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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّا :  

ــديانات  ــ -يســعٰى كــل أصــحاب ال ــل واحلركــات الوضــعية وحت ٰى ب

إٰىل تقويــة البنــٰى التحتيــة ملــا هــم عليــه ملــا يف  -املــنظامت اإلنســانية وغريهــا 

 .ذلك من عامل مهم وحيوي الحتواء األتباع واستقطاب األنصار

ــع  ــٰىل جتمي ــون ع ــإهنم يعمل ــل، ف ــك العام ــٰىل ذل ــلوا ع ــٰى حيص وحت

مفــردات علميــة وأخــرٰى عمليــة تــؤدي بالنتيجــة إٰىل رســم صــورة واضــحة 

ــخ ــوة راس ــوسالق ــد إٰىل النف ــذور، لتمت ــرة . ة اجل ــتج ثم ــة تن ــذه العملي وه

 :مزدوجة لـ

 -ضــامن قــوة الــدين أو احلركــة وفــق األســس املوضــوعية للقــوة  - ١

 .-علمية كانت أو عملية 

ــوعية  - ٢ ــس املوض ــك األس ــٰىل تل ــع ع ــن يطل ــل م ــة ك ــامن تبعي ض

 .للقوة، هذا أوالً 

امـة، وكلـام كانـت الوجـدان حـاكم بـأن القضـية كلـام كانـت ع: وثانياً 

جـذورها موجـودة عنـد أكثــر العقـالء، فـإن عنصـــر القـوة مضـمونًا يكــون 

موجودًا فيها، لذا، كانت مـن القضـايا البدهييـة التـي ال خيتلـف فيهـا عـاقالن 

وقضــية ) الكــل أكــرب مــن اجلــزء(هــي القضــايا الفطريــة واألوليــة، كقضــية 

 ).املمكن حمتاج حدوثًا وبقاًء إٰىل الواجب(
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هــي  - ݜحســب أتبـاع أهــل البيـت  -أن القضــية املهدويـة : اً وثالثـ

قضية هلا مـن األمهيـة العظمـٰى مـا جيعلهـا مفصـالً حيويـًا يميـز املـؤمن عـن 

، مـا ݜوأهـل بيتـه  ݕغريه، وذلك لوجـود مئـات الروايـات عـن النبـي 

 .جيعلها قضية متواترة ال تقبل التكذيب أو الشك

هلـا عنصــر قـوة آخـر ، هـو أهنـا  باإلضافة إٰىل عنصـر القوة هـذا، فـإن

ليست قضـية خاصـة بالشـيعة ليقـال بأهنـا مـن وحـي خيـاهلم أو ليقـال إهنـا 

فكرة بـرزت عنـدهم كـردة فعـل ضـد الظلـم والتهمـيش الـذي وقعـوا فيـه 

 .منذ أوائل أزمنة تواجدهم

ــل  ــالمية ب ــذاهب اإلس ــل امل ــذور يف ك ــدة اجل ــية ممت ــي قض ــام ه وإن

ــذا ــيس ه ــاموية، ل ــديانات الس ــات  وال ــديانات واحلرك ــل وال ــب، ب وحس

) اإلنسـان(الوضعية، األمـر الـذي يكشـف عـن وجـود توجـه فطـري لـدٰى 

يدفعــه إٰىل اإليــامن واالعتقــاد بوجــود منقــذ لــألرض ولــو بعــد حــني، ومــا 

برناردشــو إّال حكايــة عــن هــذا ) ســوبرمان(مدينــة أفالطــون الفاضــلة، وال 

 .التوجه العام لدٰى البرشية

ـــر  ــان عنص ــالم وإذا ك ــن األق ــري م ــتامم الكث ــع اه ــوة األول موض الق

اهلادفة، فـإن العنصــر الثـاين مل يأخـذ حقـه مـن أقـالم املفكـرين والبـاحثني، 

األمر الـذي يعنـي رضورة االهـتامم بتقليـب األوراق وكشـف مـا ُسـرت فيهـا 

 .من حقائق تتعرض هلذه القضية اإلنسانية العامة

ــديك  ــني ي ــذي ب ــاب ال ــ -الكت ــن مت ووه ــزء م ــهادة ج ــات ش طلب

جملـس كليـة اآلداب  إىلٰ تقـّدمت بـه الباحثـة  ماجستري يف التـاريخ اإلسـالمي

ــة ــة الكوف ــة  - يف جامع ــك األوراق وبطريق ــف تل ــادة لكش ــة ج ــو حماول ه

بذلتـه يف جتميـع األقـوال  -تشـكر عليـه  -مقارنة، وهـو يكشـف عـن جهـد 
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قــدير، التــي تعرضــت للمنقــذ واملقارنــة بينهــا، فكــان بحــق ممــا يســتحق الت

 .ونسأل اهللا تعاٰىل أن جيعله ذخرًا هلا يوم ال ينفع مال وال بنون

ــاالً يف  ـــرًا فّع ــون عنص ــة لتك ــق الباحث ــاٰىل أن يوف ــدعو اهللا تع ــا إذ ن إّنن

فإننــا نــدعو مجيــع البــاحثني إٰىل  -ومجيــع املــؤمنني كــذلك  -عمليــة التمهيــد 

يـة التـي مـازال أن يضعوا ضمن خططهـم املعرفيـة الكتابـة يف القضـية املهدو

ــتعداد مركزنــا  ــع اس ــان، م ــأليف وبي ــة إٰىل ت ــن جوانبهــا بحاج ــري م الكث

إلعطـــائهم اخلطـــط البحثيـــة الكاملـــة لرســـائل املاجســـتري والـــدكتوراه، 

 .ولتحقيق وتصحيح وطباعة ونرش رسائلهم اهلادفة يف هذا املجال

*   *   * 



   



  

  

 ااء

ـــ ـــبب املنشـــود، مـــلاأل اأهيُّ ـــني املتصـــل والس ـــامء ب  .واألرض الس

ــدونك ــد فب ــذه متي ــاأب األرض ه ــا ،هله ــور كــوة ي ــي الن ــ الت ــب تخرق  حج

 قـدس بعـز معلقـة رواحنـاأ تصـري وبـك ،العظمـة معدن إىلٰ  بنا تصلل النور،

 .اهللا

 املخـرج، روح خالهلـا مـن الـتمس يـديك، بـني مزجـاة، بضاعتي هذه

 .رفعأ عامل إىلٰ 

 .القبول اهللا ومن وفالعط بويةاأل النظرة منك العزيز، اّهي أ فيا

 يف عـزت بطـالً  يـا، ݟ احلسني باءإو عيل علم وارث يا هاشم فرع ويا

 تراباً  العظيم العراق حياض حلفظ اإلسالمية والنخوات العربية البطوالت زمن

 هجـدِّ  باسـم ٰى املسـمّ  الشبل هذا ليأيت العلمي اجلعفرية تراث حفظ بعد وشعباً 

 هنّ إ ،نسانواإل التاريخ ٰى جمر ليغريِّ  اخلالدة ةالشهري فتواه ليطلق ،ݠ عيلاإلمام 

 .)الوارف هظلّ  دام( السيستاين احلسيني عيل السيد

ــن وإىلٰ  ــهَ  م ــود وابُّ ــالنفس للج ــل ب ــو بفض ــلوايل ٰى الفت ــدماهم غس  ب

 قصـدأو ،املجـرمني الـدواعش سـخام مـن أصـابه اممّـ العـراق وجـه الطاهرة

ــدنا هبــم ــدَّ  حش ــا فلــوالهم ،ساملق ــراق بقيــت م ــات وال كرامــة للع  للعراقي

 .يذكر مستقبل لألطفال وال ناموس

*   *   * 
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 مقــدِّ أُ  لــذا ،»اهللا يشــكر مل النــاس يشــكر مل مــن« :ݕ اهللا رســول قــال

ــكري ــالص ش ــاهم مــن لكــلِّ  البــالغ وامتنــاين اخل ــي إخــراج يف س  بحث

 رفـشـامل الفاضـل أسـتاذي :مـنهم بالـذكر وأخـصُّ  ،النـور إىلٰ  هذا املتواضع

 برعايتــه اكتنفنــي الــذي التميمــي النبــي عبــد هــادي الــدكتور الرســالة عــىلٰ 

ــدَّ  ــه دينوس ــة،القيِّ  بتوجيهات ــتاذي م ــدير وأس ــدكتور الق ــب ال ــزي طال  العن

ـــ يف خـــويتإ ىلٰ إو اخلفـــاجي جاســـب الـــدكتور الكـــريم ســـتاذيأو  نةالسَّ

ستني واحلسينية احليدرية الروضة مكتبة وكادر، التحضريية  .املقدَّ

ــ مـن لكــل العميــق امتنــاين أقــدم كـام  أســاتذة مــن يديــه عــىلٰ  ذُت تتلمَّ

 .الكوفة جامعة - اآلداب كلية يف التاريخ قسم

 الـذين وأقـاريب عـائلتي أفـراد لكـل ودعـائي اخلـالص شـكري موأقدِّ 

 اهللا حفظهـم ،العزيـز خـايل بالـذكر وأخـّص  ملسـاعديت بوسـعهم ما كل بذلوا

 .همرّ بِ  ورزقني سوء كل من

 طريــق إكــامل عــىلٰ  العــزم يفَّ  تبــّث  بكلمــة ولــو ســاعدوين الــذين وإىلٰ 

 .اجلزاء خري يعنّ  اهللا جزاكم :هلم أقول ،العلم

 الباحثة

   





  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

اّ:  

ــل لاألوَّ  هللا احلمــد ــاءاإل قب ــاءواإل نش ــد خــرواآل حي ــاء بع ــياءاأل فن  ش

 ،وكرمـاً  جـوداً إّال  العطـاء كثـرة تزيـده وال ذكـره مـن ٰى ينسـ ال الذي العليم

ـ إىلٰ  الـداعي خلقـه خـري عـىلٰ  والسـالم والصالة  التهـامّي  يّمـاألُ  النبـي هحقِّ

 ،رضـهأ يف نبيـه بعـد خلفائـه عرشـه يف اهللا ونـور بيتـه هـلأ وعـىلٰ  ،ݕ دحممّ 

ــالةً  ــةً  ص ــيها ال دائم ــهإّال  حيص ــرف الو علم ــدرها يع ــوإّال  ق ــة ،ه  اهللا ورمح

 .وبركاته

 ..بعد اأمّ 

ــق اهللا إنَّ  ــان خل ــ اإلنس ــىلٰ  لهوفضَّ ــق ع ــأن اخلل ــجَ أ ب ــه دَ س ــه ل  مالئكت

 ،االختبـار دار ،الـدنيا دار نزلـهأ ذلـك وبعـد خلقـه، فضـلأ فجعلـه بني،املقرَّ 

ــار ــان ليخت ــه اإلنس ــإف بالفعــل، منزلت ــا يطلــب أن اّم ــاره م ــه اهللا اخت  داً ســيِّ  ل

 وقـد ضـل،أ لبـ كاألنعـام هـم إذا نفسـه لـه ختتـاره مـا خيتـار أن امّ إو ،خللقه

 نبـيُّ  فهـو بعـهاتَّ  لـو النجـاة لطريـق ويرشـده هيديـه عقـالً  لإلنسان اهللا ٰى عطأ

 اإلنسـان فكـان هلـك، بعهـااتَّ  فلـو وزينتهـا الـدنيا تطلب نفسه وإزاءه باطنه،

ــ ــةاخلِ  زنمتَّ ــك، يف لق ــدما ذل ــان وبع ــار ك ــق االختب ــآدم للخل ــة ݠ ب  وفتن

 نفسـه، يف ةوعـزَّ  لـه منـه اً حسـد اجلـن مـن شـيطان واستكرب ٰى أب له، السجود

 عـن يضـل نأ قسـمأو فتواعـد تـه،وجنَّ  نعيمـه مـن خرجهأو عليه اهللا فغضب

ــواب ــنهم اهللا عبــادإّال  مجعــني،أ النــاس الص  صــبحأ فهنــا ،املخلصــني م
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ــدوان ــوء ارةّمــاأل نفســه لإلنســان ع  اهللا لطــف لــذلك ،والشــيطان بالس

 .نجوا بعوهاتَّ  لو منهجاً  مهل بعث نأ وهي ثانيةٍ  بنعمةٍ  عليهم فمنَّ  رـبالبش

 مـنهم الشـيطان نيـتمكَّ  ال الـذين وهـم مـنهم فـرادأ حيملـه املنهج هذا

 اإلنسـان وذلـك ،العقـل :مهـا ،نـارصان لإلنسـان صـبحأف ،صـوناملخلَ  وهم

 قـال تعـاىلٰ  كـام الشـيطان بشـباك يقـع ال الـذي صاملخَلـ ،اخلطأ من املعصوم

ـــــيس ـــــان إبل ـــــن لس �ُ ﴿ :ع
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 األنبيـــاء مـــن املعصـــومون هـــم وهـــؤالء ،)٤٠ :احلجـــر/٨٣ :ص(

ــف ــانيني واخلالئ ــدأ ،ݜ الرب ــزاع فب ــني الن ــ ب ــيطان رـالبش ــنفس والش  وال

 واملستضـعفون مـنهم الصـاحلون رـالبشـ وكـل ،والباطـل احلـق بني والعقل،

 لفسـادا ظهـور بعـد العـدل ويظهـر احلـق بـه يعـمُّ  الذي اليوم ذلك يف يأملون

ــرة ــود وكث ــيطان جن ــاء يف الش ــورة، أرج ــذا املعم ــان ل ــل ك ــذ يف األم  املنق

 كـل يف بـه وعـدَ  الـرمحن أنَّ  عـن فضـالً  اإلنسـان، فطـرة من جزءاً  صواملخلِّ 

ــ يف ذلــك وســنذكر ورســاالته، كتبــه  لتبــنيِّ  جــاءت التــي الرســالة مــن هحملِّ

ــية ــذا شخص ــذ ه ــر يف املنق ــاين الفك ــديانات ويف اإلنس ــاموي ال ــاول ةالس  وحت

 .ديانة كل عند منقذ كل وجود عىلٰ  دلةاأل عرض

 عـىلٰ  جتامعهـااو األديـان مجيـع تأكيـد يف نتكُمـ املوضـوع هذا أمهية نَّ إ

 وضـعية أو سـاموية ديانـة لكـل منقـذ كـل معرفـة إىلٰ  حيوجنـا ما املنقذ، فكرة

 عنــوان جــاء ولــذلك ،باملوضــوعية ســمتتَّ  مقارنــة تأرخييــة دراســة وفــق عـىلٰ 

 ).مقارنة رخييةات دراسة - األديان يف املنقذ( املاجستري لدراسة يرسالت

ــل ــاك ولع ــع هن ــدَّ  دواف ــمُ كَ  ةع ــاريا وراء تنَ ــذا ختي ــوع هل  ،املوض

ــا ــعة :أمهه ــارا س ــدة( نتش ــذ عقي ــان يف املنق ــتامماو )األدي ــان ه ــذه األدي  هب

ــدة ــن العقي ــل م ــع قب ــدين يف خمتلفــة جمتمعــات يف واســعة رشائ ــد، ال  واملعتق
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 املنقــذ فكــرة طرحــت مهمــة أديــان ةلســتَّ  بدراســة للقيــام الســعي ىلٰ إ فضــالً 

ــح، بشــكل ــون لكــي واض ــذه تك ــة الرســالة ه ــن خمتلف ــات ع ــي الدراس  الت

 فكـرة( مثـل ¨ املهـدي اإلمـام أو املنقـذ موضـوع يف ثـتحب والتـي سبقتها

ــدي ــر امله ــأهتا ،املنتظ ــا - نش ــي ،)تطوره ــة وه ــوراه أطروح ــدكتور دكت  لل

 بغــداد، العلمــي، والــرتاث العــريب التــاريخ عهــدامل يف العلــوي صــالح

 .ديانأ ةعدَّ  يف املهدوية الفكرة تناولت مةقيِّ  دراسة وهي ،)م٢٠٠٦(

ــد ــىلٰ  وقفــُت  وق ــات بعــض ع ــة ومنهــا الدراس ــوان دراس ــة( بعن  وراث

ــرآن يفاألرض  ــريم الق ــب الك ــاموية والكت ــة - الس ــة دراس ــة )حتليلي  للباحث

 الكوفـة جامعـة الفقـه كليـة يف جسـتريما ةرسـال وهـي ،الساعدي مهدي نور

ــنة ــي )م٢٠١٢( لس ــالة وه ــ رس ــت ةمهمَّ ــوع تناول ــة موض  يفاألرض  وراث

 عـىلٰ  رتـاقتصـ لكنهـا ،التحلـييل املـنهج وفـق عـىلٰ  الثالثـة السـاموية الكتب

 .الوضعية دياناأل الدراسة تشمل ومل الثالثة دياناأل

ــذلك ــالة ك ــتري رس ــومة املاجس ــث( املوس ــول أحادي ــدحم الرس  ݕ م

 )تارخييــة دراســة - املســلمني مجهــور عنــد ¨ املوعــود املهــدي اإلمــام عــن

 كليــة يف التــاريخ قســم يف الســويعدي لعيبــيلا عــودة الزهــرة عبــد للباحــث

ــة ــة الرتبي ــ اجلامع ــنة ريةـاملستنص ــي )م٢٠١٣( لس ــة وه ــةقيِّ  دراس ــام م  ق

 ،¨ املهـــدي اإلمــام تناولـــت التــي حاديــثاأل بجمـــع فيهــا الباحــث

ــظ ــن واملالح ــة م ــأ الدراس ــملت اهنَّ ــة ش ــدة ديان ــط واح ــي فق ــة وه  الديان

 .اإلسالمية

 بدراسـة القيـام هـو املوضـوع هـذا اختيـار أسـباب أهـم مـن كـان لذا

ـ أديان لستة شاملة ـأو واضـح بشـكل املنقـذ فكـرة طرحـت ةمهمَّ  عـىلٰ  دتكَّ

 .الفكرة هبذه االعتقاد أمهية
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ــت ــة واقتض ــه البحــث حاج ــث إىلٰ  تقســيمه إىلٰ  وطبيعت ــول ةالث  فص

 .مقدمة تسبقها

ــــت ذإ ــــل يف تناول ــــذ( األول الفص ــــة يف املنق ــــطالحواال اللغ  ص

ــه ــرآن يف ومفهوم ــريم الق ــ الك ــ نةوالسُّ ــذي )ريفةـالش ــمَّ  وال ــة نتض  ثالث

ــث ــذ( :مباح ــة املنق ــطالحاً او لغ ــذ ،ص ــرآن يف واملنق ــريم الق ــذ ،الك  يف واملنق

 .)ريفةـالش حاديثاأل

ــ ــل يف اأمَّ ــاين الفص ــد الث ــلَّ  فق ــوء طُت س ــىلٰ  الض ــذ( ع ــاناأل يف املنق  دي

ــاموية ــة الس ــن )الثالث ــالل م ــث خ ــذا مباح ــل ه ــةاأل الفص ــذ( :ربع  يف املنق

ـــة ـــة الديان ـــذ ،اليهودي ـــة يف واملنق ـــ الديان ـــذ ،رانيةـالنص ـــة يف واملنق  الديان

 املبحــث فكــان ،)الســاموية األديــان يف املنقــذ ملفهــوم مقارنــة ثــم اإلســالمية،

 ســار وقــد ،الثالثــة ديــاناأل هــذه يف املنقــذ ملفهــوم املقارنــة حمــل هــو الرابــع

ــ .املقــارن التــارخيي املــنهج وفــق عــىلٰ  املبحــث هــذا يف البحــث  مباحــث اأّم

 .البحث يف التحلييلو الوصفي املنهج بعُت تَّ ا فقد سبقته التي الفصل

ــل ويف ــث الفص ــذي الثال ــاء ال ــت ج ــوان حت ــذ( عن ــاناأل يف املنق  دي

ــعية ــت )الوض ــن حاول ــه م ــإ خالل ــم رازب ــامل أه ــذ( مع ــديانات يف )املنق  ال

 فـــيام مباحـــث، ثالثـــة يف )والزرادشــتية والبوذيـــة اهلندوســـية( الوضــعية

 وقـد ،ديـاناأل تلـك بـني املنقـذ ملفهـوم مقارنـة لعقـد الرابع املبحث خصص

 املبحـث يف إّال  الوصـفي املـنهج هـو الفصـل هـذا يف بـعاملتَّ  البحث منهج كان

ــع ــد ،الراب ــُت اتَّ  فق ــنهج بع ــث م ــارخيي البح ــارن، الت ــمَّ  املق ــىلٰ  ث ــول ت  فص

ــ التــي النتــائج أهــم نتتضــمَّ  خالصــة الدراسـة  البحــث بعــد إليهــا لُت توصَّ

 يف عليهــا عتمــدتا واملراجــع للمصــادر بثبــت ذلــك وأردفــُت  ،يـوالتقّصــ

 .نجليزيةاإل باللغة ملضموهنا صبملخَّ  نتهاضمَّ  ثم الرسالة هذه نجازإ
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 التـي األساسـية املصـادر مـن كبـري عـدد مـن رسالتي يف استفدُت  لقد

 التـاريخ مصـادر مـن مصـدراً  هعـدُّ  يمكـن إذْ  الكـريم القرآن متهامقدِّ  يف يأيت

 االستشـهاد عـن املوضـوعات هـذه مثـل يف يكتـب باحـث ألي ٰى غنـ ال التي

 رصاحـةً  )املنقـذ( إىلٰ  تشـري التـي يـاتآلا تلـك أفـادتني وقد ،املباركات ياتهآب

 رتـَّفسـ التـي املهمـة التفسـري كتـب مـن بعـدد اسـتعنُت  دوقـ كام تأويالً، أو

ــامني يل ــض مض ــات بع ــة اآلي ــي الكريم ــاا الت ــث حتاجه ــدتني ،البح  وأرش

ــك ــب تل ــات إىلٰ  الكت ــر آي ــة ٰى أخ ــىلٰ  للدالل ــذ ع ــدين يف املنق ــالمياإل ال  س

ــث يف وبخاصــة ــن لاألوَّ  املبح ــل م ــن لاألوَّ  الفص ــذي الرســالة م ــاول ال  تن

ــذ( ــرآن يف )املنق ــل لكــريما الق ــاب مث ــامع كت ــان ج ــن البي ــل ع ــرآن تأوي  الق

ــربي، ــد للط ــن حمم ــر ب ــن جري ــري ب ــن كث ــب ب ـــ٣١٠:ت( غال  )م٩٢٣/ه

 احلسـن بـن حممـد جعفـر أبـو الطـويس ملؤلفـه القرآن تفسري يف التبيان وكتاب

ـــ٤٦٠:ت( ــري ،)م١٠٦٧/ه ــه نآالقــر وتفس ــمعاين ملؤلف ــو الس  املظفــر أب

 اجلـامع وكتـاب ،)م١٠٩٦/هــ٤٨٩:ت( اجلبـار عبـد بـن حممـد بن منصور

ــام ــرآن ألحك ــاحبه الق ــي لص ــو  القرطب ــد أب ــد اهللا عب ــن حمم ــد ب  :ت(  أمح

ــان وجممــع ،)م١٢٧٢/هـــ٦٧١  بــن الفضــل عــيل أبــو الطــربيس ملؤلفــه البي

 القــرآن تفســري وكتــاب )م١١٥٣/ هـــ٥٤٨:ت( الــدين أمــني احلســن

ـــيم ـــه العظ ـــنا ملؤلف ـــري ب ـــو كث ـــداء أب ـــامعيل الف ـــن إس ـــر ب  :ت( عم

  ).م١٣٧٢/هـ٧٧٤

 بعـض لتفسـري كافيـة التفسـري كتـب تكـن مل التـي املواضـيع بعض ويف

 كتـب مـن النبـوي احلـديث بكتـب اسـتعنُت  ،الرسـالة حوهتا التي النصوص

 البخــاري صــحيح كتــاب قبيــل مــن ٰى األخــر احلديثيــة الكتــب أو الصــحاح

ــه ــاري ملؤلف ــو  البخ ــدأب ــد اهللا عب ــن حمم ــامعيلإ ب ــ٢٥٦:ت( س  ،)م٨٧٠/ـه
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ــاب ــن وكت ــه نالس ــتاين ملؤلف ــو السجس ــليامن داود أب ــن س ــعث ب ــن األش  ب

ـــحاق ـــ٢٧٥:ت( إس ـــاب )م٨٨٨/ـه ـــتدرك وكت ـــىلٰ  املس ـــحيحني ع  الص

 محـــدون بـــن اهللا عبـــد بـــن حممـــد النيســـابوري احلـــاكم لصـــاحبه

ـــ٤٠٥:ت( ــاب )م١٠١٤/ه ــائق وكت ــب يف الف ــديث غري ــ احل  ريـللزخمش

 بــنال واألثــر احلــديث غريــب يف النهايــة وكتــاب ،)م١١٤٣/هـــ٥٣٨:ت(

 بـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن املبـارك السـعادات أبـو الـدين جمد األثري

 ملصـادرا هـذه فـادتنيأ وقـد ،)م١٢٠٩/ـهـ٦٠٦:ت( الشـيباين الكـريم عبد

ل  الفصـل مـن الثالـث املبحـث يف كبرية بصورة ـ الـذياألوَّ  عـىلٰ  فيـه زُت ركَّ

 .الرشيفة النبوية حاديثاأل يف املنقذ

 بالعديـد الرسـالة رفـد يف كبـري أثـر املقدسـة السـاموية للكتـب كان كام

 رانية،ـوالنصـ اليهوديـة الـديانتني يف املنقـذ عقيـدة تبـنيِّ  التـي النصـوص من

 اجلديـــد والعهـــد )التـــوراة( القـــديم العهـــد هيْ بشـــقَّ  دساملقـــ فالكتـــاب

ــلاإل( ــدا )نجي ل  املباحــث يف ةالرســال رف ــايناألوَّ ــع والث ــن والراب  الفصــل م

ــاين ــات الث ــة باملعلوم ــرة اخلاص ــذ( بفك ــن )املنق ــة م ــر وجه ــة النظ  اليهودي

 هـاتني يف موجـود مـا بـني املقارنـة عمليـة أمـامي بالتايل لتوسهَّ  رانيةـوالنص

 .اإلسالمية الديانة مع تنيالديان

ــع وال ــث يس ــو باح ــوض وه ــث يف خي ــأرخيي بح ــالرجوع إّال  ت  إىلٰ  ب

 يف يــأيت التــي مــةاملتقدِّ  رخييــةاالتاحلديثيــة و املصــادر يف ليتمثَّــ خصــب عــنيمَ 

 بـن نعـيم اهللا عبـد أيب محـاد ابـن ملؤلفـه واملالحـم الفـتن كتـاب( منها املقدمة

 بـن حممـد زينـب يبأ ابـن للـنعامين الغيبـة وكتـاب )م٨٤٢/هـ٢٢٨:ت( محاد

 معلومــات إيـراد يف املصـدر هـذا فــادأ وقـد ،)م٩٩٠/هــ٣٨٠:ت( بـراهيمإ

 الغيبـة وكتـاب .الثـاين الفصـل مـن الثالـث واملبحـث لاألوَّ  الفصـل يف قيمة
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ــويس ــو للط ــرج أب ــد عف ــن حمم ــن ب ـــ٤٦٠:ت( احلس ــاب )م١٠٦٧/ه  وكت

 :ت( الكــريم عبــد بــن حممــد الفــتح بــوأ للشهرســتاين والنحــل امللــل

ــ٥٤٨ ــاب )م١١٥٣/ـه ــم وكت ــتن املالح ــور يف والف ــب ظه ــر الغائ  واملنتظ

ــن ــاووس الب ــدين ريض ط ــو ال ــم أب ــيل القاس ــ٦٦٤ :ت( ع  )م١٢٦٥/ـه

 بـن أمحـد بـن حممـد الـدين شـمس احلـافظ للذهبي النبالء أعالم سري وكتاب

 ).م١٣٧٤/ـه٧٤٨ :ت( عثامن

 معجـم هـو مهـم كتـاب عـىلٰ  عمـيل رـاقتصـ فقـد البلدانيات بكت اأمّ 

ــدان ــاقوت البل ــوي لي ــهاب احلم ــدين ش ــو ال ــد أب ـــ٦٢٦ :ت( اهللا عب  /ه

 مهمـة معلومـات اجلغرافيـة بـاملواقع تعريفـه عـن فضـالً  ضمَّ  الذي )م١٢٢٨

 .ةعدَّ  مواقع يف الرسالة أغنت

ــ ــ فقــد واللغــة األدب كتــب اأّم  مــا عــرض يف كبــرية فرصــة يل رتوفَّ

 يف كتـبهم يف )املنقـذ( مصـطلح معرفـة يف الكتـب تلـك أصـحاب إليـه ذهب

 معـاين معرفـة يف إليهـا احلاجـة عـن فضـالً  لاألوَّ  الفصـل مـن لاألوَّ  املبحث

 ولعــلَّ  ،الرســالة يف وردت أيـنام الغريبــة والكلــامت املصـطلحات مــن الكثـري

 ،احالصـح(و كتـاب هـ البـاب هـذا يف إليهـا رجعـُت  التـي الكتـب أهـممن 

ــة وصــحاح اللغــة تــاج ــو للجــوهري - العربي  محــاد بــن إســامعيل رـنصــ أب

 أمحـد فـارس بـنال اللغـة مقـاييس معجـم وكتـاب )م١٠٠٢ /ـه٣٩٣ :ت(

ــن ــارس ب ــن ف ــا ب ـــ٣٩٥ :ت( زكري ــاب )م١٠٠٤/ه ــص وكت ــن املخص  الب

ــيده ــو س ــن أب ــيل احلس ــن ع ــامعيل ب ـــ٤٥٨:ت( إس ــاب ،)م١٠٦٥/ ه  وكت

 مكـرم بـن حممـد الفضـل يبأ الـدين المجـ منظـور ابـن ملؤلفـه العـرب لسان

 لاألوَّ  الفصــل مــن لاألوَّ  املبحــث أغنــوا وقــد ،)م١٣١١/ـهــ٧١١ت(

 .الكلامت بعض معاين بيان يف مةالقيِّ  املعلومات من بالكثري
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 التحليـل خـالل مـن كبـرية خدمـة يل متقـدَّ  فقـد احلديثـة املراجع اأمّ 

ــ ــذي رخيياالت ــون يف ورد ال ــك مت ــب تل ــة الكت ــذ املتخصص ــوع اتب  املوض

 فصـول عـىلٰ  عناوينهـا وفـق عـىلٰ  الكتـب تلـك عتتوزَّ  وقد ،فيه كتبت الذي

ـ فـام ،الرسالة  الـذي الفصـل ضـمن وردت اليهوديـة عـن بالدراسـات قيتعلَّ

 فصـــوهلا ضـــمن وردت رانيةـالنصـــ عـــن ثيتحـــدَّ  كـــان ومـــا ،تناوهلـــا

ــا ــبة وهكــذا ،ومباحثه ــالميةاإل للديانــة بالنس ــعية الــديانات أو س  ،الوض

 واملســيحية ٰى الكــرب اهلنــد أديــان كتــاب( احلديثــة املراجــع تلــك أهــم ولعــلَّ 

 يــوب،أ ســعيد ملؤلفــه الــدجال املســيح عقيــدة وكتــاب ،شــلبي محــدأ ملؤلفــه

 عـيل ملؤلفـه لإلسـالم، السـابقة األديـان يف سـةاملقدَّ  األسـفار كتـاب وكذلك

ــد ــد عب ــاب ،وايف الواح ــة وكت ــني اليهودي ــوحي ب ــياإل ال ــراف هل  واالنح

 حممـد ملؤلفـه القديمـة الـديانات وكتـاب البـاري عبـد اهللا فرج ملؤلفه البرشي

 ).مرقس توما يوسف للمؤلف العقائدي الالهوت وكتاب ،زهرة أبو

 نتيجـة وأفكـار راءآبـ الرسـالة رفـد يف أمهيـة احلديثة للمراجع كان وكام

 ثمباحـ بعـض يف األثر ذات اجلامعية للرسائل نإف األصلية النصوص لتحليل

 ماجسـتري رسـالة :وهـي جامعية رسائل ثالث من ستفدُت ا فقد ،الرسالة هذه

 ،)الثالثة الساموية دياناأل يف ٰى الكرب امللحمة( عنواهنا أمحد شهاب أمحد للباحث

 للباحـث )الساسـانية الدولـة يف وأثرهـا الزرادشتية الديانة( ماجستري ورسالة

 ¨ املنتظـر املهـدي( اهدكتور أطروحة وكذلك ،املوسوي جاسم جميد جاسب

 .يلع وادج لألستاذ )عرشية ثنياال الشيعة عند

ــد ــتفدت وق ــن اس ــذه م ــل يف الدراســات ه ــاين الفص ــث الث ــا والثال  مل

 ذكرهتــا )موضــوعية علميــة بطريقــة مبحوثــة مــةقيِّ  معلومــات عــىلٰ  احتــوت

 .الرسالة يف عميل يف يل معلومات من متهقدَّ  فيام أمهيتها وفق عىلٰ 
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 العربيــة اللغــة إىلٰ  املرتمجــة األجنبيــة الكتــب بعــض مــن ســتفدُت ا كــام

 )املنقـذ(بــ راءهـمآ نـوابيَّ  الـذين ااِهبـتّ كُ  نظـر وجهـة عـىلٰ  العطِّ اال خالل من

 تلـك مـن الفائـدة موضـع وكـان ،ديانـاهتم يف هـم بـه يعتقدون ما خالل من

 أيـنام الـديانات تلـك مـن ديانـة كـل يف املنقذ بني للمقارنة عقدي عند الكتب

 عـىلٰ  جيـرؤ مـن( كتـاب :الكتـب تلـك أهـم ولعلَّ  ،الرسالة فصول يف وردت

ــة املعتقــدات( وكتــاب ،منــزيل بــول ملؤلفــه )الكــالم ــد الديني  )الشــعوب ٰى ل

ــه ــري ملؤلف ــدر جيف ــاب بارن ــدخل( وكت ــامناإل إىلٰ  م ــيحي ي ــب )املس  للكات

 وكتــاب ،يدادگــ فرنبــغ للمؤلــف )ندهشــنبُ ( وكتــاب ،راتســنجر جوزيــف

ــدخل( ــة إىلٰ  م ــب )البوذي ــون للكات ــي كي ــاب ،دامن ــ( وكت ــب )رـتنس  للكات

 .مينوي ٰى جمتب

 ةدَّ ِعـ واجهـت فقـد املسـؤولية مـن يعفينـي ال مـهأقدِّ  مـا كل أنَّ  ورغم

ــاعب ــاء يف مص ــث أثن ــروري البح ــروف مل ــاهرة بظ ــا ق ــد جتاوزهت  ،اهللا بحم

 إليهــا الوصــول وصــعوبة الوضــعية بالــديانات اخلاصــة املصــادر عــن فضــالً 

 قسـم رسةأُ  تعـاون نَّ إفـ ،احلبيـب بلـدنا هبـا يمـرُّ  التي القاهرة الظروف نتيجة

 كافـــة يل لــتذلَّ  ،معـــي ءاألجــّال  القســـم أســاتذة خـــالل مــن ريخاالتــ

 هـذا عمـيل هنـيأُ  لكـي أمـامي السـبيل لتوسـهَّ  واجهتنـي التـي الصعوبات

ــعه ــني وأض ــادي ب ــة أي ــته أمين ــو ملناقش ــاً  بهيوتص ــ ،علمي ــل نّ إف ــث ختل  البح

ــنقص ــاتو ال ــو اهلن ــ فه ــ يمنِّ ــؤوليته لوأحتمَّ ــتعدة وأراين مس ــحيح مس  لتص

 اجلهــد هلــذا ترصــيناً  الرســالة ثنايــا يف وردت خاطئــة معلومــة أي وتصــويب

 .املتواضع العلمي

 التوفيق ويل واهللا

   الباحثة





  

  

  

  :ا اول

  

  

ا ح ووا ا    

ا ُوا آن اا  

 

 

 

 .واصطالحاً  املنقذ لغةً : املبحث األول

 .املنقذ يف القرآن الكريم: املبحث الثاين

 .املنقذ يف األحاديث الرشيفة: املبحث الثالث

   





  

  

ول اا :ا  وا  

أو: ا :  

 مــع اللغويــة املصــادر مــن الكثــري يف )املنقــذ( لفظــة وردت لقــد

 نجـا؛ :َنْقـذاً  َينُْقـذُ  َنَقـذَ  :نقـذ( :منظـور ابـن فيقـول ها،مؤلفي بني االختالفات

ــذه هــو وَأْنَقــَذه  مــا :والنقيــذة والنقيــذ بالتحريــك، والنََّقــُذ، .واســتنقذه وتنقَّ

فاملنقـذ اسـم فاعـل  .)١(وَقـبَض َنَفـض مثـل مفعـول ٰى بمعنـ َفَعل وهو استُنْقذ

أنقــذه مــن فــالن،  .)٢(ذمــن الفعــل الثالثــي املزيــد َنَقــَذ َينِْقــُذ منقــذًا واســتنق

ــك ــذ بالتحري ــه والنق ــاه وخلص ــٰى، أنج ــذه بمعن ــه، وتنق ــتنقذه من ــا : واس م

 .)٣(أنقذته، هو فعل بمعنٰى مفعول، مثل نفض وقبض

مـا أنقذتـه مـن العـدو، وأخذتـه مـنهم، الواحـدة : من اخليل: والنقائذ

 .)٤(اسم رجل: ومنقذ. نقيذة

                                         
ــدين ) ١( ــال ال ــدأمج ــرم اإل يب الفضــل حمم ـــ٧١١ :ت( فريقــيبــن مك ، لســان )م١٣١١/ه

ــدر، أعــامر : العــرب، حتقيــق ــة، (محــد حي ، )م٢٠٠٣/ـهــ١٤٢٤بــريوت، دار الكتــب العاملي

 .٥١٦، ص٣ج

ســـــالمية، ديب، كليـــــة الدراســـــات اإل(رف، ـالضـــــامن، حـــــاتم صـــــالح، الصـــــ) ٢(

 .٥١، ص)م٢٠٠١/ـه١٤٢٢

مهـدي : ، العـني، حتقيـق)م٧٩١/هــ١٧٥: ت( اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متـيم: يالفراهيد) ٣(

 .١٣٥، ص٥، ج)ت. د م، .مؤسسة دار اهلجرة، بال(براهيم السامرائي، إاملخزومي و

، الصـحاح تـاج )م١٠٠٢/هــ٣٩٣: ت(ر إسـامعيل بـن محـاد الفـارايب ـاجلوهري، أبـو نصـ) ٤(

بــريوت، دار العلــم للماليــني، (الغفــور عطــار، أمحــد عبـد : اللغـة وصــحاح العربيــة، حتقيــق

 .٥٧٢، ص٢، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٨
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ٰىل اسـتخالص النـون والقـاف والـذال أصـل صـحيح يـدل عـ) نقذ(و

ــته ــه خلص ــه من ــاىلٰ . )١(يشء وأنقذت ــه تع ــري قول ــفا ﴿: ويف تفس
َ
ٰ ش

َ
ــتُْم �

ْ
ن
ُ
َو�

هـا
ْ
ْم ِمن

ُ
�

َ
ـذ

َ
ق
ْ
�
َ
أ
َ
ـَرةٍ ِمـَن ا��ـاِر ف

ْ
ذكـر الراغــب يف  ،)١٠٣: آل عمـران( ﴾ُحف

 .)٢()التَّْخِليُص من َوْرَطةٍ : اِإلْنَقاذُ (مفردات ألفاظ القرآن 

ــن  ــص ع ــاء يف املخص ــد ج ــذ(وق ــالقواإل التّنَّق ــه : ط ــه وتنّقْذت أنقْذُت

نجـا  -ما اسـتُنِقذ ونَقـَذ هـو ينُقـذ َنْقـذًا  -واستنَقْذُته والنََّقذ والنّقيذ والنّقيَذة 

 .)٣()ُتنُّقَذت من أيدي الناس -متنّقذ ومنه خيٌل نقائذ  -ورجل نَقذ 

أنقذه من البؤس واستنقذه، وتنقـذه وقـد نقـذ نقـذا إذا نجـا، وتقـول (

له إذا دعوا له بالسالمة وهـو نقيـذة بـؤس وهـم نقائـذ بـؤس إذا نقذا  :العرب

استنقذوا منه، وهذا الفرس أو البعري أو غريمها من النقائذ وهي ما أخذه العدو 

 .)٤( )ومتلكه ثم رجعت فأخذته منه وتنقذته من يده وهو نقيذ ونقيذة ونقذ

يْباين  :وقال ُلَقيُْم بن َأْوٍس الشَّ

                                         
، معجــم مقــاييس اللغــة، )م١٠٠٤/هــ٣٩٥: ت(بـن فــارس، أمحــد بـن فــارس بــن زكريــا ا) ١(

بــــريوت، مكتبـــة اإلعــــالم اإلســــالمي، (عبــــد الســــالم حممـــد هــــارون، : حتقيـــق

 .٤٦٨، ص٥، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤

ــد ) ٢( ــن حمم ــني ب ــفهاين، احلس ــل األص ــن املفض ـــ٤٢٥ :ت(ب ــاظ )م١٠٣٣/ه ــردات ألف ، مف

زاده،  يـــــران، ســـــليامنإ(، ٢صـــــفوان عـــــدنان داوودي، ط: القـــــرآن، حتقيـــــق

 .٨٢١-٨٢٠، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

ــريس ) ٣( ــن إســامعيل اُمل ــيل ب ــن ع ــو احلس ــن ســيده، أب ــص، )م١٠٦٥/هـــ٤٥٨: ت(اب ، املخص

، بـــــريوت، دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب(جفـــــال، إبـــــراهيم خليـــــل : حتقيـــــق

 .٩٨، ص٣، ج)م١٩٦٦/هـ١٣٨٧

، إنبــاه الــرواة )م١٢٢٦/هــ٦٢٤: ت(القفطـي، مجــال الـدين أبــو احلسـن عــيل بـن يوســف ) ٤(

ــق ــاة، حتقي ــاه النح ــٰىل أنب ــراهيم، : ع ــل إب ــو الفض ــد أب ــ(حمم ــة العص ــرب، املطبع رية، ـاملغ

 .١٣٦، ص٣، ج)م ٢٠٠٣/ـه١٤٢٤
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  نفاسـةً  تأو كان ُشـكرك َأن زَعْمـ

 

  َنْقــِذيَك َأمــِس، وليتنــي مل َأْشــَهدِ 

بِيَك (: وَنْقِذيك   .)١( )من اِإلنقاذ كام تقول َرضْ

ــدرع ألَنَّ (: وقــال املفضــل صــاحبها إِذا لبســها َأنقذتــه مــن  النقيــذة ال

ـ هتاـالسيوف، واألُنـف الطويلـة جعلهـا تـربق كالسَّ : ورجـل َنَقـذٌ . راب حلـدَّ

 .)٢()موضع: وَنَقَذة. من َأسامئهم: وُمنِْقذٌ . ُمْستَنَْقذ

رب ـيضـ) لـه شـقذ وال نقـذ مـا(مثـال فـذكر أّما امليـداين يف جممـع األ

 ءليـه مـا دونـه شـقذ وال نقـذ أي مـا دونـه يشإلألمر الذي يسـهل الوصـول 

الشـقذ مـن قـوهلم أشـقذه فشـقذ أي  خياف، ويكره مل يـزد عـٰىل هـذا، ولعـلَّ 

مـا بـه شـقذ : بـاع لـه، وإذا قيـلالنقـذ اتِّ ه قيل ما دونه بعـد وطرده فذهب كأنَّ 

 :وال نقذ أي ما به حراك ولعله جيعل الشقذ من الشقاذ من قول الشاعر

  لقــد غضــبوا عــيل وأشــقذوين

 

ــ ــأر مثــارُ  يننأرت كـــفص   ف

ــن اإل: أي  ــذ م ــل الق ــوين وجيع ــوين وحرك ــه أزعج ــاذ أي ال يمكن نق

 .)٣(نقاذ يشء من يد العدوإ

ــه شــقذ  مــا ــٰى  :نقــذ حمــركتنيأو ب ن فيصــبح املعن أي : أي يشء وُيضــامَّ

 .)٤(عيب أو خلل

                                         
 .٥١٦، ص٣ابن منظور، لسان العرب، ج) ١(

 .٥١٦، ص٣ج :ابقالساملصدر ) ٢(

مثـال، ، جممـع األ)م١١٢٤/هــ٥١٨(أمحد بن حممد بن أمحد بن إبـراهيم امليـداين النيسـابوري ) ٣(

 .٢٤٤، ص٢، ج)م١٩٨٧ /هـ١٤٠٨ /ش١٣٦٦يران، العتبة الرضوية املقدسة، ذر إ(

بـادي، أبـو طـاهر جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب بـن حممـد بـن إبـراهيم الشـريازي آالفريوز ) ٤(

ـــ٨١٧ :ت( ــن )م١٤١٤/ه ــب م ــا ذه ــامع مل ــيط، اجل ــابوس الوس ــيط، والق ــاموس املح ، الق

بــريوت، بــريوت، مؤسســة (، ٨حممــد نعـيم العرقُســويس، ط: كـالم العــرب شــامميط، حتقيــق

 .٣٥٥، ص١ج، )م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦ر والتوزيع، ـالرسالة للطباعة والنش
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النقـذ مصـدر نقـذ : وهو من اإلنقـاذ، وثالثيـة النقـذ، قـال ابـن دريـد

هـا﴿: إذا نجـٰى، قـال تعـاىلٰ : ر ينقذ نقـذًا بالتحريـكـبالكس
ْ
ْم ِمن

ُ
�

َ
ـذ

َ
ق
ْ
�
َ
أ
َ
﴾ ف

إذا : أنقذتــه واســتنقذته وتنقذتــه: خلصــكم، يقــال: أي، )١٠٣: آل عمــران(

 .)٧٣: احلج( ﴿الَ َيْستَنِقُذوُه ِمنُْه﴾: ونجيته، قال تعاىلٰ خلصته 

وكذلك يف كتاب تفسري غريب القـرآن . )١(والرتكيب يدل عٰىل االستخالص

أنقـذه مـن  :يقـال ،أي خلصكم :أنقذكم(فه الطرحيي، فقد أورد لنا معنٰى كلمة لِّ ؤمل

. مـا اسـُتنِْقذَ : لنَِّقيـذا(، ومما يستدرك عليـه )٢()فالن واستنقذه منه أي نجاه وخلصه

 .)٣()اْسُتنِْقُذوا منه: وَرجٌل َنَقٌذ، ُمْسَتنَْقٌذ، وهو َنِقيَذُة ُبْؤٍس، وهم َنقاِئُذ ُبْؤسٍ 

فق عـٰىل أغلب التأويالت والتعريفات تتَّ  ضح أنَّ من النصوص السابقة يتَّ 

له الباحثة نقاذ والتنقيذ واالستنقاذ والتخليص، وهذا ما متيل أّن املنقذ هو من اإل

 .ه الغالب واألقرب إٰىل املعنٰى احلقيقي الدال للمفردةوتؤيده ألنَّ 

م : اا:  

جاءت لفظة املنقذ لتشارك وترادف يف معناها ألفاظًا أخـرٰى كـاملخلص، 

وأصبحت تشارك هذه األلفـاظ التـي  واملوعود، واملنتظر، واملهدي، واملصلح،

ايات لتصبح لقبًا للشخص الذي يقـيم دولـة السـامء محلتها بطون الكتب والرو

                                         
 ئ، عمــدة القــار)م١٤٥١/هـــ٨٥٥ :ت(العينــي، حممــود بــن أمحــد بــدر الــدين أبــو حممــد ) ١(

 .١٦٨، ص١، ج)ت.بريوت، دار إحياء الرتاث العرب، د(رشح صحيح البخاري 

ــدين ) ٢( ــر ال ـــ١٠٨٥: ت(فخ ــر)م١٦٧٤/ه ــب الق ــري غري ــقآ، تفس ــاظم : ن، حتقي ــد ك حمم

 .٢٢٠، ص)ت.قم، انتشارات زاهدي، د(الطرحيي، 

ــ) ٣( ــد مرتض ــيد حمم ــيض الس ــدي، أيب الف ــيني، ـالزبي ـــ١٢٠٥: ت(ٰى احلس ــاج )م١٧٩٠ /ه ، ت

ـــق ـــاموس، حتقي ـــواهر الق ـــن ج ـــروس م ـــريي،  :الع ـــيل ش ـــر، (ع ـــريوت، دار الفك ب

 .٤٠٥ - ٤٠٤، ص٥، ج)م ١٩٩٤/هـ١٤١٤
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عٰىل األرض، الرجل الذي حيكم الدولة الكربٰى بالعدالة املطلقة، لذا أصبح هلذه 

ديني تشاركته األديـان، كـلٌّ حسـب تسـميتها هلـذا  -اللفظة معنٰى اصطالحي 

ان يف كتب األديـ واسعاً  هذه التسمية أخذت حضوراً  ا يبدو يل أنَّ الشخص، وممّ 

واملعتقــدات اإلنســانية تشــاركت يف وحــدة املعنــٰى وترادفــت يف االصــطالح 

عت يف التسميات لكنها يف حقيقتها صورة واحدة ملدلول واحد هو املنقـذ وتنوَّ 

الذي تنتظره كّل األديان مع اختالفها واختالف تشخيصها هلوية هذا الشخص 

لشـامل لـذاك الرجـل صبح هذا اللفظ من الناحية االصطالحية هو املعنـٰى اأف

 .وجوراً  كام ملئت ظلامً  وعدالً  قسطاً األرض املنتظر، الذي سوف يمأل 

ــاملة  ــه الش ــرة حكومت ــر فك ــذ املنتظ ــذا املنق ــاد هب ــل االعتق ــد مح وق

وظهـور قائـد  ¨ففكـرة املهـدي (الكاملة العادلة أكثـر األديـان بـل مجيعهـا 

 .)١()خر الزمان موجودة يف كثري من األديانآيف 

ــا ــد ك ــدعوات اإلوق ــاموية وال ــاالت الس ــحاب الرس ــالحية ن أص ص

ــ ــرة ويمهِّ ــذه الفك ــون ه ــذوالوضــعية حيمل ــذا املنق ــق هل ــود  دون الطري املوع

 .لون جميئه ليمأل األرض عدالً وسعادةالذي يتأمَّ 

ــار  وهــذا رسُّ ديمومــة الفكــرة وتناقلهــا، فقــد روي عــن كعــب األحب

 .)٢()م٦٥٧/ـه٣٧: ت(

                                         
 .٦١، ص)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩بريوت، (املوسوي، موسٰى، الشيعة والتصحيح، ) ١(

كـان  القـرآنمّريي ويكنٰى بأيب إسحق كان عاملًا باإلرسائيليات وتفسري آيـات كعب بن مانع احلِ ) ٢(

ورواياتـه وتفسـرياته لـبعض  هيوديـةوهو أشهر املسـلمني مـن أصـول  )حرب(كاتبًا ويسمٰى بالـ

كـان لـه  ،اآليات وقصص األنبياء واألقدمني هي مصـدر روايـات كثـرية للصـحابة والتـابعني

 ،ه يف اإلسـالمموه بمحاولـة إقحـام هيوديتـمعارضون من الصحابة أو من اإلخباريني الذين اهتَّ 

 وعبد اهللا بن عباس وعثامن بن عفان لعمر بن اخلطابوجليسًا  باً وكان مقرَّ  ،وللشيعة موقف منه

       .)م٦٥٧/ هـ٣٧( سكن بالشام وتويف فيها سنة .ومعاوية بن أيب سفيان
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ــه ــدي إينِّ : (قول ــد امله ــاً  أج ــه  مكتوب ــا يف عمل ــاء، وم ــفار األنبي يف أس

ــد الســاموية )١()ظلــم وال عيــب ــت الفكــرة وامتزجــت بالعقائ ، هكــذا تنوقل

هلــا  رية التــي تنتظــر خملصــاً ـوالوضــعية وصــارت حمــط تشــارك أفكــار البشــ

 .ينقذها من الرش الذي طغٰى عٰىل األرض وينري ظلمة أيامها

 :ا ا  ا:  

ــٰى وردت  ــدة هلــذه املفــردة، لكــن هــذا املعن ــاٍن عدي يف هــذه اللغــة مع

ــاين،  ــك املع ــات تل ــل مرادف ــامع لك ــمل واجل ــو األش ــورده اآلن ه ــذي ن ال

املنقـــذ، املخلـــص، املنجـــي، الغائـــث، مـــن الفعـــل العـــربي  )המושיע(

ــي  ــص، ) ישע(الثالث ــذ، خل ــه أانق ــدر من ــاث، واملص ــٰى وأغ ) ישועה(نج

ــاذ ــالص وانق ــوث وخ ــك أو  ،)משיח(و )٢()غ ــب ملل ــو لق ــيح ه ــا املش أّم

مثــل الكــاهن، واملنقــذ هــو لقــب  منصــب الــذي يمســك بالســمنر املقــدس

املنقــذ املوعــود لشــعب إرسائيــل الــذي ســيأيت يف آخــر الزمــان بعــد ظهــور 

 .)٣(مبرشه الياهو النبي

املنقـذ يف االصـطالح العـربي هـو ذلـك  نني اعتقـد بـأنَّ إوعٰىل ذلك فـ

ــذ ــدد ال ــدس املس ــخص املق ــالش ــينقذ البش ــور ـي س ــم واجل ــن الظل رية م

ــا ــي أوٰىص اهللا هب ــة الت ــادة اهللا ويمنحهــا احلري ــا إٰىل عب ــذ . ويقوده ويعــد املنق

                                                                                                
 القـدس، مطبعـة الرشـق (حممـود عبـايس، : و ذؤيب، كعب األحبار، مراجعـةينظر، إرسائيل أب

 .٢٩-٢٢، ص)ت.التعاونية، د

القــاهرة، مكتبــة (ســالم، وايف، عــيل عبــد الواحــد، األســفار املقدســة يف األديــان الســابقة لإل) ١(

 .٩٢، ص)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤البيان العريب، 

  .٨٦٩، ٧١١ 'עמم،  ١٩٨٥ יםירושל، ראשון כרך، ערבי -עברי מילון، שגיב דוד) ٢(

  .١٤١ 'עמ) ٢٠٠٨ אביב תל(، המרוכז המילון، אברהם، שושן אבן) ٣(
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أمل العـامل لـدٰى مجيـع الشـعوب، وبـذلك أصـبحت كلمـة املنقـذ هـي تلـك 

رية وهـو ذلـك ـبمـن سـينقذ البشـ ودقيقـاً  مبـارشاً  الكلمة التي ترتبط ارتباطاً 

ــ وكلهــا مصــطلحات يــراد هبــا ذلــك . فــادي يف األديــانر واملهــدي والـاملبشِّ

ــ ــود واملكلَّ ــخص املوع ــون الش ــأن يك ــاٰىل ب ــبحانه وتع ــل اهللا س ــن قب ف م

 .ة عٰىل يديهمَّ خالص األُ 

ــة انقــاذ الشــ(فكلمــة منقــذ  أم  ســواء كــان عــاقالً  -يء ـختــّص بعملي

مــن اهلــالك ولكــن بعــد أن ُأطلقــت هــذه الكلمــة عــٰىل ذلــك  -غــري عاقــل 

ـد الذي سـيعمل عـٰىل حتريـر األُ سدَّ الشخص امل صـبح أة مـن الظلـم والقهـر مَّ

بـذلك الشـخص  مرتبطـاً  دينيـاً  هلا مدلول ديني، أي أّهنـا أصـبحت مصـطلحاً 

 .)١()الذي سيكون واجبه هو خالص البرشية

ــيحانية ــة : واملش ــان، النقط ــة الزم ــة لنهاي ــد ديني ــة عقائ ــي جمموع ه

ذ الـذي سـيقود شـعبه، وتضــم املركزيـة يف هـذه العقائـد هـي شخصـية املنقـ

عهـد ( اً مـال واألمـاين املوعـودة التـي تعـود إٰىل فـرتة خـرية جـدّ األفكار واآل

؛ فاحلركــة املشــيحانية هــي التعبــري الفعــيل للعقائــد املشــيحانية )وزمـن املنقــذ

ــطالحاً  ــيح اص ــي  واملش ــة الت ــدة اليهودي ــة يف العقي ــية املركزي ــو الشخص ه

ــة الزمــان،  ــســتقود اليهــود يف هناي ــويتميَّ ه عهــد خــري ورفاهيــة ز عهــدها بأنَّ

ل الـركن األسـاس يف العقيـدة املشـيحانية التـي سـتحقق أهـداف اليهـود ومتثِّ 

 .)٢(وطموحاهتم وأماهلم

                                         
  .١٤١ 'עמ، המרוכז המילון، אברהם، שושן אבן) ١(

ــداوي، ) ٢( ــدنان احلمي ــدكتور ع ــية مــع ال ــة شخص ــات، أمقابل ــة اللغ ــة، كلي ــة العربي ــتاذ اللغ س

ـــــاريخ ـــــة، بت ـــــة العربي ـــــم اللغ ـــــداد، يف قس ـــــة بغ ـــــ١٩/٣/١٤٣٧( جامع  -ـه

 .شارة هلاوقد أذن باإل ،)م١٦/١١/٢٠١٥
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را : ا ا  ا)ام:(  

لقد ترادفت واجتمعـت كلـامت هـذه اللغـة حـول معنـٰى املنقـذ لتؤيـد 

ــن ــتق م ــٰى املش ــا املعن ــل مجيعه ــي اإل) Salvare( الفع ــذي يعن ــاذ أو وال نق

 .التخليص أو حرية شخص أو يشء

هـو املخلـص الـذي ينقـذ، وهـو أحـد : واملنقذ يف االصطالح الالتينـي

ر مــن ـٰى بمنقــذ العـامل الـذي خلــص البشـأسـامء السـيد املســيح الـذي يسـمّ 

 .)١(اخلطيئة واملوت اخلالد

*   *   * 

    

                                         
ســبانية، مقابلـة شخصـية مــع الـدكتورة شـذٰى كــريم عطـا الشـمري، رئــيس قسـم اللغـة اإل) ١(

ــــة اإل ــــم اللغ ــــة قس ــــداد، يف مكتب ــــة بغ ــــات، جامع ــــة اللغ ــــاريخ، كلي ــــبانية، بت س

 .شارة هلاباإل ت، وقد أذن)م١٦/١١/٢٠١٥ -ـه١٩/٣/١٤٣٧(



  

  

ما ا: ا  اآن ا  

ة بعضــها عــٰىل يف القــرآن الكــريم بمعــان عــدَّ  )املنقــذ(ورد ذكــر كلمــة 

ــ نَّ أغــري  ،خــر ورد بلفظهــامعناهــا، والــبعض اآل رين اختلفــوا يف ـاملفسِّ

 .التفسري

أو :آمت اا  ا:  

 :قسمني وهي عىلٰ 

ــظ اإل -أ  ــا لف ــي ورد فيه ــات الت ــتالف اآلي ــع اخ ــتقاته م ــاذ ومش نق

 :وهذه اآليات املباركة هي ،آليات فيام بينها يف ذكر هوية املنقذا

ــاىلٰ  - ١ ــه تع  ﴿: قول
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ُ
ِقذ

ْ
ن
َ
ــ�  ال �َْس

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
﴾ ش

ـ، )٧٣: احلج( ـة آمـرًا إّيـيأيت اخلطـاب اإلهلـي للنـاس عامَّ ة اهم بـإعامل حاسَّ

نـًا هلـم ًا مبيّ األمـر الـذي سـيخربهم مهـم جـدّ  هلم إٰىل أنَّ  السمع عندهم تنبيهاً 

ــ ــه سيض ــثالً ـأّن ــم م ــري  رب هل ــا يش ــتمعوه، وهن ــافعي إٰىل أّن ليس ــرج (الش خم

هــم وعنـد أهــل العلـم مــنهم أّنــه إّنـام يــراد هبــذا اللفـظ عــام عـٰىل النــاس كلّ 

ـ ،اللفظ العام املخرج بعـض النـاس دون بعـض  مـن ه ال خياطـب هبـذا إّال ألنَّ

فـيهم مـن  ألنَّ  ،كبـرياً  اً  يقولـون علـوّ تعـاٰىل عـّام  ،خـرآ يدعو من دون اهللا إهلـاً 
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، )١()ن ال يـدعو معـه إهلـاً عقـوهلم وغـري املغلـوبني ممـَّ املؤمنني املغلـوبني عـىلٰ 

ــدون غــري اهللا فقــال حــتج او( ــذين يعب ــا ﴿ :عــٰىل قــريش وامللحــدين ال ي

وِن اهللاِ 
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ــج( ــي األ) ٧٣: احل ــنام يعن ــ﴿ص باب
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ــج( ــذباب) ٧٣: احل ــي ال ــثالً )٢()يعن ــة م ــذه اآلي ــاٰىل يف ه ــرب اهللا تع ّن أ، وخي

ر حجمهـا غَ مثـل الـذباب لِصـ حقـرياً  آهلتهم لو اجتمعوا عٰىل أن خيلقـوا شـيئاً 

مـن حقـري املطـاعم وطـارت ملـا  بل لـو سـلبتهم الذبابـة شـيئاً (ملا استطاعوا، 

 .)٣()استطاعوا إنقاذه منها

هــذه صــفته وحالــه كيــف يعبــد (كــان الــذي تــدعون مــن دون اهللا  إنْ 

 ﴿: ر؟ وهلـذا قـال تعـاىلٰ ـلريزق ويستنص
َ
ـون

ُ
ق
َ
ل
ْ ُ
ـْم �

ُ
 َوه

ً
ئا

ْ
ـ�

َ
ـُق ش

ُ
ل
ْ َ
﴾ مـا ال �

 .)٤()هم خملوقون أي بل) ١٩١: األعراف(

ــفاً  ــذا وص ــات  وه ــون املخلوق ــق أه ــتطيع خل ــي ال تس ــتهم الت آلهل

ــ(و ــف يمثِّ ل حــال آهلــتهم مــن دون اهللا يف قــدرهتم عــٰىل اإلجيــاد هــذا الوص

وعـٰىل تـدبري األمـر حيـث ال يقـدرون عــٰىل خلـق ذبـاب وعـٰىل تـدبري أهــون 

                                         
محـد أ: ، الرسـالة، حتقيـق)م٨١٩/هــ٢٠٤: ت( مـد بـن إدريـس بـن العبـاسأبو عبـد اهللا حم) ١(

 .٦٠، ص١، ج)م١٩٤٠/هـ١٣٥٩مرص، مكتبة احللبي، (شاكر، 

ــي، ) ٢( ــن أالقم ــيل ب ــن ع ــراهيم يب احلس ـــ٣٢٩ :ت(إب ــة)م٩٤١/ ه ــي، مراجع ــري القم : ، تفس

 .٧٨، ص٢، ج)م١٩٨٤/هـ١٤٠٤م، .بال(طيب املوسوي، 

، تفسـري القـرآن )م١٣٧٢/هــ٧٧٤: ت(سـامعيل بـن عمـر بـن كثـري ابن كثـري، أبـو الفـداء إ) ٣(

ـــق ـــيم، حتقي ـــدين، : العظ ـــمس ال ـــني ش ـــد حس ـــة، (حمم ـــب العلمي ـــريوت، دار الكت ب

 .٢٨٧، ص٢، ج)م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 .٢٨٨، ص٢ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج) ٤(
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 وكيــف ،هــم بــذلكاألمــور وهــو اســرتداد مــا أخــذه الــذباب مــنهم وأرضَّ 

ــأنه؟ ــذا ش ــان ه ــن ك ــادة م ــدعوة والعب ــتحق ال ــب  )١()يس ــعف الطال وض

ــوب أي  ــ(واملطل ــراد ـمقتض ــون امل ــام أن يك ــب(ٰى املق ــي اآل) بالطال ــة وه هل

ـ ة، فـإنَّ األصنام املـدعوَّ  م يطلبـون خلـق الـذباب فـال يقـدرون املفـروض أهنَّ

الـذباب حيـث يطلـب ) املطلـوب(اهم فـال يقـدرون، وواستنقاذ ما سـلبه إّيـ

 .)٢(ق ويطلب ليستنقذ منهليخل

ـ﴿: قوله تعاىلٰ  - ٢
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، لقد ذهب الطربيس يف تفسـري )٢٣: يس( ﴾�

ـ﴿ :املباركة بقوله اآليةهذه 
ُ
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ونِ عني شيئًا، واملعنٰى ال شفاعة هلم فتغني ﴿
ُ
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ْ
ن
ُ
صـوين مـن ﴾ أي وال خيلِّ َوال �

 .)٣()رر واملكروهـذلك اهلالك أو الض

ســتنكار والتــوبيخ واإلنكــار يف تفســريها جــاء هــذا اال قــال ابــن كثــري

هـذه آهلـتكم لـن  والتقريع عٰىل هيئة استفهام يف بدايـة اآليـة املباركـة هلـم بـأنَّ 

ــتغن ــين ــابني اهللا بض ــي إذا أص ــن تنفعن ــوَ ﴿ر ـي ول
ُ
 ه

�
 إِال

ُ َ� 
َ

ــف ــال �ِش
َ
 ﴾ف

ــك )١٧: األنعــام( ــذه األصــنام ال متل ــيئًا، وه ــن اهللا ش ، وهــم ال يملكــون م

 .)٤(ا أنا فيهينقذوين ممّ  فع ذلك وال دفعه والر

                                         
ــني ) ١( ــد حس ــائي، حمم ـــ١٤٠٢: ت(الطباطب ــرآن، )م١٩٨٢/ه ــري الق ــزان يف تفس ــم، (، املي ق

 .٤٠٨، ص١٤، ج )ت.، داإلسالميمؤسسة النرش 

 .٤٠٨، ص١٤ج  :السابقاملصدر ) ٢(

ــن ) ٣( ــن احلس ــل ب ــيل الفض ــو ع ـــ٥٤٨ :ت(أب ــرآن، )م١١٥٣/ه ــري الق ــان يف تفس ــع البي ، جمم

 .٦٥٨، ص٨، ج)م١٩٥٩/ـه١٣٧٩رتاث العريب، ، دار إحياء البريوت(

 .٥٧٥، ص٣تفسري القرآن العظيم، ج) ٤(
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هاهنا التعبري عنه تعاٰىل بالرمحن إشارة إٰىل  أنّ ( :ويضيف السيد الطباطبائي

، كـام )١()ر إليـهـم كّلها من عنده وتدبري اخلري والشعَ سعة رمحته وكثرهتا وأّن النِ 

ل من ذلك هو برهان الوحدانية يف الربوبية، وهذا الربهان كام يشـري لـه ويتحصَّ 

 ،إذ ملا كان مجيع النعم وكذا النظام اجلـاري فيهـا مـن رمحتـه(الطباطبائي  السيد

 كان املستقل بالتدبري هو تعاٰىل حتَّٰى أنّ  ،وقائمة به من غري استقالل يف يشء منها

يء من رمحته وتدبريه تعاٰىل وكانت الربوبية ـتدبري املالئكة لو فرض تدبريهم لش

 .)٢()له تعاٰىل وحده وكذا األلوهية

رر ـنقـاذ والتخلـيص مـن الضــيف هـذه اآليـة املباركـة إشـارة ملعنـٰى اإل

 .ذٰى والعقابمن األو
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 .)٤()قّدره اهللا هلم من األجل املحدود يف أعامرهم

                                         
 .٧٨، ص١٧امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(

 .٧٨، ص١٧ج :السابقاملصدر ) ٢(

 .٦٦٧، ص٨الطربيس، ج) ٣(

 .٨٩، ص١٧الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٤(
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ــا ك ه

ْ
ــران( ﴾ِمن : آل عم

التمســـك بآيـــات اهللا  أنَّ ( :يـــة الكريمـــة، جـــاء يف تفســـري هـــذه اآل)١٠٣

اعتصـام بـاهللا مــأمون معـه املتمسـك املعتصــم،  )نةالكتـاب والُســ( وبرسـوله

 ك بـذيل الكتـاب، فـإنَّ ّسـمضمون لـه اهلـدٰى، والتمسـك بـذيل الرسـول مت

الكتاب هـو الـذي يـأمر بـذلك، وقـد بـدل يف هـذه اآليـة باالعتصـام بحبـل 

اهللا فــأنتج ذلــك أن حبــل اهللا هــو الكتــاب املنــزل مــن عنــد اهللا، وهــو الــذي 

 إنَّ : ب ويـربط السـامء بـاألرض، وإن شـئت قلـتيصل مـا بـني العبـد والـرَّ 

ــي  ــرآن والنب ــو الق ــل اهللا ه ــ ݕحب ــت أن م ــد عرف ــدفق ــع واح . آل اجلمي

ــرآن وإنْ  ــد والق ــن غــرض  ، إٰىل حــق التقــوٰى واإلســالم الثابــتإّال  عمل ي لك

هــذه اآليــة غــري غــرض اآليــة الســابقة اآلمــرة بحــق التقــوٰى واملــوت عــٰىل 

ــه  ــدليل علي ــة وال ــة املجتمع ــم اجلامع ــرض حلك ــة تتع ــذه اآلي ــالم، وه اإلس
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ٰ ش

َ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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�
َ
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َ
ــه دأب ﴾ف ، واألمــر بــذكر هــذه النعمــة مبنــي عــٰىل مــا علي

                                         
 .٤٤، ص٣جالطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ) ١(
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ــان العلــل واألســباب، ويــدعو إٰىل الكــريم القــرآن  أن يضــع تعليمــه عــٰىل بي

إٰىل الســعادة وهــي اخلــري واهلــدٰى وحاشــا التعلــيم اإلهلــي أن هيــدي النــاس 

 .)١()العلم النافع والعمل الصالح ثم يأمر بالوقوع يف ظلمة اجلهل

ــو أَ  ــوه ــوالً رَ َم ــوا ق ــراً هم أن ال يقبل ــوا أم ــم إّال  ، وال يطيع ــن عل  ع

ه هـو اهللا الـذي  وجهـه أنَّـهم بالتسـليم املطلـق لنفسـه وبـنيَّ رَ َمـثم أَ (بوجهه، 

ف فيـه مـنهم، رَّ ـفـيهم وتصـ  مـا أرادهيملكهم عـٰىل اإلطـالق فلـيس هلـم إّال 

ه رسـول ال  وجهـه بأنَّـوبـنيَّ ، ݕغـه رسـوله هم بالطاعة املطلقـة ملـا يبلِّ رَ مَ وأَ 

مهـــم بحقـــائق املعـــارف، وبيـــان طـــرق  الـــبالغ، ثـــم يكلِّ شـــأن لـــه إّال 

 .)٢()ةالسعاد

 الوجه العـام يف مجيـع ذلـك ليهتـدوا إٰىل روابـط املعـارف وطـرق وبنيَّ 

ـــعادة  ـــل ا(الس ـــوا أص ـــأدَّ فيتحقق ـــد، وليت ـــي لتوحي ـــذا األدب اإلهل بوا هب

ــلَّ  ــفيتس ــبيل التفكُّ ــٰىل س ــتكلُّ طوا ع ــق ال ــوا طري ــحيح، ويعرف ــقر الص  ،م احل

ـبالعلم أحـراراً  فيكونوا أحياءً  م لـو عرفـوا وجـه األمـر يف ، ونتيجـة ذلـك أهنَّ

يشء من املعارف الثابتـة الدينيـة أو مـا يلحـق هبـا أخـذوا بـه، ولـو مل يعرفـوا 

أو اعـرتاض بعـد  ر مـن غـري ردٍّ نيلـه بالبحـث والتـدبُّ  رد ورجعواوقفوا عن ال

 .)٣()ثبوته

م وأعظمهـا عـٰىل املسـلمني والنـاس كافـة، عَ فاإلسالم هو من أبـرز الـنِ 

                                         
 .٤٤، ص٣ج :املصدر السابق )١(

، البحـر املحــيط )م١٣٤٤/هــ٧٤٥: ت(ابـن حيـان، حممـد بـن يوسـف بـن عـيل بـن حيـان ) ٢(

ــق ــري، حتقي ــرون، : يف التفس ــود وأخ ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــيخ ع ــب (الش ــريوت، دار الكت ب

 .١٩، ٣، ج)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢العلمية، 

 .٤٤، ص٣جالطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ) ٣(
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ــم  ــة لريس ــة والعملي ــه الفكري ــالم بتطبيقات ــاء اإلس ــد ج ــرٰى أفق ــادًا أخ بع

د رية بخطوط مسـاملة وحمبـة ليحـارب الشـحناء والـبغض ويقتلـع احلقــللبش

فأصــبحتم بعــد العــداوة التــي  مــن القلــوب ويصــفو العــيش بحلــو املــدارك

، كانت قبل اإلسالم وبعـد البغضـاء التـي بيـنكم أصـبحتم بنعمـة اهللا إخوانـاً 

 :أحــدمها( :وهـذا مــا أشــار إليـه صــاحب امليــزان ولديــه دلـيالن عــٰىل ذلــك

ــداءً ﴿ :وهــو قولــه
ْ
ع

َ
ــتُْم أ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
وهــو  :اينعــٰىل أصــل التجربــة، والثــ مبــتنٍ  ﴾إِذ

ـَرةٍ ﴿ :قوله
ْ
ـفا ُحف

َ
ٰ ش َ

تُْم �
ْ
ن
ُ
 ،عـٰىل طريقـة البيـان العقـيل كـام هـو ظـاهر ﴾َو�

 ﴿ :ويف قوله
ً
وانـا

ْ
َمِتـِه إِخ

ْ
تُْم بِِنع

ْ
ْصـبَح

َ
أ
َ
تكـرار لالمتنـان الـذي يـدل عليـه  ﴾ف

ــه مْ ﴿ :قول
ُ
ــيْ�

َ
ــَت اِهللا َعل َم

ْ
ــُروا نِع

ُ
ك

ْ
ــأليف،  ﴾َواذ ــو الت ــة ه ــراد بالنعم وامل

ــفــاملراد بــاإلخوة ا تــألف القلــوب  ق هــذه النعمــة أيضــاً لتــي توحــد هــو حتقُّ

 .)١()فاإلخوة هاهنا حقيقة ادعائية

فا﴿و
َ
ٰ ش َ

َرةٍ ﴿ )٢(﴾�
ْ
أو املـراد . من نار احلقد واحلرب والعدوان )٣(﴾ُحف

صكم اهللا منها بعد أن كنتم كافرين عٰىل شفا النار ال يفصل بالنار اآلخرة التي خلَّ 

وت، فأنقذكم اهللا منها بسبب متسـككم بحبلـه املتـني بينكم وبينها غري وقوع امل

 .)٤(والسري عٰىل منهجه ورشيعته ݕوطاعة رسوله الكريم 

طائفة من املسـلمني كـانوا قـد آمنـوا قبـل نـزول هـذه اآليـة  ويروٰى أنَّ 

ريفة وهــم املخــاطبون األقربــون هبــذه اآليــة، وذلــك ألّهنــم مل يعيشــوا ـالشــ

ــ ــاهتم بحــال جيِّ ــاهتم الســابقة د كــام هــمــدٰى حي و حــاهلم يف اإلســالم، فحي

                                         
 .٤٤، ص٣ج :املصدر السابق) ١(

 .١٩، ص٣ج :بن حيان، البحر املحيط يف التفسريا. الشفا أي طرف اليشء وحرفه) ٢(

 .١٩، ص٣ج :السابقاملصدر . هي واحدة احلفر، فعلة بمعنٰى مفعوله، كغرفة من املاء: واحلفرة) ٣(

 .٣٧٢، ص٢الطباطبائي، امليزان، ج) ٤(
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ــ رت صــفوها احلــروب والغــارات والنزاعــات فــيام بيــنهم فــال أمــن وال عكَّ

استقرار، ثم ملا اجتمعـوا عـٰىل حيـاض اإلسـالم وارتـووا مـن معينـه الصـايف 

ــامن يف  ــور اإلي ــعادة ون ــات الس ــق آي ــدهم اهللا بتحق ــا وع ــدق م ــدوا ص وج

هبـا  اهللاُ م التـي َمـنَّ عَ وا بحـالوة الـنِ قلوهبم ووجـدوا األمـان املنشـود وشـعر

ــٰىل أســاس  ــعت الــدعوة ع ــالم ووض ــي الك ــلمني، ولــذلك بن ــٰىل املس ع

ــان  ،املشــاهدة والوجــدان دون جمــرد التقــدير والفــرض ــان كالبي ــيس العي فل

وال التجارب كـالفرض والتقـدير، ولـذلك بعينـه أشـار إٰىل حـال مـن قـبلهم 

يعتـربوا هبـم وبـام  فعلـيهم أنْ  ،ؤمننيمآل حاهلم بمـرأٰى ومسـمع مـن املـ فإنَّ 

 .)١(إليه أمرهم فال جيروا جمراهم وال يسلكوا مسلكهم آَل 

 َمـْن ﴿: قوله تعاىلٰ  - ٥
ُ
ِقـذ

ْ
ن
ُ
ـَت �

ْ
ن
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أ
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ُ
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َ
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َ
�
َ
أ

، ذكــرت التفاسـري القرآنيـة املباركــة تفسـريات هلــذه )١٩: الزمـر( ﴾ِ� ا��ـارِ 

ــأ :ومنهــا ،ريفةـاآليــة الشــ أفأنــت  ݕا جــاءت خماطبــة للرســول الكــريم هنَّ

ه مـن أهـل النـار إٰىل اإليـامن، هتدي يا حممـد مـن قـد سـبق لـه يف علـم اهللا أنَّـ

 .)٢(فتنقذه من النار باإليامن؟ لست عٰىل ذلك بقادر

أفمـن وجـب  :أّما كلمة العذاب فاملراد منه جهنم وبئس املصـري، املعنـٰى 

عـٰىل املعنـٰى،  للتأكيد تنبيهـاً  ،صه من الناربالعقاب أفأنت ختلِّ  عليه وعيده تعاىلٰ 

 .)٤()عٰىل إْدخاِل اِإلسالِم يف ُقُلوِهبِم َقْرساً  )٣(أنَّك ال َتْقِدرُ : (ومعنَاهُ 

                                         
 . ٣٧٢، ص٢ان، جالطباطبائي، امليز) ١(

 .٢١٥، ص٣الطربيس، جوامع اجلامع يف تفسري القرآن، ج ) ٢(

ــل) ٣( ــوه: وقي ــو أردأ الوج ــمري، وه ــذف الض ــنهم فح ــار م ــن يف الن ــذ م ــت تنق ــدير أفأن . التق

 .٢٥١، ص١٧الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 

 .٢٥١، ص١٧ج  :السابقاملصدر ) ٤(
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 ):املنقذ( ¨اآليات املؤولة يف اإلمام املهدي  –ب 

ــا  ــت تأويالهت ــة محل ــات القرآني ــن اآلي ــدة م ــة عدي ــد وردت جمموع لق

 : به القرآن الكريم وهية بيان وتوضيح املنقذ الذي يبرشِّ مسؤولي

رِض ﴿: قولــه تعــاىلٰ  - ١
َ ْ
وا ِ� األ

ُ
ــِعف
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ً
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َ
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َ
َعل

ْ َ
ن أ( فقـد ذكـرت التفاسـري) ٥: القصـص(﴾ َو�

عليــه بعــد أن  اهللا تعــاٰىل يمــنُّ  وأنَّ  ¨دي اآليــة نزلــت يف شــأن اإلمــام املهــ

ورد أوقـد  ،)١()ثه ما كان يف أيـدي الظلمـةويورِّ  ناً ممكّ  ف، وجيعله إماماً ضعِ استُ 

 حممـد،آل  هم«: ه قالأنَّ  ݠ يب طالبأالطويس رواية عن أمري املؤمنني عيل بن 

،وقـد روي عـن )٢(»ويـذل عـدوهم فيعـزهم، يبعث اهللا مهدهيم بعد جهدهم،

والـذي «: ه قـالنَّ أ ݠام زين العابدين وسيد الساجدين، عيل بن احلسني اإلم

، إّن األبرار منّا أهل البيـت، وشـيعتهم، بمنزلـة ونذيراً  باحلق بشرياً  بعث حممداً 

والـدليل  ،)٣(»نا وأشياعهم، بمنزلة فرعـون وأشـياعهموسٰى وشيعته، وإن عدوّ 

هذا «: ، فقالݠبد اهللا الصادق إٰىل أيب ع ݠعٰىل ذلك عندما نظر اإلمام الباقر 

رِض واهللا من الذين قال اهللا تعاٰىل ﴿
َ ْ
وا ِ� األ

ُ
ِعف

ْ
يَن اْستُض ِ

�
ٰ ا�

َ َ
ُمن� �

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ِر�د

ُ
 ﴾َون

 .)٤(»]٥: القصص[

                                         
، التبيــان يف تفســري )م١٠٦٧/هـــ٤٦٠: ت(ســن الطــويس، أبــو جعفــر حممــد بــن احل) ١(

يــران، مطبعــة مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، إ(أمحــد حبيــب قصــري العــاميل، : القــرآن، حتقيــق

 .١٣٩، ص٨، ج)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

، اإلســالميةقـم، مؤسســة املعـارف (محـد ناصــح، أاهللا الطهـراين وعــيل  عبــاد: الغيبـة، حتقيـق) ٢(

 .١٢٢، ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١

 .٤١٤، ص٧التبيان يف تفسري القرآن، ج  الطويس،) ٣(

بـريوت، مؤسسـة األعلمـي (جلنـة مـن العلـامء واملحققـني، : الطربيس، جممـع البيـان، حتقيـق) ٤(

 .٤١٤، ص٧، ج )م١٩٩٥/ـه١٤١٥للمطبوعات، 
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 ݠريف إشارة إٰىل التشابه الكبري بني شيعة موسٰى ـويف هذا احلديث الش

ام عٰىل شـيعة آل لسنني واأليّ جرٰى وجيري عٰىل مرور ا جرٰى عليهم وبني ما وما

بعة عنـد كـلِّ ام والسالطني كان ُسنة متَّ كّ ل احلُ بَ ، فاستضعافهم من قِ ݜالبيت 

ين عٰىل رقاب الناس، حتَّٰى صـار مة واملتجربِّ لَ ام الظَ كّ غاصب حق وظامل من احلُ 

مة تستحق القتل والتنكيل، فقد روي عن اإلمـام أيب ُهت  ݜالتشيع آلل البيت 

شيعتنا بكل بلدة وقطعت األيدي واألرجل عٰىل  ْت لَ تِ فقُ «: قوله ݠقر جعفر البا

وكان من يذكر بحبّنا واالنقطـاع إلينـا سـجن أو ُهنِـَب مالـه أو ُهـِدَمت  ،ةالظنَّ 

 )٢(كافر أحّب إليه من أن يقال شيعة أو )١(حتَّٰى أّن الرجل ليقال له زنديق... داره

 .)٣(»عيل

رِض املباركـة ﴿ وقد جاء أيضـًا يف تفسـري اآليـة
َ ْ
ُهـْم ِ� األ

َ
ـَن �

�
َم�

ُ
﴾ َو�

ر، وهنـاك ـلبني إرسائيـل يف أرض مصـ )٤(نونريد أن نمكِّ : أي) ٦: القصص(

                                         
ِفـي الُكْفـَر َوُيْضـِمُرهُ ) ١(  بـادي، القـاموس املحـيط، والقـابوسآالفـريوز . َمْن ُيْظِهـُر اِإليـامَن َوُخيْ

 .٢٥١، ص١الوسيط، اجلامع ملا ذهب من كالم العرب شامميط، ج

هــم اجلامعـة املتعــاونون عــٰىل أمـر واحــد يف قضــاياهم، يقـال تشــايع القــوم إذا : الشـيعة لغــة) ٢(

ــٰىل مطلــق التــابع،  ــاونوا، ورّبــام يطلــق ع ــطالحاً ّمــأتع مــن أحــّب علّيــًا وأوالده : ا اص

ــ ــت النب ــل بي ــارهم أه ــرض اهللا ݕي باعتب ــذين ف ــوّدهتم ال ــبحانه م ــر .س ــبحاين، : ينظ الس

ــر، بحــوث يف امللــل والنحــل،  ــم، مؤسســة (جعف  /هـــ١٤٢٧ ،ݠ الصــادقاإلمــام ق

 . ١١-٧، ص٦ج ،)م٢٠٠٦

، رشح هنــج )م١٢٥٨/هـــ٦٥٦: ت(احلميــد بــن هبــة اهللا  الــدين عبــد يب احلديــد، عــزأابــن ) ٣(

ــق ــة، حتقي ــد: البالغ ــل أ حمم ــو الفض ــراهيم، إب ــريوت، دار األ(ب ــريةب ــ م ــة والنش ر ـللطباع

 .١٥، ص٣، ج)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨والتوزيع، 

.  معه، مع القدرة، واآللـة، واللطـف، وغـري ذلـكهو فعل مجيع ما ال يصح الفعل إّال : التمكني) ٤(

اللطف ال يدخل يف التمكني، ألّنه لو دخل فيه، لكـان مـن ال لطـف لـه مل : وقال عيل بن عيسٰى 

 .٤١٤، ص٧الطربيس، جممع البيان، ج. علة، ولكنه من باب إزاحة اليكن ممكناً 
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أي : جيوز أن يكـون حـاال مـن يستضـعف( :تفسري آخر لآلية املباركة جاء فيه

كيـف جيتمـع : قلـت علـيهم، فـإنْ  يستضعفهم فرعـون ونحـن نريـد أن نمـنُّ 

كان ومل يتوقـف إٰىل وقـت  هللا املنّة عليهم وإذا أراد اهللا شيئاً استضعافهم وإرادة ا

جعلـت إرادة  ،اهللا بخالصهم من فرعون قرينة الوقوع ةُ ملا كانت منَّ : قلتر، آخ

مقدمني يف الدين والدنيا يطـأ النـاس ) أئمة(مقارنة الستضعافهم  اوقوعها كأهنَّ 

دة يقتـدٰى هبـم يف اخلـري، قا: (خرٰى عن ابن عباس يقولأ، وبرواية )١()أعقاهبم

 كقوله تعاٰىل ﴿ ،والة: دعاة إٰىل اخلري، وعن قتادة: وعن جماهد
ً
و�

ُ
ْم ُ�ل

ُ
�

َ
﴾ وََجَعل

واِرِ��َ ﴿] ٢٠: املائدة[
ْ
ـ ﴾ا� ن يرثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان هلم، مكَّ

 ونظريه أرض له، ومعنٰى  ،دهيقعد عليه أو يرقد فوطأه ومهَّ  إذا جعل له مكاناً  :له

ر والشام أن جيعلها بحيث ال تنبو هبـم ـالتمكني هلم يف األرض وهي أرض مص

ــ ام اجلبـابرة وينفـذ أمـرهم ويطلـق أيــدهيم وال تغـث علـيهم كـام كانـت يف أيَّ

 .)٢()ويسلطهم

ــاىلٰ  - ٢ ــه تع  ﴿: قول
�
ن

َ
ــِر أ

ْ
ك

�
ــِد ا�

ْ
ــْن َ�ع ــوِر ِم ُ� ــا ِ� ا�ز� ن

ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ق
َ
َول

ـــاِدَي  ـــا ِعب ه
ُ
 يَِرث

َ
رْض

َ
 األ

َ
ـــاِ�ُون ـــاء( ﴾ا�ص� ـــيخ )١٠٥ :األنبي ـــال الش ، ق

ـــربيس  ــــ٥٤٨:ت(الط ـــري) م١١٥٣/ه ـــة يف تفس ـــذه اآلي ـــاد  نَّ إ :ه العب

، ݠ بروايــة اإلمــام الصــادق ¨صــحاب اإلمــام املهــدي أهــم  نيالصــاحل

 .)٣(»هم أصحاب املهدي يف آخر الزمان«: ݠقال أبو جعفر 

                                         
ــن عمــرـالزخمشــ) ١( ــر بــن حممــد ب ــم حممــود بــن عم ، )م١١٤٣/هـــ٥٣٨: ت( ري، أبــو القاس

ــائق ــن حق ــاف ع ــل،  الكش ــوه التأوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ــوامض التنزي ــ(غ ر، ـمص

 .١٦٥، ص٣، ج)م١٩٦٦ /هـ١٣٨٥مطبعة مصطفٰى البايب احللبي وأوالده، 

ري، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيـل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، ـالزخمشـ) ٢(

 .١٦٥ج، ص

 .١٢٠، ص٧جممع البيان، ج) ٣(
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أّن األرض هــــي ) م١٥٠٥ /هـــــ٩١١:ت( ويضــــيف الســــيوطي

ــ)١(ة التــي يرثهــا الصــاحلوناجلنَّــأرض  ق هــذا ، هنــا يــأيت الســؤال إذا مل يتحقَّ

 بــأن حيكمهــا وال تــتم إّال  ،الوعــد بــأن يكــون يف األرض خالفــة إهليــة حّقــة

ــٰى يتحقــق اهلــدف اإلهلــي بعمــران األرض وصــالحها ،الصــاحلون  ؟إذن مت

ب  بيـد الصـاحلني ولـيس املفسـدين وجيـفمن الطبيعي أن ال يتم الصـالح إّال 

ــمل اإل ــاحة أن يش ــبة ملس ــيطًا بالنس ــزءًا بس ــيس ج ــا ول ــالح األرض كّله ص

ـــدث يف حكومـــة نبـــي اهللا د ـــرة األرضـــية كـــام ح وود وســـليامن االك

ــف ــاحلون ليعمِّ ݜ ويوس ــا الص ــّد أن يرثه ــذا باإل، إذن الب ــا، ه ــافة روه ض

ــ ــاك أيَّ ــة  د أنَّ شــارة أو قرينــة حتــدِّ إة إٰىل أن لــيس هن ــة القرآني املقصــود يف اآلي

 .هي أرض اجلنة

ــاىلٰ  - ٣ ــه تع ــق� ﴿: قول َ ــِن ا�ْ ــدٰى وَِدي ُه
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َ
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) ٩:الصــف/٣٣: التوبــة(﴾ ِر�

ديـن احلـق وهـو ديــن  ات هـذه اآليـة املباركـة البشـارة واألخبـار بـأنَّ يف طيَّـ

سيظهر عٰىل الـدين كّلـه فـيام بعـد ويصـبح هـو الـدين الظـاهر فـوق  اإلسالم

ـــك إّال  وال ،األديـــان ـــن ¨ بخـــروج املهـــدي يكـــون ذل ، فقـــد روي ع

ــادق ــول اهللا  ݠ الص ــِن ﴿: يف ق ــدٰى وَِدي ُه
ْ
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ــو�  رَُس

َ
ــل رَْس

َ
ي أ ِ
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ْ
 ـا�

َ
ون

ُ
واهللا مـا نـزل «: ﴾، فقـالِر�

ــائم ــرج الق ــٰى خي ــا حتَّ ــزل تأويله ــد، وال ين ــا بع ــرج ݠ تأويله ــإذا خ ، ف

 كـره خروجـه رك باإلمـام إّال ـمل يبق كـافر بـاهللا العظـيم، وال مشـ ݠ القائم

                                         
، الــدر املنثــور يف التفســري )م١٥٠٥/هــ٩١١ :ت(جــالل الــدين عبـد الــرمحن بــن أيب بكـر، ) ١(

ــأثور،  ــ(بامل ــة والنش ــة للطباع ــريوت، دار املعرف ــريوت، ب ـــ١٣٩٩ر، ـب ، ٤، ج)م١٩٧٩ /ه

 .٣٤١ص
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ــٰى أن لــو كــان كــافرًا أو مشــ ــا مــؤمن يف : ركًا يف بطــن صــخرة لقالــتـحتَّ ي

ــ ــافر فاكس ــي ك ــهـبطن ــي، و)١(»رين واقتل ــال القرطب ــل: ق ٰ ﴿: وقي
َ َ

ــَرُه � ِه
ْ
ِ�ُظ

يـِن  ذاك . أي ليظهــر الــدين ديــن اإلســالم عــٰىل كــّل ديــن) ٣٣: التوبــة( ﴾ا��

 .)٢( دخل يف اإلسالمعند خروج املهدي، ال يبقٰى أحد إّال 

املهـدي هـو عيسـٰى فقـط، وهـو غـري صـحيح، : وقيـل: ويضيف قائالً 

ــواترت عــٰىل أنَّ  ــد ت ــار الصــحاح ق ــن عــرتة رســول اهللا ألن األخب املهــدي م

 .)٣()وسّلم] وآله[اهللا عليه  صّىلٰ (
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، لقــد جــاء يف تفســري هــذه )٥٥: النــور( ﴾ِر�

ــادق  ــام الص ــن اإلم ــة ع ــة رواي ــة القرآني ــحابه، «: ݠاآلي ــائم وأص ــه الق إّن

ــٰىل وج ــده ع ــحًا ي ــة ماس ــوره بمك ــني ظه ــول ح ــهويق ي ﴿: ه ِ
�

 ِهللاِ ا�
ُ
ــد َْم

ْ
ا�

 
َ

رْض
َ
ـا األ
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ْوَر�

َ
ُه َوأ

َ
د

ْ
نا وَع

َ
ق

َ
، وقـد جـاء )٤(»]آخـر اآليـة إىلٰ  ٧٤: الزمـر[﴾ َصد

ــاس أيضــاً  ــن عب ــن اب ــال، ع ــت يف آل حممــد : ق ــّىلٰ (نزل ــه ص ــه[ اهللا علي ] وآل

                                         
، كـامل )م٩٩١/هــ٣٨١:ت(بن عيل بن احلسني بن موسٰى بن بابويـه القمـي  الصدوق، حممد) ١(

ر اإلسـالمي التابعـة جلامعـة ـمؤسسة النشـ قم،( ،عيل أكرب الغفاري: الدين ومتام النعمة، حتقيق

 .٦٧٠ص ،)م١٩٥٧/هـ١٣٧٧/ش١٣٣٦املدرسني، 

بـو إسـحاق : ، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق)م١٢٧٢/هـ٦٧١: ت(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد ) ٢(

 .١٣١ص/٨، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، (إبراهيم أطفيش، 

 .١٣١، ص٨ج :السابقاملصدر ) ٣(

عــيل عاشــور، : ، مكيــال املكــارم، حتقيــق)م١٩٢٩/هـــ١٣٤٨: ت(صــفهاين، حممــد تقــي األ) ٤(

 .١٥٣، ص١، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، (
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 .)١()موسلّ 

ــاهر اآل ــتند إٰىل ظ ــة يس ــة املبارك ــر لآلي ــري آخ ــاك تفس ــطوهن ــة فق  ،ي

ــياً  ــ نّ أ متناس ــًا وظــاهرًا فيش ــرآن باطن ــة كـللق ــذه اآلي ــري ه ــايلرع يف تفس  :الت
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�
ن
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ِلف

ْ
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َ
 ﴾ل

ــه ألنَّ  ــني كقول ــواب اليم ــه أن، وج ــلح في ــول يص ــد ق ــدتك أن : الوع وع

 . )٢()أكرمك، ووعدتك ألكرمنّك

ــاىلٰ  - ٥ ــه تع ــا ﴿: قول  م
َ

ــل
ْ
ــق� ِمث َ َ� 

ُ
ــه

�
رِض إِن

َ ْ
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�
ــَورَب
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ف
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ُ
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ن
َ
 .)٢٣: الذاريات( ﴾�

ــذه  ــرتبط ه ــة وت ــائر املهدوي ــن البش ــارة م ــة بش ــذه اآلي ــد ورد يف ه لق

اهللا بـن العبــاس يف  بشـارة بوعـد إهلـي آخــر، فقـد روٰى الطـويس عــن عبـدال

ـوا ، ومثلـه ﴿¨قيـام القـائم : قـال ،تفسري هذه اآلية املباركة
ُ
ون

ُ
�

َ
ـَن مـا ت

ْ
�
َ
أ

                                         
ـــاكم) ١( ـــد احل ـــم عبي ـــو القاس ـــكاين، أب ـــد احلس ـــن عب ـــي  اهللا ب ـــابوري احلنف : ت(اهللا النيس

ـــ٤٧٠ ــق)م١٠٧٧/ه ــيل، حتقي ــد التفض ــل لقواع ــواهد التنزي ــودي، : ، ش ــاقر املحم ــد ب حمم

ــاء ـقــم، مؤسســة الطبــع والنشــ( ر التابعــة لــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي، جممــع إحي

 .٥٣٦، ص١، ج)م١٩٩٠/هـ١٤١١الثقافة اإلسالمية، 

ــن كثــري) ٢( ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــان عــن )م٩٢٢/هـــ٣١٠: ت(الطــربي، حممــد ب ، جــامع البي

ــق ــرآن، حتقي ــل آي الق ــديم: تأوي ــيس، تق ــل امل ــار، : خلي ــل العط ــدقي مجي ــريوت، دار (ص ب

 .٣١١، ص١٨، ج)م١٤١٥/١٩٩٥ر والتوزيع، ـالفكر للطباعة والنش
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 .)١٦: احلديد( ﴾�

ــادق  ــام الص ــن اإلم ــد روي ع ــ«: ݠلق ــذه اآلي ــت ه ــائم نزل ة يف الق

 .)٣(»امها دون غريهم، واألمد أمد الغيبةومن أهل زمان الغيبة وأيّ 

املــراد مــن هــذه اآليــة  آخــر يــذكر فيــه أنَّ  وقــد ذكــر املنــاوي تفســرياً 

املباركــة هــم اليهــود الــذين أنكــروا مــا جــاء يف كتــبهم وكتمــوا احلــق الــذي 

ــارون  ــٰى وه ــان موس ــٰىل لس ــاءهم ع ــِ�� �ِّ ﴿: ݟج �ِ
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 .١٧٧الطويس، الغيبة، ص) ١(

ــ) ٢( ــاقر ـاملجلس ــد ب ـــ١١١١: ت(ي، حمم ــار )م١٦٩٩/ه ــُدرر أخب ــامع ل ــوار اجل ــار األن ، بح

 .٦٣، ص٥١، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بريوت، مؤسسة الوفاء، (طهار، ئمة األاأل

، إلــزام الناصــب يف إثبــات )م١٩١٤/هـــ١٣٣٣: ت(احلــائري، الشــيخ عــيل اليــزدي ) ٣(

 .٨٩، ص١، ج)م١٩٩٦/هـ١٤١٧علمي، بريوت، مؤسسة األ(احلجة الغائب 
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ــة  ــة الكريم ــذه اآلي ــري ه ــاء يف تفس ــد ج ــألق ــحاب هنَّ ــري إٰىل أص ا تش

 .)٢()ݜم خيرجون مع قائم آل حممد وروٰى أصحابنا أّهن ( ¨ القائم
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تأويل  ئمل جي«: أّنه قال ݠلقد جاء يف تفسري جممع البيان عن أيب عبد اهللا 

من يدركه ما يكون من تأويل هذه اآليـة، هذه اآلية، ولو قام قائمنا بعد، سريٰى 

رك عٰىل ظهـر األرض، ـما بلغ الليل، حتَّٰى ال يكون مش ݕدين حممد  نَّ وليبلغَ 
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ٔ  ۚ  .)٣(»]٥٥: النور[ ﴾�

وســيتحقق  ،تأويــل هــذه اآليــة بعــد ئمل جيــ(لــويس فقــد ذكــر أّمــا اآل

 ،رك أصـالً ـفإّنـه ال يبقـٰى عـٰىل ظهـر األرض مشـ ،وهنا إذا ظهر املهـديمضم

 .)٤()عٰىل ما روي عن أيب عبد اهللا ريض اهللا تعاٰىل عنه

ــاىلٰ  - ١٠ ــه تع  ﴿: قول
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ـــد ) ١( ـــد عب ـــدين حمم ـــن العاب ـــن زي ـــيل ب ـــن ع ـــارفني اب ـــاج الع ـــن ت ـــرؤوف ب : ت(ال

ـــ١٠٣١ ــق)م١٦٢١/ه ــغري، حتقي ــامع الص ــدير رشح اجل ــيض الق ــالم، : ، ف ــد الس ــد عب مح

 .٦٩٥، ص١، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥بريوت، دار الكتب العلمية، (

 .٣٧٧، ص٤الطربيس، ج) ٢(

 .٤٦٧، ص٤الطربيس، جممع البيان، ج ) ٣(

ــن ع) ٤( ــود ب ــدين حمم ــهاب ال ــيني ش ــد اهللا احلس ـــ١٢٧٠: ت(ب ــاين يف )م١٨٥٣/ه ، روح املع

ــق ــاين، حتقي ــبع املث ــيم والس ــرآن العظ ــري الق ــة، : تفس ــاري عطي ــد الب ــيل عب ــريوت، دار (ع ب

 .٢٠٧، ص٩، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥الكتب العلمية، 
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 .)٢٩: السجدة( ﴾إِ�َ�ُٰ�ُ�ۡ� َو�

ــأريفة ـل هــذه اآليــة الشــلقــد جــاء يف تأويــ ــٰىل يــوم هنَّ ا تــدل ع

بعــد ضــيقها وعبوســها عليــه وعــٰىل  ¨انفتــاح الــدنيا عــٰىل املهــدي 

 ݕاملــــؤمنني، كــــام انفتحــــت يف الســــابق عــــٰىل الرســــول الكــــريم 

ــا ــد م ــلمني بع ــرّ  واملس ــن م ــد روي ع ــاعب، فق ــائب ومص ــن مص ــه م وا ب

ــام الصــادق  ــتح ݠاإلم ــة يــوم الف ــول يف هــذه اآلي تفــتح  يــوم«: )١(يق

تقــرب بــاإليامن مــا مل يكــن  ، وال ينفــع أحــداً ¨الــدنيا عــٰىل القــائم 

بإمامتــه،  وأّمــا مــن كــان قبــل هــذا الفــتح موقنــاً . قبــل ذلــك مؤمنــاً 

  بخروجـــه، فـــذلك الـــذي ينفعـــه إيامنـــه، ويعظـــم اهللا ومنتظـــراً 

 .)٢(»ݜ عنده قدره وشأنه، وهذا أجر املوالني ألهل البيت

 �﴿: قولــه تعــاىلٰ  - ١١
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تعـد هـذه ، )١٥٩: النسـاء(﴾ اَ�ۡ��ِ�ۦِۖ َو�َۡ�َم ٱ�

ــية املباركة من املبّشـاآل ويشـار ، ¨ر بقـدوم املهـدي ـرات والتـي تـأيت لتبشِّ

ــتقبلية إٰىل أنَّ  ــارة مس ــذه البش ــ ،ه ــت ماض ــن ليس ــد روي ع ــة، فق ية أو حالي

مــن  ي األّيــام والليــايل حتَّـٰى يبعــث اهللا رجــالً ـلــن تنقضـ«: قولــه ݕالنبـي 

 كــام ملئــت ظلــامً  وعــدالً  أهــل بيتــي يــواطئ اســمه اســمي، يمألهــا قســطاً 

                                         
ٰى أيضـًا الفـتح األعظـم: يوم الفتح) ١( ابـن قـّيم اجلوزيـة، شـمس الـدين : ينظـر. فتح مكة ُيسـمَّ

ــو  ــوبأب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــد اهللا حمم ـــ٧٥١: ت( عب ــدي ، )م١٣٤٩/ه ــاد يف ه زاد املع

 .٣٩٥، ص٣، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥بريوت، مؤسسة الرسالة، (، خري العباد

ــن ) ٢( ــليامن ب ــدوزي، س ــراهيم القن ــيإب ــي احلنف ــد البلخ ــن حمم ـــ١٢٩٤: ت( ب ، )م١٨٧٧ /ه

ــق ــٰى، حتقي ــذوي القرب ــودة ل ــابيع امل ــال : ين ــيل مج ــيني، أع ــم، دار األُ (رشف احلس ــوة، ق س

 .٢٤٧، ص٣، ج)م١٩٩٥/هـ١٤١٦



 دراسة تارخيية مقارنة -املنقذ يف األديان    .....................................................  ٥٠

 نَّ أ :، يف الوقـت الـذي ذهـب بـه الواحـدي إٰىل تفسـري هـذه اآليــة)١(»وجـوراً 

 ݠإشــارة منــه إٰىل نــزول عيســٰى يف  ݠاملقصــود هبــا هــو نبــي اهللا عيســٰى 

 .)٢(قبل يوم القيامة

ــالــرأي اآلخــر ال ينــايف األوَّ  تنبغــي اإلشــارة إٰىل أنَّ  ل ل، بــل هــو مكمِّ

ينــزل مــن  ݠويشــري إٰىل داللــة صــحتهام، فــاملعروف أّن عيســٰى بــن مــريم 

 ، خلفــهفينــزل ويصــّيل ، ¨ بعــد خــروج القــائم الســامء وال ينــزل إّال 

 .اليهود وسيكون عليهم شهيداً وستؤمن به النصارٰى و

ٓ� ﴿: قوله تعاىلٰ  - ١٢
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ۡ
� َرزَ� : البقـرة( ﴾َوِ���

قني هـم املقصـود بـاملتَّ  نّ أ) م١٦٩٩ /ـه١١١١ :ت( يـ، ويرٰى املجلس)٣-١

، وقد استند يف ذلـك ¨، وأّما الغيب فهو احلجة الغائب ݠشيعة اإلمام عيل 

ۡ��ِ ﴿: ݠإٰىل قول اإلمام الصادق 
َ
�
ۡ
��ِ� 

َ
ِ�ُ��ن

ۡ
�ُ� �َ�ِ

�
بقيـام  مـن أقـرَّ «: قال ﴾ٱ�

 وهناك تفسري آخر لآلية املباركـة يشـري إٰىل أّن مـدح اهللا. )٣(»ه حقأنَّ  ¨القائم 

للمؤمنني يف بداية اآليات املباركة جاء عٰىل سـبيل الـذم والتعـريض بالكـافرين 

بوا باحلق الذي جاء عٰىل يد الرسـول بني من اليهود والنصارٰى الذين كذَّ واملكذِّ 

 .)٤(ݕ الكريم حممد

                                         
د بن النعامن العكربي ) ١( د بن حممَّ : ، تفسـري القـرآن املجيـد، حتقيـق)م١٠٢٢/هـ٤١٣(املفيد، حممَّ

 .٣٥٨، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، مؤسسة بوستان كتاب، قم(حممد عيل أيازي، 

، الــوجيز يف تفســري )م١٠٧٦/هـــ٤٦٨: ت( أبــو احلســن عــيل بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــيل) ٢(

 /هــــ١٤١٥دمشـــق، دار القلـــم، (صـــفوان عـــدنان داوودي، : الكتـــاب العزيـــز، حتقيـــق

 .٣٠١، ص١، ج)م١٩٩٤

 .٥٢، ص٥١ج  :ݜ طهارئمة األخبار األأبحار األنوار اجلامع لدرر ) ٣(

 .١٥٦، ص١ج  :الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٤(
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 .)١٥٨: نعاماأل( ﴾� �

ــد اهللا  ــن أيب عب ــا روي ع ــة م ــة املبارك ــذه اآلي ــل ه ــاء يف تأوي ــد ج لق

اآليـــات هـــم األئمـــة، واآليـــة املنتظـــرة هـــو «: أّنـــه قـــال ݠالصـــادق 

ــائم ــذٍ ݠ الق ــه  ، فيومئ ــل قيام ــن قب ــت م ــن آمن ــا مل تك ــًا إيامهن ــع نفس ال ينف

ــه آمنــت بمــن ت بالســيف، وإنْ  ــاك تفســري آخــر )١(»ݜقدمــه مــن آبائ ، وهن

ۗ ﴿ـاملراد بـ وهو
َ

ٰـِ� َر�ِّـ�
َ
وهـي طلـوع الشـمس مـن مغرهبـا، ويـروي  ﴾َءا�

، ويـذكر »هـي طلـوع الشـمس مـن مغرهبـا«يـذكر فيـه  ݕعن النبي  حديثاً 

ــأجوج  ــدجال وي ــروج ال ــو خ ــات ه ــيء اآلي ــود بمج ــر أّن املقص ــري آخ تفس

 .)٢(ن قبلهاومأجوج فعندها ال ينفع إيامن من مل يؤم

ــاىلٰ  - ١٤ ــه تع ــَ��� ﴿: قول
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ــادق )٦٢: النمــل( ــام الص ــن اإلم ــة ع ــذه اآل ݠ، ويف رواي ــري ه ــة يف تفس ي

ــة ــ املبارك ــائم أُ ا أهنَّ ــت يف الق ــام « :¨نزل ــّىلٰ يف املق ــطر إذا ص ــو واهللا املض ه

 .)٤(»ودعا اهللا فأجابه، ويكشف السوء وجيعله خليفًة يف األرض

ا ﴿ يــة الكريمـةوهنـاك تفســري آخـر هلــذه اآل
َ
ــَ��� إِذ

ۡ
��ُ

ۡ
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ُ
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َ
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 .١٨ :النعمةمتام الصدوق، كامل الدين و) ١(

، تفسـري )م١٠٩٥ /هــ٤٨٩: ت(السـمعاين، أبـو املظفـر منصـور بـن حممـد بـن عبـد اجلبـار ) ٢(

الســعودية الريــاض، دار (رس بــن إبــراهيم وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم، يــا :ن، حتقيــقآالقــر

 .١٥٩، ص٢، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٨الوطن، 

لــويس، روح اآل. رورةـاســم مفعــول مــن االضــطرار الــذي هــو افتعــال مــن الضــ: املضــطر) ٣(

 .٧، ص٢٠املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج

 .١٢٩، ص٢القمي، تفسري القمي، ج) ٤(
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َ�هُ 
َ
وهـــو الـــذي أحوجتـــه شـــدة مـــن الشـــدائد وأجلأتـــه إٰىل اللجـــأ ، ﴾د

املـراد بـذلك املـذنب إذا اسـتغفر، والـالم فيـه : ، وقيـلراعة إٰىل اهللا ـضوال

للجنس ال لالستغراق حتَّـٰى يلـزم إجابـة كـل مضـطر وكـم مـن : عٰىل ما قيل

دة باملشـيئة ز محلـه عـٰىل االسـتغراق لكـن اإلجابـة مقيَّـوجوَّ . مضطر ال جياب

ــاىلٰ  ــه تع ــع ذلــك يف قول ــام وق  ﴿ :ك
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اللهـم اغفـر : أن يقـول الشـخص ݕ، ومـع هـذا كـره النبـي )٤١: نعاماأل(
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ــ ــكناها والتص ــم س ــأن ورثك ــم يف األرض ب ــلـاألم ــدهم، وقي ــا بع : رف فيه

ــلُّ  ــك والتس ــة املل ــراد باخلالف  ﴿ط، امل
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 .)١(تتذكرون

ــاىلٰ  - ١٥ ــه تع َ ﴿: قول
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 .)١٧: احلديد(

 إحياء األرض املشار إليـه يف هـذه اآليـة الكريمـة هـو مـن أبـرز مـا إنَّ 

ــدي  ــه امله ــيقوم ب ــامن  ¨س ــدل واإلي ــيحيي األرض بالع ــه فس ــد خروج بع

ــن أيب جعفــر  ــن ع ــر، فع ــاجلور والكف ــول اهللا  ݠبعــد أن ماتــت ب : يف ق
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ـــال� ـــا اهللا «: ﴾ ق  حيييه

ــائم ــا  ݠ بالق ــد موهت ــا  -بع ــر أهله ــا كف ــت -بموهت ــافر مي ــيام )٢(»والك ، ف

ذ ذكـر إة القلـب بعـد القسـوة، هناك من يـرٰى أّن املقصـود باإلحيـاء هـو رقَّـ

ــويس اآل ــثالً أل ــا م ــاٰىل رضب لن ــاء الق( ن اهللا تع ــتطرادًا إلحي ــر اس ــوب ذك ل

                                         
 .٧، ص٢٠لويس، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، جاآل) ١(

 .٦٦٨الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ص) ٢(
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القاســـية بالـــذكر والـــتالوة بإحيـــاء األرض امليتـــة بالغيـــث للرتغيـــب يف 

 .)١()اخلشوع والتحذير عن القساوة

ــاىلٰ  - ١٦ ــه تع ــۡ�ٞ ﴿: قول
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 ).٨٦: هود(

ـأ ةياملقصود يف هذه اآل نّ أرين ـحد املفسأيذهب  يف مسـتندًا  ،بقيـة اهللا هنَّ

: وقد ذكر احلجج ݠحديث طويل يقول فيه يف  ݠما روي عن عيل ذلك إٰىل 

الذي يأيت عند انقضاء هذه النظـرة، فـيمأل  - ¨يعني املهدي  -هم بقية اهللا «

 .)٢(»وظلامً  كام ملئت جوراً  وعدالً  األرض قسطاً 

ــ ومــا ل عــن ئِ عنــدما ُســ ݠليــه اإلمــام البــاقر إذهــب  د ذلــك مــايؤيِّ

 ¨فقــال يف حــديث طويــل ذكــر فيــه اإلمــام املهــدي  ،يــةتفســريه هلــذه اآل

إذا خـرج أسـند ظهـره إٰىل الكعبـة واجتمـع إليـه «: ذ يقـولإواصفًا خروجـه 

ِ ل مـا ينطــق بـه هــذه اآليـة ﴿فــأوَّ  ،ر رجـالً ـثالثامئـة وثالثـة عشــ
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وخليفتـه  أنـا بقيـة اهللا وحجتـه: ﴾ ثـم يقـول�

ــلِّ  ــال يس ــيكم ف ــهعم عل ــلِّ  لي ــالإّال  مٌ مس ــة اهللا يف :  ق ــا بقي ــك ي ــالم علي الس

: نـه قــالأروي ، ݠالبـاقر اإلمـام خـرٰى أيضـًا عـن أويف روايـة  ،)٣(»أرضـه

لينبـت يف قلـب مهـدينا كـام ينبـت  ݕة نبيـه نَّ وُسـ العلم بكتـاب اهللا  إنَّ «

ــٰى يــر الــزرع عــٰىل أحســن نباتــه، : هاه فليقــل حــني يــرافمــن بقــي مــنكم حتَّ

                                         
 .١٨١، ص٢٧روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج) ١(

ــة ) ٢( ــن مجع ــيل ب ــد ع ــويزي، عب ـــ١١١٢: ت(احل ــق)م١٧٠٠/ه ــني، حتقي ــور الثقل ــري ن : ، تفس

ـــاليت، ط ـــويل املح ـــم الرس ـــة، (، ٤هاش ـــامعيليان للطباع ـــة إس ـــم، مؤسس ــــ١٤١٢ق  /ه

 .٣٩٢، ص٢، ج)م١٩٩١

 .١٨١، ص١ج: املريزا حممد تقي األصفهاين -مكيال املكارم ) ٣(
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ــا ــيكم ي ــالم عل ــالة، الس ــع الرس ــم وموض ــدن العل ــوة ومع ــت النب ــل بي  أه

 .)١(»بقية اهللا يف أرضه السالم عليكم يا

ــاىلٰ  - ١٧ ــه تع ــ� ﴿: قول �َ
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هنـــا نزلـــت يف اإلمـــام أاآليـــة املباركـــة  لقـــد ورد يف تفســـري هـــذه

هـــذه نزلـــت يف «: يقـــول ݠالبـــاقر اإلمـــام بروايـــة عـــن  ¨ املهـــدي

ــو، : ، يقــولݠ القــائم ــن ه ــدرون أي ــًا عــنكم ال ت إن أصــبح إمــامكم غائب

 فمــن يــأتيكم بإمــام ظــاهر يــأتيكم بأخبــار الســامء واألرض، وحــالل اهللا 

، والبــّد أن جيــيء واهللا مــا جــاء تأويــل اآليــة«: ضــافأو ،؟»وحرامــه

 .)٢(»تأويلها

ـأمّ  م عَ هـي انفـراد اهللا سـبحانه وتعـاٰىل بـالنِ : رها بقولـهـا ابن كثري فيفسِّ

ۡ�ـَ�َ� ﴿: السيام هذه النعمة العظيمة وهـي نعمـة املـاء فقـال
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ربون منــه، وتســقون أنعــامكم وأشــجاركم وزروعكــم؟ ـتشــ ﴾�َِ�ــ�

 .)٣(ال يقدر أحد عٰىل ذلك غري اهللا تعاىلٰ : وهذا استفهام بمعنٰى النفي، أي

*   *   * 

                                         
 .٢١٨-٢١٧، ص٥٢، جݜ طهارئمة األخبار األأر املجليس، بحار األنوار اجلامع لدر) ١(

 .٥١ص :الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة) ٢(

 .١٣٨، ص٨ج  :تفسري القرآن العظيم) ٣(



  

  

ا ا :ا دا  ا 

كن أن اإلسالم هو الدين الشامل الكامل الساموي اخلاتم، الذي ال يم إنَّ 

 عٰىل يد األنبياء هيمل قضية مصريية ومهمة وهي حتقيق هدف السامء، الذي جتّىلٰ 

واحدًا بعد واحد برساالهتم، حتَّٰى تكاملت رسالة السامء بأروع تكامل وأشمل 

نظام وهو اإلسالم، لذلك نرٰى البعد الواسع هلذه القضية يف آيات القرآن الكريم 

ذي يشري إٰىل املنقـذ اإلسـالمي املهـدي املوعـود ريفة الـواألحاديث النبوية الش

) ݟ ر من أئمة الشيعة اإلمامية حممد بن احلسن العسـكريـاإلمام الثاين عش(

ويمكن تقسيم هذه األحاديث التي تناولت العقيدة املهدوية عٰىل ثالثة مطاليب 

 :التايلوهي ك

األحاديــث والنصــوص التــي جــاءت بخصــوص  :املطلــب األول

ــدة  ــاعقي ــديم اإلم ــث ¨ امله ــبه، واألحادي ــدد نس ــي ُحت ــث الت ، كاألحادي

 . أوصافه وأحوال والدته وغيبتهالتي تبنيِّ 

ــاين ــدَّ  :املطلــب الث ــي تتح ــث والنصــوص الت ــروج األحادي ــن خ ث ع

مـن بـني الـركن واملقـام ليبـدأ عمليـة التغيـري والعالمـات  ¨اإلمام املهدي 

 .التي تسبق خروجه

رية واألرض كّلهـا ـ حـال البشـتبـنيِّ األحاديـث التـي  :املطلب الثالـث

وكيف ترفـع هـذه املعانـاة لتحـل السـعادة والعـيش الرغيـد بـدهلا  ،ومعاناهتا

 .يف حكومته املوعودة حكومة العدل اإلهلي
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  :ا اول

اإلمــام  األحاديــث والنصــوص التــي جــاءت بخصــوص عقيــدة

حــوال ، كاألحاديــث التــي ُحتــدد نســبه، والتــي تبــني أوصــافه وأ¨املهـدي 

 :والدته وغيبته

ريفة مــا يشــتمل عــٰىل العقيــدة املهدويــة ـلقــد جــاء يف األحاديــث الشــ

ــدي  ــم امله ــري إٰىل اس ــارات تش ــا، وإش ــامن هب ــالمي،  ¨واإلي ــذ اإلس املنق

امت هـذه الشخصـية العظيمـة د ِسـونسبه وبعض صفاته، والتـي بالتـايل حتـدِّ 

 .رشيةع البم وتطلُّ مَ آمال األُ  رة، والتي هي حمطّ املنتظَ 

ــأ ݕومــن هــذه األحاديــث مــا روي عــن رســول اهللا  لــو مل «: ه قــالنَّ

  يـوم لبعـث اهللا رجـالً مـن أهـل بيتـي يملؤهـا عـدالً كـاميبَق مـن الـدهر إّال 

ي ـتنقضـ تـذهب أو ال ال«: أّنـه قـالأيضـًا  ݕه وروي عنـ. )١(»ملئت َجـوراً 

 .)٢(»الدنيا حتَّٰى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي

وروٰى أبـــو داود يف صـــحيحه يرفعـــه بســـنده إٰىل أم ســـلمة زوج 

املهـدي مـن عـرتيت مـن «: يقـول ݕسـمعت رسـول اهللا : ، قالتݕ النبي

 .)٣(»ولد فاطمة

ـــة   ـــة وردأويف رواي ـــرٰى مماثل ـــ تخ ـــال «: ݕ هعن ـــت ام ذهب األيَّ

تــي، مَّ  يــوم حتَّـٰى يبعــث اهللا رجـالً مــن أُ مــن الـدنيا إّال  ولــو مل يبـَق  ،والليـايل

                                         
مطالب  ،)م١٢٥٤/هـ٦٥٢ :ت(احللبي، كامل الدين أبو سامل حمّمد بن طلحة الشافعّي القرّيش ) ١(

 .٢٣٤، ص١٢ب، )م١٨٧٠/هـ١٢٨٧إيران، (السؤول يف آل مناقب الرسول، 

ــــو داود ســــليامن بــــن األشــــعث بــــن إســــحاق بــــن بشــــري) ٢( : ت( السجســــتاين، أب

ـــ٢٧٥ ــق)م٨٨٨/ه ــنن، حتقي ــد، : ، الس ــد احلمي ــدين عب ــي ال ــد حمي ــة (حمم ــريوت، املكتب ب

 .١٠٧، ص٤، ج)ت.العرصية، صيدا، د

 .٣٦٧، ص٤ج :السابقاملصدر ) ٣(
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فقـد جـاء  ݜمـن آل البيـت  ¨املهـدي اإلمـام ، و)١(»يواطئ اسمه اسـمي

ــنده إٰىل اإلمــام عــيل يف حــديث متَّ  ــال ݠصــل بس : ݕ قــال رســول اهللا: ق

 .)٢(»املهدي منّا أهل البيت«

ـأ ݕوكذلك روي عن رسـول اهللا  نحـن ولـد عبـد املطلـب «: ه قـالنَّ

 .)٣(»واحلسني واملهدية، أنا ومحزة وجعفر وعّيل واحلسن سادة أهل اجلنَّ 

: قولــه ݕســناد كامــل إٰىل رســول اهللا إتــب الصــحاح بوممـّـا جــاء يف كُ 

أّن النبـي قـال كلمـة : ، وأضـاف إٰىل ذلـك الـراوي»ر أمـرياً ـيكون اثنـا عشـ«

 .)٤(»كلهم من قريش«: خفيت عليه ولكن أباه سمعه يقول

ــد جــاء أنَّ  ــاب األمــارة مــن صــحيح مســلم، فق ــا يف كت ــن  أّم جــابر ب

ــال )٥(رةســم ــي : (ق ــذا «: فســمعته يقــول ݕدخلــت مــع أيب عــٰىل النب إّن ه

، »ر خليفـة كلهـم مـن قـريشـثنـا عشـاي فـيهم ـي حتَّٰى يمضـاألمر ال ينقض

ــاً  ــلم يف صــحيحه أيض ــة رواهــا مس ــة ثاني ــي : ويف رواي ــال ݕأّن النب ال «: ق

ــٰى تقــوم الســاعة، ويكــون علــيهم  ر خليفــة ـثنــا عشــايــزال الــدين قــائًام حتَّ

                                         
ــرباين، ) ١( ــد أالط ــن أمح ــليامن ب ــم س ـــ٣٦٠: ت(يب القاس ــق)م٩٧١/ه ــري، حتقي ــم الكب : ، املعج

 .١٦٨، ص١٠، ج )ت.م، د.مطبعة الوطن العريب، بال(محدي عبد املجيد، 

، ، الفـتن واملالحـم)م٨٤٣/هــ٢٢٨ :ت(ابن محـاد، أيب عبـد اهللا نعـيم بـن محـاد بـن معاويـة ) ٢(

 .٢٣١، ص)م١٩٩١/هـ١٤١٢القاهرة، التوحيد، (سمري بن أمني، : حتقيق

 .٢٣٤، ص١٢مطالب السؤول يف آل مناقب الرسول، ب احللبي،) ٣(

ــاري،) ٤( ــوأ البخ ــن  ب ــد ب ــد اهللا حمم ــامعيل عب ـــ٢٥٦: ت(إس ــاري، )م٨٧٠/ه ــحيح البخ ، ص

 .١٦٥، ص٤، ج )م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤حياء الرتاث العريب، إبريوت، دار (

: ، ويقـال)م٦٩٥/هــ٧٦ :ت( ابـن جنـادة بـن جنـدب أبـو خالـد السـوائي: جابر بن سمرة) ٥(

ــب ــة دار وعق ــه بالكوف ــث ول ــة أحادي ــهورة، ورواي ــحبة مش ــه ص ــد اهللا ل ــو عب ــر .أب  :ينظ

ــدين حممــد بــن أمحــد بــن عــثامن  ، ســري أعــالم )م١٣٧٤/هـــ٧٤٨ :ت(الــذهبي، شــمس ال

 .١٨٨-١٨٧، ص٣، ج)ت.بريوت، دار الفكر، د(النبالء، 
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 .)١(»هم من قريشكل

ر املعنيـني مـن تلـك املرّويـات هـم األئمـة ـاالثنـي عشـ لذا يتّضـح َأنَّ 

 .عٰىل التعاقب ݕمن عرتته 

  تــاركٌ إينِّ «: قــال ݕغ خمتلفــة عــن رســول اهللا ويف روايــة وردت بصــيَ 

ــ فــيكم الثقلــني مــا إنْ  كتم هبــام لــن تضــّلوا بعــدي، أحــدمها أعظــم مــن متسَّ

مـن السـامء إٰىل األرض، وعـرتيت أهـل بيتـي،  ودٌ ممـد اآلخر، كتـاب اهللا حبـٌل 

 .)٢(»احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهام ولن يفرتقا حتَّٰى يردا عيلَّ 

ــريم  ــول الك ــن الرس ــذي ع ــد روٰى الرتم ــاً  ݕوق ــُت إينِّ «: أيض   ترك

 .)٣(»كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي: أخذتم به لن تضلوا فيكم ما إنْ 

قلـني بــني كتـاب اهللا وبـني أهــل يف حـديث الث ݕلقـد قـرن الرســول 

ـ، حيـث جعـل التمّسـك هبـام مصـدر هدايـة ورمحـة هلـذه األُ ݜالبيت  . ةمَّ

ــ ــٰىل حص ــح ع ــكل رصي ــديث بش ــدّل احل ــام ي ــة ـك ــادة العام ــة والقي ر اإلمام

ــنيَّ  ــوة، وب ــت النب ــل بي ــلمني يف أه ــوم للمس ــة إٰىل ي ــّط اإلمام ــتمرارّية خ  اس

 .¨هدي القيامة، وفيه دليل عٰىل وجود اإلمام امل

ــدري  ــعيد اخل ــام روٰى أبوس ــ٧٤: ت(ك ــال) م٦٩٣/ ـه ــمعت : ق س

ام مثل أهـل بيتـي فـيكم كسـفينة نـوح، مـن ركبهـا نجـا، إنَّ «: يقول ݕالنبي 

                                         
ــو) ١( ــابوري  أب ــريي النيس ــاج القش ــن احلج ــيل ب ــن ع ـــ٢٦١: ت(احلس ــحيح )م٨٧٥/ه ، ص

 .١٤٥٣، ص)م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠حياء الرتاث العريب، إبريوت، دار (مسلم، 

: ، صــحيح الرتمــذي، رشح)م٨٩٢/هـــ٢٧٩: ت(بــو عيســٰى حممــد بــن ســورة أرتمــذي، ال) ٢(

 ـهــ١٤٠٤ر والتوزيــع، ـبــريوت، دار الفكــر للطباعــة والنشــ(الوهــاب عبــد اللطيــف،  عبــد

 .٣٠٨، ص٢، ج)م١٩٨٣/

 .٦٦٢، ص٥، جالسابقاملصدر ) ٣(
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 يف )١(ام مثـل أهـل بيتـي فـيكم مثـل بـاب حّطـةف عنهـا غـرق، وإنَّـومن ختلَّـ

 .)٢(»من دخله غفر له بني إرسائيل،

مــن األحاديــث  ¨ ياملهــداإلمــام  يف ݕكــام ورد عــن النبــي 

ــال ــه اهللا ق ــدري رمح ــعيد اخل ــه إٰىل أيب س ــي يرفع ــه احللب ــا نقل ــحيحة م : الص

أقنـــٰى  )٣(املهـــدي منّــي أجـــٰىل اجلبهـــة«: يقـــول ݕســمعت رســـول اهللا 

                                         
ــّط إنــزال الشــ: بــاب حطــة) ١( ــٍو، وقــد َحَططــت الرَّ ـيف اللغــة، احلَ ــه: ْحــليء مــن ُعْل . إذا أنزلت

ــب األ ــردات، صالراغ ــفهاين، املف ــأ. ١٢٢ص ــطالحّم ــن : ا يف االص ــزع م ــطلح منت ــو مص ه

ــي تناقلتهــا املوســوعات احلديثيــة  -الكــريم، ُيقصــد بــه  القــرآن كــام يف الروايــات الت

ــالمّية ــب  - اإلس ــن أيب طال ــّيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــار  ݠأم ــة األطه ــا . ݜواألئّم ــله م وأص

ــة ورد يف ســورة البقــر ــي إرسائيــل ﴿٥٨ة، اآلي ــًا لبن  ، خطاب
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، لكـنّهم بـّدلوا غـري لـيحّط اهللا عـنهم أوزارهـم حيـث ُأِمـروا أن يقولـوا كلمـةً  ،﴾�

هــؤالء بنــو إرسائيــل ُنِصــب هلــم «: قــال ݠأمــري املــؤمنني  الــذي قيــل هلــم، ويف روايــة أنّ 

، ݜأهـل بيـت حمّمـد : ُنصـب لكـم بـاب حّطـة -ر أّمـة حمّمـد ـيا معَشـ - باُب حّطة، وأنتم

باّتبــاع ُهــداهم وُلــزوم طــريقتهم ليغفــر لكــم بــذلك خطايــاكم وذنــوبكم، وليــزداد  وُأمــرتم

 وُروي عــن اإلمــام. »مــنكم، وبــاب حّطــتكم أفضــل مــن بــاب حّطــتهم حســنونامل

 ﴿: قولــه تعـاىلٰ  يف ݠ البـاقر
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نحــن بــاب «: ﴾ قــال�

؛ احلــويزي، تفســري نــور ١٢٢، ص٢٣، بحــار األنــوار، جـياملجلســ: ينظــر .»حّطــتكم

 .٧١، ص١ملنثور، جا ؛ السيوطي، الدرّ ٨٣، ص١الثقلني، ج

، جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )م١٤٠٤/هـــ٨٠٧: ت( يب بكــرأاهليثمــي، عــيل بــن ) ٢(

 .١٦٨، ص٩، ج)١٩٩٣/هـ١٤١٤بريوت، (اهللا حممد الدرويش،  عبد: حتقيق

ــىلٰ األ) ٣( ــ :ج ــذي انحس ــدغني، وال ــن الص ــزعتني م ــني الن ــا ب ــعر م ــف ش ــن ـاخلفي ــعر ع ر الش

السـعادات املبـارك بـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد  الـدين أبـوجمـد  ثـري،ابـن األ: ينظر .جبهته

ــد ــن عب ــيباين  ب ــريم الش ـــ٦٠٦ :ت(الك ــر، )م١٢٠٩/ه ــديث واألث ــب احل ــة يف غري ، النهاي

بـــريوت، املكتبـــة العلميـــة، (وحممـــود الطنـــاحي، ي طـــاهر أمحـــد الـــزاو: حتقيـــق

 .٢٩٠، ص١، ج)م١٩٧٨/هـ١٣٩٩
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ــك  ،)١(األنــف يمــأل األرض عــدالً وقســطًا كــام ملئــت جــورًا وظلــًام، ويمل

 .)٢(»سبع سنني

فــة فقــد ورد يف بطــرق خمتل ݕوروي احلـديث عــن الرســول الكـريم 

 .)٣(»أقنٰى األنف ،املهدي أجٰىل اجلبني«: أّنه قال األثر

القائم «: قال أّنه ݕه رسول اهللا عن جدِّ  ݠوروي عن اإلمام الصادق 

تي، يقيم النـاس نَّ ته ُس نَّ من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشامئله شامئيل، وُس 

من أطاعه فقد أطاعني، ومن .  تي ورشيعتي، ويدعوهم إٰىل كتاب ريبِّ عٰىل ملَّ 

بني، ومن به فقد كذَّ عصاه فقد عصاين، ومن أنكره يف غيبته فقد أنكرين، ومن كذَّ 

مره، واجلاحدين لقـويل يف شـأنه، أبني يل يف شكو املكذِّ أإٰىل اهللا . قنيقه صدَّ صدَّ 

 ﴿تي عن طريقته، مَّ ني ألُ واملضلِّ 
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 .)٤(»]٢٢٧: الشعراء[

ــالمي ــذ اإلس ــة للمنق ــفات املعنوي ــن الص ــام  وم ــدي اإلم ــا ¨امله  م

ـأ ݟورد ذكره عن اإلمـام احلسـني عـن أبيـه أمـري املـؤمنني  جـاء « :ه قـالنَّ

ــا بمهــديِّ يــا أمــري املــؤمنني نبِّ : رجــل إٰىل أمــري املــؤمنني فقــال لــه كم هــذا؟ ئن

 .املؤمنـون، وذهـب املجبلـون، فهنـاك هنـاك قـلَّ ذا درج الـدارجون وإ: فقال

ــ: فقــال ــا أمــري املــؤمنني ممَّ ــن ذروة : ن الرجــل؟ فقــالي ــي هاشــم، م مــن بن

ت، ومعـــدن تيَــالعــرب، وبحــر مغيضــها إذا وردت، وخمفــر أهلهــا إذا أُ 

                                         
 ،٤ج: الســـابقاملصـــدر  .يف وســطه طولــه ورقـــة أرنبتـــه مــع حـــدب: القنــا يف األنـــف) ١(

 .١١٦ص

 .٢٣٤، ص١٢، بݕ مطالب السؤول يف آل مناقب الرسول) ٢(

 .٣٧٣، ص١ابن محاد، الفتن، ج) ٣(

 .٤١١، ص٢الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ج ) ٤(
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ــا ــبن إذا املناي ــدرت، ال جي ــفوهتا إذا اكت ــون  )١(ص ــور إذا املن ــت، وال خي هكع

الكـــامة اصـــطرعت، مشـــمٌر مغلولـــب، ظفـــر ينكـــل إذا  ، وال)٢(اكتنعـــت

، نشــو )٣(رضغامــة، حصــد خمــدش ذكــر، ســيف مــن ســيوف اهللا رأس قــثم

ك عـن رفنَّ ـ، فـال يصـ)٤(رأسه يف باذخ السؤدد، وغـارز جمـده يف أكـرم املحتـد

 قائـل، وإنْ  رّ ـقـال فشـ بيعته صارف عـارض، ينـوص الفتنـة كـل منـاص، إنْ 

ــاير ــذو دع ــكت ف ــفة امل. )٥(س ــع إٰىل ص ــم رج ــدي ث ــال ݠه ــعكم : فق أوس

، اللهــم فاجعــل بعثــه خروجــًا مــن وصــلكم رمحــاً أ، وكثــركم علــامً أ، وكهفــاً 

ـة، وامجـع بـه شـمل األُ الغمَّ   فـإن خـار اهللا لـك فـاعزم، وال تنـثِن عنـه إنْ . ةمَّ

وأومـأ إٰىل صـدره شـوقًا  -ديت إليـه، هـاه قت لـه، وال جتـوزنَّ عنـه إن ُهـفِّ وُ 

 .)٦(»- إٰىل رؤيته

ــب  ــاويغي ــدي م اإلم ــهاب ¨امله ــر كالش ــم يظه ــانئ ، فث ــن أم ه ع

 ،يـا سـيدي: فقلـت لـه ݠغدوت عـٰىل سـيدي حممـد البـاقر : الثقفية قالت

فسـيل «: سـهرت لـييل، قـالأقلقتني وأعرضـت بقلبـي فـ يف كتـاب اهللا  آيةٌ 

ِ�ــُ� ﴿: قــول اهللا  ،ســيدي يــا: قلــت: قالــت ،»يــا أم هــاين
ۡ
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ُ
 أ
ٓ َ
ــ�

َ
�

                                         
نـزل هبـم بعـد مـا يمسـٰى، وهكـع إٰىل : املـوت، وهكـع فـالن بـالقوم ياملنايـا مجـع املنيـة وهـ) ١(

 .٥٦٣٠، ص١الزبيدي، تاج العروس، ج: ينظر .كب، وأقامأ: رضاأل

، ٤ج ثـــري، النهايـــة يف غريـــب احلـــديث واألثـــر،ابـــن األ: ينظـــر. دنـــا واقـــرتب: اكتنـــع) ٢(

  .٢٠٤ص

 .١٦، ص٤ج :السابقاملصدر : ينظر .اجلمع للخري: اجلامع الكامل، وقيل: قثم) ٣(

 .١٣٩، ص٣، جابن منظور، لسان العرب: األصل والطبع ينظر: املحتد) ٤(

ــدعارة) ٥( ــن ال ــدعاير م ــ: ال ــاد والش ــن األ .رـالفس ــر اب ــديث ينظ ــب احل ــة يف غري ــري، النهاي ث

 .١١٩، ص٢واألثر، ج

ــراهيم ) ٦( ــن إب ــد ب ــب حمم ــن أيب زين ــنعامين، اب ـــ٣٨٠: ت(ال ــق)م٩٩٠/ه ــة، حتقي ــيل : ، الغيب ع

 .٢١٢، ص)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢يران، املكتبة احليدرية، إ(كرب الغفاري، أ
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 و املهـدي مـن هـذههذا مولـود يف آخـر الزمـان، هـ، املسألة سألتني يا أم هاين

 ، يضـل فيهـا أقـوام وهيتـدي أقـوام، فيـا طـوبٰى )٢(العرتة تكون له حرية وغيبة

 .)٣(»طوبٰى ملن أدركه ه، وياأدركتِ  نْ إ لِك 

ما ا:  

ـــو ـــث والنص ـــدَّ األحادي ـــي تتح ـــام ص الت ـــروج اإلم ـــن خ ث ع

والعالمـات التـي  ،، من بـني الـركن واملقـام ليبـدأ عمليـة التغيـري¨ املهدي

 :تسبق خروجه

ولقــد  ¨لقــد تــواترت األحاديــث الصــحيحة حــول اإلمــام املهــدي 

أشارت بعـض هـذه األحاديـث إٰىل العالمـات التـي ترافـق أو تسـبق خـروج 

ــ ¨املهــدي  يف وقــت فتنــة وزالزل واخــتالف  ه خيــرجوقــد ذكــر بعضــها أنَّ

رط مـن أرشاط السـاعة ـه خيـرج يف آخـر الزمـان كشـرقة بني النـاس، وأنَّـوفِ 

ويبـايع بــني الـركن واملقــام، ويف عهــده يظهـر املســيح الـدجال وينــزل بعــده 

                                         
 .٣٣٠دوق، كامل الدين وامتام النعمة، صالص) ١(

) م٩٤١-م ٨٧٤/هــــ٣٢٩ -هـــ ٢٦٠(غيبتــان الغيبــة الصــغرٰى  ¨ملهــدي إلمــام اول) ٢(

 فيهــا مخســة ســنني وانتهــت وعمــر ¨مــام املهــدي وقــد بــدأت الغيبــة الصــغرٰى وعمــر اإل

 ا الغيبـة الكـربٰى ّمـأربـع وسـبعون سـنة واسـتمرت تسـعة وسـتون سـنة، أ ¨املهدي اإلمام 

ـــ٣٢٩( ــور٩٤١/ه ــت الظه ــر ) م وق ــان عم ــد ك ــام وق ــدي اإلم ــدايتها  ¨امله ــع أيف ب رب

ــادق  ــام الص ــن اإلم ــنة، فع ــبعون س ــال ݠوس ــه ق ــان«: أّن ــائم غيبت ــة : للق ــدمها طويل أح

ــا إّال  ــه فيه ــم بمكان ــة األوٰىل ال يعل ــرية، الغيب ــرٰى قص ــرٰى ال واألخ ــيعته واألخ ــة ش  خاص

 .١٩٤النعامين، الغيبة، ص. »خاصة مواليه يف دينهإّال يعلم بمكانه 

 .٣٣٠الصدوق، كامل الدين وامتام النعمة، ص) ٣(
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 .)١(فيقتل الدجال ݠعيسٰى 

ــول اهللا  ــر أّن رس ــن عم ــد اهللا ب ــال ݕوروٰى عب ــدي «: ق ــرج امله خي

، )٢(»هـذا خليفــة اهللا املهـدي فــاّتبعوه: فيهـا ملــك ينـادي وعـٰىل رأسـه غاممــة

ــن «: صــل قولــهبســند متَّ  ݕوروي عــن رســول اهللا  ــزل اب ــتم إذا ن كيــف أن

 .)٣(؟»مامكم منكمإمريم فيكم و

ــ ــأ ݕخــر يف كتــب املســلمني فعــن رســول اهللا آحــديث  ذكرثــم ُي ه نَّ

ــال ــال يردّ «: ق ــود ف ــات س ــان راي ــن خراس ــرج م ــا يشخت ــب  ءه ــٰى تنص حتَّ

 .)٥(»)٤(بإيلياء

ــدو أنَّ  ــدي  ويب ــام امله ــة اإلم ــة محل ــذه الرواي ــا يف ه ــود هب  ¨املقص

                                         
ــر) ١( ــد : ينظ ــن يزي ــد ب ــد اهللا حمم ــو عب ــه، أب ــن ماج ـــ٢٧٣:ت(اب ــق)م٨٨٦/ه ــنن، حتقي : ، الس

، ٢، ج)م٢٠١٠/هـــ١٤٣٢حيــاء الكتــب العربيــة، إبــريوت، دار (حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، 

 .٣٦٨ - ٣٦٦ص

 .٤٤٧، ص٣ة، جالقندوزي، ينابيع املود) ٢(

 .٤٨٢ص :، مطالب السؤولالشافعي) ٣(

. ر فالسكون، اسم مـن أسـامئه تعـاٰىل، عـرباين أو رسيـاينـإيل بالكس: (هي مدينة القدس: إلياء) ٤(

. وإيل هو البيت املقـدس. اهللا ونحومها وقوهلم جربئيل وميكائيل وإرسافيل بمنزلة عبد اهللا وتيم

: ت(ياقوت احلموي، شـهاب الـدين أبـو عبـد اهللا : ينظر). اهللا وقيل بيت اهللا ألن إيل بالعربانية

؛ الطرحيـي، ٢٩٣، ص١، ج)ت.بـريوت، دار صـادر، د(، معجـم البلـدان، )م١٢٢٩/هـ٦٢٦

، جممـع البحـرين ومطلـع النـريين، )م١٦٧٤ /هــ١٠٨٥:ت(فخر الـدين بـن حممـد النجفـي 

ورد املعنـٰى نفسـه إيليـاء ؛ ١٦٦، باب إي، ص)م١٩٥٦ /هـ١٣٧٦طهران، املكتبة املرتضوية، (

اسم مدينة القدس الزبيدي، تـاج العـروس مـن جـواهر . ر، ويشدد فيهامـر، يمد ويقصـبالكس

 .٣٨، ص١٤القاموس، ج 

ــحيح، ج) ٥( ــذي، الص ــب ا؛ ٣٦٢، ص٣الرتم ــور الغائ ــتن يف ظه ــم والف ــاووس، املالح ــن ط ب

 .٤٣واملنتظر، ص
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 .)١(¨لتحرير فلسطني والقدس، وحيتمل أن تكون بدايتها قبل ظهوره 

ــان ــوز الطالق ــن كن ــديث ع ــلمني،  )٢(وروي ح ــب املس ــه كت ــرت ب زخ

ــ ݠوعليــه إمجــاع دفعنــا إٰىل إيــراده، فقــد روي عــن اإلمــام عــيل  : ه قــالأنَّ

ـهبـا كنـوزًا ليسـت مـن ذهـب وال فُ  هللا  حيًا للطالقـان، فـإنَّ و« ة، ولكـنَّ ضَّ

 .)٣(»وهم أنصار املهدي آخر الزمان. هبا رجاالً عرفوا اهللا حق معرفته

ــود  ــات الس ــد الراي ــف ض ــة لتق ــفراء الباطل ــات الص ــأيت الراي ــم ت ث

يلتقـي «: ݕولتقوم املعركة الفاصـلة بـني احلـق والباطـل، فعـن رسـول اهللا 

حاب الرايــات الســود وأصــحاب الرايــات الصــفر عنــد القنطــرة أصــ

ــون ــري إٰىل  ،)٤(»فيقتتل ــو األ نَّ أويش ــة ه ــات الباطل ــذه الراي ــاحب ه ــع، ص بق

 )٥(إذا اصــطكت الرايــات الصــفر والســود يف رسة الشــام: (قــال أرطــاةفعــن 

فالويل لساكنها من اجلـيش املهـزوم، ثـم الويـل هلـا مـن  -أي وسط الشام  -

                                         
ــ) ١( ــاميل، عص ــيل الع ــوراين، ع ــور، ـالك ــم، م(ر الظه ــب اإلق ــالم اإلكت ــالمي، ع ـــ١٤٠٨س  ه

 .٨٨، ص)م١٩٨٧/

الطالقان بعد األلـف الم مفتوحـة وقـاف وآخـره نـون بلـدتان إحـدامها بخراسـان بـني مـرو ) ٢(

الروذ وبلـخ بينهـا وبـني مـرو الـروذ ثـالث مراحـل وهـي أكـرب مدينـة بطخارسـتان طالقـان 

ــ ــهم وهل ــوة س ــل غل ــني اجلب ــا وب ــن األرض وبينه ــتوٰى م ــة يف مس ــي مدين ــري وه ــر كب ا هن

: ينظـر. ومقدار الطالقـان نحـو ثلـث بلـخ ثـم يليهـا يف الكـرب وزوالـني خـرج منهـا ،وبساتني

 .٦، ص٤ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج

 /هــــ١٤٢٤ر، ـبـــريوت، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــ(الســـيوطي، احلـــاوي للفتـــاوي، ) ٣(

ــ٨٢، ص٢، ج)م٢٠٠٣ ــام ال ــن حس ــيل ب ــدين ع ــالء ال ــدي، ع ــي اهلن ــايض ؛ املتق ــن ق دين اب

ــادري ــان الق ـــ ٩٧٥ :ت( خ ــق)م١٥٦٧/ه ــامل، حتقي ــز الع ــايت، : ، كن ــري حي ــريوت، (بك ب

 .٧٦، ص٧، ج)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، 

 .٧٩٥ح :ابن محاد، الفتن) ٤(

 .٧٩٥ح :السابقاملصدر ) ٥(
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ــا ــيش اهل ــٌل اجل ــون زم، وي ــوه امللع ــن املش ــم م ــول إيف . )١()هل ــن رس ــارة م ش

 .هباملشوَّ  ݕبقع الذي وصفه رسول اهللا املهزوم هو األ نَّ أإٰىل  ݕ اهللا

 ع يفقــهــذه الرايــات مل ت نَّ أيبــدو يل بعــد تــدقيق الروايــات  وعــٰىل مــا

مــع  تتــزامنوقوعهــا قرينــة  ألنَّ  ،وقــاتي وقــت مــن األأو يف أزمــن ســابق 

ــٰى اآلاخلســف وال إذا رأيــت الرايــات «: ݕبــدليل قولــه  ،نتــي مل تتحــق حتَّ

سـكندرية ثـم نزلـوا رسة الشـام فعنـد ذلـك خيسـف بقريــة الصـفر نزلـت اإل

 .)٣(»)٢(من قرٰى دمشق يقال هلا حرستا

ــظ أنَّ  ــن املالح ــوهلا  وم ــرب ووص ــن املغ ــفر م ــات الص ــول الراي وص

قـرٰى دمشـق  سكندرية ثم نزوهلـا رسة الشـام ملحـوق بخسـف قريـة مـناإل

 .اسمها حرستا

ــة إٰىل  ــة الالحق ــري الرواي ــنهج  نَّ أوتش ــٰىل م ــت ع ــفر ليس ــات الص الراي

: - ݠأي اإلمـام الصـادق  -يـا سـيدي  )٤(احلق والعدل، فقـد قـال املفضـل

 ،يف لعنــة اهللا وســخطه« :قــال ؟كيــف تكــون دار الفاســقني يف ذلــك الوقــت

كـل الويـل مـن الرايـات  ،فالويـل هلـا وملـن هبـا ،خترهبا الفتن وترتكهـا مجـاء

ومــن الرايــات التــي تســري  ،الصــفر ورايــات املغــرب ومــن جيلــب اجلزيــرة

                                         
 .٧٩٥ح  :السابقاملصدر ) ١(

حرسـتا بالتحريــك وســكون الســني وتــاء فوقهــا نقطتــان قريــة كبــرية عــامرة وســط بســاتني ) ٢(

 :يــاقوت، معجــم البلــدان .دمشــق عــٰىل طريــق محــص بينهــا وبــني دمشــق أكثــر مــن فرســخ

 .٢٤١، ص٢ج

 .٧٨١ح :ابن محاد، الفتن) ٣(

ــد اهللا،) ٤( ــو عب ــه  أب ــوا ل ــام، وتوّل ــوا باإلم ــذين اختّص ــن ال ــي م ــر اجلعف ــن عم ــان ب ــر، وك األم

ــه مل تــذكر املصــادر ســنة وفاتــه ولكــن تــويف بعــد ݠ ممــدوحًا عنــده ن أ، مــع حســن طريقت

 .٣٤٦الطويس، الغيبة، ص: ناهز عمره ثامنني عامًا، ينظر
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هبـا مـن صـنوف العـذاب مـا نـزل  واهللا لينـزلنَّ  ،إليها من كل قريب أو بعيـد

 هبـا مـن العـذاب مـا ل الـدهر إٰىل آخـره، ولينـزلنَّ دة من أوَّ مم املتمرِّ بساير األُ 

ـــني رأت وال  ـــه ذنٌ أال ع ـــمعت بمثل ـــا  ،س ـــان أهله ـــون طوف إّال وال يك

املقـيم هبـا يبقـٰى بشـقائه، واخلـارج  ، فـإنَّ ذ هبا مسكناً فالويل ملن اختَّ  ،بالسيف

ـ ،منها برمحـة اهللا ا هـي الـدنيا واهللا ليبقـٰى مـن أهلهـا يف الـدنيا حتَّـٰى يقـال إهنَّ

بناهتـا هـّن احلـور العـني وإّن ولـداهنا  ن دورها وقصـورها هـي اجلنـة، وإنَّ إو

ــم  ــننَّ ه ــدان وليظ ــاد إّال  نَّ أ الول ــم رزق العب ــااهللا مل يقس ــرنَّ  ، هب ــن  وليظه م

واحلكـم بغـري كتـاب اهللا ومـن شـهادات  ݕاالفرتاء عـٰىل اهللا وعـٰىل رسـوله 

ــا ــدماء م ــفك ال ــحت وس ــل الس ــور، وأك ــور والفج ــزور ورشب اخلم ال  ال

ن وتلــك هبــا اهللا تعــاٰىل بتلــك الفــت دونــه، ثــم ليخرِّ يكــون يف الــدنيا كلهــا إّال 

 .)١(»هنا كانت الزوراءالقال ه عليها مارٌّ  حتَّٰى لو مرَّ  ،الرايات

ــ ــك ف ــٰىل ذل ــ نَّ إوع ــات أنَّ ممّ ــالل الرواي ــن خ ــدو يل م ــ ا يب ر ـيف عص

رهتا ومنهــي عــن ـالظهــور هنــاك رايــة هــي أهــدٰى الرايــات، ومــأمور بنصــ

ــدي  ــام امله ــدعو إٰىل اإلم ــا، وت ــق و¨خمالفته ــدعو إٰىل احل ــق إ، وت ٰىل طري

ــد و ــة حمم ــي راي ــتقيم، فه ــد آمس ــݜل حمم ــام ، ألهنَّ ــافها، ك ــس أوص ا نف

ه يـدعو إٰىل احلـق وإٰىل طريـق ألنَّـ«: ݠوصف اليامين يف كـالم اإلمـام البـاقر 

 .)٢(»ه يدعو إٰىل صاحبكمهي راية هدٰى، ألنَّ «و» مستقيم

ــون رايــة أصــحاب اإلمــام املهــدي  عرفنــا أنَّ  نْ أبعــد  هــي  ¨ل

املصـادر التارخييـة مل تـذكر لـون رايـة الـيامين، فعـن أمـري  نَّ إف الرايات السود،

                                         
 سـيد: بصـائر الـدرجات، حتقيـق رـحممـد احلسـن بـن سـليامن، خمتصـأبـو احليل، عـز الـدين ) ١(

 .١٨٧، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤يران، إاملكتبة احليدرية، (رشف، أعيل 

 .٢٦٤ص :النعامين، الغيبة) ٢(
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ــؤمنني  ــل ݠامل ــديث طوي ــي األرض ... «: يف ح ــن رشق ــات م ــل راي وتقب

ــاة  ــوم يف رأس القن ــر، خمت ــان وال حري ــن وال كت ــت بقط ــة، ليس ــري معلم غ

رق، وتوجـد ـبخاتم السـيد األكـرب يسـوقها رجـل مـن آل حممـد تظهـر باملشـ

يســري الرعــب أمامهــا بشــهر حتَّــٰى ينزلــوا  ،ذفــررحيهــا بــاملغرب كاملســك األ

فبيـنام هــم عـٰىل ذلـك إذ أقبلــت خيـل الــيامين  ،الكوفـة طـالبني بــدماء آبـائهم

 .)١(»...ام فريس رهانواخلراساين يستبقان كأهنَّ 

 :ݠأّما عن موعد ظهور هذه الراية فعن أيب جعفر الباقر 

ق م اختلفـوا تفـرَّ لبني فـالن مـن أن يملكـوا، فـإذا ملكـوا ثـ البدَّ ... «

ــٰى خيــرج علــيهم اخلراســاين والســفياين، هــذا ملكهــم، وتشــتَّ  ت أمــرهم، حتَّ

رق، وهـذا مـن املغـرب، يسـتبقان إٰىل الكوفـة كفـريس رهـان، هـذا ـمن املشـ

ـ م ال من هنا، وهذا من هنا حتَّٰى يكون هـالك بنـي فـالن عـٰىل أيـدهيام، أمـا إهنَّ

لسـفياين والـيامين واخلراسـاين خـروج ا«: ݠ، ثـم قـال »يبقـون مـنهم أحـداً 

يف ســنة واحــدة، يف شــهر واحــد، يف يــوم واحــد، نظــام كنظــام اخلــرز يتبــع 

فيكــون البــأس مــن كــل وجــه، ويــل ملــن نــاواهم، ولــيس يف  ،بعضــه بعضــاً 

ــدعو إٰىل  ــه ي ــدٰى، ألّن ــة ه ــي راي ــيامين، ه ــة ال ــن راي ــدٰى م ــة أه ــات راي الراي

                                         
ـــحيح، ج) ١( ـــذي، الص  ، الســـيد ريض الـــدين أبـــوابن طاووس: نظـــرا. ٣٦٢، ص٣الرتم

القاسم عيل بن موسٰى بن جعفر بـن حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن حممـد الطـاووس العلـوي 

، املالحـــم والفـــتن يف ظهـــور الغائـــب واملنتظـــر، )م١٢٦٥/هــــ٦٦٤ :ت(احلســـني 

ــأ( ــاحب، ص ــة ص ـــ١٤١٦فهان، مؤسس ــ٤٣، ص)م١٩٩٥/ه ــار األـ؛ املجلس ــوار، ي، بح ن

حنفـــي داود،  حامـــد: رضـــا، عقائـــد اإلماميـــة، تقـــديم ؛ املظفـــر، حممـــد٢٧٤، ص٥٢ج

ـــف األ( ـــراق، النج ــــ١٣٧٠رشف، الع ـــد٧٥، ص)م١٩٩٥/ه ـــاين، عب ـــريم،  ؛ البهبه الك

ــت  ــل البي ــد أه ــة عن ــاملي أل(، ݜاملهدوي ــع الع ــم، املجم ــت ق ــل البي ـــ١٤٢٢، ݜه  /ه

 .٢٣، ص)م٢٠٠١
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عـٰىل النـاس وكـل مسـلم،  م بيـع السـالحصاحبكم، فـإذا خـرج الـيامين حـرَّ 

رايتــه رايــة هــدٰى، وال حيــل ملســلم أن  وإذا خــرج الــيامين فــاهنض إليــه فــإنَّ 

ه يـدعو إٰىل احلـق وإٰىل يلتوي عليه، فمن فعل ذلـك فهـو مـن أهـل النـار، ألنَّـ

 .)١(»...طريق مستقيم

ــه قــال ݠيب احلســن الرضــا أويف روايــة أخــرٰى عــن  قبــل هــذا «: أّن

 .)٢(»ين واملرواين وشعيب بن صالحاألمر السفياين واليام

ا ا:  

رية واألرض كّلهــا ومعاناهتــا ـ حــال البشــحاديــث التــي تبــنيِّ األ

ــذه املع ــع ه ــف ترف ــدهلا يف اوكي ــدة ب ــة الرغي ــعادة والعيش ــل الس ــاة لتح ن

 :اإلهليحكومة العدل  ةحكومته املوعود

 وجـورًا ت ظلـامً ئـُملِ  رض عـدالً وقسـطًا بعـد مـاوعد اهللا بأن يمأل األ

هـو اإلسـالم الـذي يكـون فيـه اإلهلـي عٰىل يد الفاسدين من النـاس، الوعـد 

ك يـوم تظهـر بعـض آيـات ربِّـاإلهلـي الدين الظاهر عٰىل بقية األديان، الوعـد 

ـ ون دمـاء النـاس ويعتـدون فيتم القضـاء عـٰىل الظلمـة والـذين عاشـوا يمتصُّ

ــون  ــرام وخيرب ــنفس احل ــون ال ــعاف ويقتل ــٰىل الض ــي األرض ع ــر اهللا أالت م

ــد  ــا، الوع ــي بإعامره ــاإلهل ــدما يتحقَّ ــذي عن ــاريع ال ــع مش ــق مجي ق تتحق

اإلهلـي وليـاء واملصـلحني، الوعـد ومجيـع الصـاحلني واألاألنبيـاء ورساالت 

لكـن لـن تكـون  ،ق جلميـع آمـال الفالسـفة والـداعني باملـدن الفاضـلةيتحقَّ 

ــلة واحــدة بــل  ــوف تصــبح كلّ األرض هنــاك مدينــة فاض ض األرهــا س

                                         
 .٦٧٥ص :، الغيبةالنعامين) ١(

 .٢٦٢ص :السابقاملصدر ) ٢(
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ــريات و ــا اخل ــرتاكم فيه ــي ت ــلة الت ــالفاض ــي ــا البش ــم األـنعم هب ــن ر، ويع م

يـا رسـول اهللا صـف لنـا : واألمان كـل البسـيطة، فعـن عمـران بـن احلصـني

، )١(ه مـن رجـال شـنوءةهـو رجـل مـن ولـد احلسـني كأنَّـ«: هذا الرجل، قال

ــان،  ــان قطوانيت ــه عباءت ــور يف اعلي ــرح الطي ــك تف ــد ذل ــمي، فعن ــمه اس س

ــا،  ــت أوكاره ــون، وُتنب ــيض العي ــار، وتف ــد األهن ــا، ومتُ ــان يف بحاره واحليت

ــل،  ــاقته إرسافي ــل، وس ــه جربئي ــري، مقدمتُ ــم يس ــا، ث ــعف أكله األرض ض

 .)٢(»فيمأل األرض عدالً وقسطًا كام ملئت جورًا وظلامً 

 ¨بـرز صـفات العهـد الـذي حيكـم فيـه اإلمـام املهـدي أمـن  ولعلَّ 

ـألاألمـان بسـفر املـرأة خـون املؤرِّ حتَّٰى وصـف األرض  يعمّ  مان الذياأل ا هنَّ

كائن ضعيف بحاجة إٰىل احلاميـة يف السـفر ختـرج مـن بلـد إٰىل بلـد بـال رجـال 

ــا  ــطحب معه ــا وتص ــدَّ أحيموهن ــا وم ــا مواهل ــوغاهتا وجواهره خراهتا ومص

وتـأمن األرض، حتَّـٰى «فلـيس هنـاك قـاطع طريـق أو لـص  ،لٍ َجـوهي بال وَ 

ــتحجَّ  إنَّ  ــرأة ل ــ امل ــس نس ــليف مخ ــن رج ــا معه ــتَّ تال . وة م ــيئاً  يق  ، اهللاإّال  ش

 .)٣(»تعطي األرض زكاهتا والسامء بركتها

رجــاع إهــو  ¨ل يشء هيــم بــه اإلمــام املهــدي وَّ أ نَّ أيبــدو  وعــٰىل مــا

بعد طـول عهـود الظلـم التـي حاقـت هبـم، فقـد ورد  ݜهل البيت احلق أل

                                         
وا هبـذا لعلـو نسـبهم وحسـن أفعـاهلم، مـن زد، سـمّ رجال شنوءة وهـم رجـال مـن حـي األ) ١(

ــوهلم ــ: ق ــة البش ــامل اخللق ــتهروا بك ــروءة، واش ــب ذو م ــاهر النس ــنوءة، أي ط ــل ش رية؛ ـرج

ــي  ــديثفف ــي  احل ــق النب ــٰى يف ح ــنوءة«: ݠ موس ــال ش ــن رج ــه م ــرباين، »كأن ــر الط ، ينظ

 .٤٣٣، ص٢٤املعجم الكبري، ج

 .٣٥٥، ص١ج :بن محاد، الفتنا) ٢(

محــد ســامي وهبــي، أ: ، ترمجـة¨ي، نجــم الــدين، يف رحـاب دولــة اإلمــام املهــدي ـالطبسـ) ٣(

 .٩٤ص) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥قم،(
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وقـد . هبعـد ݜيلقـٰى أهـل بيتـه  ذكـر فيـه مـا ݕيف حديث عن رسول اهللا 

ــروتــه مصــادر حديثيــة خم صــل إٰىل بســند متَّ  ¨ر باإلمــام املهــدي ـتلفــة تبشِّ

ــ  راً ـفخـرج إلينــا مستبشــ ݕأتينـا رســول اهللا : ه قــالعبـد اهللا بــن مسـعود أنَّ

 أخربنــا بـه، وال ســكتنا إّال  ءرور يف وجهــه، فـام ســألناه عـن يشـيعـرف السـ

 احلسـن واحلســني، فلــّام  ت فتيــة مـن بنــي هاشـم فــيهم ابتـدأنا، حتَّــٰى مـرَّ إّال 

ــاه ــت عين ــزمهم واهنمل ــا! رآهــم الت ــرٰى يف : فقلن ــزال ن ــا ن ــول اهللا، م ــا رس ي

ــ«: فقــال! نكرهــهئًا وجهــك شــي ــا اآلخــرة عــٰىل إنَّ ا أهــل بيــت اختــار اهللا لن

ريدًا يف الـبالد، حتَّـٰى ـالدنيا، وإّنه سيلقٰى أهل بيتـي مـن بعـدي تطريـدًا وتشـ

سـألون احلـق فـال يعطونـه، ثـم يسـألونه فـال رق فيـترتفع رايات سود يف املش

فمــن أدركــه مــنكم ومــن أعقــابكم فليــأت  ،رونـيعطونــه، فيقــاتلون فينصــ

عـٰىل الـثلج، فإّهنـا رايـات هـدٰى يـدفعوهنا إٰىل رجـل  أهل بيتي ولو حبواً  مامإ

من أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي واسـم أبيـه اسـم أيب، فيملـك األرض، 

 .)١(»لئت جورًا وظلامً فيملؤها قسطًا وعدالً كام م

ــ صــفة صــاحب هــذه الرايــات الربانيــة، إذ  ݕح لنــا الرســول ويوضِّ

ه مـن رجـال بنـي إرسائيـل، عليـه عباءتـان هو رجل مـن ولـدي كأنَّـ«: يقول

ه األيمــن خــال ي يف اللــون، يف خــدِّ رِّ وجهــه الكوكــب الــدُ  قطوانيتــان، كــأنَّ 

إليـه النجبـاء مـن ، فيخرج األبـدال مـن الشـام وأشـباههم، وخيـرج ...أسود

                                         
بــو حممــد عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن التميمــي أ؛ الــدارمي، ٥١٨، ص٢ابــن ماجــه، ســنن، ج) ١(

ـــق)م٨٦٩/هــــ٢٥٥ :ت( الســـمرقندي ـــنن، حتقي ـــامين املـــدين، : ، الس ـــد اهللا هاشـــم ي عب

ــة، ( ــنة النبوي ــاء الس ــاهرة، دار إحي ـــ١٤٠٤الق ــابوري، ٩٣، ص)م١٩٨٣/ه ــاكم النيس ؛ احل

ــن محــدون أو  ــد اهللا ب ــن عب ــه(حممــد ب ــد اهللا، ) محدوي ــو عب ــبي، أب ــم الض ــن نعــيم بــن احلك اب

ــع  ــابن البي ــروف ب ـــ٤٠٥: ت(واملع ــحيحني، ، ا)م١٠١٤/ه ــٰىل الص ــتدرك ع ــنعاء، (ملس ص

 .٤٦٤، ص٤، ج)م١٨٧٦/هـ١٢٩٣، )الغربية(مكتبة اجلامع الكبري 
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رق وأشـباههم، حتَّـٰى يـأتوا مكـة فيبـايع لـه بـني ـر، وعصائب أهل املشـمص

صـحابه الـذين خيرجـون معـه فقـد نقـل أا عـن أّمـ. )١(»لـخإ ...زمزم واملقـام

يف مسـجد بمكـة  ݠكنـت مـع جعفـر بـن حممـد : عن أبان بن تغلـب قولـه

ر رجـالً ـثالثـة عشـيا إبـان سـيأيت اهللا بـثالث مائـة و«: وهو يأخذ بيدي، قال

بـاؤهم وال أجـدادهم بعـد، آه مل خيلـق يف مسجدكم هذا، يعلـم أهـل مكـة أنَّـ

علـيهم ســيوف مكتــوب عــٰىل كــل ســيف اســم الرجــل واســم أبيــه وحليتــه 

ــادي فينــادي ــأمر من ــبه، ثــم ي ــدي يقضــ: ونس ي بقضــاء داود ـهــذا امله

ــك بيِّ  ــٰىل ذل ــأل ع ــليامن، وال يس ــةوس ــأو ،)٢(»ن ــتاممَّ ــة اج ــن طريق عهم ا ع

بينـا شـباب الشـيعة عـٰىل «: ݠالصـادق اإلمـام وخروجهم فقـد نقـل عـن 

ــري  ــٰىل غ ــدة ع ــة واح ــاحبهم يف ليل ــوا إٰىل ص ــام إذا تواف ــطوحهم ني ــور س ظه

 .)٣(»ميعاد فيصبحون بمكة

وقادة دولة العدل  ¨املهدي اإلمام الء هم وزراء ؤيبدو يل أن ه وعٰىل ما

. كوفـان، والـيمن، وأبـدال الشـامرته وبيعته، من أهـل ـأهل نص(وهم اإلهلي 

مقدمته جربيل وساقته ميكائيل، حمبوب يف اخلالئق، يطفئ اهللا تعـاٰىل بـه الفتنـة 

ر، ـاألبدال من الشـام، والنجبـاء مـن أهـل مصـ«: ݠوعن عيل ، )٤()العمياء

واألخيار من أهل العراق قبة اإلسـالم بالكوفـة، واهلجـرة باملدينـة، والنجبـاء 

 .)٥(»الشام، وهم قليلر، واألبدال بـبمص

                                         
 /هـــ١٤١٤الكتــب العلميــة،  بــريوت، دار(ري، الفــائق يف غريــب احلــديث، ـالزخمشــ) ١(

 .٨٧، ص١ج :)م١٩٩٦

 .٣١٣ص :النعامين، الغيبة) ٢(

 .٣١٦ص :السابقاملصدر ) ٣(

 .٩٤ص :¨ي، يف رحاب دولة اإلمام املهدي ـ؛ الطبس٣٥٥، ص١ابن محاد، الفتن، ج) ٤(

 .٨٧، ص١الزخمرشي، الفائق يف غريب احلديث، ج) ٥(
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ــروج اإل ــبق خ ــدي ويس ــام امله ــل  ¨م ــة(قت ــنفس الزكي ــو ) )١(ال وه

ــقْ إذ يُ  ،ه إٰىل أهــل مكــةِلــبَ املبعــوث مــن قِ  ¨رســول اإلمــام املهــدي  ل بــني تَ

قبـل قيامـه  ةاحلتميـاألمـور ويعتـرب قتـل الـنفس الزكيـة مـن  ،الركن واملقـام

م الــذي البــد مــن املحتــو«: ݠالصــادق اإلمــام بــدليل قــول  ¨وظهـوره 

أن يكـون مـن قبـل قيـام القـائم، خـروج السـفياين، وخسـف بالبيـداء وقتـل 

 .)٢(»النفس الزكية واملنادي من السامء

دمشــق بعــد  حيتــّل  ¨املهــدي  ومــن هــذه الروايــات نســتدل عــٰىل أنَّ 

ره يف بـالد ـمعركة كـربٰى مـع السـفياين، ويكـون اليهـود متواجـدين يف عصـ

فعــٰىل  .ر مركــزًا إعالميــًا للعــاملـه جيعــل مصــالعــرب، فيخــرجهم منهــا، وأّنــ

 ¨فيهـا دخـول اإلمـام املهـدي  ݠحيـث يصـف مري املـؤمنني أرواية عن 

ــ ــهـإٰىل مص ــه، بقول ــا ل ــتقبال أهله ــة «: ر واس ــرب براي ــديق األك ــري الص ويس

ــدٰى  ــ... اهل ــري إٰىل مص ــم يس ـــث ــاس فتستبش ــب الن ــربه وخيط ــو من ر ـر فيعل

 .)٣(»...األرض بالعدل

حيــث جــاء يف  ،عالمــات كونيــة ¨املهــدي اإلمــام ج ويســبق خــرو

                                         
ه مـن ّنـأالنفس الزكية غالم من آل حممد، اسـمه حممـد بـن احلسـن، وهنـاك روايـة تـدل عـٰىل ) ١(

 ، يقتــل بـال جــرم وال ذنـب فـإذا قتلــوه مل يبـق هلــم يف السـامء عــاذر وال يفݠنسـل احلسـني 

عـني النـاس مـن أدقُّ يف أاألرض نارص، فعنـد ذلـك يبعـث اهللا قـائم آل حممـد يف عصـبٍة هلـم 

ــيــرون إّال  الكحـل، إذا خرجــوا بكــٰى هلــم النــاس، ال مشــارق  م ُخيَتطفــون، يفــتح اهللا هبــم أهنَّ

ــًا أال إنَّ األرض  ــون حق ــم املؤمن ــا، أال وه ــاد يف  ومغارهب ــري اجله ــانآخ ــر الزم ــر .خ : ينظ

ــويس، الغي ــةالط ــ ؛٤٦٤ص :ب ــار األـاملجلس ــواري، بح ــيل ٢٢٢، ص٥٢ج :ن ــوراين، ع ؛ الك

ـــوعي أل ـــم املوض ـــاميل، املعج ـــدي الع ـــام امله ـــث اإلم ـــارف، (، ¨حادي ـــم، دار املع ق

 .٢٧١ص :)م٢١١٥/هـ١٤٣٦

 .٢٦٤ص :، الغيبةالنعامين) ٢(

 .٢١٠ص :السابقاملصدر ) ٣(
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ال خيـرج املهـدي : (ݕالفتن البن طاووس عن رجـل مـن أصـحاب النبـي 

الزكيـة، فـإذا قتلـت الـنفس الزكيـة غضـب علـيهم أهـل  ٰى تقتـل الـنفسحتّ 

فأتٰى النـاس املهـدي وزفوهـا إليـه كـام تـزف العـروس  السامء وأهل األرض،

، ، ومتطـر السـامء مطـراً وعـدالً  األرض قسـطاً  فـيمأل إٰىل زوجها ليلة عرسـها،

 .)١()تي يف واليته نعمة له تنعم بمثلها قطمَّ وتنعم أُ  وخترج األرض نباهتا،

املوعـودة فقـد روٰى لنـا أبـو بصـري،  ¨أّما عن صـفات رايـة املهـدي 

ــائالً  ــد اهللا : ق ــو عب ــال أب ــائم «: ݠق ــرج الق ــة  ݠال خي ــٰى يكــون تكمل حتَّ

جربئيــل عــن  ،رة آالفـعشــ«: ملــة احللقــة؟، قــالوكــم تك: ، قلــت»احللقــة

، وهـي رايـة رسـول ...الرايـة ويسـري هبـا يمينه، وميكائيل عن يساره، ثم هيزّ 

يـا أبـا حممـد، مـا هـي واهللا «: ثـم قـال. »نـزل هبـا جربئيـل يـوم بـدر ݕاهللا 

مــن «: فمــن أي يشء هـي؟ قــال: قلــت. »قطـن وال كتــان وال قــز وال حريـر

هــا ودفعهــا إٰىل يــوم بــدر، ثــم لفَّ  ݕول اهللا رها رســـورق اجلنــة، نشــ

رها أمـري ـرة نشــحتَّـٰى إذا كـان يـوم البصـ ݠ، فلم تزل عند عـيل ݠ عيل

رها أحـد ـهـا وهـي عنـدنا هنـاك ال ينشـففـتح اهللا عليـه، ثـم لفَّ  ݠاملؤمنني 

امها ، ويســري الرعــب قــدّ ...رهاـ، فــإذا هــو قــام نشــݠحتَّــٰى يقــوم القــائم 

: ، ثـم قـال»، وعـن يسـارها شـهراً ، وعـن يمينهـا شـهراً ، وورائها شهراً شهراً 

ــ« ــد، إنَّ ــا حمم ــا أب ــوراً ي ــرج موت ــفاً  ه خي ــبان أس ــذا  غض ــٰىل ه ــب اهللا ع لغض

 .)٢(»...اخللق

ــفات  ــن ص ــا ع ــحابأأّم ــام  ص ــدي اإلم ــن ¨امله ــان ب ــن الري ، ع

                                         
 .٣٩٩، ح٢٧٥، ص٦٣ب: البن طاووس -املالحم والفتن ) ١(

 .٣١٩ص :، الغيبةلنعامينا) ٢(
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أنـا «: أنـت صـاحب هـذا األمـر؟ فقـال: ݠقلـت للرضـا : قـال )١(الصلت

، كـام ملئـت جـوراً  هـا عـدالً لسـت بالـذي أمألي صاحب هـذا األمـر ولكنـِّ

ّن القـائم هـو الـذي إذا أوكيف أكون ذلك عٰىل مـا تـرٰى مـن ضـعف بـدين، و

يـده إٰىل  يف بدنـه حتَّـٰى لـو مـدَّ  اً ان، قوّيـخرج كان يف سنِّ الشيوخ ومنظر الشبّ 

أعظم شجرة عـٰىل وجـه األرض لقلعهـا، ولـو صـاح بـني اجلبـال لتدكـدكت 

ذاك الرابـع مـن  ،ݟعصـا موسـٰى، وخـاتم سـليامن  صخورها، يكون معـه

 األرض قســطاً ] بــه[بــه اهللا يف ســرته مــا شــاء، ثــم يظهــره فــيمأل ولــدي، يغيِّ 

 .)٢(»وظلامً  كام ملئت جوراً  وعدالً 

ـــ األرض  م أنَّ ا تقـــدَّ جـــة النهائيـــة التـــي نخلـــص إليهـــا ممـّــيا النتأمَّ

تَّـٰى يعـيش اإلنسـان ر العدل عـٰىل هـذه البسـيطة حـا وينتشرق بنور رهبِّ ـستش

، عنـدها سـتموت اخليانـة وسـيقرب الظلـم اإلنسـانبحب وصـفاء مـع أخيـه 

ـــزول  ـــرائم وت ـــتختفي اجل ـــعوبات وس ـــمحل الص ـــزول اآلالم وتض وت

ــ ــامر وتنتش ــول األع ــدة وتط ــات الفاس ــرج ـاألخالقي ــعادة وخت ــور الس ر طي

ــوَّ  ــا وتتح ــامء أرزاقه ــزل الس ــا وتن ــاألرض بركاهت ــن ل األرض إٰىل جنَّ ة، لك

فـبعض الروايـات ختربنـا  ،إبلـيس لـن يكـون موجـوداً  ليست كجنـة آدم ألنَّ 

 .¨املهدي اإلمام  إبليس ُسيقتل عٰىل يد بأنَّ 

                                         
ــل) ١( ــاّين األص ــي، خراس ــعري القم ــدادي األش ــيل، البغ ــو ع ــةً . أب ــان ثق ــو  ك ــدوقًا، وه ص

ــه كــالم ݠاإلمــام اهلــادي  وأصــحاب ݠأصــحاب اإلمــام الرضــا   أيضــًا، كتابــًا مجــع في

ــة ݠاإلمــام الرضــا  ــّو  وقــد روٰى عــّدة. يف الَفــرق بــني اآلل واألُّم أحاديــث تــدّل عــٰىل عل

ــةأد. شــأنه ــال  :ينظــر. وروٰى عــنهم ݜالرضــا واجلــواد واهلــادي : رك األئّم الطــويس، رج

ســالمي ر اإلـرفة، مؤسســة النشـــقــم املشــ(صــفهاين، جــواد القيــومي األ: الطــويس، حتقيــق

 .٤١٥، ص٣٧٦ص :)م١٩٥٤ /هـ١٣٧٣التابعة جلامعة املدرسني، 

 .٣٧٦الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ص) ٢(
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بلـيس إن قبالـه عـٰىل مسـجد الكوفـة يسـتيقَّ إو ¨فعند ظهـور القـائم 

هنايتـه البـد  نَّ أموعده قـد آن ليستسـلم، فهـذا هـو يومـه املعلـوم إذ يعلـم  نَّ أ

مهـال بعـد هـذا اليـوم إ توبـة وال حمالـة، إذ ال الحق بـه ال منها، وأّن العذاب

 .ه يوم العقاب بعد العصيان الطويلألنَّ 

ــد اهللا  ــة عــن أيب عب ــد جــاء يف الرواي ــاىل ݠفق ــه تع ــى قول ــن معن : ع
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كـان يف مسـجد الكوفـة وجـاء إبلـيس  ¨هللا القـائم ذا بعـث اإف«): ٣٨-٣٧

ــا ويــال ــه فيقــول ي ــٰى جيثــو عــٰىل ركبتي مــن هــذا اليــوم فيأخــذ بناصــيته  هحتَّ

 .)١(»رب عنقه، فذلك يوم الوقت املعلوم منتهٰى أجلهـفيض

والبـــد أن تـــنكس رايـــات الضـــالل  ،ن يمـــوتأفالبـــد إلبلـــيس 

ــور ــاد واجل ــيان والفس ــدَّ  ،والعص ــي  والب ــه أن تنته ــور ل ــه بظه ــام حيات اإلم

ــدي  ــ ¨امله ــذي يض ــل ـال ــوره مقت ــات ظه ــد عالم ــدُّ أح ــه، إذ يع رب عنق

ــذا وفيهــا اإل ،بلــيسإ ــة الظلــم والفســاد يف ه ــه وهناي شــارة الكاملــة إٰىل هنايت

 .العامل

*   *   * 

   

                                         
 .٣٧٦، ص٥٢نوار، جاألاملجليس، بحار ) ١(
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ون ادا  ا  
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لقــد اشــرتكت الــديانات الســـاموية الكــربٰى الــثالث يف عقيـــدهتا 

لمـة اهللا عـٰىل األرض ر العـدل وكـالراسخة حول وجـود منقـذ مصـلح، ينشـ

يف آخــر الزمــان، وكــذلك أشــارت إٰىل حتميــة ظهــور املصــلح العــاملي الــذي 

 .يشيع األمن والعدل عٰىل وجه البسيطة

فقـت ها اتَّ لكنَّ  ،لرغم اختالفها حول شخصية هذا املصلح واملنجي املؤمَّ 

عٰىل وجوده وآمنت بمجيئه لينقذ اإلنسانية مـن نـري اجلـور والظـالم، فالكتـب 

حوا هبا ضمن مسرية غوا هبذه العقيدة ورصَّ ة بلَّ الساموية واألنبياء واملرسلون كافَّ 

ساموية متتابعة عرب فرتات زمنية ليثبتوا حقيقة انبعاثهم من اهللا وليصدق بعضهم 

 .غون رساالت السامء إٰىل اخللقوهم يبلِّ  بعضاً 

ــرٰى اتِّ  ــذلك ن ــاق ل ــرةأف ــذه الفك ــول ه ــديانات ح ــذه ال ــاع ه ــ ،تب ا أّم

ــ ــي مسَّ ت االخــتالف يف شخصــية املنقــذ فهــو ناشــئ حــول التحريفــات الت

ـ ،بعض الكتـب السـاموية ة عنـدما تتنـاول القضـايا املهمـة التـي يمكـن خاصَّ

فـق مـع الـنص أحيانـًا، أن ترض بمصالح علامء الـدين الشخصـية والتـي ال تتَّ 

كتـاب  القـرآن وهذا وارد يف الكتـب السـاموية السـابقة للقـرآن الكـريم؛ ألنَّ 

ــي التــي أنشــأت  ــأويالت ه حمفــوظ مــن الزيــغ واالنحــراف، لكــن الت

ــدّ واالخــتالف،  ــذي يص ــد  هــوٰى الــنفس ال ــن أعــن احلــق عن ــاع كــل دي تب

سـة يف دينهـا دون األديـان األخـرٰى، وهنـا سـنورد الحرتام الشـخوص املقدَّ 

 :ضمن الرتتيب الزمني واملنطقي التايلهذه العقائد وهي ك

  .واإلسالميةاليهودية والنرصانية 



  

  

  

  ا  ام اد: ا اول

ق هذا الفصل من الرسالة يف إطار موضوع املنقذ يف األديـان تعلُّ  رغم أنَّ 

الساموية وبيان هذه الفكرة بكل أبعادها يف معتقدات هذه األديان، ولكن البـد 

 بيـان فكـرة من اإلشارة املجملة حول تأريخ هذه األديان ملا لـه مـن عالقـة يف

ص يف هذه العقائد، لذا سنعتمد اإلمجال ال التفصيل يف هذا البيان التارخيي املخلِّ 

 .والذي يشتمل هاهنا عٰىل بيان تاريخ الديانة اليهودية املجمل

  :اد: ا اول

ــه واحــد اســمه  ــي تــؤمن بإل ــة الت ــديانات التوحيدي ــن أقــدم ال هــي م

يم بــن تــارح، الــذي دخــل يف عهــد مــع اهللا ، تــربط نفســها بــإبراه)١()هيــوه(

ــة  ــه يف مدين ــوطن آبائ ــرك م ــوايل ) أور(وت ــدين ح ــة يف وادي الراف الكلداني

ــي)م.ق ١٨٥٠( ــأمر إهل ــ ،)٢(، وب ــاين عش ــحاح الث ــاء يف اإلص ــام ج ــن ـك ر م

قال الـرب اذهـب مـن أرضـك وعشـريتك ومـن بيـت أبيـك (سفر التكوين 

ام قــال لــه الــرب وذهــب معــه كــ )٣(فــذهب أبــرام ...التــي أريــكاألرض إٰىل 

                                         
ـــان، مقـــديس، األ) ١( ـــذاهب واألدي ـــوجز يف امل ـــربي، امل ـــديا، أ(ب ص ـــل، مي ــــ١٤٢٨ربي  ه

 .٩١، ص١، ج)م٢٠٠٧/

 .٩١، ص١، جاملصدر السابق) ٢(

فال يدعٰى اسمك بعـد (الذي كان استبدل اسمه بأمر من اهللا بإبراهيم، إبراهيم هو نبي اهللا : أبرام) ٣(

 ).١٧:٥(، العهد القديم، سفر التكوين، )هيمبراإأبرام بل يكون اسمك 
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خـرج مـن حـاران فأخـذ إبـرام  الوط وكان أبرام ابن مخـس وسـبعني سـنة ملّـ

 .)٢()فأتوا إٰىل أرض كنعان... امرأته ولوطا ابن أخيه )١(ساراي

ــراهيم  ــرب إلب ــد ال ــوين عه ــفر التك ــذكر س ــذي (وي ــرب ال ــا ال أن

ــا ــذه األرض لرتثه ــك ه ــدانيني ليعطي ــن أور الكل ــك م ــع.... أخرج ــم قط  ث

ر إٰىل ـلنسـلك أعطـي هـذه األرض مـن هنـر مصـ :مع أبرام قـائالً  الرب ميثاقاً 

 .)٣()النهر الكبري هنر الفرات

ــراهيم  ــول اليهــود بعهــد إب ــد قب ــار  ݠفعن أصــبحوا شــعب اهللا املخت

فسـكنوا يف أرض كنعـان لكـن مل يسـتطع . سـةالذي وعـده اهللا بـاألرض املقدَّ 

ــراهيم  ــي اهللا إب ــويالً  ݠنب ــاء ط ــب البق ــة بس ــة واملجاع ــات القبلي ب النزاع

وبعــد أن وهــب اهللا إلبــراهيم إســامعيل وإســحق . رـفهــاجروا إٰىل مصــ

ـݜ اً وجعل من بعده يعقـوب نبيّـ ر اهللا سـارة بولـدها بعـد أن ـ، وعنـدما بشَّ

: كانــت عقــيًام وزوجهــا رجــل كبــري يف القصــة املعروفــة، قــال تعــاىلٰ 
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 .)٧١: هود( ﴾َ�ۡ��

يـة املباركـة وبنـو هـذا هـو الـذي ورد ذكـره يف هـذه اآل ݠويعقوب 

ــم ــل ه ــوا أرض  ،إرسائي ــد أن ترك ــان بع ــالد كنع ــكنوا ب ــوه س ــوب وبن ويعق

العراق واشـتغلوا بـالرعي وعاشـوا حيـاة البـداوة، وذكـر القـرآن الكـريم يف 

                                         
بـأمر مـن  ةوالـذي تـم اسـتبداله باسـم سـار ݠإبـراهيم اسم للسيدة سـارة زوجـة : ساراي) ١(

ــ ــابع عش ــحاح الس ــر االص ــام ذك ــال اهللا إل(ر، ـاهللا ك ــاراي الوق ــراهيم س ــمها  ب ــدعو اس ت

 ).١٧:١٥(سفر التكوين، ). ساراي بل اسمها سارة

 ).١٢: ٥ -١( :السابقاملصدر ) ٢(

 ).١٢: ٥-١( :سفر التكوين) ٣(
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كـان هلـم مـن أحـداث مـع  ، وبعـد مـا)١٠٠: يوسـف( ﴾�ِ�

إٰىل  ݠيف بــالد كنعـان وبعـد وصـول يوســف  ݠأخـيهم نبـي اهللا يوسـف 

ر ـمـن قصـته يف القـرآن الكـريم وبعـد أْن أصـبح عزيـز مصـ ر ومـا مـرَّ ـمص

ــأتوا مصــ ــوهم أن ي ــرهم أخ ــيهم الكريمــة ـأم ــة أخ ــكنوها يف رعاي رًا فس

ــٰى كثــروا فهــم بنــو  ،وهنم وحيســنون هلــموكــان الفراعنــة يــربُّ  ،وتناســلوا حتَّ

ــيهم يعقــوب ةً إرسائيــل نســب اهللا أو صــفوة  إرسائيــل الــذي يعنــي عبــد إٰىل أب

وســارت هبــم رحــٰى الســنني  ݠوبعــد وفــاة نبــي اهللا يوســف . )١(اهللا

 الفراعنـة مـن تعـاملهم مـع بنـي إرسائيـل فتجـربَّ وتعاهدت الـدهور، وغـريَّ 

وهم وصـاروا يسـوموهنم سـوء العـذاب كـام جـاء الفراعنة وظلمـوهم وأذّلـ
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 .)٤: القصص( ﴾ٱ�

ــ ــٰى بعــث اهللا نبيَّ ــي إرسائيــل لينقــذ ݠه موســٰى حتَّ ــة  بن مــن العبودي

ــ ــة وبعث ــ هللفراعن ــه م ــارون ع أخي ــذي ادَّ  ݟه ــون ال ــٰى األلفرع ــة ع لوهي

نــا لـه بــالرباهني الواضــحة يدعوانــه إٰىل عبــادة اهللا الواحـد بعــد أن يبيِّ  اً متكـربِّ 

 .)٢(هتامواملعاجز الكاملة صدق دعوامها ونبوَّ 

                                         
ــل يف القــرآن والســنة، ) ١(  :)م١٩٦٨/هـــ١٣٨٨القــاهرة، (طنطــاوي، ســيد حممــد، بنــو إرسائي

 .٦، ص١ج

ـــذاهب واأل) ٢( ـــوجز يف امل ـــديس، امل ـــانمق ـــو ٩٤، ص١ج :دي ـــومي، بن ـــد بي ـــران، حمم ؛ مه

 .٢٥٣ - ٢٤٤، ص١، ج)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ر، دار املعرفة اجلامعية، ـمص(إرسائيل، 
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مـع  ݠه رفض وجتـربَّ فأرسـل اهللا عليـه عذابـه، وأخـرج موسـٰى لكنَّ 

ــل ﴿ ــي إرسائي ــن بن ــعني م وۡ املستض
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نقــاذهم مــن إ، بعــد ݟداهتم عــٰىل موســٰى وهــارون ثــم توالــت متــرُّ 

ــادة العِ  هتم ادجــل إٰىل آخــر أفعــاهلم املخزيــة ومتــرّ فرعــون وظلمــه ومنهــا عب

 ،إٰىل أن ابـتالهم اهللا بالتيـه ،عـن جلاجـة نفوسـهم ونكـراهنم للخـري ئالتي تنب

وبعــد أربعــني  ،مــة علــيهمســنة وأصــبحت أرض امليعــاد حمرَّ فتــاهوا أربعــني 

ويص موســٰى  سـنة، وبعــد مــوت مــن شــملهم العقــاب اإلهلــي بالتيــه دخــل

ومهــا الــرجالن اللــذان يــذكرمها . )١(وكالــب بــن يفنــه ݟيوشــع بــن نــون 
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 .)٢٣: املائدة(

لكـن رسعـان مـا عـاد بنـو إرسائيـل  ݠفحكم فيهم يوشع بـن نـون 

 )٢(د واملـؤامرة حتَّـٰى ُقتِـل الـويص يوشـع بـن نـونم مـن التمـرُّ لسالف عهده

                                         
ــ) ١( ــة والنص ــان اليهودي ــات يف األدي ــز، دراس ــد العزي ــعود عب ــف، مس ــاض، (رانية، ـخل الري

 .٤٣، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٨ضواء السلف، أ

 .٩٤ص :مقديس، املوجز يف األديان) ٢(
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مــن اهللا هبــم،  نكــاالً األرض وتوالــت علــيهم النكبــات واستضــعفوا يف 

ر منقـذين هلـم، وبعـدها بـدأ عهـد امللـوك ـوجاء عهد القضـاة االثنـي عشـ(

، الــذي )م.ق٩٧٥- م.ق١٠١٥( ݠبتــدأ بــالنبي وامللــك داوود االــذي 

ر علــيهم، وبعــده جــاء ولــده النبــي وامللــك ـوانتصــعــداء اليهــود أحــارب 

ــليامن  ــد )م.ق٩٣٥- م.ق٩٧٥( ݠس ــذي وحَّ ــل إرض أ، ال ــل وجع رسائي

، ولكـن )١()أورشـليم هـي املركـز الـديني والسـيايس حتـت حكـم ابنـه ناثـان

ــ ــدأت الص ــه ب ــد وفات ــٰى ارـبع ــة حتَّ ــدة اململك ــدك وح ــعوبات ت عات والص

ــرتدّ  ــت مــن الضــعف وال ــه وعان ــة إٰىل اف(، يانقســمت دولت ــمت اململك نقس

ن أ، وبعــد )٢()مملكتـني وهــي مملكــة الشـامل إرسائيــل ومملكــة اجلنـوب هيــوذا

ــن ــورين س ــل لآلش ــة إرسائي ــ )م.ق ٧٢٢(ة خضــعت مملك ــد توجَّ ــك فق ه املل

رسجــون إٰىل الشــام وســيطر عليهــا ثــم ســيطر عــٰىل الســامرة عاصــمة مملكــة 

 ٰى عـٰىل مملكـة هيـوذا،ـإرسائيل، ونقـل الكثـري مـن سـكاناها أرسٰى، ثـم قضـ

ن سـقطت القــدس يف ألبثــت  ت السـنون حتَّــٰى مـاعـوام ومــرَّ وتعاهـدت األ

رس  الكثــري مــنهم، فكــان هــذا األوأرسَّ  )رـَّنصــ نبوخــذ(عهــد امللــك البــابيل 

ــابيل األ ــنةوَّ الب ــ)م.ق ٥٩٨( ل س ــن مص ــريض م ــد حت ــة ـ، وبع ــارت مملك ر ث

ــ  بتهـديم هـيكلهم وتــمَّ  هبـا وقـامر وخرَّ ـاجلنـوب هيـوذا فغضـب نبوخـذ نصَّ

 البـابيل الثـاين الـذي دام ْرس فكـان هـذا األَ  )م.ق ٥٨٦( هم إٰىل بابـل سـنةسبيِ 

 .)٣(ستني سنة

ــٰىل ؤوت ــارات ع ــات واالهني ــك االهنزام ــد تل ــرتة بع ــد الف ــامنك  اإلي

                                         
 .٩٤ص :املصدر السابق) ١(

 .٩٤ص :مقديس، املوجز يف األديان) ٢(

 .٢، ص)م١٩٨٨ /هـ١٤٠٩ر، ـرة، دار النصالقاه(سعفان، كامل، اليهود تاريخ وعقيدة، ) ٣(
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القــوي األنبيــاء ضــافة إٰىل رصاخ لليهــود وللعــامل باإل وحيــداً  هلــاً إ )هيــوه(ـبــ

ــة وال ــة االجتامعي ــللعدال ــارعت األتمسُّ ــة، وتس ــدة اليهودي ــداث ك بالعقي ح

ــواأل ــل ّي ــالد باب ــرس ب ــع الف ــا أخض ــان م ــاعدة  )م.ق ٥٣٨(ام ورسع بمس

 اليهود فُسـمَح هلـم بـالرجوع إٰىل بلـدهم وعـادوا وهـم ممتنـون مللـك الفـرس

 .)٢(البابيل م حتت احلكمهم وذهلَّ ْرسِ الذي أنقذهم من أَ  )١(قورش

ــل  ــاء اهليك ــرس ببن ــاعد الف ــد س ــرة وق ــادياً أم ــم اقتص ــرٰى ودعمه  خ

ــود احليــاة يف القــدس إٰىل مــا ــٰى اليهــود أكانــت عليــه رشيطــة  لتع ن يبق

ــرس إٰىل  ــم الف ــعني حلك ــٰى اإلأن أخاض ــنة هن ــم س ــدوين حكمه ــكندر املق س

ــدأ ،)م.ق ٣٣٢( ــري وجيــزة ب ــم  وبعــد فــرتة غ ــد االســتقالل حيــث حك عه

ــود حــوايل ــٰى بســيطرة ، والــذي انت)م.ق ٦٣-م .ق ١٢٨( املكــابني اليه ه

ــة نشــ ر الوثنيــة ـالرومــان عــٰىل أرضــهم وشــعبهم وبطشــهم الشــديد وحماول

ــريات جديــدة للتــوراة  ــات وتفس ــنهم، فبــدأت طروح ــور دَّ أبي ت إٰىل ظه

                                         
بن قمبيز بن كورش بن اهو أبرز ملوك فارس وهو ): م.ق ٥٢٩ :ت( قورش الكبري أو كورش) ١(

 وبابل آسيا الصغرٰى األمخينية، استوٰىل عٰىل  الفرس، أحد أعظم ملوك هخامنشبن  جيشبيش

رسٰى يف بابل بالعودة إٰىل بلداهنم والسيام ه سمح لألنَّ إوفرض سياسة التسامح، بل  وميديا

 ر، وآخرون،طه باق: ينظر. )م.ق ٥٢٩(وقتل سنة . )م.ق٥٢٩-٥٥٠(العربانيني حكم من 

محد أ؛ ٤٨-٤٠، ص)م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩ بغداد، مطبعة جامعة بغداد،(تاريخ إيران القديم، 

، ٢، ج)ت.ر، دـدمشق، دار االعتدال للطباعة والنش( ٢سوسة، العرب واليهود يف التاريخ، ج

، )م٢٠١٢/هـ١٤٣٣ر، مؤسسة هنداوي، ـمص(امللك قورش،  ؛ زينب فواز،٩٤-٩٣ص

، رسالة )م.ق٣٣١-٥٣٩(مخيني ر األـحييٰى، بابل يف العصسامة عدنان أ؛ ٧٥-٣٥ص

، )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(داب، قسم التاريخ، جامعة بغداد، كلية اآل(ماجستريغري منشورة، 

 .٩٠-٨٨ص

ــة) ٢( ــطني، ترمج ــان وفلس ــورية ولبن ــاريخ س ــب، ت ــي، فيلي ــريم : حت ــد الك ــداد، عب ــورج ح ج

 .١٩١، ص١، ج)م١٩٥٨/هـ١٣٧٨بريوت، (رافق، 



 دراسة تارخيية مقارنة -املنقذ يف األديان    .....................................................  ٨٦

املسـيح واخلـالص مـن  ءحركات سياسـية ودينيـة وروحانيـة حتضـريًا ملجـي

ــتعامر األ ــياالس ــرُّ  ،جنب ــذلك ازدادت التم ــدَّ وك ــة ض ــم  دات اليهودي احلك

ــان ا ــاين وك ــرِّ آلروم ــة املتم ــا حرك ــارٰى خره ــمَّ  )١(دين الغي ــذي ت ــاء  ال القض

ــديم  ــيهم وهت ــرة األأعل ــليم وللم ــنة ورش ــرية س ــة  )م٧٠(خ ــان النتيج وك

ومـا حـدث هلـم يف  ،ر احلـديثـت اليهود يف بقاع البسـيطة، حتَّـٰى العصـتشتُّ 

ــون أنَّ  ــث يزعم ــازي حي ــد الن ــني ٦( العه ــودي )مالي ــحية  هي ــل ض ــد قت ق

 .)٢(م النازياإلجرا

ــ ــة مغلقــة عــٰىل ة وعــادات معيَّ ولليهــود طقــوس خاصَّ ــة إذ تعــدُّ ديان ن

ــد  نفســها يف جمتمعــات منغلقــة ال متــت بصــلة إٰىل املجتمعــات املجــاورة، وق

ــأدّ  ــة إٰىل قلَّ ــٰى عامــل العزل ــار  مة عــددهم فهــم يزعمــون أهنَّ شــعب اهللا املخت

لينـري هلـم الطريـق  ويسـري أمـامهم(حيرسـهم  ب معهـم دومـاً الذي كـان الـرَّ 

 .)٣()يف عمود سحاب ليهدهيم يف الطريق ب يسري أمامهم هناراً وكان الرَّ 

ة انقسـامات خـالل تارخيهـا دَّ ت بِعـالديانـة اليهوديـة مـرَّ  واملالحظ أنَّ 

ٌق مخـس رَ ٰى إٰىل ظهور نجم وأفول نجـم آخـر لتبقـٰى يف هنايـة املطـاف فِـا أدَّ ممّ 

                                         
ــار) ١( ــارب : ٰى الغي ــًا حي ــب خملص ــيح القري ــيء املس ــون بمج ــة يؤمن ــية قومي ــة سياس ــم فرق وه

ذ كـانوا إُعـرف هـذا احلـزب بأصـوليته وتعصـبه الشـديد لليهوديـة  ستعامل القـوة،االرومان ب

ــدين بالسيا ــون ال ــيمزج ــل س ــتعامل ك ــان، وباس ــد الروم ــة ض ــالثورة التحريري ــون ب ية ويؤمن

ســنة  السياســية تظهــر يف لسياســية، وبــدأت قــوهتمٰىل غــايتهم اإالطــرق اإلرهابيــة للوصــول 

ٰىل تــدمري اهليكــل ســنة إت دَّ أوالتــي  )م٦٦(شــتد دورهــم يف الثــورة الشــعبية ســنة او ،)م٤٤(

  .١٢٩ديان، صاملقديس، املوجز يف األ: ينظر. )م٧٠(

ديــان، املقــديس، املــوجز يف األ ؛٢٦ -٢١اليهــود تــاريخ وعقيــدة، ص ســعفان،: ينظــر) ٢(

  .٢٥-٢٤ص

 ). ١٣:٢١(سفر اخلروج،  )٣(
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كـل فرقـة منهـا تـزعم  ويالحـظ أنَّ . )١(دريـاح التغيـري والتجـد صـامدة ضـدَّ 

ــ ــأهنَّ ــة املُ ــرَّ ا الطريق ــادة ال ــثٰىل لعب ــدُّ ب وأهنَّ ــديُّ  ا األش ــاً  ناً ت ــ والتزام ريعة ـبالش

 .)٢(اليهودية املقدسة

ينكــرون الدولــة  )٣(دة أرثوذكســيةرقــة متشــدِّ واليــوم نجــد أّن هنــاك فِ 

يف قيــام هــذه  ٰى إرسائيــل يف فلســطني ألنَّ العلامنيــة التــي قامــت حتــت مســمّ 

ــرَّ  ــتات اليهــود يف الدولــة جماهبــة لقــرار وحكــم ال ــذي كــان حكمــه ش ب ال

ــوزُّ  ــاألرض وت ــأيت املخلِّ ــداهنا إٰىل أن ي ــن عهم يف بل ــيجمعهم م ــذ ف ص املنق

 .)٤(شتاهتم وحتل هلم األرض املقدسة

 ַחִניְׁשלָ  ֲעָנִוים ְלַבֵּׂשר ֹאִתי ְיֹהָוה ָמַׁשח ַיַען ָעָלי ְיֶהִֹוה ֲאֹדָני רּוחַ (

: קֹוח- ְּפַקח ְוַלֲאסּוִרים ְּדרֹור ִלְׁשבּוִים ִלְקרֹא ֵלב- ְלִנְׁשְּבֵרי ַלֲחֹבׁש

 .)٥()ֲאֵבִלים - ּכל ְלַנֵחם ֵלאלֵהינּו ָנָקם ְויֹום ַליֹהָוה ָרצֹון-  ְׁשַנת ִלְקרֹא

                                         
 .١، ص)ت.بريوت، مكتبة غريب، د(وايف، عيل عبد الواحد، اليهودية واليهود، ) ١(

بغـداد، (تطورها، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ... العلوي، صالح، فكرة املهدي املنظر نشأهتا) ٢(

 .٤٢ص ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧( معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي،

األُْرثـــُوُذْكس هــي كلمــة مشــتقة جزئهــا األول مــن كلمــة أرثــوذ وأصــلها مــن : ةرثوذكســيأ) ٣(

وجزؤهـا الثـاين مـن كلمـة دوكسـا ) حيح أو قـويمالصـواب أو الصـ(وتعنـي  اللغة اليونانيـة

)doxa ( التـــي تعنـــي)الـــرأي أو االعتقـــاد، وتـــرتبط بكلمـــة دوكـــني ومعناهـــا ُيفكـــر (

فــق عليهــا، والســيام إٰىل العقيــدة وُتســتخدم بصــفة عامــة لإلشــارة إٰىل االلتــزام بــاألعراف املتَّ 

االلتـــزام بالعقيـــدة (ويعنـــي املفهــوم الضـــيق للمصـــطلح . الدينيــة املرتبطـــة بالـــديانات

ــة ــة القديم ــذاهب يف الكنيس ــا امل ــام مثلته ــيحية ك ــر .)املس ــري، : ينظ ــم الكب ــاهرة، (املعج الق

 .١٨٣، ص١، ج)م١٩٧٠/هـ١٣٩٠جممع اللغة العربية، 

ــــوعة األ .س.ر) ٤( ــــر، موس ــــة، زين ــــان احلي ــــ(دي ــــة املص ــــابع اهليئ ــــاهرة، مط رية، ـالق

 .١٠٠، ص١، ج)م٢٠١٠/هـ١٤٣٢

 .٢-١ :٥١ ישעיה) ٥(
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ــيد الــرَّ ( ــيلَّ روح الس ــرَّ  ب ع ــحني ألبشــألّن ال ــاكنيـِّب مس  ،ر املس

ـــ ـــب منكس ـــلني ألعص ـــالعتق ري الـأرس ـــبيني ب ـــادي للمس ـــب ألن قل

ب وبيــوم انتقــام إلهلنــا ألنــادي بســنة مقبولــة للــرَّ . وللمأســورين بــاإلطالق

ــائحنيألعــزِّ  ــاه ليكــون )١(ي كــل الن ، لقــد انتــدب اهللا هــذا الشــخص واجتب

هلــم، وســيحمل هــو رايــة االنتقــام مــن الظلمــة  عونــًا للمظلــومني ونــارصاً 

عـٰىل يديـه مـن خـالل تطبيـق رشائـع للعدالـة أن تتحقـق  دَّ والطواغيت فالُبـ

 .)ه من ظامليهاهللا وقوانينه، ومن خالل انصاف املظلوم وأخذ حقِّ 

ما ا :دا ما  ا:  

ــض  إنَّ  ــاين آراء بع ــرٰى تب ــدها ي ــة وعقائ ــة اليهودي ــث يف الديان الباح

رة فكــ إنَّ : خني مـن خـالل تبــاين جـذور هـذه الفكــرة فيقـول بعضـهماملـؤرِّ 

ــأثُّ  ــة ت ــة جــاءت نتيج ــرة دخيل ــي فك ــذ ه ــالفرس املصــلح أو املنق ــود ب ر اليه

عندما كانوا حتت سـلطاهنم بعـد أن أخضـع الفـرس بـالد بابـل فتـأثر اليهـود 

ــ ــي تتبنّ ــتية الت ــية الزرادش ــة الفارس ــواردة يف الديان ــرة ال ــذه الفك ــرة هب ٰى فك

 .)٢(انتظار وعودة املنقذ املصلح زرادشت

ــ كــرة وليــدة مــن احلاجــة النفســية للفــرد اليهــودي ا فويــرٰى آخــر أهنَّ

هبـا اليهــود  للمجتمــع اليهـودي بأمجعــه، نتيجـة للمعانــاة التـي مــرَّ  ومـن ثـمَّ 

ــذي  ــارخيهم املرتابطــة وكــذلك نتيجــة االحــتالل والــذل ال خــالل فــرتات ت

                                         
ــية  )١( ــة شخص ــة،مقابل ــات الكوف ــز دراس ــيس مرك ــٰى رئ ــري عيس ــدكتور فك ــع ال ــة  م يف مكتب

ـــاريخ ـــة، بت ـــات الكوف ـــز دراس ـــع األ/ ١( مرك ـــ١٤٣٧/ولربي  ،)م١٢/١٢/٢٠١٥ /ـه

 .شارة هلاوقد أذن باإل

القــاهرة، دار (ري، ـهلــي واالنحـراف البشــعبـد البــاري، فـرج اهللا، اليهوديــة بــني الـوحي اإل) ٢(

 .١٤٦، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥فاق العربية، اآل
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عـوا بأمـل ملصـلٍح فتطلَّ  ،عـدائهم هلـمأحتت نريه طـوال فـرتات حكـم  اعاشو

ــ ن االحــتالل والــذل واهلــوان وســموا بــذلك اخلطــوط ٍص هلــم مــمنقــٍذ خملِّ

ــزمن  ــرور ال ــا بم ــرة وجعلوه ــذه الفك ــة هل ــد إالعريض ــائم العقائ ــدٰى دع ح

 .)١(اليهودية التي تم إنشاء األجيال عليها

صـيلة أهـذه العقيـدة هـي فكـرة  أنَّ وهـو الصـحيح ا الـرأي الثالـث أمَّ 

اهلا بالســامء صـتنبـع مـن صـميم هـذه الديانـة، بـل هـي دليـل عـٰىل صـدق اتِّ 

ـوأحقيَّ  ـتها وذلك؛ ألهنَّ د أحـد الثوابـت العقائديـة التـي تنـادي ا جـاءت لتؤكِّ

ــأل  ــذي يم ــلح ال ــذ املص ــدة املنق ــي عقي ــاموية أال وه ــان الس ــع األدي ــا مجي هب

 .)٢(بعد أن ُمتأل ظلًام وجوراً  األرض عدالً 

 قة هلـذه العقيـدة التـي أن تـأيت مصـدِّ فام كـان مـن الديانـة اليهوديـة إّال 

تشــري إٰىل صــدورها مــن مصــدر واحــد الــذي هــو مصــدر الــوحي ومنــزل 

 .)ذكره عزَّ (ب الواحد األنبياء وهو الرَّ 

عليه املفاهيم التوراتيـة  أّما املنقذ اليهودي فهو املاسح الذي جاءت لتدّل 

املنقذ كام ورد يف املصادر اليهودية باملاشيح هو املمسوح بالزيت  التي تشري إٰىل أنَّ 

وهي عالمة ملكه وسلطانه الذي سيحكم به العامل ويثبت سـلطان بنـي  املبارك

 .)٣(مم وجيعلهم حكام األرضهم عٰىل سائر األُ إرسائيل ويفضلِّ 

ــد أن نشــري إٰىل أنَّ  العقيــدة اإلنقاذيــة يف الديانــة اليهوديــة قــد  والب

ــةاتَّ  ــمت بالتعددي ــدُّ أ ،س ــا ي تع ــة، إذ إّهن ــذه الديان ــيته يف ه ــذ وشخص د املنق

                                         
ــان، ) ١( ــد واألدي ــادر، العقائ ــد الق ــالح، عب ــة، (ص ــريوت، دار املعرف ـــ١٤٢٧ب ، )م٢٠٠٦ /ه

 .٢٨٧ص

 .٤٤تطورها، ص. نتظر نشأهتاالعلوي، فكرة املهدي امل) ٢(

 .٤٣ص: املصدر السابق) ٣(
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ــرتة،تتَّ  ــلِّ ف ــذ يف ك ــدِّ  خ ــة هت ــة تارخيي ــلِّ أزم ــتمرارهم، أو ك ــم واس د واقعه

لتســقط عليهــا مــدلوهلا العقائــدي فتطلــق عليــه اســم  نــة دلــيالً شخصـية معيَّ 

ل املاشيح املنقذ وبعد انتهـاء األزمـة أو حّلهـا، نراهـا يف األزمـة التاليـة تتحـوَّ 

مـن خـارج الديانـة  إٰىل منقذ ماشـيح آخـر، فتـارة يكـون هـذا املاشـيح حتَّـٰى 

ــمَّ  ــة إذ ت ــري  اليهودي ــن ن ــذهم م ــذي أنق ــاريس ال ــك الف ــورش املل ــار ق اختي

االستعباد البابيل ليكون هـو املاشـيح املنقـذ هلـم وبعـدها أصـبح املاشـيح هـو 

 )١( أو عـزرا يقالـذي يؤمنـون برفعـه إٰىل السـامء ثـم يكـون ملـك صـدّ  إلياس

ــذَ  ــأهنَّ يْ الل ــود ب ــؤمن اليه ــٰىل ن ي ــازاال ع ــي ام م ــد النب ــذلك يع ــاة، ك ــد احلي قي

 .)٢(هو املنقذ املاشيح ݠ موسٰى 

يطلقـون كلمـة املسـيح املنقـذ عـٰىل  اليهـود ال والبّد من اإلشـارة إٰىل أنَّ 

ـــٰى  ـــي اهللا عيس ـــوُّ  ݠنب ـــادهم وتص ـــن اعتق ـــه ع ـــتالف منهج رهم الخ

ــإلشخصــية املســيح يف آخــر الزمــان،  ام املنقــذ املنتظــر املوعــود مــن وجهــة نَّ

لــك مســتقبيل ممســوح بمســحة امللــك وامللكــوت ومــن نســل نظــرهم هــو م

مــن وضــع اخلطــوط العقائديــة ورســمها لليهــود  ، ولعــلَّ ݠ داوود النبــي

 .)٣(هو احلاخام موسٰى بن ميمون

                                         
ــزرا) ١( ــو  :ع ــد أه ــي أح ــاء بن ــل إنبي ــن باب ــدة م ــة العائ ــة اليهودي ــد الفرق ــو قائ ــل وه ٰىل إرسائي

يف تنظــيم  تعــامل تنظيميــة ســامهأة وقــد قــام النبــي بعــدَّ  فلســطني بعــد ســامح الفــرس هلــم،

حــد أويعتــرب  ،م التــوراة والعمــل هبــاٰىل القــدس وقــام بتعلــيمهإحيــاة اليهــود بعــد عــودهتم 

 ).١٠-٧(سفر عزرا، : ينظر. املنقذين لليهود

يــران، مؤسســة إ(كــامل الســيد، : بــراهيم، حــوارات حــول املنقــذ، ترمجــةإاألمينــي، ) ٢(

 .٦٤، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥نصاريان، أ

شـهور امل) م١٢٠٤/هــ٦٠٠: ت(أبو عمران بن عبيد اهللا القرطبـي : احلاخام موسٰى بن ميمون) ٣(

  وانتقلت  قرطبة،  يف  ُولد بن ميمون،  موشيه احلاخامأي ) الرمبام( ם"הרמב :نوتريقونبال
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، )١(أنـا أعتقـد بـإيامن كبـري بمجـيء املسـيا: (حيث ذكـر يف كتابـه قولـه

 .)٢()وم سأنتظر قدومه كل يّين إر حدوث ذلك، فحتَّٰى لو كان قد تأخَّ 

ــ  ݠأ عــن امللكــني املمســوحني، األول داوود وعــٰىل لســان بلعــام يتنبَّ

لينقــذ بنـي إرسائيـل يف النهايــة،  ݠوالثـاين الـذي ســيولد مـن نسـل داوود 

 ،ره ولكـن لـيس قريبـاً ـأبصـ ،نأراه ولكـن لـيس اآل( :كام جاء يف سفر العدد

ــريف  ــيحطم ط ــل ف ــن إرسائي ــيب م ــوم قض ــوب ويق ــن يعق ــب م ــربز كوك ي

ــؤاب ــوغٰى  )٣(م ــي ال ــل بن ــك ك ــاً  ،وهيل ــون أدوم مرياث ــعري  ويك ــون س ويك

                                                                                                
 رـمصـ، واسـتقر يف فلسـطنيإٰىل  ، ثم هـاجربجامعة القروينيحيث درس  فاسإٰىل مدينة  عائلته 

وكـذلك ، صالح الدين األيويبلبالط  ، وطبيباً اليهوديةللطائفة  ر نقيباً ـعمل يف مص. حتَّٰى وفاته

. بالفلسـفةوله معرفة جيـدة  العلومو الطبشتهر يف صناعة ا. امللك األفضل عيلاستقطبه ولده 

  .بالقاهرة العباسيةيوجد معبد حيمل اسمه يف 

مــن هــو إنســان مثــايل  اليهــودي، يف اإليــامن )املســيحومعناهــا ) (המשיח: بالعربيــة(املســيا ) ١(

ـــ) اإلســـالميف  داودالنبــي ( داودنســل امللـــك  ص الشـــعب يبــارش بنهايـــة التــاريخ وخيلِّ

ــه اليهــودي واألحــداث املتوقعــة عنــد وصــوله حســب اإليــامن اليهــودي تشــابه . مــن ويالت

ــداث  ــةأح ــوم القيام ــالميف  ي ــيحية اإلس ــا واملس ــد بتحققه ــي يعتق ــوءات الت ــابه النب ، وتتش

ــود ــة اليه ــوهلا بحقب ــع حص ــداث املتوق ــض األح ــع بع ــام  م ــدياإلم ــالميف  ¨ امله  ،اإلس

 .ه الشخص املثايل الذي يرتقبه العامل بأرسهوكذلك بعض صفاته يف أنّ 

 .)٤١: ١( إنجيل يوحنا،: ينظر

 .١٨٨ 'עמ، ١٩٧٤ ירושלים ،המרכז המלוןהעברי ،שושן אבן

 .٧٩، ص)ت.م، د.بال(ابن ميمون، سلسلة الرشيعة اليهودية، رشائع امللوك وحروهبم، ) ٢(

إحـدٰى حمافظــات األردن، وســّمي هــو أحـد اجلبــال التـي تقــع يف حمافظـات الكــرك : مـؤاب) ٣(

جبــل مــؤاب هبــذا االســم نســبة إٰىل حضــارة املــؤابيني التــي قامــت يف الكــرك قــديًام، حيــث 

تعتـرب الكـرك مـن أوائــل املـدن التـي ســكنتها هـذه احلضـارة، وســّميت الكـرك قـديًام باســم 

ا كري مـؤاب وتعنـي املدينـة احلصـينة، وتـم اختيـار الكـرك كمـوطن للمـؤابيني بسـبب جباهلـ

ــربط  ــذي ي ــط ال ــا املتوّس ــة، وملوقعه ــاحلة للزراع ــبة الص ــهوهلا اخلص ــة وس ــاهقة املرتفع الش

  .الشامل واجلنوب عٰىل الطريق التجاري القديم
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ط الـذي مـن يعقـوب وهيلـك ويتسـلَّ  ،ويصنع إرسائيـل ببـأس أعداؤه مرياثاً 

، لــذا نــرٰى االســم واحــد وهــو املاشــيح أو املاســيح )١()الشــارد مــن مدينــة

ولكن ختتلـف مـدلوالت هـذا االسـم بحسـب اخـتالف األشـخاص الـذي 

 .يطلق عليهم

ــة  نَّ أظ واملالحــ ــل يف األحــوال الطبيعي ــي إرسائي ــد بن فكــرة املنقــذ عن

ـ بعيداً  تنحو منحٰى مادّياً  ر بنـو إرسائيـل يف عـن املفـاهيم الغيبيـة حيـث ال يفكِّ

ت األحــوال  عنــدما يصــيبهم البــؤس والشــقاء، وإذا اســتقرَّ منقــذ منتظــر إّال 

ــ فــإنَّ   )٢(ألحــوالة املنقــذ زيــادة املكاســب واحلفــاظ عليهــا، وإذا كانــت امهمَّ

األغـالل عـن رقبـة شـعبه، ومـن أشـهر املنقـذين  ة املنقذ فكِّ ئة تكون مهمَّ سيِّ 

 .)٣(عند بني إرسائيل) القضاة االثني عرش(هم 

ــي اهللا  ســفار إٰىل أنَّ وتشــري األ املاشــيح املوعــود ســيكون مــن نســل نب

 :امللك العادل ݠداوود 

 ؛ִׁשְכמֹו- ַעל، ַהִּמְׂשָרה ִהיַוְּת ، ָלנּו-ִנַּתן ֵּבן، ָלנּו- יַֻּלד ֶיֶלד- ִּכי(

 רבה לם.ָׁשלֹום- ַׂשר، ַעד- ֲאִבי، ִּגּבֹור ֵאל، יֹוֵעץ ֶּפֶלא ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא

-ְוַעל ָדִוד ִּכֵּסא- ַעל، ֵקץ- ֵאין ּוְלָׁשלֹום ַהִּמְׂשָרה) ְלַמְרֵּבה(

-ְוַעד، הֵמַעּתָ  ؛ּוִבְצָדָקה ְּבִמְׁשָּפט،ּוְלַסֲעָדּה ֹאָתּה ְלָהִכין،ַמְמַלְכּתֹו

 .)٤()ּזֹאת-ַּתֲעֶׂשה، ְצָבאֹות ְיהוָה ִקְנַאת، עֹוָלם

                                         
 ).٢٤:١٨ -١٧(سفر العدد، ) ١(

 .٢٨٧ديان، صصالح، العقائد واأل) ٢(

ـــ صـــديقي، حممـــد) ٣(  بـــريوت، دار(ص بحـــث يف الفكـــر املهـــدوي، النـــارص، فكـــرة املخلِّ

 .٥٢، ص)م٢٠١٢/هـ١٤٣٤جداول، 

 ).٧-٦ :٩( ישעיה) ٤(
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وتكـون الرياسـة  ه يولـد لنـا ولـد ونعطـٰى ابنـاً وترمجة هذا الـنص ألنَّـ

 ،رئـيس السـالم أبـدياً  أبـاً  قـديراً  إهلـاً  مشـرياً  عٰىل كتفه ويـدعٰى اسـمه عجيبـاً 

ــ ــٰىل مملكت ــريس داود وع ــٰىل ك ــة ع ــالم ال هناي ــته وللس ــو رياس ــا لنم ه ليثبته

 .)١(غرية رب اجلنود تصنع هذا ،ويعضدها باحلق والرب من اآلن إٰىل األبد

بنــاء عــٰىل هــذا الــنص  ݠفالبطــل املوعــود ســيكون مــن نســل داود 

وسيقيم مملكة العـدل بـاحلق والفضـيلة، ووردت يف العهـد القـديم أكثـر مـن 

 .وذريته ݠه سيكون من نسل داود إشارة إٰىل أنَّ 

 :ݠاملنقذ من نسل داوود  عٰىل أنَّ  داً ر مؤكِّ ويف نص آخر يذك

 ּוָמַלך ַצִּדיק ֶצַמח ְלָדוד וֲַהִקֹמִתי ְיֹהוָה-  ְנֻאם ָּבִאים ָיִמים ִהֵּנה(

ִּכיל ֶמֶלך ה ְוִהֹשְ  ְיהּוָדה ִּתָּוַׁשע ְּבָיָמיו: ָּבָאֶרץ ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט ְוָעֹשָ

ָרֵאל  .)٢()ִצְדֵקנּו ְיֹהָוה ִיְקְראֹו -  ֲאֶׁשר ְּׁשמֹו-  ְוֶזה ָלֶבַטח ִיְׁשֹּכן ְוִיֹשְ

 وعـدالً  د غصـن بـر فيملـك ملـك ويـنجح وجيـري حقـاً وقيم لداوأو

وهـذا هـو اسـمه  ،ص هيـوذا ويسـكن إرسائيـل آمنـاً امه خيلِّـيف أيّ . األرضيف 

 .)٣(ب برناالذي يدعونه به الرَّ 

 وهنا يقـارن النبـي أرميـا بـني القـادة الفاسـدين يف عهـده وكيـف عـمَّ 

 د ليتـوّىلٰ ور املاشـيح حيـنام يـأيت هـذا امللـك مـن نسـل داوـوبني عص ،الفساد

غصــن  -ك ذريــة بــر أو غصــن بــر ِلــٰى هــذا املَ احلكــم لــدٰى اليهــود، ويســمّ 

د، وسـيكون لـه صـفات كاملـة وه سـينبت مـن جـذع أرسة داوألنَّـ -احلنطة 

 ،ٰىل مــن ينتســبإفمـن يكــون املاشـيح و، هلــة، وخالصـة القــولكصـفات اآل

                                         
 ).٩: ٧-٦(سفر أشعيا، ) ١(

 ).٦: ٥ - ٢٣(سفر دانيال، ) ٢(

 ).٦، ٥: ٢٣(سفر أشعيا، ) ٣(
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ــ ــل داوود  واءً س ــن نس ــان م ــف أو ك ــل يوس ــن نس ــإف ݟم ــة نَّ ه يف الديان

ص الوحيـد لشـعب اهللا املختـار مـن مصـائبه وآالمـه، اليهودية سيكون املخلِّـ

 .مم كلهافتخضع هلم الشعوب واألُ  ،وجيعلهم أسياد العامل بال منازع

الـبطن  بيل مـناب الـذي جـواآلن قـال الـرَّ ( :كام ورد يف الـنص التـايل

ـ ه إلرجاع يعقـوب إليـه فينضـمّ ل عبداً   ،بي الـرَّ د يف عينَـإليـه إرسائيـل فأمتجَّ

إلقامــة أســباط يعقــوب  ن تكــون يل عبــداً إفقــال قليــل . يتهلــي يصــري قــوَّ إو

ــل ــوظي إرسائي ــوراً . ورد حمف ــك ن ــد جعلت ــاليص إٰىل لألُ  فق ــون خ ــم لتك م

ب فـادي إرسائيـل قدوسـه للمهـان الـنفس هكـذا قـال الـرَّ . ٰى األرضـأقص

ــروه األُ ملكــ ينظــر ملــوك فيقومــون رؤســاء فيســجدون . طنية لعبــد املتســلِّ مَّ

هكـذا . ب الـذي هـو آمـني وقـدوس إرسائيـل الـذي قـد اختـاركألجل الرَّ 

. يف وقــت القبـــول اســتجبتك ويف يــوم اخلــالص أعنتـــك. بقــال الــرَّ 

للشـــعب إلقامـــة األرض لتمليـــك أمـــالك  فأحفظـــك وأجعلـــك عهـــداً 

ــائالً  ــق خألــألرسٰى  الــرباري ق رجــوا للــذين يف الظــالم أظهــروا عــٰىل الطري

 .)١()يرعون ويف كل اهلضاب مرعاهم

ــ ــرياً يركِّ ــعيا كث ــ ز ســفر أش ــية املخلِّ ــٰىل قض ــدي، ع ص واخلــالص األب

ــ ــابقة تؤكِّ ــة الس ــات التوراتي ــن اآلي ــة م ــذه املجموع ــن  د أنَّ فه ــذ ل ــذا املنق ه

ذي  مـن بنـي إرسائيـل فهـو مـن نسـل يعقـوب وأسـباطه، وهـو الـيكون إّال 

 .مم والشعوبسيكون النور الذي هتتدي به سائر األُ 

املاشـيح سـيولد يف قابـل  وهناك إشـارات يف سـفر الرؤيـا تشـري إٰىل أنَّ 

، وسـيكون املوعـود هـو ر رجـالً ـام من امـرأة جليلـة يلـد منهـا اثنـا عشـاأليّ 

ــ ــاين عش ــل الث ــَامءِ (ر ـالرج ــٌة ِيف السَّ ــٌة َعظِيَم ــَرْت آَي ــَرَأٌة ُمتَ : َوَظَه ــاْم ْربَِلٌة ـَس

                                         
 ).٩-٥: ٤٩(شعيا، أسفر ) ١(
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ــ ــْي َعَش ــِن اْثنَ ــٌل ِم ــَها إِْكِلي ــَىلٰ َرْأِس ــا، َوَع ــَت ِرْجَليَْه ــُر َحتْ ــْمِس، َواْلَقَم َر ـبِالشَّ

َعًة لِتَِلدَ  َضًة َوُمتََوجِّ ُخ ُمتََمخِّ  .)١()َكْوَكبًا َوِهَي ُحبَْىلٰ َتْرصُ

والتنــني (ض هلــا املــرأة وهنــاك يشــري الســفر إٰىل املخــاطر التــي ســتتعرَّ 

 .)٢()مام املرأة حتَّٰى تلد ليبتلع ولدها متٰى ولدتوقف أ

فغضــب (وكــذلك التنــني مل يــرتك بقيــة نســلها بــل عمــد إٰىل حمــاربتهم 

مـع بقيـة نسـلها الـذين حيفظـون وصـايا  التنني عٰىل املرأة وذهب ليعمل حربـاً 

 .)٣()اهللا

ــارة إٰىل أنَّ  ــا إش ــرأة األ وهن ــر امل ــود يف آخ ــد املوع ــي تل ــي الت ــرية ه خ

 :نالزما

 .)٤()אל עמנו שמו וקראת בן ויולדת הרה העלמה הנה(

هــا العــذراء حتبــل وتلــد ( :وكــام ورد يف الــنص العــريب للعهــد القــديم

 .)٥()وتدعو اسمه عامنوئيل ابناً 

ــره أنَّ  ــدير ذك ــن اجل ــأنَّ  وم ــون ب ــوراتيني ال يؤمن ــة والت ــامء اليهودي  عل

 :هـاة أسـباب أمهُّ راين، وذلـك لعـدَّ ـشخصية املاشيح املنتظر هـو يسـوع النصـ

، ومـن أبـرز ݠصفات املاشـيح ال تنطبـق عـٰىل النبـي عيسـٰى بـن مـريم  أنَّ 

هذه الصفات طول العمر والقـوة والغلبـة التـي يتمتـع هبـا املاشـيح املوعـود، 

ـ ولذا هم اعتربوا مسـألة الصـلب وقتـل يسـوع ذلٌّ  لـذا هـو  ،بـه َق وهـوان َحلِ

                                         
 ).٢-١: ١٣(سفر الرؤيا، ) ١(

 ).١٣:١٣( :السابقاملصدر ) ٢(

 ).١٣:١٣( :السابقاملصدر ) ٣(

 ).٧:١٤( ،ישעיה) ٤(

 ).٧:١٤(شعيا، أسفر ) ٥(
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ــذي  ــذا ال ــود، وه ــيح املنش ــيس املاش ــيحية ٰى إدَّ أل ــة للمس ــة اليهودي ٰىل حمارب

ــل  ــاأوقت ــد  ،تباعه ــان ض ــادة الروم ــريض الق ــذلك حت ــأوك ــاع النص رانية ـتب

 .)١(عثروا عليهم وقتلهم أينام

ا ا :        ر؟ا  ث ذا؟ وا  

 و دا ما  ء:  

سـعادة لليهـود بـات األمل بظهور منقذ ينـري الـدرب أمـام حتقيـق ال إنَّ 

ـ معقوداً  مـا  يومـاً  هلـم عـٰىل أنَّ  داً وصار كل هيودي يزرعه يف نفـس أبنائـه مؤكِّ

سيبتسم هلم نجـم طـالعهم وسـتأيت الريـاح لتوافـق رسيـان سـفينتهم، هكـذا 

ن عـٰىل اليهـود وتنـري كان وال يزال الفكر اليهودي يف هـذه العقيـدة التـي هتـوِّ 

وخمــاطر ومــآيس وويــالت حتــت نــري وا بــه مــن صــعاب مــرُّ  هلــم ظلمــة مــا

ط اهللا علـيهم ن سـلَّ أبعـد  ،االستعباد واالحـتالل مـن قبـل األقـوام األخـرٰى 

لقلــوهبم وأبــدل اهللا أمــنهم  بعــض األقــوام فأصــبح اخلــوف واألســٰى زائــراً 

س وهـو يصـف حـال آخـر الزمـان خوفًا كـام يشـري لـذلك يف الكتـاب املقـدَّ 

 .واضطرابه

ب فــرأٰى الــرَّ . ر يســلبـائــد عــن الشــواحل وصــار الصــدق معــدوماً (

ه لـيس نَّـأ مـن ه لـيس إنسـان وحتـريَّ نَّـأفـرأٰى . ه لـيس عـدلوساء يف عينيه أنَّ 

 .)٢()شفيع

ختتفـي احلقيقـة، سـرييق الشـباب مـاء وجـه الشـيوخ، ( :ويف نص آخر

ــوبِّ  ــغار، وي ــيوخ الص ــه الش ــٰىل أُ وجياب ــت ع ــور البن ــاه وتث ــن أب ــا، مِّ خ االب ه

                                         
محــد، امللحمــة الكــربٰى يف األديــان الســاموية الثالثــة، رســالة ماجســتري غــري أأمحــد، شــهاب ) ١(

 .٢٦، ص)م٢٠١٠/هـ١٤٣٢بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد، (منشورة، 

 ).١٦-٥٩:١٥(سفر أشعيا، ) ٢(
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ا، فيصـبح أعـداء الشـخص هـم أهـل بيتـه، وجـه هـذا والعروس عـٰىل محاهتـ

اجليل كوجه الكلب وال خيجـل االبـن مـن أبيـه، وبمـن نسـتعني بأبينـا الـذي 

 .)١()يف السامء

واٍف ألهــم معــامل تلــك الفــرتة الســيئة  رشٌح  ،يف الــنص اآلنــف الــذكر

بـة القـدر األكـرب مـن ثمنهـا بغيـاب قيمهـا وانتشـار التي تدفع األخالق الطيِّ 

ق الفاسـدة، ومـن هـذه األخـالق كـام يف املثـالني السـابقني هـو عـدم األخال

خ االبـن أبـاُه وسـيطرده مـن بيتـه، وكـذلك البنـت التـي هـي فسـيوبِّ  ،الوفاء

هــا مِّ بطبيعتهــا النفســية التــي جيــب أن تكــون رقيقــة وعطوفــة ســتثور عــٰىل أُ 

 ءيـتســسفهــي  ،هلــا اً ّمــخــذها أُ م العــروس عــٰىل محاهتــا بــدل أن تتَّ وســتتكلَّ 

ــألُ اخلُ  ــة ل ــة وال مكان ــا ألن ال قيم ــق معه ــك، وال  مِّ ل ــزمن املتهال ــك ال يف ذل

نســتبعد ذلــك نتيجــة ملــا نــراه اآلن مــن انتشــار أمــراض فاســدة يف املجتمــع 

ه مـوجز جـاء يف هـذا الـنص رغـم أنَّـ نساين العاملي، بـل نـرٰى انطبـاق مـااإل

ــ ــل يف طيّ لكنَّ ــا ال نه حيم ــم أّنن ــري، رغ ــٰى الكب ــه املعن ــد ات ــزال وحتدي ــد اخت ري

ــرُّ  ــي يم ــرتة الت ــذه الف ــٰىل ه ــه ع ــالقول بانطباق ــنص ب ــي لل ــع الزمن ــا  الواق هب

 .املجتمع اآلن، لكن ذكرنا ذلك لتقريب الصورة

ج نـار العقـاب حتَّـٰى تتـأجَّ  رُّ ـوعندما يبلغ السـيل الزبـٰى ويتفـاقم الشـ

ــ ــت فخلّ (رية العاصــية ـعــٰىل يــد املنقــذ هبــذه البشــ اين الــذي ســيحّل الربَّ ص

فلـبس الـرب كـدرع وخـوذة اخلـالص عـٰىل . ذراعـه لنفسـه وبـره هـو عضـده

ــالرداء. رأســه ــالغرية ك ــٰى ب ــاس واكتس ــام كلب ــاب االنتق ــبس ثي ــب . ول حس

ــخطاً  ــيه س ــازي مبغض ــذا جي ــامل هك ــاً  األع ــداءه عقاب ــازي . وأع ــزاء جي ج

. رق الشـمس جمـدهـومـن مشـ ،بفيخـافون مـن املغـرب اسـم الـرَّ . اجلزائر

                                         
 ).٥٩:١٥( :السابقاملصدر ) ١(
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ــأيت ال ــدما ي ــرَّ عن ــة ال ــر فنفخ ــدو كنه ــهع ــا)١()ب تدفع ــد م ــو  ، وبع ــانٰى بن ع

ب بـأن يـأتيهم رخون إٰىل الـرَّ ـي أحـوال الزمـان بـدأوا يصـإرسائيل مـن تـردّ 

ــاً يباملنقــذ فكانــت ومازالــت تــرات ــرنيامهتم تشــدو طلب أن حيــل املنقــذ  لهم وت

احلجـر الـذي رفضـه البنـاؤون قـد  ،يصـهم مـن حـاهلم املـرتدّ بدارهم ليخلِّ 

 .الزاوية صار رأس

هــذا هــو اليــوم ، ب كــان هــذا وهــو عجيــب يف أعيننــامــن قبــل الــرَّ (

ــ .ب نبـتهج ونفــرح فيـهالـذي صـنعه الــرَّ   .آه يـا رب أنقــذ ،صآه يـا رب خلِّ

 .)٢()ب باركناكم من بيت الربمبارك اآليت باسم الرَّ 

عنــدها يبــدأ املنقــذ حربــه لتخلــيص الشــعوب مــن الظلمــة وليصــبح 

ــ ــلطان املل ــوق س ــلطانه ف ــبح األرض يف س ــابرة ولتص ــه اجلب ــع ل وك وليخض

ا أنــا فقــد مسـحت ملكــي عــٰىل أّمـ: (طـوع أمــره، كـام ورد يف الســفر بقــوهلم

. قـال يل أنـت ابنـي. بأين أخـرب مـن جهـة قضـاء الـرَّ . صهيون جبل قـديس

وأقــايص األرض  ،لــك مــم مرياثــاً اســألني فأعطيــك األُ . أنــا اليــوم ولــدتك

ــ. لــك ملكــاً  ــن حدي ــ. دحتطمهــم بقضــيب م ــاء خــّزاف تكّس ــل إن . رهمـمث

ب بخـوف اعبـدوا الـرَّ . تـأدبوا يـا قضـاة األرض. ا امللوك تعقلـوافاآلن يا أهيُّ 

ــقبّلــوا االبــن لــئّال . واهتفــوا برعــدة ه عــن  يغضــب فتبيــدوا مــن الطريــق ألنَّ

 .)٣()لني عليهكِ طوبٰى جلميع املتَّ . قد غضبهقليل يتَّ 

مـم والشــعوب ر األُ ـنصـسـيأيت لي ،األرض فيصـبح سـلطانه وقـد عـمَّ 

ــ ــل والش ــة واجله ــجون الظلم ــن س ــرجهم م ــعفني، وخي ــ(ر ـواملستض ا ذَ  وَ ُه

                                         
 ).١٧-٥٩:١٥(سفر أشعيا، ) ١(

 ).٢٦-٢٢: ١١٨(زامري، امل) ٢(

 ).١٢-٢:٦(املزامري، ) ٣(
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ــده خمتــاري الــذي رسَّ  ــذي أعض ــه نفســعبــدي ال ــي . يـت ب وضــعت روح

ــق لألُ  ــرج احل ــه فيخ ــمعلي ــارع . م ــمع يف الش ــع وال يس ــيح وال يرف ال يص

إٰىل األمــان . وفتيلــة خامــدة ال يطفــئ ،قصــبة مرضوضــة ال يقصــف. صــوته

ــ ــقخي ــ. رج احل ــل وال ينكس ــر ـال يك ــق يف األرض وتنتظ ــع احل ــٰى يض ر حتَّ

ــه ــر رشيعت ــرَّ . اجلزائ ــا ال ــُك أن ــالرب فأمس ــك ب ــد دعوت ــدكَ  ب ق ــك  بي وأحفظ

لتفــتح عيــون العمــي لتخــرج مــن . لألمــم للشــعب ونــوراً  وأجعلــك عهــداً 

 ).احلبس املأسورين من بيت السجن اجلالسني يف الظلمة

 ݠريعة داوود ـف ويســري فــيهم كشــفيبــدأ حكمــه بالعــدل واالنصــا

حيـث كـان حيكـم يف بعـض أحكامـه عـٰىل احلقيقـة املخفيـة  ،وكحكمه فـيهم

وخيـرج قضـيب مـن جـذع (داخل الباطن اإلنسـاين ولـيس بـام تسـمع أذنيـه 

روح احلكمـة  ،بوحيـل عليـه روح الـرَّ  ،وينبـت غصـن مـن أصـوله )١(يسـٰى 

ــه تكــون ، بة الــرَّ روح املعرفــة وخمافــ ،روح املشــورة والقــوة ،والفهــم ولذت

ي بحســب نظــر عينــه وال حيكــم بحســب ســمع ـفــال يقضــ ،بيف خمافــة الــرَّ 

ي األرض ـي بالعــدل للمسـاكني وحيكــم باإلنصـاف لبائســـبــل يقضـ ،أذنيـه

ــافق بنفخــة شــفتيهاألرض رب ـويضــ وهــذا  ،)٢()بقضــيب فمــه ويميــت املن

 .دليل عٰىل احلكم املنصف الذي يطلب احلقيقة وحيققها

ــدما ــالِّ  وعن ــدي الض ــيأيت ليه ــذ س ــأيت املنق ــل ي ــي إرسائي ــن بن ني م

ــ : كــام جــاء يف الســفر بقــوهلم ،وعيــٍب  رهم بــامء الطهــر مــن كــل دنــسٍ ويطهِّ

ــاءً  وأرشُّ ( ــيكم م ــاهراً  عل ــ ط ــلِّ فتطهَّ ــن ك ــلِّ  رون م ــن ك ــتكم وم  نجاس

ــ ــنامكم أطهِّ ــاً أو. ركمأص ــيكم قلب ــداً  عط ــاً  جدي ــل روح ــدة يف  وأجع جدي

                                         
 ).١-٢٢: ٣(سفر راعوث  :ينظر ابن عوبيد وهو والد النبي داوود، :ٰى يس) ١(

 ).٤٩-٥:٩(املزامري، ) ٢(
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وأجعــل . جـر مــن حلمكـم وأعطـيكم قلــب حلـموأنـزع قلــب احل ،داخلكـم

ــي يف داخلكــم وأجعلكــم تســلكون يف فرائضــ ي وحتفظــون أحكــامي ـروح

ّياهــا وتكونــون يل إوتســكنون األرض التــي أعطيــت آبــاءكم . وتعملــون هبــا

 .)١()هلاً إأكون لكم  ناأو شعباً 

االنتقام اإلهلـي الـذي ال  ،عٰىل أعداء بني إرسائيل كل الغضب وسيصّب 

يوم النقمة يف قلبـي وسـنة مفـديي قـد  ألنَّ ( ركام يرتك يشء خلفه إّال  يذر وال

مل يكـن عاضـد فخّلصـت يل ذراعـي إذ فنظرت ومل يكن معني وحتـّريت . أتت

رته ـيف كـّل ضـيقهم تضـايق ومـالك حضـ. صاً فصار هلم خملِّ . وغيظي عضدين

 .)٢()بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم ومحلهم كل األيام القديمة. خلصهم

ــر ــص آخ ــبع( :ويف ن ــرٰى ويش ــه ي ــب نفس ــن تع ــار . م ــدي الب وعب

قســم لـه بــني األعــزاء ألــذلك . بمعرفتـه يــربر كثـريين وآثــامهم هــو حيملهـا

ي مـع ـه سـكب للمـوت نفسـه وأحصـومع العظامء يقسم غنيمة من أجـل أنَّـ

 .)٣()أثمة وهو محل خطية كثريين وشفع يف املذنبني

ب وختضـع الـبالد يـل يف عـني الـرَّ رسائإفيأيت املنقـذ املاشـيح فتتمجـد 

هـا ليشـمل كلّ األرض له وسـيكون عـٰىل يديـه اخلـالص حتَّـٰى يعـّم خـالص 

لـه إلرجـاع يعقـوب إليـه  قال الرب جـبيل مـن الـبطن عبـداً (قاصيها وأحتَّٰى 

فقـال قليـل . ب وإهلـي يصـري قـويتفينضم إليه إرسائيل فأمتجـد يف عينـي الـرَّ 

ــداً  ــون يل عب ــباط أن تك ــة أس ــل إلقام ــوظي إرسائي ــوب ورد حمف ــد . يعق فق

ــوراً  ــك ن ــلألُ  جعلت ــاليص إٰىل أقص ــون خ ــم لتك ــال . ٰى األرضـم ــذا ق هك

                                         
 ).٢٨-٢٨:٢٥(سفر حزقيال، ) ١(

 ).١٠-٦٣:٤(شعيا، أسفر ) ٢(

 ).١٢-٥٣:٤(، السابقاملصدر ) ٣(



  ١٠١ .....................................  املنقذ يف الديانة اليهودية: املبحث األول/ الفصل الثاين

ــب فــادي إرسائيــل قدوســه للمهــان الــنفس ملكــروه األُ الــرَّ  ة لعبـــد مَّ

ب الــذي ألجـل الــرَّ . ينظــر ملـوك فيقومــون رؤسـاء فيســجدون. طنياملتسـلِّ 

يف وقـت . قـال الـربهكـذا . هو آمني وقدوس إرسائيـل الـذي قـد اختـارك

ــوم اخلــالص أعنتــك ــول اســتجبتك ويف ي ــداً . القب ــك عه ــك وأجعل  فأحفظ

 .خرجـواألـألرسٰى  قـائالً . للشعب إلقامـة األرض لتمليـك أمـالك الـرباري

ـــذين يف الظـــالم  ـــاب ألل ـــل اهلض ـــون ويف ك ـــق يرع ـــروا عـــٰىل الطري ظه

 .)١()مرعاهم

الـذين هـم أعـداء ديـن  بعد القضاء عٰىل األرشار، واملنقذ لن يأيت إّال  إنَّ 

رسائيل، لذلك جيب عٰىل كل هيودي أن يبـذل إاليهود أو اخلارجني عن دين بني 

وسعه يف منع اشرتاك باقي الشعوب يف األرض ليبقٰى السلطان هلم وحدهم دون 

سـيهلك ثلثـا العـامل بحـروب وويـالت (منازع أو رشيـك، لـذا قبـل أن يـأيت 

ر هبـا ـيـة املرتقبـة التـي سينتصـَمم ألُ ومصاعب ونكبات وينتهي األمر باحلرب ا

 .)٢()ة اليهودية بغاية الثراءمَّ اليهود بقيادة منقذهم وتصبح األُ 

عنـدما يـأيت املاشـيح تطـرح األرض فطـريًا (ونالحظ هـذه اإلشـارات 

يف ذلـك . الكبـرية الثـريانالوي ومالبس من الصـوف وقمحـًا حبـه بقـدر كـ

. دم ماشـيح اليهـود وختضـع لـهم ختـَمـالزمن ترجع السلطة لليهـود وكـل األُ 

ويف ذلك الوقت يكون لكـل هيـودي ألفـان وثامنامئـة عبـد خيدمونـه وثالثامئـة 

 .)٣()وعرشة حتت سلطته

                                         
 ).٩-٤٩:٥(شعيا، أسفر ) ١(

يـران، شـمس خلــف إ(ويس، صـالح، املخلـص عنــد اليهـود والنصـارٰى واملســلمني، الفرطـ) ٢(

 .٥٤ص) م٢٠١٣/هـ١٤٣٤السحاب، 

 ).١١(شعيا، أسفر ) ٣(
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ــذ  ــد املنق ــدأ عه ــور يب ــه األم ــاع ل ــتتب وتنص ــد أن يس ــد (وبع العه

رور عـٰىل بنـي إرسائيـل فـال بغضـاء ـعهد الرخـاء والسـالم والسـ) املشيحاين

فعنـدها يلعـب الـذئب  ،نعـامدوان حتَّـٰى بـني األعـ وال حقد وال خـوف وال

ــٰى  ــع األفع ــبي م ــب الص ــام، ويلع ــع األغن ــ(م ــة متني ــرب منطق ــون ال  هو يك

واألمانـة منطقــة حقويـه، فيســكن الــذئب مـع اخلــروف ويـربض النمــر مــع 

ــدي والعِ  ــاً اجل ــمن مع ــبل واملس ــل والش ــرة  ج ــوقها والبق ــغري يس ــبي ص وص

األسـد كـالبقر يأكـل تبنـًا، ويلعــب و ،والدبـة ترعيـان تـربض أوالدمهـا معـاً 

ــوان، ال  ــر األفع ــٰىل حج ــده ع ــيم ي ــد الفط ــل ويم ــٰىل رسب الص ــيع ع الرض

رض متتلــئ مــن معرفــة يســوؤون وال يفســدون يف كــل جبــل قــديس ألن األ

 .)١()ب كام تغطي املياه البحرالرَّ 

ــر ــص آخ ــ( :ويف ن ــت أرٰى أنَّ ــديم كن ــس الق ــروش وجل ــعت ع ه وض

ج وشـعر رأسـه كالصـوف النقـي وعرشـه هليـب لباسـه أبـيض كـالثل. األيام

ألـوف ألــوف . هنـر نـار جـرٰى وخــرج مـن قدامـه. نـار وبكراتـه نـار متقــدة

. فجلــس الــدين وفتحــت األســفار. ختدمــه وربــوات ربــوات وقــوف قدامــه

. من أجل صـوت الكلـامت العظيمـة التـي تكلـم هبـا القـرن كنت أنظر حينئذٍ 

أّمـا بـاقي . ودفـع لوقيـد النـار كنت أرٰى إٰىل أن قتـل احليـوان وهلـك جسـمه

ــان  ــاة إٰىل زم ــول حي ــوا ط ــن أعط ــلطاهنم ولك ــنهم س ــزع ع ــات فن احليوان

كنـت أرٰى يف رؤٰى الليـل وإذا مـع سـحب السـامء مثـل ابـن إنســان . ووقـت

 .)٢()أتٰى وجاء إٰىل القديم األيام فقربوه قدامه

                                         
؛ كامل، مراد، الكتب التارخيية يف العهد القديم، قسم الدراسات الفلسطينية، )١١(شعيا، أسفر ) ١(

 .٤٨، ص)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨القاهرة، (معهد البحوث والدراسات العربية، 

 .١٣ -٩ לעברית בתרגום ז פקר דניאל ספר) ٢(
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ــتطول ( ــريات وس ــدوم اخل ــامر وت ــول األع ــراض وتط ــتختفي األم س

ــ ــاة الطف ــة، حي ــن املئ ــيموت يف س ــن املنقــذ، وس ــل يف زم ــي إرسائي ــن بن ل م

 .)١()وقامة الرجل من بني إرسائيل ستكون مئتي ذراع

ويف ذلك اليـوم سـيتحقق احللـم اليهـودي بـاجتامعهم بعـد تفـرقهم يف 

ويكـون يف ذلـك (ب وجيمـع شـتاهتم مـن مجيـع األرض األرض فريمحهم الرَّ 

ه م ويكـون حمّلـَمـيـاه تطلـب األُ إعوب أصل يسـٰى القـائم رايـة للشـ اليوم أنَّ 

ويكــون يف ذلــك اليــوم أّن الســيد يعيــد يــده ثانيــة ليقتنــي بقيــة شــعبه . جمــداً 

ر ومـن فـرتوس ومـن كـوش ومـن عـيالم ـالتي بقيت من آشـور ومـن مصـ

م وجيمــع َمــويرفــع رايــة لألُ . ومــن شــنعار ومــن محــاة ومــن جزائــر البحــر

 .)٢()ة أطراف األرضمنفيي إرسائيل ويضم مشتتي هيوذا من أربع

ستزول كـل األمـراض الروحيـة واألخالقيـة مـن النفـوس، سـتذوب 

ــال  ــون ب ــامح، وسيجلس ــة والتس ــاء املحب ــد يف م ــاء وحس ــاد والبغض األحق

ــيح املوعــود،  ــن املاش ــابلني يف زم ــرايم (شــحناء أخــوة متق ــد اف ــزول حس في

 ال حيســد هيــوذا وهيــوذا ال يضــايق ،وينقــرض املضــايقون مــن هيــوذا افــرايم

 رق معـاً ـوينهبـون بنـي املشـ وينقضان عٰىل أكتـاف الفلسـطينيني غربـاً . افرايم

 .)٣()يكون عٰىل أدوم ومؤاب امتداد يدمها وبنو عمون يف طاعتهام

ي القلــوب ويــأيت مــرتجم آمــال اليهــود بأمجــل الكلــامت ســيأيت معــزِّ 

سيأيت من جيمع الشـتات اليهـودي بعـد طـول تفريـق وضـياع كـام  ،املكسورة

                                         
 .١٥٩، ص)ت.بريوت، دار النفائس، د(، التلمود وتعاليمه، اإلسالمخان، ظفر ) ١(

 ).١١(شعيا، أسفر ) ٢(

ــابقاملصــدر ) ٣( ــة واملســيحية، )١١(، الس ــيني، اليهودي ــؤاد حس ــيل، ف ــورات (؛ ع القــاهرة، منش

 .١١٥، ص)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨جامعة الدول العربية، 
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ر ـب مسـحني ألبشـالـرَّ  ألنَّ  ب عـيلَّ روح السـيد الـرَّ ( :يف الـنص التـايلجاء 

ــالعتق ـرســلني ألعصــب منكســأاملســاكني  ــادي للمســبيني ب ــب ألن ري القل

ب وبيــوم انتقــام إلهلنــا ألنــادي بســنة مقبولــة للــرَّ . وللمأســورين بــاإلطالق

 .)١()ألعزي كل النائحني

يـأيت ليجـرب القلـوب  هكذا حسـب آمـاهلم املتعلقـة هبـذا املنقـذ الـذي

 .عدائهم ويذيقهم كأس اهلوانأالكسرية ويوايس أحزاهنا وينتقم من 

ــديم  ــق أملهــم الق ــأبرز األعــامل وبعــدها حيق ــأيت ســيقوم ب وبعــد أن ي

املنشـود بجمـع الشــمل املشـتت يف أرض امليعــاد املقدسـة التــي حرمـوا منهــا 

ويف عـام  )م.ق٥٨٦( ويبني اهليكل الـذي تـم هتديمـه مـرتني يف عـام ،طويالً 

ب وهـو حيمـل فهـو يبنـي هيكـل الـرَّ . بويبني هيكل الـرَّ (بعد امليالد  )٧٠(

ه وتكــون عــٰىل كرســيِّ  ه ويكــون كاهنــاً ط عــٰىل كرســيِّ اجلــالل وجيلــس ويتســلَّ 

 .)٢()مشورة السالم بينهام كليهام

وبعد أن يكتمل الفـرح اليهـودي ويصـبح حـاهلم بأرفـل حـال وأرغـد 

ــ ــتمر أّي ــدها تس ــيش، عن ــايل اع ــنص الت ــام يف ال ــة ك ــوم القيام ــود إٰىل ي م املوع

ــذٍ . فجلــس الــدين وفتحــت األســفار( مــن أجــل صــوت  كنــت أنظــر حينئ

ــ ــي تكلَّ ــا القــرنالكلــامت العظيمــة الت ــوان . م هب ــل احلي ــت أرٰى إٰىل أن ُقت كن

ــار ــد الن ــع لوقي ــمه ودف ــك جس ــنهم . وهل ــزع ع ــات فن ــاقي احليوان ــا ب أّم

 .)٣()ٰىل زمان ووقتسلطاهنم ولكن أعطوا طول حياة إ

ــيأيت  ــذي س ــود ال ــك املوع ــو املل ــيح ه ــأن املاش ــارة ب ــأيت البش ــا ت وهن

                                         
 )٢-٥١:١(شعيا، أسفر ) ١(

 )١٣-١٢: ٩(سفر زكريا، ) ٢(

 ). ١٣-٧:٩(سفر دانيال، ) ٣(
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لـــيحكم األرض، ســـيحكمها بعـــدل، وســـيكون منصـــورًا عـــٰىل أعدائـــه 

ــنص  ــام يف ال ــوك األرض، ك ــه مل ــع ل ــايلوستخض ــا( الت ــي ي ــت  ابتهج بن

ليــك، هــو عــادل إهــوذا ملكــك يــأيت  .بنــت اورشــليم صــهيون، اهتفــي يــا

وســلطانه  ...ع وراكـب عـٰىل محــار، وعـٰىل جحـش ابـن اتـانومنصـور، وديـ

 .)١()من البحر إٰىل البحر ومن النهر إٰىل أقايص األرض

ويــأيت الوعــد اإلهلـــي الــذي هيـــب هــذه األرض املوعـــودة أرض 

األحالم التـي يتأمـل أن جتتمـع شـتات اليهـود مـن جديـد عـٰىل يـد املاشـيح 

ر إٰىل النهـر الكبـري هنـر ـلنسـلك أعطـي هـذه األرض مـن هنـر مصـ(املوعود 

 .)٢()الفرات

*   *   * 

                                         
 ).٩:٩(، السابقاملصدر ) ١(

 ).٢١-١٥:١٨(سفر التكوين، ) ٢(



  

  

ما ا :اما ما  ا  

  :اام: ا اول

ــة  ــة الكــربٰى، والرســول يف هــذه الديان وهــي مــن الــديانات التوحيدي

يف كنـف والدتـه السـيدة  ݠٰى ، وترّبـ)١(ݠهو عيسٰى بـن مـريم النـارصي 

ــذراء  ــريم الع ــي ݝم ــاىلٰ  الت ــه تع ــام ورد يف قول ــري أب، ك ــن غ ــه م  :ولدت
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 ݠوعنــد مالحظــة نســب عيســٰى . )٢١-٢٠: مــريم( ﴾�� �

ناجيــل ترجعــه إٰىل داوود النبــي فيعقــوب ثــم إســحق وصــوالً إٰىل يف األ

 .)٢(ݜإبراهيم 

ــ ــة النص ــاءت الديان ــد ج ــمِّ ـلق ــ رانية يف خض ــداث اجلمَّ ــي األح ة الت

ــرُّ  ــت مت ــلِّ  كان ــة يف ظ ــة اليهودي ــا الديان ــان  هب ــوثني، وك ــاين ال ــم الروم احلك

ـــدِّ ا ـــود يق ـــاين ليه ـــاكم الروم ـــدفع للح ـــوم ت ـــرية كرس ـــالغ الكب مون املب

                                         
ـــ) ١( يف مدينـــة النـــارصة وهـــي مدينـــة مـــن  ݠذت تســـمية النـــارصي لنشـــأة عيســـٰى اختَّ

ـــا ـــدليل م ـــطني ب ـــل يف فلس ـــدن اجللي ـــد  م ـــاورد يف العه ـــد م ـــه اجلدي ـــٰى يف ( :نص وأت

ـــارصة ـــمها ن ـــة اس ـــا. مدين ـــتم م ـــي ي ـــ لك ـــيدعٰى نص ـــه س ـــاء أّن ـــل باألنبي ) رانياً ـقي

 ).٢/٢٢صحاح إ(

 ).١٧ -١(ٰى، إنجيل متّ ) ٢(
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، فعـاش هـذه )٢(ݠ آنذاك الـذي ولـد يف عهـده السـيد املسـيح )١(هريودتس

ــ )٣(الفــرتة يف ضــنك وضــيق ماعــدا الطبقــة االرســطقراطية ل التــي كانــت متثِّ

ــ ة مــع الرومــان، ومل يكــن هلــذه ار الــذين تــربطهم عالقــات مــودَّ طبقــة التجَّ

سـمت دة، بـل اتَّ مواقـف دينيـة متشـدِّ  )٤(ة التي هـي طبقـة الصـادوقيونالطبق

فلـم تقـف  ݟر حتَّـٰى عنـدما جـاء النبـي عيسـٰى بـن مـريم مواقفها بالتحرُّ 

                                         
ثــاين ملــوك عائلــة هــريودس، تقاســم مــع أخويــه مملكــة أبيــه، وكانــت : هــريدوس أنتيبــاس) ١(

ــمة  ــب القس ــته حس ــلحص ــي يف ورشق األردن اجللي ــد دع ــل، وق ــع، أي  األناجي ــأمري الرب ب

، وقــد ســاكن زوجــة أخيـه فيليــبس فكــان ذلــك ســبب كرهــه لــه فلســطنيملـك ربــع بــالد 

األمــر  ، وكــان هــو مــن أصــدريوحنــا املعمــدانبيخ الشــارع اليهــودي، وقــد تســبب لــه بتــو

ــه  ــه، نعت ــوعبقتل ــب يس ــا، بالثعل ــل يوحن ــل )١٢-٧: ٢٣(، )٣٢:١٣(، )١:٣(، إنجي ؛ إنجي

 ).١٧:٦(مرقس، 

 ).٢:١(ٰى، نجيل متّ إ) ٢(

ــة األ) ٣( ــطقراطيةالطبق ــة اجت: رس ــمية لطبق ــي تس ــفات ه ــبعض الص ــاز ب ــع ومتت ــة تتمت امعي

، )حكـم األفضـل(األصـل وتعنـي  يونانيـةوهـي كلمـة . اخلاصة، وهي متثل األقليـة املمتـازة

ــٰى  صــارت لفظــة األرســتقراطية تشــري  .الثــورة الفرنســيةهامجتهــا  وهــذه الصــفة متوارثــة حتَّ

وتشــري إٰىل القــوة والســلطة  وروســيا، فرنســا إنجلــرتاإٰىل مجيــع العوائــل اإلقطاعيــة يف 

، املعجــم الفلســفيجممــع اللغــة العربيــة، : رينظــ .وصــارت نمطــًا مــن أنــامط احليــاة يف العــامل

 .٩، ص)م١٩٨٣/هـ١٤٠ر، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، ـمص(

ــادوقيون) ٤( ــل : الص ــاين هليك ــدم الث ــل اهل ــأت قب ــد نش ــة وق ــن الكهن ــة م ــة هيودي ــي طائف ه

ــليامن ــة، ݠ س ــة التجاري ــل الغني ــن العوائ ــون م ــادوقية تتك ــة الص ــت الطائف ــرنيني وكان  بق

 املحاولــة ملحاربــة الرومــان املســتعمرين،دون واحــرتام مــن  تعامــل مــع الرومــان بكــل ودٍّ وت

ــاالً  ــون إمج ــانوا ينتم ــة والإ وك ــاديق  ٰىل الكهن ــة ص ــمهم بكلم ــرتبط اس ــذيأي ــادوق ال  و ص

ٰىل وقــت إّمنوا خدمــة اهليكــل منــذ ذلــك احلــني أورشــليم فــأس كهنــة أجعلــه ســليامن عــٰىل ر

ــوع مثــل الفريســيني ومــن املمكــن ومل يتصــادموا مــع ي .اجلــالء ن يكــون هــذا الســبب يف أس

 .١٢٨املقديس، املوجز يف األديان، ص .ناجيليف األ عدم ذكرهم كثرياً 
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ــدَّ  ــيّونض ــل الفريس ــام فع ــدِّ  )١(ه ك ــود واملتش ــامء اليه ــم عل ــارهم أدون وه حب

ـــذ أحكـــام التلمـــود دون املتســـلِّ املتشـــدِّ  ـــاب قـــومهم بتنفي طون عـــٰىل رق

 ݠت بـاليهود ولـد السـيد املسـيح ملَّـأحـداث التـي ، يف هـذه األ)٢(دةتشـدِّ امل

ولــد مــن ، ݝنــة مــن الســيدة الطــاهرة مــريم العــذراء يف بيئــة هيوديــة متديِّ 

 .ب لتتحقق بذلك إحدٰى املعاجز الربانيةأغري 

ــ ݝفجــاءت مــريم   م يف املهــد وردَّ حتمــل وليــدها املبــارك الــذي تكلَّ

ِ الشبهات عن والدته التـ ثـم الكبـري كـام ورد يف القـرآن ت بـالبغي واإلَمـي اهتُّ

ــف أنَّ  ــريم، وكي ــذي  الك ــو ال ــد ه ــه يف امله ــك أكالم ــن ذل ــه م ــذ والدت نق

 .)٣(البهتان

ــي عيســٰى  ــدين  ݠلقــد جــاء النب ــفي الطــابع الروحــاين عــٰىل ال ليض

د، ة ويبتعـد عـن التشـدُّ اليهودي، لقد جاء لريسـم السـامحة والوداعـة واملحبَّـ

ـفالدين د للعقيـدة التلموديـة ويرفـع عـن  الً ين الرفق والرمحة وقـد جـاء مكمِّ

مـوه عـٰىل أنفسـهم هلـم بعـض الـذي حرَّ  بني إرسائيل بعـض إرصهـم وحيـلَّ 

                                         
ريعة ومـــن املحـــافظني عـــٰىل القـــوانني ـوهـــي طائفـــة مـــن املعلمـــني للشـــ: الفريســـّيون) ١(

مــا يتعلــق  رعية بحســب حرفيــة التــوراة والنــاموس املوســوي، والســّيام يفـوالنــواميس الشــ

ريعة ممارسـة دقيقـة، وسـّامهم ـبيوم السبت والطهـارة الطقسـية ودفـع العشـور وممارسـة الشـ

ــيني  ــموهم بالفريس ــزلني(خص ــة ويف األ) املنع ــ(رامي ــأ، و)يـبريش ــو ّم ــي فه ــمهم احلقيق ا اس

نفســهم، وكــان تــأثريهم عــٰىل املجتمــع أ، إذ كــانوا هكــذا ُيسـمون )رفــاق .حبــاريم(حبـار األ

بحيــث كــانوا القــوة الدينيــة احلقيقيــة التــي تــدير الشــعب روحيــًا، ومل يكــن  اً اليهــودي كبــري

 .١٢٨ص :املصدر السابق. هدفهم سياسيًا بل روحيًا حمضاً 

 .٢٩٩ص :املقديس، املوجز يف األديان) ٢(

... ؛ العلــوي، فكــرة املهــدي املنتظــر نشــأهتا)٣٣-١٦(ســورة مــريم، اآليــات : ينظــر) ٣(

 .٥٩-٥٨تطورها، ص
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 .)١(م الرشيعة السابقةِت برشيعة جديدة هتدِّ أي ،ومل

عـانٰى كـام عـانٰى األنبيـاء الـذين  ݠالنبي عيسـٰى  نَّ إوعٰىل رغم ذلك ف

د ، عانٰى مـن الـرفض والعنـاد والتشـدُّ ݜذين جاءوا بعده سبقوه واألنبياء ال

باطيل، فعنـدما التهم واأل فقد واجهوه بكلِّ  ،الذي القاه يف طريق دعوته اإلهلية

طلبوا منه املعجزة كي يثبت هلم انبعاثه من قبل السامء عندها بنيَّ هلـم معجزاتـه 

نفسهم، وعادة أقنتها الباهرة مثل خلق الطري وشفاء املرٰىض، لكنهم كفروا واستي

د النبـي اجلديـد هيـدِّ   وجـدوا أنَّ هي اللجاجة واالفـرتاء عـٰىل اهللا، فلـّام  اليهود

ـ اختـار  تباعـه وبعـد أنْ أكثـر  ة بعـد أنْ مصاحلهم االقتصادية واملعنويـة، خاصَّ

 .)٣(ه وينرشون تعاليمه معهبعونه كظلِّ يتَّ  ر الذين أخذواـثني عشاال )٢(هيحواري

ــرة  نَّ إ ــكِّ تبأكث ــاروا يش ــه ص ــداخلني يف دين ــه وال ــراً اع ــرياً  لون خط  كب

فأشـاعوا عنـه  ݠعٰىل الدين اليهودي ومـن هنـا كـان عـداء اليهـود لعيسـٰى 

قنعــوا أمــوه بالســحر، وملــا كــانوا حتــت حكــم الرومــان فقــد الشــعوذة واهتَّ 

ــو  ــنهم ه ــلة بي ــطرابات احلاص ــاس واالض ــاج الن ــاين أن هي ــاكم الروم احل

 .)٤(بسبب عيسٰى النارصي

                                         
ــدخل إٰىل اإلج) ١( ــنجر، م ــف راتس ــةوزي ــيحي، ترمج ــامن املس ــوري،  :ي ــل اخل ــة (نبي ــداد، كلي بغ

 .٧٧، ص)ت.بابل للفلسفة والالهوت، د

وهلم صفات ( هم صفوة األنبياء الذين خلصوا وأخلصوا يف التصديق هبم ونرصهتم: احلواريون) ٢(

روهنا ـون الثياب أي يقصـم كانوا قصارين حيوروا حواريني ألهنَّ وقيل سمّ ، )خاصة يتصفون هبا

ـوعن بعض األ. وينقوهنا من األوساخ ويبيضوهنا، من احلور وهو البياض اخلالص م مل عـالم أهنَّ

م كانوا ينقون نفوس اخلالئـق إٰىل أهنَّ  ام أطلق االسم عليهم رمزاً يكونوا قصارين عٰىل احلقيقة، وإنَّ 

الطرحيـي، : ينظـر .ر من عـامل الظلـامتويرقوهنا إٰىل عامل النو من األوساخ الذميمة والكدورات

 .٥٩٥ – ٥٩٤، ص١ج :جممع البحرين

 .٣٠٨ص :دياناملقديس، املوجز يف األ) ٣(

 .٣٠٩ص :املصدر السابق) ٤(
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للقــبض عليــه، حتَّــٰى  ݠٰى إٰىل مطــاردة الســلطات للنبــي ا أدّ ممّــ

بـوا ر، وكـانوا رتَّ ـوصلوا إٰىل مكانـه إذ كـان جيتمـع مـع حوارييـه االثنـي عشـ

 .الفصح يف الغرفـة العليّـة لـه ولتالميـذه، فـيام ُيـدعٰى اليـوم بالعشـاء األخـري

ـــة أَ  ـــوهنـــاك يف العليّ ـــدعٰى سَّ عهـــد  س يســـوع العهـــد اجلديـــد الـــذي ُي

. رـمـع االثنـي عشـ أكـوملـا كـان املسـاء اتَّ (االفخارستية أو القربـان املُقـدس 

فحزنـوا . منيمـنكم يسـلّ  قـول لكـم أّن واحـداً أوفيام هم يـأكلون قـال احلـق 

. فأجـاب وقـال. وابتدأ كل واحـد مـنهم يقـول لـه هـل أنـا هـو يـا رب اً جدّ 

 سـان مــاضٍ إّن ابـن اإلن. الـذي يغمـس يـده معـي يف الصــحفة هـو يسـلمني

ــه ــام هــو مكتــوب عن ــن . ك ــه يســلم اب ــذي ب ــذلك الرجــل ال ــل ل ولكــن وي

ــان ــان خــرياً . اإلنس ــد ك ــو مل يول ــل ل ــذلك الرج ــلِّ . ل ــوذا مس ، هُ مُ فأجــاب هي

قـال لـه أنـت قلـت وفـيام هـم يـأكلون أخـذ . هـل أنـا هـو يـا سـيدي :وقال

هـذا هـو . عطـٰى التالميـذ وقـال خـذوا كلـواأر وـيسوع اخلبـز وبـارك وكسـ

 ألنَّ . رشبـوا منهـا كلكـما :وأعطـاهم قـائالً  وأخـذ الكـأس وشـكر .جسدي

. هذا هو دمي الذي يسفك للعهـد اجلديـد مـن أجـل كثـريين ملغفـرة اخلطايـا

 مــن اآلن ال أرشب مــن نتــاج الكرمــة هــذا إٰىل ذلــك اليــوم ينِّ إوأقــول لكــم 

 .)١()يف ملكوت أيب حينام أرشبه معكم جديداً 

ـإ لكن أحدهم خـرج ووشـٰى بـه يقـال فـتم  )٢(ه هيـوذا االسـخريوطينَّ

                                         
 ).٣٥-٢٠: ٢٦(، ٰى إنجيل متّ ) ١(

بيهــوذا  ويســمٰى أيضــاً  رـثنــي عشــتالميــذ املســيح االهــو واحــد مــن : هيـوذا اإلســخريوطي )٢(

هــو التلميــذ الــذي  األناجيــل القانونيــةوبحســب ) احلمــد( بالعربيــة هيــوذاســمعان، ومعنــٰى 

املـال  وبعـد ذلـك نـدم عـٰىل فعلتـه وردَّ مقابـل ثالثـني قطعـة فضـة  لليهودوسلمه  يسوعخان 

ــه ــل نفس ــب وقت ــود وذه ــر. لليه ــيحية ينظ ــاهيم املس ــب املف ــاب، : حس ــد الوه ــار، عب النج

 . ٥٠٤ص :)ت.بريوت، دار اجليل، د(قصص األنبياء، 
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ــاين  ــاكم الروم ــب احل ــد نائ ــٰىل ي ــه ع ــيح وحماكمت ــيد املس ــٰىل الس ــبض ع الق

بيالطس البنطـي، وأمـر بصـلبه، وذلـك بعـد هيجـان علـامء اليهـود وخوفـه 

ــتَّ  ــن أن ي ــم ــاين بأنَّ ــبالط الروم ــدل هم يف ال ــاء الع ــاون يف إرس ــائن ومته ه خ

 .)١(وحكم املنطقة بحزم

ه قـام مـن قـربه وصـعد إٰىل السـامء دفنه بعد موتـه ولكنـَّ مَّ صلبه وت فتمَّ 

ــاً حمقِّ  ــيحي ق ــة املس ــن اخلطيئ ــالص م ــداء واخل ــدأ الف ــذلك مب ــذه . ب ــن ه وم

العقيــدة تنبعــث عقائــد الثــالوث واألقــانيم التــي تــؤمن هبــا املجــامع 

ـــالنصــ ــيح فهــو رانية والتــي تــؤمن بتجسُّ كلمــة اهللا وابنــه (د اهللا يف املس

 .)٢()احلبيب

ـــد( ـــه واح ـــؤمن بإل ـــل /ن ـــابط الك ـــامء  /األب الض ـــالق الس وخ

بـن ا /واحـد يسـوع املسـيح وبـربٍّ  /رٰى رٰى ومـا ال ُيـوكل ما ُيـ /واألرض

وجتّسـد مـن الـروح .../ /املولود مـن األب قبـل كـل الـدهور  /اهللا الوحيد

وصــلب عوضــنا يف عهــد  / وصــار إنســاناً /مــن مــريم العــذراء  /القــدس 

ودفـن وقـام يف اليـوم الثالـث كـام يف الكتـب  /ومـات  تأملَّ  /بيالطس البنطي 

 .)٣()وجلس عن يمني اهللا األب /وصعد إٰىل السامء  /

رانية مـن خـالل الـنص ـثم يبدأ جتسـيد عقيـدة املنقـذ يف الديانـة النصـ

الـذي  /ليُـدين األحيـاء واألمـوات /سـيأيت بمجـده العظـيم  وأيضاً : (التايل

ــروح ال/لــيس مللكــه انقضــاء  املنبثــق مــن  /ييــقــدس الــرب املحونــؤمن ب

ـــن األب واال ـــع األ /ب ـــن وم ـــاطق /ب واالب ـــد الن ـــه وُيمج ـــجد ل ُيس

                                         
 .٣٠٩ص :األدياناملقديس، املوجز يف ) ١(

 ).٣/١٧( :ٰى إنجيل متّ ) ٢(

 ).٣:١٧( :ٰى إنجيل متّ ) ٣(
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وحيــاة جديــدة يف  /وننتظــر قيامــة املــوتٰى  /ملغفــرة اخلطايــا / /... باألنبيـاء

 .)١()العامل العتيد آمني

ًا، لــذا فهمــت هــذه العقيــدة مل تكــن واضــحة جــدّ  يبــدو أنَّ  وعــٰىل مــا

رانية ـت الديانـة النصـومسـتويات إدراكيـة، بسـببها مـرَّ ة أشـكال ورؤٰى بعدَّ 

 .)٢(نقسامات وفرقاة بعدَّ 

ر تعاليمهـا بعـد السـيد ـون التبشـري بالديانـة ونشـوقد واصل احلوارّيـ

ــ ݠاملســيح  ضـــت إٰىل االنحرافــات الكثــرية يف مســـريهتا ا تعرَّ رغــم أهنَّ

ــد أدّ  ــة، وق ــالطويل ــلطاـٰى نش ــع الس ــطدام م ــا إٰىل االص ــة ر تعاليمه ت خاص

متّـت كتابـة  بعـد أنْ ) احلـواريني(ٰى إٰىل استشـهاد الرسـل ا أدّ ممّـ ،الوثنية منهـا

يت زًا هلــا عــن التــوراة التــي ســمِّ ٰى بالعهــد اجلديــد متيُّــاألناجيــل التــي تســمّ 

 .)٣(خذ منه كتابًا للدين النرصاينبالعهد القديم لتتَّ 

ما ا :اما ما  ا:  

ــة النصــمل ختتلــ  رانية عــن بــاقي الــديانات الســاموية الكــربٰى ـف الديان

يف اعتقادهـــا بوجــود املنقـــذ وجميئـــه وظهـــوره ) اإلســـالمية -اليهوديــة (

وإنقاذه وختليصه للمـؤمنني مـن اهلـوان واجلـور، لكـن االخـتالف يف الديانـة 

، )صاملسـيا أو املخلِّـ(رانية عن بـاقي الـديانات جـاء يف شـخص املنقـذ ـالنص

                                         
املعــروف باســم النيقــاوي (ســيحية العربيــة، قــانون اإليــامن القســطنطينياملوســوعة امل) ١(

 .)القسطنطيني

، امللــل والنحــل، )م١١٥٣/هـــ٥٤٨ :ت(بــو الفــتح حممــد بــن عبــد الكــريم أالشهرســتاين، ) ٢(

، ١، ج)م١٩٦٨/ ـهــ١٣٨٨مطبعــة احللبــي،  القــاهرة،(عبــد العزيــز الوكيــل، : حتقيــق

 .٢٢١-٢٢٠ص

 .٥٢ص :تطورها.. املنتظر نشأهتا العلوي، فكرة املهدي) ٣(
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ــد  ــارٰى أنَّ فق ــد النص ــٰى  اعتق ــي عيس ــذي  ݠالنب ــر ال ــيح املنتظ ــو املس ه

ــيخرج إل ــد س ــاء يف العه ــام ج ــر، ك ــم املري ــن واقعه ــهم م ــاذهم وختليص نق

وصـف  ألنَّ  ،كاذبـاً  ݠاجلديد، خمالفًا لليهـود الـذين اعتـربوا يسـوع النبـي 

ــدَّ  ــاب املق ــذكور يف الكت ــيح امل ــٰى  س الاملاش ــٰىل عيس ــق ع ــد ݠينطب ، فالعه

 .آخر بصفات أخرٰى  د منقذاً حيدِّ القديم 

خـر آم شـعب اهللا املختـار ورشيعـتهم آمـن اليهـود بـأهنَّ ي وحسب رأيـ

وهـذا هـو  ،رائع، لـذا أنكـروا كـل رشيعـة أو ديـن جـاء بعـد رشيعـتهمـالش

ــ ــاه النص ــرهتم جت ــوهر نظ ــرُّ ـج ــة حت ــد حماول ــن بع ــن اإلرانية ولك رث رهم م

ــ ــديني املتعصِّ ــال ــع النص ــديني م ــارب ال ــب رـب والتق ــل كس ــن أج انية م

دعمهم جلانبهم وحتقيـق آمـاهلم املوعـودة، لـذا اعتـرب اليهـود نبـي اهللا عيسـٰى 

ألجـل إنقـاذ املـؤمنني بـه يف مرحلـة زمنيـة  مرسـٌل  هـو نبـٌي  ،ݟ بن مـريم

ولكــن لــيس هــو املاســيا واملاســيح املنقــذ املوعــود والنبــي املكمــل  ،دةحمــدَّ 

وم الدينونــة، لــذا والــذي ســيحكم األرض إٰىل يــ ݠريعة موســٰى ـلشــ

ــة النصــحــاولوا بشــتّ  ــة ـٰى الطــرق حمارب رانية مــن أجــل إقصــائها مــن اهليمن

 .الدينية وحرماهنا من اإلرث املشرتك وهو كتاب العهد القديم

ــ ــرة النص ــا نظ ــمن ـأّم ــأيت ض ــذ فت ــت الرانية إٰىل املنق ــي ترمج ــرة الت نظ

ن هــذه اإلنقــاذ والفــداء وفــق تصــوراهتا املنغلقــة البحتــة، حيــث نــرٰى ضــم

الديانة تصورًا آخر للفـداء، فعـٰىل عكـس اليهوديـة التـي تنتظـر عـودة املسـايا 

ألداء دوره األخــري يف إنقــاذ الشــعب اليهــودي، نــرٰى أن املســيح املنقــذ 

ــد أدّ  راين إنْ ـالنصــ ــدٰى اخلليقــة ٰى دوره اإلصــح القــول ق نقــاذي عنــدما افت

 .لديانة النرصانيةعٰىل رأي معتنقي ا. )١(بنفسه وجسده وهو عٰىل الصليب

                                         
 .١٧١-١٦٨ص :جوزيف راتسنجر، مدخل إٰىل اإليامن املسيحي) ١(
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ــم  ــٰىل رأهي ــ -فع ــة النص ــاع الديان ــٰى  نَّ أ -رانية ـأتب ــدٰى  ݠعيس افت

رهـا مـن اخلطيئـة الكبـرية التـي رست يف األجسـاد وتناقلـت إٰىل اخلليقة وطهَّ 

الــذي تنــاول مــن طعــام  ݠاألبنــاء واألحفــاد، أال وهــي خطيئــة آدم 

ــه تنــاول منهــا فمنعــه منهــا، ولكنَّــ الشــجرة التــي قــد تــمَّ  ومحــل  زراً ل وِ تحمَّ

 .)١()اخلطيئة( زر الكبريأوالده من بعده هذا الوِ 

رانية ملخالفتهـا ـورغم عدم قناعتنا باألفكار التي وردت يف العقائد النص

رانية تعتقد بأن القطيعة حصلت بـني اهللا ـالنص نَّ إرحية فـالنصوص القرآنية الص

، فاحتاجـت إٰىل منقـذ رضاألوالعباد وانقطعت اجلسور املمتدة من السـامء إٰىل 

بني اهللا  م دمه عٰىل مذبح القرابني ليصلح ماب وعباده ويقدِّ يعيد األوارص بني الرَّ 

انسيلم (ص نظرية التوبة التي استخلصها هذا هو ملخَّ . وعباده بربكة دمه الطاهر

يات الفكرة القائلـة نت نظريته من جتلِّ ، الذي تكوَّ )م١٠٣٣ - م١١٠٩ اكنتربي

رضار بنظـام العـدل حلقـت أفـدح األأهـة إٰىل اهللا قـد يئة اإلنسان املوجَّ خط بأنَّ 

 .)٢(وأحلقت أشد اآلثام باهللا

هـي (سـاءة اإل ص يف أنَّ ثباهتـا تـتلخَّ رانية إلـوالفكرة التي سعت النصـ

هها يء إليه، فامدام اهللا ال متناهي تغدو اإلساءة التي توجِّ ـبمستوٰى ذاك الذي نس

يئة ذات عـبء غـري متنـاه، فالبـّد إذن مـن اسـتعادة احلـق رية إليه باخلطـالبش

ولكن نظرًا لإلساءة  ،اهللا هو إله النظام والعدل وهو العدل بالذات السليب، ألنَّ 

 .)١()الالمتناهية، بات من الرضوري توافر تعويض ال متناهٍ 

                                         
  .١٦٩ص :املصدر السابق) ١(

 .١٧٠ص :جوزيف راتسنجر، مدخل إٰىل اإليامن املسيحي) ٢(

ــرة ) ١( ــيحي ونظ ــالص املس ــيل، اخل ــد ع ــة، أمح ــالم إعجيب ــه، اإلس ــاهرة، (لي ـــ١٤٢٧الق  /ه

 .٥٧-٥٦، ص)م٢٠٠٦
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راين حتتـاج التوبــة ـســاءة غـري املتناهيــة يف الفكـر النصــلـذلك هـذه اإل

ام إٰىل نصـابه واسـرتجاع احلـق اإلهلـي وإعـالن التوبـة والرجـاء، وإعادة النظ

 حيتــاج إٰىل تضــحية غــري متناهيــة كعربــون االعــرتاف والتوبــة، وبــام أنَّ 

ـ وأنَّ  ݠرانية تؤمن باجلانـب اإلهلـي للسـيد املسـيح ـالنص د فيـه اهللا قـد جتسَّ

ــن اهللا،  ــذي الإوهــو اب ــاهي، هــو اإلنســان ال ــدُّ  ذن هــو اإلنســان الالمتن ه حت

م عليـه أن يمـوت عـٰىل الصـليب لـذا حتـتَّ (اجلوانب، فهو املطلـق بكـل يشء، 

 .)١()ليمسح اإلساءة الالمتناهية التي اقرتفت، فيعيد النظام املفوض

ــب  وألنَّ  ــه اجلانــب اإلنســاين مــع اجلان ــد اجتمــع في الســيد املســيح ق

 ال فهــو اإلنســان املثــايل، لكــن هــذا )٣(مــع الالهــوت )٢(اإلهلــي أي الناســوت

ــتثناءً  ــه اس ــل من ــل أوالد آدم  ،جيع ــبَّ  ݠفك ــي س ــة الت ــرتكون باخلطيئ بها مش

أن يـدفع جـزء  رانية، فكـان البـدَّ ـصـول الديانـة النصـأكـام ورد يف  ،ݠ آدم

ريبة ـر أن يــدفع الضــتــه قــرَّ لكــن يســوع بربكتــه وحمبَّ (ريبة، ـمــن هــذه الضــ

 .)٤()وبالتايل فقد فدٰى الناس مجيعاً  ،فه دمهها مهام كلَّ كلَّ 

رية اجلديدة، ـوبعد هذه التضحية انبعثت اخلليقة بطهر جديد، انبعث البش

انبعثت مـن اآلدم  - وقت املسيح يف –، لكن ݠكام انبعثت يف السابق من آدم 

جنبه فخرج منه الدم واملاء  اجلديد الذي فداها بجسده عٰىل الصليب الذي انشقَّ 

 بـني الطهـر والـرجس، وتعبـرياً وذلك كناية رمزية عن هذا االجتامع الغريـب 

راين مـن ـمـه املسـيح النصـوهذا ما قدَّ  ،رح رضورة التطهري لنيل اخلالصـيش

                                         
 .١٧٢املسيحي، ص يامنجوزيف راتسنجر، مدخل إٰىل اإل) ١(

 .ينظر. هو كل ما خيص اإلنسان :الناسوت) ٢(

 .كل ما خيص الذات اإلهلية، أي كل ما يرتبط باهللا هو: الالهوت) ٣(

 .٥٦ليه، صاإلسالم إعجيبة، اخلالص املسيحي ونظرة ) ٤(
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. رانية اآلن هي فكرةـفالعقيدة املهيمنة عٰىل النص. ريةـخالص وطهر وفداء للبش

محله عٰىل إقالة  وهذا الرفق هبم هو ما ،ته هلمر وحمبَّ ـرفق اهللا بالبش( ص يف أنَّ تتلخَّ 

عٰىل الصليب وينتقل هبم مـن عهـد  ارهم، فأرسل إليهم ابنه الوحيد ليفدهيمعث

 .)١()الناموس إٰىل عهد النعمة

بولس (من أشاع رس الفداء هو  رانية تعتقد بأنَّ ـن النصإويف هذا املجال ف

علـم (ر، فاجتمع الناس حوله، ـالذي بدأ محالته التبشريية هبذا السِّ  )٢()الرسول

بل  ،عيسٰى مل يكن املسيح املوعود وال زعيم اليهود املوعود فقط بولس الناس أنَّ 

ام هلـة أّيـمثـل ممـات الضـحايا القديمـة املقربـة إٰىل اآل -موته كان تضـحية  نَّ إ

 .)١()من أجل خالص البرش -احلضارات البدائية 

رانية وقـد أوردتـه بطريقـة مشـتملة ـهذا رس الفـداء كـام تعتقـده النصـ

 .تصارعٰىل التلخيص واالخ

                                         
 .١٩٩-١٩٦ص :املسيحي يامنجوزيف راتسنجر، مدخل إٰىل اإل) ١(

ا يف اليهودية فاسمه شاؤول، وقد ولد يف تركيا يف عائلة مّ أرانية، ـوهذا هو اسمه يف النص: بولس) ٢(

ورشليم لغـرض الدراسـة وطلـب العلـم، ومل يكـن مـن التالميـذ أٰىل إهيودية فريسّية ثم انتقل 

ن عتبارهـا حركـة هرطقـة خارجـة عـارانية بـن املعـادين للنصـمبل كان  ݠوائل للمسيح األ

ٰىل السـامء، إن رأٰى رؤيا للسيد املسيح بعد صـلبه وصـعوده أاليهودي القويم، ولكن بعد  يامناإل

ًا جديـدًا، وتـم تنصـيبه يف املجمـع نـرانية ديـيامن بالسـيد املسـيح واعتنـاق النصـعندها بدأ باإل

ـأة برانيني، وقد عرف يف اليهوديـمم، وسط ترحيب كبري من النصل كرسول لألُ وَّ املسيحي األ ه نَّ

رانية، ويعـد يف الكنـائس ـر النصـص وتقي وعابد، ولبولس الدور الكبري يف نشمؤمن كبري وخملِّ 

ـهتـا وتعلمهـا ألءراين قراـوله رسائل البد عٰىل كل مؤمن نص ،بارعاً  رانياً ـنص قديساً  رح ـا تشـهنَّ

 )م٦٧و ٦٤(ني عـام السـيف بـ راين والفلسفة الدينية، وقد تم قتله بحـدِّ ـيامن الالهويت النصاإل

 :ينظـر. د لالحتفاء به يف الكنائس مجيعهـارانية وله يوم حمدَّ ـر النصـنتيجة جلهودة ونشاطة يف نش

 .١٩٨-١٩٦ص :األدياناملقديس، املوجز يف 

ــالص، ) ١( ــة اخل ــص وروع ــة املخل ــوض، عظم ــب اهللا ع ــيم، حس ــ(حل ــوة ر، دار األـمص خ

 .٨٣ - ٨١، ص)م٢٠٠٨/هـ١٤٣٠للنرش، 
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ا ا : دة ا ،ݠا ما  :  

دًا للســـيد رانية يشـــاهد ظهــورًا متعـــدِّ ـالــدارس للديانـــة النصــ إنَّ 

ــيح ــدُّ  ݠ املس ــات وتع ــاختالف الرواي ــنالحظ أنَّ ب ــيح  دها، ف ــذ املس تالمي

 . منهم قد شاهد قيامة املسيح لكن بتفاصيل خمتلفة عن اآلخركال� 

 إّال  ،د حـول حتديـد مسـاء يـوم األحـد موعـدًا للقيامـةمدَّ فالروايات تت

الخــتالف خــربة كــل ) خــربة القيامــة(ا ختتلــف حــول تفاصــيل خربهتــا أّهنــ

 .)١(تلميذ هلا كلٌّ عٰىل حسب قابليته اإليامنية

فوقفـوا مبهـورين يسـمعون الصـوت وال (هلذا نـرٰى يف أحـد األسـفار 

الروايـة أشـارت إٰىل نمـط مـن الظهـور هـذه  نَّ أيبـدو يل  ، ومما)٢( )يرون أحداً 

 .وهو ظهور الصوت فقط الذي خاطب الرسل -صح القول  إنْ  -

لكن يف ظهور آخر قد شاهد التالميذ النور فقط ومل يسمعوا الصوت، كام 

 .)٣()رأٰى رفاقي النور ولكنهم مل يسمعوا صوت من خاطبني( :التايليف النص 

 :أنامط ظهور السيد املسيح

اإليـامن  ݠقـة بـأنامط ظهـور السـيد املسـيح اياُت املتعلِّ وتكشف الرو

حسـب  يء وجيزي كـالً ـاحلقيقي بعودته املرتقبة التي فيها جيازي املحسن واملس

 .)١()عاملهأومعي اجلزاء الذي أجازي به كل واحد ب رسيعاً  ها أنا آٍت (عمله 

هكـذا  ،وعندها يأيت املسـيح ليجمـع شـتات تالميـذه مـن بـني البلـدان

                                         
ــف، (يوســف تومــا مــرقس، الالهــوت العقائــدي، : ينظــر) ١( ــة القــديس يوس بغــداد، كاتدرائي

 .٦، ص٣، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 ).٧: ٩( سفر أعامل الرسل،) ٢(

 ).٢٢: ٩(سفر أعامل الرسل، ) ٣(

 ).١٢:٢٢(إنجيل يوحنا، ) ١(
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ــد أن تفرَّ يــؤم ــون النصــارٰى بع ــاسن املؤمن ــم يــدعون الن ــذه )١(قــوا وه ، وه

 .أول أعامل املسيح بعد عودته

، وكـل الـذين يكونـون )الـدجال(قتل املسيح الكاذب  ومن أعامله أيضاً 

سامء مفتوحة، وإذا فرس أبـيض ال ثم رأيت( :معه، فقد جاء يف سفر رؤيا يوحنا

فقبض عـٰىل الـوحش والنبـي الكـاذب ...  واجلالس عليه يدعٰى أمينًا وصادقًا،

قدة بالكربيـت والبـاقون قتلـوا  يف بحرية النار املتَّ نيوطرح االثنني حيَّ  ...، معه

 .)٢()بسيف اجلالس عٰىل الفرس اخلارج من فمه

ــدَّ  ــق الكتــاب املق ــب تفســريات الالهــوتيني عــٰىل وف  ،سويشــار بحس

 .)٣(ݠبن مريم  هذا اجلالس عٰىل الفرس هو النبي عيسٰى  إٰىل أنَّ 

املسيح عندما يعود سيجتمع املؤمنـون بـه  وهناك عقيدة خالصة وهي أنَّ 

ويذهب هبم ملقابلته عٰىل السـحاب، وهـو سـينجيهم مـن األحـداث واملعـارك 

 ،والفتن التي ستمر هبا األرض يف آخر الزمان وقبل يوم القيامة أو يوم الدينونـة

ويصـعدون ملقابلـة املسـيح عـٰىل  اءً وحتَّٰى املوتٰى سيبعثون مـن قبـورهم أحيـ(

 .)١()ليبتعدوا عن الدجال السحاب، واألحياء فيخطفون من األرض إٰىل السامء،

ــيح  ــودة املس ــة ݠوبع ــعيدة املرتقب ــاة الس ــة احلي ــدأ مرحل ــث  ،تب حي

تتحقق اآلمال واألمنيـات القائمـة عـٰىل انعقـاد حيـاة سـعيدة، حيـاة يسـودها 

                                         
 .١٤، ص٣يوسف توما مرقس، الالهوت العقائدي، ج) ١(

 ).٢١-١٩:١١(رؤيا يوحنا ) ٢(

بـريوت، دار الكتـاب العـريب، (هشـام عبـد احلميـد، اقـرتب خـروج املسـيح الـدجال،  كامل،) ٣(

 .٢٨٩، ص)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

الســالم،  بــريوت، دار(الوهــاب عبــد الســالم، املســيح املنتظــر وهنايــة العــامل،  طويلــة، عبــد) ١(

 .١٥٩، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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خصــام وتطــول  جــور وال والاحلــب والوئــام، بــال ضــيق وال ضــنك 

ال يكـون بعـد هنـاك طفـل ( ،سع صدر الزمـان وستبتسـم األيـاماألعامر، سيتَّ 

ـ يتبعـون بـاطالً، وال امـه، الشيخ مل يكمـل أيّ  أيام وال م يلـدون الرعـب، ألهنَّ

ب وذريــتهم معهــم، الــذئب واحلمــل يرعيــان معــًا، مــن نســل مبــاركّي الــرَّ 

، وهـذه الفـرتة )١()يـة فـالرتاب طعامهـاسد يأكـل التـبن كـالبقر، أّمـا احلواأل

ــدَّ  ــي تق ــامالت ــألف ع ــة أو )٢(ر ب ــة أو الدينون ــوم القيام ــدأ ي ــا يب ــد انتهائه ، بع

ثم رأيت عرشًا عظـيًام أبـيض واجلـالس عليـه مـن وجهـه هربـت (احلساب، 

ــا ــامء، وم ــر األرض والس ــام أث ــي هل ــارًا  ،بق ــغارًا وكب ــوات ص ــت األم ورأي

كتــب، وانفــتح كتــاب آخــر هــو كتــاب احليــاة واقفــني أمــام اهللا وانفتحــت ال

 .)٣()، كل واحد بأعامله...وعوقب األموات،

ــام( ــٰى وجــاء إٰىل القــديم األي ــن انســان أت ــداً  فــأعطي ســلطاناً : اب  وجم

 يسـلطانه سـلطان أبـد. م واأللسـنةَمـد له كـل الشـعوب واألُ لتتعبَّ  وملكوتاً 

ا إٰىل البعـث مـن ، ويشـري سـفر يوحنـ)١()ما لن يزول وملكوته مـا ال ينقـرض

ــاب  ــروج للحس ــور واخل ــتتعجَّ  ال(القب ــذا فإنَّ ــن ه ــوا م ــا ب ــاعة فيه ــأيت س ه ت

يسمع مجيـع الـذين يف القبـور صـوته، فيخـرج الـذين عملـوا الصـاحلات إٰىل 

 .)٢()قيامة احلياة، والذين فعلوا السيئات إٰىل قيامة الدينونة

*   *   *   

                                         
 ).٢٥-٦٥/٢٠(شعيا أسفر ) ١(

 ).٢٠/٤(سفر رؤيا يوحنا : ينظر) ٢(

 ).١٣-٢٠/١١(سفر رؤيا يوحنا ) ٣(

 ).٢٦-٢٤(نجيل مرقس، إ) ١(

 ).٢٨-٥/٢٥( يوحنا) ٢(



  

ا ا :ا ما  ا  

ة النبويـة نَّ سالمية عٰىل االلتزام بالقرآن الكـريم والُسـفقت املذاهب اإلاتَّ 

مجـاع حـول عقيـدة املنقـذ بـني فق علـيهام باإلام املصدران املتَّ هنَّ أريفة، عٰىل ـالش

 حاديـث النبويـة،املسلمني، وقد عرفنا عددًا ُيعتد به مـن اآليـات القرآنيـة واأل

عـن  ݜئمة أهل البيت أالتواتر عن طريق  دِّ وبخاصة تلك التي وصلت إٰىل ح

ينتهي إٰىل اإلمام عـيل بـن أيب  ¨نسب املهدي  وأمجعت عٰىل أنَّ  ݕرسول اهللا 

وقد ورد يف ، ݝعن طريق ابنته فاطمة  ݕوهو من نسل الرسول  ݠطالب 

، )١(»لد فاطمةاملهدي من عرتيت من وُ «: ݕريف للرسول الكريم ـاحلديث الش

واهللا ال يكـون املهـدي «: ݠلد اإلمام احلسني ه من وُ مية عٰىل أنَّ مافقت اإلإذ اتَّ 

 .)٢(»ݠلد احلسني  من وُ أبدًا إّال 

ــ نَّ أرغــم  ــة الــبعض دفعــه التعصُّ ب واهلــوٰى إٰىل وضــع أحاديــث كاذب

 .)٣(املهدي إٰىل العباس بن عبد املطلب نسبت

                                         
ـــتاين، ج) ١( ـــحيح السجس ـــتاين، ص ـــري، ج١٠٦، ص٤السجس ـــم الكب ـــرباين، املعج ، ٢٣؛ الط

ــوين، ٢٦٧ص ــامعيل؛ العجل ـــ٥٥٧ :ت( إس ــاس )م١١٦٢/ه ــل اإللب ــاء ومزي ــف اخلف ، كش

ــق ــاس، حتقي ــنة الن ــٰىل ألس ــث ع ــن األحادي ــتهر م ــام اش ــد، : ع ــاج أمح ــف احل ــق(يوس ، دمش

 .٢٨٨، ص٢، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١املطبعة العاملية، 

 .١٠، ص)ت.ران، دطه(عيل امليداين، : ر، حتقيقـالثاين عشاإلمام املوسوي، حممد سعيد، ) ٢(

ــلة األاأل) ٣( ــارص الــدين، سلس يف  ئيّ ـثرهــا الســأحاديــث الضــعيفة واملرفوعــة ولبــاين، حممــد ن

ــاألُ  ــارف، (ة، مَّ ــة املع ــاض، مكتب ـــ١٤٢١الري ــوزي، ١٨٠، ص١، ج)م٢٠٠٠/ه ــن اجل ؛ اب

ــيل  ــن ع ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــرمحن ب ــد ال ــرج عب ــو الف ـــ٥٩٧ :ت(أب ــل )م١٢٠١/ه ، العل

ــ ــة يف األحادي ــقاملتناهي ــة، حتقي ــيس، : ث الواهي ــل مل ــة، (خلي ــب العلمي ــريوت، دار الكت ب

 .٨٦١، ص٢، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤



  ١٢١ ...................................  املنقذ يف الديانة اإلسالمية: لثاملبحث الثا/ الفصل الثاين

ــرق اإل ــاقي الف ــا ب ــأّم ــالمية فإهنَّ ــم األس ــٰىل األع ــب تتَّ ا ع ــغل ــق م ع ف

لكــن عــن طريــق ولــده  ݕنســبه ينتهــي إٰىل الرســول األكـرم  اإلماميـة بــأنَّ 

ــن  ــول الزرعــي يف كتابــهݠاحلس ه رجــل مــن أهــل بيــت إنَّــ: (، إذ يق

لــد احلســن بــن عــيل خيــرج يف آخــر الزمــان وقــد امــتألت مــن وُ  ݕ النبــي

، وأكثــر األحاديــث عــٰىل هــذا فيمألهــا قســطًا وعــدالً  وظلــامً  األرض جــوراً 

ــه مــن وُ  أنَّ تــّدل عــٰىل  تــرك  ݠاحلســن  ًا لطيفــًا إذ أنَّ لــد احلســن ّرس يف كون

اخلالفـة هللا فجعـل اهللا مـن ولـده مــن يقـوم باخلالفـة احلـق املتضـمن للعــدل 

ــ ــذه ُس ــنَّ الــذي يمــأل األرض، وه ــادة أنَّ ــيئًا ة اهللا يف عب ــه ش ــرك ألجل ــن ت ه م

ــذا بخــالف احلســني أعطــاه اهللا أو أعطــٰى ذريَّ  ــه، وه ــه أفضــل من ــ ݠت ه فإنَّ

 .)١()حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر هبا واهللا أعلم

ــرأينَّ إّال أ ــذا ال ــأ ه ــد بخط ــا نعتق ــ ،ن ــال�  نَّ إف ــن ك ــامني احلس ــن اإلم  م

فكالمهــا  ، بــام وجــب علــيهام مــن أمــر اهللا تعــاىلٰ مل يعمــال إّال  ݟواحلســني 

 معصوم عن اخلطأ والزلـل بموجـب آيـة التطهـري ﴿
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فــال ) ٣٣: األحــزاب(﴾ ��

ــام  ــن اإلم ــادن أل ݠاحلس ــع وه ــتراج ــةأه نَّ ــرك اخلالف ــام وال  ،راد ت اإلم

حـرص عليهـا وقاتـل مـن دوهنـا كـام حيـاول الزرعـي أن يـوهم  ݠاحلسني 

ــإو النــاس، ــذلك  ،هليــةإشــيئة مل ݠلــد احلســني مامــة يف وُ ام جعلــت اإلنَّ وب

 .)٢(ݠاحلسني اإلمام سارت يف ذرية 

                                         
عبــد الفتــاح أبــو غــدة، : ابــن قــّيم اجلوزيــة، املنــار املنيــف يف الصــحيح والضــعيف، حتقيــق) ١(

 .١٥١، ص١، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية، (

، اإلسـالم، دعـائم )م٩٧٤/هــ٣٦٣ :ت(محـد املغـريب أ القايض النعامن، حممد بن منصور بـن) ٢(

 .١١٥، ص٢، ج)ت.القاهرة، دار املعارف، د(، ٢آصف بن عيل أصغر، ط: حتقيق
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ــ ــذلك ف ــد أنَّ اإل نَّ إل ــة تعتق ــدي  مامي ــام  ¨امله ــو اإلم ــن (ه ــد ب حمم

احلســن العســكري بــن عــيل اهلــادي بــن حممــد اجلــواد بــن عــيل الرضــا بــن 

موسٰى الكاظم بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن عـٰىل زيـن العابـدين 

 .)١()ݜ  أمري املؤمننيبن احلسني بن عيل املرتٰىض 

وبعـد استشـهاد أبيـه احلسـن  )٢(من رأٰى  يف ّرس  )هـ٢٥٥(لد سنة وقد وُ 

غاب الغيبة الصغرٰى التي انتهت بوفاة النائب الرابـع  )ـه٢٦٠(العسكري سنة 

عامـًا، لتبـدأ بعـدها ) ٦٩(سـتمرت ان الغيبة الصغرٰى أ، أي )٣()ـه٣٢٩(سنة 

 .والتي تستمر إٰىل هذا اليوم ة أو الكربٰى مرحلة الغيبة التامَّ 

                                         
، كشـف الغمـة يف )م١٢٩٣/ هــ ٦٩٢ :ت(يب احلسن عيل بن عيسـٰى بـن أيب الفـتح أربيل، اإل) ١(

 .١٩٦، ص٣، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٢ضواء، بريوت، دار األ(، ٢ئمة، طمعرفة األ

ــة ســامراء ) ٢( ــن ر ّرس (تقــع مدين ــٰىل نحــو ) ٰى أم ــٰىل  )١٢٠(ع ــامل بغــداد، ع ــن ش كيلــو مــرتًا م

بــاب القــاطول : بــواب هــيأربعــة أرقية، وكانــت حماطــة بســور وهلــا ـضــفة هنــر دجلــة الشــ

ــ ــداد يف الش ــاب بغ ــوب وب ــوش يف اجلن ــاب امللط ــامل وب ــة يف الش ــاب النارصي ــًا وب رق، ـغرب

ــة أوتعتــرب  ــدم بلــدة مأهول ــٰى عصــق ــت التنقيبــات األـحتَّ ــة يف رنا فقــد أثبت  طالهلــا كــانأثري

ـاعـاد تأسيسـها وأقبـل التـاريخ، وقـد  آهًال للسـكن منـذ أدوار مـا ذها مقـرًا املعتصـم بـاهللا ختَّ

ـــايس  ــــ٢٢٧: ت(العب ـــنة )م٨٤٢/ه ــــ٢٢١(، س ـــح اإل)م٧٣٦/ه ـــا رضي ـــامني ، وفيه م

ـــادي  ـــيل اهل ـــام ع ـــني اإلم ــــ٢٥٤ :ت( ݠاهلامم ـــده ) م٨٦٨/ه ـــن وول ـــام احلس اإلم

ســـنة  ¨، وفيهـــا ولـــد اإلمـــام حممـــد املهـــدي )م٨٧٤/هــــ٢٦٠ :ت( ݠ العســـكري

بــريوت، مؤسســة (جعفــر اخللــييل، موســوعة العتبــات املقدســة، : ينظــر. )م٨٦٩/هـــ٢٥٥(

 .١٨٢-١٧٩، ص١٢، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧علمي للمطبوعات، األ

رعية عـن ـحكـام الشـ، يأخـذون األ¨كـان النـاس خـالل الغيبـة الصـغرٰى لإلمـام احلجـة ) ٣(

ــم ــع، وه ــَفَرائه األرب ــق ُس ــعيد : طري ــن س ــثامن ب ـــ٢٦٠(ع ـــ٢٨٣-م ٨٧٤/ه ). م٨٩٦/ه

ـــن عـــثامن ـــد ب ) م٩٣٨/هــــ٣٢٦ :ت(واحلُســـني بـــن روح ) م٩١٦/هــــ٣٠٤ :ت( وُحممَّ

ــد الســمري  ــدأ الغيبــة التامــة) م٩٤١/هـــ٣٢٩: ت(وعــيل بــن ُحممَّ ــه تب : ينظــر. الــذي بوفات

 .٩١-٩٠ص :النعامين، الغيبة
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ــ ــاقي الِف ــد ب ــذ عن ــدي املنق ــا امله ــالمية ق رَ أّم ــد اإلس ــد بع ــو مل يول فه

وظهــور املهــدي عالمــة (وقســطًا،  وســيولد يف آخــر الزمــان ليمألهــا عــدالً 

بــني يــدي العالمــات الكــربٰى، ففــي حياتــه خيــرج الــدجال، وينـــزل 

 .)١()ݠ عيسٰى 

ــذا اإل ــم ه ــات املنقــورغ ــاع حــول رواي ــاك   أنَّ ذ يف اإلســالم إّال مج هن

عن هذه القاعدة، مثل ابـن خلـدون الـذي أفـرد للغيبـة فصـالً كـامالً  من شذَّ 

ــه، إذ يف مقدَّ  ــها يف مقدمت ــام باستعراض ــدي وق ــث امله ــه أحادي ــاول في ــه تن مت

عصـار األ املشـهور بـني الكافـة مـن أهـل اإلسـالم عـٰىل ممـرِّ  نَّ أاعلم : (يقول

ــ ــ ه البــد يف آخــر الزمــانأنَّ د الــدين مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيِّ

جهـا األئمـة وتكلَّـم هبـا املنكـرون وحيتّجـ... ويظهر العدل ون بأحاديـث خرَّ

 .)٢()عارضوها ببعض األخبار وربام لذلك،

ــ ــتنا املستفيض ــرأي  ةإن مناقش ــبب ال ــاءت بس ــدون ج ــن خل ــتامد اب ع

ــدة يف ــا الرائ ــه واعتباره ــٰىل مقدمت ــامء ع ــذة العل ــن جهاب ــري م ــفة  الكث فلس

 .رين من غري اإلماميةريخ عند أغلب املتأخِّ االت

ع ابــن خلــدون بمناقشــة هــذه األحاديــث مــن حيــث الســند لقــد َرش 

فإذا وجد رواية فيها طعـن يف بعـض رجـال أسـانيدها بغفلـة أو بسـوء حفـظ 

ــرَّ  ــوء رأي، تط ــعف أو س ــحَّ أو ض ــه، واتِّ ق إٰىل ص ــن من ــديث وأوه ــاع ة احل ب

 .يف طرق عسريةهذه القاعدة جيعله يدخل 

                                         
غـري  صيام، حممد يوسـف حممـود، املهـدي املنتظـر عنـد فـرق الشـيعة دراسـة نقديـة مقارنـة،) ١(

 .٥٣، ص)ت.هولندا، كلية العقيدة اجلامعة احلرة، د(منشورة، 

عـيل : ، املقدمـة، حتقيـق)م١٤٠٥/هــ٨٠٨ :ت(رمي ـابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلض) ٢(

 .٣١١، ص)م١٩٦٦/هـ١٣٨٦لعريب، القاهرة، جلنة البيان ا(عبد الواحد وايف، 
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هــذه   فيـه أنَّ آخـر يبــنيِّ  ه يصــدر تشـكيكاً وهنـا جتـدر اإلشــارة إٰىل أنَّـ(

ــن  ــل جــاءت ع ــت، ب ــي بح ــق اســتدالل علم ــن طري ــأِت ع األحاديــث مل ت

فة وهــو بــذلك يضــعف طريــق العلــوم واهلبــات املعنويــة التــي لــدٰى املتصــوِّ 

كبــار  همهــا بعــدم العلميــة، ويــذكر بعــض علامئهــا مــنهــذه األحاديــث ويتَّ 

 .)١()نة يف تعيني خروج املهديل رموزهم املدوَّ فة وحيلِّ املتصوِّ 

ثم يطرح ابن خلـدون نظريتـه التـي تشـتمل عـٰىل مبـدأ العصـبية التـي 

ــ ــالــذي تنتظــره األُ  -ه البــّد أن يكــون للمهــدي مفادهــا أنَّ ر ـم ليقــوم بنشــَم

ربـه البـد أن يكـون لـه عصـبة مـن أقا -رضـية عـٰىل الكـرة األاإلهلـي العدل 

رونه، واملعـروف أنَّ أقـارب املهـدي وعصـبته وعشـريته هـم الطـالبيون ـينص

يــن يــأيت أنفــوذهم وســلطاهنم يف احلجــاز، فمــن  وقــد زالــت شــوكتم وقــلَّ 

ي املهمـة الكبـرية التـي فيهـا ره وتقـوم معـه لتـؤدّ ـاملهدي بعصبية وقبيلة تنص

 ؟)٢(أل جوراً بعد أن متُ  عدالً األرض متأل 

ــ وبعــدها يشــري إىلٰ  ه البــّد أن يكــون املهــدي قرشــيًا طالبيــًا، إن كــان أنَّ

ــّد أن  ــو جعفــر، والب ــني وبن ــو احلس ــو احلســن وبن ــه بن ــد أن جيتمــع حول يري

وأّمـا عـٰىل غـري هـذا الوجـه مثـل (ينهض هبذا األمـر يف مـواطنهم وإمـاراهتم 

فـاق مـن غـري عصـبة وال أن يدعو فاطميًا منهم إٰىل هذا األمـر يف أفـق مـن اآل

 .)٣()وال يمكن  جمرد نسبه يف أهل البيت فال يتم ذلكشوكة إّال 

ــ جهــا األئمــة يف  ه قـد وجــد أنَّ ويشـري إٰىل أنَّ مجلـة األحاديــث التـي خرَّ

                                         
بغـداد، دار الشـؤون الثقافيـة، (عابـد، فكـر ابـن خلـدون العصـبية والدولـة،  اجلابري، حممـد) ١(

 .٢٥٤، ص)ت.د

 .٣٢٧ – ٣٢٣ص :ابن خلدون املقدمة) ٢(

 .٣٢٧ص :ابن خلدون املقدمة) ٣(
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ــان،  ــر الزم ــه يف آخ ــدي وخروج ــأن امله ــد إّال (ش ــن النق ــا م ــص منه  مل خيل

 .)١()القليل واألقل منه

ــنيِّ  ــذا يب ــم قلَّ   أنَّ وه ــث رغ ــض األحادي ــاك بع ــا إّال هن ــته ــت  أّهن ا تثب

ظهــور املهــدي حســب رأي ابــن خلــدون، وهــذه إشــارة لعــدم قدرتــه عــٰىل 

 .اجلزم بإنكار املهدي ونفي وجوده

ــدي ومــنهم  وقــد واجــه العلــامء هــذا التشــكيك والنفــي لوجــود امله

، يف أكثـر مـن مائـة )الـوهم املكنـون مـن كـالم ابـن خلـدون(صاحب كتاب 

ة أحاديـث ديث يف صـحَّ ومخسني صـفحة ذكـر فيهـا مجلـة مـن آراء أئمـة احلـ

ــد مناقشــات ابــن خلــدون، وأكمــل ذكــر . املهــدي املنتظــر وتواترهــا ثــم فنَّ

 .)٢(¨أحاديث املهدي 

 ر اي(ظا ¨(:  

 ¨اإلمــام املهــدي ) املنقــذ اإلســالمي(لقــد أخــذت روايــات ظهــور 

ة ووجـوب فـق علـامء املسـلمني عـٰىل صـحَّ مجـاع الروائـي، إذ اتَّ زًا مـن اإلحيِّ 

ــوره اال ــاد بظه ــريم ¨عتق ــول الك ــن الرس ــة ع ــد وردت رواي ــ ݕ، فق ه أنَّ

 .)٣(»ب باملهدي فقد كفرمن كذَّ «: قال

                                         
 .٣٢٢ص :السابقاملصدر ) ١(

/ هــــ١٣٥٤: ت(ن الصـــديق املغـــريب محـــد بـــأيب العبـــاس أالغـــامري، : للمزيـــد ينظـــر) ٢(

الشــام، مطبعــة الرتقــي، (، إبــراز الــوهم املكنــون مــن كــالم ابــن خلــدون، )م١٩٣٥

ـــ١٣٤٧ ــو )م١٩٢٨/ه ــر ه ــوان آخ ــاب عن ــن (، وللكت ــن اب ــاد طع ــدي لفس ــد املب املرش

 ).حاديث املهديأخلدون يف 

، )م١٢٦٠/ هـــ٦٥٨: ت(الشــافعي املقــديس، يوســف بــن حييــٰى بــن عــيل بــن عبــد العزيــز ) ٣(

قــم، (عبـد الفتــاح حممـد احللـو وعـيل نظـري منفـرد، : عقـد الـدرر يف أخبـار املنتظـر، حتقيـق

 .١٥٧، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٦انتشارات مسجد صاحب الزمان، 
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عـن جـابر (وكذلك مـا ورد عـٰىل لسـان القنـدوزي احلنفـي يف كتابـه، 

ـأ ݕبن عبد اهللا األنصاري، عـن النبـي  مـن أنكـر خـروج املهـدي «: ه قـالنَّ

 .)١(»فقد كفر بام ُأنزل عٰىل حممد

مـن أنكـر القـائم مـن «: إنكـار املهـدي بإنكـاره فقـال ݕبي وقرن الن

 .)٢(»ولدي فقد أنكرين

ــه  ــني طاعت ــط ب ــدي  ݕورب ــة امله ــال ¨وطاع ــه «: فق ــن أطاع م

ــه فقــد أنكــرين، ومــن  أطــاعني، ومــن عصــاه عصــاين، ومــن أنكــره يف غيبت

ه فـق املسـلمون عـٰىل أنَّـويتَّ  ،)٣(»قنيقه فقـد صـدَّ بني، ومـن صـدَّ به فقد كذَّ كذَّ 

رة احلـق عـٰىل اجلـور ـام اخلـري والربكـة والرخـاء ونصـالظهور املبارك حتل أيّ ب

ــ ، فعــن أيب )٤(رضق آمــال املستضــعفني والفقــراء عــٰىل ســطح األوتتحقَّ

تــي مَّ يف آخــر أُ «: قــال ݕســعيد اخلــدري ريض اهللا عنــه أّن رســول اهللا 

، املهــدي يســقيه اهللا الغيــث، وختــرج األرض نباهتــا، ويعطــٰى املــال صــحاحاً 

 .)٥()يعني حججاً  أو ثامنياً  ة، يعيش سبعاً مَّ وتكثر املاشية وتعظم األُ 

ــر  ــدي املنتظ ــر للمه ــتتب األم ــدما يس ــه  ¨وعن ــبح األرض ل وتص

ـ ،ر راية السـالم عـٰىل وجـه البسـيطةـوينش طوعاً  ق عنـدها يبـدأ بأعاملـه وحيقِّ

ــاء  ــاين األنبي ــاٰىل أ ݜأم ــا اهللا تع ــي أراده ــق الت ــة احل ــد دول ــريس قواع ن وي

                                         
 .١٠٨، ص٢، ج)م١٩٩٥/هـ١٤١٦سوة، قم، دار األ(ة لذوي القربٰى، ينابيع املودَّ ) ١(

 .٢، ح٧٣، ص٥١ج :املجليس، بحار األنوار) ٢(

 .١٩، ح٧، ص٥١ج :السابقملصدر ا) ٣(

ــر) ٤( ــ: ينظ ــة ـالطبس ــاب حكوم ــدين، يف رح ــم ال ــام ي، نج ــدي اإلم ــة (، ¨امله ــداد، مكتب بغ

 .٧٩ – ٧٧، ص)م٢٠١٣/هـ١٤٢٤شرت، األ

 .٥٥٧-٥٥٨، ص٤ج: احلاكم النيسابوري، املستدرك عٰىل الصحيحني) ٥(
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مــن عاصــمته الكوفــة العــامل كلــه  ¨وســيقود املهــدي (تكــون وســتكون، 

 .)١( )وحيكمه

، الـذي استشـهد عنـد هنـر ݠوسيأخذ بثأر سـيد شـباب أهـل اجلنـة 

 .)٢(الفرات مع نخبة من صحبه وأهل بيته

زاد «: ، قــالݜعــن آبائــه  ݠوقــد ورد عــن اإلمــام الصــادق 

نـــاءه احلســـن فركـــب هـــو وأب ݠالفـــرات عـــٰىل عهـــد أمـــري املـــؤمنني 

ا َمـأ: ݠقـد جـاء عـيل بـرد املـاء، فقـال عـيل : بثقيف، فقـال ݟ واحلسني

ــتَ  ــا ولَ واهللا، ألُق ــر أنَّ أن ــدي يف آخ ــن ول ــالً م ــث اهللا رج ــذان، وليبع ــائي ه بن

ــبنَّ  ــٰى يقــول  الزمــان يطالــب بــدمنا، وليغي عــنهم متييــزًا ألهــل الضــاللة حتَّ

ــل ــة: اجلاه ــن حاج ــد م ــا هللا يف آل حمم ــاإيف  .)٣(»م ــة ش ــحة إٰىل غيب رة واض

 .ݕاإلمام وظهوره وأخذه بالثأر من قتلة آل حممد 

ــ ــات أكَّ ــذاهبها يف اإلســالمية دهتا املصــادر وهنالــك رواي ــاختالف م ب

، مشـريًا بـذلك ¨وصـالته خلـف املنتظـر املهـدي  ݠشأن نـزول عيسـٰى 

واخلضـوع ألوامـره وقيادتـه العامليـة،  ¨بـاع املهـدي رورة اتِّ ـباعه بضـأتإٰىل 

يلتفـت املهـدي وقـد «: أّنـه قـال ݕن هذه الروايات عـن النبـي الكـريم وم

م تقــدَّ : ام يقطــر مــن شــعره املــاء، فيقــول املهــدينــزل عيســٰى بــن مــريم كــأنَّ 

 .)١(»ام ُأقيمت الصالة لكنَّ إ: ݠبالناس، فيقول عيسٰى بن مريم  وصلِّ 

                                         
ــيعة اال) ١( ــد الش ــر عن ــدي املنتظ ــيل، امله ــواد ع ــج ــي عش ـــثن ــورية، ترمج ــد دودو،  ة، أب العي

 .٣٠١، ص)م١٩٣٩/هـ١٣٥٨هامبورغ، املانيا، (

رساء، اإل بـــريوت، دار( املهــدي املوجـــود املوعــود،اإلمــام مــيل، عبــد اهللا اجلـــوادي، اآل) ٢(

 .٢٦٠ - ٢٥٨، ص)م٢٠١٣/هـ١٤٣٥

 .١١٥، ص٥١ج :نواراملجليس، بحار األ) ٣(

 .٢٢٩خبار املنتظر، صأالشافعي املقديس، عقد الدرر يف ) ١(



 دراسة تارخيية مقارنة -املنقذ يف األديان    ...................................................  ١٢٨

 ¨ملهـدي اإلمـام قولـه ل ݠوقد ورد عـٰىل لسـان عيسـٰى بـن مـريم 

 .)٢(»مرياً أ، ومل أبعث )١(إّنام بعثت وزيراً «: هورحني الظ

مل يصـلب ومل  ݠاملسـيح بـن مـريم  وبحسب الرؤيـة اإلسـالمية فـإنَّ 

هيـوذا (ه هلـم وصـلبوا مـن وشـٰى بـه بِّ ام رفعه اهللا إٰىل السامء، وقـد ُشـيقتل وإنَّ 

ه هـو املسـيح، فقـد ورد يف تفسـري قولـه وقتلوه معتقـدين بأنَّـ) اإلسخريوطي
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التــي كفــرت، هـــي التــي قتلــت شـــبيه «: ݠبــو جعفـــر أقــال 

                                         
ــِك أي  وهــو لفــظ عــريب أصــيل، قــد اشــتق مــن الفعــل وزر وآزر، الــَوِزيُر َحَبــأُ  :الــوزير )١( اَمللِ

ــَتْوَزَرهُ  ــِد اْس ــِه، َوَق ــُه بَِرْأيِ ــُه َوُيِعينُ ــُل ثِْقَل ِم ــِذي َحيْ ــته، الَّ ــِر ... جليســه وخاصَّ ــَىلٰ األَم َوَواَزَرُه َع

ــُل آَزَرُه،  اُه َواألَْص ــوَّ ــُه َوَق ــد اْخ َأَعاَن ــوزيروق ــم ال ــتقاق اس ــَف يف اش ــه، ُتلِ ــة أوج ــٰىل ثالث  ع

ـأنَّ : أحدها ـ :والثـاين .ه حيمـل عـن امللـك أثقالـهه مأخوذ من الِوْزر وهو الثقـل ألنَّ ه مـأخوذ أنَّ

ــه تعــاىلٰ  ــَوَزر، وهــو امللجــأ، ومنــه قول  َوَزرَ ﴿: مــن ال
َ

� 
� َ

ــة(﴾ � ال ملجــأ، : أي) ١١: القيام

ــُك يلجــ َي بــذلك؛ ألن اَمللِ ــهفُســمِّ ــه ومعونت ــ: والثالــث. أ إٰىل رأي ه مــأخوذ مــن األَْزر وهــو أنَّ

ــر؛ ألنَّ  ــاٰىل  الظه ــه تع ــك قول ــاء يف ذل ــد ج ــالظهر، وق ــدن ب ة الب ــوَّ ــوزيره، كق ٰى ب ــوَّ ــك ُيَق املل

ــه ُموســٰى  ــ�ٗ ﴿: حكايــة عــن نبيِّ ِ َوزِ�
ّ
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 ريـأبـو احلسـن عـيل بـن حممـد بـن حبيـب البصـ املـاوردي،: ينظر). ٣١-٢٩ :طه( ﴾أ

ـــ٤٥٠:ت( ــلطانية ،)م١٠٥٨/ه ــام الس ــة األحك ــات الديني ــق ،والوالي ــارك  :حتقي ــد مب أمح

ــدادي،  ــة، (البغ ــن قتيب ــت، دار اب ـــ١٤٠٩الكوي ــور ؛٢٠-١٥ص، )م١٩٨٩/ه ــن منظ  ،اب

 .٢٨٢، ص٥لسان العرب، ج

/ هــــ٨٧٧: ت(يب حممـــد عـــيل بـــن يـــونس العـــاميل البيـــايض أزيـــن الـــدين  النبـــاطي،) ٢(

رشف، املطبعــــة النجـــف األ(ٰىل مســــتحقي التقـــديم، إراط املســـتقيم ـ، الصـــ)م١٤٧٢

 .٢٢٠، ص٢ج) م١٩٦٤/هـ١٣٨٤احليدرية، 

ــن  )١( ــيل ب ــي، ع ــراهيم القم ــيل إب ــن ع ـــ٣٢٩ :ت(ب ــي، )م٩٤٠/ه ــري القم ــم، دار (، تفس ق

 .٣٦٦، ص٢، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤الكتاب، 



  ١٢٩ ...................................  املنقذ يف الديانة اإلسالمية: لثاملبحث الثا/ الفصل الثاين

ــٰى  بلــتوصــلبته، والتــي آمنــت، هــي التــي ق ݠ عيســٰى  شــبيه عيســٰى حتَّ

ــه ﴿ ــو قول ــلبته وه ــه وص ــي قتلت ــة الت ــت الطائف ــل، فقتل ــَ� يقت �ِ
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هلي ستكون مستمرة العدل اإلدولة  ¨املهدي اإلمام  ويشار إٰىل أّن دولة

كم ال ترون الساعة إنَّ «: ه قالنَّ أ ݕإٰىل يوم الساعة يوم القيامة، فعن رسول اهللا 

طلوع الشمس من مغرهبا والدجال ودابة األرض : ر آياتـحتَّٰى ترون قبلها عش

 .)٢(»ݠوخسف بجزيرة العرب وخروج عيسٰى بن مريم ... و

ــظ أنَّ  ــٰى  واملالح ــروج عيس ــون ݠخ ــدس  يك ــور املق ــة الظه يف بداي

ــدي  ــام امله ــا  ¨لإلم ــن عالماهت ــاعة وم ــن أرشاط الس ــوره م ــون ظه فيك

اخلـري  ويف دولـة يعـمّ . ام دولـة العـدل إٰىل قيـام السـاعةالسابقة، لذا تطول أّيـ

أّنـه  ݕوالرخاء واألمـان والسـعادة والربكـة، إذ ورد عـن الرسـول الكـريم 

مـنهم والفـاجر، ترسـل  تـنعم مثلـه قـط، الـربُّ تي يف دنياه نعًام مل مَّ تنعم أُ «: قال

 .)٣(»اهتانبخر األرض شيئًا من ، وال تدَّ السامء عليهم مدراراً 

وحيل األمن واألمان وخيتفي معنٰى اخلوف من األذهان حتَّٰى ترعٰى الشاة 

ـ ݠباحليات، كام ورد عن أمري املؤمنني  نمع الذئب، وتلعب الصبيا : ه قـالأنَّ

ات والعقارب وال وتلعب الصبيان باحليَّ  ،يف مكان واحد ذئبالووترعٰى الشاة «

 .)١(»هم يشء، ويذهب الرش ويبقٰى اخلرييرضُّ 

                                         
 .٣٣٧ص، ٢٣ب ،١٤ج :نواراملجليس، بحار األ) ١(

 .٤١٥، ص٤؛ الرتمذي، سنن الرتمذي، ج٢٢٢٩، ص٤مسلم، صحيح مسلم، ج) ٢(

 .١٤١ابن طاووس، املالحم والفتن يف ظهور الغائب املنتظر، ص) ٣(

ــد ت) ١( ــن حمم ــني ب ــربيس، حس ــي الط ـــ١٣٢٠: ت(ق ــب يف )م١٩٠٢/ه ــنجم الثاق ــوال أ، ال ح

 .٣٠٦، ص١، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥نوار اهلدٰى، أمنشورات (احلجة الغائب، 
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ويف روايـة ُأخــرٰى تــدل عـٰىل األمــن واألمــان الـذي ســيكون يف دولــة 

العدل وفيه إشارة إٰىل حـال املـرأة يف دولـة العـدل أّهنـا سـتكون بـأمن وأمـان 

ــ ــباع وال م ــن الس ــيئًا م ــاف ش ــوال خت ــرة البش ــري ـن فج ــن أم ــد ورد ع ر، فق

ي املـرأة بـني العـراق والشـام وال هييجهـا ـحتَّـٰى متشـ« :ه قـالأنَّ  ݠاملؤمنني 

 .)١(»سبع وال ختافه

 ¨املهــدي املوعــود اإلمــام وســرتفل األرض بــاخلري والثــروة ويعيــد 

 ݕالـذي كــان سـائدًا عــٰىل عهـد رســول اهللا ، )٢()التسـوية يف العطــاء(نظـام 

ــده و وثــم غــريَّ  ــّدل مــن بع ــاُب ــدة أحــدثت نظــام دِ بتُ ــه معــايري جدي عت بدل

إبـان  ݠالتفاضل الطبقي بالتدريج بـالرغم مـن التـزام الـويص اإلمـام عـيل 

 ݠخالفته بنظام التسـوية يف العطـاء وتابعـه عـٰىل ذلـك ابنـه اإلمـام احلسـن 

ه قـد غـاب بالكامـل بعـد استشـهادمها، وبـدأ لكنـَّ ،يف شهور خالفته القليلـة

ــو  ــال بن ــت امل ــن بي ــاء م ــد العط ــلمني وتقيي ــأموال املس ــتئثار ب ــة باالس أمي

ـــة  بمصـــاحلهم السياســـية وحتويلـــه مـــن عطـــاء رشعـــي إٰىل رشـــاوٍ  مقيت

يســتجلبون هبــا األنصــار هلــم عــٰىل الباطــل أو يشــرتون بــه ســكوت الــبعض 

 .عن احلق

ــر اإلمــام و ــني  ¨املهــدي املنتظ ــال قســمة مشــرتكة ب ــل بيــت امل جيع

تفاضـل أو متييـز، فـاجلميع متسـاوون يف االنتفـاع مـن الـنعم املسلمني دونـام 

ــاد  ــد أبع ــًا ألح ــة، تطبيق ــوال العام ــن األم ــتثمرة م ــدمات املس ــة واخل اإلهلي

ــ ــة املكلَّ ــة املحمدي ــاالعدال ــث الشــرِّ ـوتصــ. ف بإقراره ـــح األحادي ه ريفة بأنَّ

                                         
 .٣١٦، ص٥٢ج :نواراملجليس، بحار األ) ١(

 .٥١٧-٥١٦ص :ثبات اهلداةإاحلر العاميل، ) ٢(
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ت القطـائع إذا قـام قائمنـا اضـمحلَّ «: حسـب الـنص القائـل )١(ينهي القطـائع

 .)٢(» قطائعفال

ــدَّ  ــه وتتح ــرة عطائ ــن كث ــث ع ــن األحادي ــري م ــا  ¨ث الكث وتعتربه

عنـدما ُيعطـي مـن سـأله، وهـذا  )٣(»حيثـو املـال حثـواً «: فهـو، عالمة مميزة له

ــان وإنْ  ــ ك ــات يف عص ــريات والربك ــرة اخل ــه وكث ــري إٰىل كرم ــره إّال ـيش  ا أهنَّ

 .¨تفصح عن نقطة مهمة أخرٰى يف سريته االقتصادية 

ــة وهــي ســري ة إغنــاء النــاس بــام يكفــيهم ويغنــيهم وجيعلهــم يف رفاهيّ

ــالحي  ــل اإلص ــادة والعم ــات والعب ــوا إٰىل الطاع ــث يتفّرغ ــيش بحي ــن الع م

ــي ــردي واالجتامع ــه يتَّ . الف ــح أنَّ وعلي ــرتبط  ض ــايل ت ــال امل ــريته يف املج س

بمهمتــه اإلصــالحية وإقامــة املجتمــع التوحيــدي اخلــالص يف تعبــده هللا 

ة فـاملراد منهـا تـوفري متطلبـات ذلـك وإزالـة العقبـات الصـادَّ  ،تبارك وتعـاىلٰ 

رية ـر املعانـاة الـذي عاشـته البشــام تـأيت لتحسـم عصـفالدولة املهدوية إنَّ  ،له

طــويالً وتنهــي الظلــم واجلــور الــذي مــأل األرض نتيجــة حلكــم الطواغيــت 

ــدي  وحاكميــة األهــواء والشــهوات والنزعــات املاديــة وبظهــور اإلمــام امله

                                         
ــة) ١( ــن القطــع،: القطــائع يف اللغ ــأخوذ م ــو م ــو  ه ــن إوه ــزاء اجلــرم م ــض أج ــة بع ــض بان بع

قتطـع طائفـة ايء الطائفـة منـه، وـوقطعه يقطعه وقطعًا وقطيعـة وقطوعـًا، والقطعـة مـن الشـ

ــ ــن الش ــذها، أيء ـم ــأخ ــطالحّم ــن األ: ا يف االص ــة م ــة قطع ــيص الدول ــو ختص رض أو فه

متـاع أو التمليـك أو نحوهـا مـن املـوارد الطبيعيـة لشـخص قـادر عـٰىل العمـل، عـٰىل نحـو اإل

ــد٢٨١-٢٨٠، ص٨ان العــرب، جبــن منظــور، لســا: ينظــر. غــريه اهللا  ؛ اخلــوارزمي، أبــو عب

، مفــاتيح العلــوم، )م٩٩٧/هـــ٣٨٧ :ت(بــن حممــد بــن أمحــد بــن يوســف الكاتــب 

 .٤٠، ص)م١٩٢٤/هـ١٣٤٢القاهرة، إدارة الطباعة املنريية، (

 .٤٩٤ص :ثبات اهلداةإاحلر العاميل، ) ٢(

 .٧٧، ص٢؛ السيوطي، احلاوي، ج١٠١الدارمي، سنن، ص) ٣(
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ــرون ¨تظــر املن ــدٰى الق ــٰىل م ــن األُ . (ع ــرج اهللا ع ــيف ــن أدرك مَّ ــوبٰى مل ة فط

 .)١()زمانه

ـ ـق لألُ فاهللا تبـارك وتعـاٰىل حيقِّ ـاإلنسـان ولبنـي  ؛ة املسـلمةمَّ كـل  ؛ةعامَّ

ــ ــل الش ــليمة، ويزي ــة الس ــات الفطري ــد ـالطموح ــع املوّح ــيم املجتم رك ويق

خـريات السـائر يف العابـد اآلمـر بـاملعروف والنـاهي عـن املنكـر واملسـارع لل

منازل الكامل ومعارج النـور، وختـرج األرض بركاهتـا وكـذلك السـامء، ومـا 

حيصل عليه الناس ليس هو الغنـٰى املـادي فحسـب بـل هـو االسـتغناء حيـث 

ـأُ يمأل اهللا قلـوب ( أي حيـّررهم مـن  ،)٢()غنـٰى ويسـعهم عدلـه ݕة حممـد مَّ

 .ةأرس املتطلبات واحلاجات املادية املعيشية املحدود

احليــاة البهيميــة واخلضــوع ألرس  رية مــن ذلِّ ـر اهللا البشــفبــه حيــرِّ 

ــام  ــتح أم ــهوات ويف ــان الش ــوي اإلنس ــي املعن ــل والرق ــواب التكام ــع أب مجي

ًا عاليـًا كـام يشـري رًا فكريـًا وروحيّـره تطـوّ ـوالتكامل الروحـي فيشـهد عصـ

 إذا قـام قائمنـا وضـع اهللا يـده عـىلٰ «: حيـث يقـول ݠلذلك اإلمـام البـاقر 

 .)٣(»رؤوس العباد، فجمع هبا عقوهلم وكملت به أحالمهم

*   *   * 
 

                                         
 .١٠١ص: السابقاملصدر  )١(

 .٤٩٥ص :ثبات اهلداةإاحلر العاميل، ) ٢(

 /هــــ١٣٣٤طهــران، (، الكـــايف، )م٩٤٠/هـــ٣٢٩ :ت(الكلينــي، حممــد بـــن يعقــوب ) ٣(

 .٢٥، ص١، ج)م١٩١٥



  

  

اا ا :ون ادا  ا  رم  

لقــد تناولنــا يف املبحثــني الســابقني مــن هــذا الفصــل املنقــذ يف الديانــة 

ا يف هـــذا املبحـــث فســـنعرض أهـــم ّمـــأرانية، ـاليهوديـــة والديانـــة النصـــ

–اليهوديــة (ت واالختالفــات يف مفهــوم عقيــدة املنقــذ يف الــديانتني املشــرتكا

ــ ــة ) رانيةـالنص ــع الديان ــة م ــالميةباملقارن ــاذاة اإلس ــة بمح ــري املقارن ، وستس

ــ ــب ترتكَّ ــة مطال ــني ثالث ــات ب ــرتكات واملفرتق ــا املش ــان ز فيه ــثالث، األدي ال

 :وهذه املطالب هي

 .صفاتهاسم املنقذ يف األديان الثالثة و :ولاملطلب األ

 .الشعب املراد انقاذه :املطلب الثاين

 .معامل حكومة املنقذ :املطلب الثالث

فق عليهـا بـني عقيدة املنقذ من أبرز املشرتكات املتَّ  وجتدر اإلشارة إٰىل أنَّ 

األديان الساموية رغم االختالف يف املصداق الذي يطلـق عليـه اسـم املنقـذ أو 

 :)١(ة، ويرجع االختالف يف ذلك إٰىل أمريند هذا املفهوم يف كل ديانالذي جيسِّ 

 االخـــتالف يف تأويـــل النصـــوص املقدســـة وحتريفهـــا ومـــا :لاألوَّ 

ــه النصــوص مــن ترمجــة َح تعرَّ  ــن تفاصــيلها رْ ضــت ل ــري م ــة أفقــدهتا الكث في

 .ت الكثري من معانيهااملهمة وغريَّ 

                                         
ــل، ) ١( ــدي خلي ــر، مه ــام جعف ــدي اإلم ــان، يف األ ¨امله ــاء، (دي ــة البيض ــان، دار املحج لبن

 .١٧-١٦، ص)م٢٠٠٨ /هـ١٤٣٠
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ــاين ــحاب  :الث ــة أص ــديانات إحماول ــض ال ــات أنَّ بع ــا،  ثب ــذ منه املنق

ــن ــك ع ــاديق  وذل ــٰىل املص ــقاطه ع ــديني أو إس ــنص ال ــف ال ــق حتري طري

ــاعوالشخصــيات املقدَّ  ــد أتب ــنهم ســة عن ــازة الشــدي ــة مــنهم حلي رف ـ، حماول

هـا، ولـألرض أمجعهـا، وهلـذا رية كلِّ ـللبشـ والرتبة كون املنقذ سـيكون قائـداً 

م وتفخـر َمـاملنقـذ سـيكون منهـا لتتصـدر األُ  ثبـات أنَّ هذه الـديانات إحتاول 

اهللا إّال حتقيــق احلـق وظهــور املنقـذ مــن نســل  ، ولكـن يــأبٰى برئاســتهاعليهـا 

 .ݕخاتم الرسل حممد 

وا لا :وا ا :  

الــثالث مــا متتلــك مــن بــراهني عــٰىل األديــان مت كــل ديانــة مــن قــدَّ 

 .عائها يف نسبة املنقذ هلاة ادِّ رجاحة رأهيا وصحَّ 

) ســالميةرانية واإلـهوديــة والنصــالي(فقــت الــديانات الــثالث فقــد اتَّ 

ــم االتِّ  ــمية رغ ــتالف يف التس ــاء االخ ــن ج ــذ لك ــوم املنق ــول مفه ــاق يف ح ف

 .د من هو املنقذبعض معامل الشخصية التي حتدِّ 

وهو ) املاشيح(ٰى يف الديانة اليهودية قد ورد حتت مسمّ ) صاملخلِّ (فاملنقذ 

 )١(سـفار املقدسـةيف األك عنـدهم، كـام ورد لِ املمسوح بالزيت، وهي عالمة املَ 

واملسيا أو املاشيح يف املفهوم اليهودي للمنقذ هو رجل مثايل، مـن نسـل داوود 

هـذا هـو داوود، ويقـوم (ٰىل امللك ويقيم دولة اليهـود املوعـودة ، يتوّ ݠالنبي 

وهيلـك بنـي  بآك فـيحطم طـريف مـوِلـرسائيل، هذا هو املسيا املَ إقضيب من 

 .)٢()لته، هذا هو داوود يف دوٰى الوغ

                                         
 ).٧:٢٩(سفر اخلروج، : ينظر) ١(

 ).٢٤: ١٨-١٧(سفر العدد، ) ٢(
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 :وجاء يف الديانة اليهودية صفات هلذا املنقذ املوعود منها

ه املبــارك الــذي ينجــي الفقــري واملســكني كــام جــاء يف ســفر املــزامري نَّـإ

ــائس، وخيلِّــ( ــكني والب ــٰىل املس ــفق ع ــراء مــن الظلــم يش ص أنفــس الفق

ــرِّ  ــهم ويك ــدي أنفس ــف، يف ــن واخلط ــه م ــيش ويعطي ــه ويع ــم يف عيني م دمه

 .)١()ذهب شيا

ء مـع بـد ويف هذا الـنص إشـارة إٰىل الرخـاء االقتصـادي الـذي سـيعمّ 

ــ ــذي يقض ــو ال ــود، وه ــذ املوع ــم املنق ــدل مَ ـحك ــه كَ ثَ ي بالع ــمَ ل ل داوود ثَ

ــي ــ ݠ النب ــان يقض ــذي ك ــاف، ـال ــدل واالنص ــ(ي بالع ــدل ـيقض ي بالع

 .)٢()األرضنصاف لبائيس للمساكني، وحيكم باإل

رب بقضـيب فمـه، ويميـت ـويضـ(صـافه بـالقوة، ومن معامله أيضـًا اتِّ 

ــفتيه ــة ش ــافق بنفخ ــاً  ،)٣()املن ــو أيض ــان  وه ــل األدي ــني ك ــرتك ب ــل مش عام

 .تهحت بقوَّ الساموية التي رصَّ 

ــ( :ويف نــص آخــر  ،)٤()ه مــن نــار املمحــص ومثــل أشــنان القصــارألنَّ

 .)٥()عداؤه يلحسون الرتابأأمامه جتثو أهل الربية و(

ـــ ـــ(ســـم رانية فيطلـــق اـا يف الديانـــة النصـــأّم ص، الفـــادي أو املخلِّ

ٰى س حتــت هــذا املســمّ مــا ورد يف الكتــاب املقــدَّ  عــٰىل املنقــذ، فكــل) املســيح

ــري  فهــو يشــري إٰىل الســيد املســيح حســب املفهــوم العقائــدي املســيحي، ويش

                                         
 ).١٥-١٤: ٧٢(سفر املزامري، ) ١(

 ).٤: ١١(شعيا، أسفر ) ٢(

 ).٥: ١١( :السابق املصدر) ٣(

 ).٢: ٣(سفر مالخي، ) ٤(

 ).٩: ٧٢(سفر املزامري، ) ٥(
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ــر  ــري اآلخ ــان(التعب ــن اإلنس ــاً ) اب ــوم  أيض ــب املفه ــيح حس ــيد املس إٰىل الس

ــديني،  ــيحي ال ــوحين(املس ــة ا ذٍ ئ ــر عالم ــذٍ تظه ــامء حينئ ــان يف الس ــن اإلنس  ب

 .)١()رض ويبرصون ابن اإلنسان آتياً ج مجيع قبائل األتتوّ 

ــ ــذ النص ــيح(راين ـواملنق ــوع املس ــي ) يس ــوب النب ــب إٰىل يعق ، ݠينس

ــيح  ــيد املس ــو الس ــل  ݠوه ــبه يف األناجي ــتالف يف نس ــود االخ ــم وج رغ

 .)٢(املتعددة

هـدي وهـو ينسـب إٰىل املنتظـر وامل( :سالم لـه أسـامء منهـاواملنقذ يف اإل

ــريم  ــول الك ــمّ ݕالرس ــ، ويس ــمه ويكنّ ــن ٰى باس ــد روي ع ــه، فق ٰى بكنيت

 .)٣(»يواطئ اسمه اسمي... «: ه قالنَّ أ ݕالرسول الكريم 

 :هنَّ إ ݕبدليل قوله  ݝوهو من ولد الزهراء 

 .)٤(»لد فاطمةمن وُ ... «

 :قال ݕخر عنه آويف حديث 

                                         
 ).٣٠:٢٤(ٰى، نجيل متّ إ) ١(

راهيم وينتهـي بيوسـف رجـل مـريم الـذي ٰى ذو ترتيـب تنـازيل يبـدأ بـإبنجيل مّتـإالنسب يف ) ٢(

ــب  ــب يف ترتي ــاء النس ــا فج ــل لوق ــا يف إنجي ــيح، أّم ــدعٰى املس ــذي ُي ــوع ال ــا يس ــد منه ُول

إٰىل آدم ) ٢٣ :٣(لوقــا : رينظــ. تصــاعدي مــن يســوع الــذي عــٰىل مــا كــان يظــن ابــن يوســف

ــن اهللا ــذا و. اب ــد ه ــة اهللا املتجّس ــُيعلن أن كلم ــيالد ل ــداث امل ــل أح ــّدث األول قب ــان يتح إن ك

ا عـن بال خطّية وحـدث لكنّـه جـاء مـن نسـل خـاطئ ليحمـل عنّـا اخلطايـا التـي ورثناهـا أب�ـ

جيـل إٰىل جيـل ليحملهـا السـّيد  كـأن اخلطايـا تنحـدر مـن... ، لـذا جـاء الرتتيـب تنازلًيـاجدّ 

يـأيت بعـد املعمودّيـة معلنًـا  أّمـا اإلنجيـل اآلخـر فيلتـزم بالرتتيـب التصـاعدي إذ. عٰىل كتفيـه

ــ ــرَّ عطّي ــٰى يردّ ة ال ــا حتَّ ــا، يرفعن ــا األوٰىل ب خالهل ــا إٰىل حالتن ــن اهللا(ن ــا )آدم اب ). ٣٨: ٣( لوق

 .فاإلنجييل مّتٰى ُيعلن املسّيا حامل خطايانا، واإلنجييل لوقا ُيعلن متّتعنا بالبنّوة هللا فيه

 .٣٧٦، ص١ج :محد بن حنبل، مسندأ) ٣(

 .١٦، ص٤ج :السجستاين، صحيح السجستاين) ٤(
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 .)١(»...بيتيخيرج رجل من عرتيت أو من أهل  ثمَّ ... «

ــدي ــن ســلامن املحم ــال ݤ وع ــول اهللا : ق ــت عــٰىل رس ذا إو ݕدخل

: ل عينيــه ويلــثم فــاه، وهــو يقــولباحلســني بــن عــيل عــٰىل فخــذه، وهــو يقبِّــ

د، أنـت إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام، أنـت حجـة د أخو سـيِّ د ابن سيِّ أنت سيِّ «

 .)٢(»تسع، تاسعهم قائمهم ابن حجة أخو حجة، وأنت أبو حجٍج 

ـأ ݠ، عـن أمـري املـؤمنني ݜ عـن آبائـه ݠالرضـا اإلمـام وعن  ه نَّ

لــدك هــو القــائم بــاحلق، املظهــر التاســع مــن وُ «: ݠمــام احلســني قــال لإل

 .)٣(»للدين، الباسط للعدل

رانية صفاٌت عديدة للمنقذ، ومن أبـرز ـوقد وردت يف كتب الديانة النص

يف  وجمـدٍ   بقـوةٍ حيث يـأيت(: التايلذكر ذلك يف النص  ،هذه الصفات هي القوة

 .)٤()كثري وجمدٍ  عٰىل سحاب السامء بقوةٍ  تياً آجميئه الثاين، ويبرصون ابن اإلنسان 

هـا أنـا (وهو العادل الذي سـيعطي كـل عامـل أجـره بحسـب عملـه، 

 .)٥()ومعي اجلزاء الذي ُأجازي به كل واحد بأعامله رسيعاً  آٍت 

ض وهـو كنايـة عـن ته وجمـده هربـت حتَّـٰى السـامء واألرة قوَّ ومن شدَّ 

أبـيض واجلـالس عليـه الـذي مـن  عظـيامً  عرشـاً  ثم رأيـُت (ة بأسه ته وشدَّ قوَّ 

 .)٦()وجهه هربت األرض والسامء وما بقي هلام أثر

                                         
 :؛ احلــاكم النيســابوري، املســتدرك عــٰىل الصــحيحني٦٣، ص٣ج :أمحــد بــن حنبــل، املســند )١(

 .٥٥٧، ص٤ج

 .٣٩٤، ص٣ج :القندوزي، ينابيع املودة لذوي القربٰى ) ٢(

 .١١٠، ص٥١ج :نواراملجليس، بحار األ) ٣(

 ).٣٠:٢٤(ٰى، نجيل متّ إ) ٤(

 ).١٢:٢٢(سفر رؤيا يوحنا، ) ٥(

 ).٢٠( :السابقاملصدر ) ٦(
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كرت يف القـرآن واإلسالم شأنه شأن األديان األخرٰى التي سبقته، فقد ذُ 

� ﴿ ¨املهدي املوعود اإلمام الكريم صفة القوة التي سيأيت هبا   َ�ـ� َ���
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 .)٧٦-٧٥: مريم( ﴾د

ـــام  ـــن اإلم ـــة ع ـــة رواي ـــة املبارك ـــذه اآلي ـــري ه ـــد ورد يف تفس لق

ــادق ــه «: ݠ الص ــا قول  ﴿وأّم
َ
ــُ�ون

َ
ــ� �ُ�� �َ 

ْ
ۡوا

َ
ا َرأ

َ
� إِذ ــ�� ــروج  ﴾َ� ــو خ فه

 ﴿القائم، وهو السـاعة 
َ
ُ��ن

َ
َ�ـَ�ۡ��

َ
نـزل هبـم مـن اهللا عـٰىل  ذلـك اليـوم مـا ﴾�

ــه  ــذلك قول ــه، ف ــدي قائم  ﴿ي
ٞ ّ َ
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ُ
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َ
يف تفســري  ݠعــيل اهلــادي اإلمــام ورد عــن وقــد  .)١(»﴾اَوأ

ــذه اآل ــاره«يــة ه ــائم وأنص ــذلك الق ــي ب ــوة »يعن ــٰىل ق اإلمــام ، دليــل ع

 .)٢(عف أعدائهموأنصاره وُض  ¨ املهدي

ـــن قوَّ  ـــر اهللاوع ـــه ألم ـــه وإقامت ـــؤمنني  ،ت ـــري امل ـــن أم  ݠروي ع

 بحكـمِ  حيكـمُ  قـويٌّ  ،ني يف أهل بيتـي رجـل يـأمر بـأمر اهللامن خيلف وليكوننَّ «

 .)٣(»فيه البالء يشتدُّ  حضوذلك بعد زمان مكلح مف ،اهللا

ــاك تفســري آخــر لآل ــة، وهن بقرينــة ) العــذاب(وكلمــة (يــة املبارك

ــل  ــا يف مقاب ــاعة(وقوعه ــ) الس ــامل فإهنَّ ــة يف ع ــات اِإلهلي ــارة إٰىل العقوب ا إِش

                                         
 .٦٣،ص٥١ج : نواراملجليس، بحار األ) ١(

 .٤٢٩ص :القندوزي، ينابيع املودة لذوي القربٰى ) ٢(

، كنـز العـامل يف سـنن )م١٥٦٧/هـ ٩٧٥ :ت( اهلندي، عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين) ٣(

الريـاض، مؤسسـة الرسـالة، (يخ صفوة السقاو بكـري احليـاين، الش: األقوال واألفعال، حتقيق

رشف، النجـف األ(، ¨ املهـدياإلمـام ؛ القريش، باقر رشيف، حيـاة ٥٤٩، ص١٤، ج)ت.د

 .١٣٨، ص)م١٩٩٦ /هـ١٤١٧مري، مطبعة األ
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ح، والزلزلـة، واحلجـارة السـاموية التـي نزلـت الدنيا، عقوبـات كطوفـان نـو

صـيبوا هبـا عـٰىل يـد املـؤمنني واملقـاتلني يف أأو العقوبات التـي  ،عٰىل قوم لوط

فالسـاعة هنـا إِّمـا بمعنـٰى هنايـة الـدنيا، أو العـذاب اإلهلـي يف  .جبهات احلـق

وهـــذه عاقبـــة ومصـــري الظـــاملني املخـــدوعني بزخـــرف الـــدنيا  ،القيامـــة

ُأولئـك الـذين آمنـوا واهتـدوا، فـإّن اهللا يزيـدهم هـدٰى وإِيامنـًا  وزبرجها، أّما

ــُ� ٱ﴿  َو�َ�ِ�
ٗ
ــ�

ُ
� 

ْ
ــَ�ۡوا �َ

ۡ
ِ�ــَ� ٱ�

�
ُ ٱ�

�
للهدايــة درجــات،  مــن البــدهيي أنَّ . ﴾ىۗ �

ــإنَّ  ــإِذا طــوٰى اِإلنســان درجاهتــا األُوٰىل ف اهللا يأخــذه بيــده ويرفعــه إٰىل  ف

كـل يـوم مرحلـة جديـدة إٰىل الشـجرة املثمـرة تقطـع  درجات أعـٰىل، وكـام أنَّ 

 التكامل واِإليناع، فكـذلك املهتـدون يرتقـون كـل يـوم مراقـي أعـٰىل يف ظـلِّ 

ويف النهايــة جتيـب اآليــة هــؤالء . اِإليـامن واألعــامل الصــاحلة التـي يعملوهنــا

ــ ــدنيا الس ــة ال ــٰىل زين ــدوا ع ــذين اعتم ــيلة ـال ــا وس ــزوال، وجعلوه ريعة ال

 .)١()للتفاخر عٰىل اآلخرين

ا ماد : اا ذهإام:  

ــٰى  ع ــض ادَّ ــاع بع ــم أتب ــود، أهنَّ ــل اليه ــديانات، مث ــارال ــعب املخت  الش

ــذ إل ــرج املنق ــنهم خي ــذ ليخلِّ وم ــيأيت املنق ــم س ــامل، وألجله ــاذ الع ــهم نق ص

ــعوب األخــرٰى، فقــد جــاء يف  ولينقــذهم ولــيجعلهم ســادة وقــادة للش

ــ ــاب موجَّ ــأة خط ــٰىل هي ــارة ع ــة بش ــفار اليهودي ــل ه األس ــليم معق إٰىل أورش

ورشـليم، هـوذا ملكـك يـأيت أاهتفـي يـا ابنـة (رها بمجيء املنقـذ ـاليهود يبشِّ 

                                         
ــي، ج) ١( ــارم، األ٥٢، ص٢القمــي، تفســري القم ــارص مك ــاب ؛ الشــريازي، ن ــل يف تفســري كت مث

ــزل،  ــم، (اهللا املن ــة ق ــام مدرس ــن اإلم ــيل ب ــب أع ـــ١٤٢٦ ،ݠيب طال ، ٩، ج)م٢٠٠٥ /ه

 .٤٩٦ص
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ــتكلَّ ... إليــك، ــن م بالســالم لألُ وي ــلطانه مــن البحــر إٰىل البحــر وم ــم، وس م

 .)١()رضالنهر إٰىل أقايص األ

م َمـأورشـليم سـتكون يف مقدمـة األُ   أنَّ كذلك جاء يف نـص آخـر يبـنيِّ 

ــ ــتكون املدين ــرَّ وس ــد ال ــية عن ــيجلس ممحّ (ب ة املرض ــاً ف ــاً  ص ــة،  ومنقي للفض

ــرَّ فينقــي بنــي الوي ويصــفّ  ــوا مق ــة، ليكون ــذهب والفض ــرَّ يهم كال . ببني لل

ـفتكون تقدمة هيـوذا وأورشـليم مرضـية للـرَّ  ام القـدم، وكـام يف ب، كـام يف أيَّ

 .)٢()السنني القديمة

ـــ ـــيأيت لينص ـــوم ـس ـــودي املظل ـــعب اليه ـــ(ر الش ـــدل ـيقض ي بالع

 .)٣()نصاف لبائيس األرضمساكني، وحيكم باإللل

رون وهم من سـريث األرض كـام ـوهؤالء املظلومون املنتظرون سينتص

ب هـم رش يقطعـون والـذين ينتظـرون الـرَّ ـعاميل ال ألنَّ ( :التايلجاء يف النص 

أّمـا . لـع يف مكانـه فـال يكـونرير تطَّ ـيرثون األرض، بعد قليل ال يكـون الشـ

 .)٤()كثرة السالمةيف ذون ألرض ويتلذَّ الودعاء فريثون ا

املباركون مـن (ب بوراثة األرض، فهم الشعب املبارك الذي وعدهم الرَّ 

أّما نسـل األرشار فينقطـع، (، )٥()ب يرثون األرض وامللعونون منه يقطعونالرَّ 

 .)٦()الصديقون يرثون األرض ويسكنوهنا إٰىل األبد

                                         
 ).١٠-٩:٩(سفر زكريا، ) ١(

 ).٤-٣:٣(سفر مالخي، ) ٢(

 ).٤:١١(شعيا، أسفر ) ٣(

 ).١١-٩: ٣٧(سفر املزامري، ) ٤(

 ).٢٢: ٣٧(سفر املزامري، ) ٥(

 ).٢٩-٢٨: ٣٧( :السابقاملصدر ) ٦(
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ية فهــم النصــارٰى حيــث يعــود رانـأّمــا الشــعب املــراد إنقــاذه يف النصــ

ــارٰى  ــم النص ــبيله وه ــهد يف س ــن استش ــافئ م ــوع ليك ــذ يس ــت (املنق ورأي

نفــوس الــذين ســقطوا قــتٰىل يف ســبيل الشــهادة ليســوع، وســبيل كلمــة اهللا، 

ـ. )١()فعاشوا وملكـوا مـع املسـيح م األتقيـاء املبـاركون سـيأيت إلنقـاذهم ألهنَّ

ـ(وأبناء املبـاركني،  ، سـيغلب )٢()ب وذريـتهم معهـملـرَّ م نسـل مبـاركي األهنَّ

مــن يغلــب يــرث كــل (املؤمنــون عنــد جمــيء املســيح وســيعاقب املجرمــون، 

ــا اخلــائفون وغــري املــؤمنني ، وهــو يكــون يل ابنــاً يشء، وأكــون لــه إهلــاً  ، وأّم

ــة  ــع الكذب ــان ومجي ــدة األوث ــحرة وعب ــاة والس ــاتلني والزن ــني والق والرجس

 .)٣()كربيت الذي هو املوت الثايندة بنار وقِ فنصيبهم يف البحرية املتَّ 

ــدين  ــا ال ــالمي أّم ــؤمنني اإلس ــاذ امل ــيأيت إلنق ــذي س ــذه ال ــر منق فينتظ

اإلســالم عــٰىل ســائر وظهــور ورفــع شــأهنم واملستضــعفني مــن مجيــع امللــل 
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ــة( ﴾��ِ� ، يف )٣٣: التوب

ــار بــأنَّ  ــة البشــارة واألخب ــة املبارك ــذه اآلي ــن  طيــات ه ــن احلــق وهــو دي دي

ين الظـاهر عـٰىل مـا بعـد ويصـبح هـو الـدِّ  ه يفين كلِّـاإلسالم سيظهر عٰىل الدِّ 

، فقـد روي عـن ¨ملهـدي  بخـروج اوال يكـون ذلـك إّال  ،األديان األخرٰى 
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ـــ� رَۡ�
َ
ِٓي أ

�
ـــَ� ٱ�

ُ
�

ُ�ــَ�ىٰ 
ۡ
ــٰى «: ﴾، فقــال...�ِ�� واهللا مــا نــزل تأويلهــا بعــد، وال ينــزل تأويلهــا حتَّ

مل يبــق كــافر بــاهللا العظــيم، وال  ݠ، فــإذا خــرج القــائم ݠخيــرج القــائم 

                                         
 ).٤:٢٠(سفر رؤيا يوحنا، ) ١(

 ).٢٤: ٦٥(شعيا، أسفر ) ٢(

 ).٨-٧: ١١(سفر رؤيا يوحنا، ) ٣(
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ركًا يف بطـن ـن لـو كـان كـافرًا أو مشـ كره خروجـه حتَّـٰى أرك باإلمام إّال ـمش

ــت ــخرة لقال ــ: ص ــافر فاكس ــي ك ــؤمن يف بطن ــا م ــهـي ــال )١(»رين واقتل ، وق

 ٱّ�ِ�ــ�ِ ﴿: وقيــل: القرطبــي
َ َ

ِ�ــَ�هُۥ �
ۡ
ين ديــن اإلســالم ﴾ أي ليظهــر الــدِّ ِ�ُ�

، ݠهــذا عنــد نــزول عيســٰى : قــال أبــو هريــرة والضــحاك. ديــن عــٰىل كــلِّ 

 دخــل يف هــدي، ال يبقــٰى أحــد إّال ذاك عنــد خــروج امل: وقــال الســدي

 .)٢(اإلسالم

ب ذلـك يف الزبــور تِـكـام كُ األرض وبظهـور املنقـذ سـريث الصــاحلون 

ــوكُ  ــابقة، ﴿تُ ــان الس  ب األدي
َ
 َو�

�
ن

َ
ــ�ِ أ

ۡ
�ِ
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َ ۡ
 .)١٠٥: األنبياء( ﴾�ٱ�

َ�ـــــ� ِ�َ�ـــــ�دَِي ﴿: ورد يف تفســـــري اآليـــــة لقـــــد
ُ
�ِ�َ� 

َ
�ض

َ ۡ
 ٱ�

�
ن

َ
أ

 
َ
ـــ�ُِ��ن ٰ �

ـــن � ٱ�� ـــام ﴾ ع ـــادق اإلم ـــه ݠالص ـــحاب «: قول ـــم أص ه

 ݕويـدل عـٰىل ذلـك مـا روي عـن النبـي  .)٣(»يف آخـر الزمـان ݠ املهدي

ل اهللا ذلـك اليـوم حتَّـٰى واحـد، لطـوَّ   يـومٌ مـن الـدنيا إّال  لـو مل يبـَق «: ه قالأنَّ 

جـالً صــاحلًا مـن أهــل بيتـي، يمــأل األرض عـدالً وقســطًا، كـام قــد يبعـث ر

ــ» ملئــت ظلــًام وجــوراً  ـــفبشَّ أهــل بيتــك يملكــون األرض،  أنَّ  ݕه ر اهللا نبيَّ

ـــوليّــاهللا يظهــر ف .)٤(ويرجعــون إٰىل الــدنيا، ويقتلــون أعــداءهم ده ه ويؤيِّ

ــ ــيم غاـبنص ــاد، فيق ــف امليع ــاله، واهللا ال خيل ــات أع ــد يف اآلي ــام وع ــة ره ك ي

                                         
 .٦٧٠ص: الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة) ١(

حكــام القــرآن، ، اجلــامع أل)م١٢٧٢/هـــ٦٧١:ت(اهللا حممــد بــن أمحــد  أبــو عبــدالقرطبــي، ) ٢(

ـــق ـــراهيم أطفـــيش، : حتقي ـــحاق إب ـــو إس ـــرتاث العـــريب، (أب ـــاء ال ـــريوت، دار إحي ب

 .١٣١، ص٨، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 .١٢٠، ص٧الطربيس، جممع البيان، ج) ٣(

 .٢٩٧، ص٢تفسري القمي، ج ؛ القمي،١٢٠، ص٧ج :السابقاملصدر ) ٤(
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اخللقـة، ويسـري بالعبـاد عـٰىل رصاط مســتقيم حلقيقـة النعـيم، فيقـيم حكومــة 

ــ رك بــه شــيئاً ـعبــد فيهــا اهللا ســبحانه وحــده، وال يشــإهليــة يُ  يــرث أن  دَّ والُب

قــني، وغريهــا مــن اآليــات عبــاده الصــاحلون، وتكــون العاقبــة للمتَّ  األرض

 مـن اهللا تعـاٰىل،ه، مـن حجـة حـق مصـطفٰى خمتـار ين كلّ التي توعد بظهور الدِّ 

ــ ــة التامَّ ــدل واملعرف ــاد بالع ــني العب ــم ب ــذي ال حيك ــدٰى اهللا ال ــائق ه ة بحق

 هـــو أبـــو صـــالح املهـــدي احلجـــة بـــن وال يكـــون إّال  خـــتالف فيـــه أبـــداً ا

، وهــذا هــو املوعــود بــه يف الروايــات ݕمــن نســل النبــي األكــرم  ¨ احلســن

 .)١(ره من كل األديانع ظهوعن توقُّ  فق عليها بني مجيع املسلمني، فضالً املتَّ 

ا ا :ون ادا  ا  :  

سـة لألديـان ات الكتـب املقدَّ حلكومة املنقـذ معـامل ارتسـمت يف طيَّـ إنَّ 

، وتشـاهبت يف تشـابه )نجيـل والقـرآن الكـريمالتـوراة واإل(الساموية الثالثـة 

ــ ــامل ممّ ــذه املع ــدره ــالة مص ــدها وأص ــٰىل توكي ــدل ع ــبحانه ا ي ــو اهللا س ها وه

 :وتعاٰىل، وهذه املعامل هي

ن مـن أبـرز سـامت هـذه الدولـة إفـ :عاملية الدولة اإلهلية املوعـودة - ١

هـا تنتظـر مـن يقـيم هـذه الدولـة كـام جـاء يف الـنص لّ م كُ مَ هي العاملية، فـاألُ 

يــزول القضـيب مــن هيــودا، وينـزع مــن بــني رجليـه، حتَّــٰى يــأيت  ال( :التـايل

 ويكــون يف ذلــك اليــوم أنَّ (، )٢()مَمــه وهــو يكــون انتظــار األُ الــذي هــو أهلــ

، فيصـبح التوحيـد )١()مَمـاه تطلـب األُ أصل يسـري القـائم رايـة للشـعوب إّيـ

                                         
 .١٣٣، ص٤امليزان يف تفسري القرآن، ج الطباطبائي،) ١(

 ).٤٩:١٠(التكوين،  سفر) ٢(

 ).١٠:١١(شعيا، أسفر ) ١(
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م خاضـعة َمـهو دين األرض وتـزول األوثـان واألصـنام وتـأيت إليـه كـل األُ 

، وجـاء يف نـص )١()ب وحـده، وتـزول األوثـان بتاممهـاويسمو الرَّ (لسلطانه 

ب كــل أقــايص األرض، وتســجد قــدامك كــل تــذكر وترجــع إٰىل الــرَّ ( آخــر

 .)٢()ممَ ط عٰىل األُ ب امللك، وهو املتسلِّ للرَّ  م، ألنَّ مَ قبائل األُ 

م َمـ سـيادة املنقـذ املوعـود عـٰىل األُ يبـنيِّ  وقد جاء يف العهـد اجلديـد مـا

ــ(األخــرٰى  ــيقــوم ليســود األُ  ٰى قــال أشــعيا ســيظهر فــرع مــن أصــل يسَّ م َم

 .)٣()ه يكون رجاء الشعوب فليغمركم اهللا بالفرحوعلي

ــدين  ــا يف ال ــالمي أّم ــريم ﴿اإلس ــرآن الك ــد ورد يف الق ُ فق
�
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 ، لقــد جــاء يف تفســري هــذه اآليــة القرآنيــة روايــة عــن أيب عبــد)٥٥: النــور(

ــ«: ݠ اهللا يــده  وره بمكــة ماســحاً ه القــائم وأصــحابه، ويقــول حــني ظهــإنَّ

ــه ــٰىل وجه ــا األرض: ع ــده وأورثن ــدقنا وع ــذي ص ــد هللا ال ــر  - ،احلم إٰىل آخ

ـــاس. )٤(»-اآليـــة ـــن عب ـــت يف آل : قـــال: وقـــد جـــاء أيضـــًا عـــن اب نزل

 .)١(ݕ حممد

ــذ باتِّ  - ٢ ــة املنق ــاز حكوم ــة واألمتت ــافها بالعدال ــذكر ص ــث ي ــان حي م

                                         
 ).١٨:٢( :السابقاملصدر ) ١(

 ).٢٨(سفر املزامري ) ٢(

 ).١٢:١٥(رسالة بولس إٰىل رومه ) ٣(

 .١٥٣، ص١ج :صفهاين، مكيال املكارماأل) ٤(

 .٥٣٦، ص١ج :احلاكم احلسكاين، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل) ١(
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يف األرض يف العلـم  ءيـليضـ ٍت آه ب ألنَّـأمـام الـرَّ (سفر املزامري هـذا األمـر 

 .)١()بالعدل ويف الشعوب باألمانة

ــر ــص آخ ــاء يف ن ــه ( :وج ــذي اخرتت ــانده وال ــذي أس ــدي ال ــا عب ه

ي ـبأمانــة يقضــ... م بالعــدلَمــفيــأيت لألُ  ،ورضــيت بــه جعلــت روحــي فيــه

ــ ــوي وال ينكس ــدل ال يل ــدل يف األرضـبالع ــيم الع ــ ،ر يق ــاء ـفش ريعته رج

 .)٢()ممَ هلداية األُ  وب ونوراً للشع جعلتك عهداً ... الشعوب،

ولكننــا ننتظـر كــام (س رانية قـد ورد يف كتاهبــا املقـدَّ ـويف الديانـة النصــ

 .)٣()وات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها العدلوعد اهللا سام

ــدِّ  ــا يف ال ــالمي ين أّم ــريم اإلس ــول الك ــن الرس ــد روي ع ــ ݕفق ه أنَّ

ــال ــ«: ق ــدي يبعــث يف ـأبشِّ ــٰىل اخــمَّ أُ ركم بامله ــي ع ــاس، وزالزل، ت تالف الن

عنــه ســاكن  ا، ويرضــوظلــامً  كــام ملئــت جــوراً  وعــدالً  قســطاً األرض يمــأل 

ـويمـأل قلـوب أُ األرض السامء وساكن  غنـٰى، فـال حيتـاج أحـد  ݕة حممـد مَّ

 .)٤(»إٰىل أحد

ع هلـا مجيـع امت حكومـة املنقـذ املرتقبـة التـي تتطلَّـمن أهم ِسـ نَّ إ - ٣

ــعوب ــ ،الش ــأنَّ ــا، حي ــاد فيه ــه ال فس ـــث ينتش ــالم واملحبَّ ــني ر الس ــٰى ب ة حتَّ

 :البهائم واحليوانات فـال شـحناء وال بغضـاء كـام ورد نصـه يف العهـد القـديم

ــة منطقــة حقويــهويكــون الــرب منطقــة متينــه واأل( فيســكن الــذئب مــع  ،مان

                                         
 ).١٣:٩٦(سفر املزامري، ) ١(

 ).٤-١: ٤٢(سفر اشعيا، ) ٢(

 ).١٣:٣(رسالة بطرس الثانية، ) ٣(

ـــند أمحـــد) ٤( ـــل، املس ـــن حنب ـــيني ٣٧، ص٣ج :ب ـــور اهللا احلس ـــايض ن ـــرتي، الق  :ت(؛ التس

 .١٤٦، ص١٣، ج)ت. قم، د(زهاق الباطل، إ، إحقاق احلق و)م١٦١٠/هـ١٠١٩
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وصـبي  جـل والشـبل واملسـمن معـاً اخلروف ويربض النمر مـع اجلـدي والعِ 

ــوقها ــغري يس ــة ت ،ص ــرة والدب ــربض والبق ــان ت ــاً أرعي ــا مع ــد واأل والدمه س

ويلعــب الرضــيع عــٰىل رسب الصــل ويمــد الفطــيم يــده  ،كــالبقر يأكــل تبنــاً 

ــل قــديس ألّن : فعــوانعــٰىل حجــر األ ــدون يف كــل جب ال يســوؤون وال يفس

 .)١()ب كام تغطي املياه البحراألرض متتلئ من معرفة الرَّ 

ــا  يؤيــد ذلــك قــد ورد عــن أيب ُأمامــة البــاهيل، وهنــاك مــا قــال خطبن

ــول اهللا  ــه ݕرس ــه قول ــر خطبت ــان آخ ــذئب  وال«: ݕ، فك ــٰىل ال ــعٰى ع يس

شاة ويرفـع الشـحناء والتبـاغض وينـزع محـة كـل دابـة حتَّـٰى يـدخل الوليـد 

رها، ويكـون يف ـره، وتلقـٰى الوليـدة األسـد فـال يضــيده يف احلنش فـال يضـ

رض مـن اإلسـالم ه كلبهـا، ومتـأل األه كلبهـا ويكـون يف الغـنم كأنَّـاإلبل كأنَّ 

هـي الدولـة التـي يعـم فيهـا السـالم بـني (، وهـذه )٢(»ملكهم ويسلب الكفار

 .)٣()جتامعية ودينيةاالناس واحليوانات، وال توجد فروق 

*   *   * 

                                         
 ).١٠-٦: ١١(سفر اشعيا، ) ١(

 .١٢٨طاووس، املالحم، ص؛ ابن ١٣٥٩، ص٢ابن ماجه، السنن، ج) ٢(

 .٣٠١ص :ثني عرشيةجواد عيل، املهدي املنتظر عند الشيعة اال) ٣(
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زًا كبــريًا مــن ين تأخــذ حيِّــلقــد كانــت ومازالــت األمهيــة الكبــرية للــدِّ 

رية، وأصـبحت احلاجـة إٰىل االعتقـاد بمنظومـة عقائديـة وفكريـة ـحياة البشـ

البـّد منـه إلدامـة حيـاة اإلنسـان وإمتـام اجلانـب الروحـي مـن جوانـب  مراً أ

ـ ه الفطـري نحـو إشـباع هـذه احلاجـة بـام هلـا مـن دور حياته، لذا نرٰى التوجُّ

 .كبري بمنح اإلنسان االستقرار الروحي واإلدراك الفكري

ن واالعتقـاد ز وجـوب التـديُّ يف حيِّـ ق دومـاً رية ُحتلِّــلذلك نجد البشـ 

مة فكرية تضفي الروحانية واالستقرار عٰىل احلياة اإلنسانية، عـٰىل الـرغم بمنظو

 ومصدر أه نحو األديان وأنواعها ودرجة كامهلا باختالف منشمن اختالف التوجُّ 

ات وطبيعة كـل ديانـة، إضـافة إٰىل اخـتالف أمزجـة كل دين، وباختالف حيثيّ 

ة وغريهـا مـن األديـان ر وإدراكهم هلا، لذا تـرٰى النـاس تـؤمن باليهوديــالبش

ـ الساموية باملقابل مـع أنَّ  ه إٰىل االعتقـاد باألديـان الوضـعية، الـبعض قـد توجَّ

ومثـال  ،رقـإذا كانت األرض خصبة كام يف مهـد احلضـارة يف الشـ وخصوصاً 

نقاذي رت البيئة التي تبلور فيها الفكر اإلذلك حضارة وادي الرافدين حيث توفَّ 

ل إله اخلصب الرشائع وتبلورت فكرة الدولة وحتوَّ ل واخلالص، حيث قامت أوَّ 

 يف ثنايـا ر من العامل الفاين إٰىل عامل الروح الباقي، وهذا ما يتبـنيَّ ـص للبشإٰىل خملِّ 

امش يف بحث اإلنسان عن العدالة باعتبار ذلك من حق كل إنسان، گلگملحمة 

 .)١(فكار تتبلور ثم ظهرت يف رشائع محورايبوأخذت هذه األ

                                         
بــريوت، دار (دراسـة مقارنــة بـني ثــامين ديانـات،  .مهـدي، فــالح، البحـث عــن منقـذ: ينظـر) ١(

ـــ ـــة والنش ـــد للطباع ـــن رش ــــ١٤٠٢ر، ـاب ـــرة ١٢-٩، ص)م١٩٨١/ه ـــديقي، فك ؛ ص

 .٢٨-٢٦املخلص، ص
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م االخـــتالف يف مصـــدر األديـــان فـــالبعض منهـــا ســـاموي ورغـــ 

، لكنهـــا اشـــتملت عـــٰىل املشـــرتكات، فكـــّل )أريض(والـــبعض وضـــعي 

ر وتنظـيم حيـاهتم اليوميـة بـام تشـتمل عليـه ـاألديان تسـعٰى إٰىل سـعادة البشـ

ــ ــة أو أيديولوجي ــامالت أو أخــالق أو ركــائز قيمي ــة  ةمــن أصــول ملع عقائدي

الكــامل والســعادة األبديـة، لكنهــا تشــاركت ر نحـو ـهـدفها الوصــول بالبشــ

هـذا التشـارك  ة معطيـات عباديـة وفكريـة، وأنَّ عٰىل وفق هذه األهـداف بعـدَّ 

يف بعــض املعتقــدات يشــري إٰىل حقيقــة جوهريــة فطريــة موجــودة يف الطبيعــة 

لــذا أصــبحت كــّل ديانــة حتَّــٰى لــو كانــت وضــعية مــن  ،ريةـالروحيــة البشــ

ــر لكنَّ ـصــنع البشــ ر احلاجــة الفعليــة هلــذه العقيــدة، ولــذا أحاطتهــا ـهــا تفسِّ

ــبة لضــ ــام هــو احلــال بالنس ــة واالهــتامم ك ــن الرعاي رورة االعتقــاد ـبــوافر م

بوجود اإلله واالعتقـاد بوجـود الصـاحلني املـدافعني عـن احلقيقـة والضـعفاء 

كــام هــو احلــال باالعتقــاد بوجــود املنقــذ الــذي ســيأيت ليــزيح الظــالم عــن 

ــو ــيزرع ال ــود األرض ـرد حمــل الشــوك وســيحرق الشــاألرض وس ر لتع

 .)١(بثوهبا األخرض اجلميل من جديد

املــدارس الفكريــة املاديــة ومــذاهبها العقائديــة  وجتــدر اإلشــارة إٰىل أنَّ 

ــاً  ــية أيض ــدت يف أُ  املاركس ــالح اعتق ــدة اإلص ــة بعقي ــا اجلدلي ــس مفاهيمه س

ـ نيـل حيـاة سـعيدة رية يف ـعـات البشـق فيـه التطلُّ واليوم املوعود الـذي تتحقَّ

ـــ(رت هـــذه املدرســـة وازدادت أمهيتهـــا ـومرتفـــة وانتشـــ رة ـكوهنـــا مبشِّ

                                         
ــاظم مزاأل) ١( ــدي، ك ــس ــدة ومش ــم عقي ــذ األعظ ــل، املنق ــاموية، ـع ــب الّس ــراق، (روع الكت الع

ـــادق، د ـــد الص ـــة العه ـــ٨٦-٨٥، ص)ت.مؤسس ـــامـ؛ الطبس ـــة اإلم ـــة يف دول  ي، جول

ــدي ــة¨ امله ــي، أ: ، ترمج ــامي وهب ــد س ــوالء، (مح ــريوت، دار ال ـــ١٤٢٥ب ، )م٢٠٠٤/ه

 .٢٤٥ - ٢٤٠ص
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ـ يكـون هـو نتيجـة ... ق فيـه اآلمـالبمستقبل سعيد تـزول فيـه اآلالم وتتحقِّ

 .)١()وخاصة الواعية واهلادفة منها ...األعامل واجلهود البرشية

ق روري هــو الوجــود القطعــي التحقـــواالعتقــاد هبــذا املســتقبل الضــ

ت إٰىل انتشـار املـدارس املاديـة كوهنـا الذي كـان مـن أبـرز األسـباب التـي أدَّ 

ــ ــف البش ــاكي العواط ــي ـحت ــة والت ــآيس واآلالم املكبوت ــا امل ــي أهنكته رية الت

رية مـن أجـل اسـتحقاق العـيش بسـعادة فـيام بعـد، بعـد ـالبّد أن متر هبا البش

ختبــار بغيــة أن متــر بمختلــف أنــواع اآلالم لكــي متحــص وتــدخل دائــرة اال

ــة، ــية األناني ــات النفس ــواء والنزع ــن األه ــا م ــو  نَّ إ تطهريه ــري ه ــذا التطه ه

ــدّ  ــود، مق ــوم املوع ــيء الي ــث (مات جم ــي  نَّ إوحي ــعيد قطع ــوم الس ــذا الي ه

رية، إذن تكـون أسـبابه ـاحلدوث، لكونه هو اهلـدف األعـٰىل مـن وجـود البشـ

عقيــدة لتــدخل ، وقــد تفاعلــت هــذه ال)٢()ماتــه قطعيــة احلــدوث أيضــاً ومقدَّ 

ــرَّ  ــم م ــادي لرتتس ــاق األديب امل ــدان يف النط ــاكي وج ــة حت ــكل رواي ــٰىل ش ة ع

رورة وجــود اليــوم املوعــود وصــاحب هــذا اليــوم املوعــود، ـاإلنســانية بضــ

ــان أُ  ــٰىل لس ــرٰى ع ــرة أخ ــوم ــذ بأنَّ ــفون املنق ــهورين يص ــاء مش ــان دب ه اإلنس

عنــد األزمــات ر ـللبشــ منقــذاً  منــارصاً  مــدافعاً  الكامــل الــذي يكــون حاميــاً 

مـن وجـود  وعنـدها البـدَّ  ،واندالع املشاكل التـي هتـب كالنسـيم يف اهلشـيم

ـــ ع بقـــوٰى اإلنســـان اخلـــارق الـــذي خيـــرق القـــوانني الطبيعيـــة بـــام يتمتَّ

 .)٣(واستعدادات مثالية جتعل القانون الطبيعي ال يرسي عليه

                                         
ــاقر، اليــوم املوعــود بــني الفكــر املــادي وا) ١( بــريوت، دار التعــارف، (لــديني، الصــدر، حممــد ب

 .٤٤، ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٣

 .٤٨ص :املصدر السابق) ٢(

 .٩٥ص :¨الطبيس، جولة يف دولة اإلمام املهدي ) ٣(
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ـــ ـــوينقـــل العّق يف وصـــفه  )برناردشـــو(يرلنـــدي ر اإلاد عـــن املفكِّ

إنسـان حـي ذو : (أنَّـه قبـل ظهـوره ولزوم أن يكـون عمـره طـويالً  للمصلح

ٰى إليـه هـذا بنية جسـدية صـحيحة وطاقـة عقليـة خارقـة، إنسـان أعـٰىل يرتّقـ

ويطـول عمـره حتَّـٰى ينيـف عـٰىل ثالثامئـة  ،بعد جهد طويـل ،اإلنسان األدنٰى 

 .)١()سنة ويستطيع أن ينتفع بام استجمعه من أطوار حياته الطويلة

ــذلك ــاد  وك ــة إٰىل رضورة االعتق ــب الفكري ــد مــن الكت ــارت العدي أش

الفكـرة بقالـب أديب  تّـاب إٰىل صـبِّ بـل ذهـب بعـض الكُ  ،)٢(باملصلح املوعود

ــتجّىلٰ  ــي وي ــك بمســأو فن ــدَّ ـ ذل ــرحية تتح ــار والرتقُّ ــة االنتظ ــن حال ب ث ع

فقــد خــط هــذا الروائــي  )صــموئيل بيكيــت(يرلنــدي للمؤلــف األديــب اإل

عـٰىل جيــد الـزمن اجلـديل والفــن العبثـي لـيالئم األجوبــة  رحيتهـالكبـري مسـ

ــ ــوس البش ــدائرة يف نف ــائرة ال ــذاً ـاحل ــر منق ــي تنتظ ــامُه  رية وه ــودو (أس غ

ــودو( ــنيِّ ) )ج ــي تب ــالت ــال املس ــة أبط ــم ـ طبيع ــاوي وه ــاهلم املأس رحية وح

يأتيهم قـرب الشـجرة ليمسـح عـنهم عـذابات السـنني وهـذا  ينتظرون منقذاً 

رحية ـبعــد يـوم إٰىل أن تنتهــي أحـداث املســ ب مســتمر يومـاً االنتظـار والرتقُّـ

 .)٣(جمدداً  )غودو(عٰىل أمل املجيء يف الغد وانتظار 

العقيــدة اخلالصــية اإلنقاذيــة مل ختتــزل داخــل  هلـذا يمكــن القــول بــأنَّ 

ــ ــد البش ــاغتها الي ــي ص ــعية الت ــان الوض ــدَّ ـاألدي ــل تع ــذاهب رية، ب هتا إٰىل امل

                                         
 .١٢٤، ص)ت.مرص، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د(عباس حممود، برناردشو، ) ١(

حممـد السـامك، القـاهرة، : ةغريس هالسل، النبوءة والسياسة، ترمج: برز هذه الكتب، ينظرأمن ) ٢(

بـريوت، (؛ بول منـزيل، مـن جيـرؤ عـٰىل الكـالم، ١١، ص)م١٩٩٨/ـه١٤١٩روق، ـدار الش(

 .٤٣، ص)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 .٧٥-٧٠ص مكتبة األبداع، إسكندر،فايز : صموئيل بيكيت، يف انتظار جودو، ترمجة) ٣(
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ــا ــي ص ــة الت ــة املادي ــالفكري ــد البش ــاً ـغتها الي ــرية أيض ــة  ئ، لتُنب ــن حقيق ع

جوهريــة حتملهــا الفطــرة اإلنســانية، لتصــبح حتميــة بدهييــة، متحصــلة مــن 

ــدَّ  ــة أنَّ ع ــات، وهــي حتمي احلــرب أمــر  العــامل خملــوق للســالم، وأنَّ  ة حتمي

الـبغض والشـحناء  نَّ أة والوئـام، والعـامل خملـوق للمحبَّـ طارئ، وحتميـة أنَّ 

احلـق هـو الـذي البـّد أن  يـزول الظلـم، ألنَّ  البـّد أنْ  أنْ  أمر طارئ، وحتمية

ــدي  ــامن العقائ ــذا اإلي ــيطة، وه ــه البس ــٰىل وج ــود ع ــدارس (يس ــمل امل يش

ـ ،الفكرية والفلسفية غري الدينيـة رت التـاريخ عـٰىل ـفاملاديـة اجلدليـة التـي فسَّ

فـات الضـالل واجلهـل والظلـم آاالنحـراف و أساس التناقضات تـؤمن بـأنَّ 

ــّد  ــّد أنَّ الب ــاً  أن تنهــزم أمــام إرادة احلــق والســالم والعــدل، والب ــاك يوم  هن

 .)١()تتالشٰى فيه التناقضات ويسوده الوئام والسالم موعوداً 

*   *   * 

                                         
قــم، مؤسســة (ارة، اجلبــار رش عبـد: ، حتقيــق¨ الصـدر، حممــد بــاقر، بحـث حــول املهــدي) ١(

 .٨٧، ص)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦أنصاريان للطباعة والنرش، 



  

  

  ا  ام او: ا اول

  :او: ا اول

ه بنظـام تعّد الديانة اهلندوسية مـن أقـدم الـديانات الوضـعية فهـي أشـب

سـس وطقـوس ة عٰىل أُ نة مبنيَّ يدولوجية فكرية معيَّ أأخالقي فكري عبادي يتبع 

، )١(عبادية ونظـام روحـي متنـاغم معهـا قامـت عـٰىل أطـالل الديانـة الويديـة

مت عن طريقها املالمح اهلندية القديمـة واألسـاطري بت أفكارها وتسلَّ رَّ ـوتش(

ومـن ) ٢(يرة اهلندية قبل دخول اآلرينيالروحانية املختلفة التي نمت يف شبه اجلز

 .)١()هلا وتطوراً  )لويديةا(ـل ها الباحثون امتداداً جل ذلك عدَّ أ

                                         
ــة) ١( ــة أو الفيدي ــد مــع : الويدي ــد دخلــت إٰىل اهلن ــة اهلندوســية وق ــكل القــديم للديان ــي الش وه

ــول اآل ــوايل دخ ــا ح ــني هل ــيح  )١٥٠٠(ري ــيالد املس ــل م ــًام أنَّ ݠقب ــب اآل ، عل ــني كت ري

ــة ا ــي املعرف ــي تعن ــدا والت ــدعٰى في ــة ت ــمن املقدس ــة وتتض ــيد لآلأملقدس ــًا ناش ــة ونصوص هل

لتقديم الـذبائح، وكـذلك نصوصـًا تتنـاول العقائـد التـي تتحـدث عـن اهللا وصـورة اإلنسـان 

ــر. والعبــادة ــة الكــربٰى، : ينظ ــدخل إٰىل األديــان اخلمس ــادل، م ــودور، ع ــة (ثي بــريوت، املكتب

 .٤، ص)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦البوليسية، 

من الشامل الغـريب للهنـد عـام  إيراناستوٰىل عٰىل . أصله من رشق أوروباهو شعب قديم : آريان) ٢(

 السنسـكريتيةأولية من  وكانت لغته صورة. السنديف تدهور حضارة  وكان سبباً . )م.ق ٢٠٠٠(

ألن الشعب اآلري كان يسكن املناطق املمتـدة مـن رشق . اللغات اهلندو األوروبيةوهي أساس 

د ر أبـيض اجللــ، واآلريـون بشـ)م.ق ٣٠٠٠(وقد وصل للهنـد سـنة . سياآأوروبا إٰىل جنوب 

وقـد . اإلغريـقوكـانوا يعبـدون آهلـة  ،سود ومل يبَق من هذا اجلنس سوٰى اللغـة اآلريـةأوشعر 

 .اهلندوساملقدسة لدٰى  الفيداابتكروا أشكاالً من النصوص الشفهية يف 

 .٣٨، ص)م١٩٨٤ /هـ١٤٠٥مرص، مكتبة النهضة املرصية، (محد، أديان اهلند الكربٰى، أشلبي، ) ١(
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ل تقاليد وقد أطلق عليها بعض الباحثني تسميات منها اهلندوكية ألّهنا متثِّ 

 .)٢(يت بالربمهيةمِّ وكذلك ُس ) ١(اهلند وعاداهتم وأخالقهم وصور حياهتم

ــ نشــاد إدعيــة ومــن العبــادات كقــراءة األ ب الكثــريوالتــي تتطلَّ

 .)٣(ناشيد وتقديم القرابنياأل

ــدِّ  ــة متع ــون بمنظوم ــا تك ــبه م ــي أش ــية ه ــاهيم واهلندوس ــن املف دة م

ت مــع احليــاة تطــورَّ (واألنظمــة العقائديــة والعــادات والتقاليــد والطقــوس، 

وليس هلا صيغة حمددة وهلذا فيهـا مـن العقائـد مـن هيـبط إٰىل عبـادة األحجـار 

 .)٤()األشجار أو ما يرتفع إٰىل التجريدات الفلسفية الدقيقةو

ـ بـل هـي ورثـت  ،س أو يـد واضـعةوهلذا مل يعـرف هلـذه الديانـة مؤسِّ

ــدَّ  ــا املق ــي اســتقت مشــارهبا مــن كتاهب ــة الت ــة الويدي ــن الديان س عقائــدها م

ــذي ال يُ  ــال ــار إٰىل أهنَّ ــه ويش ــن كتب ــرف م ــن ع ــداهتا م ــض معتق ــتقت بع ا اس

ـ )٥(ميةالديانة الطوط د كـل يشء وتعبـد كـل التـي خلفتهـا، الديانـة التـي متجِّ

 .)١(كائن حي أو غري حي كام تعبد األجداد واألسالف

                                         
 .٣٨ص :املصدر السابق) ١(

: ينظـر .كامنـةابتداًء من القـرن الثـامن قبـل املـيالد نسـبة إٰىل برامهـا وهـي القـوة السـحرية ال) ٢(

 .٣٧ص :املصدر السابق

 .٣٧ديان اهلند الكربٰى، صأشلبي، ) ٣(

 .١٩، ص)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ربيل، ميديا، أ(املقديس، صربي، املوجز يف املذاهب واألديان، ) ٤(

ــة مــن األفكــار والرمــوز والطقــوس تعتمــد عــٰىل العالقــة بــني : الطوطميــة) ٥( هــي ديانــة مركب

ــي ــوع طبيع ــانية وموض ــة إنس ــمٰى  مجاع ــائرًا أو الطــوطميس ــون ط ــن أن يك ــوطم يمك ، والط

ــه  ــاط ب ــة باالرتب ــاد اجلامع ــع اعتق ــًا م ــرًا طبيعي ــة أو مظه ــاهرًة طبيعي ــًا أو ظ ــًا أو نبات حيوان

 .صليةوكلمة طوطم مشتقة من اللغة األمريكية األ. روحياً 

 .٢٠ص :املقديس، املوجز يف املذاهب واألديان) ١(
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ــ لريــاح  د املــايض، وهــي أيضــًا ديانــة تســتجيب دومــاً فهــي ديانــة متجِّ

رت وتــداخلت لتشــمل املعتقــدات التطــوير والتغيــري، لــذا جتــدها قــد تطــوَّ 

 .)١(آلرياجلديدة التي أتٰى هبا الغزو ا

رت ومتازجـت اهلندوسـية مـع عقائـد اآلريـني الـذي تـأثروا وقد تطـوَّ 

، وبعـد وصـوهلم إٰىل اهلنـد )٢(وا هبـا أثنـاء هجـرهتم إٰىل اهلنـدباألقوام التي مـرّ 

ٰى إٰىل ابتعـاد ا أدّ رت العقائد اآلريـة بعقائـد السـكان األصـليني يف اهلنـد ممّـتأثَّ 

 .)٣(اهلندوسية عن العقائد اآلرية األصلية

ــدَّ  ــية املق ــاب اهلندوس ــداوكت ــدا أو الفي ــو الوي ــ )٤(س ه ــذي ه  ووال

ــتّ  ــيع ش ــل مواض ــدة حتم ــب عدي ــاألحرٰى كت ــخ ب ــة والتناس ــمل اآلهل ٰى تش

ــق واملقدَّ  ــات واملحرَّ واخلل ــفهية س ــاليم ش ــل تع ــت باألص ــي كان ــات والت م

ن إالقديمـة يف الفـرتات املتفاوتـة مـن الـزمن و )١(نت باللغـة السنسـكريتيةدوِّ 

                                         
الــذي اختلــف املؤرخــون يف منطقــة صــدوره فكــان الــرأي األول أّهنــم قبائــل مهــاجرة مــن ) ١(

ن الغـزو اآلري مـا أأواسط آسـيا اسـتوطنت إيـران واهلنـد، وكـان الـرأي اآلخـر يؤيـد فكـرة 

 اً جديــد وتفاعلــت لتنــتج جــيالً بــا ومتازجــت و جمــيء أقــوام مهــاجرة اكتســحت أورهــو إّال 

 .٢٤ص :املصدر السابق ،)م.ق ١٥٠٠(هاجر عرب األرايض الواسعة إٰىل اهلند يف عام 

 .٣٨ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ٢(

 .٣٩ص :املصدر السابق) ٣(

 /هــــ١٤٢٥بـــريوت، دار الكتـــب العلميـــة، (حلمـــي، مصـــطفٰى، اإلســـالم واألديـــان، ) ٤(

 .٤٥، ص)م٢٠٠٤

هلا موقع يف اهلنـد . والبوذية، للهندوسيةوهي لغة طقوسية  اهلندقديمة يف  لغةهي : ريتيةالسنسك) ١(

، وقـد الحـظ القـرون الوسـطٰى يف  أوروبايف  واليونانية الالتينيةمشابه للغة  وجنوب رشق آسيا

طاين حيـث كـان يعمـل قاضـيًا هنـاك، يرق برـشتوهو مس ويليام جونزهذا الشبه العامل اللغوي 

. للهندرين لغة رسمية ـوهي إحدٰى االثنتني وعش. اهلندويسمركزي يف التقليد  وهلذه اللغة جزء

 .مبعض الربامهيني يعتربوهنا لغتهم األُ  نَّ أكام . كلغة ثانية اهلندوتدرس يف 
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ــ ــذه كان ــدوين ه ــة بت ــدأ الكهن ــة، وب ــة اللغ ــم غريب ــرية الفه ــا عس ت معظمه

 .)١()م.ق ٩٠٠(الكتب يف 

 :)٢(وهي كام يأيت :وتنقسم هذه الكتب عٰىل أربعة أقسام

ــدا  - ١ ــغ في ــىلٰ ): (RIG VEDAري ــتمل ع ــودة ) ١٠١٧( وتش أنش

ــ ــعت ليتض ــة وض ــا إٰىل رَّ ـديني ــع تأليفه ــة، ويرج ــام اآلهل ــدويس أم ــا اهلن ع هب

م وينقــل هبــا الكثــري عــن الشــعوب والقبائــل اآلريــة التــي .لــف األول قاأل

كـام ويؤكـد مـن خـالل األدعيـة واملـزامري عـٰىل . هاجرت إٰىل مـا وراء السـند

 .وحدة الوجود وبدايات الفلسفة العقلية اهلندوسية

ــدا - ٢ هــي تفاصــيل دقيقــة عــن ) (YAJUR VEDA: يــاجور في

ــذبائح ــرابني وال ــة للق ــوس الديني ــدِّ  الطق ــي يق ــةالت ــتمل  .موهنا لآلهل وتش

 .كذلك عٰىل الطرق املختلفة للصلوات والعبادات عند تقديم القرابني

ــدا - ٣ ــاما في ــ) SAMA VEDA(: س ــي متثِّ ــي وه ــاين الت ل األغ

 .ينشدها املنشدون أثناء إقامة الصلوات وتالوة األدعية

ـــدا - ٤ ـــار في ـــن ) ATHAR VEDA: (آثه ـــة م ـــي جمموع ه

ــزام ــيم وامل ــاء الرتان ــدوس أثن ــان اهلن ــة والرهب ــل الكهن ــن قب ــتعمل م ري تس

ــدم لآلهلــة ــي تق ــرابني الت ــة والق ــة الديني ــمَّ . األدعي ــخ وتتض ن تعــاليم التناس

 .قة بالتجّسد اإلهليوالتقّمص واحلوارات املتعلّ 

عـٰىل العديـد مـن القصـص ) أثهـار ويـدا(ويشتمل الويد األخـري  - ٥

ــة التــي تشــتمل ــاة اهلنديــة مصــوَّ  ،ةعــٰىل الســحر واخلرافــ اهلندي رة فيــه فاحلي

ن النـاس تلجـأ إٰىل أو ،فـون النـاس هبـاوهي مليئة باآلثام واألغـوال التـي خيوِّ 

                                         
 .٤٠ص :املقديس، املوجز يف األديان) ١(

 .٢٩-٢٨ص :املصدر السابق) ٢(
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جــل محايــة أنفســهم بعــد أن رفعــت اآلهلــة يــدها مــن أمــن  يالســحر والرقــ

 .مساعدهتم

 :)١(وكل هذه الويدات تشتمل عٰىل أربع أجزاء وهي كام يأيت

 .يمثل دين الفطرة :السمهتا - ١

 .يمثل مذهب القانون :برمهان - ٢

ــك - ٣ فهــو املعــرب التــارخيي الــذي ينقــل مــن الفكــر إٰىل  :األرني

 .القانون

ــروح يف سلســلة  :األبانيشــاد - ٤ ــا وهــو مــذهب ال ــة العلي فهــو املرتب

 .االرتقاء الديني

ــدُّ  ــارة أن تع ــن اجلــدير باإلش ــية وم ــه اهلندوس ــؤمن ب ــذي ت ــة ال د اآلهل

ــاد باآل ــل مــوروث عــن االعتق ــة الويديــة مث هلــة الســابقة املوجــودة يف الديان

ــٰى  ــدرا ورودرا وأغن ــة أن ــإنَّ )٢(اإلهل ــدُّ  ، ف ــفة تع ــدوس د اآلص ــدٰى اهلن ــة ل هل

ــ ــامد اختَّ ــٰى اجل ــل يشء حتَّ ــة ك ــؤمن بربوبي ــت ت ــٰى بات ــعًا حتَّ ذت منحــٰى واس

وهيهـات أن جتـد (هلـة،  لآلواحليوان واألجـداد والطبيعـة كلهـا، كوهنـا حمـال� 

 ه يصـّيل نَّـأهلـة، فالعـامل عنـده زاخـر هبـا، حتَّـٰى من اآل ال يعبد عدداً  هندوسياً 

ــ ــه، وجلس ــرتس نعام ــذي يف ــر ال ــنعه ـللنم ــذي يص ــدي ال ــط احلدي ر اخل

 .)١()األوريب، ولألوريب نفسه عند االقتضاء

ـوهذه هي نزعة التعـدُّ  ا تـؤمن بعقيـدة التناسـخ التـي تقـوم عـٰىل د ألهنَّ

الـروح  رار الـوالدة للـروح، حيـث تـؤمن بـأنَّ مبدأ احللول يف األجساد وتكـ

                                         
 .٤١شلبي، أديان اهلند الكربٰى، ) ١(

 .٤ص :ر، مدخل إٰىل األديان اخلمسة الكربٰى ثيودو) ٢(

 .٥ص :املصدر السابق) ١(
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كائن ال يمكـن أن ينعـدم والبـد عنـد املـوت أن ينتقـل مـن جسـم إٰىل جسـم 

ـ ـأم ينظـرون للـروح عـٰىل آخر، وذلـك ألهنَّ ا جـوهر خـالص ال يمكـن أن هنَّ

 خالــد صـايف عــامل مـدرك متـام العلــم واإلدراك مـادام منفصــالً (ينعـدم فهـو 

ــد واتَّ عــن اجلســد، فــإذا فــاض عــٰىل  ــه اعتكــر صــفاءه ونقــص اجلس صــل ب

ــه ــة أو الشـــ، وال يقتصــ)١()علم ــٰىل الــروح الطيب ــر ع ــٰى ـر األم ريرة فحتَّ

بـل جيـوز أن حتـل يف كلـب أو (رير روحـه ال تنعـدم بعـد موتـه ـاإلنسان الش

شــجرة، ومــا يــزال تكــرار الوفــاة فــالوالدة إٰىل أبــد اآلبــدين، وإذا مل تســتطع 

ـ اً تاّمـ داً د من الشـهوات جتـرُّ التجرُّ  اد مـع يصـعد هبـا إٰىل حيـث يمكنهـا االحتِّ

ـالكل، فإن اسـتطاعت الـروح أن تـتخلَّ  ــص مـن جـزء الشَّ ا سـتندمج ر، فإهنَّ

ـيف الكل لتنعم باالحتِّ   اد تنجـو مـن العـذاب الـذي يـتجّىلٰ اد معـه وهبـذا االحتِّ

ة وهلــذا كثــرت عنــدهم اآلهلــة كثــرة زائــد ،)٢()يف الــوالدة اجلديــدة املتكــررة

ــديس  ــتحق للتق ــه ومس ــة إل ــو بمثاب ــود ه ــل يشء يف الوج ــحٰى ك ــٰى أض حتَّ

ــ اهللا  أو عــن اعتقــادهم بــأنَّ (ة بتــأثري مــن الديانــة الطوطميــة الســابقة وخاصَّ

ــاء فيحــّل يــتجّىلٰ  يف هــذا الكــائن أو  فــيهم وحيتمــل أن حيــّل   يف بعــض األحي

ــ ــدهم أذاك ألهنَّ ــدة التناســخ فجــاز عن ــوا بعقي ــم آمن  وان قــديامً ن يكــون احلي

 .)١()عاد إٰىل احلياة ًا أو صديقاً جدّ 

ــ ــة، فــرغم تعــدد اآلهلــة لكــن ناه نزعــة الوحداوأحيانــًا يســريون باجتِّ ي

                                         
 .٤٣، ص)م١٩٦٥ /هـ١٣٨٥دار الفكر العريب، (أبو زهرة، حممد، الديانات القديمة، ) ١(

ــور، ) ٢( ــف العص ــد يف خمتل ــديانات والعقائ ــور، ال ــد الغف ــد عب ــار، أمح ــة، (العط ــة املكرم مك

 .١٠٣، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠١

ـــا) ١( ـــدة اإلالعقـــاد، عب ـــة، س، اهللا، كتـــاب يف نشـــأة العقي ـــية، (هلي ـــة العرص بـــريوت، املكتب

 .٧٧، ص)م١٩٤٩/هـ١٣٦٨
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هم ووجـودهم هِ م يقبلـون بكـل تـوجُّ عندما يقبلون عـٰىل إلـه مـن اآلهلـة فـإهنَّ 

ونه بكـل فيسـمّ (ليصبح هذا اإللـه الـذي يمجدونـه اآلن هـو سـيد األربـاب 

لــه إاألربــاب و ه بكــل صــفة كامليــة وخياطبونــه بــربِّ اســم حســن ويصــفون

، وإذا عطفـوا إٰىل غـريه أقـاموه مقـام وإيقانـاً  ، ال حتقيقـاً وإجالالً  اآلهلة تعظيامً 

 .)١()األرباب واآلهلة ل وجعلوه ربَّ األوَّ 

ما ا :وا ت اا م:  

ــ إنَّ  ــة اهلندوســية واملــاملتتبِّ ن يف رشائعهــا يســتطيع تمعِّ ع ألصــول الديان

ــل إٰىل أنَّ  ــع اهلنــدويس إٰىل أربــع  أن يص ــمت املجتم هــذه الديانــة قــد قس

إعطـاء هـذا التقسـيم هالـة مـن القدسـية  وتـمَّ  رائع،ـطبقات وفق تلـك الشـ

يمكــن معارضــته أو نكرانــه أو االبتعــاد عــن أساســياته  والتعظــيم بحيــث ال

 حديثـه عـن اخللـق وكيـف بـدأت س اهلنـدويس يفها الكتـاب املقـدَّ التي أقرَّ 

 :)٣(والتقسيامت تلك هي كام يأيت ،)٢(اخلليقة

ــة - ١ ــي  :الربامه ــة واملعلِّ (وه ــامء الديان ــة وعل ــني واملثقَّ الكهن ــني م ف

 .)وحافظي املعرفة واحلكمة

ام واجلنـود ّكـنـة مـن احلُ وهي الطبقـة احلمـراء املتكوِّ  :والكشتاريا - ٢

 .قائمني عٰىل شؤونهمني والومحاة املجتمع واملتعلِّ 

راع جــار والــزُ نــة مــن التُّ وهــي الطبقــة الصــفراء املتكوِّ  :يـالويشــ - ٣

 .واملسؤولني عٰىل توفري الرخاء االقتصادي واالستقرار املعييش

                                         
 .٤٦ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ١(

 .٤٦ص :املصدر السابق) ٢(

 .٣٣ص :املصدر السابق) ٣(
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ف رَ نـة مـن املنبـوذين وأهـل اِحلــالطبقـة السـوداء املتكوِّ : الشـودرا - ٤

ــ والعبيــد والقابضــني  اري القبــور والعــاملني يف معامــل اجللــوداليدويـة وحفَّ

 .يف الرشائع اهلندوسية عٰىل احليوانات وهي أدنٰى طبقات املجتمع

ـ نَّ أومن اجلـدير بالـذكر  الـذين  دت عـٰىل أنَّ الديانـة اهلندوسـية قـد أكَّ

وغريهــا مــن الكتــب اهلندوســية هــم الــذين  )ويــدا(ت عقــوهلم بكتــب تغــذَّ 

 .)١(امًا للناسكّ ُح  وأادًا أو ملوكًا أو قضاة وّ ن يكونوا قُ يصلحون أل

ــارة إٰىل أنَّ  ــدر اإلش ــد  جت ــا، وعن ــزم بطبقته ــا أن تلت ــة عليه ــل طبق ك

ج برجـل مـن الطبقـة األدنـٰى الزواج عٰىل املرأة مـن الطبقـة العليـا أن ال تتـزوَّ 

من طبقتها؛ ألّن ذلـك حيـط مـن مسـتوٰى األطفـال االجتامعـي بسـبب طبقـة 

 .)٢(والدهم

ج مــن الطبقــة األدنــٰى مــن يتــزوَّ وحيــق للرجــل مــن الطبقــة العليــا أن 

 .)٣(الطبقة التي ينتمي هلا

ــ ــروي أمَّ ــة كــام ت ــيد اآلهل ــم س ــون مــن ف ــة فهــم خملوق ــة الربامه ا طبق

فام ينطق به فهـو عـن لسـان سـيد اآلهلـة، لـذا ال يمكـن  ،األساطري اهلندوسية

ــتم  ــيهم أو ي ــرتح عل ــن أن يق ــب وال يمك ــراج أو رضائ ــنهم خ ــٰى م أن جيب

وكــذلك ال حيـــبس الربمهــي وال يضــايقه ملـــك أو  ،ل بشــؤوهنمالتــدخُّ 

 .)١(من العوامل الثالثة أو الطبقات الثالثة سلطان حتَّٰى إذا قتل أحداً 

 .لت بطبقة املنبوذينا الطبقة الدنية والتي متثَّ أمَّ 

                                         
 .٥٧ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ١(

 .٥٦ص :املصدر السابق) ٢(

 .٣١ص :هب واألدياناملقديس، املوجز يف املذا) ٣(

 .٥٨ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ١(
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وا أ ا:  

 م تقريبـاً .بدأ هذا املبدأ بالربوز يف العقائد اهلندوسية يف القـرن التاسـع ق

لت باخللق وأخرٰى يف ة مظاهر متثَّ وقد مجعوا اآلهلة يف إله واحد يشتمل عٰىل عدَّ (

 .)١()احلفظ واحلامية واملظهر األخري هو املهلك واملعدم

وكـــذلك فـــتح اهلنـــدوس البـــاب للمســـيحيني ليصـــوغوا عقيـــدة 

ــيام يســمّ  ــإنَّ )٢()تثليــث يف وحــدة، ووحــدة يف تثليــث(ٰى التثليــث ف اهللا يف  ، ف

ــوهلماهلندو ــاهر بق ــة مظ ــر بثالث ــية يظه ــثالث : (س ــر ب ــد يظه ــه الواح فاإلل

أشكال بأعاملـه مـن خلـق وحفـظ وإعـدام، ولكنـه يف احلقيقـة واحـد، فمـن 

ــد  ــأيعب ــة فكأنَّ ــد الثالث ــىلٰ ح ــد األع ــد الواح ــا، أو عب ــدها مجيعه ، )٣()ه عب

ــ ــالة واحلــج إٰىل األمــاكن وللهندوســية طقــوس خاصَّ ة يف العبــادة والص

ـ)٤(نديـةسة اهلاملقدَّ  ا الـزواج والنظـام األخالقـي فهـام مـن أبـرز األرسار ، وأمَّ

ــانون  ــدويس بق ــؤمن اهلن ــيتها وي ــٰىل قدس ــاظ ع ــا واحلف ــب مراعاهت ــي جت الت

ــا ــان )١(الكرم ــازاة(، أو الكرم ــ) املج ــاحلاً فكلَّ ــرء ص ــان امل ــع  ام ك ــان رسي ك

 .)٢(اداد باإلله األعٰىل وينعم هبذا االحتِّ االحتِّ 

ا ا :وا ما  ة ا :  

ــ ــد اختَّ ــدَّ لق ــتويات ع ــذ مس ــدة املنق ــب تطوّ ذت عقي ــٰىل حس ــا ة ع ره

                                         
 .٧٩-٧٧، ص)ت.القاهرة، دار الكنيسة األسقفية، د(سعيد، حبيب، أديان العامل، ) ١(

 .٧٨شلبي، املسيحية، ص) ٢(

 .٤٩ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ٣(

 .٢٧ - ٢٣ص :سعيد، أديان العامل) ٤(

 .٣١ص :واألدياناملقديس، املوجز يف املذاهب ) ١(

 .٤٠ص :املصدر السابق) ٢(
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 عـن صـورة اخلـالص بمظـاهر وسـبل كثـرية، وهـذا ومسريهتا لتجدها تعـربِّ 

ــأدليــل عــٰىل  ينتظــر ا حمــط اآلمــال واألمــاين، فــالواقع املريــر جيعــل الكــل هنَّ

لتـي تـؤدي إٰىل اإلنقـاذ مـن هـذا الواقـع، اعىل يديه ويمهـد للسـبل اخلالص 

دي إٰىل غايـة اإلنقـاذ هـي أهـم الوسـائل ؤوعندها تصبح هذه السـبل التـي تـ

التـي تنـال القداسـة والتعظـيم، فمــن رضورة االعتقـاد عنـد مـوت اإلنســان 

هـو أن ختـرج روحـه مــن هـذا اجلسـد ويـتم إنقــاذ الـروح بحـرق اجلســد يف 

يف  ، حتَّـٰى حتـّل إنقاذهـا مـن سـجن اجلسـد رسيعـاً ا يـؤدي إٰىل سة ممّ النار املقدَّ 

 .وهلذا اكتسبت النار هذه القداسة يف الديانة اهلندوسية. )١(جسد آخر

 :مها ،م يف شكلنيا اخلالص يف هذه الديانة فيتجسَّ أمّ 

) االنطـــالق( يتحقـــق عـــن طريـــق نظريـــة املـــوت: الشـــكل األول

ـ ،ةمنهـا حيوانيـة ومنهـا ماديـ ،ة أشـكالدَّ والعودة بعِ  ق اخلـالص إٰىل أن يتحقَّ

 .)٢(النهائي باندماجها بالكون والعودة إٰىل األصل إٰىل الكل

ة طـرق، وأوٰىل هـذه الطـرق هـي دَّ نقـاذ بِعـق هذا النـوع مـن اإلويتحقَّ 

 نَّ أوتقـوم عـٰىل  وتعنـي التأكيـد عـٰىل العمـل والقيـام بـه خـري قيـام،: الكارما

ن أو فـاجلزاء مـن جـنس العمـل، ،كل عمل يقوم به اإلنسـان لـه نتيجـة حـتامً 

 نَّ أعـامل، ونتـاج األإّال طبقات الناس مـن رفيـع ومتوسـط ووضـيع مـا هـي 

ام يف حيــاة ثانيـة ويغــدو نَّـإاإلنسـان ال حياســب عـٰىل عملــه يف هـذه احليــاة، و

املرء جزاء أعامله السيئة التـي ارتكبهـا بجسـمه يف خلقتـه الثانيـة مجـادًا والتـي 

أو حيوانـًا، ويـنحط إٰىل الفـرق السـافلة نتيجـة ارتكابـه ارتكبها بلسـانه طـريًا 

                                         
النجــف األرشف، مركــز (قيــدارة، األســعد بــن عــيل، النظريــة املهدويــة يف فلســفة التــاريخ، ) ١(

 . ٣٨، ص)م٢٠١١/هـ١٤٣٣األبحاث العقائدية، 

 .٣٩ص :املصدر السابق) ٢(
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 سيئة بعقلـه، وامتـدادًا لفكـرة اجلـزاء الـذي ال يتناسـب مـع العمـل، اضـطرَّ 

رواح، وتعتــرب الطريــق رجـال الــدين اهلنــدويس إٰىل ابتكــار نظريــة تناســخ األ

ــاين ــرية  الث ــن مس ــارة ع ــاة عب ــاعتربت احلي ــن طــرق النجــاة واخلــالص، ف م

مــوت  وتعتــرب أنَّ  ،جــر التــاريخ يقطعهــا اإلنســان عــٰىل قدميــهطويلــة منــذ ف

ــرية ــاء املس ــي انته ــد ال يعن ــ ،اجلس ــه فكلَّ ــد ل ــد ول ــات اجلس ــر، وآام م  نَّ أخ

ــة مــا هــي إّال   نتيجــة التعاســة والشــقاء التــي يعانيهــا الفــرد يف حياتــه الراهن

ـــ الفـــالح  نَّ أد رجـــال الـــدين اهلنـــدوس أعاملـــه يف حياتـــه الســـابقة، وأكَّ

ق مـن خـالل االنـدماج بـالروح األعظـم، وهـذه الفكـرة أي الص يتحقَّ واخل

ــنفس اإل ــة ال ــي حماول ــدماج ه ــالق واالن ــا االنط ــن دورات جتواهل ــالت م ف

 .)١(ونتائج أعامهلا

 :)٢(وهناك ثالثة طرق يستطيع اإلنسان من خالهلا االندماج بربامها

 .ل يف الروح اإلهليةوذلك عن طريق التأمُّ  :طريق املعرفة - ١

 .طريق العمل وأداء الطقوس الدينية عٰىل أكمل وجه - ٢

 .له بذاتهإاإليامن املطلق ب - ٣

ــاين ــكل الث ــ: الش ــيتحقَّ ــذ املخلِّ ــود املنق ــبة ق بوج ــلح، وبالنس ص املص

حـد مظـاهر الثـالوث وهـو مظهـر أيف  اً لطبيعة هـذا املنقـذ فنـرٰى ذلـك جليّـ

رية عنـد األزمـات ـالبشـالـذي يـأيت ليسـاعد  -اإللـه احلـافظ  -شنو ياإلله ف

 .أو سقوطها بمزالق األزمنة

نقـاذ شـنو وعودتـه إليلـه فد املنقذ واإلوتتمحور هذه الفكرة حول جتسُّ 

رية من الظلم والبؤس هي الفكرة الناضجة واملتبلورة التـي اسـتند عليهـا ـالبش

                                         
 .٥٦-٥٣ص :مهدي، البحث عن منقذ) ١(

 .٥٦-٥٣ص :املصدر السابق) ٢(



  ١٦٥ ..................................  املنقذ يف الديانة اهلندوسية: املبحث األول/ الفصل الثالث

ـد والتقمُّ ديان األخرٰى، ففكرة التجسُّ الفكر اهلندويس وبقية األ  دص تعني جتسُّ

 ةٰى باللغـات اهلنديـوتسـمّ  ،رـ فيـه ليهـدي البشـاإلله يف جسد إنسان إذ يتجّىلٰ 

هلـة الـذين حـد اآلأي أواحد من الثـالوث اهلنـدويس  -شنو يواإلله ف) وتارأ(

ر، وقـد شـنو احلـافظ وشـيفا املـدمِّ ييسيطرون عٰىل العامل وهم برامها اخلـالق وف

ت مجيـع العقائـد حتَّـٰى طَّـرت هذه العقيـدة بـني الطبقـات املظلومـة وغـانتش

اإللـه  رية إٰىل االعرتاف هبا والتجاوب معها حيث احتـلَّ ت الكهنوتية اآلاضطرَّ 

شنو يعمل ياإلله ف نَّ أمكان الصدارة يف الديانة اهلندوسية ويعتقد اهلنود  –شنو يف

ف عٰىل األرض من وقت إٰىل آخـر نـزل لتسـع رية من هالك خمفَّ ـنقاذ البشإعٰىل 

 ، فقد آمـن اهلنـدوس بـأنَّ )١(تبقٰى املرة العارشة التي ينتظر أن يظهر هباات، ومرّ 

دات بحسب مقتضيات املوقف أو األزمة التي شنو يأيت عٰىل شكل جتسُّ يمنقذه ف

ـمتر هبا اإلنسانية، فقد جتسَّ  د د عٰىل شكل سمكة إلنقاذ مانو من الفيضان، وجتسَّ

تي تسكن األرض من سيد العفاريت عٰىل شكل قزم اسمه فامانا إلنقاذ اآلهلة ال

 .)٢(الرشير بايل

بيض أ ر املظلم عٰىل شكل رجل يمتطي حصاناً ـشنو يف هناية العصيويأيت ف

ثم يأيت املظهر األخـري ( .ويف يده سيف يلمع ملحاكمة اخلطاة ومكافئة املحسنني

 سيفه، وهناك أبيض وشاهراً  دًا عٰىل شكل رجل يمتطي فرساً شنو متجسِّ يلإلله ف

ته وسطوع نوره الذي ة قوَّ له بالنجمة املذنَّبة كناية عن شدَّ  وصف للسيف تشبيهاً 

هـذا املظهـر هـو العـارش لظهـور فيشـنو  ،م بالسـالممَ د الظالم وتنعم األُ سيبدِّ 

 .)١()وسيعيد اخللقة إٰىل طراوهتا ونقاوهتا

                                         
 .٦٠-٧٥ص :لبحث عن منقذمهدي، ا) ١(

 .٣٨ص :قيدارة، النظرية املهدوية يف فلسفة التاريخ) ٢(

 .٦٣٧، ص٢ :الكتاب املقدس اهلندويس األوبانيشاد) ١(
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ــه فواإل ــيل ــاهر متجسِّ ــه مظ ــنو ل ــا كرش ــرية منه ــنا يدة كث ــا،  -ش ورام

ــد ا ــدوس ويعتق ــه كر نَّ أهلن ــول اإلل ــنايحل ــوت يف  )١(ش ــول الاله ــو حل ه

م ه البطـل الـذي قـدَّ الناسوت كام يعرب املسـيحيون عـن املسـيح ويصـفونه بأنَّـ

صــهم قــد خملِّ  رية عــن ذنبهــا األول ويــزعم اهلنــدوس أنَّ ـللبشــ اءً نفســه فــد

 تل مصلوبًا عٰىل شـجرة وهـبط إٰىل اجلحـيم وصـعد إٰىل السـامء عـٰىل أن يعـودقُ 

ــدوس  ــد اهلن ــاءهم وأمــواهتم، ويعتق ــاس أحي ــر ليحاســب الن ــوم اآلخ يف الي

بقدوم كريشنا يف اليوم اآلخـر عـٰىل شـكل فـارس مـدجج بالسـالح وراكـب 

ــواد  ــٰىل ج ــهأع ــزل األرض ب ش ــر وتزل ــمس والقم ــم الش ــه تظل ــد جميئ وعن

 .)٢(وهتتز وتتساقط النجوم من السامء

اعب وآهـات الزمـان حالـك مظلـم مـن املصـ ه البد بعـد كـل ليـلٍ نَّ إف

رق شــمس ملنقــذ ينقـذهم ويرعــاهم كــام هـو احلــال بالنســبة للمنقــذ ـأن تشـ

حيــنام يمتلــئ العــامل بــالظلم يظهــر الشــخص الكامــل الــذي ( اإللــه كريشــنا

ـــ: يرتتنكـــر(ٰى يســـمّ  ــــليقضـــ) رـاملبشِّ س للعـــدل ي عـــٰىل الفســـاد ويؤسِّ

 .)١()سيُنجي كريشنا العامل حينام يظهر الربامهيتون... والطهر

ــدبُّ  ــا، فت ــد موهت ــاء األرض بع ــارة إٰىل إحي ــر إش ــص آخ ــاة  ويف ن احلي

د الـدنيا يف آخـر الزمـان وُحتيـٰى، ويظهـر قائـد مـن أوالد ُجتـدَّ (فيها عٰىل يديه 

                                         
ــأحــد اآلهلــة اهلندوســية ويعتــرب أوهــو : كريشــنا) ١( شــنو ويعتــرب كريشــنا يدات اإللــه فحــد جتسُّ

ــإهــو  واآلخــر  ،مها املقاتــل الشــجاعحــدأ :ل بمظهــرينلــه العطــف واللطــف واحلاميــة ويتمثَّ

ــب ــازف الطي ــ ،الع ــيأيت جتسُّ ــديقنيوس ــه والص ــؤمنني ب ــذ امل ــالكي لينق ــري ك ــذ األخ  ده املنق

ينظـر . ويعاقب األرشار يف هناية احلقبـة الثالثـة للعـامل لـيعلن عـن فـتح حقبـة جديـدة بمجيئـه

 .٥ص :ثيودور، مدخل إٰىل األديان اخلمسة

 .٦٠ص :مهدي، البحث عن منقذ) ٢(

 .٥٤، ص٢ج :االوبانيشاد) ١(
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أحــدمها نــاموس آخــر الزمــان، واآلخــر الصــّديق : العــامل العظيمــني ْي مــامَ إ

 .)١()األكرب

ــ يكــون ملكــًا بــاحلّق،  راهــنام،(ا اســم صــاحب امللــك اجلديــد فهــو أمَّ

، وصــاحب املعـاجز، كــل مــن جلـأ إليــه واهتـدٰى بــدين آبائــه )رام( وخليفـة

 .)٢())رام( يكون أبيض الوجه عند

تــه لتشــمل امــه وتـزداد ســطوة ملكــه وقوَّ ويسـتمر ســلطانه وتطــول أيّ 

ــة األمــد، وعمــره(بقــاع األرض  ــه طويل ــاموس األكــرب. ودولت ــن الن . أي اب

ــه ــر طويــل، وتنتهــي الــدنيا ب ر مــن ســاحل البحــر املحــيط، وجزائ ، ويســخِّ

ــرب األب آدم  ــديب، وق ــرة، ݠرسان ــل زه ــامل هيك ــر، إٰىل ش ــال القم ، وجب

 .)٣()وإٰىل سيف البحر واملحيط

ــ ــدها ستنتش ــة يف ـوعن ــادة املهيمن ــي العب ــون ه ــد وتك ــادة التوحي ر عب

وهيـدم معبــد (عبــد غـري اإللـه رام فيــه األرض حتَّـٰى ال يكـون هنــاك معبـد يُ 

ــنام األ ــومنات(ص ــات(و). س ــه ) ججرن ــم حيّطم ــقط، ث ــق ويس ــأمره ينط ب

 .)١()م كل صنم أينام كانويلقيه يف البحر، وحيطِّ 

*   *   * 

   

                                         
 .١١٧، ص)م١٩٢٢/ه ١٣٢٩طهران، (الكرماين، حممد، عالئم الظهور، ) ١(

 .١١٧ص :الكرماين، عالئم الظهور) ٢(

ــور، ) ٣( ــة الظه ــور يف كيفي ــات الن ــراب، ملع ــيخ أيب ت ــن الش ــد ب ــدين حمم ــالل ال ــريازي، ج الش

 .١٨، ص١ج :)م١٩١٧/هـ١٣٣٦إيران، (

 .١٨، ص١ج :املصدر السابق) ١(



  

  

ما ا :ذا ما  ا  

  :مة ام اذ: ا اول

ــلِّ  ــالحية حل ــدة إص ــة جدي ــة كنظري ــة البوذي ــأت الديان ــكالت  نش املش

ـــ ـــدويس، ورَ املرتبط ـــات اهلن ـــام الطبق ـــلٍ دَّ ة بنظ ـــ ة فع ـــة للتعسُّ ف مناهض

ــٰىل  ــة ع ــها الربامه ــي يفرض ــوانني الت ــض الق ــن بع ــاتج ع ــاف الن واإلجح

طبقــة  )شــودرا(ـاهلندوســيني وخاصــة مــن أبنــاء الطبقــات الــدنيا كطبقــة الــ

الديانــة اهلندوســية ال يعلــم مــن أنشــأها فعــٰىل  نَّ أ، ورغــم )١(العبيــد واخلــدم

ــس منهــا ــ العك ــوذا ا تنســب ملؤسِّ الديانــة البوذيــة فإهنَّ ــها ب الرجــل  -س

ــ -أو  -املســتنري يف مدينــة  )٢()م.ق ٥٦٣( لقــد ولــد ســذهاتا يف عــام -م املعلِّ

ــيامً  ــد يت ــة، ول ــة النيبالي ــدود اهلندي ــٰىل احل ــد أن  كــابيال فاســتو تقــع اآلن ع بع

ه ألنَّـ ل بعـد والدتـه، وعـاش يف نعـيم مـرتفسـبوع األوَّ ت والدتـه يف األتوفَّ 

فـة مـن قبيلـة سـاكيا التـي متلـك األرايض الواسـعة، رسة املالكة املرتَ سليل األُ 

ر لـه كـل وسـائل الـرتف واللهـو والطـرب، كـي يشـيح واعتنٰى به أبوه ووفَّـ

ق بـالتفكري بـآالم النـاس وزوال الـنعم ببصرية فكره عـن األفكـار التـي تتعلَّـ

ه ويف ، لكنَّــ)٣(حــال إٰىل حــال بهــا مــنر احليــاة وزواهلــا وتقلُّ ـات وقصــوامللــذّ 

                                         
 .١٣٠ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ١(

 .٤١ص :قيدارة، النظرية املهدوية يف فلسفة التاريخ) ٢(

 .١٣١ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ٣(
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يف  زوجتـه وولـده، هـائامً  ر أبيـه تاركـاً ـمـن قصـ رين فـرَّ ـسن التاسعة والعش

ه ذ عـٰىل أيـدهيام فـرتة مـن الـزمن، لكنـَّالرباري والغابـات مـع ناسـكني تتلَمـ

ـأتركهام بعد أن علـم  ام ينهجـان حيـاة النسـك لتحصـيل القـدرات اخلارقـة هنَّ

ــخري ــة وتس ــات العظيم ــوالطاق ــذاهتام، أمَّ ــول ها ل ــد الوص ــان يري ــو فك ا ه

ــ ة واحلقيقــة املطلقــة األزليــة، واالســتنارة هبــا وحتصـــيل للمعرفــة احلقَّ

لـذا سـلك حيــاة النسـك مـع رهبــان  ،ُرق لـه البقـاء معهــامحكمتهـا، فلـم َيــ

ـناسكني وكـان يشـدِّ  يف  وانغامسـاً  الً وتـأمُّ  فاً د عـٰىل نفسـه وكـان أكثـرهم تقشُّ

 .)١(هلم امً لآلالم اجلسدية، لذا اختاروه معلِّ  عاً الزهد وأكثرهم جترُّ 

ــ ــاة الزهــد هجــر هــذه احليــاة ألنَّ ه مل وبعــد فــرتة طويلــة مــن هنــج حي

ـته مـن احلكمـة، وتنّكـحيصل عـٰىل ضـالَّ  ف وهجـر رفاقـه مـن ر حلالـة التقشُّ

ف عـن إماتـة الشـهوات الناسكني، وعـاد إٰىل طعامـه ورشابـه وكسـائه وتوقَّـ

ــ ــاجلوع، وتبنّ ــرَّ ٰى ب ــليم، فتف ــم الس ــليم يف اجلس ــل الس ــنهج العق ــه م ق عن

ــالنُ  ــّس ــذا بق ــداً  ياك، ول ــل إٰىل  وحي ــٰى وص ــده يف األرايض، حتَّ ــري وح يس

ــ ــجرة ُس ــجرة املقدَّ مِّ ش ــم أو الش ــجرة العل ــد بش ــيام بع ــة،يت ف ــة  س يف غاب

ــال ــ ،أوروي ــا ليتفيَّ ــس حتته ــفجل ــد ُس ــا وق ــة مِّ أ بظالهل ــك بغاب ــد ذل يت بع

تها برهة مـن الـزمن ليتنـاول طعامـه، عنـدها حصـلت لـه حت ي، وبق)٢(بوذاكيا

ــدأ  )٣(االســتنارة ــاع واملريــدون، وب التــي كــان ينشــدها، فتجمــع حولــه األتب

                                         
 .٤٢ص :قيدارة، النظرية املهدوية يف فلسفة التاريخ) ١(

 .٦٨ص :حلمي، مصطفٰى، اإلسالم واألديان دراسة مقارنة) ٢(

م كله بل الليل كله يف نزاع داخيل، حتَّٰى إذا بزغ نور الفجر، أرشق عليـه نـور ٰى اليوـوهناك قض) ٣(

اإلنسـان مسـتطيع  ن شقاء احلياة وعنائها وضجرها تنبعث من رغبات الـنفس، وأنَّ أاحلق، ينبئه 

أن يكون سيد رغباته ال عبـدًا هلـا، وأن يف مقـدوره اإلفـالت مـن هـذه الرغبـات بقـوة الثقافـة 

 .٩٤ص :سعيد، أديان العامل :ينظر. ية وحمبة اآلخرينالروحية الداخل
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ــرٰى ليعلِّ  ــي بإرســاهلم إٰىل الق ــدة، الت ــوذا اجلدي ــاس رشيعــة ب ــوا الن ــامها أم س

ــ ،لوهــابالنظــام، فتقبَّ  ة الــذين عــانوا مــن نظــام الطبقــات، ثــم وجــدت خاصَّ

ــٰى تنــافس الكونفوسوشــية مــن ـالصــني لتنتشــ طريقهــا إىلٰ  ر تعــاليم بــوذا حتَّ

 .)١(حيث االنتشار والسعة وعدد املريدين

ـ )٢(بعد حصـول بـوذا عـٰىل االسـتنارة أو النريفانـا ر أن ال حيـرم ه قـرَّ فإنَّ

ــ ــرية ،ريةـالبش ــة الكب ــذه احلكم ــ ،ه ــام بنش ــذا ق ــادر، ل ــري املص ــام تش رها ـك

ر تعاليمـه اجلديـدة التـي ـر أن ينشـٰى، فقـرَّ ص الناس من اجلهـل والعمـليخلِّ 

ر أتباعـه بـني ـيسـري هـذه العجلـة وينشـ سامها النظام أو عجلة النظام وظـلَّ أ

أرجـاء املنــاطق املحيطــة ببلــدة بنــارس قـرب جبــال اهلماليــا، وكــان يــويص 

م جهلـة ومــرٰىض معارضـيه مـن النــاس بـأهنَّ  لق والرمحـة معتــرباً أتباعـه بـاخلُ 

سـم تالمذتـه الـذين وعليه مسـاعدهتم وإنـارة درهبـم، لـذا اتَّ أصاهبم العمٰى، 

ـ لـق سـن اخلُ بالرمحـة وُح  ،ة ليبعـثهم إٰىل القـرٰى واملـدناختارهم بعنايـة خاصَّ

 .)٣(والتواضع وحسن السرية

لت تعـاليم بـوذا بمجموعـات خمتلفـة بلغـة بـايل وهـي لغـة ولقد سـجَّ 

                                         
الكويت، املجلـس (عبد الفتاح إمام، : بارندر، جيفري، املعتقدات الدينية لدٰى الشعوب، ترمجة) ١(

 .١٧٩، ص)م١٩٩٣/هـ١٤١٤الوطني للثقافة والفنون، 

ب البوذيـة فتسـتعملها ا الكتـاملصـباح أو النـار، أّمـ ئ، أي كـام ينطفـئومعناها املنطف: النريفانا) ٢(

 :بمعاين

 .تاماً  قتالعاً اقالعه عن كل شهواته اجلسدية إحالة السعادة يبلغها اإلنسان يف احلياة ب -١

 .بعودته إٰىل احلياة مره أخـرٰى  -أي الفرد  -حترير الفرد من عودته إٰىل احلياة وانعدام تصوره  -٢

حـزان رور ويصـبح فـوق األـدائرة األمل والسـالذي يبلغ النريفانا خيرج من  ويعتقد البوذيون أنَّ 

 .٦٢ص :ينظر مهدي، البحث عن منقذ: ينظر. فراحواأل

 .١٥٢ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ٣(
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ــ ــذه الش ــت ه ــد كتب ــكريتية، وق ــبيهة بالسنس ــوايل رائع يف رسيـش ــا ح النك

ــيالد وتألَّ  ــل امل ــرن األول قب ــف الق ــاممنتص ــة أقس ــن ثالث ــت م ــث : ف أحادي

فينابــا (وقـانون الرهبنـة  ،والتـي تقسـم عـٰىل مخسـة أقسـام )١()سـوترا بيتاكـا(

 والذي حيتـوي قـوانني سـلك الرهبنـة، وكـذلك أطروحـات علميـة )٢()بيتاكا

 .)٤(قليالً وهي جمموعة أعامل علمية متأخرة  )٣()اهليدامابيتاكا(

را ذا ا:  

الــوالدة : هــذه هــي احلقيقــة النبيلــة عــن املعانــاة :طبيعــة املعانــاة - ١

هــو معانــاة، واملــوت هــو  واملــرضهــي معانــاة، والشــيخوخة هــي معانــاة، 

ـمعاناة؛ احل اد مـع مـا زن، والرثاء واألمل واألسـف واليـأس هـي معانـاة؛ االحتِّ

                                         
 بــوذاوهــي جمموعــة الكتابــات األصــلية، وتتضــمن احلــوارات التــي دارت بــني : ســوترا بيتاكــا) ١(

وتكونت من مخس جمموعـات هـي النصـوص الطويلـة، والنصـوص املتوسـطة الطـول . وُمِريديه

ن وتتضـمَّ . والنصوص املَجمعة، ونصوص متنوعة، ثم جمموعٌة من النصـوص املختلفـة األخـرٰى 

عن الكينونات السابقة التي عرفهـا بـوذا التـارخيي، باإلضـافة إٰىل  املجموعة األخرية روايات كثرية

رة عــن التعــاليم التــي تتعــرض إٰىل األخــالق وكيفيــة ضــبط الــنفس، ـض القصــص املختصــبعـ

 .للعرب التي تتضمنها ، نظراً ويستحب الناس هذه القصص كثرياً 

وهي الكتابات التي تتعرض للجانب التنظيمي واألخالقي حليـاة الرهبنـة، وتتضـمن : فينايا بيتاكا) ٢(

رتبـت هـذه . البوذيـات رون قاعدة، حول سلوك الرهبـان والراهبـاتـحوايل مائتني ومخس وعش

 .الذي يرتتب عن تركها، كام أرفقت بقصة حتكي أمهيتها القواعد حسب حجم الرضر

وتتضمن مناقشـات يف الفلسـفة، العقائـد وغريهـا مـن املوضـوعات التـي متـس : أهبيدارما بيتاكا) ٣(

قسام يتضمن كل منها تقسيامت للظواهر النفسـانية، وحتلـيالت أقسمت إٰىل سبعة . العقيدة البوذية

كتابـات، فقـد نفـَر لطبيعة املواضيع التي تتعرض هلـا هـذه ال نظراً . متعددة لظواهر ما وراء الطبيعة

  .منها عامة الناس، واقترصت دراستها عٰىل بعض الُرهبان املُتمكنني

، )م ٢٠٠٧/هــ١٤٢٨، )م. بـال(سعد الدين خرفان، : كيون، دامني، مدخل إٰىل البوذية، ترمجة) ٤(

 .٢١ص
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ــاة، عــدم  ــاة؛ االنفصــال عــن مــا هــو مــريض هــو معان هــو حمــزن هــي معان

 .)١(احلصول عٰىل ما يريد املرء هي معاناة

ه إنَّـ: هـذه هـي احلقيقـة النبيلـة عـن أصـل املعانـاة :أصـل املعانـاة - ٢

جـود، يرافقـه البهجـة والشـهوة، السـعي إٰىل د الوي إٰىل جتـدُّ احلنني الذي يـؤدِّ 

ــني  ــية، احلن ــع احلس ــغف للمت ــذلك، الش ــًا ك ــي أيض ــاك ه ــا وهن ــة هن الفرح

 .)٢(للوجود، التوق للخلود

هي تتالشٰى : هذه هي احلقيقة النبيلة عن إيقاف املعاناة :إزالة املعاناة - ٣

والتنازل عـن  ف األعامل التي تشغف النفس، والتخّيل دون عودة عند توقُّ  بعيداً 

 .)٣(ر من ذلك، وعدم االعتامد عٰىل ذلكذلك، والتحرُّ 

هـذه هـي احلقيقـة النبيلـة عـن  :ي إٰىل إيقـاف املعانـاةالطريق املؤدّ  - ٤

: هـي أصـول الطريـق النبيـل الـثامين: ي إٰىل إيقـاف املعانـاةالطريقة التـي تـؤدّ 

والذي هو النظر السـليم، النيـة السـليمة، الكلمـة السـليمة، العمـل السـليم، 

 .)٤(سليمكسب الرزق السليم، اجلهد السليم، الذهن السليم، الرتكيز ال

  :ا أو اد اة

 فيهـا القيـود التـي وهي عبارة عن وصـايا نسـبت إٰىل بـوذا والتـي بـنيَّ 

 :)٥(وتلك القيود هي ،حتول دون بلوغ اإلنسانية درجة النجاة والسالم

                                         
 .١٨ص :ثيودور، مدخل إٰىل األديان اخلمسة الكربٰى ) ١(

 .١٩ص :املصدر السابق) ٢(

 .٢٠ص :السابقاملصدر )٣(

 .٥٥ص :كيون، مدخل إٰىل البوذية) ٤(

ــر) ٥( ــرمحن، : ينظ ــياء ال ــد ض ــي، حمم ــة  األعظم ــية والبوذي ــد اهلندوس ــان اهلن ــول يف أدي فص

ــــا ــــوف هب ــــة التص ــــة والســــيخية وعالق ــــاري، (، واجليني ــــورة، دار البخ ــــة املن املدين

 .١٢٧-١٢٦، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٧
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 .الوهم اخلادع يف وجود النفس - ١

 .الشك يف بوذا وتعاليمه - ٢

 .ليد الدينيةاالعتقاد يف تأثري الطقوس والتقا - ٣

 .الشهوة - ٤

 .الكراهية - ٥

 .الغرور - ٦

 .بة يف البقاء املاديغالر - ٧

 .الكربياء - ٨

 .بالرب الذايت االعتداد - ٩

 .اجلهل - ١٠

 أ)ا( ةا  أو:  

وفيـه  ،بـة عـٰىل إزهـاق أي شـكل مـن أشـكال احليـاةوهي احلرمة املرتتِّ 

 ،افضــة إلزهـاق أي نــوع مــن أنــواع احليــاةترمجـت البوذيــة أكثــر الصــور الر

رة يف الطقــوس ـمــن ثــّم رفضــت مجيــع القــرابني الســابقة التــي كانــت منتشــ

الربمهية التي ختتص بتقـديم القـرابني لنيـل الربكـات وحتصـيل األمنيـات كـام 

 .)١(هو معمول يف الصلوات اهلندوسية اخلاصة بذلك

ـ عهـد باإلحجـام عـن أت(دات التـي تـتٰىل عنـد الصـالة ومن هذه التعهُّ

ــات احليَّــ ، وقــد )٢()مل يعــط يل ة وأن ال آخــذ شــيئاً إحلــاق أي أذٰى بالكائن

وصل هبـم احلـد باملبالغـة حتَّـٰى صـار البـوذي يسـتخدم الغربـال عنـد رشب 

                                         
 .٩٨ص :كيون، مدخل إٰىل البوذية) ١(

 .١٨٥ص :بارندر، الدين لدٰى الشعوب) ٢(
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 .)١(املاء كي ال يقتل الكائنات الدقيقة املوجودة يف املاء

ــ ــاة  جــل احلفــاظ عــىلٰ أام املطــر مــن وكــذلك حرمــوا الســفر يف أيَّ حي

ــٰىل األرض التــي  ــها أثنــاء الســري ع ــات واحليوانــات وال يــتم دهس النبات

ــة التــي تعــيش فيهــا احلشــ ــاه األمطــار بالرتب رات، ومــن ـاختلطــت فيهــا مي

ح وذلـك أسباب اعتبـار مهنـة الزراعـة مهنـة وضـيعة، وعـدم احـرتام الفـّال 

ملــا يقــوم بــه الفــالح أثنــاء حــرث األرض مــن تكســري لقشــور الرتبــة  نظــراً 

 وقتل للكائنـات الدقيقـة التـي تعـيش فيهـا، ومـع ذلـك فعـٰىل الـرغم مـن أنَّ 

حــول ) وكــذلك اهلنــدو أوربيــة(البوذيــة شــاركت النظــرة اهلنديــة التقليديــة 

ـ أخالقيـًا فقـط عنـدما  أً ا اعتـربت القضـاء عـٰىل احليـاة خطـحرمة احليـاة فإهنَّ

 .)٢(يتم بشكل مقصود أو نتيجة لإلمهال

ما ة: اذا و ا:  

س البوذية ونظامها وعجلة رشيعتها، ويشري البـاحثون إٰىل تويف بوذا مؤسِّ 

، )٣(سبب وفاته كانت نتيجة سم وضع له يف حلم اخلنزيـر مـن قبـل تـابع لـه أنَّ 

ه ة املوت لكرب سـنِّ ه قد متاثل للشفاء ولكن اعتلته علَّ نَّ أوهناك رأي آخر يشري إٰىل 

ة التـي إرهاقه الشديد بسبب السفر والرياضات الشاقَّ امه ووشيخوخته ونفاد أيّ 

 .)٤(عمره ه كان يبلغ الثامنني من سنيِّ نَّ أ مارسها عٰىل جسده، علامً 

وتصف لنا كتب البـاحثني كيفيـة وفاتـه عـرب روايـة ُنقلـت عـٰىل لسـان 

 ومن حرض وفاته؟ ،وماذا قال ،وأين ،ص، كيف ماتلَّ حد أتباعه اخلُ أ

                                         
 .٩٨ص :كيون، مدخل إٰىل البوذية) ١(

 .٩٨ص :املصدر السابق) ٢(

 .٣٠ص :املصدر السابق) ٣(

 .٣٠ص :املصدر السابق )٤(
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ه قـد مـات بـني شـجرتني أزهرتـا بمعجـزة نَّـأة حيث تروي لنـا احلادثـ

ــري ميعادمهــا، وكــأهنَّ  ــوبغ ــرهبام، متوسِّ ــوذا ورقــوده ق ــان بمجــيء ب  داً ام حيتفي

ثـم  ،وقـد بـان عليـه اإلرهـاق الً وهو يطالع الشالل الـذي أمامـه متـأمِّ  ساعة

ص تالمذتـه أن يكونـوا حولـه وأخـذ حيـرك عجلـة العرفـان أمـام لَّـطلب ُخ 

ــيهم  ــذه ويوص ــاد، تالمي ــب واإلجه ــه التع ــان علي ــٰى ب ــاياه حتَّ ــآخر وص ب

فعندها خلـد للراحـة وهـو ينشـد أنشـودة البيـت املتضعضـع وعنـدها دخـل 

 .)١(يف سباته األبدي

ـنَّـإلقد قال بعض تالميذه  ل ه قـد دخـل يف حالـة السـكون التـام والتأمُّ

د ه قـة بأنَّـاملستقر الذي يغيب فيه عن احلـس، لكـن أدركـوا بعـد مراقبتـه مـدَّ 

فارق احلياة، فقـاموا بتجهيـز جثامنـه وتـم إحراقـه عـٰىل وفـق طقـوس املـوتٰى 

ــد  ــرية ومعاب ــة كب ــا أبني ــوا عليه ــاطق وبن ــامن من ــٰىل ث ــاده ع ــع رم ــم توزي وت

 .)٢(ضخمة

ــاالً  ــاموا احتف ــدون وأق ــاع واملري ــرٰى واألتب ــل الق ــع أه ــد اجتم وق

ــل بمــوت أحــد امللــوك تقــديراً  ــام حيتف ــ بوفاتــه ك ــه ألنَّ ــان أمــريل ــن  اً ه ك واب

 .)٣(ملك

هكذا انطوت حيـاة املسـتنري بـوذا أو بـودا حسـب اللغـة السنسـكريتية 

ــة ــدأ مرحل ــة لتب ــة  القديم ــة املركب ــي مدرس ــه ه ــد وفات ــتني بع ــوء مدرس نش

 .)٤(الصغرية واملركبة الكبرية

                                         
 .١٥٠ص :شلبي، أديان اهلند الكربٰى ) ١(

 .١٤٥ص :املصدر السابق )٢(

 .١٤٦ :املصدر السابق )٣(

 .٤٣ص :ثيودور، مدخل إٰىل األديان اخلمسة) ٤(
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ا ا :ذا  ا دأو ا ذا:  

ــاتفا ــاتفا أو البوديس ــ :البوذيس ــه ــذ واملخلِّ ــم املنق ــة و اس ص يف الديان

عـن ولـوج النريفانـا مـن  تـاً  مؤقَّ ه ختـّىلٰ البوذية، وهـو مـن بلـغ اليقظـة ولكنـَّ

هبــا الــروح  دة التــي متـرُّ أجـل إنقــاذ النـاس مــن الكارمــا والـوالدات املتجــدِّ 

 .)١(التي مل تصل إٰىل مرحلة اخلالص

ــث اإل ــن حي ــذ م ــنيف املنق ــف يف تص ــد اختل ــات الرولق ــة مكان وحي

فنشأ االنقسـام الكبـري بعـد وفـاة بـوذا، عنـدها نشـأت فرقتـان أو مدرسـتان 

ــة أ ــدمها مدرس ــا(ح ــغرية - اهلينايان ــة الص ــرٰى )املركب ــا (، واألخ  -ماهايان

 .ح رؤية كل مدرسة للمنقذ، وسنوضِّ )املركبة الكبرية

  :ا  رؤ ر ا اة

والتـي تعنــي املركبـة الصــغرية وذلــك يت هــذه املدرسـة اهلينايانــا مِّ ُسـ

ت املبـدأ القـديم الـذي يـنص عـٰىل لطبيعة اخلـالص واإلنقـاذ فيهـا، فقـد تبنـَّ

وجوب عـزم الشـخص نفسـه ورغبتـه الكاملـة يف إنقـاذ نفسـه وبلـوغ حالـة 

وبـذلك ختـص  ،الصفاء واالسـتقرار الروحـي واالرتقـاء الروحـاين النريفانـا

 .)٢(يت املركبة الصغريةمِّ اد، لذا ُس هَّ ن الزُ من الرهبا قليالً  باخلالص فريقاً 

م أو شـخص ل بـوذا مـن معلِّـوحسب اعتقاد هـذه املدرسـة فقـد حتـوَّ 

ــة ســامية، وهــو أحــد  ــدرات روحاني ــد حكــيم، إٰىل روح ســاموية ذات ق زاه

ر مـن الكارمـا ـر عـٰىل شـكل إنسـان لينقـذ البشــالتجليات التي ظهرت للبش

تهم، التـي أضـلَّ  أهـواؤهمسـلكته نفوسـهم ووينري هلم الطريق املظلـم الـذي 

                                         
 .٤٤ص :املصدر السابق )١(

 .٤٤ص :املصدر السابق )٢(
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خـذوا أومن ثّم قد أصبح بـوذا كائنـًا سـامويًا متعاليـًا ذا صـفات ال متناهيـة و

 .)١(يعبدونه يف معابد خاصة

ـ  ،دت هـذه املدرسـة بواسـطة تعاليمهـا عـٰىل اخلـالص اخلـاصوقد أكَّ

ي ـحيـذو حـذو بـوذا الـذي وصـل إٰىل النريفـا بجهـد شخصـ فعٰىل الراهب أنْ 

ـ معتمداً  ص مـن ل ورياضـات روحيـة جعلتـه يـتخلَّ عـٰىل مـا قـام بـه مـن تأمُّ

ــ ــنفس والتعلُّ ــوٰى ال ــدِّ ه ــن يق ــوذا ل ــو ب ــٰى ه ــاة، وحتَّ ــذه احلي ــون ق هب م الع

ــة  ــهم وبرغب ــالص بأنفس ــج اخل ــوا هن ــوا مل ينهج ــا دام ــه م ــاليص ألتباع اخل

تقـاد ، ويف هـذه املرحلـة ظهـر االع)٢(ات وجـداهنمة يف طيَّـعارمة واثقـة جـادَّ 

ــالص  ــة اخل ــل إٰىل مرحل ــذي وص ــل ال ــان الكام ــو اإلنس ــاتفا، وه بالبوديس

ــ ل خالصــه والــدخول يف حالــة النريفانــا ألجــل أن يرشــد األخــري لكنــه أجَّ

صـهم وينقـذهم مـن حالـة الضـياع والتـدهور الروحـي حتَّـٰى ال الناس وخيلِّ 

 .)٣(دةوا بمراحل الوالدات املتجدِّ يمرُّ 

ا ر  ةاا :  

ــاين  ــرن الث ــد الق ــا بع ــت ازدهاره ــي بلغ ــا الت ــة املاهيان ــي مدرس وه

ــ ـــعش ــراً مِّ ر، وُس ــرية نظ ــة الكب ــ يت باملركب ــدي ـللمش ــاليص العقائ روع اخل

مكانيـة نيـل اخلـالص إروع حـول ـالذي متنحه املدرسة، ويتمحـور هـذا املشـ

 .)١(ة من الناسملجموعة كبرية من الناس وال ينحرص عٰىل فئة أو قلَّ 

                                         
 .٦٠ص :كيون، مدخل إٰىل البوذية )١(

 .٤٥ص :ثيودور، مدخل إٰىل األديان اخلمسة) ٢(

 .٦١ص :كيون، مدخل إٰىل البوذية) ٣(

 .٦٧ص :املصدر السابق )١(
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مت هــذه املدرسـة عــددًا كبــريًا مـن ســبل النجــاة واخلــالص وقـد قــدَّ 

م مـع قـدراهتم املتفاوتـة، ءدة ولتـتالاهتم املتعـدِّ لتشمل أمزجـة النـاس وقابليّـ

ــة  ويف هــذه املدرســة ازداد بــوذا تســامياً  ــٰى صــار يــوازي يف مكانتــه مكان حتَّ

هلـذه العقيـدة مـع الـرتويج بشـكل كبـري  هلـا، لقـد تـمَّ  داً بل صار سـيِّ  ،اآلهلة

ــ ص مــن املشــاكل واملصــاعب وبســبب هــذه عقيــدة البوذيســتافا املنقــذ املخلِّ

ــدة  ــذ(العقي ــدة املنق ــاً ) عقي ــبح رواج ــرياً  أص ــد كب ــيام بع ــة ف ــذه املدرس  ،)١(هل

ـوصار املنقذ يتَّ  ـوتـتجّىلٰ  ،داتخذ فيها صـورًا عديـدة وجتسُّ ة  فيـه قـوٰى خاصَّ

ـ ملـا جـاء يف ٰى األفاتـار مشـاهباً سمّ ويُ  د الفلسـفة اهلندوسـية والتـي تعنـي جتسُّ

ونظـري ذلـك مـن العقائـد  ،كائن علوي أو اإلله األعـٰىل عـٰىل كوكـب األرض

املادية مثل السوبرمان الـذي يمتلـك القـوٰى اخلارقـة والـذي يتواجـد إلنقـاذ 

 .)٢(الناس

*   *   * 

   

                                         
 .٤٤ص :قيدارة، النظرية املهدوية يف فلسفة التاريخ) ١(

 .٧٠ص :كيون، مدخل إٰىل البوذية) ٢(



  

  

ا ا :رادا ما  ا 

  :ة ارادم: ا اول

بــدأت الشــعوب اآلريــة بــاهلجرة إٰىل إيــران واهلنــد مــن املنــاطق 

سيوية منـذ مطلـع األلـف الثـاين قبـل املـيالد واسـتقّرت يف السـهول آاألورو

 :اإليرانية خالل أواسط األلف الثاين قبل امليالد وذلك يف املناطق

 .)١(امليدية

                                         
ــة) ١( ــة امليدي ــل: الدول ــن قبائ ــارة ع ــي عب ــدو  وه ــانوورأهن ــمت إٰىل فرع ــة انقس ــدها أ :بي ح

كراد، والثــاين اسـتوطن جبـال شــاميل العـراق ومـن بقايــاهم اليـوم القوميـة التــي تعـرف بـاأل

: ت( يــران وكـون الدولـة امليديــة حيـث أسسـها زعــيم هـذه القبائـل ديكــوإاسـتوطن شـامل 

ــدَّ ) م.ق٦٥٥ ــدة املح ــايف امل ــام  دة م ــني ع ــمتها أكبت) م.ق٧٠٥-٧٤٤(ب ــت وعاص ــا ودخل ان

رمينيـة، أورارطـو وهـي مـن دول العـامل القـديم التـي نشـأت يف بـالد يف حلف مـع مملكـة األ

ــع  ــرن التاس ــة الق ــع بداي ــوكتها م ــت ش ــث قوي ــال أو) م.ق(حي ــًا يف جب ــع غرب ــذت تتوس خ

ــرٰى يف  ــاطق أخ ــروس ومن ــرات، واألأزاج ــايل الف ــن األع ــو م ــدوورارط ــوام اهلن ــة وأور ق بي

ــه ــاطق الس ــن من ــاجرت م ــي ه ــالد األالت ــة األوب الروســية إٰىل ب ــن مــع بداي ــاين رم ــف الث ل

ــيطرة امللــك )م.ق( ــاين(، وقــد انتهــت هــذه الدولــة بعــد س ) م.ق ٥٣٠-٥٥٨) (كــورش الث

ــري  ــديا األخ ــك مي ــاد مل ــمتها وق ــٰىل عاص ــتياجز(ع ــز أو أس ــتيا ك ) م.ق٥٥٠-٥٨٤) (اس

بغــداد،  ة جامعـةبغـداد، مطبعــ(طـه بــاقر، وآخـرون، تــاريخ العـراق القــديم، : ينظــر. أسـرياً 

كـــراد أحفـــاد امليـــدين، ؛ مينورســـكي، فالدمـــري، األ٢٠٨، ص١، ج)م١٩٨٠/هــــ١٤٠٠

ـــة ـــر، : ترمج ـــامل مظه ـــداد، (ك ـــن، ١٥-١١، ص)م١٩٧٣/ هــــ١٣٩٣بغ ـــاف، حس ؛ اجل

 .٣٣-٣١، ص)م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦بغداد، (الكرد وبقايا امليدين، 
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 .)١(والفارسية

التنــاوب بإقامــة حتالفــات مــع وبـدأت هــذه الشــعوب حتكــم املنطقـة ب

ــطني ــام وفلس ــاطق الش ــة ومن ــرة العربي ــل واجلزي ــامية يف باب ــعوب الس  الش

 .)٢(ومرص والسيطرة عليها

 يف هــذه األرايض نشــأت هــذه الديانــة التــي تنتســب إٰىل ســبيتاما

بــرز الــديانات التــي أوهــي مـن  )٣()زاراثوشــرتا أوزراهوشــرتا( زرادشـت أو

ـــانتشــ ــد اخـرت يف الش ــة رق، وق ــعية أو ديان ــاحثون يف كوهنــا وض ــف الب تل

                                         
ة آرية برئاسة زعيمها أمخنيس وهلا عـدَّ اد قبائل وهي دولة قوية تأسست من احتِّ : الدولة الفارسية) ١(

ا كانـت مخينية أو الدولة اهلاخامنشية أو الدولة الكيانية وسميت بالفارسية ألهنَّ الدولة األ :أسامء

بمسـافة ) راميةأأو  ةأورمية أو أرومي(تستوطن بارسو التي تقع يف الطرف اجلنويب الغريب لبحرية 

قليم كردستان اإليراين وتوسـعوا إٰىل السـهول إ سفيز ضمن وانتقلوا إىلٰ  ،ال تبعد عن ثالثني ميالً 

م خضعوا للدولة امليدية حتَّٰى ثورة كورش الثاين وسيطرته عـٰىل هنَّ إّال أحتَّٰى زادت رقعة دولتهم 

صبح يلقب كـورش الثـاين أمملكة ميديا وعندها بدأ سيطرهتم عٰىل بابل وغريها من املاملك حتَّٰى 

 :ت(جيـي، عضـد الـدين عبـد الـرمحن للمزيـد ينظـر، اإل. وملك بابـل ربعةبملك اجلهات األ

ـــق)م١٣٥٥/هــــ٧٥٦ ـــف، حتقي ـــرية، : ، املواق ـــرمحن عم ـــد ال ـــل، (عب ـــريوت، دار اجلي ب

 :ت( بن اجلوزي، عبد الرمحن بن عـيل بـن حممـدا؛ ١٧٦-١٧٥، ص١، ج)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

الكتـاب العـريب،  بـريوت، دار(السـيد اجلمـييل، : بلـيس، حتقيـقإ، تلبـيس )م١٢٠٠/هـ٥٩٧

، )م١٦٥٧/هـ١٠٦٧ :ت(اهللا  ؛ حاجي خليفة، مصطفٰى بن عبد٢٣، ص)م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥

، )م١٩٩٢/هـ١٤١٢بريوت، دار الكتب العلمية، (سامي الكتب والفنون، أكشف الظنون عن 

قـدم العصـور التارخييـة، أ؛ زكي، حممد أمني، خالصة تاريخ الكرد وكردستان من ٣٨، ص٢ج

؛ ولـربا، دونالـد، إيـران ٩-٧، ص)م١٩٢٦/ هــ١٣٤٤القـاهرة، ( عـوين، عـيل حممـد: ترمجة

القـاهرة، (عبـد النعـيم حممـد، حسـنني إبـراهيم أمـني الشـورايب، : ماضيها وحارضها، ترمجـة

 .٣٩-٣٨، ص)م١٩٥٨/هـ١٣٧٧

 .٦٧ص :املقديس، املوجز يف املذاهب واألديان) ٢(

 .٥٩ص :املصدر السابق )٣(
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ــت ــون زرادش ــوا يف ك ــام اختلف ــاموية ك ــ )١(س ــأًا أم نبيّ ــيم نَّ ــوف وحك ه فيلس

 .)٢(فقط

لقد آمنت الزرادشـتية بوجـود اإللـه املطلـق والـذي أراد اخلـروج مـن 

ر، وأمـر إلـه اخلـري بخلـق العـامل ـإلـه اخلـري وإلـه الشـ :هلـنيإوحدته فخلـق 

ر بخلـق العـامل األريض الشـقي، لقـد آمنـت ـإلـه الشـالعلوي السـعيد وأمـر 

دة كـام يف اهلندوسـية الزرادشتية بالوحدانيـة الثنويـة ولـيس الوحدانيـة املتعـدِّ 

يمنــع مــن وجــود مشــرتكات بــني الديانــة  ، ورغــم ذلــك فهــذا ال)٣(وغريهــا

ريــني اآل نَّ أباعتبــار  ،اهلندوســية والزرادشــتية وذلــك بســبب وحــدة اجلــنس

ــاجروا ــذين ه ــق  ال ــن طري ــرهتم ع ــت هج ــد كان ــرانإإٰىل اهلن ــود أ - ي ي اهلن

خـر بعـد املـوت حياسـب فيـه اإلنسـان مـن قبـل آبوجود عـامل  -يرانيون واإل

 خـالق يف إيـران ختتلـف عـّام الـدين واأل هلة، ولكن مـن املمكـن القـول إنَّ اآل

هي عليـه يف اهلنـد حيـث الظـروف اجليولوجيـة واالقتصـادية خمتلفـة يف كـال 

ل يف اهلجـامت املتتاليـة مـن القبائـل اهلمجيـة وهناك عامـل آخـر متثَّـ ،البلدين

فحـرارة اجلـو ورطوبتـه كانـا مـن األسـباب يف حتديـد  هلذه املنطقـة وسـلبها،

ا جعــل حيــاة الشــعب اإليــراين حافلــة ر، ممَّـــنظــرهتم إٰىل فكــرة اخلــري والشــ

                                         
ــت) ١( ــرت: زرادش ــد يف الف ــن ول ــة م ــة )م.ق٦٥٠م إٰىل .ق١٠٠٠(ة الزمني ــه الديان ــب ل ، وتنس

 .٥٧ص :املقديس، املوجز يف األديان: ينظر. الزرادشتية

أو  -، جممــع النــوادر)م١١٥٥/هـــ٥٥٠:ت(محــد بــن عمــر بــن عــيل النظــامي أالعــرويض، ) ٢(

ــةچ ــار مقال ــاالت األ .ه ــوايش، املق ــق وح ــب، حتقي ــوم والط ــعر والنج ــة والش ــع يف الكتاب رب

القـاهرة، (حييـٰى اخلشـاب وعبـد الوهـاب عـزام، : مد بـن عبـد الوهـاب القزوينـي، ترمجـةحم

ــ ــة والنش ــأليف والرتمج ــة الت ـــ ١٣٦٨ر، ـجلن ــالم  ؛٢٤-٢٣، ص)م١٩٤٩ –ه ــي، اإلس حلم

 .١٠٤واألديان، ص

 .٦٢ص :املقديس، املوجز يف األديان) ٣(
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 ن قــوٰى أخطــار، ونتيجــة لـذلك كــانوا يعتقــدون باملصـاعب واملخــاوف واأل

هـذا هـو الـذي جعلهـم  ولعـلَّ  ر يف رصاع دائـم ونـزاع مسـتمر،ـاخلري والش

 .)١(قوٰى الطبيعة ٰى حديعد كل منها مظهرًا إل ،هلة خمتلفةآيدينون ب

ــديم أزيل ــد ق ــه واح ــؤمن بإل ــتية ت ــري  ،فالزرادش ــه اخل ــورامزداأ(إل  )ه

د ، الـذي يقـوم بخلـق العديـ)٢(احلكمة واحلياة أو واهـب احليـاة العظـيم ربُّ 

ــن األرواح الطيِّ  ــم ــٰىل نش ــاعده ع ــي تس ــة الت ــعادة يف األرض ـب ــري والس ر اخل

 .)٣()هريامنأ(له الرش إ والوقوف ضدَّ 

العـامل خملـوق منقسـم عـٰىل عـامل النـور  وكذلك تؤمن الزرادشـتية بـأنَّ 

 تبعـاً  ،ر وعـامل الـدمار وعـامل التخريـبـوعامل الظلمة وعامل اخلـري وعـامل الشـ

 .)٤(إٰىل خلق كل إله

ــتية إٰىل أنَّ  ــن الزرادش ــ وتعل ــنفس البش ــا إٰىل ـال ــومة يف رصاعه رية مقس

وهـي يف رصاع مـع اهلـواجس واألفكـار  ،رـقسم اخلـري وقسـم الشـ :قسمني

 .)٥(إله الرش )أهريامن(ها يف النفوس جنود الرشيرة التي تبثُّ 

ــأنَّ  ــؤمن الزرادشــتية ب ــي روح  وت العليــا  )هــورامزداأ(الشــمس ه

ــثُّ  ــي تب ــرية الت ــ اخل ــع وتنش ــري للجمي ـــاخل ــٰىل األرض بمحبَّ ــذلك ره ع ة، ك

ــي  ــي تعط ــار التــي هــي مصــدر التطهــري والتضــحية والت ــية الن تــؤمن بقدس

 .)٦(نورها ودفئها بمحبة

                                         
 .٧٠-٦٩ص :مهدي، البحث عن منقذ:ينظر) ١(

 .٦١ص :يف األدياناملقديس، املوجز ) ٢(

 .٦٢ص :املصدر السابق )٣(

 .٧٧ص :املصدر السابق )٤(

 .١٠٥ص :حلمي، اإلسالم واألديان) ٥(

 .٦١ص :املقديس، املوجز يف املذاهب واألديان) ٦(
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وتـؤمن الزرادشـتية بقدســية الطبيعـة وتقــيم فيهـا أعيــادًا عـٰىل حســب 

 .)١(فصوهلا املناخية، كعيد املاء يف الصيف وعيد النار يف الشتاء

ــ إنَّ  ــية التامَّ ــفاء القدس ــي إض ــتية ه ــد الزرادش ــرز العقائ ــن أب ــٰىل م ة ع

 ،ركاءـوتعتـرب هـذه العالقـة عالقـة الشـ )أهـورامزدا(عالقة اإلنسـان باإللـه 

والبـد أن  ،يف مسـاعدته يف صـنع اخلـري )أهـورامزدا(فاإلنسان رشيـك اإللـه 

 .)٢(بة لتتوثق هذه العالقةع اإلنسان بالفضائل واألخالق الطيِّ يتمتَّ 

والبد لإلنسان قبل الصـالة وخماطبـة اإللـه مـن أن يتطهـر عـن طريـق 

الوضوء باملاء أو استخدام الرمـل يف حالـة عـدم وجـود املـاء قبـل الصـلوات 

 .)٣(اخلمسة اليومية

 ،دت الزرادشـتية عـٰىل االلتـزام بنظـام أخالقـي واضـح املعـامللقد شـدَّ 

ــة والشــ ــرف وحفــظ العهــد واملحـومنهــا الصــدق واألمان ة وتــرك احلســد بَّ

 .)٤(كام جيب االبتعاد عن االحتكاك باملوتٰى  ،واحلقد والرذائل األخرٰى 

سـس الـدين الزرادشـتي وعـٰىل وهناك ستة أركان هـي تعـّد مـن أهـم أُ 

 :)٥(املؤمن اإليامن هبا وهي

 .التوحيد - ١

 .اإليامن بنبّوة زرادشت - ٢

ة مـن األديـان ومع ثبوت التوحيد والنبـوة، فـال يمكـن عـّد الزرادشـتي

                                         
 .٧٧ص :املصدر السابق )١(

 .٩٢ص :بارندر، الدين لدٰى الشعوب) ٢(

 .١٠٥ص :املصدر السابق )٣(

 .٧٣ص :ذاهب واألدياناملقديس، املوجز يف امل) ٤(

 .٧٧ص :املصدر السابق )٥(
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ــالوا ــث ق ــيهم، حي ــا ف ــاط مراجعن ــذا احت ــعية، ول ــبهة : الوض ــدهيم ش إنَّ ل

 .كتاب، فأحلقوهم بأهل الكتاب

 .ة الصاحلةد والنيَّ العمل احلسن والقول اجليِّ  - ٣

 .الروح - ٤

 .الثواب والعقاب - ٥

 .املعاد والقيامة - ٦

 :)١(وكذلك هناك ست وصايا جيب أن يلتزم هبا املؤمن الزرادشتي

 .طهارة الفكر والكلمة والعمل - ١

 .بتعاد عن النجاساتالنظافة واال - ٢

 .ممارسة الرمحة واإلحسان املختلفة - ٣

 .الرفق باحليوانات النافعة واألليفة - ٤

 .القيام باألفعال اخلّرية والنافعة - ٥

 .نرش التعليم بني الناس من دون متييز - ٦

ة اء واملاء والرتاب، لذا هناك طقوس خاصَّ س الزرادشتية النار واهلووتقدِّ 

ته وخلوص روحه من سجن جل إتالف جثَّ أرٰى للميت يف مراسم اجلنائز من ُجت 

اجلسد، فعندما يموت اإلنسان يصبح جسده نجسًا، لذا ال يمكن أن حيرق بالنار 

فينجسها وال يمكن رميه يف املاء فينجسه وال يمكن دفنه بـالرتاب فينجسـه وال 

ركه يف اهلواء فينجسه، لذا يرتك اجلسد يف أبراج الصمت التي تبنـٰى مـن يمكن ت

وجيمع ما تبقٰى مـن اجلثـة  احلجارة وتوضع فيها اجلثث وترتك لتلتهمها الطيور

 .)١(ويوضع يف بئر ليرتك فيه

                                         
 .٧٤ص :املصدر السابق )١(

 .٩٥ص :بارندر، املعتقدات الدينية عند الشعوب) ١(
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رسة احرتام كبري وللمرأة الصـاحلة احـرتام ة ولألُ وللزواج طقوس خاصَّ 

رسة السـعيدة األُ  ألوالد الصاحلني السـعداء، ألنَّ كبري فهي املسؤولة عن تربية ا

 .)١(هي عامد املجتمع السعيد، والديانة الزرادشتية ديانة تنشد السعادة واملرح

ا ارادا ما  :  

 :وهي ،سة يف الديانة الزرادشتية مخسة كتبوالكتب املقدَّ 

هـذا الكتـاب هـو الكتـاب ، ويعّد )٢(ويسميه العرب باألبستاق :األفستا

س ويشـتمل عـٰىل الصـلوات والتعـاليم والطقـوس والشـعر الزرادشتي املقـدَّ 

والقصص واألساطري للمدة التي ما قبل الزرادشتية وما بعدها، وجتدر اإلشارة 

رين جـزءًا قـد نـال النجـاة مـن ـن اآلن من واحـد وعشـاألبستاق يتكوَّ  إٰىل أنَّ 

إذ ضاع ما  )٣(دوين عندما هاجم الدولة الساسانيةسكندر املقتالف عٰىل يد اإلاإل

حد أقسامه أمهية وهو الغاثـا وهـو جمموعـة مـن أ، ويزداد )٤(يقرب عٰىل الثلثني

 .)١(األناشيد وضعها زرادشت بنفسه لتمجيد أهورامزدا

 :سة مثلوهناك بعض الكتب األخرٰى املقدَّ 

                                         
 .٧٧ص :املقديس، املوجز يف املذاهب واألديان) ١(

بـريوت، دار (، آثار الـبالد وأخبـار العبـاد، )م١٢٨٣/هـ٦٨٢ :ت( القزويني، زكريا بن حممد) ٢(

 .٧٤، ص)م١٩٥٦/هـ١٣٧٥النظام، 

يوسـف : ، سياست نامـة، حتقيـق)م١٠٩٢/هـ٤٨٥: ت( الطويس، نظام امللك أبو احلسن عيل) ٣(

 .٢٥-٢٤، ص)م١٩٨٦ /هـ١٤٠٧الدوحة، دار الثقافة، ( ٢حسني بكار، ط

، )م١٩٥٤/هــ١٣٧٤القاهرة، دار القلم، (حييٰى اخلشاب، : ر، ترمجةـمينوي، جمتبٰى، كتاب تنس) ٤(

 .٣٤-٣٣ص

اإلله الواحد احلكيم ملك اخلري واإلصالح والرب وهو خالق الكون التـي تـؤمن بـه : أهورا مزدا )١(

ٰى ه هو اخلالق الواحد الذي خلق روح اخلري التي تسـمّ نَّ أعلن زرادشت أالديانة الزرادشتية وقد 

 .١٥٥-١٥٠ديان العامل، صأسعيد، : ينظر. هريامنأر ـارموزد، وكذلك روح الش
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فصـالً،  )٧٢( ف مـنهي جمموعـة مـن الكتـب الطقسـيّة وتتـألَّ  :اليسنا

وبعضـها مـن تـأليف زرادشـت نفسـه ومعناهـا العبـادة أو التسـبيح وتشـمل 

 .)١(وفيه رشح للعقيدة ومبادئها األوىلٰ  األدعية والصلوات الطقسيّة،

ــبارات ــ :الفيس ــق ب ــي تتعل ــب الت ــن الكت ــة م ــي جمموع ــنا(ـه  )اليس

ورشوحاهتــا وتشــتمل عــٰىل األدعيــة والصــلوات وترتــل يف املناســبات 

 .)٢(فصالً  )٢٤( الدينية اخلاصة وتتكون منواملراسيم 

ــتات ــديح  :اليش ــة مل ــيم الروحيّ ــيد والرتان ــن األناش ــة م ــي جمموع ه

ــي  ــت وه ــي زرادش ــدح النب ــة ومل ــورامزدا واملالئك ــإأه ــدٰى وعش رون ـح

 .)٣(ام الشهرترنيمة منظومة لكل يوم من أيّ 

هو بحـث مهـم عـن التـاريخ القـديم قبـل زرادشـت وفيـه  :الفينديداد

ــوث  ــبح ــود والت ــة والعق ــاردة ـيف الزراع ــة مط ــات وكيفي رشيعات والعقوب

ريرة ومواجهتهــا باألســاليب اإليامنيــة وعــن تنظــيم الــدرجات ـاألرواح الشـ

كــام وفيــه . الكهنوتيــة واملفــاهيم الالهوتيــة والفقهيــة حــول املــوت والــزواج

أبحاث عـن خلـق العـامل وأصـول الطـب وقـدرة امليـاه وكيفيـة التطهـري مـن 

فصــالً بصــورة  )٢٢( ف مــنويتــألَّ  ،ســة األربعــةت والعنــارص املقدَّ النجاسـا

 .)١(حوار بني أهورامزدا وزرادشت

                                         
 .٨٦-٨٥، ص)م١٩٢٨/هـ١٣٤٧هتران، (يل، تاريخ أديان، ترايب، ع) ١(

 .١٤٠ص :وايف، األسفار املقدسة يف الديانات السابقة لإلسالم) ٢(

 .٩٢-٩١ص :ترايب، عيل، تاريخ أديان) ٣(

املوسـوي، جاســب جميــد جاســم، الديانــة الزرادشــتية وأثرهــا يف الدولــة الساســانية، رســالة ) ١(

ــــورة،  ــــري منش ــــتري غ ــــم التــــاريخ، جامعــــة ب(ماجس ــــة اآلداب، قس ــــداد، كلي غ

 .٦٧، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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ما ا :رادا ما  ا :  

ط الكهنـة ومـن عبــادة ص شـعبه مـن تســلِّ لقـد أتـٰى زرادشـت لــيخلِّ (

 .)١()ݠكام فعل نبي اهللا إبراهيم  ة، متاماً الكواكب والنجوم الضالَّ 

لـذلك يعــد زرادشــت املنقــذ األول يف الديانــة الزرادشــتية حيــث أتــٰى 

ــ ــاملني والش ــوك الظ ــل واملل ــحرة واجله ــدي الس ــن أي ــاس م ــذ الن رور ـلينق

ــ ــٰى يكونــوا جنــود اخلــري وليطهِّ رهم مــن أدنــاس الــذنوب ولريتقــي هبــم حتَّ

 .)٢(اعه ضد جنود الرش ومعاونيهوصنّ 

ن حيـاة املنقــذ زرادشـت، مــن وهنـا البــد أن نلقـي بلمحــة بسـيطة عــ

 هو زرادشت؟

ــ ــة املنحص ــرتة الزمني ــت يف الف ــد زرادش ــد ول ــن ـلق  م.ق١٠٠٠(رة م

، ولــد يف املنــاطق الريفيــة القريبــة مــن بحــر قــزوين، ويقــال )٣()م.ق٦٥٠إىلٰ 

ــ إنَّ  ــيالده وانتش ــت بم ــة احتفل ــدت ـالطبيع ــي أبع ــه الت ــوت قهقهات رت ص

، وأحـاط البيـت الـذي ولـد فيـه ريرة يف األرجـاء عنـد والدتـهـاألرواح الش

هنـاك  قـت نبـوءة أحـد الكهنـة الـذي أخـرب امللـك بـأنَّ نور ساطع، ولـذا حتقَّ 

ق معـاجز وعنـد والدتـه سـتتحقَّ  ،سـيزول ملكـه عـٰىل يديـه وسـيولد مولوداً 

ـعديدة ومنها النور والثـور الـذي تكلَّـ بوالدتـه، لـذا حـاول امللـك  راً ـم مبشِّ

ألقـاه يف النـار كـي حترقـه لكـن  :منهـا ،والتة حمـاقتل الطفل زرادشت بعـدَّ 

                                         
 .١٢٧ص :وايف، األسفار املقدسة يف الديانات السابقة لإلسالم) ١(

ــفة، ) ٢( ــتاين وفلس ــت باس ــد، زرتش ــد املحم ــريزا عب ــان، م ــران(خ ــار، : هت ــهامٰى انتش ــة س رشك

 .٦٧-٦٦ص :)م١٩٣٠/هـ١٣٤٩

 .٥٧ص :املقديس، املوجز يف املذاهب واألديان) ٣(
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 .)١(ݠكام كانت عٰىل إبراهيم النبي  سالماً و كانت النار عليه برداً 

وعنــدما بلــغ الســابعة مــن عمــره أرســله والــده للمعلمــني كــي يــتم 

ــٰى ـتعليمــه احلكمــة واملعــارف العلــوم املختلفــة فشــ رع بدراســة العلــوم حتَّ

ــي واســع ا ــا بلــغ مــن حتصــيل علم ــد بلــغ م ــامية وق ــارف واملــدارك الس ملع

ساعدته فطنته ورجاحـة رأيـه وذكـاؤه وسـالمة فطرتـه عـٰىل حتصـيل العلـوم 

 .)٢(والرباعة فيها

ــ ــه، خاصَّ ــدح يف عقل ــة تنق ــائل املركب ــرية واملس ــدأت األســئلة الكب ة فب

تلك التي تدور حول الكـون واخللـق واحليـاة، وهـو يتأمـل حـال املظلـومني 

 .والضعفاء واملساكني

ــتمرَّ وا ــان يتمتَّــ ،التــهيف انعزالــه وتأمُّ  س  ،ع بتقــوٰى وزهــدوقــد ك

 قسـم يومـاً أه لعائلتـه واحرتامـه ألبويـه، وقـد واشتهر بأخالقه الفاضلة وحبِّـ

أن ال يعود حتَّـٰى جيـد األجوبـة املناسـبة حـول خـالق الكـون ومسـألة اخللـق 

 .)٣(والوجود وسبب املشاكل واآلالم البرشية

لــه هــبط هنــاك ويف أثنــاء تأمُّ  ،يتــي يف أذربيجـانوقـد وصــل إٰىل هنــر دا

بسـتاق منــزل مــن اإللــه أهــورامزدا عليـه ســيد املالئكــة فاهومانــا بــوحي األ

ــاة  ــذلك احلي ــاة وك ــون واحلي ــص الك ــي خت ــة الت ــارف احلياتي ــذلك املع وك

األخرٰى التي بعد هـذه احليـاة واجلنـة التـي هـي أكثـر منطقـة رائعـة وهادئـة 

وكــذلك املكــان الــذي هــو حمــل وجــود  ،)١(وجــودوأكثــر مكــان ســعيد يف ال

                                         
 .١٢٧ص :وايف، األسفار املقدسة يف الديانات السابقة لإلسالم) ١(

 .٥٧ص :املقديس، املوجز يف املذاهب واألديان) ٢(

 .٥٨ص :املصدر السابق )٣(

 .١٣٠ص :وايف، األسفار املقدسة يف الديانات السابقة لإلسالم) ١(
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وعذاب أهريامن وجنـوده األرشار، ويوجـد مكـان بـني هـاتني املنطقتـني هـو 

ر يف ـ لتطهــري النــاس الــذين مــازال بعــض الشــاملوضــع الــذي يكــون حمــال� 

 .)١(نفوسهم كامن

ــ ــدأ ينش ــده ـوب ــه ومعتق ــاس لدين ــدعو الن ــه يف األرايض، وي ر دعوت

ا دعـاه إٰىل اهلجـرة إٰىل بـالد لـه سـوٰى عـدد قليـل، ممّـ اجلديد، لكن مل يستجب

ع إليهـا، راغبـًا يف أن يتبعـه النـاس، الً االسـتجابة التـي يتطلَّـالطورانيني متـأمِّ 

حتَّـٰى لقـي حتفـه  ،ت حماوالته بالفشـل حتَّـٰى عـانٰى مـا عـانٰى مـنهمءلكن با

 .)٢(عٰىل أيدهيم فيام بعد كام سُأشري إٰىل ذلك يف الصفحات التالية

ــ ين اجلديــد ه ســينوتاء الــدِّ لكــن بانــت البشــائر عنــدما اعتنــق ابــن عمِّ

ين اجلديـد، حتَّـٰى أوحـي ران الـدِّ ـعضده ونـارص دينـه، واسـتمرا ينشـ وشدَّ 

ــذي رقَّ  ــب ال ــا كشتاس ــٰىل حاكمه ــه ع ــرض دين ــخ ويع ــذهب إٰىل بل ــه أن ي  ل

 .)٣(قلبه ملا سمع وأعلن اعتناقه الدين اجلديد

ـــ ه مل تســـتمر ألنَّ هـــذه احلفـــاوة بـــ إنَّ  روا احلاســـدين يف الـــبالط دبَّ

، لكـّن املعـاجز )١(بسـببهم الكثـري حتَّـٰى تـم سـجنه لزرادشت املكائد وعـانٰى 

ه قـد نَّـأوالرباهني كانت تظهر عـٰىل يديـه كشـفاء املـرٰىض ومعـاجلتهم، حتَّـٰى 

وكـان هـذا العمـل لقـاء إخراجـه مـن  ه كثـرياً شفٰى جواد امللك الذي كان حيبُّ 

 .)٢(ر له املكائدوكذلك طلب من امللك معاقبة كل من كاده ودبَّ  ،جنالس

                                         
 .٧٦ص :املقديس، املوجز يف املذاهب واألديان) ١(

 .١٣١ص :ار املقدسة يف الديانات السابقة لإلسالموايف، األسف) ٢(

 .٩٠ص :بارندر، املعتقدات الدينية لدٰى الشعوب) ٣(

 . ١٣٢ص :وايف، األسفار املقدسة يف الديانات السابقة لإلسالم) ١(

 .١٣٣ص :املصدر السابق )٢(
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فقـام امللــك بتلبيــة مــا طلبــه زرادشـت وآمــن بــه وامللكــة وويل العهــد 

ــذي  ــب، ال ــهورة مجاس ــية املش ــنهم الشخص ــه، وم ــك ووزرائ ــية املل وحاش

ــ ــد وثَّ ــت، وق ــواري زرادش ــد ح ــيام بع ــق أصــبح ف ــذه العالئ ــت ه ق زرادش

ج هــو مــن أخــت الــوزير ســب الــوزير األول، وتــزوَّ بتزوجيــه أختــه مــن مجا

ــ ــرتا، فانتش ــا أوس ــاين فراش ــدِّ ـالث ــمَّ ر ال ــبالد وع ــتية  ين يف ال ــر الزرادش ذك

 .)١(وتعاليمها يف األرايض، حتَّٰى اعتنق الزرادشتية معظم أهايل إيران

ــمَّ  ــ وت ــتية خاصَّ ــدة الزرادش ــداء العقي ــٰىل أع ــروب ع ــن احل ــن ش ة م

ن كــانوا يعتــدون عـــٰىل املــزارعني وينهبـــون أعــدائهم الطــورانيني الـــذي

ت احلــرب قائمــة حتَّــٰى كانــت هنايــة ماشــيتهم وحماصــيلهم، واســتمرَّ 

ــذي قضــ ــيالً ـزرادشــت ال ــن  ٰى قت ــع م ــابعة والســبعني يف مج ــن الس ــو اب وه

سـة الكهنة ورجـال الـدين يف أحـد اهلياكـل حيـث كـانوا يوقـدون النـار املقدَّ 

 ،طعـنهم بالسـيوف وقـتلهم مجيعـاً  تـمَّ فأغار علـيهم أعـداؤهم الطورانيـون و

وقــد قتــل . )٢(ســةت دمــاؤهم إٰىل املوقــد وأمخــدت دمــاءهم النــار املقدَّ فامتــدَّ 

ضــت ديانتــه قــد تعرَّ  وأنَّ  زرادشــت بعــد أن نــاهز الســابعة والســبعني عامــاً 

 للتحريف بعد مقتله بمدة قصرية عـٰىل يـد رجـل أيضـًا اسـمه زرادشـت وتـمَّ 

لـون مـن تقـديس ، وهـو الـذي جعـل النـاس يتحوَّ عي الكـاذبوصفه باملـدَّ 

 .)١(النار إٰىل عبادهتا

ل سوشـيانت وكـام هـو موجـود ل منقـذ أو أوَّ هذه هـي هنايـة حيـاة أوَّ 

املنقــذين يف  مــن اً هنــاك عــدد يف الديانــة الزرادشــتية، وجتــدر اإلشــارة إٰىل أنَّ 

                                         
 .١٣٤-١٣٣ص :املصدر السابق )١(

 .١٣٥ص :لإلسالموايف، األسفار املقدسة يف الديانات السابقة ) ٢(

 .١٤١ص :خان، زرتشت باستاين وفلسفة) ١(
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مهـدين هلـم أن يسـبق هـؤالء املنقـذين عـدد مـن امل الديانة الزرادشتية والبـدَّ 

ـ ،ليبسطوا هلـم الطريـق أمـامهم دين هـو هبـرام ورجاونـد ومـن هـؤالء املمهِّ

وبشوتن الذي قـاد كـل مـنهم ثـورة يف فـرتة مـن فـرتات الـزمن كـان آخرهـا 

 .ثورة بشوتن ضد الظلم واألرشار

ا د: اا ما:  

ــٰىل رأس  ــني ع ــذين خملص ــة منق ــيء ثالث ــتية بمج ــت الزرادش ــد آمن لق

كل ألفية من األلفيـات الـثالث األخـرية، بمعـدل منقـذ واحـد يف هنايـة كـل 

ــنة، ــف س ــذراء آو أل ــن ع ــيولد م ــذي س ــود وال ــيا املوع ــو املس ــذ ه ــر منق خ

 :، وهؤالء املنقذون هم)١(طاهرة

وهؤالء املنقذون هم أبناء  ،رـهوشيدر، وهوشيدر ماه، وسوشيانت املنتص

ها يف بحرية وقد حفظت بأعجوبة يف من بذرته التي ترك زرادشت وولدوا مجيعاً 

مة لإلصالح، املقدّ ) هوشيدر ماه(و) هوشيدر(سة، وتعد ألفية هذه البحرية املقدَّ 

ويتم جتديد ديانة زرادشت ثانية مع بداية كل واحد منهام، ويتم القضاء يف هاتني 

 .)١(ةاأللفيتني عٰىل احليوانات املفرتسة والضارَّ 

ــا ــٰىل م ــدو يل أنَّ  وع ــدرُّ الدي يب ــرة الت ــرح فك ــتية تط ــة الزرادش ج يف ان

مراحــل اإلنقــاذ، وبــالتوافق مــع هــذه النظريــة هنــاك ثالثــة منقــذين مهمــني 

كل منقذ منهم ُأنيَطت به مهمة إنجـاز مرحلـة مـن مراحـل اإلنقـاذ حتَّـٰى تـتم 

 .مراحل اإلنقاذ وتتم عٰىل يد املنقذ األخري سوشيانت املنقذ األخري

                                         
 .١٥٦ص :ديان العاملأسعيد، ) ١(

عــٰىل نصــوص  يوسـفي، مجشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس والتحـوالت الالحقــة بنــاءً ) ١(

ـــتا،  ـــريب للنشـــ(األفس ـــة، ـدار الوســـام الع ـــة واألدبي ـــن احلقوقي ـــة زي ـــع، مكتب ر والتوزي

 .٣٤٠، ص)م٢٠١٢/هـ١٤٣٤
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ــذ األول ــة املنق ــي مرحل ــف  فف ــج األرض بمختل ــث تع ــيدر حي هوش

در مائـة ومخسـني سـنة يف األرض واأللفيـة ممتلئـة ييبقـٰى هوشـ(أنواع الباليا 

هــا القحــط يف األرض، الــثلج األســود واألمحــر وكلّ : بالباليــا الســاموية مثــل

 .)١()باليا ثقيلة تنزل عٰىل األرض

ذا ام يف وسـط السـامء، وهـرة أّيــويف هذه األلفية تبقـٰى الشـمس عشـ(

 .)٢()ع وعجيباألمر غري متوقَّ 

ــة الزرادشــتية  ــذًا للتعــاليم الديني ــأيت هوشــيدر منق ــة ي ــذه األلفي ويف ه

التنظــيم واملحافظــة عــٰىل املســائل الدينيــة  فيصــبح هــو املســؤول عــن

ا املنقــذ الثــاين هوشــيدر مــاه يزيــل الشــيخوخة والغضــب ، أّمــ)٣(الزرادشــتية

 .)١(ة والراحةة واهلدوء واملحبَّ خوَّ واخلصم والفقر والشهوات ويزيد األُ 

ــإنَّ  ــذ ف ــا املنق ــي يعمله ــالحات الت ــة لإلص ــتية  ونتيج ــة الزرادش الديان

ـــتنتشــ ــٰى بــني احليوانــات يف هــذا الــزمن ر ويزيــد أتباعهــا وتزيــد املحبَّ ة حتَّ

ــيخوخة  ــزول الش ــل وت ــاس إّال بالقت ــوت الن ــب وال يم ــم الط ــل عل يكتم

 .)٢(واألمراض

                                         
 .٨٩ص :املصدر السابق )١(

ــــدادگ) ٢( ــــةيفرنبغ ــــن، ترمج ــــار، : ، بندهش ــــوس، (مهردادهب ــــارات ت ــــران، انتش طه

 .١٨٧، ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١/ش١٣٦٩

ــة) ٣( ــرد، ترمج ــاد، دينك ــغ، فزرخ ــيل و: آذرفرنب ــموزآتفض ــد، (ار، گ ــارات مرواري ــران، انتش طه

 .٦٦٨، ص)م١٩٨٠/هـ١٤٠١/ش١٣٥٩

ــــه ژ) ١( ــــموزآال ــــيل، دينأار، وگ ــــد تفض ــــرد، مح ــــ(ك ــــران، نش ــــنجانا، ـطه ر بيوشنس

 .٩-٨، ص٩، ج٧، مج)م١٩٩٢/هـ١٤١٣/ش١٣٧١

 .١٨٨، بندهشن، صيفرنبغدادگ) ٢(
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  : ادا ا ام

ــة  ــل ألفي ــة ك ــد هناي ــا عن ــول نجمه ــتية إٰىل أف ــادر الزرادش ــري املص تش

ــ ــؤمنني فترتقَّ ــٰىل امل ــيش ع ــعب الع ــوانني، فيص ــة والق ــاط األنظم ب وانحط

العـامل يف هنايـة كـل ألفيـة، عـامل ممتلـئ بـالظلم (العيون ظهور املنقـذ املوعـود 

النحــدار ك بطريــق اوالكفــر، واخلــراب وكــل األشــخاص واألشــياء تتحــرَّ 

وتبلـغ القلــوب احلنــاجر مــن الظلــم والكفـر والســيئات، وهــذا مــن عالئــم 

  .)١()ظهور سوشيانت

ــاة ر الفســاد ويفضــل األـعنــدها سينتشــ حــرار املــوت عــٰىل هــذه احلي

حـرار غـري قابلـة للتحمـل فهــم ر بشـكل واسـع وحيــاة لألـالفسـاد سينتشـ(

ر والفســاد ـشــون املــوت عــٰىل احليــاة وأيضــًا العــيش للنــاس صــعب والحيبّــ

 .)١()والرسقة والكذب منترشة وال أحد يقول الصدق

األلفيـة الســعيدة التـي تتحقــق فيهــا  ،وحيلـم النــاس باأللفيـة األخــرية

رور ـرية حيــث يــدوم الفــرح والعافيــة مــن املــرض والشـــمجيــع أمــاين البشــ

سوشــيانس هــو آخــر (وتطــول األعــامر والتــي تبــدأ بظهــور املنقــذ املوعــود 

 .)٢()ف العامل وهيزم الباطلاألرض وينظِّ  شخص يأيت إىلٰ 

ــا  ــدة وكأّهن ــتظهر عالمــات عدي ــذ املوعــود س ــدء ظهــور املنق ــد ب وعن

إشارات تنبيـه للمـذنبني والعاصـني لريجعـوا عـن طغيـاهنم ويتوبـوا يف هـذه 

                                         
يوسـفي، مجشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس والتحـوالت الالحقــة بنــاء عــٰىل نصــوص ) ١(

 .٣٤٣فستا، صاأل

 .٣٤٣ص :املصدر السابق )١(

 ١٣٤٩تشـــــارات فروهـــــر، طهـــــران، ان(، رســـــتم، خـــــرده اوســـــتاه، يشـــــهزاد) ٢(

 .٢٢، ص)م١٩٧٠/هـ١٣٩٠/ش



 دراسة تارخيية مقارنة -املنقذ يف األديان    ...................................................  ١٩٤

الفرصة األخرية قبل أن يظهـر املنقـذ وعنـدها لـن يـنفعهم االعتـذار والتوبـة 

ــذه الع ــن ه ــاص، وم ــني من ــات أنَّ والت ح ــد  الم ــتتوقف يف كب ــمس س الش

، يف كبــد الســامء، وهــذه العالئــم مــن تقــف الشــمس ثالثــني يومــاً (الســامء 

 شـيئاً  ة أخـرٰى أنَّ أجل الناس اخلاطئني واملـذنبني عجيبـة، ويفهـم النـاس مـرَّ 

كانـت تسـتقر ) ظهـور سوشـيانس(يظهـر يف العـامل، ويف هـذا الوقـت  عجيباً 

 .)١()وتكتمل الديانة الزرادشتية

عندما يظهر السوشـيانس سـيأمر النـاس الطيبـني أن يكونـوا أتباعـًا لـه 

قبــل البعــث املــوت وقبــل يــوم القيامــة (ر معــه ـوجنــودًا كــي حيــاربوا الشــ

هـرمن، وينهـزم أوحيـاربوا ضـد  سوشيانس يـأمر النـاس أن يصـبحوا جنـوداً 

ـــذب واأل ـــن الك ـــر ويف زم ـــم والكف ـــوت والســـيئات والظل ـــراض وامل م

رة سـنة يأكـل ـرور ملـدة سـبع عشــقـة جديـدة يـأيت السـسوشيانس كـل خل

 .)١()الناس احلشيش ويتناولون املياه ثالثني سنة

ــوة  ــف والقس ــع العن ــد ودواف ــاع احلق ــة إٰىل ارتف ــارة بالغ ــذا إش ويف ه

هـا حتَّـٰى تصـبح ة والوداعـة حملَّ الكامنة يف النفـوس واسـتقرار الطيبـة واملحبَّـ

ــ ــس حي ــاق نف ــيغة إلزه ــري مستس ــوس غ ــم النف ــاول اللح ــل تن ــن أج وان م

والطعــام، وبعــد االنتصــار ودوام الفــرح واخلــري والربكــات عنــده ســينبعث 

يـوم القيامـة خيـرج األحيـاء مـن القبـور وتعـود (حتَّٰى بعض املوتٰى املـؤمنني 

ــاء ــع األحي ــون م ــيهم ويعيش ــاة إل ــم ) احلي ــتطول أعامره ــيبهم (وس وال يص

ــي)املــوت ــيزدان العــامل بمج ــدها س ــذ ء، عن ــزمن (املوعــود  املنق ــذا ال ويف ه

                                         
يوسـفي، مجشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس والتحـوالت الالحقــة بنــاء عــٰىل نصــوص ) ١(

 .٣٤٢فستا، صاأل

 .٣، ص٧محد تفضيل، دينكرد، مجأار، وگموزآاله ژ) ١(
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 .)١()جييء سوشيانس ويزين العامل

ــ ــودة املخلِّ ــف ع ــة تص ــن ترنيم ــطر م ــذكر أس ــا ن ــده وهن ص ومتجي

ــه، املجــد هلفــارنو (والــدعاء لــه  ــذي ترغــب في ــك ذلــك ال  -دعــه يــأيت إلي

ـــوهــو اســم العصــ) الكافـاين العظــيم ص ر األخـري الــذي ســيظهر فيــه املخلِّ

ــ املوعــود، يف هنايــة الرتنيمــة احفــظ الرجـــل (ص الــدعاء بحفــظ املخلِّ

ــ ــااملخلِّ ــد ي ــ ص إٰىل األب ــه يض ــدر ال تدع ــن الغ ــدو م ــت، والع رب ـزرادش

ــبب األذٰى  ــه يس ــني وال تدع ــرة . )٢()األم ــتمرار الفك ــارة إٰىل اس ــدر اإلش وجت

مخيني، فقـد قـال الالهوتيـون بظهـور ثالثـة خملصـني وذلـك يف ر األـيف العص

ريض، ففـي هنايـة ألخـرية مـن عمـر الـزمن األلفيـات الفية مـن األأهناية كل 

ــص األ ــر املخل ــة األوٰىل يظه ــياتريا(لفي ــة األ)أوخش ــة ، ويف هناي ــة الثاني لفي

ــر  ــياتينام(يظه ــ)أوخش ــة األ، أّم ــة فا يف هناي ــة الثالث ــإلفي ــنَّ ــر املخلِّ ص ه يظه

ــة املانويــة )ساوشــنياط(املوعــود   - مــن نســل زرادشــت، وكــذلك يف الديان

 .)١(رسول النور - )البارقليط(للبرشية يدعٰى  صقالت بوجود خملِّ 

*   *   * 

   

                                         
ــت ياراد) ١( ــة، هبش ــراف نام ــنيآودوزخ در  وي ــة ي ــني، ترمج ــي، : مزديس ــهد(رحــيم عفيف ، مش

 .١١، ص)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤/ش١٣٤٣

ــل، ) ٢( ــتية، طأعبــد الــرمحن، خلي ــة الزرادش ــاب املقــدس للديان ســوريا، روافــد (، ٢فســتا الكت

 .٣٩٩، ص)م٢٠٠٨/، ـه١٤٢٩للثقافة والفنون، 

ـــد والصـــني و) ١( ـــدين يف اهلن ـــران، إالســـقاف، أبكـــار، ال ـــدة، (ي ـــور اجلدي القـــاهرة، العص

 .٢٠٦، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١



  

  

اا ا :ن ادا  ا  رم  

فق عليها بني األديان الوضعية رغم عقيدة املنقذ من أبرز املشرتكات املتَّ  إنَّ 

فهوم يف د هذا املاالختالف يف املصداق الذي يطلق عليه اسم املنقذ أو الذي جيسِّ 

 :كل ديانة، ويرجع االختالف يف ذلك إٰىل أمرين

سة وحتريفهـا ومـا االختالف يف تأويل النصوص املقدَّ  :لاالختالف األوَّ 

ضت له النصوص من ترمجة حرفيـة أفقـدهتا الكثـري مـن تفاصـيلها املهمـة تعرَّ 

ضت له بعض هذه الكتب من حرق وكذلك ما تعرَّ  ،ت الكثري من معانيهاوغريَّ 

ض للحرق بستاق يف الديانة الزرادشتية الذي تعرَّ مار وضياع كام هو حال األود

 .)١(سكندر املقدوينوالفناء عٰىل يد اإل

املنقـذ منهـا،  حماولـة أصـحاب كـل ديانـة إثبـات أنَّ  :االختالف الثـاين

ــاديق  ــٰىل املص ــقاطه ع ــديني، أو إس ــنص ال ــف ال ــق حتري ــن طري ــك ع وذل

رف ـكـل ديـن، حماولـة مـنهم حليـازة الشـ تبـاعأسـة عنـد والشخصيات املقدَّ 

هـا، ولـألرض أمجعهـا، وهلـذا رية كلِّ ـللبشـ والرتبة كون املنقذ سـيكون قائـداً 

مـم وتفخـر عليهـا ر األُ املنقـذ سـيكون منهـا، لتتصـدَّ  ة إثبات أنَّ مَّ حتاول كل أُ 

 .)٢(برئاستها

                                         
 .٢٥، صهنام تسياسالطويس، ) ١(

ــدي ) ٢( ــام امله ــل، اإلم ــدي خلي ــر، مه ــان،  ¨جعف ــاء، (يف األدي ــة البيض ــريوت، دار املحج ب

 .١٦، ص)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
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يتناسب مع ح نظرية بدائية هذه األديان بام  أرجِّ ّين إا تقدم فوعٰىل الرغم ممّ 

طبيعة االحتياجات البسيطة التي كانت بحاجة إٰىل توفرها بام خيدم طبيعة ذلـك 

الزمان، كذلك املشاكل اآلنية وإجياد حلوهلا اآلنية حجبت الكثري من التفكري يف 

ر بشكل كبري والفقر وكثـرة احلـروب مل ـفالفساد املنتش ،مستقبل الكون واحلياة

ل بام سيحدث يف هنايـة هـذا العـامل ومـا  للتأمُّ ريثتدع لذلك اإلنسان الوقت الك

التفكري واملناقشـات  االبتالء وليس حمّل  فلم يكن ذلك هو حمّل  ،سيحدث بعده

 .العلمية الدقيقة ألهل ذلك الزمن

  :ا ا  ادن ا و: ا اول

ــ ــاين يف جتسُّ ــول املنقــذ للتب ــار ح ــت رؤٰى األفك ــد دها لقــد تراوح عن

 خـذ مصـاديق عديـدة وليطلـق عليهـا اسـم املنقـذ، طبعـاً عظيم كـّل ديـن لتتَّ 

تكـون فيـه بعـض سـامت املنقـذ، ففـي  بطبيعة ذلك املصـداق الـذي البـد أنْ 

شـنو احلـافظ املنقـذ الـذي يظهـر يالديانة اهلندوسـية آمـن اهلنـدوس باإللـه ف

املنقـذ األخـري  ، وقـد آمنـوا بـأنَّ )١(وقت املزالـق واملهالـك لينقـذ املـؤمنني بـه

 .)٢(شنويدات اإلله احلافظ فد من جتسُّ البّد أن يكون هو أحد آخر جتسُّ 

ــية واتَّ  ــة اهلندوس ــلة الديان ــي سلس ــي ه ــة الت ــة البوذي ــا الديان ــت أّم بع

شـنو ي لإللـه فاملنقـذ هـو جتـّيل  فقد آمنـت بـأنَّ  ،مسريهتا يف جتسيد هذه العقيدة

ــ ــو املعلِّ ــراثنوه ــن ب ــذهم م ــذي أنق ــوذا ال ــرَّ  م ب ــهوات وح ــل والش ر اجله

 .)٣(األرواح من إعادة دورة احلياة الكارما بواسطة النريفانا

                                         
 .٧٩ص :سعيد، أديان العامل) ١(

 .٤٠ص :قيدارة، النظرية املهدوية يف فلسفة التاريخ) ٢(

 .٤٢ص :املصدر السابق )٣(
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ياتــه يف هنايــة الزمــان ليكمــل والبــّد أن يعــود هــذا املنقــذ أو أحــد جتلِّ 

ر النفـوس واألبـدان حتَّـٰى تصـبح ة وليحـرِّ ل مـرَّ عملية اإلنقاذ التي بـدأها أوَّ 

ــجم ا ــي مقــر األرواح عنــدما تنس ــع فطــرة اجلســد األبــدان ه ألرواح م

السليمة عنـدما يتبـع اجلسـد عقيـدة الـروح املؤمنـة التـي تسـكنه، أي عنـدما 

ــاً  ــي تســكن عميق ــية الطــاهرة الت ــدة اخللجــات النفس ــوارح عقي ــع اجل يف  تتب

بـل هـو  ،جوهر النفس، عندها ال يعـود اجلسـد سـجنًا للـروح بـل هـو تـابع

ـروعة التــي ـرهــا وحتقيـق رغباهتــا املشـرمـز لتحرُّ  ق الســعادة التـي لــيس حتقِّ

تبعتهــا ليــايل نــدم أبســيطة  ةٍ فكــم مــن ســاعة لــذَّ  ،بعــدها أمل أو أســٰى أو نــدم

 .)١(ل نفوس املؤمنني واملتدينني بمختلف األديانطويلة، هكذا تتأمَّ 

أّمــا املنقــذ يف الديانــة الزرادشــتية فهــو احلكــيم زرادشــت الــذي أنقــذ 

ــلُّ  ــن تس ــه م ــؤمنني ب ــتعبادامل ــة واس ــة  ط الكهن ــامت العقائدي ــحرة والظل الس

ــ ــزو وطهَّ ــد غ ــن شــعبه عن ــور ودافــع ع ر أرضــه مــن الفســاد وحــارب اجل

 .)٢(األعداء وعدواهنم

فهــو احلكــيم الــذي رســم اخلطــوط احلقيقيــة لتنظــيم حيــاهتم وتنــوير 

ر مـن أثـر مظلـم يف النفـوس ومجـع شـتاهتم الفكـري ـبصائرهم وبيان ما للش

وهنـا جتـدر اإلشـارة إٰىل الطبيعـة السـاموية  ،هـورامزداأعٰىل توحيد إلـه اخلـري 

خـون اعتربوهـا عـٰىل حسـب مـا جـرٰى عليـه للديانة الزرادشـتية، لكـن املؤرِّ 

نتيجــة ملــا القتــه هــذه الديانــة مــن حتريــف  ،العــرف البحثــي ديانــة وضــعية

ــرَّ  ــه، فتع ــد أعدائ ــٰىل ي ــت ع ــيم زرادش ــل احلك ــد مقت ــياع بع ــدين وض ض ال

                                         
 .٥٧ص :املصدر السابق )١(

 .١٣٥ص :سفار املقدسة يف الديانات السابقة لإلسالموايف، األ) ٢(
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وبعـد انتصـار االسـكندر املقـدوين عـٰىل  ،هللضياع وتالعب الكهنـة بأحكامـ

بسـتاق مـع س األالدولة الساسانية تم حـرق آخـر نسـخة مـن الكتـاب املقـدَّ 

ــ بســتاق ن رشوحــات لأله زرادشــت بيمينــه وتضــمَّ كتــاب الزنــد الــذي خطَّ

ريفة يف الديانــة ـوالــذي يعتــرب بمثابــة األحاديــث النبويــة والســنة الشــ

ــٰى ين االــدِّ  دَ َقــاإلســالمية، لــذا فَ  لزرادشــتي الكثــري مــن رونقــه الســاموي حتَّ

 .خني والباحثنيصار يعد دينًا وضعيًا يف نظر أكثر املؤرِّ 

ــدء فــإنَّ  ــ وعــودة عــٰىل ذي ب ــة الزرادشــتية تــؤمن بمنقــذ خملِّ ص الديان

ر الســـالم والشـــفاء والســـعادة وليـــذهب ـن لينشـــايـــأيت يف آخـــر الزمـــ

لـك األزمنـة، فالسوشـيانت باألمراض واألوبئـة والظـالم احلالـك يف ليـايل ت

ــت أنَّ  ــذ زرادش ــب تلمي ــول مجاس ــام يق ــان ك ــر الزم ــيظهر يف آخ ــود س  املوع

السوشيانت املوعود من آخر رسول وهـو نبـي العـرب الـذي يظهـر مـن بـني 

ــنهض مــن  ،جبــال مكــة ــم ي والد النبــي شــخص يف مكــة ليكــون خليفــة أث

ــ وتابعــاً  ــ... هلدين ــه يش ــن عدل ــاء واـوم ــن م ــذئب واخلــروف م ــد رب ال ح

 .)١(له ه تابعاً ويكون العامل كلّ 

ما ذه: ااد إما ا:  

 َ  ي نفسـها املنـٰى بـأنَّ نّـكام هو احلال يف طبيعـة أتبـاع كـل رشيعـة فهـي ُمت

ــا  ــا ورونقه ــادة ازدهاره ــا وإع ــا وإنقاذه ــا وحتريره ــيأيت إلنقاذه ــذ س املنق

وعـود، هكـذا وسـيادهتا للعـامل بفضـل منقـذها امل ،وانبعاث جمدها من جديـد

 .ة لدينهالرشف والعزَّ جيرُّ  ، كٌل السابقة توالت طموحات أتباع الديانات

                                         
 :فسـتايوسفي، الزرادشـتية الديانـة والطقـوس والتحـوالت الالحقـة بنـاء عـٰىل نصـوص األ) ١(

 .٣٤٤ص
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هـا رية كلِّ ـفاملنقـذ املوعـود للبشـ ،قـةوهذه اآلمال بطبيعـة احلـال متحقِّ 

ــ ــان كلِّ وللكــون كّل ــو لألدي ــل ه ــة، ب ــن أو طائف ــٰىل دي ــيس حكــرًا ع ــا ه ول ه

ــ ــذِّ  ،دهايوحِّ ــة ،هباهي ــواب احلق ــادة الص ــا جل ــن  ،يرجعه ــعوب م ــا الش لتحي

 .جديد احلياة الكريمة التي أرادها اهللا هلا

ـ شـنو يدات اإللـه ففاهلندوسية تؤمن بعودة املنقـذ الـذي هـو أحـد جتسُّ

ــد  ــن جدي ــة م ــة والرفاهي ــة والرعاي ــا بالعناي ــؤمنني هب ــف امل ــذها وحي لينق

وليصبح اإليـامن املطلـق هبـذا املنقـذ اهلنـدويس املوعـود هـو اإليـامن العـاملي 

ــبعــه العــامل كّلــث يتَّ حيــ شــنو حيــث يــأيت لســعادة يد األخــري لفه فهــو التجسُّ

 .)١(العامل

ـ ا البوذيــة فقــد نحـت املنحــٰى نفســه لسـابقتها الديانــة اهلندوســية يف أمَّ

ـ شـنو وهـو بـوذا مـن جديـد لـيعم اخلـري يدات اإللـه فإيامهنا بعودة أحـد جتسُّ

ــائدة ر البوذيــة يف العــامل ولــتكن هــي الديـوالســالم ولتنتشــ ــة الس ــة العاملي ان

ـ ، وهنـا )٢(ص العظـيموليعم اخلري بمجـيء بـوذا الـذي مـن معانيـه هـو املخلِّ

بـوذا ظهـر مـن وقـت آلخـر عـٰىل طـوال  يأيت تأكيد الـرتاث البـوذي عـٰىل أنَّ 

ــ ــاريخ البش ــوـالت ــذا النح ــٰىل ه ــور ع ــل الظه ــل ... ري وسيواص ــل ك وحيص

 .)٣(سنة )٥٠٠٠(

ــوب ــت بوج ــد آمن ــتية فق ــا الزرادش ــيانت  أّم ــذ السوش ــور املنق ظه

ر املــؤمنني ـاملوعــود الــذي ســيظهر ليعيــد رونــق الزرادشــتية املفقــود ولينصــ

تبــاع الزرادشــتية وليصــبح الــدين الزرادشــتي هــو املهــيمن أاملظلــومني مــن 

                                         
 .١٧٧ص :بارندر، املعتقدات الدينية لدٰى الشعوب) ١(

 .٢١٥ص :املصدر السابق )٢(

 .٢١٦ص :املصدر السابق )٣(
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 .)١(عٰىل أديان العامل وسينهي كل الرشور التي أثارها أهريامن وجنوده

، رجـل كبـري )٢(هاشـمرض الفرسـان مـن أوالد أخيرج رجـل مـن (إذ 

جـه إٰىل بجـيش عظـيم يتَّ  ،هالـرأس واجلسـم والرجـل، يكـون عـٰىل ديـن جـدِّ 

 .)٣()أرضها ويمألها عدالً  يإيران فيحي

ــارة إٰىل أنَّ  ــدر اإلش ــي تتَّ  وجت ــاط الت ــن النق ــة م ــذه النقط ــا ه ــق فيه ف

الديانة الزرادشـتية مـع الديانـة اإلسـالمية مـن حيـث نسـب املنقـذ األخـري، 

ــو م ــام ه ــتَّ فك ــديث الش ــد ورد يف احل ــلمني، فق ــد املس ــه عن ــق علي ريف ـف

ــد فاطمــة«: ݕللرســول الكــريم  ــرتيت مــن ول ــن ع ــام )٤(»املهــدي م  نَّ أ، وب

ــام  ــدي اإلم ــي  ¨امله ــد النب ــي  ،ݕحفي ــو  ݕوالنب ــم إذن ه ــد هاش حفي

 .من أوالد هاشم

                                         
 .٤٥ص :هدوية يف فلسفة التاريخقيدارة، النظرية امل) ١(

ي ـن قصـبـ منـاف عبـد الُعـٰىل بـن سـمه عمـروا، وݕوهو اجلـد الثـاين للنبـي حمّمــد : هاشم) ٢(

ر بـن كنانـة بـن ـبن كالب بن مّرة بن كعب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بـن مالـك بـن النضـ

ـ عـدنان ر بـن نـزار بـن معـد بـنـخزيمة ابن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـ ام قيـل لـه هاشـم وإنَّ

قومـه مـن قـريش أصـاهبم قحـط، فرحـل  ذلـك أنَّ  .ه أول من هشـم الثريـد لقومـه وأطعمـهألنَّ 

ــ، فـأمر بِــِه فخبـز لـه ثـم نحـر جـزوراً مكـة ، فاشـرتٰى الـدقيق، فقـدم بـهفلسـطني إِىلٰ  ذ ، ثـم اختَّ

ــداً  ــه ثري ــن مرق ــن ســن رحلَ  لقومــه م ــز، وهــو م ــذلك اخلب ــب ــة ْي َت ــيف التجاري ــتاء والص  .الش

ــر ــوزي،  :ينظ ــن اجل ــوك واألُ اب ــاريخ املل ــتظم يف ت ــاملن ــقَم ــد  :م، حتقي ــدحمم ــا  عب ــادر عط الق

 .٢١٠، ص٢، ج)م١٩٩٢/هـ١٤١٢بريوت، (ومصطفي عبد القادر عطا، 

ــٰىل نصــوص األ) ٣( ــاء ع ــة والطقــوس والتحــوالت الالحقــة بن ــتية الديان ــفي، الزرادش فســتا، يوس

٣٤٤. 

ـــتاين، ج) ٤( ـــحيح السجس ـــتاين، ص ـــرباين، امل١٠٦، ص٤السجس ـــري، ج؛ الط ـــم الكب ، ٢٣عج

، كشــف اخلفــاء ومزيــل اإللبــاس )م١١٦٢/هـــ٥٥٧:ت( إســامعيل؛ العجلــوين، ٢٦٧ص

 .٢٨٨، ص٢عام اشتهر من األحاديث عٰىل ألسنة الناس، ج
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ا ا :ا  :  

يـــة املنشـــودة وحلكومتـــه للمنقـــذ العـــاملي املوعـــود ولدولتـــه العامل

ــد األديــان يف نفــوس أتباعهــا، لتــزرع  الرشــيدة معــامل عديــدة رســمتها عقائ

ــ ر املظلــومني يف وقــت اجلــور، لتحيــي يف ـاآلمــال يف وقــت الصــعاب ولتبشِّ

ــأنَّ  ــاؤم ب ــدل مشــاعر اليــأس والتش ــور ب ــاعل الن الغــد أفضــل  النفــوس مش

 .واملستقبل املوعود قريب

صـــاف دولتـــه بالعـــدل بـــد منهـــا اتِّ امت التـــي الفمـــن أبـــرز الِســـ

ــية  ــاء يف اهلندوس ــام ج ــالح ك ــر (واإلص ــالظلم يظه ــامل ب ــئ الع ــنام يمتل حي

ــ: يرتتنكــر(ٰى الشــخص الكامــل الــذي يســمّ  ي عــٰىل الفســاد ـليقضــ) رـاملبشِّ

ـــ ـــرويؤسِّ ـــدل والطه ـــر ... س للع ـــنام يظه ـــامل حي ـــنا الع ـــيُنجي كريش س

 .)١()الربامهيتون

ـوكذلك الديانة البوذيـة فقـد  د لبـوذا احلكـيم آمنـت بظهـور آخـر جتسُّ

ر اخلـري والعـدل كـام ـر بخلـود الـروح اإلنسـانية وينشــص البشالعادل ليخلِّ 

 .)٢(فعل بوذا عن طريق النريفانا من قبل

ــاً  ــتية أيض ــا الزرادش ــادل  أّم ــذ ع ــور منق ــب ظه ــه (فرتتق ــن عدل وم

 .)٣()له ه تابعاً رب الذئب واخلروف من ماء واحد ويكون العامل كلّ ـيش

ــوة ــه الق ــفات دولت ــن ص ــيعمَّ  ،وم ــلطانه س ــدثنا  فس ــام حت األرايض ك

أي ابـــن  -ودولتـــه طويلــة األمــد، وعمــره (كتــب الديانــة اهلندوســية 

                                         
 .٥٤، ص٢وبانيشاد، جاأل) ١(

 .٣٩ص :قيدارة، النظرية املهدوية يف فلسفة التاريخ) ٢(

 :يوسفي، الزرادشـتية الديانـة والطقـوس والتحـوالت الالحقـة بنـاء عـٰىل نصـوص األفسـتا) ٣(

 .٣٤٤ص



  ٢٠٣ ......................  مقارنة ملفهوم املنقذ يف األديان الوضعية : املبحث الرابع: الفصل الثالث

ر مـن ســاحل البحــر  -النـاموس األكــرب  طويـل، وتنتهــي الــدنيا بـه، ويســخِّ

، وجبـــال القمـــر، إٰىل ݠاملحـــيط، وجزائـــر رسانـــديب، وقـــرب األب آدم 

 .)١()وإٰىل سيف البحر واملحيطشامل هيكل زهرة، 

تــار قــوي عــادل فَ أَ املنقــذ ســيظهر آخــر  ويشــري الــرتاث البــوذي إٰىل أنَّ 

ـفَ ر العـدل مـن األَ ـلينشـ د مـن اإللـه تـارات املوعـودين الـذين ظهـروا بتجسُّ

ـ لبـوذا تظهـر بحسـب حسـاباهتم كـل ) اتـاراتفَ األَ (دات بوذا، وهـذه التجسُّ

 .)٢(مخسة آالف سنة

املنقـذ سـيأيت قبـل يـوم  الزرادشـتية فتخربنـا يف تراثهـا بـأنَّ أّما الديانـة 

قبـل البعـث املـوت وقبـل يـوم القيامـة سوشـيانس يـأمر (البعث كام هـو آٍت 

هـــرمن وينهـــزم الكـــذب أوحيـــاربوا ضـــد  النـــاس أن يصـــبحوا جنـــوداً 

 .)٣()واألمراض واملوت والسيئات والظلم والكفر

الســعادة وغيــاب امت دولتــه الرفاهيــة للشــعوب ودوام ومــن ِســ

األمراض واهلم واحلـزن ودوام الربكـات وجزيـل الـنعم فهـو املنقـذ األخـري 

ــ( ــأيت إٰىل األرض وينظِّ ــخص ي ــر ش ــو آخ ــيانس ه ــزم سوش ــامل وهي ف الع

 .)٤()الباطل

*   *   * 

                                         
 .١٨، ص١ج :الشريازي، ملعات النور يف كيفية الظهور) ١(

 .٢١٦ص :بارندر، املعتقدات الدينية لدٰى الشعوب) ٢(

 .٣، ص٧مج :محد تفضيل، دينكردآار، وگموزآاله ژ) ٣(

 .٢٢، خرده اوستاه، صيشهزاد) ٤(





  

  

  

ا  

 يف املنقـذ( املوسـومة رسـالتي وتعـاىلٰ  سـبحانه اهللا بعون كملُت أ نأ بعد

 التـي املهمـة النتـائج املطـاف هنايـة يف أضـع )مقارنـة يةتارخي دراسة - دياناأل

 :ةالتالي النقاط يف صتتلخَّ  والتي يـوالتقّص  البحث خالل من إليها توصلُت 

 لــذا ،دينــي واعتقــاد إيــامن كــل جــوهر يف املنقــذ عقيــدة متركــزت - ١

 ،وضـعي أو سـاموي ديـن كـل يف موجـودة املنقـذ هلـذا االنتظار فلسفة كانت

 فكـرة وكانـت إّال  وضـعياً  أو سـاموياً  كـان سـواءً  األرض عـىلٰ  ديـن مـن وما

 لمتثِّـ التـي االنتظـار بفلسـفة مـروراً  جوهريـاً  يامنـاً إو اعتقاداً  فيه لتشكِّ  املنقذ

 .العقيدة وتلكاإليامن  لذلك العملية اخلطوة

ـــدين نَّ إ - ٢ ـــو ال ـــري ه ـــلاأل التعب ـــن كم ـــائق ع ـــانية، احلق  اإلنس

 ثـمَّ  مـن ،الدينيـة احلقـائق خيـّص  عـّام  نضـجواأل لكماأل التعبري هو واإلسالم

 كمــلاأل هــي العــاملي املنقــذ هلــذا ارتســمت التــي اإلســالمية الصــورة فــإنَّ 

 .سبقته التي دياناأل كل بني من نضجواأل شملواأل

ــ - ٣ ــن لُت توصَّ ــالل م ــث خ ــا أنَّ  إىلٰ  البح ــه م ــلمون يملك ــن املس  م

 عــن خمتلفــني جيعلهــم ،)فةرَّ ـاملشــ النبويــة ةنَّ والُســ القــرآن( الــوحي نصــوص

 يف املســاعدة العوامــل أهــم مــن فــالوحي الدراســات، هــذه مثــل يف غــريهم

ــم ــحيح الفه ــ الص ــائج إىلٰ  لوالتوصُّ ــحيحة نت ــي ال ص ــا يرتق ــأ إليه  ،اخلط

 .النصوص لتلك لاملكمِّ  الثاين العدل هي النبوية ةنَّ والُس 
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ــد - ٤ ــعأ لق ــلمون مج ــىلٰ  املس ــل ع ــرة أص ــة الفك ــد وإن املهدوي  وج

ــو اخــتالف ــألة إىلٰ  يرجــع فه ــدي مامــة،اإل مس ــذ( فامله ــد )املنق ــذهب عن  امل

 املختلفـة املـذاهب يف هـو بيـنام، ¨ رـعشـ الثـايناإلمـام  هو ريـعش االثني

 .فةِرص  مستقبلية مسألة ٰى خراأل

 بنحـو والدتـه :منهـا ،ةدَّ ِعـ زاتبمميّـ ماميـةاإل عنـد املنقذ صفاتَّ  - ٥

ــامل مامتــهإو ،ومكتــوم يرسِّ   وهــذه ،الطويــل عمــره مــع وغيبتــه ،رةبكِّ

ــ ــة زاتاملميّ ــذا يف ثابت ــذهب ه ــوت امل ــل بثب ــةاإل أص ــي مام ــ االثن  رية،ـعش

 عقائـد بحسـب تتقـاطع أو ٰى األخـر األديـان هبـا تشـرتك امربَّ  زاتاملميّ  وهذه

 .وثوابتها األديان تلك

ــائص نَّ إ - ٦ ــة اخلص ــد املهدوي ــذهب عن ــي امل ــ االثن ــنح ريـعش  مت

 إنســانية اعتقاديــة قيمــة ذا مفهومــاً  وجتعلهــا املهدويــة للفكــرة لالكــام ٰى معنــ

 معطيـات مـع وتنسـجم تتكامـل االجتامعيـة السـاحة عـىلٰ  قـةخّال  ومعطيات

 .اإلنسانية احلياة يف الدين أصل

ــ موجــودة املنقــذ عقيــدة نإ - ٧ األديــان  يف واضــح مَلــعْ كمَ  خةومرتسِّ

ــاموية ــت نإو الس ــةاملقدِّ  يف اختلف ــن ،م ــث م ــذ نَّ إ حي ــدوُ  املنق ــيولد أو ل  ،س

ــأ يف اخلامتــة حيــث مــن فقــتاتَّ  هــالكنَّ   رســيطهِّ  الــذي املنشــود مــلاأل هــو هنَّ

 .وقسطاً  عدالً  ويمألها رضاأل

 ريفةـالشــ حاديــثواأل الكريمــة القرآنيــة اآليــات مــن ورد مــا نَّ إ - ٨

ــإ  يكــون نأ يصــلح بــام املباركــة اآليــات بتلــك االســتدالل ســياق يف جــاء امنَّ

 الســاموية ديـاناأل خيـص فـيام نفسـه املوضــوع يف ورد مـا مـع للمقارنـة ةمـاد

 .ٰى خراأل

ــائص نَّ إ ــة اخلص ــد املهدوي ــذهب عن ــي امل ــ االثن ــنح ريـعش ــ مت  ٰى معن
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 إنســانية اعتقاديــة قيمــة ذا مفهومــاً  وجتعلهــا املهدويــة للفكــرة الكــامل

 معطيـات مـع وتنسـجم تتكامـل االجتامعيـة السـاحة عـىلٰ  قـةخّال  ومعطيات

 .اإلنسانية احلياة يف الدين صلأ

ــاب ٰى احتــو - ٩ ــوراة( ساملقــدَّ  الكت  عــىلٰ  )التلمــود( ورشوحهــا )الت

ـ النصـوص من الكثري  لكـن ،البشـارات مـن والكثـري املوضـوع هبـذا ةاخلاصَّ

 العلميــة والدراســة واملوضــوعية الواعيــة الرتمجــة إىلٰ  حتتــاج النصــوص تلــك

 .للباحثني وتيسريها احلقائق بيان جلأ من

ــ بمنقــذٍ اإليــامن  فكــرة( الفكــرة هــذه لــتحتوَّ  - ١٠  صــور إىلٰ  )صخملِّ

ــةإ ــة يف جيابي ــة احلرك ــان العملي ــف لإلنس ــه بمختل ــاربه، معتقدات  نَّ إ إذ ومش

ــ التــي املــثىلٰ  احليــاة هــي هــذه املنقــذ فكــرة  إليهــا، يصــل نأ اإلنســان ٰى يتمنّ

ــع ومنهــا ــلاأل ينب ــبح م ــل فأص ــود األم ــوح املنش ــود والطم ــىلٰ  املعق ــذه ع  ه

 اإلنســان يســعد أن أجــل مــن والعمــل واملثــابرة للحيــاة الــدافع هــو الفكــرة

 .اإلنسان هاأخ

ـــوُّ  كـــان - ١١ ـــات يف عالتن ـــي املنهجي ـــالة هـــذه يف وردت الت  الرس

ــاً  ــا كــام رضوري  ويوضــح الفكــرة يكمــل بــام الرســالة فصــول يف ليهــاإ أرشن

ــ تــيال واحــدة منهجيــة اعــتامد يــتم مل حيــث فضــىلٰ  بصــورة النتــائج  هتــز امربَّ

 .املتوخاة الصورة

 املنقـــذ عقيـــدة يف املهمـــة اتاملحّطــ مـــن كثـــري هنـــاك كــان - ١٢

ــه ــان يف ومرتكزات ــة األدي ــاموية املختلف ــت س ــعية أم كان ــن ،وض ــالل م  خ

 وصــوالً  رخييــةاوالت اجلغرافيــة املصــادر أو ســةاملقدَّ  النصــوص يف املشــرتكات

ــة إىلٰ  ــن مجل ــرتكات م ــل يف املش ــان ك ــدفعن األدي ــديق إىلٰ  اف ــليم التص  والتس

 .عنه حميص ال أمراً  تكون اهنَّ أ لدرجة املنقذ بعقيدة املطلق
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ـإف املنقــذ لفكـرة وتناوهلــا الوضـعية األديــان خيـص بـام - ١٣  رغــم اهنَّ

 كـل ويف ديانـة كـل يف همسـامؤأ تنوعـت الـذين منقـذهيا شـخوص اخـتالف

 يف جالتــدرُّ  وهــي واحــدة مســرية عــىلٰ  بوفــاق ســارت لكنهــا تارخييــة، فــرتة

ــاذاإل ــّل  ،نق ــة فك ــرح ديان ــرة تط ــاذاإل فك ــ نق ــذهيا مةمقّس ــىلٰ  منق ــات ع  حقب

 يبـدأ حقبـة كـل انتهـاء وبعـد ،حيانـاً أ للواحـدة عـام لـفاأل ٰى تتعـدّ  تارخيية

 ديـاناأل هـذه يف فقـةمتَّ  جـاءت التـي مـوراأل ومـن جديد، ملنقذ جديد انتظار

ــىلٰ  ــرآ نَّ أ ع ــذ خ ــيأيت منق ــو س ــن ه ــنعم م ــ رضاأل ت ــلطانه تحت ــاخلري س  ب

ــات ــذلك والربك ــول وك ــنني ط ــاه يف الس ــزّ  رف ــادة وع ــامراأل وزي ــاً أو ،ع  يض

 البعـث يـوم قبـل املوعـود املنقـذ هـذا جمـيء رضورة عىلٰ  دياناأل هذه فقتاتَّ 

 مـا وهـذا دولتـه وقيـام جميئـه بعـدإّال  واحليـاة الدنيا تنتهي ال ولذا واحلساب

ــ ملــا موافقــاً  جــاء األديــان  اجتمعــت وكــذلك ،ســامويةالاألديــان  بــهرت ـبشَّ

ـ نتيجـة حـول السـامويةاألديـان  مع الوضعية ـأ وهـي ةمهمَّ  املنقـذ بانتظـار اهنَّ

 .خرياأل املوعود

*   *   * 



  

  

  واا ادر

 .الكريم نآالقر

 .اجلديد العهد - القديم العهد :املقدس الكتاب

 .وبانيشاداأل :املقدسة اهلندوسية الكتب

 .فستااأل :املقدسة تيةالزرادش الكتب

 ـهــ٦٩٢ :ت( الفــتح يبأ بــن ٰى عيسـ بــن عــيل احلســن يبأ ربـيل،األ/ 

 ):م١٢٩٣

ـــف - ١ ـــة كش ـــة يف الغم ـــةاأل معرف ـــريوت،( ،٢ط ،ݜ ئم  دار ب

 .ضواءاأل

 م١٣٥٥/ـه٧٥٦ :ت( الرمحن عبد الدين عضد جيي،اإل:( 

 دار بـــريوت،( ،١ط عمـــرية، الـــرمحن عبـــد :حتقيـــق املواقــف، - ٢

 .)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ اجليل،

 ،م ٨٧٠/ـه٢٥٦ :ت(إسامعيل  بن حممد اهللا عبد بوأ البخاري:( 

ـــحيح - ٣ ـــاري، ص ـــريوت،( البخ ـــاءإ دار ب ـــرتاث حي ـــريب، ال  الع

 ).م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

 م٨٩٢/هـ٢٧٩ :ت( سورة بن حممد ٰى عيسأبو  الرتمذي:( 

ـــحيح - ٤ ـــذي، ص ـــد :رشح الرتم ـــاب عب ـــد الوه ـــف، عب  اللطي

 ).م١٩٨٣/ ـه١٤٠٤ والتوزيع، والنرش طباعةلل الفكر دار بريوت،(
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 حممـد بـن حممـد بـن املبـارك السـعادات أبـو الـدين جمـد ثري،األ ابن 

 ):م١٢٠٩/ـه٦٠٦ :ت( الشيباين الكريم عبد بن حممد بن

 يالــزاو أمحــد طــاهر :حتقيــق واألثــر، احلــديث غريــب يف النهايــة -٥

 ).م١٩٧٨/ـه١٣٩٩ العلمية، املكتبة بريوت،( الطناحي، حممد وحممود

 عـيل بـن حممـد بـن عـيل بـن الـرمحن عبـد الفـرجأبـو  اجلـوزي، بنا 

 ):م١٢٠٠/ـه٥٩٧ :ت(

ــل - ٦ ــة العل ــثاأل يف املتناهي ــة، حادي ــق الواهي ــل :حتقي ــيس، خلي  مل

 ).م١٩٨٣/ـه١٣٠١ العلمية، الكتب دار بريوت،(

ــيس،إ تلبــيس - ٧ ــيد :حتقيــق بل ــاب دار بــريوت،( اجلمــييل، الس  الكت

 ).م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥ العريب،

 عطـا القـادر عبـد حممـد :حتقيـق مـم،واألُ  امللـوك تاريخ يف املنتظم - ٨

 .)م١٩٩٢/ـه١٤١٢ بريوت،( عطا، القادر عبد ومصطفي

 ،ــو اجلــوهري  الفــارايب اجلــوهري محــاد بــن إســامعيل رـنصــ أب

 ):م١٠٠٢/ـه٣٩٣ :املتوىفٰ (

ــحاح - ٩ ــاج الص ــة ت ــحاح اللغ ــة وص ــق ،العربي ــد :حتقي ــد أمح  عب

 ).م١٩٨٧/ـه١٣٠٥ للماليني، العلم دار بريوت،( عطار، غفورال

 النيســابوري اهللا عبــد بــن اهللا عبيــد القاســم أبــو احلســكاين، احلــاكم 

 .)م١٠٧٧/ـه٤٧٠ :ت( احلنفي

ـــق التفضـــيل، لقواعـــد التنزيـــل شـــواهد - ١٠ ـــاقر حممـــد :حتقي  ب

ــودي، ــم( ،١ط املحم ــة، ق ــة املقدس ــع مؤسس ــ الطب ــة رـوالنش ــوزارة التابع  ل

 اإلســـالمية، الثقافـــة إحيـــاء جممـــع اإلســـالمي، واإلرشـــاد الثقافـــة

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١١
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 هـــ٤٠٥ :ت( محــدون بــن اهللا عبــد بــن حممــد النيســابوري، احلــاكم 

 ):م١٠١٤/

ــتدرك -١١ ــىلٰ  املس ــحيحني، ع ــنعاء،( الص ــة ص ــامع مكتب ــري اجل  الكب

 ).م١٨٧٦/ـه١٢٩٣ ،)الغربية(

 ت( اهللا هبـــة بـــن داحلميـــ عبـــد الـــدين عـــز احلديـــد، يبأ ابـــن: 

 ):م١٢٥٨/ـه٦٥٦

ــراهيم الفضــل بــوأ حممــد :حتقيــق البالغــة، هنــج رشح - ١٢  ،١ط ،إب

 .)م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨ والتوزيع، والنرش للطباعة مريةاأل دار لبنان،(

 القــرّيش  الشــافعّي  طلحــة بــن حمّمــد ســامل أبــو الــدين كــامل احللبــي 

 :)م١٢٥٦/هـ٦٥٤ أو م١٢٥٤/ـه٦٥٢ :ت(

ــب - ١٣ ــ مطال ــب يف ؤولالس ــول، آل مناق ــران،( الرس ـــ ١٢٨٧ إي  ه

 ).م١٨٧٠/

 ،ـــيل ـــز احل ـــدين ع ـــو  ال ـــدأب ـــن حمم ـــن احلس ـــليامن ب  :ت( س

 ):م١٤٠٠/ـه٨٠٢

ـــائر رـخمتصـــ - ١٤ ـــق ،الـــدرجات البص  ،رشفأ عـــيل ســـيد :حتقي

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،احليدرية املكتبة ،يرانإ(

 ابـن رثاحلـا بـن معاويـة بـن محـاد بـن نعـيم اهللا عبـد أيب محاد، ابن 

 ):م٨٤٢/هـ٢٢٨ :ت( مالك بن مهام

ــتن - ١٥ ــم، الف ــق واملالح ــمري :حتقي ــن س ــني، ب ــاهرة،( ،١ط أم  الق

 ).م١٩٩١/هـ١٤١٢ التوحيد،

 ـــنا ـــ ب ـــد انحيّ ـــن حمم ـــف ب ـــن يوس ـــيل ب ـــ ع  :ت( يـاألندلس

 ):م١٣٤٤/هـ٧٤٥
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ــر - ١٦ ــيط البح ــري، يف املح ــق التفس ــيخ :حتقي ــادل الش ــد ع ــد أمح  عب

 ).م٢٠٠١ / هـ١٤٢٢ بريوت، العلمية، الكتب دار( خرون،آو املوجود

 ،ــدارمي ــوأ ال ــد ب ــد حمم ــن اهللا عب ــد ب ــرمحن عب ــي ال  :ت(  التميم

 ):م٨٦٨ /ـه٢٥٥

ــنن، - ١٧ ــقحت الس ــد :قي ــم اهللا عب ــامين هاش ــدين، ي ــاهرة،( امل  دار الق

 ).م١٩٨٣ /ـه١٤٠٤ النبوية، السنة إحياء

 ،ــذهبي ــافظ ال ــمس احل ــدين ش ــد ال ــن حمم ــد ب ــن أمح ــثامن ب  :ت( ع

 ):م١٣٧٤ /ـه٧٤٨

 ).ت.د الفكر، دار بريوت،( النبالء، أعالم سري - ١٨

 هــ٤٢٥ :ت( املفضـل بـن حممـد بـن احلسـني األصـفهاين، الراغـب 

 ):م١٠٣٣/

ــردات - ١٩ ــاظ مف ــرآن، ألف ــق الق ــفوان :حتقي ــدنان ص  داوودي، ع

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ زاده، سليامن يران،إ( ،٢ط

 ت( عمـر بـن حممـد بـن عمـر بـن حممـود القاسـم أبو ري،ـالزخمش: 

 ):م ١١٤٣/هـ ٥٣٨

ــائق - ٢٠ ــب يف الف ــديث، غري ــريوت،( احل ــب دار ب ــة، الكت  العلمي

 ).م١٩٩٦/ـه١٤١٧

ــاف - ٢١ ــن الكش ــائق ع ــل غــوامض حق ــون التنزي ــل وعي  يف األقاوي

 وأوالده، احللبـــي البـــايب ٰى مصـــطف مطبعـــة القـــاهرة،( التأويـــل، وجـــوه

 ).م١٩٦٦ /هـ١٣٨٥

 ِجْســتاين  بشــري بــن إســحاق بــن األشــعث بــن ســليامن داود أبــو السِّ

 ):م٨٨٨/ـه٢٧٥ :ت( شداد بن
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ــنن، - ٢٢ ــق الس ــد :حتقي ــي حمم ــدين حمي ــد ال ــد، عب ــريوت،( احلمي  ب

 ).ت.د العرصية، املكتبة صيدا،

 ،ــمعاين ــو الس ــر أب ــور املظف ــن منص ــد ب ــن حمم ــد ب ــار عب  :ت( اجلب

 ):م١٠٩٦/ هـ٤٨٩

 بـن عبـاس بـن غنـيمو إبـراهيم بـن رسأ :حتقيـق ن،آالقـر تفسري - ٢٣

 ).م١٩٩٧ / هـ١٤١٨ الوطن، دار الرياض،( غنيم،

 ــيده، ابــن ــو س ــن عــيل احلســن أب ــريس إســامعيل ب ـــ٤٥٨ :ت( املُ  ه

 ):م١٠٦٥/

 دار بــريوت،( جفــال،إبــراهيم  خليــل :حتقيــق املخصــص، - ٢٤

 ).م١٩٦٦/ـه١٣٨٧ العريب، الرتاث إحياء

 ،ـــيوطي ـــد الس ـــرمح عب ـــن نال ـــر، أيب ب ـــالل بك ـــدين ج  ت( ال

 ):م١٥٠٥/ـه٩١١

ــاوي - ٢٥ ــاوي، احل ــريوت،( للفت ــر دار ب ــة الفك ــ للطباع  ر،ـوالنش

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

ـــدر - ٢٦ ـــور ال ـــري يف املنث ـــأثور، التفس ـــريوت،( بامل ـــة دار ب  املعرف

 ).م١٩٧٩/ـه١٣٩٩ والنرش، للطباعة

 ،ت( العبــاس بــن إدريــس بــن حممــد اهللا عبــد أبــو الشــافعي: 

 ):م٨١٩/هـ٢٠٤

ــالة، - ٢٧ ــق الرس ــدأ :حتقي ــاكر، مح ــاهرة،( ش ــة الق ــطف مكتب  ٰى مص

 ).م١٩٤٠/ـه١٣٥٩ احللبي،

 ،ت( الكــــريم عبـــد بــــن حممـــد الفــــتح بـــوأ الشهرســـتاين: 

 ):م١١٥٣/ـه٥٤٨
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 القـــاهرة،( الوكيـــل، العزيـــز عبـــد :حتقيـــق والنحـــل، امللــل - ٢٨

 ).م١٩٦٨/ـه١٣٨٨ احللبي، ٰى مصطف

 ،ت( بابويـه بـن ٰى موسـ بـن احلسـني بـن يلعـ بـن حممـد الصـدوق: 

 ):م٩٩١/ هـ٣٨١

ــامل - ٢٩ ــة، ومتــام الــدين ك ــق النعم  الغفــاري، أكــرب عــيل :حتقي

ـــفهانأ( ـــة ،ص ـــ مؤسس ـــالمي رـالنش ـــة اإلس ـــة التابع ـــني، جلامع  املدرس

 .)م١٩٥٧/ـه١٣٧٧ /ش١٣٣٦

 بــن ٰى موســ بــن عــيل القاســم أبــو الــدين ريض الســيد ،طاووس ابن 

 احلسـني العلـوي الطـاووس حممـد بـن حممـد بـن محـدأ بـن حممـد بن جعفر

 ):م١٢٦٥/ـه٦٦٤ :ت(

ـــم - ٣٠ ـــتن املالح ـــور يف والف ـــب ظه ـــر الغائ ـــفهانأ( ،املنتظ  ،ص

 .)ت.د ،صاحب مؤسسة

 ،م٩٧٠/ـه٣٦٠ :ت( محدأ بن سليامن القاسم يبأ الطرباين:( 

 جممــع القــاهرة،( املجيــد، عبــد محــدي :حتقيــق الكبــري، املعجــم - ٣١

 .)م١٩٧٠/ـه١٣٩٠ ية،العرب اللغة

 ،هــ٥٤٨ :ت( الـدين أمـني احلسـن بـن الفضـل عـيل أبـو الطربيس 

 ):م١١٥٣/

ــع - ٣٢ ــامع جوام ــري يف اجل ــرآن، تفس ــق الق ــة :حتقي ــ مؤسس  رـالنش

ــالمي، ــم( اإلس ــ ق ــة فة،رَّ ـاملش ــ مؤسس ــالمي رـالنش ــة اإلس ــة التابع  جلامع

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١ املدرسني،

 واملحققـني، العلـامء من جلنة :حتقيق آن،القر تفسري يف البيان جممع - ٣٣

 ).م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ للمطبوعات، األعلمي مؤسسة بريوت،(
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 ،ت( غالـــب بـــن كثـــري بـــن جريـــر بـــن حممـــد الطـــربي: 

 ):م٩٢٢/هـ٣١٠

ــامع - ٣٤ ــان ج ــن البي ــل ع ــرآن، آي تأوي ــق الق ــدقي :حتقي ــل ص  مجي

 ).م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ والنرش، للطباعة الفكر دار بريوت،( العطار،

 ،م١٠٩٢ / ـه٤٨٥ :ت( عيل احلسن بوأ امللك نظام الطويس:( 

 الدوحــة،( ٢ط بكــار، حســني يوســف :حتقيــق ،هنامــ سياســت - ٣٥

 ).م١٩٨٦/ـه١٤٠٧ الثقافة، دار

 م١٠٦٧/هـ٤٦٠ :ت( احلسن بن حممد جعفر أبو الطويس:( 

 العـاميل، قصـري حبيـب أمحـد :حتقيـق القـرآن، تفسـري يف التبيان - ٣٦

 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٩ اإلسالمي، اإلعالم مكتب عةمطب يران،إ(

ــق، الغيبــة - ٣٧ ــاد :حتقي ــراين اهللا عب  قــم،( ناصــح، محــدأ وعــيل الطه

 ).م١٩٩٠/ـه١٤١١ ،اإلسالمية املعارف مؤسسة

 رفة،ـاملشـ قم( صفهاين،األ القيومي جواد :حتقيق الطويس، رجال - ٣٨

 ).م١٩٥٤ /ـه١٣٧٣ املدرسني، جلامعة التابعةاإلسالمي  النرش مؤسسة

 ،ـــوين ـــامعيل العجل ـــن إس ـــد ب ـــي، حمم ــــ٥٥٧ :ت( اجلراح  /ه

 ):م١١٦٢

 عـىلٰ  األحاديـث مـن اشـتهر عـام اإللبـاس ومزيـل اخلفاء كشف - ٣٩

 املطبعــة ،دمشــق( ،احلــاج حممــود حممــد بــن يوســف :حتقيــق النــاس، ألســنة

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ العاملية،

 ،ــرويض ــدأ الع ــن مح ــر ب ــن عم ــيل ب ــامي ع ــمرقندي النظ  :ت( الس

 ):م١١٥٥ /هـ٥٥٠

ــارچ أو - النــوادر جممــع - ٤٠ ــاالت .مقالــة ه ــة يف ربــعاأل املق  الكتاب
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ــعر ــوم والش ــب، والنج ــق والط ــوايش، حتقي ــد وح ــن حمم ــد ب ــاب عب  الوه

ــي،القز ــة وين ــ :ترمج ــاب، ٰى حيي ــد اخلش ــاب عب ــزام، الوه ــاهرة،( ع ــة الق  جلن

 ).م١٩٤٩/هـ١٣٦٨ والنرش، والرتمجة التأليف

 ،ــي ــود العين ــن حمم ــد ب ــي أمح ــدر العين ــدين ب ــو ال ــد أب  :ت( حمم

 ):م١٤٥١ /ـه٨٥٥

 ،)املنرييـــة .ط( البخـــاري صـــحيح رشح ئالقـــار عمـــدة - ٤١

 ).ت.د العريب، الرتاث إحياء دار بريوت،(

 ت( زكريـــا بـــن فـــارس بـــن أمحـــد احلســـني أيب فـــارس، ابـــن: 

 ):م١٠٠٤/هـ٣٩٥

ــم - ٤٢ ــاييس معج ــة، مق ــق اللغ ــد :حتقي ــالم عب ــد الس ــارون، حمم  ه

 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ اإلسالمي، اإلعالم مكتبة(

 ،ـــدي ـــل الفراهي ـــن اخللي ـــد ب ـــن أمح ـــرو ب ـــن عم ـــيم ب  :ت( مت

 ):م٧٩١/هـ١٧٥

 الســامرائي، بــراهيمإو املخزومــي مهــدي حممــد :حتقيــق العــني، - ٤٣

 ).ت.د ،م.بال اهلجرة، دار مؤسسة( ،٢ط

 حممـد بـن يعقـوب بـن حممـد الـدين جمـد طـاهر أبـو ابادي، الفريوز 

 :)م١٤١٤/ هـ ٨١٧ :ت( الشريازي إبراهيم بن

 مــن ذهـب ملــا اجلـامع الوســيط، والقـابوس املحــيط، القـاموس - ٤٤

ــالم ــرب ك ــامميط، الع ــق ش ــد :حتقي ــيم حمم ــويس، نع ــان،( ،٨ط العرقُس  لبن

 ).م٢٠٠٥/ـه١٤٢٦ والتوزيع، والنرش للطباعة الرسالة مؤسسة

 ت( املغـــريب محـــدأ بـــن منصـــور بـــن حممـــد الـــنعامن، القـــايض: 

 ):م٩٧٤/ـه٣٦٣
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 ،٢ط أصـــغر، عـــيل بـــن آصـــف :حتقيـــق ،اإلســـالم دعـــائم - ٤٥

 ).م١٩٦٣/ـه١٣٨٤ املعارف، دار قاهرة،ال(

 م١٢٧٢/ هـ ٦٧١:ت( أمحد بن حممد اهللا عبد أبو القرطبي:( 

ـــامع - ٤٦ ـــرآن، ألحكـــام اجل ـــق الق ـــو :حتقي ـــراهيم إســـحاق ب  إب

 ).م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥ العريب، الرتاث إحياء دار بريوت،( أطفيش،

 ،م١٢٨٣/ـه٦٨٢ :ت( حممد بن زكريا القزويني:( 

ــــار - ٤٧ ــــبالد آث ــــار ال ــــريوت،( العبــــاد، وأخب ــــام، دار ب  النظ

 ).م١٩٥٦/هـ١٣٧٥

 ،ـــال القفطـــي ـــدين مج ـــو ال ـــن عـــيل احلســـن أب  :ت( يوســـف ب

 ):م١٦٦٢/ـه٦٢٤

ــاه - ٤٨ ــرواة إنب ــىلٰ  ال ــاه ع ــاة، أنب ــق النح ــد :حتقي ــو حمم ــل أب  الفض

 ).م٢٠٠٤ /ـه١٤٢٤ العرصية، املطبعة( إبراهيم،

 م٩٥٠/هـ٣٢٩ :ت( إبراهيم بن عيل القمي:( 

 قــم،( ،٣ط اجلزائــري، املوســوي طيــب :حتقيــق القمــي، تفســري - ٤٩

 ).م١٩٨٣/ـه١٤٠٤ الكتاب، دار مؤسسة

 بـن بكـر أيب بـن حممـد اهللا عبـد أبـو الـدين شـمس اجلوزية، قيّم ابن 

 ):م١٣٤٩/هـ٧٥١ :ت( أيوب

 بـوأ الفتـاح عبـد :حتقيـق والضـعيف، الصـحيح يف املنيـف املنار - ٥٠

 ).م١٩٨٣/ـه١٤٠٤ ،اإلسالمية املطبوعات مكتب حلب،( غدة،

ــاد خــري هــدي يف املعــاد زاد - ٥١ ــريوت،( ،العب  الرســالة، مؤسســة ب

 ).م١٩٩٤ /هـ١٤١٥

 م١٣٧٢/هـ٧٧٤ :ت( كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أبو كثري ابن:( 
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 الــدين، شــمس حســني حممــد :حتقيــق ،العظــيم القــرآن تفســري  -٥٢

 ).م١٩٩٢ هـ،١٤١٢ العلمية، الكتب دار بريوت،(

 ،م٩٤٠/ـه٣٢٩ :ت( يعقوب بن حممد الكليني:( 

 ).م١٩١٥/ـه١٣٣٤ طهران،( الكايف، - ٥٣

 م٨٨٦ /هـ٢٧٥: ت( يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجه، ابن:( 

 حيــاءإ دار بــريوت،( ،البــاقي عبــد فــؤاد حممــد :حتقيــق الســنن، - ٥٤

 ).م٢٠١٠/ـه١٤٣٢ ،العربية الكتب

 ،ت( ريـالبصــ حبيــب بــن حممــد بــن عــيل احلســن أبــو املــاوردي: 

 ):م ١٠٥٨ / هـ٤٥٠

ــارك أمحــد :حتقيــق الدينيــة، والواليــات الســلطانية األحكــام - ٥٥  مب

 .)م١٩٨٩ /هـ١٤٠٩ قتيبة، ابن دار لكويت،ا( البغدادي،

 خـان قـايض ابـن الـدين حسـام بـن عـيل الـدين عالء اهلندي، املتقي 

 ):م١٥٦٧/هـ٩٧٥ :ت( القادري

ــامل كنــز - ٥٦ ــوالاأل ســنن يف الع ــال،واأل ق ــق فع  صــفوت :حتقي

ـــقا ـــري - الس ـــاين، بك ـــريوت،( احلي ـــة ب ـــالة، مؤسس ــــ١٤٠٩ الرس  ه

 ).م١٩٨٩/

 ،ت( النيســابوري القشــريي احلجــاج بــن عــيل احلســن أبــو مســلم: 

 ):م٨٧٤/ـه٢٦١

ـــحيح - ٥٧ ـــلم، ص ـــريوت،( مس ـــاءإ دار ب ـــرتاث حي ـــريب، ال  الع

 ).م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠

 د املفيد، الشيخ ـد بـن حممَّ  احلـارثي المالسـ عبـد بـن الـنعامن بـن حممَّ

 ):م١٠٢٢/ هـ٤١٣(
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ــق املجيــد، القــرآن تفســري - ٥٨ ــيل حممــد :حتقي ــم،( أيــازي، ع  ق

 ).م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤ كتاب، بوستان مؤسسة

 منظــور بـن مكــرم بـن دحممـ الفضــل يبأ الـدين مجــال منظـور، ابـن 

 ):م١٣١١/هـ٧١١: ت( املرصي فريقياإل نصارياأل

 دار بــريوت،( ،حيــدر محــدأ عــامر :حتقيــق العــرب، لســان - ٥٩

 ).م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤ ،العاملية الكتب

 ،ــداين ــابوري إبــراهيم بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد املي  النيس

 ):م١١٢٤/ـه٥١٨(

 التابعــة رـلنشــوا الطبــع مؤسســة إيــران،( مثــال،األ جممــع - ٦٠

 ).م١٩٨٧/ـه١٤٠٨/ش ١٣٦٦ ذر املقدسة، الرضوية لآلستانة

 م١٢٠٤/هـ٦٠٠ :ت( ٰى موس عمران أبن ميمون ابن:( 

ــنا - ٦١ ــوراة امليش ــوراة أو ت ــة، الت ــع الثاني ــوك رشائ ــروهبم، املل  وح

 ).ت.د م،.بال(

 ،البيــايض العــاميل يــونس بــن عــيل حممــد يبأ الــدين زيــن النبــاطي 

 ):م١٤٧٢ /هـ٨٧٧  :ت(

ــــتقيم راطـالصــــ - ٦٢ ــــتحقي إىلٰ  املس ــــديم، مس ــــف( التق  النج

 ).م١٩٦٤/ـه١٣٨٤ احليدرية، املطبعة رشف،األ

 م٩٩٠/هـ٣٨٠:ت( براهيمإ بن حممد زينب يبأ ابن ،النعامين:( 

 احليدريـة، املكتبـة يـران،إ( ،يالغفـار كـربأ عـيل :حتقيـق الغيبة، - ٦٣

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 ،م١٤٠٤/هـ٨٠٧ :ت( بكر يبأ بن عيل اهليثمي:( 

ـــع - ٦٤ ـــد جمم ـــع الزوائ ـــد، ومنب ـــق الفوائ ـــد :حتقي ـــد اهللا عب  حمم

 ).م١٩٩٣/ـه١٤١٤ بريوت( الدرويش،
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 ،ــدي ــو الواح ــن أب ــيل احلس ــن ع ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب  :ت( ع

 ):م١٠٧٥/ـه٤٦٨

ــوجيز - ٦٥ ــري يف ال ــاب تفس ــز، الكت ــق العزي ــفوان :حتقي ــدنان ص  ع

 ).م١٩٩٤/ـه١٤١٥ دمشق، القلم، دار( داوودي،

 ــــاقوت ــــهاب احلمــــوي، ي ــــو الــــدين ش  :ت( اهللا عبــــد أب

 ):م١٢٢٨/هـ٦٢٦

 .)م١٩٧٧/ـه١٣٩٨ صادر دار بريوت،( البلدان، معجم - ٦٦

  :ات

 اللغــة ســتاذأ احلميــداوي، عــدنان الــدكتور مــع شخصــية مقابلــة - ١

ــة، ــة العربي ــات، كلي ــة اللغ ــداد، جامع ــم يف بغ ــة قس ــة، اللغ ــاريخ العربي  بت

 .هلا شارةباإل أذن وقد م،١٦/١١/٢٠١٥ -ـ ه١٩/٣/١٤٣٧

ــة - ٢ ــية مقابل ــع شخص ــدكتورة م ــذ ال ــريم ٰى ش ــا ك ــمري، عط  الش

 قسـم مكتبـة يف بغـداد، جامعـة اللغـات، كليـة سـبانية،اإل اللغـة قسـم رئيس

ــة ــبانية،اإل اللغ ــاريخ، س ــ١٩/٣/١٤٣٧ بت ــد ،م١٦/١١/٢٠١٥ -ـ ه  وق

 .هلا شارةباإل تأذن

ــة - ٣ ــية مقابل ــع شخص ــدكتور م ــري ال ــ فك ــيس ٰى عيس ــز رئ  مرك

ــات ــة، دراس ــة يف الكوف ــز مكتب ــات مرك ــة، دراس ــاريخ الكوف ــع/١ بت  ربي

 .هلا شارةباإل أذن وقد ،م١٢/١٢/٢٠١٥ - ـه١٤٣٧/ولاأل

ذكرت الباحثة الكثـري مـن املصـادر األخـرى، لكننـا حـذفناها مراعـاًة 

 .لالختصار

*   *   * 
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ل  ١٣٤....................................  شخصية املنقذ واسمه: املطلب األوَّ

 ١٣٩.......................................  الشعب املراد إنقاذه: املطلب الثاين

 ١٤٣...................  معامل حكومة املنقذ يف األديان الساموية: املطلب الثالث

 ١٤٧  .................................  املنقذ يف األديان الوضعية :فصل الثالثال

 ١٥٤................................  املنقذ يف الديانة اهلندوسية: املبحث األول

 ١٥٤................................................  اهلندوسية: لاملطلب األو

 ١٦٠.........................  نظام الطبقات املجتمعي اهلندويس: املطلب الثاين

 ١٦٢...................................................  مبدأ التثليث اهلندويس

 ١٦٢.................. مظاهر عقيدة املنقذ يف الديانة اهلندوسية: املطلب الثالث

 ١٦٨....................................  املنقذ يف الديانة البوذية: املبحث الثاين

 ١٦٨.......................................  نشأة الديانة البوذية: ب األولاملطل



  ٢٢٣ ...............................................................................  الفهرست

 ١٧١..................................................  احلقائق البوذية األربعة

 ١٧٢................................................ الوصايا أو القيود العرشة

 ١٧٣........................................  أو حرمة احلياة) الالعنف(أمهيسا 

 ١٧٤............................................  وفاة املنقذ بوذا: املطلب الثاين

 ١٧٦................  البوذيساتفا أو البوديساتفا املنقذ يف البوذية: املطلب الثالث

 ١٧٦...............................  املنقذ بحسب رؤية مدرسة املركبة الصغرية

 ١٧٧......................................املنقذ بحسب مدرسة املركبة الكبرية

 ١٧٩...............................  املنقذ يف الديانة الزرادشتية: املبحث الثالث

 ١٧٩..........................................  نشأة الزرادشتية: املطلب األول

سة يف   ١٨٥.....................................  الديانة الزرادشتيةالكتب املقدَّ

 ١٨٧.......................  شخصية املنقذ يف الديانة الزرادشتية: املطلب الثاين

 ١٩١.....................................  السوشيانت املوعود: املطلب الثالث

 ١٩٣........................................ املنقذ األخري السوشيانت املوعود

 ١٩٦...................  مقارنة ملفهوم املنقذ يف األديان الوضعية: املبحث الرابع

 ١٩٧.......................  اسم املنقذ يف األديان الثالثة ومعامله: املطلب األول

 ١٩٩.......................................  الشعب املراد إنقاذه: املطلب الثاين

 ٢٠٢......................................  معامل حكومة املنقذ: املطلب الثالث

 ٢٠٥...................................................................  اخلامتة

 ٢٠٩........................................................  املصادر واملراجع

 ٢٢٠...............................................................  :املقابالت

 ٢٢١...............................................................  الفهرست
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