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 كلمة املؤّسسة

 الرحيم نبسم اهلل الرحم 
هلل رّب العاملني وصّّل اهلل ىلع حمّمد  املبعوث رمحةا للعاملني  احلمد

 وىلع أهل بيته اهلداة امليامني.
بعد دراسة الواقع الفكرّي واثلقايّف العاّم وتشخيص ما يعانيه من 
، استدىع ٰذلك رضورة قيام مرشوع   هسترييا فكرّية  وفوىض معرفيّة 

، حيمل ىلع اعتقه مسؤويّلة  اتلصّدي لٰهذا األمر، ضمن فكريٍّ ناهض 
رؤية  واقعيّة  قادرة  ىلع تأصيل أسس الفكر اإلنسايّن ودحض 
الشبهات ومعاجلة اإلشاكيلّات الفكرّية، وحبسب عقيدتنا فإّن 
انلموذج األمثل للرؤية العقديّة اليّت تصلح إلعطاء حلول  ومعاجلات  

اس املنهج حقيقّية  منسجمة  مع الواقع، يه الرؤية القائمة ىلع أس
العقيّل املدعم بنصوص القرآن الكريم ولكمات أهل بيت العصمة 

 ، اّّلين أثبت العقل مرجعيّتهم.والطهارة 
ّلا استدىع األمر إنشاء مؤّسسة  علمّية  متِقنة  حتمل ىلع اعتقها ٰهذا 
املرشوع وتنّفذه ىلع أرض الواقع، فانبثقت من كنف العتبة احلسينيّة 

ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّة، ويه مؤّسسٌة املقّدسة مؤّسسة 
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، تتألّف من اكدر  عليمٍّ متخّصص   علمّيٌة ذات هيلكّية  متماسكة 
بالعقيدة يف لّك جماًلتها، واكدر  إداريٍّ وإعالمٍّ تقع ىلع اعتقه 
مسؤويّلة تهيئة متطلّبات العمل العليّم ومستلزمات إخراجه بالشلك 

.املناسب، وتسويقه ضمن   خطط  مدروسة 
 وقد وضع القائمون ىلع املؤّسسة خّطة العمل ضمن جماًلت  ثالثة  يه:

 ـ جمال اتلحقيق وابلحث العليّم.1
 ـ جمال اتلعليم.2
 ـ جمال اتلبليغ واإلعالم.3

وما يهّمنا يف ٰهذه اللكمة هو اإلشارة إىل املجال األّول اّّلي يهتّم 
 متخّصصة  وكراريس بتأيلف الكتب وحتقيقها، وإصدار جماّلت  

 تثقيفّية  يف جمال الفكر والعقيدة.
ا  ولّما اكنت الطبيعة الفكرّية للمشـروع تفرض ىلع املؤّسسة طابعا
علميًّا حتقيقيًّا؛ يلكون األساس واملنطلق للمشاريع األخرى اليّت 
تتبّّن املؤّسسة تنفيذها ضمن خّطتها العاّمة، فاتلحقيق العليّم هو 

يف صياغة رؤية  متاكملة  منسجمة  تعرّب عن انلظام  األداة الرائدة
العقدّي اّّلي ينبيغ اإليمان به والعمل ىلع وفقه، وليس ثّمة ما يمكن 

يف مقام دراسة الرؤى املختلفة وتقييمها وفرزها بنحو   -اتلعويل عليه 



 13  ..........................................................................................  لكمة املؤّسسة

 سوى األسلوب العليّم اتلحقيّق. -موضويعٍّ 
 ٰهذا املشـروع أن يكون ىلع ٰهذا األساس ارتأى القائمون ىلع

)اتلحقيق وابلحث العليّم( قوام املؤّسسة اّّلي يعّد رصيدها ومصدر 
قّوتها؛ وّلا تّم تشكيل شعبة  خاّصة  للبحوث وادلراسات ضمن هيلكّية 

رورّي، وقد تّم ترتيب وحداتها ـاملؤّسسة؛ للقيام بٰهذا ادلور املهّم والض
املوضويّع لألحاكم العقديّة، ويه  ترتيباا منطقيًّا يتناسب مع الرتتيب

اكتلايل: )وحدة ابلحوث املعرفّية، وحدة اإلهلّٰيات، وحدة الفكر 
 ادليّن، وحدة الفكر املذهّب، وحدة الفكر اإلماّم(.

 منهجنا اتلحقيقّ 

ختتلف املناهج املعرفّية املعتمدة يف استنباط األحاكم العقديّة 
تخدمة يف عملية ابلحث، وحتقيق مسائلها حبسب األدوات املس

، وانلّّصّ انلقيّل، والكشيّف السلويّك،  فهناك املنهج اتلجريّب احلّّسّ
ا لٰهذا  والربهايّن العقيّل، واختلفت املدارس الالكمّية والفلسفّية تبعا

،  –بطبيعة احلال  –اًلختالف املؤّدي  إىل رؤاى فلسفّية  وعقديّة  خمتلفة 
الفلسفيّة والالكمّية، وًل يهّمنا مقدار  وحنن لسنا معنّيني باملدارس

اختالفهم بقدر ما يهّمنا مدى الزتامهم باملنهج الواقيّع يف حتقيق 
 املسائل العقديّة.

هو املنهج  -كما أرشنا  -ومنهجنا املعتمد يف مؤّسسة ادليلل 
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العقيّل، ولسنا نعن باملنهج العقيّل قرص انلظر ىلع معطيات العقل 
د به الرباهني املنطقّية من دون اًلستعانة باألدوات املجّرد وما جتو

ا  املعرفّية األخرى، وإنّما نعن باملنهج العقيّل ما يكون العقل فيه أساسا
ا يف تقييم املناهج املعرفّية ومعطياتها، واًلستفادة من األدوات  وحاكما
، ولكي حسب دائرة موضوعه، فاألحاكم احلّسيّ  ة املعرفّية بأنواعها اكّفةا

)دائرة املحسوسات( نرى أّن احلاكم فيها العقل ولٰكن بواسطة األدوات 
احلّسّية، وأّما أحاكم احلّس ابلاطن أو الكشوفات العرفانّية فالعقل هو 
احلاكم بواسطة ما يسّّم )القلب( يف اصطالحهم، وكذا األحاكم 

ٌق ريعّية، واألحاكم العقديّة اجلزئّية ليس للعقل طريـالقانونّية التش
هلا سوى انلصوص القانونّية أو ادلينّية، بمعّن أّن العقل هو اّّلي 
يمنحها احلّجّية، ويسمح باعتمادها واجلري ىلع طبقها؛ ألّن العقل 
ا بعد ما ثبتت هل وفق رؤيته الكونّية هل ٰهذا  منقاٌد إىل مصدرها قهرا

 املقام وتلك الشأنّية.
ة واسطٌة للعقل يف إدراكها، وأّما األحاكم العقديّة اللكّّية فليس ثمّ 

وإنّما يدركها بنفسه مبارشةا، نعم يمكن أن يكون هناك منّبهاٌت من 
 انلصوص ادلينّية أو غريها.

وبعبارة خمترصة: منهجنا اتلحقيّق، اّّلي يرى القائمون ىلع 
املؤّسسة اعتماده يف مقام ابلحث واتلحقيق هو املنهج العقيّل بالوصف 
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ا املنهج حمّل قبول  واعتماد  من أغلب أساطني متلكيّم اّّلي تقّدم، وٰهذ
، ٰهذا يف مقام اثلبوت، وأّما يف مقام اإلثبات مدرسة أهل ابليت 

واجلدل واإلقناع، فيمكن اًلستعانة بكّل الوسائل اليّت تقّرب وجهة 
 انلظر واملعتقد إىل ذهن املخاطب.

 أصناف املشاريع يف همذا املجال ثالثٌة:

 اريع طويلة األمداملش ـ  1

ويه املشاريع األساسيّة اليّت ًل تقّل مّدة إجنازها عن سنتني، ويتّم 
العمل عليها بشلك متواز  من قبل الواحدات اكفّةا، وتتمثّل يف املوسواعت 

 والكتب الكبرية نسبيًّا، وخماطبها الرئيّّس املتخّصصون وانلخب.

 ـ املشاريع متوّسطة األمد 2

اليّت ًل تزيد مّدة إجنازها عن السنة، وتكون ىلع شلك ويه املشاريع 
كتب  متوّسطة احلجم أو كتيّبات  أو جملّة ، حبيث ًل يزيد عديد صفحاتها 

 عن مئيت صفحة ، وخماطبها املتخّصصون وانلخب واملثّقفون.

 ـ املشاريع قصرية األمد 3

 ، ويه ويه املشاريع الّيت ًل تزيد مّدة إجنازها عن ثالثة أشهر 
ا وعرشين،  الكراريس، وًل يتجاوز عديد صفحاتها مخسا
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 وخماطبها اعّمة املثّقفني.
ويعّد ٰهذا الكتاب اّّلي بني أيديكم الكريمة من املشاريع متوّسطة 
األمد اليّت تهتّم بعرض الطرق املعرفّية الصحيحة اليّت تمّكننا من 

ٰذلك، وٰهذا أمر اتلعامل مع القضّية املهدوّية، وكيفّية استخدامها يف 
ا بعد تزايد الفنت يف زماننا ٰهذا، وظهور عدد   هل أهّمّيٌة كبريٌة خصوصا
من األشخاص واجلمااعت تّديع عالقتها بالقضّية املهدوّية والظهور 

 .املبارك لإلمام املهدّي 
باستقصاء أهّم الطرق الصحيحة تلحصيل وقد تمزي همذا الكتاب 

ايا، ثّم كيفّية اًلستفادة منها يف ابلحث املعرفة بأّي قضّية  من القض
عن القضّية املهدوّية، كما قام باستقصاء أهّم الطرق واألسايلب اليّت 
يتّبعها أدعياء املهدوّية يف إيهام انلاس وإيقاعهم يف رشك أفاكرهم 
واّداعءاتهم، اكألحالم واًلستخارة وما شابهها، وبيان قيمة تلك 

اكن اًلعتماد عليها يف الفروع، فضالا الطرق وإثبات وهنها وعدم إم
ا كقضّية اإلمامة وتعيني  عن األصول، وباخلصوص يف قضّية  مهّمة  جدًّ
املصداق احلقيّق هلا يف وقت  ازدادت فيه ىلع انلاس الفنت، وأصبحت 

 كقطع الليل املظلم.
مسؤول وحدة  - األستاذ ادلكتور عدنان هاشم احلسيينوقد بذل 

جهوداا كبريةا يف استقصاء الطرق املعرفّية،  - املؤّسسة الفكر اإلماّم يف
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والفصل بني الصحيح منها وبني الواهن، وقد أوىل السادة أعضاء 
املجلس العليّم يف املؤّسسة عنايةا كبريةا يف مراجعة ٰهذا ابلحث 

 وتدقيقه؛ ألجل أهّمّية املوضوع اّّلي حيمله وخطورته.
ذا الكتاب اهتمام املتخّصصني ويف ختام لكمتنا نأمل أن ينال هٰ 

ا هلم ىلع رضورة اتلعامل بنحو  عليمٍّ  واملثّقفني، وأن يكون منّبها
ا القضّية املهدوّية.  موضويعٍّ مع لّك القضايا املصريّية، وخصوصا

املوفقّية والسداد للّك اّّلين ساهموا يف  -عّز وجّل  -سائلني املوىل 
 ني والفّنّيني.إنتاج ٰهذا الكتاب القّيم من العلميّ 


 واحلمد هلل رّب العاملني

  



 


 

  



 

 

 املقّدمة

عندما رأيت تفّّش ظاهرة اًلّداعءات الّيت ترتبط بالقضّية املهدوّية 
بمختلف أنواعها وأسايلبها، وأن ٰهذه اًلّداعءات اكنت موجودةا ىلع 

اتلاريخ اإلسالّم، ففّكرت يف األسباب اليّت تقود اىل ٰهذه مدى 
اًلّداعءات، ويف الوقت نفسه فّكرت يف تلك األسباب اليّت تؤّدي إىل 
اقتناع انلاس بها واتّباعهم لألدعياء، ووجدت أّن اخللل الفكرّي هو 

 العامل األساس يف ٰذلك.
فاتلفكري عملّيٌة هلا ضوابطها اخلاّصة املسطورة يف علم املنطق، 
وأّي خلل  يف عملّية اتلصّور أو اتلصديق قد تؤّدي إىل كوارث نظرّية  
. وانتظام عملّية اتلفكري تتطلّب اًلّطالع ىلع نظرّية املعرفة  وعملّية 

 احلقيقة، املتضّمنة ملعرفة املناهج املّتبعة يف معرفة الواقع، والوصول إىل
واإلجابة عن سؤال قيمة العلم ومطابقة املعلوم اّلهّن للواقع 

 اخلاريّج، والوقاية من الوقوع يف السفسطة. 
ولٰكّن الصعوبة تكمن يف أّن ٰهذه العلوم من العلوم اتلخّصصّية 
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اليّت تتطلّب جهوداا مظنيةا وتفّرًغا وحتصيالا من نوع  خاصٍّ ًل يتمّكن 
يف الوقت اّّلي يمّثل فيه ٰهذان العلمان أهّمّيةا  منه أكرث انلاس،

. وما وقعنا فيه من صعوبة  هو أّن ٰهذا الكتاب  عظيمةا للناس اكّفةا
موّجٌه للّك انلاس، وليس فقط للمتخّصصني يف عليم املنطق 
؛ ألّن املوضوع اعّم اًلبتالء كما هو  واملعرفة، أو العلوم العقلّية اعّمةا

طروح يمثّل اًلّطالع ىلع عليم املنطق واملعرفة معروٌف، واحلّل امل
 ادلاعمة األساسّية فيه، فما العمل؟!

رأينا أّن الطريقة املثّل يف إيصال الفكرة إىل اعّمة انلاس يه يف 
تقديمها بأسلوب  يميل بقدر اإلماكن إىل التسهيل واًلبتعاد عن 

؛ ألّن عدم  استخدام املصطلح، وًل أخيف أّن يف ٰذلك صعوبةا بالغةا
عنارص علم  معنّي  يف الكتابة أو اتلدريس قد توقع يف اًلبتعاد عن إيصال 
املطلوب. كما حاولت أن أبنّي يف اهلامش ما اضطررت إىل استخدامه 

 من املصطلحات. 
ا،  وهنا ًل بّد من اتلرصيح بأّن منظومة الفكر اإلنسايّن عموما
اعنت من اإلرباك منذ أن أقّص املنهج العقيّل الربهايّن عن عرشه 
وحكومته احلّقة، وحلول مناهج من املفرتض أن تعمل حتت 
سيادته حملّه، فانترشت املغالطات باسم العلم، وراجت سوق 

ٌة. النسبيّة املعرفيّة يف األوساط ا لّيت من املفرتض أنّها أوساٌط علميّ
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ولٰكنّهم قلبوا حّّت مفهوم العلم اّّلي أمىس يف أدبيّاتهم اتلجربة 
ا، والالكم غري  واحلّس. ومنذ ثالثة قرون  أصبح اتلخمني فكرا
، واللعب يف هوامش العلوم  املربهن واخرتاع املفردات فلسفةا

 . ةا وثقافةا  عبقريّ
حتّديني هما: احلداثة وما بعد احلداثة.  واجهت الساحة املعرفّية

مثقلٌة بإرث  قييمٍّ ومعريفٍّ  -إن صّح اتلعبري  -ولّك حقبة  معرفّية  
متكّون  من عنارص شلّكت األساس بلناء  حضاريٍّ ناجز  غري قابل 

ا غربيًّا  -للخرق، وهاتان احلقبتان  ألقتا بظالهلما  -وإن اكنتا نتاجا
ة واثلقافّية العاملّية، وضمنها املنتج اثلقايّف يف ىلع جممل الساحة العلميّ 

العالم اإلسالّم بشلك  وآخر. ولبست اخلرافة نتيجةا ّٰللك بلاس 
اثلقافة واألدب واإلنتاج الفكرّي، وتسرّتت خلف قناع العقالنية، 
وخرجت من إرهاصات الغيبّيات والفللكور، ويمكن القول إّن 

يطٌة، أّما بعد احلداثة فيه خرافٌة مرّكبٌة. اخلرافة قبل احلداثة خرافٌة بس
وًل نريد اتلفصيل يف قضّية إقصاء العقل يف العالم اإلسالّم؛ ألنّه 
ا تارخييًّا لسنا يف صدده اآلن،  حديٌث طويٌل ذو شجون  يستديع قلما

سواٌء يف  -إًّل أن ما نعيشه ايلوم من تفكري  بعيد  عن حتكيم العقل 
يعرّب بشلك  واضح  عن تراث   -لوسط اجلماهريّي أوساط انلخبة أو يف ا

حيمل تشّوهات  جنينّية  عرّبت عن نفسها باّداعءات  تقديسّية  تنتحل 
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صفات األنبياء واألويلاء، ويه وإن لم تكن جديدةا إًّل أنّها ايلوم أكرث 
خطورةا لسندين أساسيني هما: اإلعالم العابر للقاّرات والشعبوّية 

 العميقة. 
ري يف األمر أّن اّداعءات ايلوم خرجت من رحم جمتمع  أختم بقيم واملث

ر ـاحلداثة اليّت أضعفت املشاعر ادلينّية عند اإلنسان، فعادوا إىل عص
رة يف كتب األديان )الوثنيّة ـاخلرافة العقديّة البسيطة املنتش

والعهدين( والرتاث الشعّب، وهو رّد فعل  غريٌب يرتجم اإلشاكيّلة 
يف إقصاء ادلين عن احلياة اليّت اتّبعتها حكومات العلمانّية؛  الكبرية

إذ يبىق ادلين هو اّّلي يلّب احلاجات املعنوّية لإلنسان املنطوية يف 
أصل خلقته. ولٰكّن اخللل يكمن يف طبيعة العالقة مع ادلين وكيفيّة 
اًلستجابة للتحّديات اليّت يعيشها املتديّن ضمن موضواعت ادلين 

ّية منها أو الفرعّية )اخلالق، العبادة، انلبّوة، اإلمامة، األساس
واحلكومة، ورشعّية السلطة، القيامة واملعاد ونهاية احلياة، وقّصة 
املوت وحتمّيته...(. تلك العالقة اليّت إذا لم تنتظم بقانون  للتفكري يقع 

وإذا لم يقع اًلحنراف فليس معّن ٰذلك سالمة  .اًلحنراف إًّل ما ندر
تلفكري بقدر ما هو عجٌز عن اتلفكري العقيّل واخّتاذ جاّدة السالمة ا

 بواسطة اتلقليد.
وضمن ٰهذه احلالة نواجه ايلوم اّداعءات  خمتلفةا حول القضّية 
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 املهدوّية، منها اّداعء السفارة اخلاّصة، ومنها اّداعء شخصّية 
اّداعءات  ، أو إحدى شخصّيات الظهور، ٰهذا عالوةا ىلع اإلمام 

أخرى غري املهدوّية، لكّها هلا عالقٌة باملقّدس واتلقديس واّداعء 
القدرات اخلارقة املفاضة من اخلالق. وليس ينبيغ اًلقتصار يف 

ريفة، أو ـمواجهة أمثال ٰهذه اًلّداعءات ىلع رّدها بالروايات الش
ا، بل ًل بّد من ترشيح  باستخدام اجلدل، وإن اكن ٰذلك رضوريًّا أيضا
عملّية اتلفكري اإلنسايّن وبيان مناهج اتلفكري وطرق الوصول إىل 
، وبٰذلك تتّم مساعدة من  احلقيقة كما يه عليه، دون زيادة  أو نقيصة 
ا؛ يك يكتشفوا  ينساقون خلف ٰهذه املّدعيات، وإعطاؤهم مصباحا
بأنفسهم أين قد وضعوا أقدامهم، مع وقاية من لم ينساقوا من انلاس 

عوات. ضمن تلك ادل

 ، ، ويه مرتّبٌة بشلك  طبيعٍّ يقع الكتاب يف تمهيد  وثالثة فصول 
فلّك فصل  يمثّل حلقةا يف فهم الفصل الالحق من أجل اكتمال 
الفكرة، فتناونلا يف الفصل األّول بعد تمهيد  حول العقيدة ورضورة 
وجود إمام  معصوم  باألدلّة العقليّة وانلقليّة، تناونلا مسألة اإلمام 

، وتقريب املفاهيم اخلاّصة بالقضيّة املهدويّة، وأّما املهدّي 
الفصل اثلاين فهو الفصل املعريّف اّّلي يتضّمن الفكرة األساسيّة الّيت 
قام عليها الكتاب؛ إذ بيّنّا األصول األساسيّة الّيت ينطلق منها 
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لك اإلنسان يف تفكريه عند تناوهل أّي قضيّة  من القضايا، ثّم أسقطنا ذٰ 
ىلع القضيّة املهدويّة يف حماولة اكتشاف املنهج املعريّف املالئم دلراسة 
ٰهذه القضيّة. فتّم اتلطّرق باختصار  إىل املدارس املعرفيّة، وكٰذلك 
يشٌء بسيٌط من املفاهيم املنطقيّة، وًل سيّما يف اهلامش، دون اإلمعان 

مقصده. يف استخدام املصطلح كما ذكرنا؛ يك ًل خيرج ابلحث عن 
أّما الفصل اثلالث فهو يمثّل الغاية اليّت كتب من أجلها الكتاب، 

ر ـحيث اتلطّرق إىل بعض مصاديق ادلعوات املهدويّة، وحاونلا حص
األسباب يف األسباب انلفسيّة والسياسيّة واملعرفيّة، وما تستند إيله 
 من أسايلب لنرش أهدافها بني انلاس، وتّم الرتكزي ىلع أربعة عنارص
يه: تسخري انلصوص الشـرعيّة، واّداعء املعاجز، واألحالم، 

 واًلستخارة.
وناقشنا لّك عنرص  من ٰهذه العنارص وفق ما يقتضيه املنهج العقيّل 
مع اًلستعانة ببعض انلصوص املقّدسة، وتعّمدت اًلبتعاد عن 
اإلسهاب املمّل واتلطويل املخّل؛ ألّن املهّم دلينا اتلنبيه إىل الفكرة 

ادلًللة ىلع الطريق، وجتّنب عملّية ابلحث اليّت تعتمد انلصوص وما و
ا فيها، بل ألنّها قد  تفرضه طبيعتها من دراسة ادلًللة والسند، ًل زهدا
كتب فيها األفاضل وًل زالوا، فأغنوا املكتبة يف ٰهذا اجلانب جزاهم 
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 اهلل خرياا؛ وّلا اكنت فكرة ٰهذا الكتاب ختتلف شيئاا ما.
لكتاب حماولةا يف تصحيح الفكر حول القضيّة املهدويّة ويبىق ا

ضمن املحاوًلت احلثيثة الّيت بذهلا السابقون يف ٰهذا اإلطار، والّيت 
يكافح من أجلها بقيّة املهتّمني بٰهذا الشأن اًلسرتاتييّج يف العقيدة 
اإلسالميّة، وًل يّديع الاكتب الكمال لقلمه، ويأمل يف رفده بما يسّد 

 واتلقصري والغفلة.اخللل 
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 أّوًلا: العقيدة وأثرها يف حياة اإلنسان 

العقيدة  يف اللغة مصدٌر أو اسم مصدر  للفعل اعتقد، يعتقد، 
اعتقاداا وعقيدةا، وهو فعٌل مزيٌد أصله الفعل َعَقَد، والَعقد يف اللغة 

 .(1)ما يقابل احلَّل 
واستعملت لكمة اًلعتقاد عند العرب بمعّن ما يعقد عليه 

واعتقدت »القلب، أي األمور اليّت يؤمن بها اإلنسان، قال الطرييّح: 
كذا: أي عقدت عليه قلب وضمريي. وهل عقيدٌة حسنٌة: أي ساملٌة 

 . (2)«من الشّك 
وتستعمل لكمة العقائد يف األمور اليّت يتعلّق بها اًلعتقاد، قال 

                                                                                                                                                       

 ، ماّدة عقد.296، ص 3انظر: ابن منظور ، حمّمد بن مكرم، لسان العرب، ج  (1)

 . 106، ص 3الطرييّح، فخر ادلين، جممع ابلحرين، حتقيق: أمحد احلسيّن، ج  (2)



  منطق فهم القضّية املهدوّية  ................................................. 30

 .(1)«العقائد: ما يقصد فيه نفس اًلعتقاد دون العمل»جايّن: اجلر
إذن العقيدة يه ما ينعقد عليه قلب اإلنسان من رؤية  حنو الكون 

فلسفّية  تنشأ مع اإلنسان تدرجييًّا مصاحبةا  واخلالق وإجابات  ألسئلة  
بدايات وعيه. وبعبارة  أخرى قضايا تمثل املبدأ واملعاد. والعقيدة ترسم 

 اإلنسان من حيث الفعل واًلنفعال والغاية والوسائل والسلوك مسري
الفردّي واًلجتمايّع؛ ألّن اإلنسان اكئٌن ذو أبعاد  متعّددة ، فقابلياته 
جعلت هل القدرة ىلع إبداع عالقات  متعّددة ، سواٌء ىلع مستوى 
عالقته مع الطبيعة أو عالقته مع غريه من أفراد اإلنسانّية، ولّك ٰذلك 

هل خلالفة األرض. فهو مرتبٌط يف عالقات   طلق من تأهيل اخلالق ين
اجتماعّية  وسياسّية  واقتصاديّة  حمكومة  إلرادة اهلل اتلكوينّية 

ريعّية، مّما يستديع القول إّن حركة اإلنسان ىلع األرض اكنت ـوالتش
، وحركة اإلنسان اعّمةا تشمل مجيع  وًل تزال تصدر عن أساس  عقديٍّ

 ته من املحور ادلاخيّل إىل املحور اخلاريّج العاّم. عالقا
إّن العقيدة إذا اكنت سليمةا ومعافاةا من األمراض، فإّن ٰذلك 
ينعكس ٰذلك إجياباا ىلع الفرد واملجتمع، أّما إذا اكنت عقيدةا فاسدةا، 
فانلتيجة تتبع أخّس املقّدمات، فلو انترشت يف املجتمع مثالا عقيدة 

اجلريمة والكسل واتلواين واًلتّكايلة والفساد واعىن  رتـاجلرب ًلنتش
                                                                                                                                                       

 .66عيلٍّ،  اتلعريفات، حتقيق: أمحد اآلبيارّي، ص  اجلرجايّن، عيّل بن حمّمد بن (1)
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املجتمع الويالت، طاملا أّن أفراد املجتمع جمبورون ىلع لّك ما يعملونه، 
وًل دخالة هلم فيه، أّما لو أدرك أفراد املجتمع أّن اهلل خلق اإلنسان 
خمتاراا هل قابلّية اًلقدام والرفض، فهو ليس اكحليوان ذي الرتكيب 

. فحينما الغريز ّي السائر لكمال غريزته، فتكون حركته غريزّيَةًا حبتةا
نريد بيان أهّمّية العقيدة يف حياة اإلنسان، فمعّن ٰذلك بيان حقيقة 

 حياته املؤّطرة بالعلّة الغائّية.
ابلحث تارةا يكون عن أهّميّة العقيدة أي عقيدة  اكنت يف حياة  

يدة صحيحةا لتشّع بانلور اإلنسان، وتارةا يكون عن رضورة كون العق
ىلع حياته. وابلحث يف اجلانب األّول بليان كون اإلنسان ًل ينفّك عن 
عقيدة  ما، وأّما ابلحث يف اجلانب اثلاين فهو بليان لوازم العقيدة 
الصحيحة يف حياة اإلنسان. وجممل القول أنّه إذا اكن ًل بّد لإلنسان 

ا للواقع واملراد اإلليّٰه،  من عقيدة ، وٰهذه العقيدة ينبيغ أن تكون طبقا
فال عقيدة صحيحة سوى العقيدة اإلسالمّية؛ فينبيغ ىلع املسلم 
إحاكم عقيدته بأصوهلا وفروعها وفروع الفروع حّّت يصل للنتائج 

 املرجّوة من وجوده.

 ثانًيا: أهّمّية اإلمامة

إّن اإلمامة تمثل األصل الرابع من أصول العقيدة حبسب الرتتيب 
املّتبع اعدةا يف كتب الالكم اإلماّم، وبغري اإلمامة ينفرط العقد وينتيف 
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اللّك. واإلمامة من أهّم ابلحوث العقديّة اليّت ألقت بظالهلا ىلع األّمة 
ا ومصداقاا ارتداداٌت عم يقٌة يف من لّك انلوايح، واكن لإلمامة فهما

وجود األّمة وانشعابها وتصّداعتها. فاّّلين اختلفوا بعد انلّب األكرم 
  ما اكن اختالفهم يف ابلداية نامجاا عن تباين  يف اتلوحيد أو انلبّوة

أو املعاد، بل اكن ويلد اًلختالف واملخالفة يف قضّية اإلمامة، نعم 
دة، فضالا عن رسى اًلختالف بعد ٰذلك إىل الكثري من تفاصيل العقي

 األحاكم الرشعّية. 
تسل يف غريها. وادلماء اليّت سالت يف سبيل اإلمامة وتفاصيلها لم 

هل مجيع ما للنّب بعد وفاته  -حبسب املفهوم الشييّع اإلماّم  -فاإلمام 
يف القرآن املجيد،  -تعاىل  -سوى الويح، فهو اّّلي يفّّس الكم اهلل 

، ويدفع الشبهات ويصون ادلين، اعتوهو اّّلي يبني أحاكم املوضو
. فيه  وحيافظ ىلع عقول األّمة من أن تناهلا تشبيهات اآلخرين بسوء 
ا رئاسٌة يف ادلين وادلنيا، ًل يناهلا إًّل من اختارهم اهلل حبكمته  واقعا

صلوات )وعلمه، وهم أهل بيت الرسالة ومعدن العلم ومهبط الويح 
 .(اهلل عليهم

، مدرسة أهل ابليتإّن مفهوم اإلمامة ًل ينفّك عن مصداقها يف 
ا إذا لم نرش إىل املقصود  فلو استوعبنا املفهوم أكاديميًّا، يبىق ناقصا
احلقيّق من اإلمامة يف اإلسالم، فهناك مساوقٌة بني املفهوم واملصداق 
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ب  وبنوه هنا؛ إذ إّن األئّمة يف اإلسالم هم أمري املومنني عيّل بن أيب طال
احلسن واحلسني وذّرّية احلسني وصوًلا إىل اإلمام املهدّي ابن احلسن 
)عليهم آًلف اتلحّية واثلناء والسالم(، وإذا ذكر ٰهؤًلء فهم من 
تتجّسد فيهم اإلمامة دون غريهم؛ ّلا اكن مفهوم اإلمامة يالزم عّدة 

 ، كمفاهيم الوًلية واملحّبةيف فكر مدرسة أهل ابليت مفاهيم 
واملوّدة واإلنسان الاكمل، روي عن اإلمام الصادق عن أبيه عن جّده 

  :مّر أمري املؤمنني »قال الكوفة وقنرٌب معه، فرأى  يف مسجد
ا يصيّل فقال: يا أمري املؤمنني، ما رأيت رجالا أحسن صالةا  رجالا قائما

وًليتنا من ٰهذا، فقال أمري املؤمنني: يا قنرب، فواهلل لرجٌل ىلع يقني  من 
ا عبد اهلل ألف  ، ولو أّن عبدا أهل ابليت خرٌي مّمن هل عبادة ألف سنة 
ا عبد  سنة  ًل يقبل اهلل منه حّّت يعرف وًليتنا أهل ابليت، ولو أّن عبدا
اهلل ألف سنة  وجاء بعمل اثنني وسبعني نبيًّا ما يقبل اهلل منه حّّت 

 . ()«خريه يف نار جهّنميعرف وًليتنا أهل ابليت، وإًّل أكّبه اهلل ىلع من

فاًلمام يف مدرسة الصادقني ليس احلاكم السيايّس فحسب، وهو 
من يطلق عليه اخلليفة يف األدبيّات والرتاث اإلسالّم، بل هو 

                                                                                                                                                       

 ، 27، ج املجلّّس، حمّمدباقر، حبار األنوار، حتقيق: حمّمدباقر ابلهبوديّ ( 1)
 .197ص 
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ا، فال يمثّل  ا إهلٰيًّا ومعنويًّا خاصًّ باإلضافة إىل ٰذلك حيتّل مقاما
ا  -اجلانب الوظييّف  شخصيّة اإلمام يف  -أقصد كونه خليفةا وحاكما

ا يسرياا من جمموع شخصيّته اإلهلٰيّة ومقامه املعنوّي، وٰهذا  إًّل جزءا
ا عبد اهلل ألف سنة  وهو  ما تشري إيله الرواية آنفة اّلكر. فلو أّن عبدا
حتت حكم اإلمام مثالا ولم خيالفه، ولٰكن اكن يكرهه يف دخيلة 

عدم خمالفته نفسه، وينكر وًليته ادلينيّة، فال فائدة تذكر يف 
للقوانني املاّديّة اليّت يضعها ذٰلك اإلمام؛ مّما يربز قضيّةا أعمق 
يريدها اهلل من عباده يف موقفهم مع األئّمة، وهو أمٌر يدخل يف 

 املسألة العقديّة للمسلم.

ا سياسيًّا  ا هل يلكون حاكما فالرسول يف يوم الغدير لم ينصب خلفا
إيّن تارٌك فيكم اثلقلني، ما »قوهل: وتنتيه القضّية، وٰهذا ما يلّخصه 

إن تمّسكتم بهما لن تضلّوا، كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت، وإنّهما لن 
   .(1)«يفرتقا حّّت يردا عيّل احلوض

فالقضّية تتضّمن كتاب اهلل، والكتاب يشري إىل اإلسالم واملحتوى 
من  انلظرّي والعميّل للمنظومة اإلسالمّية، فهو آخر الكتب املزّنلة

                                                                                                                                                       

 .96، ص 2الفصول املهّمة يف أصول األئّمة، احلّر العاميّل، ج  (1)
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اهلل، وباتلايل سينقطع الويح، وذكر العرتة يبنّي أنها يه املسؤولة عن 
إدامة الزخم املعنوّي والرشيّع، وترمجة العالقة بني السماء واألرض. 
 ثّم إّن احلوض يمثّل املعاد، وواضٌح أّن انلّب 

أراد بيان أّن عالقة املسلم مع ٰهذه العرتة ًل تنتيه إىل يوم  األكرم 
مة، ويف ٰذلك ايلوم يسأل املسلم عن تلك العالقة ونوعها إجياباا القيا

وسلباا. وًل يكيف اتلمّسك بأحدهما دون اآلخر؛ إذ تكتمل العقيدة 
ا، وبٰذلك يكون املسلم اعمالا بتلكيفه الواقيّع، وأّي  باتلمّسك بهما معا

 خيار  آخر فإنّه يؤّدي إىل اهللكة واملحق.

 يستوضح بشلك  تامٍّ ماكنة األئّمة  ومن يقرإ الزيارة اجلامعة
ةِ، َوَموِْضَع »ومفهوم اإلمامة:  ْهَل َبيِْت انلُّبُوَّ

َ
الُم َعلَيُْكْم يا أ السَّ

، َوَمْعِدَن الرَّمْحَِة، وَُخّزاَن  الرِّسالَِة، َوخُمْتَلََف الَْمالئَِكِة، َوَمْهِبَط الَْويْحِ
ُصوَل 

ُ
  الِْعلِْم، َوُمنْتَََه احْلِلِْم، َوأ

ُ
ْويِلاَء انلَِّعِم، الَْكَرِم، َوقاَدَة األ

َ
َمِم، َوأ

ْراكَن ابْلِالِد، 
َ
ْخياِر، وَساَسَة الِْعباِد، َوأ

َ
بْراِر، وََداعئَِم األ

َ
وََعنارِصَ األ

َمناَء الرَّمْحِٰن، وَُساللََة انلَِّبّينَي، وََصْفَوَة الُْمرَْسلنَي، 
ُ
بْواَب اإِليماِن، َوأ

َ
َوأ
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َة ِخرَيَ   .()«ِة رَبِّ الْعاملنََي َورمَْحَُة اهلِل َوَبَراكتُهُ وَِعرْتَ

 ثالًثا: ضرورة وجود اإلمام يف كّل زماٍن 

، وبيان  ومن لّك ما مّر أعاله يتبنّي رضورة وجود اإلمام يف لّك زمان 
 ٰذلك يتّم من خالل العقل وانلقل.

 الدليل العقلّي 

ا ملقّدمات برهانّية  أثبتت يف حملّها، مفا دها أّن اإلنسان لم طبقا
ـ خيلقه  ـ تعاىل  ، (2)عبثاا؛ ألنّه حكيٌم ًل يصدر منه أمٌر إًّل حبكمة   اهلل 

فقد خلقه من أجل اًلستكمال باختياره من انلاحية انلظرّية 
والعملّية، وٰهذه حتتاج إىل معرفة العلل والغايات، فبدون املعرفة ًل 

األنبياء وأردفهم  اهلل ـ تعاىل ـ تتّم الغاية من خلقه، فأرسل 
، ويعّرفوهم سبل مرضاته  اهلل تعاىلباألوصياء؛ يك يهدوا انلاس إىل 

وجتّنب سخطه، وبٰذلك يسري اإلنسان يف اتلاكمل املنشود يف أصل 
فطرته وخلقته. ثّم إّن انلّب هو اإلنسان الاكمل اّّلي يكون قدوةا 

                                                                                                                                                       

 .127، ص99حبار األنوار، ج، املجلّس، حممد باقر (1)

؛ وكٰذلك انظر: احليّلّ، كشف املراد 63انظر: الطويّس، حمّمد بن احلسن، اًلقتصاد، ص  (2)
 .417يف رشح جتريد اًلعتقاد، ص 
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ا للفيوضات اإلهلّٰية من اعلم الغيب ىلع  اعلم الشهادة. للبرشّية، اعكسا
مستمّرةٌ  -اهلداية  -تعاىل ولٰكّن انلّب إنساٌن حمدود العمر وًغية اهلل 

يف خلقه، مّما اقتىض وجود إنسان  اكمل  يواصل طريق األنبياء، 
ا ىلع لّك القيم ـويتضّمن مجيع الكماًلت البش رّية، ويكون حائزا

ريعة بكّل ـللشاألخالقّية، ومنطوياا ىلع العقيدة احلّقة، ممّثالا 
تفاصيلها. ٰذلك هو اإلمام! الشخص املنفتح ىلع عوالم الغيب، املجّسد 

 للغاية اإلهلّٰية يف انلوع اإلنسايّن.

واإلمام هو وريث انلّب يف تطبيق الرشيعة من خالل إقامة حكم 
ىلع األرض وتطبيقه. اهلل ـ تعاىل ـ 

القرآن  وقد يطرح سؤاٌل مفاده: إّن اهلداية حاصلٌة بواسطة
 والسّنة، فما ادلايع لوجود اإلمام؟!

واجلواب أّن وجود السّنة باإلضافة إىل الكتاب الكريم ًل يكيف يف 
حصول اهلداية العاّمة؛ إذ من الواضح أنّه مع عدم وجود مرجعّية  
يعتمد عليها بليان املراد الواقيّع من الكتاب والسّنة، سيحصل 

يشهد به الواقع املعاش اًلختالف واخلالف يف فهمهما كما 
للمسلمني، كما أّن املروّي من السّنة انلبوّية املطّهرة ًل يكيف يف حّل 
املشالكت واملستحدثات من األمور اليّت حتتاج بشلك  ملحٍّ إىل معرفة 



  منطق فهم القضّية املهدوّية  ................................................. 38

 الرأي الرشيّع فيها، فال بّد من وجود شخص  يديم ما بدأ به 
 ، مّما حيّقق تلك اهلداية.انلّب 

ًل بّد أن يعلم أّن الغاية من ادلين ليست إلقاء احلّجة يف  كما أنّه 
زمان  معنّي  وحسب، وترك أمر انلاس ىلع ًغربهم، بل يمكن القول 

 إّن الغاية من ادلين:

: اغيٌة عقديّةٌ   أّوًلا

يتعّرف اإلنسان من خالهلا ىلع نظام عقيدته الّيت ينبيغ عليه 
وأفعاهل، ومن خالل وصفاته معرفتها، فيتعّرف ىلع خالقه 

وفقه يف  معرفتها يتحّدد هل القانون )الرشيعة( اّّلي ينبيغ هل السري
اعلم ادلنيا. ثّم معرفة مصريه بعد املوت وما يرتتّب ىلع حياته 
. وباتلايل يكون اإلنسان مستوعبا للمبدإ  األوىل من ثواب  وعقاب 

 واملنتَه نظريًّا وعمليًّا.

 ثانياا: اغيٌة تربوّيةٌ 

يكيف اتلعّرف ىلع حقيقة املنظومة العقديّة وحده بلناء إنسان   ًل
، إًّل أن يقرن ٰذلك بالقدوة الصاحلة. فادلين اقرت ن متاكمل  ومتسام 
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وصياء؛ إذ ًل بّد للفكرة أو انلظرّية باإلنسان من خالل األنبياء واأل
 كيف أّن  وعرفناوالعمل بها،  ىلع حتّملها وإبالغهامن رجال  قادرين 

ما  وعلمنابعث األنبياء واملرسلني وأردفهم باألوصياء،   اخلالق
لّك ٰذلك من أجل ومن العنت والظلم واتلقتيل والترشيد،  رسلال اهًلق

إيصال فكرة ادلين احلقيّق، فيبلّغون انلاس العقيدة ثّم يسهرون ىلع 
والعمل بما يريده جّد  اهلل ـ تعاىل ـ العمل بها، مبيّنني أّن اإليمان ب

 : ا. قال عّز من قائل  ا صعبا أو متعّّسا ، وليس أمرا لََقْد اَكَن ممكن 
ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن اَكَن يَرُْجو اهلل َوايْلَْوَم اآْلِخَر وََذَكَر 

ُ
لَُكْم يِف رَُسوِل اهلل أ

 .(1)اهلل َكِثرياا

فال بّد يف لّك زمن  يمّر ىلع العقيدة من توفّر أىلع مثال  للعمل 
بادلين يف لّك جماًلته، وذٰلك متوفٌّر فقط يف املعصومني سواٌء اكنوا 
أنبياء أو أوصياء. أضف إىل ذٰلك اجلانب األخاليّق اّّلي يستكمل 
به اإلنسان واّّلي ينعكس من خالل مرآة املعصوم الصافية سلواكا 

ا ىلع أرض الواقع، فليس ادلين جمّرد جانب  نظريٍّ حبت  أو عمليًّ 
ا عن اًلنسجام  قانوينٍّ رشيعٍّ يفّصل شؤون احلياة ويقنّنها بعيدا

                                                                                                                                                       

 . 21سورة األحزاب:   )1(
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ابليّن، بل ادلين يتضّمن جانباا أخالقيًّا يميل ىلع احلياة الرهافة 
والكمال، ويساعد اإلنسان يف بلوغ أىلع مراتب اإلنسانيّة والقرب 

 هناك تكليٌف رشيعي ىلع أصحاب الكساء لم يكن اإلليّٰه. ف
؛ يك يؤثروا ايلتيم واملسكني  بأن يمتنعوا عن الطعام ملّدة ثالثة أيّام 

ا وأن احلسنني اكنا  واألسري به، ويتحّملون آًلم اجلوع، خصوصا
مريضني، وهل ذٰلك إًّل طلباا للقرب اإلليّٰه والكون ىلع أىلع 

 مراتب اإلنسانيّة؟!

 اغيٌة قانونّيةٌ  ثاثلاا:

إقامة العدل والقسط بني  ًل خيىف أّن من وظائف أنبياء اهلل 
، وٰذلك ًل حيصل (1)انلاس، والقيام بتطبيق الرشيعة ىلع أرض الواقع

دون تأسيس جهاز  إداريٍّ قادر  ىلع مأسسة املجتمع وفق املرادات 
يّة. فرنى أّن اإلهلٰيّة من لّك انلوايح اًلجتماعيّة والسياسيّة واًلقتصاد

أّسس ادلولة بمجّرد أن وطأت قدماه أرض طيبة. فانلاس  انلّب 
غري مؤّهلني لو تركوا وشأنهم للقيام بتطبيق القرآن والسنّة دون حاكم  

                                                                                                                                                       

 .183 ؛ وانظر: الطويّس، حمّمد بن احلسن، اًلقتصاد، ص26 :سورة ص (1)
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 إليٰهٍّ معصوم  يضع األمور يف مواضعها وفق نفس األمر والواقع.  

 الدليل النقلّي

إّن األدلّة انلقلّية اليّت بيّنت رضورة وجود اإلمام كثريةٌ، ووردت 
، وأهّمها حديث اثلقلني والروايات اليّت وردت  ىلع ألسنة  خمتلفة 
بلسان )لساخت(، ومجيعها تشري إىل أّن خلّو األرض من حّجة  
ومعصوم  جيعل العالم مضطرباا، مشوّش القوانني اتلكوينيّة، فاإلمام 

و اكلرئيس اّّلي ختضع هل املوجودات بإذن اهلل، وترتبط به املعصوم ه
ا ًل يعلمه إًّل  ا تكوينيًّا خاصًّ  .اهلل تعاىلارتباطا

 : : إيّن تارٌك فيكم اثلقلني، زيد بن األرقم عن رسول اهلل »أّوًلا
ما إن تمّسكتم بهما لن تضلّوا: كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت، وإنّهما 
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 .()«عيّل احلوضلن يفرتقا حّّت يردا 

: أتبىق األرض عن أيب محزة قال: قلت أليب عبد اهلل »ثانياا: 
؟ قال: لو بقيت األرض بغري إمام  لساخت  .()«بغري إمام 

قال:  عن حمّمد بن الفضيل، عن أيب احلسن الرضا »ثاثلاا: 
؟ قال: ًل، قلت: فإنّا نروي عن أيب  قلت هل: أتبىق األرض بغري إمام 

                                                                                                                                                       

 .118، ص 23املجلّّس، حمّمدباقر، حبار األنوار، ج  (1)
 .266، ص 1الاكيف، اللكيّن، ج  (2)
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ىلع  -تعاىل  -أنّها ًل تبىق بغري إمام  إًّل أن يسخط اهلل  عبد اهلل 
 .()«أهل األرض أو ىلع العباد، فقال: ًل، ًل تبىق إذن لساخت

ا قال: لو أّن  عن أيب هراسة، عن أيب جعفر  »: ()رابعا
 اإلمام رفع من األرض ساعةا ملاجت بأهلها، كما يموج

  
  .()«ابلحر بأهله

مسألة وجود إنسان  اكمل  ليست مسألةا ترفيّةا أحّب وبٰهذا يتبنّي أن 
أن يطرحها أهل اّلوق والفلسفة؛ تعبرياا عّما جيول يف خواطرهم من 

                                                                                                                                                       

 .السابقاملصدر  (1)
 وهناك أحاديث عديدةٌ وردت باملضمون نفسه، منها:  (2)
، عن الوشاء قال: سألت أبا احلسن » -أ ، عن معّل بن حمّمد   احلسني بن حمّمد 

؟ قال: ًل. قلت: إنّا نروي أنّها ًل تبىق إًّل  الرضا   هل تبىق األرض بغري إمام 
 ]الاكيف ، اللكيّن، « ىلع العباد؟ قال: ًل تبىق إذن لساخت أن يسخط اهلل 

 [.266، ص 1ج 
يِب َوحمّمد بُْن احْلََسِن » -ب 

َ
ثَنَا أ ثَنَا َعبُْد اهللِ بُْن َجْعَفر  احْلِْمرَيِيُّ َعْن أمحد بِْن  َحدَّ قَاًل: َحدَّ

بَا احْلََسِن الرَِّضا ِهاَلل  َعْن َسِعيِد بِْن َجنَاح  َعْن ُسلَيَْمانَ 
َ
لُْت أ

َ
َفُقلُْت:   اجْلَْعَفرِيِّ قَاَل: َسأ

خَتْلُو
َ
؟ َفَقاَل لَو أ ة  رُْض ِمْن ُحجَّ

َ
ْهلَِها اأْل

َ
ة  َطْرفََة َعنْي  لََساَخْت بِأ ]كمال ادلين « َخلَْت ِمْن ُحجَّ

يران، إ -، دار الكتب اإلسالميّة، طهران 204، ص 1وتمام انلعمة، ابن بابويه، ج 
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  ش[.1359الطبعة اثلانية، 
يِب َوحمّمد ]بْنُ » -ج 

َ
ثَنَا أ ثَنَا َسْعُد بُْن َعبِْد اهللِ  [ احْلََسِن َحدَّ ثَنَا حمّمد بُْن  قَاًل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

اِب َعْن حمّمد بِْن الُْفَضيِْل  يِب اخْلَطَّ
َ
  ِعيىَس بِْن ُعبَيْد  َوحمّمد بُْن احْلَُسنْيِ بِْن أ

َ
يِب مَحَْزةَ َعْن أ

يِب َعبِْد اهلل 
َ
؟ قَاَل لَو اثلَُّمايِلِّ َعْن أ رُْض بَِغرْيِ إَِمام 

َ
تَبىَْق اأْل

َ
رُْض  قَاَل: قُلُْت هَلُ: أ

َ
بَِقيَِت اأْل

  [.السابق]املصدر « بَِغرْيِ إَِمام  َساَعةا لََساَخْت 
يِب » -د 

َ
ثَنَا أ ثَنَا َسْعُد بُْن َعبِْد ا َحدَّ ثَنَا أمحد بُْن حمّمد بِْن ِعيسقَاَل: َحدَّ ى ـَ هلل قَاَل: َحدَّ

يِب َعيِلٍّ ابْلََجيِلِّ عَ 
َ
بَاِن َوإِبَْراِهيُم بُْن َمْهِزيَاَر َعْن َعيِلِّ بِْن َمْهِزيَاَر َعِن احْلَُسنْيِ بِْن َسِعيد  َعْن أ

َ
ْن أ

يِب َعبِْد اهلل 
َ
ْعنَيَ َعْن أ

َ
 يِف َحِديث  هَلُ يِف احْلَُسنْيِ بِْن َعيِلٍّ  بِْن ُعثَْماَن َعْن ُزَراَرةَ بِْن أ

نَُّه قَاَل يِف آِخرِهِ:
َ
رِْض ِمْن ُحَجِج اهللِ  أ

َ
لَْقْت َما  َولَْوًَل َمْن ىلَعَ اأْل

َ
رُْض َما ِفيَها َوأ

َ
نَلََفَضِت اأْل

رَْض ًَل خَتْلُو
َ
ةِ  َعلَيَْها، إِنَّ اأْل   [.202، ص1، ج السابق]املصدر « َساَعةا ِمَن احْلُجَّ

يِب »  - ـه 
َ
ثَنَا أ ثَنَا احْلََسُن بُْن أمحدَ  َحدَّ يِب حَمُْمود   قَاَل: َحدَّ

َ
بِيِه َعْن إِبَْراِهيَم بِْن أ

َ
الَْمالِِِكُّ َعْن أ

َمنَاؤُُه ىلَعَ رِسِّهِ َوحَنُْن  حَنُْن ُحَجُج اهللِ  :قَاَل: قَاَل الرَِّضا 
ُ
يِف َخلِْقِه وَُخلََفاؤُُه يِف ِعبَاِدهِ َوأ

ْعاَلُمُه يِف بَِريَّتِِه بِنَا ُيْمِسُك اهلل
َ
ماواِت  لَكَِمُة اتلَّْقوَى َوالُْعْرَوُة الُْوثىَْق َوحَنُْن ُشَهَداُء اهلل َوأ السَّ

ُل الْ  ْن تَُزوًل َوبِنَا يزَُنِّ
َ
رَْض أ

َ
وَخاف   َويَنرُْشُ الرَّمْحََة َوًَل خَتْلُو َغيَْث َواأْل

َ
رُْض ِمْن قَائِم  ِمنَّا َظاِهر  أ

َ
اأْل

ْهِلهِ  َولَو
َ
ْهلَِها َكَما َيُموُج ابْلَْحُر بِأ

َ
ة  لََماَجْت بِأ ا بَِغرْيِ ُحجَّ ، 1، ج السابق]املصدر « َخلَْت يَْوما

  [.202ص 
ألّي يشء  حيتاج  أليب جعفر  حمّمد بن عيلٍّ ابلاقر  عن جابر بن يزيد اجلعيّف، قال: قلت -و 

يرفع العذاب عن  واإلمام؟ فقال بلقاء العالم ىلع صالحه، وذٰلك أّن اهلل  إىل انلّب 
: ﴿وما اكن اهلل يلعذبهم وأنت فيهم﴾، أهل اًلرض إذا اكن فيها نبي أوإماٌم. قال اهلل 

ألهل األرض، فإذا ذهبت  بييت أمانٌ  ألهل السماء وأهل : انلجوم أمانٌ وقال انلّب 
انلجوم أىت أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بييت أىت أهل األرض ما يكرهون، يعن 

يا أيها اّّلين آمنوا أطيعوا اهلل  طاعتهم بطاعته فقال: ة اّّلين قرن اهلل بأهل بيته األئمّ 
هم املعصومون املطّهرون اّّلين ًل يذنبون وًل و وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
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توق  للوصول ألىلع مراتب األخالق واإلنسانّية احلّقة، بل يه قضيٌّة 
 رضورّيٌة حّتمتها احلكمة اإلهلّٰية.

 اإلمامة بالنّص

ولّما اكنت اإلمامة بٰهذه املزنلة، ودور اإلمام بٰهذه األهّميّة 
، وىلع الكبرية، اكن تعيني شخص اإلمام بانلّص من قبل اهلل 
روى عبد » لسان نبيّه أو ويلّه؛ إذ إنّه األعلم أين جيعل رساتله.

َجلُّ قَْدراا : »...العزيز بن مسلم  عن اإلمام الرضا 
َ
إِنَّ اإلمامة أ

ْعَظ 
َ
ْن َيبْلَُغَها وأ

َ
ْبَعُد َغْوراا ِمْن أ

َ
ْمنَُع َجانِباا وأ

َ
ىلْعَ َماَكناا وأ

َ
ناا وأ

ْ
ُم َشأ

ا بِاْختِيَاِرِهْم، إِنَّ  ْو يُِقيُموا إَِماما
َ
ْو َينَالُوَها بِآَرائِِهْم أ

َ
انلَّاُس بُِعُقولِِهْم أ
ةِ بَ  بَِها إِبَْراِهيَم اخْلَِليَل  -عّز وجّل  -اإلمامة َخصَّ اهلُل  ْعَد انلُّبُوَّ

َشاَد بَِها ِذْكَره  َفَقاَل: 
َ
فَه بَِها وأ إِينِّ واخْلُلَِّة َمْرَتبَةا ثَاثِلَةا وفَِضيلَةا رَشَّ

ا وراا بَِها:  َفَقاَل اخْلَِليُل  جاِعلَُك لِلنَّاِس إِماما وِمْن رُسُ
                                                                                                                                                       

يعصون، وهم املؤيّدون املوفّقون املسّددون، بهم يرزق اهلل عباده وبهم تعمر بالده وبهم 
يزنل القطر من السماء وبهم خيرج براكت األرض وبهم يمهل أهل املعايص وًل يعجل عليهم 

ه وًل يفارقون القرآن وًل يفارقهم بالعقوبة والعذاب ًل يفارقهم روح القدس وًل يفارقون
 [.181، ص 1]علل الرشايع، الصدوق، ج « صلوات اهلل عليهم أمجعني

 .266، ص 1الاكيف، اللكيّن، ج  (1)
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يَّيِت  الِِمنيَ ًل يَناُل َعْهِدي ؟ قَاَل اهلل َتبَاَرَك وَتَعاىَل: ُذرِّ . الظَّ
ْبَطلَْت ٰهذه اآليَُة إمامَة لُكِّ َظالِم  إىل يَْوِم الِْقيَاَمِة وَصاَرْت يِف 

َ
فَأ

ْفَوةِ...  .()«الصَّ

ولٰهذا جند انلصوص الكثرية واملختلفة اليّت نّصت ىلع عدد األئّمة 
عن جابر »، وهنا نكتيف برواية  واحدة : وأسمائهم من بعد انلّب 

بن يزيد اجلعيّف، قال: سمعت جابر بن عبد اهلل األنصارّي يقول: لّما 
ِطيُعوا اهلل  :ىلع نبّيه حمّمد  أنزل اهلل 

َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها اّلَّ يُّ

َ
يَا أ

ْمِر ِمنُْكمْ 
َ
ويِل اأْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
، قلت: يا رسول اهلل عرفنا اهلل ()َوأ

: ورسوهل، فمن أولو األمر اّّلين قرن اهلل طاعتهم بطاعتك؟ فقال 
هم خلفائ يا جابر، وأئّمة املسلمني من بعدي، أّوهلم عيّل بن أيب 
، ثّم احلسن، ثّم احلسني، ثّم عيّل بن احلسني، ثّم حمّمد بن عيلٍّ،  طالب 

تدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مّن املعروف يف اتلوراة بابلاقر، وس
، ثّم عيّل بن  السالم، ثّم الصادق جعفر بن حمّمد، ثّم موىس بن جعفر 

، ثمّ  موىس، ثمّ  ، ثمّ  حمّمد بن عيلٍّ ، ثّم  عيّل بن حمّمد  احلسن بن عيلٍّ
 ، سمّّي وكنّّي حّجة اهلل يف أرضه، وبقّيته يف عباده ابن احلسن بن عيلٍّ

                                                                                                                                                       

 .199، ص 1اللكيّن، الاكيف، ج  (1)
 .59سورة النساء: اآلية  (2)
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ىلع يديه مشارق األرض ومغاربها،  -تعاىل ذكره  -اهلل  ذاك اّّلي يفتح
ذاك اّّلي يغيب عن شيعته وأويلائه غيبةا ًل يثبت فيها ىلع القول 

 . ()«بإمامته إًّل من امتحن اهلل قلبه لإليمان

 تقريب املفاهيم

 فكرة المهدويّة وأهّميّتها : أّوًل 

منظومة الفكر حتتّل فكرة املنيج أو املخلّص ماكنةا مهّمةا يف 
العقدّي لألمم، وىلع الرغم من أّن ادلين اإلسالّم قد أعطى اًلهتمام 
امللفت والواضح لقضيّة املنقذ أو املخلّص؛ إذ أعطى حّّت صفاته 

وًل  -واسمه وحركته السياسّية والعسكرّية، إًّل أّن األديان األخرى 
اإلسالّم بصورة   أشارت جلزء  من املرّكب -سّيما ايلهوديّة وانلرصانّية 

 .()وبأخرى

وقد جتّذرت املهدوّية مع تراث ادلين وأصوهل العقديّة، حّّت 

                                                                                                                                                       

 .253الصدوق، كمال ادلين وإتمام انلعمة، ص  (1)
ا مقال: 32د بن عيلٍّ، انلظريّة املهدويّة يف فلسفة اتلاريخ، ص انظر: قيدارة، األسع (2) ؛ وأيضا

املهدّي املوعود يف األديان اثلالثة، موقع سماحة الشيخ حمسن أنصاريان، الشبكة 
 العنكبوتيّة.
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 حتولت إىل ثقافة  هلا مصطلحاتها اخلاّصة بها. 
فٰهذه الفكرة اعشت يف فكر الشعوب واألمم واألفراد والفالسفة 
واملصلحني اًلجتماعيّني، فاخلالص مقرتٌن باإلصالح يف ذهن 

لفت أّن الرتاث اإلسالّم يسيّم ٰهذا املنقذ باملهدّي، اإلنسان، وامل
بينما يف أدبّيات األديان األخرى يسّّم بعّدة مسّميات  منها 

 كما يف العقيدة انلرصانّية.  ()أو )الرجاء املبارك( ())املخلّص(

وما ذٰلك إًّل تعبرٌي عن حقيقة العقيدة اليّت انطلق منها املصطلح، 
فاملنقذ أو املصلح ليست مهّمته رفع الظلم واًلضطهاد السيايّس 
واًلقتصادّي عن اكهل البرشّية فحسب، بل وهدايتهم إىل سبل الكمال 

 . اإلنسايّن والرفعة األخالقيّة وحتقيق أىلع أنواع العبوديّة هلل 
ا ًغيته حتقيق حلم البرشّية أّما ا خلالص فهو مفهوٌم سلبي جدًّ

بالرخاء اًلقتصادّي ورفع العوز املاّدّي وإقامة العدل بني أفراد انلوع 
اإلنسايّن، وباتلايل حّل املشلكة اًلجتماعّية والسياسّية دون نظر 
للسماء، أّما القضّية املهدوّية فيه تعرّب عن املرشوع الرّبايّن إلنقاذ 

لبرشّية؛ من أجل تعميق العالقة بني السماء واألرض، وتوجيه ا

                                                                                                                                                       

 .91صّديق، حمّمد انلارص، فكرة املخلّص.. حبٌث يف الفكر املهدوّي، ص  (1)

 .  12يف اإلسالم ونظرة األديان السماويّة األخرى، ص  شيخ، عيل، املصلح العاليمّ  (2)
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بوصلة البرشّية حنو السماء؛ إلثارة دفائن عقوهلم يف فهم اتلوحيد 
 واملعارف احلّقة.

وًل يمكن قبول مّدعيات املنكرين للمهدّي واملهدوّية أو )املنقذ( 
ول أن جتمع بأنّها خرافٌة نشأت يف املخّيلة البرشّية؛ ألنّه من غري املعق

مجيع الشعوب واألديان ىلع مسألة رغم اختالف أديانهم ومناهجهم 
الفكرّية ونظرّياتهم املعرفّية، وعدم اّطالع بعضهم ىلع عقائد ابلعض 

ر اتلطّور ـاآلخر بشلك  اكمل  أو حّّت جزيئٍّ أحياناا، وًل سّيما قبل عص
 . ()اإلعالّم ووسائل اًلتّصال

 المهديّ  ة اإلمامشخصيّ  : ثانيًا

ما  باته، وليس لّك جل سياقات ابلحث ومتطلّ أذكر ٰهذا العنوان من أ
                                                                                                                                                       

ر ـإّن لعقيدة املهدوية تأثريات  شّّت ىلع نفسيّة اإلنسان؛ إذ تمثّل باب األمل والرجاء واليس (1)
ر تهجم ىلع اإلنسان. فيه ـيف ساعة الكآبة وانغالق األبواب، وعندما تأيت أمواج العس

اّّلي ينتاب اًلنسان، وٰهذا ما حدث ألصحاب الكهف املتنّفس الواقيّع للضغط انلفّّس 
 -حينما ضاقت عليهم السبل وًل يعرفون أين املالذ وامللجأ من الظلم واًلستبداد، فأراد 

أن يريهم أن احلياة ًل تتوقّف والظالم ًل يبىق، فاجلميع حتت اًلختبار يف  -سبحانه وتعاىل 
لّك يشء  سوى اهلل ابلارئ املصّور، وًل بّد من نهاية  امتحان احلياة الكبري، فال بّد من نهاية  ل

للظالم وأقلّها املوت، فلم يكن أصحاب الكهف مزوّدين بعقيدة اًلنتظار كما نعرفها ايلوم، 
وَى الِْفتْيَُة إىَِل الَْكْهِف َفَقالُوا َربَّنَا 

َ
ولٰكن مع ذٰلك وإليمانهم العميق باهلل توقّعوا الفرج: ﴿إِذْ أ
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كيد أجل اتلأا باجلهل، بل قد يكون من ن يكون مسبوقا أيكتب ينبيغ 
                                                                                                                                                       

ا﴾. وطلبوا الرشد من اهلل، وأن يلهمهم الصواب آتِنَا مِ  ْمِرنَا رََشدا
َ
نَْك رمَْحَةا وََهيِّئْ نَلَا ِمْن أ ْن دَلُ

ّرفاتهم، فماذا بعد أن أووا إىل الكهف، هل يقضون بقيّة أعمارهم يف الكهف؟ كيف ـيف تص
اكن الكهف ّرفون بعد أن افتضح أمرهم؟! األمر اإلليّٰه أتاهم باللجوء إىل الكهف، فـسيتص

هواملالذ وفيه اخلالص من اًلحتاكك بالظالم وجنوده العتاة الغالظ، وفراراا من جمتمع  يعّمه 
تْلُُموُهْم َوَما َيْعبُُدوَن إًِلَّ اهلل  الكفر والفساد العقدّي واألخاليّق، فٰهذا هوفرجهم: ﴿َوإِِذ اْعزَتَ

ُووا إىَِل الَْكْهِف يَنرُْشْ لَُكْم َربُُّكْم مِ 
ْ
ا﴾.فَأ ْمِرُكْم ِمْرَفقا

َ
  ْن رمَْحَتِِه َويَُهيِّئْ لَُكْم ِمْن أ

( )بلٌث  نومٌ  وماذا نفعل ؟ هو؟ مّت الفرج :واكن اجلواب للسؤال اّّلي اكن يعتمل يف نفوسهم
مَ  ،كرث من ثالثة قرون  أل ،دهريي 

َ
ْحََص لَِما بَلِثُوا أ

َ
يُّ احْلِْزبنَْيِ أ

َ
ا﴾، ثمّ ﴿ثُمَّ َبَعثْنَاُهْم نِلَْعلََم أ  دا

روا يف ثباتهم ـهم انتصنّ أو ،يف بدلهم كفرٌ  وأ ه لم يبق ظلمٌ نّ أيت علموا من خالهلا ايلقظة الّ 
بىق  ولو منهزمٌ  ، وابلاطل زائٌل بعد حني   ولو ًغلٌب  مستمري  ثابٌت  احلّق  نّ أو ىلع عقيدتهم،

 من السنني . ةا مدّ 
فذاذ، وٰهكذا عقيدة اعشها ٰهؤًلء األيت س من الضغوطات الكثرية الّ املتنفّ  فاكن الكهف هو

مام املعصوم بواسطة اًلرتباط اإل وهو ،ىل كهفهم املعنويّ إ، فاملؤمنون يلجؤون املهديّ 
ا﴾، وما مل اًلنتصار املؤكّ أمان وبه، فيشعرون باأل العقديّ  ْمِرُكْم ِمْرَفقا

َ
د ﴿َويَُهيِّئْ لَُكْم ِمْن أ

سوف ًل يذهب انتطاره ف من املؤمنني ومات، من انتظر نّ إ الصرب واًلنتظار، وًّل إ هو
، واقيعي  مرٌ أل ا فيه ثباٌت ا عقديًّ ، بل اكن انتظارا قّط  خيايلٍّ  مر  ى، ولم يكن انتظاره ألسدا 

عندما يقوم انلاس يلوم  وأهلها، أن اكن من إعند الرجعة  تيه اجلواب، سواءٌ أوسوف ي
ا نسانا إنسان املؤمن به جتعل من اإل هدّي ق. فعقيدة املاحلساب، لريى اخلري واًلنتصار قد حتقّ 

ا من دا كّ أيف استمرار حماوًلت اتلغيري، مت ا للكسل غري متوان   نابذا  اعمالا اًلا ا فعّ جيابيًّ إ
وسائل اًلرتباط به من  هل ابليت أر ة. ولقد وفّ يّ ة وسائل انلرص املادّ اًلنتصار رغم قلّ 

ق ه تعلّ يلعيش املؤمن يومه لكّ  ؛ةة واخلاّص العامّ  موربه يف األ عنه واستنقاذ   ق  هل وتصدّ  داعء  
 اجلوانب. لّك باحلياة من  نابضةا  ةا بموًله املنقذ، فيكون خليّ 
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 ا ملن جيهل ويعرث ىلع الكتاب.ة، وقد يكون علما ضافيّ نارة اإلواإل

ليس بالشخص املجهول، ولٰكن مع ٰذلك  فاإلمام املهدّي  
ا، ا وبهتانا نالحظ كرثة األدعياء اّلين ينتحلون اسمه ووظيفته زورا 

 ؛وغريه ات الظهور اكيلماينّ ، واحلال نفسه يف شخصيّ تباعٌ أويكون هلم 
ة بذكر هويّ  فات اليّت تناولت املهدوّية تهتمّ مجيع املؤلّ  نّ أوّٰللك ترى 

 مجاعةا  نّ أرشح وًلدته. وًل عتب يف ٰذلك طاملا اإلمام املنقذ وتسهب يف 
 . ()ر لنسبهمن املسلمني تنكر وًلدته وتتنكّ  كبريةا 

عظّم يف  ماكنةا  بٰهذا احلجم حتتّل  كبريةا  ضيّةا أّن ق وًل شّك 
ة د ىلع اهلويّ ن يؤكّ أفاحلري بمن يكتب حوهلا  ،املنظومة العقديّة

 لّك ة ىلع احلجّ  يك تتمّ  ؛اتهاحيثيّ  ما خيّص  ة لرمزها  ولّك الشخصيّ 
بن احلسن ااإلمام املهدّي هو ف ًل لبس فيها. واضح   انلاس بشلك  
الرضا بن موىس  اجلواد بن عيلٍّ  اهلادي بن حمّمد   بن عيلٍّ  العسكرّي 

زين العابدين بن  ابلاقر بن عيلٍّ  الصادق بن حمّمد   الاكظم بن جعفر  
ات ًلف اتلحيّ آا عليهم مجيعا  يب طالب  أبن  احلسني الشهيد بن عيلّ 

 والصلوات.
،  هو املسّّم باسم رسول اهلل»: (عالم الورى)إوقد جاء يف 

                                                                                                                                                       

 .116 - 114 ، صًل خياٌل  حقيقةٌ  مام املهديّ راجع: املصباح، اكظم جعفر، اإل (1)
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أن يسّميه  املكّّن بكنيته. و قد جاء يف األخبار: أنّه ًل حيّل ألحد  
األرض  -تعاىل  -باسمه، وًل أن يكّنيه بكنيته إىل أن يزّين اهلل 

ة، والقائم، واملهدّي، واخللف ويلّقب باحلجّ  )بظهوره وظهور( دوتله
 الصالح، وصاحب الزمان، والصاحب.

عن غيبته بانلاحية و عنه وىل تعرّب واكنت الشيعة يف غيبته األ
ا املقّدسة، واكن ٰذلك رمزا  ا بني الشيعة يعرفونه به، واكنوا يقولون أيضا

 .()«وصاحب األمر -يعنونه  -ىلع سبيل الرمز واتلقّية: الغريم 

 بالقضيّة المهدويّة  قة  مفاهيم متعلّ : ثالثًا

قة بالقضّية املهدوّية، ويه مفاهيم ٰهذه بعض املفاهيم املتعلّ 
 صلة  متّ  دة  حمدّ  ذات دًلًلت   ا إىل مصطلحات  لت تدرجييًّ حتوّ  ةٌ تركيبيّ 

 س.وحياته املباركة وظهوره املقدّ  ة باإلمام احلجّ 

 باب اإلمام 
اسات العقديّة اليّت تتناول اإلمامة املفهوم الشائع للباب يف ادلر نّ إ

فابلاب املاّدّي لدلار هو  ادلارج. عمق من الفهم السطيحّ أهل مدايلل 
رسارهم ويمارسون عالقاتهم أمانهم وأهل ادلار أاّّلي حيفظ ىلع 

                                                                                                                                                       

 .213 ، ص2 سن، إعالم الورى بأعالم اهلدى، جاحلفضل بن ال، طربيسّ ( ال1)
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، وقد يضعون ىلع باب ادلار منه ة من خالل ادلخول واخلروجاخلارجيّ 
 منٌ أذن صاحب ادلار، فهو مستإيدخل دون  احدا أا ًل يدع ابا  بوّ رجالا 

 ًّل إن يدخل أ حد  بادلخول، وًل جيوز أل ىلع ادلار وهل وحده احلّق 
ة حرى ٰهذه احليثيّ و باألأ. وٰهذا املعّن وًل جيوز جتاوزه حبال   ،بواسطته

 .من الفهم استخدمت يف ابلعد العقدّي 
ا ىلع بعض لعا ه مّط ا لّسّ يكون حافظا  ابابا  معصوم   مام  إ للّك  نّ إذ إ

ٰهذا املعّن ًلستخدام ابلاب يف  وضح مصداق  أوامره، وا ألذا علومه منفّ 
حينما قال رسول اهلل   يب طالب  أبن  مري املؤمنني عيلّ أهو  املعنوّي 
  ّمن املدينة إًّل  وهل تؤىت ،بابها أنا مدينة العلم وعيلي » :هيف حق 
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 .()«ابلاب

 شوب فهم اكتلايل:آبواب املعصومني حبسب ما ذكره ابن شهر أا مّ أ

 .()املطعيمّ  طويل   مّ أبن ا هو حيىي بن احلسني  باب اإلمام عيلّ 

 .()هو جابر بن يزيد اجلعيفّ  ابلاقر  باب اإلمام حمّمد بن عيلٍّ 

 .()هو حمّمد بن سنان   الصادق  باب اإلمام جعفر بن حمّمد  

 .()ل بن عمر اجلعيفّ هو املفّض  الاكظم  جعفر  باب اإلمام موىس بن 

 .()هو حمّمد بن راشد   بن موىس الرضا  باب اإلمام عيلّ 

 .()انالسمّ  هو عثمان بن سعيد   اجلواد  باب اإلمام حمّمد بن عيلٍّ 

 .()هو حمّمد بن عثمان العمرّي  اهلادي  بن حمّمد   باب اإلمام عيلّ 

هو احلسني بني روح   العسكرّي  باب اإلمام احلسن بن عيلٍّ 
                                                                                                                                                       

 .97 ، ص2 ة، جئمّ ة يف معرفة األ، حمّمد بن احلسن، الفصول املهمّ العاميلّ  احلرّ  (1)

 .311 ، ص3 ، املناقب، جابن شهر اشوب، حمّمد بن عيلّ  (2)

 .343 املصدر السابق، ص (3)
 .400 املصدر السابق، ص (4)
 .438 املصدر السابق، ص (5)
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 .()انلوخبيتّ 

 :مفادها ةٌ شاكيلّ إولٰكن تربز هنا 
صحاب ة األه عن بقيّ يمتاز خبصائص تمزّي  ملعصوم   باب   لّك  نّ أهل 

ا ًل جدًّ  ةٌ اعديّ  ة املعصوم وظيفةٌ بابيّ  نّ أ وة؟ اجتعله يكتسب مقام ابلابيّ 
  ؟السكرتري مثالا ة فتكون كمسؤويلة  اثلقة العاديّ ًّل إحتتاج 

فٰهذا  مري املومنني أة ة من خالل شخصيّ ولو نظرنا إىل ابلابيّ 
ل وًل حاجة ّلكر ادليلل، فيكيف لسان وّ ي األأيساعدنا ىلع اختيار الرس
، وًل يمكن  عظمباب علم انلّب األ ، فعيلي "بابها نا مدينة العلم وعيلي "أ
. فادلخول  من خالل عيلٍّ  ًّل إن يفهم ويكتسب من ٰهذا العلم أ حد  أل

مري املؤمنني أة بني ابلابيّ  نّ إوحّت لو قيل  ا من خالهل.يكون حرصا  املعنوّي 
 عظم وانلب األ  ّه نّ فإًل يمكن تكراره،  خاصٍّ  من طراز   ةٌ بابي

له اإلمام هّ أن صحابه ممّ أحد أو معصوم   مام  إبني  ة  بابيّ  عالقة   قامةإيمكن 
م مقام من مراتب الكمال اإلنسايّن يمكن معها تسنّ  راقيةا  مرتبةا  يك حيتّل 

                                                                                                                                                       

 .476 املصدر السابق، ص (1)
 .487 املصدر السابق، ص (2)
 .510 املصدر السابق، ص (3)
 .530 املصدر السابق، ص (4)
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 ٌل ا ما دليه مؤهّ شخصا  نّ أ، طاملا يرى املعصوم ممكنةٌ  ة، وٰهذه حالةٌ ابلابيّ 
من  مري املؤمنني حينما اختّل به برهةا أ رسول اهلل  ، كما علمّ للرقّ 
 الزمن.
مِّ َسلََمَة َزوَْجِة انلّب »

ُ
يِف َمَرِضِه   اهللِ  قَاَل رَُسوُل  قَالَْت: فعن أ

بِيَها
َ
رَْسلَْت اَعئَِشُة إىل أ

َ
َ ِفيِه اْدُعوا يِل َخِلييِل فَأ ا َجاَءُه  ،اّّلي تُُويفِّ فَلَمَّ

ى وَْجَهُه َوقَاَل  اا ،اْدُعوا يِل َخِلييِل  :َغطَّ رَْسلَْت َحْفَصُة  ،فَرََجَع ُمتََحريِّ
َ
َوأ

بِيَها
َ
ى وَْجَههُ  ،إىل أ ا َجاَء َغطَّ فَرََجَع ُعَمُر  ،اْدُعوا يِل َخِلييِل  :َوقَاَل  ،فَلَمَّ

رَْسلَْت 
َ
اا َوأ ا َجاَء قَاَم رَُسوُل اهلل  إىل َعيِلٍّ  فَاِطَمُة  ُمتََحريِّ فَلَمَّ
  فََدَخَل ُثمَّ َجلََّل َعِليًّا  ِقَاَل َعيِلي  .بِثَْوبِه : لِْف

َ
ثَِن بِأ َحدَّ

لَْف 
َ
 بَاب  حّّت َعِرقُْت وََعِرَق رَُسوُل اهلل  َحِديث  َيْفتَُح لُكُّ َحِديث  أ

 .()«فََساَل َعيَلَّ َعَرقُُه وََساَل َعلَيِْه َعَرِق 

  ذرٍّ أيبتهم كئمّ أا من علوم صحاب األئّمة نالوا نصيبا أوبعض 
وغريهم، وًل غرابة يف املسألة، فاإلمام الصادق  وكميل   وسلمان وحبيب  
يا »: يب يعفورأعبد اهلل بن  تويّف ل بن عمر حينما يكتب إىل املفّض 

اكن إىل عبد اهلل بن أيب يعفور صلوات  ،يلك عهديإعهدت  ،لمفّض 
ولرسوهل  ا هلل موفيا  -صلوات اهلل عليه  -اهلل عليه، فمضـى 
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حممود  -صلوات اهلل ىلع روحه  -مامه بالعهد املعهود هلل، وقبض وإل
مامه عنه، إهلل ورسوهل وا برضا اا هل مرحوما ثر مشكور السيع مغفورا األ

أطوع هلل ولرسوهل  وما اكن يف عصـرنا أحدٌ  فوًلديت من رسول اهلل 
ه إىل يله برمحته وصرّي إمامه منه. فما زال كٰذلك حّّت قبضه اهلل وإل
أنزهل اهلل  وأمري املؤمنني  ا فيها مع رسول اهلل ته، مساكنا جنّ 

ن إو ،)صلوات اهلل عليها(مري املؤمنني أو بني املسكنني مسكن حمّمد  
 همن فضل  من عنده ومغفرةا فزاده اهلل رىضا  ،اكنت املساكن واحدةا 

 .()«برضاي عنه

ة ة العاديّ املعروف من ابلوابيّ  نّ أي أا يساعد ىلع ترجيح ٰهذا الرممّ و
بعض  نّ أاحلال  اب يف نفس املاكن مع سيده، ولٰكنّ رضورة وجود ابلوّ 

املعصوم  يف الوقت اّّلي يستقرّ فتهم، ئمّ أبواب بعيدون عن ٰهؤًلء األ
 .ابه يف الكوفة مثالا بوّ  نّ إيف املدينة ف

يكاهلا إيمكن  ةٌ منصب ابلاب مسؤويلّ  نّ أي اثلاين فمفاده أا الرمّ أ
أكرث من  ا عميقا وًل حتمل معّنا  ، األئّمة صحابأمن  واحد   ّي أل

عالم الطائفة أشارة إي عدم أا يدعم ٰهذا الرالصحبة املعروفة، وممّ 
هملوه، أملا تركوا ذكره و يف كتبهم إىل منصب ابلاب، ولو اكن ذو بال  

ة اجلرح واتلعديل، دلّ أة من ابيّ ني منهم ما جعلوا ابلوّ الرجايلّ  نّ أكما 
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اّّلي ذكر  ل بن عمر اجلعيفّ خذنا املفّض أولو  هم جرحوا بعضهم.نّ إبل 
ا وقوع اًلختالف ينأ، لره باب اإلمام الاكظم نّ أشوب آابن شهر 

اه، جند تضعيفه يّ إصحاب، فمع توثيق الشيخ واملفيد يف توثيقه بني األ
فاسد املذهب »ل عنه: وّ ذ يقول األإ ،والغضائرّي  من قبل انلجايشّ 
، مرتفع ، متهافٌت ضعيٌف »، واثلاين يقول: ()«مضطرب الرواية
ا هل اه ذاكرا يّ إا قا دافع عنه موثّ  د اخلويئّ السيّ  نّ أ ًّل إ. ()«القول، خطايبي 

 . ()باخلري

ولٰكن لم  ،مام ّلكر بٰهذا اللفظا لإله لو اكن بابا نّ إريد قوهل أوما 
ا بٰذلك ملا وقع اًلختالف بينهم يف ماكنته، وىلع يذكر، ولو اكن مشهورا 

صحاب يف ام فما ذكر من اًلختالف بني األمته لإلفرض التسليم ببابيّ 
 ة اعديي ابيّ منصب ابلوّ  نّ أوهو  ،اثلاينمر نه يساعد ىلع اختيار األأش

  ا.جدًّ 
ن وصف أان، لوجدنا السمّ  ولو رجعنا إىل عثمان بن سعيد  

مصطلح السفري والسفارة  نّ أا ملفهوم السفارة، علما  هل مساو  . ()ةابلابيّ 
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ذكر »قال:  ،ربعة ربعة ىلع السفراء األبواب األوصف األ (اًلحتجاج)ذكر صاحب   (4)
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 ،مانة الّسّ أل، حيث وّ بلغ يف اتلعبري عن مضمون املعّن األأ
جراء إو ، اخلواّص ًّل إلع عليها واًلّطالع ىلع العلوم اليّت ًل يّط 

 وما إىل ٰذلك.  ،الكرامات
ل وّ نة للمعّن العقدّي األة املتضمّ ابلابيّ  نّ إيمكن القول  اعمٍّ  وبشلك  

وقد  .ة مام احلجّ ربعة لإلىلع يد السفراء األ واضح   برزت بشلك  
 .نسبص املصطلحات ىلع اختيار األيساعدنا تفحّ 

ا عنه فيجعله نائبا  املعصوم يثق بشخص   نّ أبمعّن  مفهوم الوكيل:
ن يكون أة وتوزيعها وما إىل ٰذلك، ويمكن يف استالم احلقوق الرشعيّ 

 .بشخص   فالواكلة غري حمصورة   ،ثان   هل شخٌص 
دارته إفهو باإلضافة إىل  ،عمق من الوكيلأ وهو معّنا  السفري:
ا لعا جوبته إىل شيعته، ومّط أي اإلمام وألر ة، يكون قناةا لألمور املايلّ 

رسار، وجتري خرون من العلوم واأللع عليه اآلىلع ما لم يّط 
وًل  ،فقط واحد   بشخص   والسفارة منحرصةٌ  الكرامات ىلع يديه.

ثناء أ. وٰهذا املصطلح ظهر مام أكرث من سفري  ن يكون لإلأيمكن 
من  حد  أل استخدم قبالا  أنولم يسبق  ،غيبة اإلمام الصغرى

                                                                                                                                                       

وغريها، يف اتلوقيعات ة من املسائل الفقهيّ  ا عن صاحب الزمان ا خرج أيضا ممّ  طرٌف 
 ، اًلحتجاج،، أمحد بن عيلٍّ الطربيسّ ]« ىلع أيدي األبواب األربعة وغريهم
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 .املعصومني 
ه حيمل نفس معاين نّ أصنا مفهوم ابلاب لوجدنا ولو تفحّ 

ذا فهمناه حبسب املعّن اثلاين إا مّ أل، ووّ السفارة ىلع املعّن األ
ا يوصف السفري حيانا أو ،ا عن معّن الواكلةلوجدناه ًل خيتلف كثريا 

 مام.ه الوكيل لإلنّ أب
ل املساوي ملفهوم السفارة وّ األا للمعّن ة وفقا ابلابيّ  نّ أوانلتيجة 

نا لم جند ما يساعد ىلع نّ أل ؛ارا ـربعة حصيف السفراء األ ةٌ منحرص
 نّ إوقلنا  ،لنا القول فيهمذا فّص إ ًّل إة. ئمّ بواب األأة استخدامه يف بقيّ 

فيندرجون ضمن  ،رسارة محل األبواب األئّمة دليهم قابليّ أبعض 
 ة.هليّ يمتلك تلك األ (، وبعضهم ًلل )املعنوّي وّ املعّن األ

ا من ا مذموما ة استخداما وقد استخدم مصطلح ابلاب وابلابيّ 
يران، وصاحبها إة يف قبل أدعياء املهدويّة، واملثال الصارخ ابلابيّ 

مر. ب نفسه بابلاب يف بادئ األاّّلي لقّ  حمّمد الشريازّي  عيلّ 
 و الوكيل، بلأب نفسه بالسفري ه لم يلقّ نّ أواجلدير باملالحظة 
ه اكن نّ أ، وًل خيىف نفسيّة   حياءات  إملا هل من  ؛اختار ٰهذا اللقب
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 ا يف ٰهذا اًلستخدام.فطنا 

 الغيبة الصغرى

عني أٰهذا اًلصطالح يشري إىل اختفاء اإلمام اثلاين عرش عن 
تنتيه ف ةالقضاء عليه من قبل انلظم اًلستبداديّ  يك ًل يتمّ  ؛انلاس

ا منذ شهادة رسميًّ الغيبة الصغرى  ت أوقد بد سلسلة اإلمامة املعصومة.
ا فقد فعليًّ  امّ أللهجرة. و 260 سنة بيه اإلمام احلسن العسكري أ

رسمها  ة  نظار بواسطة خّط ا عن األخمتفيا  ر ـاكن اإلمام اثلاين عش
رة بسبعني ة اًلختفاء املقدّ قصـر مدّ لصغرى   غيبةا . وتسّّم بوه أ

ويه ابلدلة اليّت شهدت  ،اءغيبته اكنت يف سامرّ  نّ أوًل خيىف  ا.اعما 
ا من بدايتها وًلدته املباركة، وانتهت الغيبة الصغرى بعد سبعني اعما 

يتواصل مع املؤمنني من خالل السفراء  يلها. واكن اإلمام إاملشار 
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 :وهم ىلع اتلوايل ، نيربعة املعروفاأل

 عثمان بن سعيد  العمرّي ـ  1

 ن العمرّي وهو ابن السفري األّولحمّمد بن عثماـ  2

 احلسني بن روح  انلوخبيّت ـ  3

 عيل بن حمّمد السمرّي ـ  4

د لٰهذا انلوع من قد مهّ   بوه اإلمام العسكرّي أواكن 
، واكن (1)اذ أسلوب اًلحتجاب واًلنعزالاتلواصل من خالل اخّت 

 ؛ة والكتمانيّ رّ ـة يمارسون أىلع درجات السالشيعة يف ٰهذه املدّ 
ىلع ادلماء  ويك حيافظوا،  ل حمّمد  آرسار أيك ًل تهتك 

ة بعثه اإلمام احلجّ  انتهت الغيبة الصغرى بكتاب   عراض. ثمّ واأل
  غه بانتهاء الغيبة ويبلّ ، ()يله نفسهإينىع ابه خر نوّ آإىل

 الصغرى وبداية الغيبة الكربى.

 الغيبة الكبرى

يت لم نزل نعيشها بعد تلك الصغرى، ة اًلختفاء الطويلة الّ ويه مدّ 
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ما اًلّطالع سيّ  ، وًلمتاكملة   مهدوّية   والغيبة الكربى حتتاج إىل ثقافة  
حاكم عالمات الظهور أحداث الغيبة الصغرى، وأىلع  اتلفصييلّ 

 .اكمل   بشلك   ةة منها وغري احلتميّ احلتميّ 

 ةالنيابة الخاّصة والنيابة العامّ  

 ةا من أكرث ابلحوث حيويّ  مام املهدّي حبث انليابة عن اإل دّ يع
رهاصات إوعليه تدور رىح  اإلمامة ومستقبل ادلين، موضوع يف

و اًلحنراف عنه. ومفادها أك بادلين وقضّية اتلمسّ  ،الظهور املبارك
مورد انليابة  نّ أل ؛يف بعض املهامّ  ة مقام اإلمام احلجّ  قيام شخص  

 .()يف بعض الشؤون دٌ ومقيّ  حمدودٌ  لغةا 

ضمن زمن الغيبة الصغرى، وعدد  وانليابة اخلاّصة اكنت حمدودةا 

)السفراء بـ عرفوا فيما بعد  ،فقط ربعة  أيف  حمدودٌ  اب اإلمام نوّ 
 م.كما تقدّ  ربعة(األ

ساس الرصني اّّلي قامت عليه انليابة اخلاّصة هو اتلنصيص واأل

بني انليابة ، وٰهذا هو الفرق الفارق ة باًلسم من قبل اإلمام احلجّ 
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 .ة مثل ٰهذا اتلنصيصذ ًل يوجد يف انليابة العامّ إة؛ اخلاّصة والعامّ 
 اتلعيينّ  يّ ـساس انلّص وىلع الرغم من قيام انليابة اخلاّصة ىلع ٰهذا األ

ىع انليابة يف زمن من قبل بعض من ادّ  الواضح حدثت خروقاٌت 

 ربعة، وورد لعن ٰهؤًلء األدعياء من قبل اإلمام اب األانلوّ 
 .()شخصيًّا

 السمرّي  بن حمّمد   وهو عيلّ  خر نائب  آ وانتهت انليابة اخلاّصة بموت
سة ينىع من انلاحية املقدّ  رشيٌف  ذ خرج توقيعٌ إ ؛هجرةلل 329سنة 

، وفيما  بموته أالغيبة اثلانية تبد نّ أنفسه، و فيه اإلمام للسمرّي 
 اتلوقيع الرشيف:ييل 

 يمِ حِ الرَّ  ِن مْحٰ الرَّ  اهللِ  ِمْسِب»
ُمِريَّ  يَا َعيِلَّ ْبَن حمّمد   ْجَر إِْخَوانَِك ِفيَك  ،السَّ

َ
ْعَظَم اهلل أ

َ
فَإِنََّك  ؛أ

يَّام  
َ
ْمَركَ  ،َميٌِّت َما بَيْنََك َوبَنْيَ ِستَِّة أ

َ
َحد  َيُقوُم  ،فَامْجَْع أ

َ
َوًَل تُوِص إىل أ

 َبْعَد إِْذِن  ،َفَقْد َوَقَعِت الَْغيْبَُة اثلَّاِنيَةُ  ،َوفَاتَِك  َمَقاَمَك َبْعدَ 
فاََل ُظُهوَر إًِلَّ

َمدِ  ،اهلل 
َ
  ،َوقَْسَوةِ الُْقلُوِب  ،وَٰذلك َبْعَد ُطوِل اأْل

َ
 ِض رْ َواْمِتاَلِء اأْل

يِع الُْمَشاَهَدةَ  .َجْوراا يِت ِشيَعيِت َمْن يَدَّ
ْ
ًَل َفَمِن ادَّىَع الُْمَشاَهَدةَ  ،وََسيَأ

َ
أ
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يَْحِة َفُهَو اَكِذٌب ُمْفرَت   ْفيَايِنِّ َوالصَّ َة إًِلَّ  ،َقبَْل ُخُروِج السُّ َوًَل َحْوَل َوًَل قُوَّ
 .()«بِاهلل الَْعيِلِّ الَْعِظيمِ 

من عمر ادلين واإلمامة، ويه حقبة  جديدةٌ  ت بٰذلك حقبةٌ أوابتد
 الغيبة الكربى.

 ،الكربى يه اًلمتحان الكبري للفرد واملجتمع املؤمن والغيبة
 فاملؤمنون واجهوا امتحانني عسريين يف مرحلتني:

يف  جديدٌ  حيث دخل عنصـرٌ  وىل بداية الغيبة الصغرى:األ
 مام  إلفوه من قبل، وهو عنرص اتلعامل مع أة لم ية الشيعيّ اّلهنيّ 
حياولون  وّٰللك اكن املعصومون ؛ عنه بواسطة سفري   ًغئب  

اتلخفيف من صدمة الغيبة بأحاديثهم حول اإلمام اثلاين عرش 
عظّم يف رصاع  ل  ، وربط ذٰلك بعمليّة حتوّ ()اّّلي هل غيبتان
 العدل والظلم.

 ةٌ تارخييّ  بعادٌ أهلا  ةا يت اكنت هزّ الّ  واثلانية بداية الغيبة الكربى:

                                                                                                                                                       

 .516 ، ص2 ، كمال ادلين وتمام انلعمة، جابن بابويه، حمّمد بن عيلّ  (1)
انلعل بانلعل، والقذة  يت ما اكن يف بن إرسائيل، حذويف أمّ  اكئنٌ »:  منها ما عن انلبّ  (2)

براهيم، إ، سليمان بن يّ القندوز]«  ًل يرر من ودلي يغيب حّّت ـّن اثلاين عشإبالقذة، و
 .[283 – 281 ، ص3 ة ّلوي القرىب،جينابيع املودّ 
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سوف يرتك اإلمام ه. اإلليّٰه لكّ  اخلّط  تمّس  كبريةٌ  وعقديّةٌ  ةٌ وحضاريّ 
تباع. ولٰكن ل عملّية اًلرتباط باأليسهّ  ص  مشخّ  انلاس بدون سفري  

من  بنحو   م  و قيّ أ ن يرتك اإلمام املؤمنني دون راعية  أ يستحيل عقالا 
 ل فيها ة اليّت حوّ ت قضّية انليابة العامّ أحناء، ومن هنا بداأل

رت فيهم من توفّ ني، وهم اب العامّ ة ىلع اكهل انلوّ املسؤويلّ  اإلمام 
 قوا يف علوم حمّمد  وتعمّ  ،صفات اتلاكمل يف العقلني انلظرّي والعميلّ 

م الرشع، وهم و حاّك أ ،، وهم من يعرفون ايلوم باملراجعل حمّمد  آو
تصل إىل علماء   مدرسة أهل ابليتمن علماء  مباركةٌ  سلسلةٌ 

 ن اكنوا ثقاةا زمن الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكربى، ممّ 
يب عبد أ، ومن ٰذلك الزمان ورد عن هل ابليت أة ئمّ ا ألصحابا أو

ا ا نلفسه، حافظا صائنا ا من اكن من الفقهاء فأمّ » :اهلل الصادق 
وه، وٰذلك ًل أن يقدّل  مر موًله، فللعوامّ ا ألهواه، مطيعا ا دلينه، خمالفا 

 . ()«هم بعض فقهاء الشيعة ًل لكّ يكون إًّل 

 والقابض فيه ىلع دينه فعالا ، صعٌب  زمن الغيبة الكربى زمانٌ  نّ إ
                                                                                                                                                       

ا مّ أو» (احلوادث الواقعة). كما ورد حديث 131 ، ص27 ، وسائل الشيعة، ج، احلرّ العاميلّ  (1)
 إذ ،«ة اهللنا حجّ أيت عليكم وحجّ  همنّ إف ؛ىل رواة حديثناإاحلوادث الواقعة فارجعوا فيها 

. هل ابليت أوضحها أيت باع العلماء يف زمن الغيبة ضمن الرشوط الّ ىل رضورة اتّ إيشري 
 .86 ، ص2 ة، جئمّ صول األأة يف ، الفصول املهمّ ، احلرّ راجع: العاميلّ 
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تصف فيه املجتمع املؤمن زمن  اكلقابض ىلع اجلمر، ووردت رواياٌت 
 :للنعماينّ  (الغيبة)ها من كتاب استللناقد  ،ا منهاالغيبة نورد جزءا 

ِد » -1 َثنَا الَْقاِسُم ْبُن حُمَمَّ د  بِْن َسِعيد  قَاَل: َحدَّ مْحَُد ْبُن حُمَمَّ
َ
نَا أ ْخرَبَ

َ
أ

َثنَا ُعبَيُْس ْبُن ِهَشام  َعْن َعبِْد اهلِل بِْن  بِْن احْلََسِن بِْن َحاِزم  قَاَل: َحدَّ
يِب الُْمِغريَ 

َ
اِل َعْن َعيِلِّ بِْن أ ِة َعْن َعِمرَيَة بِنِْت َجبَلََة َعْن ِمْسِكني  الرِّحَّ

ِي  َسِمْعُت احْلَُسنْيَ ْبَن َعيِلٍّ  ُنَفيْل  قَالَْت: ْمُر اّلَّ
َ
َيُقوُل: ًَل يَُكوُن اأْل

، َوَيتُْفَل َبْعُضُكْم يِف وُُجوهِ   َبْعُضُكْم ِمْن َبْعض 
َ
تَنْتَِظُرونَُه َحّتَّ يرَْبَأ

، َويَْشَهَد َبْعُضُكْم ىلَعَ َبْعض  بِ  ا. َبْعض  الُْكْفِر، َوَيلَْعَن َبْعُضُكْم َبْعضا
؟ َفَقاَل احْلَُسنْيُ  َماِن ِمْن َخرْي  : اخْلرَْيُ لُكُُّه َفُقلُْت هَلُ: َما يِف ٰذلك الزَّ

َماِن، َيُقوُم قَائُِمنَا َوَيْدَفُع ٰذلك لُكَّهُ   «.يِف ٰذلك الزَّ

مْحََد قَاَل » -2
َ
نَا َعيِلُّ ْبُن أ ْخرَبَ

َ
ْخرَبَ  :َوأ

َ
نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُموىَس الَْعلَِويُّ أ

ْشَعِريِّ َعْن مَحَّاِد بِْن ِعيىَس َعْن إِبَْراِهيَم بِْن 
َ
َعْن َعيِلِّ بِْن إِْسَماِعيَل اأْل

يِب َجْعَفر  
َ
ُصنَّ يَا ِشيَعَة  ُعَمَر ايْلََمايِنِّ َعْن رَُجل  َعْن أ نَُّه قَاَل: تَلَُمحَّ

َ
أ

َوإِنَّ َصاِحَب الَْعنْيِ يَْدرِي َمَّت ، َص الُْكْحِل يِف الَْعنْيِ َتْمِحي د  مَّ آِل حُمَ 
َوَكٰذلك يُْصِبُح الرَُّجُل  ،ِمنَْها َوًَل َيْعلَُم َمَّت خَيُْرجُ  ،َيَقَع الُْكْحُل يِف َعيِْنهِ 

ْمِرنَا َوُيْمس
َ
يَعة  ِمْن أ يَعة  ِمْن  ،ي َوقَْد َخَرَج ِمنَْهاـِ ىلَعَ رَشِ َوُيْمِّس ىلَعَ رَشِ

ْمِرنَا َوُيْصِبُح َوقَْد َخَرَج ِمنَْها
َ
 .«أ

مْحََد قَاَل » -3
َ
نَا َعيِلُّ ْبُن أ ْخرَبَ

َ
نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُموىَس َعْن  :َوأ ْخرَبَ

َ
أ
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بِيِع بِْن حمّمد الُْمْسيِلِّ ِمْن بَِن  رَُجل   ُمْسِليَة  َعِن الَْعبَّاِس بِْن اَعِمر  َعِن الرَّ
يِب َعبِْد اهللِ 

َ
َسِديِّ َو َغرْيِهِ َعْن أ

َ
يِب بُرَْدَة اأْل

َ
نَُّه قَاَل:   َعْن ِمْهَزِم بِْن أ

َ
أ

 ،َوإِنَّ الزَُّجاَج يَلَُعاُد َفيَُعوُد َكَما اَكنَ  ،َر الزَُّجاِج ـُ ُرنَّ تََكسّ ـتَلُْكسَ  َواهللِ »
ارِ  َ الَْفخَّ ـُر فاََل َيُعوُد َكَما فَ  ،َواهلل تَلُْكَسـُرنَّ تََكّسُّ اَر يَلَتََكسَّ إِنَّ الَْفخَّ

نَّ  اهللِ َووَ  ،تَلَُغْرَبلُنَّ  اهللِ َووَ  ،اَكنَ  ُ ُصنَّ حَ  اهللِ َووَ  ،تَلَُمزيَّ  ًَل َيبىَْق ّتَّ تَلَُمحَّ
هُ  َر َكفَّ قَلُّ وََصعَّ

َ
 .«ِمنُْكْم إًِلَّ اأْل
املعصومني فيما ن نقل بعض الروايات عن أبعد  انلعماينّ  نّ إّٰللك ف

ة نوا يا معرش الشيعة ٰهذه األحاديث املرويّ فتبيّ » ٰهذا ابلاب قال: خيّص 
 ،روكمواحذروا ما حذّ  ،عن أمري املؤمنني ومن بعده من األئّمة 

فلم  ،ا تنعمونهروا فيها فكرا ا وفكّ  شافيا الا لوا ما جاء عنهم تأمّ وتأمّ 
 جل يصبح ىلع رشيعة  الر إنّ " :أبلغ من قوهلم ءٌ يكن يف اتلحذير يش

من أمرنا  ويمّس ىلع رشيعة   ،من أمرنا ويمسـي وقد خرج منها
 ىلع اخلروج من نظام أليس ٰهذا ديلالا  ".ويصبح وقد خرج منها

 :ويف قوهل  ؟!اإلمامة  ترك ما اكن يعتقد منها إىل تبيان الطريق
 ،الزجاج يلعاد فيعود كما اكن وإنّ  ،ـر الزجاجتكسّ  رنّ ـّ واهلل تلكس"

 "ـر فال يعود كما اكنالفخار يلتكسّ   الفخار فإنّ تكّّس  نّ واهلل تلكّّس 
ة فيعدل عنه إىل غريه  ملن يكون ىلع مذهب اإلماميّ رب ٰذلك مثالا ـفض

من اهلل فتبني هل ظلمة  تلحقه السعادة بنظرة   ثمّ  ،بالفتنة اليّت تعرض هل
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فيبادر قبل موته باتلوبة والرجوع  ،نهوصفاء ما خرج م ،ما دخل فيه
فيتوب اهلل عليه ويعيده إىل حاهل يف اهلدى اكلزجاج اّّلي  ،إىل احلّق 

وملن يكون ىلع ٰهذا األمر فيخرج  ،ه فيعود كما اكنيعاد بعد تكّّس 
 ىلع الشقاء بأن يدركه املوت وهو ىلع ما هو عليه غري تائب   عنه ويتمّ 

 فال يكون مثله كمثل الفخار اّّلي يكّّس ف ،إىل احلّق  منه وًل اعئدٌ 
نسأل اهلل  ،ه ًل توبة هل بعد املوت وًل يف ساعتهألنّ  ؛يعاد إىل حاهل

ما حنن هل فإنّ  ،وأن يزيد يف إحسانه إيلنا ،به علينا اثلبات ىلع ما منّ 
 .()«ومنه

ع، استطاع ويف لكتا احلاتلني )الغيبتني( ومع بعض اتلصدّ 
من  ءٌ يف الك الغيبتني بدا يشو، احلال املستجدّ قلم مع أاملؤمنون اتل

فبدأ املغرضون ة واًلجتماعّية؛ اًلحنراف يطفو ىلع سطح احلالة ادلينيّ 
ثناء الغيبة الصغرى رغم وجود أانليابة والسفارة عن اإلمام يف  بزتوير

احلال إىل يومنا ٰهذا يف الغيبة الكربى. ٰهذا،  نني، واستمرّ سفراء معيّ 
ر لوجود و اتلنكّ أصل اإلمامة أنكار إحنراف يف ادلين وناهيك عن اًل

                                                                                                                                                       

 .208 - 205 براهيم، الغيبة، صإ، حمّمد بن انلعماينّ  (1)
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 اإلمام ومودله وغري ٰذلك.

 عالمات الظهور   

 لظهور اإلمام املبارك عالمات   نّ أاملقصود من عالمات الظهور هو 
من اّداعءات  ووقايةا  ،للمؤمن يٍّ ـونفس ذهنٍّ   عنارص استقبال  تشلّك 
ر ا. فعّل الرغم من توفّ ا وكذبا زورا  ين يلبسون ثوب املهدوّيةعني اّّل املدّ 

ؤ للظهور ة الظهور، وبرضورة اتلهيّ يمان عند املؤمن حبتميّ عنصـر اإل
 ةا وذهنيّ  نظرّيةا  ل حالةا ٰذلك يمثّ  نّ أ ًّل إمن خالل عقيدة انتظار الفرج، 

باتلدريب  للقضّية، وٰهذا شبيهٌ  ختتلف عن حالة اتلجسيد العميلّ 
ة هل ترتسم ثناء عرض اخلّط أ، فهو يف ندّي ض هل اجلانلظرّي اّّلي يتعرّ 

ب ثناء املعركة، ويقوم املدرّ أن يقوم به أيف ذهنه خطوات ما ينبيغ 
ة وحتطيم حاجز اخلوف قدر أجل كّس حالة املفاجأا من بتهيئته نفسيًّ 

رض، وتقليل اإلماكن يف ساعة الصفر وبدء املعركة حقيقة ىلع األ
 يف ساحة املعركة. ه فعالا مه وما يواجهاملسافة بني ما تعلّ 

 مؤمن   للفرج، ولٰكن ليس لّك  ه منتظرٌ نّ أ وكٰذلك املؤمن، فصحيحٌ 
 نّ أل ؛مات  ودون مقدّ  مبارش   ىلع استقبال ظهور اإلمام بشلك   اقادرا 

 -ة والصدمة أىلع حالة املفاج عالوةا  - مات  الظهور بدون مقدّ 
من ظهر هو اإلمام  نّ أ للتأّكد من ،ونظر   يستديع عملّية استقصاء  

ي إىل عرقلة الوصول إىل اهلدف عني، وٰهذا يؤدّ حد املدّ أ وليس فعالا 
 ،صل ادلينأ تمّس  ها مسألةٌ نّ أا وجله يظهر اإلمام. خصوصا أاّّلي من 
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خر آاملؤمنني. فليس ظهور  لّك من قبل  فيها من ايلقني اتلامّ  بدّ  ًلو
يف حياة اإلنسانّية،  ااعبرا  يئااصلني بالسماء شوصياء وخاتم املتّ األ

ة اليسرية، فيه حركة خاتم املعصومني ليست باملهمّ  صفتهته بومهمّ 
 ،خر نقطة من اجلور والظلمآن وصلت إىل أ  بعداألرض عدًلا  ءمل

بٰهذه اخلطورة واألهّمّية يف حياة الكون واإلنسانّية  حركةا أّن فهل يعقل 
يف حركة الزمان دون  طبييعٍّ  يت بشلك  أا يا اعديًّ  زمانيًّ ن تكون فعالا أ
ا؛ ولو رجعنا إىل حركة طبعا  ًلستقباهل؟ واجلواب واضحٌ  مات  عداد مقدّ إ

 ،وبشارات   ته عالمات  نلبوّ  نّ أينا ألر انلّب خاتم األنبياء واملرسلني 
يستديع  تهاو غري ٰذلك. فخطورة ادلعوة وعظمأيف العهدين  سواءٌ 
 .مديدةا  اقرونا  قد تستمرّ  مات  ا ومقدّ تمهيدا 

 :قسام  أزاء عقيدة الظهور إىل ثالثة إويمكن تقسيم املؤمنني 
اّّلي اكتملت  ٰذلك الشخص املبارش األوحدّي  ل:وّ القسم األ

أ نفسه حلركة من املعرفة، وقد هيّ  اعيلة   صبح ىلع درجة  أعقيدته و
ة بني املعلومات عن الظهور من خالل عملّية اتلغذية اًلرجتاعيّ 

ا، ا ظهوريًّ صبح وجوده وجودا أحبيث  والواقع اخلاريجّ عملّية الظهور 
من  مام وحركته. وٰهذا حيتاج منه إىل حالة  صبح لإلأكيانه  ولّك 

اًلستقصاء وابلصرية واثلبات وعدم الوقوع يف اًلحنراف. فهو مهما 
الظهور وسبل اًلرتقاء  ة يبىق يعيش همّ انشغل بأمور احلياة ايلوميّ 
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 جل تقريبه.أبالواقع من 
ثن ، عن أيب محزة عن أيب إسحاق قال: حدّ عن هشام بن سالم  »

 هم سمعوا أمري املؤمنني أنّ  اثلقة من أصحاب أمري املؤمنني 
ه، وًل ينقطع العلم ًل يأزر لكّ  علم أنّ  أليقول يف خطبة هل: امهلل وإيّن 

ليس  لك ىلع خلقك، ظاهر   ة  ك ًل ختيل أرضك من حجّ وإنّ  ،هموادّ 
أويلاؤك  وًل يضّل  ،كيال تبطل حججك ؛مغمور   باملطاع أو خائف  

ا، واألعظمون ون عددا بعد إذ هديتهم، بل أين هم وكم؟ أوٰٰلك األقلّ 
بعون لقادة ادلين: األئّمة اهلادين، ا، املتّ قدرا  -ذكره  جّل  -عند اهلل 

علم بون بآدابهم، وينهجون نهجهم، فعند ٰذلك يهجم بهم الين يتأدّ اّّل 
يمان، فتستجيب أرواحهم لقادة العلم، ويستلينون من ىلع حقيقة اإل

بون حديثهم ما استوعر ىلع غريهم، ويأنسون بما استوحش منه املكذّ 
صحبوا أهل ادلنيا بطاعة اهلل  ،أوٰٰلك أتباع العلماء ،وأباه املسـرفون

ة عن دينهم واخلوف من ودانوا باتلقيّ  ،وأويلائه -تبارك وتعاىل  -
 ىلع، فعلماؤهم وأتباعهم خرٌس األ باملحّل  قةٌ دوهم، فأرواحهم معلّ ع

 اهلل احلّق  وسيحّق  ،يف دولة ابلاطل، منتظرون دلولة احلّق   صمٌت 
بكلماته ويمحق ابلاطل، ها، ها، طوىب هلم ىلع صربهم ىلع دينهم يف 

وسيجمعنا  ،حال هدنتهم، ويا شوقاه إىل رؤيتهم يف حال ظهور دوتلهم
صلح من آبائهم وأزواجهم  ومن ات عدن  اهم يف جنّ اهلل وإيّ 
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 .()«اتهميّ وذرّ 

حبركة الظهور  ةا الشخص اّّلي تكون عالقته اعديّ  القسم اثلاين:
وحبسب  ،ملختلف مراتب املؤمنني وقضّية اإلمام، وٰهذا القسم شامٌل 

ّٰللك يدخل  ؛ن ودرجات فهم القضّية املهدوّيةدرجات اتلقوى واتلديّ 
ا ا وًل جزءا ا يوميًّ ل الظهور دليهم همًّ املؤمنني. وًل يمثّ فّساق فيها حّّت 

الواجب مع  ن اكن دليهم ٰذلك اًلرتباط الوًلئّ إمن مرشوع حياتهم، و
 ا. الكمنا يف مسألة الظهور حرصا  اإلمام، ولٰكنّ 

ويكون  ،الظهور ٰهذا القسم من املؤمنني يعيش همّ  القسم اثلالث:
 ه ًل يرفد ٰهذا اًلهتمام بويع  الظهور ضمن مرشوع حياته، لٰكنّ 

 ادلين بدون علم   نّ أل ؛، فهو يف منطقة اخلطرواّطالع   وعلم   وبصرية  
ىب. أم أمن اًلحنراف شاء  او قريبا أ ينتج مرشوع احنراف   وعقل   وبصرية  

ة وهيمنة املخيل ،دةصحاب ٰهذا القسم العاطفة املجرّ أويغلب ىلع 
 وهام.يمان باخلرافة والعيش يف األإىل اإل اليّت جترّ 

فوجدته  عن األصبغ بن نباتة قال: أتيت أمري املؤمنني »
ا را يا أمري املؤمنني مايل أراك متفكّ  :ا ينكت يف األرض، فقلترا متفكّ 

منك فيها؟ فقال: ًل واهلل ما رغبت فيها وًل  أرغبةا  ؟تنكت يف األرض

                                                                                                                                                       

 .335 ، ص1 اللكيّن، حمّمد بن يعقوب، الاكيف، ج (1)
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يكون من ظهري، احلادي  رت يف مولود   فكّ ولٰكّن  ،ا قّط يف ادلنيا يوما 
ا كما  وقسطا عشـر من ودلي، هو املهدّي اّّلي يمأل األرض عدًلا 

ويهتدي  فيها أقوامٌ  ، يضّل وحريةٌ  ا، تكون هل غيبةٌ ا وظلما ملئت جورا 
 .()«فيها آخرون

رهاصات ظهور اإلمام إترشد إىل بدء  ذٰلك اقتىض وجود عالمات   لّك 
 خذ احليطة واحلذر.أو ه املؤمن إىل اًلستعداد الواقيعّ وتنبّ املصلح، 

عالمات  ة  حتميّ  عالمات  وتنقسم عالمات الظهور إىل قسمني، 
 كربى ًل العالمات احلتميّة عالماٌت  نّ أوالفرق بينهما  .غري حتمّية  

ن أوًل يمكن  حد  أوًل ختىف ىلع  ،ن تقع ويعلم بها اجلميعأ بدّ 
ا العالمات غري احلتميّة، فيه مّ أفيها.  ف، وغري خمتلف  تتخلّ 

ف، وعمليّة انطباق الوقائع فيها قد تتخلّ  صغرى خمتلٌف  عالماٌت 
 ا، وقد يكون الفارق بني عالمة  جدًّ  ةٌ ىلع الروايات صعب هاوتطبيق

. ومن يراجع كتب القدماء جيد هناك مديدةا  اصغرى والظهور قرونا 
 ضمن العالمات ًّل إيق ما يه ، وابلااو ستًّ  أحتميّة   عالمات   امخسا 

 غري احلتميّة. 

يِب َعبِْد اهلل»
َ
نَُّه قَاَل: لِلَْقائِِم مَخُْس َعاَلَمات    َعْن أ

َ
ُظُهوُر  :أ

                                                                                                                                                       

 .338 ، صاملصدر السابق (1)
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ِكيَِّة َواخْلَْسُف  َماِء َوَقتُْل انلَّْفِس الزَّ يَْحُة ِمَن السَّ ْفيَايِنِّ َوايْلََمايِنِّ َوالصَّ السُّ
 .(1)«بِابْلَيَْداءِ 
واتلحريف والزتوير  اعنت مسألة عالمات الظهور من ادلّس ولقد 

و غري ٰذلك. أ ة  ومذهبيّ  سياسّية   لغايات   ؛أخرى لم حيدث يف مسألة   ما
 الالكم فيها تفصييلي  نّ أل ؛ونكتيف بٰهذا القدر من اتلقديم للعالمات

 ه.يطلب يف مضانّ 

 ات الظهور  شخصّي

يف الظهور  دورٌ  يف عالمات الظهور سيكون هلا سماءٌ أوردت 
 ، ومنهم:(2)رهاصاتهإو

ي يكون بني قتله وظهور اإلمام مخس ة اّّل انلفس الزكيّ صاحب 

                                                                                                                                                       

 .252 ، ص1 ، جيكرب غفارأ ، حمّمد بن إبراهيم، الغيبة، حتقيق: عيلانلعماينّ  (1)
بذاته،  قائمٌ  ه حبٌث نّ أل  ؛ات الظهورشخصيّ  يت ختّص يف اتلفاصيل الّ  تعمدنا عدم ادلخول (2)

  .الكتابهداف أم مع ءوًل يتال
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.يللةا  ةعرش
    خيرج من قمٍّ  رجٌل 

احلسينّ  اخلراساينّ 

اّّلي يقصد بيت املقدس فال يبلغه اهلاشيمّ 

     شعيب بن صالح  
د اجليالينّ السيّ 

      ايلماينّ 
السفياينّ 

    س(أمحر شعر الرأصهب )األ
برص(بقع )األاأل

      الربييعّ 
اجلرهيمّ 

      اهلجرّي 
العطريفّ 

      الرقطيّ 
املرواينّ 
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      الشيصباينّ 
 خر من حيكم احلجازآ ،عبد اهلل

  .(1) السليمّ  عوٌف 

                                                                                                                                                       

وكٰذلك انظر:  ؛50 يف عالمات الظهور، ص ، جعفر مرتىض،  دراسةٌ انظر: انظر: العاميلّ  (1)
 .133 ، صالكوراينّ  ، عيلي العاميلّ 
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 ين: معايري فهم القضّية املهدوّية

 الفصل الثاني: معايري فهم القضّية املهدوّية

 الثانيالفصل 

 معايير فهم القضي ة المهدوي ة
 

  



 



(1) 

ي كيف يعرف؟ ماذا يعرف؟ أمشلكة اإلنسان يه يف املعرفة،  نّ إ
مام أا دائما  مفتوحٌ  ؟ فذهن اإلنسان باٌب إ بني الصواب واخلطكيف يمزّي 

يرد  ما )العالم املحيط به(، فهل لّك  )نفسه( واخلاريجّ  العاملني ادلاخيلّ 
  بني احلّق يقوده حنو احلقيقة؟ كيف يمزّي  حقيقي  ىلع ذهنه هو علمٌ 

 واحلسن والقبيح من األفعال؟ وهل هو حري  ،وابلاطل من اًلعتقادات
 ؟وسلوك   يف اختيار ما يؤمن به من عقيدة  

املعرفة  نّ فٰذلك أل ؛مشلكة اإلنسان يف املعرفة نّ إوحينما نقول 
ن بنيت إي ًل حمالة إىل اهلالك، وتؤدّ  خاطئ   ساس  أذا بنيت ىلع إ

ذا لم يعرف إا مّ أا. حتما  قةٌ وموفّ  فالعاقبة حسنةٌ  ساس صحيح  أىلع 
                                                                                                                                                       

ة فيقصد به يف ادلراسات الواقعيّ  وأا الواقع مّ أهناك اصطالحان هما الواقع واحلقيقة،  (1)
دراك اّّلي ا احلقيقة فيقصدون بها اإلمّ أمر، ة، ذات الواقع ونفس األة العقليّ صيّ اتلخّص 

مقصودهم حينما يطلقون لفظ   -دراك مطابقة الواقع إي أ  -ا يضا أيطابق الواقع . وٰهذا 
، صول الفلسفة واملنهج الواقيعّ أ، حمّمدحسني، انظر: الطباطبائّ ]الصدق.  وأة الصحّ 

 [198 ، ص1رغيف، ج بوأى مطهري، ترمجة: عمار ـتقديم: مرتض
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فقد وقع يف حبائل  ،يفرق بني احلقيقة والوهم، وانقاد إىل الوهم نّ أ
ة، وسار يف ركب ابلاطل احلياة احلقيقيّ  حبلعنه اجلهل وانقطع 
 دّ وقيمتها تع -ي املعرفة أ -ىب. فٰهذه املسألة أم أوالشيطان شاء 

، وينبيغ ىلع للبحث العليمّ  يف الرتتيب الطبييعّ  ()وىلاملسألة األ
ا ا رصينا علميًّ  راد بناء نفسه بناءا أذا إمن الصفر  أن يبدأاإلنسان 

تقع نظريّة املعرفة يف »وّلا  ؛ةحيّ حيميه من لوابس اجلهل والسط
حتصيل  نّ إذ إ ؛من املسائل العقليّة بعد كثري   ()ثباتمقام اإل

                                                                                                                                                       

وكٰذلك انظر: سبحاين،  ؛18 ، صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أيمن، أ، انظر: املرصيّ ( 1)
 .34ص ة املعرفة، بقلم: حسن حمّمد مِك العاميل، جعفر، نظريّ 

، ويقصد يءـل واقع الشوّ ان، ويقصد باألثبات هما مصطلحان علميّ مقام اثلبوت واإل (2)
ذا طابقت نتيجة ابلحث الواقع فيقال: إف الواقع .ىل ٰذلك إجل الوصول أباثلاين ابلحث من 

ىل احلقيقة كما يه. وًل إي استطاع ابلاحث الوصول أثبات مقام اثلبوت، طابق مقام اإل
ا حبسب املوضواعت مورد ابلحث، فهناك يضا أن ذٰلك يكون حبسب الطاقة والوسع، وأخيىف 

يصل فيها  ، وموضواعٌت خّص ايلقني باملعّن األ تكون درجة املطابقة ىلع حنو موضواعٌت 
من املوضواعت والعلوم يكون وسع اإلنسان فيها  ، وقسمٌ عمّ نسان إىل ايلقني باملعّن األاإل

ثبات  عنها بمخالفة مقام اإلن اكنت انلتيجة عدم املطابقة يعرّب إ. والوصول إىل درجة الظنّ 
 ينتجه ابلحث العليمّ  مقام ما ثبات هواملقصود بمقام اإل نّ أملقام اثلبوت. وبٰذلك تبني 

للوصول إىل  ريّ ـاجلهد البش حتِك الواقع، فمقام اإلثبات هو ة  ذهنيّ  ة  علميّ  ل من صور  مّ أواتل
ف فيه. ومثال ذٰلك: مقام اثلبوت اّّلي ًل دخالة لإلنسان يف اتلرصّ  الواقع، وٰهذا الواقع هو

ل ابلاحثون إىل حقيقة ولٰكن لم يتوّص  ،من الكواكب يف كوكب   ةٌ فعليّ  اكن هناك حياةٌ  لو
 .ائا ي من احلقيقة شىلع ذٰلك الكوكب يف حبوثهم، فٰهذا ًل يغرّي  وجود حياة  
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ها . ولٰكنّ كثرية   مات  مقدّ  ا دون طّ ا عسريا مرا أاملعرفة سيكون 
ه ما دامت نظرّية املعرفة غري نّ أل ؛يف مقام اثلبوت لّك ىلع ال مةٌ متقدّ 

معرفة اإلنسان بنفسه وما حييط به واضحة املعالم، وما دام مقدار 
ة يف طرح املسائل الفلسفيّ  فائدة   ّي أيكون هناك  لم ينب، فسوف ًل

 .()«ة وغريهاوالالكميّ 

من  عمّ أمطلق حصول املعلوم دلى العالم، »واملقصود باملعرفة 
 .()«او عمليًّ أا ا، نظريًّ و كسبيًّ أا ا، بدهيًّ و جزئيًّ أا يًّ كونه لكّ 

ا إىل ضبط املعرفة اإلنسانّية الفالسفة واحلكماء دائما ولقد جهد 
ا من الوقوع يف وحذرا  ،()اوحقًّ  تلكون املعرفة صحيحةا  ؛بضوابط

سيس علم املنطق اّّلي رسم أرسطو بتأبات اجلهل، فقام وهام ومركّ األ
 باحلّل  وانتهاءا  ،و املجهولأمن املشلكة  خريطة الفكر واتلفكري ابتداءا 

 ةٌ قانونيّ  لةٌ آ»ه: نّ أفوا املنطق بوّٰللك عرّ  ؛مان  أوالوصول إىل املعلوم ب
                                                                                                                                                       

 .23 ة املعرفة يف القرآن الكريم، صميل، عبد اهلل، نظريّ آجوادي  (1)

 .29 ، صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أيمن، أاملرصي، ( 2)

شياء... فاحلقيقة ها مطابقة الفكر لألنّ أف احلقيقة بتعرّ »دوي: يقول ادلكتور عبد الرمحٰن ب( 3)
بدوي، ] «شياء من ناحية  األ وأ ء، والّشين: الفكر من ناحية  بني حدّ  ذن مقارنةا إن تتضمّ 

 .[136 إىل الفلسفة، ص جديدٌ  عبد الرمحٰن، مدخٌل 
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 .(1)«يف الفكر إعن اخلط ها اّلهنَ مرااعتُ  عصمت
رسطو حينما اكتشف قواعد اتلفكري أ نّ أومن اجلدير باّلكر 

لم يكن هدفه البسطاء من  ة  اإلنسايّن ووضعها يف قوالب تعليميّ 
هلم من العلم واًلشتغال  ين ًل حّظ انلاس واجلاهلني اّّل  عوامّ 

صحاب أهل العلم وأساس اكن بالعلوم فحسب، بل هدفه األ
ين اّّل  ،()نين عرفوا فيما بعد بالسوفسطائيّ ممّ  ،نذاكآاملدارس 
وقلبوا معادًلت  ،قداس العلم ونرشوا اجلهل باسم العلمأهتكوا 

كرب أ. ومن ا ىلع عقب  سا أالقيم األخالقيّة واإلنسانيّة والعلميّة ر
للتجهيل  عو العلم قادةا املصائب ىلع اإلنسانيّة حينما يكون مدّ 

 واًلحنراف والضاللة.

يف اجلامعات باسم علم  ويف العرص احلديث ظهر يف الغرب علمٌ 
بعها جل دراسة املناهج اليّت يتّ أمن  ؛()و نظرّية املعرفةأاملعرفة 

                                                                                                                                                       

 .سة دار العلم، قمّ . مؤسّ 12ر، حمّمدرضا، املنطق، ص املظفّ  (1)

صل أينكرون  ،ام سقراطيّ أظهروا يف القرن اخلامس قبل امليالد يف  ن: مجاعةٌ والسوفسطائيّ  (2)
 .غري موجود  هو و ،وهامٌ أ ٰهذا العالم هويف ما  ن لّك إو ،الواقع

 .11 ، ص العاميلّ ة املعرفة، بقلم: حسن حمّمد مِّك انظر: سبحاين، جعفر، نظريّ  (3)
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 جنلزيّي يلسوف اإلالف دّ ويع جل الوصول إىل احلقيقة،أاإلنسان من 
 ل من حاول وضع نظرّية املعرفة يف قالب العلم املستقّل وّ أجون لوك 

، وبرز يف منتصف القرن ()يف الفهم اإلنسايّن( يف كتابه )مبحٌث 
مة متهم العاّل ويف مقدّ  ،نا بٰهذا العلمئالعرشين اهتمام علما

 د الشهيد حمّمدباقر الصدر والشهيد مطّهري. والسيّ  الطباطبائّ 

ولٰكن  ،ها توصل إىل املطلوبلكّ  ولقد عرفوا علم املعرفة بتعريفات  
 ومنها:  ،خمتلفة   بعبارات  

 ()ةالعلم ابلاحث عن العوارض اّلاتيّ »أّن علم املعرفة هو 
واملستعملة يف العلوم  ،للمناهج املعرفيّة الاكشفة عن الواقع

                                                                                                                                                       

 سالمية، يف الفلسفة اإل حسن، حمارضاٌت  ، د. حمّمد حمّمد احلاجالكمايلّ  (1)
 .121 ص

غري نفس املوضوع، كعروض احلركة  مر  أط يت تعرض املوضواعت ًل بتوسّ حاكم الّ يه األ (2)
ط ابلياض عليه. فاستخدام ه يعرض بتوسّ نّ إف ؛بيضأاجلسم  نّ أخبالف احلكم ب ،ىلع اجلسم

نوع العالقة بني املوضوع للتعبري عن  العرض الغريب هو وأ مصطلح العرض اّلايتّ 
 واملحمول .
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 .()«لهاتلحقيق مسائ

ٰذلك العلم اّّلي يبحث حول معارف اإلنسان » أنّه ومنها: هو
 .()«منها إ املالك تلميزي الصحيح من اخلطلوانها ويعنّي أ مويقيّ 

م عمليّة ن ينّظ أهل  بدّ  فال؛ عن اإلنسان اتلفكري ًل ينفّك  نّ إ
 للمنطق يلعرف ًلا وّ أ، فيحتاج صحيحة   اتلفكري يلصل إىل نتيجة  

ف ىلع يتعرّ أن جل أمن  ()حيتاج إىل علم املعرفة ثمّ  ر،كيف يفكّ 
موضوع علم املعرفة هو  نّ أل؛ املناهج املعرفيّة املستعملة يف العلوم

 ،تهايّ ومدى حجّ  ،وقيمتها ،بعة يف حتقيق مسائل العلوماملناهج املتّ 

                                                                                                                                                       

من اتلفصيل حول اتلعريف  . وملزيد  12 ، صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أ يمن،أ، املرصيّ  (1)
 122 ة، صيف الفلسفة اإلسالميّ  راجع: الكمايل، د. حمّمد حمّمد احلاج حسن، حمارضاٌت 

 .123و

 .153 الفلسفة، ص، املنهج اجلديد يف تعليم حمّمدتق، مصباح (2)
 علم املعرفة، وبنّي  ،لة بيان مفاد مفهوم املعرفةأمس (الزيدي)مصباح حمّمدتق اعلج الشيخ ( 3)

عليه يساوي مطلق العلم،  ما تدّل  عمّ أو ،خمتلفةا  ةا عدّ  لٰهذه اللكمة استخدامات   نّ أفذكر 
 لعلم املطابق ايلقينّ ا بمعّن احيانا أر، واتلذكّ  ة، وتارةا درااكت اجلزئيّ ص باإلختّص  وتارةا 

ها قد تؤخذ بما يناسب نّ إفيقول  ،ل موضوع علم املعرفةيت تمثّ ا املعرفة الّ مّ أاملطابق للواقع. و
خيتار مناسبة املعّن  فاق، ثمّ لالعتبار واًلتّ  تابعٌ  فهو ، من معاين املعرفة املذكورةي معّنا أ

حمّمدتق، املنهج اجلديد يف تعليم زيدي، مصباح الانظر: ]املساوي ملطلق العلم.  عمّ األ
 [152 الفلسفة، ترمجة: حمّمد عبد املنعم اخلاقاين، ص
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 سواءٌ  ،نة  معيّ  ة  دلّ أ، فسائر العلوم تستند إىل وعالقة بعضها ببعض  
ا علم املعرفة مّ أثبات مسائلها، إل و نقليّةا أ ةا و جتريبيّ أ اكنت عقليّةا 

مه ىلع من تقدّ  بدّ  ولٰهذا اكن ًل ؛ةدلّ ة ٰهذا األفيبحث عن ديلليّ 
 سائر العلوم.

 نظرّية املعرفة والعقيدة

ة ا يف اختيار اإلنسان للرؤية الكونيّ ا بالغا ثريا أر نظرّية املعرفة تتؤثّ 
و ما أ ،املنسجم مع تلك الرؤية ك العميلّ للوجود )العقيدة(، ويف السلو

ّية الفعل الفكرّي ىلع ذ ًل خيىف علّ إ ؛يديولوجيا(يطلق عليها )األ
ن يسبقه ألإلنسان، فال يمكن لإلنسان العمل دون  السلوك اخلاريجّ 

اّّلي يسلكه  ، وما لم يقم الفرد بتحديد املنهج املعريفّ ()ل  مّ أوت فكر  ب
                                                                                                                                                       

، وغري جمرب  ىلع 1) ( إّن اإلنسان موجوٌد خمتاٌر، أي أنّه موجوٌد فاعٌل باإلرادة بشلك  تكوينٍّ
 أفعاهل، وىلع أساس ٰذلك فإنّه ينطلق يف أفعاهل وفق اًلختيار، وىلع أساس مبادئ علمّية  
عمليّة  جزئيّة  تتعلّق فيما ينبيغ فعله وما ينبيغ تركه. واملدرك لٰهذه القضايا العملّية 
اجلزئيّة هو ما يطلق عليه العقل العميّل، فإنّه هو املسؤول واملدير لألفعال اًلختيارّية 
 عند اإلنسان. واًلعتقاد اّّلي يتشلّك يف العقل العميّل بما ينبيغ عليه فعله وتركه مبني 
ىلع أساس اًلعتقاد حبسن الفعل أو قبحه، وحسن الفعل هو الكمال املوجب للسعادة . 

اشتاق إيله كما هو ثابٌت  -أي فيه سعادته  -وإذا أدرك اإلنسان أّن الفعل الفاليّن حسٌن 
، وٰهذا الشوق عندما يشتّد فإنّه يتحّول  يف علم انلفس الفلسيّف، وهو اشتياٌق تكويني
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ىلع ما هو عليه حبسب القدرة  دراك احلّق إيف اكتشاف العقيدة و
ة. تلقليد واتلبعيّ إىل اوي أو يأ ،ن ًل يصل إىل نتيجة  أا مّ إه نّ إف ،واملكنة

                                                                                                                                                       

وعزم  يدفع القوى املحّركة يف أعضاء ابلدن من أجل أن تتحّرك صوب إىل إرادة  
 املطلوب. 

وهنا يقع الرصاع ادلاخيّل يف نفس اإلنسان ًلختيار األفعال، اّّلي يتّبع ما يعتقد أنّه كماٌل 
هل وحيّقق هل السعادة، فهناك من يعتقد أّن كماهل يف األمور املعنوّية، وبعكسه من يعتقد 

فعل   -تحقيق الذلائذ احلّسيّة والكماًلت الوهمّية، واملرّجح ألحد الفعلني أّن كماهل ب
ة املعنوّية  يقود حنو الكمال املعنوّي مثل العلم والعبادة والقرب اإلليّٰه املوجبة لذّلّ

هو وجود امللاكت األخالقّية املختلفة الّيت  -والعقلّية، وفعل  يقود حنو التسافل احليوايّن 
 نفسيّةا راسخةا يف انلفس. فٰهذه امللاكت تقوم برتجيح كّفة فعل  ىلع آخر أصبحت هيئات  

. إّن ٰهذه اًلعتقادات العملّية اجلزئيّة املتعلّقة بما ينبيغ فعله أو تركه إنّما تنزتع من 
اًلعتقادات اللكّيّة حبسن أفعال  وقبح أخرى، وتشخيص  الكماًلت الوجوديّة اّليت تكون 

ا لإلنسان م توّقٌف ىلع انلظرة اللكّيّة للوجود ومبدإ العالم ونهايته والغاية من خلق مقصدا
اإلنسان، وغري ٰذلك مّما يشلّك انلظرة اللكّيّة الفلسفيّة للوجود، واليّت تتعلّق بما هو اكئٌن 
بالفعل واملسّماة )الرؤية الكونّية أو العقيدة(. وهنا تّتضح العالقة بني الرؤية الكونيّة أو 

، واجلميع العقيد ة وبني السلوك اخلاريّج لإلنسان، فمن يعتقد أّن للعالم بدايةا ونهايةا
راجعون إىل اهلل تعاىل، وأّن هناك ثواباا وعقاباا ىلع ما فعله يف ادلنيا، فسوف ينعكس 
ا للمراد اإلليّٰه . ومن اعتقد بعكس  ٰذلك ىلع سلوكه وعالقاته، حماوًلا أن تكون وفقا

وًل معاد وًل ثواب وًل عقاب فسوف ينعكس ٰذلك ىلع سلوكه ٰذلك وأن ًل مبدأ 
ّرفاته. ومن هنا ينطلق السؤال املهّم يف كيفيّة الوصول إىل العقيدة احلّقة؟ وٰهذا ـوتص

 يكون رهن اختيار املنهج املعريّف الصحيح.
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 ة املنهج املعريفّ يّ من الوصول إىل حجّ  سابقة   يف رتبة   بدّ  وقبل ٰذلك ًل
 بع يف اًلستدًلل ىلع العقيدة املختارة.املتّ 

 نّ أيعتمل يف قلب اإلنسان وهو: هل  لسؤال   ل إجابةا ٰذلك يمثّ  ولّك 
و ما أو الكشف والشهود أ و احلّس أيله من خالل العقل إل ما توّص 

يله هو إل ما توّص  نّ أمر ؟ هل ل الواقع ونفس األجاء به انلقل يمثّ 
 ثمّ يمان بها والرضوخ للوازمها؟ ة اليّت ينبيغ عليه اإلالعقيدة احلقّ 

وهل املعلومات  ،اعمٍّ  للمناهج بشلك  اإلجابة عن سؤال القيمة املعرفّية 
 ؟وهامٌ أ أو انلاجتة عنها حقيقةٌ 

ة بلحث وتناول ة اخلصبة والقويّ رضيّ ر األعلم املعرفة يوفّ  نّ إ
 ما املسائل الّيت تمّس وًل سيّ  ،يواجهها اإلنسان يف حياته قضيّة   ّي أ

 يف عمليّة   العقيدة، فيقوم بوضعها يف قنوات ابلحث املنهيجّ 
وحيذر من  ،تهبعد معرفة املنهج املالئم لقضيّ  ة  تدرجييّ  ة  تكامليّ 

 ًل يبحثه بواسطة احلواّس  الوقوع يف خلط املناهج، فما هو غيبي 
و انلقل ًل يمكن حبثه بواسطة أ واًلستقراء، وما يثبت باحلّس 

 نكار  وجود اخلالق مثالا إ حد  أل وباتلايل ًل حيّق  .()الربهان العقيلّ 

                                                                                                                                                       

 .153 يلاس، الغيب والعقل، صإبلاك،  (1)
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 وليس مستساًغا  !ذنهأهل ب ولم يسمع حركةا  ،يره بعينه ه لمنّ أا عيا مدّ 
. ثباتها بالربهان العقيلّ ه لم يصل إلنّ أاعئه بترك الصالة ًلدّ  ملسلم  

ن يكون املنهج العقيّل الربهايّن هو احلاكم أ ًل بدّ  حبث   ولٰكن يف لّك 
 . ()واملرجع

 دوات املعرفةأ

يعتمد عليها اإلنسان ن أيه الطرق والقنوات املعرفّية اليّت يمكن 
ف ىلع ما حييط به ن يتعرّ أفال يستطيع اإلنسان ؛ ()يف كشف الواقع
 -من الوسائل اليّت وهبها اهلل  ًل باًلستعانة بمجموعة  إ من موجودات  

دوات والوسائل ختتلف فيما بينها ٰهذه األ نّ أيف  شّك  هل. وًل -سبحانه 
بع وب اًلستدًلل املتّ من حيث طريقة كشفها عن املحيط والواقع وأسل

ويكون  ،ن تكشف عنهاأوفقها، واملواضيع واحلقول اليّت يمكن هلا 
العقل واتلجربة و دوات يه: احلّس ضمن دائرة اختصاصها. وٰهذه األ

                                                                                                                                                       

 وصوًلا  هادئة   ابلحث يسري خبطوات   نّ أل ؛ذٰلكواخر الفصل الربهان ىلع أضح يف سوف يتّ  (1)
 .تامٍّ  لعرض الفكرة بشلك  

 .55 ، صة املعرفة واملنهج العقيلّ يمن، نظريّ أ، املرصيّ  (2)
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 انلقل.والقلب و

  الحسّ  : لاألوّ 

دوات املستعملة من قبل وىل األأطالق داة يه ىلع اإلوٰهذه األ
اّلائقة، واخلمس املعروفة: الالمسة،  اإلنسان، وتشمل احلواّس 

  )احلّس ابلارصة. ومجيعها تقع حتت ما يسّّم والسامعة، وة، الشامّ و
 يطلق عليه  )احلّس  خر من احلّس آ ا هلا عن قسم  تميزيا  ؛(الظاهرّي 
ات املحسوسة يف  الكيفيّ يدرك إًّل  ًل و الوجدان، واحلّس أ( ابلاطنّ 

  .ةا ها جزئيّ لكّ األمور املاّديّة، وتكون مدراكته 

 التجربة  : الثاني

 يّ ـتستخدم ألجل تعميم املدرك احلسّ  عن ممارسة   اتلجربة عبارةٌ  نّ إ
وّٰللك  ؛ا يمكن أن يدركه احلّس ممّ  اعمٍّ  وقانون   ة  يّ لكّ  وأخذ نتيجة  

 ات  عن تكرار املشاهدة جلزئيّ  اكنت اتلجربة يف حقيقتها عبارةا 
ا ملوضوعه ثابتا  معنّي   ثر  أملعرفة كون  ؛خمتلفة   ، حتت ظروف  متماثلة  

ما  تينا بمعدن  أ: لو . ومثاهلو ليس بثابت  أو اًلقتضاء أىلع حنو اتلالزم 
رنا اتلجربة حتت كرّ  د ثمّ ه يتمدّ نّ أطنا عليه احلرارة واكتشفنا وسلّ 

 د يف لّك ينا حصول اتلمدّ أمنه، ور كبري   وىلع عدد   ،خمتلفة   ظروف  
ما ولكّ  ،د املعدنتلمدّ  ةٌ ن احلرارة علّ أ فسوف نصل إىل نتيجة   ،ة  مرّ 
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 و أ فنحرز اتلالزم اّلايتّ  ،دضناه للحرارة يتمدّ عرّ 
 نّ أا نعرف واحلرارة، وثانيا  د املعدن الفالينّ ة بني تمدّ ة واملعلويلّ يّ العلّ 

 .()صدفةا ًل ا وفاقيًّ ثر ليس اتّ د وهو األاتلمدّ 

يف اتلجربة، تكمن يف  نقطة ضعف   ثّمة أنّ تلفات إىل من اًل بدّ  وًل
ف ىلع جتربة ر يتوقّ ا لطبيعة املؤثّ ا أو أكرثيًّ القطع بكون  األثر دائميًّ  أنّ 
الظروف اليّت يتوّقع دخاتلها يف  ة، وحتت لّك يّ أفراد الطبيعة اللكّ  لّك 

ة  بطبيعة احلال، فيبىق ادلوام واألكرثيّ وقواعا  احلكم، وٰهذا ممتنعٌ 
ي إىل ضعف ا يؤدّ تكرار اتلجربة كثريا  كنّ  لعدمه، ولٰ حمتمالا ا، مظنونا 

فال  حيتفظ به العقل لضعفه، ٰهذا اًلحتمال، إىل أن يصل إىل مرحلة ًل

                                                                                                                                                       

 ،ها ليست اّلات وًل لوازمهاولٰكنّ  ةٌ غريب(، وهل علّ العرض ال )يف املنطق يسّّم  فايقّ اًلتّ  نّ إ -1
ا وّلا ًل يكون دائميًّ  ؛ط انلارلعارضة ىلع املاء بتوسّ ا ةتللك اّلات، اكلسخون مباينٌ  بل أمرٌ 
للبداهة،  قريبةٌ  ةٌ فطريّ  ةٌ ا يه قضيّ كرثيًّ أا وًل ًل يكون دائميًّ  فايقّ اًلتّ  نّ أة ا، وقضيّ كرثيًّ أوًل 

استنتاجها باتلجربة،  صغرى يتمّ  ة  إىل قضيّ  وتضمّ  ،كربى وتستعمل يف القياس اتلجريبّ 
 ة كما ييل: ا، فيكون القياس بصورته املنطقيّ دائميًّ  ا أوباحلرارة اكن أكرثيًّ د املعدن ويه: تمدّ 

ذن إ، كرثيي أ وأ دائيمي  فايقّ يشء من األثر اًلتّ  ، وًلدائيمي  أو أكرثيي  د املعدن باحلرارة أثرٌ تمدّ 
  ا.ا، فيكون ذاتيًّ فاقيًّ ا اتّ د املعدن باحلرارة ليس أثرا تمدّ 

 ة.رد باحلرايتمدّ  معدن   لّك  ره، نستنتج أنّ ف عن مؤثّ ًل يتخلّ  ذايتٍّ  أثر   لّك  وبمالحظة أنّ  ثمّ 
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 أنّه ًل ىلع اتلجربة، إًّل  من جهة ترتيب األثر العميلّ  أهّميّة   يعري هل أّي 
ا من انلاحية انلظرّية مهما قلّت قيمته.  يزول أبدا

 العقل : الثالث

ا عن خيتلف تماما  ءٌ يقصد به يش إطالق   ولّك  ،ة إطالقات  للعقل عدّ 
، العقل ، العقل الرتاثّ خر، منها: العقل الفلسيّف، والعقل العريفّ اآل

 املعريّف. وٰهذا اًلخري هو املقصود واملبحوث عنه يف علم املعرفة.

، ()«اللكّّيةة انلفس اليّت بها تدرك املعاين قوّ »ويعرف العقل املعريّف: 
ه يشرتك نّ إ فًّل إ عن بايق احليوانات، ووّلا تمزّي  ؛باإلنسان وهو خمتصي 

واخليال والوهم. فاإلنسان يتاكمل  مع بايق أنواع احليوانات يف قوى احلّس 
، إمن ابلاطل، والصواب من اخلط  احلّق بٰهذا العقل يف احلياة، ويمزّي 

                                                                                                                                                       

ا ن نذكر الكما أس أب . وًل150 ، حمّمد بن حيىي، دار صادر، صندلّسّ انظر: ابن باجة األ (1)
 فيه بيان  بديع للعقل املقصود: للفارايبّ 

ا عنه اللواحق قته؛ منفوضا ة يه اليّت تتمّكن من صورة املعّن حبّده وحقيالروح اإلنسانيّ »
. وٰهذه هلا تسّّم العقل انلظريّ  ا من حيث يشرتك فيه الكرثة، وذٰلك بقوة  الغريبة، مأخوذا 

اهلا، وٰهذه املعقوًلت ترتسم فيها من الفيض اإلليّٰه وٰهذا العقل انلظرّي كصقّ  الروح كمرآة  
اهلا صقّ  ولم يعرض جبهة   ،ا بطبع  اهلذا لم يفسد صقّ إة يف املرايا الصقليّ  كما ترتسم األشباح

عن  ذا أعرضتإبما حتتها من الشهوة والغضب واحلّس واتلخيّل. ف عن اجلانب األىلع شغٌل 
، الفارايبّ ] «ة العلياذلّ بال صلتواتّ  امللكوت األىلع ٰهذه وتوّجهت تلقاء اعلم األمر حلظت

 .[82 ، فصوص احلكم، منشورات بيدار، صحمّمد بن حمّمد  
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 وعقل   نظريٍّ  ينقسم إىل عقل   العقل نّ أمن ذكر  بدّ  . وًلواخلري والرشّ 
ل هو لإلدراك، فهو يدرك القضايا انلظرّية اليّت ًل تقع وّ ، واألعميلٍّ 

، فعالا  ق بما هو اكئنٌ بل تتعلّ  ،موضواعتها ضمن دائرة اختيار اإلنسان
يت الزهرة ًل يمكن العيش فيه، والّ  نّ أو أ، ةا مثل كون األرض كرويّ 

انلظرّية، والعمليّة ويه اليّت تكون  باحلكمة بمجموعها تسّّم 
 قةٌ بفعله، فيه متعلّ  ةا قحتت اختيار اإلنسان ومتحقّ  موضواعتها واقعةا 

والظلم أو الكذب  ابما ينبيغ أن يكون، ككون العدل أو الصدق حسنا 
 يت بمجموعها تكّون احلكمة العمليّة.، والّ اقبيحا 

ي القوى أ، هتدبريدارة ابلدن وإ، فوظيفته ي العقل العميلّ أواثلاين 
 ة. لألفعال اًلختياريّ  أة يف اإلنسان، وهو املنشاحليوانيّ 

 داة العقلأقيمة 
ف ىلع القيمة املعرفيّة للعقل من خالل معرفة يمكن اتلعرّ 

 ()ة  ريّ ذ يقوم بوظائف تصوّ إالوظائف الرشيفة الّيت يقوم بها، 
مالبسات وىل من قبيل جتريد املعاين عن ، واأل()ة  وتصديقيّ 

                                                                                                                                                       

ر . فاتلصوّ شياء دون حكم  دراك اإلنسان لألإيطلق لوصف  منطقي  ر: مصطلحٌ اتلصوّ  (1)
 [16 ص انظر: املظفر، حمّمدرضا، املنطق،].  واحد  ىلع معّنا  ها تدّل دراك والعلم لكّ واإل

ر املستتبع للحكم. ه اتلصوّ نّ إر، فضح من خالل بيان اتلصوّ ا اتلصديق فقد اتّ مّ أاتلصديق:  (2)
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ك من ل املدرَ وما إىل ذٰلك، حبيث يتحوّ  وماكن   عراض من زمان  األ
عن  (). وتميزي اّلايتّ ()ة إىل اللكّيّة بصريورته معقوًلا اجلزئيّ 

يلف أاتلصنيف واتلحليل واتل من املفاهيم اللكّيّة، ثمّ  ()العرضّ 
ي أة فيه حكمه ىلع القضايا ا الوظائف اتلصديقيّ مّ أوالرتكيب. 

ا مّ إيف مملكة اإلنسان،  فهو احلاكم املطلق  ،دراكها وتصديقهاإ
دوات املعرفة األخرى. وبٰذلك يشبه أحدى إو باًلستعانة بأبنفسه 

الرئيس اّّلي يساعده الوزراء، فيكون هو املرجع يف القرار األخري 
ة ه يف قمّ نّ إذ إة بعد الفحص واملالحظة ادلقيقة، وانلتيجة انلهائيّ 

                                                                                                                                                       

 دراك املعرّب ر واإلاتلصوّ  ا اتلصديق فهومّ أ، قيد   دراك الساذج اخلايل من لّك اإل هور فاتلصوّ 
 .  ر حكمٌ صوّ اتلخرى: أ عن احلكم، وبعبارة  

ة العقل دليه قابليّ  نّ إف ،واعدل   وحسن   وعيلٍّ  من زيد   الكًّ  مثال ذٰلك: عندما يدرك باحلواّس  (1)
ماكنهم ومواصفات الطول والوزن وغريها أهم وزمنتأة من يّ العالقات احلسّ  لّك جتريدهم من 

 ة.مفهوم اإلنسانيّ  وينزتع ما به اًلشرتاك فيما بينهم وهو ،منهم واحد    لّك ا يمزّي ممّ 
 ـيءة الشقوام ماهيّ  عنها، فهو م ذات املوضوع به غري خارج  املحمول اّّلي تتقوّ  : هواّلايتّ  (2)

 من حيوان   ، فلكي إنسانٌ  زيدٌ  وأ ناطٌق  ومثاهل عندما تقول: اإلنسان حيوانٌ  هصلأو هوأساس
ر، حمّمدرضا، انظر: املظفّ ]. ا ذاتيًّ يف املثال اثلاين يسّّم  ل، وإنسانٌ وّ يف املثال األ وناطق  

 [78 املنطق، ص
 ،اتهذاتيّ  كّل مه با هل بعد تقوّ املحمول اخلارج عن ذات املوضوع ًلحقا  : هوالعرضّ  (3)

 ر، حمّمدرضا، املنطق،املظفّ ]حق لإلنسان، واملايش الالحق للحيوان. الاكلضاحك ال

 [79 ص 

 



 95  ...............................................  الفصل اثلاين: معايري فهم القضّية املهدوّية

 يّف. اهلرم املعر
ة أدوات املعرفة، والعقل لو اعتمد يف قياساته واستدًلًلته ىلع بقيّ 

تها وحدودها، وٰهذا يّ حبجّ  ته وحدوده ستكون حمكومةا يّ حجّ  نّ إف
 خيتلف حبسب طبيعة تلك األدوات.

 يدّل  وًل حتتاج إىل ديلل   ا حّجّية العقل الربهايّن فيه ثابتةٌ فأمّ 
ة يلّ املحض يعتمد يف استدًلتله األوّ أن العقل إىل ه عليها، بعد اتلوجّ 

من انلاحية  ذايتٍّ  ىلع القضايا ابلدهيّة اليّت يكون اتلصديق بها بنحو  
روب ـا اكلضاملاّديّة، وىلع صور القياس اليّت يكون اإلنتاج فيها بدهيًّ 

ها ب الرباهني وتتصاعد يف موادّ ل، وٰهكذا ترتكّ املنتجة من الشلك األوّ 
 ةة من مرااعستدًلًلت الربهانيّ تلك اًل لّك يف  دّ ب وصورها، ولٰكن ًل

 ًل منتج   باستعمال رضب   ،رشائط الربهان وضوابطه من حيث الصورة
ومن حيث  ،رشائط اإلنتاج فيه ةبمرااع ،شاكل القياسأمن  عقيم  
لرشائط  ة بأن تكون القضايا اليّت يستعملها يف الربهان مستجمعةا املادّ 
ا عن الواقع ا اكشفا م يكن ٰذلك القياس برهانا  لمات الربهان، وإًّل مقدّ 
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 هو عليه، بل قد يأخذ صورة إحدى املغالطات.  ىلع ما

 حدود العقل 

  شياء والقضايا؟األ لّك ل العقل مدركٌ  نّ أهل 
ي هل أ ،ذهان ابلاحثني وغريهمأا ما يتبادر إىل ٰهذا السؤال كثريا 

 أو، و رشط  أ دراك دون قيد  يف ساحة اإل ة  يّ ك واتلجوال حبرّ هل اتلحرّ  نّ أ
 يقف عندها؟ا هل حدودا أّن 

ة يه الطبائع احلقيقّية موضواعت األحاكم الربهانيّ  نّ أ اجلواب
 دةا أو جمرّ  ،اكلشجر واحلجر واإلنسان اكنت ماّديّةا  سواءٌ اللكّّية، 

ة يمكن أن يقوم مقامها من املفاهيم اثلانويّ  اكنلفوس والعقول، أو ما
اكملفاهيم الفلسفّية واملنطقّية اليّت حتِك طبيعة الوجود اًلنزتاعية 

أو  أو مفهوم اللّكّ  ،لألشياء، كمفهوم واجب الوجود واّلهنّ  اخلاريجّ 
 وٰهكذا. ،اجلنس

 ن من املوضواعت:فيخرج عن حدود الربهان العقيّل نواع
 ة، كزيد  ة املتغرّي ل هو املوضواعت اجلزئّية، أي: الشخصيّ األوّ 
حّّت تكون  لكّّيةا  مات الربهان كونهامن رشائط مقدّ  وٰذلك ألنّ  ؛وبكر  
ب أن تكون نتاجئها جية، و األمور الشخصيّ تغرّي ب ًل تتغرّي  ةا يقينيّ 
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 . ودائمةا  لكّّيةا   كٰذلك
ة كأغلب موضواعت األحاكم واثلاين هو املوضواعت اًلعتباريّ 

أن يعلمها  يمكن مالاكت ثبوت تلك األحاكم هلا ًل الرشعّية، فإنّ 
 من خالل بيانه ًّل إيمكن معرفتها  عها ًلالعقل، بل يه يف علم مرشّ 

 للعقل يف استنباط تلك األحاكم إًّل  ولٰهذا لم يكن هناك دورٌ  ؛هو
باعتبار  ؛بمقدار كشفه عن املالزمات العقلّية بني تلك األحاكم

واقع ب عليها أحاكم الة بعد جعلها، فترتتّ  من الواقعيّ اكتسابها نواعا 
ىلع التسليم بكربى  عن حسن األفعال وقبحها بناءا  االعقلّية، وكشفه

 املالزمة بني حكم الشارع وحكم العقل باحلسن والقبح.
دراك بنفسه يستعني ة اإلوالعقل يف املوضواعت اليّت ليست هل قابليّ 

، فالعقل أو انلّص  دوات املعرفة األخرى، اكًلستعانة باحلّس أحدى إب
 بواسطة ًّل إخر آ و يف ماكن  أن يف ابليت اآل موجودٌ  افالنا  نّ أًل يدرك 

و أبابلرص إذن بٰذلك. فاستعان  حدٌ أخربه إذا أو أاستخدام ابلرص 
 السمع. 

ن شكر أالعقل يدرك ويربهن  نّ أادلين:  ومثال استعانته بانلّص 
 الشكر، ولٰكن ًل يعلم كيف يتمّ ، واجٌب  -تعاىل  -اهلل ابلاري 

 ادلينّ  تعاىل، فيقوم انلّص هلل عبادته لم كيف تكون ًل يعوكٰذلك 
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 .ببيان ٰذلك من خالل تكليف اإلنسان بالصالة مثالا 
مثل  ،لعقل القدرة ىلع معرفة تفاصيل اعلم الغيبل ليسلك كذٰ و

وما حيدث يف يوم  وحقيقة العرش والكريسّ  ونكري   سؤال منكر  
 ك.  وغري ٰذلنية كون صالة الصبح ركعتالقيامة، وعلّ 

 ة مراتب: ة هل عدّ العقل يف عالقته بانلصوص ادلينيّ  نّ إ

 مرشدة   وىل: عالقته بانلصوص اليّت تشري إىل لكّّيات  املرتبة األ
ة واملعاد، ودوره هنا إقامة حاكم العقل الربهايّن اكتلوحيد وانلبوّ أل

 الرباهني ىلع تلك املوضواعت وتفصيل أحاكمها.

بانلصوص املتناولة تلفاصيل كتفاصيل املرتبة اثلانية: عالقته 
 ها صادرةٌ نّ أ ويقينٍّ  قطيعٍّ  ن حكم بشلك  إٰهذه و ،القيامة والربزخ

ٰهذا ايلقني فال  ن لم يتمّ إوجب اتلصديق بها، و عن املعصوم 
صدار إف فيها دون . فينبيغ اتلوقّ ()يوجب العقل اتلصديق بها

 ما. حكم  

غري العقديّة، املتناولة املرتبة اثلاثلة: عالقته بانلصوص 
ة الصدور عن املعصوم ن اكنت قطعيّ إويه كٰذلك  ،ة  تارخييّ  ملوضواعت  

                                                                                                                                                       

 .333 - 331 صول، ص، مرتىض، فرائد األنصاريّ انظر: األ (1)



 99  ...............................................  الفصل اثلاين: معايري فهم القضّية املهدوّية

مر طار األإالقطع بالصدور، فتبىق يف  ن لم يتمّ إوجب اتلصديق بها، و
 ما.  ء  املمكن دون ابلناء ىلع يش

تفسري ٰهذه انلصوص  ن يتمّ أ بدّ  ويف الك املرتبتني اثلانية واثلاثلة ًل
 ة اكلوقوع يف اجلرب واتلجسيم.حاكمه القطعيّ أمع  تناىفيًل  بشلك  

ق املتعلّ  املرتبة الرابعة: عالقته بانلصوص املتناولة للجانب العميلّ 
 .()باألحاكم الرشعّية واملسائل األخالقّية

 بما ييل: ادلينّ  ويمكن تلخيص عالقة العقل مع مطلق انلّص 

ويل أوت، العقديّة اللكّّية املوافقة هلة انلصوص انيّ ثبات حقّ إ: ًلا وّ أ

                                                                                                                                                       

لسنة أوبٰذلك نعرف املغالطة اليّت تدور ىلع  ،نها بنفسهالعقل هل حدوده اليّت بيّ  نّ أ ذن تبنّي إ (1)
ووجه  ،ةدراك املسائل ادلينيّ إالعقل ًل دخل هل ب نّ أجون ين يروّ ب اّّل صحاب اجلهل املركّ أ

مور اجلزئيّة دراك األإويه عدم قدرة العقل ىلع  جزئيّةا  ةا خذون قضيّ أهم ينّ أاملغالطة 
مور ٰهذا احلكم لأل اممإعة صالة الصبح وة اثنينيّ دراكه لعلّ إواتلفاصيل مثل عدم 

 ؛اقا فق انلاس وتفكريهم ضيّ أوىل. فيجعلون ذكرناها يف املرتبة األة الكربى اليّت اًلعتقاديّ 
 وهام واخلرافات.فيقعون يف األ ؛ةمور ادلينيّ باعهم للعقل يف األعدم اتّ ل
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 .برهاينٍّ  و رّدها بنحو  أاملخالفة هل 

 ()ة الصدور وادلًللة واجلهةة انلصوص اجلزئيّة القطعيّ انيّ ا: إثبات حقّ ثانيا 
 . اإلماكن اًلحتمايلّ ، وما عداها جيعلها يف حزّي غري برهاينٍّ  قطيعٍّ  بنحو  

ة تلنجزي األحاكم ة الفقهيّ األصويلّ ا: إثبات حّجّية القواعد ثاثلا 
 .غري برهاينٍّ  قطيعٍّ  ته بنحو  براء ذمّ إو ،فالرشعّية ىلع امللكّ 

 القلب : الرابع

املقصود بالقلب يف مثل ٰهذه ابلحوث هو جوهر انلفس انلاطقة  
 . ()قة بابلدن بواسطة قواهاة يف مقام اّلات، املتعلّ دة عن املادّ املجرّ 

 نورايني  القلب يف اصطالح املتصّوفة هو جوهرٌ »: اتلهانوّي  قال
                                                                                                                                                       

عن املعصوم  الرواية صادرةٌ  نّ أب حصول العلم ايلقينّ  : هو"الصدور قطيعّ "معّن  نّ إ (1)
100.% 

ت بها ءة اليّت جان قصد املعصوم يف القضيّ بأ ايلقينّ حصول العلم  : هو"قطيع ادلًللة"ومعّن 
 كذا. الرواية هو

ن املعصوم اكن يريد ما جاء يف الرواية من بأ حصول العلم ايلقينّ  : هو"اجلهة قطيعّ "ومعّن 
 غري ذٰلك. وأ ة  وليس عن تقيّ  يٍّ جدّ  بشلك   مضمون  

 القلب يعرّب  نّ أاجلدير باّلكر  ومن». 53ص يمن، قوانني اتلفكري ومناهجه، أاملرصي، د.  (2)
طالقه عل العضلة إ عن والروح، والعقل، فضالا  حيان بانلفس،عنه يف بعض األ
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 ،ق اإلنسانّيةبني الروح وانلفس. وبٰهذا اجلوهر تتحقّ  ، وهو وسٌط جمّردٌ 
 .()« احلكماء ٰهذا اجلوهر انلفس انلاطقةويسيّم 

العلم هو القلب، أعّن اللطيفة  حمّل  اعلم أنّ » :ويقول الغزايلّ  
املخدومة من مجيع رة جلميع اجلوارح، ويه املطاعة املدبّ 

األعضاء، ويه باإلضافة إىل حقائق املعلومات اكملرآة باإلضافة إىل 
 نات.صور املتلوّ 
، ومثال تلك الصورة ينطبع يف املرآة وحيصل ن صورةا للمتلوّ  فكما أنّ 

تنطبع يف مرآة  ، وتللك احلقيقة صورةٌ حقيقةٌ  معلوم   بها، كٰذلك للّك 
، ، وصور األشخاص غريٌ رآة غريٌ امل ضح فيها. وكما أنّ القلب وتتّ 

هنا ثالثة  ، فكٰذلك ها، فيه ثالثة أمور  وحصول مثاهلا يف املرآة غريٌ 
، القلب، وحقائق األشياء، وحصول نفس احلقائق يف القلب أمور  

                                                                                                                                                       

 نّ أة. غري الروح احليوانيّ  يت يه حمّل والّ  ،يّس من ابلدنة الواقعة يف اجلانب األالصنوبريّ 
والعناوين العايلة  ةوصاف املعنويّ ٰهذه األ العرفاء ًل يريدون بالقلب اّّلي يطلقون عليه لّك 

 وأ اجلسيمّ  ة، انلفس والروح والعقل باملعّن املتداول، وًل ذٰلك العضووالقوى غري العاديّ 
 ّي غري املادّ  ما يريدون به ذٰلك اجلوهر انلوراينّ نّ إالواقع يف يسار الصدر، و القلب اجلسماينّ 

ريي، حمسن، تعريب: عبد گجهان] «ق بٰهذا القلبة اليّت تتعلّ ة الروحانيّ انيّ واللطيفة الربّ 
 .[236و 235، صبن عربٍّ ا، حمّي ادلين الرمحٰن العلويّ 

 ؛1335 ، ص2 ، جاف اصطالحات الفنون والعلوم، حمّمد أىلع احلنيف اتلهانويّ كشّ  (1)
 .444و 443، ص رسائل احلكيم السزبوارّي، السزبواريّ  عةا: جممويضا أوانظر 
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مثال حقائق  عن القلب اّّلي فيه حيّل  وحضورها فيه. فالعالم عبارةٌ 
عن حصول  ، والعلم عبارةٌ عن حقائق األشياء األشياء، واملعلوم عبارةٌ 

ا ا اكيلد، ومقبوضا قابضا   يستديعالقبض مثالا  وكما أنّ  .املثال يف املرآة
  بني السيف وايلد حبصول السيف يف ايلد ويسّّم اكلسيف، ووصوًلا 

ا. وقد اكنت  علما ا، فكٰذلك وصول مثال املعلوم إىل القلب يسّّم قبضا 
العلم  ألنّ  ؛العلم حاصالا  ا، ولم يكن، والقلب موجودا احلقيقة موجودةا 

 .()«عن وصول احلقيقة إىل القلب عبارةٌ 

الظاهر  عن احلّس  داة تكون بعيدةا واملعرفة بواسطة ٰهذه األ
ب والربهان، بل من خالل تزكية انلفس من رذائل العيوب وجتنّ 

ة، تنعكس ىلع صفحتها آانلفس اإلنسانّية بمزنلة املر» نّ أل ؛اّلنوب
ًل يمكن  ومعان   اعلم الغيب، فيقف ىلع صور  حقائق األشياء من 

انعاكس الصور من  نّ أوالعقل، ولٰكن كما  الوقوف عليها باحلّس 
ن من ف ىلع صفائها ووجود رشائط تمكّ ة يتوقّ آاخلارج ىلع املر
، وارتفاع احلجب بينها خاّصة   مثل وقوعها يف زاوية   ،انعاكسها عليها

يف انعاكس حقائق األشياء من اعلم الغيب،  بدّ  ، كٰذلك ًلوبني املريئّ 
 ثار اّلنب والعصيان ولّك آمن صفاء انلفس وصقاتلها وطهارتها من 

                                                                                                                                                       

 .22 ، ص8 حياء علوم ادلين، جإ، الغزايلّ  (1)
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حّّت يسمع الكم  ؛رها من قيود الطبيعةلألخالق والشيم، وحترّ  مناف  
 .()«ه ووحيهمجنود ربّ 

ون بها وهم يف خيّص  ودرجات   للعارفني مقامات   نّ إ» :ويقول الشيخ الرئيس
بدانهم، قد نضوها أهم وهم يف جالبيب من نّ أحياتهم ادلنيا، دون غريهم، فك

عنهم  ظاهرةٌ  فيهم، وأمورٌ  ةٌ خفيّ  دوا عنها إىل اعلم القدس، وهلم أمورٌ وجترّ 
 .()«يستنكرها من ينكرها، ويستكربها من يعرفها

 داة القلب أ قيمة

ه املعرفيّة يه أنّ داة من انلاحية املشلكة الّيت تواجه ٰهذه األ نّ إ
حون كما هم يرصّ  ةٌ شيطانيّ  قد يدخل ىلع صاحبها مالبساٌت 

ا تلبس به  احلقيق منها عمّ ، فما هو املائز اّّلي يمزّي ()بٰذلك
                                                                                                                                                       

 .180و 179 ، صة املعرفة، بقلم: حسن حمّمد مِك العاميلّ سبحاين، جعفر، نظريّ  (1)

من اتلفصيل  وملزيد  ؛ 363 ، ص2 شارات واتلنبيهات، ج، اإلابن سينا، احلسني بن عيلّ  (2)
 اإلنسان يف عرف العرفان، ترمجة: حمّمد الربييعّ حسن، ميل، آراجع: حسن زاده 

 .61 ، صابلغداديّ 

يكون يف  ومشاهدة الصور تارةا »مته ىلع رشح الفصوص: يف مقدّ  قال القيرصّي  (3)
يرى  وغريها، كٰذلك ما حالم  أانلوم ينقسم بأضغاث  يف انلوم، وكما أنّ  وتارةا  ،ايلقظة

 ًل رصفة   ة  ىل خيايلّ إو ،يف نفس األمر واقعة   حمضة   ة  حقيقيّ  مور  أيف ايلقظة ينقسم إىل 
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ة أو الربهان الشيطان، فإن اكن هو موافقتها للنصوص القطعيّ 
أو الربهان، نعم يكون دور املاكشفة  ، اكنت احلّجيّة للنّص العقيلّ 
ه إىل وجود يغفل عنها، فيتنبّ  و اتلنبيه واإلشارة إىل حقيقة  هنا ه

أو إىل الربهان العقيّل ىلع تلك احلقيقة، فإذا  ٰهذا املعّن يف انلّص 
 الربهان لم يمكن الركون واًلعتماد عليها. أو فقد مثل ٰهذا انلّص 

عليه  ةٌ حجّ  هداة ومشاهداتماكشفات صاحب ٰهذه األ نّ أكما 
مؤاخذتهم ًل و ،خرينلوحده فقط، وًل يمكنه اًلحتجاج بها ىلع اآل

هامه، فلو يمان بما يقول، وًل يلزم من ٰذلك تكذيبه وًل اتّ ىلع عدم اإل
 ، فٰهذه حاًلٌت نةا معيّ  هلامات  إهلم أو أما  و حصل هل كشٌف أى رؤيا أر

 ن.وخرهو اعشها وليس اآل
من الصعب  نة  معيّ  الت  ؤهّ وحتتاج مل ة  داة ذات خصوصيّ وٰهذه األ

 .حد  أ احلصول عليها للّك 

 الوحي : الخامس

مرسل الويح  نّ أل ؛خيتلف عن انلقل معرفّيةا  داةا بوصفه أالويح  نّ إ

                                                                                                                                                       

 ؛الرأي ة يلضّل من األمور احلقيقيّ  ، وقد خيالطها الشيطان بيسري  ة  حقيقة هلا شيطانيّ 
 .«يه من املهالكيرشده وينجّ  ّٰللك حيتاج السالك إىل مرشد  
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ر  ـحنن البشا مّ أ .()باألنبياء فقط تّص خيمن عند اخلالق عّز وجّل، و
اًلعتياديون فنتعامل مع الويح بواسطة انلصوص ادلينية وّلا فإّن 

ما وصل من األحرى هو تسمية هذه األداة بانلّص وانلص هو 
خيضع  ّص . وانلإىل جيل   خبار واتلناقل من جيل  بواسطة األ ()األنبياء

دلراسة  ؛يف علم األصول وعلم ادلراية وعلم الرجال عديدة   دلراسات  
مجال، وما يكون بهام واإلا من اإلا يف معّن الالكم خايلا ما يكون نصًّ 

خبار سناد املتناقل من األإأخرى، و ا حتتمل  فيه معان  ظاهرا 
ين نقلوا الكم املعصوم، ودًلًلت ي سلسلة الرواة اّّل أوانلصوص، 

 الرواية وما يستفاد منها.  

 اة الوحيأدقيمة 

رض، كونها تربط السماء باألداة وًل ختىف القيمة العظّم لٰهذه األ

                                                                                                                                                       

املستلزم تكليفه  ،نبياء فقطباأل الويح املختّص  ة املعرفة هواملقصود بالويح يف نظريّ  (1)
ة، وليس املقصود واتلاكيلف العباديّ ة نباء عن اخلالق املرسل بالعقيدة احلقّ ة اإلبمهمّ 

ابلاعث ىلع الفعل والرتك  ،إنسان   ن يكون للّك أاّّلي يمكن  الويح باملعّن العامّ 
 . موىس مّ أحياء إىل اكإل

حبسب  دة الزهراء يّ والس ر ـعش ة املعصومني اًلثنئمّ ا ما وصلنا من األيضا أو (2)
 . هل ابليتأمدرسة 
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 وبها تعرف تفاصيل العقيدة والرشيعة واألحاكم.
 تاقترص ىلع انلصوص الّيت يه من معطيا ااها هناك اجّت  نّ أ ًّل إ

يّ  اه انلقيلّ وهو اًلجّت  ،ٰهذه القناة يف املعرفة ومجد عليها ـّ ( )انلص
الرؤية ة يف بناء للنصوص ادلينيّ  الظّنّ  اّّلي اعتمد الظهور العريفّ 

شهدته مجيع األديان  اهٌ . وهو اجّت  ()ر  و تدبّ أ ل  ة دون تعقّ الكونيّ 
ة يف و السلفيّ أهل احلديث أا بمدرسة وعرف يف اإلسالم سابقا 

 .()العرص احلديث

 ثار العملّية للمناهج املعرفّيةاآل

رت ثّ أدوات مناهج للمعرفة م فقد نتجت عن ٰهذه األا ملا تقدّ وتبعا 
ابلناء اًلجتمايّع يف فقط، بل  ليس يف املسار العليمّ  اا بالغا ثريا أت

ٰذلك يستند إىل  لّك  نّ أل ؛ومساربه اًلجتماعّية والسياسّية واًلقتصاديّة
 .للمناهج املعرفّية تمّثالت   دّ ات اليّت تعيديولوجيّ ة واألالرؤى الكونيّ 

ب يؤدي واتلعّص  يفّ ذا صاحبه اًلحنياز اتلعسّ إواًلختالف يف املنهج 
 املجتمع الغربّ  نّ أوادليلل ىلع ٰذلك  راع واتلغالب واًلقصاء.ـ الصإىل

ىل ايلوم إحرى بعد اثلورة الفرنسية وو باألأ عرص انلهضة منذ ما يسّّم 

                                                                                                                                                       

 .155 ة، صتلاريخ الفلسفة اإلسالميّ  مصطىف، تمهيدٌ  اق،راجع: عبد الرزّ  (1)

 .97 ، صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أيمن، أ، د. انظر: املرصيّ  (2)
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 يّ ـبسبب اعتمادهم ىلع املنهج احلسّ  ؛ي اخلواء الرويحّ ـّ يعاين من تفش
 ّل ة بكاملاّدّي ابلحت اّّلي جعلهم خيتارون العلمانيّ  اتلجريبّ 

 غرّي نظرة جمتمع   معنّي   تفاصيلها ولوازمها. فٰهذا اًلحتضان ملنهج  
 ات، فنتج عنه مذهٌب كمله حنو احلياة وادلين واألخالق والسلوكيّ أب

 يف الطّب  ومذهٌب  دارة ادلولة،إيف السياسة و يف اًلقتصاد، ومذهٌب 
خذ ها تتّ ، ولكّ ()يف علم اًلجتماع وٰهكذا وعلم انلفس، ومذهٌب 

هل عالقة  يشء   ّي أب ة وجتنّ ة ضمن املادّ ا هو املحدوديّ ا واحدا ا اعمًّ اها اجّت 
صبح العلم عندهم هو حمض أات والروح وامليتافزييقا. وباملعنويّ 

. وخياٌل   وهمٌ ًّل إخارج حدود اتلجربة ما هو  يشء   ّي أو ،اتلجربة فقط
مم ٰذلك ىلع عالقات حكومات تلك ادلول بالشعوب واأل ر لّك ثّ أو

فاكنت عالقة اًلستعمار واهليمنة واتلاكلب ىلع ثروات  ،األخرى
ه ليس نّ أخرين واًلحتاكر واندًلع احلروب، فما دام يسود اًلعتقاد اآل
ن نعيش وفق أ بدّ  ، فالوحساٌب  وًل يوجد آخرةٌ   ٰهذا العالم الطبييعّ ًّل إ

ة يّ ع باحلياة والشهوات احلسّ أكرث ما يمكن من جلب املصالح واتلمتّ 
ل حّّت القانون دليهم إىل رشعة مرااعة ، وحتوّ ممكنة   وسيلة   ّي أب

 نّ أضح كيف وٰهكذا يتّ  .وترتيب عملّية الرصاع ايلومّ  ،املصالح

                                                                                                                                                       

ة املعرفة عند يف نظريّ  دراسةٌ  ..نصاف، املعرفة واتلجربةإ الع راجع: محد، د.من اًلّط  ملزيد   (1)
 .14 - 5 ديفيد هيوم، ص
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يف  ة  مّ أل إىل منهج يف غرف نومهم حتوّ  ا نّظر هل فالسفةٌ ا معرفيًّ منهجا 
 بعادها.أتفاصيلها و احلياة بكّل 

املنهج املعريّف ىلع احلياة فدونك املنهج ثري أخر ىلع تآ مثاًلا  ناردأذا إو
لت حياة ة اليّت حوّ نتج املدرسة السلفيّ أكيف  ،( ابلحت)انلّّصّ  انلقيلّ 

حناء أ لّك شاعت القتل وادلمار يف أو ،ًل يطاق الشعوب ايلوم إىل جحيم  
صّماء  لة  آإىل   لٰهذا املنهج السليفّ ل اإلنسان املتبّن ة، وحتوّ رضيّ الكرة األ
لٰهذا  فرادٌ أ ن يتبّّن أتقتل وتفّجر وتكّفر، واملشلكة ليست يف تقّص و

حبكوماتها وجيوشها واكمل   دوٌل ن تتبّّن أاملنهج، بل املعضلة العويصة 
 ايلوم. حد  أ للّك  جيلي  مر واضحٌ دارتها هل، واألإ

 املناهج املعرفّية 

عليها  البسيطإىل املناهج املعرفّية لغرض اًلّطالع  نشري باختصار  
 تلخّصصيّة، ويطلب ٰذلك من الكتب اوتقييم   ونقد   ورسد   دون تفصيل  
 كما ييل: واملناهج املعرفيّةيف املوضوع، 

  المنهج التجريبيّ  : لاألوّ 

نا هنا نتناوهلا بعد ًل خيىف أهّمّية اتلجربة يف املعرفة البرشّية، ولٰكنّ 
اتلجربة وحدها  دّ ن عتباعها، ممّ أهلا  معرفّية   لت إىل مدرسة  ن حتوّ أ
 ما ًل يقع عليه احلّس  نكار لّك إا إلثبات املعرفة البشـرّية وساسا أ
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 .()وخيضع للتجربة

 اأساسيًّ  اهو اّّلي يعتمد ىلع اتلجربة مصدرا  واملنهج اتلجريبّ 
ة إجراء اتلجربة، يف كيفيّ  رةٌ وضوابط مقرّ  صنايعي  للمعرفة، وهل مزيانٌ 

 نتائج يمكن اًلعتماد عليها، وقد ات تكرارها للوصول إىلوعدد مرّ 
ا ل علم املنطق منذ ظهوره بابلحث عن اتلجربة وقواعدها، وأمّ تكفّ 

موضوع ٰهذا املنهج وحدوده فهو املوضواعت املاّديّة وحدوده الظواهر 
ة فقط، بّد أن يستعمل يف العلوم الطبيعيّ  املاّديّة املحسوسة، فاكن ًل

ا يف القرن السابع عرش  بعد وربّ أيف ر العمل بٰهذا املنهج ولٰكن تطوّ 
نون اجلديد ًغ، ووضعه لكتاب  األور (F)ظهور  فرانسيس بيكون

(New Organan ّولم ،) ّر العلوم ا رأوا جناح ٰهذا املنهج وتطو
 وه املنهج العليمّ دّ العلوم اإلنسانّية، وع لّك قوه يف ة بفضله، طبّ الطبيعيّ 

ى إىل فصل العلم عن ا أدّ الوحيد املعتمد يف خمتلف العلوم، ممّ 
 الفلسفة وادلين.

واتلجربة  احلّس  إا مع مبديا لم يعرتف ٰهؤًلء ابلاحثون ـ تمشّ »
 -ة  ىلع الظواهر العرضيّ ًّل إ ًل ينصّب  احلّس  نّ أساس املعرفة، وأ

ديفيد ت من اتلجربة. واكن بني ٰهؤًلء نظري أ، ما لم تمعرفة   أّي حبقيقة 
                                                                                                                                                       

 .77 املعرفة واتلجربة، صنصاف، إ انظر: محد، د. (1)
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نكر أبل  ،املستقّل  نكاره ىلع اجلوهر الرويحّ إن ًل يقترص يف ممّ  ،هيوم
ا اجلوهر املاّدّي اخلاريجّ  ح نلا واتلجربة توّض  احلّس  نّ أر ه يقرّ نّ أل ؛أيضا

اّّلي  ّي ا وجود اجلوهر املادّ مّ أة، من الظواهر العرضيّ  فقط جمموعةا 
، ة، ووجود اجلوهر الرويحّ ا تعرض عليه الظواهر الطبيعيّ  حمورا يشلّك 

فال ديلل عليه من قبل  ،ة وانلفسّيةمنه الظواهر الوجدانيّ  أاّّلي تنش
 .()«واتلجربة احلّس 

 المنهح العقليّ  : الثاني

للمعرفة  اأساسيًّ  اهو املنهج اّّلي يعتمد ىلع أداة العقل مصدرا 
 حت منذ زمن  نقّ  ا، وهل ضوابط حمكمةٌ ا وتصديقا را وكشف الواقع، تصوّ 

ل من أوّ  الربهان ورشائطه، ولعّل ا ، ويه قواعد املنطق وخصوصا بعيد  
وٰذلك  (،لاتلعليم األوّ )رسطو طاليس يف كتاب أل م األوّ نها هو املعلّ دوّ 

ة ة إىل اللغة العربيّ يف القرن الرابع قبل امليالد، وقد ترجم من ايلونانيّ 
ر فيه علماء نفتاح ىلع ادلول األخرى، وقد طوّ بعد اإلسالم واًل

والشيخ  الفارايبّ  م اثلاين أيب نرص  مسائله، اكملعلّ  احواملسلمني ونقّ 

                                                                                                                                                       

ى ـ، تقديم وتعليق: مرتضصول الفلسفة واملنهج الواقيعّ أ، حمّمدحسني، الطباطبائّ ( 1)
 .184و 183 رغيف، ص بوأمطهري، ترمجة: عمار 
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 الرئيس ابن سينا وغريهم.

يلها عند الالكم عن إمت اإلشارة ا موضوعه وحدوده فقد تقدّ وأمّ 
تلك  أداة العقل، وهو املنهج املستعل يف العلوم احلقيقيّة، وخاّصةا 

ة لإلنسان كعلم الفلسفة، اليّت تبحث عن بناء الرؤية الكونيّ 
من العلوم اإلسالميّة كعلم  كٰذلك تستعمل قواعده يف كثري  و

 الالكم، وعلم أصول الفقه.

 ( يّ النصّ ) المنهج النقليّ  : الثالث

بع من قبل بعض املدارس اإلسالمّية وغريها، هو ٰذلك املنهج املتّ 
 ة  يّ ظنّ  ة  عرفيّ  ات  حبيثيّ  ادلينّ  وهو اّّلي يعتمد اجلمود ىلع ظاهر انلّص 

ا من الربهان العقيّل ا سلبيًّ ذوا موقفا ة، واخّت يف بناء جممل الرؤية الكونيّ 
ل من اتلعقّ  حنو   ّي أ قاطع   ا، ويرفضون بشلك  رسطي عموما واملنطق األ

، لظاهر انلّص  خمالف   ويل  أو تأ تفسري   ّي أ، دون ()يف فهم ادلين

                                                                                                                                                       

بعد انلاس من مذاهب أ اكن مالٌك »قال:  االقاض عياضا  نّ إبهم ملنهجهم فىلع تعّص  وكمثال   (1)
 فقال: مالاكا  ل رجٌل أس ةسفيان بن عيين :قال»قال:  ، ثمّ «نيللعراقيّ ا نقضا  شدّ أمني واملتلكّ 
ي أ عاله الرحضاء )حّّت  ى﴾، كيف استوى؟ فسكت مالٌك وَ تَ اسْ  ِش رْ عَ  الْ ىلَعَ  نُ مْحٰ ﴿الرَّ 

يمان به ، واإل، والسؤال عن ٰهذا بدعةٌ قال: اًلستواء منه غري معقول   ثمّ  ،العرق الشديد(
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 .()يف معرفة األشياء شديدة   ة  يّ حسّ  واتلمزي بزنعة  

 نّ أة، مع ة جتاه العقل والعقالنيّ اسيّ ٰهؤًلء الكثري من احلسّ حيمل 
العقل  أنّ ، فرنى ()ةاسيّ نصوص الويح يه ىلع خالف ٰهذه احلسّ 

. ()لعقل ًل خياطب باتلاكيلفامناط اتللكيف، فمن يفتقد 
ر اليّت نطقت بها ل واتلدبّ زاء قضّية العقل واتلعقّ إة املفرطة اسيّ واحلسّ 

 ل ردود فعل  تمثّ  ت نتاج ممارسات  ءجا ةا ا وسنّ كتابا ة انلصوص ادلينيّ 
، فاكن للغيب تفوق قدرة الويع البرشّي  قارص   واستيعاب   لفهم خاطئ  

 م تناقض ادلين مع العقل.اًلندفاع تلوهّ 

 المنهج الكالميّ  : الرابع

 رين إلثبات العقيدة هما:ـهو املنهج اّّلي يعتمد ىلع عنص
برز سماته أة. ومن وانلصوص ادلينيّ ة ة العقليّة اجلديلّ دلّ األ

                                                                                                                                                       

 عالم انلبالء، أ، شمس ادلين، سري اّلهبّ ]« ك ضاًلًّ ظنّ  أليّن إ، وواجٌب 
 .[106 ، ص8 ج

 .106 ، صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أيمن، أ، د. املرصيّ  (1)
( اّّلي يقع يف بداية "صول الاكيف"أالعقل واجلهل يف كتاب الشيخ اللكيّن )راجع كتاب  (2)

 ة.املنظومة ادلينيّ  ماكنة العقل يف تبنّي  الكتاب واملحتوي ىلع روايات  
 ةرعيّ ـمن رشوط اتلاكيلف الش نّ أة يالحظ صيّ ة اتلخّص من يراجع الكتب الفقهيّ  نّ إ( 3)

 مة تلك الرشوط.يت يف مقدّ أبل ي ،العقل
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لك يقول اتلفتازاينّ  ؛اًلستدًلل  ثمّ ًلا وّ أاًلعتقاد   يتمزّي » :ّلٰ
 ،ما يكون ىلع قانون اإلسالمنّ إابلحث فيه  نّ أالالكم عن اإلليّٰه ب

ة، والقواعد املعلومة اة بادلين وامللّ ي الطريقة املعهودة املسمّ أ
ا مثل كون الواحد موجودا  مجاع،ة واإلا من الكتاب والسنّ قطعا 

ا  من السماء، وكون العالم مسبوقا للكثري، وكون امللك نازًلا 
ا بعد الوجود، إىل غري ذٰلك من القواعد الّيت يقطع بالعدم وفانيا 

صل يف شار من قال: األأىل ٰهذا إبها يف اإلسالم دون الفلسفة، و
ٰهذا صحاب أ. ويشرتك ()«ةك بالكتاب والسنّ ٰهذا العلم اتلمسّ 

املنهج مع املدرسة انلقليّة يف اًلنطالق من اًلعتقادات 
يلها بواسطة املشهورات والظهور إلون ة الّيت يتوّص الشخصيّ 
هم يقومون بعد ذٰلك باًلستدًلل نّ أ ًّل إة، للنصوص ادلينيّ  العريفّ 

 العقيّل عليها.

 (التكامليّ ) المنهج التلفيقيّ  : الخامس

اتللفيق بني منهجني أو أكرث من وهو املنهج اّّلي يعتمد ىلع 

                                                                                                                                                       

 اهلل، رشح املقاصد يف علم الالكم،  اتلفتازاين، سعد ادلين مسعود بن عمر بن عبد( 1)
 .39 ص



  منطق فهم القضّية املهدوّية  ............................................... 114

 ،يف بعض املسائل انا معيّ  اق منهجا املناهج السابقة، بمعّن أن يطبّ 
آخر يف مسائل أخرى، وقد يكون ٰذلك بسبب قصور  اق منهجا ويطبّ 

مسائل ٰذلك العلم، ومن ٰهذا القبيل  املنهج الواحد عن استيعاب لّك 
هم  نّ إ إذ، يت يم مدرسة أهل ابلبع من قبل متلكّ املنهج املتّ 

يعتمدون ىلع املنهج العقيّل املعتضد بادليلل الرشيّع يف إثبات أغلب 
املسائل اللكّّية فيه، كمسائل إثبات الواجب وصفاته وتوحيده وأفعاهل 

ون إىل ادليلل ؤة يف انلبّوة واإلمامة واملعاد، وقد يلجواملسائل العامّ 
كتعيني  ،يلهاإريق للعقل ط الرشيّع يف بعض املسائل اجلزئّية اليّت ًل

، وإثبات الفضائل والكرامات،  شخص اإلمام من بعد انلبّ 
ا يف شابه ٰذلك، كما قد يتّ  ل املعاد ومايوتفاص بع مثل ٰهذا املنهج أيضا

علم أصول الفقه. 

 المنهج التوفيقيّ  : السادس

مة واجلمع بني بعض املناهج املعرفيّة ءيعتمد ىلع املوا وهو منهجٌ 
ن يف مدرستني هما املدرسة اآل الواقع، واحنرص حلدّ  يف كشف

وىل اعتمدت ىلع ة ومدرسة احلكمة املتعايلة. فاألرشاقيّ اإل
منهجني هما: منهج ابلحث العقيّل الربهايّن ابلحت، ومنهج 

ة هو شهاب ادلين رشاقيّ . وصاحب املدرسة اإلالكشف العرفاينّ 
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رة ىلع خّ أمت رتبة  اّّلي جعل من ابلحث العقيّل يف م السهروردّي 
هو صدر ادلين فا صاحب مدرسة احلكمة املتعايلة مّ أ. و()الكشف
، اّّلي مجع بني ثالثة مناهج يه: املنهج العقيّل الربهاينّ  الشريازّي 

و كما أ ة(، واملنهج العرفاينّ ن والسنّ آ)القر انلّّصّ  واملنهج انلقيلّ 
 . ()ن والعرفانآيقال الربهان والقر

 (الكشف والشهود) المنهج الصوفيّ  : السابع

ف ىلع حقائق هو املنهج اّّلي يعتمد أداة القلب فحسب يف اتلعرّ 

                                                                                                                                                       

: حسني ضيائ حتقيقرشاق، ، رشح حكمة اإلحمّمدٌ ، شمس ادلين انظر: الشهرزوريّ  (1)
 .20 ، صسة اتلاريخ العربّ تربيت، مؤسّ 

اعلموا يا  ثمّ » :. وّلا نراه يقول382 واملعاد، ص أانظر: الشريازي، صدر ادلين، املبد (2)
 ومبنّي   وجممل   وباطن   ىلع ظاهر   علم احلديث كعلم القرآن مشتمٌل  نّ أاملؤمنني  خواينإ

القرآن يوجد فيه من علوم  نّ أ، وكما ومنسوخ   وناسخ   ومتشابه   وحمكم   وتأويل   وتفسري  
غوامض علم اتلوحيد  هل القرآن، ويهأوهم  ةا هل اهللّ خاّص أبدركه  املاكشفة ما خيتّص 

جساد، كٰذلك يوجد فيه من وعلم املالئكة والكتب والرسل وعلم املعاد وحرش انلفوس واأل
احلالل واحلرام والعقود واملناكحات وابليوع واملعامالت حاكم وعلم القصص واأل

ة اخللق، ٰهذه لدلنيا وتلك دراكه وينتفع به اعمّ إ ات ما يعمّ واملواريث والقصاص وادليّ 
نْعَ ااعا لَُكْم وَ ، ﴿َمتَ رواحبدان وتلك لأللآلخرة، ٰهذه لأل

َ
. [33 :انلازاعت]سورة اِمُكْم﴾ أِل

يه القسمان: علم ادلنيا وعلم اآلخرة، وعلم املعاملة فٰهكذا حال احلديث حيث يوجد ف
وَمْن ِعنَْدُه ِعلُْم ، وهم املرادون بقوهل تعاىل: اهللهل أبدركه  خيتّص  وعلم املاكشفة، وهو

 . [170 ، ص1 صول الاكيف، جأ، رشح امّ ، حمّمد بن إبراهيم القوّ الشريازيّ ] «اِب الِْكتَ 
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 صافيةا  القلب من سنخ اعلم الغيب يكون مرآةا  نّ أفبما  .الوجود
ة عليها، ولٰكن بشـرط تهيئة األسباب رشاق العلوم الغيبيّ إل

تصفية نفسه ن يعرف، عليه أ. فمن يرد ()والشـرائط ورفع املوانع
 ه إىل اهلل تعاىل ، وباتلايل ًلالشواغل، يلحصل اتلوجّ  ا عن لّك عمليًّ 
والعقلّية، وقطع  ()ةة واخليايلّ يّ ة احلسّ دراكيّ من تعطيل القوى اإل بدّ 
يلنتقل  ؛ما سوى اخلالق ة بعالم الطبيعة، وبكّل قات انلفسانيّ اتلعلّ  لّك 

بهدف  ؛بعد أخرى مرحلةا  فيطوي ،ة  داخليّ  ة  نفسانيّ  العارف يف حركة  

                                                                                                                                                       

ويه املطاعة  ،رة جلميع اجلوارحعن اللطيفة املدبّ أالقلب،  العلم هو حمّل  نّ أاعلم » :يقول الغزايلّ  (1)
ضافة إىل صور ضافة إىل حقائق املعلومات اكملراة باإلعضاء، ويه باإلاملخدومة من مجيع األ

 ة وحيصل بها، كٰذلك للّك آومثال تلك لصورة ينطبع يف املر ن صورةا للمتلوّ  نّ أنات، فكما املتلوّ 
 ،ة غريٌ آاملر نّ أضح فيها، وكما تنطبع يف مراة القلب وتتّ  وتللك احلقيقة صورةٌ  ،ةٌ حقيق معلوم  

: مور  أفكٰذلك هنا ثالثة  .مور  أفيه ثالثة  ة غريٌ آوحصول مثاهلا يف املر، شخاص غريٌ وصور األ
، حمّمد بن الغزايلّ ] «شياء، وحصول نفس احلقائق يف القلب وحضورها فيهالقلب، وحقائق األ

 .[852 ، ص1 حياء علوم ادلين، جإ، حمّمد  

 .304 ، صابلغداديّ  ، داوود، ترمجة: حمّمد الربييعّ ميلّ اآل انظر: الصمديّ  (2)
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 .()يه الفناء خر مرحلة  آتعاىل، و الوصول إىل احلّق 

 دوات املعرفة والقضّية املهدوّية أا: العالقة بني ثانًي

دواتها ومناهجها، نريد أة املعرفة وماهيّ  اعمٍّ   نلا بشلك  ن تبنّي أبعد 
املستعملة يف دوات املعرفّية ف ىلع مديات العالقة بني ٰهذه األن نتعرّ أ

 ن القضيّة املهدوّية مسألةٌ إذ إ ؛كشف الواقع والقضّية املهدوّية
 من خالهلا املعالم الواضحة يتبنّي  ة  منهجيّ  من خريطة   بدّ  ، وًلعقديّةٌ 

ن خيوض أواملعريّف  . وليس من املنطق العليمّ و غبش  أ هلا دون لبس  
 غمارها. ن يعرف كيف خيوض أاإلنسان يف القضايا العقديّة دون 

 والتجربة والقضيّة المهدويّة الحسّ  : لاألوّ 

واتلجربة يف إثبات القضّية املهدوّية  دايت احلّس ًل جمال أل
شارة إليلها باإات اليّت يشار فهو يدرك اجلزئيّ  ا احلّس مّ أولوازمها، ف

ن اكن إات املاّديّة وي الكيفيّ أكذا،  الفالينّ  ءٰهذا الّش نّ أة بيّ احلسّ 
ًل يساعد ىلع إدراك  احلّس  نّ إ. وقونلا ()خرآل من حسٍّ  خمتلف   بنحو  

                                                                                                                                                       

 .102 اتلربيزي، جواد ملِك، رسالة لقاء اهلل، ص (1)

املعارف  يله تنتيه لّك إوثق مصادر املعرفة، أمن  احلّس »يقول الشيخ جعفر سبحاين:  (2)
. وٰهذا ًل يعن احنصار ةٌ رشاقيّ إوًل  ةٌ عقليّ  ، ولوًله ملا اكنت هناك معرفةٌ ةة وانلظريّ الرضوريّ 
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ة عنارص: اإلمام ف من عدّ لّ أٰهذه القضّية تت نّ أل ؛القضّية املهدوّية
و أيف وًلدته  ة اليّت حدثت سواءٌ املالبسات اتلارخييّ و،  الغائب
مسألة الظهور وعالماته وو غيبتيه الكربى والصغرى، أبيه أشهادة 
 .اتهوشخصيّ 

ا ملن اعش يف فرتة نافعا  يكون احلّس  فبالنسبة لشخص اإلمام 
جرى إىل زمان الغيبة الكربى، فعرف اإلمام  وشاهد ما ،وًلدة اإلمام

ثناء فرتة الغيبة أو يف أ ,بيه مثالا أمن املحيطني ب ةا شخصيّ  معرفةا 
لت شيعته، فريونه ويسمعونه. ولٰكن بعد ٰذلك حتوّ  الصغرى خلواّص 

تثبت بانلقل ضمن  نة  معيّ  ذات سمات   ة  تارخييّ  قضّية  ىل إالقضّية 
 ها.يف حملّ  لة  مفّص  علمّية   رشوط  

ا يف مسألة تطبيق عالمات الظهور نعم يكمن أن ينفع احلّس   أيضا
ىلع الواقع، ومعرفة  - ت عليهااملذكورة يف انلصوص اليّت دلّ  -

                                                                                                                                                       

 نّ أ... بيد وخداعٌ  ٰهذا ضالٌل  نّ إه ليس نلا إىل دار املعرفة طريق سواه، فنّ أداة املعرفة به، وأ
وات احلس، وارتباطه أدف ىلع جتهز اإلنسان بخر يتوقّ دوات األعمال األأ نّ أ املراد هو

وّٰللك قيل: من  ؛اتات وانلظريّ دراك العقل ابلدهيّ إل ه معدي ذٰلك لكّ  نّ أل ؛باملحسوسات
ر ا عن تصوّ ، لاكن اعجزا جلميع احلواّس  فاقدٌ  وجد إنسانٌ  ا. ولوا فقد فقد علما فقد حسًّ 

 «.ة ادلقيقة عن املعارف انلظريّ فضالا  ،املعارف البسيطة
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 العالمات.ق تلك قها، وٰهذا يكون بالنسبة ملن يعيش زمان حتقّ حتقّ 

 ا مثالا شخصا  نّ أ، فلو ا يف احلّس تقريبا  ها اتلجربة فالالكم نفسمّ أو
 أتفاصيل القضّية املهدوّية ومعطياتها فكيف يتهيّ ىلع ف ن يتعرّ أد أرا
داة ة األداتيّ أطبيعة املوضوع يه اليّت تفرض  نّ إذ إ؟ طريقة   ّي ألك؟ وبّلٰ 

غري  ة  غيبيّ  ذات صبغة   ةٌ تارخييّ  ابلحث قضّيةٌ  يف املعرفة، والقضّية حمّل 
 متماثلة   ات   للتجارب وتكرار املشاهدة جلزئيّ ن تكون حمالًّ أ قابلة  

 ر.ثر واملؤثّ لكشف اتلالزم بني األ خمتلفة   حتت ظروف  

 القلب والقضيّة المهدويّة : الثاني

ر ًل تتوفّ  ة  ذات خصوصيّ  داةٌ أها نّ إداة قلنا عند تناونلا لٰهذه األ
ها نّ أ بيد ،، وىلع الرغم من اعرتاف الفالسفة واحلكماء بهاحد  أ للّك 

و أى أخرين ما رراءة اآلإقلب صاحبها، وًل يمكنه  ىًل تتعدّ 
 فاألمرداة بالقضيّة املهدوّية عالقة ٰهذه األ انكشف هل. ويف ما خيّص 

 ىلع حنوين:

 ة ل: العالقة الشخصيّ وّ انلحو األ

القضّية املهدوّية  ختّص  من أمور   ما انكشف للرائّ  نّ أواملقصود 
الظهور  –ة ارخييّ اتلالبسات امل –بعنارصها اثلالثة: شخص اإلمام 

ه نّ أل؛ ان اكن حقًّ إى لغريه وًل يتعدّ  ،به اخمتصًّ  مرٌ أوشخصياته، يكون 
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و كشفه، ولم يكن أيثبت بها رؤياه  داة  أ ّي أًل يمتلك  ببساطة  
 خرين معه يف رؤياه وكشفه.آلا

 ةاثلاين: العالقة العامّ انلحو 
مثال أ، وة  اعمّ  ذات صبغة   دينّيةٌ  قضّيةٌ  ة قضّية اإلمام احلجّ  نّ إ

تمتلك صفة  دوات  أبواسطة  و الردّ أٰهذه القضايا يكون اإلثبات 
 للفهم ن يكون قابالا أينبيغ  مر العامّ األ نّ أي أة يف اتلفهيم، العموميّ 

 وًل تكون حبيث تتطلّب صفات   ،ذهانتتناوهل مجيع األ ،فهامإلوا
ا نا ا معيّ ا شخصيًّ وفهما  ر عالقةا داة القلب قد توفّ أكما ذكرنا. ف نةا معيّ 

انلاس  لّك ة لعن توفري العالقة العامّ  ا اعجزةٌ بدا أها لصاحبها، لٰكنّ 
 .واحد   وانكشاف   برؤيا واحدة  

 الوحي والقضيّة المهدويّة  : الثالث

داة لألنبياء واملرسلني تغنينا عن معرفتنا خبصوصية ٰهذه األ نّ إ
حد يعرف القضّية أاتلنظري بعدم عالقتها بالقضّية املهدوّية، فال 

انلبّوة قد ختمت  نّ أنا نعلم علم ايلقني نّ أل ؛املهدوّية بواسطة الويح
ا فيها من خالل ما نقل نلا ، نعم يكون نافعا  خباتم األنبياء حمّمد  

ة، وسيأيت من القرآن والسنّ  هلومحتِك معطيات الويح وع من نصوص  
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 الالكم عنها .

 العقل والقضيّة المهدويّة : الرابع

بنفسه كما  سواءٌ  ،القضايا لّك العقل هو احلاكم املطلق يف  نّ أطاملا 
ته وحجم يّ همّ أ مدى دوات املعرفة، يتبنّي أة و باًلستعانة ببقيّ أذكرنا 

تكون نتاجئه اليّت  حّّت  ؛العناية به وتنميته وتربيته الرتبية الصحيحة
ًل تشوبها شوائب املرض  يلها بعملّية اتلفكري صحيحةا إل يتوّص 
العقيدة اليّت تتطلّب ايلقني  فراط واتلفريط، وًل سيما فيما خيّص واإل

 حركة انلفس اإلنسانّية ًّل إاملانع من ورود اًلحتمال. فاتلفكري ما هو 
ا هو ا، فتقوم باحلركة ممّ نا  معيّ تها العاقلة عندما تواجه جمهوًلا بقوّ 

، تبحث فيها ما يناسب ٰهذا مسبقة   دليها من معلومات   خمزونٌ 
ن تصل إىل انلتيجة اليّت تكون أاملجهول وتقوم برتتيب املعلومات إىل 

وىل من من خالل حركتني، احلركة األ وٰهذه العملّية تتمّ  للجهل. رافعةا 
علوم إىل املجهول، وفيما املجهول إىل املعلوم، واحلركة اثلانية من امل

 وسطى يف املعلومات املخزونة. بني ٰذلك تكون حركةٌ 
 () القياستسّّم  مضبوطة   ة  رياضيّ  ويتم الفكر من خالل عملّية  

                                                                                                                                                       

ر، املظفّ ]« خرآ من قضايا مّت سلمت لزم عنه ّلاته قوٌل  ٌف مؤلّ  قوٌل »تعريف القياس:  (1)
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ن هو القياس الربهايّن املنتج لليقني املتضمّ  ()رىق أنواع القياسأو
 .()ةخر هما الصورة واملادّ حدهما اآلأل لركنني يكمّ 

اّّلي ًل جمال  يف جمال العقيدة من حتصيل ايلقني اتلامّ  بدّ  وًل
                                                                                                                                                       

 .[203 حمّمدرضا، املنطق، ص

القياس واًلستقراء واتلمثيل، وما ينتج ايلقني  :ة(من اًلستدًلل )احلجّ  نواع  أهنالك ثالثة  (1)
 فقط. هما ينتجان الظنّ نّ إذ إ ؛خرينل دون اآلوّ األ هو

ي أيلف الواقع بني القضايا ( أ)هيئة اتل ويه ه،ياس وشلكة القئالصورة يف املنطق يه هي نّ إ (2)
ف الصورة من لّ أنتاج العلم والقضايا اجلديدة. وتتاًلستدًلل إل توضع فيه موادّ  ها قالٌب نّ أ

 وٰهكذا. حيوانٌ  إنسان   ، لّك إنسانٌ  القياس مثل: زيدٌ  يه موادّ  مات  مقدّ 

  صغرى(وىل تسّّم أ مةٌ )مقدّ  إنسانٌ  زيدٌ 

  كربى (تسيّم  ثانيةٌ  مةٌ يموت )مقدّ  إنسان   لّك 

 يموت )انلتيجة( ذن زيدٌ إ

مات ختتلف ولٰكن ٰهذه املقدّ  ،مات كما ذكرناالقضايا فيه ما يمأل القالب به يف املقدّ  ا موادّ مّ أ
 ر ىلع نتيجة اًلستدًلل، ويه كما ييل: فتوثّ  ،حبسب طبعها

 (برهايني  )ينتج قياٌس  ةٌ يقينيّ  موادّ 

 (جديلي  )قياٌس  مشهورةٌ  وموادّ  مةٌ مسلّ  موادّ 

 (خطايبي  )قياٌس  مقبولةٌ  وموادّ  ةٌ يّ ظنّ  موادّ 
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كما  عقديّةا  وطاملا نتناول قضيّةا  .صالا أمعه إىل احتمال اخلالف 
، وبالنسبة ملن لم يدرس املنطق ةا ن تكون يقينيّ أسلفنا فال بّد أ

ة حصول ايلقني وأنواعه تلكون هل ن يعرف كيفيّ أعليه فوالربهان، 
ا من ن اكنت حتمل شيئا إيف عقيدته. وٰهذه املسألة و راسخةٌ  قدمٌ 

ه ليس من السهل اخلوض نّ أل ؛من الصرب بدّ  ه ًلنّ أ غري ،الصعوبة
 .()يف أمور العقيدة بدون علم  

القضيّة املهدوّية باعتبارها من القضايا اليّت كرث ويكرث اخلالف  نّ إ
                                                                                                                                                       

 (مغالطيي  )قياٌس  مشبهةٌ  وموادّ  ةٌ وهميّ  موادّ 

 ()قياس شعريي  لةٌ خميّ  موادّ 

)صناعة وأسموها قيسة الصنااعت اخلمس من األاخلمسة نواع ألطلقوا ىلع ٰهذه اأوباتلايل 
 (. الشعر صناعة – املغالطة صناعة – اخلطابة صناعة – اجلدل صناعة – الربهان

شياء وحقائقها، وٰهذا ما ات األف ىلع ماهيّ  قبل استعمال القياس والربهان من اتلعرّ  بدّ  وًل (1)
من دون وضوح املفاهيم ًل يمكن احلكم ف ؛يف باب املعرّف دراسته يف املنطق الصوريّ  يتمّ 
، يدّل  يشء   ّي أوىلع  ،مفهوم   للّك  ر اكمل  إىل تصوّ  من القضايا، فاّلهن حباجة   ة  قضيّ  ّي أيف 

يف  ي إىل خلل  يف املفهوم يؤدّ  خلل   ّي أر هل القدرة ىلع اًلستدًلل واحلكم. ووباتلايل تتوفّ 
 منها:  ة صور  ن يكون بعدّ أاًلستدًلل، واخللل يف املفاهيم يمكن 

ر مفهوم تصوّ  حتته. كما لو حقيقةا  شياء غري داخلة  أر املفهوم حبيث يشمل ن يكون تصوّ أ  -
 من انلحاس. ااحلديد ويقصد ضمن ما يقصد قضيبا 
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؛ تناوهلا واستغالهلابل ويكرث و ،حوهلا نبيغ حتكيم في بشلك  سّيئ 
ا ىلع أدوات املعرفة اليّت قد ، فيكون حاكما ()اتهاالعقل يف حيثيّ 

ة املفتقرة إىل ا يف اًلستدًلًلت اتلربعيّ تستخدم يف تفاصيلها، وفاحصا 
ا للمفاهيم ودًلًلتها وعمومها ومستبينا  ،ة وانلضوج املعريفّ العقالنيّ 

 وخصوصها. 
يلها إىل مدراكت إل خضاع مجيع انلتائج اليّت يتوّص إمن  بدّ  وًل

إثباتها بالقطع وايلقني، اكلعصمة  ة، والعقائد اليّت تمّ العقل القطعيّ 
يمكن التسليم بدعواه وهو يرتكب  يع املهدوّية ًلمن يدّ  ، فإنّ مثالا 

شابه ٰذلك، أو حتكيم مدراكته عن املعجزة  اخلطأ والسهو وما
اكلسحر  ،وخصائصها واملائز بينها وبني خوارق العادة األخرى

 يهام انلاس بأنّ ك بها ابلعض إلاليّت قد يتمسّ  والشعوذة وتسخري اجلنّ 
 ه اإلمام املهدّي نّ أيع ة، كبعض من يدّ إهلٰيّ  صاحب مزية   فاعلها

                                                                                                                                                       

ر مفهوم اإلنسان، تصوّ  ا حتته. كما لوواقعا  شياء داخلةا أر املفهوم حبيث خيرج ن يكون تصوّ أ  -
 ة .سود من اإلنسانيّ اللون األا خرج اإلنسان ذأو

شياء ة لألعراض اخلاّص صناف واألنواع والفصول واألجناس واألب معرفة األيتطلّ فاتلعريف 
 عراض العامة هلا وٰهكذا.واأل

مجيع القضايا  نّ إبل  ،ينبيغ حتكيم العقل فيهاالقضيّة الوحيدة اليّت ة ة املهدويّ ليس القضيّ  (1)
يك ًل خيرج  ؛فيها دوات املعرفةأا إىل عمل ا وناظرا ن يكون العقل حاكما أ وابلحوث ينبيغ

 عن الواقع. ومسارب بعيدة   ات  ويدخل يف مطبّ  ،ابلحث عن مساره



 125  .............................................  الفصل اثلاين: معايري فهم القضّية املهدوّية

 بني منه.املقرّ أنّه من أو 
ذا استطاع اإلنسان املؤمن تقوية اتلفكري العقيّل الربهايّن دليه، إو

يف موضعها  و حديثة  أ قديمة   دعوة   ا ىلع وضع لّك يكون قادرا سه نّ إف
مذهبها، كما ذكر ٰذلك  ريح   خذ به لّك أا تنا متلوّ  ّمعةا إالصحيح، وليس 
 ايني ربّ  : اعلمٌ انلاس ثالثةٌ »:  بقوهل لكميل   أمري املؤمنني 

 يميلون مع لّك  ،ناعق   أتباع لّك  راععٌ  ، وهمجٌ ىلع سبيل جناة   مٌ ومتعلّ 
 .()«وثيق   وا إىل ركن  أالعلم، ولم يلج، لم يستضيئوا بنور ريح  

 النقل والقضيّة المهدويّة: الخامس

 نّ إذ إ ؛ا يف القضّية املهدوّيةا مهمًّ ا رئيسيًّ انلقل يلعب دورا  نّ إ
اتها، من جزئيّ  جزئّية   يف لّك  ن متاكثرةٌ أانلصوص الواردة يف ٰهذا الش

، من حيث الوًلدة ة املهدّي تتناول شخصيّ  وٰهذه انلصوص تارةا 
تتناول  ن فيه، وتارةا وجداده املعصومأوالغيبة وتفاصيلها وما قاهل 

ات الظهور وما إىل ٰذلك. ة املالزمة لظهوره، وشخصيّ املالحم املستقبليّ 
. ومن نافل القول حاد  آخبار أو وتنقسم الروايات املذكورة إىل متواترة  

                                                                                                                                                       

 .36 ، ص4 نهج ابلالغة، ج (1)
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ا مّ أ، ()متواترةٌ  م شارت إىل نفس شخص اإلماأالروايات اليّت  نّ أ
، ()حاد  آكرثها روايات أقت إىل أمور الظهور واملالحم فتلك اليّت تطرّ 

 يف اتلطبيق ذ يذهب ابلعض مذاهب شّّت إ ؛وهنا مكمن اخلطر
واتلوقيت، واستخدام الرتمزي القائم ىلع اًلحتمال واتلخمني واحلكم 

 .بدون ديلل  

  ا: اليقني والظّنثالًث

وقضايا، فرتاه يعرف  ة أمور  اإلنسان يف حياته لعدّ ض حينما يتعرّ 
فيقوم باحلكم عليها كما يف  ،وتفكري   ة  ودون رويّ  مبارش   بعضها بشلك  

 ،يف ٰذلك دىن شكٍّ أدون  الشمس مضيئةٌ  نّ إ، ف"الشمس مضيئةٌ "قضّية 
الشمس ليست  نّ أخربته بأا لإلجابة. ولو منك زمنا األمر ب طلّ توًل ي

ا تراه هو ذاته حيمل حيانا أهمك باجلهل. وتّ ًلك وكٰذلك لم يسمع من
ا يثق شخصا  نّ أل ؛مرللواقع وحقيقة األ ها مطابقةا دّ ويع نةا معيّ  قضّيةا 
خربه أخربه نفس الشخص خبالف ما أبعد ٰذلك  خربه بها، ثمّ أبه قد 

ا ثلقته ق ويعتقد طبقا يصدّ  ايضا أوىلع نفس القضّية، فتجده  ة  ل مرّ وّ أ
فالعلم  ل يف صالح اًلعتقاد اثلاين.وّ اًلعتقاد األ بصاحبه، فزال عنه

                                                                                                                                                       

 .94 ، ص1 كرب غفاري، جأ، كمال ادلين وتمام انلعمة، تصحيح: عيل ابن بابويه ، حمّمد بن عيلّ  (1)
 ، بال.الشوريّ  بن منصور   ، الفنت، تصحيح: جمدّي اد  ، نعيم بن محّ راجع: اخلزايعّ  (2)
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 ايلقني باملعّن يسّّم  "الشمس مضيئةٌ "اّّلي حدث دليه يف مثال 
يطلق فخر آإىل   فيها من علم  ا يف احلالة اثلانية اليّت تغرّي مّ أ، وخّص األ

 .عمّ عليه ايلقني باملعّن األ

 ذن ايلقني يطلق ىلع معنيني: إ

وحبسب  ،عمّ هو ما يطلق عليه ايلقني باملعّن األ ل:وّ املعىن األ
 . وبعبارة  جازمٌ  تعبري ابن سينا يف الشفاء )شبه ايلقني(، وهو اعتقادٌ 

وًل يمكن  ،ة كذاالقضّية الفالنيّ  نّ أأخرى، انفعال انلفس اإلنسانّية ب
ه يمكن زواهل رغم نّ أن تكون كذا. واخللل املوجود يف ٰهذا اًلعتقاد أ ًّل إ
 ،وّلا جزم؛ ن ينقض عليهأه ًل يمكن نّ أوجوده وكيانه  عتقد بكّل ه ينّ أ

 م لم يطابق الواقع.أطابق الواقع  سواءٌ 

 ، وهو اعتقادٌ خّص هو ما يطلق عليه ايلقني باملعّن األ املعىن اثلاين:
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 .()ا للواقعويكون مطابقا  ،ن يزول من انلفسأوًل يمكن  جازمٌ 

 ابلدهّية وانلظرّية:ة تنقسم إىل والقضايا ايلقينيّ 
ويه القضايا اليّت تشلك أساس الفكر اإلنسايّن  :()القضايا ابلدهّية

نكارها تسقط البرشيّة يف مستنقع السفسطة. مثل استحالة اجتماع إوب
الواحد نصف وأّن ، جزئهكرب من أ اللّك  نّ وأانلقيضني وارتفاعهما، 

 .بدون سبب   ه ًل يوجد يشءٌ نّ أو ،ةيّ صل العلّ وأاًلثنني، 

يه تلك القضايا  اليّت حصل ايلقني بها بعد القضايا انلظرّية: 
ه غري نّ إ وطبعه فاإلنسان لو خيّل  نّ إ فًّل إات استدًلل، وسلسلة عمليّ 

ىلع الوصول للنتيجة كما يف ابلدهّية. وٰهذه السلسلة من  قادر  
نفسها عن ات املستغنية يف ة تعتمد ىلع ابلدهيّ ات اًلستدًليلّ العمليّ 

 ، لوقعنا يف ًل نهائية اًلستدًللًّل إاًلستدًلل وابليان واتلوضيح، و

                                                                                                                                                       

العال  بوأ، برهان الشفاء، حتقيق: ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بن عيلّ  (1)
 .51 ، صعفييف

ة ي القاعدة اليّت ينطلق منها اًلستدًلل ويه ستّ أات، صول ايلقينيّ أات  ابلدهيّ تسّّم  (2)
 ات. ات، الفطريّ املتواترات، احلدسيّ ات، ات، املشاهدات، اتلجربيّ يلّ وّ : األنواع  أ
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 ا.بدا أمعناه عدم الوصول إىل العلم  نّ أل ؛وهو حماٌل 
املعرفة أو غلب ما حيتويه ذهن اإلنسان ونفسه هو أ ولٰكنّ 
، كما يف اتلصديق بمضمون عن يقني  ووليس  ()عن ظنٍّ  اإلدراك

ما  مر  أو ختمني أ، وًل برهان   وًل مشاهدة   بدون ديلل   معنّي   خرب  
د ما ملجرّ نّ إو ،شخاص بدون ديلل  ألاوابلناء عليه، اكحلكم ىلع 

هو  . وباتلايل فالظنّ ()اشيئا  وقرائن ًل تغن من احلّق  حدس  
ًل يكون  نّ أ، مع جتويز ا ملا يغلب عليه الظنّ اتلصديق بقضايا تبعا 

                                                                                                                                                       

 : ربع حاًلت  أحدى إكه من القضايا تتملّ  ة  قضيّ  وأخبار من األ خرب   ّي أاإلنسان جتاه  نّ إ (1)
 .باملئةا  ة. فهنا يكون العلم مئةا ي اجلزم بالقضيّ أعاله، أذكرناه  ما ايلقني: وهو  -
خر. ويكون العلم حصول الطرف اآلعدمه مع جواز  وأمضمون اخلرب  ترجيحٌ  : وهوالظنّ   -

 .تقريباا ن باملئةي باملئة، والطرف الضعيف عرشنيثمان
خر. ويكون احتمال املضمون عدمه مع ترجيح الطرف اآل وأالوهم: احتمال مضمون اخلرب   -

 خر ثمانون.ح يف الطرف اآلا املرجّ مّ أو ،ن باملئةيعرش
 منهما مخسون باملئة. لكٍّ أّن نسبة ي أ ،: تساوي احتمايل الوقوع وعدم الوقوعالشّك   -

ن نطلق ىلع ايلقني أخرى يمكن أ قسام العلم، وبعبارة  أا من يكونان منطقيًّ  فايلقني والظنّ 
 ا الوهم والشّك مّ أو، يكون ادلرجة ادلنيا من العلم ة من العلم، والظنّ ادلرجة العايلة والقويّ 

 قسام اجلهل.أهما من نّ إف

صديقه يشارك خصمه  نّ أ يضحك معه فقد يظنّ  وأم مع خصمه صديقه يتلكّ  ى زيدٌ أر فلو (2)
 .مان عليه بسوء  هما يتلكّ نّ أ وأ ،يف خصومته
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 .كٰذلك بال ديلل  

ة العلم وحدوثه ومراتب لع ىلع مياكنيكيّ يّط ن أوىلع اإلنسان 
ا األمور، وخصوصا  لّك ين يضع قدمه يف ألِك يعرف  ؛درجات العلم

 ثابت   ن تكون عن يقني  أ بدّ  ادلين والعقيدة اليّت ًل القضايا اليّت تمّس 
هل اًلختصاص أن يكونوا من أ لّك ًل نريد من البالطبع ًل يزتلزل، و

 املرء بسط حدودها تقأيف  منطقّية   ن معرفة  م بدّ  يف املنطق، ولٰكن ًل
اّّلي سنذكره  حيان. وانلموذج املنطقّ غلب األأالصدمات الفكرّية يف 

 بدّ  ًل ونرجو من القارئ الصرب ىلع ما ،اعمٍّ  للمعرفة بشلك   رضوريي 
 ةا اختياريّ  ذ ليست قضّية العلم والفكر والعقيدة قضيّةا إ ؛منه للعالج

ا للمزاج و األخالق تابعا أ، فكما ًل يكون ادلين ّي ختضع للمزاج الفرد
فكٰذلك العلم والفكر واملعرفة والعقيدة، ومن غري  ،يّ ـالشخص
)ىلع سبيل  ه حيّب نّ أل ؛دواءه باختياره مريض   خذ لّك أن يأاملعقول 

خر آ ا ملرض  ل عالجا اّّلي يمثّ  ة علبة ادلواء الفالينّ الفرض( نوعيّ 
 خيتلف باللكّّية عن مرضه. 

ا  و املذهب أالعقيدة  إنسان   ن خيتار لّك أوليس من املستساغ أيضا
، وباطٌل  ه يوجد حقي نّ أل خيتار؛ م مع هواه وميوهل، بل بعقلهءاّّلي يتال

 يمانه انلفّسّ إن يكون فكره وأجل أن جياهد من أ بدّ  ًل ي واقعٌ أ
من معرفة خريطة اتلفكري اليّت تقوده إىل اًلختيار  بدّ  ا هل. فالمطابقا 
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ن طابق خمتاره الواقع، فٰهذه تبىق أذا صادف وإاألمور. و لّك الصحيح يف 
فاقية مثال ٰهذه املطابقات اًلتّ أا، وليس يف  نادرا ًّل إر ًل تتكرّ  صدفةا 

 صاحبها املدح. وًل يستحّق  كمال   ّي أ
ع  وتنوّ القضايا الّيت تعنّي   موادّ ما يسّّم  سابق   ذكرنا يف هامش  

القياس، فينتج دلينا حبسبها ما يطلق عليه الصنااعت اخلمس من 
الربهان واجلدل واخلطابة واملغالطة والشعر. فالقضايا تقسم 

الت مات واملظنونات واملخيّ املسلّ : قسام  أربعة أها إىل حبسب موادّ 
 هات.واملشبّ 

 من اعتقاد املصدق فتسّّم  تكون نابعةا  نأا مّ إمات، املسلّ 
 د اتللّق من اًلعتقاد، بل ملجرّ  ن ًل تكون نابعةا أا مّ إاملعتقدات، و

فتسّم القضايا املقبولة  ،والقبول لالعتقاد من غري املوثوق به
 خوذة.أوامل

ن ًل أا مّ إن يراىع فيها مسألة املطابقة للواقع وأا مّ إاملعتقدات  نّ إ ثمّ 
 وىل )اليّت يراىع فيها املطابقة للواقع( تسّّم يراىع فيها املطابقة، واأل

ات، واثلانية )اليّت ًل يراىع فيها القضايا الواجبة القبول، مثل ابلدهيّ 
 املشهورات. فمبادئ صناعة الربهان يه القضايا مطابقة الواقع( تسّّم 

الواجبة القبول، ومبادئ صناعة اجلدل يه القضايا املشهورة، ومبادئ 
يه املظنونات و)املقبوًلت(، ومبادئ صناعة الشعر يه صناعة اخلطابة 



  منطق فهم القضّية املهدوّية  ............................................... 132

 هات.الت، ومبادئ صناعة املغالطة يه املشبّ املخيّ 
ي اختالف مبادئ الصنااعت يؤدّ  نّ أطة فنعرف بٰهذه اخلريطة املبسّ 

 .()إىل اختالف مراتب اتلصديق اليّت تنتجها

 واحدةا  صناعةا  نّ أّنا أكرث يف ٰهذه الصنااعت اخلمس لوجدنا ولو تمعّ 
 ملعرفة الغاية من لّك  وٰهذا تابعٌ  ،فقط يه املالئمة للقضايا العقديّة

 :صناعة  
 .مرفغاية الربهان: معرفة الواقع ونفس األ

 .فحامهإلزام اخلصم وإوًغية اجلدل: 
 .قناع اجلمهورإوًغية اخلطابة: 

 .خر يف الوهميقاع اآلإوًغية املغالطة: اتلضليل واخلداع، و
ثري يف انلفس بني اًلنقباض عن األمور املكروهة أاتلوًغية الشعر: 

 .()وبني اًلنبساط عن األمور املحبوبة هل ،للشخص

الوصول ملعرفة الواقع، وٰهذا  شخص   ًغية لّك  نّ أومن نافل القول 

                                                                                                                                                       

انظر: املرصي، ايمن، دستور احلكماء يف رشح برهان الشفاء، تقرير: عمار حسني  (1)
 .34-33ايلوسف، املجدل اًلول، ص

 .السابقاملصدر  (2)
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 . الربهان املنتج لليقني اخلاّص ًّل إره ًل يوفّ 
  نّ إل ايلقني الربهايّن مثال لو قلت هل: أخرى ًل يتقبّ  وبعبارة  

، وأحتمل بنسبة   99 احمّمدا  % أنّه ليس نبيًّا، أو أّن  1% نبي
%، وصاحب مقوًلت  كٰهذه خارج  99يوم القيامة سيقع بنسبة 

  عن مقولة اإليمان.

 ةحّجّية الظن يف األمور االعتقادّي

 فما العمل؟ ةٌ يّ ظنّ  تهايّ حجّ  الغالبانلصوص ادلينّية يف  نّ إقد يقال 
ادلين ينقسم إىل أصول ادلين وفروع ادلين،  نّ أواجلواب: هو 
 دينيّة   مقولة   ، فلّك ةا يقينيّ  ن تكون معرفتها معرفةا أواألصول ينبيغ 

% كما قلنا، وًل يقبل احتمال 100ينبيغ العلم بها بنسبة  عقديّة  
تنظيم اجلانب  ا فروع ادلين اليّت غرضهامّ أاكنت. و نسبة   ّي أاخلالف ب
، لإلنسان يكون العلم بها بواسطة ايلقني والظنّ  والسلويكّ  القانوينّ 

 انلّص  نّ أل ؛واسعةا  كبريةا  مرتبةا  ة حيتّل يف املسائل الفرعيّ  الظنّ  نّ أي أ
 نّ أل ؛يك يعمل به الصادر عن املعصومني حيتاج إىل كثري عناية   ادلينّ 

غلب انلصوص يه ما يطلق أو ا،جدًّ  اتلواتر اّّلي يورث ايلقني قليٌل 
مر عند . وًل ينتيه األأىلع ما تفيده هو الظنّ و ،حاداآلخبار أعليه 

ه ينبيغ إثبات احلّجيّة لٰهذا نّ أون إىل ذ يذهب األصويلّ إ ؛ٰهذا احلدّ 
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جل اًلعرتاف أة من أخرى، يقيمون األدلّة القطعيّ  ، وبعبارة  (1)الظنّ 
س قد جعل هل الشارع املقدّ  نّ أيف الرشيعة، و معتربٌ  ٰهذا الظنّ  نّ أب

ذا استجاب إامللكف  نّ أاحلّجيّة ىلع العبد، واحلّجّية يه بمعّن 
ومنها خرب الواحد  -ة يّ مارة الظنّ بواسطة األ و نيه  أ مر  أب تللكيف  
وقد تُفّّس زاء الرشيعة فيما قام به، إة يكون فارغ اّلمّ  -اثلقة 
عند  ه معذورٌ نّ أي أة، ريّ ة واملعذّ نجزيّ يف علم األصول بامل احلّجية
ا الفا اكن ما أىت به خمذا إاملوىل  ، وكذلك يلزم اًلتيان ا ألمر املوىل واقعا

ا للواقع املجهول  .بالفعل ىلع طبق خرب الواحد حّت لو اكن خمالفا

 املسائل العقديّة تنقسم إىل قسمني: و
مما  ،صيلة واألساسّيةو األأة يلّ وّ املسائل العقديّة األ يشمل ل:وّ األ

اإلمامة  -انلبّوة   -العدل  -يطلق عليها )أصول ادلين( ويه: اتلوحيد 
 املعاد.  -

ة اتلابعة يف ابلحث لزمرة تلك املسائل العقديّة اتلفصيليّ  اثلانية:
 رئيّسٍّ  صل  أ من ابلحوث اجلزئّية يف لّك  هناك مجلةٌ فاألصول الرئيسة، 

راء فيها آبرام، وهلم إو بني نقض   تناوهلا علماء الالكم بابلحث
                                                                                                                                                       

 مارات. وهناك حبوٌث  األما يدخل حتت مسّّم  بل لّك  ،خرب الواحدًل ينشأ فقط من  الظنّ  (1)
حتت ما يطلق عليه  صول العمليّة والفرق بينهما. والكهما داخٌل مارات واألحول األ لةٌ مفّص 
 ة.حاكم الظاهريّ األ
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ة، وتفاصيل هلٰيّ كتفاصيل القضاء والقدر، واألفعال والصفات اإل
وغري ٰذلك  ،القيامة والربزخ وسؤال القرب والرصاط والعرش والكريسّ 

 .كثريٌ 
ن يكون أوىل )أصول ادلين( فيه كما ذكرنا ينبيغ واملسائل األ

ي ىلع أيت احتمال انلقيض، أفال ي( خّص )باملعّن األ يمان بها يقيني اإل
لٰهذا  نّ أيمان بللخالف. فينبيغ اإل دىن احتمال  أدون  %،100حنو 

هٰل غريه سبحانه، إه هو اهلل وحده ًل رشيك هل وًل نّ أو ،اا خالقا العالم ربًّ 
. قبحٌ  وأ ن يقع منه ظلمٌ أحاشاه  ه اعدٌل نّ أهل صفات اجلالل واإلكرام، و

قد بعث  -عّز وجّل  -اهلل  نّ أيمان بمن اإل بدّ  انلبّوة فال وفيما خيّص 
،  خرهم وخاتمهم هو انلّب حمّمدٌ آن أو ،يناألنبياء منذرين ومبرّش 

يت أه بتعيني خلفاء هل بعد رحيله، فيمر نبيّ أاهلل بلطفه ورمحته قد  نّ أو
 من يوم نهاية   بدّ  ه ًلنّ أو ،يت مبحث املعادأي مبحث اإلمامة، ثمّ  ئذ  دعن

 عماهلم يف ادلنيا.أو يعاقبهم حبسب ألٰهذا العالم يثيب اهلل فيه عباده 
عمال أٰهذه األصول يكيف فيها اًلعتقاد باألمور اللكّّية بواسطة  نّ إ

العقل هو  نّ أل ؛ر، والعقل يكون قبل انلقلر واتلدبّ العقل واتلفكّ 
من  بدّ  ًل ـ تعاىل ـٰهذا القرآن هو الكم اهلل  نّ أ (1)اّّلي عرف باملعجزة

                                                                                                                                                       

رساء واملعراج اكإل  خرى ىلع يد انلبّ أبمعاجز  وأ ،بمعجزة القرآن الكريم نفسه سواءٌ  (1)
 القمر وتسبيح احلَص يف يده املباركة وغري ذٰلك.وانشقاق 
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د بما واتلعبّ ملنطقه ينبيغ الرضوخ  ٰهذا نبي  نّ أباعه والعمل بما فيه، واتّ 
 يقول.
 و فروع العقيدة، فتارةا أا املسائل اثلانية )تفاصيل العقيدة(، مّ أو

(، فيورث اًلعتقاد )تواتر   و نقل  أ عليها من عقل   قويي  يوجد ديلٌل 
خبار أبل  ،تواتريي  عليها وًل نقٌل  عقيلي  ًل يوجد ديلٌل  وتارةا  ،ايلقينّ 

ن تورث أا مّ إو ،بمفادها ومضمونها ن تورث الشّك أا مّ إحاد، وهنا آ
ا لالعتقاد ا نفسيًّ عدادا إ نالك احلالني ًل يشالّك  ، ويف(1)املنطقّ  الظنّ 
من  عقديّة   اإلنسان ملضمون رواية   نّ أن اطمإيمان باملضمون، فواإل

أن حيفظ مرتبة  بدّ  س، ولٰكن ًلأفال بمن واعتقد آو ،ٰهذا انلوع
املحتمل للخالف  وهو الظنّ  ،العلم واإلدراك اّّلي حصل هل من اخلرب

فال يشء عليه، وًل  ، وإن لم حيدث ٰذلك اًلطمئنان وبق يف شكٍّ مثالا 
 ا من قبل املوىل.يكون مؤاخذا 

 وباّلات ًلا ويه اليّت ًل يطلب فيها أوّ  -مسائل أصول ادلين  إنّ »
ب ىلع وجوب ٰذلك بعض وإن ترتّ  ،ان ظاهرا واتلديّ  ،ا اًلعتقاد باطنا إًّل 

 ىلع قسمني: -اآلثار العملّية 
 روٌط ـن به غري مشما جيب ىلع امللكف اًلعتقاد واتلديّ  أحدهما:

                                                                                                                                                       

، املنطقّ  والظنّ  ل يطلق ىلع الشّك وّ األ نّ أل ؛املنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقيهّ  الظنّ  نّ أر نكرّ  (1)
 املنطق. قسيم ايلقني يف  ىلع ما هوًّل إبينما اثلاين ًل يطلق 
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مات الواجب حبصول العلم اكملعارف، فيكون حتصيل العلم من مقدّ 
 املطلق، فيجب.

فق حصول العلم به، ن به إذا اتّ ما جيب اًلعتقاد واتلديّ  :ثانيهما
 كبعض تفاصيل املعارف.

ا اثلاين، فحيث اكن املفروض عدم وجوب حتصيل املعرفة أمّ 
لو فرض  اكن األقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظنّ  ،العلمّية

ف فيه، لألخبار الكثرية انلاهية عن القول حصوهل، ووجوب اتلوقّ 
إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، "ه: ف، وأنّ واآلمرة باتلوقّ  بغري علم  

 وأهوى بيده إىل فيه. "وإذا جاءكم ما ًل تعلمون فها
ا وًل فرق يف ٰذلك بني أن تكون األمارة الواردة يف تلك املسألة خربا 

 .(1)«ا أو غريهصحيحا 

 بلعض العلماء فيقول:  نصاري لكمات  ينقل الشيخ األ ثمّ 
 ذكر أنّ أن بعد  (ةاملقاصد العليّ )قال شيخنا الشهيد اثلاين يف »

 ا ما ورد : وأمّ املعرفة بتفاصيل الربزخ واملعاد غري ًلزم  
ا فال جيب اتلصديق به مطلقا  ،يف ذٰلك من طريق اآلحاد عنه 

                                                                                                                                                       

، 1 عظم، جراث الشيخ األصول، حتقيق: جلنة حتقيق ت، مرتىض، فرائد األنصاريّ األ (1)
 .555ص
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، وقد اختلف يف خرب الواحد ظّني  ألنّ  ؛اوإن اكن طريقه صحيحا 
باألحاكم ة، فكيف يّ جواز العمل به يف األحاكم الرشعيّة الظنّ 

 ة العلميّة، انتَه.اًلعتقاديّ 
عدم جواز اتلعويل يف أصول ادلين  : أنّ (ةالعدّ )يف  (1)وظاهر الشيخ

إًل عن بعض غفلة أصحاب احلديث. وظاهر  فايقي ىلع أخبار اآلحاد اتّ 
. وهو د املرتىض عدم اخلالف فيه أصالا عن السيّ  (الّسائر)يف  املحِكّ 

من قال بعدم اعتبار أخبار اآلحاد يف أصول  مقتضـى الكم لّك 
 .(2)«الفقه

ته يّ حجّ  نّ أيف الرشيعة، و ا ماكنة الظنّ صبح واضحا أوبٰهذا 
. بل (3)للعقيدة ية  ة فقط وغري متعدّ ىلع األحاكم الفرعيّ  مقترصةٌ 

وًل  ،ه ًل مشلكة تذكر يف عدم اًلعتقاد ببعض تفاصيل العقيدةنّ إ
 نّ أو أوفقها،  يؤاخذ العبد لعدم اعتقاده وعدم السلوك العميلّ 

                                                                                                                                                       

 .املقصود به الشيخ الطويسّ  (1)

 .557، ص1 عظم، جصول، حتقيق: جلنة حتقيق تراث الشيخ األ، مرتىض، فرائد األيّ نصاراأل (2)

وكٰذلك:  ؛329 صول، ص، حمّمداكظم، كفاية األخوند اخلراساينّ راجع يف ذٰلك: اآل (3)
 ة، حتقيق: رمحتعليق: ضياء ادلين العرايقّ  صول،، حمّمدحسني، فوائد األانلائينّ 
 .3،324 ، جرايكّ اهلل األ
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للتواتر اّّلي يورث  العقيدة اللكّيّة يؤمن بها واعتقد بها نتيجةا 
 ،معنّي   يف انطباق املصداق ىلع شخص   ، ولٰكن يشّك ايلقني مثالا 

ا  .(1)فال ترثيب عليه أيضا

 ة ا: معايري الفهم الصحيح للقضّية املهدوّيرابًع

 يصةٌ خّص  ويه ،مجيع أدوات املعرفة نافعةٌ  نّ أم ا تقدّ  نلا ممّ تبنّي 
ن أرط ـلإلنسانّية، ولٰكن بش -تعاىل  -من ابلاري  كبريةٌ  ومّنةٌ 

 إلدراكه من ملا يكون قابالا  تستخدم فيما يالئمها من املعرفة، فاحلّس 
والعنارص، ة ات وما يالئم اعلم املادّ يّ ، واتلجربة للمادّ خالل احلواّس 

، وانلقل شخصـيٍّ  ا يف نطاق  والكشف والشهود اّّلي يكون حمصورا 
، خاّصة   ة وادلينّية ضمن رشوط  اّّلي يالئم املوضواعت اتلارخييّ 

. نة  معيّ  والعقل اّّلي يدرك اعلم احلضور واعلم الغيب ضمن رشوط  
و أخطاء أدوات املعرفة وحاميها من الوقوع يف األ لّك وهو احلاكم ىلع 

و الوقوع يف اتلناقض )اجتماع املتناقضني أم األحاكم وختصيصها اعمإ
نكار األمور ابلدهّية واًلحندار إو أ ،و ارتفاعهما( وادلور والتسلسلأ

                                                                                                                                                       

وما إىل ذٰلك من  ،اخلراساينّ  ، وذاك هوايلماينّ  هو افالنا  نّ أة وٰهذه مثل قضيّ  (1)
  مور.يف األ ة  وخفّ  ع   عن تّسّ ًّل إ حماوًلت اتلطبيق الّيت ًل تنمّ 
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. والعقل ()لعالم الغيب قبل انلقل وبعده ه مدركٌ نّ إ حنو السفسطة. ثمّ 
يف  لل  خ ّي أأدوات املعرفة، ف لّك ة ىلع الربهايّن هل السلطة واحلاكميّ 

 إدراكها يكتشفه العقل.
ومن هنا نكتشف مدى احلاجة إىل العقل وحتكيمه يف القضّية 

حدود العقل )ذ ذكرنا يف حبث إعيات، املهدوّية اليّت تكرث فيها املدّ 
)منطقة  هناك منطقةا  نّ أ (ادلينّ  ومراتب عالقة العقل بانلّص 

فيها دون  اتلفاصيل العقديّة( ًل يستطيع العقل الربهايّن ابلّت 
هو اّّلي  واتلاريخّ  ادلينّ  انلّص  نّ أو أ، ادلينّ  اًلستعانة بانلّص 

لضمان عدم الوقوع يف  ةا ، وتكون وظيفة العقل رقابيّ سّطرها ابتداءا 
 نلا يف و خمالفة قواعده ابلدهّية. وسوف يتبنّي أ ،وهاماًلحنراف واأل

يف انلصوص  ة ثلوابت العقل الربهاينّ الفصل اثلالث احلاجة الفعليّ 
 اليّت تناولت القضّية املهدوّية.

  

                                                                                                                                                       

 للّك  نّ أ العقل الساذج اّّلي يدرك تسّّم  بسيطة   د اإلنسان بفطرة  زوّ  -تعاىل  -اهلل  نّ إف (1)
ا بعد مّ أوٰهذا قبل انلقل،  .هل من صانع   بدّ  فال ٰهذا العالم مصنوعٌ  نّ أوبما  ا،صانعا  مصنوع  
 هل ذٰلك من ن تبنّي أته بعد بنبوّ  بسبب اعتقاده اتلامّ   ق بما يقوهل انلبّ ه يصدّ نّ إانلقل ف

 ات الغيب ًل اتلفاصيل.يّ ما يدرك لكّ نّ إالعقل  أنّ مور املربهن عليها خالل املعجزة. ومن األ
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 الفصل الثالث: املّدعون يف القضّية املهدوّية

 الفصل الثالث: املّدعون يف القضية املهدوّية

 الفصل الثالث 

 المد عون في القضي ة المهدوي ة 

  





ها، وٰهذه بعني عباء املدّ أ من فكرة املهدّي واملهديّة محلت سيالا 
عيت هل، و ادّ أ ،ه املهدّي نّ أيع فبعضهم يدّ  ،اًلّداعءات خمتلفةٌ 

حد أه نّ أيع ، كأن يدّ اعمٍّ  املهديّة بشلك   يع ما خيّص وبعضهم يدّ 
من اإلمام  ه مرسٌل نّ أو أات الظهور، املهدّي وشخصيّ صحاب أ

  عنه.املهدّي وكيالا 

عني لٰهذا ة استقصاء املدّ وليس القصد من ٰهذه اللمحة اتلارخييّ 
لفات نظر القارئ الكريم إهلا، بل آحوال حراكتهم ومأمر وشؤونهم واأل
ضعافها يف أمثال ٰهذه اًلّداعءات اليّت نعارصها ايلوم قد حدث أ نّ أإىل 

 تلبنّي  (كمال ادلين وتمام انلعمة)ىلع كتاب  لقينا نظرةا أاتلاريخ، ولو 
ذ ذكر اًلحنراف اّّلي وقع فيه بعض الشيعة بسبب إنلا املقصود. 

باسم  ذ ظهرت فرقةٌ إة املهدّي، اخلاطئ لشخصيّ  اتلطبيق اخلاريجّ 
، وفرقة باسم ()ة ة حمّمد بن احلنفيّ ة تّديع مهديّ الكيسانيّ 

                                                                                                                                                       

كرب غفاري، أ، كمال ادلين وتمام انلعمة، حتقيق: عيل  انظر: ابن بابويه، حمّمد بن عيلّ  (1)
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، والواقفة  ة اإلمام جعفر بن حمّمد  منت بمهديّ آة اليّت انلاووسيّ 
ة قالوا بمهديّ  ، ثمّ  ة اإلمام موىس بن جعفر  موا مهديّ ين توهّ اّّل 

 ة اإلمام احلسن العسكرّي ا بمهديّ أخريا  ، ثمّ اهلادي  اإلمام عيلٍّ 
(). 

 ()السنويسّ  حمّمد بن عيلٍّ  ويف العرص احلديث ظهر يف يلبيا املدعوّ 

                                                                                                                                                       

 اكن منهم:  عندما عديدةُ  شعارُ أ وللسيد احلمريّي  .32 ، ص1ج
 واءـس ر أربعةٌ ـوًلة األم  ريش  ـة من قـأًل إّن األئمّ  

 اءـاُطنا واألوصيـهُم أسب  هـن بنيـة مـيلي واثلالثـع
 الءبوته كرـٌط قد حـوسب  ان  وبري ـٌط سبُط إيمـفسب

 ود اجليش يقدمه اللواءـيق  وسبٌط ًل يذوق املوت حّّت 
 وى عنده عسٌل وماءـبرض  نّا زمانااـب فال يرى عـيغي

 .37 ، ص1 انظر: املصدر نفسه، ج (1)
 وكما ييل:  هل ابليت أنسبته إىل ىع ادّ  (2)

القادر بن شهيدة بن حم بن يوسف  بن حمّمد بن عبد بن السنويس بن العربّ  الشيخ حمّمد بن عيلّ 
 بن حيىي بن راشد بن أمحد املرابط ابن منداس بن عبد اب بن عيلّ اهلل بن خطّ  بن عبد
دريس إان بن زين العابدين بن يوسف بن حسن بن الرمحٰن بن يوسف بن زيّ  بن عبد القويّ 

 بن عمران بن إدريس بن إدريس بن عبد د بن محزة بن عيلّ وبن سعيد بن يعقوب بن داو
. القريشّ  اهلاشيمّ  بن أيب طالب    بن احلسن السبط ابن عيلّ اهلل الاكمل ابن احلسن املثّّن 

 [21 يا، صفريقأة يف الصاليب، عيل حمّمد، تاريخ احلركة السنوسيّ ]



  منطق فهم القضّية املهدوّية  ............................................... 146

ة(، واكن  )احلركة السنوسيّ س ما تسّّم سّ أو ،ه املهدّي نّ أىع اّّلي ادّ 
. ويف السودان ظهر ()س الزوايا وينطلق منها يف دعوتها يؤسّ صوفيًّ 
حدى الطرق ا إل، واكن تابعا ()ب نفسه باملهدّي محد اّّلي لقّ أحمّمد 

                                                                                                                                                       

 .8 ، صةٌ ونظريّ  ة فكرةٌ انظر: إبراهيم، أمحد عثمان، اثلورة املهديّ  (1)

 م1885ـ  1843ه/1302ـ 1259 السوداينّ  ة: املهديّ جاء يف املوسوعة العربيّ  (2)
 حمّمد أمحد بن عبد اهلل، ودل يف جزيرة بلب اتلابعة ملدينة دنقلة يف السودان من أرسة  هو 

ا فتعلّ  ني بن عيلّ يعود نسبها إىل احلس م منه القراءة بن أيب طالب. واكن أبوه فقيها
فعمل مع  صغريٌ  يف أم درمان. ومات أبوه وهو والكتابة وحفظ القرآن الكريم وهو

تابع علومه يف اخلرطوم فقرأ الفقه واتلفسري  ، ثمّ قصريةا  ةا ه يف جتارة السفن مدّ عمّ 
ة اخلرطوم يف انليل األبيض مدّ  ف وانقطع يف جزيرة )آبا( جنوبواحلديث، وتصوّ 

ا للعبادة وادلرس واتلدريس. وكرث مريدوه واشتهر بالصالح؛ ـمخسة عش ر اعما
 وانتقد سلوك شيخه يف بعض األمور. 

م. من تأيلفه داع بها إىل تطهري ابلالد من مفاسد احلاّك  سافر إىل كردفان فنرش فيها رسالةا  ثمّ 
ارة فبايعه ىلع القيام بدعوته. وقويت من قبيلة ابلقّ  اتلعايّشّ  وجاءه عبد اهلل بن حمّمد  

فطناا  ج منها. واكن املهديّ ة األصل من جهينة إذ تزوّ ارة العربيّ شوكته بقبيلة ابلقّ 
ا قويّ   ة إذا خطب. احلجّ  فصيحا

 املنتظر. ه املهديّ م أعلن أمحد أنّ  1881 / ـه 1298يف اعم 
ية اإلسالم من الشوائب وابلدع، وكتب إىل وبدأ جبمع األنصار دلعوته اهلادفة إىل تنق

رته. وانتهج أسلوب إبالغ ادلعوة إىل شعوب العالم ـفقهاء السودان يدعوهم نلص
وفتح باب اهلجرة إىل  ،وطلب العون منهم ىلع إشعال اثلورة ،مهوحاّك  اإلسالمّ 
ة من أجل طرد واًلستعداد إلرسال اجليوش الفاحتة للبالد اإلسالميّ  ،السودان
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 .املحتّل  ألجنبّ ا
 وخليفته إىل خليفة املسلمني السلطان عبد احلميد اثلاين وإىل اخلديويّ  وقد كتب املهديّ 

لرتا فكتوريا، وكٰذلك إىل ن احلجاز وملكة إجنحمّمد توفيق يف وًلية مرص، وإىل ساّك 
سلطته، وكٰذلك رضب انلقود  ا وغريهم ليشعرهم بدوتله ومقرّ ملك احلبشة يوحنّ 

ا دلوتله.   رمزا
ون ىلع اجلهاد. بادلراويش واألنصار، وانبثوا بني القبائل حيّض  وعرف أتباع املهديّ 
أخرى يه اإلمام واخلليفة. واكنت ابليعة للمهدي:  حمّمد أمحد بألقاب   واشتهر املهديّ 

وأن ًل نّسق وًل نزين وًل نأيت  ،بايعنا اهلل ورسوهل وبايعناك ىلع طاعة اهلل ورسوهل»
 .  «…عن منكر   ونيه   بمعروف   بهتاناا نفرتيه، وًل نعصيك يف أمر  

إىل حكمدار السودان يف اخلرطوم حمّمد رؤوف  عات حول املهديّ وصلت أخبار اتلجمّ 
ا إىل املهديّ  ،باشا ه ه يطلبه للمثول بني يديه، فأجاب املهدي بأنّ يف مقرّ  فأرسل وفدا
داا ىلع ه ابلالد ولن يذهب إىل اخلرطوم، وأعلن اجلهاد، فعد ٰذلك تمرّ د ٰهذسيّ 

فانقض  ،به إىل جزيرة آبا تلأيت ةا عسكريّ  احلكومة، فأرسل احلكمدار إيله محلةا 
 عليها أتباعه يف الطريق وفتكوا بها. 

ا احلكومة أرسلت ذٰلك وبعد ( ألف 50و)حن فهامجه لقتاهل رجل آًلف ستة من جيشا
َبيِّض سنة سوداين 

ُ
م وعظم 1883ه/1300وهزموه، ثم استوىل املهدي ىلع مدينة األ

 شأنه وكرث أتباعه. واكن ٰذلك يف الوقت اّّلي احتل فيه اإلنكلزي مرص.
، محلةا  املرصّية احلكومة أرسلت ثمّ  ٰ  ثاثلةا  1300 يف املهدي أتباع قبل من أبيدت كنهاول

ًلسرتداد السيطرة ىلع  ة  مرصيّ  خر حماولة  م. واكنت ٰهذه آ 1883اثلاين  تشـرين / ـه
وا يعلنون ؤبد كني بقول املهديّ دين واملتشكّ املتمرّ  السودان، واكن من نتيجتها أنّ 

 وًلءهم هل. 

ر والسودان تعاين من سوء إدارة ـاكنت وًلية مص يف حقبة   واكنت بداية حركة املهديّ 
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 ـه 1296طان عبد احلميد سنة اّّلي عزهل السل ،إسماعيل اخلديويّ  ةا وًلتها وخاّص 
، واكن من الربيطاينّ  ل األجنبّ م وعني ابنه حمّمدتوفيق اّّلي خضع للتدخّ  1879 /

سنة  نتائج ظهور حركة أمحد عرايب وقوع وًلية مرص حتت اًلحتالل الربيطاينّ 
ر، ـللبقاء يف مص لزي من فتنة السودان ذريعةا ذ اإلجنوقد اخّت  ،م 1882 / ـه 1299

 ر برتك السودان. ـوحاولوا إقناع وًلة مص

ا للنظّ وُعني نوبار باشا )األرمنّ  ة من أغلب فعمل ىلع انسحاب القوات املرصيّ ، ار( رئيسا
فسيطر ىلع  ،ـع مناطق سـيطرتهيلوسّ  للمهديّ  مناطق السـودان. وبٰذلك خال اجلوّ 

 لسودان بدايةا انتصاره يف ا املهديّ  م. وعدّ  1884 / ـه 1301اخلرطوم يف  سنة 
السودان يف  وبداية إلشعال روح اجلهاد خارج ،ىلع انلهج اإلسالمّ  تلأسيس دولة  
 . العالم اإلسالمّ 

ون درمان. وقام الربيطانيّ   ىلع إثـر ٰذلك. ودفن يف أمّ وتويّف  املهدّي مرض باجلـدريّ  ولٰكنّ 
دفن الرأس يف وادي  ه تمّ ته بأمر كتشرن اّّلي ذكر أنّ بنبش قرب املهدّي وأحرقوا جثّ 

 حلفا. 

 «. جمموع املناشري»يف كتاب  وقد مجع ما وجد من كتابات املهدّي إىل خليفته اتلعايّشّ 

يق ب باخلليفة الصدّ اّّلي لقّ   املهدّي خلفه يف القيادة عبد اهلل حمّمد اتلعايّشّ بعد أن تويّف 
ا من أراضيه السودان املرصيّ  . ولٰكنّ وقد كناه املهدّي بأيب بكر    ؛اكن قد خّس كثريا

. لزييّ إذ فصلت بريطانيا موانئ بربر وزايلة لتشكيل مستعمرة الصومال اإلجن
ت بريطانيا دبوك لتشكيل مستعمرة جيبويت. واحتلّ أت فرنسا تدجورا إىل ميناء وضمّ 

 ملنطقة   وجتزئة   ات احتالل  ت عمليّ ستعمرة أرترييا. وٰهكذا تمّ مفت نواة  مصوع وألّ 
أراض السلطنة العثمانية اليّت ىلع رأسها خليفة املسلمني. ونشطت القوى  من

ل هلا ٰذلك افتتاح ا سهّ إفريقيا، وممّ  حتالل رشقّ ا ة العديدة يفيّ ة األوربّ اًلستعماريّ 
 قناة السويس. 
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 حتالل الربيطاينّ ا، قاد ما يعرف باثلورة املهديّة ضد اًليضا أة الصوفيّ 
 تباعه.أو

ة اكن العمود ة وابلهائيّ مثال ابلابيّ أ ةٌ باطنيّ  يران ظهرت حراكٌت إويف 
ىع ادّ  حمّمد الشريازّي  عيل حلراكتهم املسألة  املهدوّية، فاملدعوّ  الفقرّي 

ىع ادّ  ثمّ  ،ه هو املهدّي نّ أىع مره فادّ أر تطوّ  ثمّ  ،ه باب اإلمام املهدّي نّ أ
 حسائّ محد األأخليفة الشيخ  الرشيتّ  د اكظمٌ ستاذه السيّ أواكن ! انلبّوة

 يف فهم ادلين. ة اليّت هلا منهجها اخلاّص صاحب الفرقة الشيخيّ 
، قام مقامه املريزا عيل م1850عدام عيل حمّمد ابلاب اعم إوبعد 

 بعد نقطةِ أحسني اّّلي لقب نفسه بابلهاء )بهاء اهلل( اّّلي ذهب إىل 
                                                                                                                                                       

 املهدّي  عليها سيطراليّت  ابلالد ىلع املحافظة حماولة املهديّ  خليفة اتلعايّشّ  وتوىّل 
 ،عني الطامعني باتلوسّ لألحباش املسيحيّ  وتصّدى ادلولة، وتنظيم هاوتوسيع

ولٰكن ه. ى اخلليفة بلعض اثلورات ضدّ ني. وتصدّ يّ واملتعاونني واملتحالفني مع األوربّ 
 ني هلا. يّ من األوربّ  موغريه نيص بسبب عداء الربيطانيّ بدأت سلطة املهديّة تتقلّ 

رت فقرّ  ،إفريقيا د بالسلطة الرئيسة يف رشقّ باتلفرّ ملسيطرة ىلع مرص ا بريطانيا ورغبت
بقيادة  ، فأرسلت محلةا باتلعاون مع اجليش املرصيّ  احتالل السودان املرصيّ 

درمان يف  وهزم اخلليفة قرب أمّ  ،م 1896 / ـه 1314دنقله يف  كتشرن فاحتّل 
 / ـه 1317 سنةمن أنصاره  وقتل اخلليفة مع مجع   ،م 1898 / ـه 1316سنة 

  م. 1899
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 ة.لوهيّ ىع األيف اًلّداعء واخلرافة عندما ادّ 
 ()وتلميذه الرشيتّ  ()حسائّ من الشيخ األ الكًّ  نّ إ ،وىلع العموم

                                                                                                                                                       

: هو أمحد بن زين ادلين بن إبراهيم ابن صقر بن إبراهيم بن حسائّ شيخ أمحد األال (1)
للميالد. واكن  1753، املوافق لعام 1166، ودل يف رجب ظاهر بن رمضان بن راشد  

يف أندية العلم  شهريةٌ  ىوذكر ساميةٌ  يف بداية ٰهذا القرن ماكنةٌ  حسائّ للشيخ أمحد األ
حساء الاكئنة يف الشمال يران. وأصله من األإوانلجف و ءوحمافل اتلدريس يف كربال

ا بلغ األربعني من عمره هاجر ف فيها، ولمّ يلها، وتثقّ إبلالد العرب فنسب  الرشقّ 
د حبر العلوم والشيخ فأخذ العلم عن السيّ  ،وانلجف للزيارة واًلسزتادة ءكربال ىلإ

أصبح من املجتهدين، وحاز قصب السبق  جازة حّّت ، ونال منهما اإلاكشف الغطاء
يف  واكن هل جملس درس   ،اعيلة   ة  ذهنيّ  أقرانه، واعرتفوا هل مجيعهم بقدرة   لّك  ىلع

ملا فيها  -فكرته  ب العلم، ولٰكنّ من طاّل  يتداوهلا قسمٌ  فاٌت ، واكنت هل مؤلّ ءكربال
دة اليّت تري حبسب سها من العبارات املعقّ بهام، وملا يستعمله مؤسّ من الغموض واإل

، واكن اًلعتقاد اكنت ممقوتةا  -لقواعد املذهب وأصول ادلين  ظاهرها غري مالئمة  
ه فقد اكن هل ة. ومع ٰذلك لكّ ماميّ قواعد اإل ا ىلعوخروجا  ،ا عن ادلينمروقا  بها يعدّ 

ون ادلاعية هل هنا جملسه، وآخرون يبثّ  ىلإدون يرتدّ  يالزمون درسه، وأعوانٌ  ٌب طاّل 
 د اكظمٌ الشيخ أمحد. وقال عنه السيّ  ىلإ ة نسبةا  ٰهؤًلء بالشيخيّ وهناك، وقد سيّم 

س يف فمه. وضع لسانه  املقدّ  ذات يللة   مام احلسن اإل ىموًلنا رأ نّ إ»: الرشيتّ 
من  ر وأحّلم العلوم. واكن يف فمه كطعم السكّ س ومعونة اهلل، تعلّ فمن ريقه املقدّ 

ا بأنوار معرفة ته حماطا ا استيقظ أصبح يف خاّص وأطيب من راحئة املسك، ولمّ  ،العسل
هلل، وزاد اعتقاده يف اهلل يف نفس  مغايرٌ  ما هو  عن لّك ا بأفضاهل، منفصالا اهلل، طافحا 

. وبسبب ازدياد شوقه والرغبة الشديدة رادة العيلّ الوقت اّّلي ظهر فيه استسالمه إل
ة. روريّ ـبه حاجته الض  ما يسدّ ًّل إ مّ هلل  ا ،كل واللبسي األـقبله نس اليّت استولت ىلع

أخذ ينرش  ،الرضا  بن موىس مام عيلّ يران لزيارة اإلإ ىلإ حسائّ ا سافر األولمّ 
السلطان فتحعيل  نّ أ حّّت  شديد   يمان  إاها ابلعض بفتلقّ  ،آراءه ومبادئه بني انلاس
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املريزا حسني عيل جعلوا منطلقهم  ثمّ  ،)ابلاب( وعيل حمّمد الشريازّي 
 . ()القضّية املهدوّية

ىلع  ةة وابلهائيّ من تاريخ حركيت ابلابيّ  ئاان نتناول شيأس بأب وًل
ن يدرك القارئ ويالحظ اًلنعطافات أجل أمن  ؛حنو اًلختصار

                                                                                                                                                       

العراق انترشت آراؤه  ىلإا اعد . ولمّ دعوته فلّب  ،لزنول عندهلطهران  ىلإشاه داعه 
 ،وًلدته ، فرجع إىل مقرّ كثريةٌ  املخالفة ملا اشتهر يف عرصه، وحدثت هل خصوماٌت 

]لالّطالع أكرث راجع: ودفن يف ابلقيع.  ،للهجرة 1243رة اعم ومات يف املدينة املنوّ 
 .[ة يف ماضيها وحارضهاة وابلهائيّ اق، ابلابيّ ، عبد الرزّ احلسنّ 

اّّلي أخذ ينفرد بعده  حسائّ شيخ أمحد األلبرز ل: اتللميذ األالرشيتّ  د اكظمٌ السيّ  (1)
صله أ. وحسائّ ا عن أفاكر أستاذه الشيخ أمحد األا جوهريًّ ختتلف اختالفا  فاكر  أو بآراء  
 1790/   ـه 1205يران الشهرية، واكنت وًلدته فيها اعم إمدن  ىحدإ (رشت)من 
 ا من قرب الشيخ صيفّ قريبا « أردبيل»رشة من عمره اكن يقطن يف ا بلغ اثلانية عولمّ  ،م

طهران  ىلإم جاء  1816/   ـه 1231ني. ويف سنة الصفويّ  لوكامل سحاق؛ جدإادلين 
ودرس عليه.  ء،كربال ىلإرافقه  واتلتلمذ عليه، ثمّ  حسائّ ملالقاة الشيخ أمحد األ

. د الرشيتّ إىل بيت اهلل احلرام أودع أمر تالمذته الكرث إىل السيّ  حسائّ ا اعزتم األولمّ 
ا ا، ووجد نفسه حماطا ا عميقا د نبأ وفاة شيخه حزن عليه حزنا ٰهذا السيّ  ا تلىقفلمّ 

حمّمدباقر  حيصون عليه أنفاسه، ويهزأون بتعايلمه وأفاكره، فاستعان باحلاجّ  خبصوم  
 1259يف اعم  د الرشيتّ  السيّ مقامه، وتويّف  تلثبيت يران يومئذ  إأحد علماء  الرشيتّ 

ة يف ماضيها ة وابلهائيّ اق، ابلابيّ ، عبد الرزّ احلسنّ ]لالّطالع أكرث راجع: . ه
 [وحارضها

ة، عني لدلراسات وابلحوث ة وجذورها ابلابيّ انظر: انلجار، د. اعمر، ابلهائيّ ( 2)
 .1996وىل، مرص، ة، الطبعة األة واًلجتماعيّ اإلنسانيّ 
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 ب الوقوع يف اًلحنراف.واًلتلواءات اليّت تسبّ 
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 ةالبابّي

   ـه1235س ابلابّية هو املريزا عيل حمّمد املولود يف شرياز سنة مؤسّ 
صابه ايلتم لفقد وادله أا اسمه )حمّمدرضا الزباز(، وازا اكن يعمل بزّ  ب  أل

دعيل. بدأ ( وخاهل سيّ گفرعته وادلته )فاطمة بي ،ايزال صغريا وًل 
وقد درس  ،ةوهو من الشيخيّ  ،تعليمه يف )الكّتاب( ىلع يد الشيخ اعبد  

، ويف شبابه الرشيتّ  د اكظم  سيّ الوتلميذه  حسائّ محد األأىلع يد الشيخ 
 د اكظم  سيّ الحد تالمذة أفاتلىق ب ،ن سافر إىل مدينة بوشهرأحدث و

الرحال  اّّلي جعله يشدّ  فاكره إىل احلدّ أر بثّ أوت ،م1841سنة  يتّ الرش
واتلتلمذ ىلع يديه، واكن ما يشغل  جل لقاء الرشيتّ أإىل كربالء من 

أعن  ،ستاذكرب اهتمامات األأعيل حمّمد هو ما يقع ضمن  بال الشاّب 
ستاذ. وبعد ا زاد يف عالقة اتللميذ باألممّ  ؛نتظر(قضّية )املهدّي امل

و)ذكر اإلمام  ())الركن الرابع( وبل ه ،ه خليفتهنّ أىع ستاذ ادّ موت األ
 املعصوم بني انلاس(. 

ال املمن بٰذلك آو ،ه هو اإلمام املهدّي نّ أىع سافر إىل شرياز فادّ  ثمّ 

                                                                                                                                                       

الركن الرابع يف ادبياتهم هوابلاب، اما اًلراكن اثلالثة فيه: اهلل، انلب، اًلمام.  (1)
راجع: الطالقاين، حمّمد حسن، الشيخية نشاتها وتطورها ومصادر دراستها، 

 .306ص
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طلق عليهم فيما أعلنوا ابليعة هل وأو ،خرينآ 17وحسني البرشويئ 
من الزمن  ة  ة، وبعد مدّ نقل دعوته إىل مكّ  . ثمّ ()(صحاب اليحّ أبعد )

جديدين، واسم  وكتاب   ىت بدين  أه قد نّ أىع انلبّوة ونسخ اإلسالم، وادّ 
صوات ن تعالت األألقاء القبض عليه بعد إ الكتاب هو )ابليان(. تمّ 

إىل قلعة )ماه كو(  رساعن ما رجع عنها ونيف ثمّ  ،علن توبتهأه وضدّ 
نقله إىل تربيز  ه، وبعد ٰذلك تمّ  1264ة إىل قلعة )جهريق( سن ثمّ 

ح خالهلا من العلماء، رصّ  حبضور عدد   قيمت هل حماكمةٌ أحيث 
 نبّوة ًّل إة ما يه يف احلقيقة مام احلجّ ته لإلمسألة بابيّ  نّ أبمهدوّيته و

                                                                                                                                                       

اهم حروف ا سمّ ن جيمع حوهل ثمانية عرش شخصا أد عيل حمّمد استطاع ابلاب السيّ » (1)
[ 18ة، وايلاء يساوي عرشة ] صفحه جبديّ باحلروف األ 8 فاحلاء يعادل الرقم« يح»

سماء أروعه وأساس معتقده. وٰهذه ـٰهؤًلء تقايلد مش ىلّع  ثمّ  .(18وجمموع احلرفني )
 ر:ـرجاهل اثلمانية عش

 املاّل  -4حمّمدباقر الصغري ابن عمه  -3خوه أحمّمدحسن  -2رويئ ـ حسني البشاملاّل  -1 
 املاّل  -6 الرازيّ   عيلٍّ اّل املاملعروف ب خداخبّش القوجاينّ  املاّل  -5 البسطامّ  عيلي 

د السيّ  -9 حمّمد روضخاين الزيديّ  -8د حسني الزيدي السيّ  -7حسني جبستاين 
بدال إ أمحد املاّل  -12روم أ جليل املاّل  -11املال حمّمد اخلويئ  -10 سعيد اهلنديّ 

  ردبييلّ يوسف األ املاّل  -14  باقر اتلربيزيّ املاّل  -13 املراغّ 
 (ة العنياملعروفة بقرّ )طاهرة  -17 حمّمدعيل القزوينّ  -16 هادي القزوينّ  -15
ة اق، ابلابيّ ، عبد الرزّ احلسنّ ]وس(. احلاج حمّمدعيل بارفروش املعروف )بالقدّ  -18

 [1962ة يف ماضيهم وحارضهم، مطبعة العرفان، صيدا، وابلهائيّ 
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 فرضب بالعّصّ  ،عياتهن من إثبات مدّ ه لم يتمكّ وبابّية علم اهلل. ولٰكنّ 
عدامه اعم إ ىع انلبّوة، فتمّ ه اعود فادّ اثلانية، ولٰكنّ ة علن توبته للمرّ أف

عدام ابلاب إ. وقبل م1850وز اعم ، املوافق للتاسع من تمّ () ـه 1266
                                                                                                                                                       

ة، ترمجة: ، مقال: ارتدادات اخلرافة يف العقيدة املهدويّ حمّمدي، د. حمّمد مهدي شري (1)
 .209و 208 ، ص25-24، العدد معارصةٌ  ة: نصوٌص اق، جملّ حمّمد عبد الرزّ 

 السيد عيل حمّمد ظّل  نّ أ نقل يف مصادر عديدة  »  أنّه:اق احلسنّ د عبد الرزّ وذكر السيّ 
كتب الشيخ  رشوحه ىلع ىلإودروسه، ويستمع  الرشيتّ  د اكظم  جمالس السيّ  ىلإد يرتدّ 

د، ودهش لعباراتهما من أقوال الشيخ ورشوح السيّ  ة  ل مرّ وّ . فذهل ألحسائّ أمحد األ
 خيالف مسالك لٰهذين الرجلني الكبريين مسلاكا  نّ أوظهر هل  ،واصطالحاتهما

، يتّ د الرشوأخذ يالزم جملس السيّ  ،ن استأنس بهأه ما بلث نّ أ غريني. صويلّ األ
 انقطع فجأةا  ويستوضح ما اكن يشلك عليه فهمه من تلك العباير والضماير، ثمّ 

  مام عيلٍّ مسجد اإل ىلإهوا ووجّ  ذا تفق مع بضعة نفر  إ ،ا من الزمنب ردحا وتغيّ 
ها تمّ أن أة، وبعد ربعينيّ الرياضة املعروفة عند املرتاضني باأل ىلإيف الكوفة وانقطعوا 

 وهو د الرشيتّ جملس السيّ  ىلإ، واعد غري اعتياديٍّ  وضع  يف  خرج من املسجد وهو
 خارجةا  د اكظم  ها تالمذة السيّ عدّ  م بألفاظ  ، وصار يتلكّ شارد اّلهن ويف حالة انذهال  
، وجفوه ًلا وّ أة انلبوية. فالطفوه وجاملوه لقواعد السنّ  عن منهج الرشيعة، وخمالفةا 

ف والزهد ما أمال ويظهر من اتلقشّ  نفسه، ىلإانلاس  ذا به يدعوإا فوهجروه أخريا 
 :مثل ًغمضة   يله بأقوال  إبني ج وغريهم. واكن خياطب املقرّ من السذّ  ايله كثريا إ
أنا مدينة "ا ما اكن يسمعهم احلديث املشهور وكثريا  "،بوابهاأفادخلوا ابليوت من "

 ألنّ  ؛وحماٌل  ممتنعٌ  - تبارك وتعاىل -اهلل  ىلإالوصول  نّ أيعن بٰذلك  "،بابها العلم وعيلي 
ا اكن ة والوًلية، ولمّ  عن طريق الرسالة وانلبوّ ًّل إ، ، والطلب مردودٌ الطريق مسدودٌ 
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( صحاب اليحّ أعضاء )أانعقاد مؤتمر )به دشت( اّّلي حضـره  تمّ 
عالن نسخ الرشيعة إ وتمّ  ،اثلمانية عشـر مع بعض املريدين

                                                                                                                                                       

 بالوساطة فأنا ًّل إا، وًل يمكن ٰذلك أيضا  اومستصعبا  اتلك املراتب صعبا  ىلإالوصول 
فأنا ٰذلك ابلاب  ، من ابلابًّل إ. وكما ًل جيوز دخول ابليت ىتلك الواسطة الكرب

وترك  (ابلاب)  بلقبًّل إوما اكن يشري بعد ٰذلك نلفسه  ،نفسه بابلاب سّّم  ندئذ  فع
عالن إة ة. ٰهذه يه كيفيّ وٰهذا سبب تسميته بابلاب وأتباعه بابلابيّ  ،صيلّ اسمه األ

 د اكظم  ن حرض جمالس السيّ أابلاب بعد  نّ أة فرتوي ا كتب ابلابيّ مّ أدعوته.  (ابلاب)
ا دعية، فلمّ خذ يشتغل بتأيلف اخلطب واألأو ،متجره يف بوشهر ىلإآب  ةا مدّ  الرشيتّ 

ا بساط جتارته اعئدا  ىم طو 1843/   ـه 1259يله يف اعم إد املشار بلغته وفاة السيّ 
 ، حسني برشويئ من العراقاملاّل  ، وهوصحابهأحد أيله إحيث اعد  ،شرياز ىلإ

واكن ٰذلك يف  (،باب ابلاب)ماه سأولٰهذا  ؛ل املؤمنني بهفاكشفه بأمر ادلعوة واكن أوّ 
 ىعرشة بعد الغروب من الليلة اخلامسة من مجاد ةديااحلالساعة اثلانية وادلقيقة 

 (؛عيد املبعث)فاعترب ٰهذا ايلوم  .م 1844 أيّار 23املصادف   ـه 1260سنة  وىلاأل
ا ا، واكن عمره يومذاك مخسا دعوته، ورفع بها الصوت جهرا  (ابلاب)ذ أظهر فيه إ

ون حيرتمون ٰهذا ون وابلهائيّ ، وما زال ابلابيّ ام  يّ أربعة أو شهر  أربعة أو وعرشين سنةا 
ة اق، ابلابيّ ، عبد الرزّ احلسنّ ] «ةتّ ابلسونه وحيرمون فيه تعاط اًلشتغال ايلوم ويقدّ 

 .[1962ة يف ماضيهم وحارضهم، مطبعة العرفان، صيدا، وابلهائيّ 
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 .لربوز جنم حسني عيل انلورّي  د، اّّلي مهّ ()اإلسالمّية

 ة البهائّي

فاكر اخلرافية اليّت ًل ديلل عليها من نتاجات األ ة يه ناتجٌ ابلهائيّ 
ابلعد عن العقل والربهان يف نسق اتلفكري  نّ إ، بل و عقل  أ من نقل  

ـر ه املبشّ نّ أح )ابلاب( ساة يف تارخينا. فعندما رصّ أقاد إىل ٰهذه امل
 تلميذه حسني عيل انلورّي  يف وصيته، استغّل   ٰذلكبالظهور، تاراكا 

 خيه حيىي انلورّي ة اكنت ألالوصيّ  نّ أمع  ،ه املنتظرنّ أعلن أٰذلك، و
راع ىلع ـيكون الص و حركة  أ دعوة   كما يه حال لّك ف(. زيلّ )الصبح األ

 س واملستقبل. بني موت املؤسّ  الرئاسة نقطة الفصل اتلاريخّ 

ن حسني اخونارص ادلين شاه، هرب األ وبعد حماولة ابلابّية اغتيال
لقاء القبض ىلع حسني إ تمّ  عيل وحيىي نور إىل ماكنني خمتلفني، ثمّ 

 ا يف زّي ا حيّي نور فقد هرب إىل بغداد رسًّ مّ أعيل ونيف إىل بغداد، و
تباع أو ()خوينادلراويش. وهناك يف بغداد زادت املشاحنات بني األ

                                                                                                                                                       

. منشورات اجلمل، الطبعة اثلانية، 60قرة العني، ص ، ٰهكذا قتلوا ، عيلي الورديّ  (1)
 .م1997ملانيا، أ - كولونيا

 عداد: حمّمدعيل احلكيم، إة، ة وابلهائيّ ، حمّمدجواد، ابلابيّ راجع: ابلالغّ  (2)
 .189 ص
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 ،ا إىل شمال العراقب رسًّ إىل التّسّ ا حدا حبسني عيل منهما، ممّ  لكٍّ 
حد أا إىل ة ًلجئا ا من السليمانيّ قريبا  ة"شدلتسّّم "وانزوى يف قرية 

ة. للصوفيّ  "خانقاه"د ىلع ما يسّم خذ يرتدّ أ الكهوف يف جبل رس لكو. ثمّ 
تباعه. أهله وأحلاح عليه من قبل رجع بعدها إىل بغداد لكرثة اإل

نفيهما  تباعهما تمّ أد بسبب وجود ٰهؤًلء ولزيادة الفنت يف بغدا ونتيجةا 
ة يف ابلابّية إىل بهائيّ  اًلنفصال اتلامّ  يف تركيا، وهناك تمّ  ةدرنأإىل 

 (زليتبعون )صبح األ ة  و بيانيّ أ ة  زيلّ أحسني عيل، و (يتبعون )بهاء اهلل
 يف فلسطني، ونيف تباعه إىل مدينة عاّك أل ووّ نيف األ حيىي نور، ثمّ 

 تباعه إىل جزيرة قربص.أاثلاين مع 
ن ابلهاء عندما محل من بيته يف كرخ بغداد أومن اجلدير باّلكر 

ا يف قصـر حديقة عشـر يوما  ة اثنا ملدّ تا ساكنه مؤقّ إ يلنقل إىل تركيا، تمّ 
ل لوصوهل إىل تلك احلديقة وّ يف ايلوم األ -جنيب باشا، قام باًلّداعء 

للهجرة املوافق للحادي  1279ربعاء ثالث ذي القعدة وهو يوم األ
 "بمن يظهره اهلل"ه هو املقصود نّ أب - م1863والعشـرين من نيسان 

ا به كما اكن ـرا ابلاب اكن مبشّ  نّ أ، و(لواحهأابلاب و)الواردة يف كتب 
طلقوا ىلع احلديقة )حديقة أا باملسيح، وقد ـرا يوحنا املعمدان مبشّ 

 ،عرش )عيد الرضوان( ام اًلثنيّ الرضوان(، وعرفت عندهم تلك األ
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 .()سنة   ا من لّك يوما  12ة فيحتفلون بها ملدّ 

 زاعمة بعد جناحه يف تويّل  -لقد عمل حسني عيل )بهاء اهلل( »
ىلع مضاعفة اجلهود  - "من يظهره اهلل"ابلابيّة وزعمه نيل منصب 

يف اتلوفيق بني ديانته اجلديدة ومفاهيم احلداثة.... وصار يدعو 
من: نارص  رسل رسائله إىل لكٍّ أيمان بدينه، فاإل ملوك العالم إىل

ادلين شاه، ونابليون اثلالث، وامللكة فكتوريا، وابلابا بييوس، 
 مرباطور انلمسا. إملانيا، وفرانس جوزيف أمرباطور إوويلهلم 

، ل ٰهذا الكمّ ، واكن يعلّ ف مئة كتاب  لّ أاملريزا اكن قد  نّ أيذكر 
من معاجزه،  ها واحدةٌ نّ أه بورسعة نزول الكتب السماوية عليّ 

بت بعض وعندما تّسّ  فاته وقتها.ه لم يطلع الغرباء ىلع مؤلّ نّ أا علما 
ها حتتوي ىلع نّ أانلصوص فيما بعد، ووقعت بيد ابلاحثني اكتشف 

ة، ىلع الرغم ة، واتلناقضات املفهوميّ خطاء اللغويّ العديد من األ
د جاء يف ا. وقجراء العديد من اتلصحيحات عليها سلفا إمن 

                                                                                                                                                       

ة يف ماضيهم وحارضهم، مطبعة العرفان، ة وابلهائيّ اق، ابلابيّ ، عبد الرزّ احلسنّ  (1)
، عبد املنعم، موسوعة الفرق واجلمااعت وكٰذلك انظر: احلفنّ  ؛1962صيدا، 

  .156ة، ص حزاب واحلراكت اإلسالميّ واملذاهب واأل
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 .()«نلفسها جديد   يف بناء اعلم   ة احلّق للبهائيّ  نّ أترصحيات املريزا ب

 حركات األدعياء يف العراق

 يع العالقة باإلمام املهدّي تدّ  اكن العراق وًل يزال يشهد حراكت  
. هلا جمال حبثها اخلاّص  ()عديدة   ألسباب   حناء، وٰهذا راجعٌ من األ ىلع حنو  

ة يف العراق اعم قبيل سقوط ادليكتاتوريّ  وجممواعٌت  ولقد ظهرت حراكٌت 
ا 2003  مثال تلك اًلّداعءات.أهلا و ،وبعدها أيضا

نفسّيٌة أسباٌب

قصد أًل ختىف ىلع من طالع دعوى ٰهؤًلء، و نفسّيةٌ  هنالك أسباٌب 
                                                                                                                                                       

ة، ترمجة: شري حمّمدي، د. حمّمدمهدي، مقال: ارتدادات اخلرافة يف العقيدة املهدويّ  (1)
 .216 ، ص25-24، العدد معارصةٌ  ة: نصوٌص اق، جملّ حمّمد عبد الرزّ 

مري املؤمنني رحال أ ع منذ ايلوم اّّلي حّط التشيّ  العراق مستقرّ  نّ أكون منها: قد ي (2)
اكت رهاصات واتلحرّ شهد الكثري من اإل ع  جمتمع تشيّ  خالفته يف الكوفة، وباتلايل فهو

ن أٰهذا حاهل  واثلورات والقمع من قبل السلطات، فليس من العجيب يف جمتمع  
ة اليّت ًغب ه ابلقعة اجلغرافيّ نّ إ واتلفريط. ثمّ فراط خذ صفة اإلأيتمظهر جبوانب ت

مام اثلاين عرش فيها، وشهدت تفاصيل الغيبة الصغرى بسفرائها ووالكئهم، اإل
 واقع العقيدة يف الصميم. ا يمّس دعياء السفارة ممّ أواملنحرفني و
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انلفس وهلم فيها ا يبحثها علماء ممّ  ،نةا معيّ  نفسّيةا  ابها عقدا 
مصطلحاتهم اخلاّصة. ويرجع ٰذلك إىل عوامل الرتبية وابليئة والظروف 

ن أج يف داعواه وحياول الواحد منهم يتدرّ  نّ أوّٰللك جند  ؛املحيطة
 ه نائٌب نّ أيزعم  ة  ل مرّ وّ أفتجده  ،ة هاًلت  ته عدّ يضيف ىلع شخصيّ 

ج يتدرّ  هدّي، ثمّ من الزمن هو امل يصبح بعد فرتة   ثمّ  ،مام املهدّي لإل
وغري ٰذلك من ادلاعوى اليّت هلا  !ةلوهيّ اإل بعضهم إىل اّداعء انلبّوة ثمّ 

من  بدّ  . ولِك تفهم األسباب انلفسّية فالعمّ و األأحبركة الظهور  عالقةٌ 
 ة تفاصيل حياتهم.ءمراجعة حياة األدعياء وقرا

، قد وعدم راعية   همال  إو أته لشخصيّ  ما قد يعيشه الفرد من حتقري   نّ إ
، مثل إثبات جيايبي إ، منها ما هو شاكل  أة خذ عدا ا يتا ا عكسيًّ  دافعا يشلّك 

م املال و ارتقاء سلّ أ ،اعيلة   احلصول ىلع شهادة  باّلات بواسطة تطويرها 
. ()ة وغري ذٰلكو الرتب العسكريّ أاذ طريق السياسة و اخّت أ ،واتلجارة

و القيام أمثل ابتداع األديان واملذاهب  ،ارا الفعل مدمّ  ولٰكن قد يكون ردّ 

                                                                                                                                                       

 ة  ذاتيّ  ول  عن مي ه ناجمٌ نّ أل ؛ا وفق الفهم اإلسالمّ سلبيًّ  دّ ا يعيَض أٰذلك  نّ أًل خيىف  (1)
العمل  وألة الشهرة أة تنبذ مسات اإلسالميّ دبيّ إىل اهلل تعاىل ، واأل قربٌ  مرٌ أليس فيها 

ا لدلنيا را ه جيعل اإلنسان معمّ نّ أل ؛لغري اهلل وجعل اّلات يه حمور احلركة يف احلياة
يواجهه اإلنسان يف حياته اكتلحقري  مر  أ يّ أة، ويّ خرة اليّت يه احلياة احلقيقا لآلوناسيا 

ا خذا أخذ مأن ًل تأو ،همال ينبيغ وضعه يف خانة اًلبتالء واًلمتحانوالسخرية واإل
 ه ونفسه.من نفسه طاملا يعيش اثلقة بربّ 
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ط واهليمنة وطلب جل التسلّ أنظمة من ة ىلع األباًلنقالبات العسكريّ 
ل إىل اجلريمة وسفك ادلماء، وغري ذٰلك من و اتلحوّ أىلع انلاس،  العلوّ 

 األسايلب اهلابطة يف إثبات اّلات.
ثبتت أ ادلراسات انلفسّية اليّت اعجلت قضّية احلاجة وادلافع نّ إ

اكدلراسة اليّت  ،ةٌ ومنها قيميّ  ةٌ منها فزييائيّ  ،ة احتياجات  لإلنسان عدّ 
قام بها اعلم انلفس الشهري ماسلو اّّلي وضع هرمه املعروف بهرم 

و ادلافع للتقدير واتلوقري أماسلو للحاجات اإلنسانّية فاكنت احلاجة 
ٰهذين  نّ إيت دافع حتقيق اّلات. أ، ويف منتَه اهلرم ي()ضمن ٰذلك اهلرم
ات ن أساس املشلكة عند أدعياء األديان وانلبوّ ادلافعني يشالّك 

ي دافع أ -خيطئ طريق حتقيقهما  إنسان   بل عند لّك  ،واملهدوّية
رة، امّ ا للنفس األويصبح ملعبا  -اتلقدير واتلوقري ودافع حتقيق اّلات 

 سهلةا  داةا أة، وة والغضبيّ ويّ تني الشها هليمنة القوّ ا للهوى راضخا بعا متّ 

                                                                                                                                                       

راب ـالش  -للهرم )الطعام  قاعدةا  فيضعهاة بادلوافع الفزييولوجيّ  ئيبتد هرم ماسلو (1)
 :عودااص بالرتتيب ويليه( اجلنس  -

 املعريفّ  الفهمإىل  ادلافع  - واتلوقري اتلقدير دوافع  - واًلنتماء احلّب  دوافع  -من دوافع األ
 واحلاجة ادلافع بني تفصيٌل  وهنالك. اّلات حتقيق دافع  - اجلمايلّة ادلوافع  -

صوهل أ ..دويدار، علم انلفس أمحد حمّمد عبد اخلالق وعبد الفتاح حمّمد]ث. وابلاع
 [297 ومبادئه، ص
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ا يف سلوك الشخص ا مهمًّ حباط دورا  اعمل اإلبيد الشيطان. وقد يشلّك 
اعدة اًلعتبار، ومثال ٰذلك إانلقص و جل سدّ أا من  منحرفا سلواكا 

صعوبة ادلراسة  و حينما جيد شخٌص أ ،()اعمٍّ  الفشل يف ادلراسة بشلك  
 ذا اكن يعاين من مرض حّب إو عدم جدواها أيف احلوزة العلمّية باّلات 

 جل سدّ أوطلب العلم من  ،تهيف شخصيّ  و عقدة نقص  أ ،الشهرة
جتهاد أو اعئه لالاكدّ  ارتداديٍّ  ته، فيقوم بفعل  انلقص يف شخصيّ 

اعئه لسلوك طريق ذوي اّلوق و ادّ أ ،ة ادلينيّةيه ملقام املرجعيّ تصدّ 
جل جذب انتباه أمن  فارغة   ت  و القيام باّداعءاأ ،والسلوك العرفاينّ 

خرين. يله، واتلمظهر بمظهر اتلجديد واتلحديث ونزب اآلإانلاس 
اجلميع  نّ أو ،ا يف احلوزةه لم جيد علما نّ أيع حد األدعياء للمهدوّية يدّ أو

 نهاها يف فرتة  أفقام بذاته وّلاته بادلراسة و ،دون مستواه اّلهنّ 
  !ة  قياسيّ 

 سياسّيٌة أسباٌب

 وسيايسٍّ  دينٍّ  سمة بطابع  اجلدير بابلاحث يف احلراكت املتّ ليس من 
. هاغفال ابلعد السيايّس يف جممل مدخالت تلك احلراكت وخمرجاتإ

                                                                                                                                                       

 ،ةكاديميّ ة عندما يفشل يف دراسته األابلعض يلتحق باحلوزة العلميّ  نّ أا يؤسف هل ممّ  (1)
  نّ أوك

ٌ
غلب ٰهؤًلء يفشلون يف احلوزة أ نّ أقني، وجتد للفاشلني واملعوّ  احلوزة ملجأ

فقد يثريون الزنااعت  ،يف حتقيق اّلات ملتوية   ي بهم لسلوك طرق  ا يؤدّ ممّ  ا،يضا أ
 يسلكون طريق اخلرافة وادلاعوى الفارغة. وأ ،واملنافسات
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 ،نشاءيف اإل ن لم يكن هل يدٌ إه نّ أ واًلستعمارّي  مربيايلّ فعادة الفعل اإل
ا عن  بعيدا ن اكن فعالا إل بعد ٰذلك يف اتلفاصيل، ٰهذا ه يتدخّ نّ إف
 يس!سأاتل

وعند معاينة تاريخ احلراكت ذات الطابع املهدوّي يف العصـر 
يقاع إتريد  ة  جنبيّ أ تشري إىل مداخالت   دات  احلديث جند قرائن ومؤيّ 

خذ باًلعتبار وّٰللك ينبيغ األ ؛نذاكآاملشالك يف املحيط اإلسالّم 
ا سلم حديثا أاّّلي اكن قد  الرويسّ  ّي زصفهان القوقاأل حاكم تدخّ 

يقاع إراد أيدي حاكم شرياز اّّلي أإلنقاذ )عيل حمّمد ابلاب( من 
ر يا رسل رجاهل يلخطفوه من شرياز، فما هو املربّ أالعقوبة به، حيث 

؟ وتكرر ٰذلك بالنسبة حلسني عيل ترى لٰهذا اجلهد غري العادّي 
ة يف طهران عندما طورد بعد ابلهاء( اّّلي جلأ إىل السفارة الروسيّ )

 دراسة الواقع ادلويلّ  رورّي ـغتيال نارص ادلين شاه. ومن الضحماولة ا
والسيايّس يف  يف القرن اتلاسع عشـر اّّلي اكن يموج باحلراك ادلويلّ 

ة وشبه القارّ  ()وسطرق األـما ما يعرف ايلوم بالشسيّ  وًل ،املنطقة
 واستماكن   ة. فاكن اتلنافس بني روسيا وبريطانيا ىلع مناطق نفوذ  اهلنديّ 
بعتا خمتلف ، فاتّ ()ةيلّ وّ األ جل اًلستثمار واتلاكلب ىلع املوادّ أمن 

                                                                                                                                                       

 يران وتركيا.إة مع يضم ادلول العربيّ  وسط: مصطلحٌ الرشق األ (1)
ة يف العرص احلديث، ترمجة: عبد احلميد فهيم ة اإلسالميّ صويلّ انظر: هريو، ديلب، األ (2)

 .100 - 91 مجال، ص
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ليسهل  ؛نذاكآجل تفتيت احلكومات واملجتمعات أالطرق من 
 ،عن بريطانيا سياستها الشهرية )فّرق تسد( ومعروٌف  .السيطرة عليها

 مات  ومنّظ  ة  فكريّ  ارات  ر باّلات شهد ظهور تيّ ـوالقرن اتلاسع عش
ومنها  عديدة   دينّية   كما شهد نشوء حراكت   ،ة  وعلنيّ  ة  يّ رسّ  ات  ومجعيّ 

احلركة املهديّة يف السودان، وة يف يلبيا، مثال احلركة السنوسيّ أاملهدوّية 
يف  ()ةديانيّ ااحلركة القوة، ابلابّية وابلهائيّ وة وتفراعتها، الشيخيّ و

  اهلند.
تلك ّس تبدو من لكمات مؤسّ  ل اخلاريجّ عالمات اتلدخّ  نّ إ

لزي جناإل نّ أيرى  دياينّ امحد القأ غالم ، فمثالا هماحلراكت وحتراكت
 اعمٍّ  م اجلهاد بشلك  هم محاة املسلمني يف اهلند، وحرّ نّ أو ،منارصون هل

ملسليم  ضمانٌ  لزيّي جناًلحتالل اإل نّ رأى ألزي، وجناإل ما ضدّ سيّ  وًل
                                                                                                                                                       

عمال كشمري أغالم أمحد املنسوب بلدلة قاديان من  سها املدعوسّ أ القاديانية: فرقةٌ  (1)
،  حمّمد   ا للنبّ ا لإلسالم، وتابعا دا نفسه جمدّ  دّ ه، واكن يع 1281باهلند، ودل اعم 

ة يه اليّت ة الترشيعيّ انلبوّ  ولٰكنّ   ة ختمت بمحّمد  انلبوّ  نّ أو ،يلهإه اكن يوىح نّ أو
  حتت عباءة انلبّ  نبي  ، فهوة فبابها مفتوحٌ الترشيعيّ ة غري ا انلبوّ مّ أختمت، 

نبياء األ نّ أه، ويف حقّ  ية  آًلف آنزل عرشة أاهلل قد  نّ أيع ته. واكن يدّ يّ ويف ظلّ   حمّمد  
يِت  :القرآن يقصده حينما قال نّ أنوا زمان بعثته، ووا به وعيّ قد برّش 

ْ
ا بِرَُسول  يَأ ا َوُمبرَشِّ

مْحَدُ ِمن َبْعِدي اْسُمُه 
َ
نوار اإلسالم(، أمنها: ) ة كتب  صدر عدّ أديان وة األنشأ جملّ أ !أ

(، و)حقيقة الويح(، و)حتفة انلدوة(، و)شهادة القرآن(، و)تبليغ و)نور احلّق 
 [513، عبد املنعم، موسوعة الفرق واجلمااعت...، صاحلفنّ ]رسالة(. ال
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فينبيغ  ؛داء شعائرهمألزي لم يمنعوا املسلمني من جناهلند، فاإل
  .()اًلستمرار حتت حكمهم

ة لم ابلابيّة وابلهائيّ  نّ أثبتت ادلراسات وابلحوث احلديثة أولقد 
 ها، فيه شبيهةٌ ء، بل اكنت يد الصهيونية وراعفويٍّ  تظهر بشلك  

ل ا، اليّت اكنت تموّ وربّ أتراك، والفرانكيستني يف بيهود ادلونمة األ
عيل  نّ إروسيا وبريطانيا. ف ار اّلهب يفس وجتّ من قبل شباكت اتلجسّ 

ة يرانيّ حمّمد ابلاب عندما اكن يعمل يف متجر خاهل يف مدينة بوشهر اإل
ة املتواجدة يف ميناء ة الربيطانيّ بالرشكة ايلهوديّ  صاًلٌت اكن هل اتّ 

 نّ أ، وليس من الصدفة ة مخس سنوات  ٰذلك ملدّ  واستمرّ  ،بوشهر
شطة رشكة ساسون اتلابعة نأريخ بدء أقامته يف بوشهر يوافق تإريخ أت

 صاًلٌت ة. واكن هناك اتّ لكبار يهود بغداد يف بوشهر وبومباي اهلنديّ 
تباع ابلاب و)ماكنيج هاتريا( رئيس شبكة معلومات حكومة أبني 

قبال الواسع  اإليران. ومن األمور الغريبة فعالا إة يف اهلند الربيطانيّ 
وارص العالقة بني أ رتة. وتطوّ يران ًلعتناق ابلهائيّ إمن قبل يهود 

 م1868ذة يف الغرب منذ اعم ة املتنفّ ات ايلهوديّ ني مع اجلمعيّ ابلهائيّ 
حيث ساهم  إىل فلسطني، ة انتقال حسني عيل انلورّي ىلع خلفيّ 

                                                                                                                                                       

 .514 ت...، ص، عبد املنعم، موسوعة الفرق واجلمااعاحلفنّ  انظر: (1)
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ة فندي )عبد ابلهاء( يف بلورة اسرتاتيجيّ أاس ون بقيادة عبّ ابلهائيّ 
فندي عالقته أاس عن عبّ  سيس دولة ايلهود يف فلسطني. ومعروٌف أت
الكيان نشاء إصاحبة ايلد الطوىل يف  ()ل روتشيدل(آرسة )أب

 .  ()رسائييلاإل

 معرفّيٌة أسباٌب

 ورصني   واضح   معريفٍّ   ضمن منهج   منتظم   اًلفتقار إىل تفكري   نّ إ
وهام. يقود إىل الوقوع يف حبائل اخلرافة املصنوعة من اخلياًلت واأل

                                                                                                                                                       

اسمه  رسة يهوديي س األمحر(، ومؤسّ ي )ادلرع األأرسة روتشيدل أل روتشيدل: آ (1)
 افتح هل متجرا و، أملانيا -ة إىل فرانكفورت ا الرشقيّ وربّ أمشل موىس باور( هاجر من أ)

اسمه )ماير باور(  نه. اكن هل ودلٌ ىلع داكّ أمحر أ ة )جون ينّساس( وعلق دراعا يف جادّ 
ا للعائلة. وترك بعد وفاته مخسة ذ من ادلرع لقبا واخّت  ،جنح يف اعلم الصريفة واتلجارة

ا. واكن ماير باور قد مجع عنارص اللعبة بيده وربّ أسيطروا ىلع سوق املال يف  وًلد  أ
 حكماء بروتوكوًلت) بتأسيس قام(. والشيطنة والسياسةنة من )املال املتكوّ 

اكن بعث بها  ويه رسالةٌ  -)وعد بلفور(  نّ أا يضا أا جيدر ذكره شهرية. وممّ ( الصهيون
 قومٍّ  نشاء وطن  بإمن ملك بريطانيا  م فيها وعدٌ 1917ة بريطانيا اعم وزير خارجيّ 

ل روتشيدل اسمه )والرت يلونيل آمن  لشخص    وعدٌ ًّل إ ما هو  -لليهود يف فلسطني 
 ايديولوجياحلسين، عدنان هاشم، األ]. رسيمٍّ  منصب   يّ أًل يملك وهو روتشيدل(، 

 .[146 ة...، صمريكيّ ة األالصليبيّ 

ة، انظر: شري حمّمدي، د. حمّمدمهدي، مقال: ارتدادات اخلرافة يف العقيدة املهدويّ  (2)
 .214 ، ص25 - 24، العدد معارصةٌ  ة: نصوٌص ترمجة: حمّمد عبد الرزاق، جملّ 
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أهّمّية املنهج املعريّف، وحكومة املنهج ولقد بيّنا يف الفصل اثلاين 
ة املناهج يف نظرّية املعرفة اإلنسانّية. فعدم اتلفكري العقيّل ىلع بقيّ 
س والقلق واخلوف من يقود إىل اجلهل املقرتن باتلوجّ  الرصني املنطقّ 

تلفسري  ؛بني األشياء ة  وتنسيب عالئق وهميّ  ،يف ٰهذا العالم يشء   لّك 
و غري ٰذلك. أ ة  و طبيعيّ أ ة  ن حوادث شخصيّ ما حيصل من حوهل م

 ،ا، ويكون متشائما إىل اجلنّ  ما ًل جيد هل سبٌب   لّك فينسب مثالا 
اكلعطاس عند خروجه  ،ىلع سوء مستقبله ديلالا  ويبتكر هل عالمات  

ك جفن العني و عند حترّ أ ،معنّي   سماعه صوت طائر  كو أ ،من ابلاب
بني خمتلف الشعوب. واملشلكة  مشهورٌ  ا هو معروٌف وٰهكذا ممّ  !بّسعة  

من هنا تبدأ فتكرب عندما يلجأ ٰهؤًلء إىل ما يعتقدونه يدفع الرشور، 
 ية الطالع وطاردءسلسلة ادلجل والشعبذة والسحر والكهانة وقرا

ين موال ىلع املحتالني اّّل ا يدر األممّ  !جساد وغري ٰذلكمن األ اجلنّ 
 ام.يّ ٰهذه األ ةا فضائيّ  فتحوا قنوات  

حينما اعتقد  رّي ـساة اتلميزي العنصأنتجت مأيه اليّت  اخلرافة نّ إ
سّم أه نّ أ - ا بأرسهاو شعوبا أ فرادا أٰهذا ابلعض قد يكون  -ابلعض 

                                                                                                                                                       

ىع من قبيلة )عذرة( ادّ  اسم رجل   خرافة هو نّ إاسدة، وقيل الفاكهة الف اخلرافة، لغةا  (1)
طلقوا اخلرافة ىلع أالعرب  نّ إ ه ينقل الكمهم. ثمّ نّ أيع واملالئكة، ويدّ  صال باجلنّ اًلتّ 
طلق اللفظ ىلع املعتقدات ابلاطلة املفتقدة أ. وعديم الفائدة مضطرب   باطل   الكم   لّك 
 .لككذٰ  ةة واملنطقيّ سس العقليّ لأل
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 رّي و العنصـر اآلأبيض ق الرجل األكخرافة تفوّ  ،خرينا من اآلعنصـرا 
من ايلهود شعب اهلل املختار، وكم أّن و كخرافة أة الشعوب، ىلع بقيّ 

  !ةالقتل وسفك ادلماء حدث بسبب تلك الفكرة الوهميّ 
القائم ىلع أساس  الفاقد للمنهج املعريّف احلّق  اتلفكري اخلرايفّ  نّ إ

يمان بما يقوهل األدعياء يف العقل واملنطق هو اّّلي قاد ابلعض إىل اإل
 ذكر ٰهذا املثال: أىلع ٰذلك  ، وكديلل  وماكن   زمان   لّك 

عندما خلعت حجابها يف مؤتمر  ()ة العني(ين تاج )قرّ ن زرّ إ
قوا ... ومزّ »من ضمن ما قاتله: اكن )به دشت( خطبت يف انلاس و

عمال باأل ن تشاركوهنّ أٰهذا احلجاب احلاجز بينكم وبني نسائكم ب

                                                                                                                                                       

 .( اثلمانية عرشها من )حروف اليحّ نّ إبل  ،ةعمدة ادلعوة ابلابيّ أحد أزرين تاج: يه  (1)
 بوها هوأف ،بالعلم واًلجتهاد معروفة   ة  دينيّ  رسة  م يف قزوين أل1814ودلت يف اعم 

ي اتلاج أ -ين تاج سموها زرّ أكبري علماء قزوين.  ها حمّمدتقّ وعمّ  ،  حمّمدصالحاملاّل 
ة لقب )قرّ  الرشيتّ  د اكظمٌ سيّ الستاذها أطلق عليها أشقر، وشعرها األللون  - اّلهبّ 

حيرضه  ة، ودليها جملس درس  العني(. اكنت تنافس العلماء يف العلم واملعارف ادلينيّ 
بينها وبينهم وتبارش اتلدريس. ولٰكن احنرفت  فيرضب ستارٌ  ،فاضل طلبة العلمأ

ذ إ ؛املؤتمر املعروف بمؤتمر )به دشت( ما يفسيّ  وًل ،بعد ٰذلك عن الرصاط املستقيم
سفرت وخلعت حجابها أد لدلين بٰهذا املعّن، وابلاب جمدّ  نّ أعت نسخ الرشيعة وادّ 
 درامٍّ  عدامها بشلك  إ كونه من الرشيعة القديمة. تمّ  ؛مام احلارضين يف املؤتمرأ

 دت فيه الروايات.تعدّ 
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من  خرجوهنّ أبعد السلوة، و باألفعال، واصلوهنّ  وتقاسموهنّ 
 بدّ  الزهرة ًل نّ إو ،ادلنيا زهرة احلياة ًّل إ اخللوة إىل اجللوة، فما هنّ 

وًل  ن يعدّ أوًل ينبيغ  ،والشمّ  ها خلقت للضمّ نّ ها ألمن قطفها وشمّ 
حباب ولأل ،فالزهرة جتّن وتقطف ،وها بالكيف والكمّ شامّ  حيدّ 

 .()«تهدى وتتحف...

ة أفاملر الزهرة تشمّ  نّ أوبما  ،املراة اكلزهرة نّ أص ما تريد هو وملخّ 
ا ينبيغ شمّ  ة! أبالنسبة للمر هنا للشمّ  خيىف املعّن الكنائّ  ها، وًلأيضا

ا ن يكون مقترصا أرادته ًل ينبيغ أٰهذا اّّلي  نّ أدىه من ٰذلك بل واأل
الزهرة  نّ أبقياس  ، للجميعا ومشااعا ن يكون متاحا أبل  ،ىلع الزوج

ا تهدى لآل  خرين!هداء الزوجة لآلإمن  بدّ  فال ،خرينأيضا
لوا أن يسأقوا وعملوا بٰهذا الالكم دون تباع صدّ انلاس من األ

ة يه اكلوردة يف اعلم أاملر نّ إٰهذا ادليلل املائع، ومن قال ل عن برهان  
، ةٌ خيايلّ  وتمثيالٌت  شعريي   الكمٌ ًّل إاحلقيقة والواقع؟ فما الكمها 

سلفنا يف الفصل أا كما شيئا  ًل يغن من احلّق  والقياس الشعرّي 
اّّلي جيزي مشاعية النساء؟  و انلّّصّ ألعقيّل اثلاين. وما هو الربهان ا
 وهو - اخليايلّ  وسط الشعرّي األ وهم احلدّ  -فوقع انلاس يف الوهم 

                                                                                                                                                       

 .57 ة العني، ص، ٰهكذا قتلوا قرّ ، عيلي الورديّ  -(1)
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ما ينسب للزهور إىل  لّك ة بالزهرة، وباتلايل رسيان أشباهة املر
 النساء!

ٰهذا ما نقصده من اخلرافة اليّت جتثم ىلع عقول انلاس فتجعلهم 
ا هو ما ا. واملثال الواضح جدًّ يفقهون حديثا رين ًل يكادون خمدّ  ا أيضا

ة من قبل انلمرود وفرعون لوهيّ يطرحه القرآن الكريم يف قضيّة اّداعء اإل
نا إىل رصذا إمرص، وتصديق انلاس تللك ادلعوات، والقائمة تطول 

 طم وغري ٰذلك.احجار وانلجوم والطوكعبادة األ الّسد اتلاريخّ 

 ـ النصوص1

فيعملون ىلع طرحها  ،يلجأ منتحلو املهدوّية إىل انلصوص ادلينّية
ف يف تناول ا مدى اتللكّ ، وترى وجدانا ()بما يتناسب مع مرادهم

وا يف اًلّداعء ا من انلصوص غرّي ما اكتشفوا نصًّ انلصوص ويّلها. ولكّ 
 الردّ  ذا تمّ إاتلنظري ابلاهت. و  اجلديد اّّلي دخل ىلع خّط وفقا للمتغرّي 

                                                                                                                                                       

اتهم ءاعة ًلدّ دعياء املهدويّ أليس املقصود بٰهذه الفقرة رسد انلصوص اليّت امتطاها  (1)
 ثانيةٌ  ن، بل املقصود قراءةٌ أ لٰهذا الشا مستقالًّ يقتيض كتابا  ذاهٰ  نّ أل ؛عليها والردّ 
 ات وانلوايا.يف اخللفيّ  ةٌ حتليليّ 
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 أهل اًلختصاص والفضل والعلم، تبدأعليهم ومناقشتهم من قبل 
ة ت واخلروج ىلع الضوابط املوضوعيّ ص واتلفلّ حماوًلت اتلملّ 

 نّ أنكار قواعد علم ادلراية والرجال، وإمر إىل والعلمّية، فينتيه األ
ملنهج املعصومني  القواعد يف تناول انلصوص خمالٌف  كّل خذ بهما وباأل
 . 

بعض انلصوص  استغّل  ضياء الكراعوّي  املدعوّ  نّ أ فتجد مثالا 
بن ًله انّ أا ىلع اعئه اكن مبنيًّ أساس ادّ  نّ إذ إاعه ىلع أساسها، ورسم مدّ 
دة الزهراء من السيّ   طالب   يبأبن  مري املؤمنني عيلّ أإلمام لاملبارش 
رفع ابليضة  نّ إ»ه هو اإلمام اثلاين عشـر املهدّي املنتظر، نّ أ،  و
  اكن يف بداية زواج اإلمام عيلٍّ  بة من فاطمة الزهراء املخّص 

 خر يسّّم آ ، حيث رفعت ابليضة إىل اعلم   من فاطمة الزهراء
هل ابليت أرجوع جربائيل بها تلكون مع  ومن ثمّ  ،)ابلحر املسجور(

 بة إىل اعلم  رجوع جربائيل بابليضة املخّص  حتت الكساء... ومن ثمّ 
مة فيه حلني نزوهلا يف رحم األ اهلل ـ تعاىل ـ حفظها  ،بها خاصٍّ 

تها حبسب ما يشتيه هل خياهل ءوقرا . وقام حبشد روايات  ()«السوداء
 ؛دة الزهراء املعروفة لم تسلم من هذيانه خطبة السيّ اخلصب، وحّّت 

                                                                                                                                                       

 .284 الكراعوي، ضياء عبد الزهرة، قاض السماء، ص (1)
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 .()اثلىلك ا يضحكذ قام بتفسريها تفسريا إ

، معان  إب مرسومة   ة  ه اكن يسري وفق خّط نّ أكتابه جتد  أفعندما تقر
و استقاها من نصوص أابتكرها  خاّصة   ويستخدم مصطلحات  

الروايات ولكمات العرفاء والفالسفة، ويسري يف رسد انلصوص اليّت 
 .ا دلعوته وينّظر هلا بدهاء  جعلها أساسا 

ا مدّ  ها يف قوالب خياهل من ايات يلصبّ خر إىل الروآ ع  ويلجأ أيضا
 وهو ويصّ  ،()ف، فهو ايلماينّ جل إثبات سيل اّداعءاته اليّت لم تتوقّ أ

                                                                                                                                                       

 .281راجع كتابه يف صفحة  - (1)

مفرتض الطاعة  مامٌ إ ايلماينّ  نّ أب شعار  إ يّ أيات ًل جيد فيها ال يف جمموع الرومّ أاملت» (2)
ر الروايات ـحص نّ إتباعه، بل أباعه كما يزعم الاكطع وجيب اتّ  وأ يمان به،جيب اإل
، معلومةٌ سماؤهم أ،  هل ابليتأطهار يف اثن عرش من ة األئمّ عدد األ

ما  ا. ولّك مفرتض الطاعة جزما  مام  إليس ب ايلماينّ  نّ أىلع  ، يدّل نةٌ شخاصهم معيّ أو
مام إمن عالمات ظهور  ةا حتميّ  خروجه سيكون عالمةا  نّ أيستفاد من الروايات 

ه ينرص نّ أى، ورايته راية هدا  نّ أ، يعرف املؤمنون به قرب قيامه، و رـالعص
كرث من ذٰلك. وخروج أد هل، ولم نعرث يف الروايات ىلع ، ويمهّ مام املهدّي اإل

ىلع  ها تدّل نّ أ، يه نةٌ معيّ  كغريها من عالمات الظهور، هلا فائدةٌ  عالمةٌ  ايلماينّ 
مام املنتظر هبتهم واستعدادهم نلرصة اإلأخذ املؤمنون ألِك ي ؛قرب الظهور املبارك

كيال  ؛خذ احليطة واحلذرألزوم ما يستفاد من تلك الروايات ه ربّ نّ أ. كما املهدّي 
ين يكرثون قبيل ابني اّّل ة وغريهم من ادلاعة الكذّ ينخدع املؤمنون بداعة املهدويّ 

 اكًلعتقاد ،ا ذكرناهكرث ممّ  أبنحو   ا اًلعتقاد بايلماينّ مّ أو مام املهدّي ظهور اإل
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ين ستصل أ، وًل نعلم ()بنيل املقرّ وّ أابنه و ثمّ  ،اإلمام املهدّي ورسوهل
 !()ٰهذه السلسلة

ا يف ل عمدة دعوتهم ومنار حبوثهم وعنوانا رئيسيًّ والرواية اليّت تمثّ 
جد أو رواية املهدينّي، وأة  رواية الوصيّ ة يه ما تسّّم قناتهم الفضائيّ 
رسد  نّ أا من ا ذكرته سابقا ممّ  حبث ٰهذه الرواية استثناءا  من الرضورّي 

نا نعيش عصـر نّ إ إذ ؛ا مستقالًّ ب كتابا عليها يتطلّ  روايات القوم والردّ 

                                                                                                                                                       

مام رة اإلـه واجب انلرصة كوجوب نصنّ أ وأمفرتض الطاعة،  معصومٌ  مامٌ إه نّ بأ
 ىلع ذٰلك روايةٌ  ، ولم تدّل صحيح   ٰهذا لم يثبت بديلل   نّ إغري ٰذلك، ف وأ املهدّي 
 لم تدّل  ء  بّش ن نعتقد يف ايلماينّ أ، فكيف يمكن نلا ضعيفةٌ  وأ ، صحيحةٌ واحدةٌ 

ما  وأ عصمة   وأ مامة  إاًلعتقاد ب ذا اكن املطلوب هوإا عليه الروايات؟! خصوصا 
ا اكن املطلوب تكليفا  وأعليه،  ة ادليلل ادلاّل يه قطعيّ ا يشرتط فممّ  ،شالك ذٰلك

 ، ص؟!، هل جيب اًلعتقاد بايلماينّ ل حمسن، عيلي ]آ «ا كوجوب انلرصة مثلا رشعيًّ 
6.]  

 أتني هما ابلاب وابلهاء حينما بدرنا بشخصيّ اعء يذكّ ٰهذا التسلسل يف اًلدّ  نّ إ (1)
ىع وبعد ذٰلك ادّ  ،ماماإل ه هونّ أظهر  ثمّ  ،مامه باب اإلنّ أل يف دعواه ىلع أساس وّ األ

ة ونسخ رشيعة اإلسالم. وكٰذلك اثلاين )ابلهاء( حينما وصل يف سلسلة انلبوّ 
 ة.لوهيّ اعءات إىل اإلاًلدّ 

ة : اخلباز، ضياء، املهدويّ ل  مفّص  عليها بشلك   الع ىلع الروايات والردّ لالطّ  (2)
 220 ، ص2 ، ج327 – 305 ص ،1 اخلاتمة...، بقلم: عبد اهلل سعد معريف، ج

 وما بعدها.
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 ملفت   الرواية بشلك  ين يرفعون راية اًلستدًلل بٰهذه ني بها اّّل املستدلّ 
يهام، عليهم يك ًل يقع املؤمنون يف شباك اإل ا ناسب الردّ ممّ  ؛اا وكيفا كمًّ 

 ا لٰهذا انلوع من اإليهامات.ا وواقعيًّ  حيًّ وتلكون مثاًلا 
اًلستدًلل بالروايات الضعيفة  أي ،تقع الرواية ضمن أسايلبهم

م اتلحقيق ماأيت لم يعتمد عليها العلماء، وًل تصمد والغريبة الّ 
 منهجهم يف املراوغة وردّ  واضح   . وهنا يربز بشلك  وادلًليلّ  السندّي 

.(1)استفزازيٍّ  اخلصوم بشلك  

، يف مقابل (2) الظنّ ًّل إيت ًل تفيد الّ  حاد(ويه من )روايات اآل
فادت أذا إحاد الروايات املتواترة اليّت تفيد ايلقني. ويؤخذ بروايات اآل

خذون بها يف املسائل أيف فروع ادلين واملسائل الرشعّية، وًل ي الظنّ 

                                                                                                                                                       

وىل، ، الطبعة األالعقييلّ  أمحد احلسن(، ناظمٌ  رجو مطالعة كتاب )الوصية والويصّ أ (1)
 ملا ذكرناه. صارخٌ  . وهونموذجٌ 2011

 ،ة ىلع اعتبارهقد قامت احلجّ  ن يكون الظنّ أه ينبيغ نّ أصول الفقه أر يف علم تقرّ  (2)
 ًل اعتبار هل. ظني  بما هو الظنّ  نّ إ فًّل إو
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 . (1)العقيدة تتطلّب القطع وايلقني نّ إ إذ ؛العقديّة

 منت الرواية

يِب َعبِْد اهللِ »: (الغيبة)يف  ى الشيخ الطويسّ رو
َ
نَا مَجَاَعٌة َعْن أ ْخرَبَ

َ
 أ
ْوفَِريِّ  َعْن َعيِلِّ بِْن ِسنَان  الَْموِْصيِلِّ  ،احْلَُسنْيِ بِْن َعيِلِّ بِْن ُسْفيَاَن الزَْبَ

مْحََد بِْن حمّمد بِْن اخْلَِليِل  ،َعْن َعيِلِّ بِْن احْلَُسنْيِ  ،الَْعْدلِ 
َ
َعْن  ،َعْن أ

مْحََد الِْمرْصِيِّ 
َ
ِه احْلََسِن بِْن َعيِلٍّ  ،َجْعَفِر بِْن أ بِيهِ  ،َعْن َعمِّ

َ
َعْن  ،َعْن أ

يِب َعبِْد اهللِ 
َ
بِيِه ابْلَاقِرِ  ،د  مَّ بِْن حُمَ َجْعَفِر  أ

َ
بِيِه ِذي اثلَِّفنَاِت  ،َعْن أ

َ
 َعْن أ

ِهيدِ  ،َسيِِّد الَْعابِِدينَ  ِِكِّ الشَّ بِيِه احْلَُسنْيِ الزَّ
َ
ِمرِي  ،َعْن أ

َ
بِيِه أ

َ
َعْن أ

يِف اللَّيْلَِة اليّت اَكنَْت ِفيَها َوفَاتُُه  رَُسوُل اهلل  قَاَل: قَاَل  الُْمْؤِمِننَي 
بَا احْلََسِن " :ِلَعيِلٍّ 

َ
ْحِض  ،يَا أ

َ
  "،ْر َصِحيَفةا وََدَواةا ـأ

َ
ْمأَل

َ
فَأ

َعيِلُّ إِنَُّه  يَا :حّّت اْنتَََه إىل ٰهذا الَْموِْضِع َفَقاَل  ،وَِصيَّتَهُ  رَُسوُل اهلل 
ا َوِمْن َبْعِدِهْم اْثنَا َعشَ  نَْت  ،َر َمْهِديًّاـَسيَُكوُن َبْعِدي اْثنَا َعَشـَر إَِماما

َ
فَأ

اَك  ا َسمَّ ُل اًِلثَْنْ َعرَشَ إَِماما وَّ
َ
ـَى  يِف َسَمائِهِ اهلل تعاىل يَاَعيِلُّ أ َعِليًّا الُْمْرتَض

ُموَن 
ْ
ْعَظَم َوالَْمأ

َ
ْكرَبَ َوالَْفاُروَق اأْل

َ
يَق اأْل دِّ ِمرَي الُْمْؤِمِننَي َوالصِّ

َ
َوأ

حَ  ،َواملهديَّ 
َ
ْسَماُء أِل

َ
نَْت وَِصّيِّ ىلَعَ  ،د  َغرْيِكَ فاََل تَِصحُّ ٰهذه اأْل

َ
يَاَعيِلُّ أ

                                                                                                                                                       

وكٰذلك انظر:  ؛329 صول، ص، حمّمداكظم، كفاية األخوند اخلراساينّ انظر: اآل (1)
 ة، حتقيق: رمحصول، تعليق: ضياء ادلين العرايقّ ، حمّمد حسني، فوائد األانلائينّ 
 .324 ، ص3، جرايكّ اهلل األ
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ا َوَمْن َطلَّْقتََها  ْهِل َبييِْت َحيِِّهْم َوَميِِّتِهْم وىلََعَ نَِساِئ َفَمْن ثَبَّتََّها لَِقيَتِْن َغدا
َ
أ

نَا بَِري
َ
نَْت َخِليفَ  ٌء ِمنَْها لَْم تََريِن فَأ

َ
َرَها يِف َعرَْصِة الِْقيَاَمِة َوأ

َ
يِت ىلَعَ َولَْم أ

يِت ِمْن َبْعِدي مَّ
ُ
تَْك الَْوفَاُة فََسلِّْمَها إىل ابِْنَ احْلََسِن الرَْبِّ ، أ فَإَِذا َحرَضَ

ِِكِّ  الْوَُصولِ  ِهيِد الزَّ تُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسلِّْمَها إىل ابِْنَ احْلَُسنْيِ الشَّ فَإَِذا َحرَضَ
فَلْيَُسلِّْمَها إىل ابِْنِه َسيِِّد الَْعابِِديَن ِذي َرتُْه الَْوفَاةُ ـالَْمْقتُوِل فَإَِذا َحَض 

ْمَها إىل ابِْنِه حمّمد ابْلَاقِِر فَإَِذا ـاثلَِّفنَاِت َعيِلٍّ فَإَِذا َحَض 
َرتُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسلِّ

 ْ اِدِق فَإَِذا َحَضـَرتُْه ال ْمَها إىل ابِْنِه َجْعَفر  الصَّ
َوفَاةُ َحَضـَرتُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسلِّ

َرتُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلِّْمَها إىل ابِْنِه ـفَلْيَُسلِّْمَها إىل ابِْنِه ُموىَس الاَْكِظِم فَإَِذا َحَض 
تُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسلِّْمَها إىل ابِْنِه حمّمد اثلَِّقِة اتلَِّقِّ فَإَِذا  َعيِلٍّ الرَِّضا فَإَِذا َحرَضَ

تُْه الَْوفَاةُ َحَضـَرتُْه الَْوفَاُة فَلْيُسَ  لِّْمَها إىل ابِْنِه َعيِلٍّ انلَّاِصِح فَإَِذا َحرَضَ
فَلْيَُسلِّْمَها إىل ابِْنِه احْلََسِن الَْفاِضِل فَإَِذا َحَضـَرتُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسلِّْمَها إىل 
 ابِْنِه حمّمد الُْمْستَْحَفِظ ِمْن آِل 

ا ُثمَّ  حمّمد  يَُكوُن ِمْن َبْعِدهِ اْثنَا َعرَشَ َمْهِديًّا  فَٰذلك اْثنَا َعرَشَ إَِماما
بنِيَ  ِل الُْمَقرَّ وَّ

َ
تُْه الَْوفَاةُ( فَلْيَُسلِّْمَها إىل ابِْنِه أ َساِمَ  )فَإَِذا َحرَضَ

َ
هَلُ ثاََلثَُة أ

مْحَُد َواًِلْسُم اثلَّاِلُث املهدّي ُهَو 
َ
يِب وَُهَو َعبُْد اهلل َوأ

َ
اْسٌم اَكْسيِم َواْسِم أ
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وَّ 
َ
 .(1)«ُل الُْمْؤِمِننيَ أ

 النقد

 (2)ة ـ سند الرواي 1

ا، وًل جدًّ  ةٌ صيّ ختّص  ة دراساٌت ادلراسات احلوزويّ  نّ أًل خيىف 
صحاب أ ًّل إخيوض يف الروايات واًلستدًلل بها وانلقض عليها 

ا لعلم الرجال يف ًغية ص يف ٰهذا املجال. وٰهذه الرواية طبقا اتلخّص 
ًل  اكلشيخ الطويسّ  كبري   من قبل اعلم   مذكورةا الضعف، وكون الرواية 

بالروايات  تها واعتبارها، فٰهذه كتب احلديث دلينا مملوءةٌ ىلع صحّ  يدّل 
 !ها؟خذ بها لكّ أفهل ن
يف اتلخصص،  رصني   ذات طابع   وعلميّةٌ  معرفيّةٌ  هناك سياقاٌت و

ة واًلعتبار  للحكم عليها بالصحّ تسري فيها الرواية وصوًلا  وقنواٌت 
 .من عدمه

ذن إن وفق مفادها فلنغلق يك يتديّ  روايةا  أيقر حد  أ ذا اكن لّك إو     
                                                                                                                                                       

 .151و 150 ، حمّمد بن احلسن، الغيبة، صالطويسّ ( 1)
ي دراسة حال الرجال أ، يشري إىل اتلحقيق الرجايلّ  ّصي ختّص  اية مصطلحٌ سند الرو (2)

سناد أعتماد عليهم يف انلقل، والعلم اّّلي يدرس ين رووا الرواية، وهل يمكن اًلاّّل 
 علم الرجال. الروايات هو
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ة، وٰهكذا بالنسبة باب اًلجتهاد والعلم، ونقتصـر ىلع القراءة السطحيّ 
 اء.طبّ ويرتك مراجعة األ لكتب الطّب  حد  أ ، فلريجع لكي للطّب 
يف ًغية الوهن ها نّ أهل اًلختصاص يف ٰهذه الرواية جيد أل من مّ أاملت نّ إ

فالسند املذكور حيتوي ىلع من يطلق عليهم )املجاهيل( وهم  ،والضعف
 يف كتب الرجال، فلم يمدحوا ولم يقدحوا. ين لم يرد هلم ذكرٌ اّّل 

ذ ًل مشلكة إالعدل،  املوصيلّ  بن سنان   من عيلّ  أوضعف السند يبد
 احلسني بن عيلّ وكذا  ،شاكل  إبال  اجلماعة ثقاٌت  نّ أل ؛"مجاعةٌ "يف قوهل 

 :قال عنه انلجايشّ  ،صحابة األجلّ أوهو من  ،بن سفيان الزبوفرّي 
 .(1)«من أصحابنا جليٌل  ،ثقةٌ  ،شيخٌ »

ه لم نّ أفمشلكته  ،العدل املوصيلّ  بن سنان   ل املجاهيل عيلّ وّ أا مّ أ
يع ز مجاعة املدّ . ولقد ركّ وًل قدح   ذكره يف كتب الرجال ًل بمدح   يتمّ 

ا من ٰهذا اًلنسداد ن جيدوا هلم خمرجا أوحاولوا  ،ةالشخصيّ ىلع ٰهذه 
وا وصف )العدل( اّّلي جاء يف نهاية اسمه صفة عدّ ، فالرجايلّ  العليمّ 
 هل. مدح  

 ولإلجابة ىلع ٰذلك نقول:
ا احتمال ٰهذه املفردة قد تكون ضمن اسمه الاكمل، أمّ  نّ إ

                                                                                                                                                       

 .68 (، صيف الشيعة )رجال انلجايشّ سماء مصنّ أ، اس أمحد بن عيلٍّ العبّ  بوأ، انلجايشّ  (1)
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املتعارف واملشهور عند  ا؛ ألنّ فليس دقيقا  وصف العدل كتوثيق  
بل تذكر ، وصافن ًل تذكر األأذكر الرواة يف سلسلة السند 

 ين وردتسماء كما يف بايق أفراد سند نفس رواية الوصية اّّل األ
فذكر ٰهذا خبصوصه ىلع حنو  ،من اتلوصيف ا خايلةا سماؤهم مجيعا أ

 اتلوصيف خالف الظاهر.
 ويعرّب  ،ل السندوّ أه يرد يف نّ إه إذا ذكر اتلوصيف فنّ أا إىل ٰهذا مضافا 

: عن اثلقة حمّمد بن العبّ  عنه باثلقة اعدةا   1اس بن مروانفيقال مثالا
ا لٰهذا الراوي  نلّص  وٰهكذا، باإلضافة إىل أنّ  عليه  العدل لو اكن وصفا

هم لم يذكروه يف حني أنّ  ،وملا اكن من املجاهيل ،ون يف كتبهمالرجايلّ 
ه هو نّ أمع  ،نفس الشيخ الطويس لم يذكره يف رجاهل إنّ يف كتبهم، بل 

يع ٰهؤًلء! وىلع فرض كونه صفة مدح اّّلي نعته بٰذلك حسب ما يدّ 
، (2)ة مع القرينة القطعيّ ًّل إًل يمكن اجلزم به  ،فقط د احتمال  فهو جمرّ 

ن أمره بني أ  يدوريكون ٰهذا اللفظ جممالا  د احتمال  ومع كونه جمرّ 
من  واحد   به للكٍّ  لقباا لصاحبه، وعليه فال حيتجّ  وأ يكون صفة مدح  

                                                                                                                                                       

، وكٰذلك: ابن طاووس   ؛182 ، ص14 نوار، ج، حمّمدباقر، حبار األراجع: املجلّسّ  (1)
، سة دار الكتاب اجلزائريّ نصاري، مؤسّ حتقيق: األ .120 ، ايلقني، صرض ادلين عيلّ 

 .1413 وىل، ربيع اثلاينألطبعة اال

 عند الشّك  د   حمدّ ىلع وجود ما يشري إىل معّنا  يدّل  (ةالقرينة القطعيّ )مصطلح  نّ إ (2)
 .احتماًلت   وأ ة معان  واًلحتمال بني عدّ 
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 ٰهذين اًلحتمالني.
ا فمع ٰذلك ًل يمكن األخذ بالرواية  وىلع فرض التسليم بكونه وصفا

 شاكل يف بايق رواة السند.لوجود اإل
بني اثلقة  بن احلسني فهو مشرتكٌ  خر وهو عيلّ ا الراوي اآلمّ أو

  املقصود به حّّت يصحّ يمزّي ة السند أن وغريه، فعّل من يّديع صحّ 
 اًلستناد إيله.

واحلسن  محد املصـرّي أمحد بن حمّمد بن اخلليل وجعفر بن أا مّ أو
فهم مهملون يف كتب  ابة املصـرّي بن بيان بن سيّ  ووادله عيلّ  بن عيلٍّ 

 ذكرهم. الرجال لم يتمّ 
ة ن فالروايوأكرث رواة ٰهذه الرواية جماهيل ومهمل نّ أوبٰذلك ننتيه إىل 

 عن اًلعتبار من ناحية السند وًل يمكن اًلعتماد عليها. ساقطةٌ 

 اية ـ دللة الرو 2

 شارة إىل ضعف الرواية من خالل:يمكن اإل
هل اخلربة بٰهذه الرواية لغرابتها وخمالفتها أعدم قبول العلماء من  

 :حيث قال العاميلّ  وخمالفة املشهور هلا اكحلرّ  ،للكثري من الروايات
ه قد ورد ٰهذا املضمون نّ أحديث اًلثن عرش بعد اًلثن عشـر، اعلم »

ض هل ، ولم يتعرّ شاكل  إو خبار، وهو ًل خيلو من غرابة  يف بعض األ
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ن، وًل يمكن اعتقاده  انلادر منهم ىلع ما حيرضين اآلًّل إصحابنا أ
ايلقني، بل جتويزه  ما ورد بٰذلك لم يصل إىل حدّ  نّ ا؛ ألا قطعا جزما 

من  - اهلل تعاىل ن شاء إ -يت أملا ي ؛ ىلع وجه اإلماكن مشلٌك احتماًلا 
مثل ٰهذه الروايات إذا اكنت ختالف  ، ومن الواضح أنّ (1)«كرثة معارضه

فيجب تأويلها بما  ،ىلع حنو القطع من العقل أو الرشع هو ثابٌت  ما
مة وّٰللك جند العاّل  ؛ينسجم مع تلك الضـروريات العقلّية أو ادلينّية

 خبار خمالفةٌ ٰهذه األ» :مثال ٰهذه الروايات ويقولأيرد  املجلّسّ 
 حد وجهني:أويل أللمشهور، وطريق اتل

وسائر  انلّب  نّ أا: يكون املراد باًلثن عشـر مهديًّ  نأ ـ 1
، وقد ن يكون ملكهم بعد القائم أ، باألئّمة سوى القائم 

 ة، وقال برجعة ئمّ ّوهلا جبميع األأاحلسن بن سليمان  نّ أسبق 
ا يمكن اجلمع بني بعض األالقائم  خبار املختلفة اليّت ، وبه أيضا

 .ملكه  ةوردت يف مدّ 

وصياء القائم، هادين للخلق يف أكون ٰهؤًلء املهديّون من ن يأ ـ 2
ن اكن إ، وة   خيلو الزمان من حجّ ٰلاّل  ؛ين رجعوازمن سائر األئّمة اّّل 

                                                                                                                                                       

 .115 ة، ص، حمّمد بن احلسن، الفوائد الطوسيّ العاميلّ  (1)
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ا حججا ة ئمّ وصياء األنبياء واألأ  .(1)«يعلم -تعاىل  -ا، واهلل أيضا

  قادةٌ ًّل إٰهؤًلء املهدينّي ما هم  نّ إن يقال أقَص ما يمكن أ نّ أي أ
وا فاستحقّ  ،نفسهم وفهم دينهمأيف تهذيب  بلغوا مراحل اعيلةا  كبارٌ 

 .هل ابليت أة بعد مّ لأل ن يكونوا هداةا أ

اكا بقول اإلمام تمسّ  ؛وعليه فالرواية إذا خالفت املشهور يعرض عنها
 ني عنهم عندما سئل عن اخلربين املتعارضني املرويّ  ابلاقر 
  .(2)«انلادر خذ بما اشتهر بني أصحابك ودع الشاذّ » :فقال

 ّوةبعي النحول منت الرواية وانطباقها على مّد مالحظاٌت

 يف ادلًللة؛ فإّن مفادها تسليم األمر إىل ابن اإلمام  :ًلا وّ أ
 رات الروايات القائلة بعدم خلوّ ـتنايف عش ، ويهاملهدّي 

ا كون األئّمة اثن(3)األرض من حّجة   وهو  ،عشـر ، وتنايف أيضا
من رضورات مذهبنا، وتنايف كٰذلك ما ورد من الروايات  رضورةٌ 

                                                                                                                                                       

 .149، ص 53 نوار، ج، حمّمدباقر، حبار األاملجلّسّ  (1)

 .157 ، ص1 ، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، جالعاميلّ  (2)

 األرض )أنّ  اخلامس ابلاب ّجة،احل كتاب ،179و 178، ص 1ج  ،الاكيف :نظرا (3)
( من ختلو ًل  .حّجة 
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 املؤمنني واألئمة  الّيت تشري إىل حكومة اإلمام احلسني وأمري
 الروايات الّيت مفادها ، بل تنايف (1)بعد رحيل اإلمام املهدّي 

ا قبل قيام القيامة ثّم  أّن اإلمام املهدّي  يبىق إىل أربعني يوما
 هميكون اهلرج، وٰهذه األيّام من أيّام بعث األموات و نشور

 .(2)مات القيامةومقدّ 
 .إّن بعض ٰهذه الروايات ضعيفةٌ  إن قلَت:
، بل «ةالوصيّ رواية »يزيد ضعفها ىلع ضعف تلك الرواية  ًل  قلُت:
ة ىلع فرض القول بضعف ٰهذه ا بمراتب من رواية الوصيّ ضعفا  يه أقّل 
 «.ا قبل القيامةبقاء املهدّي إىل أربعني يوما » األخرية

، إنَّ شذوذ ٰهذه الرواية من حيث املضمون وندرتها حال   وىلع لّك 
ا يمنع من قبوهلا أو اإلصغاء إيلها.  أيضا

املهدينّي جييئون بعد وفاة اإلمام املهدّي  نّ أشارت إىل أالرواية  ا:ثانيا 
                                                                                                                                                       

وحاًلتها  )الكّرات اثلاين ابلاب ،133و 132ص  ،ادلرجات خمترص بصائر :نظرا (1)
 .142 – 140 ، ح(وما جاء فيها

، باب ذكر عالمات 387، ص 2ج  ،اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل ىلع العباد :نظرا (2)
ة حبار األنوار اجلامعة دلرر أخبار األئمّ  ؛يف سرية القائم ، فصٌل  قبل قيام القائم

خلفاء ) اثلالثوناب ابل، تاريخ اإلمام اثلاين عرش، 145، ص 53 األطهار: ج
 .(املهدّي وأوًلده



 185  ..........................................  املّدعون يف القضية املهدوّية الفصل اثلالث:

، ٰهذا مضافاا إىل (1)ة فقد جاء قبل ظهور اإلماميع ايلمانيّ ا مدّ مّ أ ،
ه مبعوث أنّ  يع من جهة  طه يف دعواه، فهو يدّ يع وختبّ اضطراب املدّ 

مران  ًل جيتمعان؛ ه، وٰهذان األه وصيّ نّ أيع أخرى يدّ  اإلمام ومن جهة  
 !ًلحٌق  والويصّ  أو مقارنٌ  املبعوث سابٌق  نّ أل

هو اّّلي  اإلمام احلسني  نّ أدت بعض الروايات كّ أ ا:ثاثلا 
وًلد أوليس  ،ة ة بعد وفاة اإلمام احلجّ مّ م مهام قيادة األيتسلّ 

ت ذا استقرّ إف» :، منها ما عن اإلمام الصادق ة اإلمام احلجّ 
ة املوت، فيكون اّّلي جاء احلجّ ه احلسني، نّ أاملعرفة يف قلوب املومنني 

، وًل ييل طه ويلحده يف حفرته احلسني بن عيلٍّ نه وحينّ له ويكفّ يغسّ 
 .(2)« الويصّ ًّل إ الويصّ 
ام من ًل عقب لإلأح  عن الرواية اتلايلة اليّت توّض فضالا  ا:رابعا 

يبدو من  ء  ر السائل بّشيذكّ  املهدّي حني وفاته، فاإلمام الرضا 
 يكون هل عقٌب  مام  إ لّك  نّ أبني شيعتهم، ب ه معروٌف نّ أخالل الرواية 

 ه وخالفته.زي جتههو اّّلي يتوىّل  اإلمام احلسني  نّ أخرهم، وآ ًّل إ
يِب »

َ
يِب مَحَْزَة ىلَعَ أ

َ
اِز قَاَل: َدَخَل َعيِلُّ ْبُن أ َعِن احْلََسِن بِْن َعيِلٍّ اخْلَزَّ

نَْت إَِماٌم ؟قَاَل:َنَعْم، احْلََسِن الرَِّضا 
َ
َفَقاَل هَلُ إيِنِّ َسِمْعُت  َفَقاَل هَلُ أ

                                                                                                                                                       

 .96 ، ص2 ة اخلاتمة، ج، املهدويّ از، ضياءٌ انظر: اخلبّ  (1)
 .206، ص 8 الاكيف، اللكيّن، ج (2)
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َك َجْعَفَر ْبَن حمّمد  َفَقاَل  َيُقوُل ًَل يَُكوُن اإلمام إًِلَّ َوهَلُ َعِقٌب، َجدَّ
ْو َتنَاَسيَْت 

َ
نَِسيَت يَا َشيُْخ أ

َ
َما قَاَل ؟ لَيَْس ٰهكذا قَاَل َجْعَفٌر  أ ،إِنَّ

ًَل يَُكوُن اإلمام إًِلَّ َوهَلُ َعِقٌب إًِلَّ اإلمام اّّلي خَيُْرُج َعلَيِْه  َجْعَفٌر 
فَإِنَُّه ًَل َعِقَب هَلُ َفَقاَل هَلُ َصَدقَْت ُجِعلُْت فَِداَك  احْلَُسنْيُ ْبُن َعيِلٍّ 

َك َيُقوُل   .(1)«ٰهكذا َسِمْعُت َجدَّ
 اإلمام  ة من قبلالرواية تنّص ىلع تسليم الوصيّ  نّ أ ا:خامسا 
مها اكن اتللكيف ىلع انلاس إىل ابنه عند موته، فإذا سلّ  املهدّي 

باعه حّّت ىلع فرض باتّ  ة غري ملكّفة  ا قبل التسليم فاألمّ باعه، وأمّ باتّ 
و أته ، فضالا عن القطع  بعدم ثبوت بنوّ معرفته وثبوت بنّوته هل 

 بنّوة  إىل أنّ يع ابلنّوة، ٰهذا مضافاا كما هو شأن مدّ ، فيها الشّك 
ة أو أقّره مّ تثبت عن طريق اإلمام نفسه إذا عّرفه لألأن ا إمّ  ابنه 

بالشهرة والتسالم وعدم إنكار  أو اكنت بنّوته ثابتةا  ،ىلع دعواه ابلنّوة
، طبييعٍّ  اإلمام، كما هو الشأن يف انتساب انلاس آلبائهم بشلك  

وًل  ،ه األمور املتعارفةيع للبنّوة ايلوم لم تثبت بنّوته بأحد ٰهذواملدّ 
 اًلّداعء ًل غري، وعليه فليصرب حّّت يظهر اإلمام  ًّل إيملك 

ا قبل الوصية فال تكليف باعه، أمّ فيلكّف انلاس آنذاك باتّ  ،ويويص هل

                                                                                                                                                       

 .224 ، صالغيبة، الطويسّ  (1)
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ة، فالوصية تثبت خالف دعوى باعه كما هو مقتىض الوصيّ باتّ 
 عيها، فيه عليه ًل هل.مدّ 

ضمري )هل ثالثة أسام( إىل اإلمام ن يرجع أه  يمكن نّ أ ا:سادسا 
ة بن احلسن وٰهذه األسماء اثلالثة )أمحد، وعبد اهلل، واملهدّي( احلجّ 

ا بقرينة الرواية اتلايلة:يه أسماء احلجّ   ة بن احلسن أيضا
وَذَكَر املهدّي َفَقاَل: إِنَُّه  َعْن ُحَذْيَفَة قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اهلل »

مْحَُد وَعبُْد اهلل واملهدّي  ،ْكِن والَْمَقامِ ُيبَاَيُع بنَْيَ الرُّ 
َ
ْسَماُؤُه  ،اْسُمُه أ

َ
فَٰهذه أ

 .(1)«ثاََلَثتَُها
ا مّ أو ،ابن اإلمام هل ثالثة أسماء   ه قد ورد يف الرواية أنّ نّ أ ا:سابعا 

يب اإلمام، أبيه ًل يطابق اسم أاسم  نّ أفقط، كما  واحدٌ  يع فله اسمٌ املدّ 
 ىع، وإًّل ًل يكيف إلثبات املدّ  اتلطابق اًلسيمّ د جمرّ  مضافاا إىل أنّ 

من  ة، بل ًل بدّ إذا طابق اسم صاحب الوصيّ  ع  مدّ  ًلنفتح ابلاب للّك 
ما يف مثل ٰهذه ثبوت بنّوته بالقطع وايلقني كما يف سائر املوارد، سيّ 

 ب عليها أمر ادلين.القضايا اليّت يرتتّ 

حبيث ًل يمكن  ،ام رنا يه غيبة اإلمـاملشلكة يف عص نّ أ :اثامنا 

                                                                                                                                                       

 .454 ة، صكتاب الغيبة للحجّ  ،الغيبة، لطويسّ ا (1)
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ا مثله وًل يعرف يضا أالوصول  إيله، فإذا اكن املبعوث عنه ًغئباا خمتفياا 
فما وجه اًلنتفاع به  ٌت أو ميّ  ه يحي ته، بل ًل يعلم أنّ  خاّص ماكنه إًّل 

 ؟ فاملبعوث ًلة من بعثتهة حيث لم حتصل الغايمّ وجوده لألمن  ئذ  حين
د ويتأكّ  ،ويلتق به ،ويراه املبعوث إيله ،ن بعثهالا عمّ أن يكون ممثّ  بدّ 

ما مع طول سيّ  ، ًلنتفت احلكمة من بعثتهة دعواه، وإًّل من صحّ 
ا بامتداد الغيبة، وًل يقاس أمره ىلع الغيبة، ٰهذا ىلع فرض بقائه حيًّ 

فال  ،نلا بادليلل القطيعّ  مامته ثابتةٌ إ نّ ؛ ألإيماننا باإلمام الغائب 
 .من احلكمة نّصت عليها الروايات وجوهٌ  هلابغيبته اليّت  ترضّ 

 شاكل  إ ّي أة الرواية وعدم حتميلها منا بصحّ ه لو سلّ نّ إٰذلك ف ومع لّك 
يع هو صاحبهم املدّ  نّ أين هلم إثبات أتبىق املشلكة يف اتلطبيق، فمن 

 !ل املهدينّي؟وّ أاملقصود ب

 و الكرامات أـ املعاجز 2 

اّداعء املعاجز من سمات منتحيل املقامات ادلينّية وخمرتيع  نّ إ
 عرص   املذاهب واألديان، وسار ىلع منواهلم أدعياء املهدوّية يف لّك 

من  دّ تع إذ ،كبري   ا اكنت املعجزات والكرامات ذات أثر  . ولمّ وزمان  
يع انلبّوة أو اإلمامة، فقد تناوهلا علماء ة ىلع صدق مدّ األدلّة املهمّ 

ها عقائد والالكم بابليان ادلقيق، والضبط واتلحقيق وبيان ما يمزّي ال
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، ومن ٰهذه الضوابط ما ذكره ة اخلوارق اكلسحر أو تسخري اجلنّ عن بقيّ 
 :(رشح اتلجريد)يف  العاّلمة احليّلّ 

املسألة الرابعة: يف الطريق إىل معرفة صدق انلّب قال: وطريق »
أو نيف  وهو ثبوت ما ليس بمعتاد  معرفة صدقه ظهور املعجز ىلع يده، 

ا ذكر صفات مع خرق العادة ومطابقة ادلعوى. أقول: لمّ  ما هو معتادٌ 
، وهو ظهور واحدٌ  انلّب وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه، وهو يشءٌ 

أو نيف ما هو  املعجز ىلع يده، ونعن باملعجز ثبوت ما ليس بمعتاد  
يف  اثلبوت وانليف سواءٌ  ألنّ  ؛مع خرق العادة ومطابقة ادلعوى معتادٌ 

وبني منع القادر عن رفع  ةا ه ًل فرق بني قلب العصا حيّ فإنّ  ،اإلعجاز
 فعل املعتاد أو نفيه ًل يدّل  ألنّ  ؛أصغر األشياء. ورشطنا خرق العادة

يع انلبّوة ويسند من يدّ  ألنّ  ؛ىلع الصدق. وقلنا مع مطابقة ادلعوى
لصمم مع عدم برء العّم ًل معجزته إىل إبراء األعّم فيحصل هل ا

ا. يكون صادقا 
 يف املعجز من رشوط: وًل بدّ 

 ة املبعوث إيلها.أحدها: أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه األمّ 
 أو بأمره. -تعاىل  -اثلاين: أن يكون من قبل اهلل 

العادة تنتقض عند  ألنّ  ؛اثلالث: أن يكون يف زمان اتللكيف
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 أرشاط الساعة.
ا جمرى ٰذلك، ة أو جاريا يع للنبوّ عقيب دعوى املدّ  الرابع: أن حيدث

ه ًل وأنّ  ،ونعن باجلاري جمرى ٰذلك أن يظهر دعوى انلّب يف زمانه
آخر عقيب  يظهر املعجز بعد أن ظهر معجزٌ  ثمّ  ،ة غريهيع للنبوّ مدّ 

قه ه يعلم تعلّ ألنّ  ؛ب دلعواهفيكون ظهور اثلاين اكملتعقّ  ،دعواه
 ي ظهر عقيب دعواه.ر اكّّل ه ألجله ظهوأنّ  ،بدعواه

.()«اخلامس: أن يكون خارقا للعادة

 ، باملعجزًل طريق إىل معرفة انلّب إًّل » :ويقول الشيخ الطويسّ 
ا مثل املقدر اّّلي جيعل ن جعل غريه اعجزا عمّ  واملعجز يف اللغة عبارةٌ 

ىلع صدق من ظهر  ا يدّل عمّ  ه صار بالعرف عبارةا نّ أ إًّل  ،اغريه قادرا 

                                                                                                                                                       

 .159 ، كشف املراد يف رشح جتريد اًلعتقاد، حتقيق: جعفر سبحاين، صاحليّلّ  (1)
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 د اللغة.به. واملعتمد ىلع ما يف العرف دون جمرّ  ىلع يده واختّص 
 :ىلع ما قلناه برشوط   واملعجز يدّل 

 أن يكون خارقاا للعادة. -1
 أن يكون من فعل اهللّ أو جارياا جمرى فعله. -2

 أو صفته املخصوصة. أن يتعّذر ىلع اخللق جنسه -3
 جه اتلصديق دلعواه.أن يتعلّق باملّدىع ىلع و -4
ه نّ أه لو لم يكن كٰذلك لم يعلم ا للعادة ألنّ ما اعتربنا كونه خارقا نّ إو

ه ًل نّ أن يكون فعل بمجرى العادة، أًل ترى أفعل للتصديق دون 
 ،رقها ىلع صدق الصادقـبطلوع الشمس من مش ن يستدّل أيمكن 

 .()«؟!وٰذلك ملا فيه من خرق العادة ؛ويمكن بطلوعها من مغربها

جل أته للناس من يك يثبت انلّب نبوّ  ؛بانلبّوة ذن مقرتنةٌ إزة فاملعج
 انتقض الغرض من رساتله، وًل تكون ًّل إو ،ة عليهمقامة احلجّ إ

 ورسالة   ة  هلٰيّ إ بدعوة   ينا مقرتنةٌ أاملعجزة للعبث واللهو، فاملعجزة كما ر
مام أيقوم بها انلّب  ةٌ . ويه اعمّ نبٍّ  هل زمان لّك أل من السماء فيها حتدٍّ 

                                                                                                                                                       

ا: يضا أراجع  ؛250 ق باًلعتقاد، ص، حمّمد بن احلسن، اًلقتصاد فيما يتعلّ الطويسّ  (1)
 .127 ، صحتقيق: أمحد احلسينّ  ، قواعد املرام يف علم الالكم،،ابن ميثم  ابلحراينّ 
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 انلاس.
نظهر للقارئ  أنٰهذا اتلطويل يف حقيقة املعجزة  والغرض من لّك 

ا مرا أوليست  ،ساطني  العلماءأاملعجزة من املسائل اليّت حبثها  نّ أ
، ومن معجزةا  ا يمكن اتلالعب به وتسمية ما ليس بمعجزة  ًغمضا 

أن تكون  بدّ  ما فال ر املعجزة أثرها يف شخص  ه ألجل أن تؤثّ الواضح أنّ 
ولو بأن تكون تلك  ،ا شاهده واعشه ٰذلك الشخصتلك املعجزة ممّ 
هل بواسطة من يمكن هل أن  اكلقرآن الكريم، أو منقولةا  املعجزة خادلةا 

يعتمد عليه يف مثل تلك األمور، فبعض الكتب اليّت صدرت يف 
ونه معاجز ثون عن ما يسمّ يتحدّ  شخاص  أل الوقت احلايل وفيها نقوًلٌت 

د أصحاب داعوى يف ادلين، فٰهذه تبىق جمرّ  ألشخاص   و كرامات  أ
ًل يعرف القارئ شخوصها وًل مدى صدقهم، فتبىق القضيّة  نقوًلت  

 أعلم كيف يتجرّ أطار املقبوًلت اليّت مالكها اتلقليد للغري، وًل إيف 
 ثمّ  ؟!صالا أن لم يعرفه ولم يلتق به ىلع طلب الوثوق به ممّ  شخٌص 

الرصاح اّّلي من خالفه  ٰهذا هو احلّق  نّ أيع جامع ٰهذه انلقوًلت بيدّ 
 لفاظ اخلشنة يف حّق م وغري ٰذلك من األا يف نار جهنّ به اكن خمدّلا وكذّ 

 .املؤمنني

فٰهذا  ،الشخص اّّلي يقرأ مثل ٰهذه األمور يف كتاب ويؤمن بها نّ إ
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 بني املقبوًلت واملشهورات مزيجٌ هو و أمن باب اًلنفعال، 
نتيجة انفعال  بقضّية   ، فبعض انلاس حيصل دليهم وثوٌق ()ةاًلنفعايلّ 

 يلبس ى رجالا أىلع الصدق، كما لو ر وقرينةا  مارةا أنفسه بما يعتربها 
 نفّسٍّ  رجال ادلين، فيبن ىلع احرتامه وتقديسه ويثق به ًلنفعال   زّي 
عند انلاس ىلع ٰذلك، حّّت لو اكنت حقيقة ٰهذا الرجل باّلات  اعمٍّ 

وٰهذه  ر والسارق واملجرم.وحيمل مواصفات املزوّ  ،لٰهذه الصفة منتحالا 
 يف علم املنطق )املغالطات سف من املغالطات اليّت تسّّم مع األ
 لّك  أنّ  الظانّ  ن يظنّ أيهام اًلنعاكس( ومثاهل: إومنها ) ()ة(املعنويّ 

                                                                                                                                                       

ر، . املظفّ اعمٍّ  نفساينٍّ  بسبب انفعال   يه تلك القضايا الّيت يقبلها اجلمهور العامّ  (1)
 .298حمّمدرضا، املنطق، ص

يهام اًلنعاكس، إة يف املنطق يه: ، واملغالطات املعنويّ ةٌ ومعنويّ  ةٌ املغالطات لفظيّ  (2)
وٰهذه اثلالثة يكون  .سوء اعتبار احلملوخذ ما بالعرض ماكن ما باّلات، وأ

يقع اخللل يف  ة الواحدة. وهناك مغالطاٌت يلف بني جزيئ القضيّ أاخللل يف اتل
يلف، أسوء اتلو، واحدة   لة  أيلف بني القضايا ويه: مجع املسائل يف مسأاتل
ٰهذه املغالطات  لّك  نّ إ. ةا علّ  ة  وضع ما ليس بعلّ واملصادرة ىلع املطلوب، و

راد أمنه ملن  اّّلي ًل مفرّ  ّصّ ف عليها بواسطة ادلرس اتلخّص تنكشف ويتعرّ 
ر، حمّمدرضا، راجع: املظفّ ] ضاع وضيّع. ًّل إو ،ةة والعلميّ خوض القضايا العقديّ 

 [432و 431 املنطق، ص
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. سعيدٌ  ذي ثروة   لّك  نّ أ، حينما يشاهد ن يكون ذا ثروة  أ بدّ  ًل سعيد  
ا من مثال ٰهذه األمور يقع الغلط فيها كثريا أو»ر: ويقول الشيخ املظفّ 

صبح يقع فيها بعض من حيسب ىلع اخلاّصة أقول: أ، بل ()«ةالعامّ 
 !كبري   بشلك  

اخلاّصة مثال ٰهذه األمور ًل ينطبق عليها تعريف املعجزة أ نّ إ
باألنبياء وًل تعريف الكرامة. فمن رشائط املعجزة كما ذكرنا أن 
يعجز انلاس عن اإلتيان بمثلها أو ما يقاربها، وما نقل يف كتب ٰهؤًلء 

من انلاس  صناف  ا حتدث ألجدًّ  ةٌ اعديّ  ىلع فرض صدقها أمورٌ 
اكملرتاضني من اهلنود وغريهم، وكما حيدث للعرفاء العرشات من ٰهذه 

مثال ٰهذه احلوادث أوا ادلنيا بؤة قد ملمور، وٰهؤًلء الصوفيّ األ
ا  قد يكون لعالقة   نّ أخبارات، وًل خيىف واإل و أ باجلنّ  ٰذلك أيضا

 ايلوم متخمةٌ  -ما يف العراق سيّ  وًل - سواق املكتباتأالشياطني، و
ا ناسا أينا يف حياتنا أوما إىل ٰذلك. بل حنن ر بكتب السحر واجلنّ 

 .مثال ٰهذه األمورأرت عندهم تكرّ صاحلني قد 
ات الظهور حد شخصيّ أه نّ أىع ٰهذا الصالح ادّ  نّ أن نقول لو واآل
ا شخٌص  ،اكيلماينّ  ق؟ ىع نفس ادلعوى فمن نصدّ ادّ  واكن قبله أيضا

                                                                                                                                                       

 .434 ر، حمّمدرضا، املنطق، صاملظفّ  (1)
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ة وغري خبارات الغيبيّ ات من اإلطاملا اكن اًلعتماد ىلع نفس احليثيّ 
ا يدعونه قضايا ممّ مثال ٰهذه الأب ٰذلك. والغرب ايلوم يهتمّ 

ات من القرن سواق يف اثلمانينيّ ت كتبه األاّّلي مأل بابلاراسكولويجّ 
، وًل نستطيع حّّت امتياز   ّي أالقضايا  يمثال ٰهذأاملاض. فليس يف 

ذ إن جنعلها من صنف اليّت تقع من الصاحلني طاملا اقرتنت بدعوى، أ
فقد يكون من  ـ صنافكما ذكرنا تلك األـ من ٰذلك  عمّ أمر األ نّ إ

و بعض حاًلت الكشف أوتسخريهم  و اًلرتباط باجلنّ أالسحر 
 العادية اليّت تقع للبعض، وغري ٰذلك.

 ـ الرؤيا 3

ا ل بالنسبة ألدعياء املذاهب واألديان ملعبا حالم والرؤى تمثّ األ نّ إ
سهلة  ها أمورٌ نّ أل ؛ا يمارسون فيه خمتلف أسايلب اخلرافةخصبا 
يف ادلين ًل يمكن  الرؤيا ماكنةا  . وحتتّل يسريٌ  يها سهٌل والالكم ف ،املؤونة

ة انلّب ذ وردت انلصوص يف ٰذلك كما يف قّص إ ؛منها و احلّط أغفاهلا إ
 من يتغرّي  ةا مهمّ  ة يوسف اكنت منعطفات  يوسف، فالرؤى يف قّص 
 خالهلا نمط املستقبل.

 حالم التفسير العقلّي لأل

لإلنسان، وعندما  للجانب الرويحّ  حالم يه انعاكٌس والرؤى واأل
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ا جيعل ممّ  ؛اتا ف عملها مؤقّ و يتوقّ أ ،ينام اإلنسان تضعف احلواّس 
انلفس  نّ أل ؛صال بما يساخنها من العوالما لالتّ ها انلفس أكرث توجّ 

من  تتخلّص. فانلفس عندما ن اكنت يف أفعاهلا ماّديّةا إيف ذاتها و دةٌ جمرّ 
ثناء أدارة ابلدن إف عن ات وتتوقّ يّ صال باحلسّ ة واًلتّ عوالق املادّ 
تشبهها ولو  ى أخرى ذات طبيعة  دارة قوا ه إلن تتوجّ أ بدّ  انلوم، فال

 احلّس ) يف علم انلفس الفلسيّف ، وهناك ما يسّّم جزيئٍّ  بشلك  
ا تا ، فعندما تقطع انلفس ارتباطها مؤقّ (لةة املتخيّ القوّ )و ()(املشرتك
 ،املشرتك يف احلّس  ما خمزونٌ  اخلمس، يقوى عندها إدراكٌ  باحلواّس 

 ،داتو يقوى ارتباطها بعالم املجرّ أ خمتلفة   لة بصور  فتظهره املتخيّ 
ا إىل احلّس حتوّ  الة صورا فتدرك املتخيّ  املشرتك اّّلي يظهره  هلا أيضا

 ة.تناسب اعلم املادّ  نة  معيّ  وصور   شاكل  أب
م ما حفظ يف ذاكرة اإلنسان من ن ترتجأا مّ إفانلفس عند انلوم 

، وٰهذا ما حداث  أو عالقاته ىلع شلك رموز   يف لّك  ة  يوميّ  ات  متغرّي 
 عنه مدارس اتلحليل ي تعرّب ، واّّل حالم  أضغاث أيمكن اتلعبري عنه ب

ومشالك  ملا يعيشه اإلنسان من ضغوط   ه انعاكٌس نّ أة بالغربيّ  يّ ـانلفس
من  إىل جتارب سحيقة  بعضها رجع ياليّت قد و  .وما إىل ٰذلك ،و كبت  أ

                                                                                                                                                       

اكحلوض  هو ابلاطنة يف اإلنسان، وٰهذا احلّس  من احلواّس  املشرتك: وهو احلّس  (1)
 هلا. مناسٌب  ا هوما تدركه ممّ  ة احلواّس فيه بقيّ  اّّلي تصّب 
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 املشرتك. نا عنه بانشغال انلفس يف احلّس ماض اإلنسان. وٰهذا ما عرّب 
دات نتيجة ارتباط انلفس ل صور اعلم العقل واملجرّ ن تتزنّ إا مّ أو

تناسب  املشرتك اّّلي يرفدها بصور   لة بواسطة احلّس بها إىل املتخيّ 
ة بشلك ل إىل اعلم املادّ يتزنّ  لّكي  دٌ جمرّ  مرٌ أ مثالا ، فالرزق ()ةاعلم املادّ 

                                                                                                                                                       

سبب الرؤيا. إذا طفئت  املسألة الرابعة: يف» (:شارات واتلنبيهاتبلاب اإل)جاء يف   (1)
صلت بعالم تلك الساعة اتّ  صت انلفس عن تدبريها يفالظاهرة وختلّ  احلواّس 
ا مناسبة تللك لة صورا ة املتخيّ بت القوّ وركّ  ،ا هناكا ممّ ، فأدركت أمورا القدس
ها وقت ا أنّ ، أمّ ةا املشرتك فصارت مرئيّ  وردت تلك الصور ىلع احلّس  ، ثمّ املعاين

ه شديد الشبه فألنّ  ؛صلت بٰذلك العالماتّ  الظاهرة ثمّ  اخلالص عن تدبري احلواّس 
ٰذلك  ا يفا ممّ ا أدركت أمورا ها لمّ ا أنّ ، وأمّ الضمّ ة ة علّ ة. واجلنسيّ باألرواح السماويّ 

 ة جعلت حماكيةا ٰهذه القوّ  فألنّ  ؛هلا ا مناسبةا لة صورا ة املتخيّ ركبت القوّ  العالم ثمّ 
ء إىل شبهه ل من الّشرسيعة اتلنقّ  ة  مزاجيّ  هيئة   أو ة  إدراكيّ  ما يليها من هيئة   للّك 
تلك  ا أنّ ة، وأمّ اًلنتقاًلت الفكريّ  ها يفلم يكن كٰذلك ملا انتفعنا ب ه. ولوضدّ  أو

 لإلحساس إًّل  ه ًل معّنفألنّ  ؛ةا املشرتك صارت مرئيّ  ا وردت ىلع احلّس الصور لمّ 
اخلارج، وجب أن ًل يتفاوت  وردت من ادلاخل أو تلك الصور املنطبعة فيه، فسواءٌ 

 احلال.
 :ما لم حيصل ٰهذا املعّن وقت ايلقظة ثلالثة أوجه  وإنّ 

صال بعالم الظاهرة، يعوقها عن اًلتّ  اشتغال انلفس بتدبري احلواّس  أحدهما: أنّ 
، ذا هاج الغضب وقفت الشهوة وبالضدّ إف ،ة متنازعةٌ القوى انلفسانيّ  الغيب، فإنّ 

 ،الظاهر، فاكد ًل يسمع وًل يرى. وبالضدّ  ، شغل عن احلّس ة  د ابلاطن لعلّ وإذا جترّ 
 صال بعالم القدس.ارضة، فال جرم قدرت ىلع اًلتّ وحال انلوم لم تشتغل انلفس احل

ا لة فيصري ٰذلك مانعا ة املتخيّ انلفس انلاطقة وقت ايلقظة تستخدم القوّ  نّ أ: اثلاين
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 وٰهكذا. ،ا، والفاكهة الصفراء مرٌض ، والعلم يرى بلنا سمكة  
ا ىلع يكون قادرا  ي مرتجم  أ حالم إىل معرّب  ولٰهذا حتتاج الرؤيا واأل

قسام أحداث، ومعرفة يله خمتلف الصور واألإمعرفة ما ترمز 
من  استفاضةٌ  أو حديث نفس  هل يه و كذبها من صدقها،واملنامات، 

                                                                                                                                                       

لة ها ًل تستخدم املتخيّ لة من تركيب تلك الصور خبالف وقت انلوم، فإنّ للمتخيّ 
اشتغاهلا  ألنّ  لة، أواجنذابها إىل اعلم الغيب يمنعها من استخدام املتخيّ  ا ألنّ إمّ 

ة ٰهذه القوى انلفسانيّ  ملا ذكرنا أنّ  ؛بتدبري هضم الغذاء يمنعها ذٰلك من اًلستخدام
 .متنازعةٌ 

بالصور الواردة عليه من اخلارج،  املشرتك وقت ايلقظة مشغوٌل  لوح احلّس  نّ أاثلالث: 
عن الصور  ه خال  سع للصور الواردة عليه من ادلاخل. خبالف وقت انلوم، فإنّ فال يتّ 

: خاصٍّ  يقول يف حبث   ثمّ . «ة، فال جرم يقبل وقت انلوم تلك الصور ادلاخلةاخلارجيّ 
السانح للنفس حاليت انلوم وايلقظة، قد يكون  ابلحث اثلالث: ٰهذا األثر الروحاينّ »

اًلنتقال،  اخليال يمعن يف  أنّ إًّل  ،ا، وقد يكون قويًّ اخليال أثرٌ  ا فال يبىق هل يفضعيفا 
ا وانلفس عند ٰذلك ا جدًّ اإلدراك اكن قويًّ  ا ألنّ ينتفع به. وقد يبىق ٰذلك إمّ  فال
ة، فارتسمت ة والصور انلفسانيّ عن الكدورات ابلدنيّ  خايلةا  صال اكنت صافيةا اًلتّ 

بإدراك ٰذلك املعّن، فعند اًلرتسام  ةا انلفس اكنت مهتمّ  ألنّ  أو ،اا قويًّ تلك ارتساما 
لة من التشويش باًلنتقاًلت. فما اكن ة املتخيّ ا ومنعت القوّ ا قويًّ ضبطته انلفس ضبطا 
 أو إهلامٌ  أو ويحٌ  حال ايلقظة فهو اكن يف ا، فإنّ ا مضبوطا ا جليًّ من ٰذلك األثر قويًّ 

ًل حيتاج إىل اتلعبري، وما اكن قد بطل  ياحللم اّّل  حال انلوم فهو ، وإن اكن يفهاتٌف 
، فخر ادلين، بلاب الرازيّ ]« إىل اتلعبري أووبقيت حمااكته حيتاج إىل اتلأويل  هو
 . [196 -194شارات واتلنبيهات، ص اإل

  نبياء.باأل املقصود يف حال ايلقظة خاصي  نّ إوًل خيىف ف
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 ؟نذارإ أو دات، وهل يه بشارةٌ اعلم املجرّ 

 خبار حالم في األاأل

 مسألة هل بيت العصمة والطهارة تبنّي أجاءت بعض الروايات عن 
 ،واكذب    انقسامها إىل صادق  وتبنّي  ،لبس فيه ًل واضح   حالم بشلك  األ

 :أنّه قال فعن اإلمام الصادق 
فمزج  ،ر األمر فيهاكيف دبّ  ،يف األحالم -ل مفّض  يا -ر فكّ »

هم ها تصدق لاكن انلاس لكّ ها لو اكنت لكّ صادقها بكاذبها، فإنّ 
، بل اكنت ها تكذب، لم يكن فيها منفعةٌ أنبياء، ولو اكنت لكّ 

ا، فينتفع بها انلاس يف  ًل معّن هل، فصارت تصدق أحيانا فضالا 
 ٰلاّل  ؛امنها، وتكذب كثريا ر يتحذّ  ة  يهتدى هلا، أو مرضّ  مصلحة  

 .()«اًلعتماد يعتمد عليها لّك 

 ،نكارهإًل يمكن  مرٌ أها نّ بأه ىلع مسألة األحالم فاإلمام هنا ينبّ 
 يف اإلنسان.  املعنوّي  ىلع اجلانب الرويحّ  وديلٌل 

 ها حتتاج إىل تأويل  فإنّ  ،ه حّّت الرؤيا الصادقةأن يعلم أنّ  ومن املهمّ 
ا وتبىق يف حدود الظنون  لم تنفع شيئا ، وإًّل وقطيعٍّ  صحيح  

 عن أيب عبد مايله روايةا أورد الصدوق يف أ حتماًلت، فمثالا اًلو
                                                                                                                                                       

 .44 ر، صاملظفّ  ل بن عمر، اتلوحيد، حتقيق: اكظم  ، املفّض اجلعيفّ  - 1
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، فقالوا: يا أيمن إىل رسول اهلل  أقبل جريان أمّ »، قال: اهلل 
أيمن لم تنم ابلارحة من ابلاكء، لم تزل تبِك حّّت  أمّ  إنّ  ،رسول اهلل

أيمن فجاءته، فقال هلا:  إىل أمّ  أصبحت، قال: فبعث رسول اهلل 
ك لم جريانك أتوين وأخربوين أنّ  أيمن، ًل أبكى اهلل عينيك، إنّ  يا أمّ 

تزيل الليل تبكني أمجع، فال أبكى اهلل عينيك، ما اّّلي أبكاك؟ 
، فلم أزل أبكى الليل شديدةا  قالت: يا رسول اهلل، رأيت رؤيا عظيمةا 

اهلل ورسوهل  ها ىلع رسول اهلل، فإنّ ي: فقّص أمجع. فقال هلا رسول اهلل 
الرؤيا ليست ىلع  م بها. فقال هلا: إنّ م عيل أن أتكلّ أعلم. فقالت: تعّظ 

يها ىلع رسول اهلل. قالت: رأيت يف يلليت ٰهذه، كأن ما ترى، فقّص 
: نامت عينك يا  يف بييت. فقال هلا رسول اهلل بعض أعضائك ملىقا 

ينه وتلينه، فيكون بعض أعضائ بّ أيمن، تدل فاطمة احلسني، فرت أمّ 
، فاكن يوم السابع، أمر رسول ا ودلت فاطمة احلسني يف بيتك. فلمّ 

 أته أمّ هيّ  عنه، ثمّ  وعّق  ةا ق بوزن شعره فّض فحلق رأسه وتصدّ  اهلل 
، ، ثم أقبلت به إىل رسول اهلل ته يف برد رسول اهلل أيمن ولفّ 
أيمن، ٰهذا تأويل  أمّ ا باحلامل واملحمول، يا : مرحبا فقال 
 .(1)«رؤياك
ها نذير نّ أ اعشت اخلشية من رؤيا اكنت تظنّ  يمن أ مّ أ نّ إف
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 زال اهلمّ أ عرّب هلا الرؤيا بشلك   انلّب  نّ أ ًّل إ، وشؤم   خطر  
 والقلق عن قلبها.
َعْن َجابِر  »بعض الروايات يف األحالم، منها:  ونقل اللكينّ 
يِب َجْعَفر  

َ
 يِف قَْوِل  قَاَل رَُجٌل لَِرُسوِل اهلل  :قَاَل  َعْن أ
نْيالَُهُم الْبُْشـرَ  :اهلل  ْؤيَا  :قَاَل  ،ى يِف احْلَياةِ ادلُّ يِهَ الرُّ

يَاهُ ـاحْلََسنَُة يََرى الُْمْؤِمُن َفيُبَشَّ   .()«ُر بَِها يِف ُدنْ

 :قال ومنها: صحيحة سعد بن أيب خلف  عن أيب عبد اهلل 
ْؤَيا » يَْطانِ  ،بَِشاَرة  ِمَن اهلل لِلُْمْؤِمِن  :ىلَعَ ثاََلثَِة وُُجوه  الرُّ  ،وحَتِْذير  ِمَن الشَّ

 
َ
ْضَغاِث أ

َ
 .()«م  اَل حْ وأ

يِب بَِصري  قَاَل »ومنها: 
َ
يِب َعبِْد اهلل  :َعْن أ

َ
ُجِعلُْت  :قُلُْت أل

اِدقَُة والاَْكِذبَُة خَمْرَُجُهَما ِمْن َموْ  !فَِداكَ  ْؤَيا الصَّ  :قَاَل  ؟ِضع  َواِحد  الرُّ
ا الاَْكِذبَُة الُْمْختَِلَفةُ  ،َصَدقَْت  مَّ

َ
ِل يَلْلَة  يِف  ،أ وَّ

َ
فَإِنَّ الرَُّجَل يََراَها يِف أ

ٌء خُيَيَُّل إىل الرَُّجِل  ،ُسلَْطاِن الَْمرََدِة الَْفَسَقةِ  ويِهَ اَكِذبٌَة  ،وإِنََّما يِهَ يَشْ
اِدقَُة إَِذا َرآَها َبْعَد اثلُّلُثَنْيِ ِمَن اللَّيِْل َمَع  ،خُمَاِلَفٌة ًَل َخرْيَ ِفيَها ا الصَّ مَّ

َ
وأ

                                                                                                                                                       

 .19 ، ص8 صول الاكيف، جأد بن يعقوب، اللكيّن، حممّ  (1)
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َحرِ  ،ُحلُوِل الَْماَلئَِكةِ  فيَِهَ َصاِدقٌَة ًَل خَتَلَُّف إِْن َشاَء  ،وٰذلك َقبَْل السَّ
ْن يَُكوَن ُجنُباا ،اهلل

َ
 َغرْيِ َطُهور   ،إًِلَّ أ

ْو َينَاَم ىلَعَ
َ
 ولَْم يَْذُكِر  ،أ

َها خَتْتَِلُف وُتبِْطُئ ىلَعَ َصاِحِبَها ،َحِقيَقَة ِذْكِره  اهلل  .()«فَإِنَّ

 ها من اهللاألحالم ليست لكّ  نّ أ من خالل ٰهذه الروايات ذن تبنّي إ
 وقت   ، ولّك دةٌ متعدّ  وقاٌت أو كرث، وهلا فروعٌ أ، بل اليّت من غريه تعاىل

بني البشارة للمؤمن  ٰذلك يدور حبسب الروايات ما ، ولّك ة  بدقّ  حمسوٌب 
 ضغاث األحالم. أواتلحذير من الشيطان و

 األحالم والعقيدة

نذار وغري ٰذلك من املنافع األحالم هو يف البشارة واإل حدّ  ولٰكنّ 
األحالم ًل  نّ أل ؛وًل دخل هلا يف إثبات العقيدة ،يلهاإرشنا أاليّت 

يف  سواءٌ  ،دةا ًل ينفع يف العقيممّ  واحتماًلٌت   ظنونٌ ًّل إيستفاد منها 
ه اإلنسان إىل ن اكنت الرؤيا الصادقة قد تنبّ إو الفروع. وأاألصول 

ك حنو ا هل ألن يتحرّ فتكون باعثا  ،ا إيلهالم يكن ملتفتا  ة  نحقائق معيّ 
ا، وقد ا أو إثباتا طلب ادليلل عليها من العقل أو انلصوص املعتربة نفيا 

جياد اًلطمئنان يف نفس إيد بعد الربهان القاطع، وأيتنفع ىلع حنو اتل
هم ًل نّ إهل احلكمة فأاإلنسان وتقوية إيمانه. وكما ًلحظنا لكمات 

                                                                                                                                                       

 املصدر السابق. (1)
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 ّي أحول دخالة احللم والرؤيا يف العقيدة ب و بعيد  أ يشريون من قريب  
 اكن، ويقرصون ٰذلك ىلع األنبياء يف حاليت انلوم وايلقظة. حنو  

لم يرد فيها و ،ين بيّنوا حدود املناماتاّّل  وكذا املعصومون 
فعن موىس بن إسماعيل بن موىس بن  ،او نفيا أا للعقيدة إثباتا  ذكرٌ 

: الرؤيا قال رسول اهلل »قال:  ، عن أبيه، عن آبائه جعفر  
ث به ي حيدّ من الشيطان، واّّل  : بشـرى من اهلل، وحتزينٌ ثالثةٌ 

 اإلنسان نفسه فرياه يف منامه. 
 .()«الشيطان: الرؤيا من اهلل واحللم من وقال 

 أنّه قال: عن اإلمام ابلاقر  يالشيطان فلقد رو وفيما خيّص 
 ا يقال هل هزع، يمأل ما بني املرشق واملغرب يف لّك بليس شيطانا إل نّ إ»

 .()«ضغاثرى األولٰهذا يُ  ؛يت انلاس يف املنامأ، ييللة  

يف   أكرث ما يلفت اًلنتباه من الروايات ما عن أيب جعفر   ولعّل 
  ومجيع اجلنّ إًّل  وًل يللة   ه ليس من يوم  نّ إ»  جاء فيه:طويل   حديث  

ة اهلدى عددهم من ئمّ أويزور  ،ة الضاللةوالشياطني يزور أئمّ 
 حّّت إذا أتت يللة القدر فهبط فيها من املالئكة إىل ويلّ  ،املالئكة
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من الشياطني  -تعاىل  -ض اهلل قيّ  :أو قال ،مر عدد خلق اهللاأل
ه فك والكذب حّّت لعلّ فأتوه باإل ،الضاللة زاروا ويلّ  ثمّ  ،بعددهم

األمر عن ٰذلك لقال:  فلو سئل ويلّ  ،يصبح فيقول: رأيت كذا وكذا
مه ا ويعلّ ـر هل تفسريا خربك بكذا وكذا حّّت يفسّ أا أرأيت شيطانا 

 .(1) «الضاللة اليّت هو عليها
وانعاكساتها  ،بليس وجنوده بعالم الوجودإ  عالقةفٰهذه الرواية تبنّي 

يات نته اآلملا تضمّ  ىلع البرش، وقد تكون ٰهذه الرواية ترمجةا 
اَطَك الُْمْستَِقيمَ  :الشـريفة ْقُعَدنَّ لَُهْم رِصَ

َ
ْغَويْتَِن أَل

َ
ُثمَّ   قَاَل فَِبَما أ

ْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِ 
َ
يِْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم َوَعْن أ

َ
ِلِهْم َوًَل آَلتِيَنَُّهْم ِمْن بنَْيِ أ

ْكرَثَُهْم َشاِكِرينَ 
َ
ُد أ  .(2)جَتِ

 ين هم لّك ة الضاللة، اّّل ئمّ وأتباعهم أبني الشياطني  فهناك عالقةٌ 
من  من يقود إىل تيه البشـرّية يف غياهب اًلحنراف انلظرّي والعميلّ 

، وابتذال القيم، ها حقي نّ أونرش املغالطات ىلع  وأخاليقٍّ  فكريٍّ  ك  تهتّ 
دخال ما ليس من إيف العسل، و السمّ  وراق ودّس خلط األوعملّية 
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 ادلين يف ادلين.
، واحد   ا يف شخص  ى مؤمنان حلما أم، لو رىلع ما تقدّ  وبناءا 

 مرٌ أو باعه، واثلاين فيه مدحٌ بانليه عن اتّ  مرٌ أهل و ةٌ حدهما فيه مذمّ أو
 ق؟باع هل، فبمن نثق ومن نصدّ باًلتّ 

حبيث يعرف من خالل  ()احلدّ ا لٰهذا مر العقيدة هّينا أليس 
واًلحتمال اّّلي نهت   الظنّ ًّل إاملنامات واألحالم اليّت ًل ينتج عنها 

ة لألحالم يف ا. وًل ديلليّ باعه كما ذكرنا ٰذلك مرارا الشـريعة عن اتّ 
ذا اكنوا إًل يف الفروع وًل يف األصول، و ،حناءمن األ حنو   ّي أادلين ب

ابلحث  نّ إنكار يف األصول. وىل باإلأ تها يف الفروع فيهيّ ينكرون حجّ 
مات بل حيتاج إىل ادلرس وحتصيل املقدّ  ،انا ا هيّ مرا أيف العقيدة ليس 

 لّك جرت عليه ادلراسات ادلينّية عند  املنطقيّة والعلمّية وفق ترتيب  
مر العقيدة أحوال حتويل من األ حال   ّي أاألديان والفرق، وًل يمكن ب

قاويل فتفتقد بوصلة احلقيقة وسط راكم األإىل األحالم واملنامات، 
مر كما يريده . ولو اكن األودّب  من هّب  واخلرافات وكرثة الالكم من لّك 

                                                                                                                                                       

قال: قال: ما تروى ٰهذه انلاصبة ؟  عن أيب عبد اهلل » :صحيحة ابن أذينة (1)
هم نّ إفقلت: جعلت فداك يف ماذا؟ فقال: يف أذانهم وركوعهم وسجودهم، فقلت: 

من أن يرى يف  دين اهلل أعزّ  رآه يف انلوم فقال: كذبوا، فإنّ  بن كعب   أيبّ  يقولون: إنّ 
ة، ئمّ صول األأة يف ، حمّمد بن احلسن، الفصول املهمّ العاميلّ  انظر: احلرّ ] «انلوم

 .[689 ، ص1 ، جحتقيق: حمّمد بن حمّمد احلسني القائينّ 
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، وملا سفكت كبري   ة األنبياء بشلك  مجااعت األحالم، لسهلت مهمّ 
يدي جمتمعاتهم، وهم قادرون ىلع جعل انلاس حيلمون أهم ىلع ؤدما

ن خيتار اإلنسان دينه ىلع أ ًّل إىب أ اهلل اخلالق  ون، ولٰكنّ ءبما يشا
من العقل السليم والرؤية الصحيحة للحياة ونظم العالم. وقد  أساس  
ل بمختلف ر واتلعقّ لفاظ اتلدبّ أرت يف القرآن الكريم تكرّ 

  اًلشتقاقات.
وأنا  ،عن العقل خمتلفة   لسنة  أوب ة روايات  وقد نُقلت عدّ 

ا يف اتلنبيه معانا إ ه؛املعّن نفست ىلع ن دلّ إو ،قل بعضهانل ضطري م
وًلها أإىل قضيّة العقل وماكنته يف العقيدة، ومدى األهّميّة الّيت 

ما يف سيّ  وًل ،د تهميشه وتسطيحهلرنى يف املقابل تعمّ  ؛هل اهلل 
 األمور العقديّة.

 ا خلق اهلل العقل استنطقه، ثمّ قال: لمّ   عن أيب جعفر  »: ًلا وّ أ
يت وجاليل قال: وعزّ  قال هل: أدبر فأدبر، ثمّ  قال هل: أقبل، فأقبل، ثمّ 

، أما من أحّب   يفوًل أكملتك إًّل  ،منك إيلّ  ا هو أحّب ما خلقت خلقا 
  .()«اك أثيباك أاعقب، وإيّ وإيّ  ،اك أنَهاك آمر، وإيّ  إيّ إيّن 

، عن ابن أيب جنران، عن حمّمد بن احلسن، عن سهل بن زياد  و
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ا أحسن ما خلقت خلقا "ه قال:  أنّ ، حنوه، إًّل العالء بن رزين  عن 
 ."منك

ا خلق اهلل العقل قال: لمّ  عن أيب عبد اهلل »: اثانيا 
فقال:  ،فقال هل: أدبر فأدبر ،قال هل: أقبل فأقبل ثمّ  ،استنطقه

منك، بك آخذ وبك  إيلّ  ا هو أحّب ما خلقت خلقا  ،يت وجاليلوعزّ 
 .()«أعطي وعليك أثيب

: ، عن آبائه قال: قال رسول اهلل  موىس بن جعفر  »ا: ثاثلا 
 إىل أن قال: فقال الرّب  ،مكنون   خمزون   اهلل خلق العقل من نور   إنّ 

وًل  ،ا أحسن منكما خلقت خلقا  ،يت وجاليلتبارك وتعاىل: وعزّ 
منك، بك  وًل أعزّ  ،وًل أرشف منك ،وًل أرفع منك ،أطوع يل منك

  ،دأوحّ 
ُ
 و ،عبدوبك أ

ُ
  ،دىعبك أ

ُ
  ،رتىجوبك أ

ُ
وبك  ،بتىغوبك أ

                                                                                                                                                       

 .161ص
 .115 ، ص1 املصدر السابق، ج - 1
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ُ
  ،خافأ

ُ
 .()«وبك اثلواب وبك العقاب ،حذروبك أ

 .()يف ذٰلك اتلواتر املعنوّي  بلغت حدّ  وقد نقل الاكيف الرشيف روايات  

ما يك يكون من ادلين  امرا أ نّ أومن املعروف يف األوساط العلمّية 
ة ربعة ويه: القرآن والسنّ عليه من األدلّة األ فال بّد من وجود ديلل  

دخال األحالم إيمكن  ديلل   ّي أمجاع والعقل، فتحت الشـريفة واإل
وًل عليها  ،ةالسنّ من ليست من القرآن وًل يه ف !؟()واملنامات

ابلعد عن اًلستدًلًلت العقلّية. فحينما  لّك  ها بعيدةٌ نّ أكما  ،مجاعٌ إ
 تباع فالن  أه بوجوب خربأو ،ى املعصوم يف املنامأه رنّ أما  خيرب شخٌص 

ا ًل حّجّية رشعّية ، وثانيا () تلصديقهًلا وّ أ، فال وجه دينّية   يف قضّية  
م كما تقدّ  بدّ  احلّجّية الرشعّية ًل نّ إ إذ ؛لٰهذا احللم ًل للرائ وًل لغريه

توا أذا إ ًّل أ ،ٌل اربعة وهو حمقسام األدلّة األأمن  ن تدخل حتت قسم  أ
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ويدخل حتت املقبوًلت اليّت ًل تورث سوى  ،ماثلقة به كما تقدّ   ىلع حنوًّل إ همّ الل   (4)
 ة.مور العقديّ يف األ مرفوٌض  ا هوممّ  اًلحتمال والظنّ 
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 !جديد   بدين  

 االستخارةـ  4

بها اهلل بها علينا، وقد  اًلستخارة من انلعم العظيمة الّيت منّ 
له ا وتكفّ ها اهلل بالنسبة لألديان السابقة كما يف قضيّة زكريّ قرّ أ

القرعة املعروفة يف  ةها ادلين يف الفقه ضمن قاعدقرّ أملريم، و
نا يف ٰهذا الكتاب نقل انلصوص . وليس همّ ()ةالقواعد الفقهيّ 

غرضنا دراسة  حوهلا. ولٰكنّ  حد  أوًل خنتلف مع  ،اًلستخارةحول 
فكرة  نّ إالعقيدة، ف خيّص  مر  أمدى اًلستناد ىلع اًلستخارة يف 

 وفتح ٰهذا ابلاب سوف جيرّ  ،خطريٌ  مرٌ أاًلستخارة يف العقائد 
 الويالت ىلع ادلين.  

عليه حبوث  وكما تدّل  للخرية كما هو واضحٌ  صيلّ املعّن األ
ذ ذكر إ.  اهلل تعاىلما من  مر  أواًلصطالح طلب اخلري يف  ()اللغة
ق نا اتلطرّ لٰهذا اللفظ ًل يهمّ  عديدةا  اوصورا  ،ون معاين كثريةا اللغويّ 

                                                                                                                                                       

 املهريزّي  ة، حتقيق: مهديٍّ راجع: ابلجنوردي، حمّمدحسن، القواعد الفقهيّ ( 1)
 .60 ، ص1، جحمّمدحسن ادلرابيتّ و

 .1299 ، ص2 ، لسان العرب، جراجع: ابن منظور   (2)
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 يلها.إ
باحلرية،  دةٌ اخلرية يف بعض معانيها مقيّ  نّ أمر اجلدير باّلكر واأل

ة لالستخارة عنده، فلو  ًل موضوعيّ الشخص غري املتحرّي  نّ إوباتلايل ف
ن يقال أا فليس من الصواب واملنطق ما، ولم يكن حمتارا  مرٌ أعرض هل 

 مر.هل: استخر يف األ
ر ن يكرّ أ، ومنها دةٌ بل يه متعدّ  ،وليست صورة اًلستخارة واحدةا 

، من باب استخر «يف اعفية    استخريك خريةا يّن إ همّ الل  »اإلنسان القول: 
الصواب  -تعاىل  -مره، فيجري اهلل أستشري يف استرش، وبعد ٰذلك ي ثمّ 

، نةا يع دعوى معيّ بع من يدّ ن يتّ أ راد شخٌص أ. فلو ()ىلع لسان خلقه
ام، يّ ا يشاع ٰهذه األو غري ٰذلك ممّ أو اإلمامة أونلفرض السفارة 

لسنة بانليه، فما هو واستخار بٰهذه الطريقة، وجرى اجلواب ىلع األ
 ؟املوقف من اًلستخارة عندئذ  

ًل يوجد يف ساحته واحلميد املعطي  هو الغنّ  -تعاىل  -ابلاري  نّ إ
صحاب أمن  معنّي   باع رجل  من انلاس ىلع اتّ  ، ولو استخار عددٌ ظلمٌ 

باع من فيما بينهم يف اًلتّ  ادلعوات كما ذكرنا، واكنت انلتائج خمتلفةا 
صحاب انلتيجة ٰهذه املشلكة؟ وماذا نقول أل عدمه، فكيف حنّل 

                                                                                                                                                       

 .161 ، ص12 ، حمّمدحسن، جواهر الالكم، جانظر: انلجيفّ  (1)
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ه ليس نّ أة؟ ومن الواضح صحاب انلتيجة السلبيّ ة، وما جوابنا ألابيّ جياإل
من  ة للخرية يف أمور العقيدة، وما يتمّ ه ًل موضوعيّ نّ إ القول ًّل إنلا 

من  ابلحث األساس يف لكٍّ  نّ إ. يف شبك   يف ٰهذا ابلاب هواءٌ  استخارات  
أصول ادلين وفروعه يعتمد بادلرجة األساس ىلع حبث مدى حّجيّة 

علم الالكم  من عليم أصول الفقه والالكم، ولم جند يف لّك  األدلّة يف لكٍّ 
 تفاصيلها.   ا يشري إىل حّجيّة اًلستخارة ىلع العقيدة بكّل  واحدا ديلالا 

ها، وكٰذلك ة إثباتد الشارع كيفيّ العقيدة حدّ  القضايا اليّت ختّص  نّ إ
من حياة اإلنسان، فهناك  قضايا الفروع اليّت تتناول اجلانب الفقيهّ 

(،  وفرواعا من مفاصل ادلين )أصوًلا  مفصل   يف لّك  ومزيانٌ  ضابٌط 
ا فيها وليس األ مر وفق اختيارات انلاس ورغباتهم، واًلستخارة أيضا

 تكليٌف ، فميدانها املباحات واملوارد اليّت ليس فيها ومزيانٌ  حتديدٌ 
.()فحسب ا باجلانب الفقيهّ ما فيما يرتبط حرصا  و وظيفةٌ أ معنّيٌ 

يستخرج منه  سهٌل وأمر اًلستخارة » :يف اخلرية مة احليّلّ ويقول العاّل 
اإلنسان معرفة ما فيه اخلرية يف بعض أفعاهل املباحة املشبهة عليه 

                                                                                                                                                       

دعياء، بقلم: ة اخلاتمة فوق زيف ادلاعوى وتضليل األ، املهدويّ از، ضياءٌ انظر: اخلبّ  (1)
 .197 ، ص2 عبد اهلل سعد معريف،ج
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 . ()«ةها ادلنيويّ منافعها ومضارّ 

 اجلانب احليايتّ  اًلستخارة ختّص  نّ أ من خالل ٰهذا انلّص  وواضحٌ 
و أو املشالك ألإلنسان، اّّلي تعرض هل يف حياته بعض األمور  ايلومّ 

يك  ؛إىل اخلرية أاملشاريع اليّت قد حيتار يف اختيار الصواب فيها، فيلج
هل بيت أعن  ت به رواياٌت ءيسهل عليه اًلختيار، وٰهذا ما جا

 . العصمة والطهارة

ىلع جواز اًلستخارة ىلع  ه لم يرد يف الرشيعة ما يدّل نّ أوانلتيجة 
 .و قريب  أ العقيدة من بعيد   يمّس  مر  أ

  روائيٌّ حبٌث

ها الوحيدة اليّت ذكرت نّ إٰهذه الرواية يه الرواية اليّت يمكن القول 
 (.الغيبة)يف كتاب  ، ذكرها الشيخ الطويسّ عقديٍّ  مر  أاًلستخارة يف 

قطعت ىلع  يشء   ّي أ: بقلت لصفوان بن حيىي بن معاذ   عن عيلّ »
 .«يت ودعوت اهلل واستخرت عليه وقطعت عليه؟ قال: صلّ عيلٍّ 

حد رجاًلت الشيعة أ، وهو صفوان بن حيىي نّ أومفاد الرواية: 

                                                                                                                                                       

 .355 ، ص2 ر، خمتلف الشيعة، ج، احلسن بن يوسف بن املطهّ مة احليّلّ العاّل  (1)
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، استند إىل صحاب اإلمام الرضا أص وعلمائهم ومن خلّ 
العقيدة )اإلمامة(، فاكنت اخلرية الطريق  ختّص  اًلستخارة يف قضّية  

 صحاب اإلمامأه من نّ أ، وطاملا إىل معرفة إمامة اإلمام الرضا 
 ن يصنع ٰذلك من تلقاء نفسه!أا ، فمن املستبعد جدًّ تهوتالمذ

 نّ هل أا يظهر جليًّ  (الغيبة)من يراجع كتاب : ابلحث يف الرواية
 محد العلوّي أبن  حمّمدعيلّ  يبأطار رد ما جاء يف كتاب إالشيخ اكن يف 

ا بعنوان )يف نرصة الواقفة(، فقام الشيخ بنقل ف كتابا لّ أاّّلي  املوسوّي 
 ا قاهل فيها: ها، وممّ ناقشها وردّ  الرواية من الكتاب املزبور ثمّ 

ٰذلك  وإن صحّ  ،باتلقليد فٰهذا ليس فيه أكرث من التشنيع ىلع رجل  »
الرجل اّّلي ذكر ٰذلك عنه فوق ٰهذه  ىلع أنّ  ،ىلع غريه ةٌ فليس فيه حجّ 

فكيف يستحسن أن يقول  ،ملوضعه وفضله وزهده ودينه ؛املزنلة
 أن يعتقد إًّل  همّ الل   ؟!ه قال فيها باًلستخارةأنّ  علمّية   خلصمه يف مسألة  

فيسقط املعارضة  ،فيه من ابلله والغفلة ما خيرجه عن اتللكيف
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 .()«لقوهل

 عقديّة   اًلستدًلل يف قضيّة   ة  يستنكر بشدّ  يخ فالش
ما من سيّ   العلم وايلقني، وًلًّل إويه اليّت ًل ينفع فيها  ،باًلستخارة

 ، ومن جهة  . ٰهذا من جهة   مام املعصوملإل وصاحب   اعلم   رجل  
حد أعن اإلمام املعصوم، بل عن  ةا الرواية ليست مرويّ  نّ إأخرى ف

ه ىلع ما قرّ أقد  صوم املع نّ أر ما يثبت نلا ولم يتوفّ  ،صحاباأل
 .()«صالا أفعل لو صحت الرواية 

                                                                                                                                                       

يران، الطبعة إ - قمّ  ،ةسة املعارف اإلسالميّ احلسن، الغيبة، مؤسّ ، حمّمد بن الطويسّ  (1)
 .1425اثلاثلة، 

دعياء، بقلم: ة اخلاتمة فوق  زيف ادلاعوى وتضليل األ، املهدويّ از، ضياءٌ انظر: اخلبّ  (2)
 .193 ، ص2 ج عبد اهلل سعد معريف،



 امتةاخل

 لنا من خالل ٰهذه اجلولة الفكريّة إىل انلقاط األساسيّة اتلايلة:توّص 

يف األرض من قبل اهلل  مستخلٌف  خمتارٌ  اعقٌل  ن اإلنسان اكئنٌ أ -
ة، عّز وجّل، ترسم هل العقيدة الصحيحة جممل عالقته الوجوديّ 

يف مستقبله  ةا سلبيّ  ل نتيجةا يف العقيدة يمثّ  احنراف   ّي أو
.خروّي األ

ّلا تربز  ؛عن الكمال ي باحٌث أ ،استكمايلي  اإلنسان خملوٌق  -
 عن الكون واخلالق واخللق والغاية من فلسفيّةٌ  سئلةٌ أدليه 
ذٰلك. لّك 

نة من مخسة ة املتكوّ يف العقيدة اإلسالميّة احلقّ  رابعٌ  صٌل أهناك  -
ة لة يف أئمّ ًل ويه عقيدة اإلمامة، املتمثّ أ ،ىلع املشهور أصول  

ن يرث اهلل أ، وًل تنتيه سلسلة اإلمامة إىل هل ابليت أ
اّّلي  خرهم هو اإلمام املهدّي آ نّ إاألرض ومن عليها، و

.ونقيلي  عقيلي  وٰهذا عليه ديلٌل  ،ظهورهة مّ تنتظر األ
 خمتلفة   سماء  أن تمظهرت بإو ،ةٌ اعمليّ  عقيدة املهدّي عقيدةٌ  نّ أ -

ص واملنيج وغري ٰذلك.اكملخلّ 

: القسم قسام  أزاء عقيدة املهدّي إىل ثالثة إينقسم املؤمنون  -
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ل هل القضّية قسام، حيث تمثّ رىق األأوهو  ،املبارش وحدّي األ
القسم  جل اإلمام. ثمّ أحركته يه من  ولّك  ،اا يوميًّ همًّ املهدوّية 

الظهور  وًل يعيش همّ  ،باإلمام ةا يّ اّّلي تكون عالقته اعد
 غلب من املؤمنني. والقسم اثلالث هم من حتتّل له األويمثّ 

ب ه ضعيف الويع تغلّ ولٰكنّ  ،ا من حياتهقضّية املهدّي جزءا 
.عق  نا عليه العاطفة يكاد ينساق مع دعوة لّك 

ذا بنيت ىلع إاملعرفة  نّ أل ؛مشلكة اإلنسان يف املعرفة نّ أ -
 ن بنيت ىلع أساس  إي ًل حمالة إىل اهلالك، وتؤدّ  خاطئ   أساس  
. قةٌ وموفّ  فالعاقبة حسنةٌ  صحيح  

م عملّية ن ينّظ أهل  بدّ  فال ،عن اإلنسان اتلفكري ًل ينفّك  نّ أ -
للمنطق  ًلا وّ أفيحتاج  ،صحيحة   اتلفكري يلصل إىل نتيجة  

ن أجل أحيتاج إىل علم املعرفة من  ر، ثمّ يلعرف كيف يفكّ 
ف ىلع املناهج املعرفّية املستعملة يف العلوم.يتعرّ 

ا يف العقيدة )الرؤية ا بالغا ثريا أر تاختيار املنهج املعريّف يؤثّ  نّ أ -
ن يكون املنهج أمن  بدّ  ًلو . اخلاريجّ  ة( والسلوك العميلّ الكونيّ 

ة املناهج )املنهج احلاكم يف حياة اإلنسان ىلع بقيّ العقيّل هو 
، ، املنهج العرفاينّ ، املنهج احلّّسّ ، املنهج اتلجربّ انلّّصّ 

ة املناهج (. فالعقل يستعني ببقيّ ، املنهج اتللفيقّ املنهج الالكمّ 
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ن يقصـي تلك أفيما يتناسب مع موضوع ابلحث دون 
وهو يدرك حدوده. ًل يتجاوزها اللعقل حدودا  نّ املناهج؛ أل

ل يه القضايا وّ األمور العقديّة ىلع حنوين: انلحو األ نّ أ -
ن يكون أفال بّد من  ،العقديّة الرئيسة )أصول اًلعتقاد(

اّّلي ًل يقبل  خّص العلم بها ىلع حنو ايلقني باملعّن األ
ا أمّ ة. وفال حّجّية هل يف األمور اًلعتقاديّ  ا الظنّ مّ أانلقيض، و

 ة )تفاصيل العقيدة( فتارةا فيه العقائد الفرعيّ انلحو اثلاين 
(، فيورث )تواتر   و نقل  أعليها من عقل  قويي  يوجد ديلٌل 

 ٌل وًل نق ،عليها عقيلي  ًل يوجد ديلٌل  . وتارةا اًلعتقاد ايلقينّيّ 
بمفادها  ن تورث الشّك أا مّ إحاد، وهنا آخبار أبل  ،تواتريي 

ني الك احلال ويف ،()املنطقّ  ن تورث الظنّ أا مّ إو ،ومضمونها
 نّ إمان باملضمون، فا لالعتقاد واإلا نفسيًّ عدادا إن ًل يشالّك 

من آمن ٰهذا انلوع و عقديّة   اطمان اإلنسان ملضمون رواية  
ن لم حيدث ٰذلك اًلطمئنان وبق إواعتقد فال باس، ولٰكن 

ا من قبل املوىل.فال يشء عليه، وًل يكون مؤاخذا  يف شكٍّ 

ضت لالستغالل من قبل األدعياء منذ القضّية املهدوّية تعرّ  نّ أ -
                                                                                                                                                       

 والظنّ  يطلق ىلع الشّك  لوّ األ نّ أل ؛املنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقيهّ  الظنّ  نّ أر نكرّ  (1)
 قسيم ايلقني ىف املنطق.  ىلع ما هوًّل إاثلاين ًل يطلق  بينما، املنطقّ 
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دون  ر ىلع مذهب  ـن، ولم تقتصاآل تاريخ الغيبة الكربى وحلدّ 
ة يف خر، منها حركة املهدّي يف السودان، واحلركة السنوسيّ آ

ىلع ما شهده  ة، عالوةا يلبيا، واحلركة ابلابّية، واحلركة ابلهائيّ 
يف ٰهذا املجال. ات  اتلاريخ القديم من اّداعء

ومناشئ لالّداعءات يف القضيّة املهدويّة، منها  هناك أسباٌب  -
.معرفيّةٌ  ومنها أسباٌب  ،سياسيّةٌ  ومنها أسباٌب  ،نفسيّةٌ  أسباٌب 

و أة أدعياء املهدوّية تعتمد ىلع  القراءة اخلاطئة دلّ أعموم  نّ أ -
اّداعء بة للنصوص فيحرفون اللكم عن مواضعه، املبرّت 

املعاجز، واًلستدًلل باألحالم واًلستخارات.

ن أما يمكن  نّ إ، واألنبياء  خيّص  مرٌ أاملعجزة  نّ أثبت  -
عيات األدعياء يدخل حتت تعريف الكرامة ًل ينطبق ىلع مدّ 

 نّ أبدعوى، كما  الكرامة غري مقرتنة   نّ أل ؛و كثري  أ يف قليل  
صقاع أف ار يف خمتليت به املرتاضون من الكفّ أما  يّدعونه ي

ة هلم يف ٰهذا ة، فال خصوصيّ رض، وكٰذلك السحرة والصوفيّ األ
املجال.

و حّّت فروع أالعقيدة  خيّص  مر  أباألحالم ىلع صدق  ًل يستدّل  -
ا من صنف املقبوًلت ها منطقيًّ نّ إقَص ما يمكن قوهل أادلين، و

يف شؤون  ومنذراٌت  اٌت اليّت ًل تورث ايلقني، ويه مبرّش 
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يف  سواءٌ  ،دينٍّ  ن  أش ّي أا عن ة بعيدا خرويّ ة واألاإلنسان ادلنيويّ 
يف العقيدة  اليّت هلا دخالةٌ  حالما األمّ أو الفروع. أاألصول 
باألنبياء وحسب. ةٌ فمختّص 

 ها ختّص نّ إفروعه، بل  وأًل حّجّية للخرية يف باب أصول ادلين  -
ايلوم لإلنسان، اّّلي تعرض هل يف حياته بعض  اجلانب احليايتّ 

و املشاريع اليّت قد حيتار يف اختيار الصواب أو املشالك أر األمو
إىل اخلرية يك يسهل عليه اًلختيار، وٰهذا ما  أفيها، فيلج

 . هل بيت العصمة والطهارةأعن  ت به رواياٌت ءجا

وصّّل اهلل ىلع حمّمد  وآهل العاملني  احلمد هلل رّب آخر دعوانا أن و
 .الطاهرين
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