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 سةمة المؤّسكل

 
 
 ن الرحيمبسم اهلل الرحم 

العاملني والصالال  والسالالىلع خ خالمل املرساللني     احلمد هلل رب  
 بني الطاهرين، وبعد.د وخ آهل الطي  القاسم حمم  

 اإلنسالانشخصي ة  تعد  املنظومة الفكري ة العقدي ة من  هم  داعئم
د نظرته العام   ؛ فيه ال يت حتد  ه البرشي  ون وعالقتاله هاله، ة للكوتمّي 

خ مساره السلويك  وطبيعة تعاطيه مع حميطه ونمط  مبارشٌ  وهلا تأثملٌ 
ا خ صالعيد املجتمالع  ،ذا خ صعيد الفرده   ،احليا  ال يت يعيشها و م 

فإن  املنظومة الفكري ة العقدي ة تالنعكس خ ممالل العالقالات هالني 
د نالوا انلظالم السياسالي ة فراد املجتمع، كما  ن   واالقتصالادي ة  ها حتالد 

 واالجتماعي ة ال يت حتكم تلك العالقات .
الة والعقدي  ذا فاملنظومة الفكري  وخ ه    ،م همصمل اإلنسانة تتحك 
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الكريمالة   ا وحيا   واستقرار   ا  ن تصنع هل سعاد   فإم   ا  ن تغرقاله يف ، وإم 
 .وفوىض وإذالل   شقاء  

فينالالبل لسنسالالان  ن يعتالالّن هعقيدتالاله، ويأخالالذها مالالن املصالالادر 
حنالراف والششالويه، و ن لسالمتها من اال املعتمد  فيها، و ن يطمئ  

 يبادر ملعاجلة ما قد يشوبها بسبب الشبهات. 
 يت يعيشالها العالالم اإلسالال   ال الالراهنة الظروف  يلوىلع ويف ظل  فا
ا ا كبمل  هناك تهديد   ندرك  ن   ،خاص   ، وبدلنا العراق بشك  اعىلع   بشك  

ال سالميةللفكر والعقيد  اإل ، ونسششالعر ة ومالن دوائالر لتلفالة  احلق 
 ورفالعبليان معالم العقيد  الصحيحة،  ةامللح  ة واس  امل متمعنا حاجة

 عقائدهم. ست خ هعض انلاسبل يت الشبهات ال  
سة  ايللةل لحوثةوا رايلااسة   مؤس   رواالمن هنالا جالاء مشال

 ،ذه احلاجالةتلبيالة هل ال ؛سالةة املقد  اتلاهعة للعتبالة احلساليني    العقدي  
ي دلفع الشالبهات واتلأييالد خ ة اتلصد  يلحمل خ اعتقه مسؤويل  و

 سد  لك للمساهمة يف وذ   ؛ات املتاحةماكني  ة هالوسائل واإلالعقائد احلق  
 ي يعاين منه املجتمع.ال   العقدي   الفكري  الفراغ 

وفق ابلحث سلوب وعنا  ومن  هرز تلك الوسائل املعتمد  يف مرش



سة  ........................ 7  .........................................................................................  لكمة املؤس 

يشنالامم مالع  ملالب  شالي ق   ساللس   وخبطاب   ،ة  موضوعي   ة  علمي   رؤية  
طالق إسة ر يف املؤس  املوق   ، فاكن قرار املجلس العليم  رشائح املجتمع

 يف شالهها موجز ٌ  فاٌت يه مؤل  و ،ةس العقدي  ريمرشوا سلسلة الكرا
 د   حمالد   ملعاجلالة موضالواعت   ؛هدافها و يف مضمونها كبمل ٌ  ،وحجمها

 ة.وحسب احلاجة الفعلي  
اهلل األعظالم وخالاتم  اىلع الغيبة الكالىى لالو   عيش يف  ي  ن بما  ن ناو

هالني  ، وما نالحظه من وقوا عقيد  املنيج العالاليم  ه  وصياء نبي  
الال ؛اعءد  اإلفالالراو واتلفالالريط، هالالني اإلنكالالار واال ح القالالائمون خ رج 

بليالان  ؛ة هلالاىز نظالر  ادليانالات السالماوي  ت ة  اسسة إصدار كر  املؤس  
يف اتلعامالل  حتياو واجلالد  يبعث اإلنسان خ اال ما ؛تها وثباتهاي   هم  

فال يكون من املنكرين  ؛اذ املوقف منهاو ن اليستعجل يف ات   ،معها
 اف درك  خي ا يف ابلحر الا يبس  خذ طريق  عني، هل يت  وال يسىع وراء املد  

عضالو املجلالس  ةاسالالكر   هذم عناء إعداد ه الىش، وقد جتش  خي وال
 :، وكن حتالت عنالوانعة  يةي تاذ ادلكتور سسة األيف املؤس   العليم  

 .)املصحح الع ليم  يف األدي ن السم ري  (
سة  نو   ؛سالتاذ ابلاحالثهالشكر اجلزيل لأل هتتوج   ال يفوت املؤس 
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هل اتلوفيالق  نرجالوو ذا ابلحالث،يف كتاهالة ه ال قالي م   ملا هذهل من جهالد  
 والسداد. 

ال دناسي    اهلل خالعاملني وصل   واحلمد هلل رب   بالني وآهل الطي   د  حمم 
 الطاهرين.
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 تمهيٌد

عقيد  املنيج العاليم   و املنتظر ليست عقيد   ديني ة  وحسب، هل 
يه  مٌل منشوٌد لك  البرشي ة، هغض  انلظالر عالن االنتمالاء ادليالّن   و 
. ويمكن القول إن  هذه العقيد  فطري ٌة تتطل ع إيلها نفوس لك   املذهيب 

، الصاحلني يف البرشي ة ه غض  انلظر عن االنتمالاء ادليالّن   و املالذهيب 
 لاليس املهالدي  »يقول الشالهيد حممالدهاقر الصالدر ههالذا اخلصالوص: 

 فحسالب، هالل هالو عنالوانٌ  ذات طاهع ديّن   ة  إسالمي   ا لعقيد   جتسيد  
 ة همختلف  ديانها ومالذاهبها، وصاليامةٌ هت إيله البرشي  اجت   لطموح  
ا خ الالالرمم مالالن تنالالو   -،  درك انلالالاس مالالن خالالالهل فطالالري   إلهلالالاىلع  

ال  ن   - عقائالدهم ووسالائلهم إا الغيالب ا خ ا موعالالود  لسنسالانية يوم 
، ق فيه رساالت السماء همغزاها الكبمل وهدفها انلهالا   األرض، حتق  

اتلالاريخ اسالتقرارها  وجتد فياله املسالمل  املكالدود  لسنسالان خ مالر  
ايلالوىلع  ر الشالعور ههالذاالهل لالم يقتصال ،طويل   وطمأنينتها، هعد عناء  

إا  ا هالغيالب، هالل امتالد  واملستقبل املنتظر خ املؤمنني ديني ال الغييب  
اهالات ات واالجت  اإليالديولوجي    خ  شالد  ا وانعكس حال   مملهم  يض  
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  .(1)«ا للغيب والغيبياتة رفض  العقائدي  
ا تعد    واملصلح العاليم  يف آخر الزمان، عقيد  انتظار املنيجو يض 

 - ة)ايلهودي السالماوية هالني األديالان ال املشالكةةاملهمالة من العقائالد 
(؛ فاملشككت هني هذه األديان اتلوحيدي ة كثالمل   اإلسالىلع - ةاملسيحي  

 يال  العالاليم   املالنيج ظهالور عقيالد اكإليمان هاهلل واملعاد وانلبالو   و
ة والعدل والرمحالة يف واملحب   تلوحيدسيقوىلع عند ظهوره وميئه هنرش ا

رك والكفالالر والظلالالم الرهالالا مالالن هالالراثن الشالاليطه   رجالالاء املعمالالور ، و
 .والطغيان

ة وقضالي   ،ميجء هذا املصاللح العالاليم  لا يت ضح جلي  ا  ن  عقيد  
ا إومالن الفسالاد ، القسالطووقوا هذا اتلغيمل من الظلم إا العدل 

ال ي يشمل لك  صالح ال  اإل ا لتص  ا هالشاليعة املعمور ، لاليس معتقالد 
ج هل هعالض املغرضالني اجلالاهلني يالرو   ة كمالاري  العش ة االثّنمامي  اإل

فقط، هالل  سال   هادلين اإل صيلة، هل وال خيتص  سالىلع األهتعايلم اإل
ال األديان هصالور    دلى لك   وراسخٌ  عميٌق  عتقادٌ اهو  ة اتلوحيدي الو ة  اعم 

                                                        

م1) ، املقد   .6ة، ص (  حممدهاقر الصدر، حبٌث حول املهدي 
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 .ة  خاص   منها هصور   
فالالق عليهالالا  صالالحاب ادليانالالات هالالذه العقيالالد  يت   مالالع  ن  لكالالن 

صيل هالذه العقيالد  اهناك اختالف ا يف تف  ن   مملة اثلالث، اتلوحيدي  
وإن اكنالت  - مالن هالذه األديالان دين   آلخر، فك   من دين   هااتوجزئي  

 و مالارات   يالذكر عالمالات   -شخصي ة املنيج موضع اختالف  هيالنهم 
ة حماربتاله كيفي اليالذكر وما سيفعله  ثناء ميئه، و ،مليجء هذا املنيج

 هم.ن  ملرجاء و تباا ذلك ادلي هللظاملني وحتقيق
سالة  سة ادليلل اتلاهعة للعتبالة احلساليني ة املقد  من هنا ارتأت مؤس 
الة واحليوي الة واألساسالية يف  تقديم نظر   رسيعة  عن هذا العقيد  املهم 
هذه األديان السماوي ة، وتوضيح حقيقة كونها عقيد   سالماوي ة  نطالق 

ر الوهنا يف هالذا ابلحالث املختصالخ مر  اتلاريخ،  هها األنبياء 
واهلل  سنشمل اا  هم  ما يرتبط ههذه العقيد  من وجهة هذه األديالان،

 من وراء القصد.
 سالمالمصلح العالمّي في اإل

 سالم: المصلح العالمي  في اإلًل و  أ
الا عتقدي خالر آي ساليظهر يف هاملصاللح العالاليم  ال   املسلمون مجيع 
، سي ما عند املسلمني اكف    وهو اإلماىلع املهدي   ن،الزما لشاليعة اة 
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من القرآن  ة     دل  ونلا خ هذا االعتقاد عد  ، ةثّن عرشي  ة االاألمامي  
 الكريم والسن ة الرشيفة:

 القرآن الكريم

ا هالذه العقيالد  إمالن القالرآن الكالريم  شالمل  كثمل ٌ  هناك آياٌت 
 صيلة انلاهعة من تعايلمه السمحاء، ومنها:سالمية األاإل

يالنَ ﴿قال تعاا:  ي َاتي  وََعالَد اهلل   ال  الاحلي ل الوا الص  مو وََعمي النك  آَمن الوا مي
لََف اَلي  تَخو روضي َكَما اسو

َ م يفي األو َفن ه  لي تَخو مو لَيَسو ََن  لَه  مو َويَل َمك  ن َقبوليهي يَن مي
ونَّني اَل  ب الد  ن ا َيعو مو

َ
مو   فيهي دي َخوو ن َبعو م م  نَل ه  مو َويَل بَد  تَََض لَه  ي ارو ي م  ال  ينَه  دي

وَن  ي  ة  ي ونَ ي رشو ق  م  الوَفاسي ََليَك ه  وو
 
يَك فَأ َد َذل  .(1)﴾َشيوئ ا َوَمن َكَفَر َبعو

 اإلمالاىلع زمان ظهالور هفّس   ة امليات القرآني  هذه اآلية من مجلة اآل
الال املالالؤمنني  فيهالالا -سالالبحانه وتعالالاا  -اهلل  ، فقالالد وعالالدة احلج 

ة هأن جيعلهم املستخلفني ملن اكن قبلهم،  ي الصاحلني من هذه األم  
 -تعالاا  -ين اكنوا مالن قبالل يف هالذه األرض، واهلل لهم هدل ال  جيع

فيهالا هالدين اهلل، هعالد إعطالائهم  احكمالويليورث املؤمنني األرض، 
ات، وجيعل اهلل خوفهم  من الا، فالال القدر  والسلطة وتوفمل اإلماكني  

                                                        

 .55(  سور  انلور: 1)
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ا إال   ألحالالد،   و مالارا    ة   اهلل، ويعبالالدون اهلل دون تقي الخيالافون  حالد 
وهالذا مالا  خ  رجاء املعمور ، ي سوف يسيطرال   ق  ويتجاهرون هاحل

، يقالول صالاحب  سيكون عليه األمر يف زمن ظهور املصلح العالاليم 
من  يبدو من ممل هذه اآلية  ن  اهلل يبرش مموعة  »تفسمل )األمثل(: 

 :صفون هاإليمان والعمل الصالح هثالث بشائرين يت  املسلمني ال  

 .ألرضاستخالفهم وحكومتهم يف ا ال 1

  .تعايلم احلق  يف لك  ماكن   نرش ال 2

 .عوامل اخلوف واإلضطرابلك  انعداىلع  ال 3
ي خيضالع هل ال    إا حكومالة املهالدي   إشالار ٌ  اآلية فيهالا ن  إ

 رجالاء  لك  الرشق والغرب يف العالم، وجيري حكم احلق  يف عهالده يف 
 ق للبرشيةوتتحق   والظلم ضطراب واخلوف واحلربالعالم، ويزول اال

  ن  حكومالة املهالدي  . إركالة من لك   نالواا الشالعباد  اهلل انلقي  
  خ  ن   ة  وسالالن   مالالن شالاليعة   ة  فالالق املسالاللمون اكف الالإذ يت   ؛هلالالا مصالالداٌق 
ال    املهالالدي   لئالالت جالالور ا يمالالأل األرض َعالالدو ا هعالالد  ن م   وقسالالط 
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ا   .(1)«وظلم 
حيالث يقالول: يف تفسمله  مة الطباطبا   العال  هذا املعىن ذكر  وقد

خ املجتمالع  معناها لالم تنطبالق إال   إن  عطيت حق   يةن  اآل  ق  احلف»
  .»(2) سينعقد هظهور املهدي   ياملوعود ال  

يف تفسمل هالذه  اد السج   عن اإلماىلع عيل  ويف اتلفسمل الروا   
 هم شيعتنا  هل ابليت، يفعل اهلل ذلك ههم خ يد رجل  »اآلية يقول: 

لالو لالم »: ي قال رسالول اهلل ال   ة، وهوهذه األم   ا وهو مهدي  من  
ل اهلل ذلك ايلوىلع ح     واحدٌ يوىلعٌ  يبق من ادلنيا إال   مالن   ييل رجالٌل لطو 

ا كمالا ملئالاعكيت  جالور ا  تسمه اسيم يمالأل األرض عالدال  وقسالط 
ا  .(3)«وظلم 

روضي ﴿قالال تعالالاا: 
َ وا يفي األو ف  الالعي ت ضو يالالَن اسو الَن َخَ اَلي نو َمم 

َ
يالالد    َون ري

                                                        

ل، ج 1) ، األمثالل يف تفسالمل كتالاب اهلل املال   ، ص 11(  نارص ماكرىلع الشملازي 
148. 

، املّيان يف تفسمل القرآن، ج 2)  70، ص 15(  الطباطبا  
، الفضل هن احلسن، ممالع ابليالان يف تفسالمل القالرآن، ج3) ، ص 7( الطىيس 

152. 
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ثينيَ َوََنوَعلَه   وَواري م  ال ئيَمة  َوََنوَعلَه 
َ
 شار  انتصار احلالق  اآلية فيها بف، (1)﴾مو  

يالن األحالرار ال   ك  ويه بشالارٌ  لال، خ ابلاطل واإليمان خ الكفالر
 .وانطواء بساو الظلم واجلور ،يريدون العدالة وحكومة العدل

تلحقالق هالذه املشاليئة  نموذجٌ  وزوال حكومة الفراعنة ما يه إال  
بعالض و  واملثالل األيمالل هالو حكومالة ناليب  اإلسالالىلع ،ةهلي  اإل

، كحكومة  مالمل املالؤمنني عاليل  هالن    الىلعس صحاهه هعد ظهور األ
والعدالة   واألوسع هو ظهور حكومة احلق  ىواملثل األي، طالب 

  .(2)املصلح العاليم  يف آخر الزمان خ األرض خ يد
إا  يالة  ن هالا إشالار ٌ يف تفسمل هذه اآل  ونقر  عن  هل ابليت

 تلعطفن  »قوهل:   ممل املؤمنني فقد ورد عن  بارك،هذا الظهور امل
، وتال عقيالب «روس خ ودلهاالعطف الض ادلنيا علينا هعد شماسها

                                                        

 .5( سور  القصص: 1)
ل، ج  (  نارص2) ، ص 12ماكرىلع الشملازي، األمثل يف تفسالمل كتالاب اهلل املال  

175. 



 .........................  ةاملصلح العاليم يف األديان السماوي    ................................... 16

 ﴿ :ذلك
َ
يد    روضي َون ري

َ واو يفي األو ف  عي ت ضو يَن اسو َن َخَ اَلي   .(1)﴾نو َمم 
املي ة يف آخر األمالر ال الع  حكومة املهدي   ن  إ ويمكن القول

قادتهالا هالم قبلهالا  يف معايمل حمدود    ة  ديني   تمنع من وجود حكومات  
وم  ما تم ت الظروف والرشوو ملثل هذه احلكومات  .نواملستضعف
قان يف ة ساليتحق  فإن  وعد اهلل املحتالوىلع واملشاليئة اإلهلي ال ،اإلسالمية

لكالن حكومالة ، وهد   ن يكون انلرص حليفها هالإذن اهلل شأنها، وال
اإلماىلع يف آخالر الزمالان سالتكون يه األيمالل خ مالر  اتلالاريخ وفالق 

  املعطيات وانلصوص اإلسالمي ة.
تنالا خ ظهالور املهالدي    وهناك آياٌت  خرى استدل  ههالا  ئم 

هعد ذكره هلذه الشهيد مطهري املصلح العاليم  يف آخر الزمان، يقول 
الاله:   ا  ن  ظهالالور يالالات  شالالمل اهالالذه اآل»اآليالالات ومملهالالا مالالا نص 

 ،هل ابلاطل و هل احلق   انلضال هني  حلقات من حلقةٌ   املهدي  

                                                        

، نهج ابلالمة، احلكمة 1) ، حبار األنوار، ج 206(  السي د الريض  ، 24؛ املجليس 
 .170ص 
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     .(1)«و ن  هذا انلضال سيسفر عن انتصار قوى احلق  

ة الشريفة  السن 

 يالرىلع األ ن طرق الفريقني عن انليب  ع حاديث كثمل ٌ  هناك 
 ومنها: ،سالميةا هذه العقيد  اإلإ  شارت بشك  رصيح  

 التراث اإلمامّياألحاديث في 

يف  و هل هيتاله الطالاهرين  املروي ات عن انليب  األيرىلع 
 الكاث الشييع  كثملٌ ، منها:

 خلفالالا  و وصالاليا  وحجالالج اهلل  إن  : » يالالرىلعاأل قالالال  انلالاليب  
 قيالل:  .هلالم:  ،، وآخالرهم ودليخ اخللق هعدي، االثنا عرش:  و  

قيالل: فمالن ودلك؟  .هن    طالب   يا رسول اهلل ومن  خوك؟ قال: عيل  
ا وعالدال  كمالا ملئالال   قال: املهدي   الا.ت ي يملؤها قسط   جالور ا وظلم 

ل  واحالدٌ   يالوىلعٌ بشمل ا، لو لم يبق من ادلنيا إال   ي هعثّن هاحلق  وال   لطالو 
، فيالال ل روح اهلل  خيالالرج فيالاله ودلي املهالالدي  اهلل ذلالالك ايلالالوىلع حالال   

هالا، ويبلال  و رشق األرض هنور رب   ، خلفههن مريم فيصيل  اى العيس

                                                        

 .50(  الشهيد مطهري، نهضة املهدي  يف ضوء فلسفة اتلاريخ، ص 1)



 .........................  ةاملصلح العاليم يف األديان السماوي    ................................... 18

   .(1)«سلطانه املرشق واملغرب
اتلاسع من ودلك يالا » : هن    طالب   وقال  ممل املؤمنني عيل  
 قالال  .وابلاسالط للعالدل ،املظهالر لدليالن ،حسني هالو القالائم هالاحلق  

 ؟ ذلالالك لاكئالالنٌ  ن  إو ،: فقلالالت هل: يالالا  مالالمل املالالؤمنني احلسالالني
فاه خ مجيع واصط ، هانلبو    اد  ي هعث حمم  : إي وال   فقال
 املخلصالون يثبالت فيهالا إال   فالال ،وحالمل    ة  ة، ولكن هعد ميبالالىي  

ميثالاقهم  -وجالل   عالز   -يالن  خالذ اهلل ال   ،املبارشون لروح ايلقالني
 .(2)«منه دهم هروح  و ي   ،يمانوةتب يف قلوبهم اإل ،هواليشنا

ه ما  ما علمتم  ن  »:  ن ه قال  وورد عن اإلماىلع احلسن املجتىب
ن قه هيعةٌ ال  إ حدٌ ا  من    ي يصيل   القائم ال  إال   ؟لطامية زمانه  ويقع يف ع 

خيال   - وجالل   عالز   -اهلل  فالإن   ،هن مريم خلفالهاى الروح اهلل عيس
 يكون ألحد  يف عنقه هيعالٌة إذا خالرج، َلال   ؛ب شخصهوالدته ويغي  

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

                                                        

د هن عيل  هن احلسني، كمال ادلين، 1)  .280، ص 1ج ( الصدوق، حمم 
، إعالىلع الورى، ج 2) ، حبار األنالوار، ج ؛ 229، ص 2( الطىيس  ، 51املجليس 

 .110ص
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 ،دون األربعالني سالنة   ي ظهره هقدرتاله يف صالور  شالاب   ثم   ،يف ميبته
 .(1)«قديرٌ  يشء   اهلل خ لك   وذلك يلعلم  ن  

ثنا عرش اا من  »قال:  هن     وقد ورد عن اإلماىلع احلسني الشهيد
وآخرهم اتلاسالع مالن  ،هن    طالب   هلم  ممل املؤمنني عيل   و   ،امهدي  
هه األرض هعد موتها، ويظهر هه  حيىي اهلل، هاحلق   وهو القائم   ،ودلي

 فيها  قالواىلعٌ  يرتد   هل ميبةٌ  ،خ ادلين لك ه ولو كره املرشةون دين احلق  
د  ال  َمَ   هَ ﴿ :فيؤذون ويقال هلم ،ويثبت فيها خ ادلين آخرون ووَعو َذا ال

قينيَ  نت مو َصادي الصاهر يف ميبتاله خ األذى واتلكالذيب   ما  ن   ؟﴾إين ك 
 .»(2) ف هني يدي رسول اهللهد هالسياهم لة املج

، ا رسالول اهللومن  »قوهل:  السجاد  وجاء عن اإلماىلع عيل  
الة، وسالبطا هالذه األيف اجلن   ارالطي   د الشهداء، وجعفرٌ ه وسي  ووصي   ة م 

الال   واملهدي    .(3)«ي يقتل ادلج 
يالأ  خ انلالاس زمالان يغيالب »  : ابلاقر دٌ وقال اإلماىلع حمم  

                                                        

د هن عيل  هن احلسني، كمال ادلين، ج 1)  .315، ص 1( الصدوق، حمم 
 .317، ص 1( املصدر الساهق، ج 2)
 .226( لطف اهلل الصایف، منتخب األثر، ص 3)

https://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX2JiG5-TTAhWLKlAKHex9CjAQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fkatheer%2Fsura67-aya25.html&usg=AFQjCNGnQRtmF4AWQ_HFdz0_lP4TkaeaHg
https://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX2JiG5-TTAhWLKlAKHex9CjAQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fkatheer%2Fsura67-aya25.html&usg=AFQjCNGnQRtmF4AWQ_HFdz0_lP4TkaeaHg
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 للثاهتني خ  مرنا يف ذلالك الزمالان، إن   د  عنهم إمامهم، فيا طوىب
ما يكون هلم من اثلالواب  ن ينالاديهم ابلالاري جالل جالالهل فيقالول: 
عبادي وإما ، آمنتم بّس ي وصدقتم هغياليب، فابرشوا حبسن اثلواب 

، فأنتم عبادي وإما  حقا ، منكم  تقب ل   .(1)«مّن 
ظهالر  ذاإ: »الصالادق  وجاء يف احلالديث عالن اإلمالاىلع جعفالر  

 أمالوو  -وهو من صلب هالذا  -  يعّن اإلماىلع املهدي   -صاحبنا 
فيمألها عدال  كمالا ملئالت جالور ا  -   هيده إا موىس هن جعفر  

ا  .(2)«وتصفر هل ادلنيا ،وظلم 
الالقالائم ال  »قالوهل:  وورد عن اإلماىلع موىس الاكظالم  ر ي يطه 

ليئالت، وجل   عز   األرض من  عداء اهلل جالور ا  ويملؤها عالدال  كمالا م 
ا هل ميبالٌة يطالول  مالدها خوف الا خ  ،هو اخلالامس مالن ودلي ؛وظلم 
 .(3)«ويثبت فيها آخرون فيها  قواىلعٌ  يرتد   ،نفسه

 ،الراهع من ودلي اهن سيد  اإلماء: »الرضا  وقال اإلماىلع عيلي 

                                                        

د هن عيل  هن احلسني1)  .330،ص1، كمال ادلين، ج(  الصدوق، حمم 
د هن احلسن، الغيبة، ص 2) ، حمم   .42(  الطويس 
د هن عيل  هن احلسني، كمال ادلين، ج 3)  .367، ص 2(  الصدوق، حمم 
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ي وهالو ال   ،ظالالم   سها من لك  ويقد   جور   ر اهلل هه األرض من لك  يطه  
فإذا خرج  ،وهو صاحب الغيبة قبل خروجه انلاس يف والدته، يشك  

 فالال ،ها، ووضع املّيان هالعدل هالني انلالاس رشقت األرض هنور رب  
ا  .(1)«يكون هل ظلي  ي تطوى هل األرض والوهو ال   .يظلم  حٌد  حد 

 ا هالو املهالدي  القالائم من ال إن  » قوهل:" وجاء عن االماىلع اجلواد 
هالو اثلالالث مالن  ،ظهالورهي جيب  ن ينتظر يف ميبته، ويطاا يف ال  

ه لو لالم يبالق يف نا هاإلمامة، إن    وخص  هانلبو   اد  ي هعث حمم  وال   .ودلي
 خيالرج فياله، فاليمأل ل اهلل ذلك ايلالوىلع حال   لطو   واحدٌ   يوىلعٌ ادلنيا إال  

ا ا وعدال  هعدما ملئت جور ا وظلم   .(2)«األرض قسط 
، اإلماىلع هعدي احلسن اهالّن»قوهل :  وورد عن اإلماىلع اهلادي 
ا وعدال  كما ملئالت وبعد احلسن اهنه القائم ال   ي يمأل األرض قسط 

ا اخللف من هعدي اهّن احلسن فكيف : »وقال  .(3)«جور ا وظلم 
 كالم القيل: ولم جعلنا فالداك؟ قالال: ألن   هكم هاخللف هعد اخللف؟!

                                                        

 .371، ص 2(  املصدر الساهق، ج 1)
د هن عيل  هن احلسني، كمال ادلين، ج 2)  .377، ص 2(  الصدوق، حمم 
 .225ر، ص (  لطف اهلل الصايف ، منتخب األث3)



 .........................  ةاملصلح العاليم يف األديان السماوي    ................................... 22

قال:  ؟فقيل هل: كيف نذكره .سمهاحيل لكم ذكر  ترون شخصه، وال
د  ة من آقولوا: احلج     .(1)«ل حمم 

ريف عالالن اإلمالالاىلع احلسالالن الا جالالاء يف احلالالديث الشالالخالالمل   و
دٌ اهّن »ه قال: ن    العسكري   مالن  ،ة هعالديهو اإلماىلع واحلج   حمم 

حيالار فيهالا  هل ميبالة    مالا إن   .ة  جاهلي ال مات ولالم يعرفاله مالات ميتالة  
خيالرج  ثم   ،ونتاويكذب فيها الوق   ،ويهلك فيه املبطلون ،اجلاهلون

 .(2)«عالىلع ابليض تفق فوق ر سه هنجف الكوفالةا األ  نظر إفكأين  
ا وعدال    واهلل سيكون يل ودلٌ إين  : »وقال   .(3)«يمأل األرض قسط 

 األحاديث في التراث السّنّي

املصلح العاليم  يف  هوصفه  ماىلع املهدي  يمان هظهور اإلاإل ن  إ
رق هعالض علمالاء الفال ن  ح    سالىلع، يف اإل صيٌل   يمانٌ إخر الزمان آ

ات ديالن مالن ووري ال وناله وور   د  مالمل الشاليعة يعمالن ة سالمي  اإل

                                                        

د هن احلسن، الغيبة، ص 1)  .22(  الطويس، حمم 
د هن عيل  هن احلسني، كمال ادلين، ج 2)  .409، ص 2(  الصدوق، حمم 
د هن احلسن، الغيبة، ص 3) ، حمم   .123(  الطويس 
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  .عن هذا ادلين منكره خارجٌ  ن  إسالىلع املبني، واإل
مالاىلع قالة هاإلحاديالث املتعل  األ ن  أا ترصيح العلماء هالإهذا مضاف ا 

وهنا  ذكر هاختصار   هعض من قال ، متواتر ٌ  و  مشهور ٌ   املهدي  
  هاتلواتر ، وةما ييل:

 ه( 363 )ت الشالافيع   د هن احلسني اآلهري  حمم  القرطيب  عن نقل 
خبار واستفاضت قد تواترت األ»: (مناقب الشافيع  )قال يف كتاهه  ن ه 

ه مالن  هالل ، و ن الهماليجء املهالدي   هكرث  رواتها عن املصطىف 
، وه يمالأل األن ال و ،ه يملك سبع سننين   و ،هيته ه ن ال رض عالدال 

و ي الالده ، (1)«خ قتالالل ادلجالالالفيسالالاعده   ىالخيالالرج مالالع عيسالال
حاديالث عالن واأل»: فقالال  هتصحيح ما  ورده من  حاديالث املهالدي  

مالن عكتاله مالن ودل  يف اتلنصاليص خ خالروج املهالدي   انليب  
 .(2)«فاطمة، ثاهتةٌ 

ا   نقل القالول هالاتلواتر فقد  (ه 852 )ت العسقالين   اهن حجر   م 
من هذه  رجل   خلف ويف صال  عيىس » و ي ده هقوهل:، ممله عن

                                                        

، اتلذكر ، ص 1)  .701(  نقله عنه: القرطيب 
  املصدر الساهق.(  2)
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ة األ للصحيح  داللةٌ  -مع كونه يف آخر الزمان وقرب قياىلع الساعة  -م 
  .(1)«ة  هلل حبج   تلو من قائم   ض الراأل قوال: إن  من األ

ح هعضهم يف معرض إجاهته عن  حاديالث املهالدي    هلذا رص 
منكالري  حاديالث  إن  »وحكم إنكار خروجه عنالد السالن ة هالالقول: 

، وهم لطئالون ، و سباب إنكارهم هلا لتلفةٌ فةٌ طوائف لتل املهدي  
عالوا عالدىلع من فرق املساللمني مالن اد    ن   ، وال شك  يف ذلك وال شك  

الاالحتجاج هأخبار اآل ا، حالاد مطلق  ا، ومالن هالؤالء املعتالالزلة قالديم 
ون هالم سالملد  ة حديث ا، وهؤالء لك  ة  و القرآني  وبعض  دعياء العقالني  

من العلمالاء  ي دليهم، خ  ن  اسد ال  هلذا ابلناء الف  حاديث املهدي  
  حاديث املهالدي    ن   املهم   هاتلواتر، لكن   َمنو وصف  حاديث املهدي  

ال، واعتقاد ظهوره مم  منها ما هو ثاهٌت  ة ة  هالل السالن  ا  مجع عليه اعم 
  .(2)«واهلل  علم ،واجلماعة

                                                        

، فتح ابلا1) ،ج (  اهن حجر  العسقالين   . 385، ص 6ري برشح صحيح ابلخاري 
(  انظر: املوقع الرسيم  مللتىق  هل احلديث، السؤال هو: حكم إنكار خالروج 2)

  ّ املهدي  لضعف  حاديثه؟ املجيب ادلكتور رشيف هن حاتم هن اعرف العالو
عضو هيئة اتلدريس يف جامعة  ىلع القرى: وقالد ذكالر حممالد عاليل دخيالل يف 
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، و ورد عقد  هو داود يف سننه كتاه ا  فرد فيه روايات املهالدي  كما 
رها حبديث جاهر هن سمر  قال:  ،يه ثالثة عرش حديث اف  سمعت »صد 

ا ح    رسول اهلل   يكالون علاليكم يقول: ال يزال هذا ادلين قائم 
  .(1)«ةاثنا عرش خليف

ي رواه اهن عمالر عالن وقال اهن تيمية يف اتلعليق خ احلديث ال  
مالن ودلي اسالمه اكساليم،  خيرج يف آخر الزمان رجالٌل » : انليب  

ا، وذلالك هالو  كمالا ملئالت جالور  يته كنييت، يمأل األرض عالدال  وةن
ههالا خ خالروج  يت حيتج  األحاديث ال   إن  » ، فقال اهن تيمية:«املهدي  
و محد ومالملهم  د والكمذي  و، رواها  هو دا حاديث صحيحةٌ  املهدي  

  .(2)«وممله من حديث اهن مسعود  

                                                                                                             

ا  ٣٠كت اب  لكبار علمالاء السالن ة،  ٢٠٥( اسم  كتاهه )اإلماىلع املهدي   نفالر 
ا منهم وضعوا يف  ٣١ و منهم  فردوا كتب ا مستقل ة  حول اإلماىلع املهدي   نفر 

ا ابلاقني  وردوا يف كتالبهم  ١٤٤، و كتبهم فصوال  حول اإلماىلع املهدي   نفر 
 .هنسب  متفاوتة   روايات  حول اإلماىلع املهدي 

 .106، ص 4داود، ج (   هو داود، سَن    1)
 .211، ص 4(  اهن تيمية،منهاج السن ة انلبوي ة، ج 2)
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يق القنويج ابلخاري  وقال   ي مالن  -ا منهال»ما لفظه:  الشيخ صد 
وهالو  ،املوعود املنتظر الفالاطيم   املهدي   -يت تعقبها الساعة األمور ال  

تبلال   ،اجد   هلا واألحاديث الوارد  فيه خ اختالف رواياتها كثمل ٌ  و  
  .(1)«حد اتلواتر

ا يف معرض  يف  خ مالا قالاهل اهالن خالدلون هاعكاضالو ضاف  يض 
املوعالود  ك الفالاطيم  للريب يف  مر ذل فال معىن»الششكيك يف ذلك: 

يف مقاهالل  عظيمةٌ  املنتظر املدلول عليه هاألدل ة، هل إنكار ذلك جر  ٌ 
  .(2)«اتلواتر انلصوص املستفيضة املشهور  ابلالغة إا حد  

ا املروي ات عن طريق  هل السن ة واجلماعة فيه كثملٌ ، نقترصال   م 
 خ حديثني منها:

ل ما  هالن مالريم عالن    ايىسال يف هاب نزول ع ابلخاري   اهرواألو 
: كيف  نالتم إذا نالزل اهالن مالريم قال رسول اهلل »هرير ، قال: 

  .(3)«فيكم وإمامكم منكم؟

                                                        

، اإلذاعة، ص 1)  .112(  القنويج  ابلخاري 
 .146(  املصدر الساهق، ص 2)
،ج 3) ، صحيح ابلخاري   205، ص 4(  بلخاري 
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ا مالا جالاء خ لسالان رسالول اهلل  حيالث قالال:  واثلاين  يض 
مالن  ختالف  امن عكيت، خيرج يف  من قريش   رجٌل  ! برشوا هاملهدي  »

ا وعدال  كماانلاس وزلزال   ا وجالور ا،  ، فيمأل األرض قسط  ملئت ظلم 
ال ا ويرىض عنه ساكن السماء وسالاكن األرض، ويقس  م املالال صالحاح 

ه يأمر  إن  ح    ،ويسعهم عدهل ،مىن   د  ة حمم  ة، ويمأل قلوب  م  هالسوي  
يأتياله  واحدٌ  رجٌل  إال   ؟ فما يأتيه  حدٌ إيل   منادي ا فينادي: من هل حاجةٌ 

ه فيقول:  نا رسالول  يعطيك، فيأتيفيسأهل، فيقول: إئت السادن ح   
، فيقول:  املهدي   حث، فيحال  وال يسالتطيع  ن اإيلك تلعطيّن ماال 

 يكون قدر ما يسالتطيع  ن حيملاله، فيخالرج هاله حيمله، فيليق ح   
الا، لك   د  ة حمم  فيندىلع فيقول:  نا كنت  جشع  م   هالم د  إا هالذا نفس 

اه، عليه فيقالول: إنالا ال نقبالل شاليئ ا  عطينال املال فكةه مملي، فملد  
ا  و ثماني ا  و  سع سنني وال خمل يف احليالا  فيلبث يف ذلك ست   ا  و سبع 

  .(1)«هعده
عقيد  املصاللح العالاليم  وخالروج  ن   من  هلذا فال يبىق  د  شكي 

ويه  ،خالصةٌ  ةٌ سالمي  إ خر الزمان يه عقيد ٌ آيف   ماىلع املهدي  اإل

                                                        

، ك  العمال، ج 1)  262و 261، ص 14(  املت يق اهلندي 
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 العصالمة  هالل هيالت مذهب  تباا مذهب احلق   ملا يعتقد هه  مطاهقةٌ 
 .والطهار  

 ةا: الموعود في اليهودي  ثانيً 
الا يعتقالدون هالأن  ماليجء املصاللح  تباا ادليانة ايلهودي    ة هم  يض 

، واملصاللح املوعالود صالحيحةٌ  ةٌ توراتي ال خر الزمان عقيد ٌ آالعاليم  يف 
ومعناهالا األسالايس هاللغالة  ،و "ماشيح"  و املسيح، « املسي ا»ونه يسم  

ا  و اكهن ال جعلالهخ  زيت داللالة  المسحه هالال ن تم  شمل إا مية العىي  
 يف كتالاب العهالد القالديم صطالح، وقد شاا استخداىلع هذا االملاك  

يف العهد القديم  "مسيح" همة، فللتعبمل عن مسح الكهنة ،)اتلورا (
وامللالوك  هاإلضافة إا مسح األنبياء س""هادلهن املقد   املمسوح تعّن

  .(1)واألمراء
ينتظرونه تلحقيق حلمهم يف إاعد   ظر يف آخر الزماناملسيح املنتو

ال ،وإقامة دولة إرسائيالل الكالىى ،مد مملكتهم كون هالبعض ويتمس 
ا املسيح ال  ونبوءات العهد القديم،  ي ينتظره ايلهالود ساليكون قائالد 

ا من نسل داود،سياسي   الا هالرشاليعة ايلهودي ال ا عظيم  ة وساليكون عليم 
                                                        

س، حتت لفظة املسيح.(  انظر: مموعة من املؤلفني، 1)  قاموس الكتاب املقد 
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ا هلا ، ب عموىلع اخلملار املسيح عند ايلهود هكق  قكن انتظالا ؛ وممارس 
ق هلالم وساليحق   عنالد قدوماله. حيث سينقلب حاهلم إا  حسن حال  

، ةهالرشيعة ايلهودي   يالوسيعيد هناء اهليك ويقض  مانيهم، املسيح لك  
الال ص" جعلالالت احلرةالالة فكالالر  "املسالاليح املخل الال فيالاله  ن   شالالك   ا الومم 

مالن  جالل ؛ يف فلسالطني لليهالود قو    ة تدعو إلقامة وطن  الصهيوني  
ل مفهوىلع اخلالص من ومن هنا حتو   تمهيد الطريق  ماىلع قدوىلع املسيح،

  .(1)سيايس   إا مفهوىلع   ديّن   مفهوىلع  
ات عن ميجء املنيج ايلهالودي  )املساليح( انلبالوء   هم انلبوءمن و

صالور تيف هذا الكتالاب  ، فهناك نصوٌص شعيا انليب  إاملذكور  يف سفر 
ملالا هالو مالذكور يف السالن ة  ومضامني قريبة   مشاهد اخلالص هألفاظ  

مات الظهور، وعالماته، و عن حيا  ث عن مقد  فهو يتحد   ،الرشيفة
 العالم فيما هعد الظهور حيث يقول : 

اي يَس  » ذو نو جي يٌب مي ج  قَضي ي (2)ىالَ َوخَيور  الوهلي ص 
 
نو   ٌن مي   ، َوَينوب ت  م صو

                                                        

 (  املصدر الساهق 1)
الى هو وادل داود انليب  2) حسب ما هو مذكوٌر يف اتلورا ، والقضاليب  (  يس 

ي ساليأ   سيكون مالن نسالل اهالن داود، وهالو املالنيج واملنقالذ املرتقالب ال 
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ي  ، ر وح  احلو َو ي، َوحَي لُّ َعلَيوهي ر وح  الَربِّ وَر ي َوالوق  وَمش  ، ر وح  ال مي َمةي َوالوَفهو كو
فَةي َوَلَافَةي الَربِّ  ري وَمعو ال  ر وح  ال ، فاََل َيقوِضي ون  يفي َلَافَةي الَربِّ ت ه  تَك  َوَلَ

َميوالهي  ذ 
 
عي   ََسالبي َسالمو م  حبي ، َواَل حَيوك  ََسبي َمَظري َعيونَيوهي ي الي هاَللو َيقوضال حبي

يسال َائ نوَصافي بلي م  هياإلي ، َوحَيوك  يلوَمَساكينيي لي ل الالي هيالوَعدو ، َوَيضو روضي
َ
ريب  الي األ

َخةي َشَفتَيوهي  نَافيَق هينَفو وم  يت  ال ، َوي مي هي يبي فَمي روَض هيَقضي
َ
ُّ  األ والىي الون  ال َوَيك 

َويوهي  نوَطَقَة َحقو َمانَة  مي
َ
، َواأل نوَطَقَه َمتونَيوهي ب ض  ا مي ، َوَيرو يي

اَلدو ر  َمالَع اجلو نَلمي
َها  الوق  مٌل يَس  ي َصالغي الا، وََصاليبي َسَمن  َمع  وم  بول  َوال ل  َوالشِّ جو ََقالَر    َوالوعي َوابلو

الل  تيبون الا  ي 
و
ََقالري يَأ َسالد  اَكبلو

َ
ا، َواأل َما َمع  ووالَد ه 

َ
ب ض    . تَرو َعيَاني هَة  تَرو  َوادلُّ

الاللِّ  الاليع  َخَ رَسَبي الصِّ الالري َوَيلوَعالالب  الَرضي حو الاليم  ياَلالَده  َخَ ج  الالدُّ الوَفطي ، َوَيم 
َواني  ع  فو

 
َن   (1)األ

َ
، أل يسي  ِّ َجباَللي ق الدو وَن يفي لك  الد  سي فو وَن َواَل ي  الوؤ  اَل يَس 

رَ  َحو يَاه  ابلو ومي ي ال فَةي الَربِّ َكَما ت َغطِّ ري نو َمعو تَليئ  مي روَض َتمو
َ
 . (2)«األ

به األمم لبسالط العالدل فهذا انلص  واضٌح يف ظهور املنيج، وتطل

                                                                                                             

هاخلالص لشعب إرسائيل يف آخالر األي الاىلع حسالب تفسالملهم. قظ: قالاموس 
س، ماد  )ييس([ الكتاب  املقد 

 (  األفعوان: ذكر األفىع، وهو احلية اخلبيثة السامة.1)
(2  )، س، العهد القديم، سفر إشعيا انليب   .9: 11الكتاب املقد 
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 فيها. 
سفار  داود يف  وجاء ذكر املصلح العاليم  يف املزاممل املنسوبة للنيب  

، »: حيث يقول فيها ،العهد القديم يلوَمليالكي اَكَمالَك ل حو
َ
عوالطي  

َ
َم،   اَلَله 

وَمليكي  َقِّ    (1)َوبيَرَك الهوني ال ، َوَمَسالاكيينََك هيالاحلو لي بََك هيالوَعدو ين  َشعو   يَدي
 ِّ وىي ، َواآلاَكىلع  هيالال يلَشالعوبي ا ل بَال  َسالالَم  ي

ل  اجلو يَمَسالاكينيي الي َيقوضال  حَتومي ي ل
الَحق  الَظالاليمَ  النَي، َويَسو يسي َائ َلِّص  هاَلّني ابلو . خي  الهي  ...الَشعوبي يَامي

َ
الق  يفي   ي ي رشو

 َ ... َوي َل الوَقَمالالر  الالَمحي نو يَضو
َ
َ   الَسالالاَلىلعي إيَا   ، َوَةالالرثو يق  الالدِّ ُّ الصِّ د  هَل  لك  الالج  سو

َمالالمي َتتََعَبالالد  هَل  
 
ُّ األ . لك  ل الالوكي وم  يَث،   ال الالتَغي سو وم  الالمَل ال الالنَيجِّ الوَفقي ناَلاله  ي 

َ
أل

نَي هَل   عي نَي إيذو اَل م  كي سو ومي َلِّالص   َوال ، َوخي  يسي َالائ نيي َوابلو كي سو ومي ق  َخَ ال في ي شو
َقَراءي  َس الوف  موف 

َ
   دي في َيفو َطو لومي َواخلو َن الظُّ المو مي ه  الَرىلع  َدم  ، َوي كو مو َسه  موف 

َ
ي  

ىلَع   يفي َعيونَيوهي  َوو ا. ايلو ليهي َدائيم  جو
َ
نو َذَهبي َشبَا. َوي َصيلِّ أل يهي مي يش  َوي عوطي َوَيعي

ه   ة  بَاري َه  ي  ثوالَل   لك  . َتتََمايَل  مي بَالي ي
روضي يفي ر ؤ وسي اجلو

َ
نَة  ه ر  يفي األ فو ون  ح  ك 

                                                        

، وسليمان هو امللك وهو اهن امللك. (  املزمور وادلاعء هو للنيب  سليمان 1)
اَكَمَك »وقوهل:  حو

َ
عوطي  

َ
شالعبك وحيكالم هالعالدل،  يعّن  عطه حكمة  يلقود«  

ولكن يتم تأويله خ املنيج يف آخر الزمالان. قظ: رشح الكتالاب املقالدس، 
 العهد القديم، القس  نطونيوس فكري[
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ونَاَن َثَمَرت َها، روضي  بل 
َ
البي األ شو ثوالَل ع  ينَةي مي وَمدي َن ال وَن مي ر  الون    َوي زوهي يَك 

َمالمي 
 
  ُّ . لك  وَن هيالهي ، َوَيشَباَلاَرة  ه  م  تَدُّ اسو . ق َداىلَع الَشموسي َيمو ري

ه  إيَا ادَلهو م  اسو
ب ونَه   َطوِّ روضي ي 

َ
 . (1)«األ

 :  »وقوهل يف انلص 
 
ُّ األ . لك  ل وكي وم  ُّ ال د  هَل  لك  ج  ناَله   َممي َتتََعَبد  هَل  َويَسو

َ
أل

النَي هَل   عي نَي إيذو اَل م  الكي سو ومي يَث، َوال التَغي سو وم  مَل ال نَيجِّ الوَفقي ن اله   يالدل  خ «ي 
 سيملك األرض لك ها، والشعوب مجيعها سشت بع رشيعته. 

الا  داود  ويشمل سالفر املالزاممل املنسالوب للناليب   رض األ ن   ا إيض 
اَلَق َواَل » يقالول: حيث ،سملثها العباد الصاحلون يالبُّ احلو َن الالَرَب حي 

َ
أل

الع   اري َفيَنوَقطي َ رشو
َ
الل  األ َما نَسو

َ
وَن،   وَفظ  هَدي حي 

َ
. إيَا األ يَائيهي توقي

َ
 َيتََخَل َعنو  

هاَلدي 
َ
ن وَمَها إيَا األ الك  روَض َويَسو

َ
ث وَن األ وَن يَري يق  دِّ ، وهالذا ادلاعء  .(2)«الصِّ

 دلاود 
روَض »، وقوهل: انليب  

َ
ث الوَن األ وَن يَري يق  الدِّ داود إشالارٌ  إا  ن   «الصِّ

يب خ انليب   ملالاذا  العصالور، وهالو  السالؤال املحالمل  يف لك   راد  ن جي 
المل  الكثالملينينجح األرشار ويتأل   ، وفياله م األهرار؟ هالذا السالؤال حي 

                                                        

 .17:  72(  الكتاب املقدس، العهد القديم، سفر املزاممل ،1)
 .29و 28: 37(  الكتاب املقدس، العهد القديم، سفر املزاممل،2)
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ا  للمتأمل  ة املعد  ماد األهدي  بشارٌ  لأل   .(1)يف آخر الزمان ني ظلم 
الخت عقيالد  املنتظالر        ومن خالل هذه انلصوص ومملها ترس 

واملنيج عند علماء ايلهود، و قر  ههذا واحٌد من  يى علمالائهم وهالو 
ي  1204 – 1135موىس هن ميمون  ) وضع ما ي عَرف هاألصول ىلع( ال 

تلحديالد عقائالد ادليالن  حماولالة   ة، ويه  هالم  ر لليهودي  الاثلالثة عش
اله:  (12) ، فيقول يف األصلايلهودي    نالا »من هالذه األصالول مالا نص 

 ر خومهمالا تالأخ   (،املساليحاملاشاليح ) ؤمن إيمان الا اكمالال  هماليجء 
  .(2)«يوىلع   ره لك  انتظا ايلهودي  

 ةا: الموعود في النصراني  ثالثً 
مالن  قريبالةٌ  ةو عقيد  املاليجء اثلالاين يف املساليحي   ء املبارك االرج

، ةوايلهودي ال سالىلعمان يف اإلعقيد  انتظار املصلح العاليم  يف آخر الز
مم يف آخر الزمان يقود الشعوب واأل اعليم   ب ظهور مصلح  وتعّن ترق  

                                                        

ب، تفسمل الكتاب املقدس، العهالد القالديم، تفسالمل (  القمص تادرس يعقو1)
 .37سفر املزاممل، املزمور 

مة اهن ميمون  لكتاب السنهدرين، كتاب الّساج.2) ، مقد   (  اهن ميمون 
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رها من هالراثن الرشالك والظلالم يمان والصالح والعدل، ويطه  حنو اإل
، ة والسالالىلع يف  رجالاء املعمالور ر املحب الالة والفسالاد، وينشالوالعبثي  

تالاريخ العالالم » :هأن   كما جاء يف قاموس الكتاب املقدسفيرص حون 
تاله يلعلالن قو   ل  وجالال يف مالد   – ي املسيح  –اثلاين  ئهسينتيه همجي

 .(1)«ات الظلمةقو   وسلطانه فوق لك  
 ،امليجء اثلالاين للمساليح  كبمل   ينتظرون بشوق   ونواملسيحي  

كون هعالد ميئاله يوسال ،العهالد اجلديالد ه  سالفار  خبارَ  ي تناقلت ال  
سالفار  مالن  كثالمل    رى هنصالوص  انلصا القيامة، ويستدل  احلساب و

الا للتفاسالمل املختلفالة هالني  اٌت ونظري ال العهد اجلديد، وهلم آراءٌ  وفق 
ولكالن هم مت فقالون خ س حول تلك انلصوص، علماء الكتاب املقد  

 ومن تلك انلصوص:حتمي ة ميئه، 
ا إ  ة صعود املساليحعمال الرسل عن كيفي   ث سفر ال حتد  1

يقالول اكتالب  ،يف آخالر الزمالان ثانية   السماء، وذكر البشار  همجيئه
َخَذتواله  َسالَحاهٌَة َعالنو »السفر: 

َ
وَن َو  الر  المو َينوظ  َتَفالَع َوه  َولََما قَاَل َهَذا  رو

                                                        

س، ص 1)  .869( مموعٌة من املؤل فني، قاموس الكتاب املقد 
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مو  ي نيهي عو
َ
   الاَلني نوَطليٌق إيَذا رَج  َو م  وَن إيَا الَسَماءي َوه  َخص  َوفييَما اَكن وا يَشو

بويََض 
َ
مو هيليبَاس    مو وَ  قَدو َوَقَفا هيهي َلييلييُّوَن َما هاَلال ك 

َها الرَِّجال  اجلو يُّ
َ
قَااَل:  

مو إيَا  َتَفالَع َعالنوك  ي ارو وَا َهالَذا اَلي ؟ إيَن يَس  وَن إيَا الَسَماءي ر  نَي َتنوظ  َواقيفي
الا إيَا الَسالَماءي  نوَطليق  الوه  م  ت م  يو

َ
 ي َهَكَذا َكَمالا َر 

و
ويعتقالد  .(1)«الَسَماءي َسيَأ

ي س  ن  املسيح هعض املفّس  ي  جبسده ال  سيأ  ن للكتاب املقد 
  .(2)صعد هه
ال ث املسيح عن ميئه ال ويتحد  2 ه يف يالا مالع تالميالذه وحواري  يض 

َو َجاليٌس َخَ َجباَللي الَزيوت الوني َتَقالَدىلَع » حيث يقول: إَنيل م    َوفييَما ه 
َراد  قَائيلينَي: ق اللو نَلاَل يذ  َخَ  نوفي َ إييَلوهي اتَلالَمي الون  َهالَذا َوَمالا يهي ا َمالَ  يَك 

 : الوا  َجالاَب يَس 
َ
؟ فَأ ري

َضاءي ادَلهو يئيَك َوانوقي واٱَعالََمة  َمي الر  مو ي   الَ  موظ  اللَك  ضي
َحٌد 

َ
   اللُّوَن يح  َوي ضي وَمسي َو ال نَا ه 

َ
يمي قَائيلينَي:   ت وَن هياسو

و
يَن َسيَأ فَإيَن َكثيملي

                                                        

 .11- 9: 1( الكتاب املقدس، العهد اجلديد، سفر  عمال الرسل، 1)
 سالفر اجلديالد، املقدس،العهالد الكتالاب لقس  نطونيوس فكري، رشح(  ا2)

 .الرسل اعمال
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ينَ  هَ »،  .(1)«َكثيملي ينَئيذ  َتظو ينَئيالذ  وَحي . وَحي وَساني يفي الَسَماءي ن ر  َعالََمة  اهوني اإلي
وَساني آتيي الا َخَ َسالَحاب  ن وَن ابوَن اإلي ، َوي بورصي  روضي

َ
يع  َقبَائيلي األ َتن وح  مَجي

َو   َوَمود  َكثيمل   فالظالاهر مالن هالذا انلالص   ن  تالميالذ  ،(2)«الَسَماءي هيق 
فَع إا السالماء، وحواري يه اكنوا يعلمون   املسيح  ن املسيح سالمل 

الا كيفي الة ميئاله فيقالول هعالض  وسيأ  ثانية  قبالل يالوىلع القيامالة، و م 
الا يف شالك   املسيحسملى البرش »املفّسين:   هالأعينهم اجلسالدي ة قادم 

ا من السماء. جسدي    هكذا يالأ  مالر     ..يف سحاب السماء،  ي قادم 
ا ال خ سالحاهة  ...  خرى  مرةبالةٌ ه مل  كأن الهالل خ سالحاب  كثال جالس 

  .(3)«هل

لمساليح يف حالواره ليجء اثلاين امل حول إَنيله يف مرقس يذكر ال3
 َنيله، فيقالول نقالال  عالن إ يف ا نقله م   مم   وهو قريٌب  ،مع تالميذه

                                                        

(1 ، س، العهد اجلديد، إَنيل م    .6 - 3: 24(  الكتاب املقد 
(2 ، س، العهد اجلديد،إَنيل م    .30: 24( الكتاب املقد 
س، الكتاب (  القمص تادرس يعقوب ملطي، رشح3)  اجلديالد، العهالد املقالد 

 .م    إَنيل تفسمل
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ليم  »:  الىعيس يقي فَالَشموس  ت ظو يَك الضِّ َد َذل يَاىلعي َبعو
َ
َما يفي تيلوَك األ

َ
َو 

ي  عوطي الَوات  الاَليتي يفي  َضووَءه  َوالوَقَمر  اَل ي  َوَن  وىلع  الَسَماءي تَشََسالاَقط  َوالوق 
َزا   وَساني آتيي الا يفي َسالَحاب   الَسَماَواتي تَََتَعو ن وَن ابوَن اإلي بورصي  ينَئيذ  ي  وَحي

َو   َكثيمَل   َوَمود    .(1)«هيق 
يف  عظالم الضاليق، »وقد جاء يف تفسمل إَنيل مرقس مالا نصاله: 

ا ذروته، يقكب املسيح من العالم، وتراه إويصل  د الرش  عندما يزدا
ا من األرض سملجع مكشوف ا لالك  عني   لك    عالني  ، وةما ارتفع ساهق 

فالارقهم ههالا،  ي  يتة ال  البرش، فهو سملجع هذات الطريقة الشخصي  
 .(2)«روح   د رجوا   يرث من مر  

ا  الا حقيقالة ة ورد يف الروايات اإلسالمي  وهذا انلص  قريٌب مم   يض 
، ومنهالا مالاورد عالن # هعد ظهور اإلماىلع املهدي   ميجء املسيح 

كيف  نتم إذا نزل اهن مريم فيكم وإمامكم »حيث قال:   انليب  

                                                        

س، العهد اجلديد، إَنيل مرقس، 1)  .26 - 24: 13( الكتاب املقد 
س، الكتاب (  القمص تادرس يعقوب ملطي، رشح2) اجلديالد،  العهالد املقالد 

 تفسمل إَنيل مرقس.
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ا يصالف انلاليب  (1)«منكم هقالوهل:  ى النالزول عيسال  ، و يض 
دمشالق، عنالد  هن مريم برشق  اى الفبينما هو كذلك، إذ هبط عيس»

ا َكَفيوالهي ودتني ) ي ميمتني ملو  املنار  ابليضاء، هني مهر الع  نتني( واضي
ر منه مجالاٌل  نيَحةي ملكني، إذا طأطأ ر سه قطر، وإذا رفعه حتد  جو

َ
 خ  

 .(2)«اكللؤلؤ...، فيطلب ادلجال فيدرةه هباب دلي  فيقتله
د عليها املسيح مرار ا  ن  مور ال  ومن األ هذا الظهور وامليجء  يت  ي 

، فعنالدما سالأهل اتلالميالذ نه ممل معلالوىلع  اثلاين سيكون مفاجئ ا وزما
ىلع  : » ريخ ميئه، قال املسيحأون( عن ت)احلواري   اَلوو يالَك ايلو َمالا َذل

َ
َو 

يَن يفي الَسالَماءي َواَل  وَماَلئيَكة  اَلي َحٌد َواَل ال
َ
َما   لَم  هيهي َوتيلوَك الَساَعة  فاََل َيعو

بون  إاَل اآلب   وا وََصالا    االي َهر  وا، اسو ر  الوَن َمالَ  موظ  لَم  المو اَل َتعو نَك 
َ
لُّوا أل

وَوقوت   ون  ال َطالى َعبييالَده    يَك  عو
َ
َسالافيٌر تاَلَرَك هَيوتاَله  َو  وَسالاٌن م  َمَمالا إين

َ
َكأ

الَهرَ  نو يَسو
َ
ََواَب   ووََص ابلو

َ
د  َعَملَه  َو  ِّ َواحي لوَطاَن َوليك  وا إيذَ اي   السُّ الَهر   نو سو

وَن َمَ   لَم  مو اَل َتعو نَك 
َ
ىلعو أل

َ
الَف اللَيواللي   ىلعو نيصو

َ
َمَسالاء   

َ
َيوالتي    ي رَبُّ ابلو

و
ياَلأ

                                                        

،ج 1) ، صحيح ابلخاري   .205، ص 4( ابلخاري 
، احلديث 2) ، صحيح مسلم   .2937( مسلم انليساهوري 
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ا ىلعو َصبَاح 
َ
يكي   يَاَح ادلِّ ا  صي مو مييَام  َدك  تَة  َفيَجي َ َبغو  ي

و
اََل يَأ ق الوهل     َلي

َ
َوَما  

وا َهر  : اسو يعي يلوَجمي ق وهل   ل
َ
مو   فاملساليح لالم يعالط تلالميالذه تارخي الا . (1)«لَك 

 هلذا امليجء. دائم    مرهم  ن يكونوا خ استعداد   د ا ملجيئه، هلحمد  
يعتقد ههالا انلصالارى، وال اليت يت العالمات ال    هم  ولكن تبىق من 

الٌة ومصالملي ٌة يطلالق  ؛ سبق امليجء اثلاين للمسيح  معرةالٌة مهم 
س معرةة )هرمدون(، وقد  شار سفر رؤيالا  عليها يف الكتاب املقد 

وَهاليوَكي »قوهل: ها هذه املعرةة، إا يوحن   الَن ال الا مي يم  ت ا َعظي عوت  َصالوو وََسمي
ب وا َجاَمالاتي َمَضالبي اهللي َخَ  الك  الوا َواسو : اموض  وَماَلئيَكةي يلَسبوَعةي ال قَائيال  ل

روضي 
َ
الري الوَكبيالملي »، (2)«األ وَماَلك  الَسالاديس  َجاَماله  َخَ انَلهو ث َم َسَكَب ال

عَ  َف َماؤ ه  ليََكو ي  ، فَنَشي َراتي الالوف  النو َمشو يالَن مي ل الوكي اَلي وم  يالق  ال قي الَد َطري ري
ِّ  الَشموسي  النو فاَلمي انَلاليبي ، َومي شي ووَحو نو فَمي ال ، َومي نو فَمي اتلِّنِّنيي يوت  مي

َ
َوَر 

َا  بوَه َضَفادي َسة  شي روَواح  ََني
َ
، ثاََلثََة   نَي  الوَكَذابي روَواح  َشاليَاطي

َ
مو   فاَلإيَمه 

، َتو  تَالي َصانيَعٌة آيَات  مو ليقي َمَعه  َجو ونَةي تلي ك  وَمسو ِّ ال ل وكي الوَعالَمي َوُك  ج  َخَ م  ر 

                                                        

س، العهد1)  .37 – 32: 13اجلديد، إَنيل مرقس،  ( الكتاب املقد 
(2  ) ، س، العهد اجلديد، سفر رؤيا يوحن ا الالهويت   .1: 16الكتاب املقد 
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ء   ِّ يَشو ري َخَ لك  ىلعي اهللي الوَقالادي ، يَوو يمي ىلعي الوَعظي َوو يَك ايلو المو إيَا »، (1)«َذل فََجَمَعه 
وَن( َمَدُّ َاميَيةي )َهرو ىو ََع هيالوعي ي ي دو عي اَلي وَمووضي  .(2)«ال

ة جتالري هالني معسالكر صالملي  املعرةة ذه امله صارى  ن  ويعتقد انل
وهذه املعرةة تدور رحاها خ  رض فلسالطني  ،اخلمل ومعسكر الرش  
  .ونوباتلحديد يف هرمد  

(  نالةٌ مكو   ةٌ عىي   ون لكمةٌ وهرمد   مالن مقطعالني  و لفظالني )َهالرو
و( وهو اسم واد   و سهل   يقع شالمال  صغمل   ومعناه تل  و جبل، و)مد 

رف خ اليف فلسالطني يشال ون تلي هرمد  »: هعضهم ، وقال(3)فلسطني
، وقيالل احلرب   وادي يزرعيل املشهور يف اتلاريخ هموقعه االسكاتييج  

 .(4)«ميال  جنوب رشق حيفا 20ون تبعد هرمد   إن  
حول هذه املعرةة العظيمة و حداثها، تم  تأيلف كتب  كثمل   وقد 

                                                        

(1 ، س، العهد اجلديد، سفر رؤيا يوحن ا الالهويت   .14 - 12: 16(  الكتاب املقد 
(2 ، س، العهد اجلديد، سفر رؤيا يوحنا الالهويت   .16: 16( الكتاب املقد 
 .265وهاب عبد السالىلع طويلة، املسيح املنتظر ونهاية العالم، ص ( عبد ال3)
ال يف األديان: ص 4)  .218( سعيد  يوب، عقيد  املسيح ادلج 
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ال مثيل هلالا  و ن هاهذه املعرةة،  ة خ عنففقت املصادر املسيحي  وات  
تقالول ! «ويلمالة اهلل الكالىى»يف اتلاريخ، ويطلق عليها سفر الرؤيا: 

نالا حنالن إن  » :والسياسة(  ة هاليسل يف كتاهها )انلبوءالاكتبة األمريكي  
تالدَع  ة سالوف ينالتيه همعرةالة  تاريخ اإلنسالاني   ن نؤمن  ن  واملسيحي  

ا اقتنااع  من الو ج هعود  املسيح...و  تهذه املعرةة سوف ت ون، و ن  د  هرم
العديالد  ، فالإن  ة  إهلي   ة  منها، هموجب خط   ال مفر   ةٌ ون نووي  هرمد   هأن  

مالع  ة،  لزموا  نفسهم سلوك طريالق  ملي  هني املؤمنني هاتلدي  من اإلَنيل
و وسع انششار ا  ة  وحشي    شد   ا حمرقة  إ مبارش    ي هصور   إرسائيل، يؤد  

 .(1)«رها عقل هتلر ن يتصو   يمكن ة مزر   من  ي  
 تقالع قبالل حول معرةة    يف صحيحه عن انليب   مسلمٌ  وينقل

ا ي  (2)«لم ي ر مثلها» :قوهل الظهور  :، قالوهل نقل عن انلاليب  ، و يض 
ا ال يكل  هلم سالحٌ » وال لكم، ويقذف الطمل علاليكم  فيقتلون شهر 

 فالأنتقم كم: ايلوىلع  سل  سي ذا اكن ر س الشهر، قال رب  إوعليهم، ف

                                                        

ة اإلسالىلع، ص 1)  .30(  مني حممد مجال، عمر إم 
، ج 2) ، صحيح مسلم   .18، ص 25( مسلٌم انليساهوري 
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، مال  ريئ مثلها قط   ما من  عدا ، و نرص  ويلا ، فيقتتلون مقتلة  
 .(1)«خ الرجل خ اخليل، وما يسمل الرجل إال   ما  سمل اخليل إال  

 
 

 

                                                        

، ك  العمال، احلديث 1)  .39652( املت يق اهلندي 
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 الخاتمة

، ةة واملسيحي  من يطالع هذه العقيد  هتفاصيلها يف ايلهودي   لك   ن  إ
حالول  سالال   العتقاد اإلفق يف خطوطها العريضة مع اها تت  ن   سيجد 

، من قبيل  : عقيد  املصلح واملنقذ العاليم 
 : حتمية ظهور املنيج العاليم  يف آخر الزمان.1
 .: نزول املسيح 2
ااأل ءمل :3  . الظهور هعد رض عدال  وسالم 
 .والظلم القضاء خ الرش  : 4
 : وقوا معرةة  عظيمة  قبل الظهور.5

 عقيالد  املالنيج يه عقيالد ٌ  ن   خ  يت تالدل  مور ال الومملها من األ
ال ،ة الوقالواحتمي ال ةٌ سالماوي   ةٌ هلي الإنساني ٌة فطري ٌة وإ  دت عليهالا لك   ي 

وإن اختلفالالت يف جزئي اتهالالا، ويه مالالن األمالالور  األديالالان السالالماوي ة
املشكةة هني األديان السماوي ة، حاهلا حال اتلوحيد واملعالاد وانلبالو   

ألديان السماوي ة قبل اإلسالىلع مع االختالف يف اتلفاصيل والعمق، فا
مع ما وقع فيها من حتريف  واهتعاد  عن تعايلم األنبيالاء الصالحيحة، 
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فإن ه ما زال هالني طي اتهالا الكثالمل مالن اتلعالايلم والعقائالد السالماوي ة 
الصحيحة ال يت من خالل ابلحالث فيهالا نالرى  وجاله الششالاهه، هالل 

الالد خ   ن  العقيالالد  واتلطالالاهق يف  صالالوهلا وحقيقتهالالا، وهالالذا مالالا يؤة 
سي ما الفرقالة الشاليعي ة اإلماميالة  -املهدوي ة ال يت يقول  هها املسلمون 

ة  يه متطاهقٌة يف  صوهلا مع لك  تعايلم األديان السالماوي ة ال اليت  -احلق 
 سبقتها ههذا اخلصوص، مع االختالف كما  رشنا يف تفاصيلها.
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 المصادر

 
 القرآن الكريم

س  الكتاب املقد 

، راجاللكتاب السنهدرين، كتالاب السال مة اهن ميمون  مقد  ، ن ميمون  اه .1
 ىلع.1973سوري ا، مكتبة اثلقافة ادليني ة، 

السجستاين،  هالو داود سالليمان، سالَن    داود، هالملوت، دار الرسالالة  .2
 ه. 1430العاملي ة، 

ة اإلسالىلع، املكتبة اتلوفيقي ة للنرش واتلوزيالع  .3  مني حممد مجال، عمر  م 
 ىلع.1996

4.  ، ، هالملوت، ابلخاري  د هن إسماعيل هن إهراهيم، صحيح ابلخالاري  حمم 
 ه. 1401دار الفكر، 

الال يف األد .5 ، دار ابليالان، سعيد  يالوب، عقيالد  املساليح ادلج  يالان، قالم 
 ه..1413

د هن احلسن، نهالج ابلال  .6 ، حمم  ، 1مالة، هالملوت، دار اجليالل، و الريض 
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 ىلع.2001

لوفالاء، الطبعالة سالة اهملوت، مؤس  الصايف، لطف اهلل، منتخب األثر،   .7
 ىلع.1983اثلانية، 

8. ، دار اتلعالالارف ، هالالملوت الصالالدر،حممدهاقر، حبالالٌث حالالول املهالالدي 
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ل،  .25 ماكرىلع )الشالملازي(، نالارص، األمثالل يف تفسالمل كتالاب اهلل املال  
سة ابلهملوت  ه. 1413، 1عثة للطباعة والنرش واتلوزيع، و، مؤس 
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