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 كلمة المؤّسسة

 
 بسم اهلل الرمحٰن الرحيم

احلمد هلل رّب العاملني وصّّل اهلل ىلع حمّمد  املبعوث رمحةا للعـاملني وىلع 
 أهل بيته اهلداة امليامني.

بعد دراسة الواقـع الفكـرّي واثلقـايّف العـاّم وصشـخيص مـا يعانيـه مـن 
، استدىع ٰذلك رضورة  قيام مرشـوع  فكـري  هسترييا فكرّية  وفوىض معرفّية 

، حيمل ىلع اعتقه مسؤويّلة اتلصّدي لٰهذا األمر، ضمن رؤيـة  واقعّيـة   ناهض 
ــادرة  ىلع تيصــيل أســس الفكــر اإلنســايّن ودحــض الشــبهات ومعا ــة  ق
اإلشاكيّلات الفكرّية، وحبسب عقيدتنا فإّن انلموذج األمثل للرؤية العقديّـة 

يقّيـة  منسـجمة  مـع الواقـع،   اليّت تصلح إلعطـاء حلـول  ومعا ـات  حق
الرؤية القائمة ىلع أساس املـنهج العقـيّل املـدعم بنصـوص القـركن الكـريم 

 ، اّّلين أثبت العقل مرجعّيتهم.ولكمات أهل بيت العصمة والطهارة 
ّلا استدىع األمر إنشاء مؤّسسة  علمّية  متِقنة  حتمـل ىلع اعتقهـا ٰهـذا 

، فانبثقت مـن كنـف العتبـة احلسـينّية املرشوع وتنّفذه ىلع أرض الواقع
املقّدسة مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّة، و  مؤّسسٌة علمّيٌة 
، تتيلّف من اكدر  عليم  متخّصص  بالعقيـدة يف لّك  ذات هيلكّية  متماسكة 
جماًلتها، واكدر  إداري  وإعالم  تقع ىلع اعتقه مسـؤويّلة تهيئـة متطلّبـات 

ليّم ومستلزمات إخراجه بالشـ  املناسـب، وصسـويقه ضـمن العمل الع
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.  خطط  مدروسة 
 وقد وضع القائمون ىلع املؤّسسة خّطة العمل ضمن جماًلت  ثالثة   :

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

ل اّّلي يهـتّم وما يهّمنـا يف ٰهـذه اللكمـة هـو اإلشـارة إا املجـال األوّ 
بتييلف الكتب وحتقيقها، وإصدار جماّلت  متخّصصة  وكـرارسس تثقيفّيـة  

 يف جمال الفكر والعقيدة.
ـا  ولّما اكنت الطبيعة الفكرّيـة للمشــروع تفـرض ىلع املؤّسسـة طابعا
علميًّا حتقيقيًّا؛ يلكون األساس واملنطلق للمشاريع األخـرى الّـيت تّنبـّ  

خّطتها العاّمة، فاتلحقيق العليّم هو األداة الرائـدة املؤّسسة تنفيذها ضمن 
يف صياغة رؤية  متاكملة  منسجمة  تعرّب عن انلظـام العقـدّي اّّلي ينـب  

يف  -اإليمان به والعمل ىلع وفقه، وليس ثّمـة مـا يم ـن اتلعويـل عليـه 
سـوى  -مقام دراسة الرؤى املختلفة وتقييمهـا وفرزهـا بنحـو  موضـويع  

 عليّم اتلحقيّق.األسلوب ال
ــذا املشـــروع أن ي ــون  ــيى القــائمون ىلع ٰه ــذا األســاس ارت ىلع ٰه
)اتلحقيق وابلحث العليّم( قـوام املؤّسسـة اّّلي يعـّد رصـيدها ومصـدر 
قّوتها؛ وّلا تّم صشكيل شعبة  خاّصة  للبحـوث وادلراسـات ضـمن هيلكّيـة 

 ترتيـب وحـداتها رورّي، وقـد تـمّ ـاملؤّسسة؛ للقيام بٰهذا ادلور املهّم والض
ترتيباا منطقيًّا يّنناسـب مـع اليتيـب املوضـويّع ل حـاكم العقديّـة، و  
اكتلايل: )وحدة ابلحوث املعرفّية، وحدة اإلهلّٰيات، وحدة الفكـر ادليـيّن، 

 وحدة الفكر املذهّب، وحدة الفكر اإلماّم(.
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 منهجنا اتلحقيق  
األحاكم العقديّة وحتقيـق  ختتلف املناهج املعرفّية املعتمدة يف اسّننباط

مسائلها حبسب األدوات املسـتخدمة يف عمليـة ابلحـث، فهنـان املـنهج 
، وانلّّصّ انلقيّل، والكشيّف السلويّك، والربهـايّن العقـيّل،  اتلجريّب احلّّسّ
ـا لٰهـذا اًلخـتالف املـؤّدي   –واختلفت املدارس الالكمّية والفلسفّية تبعا

، و ـن لسـنا معنّيـني إا رؤاى فلس –بطبيعة احلال  فّية  وعقديّـة  تتلفـة 
باملدارس الفلسفّية والالكمّية، وًل يهّمنا مقدار اختالفهم بقدر ما يهّمنـا 

 مدى الزتامهم باملنهج الواقيّع يف حتقيق املسائل العقديّة.
هو املـنهج العقـيّل،  -كما أرشنا  -ومنهجنا املعتمد يف مؤّسسة ادليلل 

العقيّل قرص انلظر ىلع معطيات العقل املجّرد وما جتـود ولسنا نعين باملنهج 
به الرباهني املنطقّية من دون اًلستعانة باألدوات املعرفّية األخـرى، وإنّمـا 
ـا يف تقيـيم املنـاهج  ـا وحاكما نعين باملنهج العقيّل ما ي ون العقل فيه أساسا

، وٌّي املعرفّية ومعطياتها، واًلستفادة من األدوات املعرفّية بينواعهـ ا اكّفـةا
حسب دائرة موضوعه، فاألحاكم احلّسـّية )دائـرة املحسوسـات( نـرى أّن 
احلاكم فيها العقل ولٰ ن بواسـطة األدوات احلّسـّية، وأّمـا أحـاكم احلـّس 
ابلاطن أو الكشوفات العرفانّيـة فالعقـل هـو احلـاكم بواسـطة مـا سسـّ  

ريعّية، واألحـاكم ـشـ)القلب( يف اصطالحهم، وكذا األحاكم القانونّية الّن
العقديّة ا زئّيـة لـيس للعقـل طريـٌق هلـا سـوى انلصـوص القانونّيـة أو 
ادلينّية، بمع  أّن العقل هو اّّلي يمنحهـا احلّجّيـة، وسسـمح باعتمادهـا 
ا بعـد مـا ثبتـت    وا ري ىلع طبقها؛ ألّن العقل منقاٌد إا مصدرها قهرا

 الشينّية. وفق رؤيته الكونّية   ٰهذا املقام وتلك
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وأّما األحاكم العقديّة اللكّّية فلـيس ثّمـة واسـطٌة للعقـل يف إدراكهـا، 
وإنّما يدركها بنفسه مبارشةا، نعـم يم ـن أن ي ـون هنـان منّبهـاٌت مـن 

 انلصوص ادلينّية أو غريها.
وبعبارة تترصة: منهجنا اتلحقيّق، اّّلي يرى القائمون ىلع املؤّسسـة 

اتلحقيق هو املنهج العقيّل بالوصف اّّلي تقـّدم، اعتماده يف مقام ابلحث و
وٰهذا املنهج حمّل قبول  واعتماد  من أغلب أسـاطني مـتلكيّم مدرسـة أهـل 

، ٰهــذا يف مقــام اثلبــوت، وأّمــا يف مقــام اإلثبــات وا ــدل ابليــت 
واإلقناع، فيم ن اًلستعانة ب ّل الوسائل اليّت تقّرب وجهة انلظر واملعتقد 

 ب.إا ذهن املخاط

 أصناف املشاريع يف ٰهذا املجال ثالثٌة:

 املشاريع طويلة األمد ـ  1
و  املشاريع األساسّية اليّت ًل تقّل مـّدة إاازهـا عـن سـنتني، ويـتّم 
، وتتمّثـل يف املوسـواعت  العمل عليها بش  متواز  من قبل الواحدات اكّفةا

 انلخب.والكتب الكبرية نسبيًّا، وتاطبها الرئيّّس املتخّصصون و

طة األمد 2  ـ املشاريع متوس 
و  املشاريع اليّت ًل تزيد مّدة إاازها عن السنة، وت ـون ىلع شـ  
، حبيث ًل يزيد عديد صـفحاتها  كتب  متوّسطة احلجم أو كتيّبات  أو جملّة 

، وتاطبها املتخّصصون وانلخب واملثّقفون.  عن مئيت صفحة 
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 ـ املشاريع قصرية األمد 3
ــيت ًل تزيــد مــّدة إاازهــا عــن ثالثــة أشــهر ، و  و  املشــاري

ع الّ
ا وعرشين، وتاطبها اعّمـة  الكرارسس، وًل يتجاوز عديد صفحاتها مخسا

 املثّقفني.
ويعّد ٰهذا الكتاب اّّلي بني أيدي م الكريمة مـن املشـاريع متوّسـطة 
ل األمد اليّت تهتّم بعرض الطرق املعرفّية الصحيحة اليّت تمّكننا من اتلعام

مع القضّية املهدوّية، وكيفّية اسـتخدامها يف ٰذلـك، وٰهـذا أمـر   أهّمّيـٌة 
ــا بعــد تزايــد الفــنت يف زماننــا ٰهــذا، وظهــور عــدد  مــن  كبــريٌة خصوصا
األشخاص وا مااعت تّديع عالقتها بالقضّية املهدوّيـة والظهـور املبـارن 

 .لإلمام املهدّي 
رق الصـحيحة تلحصـيل باستقصـاء أهـّم الطـوقد تمزي ٰهذا الكتاب 

املعرفة بيّي قضّية  من القضايا، ثّم كيفّية اًلستفادة منهـا يف ابلحـث عـن 
القضّية املهدوّية، كما قام باستقصاء أهّم الطرق واألسـايلب الّـيت يّنّبعهـا 
أدعياء املهدوّية يف إيهام انلاس وإيقـاعهم يف رشن أفاكرهـم واّداعءاتهـم، 

ها، وبيان قيمة تلك الطرق وإثبـات وهنهـا اكألحالم واًلستخارة وما شابه
وعدم إماكن اًلعتماد عليها يف الفروع، فضالا عن األصول، وباخلصوص 
ا كقضّية اإلمامة وتعيني املصداق احلقيّق هلا يف وقـت   يف قضّية  مهّمة  جدًّ

 ازدادت فيه ىلع انلاس الفنت، وأصبحت كقطع الليل املظلم.
مسـؤول وحـدة  - ان هاشـم اسسـيياألستاذ ادلكتور عـد وقد بذل 

ا كبريةا يف استقصـاء الطـرق املعرفّيـة،  -الفكر اإلماّم يف املؤّسسة  جهودا
والفصل بني الصحيح منها وبني الواهن، وقد أوىل السادة أعضاء املجلس 
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العليّم يف املؤّسسة عنايةا كبريةا يف مراجعة ٰهذا ابلحـث وتدقيقـه؛ ألجـل 
 حيمله وخطورته.أهّمّية املوضوع اّّلي 

ويف ختام لكمتنـا نيمـل أن ينـال ٰهـذا الكتـاب اهتمـام املتخّصصـني 
ا هلم ىلع رضورة اتلعامل بنحو  عليم  موضـويع   واملثّقفني، وأن ي ون منّبها

ا القضّية املهدوّية.  مع لّك القضايا املصريّية، وخصوصا
سـاهموا يف  املوفقّيـة والسـداد لـّ  اّّليـن -عّز وجّل  -سائلني املوىل 

 إنتاج ٰهذا الكتاب القّيم من العلمّيني والفّنّيني.
 واسمد هلل رب  العاملني
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مة  املقد 
عندما رأيت تفّّش ظـاهرة اًلّداعءات الّـيت تـرتبط بالقضـّية املهدوّيـة 
بمختلف أنواعها وأسايلبها، وأن ٰهذه اًلّداعءات اكنـت موجـودةا ىلع مـدى 

ت يف األسباب الّـيت تقـود اا ٰهـذه اًلّداعءات، ويف اتلاريخ اإلسالّم، ففّكر
الوقت نفسه فّكرت يف تلـك األسـباب الّـيت تـؤّدي إا اقتنـاع انلـاس بهـا 
 واتّباعهم ل دعياء، ووجدت أّن اخللل الفكرّي هو العامل األساس يف ٰذلك.
فاتلفكري عملّيٌة هلا ضوابطها اخلاّصة املسطورة يف علـم املنطـق، وأّي 

. خلل  يف  عملّية اتلصّور أو اتلصديق قد تؤّدي إا كوارث نظرّيـة  وعملّيـة 
وانتظام عملّية اتلفكري تتطلّـب اًلّطـالع ىلع نظرّيـة املعرفـة املتضـّمنة 
ملعرفة املناهج املّتبعة يف معرفة الواقـع، والوصـول إا احلقيقـة، واإلجابـة 

اريّج، والوقايـة عن سؤال قيمة العلم ومطابقة املعلوم اّلهيّن للواقـع اخلـ
 من الوقوع يف السفسطة. 

ولٰ ّن الصعوبة ت من يف أّن ٰهذه العلوم من العلوم اتلخّصصـّية الّـيت 
ا مظنيةا وتفّرًغا وحتصيالا من نوع  خاص  ًل يتمّ ن منه أكرث  تتطلّب جهودا
انلاس، يف الوقت اّّلي يمّثل فيه ٰهـذان العلمـان أهّمّيـةا عظيمـةا للنـاس 

. وم ا وقعنا فيه من صعوبة  هو أّن ٰهـذا الكتـاب موّجـٌه لـّ  انلـاس، اكّفةا
وليس فقط للمتخّصصني يف عليم املنطق واملعرفـة، أو العلـوم العقلّيـة 
؛ ألّن املوضوع اعّم اًلبتالء كما هو معروٌف، واحلّل املطـرو  يمّثـل  اعّمةا
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 العمل؟!اًلّطالع ىلع عليم املنطق واملعرفة ادلاعمة األساسّية فيه، فما 
رأينا أّن الطريقة املثّل يف إيصال الفكرة إا اعّمة انلـاس   يف تقـديمها 
بيسلوب  يميل بقـدر اإلمـاكن إا الّنسـهيل واًلبتعـاد عـن املصـطلح، وًل 
؛ ألّن عدم اسـتخدام عنـاع علـم  معـنّي  يف  أخيف أّن يف ٰذلك صعوبةا بالغةا

يصال املطلـوب. كمـا حاولـت الكتابة أو اتلدرسس قد توقع يف اًلبتعاد عن إ
 أن أبنّي يف اهلامش ما اضطررت إا استخدامه من املصطلحات. 

ـا، اعنـت  وهنا ًل بّد من اتلرصيح بيّن منظومة الفكر اإلنسـايّن عموما
من اإلربان منذ أن أقّص املنهج العقـيّل الربهـايّن عـن عرشـه وحكومتـه 

ته حملّه، فانّنرشـت احلّقة، وحلول مناهج من املفيض أن تعمل حتت سياد
املغالطات باسم العلم، وراجت سوق النسبّية املعرفّيـة يف األوسـاط الّـيت 
من املفيض أنّها أوساٌط علمّيٌة. ولٰكّنهم قلبـوا حـّ  مفهـوم العلـم اّّلي 
أمىس يف أدبّياتهم اتلجربة واحلّس. ومنـذ ثالثـة قـرون  أصـبح اتلخمـني 

ا، والالكم غري املربهن واخياع  ، واللعب يف هوامش فكرا املفردات فلسفةا
 .  العلوم عبقرّيةا وثقافةا

واجهت الساحة املعرفّية حتّديني هما: احلداثة ومـا بعـد احلداثـة. وٌّّ 
مثقلٌة بإرث  قييم  ومعريف  متكـّون  مـن  -إن صّح اتلعبري  -حقبة  معرفّية  

هاتـان عناع شلّكت األساس بلناء  حضاري  ناجز  غـري قابـل للخـرق، و
ـا غربيًّـا  -احلقبتان  ألقتـا بظالهلمـا ىلع جممـل السـاحة  -وإن اكنتا نتاجا

العلمّية واثلقافّية العاملّية، وضمنها املنتج اثلقايّف يف العالم اإلسالّم بش   
وكخـر. ولبسـت اخلرافـة نّنيجـةا ّٰللـك بلـاس اثلقافـة واألدب واإلنتــاج 

رجـت مـن إرهاصـات الفكرّي، وصسـّيت خلـف قنـاع العقالنيـة، وخ
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الغيبّيـات والفللكـور، ويم ـن القــول إّن اخلرافـة قبـل احلداثـة خرافــٌة 
بسيطٌة، أّما بعد احلداثة فيه خرافٌة مرّكبٌة. وًل نريـد اتلفصـيل يف قضـّية 
إقصاء العقل يف العالم اإلسالّم؛ ألنّه حديٌث طويٌل ذو شـجون  سسـتديع 

ا تارخييًّا لسنا يف صدده اآلن، إًّل  أن ما نعيشه ايلوم من تفكـري  بعيـد   قلما
يعرّب  -سواٌء يف أوساط انلخبة أو يف الوسط ا ماهريّي  -عن حتكيم العقل 

بش   واضح  عن تراث  حيمل صشّوهات  جنينّية  عرّبت عن نفسها باّداعءات  
تقدسسّية  تنتحل صفات األنبياء واألويلاء، و  وإن لم ت ـن جديـدةا إًّل 

كرث خطورةا لسندين أساسيني همـا: اإلعـالم العـابر للقـاّرات أنّها ايلوم أ
 العميقة.  الشعبوّيةو

واملثري يف األمر أّن اّداعءات ايلوم خرجت من رحم جمتمـع  أختـم بقـيم 
ر ـاحلداثة اليّت أضعفت املشاعر ادلينّية عنـد اإلنسـان، فعـادوا إا عصـ

)الوثنّيـة والعهـدين(  رة يف كتب األديـانـاخلرافة العقديّة البسيطة املنّنش
والياث الشعّب، وهو رّد فعل  غريٌب ييجم اإلشـاكيّلة الكبـرية يف إقصـاء 
ادلين عن احلياة اليّت اتّبعتها حكومات العلمانّية؛ إذ يبىق ادلين هـو اّّلي 
يلّب احلاجات املعنوّية لإلنسان املنطوية يف أصـل خلقتـه. ولٰ ـّن اخللـل 

ادليـن وكيفّيـة اًلسـتجابة للتحـّديات الّـيت  ي من يف طبيعة العالقة مـع
يعيشها املتديّن ضمن موضواعت ادلين األساسّية منها أو الفرعّية )اخلالق، 
العبادة، انلبّوة، اإلمامة، واحلكومة، ورشعّية السـلطة، القيامـة واملعـاد 
ونهاية احلياة، وقّصة املوت وحتمّيته...(. تلك العالقة الّـيت إذا لـم تنـتظم 

وإذا لـم يقـع اًل ـراف فلـيس  .ون  للتفكري يقع اًل راف إًّل ما ندربقان
مع  ٰذلك سالمة اتلفكري بقدر ما هو عجٌز عن اتلفكـري العقـيّل واخّتـاذ 
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 جاّدة السالمة بواسطة اتلقليد.
وضــمن ٰهــذه احلالــة نواجــه ايلــوم اّداعءات  تتلفــةا حــول القضــّية 

، ة، ومنها اّداعء شخصّية اإلمام املهدوّية، منها اّداعء السفارة اخلاّص 
أو إحــدى شخصــّيات الظهــور، ٰهــذا عــالوةا ىلع اّداعءات  أخــرى غــري 
املهدوّية، لكّها هلا عالقٌة باملقـّدس واتلقـدسس واّداعء القـدرات اخلارقـة 
املفاضــة مــن اخلــالق. ولــيس ينــب  اًلقتصــار يف مواجهــة أمثــال ٰهــذه 

ريفة، أو باسـتخدام ا ـدل، وإن اكن ـشاًلّداعءات ىلع رّدها بالروايات ال
ا، بل ًل بّد من صرشيح عملّية اتلفكـري اإلنسـايّن وبيـان  ٰذلك رضوريًّا أيضا
مناهج اتلفكري وطرق الوصول إا احلقيقة كمـا   عليـه، دون زيـادة  أو 
، وبـٰذلك تـتّم مسـاعدة مـن ينسـاقون خلـف ٰهـذه املـّدعيات،  نقيصة 

ا؛ يك ي ّنشفو ا بينفسهم أين قد وضـعوا أقـدامهم، مـع وإعطاؤهم مصباحا
وقاية من لم ينساقوا من انلاس ضمن تلك ادلعوات. 

، فـّ   ، و  مرتّبـٌة بشـ   طـبيع  يقع الكتاب يف تمهيد  وثالثة فصول 
فصل  يمّثل حلقةا يف فهم الفصل الالحق من أجل اكتمال الفكرة، فتناونلـا 

رضورة وجـود إمـام  معصـوم  يف الفصل األّول بعد تمهيـد  حـول العقيـدة و
، وتقريـب باألدلّة العقلّية وانلقلّية، تناونلـا مسـيلة اإلمـام املهـدّي 

املفاهيم اخلاّصة بالقضّية املهدوّية، وأّما الفصل اثلاين فهو الفصـل املعـريّف 
اّّلي يتضّمن الفكرة األساسّية اليّت قام عليهـا الكتـاب؛ إذ بيّّنـا األصـول 

طلق منها اإلنسان يف تفكـريه عنـد تنـاو  أّي قضـّية  مـن األساسّية اليّت ين
القضايا، ثّم أسقطنا ٰذلك ىلع القضّية املهدوّية يف حماولة اكّنشـاف املـنهج 
املعريّف املالئم دلراسة ٰهذه القضـّية. فـتّم اتلطـّرق باختصـار  إا املـدارس 
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يف اهلـامش،  املعرفّية، وكٰذلك يشٌء بسيٌط من املفاهيم املنطقّية، وًل سّيما
دون اإلمعان يف استخدام املصطلح كما ذكرنـا؛ يك ًل خيـرج ابلحـث عـن 
مقصده. أّما الفصل اثلالث فهو يمّثل الغاية اليّت كتب من أجلها الكتـاب، 
ر ـحيث اتلطّرق إا بعـض مصـاديق ادلعـوات املهدوّيـة، وحاونلـا حصـ

صسـّنند إيلـه مـن  األسباب يف األسباب انلفسّية والسياسّية واملعرفّية، ومـا
أسايلب لنرش أهدافها بـني انلـاس، وتـّم اليكـزي ىلع أربعـة عنـاع  : 

 صسخري انلصوص الشـرعّية، واّداعء املعاجز، واألحالم، واًلستخارة.
وناقشنا لّك عنرص  من ٰهذه العناع وفق ما يقتضيه املنهج العقـيّل مـع 

عن اإلسهاب املمّل  اًلستعانة ببعض انلصوص املقّدسة، وتعّمدت اًلبتعاد
واتلطويل املخّل؛ ألّن املهّم دلينا اتلنبيه إا الفكرة وادلًللة ىلع الطريـق، 
وجتّنب عملّية ابلحث اليّت تعتمـد انلصـوص ومـا تفرضـه طبيعتهـا مـن 
ا فيها، بل ألنّها قد كتب فيها األفاضل وًل  دراسة ادلًللة والسند، ًل زهدا

 انب جزاهم اهلل خـرياا؛ وّلا اكنـت فكـرة زالوا، فيغنوا املكتبة يف ٰهذا ا
 ٰهذا الكتاب ختتلف شيئاا ما.

ويبىق الكتاب حماولةا يف تصـحيح الفكـر حـول القضـيّة املهدوّيـة ضـمن 
املحاوًلت احلثيثة اليّت بذهلا السابقون يف ٰهذا اإلطار، واليّت ي افح من أجلهـا 

ة اإلســالميّة، وًل يــّديع بقيّــة املهتّمــني بٰهــذا الشــين اًلســياتيّد يف العقيــد
 الاكتب الكمال لقلمه، وييمل يف رفده بما سسّد اخللل واتلقصري والغفلة.
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ة بالقضي ة املهدوي ة ل: مفاهيم خاص   الفصل األو 

 الفصل األّول

 بالقضّية املهدوّية م خاّصةمفاهي
 

: العقيدة وأثرها يف حياة اإلنسان  ًلا  أو 
ا  العقيدة  يف اللغة مصدٌر أو اسم مصدر  للفعـل اعتقـد، يعتقـد، اعتقـادا

 .(1)وعقيدةا، وهو فعٌل مزيٌد أصله الفعل َعَقَد، والَعقد يف اللغة ما يقابل احلَّل 
واستعملت لكمة اًلعتقاد عند العرب بمع  ما يعقـد عليـه القلـب، 

 : ّّ واعتقـدت كـذا: أي »أي األمور اليّت يؤمن بها اإلنسان، قال الطـري
 . (2)«ب وضمريي. و  عقيدٌة حسنٌة: أي ساملٌة من الشّك عقدت عليه قل

وصستعمل لكمة العقائـد يف األمـور الّـيت يتعلّـق بهـا اًلعتقـاد، قـال 
 .(3)«العقائد: ما يقصد فيه نفس اًلعتقاد دون العمل»ا رجايّن: 

                                                        

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

، فخر ادلين، جممع ابلحرين، حتقيق: أمحد احلسييّن، - 2 ّّ  . 106، ص 3ج  الطري

،  اتلعريفات، حتقيق: أمحد اآلبيارّي، ص  - 3  .66ا رجايّن، عيّل بن حمّمد بن عيل 
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إذن العقيدة   ما ينعقد عليه قلب اإلنسان مـن رؤيـة   ـو الكـون 
فلسفّية  تنشـي مـع اإلنسـان تـدر يًّا مصـاحبةا  سئلة  واخلالق وإجابات  أل

بدايات وعيه. وبعبارة  أخرى قضايا تمثل املبـدأ واملعـاد. والعقيـدة ترسـم 
مسري اإلنسان من حيـث الفعـل واًلنفعـال والغايـة والوسـائل والسـلون 
الفردّي واًلجتمـايّع؛ ألّن اإلنسـان اكئـٌن ذو أبعـاد  متعـّددة ، فقابلياتـه 

القدرة ىلع إبداع عالقات  متعّددة ، سواٌء ىلع مسـتوى عالقتـه جعلت   
مع الطبيعة أو عالقته مع غريه من أفراد اإلنسانّية، وٌّّ ٰذلك ينطلـق مـن 

  خلالفـة األرض. فهـو مـرتبٌط يف عالقـات  اجتماعّيـة   تيهيل اخلالق 
ة، مّمـا ريعيّ ـوسياسّية  واقتصـاديّة  حمكومـة  إلرادة اهلل اتلكوينّيـة والّنشـ

سستديع القول إّن حركة اإلنسان ىلع األرض اكنت وًل تـزال تصـدر عـن 
، وحركة اإلنسان اعّمةا صشـمل ييـع عالقاتـه مـن املحـور  أساس  عقدي 

 ادلاخيّل إا املحور اخلاريّج العاّم. 
إّن العقيدة إذا اكنت سليمةا ومعافاةا من األمراض، فإّن ٰذلك يـنعكس 

رد واملجتمع، أّما إذا اكنت عقيدةا فاسدةا، فانلّنيجة تّنبع ٰذلك إ اباا ىلع الف
رت ـأخّس املقّدمات، فلو انّنرشت يف املجتمع مثالا عقيـدة ا ـرب ًلنّنشـ

ا ريمة والكسل واتلواين واًلتّ ايلة والفسـاد واع  املجتمـع الـويالت، 
ه، طاملا أّن أفراد املجتمع جمبورون ىلع لّك ما يعملونه، وًل دخالة هلـم فيـ

أّما لو أدرن أفراد املجتمع أّن اهلل خلق اإلنسـان تتـاراا   قابلّيـة اًلقـدام 
والــرفض، فهــو لــيس اكحليــوان ذي اليكيــب الغريــزّي الســائر لكمــال 
. فحينما نريد بيان أهّمّية العقيدة يف  غريزته، فتكون حركته غريزّيَةًا حبتةا

 رة بالعلّة الغائّية.حياة اإلنسان، فمع  ٰذلك بيان حقيقة حياته املؤّط 
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ابلحث تارةا ي ـون عـن أهّمّيـة العقيـدة أي عقيـدة  اكنـت يف حيـاة  
اإلنسان، وتارةا ي ون عن رضورة كون العقيدة صحيحةا لّنشّع بانلور ىلع 
حياته. وابلحث يف ا انب األّول بليان كون اإلنسان ًل ينفّك عن عقيـدة  

ان لـوازم العقيـدة الصـحيحة يف ما، وأّما ابلحث يف ا انب اثلاين فهو بلي
حياة اإلنسان. وجممل القول أنّه إذا اكن ًل بّد لإلنسان من عقيـدة ، وٰهـذه 
ا للواقع واملراد اإلليّٰه، فال عقيـدة صـحيحة  العقيدة ينب  أن ت ون طبقا
سوى العقيدة اإلسـالمّية؛ فينـب  ىلع املسـلم إحـاكم عقيدتـه بيصـوهلا 

 يصل للنتائج املرجّوة من وجوده. وفروعها وفروع الفروع حّ  

ي ة اإلمامة  ثا ياا: أهم 
إّن اإلمامة تمثل األصل الرابع مـن أصـول العقيـدة حبسـب اليتيـب 
املّتبع اعدةا يف كتب الالكم اإلماّم، وبغري اإلمامـة ينفـرط العقـد وينـتيف 

مـن الّ . واإلمامة من أهّم ابلحوث العقديّة اليّت ألقت بظالهلا ىلع األّمة 
ا ومصداقاا ارتداداٌت عميقٌة يف وجود األّمـة  لّك انلوايح، واكن لإلمامة فهما

مـا اكن  وانشعابها وتصّداعتها. فـاّّلين اختلفـوا بعـد انلـّب األكـرم 
اختالفهم يف ابلداية ناياا عن تباين  يف اتلوحيد أو انلبّوة أو املعاد، بل اكن 

مـة، نعـم  ى اًلخـتالف بعـد ويلد اًلختالف واملخالفة يف قضّية اإلما
 ٰذلك إا الكثري من تفاصيل العقيدة، فضالا عن األحاكم الرشعّية. 

صسـل يف غريهـا. وادلماء اليّت سالت يف سبيل اإلمامـة وتفاصـيلها لـم 
  ييـع مـا للنـّب بعـد وفاتـه  -حبسب املفهوم الشييّع اإلماّم  -فاإلمام 

يف القركن املجيـد، وهـو  -تعاا  - سوى الويح، فهو اّّلي يفّّس الكم اهلل
، ويدفع الشبهات ويصـون ادليـن، وحيـاف  اّّلي يبني أحاكم املوضواعت
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ا رئاسٌة يف  . فيه واقعا ىلع عقول األّمة من أن تناهلا صشبيهات اآلخرين بسوء 
ادلين وادلنيا، ًل يناهلا إًّل من اختارهم اهلل حبكمتـه وعلمـه، وهـم أهـل 

 .(صلوات اهلل عليهم)علم ومهبط الويح بيت الرسالة ومعدن ال
، فلـو مدرسة أهل ابليـتإّن مفهوم اإلمامة ًل ينفّك عن مصداقها يف 

ا إذا لم نرش إا املقصود احلقيّق مـن  استوعبنا املفهوم أكاديميًّا، يبىق ناقصا
اإلمامة يف اإلسالم، فهنان مسـاوقٌة بـني املفهـوم واملصـداق هنـا؛ إذ إّن 

الم هم أمـري املـومنني عـيّل بـن أل طالـب  وبنـوه احلسـن األئّمة يف اإلس
واحلسني وذّرّية احلسني وصوًلا إا اإلمـام املهـدّي ابـن احلسـن )علـيهم 
كًلف اتلحّية واثلناء والسالم(، وإذا ذكر ٰهؤًلء فهـم مـن تتجّسـد فـيهم 

يف فكـر اإلمامة دون غريهم؛ ّلا اكن مفهوم اإلمامة يالزم عـّدة مفـاهيم 
، كمفـاهيم الوًليـة واملحّبـة واملـوّدة واإلنسـان هل ابليـت مدرسة أ

مـّر أمـري »قـال:  الاكمل، روي عن اإلمام الصادق عن أبيه عن جّده 
ا يصيّل فقال:  يف مسجد املؤمنني  الكوفة وقنرٌب معه، فرأى رجالا قائما

يا أمري املؤمنني، ما رأيـت رجـالا أحسـن صـالةا مـن ٰهـذا، فقـال أمـري 
يا قنرب، فواهلل لرجٌل ىلع يقني  من وًليّننا أهل ابليت خـرٌي مّمـن  املؤمنني:

ا عبد اهلل ألف سنة  ًل يقبل اهلل منه حـّ   ، ولو أّن عبدا   عبادة ألف سنة 
ا عبد اهلل ألـف سـنة  وجـاء بعمـل  يعرف وًليّننا أهل ابليت، ولو أّن عبدا

ا أهـل ابليـت، وإًّل اثنني وسبعني نبيًّا ما يقبل اهلل منه حّ  يعرف وًليّننـ
 . ()«أكّبه اهلل ىلع منخريه يف نار جهّنم

                                                        

 .197، ص 27ج ، حتقيق: حمّمدباقر ابلهبودّي املجلّّس، حمّمدباقر، حبار األنوار،  -1
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فاًلمام يف مدرسة الصادقني ليس احلاكم السيايّس فحسب، وهـو مـن 
يطلق عليه اخلليفة يف األدبّيات والياث اإلسالّم، بـل هـو باإلضـافة إا 

ا، فال يمّثل ا انب الـوظييفّ  ا إهلٰيًّا ومعنويًّا خاصًّ أقصـد  - ٰذلك حيتّل مقاما
ا  ا سسـرياا مـن جممـوع  -كونه خليفةا وحاكما يف شخصـّية اإلمـام إًّل جـزءا

شخصّيته اإلهلّٰية ومقامه املعنوّي، وٰهذا ما صشري إيله الرواية كنفـة اّلكـر. 
ا عبد اهلل ألف سنة  وهو حتت ح م اإلمام مثالا ولـم خيالفـه،  فلو أّن عبدا

وًليته ادلينّية، فال فائدة تذكر ولٰ ن اكن ي رهه يف دخيلة نفسه، وينكر 
يف عدم تالفته للقوانني املاّديّة اليّت يضعها ٰذلك اإلمام؛ مّما يـربز قضـّيةا 
أعمق يريدها اهلل من عباده يف موقفهم مـع األئّمـة، وهـو أمـٌر يـدخل يف 

 املسيلة العقديّة للمسلم.
ـا سياسـيًّ  ـا   يلكـون حاكما ا فالرسول يف يوم الغـدير لـم ينصـب خلفا

إيّن تارٌن فـي م اثلقلـني، مـا إن »وتنتيه القضّية، وٰهذا ما يلّخصه قو : 
تمّسكتم بهما لن تضلّوا، كتاب اهلل وعييت أهل بييت، وإنّهما لـن يفيقـا 

   .(1)«حّ  يردا عيّل احلوض
فالقضّية تتضّمن كتاب اهلل، والكتـاب سشـري إا اإلسـالم واملحتـوى 

لـة مـن اهلل،  انلظرّي والعميّل للمنظومة ّّ اإلسالمّية، فهو كخر الكتـب امل
وباتلايل سينقطع الويح، وذكر العية يبنّي أنهـا   املسـؤولة عـن إدامـة 
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الزخم املعنوّي والرشـيّع، وتريـة العالقـة بـني السـماء واألرض. ثـّم إّن 
أراد بيـان أّن عالقـة  احلوض يمّثل املعاد، وواضٌح أّن انلـّب األكـرم 

ٰهذه العية ًل تنـتيه إا يـوم القيامـة، ويف ٰذلـك ايلـوم سسـيل املسلم مع 
املسلم عن تلك العالقة ونوعها إ اباا وسلباا. وًل ي يف اتلمّسك بيحـدهما 
دون اآلخر؛ إذ ت تمل العقيدة باتلمّسك بهما معاا، وبٰذلك ي ون املسـلم 

 بتلكيفه الواقيّع، وأّي خيار  كخر فإنّه يؤّدي إا اهللك
 ة واملحق.اعمالا

 ومن يقرإ الزيـارة ا امعـة سستوضـح بشـ   تـام  ماكنـة األئّمـة 
ِة، َوَموِْضـَع الراسـالَِة، »ومفهوم اإلمامة:  ْهَل َبيِْت انلُّبُـوَّ

َ
الُم َعلَيُْ ْم يا أ السَّ

، َوَمْعـِدَن الرَّمْحَـِة، وَُخـّزاَن الِْعلْـمِ  ، َوُتْتَلََف الَْمالئَِ ـِة، َوَمْهـِبَط الْـَويْحِ
 
ُ
ُصوَل الَْكَرِم، َوقـاَدَة األ

ُ
ْويِلـاَء انلاَعـِم، وََعنـاِعَ َوُمنْتَََه احْلِلِْم، َوأ

َ
َمـِم، َوأ

بْواَب اإِليماِن، 
َ
ْراكَن ابْلِالِد، َوأ

َ
ْخياِر، وَساَسَة الِْعباِد، َوأ

َ
بْراِر، وََداعئَِم األ

َ
األ

َمناَء الرَّمْحِٰن، وَُسـاللََة انلَِّبّيـنَي، وََصـْفوَ 
ُ
ِة رَبا َوأ َة ِخـرَيَ َة الُْمرَْسـلنَي، وَِعـْيَ

 .()«الْعاملنََي َورمَْحَُة اهلِل َوَبَراكتُهُ 

 ثاثلاا: رضورة وجود اإلمام يف لك  زماٍن 
، وبيـان  ومن لّك ما مّر أعاله يّنبنّي رضورة وجود اإلمـام يف لّك زمـان 

 ٰذلك يتّم من خالل العقل وانلقل.
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 ادليلل العقيل  
ا ملقدّ  مات برهانّية  أثبتت يف حملّها، مفادها أّن اإلنسان لـم خيلقـه طبقا
، فقـد (1)عبثاا؛ ألنّه حكيٌم ًل يصـدر منـه أمـٌر إًّل حبكمـة   اهلل ـ تعاا ـ 

خلقه من أجل اًلستكمال باختياره من انلاحية انلظرّية والعملّية، وٰهـذه 
اية من خلقـه، حتتاج إا معرفة العلل والغايات، فبدون املعرفة ًل تتّم الغ

اهلل األنبياء وأردفهم باألوصياء؛ يك يهدوا انلـاس إا  اهلل ـ تعاا ـ فيرسل 
، ويعّرفوهم سبل مرضاته وجتّنب سخطه، وبٰذلك سسري اإلنسـان يف  تعاا

اتلاكمل املنشود يف أصل فطرته وخلقته. ثّم إّن انلّب هـو اإلنسـان الاكمـل 
ا  للفيوضات اإلهلّٰية من اعلم الغيـب ىلع اّّلي ي ون قدوةا للبرشّية، اعكسا

 -اهلدايـة  -تعاا اعلم الشهادة. ولٰ ّن انلّب إنساٌن حمدود العمر وًغية اهلل 
مستمّرٌة يف خلقه، مّما اقتىض وجود إنسان  اكمل  يواصل طريـق األنبيـاء، 

ــاًلت البشــ ــع الكم ــيم ـويتضــّمن يي ا ىلع لّك الق ــائزا رّية، وي ــون ح
ريعة ب ـّل تفاصـيلها. ـطوياا ىلع العقيدة احلّقة، ممّثالا للشاألخالقّية، ومن

ٰذلك هو اإلمام! الشخص املنفتح ىلع عوالم الغيب، املجّسد للغاية اإلهلّٰية 
 يف انلوع اإلنسايّن.

اهلل ـ واإلمام هو وريث انلّب يف تطبيق الرشيعة من خالل إقامة ح م 
ىلع األرض وتطبيقه. تعاا ـ 

                                                        

، ؛ وكٰذلك انظر: احليّلّ، كشف املراد يف رش  جتريد اًلعتقاد63انظر: الطويّس، حمّمد بن احلسن، اًلقتصاد، ص  - 1
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 مفاده: إّن اهلداية حاصلٌة بواسطة القـركن والسـّنة، وقد يطر  سؤاٌل 
 فما ادلايع لوجود اإلمام؟!

وا واب أّن وجود السـّنة باإلضـافة إا الكتـاب الكـريم ًل ي ـيف يف 
حصول اهلداية العاّمة؛ إذ من الواضح أنّه مع عدم وجود مرجعّيـة  يعتمـد 

صـل اًلخـتالف عليها بليان املراد الـواقيّع مـن الكتـاب والسـّنة، سيح
واخلالف يف فهمهما كما سشـهد بـه الواقـع املعـام للمسـلمني، كمـا أّن 
املروّي من السّنة انلبوّية املطّهرة ًل ي يف يف حّل املشالكت واملستحدثات 
من األمور اليّت حتتاج بش   ملح  إا معرفة الرأي الرشيّع فيها، فـال بـّد 

 مّما حيّقق تلك اهلداية.، من وجود شخص  يديم ما بدأ به انلّب 
كما أنّه ًل بّد أن يعلم أّن الغاية من ادلين ليست إلقاء احلّجة يف زمان   

معنّي  وحسب، وترن أمر انلاس ىلع ًغربهم، بل يم ـن القـول إّن الغايـة 
 من ادلين:

: اغيٌة عقدي ةٌ  ًلا  أو 
يتعـّرف اإلنسـان مـن خالهلـا ىلع نظـام عقيدتـه الّـيت ينـب  عليـه 

وصـفاته وأفعـا ، ومـن خـالل معرفتهـا ها، فيتعـّرف ىلع خالقـه معرفت
وفقه يف اعلم ادلنيـا. ثـّم  يتحّدد   القانون )الرشيعة( اّّلي ينب    السري

 . معرفة مصريه بعد املوت وما ييتّب ىلع حياته األوىل مـن ثـواب  وعقـاب 
 ا.وباتلايل ي ون اإلنسان مستوعبا للمبدإ واملنتَه نظريًّا وعمليًّ 

 ثا ياا: اغيٌة تربوي ةٌ 

ًل ي يف اتلعّرف ىلع حقيقـة املنظومـة العقديّـة وحـده بلنـاء إنسـان  
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، إًّل أن يقـرن ٰذلـك بالقـدوة الصـاحلة. فـادلين اقــي ن متاكمـل  ومّنسـام 
بّد للفكرة أو انلظرّيـة مـن إذ ًل  وصياء؛باإلنسان من خالل األنبياء واأل

 كيــف أّن  وعرفنــاوالعمــل بهــا،  ىلع حتّملهــا وإبالغهــارجــال  قــادرين 
 اهمـا ًلقـ وعلمنـاباألوصياء، بعث األنبياء واملرسلني وأردفهم  اخلالق  

ٌّّ ٰذلك من أجـل إيصـال و، رشيدلم واتلقتيل والّنمن العنت والظ رسلال
فكرة ادلين احلقيّق، فيبلّغون انلاس العقيدة ثّم سسهرون ىلع العمل بهـا، 

، ولـيس  ـ تعاا ـ  اهللمبيّنني أّن اإليمان ب والعمل بما يريـده جـّد مم ـن 
 : ا. قال عّز من قائـل  ا صعبا أو متعّّسا لََقـْد اَكَن لَُ ـْم يِف رَُسـوِل اهلل أمرا

ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن اَكَن يَرُْجو اهلل َوايْلَْوَم اآْلِخَر وََذَكَر اهلل َكِثرياا
ُ
 .(1)أ

ن توّفر أىلع مثال  للعمل بـادلين يف فال بّد يف لّك زمن  يمّر ىلع العقيدة م
لّك جماًلته، وٰذلك متوّفٌر فقط يف املعصومني سواٌء اكنوا أنبيـاء أو أوصـياء. 
أضف إا ٰذلك ا انب األخاليّق اّّلي سستكمل به اإلنسان واّّلي يـنعكس 
من خالل مركة املعصوم الصـافية سـلواكا عمليًّـا ىلع أرض الواقـع، فلـيس 

ب  نظري  حبت  أو قانوين  رشيع  يفّصل شؤون احلياة ويقّننهـا ادلين جمّرد جان
ا عن اًلنسجام ابلييّن، بل ادلين يتضّمن جانباا أخالقيًّا يميل ىلع احلياة  بعيدا
الرهافة والكمال، وسساعد اإلنسان يف بلوغ أىلع مراتب اإلنسانّية والقـرب 
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بـين  كسـاء هنـان ت ليـٌف رشيعي ىلع أصـحاب الاإلليّٰه. فلم ي ن 
؛ يك يؤثروا ايلّنيم واملسكني واألسري بـه،  يمتنعوا عن الطعام ملّدة ثالثة أيّام 

ا وأن احلسنني اكنا مريضـني، وهـل ٰذلـك  ويتحّملون كًلم ا وع، خصوصا
 إًّل طلباا للقرب اإلليّٰه والكون ىلع أىلع مراتب اإلنسانّية؟!

 ثاثلاا: اغيٌة قا و ي ةٌ 

إقامـة العـدل والقسـط بـني  أنبيـاء اهلل ًل خيىف أّن من وظائف 
، وٰذلك ًل حيصـل دون (1)انلاس، والقيام بتطبيق الرشيعة ىلع أرض الواقع

وفق املـرادات اإلهلّٰيـة مـن  ميسسة املجتمعتيسيس جهاز  إداري  قادر  ىلع 
 لّك انلـوايح اًلجتماعّيـة والسياسـّية واًلقتصـاديّة. فـّى أّن انلـّب 

ّرد أن وطيت قدماه أرض طيبة. فانلاس غري مـؤّهلني لـو أّسس ادلولة بمج
تركوا وشينهم للقيام بتطبيق القركن والسّنة دون حاكم  إليٰه  معصوم  يضـع 

 األمور يف مواضعها وفق نفس األمر والواقع.  

 ادليلل انلقيل  
إّن األدلّة انلقلّية اليّت بيّنت رضورة وجـود اإلمـام كثـريٌة، ووردت ىلع 

، وأهّمهـا حـديث اثلقلـني والروايـات الّـيت وردت بلسـان ألسنة  ت تلفة 
)لساخت(، وييعها صشري إا أّن خلّو األرض من حّجـة  ومعصـوم   عـل 
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العــالم مضــطرباا، مشــوّم القــوانني اتلكوينّيــة، فاإلمــام املعصــوم هــو 
ا ت وينيًّـا  اكلرئيس اّّلي ختضع   املوجودات بإذن اهلل، وترتبط به ارتباطا

 .اهلل تعااا ًل يعلمه إًّل خاصًّ 
 : : إيّن تارٌن في م اثلقلني، ما زيد بن األرقم عن رسول اهلل »أّوًلا

إن تمّسكتم بهما لن تضلّوا: كتـاب اهلل وعـييت أهـل بيـيت، وإنّهمـا لـن 
 .()«يفيقا حّ  يردا عيّل احلوض

ري : أتبىق األرض بغـعن أل محزة قال: قلت ألل عبد اهلل »ثانياا: 
؟ قال: لو بقيت األرض بغري إمام  لساخت  .()«إمام 

 قـال:  عـن حمّمـد بـن الفضـيل، عـن أل احلسـن الرضـا »ثاثلاا: 
؟ قـال: ًل، قلـت: فإنّـا نـروي عـن أل   قلت  : أتبىق األرض بغـري إمـام 

ىلع أهـل  -تعاا  -أنّها ًل تبىق بغري إمام  إًّل أن سسخط اهلل  عبد اهلل 
 .()«العباد، فقال: ًل، ًل تبىق إذن لساخت األرض أو ىلع
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ا قال: لو أّن اإلمـام رفـع  عن أل هراسة، عن أل جعفر  »: ()رابعا

                                                        

 وهنان أحاديث عديدٌة وردت باملضمون نفسه، منها:  - 1

، عن الوشاء قال: سيلت أبا احلسن الرضا ا» -أ ، عن معّل بن حمّمد  ؟ قال:  حلسني بن حمّمد  هل تبىق األرض بغري إمام 

 ]الـاكيف ، اللكيـيّن، « ىلع العباد؟ قال: ًل تبىق إذن لسـاخت ًل. قلت: إنّا نروي أنّها ًل تبىق إًّل أن سسخط اهلل 

 [.266، ص 1 ج

ِل َوحممّ » -ب 
َ
َثنَا أ َثنَا َعبُْد اهلِل ْبُن َجْعَفر  احْلِْمرَيِيُّ َعْن أمحد بِْن ِهـاَلل  َعـْن َسـِعيِد بْـِن  د ْبُن احْلََسِن َحدَّ اًل: َحدَّ

قَ

بَا احْلََسِن الراَضا 
َ
لُْت أ

َ
خَتْلُو َجنَا   َعْن ُسلَيَْماَن اْ َْعَفِريا قَاَل: َسي

َ
َ  َفُقلُْت: أ ؟ َفَقاَل ل ة  رُْض ِمْن ُحجَّ

َ
َخلَْت ِمْن  واأْل

ْهِلَهـا
َ
ة  َطْرفََة َعـنْي  لََسـاَخْت بِي ، دار الكتـب 204ص  ،1 ]كمـال ادليـن وتمـام انلعمـة، ابـن بابويـه، ج« ُحجَّ

 م[.1359إيران، الطبعة اثلانية،  -اإلسالميّة، طهران 

ِل َوحمّمد ]ْبنُ » -ج 
َ
َثنَا أ َثنَا َسْعُد ْبُن َعبْ  [ احْلََسِن َحدَّ َثنَا حمّمد ْبُن ِعيىَس بِْن ُعبَيْد  َوحمّمد  ِد اهللِ قَاًل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

ِل َعبِْد اهلل 
َ
ِل مَحَْزَة اثلَُّمايِلا َعْن أ

َ
اِب َعْن حمّمد بِْن الُْفَضيِْل َعْن أ ِل اخْلَطَّ

َ
َتـبىَْق  ْبُن احْلَُسنْيِ بِْن أ

َ
قَاَل: قُلُْت َ ُ: أ

؟ قَا رُْض بَِغرْيِ إَِمام 
َ
رُْض بَِغرْيِ إَِمام  َساَعةا لََساَخْت  َل لَواأْل

َ
 [.السابق]املصدر « بَِقيَِت اأْل

ِل » -د 
َ
َثنَا أ َثنَا أمحد ْبُن حمّمد بِْن ِعيس َحدَّ َثنَا َسْعُد ْبُن َعبِْد اهلل قَاَل: َحدَّ ى َوإِبَْراِهيُم ْبُن َمْهِزَياَر َعْن َعيِلا ـَ قَاَل: َحدَّ

ِل بِْن َمْهِزَياَر عَ 
َ
ْعـنَيَ َعـْن أ

َ
بَاِن بِْن ُعثَْماَن َعْن ُزَراَرَة بْـِن أ

َ
ِل َعيِل  ابْلََجيِلا َعْن أ

َ
 َعبْـِد اهلل ِن احْلَُسنْيِ بِْن َسِعيد  َعْن أ

   يِف َحِديث  َ ُ يِف احْلَُسنْيِ بِْن َعيِل :ِنَُّه قَاَل يِف كِخِره
َ
رِْض ِمْن حُ  أ

َ
رُْض َما  َجِج اهللِ َولَْوًَل َمْن ىلَعَ اأْل

َ
نَلََفَضِت اأْل

رَْض ًَل خَتْلُو
َ
لَْقْت َما َعلَيَْها، إِنَّ اأْل

َ
ةِ  ِفيَها َوأ  [.202، ص1 ، جالسابق]املصدر « َساَعةا ِمَن احْلُجَّ

ِل »  - ـه
َ
َثنَا أ َثنَا احْلََسُن ْبُن أمحدَ  َحدَّ بِيِه َعْن إِبَْراهِ  قَاَل: َحدَّ

َ
ِل حَمُْمود  قَـاَل: قَـاَل الراَضـا الَْماِلِِكُّ َعْن أ

َ
َ ْـُن  :يَم بِْن أ

هِ َوَ ُْن لَكَِمُة اتلَّْقَوى َوالُْعْرَوُة الُْوثْىَق وَ  ُحَجُج اهللِ  َمنَاُؤُه ىلَعَ ِ ا
ُ
ْعاَلُمـُه يِف يِف َخلِْقِه وَُخلََفاُؤُه يِف ِعبَاِدهِ َوأ

َ
َ ُْن ُشَهَداُء اهلل َوأ

ُل الَْغيَْث  ْمِسُك اهللبَِريَِّتِه بِنَا يُ  ا َّ ْن تَُزوًل َوبِنَا يُ
َ
رَْض أ

َ
ماواِت َواأْل ا َظـاِهر   َوَينرُْشُ الرَّمْحََة َوًَل خَتْلُو السَّ رُْض ِمْن قَـائِم  ِمنَـّ

َ
اأْل

وَخاف  َولَو
َ
ْهِلهِ  أ

َ
ْهِلَها َكَما َيُموُج ابْلَْحُر بِي

َ
ة  لََماَجْت بِي ا بَِغرْيِ ُحجَّ ْت يَْوما

 [.202، ص 1 ، جالسابق]املصدر « َخلَ

واإلمام؟  ألّي يشء  حيتاج إا انلّب  عن جابر بن يزيد ا عيّف، قال: قلت ألل جعفر  حمّمد بن عيل  ابلاقر  -و 

 يرفع العذاب عـن أهـل اًلرض إذا اكن فيهـا نـبي أوإمـاٌم. قـال  فقال بلقاء العالم ىلع صالحه، وٰذلك أّن اهلل 
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 .()«من األرض ساعةا ملاجت بيهلها، كما يموج ابلحر بيهله
وبٰهذا يّنبنّي أن مسيلة وجود إنسان  اكمل  ليست مسيلةا ترفّيةا أحّب أن 

؛ تعبرياا عّما  ـول يف خـواطرهم مـن تـوق  يطرحها أهل اّلوق والفلسفة
للوصول ألىلع مراتب األخالق واإلنسانّية احلّقة، بل   قضـّيٌة رضورّيـٌة 

 حّتمتها احلكمة اإلهلّٰية.

 اإلمامة بانلص  
ولّما اكنت اإلمامة بٰهذه املّلة، ودور اإلمام بٰهـذه األهّمّيـة الكبـرية، 

، وىلع لسـان نبّيـه أو هلل اكن تعيني شخص اإلمام بـانلّص مـن قبـل ا
 ويّله؛ إذ إنّه األعلم أين  عل رساتله.

إِنَّ اإلمامـة : »...روى عبد العزيز بن مسلم  عـن اإلمـام الرضـا »
ْن َيبْلَُغَهـا 

َ
ْبَعُد َغْوراا ِمْن أ

َ
ْمنَُع َجانِباا وأ

َ
ىلْعَ َماَكناا وأ

َ
ناا وأ

ْ
ْعَظُم َشي

َ
َجلُّ قَْدراا وأ

َ
أ

 

ألهـل  ألهل السماء وأهل بييت أمانٌ  : انلجوم أمانٌ وما اكن اهلل يلعذبهم وأنت فيهم﴾، وقال انلّب : ﴿اهلل 

األرض، فإذا ذهبت انلجوم أىت أهل السماء ما ي رهون، وإذا ذهب أهل بييت أىت أهل األرض ما ي رهون، يعـين 

اّّلين كمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسـول وأو   يا أيها طاعتهم بطاعته فقال: ة اّّلين قرن اهلل بيهل بيته األئمّ 

وهم املعصومون املطّهرون اّّلين ًل يذنبون وًل يعصون، وهم املؤّيدون املوفّقـون املسـّددون، بهـم  األمر من م

يرزق اهلل عباده وبهم تعمر بالده وبهم يّل القطر من السماء وبهم خيرج براكت األرض وبهم يمهل أهل املعـا  

يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب ًل يفـارقهم رو  القـدس وًل يفارقونـه وًل يفـارقون القـركن وًل يفـارقهم وًل 

 [.181ص  ،1 ]علل الرشايع، الصدوق، ج« صلوات اهلل عليهم أيعني
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 ِ ا بِاْخِتيَـارِِهْم، إِنَّ اإلمامـة انلَّاُس بُِعُقول ْو يُِقيُموا إَِماما
َ
ْو َينَالُوَها بِآَرائِِهْم أ

َ
ِهْم أ

ِة َمْرَتبَـةا  بَِها إِبَْراِهيَم اخْلَِليَل  -عّز وجّل  -َخصَّ اهلُل  ِة واخْلُلَـّ َبْعَد انلُّبُوَّ
َشـاَد بَِهـا ِذْكـَره  َفَقـا

َ
فَه بَِها وأ إِينا جاِعلُـَك لِلنَّـاِس َل: ثَاثِلَةا وفَِضيلَةا رَشَّ

ا وراا بَِهـا:  َفَقاَل اخْلَِليُل  إِماما ُ ُ يَّـيِت ؟ قَـاَل اهلل َتبَـارََن وِمـْن ُذرا
الِِمنيَ وَتَعاَا:  ْبَطلَْت ٰهذه اآليَُة إمامـَة لُكا َظـالِم  ًل يَناُل َعْهِدي الظَّ

َ
. فَي

فْ   .()«َوِة...إا يَْوِم الِْقيَاَمِة وَصارَْت يِف الصَّ
ولٰهذا اد انلصوص الكثرية واملختلفة الّـيت نّصـت ىلع عـدد األئّمـة 

عن جـابر بـن »، وهنا ن تيف برواية  واحدة : وأسمائهم من بعد انلّب 
يزيد ا عيّف، قال: سمعت جابر بن عبد اهلل األنصارّي يقـول: لّمـا أنـزل 

يـنَ  :ىلع نبّيه حمّمد  اهلل  ِ َهـا اّلَّ يُّ
َ
ِطيُعـوا يَا أ

َ
ِطيُعـوا اهلل َوأ

َ
 كَمنُـوا أ

ْمِر ِمنُْ مْ 
َ
وِ  اأْل

ُ
، قلت: يا رسـول اهلل عرفنـا اهلل ورسـو ، ()الرَُّسوَل َوأ

: هم خلفـائ فمن أولو األمر اّّلين قرن اهلل طاعتهم بطاعتك؟ فقال 
، ثّم احلسن،  يا جابر، وأئّمة املسلمني من بعدي، أّوهلم عيّل بن أل طالب 

، املعـروف يف اتلـوراة  ثمّ  احلسني، ثّم عيّل بن احلسني، ثّم حمّمد بـن عـيل 
بابلاقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فيقرئه مـيّن السـالم، ثـّم الصـادق 

، ثّم عيّل بن موىس، ثمّ  حمّمد بن عيل ،  جعفر بن حمّمد، ثّم موىس بن جعفر 
، ثمّ  ثمّ  ، ثّم سمّي  عيّل بن حمّمد   وكنّي حّجة اهلل يف أرضـه، احلسن بن عيل 
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 -تعـاا ذكـره  -وبقّيته يف عباده ابن احلسن بن عيل ، ذان اّّلي يفتح اهلل 
ىلع يديه مشارق األرض ومغاربها، ذان اّّلي يغيب عن شـيعته وأويلائـه 

 . ()«غيبةا ًل يثبت فيها ىلع القول بإمامته إًّل من امتحن اهلل قلبه لإليمان

 تقريب املفاهيم

ي تها أو   : فكرة املهدوي ة وأهم   ًلا
حتتّل فكرة املند أو املخلّص ماكنةا مهّمةا يف منظومة الفكـر العقـدّي 
ل مم، وىلع الرغم من أّن ادلين اإلسـالّم قـد أعطـى اًلهتمـام امللفـت 
والواضح لقضّية املنقذ أو املخلّص؛ إذ أعطى حّ  صفاته واسمه وحركتـه 

ــان األخــرى السياســّية والعســكرّية، إًّل  ــة  - أّن األدي وًل ســّيما ايلهوديّ
 .()أشارت  زء  من املرّكب اإلسالّم بصورة  وبيخرى -وانلرصانّية 

وقد جتّذرت املهدوّية مع تراث ادلين وأصو  العقديّـة، حـّ  حتولـت 
 إا ثقافة  هلا مصطلحاتها اخلاّصة بها. 

د والفالسـفة فٰهذه الفكرة اعشـت يف فكـر الشـعوب واألمـم واألفـرا
واملصلحني اًلجتماعّيني، فاخلالص مقيٌن باإلصال  يف ذهن اإلنسـان، 
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وامللفت أّن الياث اإلسالّم سسيّم ٰهذا املنقذ باملهدّي، بينمـا يف أدبّيـات 
أو )الرجـاء  ()األديان األخـرى سسـّ  بعـّدة مسـّميات  منهـا )املخلّـص(

 كما يف العقيدة انلرصانّية.  ()املبارن(
ما ٰذلك إًّل تعبرٌي عن حقيقة العقيـدة الّـيت انطلـق منهـا املصـطلح، و

فاملنقــذ أو املصــلح ليســت مهّمتــه رفــع الظلــم واًلضــطهاد الســيايّس 
واًلقتصادّي عن اكهل البرشّية فحسب، بل وهدايتهم إا سـبل الكمـال 

 اإلنسايّن والرفعة األخالقّية وحتقيق أىلع أنواع العبوديّة هلل عّز وجّل. 
ا ًغيته حتقيق حلم البرشّية بالرخـاء  أّما اخلالص فهو مفهوٌم سلبي جدًّ
اًلقتصادّي ورفع العوز املاّدّي وإقامة العدل بـني أفـراد انلـوع اإلنسـايّن، 
وباتلايل حّل املشلكة اًلجتماعّية والسياسّية دون نظر للسماء، أّما القضّية 

نقاذ البرشّية؛ مـن أجـل تعميـق املهدوّية فيه تعرّب عن املرشوع الرّبايّن إل
العالقة بني السماء واألرض، وتوجيه بوصلة البرشّية  و السماء؛ إلثـارة 

 دفائن عقوهلم يف فهم اتلوحيد واملعارف احلّقة.
وًل يم ن قبول مـّدعيات املنكـرين للمهـدّي واملهدوّيـة أو )املنقـذ( 

املعقـول أن جتمـع  بينّها خرافٌة نشيت يف املخّيلة البرشّية؛ ألنّـه مـن غـري
ييع الشعوب واألديـان ىلع مسـيلة رغـم اخـتالف أديـانهم ومنـاهجهم 
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الفكرّية ونظرّياتهم املعرفّية، وعدم اّطـالع بعضـهم ىلع عقائـد ابلعـض 
ا، وًل سـّيما قبـل عصـ ر اتلطـّور ـاآلخر بش   اكمل  أو حّ  جزيئ  أحيانـا

 . ()اإلعالّم ووسائل اًلتّصال

                                                        

ر يف ساعة الكآبة وانغالق ـإّن لعقيدة املهدوية تيثريات  شّ  ىلع نفسيّة اإلنسان؛ إذ تمثّل باب األمل والرجاء واليس  -1

ر تهجم ىلع اإلنسـان. فـيه املتـنّفس الـواقيّع للضـغط انلفّّسـ اّّلي ينتـاب ـعساألبواب، وعندما تييت أمواج ال

اًلنسان، وٰهذا ما حدث ألصحاب الكهف حينما ضاقت عليهم السبل وًل يعرفون أين املالذ وامللجي مـن الظلـم 

ع حتـت اًلختبـار يف أن يريهم أن احلياة ًل تتوقّف والظالم ًل يبىق، فـا مي -سبحانه وتعاا  -واًلسّنبداد، فيراد 

امتحان احلياة الكبري، فال بّد من نهاية  لّ  يشء  سوى اهلل ابلارئ املصّور، وًل بّد من نهاية  للظالم وأقلّها املـوت، 

فلم ي ن أصحاب الكهف مزوّدين بعقيدة اًلنتظار كما نعرفها ايلوم، ولٰ ن مـع ٰذلـك وإليمـانهم العميـق بـاهلل 

وَ 
َ
ا﴾. وطلبتوقّعوا الفرج: ﴿إِْذ أ ْمِرنَا رََشدا

َ
نَْك رمَْحَةا وََهياْئ نَلَا ِمْن أ وا الرشد ى الِْفتْيَُة إَِا الَْكْهِف َفَقالُوا َربَّنَا كتِنَا ِمْن دَلُ

ّرفاتهم، فمـاذا بعـد أن أووا إا الكهـف، هـل يقضـون بقيّـة أعمـارهم يف ـمن اهلل، وأن يلهمهم الصواب يف تص

أن افتضح أمرهم؟! األمر اإللٰـيّه أتـاهم بـاللجوء إا الكهـف، فـاكن الكهـف  ّرفون بعدـالكهف؟ كيف سيتص

هواملالذ وفيه اخلالص من اًلحتاكن بالظالم وجنوده العتاة الغـال،، وفـراراا مـن جمتمـع  يعّمـه ال فـر والفسـاد 

تْلُُموُهْم َوَما َيْعبُُدوَن إًِلَّ  ُووا إَِا الَْكْهِف يَنرُْشْ لَُ ْم َربُُّ ْم ِمْن  العقدّي واألخاليّق، فٰهذا هوفرجهم: ﴿َوإِِذ اْعزَتَ
ْ
اهلل فَي

ا﴾. ْمِرُكْم ِمْرَفقا
َ
  رمَْحَِتِه َوُيَهياْئ لَُ ْم ِمْن أ

 ،كرث من ثالثـة قـرون  أل ،( دهريي )بلٌث  نومٌ  وماذا نفعل ؟ هو؟ م  الفرج :واكن ا واب للسؤال اّّلي اكن يعتمل يف نفوسهم

ا﴾، ثمّ  ﴿ُثمَّ َبَعثْنَاُهمْ  َمدا
َ
ْحََص لَِما بَلِثُوا أ

َ
يُّ احْلِْزَبنْيِ أ

َ
يف  كفـرٌ  وأ ه لـم يبـق ظلـمٌ نّ أيت علموا من خالهلا ايلقظة الّ  نِلَْعلََم أ

 ولـو منهزمٌ  ، وابلاطل زائٌل بعد حني   ولو ًغلٌب  مستمري  ثابٌت  احلّق  نّ أو روا يف ثباتهم ىلع عقيدتهم،ـهم انتصنّ أو ،بدلهم

 لسنني .من ا ةا بىق مدّ 

، فاملؤمنون يلجؤون فذاذ، وٰهكذا عقيدة املهديّ يت اعشها ٰهؤًلء األس من الضغوطات الكثرية الّ املتنفّ  فاكن الكهف هو

د مل اًلنتصـار املؤّكـأمان وبه، فيشعرون باأل مام املعصوم بواسطة اًلرتباط العقديّ اإل وهو ،ا كهفهم املعنويّ إ
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 اإلمام املهدي  ة شخصي   :ثا ياا
مـا  باته، ولـيس لّك جل سياقات ابلحث ومتطلّ أذكر ٰهذا العنوان من أ

كيـد يجـل اتلأا با هل، بل قد ي ـون مـن ن ي ون مسبوقا أي تب ينب  
 ا ملن  هل ويعرث ىلع الكتاب.ة، وقد ي ون علما ضافيّ نارة اإلواإل
ح  ليس بالشخص املجهول، ولٰ ن مع ٰذلك نال فاإلمام املهدّي  

ا، وي ـون هلـم ا وبهتانـاكرثة األدعياء اّلين ينتحلون اسمه ووظيفته زورا 
 نّ أوّٰللك ترى  ؛وغريه ات الظهور اكيلماينّ ، واحلال نفسه يف شخصيّ تباعٌ أ

ة اإلمام املنقذ وصسهب بذكر هويّ  فات اليّت تناولت املهدوّية تهتمّ ييع املؤلّ 
مـن املسـلمني  كبـريةا  ياعـةا  نّ أيف رش  وًلدته. وًل عتب يف ٰذلك طاملـا 

 . ()ر لنسبهتنكر وًلدته وتّننكّ 
عظـ  يف املنظومـة  ماكنـةا  بٰهذا احلجم حتتّل  كبريةا  ضّيةا أّن ق وًل شّك 

ة لرمزهـا  ة الشخصيّ د ىلع اهلويّ ن يؤكّ أفاحلري بمن ي تب حوهلا  ،العقديّة

 

ْمِركُ 
َ
ا﴾، وما هو﴿َوُيَهياْئ لَُ ْم ِمْن أ سـوف ًل ف من انتظـر مـن املـؤمنني ومـات، نّ إ الصرب واًلنتظار، وًّل إ ْم ِمْرَفقا

تيه ي، وسوف يواقيعي  مرٌ أل ا فيه ثباٌت ا عقديًّ ، بل اكن انتظارا قّط  خيايل   مر  ى، ولم ي ن انتظاره أليذهب انتطاره سدا 

اس يلوم احلسـاب، لـريى اخلـري واًلنتصـار قـد عندما يقوم انل وأهلها، أن اكن من إعند الرجعة  ا واب، سواءٌ 

يف اسـتمرار  ا للكسل غري متـوان   نابذا  اعمالا اًلا ا فعّ  ابيًّ إا نسانا إنسان املؤمن به جتعل من اإل ق. فعقيدة املهديّ حتقّ 

ًلرتبـاط وسائل ا هل ابليت أر ة. ولقد وفّ يّ ة وسائل انلرص املادّ ا من اًلنتصار رغم قلّ دا كّ يحماوًلت اتلغيري، مت

ق بمـوًله املنقـذ، ه تعلّ يلعيش املؤمن يومه لكّ  ؛ةة واخلاّص مور العامّ به يف األ عنه واسّننقاذ   ق    وتصدّ  به من داعء  

 ا وانب. لّك باحلياة من  نابضةا  ةا فيكون خليّ 

 .116 - 114 ، صًل خياٌل  حقيقةٌ  مام املهدّي راجع: املصبا ، اكظم جعفر، اإل -1
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ًل لـبس  ضح  وا انلاس بش    لّك ة ىلع احلجّ  يك تتمّ  ؛اتهاحيثيّ  ما خيّص  وٌّّ 
 اهلـادي بـن حمّمـد   بن عيل   بن احلسن العسكرّي ااإلمام املهدّي هو ف فيها.

ابلـاقر  الصادق بـن حمّمـد   الرضا بن موىس الاكظم بن جعفر   ا واد بن عيل  
علـيهم  ل طالـب  أبـن  زين العابدين بن احلسني الشهيد بن عـيلّ  بن عيل  
 ات والصلوات.ًلف اتلحيّ كا ييعا 

، املكـّ   هـو املسـّ  باسـم رسـول اهلل»: (عالم الـورى)إيف وقد جاء 
أن سسّميه باسـمه، وًل أن ي ّنيـه  ب نيته. و قد جاء يف األخبار: أنّه ًل حيّل ألحد  

ويلّقــب  األرض )بظهــوره وظهــور( دوتلــه -تعــاا  -ب نيتــه إا أن يــزّين اهلل 
 زمان، والصاحب.باحلّجة، والقائم، واملهدّي، واخللف الصالح، وصاحب ال

عن غيبته بانلاحية املقّدسة، و عنه وىل تعرّب واكنت الشيعة يف غيبته األ
ـا ىلع سـبيل ا بني الشيعة يعرفونه بـه، واكنـواكن ٰذلك رمزا  وا يقولـون أيضا

 .()«وصاحب األمر -يعنونه  -مز واتلقّية: الغريم الر

 بالقضي ة املهدوي ة  قةٌ ثاثلاا: مفاهيم متعل  
 ةٌ قة بالقضّية املهدوّية، و  مفـاهيم تركيبّيـملفاهيم املتعلّ ٰهذه بعض ا

 باإلمــام  صــلة  متّ  دة  حمــدّ  ذات دًلًلت   ا إا مصــطلحات  لــت تــدر يًّ حتوّ 
 س.وحياته املباركة وظهوره املقدّ  ة احلجّ 
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 باب اإلمام 
املفهوم الشائع للباب يف ادلراسات العقديّة اليّت تّننـاول اإلمامـة    نّ إ

ّّ أمدايلل  فابلـاب املـاّدّي لـدلار هـو اّّلي  ادلارج. عمق من الفهم السط
ة مـن  ارهم ويمارسون عالقاتهم اخلارجّيـأمانهم وأهل ادلار أحيف  ىلع 

ا ًل ابـا بوّ ، وقد يضـعون ىلع بـاب ادلار رجـالا منه خالل ادلخول واخلروج
ىلع ادلار و   منٌ يذن صـاحب ادلار، فهـو مسـتإيـدخل دون  احـدا أيدع 
وًل  ـوز  ، بواسـطتهًّل إن يـدخل أ حـد  بادلخول، وًل  وز أل ده احلّق وح

ة من الفهم اسـتخدمت يف حرى ٰهذه احليثيّ و باألأ. وٰهذا املع  جتاوزه حبال  
 .ابلعد العقدّي 

ا ىلع بعض علومه لعا ه مّط ا لّسّ ي ون حافظا  ابابا  معصوم   مام  إ لّ   نّ إذ إ
هو  ٰهذا املع  املعنوّي خدام ابلاب يف ًلست وضح مصداق  أوامره، وا ألذا منفّ 
 :هيف حّقـ حينما قال رسول اهلل   ل طالب  أبن  مري املؤمنني عيلّ أ
 .()« من ابلاباملدينة إًّل  وهل تؤىت ،بابها أنا مدينة العلم وعيلي »

 شوب فهم اكتلايل:كبواب 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 ا عيفّ  ابلاقر  باب اإلمام حمّمد بن عيل  
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 .()هو حمّمد بن سنان   الصادق  باب اإلمام جعفر بن حمّمد  
 .()ل بن عمر ا عيفّ هو املفّض  الاكظم  باب اإلمام موىس بن جعفر  

 .()حمّمد بن راشد  هو  بن موىس الرضا  باب اإلمام عيلّ 
 .()انالسمّ  هو عثمان بن سعيد   ا واد  باب اإلمام حمّمد بن عيل  

 .()هو حمّمد بن عثمان العمرّي  اهلادي  بن حمّمد   باب اإلمام عيلّ 
هـو احلسـني بـني رو    العسـكرّي  باب اإلمام احلسن بـن عـيل  

 .()انلوخبيتّ 
 :مفادها ةٌ شاكيلّ إولٰ ن تربز هنا 

صـحاب ة األه عـن بقّيـيمتاز خبصـائص تمـزّي  ملعصوم   باب   لّك  نّ أهل 
ا ًل جـدًّ  ةٌ اعديّـ ة املعصـوم وظيفـةٌ بابيّ  نّ أ وة؟ اجتعله ي ّنسب مقام ابلابيّ 

  ؟ة فتكون كمسؤويلة السكرتري مثالا  اثلقة العاديّ ًّل إحتتاج 
فٰهـذا  مـري املـومنني أة ة مـن خـالل شخصـيّ ولو نظرنـا إا ابلابّيـ

نـا "أل وًل حاجة ّلكر ادليلل، فيكيف لسان وّ ي األأىلع اختيار الريساعدنا س
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، وًل يم ـن  عظـمبـاب علـم انلـّب األ ، فعيلي "بابها مدينة العلم وعيلي 
ــم أ حــد  أل ــذا العل ــن ٰه ــم وي ّنســب م ــيل  ًّل إن يفه ــن خــالل ع  .   م

 ة بـني ابلابّيـ نّ إوحـ  لـو قيـل  ا مـن خـال .ي ون حرصا  فادلخول املعنوّي 
ًل يم ـن  خـاص   مـن طـراز   ةٌ بابّيـ عظـم وانلب األ مري املؤمنني أ

ن صحابه مّمـأحد أو معصوم   مام  إبني  ة  بابيّ  عالقة   قامةإه يم ن نّ فإت راره، 
من مراتب الكمـال اإلنسـايّن يم ـن معهـا  راقيةا  مرتبةا  له اإلمام يك حيتّل هّ أ

ا ما دليـه شخصا  نّ أيرى املعصوم ، طاملا ممكنةٌ  ة، وٰهذه حالةٌ م مقام ابلابيّ صسنّ 
 مري املؤمنني حينما اخـتّل بـه برهـةا أ رسول اهلل  ، كما علمّ للرقّ  ٌل مؤهّ 

 من الزمن.
ما َسلََمَة َزوَْجِة انلّب »

ُ
يِف َمَرِضـِه   قَاَل رَُسـوُل اهللِ  قَالَْت: فعن أ

رَْسلَْت اَعئِشَ 
َ
َ ِفيِه اْدُعوا يِل َخِلييِل فَي بِيَهااّّلي تُُويفا

َ
ـى  ،ُة إا أ ا َجاَءُه َغطَّ فَلَمَّ

اا ،اْدُعوا يِل َخِلييِل  :وَْجَهُه َوقَاَل  بِيَهـا ،فَرََجَع ُمتََحريا
َ
رَْسلَْت َحْفَصـُة إا أ

َ
 ،َوأ

ى وَْجَهـهُ  ا َجاَء َغطَّ اا  ،اْدُعـوا يِل َخِلـييِل  :َوقَـاَل  ،فَلَمَّ فَرََجـَع ُعَمـُر ُمتََحـريا
رَْسلَْت 

َ
ا َجاَء قَاَم رَُسوُل اهلل  إا َعيِل   فَاِطَمُة  َوأ فََدَخَل ُثمَّ  فَلَمَّ

لِْف َحـِديث  َيْفـتَُح لُكُّ : قَـاَل َعـيِلي  .بِثَْوبِهِ  َجلََّل َعِليًّا 
َ
ثيَِن بِـي َحـدَّ

لَْف بَاب  حّ  َعِرقُْت وَ َحِديث  
َ
فََسـاَل َعـيَلَّ َعَرقُـُه  َعِرَق رَُسـوُل اهلل  أ
 .()«ِه َعَرِق وََساَل َعلَيْ 
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وسـلمان   ذر  يلتهم كـئمّ أا من علوم صحاب األئّمة نالوا نصيبا أوبعض 
وغريهم، وًل غرابة يف املسيلة، فاإلمام الصادق ي تب إا  وكميل   وحبيب  
عهـدت  ،ليـا مفّضـ»: ل يعفورأعبد اهلل بن  ل بن عمر حينما تويّف املفّض 

صلوات اهلل عليه، فمضــى اكن إا عبد اهلل بن أل يعفور  ،يلك عهديإ
مامه بالعهـد املعهـود هلل، ولرسو  وإل ا هلل موفيا  -صلوات اهلل عليه  -

ا   ثر مشكور السـيع مغفـورا حممود األ -صلوات اهلل ىلع روحه  -وقبض 
ومـا  مامه عنه، فوًلديت مـن رسـول اهلل إا برضا اهلل ورسو  ومرحوما 

مامه منه. فما زال كٰذلك حـّ  وإلأطوع هلل ولرسو   اكن يف عصـرنا أحدٌ 
  ا فيها مـع رسـول اهلل ته، مساكنا ه إا جنّ يله برمحته وصرّي إقبضه اهلل 

مـري املـؤمنني أو أنز  اهلل بني املسكنني مس ن حمّمد   وأمري املؤمنني 
 مـن فـزاده اهلل رىضا  ،ن اكنت املسـاكن واحـدةا إو ،)صلوات اهلل عليها(

 .()«ضاي عنهبر همن فضل عنده ومغفرةا 
ة ة العاديّـاملعـروف مـن ابلوابّيـ نّ أي أا سساعد ىلع ترجيح ٰهذا الرممّ و

بعـض  نّ أاحلـال  اب يف نفس املاكن مـع سـيده، ولٰ ـنّ رضورة وجود ابلوّ 
املعصـوم يف  يف الوقـت اّّلي سسـتقرّ فتهم، ئمّ أبواب بعيدون عن ٰهؤًلء األ
 .ابه يف الكوفة مثالا بوّ  نّ إاملدينة ف
 ّي ي اهلـا ألإيم ن  ةٌ منصب ابلاب مسؤويلّ  نّ أي اثلاين فمفاده أا الرمّ أ
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أكرث من الصـحبة  ا عميقا وًل حتمل مع ا  ، األئّمة صحابأمن  واحد  
عالم الطائفـة يف كتـبهم إا أشارة إي عدم أا يدعم ٰهذا الراملعروفة، وممّ 

ني ايلّ الرجـ نّ أهملوه، كمـا أملا تركوا ذكره و منصب ابلاب، ولو اكن ذو بال  
 هم جرحوا بعضهم.نّ إة ا ر  واتلعديل، بل دلّ أة من ابيّ منهم ما جعلوا ابلوّ 

ه بـاب نّـأشـوب كاّّلي ذكـر ابـن شـهر  ل بن عمر ا عيفّ خذنا املفّض أولو 
صحاب، فمع ينا وقوع اًلختالف يف توثيقه بني األأ، لراإلمام الاكظم 

ذ إ ،والغضـائرّي  جايشّ اه، اد تضعيفه من قبل انليّ إتوثيق الشيخ واملفيد 
، واثلـاين يقـول: ()«فاسد املـذهب مضـطرب الروايـة»ل عنه: وّ يقول األ

دافـع  د اخلـويئّ السيّ  نّ أ ًّل إ. ()«، مرتفع القول، خطالي ، متهافٌت ضعيٌف »
 . ()ا   باخلرياه ذاكرا يّ إا قا عنه موثّ 
 ن لم يـذكر، ولٰ  ،مام ّلكر بٰهذا اللف ا لإله لو اكن بابا نّ إريد قو  أوما 

ا بٰذلك ملا وقع اًلخـتالف بيـنهم يف ماكنتـه، وىلع فـرض ولو اكن مشهورا 
نه يصـحاب يف شـام فما ذكر مـن اًلخـتالف بـني األمته لإلالّنسليم ببابيّ 

  ا.جدًّ  ة اعديي ابيّ منصب ابلوّ  نّ أوهو  ،مر اثلاينسساعد ىلع اختيار األ
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   .()ةن وصف ابلابيّ أ ان، لوجدناالسمّ  ولو رجعنا إا عثمان بن سعيد  
بلـغ يف اتلعبـري أمصطلح السفري والسفارة  نّ أا ملفهوم السفارة، علما  مساو  

واًلّطالع ىلع العلـوم الّـيت  ،مانة الّسّ أل، حيث وّ عن مضمون املع  األ
 وما إا ٰذلك.  ،جراء الكراماتإو ، اخلواّص ًّل إلع عليها ًل يّط 

ل وّ نة للمعـ  العقـدّي األة املتضـمّ ّيـابلاب نّ إيم ن القول  اعم   وبش   
وقـد  .ة مـام احلّجـربعـة لإلىلع يـد السـفراء األ واضح   برزت بش   
 .نسبص املصطلحات ىلع اختيار األسساعدنا تفحّ 

ا عنـه يف فيجعلـه نائبـا املعصوم يثق بشخص   نّ أبمع   مفهوم الوكيل:
ـعيّ  ن ي ـون   أة وتوزيعهـا ومـا إا ٰذلـك، ويم ـن استالم احلقوق الرش

 .بشخص   فالواكلة غري حمصورة   ،ثان   شخٌص 
دارتـه ل مـور إفهو باإلضافة إا  ،عمق من الوكيلأ وهو مع ا  السفري:

ا ىلع مـا لـم لعاـجوبتـه إا شـيعته، ومّط أي اإلمام وألر ة، ي ون قناةا املايلّ 
  ار، وجتـري الكرامـات ىلع يديـه.خرون من العلوم واأللع عليه اآليّط 

مام أكـرث ن ي ون لإلأوًل يم ن  ،فقط واحد   بشخص   ة منحرصةٌ والسفار
 أنولـم سسـبق  ،ثناء غيبة اإلمام الصغرىأ. وٰهذا املصطلح ظهر من سفري  

                                                        

ـمّمـ ذكر طرٌف »قال:  ،ربعة ربعة ىلع السفراء األبواب األوصف األ (اًلحتجاج)ذكر صاحب   -1 ا عـن ا خـرج أيضا

، أمحد بن الطربيسّ ]« ة وغريها، يف اتلوقيعات ىلع أيدي األبواب األربعة وغريهممن املسائل الفقهيّ  صاحب الزمان 
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 .من املعصومني  حد   ألاستخدم قبالا 
ه حيمل نفـس معـاين السـفارة ىلع نّ أصنا مفهوم ابلاب لوجدنا ولو تفحّ 
ا املع  اثلاين لوجدناه ًل خيتلف كثـريا  ذا فهمناه حبسبإا مّ أل، ووّ املع  األ

 مام.ه الوكيل لإلنّ يا يوصف السفري بحيانا أو ،عن مع  الواكلة
ــابلابّيــ نّ أوانلّنيجــة  ل املســاوي ملفهــوم الســفارة وّ ا للمعــ  األة وفقا

نــا لــم اــد مــا سســاعد ىلع نّ أل ؛ارا ـربعــة حصــيف الســفراء األ ةٌ منحرصــ
 نّ إوقلنـا  ،لنا القـول فـيهمذا فّصـإ ًّل إ. ةئّمـبواب األأة استخدامه يف بقيّ 

فينـدرجون ضـمن املعـ   ، ارة محل األبواب األئّمة دليهم قابليّ أبعض 
 ة.هليّ (، وبعضهم ًل يمتلك تلك األل )املعنوّي وّ األ

ا مـن قبـل ا مـذموما ة اسـتخداما وقد استخدم مصطلح ابلـاب وابلابّيـ
حمّمـد  يران، وصـاحبها عـيلّ إ ة يفأدعياء املهدوّية، واملثال الصارخ ابلابيّ 

ه نّـأمر. وا دير باملالحظـة ب نفسه بابلاب يف بادئ األاّّلي لقّ  الشريازّي 
ملـا   مـن  ؛و الوكيـل، بـل اختـار ٰهـذا اللقـبأب نفسه بالسفري لم يلقّ 

 ا يف ٰهذا اًلستخدام.ه اكن فطنا نّ أ، وًل خيىف نفسّية   حياءات  إ

 الغيبة الصغرى
يك  ؛عـني انلـاسأإا اختفاء اإلمام اثلاين عرش عـن ٰهذا اًلصطال  سشري 

تنـتيه سلسـلة اإلمامـة ف ةالقضاء عليـه مـن قبـل انلظـم اًلسـّنبداديّ  ًل يتمّ 
 بيــه اإلمــام أا منــذ شــهادة رســميًّ الغيبــة الصــغرى  ت أوقــد بــد املعصــومة.

 ا فقـد اكن اإلمـام فعليًّـ اّمـأللهجـرة. و 260 سـنة احلسن العسـكري 
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 . وصسـّ  بـوه أرسـمها  ة  نظار بواسطة خّط ا عن األتفيا ت ر ـاثلاين عش
ـة اًلختفاء املقدّ قصـر مدّ لصغرى  غيبةا  غيبتـه  نّ أوًل خيـىف  ا.رة بسـبعني اعما

و  ابلدلة الّـيت شـهدت وًلدتـه املباركـة، وانتهـت الغيبـة  ،اءاكنت يف سامرّ 
يتواصـل  يلهـا. واكن اإلمـام إا من بدايتها املشـار الصغرى بعد سبعني اعما 

 :وهم ىلع اتلوايل ، نيربعة املعروفمع املؤمنني من خالل السفراء األ
 العمرّي  عثمان بن سعيد  

 لوّ وهو ابن السفري األ حمّمد بن عثمان العمرّي 
  انلوخبيتّ  احلسني بن رو   

  عيل بن حمّمد السمرّي 
د لٰهذا انلوع من اتلواصـل مـن قد مهّ   بوه اإلمام العسكرّي أواكن 
ة ، واكن الشـيعة يف ٰهـذه املـدّ (1)اذ أسلوب اًلحتجاب واًلنعزالاخّت  خالل

 ل ك ار أيك ًل تهتـــك  ؛ة والكتمـــانيّ رّ ـيمارســون أىلع درجـــات الســـ
انتهت الغيبة الصـغرى  عراض. ثمّ ىلع ادلماء واأل ويك حيافظوا،  حمّمد  
غـه لّ ويب، ()يله نفسـهإينىع ابه خر نوّ كإا  ة بعثه اإلمام احلجّ  ب تاب  

 بانتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكربى.
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 الغيبة الكربى
يت لم نزل نعيشها بعـد تلـك الصـغرى، ة اًلختفاء الطويلة الّ و  مدّ 

ما اًلّطـالع سـيّ  ، وًلمتاكملـة   مهدوّيـة   والغيبة الكربى حتتاج إا ثقافـة  
ة ّيـحاكم عالمات الظهـور احلتمأحداث الغيبة الصغرى، وأىلع  اتلفصييلّ 

 .اكمل   بش    ةمنها وغري احلتميّ 

ة وانليابة العام     ةانليابة اخلاص 
 يف ةا من أكرث ابلحـوث حيوّيـ حبث انليابة عن اإلمام املهدّي  دّ يع

رهاصـات الظهـور إوعليـه تـدور ر   اإلمامة ومستقبل ادلين، موضوع
 و اًل راف عنه. ومفادها قيـام شـخص  أك بادلين وقضّية اتلمسّ  ،املبارن

 حمـدودٌ  مـورد انليابـة لغـةا  نّ أل ؛يف بعـض املهـامّ  ة مقام اإلمام احلجّ 
 .()يف بعض الشؤون دٌ ومقيّ 

اب ضمن زمن الغيبة الصغرى، وعدد نوّ  وانليابة اخلاّصة اكنت حمدودةا 
 ربعـة()السـفراء األبــ عرفوا فيما بعد  ،فقط ربعة  أيف  حمدودٌ  اإلمام 
 م.كما تقدّ 
ي قامت عليـه انليابـة اخلاّصـة هـو اتلنصـيص ساس الرصني اّّل واأل

، وٰهذا هو الفـرق الفـارق بـني انليابـة ة باًلسم من قبل اإلمام احلجّ 
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وىلع  .ة مثـل ٰهـذا اتلنصـيصذ ًل يوجد يف انليابة العامّ إة؛ اخلاّصة والعامّ 
الواضـح  اتلعييـينّ  يّ ـساس انلّص الرغم من قيام انليابة اخلاّصة ىلع ٰهذا األ

ربعـة، اب األىع انليابة يف زمن انلوّ من قبل بعض من ادّ  اٌت حدثت خروق
 .()شخصيًّا وورد لعن ٰهؤًلء األدعياء من قبل اإلمام 

 السـمرّي  بـن حمّمـد   وهو عـيلّ  خر نائب  ك وانتهت انليابة اخلاّصة بموت
سة يـنىع فيـه من انلاحية املقدّ  رشيٌف  ذ خرج توقيعٌ إ ؛هجرةلل 329سنة 

، وفيمـا يـيل  بموتـه أالغيبـة اثلانيـة تبـد نّ أسه، ونف اإلمام للسمرّي 
 اتلوقيع الرشيف:

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

َ
ْعَظَم اهلل أ

َ
ٌت  ؛أ َك َميـا فَإِنَـّ

يَّام  
َ
ْمَرنَ  ،َما بَيْنََك َوَبنْيَ ِستَِّة أ

َ
َحد  َيُقوُم َمَقاَمَك َبْعَد  ،فَاْيَْع أ

َ
َوًَل تُوِص إا أ

وَٰذلك  ،فاََل ُظُهوَر إًِلَّ َبْعَد إِْذِن اهلل  ،َفَقْد َوَقَعِت الَْغيْبَُة اثلَّاِنيَةُ  ،َوفَاتَِك 
َمدِ 
َ
  ،قَْسَوِة الُْقلُوِب وَ  ،َبْعَد ُطوِل اأْل

َ
يِت ِشـيَعيِت  .َجـْوراا ِض رْ َواْمِتاَلِء اأْل

ْ
وََسـيَي

يِع الُْمَشـاَهَدةَ  َمنْ  ـْفيَايِنا  ،يَـدَّ ىَع الُْمَشـاَهَدَة َقبْـَل ُخـُروِج السُّ ًَل َفَمـِن ادَّ
َ
أ
يَْحِة َفُهَو اَكِذٌب ُمْفَي   َة إًِلَّ بِاهلل الَْعيِلا الَْعِظيمِ  ،َوالصَّ  .()«َوًَل َحْوَل َوًَل قُوَّ

بـة من عمـر ادليـن واإلمامـة، و  حق جديدةٌ  ت بٰذلك حقبةٌ أوابتد
 الغيبة الكربى.
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ــؤمن ــع امل ــرد واملجتم ــري للف ــة الكــربى   اًلمتحــان الكب  ،والغيب
 فاملؤمنون واجهوا امتحانني عسريين يف مرحلتني:

ة يف اّلهنّيـ جديـدٌ  حيث دخل عنصــرٌ  وىل بداية الغيبة الصغرى:األ
بواسـطة  ًغئـب   مـام  إلفوه من قبل، وهو عنرص اتلعامل مـع ية لم يالشيعيّ 
حياولون اتلخفيـف مـن صـدمة  وّٰللك اكن املعصومون ؛ عنه سفري  

، وربط ٰذلـك ()الغيبة بيحاديثهم حول اإلمام اثلاين عرش اّّلي   غيبتان
 عظ  يف عاع العدل والظلم. ل  بعملّية حتوّ 

 ةٌ تارخيّيـ بعـادٌ أهلـا  ةا يت اكنـت هـزّ الّـ واثلا ية بدايـة الغيبـة الكـربى:
ه. سوف يين اإلمام انلـاس اإلليّٰه لكّ  اخلّط  ّس تم كبريةٌ  وعقديّةٌ  ةٌ وحضاريّ 

تبـاع. ولٰ ـن سسـتحيل ل عملّية اًلرتبـاط باألسسهّ  ص  مشخّ  بدون سفري  
 ـاء، ومـن مـن األ بنحو   م  و قيّ أ ن يين اإلمام املؤمنني دون راعية  أ عقالا 
ة ىلع املسـؤويلّ  ل فيهـا اإلمـام ة اليّت حوّ ت قضّية انليابة العامّ أهنا بد
رت فيهم صفات اتلاكمـل يف العقلـني ني، وهم من توفّ اب العامّ انلوّ  اكهل

، وهـم مـن يعرفـون ل حمّمـد  كو قوا يف علوم حمّمـد  وتعمّ  ،انلظرّي والعميلّ 
مدرسـة من علمـاء  مباركةٌ  م الرشع، وهم سلسلةٌ و حاّك أ ،ايلوم باملراجع
تصل إا علماء زمن الغيبـة الصـغرى وبـدايات الغيبـة   أهل ابليت
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، ومـن ٰذلـك هـل ابليـت أة ئّمـا ألصحابا أو ن اكنوا ثقاةا لكربى، ممّ ا
ا مـن اكن مـن الفقهـاء فيّمـ» :ل عبد اهلل الصـادق أالزمان ورد عن 

أن  مر موًله، فللعـوامّ ا ألهواه، مطيعا ا ا دلينه، تالفا ا نلفسه، حافظا صائنا 
 . ()«هم بعض فقهاء الشيعة ًل لكّ وه، وٰذلك ًل ي ون إًّل يقدّل 
 والقـابض فيـه ىلع دينـه فعـالا ، صـعٌب  زمن الغيبة الكربى زمانٌ  نّ إ

تصـف فيـه املجتمـع املـؤمن زمـن  اكلقابض ىلع ا مر، ووردت رواياٌت 
 :للنعماينّ  (الغيبة)ها من كتاب استللناقد  ،ا منهاالغيبة نورد جزءا 

مْحَُد ْبُن حُمَ » -1
َ
نَا أ ْخرَبَ

َ
َثنَ  :بِْن َسِعيد  قَاَل  د  مَّ أ ـا الَْقاِسـُم ْبـُن حُمَ َحدَّ بْـِن  دِ مَّ

َثنَا ُعبَيُْس ْبُن ِهَشام  َعْن َعبِْد اهللِ  :احْلََسِن بِْن َحاِزم  قَاَل  بْـِن َجبَلَـَة َعـْن  َحدَّ
ِل الُْمِغرَيةِ َعْن َعِمرَيَة بِنِْت ُنَفيْل  قَالَْت 

َ
اِل َعْن َعيِلا بِْن أ َسِمْعُت  :ِمْسِكني  الراحَّ

ِ  :َيُقـوُل  َن َعـيِل  احْلَُسنْيَ ْبـ ْمـُر اّلَّ
َ
  َّ ي تَنْتَِظُرونَـُه َحـًَل يَُ ـوُن اأْل

َ
 يَـرْبَأ

َوسَْشـَهَد َبْعُضـُ ْم ىلَعَ  ،َبْعُضُ ْم يِف وُُجـوهِ َبْعـض   َويَتُْفَل  ،َبْعُضُ ْم ِمْن َبْعض  
ا ،َبْعض  بِالُْ ْفرِ  َماِن ِمْن َخـرْي  َما يِف ٰذل :َفُقلُْت َ ُ  .َويَلَْعَن َبْعُضُ ْم َبْعضا  ؟ك الزَّ
َمانِ  :َفَقاَل احْلَُسنْيُ   .«َيُقوُم قَائُِمنَا َويَْدَفُع ٰذلك لُكَّهُ  ،اخْلرَْيُ لُكُُّه يِف ٰذلك الزَّ

مْحََد قَاَل » -2
َ
نَا َعيِلُّ ْبُن أ ْخرَبَ

َ
نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُموىَس الَْعلَوِيُّ َعـْن  :َوأ ْخرَبَ

َ
أ
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ْشَعِريا َعْن مَحَّاِد بِْن ِعيىَس َعْن إِبَْراِهيَم بِْن ُعَمَر ايْلََمـايِنا َعيِلا بِْن إِْسَما
َ
ِعيَل اأْل

ِل َجْعَفر  
َ
ُصنَّ يَا ِشيَعَة كِل حُمَ  َعْن رَُجل  َعْن أ نَُّه قَاَل: تَلَُمحَّ

َ
ـأ َتْمِحـيَص  د  مَّ

َوًَل  ،َيَقَع الُْكْحـُل يِف َعيِْنـهِ  َوإِنَّ َصاِحَب الَْعنْيِ يَْدرِي َمَ  ، الُْكْحِل يِف الَْعنْيِ 
ْمِرنَـا َويُْمسـ ،ِمنَْها َيْعلَُم َمَ  خَيُْرجُ 

َ
يَعة  ِمـْن أ ي ـِ َوَكٰذلك يُْصِبُح الرَُّجُل ىلَعَ رَشِ

ْمِرنَا َويُْصِبُح َوقَْد َخَرَج ِمنَْها ،َوقَْد َخَرَج ِمنَْها
َ
يَعة  ِمْن أ  .«َويُْمِّس ىلَعَ رَشِ

نَ » -3 ْخرَبَ
َ
مْحََد قَاَل َوأ

َ
نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُموىَس َعْن رَُجـل   :ا َعيِلُّ ْبُن أ ْخرَبَ

َ
 أ

بِيِع بِْن حمّمد الُْمْسيِلا ِمْن بيَِن ُمْسِليَة  َعْن ِمْهَزِم  َعِن الَْعبَّاِس بِْن اَعِمر  َعِن الرَّ
ــِد اهللِ  ِل َعبْ

َ
َســِديا َو َغــرْيِهِ َعــْن أ

َ
ِل بُــْرَدَة اأْل

َ
ــاَل:   بْــِن أ ــُه قَ نَّ

َ
 َواهللِ »أ

َواهلل  ،َوإِنَّ الزَُّجـاَج يَلَُعـاُد َفيَُعـوُد َكَمـا اَكنَ  ،َر الزَُّجـاِج ـُ ُرنَّ تََ ّســتَلُْكسَ 
ارِ  َ الَْفخَّ ـُر فاََل َيُعوُد َكَما اَكنَ  ،تَلُْكَسـُرنَّ تََ ّسُّ اَر يَلَتََكسَّ  اهللِ َووَ  ،فَإِنَّ الَْفخَّ

نَّ  اهللِ َووَ  ،تَلَُغْرَبلُنَّ  ُ ُصنَّ حَ  اهللِ َووَ  ،تَلَُمزيَّ قَـلُّ  َّ تَلَُمحَّ
َ
 ًَل َيـبىَْق ِمـنُْ ْم إًِلَّ اأْل

هُ  َر َكفَّ  .«وََصعَّ
ن نقل بعـض الروايـات عـن املعصـومني فيمـا أبعد  انلعماينّ  نّ إّٰللك ف

ة عـن نوا يا معرش الشيعة ٰهذه األحاديث املروّيـفتبيّ » ٰهذا ابلاب قال: خيّص 
لوا ما وتيمّ  ،روكمواحذروا ما حذّ  ،ؤمنني ومن بعده من األئّمة أمري امل

فلـم ي ـن يف اتلحـذير  ،ا تنعمونهروا فيها فكرا ا وفكّ  شافيا الا جاء عنهم تيمّ 
من أمرنا ويمســي وقـد  الرجل يصبح ىلع رشيعة   إنّ " :أبلغ من قوهلم ءٌ يش

ألـيس  ."من أمرنا ويصبح وقد خرج منهـا ويمّس ىلع رشيعة   ،خرج منها
 ىلع اخلروج من نظام اإلمامة  ترن ما اكن يعتقد منهـا إا تبيـان ٰهذا ديلالا 
الزجـاج  وإنّ  ،ـر الزجـاجت ّسـ رنّ ـّ واهلل تلكسـ" :ويف قو   ؟!الطريق
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ـر الفخـار يلتكّسـ  الفخار فإنّ ت ّّس  نّ واهلل تلكّّس  ،يلعاد فيعود كما اكن
ة ن ىلع مـذهب اإلمامّيـ ملـن ي ـورب ٰذلـك مـثالا ـفض "فال يعود كما اكن

مـن  تلحقه السـعادة بنظـرة   ثمّ  ،فيعدل عنه إا غريه بالفتنة اليّت تعرض  
فيبـادر قبـل موتـه  ،وصفاء ما خرج منـه ،اهلل فتبني   ظلمة ما دخل فيه

فيتـوب اهلل عليـه ويعيـده إا حـا  يف اهلـدى  ،باتلوبة والرجوع إا احلّق 
وملن ي ون ىلع ٰهذا األمـر  ،عود كما اكنه فياكلزجاج اّّلي يعاد بعد ت ّّس 

ىلع الشقاء بين يدركه املوت وهو ىلع مـا هـو عليـه غـري  فيخرج عنه ويتمّ 
 فـال فيكون مثله كمثل الفخار اّّلي ي ّّسـ ،إا احلّق  منه وًل اعئدٌ  تائب  

نسـيل اهلل اثلبـات  ،ه ًل توبة   بعد املوت وًل يف سـاعتهألنّ  ؛يعاد إا حا 
 .()«ما  ن   ومنهفإنّ  ،وأن يزيد يف إحسانه إيلنا ،به علينا ىلع ما منّ 

ع، اسـتطاع املؤمنـون ويف لكتا احلاتلني )الغيبتني( ومع بعض اتلصـدّ 
من اًل راف يطفـو  ءٌ يف الك الغيبتني بدا يشو، قلم مع احلال املستجدّ ياتل

يابـة انل فبـدأ املغرضـون بزتويـرة واًلجتماعّيـة؛ ىلع سطح احلالة ادلينّيـ
نـني، ثناء الغيبة الصغرى رغم وجـود سـفراء معيّ أوالسفارة عن اإلمام يف 

احلال إا يومنا ٰهذا يف الغيبة الكربى. ٰهذا، ناهيك عن اًل راف  واستمرّ 
 ر لوجود اإلمام ومودله وغري ٰذلك.و اتلنكّ أصل اإلمامة أن ار إيف ادلين و
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 عالمات الظهور   
 لظهـور اإلمـام املبـارن عالمـات   نّ أ املقصود من عالمات الظهور هو

مـن اّداعءات  ووقايـةا  ،للمـؤمن ي  ـونفسـ ذهـين    عناع اسـتقبال  صشّ  
ر ا. فعـّل الـرغم مـن تـوفّ ا وكـذبا ين يلبسون ثوب املهدوّية زورا عني اّّل املدّ 

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

باتلـدريب انلظـرّي اّّلي  للقضّية، وٰهذا شبيهٌ  عن حالة اتلجسيد العميلّ 
ة   ترصسم يف ذهنـه خطـوات ثناء عرض اخلّط أ، فهو يف ض   ا ندّي يتعرّ 

جـل أ ا مـنب بتهيئته نفسيًّ ثناء املعركة، ويقوم املدرّ أن يقوم به أما ينب  
ة وحتطيم حاجز اخلوف قدر اإلمـاكن يف سـاعة الصـفر يكّس حالة املفاج

مـه ومـا رض، وتقليـل املسـافة بـني مـا تعلّ وبدء املعركة حقيقـة ىلع األ
 يف ساحة املعركة. يواجهه فعالا 

 مـؤمن   للفـرج، ولٰ ـن لـيس لّك  ه منتظرٌ نّ أ وكٰذلك املؤمن، فصحيحٌ 
الظهـور  نّ أل ؛مات  ودون مقدّ  مبارش   ىلع استقبال ظهور اإلمام بش    اقادرا 

سسـتديع عملّيـة  -ة والصـدمة يىلع حالة املفاج عالوةا  - مات  بدون مقدّ 
حـد أ ولـيس من ظهـر هـو اإلمـام فعـالا  نّ أ للتيّكد من ،ونظر   استقصاء  

جلـه يظهـر أي إا عرقلة الوصول إا اهلدف اّّلي من عني، وٰهذا يؤدّ املدّ 
فيهـا مـن ايلقـني  بدّ  ًلو ،صل ادلينأ تمّس  سيلةٌ ها منّ أا واإلمام. خصوصا 

صـلني وصـياء وخـاتم املتّ خـر األكاملؤمنني. فليس ظهور  لّك من قبل  اتلامّ 
خـاتم املعصـومني  صـفتهته بيف حياة اإلنسانّية، ومهمّ  ااعبرا  يئاابالسماء ش

ن وصـلت إا أ  بعداألرض عدًلا  ءة اليسرية، فيه حركة ملليست باملهمّ 
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بٰهذه اخلطورة واألهّمّيـة  حركةا أّن فهل يعقل  ،ن ا ور والظلمخر نقطة مك
يف  طبييع   يت بش   يا يا اعديًّ  زمانيًّ ن ت ون فعالا أيف حياة الكون واإلنسانّية 

ا؛ ولـو طبعاـ ًلستقبا ؟ وا واب واضحٌ  مات  عداد مقدّ إحركة الزمان دون 
تـه نلبوّ  نّ أينـا ألر رجعنا إا حركـة انلـّب خـاتم األنبيـاء واملرسـلني 

و غـري ٰذلـك. فخطـورة ادلعـوة أيف العهـدين  سـواءٌ  ،وبشـارات   عالمات  
 .مديدةا  اقرونا  قد صستمرّ  مات  ا ومقدّ سستديع تمهيدا  تهاوعظم

 :قسام  أزاء عقيدة الظهور إا ثالثة إويم ن تقسيم املؤمنني 
اّّلي اكتملت عقيدتـه  ٰذلك الشخص املبارش األوحدّي  ل:و  القسم األ

ي نفسـه حلركـة الظهـور مـن من املعرفة، وقد هّيـ اعيلة   صبح ىلع درجة  أو
ة بـني املعلومـات عـن عملّيـة الظهـور خالل عملّية اتلغذية اًلرجتاعّيـ

صـبح أكيانـه  ا، وٌّّ ا ظهوريًّـصبح وجـوده وجـودا أحبيث  والواقع اخلاريجّ 
 مـن اًلستقصـاء وابلصـرية مام وحركته. وٰهـذا حيتـاج منـه إا حالـة  لإل

ة واثلبات وعدم الوقوع يف اًل راف. فهو مهما انشغل بيمور احلياة ايلومّيـ
 جل تقريبه.أالظهور وسبل اًلرتقاء بالواقع من  يبىق يعيش همّ 

ثين اثلقة من ، عن أل محزة عن أل إسحاق قال: حدّ عن هشام بن سالم  »
 يقـول يف خطبـة هم سمعوا أمري املـؤمنني أنّ  أصحاب أمري املؤمنني 

ك ًل ختـيل وإنّـ ،هه، وًل ينقطع مـوادّ العلم ًل ييزر لكّ  علم أنّ  أل : امهلل وإيّن 
 ؛مغمـور   لـيس باملطـاع أو خـائف   لك ىلع خلقك، ظاهر   ة  أرضك من حجّ 

أويلاؤن بعد إذ هديتهم، بل أيـن هـم وكـم؟  وًل يضّل  ،كيال تبطل حججك
بعـون ا، املتّ قـدرا  - ذكـره جّل  -ا، واألعظمون عند اهلل ون عددا أوٰٰلك األقلّ 

بون بـآدابهم، وينهجـون نهجهـم، يـن يتـيدّ لقادة ادلين: األئّمة اهلادين، اّّل 
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يمان، فّنستجيب أرواحهـم لقـادة فعند ٰذلك يهجم بهم العلم ىلع حقيقة اإل
العلم، وسسـتلينون مـن حـديثهم مـا اسـتوعر ىلع غـريهم، ويينسـون بمـا 

صـحبوا  ،ٰٰلـك أتبـاع العلمـاءأو ،بون وأباه املسـرفوناستوحش منه املكذّ 
ة عـن ديـنهم ودانوا باتلقّيـ ،وأويلائه -تبارن وتعاا  -أهل ادلنيا بطاعة اهلل 

ىلع، فعلمـاؤهم وأتبـاعهم األ باملحّل  قةٌ واخلوف من عدوهم، فيرواحهم معلّ 
 اهلل احلـّق  وسـيحّق  ،يف دولة ابلاطل، منتظـرون دلولـة احلـّق   صمٌت  خرٌس 

ها، ها، طوىب هلم ىلع صربهم ىلع ديـنهم يف حـال ب لماته ويمحق ابلاطل، 
اهم وسيجمعنا اهلل وإيّـ ،هدنتهم، ويا شوقاه إا رؤيتهم يف حال ظهور دوتلهم

 .()«اتهميّ صلح من كبائهم وأزواجهم وذرّ  ومن ات عدن  يف جنّ 
حبركـة الظهـور  ةا الشـخص اّّلي ت ـون عالقتـه اعديّـ القسم اثلـا::

وحبسـب  ،ملختلـف مراتـب املـؤمنني م شامٌل وقضّية اإلمام، وٰهذا القس
ّٰللك يدخل فيها  ؛ن ودرجات فهم القضّية املهدوّيةدرجات اتلقوى واتلديّ 

ـ. وًل يمثّ املؤمننيفّساق حّ   ا مـن ا وًل جـزءا ا يوميًّـل الظهـور دليهـم همًّ
الواجـب مـع  ن اكن دليهـم ٰذلـك اًلرتبـاط الـوًلئّ إمرشوع حيـاتهم، و

 ا. نا يف مسيلة الظهور حرصا الكم اإلمام، ولٰ نّ 
وي ـون  ،الظهـور ٰهذا القسم من املؤمنني يعيش هـمّ  القسم اثلالـ::

 وبصـرية   ه ًل يرفد ٰهذا اًلهتمام بـويع  الظهور ضمن مرشوع حياته، لٰكنّ 
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 وبصـرية   ادليـن بـدون علـم   نّ أل ؛، فهو يف منطقـة اخلطـرواّطالع   وعلم  
ىب. ويغلب ىلع أم أاًل راف شاء  من او قريبا أ ينتج مرشوع ا راف   وعقل  

إا  وهيمنـة املخيلـة الّـيت جتـرّ  ،دةصحاب ٰهذا القسـم العاطفـة املجـرّ أ
 وهام.يمان باخلرافة والعيش يف األاإل
ا را فوجدتـه متفّكـ عن األصبغ بن نباتة قال: أتيت أمري املؤمنني »

يف  ا تنكـترا يا أمري املؤمنني مـايل أران متفّكـ :ينكت يف األرض، فقلت
ـ أرغبةا  ؟األرض ا منك فيها؟ فقال: ًل واهلل ما رغبت فيها وًل يف ادلنيا يوما
ي ون من ظهري، احلادي عشـر من ودلي،  رت يف مولود   فكّ ولٰكيّن  ،قّط 

ـا كمـا ملئـت جـورا  وقسـطا هو املهدّي اّّلي يم  األرض عـدًلا  ا، ا وظلما
 .()«خرونويهتدي فيها ك فيها أقوامٌ  ، يضّل وحريةٌ  ت ون   غيبةٌ 

رهاصـات ظهـور اإلمـام إترشد إا بدء  ٰذلك اقتىض وجود عالمات   لّك 
 خذ احليطة واحلذر.أو ه املؤمن إا اًلستعداد الواقيعّ املصلح، وتنبّ 

وعالمـات ريـري  ةٍ حتمي   عالماٍت وتنقسم عالمات الظهور إا قسمني، 
ن تقـع أ بدّ  كربى ًل عالماٌت  تمّيةالعالمات احل نّ أوالفرق بينهما  .حتمي ةٍ 

ف، وغـري ن تتخلّـأوًل يم ـن  حـد  أوًل ختـىف ىلع  ،ويعلم بهـا ا ميـع
 صـغرى تتلـٌف  ، فـيه عالمـاٌت تمّيةا العالمات غري احلمّ أفيها.  تتلف  

 ةٌ ىلع الروايـات صـعب هـاف، وعملّية انطباق الوقائع وتطبيقفيها قد تتخلّ 
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. ومـن مديـدةا  اصغرى والظهور قرونا  ا، وقد ي ون الفارق بني عالمة  جدًّ 
، وابلـايق مـا او ستًّ  أحتمّية   عالمات   ايراجع كتب القدماء  د هنان مخسا 

 . تمّية ضمن العالمات غري احلًّل إ  
ِل َعبِْد اهلل»

َ
نَُّه قَاَل: لِلَْقائِِم مَخْـُس َعاَلَمـات    َعْن أ

َ
ـْفيَايِنا  :أ ُظُهـوُر السُّ
يَْحُة ِمَن السَّ  ِكيَِّة َواخْلَْسُف بِابْلَيَْداءِ َوايْلََمايِنا َوالصَّ  .(1)«َماِء َوَقتُْل انلَّْفِس الزَّ

 واتلحريف والزتوير مـا ولقد اعنت مسيلة عالمات الظهور من ادلّس 
و غـري ٰذلـك. أ ة  ومذهبّيـ سياسـّية   لغايـات   ؛أخـرى لم حيـدث يف مسـيلة  

 يلي الـالكم فيهـا تفصـي نّ أل ؛ون تيف بٰهذا القدر مـن اتلقـديم للعالمـات
 ه.يطلب يف مضانّ 

 ات الظهور  شخصي  
ــماءٌ أوردت  ــا دورٌ  س ــيكون هل ــور س ــات الظه ــور  يف عالم يف الظه

 ، ومنهم:(2)رهاصاتهإو
.يللةا  ةي ي ون بني قتله وظهور اإلمام مخس عرشة اّّل انلفس الزكيّ صاحب 
 خيرج من قم   رجٌل 

احلسيينّ  اخلراساينّ 

 شعيب بن صالح  
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د ا يالينّ السيّ 

اّّلي يقصد بيت املقدس فال يبلغه اهلاشيمّ 

 ايلماينّ 
السفياينّ 

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

 الربييعّ 
ا رهيمّ 

 اهلجرّي 
العطريفّ 

 الرقطيّ 
املرواينّ 

 الشيصباينّ 
خر من حي م احلجازك ،عبد اهلل

  .(1)السليمّ  عوٌف 
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 الفصل اثلاين: معايري فهم القضّية املهدوّية

 الفصل الثاني

معايري فهم القضّية املهدوّية
 

  ()دوات كشف الواقعأ: املعرفة وًلا و  أ

ي كيـف يعـرف؟ مـاذا يعـرف؟ أمشلكة اإلنسـان   يف املعرفـة،  نّ إ
ـ مفتـو ٌ  ؟ فذهن اإلنسان بـاٌب إ بني الصواب واخلطكيف يمزّي  مـام أا دائما

يرد ىلع  ما (، فهل لّك )العالم املحيط به )نفسه( واخلاريجّ  العاملني ادلاخيلّ 
وابلاطل من   بني احلّق يقوده  و احلقيقة؟ كيف يمزّي  حقيقي  ذهنه هو علمٌ 
يف اختيـار مـا  واحلسن والقبيح من األفعال؟ وهـل هـو حـري  ،اًلعتقادات

 ؟وسلون   يؤمن به من عقيدة  

                                                        

ع ة، ذات الواقـة العقليّـصيّ ة فيقصد به يف ادلراسات اتلخّص الواقعيّ  وأا الواقع مّ أهنان اصطالحان هما الواقع واحلقيقة،  - 1

ـأدران اّّلي يطـابق الواقـع . وٰهـذا ا احلقيقة فيقصـدون بهـا اإلمّ أمر، ونفس األ   -دران مطابقـة الواقـع إي أ  -ا يضا

، صول الفلسفة واملنهج الـواقيعّ أ، حمّمدحسني، انظر: الطباطبائّ ]الصدق.  وأة مقصودهم حينما يطلقون لف  الصحّ 

 [198 ، ص1جرغيف،  بوأى مطهري، ترية: عمار ـتقديم: مرتض
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ذا إاملعرفـة  نّ فـٰذلك أل ؛مشلكة اإلنسـان يف املعرفـة نّ إوحينما نقول 
سـاس أن بنيـت ىلع إي ًل حمالة إا اهلالن، وتؤدّ  خاطئ   ساس  أ بنيت ىلع
ـ قـةٌ وموفّ  فالعاقبة حسنةٌ  صحيح   يفـرق بـني  نّ أذا لـم يعـرف إا ّمـأا. حتما

عنـه فقد وقع يف حبائل ا هل وانقطـع  ،احلقيقة والوهم، وانقاد إا الوهم
ٰهـذه ىب. فأم أة، وسار يف ركب ابلاطل والشـيطان شـاء حبل احلياة احلقيقيّ 

 يف اليتيـب الطبـييعّ  ()وىلاملسيلة األ دّ وقيمتها تع -ي املعرفة أ -املسيلة 
راد بناء نفسه أذا إمن الصفر  أن يبدأ، وينب  ىلع اإلنسان العليمّ للبحث 

تقـع نظرّيـة »وّلا  ؛ةا حيميه من لوابس ا هل والسـطحيّ ا رصينا علميًّ  بناءا 
حتصـيل  نّ إذ إ ؛من املسـائل العقلّيـة بعد كثري   ()ثباتاملعرفة يف مقام اإل

                                                        

ة املعرفـة، بقلـم: وكٰذلك انظر: سبحاين، جعفـر، نظرّيـ ؛18 ، صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أيمن، أ، انظر: املرصّي  -1

 .34ص حسن حمّمد مِك العاميل، 

جل الوصـول أ، ويقصد باثلاين ابلحث من يءـل واقع الشوّ ان، ويقصد باألثبات هما مصطلحان علميّ مقام اثلبوت واإل - 2

ي استطاع ابلاحث الوصول أثبات مقام اثلبوت، ذا طابقت نّنيجة ابلحث الواقع فيقال: طابق مقام اإلإف ا ٰذلك الواقع .إ

ا حبسب املوضواعت مـورد ابلحـث، فهنـان يضا أن ٰذلك ي ون حبسب الطاقة والوسع، وأا احلقيقة كما  . وًل خيىف إ

نسـان إا ايلقـني بـاملع  يصـل فيهـا اإل ، وموضواعٌت خّص املع  األايلقني ب ت ون درجة املطابقة ىلع  و موضواعٌت 

ن اكنت انلّنيجة عدم املطابقة إ. ومن املوضواعت والعلوم ي ون وسع اإلنسان فيها الوصول إا درجة الظنّ  ، وقسمٌ عمّ األ

 مقام ما ينتجه ابلحث العليمّ  وثبات هاملقصود بمقام اإل نّ أثبات ملقام اثلبوت. وبٰذلك تبني  عنها بمخالفة مقام اإليعرّب 

مقام  للوصول إا الواقع، وٰهذا الواقع هو رّي ـا هد البش حتِك الواقع، فمقام اإلثبات هو ة  ذهنيّ  ة  علميّ  ل من صور  مّ يواتل

 ن لم ولٰ  ،من الكواكب يف كوكب   ةٌ فعليّ  اكن هنان حياةٌ  ف فيه. ومثال ٰذلك: لواثلبوت اّّلي ًل دخالة لإلنسان يف اتلرصّ 
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ىلع  مـةٌ ها متقدّ . ولٰكنّ كثرية   مات  مقدّ  ا دون طّ ا عسريا مرا أاملعرفة سيكون 
ه ما دامت نظرّية املعرفة غـري واضـحة املعـالم، نّ أل ؛يف مقام اثلبوت ّ  ال

 وما دام مقدار معرفة اإلنسان بنفسه وما حيـيط بـه لـم يـس، فسـوف ًل
 .()«ة وغريهاة والالكميّ يف طر  املسائل الفلسفيّ  ئدة  فا ّي أي ون هنان 

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

ـ ا إا ضـبط املعرفـة اإلنسـانّية ولقد جهد الفالسـفة واحلكمـاء دائما
وهام ا من الوقوع يف األوحذرا  ،()اوحقًّ  عرفة صحيحةا تلكون امل ؛بضوابط
سيس علـم املنطـق اّّلي رسـم خريطـة يرسطو بتأبات ا هل، فقام ومركّ 

والوصـول  باحلـّل  وانتهـاءا  ،و املجهولأمن املشلكة  الفكر واتلفكري ابتداءا 
هـا تُ مرااع عصمت ةٌ قانونيّ  لةٌ ك»ه: نّ يفوا املنطق بوّٰللك عرّ  ؛مان  يإا املعلوم ب

 .(4)«يف الفكر إعن اخلط اّلهنَ 

 

 .ائا ي من احلقيقة شىلع ٰذلك الكوكب يف حبوثهم، فٰهذا ًل يغرّي  ل ابلاحثون إا حقيقة وجود حياة  يتوّص 

 .23 ة املعرفة يف القركن الكريم، صميل، عبد اهلل، نظريّ كجوادي  - 1

 .29 ، صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أيمن، أاملرصي،  - 2

ين: بني حدّ  ذن مقارنةا إن شياء... فاحلقيقة تتضمّ ها مطابقة الفكر ل نّ يف احلقيقة بتعرّ »يقول ادلكتور عبد الرمحٰن بدوي:  -3

 .[136 إا الفلسفة، ص جديدٌ  بدوي، عبد الرمحٰن، مدخٌل ] «شياء من ناحية  األ وأ ء، والّشالفكر من ناحية  

 .سة دار العلم، قمّ . مؤسّ 12ر، حمّمدرضا، املنطق، ص املظفّ  -4
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رسطو حينما اكّنشف قواعد اتلفكري اإلنسـايّن أ نّ أومن ا دير باّلكر 
انلـاس  لـم ي ـن هدفـه البسـطاء مـن عـوامّ  ة  ووضعها يف قوالب تعليميّ 

هلم من العلم واًلشـتغال بـالعلوم فحسـب، بـل  ين ًل حّ  وا اهلني اّّل 
ن عرفوا فيمـا ممّ  ،نذانكب املدارس صحاأهل العلم وأساس اكن هدفه األ

قداس العلم ونرشـوا ا هـل باسـم أين هتكوا اّّل  ،()نيبعد بالسوفسطائيّ 
ـأوقلبوا معادًلت القيم األخالقّيـة واإلنسـانّية والعلمّيـة ر ،العلم ا ىلع سا
 عو العلـم قـادةا كرب املصائب ىلع اإلنسانّية حينما ي ون مـدّ أ. ومن عقب  

 الضاللة.للتجهيل واًل راف و
يف ا امعات باسم علم املعرفة  ويف العرص احلديث ظهر يف الغرب علمٌ 

جل أبعها اإلنسان من جل دراسة املناهج اليّت يّنّ أمن  ؛()و نظرّية املعرفةأ
ل من حاول وّ أجون لون  الزيّي الفيلسوف اإل دّ ويع الوصول إا احلقيقة،

يف الفهـم  كتابـه )مبحـٌث  يف وضع نظرّية املعرفة يف قالب العلم املسـتقّل 
نـا بٰهـذا ئ، وبرز يف منتصـف القـرن العرشـين اهتمـام علما()اإلنسايّن(
د الشهيد حمّمدباقر الصـدر والسيّ  مة الطباطبائّ متهم العاّل ويف مقدّ  ،العلم

                                                        

ٰهـذا يف مـا  ن لّك إو ،صل الواقـعأينكرون  ،ام سقراطيّ أظهروا يف القرن اخلامس قبل امليالد يف  ن: ياعةٌ والسوفسطائيّ  -1

 .غري موجود  هو و ،وهامٌ أ العالم هو

 .11 ، ص العاميلّ ة املعرفة، بقلم: حسن حمّمد مِّك انظر: سبحاين، جعفر، نظريّ  -2

 .121 سالمية، صيف الفلسفة اإل ، د. حمّمد حمّمد احلاج حسن، حمارضاٌت الكمايلّ  -3
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 والشهيد مطّهري. 
ولٰ ـن  ،ها توصـل إا املطلـوبلكّ  ولقد عرفوا علم املعرفة بتعريفات  

 ومنها:  ،تتلفة   بعبارات  
للمنـاهج  ()ةالعلم ابلاحث عن العـوارض اّلاتّيـ»أّن علم املعرفة هو 

 .()«واملستعملة يف العلوم تلحقيق مسائلها ،املعرفّية الاكشفة عن الواقع
 مٰذلك العلم اّّلي يبحث حول معـارف اإلنسـان ويقـيّ » أنّه ومنها: هو

 .()«منها إ املالن تلميزي الصحيح من اخلطلوانها ويعنّي أ
م عملّيـة اتلفكـري ن ينّظ أ   بدّ  فال؛ عن اإلنسان اتلفكري ًل ينفّك  نّ إ

 ر، ثـمّ  للمنطق يلعرف كيف يفكّ ًلا وّ أ، فيحتاج صحيحة   يلصل إا نّنيجة  
ف ىلع املنــاهج املعرفّيــة يتعــرّ أن جــل أمــن  ()حيتــاج إا علــم املعرفــة

                                                        

 نّ يخبالف احل م بـ ،غري نفس املوضوع، كعروض احلركة ىلع ا سم مر  أط يت تعرض املوضواعت ًل بتوسّ حاكم الّ   األ - 1

للتعبـري عـن  العرض الغريب هو وأ ط ابلياض عليه. فاستخدام مصطلح العرض اّلايتّ ه يعرض بتوسّ نّ إف ؛بيضأا سم 

  املوضوع واملحمول .نوع العالقة بني

من اتلفصيل حول اتلعريف راجع: الكمايل، د. حمّمد حمّمد  . وملزيد  12 ، صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أ يمن،أ، املرصّي  -2

 .123و 122 ة، صيف الفلسفة اإلسالميّ  احلاج حسن، حمارضاٌت 

 .153 ، املنهج ا ديد يف تعليم الفلسفة، صحمّمدتق، مصبا  -3

لٰهـذه اللكمـة  نّ أ علـم املعرفـة، فـذكر وبـنّي  ،لة بيـان مفـاد مفهـوم املعرفـةيمسـ (الزيدي)مصبا  حمّمدتق ج الشيخ اعل -4

ر، اتلـذكّ  ة، وتـارةا درااكت ا زئيّـص بـاإلختّص  عليه سساوي مطلق العلم، وتارةا  ما تدّل  عمّ أو ،تتلفةا  ةا عدّ  استخدامات  

ها قد تؤخـذ بمـا نّ إفيقول  ،ل موضوع علم املعرفةيت تمثّ ا املعرفة الّ مّ أملطابق للواقع. وا ا بمع  العلم املطابق ايلقيينّ حيانا أو

املسـاوي ملطلـق  عـمّ خيتار مناسبة املعـ  األ فاق، ثمّ لالعتبار واًلتّ  تابعٌ  فهو ، من معاين املعرفة املذكورةي مع ا أيناسب 
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بعـة يف ج املتّ موضـوع علـم املعرفـة هـو املنـاه نّ أل؛ املستعملة يف العلوم
، وعالقة بعضها بـبعض   ،تهايّ ومدى حجّ  ،وقيمتها ،حتقيق مسائل العلوم

و أ ةا و جتريبّيـأ اكنـت عقلّيـةا  سـواءٌ  ،نـة  معيّ  ة  دلّ أفسائر العلوم صسّنند إا 
 ؛ةدلّـة ٰهـذا األا علم املعرفة فيبحث عن ديلليّ مّ أثبات مسائلها، إل نقلّيةا 

 سائر العلوم.مه ىلع من تقدّ  بدّ  ولٰهذا اكن ًل

  ظري ة املعرفة والعقيدة
ة للوجـود ا يف اختيار اإلنسان للرؤية الكونيّ ا بالغا ثريا ير نظرّية املعرفة تتؤثّ 

و ما يطلـق عليهـا أ ،املنسجم مع تلك الرؤية )العقيدة(، ويف السلون العميلّ 
 ّيــة الفعــل الفكــرّي ىلع الســلون اخلــاريجّ ذ ًل خيــىف علّ إ ؛يـديولوجيا()األ
، وما لـم ()ل  مّ يوت فكر  بن سسبقه أسان، فال يم ن لإلنسان العمل دون لإلن

 

 [152 تعليم الفلسفة، ترية: حمّمد عبد املنعم اخلاقاين، صزيدي، حمّمدتق، املنهج ا ديد يف مصبا  الانظر: ]العلم. 

ه ينطلق يف أفعا  وفق نّ إساس ٰذلك فأفعا ، وىلع أىلع  وغري جمرب   ،ت ويين   رادة بش   باإل فاعٌل  ه موجودٌ نّ أي أ ،تتارٌ  اإلنسان موجودٌ  نّ إ - 1

ما  ما ينب  فعله وما ينب  تركه. واملدرن لٰهذه القضايا العمليّة ا زئيّة هوق فيتتعلّ  ة  جزئيّ  ة  عمليّ  ة  وىلع أساس مبادئ علميّ  ،اًلختيار

بما ينب    يف العقل العميلّ ة عند اإلنسان. واًلعتقاد اّّلي يّنشّ  املسؤول واملدير ل فعال اًلختياريّ  ه هونّ إ، فيطلق عليه العقل العميلّ 

 نّ أدرن اإلنسـان أذا إالكمال املوجب للسعادة . و قبحه، وحسن الفعل هو وألفعل ىلع أساس اًلعتقاد حبسن ا عليه فعله وتركه مبيني 

، وٰهذا الشوق عندما ت وييني  اشّنياٌق  وهو ،يف علم انلفس الفلسيفّ  ثابٌت  يله كما هوإاشتاق  -ي فيه سعادته أ - حسنٌ  الفعل الفالينّ 

 ن صوب املطلوب . ن تتحرّ أجل أعضاء ابلدن من أ كة يفيدفع القوى املحرّ  وعزم   رادة  إل إا ه يتحوّ نّ إف سشتدّ 

كما  يف  نّ أق   السعادة، فهنان من يعتقد   وحيقّ  ه كماٌل نّ أبع ما يعتقد يف نفس اإلنسان ًلختيار األفعال، اّّلي يّنّ  وهنا يقع الرصاع ادلاخيلّ 
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دران إاّّلي سسـلكه يف اكّنشـاف العقيـدة و يقم الفرد بتحديد املنهج املعريفّ 
ن ًل يصـل إا أا ّمـإه نّـإف ،ىلع ما هـو عليـه حبسـب القـدرة واملكنـة احلّق 
مـن  سـابقة   يف رتبـة   دّ بـ ة. وقبل ٰذلك ًلتلقليد واتلبعيّ إا اوي يو يأ ،نّنيجة  

 بع يف اًلستدًلل ىلع العقيدة املختارة.املتّ  ة املنهج املعريفّ يّ الوصول إا حجّ 
مـا  نّ أيعتمل يف قلـب اإلنسـان وهـو: هـل  لسؤال   ل إجابةا ٰذلك يمثّ  وٌّّ 
و مـا جـاء بـه أو الكشـف والشـهود أ و احلّس أيله من خالل العقل إل توّص 

ة اليّت يله هو العقيدة احلقّ إل ما توّص  نّ أمر ؟ هل ل الواقع ونفس األانلقل يمثّ 
اإلجابـة عـن سـؤال القيمـة  ثـمّ يمان بها والرضوخ للوازمها؟ ينب  عليه اإل

 ؟وهامٌ أ أو وهل املعلومات انلاجتة عنها حقيقةٌ  ،اعم   املعرفّية للمناهج بش   

 

 يقـود  ـو فعـل   -حد الفعلني ح ألة، واملرجّ كماًلت الوهميّ ة واليّ كما  بتحقيق الذلائذ احلسّ  نّ أة، وبعكسه من يعتقد مور املعنويّ األ

وجود امللاكت  هو - الّنسافل احليواينّ  يقود  و ة، وفعل  ة والعقليّ ة املعنويّ مثل العلم والعبادة والقرب اإلليّٰه املوجبة لذّلّ  الكمال املعنويّ 

ٰهذه اًلعتقادات  نّ إخر . كىلع  ة فعل  فٰهذه امللاكت تقوم بيجيح كفّ  يف انلفس. راسخةا  ةا نفسيّ  صبحت هيئات  أاألخالقيّة املختلفة الّيت 

خـرى، وصشـخيص  الكمـاًلت أوقبح  ة حبسن أفعال  يّ ما تنزتع من اًلعتقادات اللكّ نّ إتركه  وأقة بما ينب  فعله العمليّة ا زئيّة املتعلّ 

ا وغري ٰذلك ممّ  ،العالم ونهايته والغاية من خلق اإلنسان إللوجود ومبد ةيّ ىلع انلظرة اللكّ  ٌف ا لإلنسان متوقّ ة الّيت ت ون مقصدا الوجوديّ 

ضح العالقة بني العقيدة(. وهنا تتّ  وأة اة )الرؤية الكونيّ بالفعل واملسمّ  اكئنٌ  ق بما هويت تتعلّ والّ  ،ة للوجودة الفلسفيّ يّ  انلظرة اللكّ سشّ  

 نّ أو ،وا ميـع راجعـون إا اهلل تعـاا ،ونهايةا  للعالم بدايةا  نّ أنسان، فمن يعتقد لإل العقيدة وبني السلون اخلاريجّ  وأة الرؤية الكونيّ 

ا للمراد اإلليّٰه . ومن اعتقد ن ت ون وفقا أ حماوًلا  ،فسوف ينعكس ٰذلك ىلع سلوكه وعالقاته ،ىلع ما فعله يف ادلنيا اوعقابا  اهنان ثوابا 

يف  فاته. ومن هنا ينطلق السؤال املهـمّ رّ ـسلوكه وتص فسوف ينعكس ٰذلك ىلع ن ًل مبدأ وًل معاد وًل ثواب وًل عقابأبعكس ٰذلك و

 الصحيح. ة؟ وٰهذا ي ون رهن اختيار املنهج املعريفّ ة الوصول إا العقيدة احلقّ كيفيّ 
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 قضـّية   ّي أة بلحث وتنـاول ة اخلصبة والقويّ رضيّ ر األعلم املعرفة يوفّ  نّ إ
العقيـدة، فيقـوم  ما املسائل الّـيت تمـّس وًل سيّ  ،يواجهها اإلنسان يف حياته

بعـد معرفـة  ة  تدر ّيـ ة  ت املّيـ يف عملّية   بوضعها يف قنوات ابلحث املنهدّ 
ًل  وحيذر من الوقوع يف خلط املناهج، فما هو غيـبي  ،تهاملنهج املالئم لقضيّ 

و انلقـل ًل يم ـن أ وما يثبـت بـاحلّس واًلستقراء،  يبحثه بواسطة احلواّس 
ن ـار  وجـود اخلـالق إ حـد  أل وباتلايل ًل حيّق  .()حبثه بواسطة الربهان العقيلّ 

 ولـيس مسّنسـاًغا  !ذنـهي  ب ولم سسـمع حركـةا  ،ه لم يره بعينهنّ أا عيا  مدّ مثالا 
. ولٰ ـن يف ثباتها بالربهـان العقـيلّ ه لم يصل إلنّ ياعئه بترن الصالة ًلدّ  ملسلم  
 . ()ن ي ون املنهج العقيّل الربهايّن هو احلاكم واملرجعأ ًل بدّ  حبث   لّك 

 دوات املعرفةأ
ن يعتمد عليهـا اإلنسـان يف أ  الطرق والقنوات املعرفّية اليّت يم ن 

ف ىلع مـا حيـيط بـه مـن ن يتعـرّ أفال سستطيع اإلنسان ؛ ()كشف الواقع
سـبحانه  -اليّت وهبهـا اهلل من الوسائل  ًل باًلستعانة بمجموعة  إ موجودات  

دوات والوسائل ختتلف فيما بينهـا مـن حيـث ٰهذه األ نّ أيف  شّك   . وًل -

                                                        

 .153 يلاس، الغيب والعقل، صإبلاك،  -1

 .تام    لعرض الفكرة بش   وصوًلا  هادئة   ابلحث سسري خبطوات   نّ أل ؛واخر الفصل الربهان ىلع ٰذلكأضح يف سوف يتّ  - 2

 .55 ، صة املعرفة واملنهج العقيلّ يمن، نظريّ أ، املرصّي  -3
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بـع وفقهـا، طريقة كشفها عن املحـيط والواقـع وأسـلوب اًلسـتدًلل املتّ 
وي ون ضـمن دائـرة  ،ن ت شف عنهاأواملواضيع واحلقول اليّت يم ن هلا 

 انلقل.والقلب والعقل وجربة اتلو دوات  : احلّس اختصاصها. وٰهذه األ

  اسس   : لاألو  
ــذه األ دوات املســتعملة مــن قبــل وىل األأطــالق داة   ىلع اإلوٰه

ــة: الالمســة،  اإلنســان، وصشــمل احلــواّس  ــس املعروف ــة، واخلم اّلائق
  )احلـّس ابلـاعة. وييعهـا تقـع حتـت مـا سسـّ  والسامعة، وة، الشامّ و

 يطلـق عليـه  )احلـّس  مـن احلـّس خـر ك ا هلا عن قسـم  تميزيا  ؛(الظاهرّي 
ات املحسوسة يف األمـور  الكيفيّ يدرن إًّل  ًل و الوجدان، واحلّس أ( ابلاطينّ 

 .ةا ها جزئيّ املاّديّة، وت ون مدراكته لكّ 

 اتلجربة  :اثلا:
 يّ ـصستخدم ألجل تعمـيم املـدرن احلّسـ عن ممارسة   اتلجربة عبارةٌ  نّ إ

وّٰللـك اكنـت  ؛ا يم ن أن يدركه احلّس ممّ  اعم   وقانون   ة  يّ لكّ  وأخذ نّنيجة  
، حتـت متماثلـة   ات  عن ت رار املشاهدة  زئيّ  اتلجربة يف حقيقتها عبارةا 

و أا ملوضـوعه ىلع  ـو اتلـالزم ثابتا  معنّي   ثر  أملعرفة كون  ؛تتلفة   ظروف  
طنا عليـه احلـرارة ما وسلّ  تينا بمعدن  أ: لو . ومثا و ليس بثابت  أاًلقتضاء 
 وىلع عـدد   ،تتلفـة   رنا اتلجربة حتت ظـروف  كرّ  د ثمّ ه يتمدّ نّ أواكّنشفنا 

ن أ فسـوف نصـل إا نّنيجـة   ،ة  مرّ  د يف لّك ينا حصول اتلمدّ أمنه، ور كبري  
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فنحرز اتلالزم  ،دضناه للحرارة يتمدّ ما عرّ ولكّ  ،د املعدنتلمدّ  ةٌ احلرارة علّ 
ا نعرف واحلرارة، وثانيا  ينّ د املعدن الفالة بني تمدّ ة واملعلويلّ يّ و العلّ أ اّلايتّ 

 .صدفةا ًل ا وفاقيًّ ثر ليس اتّ د وهو األاتلمدّ  نّ أ
 يف اتلجربة، ت مـن يف أنّ  نقطة ضعف   ثّمة تلفات إا أنّ من اًل بدّ  وًل

 لّك ف ىلع جتربـة ر يتوّقـا لطبيعـة املـؤثّ ا أو أكرثيًّ القطع ب ون  األثر دائميًّ 
ف اليّت يتوّقع دخاتلهـا يف احل ـم، الظرو ة، وحتت لّك يّ أفراد الطبيعة اللكّ 

 ا، حمـتمالا ة مظنونـا بطبيعة احلال، فيبىق ادلوام واألكرثيّ وقواعا  وٰهذا ممتنعٌ 
 ٰ ي إا ضعف ٰهـذا اًلحتمـال، إا ا يؤدّ ت رار اتلجربة كثريا   نّ لعدمه، ول

مـن  أهّمّية   فال يعري   أّي  حيتف  به العقل لضعفه، أن يصل إا مرحلة ًل
ا مـن انلاحيـة ىلع اتلجربة، إًّل  األثر العميلّ جهة ترتيب   أنّه ًل يزول أبـدا

 انلظرّية مهما قلّت قيمته.

                                                        

تللك اّلات،  مباينٌ  بل أمرٌ  ،ها ليست اّلات وًل لوازمهاولٰكنّ  ةٌ غريب(، و  علّ العرض ال )يف املنطق سسّ   فايقّ اًلتّ  نّ إ -1

ا وًل ًل ي ـون دائميًّـ فايقّ اًلتّ  نّ أة ا، وقضيّ كرثيًّ أا وًل وّلا ًل ي ون دائميًّ  ؛ط انلارالعارضة ىلع املاء بتوسّ  ةاكلسخون

 صـغرى يـتمّ  ة  إا قضـيّ  وتضـمّ  ،كـربى للبداهـة، وصسـتعمل يف القيـاس اتلجـريبّ  قريبةٌ  ةٌ فطريّ  ةٌ ا   قضيّ كرثيًّ أ

 ة كما ييل: ا، فيكون القياس بصورته املنطقيّ دائميًّ  ا أود املعدن باحلرارة اكن أكرثيًّ اسّننتاجها باتلجربة، و :  تمدّ 

ا د املعدن باحلرارة لـيس أثـرا ذن تمدّ إ، كرثيي أ وأ دائيمي  فايقّ يشء من األثر اًلتّ  ، وًلدائيمي  أو أكرثيي  د املعدن باحلرارة أثرٌ تمدّ 

 ا.ا، فيكون ذاتيًّ فاقيًّ اتّ 

 ة.رد باحلرايتمدّ  معدن   لّك  سّننتج أنّ ره، نف عن مؤثّ ًل يتخلّ  ذايت   أثر   لّك  وبمالحظة أنّ  ثمّ 
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 العقل :اثلال:
ـ ءٌ يقصد به يش إطالق   وٌّّ  ،ات  إطالقة للعقل عدّ  ا عـن خيتلـف تماما

، العقـل ، العقـل الـيا ّ ، والعقـل العـريفّ فلسيفّ خر، منها: العقل الاآل
 املقصود واملبحوث عنه يف علم املعرفة. . وٰهذا اًلخري هوعريفّ امل

، ()«لكّّيـةة انلفس اليّت بها تدرن املعـاين القوّ »: عريفّ ويعرف العقل امل
ه سشـين مـع نّ إ فًّل إ عن بايق احليوانات، ووّلا تمزّي  ؛باإلنسان وهو تتصي 

واخليال والوهم. فاإلنسان يتاكمل بٰهذا  بايق أنواع احليوانات يف قوى احلّس 
، واخلـري إمن ابلاطـل، والصـواب مـن اخلطـ  احلّق قل يف احلياة، ويمزّي الع

، عمـيل   وعقـل   نظـري   العقل ينقسـم إا عقـل   نّ أمن ذكر  بدّ  . وًلوالرشّ 
ة الّـيت ًل تقـع موضـواعتها ظريّ ل هو لإلدران، فهو يدرن القضايا انلوّ واأل

مثـل كـون  ،فعـالا  ق بمـا هـو اكئـنٌ بل تتعلّ  ،ضمن دائرة اختيار اإلنسان
 يت بمجموعها صسّ  الزهرة ًل يم ن العيش فيه، والّ  نّ أو أ، ةا األرض كرويّ 

                                                        

فيه بيان  بـديع  ا للفارالّ ن نذكر الكما أس يب . وًل150 ، حمّمد بن حيىي، دار صادر، صندلّسّ انظر: ابن باجة األ - 1

 للعقل املقصود:

ا من حيث سشين فيه يخوذا ا عنه اللواحق الغريبة، مة   اليّت تتمّ ن من صورة املع  حبّده وحقيقته؛ منفوضا الرو  اإلنسانيّ »

اهلا، وٰهذه املعقوًلت ترصسم وٰهذا العقل انلظرّي كصقّ  . وٰهذه الرو  كمركة  هلا صسّ  العقل انلظرّي  الكرثة، وٰذلك بقوة  

اهلا عـن صقّ  ولم يعرض جبهة   ،اهلا بطبع  ذا لم يفسد صقّ إة يف املرايا الصقليّ  فيها من الفيض اإلليّٰه كما ترصسم األشبا 

عن ٰهذه وتوّجهت تلقاء اعلم األمـر  ذا أعرضتإبما حتتها من الشهوة والغضب واحلّس واتلخيّل. ف ا انب األىلع شغٌل 

 .[82 ، فصوص احل م، منشورات بيدار، ص، حمّمد بن حمّمد  الفارالّ ] «ة العلياذلّ بال صلتواتّ  امللكوت األىلع حلظت
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حتـت  و  الّـيت ت ـون موضـواعتها واقعـةا  عملّيـةة، والظريّ باحلكمة انل
بمـا ينـب  أن ي ـون،  قـةٌ بفعلـه، فـيه متعلّ  ةا قـاختيار اإلنسان ومتحقّ 

ــ اككــون العــدل أو الصــدق حســنا  ــم أو الكــذب قبيحا ــ ،اوالظل يت والّ
 .عملّيةبمجموعها ت ّون احلكمة ال

ي القـوى أ، هوتـدبري دارة ابلـدنإ، فوظيفتـه ي العقل العميلّ أواثلاين 
 ة. اًلختياريّ  فعالل  ية يف اإلنسان، وهو املنشاحليوانيّ 

 داة العقلأقيمة 
ف ىلع القيمة املعرفّية للعقـل مـن خـالل معرفـة الوظـائف يم ن اتلعرّ 

وىل ، واأل()ة  وتصـديقيّ  ()ة  ريّ ذ يقوم بوظائف تصـوّ إبها،  الرشيفة اليّت يقوم
ومـا إا  ومـاكن   عـراض مـن زمـان  من قبيل جتريد املعاين عن مالبسات األ

. ()ة إا اللكّّيـة بصـريورته معقـوًلا ن مـن ا زئّيـل املـدرَ ٰذلك، حبيث يتحوّ 

                                                        

 ىلع مع ا  ها تدّل دران والعلم لكّ ر واإل. فاتلصوّ شياء دون ح م  دران اإلنسان ل إيطلق لوصف  منطقي  ر: مصطلحٌ اتلصوّ  - 1

 [16 انظر: املظفر، حمّمدرضا، املنطق، ص]. واحد  

دران السـاذج اإل ر هور املسّنتبع للح م. فاتلصوّ ه اتلصوّ نّ إر، فضح من خالل بيان اتلصوّ ا اتلصديق فقد اتّ مّ أاتلصديق:  - 2

 .  ر ح مٌ صوّ اتلخرى: أ  عن احل م، وبعبارة  دران املعرّب ر واإلاتلصوّ  ا اتلصديق فهومّ أ، قيد   اخلايل من لّك 

العالقـات  لّك ة جتريـدهم مـن العقل دليه قابليّ  نّ إف ،واعدل   وحسن   وعيل   من زيد   الكًّ  مثال ٰذلك: عندما يدرن باحلواّس  - 3

وينزتع ما به اًلشيان فيما  ،منهم واحد    لّك ا يمزّي غريها ممّ ماكنهم ومواصفات الطول والوزن وأزمنتهم وأة من يّ احلسّ 

 ة.مفهوم اإلنسانيّ  بينهم وهو
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نيف واتلحليـل اتلص من املفاهيم اللكّّية، ثمّ  ()عن العرضّ  ()وتميزي اّلايتّ 
ي أة فـيه حكمـه ىلع القضـايا ا الوظائف اتلصـديقيّ مّ أيلف واليكيب. يواتل
و أا بنفسـه ّمـإيف مملكـة اإلنسـان،  فهو احلاكم املطلق  ،دراكها وتصديقهاإ

دوات املعرفــة األخــرى. وبــٰذلك سشــبه الــرئيس اّّلي أحــدى إباًلسـتعانة ب
ة بعـد ألخري وانلّنيجـة انلهائّيـسساعده الوزراء، فيكون هو املرجع يف القرار ا

 ة اهلرم املعريّف. ه يف قمّ نّ إذ إالفحص واملالحظة ادلقيقة، 
 نّ إة أدوات املعرفة، فوالعقل لو اعتمد يف قياساته واستدًلًلته ىلع بقيّ 

تهـا وحـدودها، وٰهـذا خيتلـف يّ حبجّ  ته وحـدوده سـتكون حمكومـةا يّ حجّ 
 حبسب طبيعة تلك األدوات.

عليهـا،  يـدّل  وًل حتتاج إا ديلل   قل الربهايّن فيه ثابتةٌ الع حّجّيةا فيمّ 
ة ىلع القضـايا يلّ أن العقل املحض يعتمد يف استدًلتله األوّ إا ه بعد اتلوجّ 

من انلاحية املاّديّة، وىلع صور  ذايت   اليّت ي ون اتلصديق بها بنحو   دهّيةابل
تجـة مـن الشـ  روب املنـا اكلضـالقياس اليّت ي ون اإلنتاج فيها بـدهيًّ 

 هـا وصـورها، ولٰ ـن ًلب الرباهني وتتصاعد يف موادّ ل، وٰهكذا تيكّ األوّ 
                                                        

ومثا  عندما  هصلأو هوأساس ـيءة الشقوام ماهيّ  عنها، فهو م ذات املوضوع به غري خارج  املحمول اّّلي تتقوّ  : هواّلايتّ  - 1

. ا ذاتيًـّيف املثال اثلاين سسّ   ل، وإنسانٌ وّ يف املثال األ وناطق   حيوان   من ، ف ي إنسانٌ  زيدٌ  وأ ناطٌق  تقول: اإلنسان حيوانٌ 

 [78 ر، حمّمدرضا، املنطق، صانظر: املظفّ ]

حق لإلنسان، واملـايش الاكلضاحك ال ،اتهذاتيّ   ّل مه با   بعد تقوّ املحمول اخلارج عن ذات املوضوع ًلحقا  : هوالعرضّ  - 2

 [79 درضا، املنطق، صر، حممّ املظفّ ]الالحق للحيوان. 
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رشائط الربهان وضوابطه  ةة من مرااعستدًلًلت الربهانيّ تلك اًل لّك يف  بدّ 
 ،شـاكل القيـاسأمـن  عقيم   ًل منتج   باستعمال رضب   ،من حيث الصورة

ن ت ـون القضـايا الّـيت ة بـيومن حيث املـادّ  ،رشائط اإلنتاج فيه ةبمرااع
 لـم ي ـن مات الربهان، وإًّل لرشائط مقدّ  سستعملها يف الربهان مستجمعةا 

هو عليه، بل قد ييخذ صـورة  ا عن الواقع ىلع ماا اكشفا ٰذلك القياس برهانا 
 إحدى املغالطات. 

 حدود العقل 
  شياء والقضايا؟األ ّ  ل العقل مدرنٌ  نّ أهل 

   نّ أي هل أ ،ذهان ابلاحثني وغريهمأإا  ا ما يّنبادرٰهذا السؤال كثريا 
  أّن  أو، و رشط  أ دران دون قيـد  يف سـاحة اإل ة  ّيـن واتلجـوال حبرّ اتلحرّ 
 يقف عندها؟ا حدودا 

، لكّّيـةة القيقّيـة   الطبائع احلموضواعت األحاكم الربهانيّ  نّ أ ا واب
فوس والعقول، اكنل دةا أو جمرّ  ،اكلشجر واحلجر واإلنسان اكنت ماّديّةا  سواءٌ 
يـة اكملفـاهيم نزتاعة اًليم ن أن يقوم مقامها مـن املفـاهيم اثلانوّيـ أو ما
ل شـياء،  واّلهـينّ  ة واملنطقّية اليّت حتِك طبيعة الوجود اخلـاريجّ فلسفيّ ال

 وٰهكذا. ،أو ا نس أو مفهوم اللّكّ  ،كمفهوم واجب الوجود
 ت:ن من املوضواعفيخرج عن حدود الربهان العقيّل نواع

 ؛وب ـر   ة، كزيـد  ة املتغـرّي ، أي: الشخصـيّ زئيّـةل هو املوضـواعت ا األوّ 
 ًل تتغـرّي  ةا حّ  ت ون يقينيّ  لكّيّةا  مات الربهان كونهامن رشائط مقدّ  وٰذلك ألنّ 

 . ودائمةا  لكّيّةا   ب أن ت ون نتاجئها كٰذلك ة، و األمور الشخصيّ تغرّي ب
ــ غلــب موضــواعت األحــاكم ة كيواثلــاين هــو املوضــواعت اًلعتبارّي



 ..........................77  .........................................................  أدوات املعرفة

يم ن أن يعلمها العقل،  مالاكت ثبوت تلك األحاكم هلا ًل ، فإنّ رشعّيةال
ولٰهذا لم  ؛ من خالل بيانه هوًّل إيم ن معرفتها  عها ًلبل   يف علم مرشّ 

 بمقـدار كشـفه عـن للعقل يف اسّننباط تلك األحـاكم إًّل  ي ن هنان دورٌ 
ة  مـن الواقعّيـباعتبار اكّنسابها نواعا  ؛املالزمات العقلّية بني تلك األحاكم

عـن حسـن  اب عليها أحاكم الواقـع العقلّيـة، وكشـفهبعد جعلها، فتيتّ 
ىلع الّنسـليم ب ـربى املالزمـة بـني ح ـم الشـارع  وقبحها بناءا  فعالاأل

 وح م العقل باحلسن والقبح.
دران بنفسـه سسـتعني ة اإلوالعقل يف املوضواعت اليّت ليسـت   قابلّيـ

، فالعقـل ًل أو انلـّص  دوات املعرفة األخرى، اكًلستعانة باحلّس أ حدىإب
 بواسطة استخدام ًّل إخر ك و يف ماكن  أن يف ابليت اآل موجودٌ  افالنا  نّ أيدرن 
 و السمع. أبابلرص إذن بٰذلك. فاستعان  حدٌ أخربه إذا أو أابلرص 

 ن شـكر اهللأالعقـل يـدرن ويـربهن  نّ أادليـين:  ومثال اسـتعانته بـانلّص 
ًل يعلـم وكـٰذلك  الشـكر،  ن ًل يعلم كيف يتمّ ولٰ ، واجٌب  -تعاا  -ابلاري 

ببيـان ٰذلـك مـن خـالل  ادليـينّ  تعاا، فيقـوم انلـّص هلل عبادته كيف ت ون 
 .ت ليف اإلنسان بالصالة مثالا 

مثل سؤال  ،لعقل القدرة ىلع معرفة تفاصيل اعلم الغيبل ليسلك كذٰ و
ة وما حيدث يف يوم القيامـة، وعلّـ الكريسّ وحقيقة العرم و ون ري   منكر  

  وغري ٰذلك. نيكون صالة الصبح ركعت
 ة مراتب: ة   عدّ العقل يف عالقته بانلصوص ادلينيّ  نّ إ

حـاكم أل مرشـدة   لكّّيات  وىل: عالقته بانلصوص اليّت صشري إا املرتبة األ
رباهني ىلع تلك ة واملعاد، ودوره هنا إقامة الالعقل الربهايّن اكتلوحيد وانلبوّ 
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 املوضواعت وتفصيل أحاكمها.
املرتبة اثلانية: عالقته بانلصوص املتناولة تلفاصيل كتفاصيل القيامة 

ــربزخ ــذه و ،وال ــم بشــ   إٰه ــيع   ن ح  ــين   قط ــا صــادرةٌ نّ أ ويقي ــن  ه  ع
ٰهـذا ايلقـني فـال يوجـب  ن لم يـتمّ إوجب اتلصديق بها، و املعصوم 

 ما. صدار ح م  إف فيها دون اتلوقّ  . فينب ()العقل اتلصديق بها
 ة، املتناولـة ملوضـواعت  عقديّـاملرتبة اثلاثلة: عالقته بانلصوص غري ال

ة الصــدور عــن املعصــوم وجــب ن اكنــت قطعّيــإو  كــٰذلك  ،ة  تارخيّيــ
مـر املم ـن طـار األإالقطع بالصدور، فتبىق يف  ن لم يتمّ إاتلصديق بها، و

 ما.  ء  دون ابلناء ىلع يش
تفسـري ٰهـذه انلصـوص  ن يـتمّ أ بدّ  املرتبتني اثلانية واثلاثلة ًل ويف الك

 ة اكلوقوع يف ا رب واتلجسيم.حاكمه القطعيّ أمع  ّنناىفيًل  بش   
ق املتعلّـ املرتبة الرابعة: عالقته بانلصوص املتناولـة للجانـب العمـيلّ 

 .()واملسائل األخالقّية رشعّيةال حاكمباأل
 بما ييل: ادليينّ  ع مطلق انلّص ويم ن تلخيص عالقة العقل م

                                                        

 .333 - 331 صول، ص، مرتىض، فرائد األنصارّي انظر: األ -1

ين ب اّّل صحاب ا هل املركّ ألسنة أوبٰذلك نعرف املغالطة اليّت تدور ىلع  ،نها بنفسهالعقل   حدوده اليّت بيّ  نّ أ ذن تبنّي إ - 2

و  عدم قدرة العقـل  جزئيّةا  ةا خذون قضيّ يهم ينّ أاملغالطة ووجه  ،ةدران املسائل ادلينيّ إالعقل ًل دخل   ب نّ أجون يروّ 

ة مور اًلعتقاديّ ٰهذا احل م ل  اممإعة صالة الصبح وة اثنينيّ دراكه لعلّ إمور ا زئيّة واتلفاصيل مثل عدم دران األإىلع 

 ؛ةمور ادلينيّـهم للعقل يف األباععدم اتّ ل ؛اقا فق انلاس وتفكريهم ضيّ أوىل. فيجعلون الكربى اليّت ذكرناها يف املرتبة األ

 وهام واخلرافات.فيقعون يف األ
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ويـل يوت، لكّّيـة املوافقـة  ة العقديّـة انلصـوص الانّيـثبات حقّ إ: ًلا وّ أ
 .برهاين   و رّدها بنحو  أاملخالفة   

 ()ة الصدور وادلًللة وا هـةالقطعيّ  زئيّةة انلصوص ا انيّ حقّ  إثباتا: ثانيا 
 . اإلماكن اًلحتمايلّ حزّي ، وما عداها  علها يف غري برهاين   قطيع   بنحو  

 حــاكمة تلنجــزي األة الفقهّيــالقواعــد األصــويلّ  حّجّيــة إثبــاتا: ثاثلاــ
 .غري برهاين   قطيع   ته بنحو  براء ذمّ إو ،فىلع امللكّ  رشعّيةال

 القلب :الرابع
املقصود بالقلب يف مثل ٰهـذه ابلحـوث هـو جـوهر انلفـس انلاطقـة  
 قـال . ()قة بابلدن بواسطة قواهـااملتعلّ ة يف مقام اّلات، دة عن املادّ املجرّ 

                                                        

 %.100عن املعصوم  الرواية صادرةٌ  نّ يب حصول العلم ايلقيينّ  : هو"الصدور قطيعّ "مع   نّ إ -1

 كذا. ت بها الرواية هوءة اليّت جان قصد املعصوم يف القضيّ بي حصول العلم ايلقيينّ  : هو"قطيع ادلًللة"ومع  

وليس عـن  ي  جدّ  بش    ن املعصوم اكن يريد ما جاء يف الرواية من مضمون  بي حصول العلم ايلقيينّ  : هو"ا هة قطيعّ "ومع  

 غري ٰذلك. وأ ة  تقيّ 

 حيان بانلفس، عنه يف بعض األالقلب يعرّب  نّ أومن ا دير باّلكر ». 53ص يمن، قوانني اتلفكري ومناهجه، أاملرصي، د.  -2

الرو   يت   حمّل والّ  ،سّس من ابلدنة الواقعة يف ا انب األطالقه عل العضلة الصنوبريّ إ عن ضالا والرو ، والعقل، ف

ة والعناوين العايلة والقـوى وصاف املعنويّ ٰهذه األ العرفاء ًل يريدون بالقلب اّّلي يطلقون عليه لّك  نّ أة. غري احليوانيّ 

الواقـع يف سسـار  القلـب ا سـماينّ  وأ ا سـيمّ  ل، وًل ٰذلك العضوة، انلفس والرو  والعقل باملع  املتداوغري العاديّ 

 «ق بٰهـذا القلـبة الّـيت تتعلّـة الروحانيّـانيّـواللطيفـة الربّ  ّي غري املـادّ  ما يريدون به ٰذلك ا وهر انلوراينّ نّ إالصدر، و

 .[236و 235، صبن عرب  ا، حمي ادلين ريي، حمسن، تعريب: عبد الرمحٰن العلوّي گجهان]
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 ، وهو وسٌط جمّردٌ  نورايني  القلب يف اصطال  املتصّوفة هو جوهرٌ »: اتلهانوّي 
 احلكماء ٰهـذا وسسيّم  ،ق اإلنسانّيةبني الرو  وانلفس. وبٰهذا ا وهر تتحقّ 

 .()«ا وهر انلفس انلاطقة
رة أع  اللطيفة املدبّ  العلم هو القلب، حمّل  اعلم أنّ » :ويقول الغزايلّ  

 ميع ا وار ، و  املطاعة املخدومة من ييع األعضاء، و  باإلضافة 
 نات.إا حقائق املعلومات اكملركة باإلضافة إا صور املتلوّ 

، ومثال تلك الصورة ينطبع يف املـركة وحيصـل ن صورةا للمتلوّ  فكما أنّ 
تنطبـع يف مـركة  ورةٌ ، وتللـك احلقيقـة صـحقيقةٌ  معلوم   بها، كٰذلك لّ  

، وحصـول ، وصور األشخاص غريٌ املركة غريٌ  ضح فيها. وكما أنّ القلب وتتّ 
، القلب، هنا ثالثة أمور   ، فكٰذلك ها، فيه ثالثة أمور  مثاهلا يف املركة غريٌ 

وحقائق األشياء، وحصول نفس احلقائق يف القلب وحضورها فيه. فالعـالم 
عـن  ال حقائق األشياء، واملعلوم عبارةٌ مث عن القلب اّّلي فيه حيّل  عبارةٌ 

القـبض  وكما أنّ  .عن حصول املثال يف املركة حقائق األشياء، والعلم عبارةٌ 
ـقابضا   سستديعمثالا   بـني السـيف ا اكلسـيف، ووصـوًلا ا اكيلد، ومقبوضا

ا، فكٰذلك وصول مثـال املعلـوم  قبضا وايلد حبصول السيف يف ايلد وسسّ  
ا، ولـم ، والقلب موجودا وقد اكنت احلقيقة موجودةا  ا. علما إا القلب سسّ  

                                                        

ـأوانظـر  ؛1335 ص، 2 ، جاف اصطالحات الفنون والعلوم، حمّمد أىلع احلنيف اتلهـانوّي كشّ  - 1 رسـائل  عـةا: جممويضا

 .444و 443، ص احلكيم السزبوارّي، السزبوارّي 
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 .()«عن وصول احلقيقة إا القلب العلم عبارةٌ  ألنّ  ؛ي ن العلم حاصالا 
الظاهر والربهـان،  عن احلّس  داة ت ون بعيدةا واملعرفة بواسطة ٰهذه األ

 نّ أل ؛ب اّلنـوببل من خالل تزكيـة انلفـس مـن رذائـل العيـوب وجتّنـ
من  شياءة، تنعكس ىلع صفحتها حقائق األكبمّلة املر انلفس اإلنسانّية»

 ًل يم ـن الوقـوف عليهـا بـاحلّس  ومعـان   اعلم الغيب، فيقف ىلع صور  
ف ىلع ة يتوّقـكانعاكس الصور من اخلارج ىلع املـر نّ أوالعقل، ولٰ ن كما 

 مثل وقوعهـا يف زاويـة   ،ن من انعاكسها عليهاصفائها ووجود رشائط تم ّ 
يف انعـاكس  بـدّ  ، كـٰذلك ًلاع احلجب بينهـا وبـني املـريئّ ، وارتفخاّصة  

من اعلم الغيب، من صفاء انلفس وصقاتلها وطهارتها من  شياءحقائق األ
رهـا مـن قيـود ل خـالق والشـيم، وحترّ  مناف   ثار اّلنب والعصيان وٌّّ ك

 .()«ه ووحيهمحّ  سسمع الكم جنود ربّ  ؛الطبيعة
ون بهـا وهـم خيّص  ودرجات   فني مقامات  للعار نّ إ» :ويقول الشيخ الرئيس

بـدانهم، قـد أهم وهم يف جالبيب مـن نّ ييف حياتهم ادلنيا، دون غريهم، فك
 ظـاهرةٌ  فيهم، وأمورٌ  ةٌ خفيّ  دوا عنها إا اعلم القدس، وهلم أمورٌ نضوها وجترّ 

 .()«عنهم سسّننكرها من ينكرها، وسستكربها من يعرفها

                                                        

 .22 ، ص8 حياء علوم ادلين، جإ، الغزايلّ  - 1

 .180و 917 ، صة املعرفة، بقلم: حسن حمّمد مِك العاميلّ سبحاين، جعفر، نظريّ  -2

مـيل، كمـن اتلفصـيل راجـع: حسـن زاده  وملزيد  ؛ 363 ، ص2 شارات واتلنبيهات، ج، اإلابن سينا، احلسني بن عيلّ  -3

 .61 ، صابلغدادّي  اإلنسان يف عرف العرفان، ترية: حمّمد الربييعّ حسن، 
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 داة القلب أ قيمة
ه قد يـدخل ة   أنّ عرفيّ داة من انلاحية امليت تواجه ٰهذه األاملشلكة الّ  نّ إ

، فما هـو املـائز ()حون بٰذلككما هم يرصّ  ةٌ شيطانيّ  ىلع صاحبها مالبساٌت 
ا تلـبس بـه الشـيطان، فـإن اكن هـو موافقتهـا  احلقيق منها عمّ اّّلي يمزّي 

هان، نعـم أو الرب للنّص  ّجّية، اكنت احلة أو الربهان العقيلّ للنصوص القطعيّ 
ه يغفل عنها، فيّننّبـ ي ون دور املاكشفة هنا هو اتلنبيه واإلشارة إا حقيقة  

أو إا الربهان العقيّل ىلع تلك احلقيقـة، فـإذا  إا وجود ٰهذا املع  يف انلّص 
 الربهان لم يم ن الركون واًلعتماد عليها. أو فقد مثل ٰهذا انلّص 

عليه لوحـده فقـط،  ةٌ حجّ  ههداتداة ومشاماكشفات صاحب ٰهذه األ نّ أكما 
يمـان بمـا مؤاخـذتهم ىلع عـدم اإلًل و ،خرينوًل يمكنه اًلحتجاج بها ىلع اآل

 و حصـل   كشـٌف أى رؤيا أهامه، فلو ريقول، وًل يلزم من ٰذلك ت ذيبه وًل اتّ 
 ن.وخرهو اعشها وليس اآل ، فٰهذه حاًلٌت نةا معيّ  هلامات  إهلم أو أما 

مـن الصــعب  نــة  معيّ  الت  وحتتــاج ملـؤهّ  ة  داة ذات خصوصـيّ وٰهـذه األ
 .حد  أ احلصول عليها لّ  

                                                        

انلوم  يف انلوم، وكما أنّ  وتارةا  ،ةي ون يف ايلقظ ومشاهدة الصور تارةا »مته ىلع رش  الفصوص: يف مقدّ  قال القيرصّي  - 1

ا إو ،يف نفس األمـر واقعة   حمضة   ة  حقيقيّ  مور  أيرى يف ايلقظة ينقسم إا  وغريها، كٰذلك ما حالم  أينقسم بيضغاث 

ّٰللـك حيتـاج  ؛الـرأي ة يلضّل من األمور احلقيقيّ  ، وقد خيالطها الشيطان بيسري  ة  حقيقة هلا شيطانيّ  ًل عفة   ة  خيايلّ 

 .«يه من املهالكيرشده وينجّ  سالك إا مرشد  ال
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 الويح :اخلامس
مـن مرسـل الـويح  نّ أل ؛خيتلف عن انلقل ةا معرفيّ  داةا بوصفه أالويح  نّ إ

ــأ .()باألنبيــاء فقــط تّص خيــعنــد اخلــالق عــّز وجــّل، و ر  ـ ــن البشــا ّم
ّلا فـإّن األحـرى اًلعتياديون فنتعامل مع الويح بواسطة انلصوص ادلينيـة و

بواسـطة  ()مـا وصـل مـن األنبيـاءهو صسمية هذه األداة بانلّص وانلص هـو 
يف علـم  عديـدة   خيضع دلراسات   ّص . وانلإا جيل   خبار واتلناقل من جيل  األ

ـ ؛األصول وعلم ادلراية وعلم الرجال ا يف معـ  الـالكم دلراسة ما ي ون نصًّ
أخـرى،  ا حتتمـل  فيـه معـان  ظـاهرا  يال، وما ي ونبهام واإلا من اإلخايلا 
يـن نقلـوا الكم ي سلسلة الرواة اّّل أخبار وانلصوص، سناد املتناقل من األإو

 املعصوم، ودًلًلت الرواية وما سستفاد منها.  

 اة الويحأدقيمة 
رض، وبها داة كونها تربط السماء باألوًل ختىف القيمة العظ  لٰهذه األ
 .حاكمواأل تعرف تفاصيل العقيدة والرشيعة

                                                        

نباء عن اخلالق املرسـل ة اإلاملستلزم ت ليفه بمهمّ  ،نبياء فقطباأل الويح املختّص  ة املعرفة هواملقصود بالويح يف نظريّ  -1

ابلاعـث  ،ان  إنسـ ن ي ون لّ  أاّّلي يم ن  ة، وليس املقصود الويح باملع  العامّ ة واتلاكيلف العباديّ بالعقيدة احلقّ 

 . موىس مّ أحياء إا ىلع الفعل والين اكإل

 . هل ابليتأحبسب مدرسة  دة الزهراء يّ والس ر ـعش ة املعصومني اًلثينئمّ ا ما وصلنا من األيضا أو -2
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ٰهـذه  تاقترص ىلع انلصوص الّـيت   مـن معطيـا ااها هنان اجّت  نّ أ ًّل إ
ـّيّ  اه انلقـيلّ وهو اًلجّت  ،القناة يف املعرفة ويد عليها ( اّّلي اعتمـد )انلصـ

و أ ل  ة دون تعقّ ة يف بناء الرؤية الكونيّ للنصوص ادلينيّ  الظيّنّ  الظهور العريفّ 
ا بمدرسـة ييع األديان وعرف يف اإلسالم سابقا شهدته  اهٌ . وهو اجّت  ()ر  تدبّ 
 .()ة يف العرص احلديثو السلفيّ أهل احلديث أ

 ةعرفي  للمناهج امل عملي ةثار الاآل
ا ثريا يرت تـثّ أدوات مناهج للمعرفة م فقد نتجت عن ٰهذه األا ملا تقدّ وتبعا 

ابلنـاء اًلجتمـايّع ومسـاربه يف فقـط، بـل  ا ليس يف املسـار العلـيمّ بالغا 
ــّية واًلقتصــاديّة ــة والسياس ــرؤى  لّك  نّ أل ؛اًلجتماعّي ــك سســّنند إا ال ٰذل

واًلخـتالف  .ةعرفّيـللمناهج امل تمّثالت   دّ ات اليّت تعيديولوجيّ ة واألالكونيّ 
راع ـب يــؤدي إا الصــواتلعّصــ يفّ ذا صــاحبه اًل يــاز اتلعّســإيف املــنهج 

 منـذ مـا سسـّ   غـربّ املجتمـع ال نّ أوادليلل ىلع ٰذلك  واتلغالب واًلقصاء.
ي ـّ ا ايلوم يعاين من تفشـإحرى بعد اثلورة الفرنسية وو باألأعرص انلهضة 
املـاّدّي  اتلجـريبّ  يّ ـبسـبب اعتمـادهم ىلع املـنهج احلّسـ ؛اخلواء الرويحّ 

تفاصـيلها ولوازمهـا. فٰهـذا  ة ب ـّل ابلحت اّّلي جعلهم خيتارون العلمانّيـ
كمله  و احلياة وادلين واألخـالق يب جمتمع   غرّي نظرة معنّي   اًلحتضان ملنهج  

                                                        

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

 .97 ، صعرفة واملنهج العقيلّ صول املأيمن، أ، د. انظر: املرصّي  -2
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دارة إيف السياسـة و يف اًلقتصاد، ومـذهٌب  ات، فنتج عنه مذهٌب والسلوكيّ 
يف علـم اًلجتمـاع  وعلـم انلفـس، ومـذهٌب  يف الطـّب  ومذهٌب  ادلولة،
ـخذ اجّت ها تتّ ، ولكّ ()وٰهكذا ـاها ة ة ضـمن املـادّ ا هـو املحدوديّـا واحـدا ا اعمًّ
صـبح العلـم أات والرو  وامليتافزييقـا. و  عالقة باملعنويّ  يشء   ّي أب وجتنّ 

 ًّل إخارج حدود اتلجربة ما هو  يشء   ّي أو ،عندهم هو حمض اتلجربة فقط
ٰذلك ىلع عالقـات حكومـات تلـك ادلول بالشـعوب  ر لّك ثّ أ. ووخياٌل  وهمٌ 
فاكنت عالقة اًلستعمار واهليمنـة واتلاكلـب ىلع ثـروات  ،مم األخرىواأل
 ًّل إه لـيس نّـأواًلحتاكر واندًلع احلروب، فما دام سسود اًلعتقاد  خريناآل

ن نعيش وفق أكرث ما أ بدّ  ، فالوحساٌب  وًل يوجد كخرةٌ  ٰهذا العالم الطبييعّ 
 وسـيلة   ّي ية بـيّ ع باحليـاة والشـهوات احلّسـيم ن من جلب املصالح واتلمتّ 

وترتيـب  ،الحل حّ  القانون دليهـم إا رشعـة مـرااعة املصـ، وحتوّ ممكنة  
ـ نّ أضـح كيـف وٰهكـذا يتّ  .الرصاع ايلـومّ  عملّية ا نّظـر   معرفيًّـا منهجا
تفاصـيلها  يف احليـاة ب ـّل  ة  ّمـأل إا مـنهج يف غرف نـومهم حتـوّ  فالسفةٌ 

 بعادها.أو
ىلع احليـاة فـدونك املـنهج  عريفّ ثري املنهج امليخر ىلع تك مثاًلا  ناردأذا إو
لـت حيـاة ة الّـيت حوّ نتج املدرسة السـلفيّ أ كيف ،( ابلحت)انلّّصّ  انلقيلّ 

 ـاء أ لّك شاعت القتـل وادلمـار يف أو ،ًل يطاق الشعوب ايلوم إا جحيم  
صـّماء  لـة  كإا   لٰهذا املنهج السليفّ ل اإلنسان املتبيّن ة، وحتوّ رضيّ الكرة األ

                                                        

 .14 - 5 ة املعرفة عند ديفيد هيوم، صيف نظريّ  دراسةٌ  ..نصاف، املعرفة واتلجربةإ الع راجع: محد، د.من اًلّط  ملزيد   -1
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لٰهـذا  فـرادٌ أ ن يّنبـّ  أتقّص وتقتل وتفّجر وت ّفر، واملشـلكة ليسـت يف 
حبكوماتهـا وجيوشـها واكمـل   دوٌل ن تّنبـّ  أبل املعضلة العويصة املنهج، 

 ايلوم. حد  أ لّ   جيلي  مر واضحٌ دارتها  ، واألإ

 ة عرفي  املناهج امل
عليهـا  البسـيطاًلّطـالع ة لغـرض عرفيّ إا املناهج امل نشري باختصار  

يف  تلخّصصـّيةويطلب ٰذلك من الكتب ا، وتقييم   ونقد   و د   دون تفصيل  
 كما ييل: واملناهج املعرفّية، وضوعامل

  املنهج اتلجريب   :لاألو  
ن أنـا هنـا نّنناوهلـا بعـد كنّ ًل خيىف أهّميّة اتلجربة يف املعرفة البرشّية، ولٰ 

ـأاتلجربـة وحـدها  دّ ن عـتباعهـا، مّمـأهلـا  ة  معرفيّـ لت إا مدرسة  حتوّ  ا ساسا
 .()وخيضع للتجربة احلّس ما ًل يقع عليه  ن ار لّك إاملعرفة البشـرّية و ثباتإل

ــنهج اتلجــريبّ  ــة مصــدرا  وامل  اأساســيًّ  اهــو اّّلي يعتمــد ىلع اتلجرب
ة إجـراء اتلجربـة، يف كيفّيـ رةٌ وضوابط مقـرّ  صنايعي  للمعرفة، و  مزيانٌ 

ات ت رارها للوصـول إا نتـائج يم ـن اًلعتمـاد عليهـا، وقـد وعدد مرّ 
ا بـة وقواعـدها، وأّمـل علم املنطق منذ ظهـوره بابلحـث عـن اتلجرت فّ 

موضوع ٰهذا املنهج وحدوده فهو املوضواعت املاّديّة وحدوده الظواهر املاّديّة 

                                                        

 .77 نصاف، املعرفة واتلجربة، صإ انظر: محد، د. -1
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ر ة فقط، ولٰ ن تطـوّ بّد أن سستعمل يف العلوم الطبيعيّ  املحسوسة، فاكن ًل
ا يف القرن السابع عرش  بعـد ظهـور  فرانسـيس وربّ أالعمل بٰهذا املنهج يف 

، (New Organan)نـون ا ديـد ًغألور، ووضـعه لكتـاب  ا (F)بيكون
 لّك قـوه يف ة بفضـله، طبّ ر العلوم الطبيعّيـا رأوا اا  ٰهذا املنهج وتطوّ ولمّ 

الوحيد املعتمد يف تتلف العلـوم،  وه املنهج العليمّ دّ العلوم اإلنسانّية، وع
 ى إا فصل العلم عن الفلسفة وادلين.ا أدّ ممّ 
سـاس أواتلجربـة  احلّس  إمع مبد ايا لم يعيف ٰهؤًلء ابلاحثون ـ تمشّ »

 أّي حبقيقـة  -ة  ىلع الظـواهر العرضـيّ ًّل إ ًل ينصـّب  احلـّس  نّ أاملعرفة، و
ن ًل ممّ  ،ديفيد هيومت من اتلجربة. واكن بني ٰهؤًلء نظري ي، ما لم تمعرفة  

ـا ا ـوهر أبـل  ،املسـتقّل  ن اره ىلع ا وهر الـرويحّ إيقترص يف  ن ـر أيضا
من  ح نلا فقط جمموعةا واتلجربة توّض  احلّس  نّ أر ه يقرّ نّ أل ؛املاّدّي اخلاريجّ 
ا تعرض عليه  حمورا اّّلي سشّ   ّي ا وجود ا وهر املادّ مّ أة، الظواهر العرضيّ 
منـه الظـواهر  ي، اّّلي تنشـة، ووجـود ا ـوهر الـرويحّ الظواهر الطبيعّيـ

 .()«واتلجربة فال ديلل عليه من قبل احلّس  ،ة وانلفسّيةالوجدانيّ 

 املنهح العقيل   :ا:اثل
للمعرفة وكشـف  اأساسيًّ  اهو املنهج اّّلي يعتمد ىلع أداة العقل مصدرا 
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، و  بعيد   حت منذ زمن  نقّ  ا، و  ضوابط حمكمةٌ ا وتصديقا را الواقع، تصوّ 
م نها هو املعلّـل من دوّ أوّ  ا الربهان ورشائطه، ولعّل قواعد املنطق وخصوصا 

وٰذلـك يف القـرن الرابـع  (،لعليم األوّ اتل)رسطو طاليس يف كتاب أل األوّ 
ة بعـد اإلسـالم ة إا اللغـة العربّيـقبل امليالد، وقـد تـرجم مـن ايلونانّيـ

 احـور فيـه علمـاء املسـلمني ونقّ نفتا  ىلع ادلول األخرى، وقد طـوّ واًل
 والشيخ الرئيس ابن سينا وغريهم. الفارالّ  م اثلاين أل نرص  مسائله، اكملعلّ 

يلها عند الـالكم عـن أداة إمت اإلشارة دوده فقد تقدّ ا موضوعه وحوأمّ 
تلك اليّت تبحـث  ة، وخاّصةا قيقيّ العقل، وهو املنهج املستعل يف العلوم احل

ة لإلنسان كعلم الفلسفة، وكٰذلك صستعمل قواعده عن بناء الرؤية الكونيّ 
 من العلوم اإلسالمّية كعلم الالكم، وعلم أصول الفقه. يف كثري  

 ( )انلص    نهج انلقيل  امل :اثلال:
بع من قبل بعض املدارس اإلسالمّية وغريهـا، وهـو هو ٰذلك املنهج املتّ 

يف بنـاء  ة  ّيـظنّ  ة  عرفّيـ ات  حبيثيّ  ادليينّ  اّّلي يعتمد ا مود ىلع ظاهر انلّص 
ا مـن الربهـان العقـيّل واملنطـق ا سلبيًّ ذوا موقفا ة، واخّت جممل الرؤية الكونيّ 

ل يف فهـم مـن اتلعّقـ  ـو   ّي أ قـاطع   رفضـون بشـ   ا، ويرسطي عموما األ
ّعـة  لظاهر انلـّص  تالف   ويل  يو تأ تفسري   ّي أ، دون ()ادلين  ، واتلمـزي ب

                                                        

ـ شـدّ أمـني وبعد انلاس من مـذاهب املتلكّ أ اكن مالٌك »قال:  االقاض عياضا  نّ إبهم ملنهجهم فىلع تعّص  وكمثال   -1 ا نقضا

ى﴾، كيف اسـتوى؟ وَ تَ اسْ  ِم رْ عَ  الْ ىلَعَ  نُ مْحٰ  فقال: ﴿الرَّ مالاكا  ل رجٌل يس ةسفيان بن عيين :قال»قال:  ، ثمّ «نيللعراقيّ 

، والسـؤال عـن ٰهـذا قال: اًلستواء منه غري معقـول   ثمّ  ،ي العرق الشديد(أ عاله الرحضاء )حّ   فسكت مالٌك 

 .[106 ، ص8 عالم انلبالء، جأ، شمس ادلين، سري اّلهبّ ]« ك ضاًلًّ ظنّ  أليّن إ، ويمان به واجٌب ، واإلبدعةٌ 
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 .()شياءيف معرفة األ شديدة   ة  يّ حسّ 
نصـوص  نّ أة، مع ة جتاه العقل والعقالنيّ اسيّ حيمل ٰهؤًلء الكثري من احلسّ 
العقـل منـاط اتللكيـف،  أنّ ، فّى ()ةاسيّ الويح   ىلع خالف ٰهذه احلسّ 

زاء قضـّية إة املفرطـة اسـيّ . واحلسّ ()لعقل ًل خياطب باتلاكيلفافمن يفتقد 
ت ءجـا ةا ا وسـنّ ة كتابا ر اليّت نطقت بها انلصوص ادلينيّ ل واتلدبّ العقل واتلعقّ 
للغيـب تفـوق  قـاع   واسـّنيعاب   لفهم خاطئ   ل ردود فعل  تمثّ  نتاج ممارسات  
 م تناقض ادلين مع العقل.، فاكن اًلندفاع تلوهّ برشّي قدرة الويع ال

 املنهج الالكم   :الرابع
ة دلّـاأل العقيـدة همـا: ثبـاترين إلـهو املنهج اّّلي يعتمد ىلع عنصـ

  ثـمّ ًلا وّ أبـرز سـماته اًلعتقـاد أة. ومـن ة وانلصوص ادلينيّ العقلّية ا ديلّ 
ابلحـث  نّ يعن اإلليّٰه بـ  الالكميتمزّي » :ّٰللك يقول اتلفتازاينّ  ؛اًلستدًلل

اة بـادلين ي الطريقـة املعهـودة املسـمّ أ ،ما ي ون ىلع قانون اإلسالمنّ إفيه 
ياع، مثل كـون ة واإلا من الكتاب والسنّ ة، والقواعد املعلومة قطعا وامللّ 

 مـن السـماء، وكـون العـالم ا للكثري، وكون امللـك نـازًلا الواحد موجودا 
وجود، إا غري ٰذلك من القواعد اليّت يقطع بها ا بعد الا بالعدم وفانيا مسبوقا 

                                                        

 .106 ، صملنهج العقيلّ صول املعرفة واأيمن، أ، د. املرصيّ  -1

( اّّلي يقـع يف بدايـة الكتـاب واملحتـوي ىلع "صـول الـاكيف"أالعقل وا هل يف كتاب الشيخ اللكييّن )راجع كتاب  - 2

 ة. ماكنة العقل يف املنظومة ادلينيّ تبنّي  روايات  

 مة تلك الرشوط.يت يف مقدّ يبل ي ،لعقلا ةرعيّ ـمن رشوط اتلاكيلف الش نّ أة يالح  صيّ ة اتلخّص من يراجع الكتب الفقهيّ  نّ إ - 3
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صـل يف ٰهـذا العلـم شار من قال: األأا ٰهذا إيف اإلسالم دون الفلسفة، و
صحاب ٰهـذا املـنهج مـع املدرسـة أ. وسشين ()«ةك بالكتاب والسنّ اتلمسّ 

يلهـا إلون ة الّـيت يتوّصـانلقلّية يف اًلنطالق مـن اًلعتقـادات الشخصـيّ 
هـم يقومـون نّ أ ًّل إة، للنصوص ادلينّيـ ات والظهور العريفّ بواسطة املشهور

 بعد ٰذلك باًلستدًلل العقيّل عليها.

 ()اتلاكميل   املنهج اتللفيق   :اخلامس
وهو املنهج اّّلي يعتمد ىلع اتللفيق بني منهجني أو أكـرث مـن املنـاهج 

ـق منهويطّبـ ،يف بعض املسـائل انا معيّ  اق منهجا السابقة، بمع  أن يطبّ   اجا
كخر يف مسائل أخرى، وقد ي ون ٰذلك بسبب قصور املـنهج الواحـد عـن 

بـع مـن قبـل مسائل ٰذلك العلم، ومن ٰهذا القبيل املنهج املتّ  اسّنيعاب لّك 
هـم  يعتمـدون ىلع املـنهج العقـيّل نّ إ إذ، يم مدرسة أهل ابليت متلكّ 

كمسـائل فيـه،  لكّّيـةأغلب املسـائل ال إثباتيف  الرشيعّ املعتضد بادليلل 
واإلمامة  انلبّوةة يف  واملسائل العامّ أفعا الواجب وصفاته وتوحيده و إثبات

 الّـيت ًل زئّيةيف بعض املسائل ا  الرشيعّ ون إا ادليلل ؤواملعاد، وقد يلج
 إثبـات، و كتعيني شخص اإلمام من بعـد انلـبّ  ،يلهاإطريق للعقل 

بـع مثـل لك، كما قد يّنّ شابه ذٰ  ل املعاد ومايالفضائل والكرامات، وتفاص
ا يف علم أصول الفقه.  ٰهذا املنهج أيضا

                                                        

 .39 اهلل، رش  املقاصد يف علم الالكم، ص اتلفتازاين، سعد ادلين مسعود بن عمر بن عبد -1
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 املنهج اتلوفيق   :السادس
ة يف عرفّيـمة وا مع بـني بعـض املنـاهج املءيعتمد ىلع املوا وهو منهجٌ 

ة رشاقّيـن يف مدرسـتني همـا املدرسـة اإلاآل كشف الواقع، وا رص حلـدّ 
منهجـني همـا: مـنهج  وىل اعتمـدت ىلعومدرسة احلكمة املتعايلـة. فـاأل

. وصـاحب الربهـايّن ابلحـت، ومـنهج الكشـف العرفـاينّ  العقيلّ ابلحث 
اّّلي جعـل مـن ابلحـث  ة هو شهاب ادلين السهروردّي رشاقيّ املدرسة اإل

ا صـاحب مدرسـة احلكمـة ّمـأ. و()رة ىلع الكشفخّ يمت يف مرتبة   العقيلّ 
ثة مناهج  : املـنهج اّّلي يع بني ثال هو صدر ادلين الشريازّي فاملتعايلة 
 ة(، واملنهج العرفـاينّ ن والسنّ ك)القر انلّّصّ  ، واملنهج انلقيلّ الربهاينّ  العقيلّ 

 . ()ن والعرفانكو كما يقال الربهان والقرأ

                                                        

سـة اتلـاريخ : حسـني ضـيائ تـربيت، مؤسّ حتقيقرشاق، ، رش  حكمة اإل، شمس ادلين حمّمدٌ انظر: الشهرزوريّ  -1

 .20 ، صالعربّ 

علـم  نّ أاملـؤمنني  خـواينإاعلمـوا يـا  ثمّ » :. وّلا نراه يقول382 واملعاد، ص أدلين، املبدانظر: الشريازي، صدر ا -2

، ومنسـوخ   وناسخ   ومّنشابه   وحم م   وتيويل   وتفسري   ومبنّي   وجممل   وباطن   ىلع ظاهر   احلديث كعلم القركن مشتمٌل 

غوامض علم  هل القركن، و أوهم  ةا  خاّص هل اهللّ أبدركه  القركن يوجد فيه من علوم املاكشفة ما خيتّص  نّ أوكما 

جساد، كٰذلك يوجـد فيـه مـن القصـص اتلوحيد وعلم املالئ ة والكتب والرسل وعلم املعاد وحرش انلفوس واأل

 ات مـا يعـمّ حاكم وعلم احلالل واحلرام والعقود واملناكحات وابليوع واملعامالت واملواريث والقصـاص وادليّـواأل

ْنعَ ااعا لَُ ْم وَ ، ﴿َمتَ روا بدان وتلك ل ة اخللق، ٰهذه لدلنيا وتلك لآلخرة، ٰهذه ل دراكه وينتفع به اعمّ إ
َ
اِمُ ْم﴾ أِل

. فٰهكذا حال احلديث حيث يوجد فيه القسمان: علم ادلنيا وعلم اآلخرة، وعلـم املعاملـة [33 :انلازاعت]سورة 

، الشريازيّ ] «اِب وَمْن ِعنَْدُه ِعلُْم الِْكتَ تعاا:  ، وهم املرادون بقو اهللهل أبدركه  خيتّص  وعلم املاكشفة، وهو

 . [170 ، ص1 صول الاكيف، جأ، رش  امّ حمّمد بن إبراهيم القوّ 
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 )الكشف والشهود( املنهج الصوف   السابع:
ف ىلع حقـائق هو املـنهج اّّلي يعتمـد أداة القلـب فحسـب يف اتلعـرّ 

رشاق إل صـافيةا  القلب من سنخ اعلم الغيب ي ـون مـركةا  نّ أفبما  .الوجود
ة عليها، ولٰ ن بشـرط تهيئـة األسـباب والشــرائط ورفـع العلوم الغيبيّ 

الشواغل،  ا عن لّك ن يعرف، عليه تصفية نفسه عمليًّ أ. فمن يرد ()املوانع
ة دراكّيـمن تعطيل القوى اإل بدّ  ، وباتلايل ًلاهلل تعاا ه إا يلحصل اتلوجّ 

ة بعــالم قــات انلفســانيّ اتلعلّ  لّك ة، وقطــع العقلّيــو ()ةة واخليايّلــيّ حلّســا
 ة  نفسـانيّ  يلنتقـل العـارف يف حركـة   ؛مـا سـوى اخلـالق الطبيعة، وب ّل 

خر كتعاا، و بهدف الوصول إا احلّق  ؛بعد أخرى فيطوي مرحلةا  ،ة  داخليّ 
 .()  الفناء مرحلة  

                                                        

و  املطاعـة املخدومـة مـن  ،رة  ميع ا وار عين اللطيفة املدبّ أالقلب،  العلم هو حمّل  نّ أاعلم » :يقول الغزايلّ  -1

 ن صورةا للمتلوّ  نّ أنات، فكما ضافة إا صور املتلوّ حقائق املعلومات اكملراة باإل ضافة إاعضاء، و  باإلييع األ

تنطبـع يف مـراة  وتللك احلقيقة صـورةٌ  ،حقيقةٌ  معلوم   ة وحيصل بها، كٰذلك لّ  كومثال تلك لصورة ينطبع يف املر

 .مـور  أفـيه ثالثـة  ة غـريٌ كاملر وحصول مثاهلا يف، شخاص غريٌ وصور األ ،ة غريٌ كاملر نّ أضح فيها، وكما القلب وتتّ 

، الغـزايلّ ] «شياء، وحصول نفس احلقائق يف القلـب وحضـورها فيـه: القلب، وحقائق األمور  أفكٰذلك هنا ثالثة 

 .[852 ص ،1 حياء علوم ادلين، جإ، حمّمد بن حمّمد  

 .304 ، صابلغداديّ  ، داوود، ترية: حمّمد الربييعّ ميلّ اآل انظر: الصمديّ  -2

 .102 يزي، جواد ملِك، رسالة لقاء اهلل، صاتلرب -3
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 لقضي ة املهدوي ة دوات املعرفة واأا: العالقة بني ثا يا 
ن أدواتها ومناهجها، نريـد أة املعرفة وماهيّ  اعم    نلا بش   ن تبنّي أبعد 
ة املستعملة يف كشف عرفيّ دوات املف ىلع مديات العالقة بني ٰهذه األنتعرّ 

 بـدّ  ، وًلعقديّـةٌ  ن القضّية املهدوّية مسيلةٌ إذ إ ؛الواقع والقضّية املهدوّية
و أ  من خالهلا املعـالم الواضـحة هلـا دون لـبس  يّنبنّي  ة  منهجيّ  من خريطة  

ن خيـوض اإلنسـان يف القضـايا أ عريفّ وامل . وليس من املنطق العليمّ غبش  
 ن يعرف كيف خيوض غمارها. أالعقديّة دون 

 واتلجربة والقضي ة املهدوي ة اسس   :لاألو  
ا، القضـّية املهدوّيـة ولوازمهـ إثباتواتلجربة يف  دايت احلّس ًل جمال أل

ٰهـذا  نّ ية بـيّ شارة احلسّ إليلها باإات اليّت سشار يدرن ا زئيّ  فهو ا احلّس مّ يف
 من حس   تتلف   ن اكن بنحو  إات املاّديّة وي الكيفيّ أكذا،  الفالينّ  ءالّش
ٰهذه  نّ أل ؛القضّية املهدوّية إدرانًل سساعد ىلع  احلّس  نّ إ. وقونلا ()خرآل

                                                        

ة، ولوًله ملا ة وانلظريّ املعارف الرضوريّ  يله تنتيه لّك إوثق مصادر املعرفة، أمن  احلّس »يقول الشيخ جعفر سبحاين:  -1

عرفـة طريـق ه ليس نلـا إا دار املنّ أداة املعرفة به، وأ. وٰهذا ًل يعين ا صار ةٌ رشاقيّ إوًل  ةٌ عقليّ  اكنت هنان معرفةٌ 

وات يدف ىلع جتهـز اإلنسـان بـخـر يتوقّـدوات األعمال األأ نّ أ املراد هو نّ أ... بيد وخداعٌ  ٰهذا ضالٌل  نّ إسواه، ف

وّٰللـك قيـل: مـن فقـد  ؛اتات وانلظريّ دران العقل ابلدهيّ إل ه معدي ٰذلك لكّ  نّ أل ؛احلس، وارتباطه باملحسوسات

 عـن فضـالا  ،ر املعارف البسـيطةا عن تصوّ ، لاكن اعجزا  ميع احلواّس  دٌ فاق وجد إنسانٌ  ا. ولوا فقد فقد علما حسًّ 

 «.ة ادلقيقةاملعارف انلظريّ 
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املالبســات و،  إلمــام الغائــبة عنــاع: اف مــن عــدّ لّ يالقضــّية تتــ
و غيبتيـه الكـربى أبيـه أو شـهادة أيف وًلدته  ة اليّت حدثت سواءٌ اتلارخييّ 

 .اتهمسيلة الظهور وعالماته وشخصيّ ووالصغرى، 
ا ملـن اعم يف فـية نافعاـ ي ـون احلـّس  فبالنسبة لشخص اإلمام 

ام جرى إا زمـان الغيبـة الكـربى، فعـرف اإلمـ وشاهد ما ،وًلدة اإلمام
ثناء فية الغيبـة الصـغرى أو يف أ ,بيه مثالا يمن املحيطني ب ةا شخصيّ  معرفةا 
ا إلـت القضـّية شيعته، فريونه وسسمعونه. ولٰ ن بعـد ٰذلـك حتوّ  خلواّص 
 علمّيـة   تثبـت بانلقـل ضـمن رشوط   نـة  معيّ  ذات سـمات   ة  تارخيّيـ قضّية  
 ها.يف حملّ  لة  مفّص 

ا يف م نعم ي من أن ينفع احلّس   - سيلة تطبيـق عالمـات الظهـورأيضا
قهـا، ىلع الواقـع، ومعرفـة حتقّ  - ت عليهـااملذكورة يف انلصوص اليّت دلّـ

 ق تلك العالمات.وٰهذا ي ون بالنسبة ملن يعيش زمان حتقّ 
د أرا ا مـثالا شخصا  نّ أ، فلو ا يف احلّس تقريبا  ها اتلجربة فالالكم نفسمّ أو

لـك؟ ّلٰ  يمعطياتها فكيـف يتهّيـتفاصيل القضّية املهدوّية وىلع ف ن يتعرّ أ
يف  داةة األداتّيــأطبيعــة املوضــوع   الّــيت تفــرض  نّ إذ إ؟ طريقــة   ّي يوبــ

 غري قابلـة   ة  غيبيّ  ذات صبغة   ةٌ تارخييّ  ابلحث قضّيةٌ  املعرفة، والقضّية حمّل 
 حتت ظـروف   متماثلة   ات   للتجارب وت رار املشاهدة  زئيّ ن ت ون حمالًّ أ

 ر.ثر واملؤثّ زم بني األلكشف اتلال تتلفة  
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القلب والقضي ة املهدوي ة :اثلا:

 ر لـّ  ًل تتـوفّ  ة  ذات خصوصـيّ  داةٌ أهـا نّ إداة قلنا عند تناونلا لٰهـذه األ
 ىها ًل تتعـدّ نّ أ بيد ،، وىلع الرغم من اعياف الفالسفة واحلكماء بهاحد  أ

مـا و ان شـف  . ويف أى أخرين مـا رراءة اآلإقلب صاحبها، وًل يمكنه 
 ىلع  وين: فاألمرداة بالقضّية املهدوّية عالقة ٰهذه األ خيّص 

 ة ل: العالقة الشخصي  و  انلحو األ

القضـّية املهدوّيـة  ختـّص  مـن أمـور   ما ان شف للـرائّ  نّ أواملقصود 
الظهــور  –ة ارخيّيــاتلالبســات امل –بعناعهــا اثلالثــة: شــخص اإلمــام 

ـإى لغـريه عـدّ وًل يت ،به اتتصًّ  مرٌ أوشخصياته، ي ون  ه نّـأل؛ ان اكن حقًّ
خـرين آلو كشفه، ولـم ي ـن اأيثبت بها رؤياه  داة  أ ّي أًل يمتلك  ببساطة  

 معه يف رؤياه وكشفه.

 ةانلحو اثلا:: العالقة العام  

مثـال أ، وة  اعّمـ ذات صـبغة   دينّيـةٌ  قضّيةٌ  ة قضّية اإلمام احلجّ  نّ إ
ة تمتلك صفة العمومّيـ دوات  أبواسطة  و الردّ أ ثباتٰهذه القضايا ي ون اإل

 ،فهـامإل للفهـم وان ي ـون قـابالا أينـب   مر العامّ األ نّ أي أيف اتلفهيم، 
كما ذكرنـا.  نةا معيّ  وًل ت ون حبيث تتطلّب صفات   ،ذهانتّنناو  ييع األ

ا بـدا أهـا ا لصـاحبها، لٰكنّ نا ا معيّ ا شخصيًّ وفهما  ر عالقةا داة القلب قد توفّ يف
 .واحد   وان شاف   انلاس برؤيا واحدة   ّ  ة لعالقة العامّ عن توفري ال اعجزةٌ 
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 الويح والقضي ة املهدوي ة  :اثلال:
داة ل نبياء واملرسلني تغنينا عن اتلنظري معرفتنا خبصوصية ٰهذه األ نّ إ

حد يعرف القضّية املهدوّية بواسطة أبعدم عالقتها بالقضّية املهدوّية، فال 
 قـد ختمـت خبـاتم األنبيـاء  انلبـّوة نّ أ نـا نعلـم علـم ايلقـنينّ أل ؛الويح
حتـِك  ا فيها من خالل ما نقل نلا من نصـوص  ، نعم ي ون نافعا  حمّمد  

 ة، وسيييت الالكم عنها .من القركن والسنّ  همعطيات الويح وعلوم

 العقل والقضي ة املهدوي ة 
بنفسـه كمـا  سـواءٌ  ،القضـايا لّك العقل هو احلاكم املطلـق يف  نّ أطاملا 

تـه وحجـم يّ همّ أ مـدى دوات املعرفـة، يّنبـنّي أة و باًلستعانة ببقّيـأنا ذكر
ت ـون نتاجئـه الّـيت  حـّ   ؛العناية به وتنميته وتربيته اليبية الصـحيحة

فـراط ًل صشوبها شوائب املرض واإل اتلفكري صحيحةا  عملّيةيلها بإل يتوّص 
ملـانع مـن العقيدة الّـيت تتطلّـب ايلقـني ا واتلفريط، وًل سيما فيما خيّص 
تها العاقلـة  حركة انلفس اإلنسانّية بقوّ ًّل إورود اًلحتمال. فاتلفكري ما هو 

دليهـا مـن  ا هـو تـزونٌ ا، فتقـوم باحلركـة مّمـنا  معيّ عندما تواجه جمهوًلا 
، تبحث فيها ما يناسـب ٰهـذا املجهـول وتقـوم بيتيـب مسبقة   معلومات  

وٰهـذه  للجهـل. افعـةا ن تصـل إا انلّنيجـة الّـيت ت ـون رأاملعلومات إا 
وىل مـن املجهـول إا املعلـوم، من خالل حركتني، احلركة األ تتمّ  عملّيةال
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 واحلركة اثلانية من املعلوم إا املجهول، وفيمـا بـني ٰذلـك ت ـون حركـةٌ 
 وسطى يف املعلومات املخزونة.
رىق أو () القياسصسّ   مضبوطة   ة  رياضيّ  عملّية  ويتم الفكر من خالل 

ل ن لركنني ي ّمـهو القياس الربهايّن املنتج لليقني املتضمّ  ()ياسأنواع الق
 .()ةخر هما الصورة واملادّ حدهما اآلأ

                                                        

 ر، حمّمدرضـا، املنطـق، املظّفـ]« خـرك من قضايا م  سـلمت لـزم عنـه ّلاتـه قـوٌل  ٌف مؤلّ  قوٌل »تعريف القياس:  -1

 .[203 ص

 ؛خرينل دون اآلوّ األ ستقراء واتلمثيل، وما ينتج ايلقني هوالقياس واًل :ة(من اًلستدًلل )احلجّ  نواع  أهنالك ثالثة  -2

 فقط. هما ينتجان الظنّ نّ إذ إ

 توضع فيه موادّ  ها قالٌب نّ أي أيلف الواقع بني القضايا ( ي)هيئة اتل و  ه،ة القياس وشلكئالصورة يف املنطق   هي نّ إ -3

 ، لّك إنسـانٌ  القياس مثل: زيـدٌ    موادّ  مات  من مقدّ ف الصورة لّ ينتاج العلم والقضايا ا ديدة. وتتاًلستدًلل إل

 وٰهكذا. حيوانٌ  إنسان  

  صغرى(وىل صسّ  أ مةٌ )مقدّ  إنسانٌ  زيدٌ 

  كربى (صسيّم  ثانيةٌ  مةٌ يموت )مقدّ  إنسان   لّك 

 يموت )انلّنيجة( ذن زيدٌ إ

ر ىلع فتوثّ  ،مات ختتلف حبسب طبعهاملقدّ ولٰ ن ٰهذه ا ،مات كما ذكرناالقضايا فيه ما يم  القالب به يف املقدّ  ا موادّ مّ أ

 نّنيجة اًلستدًلل، و  كما ييل: 

 (برهايني  )ينتج قياٌس  ةٌ يقينيّ  موادّ 

 (جديلي  )قياٌس  مشهورةٌ  وموادّ  مةٌ مسلّ  موادّ 

 (خطالي  )قياٌس  مقبولةٌ  وموادّ  ةٌ يّ ظنّ  موادّ 

 (مغالطيي  )قياٌس  مشبهةٌ  وموادّ  ةٌ وهميّ  موادّ 
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اّّلي ًل جمـال معـه إا  يف جمال العقيدة من حتصيل ايلقني اتلامّ  بدّ  وًل
ن أسلفنا فال بـّد أكما  عقديّةا  وطاملا نّنناول قضّيةا  .صالا أاحتمال اخلالف 

ن يعـرف أعليـه فوبالنسبة ملن لم يدرس املنطق والربهان، ، ةا ت ون يقينيّ 
يف عقيدتـه. وٰهـذه  راسـخةٌ  ة حصول ايلقني وأنواعه تلكون   قـدمٌ كيفيّ 

ه نّ أل ؛من الصرب بدّ  ه ًلنّ أ غري ،ا من الصعوبةن اكنت حتمل شيئا إاملسيلة و
 .()ليس من السهل اخلوض يف أمور العقيدة بدون علم  

ّية باعتبارها من القضايا اليّت كـرث وي ـرث اخلـالف القضّية املهدو نّ إ
؛ تناوهلا واستغالهلابل وي رث و ،حوهلا فينب  حتكـيم العقـل  بش   سّيئ 

 

 (ياس شعريي )ق لةٌ تيّ  موادّ 

 – ا ـدل صـناعة – )صناعة الربهانوأسموها قيسة الصنااعت اخلمس من األاخلمسة نواع ألطلقوا ىلع ٰهذه اأوباتلايل 

 (. الشعر صناعة – املغالطة صناعة – اخلطابة صناعة

دراسـته يف املنطـق  يتمّ شياء وحقائقها، وٰهذا ما ات األف ىلع ماهيّ  قبل استعمال القياس والربهان من اتلعرّ  بدّ  وًل - 1

إا  من القضايا، فاّلهن حباجـة   ة  قضيّ  يّ أمن دون وضو  املفاهيم ًل يم ن احل م يف ف ؛يف باب املعّرف الصوريّ 

يف املفهوم  خلل   يّ أر   القدرة ىلع اًلستدًلل واحل م. و، وباتلايل تتوفّ يدّل  يشء   يّ أوىلع  ،مفهوم   لّ   ر اكمل  تصوّ 

 منها:  ة صور  ن ي ون بعدّ أ اًلستدًلل، واخللل يف املفاهيم يم ن يف ي إا خلل  يؤدّ 

ر مفهـوم احلديـد ويقصـد ضـمن مـا تصوّ  حتته. كما لو حقيقةا  شياء غري داخلة  أر املفهوم حبيث سشمل ن ي ون تصوّ أ -

 من انلحاس. ايقصد قضيبا 

اللـون ا خرج اإلنسان ذأر مفهوم اإلنسان، وتصوّ  ا حتته. كما لوواقعا  شياء داخلةا أر املفهوم حبيث خيرج ن ي ون تصوّ أ -

 ة .سود من اإلنسانيّ األ

 عراض العامة هلا وٰهكذا.شياء واألة ل عراض اخلاّص صناف واألنواع والفصول واألجناس واألب معرفة األفاتلعريف يتطلّ 
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ـ()اتهايف حيثيّ  املعرفـة الّـيت قـد صسـتخدم يف  أدواتا ىلع ، فيكون حاكما
ــ ة ة املفتقــرة إا العقالنّيــا يف اًلســتدًلًلت اتلربعّيــتفاصــيلها، وفاحصا

 ا للمفاهيم ودًلًلتها وعمومها وخصوصها. ومسّنبينا  ،عريفّ ج املوانلضو
يلها إا مـدراكت العقـل إل خضاع ييع انلتائج اليّت يتوّص إمن  بدّ  وًل
 ، فـإنّ ها بالقطع وايلقني، اكلعصمة مـثالا إثبات ة، والعقائد اليّت تمّ القطعيّ 
والسـهو يم ن الّنسليم بدعواه وهو يرت ـب اخلطـي  يع املهدوّية ًلمن يدّ 
شابه ٰذلك، أو حتكيم مدراكته عن املعجزة وخصائصـها واملـائز بينهـا  وما

الّـيت قـد  اكلسحر والشعوذة وصسـخري ا ـنّ  ،وبني خوارق العادة األخرى
ة، كـبعض إهلٰيّ  صاحب مزية    فاعلهايهام انلاس بينّ ك بها ابلعض إليتمسّ 
 منه.بني املقرّ أنّه من أو  ه اإلمام املهدّي نّ أيع من يدّ 
ه نّـإالربهايّن دليه، ف العقيلّ ذا استطاع اإلنسان املؤمن تقوية اتلفكري إو
يف موضـعها الصـحيح،  و حديثة  أ قديمة   دعوة   ا ىلع وضع لّك يكون قادرا س

 مـذهبها، كمـا ذكـر ٰذلـك أمـري  ريـح   خـذ بـه لّك يا تنـامتلوّ  ّمعةا إوليس 
ىلع  مٌ ومـتعلّ  ايني ّبـر : اعلـمٌ انلاس ثالثةٌ »:  بقو  لكميل   املؤمنني 

، لــم ريــح   يميلــون مــع لّك  ،نــاعق   أتبــاع لّك  راععٌ  ، وهمــجٌ ســبيل اــاة  
 .()«وثيق   وا إا ركن  يسستضيئوا بنور العلم، ولم يلج

                                                        

ن ي ون أ يع القضايا وابلحوث ينب ي نّ إبل  ،ينب  حتكيم العقل فيهاالقضيّة الوحيدة اليّت ة ة املهدويّ ليس القضيّ  -1

ومسـارب  ات  ويدخل يف مطبّـ ،يك ًل خيرج ابلحث عن مساره ؛دوات املعرفة فيهاأا إا عمل ا وناظرا العقل حاكما 

 عن الواقع. بعيدة  

 .36 ، ص4 نهج ابلالغة، ج - 2
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انلقل والقضي ة املهدوي ة

انلصوص  نّ إذ إ ؛ا يف القضّية املهدوّيةا مهمًّ ا رئيسيًّ انلقل يلعب دورا  نّ إ
اتها، وٰهذه انلصـوص من جزئيّ  جزئّية   يف لّك  متاكثرةٌ  نيالواردة يف ٰهذا الش

، من حيث الوًلدة والغيبـة وتفاصـيلها ة املهدّي تّنناول شخصيّ  تارةا 
ة املالزمة تّنناول املالحم املستقبليّ  ن فيه، وتارةا وجداده املعصومأوما قا  

 ات الظهور وما إا ٰذلك. وتنقسم الروايـات املـذكورة إالظهوره، وشخصيّ 
شـارت إا نفـس أالروايات اليّت  نّ أ. ومن نافل القول حاد  كخبار أو متواترة  

قـت إا أمـور الظهـور ا تلك الّـيت تطرّ مّ أ، ()متواترةٌ  شخص اإلمام 
ذ يذهب ابلعـض إ ؛، وهنا مكمن اخلطر()حاد  ككرثها روايات يواملالحم ف

ىلع   يف اتلطبيــق واتلوقيــت، واســتخدام اليمــزي القــائممــذاهب شــّ  
 .اًلحتمال واتلخمني واحل م بدون ديلل  

  ا: ايلقني والظن  ثاثلا 

وقضـايا، فـياه يعـرف  ة أمـور  ض اإلنسان يف حياتـه لعـدّ حينما يتعرّ 
فيقـوم بـاحل م عليهـا كمـا يف  ،وتفكـري   ة  ودون رويّ  مبارش   بعضها بش   

ًل و ،يف ٰذلك د  شك  أدون  الشمس مضيئةٌ  نّ إ، ف"الشمس مضيئةٌ "قضّية 

                                                        

 .94 ، ص1 ي، جكرب غفارأ، كمال ادلين وتمام انلعمة، تصحيح: عيل ابن بابويه ، حمّمد بن عيلّ  - 1

 ، بال.الشوريّ  بن منصور   ، الفنت، تصحيح: جمديّ اد  ، نعيم بن محّ راجع: اخلزايعّ  - 2
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الشمس ليسـت كـٰذلك  نّ يب خربتهأولو ا لإلجابة. منك زمنا األمر ب طلّ تي
 نـةا معيّ  ا تراه هو ذاته حيمـل قضـّيةا حيانا أهمك با هل. وتّ ًللم سسمع منك و

خـربه بهـا، أا يثق به قد شخصا  نّ أل ؛مرللواقع وحقيقة األ ها مطابقةا دّ ويع
وىلع نفـس  ة  مـرّ  لوّ أخـربه أخربه نفس الشخص خبالف مـا أبعد ٰذلك  ثمّ 

ـيصدّ  ايضا أالقضّية، فتجده  ا ثلقتـه بصـاحبه، فـزال عنـه ق ويعتقد طبقا
فالعلم اّّلي حدث دليه يف مثـال  ل يف صالح اًلعتقاد اثلاين.وّ اًلعتقاد األ

ا يف احلالة اثلانية الّـيت مّ أ، وخّص  ايلقني باملع  األسسّ   "الشمس مضيئةٌ "
 .عمّ عليه ايلقني باملع  األ يطلقفخر كإا   فيها من علم  تغرّي 
 ذن ايلقني يطلق ىلع معنيني: إ

وحبسـب تعبـري  ،عـمّ هو ما يطلق عليه ايلقني باملع  األ ل:و  املعىن األ
أخـرى،  . وبعبـارة  جـازمٌ  ابن سينا يف الشفاء )شبه ايلقني(، وهو اعتقـادٌ 

ن أ ًّل إوًل يم ـن  ،ة كـذاالقضـّية الفالنّيـ نّ يانفعال انلفس اإلنسانّية بـ
ه يعتقد نّ أه يم ن زوا  رغم نّ أت ون كذا. واخللل املوجود يف ٰهذا اًلعتقاد 

طـابق  سـواءٌ  ،وّلا جزم؛ ن ينقض عليهأه ًل يم ن نّ أوجوده وكيانه  ب ّل 
 م لم يطابق الواقع.أالواقع 

 ، وهـو اعتقـادٌ خـّص هو ما يطلق عليه ايلقني باملع  األ املعىن اثلـا::
 .()ا للواقعوي ون مطابقا  ،ول من انلفسن يزأوًل يم ن  جازمٌ 

                                                        

 .51 ، صالعال عفييف بوأ، برهان الشفاء، حتقيق: ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بن عيلّ  - 1
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 ة:ظريّ وانل دهّيةة تنقسم إا ابلوالقضايا ايلقينيّ 
الفكـر اإلنسـايّن  أسـاسو  القضايا اليّت صش   :()القضايا ابلدهي ة

ن ارها صسقط البرشّية يف مسّننقع السفسطة. مثـل اسـتحالة اجتمـاع إوب
الواحـد نصـف وأّن ، ئـهجزكـرب مـن أ الـّ   نّ وأانلقيضني وارتفاعهما، 

 .بدون سبب   يشءٌ  ه ًل يوجدنّ أو ،ةيّ صل العلّ وأاًلثنني، 
  تلك القضايا  اليّت حصل ايلقني بها بعد سلسـلة القضايا انلظري ة: 

ىلع  ه غـري قـادر  نّـإ وطبعـه فاإلنسان لو خيّل  نّ إ فًّل إات استدًلل، وعمليّ 
ــا يف ابل ــة كم ــةالوصــول للنّنيج ــدهّي ــذه السلســلة م ــ. وٰه ات ن العملّي

ات املسـتغنية يف نفسـها عـن اًلسـتدًلل ة تعتمد ىلع ابلـدهيّ اًلستدًليلّ 
 نّ أل ؛وهـو حمـاٌل  ، لوقعنا يف ًل نهائية اًلسـتدًللًّل إوابليان واتلوضيح، و

 ا.بدا أمعناه عدم الوصول إا العلم 
 املعرفـة أو اإلدرانغلب ما حيتويه ذهن اإلنسـان ونفسـه هـو أ ولٰ نّ 
بـدون  معنّي   ، كما يف اتلصديق بمضمون خرب  عن يقني  وليس و ()عن ظن  

                                                        

ات، يلّــوّ : األنـواع  أة ســتدًلل و  سـتّ ي القاعـدة الّــيت ينطلـق منهـا اًلأات، صــول ايلقينيّـأات  ابلـدهيّ صسـّ   -1

 ات. ات، الفطريّ ات، املتواترات، احلدسيّ املشاهدات، اتلجربيّ 

 : ربع حاًلت  أحدى إكه من القضايا تتملّ  ة  قضيّ  وأخبار من األ خرب   يّ أاإلنسان جتاه  نّ إ -2

 .ئةا بامل ة. فهنا ي ون العلم مئةا ي ا زم بالقضيّ أعاله، أذكرناه  ما ايلقني: وهو -

 باملئـة، والطـرف نيخر. وي ـون العلـم ثمـانعدمه مع جواز حصول الطرف اآل وأمضمون اخلرب  ترجيحٌ  : وهوالظنّ  -

 .تقريباا ن باملئةيالضعيف عرش
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ما وابلناء عليه، اكحل ـم ىلع  مر  أو ختمني أ، وًل برهان   وًل مشاهدة   ديلل  
 وقـرائن ًل تغـين مـن احلـّق  د حـدس  ما ملجـرّ نّ إو ،شخاص بدون ديلل  ألا

، نّ ا ملا يغلـب عليـه الظـهو اتلصديق بقضايا تبعا  . وباتلايل فالظنّ ()اشيئا 
 .ًل ي ون كٰذلك بال ديلل   نّ أمع جتويز 

ة العلم وحدوثه ومراتب درجـات لع ىلع مياكنيكيّ ن يّط أوىلع اإلنسان 
ـ لّك ين يضع قدمه يف ألِك يعرف  ؛العلم ا القضـايا الّـيت األمور، وخصوصا
ًل يزتلـزل،  ثابـت   ن ت ـون عـن يقـني  أ بـدّ  ادلين والعقيدة اليّت ًل تمّس 
هـل اًلختصـاص يف املنطـق، أن ي ونـوا مـن أ ّ  ال ًل نريد منبالطبع و

الصـدمات  املـرء بسـط حـدودها تـقأيف  منطقّية   من معرفة   بدّ  ولٰ ن ًل
 اّّلي سـنذكره رضوريي  حيـان. وانلمـوذج املـنطقّ غلـب األأالفكرّيـة يف 
ذ إ ؛منه للعالج بدّ  ًل ونرجو من القارئ الصرب ىلع ما ،اعم   للمعرفة بش   
ختضـع للمـزاج  ةا اختيارّيـ العلم والفكـر والعقيـدة قضـّيةا  ليست قضّية

 

ح ا املرجّ مّ أو ،ن باملئةيخر. وي ون احتمال املضمون عرشعدمه مع ترجيح الطرف اآل وأالوهم: احتمال مضمون اخلرب  -

 ثمانون. خريف الطرف اآل

 منهما مخسون باملئة. لك  أّن نسبة ي أ ،: صساوي احتمايل الوقوع وعدم الوقوعالشّك  -

ة مـن ن نطلق ىلع ايلقني ادلرجة العايلة والقوّيـأخرى يم ن أ قسام العلم، وبعبارة  أا من ي ونان منطقيًّ  فايلقني والظنّ 

 قسام ا هل.أهما من نّ إف والشّك ا الوهم مّ أو، ي ون ادلرجة ادلنيا من العلم العلم، والظنّ 

همـا نّ أ وأ ،صديقه سشارن خصـمه يف خصـومته نّ أ يضحك معه فقد يظنّ  وأم مع خصمه صديقه يتلكّ  ى زيدٌ أر فلو -1

 .مان عليه بسوء  يتلكّ 
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 ،يّ ـا للمـزاج الشخصـو األخـالق تابعاـأ، فكما ًل ي ون ادليـن الفردّي 
 خـذ لّك ين يأفكٰذلك العلم والفكر واملعرفة والعقيدة، ومن غري املعقـول 

ة علبـة ادلواء )ىلع سبيل الفرض( نوعيّ  ه حيّب نّ أل ؛دواءه باختياره مريض  
 عن مرضه.  لكّّيةخر خيتلف بالك ا ملرض  ل عالجا اّّلي يمثّ  ينّ الفال

ا  و املـذهب اّّلي أالعقيـدة  إنسان   ن خيتار لّك أوليس من املسّنساغ أيضا
 ًل ي واقـعٌ أ، وباطٌل  ه يوجد حقي نّ أل خيتار؛ م مع هواه وميو ، بل بعقلهءيتال
مـن  بـدّ  ا  . فالمطابقا  يمانه انلفّسّ إن ي ون فكره وأجل أن  اهد من أ بدّ 

ذا إاألمـور. و لّك معرفة خريطة اتلفكري اليّت تقوده إا اًلختيـار الصـحيح يف 
ا، وليس  نادرا ًّل إر ًل تتكرّ  ن طابق تتاره الواقع، فٰهذه تبىق صدفةا أصادف و

 صاحبها املد . وًل سستحّق  كمال   ّي أفاقية مثال ٰهذه املطابقات اًلتّ أيف 
ع  وتنـوّ القضـايا الّـيت تعـنّي   مـوادّ ا سسـّ  مـ سـابق   ذكرنا يف هامش  

القياس، فينتج دلينا حبسبها ما يطلق عليه الصنااعت اخلمس من الربهان 
هـا إا وا دل واخلطابة واملغالطة والشعر. فالقضـايا تقسـم حبسـب موادّ 

 هات.الت واملشب  مات واملظنو ات واملخي  املسل  : قسام  أربعة أ
ــإمات، املســلّ  ــةا ت ــون نا نأا ّم ــاد املصــدق فّنســّ   بع ــن اعتق  م

 والقبول د اتللّق من اًلعتقاد، بل ملجرّ  ن ًل ت ون نابعةا أا مّ إاملعتقدات، و
 خوذة.يفّنس  القضايا املقبولة وامل ،لالعتقاد من غري املوثوق به

ن ًل أا ّمـإن يراىع فيها مسيلة املطابقـة للواقـع وأا مّ إاملعتقدات  نّ إ ثمّ 
 وىل )الّـيت يـراىع فيهـا املطابقـة للواقـع( صسـّ  واأل يراىع فيها املطابقة،

ات، واثلانيـة )الّـيت ًل يـراىع فيهـا القضايا الواجبة القبول، مثل ابلدهيّ 
 املشهورات. فمبـادئ صـناعة الربهـان   القضـايا مطابقة الواقع( صسّ  
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الواجبة القبول، ومبادئ صناعة ا دل   القضـايا املشـهورة، ومبـادئ 
ابة   املظنونات و)املقبوًلت(، ومبادئ صـناعة الشـعر   صناعة اخلط

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

 .()اختالف مراتب اتلصديق اليّت تنتجها
فقـط  واحدةا  اعةا صن نّ أّنا أكرث يف ٰهذه الصنااعت اخلمس لوجدنا ولو تمعّ 

 :صناعة   ملعرفة الغاية من لّك  وٰهذا تابعٌ  ،  املالئمة للقضايا العقديّة
 .مرفغاية الربهان: معرفة الواقع ونفس األ

 .فحامهإلزام اخلصم وإوًغية ا دل: 
 .قناع ا مهورإوًغية اخلطابة: 

 .خر يف الوهميقاع اآلإوًغية املغالطة: اتلضليل واخلداع، و
ثري يف انلفس بني اًلنقبـاض عـن األمـور املكروهـة يعر: اتلوًغية الش
 .()وبني اًلنبساط عن األمور املحبوبة   ،للشخص

الوصول ملعرفـة الواقـع، وٰهـذا ًل  شخص   ًغية لّك  نّ أومن نافل القول 
 . الربهان املنتج لليقني اخلاّص ًّل إره يوفّ 

  نّ إلـــت  : ل ايلقـــني الربهـــايّن مـــثال لـــو قأخـــرى ًل يتقّبـــ وبعبـــارة  

                                                        

انظر: املرصي، ايمن، دستور احلكماء يف رش  برهـان الشـفاء، تقريـر: عمـار حسـني ايلوسـف، املجـدل اًلول،  -1

 .34-33ص

 .السابقاملصدر  -2
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يوم القيامـة  نّ أو أا، ه ليس نبيًّ نّ أ%  1 حتمل بنسبةأو ،% نبي   99 احمّمدا 
 يمان. خارج عن مقولة اإل هٰهذك %، وصاحب مقوًلت   99سيقع بنسبة 

ي ة  ةالظن يف األمور اًلعتقادي   حج 
 فما العمل؟ ةٌ يّ تها ظنّ يّ حجّ  الغالبيف  ينّيةانلصوص ادل نّ إقد يقال 

ادليــن ينقســم إا أصــول ادليــن وفــروع ادليــن،  نّ أهــو  وا ــواب:
 عقديّة   دينّية   مقولة   ، فّ  ةا يقينيّ  ن ت ون معرفتها معرفةا أواألصول ينب  

 ّي ي% كما قلنا، وًل يقبل احتمال اخلـالف بـ100ينب  العلم بها بنسبة 
 لويكّ والس ا فروع ادلين اليّت غرضها تنظيم ا انب القانوينّ مّ أاكنت. و نسبة  

يف املسـائل  الظـنّ  نّ أي أ، لإلنسان ي ون العلم بها بواسطة ايلقني والظنّ 
الصــادر عــن  ادليــينّ  انلــّص  نّ أل ؛واســعةا  كبــريةا  مرتبــةا  ة حيتــّل الفرعّيــ

اتلـواتر اّّلي يـورث  نّ أل ؛يك يعمـل بـه املعصومني حيتاج إا كثري عنايـة  
 ،حـاداآلخبـار أه غلب انلصوص   ما يطلـق عليـأا، وجدًّ  ايلقني قليٌل 

ذ يـذهب إ ؛مـر عنـد ٰهـذا احلـدّ . وًل ينـتيه األأىلع ما تفيده هو الظـنّ و
أخـرى،  ، وبعبـارة  (1)لٰهـذا الظـنّ  ّجّيةاحل إثباته ينب  نّ أون إا األصويلّ 

يف  معتـربٌ  ٰهـذا الظـنّ  نّ يجـل اًلعـياف بـأة مـن يقيمون األدلّة القطعّيـ

                                                        

مـارات حـول األ لةٌ مفّص  مارات. وهنان حبوٌث  األما يدخل حتت مسّ   بل لّك  ،ًل ينشي فقط من خرب الواحد الظنّ  - 1

 ة.حاكم الظاهريّ حتت ما يطلق عليه األ صول العمليّة والفرق بينهما. والكهما داخٌل واأل



 ..........................107  .......................................................  أدوات املعرفة

   ّجّيةىلع العبد، واحل ّجّية احلس قد جعل  الشارع املقدّ  نّ أالرشيعة، و
ة يّ مارة الظنّ بواسطة األ و نيه  أ مر  يب ذا استجاب تللكيف  إامللكف  نّ أبمع  

زاء الرشيعة فيما قام بـه، إة ي ون فارغ اّلمّ  -ومنها خرب الواحد اثلقة  -
 ه معـذورٌ نّـأي أة، رّيـة واملعذّ يف علم األصول باملنجزيّ  وقد تُفّّس احلّجية

ا الفا اكن ما أىت به تذا إملوىل عند ا وكذلك يلزم اًلتيان  ،ا ألمر املوىل واقعا
ا  بالفعل ىلع طبق  .للواقع املجهولخرب الواحد ح  لو اكن تالفا

 املسائل العقديّة تنقسم إا قسمني: و
ممـا يطلـق  ،صيلة واألساسّيةو األأة يلّ وّ املسائل العقديّة األ سشمل ل:و  األ

 املعاد.  –اإلمامة  -انلبّوة   -العدل  -ين( و : اتلوحيد عليها )أصول ادل
ة اتلابعـة يف ابلحـث لزمـرة تلـك املسائل العقديّـة اتلفصـيليّ  اثلا ية:

ـ صـل  أ يف لّك  زئّيـةمن ابلحـوث ا  هنان يلةٌ فاألصول الرئيسة،   رئيّس 
راء فيهـا كتفاصـيل كبرام، وهلم إو تناوهلا علماء الالكم بابلحث بني نقض  

ة، وتفاصـيل القيامـة والـربزخ يّ هلٰ والصفات اإل فعالالقضاء والقدر، واأل
 .وغري ٰذلك كثريٌ  ،وسؤال القرب والرصاط والعرم والكريسّ 

يمـان ن ي ون اإلأوىل )أصول ادلين( فيه كما ذكرنا ينب  واملسائل األ
ي ىلع  ـو أيت احتمـال انلقـيض، ي( فـال يـخـّص )بـاملع  األ بها يقيـيني 

ا لٰهذا العـالم ربًّـ نّ ييمان بللخالف. فينب  اإل د  احتمال  أدون %، 100
ٰ  غـريه سـبحانه،   صـفات إه هو اهلل وحده ًل رشيـك   وًل نّ أو ،اخالقا 

 . وفيمـا خيـّص قبحٌ  وأ ن يقع منه ظلمٌ أحاشاه  ه اعدٌل نّ أا الل واإلكرام، و
بعث األنبيـاء منـذرين قد  -عّز وجّل  -اهلل  نّ ييمان بمن اإل بدّ  فال انلبّوة
اهلل بلطفـه  نّ أ، و خرهم وخاتمهم هـو انلـّب حمّمـدٌ كن أو ،ينومبرّش 
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مبحـث  ئـذ  ديت عنيه بتعيني خلفاء   بعد رحيلـه، فيـمر نبيّ أورمحته قد 
لٰهذا العالم يثيـب  من يوم نهاية   بدّ  ه ًلنّ أو ،يت مبحث املعاديي اإلمامة، ثمّ 

 عماهلم يف ادلنيا.أو يعاقبهم حبسب أاهلل فيه عباده 
عمـال أبواسـطة  لكّّيـةٰهذه األصول ي يف فيها اًلعتقاد بـاألمور ال نّ إ

العقـل هـو اّّلي  نّ أل ؛ر، والعقل ي ون قبل انلقـلر واتلدبّ العقل واتلفكّ 
باعـه مـن اتّ  بـدّ  ًلـ تعاا ـ ٰهذا القركن هو الكم اهلل  نّ أ (1)عرف باملعجزة

 د بما يقول.واتلعبّ ملنطقه ينب  الرضوخ  ٰهذا نبي  نّ أوالعمل بما فيه، و
يوجد  و فروع العقيدة، فتارةا أا املسائل اثلانية )تفاصيل العقيدة(، مّ أو
 وتارةا  ،(، فيورث اًلعتقاد ايلقيينّ )تواتر   و نقل  أ عليها من عقل   قويي  ديلٌل 

ن أا ّمـإحاد، وهنـا كخبار أبل  ،تواتريي  عليها وًل نقٌل  عقيلي  ًل يوجد ديلٌل 
الك  ، ويف(2)املنطقّ  ن تورث الظنّ أا مّ إو ،بمفادها ومضمونها تورث الشّك 

ن إيمـان باملضـمون، فـا لالعتقـاد واإلا نفسـيًّ عـدادا إ ناحلالني ًل سشالّك 
من واعتقـد فـال كو ،من ٰهذا انلوع عقديّة   اإلنسان ملضمون رواية   نّ ياطم
ّّلي حصـل   مـن ا درانأن حيفـ  مرتبـة العلـم واإل بدّ  س، ولٰ ن ًليب

، وإن لم حيدث ٰذلـك اًلطمئنـان املحتمل للخالف مثالا  وهو الظنّ  ،اخلرب

                                                        

 اء واملعراج وانشقاق القمر وصسبيح اكإل  ى ىلع يد انلبّ خرأبمعاجز  وأ ،بمعجزة القركن الكريم نفسه سواءٌ  - 1

 احلَص يف يده املباركة وغري ٰذلك.

 ًّل إ، بينما اثلاين ًل يطلـق املنطقّ  والظنّ  ل يطلق ىلع الشّك وّ األ نّ أل ؛املنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقيهّ  الظنّ  نّ أر ن رّ  - 2

 املنطق. قسيم ايلقني يف ىلع ما هو
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 ا من قبل املوىل.عليه، وًل ي ون مؤاخذا يشء  فال وبق يف شك  
  وبـاّلات إًّل ًلا و  اليّت ًل يطلـب فيهـا أوّ  -مسائل أصول ادلين  إنّ »

جوب ٰذلك بعـض اآلثـار ب ىلع ووإن ترتّ  ،ان ظاهرا واتلديّ  ،ااًلعتقاد باطنا 
 ىلع قسمني: - عملّيةال

 روٌط ـن بـه غـري مشـما  ب ىلع امللكـف اًلعتقـاد واتلـديّ  أحدهما:
مات الواجـب حبصول العلم اكملعارف، فيكون حتصـيل العلـم مـن مقـدّ 

 املطلق، فيجب.
فـق حصـول العلـم بـه، ن بـه إذا اتّ ما  ب اًلعتقاد واتلـديّ  :ثا يهمـا

 كبعض تفاصيل املعارف.
 ،علمّيـةا اثلاين، فحيث اكن املفروض عدم وجوب حتصيل املعرفة الأمّ 

لـو فـرض حصـو ،  اكن األقوى القول بعدم وجـوب العمـل فيـه بـالظنّ 
 ف فيه، ل خبـار الكثـرية انلاهيـة عـن القـول بغـري علـم  ووجوب اتلوقّ 
إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم مـا "ه: ف، وأنّ واآلمرة باتلوقّ 

 وأهوى بيده إا فيه. "تعلمون فها ًل
ا وًل فرق يف ٰذلك بني أن ت ون األمارة الـواردة يف تلـك املسـيلة خـربا 

 .(1)«ا أو غريهصحيحا 
 بلعض العلماء فيقول:  نصاري لكمات  ينقل الشيخ األ ثمّ 
املعرفـة  ذكر أنّ أن بعد  (ةاملقاصد العليّ )قال شيخنا الشهيد اثلاين يف »
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يف ٰذلـك مـن  ا مـا ورد عنـه : وأّمـملعاد غري ًلزم  بتفاصيل الربزخ وا
ـ ،طريق اآلحاد  ؛اا وإن اكن طريقـه صـحيحا فال  ب اتلصديق بـه مطلقا

 الرشعّية حاكم، وقد اختلف يف جواز العمل به يف األخرب الواحد ظيّني  ألنّ 
 ، انتَه.علمّيةة الاًلعتقاديّ  حاكمة، فكيف باأليّ الظنّ 

عدم جواز اتلعويل يف أصول ادلين ىلع  : أنّ (ةالعدّ )يف  (1)وظاهر الشيخ
 إًل عن بعض غفلة أصحاب احلديث. وظـاهر املحـِكّ  فايقي أخبار اآلحاد اتّ 

. وهـو مقتضــى د املرتىض عدم اخلالف فيه أصـالا عن السيّ  (الّسائر)يف 
 .(2)«من قال بعدم اعتبار أخبار اآلحاد يف أصول الفقه الكم لّك 

ىلع  ته مقترصةٌ يّ حجّ  نّ أيف الرشيعة، و نة الظنّ ا ماكصبح واضحا أوبٰهذا 
ه ًل مشلكة تـذكر يف نّ إ. بل (3)للعقيدة ية  ة فقط وغري متعدّ الفرعيّ  حاكماأل

وًل يؤاخـذ العبـد لعـدم اعتقـاده  ،عدم اًلعتقاد ببعض تفاصيل العقيدة
يؤمن بهـا واعتقـد بهـا  لكّّيةالعقيدة ال نّ أو أوفقها،  وعدم السلون العميلّ 

يف انطبـاق املصـداق  ، ولٰ ن سشّك مثالا  للتواتر اّّلي يورث ايلقني ةا نّنيج
ا ،معنّي   ىلع شخص    .(4)فال ترثيب عليه أيضا
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، حمّمدحسني، فوائـد وكٰذلك: انلائيينّ  ؛329 صول، ص، حمّمداكظم، كفاية األخوند اخلراساينّ راجع يف ٰذلك: اآل - 3

 .324 ص ،3 ، جرايكّ اهلل األ ة، حتقيق: رمحصول، تعليق: ضياء ادلين العرايقّ األ

 ع   عن صّّسـًّل إ وما إا ٰذلك من حماوًلت اتلطبيق اليّت ًل تنمّ  ،اخلراساينّ  ، وذان هوايلماينّ  هو افالنا  نّ أة وٰهذه مثل قضيّ  - 4

 مور. يف األ ة  وخفّ 
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 ا: معايري الفهم الصحيح للقضي ة املهدوي ة رابعا 
 ومّنـةٌ  يصـةٌ خّص  و  ،املعرفة نافعةٌ  أدواتييع  نّ أم ا تقدّ  نلا ممّ تبنّي 
ن صسـتخدم فيمـا أرط ـسانّية، ولٰ ن بشـلإلن -تعاا  -من ابلاري  كبريةٌ 

، ه من خـالل احلـواّس دراك إلملا ي ون قابالا  يالئمها من املعرفة، فاحلّس 
ة والعنـاع، والكشـف والشـهود ات وما يالئم اعلم املادّ يّ واتلجربة للمادّ 

، وانلقـل اّّلي يالئـم املوضـواعت شخصـي   ا يف نطاق  اّّلي ي ون حمصورا 
، والعقل اّّلي يدرن اعلم احلضـور خاّصة   ضمن رشوط   ةينيّ ة وادلاتلارخييّ 

املعرفــة  أدوات لّك . وهــو احلـاكم ىلع نـة  معيّ  واعلـم الغيـب ضــمن رشوط  
و الوقوع يف أوختصيصها  حاكمم األاعمإو أخطاء وحاميها من الوقوع يف األ

ن ـار إو أ ،وادلور والّنسلسل و ارتفاعهما(أاتلناقض )اجتماع املتناقضني 
لعـالم الغيـب قبـل  ه مدرنٌ نّ إ واًل دار  و السفسطة. ثمّ  دهّيةابلاألمور 

 أدوات لّك ة ىلع . والعقــل الربهـايّن   الســلطة واحلاكمّيــ()انلقـل وبعــده
 ها ي ّنشفه العقل.إدراكيف  خلل   ّي ياملعرفة، ف

ومن هنـا ن ّنشـف مـدى احلاجـة إا العقـل وحتكيمـه يف القضـّية 
حـدود العقـل )ذ ذكرنـا يف حبـث إعيات، ملـدّ املهدوّية اليّت ت ـرث فيهـا ا

                                                        

ٰهذا العالم  نّ أوبما  ا،صانعا  مصنوع   لّ   نّ أ العقل الساذج اّّلي يدرن صسّ   بسيطة   د اإلنسان بفطرة  زوّ  -تعاا  -اهلل  نّ إف -1

ته بنبوّ  بسبب اعتقاده اتلامّ   ق بما يقو  انلبّ ه يصدّ نّ إا بعد انلقل فمّ أوٰهذا قبل انلقل،  .  من صانع   بدّ  فال مصنوعٌ 

 ات الغيب ًل اتلفاصيل.يّ ما يدرن لكّ نّ إالعقل  أنّ مور املربهن عليها   ٰذلك من خالل املعجزة. ومن األ ن تبنّي أبعد 
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)منطقـة اتلفاصـيل  هنان منطقةا  نّ أ (ادليينّ  ومراتب عالقة العقل بانلّص 
 فيهـا دون اًلسـتعانة بـانلّص  العقديّة( ًل سستطيع العقـل الربهـايّن ابلـّت 

، وت ـون هـو اّّلي سـّطرها ابتـداءا  واتلاريخّ  ادليينّ  انلّص  نّ أو أ، ادليينّ 
و تالفة أ ،وهاملضمان عدم الوقوع يف اًل راف واأل ةا رقابيّ  وظيفة العقل
ة  نلـا يف الفصـل اثلالـث احلاجـة الفعلّيـ. وسـوف يّنبـنّي دهّيةقواعده ابل

 ثلوابت العقل الربهايّن يف انلصوص اليّت تناولت القضّية املهدوّية.
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عون يف القضي ة املهدوي ة  الفصل اثلال:: املد 

الفصل الثالث 

 ّدعون يف القضّية املهدوّية امل

 

  ةٌ تارخيي   : ملحةٌ ًلا و  أ
هـا، وٰهـذه بعني عبـاء املـدّ أ مـن فكرة املهدّي واملهديّة محلت سـيالا 

وبعضـهم  عيـت  ،و ادّ أ ،ه املهـدّي نّ أيع فبعضهم يدّ  ،اًلّداعءات تتلفةٌ 
صـحاب املهـدّي أحـد أه نّ أيع ، كين يدّ اعم   املهديّة بش    يع ما خيّص يدّ 
  عنه.من اإلمام املهدّي وكيالا  ه مرسٌل نّ أو أات الظهور، شخصيّ و

مـر عني لٰهذا األة استقصاء املدّ وليس القصد من ٰهذه اللمحة اتلارخييّ 
 نّ ألفات نظـر القـارئ الكـريم إا إهلا، بل آحوال حراكتهم ومأوشؤونهم و

ريخ، ضـعافها يف اتلـاأمثال ٰهذه اًلّداعءات اليّت نعاعها ايلوم قد حدث أ
 نلـا املقصـود. تلبنّي  (كمال ادلين وتمام انلعمة)ىلع كتاب  لقينا نظرةا أولو 
 ذ ذكر اًل راف اّّلي وقع فيه بعـض الشـيعة بسـبب اتلطبيـق اخلـاريجّ إ

ة ة تـّديع مهديّـباسم الكيسانيّ  ذ ظهرت فرقةٌ إة املهدّي، اخلاطئ لشخصيّ 
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ة منـت بمهديّـكيت ة الّـ، وفرقة باسـم انلاووسـيّ ()ة حمّمد بن احلنفيّ 
 ة اإلمام موىس بن موا مهديّ ين توهّ ، والواقفة اّّل  اإلمام جعفر بن حمّمد  

ة ا بمهديّـأخـريا  ، ثـمّ اهلادي  ة اإلمام عيل  قالوا بمهديّ  ، ثمّ  جعفر  
 .() اإلمام احلسن العسكرّي 

 ()السـنويسّ  حمّمـد بـن عـيل   ويف العرص احلديث ظهر يف يلبيا املـدعوّ 
ا ة(، واكن صـوفيًّ  )احلركة السنوسيّ س ما صسّ  سّ أو ،ه املهدّي نّ أىع ادّ اّّلي 

                                                        

وللسـيد  .32 ، ص1جكـرب غفـاري، أ، كمال ادلين وتمام انلعمة، حتقيق: عـيل  انظر: ابن بابويه، حمّمد بن عيلّ  - 1

 اكن منهم:  عندما عديدةُ  شعارُ أ احلمرييّ 

 أربعٌة سواءوًلة األمر   ة من قرسش  أًل إّن األئمّ  

 هُم أسباُطنا واألوصياء  عيلي واثلالثة من بنيه

 وسبٌط قد حوته كرًلء  فسبٌط سبُط إيمان  وبري 

 يقود ا يش يقدمه اللواء وسبٌط ًل يذوق املوت حّ  

 برضوى عنده عسٌل وماء يغيب فال يرى عنّا زماناا

 .37 ، ص1 انظر: املصدر نفسه، ج - 2

 وكما ييل:  هل ابليت أىع نسبته إا ادّ  - 3

اب اهلل بن خطّ  القادر بن شهيدة بن حم بن يوسف بن عبد بن حمّمد بن عبد بن السنويس بن العربّ  الشيخ حمّمد بن عيلّ 

ان بن زيـن الرمحٰن بن يوسف بن زيّ  بن عبد القويّ  بن حيىي بن راشد بن أمحد املرابط ابن منداس بن عبد بن عيلّ 

بن عمران بن إدرسس بـن  د بن محزة بن عيلّ ودرسس بن سعيد بن يعقوب بن داوإالعابدين بن يوسف بن حسن بن 

الصالل، ]. القريشّ  اهلاشيمّ  بن أل طالب    بن احلسن السبط ابن عيلّ اهلل الاكمل ابن احلسن املثّ   إدرسس بن عبد

 [21 فريقيا، صأة يف عيل حمّمد، تاريخ احلركة السنوسيّ 
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محـد أ. ويف السـودان ظهـر حمّمـد ()س الزوايا وينطلق منها يف دعوتهيؤسّ 
ـأة حدى الطـرق الصـوفيّ ا إل، واكن تابعا ()ب نفسه باملهدّي اّّلي لقّ  ا، يضا

                                                        

 .8 ، صةٌ ونظريّ  ة فكرةٌ انظر: إبراهيم، أمحد عثمان، اثلورة املهديّ  - 1

 م1885ـ  1843ه/1302ـ 1259 السوداينّ  ة: املهديّ جاء يف املوسوعة العربيّ  - 2

 يعود نسبها إا احلسني بن عـيلّ  حمّمد أمحد بن عبد اهلل، ودل يف جزيرة بلب اتلابعة ملدينة دنقلة يف السودان من أ ة  هو 

ا فتعلّ   يف أم درمان. ومات أبوه وهـو م منه القراءة والكتابة وحف  القركن الكريم وهوبن أل طالب. واكن أبوه فقيها

تابع علومه يف اخلرطـوم فقـرأ الفقـه واتلفسـري واحلـديث،  ، ثمّ قصريةا  ةا ه يف جتارة السفن مدّ فعمل مع عمّ  صغريٌ 

ـا للعبـادة وادلرس ـة مخسـة عشـ انليـل األبـيض مـدّ ف وانقطع يف جزيرة )كبا( جنـوب اخلرطـوم يفوتصوّ  ر اعما

 واتلدرسس. وكرث مريدوه واشتهر بالصال ؛ وانتقد سلون شيخه يف بعض األمور. 

 م. وجـاءه عبـد اهلل بـن حمّمـد  من تييلفه داع بها إا تطهري ابلالد من مفاسد احلاّك  سافر إا كردفان فنرش فيها رسالةا  ثمّ 

ة األصـل مـن جهينـة إذ ارة العربيّ ارة فبايعه ىلع القيام بدعوته. وقويت شوكته بقبيلة ابلقّ ابلقّ من قبيلة  اتلعاسّشّ 

ا قويّ  ج منها. واكن املهديّ تزوّ   ة إذا خطب. احلجّ  فطناا فصيحا

 املنتظر. ه املهديّ م أعلن أمحد أنّ  1881 / ـه 1298يف اعم 

رته. ـمن الشوائب وابلدع، وكتب إا فقهاء السودان يدعوهم نلص وبدأ جبمع األنصار دلعوته اهلادفة إا تنقية اإلسالم

وفتح باب  ،وطلب العون منهم ىلع إشعال اثلورة ،مهوحاّك  وانتهج أسلوب إبالغ ادلعوة إا شعوب العالم اإلسالمّ 

 .حتّل امل ة من أجل طرد األجنبّ واًلستعداد إلرسال ا يوم الفاحتة للبالد اإلسالميّ  ،اهلجرة إا السودان

حمّمد توفيق يف وًليـة مرصـ،  وخليفته إا خليفة املسلمني السلطان عبد احلميد اثلاين وإا اخلديويّ  وقد كتب املهديّ 

 ا وغـريهم ليشـعرهم بدوتلـه ومقـرّ ليا فكتوريا، وكٰذلك إا ملـك احلبشـة يوحنّـن احلجاز وملكة إاوإا ساّك 

ا دلوتله.   سلطته، وكٰذلك رضب انلقود رمزا

 حمّمد أمحـد بيلقـاب   ون ىلع ا هاد. واشتهر املهديّ بادلراوسش واألنصار، وانبثوا بني القبائل حيّض  رف أتباع املهديّ وع
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وأن ًل  ،بايعنـا اهلل ورسـو  وبايعنـان ىلع طاعـة اهلل ورسـو »أخرى   اإلمام واخلليفة. واكنت ابليعة للمهدي: 

 .  «…عن منكر   ونيه   بمعروف   نعصيك يف أمر   نّسق وًل نزين وًل نييت بهتاناا نفييه، وًل

ا إا املهـديّ  ،إا حكمدار السودان يف اخلرطوم حمّمد رؤوف باشا عات حول املهديّ وصلت أخبار اتلجمّ  يف  فيرسل وفـدا

د ٰهذه ابلالد ولن يذهب إا اخلرطوم، وأعلن ا هـاد، فعـد ه سيّ ه يطلبه للمثول بني يديه، فيجاب املهدي بينّ مقرّ 

فـانقض عليهـا أتباعـه يف  ،به إا جزيرة كبا تلييت ةا عسكريّ  داا ىلع احلكومة، فيرسل احلكمدار إيله محلةا لك تمرّ ذٰ 

 الطريق وفتكوا بها. 

ا احلكومة أرسلت ٰذلك وبعد ( ألف سوداين وهزموه، ثم استوىل املهدي ىلع 50و)  فهايه لقتا  رجل كًلف ستة من جيشا

َبياض سنة 
ُ
 م وعظم شينه وكرث أتباعه. واكن ٰذلك يف الوقت اّّلي احتل فيه اإلن لزي مرص.1883ه/3001مدينة األ

، محلةا  املرصّية احلكومة أرسلت ثمّ  م.  1883اثلـاين  صشــرين / ـه 1300 يف املهدي أتباع قبل من أبيدت كنهاولٰ  ثاثلةا

كني بقـول دين واملّنشكّ املتمرّ  ن من نّنيجتها أنّ ًلسيداد السيطرة ىلع السودان، واك ة  مرصيّ  واكنت ٰهذه كخر حماولة  

 وا يعلنون وًلءهم  . ؤبد املهديّ 

 ،إسماعيل اخلديويّ  ةا ر والسودان تعاين من سوء إدارة وًلتها وخاّص ـاكنت وًلية مص يف حقبة   واكنت بداية حركة املهديّ 

 ل األجنـبّ توفيق اّّلي خضـع للتـدخّ م وعني ابنه حمّمد 1879 / ـه 1296اّّلي عز  السلطان عبد احلميد سنة 

 / ـه 1299سـنة  ، واكن من نتائج ظهور حركة أمحد عرال وقوع وًلية مرص حتـت اًلحـتالل الربيطـاينّ الربيطاينّ 

 ر بين السودان. ـر، وحاولوا إقناع وًلة مصـللبقاء يف مص لزي من فتنة السودان ذريعةا ذ اإلاوقد اخّت  ،م 1882

ا للنّظ األرمينّ وُعني نوبار باشا ) ة من أغلب مناطق السـودان. وبـٰذلك خـال فعمل ىلع انسحاب القوات املرصيّ ، ار( رئيسا

انتصـاره يف  املهدّي  م. وعدّ  1884 / ـه 1301فسيطر ىلع اخلرطوم يف  سنة  ،ـع مناطق سـيطرتهيلوسّ  للمهدّي  ا وّ 

 . السودان يف العالم اإلسالمّ  شعال رو  ا هاد خارجوبداية إل ،ىلع انلهج اإلسالمّ  تليسيس دولة   السودان بدايةا 

ون بنـبش قـرب املهـدّي وأحرقـوا درمان. وقام الربيطانيّ   ىلع إثـر ٰذلك. ودفن يف أمّ وتويّف  املهدّي مرض با ـدريّ  ولٰ نّ 

 دفن الرأس يف وادي حلفا.  ه تمّ ته بيمر كّنشّ اّّلي ذكر أنّ جثّ 

 «. جمموع املناشري»يف كتاب   إا خليفته اتلعاسّشّ وقد يع ما وجد من كتابات املهديّ 
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 تباعه.أو قاد ما يعرف باثلورة املهديّة ضد اًلحتالل الربيطاينّ 
ة اكن العمـود ة وابلهائّيـمثـال ابلابّيـأ ةٌ باطنيّ  يران ظهرت حراكٌت إويف 
ه نّـأىع ادّ  حمّمد الشريازّي  عيل حلراكتهم املسيلة  املهدوّية، فاملدعوّ  الفقرّي 

! انلبـّوةىع ادّ  ثـمّ  ،ه هو املهدّي نّ أىع مره فادّ أر تطوّ  ثمّ  ،باب اإلمام املهدّي 
صـاحب  حسـائّ محـد األأخليفة الشـيخ  الرشيتّ  د اكظمٌ ستاذه السيّ أواكن 

 يف فهم ادلين. ة اليّت هلا منهجها اخلاّص الفرقة الشيخيّ 
، قام مقامه املريزا عيل م1850عدام عيل حمّمد ابلاب اعم إوبعد 

 

. يق وقد كناه املهـدّي بـيل ب ـر  ب باخلليفة الصدّ اّّلي لقّ   املهدّي خلفه يف القيادة عبد اهلل حمّمد اتلعاسّشّ بعد أن تويّف 

ّنشكيل مستعمرة إذ فصلت بريطانيا موانئ بربر وزايلة ل ؛اكن قد خّس كثرياا من أراضيه السودان املرصيّ  ولٰ نّ 

ت بريطانيا مصـوع دبون لّنشكيل مستعمرة جيبويت. واحتلّ أت فرنسا تدجورا إا ميناء . وضمّ لزييّ الصومال اإلا

من أراض السلطنة العثمانية اليّت ىلع  ملنطقة   وجتزئة   ات احتالل  ت عمليّ ستعمرة أرترييا. وٰهكذا تمّ مفت نواة  وألّ 

ل هلـا ا سـهّ إفريقيـا، ومّمـ حتالل رشقّ ا ة العديدة يفيّ ة األوربّ وى اًلستعماريّ رأسها خليفة املسلمني. ونشطت الق

 ٰذلك افتتا  قناة السوسس. 

 وتصـّدى ادلولـة، وتنظيم وتوسيعها املهديّ  عليها سيطراليّت  ابلالد ىلع املحافظة حماولة املهديّ  خليفة اتلعاسّشّ  وتوىّل 

ى اخلليفة بلعـض اثلـورات ني. وتصدّ يّ تعاونني واملتحالفني مع األوربّ وامل ،عني الطامعني باتلوسّ ل حبام املسيحيّ 

 ني هلا. يّ من األوربّ  موغريه نيص بسبب عداء الربيطانيّ ه. ولٰ ن بدأت سلطة املهديّة تتقلّ ضدّ 

 يّ رت احـتالل السـودان املرصـفقـرّ  ،إفريقيـا د بالسـلطة الرئيسـة يف رشقّ ملسيطرة ىلع مرص باتلفرّ ا بريطانيا ورغبت

وهـزم اخلليفـة  ،م 1896 / ـه 1314دنقله يف  بقيادة كّنشّ فاحتّل  ، فيرسلت محلةا باتلعاون مع ا يش املرصيّ 

 م.  1899 / ـه 1317 سنةمن أنصاره  وقتل اخلليفة مع يع   ،م 1898 / ـه 1316درمان يف سنة  قرب أمّ 
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 بعد نقطةِ أحسني اّّلي لقب نفسه بابلهاء )بهاء اهلل( اّّلي ذهب إا 
 ة.وهيّ لىع األيف اًلّداعء واخلرافة عندما ادّ 

وعـيل  ()وتلميذه الرشـيتّ  ()حسائّ من الشيخ األ الكًّ  نّ إ ،وىلع العموم

                                                        

، ودل ن صقر بن إبراهيم بن ظاهر بن رمضان بن راشد  : هو أمحد بن زين ادلين بن إبراهيم ابحسائّ شيخ أمحد األال - 1
 سـاميةٌ  يف بدايـة ٰهـذا القـرن ماكنـةٌ  حسائّ للميالد. واكن للشيخ أمحد األ 1753، املوافق لعام 1166يف رجب 

حساء الاكئنة يف الشـمال يران. وأصله من األإوانلجف و ءيف أندية العلم وحمافل اتلدرسس يف كربال شهريةٌ  ىوذكر
وانلجـف للزيـارة  ءكـربال اإا بلغ األربعني من عمره هاجر ف فيها، ولمّ يلها، وتثقّ إبلالد العرب فنسب  الرشقّ 

أصـبح مـن  جـازة حـّ  د حبر العلوم والشيخ اكشـف الغطـاء، ونـال منهمـا اإلفيخذ العلم عن السيّ  ،واًلسزتادة
يف  واكن   جملـس درس   ،اعيلـة   ة  ذهنيّـ قدرة  أقرانه، واعيفوا   ييعهم ب لّك  املجتهدين، وحاز قصب السبق ىلع

بهـام، وملـا ملا فيها مـن الغمـوض واإل -فكرته  ب العلم، ولٰ نّ من طاّل  يتداوهلا قسمٌ  فاٌت ، واكنت   مؤلّ ءكربال
 -لقواعـد املـذهب وأصـول ادليـن  دة اليّت تري حبسب ظاهرها غري مالئمة  سها من العبارات املعقّ سستعمله مؤسّ 
ه فقـد اكن   ة. ومـع ٰذلـك لكّـماميّـقواعد اإل ا ىلعوخروجا  ،ا عن ادلينمروقا  ، واكن اًلعتقاد بها يعدّ تةا اكنت ممقو

 ٰهـؤًلء ون ادلاعيـة   هنـا وهنـان، وقـد سـيّم جملسه، وكخرون يبثّ  اإدون ييدّ  يالزمون درسه، وأعوانٌ  ٌب طاّل 
وضع  ذات يللة   مام احلسن اإل ىموًلنا رأ نّ إ»: رشيتّ ال د اكظمٌ الشيخ أمحد. وقال عنه السيّ  اإ ة نسبةا بالشيخيّ 

 ،من العسل ر وأحّلم العلوم. واكن يف فمه كطعم السكّ س ومعونة اهلل، تعلّ س يف فمه. فمن ريقه املقدّ لسانه  املقدّ 
 عـن ا بيفضا ، منفصـالا ا بينوار معرفة اهلل، طافحا ته حماطا ا اسّنيق  أصبح يف خاّص وأطيب من راحئة املسك، ولمّ 

. وبسـبب ازديـاد رادة العـيلّ هلل، وزاد اعتقاده يف اهلل يف نفس الوقت اّّلي ظهر فيه اسّنسـالمه إل مغايرٌ  ما هو لّك 
ا ة. ولّمـروريّ ـبه حاجته الض  ما سسدّ ًّل إ مّ هلل  ا ،كل واللبسي األـقبله نس شوقه والرغبة الشديدة اليّت استولت ىلع

اهـا فتلقّ  ،أخذ ينرش كراءه ومبادئه بـني انلـاس ،الرضا  بن موىس مام عيلّ اإليران لزيارة إ اإ حسائّ سافر األ
العراق  اإا اعد دعوته. ولمّ  فلّب  ،لّول عندهلطهران  اإالسلطان فتحعيل شاه داعه  نّ أ حّ   شديد   يمان  إابلعض ب

ومـات يف املدينـة  ،وًلدته مقرّ  ، فرجع إاكثريةٌ  انّنرشت كراؤه املخالفة ملا اشتهر يف عرصه، وحدثت   خصوماٌت 
ة يف ة وابلهائيّـاق، ابلابيّـ، عبـد الـرزّ احلسينّ ]لالّطالع أكرث راجع: ودفن يف ابلقيع.  ،للهجرة 1243رة اعم املنوّ 

 .[ماضيها وحارضها
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املريزا حسني عيل جعلوا مـنطلقهم القضـّية  ثمّ  ،)ابلاب( حمّمد الشريازّي 
 . ()املهدوّية
ة ىلع  ـو ة وابلهائّيـمن تاريخ حركيت ابلابّيـ ئااشي ن نّنناوليس بيب وًل

رئ ويالح  اًلنعطافـات واًلتلـواءات ن يدرن القاأجل أمن  ؛اًلختصار
 ب الوقوع يف اًل راف.اليّت صسبّ 

 

ا لـف اختالفـاختت فـاكر  أو اّّلي أخذ ينفـرد بعـده بـآراء   حسائّ شيخ أمحد األلبرز ل: اتللميذ األالرشيتّ  د اكظمٌ السيّ  - 1
يران الشـهرية، واكنـت وًلدتـه إمدن  ىحدإ (رشت)صله من أ. وحسائّ ا عن أفاكر أستاذه الشيخ أمحد األجوهريًّ 

 ا من قرب الشيخ صـيفّ قريبا « أردبيل»ا بلغ اثلانية عرشة من عمره اكن يقطن يف ولمّ  ،م 1790/   ـه 1205فيها اعم 
 حسـائّ طهران ملالقاة الشيخ أمحد األ اإم جاء  1816/   ـه 1231ة ني. ويف سنالصفويّ  لونامل سحاق؛ جدإادلين 

إا بيت اهلل احلـرام أودع أمـر تالمذتـه  حسائّ ا اعزتم األودرس عليه. ولمّ  ء،كربال اإرافقه  واتلتلمذ عليه، ثمّ 
ـا، ا عميقا د نبي وفاة شيخه حزن عليه حزنا ٰهذا السيّ  ا تلىق. فلمّ د الرشيتّ الكرث إا السيّ   ا خبصـوم  ووجد نفسه حماطا

 يـران يومئـذ  إأحـد علمـاء  حمّمـدباقر الرشـيتّ  حيصون عليه أنفاسه، ويهزأون بتعايلمه وأفاكره، فاستعان باحلاجّ 
ة اق، ابلابيّـ، عبـد الـرزّ احلسـينّ ]لالّطـالع أكـرث راجـع: . ه 1259يف اعم  د الرشيتّ  السيّ تلثبيت مقامه، وتويّف 

 [هاة يف ماضيها وحارضوابلهائيّ 

ة، الطبعـة ة واًلجتماعيّـة، عـني لدلراسـات وابلحـوث اإلنسـانيّ ة وجذورها ابلابيّ انظر: انلجار، د. اعمر، ابلهائيّ  - 2
 .1996وىل، مرص، األ
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 ةابلابي  
   ـه1235هو املريزا عـيل حمّمـد املولـود يف شـرياز سـنة  ابلابّيةس مؤسّ 

صـابه ايلـتم لفقـد وادله أا اسمه )حمّمدرضا الزباز(، وازا اكن يعمل بزّ  ب  أل
دعيل. بـدأ تعليمـه   سيّ ( وخاگفرعته وادلته )فاطمة بي ،اوًل يزال صغريا 

وقـد درس ىلع يـد  ،ةوهو من الشـيخيّ  ،يف )الكّتاب( ىلع يد الشيخ اعبد  
ن أ، ويف شبابه حـدث والرشيتّ  د اكظم  سيّ الوتلميذه  حسائّ محد األأالشيخ 

سـنة  الرشـيتّ  د اكظـم  سـيّ الحـد تالمـذة يفاتلىق ب ،سافر إا مدينة بوشهر
الرحال إا كـربالء مـن  ّّلي جعله سشدّ ا فاكره إا احلدّ ير بثّ يوت ،م1841

عيل حمّمـد  واتلتلمذ ىلع يديه، واكن ما سشغل بال الشاّب  جل لقاء الرشيتّ أ
 ؛نتظـر(قضّية )املهـدّي املأعين  ،ستاذكرب اهتمامات األأهو ما يقع ضمن 

 ،ه خليفتـهنّ أىع ستاذ ادّ ستاذ. وبعد موت األا زاد يف عالقة اتللميذ باألممّ 
 و)ذكر اإلمام املعصوم بني انلاس(.  ()ن الرابع()الرك وبل ه
ال حسـني البرشـويئ املمن بٰذلك كو ،ه هو اإلمام املهدّي نّ أىع سافر إا شرياز فادّ  ثمّ 

ّّ أطلق عليهم فيما بعد )أعلنوا ابليعة   وأو ،خرينك 17و نقـل  ثـمّ  .()(صحاب الـ

                                                        

الركن الرابع يف ادبياتهم هوابلاب، اما اًلراكن اثلالثة فيه: اهلل، انلب، اًلمام. راجـع: الطالقـاين، حمّمـد حسـن،  - 1

 .306ا وتطورها ومصادر دراستها، صالشيخية نشاته

ـأد عيل حمّمد استطاع ابلاب السيّ » - 2  8 فاحلـاء يعـادل الـرقم« يح»اهم حـروف ا سـمّ ن  مع حو  ثمانية عرش شخصا
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ىت أه قـد نّـأسخ اإلسالم، وىع انلبّوة ونمن الزمن ادّ  ة  ة، وبعد مدّ دعوته إا مكّ 
لقاء القبض عليـه بعـد إ جديدين، واسم الكتاب هو )ابليان(. تمّ  وكتاب   بدين  

إا قلعـة   اعن ما رجع عنها ونيف ثمّ  ،علن توبتهأه وصوات ضدّ ن تعالت األأ
نقلـه إا تربيـز  ه، وبعد ٰذلك تـمّ  1264إا قلعة )جهريق( سنة  )ماه كو( ثمّ 

  خالهلـا بمهدوّيتـه مـن العلمـاء، عّ  حبضور عـدد   مةٌ قيمت   حماكأحيث 
 نبـّوة وبابيّـة علـم اهلل. ًّل إة مـا   يف احلقيقـة مام احلّجـته لإلمسيلة بابيّ  نّ أو

ة علن توبتـه للمـرّ يفـ فرضـب بالعّّصـ ،عياتـهن من إثبات مدّ ه لم يتم ّ ولٰكنّ 
، املوافـق () ـه 1266عدامـه اعم إ ىع انلبـّوة، فـتمّ ه اعود فـادّ اثلانية، ولٰكنّ 

 

روعـه ــٰهؤًلء تقايلـد مـش ىلّع  ثمّ  .(18[ وجمموع احلرفني )18ة، وايلاء سساوي عرشة ] صفحه جبديّ باحلروف األ

 ر:ـسماء رجا  اثلمانية عشأوأساس معتقده. وٰهذه 

 املـاّل  -5 البسـطامّ   عـيلي املـاّل  -4حمّمـدباقر الصـغري ابـن عمـه  -3خوه أحمّمدحسن  -2رويئ ـ حسني البشاملاّل  -1 

حمّمـد  -8د حسـني الـزيدي السـيّ  -7 حسـني جبسـتاين املـاّل  -6 الـرازّي   عيل  اّل املاملعروف ب خداخبّش القوجاينّ 

بـدال إ أمحـد املـاّل  -12روم أ جليل املاّل  -11املال حمّمد اخلويئ  -10 د سعيد اهلندّي سيّ ال -9 روضخاين الزيدّي 

 حمّمـدعيل القـزويينّ  -16 هـادي القـزويينّ  -15 ردبـييلّ  يوسـف األاملـاّل  -14  باقر اتلربيـزّي املاّل  -13 املراغّ 

اق، ، عبـد الـرزّ احلسينّ ]وس(. ف )بالقدّ احلاج حمّمدعيل بارفروم املعرو -18 (ة العنياملعروفة بقرّ )طاهرة  -17 

 [1962ة يف ماضيهم وحارضهم، مطبعة العرفان، صيدا، ة وابلهائيّ ابلابيّ 

 ة: نصـوٌص اق، جملّـة، ترية: حمّمد عبد الرزّ حمّمدي، د. حمّمد مهدي شري، مقال: ارتدادات اخلرافة يف العقيدة املهدويّ  - 1

 .209و 208 ، ص52-42، العدد معاعةٌ 

 الرشـيتّ  د اكظـم  جمـالس السـيّ  اإد ييدّ  السيد عيل حمّمد ظّل  نّ أ نقل يف مصادر عديدة  »  أنّه:اق احلسينّ د عبد الرزّ السيّ  وذكر
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د، ودهش من أقوال الشيخ ورشو  السيّ  ة  ل مرّ وّ . فذهل ألحسائّ كتب الشيخ أمحد األ رشوحه ىلع اإودروسه، وسستمع 

ن أه ما بلث نّ أ غريني. صويلّ  خيالف مسالك األلٰهذين الرجلني الكبريين مسلاكا  نّ أوظهر    ،لعباراتهما واصطالحاتهما

انقطع  ، وسستوضح ما اكن سش  عليه فهمه من تلك العباير والضماير، ثمّ د الرشيتّ وأخذ يالزم جملس السيّ  ،استينس به

الرياضة  اإيف الكوفة وانقطعوا   مام عيل  مسجد اإل اإهوا ووجّ  ذا تفق مع بضعة نفر  إ ،ا من الزمنب ردحا وتغيّ  فجيةا 

د جملس السيّ  اإ، واعد غري اعتيادي   يف وضع   ها خرج من املسجد وهوتمّ أن أة، وبعد ربعينيّ املعروفة عند املرتاضني باأل

هج الرشـيعة، عن من خارجةا  د اكظم  ها تالمذة السيّ عدّ  م بيلفا،  ، وصار يتلكّ شارد اّلهن ويف حالة انذهال   وهو الرشيتّ 

نفسه، ويظهر من  اإانلاس  ذا به يدعوإا ف، وجفوه وهجروه أخريا ًلا وّ أة انلبوية. فالطفوه وجاملوه لقواعد السنّ  وتالفةا 

فادخلوا ابليوت " :مثل ًغمضة   يله بيقوال  إبني ج وغريهم. واكن خياطب املقرّ من السذّ  ايله كثريا إف والزهد ما أمال اتلقشّ 

 -اهلل  اإالوصـول  نّ أيعـين بـٰذلك  "،بابهـا أنا مدينة العلم وعيلي "ا ما اكن سسمعهم احلديث املشهور ثريا وك "،بوابهاأمن 

ا اكن ة والوًليـة، ولّمـ عن طريق الرسالة وانلبوّ ًّل إ، ، والطلب مردودٌ الطريق مسدودٌ  ألنّ  ؛وحماٌل  ممتنعٌ  - تبارن وتعاا

. وكما ًل  وز ى بالوساطة فينا تلك الواسطة الكربًّل إا، وًل يم ن ٰذلك ضا أي اومستصعبا  اتلك املراتب صعبا  اإالوصول 

  بلقـبًّل إومـا اكن سشـري بعـد ٰذلـك نلفسـه  ،نفسه بابلاب سّ   فينا ٰذلك ابلاب فعندئذ   ، من ابلابًّل إدخول ابليت 

ا ّمـأدعوتـه.  (ابلـاب)عالن إة يفيّ ة. ٰهذه   كوٰهذا سبب صسميته بابلاب وأتباعه بابلابيّ  ،صيلّ وترن اسمه األ (ابلاب)

خـذ سشـتغل أو ،متجـره يف بوشـهر اإكب  ةا مدّ  الرشيتّ  د اكظم  ن حرض جمالس السيّ أابلاب بعد  نّ أة فيوي كتب ابلابيّ 

 اإا بساط جتارته اعئدا  ىم طو 1843/   ـه 1259يله يف اعم إد املشار ا بلغته وفاة السيّ دعية، فلمّ بتييلف اخلطب واأل

 ؛ل املؤمنني بـهفاكشفه بيمر ادلعوة واكن أوّ  ، حسني برشويئ من العراقاملاّل  ، وهوصحابهأحد أيله إحيث اعد  ،شرياز

عرشة بعد الغروب مـن الليلـة اخلامسـة مـن  ةديااحلواكن ٰذلك يف الساعة اثلانية وادلقيقة  (،باب ابلاب)سماه أولٰهذا 

 (ابلـاب)ذ أظهـر فيـه إ (؛عيـد املبعـث)فاعترب ٰهذا ايلوم  .م 4184 أيّار 23املصادف   ـه 1260سنة  وىلاأل ىياد

ون ، ومـا زال ابلـابيّ ام  يّـأربعة أو شهر  أربعة أو ا وعرشين سنةا ا، واكن عمره يومذان مخسا دعوته، ورفع بها الصوت جهرا 

ة ة وابلهائيّـاق، ابلابيّ الرزّ  ، عبداحلسينّ ] «ةتّ ابلسونه وحيرمون فيه تعاط اًلشتغال ون حييمون ٰهذا ايلوم ويقدّ وابلهائيّ 

 .[1962يف ماضيهم وحارضهم، مطبعة العرفان، صيدا، 



 ..........................123  ..........................  الفصل الثالث: املّدعون يف القضّية املهدوّية

انعقاد مؤتمر )بـه دشـت(  عدام ابلاب تمّ إ. وقبل م1850وز اعم للتاسع من تمّ 
ّّ أعضاء )أاّّلي حضـره   وتـمّ  ،( اثلمانية عشـر مع بعض املريدينصحاب ال

 .د لربوز ام حسني عيل انلورّي ، اّّلي مهّ ()عالن نسخ الرشيعة اإلسالميّةإ

 ة ابلهائي  
فاكر اخلرافية اليّت ًل ديلل عليهـا مـن من نتاجات األ ة   ناتجٌ ابلهائيّ 

ابلعد عن العقل والربهـان يف نسـق اتلفكـري قـاد إا  نّ إ، بل و عقل  أ نقل  
 ـر بـالظهور، تـاراكا ه املبّشـنّ أ  )ابلاب( ساة يف تارخينا. فعندما عّ يٰهذه امل

ه نّـأعلـن أٰذلـك، و تلميذه حسـني عـيل انلـورّي  ٰذلك يف وصيته، استغّل 
كمـا ف(. ز ّ )الصـبح األ خيه حيىي انلـورّي ة اكنت ألالوصيّ  نّ أمع  ،املنتظر

راع ىلع الرئاسـة نقطـة الفصـل ـي ـون الصـ و حركة  أ دعوة     حال لّك 
 س واملستقبل. بني موت املؤسّ  اتلاريخّ 

ن حسـني اخـواغتيال ناع ادلين شـاه، هـرب األ ابلابّيةوبعد حماولة 
لقاء القـبض ىلع حسـني عـيل إ تمّ  تتلفني، ثمّ عيل وحيىي نور إا ماكنني 

ادلراوسـش.  ا يف زّي ا حيي نور فقد هرب إا بغداد  ًّ مّ أونيف إا بغداد، و
ا منهمـا، مّمـ تبـاع لك  أو خوينوهنان يف بغداد زادت املشاحنات بني األ

                                                        

 .م1997ملانيا، أ - . منشورات ا مل، الطبعة اثلانية، كولونيا60، ٰهكذا قتلوا قرة العني، ص ، عيلي الورديّ  - 1

 .189 م، صعداد: حمّمدعيل احلكيإة، ة وابلهائيّ ، حمّمدجواد، ابلابيّ راجع: ابلالغّ  - 2
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صسّ  وانزوى يف قرية  ،ا إا شمال العراقب  ًّ حدا حبسني عيل إا الّنّسّ 
 حد الكهوف يف جبل   لكـو. ثـمّ أا إا ة ًلجئا ا من السليمانيّ قريبا  "ةشدل"
ة. رجـع بعـدها إا بغـداد لكـرثة للصوفيّ  "خانقاه"د ىلع ما سس  خذ ييدّ أ
لزيادة الفنت يف بغداد بسـبب  تباعه. ونّنيجةا أهله وأحلا  عليه من قبل اإل

اًلنفصـال  هنان تـمّ يف تركيا، و ةدرنأنفيهما إا  تباعهما تمّ أوجود ٰهؤًلء و
 ة  و بيانّيـأ ة  زيلّ أحسني عيل، و (ة يّنبعون )بهاء اهللإا بهائيّ  ابلابّيةيف  اتلامّ 

 يف تباعـه إا مدينـة عـاّك أل ووّ نيف األ حيىي نور، ثمّ  (زليّنبعون )صبح األ
 تباعه إا جزيرة قربص.أفلسطني، ونيف اثلاين مع 
بيته يف كرخ بغداد يلنقل ن ابلهاء عندما محل من أومن ا دير باّلكر 

ا يف قصــر حديقـة ايـب عشـر يوما  ة اثينا ملدّ تا ساكنه مؤقّ إ إا تركيا، تمّ 
ل لوصـو  إا تلـك احلديقـة وهـو يـوم وّ يف ايلوم األ -باشا، قام باًلّداعء 

للهجرة املوافق للحادي والعشـرين مـن  1279ربعاء ثالث ذي القعدة األ
الـواردة يف كتـب  "بمـن يظهـره اهلل"ود ه هـو املقصـنّ يب - م1863نيسان 

ا بـه كمـا اكن يوحنـا املعمـدان ـرا ابلاب اكن مبّشـ نّ أ، و(لواحهأابلاب و)
طلقوا ىلع احلديقة )حديقـة الرضـوان(، وعرفـت أا باملسيح، وقد ـرا مبشّ 

 12ة فيحتفلون بهـا ملـدّ  ،عرش )عيد الرضوان( ام اًلثينيّ عندهم تلك األ
 .()سنة   ا من لّك يوما 

                                                        

وكـٰذلك انظـر:  ؛1962ة يف ماضيهم وحارضهم، مطبعة العرفان، صـيدا، ة وابلهائيّ اق، ابلابيّ ، عبد الرزّ احلسينّ  - 1
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 ابلابّيـة زاعمـة بعد ااحه يف توّ   -قد عمل حسني عيل )بهاء اهلل( ل»
ىلع مضاعفة ا هود يف اتلوفيق بـني  - "من يظهره اهلل"وزعمه نيل منصب 

يمـان ديانته ا ديدة ومفاهيم احلداثة.... وصار يدعو ملـون العـالم إا اإل
اثلالـث،  من: ناع ادليـن شـاه، ونـابليون رسل رسائله إا لك  يبدينه، ف

ملانيـا، وفـرانس أمرباطـور إوامللكة فكتوريا، وابلابا بييـوس، وويلهلـم 
 مرباطور انلمسا. إجوزيف 
، ل ٰهـذا ال ـمّ ، واكن يعلّـف مئـة كتـاب  لّـأاملريزا اكن قـد  نّ أيذكر 

ه لم نّ أا من معاجزه، علما  ها واحدةٌ نّ يه بو عة نزول الكتب السماوية عليّ 
بت بعـض انلصـوص فيمـا وعنـدما صّّسـ ه وقتها.فاتيطلع الغرباء ىلع مؤلّ 

خطـاء ها حتتوي ىلع العديد مـن األنّ أبعد، ووقعت بيد ابلاحثني اكّنشف 
جــراء العديــد مــن إة، ىلع الــرغم مــن ة، واتلناقضــات املفهومّيــاللغوّيــ

 ة احلـّق للبهائيّ  نّ يا. وقد جاء يف ترصحيات املريزا باتلصحيحات عليها سلفا 
 .()«نلفسها جديد   يف بناء اعلم  

 حراكت األدعياء يف العراق
 يع العالقة باإلمام املهـدّي تدّ  اكن العراق وًل يزال سشهد حراكت  

 

  .156ة، ص حزاب واحلراكت اإلسالميّ ، عبد املنعم، موسوعة الفرق وا مااعت واملذاهب واألاحلفينّ 
ة: اق، جملّـة، تريـة: حمّمـد عبـد الـرزّ فة يف العقيدة املهدويّ شري حمّمدي، د. حمّمدمهدي، مقال: ارتدادات اخلرا - 1

 .216 ، ص52-42، العدد معاعةٌ  نصوٌص 



 .......................... منطق فهم القضّية املهدوّية  ........................................... 126

. هلا جمال حبثها اخلـاّص  ()عديدة   ألسباب    اء، وٰهذا راجعٌ من األ ىلع  و  
ة يف العـراق اعم قبيل سقوط ادلي تاتورّيـ وجممواعٌت  ولقد ظهرت حراكٌت 

 مثال تلك اًلّداعءات.أهلا و ،اوبعدها أيضا  2003

 ئهاومناش ا: أسباب ظهور اًلد اعءاتثا يا 

 فسي ةٌ  أسباٌب 

قصـد بهـا أًل ختىف ىلع من طالع دعـوى ٰهـؤًلء، و نفسّيةٌ  هنالك أسباٌب 
ا يبحثهـا علمـاء انلفـس وهلـم فيهـا مصـطلحاتهم ممّ  ،نةا معيّ  نفسّيةا  اعقدا 

وّٰللـك  ؛يئة والظـروف املحيطـةاخلاّصة. ويرجع ٰذلك إا عوامل اليبية وابل
ة ته عـدّ ن يضيف ىلع شخصـيّ أج يف داعواه وحياول الواحد منهم يتدرّ  نّ أاد 

 يصبح بعـد فـية   ثمّ  ،مام املهدّي لإل ه نائٌب نّ أيزعم  ة  ل مرّ وّ أفتجده  ،هاًلت  
وغـري  !ةلوهّيـاإل ج بعضهم إا اّداعء انلبّوة ثمّ يتدرّ  من الزمن هو املهدّي، ثمّ 

. ولـِك تفهـم عـمّ و األأحبركـة الظهـور  مـن ادلاعوى الّـيت هلـا عالقـةٌ ٰذلك 

                                                        

 مري املؤمنني رحال خالفته يف الكوفة، وباتلايل فهـوأ ع منذ ايلوم اّّلي حّط الّنشيّ  العراق مستقرّ  نّ أقد ي ون منها:  - 1

اثلورات والقمع من قبل السلطات، فليس من العجيـب يف اكت ورهاصات واتلحرّ شهد الكثري من اإل ع  جمتمع صشيّ 

مام اثلـاين ة اليّت ًغب اإله ابلقعة ا غرافيّ نّ إ فراط واتلفريط. ثمّ خذ صفة اإلين يتمظهر جبوانب تأٰهذا حا   جمتمع  

قـع وا ا يمـّس دعياء السـفارة مّمـأعرش فيها، وشهدت تفاصيل الغيبة الصغرى بسفرائها ووالكئهم، واملنحرفني و

 العقيدة يف الصميم.
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 ة تفاصيل حياتهم.ءمن مراجعة حياة األدعياء وقرا بدّ  األسباب انلفسّية فال
، قـد وعدم راعية   همال  إو أته لشخصيّ  ما قد يعيشه الفرد من حتقري   نّ إ
 إثبـات، مثـل  ـالي إ، منها ما هـو شاكل  أة خذ عدا ا يتا ا عكسيًّ  دافعا سشّ  

م املـال و ارتقـاء سـلّ أ ،اعيلة   احلصول ىلع شهادة  باّلات بواسطة تطويرها 
. ()ة وغـري ٰذلـكو الرتـب العسـكريّ أاذ طريق السياسـة و اخّت أ ،واتلجارة

و القيام أمثل ابتداع األديان واملذاهب  ،ارا الفعل مدمّ  ولٰ ن قد ي ون ردّ 
ط واهليمنـة وطلـب جـل الّنسـلّ أن نظمة مة ىلع األباًلنقالبات العسكريّ 

ل إا ا ريمة وسفك ادلماء، وغـري ٰذلـك مـن و اتلحوّ أىلع انلاس،  العلوّ 
 اّلات. إثباتاألسايلب اهلابطة يف 

ثبتـت أادلراسات انلفسـّية الّـيت اع ـت قضـّية احلاجـة وادلافـع  نّ إ
يت قـام اكدلراسة الّـ ،ةٌ ومنها قيميّ  ةٌ منها فزييائيّ  ،ة احتياجات  لإلنسان عدّ 

بها اعلم انلفس الشهري ماسلو اّّلي وضـع هرمـه املعـروف بهـرم ماسـلو 
و ادلافع للتقدير واتلوقري ضمن ٰذلـك أللحاجات اإلنسانّية فاكنت احلاجة 

ٰهـذين ادلافعـني  نّ إيت دافـع حتقيـق اّلات. ي، ويف منتَه اهلـرم يـ()اهلرم

                                                        

إا اهلل تعـاا ،  قـربٌ  مـرٌ أليس فيهـا  ة  ذاتيّ  عن ميول   ه ناجمٌ نّ أل ؛ا وفق الفهم اإلسالمّ سلبيًّ  دّ ا يعيَض أٰذلك  نّ أًل خيىف  - 1

اإلنسـان ه  عل نّ أل ؛العمل لغري اهلل وجعل اّلات   حمور احلركة يف احلياة وألة الشهرة ية تنبذ مسات اإلسالميّ دبيّ واأل

همـال يواجهه اإلنسان يف حياته اكتلحقري والسخرية واإل مر  أ ّي أة، ويّ خرة اليّت   احلياة احلقيقا لآلا لدلنيا وناسيا را معمّ 

 ه ونفسه.ا من نفسه طاملا يعيش اثلقة بربّ خذا يخذ مين ًل تأو ،ينب  وضعه يف خانة اًلبتالء واًلمتحان

 :صعوداا باليتيب ويليه( ا نس  -راب ـالش  -للهرم )الطعام  قاعدةا  فيضعهاة يولوجيّ بادلوافع الفزي ئيبتد هرم ماسلو - 2

 دافـع  - ا مايلّـة ادلوافع  - املعريفّ  الفهمإا  ادلافع  - واتلوقري اتلقدير دوافع  - واًلنتماء احلّب  دوافع  -من دوافع األ
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بل عنـد  ،املهدوّيةات واملشلكة عند أدعياء األديان وانلبوّ  أساسن سشالّك 
ي دافع اتلقدير واتلوقري ودافع حتقيـق أ -خيطئ طريق حتقيقهما  إنسان   لّك 

ا هليمنـة ا للهـوى راضـخا بعاـرة، متّ اّمـا للـنفس األويصبح ملعبـا -اّلات 
 اعمـل بيد الشيطان. وقـد سشـّ   سهلةا  داةا أة، وة والغضبيّ تني الشهويّ القوّ 
انلقـص  جل سدّ أا من  منحرفا ا يف سلون الشخص سلواكا ا مهمًّ حباط دورا اإل
و حينمـا أ ،()اعم   اعدة اًلعتبار، ومثال ٰذلك الفشل يف ادلراسـة بشـ   إو

ذا إو عدم جـدواها أباّلات  علمّيةصعوبة ادلراسة يف احلوزة ال  د شخٌص 
وطلـب  ،تهيف شخصـيّ  و عقدة نقـص  أ ،الشهرة اكن يعاين من مرض حّب 

اعئـه اكدّ  ارتـدادي   ته، فيقوم بفعـل  انلقص يف شخصيّ  سدّ  جلأالعلم من 
اعئـه لسـلون طريـق ذوي و ادّ أ ،ينّيةة ادليه ملقام املرجعيّ جتهاد أو تصدّ لال

جل جذب انّنبـاه أمن  فارغة   و القيام باّداعءات  أ ،اّلوق والسلون العرفاينّ 
حـد أ. وخـرينواتلمظهر بمظهر اتلجديد واتلحديث ونـزب اآليله، إانلاس 

ـنّ أيع األدعياء للمهدوّية يدّ  ا ميـع دون  نّ أو ،ا يف احلـوزةه لـم  ـد علما
  !ة  قياسيّ  نهاها يف فية  أفقام بذاته وّلاته بادلراسة و ،مستواه اّلهينّ 

 

دويـدار،  أمحد حمّمد عبد اخلالق وعبد الفتا  حمّمد] ث.وابلاع واحلاجة ادلافع بني تفصيٌل  وهنالك. اّلات حتقيق

 [297 صو  ومبادئه، صأ ..علم انلفس

  نّ يوك ،ةكاديميّ ة عندما يفشل يف دراسته األابلعض يلتحق باحلوزة العلميّ  نّ أا يؤسف   ممّ  - 1
ٌ
للفاشـلني  احلوزة ملجي

 ،يف حتقيـق اّلات ملتويـة   ي بهم لسلون طرق  ا يؤدّ ممّ  ا،يضا أغلب ٰهؤًلء يفشلون يف احلوزة أ نّ أقني، وجتد واملعوّ 

ّااعت واملنافسات  سسلكون طريق اخلرافة وادلاعوى الفارغة. وأ ،فقد يثريون ال
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 سياسي ةٌ  أسباٌب 
 وسـيايس   ديـين   سـمة بطـابع  ليس من ا دير بابلاحث يف احلراكت املّنّ 

. فعـادة هـاوترجات خالت تلك احلراكتغفال ابلعد السيايّس يف جممل مدإ
ه نّـإف ،نشـاءيف اإل ن لـم ي ـن   يـدٌ إه نّـأ واًلستعمارّي  مربيايلّ الفعل اإل
 سيس!يا عن اتل بعيدا ن اكن فعالا إل بعد ٰذلك يف اتلفاصيل، ٰهذا يتدخّ 

وعند معاينة تاريخ احلراكت ذات الطابع املهدوّي يف العصــر احلـديث 
يقـاع املشـالك يف إتريـد  ة  جنبيّ أ ري إا مداخالت  صش دات  اد قرائن ومؤيّ 

ل حـاكم خـذ باًلعتبـار تـدخّ وّٰللـك ينـب  األ ؛نذانكاملحيط اإلسالّم 
ا إلنقـاذ )عـيل حمّمـد سلم حـديثا أاّّلي اكن قد  الرويسّ  ّي زصفهان القوقاأ

رسـل أيقاع العقوبة بـه، حيـث إراد أيدي حاكم شرياز اّّلي أابلاب( من 
؟ ر يا ترى لٰهذا ا هد غـري العـادّي من شرياز، فما هو املربّ  رجا  يلخطفوه

ة يف ابلهاء( اّّلي  ي إا السفارة الروسـيّ )سني عيل وت رر ٰذلك بالنسبة حل
 رورّي ـطهران عندما طورد بعد حماولة اغتيال ناع ادلين شاه. ومـن الضـ

 ران ادلو ّ يف القرن اتلاسع عشـر اّّلي اكن يموج باحل دراسة الواقع ادلو ّ 
وشـبه  ()وسطرق األـما ما يعرف ايلوم بالشسيّ  وًل ،والسيايّس يف املنطقة

 ة. فـاكن اتلنـافس بـني روسـيا وبريطانيـا ىلع منـاطق نفـوذ  ة اهلنديّ القارّ 

                                                        

 يران وتركيا.إة مع يضم ادلول العربيّ  وسط: مصطلحٌ الرشق األ - 1



 .......................... منطق فهم القضّية املهدوّية  ........................................... 130

بعتـا ، فاتّ ()ةيّلـوّ األ جل اًلسـّنثمار واتلاكلـب ىلع املـوادّ أمن  واستماكن  
ليسـهل  ؛نـذانكجتمعـات جل تفتيت احلكومات واملأتتلف الطرق من 

 ،عن بريطانيا سياسـتها الشـهرية )فـّرق صسـد( ومعروٌف  .السيطرة عليها
 مـات  ومنّظ  ة  فكرّيـ ارات  ر بـاّلات شـهد ظهـور تّيــوالقرن اتلاسع عشـ

ومنهـا  عديـدة   دينّيـة   كما شـهد نشـوء حـراكت   ،ة  وعلنيّ  ة  يّ  ّ  ات  ويعيّ 
احلركـة املهديّـة يف السـودان، و، ة يف يلبيـامثال احلركة السنوسيّ أاملهدوّية 

  .يف اهلند ()ةديانيّ ااحلركة القوة، وابلهائيّ  ابلابّيةوة وتفراعتها، الشيخيّ و
 ّس تلـك احلـراكتتبدو من لكمات مؤسّ  ل اخلاريجّ عالمات اتلدخّ  نّ إ

 ،لـزي منـاعون  ااإل نّ أيـرى  ديـاينّ امحد القأ غالم ، فمثالا هموحتراكت
 ما ضـدّ سـيّ  وًل اعم   م ا هـاد بشـ    يف اهلنـد، وحـرّ هم محاة املسلمنينّ أو

                                                        

 .100 - 91 يد فهيم يال، صة يف العرص احلديث، ترية: عبد احلمة اإلسالميّ صويلّ انظر: هريو، ديلب، األ - 1

ه،  1281عمـال كشـمري باهلنـد، ودل اعم أغالم أمحد املنسوب بلدلة قاديان مـن  سها املدعوسّ أ القاديانية: فرقةٌ  - 2

  ة ختمـت بمحّمـد  انلبـوّ  نّ أو ،يلـهإه اكن يو  نّ أ، و حمّمد   ا للنبّ ا لإلسالم، وتابعا دا نفسه جمدّ  دّ واكن يع

  حتـت عبـاءة انلـبّ  نـبي  ، فهـوة فبابها مفتـو ٌ ة غري الّنرشيعيّ ا انلبوّ مّ أة   اليّت ختمت، ّنرشيعيّ ة الانلبوّ  ولٰ نّ 

نوا زمان وا به وعيّ نبياء قد برّش األ نّ أه، ويف حقّ  ية  كًلف كنزل عرشة أاهلل قد  نّ أيع ته. واكن يدّ يّ ويف ظلّ   حمّمد  

ا  :القركن يقصده حينما قال نّ أبعثته، و مْحَدُ َوُمبرَشا
َ
يِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
صـدر أديـان وة األنشي جملّ أ !ا بِرَُسول  يَي

(، و)حقيقة الويح(، و)حتفة انلدوة(، و)شهادة القركن(، و)تبليـغ نوار اإلسالم(، و)نور احلّق أمنها: ) ة كتب  عدّ 

 [513، عبد املنعم، موسوعة الفرق وا مااعت...، صاحلفينّ ]رسالة(. ال
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لزي لم املسليم اهلند، فاإل ضمانٌ  لزيّي ااًلحتالل اإل نّ رأى ألزي، وااإل
  .()فينب  اًلستمرار حتت حكمهم ؛داء شعائرهمأيمنعوا املسلمني من 

ة لم تظهـر وابلهائيّ  ابلابّية نّ أثبتت ادلراسات وابلحوث احلديثة أولقد 
بيهـود ادلونمـة  فيه شبيهةٌ ها، ء، بل اكنت يد الصهيونية وراعفوي   بش   
ل مـن قبـل شـباكت الّـيت اكنـت تمـوّ  ا،وربّ أتران، والفران يستني يف األ

عيل حمّمد ابلـاب عنـدما  نّ إار اّلهب يف روسيا وبريطانيا. فس وجتّ اتلجسّ 
 صــاًلٌت تّ ة اكن   ايرانّيــاكن يعمــل يف متجــر خــا  يف مدينــة بوشــهر اإل

ة ٰذلـك ملـدّ  واستمرّ  ،ة املتواجدة يف ميناء بوشهرة الربيطانيّ بالرشكة ايلهوديّ 
ريخ يقامته يف بوشهر يوافق تـإريخ يت نّ أ، وليس من الصدفة مخس سنوات  

نشطة رشكة ساسون اتلابعة لكبار يهـود بغـداد يف بوشـهر وبومبـاي أبدء 
ب و)ماكند هاتريـا( رئـيس تباع ابلاأبني  صاًلٌت ة. واكن هنان اتّ اهلنديّ 

يران. ومـن األمـور الغريبـة إة يف شبكة معلومات حكومة اهلند الربيطانيّ 
واع أرت ة. وتطـوّ يران ًلعتناق ابلهائيّ إقبال الواسع من قبل يهود  اإلفعالا 

ذة يف الغـرب منـذ اعم ة املتنّفـات ايلهوديّ ني مع ا معيّ العالقة بني ابلهائيّ 
حيـث  إا فلسـطني، ال حسني عيل انلورّي ة انتقم ىلع خلفيّ 1868

                                                        

 .514 ، عبد املنعم، موسوعة الفرق وا مااعت...، صاحلفينّ  انظر: - 1
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ة فندي )عبد ابلهـاء( يف بلـورة اسـياتيجيّ أاس ون بقيادة عبّ ساهم ابلهائيّ 
فنـدي عالقتـه أاس عـن عّبـ سيس دولة ايلهود يف فلسطني. ومعـروٌف يت
 .  () ائييلالكيان اإلنشاء إصاحبة ايلد الطوىل يف  ()ل روصشيدل(ك ة )يب

 ةٌ معرفي   أسباٌب 
يقـود  ورصـني   واضح   معريف    ضمن منهج   منتظم   اًلفتقار إا تفكري   نّ إ

وهام. ولقد بيّنا يف إا الوقوع يف حبائل اخلرافة املصنوعة من اخلياًلت واأل
ة ىلع بقّيـ العقـيلّ ، وحكومـة املـنهج عـريفّ الفصل اثلاين أهّمّية املـنهج امل

يقـود إا  ري الرصني املنطقّ ة املعرفة اإلنسانّية. فعدم اتلفكنظريّ املناهج يف 
 ،يف ٰهـذا العـالم يشء   س والقلـق واخلـوف مـن لّك ا هل املقين باتلوجّ 

                                                        

ا وربّ أمشل موىس باور( هاجر من أاسمه )  ة يهوديي س األمحر(، ومؤسّ ي )ادلرع األأ ة روصشيدل أل روصشيدل: ك - 1

 نـه. اكن   ودلٌ ىلع داكّ أمحر أ ة )جون ينّساس( وعلق دراعا يف جادّ  افتح   متجرا و، أملانيا -ة إا فران فورت الرشقيّ 

 وًلد  أا للعائلـة. وتـرن بعـد وفاتـه مخسـة ذ من ادلرع لقبـاواخّت  ،اسمه )ماير باور( اح يف اعلم الصريفة واتلجارة

 والسياسـةنـة مـن )املـال ا. واكن ماير بـاور قـد يـع عنـاع اللعبـة بيـده املتكوّ وربّ أسيطروا ىلع سوق املال يف 

و   -)وعـد بلفـور(  نّ أا يضا أا  در ذكره ( الشهرية. وممّ صهيون حكماء تبروتوكوًل) بتيسيس قام(. والشيطنة

لليهـود يف  قـوم   نشاء وطن  بإمن ملك بريطانيا  م فيها وعدٌ 1917ة بريطانيا اعم اكن بعث بها وزير خارجيّ  رسالةٌ 

 منصـب   يّ أيملـك ًل وهـو ل روصشيدل اسمه )والـي يلونيـل روصشـيدل(، كمن  لشخص    وعدٌ ًّل إ ما هو  -فلسطني 

 .[146 ة...، صمريكيّ ة األالصليبيّ  ايديولوجياحلسيين، عدنان هاشم، األ]. رسيم  

ة: ة، ترية: حمّمد عبد الرزاق، جملّ انظر: شري حمّمدي، د. حمّمدمهدي، مقال: ارتدادات اخلرافة يف العقيدة املهدويّ  - 2

 .214 ، ص52 - 42، العدد معاعةٌ  نصوٌص 
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تلفسـري مـا حيصـل مـن حـو  مـن  ؛شياءبني األ ة  وتنسيب عالئق وهميّ 
مـا ًل  ـد     لّك و غري ٰذلك. فينسـب مـثالا أ ة  و طبيعيّ أ ة  حوادث شخصيّ 

ىلع سـوء  ديلـالا  تكـر   عالمـات  ويب ،ا، وي ون مّنشـائما إا ا نّ  سبٌب 
 سـماعه صـوت طـائر  كو أ ،اكلعطاس عند خروجه من ابلـاب ،مستقبله
 مشـهورٌ  ا هو معـروٌف وٰهكذا ممّ  !ن جفن العني بّسعة  و عند حترّ أ ،معنّي  

بني تتلف الشعوب. واملشلكة ت رب عندما يلجي ٰهؤًلء إا مـا يعتقدونـه 
جل والشعبذة والسـحر والكهانـة من هنا تبدأ سلسلة ادلفيدفع الرشور، 

مـوال ىلع ا يدر األممّ  !جساد وغري ٰذلكمن األ ا نّ  ية الطالع وطاردءوقرا
 ام.يّ ٰهذه األ ةا فضائيّ  ين فتحوا قنوات  املحتالني اّّل 

حينمـا اعتقـد  رّي ـساة اتلميزي العنصـينتجت مأ  اليّت  اخلرافة نّ إ
سـ  أه نّـأ - ا بي هـاو شـعوبا أ فـرادا أٰهذا ابلعض قـد ي ـون  -ابلعض 
 رّي و العنصــر اآلأبـيض ق الرجـل األكخرافة تفوّ  ،خرينا من اآلعنصـرا 
ايلهـود شـعب اهلل املختـار، وكـم مـن أّن و كخرافة أة الشعوب، ىلع بقيّ 

  !ةالقتل وسفك ادلماء حدث بسبب تلك الفكرة الوهميّ 
العقل  أساسىلع القائم  احلّق  عريفّ الفاقد للمنهج امل اتلفكري اخلرايفّ  نّ إ

 زمـان   يمان بما يقـو  األدعيـاء يف لّك واملنطق هو اّّلي قاد ابلعض إا اإل
                                                        

واملالئ ـة،  صـال بـا نّ ىع اًلتّ من قبيلة )عذرة( ادّ  اسم رجل   خرافة هو نّ إالفاكهة الفاسدة، وقيل  ةا اخلرافة، لغ - 1

طلق اللف  ىلع أ. وعديم الفائدة مضطرب   باطل   الكم   طلقوا اخلرافة ىلع لّك أالعرب  نّ إ ه ينقل الكمهم. ثمّ نّ أيع ويدّ 

 .لككذٰ  ةيّ ة واملنطقسس العقليّ املعتقدات ابلاطلة املفتقدة ل 
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 ذكر ٰهذا املثال: أىلع ٰذلك  ، وكديلل  وماكن  
عنـدما خلعـت حجابهـا يف مـؤتمر )بـه  ()ة العني(ين تاج )قرّ ن زرّ إ

قوا ٰهذا احلجاب ... ومزّ »من ضمن ما قاتله: اكن دشت( خطبت يف انلاس و
 عمــال وتقاســموهنّ باأل ن صشــاركوهنّ ياحلــاجز بيــن م وبــني نســائ م بــ

من اخللوة إا ا لـوة، فمـا  خرجوهنّ أبعد السلوة، و ، واصلوهنّ فعالباأل
ها خلقت نّ ها ألمن قطفها وشمّ  بدّ  الزهرة ًل نّ إو ، زهرة احلياة ادلنياًّل إ هنّ 

فـالزهرة  ،ف وال مّ وها بالكيشامّ  وًل حيدّ  ن يعدّ أوًل ينب   ،والشمّ  للضمّ 
 .()«حباب تهدى وتتحف...ول  ،جت  وتقطف
ة أفـاملر الزهـرة صشـمّ  نّ أوبمـا  ،املراة اكلزهـرة نّ أص ما تريد هو وملخّ 

ا ينب  شمّ  ة! بـل أبالنسـبة للمـر هنا للشمّ  ها، وًل خيىف املع  الكنائّ أيضا
ـن ي ـون مقتأرادتـه ًل ينـب  أٰهـذا اّّلي  نّ أدىه من ٰذلـك واأل ا ىلع رصا

                                                        

ّّ نّ إبل  ،ةعمدة ادلعوة ابلابيّ أحد أزرين تاج:    - 1 م يف 1814ودلت يف اعم  .( اثلمانيـة عرشـها مـن )حـروف الـ

كبري علمـاء قـزوين.  ها حمّمدتقّ وعمّ  ،  حمّمدصالحاملاّل  بوها هويف ،بالعلم واًلجتهاد معروفة   ة  دينيّ   ة  قزوين أل

ة لقب )قرّ  الرشيتّ  د اكظمٌ سيّ الستاذها أطلق عليها أشقر، وللون شعرها األ - هبّ ي اتلاج اّلأ -ين تاج سموها زرّ أ

فيرضـب  ،فاضل طلبة العلمأحيرضه  ة، ودليها جملس درس  العني(. اكنت تنافس العلماء يف العلم واملعارف ادلينيّ 

ما يف املؤتمر املعـروف سيّ  وًل ،بينها وبينهم وتبارش اتلدرسس. ولٰ ن ا رفت بعد ٰذلك عن الرصاط املستقيم ستارٌ 

مـام أسفرت وخلعـت حجابهـا أد لدلين بٰهذا املع ، وابلاب جمدّ  نّ أعت نسخ الرشيعة وذ ادّ إ ؛بمؤتمر )به دشت(

 دت فيه الروايات.تعدّ  درام   عدامها بش   إ كونه من الرشيعة القديمة. تمّ  ؛احلارضين يف املؤتمر

 .57 ة العني، صرّ ، ٰهكذا قتلوا ق، عيلي الورديّ  - 2
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ـا  نّ أبقيـاس  ، للجميـعا ومشـااعا ن ي ون متاحا أبل  ،الزوج الزهـرة أيضا
 خرين!هداء الزوجة لآلإمن  بدّ  فال ،خرينتهدى لآل

لوا عـن ين سسـأقوا وعملـوا بٰهـذا الـالكم دون تباع صدّ انلاس من األ
ة   اكلـوردة يف اعلـم احلقيقـة أاملـر نّ إٰهذا ادليلل املائع، ومن قال ل برهان  

 ، والقياس الشـعرّي ةٌ خيايلّ  وتمثيالٌت  شعريي   الكمٌ ًّل إالواقع؟ فما الكمها و
 العقـيلّ سلفنا يف الفصل اثلاين. وما هو الربهان أا كما شيئا  ًل يغين من احلّق 

 وهـم احلـدّ  -اّّلي  زي مشاعية النساء؟ فوقع انلـاس يف الـوهم  و انلّّصّ أ
 لّك ة بالزهرة، وباتلـايل  يـان أشباهة املر وهو - اخليايلّ  وسط الشعرّي األ

 ما ينسب للزهور إا النساء!
ٰهذا ما نقصده مـن اخلرافـة الّـيت جتـثم ىلع عقـول انلـاس فـتجعلهم 

ـا هـو مـا ا. واملثـال الواضـح جـدًّ رين ًل ي ادون يفقهون حديثا تدّ  ا أيضا
ة من قبل انلمـرود وفرعـون لوهيّ يطرحه القركن الكريم يف قضّية اّداعء اإل

نا إا الّسد عذا إوتصديق انلاس تللك ادلعوات، والقائمة تطول مرص، 
 طم وغري ٰذلك.احجار وانلجوم والطوكعبادة األ اتلاريخّ 

يع املهدوي ة يف املزياندل  أا: ثاثلا   ة مد 

 ـ انلصوص1
فيعملون ىلع طرحها بمـا  ،ينّيةيلجي منتحلو املهدوّية إا انلصوص ادل
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ف يف تنـاول انلصـوص ا مدى اتللكّـجدانا ، وترى و()يّنناسب مع مرادهم
 وا يف اًلّداعء وفقـا للمتغـرّي ا من انلصـوص غـرّي ما اكّنشفوا نصًّ ويّلها. ولكّ 

ــد اّّلي دخــل ىلع خــّط  ــمّ إاتلنظــري ابلاهــت. و ا دي ــردّ  ذا ت ــيهم  ال عل
حمـاوًلت  أهل اًلختصـاص والفضـل والعلـم، تبـدأومناقشتهم من قبل 

، فينـتيه علمّيـةة والالضـوابط املوضـوعيّ ت واخلروج ىلع ص واتلفلّ اتلملّ 
  ـّل خـذ بهمـا وباأل نّ أن ار قواعد علـم ادلرايـة والرجـال، وإمر إا األ

 . ملنهج املعصومني  القواعد يف تناول انلصوص تالٌف 
بعض انلصـوص ورسـم  استغّل  ضياء الكراعوّي  املدعوّ  نّ أ فتجد مثالا 

بـن املبـارش ًله انّـأا ىلع مبنيًّ  اعئه اكنادّ  أساس نّ إذ إها، أساساعه ىلع مدّ 
،  دة الزهـراء مـن السـيّ   طالـب   لأبن  مري املؤمنني عيلّ أإلمام ل
بة مـن رفع ابليضة املخّص  نّ إ»ه هو اإلمام اثلاين عشـر املهدّي املنتظر، نّ أو

مــن فاطمــة   اكن يف بدايــة زواج اإلمــام عــيل   فاطمــة الزهــراء 

 ، )ابلحر املسجور(خر سسّ  ك ا اعلم  ، حيث رفعت ابليضة إ زهراءال
 هل ابليت حتت الكساء... ومن ثـمّ أرجوع جربائيل بها تلكون مع  ومن ثمّ 

اهلل ـ تعـاا حفظها  ،بها خاص   بة إا اعلم  رجوع جربائيل بابليضة املخّص 

                                                        

يقتيضـ  ذاٰهـ نّ أل ؛عليهـا اتهم والردّ ءاعة ًلدّ دعياء املهدويّ أليس املقصود بٰهذه الفقرة  د انلصوص اليّت امتطاها  - 1

 ات وانلوايا.يف اخللفيّ  ةٌ حتليليّ  ثانيةٌ  ن، بل املقصود قراءةٌ ي لٰهذا الشا مستقالًّ كتابا 
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تهـا ءوقرا . وقام حبشد روايات  ()«مة السوداءفيه حلني نزوهلا يف رحم األ ـ 
دة الزهراء املعروفـة  خطبة السيّ    خيا  اخلصب، وحّ  حبسب ما سشتيه

 .()ا يضحك اثلىلكذ قام بتفسريها تفسريا إ ؛لم صسلم من هذيانه
، معـان  إب مرسـومة   ة  ه اكن سسـري وفـق خّطـنّـأكتابه جتد  أفعندما تقر

و استقاها مـن نصـوص الروايـات أابتكرها  خاّصة   وسستخدم مصطلحات  
ـسفة، وسسري يف  د انلصوص الّـيت جعلهـا ولكمات العرفاء والفال ا أساسا
 .دلعوته وينّظر هلا بدهاء  

ا مدّ  جـل أها يف قوالـب خيـا  مـن خـر إا الروايـات يلصـبّ ك ع  ويلجي أيضا
اإلمـام املهـدّي  وهو و ّ  ،()ف، فهو ايلماينّ إثبات سيل اّداعءاته اليّت لم تتوقّ 

                                                        

 .284 ماء، صالكراعوي، ضياء عبد الزهرة، قاض الس - 1

 .281راجع كتابه يف صفحة  - 2

باعه  ب اتّ  وأ يمان به،مفيض الطاعة  ب اإل مامٌ إ ايلماينّ  نّ يب شعار  إ يّ أيات ًل  د فيها ال يف جمموع الرومّ ياملت» - 3

،  هـل ابليـتأطهـار يف اثـين عرشـ مـن ة األئّمـر الروايات عدد األـحص نّ إتباعه، بل أكما يزعم الاكطع و

ما سسـتفاد مـن  ا. وٌّّ مفيض الطاعة جزما  مام  إليس ب ايلماينّ  نّ أىلع  ، يدّل نةٌ شخاصهم معيّ أ، واؤهم معلومةٌ سمأ

، يعرف املؤمنون به قرب قيامـه،  رـمام العصإمن عالمات ظهور  ةا حتميّ  خروجه سيكون عالمةا  نّ أالروايات 

كرث من ٰذلـك. وخـروج أد  ، ولم نعرث يف الروايات ىلع ، ويمهّ مام املهدّي ه ينرص اإلنّ أى، ورايته راية هدا  نّ أو

خـذ يلـِك ي ؛ىلع قرب الظهـور املبـارن ها تدّل نّ أ،   نةٌ معيّ  كغريها من عالمات الظهور، هلا فائدةٌ  عالمةٌ  ايلماينّ 

خـذ ألـزوم  ما سستفاد من تلك الرواياته ربّ نّ أ. كما مام املنتظر املهدّي هبتهم واستعدادهم نلرصة اإلأاملؤمنون 

يـن ي ـرثون قبيـل ظهـور ابني اّّل ة وغريهم من ادلاعة الكـذّ كيال ينخدع املؤمنون بداعة املهدويّ  ؛احليطة واحلذر

 وأمفـيض الطاعـة،  معصومٌ  مامٌ إه نّ بي اكًلعتقاد ،ا ذكرناهكرث ممّ  أبنحو   ا اًلعتقاد بايلماينّ مّ أو مام املهدّي اإل
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 !()ين ستصل ٰهذه السلسلةأعلم ، وًل ن()بنيل املقرّ وّ أابنه و ثمّ  ،ورسو 
ا يف ل عمدة دعـوتهم ومنـار حبـوثهم وعنوانـا رئيسـيًّ والرواية اليّت تمثّ 

جـد مـن أو رواية املهدينّي، وأة  رواية الوصيّ ة   ما صسّ  قناتهم الفضائيّ 
 د روايـات  نّ أا مـن ا ذكرته سابقا ممّ  حبث ٰهذه الرواية اسّنثناءا  الرضورّي 
ني نا نعيش عصـر املسـتدلّ نّ إ إذ ؛ا مستقالًّ ب كتابا يتطلّ  عليها القوم والردّ 

ـ ملفـت   ين يرفعون راية اًلستدًلل بٰهذه الرواية بش   بها اّّل  ـكمًّ  ؛اا وكيفا
 يهام، وتلكون مثـاًلا عليهم يك ًل يقع املؤمنون يف شبان اإل ا ناسب الردّ ممّ 
 ا لٰهذا انلوع من اإليهامات.ا وواقعيًّ حيًّ 

اًلستدًلل بالروايـات الضـعيفة  أي ،ن أسايلبهمتقع الرواية ضم
مـام اتلحقيـق أيت لم يعتمد عليها العلمـاء، وًل تصـمد والغريبة الّ 

 

ىلع  ، ولم تـدّل صحيح   ٰهذا لم يثبت بديلل   نّ إغري ٰذلك، ف وأ مام املهدّي رة اإلـه واجب انلرصة كوجوب نصنّ أ

عليـه الروايـات؟!  لـم تـدّل  ء  بّشـ ن نعتقد يف ايلماينّ أ، فكيف يم ن نلا ضعيفةٌ  وأ ، صحيحةٌ واحدةٌ  ٰذلك روايةٌ 

 ة ادليلـل ادلاّل يـه قطعيّـا سشـيط فمّمـ ،ما شالك ٰذلك وأ عصمة   وأ مامة  إاًلعتقاد ب ذا اكن املطلوب هوإا خصوصا 

  [.6 ، ص؟!، هل  ب اًلعتقاد بايلماينّ ل حمسن، عيلي ]ك «ا كوجوب انلرصة مثلا ا رشعيًّ اكن املطلوب ت ليفا  وأعليه، 

ه بـاب نّـأل يف دعواه ىلع أسـاس وّ األ أتني هما ابلاب وابلهاء حينما بدرنا بشخصيّ اعء يذكّ ٰهذا الّنسلسل يف اًلدّ  نّ إ - 1

ة ونسخ رشيعة اإلسالم. وكٰذلك اثلاين )ابلهاء( حينما وصل يف ىع انلبوّ وبعد ٰذلك ادّ  ،ماماإل ه هونّ أظهر  ثمّ  ،ماماإل

 ة.لوهيّ اعءات إا اإلسلسلة اًلدّ 

ة اخلاتمة...، بقلم: عبد اهلل سعد معـريف، : اخلباز، ضياء، املهدويّ ل  مفّص  عليها بش    الع ىلع الروايات والردّ لالطّ  - 2
 وما بعدها. 220 ، ص2 ، ج327 – 305 ص ،1 ج
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 مـنهجهم يف املراوغـة وردّ  واضـح   . وهنا يربز بش   وادلًليلّ  السندّي 
.(1)استفزازي   اخلصوم بش   

ل ، يف مقابـ(2) الظـنّ ًّل إيت ًل تفيـد الّ  حاد(و  من )روايات اآل
فادت أذا إحاد الروايات املتواترة اليّت تفيد ايلقني. ويؤخذ بروايات اآل

خذون بها يف املسـائل ي، وًل يالرشعّيةيف فروع ادلين واملسائل  الظنّ 
 . (3)العقيدة تتطلّب القطع وايلقني نّ إ إذ ؛العقديّة

 منت الرواية

نَا َيَاَعٌة َعنْ »: (الغيبة)يف  ى الشيخ الطويسّ رو ْخرَبَ
َ
ِل َعبِْد اهللِ أ

َ
  أ

ْوفَِريا  َعْن َعيِلا بْـِن ِسـنَان  الَْموِْصـيِلا  ،احْلَُسنْيِ بِْن َعيِلا بِْن ُسْفيَاَن الزَْبَ
مْحََد بِْن حمّمد بْـِن اخْلَِليـِل  ،َعْن َعيِلا بِْن احْلَُسنْيِ  ،الَْعْدلِ 

َ
َعـْن  ،َعْن أ

مْحََد الِْمرْصِيا 
َ
بِيهِ  ،ِه احْلََسِن بِْن َعيِل  َعْن َعما  ،َجْعَفِر بِْن أ

َ
َعـْن  ،َعْن أ

ِل َعبِْد اهللِ 
َ
بِيِه ابْلَاقِرِ  ،د  مَّ َجْعَفِر بِْن حُمَ  أ

َ
بِيِه ِذي اثلَِّفنَاِت  ،َعْن أ

َ
 َعْن أ

                                                        

 ملا ذكرناه. صارخٌ  . وهونموذجٌ 2011وىل، ، الطبعة األالعقييلّ  أمحد احلسن(، ناظمٌ  رجو مطالعة كتاب )الوصية والو ّ أ - 1

ًل  ظـني  بمـا هـو الظـنّ  نّ إ فـًّل إو ،ة ىلع اعتبارهقد قامت احلجّ  ن ي ون الظنّ أه ينب  نّ أصول الفقه أر يف علم تقرّ  - 2
 اعتبار  .

، حمّمـد حسـني، فوائـد وكٰذلك انظر: انلـائيينّ  ؛329 صول، ص، حمّمداكظم، كفاية األخوند اخلراساينّ انظر: اآل - 3

 .324 ، ص3، جرايكّ اهلل األ ة، حتقيق: رمحصول، تعليق: ضياء ادلين العرايقّ األ
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ـِهيدِ  ،َسياِد الَْعابِِدينَ  ِِّا الشَّ بِيِه احْلَُسـنْيِ الـزَّ
َ
ِمـرِي  ،َعْن أ

َ
بِيـِه أ

َ
َعـْن أ

يِف اللَّيْلَِة اليّت اَكنَـْت ِفيَهـا  رَُسوُل اهلل  قَاَل: قَاَل  الُْمْؤِمِننَي 
بَا احْلََسـِن " :َوفَاتُُه ِلَعيِل  

َ
ْحِضـ ،يَا أ

َ
  "،ْر َصـِحيَفةا وََدَواةا ـأ

َ
ْمَ 
َ
فَـي

َعـيِلُّ  يَـا :حّ  اْنتَََه إا ٰهذا الَْموِْضِع َفَقاَل  ،وَِصيَّتَهُ  رَُسوُل اهلل 
ا َوِمْن َبْعِدِهْم اْثنَا َعشَ  إِنَُّه َسيَُكونُ   ،َر َمْهـِديًّاـَبْعِدي اْثنَا َعَشـَر إَِماما

اَن  ا َسمَّ ُل اًِلثيَْنْ َعرَشَ إَِماما وَّ
َ
نَْت يَاَعيِلُّ أ

َ
َعِليًّـا  يِف َسـَمائِهِ اهلل تعـاا فَي

ْكـرَبَ َوالَْفـاُروَق 
َ
يَق اأْل ـدا ِمـرَي الُْمـْؤِمِننَي َوالصا

َ
ـَى َوأ ْعَظـَم الُْمْرتَض

َ
اأْل

ُموَن َواملهديَّ 
ْ
َحد  َغرْيِنَ  ،َوالَْمي

َ
ْسَماُء أِل

َ
نْـَت  ،فاََل تَِصحُّ ٰهذه اأْل

َ
يَاَعيِلُّ أ

ا  ْهِل َبييِْت َحياِهْم َوَمياِتِهْم وىلََعَ نَِساِئ َفَمْن ثَبَّتََّها لَِقيَتيِْن َغدا
َ
وَِصيا ىلَعَ أ

نَا بَِري
َ
نَْت  َها لَْم تََريِن ٌء ِمنْ َوَمْن َطلَّْقتََها فَي

َ
رََها يِف َعرَْصِة الِْقيَاَمِة َوأ

َ
َولَْم أ

يِت ِمْن َبْعِدي مَّ
ُ
تَْك الَْوفَاُة فََسـلاْمَها إا ابْـيِنَ ، َخِليَفيِت ىلَعَ أ فَإَِذا َحرَضَ

تُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسـلاْمَها إا ابْـيِنَ احْلُ  احْلََسِن الرَْبا الْوَُصولِ  َسـنْيِ فَإَِذا َحرَضَ
ِِّا الَْمْقتُوِل فَإَِذا َحَض  ِهيِد الزَّ َرتُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسـلاْمَها إا ابِْنـِه َسـياِد ـالشَّ

َرتُْه الَْوفَـاُة فَلْيَُسـلاْمَها إا ابِْنـِه ـالَْعابِِديَن ِذي اثلَِّفنَاِت َعيِل  فَإَِذا َحَض 
ـاِدِق حمّمد ابْلَاقِِر فَإَِذا َحَضـَرتُْه الَْوفَ  ْمَها إا ابِْنـِه َجْعَفـر  الصَّ

اُة فَلْيَُسلا
َرتُْه ـفَإَِذا َحَضـَرتُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسلاْمَها إا ابِْنِه ُموىَس الاَْكِظِم فَـإَِذا َحَضـ

تُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسـلاْمَها إ ْمَها إا ابِْنِه َعيِل  الراَضا فَإَِذا َحرَضَ
ا الَْوفَاُة فَلْيَُسلا

ابِْنِه حمّمد اثلاَقِة اتلَِّقا فَإَِذا َحَضـَرتُْه الَْوفَـاُة فَلْيَُسـلاْمَها إا ابِْنـِه َعـيِل  
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ْمَها إا ابِْنِه احْلََسـِن الَْفاِضـِل فَـإَِذا 
تُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسلا انلَّاِصِح فَإَِذا َحرَضَ

ــهِ  ــلاْمَها إا ابِْن ــاُة فَلْيَُس ـــَرتُْه الَْوفَ ــْن كِل  َحَض ــتَْحَفِ  ِم ــد الُْمْس  حمّم
ـ  حمّمد  ا ُثمَّ يَُ ـوُن ِمـْن َبْعـِدهِ اْثنَـا َعرَشَ فَٰذلك اْثنَا َعرَشَ إَِماما

بنِيَ  ِل الُْمَقرَّ وَّ
َ
تُْه الَْوفَاُة( فَلْيَُسلاْمَها إا ابِْنِه أ َ ُ ثاََلثَـُة  َمْهِديًّا )فَإَِذا َحرَضَ

َساِمَ اْسٌم اَكْسيِم َواْسمِ 
َ
ِل َوُهـَو َعبْـُد اهللأ

َ
مْحَـُد َواًِلْسـُم اثلَّاِلـُث وَ   أ

َ
أ

ُل الُْمْؤِمِننيَ  وَّ
َ
 .(1)«املهدّي ُهَو أ

 انلقد

 (2)ة ـ سند الرواي 1
ا، وًل جـدًّ  ةٌ صـيّ ختّص  ة دراسـاٌت ادلراسـات احلوزوّيـ نّ أًل خيىف 

صـحاب أ ًّل إخيوض يف الروايات واًلسـتدًلل بهـا وانلقـض عليهـا 
ا لعلـم الرجـال يف ًغيـة ذا املجال. وٰهذه الرواية طبقا ص يف هٰ اتلخّص 

 اكلشـيخ الطـويسّ  كبري   من قبل اعلم   الضعف، وكون الرواية مذكورةا 
 تها واعتبارها، فٰهـذه كتـب احلـديث دلينـا مملـوءةٌ ىلع صحّ  ًل يدّل 

 !ها؟خذ بها لكّ يبالروايات فهل ن
                                                        

 .151و 150 ، حمّمد بن احلسن، الغيبة، صالطويسّ  -1

ين رووا الرواية، وهـل يم ـن ي دراسة حال الرجال اّّل أ، سشري إا اتلحقيق الرجايلّ  ّصي ختّص  ة مصطلحٌ سند الرواي - 2

 علم الرجال. سناد الروايات هوأعتماد عليهم يف انلقل، والعلم اّّلي يدرس اًل
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اتلخصـص،  يف رصني   ذات طابع   علمّيةٌ و ةٌ معرفيّ  هنان سياقاٌت و
ة واًلعتبـار  للح م عليها بالصـحّ صسري فيها الرواية وصوًلا  وقنواٌت 

 .من عدمه
ذن إن وفـق مفادهـا فلنغلـق يك يتـديّ  روايةا  أيقر حد  أ ذا اكن لّك إو     

ة، وٰهكذا بالنسـبة باب اًلجتهاد والعلم، ونقتصـر ىلع القراءة السطحيّ 
 اء.طبّ راجعة األويين م لكتب الطّب  حد  أ ، فلريجع لكي للطّب 
هـا يف ًغيـة نّ أهل اًلختصاص يف ٰهذه الرواية  د أل من مّ ياملت نّ إ

فالسـند املـذكور حيتـوي ىلع مـن يطلـق علـيهم  ،الوهن والضعف
يف كتب الرجال، فلم يمـدحوا  ين لم يرد هلم ذكرٌ )املجاهيل( وهم اّّل 

 ولم يقدحوا.
ذ ًل إ العـدل، املوصـيلّ  بـن سـنان   مـن عـيلّ  أوضعف السند يبد

وكـذا  ،شـاكل  إبـال  ا ماعـة ثقـاٌت  نّ أل ؛"ياعـةٌ "مشلكة يف قـو  
قال  ،صحابة األجلّ أوهو من  ،بن سفيان الزبوفرّي  احلسني بن عيلّ 
 .(1)«من أصحابنا جليٌل  ،ثقةٌ  ،شيخٌ » :عنه انلجايشّ 

                                                        

 .68 (، صيف الشيعة )رجال انلجايشّ سماء مصنّ أ، اس أمحد بن عيل  العبّ  بوأ، انلجايشّ  -1



 ..........................143  ..........................  الفصل الثالث: املّدعون يف القضّية املهدوّية

ه لـم نّـأفمشلكته  ،العدل املوصيلّ  بن سنان   ل املجاهيل عيلّ وّ أا مّ أ
يع ز ياعة املدّ . ولقد ركّ وًل قد    تب الرجال ًل بمد   ذكره يف ك يتمّ 

ا من ٰهذا اًلنسـداد ن  دوا هلم ترجا أوحاولوا  ،ةىلع ٰهذه الشخصيّ 
وا وصف )العـدل( اّّلي جـاء يف نهايـة اسـمه عدّ ، فالرجايلّ  العليمّ 

  . صفة مد   
 ولإلجابة ىلع ٰذلك نقول:

ا احتمـال وصـف أّمـ ٰهذه املفردة قد ت ون ضمن اسمه الاكمل، نّ إ
املتعارف واملشهور عند ذكـر الـرواة  ا؛ ألنّ فليس دقيقا  العدل كتوثيق  

سماء كما يف بـايق بل تذكر األ، وصافن ًل تذكر األأيف سلسلة السند 
مـن  ا خايلـةا سماؤهم ييعا أ ين وردتأفراد سند نفس رواية الوصية اّّل 

 الظاهر.فذكر ٰهذا خبصوصه ىلع  و اتلوصيف خالف  ،اتلوصيف
 ،ل السـندوّ أه يـرد يف نّـإه إذا ذكر اتلوصـيف فنّ أا إا ٰهذا مضافا 

: عن اثلقة حمّمد بـن العّبـ  عنه باثلقة اعدةا ويعرّب  اس بـن فيقال مثالا
ا لٰهـذا الـراوي   وٰهكذا، باإلضافة إا أنّ  1مروان العدل لو اكن وصـفا
هم حني أنّ  يف ،وملا اكن من املجاهيل ،ون يف كتبهمعليه الرجايلّ  نلّص 
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 ،نفس الشيخ الطويس لم يذكره يف رجا  إنّ لم يذكروه يف كتبهم، بل 
يع ٰهؤًلء! وىلع فرض كونـه ه هو اّّلي نعته بٰذلك حسب ما يدّ نّ أمع 

 مع القرينة ًّل إًل يم ن ا زم به  ،فقط د احتمال  صفة مد  فهو جمرّ 
  يـدورالا ي ون ٰهذا اللف  جممـ د احتمال  ، ومع كونه جمرّ (1)ةالقطعيّ 

بـه  و لقباا لصاحبه، وعليه فال حيـتجّ أ ن ي ون صفة مد   أمره بني أ
 من ٰهذين اًلحتمالني. واحد   ل   

ا فمـع ٰذلـك ًل يم ـن األخـذ  وىلع فرض الّنسليم ب ونـه وصـفا
 شاكل يف بايق رواة السند.بالرواية لوجود اإل

ة بـني اثلقـ بن احلسني فهـو مشـينٌ  خر وهو عيلّ ا الراوي اآلمّ أو
  املقصود به حـّ  يصـحّ ة السند أن يمزّي وغريه، فعّل من يّديع صحّ 

 اًلسّنناد إيله.
واحلسـن  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 عيل  
 ذكرهم. الرجال لم يتمّ 

                                                        

 وأ ة معـان  واًلحتمـال بـني عـدّ  د الشـّك عن د   حمدّ ىلع وجود ما سشري إا مع ا  يدّل  (ةالقرينة القطعيّ )مصطلح  نّ إ - 1

 .احتماًلت  
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ن فالروايـة وة ٰهذه الرواية جماهيل ومهملأكرث روا نّ أوبٰذلك ننتيه إا 
 عن اًلعتبار من ناحية السند وًل يم ن اًلعتماد عليها. ساقطةٌ 

 اية ـ دًللة الرو 2

 شارة إا ضعف الرواية من خالل:يم ن اإل
هل اخلربة بٰهذه الرواية لغرابتها وتالفتها أعدم قبول العلماء من  

 :حيث قـال العاميلّ  هلا اكحلرّ وتالفة املشهور  ،للكثري من الروايات
ه قـد ورد ٰهـذا نّـأحديث اًلثين عرش بعد اًلثـين عشــر، اعلـم »

، ولـم شـاكل  إو خبار، وهو ًل خيلو مـن غرابـة  املضمون يف بعض األ
ن، وًل يم ـن  انلادر منهم ىلع ما حيرضين اآلًّل إصحابنا أض   يتعرّ 

ايلقـني، بـل   حدّ ما ورد بٰذلك لم يصل إا نّ ا؛ ألا قطعا اعتقاده جزما 
 اهلل تعاا ن شاء إ -يت يملا ي ؛ ىلع وجه اإلماكن مشٌ  جتويزه احتماًلا 

مثـل ٰهـذه الروايـات إذا  ، ومـن الواضـح أنّ (1)«معارضهمن كرثة  -
 ،ىلع  ـو القطـع مـن العقـل أو الرشـع هو ثابـٌت  اكنت ختالف ما

 ؛ينّيةة أو ادلالعقليّ فيجب تيويلها بما ينسجم مع تلك الضـروريات 
ٰهـذه » :مثال ٰهذه الروايات ويقولأيرد  مة املجلّسّ وّٰللك اد العاّل 

 حد وجهني:أويل يللمشهور، وطريق اتل خبار تالفةٌ األ
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وسـائر  انلـّب  نّ أا: ي ون املراد باًلثين عشـر مهديًّ  نأـ  1
، وقـد ن ي ون ملكهم بعد القائم ي، باألئّمة سوى القائم 

 ة، وقـال برجعـة ئّمـّوهلـا جبميـع األأسـليمان احلسـن بـن  نّ أسبق 
ا يم ن ا مع بني بعض األالقائم  خبار املختلفة اليّت ، وبه أيضا

 .ملكه  ةوردت يف مدّ 
وصياء القائم، هـادين للخلـق أ ون ٰهؤًلء املهديّون من ن يأـ  2

ن إ، وة   خيلو الزمان من حّجـٰلاّل  ؛ين رجعوايف زمن سائر األئّمة اّّل 
ا حججا ئمّ ياء األنبياء واألوصأاكن   .(1)«يعلم -تعاا  -ا، واهلل ة أيضا
  قـادةٌ ًّل إٰهؤًلء املهدينّي ما هم  نّ إن يقال أقَص ما يم ن أ نّ أي أ
وا فاسـتحقّ  ،نفسهم وفهم دينهمأيف تهذيب  بلغوا مراحل اعيلةا  كبارٌ 
 .هل ابليت أة بعد مّ ل  ن ي ونوا هداةا أ

اكا بقول اإلمـام تمسّ  ؛ملشهور يعرض عنهاوعليه فالرواية إذا خالفت ا
 ني عـنهم عندما سئل عن اخلربين املتعارضـني املـرويّ  ابلاقر 
  .(2)«انلادر خذ بما اشتهر بني أصحابك ودع الشاذّ » :فقال
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ةبيع انلحول منت الرواية وا طباقها ىلع مد   مالحظاٌت   و 
ــإنّ  :ًلا و  أ ــة؛ ف ــن  يف ادلًلل ــام مفادهــا صســليم األمــر إا اب  اإلم

 رات الروايـات القائلـة بعـدم خلـوّ ـ، و  تنايف عشـاملهدّي 
ا كـون األئّمـة اثـين(1)األرض من حّجة   وهـو  ،عشــر ، وتنايف أيضا

من رضورات مذهبنا، وتنايف كٰذلك ما ورد من الروايات اليّت  رضورةٌ 
بعـد  املـؤمنني واألئمـة  صشري إا حكومة اإلمام احلسني وأمري

، بل تنـايف الروايـات الّـيت مفادهـا أّن (2)املهدّي رحيل اإلمام 
ا قبل قيام القيامة ثّم ي ـون  اإلمام املهدّي  يبىق إا أربعني يوما

مات ومقـدّ  هموٰهذه األيّام من أيّام بعـث األمـوات و نشـوراهلرج، 
 .(3)القيامة

 .إّن بعض ٰهذه الروايات ضعيفةٌ  إن قلَت:
 قلُت:

                                                        

( من ختلو ًل األرض )أنّ  اخلامس ابابل احلّجة، كتاب ،179و 178، ص 1ج  ،الاكيف :نظرا. 1  .حّجة 

 .142 – 140 ،  (وحاًلتها وما جاء فيها )الكّرات اثلاين ابلاب ،133و 132ص  ،ادلرجات تترص بصائر :نظرا. 2

يف  ، فصـٌل  ، باب ذكر عالمات قبل قيـام القـائم387، ص 2ج  ،اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل ىلع العباد :نظرا. 3

اب ابل، تاريخ اإلمام اثلاين عرش، 145، ص 53 ة األطهار: جحبار األنوار ا امعة دلرر أخبار األئمّ  ؛سرية القائم

 .(خلفاء املهدّي وأوًلده) اثلالثون
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، بـل   «ةرواية الوصيّ »ك الرواية يزيد ضعفها ىلع ضعف تل ًل 
ة ىلع فرض القـول بضـعف ٰهـذه ا بمراتب من رواية الوصيّ ضعفا  أقّل 
 «.ا قبل القيامةبقاء املهدّي إا أربعني يوما » ةخرياأل

، إنَّ شذوذ ٰهذه الرواية من حيث املضمون وندرتها حال   وىلع لّك 
ا يمنع من قبوهلا أو اإلصغاء إيلها.  أيضا

املهـدينّي  يئـون بعـد وفـاة اإلمـام  نّ أشارت إا أواية الر ا:ثا يا 
، ٰهذا (1)ة فقد جاء قبل ظهور اإلماميع ايلمانيّ ا مدّ مّ أ ،املهدّي 

 يع مـن جهـة  طه يف دعواه، فهو يـدّ يع وختبّ مضافاا إا اضطراب املدّ 
مران  ه، وٰهذان األه وصيّ نّ أيع أخرى يدّ  ه مبعوث اإلمام ومن جهة  أنّ 

 !ًلحٌق  والو ّ  أو مقارنٌ  املبعوث سابٌق  نّ أل ًل  تمعان؛
هـو اّّلي  اإلمـام احلسـني  نّ أدت بعض الروايـات كّ أ ا:ثاثلا 
وًلد أولـيس  ،ة ة بعد وفاة اإلمام احلّجـمّ م مهام قيادة األيّنسلّ 

ذا إفــ» :، منهــا مــا عــن اإلمــام الصــادق ة اإلمــام احلّجــ
ة املـوت، ني، جاء احلّجـه احلسنّ أت املعرفة يف قلوب املومنني استقرّ 
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طه ويلحده يف حفرته احلسني بـن نه وحينّ له وي فّ فيكون اّّلي يغسّ 
 .(1)« الو ّ ًّل إ ، وًل ييل الو ّ عيل  

ـ ام مـن ًل عقـب لإلأح  عن الرواية اتلايلة اليّت توّضـفضالا  ا:رابعا
يبدو من  ء  ر السائل بّشيذكّ  املهدّي حني وفاته، فاإلمام الرضا 

 ي ون   عقـٌب  مام  إ لّك  نّ يبني شيعتهم، ب ه معروٌف نّ أية خالل الروا
 ه وخالفته.زي جتههو اّّلي يتوىّل  اإلمام احلسني  نّ أخرهم، وك ًّل إ

ِل »
َ
ِل مَحْـَزَة ىلَعَ أ

َ
اِز قَاَل: َدَخَل َعيِلُّ ْبـُن أ َعِن احْلََسِن بِْن َعيِل  اخْلَزَّ

نَْت  احْلََسِن الراَضا 
َ
َفَقاَل َ ُ إِينا َسِمْعُت  إَِماٌم ؟قَاَل:َنَعْم،َفَقاَل َ ُ أ

َن َجْعَفَر ْبَن حمّمد   َ ُ َعِقـٌب،ُل ًَل يَُ ـوُن اإلمـام إًِلَّ وَ َيُقـو َجدَّ
ْو َتنَاَسيَْت 

َ
نَِسيَت يَا َشيُْخ أ

َ
َما ؟ لَيَْس ٰهكذا قَاَل َجْعَفٌر  َفَقاَل أ ،إِنَّ

ًلَّ َوَ ُ َعِقٌب إًِلَّ اإلمام اّّلي خَيْـُرُج ًَل يَُ وُن اإلمام إِ  قَاَل َجْعَفٌر 
فَإِنَُّه ًَل َعِقَب َ ُ َفَقاَل َ ُ َصَدقَْت ُجِعلْـُت  َعلَيِْه احْلَُسنْيُ ْبُن َعيِل  

َن َيُقوُل   .(2)«فَِداَن ٰهكذا َسِمْعُت َجدَّ
 ة مـن قبـل اإلمـام الروايـة تـنّص ىلع صسـليم الوصـيّ  نّ أ ا:خامسا 
مها اكن اتللكيف ىلع انلاس  ابنه عند موته، فإذا سلّ إا املهدّي 
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باعه حّ  ىلع فرض باتّ  ة غري ملكّفة  ا قبل الّنسليم فاألمّ باعه، وأمّ باتّ 
و أته ، فضالا عن القطع  بعدم ثبوت بنوّ معرفته وثبوت بنّوته   

 بنـّوة  يع ابلنـّوة، ٰهـذا مضـافاا إا أنّ كما هو شين مـدّ ، فيها الشّك 
ة أو أقّره مّ تثبت عن طريق اإلمام نفسه إذا عّرفه ل أن ا مّ إ ابنه 

بالشهرة والّنسالم وعدم إن ار  أو اكنت بنّوته ثابتةا  ،ىلع دعواه ابلنّوة
، طبـييع   اإلمام، كما هو الشين يف انّنسـاب انلـاس آلبـائهم بشـ   

 وًل ،يع للبنّوة ايلوم لم تثبت بنّوته بيحد ٰهذه األمور املتعارفـةواملدّ 
 اًلّداعء ًل غري، وعليه فليصـرب حـّ  يظهـر اإلمـام  ًّل إيملك 

ا قبـل الوصـية فـال باعـه، أّمـفيلكّف انلاس كنـذان باتّ  ،ويو   
ة، فالوصـية تثبـت خـالف باعه كما هو مقتىض الوصـيّ ت ليف باتّ 
 عيها، فيه عليه ًل  .دعوى مدّ 
اإلمـام  ن يرجع ضمري )  ثالثـة أسـام( إاأه  يم ن نّ أ ا:سادسا 

ة بن احلسن وٰهذه األسماء اثلالثة )أمحد، وعبد اهلل، واملهدّي( احلجّ 
ا بقرينة الرواية اتلايلة:  أسماء احلجّ   ة بن احلسن أيضا
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وَذَكَر املهدّي َفَقاَل: إِنَُّه  َعْن ُحَذْيَفَة قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اهلل »
ْكِن والَْمَقامِ  مْحَـُد وَعبْـُد اهلل واملهـدّي  اْسـُمهُ  ،ُيبَاَيُع بنَْيَ الرُّ

َ
فَٰهـذه  ،أ

ْسَماُؤُه ثاََلَثتَُها
َ
 .(1)«أ

ا ّمـأو ،ابن اإلمام   ثالثة أسـماء   ه قد ورد يف الرواية أنّ نّ أ ا:سابعا 
ل أبيـه ًل يطـابق اسـم أاسـم  نّ أفقط، كمـا  واحدٌ  يع فله اسمٌ املدّ 

ىع، املـدّ  ثباتًل ي يف إل د اتلطابق اًلسيمّ جمرّ  اإلمام، مضافاا إا أنّ 
 ة، بل ًل بدّ إذا طابق اسم صاحب الوصيّ  ع  مدّ   ًلنفتح ابلاب لّ  وإًّل 

ما يف مثـل من ثبوت بنّوته بالقطع وايلقني كما يف سائر املـوارد، سـيّ 
 ب عليها أمر ادلين.ٰهذه القضايا اليّت ييتّ 

حبيـث ًل  ،رنا   غيبـة اإلمـام ـاملشلكة يف عصـ نّ أ :اثامنا 
ـأإيله، فإذا اكن املبعوث عنه ًغئباا تتفياا  يم ن الوصول  ا مثلـه يضا

فمـا وجـه  ٌت أو مّيـ ه يحي ته، بل ًل يعلم أنّ  خاّص وًل يعرف ماكنه إًّل 
؟ ة من بعثتهة حيث لم حتصل الغايمّ وجوده ل من  ئذ  اًلنتفاع به حين

 ،ويـراه املبعـوث إيلـه ،ن بعثـهالا عّمـأن ي ون ممـثّ  بدّ  فاملبعوث ًل
 ًلنتفـت احلكمـة مـن ة دعـواه، وإًّل د مـن صـحّ ويتيكّ  ،ويلتق به

ا بامتـداد ما مع طول الغيبـة، ٰهـذا ىلع فـرض بقائـه حيًّـسيّ  ،بعثته
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 مامتـهإ نّ ؛ ألالغيبة، وًل يقاس أمره ىلع إيماننا باإلمام الغائب 
مـن احلكمـة  هلا وجوهٌ بغيبته اليّت  فال ترضّ  ،نلا بادليلل القطيعّ  ثابتةٌ 

 .رواياتنّصت عليها ال
 ّي أة الروايـة وعـدم حتميلهـا منا بصـحّ ه لو سـلّ نّ إٰذلك ف ومع لّك 

صـاحبهم  نّ أ إثبـاتيـن هلـم أتبىق املشلكة يف اتلطبيق، فمن  شاكل  إ
 !ل املهدينّي؟وّ ييع هو املقصود باملدّ 

 و الكرامات أـ املعاجز 2 
ــةاّداعء املعــاجز مــن ســمات منــتحيل املقامــات ادل نّ إ وتــييع  ينّي
. وزمـان   عرص   هب واألديان، وسار ىلع منواهلم أدعياء املهدوّية يف لّك املذا
ة من األدلّـة املهّمـ دّ تع إذ ،كبري   ا اكنت املعجزات والكرامات ذات أثر  ولمّ 

أو اإلمامة، فقد تناوهلـا علمـاء العقائـد والـالكم  انلبّوةيع ىلع صدق مدّ 
ة اخلـوارق عـن بقّيـ هـابابليان ادلقيق، والضبط واتلحقيق وبيان مـا يمزّي 

يف  ، ومن ٰهذه الضوابط مـا ذكـره العاّلمـة احلـيّلّ اكلسحر أو صسخري ا نّ 
 :(رش  اتلجريد)

املسيلة الرابعة: يف الطريق إا معرفة صدق انلّب قال: وطريق معرفـة »
أو نـيف مـا هـو  صدقه ظهور املعجز ىلع يده، وهو ثبوت ما لـيس بمعتـاد  

ا ذكر صفات انلّب وجب قة ادلعوى. أقول: لمّ مع خرق العادة ومطاب معتادٌ 
، وهـو ظهـور املعجـز ىلع واحـدٌ  يشءٌ  عليه ذكر بيان معرفة صدقه، وهو

مـع خـرق  أو نيف ما هـو معتـادٌ  يده، ونعين باملعجز ثبوت ما ليس بمعتاد  
ه ًل فإنّـ ،يف اإلعجـاز اثلبوت وانليف سـواءٌ  ألنّ  ؛العادة ومطابقة ادلعوى
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. شـياءوبـني منـع القـادر عـن رفـع أصـغر األ ةا حّيـ فرق بني قلب العصا
ىلع الصـدق. وقلنـا  فعل املعتاد أو نفيه ًل يدّل  ألنّ  ؛ورشطنا خرق العادة
وسسند معجزته إا إبراء األع   انلبّوةيع من يدّ  ألنّ  ؛مع مطابقة ادلعوى

ا. فيحصل   الصمم مع عدم برء الع  ًل ي ون صادقا 
 ط:يف املعجز من رشو وًل بدّ 

 ة املبعوث إيلها.أحدها: أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه األمّ 
 أو بيمره. -تعاا  -اثلاين: أن ي ون من قبل اهلل 

 العادة تنتقض عند أرشاط الساعة. ألنّ  ؛اثلالث: أن ي ون يف زمان اتللكيف
ا جمـرى ٰذلـك، ة أو جارياـيع للنبوّ الرابع: أن حيدث عقيب دعوى املدّ 

يع ه ًل مـدّ وأنّـ ،رى ٰذلك أن يظهر دعوى انلّب يف زمانهونعين با اري جم
 ،كخـر عقيـب دعـواه يظهر املعجز بعـد أن ظهـر معجـزٌ  ثمّ  ،ة غريهللنبوّ 

ه وأنّـ ،قـه بـدعواهه يعلـم تعلّ ألنّـ ؛ب دلعواهفيكون ظهور اثلاين اكملتعقّ 
 ي ظهر عقيب دعواه.ألجله ظهر اكّّل 

.()«اخلامس: أن ي ون خارقا للعادة
 ، بــاملعجزًل طريــق إا معرفــة انلــّب إًّل » :ول الشــيخ الطــويسّ ويقــ

ا مثـل املقـدر اّّلي  عـل ن جعل غريه اعجـزا عمّ  واملعجز يف اللغة عبارةٌ 
ىلع صدق مـن ظهـر ىلع  ا يدّل عمّ  ه صار بالعرف عبارةا نّ أ إًّل  ،اغريه قادرا 
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 د اللغة.به. واملعتمد ىلع ما يف العرف دون جمرّ  يده واختّص 
 :ىلع ما قلناه برشوط   عجز يدّل وامل
 ا للعادة.ن ي ون خارقا أ -1
 ا جمرى فعله.ن ي ون من فعل اهللّ أو جاريا أ -2
 أو صفته املخصوصة. ر ىلع اخللق جنسهن يتعذّ أ -3
 ىع ىلع وجه اتلصديق دلعواه.ق باملدّ ن يتعلّ أ -4
ه نّـأم ه لو لم ي ن كـٰذلك لـم يعلـا للعادة ألنّ ما اعتربنا كونه خارقا نّ إو

ه ًل يم ـن نّـأن ي ون فعل بمجرى العادة، أًل تـرى أفعل للتصديق دون 
ويم ـن  ،رقها ىلع صـدق الصـادقـبطلوع الشمس مـن مشـ ن سستدّل أ

 .()«؟!وٰذلك ملا فيه من خرق العادة ؛بطلوعها من مغربها
جـل أتـه للنـاس مـن يك يثبت انلّب نبوّ  ؛انلبّوةب ذن مقينةٌ إزة فاملعج

 انتقض الغرض من رساتله، وًل ت ـون املعجـزة ًّل إو ،ة عليهمقامة احلجّ إ
من السـماء  ورسالة   ة  يّ هلٰ إ بدعوة   ينا مقينةٌ أللعبث واللهو، فاملعجزة كما ر

 مام انلاس.أيقوم بها انلّب  ةٌ . و  اعمّ نب   هل زمان لّك أل فيها حتد  
 نّ أارئ نظهـر للقـ أنٰهذا اتلطويل يف حقيقة املعجزة  والغرض من لّك 

ـمـرا أوليسـت  ،ساطني  العلمـاءأاملعجزة من املسائل اليّت حبثها  ا ا ًغمضا
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ه ، ومـن الواضـح أنّـمعجـزةا  يم ن اتلالعب به وصسمية ما ليس بمعجزة  
أن ت ـون تلـك املعجـزة  بدّ  ما فال ر املعجزة أثرها يف شخص  ألجل أن تؤثّ 

 ة خـادلةا ولـو بـين ت ـون تلـك املعجـز ،ا شاهده واعشه ٰذلك الشخصممّ 
  بواسطة مـن يم ـن   أن يعتمـد عليـه يف  اكلقركن الكريم، أو منقولةا 

مثل تلك األمور، فبعض الكتب الّـيت صـدرت يف الوقـت احلـايل وفيهـا 
 ألشـخاص   و كرامات  أونه معاجز ثون عن ما سسمّ يتحدّ  شخاص  أل نقوًلٌت 

ارئ ًل يعـرف القـ د نقـوًلت  أصحاب داعوى يف ادلين، فٰهـذه تـبىق جمـرّ 
طـار املقبـوًلت الّـيت إشخوصها وًل مـدى صـدقهم، فتـبىق القضـّية يف 

ىلع طلب الوثوق بـه  شخٌص  أعلم كيف يتجرّ أمالكها اتلقليد للغري، وًل 
ٰهـذا  نّ ييع جامع ٰهذه انلقوًلت بيدّ  ثمّ  ؟!صالا أن لم يعرفه ولم يلتق به ممّ 

م وغري ٰذلـك ار جهنّ ا يف نبه اكن تدّلا الرصا  اّّلي من خالفه وكذّ  هو احلّق 
 .املؤمنني لفا، اخلشنة يف حّق من األ
فٰهذا من  ،الشخص اّّلي يقرأ مثل ٰهذه األمور يف كتاب ويؤمن بها نّ إ

، ()ةبـني املقبـوًلت واملشـهورات اًلنفعايّلـ مزيجٌ هو و أباب اًلنفعال، 
نّنيجة انفعال نفسه بمـا يعتربهـا  بقضّية   فبعض انلاس حيصل دليهم وثوٌق 

رجـال ادليـن،   يلـبس زّي ى رجـالا أىلع الصدق، كما لـو ر وقرينةا  ةا مارأ
عنـد انلـاس ىلع  اعم   نفّس   فيبين ىلع احيامه وتقدسسه ويثق به ًلنفعال  
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 ،لٰهـذه الصـفة ٰذلك، حّ  لو اكنت حقيقة ٰهـذا الرجـل بـاّلات منـتحالا 
لطات سف من املغاوٰهذه مع األ ر والسارق واملجرم.وحيمل مواصفات املزوّ 

يهام اًلنعاكس( إومنها ) ()ة( يف علم املنطق )املغالطات املعنويّ اليّت صسّ  
، حينما سشاهد ن ي ون ذا ثروة  أ بدّ  ًل سعيد   لّك  أنّ  الظانّ  ن يظنّ أومثا : 

مثـال ٰهـذه األمـور يقـع أو»ر: . ويقول الشيخ املظّفـسعيدٌ  ذي ثروة   لّك  نّ أ
صـبح يقـع فيهـا بعـض مـن أقول: أبل ، ()«ةا من العامّ الغلط فيها كثريا 

 !كبري   حيسب ىلع اخلاّصة بش   
مثال ٰهذه األمور ًل ينطبق عليها تعريف املعجزة اخلاّصة باألنبياء أ نّ إ

وًل تعريف الكرامة. فمن رشائط املعجزة كما ذكرنا أن يعجز انلاس عـن 
ها اإلتيان بمثلها أو ما يقاربها، وما نقل يف كتب ٰهـؤًلء ىلع فـرض صـدق

مـن انلـاس اكملرتاضـني مـن اهلنـود  صـناف  ا حتـدث ألجـدًّ  ةٌ اعديّـ أمورٌ 
ة وغريهم، وكما حيدث للعرفاء العرشات من ٰهذه األمور، وٰهؤًلء الصـوفيّ 

ـا   نّ أخبارات، وًل خيىف مثال ٰهذه احلوادث واإليوا ادلنيا بؤقد مل ٰذلك أيضا

                                                        

خذ ما بالعرض ماكن ما باّلات، وأيهام اًلنعاكس، إة يف املنطق  : ، واملغالطات املعنويّ ةٌ ومعنويّ  ةٌ املغالطات لفظيّ  - 1

يقع اخللـل  ة الواحدة. وهنان مغالطاٌت يلف بني جزيئ القضيّ يه اثلالثة ي ون اخللل يف اتلوٰهذ .سوء اعتبار احلملو

وضـع مـا واملصادرة ىلع املطلوب، ويلف، يسوء اتلو، واحدة   لة  ييلف بني القضايا و : يع املسائل يف مسييف اتل

منـه ملـن  اّّلي ًل مفـرّ  ّصّ رس اتلخّص ف عليها بواسطة ادلٰهذه املغالطات تنكشف ويتعرّ  لّك  نّ إ. ةا علّ  ة  ليس بعلّ 

 [432و 431 ر، حمّمدرضا، املنطق، صراجع: املظفّ ] ضاع وضيّع. ًّل إو ،ةة والعلميّ راد خوض القضايا العقديّ أ

 .434 ر، حمّمدرضا، املنطق، صاملظفّ  - 2
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ما يف سـيّ  وًل - تسـواق املكتبـاأو الشـياطني، وأ با نّ  قد ي ون لعالقة  
ينـا يف أوما إا ٰذلك. بل  ن ر ب تب السحر وا نّ  ايلوم متخمةٌ  -العراق 
 .مثال ٰهذه األمورأرت عندهم ا صاحلني قد ت رّ ناسا أحياتنا 
ات الظهـور حـد شخصـيّ أه نّـأىع ٰهـذا الصـالح ادّ  نّ أن نقول لـو واآل
ا شخٌص  ،اكيلماينّ  ق؟ طاملـا نصـدّ  ىع نفس ادلعوى فمنادّ  واكن قبله أيضا

ة وغـري ٰذلـك. خبـارات الغيبّيـات مـن اإلاكن اًلعتماد ىلع نفـس احليثّيـ
اّّلي  ا يدعونه بابلاراسكولويجّ مثال ٰهذه القضايا ممّ يب والغرب ايلوم يهتمّ 

مثـال أات من القـرن املـاض. فلـيس يف سواق يف اثلمانينيّ ت كتبه األم 
ن اعلها من صنف اليّت تقع أ ، وًل نستطيع حّ  امتياز   ّي أالقضايا  يٰهذ

كما ذكرنا ـ من ٰذلك  عمّ أمر األ نّ إذ إمن الصاحلني طاملا اقينت بدعوى، 
و أوصسـخريهم  و اًلرتباط بـا نّ أفقد ي ون من السحر  ـ صنافتلك األ

 بعض حاًلت الكشف العادية اليّت تقع للبعض، وغري ٰذلك.

 ـ الرؤيا 3
ا ة ألدعيـاء املـذاهب واألديـان ملعبـال بالنسبحالم والرؤى تمثّ األ نّ إ
 ،سـهلة املؤونـة ها أمـورٌ نّ أل ؛ا يمارسون فيه تتلف أسايلب اخلرافةخصبا 

و أغفاهلـا إيف ادلين ًل يم ـن  الرؤيا ماكنةا  . وحتتّل سسريٌ  والالكم فيها سهٌل 
ة انلّب يوسف، فالرؤى ذ وردت انلصوص يف ٰذلك كما يف قّص إ ؛منها احلّط 
  من خالهلا نمط املستقبل.يتغرّي  ةا مهمّ  نت منعطفات  ة يوسف اكيف قّص 

 حالم لأل العقيل  اتلفسري 
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لإلنسان، وعندما ينـام  للجانب الرويحّ  حالم   انعاكٌس والرؤى واأل
ا  عل انلفس أكرث ممّ  ؛اتا ف عملها مؤقّ و يتوقّ أ ،اإلنسان تضعف احلواّس 

ن إيف ذاتهـا و دةٌ فـس جمـرّ انل نّ أل ؛صال بما سساخنها من العوالما لالتّ ها توجّ 
صال ة واًلتّ من عوالق املادّ  تتخلّص. فانلفس عندما ا ماّديّةا أفعاهلاكنت يف 
دارة ه إلن تتوّجـأ بـدّ  ثناء انلوم، فالأدارة ابلدن إف عن ات وتتوقّ يّ باحلسّ 
 يف علـم ، وهنان ما سسـّ  جزيئ   صشبهها ولو بش    ى أخرى ذات طبيعة  قوا 

، فعنـدما تقطـع (لـةة املتخيّ القـوّ )و ()(املشين ّس احل) فلسيفّ انلفس ال
يف  ما تزونٌ  إدرانٌ اخلمس، يقوى عندها  ا باحلواّس تا انلفس ارتباطها مؤقّ 

و يقـوى ارتباطهـا بعـالم أ تتلفـة   لة بصور  فتظهره املتخيّ  ،املشين احلّس 
ـا إا احلـّس حتوّ  الة صورا فتدرن املتخيّ  ،داتاملجرّ  ي املشـين اّّل  هلـا أيضا

 ة.تناسب اعلم املادّ  نة  معيّ  وصور   شاكل  ييظهره ب
ن تـيجم مـا حفـ  يف ذاكـرة اإلنسـان مـن أا ّمـإفانلفس عند انلوم 

، وٰهذا مـا يم ـن حداث  أو عالقاته ىلع ش  رموز   يف لّك  ة  يوميّ  ات  متغرّي 
 يّ ـ عنه مدارس اتلحليل انلفسـي تعرّب ، واّّل حالم  أضغاث ياتلعبري عنه ب

وما  ،و كبت  أومشالك  ملا يعيشه اإلنسان من ضغوط   ه انعاكٌس نّ ية بالغربيّ 
مـن مـاض اإلنسـان.  إا جتارب سحيقة  بعضها رجع يقد  اليّتو  .إا ٰذلك

                                                        

مـا  ة احلـواّس فيـه بقيّـ تصّب اكحلوض اّّلي  هو ابلاطنة يف اإلنسان، وٰهذا احلّس  من احلواّس  املشين: وهو احلّس  - 1

 هلا. مناسٌب  ا هوتدركه ممّ 
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 املشين. نا عنه بانشغال انلفس يف احلّس وٰهذا ما عرّب 
ّّ إا مّ أو دات نّنيجة ارتباط انلفـس بهـا ل صور اعلم العقل واملجرّ ن تت

تناسـب اعلـم  املشـين اّّلي يرفـدها بصـور   بواسطة احلـّس لة إا املتخيّ 
ّّ  لّكي  دٌ جمـرّ  مرٌ أ ، فالرزق مثالا ةاملادّ  ، ة بشـ  سـمكة  ل إا اعلـم املـادّ يتـ

                                                        

صـت الظـاهرة وختلّ  سبب الرؤيـا. إذا طفئـت احلـواّس  املسيلة الرابعة: يف» (:شارات واتلنبيهاتبلاب اإل)جاء يف   - 1

ا ة صورا لة املتخيّ بت القوّ وركّ  ،ا هنانا ممّ صلت بعالم القدس، فيدركت أمورا تلك الساعة اتّ  انلفس عن تدبريها يف

ها وقت اخلالص عـن تـدبري ا أنّ ، أمّ ةا املشين فصارت مرئيّ  وردت تلك الصور ىلع احلّس  ، ثمّ مناسبة تللك املعاين

هـا ا أنّ ، وأّمـة الضمّ ة علّ ة. وا نسيّ ه شديد الشبه باألروا  السماويّ ف نّ  ؛صلت بٰذلك العالماتّ  الظاهرة ثمّ  احلواّس 

 لّ   ة جعلت حماكيةا ٰهذه القوّ  ف نّ  ؛هلا ا مناسبةا لة صورا ة املتخيّ ركبت القوّ  العالم ثمّ ٰذلك  ا يفا ممّ ا أدركت أمورا لمّ 

لـم ي ـن كـٰذلك ملـا  ه. ولـوضـدّ  ء إا شبهه أول من الّش يعة اتلنقّ  ة  مزاجيّ  هيئة   أو ة  إدراكيّ  ما يليها من هيئة  

ه ًل ف نّـ ؛ةا املشـين صـارت مرئيّـ ا وردت ىلع احلّس تلك الصور لمّ  ا أنّ ة، وأمّ اًلنتقاًلت الفكريّ  انتفعنا بها يف

 اخلارج، وجب أن ًل يتفاوت احلال. وردت من ادلاخل أو  تلك الصور املنطبعة فيه، فسواءٌ لإلحساس إًّل  مع 

 :ما لم حيصل ٰهذا املع  وقت ايلقظة ثلالثة أوجه  وإنّ 

 ،ة متنازعةٌ القوى انلفسانيّ  صال بعالم الغيب، فإنّ عن اًلتّ الظاهرة، يعوقها  اشتغال انلفس بتدبري احلواّس  أحدهما: أنّ 

الظـاهر، فـاكد ًل سسـمع وًل  ، شغل عن احلـّس ة  د ابلاطن لعلّ ، وإذا جترّ ذا هاج الغضب وقفت الشهوة وبالضدّ إف

 صال بعالم القدس.وحال انلوم لم صشتغل انلفس احلارضة، فال جرم قدرت ىلع اًلتّ  ،يرى. وبالضدّ 

لـة مـن تركيـب تلـك الصـور ا للمتخيّ لة فيصري ٰذلك مانعا ة املتخيّ انلفس انلاطقة وقت ايلقظة صستخدم القوّ  نّ أ: اثلاين

 لـة، أوااذابها إا اعلم الغيب يمنعها من استخدام املتخيّ  ا ألنّ لة إمّ ها ًل صستخدم املتخيّ خبالف وقت انلوم، فإنّ 

 .ة متنازعةٌ ٰهذه القوى انلفسانيّ  ملا ذكرنا أنّ  ؛ستخداماشتغاهلا بتدبري هضم الغذاء يمنعها ٰذلك من اًل ألنّ 

سع للصور الواردة عليه من بالصور الواردة عليه من اخلارج، فال يّنّ  املشين وقت ايلقظة مشغوٌل  لو  احلّس  نّ أاثلالث: 

 ثـمّ . «دلاخلـةة، فال جرم يقبل وقت انلوم تلك الصور اعن الصور اخلارجيّ  ه خال  ادلاخل. خبالف وقت انلوم، فإنّ 
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 وٰهكذا. ،ا، والفاكهة الصفراء مرٌض والعلم يرى بلنا 
ا ىلع ي ـون قـادرا  ي مـيجم  أ حـالم إا معـرّب  ولٰهذا حتتاج الرؤيا واأل

قسـام املنامـات، أحداث، ومعرفة يله تتلف الصور واألإز معرفة ما ترم
مــن اعلــم  استفاضــةٌ  أو حــديث نفــس  هــل   كــذبها مــن صــدقها، وو

 ؟نذارإ أو دات، وهل   بشارةٌ املجرّ 

 خبار حالم يف األاأل
 مسـيلة هل بيت العصمة والطهـارة تبـنّي أجاءت بعض الروايات عن 

 ،واكذب   انقسـامها إا صـادق   وتبـنّي  ،لبس فيـه ًل واضح   حالم بش   األ
 :أنّه قال فعن اإلمام الصادق 

فمزج صادقها  ،ر األمر فيهاكيف دبّ  ،يف األحالم -ل يا مفّض  -ر فكّ »

 

ا السانح للنفس حاليت انلوم وايلقظة، قد ي ون ضعيفا  ابلحث اثلالث: ٰهذا األثر الروحاينّ »: خاص   يقول يف حبث  

 ا ألنّ اًلنتقال، فال ينتفع به. وقد يبىق ٰذلـك إّمـ اخليال يمعن يف  أنّ إًّل  ،ا، وقد ي ون قويًّ اخليال أثرٌ  فال يبىق   يف

ة، ة والصور انلفسـانيّ عن الكدورات ابلدنيّ  خايلةا  صال اكنت صافيةا ا وانلفس عند ٰذلك اًلتّ ا جدًّ اإلدران اكن قويًّ 

ا بإدران ٰذلك املع ، فعند اًلرصسام ضبطته انلفس ضبطا  ةا انلفس اكنت مهتمّ  ألنّ  أو ،اا قويًّ فارصسمت تلك ارصساما 

حال  اكن يف ا، فإنّ ا مضبوطا ا جليًّ ن من ٰذلك األثر قويًّ لة من الّنشوسش باًلنتقاًلت. فما اكة املتخيّ ا ومنعت القوّ قويًّ 

ًل حيتاج إا اتلعبري، وما اكن قـد بطـل  ياحللم اّّل  حال انلوم فهو ، وإن اكن يفهاتٌف  أو إهلامٌ  أو ويحٌ  ايلقظة فهو

 بيهـات، شـارات واتلن، فخـر ادليـن، بلـاب اإلالـرازيّ ]« إا اتلعبـري وبقيـت حمااكتـه حيتـاج إا اتليويـل أو هو

 . [196 -194ص 

  نبياء.باأل املقصود يف حال ايلقظة خاصي  نّ إوًل خيىف ف
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هم أنبيـاء، ولـو اكنـت ها تصدق لاكن انلاس لكّ ها لو اكنت لكّ ب اذبها، فإنّ 
 ًل معـ   ، فصـارت ، بل اكنت فضـالا ها ت ذب، لم ي ن فيها منفعةٌ لكّ 
ر يتحـذّ  ة  يهتدى هلا، أو مرضّ  ا، فينتفع بها انلاس يف مصلحة  صدق أحيانا ت

 .()«اًلعتماد  يعتمد عليها لّك ٰلاّل  ؛امنها، وت ذب كثريا 
 وديلـٌل  ،ن ارهإًل يم ن  مرٌ أها نّ بي حالمه ىلع مسيلة األفاإلمام هنا ينبّ 
 يف اإلنسان.  املعنوّي  ىلع ا انب الرويحّ 

 هـا حتتـاج إا تيويـل  فإنّ  ،ه حّ  الرؤيـا الصـادقةنّ أن يعلم أ ومن املهمّ 
حتمـاًلت، اًلوا وتبىق يف حدود الظنون  لم تنفع شيئا ، وإًّل وقطيع   صحيح  
أقبـل »، قـال: عن أل عبـد اهلل  مايله روايةا أورد الصدوق يف أ فمثالا 

أيمـن لـم  أمّ  إنّ  ،، فقالوا: يا رسـول اهللأيمن إا رسول اهلل  جريان أمّ 
 م ابلارحـة مـن ابلـاكء، لـم تـزل تـبِك حـّ  أصـبحت، قـال: فبعـث تن

أيمـن، ًل أب ـى اهلل  أيمن فجاءته، فقال هلا: يـا أمّ  إا أمّ  رسول اهلل 
ك لم تز  الليل تبكني أيع، فـال جريانك أتوين وأخربوين أنّ  عينيك، إنّ 

أب ى اهلل عينيك، ما اّّلي أب ـان؟ قالـت: يـا رسـول اهلل، رأيـت رؤيـا 
: ، فلم أزل أب ى الليـل أيـع. فقـال هلـا رسـول اهلل شديدةا  عظيمةا 
م عـيل أن اهلل ورسـو  أعلـم. فقالـت: تعّظـ يها ىلع رسول اهلل، فإنّ فقّص 
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يها ىلع رسول اهلل. الرؤيا ليست ىلع ما ترى، فقّص  م بها. فقال هلا: إنّ أت لّ 
فقـال هلـا   يف بيـيت.قالت: رأيت يف يلليت ٰهذه، كين بعض أعضائك ملىقا 

ينـه أيمن، تـدل فاطمـة احلسـني، فيبّ  : نامت عينك يا أمّ رسول اهلل 
 ا ودلت فاطمـــة وتلينـــه، فيكـــون بعـــض أعضـــائ يف بيتـــك. فلّمـــ

ق فحلق رأسه وتصدّ  ، فاكن يوم السابع، أمر رسول اهلل احلسني 
ــ ــعره فّض ــوزن ش ــّق  ةا ب ــمّ  وع ــه، ث ــه أمّ هيّ  عن ــن ولفّ  يت ــرد أيم ــه يف ب  ت

ا : مرحبـا، فقـال ، ثم أقبلت بـه إا رسـول اهلل رسول اهلل 
 .(1)«أيمن، ٰهذا تيويل رؤيان باحلامل واملحمول، يا أمّ 

 هـا نـذير خطـر  نّ أ اعشت اخلشية من رؤيـا اكنـت تظـنّ  يمن أ مّ أ نّ إف
 والقلق عن قلبها. زال اهلمّ أ عرّب هلا الرؤيا بش    انلّب  نّ أ ًّل إ، وشؤم  

ِل َجْعَفـر  »لروايات يف األحالم، منها: بعض ا ونقل اللكيينّ 
َ
َعْن َجابِر  َعـْن أ

  قَاَل رَُجٌل لِرَُسوِل اهلل  :قَاَل  يِف قَْوِل اهلل : َى يِف احْلَيـاِة لَُهُم الْبُْشـر
نْيا ْؤَيا احْلََسنَُة يََرى الُْمْؤِمُن َفيُبَشَّ  :قَاَل  ،ادلُّ  .()«ُر بَِها يِف ُدْنيَاهُ ـِ َ الرُّ
ْؤَيـا ىلَعَ » :قـال منها: صحيحة سعد بن أل خلف  عن أل عبد اهلل و الرُّ

يَْطانِ  ،بَِشاَرة  ِمَن اهلل لِلُْمْؤِمِن  :ثاََلثَِة وُُجوه     ،وحَتِْذير  ِمَن الشَّ
َ
ْضَغاِث أ

َ
 .()«م  اَل حْ وأ
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ِل بَِصري  قَاَل »ومنها: 
َ
ِل َعبِْد اهلل  :َعْن أ

َ
ْؤَيـا  !ُجِعلُْت فَِدانَ  :قُلُْت أل الرُّ

اِدقَُة والاَْكِذبَُة َتْرَُجُهَمـا ِمـْن َموِْضـع  َواِحـد   ـا الاَْكِذبَـُة  ،َصـَدقَْت  :قَـاَل  ؟الصَّ مَّ
َ
أ

ِل يَلْلَة  يِف ُسلَْطاِن الَْمـَرَدِة الَْفَسـَقةِ  ،الُْمْختَِلَفةُ  وَّ
َ
إِنَّ الرَُّجَل يََراَها يِف أ

وإِنََّمـا ِ َ  ،فَ
ٌء خُيَيَُّل إا ا ـاِدقَُة إَِذا َركَهـا  ،وِ َ اَكِذبٌَة ُتَاِلَفٌة ًَل َخرْيَ ِفيَها ،لرَُّجِل يَشْ ـا الصَّ مَّ

َ
وأ

َحرِ  ،َبْعَد اثلُّلُثنَْيِ ِمَن اللَّيِْل َمَع ُحلُوِل الَْماَلئَِ ةِ  فَـيِهَ َصـاِدقٌَة ًَل  ،وٰذلك َقبَْل السَّ
ُف إِْن َشاَء اهلل

ْن يَُ وَن ُجنُباا ،خَتَلَّ
َ
 َغـرْيِ َطُهـور   ،إًِلَّ أ

ْو َينَـاَم ىلَعَ
َ
 ولَـْم يَـْذُكِر  ،أ

َها خَتْتَِلُف وُتبِْطُئ ىلَعَ َصاِحِبَها ،َحِقيَقَة ِذْكِره اهلل   .()«فَإِنَّ
 هـا مـن اهللليسـت لكّ  حـالماأل نّ أ من خالل ٰهذه الروايـات ذن تبنّي إ
 وقـت   ، وٌّّ دةٌ متعـدّ  وقـاٌت أو كرث، وهلـا فـروعٌ أ، بل اليّت من غريه تعاا

بـني البشـارة للمـؤمن  ٰذلك يدور حبسب الروايات ما ، وٌّّ ة  بدقّ  حمسوٌب 
 . حالمضغاث األأواتلحذير من الشيطان و

 والعقيدة حالماأل
نذار وغري ٰذلك من املنافع الّـيت هو يف البشارة واإل حالماأل حدّ  ولٰ نّ 

سسـتفاد منهـا ًل  حالماأل نّ أل ؛العقيدة إثباتوًل دخل هلا يف  ،يلهاإرشنا أ
و الفروع. أيف األصول  سواءٌ  ،ا ًل ينفع يف العقيدةممّ  واحتماًلٌت   ظنونٌ ًّل إ
ا لم ي ن ملتفتا  ة  نه اإلنسان إا حقائق معيّ ن اكنت الرؤيا الصادقة قد تنبّ إو
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ن  و طلب ادليلل عليهـا مـن العقـل أو ا   ألن يتحرّ فتكون باعثا  ،إيلها
يـد بعـد الربهـان ييا، وقد تنفـع ىلع  ـو اتلتا إثباا أو انلصوص املعتربة نفيا 

 اد اًلطمئنان يف نفس اإلنسان وتقوية إيمانـه. وكمـا ًلحظنـا إالقاطع، و
حول دخالة احللم  و بعيد  أ هم ًل سشريون من قريب  نّ إهل احلكمة فألكمات 

اكن، ويقرصـون ٰذلـك ىلع األنبيـاء يف حـاليت   و   ّي يوالرؤيا يف العقيدة ب
 قظة.انلوم وايل

 ولم يرد فيهـا ذكـرٌ  ،ين بيّنوا حدود املناماتاّّل  وكذا املعصومون 
، عـن فعن موىس بن إسماعيل بن موىس بن جعفـر   ،او نفيا أا إثباتا للعقيدة 

: بشـرى مـن : الرؤيا ثالثةٌ قال رسول اهلل »قال:  أبيه، عن كبائه 
 رياه يف منامه. ث به اإلنسان نفسه في حيدّ من الشيطان، واّّل  اهلل، وحتزينٌ 
 .()«: الرؤيا من اهلل واحللم من الشيطانوقال 

 نّ إ» أنّـه قـال: عن اإلمام ابلـاقر  يالشيطان فلقد رو وفيما خيّص 
، يللـة   ا يقال   هزع، يم  ما بني املرشـق واملغـرب يف لّك بليس شيطانا إل
 .()«ضغاثرى األولٰهذا يُ  ؛يت انلاس يف املناميي
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يف   فت اًلنّنباه من الروايـات مـا عـن أل جعفـر  أكرث ما يل ولعّل 
  وييـع ا ـنّ إًّل  وًل يللـة   ه لـيس مـن يـوم  نّـإ»  جاء فيـه:طويل   حديث  

 ،ة اهلدى عددهم من املالئ ـةئمّ أويزور  ،ة الضاللةوالشياطني يزور أئمّ 
مر عـدد خلـق األ حّ  إذا أتت يللة القدر فهبط فيها من املالئ ة إا و ّ 

 زاروا و ّ  ثـمّ  ،مـن الشـياطني بعـددهم -تعاا  -ض اهلل قيّ  :قالأو  ،اهلل
ه يصـبح فيقـول: رأيـت كـذا فك والكذب حـّ  لعلّـفيتوه باإل ،الضاللة
خـربن ب ـذا أا األمر عن ٰذلك لقـال: أرأيـت شـيطانا  فلو سئل و ّ  ،وكذا

 .(1) «مه الضاللة اليّت هو عليهاا ويعلّ ـر   تفسريا وكذا حّ  يفسّ 
وانعاكساتها ىلع  ،بليس وجنوده بعالم الوجودإ  عالقةالرواية تبنّي فٰهذه 

قَـاَل  :يات الشـريفةنته اآلملا تضمّ  البرش، وقد ت ون ٰهذه الرواية تريةا 
اَطَك الُْمْستَِقيمَ  ْقُعَدنَّ لَُهْم ِعَ

َ
ْغَويْتيَِن أَل

َ
يِْديِهْم   فَِبَما أ

َ
ُثمَّ آَلتِيَنَُّهْم ِمْن بنَْيِ أ

ْكرَثَُهْم َشاِكِرينَ  َوِمنْ 
َ
ُد أ ْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َوًَل جَتِ

َ
 .(2)َخلِْفِهْم َوَعْن أ
مـن  ين هم لّك اّّل  ة الضاللة،ئمّ وأتباعهم أبني الشياطني  فهنان عالقةٌ 

 ك  مـن تهّتـ والعمـيلّ  ظـرّي يقود إا تيه البشـرّية يف غياهب اًل راف انل
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 عملّيـة، وابتـذال القـيم، وها حـقي نّ أغالطات ىلع ونرش امل وأخاليق   فكري  
 دخال ما ليس من ادلين يف ادلين.إيف العسل، و السمّ  وراق ودّس خلط األ
حـدهما أ، وواحد   ا يف شخص  ى مؤمنان حلما أم، لو رىلع ما تقدّ  وبناءا 
بـاع  ، باًلتّ  مـرٌ أو باعه، واثلاين فيه مد ٌ بانليه عن اتّ  مرٌ أ  و ةٌ فيه مذمّ 
 ق؟نثق ومن نصدّ  فبمن

حبيث يعرف من خـالل املنامـات  ()ا لٰهذا احلدّ مر العقيدة هّينا أليس 
واًلحتمال اّّلي نهت الشـريعة عـن   الظنّ ًّل إاليّت ًل ينتج عنها  حالمواأل
مـن   ـو   ّي ييف ادليـن بـ حالمة ل ا. وًل ديلليّ باعه كما ذكرنا ٰذلك مرارا اتّ 
تهـا يف يّ ذا اكنـوا ينكـرون حجّ إصـول، وًل يف الفـروع وًل يف األ ، اءاأل

ا مـرا أابلحث يف العقيـدة لـيس  نّ إن ار يف األصول. وىل باإلأالفروع فيه 
وفـق  علمّيـةمات املنطقّيـة والبل حيتاج إا ادلرس وحتصـيل املقـدّ  ،انا هيّ 

األديان والفرق، وًل يم ـن  لّك عند  ينّيةجرت عليه ادلراسات ادل ترتيب  
واملنامـات، فتفتقـد  حالممر العقيدة إا األأال حتويل حومن األ حال   ّي يب
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مـن  قاويل واخلرافات وكـرثة الـالكم مـن لّك بوصلة احلقيقة وسط راكم األ
ة ، لسـهلت مهّمـحـالممر كما يريـده يـااعت األ. ولو اكن األودّب  هّب 

يـدي جمتمعـاتهم، وهـم أهم ىلع ؤ، وملا سـفكت دمـاكبري   األنبياء بش   
ىب أ اهلل اخلـالق  ون، ولٰ ـنّ ءانلاس حيلمون بما سشاقادرون ىلع جعل 

من العقل السليم والرؤية الصـحيحة  أساس  ن خيتار اإلنسان دينه ىلع أ ًّل إ
ل ر واتلعّقـلفا، اتلدبّ أرت يف القركن الكريم للحياة ونظم العالم. وقد ت رّ 

  بمختلف اًلشتقاقات.
قـل نل ضطري وأنا م ،قلعن الع تتلفة   لسنة  يوب ة روايات  وقد نُقلت عدّ 

ا يف اتلنبيـه إا قضـّية العقـل معانـاإ ه؛نفس ت ىلع املع ن دلّ إو ،بعضها
لـّى يف  ؛  وًلهـا اهلل أوماكنته يف العقيـدة، ومـدى األهّمّيـة الّـيت 

 ما يف األمور العقديّة.سيّ  وًل ،د تهميشه وصسطيحهاملقابل تعمّ 
قـال  هلل العقل اسّننطقه، ثمّ ا خلق اقال: لمّ   عن أل جعفر  »: ًلا وّ أ

يت وجاليل ما خلقت قال: وعزّ  قال  : أدبر فيدبر، ثمّ   : أقبل، فيقبل، ثمّ 
ان كمـر،  إيّ ، أما إيّن من أحّب   يفوًل أكملتك إًّل  ،منك إيلّ  ا هو أحّب خلقا 
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  .()«ان أثيبان أاعقب، وإيّ وإيّ  ،ان أنَهوإيّ 
ابـن أل اـران، عـن ، عـن عن حمّمد بن احلسن، عن سهل بن زياد  و

 ."ا أحسن منكما خلقت خلقا "ه قال:  أنّ ،  وه، إًّل العالء بن رزين  
عن أل عبد اهلل »: اثانيا    ثـمّ  ،ا خلق اهلل العقل اسـّننطقهقال: لمّ  

مـا  ،يت وجـاليلفقـال: وعـزّ  ،فقـال  : أدبـر فـيدبر ،قال  : أقبل فيقبل
.)  خلقت خلقا ا هو أحّب  إيلّ  منك، بك كخذ وبك أعطي وعليك أثيب«)

 : إنّ ، عن كبائه قال: قال رسـول اهلل  موىس بن جعفر  »ا: ثاثلا 
تبـارن  إا أن قـال: فقـال الـرّب  ،مكنون   تزون   اهلل خلق العقل من نور  

ـ ،يت وجاليلوتعاا: وعزّ  وًل أطـوع يل  ،ا أحسـن منـكمـا خلقـت خلقا
وبـك  ،دحّ منك، بك أو وًل أعزّ  ،وًل أرشف منك ،وًل أرفع منك ،منك

 
ُ
  ،عبدأ

ُ
  ،دىعوبك أ

ُ
  ،رتىجوبك أ

ُ
  ،بتىغوبك أ

ُ
  ،خافوبك أ

ُ
 ،حـذروبك أ

 .()«وبك اثلواب وبك العقاب
 .()يف ٰذلك اتلواتر املعنوّي  بلغت حدّ  وقد نقل الاكيف الرشيف روايات  
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ما يك ي ون من ادليـن فـال  امرا أ نّ أ علمّيةومن املعروف يف األوساط ال
ة الشــريفة ربعة و : القركن والسنّ من األدلّة األ عليه بّد من وجود ديلل  

 !؟()واملنامـات حـالمدخال األإيم ن  ديلل   ّي أياع والعقل، فتحت واإل
 هـا بعيـدةٌ نّ أكما  ،ياعٌ إوًل عليها  ،ةالسنّ من ليست من القركن وًل يه ف
ى أه رنّـأمـا  ة. فحينمـا خيـرب شـخٌص العقلّيـابلعد عن اًلستدًلًلت  لّك 

، فـال وجـه دينّيـة   يف قضّية   تباع فالن  أخربه بوجوب أو ،يف املناماملعصوم 
 ؛لٰهذا احللم ًل للرائ وًل لغـريه رشعّية حّجّيةا ًل ، وثانيا () تلصديقهًلا وّ أ
قسـام أمـن  ن تـدخل حتـت قسـم  أم كما تقدّ  بدّ  ًل الرشعّية ّجّيةاحل نّ إ إذ

 !ديد  ج توا بدين  أذا إ ًّل أ ،ٌل اربعة وهو حماألدلّة األ

 ـ اًلستخارة 4
هـا قرّ أبها اهلل بها علينـا، وقـد  اًلستخارة من انلعم العظيمة اليّت منّ 

هـا قرّ ألـه ملـريم، وا وت فّ اهلل بالنسبة ل ديان السابقة كما يف قضّية زكريّ 
. ولـيس ةالقرعة املعروفة يف القواعد الفقهّيـ ةادلين يف الفقه ضمن قاعد
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 حـد  أوًل خنتلف مع  ،صوص حول اًلستخارةنا يف ٰهذا الكتاب نقل انلهمّ 
 خيـّص  مـر  أغرضنا دراسة مدى اًلسّنناد ىلع اًلسـتخارة يف  حوهلا. ولٰ نّ 
وفـتح ٰهـذا ابلـاب  ،خطـريٌ  مرٌ أفكرة اًلستخارة يف العقائد  نّ إالعقيدة، ف
 الويالت ىلع ادلين.   سوف  رّ 

 ()اللغـةعليـه حبـوث  وكما تـدّل  للخرية كما هو واضحٌ  صيلّ املع  األ
ون معـاين ذ ذكر اللغوّيـإ.  اهلل تعااما من  مر  أواًلصطال  طلب اخلري يف 

 يلها.إق نا اتلطرّ لٰهذا اللف  ًل يهمّ  عديدةا  اوصورا  ،كثريةا 
بـاحلرية،  دةٌ اخلـرية يف بعـض معانيهـا مقّيـ نّ أمر ا ـدير بـاّلكر واأل
عنـده، فلـو  ة لالسـتخارة ًل موضـوعيّ الشخص غري املتحرّي  نّ إوباتلايل ف
ن يقـال  : أا فليس من الصواب واملنطق ما، ولم ي ن حمتارا  مرٌ أعرض   

 مر.استخر يف األ
ر ن ي ـرّ أ، ومنهـا دةٌ بـل   متعـدّ  ،وليست صورة اًلستخارة واحدةا 

 ، من باب اسـتخر ثـمّ «يف اعفية    استخرين خريةا يّن إ همّ الل  »اإلنسان القول: 
الصـواب ىلع  -تعـاا  -ره، فيجري اهلل مأاسّنرش، وبعد ٰذلك سسّنشري يف 

، ونلفرض نةا يع دعوى معيّ بع من يدّ ن يّنّ أ راد شخٌص أ. فلو ()لسان خلقه
ام، واسـتخار بٰهـذه يّـا سشـاع ٰهـذه األو غري ٰذلك ممّ أو اإلمامة أالسفارة 
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لســنة بــانليه، فمــا هــو املوقــف مــن الطريقــة، وجــرى ا ــواب ىلع األ
 ؟اًلستخارة عندئذ  

ًل يوجـد يف سـاحته واحلميـد املعطـي  هو الغـينّ  -تعاا  -ري ابلا نّ إ
صـحاب أمـن  معـنّي   بـاع رجـل  من انلاس ىلع اتّ  ، ولو استخار عددٌ ظلمٌ 

بـاع مـن فيمـا بيـنهم يف اًلتّ  ادلعوات كما ذكرنا، واكنت انلتائج تتلفـةا 
صــحاب انلّنيجــة ٰهــذه املشــلكة؟ ومــاذا نقــول أل عدمــه، فكيــف  ــّل 

ه لـيس نّـأة؟ ومن الواضح صحاب انلّنيجة السلبيّ جوابنا أل ة، وما ابيّ اإل
مـن  ة للخـرية يف أمـور العقيـدة، ومـا يـتمّ ه ًل موضـوعيّ نّ إ القول ًّل إنلا 

مـن  يف لك   سـاسابلحـث األ نّ إ. يف شـبك   يف ٰهذا ابلاب هواءٌ  استخارات  
األدلّـة  حّجّيةىلع حبث مدى  ساسأصول ادلين وفروعه يعتمد بادلرجة األ

 علـم الـالكم ديلـالا  من عليم أصول الفقه والالكم، ولم اد يف لّك  لك   يف
 تفاصيلها.   اًلستخارة ىلع العقيدة ب ّل  حّجّيةا سشري إا واحدا 
ة إثباتهـا، وكـٰذلك د الشـارع كيفّيـالعقيدة حـدّ  القضايا اليّت ختّص  نّ إ

 ان ضـابٌط من حياة اإلنسان، فهنـ قضايا الفروع اليّت تّنناول ا انب الفقيهّ 
مر وفـق (، وليس األ وفرواعا من مفاصل ادلين )أصوًلا  مفصل   يف لّك  ومزيانٌ 

ا فيها حتديدٌ  ، فميـدانها ومزيانٌ  اختيارات انلاس ورغباتهم، واًلستخارة أيضا
مـا فيمـا يـرتبط  و وظيفـةٌ أ معـنّيٌ  املباحات واملوارد اليّت ليس فيها ت ليٌف 
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وأمـر » :يف اخلـرية مـة احلـيّلّ ل العاّل ويقو.()فحسب ا با انب الفقيهّ حرصا 
سستخرج منه اإلنسان معرفة ما فيه اخلـرية يف بعـض أفعـا   سهٌل اًلستخارة 

 . ()«ةها ادلنيويّ املباحة املشبهة عليه منافعها ومضارّ 
 ا انـب احليـايتّ  اًلسـتخارة ختـّص  نّ أ من خالل ٰهذا انلـّص  وواضحٌ 

و أو املشـالك أتـه بعـض األمـور لإلنسـان، اّّلي تعـرض   يف حيا ايلومّ 
يك  ؛إا اخلـرية ياملشاريع اليّت قد حيتار يف اختيـار الصـواب فيهـا، فيلجـ

هل بيـت العصـمة أعن  ت به رواياٌت ءسسهل عليه اًلختيار، وٰهذا ما جا
 . والطهارة

 مـر  أىلع جـواز اًلسـتخارة ىلع  ه لم يرد يف الرشيعة ما يدّل نّ أوانلّنيجة 
 .و قريب  أ عيد  العقيدة من ب يمّس 

  روائي  حبٌ: 
هـا الوحيـدة الّـيت ذكـرت نّ إٰهذه الرواية   الرواية اليّت يم ن القـول 

 (.الغيبة)يف كتاب  ، ذكرها الشيخ الطويسّ عقدي   مر  أاًلستخارة يف 
؟ قطعت ىلع عـيل   يشء   ّي ي: بقلت لصفوان بن حيىي بن معاذ   عن عيلّ »
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 .«ه وقطعت عليهيت ودعوت اهلل واستخرت عليقال: صلّ 
حـد رجـاًلت الشـيعة أ، وهـو صـفوان بـن حيـىي نّ أومفاد الروايـة: 
، اسـّنند إا اًلسـتخارة صحاب اإلمام الرضا أص وعلمائهم ومن خلّ 

العقيدة )اإلمامة(، فاكنت اخلرية الطريق إا معرفة إمامـة  ختّص  يف قضّية  
مـن ، فتـهوتالمذ صـحاب اإلمـامأه مـن نّـأ، وطاملـا اإلمام الرضـا 
 ن يصنع ٰذلك من تلقاء نفسه!أا املسّنبعد جدًّ 

الشـيخ  نّ   أا يظهر جليًّ  (الغيبة)من يراجع كتاب : ابلحث يف الرواية
 املوسـوّي  محـد العلـوّي أبن  حمّمدعيلّ  لأطار رد ما جاء يف كتاب إاكن يف 
ا بعنوان )يف نرصة الواقفة(، فقام الشيخ بنقل الروايـة مـن ف كتابا لّ أاّّلي 
 ا قا  فيها: ها، وممّ ناقشها وردّ  اب املزبور ثمّ الكت
ٰذلـك  وإن صـحّ  ،باتلقليـد فٰهذا ليس فيه أكرث من الّنشنيع ىلع رجل  »

الرجل اّّلي ذكر ٰذلك عنـه فـوق ٰهـذه  ىلع أنّ  ،ىلع غريه ةٌ فليس فيه حجّ 
فكيف سستحسن أن يقول خلصـمه  ،ملوضعه وفضله وزهده ودينه ؛املّلة

 أن يعتقـد فيـه مـن إًّل  هـمّ الل   ؟!ه قال فيها باًلسـتخارةأنّ  علمّية   يف مسيلة  
 .()«فيسقط املعارضة لقو  ،ابلله والغفلة ما خيرجه عن اتللكيف

 ،باًلسـتخارة عقديّـة   اًلستدًلل يف قضـّية   ة  سسّننكر بشدّ  يخ فالش
 وصاحب   اعلم   ما من رجل  سيّ   العلم وايلقني، وًلًّل إو  اليّت ًل ينفع فيها 
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الروايـة ليسـت  نّ إأخرى ف ، ومن جهة  . ٰهذا من جهة   مام املعصوملإل
ر مـا يثبـت ولم يتـوفّ  ،صحابحد األأعن اإلمام املعصوم، بل عن  ةا مرويّ 
 .()«صالا أه ىلع ما فعل لو صحت الرواية قرّ أقد  املعصوم  نّ أنلا 
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 اتمةاخل
 ّية اتلايلة:ساسلنا من خالل ٰهذه ا ولة الفكرّية إا انلقاط األتوّص 

يف األرض مـن قبـل اهلل  مسـتخلٌف  تتارٌ  اعقٌل  ن اإلنسان اكئنٌ أ -
ة، عّز وجّل، ترسم   العقيدة الصحيحة جممـل عالقتـه الوجوديّـ

.خروّي يف مستقبله األ ةا سلبيّ  ل نّنيجةا يف العقيدة يمثّ  ا راف   ّي أو
ّلا تربز دليـه  ؛عن الكمال ي باحٌث أ ،استكمايلي  اإلنسان تلوٌق  -

ٰذلك. عن الكون واخلالق واخللق والغاية من لّك  ةٌ فلسفيّ  سئلةٌ أ
نـة مـن مخسـة ة املتكوّ يف العقيدة اإلسالمّية احلقّ  رابعٌ  صٌل أهنان  -

هل أة لة يف أئمّ ًل و  عقيدة اإلمامة، املتمثّ أ ،ىلع املشهور أصول  
ن يـرث اهلل األرض أ، وًل تنتيه سلسلة اإلمامـة إا ابليت 

ة مّ اّّلي تنتظر األ خرهم هو اإلمام املهدّي ك نّ إومن عليها، و
.ونقيلي  عقيلي  وٰهذا عليه ديلٌل  ،ظهوره

 تتلفـة   سـماء  ين تمظهـرت بإو ،ةٌ اعملّيـ عقيدة املهدّي عقيدةٌ  نّ أ -
ص واملند وغري ٰذلك.اكملخلّ 

: القسـم قسـام  أزاء عقيـدة املهـدّي إا ثالثـة إينقسم املؤمنـون  -
ل   القضـّية قسـام، حيـث تمّثـرىق األأهـو و ،املبارش وحدّي األ

القسـم  جـل اإلمـام. ثـمّ أحركته   من  وٌّّ  ،اا يوميًّ املهدوّية همًّ 
لـه الظهور ويمثّ  وًل يعيش همّ  ،باإلمام ةا يّ اّّلي ت ون عالقته اعد

قضّية املهـدّي  غلب من املؤمنني. والقسم اثلالث هم من حتتّل األ
ب عليه العاطفة ي اد ويع تغلّ ه ضعيف الولٰكنّ  ،ا من حياتهجزءا 
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.ناعق   ينساق مع دعوة لّك 
 أسـاس  ذا بنيـت ىلع إاملعرفـة  نّ أل ؛مشلكة اإلنسان يف املعرفة نّ أ -

 صـحيح   أسـاس  ن بنيـت ىلع إي ًل حمالة إا اهلالن، وتؤدّ  خاطئ  
. قةٌ وموفّ  فالعاقبة حسنةٌ 

 ةعملّيـم ن يـنّظ أ   بـدّ  فـال ،عن اإلنسـان اتلفكري ًل ينفّك  نّ أ -
 للمنطق يلعـرف ًلا وّ أفيحتاج  ،صحيحة   اتلفكري يلصل إا نّنيجة  

ف ىلع ن يتعـرّ أجـل أحيتاج إا علم املعرفة مـن  ر، ثمّ كيف يفكّ 
ة املستعملة يف العلوم.عرفيّ املناهج امل

ـثريا ير تـيـؤثّ  عـريفّ اختيار املنهج امل نّ أ - ا يف العقيـدة )الرؤيـة ا بالغا
ن ي ـون املـنهج أمـن  بدّ  ًلو . ريجّ اخلا ة( والسلون العميلّ الكونيّ 

ة املنـاهج )املـنهج العقيّل هـو احلـاكم يف حيـاة اإلنسـان ىلع بقّيـ
، املـنهج ، املنهج العرفـاينّ ، املنهج احلّّسّ ، املنهج اتلجربّ انلّّصّ 
ة املنـاهج فيمـا (. فالعقـل سسـتعني ببقّيـ، املنهج اتللفيقّ الالكمّ 

 نّ ي تلـك املنـاهج؛ ألن يقصـأيّنناسب مع موضوع ابلحث دون 
ًل يتجاوزها وهو يدرن حدوده. اللعقل حدودا 

ل   القضـايا العقديّـة وّ ة ىلع  وين: انلحو األعقديّ األمور ال نّ أ -
ن ي ـون العلـم بهـا ىلع أفال بّد من  ،الرئيسة )أصول اًلعتقاد(

فـال  ا الظنّ مّ أاّّلي ًل يقبل انلقيض، و خّص  و ايلقني باملع  األ
ا انلحـو اثلـاين فـيه العقائـد أّمـة. ويف األمور اًلعتقاديّ    حّجّية
عليها من عقل  قويي  يوجد ديلٌل  ة )تفاصيل العقيدة( فتارةا الفرعيّ 

 ًل يوجـد ديلـٌل  . وتـارةا (، فيورث اًلعتقاد ايلقينيّ )تواتر   و نقل  أ
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ن تورث أا مّ إحاد، وهنا كخبار أبل  ،تواتريي  ٌل وًل نق ،عليها عقيلي 
 ويف ،()املـنطقّ  ن تورث الظـنّ أا مّ إو ،مفادها ومضمونهاب الشّك 

مان باملضمون، ا لالعتقاد واإلا نفسيًّ عدادا إن ني ًل سشالّك الك احلال
مـن كمن ٰهـذا انلـوع و عقديّة   اطمان اإلنسان ملضمون رواية   نّ إف

ن لم حيدث ٰذلـك اًلطمئنـان وبـق يف إواعتقد فال باس، ولٰ ن 
ا من قبل املوىل.ًل ي ون مؤاخذا عليه، ويشء  فال شك  

ضت لالستغالل من قبـل األدعيـاء منـذ القضّية املهدوّية تعرّ  نّ أ -
دون  ر ىلع مـذهب  ـن، ولـم تقتصـاآل تاريخ الغيبة الكربى وحلدّ 

ة يف يلبيا، خر، منها حركة املهدّي يف السودان، واحلركة السنوسيّ ك
 مـا شـهده اتلـاريخ ىلع ة، عالوةا ، واحلركة ابلهائيّ ابلابّيةواحلركة 

يف ٰهذا املجال. القديم من اّداعءات  

ومناشـئ لـالّداعءات يف القضـّية املهدوّيـة، منهـا  هنان أسـباٌب  -
.ةٌ معرفيّ  ومنها أسباٌب  ،سياسّيةٌ  ومنها أسباٌب  ،نفسّيةٌ  أسباٌب 

و أة أدعيـاء املهدوّيـة تعتمـد ىلع  القـراءة اخلاطئـة دلّ أعموم  نّ أ -
اّداعء املعـاجز، بـون اللكم عن مواضـعه، ة للنصوص فيحرفاملبّي 

واًلستخارات. حالمواًلستدًلل باأل

                                                        

 ًّل إاثلـاين ًل يطلـق  بينما، املنطقّ  والظنّ  ل يطلق ىلع الشّك وّ األ نّ أل ؛املنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقيهّ  الظنّ  نّ أر ن رّ  - 1

 قسيم ايلقني ىف املنطق. ىلع ما هو
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ن يدخل أما يم ن  نّ إ، واألنبياء  خيّص  مرٌ أاملعجزة  نّ أثبت  -
و أ عيات األدعياء يف قليل  حتت تعريف الكرامة ًل ينطبق ىلع مدّ 

يت يما  يّدعونه يـ نّ أبدعوى، كما  الكرامة غري مقينة   نّ أل ؛كثري  
رض، وكـٰذلك صـقاع األأار يف تتلـف املرتاضون مـن الكّفـبه 

ة هلم يف ٰهذا املجال.ة، فال خصوصيّ السحرة والصوفيّ 

و حـّ  فـروع أالعقيـدة  خيـّص  مـر  أبـاألحالم ىلع صـدق  ًل سستدّل  -
ا من صـنف املقبـوًلت الّـيت ها منطقيًّ نّ إقَص ما يم ن قو  أادلين، و

ة يف شؤون اإلنسـان ادلنيوّيـ اٌت ومنذر اٌت ًل تورث ايلقني، و  مبرّش 
ا ّمـأو الفـروع. أيف األصول  سواءٌ  ،ديين   ن  يش ّي أا عن ة بعيدا خرويّ واأل
باألنبياء وحسب. ةٌ يف العقيدة فمختّص  اليّت هلا دخالةٌ  حالماأل

 هـا ختـّص نّ إفروعـه، بـل  وأللخرية يف باب أصول ادلين  حّجّيةًل  -
ي تعـرض   يف حياتـه بعـض ايلوم لإلنسان، اّّل  ا انب احليايتّ 

و املشاريع اليّت قد حيتـار يف اختيـار الصـواب أو املشالك أاألمور 
ت ءإا اخلرية يك سسهل عليه اًلختيار، وٰهذا مـا جـا يفيها، فيلج
 . هل بيت العصمة والطهارةأعن  به رواياٌت 

 .هرينوصّّل اهلل ىلع حمّمد  وك  الطاالعاملني  احلمد هلل رّب كخر دعوانا أن و
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