل لسنسالالان ن يعتالالّن هعقيدتالاله ،ويأخالالذها مالالن املصالالادر
املعتمد فيها ،و ن يطمئ لسالمتها من االحنالراف والششالويه ،و ن
يبادر ملعاجلة ما قد يشوبها بسبب الشبهات.
فايلوىلع ويف ظل الظروف الراهنة الاليت يعيشالها العالالم اإلسالال
بشك اعىلع ،وبدلنا العراق بشك خاص ،ندرك ن هناك تهديدا كبملا
للفكر والعقيد اإلسالمية احلقالة ومالن دوائالر لتلفالة ،ونسششالعر
حاجة متمعنا املاسة وامللحة بليان معالم العقيد الصحيحة ،ورفالع
الشبهات اليت لبست خ هعض انلاس عقائدهم.
من هنالا جالاء مشالالروا مؤسسة ايللةل لحوثةوا رايلااسة
العقدي اتلاهعة للعتبالة احلسالينية املقدسالة؛ تلبيالة هلالذه احلاجالة،
ويلحمل خ اعتقه مسؤويلة اتلصدي دلفع الشالبهات واتلأييالد خ
العقائد احلقة هالوسائل واإلماكنيات املتاحة؛ وذلك للمساهمة يف سد
الفراغ الفكري العقدي الي يعاين منه املجتمع.
ومن هرز تلك الوسائل املعتمد يف مرشوعنا سلوب ابلحث وفق
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رؤية علمية موضوعية ،وخبطاب ساللس شاليق يشنالامم مالع ملالب
رشائح املجتمع ،فاكن قرار املجلس العليم املوقر يف املؤسسة إطالق
ٌ
ٌ
مرشوا سلسلة الكراريس العقدية ،ويه مؤلفات موجز يف شالهها
ٌ
وحجمها ،كبمل يف مضمونها و هدافها؛ ملعاجلالة موضالواعت حمالدد
وحسب احلاجة الفعلية.
وبما ننا نعيش يف ياىلع الغيبة الكالىى لالو اهلل األعظالم وخالاتم
وصياء نبيه  ،وما نالحظه من وقوا عقيد املنيج العالاليم هالني
اإلفالالراو واتلفالالريط ،هالالني اإلنكالالار واالداعء؛ رج الح القالالائمون خ
املؤسسة إصدار كراسة تىز نظالر ادليانالات السالماوية هلالا؛ بليالان
هميتها وثباتها؛ ما يبعث اإلنسان خ االحتياو واجلالد يف اتلعامالل
معها ،و ن اليستعجل يف اتاذ املوقف منها؛ فال يكون من املنكرين
وال يسىع وراء املدعني ،هل يتخذ طريقا يبسا يف ابلحر ال خياف درك
وال خيىش ،وقد جتشم عناء إعداد هالذه الكراسالة عضالو املجلالس
العليم يف املؤسسة األستاذ ادلكتور عة يةي  ،وكن حتالت عنالوان:
(املصحح الع ليم يف األدي ن السم ري ).
وال يفوت املؤسسة ن تتوجه هالشكر اجلزيل لألسالتاذ ابلاحالث؛
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ملا هذهل من جهالد قاليم يف كتاهالة هالذا ابلحالث ،ونرجالو هل اتلوفيالق
والسداد.
واحلمد هلل رب العاملني وصل اهلل خ سيدنا حممالد وآهل الطيبالني

الطاهرين.

ٌ

تمهيد ........................ 9 .................................... ................................ ................................

تمهيدٌ
عقيد املنيج العاليم و املنتظر ليست عقيد دينية وحسب ،هل
ٌ
ٌ
يه مل منشود لك البرشية ،هغض انلظالر عالن االنتمالاء ادليالّن و
ٌ
املذهيب .ويمكن القول إن هذه العقيد فطرية تتطلع إيلها نفوس لك
الصاحلني يف البرشية هغض انلظر عن االنتمالاء ادليالّن و املالذهيب،
يقول الشالهيد حممالدهاقر الصالدر ههالذا اخلصالوص« :لاليس املهالدي
ٌ
جتسيدا لعقيد إسالمية ذات طاهع ديّن فحسالب ،هالل هالو عنالوان
ٌ
لطموح اجتهت إيله البرشية همختلف ديانها ومالذاهبها ،وصاليامة
إلهلالالاىلع فطالالري ،درك انلالالاس مالالن خالالالهل  -خ الالالرمم مالالن تنالالوا
عقائالدهم ووسالائلهم إا الغيالب  -ن لسنسالانية يومالا موعالالودا خ
األرض ،حتقق فيه رساالت السماء همغزاها الكبمل وهدفها انلهالا ،
وجتد فياله املسالمل املكالدود لسنسالان خ مالر اتلالاريخ اسالتقرارها
وطمأنينتها ،هعد عناء طويل ،هل لالم يقتصالالر الشالعور ههالذا ايلالوىلع
الغييب واملستقبل املنتظر خ املؤمنني دينيالا هالغيالب ،هالل امتالد إا
مملهم يضا وانعكس حال خ شالد اإليالديولوجيات واالجتاهالات
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العقائدية رفضا للغيب والغيبيات»(.)1
و يضا تعد عقيد انتظار املنيج واملصلح العاليم يف آخر الزمان،
من العقائالد املهمالة املشالكةة هالني األديالان السالماوية (ايلهوديالة -
املسيحية  -اإلسالىلع)؛ فاملشككت هني هذه األديان اتلوحيدية كثالمل
اكإليمان هاهلل واملعاد وانلبالو وعقيالد ظهالور املالنيج العالاليم الي
سيقوىلع عند ظهوره وميئه هنرش اتلوحيد واملحبة والعدل والرمحالة يف
رجالالاء املعمالالور  ،ويطهرهالالا مالالن هالالراثن الشالالالرك والكفالالر والظلالالم
والطغيان.
لا يتضح جليا ن عقيد ميجء هذا املصاللح العالاليم ،وقضالية
وقوا هذا اتلغيمل من الظلم إا العدل والقسالط ،ومالن الفسالاد إا
اإلصالح الي يشمل لك املعمور  ،لاليس معتقالدا لتصالا هالشاليعة
اإلمامية االثّن عشالرية كمالا يالروج هل هعالض املغرضالني اجلالاهلني
هتعايلم اإلسالىلع األصيلة ،هل وال خيتص هادلين اإلسال فقط ،هالل
ٌ
ٌ
ٌ
عميق وراسخ دلى لك األديان هصالور اعمالة واتلوحيديالة
هو اعتقاد

ٌ
( )1حممدهاقر الصدر ،حبث حول املهدي ،املقدمة ،ص .6
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منها هصور خاصة.
لكالالن مالالع ن هالالذه العقيالالد يتفالالق عليهالالا صالالحاب ادليانالالات
اتلوحيدية اثلالث ،ممل ن هناك اختالفا يف تفاصيل هالذه العقيالد
وجزئياتها من دين آلخر ،فك دين مالن هالذه األديالان  -وإن اكنالت
شخصية املنيج موضع اختالف هيالنهم  -يالذكر عالمالات و مالارات
مليجء هذا املنيج ،وما سيفعله ثناء ميئه ،ويالذكر كيفيالة حماربتاله
للظاملني وحتقيقه رجاء و تباا ذلك ادلين ملهم.
من هنا ارتأت مؤسسة ادليلل اتلاهعة للعتبالة احلسالينية املقدسالة
تقديم نظر رسيعة عن هذا العقيد املهمالة واحليويالة واألساسالية يف
هذه األديان السماوية ،وتوضيح حقيقة كونها عقيد سالماوية نطالق
هها األنبياء  خ مر اتلاريخ ،وهنا يف هالذا ابلحالث املختصالالر
سنشمل اا هم ما يرتبط ههذه العقيد من وجهة هذه األديالان ،واهلل
من وراء القصد.
ي في اإلسالم
المصلح العالم ّ
ً
أول :المصلح العالمي في اإلسالم
يعتقد املسلمون مجيعالا هاملصاللح العالاليم الي ساليظهر يف آخالر
الزمان ،وهو اإلماىلع املهدي  عند املسلمني اكفة ،سيما الشاليعة
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األمامية االثّن عرشية ،ونلا خ هذا االعتقاد عد دلة من القرآن
الكريم والسنة الرشيفة:
القرآن الكريم

ٌ
ٌ
هناك آيات كثمل مالن القالرآن الكالريم شالمل إا هالذه العقيالد
اإلسالمية األصيلة انلاهعة من تعايلمه السمحاء ،ومنها:
َ َ َ
و َ
الد اهلل ال َ َ
ات
قال تعاا﴿ :وع
ي
يالن آمنالوا يمالنكم َوع يملالوا الص ي
الاحل َ ي
وَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ و َ و َ
َ و َ و َ
و
ين من قبوله وم َويل َمك ََن لهمو
َ
ال ي
ليستخ يلفنهم ييف األر يض كما استخلف ي
يي
َ َ
َ َ
وَ َ َ
َو َ و و َو َو
َ
ارتَض له وم َويلبَدنلهم من بع يد خوفي يهم منا يعبالدون يّن ال
الي
يدينهم ي
وَ
َ و َ َ َ َو َ َ َ َ وَ َ
و
َ
َ
اسقون﴾(.)1
رشةون ي شيئا َومن كف َر بعد ذليك فأو يَلك هم الف ي
ي ي

هذه اآلية من مجلة اآليات القرآنية املفّس هزمان ظهالور اإلمالاىلع

احلجالة  ،فقالالد وعالالد اهلل  -سالالبحانه وتعالالاا  -فيهالالا املالالؤمنني
الصاحلني من هذه األمة هأن جيعلهم املستخلفني ملن اكن قبلهم ،ي

جيعلهم هدل الين اكنوا مالن قبالل يف هالذه األرض ،واهلل  -تعالاا -
يورث املؤمنني األرض ،يلحكمالوا فيهالا هالدين اهلل ،هعالد إعطالائهم

القدر والسلطة وتوفمل اإلماكنيات ،وجيعل اهلل خوفهم منالا ،فالال
( )1سور انلور.55 :
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خيالافون حالدا إال اهلل ،ويعبالالدون اهلل دون تقيالة و مالارا ألحالالد،
ويتجاهرون هاحلق الي سوف يسيطر خ رجاء املعمور  ،وهالذا مالا
سيكون عليه األمر يف زمن ظهور املصلح العالاليم ،يقالول صالاحب
تفسمل (األمثل)« :يبدو من ممل هذه اآلية ن اهلل يبرش مموعة من

املسلمني الين يتصفون هاإليمان والعمل الصالح هثالث بشائر:
1ال استخالفهم وحكومتهم يف األرض.
2ال نرش تعايلم احلق يف لك ماكن.

3ال انعداىلع لك عوامل اخلوف واإلضطراب.

ٌ
إن اآلية فيهالا إشالار إا حكومالة املهالدي  الي خيضالع هل

الرشق والغرب يف العالم ،وجيري حكم احلق يف عهالده يف لك رجالاء

العالم ،ويزول االضطراب واخلوف واحلرب والظلم وتتحقق للبرشية

عباد اهلل انلقية من لك نالواا الشالالرك .إن حكومالة املهالدي 

ٌ
مصالالداق هلالالا؛ إذ يتفالالق املسالاللمون اكف الة مالالن شالاليعة وسالالنة خ ن
و
املهالالدي  يمالالأل األرض َعالالدال وقسالالطا هعالالد ن ملئالالت جالالورا
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وظلما»(.)1

وقد ذكر هذا املعىن العالمة الطباطبا يف تفسمله حيالث يقالول:

«فاحلق ن اآلية إن عطيت حق معناها لالم تنطبالق إال خ املجتمالع
املوعود الي سينعقد هظهور املهدي .)2(»

ويف اتلفسمل الروا عن اإلماىلع عيل السجاد  يف تفسمل هالذه

اآلية يقول« :هم شيعتنا هل ابليت ،يفعل اهلل ذلك ههم خ يد رجل

منا وهو مهدي هذه األمة ،وهو الي قال رسالول اهلل « :لالو لالم
ٌ
ٌ
يبق من ادلنيا إال ٌ
يوىلع واحد لطول اهلل ذلك ايلوىلع ح ييل رجالل مالن
عكيت اسمه اسيم يمالأل األرض عالدال وقسالطا كمالا ملئالت جالورا

وظلما»(.)3

وَ
َ و َ َ ََ َ َ و و
استضال يعفوا ييف األ ور يض
اليالالن
قالال تعالالااَ ﴿ :ون يريالالد ن ممالن خ ي

( )1نارص ماكرىلع الشملازي ،األمثالل يف تفسالمل كتالاب اهلل املال ل ،ج  ،11ص
.148
( )2الطباطبا  ،املّيان يف تفسمل القرآن ،ج  ،15ص 70
( )3الطىيس ،الفضل هن احلسن ،ممالع ابليالان يف تفسالمل القالرآن ،ج ،7ص
.152
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َو ََنو َعلَه وم َئ َمة َو ََنو َعلَهم ال و َوارث َ
ني﴾( ،)1فاآلية فيها بشار انتصار احلالق
يي
ي
ٌ
خ ابلاطل واإليمان خ الكفالر ،ويه بشالار لالك األحالرار اليالن

يريدون العدالة وحكومة العدل ،وانطواء بساو الظلم واجلور.

ٌ
نموذج تلحقالق هالذه املشاليئة
وزوال حكومة الفراعنة ما يه إال

اإلهلية ،واملثالل األيمالل هالو حكومالة ناليب اإلسالالىلع  وبعالض
صحاهه هعد ظهور األسالىلع ،كحكومة مالمل املالؤمنني عاليل هالن

طالب  ،واملثل األيى واألوسع هو ظهور حكومة احلق والعدالة
خ األرض خ يد املصلح العاليم يف آخر الزمان(.)2

ٌ
ونقر عن هل ابليت  يف تفسمل هذه اآليالة نهالا إشالار إا

هذا الظهور املبارك ،فقد ورد عن ممل املؤمنني  قوهل« :تلعطفن
ادلنيا علينا هعد شماسها عطف الضالروس خ ودلها» ،وتال عقيالب

( )1سور القصص.5 :
( )2نارص ماكرىلع الشملازي ،األمثل يف تفسالمل كتالاب اهلل املال ل ،ج  ،12ص
.175
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و وَ
َ و َ َ ََ َ َ و و
استض يعفوا ييف األ ور يض﴾(.)1
الين
ذلكَ ﴿ :ون يريد ن ممن خ ي

ويمكن القول إن حكومة املهدي  العاملية يف آخر األمالر ال

تمنع من وجود حكومات دينية يف معايمل حمدود قبلهالا قادتهالا هالم
املستضعفون .وم ما تمت الظروف والرشوو ملثل هذه احلكومات
اإلسالمية ،فإن وعد اهلل املحتالوىلع واملشاليئة اإلهليالة ساليتحققان يف
شأنها ،وال هد ن يكون انلرص حليفها هالإذن اهلل ،ولكالن حكومالة
اإلماىلع يف آخالر الزمالان سالتكون يه األيمالل خ مالر اتلالاريخ وفالق
املعطيات وانلصوص اإلسالمية.
ٌ
آيات خرى استدل ههالا ئمتنالا خ ظهالور املهالدي 
وهناك
املصلح العاليم يف آخر الزمان ،يقول الشهيد مطهري هعد ذكره هلذه
اآليالالات ومملهالالا مالالا نصالاله« :هالالذه اآليالالات شالالمل اا ن ظهالالور
ٌ
املهدي  حلقة من حلقات انلضال هني هل احلق و هل ابلاطل،

( )1السيد الريض ،نهج ابلالمة ،احلكمة 206؛ املجليس ،حبار األنوار ،ج ،24
ص .170
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و ن هذا انلضال سيسفر عن انتصار قوى احلق»(.)1
السنة الشريفة

هناك حاديث كثمل ٌ عن طرق الفريقني عن انليب األيالرىلع 
شارت بشك رصيح إا هذه العقيد اإلسالمية ،ومنها:
األحاديث في التراث اإلماميّ
املرويات عن انليب األيرىلع  و هل هيتاله الطالاهرين  يف
ٌ
الكاث الشييع كثمل  ،منها:

قالالال انلالاليب األيالالرىلع « :إن خلفالالا و وصالاليا وحجالالج اهلل

خ اخللق هعدي ،االثنا عرش :وهلالم ،، :وآخالرهم ودلي .قيالل:
يا رسول اهلل ومن خوك؟ قال :عيل هن

طالب .قيالل :فمالن ودلك؟

قال :املهدي الي يملؤها قسطا وعالدال كمالا ملئالت جالورا وظلمالا.
ٌ
والي هعثّن هاحلق بشملا ،لو لم يبق من ادلنيا إال ٌ
يالوىلع واحالد لطالول

اهلل ذلالالك ايلالالوىلع حالال خيالالرج فيالاله ودلي املهالالدي ،فيالال ل روح اهلل

عيسالى اهن مريم فيصيل خلفه ،و رشق األرض هنور ربهالا ،ويبلال
( )1الشهيد مطهري ،نهضة املهدي يف ضوء فلسفة اتلاريخ ،ص .50
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سلطانه املرشق واملغرب»(.)1

وقال ممل املؤمنني عيل هن

طالب « :اتلاسع من ودلك يالا

حسني هالو القالائم هالاحلق ،املظهالر لدليالن ،وابلاسالط للعالدل .قالال
احلسالالني  :فقلالالت هل :يالالا مالالمل املالالؤمنني ،وإن ذلالالك لاكئال ٌ
الن؟

فقال  :إي والي هعث حممدا  هانلبو  ،واصطفاه خ مجيع
الىية ،ولكن هعد ميبالة وحالمل  ،فالال يثبالت فيهالا إال املخلصالون
املبارشون لروح ايلقالني ،اليالن خالذ اهلل  -عالز وجالل  -ميثالاقهم

هواليشنا ،وةتب يف قلوبهم اإليمان ،و يدهم هروح منه»(.)2

وورد عن اإلماىلع احلسن املجتىب  نه قال « :ما علمتم نه ما
ٌ
ٌ
منا حد إال ويقع يف عنقه هيعة لطامية زمانه؟ إال القائم الي يصيل

روح اهلل عيسالى اهن مريم خلفاله ،فالإن اهلل  -عالز وجالل  -خيال
ٌ
والدته ويغيب شخصه؛ َلال يكون ألحد يف عنقه هيعالة إذا خالرج،

ذلك اتلاسع من ودل  ،احلسني اهن سيد اإلماء ،يطيالل اهلل عمالره

( )1الصدوق ،حممد هن عيل هن احلسني ،كمال ادلين ،ج  ،1ص .280
( )2الطىيس ،إعالىلع الورى ،ج  ،2ص 229؛ املجليس ،حبار األنالوار ،ج ،51
ص.110
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يف ميبته ،ثم يظهره هقدرتاله يف صالور شالاب دون األربعالني سالنة،
ٌ
قدير»(.)1
وذلك يلعلم ن اهلل خ لك يشء

وقد ورد عن اإلماىلع احلسني الشهيد  نه قال« :منا اثنا عرش

مهديا ،وهلم ممل املؤمنني عيل هن

طالب ،وآخرهم اتلاسالع مالن

ودلي ،وهو القائم هاحلق ،حيىي اهلل هه األرض هعد موتها ،ويظهر هه
ٌ
ٌ
قالواىلع
دين احلق خ ادلين لكه ولو كره املرشةون ،هل ميبة يرتد فيها
َ َ و و
ويثبت فيها خ ادلين آخرون ،فيؤذون ويقال هلمَ ﴿ :م َ هالذا ال َوعد
إن كنت وم َصادق َ
ني﴾؟ ما ن الصاهر يف ميبتاله خ األذى واتلكالذيب
يي
ي
()2
هم لة املجاهد هالسيف هني يدي رسول اهلل . »
وجاء عن اإلماىلع عيل السجاد  قوهل« :ومنا رسالول اهلل،
ٌ
وجعفر الطيار يف اجلنة ،وسالبطا هالذه األمالة
ووصيه وسيد الشهداء،

واملهدي الي يقتل ادلجال»(.)3
ٌ
وقال اإلماىلع حممد ابلاقر « :يالأ خ انلالاس زمالان يغيالب

( )1الصدوق ،حممد هن عيل هن احلسني ،كمال ادلين ،ج  ،1ص .315
( )2املصدر الساهق ،ج  ،1ص .317
( )3لطف اهلل الصایف ،منتخب األثر ،ص .226
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عنهم إمامهم ،فيا طوىب للثاهتني خ مرنا يف ذلالك الزمالان ،إن د

ما يكون هلم من اثلالواب ن ينالاديهم ابلالاري جالل جالالهل فيقالول:

عبادي وإما  ،آمنتم بّسي وصدقتم هغياليب ،فابرشوا حبسن اثلواب

مّن ،فأنتم عبادي وإما حقا ،منكم تقبل»(.)1

وجاء يف احلالديث عالن اإلمالاىلع جعفالر الصالادق « :إذا ظهالر

صاحبنا  -يعّن اإلماىلع املهدي  - وهو من صلب هالذا  -و ومالأ
هيده إا موىس هن جعفر  - فيمألها عدال كمالا ملئالت جالورا

وظلما ،وتصفر هل ادلنيا»(.)2

وورد عن اإلماىلع موىس الاكظالم  قالوهل« :القالائم الي يطهالر

األرض من عداء اهلل عز وجل ،ويملؤها عالدال كمالا م يلئالت جالورا
ٌ
وظلما؛ هو اخلالامس مالن ودلي ،هل ميبالة يطالول مالدها خوفالا خ
ٌ
قواىلع ويثبت فيها آخرون»(.)3
نفسه ،يرتد فيها

وقال اإلماىلع ع ي
يل الرضا « :الراهع من ودلي اهن سيد اإلماء،

( )1الصدوق ،حممد هن عيل هن احلسني ،كمال ادلين ،ج،1ص.330
( )2الطويس ،حممد هن احلسن ،الغيبة ،ص .42
( )3الصدوق ،حممد هن عيل هن احلسني ،كمال ادلين ،ج  ،2ص .367
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يطهر اهلل هه األرض من لك جور ويقدسها من لك ظالالم ،وهالو الي
يشك انلاس يف والدته ،وهو صاحب الغيبة قبل خروجه ،فإذا خرج
رشقت األرض هنور ربها ،ووضع املّيان هالعدل هالني انلالاس ،فالال
ي
ٌ
يظلم حد حدا .وهو الي تطوى هل األرض وال يكون هل ظل»(.)1
وجاء عن االماىلع اجلواد  قوهل« ":إن القالائم منالا هالو املهالدي
الي جيب ن ينتظر يف ميبته ،ويطاا يف ظهالوره ،هالو اثلالالث مالن
ودلي .والي هعث حممدا هانلبو وخصنا هاإلمامة ،إنه لو لالم يبالق يف
ٌ
ادلنيا إال ٌ
يوىلع واحد لطول اهلل ذلك ايلالوىلع حال خيالرج فياله ،فاليمأل
األرض قسطا وعدال هعدما ملئت جورا وظلما»(.)2
وورد عن اإلماىلع اهلادي  قوهل « :اإلماىلع هعدي احلسن اهالّن،
وبعد احلسن اهنه القائم الي يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئالت
جورا وظلما»( .)3وقال « :اخللف من هعدي اهّن احلسن فكيف
هكم هاخللف هعد اخللف؟! قيل :ولم جعلنا فالداك؟ قالال :ألنكالم ال
( )1املصدر الساهق ،ج  ،2ص .371
( )2الصدوق ،حممد هن عيل هن احلسني ،كمال ادلين ،ج  ،2ص .377
( )3لطف اهلل الصايف  ،منتخب األثر ،ص .225
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ترون شخصه ،وال حيل لكم ذكر اسمه .فقيل هل :كيف نذكره؟ قال:
قولوا :احلجة من آل حممد»(.)1
و خالالملا جالالاء يف احلالالديث الشالالالريف عالالن اإلمالالاىلع احلسالالن
ٌ
العسكري نه قال« :اهّن حممد هو اإلماىلع واحلجة هعالدي ،مالن
مات ولالم يعرفاله مالات ميتالة جاهليالة .مالا إن هل ميبالة حيالار فيهالا
اجلاهلون ،ويهلك فيه املبطلون ،ويكذب فيها الوقاتون ،ثم خيالرج
فكأين نظر إا األعالىلع ابليض تفق فوق ر سه هنجف الكوفالة»(.)2
وقال « :إين واهلل سيكون يل ٌ
ودل يمأل األرض قسطا وعدال»(.)3
األحاديث في التراث السنّيّ
إن اإليمان هظهور اإلماىلع املهدي  هوصفه املصلح العاليم يف
ٌ
ٌ
آخر الزمان إيمان صيل يف اإلسالىلع ،ح ن هعالض علمالاء الفالرق
اإلسالمية مالن مالمل الشاليعة يعدوناله وور مالن ووريالات ديالن

( )1الطويس ،حممد هن احلسن ،الغيبة ،ص .22
( )2الصدوق ،حممد هن عيل هن احلسني ،كمال ادلين ،ج  ،2ص .409
( )3الطويس ،حممد هن احلسن ،الغيبة ،ص .123
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ٌ
خارج عن هذا ادلين.
اإلسالىلع املبني ،وإن منكره

هذا مضافا إا ترصيح العلماء هالأن األحاديالث املتعلقالة هاإلمالاىلع
ٌ
ٌ
املهدي  مشهور و متواتر  ،وهنا ذكر هاختصار هعض من قال

هاتلواتر  ،وةما ييل:

نقل القرطيب عن حممد هن احلسني اآلهري الشالافيع (ت  363ه)

نه قال يف كتاهه (مناقب الشافيع)« :قد تواترت األخبار واستفاضت

هكرث رواتها عن املصطىف  هماليجء املهالدي ،و ناله مالن هالل

هيته ،و نه يملك سبع سنني ،و ناله يمالأل األرض عالدال ،و ناله
خيالالرج مالالع عيسالالالى  فيسالالاعده خ قتالالل ادلجالالال»( ،)1و يالالده

هتصحيح ما ورده من حاديالث املهالدي فقالال « :واألحاديالث عالن

انليب يف اتلنصاليص خ خالروج املهالدي مالن عكتاله مالن ودل
ٌ
فاطمة ،ثاهتة»(.)2
ما اهن حجر العسقالين (ت  852ه) فقد نقل القالول هالاتلواتر
عن ممله ،و يده هقوهل« :ويف صال عيىس  خلف رجل من هذه

( )1نقله عنه :القرطيب ،اتلذكر  ،ص .701
( )2املصدر الساهق.
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ٌ
األمة  -مع كونه يف آخر الزمان وقرب قياىلع الساعة  -داللة للصحيح

من األقوال :إن األرض ال تلو من قائم هلل حبجة»(.)1

هلذا رصح هعضهم يف معرض إجاهته عن حاديالث املهالدي 

وحكم إنكار خروجه عنالد السالنة هالالقول« :إن منكالري حاديالث
ٌ
ٌ
املهدي طوائف لتلفة ،و سباب إنكارهم هلا لتلفة ،وهم لطئالون

يف ذلك وال شك ،وال شك ن من فرق املساللمني مالن ادعالوا عالدىلع
االحتجاج هأخبار اآلحالاد مطلقالا ،ومالن هالؤالء املعتالالزلة قالديما،

وبعض دعياء العقالنية و القرآنية حديثا ،وهؤالء لكهالم سالملدون
حاديث املهدي هلذا ابلناء الفاسد الي دليهم ،خ ن من العلمالاء
َم ون وصف حاديث املهدي هاتلواتر ،لكن املهم ن حاديث املهالدي

منها ما هو ٌ
ثاهت ،واعتقاد ظهوره مما مجع عليه اعمالة هالل السالنة
واجلماعة ،واهلل علم»(.)2

( )1اهن حجر العسقالين ،فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري،ج  ،6ص . 385
( )2انظر :املوقع الرسيم مللتىق هل احلديث ،السؤال هو :حكم إنكار خالروج
املهدي لضعف حاديثه؟ املجيب ادلكتور رشيف هن حاتم هن اعرف العالوّ
عضو هيئة اتلدريس يف جامعة ىلع القرى :وقالد ذكالر حممالد عاليل دخيالل يف
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كما عقد هو داود يف سننه كتاها فرد فيه روايات املهالدي ،و ورد

فيه ثالثة عرش حديثا ،صدرها حبديث جاهر هن سمر قال« :سمعت
رسول اهلل  يقول :ال يزال هذا ادلين قائما ح يكالون علاليكم
اثنا عرش خليفة»(.)1

وقال اهن تيمية يف اتلعليق خ احلديث الي رواه اهن عمالر عالن
ٌ
انليب « :خيرج يف آخر الزمان رجالل مالن ودلي اسالمه اكساليم،

وةنيته كنييت ،يمأل األرض عالدال كمالا ملئالت جالورا ،وذلالك هالو
املهدي» ،فقال اهن تيمية« :إن األحاديث اليت حيتج ههالا خ خالروج
ٌ
املهدي حاديث صحيحة ،رواها هو داود والكمذي و محد ومالملهم

من حديث اهن مسعود وممله»(.)2

كتاهه (اإلماىلع املهدي  )اسم  ٢٠٥كتاب لكبار علمالاء السالنة ٣٠ ،نفالرا
منهم فردوا كتبا مستقلة حول اإلماىلع املهدي  و  ٣١نفرا منهم وضعوا يف
كتبهم فصوال حول اإلماىلع املهدي  ،و ١٤٤نفرا ابلاقني وردوا يف كتالبهم
روايات حول اإلماىلع املهدي  هنسب متفاوتة.
( )1هو داود ،سَن

داود ،ج  ،4ص .106

( )2اهن تيمية،منهاج السنة انلبوية ،ج  ،4ص .211
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وقال الشيخ صديق القنويج ابلخاري ما لفظه« :منهالا  -ي مالن

األمور اليت تعقبها الساعة  -املهدي املوعود املنتظر الفالاطيم ،وهالو
ٌ
وهلا واألحاديث الوارد فيه خ اختالف رواياتها كثمل جدا ،تبلال
حد اتلواتر»(.)1

و ضاف يضا يف معرض اعكاضاله خ مالا قالاهل اهالن خالدلون يف

الششكيك يف ذلك« :فال معىن للريب يف مر ذلك الفالاطيم املوعالود
ٌ
ٌ
املنتظر املدلول عليه هاألدلة ،هل إنكار ذلك جر عظيمة يف مقاهالل
انلصوص املستفيضة املشهور ابلالغة إا حد اتلواتر»(.)2

ٌ
ما املرويات عن طريق هل السنة واجلماعة فيه كثمل  ،نقترصال

خ حديثني منها:

األول ما رواه ابلخاري يف هاب نزول عيىسال اهالن مالريم عالن

هرير  ،قال« :قال رسول اهلل  :كيف نالتم إذا نالزل اهالن مالريم

فيكم وإمامكم منكم؟»(.)3

( )1القنويج ابلخاري ،اإلذاعة ،ص .112
( )2املصدر الساهق ،ص .146
( )3بلخاري ،صحيح ابلخاري،ج  ،4ص 205
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واثلاين يضا مالا جالاء خ لسالان رسالول اهلل  حيالث قالال:
ٌ
« برشوا هاملهدي! رجل من قريش من عكيت ،خيرج يف اختالف مالن
انلاس وزلزال ،فيمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجالورا،

ويرىض عنه ساكن السماء وسالاكن األرض ،ويقسالم املالال صالحاحا

هالسوية ،ويمأل قلوب مة حممد مىن ،ويسعهم عدهل ،ح إنه يأمر
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مناديا فينادي :من هل حاجة إيل؟ فما يأتيه حد إال رجل واحد يأتياله
فيسأهل ،فيقول :إئت السادن ح يعطيك ،فيأتيه فيقول :نا رسالول
املهدي إيلك تلعطيّن ماال ،فيقول :احث ،فيحال وال يسالتطيع ن

حيمله ،فيليق ح يكون قدر ما يسالتطيع ن حيملاله ،فيخالرج هاله
فيندىلع فيقول :نا كنت جشع مة حممد نفسالا ،لكهالم د

إا هالذا

املال فكةه مملي ،فملد عليه فيقالول :إنالا ال نقبالل شاليئا عطينالاه،

فيلبث يف ذلك ستا و سبعا و ثمانيا و سع سنني وال خمل يف احليالا

هعده»(.)1

ي
هلذا فال يبىق د شك من ن عقيد املصاللح العالاليم وخالروج
ٌ
ٌ
ٌ
اإلماىلع املهدي  يف آخر الزمان يه عقيد إسالمية خالصة ،ويه

( )1املتيق اهلندي ،ك العمال ،ج  ،14ص  261و262
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ٌ
مطاهقة ملا يعتقد هه تباا مذهب احلق مذهب هالل هيالت العصالمة
والطهار .

ً
ثانيا :الموعود في اليهودية
تباا ادليانة ايلهودية هم يضالا يعتقالدون هالأن ماليجء املصاللح
ٌ
ٌ
ٌ
العاليم يف آخر الزمان عقيد توراتيالة صالحيحة ،واملصاللح املوعالود

يسمونه «املسيا» و املسيح ،و "ماشيح" ،ومعناهالا األسالايس هاللغالة
العىية يشمل إا من تم مسحه هالالالزيت داللالة خ جعلاله اكهنالا و

ملاك ،وقد شاا استخداىلع هذا االصطالح يف كتالاب العهالد القالديم

(اتلورا ) ،للتعبمل عن مسح الكهنة ،فهمة "مسيح" يف العهد القديم

تعّن املمسوح "هادلهن املقدس" هاإلضافة إا مسح األنبياء وامللالوك
واألمراء(.)1

واملسيح املنتظر يف آخر الزمان ينتظرونه تلحقيق حلمهم يف إاعد

مد مملكتهم ،وإقامة دولة إرسائيالل الكالىى ،ويتمسالكون هالبعض
نبوءات العهد القديم ،واملسيح الي ينتظره ايلهالود ساليكون قائالدا

سياسيا عظيما من نسل داود ،وساليكون عليمالا هالرشاليعة ايلهوديالة
( )1انظر :مموعة من املؤلفني ،قاموس الكتاب املقدس ،حتت لفظة املسيح.
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وممارسا هلا؛ لا اقكن انتظار املسيح عند ايلهود هكقب عموىلع اخلمل،

حيث سينقلب حاهلم إا حسن حال عنالد قدوماله .وساليحقق هلالم

املسيح لك مانيهم ،وسيعيد هناء اهليك ويقضالي هالرشيعة ايلهودية،

ومم الا ال شالالك فيالاله ن فكالالر "املسالاليح املخل الص" جعلالالت احلرةالالة
الصهيونية تدعو إلقامة وطن قو لليهالود يف فلسالطني؛ مالن جالل
تمهيد الطريق ماىلع قدوىلع املسيح ،ومن هنا حتول مفهوىلع اخلالص من

مفهوىلع ديّن إا مفهوىلع سيايس(.)1

ومن هم انلبوءات عن ميجء املنيج ايلهالودي (املساليح) انلبالوء
ٌ
نصوص يف هذا الكتالاب تصالور
املذكور يف سفر إشعيا انليب ،فهناك

مشاهد اخلالص هألفاظ ومضامني قريبة ملالا هالو مالذكور يف السالنة
الرشيفة ،فهو يتحدث عن مقدمات الظهور ،وعالماته ،و عن حيا

العالم فيما هعد الظهور حيث يقول :
َ
َو
و
و
ٌ و و َ
و
َ
الوهل 
« َوخيرج ق يضيب يمن يجذ يا يس َالى(َ ،)2وينبت مص ٌن يمن ص ي ي

( )1املصدر الساهق

ٌ
مذكور يف اتلورا  ،والقضاليب
( )2يسالى هو وادل داود انليب  حسب ما هو
سيكون مالن نسالل اهالن داود ،وهالو املالنيج واملنقالذ املرتقالب الي ساليأ
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وَ َ و
و و
وَ و
َو َحي ُّل َعلَيوه روح َ ِّ
ور ي َوالق َو ي،
احلك َم ية َوالفه يم ،روح المش
الرب ،روح ي
ي
َ
َ َ َ َ ِّ َ َ َ و
َ
َ
َ َ
روح ال و َم وعرف ية َو َلَاف ية َ
الر ِّبَ ولته تكون ييف لاف ية الرب ،فال يق يِضال
ي
َ و َو
َ
َ َ َ َ َ وَو َ َ َو
و
و
َ
َ
َ
الب سالم يع ذميال يه  هالل يقضال يالي
ب مظ ير عيني يه ،وال حيكم يحبس ي
يحبس ي
َ
و
هالو َع ودل للو َم َساكنيَ ،و َحيوكم ه و َ
اف ي َبلائيسال يالي األ ور يضَ ،و َيضالال يرب
اإلنص ي
ي ي
ي ي
ي ي
ي
َ
و
و
و
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
األ ورض هقضيب فمهَ ،ويميت المناف َق هنفخة شفتَيوه َ و َيكالون ال ُّ
الى
ي
ي
ي ي ي ي ي
ي
ي
ي ي
َ
َ
و
َ
َ َ َ وَ و
و
َ
و ََ وَ
و
َ
يمن َطقه َمتنيو يهَ ،واأل َمانة يمن َطقة حق َوي يه َ و َي وربض انل يمر مالع اجلالد يي،
َ و و َ ِّ
اليب َصالغ ٌ
ابل َق َ
مل يَسالوق َها َ و و َ
الشبول َوالوم َس َمن َمعالاَ ،و َص ي
الر
وال يعجل و
ي
ي
و
َ
َ
و
َ
َ ََ
و
َ َ
َ َ
َو ُّ
و
ادلهَة تَ ور َعيَ َ و
الر يَأيالل تيبنالا 
ي
ان .تربض والدهما معا ،واألسالد اكبلق ي
َ َ ََ
ََ
ِّ ِّ َ َ ُّ و َ
و
خ َ َ
َو َيلو َعالالب َ
الر
ال
ح
ج
خ
ه
الد
ال
ي
اليم
ال
ط
ف
ال
الد
ال
م
ي
و
،
الل
ال
الص
ب
رس
اليع
ال
ض
الر
ي
ي
ي
َ ي
َ
ِّ
َ َ َ و
و
َ
َ
َ
ال ي َ
َ
و َ
الل قالد ييس ،ألن
ب
ج
لك
يف
ون
الد
س
ف
ي
ال
و
ون
الوؤ
س
ان( )1
ي
ي
األفعو ي
ي
َ َ َ
و َ و َ َ ِّ َ َ َ ِّ و َ و َ و
ابلح َر»(.)2
األ ورض ت ومتَ يلئ يمن مع يرف ية الرب كما تغطي ال يمياه
ٌ
واضح يف ظهور املنيج ،وتطلبه األمم لبسالط العالدل
فهذا انلص

هاخلالص لشعب إرسائيل يف آخالر األيالاىلع حسالب تفسالملهم .قظ :قالاموس
الكتاب املقدس ،ماد (ييس)]
( )1األفعوان :ذكر األفىع ،وهو احلية اخلبيثة السامة.
( )2الكتاب املقدس ،العهد القديم ،سفر إشعيا انليب.9 :11،
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فيها.

وجاء ذكر املصلح العاليم يف املزاممل املنسوبة للنيب داود يف سفار
العهد القديم ،حيث يقول فيها« :اَلَله َم َ ،وع َ و َ َ َ و َ
الك،
الط حاكمالك ليلم يل ي
ي
َ ِّو
و
َ َ
َ و َ و و
َوبي َر َك الهو ين ال َم يل يك(  )1يَ يدين شعبَك هيال َعد يلَ ،و َم َسالا يكينك هيالاحلق 
وَ َ َ
َ َ
َو
َ و
ى َ ي وقضالالي ل َم َ
اآلاكىلع هالال و ِّ
ني
ك
الا
س
و
،
ب
الع
لش
ل
ا
م
الال
اجلبال س
ي
ي
ي
ي
ي ي
حت يمل ي
ي
ي
َ
َ َ و
َ و
َ ََو َ
َ ِّ َ
وَ
رشالق ييف يَا يمال يه
الشع ي
الّن ابلائ ي يسالني ،ويسالحق الظالاليم ...ي ي
ب .خيلص ه ي
َ ُّ
ََ وَ َ َ َ َ و َ و َ َ وَ
ِّ ِّ
َ
و
َ
َ
الصالالديق ،وةالالرث السالالالىلعي إيا ن يضالالم يحل القمالالر ...ويسالالجد هل لك
َ
َ ِّ و َ َ و
و
ُّ
َ َ
ََ
َ
المل الم وسالالتَ يغيث،
الم تتَ َع َبالالد هل  ألنالاله يالالنيج الف يقال
الملال ي
الوك .لك األمال ي
َ َ
َ و و َ و َ
َ ِّ
ََ
و
خ الوم و
كني َو و َ
ابلالائ ي يسَ ،وخيلالص
س
ق
ف
ش
ي

هل
ني
ع
م
ال
كني يإذ
ي
وال يمس ي
ي
ي
ي
ي
َ
و
ُّ و
َو
َو
و َ
و َ و َ و
الرىلع َدمه و
ك َ
الم
مف َس الفق َرا يء يم َن الظل يم َواخل َ وط يف يف يدي مفسهم ،وي
و
و َ َ َ
ِّ َ و َ
َ و
َ وَو
ََ
ب شبَاَ .وي َصيل ألج يل يه دائيما .ايلَ وو َىلع
ييف عيني يه  وي يعيش ويع يطي يه يمن ذه ي
َ
و َ
وَ َ
وَ
األ و
لكَه يبَ
ال .تتَ َمايَل يمثالل
ب
اجل
وس
ؤ
ر
يف
ض
ر
ارةه  كون حفنة هر ييف
ي
ي ي
ي ي
ي
( )1املزمور وادلاعء هو للنيب سليمان  ،وسليمان هو امللك وهو اهن امللك.
َ و َ و َ َ
وقوهل « :ع يط حاك َمك» يعّن عطه حكمة يلقود شالعبك وحيكالم هالعالدل،
ولكن يتم تأويله خ املنيج يف آخر الزمالان .قظ :رشح الكتالاب املقالدس،
العهد القديم ،القس نطونيوس فكري]
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َ
َ َ وَ َ و َ و
وَ َ َ َ َ َ َ و
الب األ ور يض  يَكالون
ش
بلنان ثمرتها ،ويز يهرون يمن الم يدين ية يمثالل ع ي
َ َ و
ََََ َ َ
َ َ َ و َ و َ ُّ و
و
ُّ َ
الم
اسمه يإا ادله ير .قداىلع الشم يس يمتد اسمه ،ويشبالارةون هيال يه .لك م ي
َ
َ
األ ور يض ي َط ِّوبونه»(.)1
َ
َ ُّ و
ُّ
َ
ََ
َو
وك .لك األ َم يم تتَ َع َبد هل ألناله
وقوهل يف انلصَ « :ويسجد هل لك المل ي
َ َ
َ و َ
َ ِّ و َ َ و و َ َ
و و
الني هل» يالدل خ ناله
ني يإذ ال م يع
ك
ينيج الف يقمل المسالت يغيثَ ،وال يمسال ي
سيملك األرض لكها ،والشعوب مجيعها سشتبع رشيعته.

ويشمل سالفر املالزاممل املنسالوب للناليب داود يضالا إا ن األرض
َ
ُّ و َ َ َ
أل َن َ َ
الق َوال
حيالب احل
سملثها العباد الصاحلون ،حيث يقالول« :
الالرب ي
َ
وَ َ َ
َ َ
َ
و َ َ
َ َ َ َ َو
رش يار فيَنو َق يطالع 
يتَخل ع ون ت يقيَائي يه .إيا األهَ يد حيفظونَ ،ما ن وسالل األ
ِّ ِّ َ َ َ َ و َ َ و
ََ َ ََ
الد»( ، .)2وهالذا ادلاعء
الصديقون ي يرثون األرض َويسالكنومها إيا األه ي
دلاود
َ
ٌ
َ
َ
ِّ ِّ َ
الصالديقون يَ يرثالون األ ورض» إشالار إا ن داود
انليب  ،وقوهل« :
انليب راد ن جييب خ السالؤال املحالمل يف لك العصالور ،وهالو ملالاذا
ينجح األرشار ويتألم األهرار؟ هالذا السالؤال حيالمل الكثالملين ،وفياله

( )1الكتاب املقدس ،العهد القديم ،سفر املزاممل .17 : 72،
( )2الكتاب املقدس ،العهد القديم ،سفر املزاممل 28: 37،و.29
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ٌ
بشار لألماد األهدية املعد للمتأملني ظلما يف آخر الزمان(.)1

ومن خالل هذه انلصوص ومملها ترسالخت عقيالد املنتظالر
ٌ
واملنيج عند علماء ايلهود ،و قر ههذا واحد من يى علمالائهم وهالو
موىس هن ميمون ( 1204 – 1135ىلع) الي وضع ما ي َ
عرف هاألصول
اثلالثة عشالر لليهودية ،ويه هالم حماولالة تلحديالد عقائالد ادليالن

ايلهودي ،فيقول يف األصل ( )12من هالذه األصالول مالا نصاله « :نالا
ؤمن إيمانالا اكمالال هماليجء املاشاليح (املساليح) ،ومهمالا تالأخر خ

ايلهودي انتظاره لك يوىلع»(.)2

ً
ثالثا :الموعود في النصرانية

ٌ
الرجاء املبارك و عقيد املاليجء اثلالاين يف املساليحية قريبالة مالن
عقيد انتظار املصلح العاليم يف آخر الزمان يف اإلسالىلع وايلهوديالة،
وتعّن ترقب ظهور مصلح اعليم يف آخر الزمان يقود الشعوب واألمم

( )1القمص تادرس يعقوب ،تفسمل الكتاب املقدس ،العهالد القالديم ،تفسالمل
سفر املزاممل ،املزمور .37
( )2اهن ميمون ،مقدمة اهن ميمون لكتاب السنهدرين ،كتاب الّساج.
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حنو اإليمان والصالح والعدل ،ويطهرها من هالراثن الرشالك والظلالم
والعبثية والفسالاد ،وينشالالر املحبالة والسالالىلع يف رجالاء املعمالور ،
فيرصحون كما جاء يف قاموس الكتاب املقدس هأن« :تالاريخ العالالم
سينتيه همجيئه اثلاين – ي املسيح – يف مالد وجالالل يلعلالن قوتاله
وسلطانه فوق لك قوات الظلمة»(.)1
واملسيحيون ينتظرون بشوق كبمل امليجء اثلالاين للمساليح ،
َ
خباره سالفار العهالد اجلديالد ،وساليكون هعالد ميئاله
الي تناقلت
احلساب والقيامة ،ويستدل انلصارى هنصالوص كثالمل مالن سالفار
ٌ
العهد اجلديد ،وهلم ٌ
آراء ونظريالات وفقالا للتفاسالمل املختلفالة هالني
علماء الكتاب املقدس حول تلك انلصوص ،ولكالنهم متفقالون خ
حتمية ميئه ،ومن تلك انلصوص:
1ال حتدث سفر عمال الرسل عن كيفية صعود املساليح  إا
السماء ،وذكر البشار همجيئه ثانية يف آخالر الزمالان ،يقالول اكتالب
َََ َ َ َ َ وََ َ َ و َو
َ
ون َو َ َخ َذتواله َس َ
الحاهَ ٌة َع و
الن
الم ينظالر
السفر« :ولما قال هذا رتفالع وه
ٌ
( )1مموعة من املؤلفني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص .869
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َ
َ
َ و و َ َ َ َو َ
و
َ
ون إ َا َ
الس َما يء َوه َو من َط يل ٌق إيذا َرجالال ين
عي ين يهم  و يفيما اكنوا يشخص ي
و
ََ َ
َو ََ
َ
َ َ
االُّ َ :ي َها ِّ
الر َجال اجل َ يلي يل ُّيون َما هَالالك وم
قد َوقفا هي يه وم هي يلبَاس وبيَض  وق
َ َ َ َ َ َ
َ
وََ َ َ و
َ َو
َ َ َ َ
الع عالنك وم إيا
الي ارتف
َواقي يفني تنظرون إيا السماءي؟ إين يسوا هالذا ي
َ َ َ َو َ َ
الس َ
ك َذا َك َمالا َر َ ويتمالوه منو َطلقالا إ َا َ
الما يء»( .)1ويعتقالد
السما يء سيأ ي ه
ي
ي

هعض املفّسين للكتاب املقدس ن املسيح  سيأ جبسده الي
صعد هه(.)2

2ال ويتحدث املسيح عن ميئه يضالا مالع تالميالذه وحواريياله يف
ََ َ
َو
َ َ َ َ ٌ ََ َ َ
الون تقالد َىلع
الل الزيت ي
إَنيل م حيث يقول« :و يفيما هو جاليس خ جب ي
و َ
َو َ َ
ََ
َ َ
خ نوف َراد قَائل َ
الذا َو َمالا ي َ
يه
ني :قالل نلَالا َمال َ يَكالون ه
اتلال يميذ
يإيل يه
يي
ي
َ
َ
و
َ ََ َ َ
ادل وهر؟ فَأَ َج َ
ك َوانوق َضا يء َ
الاب يَسالوا :ﭐمظالروا ال ي يضاللك وم
ي
ميئي
عالمة ي
ي
و
َ
و
َ َ ٌ َ َ َ
ُّ َ
َ َ َ َ و َ َ َ
ني :نا ه َو ال َم يسيح َوي يضاللون
ملين سيأتون هياس ييم قائي يل
ث
ك
حد  ف يإن ي ي

( )1الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،سفر عمال الرسل.11- 9 :1 ،
( )2القس نطونيوس فكري ،رشح الكتالاب املقدس،العهالد اجلديالد ،سالفر
اعمال الرسل.
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َ َ َو َ َ َ
َ
ال َمة اهون اإلن و َسان يف َ
َكثمل َ
الس َماءيَ .و يحينئيالذ
ين»(« ، .)1و يحينئيذ تظهر ع
ي ي ي ي
ي ي
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
خ َس َ
ون واب َن و َ
الحاب
ان آ يتيالا
مجيع قبَائي يل األ ور يضَ ،ويبو يرص
تنوح ي
اإلنس ي
ي
َو َ
َ
الس َما يء هيق َو َومد ك يثمل»( ،)2فالظالاهر مالن هالذا انلالص ن تالميالذ
َ
املسيح  وحوارييه اكنوا يعلمون ن املسيح سالملفع إا السالماء،
وسيأ ثانية قبالل يالوىلع القيامالة ،و مالا كيفيالة ميئاله فيقالول هعالض
املفّسين« :سملى البرش املسيح هالأعينهم اجلسالدية قادمالا يف شالك
جسدي يف سحاب السماء ،ي قادما من السماء ...هكذا يالأ مالر

ٌ
خرى ...جالسا ال خ سالحاهة هالل خ سالحاب كثالمل كأناله مرةبالة

هل»(.)3
3ال يذكر مرقس يف إَنيله حول امليجء اثلاين للمساليح يف حالواره

ٌ
قريب مما نقله م يف إَنيله ،فيقالول نقالال عالن
مع تالميذه ،وهو

( )1الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،إَنيل م .6 - 3 :24 ،
( )2الكتاب املقدس ،العهد اجلديد،إَنيل م .30 :24 ،
( )3القمص تادرس يعقوب ملطي ،رشح الكتاب املقالدس ،العهالد اجلديالد،
تفسمل إَنيل م .
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َ َ
و
و َ َ َ َ و َ َ َ ِّ
عيسالى َ « :و َ َ
يق فالش ومس تظ يلم
الض
ك
ل
ذ
د
ع
ب
ي
األ
ك
ل
ت
يف
ا
م
اىلعي
ي
ي
ي
ي
و
َ
َ وَ َ َ و
َ َ ََ َ َ َ َ
َ
َ وَ
اليت ييف
والقمر ال يع يطي ضوءه  وَنوىلع السما يء تشسالاقط والقالوات ال ي
َ
َ
َ َ َ َََ و
ون واب َن اإلن و َسان آتيالا يف َس َ
الحاب
َتع َزا َ و يحينئيذ يبو يرص
ات ت
السماو ي
ي ي ي ي
َ َ َ َو
مل َومد»(.)1
هيقو ك يث

وقد جاء يف تفسمل إَنيل مرقس مالا نصاله« :يف عظالم الضاليق،

عندما يزداد الرش ويصل إا ذروته ،يقكب املسيح من العالم ،وتراه
لك عني ،وةما ارتفع ساهقا من األرض سملجع مكشوفا لالك عالني
البرش ،فهو سملجع هذات الطريقة الشخصية اليت فالارقهم ههالا ،ي
يرث من مرد رجوا روح»(.)2
ٌ
قريب مما ورد يف الروايات اإلسالمية يضالا حقيقالة
وهذا انلص
ميجء املسيح  هعد ظهور اإلماىلع املهدي  ،#ومنهالا مالاورد عالن
انليب  حيث قال« :كيف نتم إذا نزل اهن مريم فيكم وإمامكم

( )1الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،إَنيل مرقس.26 - 24: 13 ،
( )2القمص تادرس يعقوب ملطي ،رشح الكتاب املقالدس ،العهالد اجلديالد،
تفسمل إَنيل مرقس.
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منكم»( ،)1و يضا يصالف انلاليب  نالزول عيسالالى  هقالوهل:
«فبينما هو كذلك ،إذ هبط عيسالى اهن مريم برشق دمشالق ،عنالد
ََ
واضالعا كفيوال يه
املنار ابليضاء ،هني مهرودتني ( ي ميمتني ملونتني) ي
ٌ
َ و
جن َ
ح ية ملكني ،إذا طأطأ ر سه قطر ،وإذا رفعه حتدر منه مجالال
خ ي
اكللؤلؤ ،...فيطلب ادلجال فيدرةه هباب يدل فيقتله»(.)2
ومن األمور اليت يد عليها املسيح مرارا ن هذا الظهور وامليجء
اثلاين سيكون مفاجئا وزمانه ممل معلالوىلع ،فعنالدما سالأهل اتلالميالذ
َََ َ َ
الك وايلَ و
الوىلع
(احلواريون) عن تأريخ ميئه ،قال املسيح « :و مالا ذل ي
َ َ َ ٌ َ َ وَ َ َ َ
َ َ َ َ
و َ َ َ َ َ َوَ
َ
الين ييف السالما يء وال
َوتيلك الساعة فال يعلم هي يهما حد وال المالئيكة ي
َ
َ َ ُّ َ َ و َ َ و َ َ
إال اآلب  ا ومظروا ،و
الون َمال َ
اس َهروا وصاللوا ألنكالم ال تعلم
ال وبن
ا ي
َ
َ
و و
و
َ ََ وَ ٌ َ ٌ َ َ و
َ
الر َك هَيتَاله َو ع َطالى َع يبيالده
يَكون ال َوقت  كأممالا إينسالان مسالافير ت
َ
ِّ
َ و
ُّ و َ َ
اله َر  ا وس َ
اب َ ون ي َ وس َ
ابل َو َ
احد َع َملَه َو وو ََص و َ
الهروا يإذن
ي
السلطان َو يلك َو ي
َ
َ َ و َ َ و َ َ َ َ َ و َ ُّ و
َو و َ
الف اللَيوالل َىلعو
و
َ
َ
َ
الت مسالاء ىلع نيص
ألنكم ال تعلمون م يالأ ي رب ابلي ي
ي

( )1ابلخاري ،صحيح ابلخاري،ج  ،4ص .205
( )2مسلم انليساهوري ،صحيح مسلم ،احلديث .2937
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ََ َ
َ
َ َ َو َ َ وَ ََ َ
َ
و
َ َ ِّ
يك وىلع َصبَاحا  يَلال يأ ي بغتة في يجدكم يمياما  وما قالوهل
يصياح ادل ي
جميع :و
لَك وم َقوهل للو َ
اس َهروا»( .)1فاملساليح لالم يعالط تلالميالذه تارخيالا
ي ي ي
حمددا ملجيئه ،هل مرهم ن يكونوا خ استعداد دائم هلذا امليجء.
ولكن تبىق من هم العالمات اليت يعتقد ههالا انلصالارى ،والاليت
ٌ
ٌ
ٌ
سبق امليجء اثلاين للمسيح ؛ معرةالة مهمالة ومصالملية يطلالق

عليها يف الكتاب املقدس معرةة (هرمدون) ،وقد شار سفر رؤيالا
َ وَ و َ
ََ و
َ و َ
ك
يوحنا إا هذه املعرةة ،هقوهل« :وس يمعت صالوتا ع يظيمالا يمالن الهالي ي
ََ
َ
و
َ وَ وَ َ َ
َ َ
َ و
َ َ
هلل خ
الب ا ي
قائيال ليلسبع ية المالئيك ية :امضالوا واسالكبوا جام ي
الات مض ي
َ
َ َ َ َ وَ َ
َ َ ََ َو و َ
و
َ
()2
المل
الر الك يب ي
األر يض» « ،ثم سكب المالك السالا يدس جاماله خ انله ي
و
َ َ و و
ََ َ َ
َ َ َ َ
و َ
الن َمشالال ير يق
اليالن يم
الوك ي
ات ،فن يشف ماؤه يلَكو يعد ط يريالق المل ي
الفر ي
َ ََ
َ و َ وَ و
و َ ِّ ِّ
َ و
و
حشَ ،وم و
الن فَالم َ
انلاليبِّ
ي
ي
ني ،و يمن ف يم الو ي
الشم يس  ور يت يمن ف يم اتلن ي
ي
َ َ
و َ َ
وَ َ َ َ
ا  فَالإ َمه وم َ ور َواح َشاليَاط َ
الثَ َة َ ور َواح ََن َ
ني
د
ا
ف
ض
ه
ب
ش
ة
س
ث
،
اب
ذ
ي
ي
ي
ي
ي
الك ي
ََ
َو
و َ َ َ ِّ و َ و َ َ و َ َ و َ
َ ٌَ َ
ال
صانيعة آيات ،ترج خ مل ي
وك العال يم وُك المسكون ية يتلجمعهم يل يقت ي

( )1الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،إَنيل مرقس.37 – 32 :13 ،
( )2الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،سفر رؤيا يوحنا الالهويت.1 :16 ،
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َ َ ِّ َ و ( َ َ َ َ )1و َ
وَ
َ َ و و وَ
َو
الم إيا
هلل القالا يد ير خ لك يشء» « ،فجمعه
يم ،يوىلعي ا ي
ذليك ايلَوىلعي الع يظ ي
َ
َ َ َ ُّ َ
وَ و
الي ي ود ََع هالوع و َ
ىا يم َي ية (ه ورمدون)»(.)2
المو يض يع ي
ي ي

ويعتقد انلصارى ن هذه املعرةة املصالملية جتالري هالني معسالكر

اخلمل ومعسكر الرش ،وهذه املعرةة تدور رحاها خ رض فلسالطني
وباتلحديد يف هرمدون.
ٌ
ٌ
ٌ
َ
(ه و
الر)
وهرمدون لكمة عىية مكونالة مالن مقطعالني و لفظالني
ومعناه تل و جبل ،و(مدو) وهو اسم واد و سهل صغمل يقع شالمال
ي
فلسطني( ،)3وقال هعضهم« :هرمدون تل يف فلسالطني يشالالرف خ
وادي يزرعيل املشهور يف اتلاريخ هموقعه االسكاتييج احلرب ،وقيالل
إن هرمدون تبعد  20ميال جنوب رشق حيفا»(.)4
وقد تم تأيلف كتب كثمل حول هذه املعرةة العظيمة و حداثها،

( )1الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،سفر رؤيا يوحنا الالهويت.14 - 12 :16 ،
( )2الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،سفر رؤيا يوحنا الالهويت.16 :16 ،
( )3عبد الوهاب عبد السالىلع طويلة ،املسيح املنتظر ونهاية العالم ،ص .265
( )4سعيد يوب ،عقيد املسيح ادلجال يف األديان :ص .218
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واتفقت املصادر املسيحية خ عنف هذه املعرةة ،و نها ال مثيل هلالا
يف اتلاريخ ،ويطلق عليها سفر الرؤيا« :ويلمالة اهلل الكالىى»! تقالول
الاكتبة األمريكية هاليسل يف كتاهها (انلبوء والسياسة)« :إننالا حنالن
املسيحيون نؤمن ن تاريخ اإلنسالانية سالوف ينالتيه همعرةالة تالدَع
هرمدون ،و ن هذه املعرةة سوف تتوج هعود املسيح ...واقتنااع منالا
ٌ
هأن هرمدون نووية ال مفر منها ،هموجب خطة إهلية ،فالإن العديالد
من اإلَنيليني املؤمنني هاتلدهملية ،لزموا نفسهم سلوك طريالق مالع
إرسائيل ،يؤدي هصور مبارش إا حمرقة شد وحشية و وسع انششارا
من ية مزر يمكن ن يتصورها عقل هتلر»(.)1
ٌ
مسلم يف صحيحه عن انليب  حول معرةة تقالع قبالل
وينقل
الظهور قوهل« :لم ير مثلها»( ،)2و يضا ينقل عن انلاليب  ،قالوهل:
ٌ
سالح وال لكم ،ويقذف الطمل علاليكم
«فيقتلون شهرا ال يكل هلم
وعليهم ،فإذا اكن ر س الشهر ،قال ربكم :ايلوىلع سل سي فالأنتقم

( )1مني حممد مجال ،عمر إمة اإلسالىلع ،ص .30

ٌ
مسلم انليساهوري ،صحيح مسلم ،ج  ،25ص .18
()2
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من عدا  ،و نرص ويلا  ،فيقتتلون مقتلة ما ريئ مثلها قط ،مال
ما سمل اخليل إال خ اخليل ،وما يسمل الرجل إال خ الرجل»(.)1

( )1املتيق اهلندي ،ك العمال ،احلديث .39652

........................ 43 .......... ................................ ................................ ................................

الخاتمة
إن لك من يطالع هذه العقيد هتفاصيلها يف ايلهودية واملسيحية،

سيجد نها تتفق يف خطوطها العريضة مع االعتقاد اإلسالال حالول
عقيد املصلح واملنقذ العاليم ،من قبيل:

 :1حتمية ظهور املنيج العاليم يف آخر الزمان.

 :2نزول املسيح .
 :3ملء األرض عدال وسالما هعد الظهور.
 :4القضاء خ الرش والظلم.
 :5وقوا معرةة عظيمة قبل الظهور.
ٌ

ومملها من األمور الاليت تالدل خ ن عقيالد املالنيج يه عقيالد
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
إنسانية فطرية وإهليالة سالماوية حتميالة الوقالوا ،يالدت عليهالا لك
األديالالان السالالماوية وإن اختلفالالت يف جزئياتهالالا ،ويه مالالن األمالالور
املشكةة هني األديان السماوية ،حاهلا حال اتلوحيد واملعالاد وانلبالو

مع االختالف يف اتلفاصيل والعمق ،فاألديان السماوية قبل اإلسالىلع

مع ما وقع فيها من حتريف واهتعاد عن تعايلم األنبيالاء الصالحيحة،

 ................................... 44املصلح العاليم يف األديان السماوية .........................

فإنه ما زال هالني طياتهالا الكثالمل مالن اتلعالايلم والعقائالد السالماوية
الصحيحة اليت من خالل ابلحالث فيهالا نالرى وجاله الششالاهه ،هالل

واتلطالالاهق يف صالالوهلا وحقيقتهالالا ،وهالالذا مالالا يؤةالالد خ ن العقيالالد

املهدوية اليت يقول هها املسلمون  -سيما الفرقالة الشاليعية اإلماميالة
ٌ
احلقة  -يه متطاهقة يف صوهلا مع لك تعايلم األديان السالماوية الاليت
سبقتها ههذا اخلصوص ،مع االختالف كما رشنا يف تفاصيلها.
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المصادر
القرآن الكريم
الكتاب املقدس
 .1اهن ميمون ،مقدمة اهن ميمون لكتاب السنهدرين ،كتالاب السالالراج،
سوريا ،مكتبة اثلقافة ادلينية1973 ،ىلع.
 .2السجستاين ،هالو داود سالليمان ،سالَن

داود ،هالملوت ،دار الرسالالة

العاملية 1430 ،ه.
 .3مني حممد مجال ،عمر مة اإلسالىلع ،املكتبة اتلوفيقية للنرش واتلوزيالع
1996ىلع.
 .4ابلخاري ،حممد هن إسماعيل هن إهراهيم ،صحيح ابلخالاري ،هالملوت،
دار الفكر 1401 ،ه.
 .5سعيد يالوب ،عقيالد املساليح ادلجالال يف األديالان ،قالم ،دار ابليالان،
1413ه..
 .6الريض ،حممد هن احلسن ،نهالج ابلالمالة ،هالملوت ،دار اجليالل ،و ،1
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2001ىلع.
 .7الصايف ،لطف اهلل ،منتخب األثر ،هملوت ،مؤسسالة الوفالاء ،الطبعالة
اثلانية1983 ،ىلع.

ٌ
 .8الصالالدر،حممدهاقر ،حبالالث حالالول املهالالدي ،هالالملوت ،دار اتلعالالارف
للمطبواعت1977 ،ىلع.
 .9الصدوق ،حممد هن عيل هن احلسني ،كمال ادليالن ،قالم ،نرشال مؤسسالة
ابلعثة ،و 1417 ،1ه.
 .10الطباطبا  ،حممدحسني ،املالّيان يف تفسالمل القالرآن ،قالم ،مؤسسالة
إسماعليان ،و  1391 ،2ه.
 .11الطىيس ،الفضل هالن احلسالن ،إعالالىلع الالورى ،مؤسسالة األعلاليم،
هملوت1408 ،ه.
 .12الطىيس ،الفضل هن احلسن ،ممع ابليان يف تفسمل القرآن ،قم ،دار
اثلقافة ،و 1414 ،1ه.
 .13الطويس ،حممد هن احلسن ،الغيبة ،هملوت ،دار إحياء الكاث العرب،
 1998ىلع.
 .14عبد الوهاب عبد السالىلع طويلة ،املسيح املنتظر ونهايالة العالالم ،دار
السالىلع للطباعة والنرش 2013 ،ىلع.
 .15العسقالين ،محد هن عيل ،فالتح ابلالاري برشالح صالحيح ابلخالاري،
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هملوت ،نرش دار الفكر ،و  1414 ،1ه.
 .16القرطيب ،حممد هن محد ،اتلذكر  ،الرياض ،دار الكتاب 1423 ،ه.
 .17القس نطونيوس فكري ،تفسمل الكتاب املقدس ،العهالد اجلديالد،
سفر عمال الرسل.
http://st-takla.org/pub_Bible- .18
Interpretations/Tafseer-Al-Keta-Al-Mokadasindex-1-Father-Tadros-Yaacoub-Malaty.html
 .19القمص تادرس يعقالوب ملطالي ،تفسالمل الكتالاب املقالدس ،العهالد
اجلديد ،تفسمل إَنيل م .
http://st-takla.org/pub_Bible- .20
Interpretations/Tafseer-Al-Keta-Al-Mokadasindex-1-Father-Tadros-Yaacoub-Malaty.html
 .21القنويج ابلخاري ،صديق هن احلسن ،اإلذاعة ملا اكن وما يكون هالني
يدي الساعة ،هملوت ،دار اهن كثمل 1420 ،ه.
 .22املتيق اهلندي ،عالء ،ك العمال ،هملوت ،مؤسسة الرسالالة ،و ،5
 1405ه.
 .23املجليس ،حممدهاقر ،حبار األنوار ،دار إحياء الكاث العالرب ،و ،1
1424ه.
 .24مطهري ،مرتَض ،نهضة املهدي يف ضوء فلسالفة اتلالاريخ ،هالملوت،
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دار اتليار اجلديد 2006 ،ىلع.
 .25ماكرىلع (الشالملازي) ،نالارص ،األمثالل يف تفسالمل كتالاب اهلل املال ل،
هملوت ،مؤسسة ابلعثة للطباعة والنرش واتلوزيع ،و 1413 ،1ه.
ٌ
 .26خنبة من املؤلفني ،قاموس الكتالاب املقالدس ،هالملوت ،دار الكتالاب
املقدس 1996 ،ىلع.
 .27انليساهوري ،مسلم هن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيالق حممالد فالؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الكاث العرب ،هملوت ،و 1419 ،1ه.
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