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   :االهداء
  !اليك �رسول هللا دمحم

  !اليَك �حبيب هللا، �خاَمت النبيني
  واىل آلَك الطيبيني الطاهرين

  صلوات هللا ،واملرسلنياليَك واىل مجيع األنبياِء 
  وسالمُه عليكم أمجعني

   ُقدسكم املطّهرة ساحة اىل اتقّدمُ 
   اليت أمحلها بني يديَّ املقّصرتني ألهدَيكم بضاعيت

  يومهُ  قرََّب هللا) منقذ العامل(واليت كتبتها نصرًة لولدكم وحامل لوائكم
  الشريف املبارك وهو يوُم هللا األعظم

  فكونوا شفعاَء� عند هللا
   ،ليغفر لنا ويرمحنا ويقبلنا

   ،الّضرَّ والبالءَ  أهلنا وعن عنا ويكشف
  و�خذ �يدينا اىل عامل احلّق واحلقيقة 
  .الرامحني ارحم فهو بلطفه ورمحته اليت َوسعت ُكلَّ شيءٍ 
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   :كلمة املؤسسة

���﷽  
احلمد � رب العاملني وأفضـل الصـالة علـى أشـرف اخللـق دمحم وآلـه الطـاهرين واللعـن الـدائم علـى 

  . أعدائهم أمجعني
  : أما بعد

إن الثقافــة نزعــة فطريــة ُجِبــل عليهــا اإلنســان منــذ بــدء اخلليفــة علــى يومنــا هــذا ومــن أهــم األمنــاط 
عليهم السالم على إشاعة تلـك الثقافـة الثقافية هي الثقافة اإلسالمية وقد حثت مدرسة أهل البيت 

من خالل تالمذه األئمة األطهار يف أحناء املعمورة، من خالل ردفهـم بكافـة الوسـائل الـيت �يـئ هلـم 
نشر تلك الثقافة، مث أنشئت من بعد ذلك املؤسسات الثقافية اإلعالمية لتعميـق الـوعي اإلسـالمي، 

والـيت هلـا حـظ ) فـرع قـم املقدسـة/ دق الثقافيـة مؤسسـة العهـد الصـا(ومن تلك املؤسسات مؤسسـتنا 
املســامهة يف نشــر الثقافــة اإلســالمية عمومــاً وثقافــة مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســالم خصوصــاً عــرب 
دعمهــا للكتّــاب والبـــاحثني اإلســالميني مـــن خــالل طباعــة ونشـــر مصــنفا�م لتعميـــق الــوعي وجتـــذير 

  . عياملعارف اإلسالمية يف العقول والواقع املوضو 
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  شكر وتقدير
بتـــأليف وحتقيــــق وإخــــراج وطبـــع هــــذا املصــــنف ونشــــره نتقـــدم �لشــــكر اجلزيــــل لكـــل مــــن ســــاهم 

وتوزيعــه، ونســأل هللا تعــاىل أن جيعلهــم منــاراً وطريقــاً وهدايــة ونســأل هللا أن حيمــيهم وأن جيعلهــم محــاة 
نَّ علــى اجلميــع �ألجــر أن يتقبــل هــذا اجلهــد وأن ميــ) عــز وجــل(للــدين والشــرع القــومي ســائلني املــوىل 

  . والثواب إنه مسيع جميب
  مؤسسة العهد الصادق الثقافية
    فرع قم املقدسة
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  املقّدمة 
لألخـذ بيـده اىل  ،والعنايـة الرتبويّـة االهليّـة �النسـان ،إّن من لطف هللا تبارك وتعـاىل بعمـوم البشـر

وأن يكـون للبشـر  ،لحظـة واحـدةحّتمت عدم انقطاع األمل عنه ولو ل ؛أعلى مراتب الكمال والرقيّ 
وحلمــاً ورجــاءاً واقعيّــاً منتظــراً علــى مــدى تعاقــب العصــور ومــّر  ،حقيقيّــاً منشــوداً  يف كــّل زمــان أمــالً 

  .الدهور
والوقـوع لكو�ـا  أن تكون هناك بشارة إهلية كربى يف كّل عصر وزمان حمّتَمـَة التَّحقُّـق :ومعىن هذا

كمــا يف قولــه تعــاىل خبصــوص   ،قــد قطعــه هللا تبــارك وتعــاىل علــى نفســه املقّدســة ،وعــداً رّ�نيّــاً حمضــاً 
   :ظهور املنقذ املوعود

هُ  وََعدَ ( ينَ  ا�لـ� ِ
اِ�َاِت  وََعِملُوا ِمنُ�مْ  آَمنُوا ا�� رْ  ِ�  لَ�َْستَْخِلَفن�ُهمْ  ا�ص�

َ
 اْسـتَْخلََف  َكَما ِض  اْأل

ينَ  ِ
َ��  َ�بِْلِهمْ  ِمن ا�� ِي ِدينَُهمُ  �َُهمْ  َوَ�َُمِكّ

َ��ُهم �َُهمْ  تََ�ٰ  ارْ  ا�� ْمنًا َخْوفِِهمْ  َ�ْعدِ  ِمّن َوَ�ُبَِدّ
َ
 َ�ْعبُُدونَِ�  أ

   )١(.)... َش�ْئًا ِ�  ُكونَ  �ُْ�ِ  َال 
حـىت  اليـوم هللا ذلـك واحـد لطـّول الـدنيا االّ يـوم مـن يبـق لـو مل«  ):ص(وقول رسوله األكرم دمحم 

جـوراً  عـدًال وقسـطا كماملئـت ميـال االرض كنيـيت وكنيتـه امسـي امسـه ءيواطي بييت اهل من رجل خيرج
   )٢(.»وظلما

____________________  
  .٥٥آية  :سورة النور )١(
  .٢٩٧ص :)ع(عيـون أخبـار الرضـا .١٥٣ص :االمامـة والتبصـرة .٤٦ص:الطوسي، الغيبة .٩٩ص  :الرسائل العشرة )٢(

ــــدين ومتــــام النعمــــة ــــواعظني .٢٨١وص ،٢٦٦ص:كفايــــة األثــــر  .٣٧٧، وص ٣٧٢وص  ،٢٨٠ص :كمــــال ال  :روضــــة ال
ــــــــــل االمامــــــــــة .٢٦١ص ــــــــــار .٤٦٩ص :دالئ  :النكــــــــــت االعتقاديــــــــــة .٣٩١وص  ،٣٥٦وص  ،٣٥٢ص :شــــــــــرح األخب
 ٢٨، وج ٣٣، ص١٤ج  :حبـــــــار األنـــــــوار.١٣٦ص  :ذخـــــــائر العقـــــــىب .٤٣٣ص،العمـــــــدة .٣٤٠ص :االرشـــــــاد.٤٣ص
وهــو حــديٌث نبــويٌّ شــريٌف صــحيٌح ومتــواتٌر ومشــهوٌر عنــد  .٢٧، ص٢ج ،التفســريالكبري. ١٢٥ص ٧ج :الغــدير .٤٦ص

  .املسلمني
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وهلــذا الوعـــد الـــرّ�ين الصـــادُق دوٌر كبـــٌري يف حفـــظ وصـــون اخلـــّط االهلـــّي املقـــّدس وامتـــداده وبقائـــه 
واب فضـالً عـن العطـاء واألجـر والثـ ،)١(وهـو حبـّد ذاتـه عالجـاً روحيّـاً �جعـاً لعمـوم البشـر ،غضَّاً طر�ًّ 

نتظر قد صّدقَ  اجلزيل من هللا عّز وجلّ 
ُ
فعالً بغيب هللا تبارك وتعاىل والـذي هـو مـن أشـرف  لكون امل

العبادات العالية القدر عند الباريء سبحانه وتعاىل حيث قّدمها على الصـالة والزكـاة يف قولـه تبـارك 
  :وتعاىل
ينَ ﴾ ٢﴿ ت�ِق�َ ِلّلْمُ  ُهًدى ِ�يهِ  يَْب  رَ  َال  الِْكتَاُب  َذٰ�َِك ﴾ ١﴿ ا�م( ِ

 َوُ�ِقيُمـونَ  بِالَْغيِْب  يُْؤِمنُونَ  ا��
َالةَ  ا ا�ص�    )٢(.)يُنِفُقونَ  َزْ�نَاُهمْ  رَ  َوِ�م�

وما توّصلت اليـه جهـود البشـر مـن خـالل فـرتات حيا�ـا الطويلـة  ،وقد ثبت يقينا أّن العامل �سره
لكننـــا جنــد أّن هـــذا  ؛وتكنلوجيـــا حمــّرية، وصـــناعات متطــّورة ،وأبعــاد فكـــر شاســعة ،مــن علــوم واســـعة

ــري �ســره يعــاين الظلــم واجلــور وحيــّن اىل الســعادة الــيت  ،ومصــادرة أبســط حقــوق االنســان ،العــامل الكب
ببعـديها املـاّدي  مـا الطمأنينـَة احلّقـةَ  وحيلم أن يعيش يومـاً  ،حنني الطفل اىل حمالب أّمهٍ!جيهلها الكثري
ــري وتغيــري رّ�ّين ) ا�تمــع الســعيد(صــبحت فكــرة واملعنــوي، وأ مســتحيلة التحقــق إالّ بتــدّخل اهلــي كب
  )٣(.جذري

____________________  
  .٢٦٠-١٨٨ص ،موضوع األبعاد النفسية واإلجيابية يف عقيدة املهدي املنتظر ،سيكلوجية األنتظار :انظر )١(
  .٣-١اآل�ت :سورة البقرة )٢(
اإلمـام املنتظـر حلـدوث : وما بعـدها، حتـت عنـوان ٢٥٦ص  ،ألد�ن بظهور املهدي يف آخر الزمان�اية صراع ا :انظر )٣(

  .التغيري العاملي
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بــل وحــّىت علــى  ،ومــا نــراه مــن ا�يــار وا�ــزام كبــري علــى املســتوى الــديين و األخالقــي واإلجتمــاعي
ــة التــدّخل  ؛مســتوى بــديهّيات الفطــرة االنســانّية االّ دلــيالً دامغــاً وبرهــا�ً ســاطعاً الحمــيص عنــه حلتمّي

واحقــاق ) قــّرب هللا يومــه املقــّدس(االهلــّي املؤّمــل بواســطة املنقــذ واملنقــذ للعــامل وشــعوب األرض كافّــة 
بعـد اخللـود اىل  وربـط االنسـان �لسـماء ربطـا وثيقـاً  ،احلّق على يديه وازهاق الباطل الذي مأل الدنيا

  )١(...ضاألر 
اىل روح هللا عيسـى بـن مـرمي  )عليـه السـالم(ومـن عهـد آدم  )علـيهم السـالم(لذا جنـد أّن األنبيـاء 

قد بّلغوا وبّشروا أممهم مراراً وتكراراً وبشّىت الوسـائل والسـبل حبتميّـة تشـّرف األرض  )عليهما السالم(
ــــ  كمرحلـــة اوىل علـــى   ؛يهم أمجعـــنيصـــلوات هللا علـــ )دمحم وآل دمحم(وتتـــويج اخلالفـــة االهليـــة العظمـــى ب

كمـا وقـد بّشـروا أيضـا بتشـّرف األرض �ملصـلح األعظـم واملنقـذ واملخلّـص   ،طريق سعادة مجيع البشر
كمرحلة �نية على ذات الطريق و�ا يكون احلكم � وحده بواسـطة خليفتـه   )ع(والصاحب والقائم 

  .اً وجوراً املّدخر وعندها ميأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلم
____________________  

عنـد  :يف موضـوع ،عقائـد األمـم يف املهـدي :وما بعدها حتـت عنـوان١٩٣ ص ،املهدي املنتظر حقيقة أم خراقة :انظر )١(
وترقـب ظهـور  ،وتعين اإلعتقـاد مبرحلـة آخـر الزمـان: )FOTORISM(أن عموم املسيحيني الغربيني يعتقدون بـ  ،املسيحيني
 ،الســنة الثالثــة ،وجملــة جمموعــة احلكمــة. ٥١ص ،اإلمــام املهــدي يف كتــب األُمــم الســابقة واملســلمني: و انظــر ،اخل.. .منقــذ

  .مقال السيد هادي اخلسروشاهي ،٢-١العدد 
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وبعد حتقق املرحلة األوىل على وجه األرض مبجـيء دمحم وآل دمحم صـلوات هللا علـيهم أمجعـني جنـد 
وآلــه الطــاهرين وصــحبه املنتجبــني يبّشــرون العــامل أمجــع ) ص(مت دمحم أّن القــرآ ن الكــرمي والرســول اخلــا

وبّشــروا مبرحلــة �لثــة أيضــا  ؛وهــي املرحلــة الثانيــة الــيت أشــر� اليهــا) عــج(حبتمّيــة جمــيء املنقــذ املهــدي 
ــــة وخصائصــــها املختّصــــة �ــــا ووقتهــــا وظرفهــــا  )مرحلــــة الرجعــــة(وهــــي  الــــيت هلــــا قوانينهــــا الغــــري طبيعّي
   ....وأسبا�ا

ولكــّل عصــر وزمــان بشــائره  ،وهكــذا جنــد أّن أألمــل مل ينقطــع مــن حيــاة البشــر ولــو لفــرتة قصــرية
  .وآماله وأحالمه اخلاصة به

 املـؤمنني مـن يف كّل العصور واألزمنة واتباعهم )عليهم الصالة والسالم(مجيع االنبياء  ولقد عاش
البشــارة  حتّقــق آملــني ،كبــرياً وانتظــاراً مجــيالً  أمــالً عظيمــاً وشــوقاً  و الــذين الزالــوا يعيشــون والصــاحلني

مــــن آل دمحم )  عــــج( املهــــدي علــــى األرض �لقــــائم االهليــــة اخلالفــــة وذلــــك بتتــــويج ،االهليّـــة املقّدســــة
  .اجلنة اهل طاووس )صّلى هللا عليه وآله وسّلم(

ونعيشـــه  األمـــل واالنتظـــار هـــذا حنـــن نشـــاركهم ان ،بنـــا نعـــم املـــوىل عـــّز وجـــّل علينـــا والطافـــه ومـــن
 تخصّ علومـاً وقصصـاً وحكـا�تٍ  حيمـل وكـلّ  ،والعـوامل والنحـل وامللـل االد�ن مجيع تشاركهم بل ،معهم
 العــدل لدولــة و�سيســه ،املبــاركتني علــى يديــه الكــون وصــالح ،أمــره مــن ومــا يكــون االعظــم املصــلح
وأوصــيائهم وأتبــاعهم الــر�نيني االنبيــاء  بشــارات لــذا فقــد ضــّمت.�ــا البشــر مجيعــاً  َحلُــمَ  الــيت ،االهلــي

  .على مدى العصور املقدس االهلي عشقاً ابدّ�ً وذو��ً كّلياً �ذا الرجل
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منقــذ (وحنــن يف حبثنــا هــذا حنــاول الوصــول إن شــاء هللا تعــاىل اىل أعمــاق العقائــد احلّقــة ملوضــوع 
أويف القــرآن الكــرمي  ،مهمــةســواء فيمــا ينســب اىل األنبيــاء الســابقني ومــا يــرتبط �ــم مــن آ�ر ) العــامل

وصـــحبه املنتجبـــني ) ع(وآلـــه الطيبيـــني ) ص(الصـــادق األمـــني دمحم وبعـــِض مـــا جـــاء علـــى لســـان النبيّ 
 )موضـوٌع عــامليٌّ (وامـا ضـرورة وأمهيـة مثــل هكـذا حبـث فهــي تكمـُن يف أنَّ هـذا املوضــوع هـو  .)رض(

العميقــة املمتــّددة بقــدِم اإلنســانية، وغـري خمــتص بشــعٍب مــن الشـعوب أو أُّمــٍة مــن األُمــم، ولــُه جـذورُه 
ولـــه أثـــرُه النفســـي والرتبـــوي علـــى األعـــم األغلـــب مـــن البشـــر، ولـــُه تراثـــُه الـــّديّين والعلمـــي والتــــأرخيّي 

الســيما  -واألخالقــّي، وميلــُك حظّــاً وفــرياً مــن القدســّيِة واإلهتمــام لــدى كــلِّ الــد��ت والفلســفات 
األُمــم، فُيعــدُّ البحــث فيــه واثبــات حقائقــه واجبــاً علميّــاً والشــعوب و  -الســماوية منهــا بشــكٍل خــاّص 

  .مهماً خيدُم اجلميع
بَثوِ�ــا اجلميــل البهــّي يف ) منقــذ العــامل(وامــا أهــداف البحــث فهــي اظهــار العقائــد احلّقــة ملوضــوع 

القــرآن الكــرمي ويف الكتــب الســماوية املقّدســة اُألخــرى، ويف غريهــا ان وجــد ولكــن علــى حنــو اإلشــارة 
مجال، إلثبات أّنَّ تلك العقائد هلا من احلقِّ والصدِق والعمق واألثر البالغ الشـيَء الكثـري وإالّ ملـا واإل

وأقــــواهلم ومــــا ختلَّــــَف عــــنهم مــــن تــــراٍث ) ع(تــــواترت يف مجيــــع الكتــــب الســــماوية وصــــحِف األنبيــــاء 
  .مقدَّس

لفضـــالء والبـــاحثني، وامـــا يف جمـــال ســـابقة هكـــذا حبـــث، فقـــد تطـــّرَق اليـــه العديـــد مـــن األعـــالم وا
، وليَس مبعمَّقٍ    يف أغلب  ولكن على حنٍو جزئيٍّ
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األحيـان، بـل وسـطحيٍّ يف بعضـها، ويفتقـُر اىل اإلبتكـار والتجديـد يف بعـض آخـر، وعلـى ســبيل 
) أهــُل البيــت يف الكتــاب املقــّدس(املثـال، فــانَّ مــن بــني مــن أجــاد يف هــذا ا�ــال هــو صــاحب كتــاب 

البحـث (وصـاحب كتـاب . يف بشـارات العهـدين) عج(اإلمام املهدي: نوانحيث عقد حبثاً هناك بع
علـــى ضـــوء مـــا جـــاَء يف ) منقـــذ العـــامل املنـــتقم(�للغـــة اإلنكليزيـــة، عقـــد حبثـــاً خاصـــاً بــــ ) عـــن احلقيقـــة
فيــــه حبــــٌث عــــن املنقــــذ العــــاملي، ) الكتــــاب املقــــدس حتــــت ا�هــــر(وكــــذلك صــــاحب كتــــاب . التــــوراة

ـــم الســـابقة واملســـلمنياإلمـــام املهـــد(وصـــاحب كتـــاب  املهـــدي (، وصـــاحب كتـــاب)ي يف كتـــب األُم
اخل، وكـلُّ )...املسـيح املوعـود واملهـدي املنتظـر(، وصـاحب كتـاب)املنتظر بـني الـدين والفكـر البشـري

  .تلك املصادر وغريها قد اعتمد�ها يف حبثنا، ألنَّ فيها عظيم الفائدة وِ� درُّ مؤلِّفيها
ـــة الـــيت اعتمـــد�ها يف هـــذا البحـــث، فقـــد راعينـــا فيهـــا اإلختصـــار و الســـهولة  وامـــا بشـــأن اهليكلّي

والسالسة، مبتعدين بذلك عن التطويل والتعقيد، لذا وضـعنا هـذه الدراسـِة يف مخسـة فصـول حتتـوي 
  .على جمموعٍة من املباحث، آملني املنفعة، وهللاُ ويلُّ التوفيق
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   :الفصل األّول

  )السَّماويَّةحول عقائِد اَألد�ِن : (الكلّيات

  :وفيه ثالث مباحث
  التعريُف بعقائد األد�ن السماوية :املبحث األّول
  نظرة يف القرآن الكرمي  :املبحث الثاين
  )العهدين(نظرة يف الكتاب املقّدس  :املبحث الثالث
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  التعريف بعقائد األد�ن السماويَِّة  :املبحث األول
  :وهذا املبحُث يُعقُد يف مرحلتني

  متهيٌد يف تعريِف العقيدةِ  :املرحلُة اُألوىل
؛ ...هنــاك العقيــدة السياســية وهنــاك العقيــدة االجتماعيــة وهنــاك العقيــدة الدينيــة :العقيــدُة أنــواعٌ 

، فهــي العقيــدة الــيت تقــف علــى رأس هــذه األنــواع مــن )العقيــدة الدينيــة(ومــا يعنينــا تعريفــُه هنــا، هــو 
وإذا كانـــت  .ا الدميومــة والبقــاء مــن دون بقيــة العقائــد األخــرىوهــي العقيــدة الــيت كتــب هلــ ،العقائــد

وللرغبـــة والوجـــدان دورمهـــا فيـــه فهـــي مـــن مث تعـــد عقيـــدة  ،العقيـــدة تنبثـــق مـــن عمـــل عقلـــي اختيـــاري
لكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه  .واالنسان مطبوع على أن يعتقد وُمهيَّـأ لقبـوِل معتقـٍد مـا .مكتسبة
الـبعض يـرى األمـر يكمـن يف الوجـدان، والـبعض  ؟...معتقـداً دون آخـر ملاذا خيتار اإلنسان :هنا هو

وقد تكـون هـذه . )١(بينما يرى آخرون أن األمر يكمن يف اإلرادة اآلخر يرى األمر يكمن يف العقل،
العوامل الثالثة جمتمعًة هلا دورها و�ثريها يف عملية اختيار العقيدة وهـي عوامـل ختتلـف مـن فـرٍد لفـرٍد 

  .لفئةٍ ومن فئٍة 
إالّ أن لكــلِّ عقيـــدة خصائصـــها ومميزا�ـــا الـــيت جتعــل منهـــا ذات جاذبيـــة خاصـــة ملعتنقيهـــا وتـــدعم 

وال ننســـى هنـــا العامـــل الـــوراثي واالجتمـــاعي فكالمهـــا لـــه دورُه يف شـــيوع  .مـــوقفهم يف الثبـــات عليهـــا
  . بعض العقائد ومتكنها يف نفوس آخرين

____________________  
املختصـــر يف العقيـــدة  :، �جيـــاز وتصـــرُّف، عـــن١٠-٩نة وعقائـــد الشـــيعة التقـــارب والتباعـــد، ص عقائـــد الســـ: انظـــر )١(

  .واألخالق
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مــا هــي اخلصــائص واملميــزات الــيت تتصــف �ــا عقيــدة مــا أو : وهنــا البُــدَّ مــن طــرِح الســؤال التــايل
  ؟ ...ماعيةاليت جيب أن حتتويها عقيدة ما ليمكن وصفها ��ا عقيدة دينية ال سياسية وال اجت

  :واإلجابة تكمن يف أمرين
  .وهو الشئ املصدق به أو املعتقد به ،االعتقاد موضوع :األول
   .املعتقد أو ذاك حقيقة اإلذعان هلذا :والثاين

أي أن الفاصـــل بـــني العقيـــدة الدينيـــة وغريهـــا يكمـــن يف املوضـــوع وهـــو الصـــلة بـــني املتـــديِّن وبـــني 
يكمـن يف اختصاصـها �لغيـب، فاملوضـوع هـو هللا، والغيـب هـو  الشئ املقدَّس موضوع االعتقاد كما 

وإذا كانــت قضــية اإلميــان �� هــي الــركن األول يف العقيــدة الدينيــة، فــإن الــركن . )١(كــل مــا يتعلــق بــه
فمـن البـديهيات املعروفـة أن العقيـدة إمنـا  .الثاين هـو اإلميـان �لرسـول الـذي عرفنـا �� وأبلغنـا رسـالته

 .الذين ترتكز مهمتهم يف إبالغ العقيدة اإلهلية بنصـها كمـا أنزلـت عليـه) ع(ق الرُّسِل تصلنا عن طري
ــري عــن هــذه العقيــدة إمنــا ميلــك حــق تفســريها والــنص الــذي يبلغنــا هــو  .فالرســول ال ميلــك حــق التعب

القــرآن �لنســبة لرســولنا صـــلى هللا عليــه وآلــه والتفســـري هــو الســنة؛ فـــإذا ورد حــديث عــن رســـول هللا 
ى هللا عليــه وآلــه يفســر لنــا أمــراً مــن أمــور العقيــدة قبلنــاه علــى أســاس أنــه عقيــدة ألن الرســول ال صــل

أمــا إذا ورد كــالٌم علــى لســان الرســول ينــاقض  .يضــيف شــيئاً مــن عنــده إمنــا يبــني للنــاس مــا أنــزل إليــه
ات علــى القــرآن أو يضــيف مفهومــاً جديــداً يف االعتقــاد رفضــناه علــى الفــور واعتــرب�ه مــن املوضــوع

  لسان الرسول 
____________________  

  .�جياز وتصرُّف.١١-٩عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد، ص )١(
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ا(ألن الرسول ال يناقض القرآن وال يضيف عليه  َالغُ  إِال�  ُسولِ  ا�ر�  َ�َ  م�   .)١()اْ�َ
القـرآن الكـرمي أوًال، : الكتـب املنزلـة وهـيوعليه فإنَّ مصـادر عقائـد األد�ن السـماوية حمصـورة يف 

  .�نياً، كما سيأيت تفصيله) العهدين(والتوراة واإلجنيل والزبور وصحف األنبياء املسّمات بـ 
وخصـــت ) اإلميـــان(واملتأمـــل يف القـــرآن ســـوف يكتشـــف أن لغـــة القـــرآن خصـــت العقيـــدة �ســـم 

هــــو التصــــديق، واصــــطالحاً هــــو : لغــــةً واإلميــــان  .)االســــتقامة(أو  )العمــــل الصــــاحل(الشــــريعة �ســــم 
االعتقاُد بكل ما ثبت �لضرورة؛ وقد رأى العلماء أن اإلميان مركب من فروع هي التصـديق �جلنـان 

ومـــا يطلـــب اإلســـالم مـــن املســـلم التصـــديق بـــه كأســـاس إلميانـــه  .واإلقـــرار �للســـان والعمـــل �ألركـــان
   .وكمال عقيدته جتمعه كلمة الشهادتني

، والتصــديق )اإلهليــات( أي معرفــة هللا :ولإلجابــة نقــول، التصــديق �� ؟تصــديقولكــن مــا هــو ال
، والتصــــــــديق �لبعــــــــث واحلســــــــاب )النبــــــــوات(أي معرفــــــــة الرســــــــل واملالئكــــــــة والكتــــــــب  :�لرســــــــول

  ).السمعيات(
وهـــذا هـــو التصـــديق الـــذي  .وهـــذا هـــو التصـــديق الـــذي يلتـــزم بـــه مجيـــع املســـلمني علـــى اإلطـــالق

وهــــذا هــــو التصــــديق الــــذي يفصــــل بــــني الكفــــر واإلميــــان واحلــــق  .اإلســــالمية يشـــكل أركــــان العقيــــدة
  هذا هو  .والباطل واهلداية والضالل

____________________  
  .٩٩آية : سورة املائدة )١(

   



٢٢ 

إىل البشــِر يف كــل زمــان ) ع(التصــديق الــذي يقــوم علــى النصــوص القطعيــة الــيت محلهــا مجيــع الرُُّســِل 
  .)١(ومكان

  :حماولُة تعريف ،عقائد األد�ن السماويَّةِ  :الثانيةاملرحلُة 
  :يتسّىن لنا تعريف عقائد أألد�ن السماوية وعلى النحو التايل ،وعلى ضوِء ماتقدَّم
ما عقد عليه القلـب واطمـأنَّ اليـه، ومـا انطـوت عليـه أسـاريُر القلـب ورسـَخ  ،مجُع عقيدة :العقائد

  .)٢(يُق واجلزُم والقطُع �مٍر ما أو �لشيء املعتقد بهِ فيه وانعقَد عليه، وهو اإلذعاُن والتصد
هـو مـا أمجعـت عليـِه األد�ن السـماوية بواسـطة الـوحي اإلهلـّي  :واملراُد بعقائد األد�ن السماوية هنا

والــذي يقــيُم احلــقَّ  ،يف آخــر الزمــان) منقــذ العــامل وخملِِّصــهِ (علــى التبشــري والوعــِد احلتمــيِّ والقطعــيِّ بـــ 
  .ويدحَض الباطَل وأتباِعِه، ويقيُم دولة العدل اإلهلّي العظمى املوعودة بتمامهِ 

ـــِه املقدَّســـة  الـــيت أَنزَهلـــا علـــى قلـــوِب أنبيـــاِءِه العظـــام  -هـــذا وقـــد أوجـــَب هللاُ تبـــارك وتعـــاىل يف كتِب
ـــَرب هـــذِه العقيـــدِة املباركـــِة اإلميـــاَن بوعـــِدِه وعهـــِدِه املقطـــو  -) صـــلوات هللا علـــيهم أمجعـــني( ع بـــِه يف ِع

  قضائِِه احلتمّي خبصوِص وليِِّه األعظم املنقذ، والتصديَق بِه وارتقاِب جميئِه يف يوم ِهللا اَألكرب 
____________________  

  .�جياز وتصرُّف.١٢-١١عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد، ص  )١(
املعتقد، مـا ال يقبـل الشـك فيـه لـدى  .املذهب :العقيدة :العقائد ،، العقيدة١٨٠٢معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، ص  )٢(

 :انظـــر .مجــع عقيــدة :العقائــد .وبعثـــة الرســل ،كعقيــدة وجــود هللا  ،مــا يقصــد بـــه االعتقــاد دون العمــل ،يف الــدين .معتقــده
بــديع، هــامش البليــغ يف املعــاين والبيــان ال. اخل...بفــتح العــني مجعهــا عقائــد: العقيــدة ،معجــم ألفــاظ الفقــه اجلعفــري ،عقيــدة
  .٢٨٤مقارنة األد�ن اليهودية، ص. ٣٧ص

   



٢٣ 

املنتظــر؛ وجعــَل ذلــَك مــن اإلميــاِن بغيِبــِه، وجعــَل التصــديَق �لغيــِب مــن أشــرِف العبــادات ومــن مســاِت 
ينَ ﴾ ٢﴿ ِلّلُْمت�ِق�َ  ُهًدى( :املتَّقني، حيث قال عزَّ وجلَّ  ِ

  .)١()بِالَْغيِْب  يُْؤِمنُونَ  ا��
ُنَـزَّلــــة مــــن هللا تبــــارك وتعــــاىل أمهيَّتهــــا العظمــــى مــــن الناحيــــِة الدينيَّــــِة ومبــــا أنَّ للكتــــِب 

الســــماويِّة امل
والتأرخييَّـــِة واألخالقيـــِة، بـــل ومـــن مجيـــِع النـــواحي، واحنصـــار العقائـــد اإلهليـــة املوحـــات فيهـــا، لـــذا فهـــي 

ـــا منصـــّباً علـــى القـــرآن ـــُرب املصـــادَر الرئيســـية ملثـــل هكـــذا حبـــث، وعليـــه ســـيكون حبثن الكـــرمي أوًال،  تُعت
هـــيمن واحملفـــوظ بواســـطة هللا ســـبحانُه وتعـــاىل مـــن التحريـــف 

ُ
�عتبـــارِه الكتـــاب الســـماوّي اجلـــامِع وامل

�نيـاً؛ وجتـدُر بنـا ) علـيهم السـالم(والتخريب، وعلى التـوراة واإلجنيـل والزبـور وبعـِض ُصـُحِف األنبيـاِء 
ـَي بــ اإلشارة هنا اىل أنَّ هذه الكتب ماعدى القرآن الكرمي، ق الكتـاب (د ُمجعت يف كتـاٍب واحـٍد مسِّ

  ).العهدين(أو ) املقدَّس
عقائــد بعــِض األد�ن والفلســفات اُألخــرى خبصــوِص  وإن كنّــا سنشــُري أيضــاً اىل شــيٍء ممــا وَرَد يف

مايرتبُط منها مبوضوعنا، ولكن على سبيل اإلجياز واإلشارة، وذلـَك إلثبـاِت أنَّ هـذه العقيـدة املباركـة 
  . جواحنهمنيَّة فحسب، بل وهي فطريَّة أيضاً، لذا فهي تشُمُل مجيَع البشر ومستقرٌَّة يف ليست دي

____________________  
  .٣-٢آية : سورة البقرة )١(

   



٢٤ 

ويف هـــذا الفصـــِل أيضـــاً، ســـنبدأُ �لتعريـــِف �لقـــرآِن الكـــرمي للوقـــوِف علـــى بعـــِض حقائقـــِه ومعاملـــِه 
ودراستِه والّتأّمـِل فيـِه وإعطائـِه مايسـتحقُُّه مـن قيمـٍة ) العهدين(املقدَّس وممّيزاتِه، مث التعريُف �لكتاب 

ــا توسَّــعنا شــيئاً قلــيالً يف احلــديِث عــن هــذِه الكتــِب الســماويّة املقدَّســة . علميَّــٍة وأخالقيَّــٍة و�رخييَّــةٍ  ورمبَّ
  .وذلَك ألمهيَّتها و�عتبارها أفضل ما ميلكُه عاملُ اإلنساِن على اإلطالق

    



٢٥ 

  نظرة يف القرآن الكرمي : املبحث الثاين
ــــى هللا ســــبحانُه وتعــــاىل يف كتابــــه العزيــــز  ، فهــــو حبــــقٍّ معجــــزُة املعــــاجز، )القــــرآن الكــــرمي(لقــــد جتّل

واملصـدُِّق واملهــيمن علــى ُكــلِّ ماســبقُه مــن كتــٍب مساويـٍَّة مقدســٍة، فهــو كمــا قــاَل فيــه النــيبُّ األكــرم دمحم 
هـــو الفصـــل لـــيس . مـــا قـــبلكم وخـــرب مـــا بعـــدكم، وحكـــم مـــا بيـــنكم كتـــاب هللا فيـــه نبـــأ): (... ص(

�هلزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابتغى اهلـدى يف غـريه أضـله هللا، فهـو حبـل هللا 
ــبس بــه  ــغ بــه األهــواء، وال تلت املتــني، وهــو الــذكر احلكــيم، وهــو الصــراط املســتقيم، وهــو الــذي ال تزي

وهــو الــذي مل ينتــه . لعلمــاء، وال خيلــق عــن كثــرة الــرد، وال تنقضــي عجائبــهاأللســنة، وال يشــبع منــه ا
إ� مسعنــا قـرآ� عجبـا، هــو الـذي مـن قــال بـه صـدق، ومــن حكـم بـه عــدل، : اجلـن إذ مسعتـه أن قـالوا

والبـدَّ لنـا هنـا مـن وقفـٍة للتعريـِف . )١(...)ومن عمل به اجر، ومن دعا إليه هدى إىل صراط مستقيم
  .معرفُة خصائصِه وامتيازاته َعمَّن سواه �نياً بِه أوًَّال، و 

____________________  
كتـــــاب فضـــــائل القـــــرآن ومـــــع . ٤٣٥ص  ٢وهكـــــذا يف ســـــنن الـــــدارمي ج .١٩-١٨ص  ،البيـــــان يف تفســـــري القـــــرآن )١(

عــن  ٧ص  ٩ويف حبــار األنــوار ج . أبــواب فضــائل القــرآن ٣٠ص  ١١اخــتالف يســري يف ألفاظــه يف صــحيح الرتمــذي ج 
دخلـت املسـجد فـإذا أ�س خيوضـون ( :روى احلـارث اهلمـداين،قال :من حديث أخذ� منه موضـع احلاجـة .تفسري العياشي

: قلــت ؟قـد فعلوهـا :فقـال ؟أال تـرى أن أ�سـاً خيوضـون يف األحاديـث يف املسـجد :يف أحاديـث فـدخلت علـى علـي فقلـت
كتـاب هللا فيـه   ،كتـاب هللا  :قـال ؟وما املخـرج منهـا :قلت ،ستكون فنت : يقولأما إين قد مسعت رسول هللا � :قال ،نعم

  ....)وحكم ما بينكم ،نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم
    



٢٦ 

  تعريٌف �لقرآن الكرمي :أوَّالً 

  :نزول القرآن الكرمي
ِي َ�َضـانَ  رَ   َشْهرُ ( :قال تعـاىل

نـِزَل  ا��
ُ
ـنَ  َوَ�ِ�ّنَـاٍت  ِلّلن�ـاِس  ُهـًدى آنُ  الُْقـرْ  ِ�يـهِ  أ  ا�ُْهـَدىٰ  ِمّ

شهر رمضان هو الشهر التاسـع مـن الشـهور القمريـة العربيـة بـني شـعبان وشـوال ومل و . )١()قَانِ  َوالُْفرْ 
 ،والنــزول هــو الــورود علــى احملــّل مــن العلــوّ .يــذكر اســم شــئ مــن الشــهور يف القــرآن اال شــهر رمضــان

ل علــى نــز ، والقــرآن اســم للكتــاب امل)٢(يــل تــدرجيينز تيــل أن االنــزال دفعــي والنز والفــرق بــني االنــزال والت
ا( :تعاىلنبيه دمحم صلى هللا عليه واله وسلم �عتبار كونه مقرؤاً كما قال  رْ  َجَعلْنَـاهُ  إِنـ� ـا َعرَ  آنًـا قُ  �ِي�

واآليـة تـدل علـى نـزول القـرآن يف .يطلق على جمموع الكتاب وعلى ابعاضـهو . )٣()َ�ْعِقلُونَ  ل�َعل�ُ�مْ 
نَزْ�َـاهُ  إِن�ا﴾ ٢﴿ ا�ُْمِب�ِ  َوالِْكتَاِب ( :وأّما قوله تعـاىل ...رمضان شهر

َ
بَارَ  َ�ْلَـةٍ  ِ�  أ ا َكـةٍ  م�  ُكن�ـا إِنـ�

نَزْ�َاهُ  إِن�ا( :وقوله ،)٤()ينَ  ُمنِذرِ 
َ
فـإن ظـاهر هـذه اآل�ت ال يالئـم كـون املـراد  ،)٥() الَْقـْدرِ  َ�ْلَةِ  ِ�  أ

  من إنزال القرآن أّول إنزاله أو إنزال أول بعض من 
____________________  

  .١٨٥آية  :سورة اللبقرة )١(
  .١٥ص  ١٤ج  ،تفسري األمثل .٧٢٩ص  ١٥ج  ،س�ج العرو :انظر .١٥ص ٢ج  ،يف تفسري القرآن امليزان )٢(
  .٣ آية :سورة الزخرف )٣(
  .٣و ٢ آية :سورة الدخان )٤(
  .١آية  :سورة القدر )٥(

   



٢٧ 

والـــذي يعطيـــه التـــدبر يف آ�ت . أبعاضـــه وال قرينـــة يف الكـــالم تـــدل علـــى ذلـــك كمـــا أّدعـــى الـــبعض
الكتاب أمر آخـر فـإن اآل�ت الناطقـة بنـزول القـرآن يف شـهر رمضـان أو يف ليلـة منـه إمنـا عـربت عـن 

ِي َ�َضـانَ  رَ   َشْهرُ ( :ن التنزيـل كقولـه تعـاىلذلك بلفظ االنزال الدال على الدفعـة دو 
نـِزَل  ا��

ُ
 ِ�يـهِ  أ

نَزْ�َـاهُ  إِن�ا﴾ ٢﴿ ا�ُْمِب�ِ  َوالِْكتَاِب ﴾ ١﴿ حم(: ، وقولـه تعـاىل)١()آنُ  الُْقرْ 
َ
بَارَ  َ�ْلَـةٍ  ِ�  أ ، )٢()َكـةٍ  م�

نَزْ�َاهُ  إِن�ا(: وقوله تعاىل
َ
، واعتبار الدفعة أمـا بلحـاظ اعتبـار ا�مـوع يف الكتـاب )٣() الَْقْدرِ  َ�ْلَةِ  ِ�  أ

نَزْ�َاهُ  َكَماءٍ (: أو البعض النازل منه كقوله تعاىل
َ
َماءِ  ِمنَ  أ إن املطر إمنا ينـزل تـدرجياً لكـن ، ف)٤()ا�س�

ـــه  ـــزال دون التنزيـــل، وكقول النظـــر هيهنـــا معطـــوف إىل اخـــذه جمموعـــاً واحـــداً، ولـــذلك عـــرب عنـــه �الن
نَزْ�َاهُ  تَاٌب كِ (: تعـاىل

َ
ب�رُ  كٌ  ُمبَارَ  إَِ�َْك  أ َد� ا لكـون الكتـاب ذا حقيقـة أخـرى وراء ، وإمـ)٥()آيَاتِهِ  وا ِ�ّ

مــا نفهمـــه �لفهـــم العـــادي الـــذي يقضـــى فيـــه �لتفـــرق والتفصـــيل واالنبســـاط والتـــدريج هـــو املصـــحح 
الثـاين هـو الالئـح مـن اآل�ت وهـذا االحتمـال .لكونه واحدا غـري تـدرجيي و�زالً �النـزال دون التنزيـل

ْحِكَمْت  ِكتَاٌب (: الكرمية كقوله تعاىل
ُ
لَْت  ُ�م�  آيَاتُهُ  أ نْ  ِمن فُِصّ ُ   .)٦() َخِب�ٍ  َحِكيمٍ  ��

____________________  
  . ١٨٥آية : سورة البقرة )١(
  .٣آية : سورة الدخان )٢(
  .١آية : سورة القدر )٣(
  .٢٤آية : سورة يونس )٤(
  .٢٩آية : سورة ص )٥(
  .، �جياز وتصرف١٧-١٤، ص٢امليزان يف تفسري القرآن، ج: انظر )٦(

   



٢٨ 

نَزْ�َـاهُ  إِن�ا(: وأّمـا قولـه تعـاىل
َ
للقـرآن وظـاهره مجلـة الكتـاب ) أنزلنـاه( ضـمري ) الَْقـْدرِ  َ�ْلَـةِ  ِ�  أ

ــــار الدفعــــة دون ــــزال الظــــاهر يف اعتب ــــري �الن ــــده التعب ــــز ال بعــــض آ�تــــه ويؤي ــــل الظــــاهر يف  العزي التنزي
نَزْ�َاهُ  إِن�ا﴾ ٢﴿ ا�ُْمِب�ِ  َوالِْكتَاِب ( :ويف معىن اآلية قوله تعاىل. التدريج

َ
بَارَ  َ�ْلَةٍ  ِ�  أ   .)١()َكةٍ  م�

فمــدلول اآل�ت . وظــاهره االقســام جبملــة الكتــاب املبــني مث االخبــار عــن إنــزال مــا اقســم بــه مجلــة
� غري نزوله التـدرجيي الـذي مت يف مـدة ثـالث وعشـرين سـنة كمـا  أن للقرآن نزوًال مجلّياً على النيب

رْ (: يشري إليه قولـه رَ  آنًا َوقُ هُ  ِ�َْقرَ  ْ�نَاهُ  فَ
َ
ٰ  ا��اِس  َ�َ  أ ْ�َاهُ  ُمْكٍث  َ�َ  َوقَـاَل (: ، وقولـه)٢()تَِ��ًال  َونَز�

ينَ  ِ
َل  �َْوَال  وا َ�َفرُ  ا�� �َِك  َواِحَدةً  ُ�ْلَةً  آنُ  الُْقرْ  َعلَيْهِ  نُِزّ َت  َكَذٰ �َِبّ  .)٣()ِ�يًال  تَـرْ  ت�لْنَاهُ  َورَ  فَُؤاَدكَ  بِهِ  ِ�ُ

نَزْ�َاهُ (: إن معىن قوله: فال يعبأ مبا قيل
َ
ولـيس يف كالمـه .ابتدأ� �نزاله واملراد إنزال بعض القـرآن )أ

ــْهرُ (: اىلتعــاىل مــا يبــني ان الليلــة أيــة ليلــة هــي غــري مــا يف قولــه تعــ ــانَ  رَ   َش ِي َ�َض
ــِزَل  ا�� ن

ُ
ــهِ  أ  ِ�ي

وأمــا . فـإن اآليـة �نضـمامها إىل آيـة القـدر تـدل علـى أن الليلـة مـن ليـايل شـهر رمضـان )٤()آنُ  الُْقـرْ 
  ...تعيينها أزيد من ذلك فمستفاد من االخبار

____________________  
  .٣آية : سورة الدخان )١(
  .١٠٦آية : سورة اإلسراء )٢(
  .٣٢آية : سورة الفرقان )٣(
  .١٨٥آية : سورة البقرة )٤(

    



٢٩ 

وقــد مساهــا هللا تعــاىل ليلــة القــدر، والظــاهر أن املــراد �لقــدر التقــدير فهــي ليلــة التقــدير يقــدر هللا 
فيها حوادث السنة من الليلة إىل مثلها من قابل مـن حيـاة ومـوت ورزق وسـعادة وشـقاء وغـري ذلـك  

ْ�رٍ  ُ��  ُق  ُ�ْفرَ  ِ�يَها(: ة الدخان يف صـفة الليلـةكما يدل عليه قوله يف سور 
َ
ْ�رً ﴾ ٤﴿ َحِكيمٍ   أ

َ
ـنْ  ا أ  ِمّ

ـن ْ�َـةً  رَ ﴾ ٥﴿ ِسِل�َ  ُ�رْ  ُكن�ا إِن�ا ِعنِدنَا فلـيس فـرق االمـر احلكـيم إال إحكـام احلادثـة  ،)١()بِّـَك  ر�  ِمّ
  )٢(.الواقعة خبصوصيا�ا �لتقدير

  :إعجاز القرآن وبالغته
 :فيقـــال. إحدائـــه كـــالتعجيز .وجـــدان العجـــز .الفـــوت :لالعجـــاز يف اللغـــة عـــدة معـــانقـــد ذكـــر 

وهــو يف  .أو جعلتــه عــاجزاً  ،أعجــزت زيــداً أي وجدتــه عــاجزاً  :ويقــال ،أعجــزه االمــر الفــالين أي فاتــه
االصطالح أن �يت املدعي ملنصـب مـن املناصـب االهليـة مبـا خيـرق نـواميس الطبيعـة ويعجـز عنـه غـريه 

وإمنــا يكــون املعجــز شــاهداً علــى صــدق ذلــك املــدعي إذا أمكــن أن  .)٣(ى صــدق دعــواهشــاهدا علــ
أو حبكـم النقـل الثابـت  ،وأما إذا امتنع صدقه يف دعواه حبكـم العقـل .يكون صادقا يف تلك الدعوى

وال يســـمى معجـــزا يف  ،فـــال يكـــون ذلـــك شـــاهدا علـــى الصـــدق ،أو إمـــام معلـــوم العصـــمة ،عـــن نـــيب
   ،ما إذا ادعى أحد أنه إله :مثال االول :لبشر عن أمثالهاالصطالح وإن عجز ا

____________________  
  .٦آية : سورة الدخان )١(
  .�جياز وتصرف٣٣١-٣٣٠، ص٢٠امليزان يف تفسري القرآن، ج : انظر )٢(
  .١٢٤ص  ٣جممع البحرين، ج. ٣٧ص  ٥لسان العرب، ج: انظر.٣٣البيان يف تفسري القرآن، ص )٣(

    



٣٠ 

للرباهـني الصـحيحة الدالـة علـى اسـتحالة  ،الدعوى يستحيل أن تكون صادقة حبكم العقـلفإن هذه 
  .ذلك

فــإن هــذه الــدعوى كاذبــة قطعــاً حبكــم  ،مــا إذا ادعــى أحــد النبــوة بعــد نــيب االســالم :ومثــال الثــاين
وإذا   ،وعن خلفائه املعصـومني �ن نبوتـه خامتـة النبـوات ،النقل املقطوع بثبوته الوارد عن نيب االسالم

وال جيـب علـى هللا جـل شـأنه أن  ؟فماذا يفيد الشاهد إذا أقامه املـدعي ،كانت الدعوى �طلة قطعاً 
   )١(.يبطل ذلك بعدحكم العقل �ستحالة دعواه،أو شهادة النقل ببطال�ا

فعلـم كـل عـريب أن  ،وبالغة القـرآن ،ولذلك اقتضت احلكمة أن ُخيَّص نيب االسالم مبعجزة البيان
ويـدل  .واعرتف بذلك كـل عـريب غـري معانـد ،وأنه خارج ببالغته عن طوق البشر ،الم هللاهذا من ك

ملـاذا بعـث هللا  :لسكيت أنه قال اليب احلسن الرضا عليه السالمعلى هذه احلقيقة ما روي عن ابن ا
 ؟وبعــث عيســى �لــة الطــب ؟وآلــة الســحر ،ويــده البيضــاء ،موســى بــن عمــران عليــه الســالم �لعصــا

فقـــال أبـــو  .؟�لكـــالم واخلطـــب -صـــلى هللا عليـــه والـــه وســـلم وعلـــى مجيـــع االنبيـــاء  -اً وبعـــث دمحم
فـأ�هم  ،إن هللا ملا بعث موسى عليه السالم كان الغالب علـى أهـل عصـره السـحر« :احلسن عليه السالم

ــت بــه ،ومــا أبطــل بــه ســحرهم ،مــن عنــد هللا مبــا مل يكــن يف وســعهم مثلــه بعــث  وإن هللا .احلجــة علــيهم`وأثب
فـأ�هم مـن عنـد هللا مبـا مل  ،واحتاج الناس إىل الطـب ،عيسى عليه السالم يف وقت قد ظهرت فيه الزما�ت

وإن هللا .وأثبـت بـه احلجـة علـيهم ،وأبـرأ االكمـه واالبـرص �ذن هللا ،ومبا أحىي هلـم املـوتى ،يكن عندهم مثله
  بعث دمحما � يف وقت 

____________________  
  .٣٣ص  ،البيان يف تفسري القرآن )١(

   



٣١ 

فـأ�هم مــن عنـد هللا مــن مواعظــه  -الشــعر : وأظنــه قـال -كـان الغالــب علـى أهــل عصـره اخلطــب والكـالم 
  .)١(»وحكمه ما أبطل به قوهلم، وأثبت به احلجة عليهم

 ،وتســبيح احلصــى ،انوتكلــم الثعبــ ،كشــق القمــر  ،وقــد كانــت للنــيب معجــزات اخــرى غــري القــرآن
وأقومها �حلجة، الن العـريب اجلاهـل بعلـوم الطبيعـة وأسـرار  ،ولكن القرآن أعظم هذه املعجزات شأ�ً 

وأقــرب هــذه االســباب  .وينســبها إىل أســباب علميــة جيهلهــا ،قــد يشــك يف هــذه املعجــزات ،التكــوين
النـه حيـيط بفنـون  ،ولكنه ال يشك يف بالغة القرآن وإعجـازه ،إىل ذهنه هو السحر فهو ينسبها إليه

على أن تلك املعجزات االخرى موقتة ال ميكن هلا البقاء فسرعان ما تعـود . ويدرك أسرارها ،البالغة
أمـا القـرآن فهـو �ٍق إىل االبـد،  .وينفتح فيـه �ب التشـكيك ،خرباً من االخبار ينقله السابق لالحق

  .الجيالوإعجازه مستمر مع ا

  خصائُص القرآن وامتيازاته َعمَّن سواه من الكتب السماويَّة :�نياً 

  :بالغة القرآن معجزة إهلية
 ،بشَّـَر مجيـع االمـم بـدعو�م إىل االسـالم )ص(قد علم كلُّ عاقل بلغة الدعوة االسـالمية،أن دمحماً 

ثلـه وإن كـان بعضـهم لـبعض وطلـب مـنهم أن �تـوا مب ،وحتّداهم �عجـازه ،وأقام احلجة عليهم �لقرآن
  مث  ،)٢(ظهرياً 

____________________  
  .٢٠اصول الكايف، كتاب العقل واجلهل، الرواية  )١(
�ُس  اْجتََمَعِت  ل�ِ�ِ  قُل(: فقال تعاىل )١( ٰ  َواْ�ِن�  اْإلِ ن َ�َ

َ
تُوا أ

ْ
َذا بِِمثْلِ  يَأ ـٰ تُونَ  َال  آنِ  الُْقرْ  َه

ْ
 ِ�َْعٍض  َ�ْعُضُهمْ  َ�نَ  َو�َوْ  بِِمثِْلهِ  يَأ

  .٨٨آية : سورة اإلسراء )ا َظِه�ً 
    



٣٢ 

مث حتـــّداهم إىل االتيـــان بســـورة  ،)١(ل عـــن ذلـــك فطلـــب مـــنهم أن �تـــوا بعشـــر ســـور مثلـــه ُمفـــرت�تنـــزّ ت
أن جييبـــوه إىل مـــا  -وفـــيهم الفصـــحاء النـــابغون يف الفصـــاحة  -وكـــان مـــن اجلـــدير �لعـــرب  .واحـــدة
  .لو كان ذلك ممكناً غري مستحيل ،ويسقطوا حجته �ملعارضة ،يريد

 ،و�تــوا بنظريهــا يف البالغــة ،نعــم كــان مــن اجلــدير �ــم أن يعارضــوا ســورة واحــدة مــن ســور القــرآن
ــزا�م ،فيســقطوا حجــة هــذا املــدعي الــذي حتــّداهم يف أبــرع كمــاال�م ويســجلوا النفســهم  ،وأظهــر مي

وعلمـت أ�ــا  ،ولكـن العـرب فكــرت يف بالغـة القـرآن فأذعنـت إلعجـازه .ظهـور الغلبـة وخلـود الـذكر
وركــب آخــرون جــادة  ،وفــازوا بشــرف االسـالم ،فخضــعوا لـدعوة القــرآن ،مهزومـة إذا أرادت املعارضــة

وآثـروا املبــارزة �لسـنان علـى املعارضــة يف  ،فاختـاروا املقابلــة �لسـيوف علـى املقاومــة �حلـروف ،العنـاد
. ا العجز واملقاومة أعظـم حجـة علـى أن القـرآن وحـي إهلـي خـارج عـن طـوق البشـرفكان هذ ،البيان

وقـد اختفـت علينـا هـذه املعارضـة  ،أن العرب قد أتت مبثل القرآن وعارضته �حلجة :ولو ادَّعى مدَّعٍ 
  :وجواب ذلك ؛لطول الزمان

 .مسهـا وأســواقهاوشـهر�ا يف موا ،أن هـذه املعارضـة لـو كانـت حاصـلة ألعلنتهــا العـرب يف أنـديتها
وللقنـــه  ،وذكـــراً يرّددونـــه يف كـــّل مناســـبة ،والخـــذ منـــه أعـــداء االســـالم نشـــيداً يوقعونـــه يف كـــل جملـــس

  وحتفظوا عليه حتفظ املدعي على حجته، وكان ذلك أقّر لعيو�م من  ،السلف للخلف
____________________  

مْ ( :فقـال تعـاىل )١(
َ
تُو قُْل  اهُ  اْ�َ�َ  َ�ُقو�ُونَ  أ

ْ
ثِْلهِ   ُسَورٍ   بَِعْ�ِ  افَأ َطْعتُم َمِن  َواْدُعوا يَاٍت  ُمْفَ�َ  ِمّ ـن اْسـتَ ـهِ  ُدونِ  ِمّ  ُكنـتُمْ  إِن ا�لـ�

  .١٣آية  :سورة هود )َصاِدِ��َ 
  .٨٨آية  :اإلسراء سورة )١(

   



٣٣ 

االحتفــاظ بتــاريخ الســلف، وأشــعار اجلاهليــة الــيت مــألت كتــب التــاريخ، وجوامــع االدب، مــع أّ� ال 
علـى أن القـرآن الكـرمي قـد حتـدى مجيـع البشـر بـذلك، . نرى أثـراً هلـذه املعارضـة، وال نسـمع هلـا بـذكر

 اْجتََمَعـِت  ل�ِ�ِ  قُل( :)عّز مـن قائـل(فقال . بل مجيع االنس واجلن، ومل حيصر ذلك جبماعة خاصة
�ُس  ٰ  َواْ�ِن�  اْإلِ ن َ�َ

َ
تُوا أ

ْ
َذا بِِمثِْل  يَأ ـٰ تُونَ  َال  آنِ  الُْقرْ  َه

ْ
. )١()ا َظِه�ً  ِ�َْعٍض  َ�ْعُضُهمْ  َ�نَ  َو�َوْ  بِِمثِْلهِ  يَأ

وحنــن نــرى أعــداء االســالم، يبــذلون االمــوال الطائلــة يف احلــط مــن كرامــة هــذا الــدين، والنيــل مــن نبيــه 
فلـــو كـــان مـــن امليســـور هلـــم أن يعارضـــوا . ابـــه املقـــدس، ويتكـــرر هـــذا العمـــل مـــنهم مـــراراً االعظـــم، وكت

القرآن، ولو مبقدار سورٍة منه، لكاَن هذا أعظم هلم يف احلجة، وأقـرب حلصـول االمنيـة، وملـا احتـاجوا 
  . إىل صرف هذه االموال، وإتعاب النفوس

  :القرآن معجزة خالدة
ينحصـــر �ملعجـــز الـــذي يقيمـــه النـــيب شـــاهداً  ،وة واالميـــان �ـــاقـــد عرفنـــا أن طريـــق التصـــديق �لنبـــ

كــان مقتضــى احلكمــة أن   ،وملــا كانــت نبــوءات االنبيــاء الســابقني خمتصــة �زمــا�م وأجيــاهلم ،لــدعواه
فكــان الــبعض مــن  ،وحمــدودة، ال�ــا شــواهد علــى نبــوءات حمــدودة ،تكــون معــاجزهم مقصــورة األمــد

والـبعض االخـر تنقـل إليـه أخبارهـا مـن  ،أهل تلك االزمنة يشاهد تلـك املعجـزات فتقـوم عليـه احلجـة
فيجـــب أن تكـــون  ،أمـــا الشـــريعة اخلالـــدة .فتقـــوم عليـــه احلجـــة أيضـــاً  ،املشـــاهدين علـــى وجـــه التـــواتر

   ،املعجزة اليت تشهد بصدقها خالدة أيضاً 
____________________  

  .٨٨آية : اإلسراءسورة  )١(
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فــال  ،وقــد تنقطــع أخبارهــا املتــواترة ،الن املعجــزة إذا كانــت حمــدودة قصــرية األمــد مل يشــاهدها البعيــد
ميكن هلذا البعيد أن حيصل له العلم بصدق تلك النبوة،فإذا كلفـه هللا �الميـان �ـا كـان مـن التكليـف 

ال بــد للنبــوة الدائمــة املســتمرة مــن معجــزة فــ ،والتكليــف �ملمتنــع مســتحيل علــى هللا تعــاىل ،�ملمتنــع
وليكــون  ،وهكــذا أنــزل هللا القــرآن معجــزة خالــدة ليكــون برهــا�ً علــى صــدق الرســالة اخلالــدة.دائمــة

  :وقد نتج لنا عما قدمناه أمران .حجًة على اخللف كما كان حجة على السلف
ني، وعلـى املعجـزات االخـرى تفوق القرآن على مجيع املعجزات اليت ثبتت لالنبياء السابق :االول

الــيت ثبتــت لنبينـــا دمحم صــلى هللا عليـــه والــه وســـلم لكــون القــرآن �قيـــاً خالــداً، وكـــون إعجــازه مســـتمراً 
  .ُيسِمُع االجيال وحيتجُّ على القرون

والــــدليل علــــى انتهائهــــا هــــو انتهــــاء أمــــد حجتهــــا  ،إن الشــــرائع الســــابقة منتهيــــة منقطعــــة :الثــــاين
  .مان املعجزة الىت شهدت بصدقهاألنقطاع ز  ،وبرها�ا

ـــاء  ،مث ان القـــرآن خيـــتص خباصـــّية اخـــرى و�ـــا يتفـــّوق علـــى مجيـــع املعجـــزات الـــيت جـــاء �ـــا االنبي
فـإن القـرآن هـو املرشـد  .وهذه اخلاصة هي تكفله �داية البشر، وسوقهم إىل غاية كماهلم ،السابقون

 ،واملشـتغلني �حلـروب الداخليـة ،االصـنام الذي أرشد العرب املعتنقني أقبح العادات والعـاكفني علـى
 .وذات مســٍو يف معارفهــا وعادا�ــا ،واملفـاخرات اجلاهليــة، فتكونــت مــنهم أمــٌة ذات عظمـٍة يف �رخيهــا

ــيب ــخ االســالم وســرب تــراجم أصــحاب الن ظهــرت لــه  ،املستشــهدين بــني يديــه) ص(ومــن نظــر يف �ري
  عظمة القرآن يف بليغ 
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هدايته، وكبري أثره، فإنه هو الذي أخرجهم مـن حضـيض اجلاهليـة إىل أعلـى مراتـب العلـم والكمـال، 
  . وجعلهم يتفانون يف سبيل الدين وإحياء الشريعة

لـذا جيـب علينـا أن نعلـم أيضـاً أن اعجـازه  ،يف بالغتـه وأسـلوبه ،وملّا عرفنا أن القـرآن معجـزة إهليـة
 ،وبرهان صدق على نبوة من انـزل إليـه مـن جهـات شـىت ،نّيةبل هو معجزة ر�ّ  ،ال ينحصر يف ذلك

  :منها على حنو االختصار فيحسن بنا أن نتعرض إىل شيء

  :القرآن واملعارف
وقـد جهـر النـيب �ـذه الـدعوى بـني  ،أمـيٌّ ) ص(صرح الكتاب يف كثري من آ�تـه الكرميـة �ن دمحماً 
فلـــم ينكـــر أحـــد عليـــه هـــذه  ،يف أوســـاطهم وتـــرىب ،مـــأل مـــن قومـــه وعشـــريته الـــذين نشـــأ بـــني أظهـــرهم

ومـع أُميَّتـه فقـد أتـى يف كتابـه مـن املعـارف  .ويف ذلك داللة قطعية على صدقه فيمـا يدعيـه ،الدعوى
 ،وأدهـــش مفكـــري الشـــرق والغـــرب منـــذ ظهـــور االســـالم إىل هـــذا اليـــوم ،مبـــا أ�ـــر عقـــول الفالســـفة

 .وهـــذا مـــن أعظـــم نـــواحي االعجـــاز ،خـــريوحـــري�م إىل اليـــوم األ ،وســـيبقى موضـــعاً لدهشـــة املفكـــرين
ولنتصــــوره قــــد تلقــــن  ،مل يكــــن أميّــــاً ) ص(ولنتنــــازل للخصــــوم عــــن هــــذه الــــدعوى، ولنفــــرض أن دمحما 

أفلــيس الزم هــذا أنــه اكتســب معارفــه وفنونــه مــن مثقفــي  ،وأخــذ الفنــون والتــاريخ �لتعلــيم ،املعــارف
منهم وثنيون يعتقـدون  ،بينهم) ص(دمحم  عصره الذين نشأ بني أظهرهم؟ وحنن نرى هؤالء الذين نشأ

وأحكــــــامهم مـــــــن   ،ومنهم كتــــــابيون �خـــــــذون معــــــارفهم و�رخيهــــــم،ويؤمنــــــون �خلرافــــــات ،�الوهــــــام
  وإذ فرضنا أن  .ويعزو�ا إىل االنبياء ،الىت ينسبو�ا إىل الوحي) العهدين(كتب
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أقوالــه ومعارفــه ظــالل  أخــذ تعاليمــه مــن أهــل عصــره، أفلــيس الزم هــذا أن يــنعكس علــى) ص(دمحماً 
هــــذه العقائــــد الــــيت اكتســــبها مــــن معلميــــه ومرشــــديه ومــــن هــــذه الكتــــب الــــيت كانــــت مصــــدر ثقافتــــه 
وعلومــه؟ وحنــن نــرى خمالفــة القــرآن لكتــب العهــدين يف مجيــع النواحي،وتنزيهــه حلقــائق املعــارف عــن 

  .املوهومات اخلرافية اليت مألت مصادر التعلم يف ذلك العصر
فوصـفه مبـا يليـق بشـأنه مـن  ،ن الكـرمي اىل صـفات هللا جـل شـأنه يف آ�ت كثـريةوقد تعرض القـرآ

  :وهذه مناذج منها. صفات الكمال،ونزهه عن لوازم النقص واحلدوث
ذَ  َوقَا�ُوا( - َ هُ  ا�� ا ا�لـ� ُ  بَل ُسبَْحانَهُ  َوَ�ً ـَماَواِت  ِ�  َمـا �� رْ  ا�س�

َ
ُ  ُ��  ِض  َواْأل ﴾ ١١٦﴿ قَـانِتُونَ  ��

َماَواِت  ِديعُ بَ  رْ  ا�س�
َ
ْ�رً  قََ�ٰ  َو�َِذا ِض  َواْأل

َ
َما ا أ ��   )١( .)َ�يَُكونُ  ُ�ن َ�ُ  َ�ُقوُل  فَإِ

ُهُ�مْ ( - ـٰ هٌ  َو�ِلَ ـٰ هَ  ال�  َواِحدٌ  إِلَ ـٰ ـٰنُ  ا�ر�  ُهوَ  إِال�  إِلَ   )٢(.)ِحيمُ  ا�ر�  ْ�َ
هُ ( - هَ  َال  ا�لـ� ـٰ ومُ  الَْ��  ُهوَ  إِال�  إِلَ ُخـُذهُ  َال  الَْقي�

ْ
ُ  نَـْومٌ  َوَال  ِسـنَةٌ  تَأ ـَماَواِت  ِ�  َمـا ��  ِ�  َوَمـا ا�س�

رْ 
َ
  )٣(.)ِض  اْأل

هَ  إِن� ( - َ�ٰ  َال  ا�لـ� ءٌ  َعلَيْـهِ  َ�ْ رْ  ِ�  َ�ْ
َ
ـَماءِ  ِ�  َوَال  ِض  اْأل ِي ُهـوَ ﴾ ٥﴿ ا�س�

 ِ�  ُ�مْ  يَُصـِوّرُ  ا��
رْ 
َ
هَ  َال  �ََشاءُ  َكيَْف  َحامِ  اْأل ـٰ   )٤(.)اْ�َِكيمُ  الَْعِز�زُ  ُهوَ  إِال�  إِلَ

____________________  
  .١١٧-١١٦ :سورة البقرة )١(
  .١٦٣: سورة البقرة )٢(
  .٢٥٥: سورة البقرة )٣(
  .٦، ٥ :سورة آل عمران )٤(
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هُ  َذِٰلُ�مُ ( - هَ  َال  ب�ُ�مْ  رَ  ا�لـ� ـٰ ءٍ  ُ�ِّ  َخـاِلُق  ُهوَ  إِال�  إِلَ ٰ  َوُهـوَ  فَاْ�بُـُدوهُ  َ�ْ ءٍ  ُ�ِّ  َ�َ  َوِ�يـٌل  َ�ْ
بَْصارُ  ُكهُ  تُْدرِ  ال� ﴾ ١٠٢﴿

َ
بَْصارَ  كُ  يُْدرِ  َوُهوَ   اْأل

َ
ِطيُف  َوُهوَ   اْأل   )١(.) اْ�َِب�ُ  ا�ل�

هُ  قُِل ( -   ا�لـ�
ُ
ٰ  يُِعيُدهُ  ُ�م�  اْ�َلَْق  َ�بَْدأ ��

َ
�   )٢(.)تُْؤفَُكونَ  فَ

هُ ( - ِي ا�لـ�
َماَواِت  َ�عَ  رَ  ا�� رَ  ِش  الَْعـرْ  َ�َ  اْسـتََوىٰ  ُ�م�  ْوَ�َها تَرَ  َ�َمدٍ   بَِغْ�ِ  ا�س� ـْمَس   وََسـخ�  ا�ش�

َجٍل  ي َ�ْرِ  ُ��   َوالَْقَمرَ 
َ
َس��  ِأل ْ�رَ   يَُدبِّرُ  م�

َ
ُل   اْأل   )٣(.)تُوقِنُونَ  بُِّ�مْ  رَ  بِِلَقاءِ  لََعل�ُ�م اْآليَاِت  ُ�َفِصّ

هُ  َوُهوَ ( - هَ  َال  ا�لـ� ـٰ وَ�ٰ  ِ�  اْ�َْمدُ  َ�ُ  ُهوَ  إِال�  إِلَ
ُ
  )٤(.)َجُعونَ  تُرْ  َو�َِ�ْهِ  اْ�ُْ�مُ  َوَ�ُ  ةِ  َواْآلِخرَ  اْأل

ويســري  ،و�يت �ملعــارف الــيت تتمّشــى مــع الربهــان الصــريح ،إىل العــاملني هكــذا يصــف القــرآُن هللاَ 
وهــــل ميكــــن لبشــــر أمــــّي نشــــأ يف حمــــيط جاهــــل أن �يت مبثــــل هــــذه املعــــارف  ،مــــع العقــــل الصــــحيح

وينسب إلـيهم  ،كما ويتعرض القرآن لذكر االنبياء فيصفهم بكل مجيل ينبغي أن يوصفوا به.؟العالية
  :)٥(وإليك مناذج منها ،ونزاهة السفارة االهلية ،كل مأثرة كرمية تالزم قداسة النبوة
____________________  

  .١٠٣، ١٠٢اآل�ت : سورة األنعام )١(
  .٣٤اآلية : سورة يونس )٢(
  .٢اآلية : سورة الرعد )٣(
  .٧٠آية : سورة القصص )٤(
  .�جياز وتصّرف ،٤٨ص ،البيان يف تفسري القرآن )٥(
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ينَ ( - ِ
ِ��  ُسوَل  ا�ر�  يَ��ِبُعونَ  ا�� �  ا�� ّ�ِ

ُ
ِي اْأل

ُدونَهُ  ا�� ِ�يـِل  اةِ  ا��ـْورَ  ِ�  ِعنـَدُهمْ  َمْكتُوً�ـا َ�ِ  َواْإلِ
ُ�رُ 
ْ
ل�   ا�ُْمنَكرِ  َعِن  َوَ�نَْهاُهمْ  وِف  بِا�َْمْعرُ  ُهم يَأ ِيّبَاِت  �َُهمُ  َوُ�ِ رِّ  الط�   )١(.)اْ�َبَائَِث  َعلَيِْهمُ  مُ  َوُ�َ

ِي ُهوَ ( -
ِيّ�َ  ِ�  َ�َعَث  ا�� ِمّ

ُ
نُْهمْ  ُسوًال  رَ  اْأل يِهمْ  آيَاتِهِ  َعلَيِْهمْ  َ�تْلُو ِمّ  الِْكتَـاَب  َوُ�َعِلُّمُهـمُ  َوُ�ـَزِ�ّ

ِب�ٍ  َضَاللٍ  لَِ�  َ�بُْل  ِمن َ�نُوا َو�ِن َواْ�ِْكَمةَ    )٢(.)م�
ْجرً  �ََك  َو�ِن� ( -

َ
  )٣(.)َعِظيمٍ  ُخلٍُق  لََعَ�ٰ  َو�ِن�َك ﴾ ٣﴿ َ�ْمنُونٍ   َ�ْ�َ  ا َأل

هَ  إِن� ( -   )٤(.)الَْعا�َِم�َ  َ�َ  انَ  ِعْمرَ  َوآَل  اِهيمَ  إِبْرَ  َوآَل  َونُوًحا آَدمَ  اْصَطَ�ٰ  ا�لـ�
�ِيهِ  اِهيمُ  إِبْرَ  قَاَل  َو�ِذْ ( -

َ
ِ�  َوقَْوِمهِ  ِأل ـا اءٌ  بَـرَ  إِنـ� م� ِي إِال� ﴾ ٢٦﴿ َ�ْعبُـُدونَ  ِ�ّ

هُ  ِ�  َ�َطـرَ  ا��  فَإِنـ�
  )٥(.)َسيَْهِديِن 

�َِك ( - َماَواِت  َ�لَُكوَت  اِهيمَ  إِبْرَ  ي نُرِ  َوَ�َذٰ رْ  ا�س�
َ
  )٦(.)ا�ُْموقِِن�َ  ِمنَ  َوِ�َُكونَ  ِض  َواْأل

____________________  
  .١٥٧: سورة العراف )١(
  .٢: سورة اجلمعة )٢(
  .٤، ٣: سورة القلم )٣(
  .٣٣: سورة آل عمران )٤(
  .٢٧، ٢٦: سورة الزخرف )٥(
  .٧٥: سورة األنعام )٦(

    



٣٩ 

 وَُسـلَيَْمانَ  َداُوودَ  ي�ِتهِ  ُذرِّ  َوِمن َ�بُْل  ِمن َهَدْ�نَا َونُوًحا َهَدْ�نَا ُ��  َوَ�ْعُقوَب  إِْسَحاَق  َ�ُ  َوَوَهبْنَا( -
ي�وَب 

َ
�َِك  ونَ  َوَهـارُ  َوُ�وَ�ٰ  َوُ�وُسَف  َو� ا َوَزَ�رِ ﴾ ٨٤﴿ ا�ُْمْحِسـ�ِ�َ  َ�ْـِزي َوَ�ـَذٰ ـ َوَ�ْـَ�ٰ  يـ�  وَِع�َ�ٰ

ــاَس  ــنَ  ُ��  َو�ِْ�َ ــاِ�ِ�َ  ِمّ ــَماِ�يَل ﴾ ٨٥﴿ ا�ص� ــعَ  َو�ِْس ــو�َُس  َوالْ�ََس ــا َوُ� ــلْنَا َوُ��  َو�ُوًط ض�  َ�َ  فَ
  .)١()الَْعا�َِم�َ 

  :القرآن واالتقان يف املعاين
وبـــدء  ،متباعـــدة االغـــراض مـــن اآلهليـــات واملعـــارف ،تعـــرض القـــرآن الكـــرمي ملواضـــيع كثـــرية العـــدد

 ،والتــاريخ ،واالرض ،والفلكيــات ،ومــا وراء الطبيعــة مــن الــروح وامللــك وإبلــيس واجلــن ،اخللــق واملعــاد
ولالمثـــــال واالحتجاجـــــات  ،ومـــــا جـــــرى بيـــــنهم وبـــــني أممهـــــم ،وشـــــؤون فريـــــق مـــــن االنبيـــــاء املاضـــــني

 ،والقضـاء والقـدر ،والنظم االجتماعية واحلربيـة ،والسياسات املدنية ،واالخالقيات، واحلقوق العائلية
واحلـــدود والقصـــاص  ،والفـــرائض ،والنكـــاح والطـــالق ،والعبـــادات واملعـــامالت ،واالختيـــار والكســـب
اليت ال يتطرق إليها الفساد والنقد يف أيـة جهـة  ،وقد أتى يف مجيع ذلك �حلقائق الراهنة .وغري ذلك

بشـر وهذا شئ ميتنع وقوعه عادة مـن ال ،من جها�ا، وال �تيها الباطل من بني يديها وال من خلفها
ولــذلك  -وال غريهــا مــن العلــوم  ،وال ســيما ممــن نشــأ بــني أمــة جاهلــة ال نصــيب هلــا مــن املعــارف -

ال متضي على مؤلفه مدة حـىت يتضـح بطـالن كثـري مـن  ،جند كل من ألف يف علم من العلوم النظرية
  ازدادت احلقائق فيها  ،فإن العلوم النظرية كلما ازداد البحث فيها وكثر .آرائه

____________________  
  .٨٦، ٨٥، ٨٤أآل�ت : سورة األنعام )١(

   



٤٠ 

ــأخر خــالف مــا أثبتــه املتقــدم، واحلقيقــة  بنــت البحــث، وكــم  -كمــا يقولــون   -وضــوحاً، وظهــر للمت
ترك االول لآلخر، وهلذا نرى كتب الفالسفة االقـدمني، ومـن �خـر عـنهم مـن أهـل التحقيـق والنظـر 

حـىت أن بعـض مـا اعتقـده السـابقون برهـا�ً يقينيّـاً، أصـبح  قد صارت عرضة لسهام النقد ممـن �خـر،
والقــرآن مــع تطــاول الزمــان عليــه، وكثــرة أغراضــه، .بعــد نقــده ومهــاً مــن االوهــام، وخيــاالً مــن االخيلــة

ومســو معانيــه،مل يوجــد فيــه مــا يكــون معرضــاً للنقــد واالعــرتاض، الّلهــّم إالّ أوهــام مــن بعــض املكــابرين، 
  !.حسبوها من النقد

  :القرآن واالخبار �لغيب
تتعلـق مبـا �يت مـن االنبـاء واحلـوادث، وقـد   ،أخرب القرآن الكرمي يف عدة من آ�ته عن امور مهمـة

وال شـك يف أن هـذا مـن االخبـار  .مل خيـالف الواقـع يف شـئ منهـا ،كـان يف مجيـع مـا أخـرب بـه صـادقاً 
: الــيت أنبــأت عــن الغيــب قولــه تعــاىل فمــن اال�ت .وال ســبيل إليــه غــري طريــق الــوحي والنبــوة ،�لغيــب

هُ  يَِعُدُ�مُ  َو�ِذْ ( ائَِفتَْ�ِ  إِْحَدى ا�لـ� َها الط� ��
َ
ونَ  لَُ�مْ  � ن�  َوتَوَد�

َ
ْوَكةِ  َذاِت   َ�ْ�َ  أ  لَُ�ـمْ  تَُ�ونُ  ا�ش�

هُ  يدُ  َوُ�رِ  ن ا�لـ�
َ
ق�  أ رِ   َدابِرَ  َوَ�ْقَطعَ  بَِ�ِلَماتِهِ  اْ�َق�  ُ�ِ   )١(.)ينَ  الَْ�فِ

وقــد وعــد هللا فيهــا املــؤمنني �لنصــر علــى عــدوهم وبقطــع دابــر  ،وهــذه االيــة نزلــت يف وقعــة بــدر
 ،واملؤمنون على ما هم عليه من قلة العدد والعـدة، حـىت أن الفـارس فـيهم كـان هـو املقـداد ،الكافرين

ة ��ـم ذووا وقـد وصـفتهم االيـ ،أو هو والزبري بن العوام والكـافرون هـم الكثـريون الشـديدون يف القـوة
  وأن  ،شوكة

____________________  
  .٧اآلية  :سورة األنفال )١(

   



٤١ 

وقــــد وىف للمــــؤمنني بوعــــده، . املــــؤمنني أشــــفقوا مــــن قتــــاهلم، ولكــــن هللا يريــــد أن حيــــق احلــــق بكلماتــــه
  .ونصرهم على أعدائهم، وقطع دابر الكافرين

ــا فَاْصــَدعْ (: ومنهــا قولــه تعــاىل ــْؤَ�رُ  بَِم ــرِ   تُ ْع
َ
ــِن  ْض  َوأ ــ َع ــا﴾ ٩٤﴿ ِك�َ  ا�ُْمْ�ِ ــاكَ  إِن�  َكَفيْنَ

ينَ ﴾ ٩٥﴿ ا�ُْمْستَْهِزِ��َ  ِ
هِ  َمعَ  َ�َْعلُونَ  ا�� ًها ا�لـ� ـٰ    )١(.)َ�ْعلَُمونَ  فََسوَْف   آَخرَ  إِلَ

فـــإن هـــذه االيـــة الكرميـــة نزلـــت مبكـــة يف بـــدء الـــدعوة االســـالمية، وقـــد أخـــرج البـــزار والطـــرباين يف 
أ�ــا نزلــت عنــد مــرور النــيب صــلى هللا عليــه والــه وســلم علــى أ�س : نزوهلــا عــن أنــس بــن مالــكســبب 

  )٣().هذا الذي يزعم أنه نيب ومعه جربئيل: (مبكة، فجعلوا يغمزون يف قفاه، ويقولون
فأخربت االية عن ظهور دعوة النيب صلى هللا عليه واله وسلم ونصرة هللا له، وخذالنه للمشـركني 

وكــان هــذا االخبــار يف زمــان مل خيطــر فيــه علــى �ل  .واســتخفوا �مــره ،أوه واســتهزأوا بنبوتــهالــذين �و 
وظهــور النــيب صــلى هللا عليــه والــه وســلم  ،وانكســار ســلطا�م ،أحــد مــن النــاس احنطــاط شــوكة قــريش

  :ونظري هذه االية قوله تعاىل .عليهم
ِي ُهوَ (

رْ  ا��
َ
يِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهرَ  اْ�َِقّ  وَِديِن  بِا�ُْهَدىٰ  ُسوَ�ُ  رَ  َسَل  أ ـ هَ  َكرِ  َو�َوْ  ُ�ِّهِ  اِ�ّ  )٢(.)ُكونَ  ا�ُْمْ�ِ

ــِت  (:ومــن هــذه االنبــاء قولــه تعــاىل ــر�  ُغِلبَ ْدَ�  ِ� ﴾ ٢﴿ ومُ  ا�
َ
رْ  أ

َ
ــم ِض  اْأل ــن َوُه ــدِ  ِمّ ــِبِهمْ  َ�ْع  َغلَ

  وقد وقع ما . )٣()َسيَْغِلبُونَ 
____________________  

  .٩٦-٩٤: سورة احلجر )١(
  .١٣٣: لباب النقول )٢(
  .٩: سورة الصف )٣(
  .٣-٢: سورة الروم )٤(

    



٤٢ 

ومنهـا قولـه  .ودخـل جيشـه مملكـة الفـرس ،فغلـب ملـك الـروم ،أخربت به االية �قل من عشـر سـنني
مْ ( :تعاىل

َ
يعٌ  َ�ْنُ  َ�ُقو�ُونَ  أ نتَِ�ٌ  َ�ِ بُرَ  َوُ�َول�ونَ  اْ�َْمعُ  َسيُْهَزمُ ﴾ ٤٤﴿  م�   )١(.) ا��

وقــد وقــع هــذا يف يــوم بــدر أيضــا حــني  ،فــأخرب عــن ا�ــزام مجــع الكفــار وتفــرقهم وقمــع شــوكتهم
فـأ�ده  )حنن ننتصر اليوم من دمحم وأصحابه( :وتقدم حنو الصف االول قائال ،ضرب أبو جهل فرسه

وظفـر املسـلمون علـيهم حينمـا  ،فـا�زم الكـافرون ،وأعلـى كلمتـه ،وأ�ر احلق ورفع مناره ،)٢(هللا ومجعه
ــيس هلــم عــدة، وال يصــحبون غــري فــرس أو  -مل يكــن يتــوهم أحــد �ن ثالمثائــة وثالثــة عشــر رجــال  ل

وكيــف يســتفحل  ،يظفــرون جبمــع كبــري �م العــدة وافــر العــدد -فرســني وســبعني بعــريا يتعــاقبون عليهــا 
لــوال  ،كرمـاد اشـتدت بـه الـريح  تـذهب شـوكته حـىت ،أمـر اولئـك النفـر القليـل علـى هـذا العـدد الكثــري

  !.؟أمر هللا وإحكام النبوة وصدق النيات
ْت ( :ومنهـا قولـه تعـاىل ِ�  يََدا َ�ب�

َ
تُـهُ  َواْ�رَ ﴾ ٣﴿ �ََهٍب  َذاَت  ا نَارً  َسيَْصَ�ٰ  ... َوتَب�  �ََهٍب  أ

َ
 َ��الَـةَ  أ

ومعـىن ذلـك هـو . ودخول زوجتـه النـار ،وقد تضمنت هذه السورة نبأ دخول أيب هلب. )٣()اْ�ََطِب 
  . )٤(االخبار عن عدم تشرفهما بقبول االسالم إىل آخر حيا�ما، وقد وقع ذلك

____________________  
  .٤٥ ،٤٤أآل�ت  :سورة القمر )١(
ـــــان  .٤٧ص  ٣ج  ،تفســـــري جوامـــــع اجلـــــامع .١٤٦ص  ١٧ج  ،تفســـــري القـــــرطيب .٤١ص  ٤ج ،الكشـــــاف )٢( يف البي

  .٧٠، ص تفسري القرآن
  .٤ ،٣ ،١أآل�ت  :سورة املسد )٣(
  .�جياز وتصّرف ،٤٩-٤٠ص  ،البيان يف تفسري القرآن )٤(

   



٤٣ 

  :القرآن وأسرار اخلليقة
 ،أخــــرب القــــرآن الكــــرمي يف غــــري واحــــدة مــــن آ�تــــه عمــــا يتعلــــق بســــنن الكــــون، ونــــواميس الطبيعــــة

وبعــض  .وغريهــا ممــا ال ســبيل إىل العلــم بــه يف بــدء االســالم إال مــن �حيــة الــوحي االهلــي ،واالفــالك
إال أن  ،هذه القوانني وإن علم �ا اليو�نيون يف تلك العصور أو غريهم ممـن هلـم سـابق معرفـة �لعلـوم

بعــد تــوفر  وإن فريقــا ممــا أخــرب بــه القــرآن مل يتضــح إال .اجلزيــرة العربيــة كانــت بعيــدة عــن العلــم بــذلك
وقد أخذ القرآن �حلزم يف إخباره عـن هـذه .وهذه االنباء يف القرآن كثرية .وكثرة االكتشافات ،العلوم
الن بعـض  ،فصـرح ببعضـها حيـث حيسـن التصـريح، وأشـار إىل بعضـها حيـث حتمـد االشـارة ،االمور

فكــان مــن الرشــد أن يشــري إليهــا إشــارة  ،هــذه االشــياء ممــا يستعصــي علــى عقــول أهــل ذلــك العصــر
ومـن هـذه االسـرار الـيت كشـف  .وتكثـر االكتشـافات ،تتضح الهل العصور املقبلة حـني يتقـدم العلـم

ــا( :وتنبــه إليهــا املتــأخرون مــا يف قولــه تعــاىل ،عنهــا الــوحي الســماوي ن�َتْنَ
َ
ــا َوأ ــن ِ�يَه ءٍ  ُ�ِّ  ِم ْ�َ 

ــْوُزونٍ  ميــة علــى أن كــل مــا ينبــت يف االرض لــه وزن خــاص، وقــد فقــد دلــت هــذه االيــة الكر . )١()م�
حبيـث لـو زيـد  ،ثبت أخرياً أن كل نوع من أنواع النبات مركب من أجزاء خاصـة علـى وزن خمصـوص

وان نســـبة بعـــض االجـــزاء إىل بعـــض مـــن الدقـــة  .يف بعـــض أجزائـــه أو نقـــص لكـــان ذلـــك مركبـــا آخـــر
   .ة للبشرحبيث ال ميكن ضبطها حتقيقا �دق املوازين املعروف

____________________  
  .١٩أآلية  :سورة احلجر )١(

   



٤٤ 

حاجة إنتاج قسم مـن االشـجار والنبـات  -اليت أشار إليها الوحي االهلي  -ومن االسرار الغريبة 
رْ (: فقال سبحانه. إىل لقاح الر�ح

َ
حَ  يَـاحَ  ا�رِّ  َسلْنَا َوأ فـإن املفسـرين االقـدمني وإن محلـوا . )١()�َـَواقِ

الّلقاح يف االية الكرمية على معىن احلمل، �عتبار أنه أحد معانيه، وفسروا االية املباركـة حبمـل الـر�ح 
للسحاب، أو املطر الذي حيمله السحاب، ولكن التنبيه على هذا املعىن لـيس فيـه كبـري اهتمـام، وال 

  . السحاب، وإمنا تدفعه من مكان إىل مكان آخرسيما بعد مالحظة أن الر�ح ال حتمل 
تفيـد� سـراً دقيقـا  -بعد مالحظـة مـا اكتشـفه علمـاء النبـات  -والنظرة الصحيحة يف معىن االية 

وأن الّلقـاح قـد  .وهو االشارة إىل حاجـة إنتـاج الشـجر والنبـات إىل الّلقـاح ،مل تدركه أفكار السابقني
ونبـا�ت احلبـوب  ،شـمش والصـنوبر والرمـان والربتقـال والقطـنيكون بسبب الـر�ح، وهـذا كمـا يف امل

وانتثـــرت خارجهـــا حممولـــة علـــى أجنحـــة  ،فـــإذا نضـــجت حبـــوب الطلـــع انفتحـــت االكيـــاس ،وغريهـــا
وقـد أشـار سـبحانه وتعـاىل إىل أن سـنة الـزواج ال  .الر�ح فتسقط على مياسـم االزهـار االخـرى عفـواً 

  :قسامه بقولهبل تعم النبات جبميع أ ،ختتص �حليوان
  .)٢()اثْ�َْ�ِ  َزوَْجْ�ِ  ِ�يَها َجَعَل  اِت  ا��َمرَ  ُ�ِّ  َوِمن( -
ِي ُسبَْحانَ ( -

ْزَواجَ  َخلََق  ا��
َ
ا ُ��َها اْأل رْ  تُ�ِبُت  ِ�م�

َ
نُفِسِهمْ  َوِمنْ  ُض  اْأل

َ
ا أ   .)٣()َ�ْعلَُمونَ  َال  َوِ�م�

____________________  
  .٢٢أآلية : سورة احلجر )١(
  .٣أآلية  :سورة الرعد )٢(
  .�جياز ،٧٢ص  ،البيان يف تفسري القرآن .٣٦أآلية  :سورة يس )٣(

   



٤٥ 

ِي(: فقد قال عـز مـن قائـل. ومن االسرار اليت كشف عنها القرآن هي حركة االرض
 َجَعـَل  ا��

رْ  لَُ�مُ 
َ
  .)١()َ�ْهًدا َض  اْأل

�مــل كيـــف تشـــري االيـــة إىل حركـــة االرض إشـــارة مجيلـــة مل تتضـــح إال بعـــد قـــرون، وكيـــف تســـتعري 
لالرض لفظ املهد الذي يعمل للرضيع، يهتز بنعومة لينـام فيـه مسـرتحياً هـاد�ً؟ وكـذلك االرض مهـد 
طفــل للبشــر ومالئمــة هلــم مــن جهــة حركتهــا الوضــعية واالنتقاليــة، وكمــا أن حتــرك املهــد لغايــة تربيــة ال

واسـرتاحته، فكـذلك االرض، فـإن حركتهـا اليوميـة والسـنوية لغايــة تربيـة االنسـان بـل ومجيـع مـا عليهــا 
تشـري االيـة املباركـة إىل حركـة االرض إشـارة مجيلـة، ومل تصـرح �ـا ال�ـا . من احليـوان واجلمـاد والنبـات

ضــرور�ت الــيت ال نزلــت يف زمــان أمجعــت عقــول البشــر فيــه علــى ســكو�ا، حــىت أنــه كــان يعــد مــن ال
فقـد . وجود قـارة اخـرى: ومن االسرار اليت كشف عنها القرآن قبل أربعة عشر قر�ً . تقبل التشكيك

وهـذه االيـة الكرميـة قـد شـغلت أذهـان  .)٢()َ�ْ�ِ  ا�َْمْغرِ  ب�  َورَ  َ�ْ�ِ  ا�َْمْ�ِ  ب�  رَ (: قال سـبحانه وتعـاىل
املـــراد مشـــرق الشـــمس : فقـــال بعضـــهم. ب شـــىتاملفســـرين قـــرو� عديـــدة، وذهبـــوا يف تفســـريها مـــذاه

ولكـن الظـاهر أن . ومشرق القمر ومغر�مها، ومحله بعضهم على مشرقي الصـيف والشـتاء ومغربيهمـا
املــراد �ــا االشــارة إىل وجــود قــارة اخــرى تكــون علــى الســطح االخــر لــالرض يــالزم شــروق الشــمس 

  عليها 
____________________  

  .٥٣أآلية : سورة طه )١(
  .١٧أآلية : سورة الرمحن )٢(

   



٤٦ 

  )١(.)ينُ  الَْقرِ  فَِب�َْس  َ�ْ�ِ  ا�َْمْ�ِ  ُ�ْعدَ  َوَ��ْنََك  بَ�ِْ�  َ�َْت  يَا( :وذلك بدليل قوله تعاىل. غرو�ا عنا
فــإن الظــاهر مــن هــذه االيــة أن البعــد بــني املشــرقني هــو أطــول مســافة حمسوســة فــال ميكــن محلهــا 
علـــى مشـــرقي الشـــمس والقمـــر وال علـــى مشـــرقي الصـــيف والشـــتاء، الن املســـافة بـــني ذلـــك ليســـت 

ومعـىن ذلـك أن . أطول مسافة حمسوسة فـال بـد مـن أن يـراد �ـا املسـافة الـيت مـا بـني املشـرق واملغـرب
غـرب مشـرقا جلـزء آخـر مـن الكـرة االرضـية ليصـح هـذا التعبـري، فااليـة تـدل علـى وجـود هـذا يكون امل

فــاال�ت الــيت ذكــرت املشــرق . اجلــزء الــذي مل يكتشــف إال بعــد مئــات مــن الســنني مــن نــزول القــرآن
هِ (: واملغرب بلفظ املفرد يراد منها النوع كقولـه تعـاىل �ْ  ُب  َوا�َْمْغرِ  ُق  ا�َْمْ�ِ  َو�ِلـ�

َ
 وَْجهُ  َ�ثَم�  تَُول�وا نََمافَأ

هِ    .)٢()ا�لـ�
واال�ت اليت ذكرت ذلك بلفظ التثنية يراد منها االشارة إىل القارة املوجودة علـى السـطح االخـر 

واال�ت اليت ذكرت ذلك بلفظ اجلمع يراد منها املشارق واملغارب �عتبـار أجـزاء الكـرة . من االرض
   :رار اليت أشار إليها القرآن الكرمي كروية االرض فقال تعاىلومن االس. االرضية كما نشري إليه

ْورَ ( -
َ
ينَ  الَْقْومَ  ْ�نَا َوأ ِ

ْضَعُفونَ  َ�نُوا ا�� رْ  َق  َ�َشارِ  �ُْستَ
َ
  .)٣()َ�َها َوَمَغارِ  ِض  اْأل

____________________  
  .٣٨أآلية : سورة الزخرف )١(
  .١١٥أآلية : سورة البقرة )٢(
  .١٣٧أآلية : سورة األعراف )٣(

   



٤٧ 

َماَواِت  ب�  ر� ( - رْ  ا�س�
َ
  . )١()قِ  ا�َْمَشارِ  ب�  َورَ  بَ�ْنَُهَما َوَما ِض  َواْأل

قِْسمُ  فََال ( -
ُ
  . )٢()ونَ  لََقاِدرُ  إِن�ا ِب  َوا�َْمَغارِ  قِ  ا�َْمَشارِ  ِبّ  بِرَ  أ

وفيهـــا إشـــارة إىل كرويـــة  ففـــي هـــذه اال�ت الكرميـــة داللـــة علـــى تعـــدد مطـــالع الشـــمس ومغار�ـــا،
االرض، فــإن طلــوع الشــمس علــى أي جــزء مــن أجــزاء الكــرة االرضــية يــالزم غرو�ــا عــن جــزء آخــر، 

وقـد محـل القـرطيب وغـريه املشـارق . فيكون تعدد املشارق واملغارب واضحا ال تكلف فيـه وال تعسـف
 ينبغـي أن يصـار إليـه، واملغارب على مطالع الشمس ومغار�ا �ختالف أ�م السـنة، لكنـه تكلّـف ال

فـال بـد . الن الشمس مل تكن هلا مطالع معينة ليقع احللف �ا، بل ختتلف تلـك �خـتالف االراضـي
ويف أخبـار . من أن يراد �ا املشارق واملغارب اليت تتجدد شيئا فشـيئا �عتبـار كرويـة االرض وحركتهـا

  )٣(.ما يدل على كروية االرضوأدعيتهم وخطبهم ) عليهم السالم( أئمة اهلدى من أهل البيت

  :مقام القرآن الكرمي وأمهيَّته وخصائصهُ 
واحلــديُث عــن القــرآن الينتهــي لعظمتــِه وعمقــِه، ولكــن لعــلَّ ممــا تقــدَّم يتَِّضــُح مقــاُم القــرآن الكــرمي 
وأمهيَّتــِه العظمــى يف حيــاة البشــر، وخصائصــِه، ومــا امتــاز بــِه عــن الكتــب الســماويِة الســابقِة، وجنمــُل 

  :اً منها مراعني اإلختصار يف ماهو جديد مبايليبعض
____________________  

  .٥أآلية : سورة الصافات )١(
  .٤٠أآلية : سورة املعارج )٢(
ان أول وقـــت  �١١٦ب  ٢٣٧ص  ١الوســـائل ج : انظـــر. ، �جيـــاز وتصـــّرف٧٥-٦٧البيـــان يف تفســـري القـــرآن، ص )٣(

  .٩٥ص ٥٧املغرب غروب الشمس، وحبار األنوار، ج
    



٤٨ 

  :جامعيَّتِه وهيمنتهِ : ١
، )٢(مـن حـقٍّ وصـدٍق، بـل وز�دة - )١(كمـا أُنزلـت  -فهو جـامٌع لكـلِّ مـا ورد يف الكتـب املقدسـة 

نَزْ�َا( :ومهـيمٌن عليهـا، قـال تعـاىل
َ
قًا بِاْ�َِقّ  الِْكتَاَب  إَِ�َْك  َوأ  الِْكتَـاِب  ِمـنَ  يََديْـهِ  َ�ـْ�َ  �َِّما ُ�َصِدّ

نَزَل  بَِما بَ�ْنَُهم فَاْحُ�م َعلَيْهِ  َوُ�َهيِْمنًا
َ
هُ  أ ْهَواَءُهمْ  تَ��ِبعْ  َوَال  ا�لـ�

َ
ا أ   . )٣()... اْ�َِقّ  ِمنَ  َجاَءكَ  َ�م�

  .؟)٤(حيُث ليَس فيها إالّ القليِل من بقا� الوحي! اليوم) العهدين(فما �ُلَك بـ 
____________________  

  .أن ُمتَدُّ هلا أ�دي العبث والتخريب كما أُنزلت كاملة غري �قصة، وقبل  )١(
  .٢٢، ص١امليزان يف تفسري القرآن، ج: انظر )٢(
  .٤٨آية : سورة املائدة )٣(
ـــوهَُّم أنَّ هـــذا القليـــل مـــن بقـــا� الـــوحي يســـتطيُع انســـاٌن مثلنـــا الوقـــوف عليـــه . وســـنقُف علـــى ذلـــك يف حمّلـــه )٤( لكـــن اليـَُت

ت العلمـاء والبـاحثني فقـرٌة واحـدٌة وإحصائه والتمكُّن منُه، كالّ وألف كالّ  ، ألنّه علـٌم شاسـٌع واسـٌع، دقيـٌق عميـٌق، ورمبـا حـريَّ
مـن بقـا� الـوحي يف العهـدين فجعلــتهم يف �لـغ احلـرية والدهشـة وُأســقَط مـا يف أيـديهم، وذلـك مــن خـالل ربـط هـذه الفقــرة 

لـــة علـــى يـــوم هللا العظـــيم يف آخـــر الزمـــان، بغريهـــا وعـــدم الـــتمكن مـــن تفســـريها علـــى الوجـــه الصـــحيح كمـــا يف الفقـــرات الدا
، وهـــذه مشـــكلٌة مل )ع(وخلطهـــا خطئـــاً �لفقـــرات الدالـــة علـــى يـــوم القيامـــة والفقـــرات والدالـــة علـــى نـــزول عيســـى بـــن مـــرمي 

يواجهها أصحاب الكتاب املقدس فحسب، بل امنا وقعت عند العلمـاء واملفسـرين والبـاحثني املسـلمني، فقـد خلـط الكثـري 
  .وذلك واضٌح يف كتبهم) يوم منقذ العامل(وم القيامة وبني يوم هللا األعظم منهم بني ي

    



٤٩ 

  :حفظِه اإلهلي من التحريِف وغريهِ : ٢
ـــَل هللاُ حبفِظـــِه مـــن ألفـــِه اىل �ِءِه مـــن ُكـــلِّ ز�دٍة أو نقصـــاٍن أو تغيـــٍري وتبـــديٍل، وأنـــزَل يف  فقـــد تكفَّ

ْ�َا َ�ْنُ  إِن�ا( :ذلَك قوالً فصًال، فقاَل تعاىل ْكرَ  نَز�    )١(.)َ�َافُِظونَ  َ�ُ  َو�ِن�ا  اِ�ّ
َها يَا(: وقال هللا عزَّ وجلَّ هـذا ردَّاً إلنكـارهم واسـتهزائهم يف قـوهلم ��

َ
ِي �

َل  ا�� ْكـرُ  َعلَيْهِ  نُِزّ  ) اِ�ّ
كـل   فأكد عليهم أنه هو املنـُّزِل للقرآن على القطع والثبـات، وأنـه حافظـُه مـن )َ�ْنُ (: ولذلك قال

ز�دة ونقصــــان وتغيــــري وحتريــــف، خبــــالف الكتــــب املتقدمــــة فإنــــه مل يتــــول حفظهــــا وإمنــــا اســــتحفظها 
  )٢(...).الر�نيني ومل يكل القرآن إىل غري حفظه

) ص(وإمــالء رســول هللا دمحم ) ع(هــذا وقــد ُدوَِّن القــرآن الكــرمي خبــطِّ اإلمــاِم علــّي بــن أيب طالــب 
أشــــارت اىل ذلــــك الــــروا�ت الشــــريفة الكثــــرية وكتــــب التــــأريخ  تـــدويناً كــــامالً ومــــن غــــري نقــــٍص، كمــــا

  )٣(.العديدة

  :تقييمُه العلمي مقارنتًة �لكتب اُألخرى: ٣
مــن غــِري ) ص(أنَّــُه كــالُم هللا تبــارَك وتعــاىل امللقــى واملنــزل علــى قلــِب رســولِه الصــادق األمــني دمحم 

  اخل، وقد ...واسطٍة، والترمجٍة، والنقٍل �ملعىن،
____________________  

  .٩آية : سورة احلجر )١(
  .٦٢٦ص  ١تفسري األصفى، ج. ٢٩٦، ص ٢تفسري جوامع اجلامع، ج  )٢(
رجـــــال النجاشـــــي، . ٦٣، وص١، ح٦٤ص ١الكـــــايف، ج. ٤٠-٣٥مقدمـــــة موســـــوعة الفقـــــه االســـــالمية ص: انظـــــر )٣(
  .صبحي الصاحل. د: ،حتقيق٣٢٨-٣٢٥،ص�٢١٠ج البالغة، اخلطبة رقم .٥١٨امايل الصدوق،ص.٣٦٠ص

    



٥٠ 

نَزْ�َاهُ  إِن�ا(: تكفََّل هللا �نزالِه بنفسِه فقال سـبحانُه تعـاىل
َ
بَارَ  َ�ْلَةٍ  ِ�  أ ا َكةٍ  م� . )١()ينَ  ُمنـِذرِ  ُكن�ـا إِنـ�

نَزْ�َاهُ  إِن�ا(
َ
  .)٢() الَْقْدرِ  َ�ْلَةِ  ِ�  أ

األحديَّــِة الصــمديَّة القدســيَّة الــيت حــاَر وهللا هــو اســُم للــذات  -وَلّمــا كــان القــرآُن كــالَم هللا تعــاىل 
واملالئكــة، بــل وكــّل ) علــيهم الصــالُة والســالم(وهــاَم يف خَضــمِّ حبرهــا اللجــيِّ مجيــُع األنبيــاء والرســل 

الـيت مل يرشـُح منهـا اسـٌم  )٣(خملوٍق سوى هللا عزَّ وجلَّ، وذلـَك بسـبِب اسـتتارها َخلـَف ُحُجـِب الغيـب
لذا فقد جتّلى سبحانُه وتعاىل يف كتابِه العزيز جلميِع خلِقِه، فهـَو حبـقٍّ بيـاُن  - )٤(للوجود ظاهراً مطلقاً 

اخل، وفيـــه صـــبغة هللا وعظمتـــُه وُخُلقـــُه ورمحتـــُه ...هللا ونـــوره وعلمـــُه وحكمـــُه وصـــراطُه وُهـــداُه ومعـــاجزهُ 
ينتِهــُل مــن معيِنــِه، اخل، وقــد خاطــَب فيــِه النــاَس علــى قَــَدِر عقــوهلم، فالُكــلُّ ...وغضــبُه ومجالــُه وجاللــهُ 

  .وهو جديٌد غٌض طريٌّ اليَبلى والينتهي فهو كّل يوٍم يف شأٍن كصاحبِه الناطِق بِه سبحانُه وتعاىل
 وهــو املعلــم) ص(دمحم أبــداً، والنــيب معينــة وفوائــدُه ال تنحصــر مبرحلــةٍ  الكــرمي القــرآن لــذافإنَّ أغــراض

   ظاهٌر انيقٌ ( :حبقِّهِ يقوُل  للقرآن االهلي
____________________  

  .٣آية : سورة الدخان )١(
  ١آية : سورة القدر )٢(
أو اسـتأثرَت بـِه يف : (يف دعائـه بقولـه) ص(وهي األمساء املستأثرة، وهَي مفاتيُح الغيب، واليهـا أشـاَر النـيبُّ األكـرم دمحم  )٣(

  .٧٠، ص ١شرح فصوص احلكم للقيصري، ج: انظر. ١، ح٢٣٤، ص ٨٥حبار األنوار، ج). علِم غيبك
  .أما �طناً فانَّ �ثري تلك األمساء املستأثرة حاصٌل وفّعاٌل يف هذه النشأِة وغريها )٤(

    



٥١ 

  .)٢(» بطونٍ  سبعةِ  اىل ،بطنٌ  وظهٌر، ولبطنهِ  بطنٌ  للقرآن«: أيضاً  ، ويقول)١() عميقٌ  و�طنٌ 
تنـري  الـيت السـماوية املعـارف اكتسـاب علـى ، وقـدر�ممتفـاوتٌ  للقـرآن النـاس اسـتيعاب وبعد فان

وِْديَةٌ  فََسالَْت ( :تعاىل كماقال  ،متفاوتة فهي ومتنحها احلياة النفوس
َ
  .)٣()َها بَِقَدرِ  أ

____________________  
  .٤ص: تفسري الصاىف )١(
  .١٥نفس املصدر، ص )٢(
  ١٠٥-١٠٤ص: الشيعه ىف االسالم: انظر )٣(

   



٥٢ 

    



٥٣ 

  ) عهدينال(نظرٌة يف الكتاب املقّدس  :املبحث الثالث
 ،ومـا يسـتحقُُّه مـن قيمـٍة دينيَّـٍة وعلميـٍة وأخالقيَّـٍة و�رخييـةٍ  ،للوقوف على حقيقِة الكتاِب املقـّدس

  :وتقييمِه تقييماً علميَّاً حديثاً �نياً  ،البدَّ لنا من التعريِف بِه أوَّالً 

  ) العهدين(التعريُف �لكتاب املقّدس  :أوَّالً 
هــو جممــوع الكتــب املوحــاة مــن هللا، واملتعّلقــة  - يعتقــد املســيحيونكمــا  - إّن الكتــاب املقــّدس

والنصـائح  ،وكذلك جمموع النبوءات عّما سـيكون حـّىت املنتهـى ،خبلق العامل و�ريخ معاملة هللا لشعبه
ويف الكتاب املقّدس مجيع أنـواع الكتابـة  .الدينية واألدبية اليت تناسب مجيع بين البشر يف كّل األزمنة

  .)١(وتعليم وفلسفة وأمثال وإنذار ،وحكم وأدب ،و�ريخ وقصص ،ر وشعرمن نث
وهــــم مــــن مجيــــع . الــــذين كتبــــوا الكتــــاب املقــــّدس أربعــــني كاتبــــاً  )امللهمــــني(ويبلــــغ عــــدد الكّتــــاب 

وقــــد .. .فبيــــنهم الرّاعــــي والصــــّياد وجــــايب الضــــرائب والقائــــد والنــــيب والسياســــي وامللــــك و ،الطبقــــات
وكـــان مجيـــع هـــؤالء الكّتـــاب مـــن االّمـــة  ،اب املقـــّدس ألفـــاً وســـتمائة ســـنةإســـتغرقت مـــدة كتابـــة الكتـــ

والنســخ  ،اليهوديــة ماعــدا لوقــا كاتــب اإلجنيــل الــذي دعــي �مســه إذ يظــن أنــه كــان أمميــاً مــن أنطاكيــا
بـل كـل مـا هـو موجـود هـو نسـخ مـأخوذة عـن ذلـك  ،األصلّية للكتاب املقدس ليست موجودة اآلن

  ن كذلك أّن ويعتقد املسيحّيو  .األصل
____________________  

  .٧٦٢ص  ،قاموس الكتاب املقّدس )١(
  .�جياز ،مقّدمة الكتاب املقّدس )٥(

   



٥٤ 

خــال مــن األخطــاء والزلــل وفيــه كــل  -�عتبــاره أصــل اإلميــان املســيحي ومصــدره  -الكتــاب املقــّدس 
. )١(واحليــاة العملّيــة جلميــع البشــرمــا خيــتص �إلميــان واحليــاة الروحيــة، وأنــه كلمــة هللا وقاعــدة اإلميــان 

  :وينقسم الكتاب املقدس اىل عهدين
  .العهد القدمي :١
  .العهد اجلديد :٢

وألّن املسـيحيني  ،مـن هـذين العهـدين بشـكل مسـتقل وسوف نعطي نبذة خمتصرة عن كّل واحد
فهــو أكثــر  ،م لــهُ وأّن العهــد اجلديــد هــو املــتمِّ  ،يعتقــدون أّن العهــد القــدمي كــان متهيــداّ للعهــد اجلديــد

  )٢(.أوسع من صاحبه بقليل لذا فإننا سنعطيه جماالً  ،أمهّية من العهد القدمي
____________________  

  .مقّدمة الكتاب املقّدس، �جياز )١(
  .بتصّرف. ٢٠-١٩، ص )رحليت من املسيحية اىل اإلسالم(هبة السماء  )٢(

    



٥٥ 

  العهد القدمي  :١
وقـد وجـدت بعـض الفصـول �الراميّـة وهـي لغـة شـبيهة  ،العربانيّـة كتب أكثر العهد القدمي �للغة

ــة والعهــد القــدمي املوجــود بــني أيــدينا مــأخوذ مــن النســخة املاســورية الــيت أعــد�ا مجاعــة مــن  ،�لعربانّي
ويتــأّلف العهــد القــدمي مــن  .)١(للمــيالدعلمــاء اليهوديّــة يف طربيــة مــن القــرن الســادس اىل الثــاين عشــر 

ســـــفراً حســـــب الكنيســـــة �ضـــــافة أســـــفار أو أجـــــزاء أســـــفار وصـــــفت  )٤٤ - ٤٣( ســـــفراً أو )٣٩(
  :وقد قّسم اليهود أسفار العهد القدمي إىل ثالثة أقسام وهي.. ).الالحقة - �لقانونّية(

  .التوراة أو الناموس -١
  .وهم األولون واملتأّخرون ،أألنبياء -٢
  .الكتب -٣

  )٢(.)م. ب( ٩٠البلدان يف فلسطني سنة وذلك يف إجتماع ملعّلمي الشريعة من خمتلف 
  :وأما ترتيبها فهي كاآليت

  :وهي أسفار موسى عليه السالم اخلمسة وهي :التوراة أو الناموس :أ
مبقتضـى تسـمية  )اخلليفـة(وهـو األول مـن التـوراة ويسـّمى أيضـاً بسـفر  :لسفر التكوين :تك -١

  ).جرنشيت(ويسّمى �لعربانية  ،الرتمجة السبعينّية
____________________  

  .٧٦٣ص  ،قاموس الكتاب املقّدس )١(
  .�جياز ،مقّدمة الكتاب املقّدس )٢(

   



٥٦ 

  ).واله مشوت(لسفر اخلروج وهو الثاين بتسمية السبعينية، ويف العربانّية يسمى: خر -٢
  ). ويقرا(لسفر الالويني، وهو الثالث بتسمية السبعينية، ويف العربانية يسّمى : ال -٣
  ).ويدبر(لسفر العدد،وهو الرابع بتسمية السبعينية، ويف العربانية يسّمى :عد -٤
ويســـّمى ) الــه(، وهــو اخلـــامس بتســمية الســـبعينية، ويف العربانيــة يســـّمى :لســفر التثنيـــة: تــث -٥

  .أيضاً د�رمي
  :وأّما بقّية األسفار فهي

  .لسفر يشوع النيب :يش :٦
  .لسفر القضاة :قض :٧
  .اعوثلكتاب ر  ):را( :٨
  .لسفر صموئيل األول :اصم ،١ :٩
   .لسفر صموئيل الثاين :اصم ،٢ :١٠
   .لتاريخ امللوك األول :امل ،١ :١١
  .لتاريخ امللوك الثاين :مل ،٢ :١٢
  .لتاريخ األ�م األوىل ):أي ١( :١٣
  .لتاريخ األ�م الثاين ):أي ٢(: ١٤
  .لكتاب عزرا ):عز( :١٥
  .لكتاب حنيا ):نح( :١٦
  .لكتاب استري ):اس( :١٧

    



٥٧ 

  .لكتاب أيوب ):أي( :١٨
  .ملزامري داود أي الزبور ):مز( :١٩
  .ألمثال سليمان ):ام( :٢٠
  .لكتاب اجلامعة املنسوب لسليمان ):جا( :٢١
  .لنشيد االنشاد ):نش( :٢٢
  .لكتاب أشعيا ):اش( :٢٣
  .لكتاب أرميا ):ار( :٢٤
  .ملرائي أرميا ):حرا( :٢٥
  .لكتاب حزقيال ):حز( :٢٦
  .لكتاب دانيال ):دا( :٢٧
  .لكتاب هوشع ):هو( :٢٨
  .لكتاب يوئيل ):يوء( :٢٩
  .لكتاب عاموس ):عا( :٣٠
  .لكتاب عوبد� ):عو( :٣١
  .لكتاب يو�ن أي يونس بن مىت ):يون( :٣٢
  .لكتاب ميخا ):مي( :٣٣
  .لكتاب �حوم ):�( :٣٤
  .لكتاب حبقوق ):حب( :٣٥
  .لكتاب صنفينا ):صف( :٣٦
  .لكتاب حجي ):حج( :٣٧

    



٥٨ 

  .لكتاب زكر� ):زك( :٣٨
  .لكتاب مالخي ):مل( :٣٩

 وأّمــــا األســــفار. )١(النســــخ العربانيّــــة ترتيــــب آخــــر مــــن حيــــث التقــــدمي والتــــأخري وهلــــذه الكتــــب يف
  :فهي )الالحقة - القانونية(

  .سفر طوبيا :١
  .سفر يهوديت :٢
  .سفر نبوءة �روك :٣
  )٢(.سفر املكابني :٤

والكنيسة تعترب أسفار العهد القدمي أسفار قد دّونـت �هلـام روح القـدس، وعلـى هـذا فهـي تقبلـه 
يف عداد الكتب املقدسة، مع إّن هناك إختالفاً بني العهد القدمي عند اليهود والذي قبلتـه الكنيسـة، 

لبعض يصــّرحون يف الواقـــع أّن ويعــود هــذا اإلخــتالف، اىل إخــتالف الالهـــوتيني اليهــود أنفســهم، فــا
حجـي وزكـر� : مل ينزل على أحد منذ غياب األنبياء املتأخرين مثل) أي روح هللا الذي يوحي(الروح 

) األســانيني يف قمــران، واليهــود املتشــتتني يف املعمــورة(ومالخــي، وبعــض الفئــات األخــرى مــن اليهــود 
ه اإلستمرارية مسـتندة يف ذلـك اىل شـهادة والكنيسة متسكت بدورها �ذ. متسكوا �ستمرارية الوحي
  ترمجة(وهي  )٣()السبعينّية(وأيضا تتمسك �لرتمجة . املسيح عليه السالم والرسل

____________________  
  .٧ص  :اهلدى اىل دين املصطفى )١(
  .١١١ص  )املسيح يف الفكر اإلسالمي احلديث ويف املسيحية(كتاب   )٢(
م وقـــد بـــدأت هـــذه الرتمجـــة �مـــر بطليمـــوس . ق ١٥٠وانتهـــت حـــوايل  ٢٥٠الـــيت بـــدأت ســـنة ):(الرتمجـــة الســـبعينّية( )١(

  م وقيل إّن عدد هؤالء . ق ٢٨٠فيالدلفوس الذي حكم مصر عام 
   



٥٩ 

. )١(لــــنفس الســــبب )اإلســــكندرية للعهــــد القــــدمي اىل اللغــــة اليو�نيــــة ويعتربو�ــــا كتــــا�م اخلــــاص يهــــود
ب الكنيسة �ّن العهد القدمي كتـاب مسـاوي ومـوحى يسـتندون فيـه اىل إستشـهاد املسـيح واعتقاد أر�
والرسل �لعهد القـدمي فهـم كـانوا يعتربونـه كتـا� ملهماً،روحياً،اهليـاً واإلستشـهاد بـه دليـل  عليه السالم
  .)٢(على ذلك

وملـدة حـوايل مخسـة  قـد ظهـرت للوجـود تـدرجيّياً  ويّتضح من هذه املقدمـة أّن أسـفار العهـد القـدمي
وأّن املســـيحيني يـــرون أّن هـــذا العهـــد كلّـــه كـــان متهيـــداً وبشـــارة  ،عشـــر قـــر�ً لتؤلّـــف لنـــا العهـــد القـــدمي

مبجيء يسوع املسيح عليـه السـالم ويستشـهدون بنبـوءات كثـرية جـاءت فيـه وحتققـت هـذه النبـوءات 
  .يف املسيح عليه السالم

عهــد القــدمي و�رخيــه بشــكل مفّصــل هنــا، ولكــن ويف احلقيقــة فــإّين لســت يف صــدد البحــث يف ال
مــن اإلشــارة اىل بعــض النقــاط املهّمــة الــيت أوقفتــين مــن خــالل الدراســة والــتمّعِن والتحقيــق فيــه،  البــدّ 
  :ومنها
، قــد كتبــت خــالل فــرتة مخســة عشــر قــر�ً تقريبــاً أو أكثــر، ومعظــم )املقدســة(اّن هــذه األســفار : ١

  اآلن، إضافة اىل هذاالنصوص األصلية أو كلها مفقودة 
____________________  

�لرتمجــة  وكــان اليهــود يزعمــون أّن هللا أوحــى للعلمــاء الــذين قــاموا .وهلــذا دعيــت �لســبعينّية إثنــني وســبعني املرتمجــني كــان= 
الـيت كانـت  ضد العادات والتعاليم اليهوديـة يستشهدون ���ا ولكن عندما أخذ املسيحيون ،بكلمات هذه الرتمجة البعينية
  .٧٦٨ :قاموس الكتاب املقدس )يف عصرهم عاد اليهود اىل األصل العرباين وأمهلوا هذه الرتمجة سائدة

  .١١٠ص  :املسيح يف الفكر اإلسالمي )١(
  .نفس املصدر )٢(

   



٦٠ 

ــإّن الكثــري منهــا والنســخ املتــوفرة  ،ومــىت كتبــت اليعــرف مؤلفوهــا فهــي جمهولــة والمــن هــو �ســخها ف
فهل ميكن القول �ّن الناسخ هلـذه الكتـب  ،مأخوذة عن نسخ أصلية كما يعتقد يف أحسن األحوال

ـــــة اىل اللغـــــات ،اجلديـــــدة مل خيطيء ـــــب مرتمجـــــة مـــــن اللغـــــة العربي ـــــدالقول �ن هـــــذه الكت والســـــيما عن
  !؟االخرى

 ؟متـّـت بــوحي مــن هللا تعــاىل أمنــا - كمــا يعتقــد اليهــود يف الرتمجــة الســبعينية - وهــل هــذه الرتمجــة
وهلذا أعتقد أّن هذه الكتب واألسفار اليت بني أيدينا اآلن من العهد القـدمي الميكـن اإلعتمـاد عليهـا 
ـــان مـــن إ�ـــا مل تتســـرب اليهـــا األخطـــاء اذ ينقـــل يف قـــاموس  بشـــكل قـــاطع ويقيـــين والميكـــن اإلطمئن

  :الكتاب املقدس مانّصه
�ـذه النسـخ  ومـع أن النسـاخ قـد اعتنـوا .ة عن ذلك األصلهو نسخ مأخوذ وكّل ما وصل الينا(

  . )١()عظيماً فقد كان البّد من تسّرب بعض السهوات اإلمالئية الطفيفة جّداً اليها إعتناءاً 
ولـذا نــرى  ،فعلـى أقـّل تقـدير هنـاك شــّك يف أن هـذد النسـخ املوجـودة هـي نفــس النسـخ األصـلية

  .اإلختالفات القائمة بني علماء الكتاب املقدس حول هذه األسفار
وعلــــى إخــــتالف املــــذاهب واألد�ن نعتقــــد �ّن األنبيــــاء  حنــــن �عتبــــار� مؤمنــــون �� ورســــاالته :٢

اإلهليـــني هـــم مـــن أفضـــل البشـــرية وهلـــذا نســـتطيع القـــول �ّ�ـــم صـــاحلون وعلـــى األقـــل معصـــومون مـــن 
  ويف مواضع كثرية نسبة  ،ولكننا لألسف جند يف هذه األسفار ،التشريعية الذنوب واخلطا�

____________________  
  .٧٦٣ص  :قاموس الكتاب املقدس )١(

   



٦١ 

هـذه املعاصــي واخلطــا� الكبــرية هلــؤالء األنبيــاء العظــام، كشــر�م للخمــر والــز� �حملــارم وغــري ذلــك مــن 
ومــن أراد التوّســع فليطــالع ... ا فضــالً عــن مزاولتهــا،األمــور الــيت �ىب كــل مــؤمن شــريف التفكــري �ــ

   )١(.العهد القدمي
كثرة التناقضات املوجودة فيها، ففي القصة الواحـدة مـثالً   من املسائل اليت ميكن ذكرها أيضاً : ٣

  )٢(...نرى أّن بعض األسفار ختالف األسفار االخرى، بل جند يف السفر الواحد بعض التناقضات
يقود� اىل القول �ن هناك تدّخالً كبرياً للبشر يف هذه األسفار، ويسـتحيل قبوهلـا  وكّل ما تقّدم،

  )٣(.على أّ�ا وحي اهليّ 
____________________  

-٢٠: ١٩: اصـــم(، و )٢٩-١: ٩: التكـــوين(، و )٢٥-١: ١١: ملـــوك ١(، و٣٨-١: ١٩ســـفر التكـــوين :انظـــر )١(
  ).٦-١: ٢٠(، وأيضاً أشعيا )٢٤

: انظـر. ففي سفر التكوين ينقل عـن قصـة نـوح والسـفينة �نـه أمـر أن �خـذ معـه مـن كـّل ذي جسـد اثنـني ذكـراً وانثـى )٢(
وأمثـال هـذا  ) ٣-٢: ٧تـك : (انظـر) أن �خذ سـبعة سـبعة ذكـراً وانثـى(، ويف نفس السفر �تيه األمر )٢٠-١٩: ٦تك (

  .كثري يف أسفار العهد القدمي
  .�جياز وتصّرف. ٣٠-٢١، ص )املسيحية اىل اإلسالم رحليت من(هبة السماء  )٣(

    



٦٢ 

  العهد اجلديد  :٢
وحيتوي علـــى كتـــا�ت تعـــود اىل النصـــف ،العهـــد اجلديـــد هـــو القســـم الثـــاين مـــن الكتـــاب املقـــّدس

ودّونت هذه الكتا�ت �للغة اليو�نية الـيت كانـت شـائعة آنـذاك يف  ،الثاين من القرن األّول املسيحي
  : )٢(ويوجد هناك قسمان من النسخ للعهد اجلديد. )١(حوض البحر البيض املتوّسط

ويف أعمدة ،فحروفها مفردة التقّطع فيها تقريبا ،وهي املدّونة حبروف كبرية :النسخ األسفينية :أوال
ويف كّل صحيفة يوجد من عامود اىل اربعة عواميـد، وهـذه نسـخ مكتوبـة يف رقـوق  ،متساوية العرض

علــى هيئــة كتــب،وإّن أحــدث النســخ الألســفينّية كتبــت يف القــرن العاشــرامليالدي،وأقدم النســخ مــن 
أسفار العهد اجلديد وجدت مكتوبة على الـربدي وترجـع اىل القـرنني الثـاين والثالـث امليالديـني  بعض

أمــا أّم النســخ الكاملــة مــن العهــد اجلديــد جبملتــه فهــي النســخة الســينائية  .ودمر وغــريهمثــل بــردي بــ
وهنــاك أيضــا النســخة اإلســكندرانية الــيت   ،والنســخة الفاتيكانيــة وقــد كتبتــا يف القــرن الرابــع املــيالدي

  .كتبت يف القرن اخلامس امليالدي
____________________  

لغــة اليو�نيــة مناســبة جــّدا للفلســفة والالهــوت ولــذلك إختارهــا هللا إلعطــاء وصــا�ه يعتقــد بعــض علمــاء الكنيســة أّن ال )١(
وهــي اللغــة العامّيــة ممزوجــة بــبعض ) �لكــوين(بواســطتها مــن جهــة التعــاليم املســيحّية، ويو�نّيــة العهــد اجلديــد هــي مــا تســّمى 

  .ومرقس وسفر الرؤ�اإلصطالحات العربانّية، ويظهر هذا اإلمتزاج بنوع خاص يف يف إجنيلي مىت 
  .٧٦٤قاموس الكتاب املقّدس، ص  )٢(

    



٦٣ 

اذ أخذ النّساخ منذ القـرن احلـادي عشـر  ،وهي اليت كتبت �خلط اإلعتيادي :النسخ اجلرارة :�نيا
  .يكتبون على ورق مصنوع من القطن والكتان

نــائس ولقــد حــاول علمــاء الكتــاب املقــّدس وضــع نــص موّحــد للعهــد اجلديــد تتفــق عليــه كــّل الك
ولكن اليـزال يـدور اىل اليـوم جـدل حـول صـّحة بعـض  ،املسيحّية ويكون األقرب اىل النّص األصلي

   .القراءات للعهد اجلديد والتشكيك قائم اىل يومنا هذا لبعض أسفار العهد اجلديد وقانونّيتها
وكتـب كـّل  ،والظـاهر أّن العهـد اجلديـد هـو اآلخـر إسـتقى كّتابـه معلومـا�م مـن التعـاليم الشـفاهّية

وكانـت هـذه الكتــب يف بدايـة القــرن  ،واحـد مـنهم ماوصــل اليـه مـن هــذه التقاليـد الشـفهوية يف كتــب
وقـد حاولـت الكنيسـة مجـع مـاتراه مناسـبا لتعاليمهـا ووضـعته يف كتـاب  ،الثاين امليالدي تتجاوز املائة
هــا حيتــوي علــى ورفضــت الكثــري مــن الكتــب األخــرى الــيت كــان الــبعض من .واحــد هــو العهــد اجلديــد

ممـــا ذكــره كتّـــاب األ�جيـــل األربعـــة ولكنهـــا  )عليـــه الســـالم(جزئيّــات أكثـــر عـــن حيـــاة الســيد املســـيح 
وقــد عقــدت جمــامع كنســّية كثــرية لوضــع  .رفضــته واعتــربت تلــك الكتــب أ�جيــل منحولــة الاعتبــار هلــا

 ٣٩٣(مـع هيبـون وجم )م .ب ٣٦٣(فقد أمر جممـع الدوكيـة  ،الئحةلألسفار املقّدسة للعهد اجلديد
ـــري  )م .ب ٣٩٧(وجممـــع قرطاجـــة  )م .ب بوضـــع الئحـــة ألســـفار العهـــد اجلديـــد مماثلـــة اىل حـــّد كب

  .للعهد اجلديد الذي بني أيدينا اليوم
وأمــا الســؤال عــن الــدالئل علــى كيفيــة مجــع هــذه الكتــب فقــط لتكــون كتــا�ً واحــداً دون غريهــا؟، 

  أن بشائر االربعة كانت «: فيجيب آ�ء الكنيسة على ذلك
   



٦٤ 

وهــو مــن » اال�جيــل االربعــة«ذلــك مــا ذكــره ايرينــاوس عــن  وحــدها قيــد االســتعمال الرمســي، ويؤكــد
ففــي �ايــة القــرن الثــاين   وآ�ء آخــرون يف زمانــه صــحة هــذا األمــرآ�ء الكنيســة االولــني، وأيــدترتوليان 

بــال جــدل، كــذلك لقيــت رســائل ) كتبــاً مقبولــة(واعمــال الرســل ) اال�جيــل(كانــت البشــائر االربعــة 
بــولس يف هــذا الوقــت ماالقَتــُه اال�جيــل االربعــة مــن اعتبــار، وهنــاك دالئــل اخــرى علــى قبــول رســالة 

اُالوىل، امــا �قــي كتــب العهــد اجلديــد فالــدالئل علــى قبوهلــا قليلــة، ويف بطــرس األوىل ورســالة يوحنــا 
الواقـع أن �ريـخ مجـع كتـب العهـد اجلديـد يف كتـاب واحـد قـانوين يف القـرنني الثالـث والرابـع املـيالدي 

�ثــر إىل حــد كبـــري » املصــادق عليهـــا«يــدور حــول مقــام هـــذه الكتــب الباقيــة، فـــأن اختيــار الكتــب 
  . )١(»تب للقراءة اجلهارية يف الكنائسمبالئمة هذه الك

وهنــا أيضــاً نكتــة جيــب االلتفــات إليهــا وهــي أن اســفار العهــد اجلديــد وحــىت �ايــة القــرن الثــاين مل 
يكن أحد يتكلم جبالء وصراحة عـن االهلـام فيهـا، حـىت آ�ء الكنيسـة، بـل الكنيسـة كانـت يف القـرن 

�لدرجــة اُالوىل، وكانــت تســمية العهــد اجلديــد ذا�ــا مل الثــاين تعتــرب العهــد القــدمي فقــط كتــا�ً مقدســاً 
الكتـاب املقـدس «تكن قـد ولـدت بعـد، بـل كـان ال بـد مـن انتظـار عـدة قـرون قبـل أن نسـمع عبـارة 

  . )٢(اليت نعت �ا العهد اجلديد» امللهم
أن هـــذه الكتـــب تعطينـــا «وأمـــا ملـــاذا اختـــارت الكنيســـة هـــذ الكتـــب دون غريهـــا، فـــاجلواب هـــو 

  فضل ما كانت تؤمن به الكنيسة اُالوىل، فا�ا بشكل أ
____________________  

  .٧٣املرشد إىل الكتاب املقدس ص  )١(
  .١١٧املسيح يف الفكر اإلسالمي احلديث ويف املسيحية ص  )٢(
  .١١٨نفس املصدر ص  )٣(
، وأيضـاً )عليـه السـالم(ملسـيحرغبة املسيحيني �حلصول على معلومات أوسـع عـن حيـاة وتعـاليم ا: ومن تلك االسباب )٤(

تقــدم الســن �لرســل االولــني واالضــطهادات الــيت كانــت حتــيطهم و�ــدد حيــا�م، وكــذلك ظهــور االفكــار العقائديــة الباطلــة 
وتعاليمـه وكـذلك االبتعـاد عـن مركـز )عليـه السـالم(الزمين،لظهـور املسـيح حتت �ثري الوثنية والعنصـرية اليهوديـة، واخـرياً البعـد

  .١١٣املسيح يف الفكر اإلسالمي احلديث ويف املسيحية ص : أي مدينة أورشليم وغريها من االسباب املسيحية
   



٦٥ 

توضح االميان الرسويل، أي ان اعتقـاد الكنيسـة هـو أن هـذه الكتـب متثـل العصـر الرسـويل، فالواضـح 
ـــزة االهلـــام هلـــذه الكتـــب، ولكـــن علمـــاء  املســـيحية أن الكنيســـة يف القـــرن الرابـــع هـــي الـــيت فتحـــت مي

بـل ) العهـد اجلديـد(أن الكنيسـة مل متـنح صـفة االهلـام هلـذه االسـفار «: يرفضون هذا القـول ويؤكـدون
وقبـل اخلـوض  )١(»أن حمتوى هذه االسفار ذاته هو الذي دفع �لكنيسة لتميزها عن الكتب االخرى

) عليـه السـالم( يف البحث عن اسفار العهد اجلديد أود اإلشارة إىل مسألة االخرى وهـي أن املسـيح
مل يكتـــب شــــيئاً ابـــداً حســــب مــــا تدعيـــه الكنيســــة، بــــل ومل �مـــر أحــــداً مــــن تالميـــذه بتــــدوين اقوالــــه 

ملســيحيون االوائــل بــدء ا )٢(واعمالــه، ولكــن بعــد رفعــه إىل الســماء وألســباب عديــدة تــذكرها الكنيســة
بكتابــة مســتندات وكتــب ورســائل تشــري إىل حيــاة املســيح وتعاليمــه، وكــان ذلــك بعــد منتصــف القــرن 

  .االول للميالد
أو حــىت  )عليــه الســالم(وهــي �ــذا االدعــاء تريــد التأكيــد علــى أنــه مل يكــن هنــاك يف زمــن املســيح 

كلهــا شــفاهية ومل ) ه الســالمعليــ(بعــد رفعــه كتــاب خــاص بــه يســمى �الجنيــل، بــل كانــت تعاليمــه 
  ... تدون ابداً، خالف ما يدعيه اإلسالم والقرآن

____________________  
  .١١٨نفس املصدر ص  )١(
، وأيضـاً )عليـه السـالم(رغبة املسيحيني �حلصول على معلومات أوسـع عـن حيـاة وتعـاليم املسـيح: ومن تلك االسباب )٢(

الــيت كانــت حتــيطهم و�ــدد حيــا�م، وكــذلك ظهــور االفكــار العقائديــة الباطلــة  تقــدم الســن �لرســل االولــني واالضــطهادات
وتعاليمـه وكـذلك االبتعـاد عـن مركـز )عليـه السـالم(حتت �ثري الوثنية والعنصـرية اليهوديـة، واخـرياً البعـد الزمين،لظهـور املسـيح

  .١١٣حلديث ويف املسيحية ص املسيح يف الفكر اإلسالمي ا: املسيحية أي مدينة أورشليم وغريها من االسباب
    



٦٦ 

وهنــاك مقولــة للمســيحيني تقــول أن االجنيــل موجــود يف اال�جيــل، أي أن اجنيــل يســوع لــه أربــع 
روا�ت، ومســـي كـــل واحـــد مـــن كتّـــاب هـــذه الـــروا�ت إجنيليـــاً و�لعربيـــة البشـــري أي مـــدون االجنيـــل أو 

وهــي  » اجنيــل«ن املســيحي كلمــة وأمــا كلمــة اجنيــل فقــد اســتعمل املســيحيون منــذ ظهــور الــدي.البشــارة
وهــي اســم جــنس واســتعملت مبعــىن البشــرى أو البشــارة أي اخلــرب » ايواجنيليــون«كلمــة يو�نيــة تلفــظ 

السار املفرح، وأما عند استعماهلا يف املسيحية والعهد اجلديد تعين بشارة اخلالص الـيت محلهـا يسـوع 
  .)١(املسيح إىل الناس أمجعني

ربعــــة قــــد رأت النــــور يف القــــرن االول للمــــيالد، وقــــد كتبــــت يف فــــرتات والظــــاهر أن األ�جيــــل اال
ورمبــا قبــل  ٩٠ - ٨٠، ومــىت ولوقــا بــني ٦٧خمتلفــة، فمــثال املشــهور أن مــرقس دون اجنيلــه حنــو ســنة 

ذلك، ويوحنـا قبـل �ايـة القـرن االول، وأمـا رسـائل بـولس فهـي أقـدم مـن األ�جيـل كمـا هـو معـروف 
اعمال الرسل والرسائل العامة االخرى اليت تشكل أسـفار العهـد اجلديـد   يف التقليد املسيحي، وسفر

كتبت مجيعها قبل �اية القرن االول امليالدي، وأمساءها حسب الرتتيب املوجود بني ايـدينا يف مجيـع 
   :نسخ العهد اجلديد وهي تشكل

  :هي كالتايل ،سفراً ) ٢٧(
  .اجنيل مىت: ١
  .اجنيل مرقس: ٢
  .اجنيل لوقا: ٣
____________________  

  .١٢٠املسيح يف الفكر اإلسالمي احلديث ويف املسيحية ص  )١(
    



٦٧ 

  .اجنيل يوحنا: ٤
  .اعمال الرسل: ٥
  :وهي ثالث عشر رسالة ،رسائل بولس: ٦
رومة،كورنيشــوس اُالوىل، كورنيشــوس الثانيــة، غالطيــة، أفســس، فيلييب،كولوســي، نســالونيكي (

، الرســــالة إىل )فيلمــــون ،تيمــــو�وس اُالوىل، تيمــــو�وس الثانيــــة، تــــيطساُالوىل، تســــالونيكي الثانيــــة، 
رســالة يعقـوب، رسـالة بطـرس اُالوىل، رسـالة بطـرس الثانيــة، ( :العربانيـني، الرسـائل العامـة وهـي سـبعة

  )١(.، رؤ� يوحنا)رسالة يوحنا اُالوىل، رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالثة، رسالة يهوذا
، والعالقة بني األ�جيـل املتشـا�ة النظـرة »األ�جيل املتشا�ة«األ�جيل الثالثة اُالوىل بـوقد مسيت 

مســـألة حـــريَّت العلمـــاء ألجيـــال عديـــدة، فقـــد اعتـــرب الكثـــري مـــن العلمـــاء أن املصـــدر هلـــذه األ�جيـــل 
، ولـيس مـن )اجنيـل يوحنـا(الثالثة هو مستند واحد، وهذه األ�جيل ختتلف كثـرياً عـن االجنيـل الرابـع 

الســـهل مقارنـــة اجنيـــل يوحنـــا مـــع األ�جيـــل املتشـــا�ة النظـــرة، وقـــد قـــال بعضـــهم أن يســـوع يف يوحنـــا 
  .)٢(خيتلف كثرياً عن يسوع يف األ�جيل االخرى

  التَّقييم العلمّي احلديث للعهدين :�نياً 
املســبِّبات الــيت  يف العهــدين، وبيــان واحــدٍة مــن أهــمِّ  وهنــا البــدَّ لنــا مــن قــوِل كلمــِة حــقٍّ وإنصــافٍ 

الفروقـــات بـــني مرتمجـــي  أدَّت اىل الضـــَرِر �مـــا، أال وهـــي آفـــاُت الرتمجـــة ومـــا يـــرتبُط �ـــا، وشـــيٍء مـــن
  :العهدين

____________________  
  .بتصّرف .١٧-١٣ص ،حقيقة املسيح )١(
  .٥٣٢املرشد إىل الكتاب املقدس ص  )٢(

   



٦٨ 

  كلمة إنصاف يف العهدين
وأحطنـا مبـا ) القدمي واجلديد(واطّلعنا عن قرٍب على عهديه  ،الكتاب املقّدسبعد أن تعرّفنا على 

لـــدى  )١(وعـــدم توثيقهمـــا علميّـــاً علـــى إطالقهمـــا ،طَـــرَأَ عليهمـــا خـــالل هـــذه املـــّدة الطويلـــة مـــن الـــّزمن
ولكـــن يبقـــى هنـــاك ســـؤاٌل مهـــمٌّ  ،ومـــا اىل ذلـــك.. .وكثـــرة اجلـــدل الـــدائر حوهلمـــا ،العلمـــاء والبـــاحثني

  :نفسه والبدَّ من اإلجابة عليه وهويطرُح 
مــايوافُق القــرآن  -مــن خــالل البحــث والتــدقيق بــل وحــىت يف املطالعــة العــابرة  -مــامعىن أن َجنــَد 

الـواردة يف  )أو بعض الفقرات يف النصوص ،بعض النصوص( :كما يف  ،الكرمي والّسنة النبويّة املطّهرة
  .؟و اجلديديف العهد القدمي أ سواء ،أسفار الكتاب املقدس

علــى أقــّل  )٢(أوبعــَض الفقــرات يف تلــك النصــوص ،أال يَــدلُّ ذلــك علــى أّن هنــاَك بعــَض النصــوص
  ؟وما اىل ذلك.. .وإن نقلت شفاهاً أو�ملعىن أو تُرمجت ،قد وردت �لتواتر مثالً  ،التقديرات

حفظـوا  ،مـؤمننيكـانوا رجـاالً صـاحلني  أال يدّل ذلك على أّن من بني من قاموا حبفظهـا وكتابتهـا
األمانة الدينيَّة والعلمية ورعوها يف عهـدهم ولـو لفـرتات معّينـة ليسـت بطويلـة نسـبّياً، ولكـن حفظـت 

  لنا بعض احلّق والّصدق 
____________________  

لــيس مبقــدور أحــد أن يوثّــق كــل مــا جــاء يف العهــدين القــدمي واجلديــد، ويثبــت أّن كــل ماجــاء فيهمــا هــو كــالم مــوحى،  )١(
  .لعكُس �لعكسوا
ُأسـوًة ��ت القـرآن الكـرمي، أل�ـم يعتقـدون أن بعضـها مـن ) اآل�ت: (يطلُق عليهـا ويسـميها بعـض العلمـاء والبـاحثني )٢(

. ٥٤-٥٣املهــدي املنتظــر حقيقــة أم خراقــة، ص . ٢٣٨-٢٣٧اإلســالم يف الكتــب الســماوية، ص : ، انظــر!بقــا� الــوحي
  .اخل، وستأيت اإلشارة اىل بعض ذلك يف حبثنا هذا انشاء هللا تعاىل... ٢٤٥املسيح املنتظر و�اية العامل، ص

    



٦٩ 

  .؟لو أمعّنا النظر ،بل وما أكثر ذلك احلّق والصدق ،الذي ما زاَل يلمُع نّرياً مشرقاً يف العهدين
 ،بوجــوب أخــذ الكتــب الســماوية مــن يــد الكــافر ،ُمثَّ مــا معــىن أن حيُكــَم علمــاُء اإلســالم الــر�نيّنيَ 

وقـــالوا بعـــدم كو�ـــا  ،وعلـــى أحكامـــه ســـبحانه ،)ع(وأمســـاء االنبيـــاء  ،أل�ـــا تشـــتمُل علـــى أمســـاء هللا
أن املصـحَف لـو وجـب أخـذه مـن يـد الكـافر ( :بقولـه، وهذا ما أشاَر اليه أحُدهم ...مفتعلًة �سرها
هلا علـى أمسـاء الشـتما ،لوجب أن يؤخذ منـُه غـريُه مـن الكتـب السـماوية كـالتوراة وغريهـا ،�ذا املناط

ــها  ،هللا وأمســاء االنبيــاء بــل وعلــى أحكامــه ســبحانه لعــدم كو�ــا مفتعلــًة �ســرها فلــو بقيــت عنــده ملسَّ
  )١(.)وجنسها وهو حرامٌ 

ـــرَح اإلهلـــيَّ املقـــدَّس ـــُل أنَّ الصَّ ـــوراة  ،أََو َهـــل يُعَق ـــالُّم الغيـــوب يف الت ـــارين وَع ـــاُه قـــاهُر اجلّب الـــذي بن
 ؟،وانـَدثـََر ومل يبـَق منـُه مـا يـَبُـلُّ الغليـلَ  ،قد َهدَُّه األشراُر مـن َخلقـه ،واإلجنيل والزبور وُصُحف األنبياء

وَن وأنَّ من العيِب املخزي أن َيُظنَّ أحٌد من اخللِق ذلك، بل انَّ الذي ا�ـدَم وتالشـى هـو صـرُح فرعـ
  .وهامان ومنرود وأشبامهم وأمثاهلم ومن خلفهم ابليس لعنُه هللا تعاىل وأخزاه

علــى أهــل الكتــاب بنصــوٍص ) ع(واألئّمــة مــن أهــل البيــت ) ص(ُمثّ مــا معــىن أَن حيــتجَّ النــيبُّ دمحم 
مــا  مــن التــوراة واإلجنيــل والزَّبــور وصــحف األنبيــاء، فُيفحمــو�م ويُبطلــوا ُحَجَجهــم ويُثبتــوا هلــم صــدقَ 

  جاءت به تلَك الكتب
____________________  

، هـــــــل حيـــــــرم إعطـــــــاء املصـــــــحف بيـــــــد ٣١٦ص  ٣و ج  ،٣١٧ص  ٢ج -كتـــــــاب الطهـــــــارة  ،فقـــــــه الســـــــيد اخلـــــــوئي )١(
  .اخل... :)�لثاً :(..الكافر
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ــم  ،الســماوية ــه أ�َّ كــانوا حيفظو�ــا عــن ظهــر ) علــيهم الصــالُة والســالمُ (بــل واألعجــُب مــن ذلــك ُكّل
بـــل أثبتـــوا فيهـــا احلـــقَّ حّقـــاً  ،ومل َتصـــُدَر عـــنهم أيّـــَة كلمـــة إهانـــٍة أو اســـتهزاٍء كـــالّ وحاشـــاهم )١(،!قلـــبٍ 

   .والباطَل �طالً 
وهــي عنــد الكثــري مــنهم ذات  ،وكثــرياً مــا احــتجَّ علمــاُء املســلمني أيضــاً بــذلك علــى طــول التــأريخ

  .!إذ اليُعَقُل أن حنتجَّ �ا ُمثَّ نشتمها ،قيمٍة كبريةٍ 
حللَّــت لنــا الكثــَري مــن الُعَقــد وَألزالــت عنــا الكثــَري مــن  ،بَّر� يف بعــض آ�ت القــرآن الكــرميولــو تــد

  :العناء فقد قال هللا تبارك وتعاىل
نَزْ�َا إِن�ا( -

َ
ـونَ  بَِهـا َ�ُْ�ـمُ   َونُـورٌ  ُهًدى ِ�يَها اةَ  ا��ْورَ  أ ِ�ي� يـنَ  ا�� ِ

ْسـلَُموا ا��
َ
يـنَ  أ ِ  َهـاُدوا �ِ��

ونَ  َوا�ر�  ْحبَارُ  ب�اِ�ي�
َ
هِ  ِكتَاِب  ِمن اْستُْحِفُظوا بَِما  َواْأل َشـُوا فَـَال  ُشـَهَداءَ  َعلَيْـهِ  َوَ�نُـوا ا�لـ�  ا��ـاَس  َ�ْ

نَزَل  بَِما َ�ُْ�م ل�مْ  َوَمن قَِليًال  َ�َمنًا بِآيَاِ�  وا �َْشَ�ُ  َوَال  َواْخَشْونِ 
َ
هُ  أ ئَِك  ا�لـ� ـٰ ولَـ

ُ
 ونَ  الَْ�فِـرُ  ُهـمُ  فَأ

�ْنَا﴾ ٤٤﴿ ن�  ِ�يَها َعلَيِْهمْ  َوَ�تَ
َ
نـَف  بِـالَْعْ�ِ  َوالَْعْ�َ  بِا��ْفِس  ا��ْفَس  أ

َ
نِف  َواْأل

َ
ُذنَ  بِـاْأل

ُ
ُذنِ  َواْأل

ُ
 بِـاْأل

ن�  ِنّ  َوا�ِسّ َق  َ�َمن قَِصاٌص  وحَ  َواْ�ُرُ  بِا�ِسّ ارَ  َ�ُهوَ  بِهِ  تََصد� ُ  ةٌ  َكف� نـَزَل  بَِمـا َ�ُْ�ـم ل�مْ  َوَمن ��
َ
ـهُ  أ  ا�لـ�

ئَِك  ـٰ ولَ
ُ
ا�ُِمونَ  ُهمُ  فَأ يْنَا ﴾٤٥﴿ الظ� ٰ  َوَ�ف� قًا َ�مَ  َ�رْ  ابِْن  بِِع�َ�  ِهم آثَارِ  َ�َ  ِمـنَ  يََديْـهِ  َ�ـْ�َ  �َِّما ُ�َصِدّ

ِ�يَل  َوآتَ�ْنَاهُ  اةِ  ا��ْورَ  قًا  َونُورٌ  ُهًدى ِ�يهِ  اْإلِ  َوَ�وِْعَظـةً  َوُهـًدى اةِ  ا��ـْورَ  ِمـنَ  هِ يََديْـ َ�ـْ�َ  �َِّما َوُ�َصِدّ
ْهُل  َوْ�َْحُ�مْ ﴾ ٤٦﴿ ِلّلُْمت�ِق�َ 

َ
ِ�يِل  أ نَزَل  بَِما اْإلِ

َ
هُ  أ مْ  َوَمـن ِ�يهِ  ا�لـ� نـَزَل  بَِمـا َ�ُْ�ـم لـ�

َ
ـهُ  أ  ا�لـ�

ئَِك  ـٰ ولَ
ُ
نَزْ�َا﴾ ٤٧﴿ الَْفاِسُقونَ  ُهمُ  فَأ

َ
قًا بِاْ�َِقّ  الِْكتَاَب  إَِ�َْك  َوأ   الِْكتَاِب  ِمنَ  يََديْهِ  َ�ْ�َ  �َِّما ُ�َصِدّ
____________________  

) علـيهم الصـالة والسـالم(وأّمـا عقيـدتنا يف األنبيـاء واألوصـياء ،الكالُم على مستوى احلد الوسط بني معتقدات اجلميع )١(
  .فهي تفوق ذلك �لكثري الكثري، وهم فوق ذلك بكثري

  .٤٨-٤٤آية  :سورة املائدة )٢(
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نَزَل  بَِما بَ�ْنَُهم فَاْحُ�م َعلَيْهِ  َوُ�َهيِْمنًا
َ
هُ  أ ْهَواَءُهمْ  تَ��ِبعْ  َوَال  ا�لـ�

َ
ا أ  َجَعلْنَـا ِلُ�ٍّ  اْ�َِقّ  ِمنَ  َجاَءكَ  َ�م�

هُ  َشاءَ  َو�َوْ  َوِمنَْهاًجا َعةً  ِ�ْ  ِمنُ�مْ  ةً  َ�ََعلَُ�مْ  ا�لـ� م�
ُ
ـِٰ�ن َواِحـَدةً  أ َبْلُـَوُ�مْ  َولَـ  آتَـاُ�مْ  َمـا ِ�  ِ�ّ

َ�  اِت  اْ�َْ�َ  فَاْس�َِبُقوا هِ  إِ يًعا ِجُعُ�مْ  َ�رْ  ا�لـ� �َِبّئُُ�م َ�ِ    )١(.)َ�ْتَِلُفونَ  ِ�يهِ  ُكنتُمْ  بَِما َ�يُ
ْ�َعْمُت  ال�ِ�  نِْعَمِ�َ  وا اْذُكرُ  اِ�يَل  إِْ�َ  بَِ�  يَا( -

َ
ْوفُـوا َعلَـيُْ�مْ  أ

َ
وِف  بَِعْهـِدي َوأ

ُ
 بَِعْهـِدُ�مْ  أ

نَزلُْت  بَِما َوآِمنُوا﴾ ٤٠﴿ َهبُونِ  فَارْ  َو�ِي�اَي 
َ
قًا أ َل  تَُ�ونُـوا َوَال  َمَعُ�ـمْ  �َِّمـا ُ�َصـِدّ و�

َ
 َوَال  بِـهِ   َ�فِـرٍ  أ

نـتُمْ  اْ�َـق�  واَوتَْ�تُمُ  بِاْ�َاِطِل  اْ�َق�  تَلِْ�ُسوا َوَال ﴾ ٤١﴿ فَا��ُقونِ  َو�ِي�اَي  قَِليًال  َ�َمنًا بِآيَاِ�  وا �َْشَ�ُ 
َ
 َوأ

ِ�يُموا﴾ ٤٢﴿ َ�ْعلَُمونَ 
َ
َالةَ  َوأ َ�ةَ  َوآتُوا ا�ص� ُ�رُ ﴾ ٤٣﴿ اِكِع�َ  ا�ر�  َمعَ  َكُعوا َوارْ  ا�ز�

ْ
تَأ
َ
  بِـالِْ�ِّ  ا��اَس  ونَ  أ

نُفَسُ�مْ  َوتَ�َسْونَ 
َ
نتُمْ  أ

َ
فََال  الِْكتَاَب  َ�تْلُونَ  َوأ

َ
   )٢(.)َ�ْعِقلُونَ  أ

ا( - هِ  ِعندِ  ِمّنْ  ُسوٌل  رَ  َجاَءُهمْ  َو�َم� ٌق  ا�لـ� ذَ  َمَعُهمْ  �َِّما ُ�َصِدّ رِ  َ�بَ ينَ  ِمّنَ  يٌق  فَ ِ
وتُوا ا��

ُ
 الِْكتَـاَب  أ

هِ  ِكتَاَب  ��ُهمْ  ِهمْ  ُظُهورِ  اءَ  َورَ  ا�لـ�
َ
   )٣(.)َ�ْعلَُمونَ  َال  َك�

َها يَا( - ��
َ
ينَ  � ِ

وتُوا ا��
ُ
ْ�َا بَِما آِمنُوا الِْكتَاَب  أ قًا نَز� ـن َمَعُ�ـم �َِّمـا ُ�َصِدّ ن َ�بْـِل  ِمّ

َ
ْطِمـَس  أ �� 

َها َ�َ�ُ  وُُجوًها ٰ  د� ْدبَارِ  َ�َ
َ
وْ  َها أ

َ
ْصَحاَب  لََعن�ا َكَما نَلَْعنَُهمْ  أ

َ
بِْت  أ ْ�رُ  َوَ�نَ  ا�س�

َ
هِ   أ   )٤(.)َمْفُعوًال  ا�لـ�

____________________  
  .٤٨-٤٤آية : سورة املائدة )١(
  .٤٤ـ ٤٠: البقرة )٢(
  .١٠١: البقرة )٣(
  ٤٧: النساء )٤(
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ْهِل  ِمنْ  َو�ِن� ( -
َ
هِ  يُْؤِمنُ  �ََمن الِْكتَاِب  أ نِزَل  َوَما بِا�لـ�

ُ
نِزَل  َوَما إَِ�ُْ�مْ  أ

ُ
ـهِ  َخاِشِع�َ  إَِ�ِْهمْ  أ  �ِلـ�

هِ  بِآيَاِت  ونَ  �َْشَ�ُ  َال  ئَِك  قَِليًال  َ�َمنًا ا�لـ� ـٰ ولَ
ُ
ْجرُ  �َُهمْ  أ

َ
هَ  إِن�  بِِّهمْ  رَ  ِعندَ  ُهمْ  أ   )١(.)اْ�َِساِب  يعُ  َ�ِ  ا�لـ�

ْهَل  يَا قُْل ( -
َ
ٰ  �َْستُمْ  الِْكتَاِب  أ ءٍ  َ�َ ْ�َ  ٰ ِ�يَل  اةَ  ا��ْورَ  تُِقيُموا َح�� نِزَل  َوَما َواْإلِ

ُ
ـن إَِ�ُْ�ـم أ  ِمّ

�َدن�  بُِّ�مْ  ر�  نُْهم ا َكِث�ً  َولََ�ِ ا ِمّ نـِزَل  م�
ُ
َس  فَـَال  ا َوُ�ْفـرً  ُطْغيَانًـا بِّـَك  ر�  ِمـن إَِ�ْـَك  أ

ْ
 الَْقـْومِ  َ�َ  تَـأ

رِ    )٢(.)ينَ  الَْ�فِ
ا َشٍكّ  ِ�  ُكنَت  فَإِن( - م� نَزْ�َا ِ�ّ

َ
لِ  إَِ�َْك  أ

َ
ينَ  فَاْسأ ِ

 َجـاَءكَ  لََقدْ  َ�بِْلَك  ِمن الِْكتَاَب  ُءونَ  َ�ْقرَ  ا��
  )٣(.)ينَ  ا�ُْمْمَ�ِ  ِمنَ  تَُ�وَ�ن�  فََال  بَِّك  ر�  ِمن اْ�َق� 
ْهِل  ِمّنْ  َسَواءً  لَ�ُْسوا( -

َ
ةٌ  الِْكتَاِب  أ م�

ُ
هِ  آيَاِت  َ�تْلُونَ  قَائَِمةٌ  أ  �َْسـُجُدونَ  َوُهـمْ  ا�ل�يْـِل  آنَـاءَ  ا�لـ�

هِ  يُْؤِمنُونَ ﴾ ١١٣﴿ ُ�رُ   اْآلِخرِ  َواْ�َْومِ  بِا�لـ�
ْ
 ِ�  ُعونَ  َو�َُسـارِ   ا�ُْمنَكـرِ  َعـِن  َوَ�نَْهـْونَ  وِف  بِا�َْمْعرُ  ونَ  َوَ�أ

ئَِك  اِت  اْ�َْ�َ  ـٰ ولَ
ُ
اِ�ِ�َ  ِمنَ  َوأ ـهُ  وهُ  يُْ�َفـرُ  فَلَـن  َخـْ�ٍ  ِمـنْ  َ�ْفَعلُـوا َوَما﴾ ١١٤﴿ ا�ص�  َعِلـيمٌ  َوا�لـ�

  .)٤()بِا�ُْمت�ِق�َ 
أّن هنــــاَك نصوصــــاً صــــرحيًة ودقيقــــًة وحتمــــُل نوعــــاً مــــن  )العهــــدين(يف  وجيــــُد العلمــــاُء والبــــاحثُون

   ،على ُكّل طالب حقيقةٍ  )٥(اإلعجاز الذي الخيفى
____________________  

  .١٩٩ :آل عمران )١(
  ٦٨ :املائدة )٢(
  ٩٤ :يونس )٣(
  ١١٥ - ١١٣ :سورة آل عمران )٤(
شــيء مــن التحليــل للوقــوف علــى مجــال ودقّــة يف حبثنــا هــذا كــلٌّ حســب موضــوعه و موقعــه مــع  وســنمّر بشــيء منهــا )٥(

  .النص
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النبـوءات، وعالمـات (ما نالحظُُه يف ذكـر احلـوادث املسـتقبلّية كـبعض : وعلى سبيل الثال ال احلصر
هلــا ثقلهــا يف الســموات واألرض يف  -ظهــور املصــلح األعظــم يف آخــر الزمــان، وذكــر حادثــة مهّمــة 

ين عليها الثورة اإلصـالحية الكـربى ملنقـذ العـامل يف آخـر الزمـان قضّية إمتداد اخلّط اإلهلّي املقدس وتبت
وبكـوا ألجلهــا ) ع(أعـين واقعـةكربالء األليمــة، الـيت ورد ذكرهــا علـى لسـان مجيــع األنبيـاء والّرســل  -

  ).�لغٍ  حبرقٍة وأملٍ 
لــيس هلــا دخــٌل �لتشــريع اإلهلــّي  )العهــدين( ُمثّ أّن األعــّم األغلــب مــن هــذه النصــوص الــواردة يف

وحياول الفراَر أو النيَل منه، أو إخفاءُه وطمسُه، لذا فهي التزاحم سياسـات  ،الذي قد َميُقُتُه البعضُ 
 ،الظاملني واملنحرفني على مّر الدهور ألّ�ا تتعّلُق بزمٍن غري زمنهم وبشعوٍب وأمٍم غري شـعو�م وأممهـم

ولعـــلَّ هــــذا أحــــد األســــباب املهّمـــة الــــيت أّدت اىل حفظهــــا وعــــدم  ،اَءهــــافعـــالَم يــــتمُّ حتريَفهــــا أو إخف
بســبب القــَدم  ،ضـياعها حــىت وصـلت الينــا بثو�ـا اجلميــل البهــّي، وإن شـاَ�ا شــيٌء لـيَس مــن سـنخها

   ؟...والنسخ والرتمجة
ومع هذا فإننا النقول مطلقاً بعدم وصول يَـد التحريـف والتخريـب اليهـا عمـداً أو مـن غـري قصـد 

ولكـــّن الـــتمّعن يف  ،اخل...أو تعاقـــب الرتمجـــات يف بعضـــها ،أوالنقـــل �ملعـــىن ،بســـبب الرتمجـــة ،العمـــد
  ضيف اليه أ وإن َسَقَط منه شيء أو )١(بعض النصوص يورث اإلطمئنان �ّ�ا ترمجٌة لنصٍّ ُموحى

____________________  
 ،املسـيح املنتظـر و�ايـة العـامل :ر علـى سـبيل املثـال الاحلصـرانظـ ،مـن بقـا� الـوحي :وخري ما عبّـَر بـه العلمـاء قـوهلم هـي )١(
  .٥ص  ،على ا�لد األول ،وحواشي الكتاب املقدس .١٠-١ :١١) ع(والنص يف سفر إشعياء النّيب  .٢٤٥ص
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يف نقـــل الصـــورة  وُمسُـــوٌّ  ،وذلـــك ألّن فيهـــا نفحـــٌة مـــن الغيـــب واضـــحةٌ  ،شـــيٌء أو ُحـــذَف منـــُه شـــيءٌ 
بـل يسـتحيُل علـى أّي إنسـان مهمـا كانـت درجتُـُه العلميّـة  ،يصعب جّداً  نتظر،املستقبلية للحدث امل

ـــة الوقـــوع ،واإلحاطـــة جبزئّيا�ـــا اإلملـــاُم �ـــا  ،ومـــن مثّ تقـــدميها اىل العـــامل علـــى اّ�ـــا بشـــارٌة مساويّـــٌة حتمّي
  .فهم يُوحى اليهم وُحيّدثون )عليهم الصالة والسالم(وأوصيائهم  ماخال األنبياء

  :الرتمجة وما يرتبُط �اآفاُت 
فالكتـاب احلاصـل بعـد الرتمجـة لـيس  ،إننا إذا قمنا برتمجـة القـرآن الكـرمي اىل اللغـة اإلنكليزيـة مـثالً 

ألنّـــُه  ،)ترمجـــٌة للقـــرآن(بـــل احلـــّق أن يســـّمى  ،)ترمجـــة القـــرآن(وال حـــىت  )قـــرآ�ً (مـــن حّقنـــا أن نســـميه 
ومعـىن  ؛حنـن الـذين قمنـا برتمجتـه اىل تلـك اللغـة ،نبل كالمنـا حنـ ،سيكون ليس كالم هللا تعاىل قطعاً 

أّن القرآن الكرمي إذا تُـرجَم اىل الّلغـات االخـرى فإنـه يفقـد الكثـري مـن  ،وهذا ما نراه �لوجدان :ذلك
 ).اخل.. .،وبعـــض نـــواحي اإلعجـــاز ،والبالغـــة ،والبيـــان ،والعمـــق ،والصـــور املنقولـــة ،املعــاين احملتملـــة(

لــذلك فقــد لعبــت الرتمجــات . مــع ما�ــا مــن عــّالٍت أَُخــر ،قّدســة االخــرىوكــذلك ترمجــات الكتــب امل
ـــاً  ،دوراً كبـــرياً يف التشـــويش والتشـــويه ـــري بـــني املرتمجـــني أنفســـهم علمّي وذلـــك يرجـــع اىل التفـــاوت الكب

علمــاً إننــا سنشــري اىل بعــض الشــواهد  .ومــن اجلــدير �إلهتمــام أن نــذكر شــيئاً مــن ذلــك ،وعقائــد�ًّ 
  .عى كلٌّ حسَب موقعه من هذا البحثعلى هذا املدّ 

   



٧٥ 

  :الفروقات بني مرتمجي العهدين
عنـــد دراســـة العهـــدين جنـــد هنـــاك فروقـــاً واضـــحًة بـــني ُمعظَـــم الرتمجـــات الـــيت قاربـــت األلـــف ترمجـــة 

ولكــن  ،ومــن الطبيعــي الميكننــا األحاطــة �ــا يف حبثنــا هــذا ،للكتــاب املقــّدس بكــال عهديــه حلــّد اآلن
ــــى ذلــــك بوضــــوحلوقمنــــا بدراســــة إســــتق ويف البــــدء لــــو أننــــا نظــــر� اىل املرتمجــــني  ؛رائية لبعضــــها يتجّل

ذي  ،العــامل املتخّصــص(املــرتجم  :أنفســهم، علــى ســبيل املثــال الاحلصــر، والحظنــا بعــض الفــروق بــني
مع عظـيم إحرتمنـا  .يف العهدين ،)-األديب  -الّلغوي (وبني املرتجم  ،)العقائد احلّقة واملعارف اهلّية

ولُنجمـل شـيئاً  ؛لكافة اجلهود العلمية اليت بُذلت لرتمجة الكتاب املقـدس واإلعتنـاء بـه والزالـت تبـذل
  :من تلك الفروقات مبايلي

ـــزاً واضـــحاً  :١ ـــاً وممّي وبـــني املـــرتجم العـــامل �للغـــة  ،)األديـــب(بـــني املـــرتجم العـــامل �للغـــة  إّ� جنـــد فرق
فـــاملرتجم اللغـــوي حيـــاول قـــدر .)ع(اإلهليـــة مـــن أتبـــاع مـــذهب أهـــل البيـــت  والعقائـــد احلّقـــة واملعـــارف

فهـو مـثالً يُثبـُت معـًىن واحـداً فقـط يـراُه مناسـباً  ؛اإلمكان أن يُـربَز معـاين األلفـاظ بصـورة جيـدة فقـط
وهــذا ُحيــدُث إر�كـاًكبرياً يف معــىن وجــوهر الــنّص إذا ...إذا كانـت الكلمــة حمتملــة لعــّدة معـاين وهكــذا

لـــذا جيـــد املتتبـــع والقـــاريء لنصـــوص ..! .فقـــد تُغيّــــُر عـــّدَة معـــاٍن يف نـــّص واحـــد ،اليـــه مبجموعـــهنظـــر 
ورمبـــا يف كثـــري منهـــا اليســـتطيُع  ،)!الطالســـم(األسفاراملقّدســـة يف بعـــض األحيـــان كالمـــاً ُيشـــبُه كـــالم 

  .ى حدٍّ سواءٍ َرمسها للقاريء واملستمع عل الوقوَف على املعىن املراد أو الصورة اليت حياول النصُّ 
    



٧٦ 

مــن إثبــات الصــورة املــرادة مــن الــنّص  )ذو العقائــد احلّقــة واملعرفــة �لعلــوم اإلهليــة(يــتمّكُن املــرتجُم  :٢
بعكس املرتجم الّلغوي الذي قد يَتيُه ويتخّبُط يف أكثر األحيان بـني الكلمـات الـيت قـد يراهـا  ،جبدارة

ولـو سـئَل عّمـا  !...من غـري أهـل أالختصـاصولكونه  ،غري منسجمة فيما بينها حبسب أفقه الضّيق
 ،فإنّه اليستطيع نقـل الصـورة املـرادة حينمـا يُعمـُل عقلَـُه وفكـرَهُ  ،ترجم يف بعض النصوص املهّمة مثالً 

الذي له القدرة والّلياقة أن يُثبَت املـراد مـن الـنّص الـوارد يف أسـفار التـوراة مـثالً ويثبتـه  ،خبالف األول
، وهكــــذا مثّ يســــتخرجه مــــن القــــرآن الكــــرمي ...إختلفــــت العبــــارات واأللفــــاظنفســــه يف اإلجنيــــل وإن 

فعندئٍذ يكون مثل هكـذا نـّص قـد أثبـَت عقيـدًة حّقـًة  ،)ع(والسّنة الشريفة وعقائد أهل بيت النّبوة 
والبشــريّة  ؛هلــا بعــٌد وعمــٌق شــرعيٌّ و�رخيــيٌّ وعلمــيٌّ مهــمٌّ  ،واضــحًة الغبــاَر عليهــا يف الكتــب املقّدســة

ــا َأخَرجــت ولــو آدميّــاً واحــداً مــن الظلمــات اىل النــور ،رها حباجــٍة ماســة اليهــا�ســ ومــن التيــه  ،إذ ُرمبَّ
   .وتلَك غايُة الرّ�نيَني على مدى التأريخ ،والضاللة اىل سراط هللا املستقيم

   



٧٧ 

   :الفصل الثاين

  قدسّيُة ومقاُم منقذ العامل وضرورة وجوده

  : وفيه مبحثان ومتهيد
  .ضرورة وجود املنقذ:أألولاملبحث 
  ) ع(قدسية ومقام منقذ العامل بلسان األنبياء :املبحث الثاين
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٧٩ 

  قدسّيُة ومقاُم منقذ العامل وضرورة وجوده :متهيد
إنَّ ملنقذ العامل قدسّيٌة خاّصـٌة ومقـاٌم شـامٌخ عنـد هللا تبـارَك وتعـاىل وعنـد مجيـع األنبيـاء واألوصـياء 

وأُوضــَح ذلــك يف مجيــع الكتــب الســماويّة املقّدســة وبلســان  ،علــيهم أمجعــنيوالصــاحلني صــلواُت هللا 
ولــُه درجــُة قـرٍب مــن ربـّـه لــيَس مبقـدور األعــّم األغلــب مــن البشـر الوقــوف علــى ُكنههــا  ،مجيـع األنبيــاء
   .واإلشارة اليها

 ومــن ذلــك مــا أوحــى هللاُ عــزَّ وجــلَّ حســب مــا يف الكتــب املقدســة ومــا ورد علــى لســان أنبيــاءه
أّن هللا سيبدأُ حكَمُه يف األرض مبجيء املنقذ الذي إّدَخرَُه ليومه املوعود، ويُظهـُر دينـُه علـى  ،العظام

ـــه ـــَم  ،وإنّـــُه هـــو الـــذي يُطّهـــُر األرَض مـــن الظلـــم واجلـــور وميُألهـــا قســـطاً وعـــدالً  ،الـــدين كّل وُحيّقـــُق ُحُل
�ـذه النشـأة فيكتمـُل بـذلك العلـم فيصـُل  ويعطيـه كـلَّ العلـم اخلـاص ،ويسـّخُر هللا لـُه الكـون ،األنبياء

  .الناَس بربكة وجوده اىل مرحلة من الكمال فائقٌة يف ُكّل أبعادها
ومتنّـوا أن خيـدموُه �نفسـهم واحلضـور يف دولتـه يف آخـر  )١(ولقد ذكرُه األنبياُء واألولياُء بكـّل مجيـل

ظهــروا بــذلك حــبَّهم وعشــقهم األبــدّي وأ ،وفــدَّوُه �رواحهــم وأهلــيهم ،الزمــان وَســلَّوا أنفســهم بــذكره
  ومكمل  ،لوريثهم الشرعي

____________________  
 :عقـد الـدرر). يورثُه هللاُ علمـاً، اليكلـُه اىل نفسـه ،وأمجلنا ذكراً  ،يكون هذا األمر يف أصغر� سنَّاً  :)ع(عن أيب جعفر  )١(
  .٤٢ص

   



٨٠ 

  )١(.مسري�م الطويلة الشاقة، ومدرك �رهم
فـتكمن يف أنَّ احلكـيم املطلـق ملّـا َخلَـَق اإلنسـان �حسـن تقــوٍمي  )٢(اىل ضـرورة وجـودهوأمـا اإلشـارة 

حلكمــٍة �لغــٍة وأمــٍر عظــيٍم وهــدٍف كبــٍري ولــيَس ألمــٍر عــاديٍّ عــابٍر، أو لَلهــٍو أولعــٍب كــان منــه ســبحانه 
َل الكتـــب وتعـــاىل، وأراَد لَـــُه الكمـــال، وجـــب عليـــه بلطفـــه أن يُرســـَل الرســـل مبّشـــرين ومنـــذرين، وينـــزّ 

إلخـــراج النـــاس مـــن الظلمـــات اىل النـــور، يف كـــّل فـــرتات احلـــرية والضـــاللة والبعـــد عنـــُه، وأن ُيســـعفهم 
وُخيّلصهم إذا اشتبكت عليهم أغالُل الظاملني، واشتملت عليهم أصفاُد الكافرين، وأُحكمت علـيهم 

لتـواتر يف مجيــع األد�ن، قبضـُة إبلـيس وجنــده املـارقني؛ وكــلُّ ذلـك حـادٌث يف آخــر الزمـان كمــا ورد �
لذا وجَب عليه بلطفه ومّنه وكرمه وكما َوَعَد هَو بنفسه تقّدست أمساؤُه أن يظهـَر املخلّـَص األعظـم، 

  .ولعلَّ يف املبحث التايل إثباٌت لتلك احلقيقة
____________________  

أن يكـون امـام العصـر موجـود، وفيـه جيـب : ومـا بعـدها يف موضـوع ٣٤٧املهدي املنتظـر حقيقـة أم خراقـة، ص : انظر )١(
  .١٠٠أيضاً استدالالً لطيفاً ألحد العلماء، عن قصص العلماء، ص

  .، يف موضوع ضرورة اإلمام واستدالله اللطيف٢٠املهدي املنتظر بني الدين والفكر البشري، ص : انظر )٢(
    



٨١ 

  ضرورة وجود املنقذ :املبحث أألول
علــى خلقــه هــو األخــذ �يــديهم اىل درجــات الكمــال الــيت إّن مــن أعظــم مــنن هللا تبــارك وتعــاىل 
فهو ال ولن يرتك خلقه سداً ولـو ليـوم واحـد أو للحظـة  ،رمسها هلم فاطُر السموات واألرض ومدبّرها

 ،فقــد إبتــدأ ســبحانه وتعــاىل بلطفــه مســريًة طويلــةً  ؛وهــذا واضــح الخيفــى علــى كــّل ذي عقــل ،واحــدة
أن يلمســه ويتفّحصــه مجيــع البشــر بشــكل مباشــر ويســريون عليــه ورســم خطّــاً مقّدســاً منــرياً يســتطيع 

مـن خـالل إرسـال األنبيـاء والرسـل والكتـب السـماويّة املقّدسـة ونصـب  وذلـك ،وتثبت عليه أقدامهم
  .أعالم اهلدى الّرّ�نيني منذ الفجر األول لإلنسانية وعلى كّر الدهور واأل�م واىل يومنا هذا

أحبــــاءه وأوليــــاءه وأهــــل الكرامــــة عليــــه �ألدلّــــة الدامغــــة والرباهــــني وبفيضــــه ورأفتــــه ورمحتــــه ســــّدد 
ووقف معهم مبقامه الشامخ املنيف يف خندق واحد يـدافُع عـنهم ويـذبُّ ،الساطعة واملعجزات الباهرة

وأخـربهم �نّـه معهـم يســمع  ،وشـّد أزرهـم بقّوتــه القـاهرة ومالئكتـه املسـّومني واملــردفني ،عـنهم األعـداء
نـــده القليلـــني املستضـــعفني جيـــوش الشـــّر واملســـتكربين الـــذين كـــانوا يفوقـــو�م �لعـــّدة فهـــزم جب ،ويـــرى

فقــد هــاجم فرعــون  ،والعــدد وحبشــودهم املليونيّــة ألّ�ــم مل يزالــوا ملــوك األرض وأســباب الــدنيا �يــديهم
 وفضـحه) ع(وهـاجم منـرود خبليلـه إبـراهيم  ،فانتصـر عليـه وأكـذب ربوبّيتـه وقتلـه) ع(بكليمه موسى 
فـأراح الـبالد والعبـاد ) ع(طـالوت  وزحف على جالوت وطواغيته بقائد جيشه الظافر ،وأخزاه ودّمره

  .اخل...من جربوته وغطرسته
    



٨٢ 

ــيس هلــا تبــديل  ،وهكــذا دواليــك فهــذا ديدنُــُه وُخُلقــه وهكــذا هــي ســنَـُنُه الر�نيّــه عــّز وجــّل الــيت ل
ت ذلــك بشــكل قــاطع يف القــرآن الكــرمي وقــد أثبــ. ولــيس هلــا حتويــل وهــي جاريــة يف كــّل عصــر وزمــان

  :حيث قال عّز من قائل
ا إِيَماُ�ُهمْ  يَنَفُعُهمْ  يَُك  فَلَمْ ( - ْوا رَ  �َم�

َ
َسنَا أ

ْ
َت  بَأ ـهِ  ُسن� ِ�  ا�لـ� ـ ِعبَـاِدهِ  ِ�  َخلَـْت  قَـدْ  الـ�   وََخِ�َ

رُ  ُهنَا�َِك    )١(.)ونَ  الَْ�فِ
ةَ ( - هِ  ُسن� دَ  َولَن َ�بُْل  ِمن َخلَْت  قَدْ  ال�ِ�  ا�لـ� ةِ  َ�ِ هِ  �ُِسن�   .)٢()َ�بِْديًال  ا�لـ�
ةَ ( - هِ  ُسن� ينَ  ِ�  ا�لـ� ِ

دَ  َولَن َ�بُْل  ِمن َخلَْوا ا�� ةِ  َ�ِ هِ  �ُِسن�   .)٣()َ�بِْديًال  ا�لـ�
دَ  فَلَن( - ِت  َ�ِ هِ  �ُِسن� دَ  َولَن َ�بِْديًال  ا�لـ� ِت  َ�ِ هِ  �ُِسن�   .)٤()َ�ِْو�ًال  ا�لـ�

مثّ إنّــــه تبـــــارك وتعـــــاىل يف كـــــّل تلــــك األحـــــداث الكبـــــرية وغريهـــــا مــــن األحـــــداث املرّوعـــــة واملريـــــرة 
واملنعطفــات اخلطــرية، نــراه يوطّــد هــذا اخلــّط املبــارك بشــكل يــدهش األلبــاب وحيــّري األفكــار ويلفــت 

حــىت صــار  ،...األنظــار علــى طــول مســري احليــاة اإلنســانية �لتســديد الغيــيب والنصــرة واإل�رة والتبيــني
هذا السراط اإلهلّي املستقيم صلباً منيعاً وذا جذور عميقة �بتة يصعب على كّل الظاملني حموه ودثـره 

 الــيت تغمــرهم حيــاولون يف كــّل عصــرٍ أو إزالتــه أوجتاهلــه، ولكــّنهم وحبســب ســجا� اإلحنطــاط والــّد�ءة 
  . لك لنيل مآر�م اخلسيسةوزماٍن اإللتفاف عليه لتمويه أفعاهلم القبيحة لفرتة من الزمن وذ

____________________  
  .٨٥ :غافر )١(
  .٢٣:الفتح )٢(
  .٦٢ :األحزاب )٣(
  .٤٣ :فاطر )٤(

   



٨٣ 

ــؤمنني مــن عبــاده وعــداً حتميّــاً،  هــذا وقــد آىل هللا ســبحانه وتعــاىل علــى نفســه املقّدســة ووعــد امل
عندما أثبتـه يف كتبـه  وكتب ذلك على نفسه املقّدسه، وبّينه لعموم البشريّة ،وعهد اليهم عهداً قطعّياً 

�نّـه البـّد مـن أن يظهـر دينـه علـى الـدين كلّـه ولـو   ؛)ع(املقّدسة وبّشر به على لسان أنبيـاءه ورسـله 
ر وأنّــه يــّدخ ،)١(كــره املشــركون، وينصــَر أوليــاءه وعبــاده املستضــعفني وجيعلهــم أئّمــة وجيعلهــم الــوارثني

لــذلك خليفتــه األعظــم وهــو املصــلح يف آخــر الزمــان الــذي ميــأل األرض قســطاً وعــدالً بعــدما ملئــت 
ويقـيم بـه  ،ويدرك به �رَُه املقـدَّس ،ظلماً وجوراً وينتقم به لدماء األنبياء والرسل والشهداء واملظلومني

 خلقـه اُألخـرى فـََرَجـُه ولكي يُرَي مجيع البشر وغريهم من عـوامل ،ويغدق به نعماءه ،أحكامه وشرائعه
بواسطة ولّيه وممثله الشرعي وقوانينه الربوبيّـة الرائعـة الـيت  )٢(األعظم وكيف يكون حكمه تبارك وتعاىل

قــطُّ علــى وجــه هــذا الكوكــب الــذي مــرَّ بكــّل أنــواع اجلــور والظلــم  مارآهــا البشــر والغــريهم يومــاً مــا
  .اخل...وسفك الدماء واحملن واملآسي

عّز وجّل أنبياءه ورسله مراراً وتكراراً، وأثبـت ذلـك يف كتبـه املنزلـة �نّـه سيسـتفحل  هذا وقد أخرب
  حىت يورق ويثمر القتله )٣(الشر يف آخر الزمان

____________________  
  .قاعدة النصر احلتمي للمؤمنني :يف موضوع ٩٦-٩٤الطُّوُر املهدوي، ص :انظر )١(
يعــين حكــم  ،ملكـوت هللا عنــد الســيد املســيح :يف موضــوع ،١٢٧ -١١٩تظــر، صاملســيح املوعــود واملهــدي الن :انظـر )٢(

   .اخل...هللا يف آخر الزمان وحتميته ووقت حدوثه وشرحه ومصاديقه
  .منوذج اإلحنراف البشري قبل الظهور: وما بعدها يف موضوع ١٠٨ماقبل �اية التأريخ، ص: انظر )٣(

   



٨٤ 

العفنيني واجلاحدين واملشركني والكـافرين،حىت يظهرالتغيـُّـُر الفسـاد واجلزّارين والسفاحني واملتشيطنيني 
، وأنـَُّه سـيكون هنـاَك تصـادماً عنيفـاً مـع الشـريعة اإلسـالمية املقدَّسـة )١(يف الـّرب والبحـر ويف كـّل مكـان

؛ فيســتغيث األنبيــاء والرســل واألوليــاء )٢(واألُمــة املؤمنــة مــن جانــب وقــوى الكفــر واإلســتكبار العــاملي
ليُـدرَِك �رهـم و�ُخـَذ حبّقهـم ولينقـذ أتبـاعهم املـؤمنني  )٣(القديسون والشهداء إسـتغاثَة الغريـق ببـارئهمو 

املستضعفني الـذين الزالـوا يبـادون ويُطّهـَر األرض الـيت ملئوهـا ظلمـاً وجـوراً بواسـطة رجـل هللا املقـدس 
  )٤(.املوعود فيمألها عدالً وقسطاً 

رمني مجيـاً، إنتقامـاً مرعبـاً خميفـاً، لـيس لـه مثيـل ومل يكـن لـُه نظـري ووعد أنّـه سـينتقم مـن اولئـك ا�ـ
بواسطة ولّيه وخليفته املنتقم مـن الظـاملني ومصـلح الكـون ومنقـذ املستضـعفني ومنقـذ املنكـوبني وأمـل 
احملرومني، فمن تشرََّف بُرؤيِة وجهه املبارك كان كمن رأى وجوه مجيع األنبياء واألوصياء ألنّه وريـثهم 

  لشرعي ومكمل بنيا�م الذي أّسسوا، ومن مسعه كان كمن مسعا
____________________  

  .٥١-٣٧، ص )ع(جولٌة يف حكومة اإلمام املهدي  :انظر ،للمزيد )١(
التصادم مع الشريعة اإلسالمية واألمة املؤمنـة مـن قبـل ( :وما بعدها يف موضوع ،١٥٣ص  ،ماقبل �اية التأريخ :انظر )٢(

  .)العامليالنظام 
  .)دعاء األنبياء ملنقذ العامل( :كما سيمرُّ بنا يف الفصل الثالث يف موضوع  )٣(
ومابعـدها يف  ،١٧٩وص  ،)البعـد الكـوين للمهدويـة( :ومابعـدها يف موضـوع ٢٥الطـُّوُر املهـدوي، ص : انظر ،للمزيد )٤(

  .)اخل...حتمية الطور املهدوي(: موضوع
   



٨٥ 

يكـون قـد صـلى خلـف  ،ومن صلّى خلَفـهُ  ،ا�م الصادق يف اآلخرينمجيع الرسل واملقّدسني فهو لس
   )١(.� ألنه خليفتهُ  )رسول هللا(

بـــــــل يلهمـــــــُه هللاُ تعـــــــاىل فـــــــيحكم  ،والحيتـــــــاُج اىل بّينـــــــٍةٍ◌ٍ◌ أو شـــــــهود )ع(وحيكـــــــم حبكـــــــم داود 
  .اخل...)٢(بعلمهِ 

َ هنا شيئاً من العقائد اليت    :يؤمُن �ا البشر يف هذا الصددوجيدُر بنا أن نبنيِّ

  العقائُد العاّمُة جلميع البشر مبنقذ العامل وحتمّية جميء يومه املوعود :اوالً 
عــرب الــدهور ومل  العــوامل مجيــع إخــرتق قــد ،نــوره وشــّدة ،ظهــوره وقــوة ،امــَر منقــذ العــامل املنَتظــر إنّ 
 اهــــل ســـواء كــــانوا مـــن االرض علـــى وجــــه )٣(البشــــر مجيـــع لـــذا جنــــد ان! أبــــداً  عنـــد حــــدٍّ وأمـــدٍ  يقـــف

 يلهجــون ،وغــريهم واالحلاديــة مبــا فيهــا الوثنيــة والفلســفات املــذاهب اهــل او مــن الســماوية الــد��ت
  )٤(.العامل واملنقذ لسكان بذكر املصلح

____________________  
نسـل حــواري عــن شـيخ مـن  ٢/٧٠٧ :عــن سـليم بـن قـيس ٩ضـمن ح  ٧٥ :الغيبـة للنعمـاين .٤٥-٤٢ ص ،اهلدايـة )١(

عـن رسـول  ٢٧ح  ٢٨٠وص  ،١ضـمن ح  ١/٢٥١ :وكمـال الـدين ،٩٥ :واالعتقـادات ،)عليه السالم( عيسى بن مرمي
 ،)عليــه الســالم(عــن الصــادق  ٣١ضــمن ج  ٣٤٥، وص )عليــه الســالم(عــن البــاقر  ١٦ضــمن ح  ٣٣١وص  ،هللا �

عـــن  ٣٦ح  ١/٢٨٤ :كمـــال الـــدين  .عـــن رســـول هللا � مثلـــه ٩٩ وص ،٨٠: وكفايـــة األثـــر ،١١٦ :والغيبـــة للطوســـي
 ،)عليــه الســـالم(عــن البـــاقر  ١٧ح  ٣٣٢وص  ،)عليــه الســـالم(عـــن أمــري املـــؤمنني  ١ضــمن ح  ٥٢٧وص  ،رســول �
 ،١١٠ص ،١٠٩ص:البيـــان يف أخبـــار صـــاحب الزمـــان .حنـــوه )عليـــه الســـالم(عـــن احلســـن بـــن علـــي  ٢٢٥ :وكفايـــة األثـــر

، وص ٢٩٢، وص١٩١ص :والفصـــول املهمــــة البــــن الصــــباغ املــــالكي ،١٢٤وص  ،١١٧، وص ١١٣، وص ١١٢وص
والربهــــان يف عالمــــات مهــــدي آخــــر  .٨٦وص  ،٨١وص  ،٧٨وص  ،٦٤ :والعــــرف الــــوردي يف أخبــــار املهــــدي ،٢٩٣

ـــــه الســـــالم(الزمـــــان   :انظـــــر صـــــحيح مســـــلم .مثلـــــه ١٧٦حنـــــوه، وص  ٩و ح  ٨حو  ٧ح  ١٦٠وص  ،١ح  ١٥٨ ):علي
و ج  ،٣٨٤وص  ،٣٦٧وص  ،٣/٣٤٥ :ومســـــند ابــــن حنبـــــل ،٢/٥١٤ :وشــــرح ســــنن ابـــــن ماجــــة ،٩٥وص  ،١/٩٤
٤/٢١٧.  
يلهمـــُه هللا تعـــاىل  ،والحيتـــاُج اىل بّينـــةٍ  ،حكـــَم بـــني النـــاِس حبكـــم داود) ص(إذا قـــاَم قـــائُم آل دمحم « :)ع(قـــال الصـــادُق  )٢(

  .٢٥٩ص  ،٥ج ،بصائر الدرجات .٢٦٦ص  ،روضة الواعظني .»علمهفيحكم ب
املهــدي )). ع(عقائــد األمــم يف املهــدي : (ومــا بعــدها يف موضــوع ١٩٢املهــدي املنتظــر حقيقــة أم خراقــة،ص : انظــر )٣(

  ).فكرة املخلص املنتظر: (، حتت عنوان٢٠املنتظر بني الدين والفكر البشري، ص 
   .))ع(عقائد األمم يف املهدي ( :وما بعدها يف موضوع ١٩١ ص،املهدي املنتظر حقيقة أم خراقة :انظر )٤(

   



٨٦ 

وأنَّ هللا تبـارَك  ،وقد كان للفطرة اإلنسـانية دوٌر كبـٌري يف ترسـيخ هـذه العقيـدة وغرسـها يف النفـوس
وتعاىل مل يقطـع أمـَل اإلنسـانية يف كـّل عصـٍر مـن العصـور، وهـو نـوٌع مـن الرتبيـة الرَّّ�نيَّـة لعمـوم البشـر 

  : َأحُد أعاظم العلماء يقوله وقد عربَّ عن هذه احلقيقة ،ولطٌف حمضٌ 
 لطمــوحٍ  عنـوانٌ  ذات طـابٍع ديـينٍّ فحســب، بـل هــو إســالميةٍ  لعقيـدةٍ  جتســيداً  )١(املهـدي لـيسَ (... 

هت اليه البشرية   )٢(.اخل )...إلهلاٍم فطري وصياغةٍ  ،ومذاهبها مبختلف أد��ا اجتَّ
ـــة وعلـــى ســـبيل املثـــال، فـــإّن أصـــحاب ، ويعتقـــد )٣(االنســـان مبخلـــص يعتقـــدون ) الربمهيـــة( الد�ن

ـــ  البوذيّــون ــص(ب وامــا  ،)٥()اخلــامسبــوذا (املنتظــر عنــدهم وهــو  :وهــو ،)٤() العــامل املولــود الوحيــد وخمّل
  .ذلك وما اىل.. .)٦(املستقبل اختفى وسيعود يف املسيح ترى ان فا�ا ) املانويّة( العقيدة

م  :وأما الزرادشتية    ككتاب أوستا  ،يرتقبون موعوداً يف كتبهم(فا�َّ
____________________  

  .هو منقذ العامل يف عقائد املسلمني :)ع(اإلمام املهدي  )١(
 :حتـت عنـوان ،٢٠املهـدي املنتظـر بـني الـدين والفكـر البشـري، ص  :وانظـر .ومـا بعـدها ،٧حبٌث حـول املهـدي، ص  )٢(

وبشــكٍل خــاص األد�ن الســماوية نتيجــًة  ،ســادت هــذه الفكــرة ومازالــت لــدى كــّل األد�ن املعروفــة :فكــرة املخلــص املنتظــر
  .اخل...إلخبار َأصحاب الرساالت السماوية �ا

  .١٣٠-١٢٨ص :ار املقدسهأألسف )٣(
  .١٣٠ص  :أألسفار املقدسه )٤(
  .)ع(عقائد األمم يف املهدي  :يف موضوع ،١٩١ص  ،املهدي املنتظر حقيقة أم خراقة )٥(
  .٣٠ص :الفرق االسالميه )٦(
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ــــد و رســــالة جاماســــب و دينيــــك و زرادشــــت، وهــــو املوعــــود الثالــــث عنــــدهم ويلّقبونــــُه بـــــ  و زن
  : حيث قالوا) سوشيانت املنتصر(

إن سوشــــيانت املزديــــة مبثابــــة كريشــــناي الربامهــــة، وبــــوذا اخلــــامس لــــدى البوذيــــة، واملســــيح لــــدى (
  )١().اليهود، وفارقليط عند العيسوية، ومبنزلة املهدي لدى املسلمني

 ،)بورانـــه هـــا(وكتـــاب  )مها�ـــارا�(ككتـــاب   ،ذكـــروا منقـــذاً موعـــوداً يف كتـــبهم(فقـــد  :أمـــا اهلنـــودو 
من مراحــل التــأريخ يتجــُه البشــُر صــوَب تــذهب األد�ن مجيعــاً اىل أنــه يف �ايــة كــّل مرحلــٍة◌ٍ ( :وقــالوا

يف اإلحنطــــاط املعنــــوي واألخالقــــي وحيــــث يكونــــون يف هبــــوط فطــــري وابتعــــاد عــــن املبــــدأ، وميضــــون 
فـــال ميكـــنهم أنفســـهم أن يضـــعوا �ايـــًة هلـــذه احلركـــة  ،حـــركتهم مضـــيَّ األحجـــار اهلابطـــة حنـــو األســـفل

ــٌة علــى مســتوًى  التنازليــة واهلبــوط املعنــوي واألخالقــي، إذاً فالبــدَّ مــن يــوٍم تظهــُر فيــه شخصــيٌة معنوي
   )٢().جلوررفيع تستلهُم مبدأ الوحي وتنتشُل العاملَ من ظلمات اجلهل والضياع والظلم وا

 �نــه فيعتقــدون وامــا املســيحيون ،»ايليَّــا«هــو  آخــر الزمــان املنتظــر يف املصــلح �ن ويعتقــُد اليهــود
نـيبٌّ �يت يف آخـر الزمـان فينصـره هللا  :وكما يعتقد اليهود هو ،هذا )إيليَّا(وأّن . )٣(» مرمي بن عيسي«

   ،تعاىل وينتقم من الظاملني
____________________  

اإلمـــام : انظـــر. ١٣٧٣عـــن دائـــرة املعـــارف الفارســـية، اجلـــزء األول، ص.١٩١املهـــدي املنتظـــر حقيقـــة أم خراقـــة، ص  )١(
  .٥٢املهدي يف كتب األُمم السابقة واملسلمني، ص

اإلمــام املهــدي يف كتــب  :انظــر .٥٣عــن مشــس املغــرب، للحكيمــي، ص.١٩١ص  ،املهــدي املنتظــر حقيقــة أم خراقــة )٢(
  .٥٤-٥٣واملسلمني، صاألُمم السابقة 

  .٣٦٧ص :انظر اصول الدين )٣(
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بشـارات (و ) نبوءة هيلـد: (هذا وتضجُّ أسفاُر تورا�م وآ�رهم �نتظار موعود خمّلٍص، كما يف كتاب
، )النـــّيب إشـــعيا(و ) النـــّيب صـــفينا(و ) النـــّيب حّجـــي(و ) دانيـــال النـــيبّ (، و )ومـــا بعـــدها ٧ :العهـــدين

  )١().التوراة(الكتاب املقّدس وكّلها مطبوعٌة ضمن 
) ص(فأّما قوهلم �نّـه نـيبٌّ فهـو �طـٌل بسـبب خـتم النبـّوات والرسـاالت �لنـّيب والرسـول اخلـامت دمحم 

والنّيب بعده قطعاً؛ ومادامت هذه البشارة صحيحٌة و�بٌة فيبقـى هلـا وجـٌه واحـٌد للحـّق والصـدق بعـد 
  . دراسة هذه العبارة والتمّعن فيها

لُفــتَح لنــا عــاملٌ آخــر، فلعــلَّ املــراد هــو البشــارة مبجــيء علــّي ) علّيــا(و ) ايليَّــا(ّ� بــني امســي فلــو قــار 
أوالثـــاين وذلـــك يف زمـــن الرجعـــة فقـــد جـــاءت بـــذلك ) ص(ســـواٌء مبجيئـــه األّول مـــع النـــّيب دمحم ) ع(

 ث جـاء يفاألخبارالشريفة وليس هنا جمال حبثه، ولكن لو رجعنا اىل اإلجنيل لسهل األمر أكثـر، حيـ
  :قوله االجنيل

مــــن انــــت؟ : يوحنــــا، حــــَني أرَســـَل اليهــــوُد مــــن أورشــــليم كهنـــًة والويـّـــَني؛ ليســــألوه شــــهادةُ وهـــذه (
النــيبُّ . لســُت أ�: إذن مــاذا؟ إيليَّــا؟ فقــال: فســألوه. أين لســُت أ� املســيح: فــاعرتف، ومل ينكــر، وأقــرَّ 

  )٢().ال: أنت؟ فأجاب
   قبل قد كان النه وذلك -كما رّمبا يُّدعى   -اساً الي فانَّ املراد �يليَّا ليسَ 

____________________  
  .٥٧-٥٥اإلمام املهدي يف كتب األُمم السابقة واملسلمني، ص: انظر. ١٩١املهدي املنتظر حقيقة أم خراقة، ص  )١(
مجعيــــة الكتــــاب ، ٢١-١٩: ١ســــفر يوحنــــا، .األصــــل العــــربي) ٢١-١٩(االصــــحاح األول، الفقــــرات :اجنيــــل يوحنــــا )٢(

، الكتــاب ٢١-١٩، الفقــرات ١العهــد اجلديــد، ســفر يوحنــا، اإلصــحاح .١٢٥املقــدس يف لبنــان، الكتــاب املقــدس، ص 
  .سفراً، مصر ٧٣املقّدس �للغة العربية 
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 النـيب اىل �لنسـبة احلـال وكـذلك. بعـد عيسـى رجالً �يت املقصود به يكون عيسى بقرون، فال بد أن
  .عنه سألوه الذي
علـيهم ( ،واوصـيائه) وسـلم وآلـه هللا عليـه صـّلي(بعد عيسى غري نبينا دمحم  �ت مل انه املعلوم نوم
عليــــه ( علــــيّ  و�يليَّــــا وصــــّيهُ ) وســــلم وآلــــه هللا عليــــه صــــلي(هــــو دمحم  املقصــــود �لنــــيب فلعــــل) الســــالم
   )١().السالم

الســماء  وصــعد اىل الثالــث اليــوم يف قــام مث وٌدفــنَ  وُصــلبَ  قُتــلَ ) ع( املســيح أن :ويعتقــد النصــاري
  .)٢(...)واالحياء االموات اخرى للقضاء بني �رة ءوهو مستعد للمجي ابيه ميني عن وجلس

فمن املعلوم عنـد مجيـع فـرق املسـلمني :)ع(وأما بشأن عقيدة املسيحيني بكون املنقذ هو عيسى 
وقــد  ،الســماء مــن )ع(عيســى نــزول مــع)  عــج(املنتظــر ظهــور املهــدي اقــرتان :وهــو حــقٌّ الريــَب فيــه

  :ومن مضامينها ،روا�ت املسلمني يف ذلك )٣(تواترت
فيقدمـه  فيتـأخر ،الصـبح :وقيـل ،العصـر ،ل وقد صلى االمام وهـو املهـدىُّ �لنـاسنز ان عيسى ي(
  وما نزل عيسى على  .ويصلى عيسى خلفه ،عيسى

____________________  
  .٢٢٠ص ٢ج):ص(الصحيح من سرية النىب أألعظم  )١(
ص  ،املنتظـر و�ايـة العـامل املسيح: و أُنظر. النصارى�ختصار شديد من ملخص عقيدة  ٢٢٧ص ١ج :امللل والنحل )٢(

والرجـاء املبـارك لـدى النصـارى بنـزول  ،٢٠٦ص  ،وكذلك تـواتر األحاديـث يف نزولـه ،)ع(يف موضوع عودة املسيح  ١٥٨
 :وإجنيـــل يوحنـــا ،١٣/ ٧: دانيـــال :وأنَّ رجوعـــُه ونزولـــُه حـــقٌّ يقـــٌني حتمـــيٌّ الشــبهَة فيـــه كمـــا يف ،٢٥٠يف ص ) ع(عيســى 

  .٢٢/١٢ :، ورؤ� يوحنا٧/ ٢٢ :ورؤ� يوحنا ،١/٧ :ورؤ� يوحنا ،١١-١/١٠ :وسفر أألعمال ،٤/٢٨
  .�٢٠٦اية العامل، صاملسيح املنتظر و : ، أُنظر)ع(وكو�ا متواترٌة تواتراً معنوّ�ً يف نزول املسيح  )٣(

    



٩٠ 

مقتضى هذه األخبـار اال بعـد نفـوذ دعـوة االمـام واجتمـاع النـاس عليـه فيكـون مصـدقا لـدعوة االمـام 
  )١(.)...وقوة له وعو� ،يف دعواه

  املســيحية منهــا، يف إر�كٍ وخاصــًة ،مــن هنــا فقــد وقــع أتبــاع معظــم الــد��ت الــيت ســبقت اإلسالم
 -ع -ول عيسـى نـز (والبشارات اخلاصة بــ  )منقذ العامل(كبري وخلط واسع بني البشارات اخلاصة بـ 
 ،،وذلــــك لكــــون جميئهمــــا وحضــــورمها يف عصــــر واحــــد)مــــن الســــماء ورجوعــــه اىل األرض مــــرًة �نيــــة

ــري بــني  وعــدم إّطالعهــم علــى  ،منهمــا نصــوص البشــارات اخلاصــة بكــّل واحــدٍ وبســبب التشــابه الكب
وإعتمــادهم   ،خبصــوص هــذا األمــر) رض(وأتباعــه الصــاحلني ) ص(القــرآن والنــّيب األكــرم دمحم بشــارات

 -كلّياً ووقـوفهم علـى ماقالـه السـلف واآل�ء حـول تفسـري هـذه البشـارات الـواردة يف كتـبهم املقدسـة 
ا مهمـٌة لطاملــلـذا فقـد غابـت عـنهم حقيقـٌة إهلّيةٌ  -وهـذا موضـوٌع خصـٌب يطـول حبثـه ولـيس هنـا حملّــه 

واألئمَّـة األطهـار مـن أهـل ) ص(�دى �ا الدين اإلسـالمّي احلنيـف عـَرب القـرآن الكـرمي والرسـول دمحم 
ـــًة مشـــرقًة وواضـــحًة هلـــا  ؛وصـــحبه أمجعـــني) ع(بيتـــه  إذ ميلـــُك األســـالُم يف هـــذا املوضـــوع صـــورًة رّ�نّي

ـهُ  قَـاَل  إِذْ ( :بـه العزيـزفقد قـال هللا تبـارَك وتعـاىل يف كتا ،عمُقها وبعُدها التأرخيّي والعقيديّ   يَـا ا�لـ�
ِ�ّ  ِع�َ�ٰ  َ��  افُِعَك  َورَ  ُمتََوفِّيَك  إِ رُ  إِ ينَ  ِمنَ  كَ  َوُمَطِهّ ِ

ينَ  وََجاِعُل  وا َ�َفرُ  ا�� ِ
يـنَ  فَـْوَق  ا��بَُعوكَ  ا�� ِ

 ا��
َ�ٰ  وا َ�َفرُ    الِْقيَاَمةِ  يَْومِ  إِ

____________________  
  .٤٣٨ص ،العمدة )١(
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َ��  ُ�م�  ْحُ�مُ  ِجُعُ�مْ  َ�رْ  إِ
َ
   )١(.)َ�ْتَِلُفونَ  ِ�يهِ  ُكنتُمْ  ِ�يَما بَ�ْنَُ�مْ  فَأ

____________________  
 .د ،قــبض روحــه، انظــر القــاموس الفقهــي :تــوّىف هللا فــال�ً  ،لــيس مبعــىن :هنــا) متوفيــك(و ،٥٥ آيــة :ســورة آل عمــران )١(

ولكـــن هنـــا مبعــىن إين آخـــذك إيلَّ �مـــاً وافيـــاً البعيـــب والنقـــص ورافعـــك اىل  .حـــرف الـــواو ،٣٨٤ص  ،ســعدي أبـــو حبيـــب
ومســى رفعــه إىل الســماء رفعــا  ،اخل.. .رافعــك ومتوفيــك :، أو كمــا قيــل �لتقــدمي والتــأخري وأن املعــىن...مســائي أو اىل كــراميت

 :ل حكايـة عـن إبـراهيم عليـه السـالمكمـا قـا.. .رافعـك ملوضـع ال يكـون عليـك إال أمـري :تفخيما ألمـر السـماء يعـين :إليه
كمــال   :وللمزيـد انظـر.اخل.. .مسـى ذهابــه إىل الشـام ذهـا� إىل ربــه ،أي إىل حيــث أمـرين ريب )اين ذاهـب إىل ريب سـيهدين(

و ص ،٣٣٨و ص  ،٣٣٦و ص  ،٣٣٥و ص ،٢٥٠ص  ١٤ج ،ا�لســــي ،حبــــار األنــــوار .٢٢٥ص ،الصــــدوق ،الــــدين
تفسـري جوامـع اجلــامع،  .٣٤٢ص ١ج ،الزخمشــري ،الكشـاف .١٠٣ص  ١ج ،تفسـري القمـي .اخل...٥١٦و ص  ،٣٤٤
  :٣٤٤-٣٤٣ص  ،١٤ج :العالمة ا�لسي ،ففي حبار األنوار .٢٩١ص ١ج ،الطربسي

أحــدها أن املــراد بــه أين قابضــك برفعــك مــن األرض  :قيــل يف معنــاه أقــوال )إذ قــال هللا � عيســى إين متوفيــك ورافعــك إيل(
وعلـى هـذا القـول يكـون للمتـويف  ،ة مبوت عن احلسن وكعب وابـن جـريح وابـن زيـد والكلـيب وغـريهمإىل السماء من غري وفا

إين  :واآلخـر .أي أخذتـه �مـاً  ،توفيت كـذا واسـتوفيته :من قوهلم ،إين رافعك إيل وافياً مل ينالوا منك شيئاً  :أحدمها :�ويالن
 ،عــن الربيــع ،ورافعــك إيلَّ يف النــوم ،إين متوفيــك وفــاة نــوم :و�نيهــا .توفيــت منــك كــذا أي تســلمته :مــن قــوهلم ،متســلمك
هللا يتـــوىف ( :وقولـــه ،إن النـــوم أخـــو املـــوت ،أي ينـــيمكم )وهـــو الـــذي يتوفــاكم �لليـــل( :ويـــدل عليـــه قولـــه ،رفعـــه �ئمـــاً  :قــال

أماتــه هللا  :قــاال ،عــن ابــن عبــاس ووهــب ،إين متوفيــك وفــاة مــوت :و�لثهــا ).األنفــس حــني مو�ــا والــيت مل متــت يف منامهــا
الن الـواو ال توجـب الرتتيـب  ،أي إين رافعـك ومتوفيـك ،هو على التقدمي والتأخري :وأما النحويون فيقولون .ثالث ساعات
ويدل عليه ما روي عن النـيب صـلى  .وهذا مروي عن الضحاك والنذر قبل العذاب) فكيف كان عذايب ونذر( :بداللة قوله

وقد صح عنـه صـلى هللا عليـه وآلـه أنـه  .مل ميت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة ى عليه السالمعيس :هللا عليه وآله أنه قال
 :فعلــى هــذا يكــون تقــديره ،رواه البخــاري ومســلم يف الصــحيحني ؟كيــف أنــتم إذا نــزل ابــن مــرمي فــيكم وإمــامكم مــنكم  :قــال

   . =أين رافعك إىل مسائي :أحدمها :النفيه قو ) ورافعك إيل( :وقوله .إين قابضك �ملوت بعد نزولك من السماء
   



٩٢ 

َأرفُعَك إيلَّ مثَّ ُأهبطَك يف آخر الزمان لرتى من ُأمَّة ذلك : قال تعاىل لعيسى(...  :أيضاً وجاء يف اخلرب 
ــــٌة  ــــم ُأمَّ النــــّيب العجائــــب، ولتعيــــنهم علــــى اللعــــني الــــدَّجال، ُأهبطُــــَك يف وقــــت الصــــالة لتصــــّلي معهــــم، إ�َّ

  )١(.)مرحومةٌ 
ـــيَس هـــو املنقـــذ للعـــامل يف آخـــر الزمـــان) ع(وقـــد صـــرََّح عيســـى  هـــذا ّـــه ل بـــل هنـــاك مـــن �يت  ،�ن

هنــاَك مــن  .أ� ال أطلُــُب جمــداً يل(: قولــهكمــا يف   ،نفســه) ع(ويطلــُب حبــّق اجلميــع مبــا فــيهم عيســى 
  .ملن متعََّن وتدبـََّر يف الكتب املقدَّسة وأمثاُل هذا كثريٌ  )٢().يطُلُبُه يل وحيكم

ــر بــه يف هــذه اآل�ت :يقولــونأنَّ املفّســريَن اإلجنيلّيينَ ( مثّ  والنعــرُف هلــا  ،مل يولــد حــىت اآلن ،)٣(املبشَّ
بـــل إنَّ الكثـــري مـــن ســـنخ هـــذه اآل�ت كمـــا  )٤().حـــىت يُولـــد فنعـــرف كيـــف هـــو وأىنّ  ،تفســرياً واضـــحاً 

وا تعتربُ    .ا بيـَّّنا ومرَّ آنفاً ومل يستطيعوا الوقوَف على تفسريها مل ،ألغازاً �لنسبة هلم عربَّ
االخبـار  قـد تـواترت( :وانـه �لسـيف يقـوم مهـدي آخـر الزمـان سيظهر يف انه :السنة واعتقاد اهل
   .)ص(املصطفى روا�ا عن بكثرة واستفاضت

____________________  
تطهـريه منعـه : وقيـل رافعك إىل كراميت، ومطهرك من الذين كفروا، �خراجك من بينهم فإ�م أرجـاس،: واآلخر أن معناه= 

  .اخل... من كفر يفعلونه �لقتل الذي كانوا مهوا به الن ذلك رجس طهره هللا منه
مــايل الصــدوق، أ. ١٦٩ص  ١حليــة األبــرار، ج . ١١٣اجلــواهر الســنية، ص . ١٦٠كمــال الــدين ومتــام النعمــة، ص   )١(

. آخـــــــره ١ح  ٢٥ب  ١٨١ص  ٥٢، وج ١ح ٨ب  ١٤٥،ص ١٦، وج ٢٨٦ص  ١٤حبـــــــار األنـــــــوار، ج . ١٦٠ص 
اإليقاظ من اهلجعة �لربهـان علـى الرجعـة، ص . ٦٠ص  ١اعالم الورى، ج. ، عن العوامل١٦٠، ص ١الزام الناصبب، ج 

  .١٣٧اإلميان والكفر، ص . ٣٠٠
املسـيح املوعــود  .١٦٩العهـد اجلديــد، مجعيـة الكتــاب املقـدس يف لبنــان، الكتـاب املقــدس، ص  ،٥٠: ٨ يوحنــا اجنيـل )٢(

  .مصر ،سفراً  ٧٣الكتاب املقّدس �للغة العربية  ،٥٠ :٨ اجنيل يوحنا .٦٨-٦٠ص  ،ي النتظرواملهد
املســـيح : انظـــر. ٢٤: إجنيـــل مـــىت. ١٧-١: ١٢رؤ� يوحنـــا . ٢٩-٢٦: ٢رؤ� يوحنـــا : واآل�ت الـــيت َعَنوهـــا هـــي يف )٣(

  .١٠٧-١٠٣املوعود واملهدي النتظر، ص
  .١٠٨-١٠٣: نفس املصدر )٤(

    



٩٣ 

عيســى  مــع خيــرج عــدًال، وانــه ميــال االرض وانــه ،ســنني ســبع ميلــك وانــه ،بيتــه اهــل مــن وانــه ،خبروجــه
  )١(). عيسى خلفه ويصلي االمة هذه يؤمُّ  وانه.. .والسالم الصالة افضل نبينا وعليه علي

  : أيضاً  ويعتقدون
يؤيـد  البيـت اهـل مـن ظهـور رجـل من آخر الزمان ال بد يف وانه الساعة اشراط من( :املهدي ان
   )٢().- املهدي -ويسمى  ،االسالمية على املمالك ويستويل املسلمون ويتبعه ويظهر العدل الدين
 املنـورة املدينـة يف االسـالمية اجلامعـة �ز رئـيس عبـد العزيـز بـن الشـيخ ما يراه ذلك يف لريون وا�م
 حبــق فهـي.. .متعاضـدة متـواترة بـل مستفيضـة فيــه واالحاديـث امـر معلـوم امـر املهـدي( ان :اذ يقـول
  )٣(.) حق وخروجه �بت املوعود؛ امره هذا الشخص على ان تدل

وامــا ( :فقـال احللقـة شـيخ آل صـفاء الـدين الشـيخ السـين العراقـي العـامل احلقيقـة هـذه ولقـد خلـَّص
 يف هـذا كـائن �ن الطمأنينـة يـورث الكثـرة حـداً مـن فيـه الواردة االحاديث املنتظر فقد بلغت املهدي
وال  بــال شــك متــواترة وهــي.. .نضــارته وللــدين قوتــه ولالميــان ســالمته فيعيــد لالســالم ،الزمــان آخــر
  )٤(.) االصول يف احملررة االصطالحات مجيع ما دو�ا، على التواتر على وصف يصدق بل ،شبهه

____________________  
  .٣٨٤-٣٨٣ص :أصول الدين .٩٩:الصواعق احملرقه )١(
  ٣٦٨ص :أصول الدين .١١٠ص:املهدى واملهدويه )٢(
  .٣٦٨ص :أصول الدين ،١٦٢ـ ١٦١ص  ٣ العدد :جملة اجلامعه االسالميه )٣(
  .٣٧١ص :أصول الدين )٤(

   



٩٤ 

 منـذ احقـاب جـواحنهم العلمـاء واسـتقّر يف افهـام قـد إخـرتق) عـج(املنتظر  نور االمام وهكذا فان
 بـه اميـا�م ،انطالقـاً مـن)عـج( بـه اخلاصـة والرسـائل الكتـب �ليـف يف يسارعون جداً، فجعلهم بعيدة

 التشـريع كمـا ورد يف االمـر وواقعـه جليـة بعـدهم من االجيال لتعرف ،فيه وتصحيحاً لالخبار الواردة
  :ال احلصر التمثيل سبيل على اولئك مجلة من وكان ،)ص( االعظم النيب لسان على
  .» املهدي اخبار« كتاب له :هـ ٢٥٠ سنة املتويف الرواجين يعقوب عباد بن - ١
 ،)١(» امراملهـــدي حــديثاً يف اربعــني( كتــاب لــه :هـــ ٤٣٠ ســنة املتــويف االصــبهاين ابــو نعــيم - ٢
  )٢(.» املهدي نعت« ، وكتاب» املهدي مناقب« وكتاب
اخبــــار  يف البيــــان« كتــــاب لــــه :هـــــ ٦٥٨ ســــنة املتــــويف الشــــافعي الكنجــــي يوســــف دمحم بــــن - ٣
  .مطبوع -»  الزمان صاحب
اخبــار  عقـد الـدرريف« كتـاب لــه :هــ ٦٥٨ سـنة املتـويف الشــافعي حييـي السـلمي بـن يوسـف - ٤
  )٣(.»املنتظر املهدي
  ) املهدي( كتاب له :هـ ٧٥١ سنة املتويف اجلوزية قيم ابن - ٥
 عالمـات القـول املختصـر يف« كتـاب لـه :هـ ٨٥٢ سنة املتويف الشافعي حجر اهليتمي ابن - ٦
  )٤(.»املنتظر املهدي

____________________  
  .٢٧٥:روى عنه ابن الصباغ املالكى ىف الفصول املهمه )١(
  ).البيان(روى عنه احلافظ الكنجى الشافعى كثريا ىف كتابه  )٢(
  .توجد منه نسخه مصّوره مبعهد املخطوطات العربيه �لقاهره )٣(
  اخل.. .وتوجد نسخ خمطوطه منه ىف حلب واستانبول ،١٣٩ :وردت نصوص منه ىف اسعاف الراغبني )٤(
  .توجد منه نسخ خطيه ىف استانبول )٥(
  ١١٨ص ):أألئمه أألثىن عشر(ذكره مؤلفه ىف كتابه  )٦(
  .وغريها.. .،من الكتابني نسخ خمطوطه ىف استانبول )٧(
   .ومن الثاين �ستانبول ،من أألول نسخه خمطوطه ىف اهلند )٨(

   



٩٥ 

اخبــــار  يف الــــوردي العــــرف« كتــــاب لــــه: هـــــ ٩١١ املتــــويف ســــنة الســــيوطي الــــدين جــــالل - ٧
  .»املهدي عالمات« وكتاب - مبطوع -» املهدي
 عالمـــات يف البيـــان تلخـــيص« كتـــاب لـــه: هــــ ٩٤٠ ســـنة املتـــويف �شـــا احلنفـــي كمـــال ابـــن - ٨
  )١(.»آخر الزمان مهدي
ـــــون دمحم بـــــن - ٩ ـــــه: هــــــ ٩٥٣ ســـــنة املتـــــويف الدمشـــــقي طول  مـــــا ورد يف اىل املهـــــدي« كتـــــاب ل
  )٢(.»املهدي
 يف الربهــــان« كتــــاب لــــه: هـــــ ٩٧٥ ســــنة املتــــويف اهلنــــدي املتقــــي حســــام الــــدين بــــن علــــي - ١٠
  )٣(.» آخرالزمان اخبار مهدي يف البيان تلخيص« ، وكتاب» آخر الزمان مهدي عالمات
 وقضـى ان حكـم الـرد علـى مـن« :كتـاب لـه: هــ ١٠١٤ سنة املتويف احلنفي علي القاري - ١١
  )٤(.» اخبار املهدي يف الوردي املشرب« :، وكتاب»جاء ومضى املهدي
تـواتر مـا  مـن التوضيح« كتاب له :هـ ١٢٥٠ سنة املتويف الشوكاين علي دمحم بن القاضي - ١٢
  )٥(.» واملسيح املنتظر والدجال املهدي جاء يف
   له :هـ ١٠٣١ سنة املتويف احلنبلي الكرمي يوسف بن مرعي - ١٣

____________________  
  .توجد منه نسخ خطيه ىف استانبول )١(
  ١١٨ص): أألئمه أألثىن عشر(ذكره مؤلفه ىف كتابه  )٢(
  .وغريها... من الكتابني نسخ خمطوطه ىف استانبول، )٣(
  . من أألول نسخه خمطوطه ىف اهلند، ومن الثاين �ستانبول )٤(
  .١٣١ص ٣العدد : جملة اجلامعه االسالميه )٥(

    



٩٦ 

  )١(.»املنتظر املهدي االمام فوائد الفكر يف فرائد« كتاب
 )٢(»  والـدجال ظهـور املهـدي يف تنـوير الرجـال« لـه: املعاصـر احللـيب رشيد الراشد التاذيف - ١٤
  )٣( .مطبوع

  :)ع(وما يعتقده أتباع أهل البيت 
مفــروُض الطاعــِة، وانــه اآلن غائــٌب  )٤(أّن األرَض مل ختلــو مــن حجــة � تعــاىل وهــو إمــاٌم معصــومٌ 

  .)٦()عج(وسيظَهُر �ذن هللا يف آخر الزمان ليقيم احلقَّ والعدل وامسه املهدي  )٥(مستور
ــّيب دمحم )ع(وهــو التاســُع مــن ُولــد احلســني  عــن طريــق ) ص(املقتــول بكــربالء ويرجــُع َنَســُبُه اىل الن

  .)٧()ع(ابنته فاطمة الزهراء 
____________________  

  .توجد منه نسخه خطّيه �ستانبول )١(
  .٣٧٥-٣٧٢: أصول الدين: انظر )٢(
مثانيـة وسـتني عاملـاً مـن  ،١٥٨-١٤٠املسـيح املوعـود واملهـدي النتظـر، ص  :يف كتابـه،وذكر الشيخ يوسف دمحم عمـرو )٣(

  .١٥٨-١٥٢ص ،ويذكر أمسائهم) ع(وافقوا الشيعة على تطهري األرض بواسطة املهدي  :أهل السنة
رْ  إِن�ا( :ويف قـول هللا تعـاىل، ٣٨ ،٤٥ص  اهلداية، :انظر )٤(

َ
ـنْ  َو�ِن ا َونَـِذيرً  ا �َِش�ً  بِاْ�َِقّ  َسلْنَاكَ  أ ـةٍ  ِمّ م�

ُ
 ِ�يَهـا َخـَال  إِال�  أ

   .٢٤ :فاطر ) نَِذيرٌ 
  .٣/٣٨٤ :انظر النهاية. مستورأو مغمور )٥(
وأنـه هـو الـذي ميـأل األض  ، بـه عـن هللا عـز وجـل �مسـه ونسـبهوأنـه هـو الـذي أخـرب النـيب �:٤٥- ٣٨ اهلداية، ص )٦(

   ).وظلماجورا (قسطا وعدال كما ملئت 
إن قائمنا خيرج مـن صـلب احلسـن ... «: عن أيب عبد هللا عليه السالم ٢٦١: ويف كفاية األثر ١٦٤: الغيبة للطوسي )٧(

  = دمحم، ودمحم واحلسن خيرج من صلب علي، وعلي خيرج من صلب 
   



٩٧ 

  .)١(وأنه هو الذي يظهر هللا عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره املشركون
مشـارق األرض ومغار�ـا حـىت ال يبقـى يف األرض  )٢(وأنه هو الذي يفتح هللا عز وجل علـى يديـه

   .ويكون الدين كلُُّه � ،مكاٌن إال ينُادى فيه �ألذان
فصـلى  )عليـه السـالم(إذا خرج نزل عيسى بن مرمي  )النيب � أنهأخرب (الذي  وأنه هو املهدي

  .)٣(خلفه
   )٤(.� ألنُه خليفته) رسول هللا(ويكون إذا صلى خلفه مصلياً خلَف 

وبـذلك وأنّه قد ُولد �لفعل، ووافقهم على ذلك عدد غري قليل من املسـلمني وعلمـائهم الكبـار؛ 
وسـنمرُّ علـى شـيء منهـا بعـد ذكـر اآل�ت الكرميـة ) ع(جاءت األخبار عن النـّيب وأئّمـة أهـل البيـت 

  .اآلتية يف هذا املبحث
   اخلامس يوم سامراء عند الفجر من ُولَد يف):  عج( االمام املهدي وان

____________________  
وهـذا خـرج مـن  - إىل موسـى بـن جعفـر عليـه السـالموأشـار  - وعلـي خيـرج مـن صـلب ابـين هـذا ،خيرج من صلب علي= 

   .»صليب حنن اثنا عشر كلنا معصومون مطهرون
ِي ُهوَ (: قال هللا تبارك وتعاىل )١(

رْ  ا��
َ
يـِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهرَ  اْ�َِقّ  وَِديِن  بِا�ُْهَدىٰ  ُسوَ�ُ  رَ  َسَل  أ ـ هَ  َكـرِ  َو�َـوْ  ُ�ِّـهِ  اِ�ّ  )ُكونَ  ا�ُْمْ�ِ

  .٩١ح  ١/٤٣٢، انظر الكايف ٣٣: التوبة
ٰ  َوقَاتِلُوُهمْ (قال هللا تبارك وتعـاىل . ب) َيَدهُ ( )٢( ةٌ  تَُ�ونَ  َال  َح�� ينُ  َوَ�ُ�ونَ  فِتْنَ هُ  اِ�ّ ـهِ  ُ�ـ� الغيبـة . ٣٩: األنفـال )�ِلـ�

  . حنوه ٢٨٣: للطوسي
ْهلِ  ِمّنْ  َو�ِن(: قال هللا تبارك وتعاىل )٣(

َ
البيان يف أخبار صـاحب . ١٥٩: النساء )...َ�ْوتِهِ  َ�بَْل  بِهِ  َ�ُْؤِمَ��  ال� إِ  الِْكتَاِب  أ

  . ١١٣: الزمان للكنجي الشافعي
  .٤٥ - ٤٢ص : اهلداية )٤(

   



٩٨ 

 النبـــوي مصـــداقاً للحـــديث ذلـــك دمحماً، فكـــان ابـــوه ومســـاه )١(هــــ ٢٥٥ ســـنة شـــهر شـــعبان مـــن عشـــر
ـــاهُ  )٢(»امســـي امســـه ءيـــواطي« :املعـــروف  رواُة الشـــيعة احلقيقـــة هـــذه علـــى وقـــد تســـامل )٣(.ابـــو القاســـم وكّن
  )٤(.االخرى االسالم طوائف من غريهم وكثريون االمامية

 روى خـــرب هـــذه ممـــن وكـــان ،بصـــحته ويشـــهدون ذلـــك يـــروون - جـــيالً بعـــد جيـــل - واملســـلمون
 مـــن غـــري قليـــلعـــدد  علمـــاء املســـلمني مـــن -عليهـــا  االماميـــة الشـــيعة امجـــاع اىل �الضـــافة ،الـــوالدة
  :التمثيل سبيل على ومنهم ،واملؤلفني املؤرخني
  )٥(هـ ٦٥٢ سنة املتويف الشافعي طلحة دمحم بن - ١
  )٦(.هـ ٥٥٤ سنة املتويف اجلوزي ابن سبط - ٢
  )٧(.هـ ٦٥٨ سنة املتويف الشافعي الكنجي - ٣
  )٨(.هـ ٦٨١ سنة املتويف الشافعي خلكان ابن - ٤

____________________  
  .٣٢٣ص ٢ج: االرشاد )١(
  . ٢٧٠/ ٢:صحيح الرتمذى )٢(
  . ٣٧٧:تذكرة اخلواص )٣(
  . ٣٩٩: اصول الدين )٤(
  .٧٩: ٢مطالب السؤول  )٥(
  .٣٧٧: تذكرة اخلواص )٦(
  .١١٢ - ١٠٢: البيان )٧(
  .٣/٣١٦: وفياة األعيان )٨(

   



٩٩ 

   )١(.هـ ٧٦٤ سنة املتويف الصفدي الدين صالح - ٥
  )٢(.هـ ٨٥ ٢سنه املتويف :الشافعي حجر اهليتمي ابن - ٦
  )٣(.هـ ٨٥٥ سنة املتويف املالكي الصباغ ابن - ٧
  )٤(.هـ ٩٥٣ سنة املتويف الدمشقي طولون ابن - ٨
  )٥(.هـ تقريبا ١٠٤٣ سنة املتويف عبد هللا السمرقندي بن احلسني - ٩
  )٦(.هـ ١٢٠٦ سنة املتويف الشافعي دمحم الصبان - ١٠
  )٧(.هـ ١٢٩٤ سنة املتويف احلنفي القندوزي سليمان - ١١
  )٨(.هـ ١٢٤٦ املتويف السويدي دمحم أمني - ١٢
  )٩(.هـ ١٤ ق املتويف الشافعي الشبلنجي مؤمن - ١٣
 وذكـر نسـب ،املكية الفتوحات يف ،عريب دمحم بن بن علي عبد هللا دمحم بن ايب الدين حميي -١٤
 يف واطـال وثلثمائـة والسـتني السـادس البـاب يف) ص(هللا رسـول اىل والـده مـن)  عـج( املهدي االمام
  .وذكر وقائعه ذكره

____________________  
  .٢/٣٣٦: الوىف �لوفيات )١(
  .١٢٤:الصواعق احملرقه )٢(
  ٢٧٤:الفصول املهمه )٣(
  .١١٧:أألئمه األثىن عشر )٤(
  ١٢٤:الصواعق احملرقه). الدهلوى/�ريخ /٣٣خمطوط مبكتبة احلرم املكى حتت رقم (أ /١٧: حتفة الطالب )٥(
  .١٤٠: اسعاف الراغبني )٦(
  .٤٥١ - ٤٥٠: ينابيع املوده )٧(
  .٧٨: سبائك الذهب )٨(
  .١٥٤:نور األبصار) ٩(

   



١٠٠ 

 ،الشــافعي وقيــل احلنفــي اجلــامي الدشــيت الــدين قــوام امحــد بــن بــن عبــد الــرمحن نــور الــدين - ١٥
 والدة يف اخبــاراً جليلــة)  شــواهدالّنبوة( كتابــه روى يف. املشــهور احلاجــب ابــن كافيــة شــرح صــاحب
  .معجزاته وبعض )ع( املهدي
واجلـواهر  اليواقيـت:املشـهور يف العـارف املصـري الشـعراين علـي امحـد بـن بـن عبد الوهـاب - ١٦

  ...والستون اخلامس املبحث ،اجلزء الثاين عقائد االكابر يف بيان يف
 الســيد عبــدالرمحن هللا ابــن فضــل الــدين الســيد غيــاث عطــاء هللا بــن الــدين الســيد مجــال - ١٧
  .واالصحاب لواآل )ص(النيب  سرية يف االحباب روضة يف املعروف احملّدث
  .اخلطاب فصل يف �رسا احلنفي خبواجه املعروف حممود البخاري دمحم بن دمحم بن احلافظ - ١٨
  .االسرار مرآة :يف الصوفّية مشايخ من عبد الرمحن العارف - ١٩
  .املسلسل احلديث يف البالذري ابراهيم دمحم امحد بنابو  - ٢٠
 تــواريخ كتــاب:يف اخلشــاب �بــن املعــروف ،اخلشــاب امحــد دمحم بــن ابــو دمحم عبــد هللا بــن - ٢١

  )١(.وغريهم.. .ووفيا�م مواليد االئمة

  يف القرآن الكرمي والروا�ت الشريفة: �نياً 
  يف القرآن الكرمي: أ

  : ميكن أن نقسم آ�ت القرآن الكرمي يف هذا املوضوع اىل أربعِة أقسام
____________________  

  .٧٤٢-٧١٣ص ٥ج :راجع ا�الس السنيه
    



١٠١ 

  :آ�ت وجوب اخلالفة واإلمامة يف كّل عصر :١
ِ�ّ  �ِلَْمَالئَِ�ةِ  ب�َك  رَ  قَاَل  َو�ِذْ ( - رْ  ِ�  َجاِعٌل  إِ

َ
َ�َْعُل  قَا�ُوا َخِليَفةً  ِض  اْأل

َ
 ِ�يَهـا ُ�ْفِسدُ  َمن ِ�يَها أ

َماءَ  َو�َْسِفُك  حُ  َوَ�ْنُ  اِ�ّ ُس  ِ�َْمِدكَ  �َُسِبّ ِ�ّ  قَاَل  �ََك  َوُ�َقِدّ ْعلَمُ  إِ
َ
   )١(.)َ�ْعلَُمونَ  َال  َما أ

رْ  ِ�  َخِليَفةً  َجَعلْنَاكَ  إِن�ا َداُوودُ  يَا( -
َ
   )٢(.)ِض  اْأل

ـهُ  وََعـدَ ( - يـنَ  ا�لـ� ِ
ـاِ�َاِت  وََعِملُـوا ِمـنُ�مْ  آَمنُـوا ا�� رْ  ِ�  لَ�َْسـتَْخِلَفن�ُهمْ  ا�ص�

َ
 َكَمـا ِض  اْأل

ينَ  اْستَْخلََف  ِ
َ��  َ�بِْلِهمْ  ِمن ا�� ِي ِدينَُهمُ  �َُهمْ  َوَ�َُمِكّ

َ��ُهم �َُهمْ  تََ�ٰ  ارْ  ا�� ْمنًا َخْوفِِهمْ  َ�ْعدِ  ِمّن َوَ�ُبَِدّ
َ
 أ

   )٣(.)...َش�ْئًا ِ�  ُكونَ  �ُْ�ِ  َال  َ�ْعبُُدونَِ� 
 وغــريه مــن املفســرين علــى وجــوب �ــا القــرطيب الثالثــه قــد اســتدل اال�ت أن هــذه ومــن املالحــظ

ــصٌّ بوجــوب وجــود خليفــة وإمــام يف كــّل  ،يف كــّل عصــر )٤(واالمامــة اخلالفــة وقــالوا أّن هــذه اآل�ت ن
كمــا أّن اآليــة الثالثــة تشريأيضــاً اىل وعــده احلتمــي الــذي بّشــر بــه كــّل املــؤمنني وعهــده الــذي   .زمــان

   .قطعه على نفسه املقّدسة بنصر�م النصر املؤّزر النهائّي، وهي واضحة الداللة واملعىن
َما( - �� نَت  إِ

َ
  )٥(.)َهادٍ  قَْومٍ  َوِلُ�ِّ   ُمنِذرٌ  أ

____________________  
  .٣٠ :البقرة )١(
  .٢٦ :ص )٢(
  .٥٥ :النور )٣(
  .٢٦٤ص ١ج :اجلامع ألحكام القرآن )٤(
  .٧ :الرعد )٥(

   



١٠٢ 

  .واآليُة صرحيٌة بوجوب وجود إمام هاد منصوب ومعّني من قبل هللا تعاىل لكّل قوم ولكّل زمان
  :الطباطبائي العالّمة وقال
 لكـن ،مسـتمرة بصـورة النـاس بـني نـيبٌّ  يكـون ان ضرورة هناك ليس ان :نتيجة اىل هنا نصل ومن
 مل ام سـواء عرفـوه وجـود امـام خيلو من ان بشري على جمتمع ويستحيل ،بينهم امام يكون ان يستلزم
  :كتابه يف وقد اشار احلكيم ،يعرفوه
ُؤَالءِ  بَِها  يَْ�ُفرْ  فَإِن( ـٰ ْنَا َ�َقدْ  َه رِ  بَِها ل��ُْسوا قَْوًما بَِها َو��   )١(.)ينَ  بَِ�افِ
لْنَا َولََقدْ ( - رُ  لََعل�ُهمْ  الَْقْوَل  �َُهمُ  وَص� َذك�   )٢(.)ونَ  َ�تَ

واآليــُة صــرحيٌة أيضــاً �ّن هللا تبــارك وتعــاىل أوصــل رســالته املباركــة مبــا فيهــا مــن حــّق وصــدق وشــرع 
وهــذا يســـتدعي وجــود إمـــام معصــوم لكـــّل عصــر وزمـــان لكــي يوصـــل  ،وُخلُــق وعظـــة اىل كــّل البشـــر

  .القول لكّل الناس
  :وكذلك يف آ�ت أُخرى نذكرها على حنو اإلختصار

ةً  وََجَعلْنَاُهمْ ( - ئِم�
َ
ْ�رِ  َ�ْهُدونَ  أ

َ
وَْحيْنَا نَا بِأ

َ
  )٣(.)اِت  اْ�َْ�َ  فِْعَل  إَِ�ِْهمْ  َوأ

ةً  ِمنُْهمْ  وََجَعلْنَا( - ئِم�
َ
ْ�رِ  َ�ْهُدونَ  أ

َ
ا نَا بِأ   .)٤( )وا َصَ�ُ  �َم�

ُهن�  بَِ�ِلَماٍت  ب�هُ  رَ  اِهيمَ  إِبْرَ  اْ�تََ�ٰ  َو�ِذِ ( - َ�م�
َ
ِ�ّ  قَاَل  فَأ ِ�  ُذرِّ  َوِمن قَاَل  إَِماًما �ِلن�اِس  َجاِعلَُك  إِ  يـ�

ا�ِِم�َ  َ�ْهِدي َ�نَاُل  َال  قَاَل     .)٥()الظ�
____________________  

  .من األنعام ٨٩: ، واآليه٢٣٧-٢٣٦ص: الشيعه ىف االسالم )١(
  .٥١: القصص) ٢(
  .٧٣ :األنبياء )٣(
  .٢٤ :السجدة )٤(
  .١٢٤ :البقرة )٥(

   



١٠٣ 

  )١(.)إَِماًما �ِلُْمت�ِق�َ  َواْجَعلْنَا( -
نَاٍس  ُ��  نَْدُعو يَْومَ ( -

ُ
   )٢(.)بِإَِماِ�ِهمْ  أ

  :آ�ت الوعد اإلهلّي بتطهري األرض وتوريثها للمؤمنني: ٢
�مـر �مـر هللا وينهـى بنهيـه  وجوِد إمام هادٍ ورة و�إلضافة لآل�ت املباركة اليت تُثبُت وجوب وضر 

لكــّل زمــان وكـــذا يف آخــر الزمـــان، فــإّن هنـــاك آ�ت أُخــر وهـــي آ�ت العهــد والوعـــد اإلهلــّي بتطهـــري 
  :األرض وتوريثها للمؤمنني، وعلى سبيل املثل قولُه تعاىل

�ْنَا َولََقدْ ( - ُ�ورِ  ِ�  َكتَ ْكرِ  َ�ْعدِ  ِمن  ا�ز� ن�   اِ�ّ
َ
رْ  أ

َ
ـاِ�ُونَ  ِعبَاِدَي  ُ�َها يَرِ  َض  اْأل  ِ�  إِن� ﴾ ١٠٥﴿ ا�ص�

َذا ـٰ َالً�  َه رْ  َوَما﴾ ١٠٦﴿ َ�بِِدينَ  ِلَّقْومٍ  َ�َ
َ
ةً  رَ  إِال�  َسلْنَاكَ  أ    )٣(.)ِلّلَْعا�َِم�َ  ْ�َ

ن يدُ  َونُرِ ( -
َ
ُمن�  أ ينَ  َ�َ  �� ِ

ْضِعُفوا ا�� رْ  ِ�  اْستُ
َ
ةً  َوَ�َْعلَُهمْ  ِض  اْأل ئِم�

َ
   )٤(.)ِ��َ  ا�َْوارِ  َوَ�َْعلَُهمُ  أ

ـهُ  وََعـدَ ( - يـنَ  ا�لـ� ِ
ـاِ�َاِت  وََعِملُـوا ِمـنُ�مْ  آَمنُـوا ا�� رْ  ِ�  لَ�َْسـتَْخِلَفن�ُهمْ  ا�ص�

َ
 َكَمـا ِض  اْأل

ينَ  اْستَْخلََف  ِ
َ��  َ�بِْلِهمْ  ِمن ا�� ِي ِدينَُهمُ  �َُهمْ  َوَ�َُمِكّ

َ��ُهم �َُهمْ  تََ�ٰ  ارْ  ا�� ْمنًا َخْوفِِهمْ  َ�ْعدِ  ِمّن َوَ�ُبَِدّ
َ
 أ

   )٥(.)... َش�ْئًا ِ�  ُكونَ  �ُْ�ِ  َال  َ�ْعبُُدونَِ� 
____________________  

  .٧٤:الفرقان )١(
  ٧١: اإلسراء )٢(
  .١٠٧-١٠٥: سورُة األنبياء )٣(
  .٥: سورُة القصص )٤(
  ٥٥آية : سورة النور )٥(

    



١٠٤ 

   :وأهلهُ  آ�ت نصرة الدين احلقّ : ٣
ْطِفئُوا يُدونَ  يُرِ ( - هِ   نُورَ  ِ�ُ فَْواِهِهمْ  ا�لـ�

َ
هُ  بِأ رُ  هَ  َكرِ  َو�َوْ  هِ  نُورِ  ُمِتم�  َوا�لـ� ِي ُهـوَ ﴾ ٨﴿ ونَ  الَْ�فِ

 ا��
رْ 
َ
يِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهرَ  اْ�َِقّ  وَِديِن  بِا�ُْهَدىٰ  ُسوَ�ُ  رَ  َسَل  أ   .)١()ُكونَ  ا�ُْمْ�ِ  هَ  َكرِ  َو�َوْ  ُ�ِّهِ  اِ�ّ

ِي ُهوَ ( -
رْ  ا��

َ
يـِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهـرَ  اْ�َـِقّ  وَِديـِن  بِا�ُْهـَدىٰ  ُسـوَ�ُ  رَ  َسـَل  أ ـهِ  َوَ�ـَ�ٰ  ُ�ِّـهِ  اِ�ّ  بِا�لـ�

  .)٢()َشِهيًدا
ا َوَ�نَ ( -   )٣(.)ا�ُْمْؤِمِن�َ   نَْ�ُ  َعلَيْنَا َحق�

  :، يف هزمية الظاملنيآ�تٌ : ٤
ينَ  يَنَفعُ  َال  الَْفتِْح  يَْومَ  قُْل ( - ِ

  . )٤()ونَ  يُنَظرُ  ُهمْ  َوَال  إِيَماُ�ُهمْ  وا َ�َفرُ  ا��
زُِعوا إِذْ  ىٰ  تَرَ  َو�َوْ ( - ِخُذوا فَوَْت  فََال  فَ

ُ
َ�نٍ  ِمن َوأ رِ  م�   .)٥()يٍب  قَ

ا( - وا فَلَم� َحس�
َ
َسنَا أ

ْ
نَْها ُهم إَِذا بَأ َ�ٰ  ِجُعوا َوارْ  ُكُضوا تَرْ  َال ﴾ ١٢﴿ ُكُضونَ  يَرْ  ِمّ تْرِ  َما إِ

ُ
 ِ�يـهِ  ْ�تُمْ  أ

�ُونَ  لََعل�ُ�مْ  َوَ�َساِكِنُ�مْ 
َ
  . )٦()�ُْسأ

وإلماطة اللثـام أكثـر نـذكُر �قـة مـن األحاديـث الشـريفة  ،ولنكتفي �ذا القدر من اآل�ت الكرمية
  .هللا تعاىل قطعاً  حجة من خلوِّ االرض عدم يف

____________________  
  . ٩-٨:سورة الصف )١(
  .٢٨آية : سورة الفتح )٢(
  ٤٧آية : سورة الروم )٣(
  ٢٩آية : سورة السجدة )٤(
  ٥١آية : سورة سبأ )٥(
  .١٣و ١٢: سورة األنبياء) ٦(

    



١٠٥ 

  يف الروا�ت الشريفة :ب
  .)١(»هلّيةً من مات ومل يعرف امام زمانِه مات ميتًة جا« :)�(قال النيبُّ األكرم دمحم 

امــا ظــاهراً مشــهوراً او  � حبّجــةٍ  قــائم مــن بلــى ال ختلــو االرض الّلهــمَّ « :)ع( علــي امــري املــؤمنني وقــال
  .)٢(»...هللا وبّيناته حجج خائفاً مغموراًلئالّ تبطل

  .»لو كان الناُس رجلني لكاَن احدمها االمام « : عبد هللا عليه السالم ايب الزلفى عن معامل ويف
ــئالّ حيــتج أحــد علــى هللا عزوجــل انــه تركــه بغريحجــة هللا «: عليــه الســالموقــال  آخــر مــن ميــوت االمــام ل
  .)٣(»عليه

لـو بقيـت االرض يومـاً بـال امـام منـا لسـاخت �هلهـا ولعـذ�م هللا « ):ع(جعفـر  ايب عـن االربعني ويف
ل االرض لن يزالوا يف امان مـن �شد عذابه، ان هللا تبارك وتعاىل جعلنا حجة يف ارضه واما�ً يف االرض اله

ان تسيخ �م االرض ما دمنا بني اظهرهم فاذا اراد هللا ان يهلكهم والينظرهم ذهب بنا من بينهم ورفعنا هللا 
  )٤(.»مث يفعل ما يشاء واحب 

  .»ان احلجة ال يقوم � على خلقه إالّ �ماٍم حيٍّ حىت يعرف « ):ع(عبد هللا  ايب عن الكايف ويف
____________________  

  . ٣٦٨ص  ٨ج،البحار )١(
  .٥٢٣ىف الباب املائه ص :ينابيع املوده )٢(
  .٥: ١الزام الناصب ) ٣(
  .نفس املصدر )٤(

   



١٠٦ 

  .» احلجة وا� وهللا ذلك حجة ال ختلوا من االرض ان«  :)ع( احلسن ايب عن وفيه
  .» لساخت بغري امام االرض لو بقيت«  :)ع(عبد هللا  ايب عن وفيه
البحـــُر  �هلهـــا كمـــا ميـــوجُ  ملاجـــت ســـاعةً  االرض مـــن رُفـــعَ  االمـــام لـــو ان« :)ع(جعفـــر  ايب عـــن وفيـــه
  .)١(»�هله
 مـن هللا آدم منذ خلق االرض ختلُ  مل«  :عليه الّسالم قال الصادق عن االعمش عن) البحار( وفيه

 مل � فيهـا ولـوال ذلـكحجـةٍ  مـن السـاعة تقـوم ان مستور وال ختلـو اىل � فيها ظاهر مشهور او غائب حجةٍ 
  )٢(.»...يُعبد هللا

  يف العهدين: �لثاً 
  :جاء يف سفر مالخي يف �ب جميء يوم الرّب املوعود

ســيأيت يــوٌم حيــرتق فيــه مجيــع املتجــّربين وفــاعلي الشــّر كــالقّش يف التنــور :وقــال الــرّب القــدير ١٩(
وتشــرق لكــم أيّهــا املّتقــون المســي  ٢٠ فــرع يف ذلــك اليــوم حيرتقــون،حىت اليبقــى هلــم أصــٌل وال.املّتقــد

مشس الّرب والشفاء يف أجنحتها، فتسرحون ومترحـون كـالعجول املعلوفة،وتدوسـون األشـرار وهـم رمـاٌد 
  )٣( ).حتت أخامص أقدامكم،يوم أعمل عملي، أ� الرّب القدير

____________________  
  .٧ - ٦ص ١ج :نفس املصدر )١(
  .٤٢٨ ص ١ج :نفس املصدر )٢(
   .١٢٤٨ص ،الكتاب املقدس ،مجعية الكتاب املقدس يف لبنان ،العهد القدمي،٢١-١٩ :٣سفر مالخي  )٣(

   



١٠٧ 

هـذا وقــد بشَّـَر بطــرس الرسـول ووعــد مبجــيء يـوم الــرّب املوعـود واحلتمــّي يف رسـالته الثانيــة حيــث 
  :جاء فيها

 ٢* �لتــذكرة ذهــنكم النقــيهــذه اكتبهــا االن الــيكم رســالة �نيــة ايهــا االحبــاء فيهمــا ا�ــض  ١(
 ٣* لتذكروا االقوال اليت قاهلا سابقا االنبياء القديسون و وصيتنا حنن الرسل وصـية الـرب و املخلـص
و  ٤* عــاملني هــذا اوال انــه ســيايت يف اخــر اال�م قــوم مســتهزئون ســالكني حبســب شــهوات انفســهم

الن  ٥* ق هكـذا مـن بـدء اخلليقـةقائلني اين هو موعد جميئـه النـه مـن حـني رقـد اال�ء كـل شـيء �
هــذا خيفــى علــيهم �راد�ــم ان الســماوات كانــت منــذ القــدمي و االرض بكلمــة هللا قائمــة مــن املــاء و 

و امــا الســماوات و االرض  ٧* اللــوايت �ــن العــامل الكــائن حينئــذ فــاض عليــه املــاء فهلــك ٦* �ملــاء
* نـار اىل يــوم الـدين و هــالك النـاس الفجــارالكائنـة االن فهـي خمزونــة بتلـك الكلمــة عينهـا حمفوظــة لل

و لكن ال خيف عليكم هذا الشيء الواحد ايها االحباء ان يوما واحـدا عنـد الـرب كـالف سـنة و  ٨
ال يتباطا الرب عن وعده كما حيسب قوم التبـاطؤ لكنـه يتـاىن علينـا و هـو  ٩* الف سنة كيوم واحد

و لكـــن ســـيايت كلـــص يف الليـــل يـــوم  ١٠* توبـــةال يشـــاء ان يهلـــك ا�س بـــل ان يقبـــل اجلميـــع اىل ال
* فبما ان هذه كلهـا تنحـل اي ا�س جيـب ان تكونـوا انـتم يف سـرية مقدسـة و تقـوى ١١.. * .الرب
منتظــرين و طــالبني ســرعة جمــيء يــوم الــرب الــذي بــه تنحــل الســماوات ملتهبــة و العناصــر حمرتقــة  ١٢
 ١٤* رضــا جديــدة يســكن فيهــا الــربو لكننــا حبســب وعــده ننتظــر مســاوات جديــدة و ا ١٣* تــذوب

  لذلك ايها االحباء اذ انتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بال دنس و ال عيب يف 
    



١٠٨ 

و احسبوا ا�ة ربنا خالصا كما كتب اليكم اخـو� احلبيـب بـولس ايضـا حبسـب احلكمـة  ١٥* سالم
مــور الــيت فيهــا اشــياء عســرة كمــا يف الرســائل كلهــا ايضــا متكلمــا فيهــا عــن هــذه اال ١٦* املعطــاة لــه

فـانتم ايهـا االحبـاء  ١٧* الفهم حيرفها غري العلماء و غري الثابتني كباقي الكتب ايضا هلالك انفسهم
و لكـن امنـوا  ١٨* اذ قد سبقتم فعرفتم احرتسوا من ان تنقادوا بضالل االرد�ء فتسقطوا مـن ثبـاتكم

  )١().... *يف النعمة و يف معرفة ربنا وخملصنا
____________________  

  .١٨-١، الفقرات، ٣العهد اجلديد، سفر بطرس الرسول، اإلصحاح  )١(
   



١٠٩ 

  ) ليهم السالمع(ُقدسيَُّة ومقاُم ُمنقذ العامل بلسان األنبياء  :املبحث الثاين
لـيت مل لقد كان خمّلُص العـامل ومنقـُذ البشـريّة ويومـِه اإلهلـيِّ املوعـود أنشـودَة األنبيـاء املقّدسـة حبـقٍّ وا

وقـد  ،ومل ميّلوا يوماً من ذكرها والتصريح �ا والتسّلي �ا عّمـا كـانوا يعانونـه مـن ظلـم واضـطهاد يكّلوا
سطّروا بذلك أحرفاً من نـور يف وصـفه وذكـره تـدهُش العقـول وحتيّــُر أأللبـاب وهـي �بعـة مـن أعمـاق 

اء اإلنتظــار الطويــل واحلــّب والعشــق قلــو�م الطــاهرة وحتمــل يف طّيا�ــا الشــوق الكبــري واألمل املــربّح جــرّ 
ويف  ،وفيمـــا يلـــي منـــاذج علـــى صـــدق مانـــّدعي يف القـــرآن أوالً . )١(العـــارم هلـــذا الرجـــل اإلهلـــّي املوعـــود

  :العهدين �نياً 

  يف القرآن الكرمي :اوالً 
نِظرْ  ِبّ  رَ  قَاَل ( :تعـاىل، يف قولِه ) املعلوم الوقت يوم(أنَُّه صاحُب 

َ
َ�ٰ  ِ�  فَأ ﴾ ٣٦﴿ ُ�بَْعثُـونَ  يَْومِ  إِ

َ�ٰ ﴾ ٣٧﴿ ينَ  ا�ُْمنَظرِ  ِمنَ  فَإِن�َك  قَاَل    .)٢()ا�َْمْعلُومِ  ا�َْوقِْت  يَْومِ  إِ
  : حيث قال:سعد السعود كتاب يف ،طاووس فقد ذكر ذلَك السيد ابن

____________________  
جـاء فيهمـا مـن عقائـد حّقـٍة امـا هـو وسيكون جلُّ اهتمامنا وما�خذه يف هـذا البـاب هـو مـن العهـدين، العتبـار ان ما )١(

  ).عليهم السالم(، أو هو تفسٌري لنصٍّ موحى أثبتُه األنبياء وأوصيائهم )عليهم السالم(من بقا� الوحي كتبُه األنبياء
  .٣٨-٣٦: اآل�ت: سورة احلجر )٢(

    



١١٠ 

ــاَل ( :هللا لــه، قــال وجــواب ،ابلــيس عنــد ذكــر ســؤال ،)ع(النــيب ادريــس صــحف يف وجــدت اين(  قَ
نِظرْ  ِبّ  رَ 

َ
ــأ َ�ٰ  ِ�  فَ ــْومِ  إِ ــونَ  يَ  يــوم فانــه،املعلوم الوقــت يــوم اىل املنظــرين مــن ال ولكنــك :قــال ،)ُ�بَْعثُ
 الوقـت لـذلك وانتخـب ،واملعاصـي الكفـر والشـرك مـن اليـوم ذلـك اطّهر االرض أن وحتمت قضيت
 واحللـــم والصـــدق واخلشـــوع واليقـــني واالخـــالص وحشـــو�ا �لـــورع لالميـــان قلـــو�م امتحنـــتُ  عبـــاداً يل

والقمــــر،  الشــــمس دعــــاة وأجعلهــــم ،فيمــــا عنــــدي الــــدنيا والرغبــــة والصــــرب والوقــــار والتقــــى والزهــــد يف
شــــيئاً،  يب ال يشــــركون يعبــــدونين مث ،هلــــم ارتضــــيته الــــذي ديــــنهم هلــــم وامكــــن االرض يف واســــتخلفهم

 ذلـك يف املنكر، وألقـي عن هونوين �ملعروف حلينها، و�مرون الزكاة لوقتها، ويؤتون الصالة يقيمون
 اهلـــوام تكـــون ، مثءشـــي مـــن ءشـــي خيـــاف شـــيئاً، وال ءفـــال يضـــّر شـــي ،علـــى االرض االمـــان الزمـــان
 وغريهــا، واذهــب اهلــوام مــن محــة ذي كــل محــة بعضــاً، وانــزع بعضــهم فــال يــؤذي النــاس بــني واملواشــي
 مثارهـا كـل نبا�ـا، وخيـرج حبسـن وتزهـر االرض ،السماء واالرض من بركات وانزل ،ما يلدغ كلّ  سم

  .طيبها وانواع
الرأفــــة والرمحــــة بيــــنهم فيتواســــون ويقتســـمون �لســــويّة، فيســــتغين الفقــــري، واليعلــــو بعضــــهم  والقـــي

بعضاً، ويرحم الكبـري الصـغري، ويـوّقر الصـغري الكبـري، ويـدينون �حلـق وبـه يعـدلون، وحيكمـون أولئـك 
يـاء وانصـاراً، اوليائي اخرتت هلم نبّياً مصطفى وامنياً مرتضى، فجعلته هلم نبّياً ورسوالً وجعلتهم له اول

تلـك امــة اخرت�ــا للنـيب املصــطفى وامنيــة املرتضـى، ذلــك وقــت حجبتـه يف علــم غيــيب وال بـّد انــه واقــع 
  بيدك يومئذ وخيلك ورجلك وجنودك امجعني، 

   



١١١ 

  )١(.املعلوم الوقت يوم اىل املنظرين من فانك فاذهب

  يف العهدين :�نياً 
   :يوٌم عظيٌم مهولٌ ) املنقذ(يوم الصاحب  :١
  :)ع( سفر يوئيل النيب جاء يف ثحي
 ٢* صوتوا يف جبلـي املقـدَّس لريتعـد مجيـع سـكان االرض ألنَّ يـوم الـرب قـادٌم النـه قريـب... ١(

يوم ظالم و قتام يوم غيم و ضباب مثل الفجر ممتـداً علـى اجلبـال شـعب كثـري و قـوي مل يكـن نظـريه 
امـــه �ر �كـــل و خلفـــه هليـــب حيـــرق قد ٣* منـــذ االزل و ال يكـــون ايضـــاً بعـــده اىل ســـين دور فـــدور

كمنظـر اخليـل منظـره و مثـل  ٤* االرض قدامه كجنة عدن و خلفه قفر خرب و ال تكـون منـه جنـاة
كصـريف املركبـات علـى رؤوس اجلبـال يثبـون كـزفري هليـب �ر �كـل قشـاً كقـوم  ٥* االفراس يركضون

جيـرون كابطـال يصـعدون  ٧* ةمنه ترتعد الشعوب كـل الوجـوه جتمـع محـر  ٦* اقو�ء مصطفني للقتال
و ال يـــزاحم بعضـــهم  ٨* الســور كرجـــال احلـــرب و ميشـــون كـــل واحـــد يف طريقـــه و ال يغـــريون ســـبلهم
يرتاكضــون يف املدينــة  ٩* بعضــاً ميشــون كــل واحــد يف ســبيله و بــني االســلحة يقعــون و ال ينكســرون
ترتعــد االرض و  قدامــه ١٠* جيــرون علــى الســور يصــعدون اىل البيــوت يــدخلون مــن الكــوى كــاللص
و الــرب يعطــي صــوته امــام  ١١* ترجــف الســماء الشــمس و القمــر يظلمــان و النجــوم حتجــز ملعا�ــا

  جيشه ان عسكره كثري جداً فان صانع قوله قوي 
____________________  

   .٣٨٥ص ،٥٢، وج١٥٢ص ،١١ج  ،حبار األنوار .٣٤ص ،سعد السعود )١(
   



١١٢ 

و لكـــن االن يقـــول الـــرب ارجعـــوا ايل بكـــل  ١٢* الن يـــوم الـــرب عظـــيم و خمـــوف جـــداً فمـــن يطيقـــه
و مزقــوا قلــوبكم، ال ثيــابكم، و ارجعــوا اىل الــرب اهلكــم  ١٣* قلــوبكم و �لصــوم و البكــاء و النــوح

  ... النه رؤوف رحيم بطيء الغضب و كثري الرافة
ال ختــــايف � �ــــائم  ٢٢* لــــرب يعظــــم عملــــهال ختــــايف ايتهــــا االرض ابتهجــــي و افرحــــي الن ا ٢١

 ...٢٣* الصحراء فان مراعي الربية تنبـت الن االشـجار حتمـل مثرهـا التينـة و الكرمـة تعطيـان قو�مـا
ل علــيكم مطــراً مبكــراً و نــز ابتهجــوا و افرحــوا �لــرب اهلكــم النــه يعطــيكم املطــر املبكــر علــى حقــه و ي

و  ٢٥* حنطـــة و تفـــيض حيـــاض املعاصـــر مخـــراً و زيتـــاً فـــتمألُ البيـــادر  ٢٤* متـــأخراً يف اول الوقـــت
اعوض لكم عن السنني اليت اكلهـا اجلـراد الغوغـاء و الطيـار و القمـص جيشـي العظـيم الـذي ارسـلته 

  ...فتاكلون اكالً و تشبعون و تسبحون اسم الرب اهلكم الذي صنع معكم عجباً  ٢٦* عليكم
ــأُ بنــوكم و بنــاتكم و حيلــم شــيوخكم و يكــون بعــد ذلــك اين اســكب روحــي علــى كــل بشــر فيتن ب

و علــــى العبيــــد ايضــــاً و علــــى االمــــاء اســــكب روحــــي يف تلــــك  ٢٩* احالمــــاً و يــــرى شــــبابكم رؤى
تتحـــــول  ٣١* و اعطـــــي عجائـــــب يف الســـــماء و االرض دمـــــاً و �راً و اعمـــــدة دخـــــان ٣٠* اال�م

و يكــون ان كــل  ٣٢* الشــمس اىل ظلمــة و القمــر اىل دم قبــل ان جيــيء يــوم الــرب العظــيم املخــوف
  ومن املؤسف حقَّاً أنَّ الرتمجات قد  )١(...*).من يدعو �سم الرب ينجو

____________________  
  .، الفقرات كما مبيَّنة يف النص٢العهد القدمي، سفر يوئيل، اإلصحاح  )١(

    



١١٣ 

ــريٍ  وقــد تســامَح املرتمجــون يف إطــالِق بعــِض العبــارات يف غــري  ،شــوَّهت هــذا الــنصَّ كغــريِه اىل حــدٍّ كب
حملِّهـا ومــن دون مناسـبٍة فَغــدت تعـين شــيئاً آخـَر، فلــو أَ� نظـر� اىل فقــرٍة واحـدة و�مَّلنــا فيهـا لشــعر� 

فقـــد  ،الفقـــرة السادســة مـــن هــذا اإلصـــحاح ،فلنأخـــذ علــى ســـبيل املثــال ،مبظلوميّــة الكتـــاب املقــدس
يف  ،م ٢٠٠٢فربايـــر  ،اإلصـــدار الثـــاين ،ســـفراً  ٧٣ب املقـــّدس �للغـــة العربيـــة الكتـــا جـــاءت يف ترمجـــة

بينمـــا جـــاء يف ترمجـــة الكتـــاب  ،*)منـــُه َترتَِعـــُد الشـــعوُب كـــّل الوجـــوه جتمـــع محـــرة  ٦( :كـــاآليت  ،مصـــر
 ٦( :مجعيــــة الكتــــاب املقــــدس يف لبنــــان، كــــاآليت ،الطبعــــة األوىل ،١٩٩٥املقــــّدس اإلصــــدار الثــــاين 

ـــُر  )!ومـــن اخلـــوِف تصـــفرُّ مجيـــُع الوجـــوهِ  ،الشـــعوب أمـــامهم جتـــُنبُ  ولعـــلَّ املطَّلـــع يســـَأل أهلـــذا احلـــدُّ يُغيـَّ
  ؟املعىن

بــل ُصــِرَف الــنصُّ كــامالً عــن  ،!بــل اىل أبعــد مــن ذلــك بكثــري ،كــالّ   :ويف معــرض اجلــواب نقــول
قائِد احلقَّـِة والنـدَّعي فماذا لو أنَّنا استعّنا مبرتمجني من ذوي اإلختصاص والع ،شكِلِه اجلميِل اجلّذابِ 

فبــدا الــنصُّ املقــدَّس كمــا  ،لكنَّهم راعــوا الدِّقَّــة واإلختصــار قَــَدَر اإلمكــان،هلــُم العصــمَة يف ذلــَك أَيضــاً 
  :يلي

اهلـواء  متـوج ويوم،الظلمـة يوم وقرب الصاحب يوم اىل النه،املقدس جبلي يف ارفعوا اصواتكم ان(
 وال�يت االولــــني يف مــــثلهم يكــــن مل ،والشــــجعان االمــــة مــــنتنتشــــر كثــــري  وفيــــه،واملطر العجــــاج ويــــوم
   من ،�ر حمرقة اعينهم بني وتكون ،اجلبال يف ينتشرون ،خريناآل يف كمثلهم

    



١١٤ 

 وراءه ومــن ،املخضــرة كالبســاتني االرض عينيــه بــني وتكــون ،شــفري وشــهيق ذات �ر موقــدة ورائهــم
يـــرى   واصـــوا�م ،املســـرع القـــوي كاخليـــل جنـــده ويـــرتاكض ،منـــه اال�ـــزام الفقـــراء وال يقـــدر احـــد علـــى

 مســــتعدون وهـــم ،للقشـــاش كالنـــار احملرقـــة وهـــم ،اجلبـــال قلـــل يف املرتفعـــة اجلنـــود العظيمـــة كصـــوت
 وامــة ،الوجــوه وتســود بــه ،بغضــبه االمــم وتبتلــي ،العليــة والشــجعان القويــة كاالمــة يديــه بــني للحــرب
يفـر  يـوم ،غـري �ركيـه اعينهم نصب يقهمطر  آخذون،احليطان ويعلون كالشجعان يركضون الصاحب
 ان اىل... والقمـر الشـمس وتظلـم السـموات بـه وتـرتك االراضـي بـه وتتزلـزل ،وال ينجيـه اخيه املرأ من
  :يقول

 يــوم الصــاحب فيــوم ،مطيعــوه وهــم الشــجعان وهــم كثــريون ال�م،جنــده قبالــة الصــاحب فيصــيح
  )١(.)اليوم على ذلك يطيق ومن ،مهول عظيم

 املخصوصـة األلقـاب والدقـة، ال�ـا مـن الروعـة يف يف هـذه الرتمجـة، هـي غايـةٌ  )الصـاحب ( واشارة
فهــو الصــاحب، : ملنقــذ العــامل واملصــلح األعظــم يف آخــر الزمــان كمــا تــواترت بــذلك األخبــار الشــريفة

 :الناحيــة الغيبــة، وصـاحب الرجعــة، وصـاحب الــدار، وصـاحب البيضــاء، وصـاحب الكـرة وصـاحب
  االمر، وصاحب الزمان، وصاحب وصاحب ،وابيه وعلى جده هعلي وهذا يطلق

____________________  
 الفصـــل جـــاء يف حيـــث ،البشـــاره الثانيـــه والعشـــرون ،١٤٩ - ١٤٨ص ١ج:الـــزام الناصـــب يف إثبـــات احلجـــة الغائـــب )١(

واألمـــر ...أوســهوٌ ولعلَّـــُه تصــحيٌف ) يوئيــل( بــدل )حــورل(وقــد ُوضــعت كلمـــة .اخل..:.)ع( النــيب حـــورل كتــاب مــن الثــاين
  .واضح

   



١١٥ 

ذكـــر املنقـــذ بلســـان  ومـــا دمنـــا يف )١(.الزهـــراء الدولـــة البيضـــاء، وصـــاحب الدولـــة العصـــر، وصـــاحب
كتبهـــا احـــد  الـــيت ،الـــواهلني العشـــاق انشـــودة اىل دعـــو� نســـتمعُ  ،)علـــيهم الصـــالة والســـالم(األنبيـــاء 

ــث ،أعــاظم أنبيــاء هللا الســابقني ــثّ  بــهبــذكر حبي املقدســة نفســه ُيســّلي حي الشــكوى  إليــه املوعود،ويب
 ،وزمــان مكــان كــل يف عنــه ويتفحصــون،والرخاء الشــّدة يف بــذكره يلهجــون عشــاقه �نّ  وخيــربه ،واالمل
�شـراقِة نـور  وغمومـه مهومـه االوحـد، لتنكشـف إالّ بلقـاء حمبوبـة ال �دأ ثورتـه الواله احملب النّ  ذلك
  .كما يف النقطة التالية،املبارك وجه

  العشُق واإلنتظاُر حلبيبهم املنقذ  :٢
  :كتابه يف )ع(النيب  )٢(شعيا حيث قال

ذو الـراي املمكـن حتفظـه سـاملاً سـاملاً  ٣* افتحوا االبواب لتدخل االمـة البـارة احلافظـة االمانـة ٢(
النــه خيفــض ســكان العــالء يضــع القريــة  ٥..* .توكلــوا علــى الــرب اىل االبــد ٤* النــه عليــك متوكــل

  *...اقدام املساكني.. .تدوسها ٦* يضعها اىل االرض يلصقها �لرتاباملرتفعة 
ــــنفس ٨ ــــق احكامــــك � رب انتظــــر�ك اىل امســــك و اىل ذكــــرك شــــهوة ال بنفســــي  ٩* ففــــي طري

اشـــتهيتك يف الليـــل ايضـــاً بروحـــي يف داخلـــي اليـــك ابتكـــر النـــه حينمـــا تكـــون احكامـــك يف االرض 
   ١٠* يتعلم سكان املسكونة العدل

____________________  
  .٤٨٦و ص ٤٨٢ص ١ج:الزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ،اليزدي احلائري :انظر )١(
   .من أعاظم أنبياء بىن اسرائيل :)ع(النّىبّ  ،وإشعياء :إشعيا :أشعياء :أشعيا :شعيا )٢(
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�  ١١* يــرحم املنــافق و ال يــتعلم العــدل يف ارض االســتقامة يصــنع شــراً و ال يــرى جــالل الــرب
�  ١٢* رب ارتفعت يدك و ال يرون يرون و خيزون من الغـرية علـى الشـعب و �كلهـم �ر اعـدائك

ايهـــا الـــرب اهلنـــا قـــد اســـتوىل علينـــا ســـادٌة ســـواك بـــك وحـــدك نـــذكر  ١٣... * رب جتعـــل لنـــا ســـالماً 
* هــم امــوات ال حييــون اخيلــة ال تقــوم لــذلك عاقبــت و اهلكــتهم و ابــدت كــل ذكــرهم ١٤* امســك
� رب يف الضــــيق  ١٦* االمــــة � رب زدت االمــــة متجــــدت وســــعت كــــل اطــــراف االرضزدت  ١٥

كما ان احلبلى اليت تقارب الـوالدة تتلـوى و تصـرخ يف   ١٧* طلبوك سكبوا خمافتة عند �ديبك ا�هم
حبلنـا تلوينـا كاننـا ولـد� رحيـا مل نصـنع خالصـاً يف االرض و  ١٨* خماضها هكذا كنا قدامك � رب

حتيـــا امواتـــك تقـــوم اجلثـــث اســـتيقظوا ترمنـــوا � ســـكان الـــرتاب الن  ١٩* املســـكونة مل يســـقط ســـكان
هلــم � شــعيب ادخــل خمادعــك و اغلــق ابوابــك  ٢٠* طلــك طــل اعشــاب و االرض تســقط االخيلــة
النـــه ُهـــَو ذا الـــرب خيـــرج مـــن مكانـــه ليعاقـــب  ٢١* خلفـــك اختبـــئ حنـــو حليظـــة حـــىت يعـــرب الغضـــب

  )١(*).رض دماءها و ال تغطي قتالها يف ما بعدإمثَُسكان االرض فيهم فتكشف اال
____________________  

 :٢٦ أشـعيا سـفر .الكتاب املقّدس �للغـة العربيـة، مصـر ،٢١-٢ الفقرة ،٢٦ العهد القدمي، سفر إشعياء، اإلصحاح )١(
كصــاحبه املتقــّدم إذ والــنصُّ  .٩٣٩-٩٣٨ص  ،الكتــاب املقــدس ،مجعيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــان ،العهــد القــدمي،٢١-٢

ولكـن �لرجـوع اىل ترمجـة أهـل اخلـربة والعقائـد احلقـة يظهـر  ،يالحظ الفرق الواضح يف عبارت الرتمجة اليت قد تشّوش الـنص
ــزام الناصــب: ، فــانظرمجــال ودقــة الــنص ــىب  :١٥٦-١٥٣ص ١ج: ال ىف الســيمان الســادس والعشــرون  :)ع(عــن شــعيا الن

 ،اقصـــى مقاصـــد� وامســـك ذكـــرك ان !� نـــور هللا « :حيـــث جـــاء فيـــه ،)عـــج(ملهـــدى ىف بيـــان اخبـــاره � ،)٢٦اإلصـــحاح (
 االرض علــى مــن اذ قلعــت! � نــور هللا .أرواحنــا الصــبح طلــوع يف اســتيقظت والجلــه ،أســىن مرامنــا الليــايل لنــا يف وظهــورك
 ارض يف ملعصـية ذلـك مـع ،منـك العـدل حينئـٍذ ال يـتعلم النـه ،املنـافق تـرحم مل ساكنيها، ولـذلك منك العدل تعلم ،ا�انني

  =  تعلوا يدك !فيانور هللا .تسكنها املقدسون
    



١١٧ 

ولنرمي وراَء� ،املقــــدس عشــــقه عــــن قــــرٍب و�ّملنــــا يف العظــــيم االهلــــي هــــذا الرجــــل اىل فلــــو نظــــر�
  ألنَُّه  ،ماصنعتُه آفات الرتمجة وأ�دي العبث

____________________  
 وعـــدم ،غيبتـــك كنــا يف!فيـــانور هللا .�ر غضــبك اعاديـــك وحتــرق حســـادك وتنـــدم ،ويــرون فــال يـــرون ،انشـــاء هللا القــاهرة= 

 كنـا يف مـن ،النار، فتنكسر وتنعـدم اهل فال ترجع،قلوبنا بذكرك كنا نسّلي ذلك ومع ،مأسوراً متصرفاً  واستتارك، حضورك
تفحصـوا  و�بعـوك ،قدميـة امنـا هـي بل،بديعـة تـكجالل ليست !� نور هللا .وامسه ذكره االرض عن ميحي حيث واذاه تصرفه
 املتحملـة ،احلامـل كـاملرأة ا� كنـا يف غيبتـك :رخـائهم يف وسـيقولون،الشدة يف وطـريقتهم ديـنهم وحـديثك ،ضـيقهم يف عنك
ا�ر  ينقطـــع ومل ،أصــابنا مـــا أصــابنا العـــدل واد�ر� عــن بســـببه وان، ونقــر بســـوء اعمالنــا ،االرتيـــاض ووجــع املخـــاض لضــيق
وألدركنــا زمــان  ،قبــل مــن عنــا اذى اجلبــارين ربنــا ووعينــا، لقطعــت كــالم امساعنــا مــن فلــو أ� مسعنــا مــا اقرعــت ،عنــا اجلبــارين
 السـبب فـنحن فـأّخر� ظهـورك ،اعمالنـا خنلـص فـا� مل ،ايـدينا إالّ مبـا كسـبت ليسـت أذاهـم فما جرعناها من ،والراحة الفرج
� قــوم ادخلـــوا «  :شــعيا لقومــه مــن خطــاب) ٢٦إصــحاح ( الســادس والعشــرين الســيمان يف )ع( قولــه اىل...اســتتارك يف

مساكنكم، واغلقوا عليكم ابوابكم مدة انقضـاء الغضـب،فان هـذا نـور هللا، سـيظهر لـديوان العاصـني، وقلعهـم مـن االرض، 
عنهم، اي اجلبابرة والقتلـة بسـيفه القـوي راداً عصيا�م اليهم، وستظهراالرض حينئٍذ دمائها وقتالها، وسينتقم يومئٍذ نور هللا 

فلننظـــر اىل هـــذا الرجـــل االهلـــي العظـــيم عـــن قـــرب ولنتأّمـــل يف عشـــقه املقـــدس، فهـــو ينظربنـــور هللا ويســـمع . »...الشـــديد
عصـــر� هـــذا  يف يعـــيش وكأنـــه ،...)هـــذا نـــور هللا ســـيظهر(... :بســـمعه،لذا فهـــو يشـــري اىل منقـــذ العـــامل عـــن قـــرب اذ يقـــول

 املتعاقبـة والرتمجـات الـزمن ورغـم. الـدرر كـنظم منظومـة ،العـذري احلـبّ  يف علينـا قصـيدة يلقي وكأنه بل ،ا اليومبلغتن ويتكلم
 قــد ُكشــفت كرامتـه واهــل انبيـاءه والن ،امــره هللا �لــغ الن ،بعجيـب وهـذا لــيس .طريّــة الينـا غضــة وصــلت ءشـي كــل ورغـم
 عــامل وهــو يف معشــوقه خياطــب أال تــرى انــه!. األدىن هــذا العــامل اىل االعلــى كنظــرهم امللكــوت عــامل ونظــروا اىل احلجــب هلــم

  .؟احلّقة املعرفة ويعرفه ،ويتلذذ مبناجاته ،االشباح
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بنور هللا ويسمع بسمعه، لذا فهو يشري اىل منقذ العامل يف أكثر مـن مكـاٍن يف هـذا اإلصـحاح،  ينظر
ـــة البـــارَّة حافظـــة (فهـــو �مـــُر يف البدِء�ســـتقبال  واإلذن هلـــا �لـــدخول، فمـــن يعـــين �ـــذه ) األمانـــةاألُمَّ

؟، مثَّ يشرُع بذكِر وقـائع يف آخـر الزمـان، وقـد تـوهَّم املفِسـرون مـن أهـل الكتـاب، وكـذلك )١(العبارات
أو مايشـاكلها بـدَل األوصـاف اخلاصـة مبنقـذ العـامل أو ألمـٍر آخـر وهللا ) الـربّ (املرتمجون بوضع كلمة 

  .العامل

  ململكِة العدل والسالم اإلهلّية الكربى أَنَُّه املقيمُ  :٣
   :أيضاً مبشراً �مل اإلنسانّية) ع( شعيا النيبُّ  قال
 ،ومســــتظهر�لعدل ،�الميــــان متحّزمٌ ،للمظلــــومني وينــــتقم ،املســــاكني لــــديوان نــــور هللا يقــــوم ان« 
 ،معـاً  والبقر �كـالن، واالسد معاً  على املرعى، والنمر واملعز يرتاكضان والشاة الذئب زمانه يرعى يف
  )٢(.» واحليات جحر احلشرات يف يده الرضيع ويدخل
  : أيضاً ) ع( وقال

حبديث االخبار، واعلمكم �ا قبل وقوعها،سـتقّرون وتثنـون لنـور هللا ثنـاء جديـدًا، ومنتهـى  انبئكمأال « 
  االرض يف البحر واجلزائر عند

____________________  
وأشــعيا  ).أُمنــاء األرض( ٦ :١٠١مزمــور  :وللمزيــد انظــر .)النــواُة اُألوىل للدولــة العامليــة( :يف موضــوع وســنقُف عنــدها )١(

   .اخل.. ).شعُب هللا( ٦ :١١١ومزمور  ).شعُب إله إبراهيم( ١٠-٩ :٤٧ومزمور  ).منتظروا الربّ ( ١٨ :٣٠
ـــنصُّ أعـــاله كمـــا يف  ،حتـــت عنـــوان مملكـــة الســـالم ،٨ ،٦، ١١:٤ ســـفر أشـــعيا :انظـــر )٢( ـــزام الناصـــب: ترمجـــةوال  ١ج:ال
  .آخر السيمان احلادى عشر:)ع(عن كتاب شعيا النىب  ،١٥٦ص

    



١١٩ 

  )١(.»اجلزائر  تلك سكنة

  أَنَُّه القائُم املنتظُر املطلوُب �لضرورة :٤
وأنـُه هـو املنتظـُر واملطلـوُب ) القـائم(�حد أهّم القابه املخصوصة وهو ) ع(وقد ذكرُه أشعيا النّيب 

  :واألُمم �لضرورة حيث قالمن قبل الشعوب 
   )٢(.)جمداً  حمله ويكون وتنتظره تطلبه اليت واالمم للشعوب رايةً »  القائم« سريفع اليوم ذلك ويف(

  .وسيأيت تفصيل ذلك يف حمّله إنشاء هللا تعاىل

  )ع(أنَُّه هو املدعو لُه يف صالِة األنبياء : ٥
  ):ع(وجاء يف سفر حبقوق النّيب 

، مسعـــُت مبـــا عملـــَت َفخفـــُت، أعـــدُه يف أ�منـــا  ٢حبقـــوُق النـــّيب هـــذه الصـــالَة  وأنشـــدَ  ١ � ربُّ
غطّـــى . هللا َجيـــيُء مـــن تيمـــان، القـــدوس مـــن جبـــل فـــاران ٣وعـــّرف بـــه، ويف غَضـــبَك أذكـــر َرمحتـــَك 

جيــيُء كلمعــان الــربق ومــن يــده يســطُع النــوُر  ٤جاللُــُه الســماوات و امــتالت االرُض مــن التهّلــُل لــُه 
  ٦قدام وجهه يسُري الو�ء ووراء قدميه املوت  ٥ها تستُرت عزَّتُُه وفي

____________________  
  . حتت عنوان مملكة السالم ،١٠ ،٩ :٤٢ سفر أشعيا )١(
مجعيـــة الكتـــاب  ،العهـــد القـــدمي،١٠ :١١ أشـــعيا ســـفر.اخل...يّســـي القـــائم :فقـــال ،�لقـــائم )يّســـي(فقـــد أردف كلمـــة  )٢(

والحـظ النصـيني العـربي  .علـى حاهلـا دون ترمجـة )يسَّـي(وقـد تُركـت كلمـة . ٩٢٤ ص ،كتـاب املقـدسال ،املقدس يف لبنـان
أهـــل البيـــت ىف ( :يف) الشـــيخ كـــاظم النصـــريي الواســـطي(والعـــريب وترمجـــة ُأســـتاذ اللغـــة العربيـــة املتخّصـــص يف جامعـــة بغـــداد 

   .وكيفّية حّله العلمي هلذه املشكلة ،١٢٧-١٢٣ص )الكتاب املقدس
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األَزل، حيـٌث سـاَر  تـَـَتحطَُّم جبـال الـدهر و تنخسـُف تـاللُ .وينظُر فرتتعُد االممُ  ،يقُف فتهتزُّ األرضُ 
أَعلـى اال�ـار يتَّحـُد  ٨وإلضـطراَب يف مسـاكن مـد�ن  رايـُت الـبالَء يف خيـام كـوشَ  ٧ يف قدمي الـزمن
وَشـــَددَت  ٩ َك املنتصـــرةَ حـــَني ركبـــَت خيلـــَك �ربُّ ومركباتـــ ؟أعلـــى البحـــار غيظُـــك �ربُّ  ؟َغَضـــُبك

دَت ســهامكَ  ،قوَســَك َشــّداً  واحنلَّــت اجلبــاُل لــرؤ�َك، امليــاُه  ١٠ ّشــقَّت بُروقُــَك األرَض �ربُّ  ،وســدَّ
الشــمُس والقمــُر يف بُرجيهمــا  ١١ا�مــرت وَطَمــت والغمــُر أطَلــَق صــوتَُه وارتفعــت أمواُجــُه اىل العــالء 

 ١٣وبغضـٍب َدَعسـَت األُمـم  ،َوطئـَت األرَض بُسـخطٍ  ١٢َوَقفا لَتطاير سهامَك وضـياء بريـق رحمـَك 
فـََهَدمَت َدعامَة بيـت الّشـرّير وَعرَّيـَت أساسـُه اىل  ،خلالص امللك مسيحكَ  ،َخَرجَت خلالص شعبكَ 

طََعنــَت برماحــَك ُرُؤوَس قاَدتــه حــَني جــاُؤوا كالزَّوبَعــة لَتشــتيتنا َكمــن يغــُدُر �ملســكني يف  ١٤الّصــخر 
ــــة  َمسعــــُت هــــذا َفَخَفَقــــت أحشــــائي  ١٦َت البحــــَر �ربُّ خبَيلــــَك ورُكــــاَم امليــــاه الغزيــــرة ُدســــ ١٥اخلفَي

�ُدوٍء أنتظـُر يـوَم الضـيق  .وَرَجفت قدماَي حتيت ،عظامي دخلها النخرُ  .َوَرَجَفت َشَفتاَي عنَد مساعه
  )١(....ليحلَّ �ملعتديَن علينا

____________________  
 :انظــر. ١٢٢٤الكتــاب املقــدس، ص  ،مجعيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــان ،عهــد القــدميال،١٦ - ١: ٣ ،ســفر حبقــوق )١(

وانظـر اىل آ�ر  .مصـر ،الكتـاب املقـّدس �للغـة العربيـة ،١٦-١ ،الفقرات ،٣ العهد القدمي، سفر حبقوق النّيب، اإلصحاح
  :الرتمجة كيَف تلعُب دورها حيث جاء فيه مايلي وعلى حنو اإلختصار

و كــان  ٤جاللــه غطــى الســماوات و االرض امــتالت مــن تســبيحه .. .تيمــان و القــدوس مــن جبــل فــاران هللا جــاء مــن ٣(
  = قدامه ذهب الو�  ٥ملعان كالنور له من يده شعاع و هناك استتار قدرته 
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الغريُه كما سُنبّني ذلك، لذا يكـون هـذا ) ص(فإنَّ الذي جاء من جبل فاران ليَس إالّ النيبُّ دمحم 
اللًة واضحًة على إنتصـار ديـن هللا يف آخـر الّزمـان وكمـا هـَو واضـٌح مـن عبـارات الـنّص لكـّل النصُّ د

، ولعـلَّ نظـري )١(يبدأ برسم صورٍة مسـتقبليٍَّة غايـة يف الروعـة) فاران(متأمٍل، حيُث أنَّ النصَّ بعَد كلمة 
  :هذا النّص قوله تعاىل يف القرآن الكرمي

ِي ُهوَ (
رْ  ا��

َ
يِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهرَ  اْ�َِقّ  وَِديِن  بِا�ُْهَدىٰ  ُسوَ�ُ  رَ  َسَل  أ   .)٢()ُكونَ  ا�ُْمْ�ِ  هَ  َكرِ  َو�َوْ  ُ�ِّهِ  اِ�ّ

____________________  
وقف و قاس االرض نظر فرجف االمم و دكت اجلبـال الدهريـة و خسـفت اكـام القـدم  ٦و عند رجليه خرجت احلمى = 

شــققت االرض ا�ــارا ...عريــت قوســك تعريــة ســباعيات ســهام كلمتــك ٩اخلــالص مركباتــك مركبــات ...مســالك االزل لــه
الشــمس و القمــر وقفــا يف  ١١ابصــرتك ففزعــت اجلبــال ســيل امليــاه طمــا اعطــت اللجــة صــو�ا رفعــت يــديها اىل العــالء ١٠

خرجـــت  ١٣بغضـــب خطـــرت يف االرض بســـخط دســـت االمـــم  ١٢بروجهمـــا لنـــور ســـهامك الطـــائرة للمعـــان بـــرق جمـــدك 
مسعـت فارتعـدت احشـائي  ١٦... ص شعبك خلالص مسيحك سحقت راس بيت الشرير معـر� االسـاس حـىت العنـقخلال

مــن الصــوت رجفــت شــفتاي دخــل النخــر يف عظــامي و ارتعــدت يف مكــاين الســرتيح يف يــوم الضــيق عنــد صــعود الشــعب 
تونـة و احلقـول ال تصـنع طعامـا ينقطـع فمع انه ال يزهر التني و ال يكون محل يف الكروم يكذب عمـل الزي ١٧الذي يزمحنا 

  ....الرب السيد ُقويت ١٩فاين ابتهج �لرب و افرح �له خالصي  ١٨الغنم من احلظرية و ال بقر يف املذاود 
. فـََهـَدمَت َدعامـَة بيـت الّشـّرير وَعرَّيـَت أساسـُه اىل الّصـخر: ومنها ما أشـار الـنصُّ اليـه مـن تـدمري إبلـيس وجنـده بقولـه )١(

  . اىل بعض ماعناُه هذا النص حسَب موقعه من البحثوسنشري
  .٩: سورة الصف) ٢(

    



١٢٢ 

فإنَّ هللا تبارَك وتعاىل مل يظهر دينُه على الدين كلّـه ويُـرغَم املشـركني واملسـتكربين يف العـامل منـُذ أن 
ــُه اخلــامت دمحم  ر وحــىت هــذه اللحظــة، لــذا فهــي دالــٌة علــى أنَّ هــذا األمــر يكــون يف آخــ) ص(بعــث نبّي

  .الزمان، كما تواترت بذلَك األخبار الشريفة
 قبــل اســرائيل هللا بــين رجــلُ  �ــا موســي �ركَ  الــيت الربكــةُ  هــي وهــذه ( :املتداولــة التــوراة فقــدجاء يف

  )١(.) فاران جبل ساعري، وتألألَ من من هلم سيناء، واشرف من جاءالربُّ  :فقال ،موته
وهـو  ،فلسـطني جبال سيناء، وساعري هي يف )ع( ملوسىهللا  تكليم عن سيناء كناية من ءفا�ي
 )ص(دمحم  يظهــر فيهــا إال نَبيُّنــا االعظــم مل ، الــيت)٢(مكــة الرض قــدمي اســم وفــاران )ع( لعيســى اشــارة
  )٣(.القرآن عليه انزل الذي

 ص ،�ريـخ دون ،اكسـفورد بلنـدن جامعـة )٤(طبعـة يف وجـاء هـذا الـنص :العسكري العالمة وقال
١٨٤ :  

(CHAPTER 33) 
and this is theblessing, where with moese the man of god  

____________________  
  . ، األصل العربي، العهد القدمي٤ -١، الفقره ٣٣االصحاح : سفر التثنيه )١(
  .٢٢٥ص ٤ج :معجم البلدان )٢(
  .�جياز يسري ٢١٩ص ٢ج:)ص(الصحيح من سرية النىب أألعظم  )٣(
  )RED LETTER EDITION(. ومسيت بـ-ىف العهداجلديد فقط-امتازت بطبع اللون األمحر مع األسودللكلمات )٤(
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blessed the children of Israel before his death. 
And he said, The Loro from sinai, and rose up from seir unto them, he shined 

forth from mount paran, and he came with ten thousands of saints:from his right 
hand went a fiery law for them. ٣yea ، he loved the people: all his saints are in 

they hand: and they sat down at they feet, every one shall receive of the words. 
moses commanded us a law, even the inheritanceof the congregation of 

Jacob. 
 موتـه هللا، قبـلَ  موسـى رجـلُ  تـالهُ  وهـذا دعـاُء اخلـري الـذي( :يتكـاآل العربيـة اىل: )١(النصّني  وترمجة
وجـاَء  ،فـاران سـاعري وَنَشـَر النـوَر مـن وَظَهـَر مـن ،سـيناءَ  َهللا اسـتعلى مـن انّ  :وقـال اسرائيل على بين
  .�ريّه شريعة ميينه من وجاءهم ،املقرّبني من آالف عشرة مع

موسـى أََمـر�  .تعاليمـك وتيقّبلـون رجليـك اىل ومقرّبـون ميينـك يف مقدسـاته ومجيـع ،القبائلَ  أحبَّ 
  .)يعقوب بين جلماعة مرياثٌ  هي بشريعةٍ 
  :هذا النص يف
   النصّ  ويف عدد االلوف تعيني مع)  املقرّبني من آالف عشرة وجاء مع(

____________________  
  .م١٨٣٩بلندن ،رجارد واطس :والنص الفارسى ىف ط،النص االنكليزى :َقَصَد العالمة العسكري )١(
عـــن االصـــحاح الثالـــث  ٣٠٨الكتـــاب األول ص: عقائـــد االســـالم: ىف كتابـــه ،الـــذى ذكـــره العالمـــه الســـيد العســـكرى )٣(

مجعيـــة الكتـــاب  ،لعهـــد القـــدميا ،٤-١: ٣٣ ســـفر التثنيـــة. م١٨٣١رجـــارد واطـــس بلنـــدن ،ط: والثالثـــني مـــن ســـفر التثنيـــه
 ،٤-١: ٣٣ ويف ســفر التثنيــة. مــع فــرٍق يســٍري يف بعــض عبــارات املرتمجــني. ٢٨٩ ص ،الكتــاب املقــدس ،املقــدس يف لبنــان
  :مصر، مانصُّهُ  ،العهد القدمي

ق هلـم مـن فقـال جـاء الـرب مـن سـيناء و اشـر  ٢و هذه هي الربكة اليت �رك �ا موسى رجـل هللا بـين اسـرائيل قبـل موتـه  ١(
فاحب الشـعب مجيـع قديسـيه يف يـدك  ٣سعري و تالال من جبل فاران و اتى من ربوات القدس و عن ميينه �ر شريعة هلم 

  ).٥بناموس اوصا� موسى مريا� جلماعة يعقوب  ٤و هم جالسون عند قدمك يتقبلون من اقوالك 
  .٣٠٩ص ،الكتاب األول :عقائد االسالم من القرآن الكرمي )٤(

    



١٢٤ 

 غـار حـراء بفـاران ظهـر مـن الـذي النَّ  عـدد االلـوف تعيـني عـدم مـع) االطهـار الوف ومعه( )١(الولا
هــذا  حتريــف فبــادروا اىل) ص( االنبيــاء دمحم هــو خــامت آالف عشــرة مــع مّكــة فــاران ارض جــاء اىل مث

وهناك املزيـد ، )٢(...االنبياء خامت ببعثة من بشارات يكتموا ما جاء فيه عصر� احلاضر كي يف النص
  .لكنا نكتفي �ذا القدر رعايًة لإلختصار من هكذا أدلَّةٍ 

____________________  
عـــن االصـــحاح الثالـــث  ٣٠٨الكتـــاب األول ص: عقائـــد االســـالم: الـــذى ذكـــره العالمـــه الســـيد العســـكرى، ىف كتابـــه )١(

  :مانصُّهُ . م١٨٣١ط،رجارد واطس بلندن : والثالثني من سفر التثنيه
فقـال جـاء الـرب مـن سـيناء و اشـرق هلـم مـن  ٢هذه هي الربكة اليت �رك �ا موسى رجـل هللا بـين اسـرائيل قبـل موتـه و  ١(

فاحب الشـعب مجيـع قديسـيه يف يـدك  ٣سعري و تالال من جبل فاران و اتى من ربوات القدس و عن ميينه �ر شريعة هلم 
  ).٥صا� موسى مريا� جلماعة يعقوب بناموس او  ٤و هم جالسون عند قدمك يتقبلون من اقوالك 

  .٣٠٩الكتاب األول، ص: عقائد االسالم من القرآن الكرمي )٢(
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   :الفصل الثالث

  حوادث ماقبل ظهور منقذ العامل

  : وفيه مبحثان
  حالة العامل قبل ظهور املنقذ :املبحث األول
  آ�ت وعالمات ما قبل ظهور منقذ العامل:املبحث الثاين
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  حالة العامل قبل ظهور املنقذ  :األولاملبحث 

  الفتنة الكونّية الكربى قبل ظهور مدرك الثأر اإلهلي :اوالً 
، وأثبتــــت )العهــــدين(الكتــــاب املقــــّدس  لقــــد تــــواترت الّنبــــوءآت واألخبــــار يف القــــرآن الكــــرمي ويف

األرض ويكـــون يف  ،بشـــكل قـــاطع حتميّـــة نضـــوج فتنـــة عاملّيـــة كـــربى تســـود كـــّل ا�تمعـــات يف العـــامل
حـــىت  ،)١(اضــطراب كبــري وفســـاد شــامل وإســتهتار بكـــّل القــيم واملثــل واألخـــالق واألعــراف والقــوانني

لـــذا  ،ومـــن املنكـــِر معروفـــاً  ومـــن املعـــروف منكـــراً  ،جيعـــل الظـــاملون مـــن احلـــقِّ �طـــالً ومـــن الباطـــِل حقـــاً 
   .فحريٌّ بنا أن نقف على شيٍء منها يف القرآن والعهدين

  يث يف القرآن واحلد: ١
ءٍ  َوَ�َبْلَُون�ُ�م( :تعاىل قوله ْ�َوالِ  ِمّنَ  َوَ�ْقٍص  َواْ�ُوِع  اْ�َوِْف  ِمّنَ  �َِ�ْ

َ
نُفِس  اْأل

َ
 اِت  َوا��َمرَ  َواْأل

 ِ ابِرِ   َو�َِ�ّ   )٢(.)ينَ  ا�ص�
   :النعمة ومتام الدين كمال كتاب يف
 عالمــات) ع( القــائم لقيــام ان« :يقــول) ع(ا� عبــد هللا  مسعــتُ  :قــال ســامل دمحم بــن اىل �ســناده(
ـــك :قـــال ؟هللا فـــداك جعلـــين ومـــا هـــي :قلـــت .للمـــؤمنني هللا عـــز وجـــل مـــن تكـــون  هللا عزوجـــل قـــول ذل

ــَون�ُ�م(  االمــوال مــن ونقــصٍ  واجلــوع اخلــوف مــن ءبشــي القــائم خــروج قبــل املــؤمنني يعــين )َوَ�َبْلُ
   .وبشر الصابرين والثمرات واالنفس

____________________  
  .الفتنة العاملية :حتت عنوان ،١٣٥-١٣٤ص ،املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي :انظر )١(
  .١٥٥ :البقره )٢(

   



١٢٨ 

 ،اســـعارهم نبلـــونكم بشــيء مـــن اخلـــوف مــن ملـــوك بـــين فــالن يف آخـــر ســـلطا�م، واجلــوع بغـــالء :قــال
مـــوٌت  :قــال»  االنفــس مــن ونقــصٍ « ،كســاد التجــارات وقلــة الفضــل :قــال»  االمــوال مــن ونقــصٍ «

 مث ،عنــد ذلــك بتعجيــل الفــرج»  وبشــر الصــابرين«، لقلــة ريــع مــا يــزرع»  الثمــرات مــن ونقــصٍ «، ذريــع
ــا( :� دمحم هــذا �ويلــه، ان هللا عّزوجــل يقــول،يل قــال ــمُ  َوَم ــهُ  َ�ْعلَ ِو�لَ

ْ
ـــهُ  إِال�  تَأ ــُخونَ  َوا�ر�  ا�ل�  ِ�  اِس

  )١(.)الِْعلْمِ 
   :تفسري العياشي ويف
ــَون�ُ�م(هللا  قــول عــن )ع(أ� جعفــر ســألت :قــال الثمــايل عــن ــ َوَ�َبْلُ ــنَ  ْيءٍ ـ�َِش ــوِْف  ِمّ  اْ�َ
 ،وال يعم خيصُّ  �لكوفة واما اخلاص ،عام فانه فاما �لشام ،عام وجوع خاص جوع ذلك« :قال )َواْ�ُوِع 
 ،�لشــام عـام فانـه وامـا اخلـوف ،هللا �جلـوع فــيهلكهم )علـيهم السـالم(دمحم  اعـداء آل �لكوفـة خيـصُّ  ولكنـه
ـءٍ  َوَ�َبْلَُون�ُ�م( :قولـه وذلـك )ع( القائم قيام فقبل واما اجلوع ،)ع( القائم اذا قام اخلوف وذلك ْ�َِ� 

  .)١( »)َواْ�ُوِع  اْ�َوِْف  ِمّنَ 

  يف العهدين : ٢
  :جاء يف سفر الرؤ�

واهلاويــة تتبعــه، واعطيــا ســلطا�ً علــى  ،واجلــالس عليــه امســه املــوت ،فنظــرت وإذا فــرس أخضــر ٨(
  ربع األرض،أن يقتال �لسيف واجلوع واملوت 

____________________  
  .١٤٢ص ١ج: تفسري نور الثقلني )١(
  .١٤٣-١٤٢ص ١ج :تفسري نور الثقلني )٢(
 ،٨ :الفقــرة: ٦اإلصــحاح : )٢٧(رؤ� يوحنــا الالهــويت حتــت رقــم  .األصــل العــربي ،العهــد اجلديــد،٨ :٦ســفر الــرؤ�  )٢(

 ،والقــول �نَّ الــنص يــدل علــى الفــرتة الزمنيــة املســتقبلية املشــار اليهــا. الكتــاب املقــدس �للغــة العربيــة، مصــر ،العهــد اجلديــد
 وهـو جلّـيُّ املعـىن خاصَّـةً  .من هـذا البحـث ،دعاء األنبياء امللّح ملنقذ العامل واستجابته :مثلُه قد تقدَّم دليلُه يف آخر موضوع

  .اخلاصة �ذا املوضوع ورَِن مع اآل�ت اليت ذكر�هاإذا ق
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  )١().وبوحوش األرض
األنبيـاء والقديسـني  مـن قتلـة )عّز وجـلّ (وأوضح يوحنا املعمدان يف كتابه املقّدس كيفيةإنتقام هللا 

  :يلي كما) ع(
 و مسعـت صـو�ً عظيمـاً مـن اهليكـل قــائالً للسـبعة املالئكـة امضـوا و اسـكبوا جامـات غضــب ١(

فمضى االول و سكب جامـه علـى االرض فحـدثت دمامـل خبيثـة و رديـة علـى  ٢هللا على االرض 
مث ســـكب املـــالك الثـــاين جامـــه علـــى  ٣النـــاس الـــذين �ـــم مســـة الـــوحش و الـــذين يســـجدون لصـــورته 

ــث جامــه  ٤البحــر فصــار دمــا كــدم ميــت و كــل نفــس حيــة ماتــت يف البحــر  مث ســكب املــالك الثال
و مسعت مـالك امليـاه يقـول عـادل انـت ايهـا الكـائن  ٥نابيع املياه فصارت دماً على اال�ار و على ي

ال�ـم سـفكوا دم قديسـني و انبيـاء فـاعطيتهم  ٦و الذي كان و الذي يكـون النـك حكمـت هكـذا 
و مسعت اخر من املذبح قائال نعم ايها الرب االلـه القـادر علـى كـل  ٧دما ليشربوا ال�م مستحقون 

مث سكب املالك الرابع جامه على الشـمس فاعطيـت ان حتـرق  ٨ي احكامك شيء حق و عادلة ه
فــاحرتق النــاس احرتاقــاً عظيمــاً و جــدفوا علــى اســم هللا الــذي لــه ســلطان علــى هــذه  ٩ النــاس بنــار

مث سـكب املـالك اخلـامس جامـه علـى عـرش الـوحش فصـارت  ١٠الضر�ت و مل يتوبـوا ليعطـوه جمـداً 
  مملكته مظلمة و كانوا 

____________________  
، والقــول �نَّ الــنص يــدل علــى الفــرتة الزمنيــة املســتقبلية املشــار اليهــا، مثلــُه قــد تقــدَّم دليلــُه يف آخــر ٨: ٦ســفر الــرؤ�  )١(

 وهـو جلّـيُّ املعـىن خاصَّـًة إذا قـورَِن مـع اآل�ت الـيت. ، من هـذا البحـث)دعاء األنبياء امللّح ملنقذ العامل واستجابته: (موضوع
  .ذكر�ها اخلاصة �ذا املوضوع
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و جــدفوا علــى الــه الســماء مــن اوجــاعهم و مــن قــروحهم و مل  ١١يعضــون علــى الســنتهم مــن الوجــع 
مث سكب املالك السادس جامه على النهر الكبري الفرات فنشـف مـاؤه لكـي  ١٢يتوبوا عن اعماهلم 

و مـن فـم الــوحش و مـن فــم  و رايــت مـن فـم التنــني١٣ يعـد طريـق امللــوك الـذين مـن مشــرق الشـمس
فــا�م ارواح شــياطني صــانعة ا�ت ختــرج علــى  ١٤ثالثــة ارواح جنســة شــبه ضــفادع  )١(النــيب الكــذاب

 ١٥ملوك العـامل و كـل املسـكونة لـتجمعهم لقتـال ذلـك اليـوم العظـيم يـوم هللا القـادر علـى كـل شـيء 
فجمعهـــم اىل  ١٦وا عريتـــه هـــا ا� ايت كلـــص طـــوىب ملـــن يســـهر و حيفـــظ ثيابـــه لـــئال ميشـــي عـــر�� فـــري 

ـــة هرجمـــدون  مث ســـكب املـــالك الســـابع جامـــه علـــى اهلـــواء فخـــرج  ١٧املوضـــع الـــذي يـــدعى �لعرباني
فحــدثت اصــوات و رعــود و بــروق و  ١٨صــوت عظــيم مــن هيكــل الســماء مــن العــرش قــائال قــد مت 

هكـــذا  حـــدثت زلزلـــة عظيمـــة مل حيـــدث مثلهـــا منـــذ صـــار النـــاس علـــى االرض زلزلـــة مبقـــدارها عظيمـــة
و صــارت املدينــة العظيمــة ثالثــة اقســام و مــدن االمــم ســقطت و �بــل العظيمــة ذكــرت امــام هللا ١٩

و بــرد عظــيم حنــو  ٢١و كــل جزيــرة هربــت و جبــال مل توجــد  ٢٠ليعطيهــا كــاس مخــر ســخط غضــبه 
ثقــل وزنــة نــزل مــن الســماء علــى النــاس فجــدف النــاس علــى هللا مــن ضــربة الــربد الن ضــربته عظيمــة 

  )٢().جدا
____________________  

  .وهو إشارة اىل املسيح الدجال يف عصر ظهور املنقذ،والنصُّ واضح املعىن من حيث تعّلقه �خر الزمان )١(
   .األصل العربي ،العهد اجلديد ،٢١-١ :١٦ األصحاح رقم:سفر الرؤ� )٢(
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إحتاللـه وإحراقـه وهـذا  اىل دمار العـراق قبـل ظهـور منقـذ العـامل وكيفيـة) ع(هذا وقد أشار يوحنا 
   :وأثبت ذلك يف سفره املقّدس بقوله ،يَعدُّ بدايَة الفتنة العاملية

مــن الســماء لــه ســلطان عظــيم و اســتنارت االرض مـــن  مث بعــد هــذا رايــت مالكــاً اخــر �زالً  ١(
سقطت سقطت �بل العظيمة وصارت مسـكناً لشـياطني و صرخ بشدة بصوت عظيم قائالً  �٢ائه 

مــن اجــل ذلــك يف يــوم واحــد  ٨، ...كــل روح جنــس و حمرســاً لكــل طــائر جنــس وممقــوتو حمرســاً ل
و سـيبكي ٩ستايت ضر��ا موت و حزن و جوع و حترتق �لنار الن الـرب االلـه الـذي يـدينها قـوي 

واقفـني مـن  ١٠و ينوح عليها ملوك االرض الذين زنوا و تنعموا معها حينما ينظرون دخـان حريقهـا 
ذا�ا قائلني ويـل ويـل املدينـة العظيمـة �بـل املدينـة القويـة النـه يف سـاعة واحـدة بعيد الجل خوف ع

و يبكــي جتــار االرض و ينوحــون عليهــا الن بضــائعهم ال يشــرتيها احــد يف مــا  ١١جــاءت دينونتــك 
بضائع من الذهب و الفضـة و احلجـر الكـرمي و اللؤلـؤ والبـز و االرجـوان و احلريـر و القرمـز  ١٢بعد 

 ١٣ثيين و كل ا�ء من العاج و كل ا�ء من امثـن اخلشـب و النحـاس و احلديـد و املرمـر و كل عود 
و قرفــة و خبــورا و طيبــا و لبــا� ومخــرا و زيتــا و مسيــذا و حنطــة و �ــائم و غنمــا و خــيال و مركبــات و 

و ذهب عنك جىن شهوة نفسك و ذهب عنك كل مـا هـو مشـحم و  ١٤اجسادا و نفوس الناس 
جتــار هــذه االشــياء الــذين اســتغنوا منهــا ســيقفون مــن بعيــد مــن اجــل ١٥يف مــا بعــد �ــي ولــن جتديــه 

و يقولـون ويــل ويــل املدينــة العظيمـة املتســربلة ببــز و ارجــوان و  ١٦خـوف عــذا�ا يبكــون و ينوحــون 
  قرمز و املتحلية بذهب و حجر 
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عـة يف السـفن و النه يف سـاعة واحـدة خـرب غـىن مثـل هـذا و كـل ر�ن و كـل اجلما ١٧كرمي ولؤلؤ 
و صــرخوا اذ نظــروا دخــان حريقهــا قــائلني ايــة  ١٧املالحــون و مجيــع عمــال البحــر وقفــوا مــن بعيــد 

و القــوا تــرا� علــى رؤوســهم و صــرخوا �كــني و �ئحــني قــائلني ويــل ١٩ مدينــة مثــل املدينــة العظيمــة
ئســها ال�ــا يف ســاعة ويــل املدينــة العظيمــة الــيت فيهــا اســتغىن مجيــع الــذين هلــم ســفن يف البحــر مــن نفا

  ...واحدة خربت
  :اىل أن يقول

  )١().و فيها وجد دم انبياء و قديسني و مجيع من قتل على االرض ٢٤
يف �ب ســقوط �بــل، مبــا يصــيبها مــن خــراٍب و�ــٍب ودمــاٍر ومــايقُع ) ع(هــذا وقــد أخــرب أشــعياء 
  : على أهلها من ظلٍم وجورٍ 

رأيـــُت رؤ�ً  ٢! حراَء جيـــيُء اخلـــراُب مـــن أرٍض خميفـــةٍ كـــالزَّوابع جتتـــاُح الصـــ: وحـــٌي علـــى �بـــل ١(
  ...الناهُب ينهُب واملدّمُر يدّمرُ : قاسيةً 

  : اىل أن يقول
سقطت، سـقطت �بـُل وحتطَّمـت اىل األرض مجيـُع أصـنام آهلتهـا : (مثّ عاَد احلارُس وصاحَ ... ٩
   )٢().قدير إله إسرائيَل أخربتكم بهما مسعُتُه من الرّب ال! فياشعَيب الـُمداَس كاحلنطة على البيادر ١٠

____________________  
الســيما يف  ولعــلَّ اإلشــارة واضــحة .األصــل العــربي ،العهــد اجلديــد ٢٤و ،١٩-١ :١٨ األصــحاح رقــم ،ســفر الــرؤ� )١(

الفقـرة األخــرية اىل إدراك �ر مجيــع املظلــومني الــذين ُسـفك دمهــم ظلمــاً وعــدوا�ً بواســطة منقـذ العــامل الــذي تكــون عاصــمته 
  .وهذا ماجاءت به األخبار الشريفة ،الكوفة

  .،العهد القدمي، مجعية الكتاب املقدس يف لبنان١٠، ٩، ٢، ١: ٢١سفر أشعيا  )٢(
   



١٣٣ 

ألن  ،يف العصـر احلـديث) العراق(تطَلُق يف النبؤآت القدمية ويُراُد �ا ) �بل(وكما هو معلوٌم فإنَّ 
   .�بل معقُل حضارته الكربى وهي معروفٌة لدى مجيُع البشر آنذاك �ذا اإلسم

   :وروى املفيد
يزجـر « :يقـول مسعته :قال عبد هللا عليه السالم ايب عن املنذر اجلوزي سعيد عن بن عن احلسني
 الســماء، وخســف جتّلــل الســماء ومحــرة بنــار تظهــر يف معاصــيهم عــن القــائم عليــه الســالم قيــام قبــل النــاس

خوفاً  العراق أهل اهلها ومشول يف دورها وفناء يقع �ا وخراب ودماء تسفك البصرة ببلدة ببغداد، وخسف
  )١(.»قرار معه هلم ال يكون

  ملنقذ العامل واستجابتهدعاء األنبياء امللّح : �نياً 
وحيــدث ذلــك اثــَر األحــداث املريــرة الــيت تقــع يف الفتنــة الكونيــة الكــربى والــيت تســود العــامل �ســره، 

د ويـــوم معلـــوم ) ع(وإن كـــان هـــذا حيـــدث دومـــاً مـــن األنبيـــاء  ، ولكـــن هنـــاك وقـــٌت حمـــدَّ كمـــا ســـيتبنيَّ
ـــدعاء مـــنهم علـــى أُشـــّده واســـتجابتهُ  ـــة يكـــون فيهـــا ال حمتَّمـــة، كمـــا يف القـــرآن واحلـــديث  وســـاعة معيَّن

  .والعهدين

  يف القرآن واحلديث: ١
  : ومن ذلك املطالبة بتحّقِق َوعد هللا تعاىل يف اآلية الشريفة

هُ  وََعدَ ( ينَ  ا�لـ� ِ
اِ�َاِت  وََعِملُوا ِمنُ�مْ  آَمنُوا ا�� رْ  ِ�  لَ�َْستَْخِلَفن�ُهمْ  ا�ص�

َ
 اْسـتَْخلََف  َكَما ِض  اْأل

ينَ  ِ
َ��  َ�بِْلِهمْ  ِمن ا�� ِي ِدينَُهمُ  �َُهمْ  َوَ�َُمِكّ

   ا��
____________________  

  .٣٦١-٣٦٠ص :االرشاد )١(
    



١٣٤ 

َ��ُهم �َُهمْ  تََ�ٰ  ارْ  ْمنًا َخْوفِِهمْ  َ�ْعدِ  ِمّن َوَ�ُبَِدّ
َ
  . )١()... َش�ْئًا ِ�  ُكونَ  �ُْ�ِ  َال  َ�ْعبُُدونَِ�  أ

  :قال) ع(عبد هللا  ايب عن ظبيان بن يونس فقد روَي عن
 الفجــر نصــب السـماء الــدنيا، فــاذا طلـع اىل وتعــاىل مالئكتــه تبـارك الــربُّ  ألهــبط اجلمعـة ليلــةُ  اذا كـان«

 املالئكـة هللا هلـم عليهـا وجيمـع املعمـور، فيصـعدون نـور عنـد البيـت منـابر مـن واحلسـني حملمد وعلّي واحلسن
 الـذي ميعـادك � رب): ص(هللا  رسـول قـال الشـمس ا زالـتالسـماء، فـاذ أبـواب ويفتح ،واملؤمنني والنبيني
ينَ  ا�ل�ـهُ  وََعدَ ( :يةاآل وهو هذه كتابك يف وعدت ِ

اِ�َاِت  وََعِملُوا ِمنُ�مْ  آَمنُوا ا��  لَ�َْستَْخِلَفن�ُهمْ  ا�ص�
رْ  ِ� 

َ
ينَ  اْستَْخلََف  َكَما ِض  اْأل ِ

خيـرُّ دمحم  مث ،ذلـك مثـل والنبيّـون املالئكـة ويقـول االيـة )َ�ـبِْلِهمْ  ِمن ا��
  :سّجداً ويقولون واحلسني واحلسن وعلي

 مـا يشـاء وذلـك فيفعـل ،الصـاحلون عبادك واذلّ  ،اصفياؤك وقُِتلَ  ،حرميك قد ُهِتكَ  فانه اغضب � ربّ 
هللا  ويلّ  فـاذا خــرج ،ويظهـر وليّـه ينجـز وعـده ان اىل مجعـة يــوم كـل يف ودعـاؤهم وهـذا شـأ�م ،معلـوم وقـت
  .)٢(»...هللا وظهر حّجة

  يف العهدين: ٢
  : حيث جاء يف سفر الرؤ�

____________________  
  .٥٥آية  :سورة النور )١(
   .�جياز ٢٩٧ص  ،٥٢ج  ،حبار األنوار )٢(

   



١٣٥ 

ومـن أجـل  ،رأيت حتت املذبح نفوس الذين قتلوا من أجـل كلمـة هللا ،وملا فتح اخلتم اخلامس ٩(
حـــّىت مـــىت أيّهـــا الســـيد القـــّدوس  :وصـــرخوا بصـــوت عظـــيم قـــائلني ١٠ الشـــهادة الـــيت كانـــت عنـــدهم

وقيـل  ،فـاعطوا كـّل واحـد ثيـا�ً بيضـاً ١١ .التقضي وتنتقم لدمائنا من السـاكنني علـى األرض !واحلق
  :اىل أن يقول ...أيضاً  يسرياً  زما�ً  هلم أن يسرتحيوا

أخفــوا أنفســهم  ،وكــّل عبــد وكــّل حــرّ  ،األغنيــاء واألمــراء واألقــو�ءوالعظمــاء و  ،وملــوك األرض١٥
اســقطي علينــا واخفينــا عــن وجــه  :وهــم يقولــون للجبــال والصــخور ١٦ويف صــخور اجلبــال يف املغــاير

ومـــن يســـتطيع  ،ألنّـــه قـــد جـــاء يـــوم غضـــبه العظـــيم ١٧ اجلـــالس علـــى العـــرش وعـــن غضـــب اخلـــروف
   )١(.)الوقوف

وحيكـي تلـك الصـورة اجلميلـة  ،لوجد� أّن كٌل منهما يصّدق اآلخـر )٢(النّصنيولو أمعّنا النظر يف 
ــاِء واملقّدســني كأحــد األســباب املهّمــة لتعجيــل  ليــوم الفــرج األعظــم املوعــود والــذي جــاَء دعــاُء األنبي

  .ذلك اليوم
بيـان حالـٍة  ورمبا قد يقال إنَّ هذا النص من سفر الرؤ� قـد اليتعلَّـق أو اليـدلُّ علـى أنـَُّه خبصـوصِ 

ــٍة تقــُع قبــل ظهــور وجمــيء منقــذ العــامل ويف معــرض اجلــواب علــى مثــل هكــذا طــرح جيــب أن  .؟!مهمَّ
  :نؤكِّد على مايلي

ا  ،اليتعلَّق بزمن صدوره قطعاً إنَّ ُكلَّ ماورَد يف سفر الرؤ�  :١   وإمنَّ
____________________  

  .العهد اجلديد ،١٧ ،١٦ ،١٠،١١،١٥ ،٩ لفقراتا :٦اإلصحاح : )٢٧(رؤ� يوحنا الالهويت حتت رقم  )١(
  .والثاين يف سفر الرؤ� ،األّول يف القرآن الكرمي والرواية الشريفة )٢(

   



١٣٦ 

وهــي ختــصُّ مجيــَع البشــر، وهــذا واضــٌح لكــلِّ ) بشــاراٌت وحتــذيراٌت وعلــوٌم وأحــداٌث مســتقبليَّةٍ : (هــو
  :ثبات ذلك، حيث جاء فيهُمطَّلع، ويكفي إلقاء نظرٍة على أولِّ السفر املقّدس إل

إعالُن يسوع املسيح الذي اعطـاه ا�ه هللا لـُريَِي َعبيـَدُه مـا ال بـد ان يكـون عـن قريـٍب و بـَيَّنـُه  ١(
 ٣* الذي شـهد بكلمـة هللا و بشـهادة يسـوع املسـيح بكـل مـا راه ٢* يوحنا ُمرسًال بيِد َمالِكِه لعبِدهِ 

النبــــوة و حيفظــــون مــــا هــــو مكتــــوب فيهــــا الن الوقــــت طــــوىب للــــذي يقــــرا و للــــذين يســــمعون اقــــوال 
  :اىل أن يقول.. .*قريب
و ســـتنظرُه كـــل عـــني و الـــذين طعنـــوه و ينـــوح عليـــه مجيـــع قبائـــل  )١(هـــوذا �يت مـــع الســـحاب ٧

ا� هـــو االلــف و اليــاء البدايـــة و النهايــة يقــول الـــرب الكــائن و الــذي كـــان و  ٨* االرض نعــم امــني
 )٢(ا� يوحنــــا اخـــوكم و شــــريككم يف الضـــيقة و يف ملكــــوت ٩* يءالـــذي �يت القــــادر علـــى كــــل شـــ

يســوع املســيح و صــربه كنــت يف اجلزيــرة الــيت تــدعى بطمــس مــن اجــل كلمــة هللا و مــن اجــل شــهادة 
 ١١* كنــت يف الــروح يف يــوم الــرب و مسعــت ورائــي صــو�ً عظيماًكصــوت بــوق ١٠* يســوع املســيح

اىل أن  ...و الـــذي تـــراه اكتـــب يف كتـــاب و ارســـل اىلقـــائال ا� هـــو االلـــف و اليـــاء االول و االخـــر 
  :يقول

____________________  
  .ونزوله اىل األرض من السماء �مِر هللا تعاىل) ع(إشارة اىل رجوع عيسى بن مرمي  )١(
والذي يعين حكُم هللا يف هـذا العـامل يف حبثنـا هـذا، وهنـا أيضـاً إشـارة ) ع(وقد أشر� اىل موضوع امللكوت عند عيسى  )٢(

  .حّياً من قربه يف ذلك الزمن وهو ماُيسّمى بزمن الرجعة عند املسلمني) ع(واضحة لرجوع حيىي ابن زكر� 
    



١٣٧ 

و يف  ١٣* تفت رايُت سبَع مناير مـن ذهـبالنظَر الصوت الذي تكلََّم معي و ملا ال التفتُّ  ١٢
متســربالً بثــوٍب اىل الــرجلني ومتمنطقــاً عنــد ثدييــه مبنطقــٍة مــن  )١(وســط الســبع املنــاير شــبُه ابــن انســان

و  ١٥* و امــا راســه و شــعره فابيضــان كالصــوف االبــيض كــالثلج و عينــاه كلهيــب �ر ١٤* ذهــب
ومعـه يف يــده  ١٦* و صــوته كصـوت ميـاه كثــريةرجـاله شـبه النحــاس النقـي كا�مـا حمميتــان يف اتـون 
و وجهــه كالشــمس و هــي تضــيء  خيــرج مــن فمــه )٢(اليمــىن ســبعُة كواكــٍب و ســيٌف مــاٍض ذو حــدين

ال ختــف ا�  :فلمــا رايتـه ســقطت عنـد رجليــه كميـٍت فوضــع يـده اليمــىن علـي قــائالً يل ١٧* يف قو�ـا
اىل ابـــد االبـــدين امـــني و يل مفـــاتيح  و احلـــي و كنـــت ميتـــاً و هـــا ا� حـــي ١٨* هـــو االول و االخـــر
  )٣()....*فاكتب ما رايت و ما هو كائن و ما هو عتيٌد ان يكون بعد هذا ١٩* اهلاوية و املوت

____________________  
للــردِّ علــى الــذين إدَّعــوا أنــه إلــه وهــو كثــٌري يف الكتــاب املقــدس، ولعــلَّ ) ع(يطلــُق علــى عيســى ) ابــن اإلنســان(لقــب  )١(

اىل حدٍّ كبري، ولعلَّ هذا ما تواترت بـه األخبـار مـن كـون منقـذ ) ع(إن هذا الرجُل املـُشار اليه شبيٌه بعيسى بن مرمي : املعىن
  .اخل... العامل من حيث الشكل واهليئة كأنُّه إسرائيلي

ومـن بينهـا سـيف رسـول ) ع(يشُري بعُض الباحثني أنَّ هـذا إشـارٌة واضـحة اىل منقـذ العـامل الـذي �يت مبواريـث األنبيـاء  )٢(
ليدافع به عن دين هللا احلنيـف، وهـو ) علّي بن أيب طالب ع (ذو الفقار، والذي هو ذو حّدين، الذي أعطاُه لـ ) ص(هللا 

  .مذخوٌر عندهم، وهذا ماجاءت به الروا�ت الشريفة، وأثبتُه عدد غري قليٍل من أهل العلم والتحقيق
  .، الفقرات كما مشار اليها يف ترقيم النص١، اإلصحاح ) يوحنا الالهويترؤ�(العهد اجلديد، سفر الرؤ�  )٣(
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ولـيس الـنص  ،)ع(نفوَس مجيع الشهداء وعلـى رأسـهم األنبيـاء  -حسب اإلطالق  -أنُّه رأى  :٢
  .بل حىت آخر شهيد يسقُط قبل جميء منقذ العامل ،خاص بشهداء فرتة معيَّنةٍ 

 ،وكــّل عبــد وكــّل حــرّ  ،والعظمــاء واألغنيــاء واألمــراء واألقــو�ء ،مثَّ أنَّ خــوف مجيــع ملــوك األرض :٣
ــم يشــهدون يــوم هللا  الــذين أخفــوا أنفســهم يف املغــاير ويف صــخور اجلبــال وهــم يتمنَّــوَن املــوت بــدَل أ�َّ

 ،ولـــن حيـــدث علـــى وجـــِه األرض إالّ عنـــَد جمـــيء منقـــذ العـــامل يف يومـــه املوعـــود ُكـــلُّ ذلـــَك مل  ،املوعـــود
َ ع   .نُه بيوِم الغضِب العظيمحيث عربِّ

   



١٣٩ 

  آ�ت وعالمات ما قبل ظهور منقذ العامل: املبحث الثاين
َ هللاُ سبحانُه وتعاىل يف الكتب السماوية املقّدسـة آ�ٍت وعالمـاٍت مهّمـٍة تقـُع قبـل جمـيء  لقد بنيَّ

  :)١(وسنذكُر منها على التوايل نزراً يسرياً مراعاًة لإلختصار ،يوِمِه املبارك املوعود

  منقذ البشريّة نداء السماء �تّباع :أّوالً 
 )ص(والنــّيب األعظــم  الــيت بّشــر �ــا القــرآن الكــرمي )٢(هــو مــن العالمــات احلتمّيــة :النــداء الســماوي

أمل االنسـانية  الذي يتزامن مع ظهور ؛)٣(�لّتبع )رض(وصحبه املنتجبني )ع(وآله الطيبني الطاهرين 
ويكــون بواســطة أعظــم املالئكــة املقــرَّبني أال وهــو أمــني  ،ويكــون مبّشــراً وحــاّ�ً علــى إتّباعــه ؛وُمغيثهــا

ــِة املرســل �ــا عنــد هللا تبــارَك وتعــاىل) ع(الــوحي جربئيــل  وكــذا  .وهــو داللــٌة علــى عظَــم ومكانــة املهمَّ
 الحقـاً �ذنـه منـذ قـدمي الزمـان كمـا سـيأيت) ع(فقد بّشرت بـذلك الكتـب املقدّسـة واألنبيـاء والرسـل 

  .تعاىل
  :قال الثمايل محزة ايب عن رواه عمن شاذان بن الفضل حدثين
  والنداء  نعم :قال ؟احملتوم من السفياين خروج)ع(جعفر  اليب قلت

____________________  
  .ألّن ما ورد يف الكتب املقدسة يف هذا ا�ال يدعو اىل �ليف كتب ورسائل مطوَّلة )١(
النـــداء مـــن الســـماء �ســـم املهـــدي بواســـطة  :يف موضـــوع ١٩٠-١٨٥ص  ،املســـيح املوعـــود واملهـــدي النتظـــر :انظـــر )٢(

  .جربئيل
اإلمـام املهـدي  .)عـج(النـداء السـماوي �سـم املهـدي  :ومـا بعـدها يف موضـوع ،١٦٥ص  ،ماقبل �اية التـأريخ :انظر )٣(

  .٨٦-٨٥املصلح العاملي املنتظر، ص 
   



١٤٠ 

 وقتـل ،احملتـوم مـن الدولـة يف العبـاس بـين واخـتالف ،احملتوم مغر�ا من من الشمس وطلوع احملتوم من
  .حمتوم وآله دمحم صّلى هللا عليه آل من القائم حمتوم، وخروج الزكّية النفس
  النداء؟ يكون وكيف :قلت
آخـــر  يف ابلـــيس ينـــادي مث وشـــيعته علـــيّ  مـــع احلـــقّ  أال أنّ : النهـــار الســـماء أول مـــن ينـــادي: قـــال
  )١(.املبطلون ير�ب فعند ذلك ،وشيعته عثمان مع احلقّ  اال ان: االرض النهار من

  يف القرآن الكرمي :١
  إِن( :قولـه تعـاىل ،فقد جاء يف القرآن الكرمي

ْ
�َشأ ْل  � َماءِ  ِمّنَ  َعلَيِْهم ُ�َ�ِّ ْ�نَاُ�ُهمْ  َ�َظل�ْت  آيَةً  ا�س�

َ
 أ

   .)٢()َخاِضِع�َ  �ََها
َ�نٍ  ِمن ا�ُْمنَادِ  ُ�نَادِ  يَْومَ  َواْستَِمعْ ( ):عزوجل(وقوله  رِ  م� ـيَْحةَ  �َْسـَمُعونَ  يَـْومَ ﴾ ٤١﴿ يـٍب  قَ  ا�ص�

  )٣(.)وِج  اْ�ُرُ  يَْومُ  َذٰ�َِك  بِاْ�َِقّ 
   :يف ينابيع املودة لذوي القرىب
وإن  ،ال ديـــن ملـــن ال ورع لـــه« ):رض(قـــال علـــي بـــن موســـى الرضـــا  :عـــن احلســـن بـــن خالـــد قـــال
إن الرابع من ولدي ابن سيدة يطهر هللا به االرض : مث قال .أي أعملكم �لتقوى :أكرمكم عند هللا أتقاكم
  فإذا خرج  ،وهو صاحب الغيبة ،وهو الذي يشك الناس يف والدته ،من كل جور وظلم

____________________  
  .٣٥٨ص: االرشاد )١(
  .٤آية : سورة الشعراء )٢(
  .٤٢ـ ٤١: سورة ق )٣(

    



١٤١ 

ــني النــاس ،أشــرقت االرض بنــور ر�ــا وهــو الــذي تطــوى لــه  ،فــال يظلــم أحــد أحــدا ،ووضــع ميــزان العــدل ب
أال إن حجـة هللا  :وهو الذي ينادي منـاد مـن السـماء يسـمعه مجيـع أهـل االرض ،وال يكون له ظل ،االرض

  إِن( :)عزوجـل(وهـو قـول هللا  ،فان احلق فيه ومعه ،قد ظهر عند بيت هللا فاتبعوه
ْ
�َشأ ْل  �  ِمّنَ  َعلَيِْهم ُ�َ�ِّ

َماءِ  ْ�نَاُ�ُهمْ  َ�َظل�ْت  آيَةً  ا�س�
َ
ـَ�نٍ  ِمـن ا�ُْمنَادِ  ُ�نَادِ  يَْومَ ( :)عزوجـل(وقـول هللا . )١()َخاِضِع�َ  �ََها أ  م�

رِ  يَْحةَ  �َْسَمُعونَ  يَْومَ ﴾ ٤١﴿ يٍب  قَ أي خـروج ولـدي القـائم املهـدي  ،)٢()وِج  اْ�ُـرُ  يَْومُ  َذٰ�َِك  بِاْ�َِقّ  ا�ص�
  )٣(.»)ع(

ـَ�نٍ  ِمـن ا�ُْمنَادِ  ُ�نَادِ  يَْومَ  َواْستَِمعْ ( :أيضـاً  )ق( ويف قولُه تعاىل يف سورة رِ  م�  يَـْومَ ﴾ ٤١﴿ يـٍب  قَ
يَْحةَ  �َْسَمُعونَ  ينـادي «: قـال) رض(عـن الصـادق . مكـان قريـب .)وِج  اْ�ُـرُ  يَـْومُ  َذٰ�َِك  بِاْ�َِقّ  ا�ص�

وذلـك يـوم خـروج القـائم  ،يف هـذه اآليـة صـيحة مـن السـماء والصـيحة ،)ع(املنادي �سم القائم واسم أبيه 
   )٤(.»)ع(

 :قولـه .ينادي املنادي �سم القائم عليه السالم واسم أبيه عليه السـالم( :وأيضاً يف تفسري القّمي
يَْحةَ  �َْسَمُعونَ  يَْومَ (    :، قال)وِج  اْ�ُرُ  يَْومُ  َذٰ�َِك  بِاْ�َِقّ  ا�ص�

____________________  
  .٤آية  :سورة الشعراء )١(
  .٤٢-٤١ آية :ق :سورة )٢(
  .٢٩٧ص  ٣ج  ،ينابيع املودة لذوي القرىب )٣(
  .٢٥٢-٢٥١ص  ٣ج  :ينابيع املودة لذوي القرىب )٤(

   



١٤٢ 

  )١().هي الرجعة: صيحة القائم من السماء ذلك يوم اخلروج، قال
  إِن( :تعـاىلوقولـُه 

ْ
�َشأ ْل  � َماءِ  ِمّنَ  َعلَيِْهم ُ�َ�ِّ ْ�نَـاُ�ُهمْ  َ�َظل�ْت  آيَةً  ا�س�

َ
عـن  )٢()َخاِضـِع�َ  �ََهـا أ

مخــــس « :قــــال .عــــن عالمـــات قيــــام القــــائم )رض(ســـألت جعفــــر الصــــادق  :عمـــر بــــن حنظلــــة قــــال
 :قـال .واليمـاين ،وقتل النفس الزكيـة ،واخلسف ،وخروج السفياين ،الصيحة ):ع(عالمات قبل قيام القائم 

لـو كانـت الصـيحة خضـعت أعنـاق أعـداء هللا  ،نعـم :قـال ؟أهـي الصـيحة :فتلوت هـذه اآليـة، فقلـت لـه
   .»)عزوجل(

هــذه اآليــة نزلــت يف القــائم وينــادي منــاد « :قــال )رض(عـن البــاقر  ،مهــا ،وعـن أيب بصــري وأيب الــورد
  )٣(.»�مسه واسم أبيه من السماء

 :حمتومـات عالمـات مخـس القـائم قيـام قبـل« :يقـول )ع(ا� عبد هللا  مسعت :حنظلة رو بنعم قال
دمحم  آل قـائم قيـام بـني لـيس ،احلسـن دمحم بـن امسـه واملقـام الـركن بـني الزكيـة الـنفس وقتـل والسفياين ،اليماين
 وعشـرين لـثالث اجلمعـة ليلة شهر رمضان يف تكون والصيحة ،ليله عشرة إال مخس الزكّية النفس قتل وبني
 بــن احلجــة أعــين ،فــالن بــن فــالن إنّ : النهــار اول يف الســماء ينــادي مــن جربئيــل وهــو صــوت ،منــه مضــني
 :الــراوي قــال .بلســا�م قــوم كــلّ  يســمع وهــو نــداٌء عــام ،وشــيعته علــي يف احلــقّ  أال إنّ  ،هــو االمــام احلســن
   ؟�مسه فقد نودي االمام خيالف فمن قلت

____________________  
ـَ�نٍ  ِمـن ا�ُْمنَـادِ  ُ�نَـادِ  يَْومَ  َواْستَِمعْ (،قوله ٣٢٧، ص ٢تفسريالقمي، ج  )١( معجـم أحاديـث . اخل:...قـال )يـٍب  قَرِ  م�

  .١٨٦١، حديث ٤٢٥ص  ٥، ج )ع(االمام املهدي 
  .٤آية : سورة الشعراء )٢(
  .٢٤٦ـ ٢٤٥، ص ٣ج : ينابيع املودة لذوي القرىب )٣(

    



١٤٣ 

عنـد  املبطلـون فـري�ب ،وشيعته السفياين يف احلقّ  أال ان: آخر النهار يف ينادي حىت ابليس ال يدعهم :قال
  )١(.»ذلك

فيهــا منــاد  ،غمامــة رأســه وعلـى املهــدي خيــرج« :)ص(هللا  رسـول قــال :عمـر قــال عبــد هللا بــن وعـن
  )٢(.»هللا فاتبعوه خليفة هذا املهدي :ينادي
 :ينـادي ملـك رأسـه وعلـى املهـدي خيـرج« :)ص(هللا  رسـول قـال :أيضاً قالعمر  عبد هللا بن وعن

  )٣(.»فاتبعوه هذا املهدي

  يف العهدين  :٢
يف  » عيوحنـا «اخلالـدة لــ  البشـارة خـالل ذلك أيضاً وهو غاية يف الوضـوح والدقّـة، مـن نالحظ

 مالكـاً طـائراً يف رأيـت مث( :»سفر يوحنـا« جاء يف موضوع النداِء السماوّي اخلاّص مبنقذ العامل، فقد
منـاد�ً  وشـعبٍ  ولسـانٍ  وقبيلـةٍ  امـةٍ  وكـلّ  االرض علـى ليبّشر السـاكنني ابديّة بشارة السماء معه وسط

الســـماء  واســـجدوا لصـــانع حكمـــه ســـاعة قـــد جـــاءت جمـــداً النـــه خـــافوا هللا واعطـــوه :عظـــيم بصـــوتٍ 
  .)٤() املياه والبحر وينابيع واالرض

  :هذا النّص تّتضح امور عديدة منهاومن خالل التمّعن يف 
ـــت(إّن كلمـــة : أّوال ـــة هـــي حبكـــم الواقعـــة  )رأي مـــن الفعـــل و�ء الفاعـــل تفيـــد أّن هـــذه الرؤيـــة الر�نّي

وأّن امللـك يف وضـع الطـريان وأنّـه قـد . واملتحّققة الحمالة، وإن �ّخر وقت حدوثها �حلسا�ت املاديّة
  توّسط السماء،

____________________  
  .٤١٦ص ،نور األبصار )١(
  .٩٧١-٩٧٠ص ٢ج ،كشف الغمة  )٢(
  .نفس املصدر )٣(
  .٤٧٤ص  ،أألصل العربى ،العهد اجلديد ،٧-٦ :١٤ سفر يوحنا )٤(

   



١٤٤ 

يـوحي أّن امللـك مرســل مـن قبـل هللا عــّز وجـّل وقــد بعـث لتبليـغ أمــر مهـم جـّداً ماحــدث ولـن حيــدث 
الســـماء لكـــي يكـــون مبســـمع ومـــرأى مــــن  لـــذلك فهـــو يتوّســـط !علـــى وجـــه األرض االّ مـــرّة واحـــدة

   !.اجلميع
ـــيت يبّشـــر �ـــا :�نيـــا أّ�ـــا ليســـت وليـــدة ســـاعتها ويومهـــا  :مبعـــىن )أبديّـــة(هـــذا امللـــك  إّن البشـــارة ال
 ،كـالّ والـف كــالّ ،مثّ يعــرب وميـّر وكأنّـه مل يكـن يف يــوم مـن األّ�م وليسـت كشـيٍء سـهل �يت ،وعصـرها
بشــارة مقّدســة وأصــيلة حتميّــة الوقــوع والتحّقــق ألّن املبّشــر األّول �ــا هــو هللا تبــارك وتعــاىل  :بــل هــي

ـــــدى ســـــّكان ،لســـــّكان الســـــموات واألرض ـــــة ل ـــــت موجـــــودة ومعروف  وأّن هـــــذه البشـــــارة املباركـــــة كان
أو منــذ جمــيء االنســان اىل  أي منــذ بــدء اخلليقــة: الســموات ولــدى شــعوب وأمــم األرض منــذ األبــد

  ...األرض
كّل الساكنني علـى وجـه األرض ويـتكّلم بلغـة كـّل أمـة وكـّل شـعب وكـّل   إّن هذا امللك يبّشرُ  :�لثا

   .قبيلة وبكّل لسان يف آن واحد وهذا غاية يف اإلعجاز والّروعة
غــري مــألوف لــدى ســّكان األرض ومل يســمعوا مبثلــه مــن  )بصــوت عظــيم( يكــون نــداء امللــك :رابعــا
املخافة من هللا تعاىل وأن يعطـوه جمـده وقـدره ألنّـه قـد جـاءت لتّوهـا سـاعة  ويوّجب على الناس ،قبل

، )١(وكـأّن هللا عـّز وجـّل مل حيكـم يف األرض قـط !حكمه يف األرض بواسطة املنقذ الّدخر هلذا الغرض
  وهذا حّق وصدق ألّن هللا عّز وجّل بريء من مجيع 

____________________  
يعــين حكــم  ،ملكـوت هللا عنــد الســيد املســيح: يف موضــوع.١٢٤ -١١٩ملهــدي النتظــر، ص املســيح املوعــود وا :انظـر )١(

  .ووقت حدوثه هللا يف آخر الزمان وحتميته
   



١٤٥ 

األحكام الوضعّية اجلائرة اليت حكمت األرض �يـدي اجلبـابرة والطغـات ا�ـرمني الـذين أهـانوا وقتلـوا 
  .ومثّلوا �نبياءه وأولياءه وأحّباءه

، )١(، ويعــين حكــم هللا يف آخــر الزمــان)-ع-ملكــوت هللا عنــد الســيد املســيح (بـــ وهــذا ماُيســمى 
وأنَّ الكتاب املقدس وخاصًة العهد اجلديد منُه مليٌء �لبشارِة مبلكوت هللا تبارك وتعـاىل علـى لسـان 

  .حىت ورد ذكر ذلك يف الصلوات املسيحية اليت تقرأُ ُكلَّ يوم) ع(السيد املسيح 
  :يف اإلجنيل) مىت(، كما جاء يف البشارة اليت دوَّ�ا )٢(وت حتميٌّ قطعيٌّ وأنَّ هذا امللك

فـــاين  ١٨ ال تظنــوا اين جئـــت النقــض النـــاموس او االنبيـــاء مــا جئـــت النقـــض بــل الكمـــل ١٧(
مــن النــاموس  واحــدةاحلــق اقــول لكــم اىل ان تــزول الســماء و االرض ال يــزول حــرف واحــد او نقطــة 

احـدى هــذه الوصــا� الصـغرى و علــم النــاس هكـذا يــدعى اصــغر فمــن نقــض  ١٩حـىت يكــون الكـل 
  )٣().يف ملكوت السماوات و اما من عمل و علم فهذا يدعى عظيما يف ملكوت السماوات

  :فقد جاء يف إجنيل مىت ،وأما وقُت حدوث هذا امللكوت املنتظر
  ىل إوَمن يثُبت  ١٣ يف أكثِر القلوب فتربُد احملبَّةُ  ،الفسادويعمُّ  ١٢

____________________  
املســيح املوعــود واملهــدي النتظــر، ). ع(ملكــوت هللا عنــد الســيد املســيح : املهــدي واملســيح، يف موضــوع: للمزيــد انظــر )١(

  .١٢٦وما بعدها، وشرح ملكوت هللا يف ص  ١١٩ص 
  .١٢٠-١١٩ املسيح املوعود واملهدي النتظر، ص :انظر )٢(
مــع فــرق  .ســفراً، مصــر ٧٣، الكتــاب املقــّدس �للغــة العربيــة ١٩-١٧ الفقــرات ،٥ اإلصــحاح ،مــىت ،العهــد اجلديــد )٣(

  .يسري يف العبارات
   



١٤٦ 

وجتيُء النهايُة بعدما تُعلُن بشارُة ملكـوت هللا هـذه يف العـامل ُكلِّـه، شـهادًة يل عنـد  ١٤النهاية خيلص 
  )١().األُمم كّلها

وإقامــــــة ملكــــــوت هللا علــــــى وجــــــٍه  أي �ايــــــة التــــــدبري اإلهلــــــي احلاضــــــر،: (وتفســــــري هــــــذه النبــــــؤة
   )٢(...).�ائيّ 

  :)٣(وأخرب إجنيل لوقا أنَّ ملكوت هللا �يت نتيجًة إلستضعاف املؤمنني والظلم الذي يقع عليهم
 ٢١طـــــو�كم ايهـــــا املســـــاكني الن لكـــــم ملكـــــوت هللا : و رفـــــع عينيـــــه اىل تالميـــــذه و قـــــال ٢٠(

 ٢٢ايهــــا البــــاكون االن النكــــم ستضــــحكون طــــو�كم ايهــــا اجليــــاع االن النكــــم تشــــبعون، طــــو�كم 
طو�كم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عريوكم و اخرجوا امسكـم كشـرير مـن اجـل ابـن االنسـان 

افرحــوا يف ذلــك اليــوم و �للــوا فهــوذا اجــركم عظــيم يف الســماء الن ا�ءهــم هكــذا كــانوا يفعلــون  ٢٣
  ).�النبياء

  : من عاقبُة أهِل الباطل بقوله ويُفصُح النصُّ املقدَّس عّما يكونُ 
ويـل لكـم ايهـا الشـباعى النكـم  ٢٥و لكن ويل لكم ايها االغنياء النكـم قـد نلـتم عـزاءكم  ٢٤(

ويـل لكـم اذا قـال فـيكم  ٢٦ستجوعون ويل لكم ايها الضـاحكون االن النكـم سـتحزنون و تبكـون 
  )٤(...).مجيع الناس

____________________  
  .٤٥،العهد اجلديد، مجعية الكتاب املقدس يف لبنان، الكتاب املقدس،ص ١٤-١٢: ٢٤مىت، ) ١(
الرهبانيــة اليســوعية، طبعــة . ١٠٣العهــد اجلديــد، ص : ومــا بعــدها، عــن ١٢١املســيح املوعــود واملهــدي النتظــر، ص  )٢(

  .م ١٩٨٩
  .وما بعدها ١٢٥املسيح املوعود واملهدي النتظر، ص : للمزيد انظر )٣(
  . سفراً، مصر ٧٣، الكتاب املقّدس �للغة العربية ٢٦-٢٠، الفقرات ٦العهد اجلديد، لوقا، اإلصحاح  )٤(

    



١٤٧ 

  :هذا وقد جاء يف الصالة املسيحية
  )١(....)ليأِت َمَلكوُتَك لتُكن مشيئُتَك يف األرض كما يف السماء ١٠ ليَـتَـَقدَّس امسكَ (
حيـث أقـرب مـا يكـون العبـد لربّـه (وهي السجود أال  �شرف عبادة مثّ �مر سّكان األرض :خامسا

 ،لصــانع الســموات واألرض والبحـر وينــابيع امليــاه ؟،ولكــن الســجود ملـن ؛)عنـد أشــتغاله �ــذه العبـادة
ألّ�ـا مالئمـة لـروح العصـراحلديث ومـا  ،يف غايـة الّدقـة والبالغـة واإلعجـاز )صـانع(فقـد وردت كلمـة 

ـــث التقـــّدم  ،الســـماويّ  حـــني حصـــول هـــذا النـــداء ستصـــل اليـــه البشـــريّة مـــن مســـتوى علمـــي اىل حي
ولكــّن هـــذا  !الصــناعي اهلائــل لــدى البشــريّة حــّىت خييّــل للــبعض أّ�ــم قــادرون علــى صــنع كــّل شــيء

ــام ذلــك  ،امللــك املنــادي مــن الســماء يــوقفهم عنــد حــّدهم ويــوقظهم مــن غفــو�م ويقــّرهم �لعجــز الّت
مل ولن يسـتطيعوا صـنع مسـاء .. .عايت والّتقنيات والتكنلوجياالصنا ألّ�م مهما بلغ �م التطّور والتقّدم

بـــل وحـــّىت خليـــال  ،مبنيّـــة �ـــذه الســـعة و�ـــذه القـــوانني الكونيّـــة املرعبـــة اخلارقـــة لكـــّل القـــوانني الطبيعيّـــة
وأرض مدحّية �ذا احلجم وماحتتويه مـن مسـتلزمات العـيش علـى سـطحها بكـّل  ؛االنسان وإدراكاته

وينــابيع امليــاه العذبــه الــيت فّجرهــا اجلــواد  ؛ذه املســاحات الشاســعة والّتنــوّع العجيــبوحبــارا �ــ ؛رفاهّيــة
  .�ذه الكثرة واإلنتشار والسقي املتواصل للحرث والنسل الكرمي
  للنداء السماوّي  وافٍ  مبثابة شرحٍ  تعّد هذه البشارة اإلهلّية :سادسا

____________________  
  . ١٠،العهد اجلديد، مجعية الكتاب املقدس يف لبنان، الكتاب املقدس، ص١٠-٩: �اية الفقرة: ٦مىت،  )١(

    



١٤٨ 

القــرآن الكــرمي عــن هــذا  وقــد عــّرب  ،احملتــوم الــذي يتــزامن مــع ظهــور بقّيــة هللا يف أرضــه وأمــل االنســانية
َ�نٍ  ِمن ا�ُْمنَادِ  ُ�نَادِ  يَْومَ  َواْستَِمعْ ( :كما جاء يف قوله عّز وجلّ   ) �حلق الصيحة(النداء بـ  رِ  م�  يـٍب  قَ

يَْحةَ  �َْسَمُعونَ  يَْومَ ﴾ ٤١﴿   )١(.)وِج  اْ�ُرُ  يَْومُ  َذٰ�َِك  بِاْ�َِقّ  ا�ص�
َم يف هذه البشارة ألنَّ منقـَذ  ،وهو حـقٌّ وصـدقٌ  ،�بٌت يف القرآن والسنَّة املطهَّرة ،لذا فُكلُّ ماتقدَّ

ونســبه الشــريف وينــّوه عــن مقامـــه  ابيــه واســم يُنــادى �مســـه )عّجــل هللا تعــاىل فرجــه املبــارك(البشــريّة 
  )٢().عليه السالم(الكرمي حني ظهوره املبارك بواسطة وحي هللا األمني جربَئيل 

  الدّجاُل واخلسُف وسفُك الدماِء : �نياً 
  يف القرآن الكرمي: ١

ٰ   الَْقـاِدرُ  ُهـوَ  قُْل ( :قولـه تعـاىل ن َ�َ
َ
ـن َعـَذابًا َعلَـيُْ�مْ  َ�بَْعـَث  أ وْ  فَـْوقُِ�مْ  ِمّ

َ
 َ�ْـِت  ِمـن أ

رْ 
َ
وْ  ُجِلُ�مْ  أ

َ
َس  َ�ْعَضُ�م َوُ�ِذيَق  ِشيًَعا يَلِْ�َسُ�مْ  أ

ْ
 لََعل�ُهـمْ  اْآليَـاِت  ُف  نَُ�ِّ  َكيَْف   انُظرْ  َ�ْعٍض  بَأ

  .)٢()َ�ْفَقُهونَ 
هـو القـادر علـى أن يبعـث علـيكم عـذا� مـن : يف قولـه: عـن أيب جعفـر عليـه السـالم: عن القّمي
الّدجال والّصيحة، او من حتـت أرجلكـم وهـو اخلسـف، او يلبسـكم شـيعا وهـو اخـتالف  فوقكم هو

يف الدين وطعن بعضكم على بعض، ويذيق بعضـكم �س بعـض وهـو أن يقتـل بعضـكم بعضـا وكـّل 
  هذا يف 

____________________  
  .٤٢ - ٤١ :ق سورة )١(
  .١٩٠-١٨٥ص  ،املسيح املنتظر و�اية العامل :لإلطالع انظر )٢(
  .٦٥آية : سورة األنعام )٣(

    



١٤٩ 

  )١(.أهل القبلة بقول هللا أنظر كيف نصّرف اآل�ت لعّلهم يفقهون
مبـن ُخِسـَف الليلـة كمـا يتسـاَءلون مبـن  ،ليأتّنيَّ على هذه اُألمة يـوٌم ُميسـون يتسـاَءلون( :)ص(عن النّيب 
  )٢(.)وهل بقَي من آل فالن فالن ،بقَي من آل فالن

 ،فـاملوت األمحـر السـيف.. .ومـوٌت أبـيض ،بني يـدي القـائم مـوٌت أمحـر.. .( :)ع(الؤمنني وعن أمري 
  )٣(.)وأما املوت األبيض فالطاعون

مـــوٌت أمحـــر ومـــوٌت أبـــيض حـــىت يـــذهب مـــن كـــلِّ ســـبعٍة  ،قـــدام القـــائم مـــو�ن( :)ع(وعـــن الصـــادق 
  )٤(.)مخسة

  يف العهدين : ٢
سَ (جاء يف رسالة يوحنا األوىل يف �ب 

ُ
  ):حاء الدجالونامل

  )٥(....)دّجاالً سيجيءُ  مسعتم أنَّ مسيحاً  .جاءت الساعة األخرية ،أبنائي الصغار �(
  :وجاء يف سفر الرؤ�

____________________  
 ٢ج: الـــــــــزام الناصـــــــــب .١٨١ص  ٥٢و ج  ،٢٠٥ص  ٩ج  ،حبـــــــــار األنـــــــــوار .٢٠٤ص ،٢ج  ،تفســـــــــري القمـــــــــي )١(
  .٩٨ص ٢وج ،١١٤-١١٣ص

  .نقالً عن فنت السليلي ،١٣٢ص  ،املالحم والفنت )٢(
 .٢١١ص  ،٥٢ج  ،حبــــار األنــــوار .٢٦٧الغيبــــة للطوســــي، ص  .٣٥٩ص  ،اإلرشــــاد .٢٧٧ص  ،الغيبــــة للنعمــــاين )٣(

  .٢٤٩ص  ،٢ج  ،السراط املستقيم
  .٦٦ص ،العدد القوية .٢٠٧ص ،٥٢ج ،حبار األنوار .٦٥ص ٢ج ،كمال الدين  )٤(
   .٣٨٦الكتاب املقدس،ص  ،مجعية الكتاب املقدس يف لبنان ،العهد اجلديد،١٨ :٢ الرسالة الثانية ،يوحنا )٥(

   



١٥٠ 

مث بـوق املـالك السـادس فسـمعت صــو�ً واحـداً مـن اربعـة قــرون مـذبح الـذهب الـذي امــام  )١٣(
قــائال للمــالك الســادس الــذي معــه البــوق فــك االربعــة املالئكــة املقيــدين عنــد النهــر العظــيم  )١٤(هللا

فانفــك االربعـة املالئكــة املعـدون للســاعة و اليــوم و الشـهر و الســنة لكـي يقتلــوا ثلــث  )١٥(الفـرات 
و هكـــذا رايـــت ) ١٧(و عـــدد جيـــوش الفرســـان مئتـــا الـــف الـــف و ا� مسعـــت عـــددهم  )١٦(النـــاس

الــــرؤ� و اجلالســــني عليهــــا هلــــم دروع �ريــــة وامساجنونيــــة و كربيتيــــة و رؤوس اخليــــل كــــرؤوس اخليــــل يف 
من هذه الثالثة قتـل ثلـث النـاس مـن النـار  )١٨(االسود و من افواهها خيرج �ر و دخان و كربيت 

فـــان ســــلطا�ا هــــو يف افواههــــا و يف اذ��ــــا الن  )١٩(والـــدخان و الكربيــــت اخلارجــــة مــــن افواههــــا 
   )١(...�ا شبه احليات و هلا رؤوس و �ا تضراذ�

  اليأس الذي يعمُّ العامل  :�لثاً 
  يف القرآن الكرمي والروا�ت الشريفة :١

ٰ ( :يف قولـه تبـارك وتعـاىل َس  إَِذا َح��
َ
وا ُسُل  ا�ر�  اْس�َيْأ ��ُهمْ  َوَظن�

َ
َ  نَا نَْ�ُ  َجاَءُهمْ  ُكِذبُوا قَدْ  � ّ�ِ  َ�ـنُ

�َشاءُ  َمن ُسنَا د�  يُرَ  َوَال  �
ْ
  .)٢()ِم�َ  ا�ُْمْجرِ  الَْقْومِ  َعِن  بَأ

   .)٣()ا �ُْ�ً   الُْعْ�ِ  َمعَ  إِن� ﴾ ٥﴿ ا �ُْ�ً   الُْعْ�ِ  َمعَ  فَإِن� (
____________________  

ــ ١٣، الفقــرات ٩، اإلصــحاح )رؤ� يوحنــا الالهــويت(العهــد اجلديــد، ســفر الــرؤ�  )١( ة العربيــة ، الكتــاب املقــّدس �للغــ١٩ـ
  . سفراً، مصر ٧٣

  .١١٠آية : سورة يوسف )٢(
  .٥آية : سورة اإلنشراح )٣(

    



١٥١ 

نرجـو ...: �ب القول فيما ذكر عن املهدي عليه السالم قال حيـىي بـن احلسـني :جاء يف االحكام
وذلــك أ� نــرى املنكــر قــد ظهــر واحلــق قــد درس وغــري وقــد قــال  ،أن يكــون هللا قــد قــرب ذلــك وأد�ه

ـ َمـعَ  إِن� ﴾ ٥﴿ ا �ُْ�ً   الُْعْ�ِ  َمعَ  فَإِن� ( :هللا سـبحانه ـ  الُْعْ�ِ ٰ (: وقـال، )ا �ُْ�ً َس  إَِذا َحـ��
َ
 اْسـ�َيْأ

وا ُسُل  ا�ر�  ��ُهمْ  َوَظن�
َ
َ  نَا رُ ـنَْصـ َجـاَءُهمْ  ُكـِذبُوا قَدْ  � ّ�ِ �َشـ َمـن َ�ـنُ ُسـنَا د�  يُـرَ  َوَال  اءُ �

ْ
 الَْقـْومِ  َعـِن  بَأ

وقـال صـلى  ،)اشـتدي أزمـة تنفرجـي( :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وعلـى آلـه وسـلم، )ِم�َ  ا�ُْمْجرِ 
الن أكـــون يف شـــدة انتظـــر رخـــاء أحـــب إىل مـــن أن أكـــون يف رخـــاء أنتظـــر ( :هللا عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم

  . )١()شدة
� درك أ� احلســن عليــه الســالم فــأخربين عــن  :فقــال املــأمون(...  :)ع(ويف عيــون أخبــار الرضــا 

ٰ (: قول هللا عـز وجـل َس  إَِذا َح��
َ
وا ُسُل  ا�ر�  اْس�َيْأ ��ُهمْ  َوَظن�

َ
، قـال الرضـا )نَا نَْ�ُ  َجاَءُهمْ  ُكِذبُوا قَدْ  �

ٰ ( :عليه السالم يقـول هللا عـز وجـل َس  إَِذا َح��
َ
مـن قـومهم وظـن قـومهم ان الرسـل  )ُسـُل  ا�ر�  اْس�َيْأ

  .)٢(..).� درك � أ� احلسن :قد كذبوا جاء الرسل نصر� فقال املأمون
النواصــب ) هــذه(� ابــن رســول هللا فــإن :فقلــت:قــال املفضــل(...  :ويف كمــال الــدين ومتــام النعمــة

ال يهـــدي هللا : نزلــت يف أيب بكـــر وعمــر، وعثمــان، وعلــي عليـــه الســالم فقــال )٣(تــزعم أن هــذه اآليــة
مىت كان الدين الـذي ارتضـاه هللا ورسـوله متمكنـا �نتشـار االمـن يف األمـة، وذهـاب اخلـوف . قلوب الناصبة
  من

____________________  
  .٤٦٨ص  ،٢االحكام، ج  )١(
  .١٨٠-١٧٩ص  ،٢ج  ،)ع(عيون أخبار الرضا  )٢(
هُ  وََعدَ ( )٣( ينَ  ا�لـ� ِ

اِ�َاِت  وََعِملُوا ِمنُ�مْ  آَمنُوا ا��   .سورة النور ٥٥، اآلية )... لَ�َْستَْخِلَفن�ُهمْ  ا�ص�
   



١٥٢ 

ــداد  ،وارتفــاع الشــك مــن صــدورها يف عهــد واحــد مــن هــؤالء ،قلو�ــا ــي عليــه الســالم مــع ارت ويف عهــد عل
مث تال الصادق عليه  .واحلروب اليت كانت تنشب بني الكفار وبينهم ،املسلمني والفنت اليت تثور يف أ�مهم

ٰ ( :السالم َس  إَِذا َح��
َ
وا ُسُل  ا�ر�  اْس�َيْأ ��ُهمْ  َوَظن�

َ
  .)١()نَا نَْ�ُ  َجاَءُهمْ  ُكِذبُوا قَدْ  �

ينَ  ُسلَنَا رُ   َ�َنُ�ُ  إِن�ا( :ولعـلَّ يف قولـه سـبحانه وتعـاىل ِ
ْ�يَـا اْ�َيَـاةِ  ِ�  آَمنُوا َوا��  َ�ُقـومُ  َوَ�ـْومَ  ا��

ْشــَهادُ 
َ
مــا يــوحي اىل ذلــك النصــر، إذ أنَّــُه عــزَّ وجــلَّ يتحــدَُّث عــن نصــرين كبــريين،األول هــو  ،)٢()اْأل

بواسطة املنقذ، وذلك بعد االنتظار الطويل و�س الشـعوب، والثـاين هـو ) ع(النصر اجلماعي للرُُّسلِ 
  .نصُر اآلخرة، وهللاُ العامل
  :)٣(ويف صحيح البخاري

أخـربين عـروة انـه سـال : حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، عـن ابـن شـهاب، قـال(
ٰ (: عائشة � زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص أرأيت قولـه َس  إَِذا َح��

َ
ـوا ُسُل  ا�ر�  اْس�َيْأ ��ُهـمْ  َوَظن�

َ
أو   )ُكـِذبُوا قَـدْ  �

   ؟كذبوا
� : وهللا لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم ومـا هـو �لظـن فقالـت: قالت بل كذ�م قومهم، فقلت

معــاذ هللا مل تكــن الرســل تظــن ذلــك بر�ــا : قالــت ،عــروة لقــد اســتيقنوا بــذلك قلــت فلعلهــا أو كــذبوا
هــم اتبــاع الرســل الــذين آمنــوا بــر�م وصــدقوهم وطــال علــيهم الــبالء واســتأخر : وامــا هــذه اآليــة قالــت

  عنهم 
____________________  

  .٣٥٧-٣٥٦كمال الدين ومتام النعمة، ص   )١(
  .٥١آية  :سورة غافر )٢(
  .١٢٣ص  ،٤صحيح البخاري، ج  )٣(
  .كما يظهر من األخبار الشريفة  ،بل هي فرتٌة مرحلية وليست طويلة األمد ،وهذا احلال اليدوُم طويالً  )١(
  .١٢٥ص  ١٣ج ،إحقاق احلق .٤٤ص ،ينابيع املودة )٢(
 .٢٧٦ص  ١ج ،شـرح �ـج البالغـة ،إبـن أيب احلديـد .٥٩٢ص  ١٤ج ،كنـز العمـال  .٦٤ص ،املالحـم ،إبن املنادي )٣(

ص  ،غايــة املــرام .٧٥ص  ،املسرتشــد .٩ص  ٣٢حبــار األنــوار، ج . ١٢٨ص ،اإلرشــاد .٣١٤ص  ١٣ج ،احقــاق احلــق
  .٣٥ص  ١٦ج ،منتخب كنز العمال. ٢٠٨

   



١٥٣ 

، )قـــومهم وظنـــوا ان اتبـــاعهم كـــذبوهم جـــاءهم نصـــر هللا النصـــر حـــىت إذا استيأســـت ممـــن كـــذ�م مـــن
  .انتهى

الـــدجال : الـــيت قـــد بيـَّنّـــا شـــيئاً منهـــا يف املوضـــوع الســـابق -وعليـــِه، واثـــَر تلـــك األحـــداث املروِّعـــة 
يُفَقــُد األمــُل مــن الشــعوب واألُمــم ويستشــري اليــأُس وســوُء الظــنِّ بعــدم  -واخلســف وســفك الــدماء 
  :)١(الفرج، وينقطُع الرجاء

وذلــك احلــني تغـــّريت الــبالد وضــعَف العبــاد واليــأس مـــن ... �علــيّ (): ص(فقــد ورَد عــن رســول هللا 
   )٢(....)الفرج، فعند ذلك يظهر القائم املهدي من ولدي

وليكونن من خيلفـين يف أهـِل بيـيت، وذلـك بعـَد زمـاٍن كِلـٍح مصـفح يشـتدُّ فيـِه الـبالِء، (): ع(وعن عليٍّ 
  )٣(.)الرجاءُ وينقطُع فيه 

وقـال يف  ،مث ذكـر املالحـم ،قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وآلـه :قال ،وعن حذيفة بن اليمان -
ــة الرجــال والنســاء ،ويبــاع األحــرار للجهــد الــذي حيــل �ــم( :آخرهــا ويســتخدم املشــركون  ،يقــرون �لعبودي
يفة ال يزال ذلـك الـبالء علـى أهـل � حذ ،ال يتحاشى لذلك بّر وال فاجر ،يف األمصار ويبيعو�م ،املسلمني

ذلــك الزمــان حــىت إذا أيســوا وقنطــوا وأســاؤا الظــن أن ال يفــرَّج عــنهم إذ بعــث هللا رجــًال مــن أطائــِب عــرتيت 
   وأبراِر ذرّيَّيت عدالً 

____________________  
  .خبار الشريفةوهذا احلال اليدوُم طويًال، بل هي فرتٌة مرحلية وليست طويلة األمد، كما يظهر من األ )١(
  .١٢٥ص  ١٣إحقاق احلق، ج. ٤٤ينابيع املودة، ص )٢(
. ٢٧٦ص  ١إبـن أيب احلديـد، شـرح �ـج البالغـة، ج. ٥٩٢ص  ١٤كنز العمال، ج. ٦٤إبن املنادي، املالحم، ص )٣(

غايــة املــرام، ص . ٧٥املسرتشــد، ص . ٩ص  ٣٢حبــار األنــوار، ج . ١٢٨اإلرشــاد، ص. ٣١٤ص  ١٣احقــاق احلــق، ج
  .٣٥ص  ١٦منتخب كنز العمال، ج. ٢٠٨

    



١٥٤ 

يكون من  ،ويذل به الشرك وأهله ،يعز هللا به الدين والقرآن واإلسالم وأهله ،مباركاً زكياً ال يغادر مثال ذرة
 ،وال يقــرع أحــداً يف واليتــه بســوط إال يف حــد ،ال يضــع حجــراً علــى حجــرٍ  ،ال يغــرت بقرابتــه ،هللا علــى حــذرٍ 

يـرد هللا  ،طـلويغلق به كـل �ب � ،يفتح هللا به كل �ب حق ،ومييت به الفنت كلها ،ميحو هللا به البدع كلها
 :فقـال ،فسـمِّ لنـا هـذا العبـد الـذي قـد اختـاره هللا المتـك وذريتـك :به َسيب املسلمني حيـث كـانوا قلـت

لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد جلعل هللا مقدار ما يكون فيه مجيـع مـا  ،واسم أبيه كاسم أيب ،امسه كامسي(
   )١(.)ذكرت

  يف العهدين :٢
ر الــرؤ�، أّن األنبيــاء واملقّدســني واملظلــومني ينفــُذ صــربهم يف آخــر يف ســف )ع( حيــث أخــرب يوحنــا

  :الزمان ويطلبون من هللا عزَّ وجلَّ اإلنتقام والنصر
التقضـــي وتنـــتقم  !حـــّىت مـــىت أيّهـــا الســـيد القـــّدوس واحلـــق :وصـــرخوا بصـــوٍت عظـــيٍم قـــائلني ١٠(

قـــد جــاء يـــوم غضـــبه  :هلــم اىل أن يقــول حيـــث يســـتجيُب هللا...لــدمائنا مـــن الســاكنني علـــى األرض
   )٢().ومن يستطيع الوقوف ،العظيم

ـــــر اشـــــعياء النـــــيب  :ويف بشـــــرى اخلـــــالص يف ســـــفره املقـــــّدس، مجيـــــع املســـــاكني والبائســـــني ) ع(بشَّ
  :واليائسني

____________________  
  .٢٧٧ص ٢األمايل، للشجري، ج. ٢٦٥-٢٦٤املالحم والفنت، ص  )١(
  .جلديد، األصل العربي،العهد ا١٧، ١٠: ٦سفر الرؤ�  )٢(

    



١٥٥ 

الن الــــرب مســــحين ألُبّشــــَر املســــاكني ارســــلين العصــــب منكســــري  ،روُح الســــيد الــــرب علــــيَّ ١(
ـــة للـــرب و بيـــوم  ٢* القلـــب ُأل�دي للمســـبّيني �لعتـــق و للماســـورين �الطـــالق ُأل�دي بســـنة مقبول

مـاد، و دهـن فـرح عوضـاً عـن َألعطيهم مجـاًال عوضـاً عـن الر ... ٣* انتقام الهلنا ُألعّزي كل النائحني
ــرب غــرس الــرب للتمجيــد و  ٤* النــوح، و رداء تســبيح عوضــاً عــن الــروح اليائســة فيــدعون اشــجار ال
 ٧، *...يبنون اخلرب القدمية يقيمون املوحشات االول و جيددون املدن اخلربة موحشـات دور فـدور

ون يف ارضـهم ضـعفني عوضاً عن خزيكم ضعفان و عوضاً عن اخلجل يبتهجون بنصـيبهم لـذلك يرثـ
الين ا� الرب حمب العـدل مـبغض املخـتلس �لظلـم و اجعـل اجـر�م امينـة  ٨* �جة ابدية تكون هلم

و يعــرف بــني االمــم نســلهم و ذريــتهم يف وســط الشــعوب كــل الــذين  ٩* و اقطــع هلــم عهــدا ابــد�ً 
�هلــي النــه قــد البســين فرحــاً افــرح �لــرب تبــتهج نفســي  ١٠* يــرو�م يعرفــو�م ا�ــم نســل �ركــُه الــرب

النـه كمـا  ١١* ثياب اخلالص كساين رداء الرب مثل عريس يتزين بعمامة و مثل عـروس تتـزين حبليهـا
ان االرض خترج نبا�ا و كما ان اجلنة تنبـت مزروعا�ـا هكـذا السـيد الـرب ينبـت بـراً و تسـبيحاً امـام  

  .)١()*كل االمم
____________________  

 ،سـفراً  ٧٣الفقرات كمـا مبيَّنـة يف الـنص، الكتـاب املقـّدس �للغـة العربيـة  ،٦١ اإلصحاح ،العهد القدمي، سفر إشعياء )١(
   .مصر
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  : الفصل الرابع

  أحداث ظهور منقذ العامل ومابعد الظهور

  حالة العامل عند الظهور وكيفية الظهور :املبحث األول
  أوصاف القائم املنقذ  :املبحث الثاين
  أوصاف حكومة منقذ العامل ودولته :املبحث الثالث

   



١٥٨ 

   



١٥٩ 

  وكيفية الظهور وبعَدُه عند الظهور و  قـَُبيَل الظهور حالة العامل:املبحث األول
 ،وشـأ�ً مـن شـؤونه املقّدسـة ،وآيـٌة مـن آ�تـه الكـربى ،مبا أنَّ ظهور منقذ العامل حدٌث إهليٌّ عظيمٌ 

لـذا فقـد أمجعـت الكتـُب املقّدسـة  ؛أبـداً سـواء قبـل جميئـه أو بعـدهُ ويوماً عارماً من أ�مه الـيت التُنسـى 
علــــى أنَّ هنــــاَك أحــــدا�ً كبــــريًة وعجائبــــاً وغرائبــــأً ) علــــيهُم الصــــالُة الســــالمُ (وعمــــوُم األنبيــــاء والرســــل 

ومـن املناسـب هنـا أن نـذُكَر شـيئاً عــن  .ومعـاجزاً تكـوُن عنـَد ظهـوره وترافقـُه يف دولتـه العامليــة الكـربى
  .أحوال العامل قُبيَل ظهوراملنقذ املوعود وعنَد ظهوره وبعدُه وكيفية ذلك الظهور املبارك

  حالة العامل قـَُبيَل الظهور وعند الظهور وبعَدُه وكيفية الظهور  :املبحث األول
ص املقّدسة يف العهدين، الدالـة والنصو  ،ويتضُح ذلك كله عرب اآل�ت الكرمية والروا�ت الشريفة

ـــخ البشـــرية علـــى ســـطح هـــذا  ة واملباركـــة مـــن �ري ـــريِّ علـــى مواضـــيعها اخلاصـــة املتعّلقـــة بتلـــك الفـــرتة الن
  :ونذكُر شيئاً منها على حنو اإلختصار ،الكوكب

  :إنتظار القائم وطلب الشعوب لهُ  :أوالً 
  يف القرآن الكرمي والروا�ت الشريفة: ١
ِ�ّ  وا فَانتَِظرُ ( :يف قوله تعاىل: أ   .)١()ينَ  ا�ُْمنتَِظرِ  ِمّنَ  َمَعُ�م إِ

____________________  
  .٢٠آية : سورة يونس )١(
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أولـيس ( :سـألتُه عـن شـيٍء يف الفـرج فقـال :قال) ع(عن أيب احلسن الرضا  ،عن دمحم بن الفضيل
ِ�ّ  وا فَانتَِظرُ ( :انَّ هللا يقول ،تعلُم أنَّ انتظار الفرج من الفرج    )١(.))ينَ  ا�ُْمنتَِظرِ  ِمّنَ  َمَعُ�م إِ

ِ�ّ  تَِقبُوا َوارْ ( :يف قوله تعاىل :ب    .)٢()ِ�يٌب  رَ  َمَعُ�مْ  إِ
 ،ما أحسَن الصرب وانتظار الفـرج( :مسعتُه يقول :قال )ع(عن أيب احلسن الرضا  ،عن أمحد بن دمحم

 ؟أوليس تعلـُم أنَّ انتظـار الفـرج مـن الفـرج .فـ انتظروا إّين معكم من املنتظرين :أما مسعَت قوَل العبد الصاحل
   )٣(.)واتقبوا اّين معكم رقيبُ : انَّ هللا تبارك وتعاىل يقول :مث قال
ن إِال�  ونَ  يَنُظرُ  َهْل ( :يف قولـه تعـاىل: ج

َ
ِ�يَُهمُ  أ

ْ
وْ  ا�َْمَالئَِ�ةُ  تَأ

َ
ِ�َ  أ

ْ
وْ  ب�َك  رَ  يَأ

َ
ِ�َ  أ

ْ
 آيَـاِت  َ�ْعُض  يَأ

  . )٤()بَِّك  رَ 
ن إِال�  ونَ  يَنُظرُ  َهْل (: وقولـهُ (): ع(عن اإلمام الباقر 

َ
ِ�يَُهمُ  أ

ْ
وْ  ا�َْمَالئَِ�ةُ  تَأ

َ
ِ�َ  أ

ْ
َك  رَ  يَأ وْ  بـ�

َ
ِ�َ  أ

ْ
 يَـأ

   )٥(....)من العذاب واملوت والقائم،: )بَِّك  رَ  آيَاِت  َ�ْعُض 
اإلنتظــار اإلجيــايب لفــرج هللا األعظــم بظهــور منقــذ هــذا وقــد حــثَّ الــدين اإلســالمي احلنيــف علــى 

  ، وأنَّ املنتظر)٦(العامل وعدم الياس من روح هللا تعاىل
____________________  

  .١٢٨ص  ٥٢ج  ،ز حبار األنوار ٦٤٥ص٢ج ،كمال الدين  .١٣٨ص  ٢ج ،تفسري العياشي )١(
  .٩٣آية  :سورة هود )٢(
  .٣٧٩ص ١٢ج ،والبحار .٢٣٢ص  ٣وعنُه الربهان ج .١٥٩ص  ٢و ج ٢٠ص٢ج ،تفسري العياشي )٣(
  .١٥٨آية : سورة األنعام )٤(
  .٢٥٣وعنه اإليقاظ، ص. ٣٨٤ص ١تفسري القمي، ج )٥(
  .١٠٦حتف العقول، . ٦٤٥ص  ٢كمال الدين، ج. ٦١٠ص  ٢اخلصال، ج: انظر )٦(

   



١٦١ 

وأنَّ  ،)٢(ئـــه مـــن أهـــل اجلنَّـــةوأنَّ املنتظـــر املخلـــص يف وال ،)١(احملتســـب كا�اهـــد مـــع اإلمـــام منقـــذ العـــامل
  )٣(.اإلميان يف دولة الباطل أفضل منُه يف دولة احلقّ 

َها يَا( :تعـاىلويف قولـه  :د ��
َ
ينَ  � ِ

ُقـوا ابُِطـوا َورَ  وا وََصـابِرُ  وا اْصِ�ُ  آَمنُوا ا�� ـهَ  َوا��  لََعل�ُ�ـمْ  ا�لـ�
 ،عليــه الســالم وانتظــاره وتوقّــع ظهــورهوجــوب الثبــات علــى االعتقــاد �مامــة املهــدي . )٤()ُ�ْفِلُحــونَ 

ورابطـوا إمـامكم  ،وصـابروا عـدوكم ،اصـربوا علـى أداء الفـرائض( :فقد ورد عن اإلمام الباقر عليه السالم
  .)٥()املنتظر

  يف العهدين: ٢
  :يبّشر اجلميع �لقائم املنقذ» أشعيا«
 حكمـه العـامل وكيفيـةبظهـور ُمنقـذ  صـرحية جند اشـارات) -ع -سفر اشعيا ( آخر من جانب يف
ــــيت وارتباطــــه وعمــــوم املســــلمني ) ع( واالئمــــة )ص(الرســــول ملــــا ورد عــــن هلــــا دالالت �� تعــــاىل، ال
املهّمــة وهــو  �حــد القابــه)  عــج( االمــام اىل االشــارة ، وقــد جــاءت) عــج( املهــدي االمــام خبصــوص

  :» القائم«
ــريَفُع  ١٠( ــًة للشــعوب واال» القــائُم « ويف ذلــك اليــوم َس ــُه وتَنتظــرُُه ويكــوُن حملُّــُه راي مــم الــيت َتطلُب
  )٦().َجمداً 

____________________  
  .١٧٣احملاسن، ص  .٢١ص ٢ج  ،الكايف .٢٣٨ص  ٩جممع البيان ج  :انظر )١(
  .٣٦١ص  ٤٦البحا ج .٧٦ص  ٨الكايف ج  :انظر )٢(
  .٦٤٥ص  ٢ج ،كمال الدين  .٢٠ص ،اإلختصاص .٣٣٣ص  ١ج ،الكايف :انظر )٣(
  .٢٠٠ آية :سورة آل عمران )٤(
  .٥٣ص ١ ج :الزام الناصب .٦٧-٦٦ص  ،٥ج  ،)ع(معجم أحاديث اإلمام املهدي  :انظر )٥(
ـــى(وســـنقف علـــى تـــرك كلمـــة . ٦٢٥أألصـــل العربى،العهـــد القـــدمي، ص:١٠: ١١ســـفر أشـــعيا  )٦( دون ترمجـــة علـــى ) يسَّ

  .١٢٧ - ١٢٣، ص )أهل البيت ىف الكتاب املقدس.(التوايل
   



١٦٢ 

أّن كّل الشعوب واالمـم تطلبـه وتنتظـره قبـل  :هو واضح فاّن هذه الفقرة �طالقها تؤّكدعلىوكما 
وهـــذا يــدّل علـــى معرفـــة هـــذه الشـــعوب واالمـــم �ـــذا  ،وليس قســـماً مـــن هـــذه الشـــعوب واألمـــم،جميئــه

   .ةمعرفة فطريّة ومعرفة عقلية ومعرفة مساويّ  :فهي تعرفه بكّل أبعاد املعرفة ،الرجل االهلّي املقدس
وأوحـــى الـــيهم ذلـــك عــــَرب  ،حيـــث زرع هللا عـــّز وجـــّل يف فطـــر�م معرفـــة خليفتـــه األعظـــم املـــّدخر

  :وأدركوا ذلك أيضاً بعقوهلم من خالل األدلّة اهلائلة اليت الحتّد والحتصى ،خمتلف العصور
بــدًء �لفــريوس الصــغري  ومنهــا اّن اخلــالق القــادر احلكــيم الــذي أتقــن صــنع كــّل شــيء يف الوجــود

فمـــن دواعـــي حكمتـــه  ؛ّمت أكتشـــافها حلـــّد اآلن لـــذي اليُـــرى �لعـــني ا�ـــّردة وانتهـــاًء �عظـــم جمـــرٍّة◌ٍ ا
ويُرينا عدَلُه وقسطَُه بواسطة ممثّله الشرعي الّدال عليـه واحلـاكم  ،وربوبّيته أن ُميضي حكَمُه يف األرض

ل ميضــــغها بفّكيــــه فرعــــون الزا والشــــعوَب لقمــــًة ســــائغةً  ،واليــــرتك الــــدنيا هكــــذا علــــى عّال�ــــا ،�مســــه
  .وهامان وجنودمها وبقوانني وضعّية قد تربّأَ منها كّل شريف

ــُه �صــراً ومعينــاً ومغيثــاً ومنقــذاً  :فهــذه الشــعوب واألمــم ملــا أصــا�ا مــن حيــٍفٍ◌ وظلــم علــى  تطلُب
  !.مدى تعاقب العصور

كشــوق األرض اجلــد�ء لقطــر   ،انتظــاراً فيــه األمــُل والرجــاءُ  ،إنتظــاَر احلبيــب حلبيبــه :وهــي تنتظــرُهُ 
  .وحتّن اليه حنيناً منقطع النظري ؛السماء

ذكـرت نتيجـة هـذا الطلـب  ،وبعدما بّينت الفقـرة العاشـرة انتظـار الشـعوب واألمـم وطلـبهم للقـائم
أي يكـــون وجـــوُدُه بـــني : )جمـــداً  حملـــهُ  ويكـــونُ  ( :واالنتظـــار املقـــّدس عنـــدما حيـــّل بيـــنهم حيـــث قالـــت

  مفخرًة شعوب األرض وأممها 
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كــربى، وبركــًة ونعمــًة، وأرتقــاًء مبســتوى االنســانّية اىل أعلــى ُذرى ا�ــد والعــزّة والكرامــة ومباركــة الــرّب 
  .جّل وعال

 اىل طمـس) أعـداء احلـّق والّصـدق( وبسبب أمهيّـة هـذا الـنّص وهـذه الفقـرة منـه خاّصـة فقـد عمـد
عن األذهـان قـَدَر االمكـان وقـد جنحـوا يف معناها أو لصرفه  لقلب وتشويشها الدامغة االهلية احلقيقة

  :نشري اىل أمرين ،وإلماطَة الّلثام عن هذه احملاولة البائسة وكشفها .ذلك اىل أمد غري بعيد
 :تعـــين ،ن الـــنّص العـــربيمـــ) ١٠(رةالـــيت وردت يف الفقـــ )١()يّسســـي(إّن اللفظـــة املخصوصـــة  :األول

 :مبعـىن )�سا(واملاضي منه  .)٢(عليها )الياء(وقد جاءت بصيغة االستقبال لدخول حرف  ،)سريفع(
 :العربيـّـة والــيت تعــين )يّسســي( مل يــرتجم لفظــة )٤(يف النســخة العربيّــة )العهــد القــدمي(ومــرتجم  ،)٣()رفــع(
 ترمجــــة اىل الّلغــــة العربيّــــة حماولــــًة منــــه لــــبس املعــــىن وا�رة بــــل أبقاهــــا علــــى حاهلــــا مــــن غــــري ،)ســــريفع(

  ).عج( - مالقائ - الغموض حول مفهوم
____________________  

النســـــخة  ،١٠٠٥ص  ،١٠ :١١ســـــفر أشـــــعيا  عـــــن ،١٢٨-١٢٧ ص)  املقـــــدس الكتـــــاب يف)  ع( البيـــــت اهـــــل( )١(
ـــي(وجـــاءت يف املصـــادر كلمـــة  .العربيـــة دٍة ومفتوحـــٍة، ولعـــّل صـــاحب  )يسَّ أهـــل البيـــت يف الكتـــاب (بســـٍني واحـــدٍة مشـــدَّ
  . أثبتها بسينيني للتوضيح فُأضيفت الشدَّة إشتباهاً  )املقدس

  .٩٨ص ،قواعد اللغة العربية )٢(
  .٣١٥ص  ،عريب - عربي ،املعجم احلديث )٣(
فقــد أردف كلمــة  :مصــر ،الكتــاب املقــّدس �للغــة العربيــة ،١٠ ،الفقــرة ،١١ العهــد القــدمي، ســفر إشــعياء، اإلصــحاح )٤(
  . اخل...ميّسي القائ :فقال ،�لقائم )يّسي(

   



١٦٤ 

   )٣(.اخل...)٢()القائم(وتعين  )١()كاسم فاعل( جاءت) عوميد(اّن لفظة : وأّما األمر الثاين
 ،دار الكتــاب املقـدس يف الشــرق األوســط،وأمـا مــا جـاء يف الكتــاب املقـدس، طبعــة أُوىل، بـريوت

و  ١( :١١يف سـفر إشـعيا  ،١٩٩٥العهد القدمي، اإلصـدار الثـاين  ،مجعية الكتاب املقدس يف لبنان
  :وهو كاآليت ،ويستحقُّ التأمُّل ،فهو من الروعة مبكان )١٠

صـــفات  مثانيـــة فقـــراتعــرب  مثّ يبـــّني ).وينمـــو ُغصـــٌن مــن ُأصـــوله )٤(خيــرُُج فـــرٌع مـــن جــذع َيسَّـــى ١(
  :وخيلص يف القول اىل ،ومؤهالت وخريات هذا املوعود املبارك

____________________  
  .٣٨قواعد اللغة العربية، ص )١(
  .بتصّرف ١٢٨-١٢٧ص ) يف الكتاب املقدس ) ع (اهل البيت ( )٢(
  .٣٤٩: املعجم احلديث) ٣(
حينـاً، وحينـأً آخـر مـن ) ع(، وقد بّشرت التـوراة �ن املنقـذ وخملـص العـامل هـو مـن نسـل داود)ع(هو والُد داود : يّسي )٤(

ــُل املســيح اخل، غــري ان مفســري التــو )... ع(نســل يوســف  ، فهــل )...ع(راة يصــرون علــى القــول أنَّ هــذه الشخصــيات متّث
  :حيث جاء فيه: ، يف الكتاب املقّدس، مصر٧٢اىل املزمور : احلّق كذلك؟ لكن لو رجعنا على سبيل التمثيل ال احلصر

اجلبـال سـالما حتمـل  ٣* يدين شعبك �لعـدل و مسـاكينك �حلـق ٢* اللهم اعط احكامك للملك و برك البن امللك ١(
خيشـونك مـا دامـت الشـمس  ٥* يقضي ملساكني الشعب خيلص بين البائسـني و يسـحق الظـامل ٤* للشعب و االكام �لرب

ـــزل مثـــل املطـــر علـــى اجلـــزاز و مثـــل الغيـــوث الذارفـــة علـــى االرض ٦* و قـــدام القمـــر اىل دور فـــدور يشـــرق يف ا�مـــه  ٧* ين
  * = و ميلك من البحر اىل البحر و من النهر اىل اقاصي االرض ٨* الصديق و كثرة السالم اىل ان يضمحل القمر
    



١٦٥ 

ويف  ١١ ،تطُلبُـــُه األُمـــم ويكـــوُن موطنـــُه جميـــداً  .يف ذلـــك اليـــوم يرتفـــُع أصـــُل يسَّـــى رايـــًة للشـــعوب(
 بَقيَّة شعبه يف أشُّـوَر ومصـَر وفـرتوَس وكـوَش وعـيالَم وشـنعارَ  الفتداء ذلك اليوم يعوُد الربُّ فيُمدُّ يَدهُ 

  )١(...).ويرفُع الربُّ رايًة يف األُمم ١٢ ،ومحاَة ويف ُجُزر البحر
   :وهنا سؤاٌل يطرُح نفسُه وهو

____________________  
ملــوك ترشـــيش و اجلزائــر يرســلون تقدمـــة ملــوك شــبا و ســـبا  ١٠* امامــه جتثــو اهـــل الربيــة و اعــداؤه يلحســـون الــرتاب ٩= 

النـه ينجـي الفقـري املسـتغيث و املسـكني اذ ال معـني  ١٢* االمـم تتعبـد لـه و يسجد له كـل امللـوك كـل ١١* يقدمون هدية
مـن الظلـم و اخلطـف يفـدي انفسـهم و يكـرم دمهـم  ١٤* يشفق علـى املسـكني و البـائس و خيلـص انفـس الفقـراء ١٣* له

يف االرض يف  تكـون حفنـة بـر ١٦* و يعيش و يعطيه من ذهب شبا و يصلي الجله دائما اليوم كله يباركه ١٥* يف عينيه
يكـون امسـه اىل الـدهر قـدام الشـمس  ١٧* رؤوس اجلبال تتمايل مثل لبنـان مثر�ـا و يزهـرون مـن املدينـة مثـل عشـب االرض

و مبـارك  ١٩* مبـارك الـرب هللا الـه اسـرائيل الصـانع العجائـب وحـده ١٨* ميتد امسه و يتباركون به كل امم االرض يطوبونه
مـع مالحظـة اإلخـتالف *).الرض كلها من جمده امني مث امني متت صـلوات داود بـن يسـىاسم جمده اىل الدهر و لتمتلئ ا

الكتـاب املقـدس، طبعـة أُوىل، بـريوت،دار الكتـاب املقـدس يف الشـرق األوسـط، : يف) وكال املعنيني واحـد(يف ألفاظ الرتمجة 
  .ونضُري هذا كثري. ٧٢، املزمور ٧٨٧م،ص ١٩٩٥العهد القدمي، اإلصدار الثاين 

املهـدي املنتظـر بـني الـدين والفكـر البشـري، ص : وهو مل يقـم بشـيٍء مـن هـذا؟ انظـر) ع(هل ميكن أن يكون هذا املسيح ف
  .املخّلص يف التوراة: وما بعدها، حتت عنوان ٥٧

  ).١٢ ،١١ ،١،١٠(: ١١سفر إشعيا  ،٩٢٤ص  ،العهد القدمي ،الكتاب املقدس، مجعية الكتاب املقدس يف لبنان )١(
    



١٦٦ 

القضيب املبارك الذي خيـرُج يف آخـر الزمـان كمنقـٍذ لكـّل الشـعوب واألُمـم وهـو مـن ذريّـة  من هو
كمــا يف هــذا الــنّص وغــريه يف الكتــاب املقــّدس، و�رًة ) َيسَّــى(، ومــن جــذع )علــيهم الســالم(األنبيــاء 

  :يف قوله تعاىل) يس(هل ُهَو هذا، ) َيسَّى(، و)١()ع(يف نصوص أُخر قال إنَّه من نسل يوسف 
  ؟)٢()َسِل�َ  ا�ُْمرْ  �َِمنَ  إِن�َك ﴾ ٢﴿ اْ�َِكيمِ  آنِ  َوالُْقرْ ﴾ ١﴿ �س(
ٰ  َسَالمٌ (: يف قوله تعاىل )٣()�سني(و    ؟ )٤()يَاِس�َ  إِْل  َ�َ

  )٥(.؟)مّسيا(ويف إجنيل بر�� ُمسَّي بـ 
  :وقارّ�ها مع ،٢٥ - ١١ :٦٥اإلصحاح  ،)٦()ع(ولو أ� متعّنا يف سفر إشعياء النّيب 

____________________  
  .٥٧املهدي املنتظر بني الدين والفكر البشري، ص : ، انظر)ع(ويف نصوص ُأخرى، أنه من نسل يوسف  )١(
  .٣ -١: سورُة يس )٢(
  .وقد ورَد يف القرآن) ص(أحُد أمساء النّيب دمحم  )٣(
  .، وما بعدها٤٨املسيح املوعود واملهدي النتظر، ص: انظر )٤(
ونســخة اإلجنيـــل  ،)ع(مــن تالميــذ املســيح  :بــر�� ،١٨-١٥ :يف الفصــل الثــامن والثمـــانون ،يف اجنيــل بــر��ُه وشــرحُ  )٥(

ترمجها العالمة املسيحي اللبناين الـدكتور خليـل سـعادة مـن اإلنكليزيـة اىل العربيـة، وهـي مـن خـزائن الفاتيكـان  ،املنسوبة اليه
  . �للغة اإليطالية

 ،ســـفراً  ٧٣، الكتـــاب املقـــّدس �للغـــة العربيـــة ٢٥-١١ :الفقـــرة ،٦٥ر إشـــعياء، اإلصـــحاح العهـــد القـــدمي، ســـف :انظـــر )٦(
امــا انــتم الــذين تركــوا الــرب و نســوا جبــل قدســي و رتبــوا للســعد االكــرب مائــدة و مــالوا  ١١:(فقــد جــاءت كمــا يلــي. مصــر

فلـم جتيبـوا تكلمـت فلـم تسـمعوا فاين اعينكم للسيف و جتثـون كلكـم للـذبح الين دعـوت  ١٢* للسعد االصغر مخرا ممزوجة
  = بل عملتم 

   



١٦٧ 

خللصـــنا اىل نتيجـــٍة مهّمـــٍة كمـــا أثبتهـــا العالّمـــة دمحم  ،)١(مـــن ســـورة اإلســـراء ٨ - ٤اآل�ت املباركـــة 
   )اإلسالم يف الكتب السماوية(الصادقي يف كتابه 

____________________  
الســيد الــرب هــوذا عبيــدي �كلــون و انــتم جتوعــون هــوذا لــذلك هكــذا قــال  ١٣* الشــر يف عيــين و اخــرتمت مــا مل اســر بــه= 

هــوذا عبيــدي يرتمنــون مــن طيبــة القلــب و انــتم  ١٤* عبيــدي يشــربون و انــتم تعطشــون هــوذا عبيــدي يفرحــون و انــتم ختــزون
و ختلفـــون امسكـــم لعنـــة ملختـــاري فيميتـــك الســـيد الـــرب و  ١٥* تصـــرخون مـــن كابـــة القلـــب و مـــن انكســـار الـــروح تولولـــون

فالـــذي يتــربك يف االرض يتــربك �لــه احلــق و الـــذي حيلــف يف االرض حيلــف �لــه احلـــق الن  ١٦* يــده امســا اخــريســمي عب
الين هانـذا خـالق مسـاوات جديـدة و ارضـا جديـدة فـال تـذكر  ١٧* الضيقات االوىل قـد نسـيت و ال�ـا اسـترتت عـن عيـين

مـا ا� خـالق الين هانـذا خـالق اورشـليم �جـة و شـعبها  بل افرحوا و ابتهجوا اىل االبد يف ١٨* االوىل و ال ختطر على �ل
ال يكــون بعــد  ٢٠* فــابتهج �ورشــليم و افــرح بشــعيب و ال يســمع بعــد فيهــا صــوت بكــاء و ال صــوت صــراخ ١٩* فرحــا

و يبنـون بيـو�  ٢١* هناك طفل ا�م و ال شيخ مل يكمل ا�مه الن الصيب ميوت ابن مئة سـنة و اخلـاطئ يلعـن ابـن مئـة سـنة
ال يبنــون و اخــر يســكن و ال يغرســون و اخــر �كــل النــه كــا�م  ٢٢* يســكنون فيهــا و يغرســون كرومــا و �كلــون امثارهــاو 

ال يتعبــون �طـال و ال يلـدون للرعـب ال�ــم نسـل مبـاركي الــرب و  ٢٣* شـجرة ا�م شـعيب و يسـتعمل خمتــاري عمـل ايـديهم
الـذئب و احلمـل يرعيـان  ٢٥* يمـا هـم يتكلمـون بعـد ا� امسـعو يكـون اين قبلمـا يـدعون ا� اجيـب و ف ٢٤* ذريتهم معهم

). معـــا و االســـد �كـــل التـــنب كـــالبقر امـــا احليـــة فـــالرتاب طعامهـــا ال يـــؤذون و ال يهلكـــون يف كـــل جبـــل قدســـي قـــال الـــرب
 ،العهــد القــدمي، مجعيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــان،٢٥-١١: ٦٥ســفر أشــعيا : وللوقــوف علــى الــنص جبمالــه وروعتــه، انظــر

  !والفرُق يف الرتمجة واضحٌ . ٩٩٠الكتاب املقدس، ص 
َضيْنَا( :١٠-٤ ،اآل�ت :سـورة اإلسـراء )١( ْ�َ  بَِ�  إَِ�ٰ  َوقَ رْ  ِ�  َ�ُْفِسُدن�  الِْكتَاِب  ِ�  اِ�يَل  إِ

َ
ا َوَ�َْعلُـن�  َ�ْ�ِ  َ�ـر�  ِض  اْأل  ُعلُـو�

إَِذا﴾ ٤﴿ ا َكِب�ً 
وَالُهَما وَْعدُ  َجاءَ  فَ

ُ
َا ِعبَاًدا َعلَيُْ�مْ  َ�َعثْنَا أ وِ�  ��

ُ
ٍس  أ

ْ
يَـارِ  ِخـَالَل  فََجاُسـوا َشِديدٍ  بَأ ْفُعـوًال  وَْعـًدا َوَ�نَ   اِ�ّ  م�

ْمَدْدنَاُ�م َعلَيِْهمْ  ةَ  الَْكر�  لَُ�مُ  َدْدنَا رَ  ُ�م� ﴾ ٥﴿
َ
ْ�َوالٍ  َوأ

َ
ْ�ـَ�َ  وََجَعلْنَـاُ�مْ  َوَ��ِـ�َ  بِـأ

َ
ْحَسـ�تُمْ  إِنْ ﴾ ٦﴿ ا نَِفـ�ً   أ

َ
ْحَسـ�تُمْ  أ

َ
 أ

نُفِسُ�مْ 
َ
  = َو�ِْن  ِأل

   



١٦٨ 

هــذه اآل�ُت البّينــاُت تُبّشــُر عــن : اآلنفــة الــذكر علــى الشــكل التــايل) ع(مفّســراً أقــوال إشــعياء اللنــّيب 
ــٍري تبــدَّلت شــريعة إســرائيل اىل أُخــرى، وكــذلك خــريُة هللا عــن إســرائيل ملختــارين آخــرين، فــال  زمــٍن من

  )١(.ائد الديين أألخرياسَم إالّ اسم الق
مضـــافاً اىل ذلـــَك أنَّ العهـــد اجلديـــد يـــذكُر اىل جانـــب املســـيح شخصـــيًة أُخـــرى وهـــي شخصــــية 

  :األمني الصادق، فقد ورد يف سفر رؤ� يوحنا الالهويت
مث رأيــُت الســماء مفتوحــة وإذا فــرس أبــيض واجلـــالس عليــه يُــدعى أمينــاً وصــادقاً �لعــدل حيكـــم (
 ،)٢(وعلــى رأســه تيجــاٌن كثــريٌة ولــُه اســٌم مكتــوُب لــيَس أحــٌد يعرفــُه إالّ هــو ،�رٍ وعينــاُه كليــب  ،وحيــار

واألجنــاد الــذين يف الســماء كــانوا يتبعونــُه  ،وهــو متســربٌل بثــوٍب مغمــوس بــدٍم ويــدعى أمســُه كلمــُة هللا
  )٣().على خيٍل بيٍض البسَني بزاً أبيض ونقّياً 

____________________  
ُ�مْ = 

ْ
َسأ
َ
إَِذا فَلََها أ

َل  َدَخلُوهُ  َكَما ا�َْمْسِجدَ  َوِ�َْدُخلُوا وُُجوَهُ�مْ  ِل�َُسوُءوا ةِ  اْآلِخرَ  وَْعدُ  َجاءَ  فَ و�
َ
ُ  ةٍ  َ�ر�  أ  ا تَ�ِْبـ�ً  َعلَـْوا َما وا َوِ�ُ�َِ�ّ

ن ب�ُ�مْ  رَ  َعَ�ٰ  ﴾٧﴿
َ
مْ  َو�ِنْ  َ�َُ�مْ  يَرْ  أ َذا إِن� ﴾ ٨﴿ ا َحِص�ً  ينَ  �ِلَْ�فِرِ  َجَهن�مَ  وََجَعلْنَا ُعْدنَا ُعد�� ـٰ ِ�  َ�ْهِدي آنَ  الُْقرْ  َه  ِ�َ  �ِلـ�

قَْومُ 
َ
ُ  أ ينَ  ا�ُْمْؤِمِن�َ   َوُ��َِ�ّ ِ

اِ�َاِت  َ�ْعَملُونَ  ا�� ن�  ا�ص�
َ
ْجرً  �َُهمْ  أ

َ
ن� ﴾ ٩﴿ ا َكِب�ً  ا أ

َ
ينَ  َوأ ِ

ْ�تَْدنَا ةِ  بِاْآلِخرَ  يُْؤِمنُونَ  َال  ا��
َ
 َعـَذابًا �َُهمْ  أ

ِ�ًما
َ
  .٣٦-٣٥ص ٣ج :)ص(الصحيح من سرية النىب األعظم : ومفاد هذه اآل�ت املباركة يف. )أ
  .وما بعدها ٥٣املسيح املوعود واملهدي النتظر، ص.٢٣٨-٢٣٧اإلسالم يف الكتب السماوية، ص : انظر )١(
اخلالفة واإلمامة اليت قـال �ـا (والذي حيمله هل هو صاحُب اخلالفة أألمسائية  ؟،هل هو اسُم هللا األعظم :هذا االسم )٢(

ومــا  ٥٦ص ،شــرح فصــوص احلكــم للقيصــري ،الســيد كمــال احليــدري دروس :للمزيــد ،اخل.. .عنــد أهــل هللا )القــرآن الكــرمي
  .قبلها وما بعدها

 ٧٣الكتــاب املقــّدس �للغــة العربيــة  ،١١ الفقــرة، ١٩ اإلصــحاح ،)رؤ� يوحنــا الالهــويت(ســفر الــرؤ�  ،العهــد اجلديــد )٣(
   .مصر ،سفراً 

   



١٦٩ 

فمــن هــو الصــادُق األمــني الراكــب علــى الفــرس األبــيض؟، هــل هــو يســوع املســيح؟، إّن الكــالَم 
ُيسّمى أحيـا�ً �مسـه وأحيـا�ً �بـن اإلنسـان، فيبقـى ) ع(عن املسيح يسبُق هذا املقطع، مث إنَّ يسوع 

  ).ع(أو املهدي) ص(أن يكون النيبُّ دمحم 
و�ــذا الشــكل، العنــدما جــاء ) ص(وملــا كانــت اآل�ر اإلســالمية التتحــدَّث عــن قــدوم للرســول 

لتطابق هذه األوصـاف مـع بعـض مـايرد يف املصـادر ) ع(أوًال وال يف آخر الزمان، فيبقى أنُه املهدي 
  )١(.اإلسالمية

  الضيُق واحلرُج والعسُر وتضرُّر املؤمنني :�نياً 
  يف القرآن الكرمي والروا�ت الشريفة :١

بسـبب تسـّلط مؤسسـات  ،)٢(ويكون كلُّ ذلك قبيل الظهور املبارك ويعمُّ مجيَع املوحدين يف العامل
هـــاُ الكثـــريون بســـبب املـــؤمل ملنقـــذ العـــامل الـــيت ميلُّ  وطـــول مـــّدة اإلنتظـــار ،الكفـــر واجلـــور والظلـــم العامليـــة
ـــَل بلطفـــِه وكرمـــه بتســـديد املـــؤمنني ولكـــنَّ هللا. ضـــعف إميـــا�م ووهـــن عقيـــد�م  ســـبحانه وتعـــاىل تكفَّ

ُت ( :وذلـك يف قولـه تبـارك وتعـاىل ،وتثبيتهم على على طريق احلّق الذي رمسُه هلم ـهُ  يُ�َِبّ يـنَ  ا�لـ� ِ
 ا��

ْ�يَا اْ�َيَاةِ  ِ�  ا��ابِِت  بِالَْقْولِ  آَمنُوا هُ  َوُ�ِضل�  ةِ  اْآلِخرَ  َوِ�  ا�� ا ا�لـ� هُ  َوَ�ْفَعُل  �ِِم�َ الظ�   .)٣()�ََشاءُ  َما ا�لـ�
____________________  

  .، �جياز وتصّرثف٦٢-٦١املهدي املنتظر بني الدين والفكر البشري، ص  )١(
  .١٤٣-١٤١ ص ،املهدي املنتظر بني الدين والفكر البشري :انظر )٢(
  .٢٧آية  :سورة ابراهيم )٣(

   



١٧٠ 

 �بـــن: جعفـــر موســـى بـــن ســـألت: ز�د محّـــاد بـــن قـــال: النعمـــةومتـــام  الـــدين جـــاء يف كمـــال فقـــد
 وال يغيــب ،شخصــه ابصــار النــاس عــن يغيــب ،نعــم :يغيــب؟ قــال مــن االئمــة يف أويكــون! هللا رسـول
 عليــــه( يقــــول ان اىل... عســــري كــــل هللا لــــه عشــــر، يســــّهل وهــــو الثــــاين ،ذكــــره املــــؤمنني قلــــوب عــــن

نفســـه، يرتـــدُّ فيهـــا أقـــوام ويثبـــت آخرون،فطـــوىب لشـــيعتنا ولـــه غيبـــٌة يطـــول أمـــدها خوفـــاً علـــى «): الســـالم
املتمسكني حببلنـا يف غيبـة قائمنـا، الثـابتني علـى مواالتنـا والربائـة مـن اعـدائنا، أولئـك منـا و حنـن مـنهم، فقـد 

  .)١(»رضوا بنا أئمة ورضينا �م شيعة، فطوىب هلم مث طوىب هلم، هم وهللا معنا يف درجتنا
 ،املنـــافق مــن واملـــؤمن ،الطيّــب مــن ليميــز اخلببيـــث ،احلجـــة غبيبــة ا�تاكـــرب االمتحــ ومــن :أقــول
ال وهللا ال �تـــيكم إالّ بعـــد ( :اخلـــرب يتميّـــزوا كمـــا يف فعلـــى هـــذا ال يظهـــر حـــىت ،املـــر�ب مـــن واملخلـــص

يشقى من اليأس، وال وهللا ال �تيكم حىت تتمّيزوا وال وهللا ال �تيكم حىت متّحصوا، وال وهللا ال �تيكم حىت 
، يعــــين بعــــد أن ينتظـــره املنتظــــر حــــىت )ال�تــــيكم إالّ بعــــد اليـــأس (: وقولــــه )٢().شـــقي ويســــعد مــــن ســـعد

  .)٣(...ييأس
ــؤمنني علــى احللقــة يعســُر شــيئاً فشــيئاً، وتضــيق االمتحــان فــان ،اال�م هــذه ويف  يف واملوحــدين امل
ِة  العـــاملي، ومــا زالـــوا حيّشـــدونَ االســتكبار والكفـــر  القطـــاب الشرســـة الـــدنيا، جـــرّاَء اهلجمــة كــل الُعـــدَّ

   والعدد، ويرّصونَ 
____________________  

  .١٥٠ص  ٥١حبار األنوار، ج . ٢٧كفاية األثر، ص. ٣٦٨كمال الدين ومتام النعمة، ص   )١(
  .٣٣١و  ٣٣٠، ص ١الكايف، ج . ٢٠٩-٢٠٨غيبة النعماين، ص )٢(
  .٣٥٤ـ ٣٥٠ص: نور األبصار )٣(

    



١٧١ 

ويبذلون األموال الطائلة، وخيطِّطوَن ليَل �ار، إلحكـام القبضـِة علـى العـامل كمـا يزعمـون،  ،الصفوفَ 
 النجـاة سـابقتها، وسـتكون واقـوى مـن أشـّد وطئـةً  سـتكون تيـةاآل والفنت القادمة االختبارات لذا فانّ 
  .ي �روع صوره�لعروة الوثقى وحبَل هللا املتني، وسيكون املدُّ والتسديد اإلهل إتّقى، ومتّسك ملن

  يف العهدين  :٢
ويكونــون جــرّاء الضــيق  ،أنَّ املــؤمنني يتضــرَّرون قبــل جمــيء يــوم هللا األعظــم :)ع(يف ســفر إشــعياء 

  :والشدَّة كاملرأة احلامل اليت تتلّوى من أمل املخاض
كمــــا ان احلبلــــى الــــيت  ١٧* � رب يف الضــــيق طلبــــوك ســــكبوا خمافتــــة عنــــد �ديبــــك ا�هــــم ١٦(

حبلنــا تلوينـا كاننــا ولــد�  ١٨* الــوالدة تتلـوى و تصــرخ يف خماضـها هكــذا كنــا قـدامك � ربتقـارب 
  ... رحيا مل نصنع خالصاً يف االرض

* هلم � شعيب ادخل خمادعك و اغلق ابوابك خلفك اختبئ حنو حليظـة حـىت يعـرب الغضـب ٢٠
تكشــف االرض دماءهــا و ُســكان االرض فــيهم فالنــه ُهــَو ذا الــرب خيــرج مــن مكانــه ليعاقــب إمثَ  ٢١

  )١().*ال تغطي قتالها يف ما بعد
____________________  

سـفراً،  ٧٣الكتاب املقّدس �للغة العربيـة  ،٢١-٢٠و  ١٨-٢ الفقرات ،٢٦ العهد القدمي، سفر إشعياء، اإلصحاح )١(
 اب املقــــدس، صالكتــــ ،العهـــد القــــدمي، مجعيــــة الكتــــاب املقـــدس يف لبنــــان،٢١-٢٠و  ١٨-٢: ٢٦ أشــــعيا ســــفر .مصـــر
٩٣٩-٩٣٨.  

   



١٧٢ 
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  القائم املنقذ أوصافُ  :املبحث الثاين
ُ  )منقـذ العـامل(لقد أثـىن هللا تبـارَك وتعـاىل علـى وليِّـِه وخليفتـِه  وذكـرُه �مسـاٍء وصـفاٍت ونعـوٍت تبـنيِّ

ــة العظمــى امللقــات علــى عاتقــِه نز مقاَمــُه ومَ  الصــالُة عليــه (لتــُه عنــَد ربِّــِه عــزَّ وجــلَّ، وحتكــي تلــَك املهمَّ
وجــــاء ذلـــَك يف الكتــــب الســـماوية املقدَّســــة وصـــحف األنبيــــاء  ،واملـــدَّخر أساســــاً ألجلهـــا) والســـالم

وبلَغ ذلَك من الكثرة والسعِة مـاال نسـتطيع الوقـوف عليـِه  ،والروا�ت الشريفة املباركة على حدٍّ سواء
�وصـــافِه يف القـــرآن : الً حيـــث نبـــدأُ او  ،هنـــا ولكـــن نـــذكُر شـــيئاً منهـــا علـــى حنـــو اإلختصـــاِر واإلمجـــال

   .�وصافِه يف العهدين :و�نياً  ،والروا�ت

  أوصاف القائم املقذ يف القرآن والروا�ت: اوالً 
  :أنه الكوكب الدري :١

هُ ( :يف قولـه تعـاىل َماَواِت   نُورُ  ا�لـ� رْ  ا�س�
َ
 ِ�  ا�ِْمْصـبَاحُ  ِ�ْصبَاحٌ  ِ�يَها َكِمْشَ�ةٍ  هِ  نُورِ  َمثَُل  ِض  َواْأل

َها ا�ز�َجاَجةُ  زَُجاَجةٍ  ��
َ
بَارَ  ةٍ  َشـَجرَ  ِمن يُوقَدُ  ي�  ُدرِّ  َكْوَكٌب  َك�  �ِي�ـةٍ  َغرْ  َوَال  ِ�ي�ـةٍ  َ�ْ  ال�  َز�ْتُونَـةٍ  َكـةٍ  م�

ٰ   ن�ورٌ   نَارٌ  َ�ْمَسْسهُ  �َمْ  َو�َوْ  يُِ�ءُ  َز�ْتَُها يََ�ادُ  هُ  َ�ْهِدي  نُورٍ  َ�َ ـ �ََشـاءُ  َمن هِ  ِ�ُورِ  ا�لـ� ـهُ  ُب  َوَ�ْ�ِ  ا�لـ�
ْمثَاَل 

َ
هُ  �ِلن�اِس  اْأل ءٍ  بُِ�ِلّ  َوا�لـ�   . )١()َعِليمٌ  َ�ْ

   ):أمري املؤمنني عليه السالم(فعن  .الدري يف اآلية الكوكبأن املهدي عليه السالم هو 
____________________  

  .٣٥آية : سورة النور )١(
    



١٧٤ 

والنـور ضـوء املـؤمن  ،والنور النورية، والنور ضوء القمـر ،والنور اسم من أمساء هللا تعاىل ،القرآن :النور
وهــو املــواالة الــيت يلــبس هلــا نــورا يــوم القيامــة والنــور يف مواضــع مــن التــوراة واإلجنيــل والقــرآن حجــة هللا 

ــوا( :فقــال تعــاىل ...علــى عبــاده، وهــو املعصــوم ــورَ  َوا��بَُع ِي  ا��
ــزِ  ا�� ن

ُ
ــهُ  َل أ ئَِك  َمَع ـٰ ــ ولَ

ُ
ــمُ  أ  ُه

ـهِ  فَآِمنُوا( :ومثله يف سورة التغابن قوله تعاىل ،فالنور يف هذا املوضع هو القرآن )ا�ُْمْفِلُحونَ   بِا�لـ�
ورِ  ُسوِ�ِ  َورَ  ِي  َوا��

نَزْ�َا ا��
َ
مـن محلـة كتـاب هللا  ،يعين سبحانه القرآن ومجيع األوصـياء املعصـومني )أ

ِو�لَهُ  َ�ْعلَمُ  َوَما( :الـذين نعـتهم هللا يف كتابـه فقـال ،وترامجته ،وخزانه ،تعاىل
ْ
هُ  إِال�  تَأ  اِسُخونَ  َوا�ر�  ا�لـ�

وهـدى �ـم  ،فهـم املنعوتـون الـذين أ�ر هللا �ـم الـبالد )بِّنَـا رَ  ِعندِ  ِمّنْ  ُ��  بِهِ  آَمن�ا َ�ُقو�ُونَ  الِْعلْمِ  ِ� 
هُ ( :ورقال هللا تعـاىل يف سـورة النـ ،العباد َماَواِت   نُورُ  ا�لـ� رْ  ا�س�

َ
 ِ�يَهـا َكِمْشـَ�ةٍ  هِ  نُـورِ  َمثَـُل  ِض  َواْأل

َها ا�ز�َجاَجةُ  زَُجاَجةٍ  ِ�  ا�ِْمْصبَاحُ  ِ�ْصبَاحٌ  ��
َ
فاملشـكاة رسـول  ،إىل آخـر اآليـة )... ي�  ُدرِّ  َكْوَكـٌب  َك�
والشـــجرة  ،واألوصـــياء علـــيهم الســـالم والزجاجـــة فاطمـــة ،هللا صـــلى هللا عليـــه وآلـــه واملصـــباح الوصـــي

املباركة رسول هللا صلى هللا عليه وآله والكوكب الدري القائم املنتظر عليـه السـالم الـذي ميـأل األرض 
   )١(.)عدال

____________________  
 ،)ع(معجـم أحاديـث اإلمـام املهـدي  .٣ص  ٩٣ج  ،وعنه البحـار.عن تفسري النعماين ،١١٢ص  ،احملكم واملتشابه )١(

  .٢١ص  ٩٠ج ،حبار األنوار .٢٧٥-٢٧٤ص  ،٥ج 
   



١٧٥ 

  :أنَُّه القوَّة وأصحابُه الركن الشديد :٢
ن�  �َوْ  قَاَل ( :يف قوله تعاىل

َ
ةً  بُِ�مْ  ِ�  أ وْ  قُو�

َ
َ�ٰ  آوِي أ   . )١()َشِديدٍ  ْ�ٍن  رُ  إِ

قـال  :يل بكـم قـوًَّة أو آوي اىل ركـٍن شـديد َل لـو أنَّ قـا :يف قولـه هللا) ع(عن اإلمـام الصـادق ( -
   )٢().الثالث مئة وثالثة عشر أصحابه :قوَّة القائم والركن الشديد

  :أنَُّه بقيَُّة هللا :٣
ُت ( :يف قوله تعاىل هِ  بَِقي� ْؤِمِن�َ  ُكنتُم إِن ل�ُ�مْ   َخْ�ٌ  ا�لـ�   .)٣()م�

اق بــن إبــراهيم الــدينوري عــن عمــر بــن حــدثين إسـح :عــن جعفــر بــن دمحم قــال ،روى دمحم بـن حيــىي
ال  :قـال ؟املـؤمنني �مـرةسـأله رجـل عـن القـائم يسـلم عليـه  :عن أيب عبد هللا عليه السالم قـال ،زاهر

 ،مل يسم بـه أحـد قبلـه وال يتسـمى بـه بعـده إال كـافر ،ذاك اسم مسى هللا به أمري املؤمنني عليه السالم
ــُت ( :مث قــرأ ،الســالم عليــك � بقيــة هللا :يقولــون :قــال ؟قلــت جعلــت فــداك كيــف يســلم عليــه  بَِقي�

هِ  ْؤِمِن�َ  ُكنتُم إِن ل�ُ�مْ   َخْ�ٌ  ا�لـ�   .)٤()م�
____________________  

  .٨٠آية  :سورة هود )١(
 ،اثبـات اهلـداة .١٧٠وص ١٥٨ص١٢البحـار، ج  .٣٣٥ص ١ج ،تفسـري القمـي .١٥٦ص  ٢ج ،تفسري العياشـي )٢(
  .٥٥١ص  ٣ج
  .٨٦آية  :سورة هود )٣(
  .١٩٣ص  ،تفسري فرات الكويف .٤١١ص  ١ج ،الكايف )٤(

   



١٧٦ 

  :أنَُّه السراط السوي: ٤
ْصَحاُب  َمنْ  فََستَْعلَُمونَ (: يف قوله تعاىل

َ
َ  أ وِِيّ  اِط  ا�ِ�ّ   .)١()اْهتََدىٰ  َوَمِن  ا�س�

ــ( روى ن داود عــن دمحم بــن العبــاس عــن دمحم بــن مهــام عــن دمحم بــن إمساعيــل العلــوي عــن عيســى ب
ْصَحاُب  َمنْ  فََستَْعلَُمونَ (: موسى بن جعفر عن أبيه عليه السالم يف قول هللا عـز وجـل

َ
ـ أ َ  اِط  ا�ِ�ّ

ــوِِيّ  ــِن  ا�س� ــَدىٰ  َوَم الصــراط الســوي هــو القــائم عليــه الســالم، واهلــدى مــن اهتــدى إىل : قــال )اْهتَ
ِ�ّ (: طاعته، ومثلهـا يف كتـاب هللا عـز وجـل ارٌ  َو�ِ  )٢()اْهتََدىٰ  ُ�م�  َصاِ�ًا وََعِمَل  َوآَمنَ  تَاَب  �َِّمن  لََغف�

  .)٣()إىل واليتنا: قال

  :وأنَُّه ُيسِلُم لُه من يف السماوات واألرض: ٥
ْسلَمَ  َوَ�ُ ( :يف قولِه تعاىل

َ
َماَواِت  ِ�  َمن أ رْ  ا�س�

َ
  .)٤()ًها َوَ�رْ  َطوًْ�  ِض  َواْأل

ْسـلَمَ  َوَ�ُ ( :سـألت أ� احلسـن عليـه السـالم عـن قولـه :عن ابن بكري قـال
َ
ـَماَواِت  ِ�  َمـن أ  ا�س�

رْ 
َ
�ليهـود و النصـارى ) أمـرَ (أنزلـت يف القـائم عليـه السـالم إذا خـرج ( :قـال )ًهـا َوَ�رْ  َطوًْ�  ِض  َواْأل

  من أسلم عليهم االسالم ف فعرض ،والصابئني والز�دقة وأهل الردة والكفار يف شرق األرض وغر�ا
____________________  

  .١٣٥آية :سورة طه )١(
  .٨٢آية : سورة طه )٢(
  .١٥٠، ص ٢٤حبار األنوار، ج . ١٦٢: كنز الفوائد  )٣(
  .٨٣آية :سورة آل عمران )٤(

    



١٧٧ 

ومــن مل يســلم ضــرب عنقــه حــىت ال  ،طوعــا أمــره �لصــالة والزكــاة ومــا يــؤمر بــه املســلم وجيــب � عليــه
جعلــت فــداك ان اخللــق  :قلــت لــه ،أحــد اال وحــد هللا›  ١٨٤صــفحة ‹ يبقــى يف املشــارق واملغــارب 

  .)١()ان هللا إذا أراد امرا قلل الكثري وكثر القليل :فقال ؟أكثر من ذلك

  : )٢()الغيب واآلية(وأنُه هو  :٦
يـنَ ﴾ ٢﴿ ِلّلُْمت�ِقـ�َ  ُهـًدى ِ�يهِ  يَْب  رَ  َال  الِْكتَاُب  َذٰ�َِك ﴾ ١﴿ ا�م( :يف قولـه تعـاىل ِ

 يُْؤِمنُـونَ  ا��
َالةَ  َوُ�ِقيُمونَ  بِالَْغيِْب  ا ا�ص�    )٣(.)يُنِفُقونَ  َزْ�نَاُهمْ  رَ  َوِ�م�

حــدثنا دمحم بـن أيب عبــد  :قـال -رمحـه هللا  -حــدثنا علـي بـن أمحــد بـن موســي ( :يف كمـال الـدين
عــن علــي بــن أيب  ،عــن عمــه احلســني بــن يزيــد ،عمــران النخعــي حــدثنا موســى بــن :هللا الكــويف قــال

سألت الصادق جعفـر بـن دمحم عليهمـا السـالم عـن قـول هللا عـزو  :محزة عن حيىي بن أيب القاسم قال
ينَ ﴾ ٢﴿ ِلّلُْمت�ِق�َ  ُهًدى ِ�يهِ  يَْب  رَ  َال  الِْكتَاُب  َذٰ�َِك ﴾ ١﴿ ا�م( :جـل ِ

 :فقـال )بِالَْغيِْب  يُْؤِمنُونَ  ا��
 :وشـــاهد ذلـــك قـــول هللا عـــزو جـــل .املتقـــون شـــيعة علـــي عليـــه الســـالم والغيـــب فهـــو احلجـــة الغائـــب

نِزَل  �َْوَال  َوَ�ُقو�ُونَ (
ُ
ـن آيَةٌ  َعلَيْهِ  أ َمـا َ�ُقـْل  بِّـهِ  ر�  ِمّ �� ـهِ  الَْغيْـُب  إِ ِ�ّ  وا فَـانتَِظرُ  �ِلـ� ـنَ  َمَعُ�ـم إِ  ِمّ

   )و جلّ عزّ (فأخرب  )٤()ينَ  ا�ُْمنتَِظرِ 
____________________  

ص  ١الربهـان ج  .٩٦ص  ٧اثبـات اهلـداة ج  .١٨٨ص ١٣البحـار ج  .١٨٤-١٨٣ص  ،١ج  ،تفسري العياشي )١(
  .٢٧٦ص ١الصايف ج .٢٩٦

  .وآية من آ�ت هللا الكربى ،أي هو املصداق األكمل للغيب )٢(
  ٣-١ :سورة البقرة )٣(
  .٢٠آية  :سورة يونس )٤(

   



١٧٨ 

 َ�مَ  َ�رْ  اْ�نَ  وََجَعلْنَا( :)عـزو جـل(الغيب هو احلجة، وتصديق ذلـك قـول هللا أن اآلية هي الغيب، و 
هُ  م�
ُ
  . )٢()يعين حجة )١()آيَةً  َوأ

: قـــال -رمحـــه هللا  -حـــدثنا دمحم بـــن موســـى بـــن املتوكـــل : (ويف كمـــال الـــدين ومتـــام النعمـــة أيضـــاً 
عمـر بـن عبـد العزيـز، عـن غـري  حدثنا أمحد بن دمحم بن عيسى، عن: حدثنا دمحم بن حيىي العطار قال

ــًدى( :واحــد، عــن داود ابــن كثــري الرقــي، عــن أيب عبــد هللا عليــه الســالم يف قــول هللا عــز وجــل  ُه
ينَ ﴾ ٢﴿ ِلّلُْمت�ِق�َ  ِ

  . )٣()من أقر بقيام القائم عليه السالم أنه حق: قال )بِالَْغيِْب  يُْؤِمنُونَ  ا��

  :الشريفةومن بقيَِّة أمسائِه وأوصافه ونعوتِه  :٧

  :يف مجالِه وعدلِه والّرِضى خبالفته :أ
ــيب صــلى هللا عليــه وآلــه أنــه قــال ،عــن حذيفــة بــن اليمــان( - املهــدي مــن ولــدي وجهــه   :عــن الن

كــالقمر الــدري اللــون لــون عــريب اجلســم جســم إســرائيلي ميــأل األرض عــدال كمــا ملئــت جــورا يرضــى 
  .)٤()خبالفته أهل السماوات وأهل األرض والطري يف اجلو ميلك عشرين سنة

  :يف عدٍد من أوصافِه وأمسائِه وكراماتهِ  :ب
قال أمـري املـؤمنني  :عن جده عليهم السالم قال ،عن أبيه ،عن أيب جعفر دمحم بن علي الباقر( -

  خيرج رجل من ولدي يف  :-وهو على املنرب  -عليه السالم 
____________________  

  .٥٠آية : سورة املؤمنون )١(
  .١٨-١٧كمال الدين ومتام النعمة، ص   )٢(
  .١٧كمال الدين ومتام النعمة، ص   )٣(
  .٩١، ص ٥١حبار األنوار، ج  )٤(

    



١٧٩ 

عظــــيم مشــــاش  ،عــــريض الفخــــذين )١(مبــــدح الــــبطن ،مشــــرب �حلمــــرة ،الزمــــان أبــــيض اللــــونآخــــر 
ــيب صــلى هللا عليــه  )٣(شــامة علــى لــون جلــده: بظهــره شــامتان )٢(املنكبــني وشــامة علــى شــبه شــامة الن
فأمــا الـذي خيفـى فأمحـد وأمـا الـذي يعلـن فمحمـد، إذا هــز  ،اسـم خيفـى واسـم يعلـن :لـه امسـان ،وآلـه

و وضع يده على رؤوس العباد فال يبقى مؤمن إال صـار قلبـه  ،رايته أضاء هلا ما بني املشرق واملغرب
وال يبقـى ميـت إال دخلـت عليـه الفرحـة  ،و أعطـاه هللا تعـاىل قـوة أربعـني رجـال ،أشد من زبـر احلديـد

  .)٤()ويتباشرون بقيام القائم صلوات هللا عليه ،م يتزاورون يف قبورهموه ،وهو يف قربه )يف قلبه(

   :يف إشياق اجلنَّة وحبِّ هللا ورسولُه للقائم املنقذ :ج
قــد أحــبَّهم هللاُ  ،اجلنَّــُة تشــتاُق اىل أربعــٍة مــن أهلــي :)ص(عــن النــيبِّ  ،عــن جــابر بــن عبــد هللا( -

  .)٥()سني واملهدي الذي يصّلي خلفُه عيسى بن مرميعلّي بن أيب طالب واحلسن واحل:وأمرين حبّبهم
____________________  

الفضـاء الواسـع وامـرأة بيــدح أي  :-�لكسـر -والبـدح .املتسـع مــن األرض :والبـداح-مبـدح الـبطن أي واسـعه وعريضـه )١(
  ).القاموس(السمني والعريض اجلنني من الدواب (الرجل الطويل  :واألبدح .�دن

  .وهي رأس العظم املمكن املضغ-�لضم-مجع املشاشة :مشاش )٢(
  .وهي اخلال ،الشامة عالمة ختالف البدن الذي هي فيه اما �للون أو التورم )٣(
  .٦٥٣ص  ،كمال الدين ومتام النعمة  )٤(
  .٢٧٤ص ،اإلمام املهدي املعجم املوضوعي ألحاديث .٥٢ص١ج ،كشف الغمة  .١١٧ص ،كشف اليقني  )٥(

    



١٨٠ 

   :شجاعتِه اإلهلية وكرمِه وعلمِه وُخُلِقهِ  يف :د
عــن احلســني بــن  ،عــن جــده ،عــن أبيــه ،حــدثنا جعفــر بــن دمحم :عــن ســليمان بــن هــالل قــال( -

� أمــري املــؤمنني نبئنــا  :جــاء رجــل إىل أمــري املــؤمنني عليــه الســالم فقــال لــه :علــي علــيهم الســالم قــال
� أمـــري  :فقــال ،فهنـــاك ،وذهــب ا�لبــون ،نـــونوقــل املؤم ،إذا درج الــدارجون :فقـــال ؟مبهــديكم هــذا

مــن بــين هاشــم مــن ذروة طــود العــرب وحبــر مغيضــها إذا  :فقــال ؟املــؤمنني عليــك الســالم ممــن الرجــل
وال حيــور إذا  ،ومعــدن صـفو�ا إذا اكتــدرت ال جيـنب إذا املنــا� هلعـت ،وجمفـو أهلهــا إذا أتـت ،وردت

ت مشـمر مغلولـب طفـر ضـرغامة حصـد خمـدش ذكـر املؤمنون اكتنفت وال ينكل إذا الكماة اصـطرع
فــــال  ،وغـــارز جمــــده يف أكـــرم احملتـــد ،ســـيف مـــن ســــيوف هللا رأس قـــثم نشـــق رأســــه يف �ذخ الســـؤدد

يصرفنك عن تبعته صارف عارض ينوص إىل الفتنة كـل منـاص إن قـال فشـر قائـل وإن سـكت فـذو 
  .دعاير

وأكثـــركم علمـــاً وأوصـــلكم رمحـــاً  ،أوســـعكم كهفـــاً  :مث رجـــع إىل صـــفة املهـــدي عليـــه الســـالم فقـــال
ــثن عنــه إن  اللهــم فاجعــل بيعتــه خروجــاً مــن الغمــة وامجــع بــه مشــل األمــة فــأىن جــاز لــك فــاعزم وال تن

  . )١()وفقت له وال جتيزن عنه إن هديت إليه هاه وأومأ بيده إىل صدره شوقاً إىل رؤيته

  :أنَّه حمبوب يف عموم اخلالئق :هـ
  .)٢()املهدي حمبوٌب يف اخلالئق يُطفيء هللا بِه الفتنة الصّماء :قال) ع(عن اإلمام الصادق ( -

____________________  
  .١١٥، ص ٥١حبار األنوار، ج  .٥٣٧ص  ٣ج ،اثبات اهلداة .٢١٢النعماين، ص  ،الغيبة )١(
  .١٨٥ص ،بشارة اإلسالم )٢(

   



١٨١ 

  أوصاف القائم املنقذ يف العهدين: �نياً 
أوصــافاً تــدلُّ داللــًة مباشــرة علــى رجــل هللا املوعــود املنقــذ للعــامل وفيــا يلــي ذكــرت الكتــب املقّدســة 

ومجـاُل منقـذ العـامل ظـاهراً و�طنـاً،  نذكُر جانباً منها، فيمـا يتعلَّـُق بعلمـِه و شـدتِه يف هللا وقّوتـه الر�نيـة
د بروحه   :مراعني يف ذلك اإلختصار... وكونه عبُد هللا املختار واملسدَّ

  لر�ين ملنقذ العاملالعلم ا :١
ّـــدَّ منـــهُ  )١()معرفـــة منقـــذ البشـــرية جبميـــع العلـــوم والقـــوانني واملصـــاحل اإلنســـانية(إنَّ  لكـــي  ،أمـــٌر الب

  ٍ.يتمكَّن من إدارة العامل إدارًة ر�نيًة �كمل وأحسن صورة، لذا فقد طفحت الكتب املقدسة بذلك
   :يف سفر أشعيا

 وخمافــــة املعرفــــة روح ،والقــــوة املشــــورة وروح ،والفهــــم احلكمــــة وروح ،الــــرب روح عليــــه وحيــــل )٢(
   )٢().اذنيه مسمع وال حبسب ،مرأى عينيه حبسب ال يقضي ،الرب خمافة يف ولذته )٣( .الرب

  شدة املنقذ وقّوته الر�نّية  :٢
لكــي يتســّىن لــه أن حيــقَّ احلــقَّ  ،نســتطيع إدراكــُه �لوجــدان )٣()وجــوب قــدرة املصــلح العــاملي(إنَّ 

ـــّزِزُه هللا تبـــارك وتعـــاىل �إلمـــداد الغيـــيب واخلـــوف والرعـــب  ،وحيييـــه ومييـــت الباطـــل ويدحضـــهُ  لـــذلَك يُع
  واملالئكة واجلن 

____________________  
  .٣١-٣٠ص  ،املصلح الغييب واحلكومة العاملية الواحدة )١(
  .٦٢٥ص ،د القدميالعه،أألصل العربى:٣ ،٢ :١١سفر أشعيا  )٢(

 .مصـــر ،ســـفراً  ٧٣الكتـــاب املقـــّدس �للغـــة العربيـــة  ،٢،٣ ،الفقـــرات ،١١ العهـــد القـــدمي، ســـفر إشـــعياء، اإلصـــحاح :انظـــر
  .١٢٧-١٢٣ص )أهل البيت ىف الكتاب املقدس(
  .٣٣-٣٢ص  ،املصلح الغييب واحلكومة العاملية الواحدة )٣(
  .وما بعدها ٢٠١ص  ،)ع(جولٌة يف حكومة اإلمام املهدي  :انظر )٤(
 ،١١ العهـــد القـــدمي، ســـفر إشـــعياء، اإلصـــحاح :انظـــر.٦٢٥ص ،العهـــد القـــدمي،أألصـــل العربى:٤ :١١ســـفر أشـــعيا  )٥(

  .١٢٧-١٢٣ص )أهل البيت ىف الكتاب املقدس( .مصر ،الكتاب املقّدس �للغة العربية ،٤ :الفقرة
   



١٨٢ 

  :ويقّوي بذلك سلطانه ودولته اإلهلية الكربى )١(...واملؤمنني
  :يف سفر أشعيا

وحيكــــم �النصــــاف لبائســــي االرض، ويضــــرب االرض بقضــــيب فمــــه،ومييت املنــــافق بنفخــــة  ٤(
   )٢().شفتيه 

  :ويف سفر الرؤ�
ــيَس احــد يعرفــه اال  و عينــاُه كلهيــب �رٍ ) ١٢( ــُه اســٌم مكتــوٌب ل و علــى راســه تيجــاٌن كثــريٌة و ل
واالجنـــاد الـــذين يف ) ١٤.(و هـــو متســـربل بثـــوب مغمـــوس بـــدم و يـــدعى امســـه كلمـــة هللا)١٣( .هـــو

و مـن فمـه خيـرُج سـيٌف مـاٍض ) ١٥( .السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض البسني بزا ابـيض ونقيـا
لكي يضرب به االمم و هو سريعاهم بعَصاً مـن حديـد و هـو يـدوس معصـرة مخـر سـخط و غضـب 

ولــه علــى ثوبــه و علــى فخــذه اســم مكتــوب ملــك امللــوك و رب ) ١٦( .ل شــيءهللا القــادر علــى كــ
و رايــُت مالكــاً واحــداً واقفــاً يف الشــمس فصــرخ بصــوت عظــيم قــائالً جلميــع الطيــور  )١٧( .االر�ب

لكـي �كلــي حلـوَم ملــوٍك و ) ١٨( .هلــم اجتمعـي اىل عشــاء االلـه العظــيم :الطـائرة يف وســط السـماء
 .قـو�ٍء و حلـوَم خيـٍل و اجلالسـني عليهـا و حلـوم الكـل حـراً و عبـداً صـغرياً و كبـرياً حلوَم قـواٍد و حلـوَم ا

و رايت الوحش و ملوك االرض و اجنـادهم جمتمعـني ليصـنعوا حـر�ً مـع اجلـالس علـى الفـرس ) ١٩(
  .و مع جنده

____________________  
  .وما بعدها ٢٠١، ص )ع(جولٌة يف حكومة اإلمام املهدي : انظر )١(
، ١١العهـــد القـــدمي، ســـفر إشـــعياء، اإلصـــحاح : انظـــر.٦٢٥أألصـــل العربى،العهـــد القـــدمي، ص:٤: ١١ســـفر أشـــعيا  )٢(

  .١٢٧-١٢٣ص) أهل البيت ىف الكتاب املقدس. (، الكتاب املقّدس �للغة العربية، مصر٤: الفقرة
    



١٨٣ 

لـذين قبلـوا فقبض على الوحش و النيب الكذاب معه الصانع قدامه اال�ت اليت �ا اضل ا) ٢٠(
) ٢١( .مسة الوحش و الذين سجدوا لصورته و طرح االثنـان حيـني اىل حبـرية النـار املتقـدة �لكربيـت
  .)١(و الباقون قتلوا بسيف اجلالس على الفرس اخلارج من فمه و مجيع الطيور شبعت من حلومهم

  :)ع(ويف سفر حبقوق النّيب 
وينظـــــُر فرتتعـــــُد  ،يقـــــُف فتهتـــــزُّ األرضُ  )٦( الـــــو�ء ووراء قدميـــــه املـــــوت قـــــدام وجهـــــه يســـــريُ ) ٥(
رايـُت الـبالَء يف  )٧(األَزل، حيٌث سـاَر يف قـدمي الـزمن  تـََتحطَُّم جبال الدهر و تنخسُف تاللُ .االممُ 

  )٢(...؟أَعلى اال�ار يتَّحُد َغَضُبك )٨(وإلضطراَب يف مساكن مد�ن  خيام كوشَ 

  .مجاُل منقذ العامل ظاهراً و�طناً  :٣
 ،الــُه الظــاهري فهــو أكمــُل النــاس َخلقــاً وُخُلقــاً ومنطقــاً فيتجّلــى فيــه نــوُر هللا للخلــق كافــةً فأمــا مج

لـذا فهـو  ،اليتسرَُّب اليه الـرجُس بكـّل أبعـاده ولـو حـىت يسـري الشـّك منـهُ  )٣(وأما الباطين فهو معصومٌ 
  .ورقٌة بيضاء مل يُكتب فيها سوى اسم هللا تبارَك وتعاىل

  :يف سفر حبقوق النيبّ 
  .)٤(..).ومن يده يسطُع النوُر وفيها تستُرت عزَّتُهُ  جييُء كلمعان الربق ٤(

____________________  
  .٤١٥ص  ،الكتاب املقدس ،مجعية الكتاب املقدس يف لبنان ،العهد اجلديد،٢١-١٢ :١٩ ،سفر الرؤ� )١(
العهـد  :انظـر. ١٢٢٤مجعية الكتاب املقـدس يف لبنـان، الكتـاب املقـدس،ص  ،،العهد القدمي٨-٥: ٣ ،سفر حبقوق )٢(

مــع بعــض  .مصــر ،ســفراً  ٧٣، الكتــاب املقــّدس �للغــة العربيــة ٨، ٥ ،الفقــرات ،٣ القــدمي، ســفر حبقــوق النــّيب، اإلصــحاح
  .الفروقات يف الرتمجة

  .منقذ البشرية عصمة: موضوع ،٣٥ -٣٤ص  ،املصلح الغييب واحلكومة العاملية الواحدة )٣(
العهــد  :انظــر. ١٢٢٤ص ،الكتــاب املقــدس ،مجعيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــان ،العهــد القــدمي،٤ :٣ ،ســفر حبقــوق )٤(

  .مصر ،، الكتاب املقّدس �للغة العربية٤ ،الفقرة ،٣ القدمي، سفر حبقوق النّيب، اإلصحاح
   



١٨٤ 

د بروحه  :٤   عبُد هللا املختار واملسدَّ
  :)ع(ومجلٌة من أوصافه الشريفة املهمة يف سفر أشعيا النّيب  ،هذا فقد جاءَ 

َوَضـعُت روحـي عليـه، فيخـرج  !خمتـاري الـذي ُسـرَّت بـه نفسـي ،هَو ذا عبـدي الـذي أَعضـدهُ )١(
قصــــبة مرضوضـــــة ال  )٣(و ال ُيســــَمُع يف الشــــارع صــــوتَهُ ) ١(ال َيصــــيُح و ال يَرفــــعُ  )٢(احلــــق لالمــــم

ال يكـل و ال ينكسـر حـىت يضـع احلـق ) ٤( االمـان خيـرج احلـق يقصف و فتيلـة خامـدة ال يطفـئ اىل
هكـــذا يقـــول هللا الـــرب خـــالق الســـماوات و �شـــرها �ســـط  )٥(يف االرض و تنتظـــر اجلزائـــر شـــريعته 

ا� الــرب قــد دعوتــك  )٦( االرض و نتائجهــا معطــي الشــعب عليهــا نســمة و الســاكنني فيهــا روحــا
لتفـــتح عيـــون العمـــي  )٧(للشـــعب و نـــورا لالمـــم  �لــرب فامســـك بيـــدك و احفظـــك و اجعلـــك عهـــدا

ا� الـــرب هـــذا امســـي و ) ٨(لتخـــرج مـــن احلـــبس املاســـورين مـــن بيـــت الســـجن اجلالســـني يف الظلمـــة 
هـــوذا االوليـــات قـــد اتـــت و احلـــديثات ا�  )٩(جمـــدي ال اعطيـــه الخـــر و ال تســـبيحي للمنحـــو�ت 

جديـدة تسـبيحه مـن اقصـى االرض ايهـا غنـوا للـرب اغنيـة ) ١٠(خمرب �ا قبـل ان تنبـت اعلمكـم �ـا 
لرتفع الربية ومد�ا صو�ا الد�ر الـيت سـكنها  )١١(املنحدرون يف البحر و ملؤه و اجلزائر و سكا�ا 

الــرب جمــدا و خيــربوا بتســبيحه يف  ليعطــوا) ١٢(قيــدار لتــرتمن ســكان ســالع مــن رؤوس اجلبــال ليهتفــوا 
  نهض غريته يهتف و يصرخ و يقوى الرب كاجلبار خيرج كرجل حروب ي )١٣(اجلزائر 

____________________  
  .سقطت من هذا املصدر، وهي مثبٌة يف غريه) صوتهُ (كلمة   )١(

    



١٨٥ 

 )١٥(قــد صــمت منــذ الــدهر ســكت جتلــدت كالوالــدة اصــيح انفــخ و اخنــر معــا  )١٤(علــى اعدائــه 
واسـري  )١٦(م اخرب اجلبال و االكـام و اجفـف كـل عشـبها و اجعـل اال�ـار يبسـا و انشـف االجـا

العمـــي يف طريـــق مل يعرفوهـــا يف مســـالك مل يـــدروها امشـــيهم اجعـــل الظلمـــة امـــامهم نـــورا و املعوجـــات 
ـــوراء خيـــزى خـــز� املتكلـــون علـــى ) ١٧(مســـتقيمة هـــذه االمـــور افعلهـــا و ال اتـــركهم  ـــدوا اىل ال قـــد ارت

ـــنت اهلتنـــا  عمـــي انظـــروا لتبصـــروا ايهـــا الصـــم امسعـــوا ايهـــا ال )١٨(املنحـــو�ت القـــائلون للمســـبوكات ان
من هو اعمى اال عبدي و اصم كرسويل الذي ارسله من هو اعمـى كالكامـل و اعمـى كعبـد  )١٩(

الــرب قــد ســر مــن اجــل بــره  )٢١(�ظــر كثــريا و ال تالحــظ مفتــوح االذنــني و ال يســمع )٢٠(الــرب 
يف  و لكنــه شــعب منهــوب و مســلوب قــد اصــطيد يف احلفــر كلــه و )٢٢(يعظــم الشــريعة و يكرمهــا 

مــن مــنكم يســمع  )٢٣(بيــوت احلبــوس اختبــاوا صــاروا �بــا و ال منقــذ و ســلبا و لــيس مــن يقــول رد 
من دفع يعقوب اىل السـلب و اسـرائيل اىل النـاهبني الـيس الـرب  )٢٤(هذا يصغى و يسمع ملا بعد 

و فســكب عليــه محــ )٢٥(الـذي اخطــا� اليــه و مل يشــاءوا ان يســلكوا يف طرقــه و مل يســمعوا لشــريعته 
  )١(.غضبه و شدة احلرب فاوقدته من كل �حية و مل يعرف و احرقته و مل يضع يف قلبه

____________________  
ســفر  .مصـر ،سـفراً  ٧٣الكتــاب املقـّدس �للغـة العربيــة  ، العهـد القـدمي،٢٥-١:، الفقــرة٤٢ سـفر إشـعياء، اإلصـحاح )١(

مـــع فـــرٍق يســـري بـــني . ٩٦١ الكتـــاب املقـــدس، ص ،لبنـــانمجعيـــة الكتـــاب املقـــدس يف  ،العهـــد القـــدمي،٢٥-١: ٤٢ أشـــعيا
  .الرتمجات

   



١٨٦ 

   



١٨٧ 

  أوصاف حكومة منقذ العامل ودولته :املبحث الثالث
إنَّ للحكومـــة االهليَّـــة املقدَّســـة ودولـــة العـــدل اإلهلـــي املباركـــة املنتظـــرة يف آخـــر الزمـــان ذكـــراً مجـــيالً 

هلــا �عتبارهــا واحــدة مــن غــا�ت الكمــال املنشــودة الــيت واســعاً ووصــفاً مميَّــزاً يليــق �ــا ومبــا ادَّخــرُه هللا 
ونـذكُر منهـا علــى  ،يصـُل اليهـا البشــر بلطفـِه ومنِّـِه وفضــله تعـاىل وبربكـة وليّــِه وحبيبـِه املوعـود واملعهــود

  :حنو اإلختصار

  حكم منقذ العامل �لعدل واإلنصاف  :أّوالً 
  يف القرآن الكرمي :١

ن�  اْعلَُموا( :يف قولـه تعـاىل :)ع(عن الباقر 
َ
هَ  أ رْ  ُ�ِْ�  ا�لـ�

َ
حيييهـا  :قـال ،)١()َ�ْوتَِهـا َ�ْعدَ  َض  اْأل

  )٢().فيحيي األرض �لعدل بعَد مو�ا �لظلم ،هللاُ �لقائم فيعدل فيها
ينَ ( :ىليف قولـه تعـا :)ع(وعن اإلمام الباقر  ِ

ن�اُهمْ  إِن ا�� ك� رْ  ِ�  م�
َ
نزلـت يف  :قـال ،)٣()... ِض  اْأل

  )٤(...).ويظهر هللا �م الدين حىت اليرى أثر من الظلم والبدع.. .املهدي وأصحابه
____________________  

  .١٧: سورة احلديد )١(
. ٤٢٩ينـــابيع املـــودة، ص  .٢٤٢ص  ٥نـــور الثقلـــني، ج .٤٢٩ص  ،احملجـــة .٦٦٨ص  ،كمـــال الـــدين ومتـــام النعمـــة  )٢(

  .وما بعدها ٢٠٢ص  ،)ع(حكومة اإلمام املهدي جولٌة يف: انظر للمزيد. ٥٤، ص ٥١ج  ،حبار األنوار
  .٤١آية : سورة احلج )٣(
  .٣٤١، ص ١٣إحقاق احلق، ج. ١٤٣احملجة، ص . ٨٧ص  ٢ج: تفسري القمي )٤(

    



١٨٨ 

ووضـــَع ميـــزان العـــدِل بـــني النـــاِس فـــال يظلـــُم أحـــٌد .. .)ع(فـــإذا خـــرَج ( :)ع(اإلمـــام الرضـــا وعـــن 
   )١().أحداً 

  :قال )ع(عبد هللا ايب عن عقبة بن وروى علي
 االرض واخرجت،الســبل بــه اجلــور، وأمنــت ا�مــه يف وارتفــع �لعــدل حكــم) ع( القــائم اذا قــام« 

 امـا مسعـت ،ويعرتفـوا �الميـان يظهـروا االسـالم حـىت ديـن اهـل يبـق ومل ،اهله اىل حق بركا�ا، ورد كل
ْسلَمَ  َوَ�ُ ( :يقـول هللا عزوجل

َ
ـَماَواِت  ِ�  َمـن أ رْ  ا�س�

َ
 ،)٢()َجُعـونَ  يُرْ  َو�َِ�ْـهِ  ًهـا َوَ�رْ  َطـوًْ�  ِض  َواْأل

 كنوزهــــا وتبــــدي دمحم صــــّلى هللا عليهمــــا فيحنئــــٍذ تظهــــر االرض داودوحكــــم حبكــــم النــــاس يف وحكـــم
  .املؤمنني الغىن مجيع لشمول ،وال لربّة يومئٍذ موضعاً لصدقته منكم بركا�ا، فالجيد الرجل

ــئالّ يقولــوا إذا رأوا  دولــة هلــم بيــت اهــل يبــق ومل ،دولتنــا آخــر الــدول إن :قــال مث إالّ ملكــوا قبلنــا ل
  )٣(.)�ِلُْمت�ِق�َ  َوالَْعاقِبَةُ ( :هللا عزوجل هؤالء، وهو قول سرية سريتنا اذا ملكنا سر� مثل

  :يف العهدين: ٢
  ابتهجي كثرياً � بنت( ):سفر زكر�( ورد التأكيد على هذا املعىن يف
____________________  

غايـــة  .٣٢١ص ٥٢حبـــار األنـــوار، ج  .٤٠٨ص  ،اعـــالم الـــورى .٢٧٠ص ،كفايـــة األثـــر  .٣٧٢ص  ،كمـــال الـــدين  )١(
  .٦٩٦ص  ،املرام

  .٨٣ :آل عمران )٢(
  .٤٣٢ص ،إعالم الورى .٢٦٥ص ٢ج ،روضة الواعظني .٣٦٤ص  ،اإلرشاد .٩٦٦ص٢ج :كشف الغمه  )٣(

   



١٨٩ 

   )١().ومنصور عادل اليك سيأيت هو ذا ملك صهيون
  :وجاء يف سفر اشعيا

 وحيكــم ٤ .اذنيــه مســمع وال حبســب ،مــرأى عينيــه حبســب ال يقضــي ،الــرب خمافــة يف ولذتــه ٣(
  )٢().شفتيه بنفخة املنافق ومييت ،فمه بقضيب االرض ويضرب ،االرض لبائسي �النصاف

ومبـن �يت خلفـه مـن أوليـاء بعدله وملكه وكذلك بعموم الرجعة اليت تبدأ به ) ع(وقد بّشر إشعيا 
  :هللا عّز وجّل وكما يلي

ويكــون كــّل واحــد كمخبــأ مــن الــريح  ٢ وحّكــاٌم حيكمــون �لعــدل ،ســيأيت ملــٌك ميلــك �حلــقّ  ١(
فــال تنكســف  ٣يف أرض قاحلــة وكظــّل صــخر عظــيم يف قفــر  كســواقي مــاءٍ   ،وكســدٍّ يقــي مــن الســيل

وألسـنة املتلعثمـني تنطلـق  ،سـّرعني تلـزم الّرصـانةقلـوب املت ٤وآذان السـامعني تصـغي  ،عيون الناظرين
  )٣(.بفصاحة

  :وجاء يف سفر الرؤ�
مث رايُت السماَء مفتوحٌة و اذا فرٌس ابـيٌض و اجلـالُس عليـه يُـدعى امينـاً و صـادقاً و �لعـدل ١١(

   )٤().حيكم و حيارب
____________________  

 ،٩ ، الفقـــرة٩ ســـفر زكـــر�، اإلصـــحاح العهـــد القـــدمي، .١٣٤ص ،العهـــد القـــدمي ،، أألصـــل العـــربى٩: ٩ســـفر زكـــر�  )١(
   :حيث جاء النص كاآليت :مصر ،الكتاب املقّدس �للغة العربية

 )...صــــهيون اهتفــــي � بنــــت اورشــــليم هــــوذا ملكــــك �يت اليــــك هــــو عــــادل و منصــــور وديــــع � ابنــــة ابتهجــــي جــــداً  ٩(
وللوقـــوف علـــى  .١٢٣ــــ ١٢٢ص) البيـــت ىف الكتــاب املقـــدس أهـــل( :انظـــر ،لإلطــالع علـــى النصـــني العـــربي والعــريب..اخل

 ص ،الكتـــاب املقـــدس ،مجعيـــة الكتـــاب املقـــدس يف لبنـــان ،، العهـــد القـــدمي٩ :٩ ســـفر زكـــر� :انظـــر ،مجـــال الـــنص ومتامـــه
  .مع فرٍق يسري يف الرتمجة. ١٢٣٩

 ،١١ العهـد القـدمي، سـفر إشـعياء، اإلصـحاح :انظر. ٦٢٥ص ،العهد القدمي،أألصل العربى:٤ ،٣ :١١سفر أشعيا  )٢(
 .١٢٧-١٢٣ص )أهــل البيــت ىف الكتــاب املقــدس( .مصــر ،ســفراً  ٧٣الكتــاب املقــّدس �للغــة العربيــة  ،٤ ،٣ ،الفقــرات
مــع فــرٍق يســري يف . ٩٢٤ ص ،الكتــاب املقــدس ،مجعيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــان ،العهــد القــدمي،٤ ،٣ :١١ أشــعيا ســفر
  .الرتمجة

العهــد  :انظــر.٩٤٦ص  ،الكتــاب املقــدس ،مجعيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــان ،العهــد القــدمي ،٤-١ :٣٢أشــعيا ســفر  )٣(
  .سفراً، مصر ٧٣الكتاب املقّدس �للغة العربية  ،٤-١ ،الفقرات ،٣٢القدمي، سفر إشعياء، اإلصحاح 

  .٤١٥،العهد اجلديد، مجعية الكتاب املقدس يف لبنان، الكتاب املقدس، ص ١١: ١٩سفر الرؤ�،  )٤(
   



١٩٠ 

  إنتقام املصلح األعظم من الظاملني :�نياً 
  يف القرآن الكرمي والروا�ت الشريفة :١

  .)١()ُظلِْمهِ  َ�ْعدَ   انتََ�َ  َو�ََمِن ( :يف قوله تعاىل ،هو املنتصر من الظاملني
ــِن ( :يف قولــهِ ) ع(عــن أيب جعفــر  ،عــن جــابر :أ ــ َو�ََم ــدَ   َ�َ ـانتَ ــهِ  َ�ْع القــائم (: قــال :)ُظلِْم
ئَِك ( :قـال هللا ،وأصـحابه ـٰ ولَ

ُ
القـائم إذا قـاَم انتصـَر مـن بـين ُأميَّـة واملكـذبني  :)َسـِ�يٍل  ِمّن َعلَيِْهم َما فَأ

َما( :والنصاب وهو قولهُ  �� ِ�يُل  إِ ينَ  َ�َ  ا�س� ِ
رْ  ِ�  َوَ�بُْغونَ  ا��اَس  ْظِلُمونَ �َ  ا��

َ
  . )٢())اْ�َِقّ   بَِغْ�ِ  ِض  اْأل

ْحَس�تُمْ  إِنْ ( :وهو وعُد اآلخرة لليهود، يف قوله تعـاىل :ب
َ
ْحَس�تُمْ  أ

َ
نُفِسـُ�مْ  أ

َ
ُ�مْ  َو�ِنْ  ِأل

ْ
َسـأ

َ
 أ

َل  َدَخلُوهُ  َكَما ا�َْمْسِجدَ  َوِ�َْدُخلُوا وُُجوَهُ�مْ  ِل�َُسوُءوا ةِ  اْآلِخرَ  وَْعدُ  َجاءَ  فَإَِذا فَلََها و�
َ
  .)٣()ةٍ  َ�ر�  أ

ْحَس�تُمْ  إِنْ ( :حيث جاء يف تفسري القمـي
َ
ْحَس�تُمْ  أ

َ
نُفِسُ�مْ  أ

َ
ُ�مْ  َو�ِنْ  ِأل

ْ
َسأ
َ
 َجـاءَ  فَـإَِذا فَلََهـا أ

  . )٤(صلوات هللا عليه وأصحابه يعين القائم :)ةِ  اْآلِخرَ  وَْعدُ 
____________________  

  .٤١آية  :سورة الشورى )١(
�ويــل  .)ع(عــن أيب جعفــر ،، عــن أيب محــزة٢٧٨ص ٢ج،ومثلــه يف تفســري القمــي .١٥٠ص  ،تفســري فــرات الكــويف )٢(

  .٥٤٩ص  ٢ج ،اآل�ت
  .٧آية  :سورة اإلسراء )٣(
  .٤٥ص ٥١ج ،والبحار .٤٠٩ص٢ج ،وعنُه الربهان.١٤ص ٢ج ،تفسري القمي )٤(

   



١٩١ 

ين ينصــرهم هللا تعــاىل النصــَر املوعــود علــى الظــاملني، وذلــك يف املظلومــون الــذ وهــو وأصــحابهُ : ج
ِذنَ ( :قوله تعاىل

ُ
ينَ  أ ِ ��ُهمْ  ُ�َقاتَلُونَ  �ِ��

َ
هَ  َو�ِن�  ُظِلُموا بِ� ٰ  ا�لـ�   . )١() لََقِديرٌ  ِهمْ  نَْ�ِ  َ�َ
ِذنَ ( :يف قـول هللا عـزَّ وجـلَّ ) ع(عن أيب بصري، عن أيب عبد هللا 

ُ
ينَ  أ ِ ��ُهمْ  ُ�َقاتَلُونَ  �ِ��

َ
 ُظِلُموا بِ�

هَ  َو�ِن�  ٰ  ا�لـ�   .)٢()وأصحابه) ع(هي يف القائم(: قال: ) لََقِديرٌ  ِهمْ  نَْ�ِ  َ�َ

  يف العهدين :٢
  :ارميا يبّشر �نتقام املصلح من أعداء هللا

 احلسـني قتلـة مـن)  عـج( الزمان صاحب �نتقام قد اخربت التوراة ان :)سفر ارميا( فقد جاء يف
  :قالت حيث ،سيد الشهداء عليه السالم

  .الرب يقول... «
هــذا  مــن. وسـقطوا عثــروا �ـر الفــرات جبانــب الشــمال يف .ال ينجـو والبطــل ال ينــوص اخلفيـف ٦

  ».. .امواجها كا�ار تتالطم  ،الصاعد كالنيل
  :تقول ان اىل
 ويشــبع الســيف فيأكــل ،مبغضــيه مــن لالنتقــام ،نقمــة اجلنــود يــوم للســيد ربّ  فهــذا اليــوم ١٠ «
  .» دمهم من ويرتوي
   ان( :االعداء هو ما يلي من هذا االنتقام يف السبب ان تذكر التوراة مث

____________________  
  .٣٩آية : سورة احلج )١(
  .١٤٢واحملجة، . ٥٨ص  ٥١وعنه البحار، ج. ٢٤١غيبة النعماين،  )٢(

    



١٩٢ 

  )١()�ر الفراتعند  الشمال ارض يف اجلنود ذبيحة للسّيد ربّ 
اعـــداء هللا  وقتـــل ،الزمـــان صـــاحب علـــى خـــروج التـــوراة أيضـــاً كأحـــد ادلّـــة ذكـــر هـــذا الـــنص وممـــن
ـــذا  ،)٢(، �للغـــة االجنليزيـــة٤٩ ص ،) احلقيقـــة عـــن البحـــث( :كتـــاب صـــاحب ـــنص ل ـــة هـــذا ال وألمهي

  ).نقواعد و متبّنيات ثورة املنقذ يف العهدي(سنورد فقراته مع شيء من التحليل يف موضوع 
  :وجاء يف سفر زكر�

يف بشارته �ملخلّـص الوديـع والعـادل عـن طريـق الـوحي وكيفيّـة ُنصـرة هللا  ،)امللك العتيد(يف �ب 
  :لهُ 

  )٣()....واخليل وأقواس القتال يف أورشليم، ،سأقضي على مركبات احلرب يف أفراميَ (...

  حلول السالم يف عهد املنقذ: �لثاً 
  والروا�ت الشريفة يف القرآن الكرمي : ١

  :امتام النور وإنتهاء الظلم �لقائم: أ
ْطِفئُوا يُدونَ  يُرِ (: تعـاىليف قولـه  هِ   نُورَ  ِ�ُ فَْواِهِهمْ  ا�لـ�

َ
هُ  بِأ �لقـائم مـن  :قـال ؟)٤()هِ  نُـورِ  ُمِتم�  َوا�لـ�

هللا، وهـــو قولـــُه آل دمحم علـــيهم الســـالم حـــىت إذا خـــرج يظهـــره هللا علـــى الـــدين كلـــه حـــىت آليُعَبـــُد غـــُري 
  ميألُ األرضَ ): ص(

____________________  
 ،٢٨العهــد القــدمي، ســفر ارميــا حتــت رقــم  ،الكتــاب املقــدس �للغــة العربيــة. العهــد القــدمي ،١٠ ،٦ :٤٦ ارميــا ســفر )١(

 ،العهد القـدمي،١٠ ،٦ :٤٦ سفر إرميا .١٥٥ص :الكتاب املقدس حتت ا�هر .مصر ،١٠ ،٦الفقرات  :٤٦اإلصحاح 
  .مع فرٍق يسري بني عبارات املرتمجني. ١٠٦٠ مجعية الكتاب املقدس يف لبنان، الكتاب املقدس، ص

  .�جياز وتصرف ١٥٥ص :الكتاب املقدس حتت ا�هر )٢(
 ،٩الفقـــرة  ،٩ســـفر زكـــر�، اإلصـــحاح  العهـــد القـــدمي، .١٣٤ص ،العهـــد القـــدمي ،أألصـــل العـــربى ،٩: ٩ســـفر زكـــر�  )٣(

، العهــد القــدمي، مجعيــة ٩ :٩ســفر زكــر� : وللوقــوف علــى مجــال الــنص ومتامــه، انظــر. للغــة العربيــة، مصــرالكتـاب املقــّدس �
  .مع فرٍق يسري يف الرتمجة. ١٢٣٩الكتاب املقدس يف لبنان، الكتاب املقدس، ص 

  .٨آية : سورة الصف )٤(
   



١٩٣ 

  .)١()قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً 

   :خبروجه تضع احلرب أوزارها :ب
ٰ ( :يف قوله تعاىل ْوَزارَ  ُب  اْ�َرْ  تََضعَ  َح��

َ
  .)٢()َها أ

عـــن  ،عـــن االصـــفهاين، عـــن املنقـــري ،عـــن أبيـــه والقاســـاين مجيعـــاً  ،علـــي:(جـــاء يف كتـــاب الكـــايف
بعــث هللا دمحماً صــلى هللا عليــه  :عــن أبيــه عليهمــا الســالم قــال ،عــن أيب عبــد هللا ،فضــيل بــن عيــاض
ولــن تضــيع احلــرب  ،هــا شــاهرة فــال تغمــد حــىت تضــع احلــرب أوزارهــاثالثــة من :وآلــه خبمســة أســياف

فإذا طلعت الشـمس مـن مغر�ـا أمـن النـاس كلهـم يف ذلـك  ،)٣(أوزارها حىت تطلع الشمس من مغر�ا
  . )٤()فيؤمئذ ال ينفع نفساً إميا�ا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إميا�ا خرياً  ،اليوم

  :ويف سنن البيهقي
 ،أخـربين عبـد الـرمحن بـن احلسـن القاضـي، ثنـا إبـراهيم بـن احلسـني ،أبـو عبـد هللا احلـافظ )أخرب�(

ٰ ( :عــن جماهــد يف قولــه عــز وجــل ،عــن ابــن أيب جنــيح ،ثنــا ورقــاء ،ثنــا آدم بــن أيب إ�س  تََضــعَ  َحــ��
ْوَزارَ  ُب  اْ�َرْ 

َ
  .)٥()ع(وذلك يف زمن ظهور املهدي :)َها أ

____________________  
  .٤٣٢ص ١ج ،وحنو ذلك يف الكايف.٤٩ص  ٥١ج  ،البحا .٣٦٥ص  ٢ج ،ري القميتفس )١(
  .٤آية  :سورة دمحم )٢(
  .كنايٌة عن ظهور منقذ العامل  )٣(
  .عن الكايف ،٣١٣-٣١٢ص  ،٦ج  ،حبار األنوار )٤(
  .١٤٩ص  ،٥ج  ،)ع(معجم أحاديث اإلمام املهدي  .�جياز وتصرف .١٨٠ص  ٩ج  ،البيهقي سنن )٥(

    



١٩٤ 

  :ويف عصره يعمُّ السالم واإلسالم :ج
ِي ُهوَ ( :وذلـك يف قولـه تعـاىل

رْ  ا��
َ
يِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهرَ  اْ�َِقّ  وَِديِن  بِا�ُْهَدىٰ  ُسوَ�ُ  رَ  َسَل  أ  َو�َـوْ  ُ�ِّهِ  اِ�ّ

  )١(.)ُكونَ  ا�ُْمْ�ِ  هَ  َكرِ 
وابــن املنــذر والبيهقــي يف ســننه، عــن جــابر  ،وأخــرج ســعيد بــن منصــور :وقــال ،ويف الــدر املنثــور

يِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهرَ ( :� يف قولـه ال يكـون ذلـك حـىت ال يبقـى يهـودي وال نصـراين  :قـال :)ُ�ِّـهِ  اِ�ّ
وحـىت ال  ،واالنسـان احليـة ،والبقـرة األسـد ،حىت �من الشـاة الـذئب ،صاحب ملة إال االسالم )وال(

ويقتــل اخلنزيــر وذلــك إذا نــزل عيســى بــن  ،ويكســر الصــليب ،تقــرض فــأرة جــرا� وحــىت توضــع اجلزيــة
  . )٢(مرمي عليه السالم

  يف العهدين  :٢
  :جاء يف سفر أشعيا

صـــغري  وصـــيب ،معـــاً  الشـــبل والعجـــل ،اجلـــدي النمـــر مـــع ويـــربض ،واخلـــروف الـــذئب ويســـكن ٦(
  . يسوقها
   .على جحر االفعوان يده وميد الفطيم ،صلال على سرب الرضيع ويلعب ٨
كمـــا   ،الـــرب معرفـــة مـــن ءمتتلـــي االرض الن ،قدســـي جبـــل كـــل يف وال يفســـدون ال يســـيئون ٩
   )٣().البحر املياه تغطي

____________________  
  .٩أآلية  :سورة الصف )١(
  .١٤٩ص  ،٥ج  ،)ع(معجم أحاديث اإلمام املهدي  .٢٣١ص  ٣ج  ،الدر املنثور )٢(
 ،١١ العهــد القــدمي، ســفر إشــعياء، اإلصــحاح.٦٢٥ص ،العهــد القــدمي ،أألصــل العــربى:٩ ،٨ ،٦ :١١ســفر أشــعيا  )٣(

ســفر  .١٢٧-١٢٣ص ):أهــل البيــت ىف الكتــاب املقــدس( .مصــر ،الكتــاب املقــّدس �للغــة العربيــة ،٩ ،٨ ،٦ ،الفقــرات
مــع فــرٍق يســري يف . ٩٢٤ ص ،الكتــاب املقــدس ،مجعيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــان ،العهــد القــدمي ،٩ ،٨ ،٦ :١١ أشــعيا
  .الرتمجة

   



١٩٥ 

  :، يف بشارته �ملخّلص العادل واملنصور)امللك العتيد(وجاء يف سفر زكر�، يف �ب 
  :اىل أن يقول ...ها َملُكك �تيك عدالً وخمّلصاً وديعاً 

  فيتكّلم َملُكك �لسَّالم لألُمم، ويكون سلطانُه من البحر اىل البحر
  )٤(.نهر اىل أقاصي األرضومَن ال

  مسّو املعارف يف عهد منقذ العامل  :رابعاً 
  يف القرآن الكرمي والروا�ت الشريفة :١

إنَّ يف القرآن الكرمي والروا�ت الشريفة املباركة مـايقطُع الشـكَّ �ليقـني يف جمـال علـم النـّيب األكـرم 
ــِة مـــن آلـــِه الطـــاهرين  منقـــذ (وبضـــمنهم خـــامت األوصـــياء واألئمـــة ) صـــلوات هللا علـــيهم أمجعـــني(واألئمَّ

وأن كــل إمــام  ،وأ�ــم أعطــوا مــا أعطــاه هللا األنبيــاء ،وأن عنــدهم مجيــع علــوم املالئكــة واألنبيــاء )العــامل
يعلــم مجيــع علــم اإلمــام الــذي قبلــه، وأنَّــُه ال تبقــى األرض بغــري عــامل مــنهم، وأن عنــدهم كتــب األنبيــاء 

ــم يفيضــون ذلــك العلــم )ع(وأ�ــم أعلــم مــن األنبيــاء الســابقني  ،يقرؤو�ــا علــى اخــتالف لغا�ــا ، وأ�َّ
ين على مجيع العباد، وخاصًَّة يف آخر الزمان فيكملون بِه علوم وحلوم البشر   .)٢(اخل...الر�َّ

ــًة �ــذا الصــدد ويف مــايلي بعــض األدلَّــِة والشــواهٌد علــى . وقــد عقــَد الكثــُري مــن العلمــاء أبــوا�ً مهمَّ
  :ملّدعىصدِق هذا ا

____________________  
 ،٩ الفقـــرة ،٩ اإلصـــحاح ،ســـفر زكـــر� العهـــد القـــدمي،. ١٣٤ص ،العهـــد القـــدمي ،أألصـــل العـــربى ،٩: ٩ســـفر زكـــر�  )١(

) أهــل البيــت ىف الكتــاب املقــدس( :انظــر ،لإلطــالع علــى النصــني العــربي والعــريب .الكتــاب املقــّدس �للغــة العربيــة، مصــر
ــ ١٢٢ص ــ .١٢٣ـ مجعيــة الكتــاب املقــدس يف  ،،العهــد القــدمي٩ :٩ ســفر زكــر� :انظــر ،ى مجــال الــنص ومتامــهوللوقــوف عل
  .مع فرٍق يسري بني الرتمجات. ١٢٣٩ ص ،الكتاب املقدس ،لبنان

  .١٥٩ص -٢٦حبار األنوار، ج . ٢٠٠-١٩٩،ص ٦مستدرك سفينة البحار، ج  )٢(
    



١٩٦ 

ِ�  َورَ ( :يف قوله تعاىل :أ ءٍ  ُ��  وَِسَعْت  ْ�َ ْ�َ()١(.  
 َمــن إِال� (: قولــه :قلــت...  ســألت أ� جعفــر عليــه السـالم :عـن أيب عبيــدة احلــذاء قـال (... -

ــَك  رَ  ِحــمَ  ر�  ٰ�ـِـَك ( :هــم شــيعتنا ولرمحتــه خلقهــم وهــو قولــه :قــال ؟)ب� لطاعــة  :يقــول )َخلََقُهــمْ  َوِ�َ
ِ�  َورَ ( :الرمحة اليت يقول ،االمام ءٍ  ُ��  وَِسـَعْت  ْ�َ علـم اإلمـام ووسـع علمـه الـذي هـو  :يقـول )َ�ْ

ْ�تُبَُها( :مث قــال ،مــن علمــه كــل شــئ هــم شــيعتنا
َ
ــأ ــنَ  فََس ي ِ ــونَ  �ِ�� يعــين واليــة غــري االمــام  )٢()َ�ت�ُق

ُدونَهُ ( :وطاعته، مث قـال ِ�يـِل  اةِ  ا��ْورَ  ِ�  ِعنَدُهمْ  َمْكتُوً�ا َ�ِ يعـين النـيب صـلى هللا عليـه وآلـه  )َواْإلِ
ُ�رُ (والوصي والقائم 

ْ
  .)٣()...  ا�ُْمنَكرِ  َعِن  َوَ�نَْهاُهمْ ( -إذا قام  - )وِف  بِا�َْمْعرُ  ُهم يَأ

ُ�لََها تُْؤِ� ( :تعاىل يف قوله :ب
ُ
  .)٤()بَِّها رَ  بِإِْذنِ  ِح�ٍ  ُ��  أ

بــن هاشــم عــن عمــرو بــن عثمــان اخلــزاز عــن عبــد الرمحــان بــن محــاد  إبــراهيم :يف بصــائر الــدرجات
ْصــلَُها( :ســألت أ� عبــد هللا عليــه الســالم عــن قــول هللا تعــاىل :عــن عمــر بــن يزيــد قــال

َ
 ثَابِــٌت  أ

رْ  ــَماءِ  ِ�  ُ�َهــا َوفَ وأمـري املــؤمنني عليـه الســالم  رسـول هللا صـلى هللا عليــه وآلـه جــذرها :فقــال )٥()ا�س�
   ،ذروها وفاطمة عليها السالم فرعها
____________________  

  .١٥٦آية  :سورة األعراف )١(
  .١٥٥آية  :سورة األعراف )٢(
  .٤٢٩ص  ،١الكايف، ج  )٣(
  .٢٥آية  :سورة ابراهيم )٤(
  .٢٤ آية :سورة ابراهيم )٥(

   



١٩٧ 

ال، : واألئمة من ذريتها أغصا�ا، وعلم األئمة مثرها، وشيعتهم ورقها، فهل ترى فيهم فضـًال؟ فقلـت
: ليولـد فتـورق ورقـة فيهـا، فقلـتوهللا إن املؤمن ليموت فتسقط ورقـة مـن تلـك الشـجرة، وإنـه : فقال
ُ�لََها تُْؤِ� ( :قوله

ُ
مـا خيـرج إىل النـاس مـن علـم اإلمـام يف كـل حـني : فقـال )بَِّهـا رَ  بِـإِْذنِ  ِح�ٍ  ُ��  أ
  .)١(يسأل عنه
  .)٢()فَانتَُهوا َ�نْهُ  َ�َهاُ�مْ  َوَما فَُخُذوهُ  ُسوُل  ا�ر�  آتَاُ�مُ  َوَما( :يف قوله تعاىل :ج

بن حيىي املكتب عن أمحد بـن دمحم الـوراق عـن علـي بـن هـارون احلمـريي  أمحد :األخباريف معاين 
 )عليــه الســالم(عــن علــي بــن دمحم بــن ســليمان عــن أبيــه عــن علــي بــن يقطــني عــن موســى بــن جعفــر 

وهللا أوتينا ما أويت سليمان وما يؤت سـليمان ومـا مل يـؤت أحـد مـن العـاملني قـال هللا عـز وجـل  :قال
َذا( :يف قصـة سـليمان ـٰ وْ  فَاْمُ�ْ  َ�َطاُؤنَا َه

َ
ْ�ِسْك  أ

َ
صـلى (وقـال يف قصـة دمحم  ،)٣()ِحَسـاٍب   بَِغْ�ِ  أ

  . )٤()فَانتَُهوا َ�نْهُ  َ�َهاُ�مْ  َوَما فَُخُذوهُ  ُسوُل  ا�ر�  آتَاُ�مُ  َوَما( ):هللا عليه وآله وسلم
____________________  

النــيب صــلى هللا : ، فيــه٨٠و  ٧٩: تفســري فــرات.١٤١-١٤٠، ص ٢٤حبــار األنــوار، ج . ١٨ص: بصــائر الــدرجات )١(
، ويف  ١٩٨و  ١٩٧: كمــال الــدين.عليـه وآلــه جـذرها، وأمــري املـؤمنني فرعهــا، واألئمــة علـيهم الســالم مـن ذريتهمــا أغصـا�ا

ُ�لََها ِ� تُؤْ (: قوله عز وجل: قلت: (... ٣٤٥كمال الدين ومتام النعمة، ص
ُ
مـا خيـرج مـن : قـال )بَِّهـا رَ  بِـإِْذنِ  ِح�ٍ  ُ��  أ

  .٢٢٤،ص٢تفسري العياشي، ج ). علم اإلمام إليكم يف كل سنة من حج وعمرة
  .٧آية : سورة احلشر )٢(
  .٣٩آية :سورة ص )٣(
  .٣٥٣معاين األخبار، ص )٤(

    



١٩٨ 

  :بيان
نــع منــه وأمــر اخللــق بتســليم ذلــك لــه أي كمــا أنــه تعــاىل فــوض إىل ســليمان العطــاء مــن املــال وامل

مـــا آ�كـــم الرســـول مـــن املـــال  :وســـلم أفضـــل مـــن ذلـــك فقـــال )صـــلى هللا عليـــه وآلـــه(أعطـــى الرســـول 
ومــا �ــاكم عنــه مــن مجيــع ذلــك فــانتهوا فهــذا أعظــم مــن  ،والعلــم واحلكــم واالمــر فخــذوا بــه وارضــوا

  )١(.وقد صرح بذلك يف كثري من االخبار ،ذلك
  )٢().ُأوتينا فصَل اخلطاب( :)ع(قول أمري املؤمنني  يف :د

   :وهو يف علم اإلمام �للغات
وكــان وهللا أفصــح النــاس  ،يكلــم النــاس بلغــا�م )عليــه الســالم(كــان الرضــا   :أبــو الصــلت اهلــروي(

إين ألعجب من معرفتـك �ـذه اللغـات  ،� بن رسول هللا :فقلت له يوما ،وأعلمهم بكل لسان ولغة
وما كان هللا ليتخـذ حجـة علـى قـوم  ،� أ� الصلت، أ� حجة هللا على خلقه :فقال ؟الفهاعلى اخت

   ):عليه السالم(أوما بلغك قول أمري املؤمنني  ،وهو ال يعرف لغا�م
  )٣(.؟فصل اخلطاب إال معرفة اللغات فهل ،)أوتينا فصل اخلطاب(
  : أنَّ فيهم روح القدس: هـ
بـن دمحم، عـن عبـد هللا بـن إدريـس، عـن دمحم بـن سـنان، عـن املفضـل احلسني بن دمحم، عن املعلى (

  سألته عن: قال) عليه السالم(بن عمر، عن أيب عبد هللا 
____________________  

  .١٥٩ص -٢٦حبار األنوار، ج  )١(
  .٢٥١: ١الصدوق، عيون أخبار الرضا ) ٢(
 ،١ج  ،ميـــزان احلكمـــة. ٣، ح ٢٢٨، ص ٢ج :)ع(عيـــون أخبـــار الرضـــا . ١٧،ح ١٨٦، ص٦٠ج ،حبـــار األنـــوار )٣(

  .١٦٩-١٦٨ص 
   



١٩٩ 

ـــه ســـرته ـــه مرخـــى علي ـــارك : فقـــال ،علـــم اإلمـــام مبـــا يف أقطـــار األرض وهـــو يف بيت � مفضـــل إن هللا تب
وروح القـوة فبـه  ،روح احلياة فبه دب ودرج: مخسة أرواح )صلى هللا عليه وآله(وتعاىل جعل يف النيب 

وروح اإلميـــان فبـــه آمـــن  ،ل وشـــرب وأتـــى النســـاء مـــن احلـــاللوروح الشـــهوة فبـــه أكـــ ،�ـــض وجاهـــد
انتقـــل روح القـــدس  )صـــلى هللا عليـــه وآلـــه(فـــإذا قـــبض النـــيب  ،وروح القـــدس فبـــه محـــل النبـــوة ،وعـــدل

واألربعــة األرواح تنــام وتغفــل  ،وروح القــدس ال ينــام وال يغفــل وال يلهــو وال يزهــو ،فصــار إىل اإلمــام
  . )١()يرى بهوروح القدس كان  ،وتزهو وتلهو

فـــانَّ التطـــّور الثقـــايف واألخالقـــي والعلمـــي والصـــناعي ويف  ،وعلـــى ماتقـــدَّم وهـــو غـــيٌض مـــن فـــيض
وهـــو أمـــٌر ضـــروري ملــــن  )٢(خمتلـــف امليـــادين ســـيكون هـــو الســـمَة البـــارزَة يف عصـــرمنقذ العـــامل املوعـــود

ــًة الظلــَم والجــوَر فيهــا وذلــك بتســديد ومباركــة هللا عــزَّ  يســتطيع أن يــديَر العــامل �ســرِه إدارًة اهليَّــًة َحقَّ
وجــلَّ، لــذلَك ففــي عصــره تكتمــُل العلــوُم واحللــوم وذلــك ألنَّ منقــذ العــامل هــو مصــدُر إفاضــتها علــى 

وبــذلك جــاءت األخبــار الشــريفة املباركــة وفيهــا مــال اخللــق، وكثــرياً مــاورَد ذلــك يف الكتــب املقدســة 
  :ولكن نشُري اليها �إلمجال واإلختصار ،نستطيع الوقوف عليه يف هذا البحث

موسى بن عمر عن ابن حمبوب عن صاحل بن محزة عن أ�ن عـن أيب عبـدهللا جعفـر  عنفقد ورَد 
  العلُم سبعٌة ( :قال) ع(بن دمحم الصادق 

____________________  
  .٧٣-٧٢ص  ،٦شرح أصول الكايف، ج  )١(
  .٢٢٧-٢١٥ص ،)ع(جولٌة يف حكومة اإلمام املهدي  :للمزيد انظر )٢(

   



٢٠٠ 

حرفان فلـم يعـرف النـاس حـىت اليـوم غـري احلـرفني فـإذا  جاءت به الرسلوعشرون حرفاص فجميع ما 
ليهـا احلـرفني حـىت يبثُّهـا النـاس وَضـمَّ ا والعشـرين حرفـاً فبثَّهـا يفقام قائمنـا أهـل البيـت أخـرج اخلمسـة 

   )١().سبعٌة وعشرين حرفاً 
إذا قام قائمنا وضَع يَـَدُه علـى رؤوس العبـاد َفَجَمـَع بـِه عقـوهلم وأكمـَل بـه (): ع(وعن أيب جعفر 

  )٢().أحالَمُهم

  يف العهدين :٢
  :)ع(يف سفر أشعيا 

كمـــا   ،الـــرب معرفـــةِ  مـــن ءُ متتلـــي االرضَ  النَّ  ،قدســـي جبـــل كـــل يف وال يفســـدون ال يســـيئون ٩(
  )٣().البحر املياه تغطي

واإلمــتالء مــن معرفــة الــربِّ ســبحانُه وتعــاىل، ُكلُّهــا إشــاراٌت  ،ومعلــوٌم أنَّ عــدَم اإلســاءة واإلفســاد
  .واضحٌة لذلَك التطّور العلمي واألخالقي املشار اليه

  احلكومة اإلهلية العاملية الواحدة :خامساً 
، ولطاملــا َحلــَم بــه العلمــاُء والفالســفُة )٤(عميقــة وموغلــة يف القــدموهــو مشــروٌع إنســاينٌّ ذو جــذوٍر 

  وقبل ذلك  ،واملفكرون على مدى مسرية احلياة الطويلة
____________________  

... ٣٣٦، ص٥٢حبــــــار األنــــــوار، ج . ٨٤١ص  ٢اخلــــــرائج واجلــــــرائح، ج . ١١٧خمتصــــــر بصــــــائر الــــــدرجات، ص  )١(
  .٢٢٧-٢١٥، ص)ع(جولٌة يف حكومة اإلمام املهدي . ٣٢٩الطُّوُر املهدوي، ص: وانظر.اخل
  .٦٧٥، ص ٢كمال الدين ومتام النعمة، ج . ٨٤٠، ص ٢اخلرائج واجلرائح، ج . ٢٥، ص ١الكايف، ج  )٢(
 ،٩ الفقـرة ،١١ العهـد القـدمي، سـفر إشـعياء، اإلصـحاح.٦٢٥ص ،العهد القدمي ،أألصل العربى:٩ :١١سفر أشعيا  )٣(

: ١١ ســفر أشــعيا .١٢٧-١٢٣ص ):أهــل البيــت ىف الكتــاب املقــدس( .مصــر ،ســفراً  ٧٣غــة العربيــة الكتــاب املقــّدس �لل
  .مع فرٍق يسري بني الرتمجات. ٩٢٤ ص ،الكتاب املقدس ،مجعية الكتاب املقدس يف لبنان ،العهد القدمي،٩
  .احلكومة العاملية والقائد املوعود :حتت عنوان ،١٧٣-١٥٦ص ،الطُّوُر املهدوي :انظر ،للمزيد من اإلطالع )٤(

   



٢٠١ 

ـــَر بـــه مجيـــُع األنبيـــاء علـــيهم الســـالم وكـــلُّ الكتـــب الســـماوية  كّلـــه فهـــو مشـــروٌع رّ�ينٌّ حتمـــيٌّ قـــد بشَّ
واملصـدر األول واألخـري . يف آخـر الزمـان) دولـة العـدل اإلهلـي(املقدَّسة ويطلـُق عليـه عنـد الـر�نيني بــ 

  )١(.، وهو ُمَشرّع احلكومة العاملية الواحدةهلذه الفكرة هو هللا عزَّ وجلَّ 
): احلكومـــــة العامليـــــة الواحـــــدة(ومـــــن بـــــني العلمـــــاء والفالســـــفة الغـــــربيني الـــــذين �دوا وبّشـــــروا بــــــ 

ميالديـة، وولـرت ) ١٢٠ - ٤٦(قبـل املـيالد، واملـؤرّخ اليـو�ّين بلـو�ك ) ٣٥٠(الفيلسوف اليو�ّين زيو 
  .٢١٣، ص)اعيةالفلسفة اإلجتم: (ليمبيس يف كتابه

ورمبـا يسـتطيع ا�تمـع .. .( ):اآلمـال اجلديـدة(يف كتابـه  )رسـل برترانـد(ويقول الفيلسوف الكبري 
إذا مل ُيَصــب  ،أن يــتعلَّم شــيئاً جديــداً مــن كــّل تلــك األحــزان -مبــا لديــه مــن جتــارٍب مــرة  -اإلنســاين 

وعلــى  .ســليمًة وآمــاهلم إجيابيــةً ولكــن هنــاك الكثــريين الــذين حيتفظــون بعقــوهلم  ،بلوثــة عقلّيــة وجنــون
فـــــانَّ األمـــــل يف حكومـــــة عامليـــــة  ؛هـــــذا فطاملـــــا كـــــان هنـــــاك مفكـــــرون وقـــــادة سياســـــيون وعســـــكريون

  )٢(.)واحدة،يبقى يراوُد تلك العقول والقلوب
ومــن البــديهي أنَّ احلكومــة العامليــة الواحــدة العادلــة املرجــوَّة والــيت أشــاروا اليهــا؛ إّمنــا تســتلزُم جمــيء 

وهـــذا مـــا صـــرَّح بـــه وأشـــار اليـــه مبّشـــراً، الفيلســـوف  ،للقيـــام �ـــذه املهمـــة الكـــربى ،ر�ين عظـــيمقائـــد 
  من املمكن أن يستطيع أُولئك الذين حيسنون اإلدراك أن يكونوا مبّشرين ( :إذ يقول )نيتشه(

____________________  
  .ز وتصرف، �جيا٢٣-٢٠املصلح الغييب واحلكومة العاملية الواحدة، ص : انظر )١(
  .، �جياز وتصرف يسري٢١٤-٢١٣املهدي املنتظر حقيقة أم خراقة، ص  )٢(

    



٢٠٢ 

   )١().وميّهدون الطريق لظهوره -وحنُن لسنا سبيالً للوصول اىل حلقة ُسلَّمه  -لفرٍد 
ـــّيب  ـــواردة عـــن الن ـــار الشـــريفة ال ـــة العامليـــة الكـــربى الناجتـــة عـــن ذلـــك يف األخب وتســـمى هـــذه الدول

الدولـــة  البيضـــاء، و والدولـــة ،دولـــة الـــدول(األعظـــم دمحم وآلـــه الطـــاهرين صـــلوات هللا عليـــه أمجعـــني بــــ 
   )٢()....الزهراء

تعرَّضــوا لــذكر وســرية اإلمــام ويوجــد هنــاك عــدد غــري قليــٍل مــن العلمــاء والكّتــاب الغــربيني الــذين 
، وللوقوف على أمساء ومؤلفات عـدٍد مـنهم يراجـع  )٤(، ومن بينهم نوسرت اداموس يف تنبُّؤاته)٣(الغائب
لقـد كتـب عـن  :اإلمـام املهـدي املنتظـر: ، حيـث جـاء فيـه أيضـاً )٥(موسوعة العتبـات املقدَّسـة :كتاب

السـيما عنـد البحـث عـن املهـدي  ،اب الغـربعدد غري يسري مـن كتّـ) ع(اإلمام املهدي أيب القاسم 
ويورد الكتاب أمسـاء عـدد مـن كتـاب الغـرب الـذين تطرَّقـوا لسـرية اإلمـام  ،)اخل...واملهدوية بوجٍه عام

  )٦(.)ع(الغائب 
____________________  

  .�جياز وتصرف ،٢١٤ص  ،املهدي املنتظر حقيقة أم خراقة )١(
رفيــــع  ،واحلاشــــية علــــى ُأصـــول الكــــايف .٤٣٠ص  ١ط ُأخـــرى ج  .٤٨٦و ص ٤٨٢ص ١ج:الــــزام الناصــــب :انظـــر )٢(

جولــٌة يف حكومـــة اإلمـــام  :للمزيـــد انظـــر .١٤٨ص  ٢٦وج  ،٣٥٥ص ٥٢ج ،والبحــار. ٥٩٠ص ،الــدين دمحم بـــن حيـــدر
  .٢٠٣-٢٠١، ص )ع(املهدي

عنـــد  )عليـــه الســـالم(هـــو اإلمـــام املهـــدي : والغائـــب .، �جيـــاز وتصـــرف٢٥٢ص  ،املهـــدي املنتظـــر حقيقـــة أم خراقـــة )٣(
  .املسلمني وهو املنقذ واملخّلص عندهم

  .يف موضوع املهدي املنتظر يف تنّبؤات نوسرت اداموس ،٢٤٧-٢٢٨ص  ،املهدي املنتظر حقيقة أم خراقة :انظر )٤(
كتبــُه الـدكتور مصــطفى   ،)قـدمياً  مراحبــٌث حـول ســا( ،٦ص قســم سـامراء ،اجلزء الثــاين عشـر،موسـوعة العتبــات املقدَّسـة )٥(

  .اخل.. .سامرّا اسٌم آراميّ  :جواد
  .�جياز .وما بعدها ٢٥٢املهدي املنتظر حقيقة أم خرافة،ص  :انظر .٢٧٦ص ،نفس املصدر )٦(

   



٢٠٣ 

   :النواُة اُألوىل للدولة العاملية
ـــُة البـــارَُّة حافظـــُة األمانـــة( :تعتـــُرب النـــواة اُألوىل لدولـــة منقـــذ العـــامل هـــي ، وهـــذا مـــارّكزت عليـــه )األُمَّ

  :حيث قالت ؛، وحثَّت وأمرت �ستقبال تلك األُمة واإلذن هلا �لدخول)التوراة(
   )١().إفتحوا األبواب لتدخَل األُمَُّة البارَُّة حافظُة األمانة(

  :كما وصفتهم التوراة بقوهلا،!مهُم القّلُة املظلومة جبميع أنواع الظل ،وهذه األمة املبّشر �ا
 ،يُنهبـون ومـا مـن ُمنقـذٍ  ،وُخّبئـوا ُكلُّهـم يف احلبـوس ،أُوقـَع �ـَم يف احلفـر ،شعٌب منهوٌب مسـلوبٌ (

  )٢().وُيسلبوَن وال يـَُردُّ َسلبـُُهم
 ،أُمَّــٌة مســتعمرٌة الزاَل ميــتصُّ خريا�ــا املســتكربون العــامليون :أو قُــل حبســب املصــطلحات احلديثــة

هموقد  وُزجُّوا كلُّهم يف السـجون حـىت رمبـا َغـدى  ،خطَّطوا هلا ُخَططاً ومكائَد غادرًة فََأوقعوها يف فخِّ
بلــداً �كملــه ســجناً كبــرياً ألهلــِه وهــم يعــذَّبوَن فيــه آ�َء الليــِل والنهــار، وجيــري ُكــلُّ ذلــك مبــرًء ومســمٍع 

   )٣(.قَّ حّقاً أو يُبطَل �طالً فضالً عن أن حيُ  ؟،من ُكلِّ الدنيا والأحَد يقول ِملَ وعالمَ 
____________________  

العهــد القــدمي،  .٩٣٨ ص ،الكتــاب املقــدس ،مجعيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــان ،العهــد القــدمي ،٢: ٢٦ ســفر أشــعيا )١(
. مـــع إخـــتالف يف األلفـــاظ .مصـــر ،ســـفراً  ٧٣الكتـــاب املقـــّدس �للغـــة العربيـــة  ،٢ ،، الفقـــرة٢٦ ســـفر إشـــعياء، اإلصـــحاح

ـــــاء األرض( ٦ :١٠١مزمـــــور  :وانظـــــر يف ـــــربّ ( ١٨ :٣٠وأشـــــعيا  ).أُمن شـــــعُب إلـــــه ( ١٠-٩ :٤٧ومزمـــــور  ).منتظـــــروا ال
  .١٤٣-١٤٢ ص ،املهدي املنتظر بني الدين والفكر البشري :انظر .اخل.. ).شعُب هللا( ٦ :١١١ومزمور  ).إبراهيم

العهــد القــدمي،  .٩٦١ ص ،الكتــاب املقــدس ،عيــة الكتــاب املقــدس يف لبنــانمج ،العهــد القــدمي،٢٢: ٤٢ ســفر أشــعيا) ٢(
املهـدي  :انظـر .مع إختالف يف األلفاظ .الكتاب املقّدس �للغة العربية، مصر ،٢٢ ،، الفقرة٤٢ سفر إشعياء، اإلصحاح

  .١٤٣ص  ،املنتظر بني الدين والفكر البشري
ــأريخ :للمزيــد انظــر )٣( الظلــم الــذي يصــيب املســلمني جــراء اإلحنــراف  :ومــا بعــدها يف موضــوع ١٦٥ص ،ماقبــل �ايــة الت

  .العاملي
   



٢٠٤ 

وعلــــى مــــا مــــرَّ مــــن بيــــان، فمــــن تكــــوُن هــــذه األُمــــُة الــــيت ُوصــــفت �لــــربِّ وحفــــظ األمانــــة اإلهليــــة 
ــــرت الكتــــب املقدَّســــة أعــــداء هــــذه األُمــــة املــــذكورة �لقصــــاص مــــنهم يف الــــدنيا . املقدَّســــة؟ ولقــــد بشَّ
د�م �ديداً مرعباً  واآلخرة   )١(.وهدَّ

  :مجُع اإلرث اإلهلي يف الدولة العاملية وتوحيده
 ،لكـلِّ األنبيـاء والرسـل علـيهم الصـالُة السـالم ،أنَّ منقذ العلـم �عتبـاره الـوارث الشـرعي والقـانوين

والزبــور وصــحف لــذا فهــو وعــَرب املعونــِة االهليــة ســيأيت بُكــلِّ مواريــث األنبيــاء مبــا فيهــا التــوراة واإلجنيــل 
األنبيــاء والقـــرآن الكــرمي خبـــطِّ األنبيـــاء وأوصــيائهم الصـــّديقني وتـــواقيعهم وتفاســريهم لكـــالم هللا تعـــاىل 
فيها، وأن ليَس هناك إختالف ولو يسري بني األنبياء عموماً وال بني كتـبهم املقدَّسـة، وعنـدها يتـيقَّن 

ـم لـو أمجعـواَ مائـة وأربعـة وعشـرين أ لـَف نـيبٍّ يف مكـاٍن واحـٍد ملـا إختلفـوا علـى مسـألٍة البشر عموماً أ�َّ
مثل درِع وسـيِف ) ع(بيهم �افتاً يف شيٍء أبداً؛ ومنها أيضاً ماخيصُّ األنبياء  وجَدوا واحدٍة أبداً وملا

   )٢(!.اخل...)عليهم السالم(وعصا موسى وخامت سليمان ) ص(وعمامِة النيبِّ دمحم 

  يف القرآن والعهدينالدولُة العاملية واإلرث اإلهلّي 
أنَّ  :ولكّل ما تقّدم يف موضوع الدولة العامليّـة الواحـدة ومجـُع اإلرث اإلهلـّي فيهـا، ميكـن أن نقـول

اآل�ت املباركِة املشريِة اىل توريث املؤمنني األرَض يف آخـر الزمـان، هـي بـذا�ا أدلـٌَّة قرآنيَّـة علـى ذلـك 
  وعلى رأسها قولُه 

____________________  
  .وما بعدها �٢٦٩اية صراع األد�ن بظهور املهدي يف آخر الزمان، ص : للمزيد انظر )١(
  .إستخراج الكتب السماوية :وما بعدها حتت عنوان ٧٥٤ص  ،املهدي املنتظر حقيقة أم خراقة :انظر )٢(

   



٢٠٥ 

�ْنَا َولََقدْ ( -: عـزَّ وجـلَّ  ُ�ورِ  ِ�  َكتَ ْكرِ  َ�ْعدِ  ِمن  ا�ز� ن�   اِ�ّ
َ
رْ  أ

َ
اِ�ُونَ  ِعبَاِدَي  ُ�َها يَرِ  َض  اْأل ﴾ ١٠٥﴿ ا�ص�

َذا ِ�  إِن�  ـٰ َالً�  َه رْ  َوَما﴾ ١٠٦﴿ َ�بِِدينَ  ِلَّقْومٍ  َ�َ
َ
ةً  رَ  إِال�  َسلْنَاكَ  أ    )١(.)ِلّلَْعا�َِم�َ  ْ�َ

ِضعفوا � األرض و�علهم أئمًة و�علهم ا�وارث�(    )٢(.)ونر�ُد أن َ�ُمن� � ا�ين استُ
  .وغريها من اآل�ت املباركة، وقد مرَّ الكالُم فيها فال نُطيل

   :)العهدين(وأما يف الكتاب املقدس 
فهـــذا املعـــىن كثـــرياً مـــا ورَد يف األســـفار املقدســـة، ولـــو أرد� الوقـــوف عليهـــا لتطلَّلـــَب ذلـــك رســـالًة 

يف ) ع(اشـعياء النـيب وردت تلـك املعـاين يف سـفر : مستقلًَّة، ولكن على حنو اإلشارة واإلمجال نقـول
؛ ويف ســـفر يوئيـــل يف اإلصـــحاح األول والثـــاين والثالـــث )خليقـــٌة جديـــدة(يف �ب ) ٦٥(اإلصـــحاح 

اإلصحاح اخلامس؛ ويف سفر زكر�، اإلصحاح العاشر واحلـادي عشـر؛ ويف  ،والرابع؛ ويف سفر ميخا
ملـــن أراد املزيـــد، ؛ وغـــري ذلـــك كثـــري؛ و )جمـــيء يـــوم الـــربّ (ســـفر مالخـــي، اإلصـــحاح الثالـــث يف �ب 

مجعيــــة  ،مراجعــــُة الكتــــاب املقــــدس، طبعــــة اوىل، بــــريوت، دار الكتــــاب املقــــدس يف الشــــرق األوســــط
والعهــــد اجلديــــد، طبعــــة اوىل، .١٩٩٥الكتــــاب املقــــدس يف لبنــــان، العهــــد القــــدمي، اإلصــــدار الثــــاين 

  .فهو مبوٌَّب ومرتٌَّب بطريقٍة حضارية جّيدة ،م ١٩٩٣اإلصدار الرابع 
____________________  

  .١٠٧-١٠٥ :سورُة األنبياء )١(
  .٥ :سورُة القصص )٢(

    



٢٠٦ 

    



٢٠٧ 

  قواعد ومتبنَّيات ثورة املنقذ :الفصل اخلامس

  يف القرآن والعهدين

  :وفيه مبحثان
  األسس الشرعّية والتأرخيّية لثورة املصلح العاملّية :املبحث األول
  رّب العاملني املنتقم من الظاملني صنيعةُ  :املبحث الثاين

    



٢٠٨ 

   



٢٠٩ 

  »األسس الشرعّية والتأرخيّية لثورة املصلح العاملّية«: املبحث األول
إنَّ للثـــورِة اإلهليَّـــِة العامليـــِة الـــيت ســـيقودها رجـــُل هللا املقـــدَّس املوعـــود يف آخـــر الزمـــان ويف يـــوم هللا 

ٍة عرب التـأريخ الطويـل لعمـوم  �بتـة يف أعمـاق قلـوب  ،البشـريَّةاألعظم قواِعَد متينٍة وأُُسٍس رصينٍة ممتدَّ
األنبيــاء والرســِل وأتبــاعهم مــن املــؤمنني، مســطَّرة �حــرٍف مــن نــور يف كتــِب هللا املقدَّســِة؛ وتبتــين تلــَك 
الثـورِة املباركـِة الكـربى علـى لَِبنــاٍت مبنيَّـٍة َسـَلفاً وهـَي غايــة يف الصـالبِة واألصـالة واألحقيَّـِة واملشــروعيَّة 

ولعلَّنــا يف هــذين املبحثــني  ،اضــحِة الــيت لــيَس عليهــا َأّي غبــار وال يلحقهــا شــكٌّ والريــبٌ والقانونيَّــة الو 
  .التاليني نقُف على شيٍء من ذلك

مل تكـــن ثـــورة  )قـــّرب هللا يومـــه الشـــريف(ســـيقودها املنقـــذ املوعـــود  العظمـــى الـــيت االهليـــة الثـــورة إنّ 
ـــرياً حمـــدوداً يف أّمـــة مـــن األمـــم أو  ـــة إجتهاديّـــة �يت رّداً علـــى واقـــع فاســـد معاصـــر هلـــا لتغـــّري تغي إبتدائّي

ـــة عميقـــة جـــّداً )١(شـــعب مـــن الشـــعوب فحســـب وهلـــا إرٌث حقـــوقّي  ،، بـــل هلـــا جـــذور شـــرعّية و�رخيّي
) علـــيهم الســـالم(أيب طالـــب  بـــن علـــّي بـــن احلســـني امتـــداد طبيعـــّي شـــرعّي لثـــورة فهـــي !وقـــانوّين مميّـــز
   .هلا واجلانية لثمارها ومكملة

____________________  
ان الثـورة العامليـة ضـد  :ضروب الثـورة العامليـة: حتت عنوان ،٣١ص  ،املهدي املنتظر بني الدين والفكر البشري :انظر )١(

 .اين عـن طريـق معاينـة أطـوار التـأريخ ودراسـة سـننهبـل توصَّـل اليهـا الفكـر اإلنسـ ،اليهـا األد�ن فقـط الظلم هي ثورٌة مل تـدعُ 
وقـد خلـَّص الكتـاب آراء  ،ترمجـة عطيـات أبـو السـعود يف عـامل املعرفـة ،Jourmey theough Utopia ،مار� لويزا برنريي: و

  .م ١٩٩٧سبتمرب /عدد أيلول ٢٢٥الطو�و�ت منذ العصر اليو�ين القدمي حىت يومنا احلاضر، رقم 
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ـــة الكـــربى ضـــّد الشـــياطني ) ص(ســـبط رســـول هللا فكانـــت ثـــورة  ـــة أإلهلّي وســـّيد شـــباب أهـــل اجلّن
ســة ، وجــاءت ضــمن ختطــيط وتقــدير رّ�ّين عجيــب، وكــان بتقــدير هللا ســبحانه !املتفــرعنني ثــورة ُمَؤسِّ

ــة آلل رســول  وتعــاىل أن تبقــى جــذو�ا مســتعرة يف األرض التطفــأ وال�ــدأ أبــداً بــرغم اإل�دة اجلماعّي
  .وثقله وعائلته الشريفة املقّدسة ورحله املبارك وأتباعهم األبرار) ص(هللا 

ومـــن خـــالل اإلطّـــالع علـــى خصـــائص ومـــزا� الثـــورتني املبـــاركتني يبـــدو واضـــحاً أّن ثـــورة الســـبط 
اإلهلـّي املقـّدس  ومهـا امتـداد للخـطّ  ،الواحـد ءمهـا كالشـي املستشهد واملصلح األعظـم يف آخـر الزمـان

  .يف هذا العامل
ـــــّد املســـــلمني، والنصـــــوص مـــــن ّتضـــــحو ي ـــــث الشـــــريفة عن املقدســـــة يف  اآل�ت الكرميـــــة واألحادي
)  رض( وصـــحبه امليـــامني )علـــيهم الســـالم(بيتـــه األطهـــار  واهـــل ذحبـــوا احلســـني الـــذين ان ،العهـــدين
حـــني ظهـــور  اىل واجتهــدوا يف ايـــذائهم ظلمهـــم واســـتمروا يف اصـــّروا علــى ِعـــدائهم والـــذين ،وأتبــاعهم
هللا  وتعــاىل، وســينتقمُ  اعــداء هللا تبــارك هــم ،) عــج( املهــدي ذ العــاملني املنــتقم مــن الظــاملنيوقيــام منقــ
  .مرعبة بصورة منهم

  يف القرآن الكرمي  :اوالً 
ٰ  َوقَاتِلُوُهمْ ( :قولـه تعـاىل :١ ينُ  َوَ�ُ�ونَ  فِتْنَةٌ  تَُ�ونَ  َال  َح�� هِ  اِ�ّ  ُعـْدَوانَ  فََال  انتََهْوا فَإِنِ  �ِلـ�

ا�ِِم�َ  َ�َ  إِال�    )١(.)الظ�
 َ�َ  إِال�  ُعـْدَوانَ  فَـَال (: قولـهعن احلسـن بيـاع اهلـروي يرفعـه عـن أحـدمها عليهمـا السـالم يف  -

ا�ِِم�َ     )٢(.إال على ذرية قتلة احلسني عليه السالم :قال )الظ�
____________________  

  .١٩٣آية  :سورة البقرة )١(
 ،تفســـــــري الصـــــــايف .٨ح  ٢٩٨/ ٤٥ ،البحــــــار .١٤٢ص  ،١٦ج ،وســـــــائل الشـــــــيعة .٢١٤ح  ،١/٨٦ ،العياشــــــي )٢(
  .٦٠٩ص  ،)االمام احلسني ع(العوامل  .٣ح ١/١٩١ ،الربهان .١/٢١٠
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ــَال (: قلــت: وعــن إبــراهيم، عمــن رواه، عــن أحــدمها عليهمــا الســالم قــال - ــْدَوانَ  فَ  َ�َ  إِال�  ُع
ا�ِِم�َ    )١(.ال يعتدي هللا على أحد إال على نسل ولد قتلة احلسني عليه السالم: قال )الظ�

حـدثنا علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم عـن أبيـه  :حدثنا أمحد بن ز�د بن جعفر اهلمداين � قال -
� بـن رسـول هللا مـا  :قلـت أليب احلسـن الرضـا عليـه السـالم :عن عبد السـالم بـن صـاحل اهلـروي قـال

إذا خـرج القـائم عليـه السـالم قتـل ذراري  :أنـه قـال :يف حديث روى عن الصادق عليه السالم تقول
 :وقول هللا عـز وجـل :هو كذلك فقلت :فقال عليه السالم ؟قتلة احلسني عليه السالم بفعال آ�ئهم

ْخرَ   ِوْزرَ  ةٌ  َواِزرَ   تَِزرُ  َوَال (
ُ
صدق هللا يف مجيع أقوالـه ولكـن ذراري قتلـه احلسـني  :قال ؟ما معناه )ىٰ  أ

عليه السالم يرضون �فعال آ�ئهم ويفتخرون �ا ومـن رضـى شـيئاً كـان كمـن ا�ه ولـو أن رجـالً قتـل 
�ملشــرق فرضــى بقتلــه رجــل يف املغــرب لكــان الراضــي عنــد هللا عــز وجــل شــريُك القاتــل وإمنــا يقــتلهم 

�ي شـــئ يبـــدأ القـــائم عليـــه  :فقلـــت لـــه: م بفعـــل آ�ئهـــم قـــالالقـــائم عليـــه الســـالم إذا خـــرج لرضـــاه
  )٢(.يبدأ ببين شيبه فيقطع أيديهم أل�م سراق بيت هللا عز وجل :قال ؟السالم منكم إذا قام

 ،نعـم :فقلـت ؟ل الكوفـةنـز ت :قـال يل :قـال :عن أيب عبد هللا عليه السـالم ،ـ وعن دمحم بن األرقط
   :قال ؟الم بني أظهركمترون قتلة احلسني عليه الس :فقال

____________________  
  .٤ح ١/١٩١الربهان، . ١/٢١٠تفسري الصايف، . ٩ح  ٢٩٨/ ٤٥البحار، . ٢١٦، ح ١/٨٧العياشي،  )١(
حبـار األنـوار، . ٤١٠، ص ١١وسـائل الشـيعة، ج . ٢٢٩علل الشرائع، . ٢٤٧، ص ٢، ج )ع(عيون أخبار الرضا  )٢(
  .٦ح ٣١٣ص  ٥٢، وج١ح ٢٩٥ص  ٤٥ج
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أو مــن وىل  ،فأنــت إذا ال تــرى القاتــل إال مــن قتــل :قــال ،جعلــت فــداك مــا بقــي مــنهم أحــد: قلــت
ِي بِاْ�َِ�ّنَـاِت  َ�ـبِْ�  ِمّن ُسٌل  رُ  َجاَءُ�مْ  قَدْ  قُْل ( :أمل تسمع إىل قـول هللا !؟القتل

 فَِلـمَ  قُلْـتُمْ  َو�ِـا��
 ،ذين كـان دمحم صـلى هللا عليـه وآلـه بـني أظهـرهمفـأي رسـول قتـل الـ )َصاِدِ��َ  ُكنتُمْ  إِن َ�تَلْتُُموُهمْ 

  .وإمنا رضوا قتل أولئك فسموا قاتلني ،ومل يكن بينه وبني عيسى رسول
وْ ( :عــن أيب عبــد هللا عليــه الســالم يف قــول هللا عــز وجــل ،وعــن أيب بصــري -

َ
ِي أ

ــر�  َ��� �َ   ٰ َ�َ 
رْ  ٰ  َخاِوَ�ـةٌ  َوِ�َ  يَةٍ  قَ إىل أن ( إرميـا :إن هللا بعـث إىل بـين إسـرائيل نبيـاً يقـاُل لـه :قـال )وِشـَها ُعرُ  َ�َ
عملـــوا �ملعاصـــي  ،والغـــرس بنـــو إســـرائيل ،فـــأوحى هللا إليـــه أن قـــل هلـــم ان البيـــت بيـــت املقـــدس )قـــال

فـان بكـوا إيل مل أرحـم بكـاءهم وإن  ،فألسلطن عليهم يف بلدهم مـن يسـفك دمـاءهم و�خـذ أمـواهلم
 :فلمـا حـدثهم اجتمـع العلمـاء فقـالوا ،مث ألعمر�ـا ،ألخربنهـا مـأة عـامدعوين مل أستجب دعـاءهم مث 

مث أوحــى هللا قــل  )إىل أن قــال(فعــاود لنــا ربــك  ؟� رســول هللا مــا ذنبنــا حنــن ومل نكــن نعمــل بعملهــم
فســــلط هللا علــــيهم خبــــت نصــــر فصــــنع �ــــم مــــا قــــد بلغــــك  ،ألنكــــم رأيــــتم املنكــــر فلــــم تنكــــروه :هلــــم

  . )١(احلديث
____________________  

  .٤١٣-٤١٢ص  ،١١ج  ،وسائل الشيعة )١(
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ابــن الوليــد، عــن الصــفار، عــن أمحــد بــن دمحم، عــن دمحم ابــن ســنان، عــن : يف عقــاب األعمــال -
القــائم وهللا يقتــل ذراري قتلــة : مسعتــه يقــول: إمساعيــل بــن جــابر، عــن أيب عبــد هللا عليــه الســالم قــال

  )١(.ئهااحلسني عليه السالم بفعال آ�
   :قال )ع( الصادق عن روي -
 وابــن صــفّيك � ربّنــا هــذا احلســني: وقــالوا املالئكــة ضــّجت ،مــا كــان امــر احلســني مــن ملــا كــان«
  )٢(.»هلذا �ذا أنتقم :وقال) ع( القائم هللا ظل فأقام :قال نبّيك بنت

 ،عديــدة مناســبات مــراراً وتكــراراً ويف )ع( احلســني خيــرب بقتــل كــان )ع(هللا املســيح روح كمــا ان
   :ويقول بلعنهم اسرائيل و�مر بين قاتليه ويلعن
 ،بقعتـه انظـر اىل االنبياء مقـبالً غـري مـدبر وكـأين كالشهيد مع فانه ،معه فليقاتل ا�مه ادرك من(
  .)٣()القمر الزاهر يدفن اخلري، فيك كثرية  لبقعةٌ  إّنكِ  :اال وزارها، وقالنبيّ  وما من

____________________  
ـــ ٣٦١وروى املفيـــد يف اإلرشـــاد، ص.٦٠٩، ص)ع(العـــوامل، اإلمـــام احلســـني  )١( الفضـــل بـــن شـــاذان عـــن دمحم بـــن : ٣٦٢ـ

يف ) عليـه السـالم(ينادى �سـم القـائم : (قال ابو عبد هللا عليه السالم: علّي الكويف عن وهب بن حفص عن ايب بصريقال
لــذي قتــل فيــه احلســني بــن علــّي عليهمــا الســالم، لكــأين يف يــوم ليلــة ثــالث وعشــرين، ويقــوم يف يــوم عاشــوراء، وهواليــوم ا

الســبت العاشــرمن احملــرم قائمــاً بــني الــركن واملقــام، جربئيــل عليــه الســالم عــن ميينــه ينــادي البيعــة �،فتصــري إليــه شــيعته مــن 
  ).اطراف االرض تطوى هلم طّياً حىت يبايعوه فيمال هللا به االرض عدالً كما ملئت جوراً وظلما

  .١٧٧-١٧٦امللهوف على قتلى الطفوف، ص )٢(
  .٦٧ص :كامل الز�رات  )٣(
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مــّر �رض كــربالء، وتوقــف فــوق مطــارح الطــف ولعــن ) ع(ان عيســي  ): رض( وذكــر الصــدوق
  .)١(قاتلي احلسني ومهدري دمه الطاهر فوق الثري

ن يدُ  َونُرِ ( :قوله تعاىل: ٢
َ
ُمن�  أ ينَ  َ�َ  �� ِ

ْضـِعُفوا ا�� رْ  ِ�  اْستُ
َ
ـةً  َوَ�َْعلَُهـمْ  ِض  اْأل ئِم�

َ
 َوَ�َْعلَُهـمُ  أ

  )٢(.)ِ��َ  ا�َْوارِ 
حـدثنا أبـو العبـاس أمحـد بـن حيـىي بـن زكـر�  :قـال -�  -حدثنا أمحد بن دمحم اهليثم العجلي  -
عــن دمحم  ،عــن أبيـه ،حــدثنا متـيم بــن �لـول :قـال ،حـدثنا بكــر بـن عبــد هللا بـن حبيــب :قــال ،القطـان
إن رسـول هللا صـلى  :مسعـت أ� عبـد هللا عليـه السـالم يقـول :قـال ،عـن املفضـل بـن عمـر ،بن سـنان

 .أنـتم املستضـعفون بعـدي :هللا عليه وآله نظر إىل علي واحلسن واحلسني عليهم السـالم فبكـى وقـال
إن هللا  ،بعــديمعنــاه أنكــم األئمــة  :قــال ؟مــا معــىن ذلــك � ابــن رســول هللا :فقلــت لــه :قــال املفضــل

ن يدُ  َونُرِ ( :عـز وجـل يقـول
َ
يـنَ  َ�َ  ��ُمـن�  أ ِ

ْضـِعُفوا ا�� رْ  ِ�  اْستُ
َ
ـةً  َوَ�َْعلَُهـمْ  ِض  اْأل ئِم�

َ
 َوَ�َْعلَُهـمُ  أ

  )٣(.فهذه اآلية جارية فينا إىل يوم القيامة )ِ��َ  ا�َْوارِ 

  يف العهدين: �نياً 
 احلسـني قتلـة مـن)  عـج( الزمان صاحب �نتقام اخربتقد  التوراة ان): سفر ارميا( فقد جاء يف

  اعّدوا ا�ن«  :قالت سيد الشهداء عليه السالم، حيث
____________________  

  .٢٩٥كمال الدين ومتام النعمة، ص  )١(
  .٥آية  :سورُة القصص )٢(
 ،الربهـان .١٤ص  ١٦امليـزان، ج .١ح ١٦٨ص ،٢٤ج ،البحـار .٣ح  ١٠ ،كنـز الـدقائق  .٧٩ص ،معاين األخبـار )٣(

  .١١٠ص  ،٤ج  ،نور الثقلني .٢ح ٢١٧ص  ،٣ج 
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 البسـوا بوا �خلوذ اصـقلوا الرمـاحوانتض واصعدوا ايها الفرسان ،اسرجوا اخليل حربا للوالرتس وتقدمو 
   حتطمت وقد ،الوراء اىل ومدبرين مرتعبني ملاذا أراهم ،الدروع

ال  والبطـــل ال ينـــوص اخلفيـــف .الـــرب يقـــول حـــواليهم اخلـــوف .يلتفتـــوا ومل وفـــّروا هـــاربني ابطـــاهلم
 كا�ـــار تـــتالطم هـــذا الصـــاعد كالنيـــل مـــن .وســـقطوا عثـــروا �ـــر الفـــرات جبانـــب الشـــمال يف .ينجـــو
  ».. .امواجها
  :تقول ان اىل
 ا�ـــن القابضـــان وفـــوط كـــوش  ،االبطـــال ولتخـــرج املركبـــات وهيجـــي ايتهـــا اخليـــل اصـــعدي... «

 فيأكــل مبغضــيه مــن لالنتقــام نقمــة اجلنــود يــوم للســيد ربّ  فهــذا اليــوم .القــوس القابضــون واللوديــون
  .» دمهم من ويرتوي ويشبع السيف
  :االعداء هو ما يلي من هذا االنتقام يف السبب ان تذكر التوراة مث
  )١(» عند �ر الفرات الشمال ارض يف اجلنود ذبيحة للسّيد ربّ  ان«

ــنص �الجنليزيــة ٤٩ ص ) احلقيقــة عــن البحــث( كتــاب وقــد اورد صــاحب أيضــاً كأحــد  هــذا ال
  .)٢(اعداء هللا فراجع وقتل ،الزمان صاحب على خروج التوراة ادلّة

فواجــع وأّن املــذبوح  العظمــى يف كــربالء ومــا يرافقهــا مــن االهليــة وأمــا يف جمــال االخبــار �مللحمــة
  .فيها له شأٌن عظيم وأنّه استشهد من أجل إنقاذ الشعوب وأألمم

____________________  
 ،٢٨العهــد القــدمي، ســفر ارميــا حتــت رقــم  ،الكتــاب املقــدس �للغــة العربيــة .، العهــد القــدمي١٠-٣ :٤٦ ارميــا ســفر )١(

 ،،العهـد القـدمي١٠-٣ :٤٦ سفر إرميـا .١٥٥ص :الكتاب املقدس حتت ا�هر .، مصر١٠-٣الفقرات  :٤٦اإلصحاح 
  .مع فرٍق يسري بني عبارات املرتمجني. ١٠٦٠ الكتاب املقدس، ص ،مجعية الكتاب املقدس يف لبنان

  .١٥٥ص :الكتاب املقدس حتت ا�هر )٢(
   



٢١٦ 

 جســدالبطولة وتعــاىل وانــه الطــاهر قــر��ً � تبــارك دمــه قــدم )ع(احلســني �ن ):يوحنــا(فقــد اخــرب 
  :سفر يوحنا فقد جاء يف. �على مراتبها والتضيحة

 وسـينال ،واالمـم انقاذ الشعوب اجل من،الطاهر قر��ً للرب دمك وقدمت ،ُذحبت الذي انك(
  .)١()�علي مراتبها والتضحية جّسد البطولة االبد ألنَّهُ  واىل والكرامة ا�د والعزة هذا الذبيح
  ):ارميا(سفر  فقد جاء يف ،�ر الفرات قرب كربالء الدامية مبعركة ):ارميا(وأخرب 

 مـن وترتـوي والسـيوف احلـرب وتشـبع،�ـر الفرات قـرب ،املعركـة القتلـي يف يسقط اليوم ذلك يف(
  .)٢()�ر الفرات مشال تقع االرض اجلنود يف رب مذحبة بسبب ،املعركة ساحة يف تسيل الدماء اليت

ــٍة وتســتحقُّ الوقــوف عنــدها ولكننــا نــذكرها �إلشــارة خــوف  والبــدَّ أن نشــري هنــا اىل مســئلٍة مهمَّ
ـٍة وهـي مـن القضـا�  :اإلطالة وهـي أنـَُّه قـد أمجعـت األسـفار املقدَّسـة يف العهـدين علـى حقيقـٍةٍ◌ مهمَّ

لـــًة عنـــَد ِهللا عـــزَّ نز وقـــد ورَد ذكرهـــا كثـــرياً بطـــرِق ومناســـباٍت متعـــدِّدٍة، ويَبـــدو أنَّ هلـــا شـــأ�ً وم ،احملوريَّـــةِ 
  !.)الكبِش املذبوح( :وجلَّ، أال وهي قضيَّةُ 

َم دمــُه الطـــاهر الزكــي قــر��ً للـــربِّ : األســفار املقدَّســة وهــذا الكــبِش املــذبوح حبســـب هـــو مــن قــدَّ
ـــُه مـــن أجـــِل كلمـــِة الـــربِّ  تبـــارك وتعـــاىل مـــن أجـــِل انقـــاذ الشـــعوب واألُمـــم، وأنَّـــُه هـــو الـــذي أُريـــَق دُم

  وشهادتِه للحقِّ سبحانُه وتعاىل، وأنَّهُ 
____________________  

للوقــــوف علــــى النصــــيني العــــربي والعــــريب ومعاينــــة  .، العهــــد اجلديــــد)العــــربىأألصــــل ( ٤٦٣ص ،١٢-٩ :٥-يوحنــــا )١(
مجعيـة الكتـاب  ،،العهـد اجلديـد١٢-٩: ٥ رؤ� يوحنـا، .١١٥-١١٣ص) أهل البيت يف الكتاب املقـدس( :انظر ،الرتمجه

  .و�خٍري يف كلمات املرتمجني التضر �ملعىن مع تقدميٍ . ٤٠٠ ص ،الكتاب املقدس ،املقدس يف لبنان
 ،وللوقـــوف علـــى النصـــيني �لعربيـــه والعربيـــة. ، العهـــد القـــدمي)األصـــل العـــربى( ٧٨٢ص ١٠- ٦ :٤٦: )ارميـــا(ســـفر  )٢(

مجعيــة الكتــاب املقــدس يف  ،،العهــد القــدمي١٠: ٤٦ ســفر إرميــا.١١٨-١١٦ص )أهــل البيــت يف الكتــاب املقــدس( :انظــر
  .مجةمع فرٍق يسري يف عبارات الرت . ١٠٦٠ ص ،الكتاب املقدس ،لبنان

   



٢١٧ 

وذلـَك حسـب اسـتعداده  )١(هو الوحيد الذي فكَّ السفر اإلهلـي املقـدَّس وحـلَّ رمـوزَُه ونظـَر اىل مافيـهِ 
املدهش العجيب لفداء هللا ودينِه وشرائعِه بُكلِّ ماميلك مبا يف ذلك نفسـُه املقدَّسـة العزيـزة، وأنـَُّه �َل 
بـذلَك الــذبِح ا�ـد والعــزَّة والكرامـة اىل أبــد اآلبـدين، ألنَّــه َضـّحى للــربِّ �علـى وأعظــم تضـحيٍة والــيت 

  .اخل...ن ميني العرشليَس فوقها تضحيٌة قط، وأنه جيلس ع
ــر أهــُل الكتــاب أنَّ املعــّين بــذلك كلِّــِه هــو  ــيبُّ إســحاق (وقــد فسَّ الغــري، ووافقهــم علــى ) -ع-الن

فيمـا فسَّـَر األعـمُّ األغلـب مـن  ،)٢(ذلك بعُض املسلمني الستنادهم اىل بعض الروا�ت يف هـذا ا�ـال
. )٣(حبســِب ماعنــدهم)-عليهمــا الســالم - النــيبُّ إمساعيــل بــن إبــراهيم(علمــاء املســلمني ذلــَك بكونــِه 

لوجــد� أنَّ كــال النَّبيَّــِني الكــرميني املشــار اليهمــا، مل يُــذحبا  ،ولكنَّنــا لــو أمعّنــا النظــر وحتقَّقنــا مــن األمــر
  .اخل...ومل يذوقا أََملَ السكِني أو اخلنجرِ  ،ومل يراق دمهما ،حقيقةً 

ــَدْ�نَاهُ ( :يف قولــه تعــاىل ،وكــذلك مــا جــاء يف القــرآن الكــرمي ــِذبٍْح  َوفَ فهــو يــدعو  ،)٤()َعِظــيمٍ  بِ
  !للوقوف عنده والتأمُّل فيهُ 

فأيَُّة عظمٍة ومقاٍم لذلك الكبش املقصود، جعلتُه يذكُر يف األسفار املقّدسِة أكثَر مـن ذكـِر خـاِمت 
  ، فقد ؟)ص(النبيني وسّيد املرسلني دمحم 

____________________  
-٣٣٩الكتـاب املقـدس،ص  ،رؤ� يوحنا، اإلصحاح اخلامس، العهد اجلديد، مجعيـة الكتـاب املقـدس يف لبنـان :انظر )١(

٤٠٠.  
 ،أنَّ روا�ت أهـــل الســـنة انقســـمت اىل قســـمني :وماقبلهـــا ومابعـــدها ٢٣٢ص  ٧ج ،امليـــزان يف تفســـري القـــرآن :انظـــر )٢(

  .)ع(أنه امساعيل  :ونصٌف قال) ع(أنه اسحاق  :فنصٌف قال
وكثــري مــن اهـــل ) ع(امجـــاع مــذهب أهــل البيــت  ،وماقبلهــا ومابعــدها ٢٣٢ص ٧ج ،امليــزان يف تفســري القــرآن :انظــر )٣(

  .السنة
وملَ . ١٥٣ص١٧تفسـري امليـزان، ج. ٣٢٤ص ٨تفسـري جممـع البيـان، ج:وتفسـري ذلـك يف.١٠٧آيـة  :سورة الصـافات )٤(

ــيب، ج: ّمســَي عظيمــاً يف  ٢ج ،اآليــة واألخــذ والــردِّ يف ذلــك، يف اإلنتصــار، العــاملي�ويــل : وانظــر. ١٥٧ص ٨تفســري الثعل
  .٣٢٨-٣٢٦ص

   



٢١٨ 

ــــرؤ� ليوحنــــا ) الكــــبش املــــذبوح(ورد ذكــــر هــــذا  لوحــــدِه فقــــط، يف أكثــــر مــــن أربعــــٍة ) ع(يف ســــفر ال
كمــا مسَّتــُه بعــُض الرتمجــات، وإذا كــان رمــزاً، ) خــروفٍ (فهــل يُعَقــُل ذلــَك كلَّــه يف !. وعســرين موضــعاً 
لـذا فـإنَّ هـذا املوضـوع جـديٌر �لبحـِث ويسـتحقُّ . ؟)١(البشارات يف الكتـاب املقـّدسفمن عنت تلَك 

  . أن ُتكتَب فيِه رسائَل علمّية
____________________  

مســـــــــند اإلمـــــــــام الرضـــــــــا . ١٩٠ -١٨٧ص٢، ج)ع(عيـــــــــون أخبـــــــــار الرضـــــــــا . ٥٩اخلصـــــــــال ص: للمزيـــــــــد انظـــــــــر )١(
  ).ع(ه بشهادة االمام احلسنييف ذلك وعالقت) ع(وروا�ت أهل البيت .٥٦ص١،ج)ع(

    



٢١٩ 

  رّب العاملني املنتقم من الظاملني صنيعةُ  :املبحث الثاين
ا�ــرمني  اعــداءه مــن ينــتقم ان املقّدســة علــى نفســه هللا تبــارك وتعــاىل قــد كتــب يبــدو واضــحاً أن

بعيـٍد جـداً منـُذ أمـٍد  عليـه الكرامـة واهـل ورسـله وبّشـر انبيـاءه ،القائم املنتصـر يف آخـر الزمـان بواسطة
وأوضــَح ذلــك لعمــوم البشــرية  لــة املباركــةنز امل كتبــه يف ذلــك �ــذا االمــر، وثّبــت خمتلفــةٍ  مناســباتٍ  ويف

  .على مدى مسرية حيا�ا الطويلة
 عــنيٍ  طرفــةَ  وال يتخلّــف ال خيتلــف ،وقطعــيّ  حتمــيّ  هــو عهــٌد ووعــٌد اهلــيّ  ،هــذا املوضــوع لــذا فــان
خللـوِّ  وذلـك ،غـري �مٍّ  االهلـيّ  والقضاُء واحلكمُ  ،، والوجود عبثاً �قصاً  االحكامُ  كان َختَلَّفَ  أبداً، فان

 االمــَر علــى نفســهِ  ذلــكَ  وقــد أوَجــبَ  .عــزَّ وجــلَّ  ُقدِســهِ  علــى ســاحةِ  وهــو ممتنــعٌ  ،خليفتــهِ  مــن االرضِ 
ِ�ّ  َالئَِ�ةِ �ِلْمَ  ب�َك  رَ  قَاَل  َو�ِذْ ( :بقولـه عـزَّ مـن قائـل وفيضِه ومنِّهِ  الُقدسيَِّة املباركِة بلطفهِ   ِ�  َجاِعـٌل  إِ

رْ 
َ
َ�َْعُل  قَا�ُوا َخِليَفةً  ِض  اْأل

َ
َماءَ  َو�َْسِفُك  ِ�يَها ُ�ْفِسدُ  َمن ِ�يَها أ حُ  َوَ�ْنُ  اِ�ّ ُس  ِ�َْمِدكَ  �َُسِبّ  �ََك  َوُ�َقِدّ

ِ�ّ  قَاَل  ْعلَمُ  إِ
َ
   )١(.)َ�ْعلَُمونَ  َال  َما أ

____________________  
 ،وذلـك واضـٌح يف تفاسـري املسـلمني ،وقد أحضر مجيع مالئكته وأخربهم �ذا األمـر اإلهلـّي الكبريواخلطـري ،٣٠ :البقرة )١(

  .١٥٢ص ٢ج:التفسريألكبري :مثالً  انظر
   



٢٢٠ 

  .يف القرآن الكرمي والروا�ت الشريفة اوًال، ويف العهدين �نياً : وسنبني ذلك

  يف القرآن والروا�ت الشريفة: اوالً 
ـ فََال  ُسلَْطانًا �َِوِ�ِّهِ  َجَعلْنَا َ�َقدْ  َمْظلُوًما قُِتَل  َوَمن(: تعـاىليف قولـه  هُ  الَْقتْـِل  ِ�ّ  ف �ُْ�ِ  َ�نَ  إِنـ�

  .)١()ا َمنُصورً 
 :ســألتُه عــن قــول هللا عــزَّ وجــلَّ : قــال) ع(عــن احلجــال، عــن بعــض أصــحابه، عــن أيب عبــد هللا (

نزلــت يف : قــال :ســلطا�ً فــال يســرف يف القتــل إنَّــُه كــان منصــورً ومــن قُتــَل مظلومــاً فقــد جعلنــا لولّيــه 
  .)٢()، لو قتَل وليُُّه أهَل األرض بِه ما كان سرفاً )ع(احلسني 

   :قال )ع( الصادق عن روي -
ــا هــذا احلســني :وقــالوا املالئكــة ضــّجت ،مــا كــان أمــِر احلســني مــن ملــاّ كــان(  وابــن صــفّيك � ربّن
  )٣().هلذا �ذا أنتقم :وقال) ع( القائم ظل هللا فأقام :قال نبّيك بنت

  :قال �فع بن وروى هالل
 أبشـــر أيهـــا االمـــري، فهـــذا مشرقـــد قتـــل :صـــارخ ســـعد اذ صـــرخ عمـــر بـــن اصـــحاب مـــع لواقــف اين
 فـــوهللا مـــا رأيـــت ،ليجـــود بنفســـه فانـــه ،عليـــه الصـــّفني، فوقفـــت بـــني فخرجـــت :قـــال .)ع( احلســـني

 الفكـر يف عـن هيأتـه ومجـال نـور وجهـه أنـور وجهـاً، ولقـد شـغلينوال  منـه أحسـن قتيًالمضّمخاً بدمـه
   تلك فاستسقِى يف .قتله

____________________  
  .٣٣آية : سورة اإلسراء )١(
  .٢٨٠ص  �١ويل اآل�ت، ج: ومثله. ٢٥٥ص ٨الكايف، ج )٢(
  .١٧٧-١٧٦امللهوف على قتلى الطفوف، ص )٣(

    



٢٢١ 

  !!محيمها من فتشرب ترد احلامية املاء حىت وهللا ال تذوق :له رجالً يقول فسمعت ،ماء احلال
مقعـد  يف داره يف معـه واسـكن )ص(هللا  رسـول ارد علـى جـدي ال، بـل« :)ع(احلسني  له فقال
  .» يب وفعلتم مّين  ما ارتكبتم واشكو اليه،ماء غري آسن من مقتدر، واشرب عند مليكٍ  صدق
 شيئاً، فـاحتزوا رأسـه الرمحة من أحد منهم قلب يف جيعل هللا مل كأن حىت ،فغضبوا �مجعهم :قال
  )١(.على امر ابداً  وهللا الاجامعكم: وقلتُ  رمحتهم قّلة من فعجبت ،ليكلمهم وانه

 الواقعـــة هـــذه اىل وحـــزن عميـــق ودهشـــة ومـــن حـــّق كـــّل شـــريف وغيـــور يف العـــامل أن ينظـــر حبـــرية
 مـا بـه رغـم!يبـدو متـأثراً  وكـم ،أعـداء اإلنسـانّية ل مـنحيكيها لنا هذا الفـرد الّضـا املرّوعة اليت املأساوية
   .فيض من وهذا غيض،االرض واخللود اىل النقص عوامل من

  :كما يف سفر أشعيا  ،هلذا ورد يف شّدة املنتقم من الظاملني ومنقذ املستضعفني
 بنفخــــة املنــــافق ومييــــت ،فمــــه بقضــــيب االرض ويضــــرب ،االرض لبائســــي �النصــــاف وحيكــــم(
  .)٢()شفتيه

 اسـنانه«  :قـال انـه املنـتقم القـائم وصـف يف )ص( لسـان النـّيب األكـرم دمحم وقد ورد هذا أيضاً عن
  )٣(.»النار  كحريق كاملنشار وسيفه

____________________  
  .١٧٧ص  ،امللهوف على قتلى الطفوف )١(
  .١٧٧ص  ،امللهوف على قتلى الطفوف )٢(
ــزام الناصــب )٣( واحلــديث طويــل أخــذ� . ٧٧ص  ،٥١حبــار األنــوار، ج . ٢٤٧الغيبــة للنعمــاين، ص. ٤٧٥، ص١ج: ال

  .منه موضع احلاجة
   



٢٢٢ 

  يف العهدين :�نياً 
 والعيســـويةِ  املوســـويَّةِ  الشـــريعةِ  مـــن ومـــا أُخفـــيَ  ،مثـــةاآل التحريـــف وا�دي ،املتباعـــدة االزمـــان ورغـــم

اخفـاًء ألمـِر هللا  ،وزخرفها وزبرجها الدنيا الدنيئةِ  طمعاً يف)  والسالمعلى صاحبيهما آالُف التحيَِّة (
ــم ،تعــاىل ونــورهِ  ــرُ ( ومــا َعِلمــوا أ�َّ ــرُ  ونَ  َوَ�ْمُك ـــهُ   َوَ�ْمُك ـــهُ  ا�ل� ــْ�ُ  َوا�ل� ــاِكرِ   َخ ــم ،)١()ينَ  ا�َْم  وأ�َّ

ْطِفئُوا يُدونَ  يُرِ ( هِ   نُورَ  ِ�ُ فَْواِهِهمْ  ا�لـ�
َ
هُ  بِأ رُ  هَ  َكرِ  َو�َوْ  هِ  نُورِ  ُمِتم�  َوا�لـ�   .)٢()ونَ  الَْ�فِ

وهللاُ �لـُغ أمـرِه وهَوفّعـَاٌلُ◌ ملـا  ،الـّيت المفـرَّ منهـا الدامغـةَ  احلقيقـةَ  مـا يثبـتُ  فهناك ،كلِّهِ  ذلك رغم
  .يُريدُ 

 يرمسهـا عـالُّم الغيـوِب سـبحانه اليت الصورة لرأينا مجال ،النصوص بعض اىل فلو انّنا نظر� �معان
لبــدا  )ثــورة املصــلح واملنقــذ( تيــةواآل) ثــورة احلســني الشــهيد ع( )٣(املاضــية االهليــة امللحمــة وتعــاىل عــن

  :)سفرارميا( يف �لفقرات الواردة ذلك رائعاً، ولنبدأ
وانتصــبوا �خلــوذ  واصــعدوا ايهــا الفرســان ،اســرجوا اخليــل وتقــدموا للحــرب والــرتس أَِعــّدوا ا�ــن« 

  .» ...ا الدروعالبسو  .اصقلوا الرماح
 خلــوضِ  بنهيــه وينتهــون �مــره �متــرون الــذين االبطــال جنــوده الــرب املتعــال اىل مــن )٤(وهــي اوامــر

ــم ارادةِ  حبســب احلــرب املشــروعة الكــربى واألخــرية  عــرب مراحــل يــتم والــذي هلــم وامــدادهِ  واعــدادهِ  ر�ِّ
  :منها متعددة

____________________  
  .٣٠سورة األنفال، آية  )١(
  .٨سورة الصف، آية  )٢(
  ).مستقبلية(ماضية �لنسبة لعصر�، وأما لعصر هذه النصوص فهي قادمة  )٣(
جنــد وأصــحاب (ألّ�ــا أوامــر مســتقبلّية، خياطــب هللا �ـا جنــوده امليــامني : أوامـر تكوينّيــة وتشــريعّية، فأّمــا كو�ــا تكوينيّـة )٤(

  =الشجاعة واإلقدام وهم بعُد يف األصالب ليجبلهم على ) القائم املنقذ
    



٢٢٣ 

  ..).والرتس اعدوا ا�ن(االعداد  - ١
  ). ...وتقدموا للحرب( املبادرة زمام اعطائهم - ٢
  ...)واصعدوا ،اسرجوا اخليل( التهيؤ للحرب - ٣
 .اصـقلوا الرمـاح(الصفر وهي سـاعة احلسـم املبّشـر �ـا  ساعة من واالقرتاب االستعداد التام - ٤
  ..)..الدروع البسوا
 ، وعلـــى شـــكلءشـــي بكـــل احـــاط الـــذي علمـــه بســـابق ويكـــون املتعـــال مـــا كـــان الـــربُّ  يطـــرح مث
   :بقوله والكافرين املستكربين عاقبه واستفسار عن تساؤل
 اخلــوف. يلتفتـوا ومل وفـروا هـاربني ابطــاهلم الـوراء، وقـد حتطمـت اىل ومــدبرين مـرتعبني ملـاذا اراهـم«
  » ...حواليهم
)  عــج(املنتظــر منقــذ العــامل يــدي يســري بــني الــذي واخلــوفِ  الرُّعــبِ  مســريةِ  اىل بليغــة اشــارةٌ  وهــي
)  عـــج( املصـــلح اإلهلـــيّ  ومواجهـــة التفـــاتِ  وعـــدمِ  ،والفـــرارِ  ،االد�رِ  مـــن شـــهر، ومـــا اىل ذلـــك مســـرية

 ابطـــاهلم جـــرّاء حتطــم ،ومكــان جانـــب كــل مـــن اخلــوف وأخـــذهم مــذعورين ال�ـــم ،وجنــودِه البواســلِ 
  .اخل...خططهم وفشل

 االهلـــي االوامـــر والتخطـــيط حســـب هـــذا االنتقـــام ســـبب عـــن بعـــد ذلـــك الـــرّب تعـــاىل ويتحـــدث
من هذا الصـاعد كالنيـل كا�ـارتتالطم . يف الشمال جبانب �ر الفرات عثروا وسقطوا« :بقوله املسبق
  .»...امواجها

____________________  
فهو يشــرّع جلنــده األبطــال تفاصــيل ،فــألّن شــرع هللا واحــد قــدمياً وحاضــراً ومســتقبالً  :وأّمــا كو�ــا تشــريعّية .املنقطــع النظــري= 

  .تطبيق هذه األوامر لنيل اإلنتصار احملّتم
    



٢٢٤ 

ــاَءهُ  ألنّ  وذلــك  بعينــهِ  وســقوطهم عثــر�م وكانــت ،�ــر الفــرات َعثَــروا وَســقطوا جبنــب وأوليــاَءهُ  أحّب
ــٌز عليــِه تبــارَك وتعــاىل ومبســمعٍ  ــسِ  هــذا مبثابــةو  ،منــه وهــو عزي  كــل اىل جــّل وعــال الــربّ  عــزاٍء مــن جمل
 الطــاهرة الزكيــة بــدمائهم اخلالــدة االهليــة امللحمــة ســطّروا أحــرف الــذين االبطــال لــر�ء اولئــك االجيــال

  .من أجِل الربِّ وإنقاذ الشعوِب واألُمم
 املـدافع الشـريف األيبّ  يَعثـُـَر الفـارسُ  الـدُّهور، ان عـربَ  غيـوِر وشـريفِ  لكـلِّ  املشجي احملزن من وأنّ 
هللا  خليفــةَ  اذا عثــر وســقط ،فكيــف!مســقطاً لــه عثــوره ويكــون امليــدان يف الســامية ومبادئــه حّقــه عــن
، )-ع  -احلسـني ( املباركـة امسـاءهِ  �مجـلِ  اجلليـلُ  مسّـاهُ  الـذي ،إليـهِ  اخللـقِ  وأحبَّ  ،خاِمت ُرُسِلهِ  ووصي

وأَقـوى اضـداد  ،والكـرم واللطـف االحسـان وغايـة ،واجلمـال ُمنتهـى احلسـن ويعـين وهَو مصّغر حسـن
 الضــربِ  كثــرةِ  ال تعــّد وال ُحتصــي مــن جراحــهُ  كانــت بــل ،آنــذاك ســاملاً  يكــن ومل ؟؛...والّشــحّ  القــبح
  .الظمأ واجلُهِد والغربةِ  اقصى حاالتِ  ويف ،والطعن

سـفر ( اجاء يفكم  بقليلٍ  الفقرات أُخرى بعد تلك بطريقة االبطال جنده اىل اوامره الرب ويُعطي
  ):أرميا
  ...االبطال ولتخرج املركبات وهيجي ايتها اخليل اصعدي«
  :يقول ان اىل
 ويرتــوي ويشــبع الســيف فيأكــل مبغضــيه مــن لالنتقــام نقمــةٍ  اجلنــود يــوم للســيد ربّ  فهــذا اليــوم« 
  .» دمهم من

 هلــم تعــاىل، وحبــر�مأبغضــوا املــوىل  هلــم فببغضــهم ،واوليــاَءهُ  احبــاَءهُ  مبغضــي هــم)  مبغضــيه( فــأن
  .واالمر واضحٌ  ،وو�نتهاِك حرمتهم إنتهكوا حرمته حاربوهُ 

   



٢٢٥ 

  :االعداء هو من العجيب هذا االنتقام سبب كما اسلفنا أن تذكر التوراة مث
   )١(.» عند �ر الفرات الشمالِ  ارضِ  يف اجلنود ذبيحة للسيد ربّ  النّ « 

 الذبيحــة وهلـذه االرض هلــذه ان! مــا كـربالء ادراك كــربالء، ومـا يف !ذبيحـة وأيـّـة بلـي وهللا ذبيحـة
  .!وقّصة قّصةٍ  الف عند هللا وأنبياءه واولياءه

  :تقول فقرةٌ  مباشرةً  جاءت ،واالولياءِ  طّيا�ا ر�َء االحّبةِ  يف حتمل اليت الفقرة وبعده
  ...)امواجها كا�ار تتالطم هذا الصاعد كالنيل من(

 اإلملـام وال نسـتطيعُ  اسـراراً مهّمـة وجـد�ها وأدّقهـا، وحيمـل التعـابري الـيت ابلـغ ولعمري إّن هـذا ملـن
  :إالّ ببعضها

 )ع(احلســـني امـــامهم وتعـــاىل يقـــدمهم تبـــارك إليـــه ارواُحُهـــم َعَرجـــت مباشـــرةً  املـــؤمل فبعـــد ســـقوطهم
 نفوســنا وعلــى مــدى العصــور تســاؤالً وتعجبــاً ودهشــةً  يف الــربّ  يــزرع حيــث ،العظيمــة اجلبــارة بروحــه
 ،احلـور العـني عليـه السـماء، ولطمـت مالئكـة صـربه من تعّجبت الذي هذا االمام من ،اخليال تفوق
  .والسماء االرض له وبكت،االنبياء واالوصياء قلوب واقرح

 كبري ومـرأى ومسـمع االنتصار، بشوق أعلى درجات ويف ثبات السماء بكلّ  فها هو يصعد اىل
ليتم إســـتقباله يف عـــامل امللكـــوت إســـتقباالً يليـــق ،العلـــوي العـــامل وحبشـــود ذلـــك ،املنـــان احلنـــان ربّـــه مـــن

ألّن مــن خــواص ،كــان تشــبيها غيبّيــاً عجيبــاً   ،بنهــر النيــل) ع(وتشــبيه اإلمــام احلســني .مبقامــه املقــّدس
   :هذا النهر

____________________  
  .١٥٥ص :حتت ا�هر الكتاب املقدس ،١٠-٣ :٤٦سفر أرميا  :هذه الفقره والفقرات الىت سبقتها ىف )١(

   



٢٢٦ 

 سـوف وفيضـه، النـه كرُمـهُ   وعـمّ  بركتـه النهـر طـويالً زادت كّلمـا كـان، و )١(انّه أطول �ر يف العـامل: ١
البشـر وغـري  مـن االعـداد الكبـرية درن حجـٍر وشـجٍر ومـدٍر، ويغسـل من ما ميّر به كل ويروي يسقي

األّخـاذ وخريـر  البشـر بلونـه عالجـاً نفسـّياً لكـل فيـه ان مث ،جر�نـه وتزدهـر بربكـة البشر، فتنموا احلياة
  .اخل... العذبة مياهه

 عليــه الوقــوف بكثــري، ممــا ال نسـتطيع ذلـك واكثــر مــن ، بـل)ع(لســيد الشــهداء  �بـت وهـذا كلّــه
  !فتأّمل ،االحوال من حبال
 حيـث !الشـمال يف ويصـبُّ  اجلنـوب مـن ينبـع الـذي العـامل النهـر الوحيـد يف هذا النهر هو وان :٢
احلسـني  االمـام فـانّ  ولعمـري .املتوسـط البحـر االبـيض يف ويصـبُّ  واملصريّة السودانية االراضي خيرتق

 يف االعظـم وكرمـه جـوده صـبّ  حـىت ،الشـمال وجرى �جتـاه،واملدينة مكة من نبع فانّه ،كذلك )ع(
 أرض(كـربالء �ّ�ـا  عـن) ع(االنبيـاء  وصـحف السـابقة السـماوية الكتـب كـربالء، هـذا وقـد عـّربت

   .وقد مرّت علينا بعض النصوص �ذا الشأن ،)الشمال
 لـذا فـانّ  ،)ع(احلسـني جـود وكـرم حتّمـل مبقـدوره ليس ،وعظمته على كربه هذا النهر وبعُد فانَّ  :٣

  إن بقي كما  �قصاً وغري �م يكون هذا التشبيه
____________________  

الخيفــى؛ أن النيــل كــان مشــهوراً ومعروفــاً ىف كــل البلــدان منــذ احلظــارات املوغلــه ىف القــدم، ولطاملــا قــدمت لــه النــذور  )١(
، وكــــان حيمــــل نوعــــاً مــــن القدســــّية الكبــــرية لــــدى املصــــريني القــــدماء خاّصــــة، وعــــدد كبــــري مــــن شــــعوب العــــامل ...والقــــرابني
اىل العصــر احلــديث، حيــث مت اكتشــاف �ــر األمــازون يف الربازيــل، فكــان  وكــان معروفــاً �نــه األطــول ىف العــامل. اخل...عامــة

فجــاء التشــبيه �ألول لشــهرته منـــذ القــدم، وملعرفتــه بــني الشـــعوب واألمــم، خبــالف األمـــازون . أألخــري يفوقــه �لطــول قلـــيالً 
  !!حيث مل يكن معروفاً، فتأّمل

    



٢٢٧ 

  ...)امواجها كا�اٍر تتالطم(... :الربُّ  هو فقال
 فـانّ  ،واقتـداره بقوتـه االمـواج كاال�ـار املتالطمـة ولكـن ،كصـعود النيـل كـان صـعوده فـان ،أجـل
  !فتأّمل ،كذلك ليس فاتراً، واحلسني ماءهُ  يكون شاسعة مسافات ويف النيل

 خبـــالف ،الـــّدفاق مبائهـــا العـــذب املتواصـــل والســـقي والفيضـــان ديـــد�ا اجلـــر�ن واال�ـــار املتالطمـــة
  .�ال�ارأبلغ الوصف فكان...الطباع شرسة امللوحة شديدة البحار فهي
 اىل) سـفر أشـعيا( يف حيث جنـد االشـارة،املنقذ للبشرية بشرت �ملصلح اليهودية الد�نة وكما أنّ 

هــذا املعــىن  احــدى الفقـرات فقــد تضـمنت ،والثـأر االهلــي والشــرف الغـرية هــو صــنيعة املبّشــر بـه كـون
  : بقوهلا
  )١().هذا اجلنوِد ستصنع ربِّ  ، غريةُ » صهيون جبل« من القدس، بقية من ستخرج(

  :أيضاً ) ع(ويف سفر إشعياء 
، و تكـون الر�سـُة علـى كتفـِه و يـدعى امسـه عجيبـاً مشـرياً )٢(النَُّه يُولَـُد لنـا ولـٌد، و نُعطـى إبنـاً  ٦(

داود و علـى مملكتـه لنمو ر�سـته و للسـالم ال �ايـة علـى كرسـي  ٧اهلاً قديراً أَ�ً أَبد�ً رئيس السالم 
  )٣().ليثبتها و يعضدها �حلقِّ و الربِّ من االن اىل االبد، غرية رب اجلنود تصنع هذا

____________________  
، ٣٧العهـد القـدمي، سـفر إشـعياء، اإلصـحاح : انظـر .٦١٢ص ،العهد القـدمي ،األصل العربى ،٣٢ :٣٧سفر اشعيا  )١(

يف بدايـة الفقـرة ) سـني املسـتقبل(ورمبـا اكتفـى املرتمجـون بوضـع  .سفراً، مصر ٧٣لعربيةالكتاب املقّدس �للغة ا ،٣٢ ،الفقرة
كمـا يف املصـدر الـذي حنـن بصـدده والضـري يف ذلـك فكـّل الرتمجـات تفيـد ) ستصـنع(ورفعت من كلمة ) ستخرج(يف كلمة 

: ٣٧ســفر اشــعيا .١٢٣-١٢٢ص ،)أهــل البيــت ىف الكتــاب املقــدس( :وانظــر الــنص العــربي والعــريب يف .املعــىن املســتقبلي
  .مع فرٍق يسري يف عبارات الرتمجة. ٩٥٤ ص ،الكتاب املقدس ،مجعية الكتاب املقدس يف لبنان ،،العهد القدمي٣٢

ـَر مـراد إشـعياء النـيب ! ملاذا تفسَّر هذه العبارات ببين إسرائيل دوماً  )٢( وغـريه مـن األنبيـاء �نـَُّه حنـُن معاشـَر ) ع(ماذا لو ُفسِّ
  .كما جاء ذلك متواتراً عند املسلمني؟) ع(، وأنُه حيكُم حبكم داود...ياء سيولُد لنا ولُد من ُصلبنا يف آخر الزماناألنب

ســفر . ســفراً، مصــر ٧٣، الكتــاب املقــّدس �للغــة العربيــة ٧-٦، الفقــرة، ٩العهــد القــدمي، ســفر إشــعياء، اإلصــحاح  )٣(
مـع فـرٍق الخيفـى يف عبـارات . ٩٢١،العهد القدمي، مجعية الكتاب املقدس يف لبنان، الكتاب املقدس، ص ٧-٥: ٩اشعيا 
  .الرتمجة

   



٢٢٨ 

نرتكهــــــا ) ع(جليلــــــٌة عــــــن أهــــــل بيــــــت النبــــــوةويف هــــــذا وردت أحاديــــــٌث  ،هللا فهــــــو غــــــرية !أجــــــل
   :شاعُر اهل البيت مبنطِق التوراة حينما كان يندُب منقذ العامل بقوله هذا وقد حتدَّثَ  ،لإلختصار

  � غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريَة ِهللا اهتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــدين املنيعــــــــــــــــــــــــــــــــــة     )٣(حبمّي
  

  
  وُضـــــــــــــــــــــــــــــــــبا انتقامـــــــــــــــــــــــــــــــــِك جـــــــــــــــــــــــــــــــــّرِدي

  لطـــــــــــــــــــــــــــــال ذوي البغـــــــــــــــــــــــــــــي التليعـــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــود هللا متـــــــــــــــــــــــــــــــــــألُ 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه األرض الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة    

  
 كــــلُّ  يســــمُعهُ  عظــــيمٍ  يُنــــادى بصــــوتٍ  ظهــــوره يف )هللا فرجــــه عجــــل( ، انــــه)ســــفر يوحنــــا( وورد يف
  )٤(» حكمه ساعة قد جاءت النه ،جمداً  خافوا هللا واعطوه«  :البشر

 االعظـم اخلليفـة ، �عتبـاره) عج(منقذ العامل  دولة بواسطة الرب حكم كون يف واضحة واالشارة
  .حقٍّ  من وما ضيع والسنن لتجديد الفرائض املنتظر املؤّمل
 ظهـور املهـدي قبـل حيكـم وتعـاىل مل تبـارك الـرب كـأن  :أيضـاً وهـي مهمـةٍ  مسـألة تشـري اىل والفقرة

وتعــاىل  هللا تبــارك الن وهــذا حــقٌّ وصــدق !علــى االرض يــده وبســط مبجيئــه يبــدأ حكمــه بــل)  عــج(
 �يـــدي االمـــم حتكـــم وال زالـــت حكمـــت الـــيت املاديـــة والقـــوانني الوضـــعية االحكـــام مجيـــع مـــن ءٌ بـــري
  :تعاىل ملؤا الدنيا رجساً وفساداً، قال وّجتار الدنيا الذين والظاملني اجلبابرة

____________________  
ديـــوان الســـيد حيــــدر  .٣٢ص  ،ر�ض املــــدح والـــر�ء .٣٨١ص  ،عصـــر الظهـــور .٢٦٨ص  ،٦ج  ،أعيـــان الشـــيعة )١(

  :واليت مطلعها) عج(من قصيدته املعروفه ىف ندبة االمام منقذ العامل  :٣٧ص  ،١ج  ،احللى
  هللا � حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة

  أتقــــــــــــــــــــــــــــــــــّر وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
رؤ� يوحنــا،  .١٣٠ـــ ١٢٩ص :أهــل البيــت ىف الكتــاب املقــدس .٤٧٤ص ،أألصــل العــربى ٧-٦ :١٤ ســفر يوحنــا )٢(

  .٤٠٩ص ،الكتاب املقدس ،مجعية الكتاب املقدس يف لبنان ،العهد اجلديد ،٧-٦ :١٤
   



٢٢٩ 

يِْدي َكَسبَْت  بَِما  َواْ�َْحرِ   الَْ�ِّ  ِ�  الَْفَسادُ   َظَهرَ (
َ
ِذيَقُهم ا��اِس  أ ِي َ�ْعَض  ِ�ُ

 لََعل�ُهـمْ  َعِملُـوا ا��
  )١(.)ِجُعونَ  يَرْ 

 رســـــول قـــــال:قـــــال اخلـــــدريســـــعيد  ايب ومســـــند امحـــــد وغريمهـــــا، عـــــن الصـــــحيحني مســـــتدرك ويف
  :)ص(هللا

قسـطاً  ميالهـا مـن بييت اهل من خيرج ظلماً وجوراً وعدوا�ً، مث متال االرض حىت الساعة ال تقوم«
  )٢(.»ظلماً وعدوا�ً  وعدالً كما ملئت

  :قال )ص( النيب وعن
 ،اظهرطــــاعتهم االّ مــــن املطيعــــني وخييفــــون يقتلــــون كيــــف  ،جبــــابرة ملــــوك مــــن االمــــة هــــذه ويــــح«
 عزيـزاً قصـم يعيـد االسـالم ان فـاذا اراد هللا عزوجـل ،بقلبـه ويفر منهم بلسانه يصانعهم املتقي فاملؤمن
  ...»بعدفسادها امة يصلح جبار، وهو القادر على ما يشاء ان كل

 اليــوم هللا ذلــك واحــد لطــّول الــدنيا إال يــوم مــن يبــق لــو مل � حذيفــة« :)عليــه الســالم( فقــال...
 وهـو سـريع وعده ال خيلف ،ويظهر االسالم ،على يديه املالحم جيري بييت اهل من رجلٌ  ميلك حىت

  )٣(.» احلساب
____________________  

  .٤١آية  :سورة الروم )١(
�خـــتالف يســـري ىف اللفـــظ، وأمحـــد بـــن حنبـــل يف  ٣:١٠١ورواه ابـــونعيم ىف حليتـــه  ٥٥٧ :٤مســـتدرك الصـــحيحني  )٢(

  .٥٨ :٦) ص(من سورة دمحم ...) فهل ينظرون اال الساعه(والسيوطى ىف تفسري اآليه  ،وغريهم ٣٦ :٣ مسنده
 .١٢ح ،٢، ب٩٢ص:برهـــان املتقـــى .٧٨ب  ،٤٤٨ص :ينـــابيع املـــوده .٩٩، ح ١٤١ب  ،٧٠٠ص :غايـــة املـــرام )٣(

  .١ف  ،٤ب  ،٦٢ص :عقد الدرر
   



٢٣٠ 

   



٢٣١ 

  :اخلامتة
تتـائج الـيت توصَّـلنا إليهـا مـن خـالل هـذه نشـري بعـون هللا تعـاىل إىل أهـم الن ،يف ختام هـذا البحـث

حـــول عقيـــدة  )العهـــدين(وبضـــمنها أهـــمُّ املشـــرتكات بـــني القـــرآن الكـــرمي والكتـــاب املقـــدس  ،الدراســة
  :وجنمُل النتائج مبا يلي ،منقذ العامل
لكو�مـــا إر�ً دينيَّـــاً وأخالقيَّـــاً  ،والنظـــر اليهمـــا بعـــِني العـــدِل والدقّـــةِ  البُـــدَّ مـــن إنصـــاِف العهـــدين :١

وأنَّ  ،وأنَّ القـول �ّ�ـا أســفاٌر حمرّفـٌة والميكـُن اإلعتمــاد عليهـا سـالُح العــاِجزِ  ؛و�رخييّـاً وحضـارّ�ً كبــرياً 
نعـم وصـلت  ،بعَض ما ورَد فيهما هو بال شكٍّ والريٍب ترمجٌة أو نقٌل شفاهيٌّ أو تواتٌر لوحٍي موحى

ــنصٍّ  ،اخل...واليهــا يــُد التحريــف  ولكــّن الــتمّعن يف بعــض النصــوص يــورث اإلطمئنــان �ّ�ــا ترمجــٌة ل
وذلـك ألّن فيهـا نفحـٌة مـن  ،ضيف اليه شيٌء أو ُحذَف منُه شـيءٌ ’ُموحى وإن َسَقَط منه شيء أو أ

بـل يسـتحيُل علـى  ،يصـعب جـّداً  يف نقـل الصـورة املسـتقبلية للحـدث املنتظـر، وُمسُـوٌّ  ،الغيب واضحةٌ 
  .ساٍن مهما كانت درجُتُه العلمّية اإلملاُم �ا واإلحاطة جبزئّيا�اأّي إن

ـــ  وهــو وإن كــان  ،)مــن بقــا� الــوحي يف العهــدين(وهــذا مــا أُطلــَق عليــه عنــَد العلمــاء والبــاحثني ب
اً  ،قليٌل كما يُعـربَّ عنـهُ  يُع واليتـوهُم أحـٌد أنَّ هـذا القليـل مـن بقـا� الـوحي يسـتط ،لكنَّـُه كثـٌري وكثـٌري جـدَّ

دقيــٌق  ،ألنـّـه علــٌم شاســٌع واســعٌ  ،كــالّ وألــف كــالّ   ،انســاٌن مثلنــا الوقــوف عليــه وإحصــائه والــتمكُّن منــهُ 
عميــٌق، وُرمبــا حــريَّت العلمــاء والبــاحثني فقــرٌة واحــدٌة مــن بقــا� الــوحي يف العهــدين فجعلــتهم يف �لــغ 

ِة أو مقارنـــِة هـــذه الفقـــرة وذلـــك مـــن خـــالل ربـــِط أو إضـــاف ،وأُســـقَط مـــا يف أيـــديهم ،احلـــرية والدهشـــة
  وعدم التمكن من  ،بغريها

   



٢٣٢ 

يف آخــــر الزمــــان، ) يــــوم هللا العظــــيم(تفســــريها علــــى الوجــــه الصــــحيح كمــــا يف الفقــــرات الدالــــة علــــى 
، )ع(وخلطها خطئاً �لفقرات الدالة على يـوم القيامـة والفقـرات والدالـة علـى نـزول عيسـى بـن مـرمي 

تاب املقدس فحسب، بل امنا وقعت عنـد العلمـاء واملفسـرين وهذه مشكلٌة مل يواجهها أصحاب الك
) يـوم منقـذ العـامل(والباحثني املسلمني، فقد خلط الكثري منهم بني يوم القيامـة وبـني يـوم هللا األعظـم 

  . وذلك واضٌح يف تفاسريهم وكتبهم اُألخرى
جيــُب اإللتفــات  ؛)العهــدين(قــد صــبَّتها وطََلــت �ــا الكتــاب املقــّدس  أنَّ للرتمجــة آفــاٌت خطــريةٌ  :٢

فقـد لعبـت الرتمجـات دوراً مهمـاً يف  .بغـري علـمٍ  )العهدين(اليها والوقوف عليها قبل كيل الشتائم اىل 
بــل قصــوٌر عنــد  ،التشــويش وإخفــاِء احلقــائِق واألعــم األغلــب منهــا جــاءت عــن غــري قصــٍد وال عمــدٍ 

وســواء كــان هــذا األمــر يف نطاقــه الســليب أواإلجيــايب فهــو الينطلــي وال خيفــى علــى  ؛ماملرتمجــني أنفســه
  .الباحثني املنصفني واملدقّقني والعلماء يف ُكّل العامل

 ،هذا وقد مشَّر علماٌء رّ�نّيون عن سواعدهم الشريفة حملاولة ترمجـة العهـدين الرتمجـة املنصـفَة احلقَّـةَ 
ٍري، ولكنُه جهٌد فرديٌّ يشكرون عليه، ولكنـا نطمـُح اىل جهـٍد مجـاعيٍّ وقد برعوا يف ذلك اىل حدٍّ كب

ــــريِة علــــى ذوي الشــــأِن مــــن  ــــة عــــرض تلــــك اجلهــــود الكب ، ومــــن مث حماول ــــاً أو غــــري رمســــيٍّ لــــذلك رمسّي
الد��ت، والتوصُِّل اىل حلٍّ عامليٍّ لـذلك، نصـرًة لبقـا� الـوحي يف الكتـاب املقـدَّس، وتتوجيـاً للعقائـد 

  .يَِّة يف القرآن الكرمي من حيث وجود اصوهلا يف الكتب السماوية اُألخرىالر�ن
____________________  

  .٤-٢اآل�ت  :سورة آل عمران )١(
   



٢٣٣ 

كالمهــا يصــّدُق اآلخــَر يف موضــوع اإلعتقــاد ) الكتــاب املقــّدس(أنَّ القــرآن الكــرمي والعهــدين : ٣
وهـي واحـدة مـن احلقـائق الـيت قـد بيَّنهـا هللا تبارَكوتعـاىل  مبنقذ العامل، وهذه حقيقٌة �بٌة الغباَر عليهـا،

  :وأشاَر اليها يف القرآن الكرمي يف آ�ٍت عديدٍة ومنها قوله تـََقدَّست َأمساؤهُ 
هُ ( - هَ  َال  ا�لـ� ـٰ ومُ  الَْ��  ُهوَ  إِال�  إِلَ َل ﴾ ٢﴿ الَْقي� قًا بِاْ�َِقّ  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  نَز�  يََديْـهِ  َ�ْ�َ  �َِّما ُ�َصِدّ
نَزَل 

َ
ِ�يَل  اةَ  ا��ْورَ  َوأ نَزَل  ِلّلن�اِس  ُهًدى َ�بُْل  ِمن﴾ ٣﴿ َواْإلِ

َ
يـنَ  إِن�  قَـانَ  الُْفرْ  َوأ ِ

 بِآيَـاِت  وا َ�َفـرُ  ا��
هِ  هُ  َشِديدٌ  َعَذاٌب  �َُهمْ  ا�لـ�   .)١()انِتَقامٍ  ُذو َعِز�زٌ  َوا�لـ�
َها يَا( - ��

َ
ينَ  � ِ

وتُوا ا��
ُ
ْ�َا بَِما آِمنُوا الِْكتَاَب  أ قًا نَز� ـن َمَعُ�ـم �َِّمـا ُ�َصِدّ ن َ�بْـِل  ِمّ

َ
ْطِمـَس  أ �� 

َها َ�َ�ُ  وُُجوًها ٰ  د� ْدبَارِ  َ�َ
َ
وْ  َها أ

َ
ْصَحاَب  لََعن�ا َكَما نَلَْعنَُهمْ  أ

َ
بِْت  أ ْ�رُ  َوَ�نَ  ا�س�

َ
هِ   أ وأنَّ  ،)٢()َمْفُعوًال  ا�لـ�

ُر بـــثمٍن يف هـــذا العـــامل أبـــداً، وســـرُُّه املكنـــون، وقولـــُه احلـــقّ هللاِ  نـــزُ ك  :القـــرآن الكـــرمي هـــو  ، الـــذي اليُقـــدَّ
أال وهــي  ،)٣(وهــو يرتكــُز علــى قواعــَد ُصــلَبٍة ومتينــٍة وغايــٍة يف األمهيَّــة يف هــذا ا�ــال ،ووعــدُه الصــدق

ُر نــز وإن َوَصــَلنا ال ،التــوراة واإلجنيــل والزبــور وصــحف األنبيــاء علــيهم الســالم :الكتــب اإلهليــِة املقدســةِ 
الميكـــن  ،عاليـــٍة جـــّداً .. .االّ أنَّـــُه ذا قيمـــٍة دينيَّـــٍة وعلميَّـــٍة وعقائديـــٍة وأخالقيَّـــٍة و�رخييَّـــةٍ  ،اليســـري منهـــا

  .جتاهلها حباٍل من األحواِل أبداً 
____________________  

  .٤ - ٢: سورة آل عمران )١(
  .٤٧آية : سورة النساء) ٢(
  .أي يف موضوع منقذ العامل يف عقائد ي الكتب السماوية )٢(

    



٢٣٤ 

ــت علــى جمــيء منقــذ العــامل: ٤ ــب الســماوية قــد أمجع  ،وإن إختلفــت يف بعــض الشــكلّيات ،أنَّ الكت
وإّ� لنعطـــي العـــذَر للقـــدماء يف  ،ولـــيس هـــذا بـــدليٍل ســـليبٍّ بـــل إجيـــايب إلثبـــات هـــذه احلقيقـــة الدامغـــة

بسبب عدم وجود مثل ما منتلكُه اليوم حنُن مـن أجهـزة  ،لعقيدةبعض التشويش احلاصل حول هذه ا
وأنَّ املنقـذ قـد ذكـرُه مجيـُع األنبيـاء  .أإلتصال والكتابة واإلعالم وغريها لتثبيت تلك احلقائق كما هـي

  .والرسل مبا هو أهُلُه وحلموا بيومه املوعود وذابوا اليه شوقاً 
واملخطّــَط اإلهلــيَّ  ،وعلــى مــدى مجيــِع العصــور ميــع اإلنســانيةأنَّ األمــَل الــرّ�ينَّ موجــوٌد وحمقــٌق جل: ٥

وأنَّ ذلــَك واقــٌع  ،أمــرهِ  �لــغُ  فائقــٍة وهللاُ  وجيــري بدقَّــةٍ  ،الــذي َرَمسَــُه عــاملُ الغيــب والشــهادة ســاٍر وُمثَبــتٍ 
  .ما الحيصى )١(ويلُك من األدلّة والرباهني العقليِة والنقليةِ  ،ألنَُّه وعٌد وعهٌد اهلّي حتميّ  ،الحمالةَ 
ــــيَس ُملكــــاً لطائفــــةٍ : ٦ ــــامل ل مــــن املســــلمني أو طائفــــٍة مــــن املســــيحيني أو طائفــــٍة مــــن  أنَّ منقــــذ الع
ــٍة مــن األُمــم...اليهــود  ،، بــل هــو أمــُل اإلنســانّية مجعــاء...، ولــيَس ملكــاً لشــعٍب مــن الشــعوب أو أُمَّ

 .وهــو الــذي يصــُل �ــا اىل أعلــى مقــاِم كمــاٍل مبقــدورها الوصــول اليــه يف هــذه النشــأة ،ومنقــُذ البشــريّة
ــٍص ولكونــِه رجــل هللا املقــدَّس(وأنَّ ُكــلَّ الشــعوب واألُمــم تنتظــرُه كـــ  ، وإن اختلفــوا يف ..).منقــٍذ وخمّل
  .بعض الشكلّيات واإلشارات اليه
____________________  

  .املقدسة وصحف األنبياء والروا�ت الشريفةالواردة يف الكتب السماوية  )١(
   



٢٣٥ 

�لتــوراة واإلجنيــل والزبــور وصــحف األنبيــاء والقــرآن الكــرمي خبــّط األنبيــاء  أنَّ منقــذ العــامل ســيأيت :٧
ــيَس هنــاك إخــتالف ولــو  ،وأوصــيائهم املعصــومني وتــواقيعهم وتفاســريهم لكــالم هللا تعــاىل فيهــا وأن ل

وأنَّــَك لــو أمجعــَت مائــة وأربعــة وعشــرين ألــَف نــيبٍّ يف مكــاٍن  ،كتــبهميســري بــني األنبيــاء عمومــاً وبــني  
مـن آ�ٍت وعالمـاٍت، ) ع(و�يت مبـا اخـتصَّ بـِه األنبيـاِء  ،!واحٍد ملا اختلفوا على مسألٍة واحـدٍة أبـداً 

 ... وعصـا موسـى وخـامت سـليمان عليـه الصـالُة والســالم،) ص(مثـل درِع وسـيِف وعمامـة النـّيب دمحم 
  .اخل

الهزميـَة بعـَدُه أبـداً مبجـيء املصـلح األعظـم يف يـوم  أنَّ عاملَ اإلنسان سينتصُر إنتصاراً إهلّياً سـاحقاً  :٨
ـــص واألمـــُل والرجـــاء(: هللا املوعـــود وهـــو وذلـــك  ،وحلـــول املعـــاجز الكبـــريَة يف عهـــده ،)املنقـــذ واملخّل

و�خـذ بيـده اىل عـامل  ،يف خندقـهعندما يرى أإلنسان رأَي العـني أنَّ هللا تعـاىل يقـُف معـُه ويف صـّفه و 
ولعلَّ القرآن الكرمي يشُري اىل ذلك النصـر، حبسـب  .احلّق واحلقيقة وامللكوت ويلمُس ذلك ملَس اليد

جمـــرى اآل�ت يف وقـــائع كثـــرية فضــــالً عـــن واقعـــٍة معيَّنـــٍة أو ســــبٍب للنـــزول، وكـــذلك التأويـــل وبطــــون 
ا َوَ�نَ ( :التفسري، ومن ذلك قول هللا عزَّ وجلَّ    )١(.)ا�ُْمْؤِمِن�َ   نَْ�ُ  َعلَيْنَا َحق�

ْطِفئُوا يُدونَ  يُرِ ( - هِ   نُورَ  ِ�ُ فَْواِهِهمْ  ا�لـ�
َ
هُ  بِأ رُ  هَ  َكرِ  َو�َوْ  هِ  نُورِ  ُمِتم�  َوا�لـ� ِي ُهـوَ ﴾ ٨﴿ ونَ  الَْ�فِ

 ا��
رْ 
َ
يِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهرَ  اْ�َِقّ  وَِديِن  بِا�ُْهَدىٰ  ُسوَ�ُ  رَ  َسَل  أ   .)٢()ُكونَ  ا�ُْمْ�ِ  هَ  َكرِ  َو�َوْ  ُ�ِّهِ  اِ�ّ

____________________  
  .٤٧آية : سورة الروم )١(
  .٣٣:سورة التوبة. ٩-٨:سورة الصف )٢(

    



٢٣٦ 

ِي ُهوَ ( -
رْ  ا��

َ
يـِن  َ�َ  هُ  ِ�ُْظِهـرَ  اْ�َـِقّ  وَِديـِن  بِا�ُْهـَدىٰ  ُسـوَ�ُ  رَ  َسـَل  أ ـهِ  َوَ�ـَ�ٰ  ُ�ِّـهِ  اِ�ّ  بِا�لـ�

  .)١()َشِهيًدا
�ْنَا َولََقدْ ( - ُ�ورِ  ِ�  َكتَ ْكرِ  َ�ْعدِ  ِمن  ا�ز� ن�   اِ�ّ

َ
رْ  أ

َ
ـاِ�ُونَ  ِعبَاِدَي  ُ�َها يَرِ  َض  اْأل  ِ�  إِن� ﴾ ١٠٥﴿ ا�ص�

َذا ـٰ َالً�  َه رْ  َوَما﴾ ١٠٦﴿ َ�بِِدينَ  ِلَّقْومٍ  َ�َ
َ
ةً  رَ  إِال�  َسلْنَاكَ  أ    )٢(.)ِلّلَْعا�َِم�َ  ْ�َ

ن يدُ  َونُرِ ( -
َ
ُمن�  أ ينَ  َ�َ  �� ِ

ْضِعُفوا ا�� رْ  ِ�  اْستُ
َ
ةً  َوَ�َْعلَُهمْ  ِض  اْأل ئِم�

َ
   )٣(.)ِ��َ  ا�َْوارِ  َوَ�َْعلَُهمُ  أ

ـهُ  وََعـدَ ( - يـنَ  ا�لـ� ِ
ـاِ�َاِت  وََعِملُـوا ِمـنُ�مْ  آَمنُـوا ا�� رْ  ِ�  لَ�َْسـتَْخِلَفن�ُهمْ  ا�ص�

َ
 َكَمـا ِض  اْأل

ينَ  اْستَْخلََف  ِ
َ��  َ�بِْلِهمْ  ِمن ا�� ِي ِدينَُهمُ  �َُهمْ  َوَ�َُمِكّ

َ��ُهم �َُهمْ  تََ�ٰ  ارْ  ا�� ْمنًا َخْوفِِهمْ  َ�ْعدِ  ِمّن َوَ�ُبَِدّ
َ
 أ

   )٤(.)... َش�ْئًا ِ�  ُكونَ  �ُْ�ِ  َال  َ�ْعبُُدونَِ� 
هُ  َكتََب ( - ْغِلَ��  ا�لـ�

َ
نَا َأل

َ
هَ  إِن�  ُسِ�  َورُ  أ   .)٥()َعِز�زٌ  قَوِي�  ا�لـ�

ويســـتنُد اىل أُُســـٍس شـــرعّيٍة وقانونيَّـــٍة و�رخييـــٍة وأّن منقـــذ العـــامل ميلـــُك قواعـــَد ومتبنيـــاٍت عظيمـــٍة، : ٩
وأخالقيٍَّة مقدَّسـٍة لثورتـه اإلهليّـة العظمـى، وأنّـُه صـنيعُة رّب العـاملني الـذي اّدَخـرَُه اىل مرحلـٍة رائعـٍة مـن 

  �ريخ احلياة
____________________  

  .٢٨آية  :سورة الفتح )١(
  .١٠٧-١٠٥ :سورُة األنبياء )٢(
  .٥ :سورُة القصص )٣(
  .٥٥آية  :سورة النور )٤(
  .٢١آية  :سورة ا�ادلة )٥(

   



٢٣٧ 

  .انُه مسيٌع جميبٌ  ،أَرا� هللاُ وإّ�كم ومجيع البشريِة يومُه املبارك ووجهُه الشريف ؛البشرية
ـــع العلمـــي التحقيقـــي :١٠ يف موضـــوع اإلعتقـــاد مبنقـــذ العـــامل يف القـــرآن الكـــرمي والـــروا�ت  انَّ التَّتب

ـــٍة �صـــعة الغبـــاَر عليهـــا ) العهـــدين(الشـــريفة ويف الكتـــب الســـماوية املقدَّســـة  يقـــود� اىل حقيقـــٍة مهمَّ
يصُعُب عليه اَألخذ �ـا والبُدَّ من تثبيتها، وإن قد يعتربها البعض قاسيًة وليس مبقدوره استساغتها أو 

ولكنَّ الواجب الـديين والعلمـي واألخالقـي يفـرُض علينـا مجيعـاً . لضيق أُفقِه الّديين والعلمي والنفسي
اخل؛ وهـــي كـــون أقـــرب النـــاس أو قـــل الطوائـــف ...تثبيتهــا ســـواء كنّـــا مســـلمني أو مســـيحيني أو يهـــود

الـــذين يســـمَّوَن بــــ ) ع(هـــم أتبـــاع أهـــل البيـــت واملـــذاهب الدينيَّـــة اىل منقـــذ العـــامل وأكثـــرهم معرفـــًة بـــِه 
حيــث روى  -عنــد املسـلمني ) ع(أي اإلمـام املهـدي  -أل�ـم َرَووا عــن منقـذ العـامل نفســه ) الشـيعة(

ــُه  ) ع(أكثــر مــن روات اإلمــام الثــاين ألتبــاع أهــل البيــت) ع(راو�ً، ومعــىن ذلــك أنَّ رواتــُه ) ٥٢(عن
فضــالً  ؛)١(راو�ً فقــط) ٤١(بلــغ عــدد الــروات عنــه  حيــث) ع(وهــو احلســن بــن علــي بــن أيب طالــب 

ـــتهم البـــاقني  والعجيـــُب يف أمـــرهم أن لـــيَس هنـــاك ). ص(عـــن رســـول هللا دمحم ) ع(عّمـــا رووُه عـــن أئمَّ
ســؤاٌل يف هــذا املوضــوع يــوقفهم او الجيــدوا لــُه جــوا�ً علــى عكــس اآلخــرين، بــل كــّل مــا خيــصُّ هــذا 

ـــٌر ��ت القـــرآن ) ع(وآلـــه الطـــاهرين) ص(ول هللا دمحم املوضـــوع جوابـــُه حاضـــٌر ومســـنٌد اىل رســـ ومفسَّ
  .الكرمي

____________________  
 ٣٠ ج وســــائل الشــــيعة .٤٢٢ ص الشــــيعة يف مســــارهم التــــارخيي.٤٣مقدمــــة موســــوعة الفقــــه االســــالمية ص :انظــــر )١(
  .١٦٥ص

    



٢٣٨ 

صــحاحهم وكتــبهم اُألخــرى ألّ�ــم رووا يف ) الســنَّة(و�يت مــن بعهــدهم يف الدرجــة الثانيــه اخــوا�م 
الكثري الكثري، وما فسَّروا بِه من آ�ت القـرآن الكـرمي، ممـا جعـل ) ص(�سانيدهم عن رسول هللا دمحم 

  ).ع(علمائهم يقطعون �ليقني الغري قابل للشك بظهور منقذ العامل يف آخر الزمان وهو املهدي 
ــٌة قطعيَّــٌة يف مثَّ �يت املســيحيُّون مــن بعــدهم �لدرجــِة الثالثــِةعلى ا لتــوايل، وذلــك ألنَّ عقيــد�م �بَت

يف آخـر الزمـان وحلـول ملكـوت ) عليهمـا السـالم(اإلجنيل لغزارة ماورد فيه مـن نـزول عيسـى بـن مـرمي
ــــــر بــــــِه   -أي حكمــــــُه تبــــــارك وتعــــــاىل وتطهــــــري األرض مــــــن الظلــــــِم والفســــــاد  -هللا  كمــــــا �دى وبشَّ

الّ أنَُّه ليس هو القائم املنقذ للعـامل كمـا جـاء يف اإلجنيـل نفسُه، وكلُّ ذلك حقٌّ وصدٌق؛ ا) ع(املسيح
  .جهاراً وعالنيًة، بل وزيرُه ومساعدُه وهو احلقُّ اليقُني املتواتُر عند املسلمني) ع(وصرَّح به املسيُح 

 حبتميَّـــةِ ) التـــوراة(مثَّ �يت اليهـــوُد مـــن بعـــدهم �لدرجـــة الرابعـــِة، لكثـــرِة مـــاورد يف أســـفارهم املقدَّســـة 
  .جميء يوم املنقذ واملخلِّص وانتصاره الكبري يف يوم هللا األعظم وتطهريِه لألرِض من الرجِس والفساد

وهكذا على التوايل �يت بقيَُّة األد�ن والفلسفات اُألخرى تباعاً وعلـى التـوايل مـن حيـث الرصـيد 
  .الديين والعلمي والتأرخيي واألخالقي

وليس معىن كلُّ ما تقدَّم وجوُد عيٍب او نقٍص يف األد�ن السـماوية، او تفـاوٍت وخلـٍل يف ثبـوت 
وامنــــا هــــي حالــــٌة طبيعيَّــــٌة وترجــــُع اىل أســــباٍب  -عقيــــدة منقــــذ العــــامل -هــــذه العقيــــدِة الر�نيَّــــة اجلليلــــة 

  :موضوعيٍَّة منها
    



٢٣٩ 

ـــِه الســـلبّيةِ  :أ ـــري ومؤثّرات ـــزمين الكب علـــى الكتـــِب املقّدســـِة، وضـــياِع كتـــِب األد�ن  ومـــا طـــرأَ  البعـــُد ال
  .الينا) عليهم السالم(وعدم وصول الكثري من تراث الرسِل واألنبياءِ  ،األصليَّة
واملقصــود علــى املســتوى البشــري  - كمــا الخيفــى علــى اجلميــع حالــة التكامــل التــدرجيي لــألد�ن: ب

وذلـك بتطـّور اإلنسـان ومـدى قربـِه  -أمسـاؤُه  وليس التشريعي ألنَّ املشـرَّع واحـٌد فـرٌد صـمٌد تقدَّسـت
أمشــل ) ع(مــن حلــول يــوم هللا األعظــم وحكمــِه األّمت؛ وذلــك واضــٌح بــّنيٌ اذ أنَّ مــا جــاَء بــه املســيُح 

أمشـل ) ص(، والشريعة اخلامتة الـيت جـاَء �ـا الرسـول األكـرم دمحم )ع(وأعظم مما جاء به الكليُم موسى
نٌَّة اهليَّـٌة �بتـٌة منـُذ فجـر اإلنسـانيِة األول واىل ظهـور منقـذ العـامل وأكمل وأعظم مـن اجلميـع، وهـذه سـ

مـن حيـث متـام العلـم، ومتـاُم :حيث يعطيعه هللا تبارك وتعاىل ما مل يُعطِه أيَّ أحـٍد قبلـُه مـن اخللـِق أبـداً 
ن غــري بّينــٍة الســلطِة الر�نّيــِة علــى الكــون، ومظهــر اخلالفــِة اإلهليــة األعظــم، وحكمــُه اللــُدّين املباشــر مــ

  ).منقذ العامل(حيتاجها، وجتّلي حكُم هللا وملكوتُُه ومجالُه وجاللُه خبليفته وولّيه يف األرض 

  :ويف اخلتام
أُقـــّدُم اعتـــذاراً قلبيّـــاً وروحيّـــاً عميقـــاً وحـــارّاً اىل مـــوال� منقـــذ العـــامل عليـــه الصـــالُة والســـالم، ألنَّ مـــا 

االّ بشـيٍء يسـٍري مـن مقامـِه الـر�ّينِ الشـامِخ املنيـف، ولكنّـُه كـاَن مبثابـِة  بذلُتُه كاَن قليًال حبقِِّه، واليليقُ 
وهللا  ؛لَِبناٍت أعتقُد أين وضعتها يف مكا�ا املناسِب والصحيح، لكي يسـتفيد منهـا مـن ُحيِسـُن البنـاء

   .ويلُّ التوفيق
    



٢٤٠ 

لــــى حممـــٍد وآلــــِه الطيبيــــني وآخـــُر دعــــوا� أَِن احلمـــُد ِ� رّب العــــاملني، وأفضـــُل الصــــآلة والســـالم ع
ـــــاِء واملرســـــلني وأوصـــــيائهم أمجعـــــني والشـــــهداء  الطـــــاهرين وصـــــحبِه املنتجبـــــني، وعلـــــى معاشـــــِر األنبي

  .والصاحلني، ورمحُة هللا وبركاته
   



٢٤١ 

  فـَْهَرُس َمصاِدِر الَبْحثِ 
  فهرس املصادر 

  .القرآن الكرمي، كتاب هللا تبارك وتعاىل - ١
ــيب واحلكومــة العامليــة الواحــدةاملصــل ،الســيد حســن ،األبطحــي - ٢ ترمجــة الســيد هــادي  ،ح الغي

  . بريوت، لبنان ،م ١٩٩٤ -هق  ١٤١٤ ،١ط  ،مؤسسة البالغ ،السليماين
 ،الطبعـــة الثانيـــة ،اجلزء الثـــاين عشـــر،موســـوعة العتبـــات املقدَّســـة ،اخلليلـــي، جعفـــر اخلليلـــي - ٣
   .لبنان ،بريوت ،األعلمي -هق  ١٤٠٧
  .م ١٩٩٧، بريوت، دار احياء الرتاث العريب، ١ل، البداية والنهاية، ط إبن كثري، امساعي - ٤
   .)عج(مؤسسة قائم آل دمحم  ،١ط  ،أصول الدين ،الشيخ دمحم حسن ،آل �سني - ٥
  .م ١٩٩٤،بريوت،دار الكتب العلمية، ١اآللوسي، حممود، تفسري روح املعاين، ط  - ٦
  .م ١٩٩٤بريوت، دار الصفوة، ، ١آملي، جوادي، التوحيد يف القرآن، ط  - ٧
  املهدى واملهدويه  ،أمحد :د ،أمني - ٨
دار الكتــــاب  ،الغــــدير يف الكتــــاب والســــنة واألدب ،الشــــيخ عبــــد احلســــني أمحــــد ،األميــــين - ٩
  .م ١٩٧٧ -  ه ١٣٩٧الطبعة الرابعة  ،لبنان -بريوت  ،العريب

   



٢٤٢ 

دمحم بــن عبــد الكــرمي بــن عبــد الواحــد ابــن االثــري، ألىب احلســن علــى بــن أىب الكــرم دمحم بــن  - ١٠
  .الشيباين املعروف �بن االثري، اسد الغابة يف معرفة الصحابة، انتشارات امساعيليان طهران، ايران

ـــز الصـــحابة، دراســـة  - ١١ ابـــن حجـــر، أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالين، اإلصـــابة يف متي
 معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة وحتقيـــق وتعليـــق الشـــيخ عـــادل أمحـــد عبـــداملوجود و الشـــيخ علـــي دمحم

  .م ١٩٩٥ -  ه ١٤١٥لبنان، الطبعة االوىل  -بريوت 
التشريف �ملـنن  رضي الدين أيب القاسم علي بن موسى بن جعفر بن دمحم، ،ابن طاووس - ١٢

اصــفهان،  ،، نشــاط١٤١٦شــعبان  ١٥، ط األوىل، )�ملالحــم والفــنت(يف التعريــف �لفــنت املعــروف 
  .عجل هللا فرجهمؤسسة صاحب األمر 

 ،رضي الدين أيب القاسم علي بن موسـى بـن جعفـر بـن دمحم، سـعد السـعود ،ابن طاووس - ١٣
  .قم ،طبعة أمري ،منشورات الرضي

حتقيــق آيــة هللا  ،)داوود القيصــري(شــرح فصــوص احلكــم لـــ ،الشــيخ حميــي الدين،ابــن عريب - ١٤
  .ايران ،قم ،ش ١٣٨٢ -ق  ١٤٢٤ ،١ط  ،بوستان كتاب قم ،حسن زادة آملي

وتعليــق  ســنن ابــن ماجــة، حتقيــق ،احلــافظ ايب عبــد هللا دمحم بــن يزيــد القــزويين -ابــن ماجــة  - ١٥
   .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،دمحم فؤاد عبد الباقي

 ،اإلصـدار الثـاين ،سـفراً  ٧٣ ،الكتاب املقّدس �للغة العربية ،اسكندر، عماد كامل عبده - ١٦
  .مصر ،م ٢٠٠٢فرباير  ٢٦

   



٢٤٣ 

  .البحراين، السيد هاشم، غاية املرام - ١٧
،ترمجـة عطيـات أبـو السـعود يف Jourmey theough Utopiبـرنريي، مـار� لـويزا بـرنريي،  - ١٨

  .م ١٩٩٧سبتمرب / عدد أيلول  ٢٢٥عامل املعرفة، رقم 
  .م ١٩٩٣البالغي، دمحم جواد، الرحلة املدرسية، نشر توحيد،  - ١٩
  .م ١٩٩٢، بريوت، دار ابن كثري، ١امساعيل، قصص االنبياء، ط  ابن كثري، - ٢٠
، مصـر، سـينا ١بنتلي، جيمس اكتشاف الكتاب املقدس، ترمجـة آسـيا دمحم الطرحيـي، ط  - ٢١
  .م ١٩٩٥للنشر، 
ســــــنن  ،٢٧٩ - ٢٠٩االمــــــام احلـــــافظ أىب عيســــــى دمحم بـــــن ســــــورة الرتمـــــذي  ،الرتمـــــذي - ٢٢

دار الفكـــر للطباعـــة  ،وصـــححه عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــفحققه ،الرتمـــذي وهـــو اجلـــامع الصـــحيح
  .والنشر
الصـــدوق، أيب جعفـــر دمحم بـــن علـــي ابـــن احلســـني بـــن �بويـــه القمـــي، اخلصـــال، تصـــحيح  - ٢٣

ـــة قـــم املقدســـة ،وتعليـــق علـــى اكـــرب الغفـــاري ذى  ١٨ ،منشـــورات مجاعـــة املدرســـني يف احلـــوزة العلمي
  .١٣٦٢شهريور  ٥ ١٤٠٣القعدة احلرام 

  .م ١٩٨٨، القاهرة، دار الثقافة، ٢سري العهد اجلديد، ط تف - ٢٤
  ،دمحم بـــن مســـعود بـــن عيـــاش الســـلمي الســـمرقندي املعـــروف �لعياشـــي ،تفســـري العياشـــي - ٢٥

املكتبــــة العلميــــة ،الفاضــــل الســــيد هاشــــم الرســــويل احملاليت كتــــاب التفسري،تصــــحيح وحتقيــــق وتعليــــق
  .�ران،االسالمية

   



٢٤٤ 

  .م ١٩٩٣، بريوت، املكتبة البوليسية، ٣االجنيل يف القرآن، ط احلداد، يوسف درّة، - ٢٦
احلر العاملي، احملدث الشيخ دمحم بن احلسن، تفصـيل وسـائل الشـيعة إىل حتصـيل مسـائل  - ٢٧

  .قم، ايران. ١٣٧ -ق ١٤١٤إلحياء الرتاث ) ع(الشريعة، حتقيق مؤسسة آل بيت 
بــن شــعبة احلــراىن، حتــف العقــول عــن آل احلــراىن، أبــو دمحم احلســن بــن علــى بــن احلســني  - ٢٨

 ١٤٠٤ش  - ١٣٦٣الرسول صلى هللا عليهم، تصحيح وتعليق على اكـرب الغفـاري، الطبعـة الثانيـة 
  ).ايران(جلماعة املدرسني بقم املشرفة ) التابعه(ق مؤسسة النشر االسالمي  -

كاين احلنفـــــي احلســـــكاين، احلـــــافظ الكبـــــري عبيـــــد هللا بـــــن امحـــــد املعـــــروف �حلـــــاكم احلســـــ - ٢٩
النســابوري، شــواهد التنزيــل، حتقيــق وتعليــق الشــيخ دمحم �قــر احملمودي،مؤسســة الطبــع والنشــر التابعــة 

 -  ه ١٤١١لـــــوزارة الثقافــــــة واالرشــــــاد االســــــالمي جممــــــع أحيــــــاء الثقافــــــة االســــــالمية،الطبعة االوىل 
  .م طهران، ايران ١٩٩٠
مـم السـابقة واملسـلمني، الـدار اإلسـالمية، حكيمي، دمحم رضا، اإلمام املهدي يف كتب األُ  - ٣٠

  .م، لبنان ٢٠٠٣ -هق  ١٤٢٣، ١ط 
  .م ٢٠٠٢، دار فراقد، ٢احليدري، كمال، التوحيد حبوث يف مراتبه ومعطياته، ط  - ٣١
  .هـ ١٤١١، قم، احلوزةالعلمية، ١خرازي، حمسن، بداية املعارف اإلهلية، ط  - ٣٢

   



٢٤٥ 

دمحم بن على اخلزاز القمـى الرازي،كفايـة األثـر يف الـنص علـى اخلزاز، اىب القاسم على بن  - ٣٣
االئمــة االثــين عشــر، حتقيــق الســيد عبــد اللطيــف احلســيىن الكــوه كمــرى اخلــوئى، انتشــارات بيــدار، 

  ). ه ١٤٠١(قم  -مطعة اخليام 
  .م ١٩٨١، القاهرة، دار الثقافة، ١حّنا، �ريخ الفكر املسيحي، ط . اخلضري، د - ٣٤
  .اخلوئي، السيد أبو القاسم املوسوي، فقه السيد اخلوئي، كتاب الطهارة - ٣٥
اخلوئي، السيد أبو القاسم املوسوي، البيـان يف تفسـري القـرآن،دار الزهـراء للطباعـة والنشـر  - ٣٦

  .م ١٩٧٥ - ١٣٩٥لبنان، الطبعة الرابعة،  -والتوزيع، بريوت 
، بـريوت، ١المي احلـديث ويف املسـيحية، طمنري، املسيح يف الفكـر اإلسـ.خّوام األب، د - ٣٧
  .م ١٩٨٣
  .هـ ١٤٢١، قم، منشورات الدليل، ١اخلونساري، أمحد، العقائد احلقة، ط  - ٣٨
ـــــن دمحم، مفـــــردات ألفـــــاظ القـــــرآن، ط  - ٣٩ ـــــريوت، دار ١الراغـــــب االصـــــفهاين، احلســـــني ب ، ب

  .م ١٩٩٧الكتب العلمية، 
 ٢٠٠٢، دمشـق، دار الفكـر، ٢واالستشراق، ط  الزين، دمحم فاروق، املسيحية واإلسالم - ٤٠
  .م

  .هـ ١٤٠٢،قم،انتشارات توحيد،٢السبحاين، جعفر،مفاهيم القرآن،ط - ٤١
   



٢٤٦ 

ـــدين عبـــد الـــرمحن أيب بكـــر الســـيوطي الشـــافعي، لبـــاب  - ٤٢ الســـيوطي، أيب الفضـــل جـــالل ال
 -علميـة بـريوت النقول يف أسباب النزول،ضبط وتصحيح األستاذ امحد عبـد الشـايف، دار الكتـب ال

  .لبنان
الســيوطي، االمــامني اجلليلــني العالمــة جــالل الــدين دمحم بــن أمحــد احمللــي والعالمــة جــالل  - ٤٣

  . لبنان. احمللي، دار املعرفة، بريوت -الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تفسري اجلاللني
يف التفســري �ملــأثور، دار  السـيوطي، جــالل الـدين عبــد الـرمحن ابــن أىب بكـر، الــدر املنثـور - ٤٤

  . لبنان -الفكر بريوت 
الشهرستاين، أيب الفتح دمحم بـن عبـد الكـرمي بـن أيب بكـر أمحـد، امللـل والنحـل، حتقيـق دمحم  - ٤٥

  .لبنان -سيد گيالين ماچسرت من كلية آداب جامعة القاهرة، دار املعرفة،بريوت 
، دار الصــادقني، )ســيحية اىل اإلســالمرحلــيت مــن امل(الشــيخ، علــي الشــيخ، هبــة الســماء  - ٤٦

  . م ٢٠٠٠، ١املركز الدويل يف ايران، ط 
هـــــــق، مؤسســـــــة النشـــــــر ١٤٢٠الشـــــــيخ الطربســـــــي، تفســـــــري جوامـــــــع اجلـــــــامع، ط األوىل، - ٤٧

  .اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، قم املشرفة، ايران
   .الصادقي، العالمة الدكتور دمحم، اإلسالم يف الكتب السماوية - ٤٨
  .م ١٩٩٤، بريوت، مؤسسة النور للمطبوعات، ٢دمحم، عقائد�، ط .الصادقي، د - ٤٩
  الصدوق، أىب جعفر دمحم بن علي بن احلسني بن �بويه القمى، اخلصال، - ٥٠

   



٢٤٧ 

الصــــدوق، أىب جعفــــر دمحم بــــن علــــى بــــن احلســــني بــــن �بويــــه القمى،كمــــال الــــدين ومتــــام  - ٥١
جلماعــة املدرســني ) التابعــة(غفــاري، مؤسســة النشــر االســالمي النعمــة، تصــحيح وتعليــق علــى اكــرب ال

  . ١٣٦٣مهر :  املوافق ل - ١٤٠٥، حمرم احلرام )ايران(بقم املشرفة 
الصدوق، أيب جعفر دمحم بن علي بن احلسني بـن �بويـه القمـي، معـاين األخبار،تصـحيح  - ٥٢

  .هـ ش ١٣٦١علي أكرب الغفاري، انتشارات اسالمي، جامعة املدرسني، قم 
ــــزان يف تفســــري القــــرآن، منشــــورات مجاعــــة  - ٥٣ الطباطبــــائي، العالمــــة الســــيد دمحم حســــني، املي

  .املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة
 ١٤٢٣، قـم، مؤسسـة النشـر اإلسـالمي، ١٩طباطبائي، دمحم حسني، بداية احلكمة، ط  - ٥٤
  .هـ

ــرتاث العــريب، ١الطربســي، الفضــل بــن احلســن، جممــع البيــان، ط  - ٥٥ ــريوت، دار احيــاء ال ، ب
  .م ١٩٨٢
  .م١٩٩٨، بريوت، مؤسسة االعلمي، ١الطربي، دمحمبن جرير، �ريخ الطربي، ط - ٥٦
، ١الطبســي، الشـــيخ دمحم جـــواد، اإلمــام املهـــدي املصـــلح العــاملي املنتظـــر، دار اهلـــدى،ط  - ٥٧
  .م، ايرانهش، نقله اىل العربية عبد السالم الرتايب، ق ١٣٨٤ -هق  ١٤٢٦
 -هـق ١٤٢٥، ١، ط )ع(الطبسي، الشيخ جنم الدين، جولٌة يف حكومة اإلمـام املهـدي - ٥٨
  .م، دار اللواء، بريوت، لبنان٢٠٠٤

   



٢٤٨ 

  .م ١٩٩٥، دمشق، دار القلم، ١الطهطاوي، دمحم عزت، النصرانية يف امليزان، ط  - ٥٩
ـــــة العـــــامل، دار الســـــالم، ط  - ٦٠ ـــــد الســـــالم، املســـــيح املنتظـــــر و�اي ـــــد الوهـــــاب عب ـــــه، عب طويل

  .هـ، القاهرة، مصر ١٤١٩ -م  ١،١٩٩٩
دمحم، املهدي املنتظـر بـني الـدين والفكـر البشـري، الغـدير للدراسـات والنشـر، ط . َطي، د - ٦١

  . م، بريوت، لبنان١٩٩٩ -هق  ١٤٢٠، ١
 بـن احلسـن احلـر، وسـائل الشـيعة اىل حتصـيل مسـائل الشـريعة،حتقيق العـاملي، الشـيخ دمحم - ٦٢

هـــ ش، الطبعــة ١٣٧٢= ق  ١٤١٤مؤسســة آل البيــت علــيهم الســالم إلحيــاء الــرتاث، قــم املشــرفة، 
  . مهر: الثانية، املطبعة

علــي عبــد الواحــد، األســفار املقدســة يف األد�ن الســابقة، دار الكتــب، . عبــد الواحــد، د - ٦٣
  .مصر القاهرة،
دار الرسـول األكـرم،  -عرتيسي، الشيخ جعفر، ماقبل �اية التأريخ، دار احملجـة البيضـاء  - ٦٤

  .م، بريوت لبنان ٢٠٠٣ -هش  ١٤٢٣، ١ط 
، دار )ص(عرب،األســـتاذ أمـــري، املهـــدي املنتظـــر حقيقـــة أم خراقـــة، دار الرســـول األكـــرم  - ٦٥

  .نانم، بريوت، لب ١٩٩٨ -هق  ١٤١٨، ١ا�ة البيضاء، ط 
  .م ١٩٧٠، ١العلمي، عبد هللا، سالسل املناظرة اإلسالمية النصرانية، ط  - ٦٦
 -عمرو، الشيخ يوسف دمحم،املسـيح املوعـود واملهـدي النتظـر، دار املـؤرّخ العـريب، بـريوت  - ٦٧

  . م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، ١لبنان، ط 
   



٢٤٩ 

االجنيــــل، تركيــــا، دار الشــــفقة، الغــــزايل، أيب حامــــد، الــــرد اجلميــــل الهليــــة عيســــى بصــــريح  - ٦٨
  .م ١٩٩٤
  .م ١٩٩٥، بريوت، دار احياء الرتاث العريب، ١الفخر الرازي، التفسري الكبري، ط  - ٦٩
 ١٩٩٠، القــاهرة، دار الثقافــة، ١ت، التفســري احلــديث للكتــاب املقــدس، ط .فــرانس، ر - ٧٠
  .م

بـريوت، املكتبـة البوليسـية، ، ١الفغايل، اخلوري بـولس، املـدخل إىل الكتـاب املقـدس، ط  - ٧١
  .م ١٩٩٤
القـــرطيب، اليب عبـــد هللا دمحم بـــن أمحـــد االنصـــاري القـــرطيب، اجلـــامع الحكـــام القرآن،طبعـــه  - ٧٢

  .م ١٩٨٥ -  ه ١٤٠٥لبنان  -دار احياء الرتاث العريب بريوت 
، بريوت،دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط، مجعيـة الكتـاب ١الكتاب املقدس، ط  - ٧٣
، اإلصـــدار الرابــــع ١العهـــد اجلديـــد، ط .١٩٩٥قـــدس يف لبنـــان، العهـــد القـــدمي، اإلصــــدار الثـــاين امل

  .م ١٩٩٣
الكليين، ثقة االسالم الشيخ أىب جعفر دمحم بـن يعقـوب بـن اسـحاق الكليـين الـرازي رمحـه  - ٧٤

ة، علـــــى اكـــــرب الغفـــــاري، دار الكتـــــب االســـــالمي: ،الكـــــايف، تعلـــــيق ه ٣٢٩/  ٣٢٨هللا املتـــــوىف ســـــنة 
  .طهران، الطبعة الثالثة

، طهــران، دار الكتــب االســالمية، ٣الكليــين، دمحم بــن يعقــوب، االصــول يف الكــايف، ط  - ٧٥
  .هـ ش ١٣٧٥

   



٢٥٠ 

  . الكوراين، الشيخ علي العاملي، معجم أحاديث األمام املهدي - ٧٦
ـــراهيم الكـــويف، تفســـري فـــرات الكـــويف، الطبعـــة االوىل  - ٧٧  -  ه ١٤١٠الكـــويف، فـــرات بـــن إب
  .م طهران ١٩٩٠
  . األصفهاين، مريزا دمحم تقي، مكيال املكارم، قم، ايران - ٧٨
  .م ١٩٩٥، ٥لوقا، ابراهيم، املسيحية يف اإلسالم، ط  - ٧٩
  .ماكدويل، جوش، جنار وأعظم، ترمجة مسري الشوملي، حياة احملبة يف الشرق االوسط - ٨٠
، بـــــريوت، دار الكتـــــب العلميـــــة، ١، ط املــــالكي، أمحـــــد بـــــن ادريـــــس، االجوبـــــة الفـــــاخرة - ٨١
  .م ١٩٨٦
  .٣العدد : جملة اجلامعه االسالميه - ٨٢
لبنـان، الطبعـة الثانيـة  -ا�لسي، دمحم �قر ا�لسىي، حبار األنوار، مؤسسة الوفاء، بريوت  - ٨٣

  .م ١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣املصححة 
  .م١٩٨٣إحياء الرتاث العريب،، بريوت، دار ٣ا�لسي، دمحم �قر، حبار األنوار، ط  - ٨٤
جمموعــــة علمــــاء، معجــــم الالهــــوت الكتــــايب، ترمجــــة املطــــران انطونيــــوس جنيــــب، بــــريوت،  - ٨٥
  .لبنان

  .م ١٩٩٧جمموعة علماء، التفسري التطبيقي للكتاب املقدس، القاهرة،  - ٨٦
  .م١٩٩٥، القاهرة، دار الثقافة، ١٠جمموعة علماء، قاموس الكتاب املقدس، ط - ٨٧

   



٢٥١ 

م،  ٢٠٠٢ -هـــ  ١٤٢٢، ١مــدن، يوســف مــدن، ســيكلوجية األنتظــار،دار اهلــادي،ط  - ٨٨
  .لبنان -بريوت 
 ١٩٩٠، بــريوت، ٢مصـباح، دمحم تقــي، معــارف القـرآن، تعريــب عبــد املـنعم اخلاقــاين، ط  - ٨٩
  .م

  . هـ ١٤١٧، قم، مؤسسة اإلمام علي، ١املظفر، دمحم رضا، عقائد اإلمامية، ط  - ٩٠
 ١٩٩٥، بــريوت، ١طــوين، موســوعة ا�تمعــات الدينيــة يف الشــرق االوســط، ط مفــرج،  - ٩١
  .م

املفيــد، ألشــيخ أيب عبــد هللا دمحم بــن دمحم بــن النعمــان العكــربي البغــدادي دمحم بــن النعمــان،  - ٩٢
م، مؤسســــــة ١٩٨٩ -هـــــــ ١٤١٠م، ونفــــــس الطبعـــــة لســــــنة ١٩٧٩ -هـــــــ ١٣٩٩، ٣اإلرشـــــاد، ط 

  . األعلمي، بريوت، لبنان
  .م ١٩٩٨مكدو�لد، وليم، تفسري الكتاب املقدس، بريوت،  - ٩٣
املنـــدالوي،دمحم حممـــود، �ايـــة صـــراع األد�ن بظهـــور املهـــدي يف آخـــر الزمـــان، دار احملجـــة  - ٩٤
  . م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١، ط )ص(دار الرسول األكرم  -البيضاء 
هــر، ط أوىل، إســتان مهــاوش، االســتاذ عــوده مهــاوش أألردىن، الكتــاب املقــدس حتــت ا� - ٩٥

  .ونفس الطبعة األوىل، أنصار�ن، قم، ايران. رضوي مقدَّس، مشهد، إيران
  .م ٢٠٠١،دار كريبس انرت�شيو�ل،)املسيحية(موسوعة االد�ن يف العامل  - ٩٦
  .هـ ١٤١٦،قم، داراحلديث، ١ميزان احلكمة، حتقيق دار احلديث،ط ،دمحم ،الريشهري - ٩٧

   



٢٥٢ 

  .ايران ،قم املقدَّسة ،للعالمه املازندراىن :نور األبصار - ٩٨
  .الصواعق احملرقه ،ابن حجر ،اهليتمي - ٩٩
  .القاموس الفقهي ،سعدي .د ،ابو حبيب - ١٠٠
  .قواعد اللغة العربية ،حممود .د ،زين العابدين - ١٠١
  .شرح اصول الكايف ،ملة صاحل ،املازندراين - ١٠٢
   عريب -عربي  ،ديثاملعجم احل ،رحبي كمال .د ،كمال - ١٠٣
 ،١ط  ،يف الكتـاب املقـدس) ع(أهُل البيت ،األستاذ الشيخ كاظم ،النصريي الواسطي - ١٠٤
  .م ١٩٩٧
  .مستدركات علم رجال احلديث ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي ،النمازي - ١٠٥
  .إيران - النيسابوري، دمحم بن الفتال الشهيد، روضة الواعظني، منشورات الرضي قم - ١٠٦
 -هـــــق  ١٤٢٤، ١الّنيلـــــي، عـــــامل ســـــبيط، الطُّـــــوُر املهـــــدوي، دار احملجـــــة البيضـــــاء، ط  - ١٠٧
  .م، بريوت لبنان٢٠٠٣
دار الرســـول  -اهلـــامشي، العالمـــة الســـيد �ســـم، املهـــدي واملســـيح، دار احملجـــة البيضـــاء  - ١٠٨
  .هـ، بريوت، لبنان١٤١٤ -م ١٩٩٤األكرم، 
  .خليل الرمحن، اظهار احلق، دار اجليل، بريوت، لبناناهلندي، رمحة هللا بن  - ١٠٩
  .٢ - ١جملة جمموعة احلكمة، السنة الثالثة، العدد  - ١١٠

   



٢٥٣ 

 الفهرس
  ٧  ........................................................................  :االهداء
  ٩  ..................................................................  :املؤسسة كلمة
  ١١  .......................................................................  املقّدمة

  ١٧  .............................................................  :األّول الفصل

  ١٧  ...................................  )السَّماويَّة اَألد�نِ  عقائدِ  حول: (الكلّيات

  ١٩  ..................................  السماويَّةِ  األد�ن بعقائد التعريف: األول املبحث

  ١٩  ...................................  العقيدةِ  تعريفِ  يف متهيدٌ : اُألوىل املرحلةُ 

  ٢٢  .....................  :تعريف حماولةُ  السماويَِّة، األد�ن عقائد: الثانية املرحلةُ 

  ٢٥  .............................................  الكرمي القرآن يف نظرة: الثاين املبحث

  ٢٦  ..............................................  الكرمي �لقرآن تعريفٌ : أوَّالً 

  ٢٦  ....................................................  :الكرمي القرآن نزول

  ٢٩  .................................................  :وبالغته القرآن إعجاز

  ٣١  ............  السماويَّة الكتب من سواه َعمَّن وامتيازاته القرآن خصائصُ : �نياً 

  ٣١  ...............................................  :إهلية معجزة القرآن بالغة

  ٣٣  ..................................................  :خالدة معجزة القرآن

  ٣٥  .......................................................  :ارفواملع القرآن

  ٣٩  .............................................. :املعاين يف واالتقان القرآن

   



٢٥٤ 

  ٤٠  ................................................  :�لغيب واالخبار القرآن

  ٤٣  ..................................................  :اخلليقة وأسرار القرآن

  ٤٧  ....................................  :وخصائصهُ  وأمهيَّته الكرمي القرآن مقام

  ٤٨  ...................................................:وهيمنتهِ  جامعيَّتهِ : ١

  ٤٩  ....................................  :وغريهِ  التحريفِ  من اإلهلي حفظهِ : ٢

  ٤٩  ..............................  :اُألخرى �لكتب مقارنتةً  العلمي تقييمهُ : ٣

  ٥٣  ...............................  )العهدين( املقّدس الكتاب يف نظرةٌ : الثالث املبحث

  ٥٣  ................................  )العهدين( املقّدس �لكتاب التعريفُ : أوَّالً 

  ٥٥  .......................................................  القدمي العهد: ١

  ٦٢  .......................................................اجلديد العهد: ٢

  ٧٧  ..............................................................  :الثاين الفصل

  ٧٧  .....................................  وجوده وضرورة العامل ذمنق ومقامُ  قدسّيةُ 

  ٨١  ..............................................  املنقذ وجود ضرورة: أألول املبحث

  ٨٥  ...............  املوعود يومه جميء وحتمّية العامل مبنقذ البشر جلميع العاّمةُ  العقائدُ : اوالً 

   



٢٥٥ 

  ١٠٠  ........................................  الشريفة والروا�ت الكرمي القرآن يف: �نياً 

  ١٠٠  ....................................................  الكرمي القرآن يف: أ

  ١٠١  .........................  :عصر كلّ  يف واإلمامة اخلالفة وجوب آ�ت: ١

  ١٠٣  ..................  :للمؤمنني وتوريثها األرض بتطهري اإلهليّ  الوعد آ�ت: ٢

  ١٠٤  ......................................  :وأهلهُ  احلقّ  الدين نصرة آ�ت: ٣

  ١٠٤  ...........................................  :الظاملني هزمية يف آ�ٌت،: ٤

  ١٠٥  ...............................................  الشريفة الروا�ت يف: ب

  ١٠٦  .............................................................  العهدين يف: �لثاً 

  ١٠٩  .............  )السالم عليهم( األنبياء بلسان العامل ُمنقذ ومقامُ  ُقدسيَّةُ : الثاين املبحث

  ١٠٩  .........................................................  الكرمي القرآن يف: اوالً 

  ١١١  .............................................................  العهدين يف: �نياً 

  ١١١  .............................  :مهولٌ  عظيمٌ  يومٌ ) املنقذ( الصاحب يوم: ١

  ١١٥  ......................................  املنقذ حلبيبهم واإلنتظارُ  العشقُ : ٢

   



٢٥٦ 

  ١١٨  ........................  الكربى اإلهلّية والسالم العدل ململكةِ  املقيمُ  أَنَّهُ : ٣

  ١١٩  ..................................  �لضرورة املطلوبُ  املنتظرُ  القائمُ  أَنَّهُ : ٤

  ١١٩  ..............................  )ع( األنبياء صالةِ  يف لهُ  املدعو هو أنَّهُ : ٥

  ١٢٥  ...........................................................  :الثالث الفصل

  ١٢٥  ............................................  العامل منقذ ظهور ماقبل حوادث

  ١٢٧  ......................................  املنقذ ظهور قبل العامل حالة: األول املبحث

  ١٢٧  ..........................  اإلهلي الثأر مدرك ظهور قبل الكربى الكونّية الفتنة: اوالً 

  ١٢٧  ................................................  واحلديث القرآن يف: ١

  ١٢٨  .......................................................  العهدين يف: ٢

  ١٣٣  ...................................  واستجابته العامل ملنقذ امللحّ  األنبياء دعاء: �نياً 

  ١٣٣  ................................................  واحلديث القرآن يف: ١

  ١٣٤  .......................................................  العهدين يف: ٢

  ١٣٩  ..........................  العامل منقذ ظهور قبل ما وعالمات آ�ت: الثاين املبحث

  ١٣٩  ...........................................  البشريّة منقذ �تّباع السماء نداء: أّوالً 

  ١٤٠  ...................................................  الكرمي القرآن يف: ١

  ١٤٣  .......................................................  العهدين يف: ٢

  ١٤٨  ..........................................  الدماءِ  وسفكُ  واخلسفُ  الدّجالُ : �نياً 

  ١٤٨  ...................................................  الكرمي القرآن يف: ١

  ١٤٩  .......................................................  العهدين يف: ٢

   



٢٥٧ 

  ١٥٠  ....................................................  العامل يعمُّ  الذي اليأس: �لثاً 

  ١٥٠  ...................................الشريفة والروا�ت الكرمي القرآن يف: ١

  ١٥٤  .......................................................  العهدين يف: ٢

  ١٥٧  ............................................................  :الرابع الفصل

  ١٥٧  ....................................  الظهور ومابعد عاملال منقذ ظهور أحداث

  ١٥٩  ...........  الظهور وكيفية وبعَدهُ  الظهور وعند الظهور قـَُبيلَ  العامل حالة:األول املبحث

  ١٥٩  ..........................................  :لهُ  الشعوب وطلب القائم إنتظار: أوالً 

  ١٥٩  ...................................الشريفة والروا�ت الكرمي القرآن يف: ١

  ١٦١  .......................................................  العهدين يف: ٢

  ١٦٩  ......................................  املؤمنني وتضرُّر والعسرُ  رجُ واحل الضيقُ : �نياً 

  ١٦٩  ...................................الشريفة والروا�ت الكرمي القرآن يف: ١

  ١٧١  .......................................................  العهدين يف: ٢

  ١٧٣  ............................................  املنقذ القائم أوصافُ : الثاين املبحث

  ١٧٣  ....................................  والروا�ت القرآن يف املقذ القائم أوصاف: اوالً 

  ١٧٣  ...............................................  :الدري الكوكب أنه: ١

  ١٧٥  ...................................  :الشديد الركن وأصحابهُ  القوَّة أنَّهُ : ٢

  ١٧٥  ......................................................  :هللا بقيَّةُ  أنَّهُ : ٣

  ١٧٦  ................................................  :السوي السراط أنَّهُ : ٤

  ١٧٦  .............................  :واألرض السماوات يف من لهُ  ُيسِلمُ  وأنَّهُ : ٥

   



٢٥٨ 

  ١٧٧  ...........................................  ):واآلية الغيب( هو وأنهُ : ٦

  ١٧٨  .............................  :الشريفة ونعوتهِ  وأوصافه أمسائهِ  بقيَّةِ  ومن: ٧

  ١٧٨  .....................................  :خبالفته والّرِضى وعدلهِ  مجالهِ  يف: أ

  ١٧٨  ................................  :وكراماتهِ  وأمسائهِ  أوصافهِ  من عددٍ  يف: ب

  ١٧٩  .......................  :املنقذ للقائم ورسولهُ  هللا وحبِّ  اجلنَّة إشياق يف: ج

  ١٨٠  ..............................  :وُخُلِقهِ  وعلمهِ  وكرمهِ  اإلهلية شجاعتهِ  يف: د

  ١٨٠  .......................................  :اخلالئق عموم يف حمبوب أنَّه: هـ

  ١٨١  ..........................................  العهدين يف املنقذ القائم أوصاف: �نياً 

  ١٨١  .............................................  العامل ملنقذ الر�ين العلم: ١

  ١٨١  ............................................  الر�نّية وقّوته املنقذ شدة: ٢

  ١٨٣  ......................................  .و�طناً  ظاهراً  العامل منقذ مجالُ : ٣

د املختار هللا عبدُ : ٤   ١٨٤  ......................................  بروحه واملسدَّ

  ١٨٧  ..............................  ودولته العامل منقذ حكومة أوصاف: الثالث املبحث

  ١٨٧  .......................................  واإلنصاف �لعدل العامل منقذ حكم: أّوالً 

  ١٨٧  ...................................................  الكرمي القرآن يف: ١

  ١٨٨  ......................................................  :العهدين يف: ٢

  ١٩٠  .........................................  الظاملني من األعظم ملصلحا إنتقام: �نياً 

  ١٩٠  ...................................الشريفة والروا�ت الكرمي القرآن يف: ١

  ١٩١  .......................................................  العهدين يف: ٢

   



٢٥٩ 

  ١٩٢  ..............................................  املنقذ عهد يف السالم حلول: �لثاً 

  ١٩٢  ...................................الشريفة والروا�ت الكرمي القرآن يف: ١

  ١٩٢  ......................................  :�لقائم الظلم وإنتهاء النور امتام: أ

  ١٩٣  .......................................  :أوزارها احلرب تضع خبروجه: ب

  ١٩٤  ....................................  :واإلسالم السالم يعمُّ  عصره ويف: ج

  ١٩٤  .......................................................  العهدين يف: ٢

  ١٩٥  ..........................................  العامل منقذ عهد يف املعارف مسوّ : رابعاً 

  ١٩٥  ...................................الشريفة والروا�ت الكرمي القرآن يف: ١

  ٢٠٠  .......................................................  العهدين يف: ٢

  ٢٠٠  .........................................  الواحدة العاملية اإلهلية احلكومة: خامساً 

  ٢٠٣  .............................................  :العاملية للدولة اُألوىل النواةُ 

  ٢٠٤  ............................  :وتوحيده العاملية الدولة يف اإلهلي اإلرث مجعُ 

  ٢٠٤  ..........................  والعهدين القرآن يف اإلهليّ  واإلرث العاملية الدولةُ 

  ٢٠٧  ................................  املنقذ ثورة ومتبنَّيات قواعد: اخلامس الفصل

  ٢٠٧  .......................................................  والعهدين القرآن يف

  ٢٠٩  ..................  »العاملّية املصلح لثورة والتأرخيّية الشرعّية األسس«: األول املبحث

  ٢١٠  .........................................................  الكرمي القرآن يف: اوالً 

  ٢١٤  .............................................................  العهدين يف: �نياً 

  ٢١٩  .............................  العاملني ربّ  صنيعةُ  الظاملني من املنتقم: الثاين املبحث

   



٢٦٠ 

  ٢٢٠  ...............................................  الشريفة والروا�ت القرآن يف: اوالً 

  ٢٢٢  .............................................................  العهدين يف: �نياً 

  ٢٣١  .............................................................. :اخلامتة

  ٢٣٩  ...........................................................  :اخلتام ويف

  ٢٤١  .........................................................  الَبْحثِ  َمصاِدرِ  فـَْهَرسُ 

 


