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 كلمة المؤّسسة

 
 بسم اهلل الرمحٰن الرحيم

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

ــن  ــه م ــايفّ العــامّ ونشــخيص مــا يعاني ــرّي واثلق ــة الواقــع الفك بعــد دراس
ـوع  فكـري   هسترييا فكريّـة  وفـوم معرفيّـة س اسـتدى ذٰلـ  رضورة قيـام مرش

س حيمل ىلع اعتقـه مسـؤويلّة اتلصـّدي لٰهـذا األمـرس ضـمن رؤيـة  واقعيّـة   ناهض 
قــادرة  ىلع تيصــيل أســس الفكــر اإلنســاينّ ودحــض الشــبهات ومعا ـــة 
اإلشاكيلّات الفكريّةس وحبسـب عقيـدتنا فـ ّن انلمـوذج األملـل للرؤيـة العقديّـة 

ــول   ــاء حل ــت تصــلح إلعط ّ ــعس   ال ــع الواق ــجمة  م ــة  منس ــات  حقيقيّ ومعا 
ــريم  ــر ن الك ــدعم بنصــوص الق ــيّل امل ــنهج العق ــاس امل ــة ىلع أس ــة القائم الرؤي

هم.ولكمات أهل بيت العصمة والطهارة   س اّّلين أثبت العقل مرجعيّت
نـة  لمـل ىلع اعتقهـا هٰـذا  ّلا استدى األمر إنشاء مؤّسسة  علميّـة  متقن

 أرض الواقـعس فانثلقـت مـن كنـف العتبـة احلسـينيّة املرشوع وتنّفذه ىلع
املقّدسة مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّةس و  مؤّسسـٌة علميّـٌة 
ذات هيلكيّة  متماسكة س تتيلّف من اكدر  علـيم  متخّصـص  بالعقيـدة يف لّك 

ات جماًلتهاس واكدر  إداري  وإعالم  تقع ىلع اعتقـه مسـؤويلّة تهيئـة متطلّبـ
العمل العليّم ومسـتلزمات إخراجـه بالشـمل املناسـبس ونسـويقه ضـمن 
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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

املجــال األّول اّّلي يهــتّم ومــا يهّمنــا يف هٰــذه اللكمــة هــو اإلشــارة إ  
بتييلف الكتب ولقيقهاس وإصدار جماّلت  متخّصصـة  ورـرار س تلقيفيّـة  

 يف جمال الفكر والعقيدة.
ولّما اكنـت الطبيعـة الفكريّـة للمشــروع تفـرض ىلع املؤّسسـة طابعاـا 
علميًّا لقيقيًّا؛ يلكون األساس واملنطلـق للمشـاريع األخـرى الّـت ت بـّ  

تنفيذها ضمن خّطتها العاّمةس فاتلحقيق العليّم هـو األداة الرائـدة املؤّسسة 
يف صياغة رؤية  متاكملة  منسـجمة  تعـرّب عـن انلظـام العقـدّي اّّلي ينـب  

يف  -اإليمان به والعمل ىلع وفقـهس ولـيس ثّمـة مـا يمتلـن اتلعويـل عليـه 
ى سـو -مقام دراسـة الـرؤى املختلفـة وتقييمهـا وفرزهـا بنحـو  موضـويع  

 األسلوب العليّم اتلحقيّق.
ــون  ـــروع أن يتل ــذا املش ــائمون ىلع هٰ ــيى الق ــاس ارت ــذا األس ىلع هٰ
)اتلحقيق وابلحـث العلـيّم( قـوام املؤّسسـة اّّلي يعـّد رصـيدها ومصـدر 
قّوتها؛ وّلا تّم نشكيل شـعبة  خاّصـة  للبحـوث وادلراسـات ضـمن هيلكيّـة 

ورّيس وقـد تـّم ترتيـب وحـداتها رـاملؤّسسة؛ للقيام بٰهذا ادلور املهـّم والضـ
ا ي ناسـب مــع الاتيـب املوضـويّع لعحـاكم العقديّــةس و   ا منطقيًـّ ترتيبـا
اكتلايل: )وحدة ابلحوث املعرفيّةس وحدة اإلهلٰيّاتس وحـدة الفكـر ادليـيّنس 

 وحدة الفكر املذهّبس وحدة الفكر اإلماّم(.
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 منهجنا اتلحقيق  
ة يف اس نباط األحاكم العقديّـة ولقيـق ختتلف املناهج املعرفيّة املعتمد

مسـائلها حبسـب األدوات املسـتخدمة يف عمليـة ابلحـثس فهنـاج املــنهج 
س وانلّّصّ انلقيّلس والكشيّف السـلوّّس والربهـايّن العقـيّلس  اتلجريّب احلّّسّ

 –واختلفت املدارس الالكميّـة والفلسـفيّة تبعاـا لٰهـذا اًلخـتالف املـؤدّي 
إ  رؤاى فلسـفيّة  وعقديّـة  لتلفـة س ولـن لسـنا معنيّـني  –بطبيعـة احلـال 

باملدارس الفلسفيّة والالكميّةس وًل يهّمنا مقدار اختالفهم بقـدر مـا يهّمنـا 
 مدى الزتامهم باملنهج الواقيّع يف لقيق املسائل العقديّة.

هـو املـنهج العقـيّلس  -كما أرشنـا  -ومنهجنا املعتمد يف مؤّسسة ادليلل 
عين باملنهج العقيّل قرص انلظر ىلع معطيات العقل املجرّد ومـا وـود ولسنا ن

به الرباهني املنطقيّة من دون اًلستعانة باألدوات املعرفيّـة األخـرىس وإنّمـا 
ـا وحاكماـا يف تقيـيم املنـاهج  نعين باملنهج العقيّل ما يتلون العقـل فيـه أساسا

فيّـة بينواعهـا اكفّـةاس و ي املعرفيّة ومعطياتهاس واًلستفادة من األدوات املعر
حسب دائرة موضـوعهس فـاألحاكم احلّسـيّة )دائـرة املحسوسـات( نـرى أّن 
احلاكم فيها العقـل ولتٰلـن بواسـطة األدوات احلّسـيّةس وأّمـا أحـاكم احلـّس 
ابلـاطن أو الكشــوفات العرفانيّـة فالعقــل هـو احلــاكم بواسـطة مــا  ســّ  

ريعيّةس واألحـاكم ـقانونيّـة ال شـ)القلب( يف اصطالحهمس ورذا األحـاكم ال
ــة أو  ــة لــيس للعقــل طريــٌق هلــا ســوى انلصــوص القانونيّ العقديّــة ا زئيّ
ادلينيّةس بمع  أّن العقـل هـو اّّلي يمنحهـا احلّجيّـةس و سـمح باعتمادهـا 
وا ري ىلع طبقها؛ ألّن العقل منقادٌ إ  مصـدرها قهـراا بعـد مـا ثثتـت   

 املقام وتل  الشينيّة. وفق رؤيته الكونيّة   هٰذا
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وأّما األحاكم العقديّـة اللكّيّـة فلـيس ثّمـة واسـطٌة للعقـل يف إدراكهـاس 
وإنّما يدررها بنفسـه مبـارشةاس نعـم يمتلـن أن يتلـون هنـاج منبّهـاٌت مـن 

 انلصوص ادلينيّة أو غريها.
وبعبارة لترصة: منهجنا اتلحقيّقس اّّلي يرى القـائمون ىلع املؤّسسـة 

مقام ابلحث واتلحقيق هو املنهج العقـيّل بالوصـف اّّلي تقـّدمس اعتماده يف 
وهٰذا املنهج حمّل قبول  واعتماد  من أغلـب أسـاطني مـتلكيّم مدرسـة أهـل 

ــت  ــات وا ــدل ابلي ــام اإلثب ــا يف مق ــوتس وأّم ــام اثلب ــذا يف مق س هٰ
واإلقناعس فيمتلن اًلستعانة بتلّل الوسائل الّت تقّرب وجهة انلظـر واملعتقـد 

  ذهن املخاطب.إ 

 أصناف املشاريع يف هٰذا املجال ثالثٌة:

 املشاريع طويلة األمد ـ  1
و  املشاريع األساسيّة الّت ًل تقـّل مـّدة إزازهـا عـن سـنتنيس ويـتّم 
العمل عليها بشمل متواز  من قبل الواحدات اكفّـةاس وتتملّـل يف املوسـواعت 

 املتخّصصون وانلخب.والكتب الكبرية نسثيًّاس ولاطبها الرئيّّس 

طة األمد 2  ـ املشاريع متوس 
و  املشاريع الّت ًل تزيد مّدة إزازها عـن السـنةس وتتلـون ىلع شـمل 
كتب  متوّسطة احلجم أو كتيّبات  أو جملّة س حبيث ًل يزيـد عديـد صـفحاتها 

 عن مئت صفحة س ولاطبها املتخّصصون وانلخب وامللّقفون.
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 ـ املشاريع قصرية األمد 3
ــة أشــهر س و   ــّدة إزازهــا عــن ثالث ــد م ــت ًل تزي و  املشــاريع الّ
ا وعرشـينس ولاطبهـا اعّمـة  الكرار سس وًل يتجاوز عديد صفحاتها مخسا

 امللّقفني.
ويعّد هٰذا الكتاب اّّلي بني أيـديتلم الكريمـة مـن املشـاريع متوّسـطة 

نا مـن اتلعامـل األمد الّت تهتّم بعرض الطرق املعرفيّة الصحيحة الّت تمّكن
مع القضيّة املهدويّةس وريفيّـة اسـتخدامها يف ذٰلـ س وهٰـذا أمـر   أهّميّـٌة 
ــور عــدد  مــن  ــا هٰــذاس وظه ــد الفــنت يف زمانن ــا بعــد تزاي كبــريةٌ خصوصا
األشخاص وا مااعت تّديع عالقتها بالقضـيّة املهدويّـة والظهـور املبـارج 

 .لإلمام املهدّي 
صـاء أهـّم الطـرق الصـحيحة تلحصـيل باستقوقد تمزي هٰـذا التتـا  

املعرفة بيّي قضيّة  من القضاياس ثّم كيفيّـة اًلسـتفادة منهـا يف ابلحـث عـن 
القضيّة املهدويّةس كما قام باستقصاء أهـّم الطـرق واألسـايلب الّـت ي ّبعهـا 
أدعياء املهدويّة يف إيهـام انلـاس وإيقـاعهم يف رشج أفاكرهـم وادّاعءاتهـمس 

ارة وما شابههاس وبيان قيمة تل  الطـرق وإثبـات وهنهـا اكألحالم واًلستخ
وعدم إماكن اًلعتماد عليها يف الفروعس فضالا عن األصـولس وباخلصـوص 
ا كقضيّة اإلمامة وتعيني املصداق احلقـيّق هلـا يف وقـت   يف قضيّة  مهّمة  جدًّ

 ازدادت فيه ىلع انلاس الفنتس وأصبحت كقطع الليل املظلم.
مسـؤول وحـدة  - ادلكتـور دـدناه ها ـم انسـيي األسـتا وقد بـذل 

جهـوداا كبـريةا يف استقصـاء الطـرق املعرفيّـةس  -الفكر اإلماّم يف املؤّسسة 
والفصل بني الصحيح منها وبني الواهنس وقد أوىل السادة أعضـاء املجلـس 
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العليّم يف املؤّسسة عنايةا كبريةا يف مراجعـة هٰـذا ابلحـث وتدقيقـه؛ ألجـل 
 وضوع اّّلي حيمله وخطورته.أهّميّة امل

ويف ختـام لكمتنــا نيمــل أن ينــال هٰـذا الكتــاب اهتمــام املتخّصصــني 
ا هلم ىلع رضورة اتلعامل بنحـو  علـيم  موضـويع   وامللّقفنيس وأن يتلون منبّها

ا القضيّة املهدويّة.  مع لّك القضايا املصرييّةس وخصوصا
لـمّل اّّليـن سـاهموا يف  املوفقيّـة والسـداد -عـّز وجـّل  -سائلني املوىل 

 إنتاج هٰذا الكتاب القيّم من العلميّني والفنّيّني.
 وانمد هلل ر   العاملني
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مة  املقد 
ــة  ــيّة املهدويّ ــرتبط بالقض ــت ت ّ ــاهرة اًلدّاعءات ال ــ ظ ــت تفّا ــدما رأي عن
ــدى  ــودةا ىلع م ــت موج ــذه اًلدّاعءات اكن ــايلبهاس وأن هٰ ــا وأس ــف أنواعه بمختل

ــ ــاريا اإلس ــذه اًلدّاعءاتس ويف اتل ــود ا  هٰ ــت تق ّ ــباب ال ــرت يف األس الّمس ففّك
ــا  ــاس به ــاع انل ــؤدّي إ  اقتن ّــت ت ــباب ال ــ  األس ــرت يف تل ــه فّك الوقــت نفس
 واتّباعهم لعدعياءس ووجدت أّن اخللل الفكرّي هو العامل األساس يف ذٰل .

وأّي  فاتلفكري عمليٌّة هلا ضوابطها اخلاّصـة املسـطورة يف علـم املنطـقس
 . خلل  يف عمليّة اتلصّور أو اتلصديق قد تـؤدّي إ  كـوارث نظريّـة  وعمليّـة 
وانتظام عمليّـة اتلفكـري تتطلّـب اًلّطـالع ىلع نظريّـة املعرفـة املتضـّمنة 
ملعرفة املناهج املتّبعـة يف معرفـة الواقـعس والوصـول إ  احلقيقـةس واإلجابـة 

 للواقـع اخلـارّ،س والوقايـة عن سؤال قيمة العلم ومطابقـة املعلـوم اّلهـينّ 
 من الوقوع يف السفسطة. 

ولتٰلّن الصعوبة تتلمن يف أّن هٰذه العلـوم مـن العلـوم اتلخّصصـيّة الّـت 
تتطلّب جهوداا مظنيةا وتفّرًغا ولصيالا من نوع  خاص  ًل يتمتّلن منـه أرثـ  

س انلاسس يف الوقت اّّلي يملّل فيـه هٰـذان العلمـان أهّميّـةا عظيمـةا للنـا
. وما وقعنا فيه من صـعوبة  هـو أّن هٰـذا الكتـاب موّجـٌه لـمّل انلـاسس  اكفّةا
وليس فقط للمتخّصصـني يف علـيم املنطـق واملعرفـةس أو العلـوم العقليّـة 
اعّمةا؛ ألّن املوضوع اعمّ اًلبتالء كما هو معـروٌفس واحلـّل املطـروم يملّـل 
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 ة فيهس فما العمل؟!اًلّطالع ىلع عليم املنطق واملعرفة ادلاعمة األساسيّ 
رأينـا أّن الطريقـة املـلّل يف إيصــال الفكـرة إ  اعّمـة انلـاس   يف تقــديمها 
ــطلحس وًل  ــن املص ــاد ع ــهيل واًلبتع ــاكن إ  ال س ــدر اإلم ــل بق ــلوب  يمي بيس
أخـيف أّن يف ذٰلــ  صــعوبةا بالغــةا؛ ألّن عـدم اســتخدام عنــا  علــم  معــنّي  يف 

ًلبتعـاد عـن إيصـال املطلـوب. كمـا حاولـت الكتابة أو اتلـدر س قـد توقـع يف ا
 أن أبنّي يف اهلامش ما اضطررت إ  استخدامه من املصطلحات. 

وهنا ًل بّد من اتلرصيح بيّن منظومـة الفكـر اإلنسـايّن عموماـاس اعنـت 
من اإلرباج منذ أن أقّصـ املـنهج العقـيّل الربهـايّن عـن عرشـه وحكومتـه 

عمل لت سـيادته حملّـهس فان رشـت احلّقةس وحلول مناهج من املفاض أن ت
املغالطات باسم العلمس وراجت سـوق النسـثيّة املعرفيّـة يف األوسـاط الّـت 
من املفاض أنّها أوساٌط علميّـٌة. ولٰكـنّهم قلبـوا حـّف مفهـوم العلـم اّّلي 
أمىس يف أدبيّاتهم اتلجربـة واحلـّس. ومنـذ ثالثـة قـرون  أصـبح اتلخمـني 

هن واخااع املفردات فلسفةاس واللعـب يف هـوامش فكرااس والالكم غري املرب
 .  العلوم عبقريّةا وثقافةا

واجهت الساحة املعرفيّة لّديني هما: احلداثـة ومـا بعـد احلداثـة. وّ  
ملقلٌة ب رث  قـييم  ومعـريف  متكـّون  مـن  -إن صّح اتلعبري  -حقبة  معرفيّة  

ابـل للخـرقس وهاتـان عنا  شلّكت األساس بلناء  حضـاري  نـاجز  غـري ق
ا  -احلقبتان  ـا غربيًـّ ألقتـا بظالهلمـا ىلع جممـل السـاحة  -وإن اكنتـا نتاجا

العلميّة واثلقافيّة العامليّةس وضمنها املنتج اثلقايفّ يف العالم اإلسـالّم بشـمل  
ــاج  و خــر. ولثســت اخلرافــة ن يجــةا ّلٰلــ  بلــاس اثلقافــة واألدب واإلنت

لعقالنيــةس وخرجــت مــن إرهاصــات الفكــرّيس ونســّات خلــف قنــاع ا
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ــٌة  ــل احلداثــة خراف الغيثيّــات والفللكــورس ويمتلــن القــول إّن اخلرافــة قب
بسيطٌةس أّما بعد احلداثة فيه خرافـٌة مرّربـٌة. وًل نريـد اتلفصـيل يف قضـيّة 
إقصاء العقل يف العالم اإلسالّم؛ ألنّـه حـديٌث طويـٌل ذو شـجون   سـتديع 

ا تارخييًّا لسنا يف صدد ه اآلنس إًّل أن ما نعيشـه ايلـوم مـن تفكـري  بعيـد  قلما
يعـرّب  -سواٌء يف أوساط انلخبة أو يف الوسط ا مـاهريّي  -عن لكيم العقل 

بشمل  واضح  عن تراث  حيمل نشّوهات  جنينيّة  عرّبت عن نفسـها بـادّاعءات  
تقد سيّة  تنتحل صفات األنثياء واألويلـاءس و  وإن لـم تتلـن جديـدةا إًّل 

نّها ايلوم أرث  خطورةا لسـندين أساسـيني همـا: اإلعـالم العـابر للقـاّرات أ
 العميقة.  الشعبويّةو

وامللري يف األمر أّن ادّاعءات ايلوم خرجت من رحـم جمتمـع  أختـم بقـيم 
ر ـاحلداثة الّت أضعفت املشـاعر ادلينيّـة عنـد اإلنسـانس فعـادوا إ  عصـ

كتـب األديـان )الوثنيّـة والعهـدين(  رة يفـاخلرافة العقديّة الثسيطة املن ش
والااث الشعّبس وهو ردّ فعل  غريـٌب يـاجم اإلشـاكيلّة الكبـرية يف إقصـاء 
ادلين عن احلياة الّت اتّبعتها حكومات العلمانيّة؛ إذ يـب  ادليـن هـو اّّلي 
يلّب احلاجات املعنويّة لإلنسـان املنطويـة يف أصـل خلقتـه. ولتٰلـّن اخللـل 

ة العالقـة مـع ادليـن وريفيّـة اًلسـتجابة للتحـّديات الّـت يتلمن يف طبيعـ
يعيشها املتديّن ضمن موضواعت ادلين األساسيّة منها أو الفرعيّة )اخلـالقس 
العبادةس انلبّوةس اإلمامةس واحلكومـةس ورشعيّـة السـلطةس القيامـة واملعـاد 

م تنـتظم ونهاية احلياةس وقّصة املوت وحتميّته...(. تلـ  العالقـة الّـت إذا لـ
وإذا لـم يقـع اًللـراف فلـيس  .بقانون  للتفكري يقع اًللراف إًّل مـا نـدر

مع  ذٰل  سالمة اتلفكري بقدر ما هـو عجـٌز عـن اتلفكـري العقـيّل واخّتـاذ 
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 جادّة السالمة بواسطة اتلقليد.
ــيّة  ــةا حــول القض ــه ايلــوم ادّاعءات  لتلف ــة نواج ــذه احلال وضــمن هٰ

س لسفارة اخلاّصـةس ومنهـا ادّاعء شخصـيّة اإلمـام املهدويّةس منها ادّاعء ا
ــذا عــالوةا ىلع ادّاعءات  أخــرى غــري  أو إحــدى شخصــيّات الظهــورس هٰ
املهدويّةس لكّها هلـا عالقـٌة باملقـّدس واتلقـد س وادّاعء القـدرات اخلارقـة 
ــذه  ــال هٰ ــب  اًلقتصــار يف مواجهــة أمل املفاضــة مــن اخلــالق. ولــيس ين

ريفةس أو باسـتخدام ا ـدلس وإن اكن ـبالروايات الشـاًلدّاعءات ىلع ردّها 
اس بل ًل بّد من نرشـيح عمليّـة اتلفكـري اإلنسـايّن وبيـان  ذٰل  رضوريًّا أيضا
مناهج اتلفكري وطرق الوصـول إ  احلقيقـة كمـا   عليـهس دون زيـادة  أو 
ــّدعياتس  نقيصــة س وبــٰذل  تــتّم مســاعدة مــن ينســاقون خلــف هٰــذه امل

ا؛ ّ يتل شفوا بينفسهم أيـن قـد وضـعوا أقـدامهمس مـع وإعطاؤهم مصباحا 
وقاية من لم ينساقوا من انلاس ضمن تل  ادلعوات. 

ــمّل  س ف ــبيع  ــٌة بشــمل  ط س و  مرتّب ــة فصــول  ــاب يف تمهيــد  وثالث يقــع الكت
فصل  يملّل حلقةا يف فهـم الفصـل الالحـق مـن أجـل اكتمـال الفكـرةس فتناونلـا 

ــ ــد  ح ــد تمهي ــل األّول بع ــوم  يف الفص ــام  معص ــود إم ــدة ورضورة وج ول العقي
ــدّي  ــام امله ــيلة اإلم ــا مس ــةس تناونل ــة وانلقليّ ــة العقليّ ّ ــب باألدل س وتقري

املفاهيم اخلاّصـة بالقضـيّة املهدويّـةس وأّمـا الفصـل اثلـاين فهـو الفصـل املعـريفّ 
ــا األصــول  ــا الكتــاب؛ إذ بيّنّ ــام عليه ّــت ق ــيّة ال ــرة األساس اّّلي يتضــّمن الفك

ــن األساســ ــد تنــاو  أّي قضــيّة  م ــا اإلنســان يف تفكــريه عن ّــت ينطلــق منه يّة ال
ــة يف حماولـة اك شــاف املــنهج  ــّم أســقطنا ذٰلـ  ىلع القضــيّة املهدويّ القضـاياس ث
ــدارس  ــار  إ  امل ــّرق باختص ــتّم اتلط ــيّة. ف ــذه القض ــة هٰ ــم دلراس ــريفّ املالئ املع
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ــ ــةس ورــذٰل  بءٌ بســيٌط مــن املفــاهيم املنطقيّ ةس وًل ســيّما يف اهلــامشس املعرفيّ
ــن  ــث ع ــرج ابلح ــا؛ ّ ًل خي ــا ذكرن ــطلح كم ــتخدام املص ــان يف اس دون اإلمع
مقصده. أّما الفصل اثلالث فهـو يملّـل الغايـة الّـت كتـب مـن أجلهـا الكتـابس 

ــ ــا حص ــةس وحاونل ــوات املهدويّ ــاديق ادلع ــض مص ــّرق إ  بع ــث اتلط ر ـحي
ــيّة وامل ــيّة والسياس ــباب انلفس ــن األســباب يف األس ــه م ــ ند إيل ــا نس ــةس وم عرفيّ

ــا   :  ــة عن ــزي ىلع أربع ــّم الار ــاسس وت ــني انل ــدافها ب ــ أه ــايلب لنرش أس
ةس وادّاعء املعاجزس واألحالمس واًلستخارة.  نسخري انلصوص الشـرعّي

وناقشنا لّك عنرص  من هٰذه العنا  وفق ما يقتضيه املـنهج العقـيّل مـع 
دت اًلبتعاد عن اإلسـهاب املمـّل اًلستعانة ببعض انلصوص املقّدسةس وتعمّ 

واتلطويل املخّل؛ ألّن املهّم دلينا اتلنبيه إ  الفكرة وادلًللـة ىلع الطريـقس 
وونّب عمليّة ابلحـث الّـت تعتمـد انلصـوص ومـا تفرضـه طبيعتهـا مـن 
ا فيهاس بل ألنّها قد كتب فيهـا األفاضـل وًل  دراسة ادلًللة والسندس ًل زهدا

بة يف هٰذا ا انب جـزاهم اهلل خـرياا؛ وّلا اكنـت فكـرة زالواس فيغنوا املكت
 هٰذا الكتاب ختتلف شيئاا ما.

ــة ضــمن  ــةا يف تصـحيح الفكــر حــول القضـيّة املهدويّ ويـب  الكتــاب حماول
املحاوًلت احلليلة الّت بذهلا السابقون يف هٰذا اإلطـارس والّـت يتلـافح مـن أجلهـا 

ــااتي ّ  ــين اًلس ــذا الش ــني بٰه ــة املهتّم ــّديع بقيّ ــالميّةس وًل ي ــدة اإلس  يف العقي
 الاكتب الكمال لقلمهس وييمل يف رفده بما  سّد اخللل واتلقصري والغفلة.
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ة املهدوي ة ة بالقضي  ل: مفاهيم خاص   الفصل األو 

 الفصل األّول

 بالقضّية املهدوّية م خاّصةمفاهي
 

: العقيدة وأثرها يف حياة اإلنساه  ًلا  أو 
لغـة مصـدرٌ أو اسـم مصـدر  للفعـل اعتقـدس يعتقـدس اعتقـاداا العقيـدة  يف ال

 .1وعقيدةاس وهو فعٌل مزيٌد أصله الفعل َعَقَدس والعَقد يف اللغة ما يقابل احلَلّ 
واستعملت لكمة اًلعتقاد عند العرب بمعـ  مـا يعقـد عليـه القلـبس 

واعتقـدت كـذا: أي »أي األمور الّت يؤمن بها اإلنسـانس قـال الطـريّ : 
 . 2«دت عليه قلب وضمريي. و  عقيدةٌ حسنٌة: أي ساملٌة من الشّ  عق

ونسـتعمل لكمــة العقائــد يف األمــور الّـت يتعلّــق بهــا اًلعتقــادس قــال 
 .3«العقائد: ما يقصد فيه نفس اًلعتقاد دون العمل»ا رجايّن: 

إذن العقيدة   ما ينعقد عليـه قلـب اإلنسـان مـن رؤيـة  لـو الكـون 

                                                 

س حمّمد بن مكرمس لسان العربس  - 1  س ماّدة عقد.296س ص 3 جانظر: ابن منظور 

 . 106س ص 3 ج الطريّ س فخر ادلينس جممع ابلحرينس لقيق: أمحد احلسييّنس - 2

س  اتلعريفاتس لقيق: أمحد اآلبياريّ  - 3  .66س ص ا رجايّنس عيّل بن حمّمد بن عيل 
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فلسـفيّة  تنشـي مـع اإلنسـان تـدرميًّا مصـاحبةا  ات  ألسـئلة  واخلالق وإجابـ
بدايات وعيه. وبعبارة  أخرى قضـايا تملـل املبـدأ واملعـاد. والعقيـدة ترسـم 
مسـري اإلنسـان مـن حيـث الفعـل واًلنفعـال والغايـة والوسـائل والســلوج 
ــه  ــاد  متعــّددة س فقابليات الفــردّي واًلجتمــايّع؛ ألّن اإلنســان اكئــٌن ذو أبع

لت   القدرة ىلع إبداع عالقات  متعـّددة س سـواٌء ىلع مسـتوى عالقتـه جع
مع الطبيعة أو عالقته مع غريه من أفراد اإلنسـانيّةس وّ  ذٰلـ  ينطلـق مـن 

  خلالفـة األرض. فهـو مـرتبٌط يف عالقـات  اجتماعيّـة   تيهيل اخلـالق 
ــة  إلرادة اهلل اتلكوينيّــة وال شــ ــا ـوسياســيّة  واقتصــاديّة  حمكوم ريعيّةس مّم

 ستديع القول إّن حررة اإلنسـان ىلع األرض اكنـت وًل تـزال تصـدر عـن 
س وحررة اإلنسـان اعّمـةا نشـمل  يـع عالقاتـه مـن املحـور  أساس  عقدي 

 ادلاخيّل إ  املحور اخلارّ، العامّ. 
إّن العقيدة إذا اكنت سليمةا ومعافاةا من األمراضس ف ّن ذٰلـ  يـنعكس 

 الفرد واملجتمعس أّما إذا اكنت عقيدةا فاسدةاس فانل يجة ت بـع ذٰل  إماباا ىلع
رت ـأخّس املقّدماتس فلو ان رشت يف املجتمع مـلالا عقيـدة ا ـرب ًلن شـ

ا ريمة والكسل واتلـواين واًلتتّلايلـة والفسـاد واعمل املجتمـع الـويالتس 
هلـم فيـهس طاملا أّن أفراد املجتمع جمبورون ىلع لّك مـا يعملونـهس وًل دخالـة 

أّما لو أدرج أفراد املجتمع أّن اهلل خلـق اإلنسـان لتـاراا   قابليّـة اًلقـدام 
ــال  ــزّي الســائر لكم ــب الغري ــوان ذي الاري ــيس اكحلي ــو ل والــرفضس فه
. فحينما نريد بيان أهّميّـة العقيـدة يف  غريزتهس فتكون حررته غريزيَّةًا حبتةا

 املؤّطرة بالعلّة الغائيّة. حياة اإلنسانس فمع  ذٰل  بيان حقيقة حياته
ابلحـث تـارةا يتلـون عـن أهّميّـة العقيـدة أي عقيـدة  اكنـت يف حيـاة  
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اإلنسانس وتارةا يتلون عن رضورة كون العقيدة صـحيحةا ل شـّع بـانلور ىلع 
حياته. وابلحث يف ا انب األّول بليان كون اإلنسان ًل ينفـّ  عـن عقيـدة  

هـو بليـان لـوازم العقيـدة الصـحيحة يف ماس وأّما ابلحث يف ا انب اثلاين ف
حياة اإلنسان. وجممل القول أنّه إذا اكن ًل بّد لإلنسـان مـن عقيـدة س وهٰـذه 
ا للواقع واملراد اإللٰـيّهس فـال عقيـدة صـحيحة  العقيدة ينب  أن تتلون طبقا
سـوى العقيــدة اإلســالميّة؛ فينــب  ىلع املسـلم إحــاكم عقيدتــه بيصــوهلا 

 ع حّف يصل للنتائج املرجّوة من وجوده.وفروعها وفروع الفرو

ة اإلمامة ي  ا: أهم   ثانيا
إّن اإلمامة تملل األصـل الرابـع مـن أصـول العقيـدة حبسـب الاتيـب 
املتّبع اعدةا يف كتب الالكم اإلماّمس وبغـري اإلمامـة ينفـرط العقـد وينـتيف 

ألّمـة مـن المّل. واإلمامة من أهّم ابلحوث العقديّة الّت ألقت بظالهلـا ىلع ا
ا ومصداقاا ارتداداٌت عميقٌة يف وجـود األّمـة  لّك انلوايحس واكن لإلمامة فهما

مــا اكن  وانشـعابها وتصـّداعتها. فـاّّلين اختلفـوا بعـد انلـّب األرثـرم 
اختالفهم يف ابلداية نا اا عن تباين  يف اتلوحيد أو انلبّوة أو املعادس بـل اكن 

اإلمامـةس نعـم  ى اًلخـتالف بعـد  ويلد اًلختالف واملخالفـة يف قضـيّة
 ذٰل  إ  الكلري من تفاصيل العقيدةس فضالا عن األحاكم الرشعيّة. 

نسـل يف غريهـا. وادلماء الّت سـالت يف سـثيل اإلمامـة وتفاصـيلها لـم 
   يـع مـا للنـّب بعـد وفاتـه  -حبسب املفهوم الشـييّع اإلمـاّم  -فاإلمام 

يف القـر ن املجيـدس وهـو  -تعـا   -م اهلل سوى الويحس فهو اّّلي يفّّس الك
س ويـدفع الشـبهات ويصـون ادليـنس وحيـاف  اّّلي يبني أحاكم املوضواعت
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. فيه واقعاـا رئاسـٌة يف  ىلع عقول األّمة من أن تناهلا نشثيهات اآلخرين بسوء 
ادلين وادلنياس ًل يناهلا إًّل مـن اختـارهم اهلل حبكمتـه وعلمـهس وهـم أهـل 

 .(صلوات اهلل عليهم)عدن العلم ومهبط الويح بيت الرسالة وم
س فلـو مدرسـة أهـل ابليـتإّن مفهوم اإلمامة ًل ينفّ  عن مصداقها يف 

ا إذا لم نرش إ  املقصود احلقـيّق مـن  استوعبنا املفهوم أرثاديميًّاس يب  ناقصا
اإلمامة يف اإلسـالمس فهنـاج مسـاوقٌة بـني املفهـوم واملصـداق هنـا؛ إذ إّن 

 اإلسـالم هـم أمـري املـومنني عـيّل بـن أٍ طالـب  وبنـوه احلسـن األئّمـة يف
واحلسني وذّريّة احلسـني وصـوًلا إ  اإلمـام املهـدّي ابـن احلسـن )علـيهم 
 ًلف اتلحيّة واثلناء والسـالم(س وإذا ذكـر هٰـؤًلء فهـم مـن تتجّسـد فـيهم 

يف فكـر اإلمامة دون غريهم؛ ّلا اكن مفهوم اإلمامة يـالزم عـّدة مفـاهيم 
س كمفــاهيم الوًليـة واملحبّـة واملـودّة واإلنســان درسـة أهـل ابليـت م

مـّر أمـري »قـال:  الاكملس روي عن اإلمام الصادق عن أبيه عـن جـّده 
ا يصـيّل فقـال:  يف مسجد املؤمنني  الكوفة وقنرٌب معهس فرأى رجالا قائما

يا أمري املـؤمننيس مـا رأيـت رجـالا أحسـن صـالةا مـن هٰـذاس فقـال أمـري 
ؤمنني: يا قنربس فواهلل لرجٌل ىلع يقني  من وًلي نا أهل ابليـت خـرٌي مّمـن امل

ا عبد اهلل ألف سنة  ًل يقبل اهلل منـه حـّف    عبادة ألف سنة س ولو أّن عبدا
ا عبـد اهلل ألـف سـنة  وجـاء بعمـل  يعرف وًلي نا أهل ابليتس ولو أّن عبدا

وًلي نـا أهـل ابليـتس وإًّل اثنني وسبعني نثيًّا ما يقبل اهلل منه حّف يعـرف 
 . «أرثبّه اهلل ىلع منخريه يف نار جهنّم
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ّّ فحسـبس وهـو مـن  فاًلمام يف مدرسة الصادقني ليس احلاكم السـيا
يطلق عليه اخلليفة يف األدبيّات والـااث اإلسـالّمس بـل هـو باإلضـافة إ  

اس فال يملّل ا انـب الـ ا إهلٰيًّا ومعنويًّا خاصًّ أقصـد  -وظييّف ذٰل  حيتّل مقاما
ا  سـرياا مـن جممـوع  -كونه خليفـةا وحاكماـا  يف شخصـيّة اإلمـام إًّل جـزءا

شخصيّته اإلهلٰيّة ومقامه املعنوّيس وهٰذا ما نشري إيلـه الروايـة  نفـة اّلكـر. 
ا عبد اهلل ألف سنة  وهو لت حتلم اإلمـام مـلالا ولـم خيالفـهس  فلو أّن عبدا

نكر وًليته ادلينيّةس فال فائـدة تـذكر ولتٰلن اكن يتلرهه يف دخيلة نفسهس وي
يف عدم لالفته للقوانني املادّيّة الّت يضعها ذٰلـ  اإلمـام؛ مّمـا يـربز قضـيّةا 
أعمق يريدها اهلل من عبـاده يف مـوقفهم مـع األئّمـةس وهـو أمـٌر يـدخل يف 

 املسيلة العقديّة للمسلم.
ــا   يلكـون حاكماـا سي اســيًّا فالرسـول يف يـوم الغــدير لـم ينصـب خلفا

إيّن تـارٌج فـيتلم اثلقلـنيس مـا إن »وتنتيه القضيّةس وهٰذا ما يلّخصه قـو : 
تمّسكتم بهما لن تضلّواس كتاب اهلل وعايت أهل بيـتس وإنّهمـا لـن يفاقـا 

  .1«حّف يردا عيّل احلوض
فالقضيّة تتضـّمن كتـاب اهللس والكتـاب  شـري إ  اإلسـالم واملحتـوى 

ة اإلسالميّةس فهـو  خـر الكتـب املّةلـة مـن اهللس انلظرّي والعميّل للمنظوم
وباتلايل سينقطع الويحس وذكـر العـاة يبـنّي أنهـا   املسـؤولة عـن إدامـة 
الـزخم املعنـوّي والرشــيّعس وتر ـة العالقـة بــني السـماء واألرض. ثــّم إّن 

أراد بيـان أّن عالقـة  احلوض يملّل املعادس وواضـٌح أّن انلـّب األرثـرم 
هٰـذه العـاة ًل تنـتيه إ  يـوم القيامـةس ويف ذٰلـ  ايلـوم  سـيل  املسلم مـع
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املسلم عن تل  العالقة ونوعها إماباا وسلباا. وًل يتلـيف اتلمّسـ  بيحـدهما 
اس وبـٰذل  يتلـون املسـلم  دون اآلخر؛ إذ تتلتمل العقيدة باتلمّس  بهما معا

 كة واملحق.اعمالا بتلكيفه الواقيّعس وأّي خيار   خر ف نّه يؤدّي إ  اهلل
 ومـن يقـرإ الزيــارة ا امعـة  ستوضـح بشــمل  تـام  ماكنـة األئّمــة 

ـَع الرَسـالَةنس »ومفهوم اإلمامة:  ةنس َوَموْضن ْهـَل ََيْـتن انلُبُـوَّ
َ
المُ َعلَيتُْلْم يا أ السَّ

ــمن 
لْ ــةنس وَُخــّزاَن الْعن َن الرَّمْحَ س َوَمْعـدن س َوَمْهــبنَط الـْـَويْحن س َوُلْتَلَـَف الَْمالئنتَلــةن

 
ُ
س َوقـادَةَ األ ُصوَل الَْكـَرمن

ُ
س َوأ َ َوُمنْتَََه احْلنلْمن س وََعنـا ن ـاَء انلََعـمن ْويلن

َ
س َوأ َمـمن

س  يمـانن بْواَب اإلن
َ
س َوأ ْراكَن ابْلنالدن

َ
س َوأ بادن ْخيارنس وَساَسَة الْعن

َ
بْرارنس وَدَاعئنَم األ

َ
األ

س وَُسـاللََة انلَّثنيّـنَيس وََصـْفوَ  َمنـاَء الـرَّمْحٰنن
ُ
ةن َرَب َوأ ــرَيَ ةَ خن ةَ الُْمرَْسـلنَيس وَعنـْاَ

 .«الْعاملَنَي َورمَْحَُة اهللن َوبََراكتُهُ 

 ثاثلاا: رضورة وجود اإلمام يف لك  زماٍه 
س وبيـان  ومن لّك ما مّر أعاله ي بـنّي رضورة وجـود اإلمـام يف لّك زمـان 

 ذٰل  يتّم من خالل العقل وانلقل.

 ادليلل العقيل  
ا ملقّدم ات برهانيّة  أثثتت يف حملّهاس مفادهـا أّن اإلنسـان لـم خيلقـه طبقا
س فقـد خلقـه 2عبلاا؛ ألنّه حكيٌم ًل يصدر منه أمٌر إًّل حبكمة   اهلل ـ تعا  ـ 

                                                 

 .127س ص99حبار األنوارس جس املجلّسس حممد باقر -1

س حمّمد بن احلسنس اًلقتصادس ص  - 2 ّّ نظر: احليّلّس كشف املـراد يف ؛ ورٰذل  ا63انظر: الطو
 .417رشم وريد اًلعتقادس ص 
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من أجل اًلستكمال باختياره من انلاحية انلظريّة والعمليّةس وهٰـذه لتـاج 
مـن خلقـهس فيرسـل  إ  معرفة العلل والغاياتس فبدون املعرفة ًل تتّم الغاية

س  اهلل تعـا األنثياء وأردفهم باألوصياء؛ ّ يهدوا انلـاس إ   اهلل ـ تعا  ـ 
ويعّرفوهم سبل مرضاته وونّب سخطهس وبٰذل   سري اإلنسـان يف اتلاكمـل 
املنشود يف أصل فطرتـه وخلقتـه. ثـّم إّن انلـّب هـو اإلنسـان الاكمـل اّّلي 

ا للف يوضات اإلهلٰيّة مـن اعلـم الغيـب ىلع اعلـم يتلون قدوةا للثرشيّةس اعكسا
 -اهلدايـة  -تعـا  الشهادة. ولتٰلّن انلـّب إنسـاٌن حمـدود العمـر وًغيـة اهلل 

مستمّرةٌ يف خلقهس مّما اقتىض وجود إنسان  اكمـل  يواصـل طريـق األنثيـاءس 
ــ ــاًلت الثش ــع الكم ــّمن  ي ــيم ـويتض ــائزاا ىلع لّك الق ــون ح ريّةس ويتل

ريعة بتلـّل تفاصـيلها. ـا ىلع العقيدة احلّقةس ممـلّالا للشـاألخالقيّةس ومنطويا 
ذٰل  هو اإلمام! الشخص املنفتح ىلع عوالم الغيبس املجّسـد للغايـة اإلهلٰيّـة 

 يف انلوع اإلنسايّن.
اهلل ـ واإلمام هو وريث انلّب يف تطبيق الرشيعة من خالل إقامة حتلـم 

ىلع األرض وتطبيقه. تعا  ـ 

فاده: إّن اهلدايـة حاصـلٌة بواسـطة القـر ن والسـنّةس وقد يطرم سؤاٌل م
 فما ادلايع لوجود اإلمام؟!

وا ـواب أّن وجــود السـنّة باإلضــافة إ  الكتـاب الكــريم ًل يتلــيف يف 
حصول اهلداية العاّمة؛ إذ من الواضح أنّه مـع عـدم وجـود مرجعيّـة  يعتمـد 

اًلخـتالف عليها بليـان املـراد الـواقيّع مـن الكتـاب والسـنّةس سيحصـل 
واخلـالف يف فهمهمـا كمـا  شـهد بــه الواقـع املعـاني للمسـلمنيس كمــا أّن 
املروّي من السنّة انلبويّة املطّهرة ًل يتليف يف حّل املشـالكت واملسـتحدثات 
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من األمور الّت لتاج بشمل  ملح  إ  معرفة الرأي الرشـيّع فيهـاس فـال بـّد 
 ا حيّقق تل  اهلداية.س ممّ من وجود شخص  يديم ما بدأ به انلّب 

كما أنّه ًل بّد أن يعلم أّن الغاية من ادلين ليست إلقاء احلّجـة يف زمـان   
معنّي  وحسبس وترج أمر انلاس ىلع ًغربهـمس بـل يمتلـن القـول إّن الغايـة 

 من ادلين:

: اغيٌة دقدي ةٌ   أو ًلا
ــه  يتعــرّف اإلنســان مــن خالهلــا ىلع نظــام عقيدتــه الّــت ينــب  علي

وصــفاته وأفعــا س ومــن خــالل معرفتهــا فيتعــرّف ىلع خالقــه  معرفتهـاس
وفقـه يف اعلـم ادلنيـا. ثـّم  يتحّدد   القانون )الرشيعة( اّّلي ينب    السـري

 . معرفة مصريه بعد املوت وما ياتّـب ىلع حياتـه األوىل مـن ثـواب  وعقـاب 
 وباتلايل يتلون اإلنسان مستوعبا للمبدإ واملنتَه نظريًّا وعمليًّا.

 ثانياا: اغيٌة تربوي ةٌ 

ًل يتلـيف اتلعــرّف ىلع حقيقـة املنظومــة العقديّـة وحــده بلنـاء إنســان  
س إًّل أن يقــرن ذٰلــ  بالقــدوة الصــاحلة. فــادلين اقــا ن متاكمــل  وم ســام 

بـّد للفكـرة أو انلظريّـة مـن إذ ًل  وصياء؛باإلنسان من خالل األنثياء واأل
ــادرين  ــارجــال  ق ــا وإبالغه ــاس وا ىلع لّمله ــل به ــالعم ــف أّن  وعرفن  كي

 اهمـا ًلقـ وعلمنـاباألوصـياءس بعث األنثياء واملرسلني وأردفهـم  اخلالق  
ّ  ذٰلـ  مـن أجـل إيصـال وس رشيدلم واتلقتيل وال من العنت والظ رسلال

فكرة ادلين احلقيّقس فيبلّغون انلاس العقيدة ثّم  سـهرون ىلع العمـل بهـاس 
س ولـيس  تعا  ـ اهلل ـ مبيّنني أّن اإليمان ب والعمـل بمـا يريـده جـّد ممتلـن 
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 : ا. قال عـّز مـن قائـل  لََقـْد اَكَن لتَُلـْم يفن رَُسـولن اهلل أمراا صعبا أو متعّّسا
َر وَذََكَر اهلل َكلنرياا نَمْن اَكَن يَرُْجو اهلل َوايْلَْومَ اآْلخن ْسَوةٌ َحَسنٌَة ل

ُ
 .1أ

ر أىلع ملـال  للعمـل بـادلين يف فال بّد يف لّك زمـن  يمـّر ىلع العقيـدة مـن تـوفّ 
لّك جماًلتـهس وذٰلـ  متـوفٌّر فقـط يف املعصـومني سـواءٌ اكنـوا أنثيـاء أو أوصــياء. 
ــه اإلنسـان واّّلي يــنعكس  أضـف إ  ذٰلــ  ا انـب األخــاليّ اّّلي  سـتكمل ب
ــيس  ــعس فل ــا ىلع أرض الواق ــلواكا عمليًّ ــافية س ــر ة املعصــوم الص ــن خــالل م م

ري  حبـت  أو قـانو   رشيع  يفّصـل شـؤون احليـاة ويقنّنهـا ادلين جمرّد جانـب  نظـ
ا عن اًلنسجام ابليـيّنس بـل ادليـن يتضـّمن جانباـا أخالقيًّـا يمـيل ىلع احليـاة  بعيدا
الرهافـة والكمـالس و سـاعد اإلنســان يف بلـور أىلع مراتـب اإلنسـانيّة والقــرب 

ــن  ــم يتل ــيّه. فل ٰ ــاء اإلل ــحاب الكس ــٌف رشيعي ىلع أص ــاج تتللي ــين  هن ب
؛ ّ يـؤثروا ايل ـيم واملسـكني واألسـري بـهس  يمتنعوا عن الطعام ملـّدة ثالثـة أيّـام 

ــ   ــل ذٰل ــا مريضــنيس وه ــنني اكن ــا وأن احلس ــوعس خصوصا ويتحّملــون  ًلم ا 
 إًّل طلباا للقرب اإلليّٰه والكون ىلع أىلع مراتب اإلنسانيّة؟!

 ثاثلاا: اغيٌة قانوني ةٌ 
إقامـة العـدل والقسـط بـني  ء اهلل ًل خيىف أّن مـن وظـائف أنثيـا

س وذٰلـ  ًل حيصـل دون 2انلاسس والقيام بتطبيق الرشيعة ىلع أرض الواقـع
وفـق املـرادات اإلهلٰيّـة مـن  ميسسة املجتمعتيسيس جهاز  إداري  قادر  ىلع 

                                                 

 . 21سورة األحزاب:   -1

س حمّمـد بـن احلسـنس اًلقتصـادس 26القر ن الكريم: سورة صس اآليـة  - 2 ّّ ؛ وانظـر: الطـو
 .183ص
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ــة والسياســيّة واًلقتصــاديّة. فــّى أّن انلــّب   لّك انلــوايح اًلجتماعيّ
وطيت قدماه أرض طيبة. فانلـاس غـري مـؤّهلني لـو أّسس ادلولة بمجرّد أن 

ترروا وشينهم للقيام بتطبيق القر ن والسنّة دون حـاكم  إلٰـيه  معصـوم  يضـع 
 األمور يف مواضعها وفق نفس األمر والواقع.  

 ادليلل انلقيل  
إّن األدلّة انلقليّة الّت بيّنـت رضورة وجـود اإلمـام كلـريةٌس ووردت ىلع 

وأهّمهـا حــديث اثلقلــني والروايـات الّــت وردت بلســان  ألسـنة  لتلفــة س
)لساخت(س و يعها نشـري إ  أّن خلـّو األرض مـن حّجـة  ومعصـوم  معـل 
ــو  ــام املعصــوم ه ــةس فاإلم ــوانني اتلكوينيّ ــالم مضــطربااس مشــّوني الق الع
ا  ـا تتلوينيًـّ اكلرئيس اّّلي ختضع   املوجودات ب ذن اهللس وترتبط به ارتباطا

ا ًل   .اهلل تعا يعلمه إًّل خاصًّ
 : : إيّن تارٌج فيتلم اثلقلـنيس مـا زيد بن األرقم عن رسول اهلل »أّوًلا

إن تمّسكتم بهما لـن تضـلّوا: كتـاب اهلل وعـايت أهـل بيـتس وإنّهمـا لـن 
 .«يفاقا حّف يردا عيّل احلوض

: أتـب  األرض بغـري عن أٍ محزة قال: قلت ألٍ عبد اهلل »ثانياا: 
؟  .«قال: لو بقيت األرض بغري إمام  لساخت إمام 

ا:   قــال:  عــن حمّمـد بــن الفضـيلس عــن أٍ احلسـن الرضــا »ثاثلـا
؟ قـال: ًلس قلــت: ف نّـا نــروي عــن أٍ   قلـت  : أتــب  األرض بغـري إمــام 

                                                 

 .118س ص 23ج املجلّّسس حمّمدباقرس حبار األنوارس  - 1
 .266س ص 1 الاكيفس اللكييّنس ج -2
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ىلع أهـل  -تعـا   -أنّها ًل تب  بغري إمام  إًّل أن  سـخط اهلل  عبد اهلل 
 .«ال: ًلس ًل تب  إذن لساختاألرض أو ىلع العبادس فق

ا قـال: لـو أّن اإلمـام رفـع  عن أٍ هراسةس عن أٍ جعفـر  »: رابعا

                                                 

 ر نفسه.املصد -1
 وهناج أحاديث عديدٌة وردت باملضمون نفسهس منها:  - 2
س عن الوشاء قال: سـيلت أبـا احلسـن الرضـا » -أ س عن معّل بن حمّمد  هـل  احلسني بن حمّمد 

؟ قال: ًل. قلت: إنّـا نـروي أنّهـا ًل تـب  إًّل أن  سـخط اهلل  ىلع  تب  األرض بغري إمام 
 [.266س ص 1 ]الاكيف س اللكييّنس ج« العباد؟ قال: ًل تب  إذن لساخت

ٍن َوحمّمد َُْن احْلََسنن » -ب 
َ
َثنَا أ مْرَينُي َعْن أمحد بْـنن  َحدَّ َثنَا َعبُْد اهللن َُْن َجعَْفر  احْلن قَاًل: َحدَّ

بَا احْلََسنن ا
َ
لُْت أ

َ
يدن بْنن َجنَام  َعْن ُسلَيَْماَن اْ َعَْفرنَي قَاَل: َسي اَلل  َعْن َسعن َفُقلْـُت:  لَرَضا هن

خَتْلُو
َ
؟ َفَقاَل لَو أ ة  ْن ُحجَّ رُْض من

َ
َها اأْل هْلن

َ
ة  َطْرفََة َعنْي  لََساَخْت بني ْن ُحجَّ ]كمـال ادليـن « َخلَْت من

إيرانس الطبعة  -س دار الكتب اإلسالميّةس طهران 204ص  س1 وتمام انلعمةس ابن بابويهس ج
 ني[.1359اثلانيةس 

ٍن » -ج 
َ
َثنَا أ َثنَا َسعُْد َُْن َعبْدن اهللن  [ احْلََسنن  َوحمّمد ]َْنُ َحدَّ َثنَا حمّمد َْـُن  قَاًل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

ٍن مَحْـَزَة 
َ
ابن َعْن حمّمـد بْـنن الُْفَضـيْلن َعـْن أ ٍن اخْلَطَّ

َ
يىَس بْنن ُعبَيْد  َوحمّمد َُْن احْلَُسنْين بْنن أ عن

ٍن َعبْدن اهلل 
َ
َ َعْن أ ؟ قَاَل لَـو اثلَُمايلن رُْض بنَغرْين إنَمام 

َ
َتبَْ  اأْل

َ
رُْض  قَاَل: قُلُْت َ ُ: أ

َ
يَـتن اأْل بَقن

 [.السابق]املصدر « بنَغرْين إنَمام  َساَعةا لََساَخْت 
ٍن » -د 

َ
َثنَا أ يسـ َحدَّ َثنَا أمحـد َْـُن حمّمـد بْـنن عن َثنَا َسعُْد َُْن َعبْدن اهلل قَاَل: َحدَّ ى ـَ قَاَل: َحدَّ

َ عَ وَ  َجيلن ٍن َعيلن  ابْلَ
َ
يد  َعْن أ َياَر َعنن احْلَُسنْين بْنن َسعن َ بْنن َمهْزن َياَر َعْن َعيلن يُم َُْن َمهْزن بَـانن إنبَْراهن

َ
ْن أ

ٍن َعبْدن اهلل 
َ
عْنَيَ َعْن أ

َ
يث  َ ُ يفن احْلَُسنْين بْـنن َعـيلن   بْنن ُعلَْماَن َعْن ُزَراَرَة بْنن أ  يفن َحدن

نَّ 
َ
هن:أ رن ْن ُحَججن اهللن  ُه قَاَل يفن  خن رْضن من

َ
لَْقـْت َمـا  َولَوًَْل َمْن ىلَعَ اأْل

َ
يَهـا َوأ رُْض َمـا فن

َ
نَلََفَضتن اأْل

رَْض ًَل خَتْلُو
َ
يَْهاس إننَّ اأْل

ةن  َعلَ َن احْلُجَّ  [.202س ص1 س جالسابق]املصدر « َساَعةا من
ٍن »  - ـه

َ
ثَنَا أ ثَنَا َحدَّ ُمـود  قَـاَل: قَـاَل  احْلََسُن َُْن أمحدَ  قَاَل: َحدَّ ٍن حَمْ

َ
يَم بْـنن أ َنيهن َعْن إنبْـَراهن

َ
ُ َعْن أ ِكن الَْمالن

َمـُة اتلَّْقـَوى َوالُْعـْرَوةُ  َلُْن ُحَجُج اهللن  :الرََضا  َهن َوَلْـُن لَكن َمنَـاُؤهُ ىلَعَ  ن
ُ
هن َوأ بَـادن هن وَُخلََفـاُؤهُ يفن عن يفن َخلْقن

ـُ  اهلل الُْوثَْ   يَّتنـهن بننَـا ُسْمسن رن ْعاَلُمـُه يفن بَ
َ
ُل  َوَلُْن ُشـَهَداُء اهلل َوأ ْن تَـُزوًل َوبننَـا يُـَةَ

َ
رَْض أ

َ
ـماواتن َواأْل السَّ



 .......................... منطق فهم القضّية املهدوّية  ........................................... 34

 .«من األرض ساعةا ملاجت بيهلهاس كما يموج ابلحر بيهله
وبٰهذا ي بنّي أن مسيلة وجود إنسان  اكمل  ليست مسيلةا ترفيّـةا أحـّب أن 

ل يف خـواطرهم مـن تـوق  يطرحها أهل اّلوق والفلسـفة؛ تعبـرياا عّمـا مـو
للوصول ألىلع مراتب األخالق واإلنسـانيّة احلّقـةس بـل   قضـيٌّة رضوريّـٌة 

 حتّمتها احلكمة اإلهلٰيّة.

 اإلمامة بانلص  
ولّما اكنت اإلمامة بٰهذه املةلـةس ودور اإلمـام بٰهـذه األهّميّـة الكبـريةس 

ثيّـه أو س وىلع لسـان ناكن تعيـني شـخص اإلمـام بـانلّص مـن قبـل اهلل 

                                                                                                

وَخاف  َولَـو َويَنرُْشُ الرَّمْحََة َوًَل خَتْلُو الَْغيَْث 
َ
ر  أ نَّا َظاهن ْن قَائنم  من رُْض من

َ
ـا بنَغـرْين  اأْل ـة  لََماَجـْت َخلَـْت يَْوما ُحجَّ

ْهلنهن 
َ
ْهلنَها َكَما َسُموُج ابْلَْحُر بني

َ
 [.202س ص 1 س جالسابق]املصدر « بني

ألّي بء  حيتاج  عن جابر بن يزيد ا عيّفس قال: قلت ألٍ جعفر  حمّمد بن عيل  ابلاقر  -و 
العذاب عـن  يرفع واإلمام؟ فقال بلقاء العالم ىلع صالحهس وٰذل  أّن اهلل  إ  انلّب 

: ﴿وما اكن اهلل يلعـذبهم وأنـت فـيهم س أهل اًلرض إذا اكن فيها نبي أوإماٌم. قال اهلل 
ألهـل األرضس فـ ذا ذهبـت  ألهل السماء وأهل بيت أمـانٌ  : انلجوم أمانٌ وقال انلّب 

انلجوم أىت أهل السماء ما يتلرهونس وإذا ذهب أهل بيـت أىت أهـل األرض مـا يتلرهـونس 
يا أيها اّّلين  منوا أطيعوا  طاعتهم بطاعته فقال: ة اّّلين قرن اهلل هل بيته األئمّ يعين بي

وهم املعصومون املطّهـرون اّّليـن ًل يـذنبون وًل  اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منتلم
يعصونس وهم املؤّيدون املوفّقون املسّددونس بهم يرزق اهلل عباده وبهـم تعمـر بـالده وبهـم 

قطر من السماء وبهم خيرج براكت األرض وبهم يمهل أهل املعايص وًل يعجل عليهم يةل ال
بالعقوبة والعذاب ًل يفارقهم روم القدس وًل يفارقونه وًل يفارقون القـر ن وًل يفـارقهم 

 [.181ص  س1 ]علل الرشايعس الصدوقس ج« صلوات اهلل عليهم أ عني
 .266ص س 1 الاكيفس اللكييّنس ج -1
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 ويلّه؛ إذ إنّه األعلم أين معل رساتله.
إننَّ اإلمامـة : »...روى عبد العزيز بـن مسـلم  عـن اإلمـام الرضـا »

ْن َسبْلَُغَهـا 
َ
ََْعُد َغـْوراا منـْن أ

َ
ْمنَُع َجاننباا وأ

َ
ىلْعَ َماَكناا وأ

َ
ناا وأ

ْ
ْعَظُم َشي

َ
َجُل قَْدراا وأ

َ
أ

ْو َسنَالُو
َ
ْم أ نهن ْمس إننَّ اإلمامـة انلَّاُس بنُعُقول يُموا إنَماماـا بناْختنيَـارنهن ْو يُقن

َ
ْم أ َها بنآَرائنهن

يَم اخْلَلنيَل  -عّز وجّل  -َخصَّ اهلُل  ةن َمْرتَبَـةا  بنَها إنبَْراهن ةن واخْلُلَـّ ََْعَد انلُبُـوَّ
َشـادَ بنَهـا ذنْكـَره  َفَقـاَل: 

َ
فَـه بنَهـا وأ يلَةا رَشَّ َةا وفَضن اسن إنيَن جاعنلُـثَاثلن نلنَـّ َ  ل

ا وراا بنَهـا:  َفَقـاَل اخْلَلنيـُل  إنماما ُ ُ تن ؟ قَـاَل اهلل تَبَـاَرَج ومنـْن ذَُريَـّ
نمننيَ وتََعاَ :  ال ي الظَّ نم  ًل يَناُل َعْهدن ََْطلَـْت هٰـذه اآليَـُة إمامـَة لُكَ َظـال

َ
. فَي

ْفَوةن... يَاَمةن وَصاَرْت يفن الصَّ  .«إ  يَْومن الْقن
زد انلصوص الكلـرية واملختلفـة الّـت نّصـت ىلع عـدد األئّمـة ولٰهذا 

عـن جـابر بـن »س وهنا نتلتيف برواية  واحـدة : وأسمائهم من بعد انلّب 
يزيد ا عيّفس قال: سمعت جابر بن عبـد اهلل األنصـارّي يقـول: لّمـا أنـزل 

يُعـوا  :ىلع نثيّـه حمّمـد  اهلل  طن
َ
يـَن  َمنُـوا أ ن ُسَهـا اّلَّ

َ
يُعـوا يَـا أ طن

َ
اهلل َوأ

ْمرن منـنتُْلمْ 
َ
ويلن اأْل

ُ
س قلـت: يـا رسـول اهلل عرفنـا اهلل ورسـو س الرَُّسوَل َوأ

: هـم خلفـائ فمن أولو األمر اّّلين قرن اهلل طاعتهم بطاعت ؟ فقـال 
س ثـّم احلسـنس  يا جابرس وأئّمة املسلمني من بعديس أّوهلم عيّل بن أٍ طالـب 

حلسـنيس ثـّم حمّمـد بـن عـيل س املعـروف يف اتلـوراة ثّم احلسنيس ثّم عيّل بن ا
بابلاقرس وستدرره يا جابرس ف ذا لقيتـه فيقرئـه مـيّن السـالمس ثـّم الصـادق 

س ثّم عيّل بن موىسس ثمّ  حمّمد بـن عـيل س  جعفر بن حمّمدس ثّم موىس بن جعفر 
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س ثمّ  ثمّ  س ثّم سمّّي ورنّّي حّجـة اهلل يف  عيّل بن حمّمد  أرضـهس احلسن بن عيل 
 -تعـا  ذكـره  -وبقيّته يف عباده ابن احلسن بن عـيل س ذاج اّّلي يفـتح اهلل 

ىلع يديه مشارق األرض ومغاربهاس ذاج اّّلي يغيـب عـن شـيعته وأويلائـه 
 . «غيبةا ًل يثبت فيها ىلع القول ب مامته إًّل من امتحن اهلل قلبه لإليمان

 تقريب املفاهيم

: فترة املهدوي ة وأه ًلا ي تها أو   م 
لتّل فكرة املن  أو املخلّص ماكنةا مهّمةا يف منظومـة الفكـر العقـدّي 
لعممس وىلع الرغم مـن أّن ادليـن اإلسـالّم قـد أعطـى اًلهتمـام امللفـت 
والواضح لقضيّة املنقذ أو املخلّص؛ إذ أعطى حّف صفاته واسـمه وحررتـه 

ــرى  ــان األخ ــكريّةس إًّل أّن األدي ــيّة والعس ــة و -السياس ــيّما ايلهوديّ ًل س
 .أشارت  زء  من املرّرب اإلسالّم بصورة  وبيخرى -وانلرصانيّة 

وقد وّذرت املهدويّة مع تراث ادليـن وأصـو  العقديّـةس حـّف لولـت 
 إ  ثقافة  هلا مصطلحاتها اخلاّصة بها. 

فٰهـذه الفكــرة اعشـت يف فكــر الشـعوب واألمــم واألفـراد والفالســفة 
تماعيّنيس فاخلالص مقاٌن باإلصالم يف ذهـن اإلنسـانس واملصلحني اًلج

                                                 

 .253الصدوقس كمال ادلين وإتمام انلعمةس ص  - 1
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وامللفت أّن الااث اإلسالّم  سيّم هٰذا املنقـذ باملهـدّيس بينمـا يف أدبيّـات 
ــا )املخلّــص( ــّدة مســّميات  منه أو )الرجــاء  األديــان األخــرى  ســّ  بع

 كما يف العقيدة انلرصانيّة.  املبارج(
لعقيـدة الّـت انطلـق منهـا املصـطلحس وما ذٰل  إًّل تعبرٌي عن حقيقـة ا

 ّّ ــيا ــطهاد الس ــم واًلض ــع الظل ــه رف ــت مهّمت ــلح ليس فاملنقــذ أو املص
واًلقتصادّي عن اكهل الثرشيّة فحسـبس بـل وهـدايتهم إ  سـبل الكمـال 

 اإلنسايّن والرفعة األخالقيّة ولقيق أىلع أنواع العبوديّة هلل عّز وجّل. 
ا ًغيته لقيق حلـم الثرشـيّة بالرخـاء أّما اخلالص فهو مفهومٌ سلبي  جدًّ

اًلقتصادّي ورفع العوز املادّّي وإقامـة العـدل بـني أفـراد انلـوع اإلنسـايّنس 
وباتلايل حّل املشلكة اًلجتماعيّة والسياسيّة دون نظر للسماءس أّما القضـيّة 
املهدويّة فيه تعرّب عن املرشوع الربّايّن إلنقـاذ الثرشـيّة؛ مـن أجـل تعميـق 

عالقة بني السماء واألرضس وتوجيه بوصلة الثرشيّة لـو السـماء؛ إلثـارة ال
 دفائن عقوهلم يف فهم اتلوحيد واملعارف احلّقة.

وًل يمتلن قبـول مـّدعيات املنكـرين للمهـدّي واملهدويّـة أو )املنقـذ( 
بينّها خرافٌة نشيت يف املخيّلـة الثرشـيّة؛ ألنّـه مـن غـري املعقـول أن ومـع 

األديـان ىلع مســيلة رغـم اخــتالف أديـانهم ومنــاهجهم  يـع الشــعوب و
الفكريّة ونظريّاتهم املعرفيّـةس وعـدم اّطـالع بعضـهم ىلع عقائـد ابلعـض 
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اس وًل سـيّما قبـل عصـ ر اتلطـّور ـاآلخر بشمل  اكمل  أو حّف جـزٍّ  أحيانـا
 . اإلعالّم ووسائل اًلتّصال

                                                 

ر ـء واليسـإّن لعقيدة املهدوية تيثريات  شّف ىلع نفسيّة اإلنسان؛ إذ تملّل باب األمل والرجا  -1
ر تهجـم ىلع اإلنسـان. فـيه ـيف ساعة الكآبة وانغالق األبوابس وعندما تييت أمـواج العسـ

املتنّفس الواقيّع للضغط انلفّّس اّّلي ينتاب اًلنسانس وٰهذا ما حدث ألصـحاب الكهـف 
 -حينما ضاقت عليهم السبل وًل يعرفون أين املالذ وامللجي من الظلم واًلسـ بدادس فـيراد 

أن يريهم أن احلياة ًل تتوقّف والظالم ًل يب س فا ميع لت اًلختبـار يف  -وتعا   سبحانه
ة   امتحان احلياة الكبريس فال بّد من نهاية  لمّل بء  سوى اهلل ابلارئ املصّورس وًل بّد من نهاي
 للظالم وأقلّها املوتس فلم يتلن أصحاب الكهف مزّودين بعقيدة اًلنتظار كما نعرفها ايلومس
تْيَـُة إنَ  الَْكهْـفن َفَقـالُوا  َوى الْفن

َ
ولٰتلن مع ٰذل  وإليمانهم العميق باهلل توقّعوا الفرج: ﴿إنذْ أ

ا . وطلبـوا الرشـد مـن اهللس وأن يلهمهـم  نَا َرَشـدا مْرن
َ
ْن أ ةا َوَهيَئْ نَلَا من نَْ  رمَْحَ ْن دَلُ نَا  تننَا من َربَّ

  الكهـفس هـل يقضـون بقيّـة أعمـارهم يف الصواب يف ترّصـفاتهمس فمـاذا بعـد أن أووا إ
ّرفون بعـد أن افتضـح أمـرهم؟! األمـر اإللٰـيّه أتـاهم بـاللجوء إ  ـالكهف؟ كيف سيتص

الكهفس فاكن الكهف هواملالذ وفيه اخلالص من اًلحتاكج بالظالم وجنوده العتاة الغالظس 
ــه التلفـر والفســاد العقـدّي واألخــالّيس فٰهـذا هــوفرجهم: ﴿َوإنذن  وفـراراا مــن جمتمـع  يعّم

هن َوُيَهيَ  تن ْن رمَْحَ ُووا إنَ  الَْكهْفن يَنرُْشْ لَتُلمْ َرُبتُلمْ من
ْ
ُموُهمْ َوَما َسعْبُُدوَن إنًلَّ اهلل فَي تْلُ ئْ لَتُلـمْ اعْزَتَ

ا . ْرَفقا ُرمْ من مْرن
َ
ْن أ  من

رثـ  أل س( دهـريي )بلـٌث  مٌ نـو وماذا نفعل ؟ هـو؟ مف الفرج :واكن ا واب للسؤال اّّلي اكن يعتمل يف نفوسهم
ا س ثـمّ  سمن ثالثة قرون   َمدا

َ
َما بَلنلُوا أ ْحََص لن

َ
ْزبَنْين أ ُي احْلن

َ
َْعلََم أ ت علمـوا مـن ايلقظـة الّـ ﴿ثُمَّ َََعلْنَاُهْم نلن

 ثابـٌت  احلـقّ  نّ أو روا يف ثبـاتهم ىلع عقيـدتهمسـهـم انتصـنّ أو سيف بدلهـم كفرٌ  وأ ه لم يبق ظلمٌ نّ أخالهلا 
 من السنني . ةا ب  مدّ  ولو منهزمٌ  س وابلاطل زائٌل بعد حني   ولو ًغلٌب  مستمري 

فـذاذس وٰهكـذا عقيـدة ت اعشها ٰهـؤًلء األس من الضغوطات الكلرية الّ املتنفّ  فاكن الكهف هو
مـام املعصـوم بواسـطة اًلرتبـاط اإل وهـو س  كهفهم املعنوّي إس فاملؤمنون يلجؤون املهدّي 

ا س وما مل اًلنتصار املؤرّ أمان وبهس فيشعرون باأل العقدّي  ْرَفقا ُرمْ من مْرن
َ
ْن أ د ﴿َوُيَهيَئْ لَتُلمْ من

سـوف ًل يـذهب انتطـاره ف من انتظر مـن املـؤمنني ومـاتس نّ إ الصرب واًلنتظارس وًّل إ هو
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 ة اإلمام املهدي   خصي   :ثانياا
مـا  باتـهس ولـيس لّك جل سياقات ابلحث ومتطلّ أمن  ذكر هٰذا العنوانأ

رثيـد يجـل اتلأا با هلس بـل قـد يتلـون مـن ن يتلون مسبوقا أيتلتب ينب  
 ا ملن مهل ويع  ىلع الكتاب.ةس وقد يتلون علما ضافيّ نارة اإلواإل
ليس بالشخص املجهـولس ولتٰلـن مـع ذٰلـ  نالحـ   فاإلمام املهدّي  

اس ويتلـون هلـم ا وبهتانـاسـمه ووظيفتـه زورا ك ة األدعياء اّلين ينتحلـون ا
 نّ أوّلٰلـ  تـرى  ؛وغريه ات الظهور اكيلماينّ س واحلال نفسه يف شخصيّ تباعٌ أ

ة اإلمام املنقـذ ونسـهب بذكر هويّ  فات الّت تناولت املهدويّة تهتمّ  يع املؤلّ 
مـن املسـلمني  كبـريةا   اعـةا  نّ أيف رشم وًلدته. وًل عتـب يف ذٰلـ  طاملـا 

 . ر لنسبهًلدته وت نكّ تنكر و
عظـ  يف املنظومـة  ماكنـةا  بٰهذا احلجـم لتـّل  كبريةا  ضيّةا أّن ق وًل شّ  

ة لرمزهـا  ة الشخصـيّ د ىلع اهلويّـن يؤرّ أفاحلري بمن يتلتب حوهلا  سالعقديّة

                                                                                                

س واقـيعي  مـرٌ أل ا فيـه ثبـاٌت ا عقديًّ س بل اكن انتظارا قّط  خيايل   مر  ىس ولم يتلن انتظاره ألسدا 
عنـدما يقـوم انلـاس يلـوم  وأهلهـاس أن اكن من إعند الرجعة  ه ا وابس سواءٌ تييوسوف ي

ا نسانا إنسان املؤمن به وعل من اإل ق. فعقيدة املهدّي احلسابس لريى اخلري واًلنتصار قد لقّ 
ا مـن دا رّثـييف اسـتمرار حمـاوًلت اتلغيـريس مت ا للكسل غري متـوان   نابذا  اعمالا اًلا ا فعّ مابيًّ إ

وسائل اًلرتباط به مـن  هل ابليت أر ة. ولقد وفّ يّ ة وسائل انلرص املادّ غم قلّ اًلنتصار ر
ق ه تعلّـيلعيش املؤمن يومه لكّ  ؛ةة واخلاّص مور العامّ به يف األ عنه واس نقاذ   ق    وتصدّ  داعء  

 ا وانب. لّك باحلياة من  نابضةا  ةا بموًله املنقذس فيكون خليّ 
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ًل لـثس  واضـح   انلاس بشـمل   لّك ة ىلع احلجّ  ّ تتمّ  ؛اتهاحيثيّ  ما خيّص  وّ  
 اهلـادي بـن حمّمـد   بـن عـيل   بن احلسن العسـكريّ او اإلمام املهدّي هف فيها.

ابلـاقر  الصـادق بـن حمّمـد   الرضا بن موىس الاكظم بن جعفـر   ا واد بن عيل  
علـيهم  ٍ طالـب  أبـن  زين العابدين بن احلسـني الشـهيد بـن عـيلّ  بن عيل  

 ات والصلوات.ًلف اتلحيّ  ا  يعا 
س املكـّ   رسـول اهلل هـو املسـّ  باسـم»: (عـالم الـورى)إوقد جـاء يف 

أن  سـّميه باسـمهس وًل أن يتلنّيـه  بتلنيته. و قد جاء يف األخبار: أنّه ًل حيـّل ألحـد  
ــزيّن اهلل  ــه إ  أن ي ــا   -بتلنيت ــه -تع ــور( دوتل ــوره وظه ــب  األرض )بظه ويلّق

 باحلّجةس والقائمس واملهدّيس واخللف الصالحس وصاحب الزمانس والصاحب.
عن غيثته بانلاحيـة املقّدسـةس و عنه وىل تعرّب ته األواكنت الشيعة يف غيث

ـا ىلع سـثيل ا بني الشـيعة يعرفونـه بـهس واكنـواكن ذٰل  رمزا  وا يقولـون أيضا
 .«وصاحب األمر -يعنونه  -مز واتلقيّة: الغريم الر

 بالقضي ة املهدوي ة  قةٌ ثاثلاا: مفاهيم متعل  
 ةٌ س و  مفـاهيم ترريثيّـقة بالقضـيّة املهدويّـةهٰذه بعض املفاهيم املتعلّ 

ــدرميًّ لوّ  ــت ت ــطلحات  ل ــلة  متّ  دة  حمــدّ  ذات دًلًلت   ا إ  مص ــام  ص  باإلم
 س.وحياته املباررة وظهوره املقدّ  ة احلجّ 

 با  اإلمام 
املفهوم الشائع للباب يف ادلراسات العقديّـة الّـت ت نـاول اإلمامـة    نّ إ
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املـادّّي لـدلار هـو اّّلي  فابلـاب ادلارج. عمق من الفهم السـط ّ أمدايلل 
ة مـن  ارهم ويمارسون عالقـاتهم اخلارجيّـأمانهم وأهل ادلار أحيف  ىلع 

ا ًل ابـا بوّ س وقـد يضـعون ىلع بـاب ادلار رجـالا منه خالل ادلخول واخلروج
ىلع ادلار و   منٌ يذن صــاحب ادلارس فهــو مســتإيــدخل دون  احــدا أيــدع 

وًل مـوز  س بواسـطتهًّل إيـدخل ن أ حـد  بـادلخولس وًل مـوز أل وحده احلقّ 
ة من الفهـم اسـتخدمت يف حرى هٰذه احليثيّ و باألأ. وهٰذا املع  واوزه حبال  

 .ابلعد العقديّ 
ا ىلع بعـض علومـه لعاـه مطّ ا لّسّ يتلون حافظا  ابابا  معصوم   مام  إ لمّل  نّ إذ إ
و هـ هٰذا املع  املعنويّ ًلستخدام ابلاب يف  وضح مصداق  أوامرهس وا ألذا منفّ 

 :هيف حّقـ حينما قـال رسـول اهلل   ٍ طالب  أبن  مري املؤمنني عيلّ أ
 .« من ابلاباملدينة إًّل  وهل تؤىت سبابها أنا مدينة العلم وعيلي »

 شوب فهم اكتلايل: بواب 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  اإلمام حمّمد بن عيل   باب
 .هو حمّمد بن سنان   الصادق  باب اإلمام جعفر بن حمّمد  
 .ل بن عمر ا عيفّ هو املفّض  الاكظم  باب اإلمام موىس بن جعفر  
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 .هو حمّمد بن راشد   بن موىس الرضا  باب اإلمام عيلّ 
 .انالسمّ  هو علمان بن سعيد   واد ا  باب اإلمام حمّمد بن عيل  

 .هو حمّمد بن علمان العمريّ  اهلادي  بن حمّمد   باب اإلمام عيلّ 
هـو احلسـني بـني روم   العسـكريّ  باب اإلمـام احلسـن بـن عـيل  

 .انلوخبتّ 
 :مفادها ةٌ شاكيلّ إولتٰلن تربز هنا 

ب صـحاة األه عـن بقيّـيمتـاز خبصـائص تمـزّي  ملعصـوم   باب   لّك  نّ أهل 
ا ًل جـدًّ  ةٌ اعديّـ ة املعصـوم وظيفـةٌ بابيّـ نّ أ وة؟ اوعله يتل سب مقـام ابلابيّـ

  ؟ة فتكون كمسؤويلة السكرتري ملالا  اثلقة العاديّ ًّل إلتاج 
ــ ــا إ  ابلابيّ ــو نظرن ــيّ ول ــالل شخص ــن خ ــومنني أة ة م ــري امل ــذا  م فٰه

نـا "أان ل وًل حاجـة ّلكـر ادليلـلس فـيكيف لسـوّ ي األأيساعدنا ىلع اختيار الـرس
س وًل يمتلــن  عظــمبـاب علــم انلــّب األ س فعــيلي "بابهــا مدينـة العلــم وعــيلي 

 .   مــن خـــالل عـــيل  ًّل إن يفهـــم ويتل ســب مـــن هٰــذا العلـــم أ حــد  أل
ــ فــادلخول املعنــويّ  ــو قيــل  ا مــن خــال .يتلــون حرصا ــ نّ إوحــف ل  ة بــني ابلابيّ

ــؤمنني أ ــري امل ــب األ م ــم وانل ــ عظ ــراز   ةٌ بابيّ ــن ط ــاص   م ــن  خ ًل يمتل
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ّ ف تتلرارهس  ن صـحابه مّمـأحـد أو معصـوم   مـام  إبـني  ة  بابيّ  عالقة   قامةإه يمتلن ن
مـن مراتـب الكمـال اإلنسـاينّ يمتلـن معهـا  راقيـةا  مرتبـةا  له اإلمـام ّ حيتـلّ هّ أ

ـ نّ أس طاملـا يـرى املعصـوم ممكنـةٌ  ةس وهٰذه حالةٌ م مقام ابلابيّ نسنّ  ا مـا دليـه شخصا
 مـري املـؤمنني حينمـا اخـتّل بـه برهـةا أ رسـول اهلل  س كمـا علـمّ للرقّ  لٌ مؤهّ 

 من الزمن.
مَ َسلََمَة َزوَْجةن انلّب »

ُ
ـهن   قَـاَل رَُسـوُل اهللن  قَالَـْت: فعن أ يفن َمرَضن

َنيَهـا
َ
نَشُة إ  أ رَْسلَْت اَعئ

َ
ـى  ساّّلي تُُويَفَ فنيهن ادُْعوا يلن َخلنييلن فَي فَلَمَّـا َجـاَءهُ َططَّ

َنيَهـا سفَرََجَع ُمتََحـرَياا سادُْعوا يلن َخلنييلن  :اَل وَْجَهُه َوقَ 
َ
رَْسـلَْت َحْفَصـُة إ  أ

َ
 سَوأ

ـى وَْجَهـهُ  ــاَل  سفَلَمَّـا َجـاَء َططَّ ييلن  :َوقَ فَرََجـَع ُعَمـُر ُمتََحــرَياا  سادُْعـوا يلن َخلـن
رَْسلَْت 

َ
َمُة  َوأ ا َجاَء قَامَ رَُسوُل اهلل  إ  َعيلن   فَاطن َدَخَل ثُـمَّ فَـ فَلَمَّ

ا  هن  َجلََّل َعلنيًـّ ي  .بنلَْوبـن يث  َسْفـتَُح لُكُ : قَـاَل َعـيلن لْفن َحـدن
َ
ي ثَينن بـن َحـدَّ

يث   قْـُت وَ َحدن لَْف بَاب  حـّف َعرن
َ
َق رَُسـوُل اهلل  أ فََسـاَل َعـيَلَّ َعَرقُـُه  َعـرن

 .«وََساَل َعلَيْهن َعَرقن 
وسـلمان   ذر  يٍتهم كـئّمـأا من علـوم صحاب األئّمة نالوا نصيبا أوبعض 

وغريهمس وًل غرابة يف املسيلةس فاإلمام الصـادق يتلتـب إ   ورميل   وحبيب  
عهـدت  سليـا مفّضـ»: ٍ يعفـورأعبد اهلل بـن  ل بن عمر حينما تويّف املفّض 

اكن إ  عبد اهلل بن أٍ يعفور صـلوات اهلل عليـهس فمضــى  سيل  عهديإ
مامـه بالعهـد املعهـود هللس ولرسـو  وإل ا هلل موفيا  -صلوات اهلل عليه  -

ا   ثـر مشـكور السـيع مغفـورا حممود األ -صلوات اهلل ىلع روحه  -وقبض 
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ومـا  مامه عنهس فـوًلديت مـن رسـول اهلل إا برضا اهلل ورسو  ومرحوما 
مامه منه. فمـا زال كـٰذل  حـّف أطوع هلل ولرسو  وإل اكن يف عصـرنا أحدٌ 

  ا فيهـا مـع رسـول اهلل تهس مسـاكنا ه إ  جنّ رّي يله برمحته وصإقبضه اهلل 
مـري املـؤمنني أو أنز  اهلل بني املسكنني مستلن حمّمـد   وأمري املؤمنني 

 مـن فـزاده اهلل رما  سن اكنـت املسـاكن واحـدةا إو س)صلوات اهلل عليهـا(
 .«برضاي عنه همن فضل عنده ومغفرةا 

ة ة العاديّـمـن ابلوابيّـاملعـروف  نّ أي أا  ساعد ىلع ترجيح هٰذا الـرممّ و
بعـض  نّ أاحلـال  اب يف نفـس املـاكن مـع سـيدهس ولتٰلـنّ رضورة وجود ابلوّ 

املعصـوم يف  يف الوقـت اّّلي  سـتقرّ فـتهمس ئّمـأبواب بعيدون عن هٰؤًلء األ
 .ابه يف الكوفة ملالا بوّ  نّ  املدينة ف

 يّ يتلاهلـا ألإيمتلـن  ةٌ منصب ابلاب مسـؤويلّ  نّ أي اثلاين فمفاده أا الرمّ أ
أرثـ  مـن الصـحبة  ا عميقا وًل لمل مع ا  س األئّمة صحابأمن  واحد  

عـالم الطائفـة يف كتـبهم إ  أشـارة إي عدم أا يدعم هٰذا الراملعروفةس وممّ 
ني الرجـايلّ  نّ أهملـوهس كمـا أملا ترروا ذكره و منصب ابلابس ولو اكن ذو بال  

 هم جرحـوا بعضـهم.نّ إل ة ا رم واتلعديلس بدلّ أة من ابيّ منهم ما جعلوا ابلوّ 
ه بـاب نّـأشـوب  اّّلي ذكـر ابـن شـهر  ل بن عمـر ا عـيفّ خذنا املفّض أولو 

صحابس فمـع ينا وقوع اًلختالف يف توثيقه بني األأس لراإلمام الاكظم 
ذ إ سوالغضـائريّ  اهس زد تضعيفه من قبـل انلجـابّ يّ إتوثيق الشيا واملفيد 

                                                 

1-  ّّ  .4 س ص119 س اختيار معرفة الرجالس جس حمّمد بن احلسنالطو



 ..........................45  ........................ الفصل األّول: مفاهيم خاّصة بالقضّية املهدوّية

س واثلـاين يقــول: «الروايــةفاسـد املــذهب مضـطرب »ل عنــه: وّ يقـول األ
ٍي س متهافٌت ضعيٌف » دافـع  د اخلـوٍّّ السـيّ  نّ أ ًّل إ. «س مرتفع القـولس خطـا

 . ا   باخلرياه ذاكرا يّ إا قا عنه موثّ 
ولتٰلـن لـم يـذكرس  سمام ّلكر بٰهذا اللف ا لإله لو اكن بابا نّ إريد قو  أوما 

نتـهس وىلع فـرض ا بٰذل  ملـا وقـع اًلخـتالف بيـنهم يف ماكولو اكن مشهورا 
نه يصـحاب يف شـام فمـا ذكـر مـن اًلخـتالف بـني األمته لإلال سليم ببابيّ 

 ا.جدًّ  ة اعديي ابيّ منصب ابلوّ  نّ أوهو  سمر اثلاين ساعد ىلع اختيار األ
   4ةن وصـف ابلابيّـأانس لوجـدنا السمّ  ولو رجعنا إ  علمان بن سعيد  

بلـغ يف اتلعبـري أوالسـفارة  مصطلح السـفري نّ أا ملفهوم السفارةس علما  مساو  
واًلّطـالع ىلع العلـوم الّـت  سمانة الّّسـألس حيث وّ عن مضمون املع  األ

 وما إ  ذٰل .  سجراء الكراماتإو س اخلواّص ًّل إلع عليها ًل يطّ 
ل وّ نة للمعـ  العقـدّي األة املتضـمّ ابلابيّـ نّ إيمتلـن القـول  اعم   وبشمل  

ــة لإلاألىلع يــد الســفراء  واضــح   بــرزت بشــمل   ــربع ــد  .ة مــام احلّج وق

                                                 

 .299 س ص1 س جرجال انلجابّ  ساس أمحد بن عيل  العبّ  بوأس انلجابّ   -1
 .2 س ص6 س جرجال الغضائريّ  سس أمحد بن احلسنيالغضائريّ   -2
 .235 س ص19 القاسمس معجم رجال احلديثس ج بوأس انظر: اخلوٍّّ  -3
ا مّمـ ذكـر طـرٌف »قـال:  سربعـة ربعـة ىلع السـفراء األاأل بوابوصف األ (اًلحتجاج)ذكر صاحب  - 4

ة وغريهـاس يف اتلوقيعـات ىلع أيـدي األبـواب مـن املسـائل الفقهيّـ ا عن صاحب الزمان خرج أيضا 
ّّ ]« األربعة وغريهم  .[298 س ص2 س اًلحتجاجس جس أمحد بن عيل  الطرب
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 .نسبص املصطلحات ىلع اختيار األ ساعدنا تفحّ 
ا عنـه يف فيجعلـه نائبـا املعصـوم يلـق بشـخص   نّ أبمع   مفهوم الوكيل:

ن يتلــون   أة وتوزيعهـا ومـا إ  ذٰلــ س ويمتلـن اسـتالم احلقـوق الرشــعيّ 
 .بشخص   فالواكلة غري حمصورة   سثان   شخٌص 

دارتـه لعمـور إفهو باإلضـافة إ   سعمق من الوريلأ وهو مع ا  السفري:
ا ىلع مـا لـم لعاـجوبتـه إ  شـيعتهس ومطّ أي اإلمـام وألـر ةس يتلون قناةا املايلّ 

  ارس ووـري الكرامـات ىلع يديـه.خرون مـن العلـوم واأللع عليه اآليطّ 
مـام أرثـ  ن يتلـون لإلأوًل يمتلن  سفقط واحد   بشخص   والسفارة منحرصةٌ 

 أنولـم  سـبق  سثناء غيبة اإلمـام الصـغرىأذا املصطلح ظهر . وهٰ من سفري  
 .من املعصومني  حد   ألاستخدم قبالا 
ه حيمـل نفـس معـاين السـفارة ىلع نّـأصنا مفهوم ابلاب لوجدنا ولو تفحّ 

ا ذا فهمناه حبسب املع  اثلاين لوجدناه ًل خيتلـف كلـريا إا مّ ألس ووّ املع  األ
 مام.ه الوريل لإلنّ يف السفري با يوصحيانا أو سعن مع  الواكلة
ــ نّ أوانل يجــة  ــابلابيّ ــ  األة وفقا ــفارة وّ ا للمع ــوم الس ل املســاوي ملفه

ــا  ســاعد ىلع نّ أل ؛ارا ـربعــة حصــيف الســفراء األ ةٌ منحرصــ ــم زــد م نــا ل
 نّ إوقلنـا  سلنا القـول فـيهمذا فّصـإ ًّل إة. ئّمـبـواب األأة اسـتخدامه يف بقيّـ

فينـدرجون ضـمن املعـ   س ارة محـل األيّـبواب األئّمة دليهم قابلأبعض 
 ة.هليّ (س وبعضهم ًل يمتل  تل  األل )املعنويّ وّ األ

ا مـن قبـل ا مـذموما ة اسـتخداما وقد استخدم مصـطلح ابلـاب وابلابيّـ
حمّمـد  يـرانس وصـاحبها عـيلّ إة يف أدعياء املهدويّةس وامللال الصارخ ابلابيّـ
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ه نّـأمـر. وا ـدير باملالحظـة األب نفسه بابلاب يف بادئ اّّلي لقّ  الشريازيّ 
ملـا   مـن  ؛و الوريـلس بـل اختـار هٰـذا اللقـبأب نفسـه بالسـفري لم يلّقـ

 ا يف هٰذا اًلستخدام.ه اكن فطنا نّ أس وًل خيىف نفسيّة   حياءات  إ

 الغيبة الصغرى
ّ  ؛عـني انلـاسأهٰذا اًلصطالم  شري إ  اختفـاء اإلمـام اثلـاين عرشـ عـن 

ــتمّ  ــ ًل ي ّ القضــاء عليــه م ــ بدادي ــة ف ةن قبــل انلظــم اًلس تنــتيه سلســلة اإلمام
ــد املعصــومة. ــد ب ــغرى  ت أوق ــة الص ــميًّ الغيب ــهادة رس ــذ ش ــام أا من ــه اإلم  بي

ــ اّمــأللهجــرة. و 260 ســنة احلســن العســكري  ــام فعليًّ  ا فقــد اكن اإلم
 . ونسـّ  بـوه أرسـمها  ة  نظـار بواسـطة خّطـا عن األلتفيا  ر ـاثلاين عش

ـة اًلختفـاء املقـدّ مـدّ  قصــرلصغرى  غيبةا  غيثتـه  نّ أوًل خيـىف  ا.رة بسـبعني اعما
ــه املباررـةس وانتهــت الغيبــة  ساءاكنـت يف ســامرّ  و  ابلــدلة الّـت شــهدت وًلدت

ـ يتواصـل  يلهـا. واكن اإلمـام إا مـن بـدايتها املشـار الصغرى بعد سبعني اعما
 :وايلوهم ىلع اتل س نيربعة املعروفمع املؤمنني من خالل السفراء األ

 العمريّ  علمان بن سعيد  
 لوّ وهو ابن السفري األ حمّمد بن علمان العمريّ 

  انلوخبتّ  احلسني بن روم  
  عيل بن حمّمد السمريّ 

د لٰهذا انلـوع مـن اتلواصـل مـن قد مهّ   بوه اإلمام العسكريّ أواكن 
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ة س واكن الشـيعة يف هٰـذه املـدّ 1اذ أسـلوب اًلحتجـاب واًلنعـزالخالل اخّتـ
ـــات الســـيمارســـو ـــانيّ رّ ـن أىلع درج ـــ   ؛ة والكتم  ل   ار أّ ًل تهت

انتهت الغيبـة الصـغرى  عراض. ثمّ ىلع ادلماء واأل وّ حيافظواس  حمّمد  
غـه ويبلّ س يلـه نفسـهإيـن  ابـه خـر نوّ  إ   ة بعلـه اإلمـام احلّجـ بتلتاب  

 بانتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكربى.

 الغيبة التربى
ت لـم نـزل نعيشـها بعـد تلـ  الصـغرىس اًلختفاء الطويلة الّ ة و  مدّ 

ما اًلّطـالع سـيّ  س وًلمتاكملـة   مهدويّـة   والغيبة الكـربى لتـاج إ  ثقافـة  
ة حاكم عالمـات الظهـور احلتميّـأحداث الغيبة الصغرىس وأىلع  اتلفصييلّ 

 .اكمل   بشمل   ةمنها وغري احلتميّ 

ة وانليابة العام     ةانليابة اخلاص 
 يف ةا مـن أرثـ  ابلحـوث حيويّـ حبث انليابة عـن اإلمـام املهـدّي  دّ يع

رهاصـات الظهـور إوعليـه تـدور ر   اإلمامة ومستقبل ادليـنس موضوع
 و اًللراف عنه. ومفادهـا قيـام شـخص  أ  بادلين وقضيّة اتلمسّ  ساملبارج

ــ  حمــدودٌ  مــورد انليابــة لغــةا  نّ أل ؛يف بعــض املهــامّ  ة مقــام اإلمــام احلّج

                                                 

 .289 انظر الصدرس حمّمدس تاريا الغيبة الصغرىس ص - 1

 ا.سوف يموت قريبا  - يّ السمر أي -ه نّ أ  خيرب السمريّ  مام اإل نّ أي أ - 2
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 .يف بعض الشؤون دٌ يّ ومق
اب ضمن زمن الغيبة الصغرىس وعدد نـوّ  وانليابة اخلاّصة اكنت حمدودةا 

 ربعـة()السـفراء األبــ عرفـوا فيمـا بعـد  سفقـط ربعة  أيف  حمدودٌ  اإلمام 
 م.كما تقدّ 
ساس الرصـني اّّلي قامـت عليـه انليابـة اخلاّصـة هـو اتلنصـيص واأل

ا هـو الفـرق الفـارق بـني انليابـة س وهٰـذة باًلسم من قبـل اإلمـام احلّجـ
وىلع  .ة ملـل هٰـذا اتلنصـيصذ ًل يوجد يف انليابـة العاّمـإة؛ اخلاّصة والعامّ 

الواضـح  اتلعييـينّ  يّ ـساس انلّصـالرغم من قيام انليابة اخلاّصة ىلع هٰذا األ
ربعـةس اب األى انليابة يف زمـن انلـوّ من قبل بعض من ادّ  حدثت خروقاٌت 

 .شخصيًّا دعياء من قبل اإلمام وورد لعن هٰؤًلء األ
 السـمريّ  بـن حمّمـد   وهـو عـيلّ  خر نائب    وانتهت انليابة اخلاّصة بموت

سـة يـن  فيـه من انلاحيـة املقدّ  رشيٌف  ذ خرج توقيعٌ إ ؛هجرةلل 329سنة 
س وفيمـا يــيل  بموتـه أالغيبـة اثلانيـة تبـد نّ أنفسـهس و اإلمـام للسـمريّ 
 اتلوقيع الرشيف:

 يمن حن الرَّ  نن مْحٰ الرَّ  اهللن  ِمْسِب»
َّ ََْن حمّمد   ُمرنيَّ  يَا َعيلن ْجَر إنْخَواننَ  فنيـَ   سالسَّ

َ
ْعَظَم اهلل أ

َ
َ  َميَـٌت  ؛أ فَ ننَـّ

يَّام  
َ
تَّةن أ ْمَرجَ  سَما بَيْنََ  َوبَنْيَ سن

َ
َحد  َسُقومُ َمَقاَمـَ  ََْعـَد  سفَاْ َْع أ

َ
َوًَل تُوصن إ  أ

وَذٰلـ   سفَاَل ُظُهوَر إنًلَّ ََْعـَد إنذْنن اهلل  سالَْغيْبَُة اثلَّاننيَةُ َفَقْد َوَقَعتن  سَوفَاتنَ  
                                                 

 .774 س ص1 س لسان العربس جس حمّمد بن مكرم  انظر: ابن منظور   -1
2 -  ّّ  .399 و 397 س حمّمد بن احلسنس الغيبةس صانظر: الطو
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َمدن 
َ
  سقَْسَوةن الُْقلُـوبن وَ  سََْعَد ُطولن اأْل

َ
ـيَعتن  .َجـْوراا ضن رْ َواْمـتناَلءن اأْل يتن شن

ْ
وََسـيَي

يعن الُْمَشـاَهَدةَ  ًَل َفَمــنن ادََّى الُْمَشــاَهَدةَ َقبْـَل ُخــُروجن  سَمـْن يَــدَّ
َ
َ  أ الُســْفيَاينن
ٌب ُمْفَا   يَْحةن َفُهَو اَكذن يمن  سَوالصَّ َ الَْعظن  بناهلل الَْعيلن

ةَ إنًلَّ  .«َوًَل َحْوَل َوًَل قُوَّ
مـن عمـر ادليـن واإلمامـةس و  حقبـة  جديـدةٌ  ت بٰذل  حقبةٌ أوابتد

 الغيبة الكربى.
ــؤمن ــع امل ــرد واملجتم ــري للف ــان الكب ــربى   اًلمتح ــة الك  سوالغيب

 ؤمنون واجهوا امتحانني عسريين يف مرحلتني:فامل
ة يف اّلهنيّـ جديـدٌ  حيـث دخـل عنصــرٌ  وىل بداية الغيبة الصغرى:األ
بواسـطة  ًغئـب   مـام  إلفوه من قبلس وهو عنرصـ اتلعامـل مـع ية لم يالشيعيّ 
حيـاولون اتلخفيـف مـن صـدمة  وّلٰل  اكن املعصـومون ؛ عنه سفري  

س وربـط ذٰلـ  ثلـاين عرشـ اّّلي   غيثتـانالغيبة بيحاديلهم حول اإلمام ا
 عظ  يف  اع العدل والظلم. ل  بعمليّة لوّ 

ــ بعـادٌ أهلــا  ةا ت اكنــت هـزّ الّـ واثلانيـة بدايــة الغيبـة التــربى:  ةٌ تارخييّ
ه. سوف ياج اإلمـام انلـاس اإلليّٰه لكّ  اخلّط  تمّس  كبريةٌ  وعقديّةٌ  ةٌ وحضاريّ 

تبـاع. ولتٰلـن  سـتحيل رتبـاط باألل عمليّـة اًل سـهّ  ص  مشـخّ  بدون سفري  
لـاءس ومـن مـن األ بنحـو   م  و قيّ أ ن ياج اإلمام املؤمنني دون راعية  أ عقالا 

                                                 

 .516 صس 2 س كمال ادلين وتمام انلعمةس جابن بابويهس حمّمد بن عيلّ  -1
ّن إانلعل بانلعـلس والقـذة بالقـذةس و ت ما اكن يف بين إ ائيلس حذويف أمّ  اكئنٌ »:  منها ما عن انلبّ  -2

ة ّلوي بـراهيمس ينـابيع املـودّ إس سـليمان بـن يّ القنـدوز]«  ًل يـرر مـن ودلي يغيـب حـّف ـاثلاين عش
 .[283 – 281 ص س3 القرىبسج
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ة ىلع املسـؤويلّ  ل فيهـا اإلمـام ة الّـت حـوّ ت قضيّة انليابـة العاّمـأهنا بد
رت فـيهم صـفات اتلاكمـل يف العقلـني نيس وهم من توفّ اب العامّ اكهل انلوّ 

س وهـم مـن يعرفـون ل حمّمـد   و قـوا يف علـوم حمّمـد  وتعمّ  سانلظرّي والعميلّ 
مدرسـة مـن علمـاء  مباررـةٌ  م الرشعس وهم سلسلةٌ و حاكّ أ سايلوم باملراجع

تصل إ  علمـاء زمـن الغيبـة الصـغرى وبـدايات الغيبـة   أهل ابليت
س ومـن ذٰلـ  هـل ابليـت أة ئّمـا ألصـحابا أو ن اكنوا ثقـاةا الكربىس ممّ 

ا مـن اكن مـن الفقهـاء فيّمـ» :عبـد اهلل الصـادق ٍ أالزمان ورد عـن 
أن  مـر مـوًلهس فللعـوامّ ا ألهواهس مطيعاـا ا دلينهس لالفا ا نلفسهس حافظا صائنا 
 . «هم بعض فقهاء الشيعة ًل لكّ وهس وذٰل  ًل يتلون إًّل يقدّل 
 والقـابض فيـه ىلع دينـه فعـالا س صـعٌب  زمن الغيبة الكـربى زمـانٌ  نّ إ

تصـف فيـه املجتمـع املـؤمن زمـن  وردت روايـاٌت اكلقابض ىلع ا مـرس و
 :للنعماينّ  (الغيبة)ها من كتاب استللناقد  سا منهاالغيبة نورد جزءا 

مْحَُد َْـُن حُمَ » -1
َ
نَا أ ْخرَبَ

َ
ـأ يد  قَـالَ  د  مَّ َ  :بْـنن َسـعن ـُم َْـُن حُم ثَنَا الَْقاسن ـَحـدَّ بْـنن  دن مَّ

ثَنَا ُعبَـيُْس  :احْلََسنن بْنن َحازنم  قَالَ  بْـنن َجبَلَـَة َعـْن  َْـُن هنَشـام  َعـْن َعبْـدن اهللن  َحـدَّ
ـرَيةَ بننْـتن نَُفيْـل  قَالَـتْ  ـرَيةن َعـْن َعمن ٍن الُْمغن

َ
َ بْنن أ الن َعْن َعيلن ني  الرَحَّ عُْت  :منْسكن َسـمن

ــيلن   ــَن َع ــنْيَ َْ ــولُ  احْلَُس ن  :سَُق ــُر اّلَّ ْم
َ
ــوُن اأْل ــًَل يتَُل ــُه َح َ ُرون ــرْبَ فَّ ي تَنْتَظن َ   ي

َ
أ

                                                 

ا احلـوادث ّمـأو» (احلـوادث الواقعـة). كمـا ورد حـديث 131 س ص27 س وسـائل الشـيعةس جس احلرّ العاميلّ  -1
بـاع   رضورة اتّ إ شـري  إذ س«ة اهللنـا حّجـأت عليتلم وهم حجّ نّ  ف ؛  رواة حديثناإالواقعة فارجعوا فيها 

س الفصـول س احلـرّ . راجـع: العـاميلّ هـل ابليـت أوضحها أت العلماء يف زمن الغيبة ضمن الرشوط الّ 
 .86 س ص2 ةس جئمّ صول األأة يف املهمّ 
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ــض   ــْن ََعْ ــلَ  سََعُْضــتُلْم من ــض   َويَتُْف ــوهن ََعْ ــَهَد ََعُْضــتُلْم ىلَعَ  سََعُْضــتُلْم يفن وُُج َو َْش
ا سََعْض  بنالتُْلْفرن  ـْن َخـرْي   :فَُقلْـُت َ ُ  .َويَلْعََن ََعُْضتُلْم ََعْضا َمـانن من  ؟َمـا يفن ذٰلـ  الزَّ

مَ  :فََقاَل احْلَُسنْيُ  نُمنَا َويَْدفَُع ذٰل  لُكَّهُ  سانن اخْلرَْيُ لُكُُه يفن ذٰل  الزَّ  .«سَُقومُ قَائ
مْحََد قَـالَ » -2

َ
ُ َُْن أ نَا َعيلن ْخرَبَ

َ
ـونُي َعـْن  :َوأ

نَـا ُعبَيْـُد اهلل َْـُن ُمـوىَس الْعَلَ ْخرَبَ
َ
أ

ْشعَرنَي َعْن مَحَّادن بْـنن عنيىَسـ َعـْن إنبْـَراهنيَم بْـنن ُعَمـَر ايْلَ 
َ
يَل اأْل َ بْنن إنْسَماعن َ َعيلن َمـاينن

ٍن َجعَْفـر  
َ
َ  َعْن رَُجل  َعْن أ ـيعََة  لن حُم ُصـنَّ يَـا شن ُه قَـاَل: تَلَُمحَّ َـّ ن

َ
ـأ ـيَص  د  مَّ تَْمحن

َب الْعَـنْين يَـْدرني َمـَف سََقـَع الُْكْحـُل يفن َعيْننـهن س الُْكْحـلن يفن الْعَـنْين  َوًَل  سَوإننَّ َصـاحن
نَْهـا سَعْلَُم َمَف خَيْـُرجُ  ُ  سمن نَـا َويُْمسـَوَرـذٰل  ي ْمرن

َ
ـْن أ يعَـة  من ي ـن ْصـبنُح الرَُّجـُل ىلَعَ رَشن

نَْها نَْها سَوقَْد َخَرَج من نَا َويُْصبنُح َوقَْد َخَرَج من ْمرن
َ
ْن أ يعَة  من  .«َويُْمّسن ىلَعَ رَشن

مْحََد قَاَل » -3
َ
ُ َُْن أ نَا َعيلن ْخرَبَ

َ
نَا ُعبَيُْد اهلل َُْن ُمـوىَس َعـْن رَُجـل   :َوأ ْخرَبَ

َ
 أ

ْهـَزمن  ْن بَينن ُمْسلنيَة  َعـْن من َ من بنيعن بْنن حمّمد الُْمْسيلن ر  َعنن الرَّ َعنن الَْعبَّاسن بْنن اَعمن
ــدن اهللن  ٍن َعبْ

َ
ــْن أ هن َع ــرْين َي َو َغ ــدن َس

َ
ــرْدَةَ اأْل ٍن بُ

َ
ــاَل:   بْــنن أ ــُه قَ نَّ

َ
 َواهللن »أ

ــا اَكنَ َوإننَّ الزَُجــا سَر الزَُجــاجن ـُ ُرنَّ تتََلّســـتَلُْكَســ َواهلل  سَج يَلَُعــادُ َفيَُعــودُ َكَم
ارن  ـُر فَاَل َسُعـودُ َكَمـا اَكنَ  ستَلُْكَسـُرنَّ تتََلُّسَ الَْفخَّ اَر يَلَتََكسَّ  اهللن َووَ  سفَ ننَّ الَْفخَّ

نَّ  اهللن َووَ  ستَلَُغْربَلُنَّ  ُ ُصـنَّ َحـ اهللن َووَ  ستَلَُمزيَّ قَـُل  ًَل َسـبَْ  منـنتُْلْم إنًلَّ فَّ تَلَُمحَّ
َ
اأْل

َر َكفَّهُ   .«وََصعَّ
ن نقــل بعــض الروايـات عــن املعصــومني فيمــا أبعـد  انلعمــاينّ  نّ  ّلٰلـ  فــ

ة عـن نـوا يـا معرشـ الشـيعة هٰـذه األحاديـث املرويّـفتثيّ » هٰذا ابلاب قـال: خيّص 
لوا مـا وتـيمّ  سرورمواحـذروا مـا حـذّ  سأمري املؤمنني ومن بعـده مـن األئّمـة 

فلـم يتلـن يف اتلحـذير  سا تنعمونـهروا فيهـا فكـرا ا وفّكـيا  شـافالا جاء عـنهم تـيمّ 
مـن أمرنـا ويمســي وقــد  الرجـل يصـبح ىلع رشيعـة   إنّ " :أبلـغ مـن قـوهلم ءٌ ب
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ألـيس  ".مـن أمرنـا ويصـبح وقـد خـرج منهـا ويمّسـ ىلع رشيعـة   سخرج منهـا
 ىلع اخلـروج مـن نظـام اإلمامـة  تـرج مـا اكن يعتقـد منهـا إ  تثيـان هٰذا ديلالا 

ــقالط الزجــاج  وإنّ  سـر الزجــاجتتلّســ رنّ ـّ واهلل تلكســ" :ويف قــو   ؟!ري
ــ  الفخــار فـ نّ تتلّّسـ نّ واهلل تلكّّسـ سيلعـاد فيعـود كمــا اكن ـر الفخـار يلتكّس

ــا اكن ــود كم ــ "فــال يع ــ  مــلالا ـفض ــرب ذٰل ــذهب اإلماميّ ــون ىلع م ــن يتل ة  مل
مـن  نظـرة  تلحقـه السـعادة ب ثـمّ  سفيعدل عنـه إ  غـريه بالفتنـة الّـت تعـرض  

فيبـادر قبـل موتـه  سوصـفاء مـا خـرج منـه ساهلل فتبني   ظلمـة مـا دخـل فيـه
ــقّ  ــوع إ  احل ــة والرج ــدى  سباتلوب ــا  يف اهل ــده إ  ح ــه ويعي ــوب اهلل علي فيت

وملـن يتلـون ىلع هٰـذا األمـر  سه فيعـود كمـا اكناكلزجاج اّّلي يعـاد بعـد تتلّّسـ
هـو ىلع مـا هـو عليـه غـري ىلع الشـقاء بـين يدررـه املـوت و فيخرج عنـه ويـتمّ 

 فــال فيكــون مللـه كملـل الفخـار اّّلي يتلّّسـ سإ  احلـقّ  منـه وًل اعئـدٌ  تائـب  
ّــ ؛يعـاد إ  حــا  نســيل اهلل اثلبــات  سه ًل توبــة   بعـد املــوت وًل يف ســاعتهألن

ّ  سوأن يزيد يف إحسانه إيلنا سبه علينا ىلع ما منّ   .«ما لن   ومنهف ن
عس اسـتطاع املؤمنـون يثتني( ومع بعـض اتلصـدّ ويف لكتا احلاتلني )الغ

من اًللـراف يطفـو  ءٌ يف الك الغيثتني بدا بوس قلم مع احلال املستجدّ ياتل
انليابــة  فبـدأ املغرضـون بزتويـرة واًلجتماعيّــة؛ ىلع سـطح احلالـة ادلينيّـ
نـنيس ثناء الغيبة الصـغرى رغـم وجـود سـفراء معيّ أوالسفارة عن اإلمام يف 

إ  يومنا هٰذا يف الغيبة الكربى. هٰذاس ناهي  عـن اًللـراف  احلال واستمرّ 
 ر لوجود اإلمام ومودله وغري ذٰل .و اتلنكّ أصل اإلمامة أنتلار إيف ادلين و

                                                 

 .208 - 205 براهيمس الغيبةس صإس حمّمد بن انلعماينّ  - 1
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 دالمات الظهور   
 لظهـور اإلمـام املبـارج عالمـات   نّ أاملقصود من عالمات الظهـور هـو 

مــن ادّاعءات  ةا ووقايـ سللمــؤمن ي  ـونفسـ ذهــين    عنــا  اسـتقبال  نشـمّل 
ر ا. فعـّل الـرغم مـن تـوفّ ا ورـذبا ين يلثسون ثـوب املهدويّـة زورا عني اّّل املدّ 

ؤ للظهـور مـن ة الظهورس وبرضورة اتلهيّـيمان عند املؤمن حبتميّ عنصـر اإل
ختتلـف  ةا وذهنيّ  نظريّةا  ل حالةا ذٰل  يملّ  نّ أ ًّل إخالل عقيدة انتظار الفرجس 

باتلـدريب انلظـرّي اّّلي  ةس وهٰـذا شـثيهٌ للقضيّ  عن حالة اتلجسيد العميلّ 
ة   ترنسـم يف ذهنـه خطـوات ثناء عرض اخلطّ أس فهو يف ض   ا نديّ يتعرّ 

جـل أا مـن ب بتهيئتـه نفسـيًّ ثناء املعررةس ويقوم املدرّ أن يقوم به أما ينب  
ة ولطيم حاجز اخلـوف قـدر اإلمـاكن يف سـاعة الصـفر يكّس حالة املفاج

مــه ومــا رضس وتقليــل املسـافة بــني مـا تعلّ ة ىلع األوبـدء املعررــة حقيقـ
 يف ساحة املعررة. يواجهه فعالا 

 مـؤمن   للفـرجس ولتٰلـن لـيس لّك  ه منتظـرٌ نّـأ ورٰذل  املؤمنس فصحيحٌ 
الظهـور  نّ أل ؛مات  ودون مقـدّ  مبارش   ىلع استقبال ظهور اإلمام بشمل   اقادرا 

 سـتديع عمليّـة  -ة ة والصـدميىلع حالـة املفاجـ عالوةا  - مات  بدون مقدّ 
حـد أ ولـيس مـن ظهـر هـو اإلمـام فعـالا  نّ أ للتيرّثد مـن سونظر   استقصاء  

جلـه يظهـر أي إ  عرقلة الوصول إ  اهلـدف اّّلي مـن عنيس وهٰذا يؤدّ املدّ 
فيهـا مـن ايلقـني  بـدّ  ًلو سصـل ادليـنأ تمّس  ها مسيلةٌ نّ أا واإلمام. خصوصا 

صـلني وصـياء وخـاتم املتّ خـر األ املؤمنني. فلـيس ظهـور  لّك من قبل  اتلامّ 
خـاتم املعصـومني  صـفتهتـه بيف حياة اإلنسـانيّةس ومهمّ  ااعبرا  يئاابالسماء ش

ن وصـلت إ  أ  بعـداألرض عـدًلا  ءة اليسريةس فيه حررة ملليست باملهمّ 
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بٰهـذه اخلطـورة واألهّميّـة  حررـةا أّن فهل يعقل  سخر نقطة من ا ور والظلم 
يف  طبـييع   يت بشـمل  يا يا اعديًّ  زمانيًّ ن تتلون فعالا أة يف حياة الكون واإلنسانيّ 

ا؛ ولـو طبعاـ ًلستقبا ؟ وا واب واضـحٌ  مات  عداد مقدّ إحررة الزمان دون 
تــه نلبوّ  نّ أينــا ألر رجعنـا إ  حررــة انلـّب خــاتم األنثيــاء واملرسـلني 

و غــري ذٰلــ . فخطــورة ادلعــوة أيف العهــدين  ســواءٌ  سوبشــارات   عالمـات  
 .مديدةا  اقرونا  قد نستمرّ  مات  ا ومقدّ  ستديع تمهيدا  هاتوعظم

 :قسام  أزاء عقيدة الظهور إ  ثالثة إويمتلن تقسيم املؤمنني 
اّّلي اكتملـت عقيدتـه  ذٰل  الشخص املبارش األوحـديّ  ل:و  القسم األ

ي نفسـه حلررـة الظهـور مـن من املعرفـةس وقـد هيّـ اعيلة   صبح ىلع درجة  أو
ة بــني املعلومـات عـن عمليّـة الظهــور اًلرواعيّـ خـالل عمليّـة اتلغذيـة

صـبح أكيانـه  اس وّ  ا ظهوريًـّصـبح وجـوده وجـودا أحبيـث  والواقع اخلار،ّ 
مــن اًلستقصـاء وابلصــرية  مـام وحررتـه. وهٰــذا حيتـاج منــه إ  حالـة  لإل

ة واثلبات وعدم الوقوع يف اًللراف. فهو مهما انشغل بـيمور احليـاة ايلوميّـ
 جل تقريبه.أالظهور وسبل اًلرتقاء بالواقع من  يب  يعيش همّ 

ثين اثلقـة مـن س عن ٍأ محـزة عـن ٍأ إسـحاق قـال: حـدّ عن هشام بن سالم  »
ّ  أصـحاب أمـري املــؤمنني  يقـول يف خطبــة  هـم سـمعوا أمــري املـؤمنني أن

ــيزر لكّــ علـم أنّ  أل : امهلل وإيّن  ّــ سههس وًل ينقطـع مــوادّ العلــم ًل ي   ًل ختــيل وإن
 ؛مغمــور   لـيس باملطـاع أو خـائف   لـ  ىلع خلقــ س ظـاهر   ة  مـن حّجـأرضـ  

أويلـاؤج بعـد إذ هـديتهمس بـل أيـن هـم ورـم؟  وًل يضـلّ  سكيال تبطل حججـ 
ــ بعــون اس املتّ قــدرا  -ذكــره  جــلّ  -اس واألعظمــون عنـد اهلل ون عــددا أوٰٰلـ  األقلّ

ــة اهلــادينس اّّل  ــيدّ لقــادة ادليــن: األئّم ــآدابهمس وينهجــون نيــن يت ــمس بون ب هجه
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يمـانس ف سـتجيب أرواحهـم لقـادة فعند ذٰل  يهجـم بهـم العلـم ىلع حقيقـة اإل
ــا  ــون بم ــريهمس ويينس ــتوعر ىلع غ ــا اس ــديلهم م ــن ح ــتلينون م ــمس و س العل

ــاه املســـرفوناســتوحش منــه املكــذّ  صــحبوا  سأوٰٰلــ  أتبــاع العلمــاء سبون وأب
ة عـن ديـنهم تلقيّـودانـوا با سوأويلائـه -تبـارج وتعـا   -أهل ادلنيا بطاعـة اهلل 

ىلعس فعلمــاؤهم وأتبــاعهم األ باملحـلّ  قــةٌ واخلـوف مــن عـدوهمس فــيرواحهم معلّ 
ــة احلــقّ   صــمتٌ  خــرٌس  ــرون دلول ــة ابلاطــلس منتظ ــيحقّ  سيف دول ــقّ  وس  اهلل احل

بتللماته ويمحـق ابلاطـلس هـاس هـاس طـوىب هلـم ىلع صـربهم ىلع ديـنهم يف حـال 
اهم وسـيجمعنا اهلل وإيّـ سدوتلهـم هدنتهمس ويا شـوقاه إ  رؤيـتهم يف حـال ظهـور

 .«اتهميّ صلح من  بائهم وأزواجهم وذرّ  ومن ات عدن  يف جنّ 
ــ القسـم اثلــا : حبررــة الظهــور  ةا الشــخص اّّلي تتلــون عالقتــه اعديّ

وحبسـب  سملختلـف مراتـب املـؤمنني وقضيّة اإلمامس وهٰذا القسـم شـامٌل 
ّلٰل  يـدخل فيهـا  ؛ةن ودرجات فهم القضيّة املهدويّ درجات اتلقوى واتلديّ 

ا مـن ا وًل جـزءا ا يوميًـّل الظهـور دليهـم همًّـ. وًل يملّـاملـؤمننيفّساق حّف 
ــ  اًلرتبــاط الــوًلئّ إمرشــوع حيــاتهمس و الواجــب مــع  ن اكن دليهــم ذٰل

 ا. الكمنا يف مسيلة الظهور حرصا  اإلمامس ولتٰلنّ 
 ويتلـون سالظهـور هٰذا القسم مـن املـؤمنني يعـيش هـمّ  القسم اثلالث:

 وبصـرية   ه ًل يرفد هٰـذا اًلهتمـام بـويع  الظهور ضمن مرشوع حياتهس لٰكنّ 
 وبصـرية   ادليـن بـدون علـم   نّ أل ؛س فهـو يف منطقـة اخلطـرواّطـالع   وعلم  
ىب. ويغلـب ىلع أم أمن اًللراف شـاء  او قريبا أ ينتج مرشوع الراف   وعقل  
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إ    وــرّ وهيمنــة املخيلـة الّـت سدةصـحاب هٰـذا القســم العاطفـة املجـرّ أ
 وهام.يمان باخلرافة والعيش يف األاإل

ا را فوجدتـه متفّكـ عن األصبغ بن نباتة قال: أتيت أمـري املـؤمنني »
ا تنكـت يف را يا أمـري املـؤمنني مـايل أراج متفّكـ :ينكت يف األرضس فقلت

ا من  فيها؟ فقال: ًل واهلل ما رغبت فيهـا وًل يف ادلنيـا يوماـ أرغبةا  ؟األرض
يتلون من ظهريس احلادي عشــر مـن ودليس  رت يف مولود   فكّ ولٰكيّن  سقّط 

اس ا وظلماـا كمـا ملئـت جـورا  وقسـطا هو املهـدّي اّّلي يمـع األرض عـدًلا 
 .«ويهتدي فيها  خرون فيها أقوامٌ  س يضّل وحريةٌ  تتلون   غيبةٌ 

رهاصـات ظهـور اإلمـام إترشد إ  بـدء  ذٰل  اقتىض وجود عالمات   لّك 
 خذ احليطة واحلذر.أو ؤمن إ  اًلستعداد الواقيعّ ه املاملصلحس وتنبّ 

ودالمـات ريـري  ةٍ حتمي ـ دالماٍت وتنقسم عالمات الظهور إ  قسمنيس 
ن تقـع أ بـدّ  كـربى ًل عالماٌت  تميّةالعالمات احل نّ أوالفرق بينهما  .حتمي ةٍ 

ــع فس وغــري ن تتخلّــأوًل يمتلــن  حــد  أوًل ختــىف ىلع  سويعلــم بهــا ا مي
 صـغرى لتلـٌف  س فـيه عالمـاٌت تميّـةا العالمات غري احلمّ أفيها.  لتلف  

 ةٌ ىلع الروايـات صـعب هـافس وعمليّـة انطبـاق الوقـائع وتطبيقفيها قد تتخلّ 
. ومـن مديـدةا  اصـغرى والظهـور قرونـا اس وقد يتلون الفارق بني عالمة  جدًّ 

س وابلـاي مـا او سـتًّ  أحتميّة   عالمات   ايراجع كتب القدماء مد هناج مخسا 
 . تميّة ضمن العالمات غري احلًّل إ  
ٍن َعبْـدن اهلل»

َ
نمن مَخْـُس َعاَلَمـات    َعْن أ َقـائ

نلْ ُه قَـاَل: ل َـّ ن
َ
َ  :أ ُظُهـورُ الُسـْفيَاينن
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َماءن َوقَتُْل انلَّْفسن الزَّكنيَّةن َواخْلَْسُف بنابْلَيَْداءن  َن السَّ يَْحُة من َ َوالصَّ  .1«َوايْلََماينن
 واتلحريـف والزتويـر مـا مات الظهور من ادلّس ولقد اعنت مسيلة عال

ــ سياســيّة   لغايـات   ؛أخــرى لـم حيــدث يف مســيلة   و غــري ذٰلــ . أ ة  ومذهبيّ
 الـالكم فيهـا تفصـييلي  نّ أل ؛ونتلـتيف بٰهـذا القـدر مـن اتلقـديم للعالمـات

 ه.يطلب يف مضانّ 

 ات الظهور   خصي  
ر يف الظهـــو يف عالمـــات الظهـــور ســـيكون هلـــا دورٌ  ســماءٌ أوردت 

 س ومنهم:2رهاصاتهإو
.يللةا  ةي يتلون بني قتله وظهور اإلمام مخس عرشة اّّل انلفس الزريّ صاحب 

 خيرج من قم   رجٌل 
احلسيينّ  اخلراساينّ 

 شعيب بن صالح  
د ا يالينّ السيّ 

اّّلي يقصد بيت املقدس فال يبلغه اهلاشيمّ 

 ايلماينّ 
السفياينّ 
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  س(أمحر شعر الرأصهب )األ
ص(بربقع )األاأل

 الربييعّ 
ا رهيمّ 

 اهلجريّ 
العطريفّ 

 الرقطيّ 
املرواينّ 

 الشيصباينّ 
خر من حيتلم احلجاز  سعبد اهلل

 1السليمّ  عوٌف 

                                                 

س ورـٰذل  انظـر: العـاميلّ  ؛50 يف عالمـات الظهـورس ص س جعفر مرتىضس  دراسـةٌ انظر: انظر: العاميلّ  - 1
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 الفصل اثلاين: معايري فهم القضيّة املهدويّة

 الفصل الثاني

معايري فهم القضّية املهدوّية
 

  دوات كشف الواقعأ: املعرفة وًلا و  أ

ي كيــف يعــرف؟ مــاذا يعــرف؟ أ  يف املعرفــةس  مشـلكة اإلنســان نّ إ
مـام أا دائماـ مفتـومٌ  ؟ فذهن اإلنسـان بـاٌب   بني الصواب واخلطكيف يمزّي 

يـرد ىلع  مـا )العالم املحيط به(س فهل لّك  )نفسه( واخلار،ّ  العاملني ادلاخيلّ 
وابلاطـل مـن   بني احلـقّ يقوده لو احلقيقة؟ كيف يمزّي  حقيقي  ذهنه هو علمٌ 

يف اختيـار مـا  واحلسن والقبيح من األفعـال؟ وهـل هـو حـري  سقاداتاًلعت
 ؟وسلوج   يؤمن به من عقيدة  
ذا إاملعرفـة  نّ فـٰذل  أل ؛مشـلكة اإلنسـان يف املعرفـة نّ إوحينما نقـول 

                                                 

ة صـيّ ة فيقصـد بـه يف ادلراسـات اتلخّص واقعيّـال وأا الواقـع ّمـأهناج اصطالحان همـا الواقـع واحلقيقـةس  - 1
ـأدراج اّّلي يطـابق الواقـع . وٰهـذا ا احلقيقة فيقصدون بها اإلمّ أمرس ةس ذات الواقع ونفس األالعقليّ  ا يضا

س انظـر: الطباطبـائّ ]الصـدق.  وأة مقصودهم حينما يطلقون لفـ  الصـحّ   -دراج مطابقة الواقع إي أ  -
رغيـفس  بـوأى مطهريس تر ـة: عمـار ـس تقديم: مرتضملنهج الواقيعّ صول الفلسفة واأحمّمدحسنيس 

 [198 س ص1ج



 .......................... منطق فهم القضّية املهدوّية  ........................................... 62

سـاس أن بنيـت ىلع إي ًل حمالـة إ  اهلـالجس وتؤدّ  خاطئ   ساس  أبنيت ىلع 
يفـرق بـني  نّ أذا لـم يعـرف إا ّمـأا. حتماـ قـةٌ وموفّ  فالعاقبـة حسـنةٌ  صحيح  

عنـه فقد وقع يف حبائـل ا هـل وانقطـع  ساحلقيقة والوهمس وانقاد إ  الوهم
ىب. فٰهـذه أم أةس وسار يف ررب ابلاطـل والشـيطان شـاء حبل احلياة احلقيقيّ 

 يف الاتيـب الطبـييعّ  وىلاملسـيلة األ دّ وقيمتهـا تعـ -ي املعرفة أ -املسيلة 
راد بنـاء نفسـه أذا إمن الصفر  أن يبدأىلع اإلنسان  س وينب العليمّ للبحث 

تقـع نظريّـة »وّلا  ؛ةا حيميه من لـوابس ا هـل والسـطحيّ ا رصينا علميًّ  بناءا 
لصـيل  نّ إذ إ ؛مـن املسـائل العقليّـة بعـد كلـري   ثباتاملعرفة يف مقام اإل

ىلع  مـةٌ هـا متقدّ . ولٰكنّ كلرية   مات  مقدّ  ا دون طّ ا عسريا مرا أاملعرفة سيكون 

                                                 

ة ورـٰذل  انظـر: سـبحاينس جعفـرس نظريّـ ؛18 س صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أيمنس أس انظر: املرصيّ  -1
 .34ص املعرفةس بقلم: حسن حمّمد مِك العاميلس 

س ويقصـد باثلـاين ابلحـث يءـل واقع الشوّ قصد باألانس ويثبات هما مصطلحان علميّ مقام اثلبوت واإل - 2
ثبـات مقـام ذا طابقت ن يجة ابلحث الواقـع فيقـال: طـابق مقـام اإل ف   ذٰل  الواقع .إجل الوصول أمن 

ن ذٰلـ  يتلـون حبسـب الطاقـة أ  احلقيقـة كمـا  . وًل خيـىف إي استطاع ابلاحث الوصـول أاثلبوتس 
 تتلـون درجـة املطابقـة ىلع لـو د ابلحـثس فهنـاج موضـواعٌت ا حبسب املوضـواعت مـوريضا أوالوسعس و

ــا اإل س وموضـواعٌت خــّص ايلقـني بـاملع  األ ــاملع  األيصـل فيه ــن  س وقسـمٌ عـمّ نسـان إ  ايلقـني ب م
ن اكنـت انل يجـة عـدم املطابقـة إ. واملوضواعت والعلوم يتلون وسع اإلنسان فيها الوصول إ  درجة الظـنّ 

مقـام مـا  ثبـات هـواملقصـود بمقـام اإل نّ أثبات ملقام اثلبوت. وبـٰذل  تبـني  عنها بمخالفة مقام اإليعرّب 
 ريّ ـا هـد الثشـ لِك الواقعس فمقـام اإلثبـات هـو ة  ذهنيّ  ة  علميّ  ل من صور  مّ يواتل ينتجه ابلحث العليمّ 

ال ذٰلـ : ف فيـه. وملـمقام اثلبوت اّّلي ًل دخالة لإلنسان يف اتلرّصـ للوصول إ  الواقعس وٰهذا الواقع هو
 ل ابلـاحلون إ  حقيقـة وجـود حيـاة  ولٰتلـن لـم يتوّصـ سمن الكواكب يف كورب   ةٌ فعليّ  اكن هناج حياةٌ  لو

 .ائا ي من احلقيقة شىلع ذٰل  الكورب يف حبوثهمس فٰهذا ًل يغرّي 



 ..........................63 ........................ الفصل األّول: مفاهيم خاّصة بالقضّية املهدوّية

ه ما دامت نظريّـة املعرفـة غـري واضـحة املعـالمس نّ أل ؛يف مقام اثلبوت مّل ال
 وما دام مقدار معرفة اإلنسان بنفسـه ومـا حيـيط بـه لـم يـفس فسـوف ًل

 .«ة وغريهاة والالكميّ يف طرم املسائل الفلسفيّ  فائدة   يّ أيتلون هناج 
مـن كونـه  مّ عـأمطلق حصول املعلـوم دلى العـالمس »واملقصود باملعرفة 

 .«او عمليًّ أا اس نظريًّ و كسثيًّ أا اس بدهيًّ و جزئيًّ أا يًّ لكّ 
ــ ا إ  ضـبط املعرفــة اإلنســانيّة ولقـد جهــد الفالسـفة واحلكمــاء دائما

وهـام ا مـن الوقـوع يف األوحـذرا  ساوحقًّ  تلكون املعرفة صحيحةا  ؛بضوابط
ريطـة سـيس علـم املنطـق اّّلي رسـم خيرسـطو بتأبات ا هلس فقام ومررّ 

والوصـول  باحلـّل  وانتهـاءا  سو املجهـولأمن املشـلكة  الفكر واتلفكري ابتداءا 
هـا مرااعتُ  عصـمت ةٌ قانونيّـ لـةٌ  »ه: نّ يفوا املنطق بوّلٰل  عرّ  ؛مان  يإ  املعلوم ب

 .4«يف الفكر  عن اخلط اّلهنَ 
رسطو حينما اك شف قواعد اتلفكـري اإلنسـايّن أ نّ أومن ا دير باّلكر 

انلــاس  لـم يتلــن هدفـه الثسـطاء مــن عـوامّ  ة  قوالـب تعليميّــووضـعها يف 
هلـم مـن العلـم واًلشـتغال بـالعلوم فحسـبس بـل  ين ًل حّ  وا اهلني اّّل 

                                                 

 .23 ة املعرفة يف القر ن الكريمس صميلس عبد اهللس نظريّ  جوادي  - 1
 .29 س صة واملنهج العقيلّ صول املعرفأيمنس أاملرصيس  - 2

ذن إن شـياء... فاحلقيقـة تتضـمّ هـا مطابقـة الفكـر لعنّ يف احلقيقـة بتعرّ »يقول ادلكتور عبد الرمحٰن بدوي:  -3
 بـدويس عبـد الـرمحٰنس مـدخٌل ] «شياء من ناحيـة  األ وأ ءس والاين: الفكر من ناحية  بني حدّ  مقارنةا 
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ن عرفـوا فيمـا ممّ  سنذاج صحاب املدارس أهل العلم وأساس اكن هدفه األ
قـداس العلـم ونرشـوا ا هـل باسـم أيـن هتكـوا اّّل  سنيبعد بالسوفسطائيّ 

ـأمعـادًلت القـيم األخالقيّـة واإلنسـانيّة والعلميّـة ر وقلبوا سالعلم ا ىلع سا
 عو العلـم قـادةا رثرب املصائب ىلع اإلنسانيّة حينمـا يتلـون مـدّ أ. ومن عقب  

 للتجهيل واًللراف والضاللة.
يف ا امعات باسم علـم املعرفـة  ويف العرص احلديث ظهر يف الغرب علمٌ 

جـل أبعهـا اإلنسـان مـن ج الّت ي ّ جل دراسة املناهأمن  ؛و نظريّة املعرفةأ
ل مـن حـاول وّ أجون لـوج  زلزييّ الفيلسوف اإل دّ ويع الوصول إ  احلقيقةس

يف الفهـم  يف كتابـه )مبحـٌث  وضع نظريّة املعرفـة يف قالـب العلـم املسـتقّل 
 سنا بٰهـذا العلـمئس وبرز يف منتصف القرن العرشين اهتمام علمااإلنسايّن(
ــدّ  ــائّ مــة متهم العاّل ويف مق ــدباقر الصــدر والســيّ  الطباطب د الشــهيد حمّم

 والشهيد مطّهري. 
ولتٰلـن  سهـا توصـل إ  املطلـوبلكّ  ولقد عرفوا علم املعرفة بتعريفـات  

 ومنها:  سلتلفة   بعبارات  
للمنـاهج  ةالعلـم ابلاحـث عـن العـوارض اّلاتيّـ»أّن علم املعرفة هو 

                                                 

ن إو سصـل الواقـعأينكـرون  سام سـقراطيّ أظهروا يف القرن اخلامس قبل امليالد يف  ن:  اعةٌ والسوفسطائيّ  -1
 .غري موجود  هو و سوهامٌ أ ٰهذا العالم هويف ما  لّك 

 .11 س صاميلّ  العة املعرفةس بقلم: حسن حمّمد مِّك انظر: سبحاينس جعفرس نظريّ  -2

 .121 سالميةس صيف الفلسفة اإل س د. حمّمد حمّمد احلاج حسنس حمارضاٌت الكمايلّ  -3
 سغـري نفـس املوضـوعس كعـروض احلررـة ىلع ا سـم مـر  أط ت تعرض املوضواعت ًل بتوّسـحاكم الّ   األ - 4
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 .«علوم تلحقيق مسائلهاواملستعملة يف ال ساملعرفيّة الاكشفة عن الواقع
 مذٰل  العلم اّّلي يبحـث حـول معـارف اإلنسـان ويقـيّ » أنّه ومنها: هو

 .«منها   املالج تلميزي الصحيح من اخلطلوانها ويعنّي أ
م عمليّـة اتلفكـري ن يـنظّ أ   بـدّ  فال؛ عن اإلنسان اتلفكري ًل ينفّ   نّ إ

 رس ثـمّ ف كيـف يفّكـ للمنطق يلعرًلا وّ أس فيحتاج صحيحة   يلصل إ  ن يجة  
ف ىلع املناهج املعرفيّـة املسـتعملة يتعرّ أن جل أمن  حيتاج إ  علم املعرفة

بعـة يف لقيـق مسـائل موضوع علم املعرفة هو املنـاهج املتّ  نّ أل؛ يف العلوم
س فسـائر العلـوم وعالقة بعضـها بـبعض   ستهايّ ومدى حجّ  سوقيمتها سالعلوم

ثبـات إل و نقليّـةا أ ةا و وريثيّـأ نـت عقليّـةا اك سـواءٌ  سنـة  معيّ  ة  دلّ أنس ند إ  
 بـدّ  ولٰهـذا اكن ًل ؛ةدلّ ة هٰذا األا علم املعرفة فيبحث عن ديلليّ مّ أمسائلهاس 

 مه ىلع سائر العلوم.من تقدّ 

                                                                                                

 العـرض اّلايتّ  ط ابلياض عليـه. فاسـتخدام مصـطلحه يعرض بتوسّ نّ  ف ؛بيضأا سم  نّ يخبالف احلتلم ب
 للتعبري عن نوع العالقة بني املوضوع واملحمول . العرض الغريب هو وأ

مـن اتلفصـيل حـول اتلعريـف راجـع:  . وملزيـد  12 س صصول املعرفة واملـنهج العقـيلّ أ يمنسأس املرصيّ  -1
 .123و 122 ةس صيف الفلسفة اإلسالميّ  الكمايلس د. حمّمد حمّمد احلاج حسنس حمارضاٌت 

 .153 س املنهج ا ديد يف تعليم الفلسفةس صحمّمدتقس اممصب -2
 نّ أ علـم املعرفـةس فـذكر وبـنّي  سلة بيان مفاد مفهوم املعرفـةيمس (الزيدي)مصبام حمّمدتق اعلج الشيا  -3

ص ختّصـ عليـه  سـاوي مطلـق العلـمس وتـارةا  مـا تـدّل  عـمّ أو سلتلفةا  ةا عدّ  لٰهذه اللكمة استخدامات  
ا املعرفـة ّمـأاملطـابق للواقـع. و ا بمع  العلم املطابق ايلقيـينّ حيانا أرس واتلذكّ  ةس وتارةا درااكت ا زئيّ باإل

 س من معـاين املعرفـة املـذكورةي مع ا أها قد تؤخذ بما يناسب نّ إفيقول  سل موضوع علم املعرفةت تملّ الّ 
مصـبام انظـر: ]طلـق العلـم. املسـاوي مل عـمّ خيتـار مناسـبة املعـ  األ فاقس ثمّ لالعتبار واًلتّ  تابعٌ  فهو

 [152 زيديس حمّمدتقس املنهج ا ديد يف تعليم الفلسفةس تر ة: حمّمد عبد املنعم اخلاقاينس صال
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 نظري ة املعرفة والعقيدة
 ّ ـثريا ير نظريّة املعرفة تتؤث ة للوجـود ا يف اختيـار اإلنسـان للرؤيـة الكونيّـا بالغا

و مـا يطلـق عليهـا أ ساملنسـجم مـع تلـ  الرؤيـة ويف السلوج العمـيلّ  )العقيدة(س
ــديولوجيا()األ ــىف علّ إ ؛ي ــلوج اخلــار،ّ ذ ًل خي ــل الفكــرّي ىلع الس  يّــة الفع

س ومـا لـم ل  ّمـيوت فكـر  بن  سـبقه ألإلنسانس فال يمتلـن لإلنسـان العمـل دون 
                                                 

ــارٌ  اإلنســان موجــودٌ  نّ إ - 1 ــأي أ سلت ــٌل  ه موجــودٌ نّ ــاإل فاع ــمل  ب ــرب   ستتلــويين   رادة بش ــاس أفعــا س وىلع أىلع  وغــري جم س
ــ ذٰلـ  ف ــق نّ ــ ساًلختيـاره ينطلـق يف أفعــا  وف ــ ة  وىلع أســاس مبـادئ علميّ ــ ة  جزئيّـ ة  عمليّ ــه تتعلّ ــب  فعل ق فيمـا ين

املســؤول  ه هـونّـ س فمـا يطلـق عليـه العقـل العمـيلّ  ومـا ينـب  تررـه. واملـدرج لٰهـذه القضـايا العمليّـة ا زئيّـة هــو
بمـا ينـب  عليـه فعلـه وتررـه   يف العقـل العمـيلّ ة عنـد اإلنسـان. واًلعتقـاد اّّلي ي شـمّل واملدير لعفعال اًلختياريّـ

ــيني  ــن الفعــل  مب ــاد حبس ــاس اًلعتق ــل هــو وأىلع أس ــهس وحســن الفع ــعادة . و قبح ــال املوجــب للس درج أذا إالكم
ٌن  الفعــل الفــالينّ  نّ أاإلنسـان  ــا هـوإاشــتاق  -ي فيـه ســعادته أ - حســ ــٌت  يلــه كم ــم انلفــس الفلســيّف  ثاب  سيف عل

عضــاء أكـة يف يـدفع القـوى املحرّ  وعــزم   رادة  إل إ  ه يتحـوّ نّـ ف ا  شـتدّ س وهٰـذا الشــوق عنـدمتتلـوييني  اشـ ياٌق  وهـو
 ج صوب املطلوب . ن تتحرّ أجل أابلدن من 

ــأبـع مـا يعتقـد يف نفـس اإلنسـان ًلختيـار األفعــالس اّّلي ي ّ  وهنـا يقـع الرصـاع ادلاخــيلّ  ق   الســعادةس   وحيّقـ ه كمـاٌل نّ
ــد  ــن يعتق ــاج م ــا  يف األ نّ أفهن ــور املعنكم ــم ــد ويّ ــن يعتق ــه م ــذ احلّســ نّ أةس وبعكس ــق ال ائ ــا  بتحقي ة يّ كم

ــم والعبـادة والقــرب  الكمــال املعنـوّي  يقـود لـو فعــل   -حـد الفعلـني ح ألةس واملــرجّ والكمـاًلت الوهميّـ ملـل العل
ــّ ّ  ــة ل ــيّه املوجب ــاإللٰ ــة املعنويّ ــود لــو ةس وفعــل  ة والعقليّ ــواينّ  يق ــة وجــود امللــاكت األخ هــو - ال ســافل احلي القيّ

 نّ إخــر .  ىلع  ة فعـل  يف انلفــس. فٰهـذه امللـاكت تقـوم باجـيح كّفـ راسـخةا  ةا نفسـيّ  صـبحت هيئـات  أاملختلفـة الّـت 
ــة املتعلّ  ــه هٰـذه اًلعتقـادات العمليّـة ا زئيّ ة حبســن يّـمـا تنـزتع مــن اًلعتقـادات اللكّ نّ إتررـه  وأقـة بمـا ينـب  فعل

ــت تتلـون مقصــدا وديّـخــرىس ونشـخيص  الكمــاًلت الوجأوقـبح  أفعـال   ــة الّ ــىلع انلظـرة اللكّ  ٌف ا لإلنسـان متوّق ة يّ
ــد ــق اإلنســان إللوجــود ومب ــة مــن خل ــه والغاي ــالم ونهايت ــ سالع ــ  مّم ــ انلظــرة اللكّ ا  شــمّل وغــري ذٰل ــفيّ يّ ة ة الفلس

ــ سللوجـود ــا هــوت تتعلّـوالّ ــبالفعــل واملسـمّ  اكئـٌن  ق بم ــة الكونيّ ــا تتّ  وأة اة )الرؤي ــني ضـح العالالعقيـدة(. وهن ــة ب ق
ــ ــة الكونيّ ــلوج اخلــار،ّ  وأة الرؤي ــني الس ــدة وب ــد  العقي ــةا  نّ ألإلنســانس فمــن يعتق ــالم بداي ــةا  للع ــع  سونهاي وا مي

ــا  ــون إ  اهلل تع ـ نّ أو سراجع ــاج ثوابـا ــ اهن ــه يف ادلنيــا اوعقابا ــا فعل ــ  ىلع ســلوره  سىلع م ــنعكس ذٰل ــوف ي فس
ـأ حمــاوًلا  سوعالقاتـه ــيّه .ن تتلــون وفقا ــواب أومـن اعتقــد بعكــس ذٰلـ  و ا للمــراد اإللٰ ــاد وًل ث ــدأ وًل مع ن ًل مب

ــنعكس ذٰلـ  ىلع ــمّ رّ ـسـلوره وتصــ وًل عقـاب فسـوف ي ــا ينطلـق السـؤال امله ة الوصــول إ  يف كيفيّـ فاته. ومـن هن
 الصحيح. ة؟ وهٰذا يتلون رهن اختيار املنهج املعريفّ العقيدة احلقّ 
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ــ يقــم الفــرد بتحديــد املــنهج املعــريفّ  دراج إدة واّّلي  ســلكه يف اك شــاف العقي
ــقّ  ــة احل ــدرة واملكن ــه حبســب الق ــو علي ــا ه ــ ف سىلع م ّ ــإه ن ــل إ  أا ّم ن ًل يص

ــة   بـدّ  ة. وقبــل ذٰلـ  ًلتلقليــد واتلبعيّـإ  اوي يو يـأ سن يجـة   مــن  سـابقة   يف رتب
 بع يف اًلستدًلل ىلع العقيدة املختارة.املتّ  ة املنهج املعريفّ يّ الوصول إ  حجّ 

ــ و ّ  مــا  نّ أيعتمـل يف قلــب اإلنسـان وهــو: هـل  ل  لســؤا ل إجابـةا ذٰلـ  يملّ
ــه أو الكشـف والشـهود أ و احلــّس أيلـه مــن خـالل العقـل إل توّصـ و مــا جـاء ب

ة الّـت يلـه هـو العقيـدة احلّقـإل ما توّصـ نّ أمر ؟ هل ل الواقع ونفس األانلقل يملّ 
اإلجابـة عـن سـؤال القيمـة  ثـمّ يمـان بهـا والرضـوخ للوازمهـا؟ ينب  عليـه اإل

 ؟وهامٌ أ أو وهل املعلومات انلاوة عنها حقيقةٌ  ساعم   ة للمناهج بشمل  املعرفيّ 
 قضـيّة   يّ أة بلحـث وتنـاول ة اخلصـبة والقويّـرضـيّ ر األعلم املعرفـة يـوفّ  نّ إ

ّــت تمــّس وًل ســيّ  سيواجههـا اإلنســان يف حياتــه العقيــدةس فيقــوم  ما املســائل ال
ــة   بوضـعها يف قنــوات ابلحــث املـنه ّ  ــ يف عمليّ بعــد معرفــة  ة  تدرميّـ ة  تتلامليّ

ًل  وحيذر مـن الوقـوع يف خلـط املنـاهجس فمـا هـو غيـبي  ستهاملنهج املالئم لقضيّ 
ــن أ واًلســتقراءس ومــا يثبــت بــاحلّس  يبحلــه بواســطة احلــواّس  و انلقــل ًل يمتل

نتلــار  وجــود اخلــالق إ حــد  أل وباتلــايل ًل حيـقّ  .حبلـه بواســطة الربهــان العقــيلّ 
 ولـيس مس سـاًغا  !ذنـهي  ب ولـم  سـمع حررـةا  سيـره بعينـه ه لـمنّـأا عيا  مـدّ ملالا 
. ولتٰلـن يف ثباتهـا بالربهـان العقـيلّ ه لـم يصـل إلنّـياعئـه بترج الصـالة ًلدّ  ملسلم  

 . ن يتلون املنهج العقيّل الربهاينّ هو احلاكم واملرجعأ ًل بدّ  حبث   لكّ 

                                                 

 .153 يلاسس الغيب والعقلس صإبلاكس  -1

 لعـرض وصـوًلا  هادئـة   ابلحـث  سـري خبطـوات   نّ أل ؛واخـر الفصـل الربهـان ىلع ذٰلـ أضح يف سوف يتّ  - 2
 .تام   الفكرة بشمل  
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 دوات املعرفةأ
مـد عليهـا اإلنسـان يف ن يعتأ  الطرق والقنوات املعرفيّة الّت يمتلـن 

ف ىلع مـا حيـيط بـه مـن ن يتعـرّ أفـال  سـتطيع اإلنسـان ؛ كشف الواقع
سـبحانه  -من الوسـائل الّـت وهبهـا اهلل  ًل باًلستعانة بمجموعة  إ موجودات  

دوات والوسائل ختتلـف فيمـا بينهـا مـن حيـث هٰذه األ نّ أيف  شّ    . وًل -
بـع وفقهـاس سـتدًلل املتّ طريقة كشـفها عـن املحـيط والواقـع وأسـلوب اًل

ويتلـون ضـمن دائـرة  سن تتلشف عنهـاأواملواضيع واحلقول الّت يمتلن هلا 
 انلقل.والقلب والعقل واتلجربة و دوات  : احلّس اختصاصها. وهٰذه األ

  انس   : لاألو  

ـــل وىل األأطـــالق داة   ىلع اإلوهٰـــذه األ دوات املســـتعملة مـــن قب
ــواّس  ــمل احل ــانس ونش ــس امل اإلنس ــةس اخلم ــة: الالمس ــةس وعروف اّلائق

  )احلــّس ابلـا ة. و يعهــا تقـع لــت مـا  ســّ  والســامعةس وةس الشـامّ و
 يطلـق عليـه  )احلـّس  خـر مـن احلـّس   ا هلـا عـن قسـم  تميزيا  ؛(الظاهريّ 
ات املحسوسـة يف األمـور  الكيفيّ يدرج إًّل  ًل و الوجدانس واحلّس أ( ابلاطينّ 

 .ةا يّ ها جزئاملادّيّةس وتتلون مدراكته لكّ 
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 اتلجربة  :اثلا 
 يّ ـنسـتخدم ألجـل تعمـيم املـدرج احلّسـ عن ممارسة   اتلجربة عبارةٌ  نّ إ

وّلٰلـ  اكنـت  ؛ا يمتلن أن يدررـه احلـّس ممّ  اعم   وقانون   ة  يّ لكّ  وأخذ ن يجة  
س لـت متماثلـة   ات  عن تتلرار املشـاهدة  زئيّـ اتلجربة يف حقيقتها عبارةا 

و أا ملوضـوعه ىلع لـو اتلـالزم ثابتـا معـنّي   ثـر  أملعرفة كون  ؛لتلفة   ظروف  
طنا عليـه احلـرارة ما وسـلّ  تينا بمعدن  أ: لو . وملا و ليس بلابت  أاًلقتضاء 
 وىلع عـدد   سلتلفـة   رنـا اتلجربـة لـت ظـروف  كرّ  د ثمّ ه يتمدّ نّ أواك شفنا 

ن أ فسـوف نصـل إ  ن يجـة   سة  مـرّ  د يف لّك ينا حصول اتلمـدّ أمنهس ور كبري  
فنحـرز اتلـالزم  سدضناه للحرارة يتمدّ ما عرّ ولكّ  سد املعدنتلمدّ  ةٌ ارة علّ احلر

ا نعـرف واحلرارةس وثانيا  د املعدن الفالينّ ة بني تمدّ ة واملعلويلّ يّ و العلّ أ اّلايتّ 
 .صدفةا ًل ا وفاقيًّ ثر ليس اتّ د وهو األاتلمدّ  نّ أ

 تلمـن يف أنّ يف اتلجربـةس ت نقطة ضعف   ثّمة تلفات إ  أنّ من اًل بدّ  وًل
 لّك ف ىلع وربـة ر يتوقّـا لطبيعـة املـؤثّ ا أو أرث يًـّالقطع بتلون  األثر دائميًـّ

                                                 

 بـل أمـرٌ  سهـا ليسـت اّلات وًل لوازمهـاولٰكنّ  ةٌ غريـب(س و  علّـالعـرض ال )يف املنطق  سّ   فايّ اًلتّ  نّ إ -1
اس رث يًّـأا وًل وّلا ًل يتلـون دائميًّـ ؛ط انلـارالعارضـة ىلع املـاء بتوّسـ ةتلل  اّلاتس اكلسـخون مباينٌ 
للبداهـةس ونسـتعمل يف القيـاس  قريبـةٌ  ةٌ فطريّـ ةٌ ا   قضيّ رث يًّ أا وًل ًل يتلون دائميًّ  فايّ اًلتّ  نّ أة وقضيّ 

د املعـدن بـاحلرارة اكن تلجربـةس و :  تمـدّ اس نتاجها با صغرى يتمّ  ة  إ  قضيّ  وتضمّ  سكربى اتلجريبّ 
 ة كما ييل: اس فيكون القياس بصورته املنطقيّ دائميًّ  ا أوأرث يًّ 

د املعـدن ذن تمـدّ إس رثـ يي أ وأ دائـيمي  فايّ بء من األثر اًلتّ  س وًلدائيمي  أو أرث يي  د املعدن باحلرارة أثرٌ تمدّ 
 ا.اس فيكون ذاتيًّ فاقيًّ ا اتّ باحلرارة ليس أثرا 

 ة.رد باحلرايتمدّ  معدن   لّك  رهس نس نتج أنّ ف عن مؤثّ ًل يتخلّ  ذايت   أثر   لّك  وبمالحظة أنّ  ثمّ 
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الظروف الّـت يتوقّـع دخاتلهـا يف احلتلـمس  ةس ولت لّك يّ أفراد الطبيعة اللكّ 
 اس حمـتمالا ة مظنونـا بطبيعة احلالس فيـب  ادلوام واألرث يّـوقواعا  وهٰذا ممتنعٌ 
 ٰ ي إ  ضـعف هٰـذا اًلحتمـالس إ  ا يـؤدّ ربة كلريا تتلرار اتلج تلنّ لعدمهس ول

مـن  أهّميّـة   فـال يعـري   أيّ  حيتف  به العقل لضعفهس أن يصل إ  مرحلة ًل
ا مـن انلاحيـة ىلع اتلجربةس إًّل  جهة ترتيب األثر العميلّ   أنّـه ًل يـزول أبـدا

 انلظريّة مهما قلّت قيمته.

 العقل :اثلالث
ا عـن خيتلـف تماماـ ءٌ يقصـد بـه ب ق  إطال وّ   سات  إطالقة للعقل عدّ 

س العقـل س العقـل الـاا ّ س والعقـل العـريفّ فلسـيفّ خرس منهـا: العقـل الاآل
 . وهٰذا اًلخري هو املقصود واملبحوث عنه يف علم املعرفة.عريفّ امل

س «لكّيّـةة انلفس الّـت بهـا تـدرج املعـاين القوّ »: عريفّ ويعرف العقل امل
ه  شـاج مـع نّـ  فًّل إ عن باي احليواناتس وتمزّي  وّلا ؛باإلنسان وهو لتصي 

                                                 

ـأس يب . وًل150 س حمّمد بن حيىيس دار صادرس صندلّسّ انظر: ابن باجة األ - 1 ٍّ ن نـذكر الكما فيـه  ا للفـارا
 بيان  بديع للعقل املقصود:

ـة   الّت تتمتّلن مالروم اإلنسانيّ » ا ا عنـه اللواحـق الغريبـةس مـيخوذا ن صورة املع  حبـّده وحقيقتـه؛ منفوضا
وٰهـذا العقـل  . وٰهـذه الـروم كمـر ة  هلا نسـّ  العقـل انلظـريّ  من حيث  شاج فيه الك ةس وذٰل  بقوة  

يف املرايـا  اهلاس وٰهذه املعقوًلت ترنسـم فيهـا مـن الفـيض اإللٰـيّه كمـا ترنسـم األشـبامانلظرّي كصقّ 
بمـا لتهـا مـن  اهلا عـن ا انـب األىلع شـغٌل صـقّ  ولم يعرض جبهـة   ساهلا بطبع  ذا لم يفسد صقّ إة قليّ الص

امللكـوت  عن ٰهذه وتوّجهت تلقـاء اعلـم األمـر حلظـت ذا أعرضت الشهوة والغضب واحلّس واتلخيّل. ف
ٍّ ] «ة العليا ّ بال صلتواتّ  األىلع  .[82 نشورات بيدارس صس فصوص احلتلمس مس حمّمد بن حمّمد  الفارا
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واخليال والوهم. فاإلنسان يتاكمـل بٰهـذا  باي أنواع احليوانات يف قوى احلّس 
س واخلـري  مـن ابلاطـلس والصـواب مـن اخلطـ  احلقّ العقل يف احلياةس ويمزّي 

س عمـيل   وعقـل   نظـري   العقـل ينقسـم إ  عقـل   نّ أمـن ذكـر  بدّ  . وًلوالرشّ 
ة الّـت ًل تقـع موضـواعتها ظريّـل هو لإلدراجس فهو يدرج القضـايا انلوّ ألوا

س ملـل كـون فعـالا  ق بمـا هـو اكئـنٌ بـل تتعلّـ سضمن دائرة اختيار اإلنسان
 ت بمجموعهـا نسـّ  الزهرة ًل يمتلن العيش فيهس والّ  نّ أو أس ةا األرض كرويّ 
لــت  قعــةا و  الّــت تتلـون موضــواعتها وا عمليّــةةس والظريّــباحلكمـة انل

بمــا ينـب  أن يتلــونس  قـةٌ بفعلـهس فــيه متعلّ  ةا قــاختيـار اإلنسـان ومتحقّ 
ــنا  ــدق حس ــدل أو الص ــون الع ــ اكك ــذب قبيحا ــم أو الك ــاوالظل ت س والّ

 .عمليّةبمجموعها تتلّون احلكمة ال
ي القـوى أس هوتـدبري دارة ابلـدنإس فوظيفتـه ي العقل العمـيلّ أواثلاين 

 ة. اًلختياريّ  فعاللع ينشة يف اإلنسانس وهو املاحليوانيّ 

 داة العقلأقيمة 
ة للعقل مـن خـالل معرفـة الوظـائف عرفيّ ف ىلع القيمة امليمتلن اتلعرّ 

وىل س واألة  وتصـديقيّ  ة  ريّ ذ يقـوم بوظـائف تصـوّ إالرشيفة الّت يقوم بهـاس 
ومـا إ   ومـاكن   عراض مـن زمـان  من قبيل وريد املعاين عن مالبسات األ

                                                 

دراج والعلـم ر واإل. فاتلصـوّ شـياء دون حتلـم  دراج اإلنسـان لعإيطلق لوصف  منطقي  ر: مصطلحٌ اتلصوّ  - 1
 [16 انظر: املظفرس حمّمدرضاس املنطقس ص].  واحد  ىلع مع ا  ها تدّل لكّ 

ر ملسـ تبع للحتلـم. فاتلصـوّ ر اه اتلصـوّ نّـ رس فضح من خالل بيـان اتلصـوّ ا اتلصديق فقد اتّ مّ أاتلصديق:  - 2
  عـن احلتلـمس وبعبـارة  دراج املعـرّب ر واإلاتلصـوّ  ا اتلصديق فهومّ أس قيد   دراج الساذج اخلايل من لّك اإل هو
 .  ر حتلمٌ صوّ اتلخرى: أ
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. بصـريورته معقـوًلا  لكّيّـةة إ  الج مـن ا زئيّـل املـدرَ ذٰل س حبيث يتحـوّ 
اتلصـنيف واتلحليـل  س ثـمّ لكّيّةمن املفاهيم ال عن العرضّ  وتميزي اّلايتّ 

ي أة فـيه حكمـه ىلع القضـايا ا الوظائف اتلصديقيّ مّ أيلف والاريب. يواتل
و أه ا بنفسـّمـإيف مملكـة اإلنسـانس  فهو احلاكم املطلق  سدراكها وتصديقهاإ

دوات املعرفـة األخـرى. وبـٰذل   شـبه الـرئيس اّّلي أحـدى  باًلسـتعانة ب
ة بعـد وانل يجة انلهائيّـ خري ساعده الوزراءس فيكون هو املرجع يف القرار األ

 . عريفّ ة اهلرم امله يف قمّ نّ إذ إالفحص واملالحظة ادلقيقةس 
 نّ  عرفـةس فـة أدوات املوالعقل لو اعتمد يف قياساته واستدًلًلته ىلع بقيّ 

تهـا وحــدودهاس وهٰــذا خيتلــف يّ حبجّ  تـه وحــدوده ســتكون حمكومــةا يّ حجّ 
 حبسب طبيعة تل  األدوات.

عليهـاس  يـدّل  وًل لتـاج إ  ديلـل   العقل الربهايّن فيه ثابتةٌ  حّجيّةا فيمّ 
ة ىلع القضـايا يلّـأن العقل املحض يعتمد يف اسـتدًلتله األوّ إ  ه بعد اتلوجّ 

من انلاحية املادّيّـةس وىلع صـور  ذايت   تلون اتلصديق بها بنحو  الّت ي دهيّةابل

                                                 

ة وريـدهم العقـل دليـه قابليّـ نّ  فـ سواعدل   وحسـن   وعيل   من زيد   الكًّ  ملال ذٰل : عندما يدرج باحلواّس  - 1
 واحـد    لّك ا يمـزّي ماكنهم ومواصفات الطول والوزن وغريهـا مّمـأزمنتهم وأة من يّ عالقات احلسّ ال لّك من 
 ة.مفهوم اإلنسانيّ  وينزتع ما به اًلشااج فيما بينهم وهو سمنهم

 هوأساسـ ـيءة الشـقـوام ماهيّـ عنهـاس فهـو م ذات املوضوع به غـري خـارج  املحمول اّّلي تتقوّ  : هواّلايتّ  - 2
يف امللـال  ونـاطق   مـن حيـوان   س فـملي إنسـانٌ  زيـدٌ  وأ ناطقٌ   عندما تقول: اإلنسان حيوانٌ وملا  هصلأو

 [78 رس حمّمدرضاس املنطقس صانظر: املظفّ ]. ا ذاتيًّ يف امللال اثلاين  سّ   لس وإنسانٌ وّ األ
ـ : هوالعرضّ  - 3 حـق اللضـاح  الاك ساتـهذاتيّ  تلـّل مـه با   بعـد تقوّ املحمول اخلارج عن ذات املوضوع ًلحقا

 [79 رس حمّمدرضاس املنطقس صاملظفّ ]لإلنسانس واملاب الالحق للحيوان. 
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روب املنتجـة مـن الشـمل ـا اكلضـالقياس الّت يتلون اإلنتـاج فيهـا بـدهيًّ 
 هـا وصـورهاس ولتٰلـن ًلب الرباهني وتتصـاعد يف موادّ لس وهٰكذا تارّ األوّ 
وابطه رشائط الربهـان وضـ ةة من مرااعستدًلًلت الربهانيّ تل  اًل لّك يف  بدّ 

 سشـاكل القيـاسأمـن  عقـيم   ًل منـتج   باستعمال رضب   سمن حيث الصورة
ة بـين تتلـون القضـايا الّـت ومن حيـث املـادّ  سرشائط اإلنتاج فيه ةبمرااع

ـائط مقـدّ   ستعملها يف الربهان مستجمعةا   لـم يتلـن مات الربهـانس وإًّل لرش
د ييخـذ صـورة هو عليهس بل قـ ا عن الواقع ىلع ماا اكشفا ذٰل  القياس برهانا 
 إحدى املغالطات. 

 حدود العقل 
  شياء والقضايا؟األ مّل ل العقل مدرجٌ  نّ أهل 

   نّ أي هـل أ سذهان ابلاحلني وغـريهمأا ما ي بادر إ  هٰذا السؤال كلريا 
ــج واتلجــوال حبرّ اتلحــرّ  ــد  يف ســاحة اإل ة  يّ   أّن  أوس و رشط  أ دراج دون قي
 يقف عندها؟ا حدودا 

س لكّيّـةة القيقيّـة   الطبـائع احلاعت األحاكم الربهانيّ موضو نّ أ ا واب
اكنلفـوس والعقـولس  دةا أو جمرّ  ساكلشجر واحلجر واإلنسان اكنت مادّيّةا  سواءٌ 
يـة اكملفـاهيم نزتاعة اًليمتلن أن يقـوم مقامهـا مـن املفـاهيم اثلانويّـ أو ما

لعشـياءس  واّلهـينّ  ة واملنطقيّة الّت لِك طبيعة الوجـود اخلـار،ّ فلسفيّ ال
 وهٰكذا. سأو ا نس أو مفهوم اللّكّ  سكمفهوم واجب الوجود

 ن من املوضواعت:فيخرج عن حدود الربهان العقيّل نواع
ــواعت ا األوّ  ــو املوض ــةل ه ــيّ زئيّ ــرّي س أي: الشخص ــد  ة املتغ ــر   ةس كزي  ؛وبتل
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 تغـرّي ًل ت ةا حـّف تتلـون يقينيّـ لكّيّـةا  مات الربهان كونهامن رشائط مقدّ  وذٰل  ألنّ 
 . ودائمةا  لكّيّةا   ب أن تتلون نتاجئها كذٰل مةس و األمور الشخصيّ تغرّي ب

ــ ــواعت اًلعتباريّ ــو املوض ــاكم واثلــاين ه ــواعت األح ــب موض ة كيغل
يمتلـن أن يعلمهـا العقـلس  مالاكت ثبوت تل  األحاكم هلا ًل س ف نّ رشعيّةال

ولٰهـذا لـم  ؛هو من خالل بيانه ًّل إيمتلن معرفتها  عها ًلبل   يف علم مرشّ 
 بمقـدار كشـفه عـن للعقل يف اسـ نباط تلـ  األحـاكم إًّل  يتلن هناج دورٌ 

ة  مـن الواقعيّـباعتبار اك سـابها نـواعا  ؛املالزمات العقليّة بني تل  األحاكم
عـن حسـن  اب عليهـا أحـاكم الواقـع العقليّـةس ورشـفهبعد جعلهاس فتاتّـ

مـة بـني حتلـم الشـارع ىلع ال سـليم بتلـربى املالز وقبحهـا بنـاءا  فعـالاأل
 وحتلم العقل باحلسن والقبح.

دراج بنفسـه  سـتعني ة اإلوالعقل يف املوضـواعت الّـت ليسـت   قابليّـ
س فالعقـل ًل أو انلـّص  دوات املعرفة األخرىس اكًلسـتعانة بـاحلّس أحدى  ب

 بواسـطة اسـتخدام ًّل إخر   و يف ماكن  أن يف ابليت اآل موجودٌ  افالنا  نّ أيدرج 
 و السمع. أبابلرص إذن بٰذل . فاستعان  حدٌ أخربه ذا أإو أابلرص 

ــانلّص  ــتعانته ب ــين:  وملــال اس ــربهن  نّ أادلي ــدرج وي ــل ي ــكر اهلل أالعق ن ش
ٰ س واجـٌب  -تعا   -ابلاري  ًل يعلـم ورـذٰل   الشـكرس تلـن ًل يعلـم كيـف يـتمّ ول

بثيـان ذٰلـ  مـن خـالل  ادليـينّ  تعـا س فيقـوم انلـّص هلل عبادتـه كيف تتلـون 
 .اإلنسان بالصالة ملالا تتلليف 

ملـل سـؤال  سلعقل القدرة ىلع معرفة تفاصيل اعلم الغيـبل ليسل  رذٰ و
ّّ  ونتلري   منكر   ة وما حيـدث يف يـوم القيامـةس وعلّـ وحقيقة العرني والكر

  وغري ذٰل . نيكون صالة الصبح ررعت
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 ة مراتب: ة   عدّ العقل يف عالقته بانلصوص ادلينيّ  نّ إ
حـاكم أل مرشـدة   لكّيّـات  قته بانلصوص الّت نشري إ  وىل: عالاملرتبة األ

ة واملعادس ودوره هنا إقامة الرباهني ىلع تلـ  العقل الربهايّن اكتلوحيد وانلبوّ 
 املوضواعت وتفصيل أحاكمها.

املرتبة اثلانية: عالقته بانلصوص املتناولة تلفاصيل كتفاصيل القيامـة 
ــربزخ ــذه و سوال ــمل  إهٰ ــم بش ــيع   ن حتل ــين  وي قط ــادرةٌ نّ أ قي ــا ص ــن  ه  ع
هٰـذا ايلقـني فـال يوجـب  ن لـم يـتمّ إوجب اتلصـديق بهـاس و املعصوم 

 ما. صدار حتلم  إف فيها دون . فينب  اتلوقّ العقل اتلصديق بها
 ةس املتناولـة ملوضـواعت  عقديّـاملرتبة اثلاثلة: عالقته بانلصوص غـري ال

ــ ــإو  كــٰذل   سة  تارخييّ ــت قطعيّ ملعصــوم وجــب ة الصــدور عــن ان اكن
مـر املمتلـن طـار األإالقطع بالصدورس فتـب  يف  ن لم يتمّ إاتلصديق بهاس و

 ما.  ء  دون ابلناء ىلع ب
تفسـري هٰـذه انلصـوص  ن يـتمّ أ بـدّ  ويف الك املرتثتني اثلانية واثلاثلـة ًل

 ة اكلوقوع يف ا رب واتلجسيم.حاكمه القطعيّ أمع   ناىفيًل  بشمل  
ق املتعلّـ بانلصـوص املتناولـة للجانـب العمـيلّ  املرتبة الرابعة: عالقتـه

 .واملسائل األخالقيّة رشعيّةال حاكمباأل
                                                 

 .333 - 331 صولس صس مرتىضس فرائد األنصاريّ انظر: األ -1
صـحاب ألسـنة أوبٰذل  نعـرف املغالطـة الّـت تـدور ىلع  سنها بنفسهالعقل   حدوده الّت بيّ  نّ أ ذن تبنّي إ - 2

ــم نّ أووجـه املغالطـة  سةدراج املسـائل ادلينيّـ العقـل ًل دخــل   بـ نّ أجـون يروّ  يـنب اّّل ا هـل املرّرـ ه
دراكـه إمور ا زئيّـة واتلفاصـيل ملـل عـدم دراج األإو  عدم قدرة العقل ىلع  جزئيّةا  ةا خذون قضيّ يي

رتبـة ة الكـربى الّـت ذكرناهـا يف املمـور اًلعتقاديّـٰهـذا احلتلـم لع اممـإعة صـالة الصـبح وة اثنينيّ لعلّ 
فيقعـون يف  ؛ةمـور ادلينيّـبـاعهم للعقـل يف األعـدم اتّ ل ؛اقا فق انلاس وتفكـريهم ضـيّ أوىل. فيجعلون األ
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 بما ييل: ادليينّ  ويمتلن تلخيص عالقة العقل مع مطلق انلّص 
ــثبــات حقّ إ: ًلا وّ أ ــة املوافقــة  ة العقديّــة انلصــوص الانيّ ويــل يوتس لكّيّ

 .برهاين   و ردّها بنحو  أاملخالفة   
 ة الصـدور وادلًللـة وا هـةالقطعيّـ زئيّـةة انلصـوص ا انيّ حقّ  إثباتا: ثانيا 

 . اإلماكن اًلحتمايلّ س وما عداها معلها يف حزّي غري برهاين   قطيع   بنحو  
ــ ــاتا: ثاثلا ــة إثب ــالقواعــد األصــويلّ  حّجيّ  حــاكمة تلنجــزي األة الفقهيّ

 .غري برهاين   قطيع   ته بنحو  براء ذمّ إو سفىلع امللكّ  رشعيّةال

 القلب :الرابع
املقصود بالقلـب يف ملـل هٰـذه ابلحـوث هـو جـوهر انلفـس انلاطقـة  

 قـال . قـة بابلـدن بواسـطة قواهـاة يف مقـام اّلاتس املتعلّ دة عن املادّ املجرّ 

                                                                                                

 وهام واخلرافات.األ

 %.100عن املعصوم  الرواية صادرةٌ  نّ يب حصول العلم ايلقيينّ  : هو"الصدور قطيعّ "مع   نّ إ -1
ت بهـا ءة الّت جـاد املعصوم يف القضيّ ن قصبي حصول العلم ايلقيينّ  : هو"قطيع ادلًللة"ومع  

 كذا. الرواية هو
 بشـمل   ن املعصوم اكن يريد ما جـاء يف الروايـة مـن مضـمون  بي حصول العلم ايلقيينّ  : هو"ا هة قطيعّ "ومع  

 غري ذٰل . وأ ة  وليس عن تقيّ  ي  جدّ 
 عنـه يف بعـض القلـب يعـرّب  نّ أومن ا دير باّلكر ». 53ص يمنس قوانني اتلفكري ومناهجهس أاملرصيس د.  -2

ة الواقعـة يف ا انـب طالقـه عـل العضـلة الصـنوبريّ إ عـن والرومس والعقـلس فضـالا  حيان بانلفسساأل
العرفـاء ًل يريـدون بالقلـب اّّلي يطلقـون  نّ أة. غـري الروم احليوانيّـ ت   حمّل والّ  س ّس من ابلدناأل

ةس انلفـس والـروم والعقـل ة والقـوى غـري العاديّـة والعنـاوين العايلـوصـاف املعنويّـٰهذه األ عليه لّك 
مـا يريـدون بـه نّ إالواقع يف  سار الصدرس و القلب ا سماينّ  وأ ا سيمّ  باملع  املتداولس وًل ذٰل  العضو

رييس گجهـان] «ق بٰهـذا القلـبة الّـت تتعلّـة الروحانيّـانيّـواللطيفة الربّ  يّ غري املادّ  ذٰل  ا وهر انلوراينّ 
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 س وهو وسـٌط جمرّدٌ  نورايني  القلب يف اصطالم املتصّوفة هو جوهرٌ »: اتلهانويّ 
 احلكمـاء هٰـذا و سيّم  سإلنسانيّةق ابني الروم وانلفس. وبٰهذا ا وهر تتحقّ 

 .«ا وهر انلفس انلاطقة
رة العلم هو القلبس أع  اللطيفـة املـدبّ  حمّل  اعلم أنّ » :ويقول الغزايلّ  

 ميع ا وارمس و  املطاعة املخدومة من  يع األعضاءس و  باإلضـافة 
 نات.إ  حقائق املعلومات اكملر ة باإلضافة إ  صور املتلوّ 

س وملال تل  الصورة ينطبـع يف املـر ة وحيصـل ن صورةا للمتلوّ  فكما أنّ 
تنطبـع يف مـر ة  س وتللـ  احلقيقـة صـورةٌ حقيقـةٌ  معلـوم   بهاس كٰذل  لـمّل 

س وحصـول س وصور األشـخاص غـريٌ املر ة غريٌ  ضح فيها. ورما أنّ القلب وتتّ 
قلـبس س الهنا ثالثة أمـور   س فكٰذل  هاس فيه ثالثة أمور  ملاهلا يف املر ة غريٌ 

وحقائق األشياءس وحصول نفس احلقائق يف القلب وحضـورها فيـه. فالعـالم 
عـن  ملال حقائق األشياءس واملعلـوم عبـارةٌ  عن القلب اّّلي فيه حيّل  عبارةٌ 

القـبض  ورمـا أنّ  .عن حصول امللال يف املر ة حقائق األشياءس والعلم عبارةٌ 
ـ   ستديعملالا  ـقابضا  بـني السـيف وًلا ا اكلسـيفس ووصـا اكيلـدس ومقبوضا

اس فكٰذل  وصـول ملـال املعلـوم  قبضا وايلد حبصول السيف يف ايلد و سّ  
اس ولـم س والقلـب موجـودا ا. وقد اكنت احلقيقة موجودةا  علما إ  القلب  سّ  

                                                                                                

 .[236و 235س صبن عرب  اس حمّي ادلين ب: عبد الرمحٰن العلويّ حمسنس تعري
ـأوانظـر  ؛1335 صس 2 س جاف اصـطالحات الفنـون والعلـومس حمّمـد أىلع احلـنيف اتلهـانويّ كشّ  - 1 ا: يضا

 .444و 443س ص رسائل احلكيم السزبوارّيس السزبواريّ  عةجممو
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 .«عن وصول احلقيقة إ  القلب العلم عبارةٌ  ألنّ  ؛يتلن العلم حاصالا 
الظـاهر والربهـانس  احلّس  عن داة تتلون بعيدةا واملعرفة بواسطة هٰذه األ

 نّ أل ؛ب اّلنـوببل مـن خـالل تزريـة انلفـس مـن رذائـل العيـوب وونّـ
مـن  شـياءةس تنعكس ىلع صفحتها حقائق األ انلفس اإلنسانيّة بمةلة املر»

 ًل يمتلـن الوقـوف عليهـا بـاحلّس  ومعـان   اعلم الغيـبس فيقـف ىلع صـور  
ف ىلع ة يتوقّـ ىلع املـرانعاكس الصور مـن اخلـارج  نّ أوالعقلس ولتٰلن كما 

 ملـل وقوعهـا يف زاويـة   سن من انعاكسـها عليهـاصفائها ووجود رشائط تمتلّ 
يف انعـاكس  بـدّ  س كـٰذل  ًلس وارتفـاع احلجـب بينهـا وبـني املـرٍّّ خاّصة  

من اعلم الغيبس من صفاء انلفس وصقاتلها وطهارتهـا مـن  شياءحقائق األ
رهـا مـن قيـود الشـيمس ولرّ لعخـالق و منـاف   ثار اّلنب والعصـيان وّ   

 .«ه ووحيهمحّف  سمع الكم جنود ربّ  ؛الطبيعة
ون بهـا وهـم خيّصـ ودرجـات   للعـارفني مقامـات   نّ إ» :ويقول الشيا الـرئيس

ّ ييف حيـاتهم ادلنيــاس دون غــريهمس فكــ بــدانهمس قــد أهم وهـم يف جالبيــب مــن ن
 ظـاهرةٌ  مس وأمـورٌ فـيه ةٌ خفيّـ دوا عنها إ  اعلـم القـدسس وهلـم أمـورٌ نضوها وورّ 

 .«عنهم  س نكرها من ينكرهاس و ستكربها من يعرفها

                                                 

 .22 س ص8 حياء علوم ادلينس جإس الغزايلّ  - 1
 .180و 179 س صة املعرفةس بقلم: حسن حمّمد مِك العاميلّ س جعفرس نظريّ سبحاين -2

مـن اتلفصـيل راجـع: حسـن  وملزيـد  ؛ 363 س ص2 شارات واتلنبيهاتس جس اإلابن سيناس احلسني بن عيلّ  -3
 .61 س صابلغداديّ  اإلنسان يف عرف العرفانس تر ة: حمّمد الربييعّ حسنس ميلس  زاده 
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 داة القلب أ قيمة
ه قـد يـدخل ة   أنّـعرفيّـداة مـن انلاحيـة املاملشلكة الّت تواجـه هٰـذه األ نّ إ

س فمــا هـو املــائز حون بـذٰل كمـا هــم يرّصـ ةٌ شــيطانيّ  ىلع صـاحبها مالبسـاتٌ 
ــاّّلي يمــزّي  ــا عّم ــق منه ــثس  احلقي ــا ا تل ــو موافقته ــ ن اكن ه ــه الشــيطانس ف ب

أو الربهـانس نعـم  للـنّص  ّجيّـةس اكنـت احلة أو الربهـان العقـيلّ للنصـوص القطعيّـ
ه يغفـل عنهـاس في نبّـ يتلون دور املاكشـفة هنـا هـو اتلنبيـه واإلشـارة إ  حقيقـة  

ــذا املعــ  يف انلـّص  أو إ  الربهــان العقــيّل ىلع تلـ  احلقيقــةس فــ ذا  إ  وجـود هٰ
 الربهان لم يمتلن الررون واًلعتماد عليها. أو لل هٰذا انلّص فقد م

عليـه لوحـده فقـطس  ةٌ حّجـ هداة ومشـاهداتماكشفات صاحب هٰذه األ نّ أكما 
يمـان بمـا مؤاخـذتهم ىلع عـدم اإلًل و سخـرينوًل يمكنه اًلحتجـاج بهـا ىلع اآل

 ّ  كشـٌف  و حصـل  أى رؤيـا أهامهس فلـو ريقولس وًل يلزم من ذٰل  تتلذيبه وًل ات
 ن.وخرهو اعشها وليس اآل س فٰهذه حاًلتٌ نةا معيّ  هلامات  إهلم أو أما 

مــن الصــعب  نــة  معيّ  الت  ولتــاج ملــؤهّ  ة  داة ذات خصوصــيّ وهٰــذه األ
 .حد  أ احلصول عليها لمّل 

                                                 

ــال القيرصــيّ  - 1  سيتلــون يف ايلقظــة ومشــاهدة الصــور تــارةا »متــه ىلع رشم الفصــوص: مقدّ  يف ق
ــارةا  ــا أنّ  وت ــومس ورم ــغاث  يف انل ــوم ينقســم بيض ــا حــالم  أانل ــٰذل  م ــاس ك ــة  وغريه ــرى يف ايلقظ ي

ــم إ   ــور  أينقس ــ م ــة   ة  حقيقيّ ــة   حمض ــر واقع ــس األم ــإو سيف نف ــة   ة    خيايلّ ــا  ًل  ف ــة هل حقيق
ــيطانيّ  ــة  ش ــا الش ــد خيالطه ــري  س وق ــ يطان بيس ــور احلقيقيّ ــن األم ــّل م ــرأي ة يلض ــاج  ؛ال ــ  حيت ّٰلل

 .«يه من املهال يرشده وينجّ  السال  إ  مرشد  
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 الويح :اخلامس
مـن مرسـل الـويح  نّ أل ؛خيتلـف عـن انلقـل ةا معرفيّـ داةا بوصـفه أالويح  نّ إ

لـن الثرشـ  اًلعتيـاديون ا ّمـأ .باألنثيـاء فقـط تّص خيـوعند اخلالق عّز وجـّلس 
فنتعامـل مــع الـويح بواســطة انلصــوص ادلينيـة وّلا فــ ّن األحـرى هــو نســمية 

خبـار واتلناقـل بواسـطة األ ما وصـل مـن األنثيـاءهذه األداة بانلّص وانلص هو 
ــدة   خيضــع دلراسـات   ّص . وانلــإ  جيــل   مـن جيــل   يف علــم األصــول وعلــم  عدي

ــ ؛ايــة وعلــم الرجــالادلر ــة مــا يتلــون نصًّ ــدلراس ــ  الــالكم خايلا ــن ا يف مع ا م
ــاهرا بهــام واإلاإل ــون ظ ــا يتل ــان   ــالس وم ــه مع ــرىس و ا لتمــل  في ــناد إأخ س

ــل مــن األ يــن نقلــوا الكم ي سلســلة الــرواة اّّل أخبــار وانلصــوصس املتناق
 املعصومس ودًلًلت الرواية وما  ستفاد منها.  

 اة الويحأدقيمة 
رضس وبهـا داة كونها تربط السماء بـاألىف القيمة العظ  لٰهذه األوًل خت

 .حاكمتعرف تفاصيل العقيدة والرشيعة واأل
هٰـذه  تاقترص ىلع انلصـوص الّـت   مـن معطيـا ااها هناج اّو  نّ أ ًّل إ

( اّّلي اعتمـد )انلصــّيّ  اه انلقـيلّ وهو اًلّوـ سالقناة يف املعرفة و د عليها
و أ ل  ة دون تعّقـة يف بناء الرؤية الكونيّـللنصوص ادلينيّ  يّنّ الظ الظهور العريفّ 

                                                 

ــ -1 ــالويح يف نظريّ ــواملقصــود ب ــة ه ــويح املخــتّص  ة املعرف ــطباأل ال ــاء فق ــ سنثي ــه بمهّم ة املســتلزم تتلليف
ــاإل ــل بالعقيـدة احلّق ــن اخلــالق املرس ــنبـاء ع ــاملع  ةس ولـة واتلاكيلــف العباديّ ــويح ب يس املقصــود ال

 . موىس مّ أحياء إ  ابلاعث ىلع الفعل والاج اكإل سإنسان   ن يتلون لمّل أاّّلي يمتلن  العامّ 

حبسـب  دة الزهـراء يّ والسـ ر ـعشـ ة املعصـومني اًلثـينئمّ ا ما وصلنا من األيضا أو -2
 . هل ابليتأمدرسة 
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ا بمدرسـة شهدته  يع األديـان وعـرف يف اإلسـالم سـابقا  اهٌ . وهو اّو  ر  تدبّ 
 .ة يف العرص احلديثو السلفيّ أهل احلديث أ

ةثار الاآل  ةعرفي  للمناهج امل عملي 
ا ثريا يرت تـثّـأعرفـة دوات منـاهج للمم فقد نتجـت عـن هٰـذه األا ملا تقدّ وتبعا 

ــ ــيمّ بالغا ــار العل ــيس يف املس ــل  ا ل ــطس ب ــاربه يف فق ــايّع ومس ــاء اًلجتم ابلن
ـــاديّة ـــيّة واًلقتص ـــة والسياس ـــرؤى  لكّ  نّ أل ؛اًلجتماعيّ ـــ ند إ  ال ـــ   س ذٰل

ــ ّــت تعــيــديولوجيّ ة واألالكونيّ ــللمنــاهج امل تمــلّالت   دّ ات ال ــتالف  .ةعرفيّ واًلخ
راع ـب يـــؤدي إ  الصـــواتلعّصــ يفّ تلعّســـذا صـــاحبه اًلليــاز اإيف املــنهج 

ــب واًلقصــاء. ــ   واتلغال ــل ىلع ذٰل ــربّ  نّ أوادليل ــع الغ ــّ   املجتم ــا  س ــذ م  من
ي ـّ   ايلـوم يعـاين مـن تفشـإحرى بعـد اثلـورة الفرنسـية وو بـاألأعرص انلهضة 

ــرويحّ  ــواء ال ــ ؛اخل ــنهج احلّس ــادهم ىلع امل ــبب اعتم ــريبّ  يّ ـبس املــادّّي  اتلج
ــابلحــت اّّلي جع ــارون العلمانيّ ــم خيت ــلّ له ــذا  ة بتل ــا. فٰه ــيلها ولوازمه تفاص

رثملـه لـو احليـاة وادليـن واألخـالق يب غـرّي نظـرة جمتمـع   معنّي   اًلحتضان ملنهج  
ــلوريّ  ــذهٌب والس ــه م ــتج عن ــذهٌب  اتس فن ــة و يف اًلقتصــادس وم دارة إيف السياس
ــةس ــذهٌب  ادلول ــسس ومــذهٌب  يف الطــّب  وم ــم انلف ــم اًلجتمــاع  وعل يف عل

ـخـذ اّو ها تتّ س ولكّ ذاوهٰك ـاها ب ة وونّـة ضـمن املـادّ ا هـو املحدوديّـا واحـدا ا اعمًّ
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ــ بء   يّ أ ــة باملعنويّ ــا. و  عالق ــروم وامليتافزييق ــدهم أات وال ــم عن ــبح العل ص
  وهــمٌ ًّل إخــارج حـدود اتلجربــة مـا هــو  بء   يّ أو سهـو حمــض اتلجربـة فقــط

ّــأ. ووخيــالٌ  مــم ول بالشــعوب واألذٰلــ  ىلع عالقــات حكومــات تلــ  ادل ر لكّ ث
ــب ىلع ثــروات اآل ساألخــرى ــة اًلســتعمار واهليمنــة واتلاكل ــرين فاكنــت عالق خ

 هٰـذا العـالم ًّل إه لـيس نّـأواًلحتاكر واندًلع احلـروبس فمـا دام  سـود اًلعتقـاد 
ن نعـيش وفـق أرثـ  مـا يمتلـن مـن أ بـدّ  س فـالوحسـابٌ  وًل يوجد  خرةٌ  الطبييعّ 

ل س ولـوّ ممكنـة   وسـيلة   يّ ية بـيّ الشـهوات احلّسـع باحليـاة وجلب املصالح واتلمتّـ
ــرااعة املصــالح ــة م ــم إ  رشع ــانون دليه ــّف الق ــب  سح ــةوترتي ــاع  عمليّ الرص

ــومّ  ــذا يتّ  .ايل ــف وهٰك ــ نّ أضــح كي ــا منهجا ــفةٌ معرفيًّ ــر   فالس ــرف  ا نّظ يف غ
 بعادها.أتفاصيلها و يف احلياة بتللّ  ة  مّ أل إ  منهج نومهم لوّ 

ىلع احليـاة فـدون  املـنهج  عـريفّ ثري املنهج امليخر ىلع ت  ملاًلا  ناردأذا إو
لـت حيـاة ة الّـت حوّ نتج املدرسـة السـلفيّ أكيف  س( ابلحت)انلّّصّ  انلقيلّ 

لـاء أ لّك شـاعت القتـل وادلمـار يف أو سًل يطـاق الشعوب ايلوم إ  جحيم  
صـّماء  ة  لـ إ    لٰهذا املـنهج السـليفّ ل اإلنسان املتبيّن ةس ولوّ رضيّ الكرة األ

لٰهـذا  فـرادٌ أ ن ي بـّ  أتقّص وتقتـل وتفّجـر وتتلّفـرس واملشـلكة ليسـت يف 
حبكوماتهـا وجيوشـها واكمـل   دوٌل ن ت بـّ  أاملنهجس بل املعضـلة العويصـة 

 ايلوم. حد  أ لمّل  جيلي  مر واضحٌ دارتها  س واألإ

 ة عرفي  املناهج امل
عليهـا  الثسـيطع اًلّطـالة لغـرض عرفيّـإ  املنـاهج امل نشري باختصار  

يف  تلخّصصـيّةويطلب ذٰل  مـن الكتـب اس وتقييم   ونقد   و د   دون تفصيل  
 كما ييل: واملناهج املعرفيّةس املوضوع
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  املنهج اتلجريب   :لاألو  
 ٰ ن أنـا هنـا ن ناوهلـا بعـد كنّ ًل خيىف أهّميّـة اتلجربـة يف املعرفـة الثرشـيّةس ول

ــ لــت إ  مدرســة  لوّ  ــتباعهــاأهلــا  ة  معرفيّ ــأاتلجربــة وحــدها  دّ ن عــس مّم ا ساسا
 .وخيضع للتجربة ما ًل يقع عليه احلّس  نتلار لكّ إاملعرفة الثشـريّة و ثباتإل

ــريبّ  ــنهج اتلج ــدرا  وامل ــة مص ــو اّّلي يعتمــد ىلع اتلجرب ــيًّ  اه  اأساس
ة إجـراء اتلجربـةس يف كيفيّـ رةٌ وضـوابط مقـرّ  صـنايعي  للمعرفةس و  مزيانٌ 

صـول إ  نتـائج يمتلـن اًلعتمـاد عليهـاس وقـد ات تتلرارهـا للووعدد مـرّ 
ا ل علم املنطـق منـذ ظهـوره بابلحـث عـن اتلجربـة وقواعـدهاس وأّمـتتلفّ 

موضوع هٰذا املنهج وحدوده فهو املوضواعت املادّيّة وحدوده الظواهر املادّيّـة 
ر ة فقـطس ولتٰلـن تطـوّ بّد أن  ستعمل يف العلوم الطبيعيّ  املحسوسةس فاكن ًل

ا يف القرن السـابع عرشـ  بعـد ظهـور  فرانسـيس وربّ أملنهج يف العمل بٰهذا ا
س (New Organan)نـون ا ديـد ًغس ووضـعه لكتـاب  األور (F)بيكـون

 لّك قـوه يف ة بفضـلهس طبّ ر العلـوم الطبيعيّـا رأوا زام هٰذا املنهج وتطـوّ ولمّ 
مس الوحيد املعتمـد يف لتلـف العلـو وه املنهج العليمّ دّ العلوم اإلنسانيّةس وع

 ى إ  فصل العلم عن الفلسفة وادلين.ا أدّ ممّ 
سـاس أواتلجربـة  احلـّس  إا مع مبـديا لم يعاف هٰؤًلء ابلاحلون ـ تمشّ »

ــة  -ة  ىلع الظــواهر العرضــيّ ًّل إ ًل ينصــّب  احلــّس  نّ أاملعرفــةس و  أيّ حبقيق
ن ًل مّمـ سديفيد هيـومت من اتلجربة. واكن بني هٰؤًلء نظري يس ما لم تمعرفة  
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ـا ا ـوهر أبـل  ساملسـتقّل  نتلاره ىلع ا ـوهر الـرويحّ إ يقترص يف نتلـر أيضا
مـن  ح نلا فقط جمموعـةا واتلجربة توّض  احلّس  نّ أر ه يقرّ نّ أل ؛املادّّي اخلار،ّ 

ا تعـرض عليـه  حمورا اّّلي  شمّل  يّ ا وجود ا وهر املادّ مّ أةس الظواهر العرضيّ 
ــ منــه الظــواهر  يشـس اّّلي تنةس ووجـود ا ــوهر الــرويحّ الظـواهر الطبيعيّ

 .«واتلجربة فال ديلل عليه من قبل احلّس  سة وانلفسيّةالوجدانيّ 

 املنهح العقيل   :اثلا 
للمعرفـة ورشـف  اأساسـيًّ  اهو املنهج اّّلي يعتمد ىلع أداة العقل مصدرا 

س و  بعيـد   حت منذ زمـن  نقّ  اس و  ضوابط حمكمةٌ ا وتصديقا را الواقعس تصوّ 
م نهـا هـو املعلّـل من دوّ أوّ  لربهان ورشائطهس ولعّل ا اقواعد املنطق وخصوصا 

وذٰلـ  يف القـرن الرابـع  (سلاتلعلـيم األوّ )رسطو طاليس يف كتـاب أل األوّ 
ــقبـل املــيالدس وقـد تــرجم مـن ايلونانيّــ ة بعـد اإلســالم ة إ  اللغـة العربيّ

 احـور فيـه علمـاء املسـلمني ونقّ نفتـام ىلع ادلول األخـرىس وقـد طـوّ واًل
ٍّ  م اثلاين أٍ نرص  ملعلّ مسائلهس اك  والشيا الرئيس ابن سينا وغريهم. الفارا

يلها عنـد الـالكم عـن أداة إمت اإلشارة ا موضوعه وحدوده فقد تقدّ وأمّ 
تلـ  الّـت تبحـث  ةس وخاّصةا قيقيّ العقلس وهو املنهج املستعل يف العلوم احل

ل قواعـده ة لإلنسان كعلم الفلسفةس ورـٰذل  نسـتعمعن بناء الرؤية الكونيّ 
 من العلوم اإلسالميّة كعلم الالكمس وعلم أصول الفقه. يف كلري  
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 ( )انلص    املنهج انلقيل   :اثلالث
بع من قبل بعض املدارس اإلسـالميّة وغريهـاس وهـو هو ذٰل  املنهج املتّ 

يف بنـاء  ة  يّـظنّ  ة  عرفيّـ ات  حبيثيّـ ادليينّ  اّّلي يعتمد ا مود ىلع ظاهر انلّص 
ا مـن الربهـان العقـيّل واملنطـق ا سـلبيًّ ذوا موقفاـةس واخّت الكونيّ جممل الرؤية 

ل يف فهــم مـن اتلعّقـ لــو   يّ أ قـاطع   اس ويرفضــون بشـمل  رسـطي عموماـاأل
 س واتلمـزي بةعـة  لظـاهر انلـّص  لـالف   ويـل  يو تأ تفسـري   يّ أس دون ادلين
 .شياءيف معرفة األ شديدة   ة  يّ حسّ 

نصـوص  نّ أةس مـع ة وـاه العقـل والعقالنيّـاسـيّ حيمل هٰؤًلء الكلري من احلسّ 
ــذه احلسّ  ــويح   ىلع خــالف هٰ ــيّ ال ــّى ةاس ــفس  أنّ س ف ــاط اتللكي ــل من العق

ــد  ــاتلاكيلفافمــن يفتق ــب ب ــة اســيّ . واحلسّ لعقــل ًل خياط ــيّة إة املفرط زاء قض
ّ العقل واتلعقّ  ـار الّت نطقـت بهـا انلصـوص ادلينيّـل واتلدب ت ءجـا ةا ا وسـنّ ة كتاب
للغيـب تفـوق  قـا    واسـ يعاب   لفهـم خـاطئ   ل ردود فعـل  تملّـ ات  نتـاج ممارسـ

 م تناقض ادلين مع العقل.س فاكن اًلندفاع تلوهّ قدرة الويع الثرشيّ 
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 فقـال: مـالاكا  ل رجـٌل يسـ ةن عيينسفيان ب :قال»قال:  س ثمّ «نيا للعراقيّ نقضا  شدّ أمني واملتلكّ 
ْ ىلَعَ  نُ مْحٰ ﴿الرَّ  ي أ عـاله الرحضـاء )حـّف  ى س كيف اسـتوى؟ فسـكت مالـٌ  وَ تَ اسْ  نين رْ عَ  ال

يمـان بـه س واإلس والسؤال عن ٰهذا بدعـةٌ قال: اًلستواء منه غري معقول   ثمّ  سالعرق الشديد(
 .[106 س ص8 انلبالءس ج عالمأس شمس ادلينس سري اّلهبّ ]«   ضاًلًّ ظنّ  أليّن إس وواجٌب 

 .106 س صصول املعرفة واملنهج العقيلّ أيمنس أس د. املرصّي  -2
( اّّلي يقـع يف بدايـة "صـول الـاكيف"أالعقل وا هل يف كتاب الشيا اللكيـيّن )راجع كتاب  - 3

 ة. ماكنة العقل يف املنظومة ادلينيّ تبنّي  الكتاب واملحتوي ىلع روايات  
 ةرعيّ ـمـن رشوط اتلاكيلـف الشـ نّ أة يالحـ  صـيّ ة اتلخّص الفقهيّـ من يراجع الكتـب نّ إ - 4

 مة تل  الرشوط.يت يف مقدّ يبل ي سالعقل
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 املنهج الالكم   :الرابع
ــاأل العقيــدة همـا: ثبـاتهـو املـنهج اّّلي يعتمــد ىلع عنرصـين إل ة دلّ

  ثـمّ ًلا وّ أاًلعتقـاد  بـرز سـماتهأة. ومـن ة وانلصـوص ادلينيّـالعقليّة ا ديلّ 
ابلحـث  نّ ي الالكم عـن اإللٰـيّه بـيتمزّي » :ّلٰل  يقول اتلفتازاينّ  ؛اًلستدًلل

اة بـادلين ي الطريقـة املعهـودة املسـمّ أ سما يتلون ىلع قـانون اإلسـالمنّ إفيه 
 ـاعس ملـل كـون ة واإلا من الكتاب والسـنّ ةس والقواعد املعلومة قطعا وامللّ 

 مـن السـماءس ورـون العـالم ورـون امللـ  نـازًلا ا للكلـريس الواحد موجـودا 
ا بعد الوجودس إ  غري ذٰل  من القواعد الّت يقطـع بهـا ا بالعدم وفانيا مسبوقا 

صـل يف هٰـذا العلـم شار مـن قـال: األأ  هٰذا إيف اإلسالم دون الفلسفةس و
صـحاب هٰـذا املـنهج مـع املدرسـة أ. و شـاج «ة  بالكتاب والسـنّ اتلمسّ 

يلهــا إلون ة الّـت يتوّصــاًلنطــالق مـن اًلعتقــادات الشخصــيّ  انلقليّـة يف
هـم يقومـون نّ أ ًّل إةس للنصـوص ادلينيّـ بواسطة املشهورات والظهور العـريفّ 
 بعد ذٰل  باًلستدًلل العقيّل عليها.

 ()اتلاكميل   املنهج اتللفيق   :اخلامس
هج وهو املنهج اّّلي يعتمد ىلع اتللفيق بني منهجـني أو أرثـ  مـن املنـا

ـويطبّـ سيف بعـض املسـائل انـامعيّ  اق منهجا السابقةس بمع  أن يطبّ   اق منهجا
 خر يف مسائل أخرىس وقد يتلون ذٰل  بسـبب قصـور املـنهج الواحـد عـن 

بـع مـن قبـل مسائل ذٰل  العلمس ومن هٰذا القبيـل املـنهج املتّ  اس يعاب لّك 

                                                 

 .39 اهللس رشم املقاصد يف علم الالكمس ص اتلفتازاينس سعد ادلين مسعود بن عمر بن عبد -1
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العقـيّل هـم  يعتمـدون ىلع املـنهج نّ إ إذس يم مدرسة أهـل ابليـت متلكّ 
فيـهس كمسـائل  لكّيّـةأغلـب املسـائل ال إثبـاتيف  الرشيعّ املعتضد بادليلل 

واإلمامـة  انلبـّوةة يف  واملسائل العامّ أفعا الواجب وصفاته وتوحيده و إثبات
 الّـت ًل زئيّـةيف بعض املسـائل ا  الرشيعّ ون إ  ادليلل ؤواملعادس وقد يلج

 إثبـاتس و مـن بعـد انلـبّ كتعيني شخص اإلمـام  سيلهاإطريق للعقل 
بـع ملـل شابه ذٰل س كمـا قـد ي ّ  ل املعاد ومايالفضائل والكراماتس وتفاص

ا يف علم أصول الفقه.  هٰذا املنهج أيضا

 املنهج اتلوفيق   :السادس
ة يف عرفيّـمـة وا مـع بـني بعـض املنـاهج املءيعتمد ىلع املوا وهو منهجٌ 

ة رشاقيّـ همـا املدرسـة اإلن يف مدرسـتنياآل كشف الواقـعس والرصـ حلـدّ 
وىل اعتمـدت ىلع منهجـني همـا: مـنهج ومدرسـة احلكمـة املتعايلـة. فـاأل

. وصــاحب الربهـايّن ابلحــتس ومـنهج الكشــف العرفـاينّ  العقــيلّ ابلحـث 
اّّلي جعـل مـن ابلحـث  ة هو شـهاب ادليـن السـهرورديّ رشاقيّ املدرسة اإل

ب مدرسـة احلكمــة ا صـاحّمـأ. ورة ىلع الكشــفخّ يمتـ يف مرتبـة   العقـيلّ 
اّّلي  ع بني ثالثـة منـاهج  : املـنهج  هو صدر ادلين الشريازيّ فاملتعايلة 

 ة(س واملـنهج العرفـاينّ ن والسـنّ  )القر انلّّصّ  س واملنهج انلقيلّ الربهاينّ  العقيلّ 
 . ن والعرفان و كما يقال الربهان والقرأ

                                                 

: حسـني ضـيائ لقيـقرشاقس س رشم حكمـة اإلس شـمس ادليـن حمّمـدٌ انظر: الشهرزورّي  -1
 .20 س صسة اتلاريا العربّ بتس مؤسّ تر

 خـواينإاعلموا يا  ثمّ » :. وّلا نراه يقول382 واملعادس ص أانظر: الشريازيس صدر ادلينس املبد -2
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 )التشف والشهود( املنهج الصوف   السابع:

ف ىلع حقــائق ي يعتمــد أداة القلــب فحســب يف اتلعــرّ هـو املــنهج اّّل 
رشاق إل صـافيةا  القلب من سنا اعلـم الغيـب يتلـون مـر ةا  نّ أفبما  .الوجود

ة عليهـاس ولتٰلـن بشــرط تهيئـة األسـباب والشــرائط ورفـع العلوم الغيثيّ 
الشـواغلس  ا عـن لّك ن يعرفس عليه تصفية نفسـه عمليًـّأ. فمن يرد املوانع

                                                                                                

 وتفسـري   ومبـنّي   وجممـل   وبـاطن   ىلع ظـاهر   علم احلديث كعلم القر ن مشتمٌل  نّ أاملؤمنني 
القر ن يوجد فيه من علوم املاكشـفة مـا  نّ أس ورما ومنسوخ   وناسا   وم شابه   وحمتلم   وتيويل  
غوامض علم اتلوحيد وعلم املالئتلـة  هل القر نس و أوهم  ةا هل اهللّ خاّص أبدرره  خيتّص 

جسـادس كـٰذل  يوجـد فيـه مـن القصـص والكتب والرسل وعلم املعاد وحرش انلفـوس واأل
ت واملواريــث حـاكم وعلــم احلــالل واحلــرام والعقــود واملناكحــات وابليــوع واملعــامالواأل

ة اخللقس ٰهذه لدلنيـا وتلـ  لرخـرةس ٰهـذه دراكه وينتفع به اعمّ إ ات ما يعمّ والقصاص وادليّ 
نْعَ ااعا لَتُلمْ وَ س ﴿َمتَ روامبدان وتل  لعلع

َ
تُلمْ  ألن . فٰهكـذا حـال [33 :انلـازاعت]سـورة امن

وعلم املاكشفةس احلديث حيث يوجد فيه القسمان: علم ادلنيا وعلم اآلخرةس وعلم املعاملة 
تَـس وهم املـرادون بقـو  تعـا : اهللهل أبدرره  خيتّص  وهو لْـُم الْكن نْـَدُه عن  «ابن وَمـْن عن

 . [170 س ص1 صول الاكيفس جأس رشم امّ س حمّمد بن إبراهيم القوّ الشريازّي ]
 

و   سوارمرة  ميـع ا ـعين اللطيفة املدبّ أالقلبس  العلم هو حمّل  نّ أاعلم » :يقول الغزايلّ  -1
ضـافة ضافة إ  حقائق املعلومات اكملراة باإلعضاءس و  باإلاملطاعة املخدومة من  يع األ

ة وحيصـل  وملال تل  لصـورة ينطبـع يف املـر ن صورةا للمتلوّ  نّ أناتس فكما إ  صور املتلوّ 
هـاس ضـح فيتنطبع يف مراة القلب وتتّ  وتلل  احلقيقة صورةٌ  سحقيقةٌ  معلوم   بهاس كٰذل  لمّل 

 .مـور  أفـيه ثالثـة  ة غـريٌ  وحصول ملاهلا يف املرس شخاص غريٌ وصور األ سة غريٌ  املر نّ أورما 
شـياءس وحصـول نفـس احلقـائق يف القلـب : القلـبس وحقـائق األمـور  أفكٰذل  هنا ثالثة 

 .[852 ص س1 حياء علوم ادلينس جإس س حمّمد بن حمّمد  الغزايلّ ] «وحضورها فيه
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ة دراكيّـمن تعطيـل القـوى اإل بدّ  س وباتلايل ًلاهلل تعا  ه إ  يلحصل اتلوجّ 
ــ ــيّ احلّس ــو ةة واخليايلّ ــع العقليّ ــانيّ اتلعلّ  لّك ةس وقط ــات انلفس ــالم ق ة بع

 ة  نفســانيّ  يلنتقـل العــارف يف حررـة   ؛مــا سـوى اخلــالق الطبيعـةس وبتلـّل 
خـر  تعـا س و بهدف الوصول إ  احلـقّ  ؛بعد أخرى فيطوي مرحلةا  سة  داخليّ 
 .  الفناء مرحلة  

ة املهدوي ة أا: العالقة بني ثانيا   دوات املعرفة والقضي 
ن أدواتهـا ومناهجهـاس نريـد أة املعرفة وماهيّ  اعم    نلا بشمل  ن تبنّي أبعد 

ة املسـتعملة يف كشـف عرفيّ دوات املف ىلع مديات العالقة بني هٰذه األنتعرّ 
 بـدّ  س وًلعقديّـةٌ  املهدويّـة مسـيلةٌ  ن القضـيّةإذ إ ؛الواقع والقضيّة املهدويّة

و أ  مـن خالهلـا املعـالم الواضـحة هلـا دون لـثس  ي بنّي  ة  منهجيّ  من خريطة  
ن خيـوض اإلنسـان يف القضـايا أ عـريفّ وامل . وليس من املنطق العلـيمّ غثش  

 ن يعرف كيف خيوض غمارها. أالعقديّة دون 

 واتلجربة والقضي ة املهدوي ة انس   :لاألو  
القضـيّة املهدويّـة ولوازمهـاس  إثبـاتواتلجربة يف  دايت احلّس ل ألًل جما

هٰـذا  نّ ية بـيّ شارة احلّسـإليلها باإات الّت  شار يدرج ا زئيّ  فهو ا احلّس مّ يف
 مـن حـس   لتلف   ن اكن بنحو  إات املادّيّة وي الكيفيّ أكذاس  الفالينّ  ءالا

                                                 

 .304 س صابلغدادّي  س داوودس تر ة: حمّمد الربييعّ ميلّ اآل انظر: الصمدّي  -1

 .102 اتلربيزيس جواد ملِكس رسالة لقاء اهللس ص -2
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هٰـذه  نّ أل ؛يّة املهدويّـةالقضـ إدراجًل  سـاعد ىلع  احلّس  نّ إ. وقونلا خرآل
ــ ــيّة تت ــدّ لّ يالقض ــن ع ــبف م ــام الغائ ــا : اإلم ــات وس  ة عن املالبس

و غيثتيـه الكـربى أبيـه أو شـهادة أيف وًلدتـه  ة الّت حدثت سـواءٌ اتلارخييّ 
 .اتهمسيلة الظهور وعالماته وشخصيّ ووالصغرىس 

ــ يتلــون احلــّس  فبالنســبة لشــخص اإلمــام  ــاة نافعا ا ملــن اعني يف ف
جـرى إ  زمـان الغيبـة الكـربىس فعـرف اإلمـام  وشاهد مـا سة اإلماموًلد

ثنـاء فـاة الغيبـة الصـغرى أو يف أ ,بيه ملالا يمن املحيطني ب ةا شخصيّ  معرفةا 
  إلـت القضـيّة شيعتهس فريونـه و سـمعونه. ولتٰلـن بعـد ذٰلـ  لوّ  خلواّص 
ــ قضــيّة   ــ تثبــت بانلقــل ضــمن رشوط   نــة  معيّ  ذات ســمات   ة  تارخييّ  ة  علميّ
 ها.يف حملّ  لة  مفّص 

ـا يف مسـيلة تطبيـق عالمـات الظهـور نعم يتلمن أن ينفع احلّس   - أيضا
قهـاس ىلع الواقـعس ومعرفـة لقّ  - ت عليهـااملذكورة يف انلصـوص الّـت دلّـ

 ق تل  العالمات.وهٰذا يتلون بالنسبة ملن يعيش زمان لقّ 
ـش نّ أس فلـو ا يف احلّس تقريبا  ها اتلجربة فالالكم نفسمّ أو د أرا ا مـلالا خصا

                                                 

املعـارف  يلـه تنـتيه لّك إوثـق مصـادر املعرفـةس أمـن  احلـّس »يقول الشيا جعفر سبحاين:  -1
ذا ًل يعين الصـار . وهٰ ةٌ رشاقيّ إوًل  ةٌ عقليّ  ةس ولوًله ملا اكنت هناج معرفةٌ ة وانلظريّ الرضوريّ 

 نّ أ... بيـد وخداعٌ  ٰهذا ضالٌل  نّ  ه ليس نلا إ  دار املعرفة طريق سواهس فنّ أداة املعرفة بهس وأ
وات احلـسس وارتباطـه يدف ىلع وهـز اإلنسـان بـخر يتوقّـدوات األعمال األأ نّ أ املراد هو

وّٰللـ  قيـل: مـن  ؛اتات وانلظرّيـدراج العقل ابلدهيّ إل ه معدي ٰذل  لكّ  نّ أل ؛باملحسوسات
ر ا عـن تصـوّ س لـاكن اعجـزا  ميـع احلـواّس  فاقـدٌ  وجد إنسانٌ  ا. ولوا فقد فقد علما فقد حسًّ 

 «.ة ادلقيقة عن املعارف انلظريّ فضالا  ساملعارف الثسيطة
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لـ ؟ ّلٰ  يتفاصيل القضيّة املهدويّـة ومعطياتهـا فكيـف يتهيّـىلع ف ن يتعرّ أ
ــة   يّ يوبــ ــت تفــرض  نّ إذ إ؟ طريق ــة املوضــوع   الّ ــأطبيع يف  داةة األداتيّ

 غـري قابلـة   ة  غيثيّـ ذات صبغة   ةٌ تارخييّ  ابلحث قضيّةٌ  املعرفةس والقضيّة حمّل 
 لـت ظـروف   متماثلـة   ات  املشاهدة  زئيّ  للتجارب وتتلرار ن تتلون حمالًّ أ

 ر.ثر واملؤثّ لكشف اتلالزم بني األ لتلفة  

القلب والقضي ة املهدوي ة :اثلا 

 ر لـمّل ًل تتـوفّ  ة  ذات خصوصـيّ  داةٌ أهـا نّ إداة قلنا عنـد تناونلـا لٰهـذه األ
 ىهـا ًل تتعـدّ نّ أ بيـد سس وىلع الرغم من اعااف الفالسفة واحلكماء بهاحد  أ

و انتلشـف  . ويف مـا أى أخـرين مـا رراءة اآلإصاحبهاس وًل يمكنـه قلب 
 ىلع لوين: فاألمرداة بالقضيّة املهدويّة عالقة هٰذه األ خيّص 

 ة ل: العالقة الشخصي  و  انلحو األ
القضـيّة املهدويّــة  ختـّص  مـن أمـور   مـا انتلشـف للـرائّ  نّ أواملقصـود 

ــام  ــة: شــخص اإلم ــاتلالبســات امل –بعنا هــا اثلالث ــور  –ة ارخييّ الظه
ـ مرٌ أوشخصياتهس يتلون  ه نّـأل؛ ان اكن حقًّـإى لغـريه وًل يتعـدّ  سبـه التصًّ

خـرين آلو كشـفهس ولـم يتلـن اأيثبت بها رؤيـاه  داة  أ يّ أًل يمتل   بثساطة  
 معه يف رؤياه ورشفه.

 ةانلحو اثلا : العالقة العام  

ــةٌ  قضــيّةٌ  ة قضـيّة اإلمــام احلّجـ نّ إ ملــال أس وة  ّمــاع ذات صـبغة   دينيّ
ة تمتلـ  صـفة العموميّـ دوات  أبواسطة  و الردّ أ ثباتهٰذه القضايا يتلون اإل
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 سفهــامإل للفهـم وان يتلـون قـابالا أينــب   مـر العـامّ األ نّ أي أيف اتلفهـيمس 
كمـا ذكرنـا.  نـةا معيّ  وًل تتلون حبيث تتطلّب صفات   سذهانت ناو   يع األ

ا بـدا أهـا ا لصـاحبهاس لٰكنّ نـاا معيّ خصـيًّ ا شوفهما  ر عالقةا داة القلب قد توفّ يف
 .واحد   وانتلشاف   انلاس برؤيا واحدة   مّل ة لعن توفري العالقة العامّ  اعجزةٌ 

 الويح والقضي ة املهدوي ة  :اثلالث
داة لعنثياء واملرسلني تغنينا عن اتلنظـري معرفتنا خبصوصية هٰذه األ نّ إ

رف القضيّة املهدويّـة بواسـطة حد يعأبعدم عالقتها بالقضيّة املهدويّةس فال 
 قــد ختمــت خبــاتم األنثيــاء  انلبــّوة نّ أنــا نعلــم علــم ايلقــني نّ أل ؛الــويح
لـِك  ا فيها من خالل ما نقل نلـا مـن نصـوص  س نعم يتلون نافعا  حمّمد  

 ةس وسيييت الالكم عنها .من القر ن والسنّ  همعطيات الويح وعلوم

 العقل والقضي ة املهدوي ة 
بنفسـه كمـا  سـواءٌ  سالقضـايا لّك عقل هـو احلـاكم املطلـق يف ال نّ أطاملا 

ــأذكرنـا  تـه وحجــم يّ همّ أ مــدى دوات املعرفـةس ي بـنّي أة و باًلسـتعانة ببقيّ
تتلـون نتاجئـه الّـت  حـّف  ؛العناية به وتنميته وتربيتـه الابيـة الصـحيحة

فـراط ًل نشـوبها شـوائب املـرض واإل اتلفكري صحيحةا  عمليّةيلها بإل يتوّص 
العقيـدة الّـت تتطلّـب ايلقـني املـانع مـن  تلفريطس وًل سيما فيما خيّص وا

تهـا العاقلـة  حررة انلفس اإلنسـانيّة بقوّ ًّل إورود اًلحتمال. فاتلفكري ما هو 
دليهـا مـن  ا هـو لـزونٌ اس فتقـوم باحلررـة مّمـنـا معيّ عندما تواجه جمهـوًلا 

قـوم باتيـب س تبحث فيهـا مـا يناسـب هٰـذا املجهـول وتمسبقة   معلومات  
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ــت تتلــون رافعــةا أاملعلومــات إ   ــذه  للجهــل. ن تصــل إ  انل يجــة الّ وهٰ
وىل مـن املجهـول إ  املعلـومس من خالل حـررتنيس احلررـة األ تتمّ  عمليّةال

 واحلررة اثلانية مـن املعلـوم إ  املجهـولس وفيمـا بـني ذٰلـ  تتلـون حررـةٌ 
 وسطى يف املعلومات املخزونة.

رىق أو  القيـاسنسـّ   مضـبوطة   ة  رياضيّ  عمليّة  ويتم الفكر من خالل 
ل ن لـررنني يتلّمـهو القياس الربهايّن املنتج لليقـني املتضـمّ  أنواع القياس

 .ةخر هما الصورة واملادّ حدهما اآلأ

                                                 

رس املظّفـ]« خـر  من قضايا مف سـلمت لـزم عنـه ّلاتـه قـوٌل  ٌف مؤلّ  قوٌل »تعريف القياس:  -1
 .[203 حمّمدرضاس املنطقس ص

القياس واًلستقراء واتلمليلس وما ينتج ايلقـني  :ة(من اًلستدًلل )احلجّ  نواع  أهنال  ثالثة  -2
 فقط. هما ينتجان الظنّ نّ إذ إ ؛خرينل دون اآلوّ األ هو

ي أيلف الواقع بني القضـايا ( ي)هيئة اتل و  هسة القياس وشلكئالصورة يف املنطق   هي نّ إ -3
ف الصـورة مـن لّ ينتاج العلم والقضايا ا ديدة. وتتـاًلستدًلل إل دّ توضع فيه موا ها قالٌب نّ أ

 وٰهكذا. حيوانٌ  إنسان   س لّك إنسانٌ  القياس ملل: زيدٌ    موادّ  مات  مقدّ 
  صغرى(وىل نسّ  أ مةٌ )مقدّ  إنسانٌ  زيدٌ 
  كربى (نسيّم  ثانيةٌ  مةٌ يموت )مقدّ  إنسان   لّك 

 يموت )انل يجة( ذن زيدٌ إ
مات ختتلـف ولٰتلن ٰهـذه املقـدّ  سمات كما ذكرنافيه ما يمع القالب به يف املقدّ  القضايا ا موادّ مّ أ

 ر ىلع ن يجة اًلستدًللس و  كما ييل: فتوثّ  سحبسب طبعها
 (برهايني  )ينتج قياٌس  ةٌ يقينيّ  موادّ 
 (جديلي  )قياٌس  مشهورةٌ  وموادّ  مةٌ مسلّ  موادّ 
ٍي  )قياٌس  مقبولةٌ  وموادّ  ةٌ يّ ظنّ  موادّ   (خطا
 (مغالطيي  )قياٌس  مشبهةٌ  وموادّ  ةٌ وهميّ  ادّ مو
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اّّلي ًل جمـال معـه إ   يف جمال العقيدة من لصيل ايلقني اتلـامّ  بدّ  وًل
ن أسـلفنا فـال بـّد أكما  عقديّةا  يّةا وطاملا ن ناول قض .صالا أاحتمال اخلالف 

ن يعـرف أعليـه فس وبالنسبة ملن لم يدرس املنطـق والربهـانس ةا تتلون يقينيّ 
يف عقيدتـه. وهٰـذه  راسـخةٌ  ة حصول ايلقـني وأنواعـه تلكـون   قـدمٌ كيفيّ 

ه نّـأل ؛مـن الصـرب بدّ  ه ًلنّ أ غري سا من الصعوبةن اكنت لمل شيئا إاملسيلة و
 .ض يف أمور العقيدة بدون علم  ليس من السهل اخلو

القضيّة املهدويّة باعتبارها من القضـايا الّـت كـ  ويتلـ  اخلـالف  نّ إ
ئ ؛ تناوهلا واستغالهلابل ويتل  و سحوهلا

فينـب  لكـيم العقـل  بشمل  سـيّ
ــاتهــايف حيثيّ  املعرفــة الّــت قــد نســتخدم يف  أدواتا ىلع س فيكــون حاكما

                                                                                                

 ()قياس شعريي  لةٌ ليّ  موادّ 
)صـناعة وأسـموها قيسـة الصـنااعت اخلمـس مـن األاخلمسـة نواع ألطلقوا ىلع ٰهذه اأوباتلايل 

 (. الشعر صناعة – املغالطة صناعة – اخلطابة صناعة – ا دل صناعة – الربهان
شياء وحقائقهاس وٰهذا ما ات األف ىلع ماهيّ  الربهان من اتلعرّ قبل استعمال القياس و بدّ  وًل - 1

من دون وضوم املفاهيم ًل يمتلن احلتلـم ف ؛يف باب املعّرف دراسته يف املنطق الصورّي  يتمّ 
س يـدّل  بء   ّي أوىلع  سمفهـوم   لمّل  ر اكمل  إ  تصوّ  من القضاياس فاّلهن حباجة   ة  قضيّ  ّي أيف 

يف  ي إ  خلـل  يف املفهـوم يـؤدّ  خلـل   ّي أىلع اًلستدًلل واحلتلم. ور   القدرة وباتلايل تتوفّ 
 منها:  ة صور  ن يتلون بعدّ أاًلستدًللس واخللل يف املفاهيم يمتلن 

ر مفهـوم تصـوّ  لتـه. كمـا لـو حقيقةا  شياء غري داخلة  أر املفهوم حبيث  شمل ن يتلون تصوّ أ -
 من انلحاس. ااحلديد ويقصد ضمن ما يقصد قضيبا 

ر مفهـوم اإلنسـانس تصوّ  ا لته. كما لوواقعا  شياء داخلةا أر املفهوم حبيث خيرج ن تصوّ ن يتلوأ -
 ة .سود من اإلنسانيّ اللون األا خرج اإلنسان ذأو

شـياء ة لععـراض اخلاّصـصـناف واألنواع والفصول واألجناس واألب معرفة األفاتلعريف يتطلّ 
 عراض العامة هلا وٰهكذا.واأل

 يـع القضـايا  نّ إبل  سينب  لكيم العقل فيهاالقضيّة الوحيدة الّت ة يّ ة املهدوليس القضيّ  -2
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ــ ــا يف اًلســتدتفاصــيلهاس وفاحصا ــًلًلت اتلربعيّ ــرة إ  العقالنيّ ة ة املفتق
 ا للمفاهيم ودًلًلتها وعمومها وخصوصها. ومس بينا  سعريفّ وانلضوج امل

يلهـا إ  مـدراكت العقـل إل خضاع  يع انلتائج الّت يتوّص إمن  بدّ  وًل
 س فـ نّ ها بـالقطع وايلقـنيس اكلعصـمة مـلالا إثبات ةس والعقائد الّت تمّ القطعيّ 
يمتلن ال سليم بـدعواه وهـو يرتتلـب اخلطـي والسـهو  هدويّة ًليع املمن يدّ 

شابه ذٰل س أو لكيم مدراكته عـن املعجـزة وخصائصـها واملـائز بينهـا  وما
الّـت قـد  اكلسـحر والشـعوذة ونسـخري ا ـنّ  سوبني خوارق العادة األخرى

ةس كـبعض إهلٰيّـ صاحب مـزية    فاعلهايهام انلاس بينّ   بها ابلعض إليتمسّ 
 بني منه.املقرّ أنّه من أو  ه اإلمام املهدّي نّ أيع من يدّ 
ه نّـ الربهـايّن دليـهس ف العقيلّ ذا استطاع اإلنسان املؤمن تقوية اتلفكري إو

يف موضـعها الصـحيحس  و حديلـة  أ قديمـة   دعوة   ا ىلع وضع لّك يكون قادرا س
 مــذهبهاس كمـا ذكــر ذٰلــ  أمــري  ريــح   خـذ بــه لّك يا تناــمتلوّ  ّمعــةا إولـيس 

ىلع  مٌ ومـتعلّ  ايني ربّـ : اعلـمٌ انلـاس ثالثـةٌ »:  بقو  لكميل   ؤمنني امل
ــاعق   أتبــاع لّك  راععٌ  س وهمــجٌ ســثيل زــاة   ــم ريــح   يميلــون مــع لّك  سن س ل

 .«وثيق   وا إ  ررن  ي ستضيئوا بنور العلمس ولم يلج

انلقل والقضي ة املهدوي ة

انلصـوص  نّ إذ إ ؛هدويّةا يف القضيّة املا مهمًّ ا رئيسيًّ انلقل يلعب دورا  نّ إ
اتهـاس وهٰـذه انلصـوص من جزئيّ  جزئيّة   يف لّك  ن متاكثرةٌ يالواردة يف هٰذا الش

                                                                                                

ّ ًل خيـرج  ؛دوات املعرفـة فيهـاأا إ  عمل ا وناظرا ن يتلون العقل حاكما أ وابلحوث ينب 
 عن الواقع. ومسارب بعيدة   ات  ويدخل يف مطبّ  سابلحث عن مساره

 .36 س ص4 نهج ابلالغةس ج - 1
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س مـن حيـث الـوًلدة والغيبـة وتفاصـيلها ة املهـدّي ت ناول شخصـيّ  تارةا 
ة املالزمـة ت ناول املالحم املستقبليّ  ن فيهس وتارةا وجداده املعصومأوما قا  

ر وما إ  ذٰلـ . وتنقسـم الروايـات املـذكورة إ  ات الظهولظهورهس وشخصيّ 
شـارت إ  نفـس أالروايات الّـت  نّ أ. ومن نافل القول حاد   خبار أو متواترة  

قــت إ  أمــور الظهــور ا تلــ  الّــت تطرّ ّمــأس متــواترةٌ  شـخص اإلمــام 
ذ يـذهب ابلعـض إ ؛س وهنا مكمـن اخلطـرحاد   رث ها روايات يواملالحم ف

ــّف  ــائم ىلع  يف امــذاهب ش ــزي الق ــتس واســتخدام الام ــق واتلوقي تلطبي
 .اًلحتمال واتلخمني واحلتلم بدون ديلل  

  ا: ايلقني والظن  ثاثلا 

وقضـاياس فـااه يعـرف  ة أمـور  ض اإلنسـان يف حياتـه لعـدّ حينما يتعـرّ 
فيقـوم بـاحلتلم عليهـا كمـا يف  سوتفكـري   ة  ودون رويّـ مبـارش   بعضها بشمل  

وًل  سيف ذٰلـ  دمل شـ   أدون  الشمس مضيئةٌ  نّ  س ف"الشمس مضيئةٌ "قضيّة 
الشـمس ليسـت كـٰذل   نّ يبـ خربتهأولو ا لإلجابة. من  زمنا األمر ب طلّ تي

 نـةا معيّ  ا تراه هـو ذاتـه حيمـل قضـيّةا حيانا أهم  با هل. وتّ ًللم  سمع من  و
خـربه بهـاس أا يلـق بـه قـد شخصا  نّ أل ؛مرللواقع وحقيقة األ ها مطابقةا دّ ويع
وىلع نفـس  ة  ل مـرّ وّ أخـربه أخربه نفس الشـخص خبـالف مـا أذٰل  بعد  ثمّ 

ـأالقضيّةس فتجده  ا ثلقتـه بصـاحبهس فـزال عنـه ق ويعتقـد طبقاـيصـدّ  ايضا

                                                 

 .94 س ص1 رثرب غفاريس جأس كمال ادلين وتمام انلعمةس تصحيح: عيل ّمد بن عيلّ ابن بابويه س حم - 1
 س بال.الشورّي  بن منصور   س الفنتس تصحيح: جمدّي اد  س نعيم بن محّ راجع: اخلزايعّ  - 2
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فالعلم اّّلي حـدث دليـه يف ملـال  ل يف صالح اًلعتقاد اثلاين.وّ اًلعتقاد األ
ة الّـت ا يف احلالة اثلانيـمّ أس وخّص  ايلقني باملع  األ سّ   "الشمس مضيئةٌ "

 .عمّ يطلق عليه ايلقني باملع  األفخر  إ    فيها من علم  تغرّي 
 ذن ايلقني يطلق ىلع معنيني: إ

وحبسـب تعبـري  سعـمّ هو ما يطلق عليه ايلقـني بـاملع  األ ل:و  املعىن األ
أخـرىس  . وبعبـارة  جـازمٌ  ابن سينا يف الشفاء )شبه ايلقـني(س وهـو اعتقـادٌ 

ن أ ًّل إوًل يمتلـن  سة كـذاالقضـيّة الفالنيّـ نّ يانفعال انلفـس اإلنسـانيّة بـ
ه يعتقـد نّـأه يمتلن زوا  رغم نّ أتتلون كذا. واخللل املوجود يف هٰذا اًلعتقاد 

طـابق  سـواءٌ  سوّلا جـزم؛ ن ينقض عليـهأه ًل يمتلن نّ أوجوده وريانه  بتلّل 
 م لم يطابق الواقع.أالواقع 

 س وهـو اعتقـادٌ خـّص األهو ما يطلق عليه ايلقـني بـاملع   املعىن اثلا :
 .ا للواقعويتلون مطابقا  سن يزول من انلفسأوًل يمتلن  جازمٌ 

 ة:ظريّ وانل دهيّةة تنقسم إ  ابلوالقضايا ايلقينيّ 
الفكـر اإلنسـايّن  أسـاسو  القضـايا الّـت نشـمل  :القضايا ابلدهي ة

نتلارها نسقط الثرشيّة يف مسـ نقع السفسـطة. ملـل اسـتحالة اجتمـاع  وب
الواحـد نصــف وأّن س جزئـهرثـرب مـن أ الـمّل  نّ وأني وارتفاعهمـاس انلقيضـ

                                                 

العـال  بـوأس برهـان الشـفاءس لقيـق: ابن سيناس احلسني بن عبد اهلل بن احلسـن بـن عـيلّ  - 1
 .51 س صعفييف

ع  أة ي القاعدة الّت ينطلق منها اًلستدًلل و  ستّ أاتس صول ايلقينيّ أات ابلدهيّ  نسّ   -2 : نوا
 ات. اتس الفطريّ اتس املتواتراتس احلدسيّ اتس املشاهداتس اتلجربيّ يلّ وّ األ
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 .بدون سبب   بءٌ  ه ًل يوجدنّ أو سةيّ صل العلّ وأاًلثننيس 
  تل  القضايا  الّت حصل ايلقني بهـا بعـد سلسـلة القضايا انلظري ة: 

ىلع  ه غـري قـادر  نّـ  وطبعـه فاإلنسان لـو خـيّل  نّ   فًّل إات استدًللس وعمليّ 
ــول للن  ــا يف ابلالوص ــة كم ــةيج ــدهيّ ــن العمليّ ــلة م ــذه السلس ات . وهٰ
ات املســتغنية يف نفسـها عــن اًلســتدًلل ة تعتمــد ىلع ابلـدهيّ اًلسـتدًليلّ 

 نّ أل ؛وهـو حمـاٌل  س لوقعنـا يف ًل نهائيـة اًلسـتدًللًّل إوابليان واتلوضيحس و
 ا.بدا أمعناه عدم الوصول إ  العلم 

 املعرفـة أو اإلدراجه هـو غلب ما حيتويـه ذهـن اإلنسـان ونفسـأ ولتٰلنّ 
بـدون  معـنّي   س كما يف اتلصديق بمضـمون خـرب  عن يقني  ووليس  عن ظن  

ما وابلناء عليـهس اكحلتلـم ىلع  مر  أو ختمني أس وًل برهان   وًل مشاهدة   ديلل  
 وقـرائن ًل تغـين مـن احلـقّ  د حـدس  مـا ملجـرّ نّ إو سشخاص بدون ديلـل  ألا

س مـع ا ملا يغلب عليـه الظـنّ ق بقضايا تبعا هو اتلصدي . وباتلايل فالظنّ اشيئا 

                                                 

 : ربع حاًلت  أحدى إكه من القضايا تتملّ  ة  قضيّ  وأخبار من األ خرب   ّي أاإلنسان واه  نّ إ -1
 .باملئةا  ة. فهنا يتلون العلم مئةا ي ا زم بالقضيّ أعالهس أذكرناه  ام ايلقني: وهو -
خـر. ويتلـون العلـم عدمه مع جواز حصـول الطـرف اآل وأمضمون اخلرب  ترجيحٌ  : وهوالظنّ  -

 .تقريباا ن باملئةي باملئةس والطرف الضعيف عرشنيثمان
ن احتمـال املضـمون خـر. ويتلـوعدمه مع ترجيح الطرف اآل وأالوهم: احتمال مضمون اخلرب  -

 خر ثمانون.ح يف الطرف اآلا املرجّ مّ أو سن باملئةيعرش
 منهما مخسون باملئة. لك  أّن نسبة ي أ س: نساوي احتمايل الوقوع وعدم الوقوعالشّ   -

ن نطلـق ىلع ايلقـني أخـرى يمتلـن أ قسام العلمس وبعبـارة  أا من يتلونان منطقيًّ  فايلقني والظنّ 
 ا الوهم والشـّ  مّ أوس يتلون ادلرجة ادلنيا من العلم من العلمس والظنّ  ةادلرجة العايلة والقويّ 

 قسام ا هل.أهما من نّ  ف

صديقه  شـارج خصـمه  نّ أ يضح  معه فقد يظنّ  وأم مع خصمه صديقه يتلكّ  ى زيدٌ أر فلو -2
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 .ًل يتلون كٰذل  بال ديلل   نّ أوويز 
ة العلم وحدوثـه ومراتـب درجـات لع ىلع مياكنيكيّ ن يطّ أوىلع اإلنسان 

ـ لّك ين يضع قدمـه يف ألِك يعرف  ؛العلم ا القضـايا الّـت األمـورس وخصوصا
ًل يزتلـزلس  ت  ثابـ ن تتلـون عـن يقـني  أ بـدّ  ادلين والعقيـدة الّـت ًل تمّس 

هـل اًلختصـاص يف املنطـقس أن يتلونـوا مـن أ مّل ًل نريد مـن الـبالطبع و
الصـدمات  املـرء بسـط حـدودها تـقأيف  منطقيّـة   من معرفـة   بدّ  ولتٰلن ًل

 اّّلي ســنذكره رضوريي  حيــان. وانلمــوذج املــنطقّ غلــب األأالفكريّــة يف 
ذ إ ؛منـه للعـالج بدّ  ًل ونرجو من القارئ الصرب ىلع ما ساعم   للمعرفة بشمل  

ختضـع للمــزاج  ةا اختياريّـ ليسـت قضـيّة العلــم والفكـر والعقيـدة قضــيّةا 
 سيّ ـا للمـزاج الشخصــو األخـالق تابعاـأس فكمـا ًل يتلـون ادليــن الفـرديّ 

 خـذ لّك ين يأفكٰذل  العلم والفكر واملعرفة والعقيدةس ومـن غـري املعقـول 
ة علبـة ادلواء ل الفـرض( نوعيّـ)ىلع سثي ه حيّب نّ أل ؛دواءه باختياره مريض  
 عن مرضه.  لكّيّةخر خيتلف بال  ا ملرض  ل عالجا اّّلي يملّ  الفالينّ 

ــا  و املــذهب اّّلي أالعقيــدة  إنسـان   ن خيتــار لكّ أولـيس مــن املس سـار أيضا
 ًل ي واقـعٌ أس وباطـلٌ  ه يوجـد حـقي نّـأل خيتـار؛ م مع هواه وميو س بل بعقلهءيتال
ـ يمانـه انلفّّسـإيتلون فكـره و نأجل أن ماهد من أ بدّ  مـن  بـدّ  ا  . فـالمطابقا

ــار الصــحيح يف  ّــت تقــوده إ  اًلختي ذا إاألمــور. و لكّ معرفـة خريطــة اتلفكــري ال
اس ولـيس  نـادرا ًّل إر ًل تتكـرّ  ن طابق لتاره الواقعس فٰهـذه تـب  صـدفةا أصادف و

ّ أيف   ها املدم.صاحب وًل  ستحقّ  كمال   يّ أفاقية ملال هٰذه املطابقات اًلت

                                                                                                

 .مان عليه بسوء  هما يتلكّ نّ أ وأ سيف خصومته
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ع  وتنــوّ القضــايا الّـت تعــنّي   مـوادّ مــا  ســّ   سـابق   ذكرنـا يف هــامش  
القياسس فينتج دلينا حبسبها ما يطلق عليه الصنااعت اخلمس من الربهـان 

هـا إ  وا دل واخلطابـة واملغالطـة والشـعر. فالقضـايا تقسـم حبسـب موادّ 
 هات.الت واملشب  مات واملظنونات واملخي  املسل  : قسام  أربعة أ

ــلّ  ــإماتس املس ــةا  نأا ّم ــون نابع ــّ   تتل ــدق ف س ــاد املص ــن اعتق  م
 والقبـول د اتللـّق من اًلعتقادس بل ملجرّ  ن ًل تتلون نابعةا أا مّ إاملعتقداتس و

 خوذة.يف س  القضايا املقبولة وامل سلالعتقاد من غري املوثوق به
ن ًل أا ّمـإون يراى فيهـا مسـيلة املطابقـة للواقـع أا مّ إاملعتقدات  نّ إ ثمّ 

 وىل )الّـت يـراى فيهـا املطابقـة للواقـع( نسـّ  يراى فيهـا املطابقـةس واأل
اتس واثلانيـة )الّـت ًل يـراى فيهـا القضايا الواجبة القبولس ملـل ابلـدهيّ 

 املشـهورات. فمبـادئ صـناعة الربهـان   القضـايا مطابقة الواقـع( نسـّ  
ضـايا املشـهورةس ومبـادئ الواجبة القبولس ومبادئ صـناعة ا ـدل   الق

صناعة اخلطابة   املظنونات و)املقبوًلت(س ومبـادئ صـناعة الشـعر   
 هات.التس ومبادئ صناعة املغالطة   املشبّ املخيّ 

ي إ  اختالف مبادئ الصنااعت يـؤدّ  نّ أطة فنعرف بٰهذه اخلريطة املثسّ 
 .اختالف مراتب اتلصديق الّت تنتجها 

فقـط  واحـدةا  صـناعةا  نّ أذه الصـنااعت اخلمـس لوجـدنا نّا أرث  يف هٰـولو تمعّ 
 :صناعة   ملعرفة الغاية من لكّ  وهٰذا تابعٌ  س  املالئمة للقضايا العقديّة

 .مرفغاية الربهان: معرفة الواقع ونفس األ

                                                 

رهـان الشـفاءس تقريـر: عمـار حسـني انظـر: املرصـيس ايمـنس دسـتور احلكمـاء يف رشم ب -1
 .34-33ايلوسفس املجدل اًلولس ص
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 .فحامهإلزام اخلصم وإوًغية ا دل: 
 .قناع ا مهورإوًغية اخلطابة: 

 .خر يف الوهميقاع اآلإوًغية املغالطة: اتلضليل واخلداعس و
ثري يف انلفس بـني اًلنقبـاض عـن األمـور املكروهـة يوًغية الشعر: اتل

 .وبني اًلنثساط عن األمور املحبوبة   سللشخص
الوصـول ملعرفـة الواقـعس وهٰـذا ًل  شـخص   ًغية لّك  نّ أومن نافل القول 

 . الربهان املنتج لليقني اخلاّص ًّل إره يوفّ 
ـــ وبعبـــارة   ـــرى ًل يتقبّ ـــت  : أخ ـــو قل ـــاينّ مـــلال ل ـــني الربه   نّ إل ايلق

ّ أ%  1 حتمل بنسبةأو س% نبي   99 احمّمدا  يـوم القيامـة  نّ أو أاس ه لـيس نثيًّـن
 يمان. خارج عن مقولة اإل هٰهذك %س وصاحب مقوًلت   99سيقع بنسبة 

ة ي   ةالظن يف األمور اًلدتقادي   حج 
 فما العمل؟ ةٌ يّ ا ظنّ تهيّ حجّ  الغالبيف  ينيّةانلصوص ادل نّ إقد يقال 

ــنس  نّ أوا ــواب: هــو  ــروع ادلي ــن وف ــن ينقســم إ  أصــول ادلي ادلي
 عقديّـة   دينيّـة   مقولـة   س فمّل ةا يقينيّ  ن تتلون معرفتها معرفةا أواألصول ينب  

 يّ ي% كما قلناس وًل يقبـل احتمـال اخلـالف بـ100ينب  العلم بها بنسبة 
 والسـلوّّ  ا تنظيم ا انب القانو ّ ا فروع ادلين الّت غرضهمّ أاكنت. و نسبة  

يف املسـائل  الظـنّ  نّ أي أس لإلنسان يتلون العلم بها بواسطة ايلقـني والظـنّ 

                                                 

 .السابقاملصدر  -1
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ــ ــةا  ة حيتــّل الفرعيّ ــينّ  انلــّص  نّ أل ؛واســعةا  كبــريةا  مرتب الصــادر عــن  ادلي
اتلـواتر اّّلي يـورث  نّ أل ؛ّ يعمـل بـه املعصومني حيتـاج إ  كلـري عنايـة  

 سحـاداآلخبـار أغلب انلصـوص   مـا يطلـق عليـه أس واجدًّ  ايلقني قليٌل 
ذ يـذهب إ ؛مـر عنـد هٰـذا احلـدّ . وًل ينـتيه األأىلع ما تفيده هـو الظـنّ و

أخـرىس  س وبعبـارة  1لٰهـذا الظـنّ  ّجيّـةاحل إثبـاته ينـب  نّـأون إ  األصويلّ 
يف  معتــربٌ  هٰـذا الظـنّ  نّ يجـل اًلعـااف بــأة مــن يقيمـون األدلّـة القطعيّـ

   ّجيّـةىلع العبـدس واحل ّجيّةس قد جعل   احلالشارع املقدّ  نّ أالرشيعةس و
ة يّـمارة الظنّ بواسطة األ و نيه  أ مر  يب ذا استجاب تللكيف  إامللكف  نّ أبمع  

زاء الرشـيعة فيمـا قـام بـهس إة يتلون فارر اّلمّ  -ومنها خرب الواحد اثلقة  -
 ه معـذورٌ نّـأي أةس ريّـة واملعذّ يف علـم األصـول باملنجزيّـ وقد تُفّّس احلّجية

ا الفا اكن ما أىت به لذا إعند املوىل  ورذل  يلـزم اًلتيـان  سا ألمر املوىل واقعا
ا  بالفعل ىلع طبق  .للواقع املجهولخرب الواحد حف لو اكن لالفا

 املسائل العقديّة تنقسم إ  قسمني: و
ّــة األ  شـمل ل:و  األ ممـا يطلــق  سةصـيلة واألساســيّ و األأة يلّـوّ املسـائل العقدي

 املعاد.  –اإلمامة  -انلبّوة   -العدل  -عليها )أصول ادلين( و : اتلوحيد 
ة اتلابعـة يف ابلحـث لزمـرة تلــ  املسـائل العقديّـة اتلفصــيليّ  اثلانيـة:

ـ صـل  أ يف لّك  زئيّـةمـن ابلحـوث ا  هناج  لةٌ فاألصول الرئيسةس   رئيّس 

                                                 

 مارات. وهنـاج حبـوٌث  األما يدخل لت مسّ   بل لّك  سًل ينشي فقط من خرب الواحد الظنّ  - 1
لت ما يطلق عليه  صول العمليّة والفرق بينهما. والكهما داخٌل مارات واألحول األ لةٌ مفّص 

 ة.ظاهريّ حاكم الاأل
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راء فيهـا كتفاصـيل  امس وهلـم بـرإو تناوهلا علماء الالكم بابلحث بني نقض  
ةس وتفاصـيل القيامـة والـربزخ يّـهلٰ والصـفات اإل فعالالقضاء والقدرس واأل

 ّّ  .وغري ذٰل  كلريٌ  سوسؤال القرب والرصاط والعرني والكر
يمـان ن يتلـون اإلأوىل )أصول ادلين( فيه كما ذكرنا ينب  واملسائل األ

ي ىلع لــو أل انلقــيضس يت احتمـاي( فــال يــخـّص )بــاملع  األ بهـا يقيــيني 
ا لٰهـذا العـالم ربًـّ نّ ييمان بـللخالف. فينب  اإل دمل احتمال  أ%س دون 100
ٰ  غـريه سـبحانهس   صـفات إه هـو اهلل وحـده ًل رشيـ    وًل نّ أو ساخالقا 

 . وفيمـا خيـّص قـبحٌ  وأ ن يقع منه ظلـمٌ أحاشاه  ه اعدٌل نّ أا الل واإلكرامس و
قد بعـث األنثيـاء منـذرين  -عّز وجّل  -اهلل  نّ يب يمانمن اإل بدّ  فال انلبّوة

اهلل بلطفـه  نّ أس و خـرهم وخـاتمهم هـو انلـّب حمّمـدٌ  ن أو سينومثرّش 
مبحـث  ئـذ  ديت عنيه بتعيـني خلفـاء   بعـد رحيلـهس فيـمر نثيّ أورمحته قد 
لٰهـذا العـالم يثيـب  من يوم نهايـة   بدّ  ه ًلنّ أو سيت مبحث املعاديي اإلمامةس ثمّ 

 عماهلم يف ادلنيا.أو يعاقبهم حبسب أفيه عباده  اهلل
عمـال أبواسـطة  لكّيّـةهٰذه األصول يتلـيف فيهـا اًلعتقـاد بـاألمور ال نّ إ

العقـل هـو اّّلي  نّ أل ؛رس والعقل يتلـون قبـل انلقـلر واتلدبّ العقل واتلفكّ 
باعـه مـن اتّ  بـدّ  ًلـ تعـا  ـ هٰذا القر ن هـو الكم اهلل  نّ أ 1عرف باملعجزة

 د بما يقول.واتلعبّ ملنطقه ينب  الرضوخ  هٰذا نبي  نّ أبما فيهس و والعمل

                                                 

 اء واملعـراج اكإل  خرى ىلع يد انلبّ أبمعاجز  وأ سبمعجزة القر ن الكريم نفسه سواءٌ  - 1
 وانشقاق القمر ونسثيح احلَص يف يده املباررة وغري ٰذل .
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يوجـد  و فروع العقيدةس فتارةا أا املسائل اثلانية )تفاصيل العقيدة(س مّ أو
 وتـارةا  س(س فيورث اًلعتقاد ايلقيـينّ )تواتر   و نقل  أ عليها من عقل   قويي  ديلٌل 

ن أا ّمـإحـادس وهنـا  خبـار أبل  ستواتريي  عليها وًل نقٌل  عقيلي  ًل يوجد ديلٌل 
الك  س ويف1املـنطقّ  ن تـورث الظـنّ أا ّمـإو سبمفادها ومضمونها تورث الشّ  

ن  يمـان باملضــمونس فــا لالعتقــاد واإلا نفســيًّ عـدادا إ ناحلـالني ًل  شــالّك 
مـن واعتقـد فـال  و سمن هٰذا انلـوع عقديّة   اإلنسان ملضمون رواية   نّ ياطم

اّّلي حصـل   مـن  دراجمرتبـة العلـم واإل أن حيفـ  بـدّ  سس ولتٰلـن ًليب
س وإن لم حيـدث ذٰلـ  اًلطمئنـان املحتمل للخالف ملالا  وهو الظنّ  ساخلرب

 ا من قبل املوىل.عليهس وًل يتلون مؤاخذا بء  فال وبق يف ش   
  وبـاّلات إًّل ًلا و  الّـت ًل يطلـب فيهـا أوّ  -مسائل أصول ادلين  إنّ »

ب ىلع وجوب ذٰلـ  بعـض اآلثـار وإن ترتّ  ساظاهرا ن واتلديّ  سااًلعتقاد باطنا 
 ىلع قسمني: - عمليّةال

 روٌط ـن بـه غـري مشـمـا مـب ىلع امللكـف اًلعتقـاد واتلـديّ  أحدهما:
مات الواجـب حبصول العلم اكملعـارفس فيكـون لصـيل العلـم مـن مقـدّ 

 املطلقس فيجب.
س فـق حصـول العلـم بـهن بـه إذا اتّ مـا مـب اًلعتقـاد واتلـديّ  :ثانيهما

                                                 

س املـنطقّ  والظنّ  ل يطلق ىلع الشّ  وّ األ نّ أل ؛املنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقيّه  الظنّ  نّ أر نتلرّ  - 1
 املنطق. قسيم ايلقني يف  ىلع ما هوًّل إ ًل يطلق بينما اثلاين
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 كبعض تفاصيل املعارف.
 سعلميّـةا اثلاينس فحيث اكن املفروض عدم وجوب لصيل املعرفـة الأمّ 

لـو فـرض حصــو س  اكن األقـوى القـول بعـدم وجــوب العمـل فيـه بــالظنّ 
 ف فيـهس لعخبـار الكلـرية انلاهيـة عـن القـول بغـري علــم  ووجـوب اتلوقّـ
وا بـهس وإذا جـاءكم مـا إذا جاءكم ما تعلمون فقولـ"ه: فس وأنّ واآلمرة باتلوقّ 
 وأهوى بيده إ  فيه. "ًل تعلمون فها

ا وًل فرق يف ذٰل  بني أن تتلـون األمـارة الـواردة يف تلـ  املسـيلة خـربا 
 .1«ا أو غريهصحيحا 
 بلعض العلماء فيقول:  نصاري لكمات  ينقل الشيا األ ثمّ 
رفـة املع ذكـر أنّ أن بعـد  (ةاملقاصد العليّ )قال شيخنا الشهيد اثلاين يف »

يف ذٰلـ  مـن  ا مـا ورد عنـه : وأّمـبتفاصيل الـربزخ واملعـاد غـري ًلزم  
 ؛اا وإن اكن طريقـه صـحيحا فال مـب اتلصـديق بـه مطلقاـ سطريق اآلحاد

ـعيّة حـاكمس وقد اختلف يف جواز العمل به يف األخرب الواحد ظيّني  ألنّ   الرش
 س انتَه.علميّةة الاًلعتقاديّ  حاكمةس فكيف باأليّ الظنّ 

عدم جواز اتلعويل يف أصـول ادليـن ىلع  : أنّ (ةالعدّ )يف  2هر الشياوظا
 إًل عن بعض غفلة أصحاب احلـديث. وظـاهر املحـِكّ  فايي أخبار اآلحاد اتّ 

. وهـو مقتضــى د املرتىض عدم اخلالف فيـه أصـالا عن السيّ  (الّسائر)يف 

                                                 

 .555س ص1 عظمس جصولس لقيق:  نة لقيق تراث الشيا األس مرتىضس فرائد األنصاريّ األ - 1

2 -  ّّ  .املقصود به الشيا الطو



 .......................... منطق فهم القضّية املهدوّية  ......................................... 106

 .1«من قال بعدم اعتبار أخبار اآلحاد يف أصول الفقه الكم لّك 
ىلع  تـه مقترصـةٌ يّ حجّ  نّ أيف الرشيعةس و ا ماكنة الظنّ صبح واضحا أا وبٰهذ

ه ًل مشـلكة تـذكر يف نّـإ. بـل 2للعقيـدة ية  ة فقط وغري متعدّ الفرعيّ  حاكماأل
وًل يؤاخـذ العبـد لعـدم اعتقـاده  سعدم اًلعتقاد ببعض تفاصـيل العقيـدة

واعتقـد بهـا يـؤمن بهـا  لكّيّـةالعقيـدة ال نّ أو أوفقهاس  وعدم السلوج العميلّ 
يف انطبـاق املصـداق  س ولتٰلـن  شـّ  ملالا  للتواتر اّّلي يورث ايلقني ن يجةا 

ا  سمعنّي   ىلع شخص    .3فال ت يب عليه أيضا

ة املهدوي ة رابعا   ا: معايري الفهم الصحيح للقضي 
 ومنّـةٌ  يصـةٌ خّص  و  ساملعرفـة نافعـةٌ  أدوات يع  نّ أم ا تقدّ  نلا ممّ تبنّي 

ن نسـتخدم فيمـا أرط ـلإلنسـانيّةس ولتٰلـن بشـ -تعـا   -من ابلاري  كبريةٌ 
س ه مـن خـالل احلـواّس دراكـ إلملا يتلون قابالا  يالئمها من املعرفةس فاحلّس 

ة والعنـا س والكشـف والشـهود ات وما يالئم اعلـم املـادّ يّ واتلجربة للمادّ 
س وانلقـل اّّلي يالئـم املوضـواعت شخصــي   ا يف نطـاق  اّّلي يتلون حمصورا 

                                                 

س 1 عظـمس جصولس لقيـق:  نـة لقيـق تـراث الشـيا األس مرتىضس فرائد األّي نصاراأل - 1
 .557ص

ورــٰذل :  ؛329 صــولس صس حمّمــداكظمس كفايــة األخونــد اخلراســاينّ  ٰذلــ : اآلراجـع يف - 2
اهلل  ةس لقيـق: رمحـصـولس تعليـق: ضـياء ادليـن العـرايّ س حمّمدحسنيس فوائد األانلائيينّ 

 .324 ص س3 س جراّّ األ
ت ومـا إ  ٰذلـ  مـن حمـاوًل ساخلراسـاينّ  س وذاج هـوايلمـاينّ  هو افالنا  نّ أة وٰهذه ملل قضيّ  - 3

 مور. يف األ ة  وخفّ  ع   عن نّسّ ًّل إ اتلطبيق الّت ًل تنمّ 
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س والعقل اّّلي يـدرج اعلـم احلضـور خاّصة   ضمن رشوط   ينيّةة وادلخييّ اتلار
ــة  معيّ  واعلــم الغيــب ضــمن رشوط   ــة  أدوات لّك . وهــو احلــاكم ىلع ن املعرف

و الوقـوع يف أوختصيصها  حاكمم األاعمإو أخطاء وحاميها من الوقوع يف األ
نتلـار إ وأ سوادلور وال سلسل و ارتفاعهما(أاتلناقض )اجتماع املتناقضني 

لعـالم الغيـب قبـل  ه مـدرجٌ نّـإ واًللدار لو السفسطة. ثمّ  دهيّةاألمور ابل
ــده ــل وبع ــانلق ــلطة واحلاكميّ ــايّن   الس ــل الربه  أدوات لّك ة ىلع . والعق

 ها يتل شفه العقل.إدراكيف  خلل   يّ ياملعرفةس ف
ومــن هنــا نتل شــف مــدى احلاجــة إ  العقــل ولكيمــه يف القضــيّة 

حـدود العقــل )ذ ذكرنـا يف حبــث إعياتس تتلــ  فيهـا املــدّ  املهدويّـة الّـت
)منطقـة اتلفاصـيل  هناج منطقـةا  نّ أ (ادليينّ  ومراتب عالقة العقل بانلّص 

 فيهـا دون اًلسـتعانة بــانلّص  العقديّـة( ًل  سـتطيع العقـل الربهــايّن ابلـّت 
 س وتتلـونهـو اّّلي سـّطرها ابتـداءا  واتلـاري ّ  ادليينّ  انلّص  نّ أو أس ادليينّ 

و لالفـة أ سوهـاملضمان عدم الوقوع يف اًللراف واأل ةا وظيفة العقل رقابيّ 
ــ. وســوف ي بـنّي دهيّـةقواعـده ابل ة  نلــا يف الفصـل اثلالــث احلاجـة الفعليّ

 ثلوابت العقل الربهايّن يف انلصوص الّت تناولت القضيّة املهدويّة.

                                                 

 لـمّل  نّ أ العقـل السـاذج اّّلي يـدرج نسـّ   بسـيطة   د اإلنسان بفطرة  زوّ  -تعا   -اهلل  نّ  ف -1
ا بعـد ّمـأوٰهذا قبل انلقلس  .  من صانع   بدّ  فال ٰهذا العالم مصنوعٌ  نّ أوبما  اسصانعا  مصنوع  
   ٰذل  مـن ن تبنّي أته بعد بنبوّ  بسبب اعتقاده اتلامّ   بما يقو  انلبّ ق ه يصدّ نّ  انلقل ف

 ات الغيب ًل اتلفاصيل.يّ ما يدرج لكّ نّ إالعقل  أنّ مور املربهن عليها خالل املعجزة. ومن األ
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الفصل الثالث 

 املّدعون يف القضّية املهدوّية 

 

  ةٌ تارخيي   : ملحةٌ ًلا و  أ
هـاس وهٰـذه بعني عبـاء املـدّ أ مـن فكرة املهدّي واملهديّـة محلـت سـيالا 

وبعضـهم  عيـت  سو ادّ أ سه املهـديّ نّـأيع فبعضهم يـدّ  ساًلدّاعءات لتلفةٌ 
صـحاب املهـدّي أحـد أه نّـأيع س كـين يـدّ اعم   املهديّة بشمل   يع ما خيّص يدّ 

  عنه.من اإلمام املهدّي وريالا  ه مرسٌل نّ أو أات الظهورس وشخصيّ 
مـر عني لٰهـذا األة استقصاء املدّ وليس القصد من هٰذه اللمحة اتلارخييّ 

 نّ ألفـات نظـر القـارئ الكـريم إ  إهلاس بـل آحوال حراكتهم ومأوشؤونهم و
ضـعافها يف اتلـارياس أملال هٰذه اًلدّاعءات الّت نعا ها ايلوم قد حـدث أ

 نلـا املقصـود. تلبـنّي  (كمال ادلين وتمام انلعمـة) ىلع كتاب لقينا نظرةا أولو 
 ذ ذكر اًللراف اّّلي وقع فيـه بعـض الشـيعة بسـبب اتلطبيـق اخلـار،ّ إ

ة ة تـّديع مهديّـباسـم الكيسـانيّ  ذ ظهرت فرقةٌ إة املهدّيس اخلاطئ لشخصيّ 
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ة اإلمـام منت بمهديّـ ة الّت س وفرقة باسم انلاووسيّ ة حمّمد بن احلنفيّ 
 ة اإلمـام مـوىس بـن مـوا مهديّـيـن توهّ س والواقفـة اّّل  ّمـد  جعفر بـن حم

ة ا بمهديّـأخـريا  س ثـمّ اهلـادي  ة اإلمـام عـيل  قالوا بمهديّ  س ثمّ  جعفر  
 . اإلمام احلسن العسكريّ 

ّّ  حمّمد بن عـيل   ويف العرص احلديث ظهر يف يلثيا املدعوّ  اّّلي  السـنو
ا ة(س واكن صــوفيًّ احلررــة السنوسـيّ  )س مـا نسـّ  ّســأو سه املهـديّ نّـأى ادّ 

                                                 

رثـرب غفـاريس أس كمال ادلين وتمام انلعمـةس لقيـق: عـيل  انظر: ابن بابويهس حمّمد بن عيلّ  - 1
 اكن منهم:  عندما عديدةُ  شعارُ أ لسيد احلمريّي ول .32 س ص1ج

 ة من قر ش  األئمّ  أًل إنّ 
 

 سواء وًلة األمر أربعةٌ 

 واثلالثة من بنيه عيلي 
 

 نا واألوصياءأسباُط  همُ 
 وبري  سبط إيمان   فسبٌط 

 
 قد حوته كربالء وسبٌط 

 ًل يذوق املوت حّف  وسبٌط 
 

 يقود ا يش يقدمه اللواء

 اا زمانا نّ يغيب فال يرى ع
 

 وماء برضوى عنده عسٌل 

 

 .37 س ص1 انظر: املصدر نفسهس ج - 2
 ورما ييل:  هل ابليت أى نسثته إ  ادّ  - 3

القادر بن شهيدة بن حم بن يوسف  بن حمّمد بن عبد بن السنّو بن العربّ  الشيا حمّمد بن عيلّ 
 رابط ابـن منـداس بـن عبـدبن حيىي بن راشد بن أمحد املـ اب بن عيلّ اهلل بن خّط  بن عبد
در ـس إان بن زين العابدين بن يوسف بن حسن بن الرمحٰن بن يوسف بن زيّ  بن عبد القوّي 

 بن عمران بن إدر س بن إدر ـس بـن عبـد د بن محزة بن عيلّ وبن سعيد بن يعقوب بن داو
. ربّ القـ اهلاشـيمّ  بـن أٍ طالـب    بن احلسن السبط ابن عـيلّ اهلل الاكمل ابن احلسن امللّ  

 [21 فريقياس صأة يف الصالٍس عيل حمّمدس تاريا احلررة السنوسيّ ]
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محـد اّّلي أ. ويف السودان ظهر حمّمـد س الزوايا وينطلق منها يف دعوتهيؤسّ 
ـأة حـدى الطـرق الصـوفيّ ا إلس واكن تابعا ب نفسه باملهديّ لقّ  اس قـاد مـا يضا

                                                 

 .8 س صةٌ ونظريّ  ة فكرةٌ انظر: إبراهيمس أمحد علمانس اثلورة املهديّ  - 1

 م1885ـ  1843ه/1302ـ 1259 السوداينّ  ة: املهدّي جاء يف املوسوعة العربيّ  - 2
يعـود  ابعة ملدينة دنقلة يف السودان مـن أ ة  حمّمد أمحد بن عبد اهللس ودل يف جزيرة بلب اتلهو 

ا فتعلّ  نسبها إ  احلسني بن عيلّ  م منه القراءة والكتابة وحفـ  بن أٍ طالب. واكن أبوه فقيها
 ةا ه يف وارة السفن مـدّ فعمل مع عمّ  صغريٌ  يف أم درمان. ومات أبوه وهو القر ن الكريم وهو

ف وانقطـع يف الفقـه واتلفسـري واحلـديثس وتصـوّ تابع علومه يف اخلرطوم فقرأ  س ثمّ قصريةا 
ـا للعبـادة وادلرس ـة مخسـة عشـجزيرة ) با( جنوب اخلرطوم يف انليـل األبـيض مـدّ  ر اعما

 واتلدر س. ور  مريدوه واشتهر بالصالم؛ وانتقد سلوج شيخه يف بعض األمور. 
م. بلـالد مـن مفاسـد احلـاّك من تييلفه داع بها إ  تطهـري ا سافر إ  كردفان فنرش فيها رسالةا  ثمّ 

ارة فبايعـه ىلع القيـام بدعوتـه. وقويـت من قبيلـة ابلّقـ اتلعا اّ  وجاءه عبد اهلل بن حمّمد  
ا  ج منها. واكن املهدّي ة األصل من جهينة إذ تزوّ ارة العربيّ شورته بقبيلة ابلقّ  ا فصـيحا فطنـا

 ة إذا خطب. احلجّ  قوّي 
 املنتظر. املهدّي  هم أعلن أمحد أنّ  1881 / ـه 1298يف اعم 

وبدأ جبمع األنصار دلعوته اهلادفة إ  تنقية اإلسالم مـن الشـوائب وابلـدعس ورتـب إ  فقهـاء 
 رته. وانـتهج أسـلوب إبـالر ادلعـوة إ  شـعوب العـالم اإلسـالمّ ـالسودان يدعوهم نلص

تعداد واًلس سوفتح باب اهلجرة إ  السودان سوطلب العون منهم ىلع إشعال اثلورة سمهوحاّك 
 .املحتّل  ة من أجل طرد األجنبّ إلرسال ا يوني الفالة للبالد اإلسالميّ 

حمّمـد  وخليفته إ  خليفة املسلمني السلطان عبد احلميد اثلاين وإ  اخلديوّي  وقد كتب املهدّي 
لاا فكتورياس ورٰذل  إ  مل  احلثشـة ن احلجاز وملكة إزتوفيق يف وًلية مرصس وإ  ساّك 

ا دلوتله.  ريهم ليشعرهم بدوتله ومقرّ ا وغيوحنّ   سلطتهس ورٰذل  رضب انلقود رمزا
ون ىلع ا هـاد. واشـتهر بادلراو ش واألنصارس وانثلـوا بـني القبائـل حيّضـ وعرف أتباع املهدّي 

بايعنـا اهلل »أخرى   اإلمام واخلليفة. واكنت ابليعـة للمهـدي:  حمّمد أمحد بيلقاب   املهدّي 
ا نفايـهس وًل  سطاعة اهلل ورسو  ورسو  وبايعناج ىلع وأن ًل نّسق وًل نز  وًل نييت بهتانـا
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 .   «…عن منكر   ونيه   بمعروف   نعصي  يف أمر  
 سإ  حكمـدار السـودان يف اخلرطـوم حمّمـد رؤوف باشـا عات حول املهدّي وصلت أخبار اتلجمّ 

ا إ  املهدّي  د ٰهـذه ه سـيّ هـدي بينّـه يطلبه للملول بني يديـهس فيجـاب امليف مقرّ  فيرسل وفدا
ا ىلع احلكومـةس فيرسـل ابلالد ولن يذهب إ  اخلرطومس وأعلـن ا هـادس فعـد ٰذلـ  تمـرّ  دا

فـانقض عليهـا أتباعـه يف الطريـق  سبـه إ  جزيرة  با تلييت ةا عسكريّ  احلكمدار إيله محلةا 
 وفتكوا بها. 

ا احلكومة أرسلت ٰذل  وبعد ألـف سـوداين  (50)ولـ فها ـه لقتـا  رجل  ًلف ستة من جيشا
ـيَض سـنة  ََ

ُ
م وعظـم شـينه ورـ  1883ه/1300وهزموهس ثم استوىل املهدي ىلع مدينـة األ

 أتباعه. واكن ٰذل  يف الوقت اّّلي احتل فيه اإلنتللزي مرص.
 / ـه 1300 يف املهـدي أتبـاع قبـل مـن أبيـدت كنهاولٰ  ثاثلةاس محلةا  املرصّية احلكومة أرسلت ثمّ 

ًلسـاداد السـيطرة ىلع السـودانس  ة  مرصـيّ  م. واكنت ٰهذه  خر حماولـة   1883اثلاين  نشـرين
 وا يعلنون وًلءهم  . ؤبد كني بقول املهدّي دين وامل شكّ املتمرّ  واكن من ن يجتها أنّ 

ر والسـودان تعـاين مـن سـوء إدارة وًلتهـا ـاكنت وًلية مص يف حقبة   واكنت بداية حررة املهدّي 
م وعني  1879 / ـه 1296اّّلي عز  السلطان عبد احلميد سنة  سإسماعيل اخلديوّي  ةا وخاّص 

س واكن من نتائج ظهور حررـة أمحـد الربيطاينّ  ل األجنبّ ابنه حمّمدتوفيق اّّلي خضع للتدخّ 
ذ وقـد اخّتـ سم 1882 / ـه 1299سـنة  عراٍ وقوع وًلية مرصـ لـت اًلحـتالل الربيطـاينّ 

 ر باج السودان. ـرس وحاولوا إقناع وًلة مصـء يف مصللبقا لزي من فتنة السودان ذريعةا اإلز
ا للنّظ وُعني نوبار باشا )األرمينّ  ة من أغلب منـاطق فعمل ىلع انسحاب القوات املرصيّ س ار( رئيسا

فسيطر ىلع اخلرطوم يف  سنة  سـع مناطق سـيطرتهيلوسّ  للمهدّي  السـودان. وبٰذل  خال ا وّ 
ىلع انلهـج  تليسـيس دولـة   نتصـاره يف السـودان بدايـةا ا املهـدّي  م. وعـدّ  1884 / ـه 1301

 . السودان يف العالم اإلسالمّ  وبداية إلشعال روم ا هاد خارج ساإلسالمّ 
ون بنـثش درمان. وقام الربيطـانيّ   ىلع إثـر ٰذل . ودفن يف أمّ وتويّف  املهدّي مرض با ـدرّي  ولٰتلنّ 

 دفن الرأس يف وادي حلفا.  ه تمّ كر أنّ ته بيمر ك شّ اّّلي ذقرب املهدّي وأحرقوا جلّ 
 «.  جمموع املناشري»يف كتاب  وقد  ع ما وجد من كتابات املهدّي إ  خليفته اتلعا اّ 

يق وقـد ب باخلليفة الصـدّ اّّلي لقّ   املهدّي خلفه يف القيادة عبد اهلل حمّمد اتلعا اّ بعد أن تويّف 
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 تباعه.أو يعرف باثلورة املهديّة ضد اًلحتالل الربيطاينّ 
ة اكن العمـود ة وابلهائيّـملـال ابلابيّـأ ةٌ باطنيّـ يران ظهرت حراكٌت إويف 
ه نّـأى ادّ  حمّمـد الشـريازيّ  عيل حلراكتهم املسيلة  املهدويّةس فاملدعوّ  الفقريّ 

! انلبـّوةى ادّ  ثـمّ  سه هـو املهـديّ نّ أى مره فادّ أر تطوّ  ثمّ  سباب اإلمام املهديّ 
صـاحب  حسـائّ محـد األأخليفـة الشـيا  الرشـتّ  د اكظمٌ ستاذه السيّ أواكن 

 يف فهم ادلين. ة الّت هلا منهجها اخلاّص الفرقة الشيخيّ 

                                                                                                

إذ فصـلت  ؛اكن قد خّس كلرياا من أراضـيه ّي السودان املرص . ولٰتلنّ كناه املهدّي بيٍ بتلر  
ت فرنسـا تـدجورا . وضمّ لزيّي بريطانيا موانئ بربر وزايلة ل شكيل مستعمرة الصومال اإلز

ستعمرة مفت نواة  ت بريطانيا مصوع وألّ دبوج ل شكيل مستعمرة جيبويت. واحتلّ أإ  ميناء 
من أراض السلطنة العلمانية الّت ىلع  ملنطقة   ووزئة   ات احتالل  ت عمليّ أرترييا. وٰهكذا تمّ 

 حـتالل رشقّ ا ة العديـدة يفيّـة األوربّ رأسها خليفة املسلمني. ونشطت القوى اًلسـتعماريّ 
 ل هلا ٰذل  افتتام قناة السو س. ا سهّ إفريقياس وممّ 

 يعهاوتوسـ املهـدّي  عليهـا سيطرالّت  ابلالد ىلع املحافظة حماولة املهدّي  خليفة اتلعا اّ  وتوىّل 
واملتعـاونني واملتحـالفني  سعني الطامعني باتلوّسـلعحباني املسيحيّ  وتصّدى ادلولةس وتنظيم

ص ه. ولٰتلن بدأت سلطة املهديّـة تـتقلّ ى اخلليفة بلعض اثلورات ضدّ ني. وتصدّ يّ مع األوربّ 
 ني هلا. يّ من األوربّ  موغريه نيبسبب عداء الربيطانيّ 

رت احـتالل فقرّ  سإفريقيا د بالسلطة الرئيسة يف رشقّ تلفرّ ملسيطرة ىلع مرص باا بريطانيا ورغبت
دنقله يف  بقيادة ك شّ فاحتّل  س فيرسلت محلةا باتلعاون مع ا يش املرصّي  السودان املرصّي 

يفة  سم 1898 / ـه 1316درمان يف سنة  وهزم اخلليفة قرب أمّ  سم 1896 / ـه 1314 وقتل اخلل
 م.  1899 / ـه 1317 سنةمن أنصاره  مع  ع  
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س قام مقامه املريزا عيل م1850عدام عيل حمّمد ابلاب اعم إوبعد 
 بعد نقطةن أحسني اّّلي لقب نفسه بابلهاء )بهاء اهلل( اّّلي ذهب إ  

 ة.لوهيّ ى األيف اًلّداعء واخلرافة عندما ادّ 
ــد  وتلميـذه الرشــتّ  حسـائّ ألمـن الشــيا ا الكًّ  نّ إ سوىلع العمـوم وعـيل حمّم

                                                 

: هو أمحد بن زين ادلين بن إبراهيم ابن صقر بن إبراهيم بن ظاهر بن حسائّ شيا أمحد األال - 1
للمـيالد. واكن للشـيا أمحـد  1753س املوافـق لعـام 1166س ودل يف رجـب رمضان بن راشد  

 س يف أندية العلم وحمافـل اتلـدر شهريةٌ  ىوذكر ساميةٌ  يف بداية ٰهذا القرن ماكنةٌ  حسائّ األ
بلـالد العـرب  حسـاء الاكئنـة يف الشـمال الرشـقّ يران. وأصله من األإوانلجف و ءيف كربال
وانلجف للزيـارة  ءكربال  إا بلغ األربعني من عمره هاجر ف فيهاس ولمّ يلهاس وتلقّ إفنسب 

جـازة د حبر العلوم والشيا اكشف الغطاءس ونال منهما اإلفيخذ العلم عن السيّ  سواًلسزتادة
 أقرانهس واعافوا    ـيعهم بقـدرة   لّك  بح من املجتهدينس وحاز قصب السبق ىلعأص حّف 
ب مـن طـاّل  يتداوهلا قسـمٌ  فاٌت س واكنت   مؤلّ ءيف كربال واكن   جملس درس   ساعيلة   ة  ذهنيّ 

سها مـن العبـارات بهامس وملا  ستعمله مؤسّ ملا فيها من الغموض واإل -فكرته  العلمس ولٰتلنّ 
اكنـت  -لقواعـد املـذهب وأصـول ادليـن  ت تري حبسب ظاهرهـا غـري مالئمـة  دة الّ املعقّ 

ه ة. ومع ٰذل  لكّ ماميّ قواعد اإل ا ىلعوخروجا  سا عن ادلينمروقا  س واكن اًلعتقاد بها يعدّ ممقوتةا 
ون ادلاعيـة   جملسهس و خرون يثلّـ  إدون يادّ  يالزمون درسهس وأعوانٌ  ٌب فقد اكن   طاّل 

: الرشّت  د اكظمٌ الشيا أمحد. وقال عنه السيّ   إ ة نسبةا  ٰهؤًلء بالشيخيّ سيّم هنا وهناجس وقد 
س يف فمـه. فمـن ريقـه وضـع لسـانه  املقـدّ  ذات يللـة   مام احلسن اإل ىموًلنا رأ نّ إ»

وأطيـب  سمـن العسـل ر وأحّلم العلوم. واكن يف فمه كطعم السكّ س ومعونة اهللس تعلّ املقدّ 
ا بيفضـا س ا بينوار معرفة اهللس طافحا ته حماطا س يق  أصبح يف خاّص ا امن راحئة املس س ولمّ 

هللس وزاد اعتقـاده يف اهلل يف نفـس الوقـت اّّلي ظهـر فيـه  مغـايرٌ  ما هـو  عن لّك منفصالا 
ي ـقبله نس . وبسبب ازدياد شوقه والرغبة الشديدة الّت استولت ىلعرادة العيلّ اس سالمه إل

يران لزيـارة إ  إ حسائّ ا سافر األة. ولمّ به حاجته الرضوريّ  ما  سدّ  ًّل إ مّ هلل  ا سرثل واللثساأل
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 . املريزا حسني عيل جعلوا منطلقهم القضيّة املهدويّة ثمّ  س)ابلاب( الشريازيّ 
ة ىلع لـو ة وابلهائيّـمن تاريا حـررت ابلابيّـ ئااشي ن ن ناوليس بيب وًل

ن يدرج القارئ ويالحـ  اًلنعطافـات واًلتلـواءات أجل أمن  ؛اًلختصار
 لوقوع يف اًللراف.ب االّت نسبّ 

                                                                                                

اهـا ابلعـض فتلقّ  سأخذ ينرش  راءه ومبادئـه بـني انلـاس سالرضا  بن موىس مام عيلّ اإل
ا دعوته. ولمّ  فلّب  سلةول عندهلطهران   إالسلطان فتحعيل شاه داعه  نّ أ حّف  شديد   يمان   ب

س كلـريةٌ   راؤه املخالفة ملا اشتهر يف عرصـهس وحـدثت   خصـوماٌت العراق ان رشت   إاعد 
ودفـن يف ابلقيـع.  سللهجـرة 1243رة اعم ومـات يف املدينـة املنـوّ  سوًلدتـه فرجـع إ  مقـرّ 

 .[ة يف ماضيها وحارضهاة وابلهائيّ اقس ابلابيّ س عبد الرزّ احلسينّ ]لالّطالع أرث  راجع: 
 اّّلي أخـذ ينفـرد بعـده بـآراء   حسـائّ شيا أمحد األلبرز لاأل: اتللميذ الرشتّ  د اكظمٌ السيّ  - 1

 (رشـت)صله من أ. وحسائّ ا عن أفاكر أستاذه الشيا أمحد األا جوهريًّ ختتلف اختالفا  فاكر  أو
ا بلـغ اثلانيـة ولّمـ سم 1790/   ـه 1205يران الشهريةس واكنت وًلدته فيها اعم إمدن  ىحدإ

 لوجامل سحاق؛ جدإادلين  ا من قرب الشيا صيفّ قريبا « أردبيل»عرشة من عمره اكن يقطن يف 
 حسـائّ طهـران ملالقـاة الشـيا أمحـد األ  إم جـاء  1816/   ـه 1231ني. ويف سنة الصفويّ 

إ  بيـت اهلل  حسـائّ ا اعـزتم األودرس عليـه. ولّمـ ءسكـربال  إرافقه  واتلتلمذ عليهس ثمّ 
د نبي وفاة شيخه حزن ٰهذا السيّ  ا تل . فلمّ رشتّ د الاحلرام أودع أمر تالمذته الك  إ  السيّ 

حيصـون عليـه أنفاسـهس ويهـزأون بتعايلمـه  ا خبصوم  اس ووجد نفسه حماطا ا عميقا عليه حزنا 
 تلثبيـت مقامـهس وتـويّف  يران يومئذ  إأحد علماء  حمّمدباقر الرشتّ  وأفاكرهس فاستعان باحلاجّ 

ة اقس ابلابيّـس عبـد الـرزّ احلسـينّ رثـ  راجـع: ]لالّطـالع أ. ه 1259يف اعم  د الرشـتّ السيّ 
 [ة يف ماضيها وحارضهاوابلهائيّ 

ة ةس عـني لدلراسـات وابلحـوث اإلنسـانيّ ة وجذورها ابلابيّـانظر: انلجارس د. اعمرس ابلهائيّ  - 2
 .1996وىلس مرصس ةس الطبعة األواًلجتماعيّ 
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 ةالبابي ّ
   ـه1235هو املـريزا عـيل حمّمـد املولـود يف شـرياز سـنة  ابلابيّةس مؤسّ 

صـابه ايلـتم لفقـد وادله أا اسمه )حمّمدرضـا الـزباز(س وازا اكن يعمل بزّ  ب  أل
دعيل. بـدأ تعليمـه ( وخـا  سـيّ گفرعته وادلته )فاطمة بي ساوًل يزال صغريا 

وقـد درس ىلع يـد  سةوهـو مـن الشـيخيّ  سيا اعبد  يف )الكتّاب( ىلع يد الش
ن أس ويف شـبابه حـدث والرشتّ  د اكظم  سيّ الوتلميذه  حسائّ محد األأالشيا 

سـنة  الرشـتّ  د اكظـم  سـيّ الحـد تالمـذة يفـاتل  ب سسافر إ  مدينة بوشهر
الرحـال إ  كـربالء مـن  اّّلي جعله  شـدّ  فاكره إ  احلدّ ير بثّ يوت سم1841

عـيل حمّمـد  واتلتلمذ ىلع يديهس واكن ما  شغل بال الشـاّب  لرشتّ جل لقاء اأ
 ؛نتظـر(قضـيّة )املهـدّي املأعين  سستاذرثرب اهتمامات األأهو ما يقع ضمن 

 سه خليفتـهنّـأى سـتاذ ادّ ستاذ. وبعد موت األا زاد يف عالقة اتللميذ باألممّ 
 ( و)ذكر اإلمام املعصوم بني انلاس(. )الررن الرابع وبل ه
ــ ّــأى ســافر إ  شــرياز فــادّ  مّ ث ــو اإلمــام املهــديّ ن ــذٰل   و سه ه ــمــن ب ال امل

طلــق علـيهم فيمــا بعــد أعلنـوا ابليعــة   وأو سخــرين  17حسـني الثرشــوٍّ و
ــ ّ أ) ــمّ (صــحاب ال ــ . ث ــه إ  مّك ــدّ نقــل دعوت ــزمن ادّ  ة  ةس وبعــد م ــن ال ى م

                                                 

فـيه: اهللس انلـبس اًلمـام. راجـع: الررن الرابع يف ادبياتهم هوابلابس اما اًلراكن اثلالثـة  - 1
 .306الطالقاينس حمّمد حسنس الشيخية نشاتها وتطورها ومصادر دراستهاس ص

ــيّ » - 2 ــاب الس ــتطاع ابل ــد اس ــيل حمّم ــأد ع ــة عرشــ شخصا ــع حــو  ثماني ــمّ ن مم ــروف ا س « يح»اهم ح
ــاء  سـاوي عرشـة ] صـفحه جبديّـبـاحلروف األ 8 فاحلـاء يعـادل الـرقم احلــرفني  [ وجممـوع18ةس وايل

ــمّ  .(18) ــذه  ىلّع  ث ــده. وٰه ــاس معتق ــوعه وأس ــد مرش ــؤًلء تقايل ــأٰه ــة عش ــماء رجــا  اثلماني  ر:ـس
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ّــأانلبـّوة ونســا اإلسـالمس و الكتــاب  جديـدينس واســم ورتــاب   ىت بـدين  أه قــد ن
علـن أه وصـوات ضـدّ ن تعالـت األألقـاء القـبض عليـه بعـد إ هو )ابليـان(. تـمّ 

ــه ــمّ  ستوبت ــيف ث ــا ون ــع عنه ــا رج ــمّ   اعن م ــو( ث ــاه ك ــة )م ــة  إ  قلع إ  قلع
ــنة  ــمّ  1264)جهريــق( س ــ  ت ــث  هس وبعــد ذٰل ــه إ  تربيــز حي ــت   أنقل قيم

ــةٌ  ــدد   حماكم ــور ع ــاءس  ّ  حبض ــن العلم ــه وم ــا بمهدويّت ــيلة  نّ أم خالهل مس
ــًّل إة مــا   يف احلقيقــة مــام احلّجــتـه لإلبابيّ  ــة علــم اهلل. ولٰكنّ ــم  نبـّوة وبابيّ ه ل

ة اثلانيــةس علن توبتـه للمــرّ يفــ فرضــب بالعّّصـ سعياتــهن مــن إثبـات مدّ يـتمتلّ 
س املوافـق للتاسـع مــن  ـه 1266عدامـه اعم إ ى انلبـّوةس فـتمّ ه اعود فـادّ ولٰكنّـ

                                                                                                

ـــاّل  -1  ـــامل ـــني الثش ـــن  -2روٍّ ـ حس ـــوه أحمّمدحس ـــه -3خ ـــن عم ـــغري اب ـــدباقر الص  حمّم
ــاّل  -4  ــيلي امل ــطامّ   ع ــاّل  -5 الثس ــاينّ امل ــ القوج ــ  خداخبا ــروف ب ــيل  اّل املاملع ــرازيّ   ع ــاّل  -6 ال  امل

ــزيدي السـيّ  -7حسـني جبســتاين  ــزيديّ  -8د حســني ال ــديّ السـيّ  -9 حمّمـد روضــخاين ال ــعيد اهلن  د س
ــد اخلــوٍّ  -10 ــال حمّم ــاّل  -11امل ــل امل ــاّل  -12روم أ جلي ــرا ّ إ أمحــد امل ــدال امل ــاّل  -13 ب ــاقر امل  ب

ـــزيّ  ـــاّل  -14 اتلربي ـــف األامل ـــييلّ  يوس ـــزويينّ  -15 ردب ـــادي الق ـــزويينّ  -16 ه ـــدعيل الق  حمّم
ــاهرة  -17  ــرّ )ط ــة بق ــنياملعروف ــروف )بالقــدّ  -18 (ة الع ــارفروني املع ــدعيل ب ــاج حمّم وس(. احل
ــينّ ] ــرزّ احلس ــد ال ــس عب ــاقس ابلابيّ ــيداس ة وابلهائيّ ــانس ص ــة العرف ــارضهمس مطبع ــيهم وح ة يف ماض

1962] 
د عبـد ةس تر ـة: حمّمـحمّمديس د. حمّمد مهـدي شـريس مقـال: ارتـدادات اخلرافـة يف العقيـدة املهدويّـ - 1

 .209و 208 س ص25-24س العدد معا ةٌ  ة: نصوٌص اقس جملّ الرزّ 
جمـالس   إد يـادّ  السـيد عـيل حمّمـد ظـّل  نّ أ نقـل يف مصـادر عديـدة  »  أنّه:اق احلسينّ د عبد الرزّ وذكر السيّ 
ل وّ . فـذهل ألحسـائّ كتـب الشـيا أمحـد األ رشوحـه ىلع  إودروسـهس و سـتمع  الرشـتّ  د اكظـم  السيّ 
ــيّ  ة  مـرّ  ــوال الشــيا ورشوم الس ــن أق ــا واصــطالحاتهمام ــر    سدس ودهــش لعباراتهم ــذين  نّ أوظه لٰه

وأخـذ  سن اسـتينس بـهأه مـا بلـث نّـأ غـريني. صـويلّ  خيـالف مسـال  األالـرجلني الكبـريين مسـلاكا 
 س و ستوضح مـا اكن  شـمل عليـه فهمـه مـن تلـ  العبـاير والضـمايرس ثـمّ د الرشتّ يالزم جملس السيّ 

  مـام عـيل  مسـجد اإل  إهـوا ووجّ  ذا تفـق مـع بضـعة نفـر  إ سا مـن الـزمنب ردحا وتغيّ  ةا انقطع فجي
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ــه دشــت( اّّلي  م ابلــاب تـمّ عــداإ. وقبــل م1850وز اعم تّمـ انعقــاد مــؤتمر )ب
ــمّ  س( اثلمانيــة عشـــر مـع بعــض املريــدينصــحاب الـ ّ أعضــاء )أحضــره   وت

ةإ  .د لربوز زم حسني عيل انلوريّ س اّّلي مهّ عالن نسا الرشيعة اإلسالميّ

                                                                                                

هـا خـرج مـن تمّ أن أةس وبعـد ربعينيّـالرياضـة املعروفـة عنـد املرتاضـني باأل  إيف الكوفة وانقطعـوا 
ــس السـيّ   إس واعد غـري اعتيـادي   يف وضـع   املسـجد وهـو ــة  وهـو د الرشـتّ جمل شـارد اّلهـن ويف حال

 عـن مـنهج الرشـيعةس ولالفـةا  خارجـةا  د اكظـم  ها تالمـذة السـيّ عـدّ  م بيلفـاظ  س وصـار يـتلكّ انذهال  
ــنّ  ــوه وجـاملوه لقواعـد الس ــوه وهجــروه أخـريا ًلا وّ أة انلبويـة. فالطف ــس وجف ــدعو ا ف ــاس  ذا بـه ي   إانل

بني املقـرّ  ج وغـريهم. واكن خياطـبمـن السـذّ  ايلـه كلـريا إف والزهد ما أمـال نفسهس ويظهر من اتلقشّ 
ا مـا اكن  سـمعهم احلـديث املشـهور ورلـريا  "سبوابهـاأفـادخلوا ابليـوت مـن " :ملل ًغمضة   يله بيقوال  إ
 ألنّ  ؛وحمـاٌل  ممتنـعٌ  - تبـارج وتعـا  -اهلل   إالوصـول  نّ أيعـين بـٰذل   "سبابهـا أنا مدينة العلم وعيلي "

  إا اكن الوصـول ة والوًليـةس ولّمـبـوّ  عـن طريـق الرسـالة وانلًّل إس س والطلـب مـردودٌ الطريق مسدودٌ 
ـ اومستصـعبا  اتل  املراتب صـعبا  . ى بالوسـاطة فينـا تلـ  الواسـطة الكـربًّل إاس وًل يمتلـن ذٰلـ  أيضا

ومـا اكن  سنفسـه بابلـاب سـّ   فينـا ذٰلـ  ابلـاب فعندئـذ   س من ابلـابًّل إورما ًل موز دخول ابليت 
وٰهـذا سـبب نسـميته بابلـاب وأتباعـه  سصـيلّ اسـمه األ وتـرج (ابلاب)  بلقبًّل إ شري بعد ذٰل  نلفسه 

ن حرضـ أابلـاب بعـد  نّ أة فـاوي ا كتـب ابلابيّـّمـأدعوتـه.  (ابلـاب)عـالن إة ة. ٰهذه   كيفيّ بابلابيّ 
ــيّ  ــالس الس ــم  جم ــتّ  د اكظ ــدّ  الرش ــهر  إ ب  ةا م ــره يف بوش ــب أو سمتج ــييلف اخلط ــتغل بت ــذ  ش خ

ا بسـاط وارتـه اعئـدا  ىم طـو 1843/   ـه 1259يلـه يف اعم إشـار د املا بلغته وفـاة السـيّ دعيةس فلمّ واأل
فاكشـفه بـيمر  س حسـني برشـوٍّ مـن العـراقاملـاّل  س وهـوصـحابهأحـد أيلـه إحيـث اعد  سشرياز  إ

واكن ذٰلـ  يف السـاعة اثلانيـة وادلقيقـة  (سبـاب ابلـاب)سـماه أولٰهـذا  ؛ل املـؤمنني بـهادلعوة واكن أوّ 
 أيّـار 23املصـادف   ـه 1260سـنة  وىلاأل ىمـن الليلـة اخلامسـة مـن  ـادعرشة بعد الغـروب  ةديااحل

اس دعوتـهس ورفـع بهـا الصـوت جهـرا  (ابلـاب)ذ أظهـر فيـه إ (؛عيد املبعث)فاعترب ٰهذا ايلوم  .م 1844
ون ون وابلهـائيّ س ومـا زال ابلـابيّ ام  يّـأربعـة أو شـهر  أربعـة أو ا وعرشـين سـنةا واكن عمره يومذاج مخسا 

ــ ــوم ويقدّ حيامـون ٰه ــتغال ذا ايل ــه تعـاط اًلش ــون في ــابلسـونه وحيرم ــرزّ احلسـينّ ] «ةتّ ــد ال اقس س عب
 .[1962ة يف ماضيهم وحارضهمس مطبعة العرفانس صيداس ة وابلهائيّ ابلابيّ 

 - . منشورات ا ملس الطبعة اثلانيةس كولونيا60س ٰهكذا قتلوا قرة العنيس ص س عيلي الوردّي  - 1
 .م1997ملانياس أ
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  ةالبهائي ّ
فاكر اخلرافية الّت ًل ديلـل عليهـا مـن من نتاجات األ ة   ناتجٌ ابلهائيّ 

ابلعد عـن العقـل والربهـان يف نسـق اتلفكـري قـاد إ   نّ إس بل و عقل  أ نقل  
 ـر بـالظهورس تـاراكا ه املثّشـنّـأم )ابلاب( ساة يف تارخينا. فعندما  ّ يهٰذه امل

ه نّـأعلـن أذٰلـ س و تلميـذه حسـني عـيل انلـوريّ  ذٰل  يف وصيتهس اسـتغّل 
كمـا ف(. زيلّ األ )الصـبح خيه حيـىي انلـوريّ ة اكنت ألالوصيّ  نّ أمع  ساملنتظر

راع ىلع الرئاسـة نقطـة الفصــل ـيتلـون الصـ و حررـة  أ دعـوة     حـال لّك 
 س واملستقبل. بني موت املؤسّ  اتلاري ّ 

ن حسـني اخـواغتيال نـا  ادليـن شـاهس هـرب األ ابلابيّةوبعد حماولة 
لقـاء القـبض ىلع حسـني عـيل إ تـمّ  عيل وحيىي نور إ  ماكنني لتلفنيس ثمّ 

ادلراو ـش.  ا يف زيّ ا حيّي نور فقد هـرب إ  بغـداد  ًّ مّ أادس وونيف إ  بغد
ا منهمـاس مّمـ تبـاع لك  أو خـوينوهناج يف بغداد زادت املشاحنات بـني األ

نسـّ  وانزوى يف قريـة  سا إ  شمال العراقب  ًّ حدا حبسني عيل إ  ال ّسّ 
  لكـو. ثـمّ حـد الكهـوف يف جبـل  أا إ  ة ًلجئا ا من السليمانيّ قريبا  ة"شدل"
ة. رجـع بعـدها إ  بغـداد لكـ ة للصـوفيّ  "خانقـاه"د ىلع ما  سـ  خذ يادّ أ

لزيادة الفـنت يف بغـداد بسـبب  تباعه. ون يجةا أهله وأحلام عليه من قبل اإل
اًلنفصـال  يف ترريـاس وهنـاج تـمّ  ةدرنأنفيهما إ   تباعهما تمّ أوجود هٰؤًلء و

 ة  و بيانيّـأ ة  زيلّـأحسني عـيلس و (ن )بهاء اهللة ي بعوإ  بهائيّ  ابلابيّةيف  اتلامّ 
 يف تباعـه إ  مدينـة عـاكّ أل ووّ نـيف األ حيىي نورس ثـمّ  (زلي بعون )صبح األ

                                                 

 .189 عداد: حمّمدعيل احلكيمس صإةس ة وابلهائيّ س حمّمدجوادس ابلابيّ جع: ابلال ّ را - 1
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 تباعه إ  جزيرة قربص.أفلسطنيس ونيف اثلاين مع 
ن ابلهاء عندما محل من بيته يف كرخ بغداد يلنقـل أومن ا دير باّلكر 

ا يف قصــر حديقـة زيـب عشــر يوماـ ة اثينملدّ ا تا ساكنه مؤقّ إ إ  تررياس تمّ 
ل لوصـو  إ  تلـ  احلديقـة وهـو يـوم وّ يف ايلـوم األ -باشاس قـام بـاًلدّاعء 

للهجرة املوافق للحـادي والعشــرين مـن  1279ربعاء ثالث ذي القعدة األ

الـواردة يف كتــب  "بمـن يظهـره اهلل"ه هـو املقصـود نّـيب - م1863نيسـان 
ا بـه كمـا اكن يوحنـا املعمـدان ـرا ابلـاب اكن مثّشـ نّ أس و(لواحـهأابلاب و)

طلقـوا ىلع احلديقـة )حديقـة الرضـوان(س وعرفـت أا باملسيحس وقد ـرا مثشّ 
 12ة فيحتفلـون بهـا ملـدّ  سعرش )عيد الرضوان( ام اًلثينيّ عندهم تل  األ

 .سنة   ا من لّك يوما 
 بلابيّـةا زاعمـة بعد زاحـه يف تـويّل  -لقد عمل حسني عيل )بهاء اهلل( »

ىلع مضاعفة ا هود يف اتلوفيـق بـني  - "من يظهره اهلل"وزعمه نيل منصب 
يمـان ديانته ا ديدة ومفاهيم احلداثة.... وصـار يـدعو ملـوج العـالم إ  اإل

مـن: نـا  ادليـن شـاهس ونـابليون اثلالـثس  رسل رسـائله إ  لك  يبدينهس ف
ملانيـاس وفــرانس أر مرباطـوإوامللكـة فكتوريـاس وابلابـا بييـوسس وويلهلـم 

 مرباطور انلمسا. إجوزيف 

                                                 

ة يف ماضيهم وحـارضهمس مطبعـة العرفـانس صـيداس ة وابلهائيّ اقس ابلابيّ س عبد الرزّ احلسينّ  - 1
حـزاب س عبد املنعمس موسوعة الفرق وا مااعت واملذاهب واألورٰذل  انظر: احلفينّ  ؛1962

  .156ةس ص سالميّ واحلراكت اإل
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ــأاملــريزا اكن قـد  نّ أيـذكر  س ل هٰــذا التلــمّ س واكن يعلّـف مئـة كتــاب  لّ
ه لـم نّـأا من معاجزهس علما  ها واحدةٌ نّ يه بو عة نزول الكتب السماوية عليّ 

بت بعـض انلصـوص فيمـا وعنـدما نّّسـ فاتـه وقتهـا.يطلع الغرباء ىلع مؤلّ 
خطـاء ها لتـوي ىلع العديـد مـن األنّ أاحلني اك شف بعدس ووقعت بيد ابل

ــ ــاللغويّ ــرغم مــن ةس واتلناقضــات املفهوميّ ــن إةس ىلع ال ــد م جــراء العدي
 ة احلـقّ للبهائيّـ نّ يا. وقد جاء يف ترصحيات املريزا بـاتلصحيحات عليها سلفا 

 .«نلفسها جديد   يف بناء اعلم  

 حراكت األددياء يف العراق
 يع العالقـة باإلمـام املهـدّي تـدّ  شـهد حـراكت  اكن العراق وًل يزال  

. هلـا جمـال حبلهـا اخلـاّص  عديدة   ألسباب   لاءس وهٰذا راجعٌ من األ ىلع لو  
ة يف العـراق اعم قبيـل سـقوط ادليتلتاتوريّـ وجممواعٌت  ولقد ظهرت حراكٌت 

ا 2003  ملال تل  اًلّداعءات.أهلا و سوبعدها أيضا

                                                 

ةس تر ـة: حمّمـد شري حمّمديس د. حمّمدمهديس مقال: ارتدادات اخلرافة يف العقيدة املهدوّيـ - 1
 .216 س ص25-24س العدد معا ةٌ  ة: نصوٌص اقس جملّ عبد الرزّ 

مري املؤمنني رحال خالفتـه أ ع منذ ايلوم اّّلي حّط ال شيّ  العراق مستقرّ  نّ أقد يتلون منها:  - 2
اكت واثلـورات رهاصـات واتلحـرّ شهد الكلري مـن اإل ع  جمتمع نشيّ  وفةس وباتلايل فهويف الك

خذ ين يتمظهر جبوانب تأٰهذا حا   والقمع من قبل السلطاتس فليس من العجيب يف جمتمع  
مام اثلاين عرش فيهاس وشهدت ة الّت ًغب اإله ابلقعة ا غرافيّ نّ إ فراط واتلفريط. ثمّ صفة اإل

واقـع  ا يمـّس دعياء السفارة مّمـأة الصغرى بسفرائها ووالكئهمس واملنحرفني وتفاصيل الغيب
 العقيدة يف الصميم.
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 ئهاومنا  ا: أسبا  ظهور اًلد اعءاتثانيا 

نفسي ةٌ  أسباٌ  

قصـد بهـا أًل ختـىف ىلع مـن طـالع دعـوى هٰـؤًلءس و نفسـيّةٌ  هنال  أسـبابٌ 
ــةا معيّ  نفســيّةا  اعقــدا  ــ سن ــا علمــاء انلفــس وهلــم فيهــا مصــطلحاتهم مّم ا يبحله

وّلٰلــ   ؛اخلاّصـة. ويرجـع ذٰلــ  إ  عوامـل الابيـة وابليئــة والظـروف املحيطـة
ة ته عــدّ ن يضــيف ىلع شخصــيّ أاعواه وحيـاول ج يف دالواحــد مــنهم يتــدرّ  نّ أزـد 

 يصـبح بعـد فـاة   ثـمّ  سمـام املهـديّ لإل ه نائـٌب نّـأيـزعم  ة  ل مرّ وّ أفتجده  سهاًلت  
وغـري  !ةلوهيّـاإل ج بعضـهم إ  ادّاعء انلبـّوة ثـمّ يتـدرّ  من الزمن هـو املهـدّيس ثـمّ 

ــةٌ  ــا عالق ــت هل ّ ــن ادلاعوى ال ــ  م ــور  ذٰل ــة الظه ــمّ و األأحبرر ــع ــِك تفه م . ول
 ة تفاصيل حياتهم.ءمن مراجعة حياة األدعياء وقرا بدّ  األسباب انلفسيّة فال

س قـد وعـدم راعيـة   همال  إو أته لشخصيّ  ما قد يعيشه الفرد من لقري   نّ إ
ٍي إس منهـا مـا هـو شاكل  أة خذ عدا ا يتا ا عكسيًّ  دافعا  شمّل   إثبـاتس ملـل مـا

م املـال و ارتقـاء سـلّ أ ساعيلـة   احلصول ىلع شـهادة  باّلات بواسطة تطويرها 
. ولتٰلـن ة وغري ذٰلـ و الرتب العسكريّ أاذ طريق السياسة و اخّت أ سواتلجارة

و القيـام أملـل ابتـداع األديـان واملـذاهب  سارا الفعـل مـدمّ  قـد يتلـون ردّ 

                                                 

 قـربٌ  مـرٌ ألـيس فيهـا  ة  ذاتيّـ عن ميـول   ه ناجمٌ نّ أل ؛ا وفق الفهم اإلسالمّ سلبيًّ  دّ ا يعيَض أذٰل   نّ أًل خيىف  - 1
العمـل لغـري اهلل وجعـل اّلات   حمـور  وألة الشـهرة ية تنبـذ مسـات اإلسـالميّ دبيّـإ  اهلل تعا  س واأل

 مـر  أ يّ أةس ويّـخـرة الّـت   احليـاة احلقيقا لرا لدلنيـا وناسـيا را ه معل اإلنسان معمّ نّ أل ؛احلررة يف احلياة
 سهمـال ينـب  وضـعه يف خانـة اًلبـتالء واًلمتحـانيواجهه اإلنسان يف حياته اكتلحقري والسـخرية واإل

 ه ونفسه.سه طاملا يعيش اثلقة بربّ ا من نفخذا يخذ مين ًل تأو
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ط واهليمنـة وطلـب جـل ال سـلّ أنظمـة مـن ة ىلع األباًلنقالبات العسكريّ 
 ريمة وسـف  ادلمـاءس وغـري ذٰلـ  مـن ل إ  او اتلحوّ أىلع انلاسس  العلوّ 

 اّلات. إثباتاألسايلب اهلابطة يف 
ثثتــت أادلراسـات انلفســيّة الّــت اع ــت قضـيّة احلاجــة وادلافــع  نّ إ

اكدلراسـة الّـت قـام  سةٌ ومنها قيميّـ ةٌ منها فزييائيّ  سة احتياجات  لإلنسان عدّ 
ماسـلو  بها اعلم انلفس الشـهري ماسـلو اّّلي وضـع هرمـه املعـروف بهـرم

و ادلافع للتقدير واتلـوقري ضـمن ذٰلـ  أللحاجات اإلنسانيّة فاكنت احلاجة 
هٰــذين ادلافعــني  نّ إيت دافـع لقيــق اّلات. يس ويف منــتَه اهلــرم يــاهلـرم
بـل عنـد  سات واملهدويّـةاملشلكة عند أدعياء األديان وانلبوّ  أساسن  شالّك 

ر واتلوقري ودافـع لقيـق ي دافع اتلقديأ -خيطئ طريق لقيقهما  إنسان   لّك 
ــ -اّلات  ا هليمنــة ا للهــوى راضــخا بعاـرةس متّ اّمــا للــنفس األويصـبح ملعبا

 اعمـل بيـد الشـيطان. وقـد  شـمّل  سهلةا  داةا أةس وة والغضبيّ تني الشهويّ القوّ 
انلقـص  جل سـدّ أا من  منحرفا ا يف سلوج الشخص سلواكا ا مهمًّ حباط دورا اإل
و حينما مـد أ ساعم   اعدة اًلعتبارس وملال ذٰل  الفشل يف ادلراسة بشمل  إو

                                                 

  -راب ـالشـ  -للهـرم )الطعـام  قاعـدةا  فيضـعهاة بادلوافع الفزييولوجيّـ ئيثتد هرم ماسلو - 1
ا بالاتيب ويليه( ا نس  :صعودا

  - املعـريفّ  الفهـمإ   ادلافـع  - واتلوقري اتلقدير دوافع  - واًلنتماء احلّب  دوافع  -من دوافع األ
أمحد ]ث. وابلاع واحلاجة ادلافع بني تفصيٌل  وهنال . اّلات لقيق دافع  - يلّةا ما ادلوافع

 [297 صو  ومبادئهس صأ ..دويدارس علم انلفس حمّمد عبد اخلالق وعبد الفتام حمّمد

 نّ يور سةرثاديميّ ة عندما يفشل يف دراسته األابلعض يلتحق باحلوزة العلميّ  نّ أا يؤسف   ممّ  - 2
 
ٌ
ـأغلـب ٰهـؤًلء يفشـلون يف احلـوزة أ نّ أقنيس وود فاشلني واملعوّ لل احلوزة ملجي ا مّمـ اسيضا

 وأ سفقـد يلـريون الـةااعت واملنافسـات سيف لقيـق اّلات ملتويـة   ي بهم لسلوج طرق  يؤدّ 
  سلكون طريق اخلرافة وادلاعوى الفارغة.
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ذا اكن إو عـدم جـدواها أباّلات  علميّةصعوبة ادلراسة يف احلوزة ال شخٌص 
وطلـب العلـم  ستهيف شخصـيّ  و عقدة نقص  أ سالشهرة يعاين من مرض حّب 

جتهـاد ه لالاعئـاكدّ  ارتدادي   تهس فيقوم بفعل  انلقص يف شخصيّ  جل سدّ أمن 
ــأو تصـدّ  اعئــه لســلوج طريــق ذوي اّلوق و ادّ أ سينيّــةة ادليه ملقــام املرجعيّ

جل جذب ان بـاه انلـاس أمن  فارغة   و القيام بادّاعءات  أ سوالسلوج العرفاينّ 
حـد األدعيـاء أ. وخرينواتلمظهر بمظهر اتلجديد واتلحديث ونزب اآليلهس إ

ا ميـع دون مسـتواه  نّ أو سوزةا يف احلـه لـم مـد علماـنّـأيع للمهدويّة يـدّ 
  !ة  قياسيّ  نهاها يف فاة  أفقام بذاته وّلاته بادلراسة و ساّلهينّ 

 سياسي ةٌ  أسباٌ  
ّ   ديـين   سـمة بطـابع  ليس من ا دير بابلاحث يف احلـراكت امل ّ   وسـيا

ّّ يف جممل مدخالت تل  احلـراكتإ . فعـادة هـاولرجات غفال ابلعد السيا
ه نّـ ف سنشـاءيف اإل ن لـم يتلـن   يـدٌ إه نّـأ واًلسـتعماريّ  مربيـايلّ الفعـل اإل

 سيس!يا عن اتل بعيدا ن اكن فعالا إل بعد ذٰل  يف اتلفاصيلس هٰذا يتدخّ 
وعند معاينة تاريا احلراكت ذات الطابع املهـدوّي يف العصــر احلـديث 

يقـاع املشـالك يف إتريـد  ة  جنثيّـأ نشري إ  مـداخالت   دات  زد قرائن ومؤيّ 
ل حـاكم خـذ باًلعتبـار تـدخّ وّلٰلـ  ينـب  األ ؛نـذاج ط اإلسـالّم املحي

ّّ  يّ زصفهان القوقاأ ا إلنقـاذ )عـيل حمّمـد سـلم حـديلا أاّّلي اكن قد  الرو
رسـل أيقـاع العقوبـة بـهس حيـث إراد أيدي حاكم شرياز اّّلي أابلاب( من 

؟ اديّ ر يا ترى لٰهـذا ا هـد غـري العـرجا  يلخطفوه من شريازس فما هو املربّ 
ة يف ابلهاء( اّّلي  ي إ  السـفارة الروسـيّ )سني عيل وتتلرر ذٰل  بالنسبة حل

 روريّ ـطهران عندما طورد بعد حماولة اغتيال نا  ادليـن شـاه. ومـن الضـ
 يف القرن اتلاسع عشـر اّّلي اكن يموج بـاحلراج ادلويلّ  دراسة الواقع ادلويلّ 
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ّّ يف املنطقة وشـبه  وسـطايلـوم بالرشـق األما ما يعـرف سيّ  وًل سوالسيا
ــالقـارّ   ة. فـاكن اتلنــافس بـني روســيا وبريطانيـا ىلع منــاطق نفــوذ  ة اهلنديّ

ــوّ األ جــل اًلســ لمار واتلاكلــب ىلع املــوادّ أمــن  واسـتماكن   بعتــا س فاتّ ةيلّ
ليسـهل  ؛نـذاج جل تفتيـت احلكومـات واملجتمعـات ألتلف الطرق من 

 سياسـتها الشـهرية )فـّرق نسـد(عـن بريطانيـا س ومعروٌف  .السيطرة عليها
 مــات  ومنظّ  ة  فكريّـ ارات  ر بـاّلات شــهد ظهـور تيّـــوالقـرن اتلاسـع عشــ

ومنهـا  عديـدة   دينيّـة   كمـا شـهد نشـوء حـراكت   سة  وعلنيّـ ة  يّ  ّ  ات  و عيّ 
احلررـة املهديّـة يف السـودانس وة يف يلثيـاس ملال احلررة السنوسـيّ أاملهدويّة 

  .يف اهلند ةديانيّ ااحلررة القوةس وابلهائيّ  بيّةابلاوة وتفراعتهاس الشيخيّ و
 ّس تلـ  احلـراكتتبدو من لكمات مؤسّ  ل اخلار،ّ عالمات اتلدخّ  نّ إ

 سلـزي منـا ون  زاإل نّ أيـرى  ديـاينّ امحـد القأ غـالم س فملالا همولراكت

                                                 

 يران وترريا.إة مع يضم ادلول العربيّ  وسط: مصطلحٌ الرشق األ - 1
ة يف العرص احلـديثس تر ـة: عبـد احلميـد فهـيم ة اإلسالميّ صويلّ : هريوس ديلبس األانظر - 2

 .100 - 91  الس ص

عمال كشمري باهلنـدس أغالم أمحد املنسوب بلدلة قاديان من  سها املدعوسّ أ القاديانية: فرقةٌ  - 3
ه اكن يـو  نّـأو س حمّمد   ا للنبّ ا لإلسالمس وتابعا دا نفسه جمدّ  دّ هس واكن يع 1281ودل اعم 

ة ا انلبـوّ ّمـأة   الّت ختمتس ة ال رشيعيّ انلبوّ  ولٰتلنّ   ة ختمت بمحّمد  انلبوّ  نّ أو سيلهإ
يع ته. واكن يدّ يّ ويف ظلّ   حمّمد   لت عباءة انلبّ  نبي  س فهوة فبابها مفتومٌ غري ال رشيعيّ 

 ّن أنوا زمان بعلتهس ووا به وعيّ نثياء قد برّش األ نّ أهس ويف حقّ  ية   ًلف  نزل عرشة أاهلل قد  نّ أ
دُ  :القر ن يقصده حينما قال مْحَ

َ
ي اْسُمُه أ عْدن ََ ن  يتن من

ْ
ا بنَرُسول  يَي ديان ة األنشي جملّ أ !َوُمثَرَشا

(س و)حقيقـة الـويح(س و)لفـة نـوار اإلسـالم(س و)نـور احلـّق أمنهـا: ) ة كتـب  صدر عدّ أو
س عبـد املـنعمس موسـوعة الفـرق احلفـينّ ] رسـالة(.الانلدوة(س و)شهادة القر ن(س و)تبليـغ 

 [513وا مااعت...س ص
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 ما ضـدّ سـيّ  وًل اعم   م ا هـاد بشـمل  هم محـاة املسـلمني يف اهلنـدس وحـرّ نّ أو
لزي لـم زملسليم اهلندس فـاإل ضمانٌ  لزييّ زاًلحتالل اإل نّ رأى أس ولزيزاإل

  .فينب  اًلستمرار لت حكمهم ؛داء شعائرهمأيمنعوا املسلمني من 
ة لـم تظهـر وابلهائيّـ ابلابيّة نّ أثثتت ادلراسات وابلحوث احلديلة أولقد 

دلونمـة بيهـود ا فـيه شـثيهةٌ هاس ءس بل اكنت يد الصهيونية وراعفوي   بشمل  
ل مـن قبـل شـباكت الّـت اكنـت تمـوّ  اسوربّـأتراجس والفرانتليسـتني يف األ

عيل حمّمـد ابلـاب عنـدما  نّ  ار اّلهب يف روسيا وبريطانيا. فس ووّ اتلجسّ 
ــة بوشــهر اإل ــاكن يعمــل يف متجــر خــا  يف مدين  صــاًلٌت ة اكن   اتّ يرانيّ

ة ذٰلـ  ملـدّ  واسـتمرّ  سهرة املتواجدة يف ميناء بوشـة الربيطانيّ بالرشرة ايلهوديّ 
ريا يقامته يف بوشـهر يوافـق تـإريا يت نّ أس وليس من الصدفة مخس سنوات  

نشطة رشرة ساسـون اتلابعـة لكبـار يهـود بغـداد يف بوشـهر وبومبـاي أبدء 
تباع ابلاب و)مـاكن  هاتريـا( رئـيس أبني  صاًلٌت ة. واكن هناج اتّ اهلنديّ 

يـران. ومـن األمـور الغريبـة إيف ة شبكة معلومات حكومة اهلند الربيطانيّـ
وا  أرت ة. وتطـوّ يران ًلعتنـاق ابلهائيّـإقبال الواسع من قبل يهود  اإلفعالا 

ذة يف الغـرب منـذ اعم ة املتنّفـات ايلهوديّـني مع ا معيّـالعالقة بني ابلهائيّ 
حيـث  إ  فلسطنيس ة انتقال حسني عيل انلورّي م ىلع خلفيّ 1868

ة فندي )عبـد ابلهـاء( يف بلـورة اسـااتيجيّ أاس ون بقيادة عبّ ساهم ابلهائيّ 
فنـدي عالقتـه أاس عـن عبّـ سيس دولة ايلهـود يف فلسـطني. ومعـروٌف يت
 .   ائييلالكيان اإلنشاء إ( صاحبة ايلد الطوىل يف ل رونشيدل  ة )يب

                                                 

 .514 س عبد املنعمس موسوعة الفرق وا مااعت...س صاحلفينّ  انظر: - 1
مشـل أاسـمه )  ة يهـوديي س األمحـر(س ومؤّسـي )ادلرع األأ ة رونشيدل أل رونشيدل:   - 2

ة يف جـادّ  افـتح   متجـرا وس انيـاأمل -ة إ  فرانتلفـورت ا الرشقيّ وربّ أموىس باور( هاجر من 



 ..........................127  .............................................................  البهائّية

 ةٌ معرفي   أسباٌ  
يقـود  ورصـني   واضـح   معـريف    ضمن منهج   منتظم   اًلفتقار إ  تفكري   نّ إ

وهام. ولقد بينّـا يف إ  الوقوع يف حبائل اخلرافة املصنوعة من اخلياًلت واأل
ــ العقـيلّ س وحكومـة املـنهج عـريفّ الفصـل اثلـاين أهّميّـة املـنهج امل ة ىلع بقيّ

يقـود إ   ة املعرفة اإلنسانيّة. فعدم اتلفكري الرصني املـنطقّ نظريّ املناهج يف 
 سيف هٰـذا العــالم بء   مـن لّك س والقلــق واخلـوف ا هـل املقـان بـاتلوجّ 
تلفسـري مـا حيصـل مـن حـو  مـن  ؛شـياءبـني األ ة  وتنسيب عالئق وهميّ 

مـا ًل مـد     لّك و غـري ذٰلـ . فينسـب مـلالا أ ة  و طبيعيّ أ ة  حوادث شخصيّ 
ىلع سـوء  ديلـالا  ويثتكـر   عالمـات   ساس ويتلـون م شـائما إ  ا ـنّ  سبٌب 

 سـماعه صـوت طـائر  كو أ ساكلعطاس عند خروجـه مـن ابلـاب سمستقبله
 مشـهورٌ  ا هـو معـروٌف وهٰكذا مّمـ !ج جفن العني بّسعة  و عند لرّ أ سمعنّي  

                                                                                                

اسـمه )مـاير بـاور( زـح يف اعلـم  نـه. اكن   ودلٌ ىلع داّك أمحر أ )جون ينّساس( وعلق دراعا 
سـيطروا ىلع  وًلد  أا للعائلة. وترج بعد وفاته مخسـة ذ من ادلرع لقبا واخّت  سالصريفة واتلجارة

 والسياسـةنة من )املال بيده املتكوّ ا. واكن ماير باور قد  ع عنا  اللعبة وربّ أسوق املال يف 
ـأا مدر ذكره ( الشهرية. وممّ صهيون حكماء بروتوروًلت) بتيسيس قام(. والشيطنة  نّ أا يضا

مـن  م فيها وعـدٌ 1917ة بريطانيا اعم اكن بعث بها وزير خارجيّ  و  رسالةٌ  -)وعد بلفور( 
ل  مـن  لشـخص    وعـدٌ ًّل إ مـا هـو  -لليهـود يف فلسـطني  قوم   نشاء وطن  ب مل  بريطانيا 

احلسيينس عـدنان ]. رسيم   منصب   ّي أًل يمل  وهو رونشيدل اسمه )والا يلونيل رونشيدل(س 
 .[146 ة...س صمريريّ ة األالصليثيّ  ايديولوجيهاشمس األ

ةس تر ـة: انظر: شري حمّمديس د. حمّمدمهديس مقال: ارتدادات اخلرافة يف العقيدة املهدوّيـ - 1
 .214 س ص25 - 24س العدد معا ةٌ  ة: نصوٌص لرزاقس جملّ حمّمد عبد ا
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بني لتلف الشعوب. واملشلكة تتلرب عنـدما يلجـي هٰـؤًلء إ  مـا يعتقدونـه 
من هنا تبدأ سلسـلة ادلجـل والشـعبذة والسـحر والكهانـة فيدفع الرشورس 

مـوال ىلع ا يـدر األممّ  !وغري ذٰل  جسادمن األ ا نّ  ية الطالع وطاردءوقرا
 ام.يّ هٰذه األ ةا فضائيّ  ين فتحوا قنوات  املحتالني اّّل 

حينمـا اعتقـد  ريّ ـساة اتلميـزي العنصـينتجت مأ  الّت  اخلرافة نّ إ
ســ  أه نّـأ - ا بي هـاو شـعوبا أ فـرادا أهٰـذا ابلعـض قـد يتلـون  -ابلعـض 
 ريّ و العنصــر اآلأيض بـق الرجـل األكخرافـة تفـوّ  سخرينا من اآلعنصـرا 
ايلهـود شـعب اهلل املختـارس ورـم مــن أّن و كخرافـة أة الشـعوبس ىلع بقيّـ

  !ةالقتل وسف  ادلماء حدث بسبب تل  الفكرة الوهميّ 
العقـل  أسـاسالقائم ىلع  احلقّ  عريفّ الفاقد للمنهج امل اتلفكري اخلرايفّ  نّ إ

 زمـان   ألدعيـاء يف لّك يمـان بمـا يقـو  اواملنطق هو اّّلي قاد ابلعض إ  اإل
 ذكر هٰذا امللال: أىلع ذٰل   س ورديلل  وماكن  

عندما خلعت حجابها يف مؤتمر )بـه دشـت( ة العني(ين تاج )قرّ ن زرّ إ

                                                 

ى مـن قبيلـة )عـذرة( ادّ  اسـم رجـل   خرافة هـو نّ إالفاكهة الفاسدةس وقيل  اخلرافةس لغةا  - 1
 طلقـوا اخلرافـة ىلع لّك أالعـرب  نّ إ ه ينقل الكمهم. ثـمّ نّ أيع واملالئتلةس ويدّ  صال با نّ اًلتّ 
سـس طلق اللف  ىلع املعتقدات ابلاطلة املفتقـدة لعأو .عديم الفائدة مضطرب   باطل   الكم  

 .ل كذٰ  ةة واملنطقيّ العقليّ 
ودلت  .( اثلمانية عرشها من )حروف ال ّ نّ إبل  سةعمدة ادلعوة ابلابيّ أحد أزرين تاج:    - 2

ــزوين أل1814يف اعم  ــ  ة  م يف ق ــة   ة  دينيّ ــاد معروف ــالعلم واًلجته ــويف سب ــا ه ــاّل  بوه   امل
 - ي اتلـاج اّلهـبّ أ -ين تـاج سموها زرّ أكبري علماء قزوين.  ها حمّمدتقّ وعمّ  سحمّمدصالح

ة العـني(. اكنـت لقـب )قـرّ  الرشتّ  د اكظمٌ سيّ الستاذها أطلق عليها أشقرس وللون شعرها األ
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قوا هٰذا احلجاب احلـاجز ... ومزّ »من ضمن ما قاتله: اكن خطبت يف انلاس و
 سفعــالباأل عمـال وتقاســموهنّ باأل ن نشــارروهنّ يبيـنتلم وبــني نسـائتلم بــ

 ًّل إ مـن اخللـوة إ  ا لـوةس فمـا هـنّ  خرجـوهنّ أبعد السـلوةس و واصلوهنّ 
 هـا خلقـت للضـمّ نّ ها ألمن قطفها وشمّ  بدّ  الزهرة ًل نّ إو سزهرة احلياة ادلنيا

فـالزهرة وـ   سوها بالكيف والتلـمّ شامّ  وًل حيدّ  ن يعدّ أوًل ينب   سوالشمّ 
 .«حباب تهدى وتتحف...ولع سوتقطف

ة أفـاملر الزهـرة نشـمّ  نّ أوبمـا  ساملراة اكلزهـرة نّ أيد هو ص ما تروملخّ 
ا ينب  شمّ  ة! بـل أبالنسـبة للمـر هنـا للشـمّ  هاس وًل خيىف املع  الكنائّ أيضا

ــأرادتــه ًل ينــب  أهٰــذا اّّلي  نّ أدىه مـن ذٰلــ  واأل ا ىلع ن يتلــون مقترصا
ـأبل  سالزوج ـ نّ أبقيـاس  س للجميـعا ومشـااعا ن يتلـون متاحا ا الزهـرة أيضا

 خرين!هداء الزوجة لرإمن  بدّ  فال سخرينتهدى لر
لوا عـن ين  سـأقوا وعملـوا بٰهـذا الـالكم دون تبـاع صـدّ انلاس مـن األ

ة   اكلـوردة يف اعلـم احلقيقـة أاملـر نّ إٰهذا ادليلل املائعس ومن قـال ل برهان  
 يّ س والقيـاس الشـعرةٌ خيايلّـ وتمليالٌت  شعريي   الكمٌ ًّل إوالواقع؟ فما الكمها 

                                                                                                

 سفاضل طلبـة العلـمأحيرضه  ةس ودليها جملس درس  تنافس العلماء يف العلم واملعارف ادلينيّ 
ـاط بينه فيرضب ستارٌ  ا وبيـنهم وتبـارش اتلـدر س. ولٰتلـن الرفـت بعـد ٰذلـ  عـن الرص

 نّ أعـت نسـا الرشـيعة وذ ادّ إ ؛ما يف املؤتمر املعروف بمؤتمر )به دشـت(سيّ  وًل ساملستقيم
كونـه  ؛مام احلـارضين يف املـؤتمرأسفرت وخلعت حجابها أد لدلين بٰهذا املع س وابلاب جمدّ 

 دت فيه الروايات.تعدّ  درام   مل  عدامها بشإ من الرشيعة القديمة. تمّ 

 .57 ة العنيس صس ٰهكذا قتلوا قرّ س عيلي الوردّي  - 1
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 العقـيلّ سلفنا يف الفصل اثلاين. وما هو الربهـان أا كما شيئا  ًل يغين من احلقّ 
 وهـم احلـدّ  -اّّلي مزي مشاعية النساء؟ فوقـع انلـاس يف الـوهم  و انلّّصّ أ

 لّك ة بـالزهرةس وباتلـايل  يـان أشباهة املر وهو - اخليايلّ  وسط الشعريّ األ
 ما ينسب للزهور إ  النساء!

ه مـن اخلرافـة الّـت وـلم ىلع عقـول انلـاس فـتجعلهم هٰذا مـا نقصـد
ـا هـو مـا ا. وامللـال الواضـح جـدًّ رين ًل يتلـادون يفقهـون حـديلا لدّ  ا أيضا

ة مـن قبـل انلمـرود وفرعـون لوهيّ يطرحه القر ن الكريم يف قضيّة ادّاعء اإل
ـد  ذا إمرصس وتصديق انلاس تلل  ادلعواتس والقائمة تطول  نـا إ  الّس

 طم وغري ذٰل .احجار وانلجوم والطوكعبادة األ اتلاري ّ 

يع املهدوي ة يف املزياهدل  أا: ثاثلا   ة مد 

 ـ انلصوص1
فيعملـون ىلع طرحهـا بمـا  سينيّةيلجي منتحلو املهدويّة إ  انلصوص ادل

ف يف تنـاول انلصـوص ا مـدى اتللكّـس وتـرى وجـدانا ي ناسب مع مرادهم
ـويلّها. ولكّ   وا يف اًلدّاعء وفقـا للمتغـرّي ص غـرّي ا مـن انلصـوما اك شفوا نصًّ

ــّط  ــل ىلع خ ــد اّّلي دخ ــت. و ا دي ــري ابلاه ــمّ إاتلنظ ــردّ  ذا ت ــيهم  ال عل
حمـاوًلت  أهـل اًلختصـاص والفضـل والعلـمس تبـدأومناقشتهم من قبـل 

                                                 

 اتهـم والـردّ ءاعة ًلدّ دعيـاء املهدوّيـأليس املقصود بٰهذه الفقرة  د انلصوص الّت امتطاها  - 1
يف  ةٌ لليليّـ ثانيـةٌ  نس بـل املقصـود قـراءةٌ ي لٰهذا الشـا مستقالًّ يقتيض كتابا  ذاهٰ  نّ أل ؛عليها
 ات وانلوايا.اخللفيّ 
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س فينـتيه علميّـةة والت واخلـروج ىلع الضـوابط املوضـوعيّ ص واتلفلّ اتلملّ 
 تلـّل خـذ بهمـا وباأل نّ أالرجـالس ونتلـار قواعـد علـم ادلرايـة وإمر إ  األ

 . ملنهج املعصومني  القواعد يف تناول انلصوص لالٌف 
بعـض انلصـوص ورسـم  اسـتغّل  ضياء الكراعويّ  املدعوّ  نّ أ فتجد ملالا 

بـن املبـارش ًله انّـأا ىلع اعئـه اكن مبنيًـّادّ  أساس نّ إذ إهاس أساساعه ىلع مدّ 
س  دة الزهـراء مـن السـيّ   طالـب   ٍأبـن  مري املؤمنني عـيلّ أإلمام ل
بة مـن رفع ابليضة املخّصـ نّ إ»ه هو اإلمام اثلاين عشـر املهدّي املنتظرس نّ أو

ــام عــيل   فاطمــة الزهــراء  ــة زواج اإلم ــة   اكن يف بداي مــن فاطم

 س )ابلحـر املسـجور(خر  سّ    س حيث رفعت ابليضة إ  اعلم   زهراءال
 ل ابليت لت الكسـاء... ومـن ثـمّ هأرجوع جربائيل بها تلكون مع  ومن ثمّ 

اهلل ـ تعـا  حفظهـا  سبهـا خاص   بة إ  اعلم  رجوع جربائيل بابليضة املخّص 
تهـا ءوقرا . وقـام حبشـد روايـات  «مة السـوداءفيه حلني نزوهلا يف رحم األ ـ 

دة الزهـراء املعروفـة  خطبة السـيّ حبسب ما  شتيه   خيا  اخلصبس وحّف 
 .ا يضح  اثلىلكذ قام بتفسريها تفسريا إ ؛لم نسلم من هذيانه

س معـان   ب مرسـومة   ة  ه اكن  سـري وفـق خّطـنّـأكتابـه وـد  أفعندما تقر
و اسـتقاها مـن نصـوص الروايـات أابتكرها  خاّصة   و ستخدم مصطلحات  

ـولكمات العرفاء والفالسفةس و سـري يف  د انلصـوص الّـت جعلهـا  ا أساسا
 .دلعوته وينّظر هلا بدهاء  

                                                 

 .284 الكراعويس ضياء عبد الزهرةس قاض السماءس ص - 1
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ــا مـدّ  ويلجـي جــل أها يف قوالـب خيــا  مـن خــر إ  الروايـات يلصــبّ   ع  أيضا
اإلمـام املهـدّي  وهـو ويصّ  سفس فهـو ايلمـاينّ إثبات سيل ادّاعءاته الّت لـم تتوقّـ

 !ين ستصل هٰذه السلسلةأس وًل نعلم بنيل املقرّ وّ أابنه و ثمّ  سورسو 

                                                 

مفـاض الطاعـة مـب  مـامٌ إ ايلماينّ  نّ يب شعار  إ ّي أيات ًل مد فيها ال يف جمموع الرومّ ياملت» - 1
ة ئّمـر الروايات عـدد األـحص نّ إتباعهس بل أباعه كما يزعم الاكطع ومب اتّ  وأ يمان بهساإل
 س يـدّل نـةٌ شخاصـهم معيّ أس وسماؤهم معلومـةٌ أس  هل ابليتأطهار يف اثين عرش من األ

خروجـه  نّ أما  ستفاد مـن الروايـات  ا. وّ  مفاض الطاعة جزما  مام   ليس ب ايلماينّ  نّ أىلع 
قـرب س يعـرف املؤمنـون بـه  رـمـام العصـإمن عالمات ظهور  ةا حتميّ  سيكون عالمةا 

د  س ولـم نعـ  يف س ويمّهـمـام املهـدّي ه ينرصـ اإلنّـأىس ورايته رايـة هـدا  نّ أقيامهس و
 كغريها من عالمات الظهورس هلـا فائـدةٌ  عالمةٌ  رث  من ٰذل . وخروج ايلماينّ أالروايات ىلع 

هبـتهم واسـتعدادهم أخـذ املؤمنـون يلـِك ي ؛ىلع قرب الظهور املبارج ها تدّل نّ أس   نةٌ معيّ 
خذ احليطـة أما  ستفاد من تل  الروايات لزوم ه ربّ نّ أ. كما مام املنتظر املهدّي ة اإلنلرص

يـن يتلـ ون ابني اّّل ة وغريهم من ادلاعة الكذّ كيال ينخدع املؤمنون بداعة املهدويّ  ؛واحلذر
ه نّـبي اكًلعتقاد سا ذكرناهرث  ممّ  أبنحو   ا اًلعتقاد بايلماينّ مّ أو مام املهدّي قبيل ظهور اإل

 وأ مـام املهـدّي رة اإلـه واجب انلرصة كوجوب نصـنّ أ وأمفاض الطاعةس  معصومٌ  مامٌ إ
 وأ س صـحيحةٌ واحـدةٌ  ىلع ٰذل  روايـةٌ  س ولم تدّل صحيح   ٰهذا لم يثبت بديلل   نّ  غري ٰذل س ف

ـ لم تدّل  ء  با ن نعتقد يف ايلماينّ أس فكيف يمتلن نلا ضعيفةٌ  ذا إا عليه الروايات؟! خصوصا
ة ادليلل ا  شاط فيه قطعيّ ممّ  سما شالك ٰذل  وأ عصمة   وأ مامة   اًلعتقاد ب املطلوب هواكن 
س هـل ل حمسـنس عـيلي ]  «ا كوجوب انلرصة ملـلا ا رشعيًّ اكن املطلوب تتلليفا  وأعليهس  ادلاّل 

  [.6 س ص؟!مب اًلعتقاد بايلماينّ 

ل يف وّ األ أاب وابلهـاء حينمـا بـدتني همـا ابلـرنا بشخصيّ اعء يذكّ ٰهذا ال سلسل يف اًلدّ  نّ إ - 2
ة ونسـا ى انلبـوّ وبعـد ٰذلـ  ادّ  سمـاماإل ه هونّ أظهر  ثمّ  سمامه باب اإلنّ أدعواه ىلع أساس 

 ة.لوهيّ اعءات إ  اإلرشيعة اإلسالم. ورٰذل  اثلاين )ابلهاء( حينما وصل يف سلسلة اًلدّ 

ة اخلاتمة...س بقلـم: بازس ضياءس املهدويّ : اخلل  مفّص  عليها بشمل   الع ىلع الروايات والردّ لالّط  - 3
 وما بعدها. 220 س ص2 س ج327 – 305 ص س1 عبد اهلل سعد معريفس ج
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ا يف ا رئيسـيًّ ل عمـدة دعـوتهم ومنـار حبـوثهم وعنوانـوالرواية الّت تملّ 
جـد مـن أو روايـة املهـديّنيس وأة  رواية الوصـيّ ة   ما نسّ  قناتهم الفضائيّ 

 د روايـات  نّ أا مـن ا ذكرتـه سـابقا ممّ  حبث هٰذه الرواية اس لناءا  الرضوريّ 
ني نا نعـيش عصــر املسـتدلّ نّ إ إذ ؛ا مستقالًّ ب كتابا عليها يتطلّ  القوم والردّ 

 ؛اا وريفاـكمًّـ ملفـت   تدًلل بٰهذه الروايـة بشـمل  ين يرفعون راية اًلسبها اّّل 
 يهامس وتلكـون ملـاًلا عليهم ّ ًل يقع املؤمنون يف شباج اإل ا ناسب الردّ ممّ 
 ا لٰهذا انلوع من اإليهامات.ا وواقعيًّ حيًّ 

اًلستدًلل بالروايـات الضـعيفة  أي ستقع الرواية ضمن أسايلبهم
مـام اتلحقيـق أوًل تصـمد ت لم يعتمد عليها العلماءس والغريبة الّ 

 مـنهجهم يف املراوغـة وردّ  واضح   . وهنا يربز بشمل  وادلًليلّ  السندّي 
.1استفزازي   اخلصوم بشمل  

س يف مقابـل 2 الظـنّ ًّل إت ًل تفيـد الّـ حاد(و  من )روايات اآل
فادت أذا إحاد الروايات املتواترة الّت تفيد ايلقني. ويؤخذ بروايات اآل

                                                 

. 2011وىلس س الطبعـة األالعقييلّ  أمحد احلسن(س ناظمٌ  رجو مطالعة كتاب )الوصية والويصّ أ - 1
 ملا ذكرناه. صارخٌ  وهونموذجٌ 

 نّ   فـًّل إو سة ىلع اعتبارهقد قامت احلجّ  يتلون الظنّ ن أه ينب  نّ أصول الفقه أر يف علم تقرّ  - 2
 ًل اعتبار  . ظني  بما هو الظنّ 
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خذون بها يف املسائل يس وًل يالرشعيّةدلين واملسائل يف فروع ا الظنّ 
 . 1العقيدة تتطلّب القطع وايلقني نّ إ إذ ؛العقديّة

 منت الرواية

ّّ رو ٍن َعبْدن اهللن »: (الغيبة)يف  ى الشيا الطو
َ
نَا َ َاَعٌة َعْن أ ْخرَبَ

َ
 أ
ْوفَرنَي  َ بْنن ُسْفيَاَن الزَْبَ َ  ساحْلَُسنْين بْنن َعيلن َ َعْن َعيلن ـيلن ـنَان  الَْموْصن  بْنن سن

َ بْنن احْلَُسنْين  سالَْعْدلن  مْحََد بْنن حمّمد بْنن اخْلَلنيلن  سَعْن َعيلن
َ
َعـْن  سَعْن أ

رْصنَي  مْحََد الْمن
َ
َنيهن  سَعْن َعَمهن احْلََسنن بْنن َعيلن   سَجْعَفرن بْنن أ

َ
َعْن  سَعْن أ

ٍن َعبْدن اهللن 
َ
َنيهن ابْلَاقنرن  سد  مَّ َجْعَفرن بْنن حُمَ  أ

َ
َناتن  سَعْن أ فن ي اثلَّ َنيهن ذن

َ
 َعْن أ

ينَ  يدن  سَسيَدن الَْعابندن ـهن َ الشَّ ين َنيهن احْلَُسنْين الـزَّ
َ
منـرين  سَعْن أ

َ
َنيـهن أ

َ
َعـْن أ

نننَي  يَهـا  رَُسوُل اهلل  قَاَل: قَاَل  الُْمْؤمن يفن اللَّيْلَةن الّت اَكنَْت فن
بَا احْلََسنن " :َوفَاتُُه لنَعيلن  

َ
ـ سيَا أ ْحضن

َ
يَفةا وََدَواةا ـأ   "سْر َصـحن

َ
ْمَع

َ
فَـي

يَّتَهُ  رَُسوُل اهلل  عن َفَقاَل  سوَصن ُ  يَا :حّف اْنتَََه إ  ٰهذا الَْموْضن َعـيلن
ْم اثْنَا َعشَ  هن ْعدن ََ ْن  ي اثْنَا َعَشـَر إنَماماا َومن ْعدن ََ يًّاـإننَُّه َسيَُكوُن   سَر َمْهـدن

نَْت يَ 
َ
ثْيَنْ َعرَشَ إنَماماا َسمَّاَج فَي ُل اًلن وَّ

َ
ُ أ ا  يفن َسـَمائنهن اهلل تعا  اَعيلن يًـّ َعلن

ْعَظـَم 
َ
رْثـرَبَ َوالَْفـاُروَق اأْل

َ
نننَي َوالَصـَديَق اأْل ـرَي الُْمـْؤمن من

َ
ـَى وَأ الُْمْرتَض

                                                 

س ورـٰذل  انظـر: انلـائيينّ  ؛329 صولس صس حمّمداكظمس كفاية األخوند اخلراساينّ انظر: اآل - 1
س 3س جراّّ اهلل األ ةس لقيق: رمحـصولس تعليق: ضياء ادلين العرايّ حمّمد حسنيس فوائد األ

 .324 ص
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ُموَن َواملهديَّ 
ْ
َحد  َغرْينجَ  سَوالَْمي

َ
ْسَماُء ألن

َ
ُح ٰهذه اأْل نَْت  سفاََل تَصن

َ
ُ أ يَاَعيلن

ا  يَتْينن َغدا نَسائن َفَمْن ثَثَّتََّها لَقن ْم وىلََعَ ن ْم َوَميَتنهن يْتن َحيَهن ََ ْهلن 
َ
َّي ىلَعَ أ وَصن

نَا بَرني
َ
نَْها لَْم تََر ن َوَمْن َطلَّْقتََها فَي نَْت  ٌء من

َ
يَاَمةن وَأ رََها يفن َعْرَصةن الْقن

َ
َولَْم أ

 
ُ
يَخلنيَفتن ىلَعَ أ ْعدن ََ ْن  َ س مَّتن من تَْ  الَْوفَاةُ فََسلَْمَها إ  ابْـينن فَ نَذا َحرَضَ

َ احْلَُسـنْين  احْلََسنن الرَْبَ الْوَُصولن  تُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلَْمَها إ  ابْـينن فَ نَذا َحرَضَ
َ الَْمْقتُولن فَ نَذا َحَض  ين يدن الزَّ هن هن َسـيَدن َرتُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلَمْ ـالشَّ َها إ  ابْنـن

ي اثلَّفننَاتن َعيلن  فَ نَذا َحَض  يَن ذن هن ـالَْعابندن َرتُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسـلَْمَها إ  ابْنـن
ـادنقن  حمّمد ابْلَاقنرن فَ نَذا َحَضـَرتُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلَْمَها إ  ابْننهن َجْعَفـر  الصَّ

من فَ نَذا َحَضـفَ نَذا َحَضـَرتُْه الَْوفَاةُ فَلْ  َرتُْه ـيَُسلَْمَها إ  ابْننهن ُموىَس الْاَكظن
تُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلَْمَها إ   الَْوفَاةُ فَلْيَُسلَْمَها إ  ابْننهن َعيلن  الَرَضا فَ نَذا َحرَضَ

َ فَ نَذا َحَضـَرتُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلَْمَها إ  هن َعـيلن  ابْننهن حمّمد اثلََقةن اتلَّقن  ابْنـن
ـلن فَـ نَذا  تُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلَْمَها إ  ابْننهن احْلََسنن الَْفاضن حن فَ نَذا َحرَضَ انلَّاصن
ـْن  لن حمّمـد  َحَضـَرتُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلَْمَها إ  ابْننهن حمّمد الُْمْسـتَْحَف ن من

  ْيًّا )فَ نَذا  فَٰذل  اثْنَا َعرَشَ إنَماماا ثُمَّ يتَُلوُن منن هن اثْنَا َعرَشَ َمْهدن ْعدن ََ

بننيَ  وَّلن الُْمَقرَّ
َ
تُْه الَْوفَاةُ( فَلْيَُسلَْمَها إ  ابْننهن أ َ اْسـٌم  َحرَضَ َسامن

َ
َ ُ ثاََلثَُة أ

ٍن وَُهَو َعبُْد اهلل
َ
ُل وَ  اَكْسيمن َواْسمن أ وَّ

َ
ْسُم اثلَّالنُث املهدّي ُهَو أ مْحَُد َواًلن

َ
أ

 .1«نننيَ الُْمْؤمن 
                                                 

1-  ّّ  .151و 150 س حمّمد بن احلسنس الغيبةس صالطو
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 انلقد

 1ة ـ سند الرواي 1

اس وًل جـدًّ  ةٌ صـيّ ختّص  ة دراسـاٌت ادلراسات احلوزويّـ نّ أًل خيىف 
صـحاب أ ًّل إخيوض يف الروايات واًلسـتدًلل بهـا وانلقـض عليهـا 

ا لعلم الرجـال يف ًغيـة ص يف ٰهذا املجال. وٰهذه الرواية طبقا اتلخّص 
ّّ  كبري   من قبل اعلم   الضعفس ورون الرواية مذكورةا   اكلشيا الطـو

 تها واعتبارهاس فٰهذه كتـب احلـديث دلينـا مملـوءةٌ ىلع صحّ  ًل يدّل 
 !ها؟خذ بها لكّ يبالروايات فهل ن

يف اتلخصصس  رصني   ذات طابع   علميّةٌ و ةٌ معرفيّ  هناج سياقاٌت و
ة واًلعتبـار  للحتلم عليها بالصـحّ نسري فيها الرواية وصوًلا  وقنواٌت 

 .من عدمه
ذن إن وفـق مفادهـا فلنغلـق ّ يتـديّ  روايـةا  أيقـر حـد  أ ن لّك ذا اكإو     

ةس وهٰكـذا بالنسـبة باب اًلجتهاد والعلمس ونقتصـر ىلع القـراءة السـطحيّ 
 اء.طبّ وياج مراجعة األ لكتب الطّب  حد  أ س فلريجع لكي للطّب 

                                                 

يـن ي دراسـة حـال الرجـال اّّل أس  شري إ  اتلحقيق الرجـايلّ  ّصي ختّص  سند الرواية مصطلحٌ  - 1
 سناد الروايات هوأعتماد عليهم يف انلقلس والعلم اّّلي يدرس رووا الروايةس وهل يمتلن اًل

 علم الرجال.
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ها يف ًغيـة نّ أهل اًلختصاص يف ٰهذه الرواية مد أل من مّ ياملت نّ إ
فالسـند املـذكور حيتـوي ىلع مـن يطلـق علـيهم  سالوهن والضعف

يف كتب الرجالس فلم يمدحوا  ين لم يرد هلم ذكرٌ )املجاهيل( وهم اّّل 
 ولم يقدحوا.

ذ ًل إالعـدلس  املوصـيلّ  بـن سـنان   من عـيلّ  أوضعف السند يبد
ورـذا  سشـاكل  إبـال  ا ماعـة ثقـاٌت  نّ أل ؛" اعةٌ "مشلكة يف قو  
قال  سصحابة األجلّ أوهو من  سزبوفرّي بن سفيان ال احلسني بن عيلّ 
 .1«من أصحابنا جليٌل  سثقةٌ  سشياٌ » :عنه انلجابّ 

ه لـم نّ أفمشلكته  سالعدل املوصيلّ  بن سنان   ل املجاهيل عيلّ وّ أا مّ أ
يع ز  اعة املدّ . ولقد ررّ وًل قدم   ذكره يف كتب الرجال ًل بمدم   يتمّ 

ا من ٰهذا اًلنسـداد رجا ن مدوا هلم لأوحاولوا  سةىلع ٰهذه الشخصيّ 
وا وصف )العدل( اّّلي جـاء يف نهايـة اسـمه عدّ س فالرجايلّ  العليمّ 

  . صفة مدم  
 ولإلجابة ىلع ذٰل  نقول:

ا احتمـال وصـف هٰذه املفردة قـد تتلـون ضـمن اسـمه الاكمـلس أّمـ نّ إ
رواة  ا؛ ألنّ فلـيس دقيقاـ العدل كتوثيـق   املتعـارف واملشـهور عنـد ذكـر اـل

                                                 

 .68 (س صيف الشيعة )رجال انلجابّ سماء مصنّ أس اس أمحد بن عيل  العبّ  بوأس انلجابّ  -1
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سـماء كمـا يف بـاي بـل تـذكر األس وصـافن ًل تـذكر األأد يف سلسلة السن
مـن  ا خايلـةا سـماؤهم  يعاـأ يـن وردتأفراد سند نفس روايـة الوصـية اّّل 

 فذكر هٰذا خبصوصه ىلع لو اتلوصيف خالف الظاهر. ساتلوصيف
 سل السـندوّ أه يـرد يف نّـ ه إذا ذكر اتلوصيف فنّ أا إ  ٰهذا مضافا 

: عن اثلقة حمّمد بن العبّ ف  عنه باثلقة اعدةا ويعرّب  اس بـن يقال ملالا
العدل لو اكن وصـفاا لٰهـذا الـراوي   وٰهكذاس باإلضافة إ  أنّ  1مروان
هم يف حني أنّ  سوملا اكن من املجاهيل سون يف كتبهمعليه الرجايلّ  نلّص 

ّ لم يذكره يف رجا  إنّ لم يذكروه يف كتبهمس بل   سنفس الشيا الطو
يع ٰهؤًلء! وىلع فرض كونه بٰذل  حسب ما يدّ  ه هو اّّلي نعتهنّ أمع 

 مع القرينة ًّل إًل يمتلن ا زم به  سفقط د احتمال  صفة مدم فهو جمرّ 
  يـدوريتلون ٰهذا اللف  جممـالا  د احتمال  س ومع كونه جمرّ 2ةالقطعيّ 

بـه  و لقباا لصاحبهس وعليه فال حيتجّ أ ن يتلون صفة مدم  أمره بني أ
 مالني.من ٰهذين اًلحت واحد   لمل  

وىلع فرض ال سليم بتلونه وصـفاا فمـع ذٰلـ  ًل يمتلـن األخـذ 
 شاكل يف باي رواة السند.بالرواية لوجود اإل

                                                 

س رض ورـٰذل : ابـن طـاووس   ؛182 س ص14 نوارس جس حمّمدباقرس حبار األراجع: املجلّسّ  -1
طبعـة الس سة دار الكتاب ا زائـرّي نصاريس مؤسّ لقيق: األ .120 س ايلقنيس صادلين عيلّ 

 .1413 وىلس ربيع اثلاينألا

واًلحتمال  عند الشّ   د   حمدّ ىلع وجود ما  شري إ  مع ا  يدّل  (ةالقرينة القطعيّ )مصطلح  نّ إ - 2
 .احتماًلت   وأ ة معان  بني عدّ 
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بـني اثلقـة  بن احلسني فهو مشـاجٌ  خر وهو عيلّ ا الراوي اآلمّ أو
  املقصود به حّف يصـحّ ة السند أن يمزّي وغريهس فعّل من يّديع صحّ 

 اًلس ناد إيله.
واحلسن  محد املصـرّي أد بن اخلليل وجعفر بن محد بن حممّ أا مّ أو

فهم مهملون يف كتب  ابة املصـرّي بن بيان بن سيّ  ووادله عيلّ  بن عيل  
 ذكرهم. الرجال لم يتمّ 

ن فالروايـة وأرث  رواة هٰذه الرواية جماهيـل ومهملـ نّ أوبٰذل  ننتيه إ  
 عن اًلعتبار من ناحية السند وًل يمتلن اًلعتماد عليها. ساقطةٌ 

 اية ـ دًللة الرو 2

 شارة إ  ضعف الرواية من خالل:يمتلن اإل
هل اخلربة بٰهذه الرواية لغرابتها ولالفتها أعدم قبول العلماء من  

 :حيث قـال العاميلّ  ولالفة املشهور هلا اكحلرّ  سللكلري من الروايات
ه قـد ورد ٰهـذا نّـأحديث اًلثين عرش بعد اًلثين عشــرس اعلـم »

س ولـم شـاكل  إو خبارس وهو ًل خيلو من غرابـة  عض األاملضمون يف ب
نس وًل يمتلن  انلادر منهم ىلع ما حيرض  اآلًّل إصحابنا أض   يتعرّ 

ايلقنيس بل  ما ورد بٰذل  لم يصل إ  حدّ  نّ ا؛ ألا قطعا اعتقاده جزما 
 اهلل تعا  ن شاء إ -يت يملا ي ؛ ىلع وجه اإلماكن مشمٌل وويزه احتماًلا 
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ملل ٰهذه الروايات إذا اكنت  س ومن الواضح أنّ 1«عارضهممن ك ة  -
فيجـب  سىلع لو القطع مـن العقـل أو الرشـع هو ثابٌت  ختالف ما

وّٰلل   ؛ينيّةة أو ادلالعقليّ تيويلها بما ينسجم مع تل  الضـروريات 
خبار ٰهذه األ» :ملال ٰهذه الروايات ويقولأيرد  مة املجلّسّ زد العاّل 

 حد وجهني:أويل يوطريق اتلللمشهورس  لالفةٌ 
وسـائر  انلّب  نّ أا: يتلون املراد باًلثين عشـر مهديًّ  نأـ  1

س وقـد ن يتلون ملكهم بعد القـائم يس باألئّمة سوى القائم 
 ةس وقـال برجعـة ئّمـّوهلـا جبميـع األأاحلسن بـن سـليمان  نّ أسبق 

ا يمتلن ا مع بني بعض األالقائم  ت خبار املختلفة الّـس وبه أيضا
 .ملكه  ةوردت يف مدّ 

وصياء القائمس هادين للخلـق أتلون ٰهؤًلء املهديّون من ن يأـ  2
ن إس وة   خيلو الزمان من حّجـٰلاّل  ؛ين رجعوايف زمن سائر األئّمة اّّل 

ا حججا ئمّ وصياء األنثياء واألأاكن   .2«يعلم -تعا   -اس واهلل ة أيضا
  قادةٌ ًّل إملهديّني ما هم ٰهؤًلء ا نّ إن يقال أقَص ما يمتلن أ نّ أي أ
وا فاستحقّ  سنفسهم وفهم دينهمأيف تهذيب  بلغوا مراحل اعيلةا  كبارٌ 

 .هل ابليت أة بعد مّ لع ن يتلونوا هداةا أ

                                                 

 .115 ةس صس حمّمد بن احلسنس الفوائد الطوسيّ العاميلّ  -1
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اكا بقـول تمّسـ ؛وعليه فالرواية إذا خالفت املشهور يعرض عنها
ني عندما سئل عـن اخلـربين املتعارضـني املـرويّ  اإلمام ابلاقر 

 .1«انلادر خذ بما اشتهر بني أصحاب  ودع الشاذّ » :فقال عنهم 

ةبيع انلحول منت الرواية وانطباقها ىلع مد   مالحظاٌت   و 
 مفادهــا نســليم األمــر إ  ابــن اإلمــام  : يف ادلًللـة؛ فــ نّ ًلا وّ أ

ــوّ املهــدّي  ــدم خل ــة بع ــايف عرشــات الروايــات القائل  س و  تن
ا كـون األئّمـة 2األرض من حّجة   وهـو  سعشــر اثـينس وتنايف أيضا

من رضورات مذهبناس وتنايف كٰذل  ما ورد من الروايات الّت  رضورةٌ 
بعـد  املؤمنني واألئمـة  نشري إ  حكومة اإلمام احلسني وأمري

س بل تنايف الروايات الّت مفادها أّن اإلمـام 3رحيل اإلمام املهدّي 
يتلون اهلـرجس يب  إ  أربعني يوماا قبل قيام القيامة ثّم  املهدّي 

 .4مات القيامةومقدّ  هموٰهذه األيّام من أيّام بعث األموات و نشور
 .إن قلَت: إّن بعض ٰهذه الروايات ضعيفةٌ 

                                                 

 .157 س ص1 جيعةس س حمّمد بن احلسنس وسائل الشالعاميلّ  -1

( من ختلو ًل األرض )أنّ  اخلامس ابلاب احلّجةس كتاب س179و 178س ص 1ج  سالاكيف :نظرا. 2  .حّجة 

وحاًلتهـا ومـا جـاء  )الكـّرات اثلاين ابلاب س133و 132ص  سادلرجات لترص بصائر :نظرا. 3
 .142 – 140 س م(فيها

س باب ذكر عالمات قبل قيـام 387س ص 2 ج ساإلرشاد يف معرفة حجج اهلل ىلع العباد :نظرا. 4
س 53 ة األطهار: جحبار األنوار ا امعة دلرر أخبار األئمّ  ؛يف سرية القائم س فصٌل  القائم
 .(خلفاء املهدّي وأوًلده) اثلالثوناب ابلس تاريا اإلمام اثلاين عرشس 145ص 
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 قلُت:
س بل   «ةرواية الوصيّ »يزيد ضعفها ىلع ضعف تل  الرواية  ًل 
ة ىلع فرض القول بضعف ٰهـذه ا بمراتب من رواية الوصيّ ضعفا  أقّل 
 «.ا قبل القيامةّي إ  أربعني يوما بقاء املهد» ةخرياأل

س إنَّ شذوذ ٰهذه الرواية من حيث املضمون وندرتها حال   وىلع لّك 
ا يمنع من قبوهلا أو اإلصغاء إيلها.  أيضا

املهديّني ميئـون بعـد وفـاة اإلمـام  نّ أشارت إ  أا: الرواية ثانيا 
ذا س ٰهـ1ة فقد جاء قبل ظهـور اإلمـاميع ايلمانيّ ا مدّ مّ أ ساملهدّي 

 يع مـن جهـة  طه يف دعواهس فهو يدّ يع وختبّ مضافاا إ  اضطراب املدّ 
مران  هس وٰهذان األه وصيّ نّ أيع أخرى يدّ  ه مبعوث اإلمام ومن جهة  أنّ 

 !ًلحٌق  والويصّ  أو مقارنٌ  املبعوث سابٌق  نّ ًل متمعان؛ أل
هـو اّّلي  اإلمام احلسـني  نّ أدت بعض الروايات رثّ أا: ثاثلا 
وًلد أولـيس  سة ة بعد وفـاة اإلمـام احلّجـمّ قيادة األم مهام ي سلّ 

ــ ــام الصــادق ة اإلمــام احلّج ــا عــن اإلم ــا م ــ» :س منه ذا  ف
ة املـوتس ه احلسنيس جاء احلجّ نّ أت املعرفة يف قلوب املومنني استقرّ 
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طه ويلحده يف حفرته احلسني بن نه وحينّ له ويتلفّ فيكون اّّلي يغسّ 
 .1«يصّ  الوًّل إ س وًل ييل الويصّ عيل  

ام مـن ًل عقـب لإلأح  عن الرواية اتلايلة الّت توّض ا: فضالا رابعا 
يبدو من  ء  ر السائل بايذكّ  املهدّي حني وفاتهس فاإلمام الرضا 

 يتلون   عقٌب  مام  إ لّك  نّ يبني شيعتهمس ب ه معروٌف نّ أخالل الرواية 
 فته.ه وخالزي وههو اّّلي يتوىّل  اإلمام احلسني  نّ أخرهمس و  ًّل إ

ٍن »
َ
ٍن مَحْـَزةَ ىلَعَ أ

َ
ُن أ َْ  ُ ازن قَاَل: َدَخَل َعيلن َعنن احْلََسنن بْنن َعيلن  اخْلَزَّ

نَْت إنَماٌم ؟قَاَل:َنَعْمس احْلََسنن الَرَضا 
َ
ْعُت  َفَقاَل َ ُ أ َفَقاَل َ ُ إنيَن َسمن

ََْن حمّمد  َج َجْعَفَر   َ ُ َعقنـٌبسوَ  ُل ًَل يتَُلـوُن اإلمـام إنًلَّ َسُقو َجدَّ
ْو َتنَاَسيَْت 

َ
يَت يَا َشيُْا أ نَسن

َ
َما ؟ لَيَْس ٰهكذا قَاَل َجْعَفٌر  َفَقاَل أ سإننَّ

ٌب إنًلَّ اإلمام اّّلي خَيُْرُج  قَاَل َجْعَفٌر  ًَل يتَُلوُن اإلمام إنًلَّ َوَ ُ َعقن
َُْن َعيلن   َب َ ُ َفقَ  َعلَيْهن احْلَُسنْيُ  ْلُت فَ ننَُّه ًَل َعقن َت ُجعن اَل َ ُ َصَدقْ

َج َسُقوُل  ْعُت َجدَّ  .2«فنَداَج ٰهكذا َسمن
 ة مـن قبـل اإلمـام الرواية تـنّص ىلع نسـليم الوصـيّ  نّ أا: خامسا 
مها اكن اتللكيف ىلع انلـاس إ  ابنه عند موتهس ف ذا سلّ  املهدّي 

فرض باعه حّف ىلع باتّ  ة غري ملكّفة  ا قبل ال سليم فاألمّ باعهس وأمّ باتّ 
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و أتـه س فضالا عن القطع  بعدم ثبوت بنوّ معرفته وثبوت بنّوته   
 بنـّوة  يع ابلنـّوةس ٰهـذا مضـافاا إ  أنّ كما هو شين مدّ س فيها الشّ  
ة أو أقـّره مّ تثبت عن طريق اإلمام نفسه إذا عّرفه لعأن ا إمّ  ابنه 

عدم إنتلار بالشهرة وال سالم و أو اكنت بنّوته ثابتةا  سىلع دعواه ابلنّوة
س طبـييع   اإلمامس كما هو الشين يف ان ساب انلـاس آلبـائهم بشـمل  

وًل  سيع للبنّوة ايلوم لم تثبت بنّوته بيحد ٰهذه األمور املتعارفةواملدّ 
 اًلّداعء ًل غريس وعليـه فليصـرب حـّف يظهـر اإلمـام  ًّل إيمل  

 ا قبـل الوصـية فـالباعـهس أّمـفيلكّف انلاس  نذاج باتّ  سويويص  
ةس فالوصـية تثبـت خـالف باعه كما هو مقتىض الوصيّ تتلليف باتّ 
 عيهاس فيه عليه ًل  .دعوى مدّ 
ن يرجع ضمري )  ثالثة أسـام( إ  اإلمـام أه  يمتلن نّ أا: سادسا 

ة بن احلسن وٰهذه األسماء اثلالثة )أمحدس وعبد اهللس واملهدّي( احلجّ 
ا بقرينة الروا  أسماء احلجّ   ية اتلايلة:ة بن احلسن أيضا

ْعُت رَُسوَل اهلل » ُه  َعْن ُحَذْسَفَة قَاَل َسمن وَذَكَر املهدّي َفَقاَل: إننَّ
مْحَـُد وَعبْـُد اهلل واملهـدّي  سُسبَاَسُع بَنْيَ الُرْكنن والَْمَقامن 

َ
فَٰهـذه  ساْسُمُه أ

ْسَماُؤهُ ثاََلثَتَُها
َ
 .1«أ

                                                 

ّّ ا -1  .454 ةس صكتاب الغيبة للحجّ  سالغيبةس لطو
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ا ّمـأو سثالثة أسماء  ابن اإلمام    ه قد ورد يف الرواية أنّ نّ أا: سابعا 
ٍ أبيـه ًل يطـابق اسـم أاسـم  نّ أفقطس كما  واحدٌ  يع فله اسمٌ املدّ 

ىس املدّ  ثباتًل يتليف إل د اتلطابق اًلسيمّ جمرّ  اإلمامس مضافاا إ  أنّ 
بدّ إذا طابق اسم صاحب الوصيّ  ع  مدّ   ًلنفتح ابلاب لمّل وإًّل   ةس بل ًل 

ما يف ملـل ائر املواردس سـيّ من ثبوت بنّوته بالقطع وايلقني كما يف س
 ب عليها أمر ادلين.ٰهذه القضايا الّت ياتّ 

حبيـث ًل  سرنا   غيبـة اإلمـام ـاملشـلكة يف عصـ نّ أ :اثامنا 
ـأيمتلن الوصول  إيلهس ف ذا اكن املبعوث عنه ًغئباا لتفياا  ا مللـه يضا

 فمـا وجـه ٌت أو ميّ  ه يحي تهس بل ًل يعلم أنّ  خاّص وًل يعرف ماكنه إًّل 
؟ ة من بعلتهة حيث لم لصل الغايمّ وجوده لعمن  ئذ  اًلنتفاع به حين

 سويـراه املبعـوث إيلـه سن بعلـهالا عّمـأن يتلون مملّ  بدّ  فاملبعوث ًل
 ًلنتفـت احلكمـة مـن ة دعـواهس وإًّل د من صحّ ويتيرثّ  سويلتق به

ا بامتـداد ما مع طول الغيبةس ٰهـذا ىلع فـرض بقائـه حيًـّسيّ  سبعلته
 مامتـهإ نّ ؛ أل يقاس أمره ىلع إيماننا باإلمام الغائـب الغيبةس وًل

من احلكمة  هلا وجوهٌ بغيثته الّت  فال ترضّ  سنلا بادليلل القطيعّ  ثابتةٌ 
 .نّصت عليها الروايات

 ّي أة الروايـة وعـدم لميلهـا منا بصـحّ ه لو سلّ نّ  ذٰل  ف ومع لّك 
صـاحبهم  نّ أ إثبـاتين هلم أتب  املشلكة يف اتلطبيقس فمن  شاكل  إ

 !ل املهديّني؟وّ ييع هو املقصود باملدّ 
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 و الترامات أـ املعاجز 2 
ــتحيل املقامــات ادل نّ إ ــةادّاعء املعــاجز مــن ســمات من ــايع  ينيّ ول

. وزمـان   عرص ـ املذاهب واألديانس وسار ىلع منواهلم أدعياء املهدويّة يف لّك 
ة مـن األدلّـة املهّمـ دّ تعـ إذ سكبري   ا اكنت املعجزات والكرامات ذات أثر  ولمّ 

أو اإلمامـةس فقـد تناوهلـا علمـاء العقائـد والـالكم  انلبّوةيع ىلع صدق مدّ 
ة اخلـوارق هـا عـن بقيّـبابليان ادلقيقس والضبط واتلحقيق وبيـان مـا يمزّي 

يف  س ومن هٰـذه الضـوابط مـا ذكـره العاّلمـة احلـيّلّ اكلسحر أو نسخري ا نّ 
 :(رشم اتلجريد)

يف الطريق إ  معرفة صدق انلّب قال: وطريـق معرفـة املسيلة الرابعة: »
أو نـيف مـا هـو  صدقه ظهور املعجز ىلع يدهس وهو ثبـوت مـا لـيس بمعتـاد  

ا ذكر صفات انلـّب وجـب مع خرق العادة ومطابقة ادلعوى. أقول: لمّ  معتادٌ 
س وهـو ظهـور املعجـز ىلع واحـدٌ  بءٌ  عليه ذكر بيان معرفة صـدقهس وهـو

مـع خـرق  أو نـيف مـا هـو معتـادٌ  عجز ثبوت ما ليس بمعتاد  يدهس ونعين بامل
ه ًل ف نّـ سيف اإلعجـاز اثلبـوت وانلـيف سـواءٌ  ألنّ  ؛العادة ومطابقة ادلعوى

. شـياءوبـني منـع القـادر عـن رفـع أصـغر األ ةا فرق بني قلـب العصـا حيّـ
ىلع الصـدق. وقلنـا  فعل املعتـاد أو نفيـه ًل يـدّل  ألنّ  ؛ورشطنا خرق العادة

و سند معجزته إ  إبـراء األعـ   انلبّوةيع من يدّ  ألنّ  ؛بقة ادلعوىمع مطا
ا. فيحصل   الصمم مع عدم برء الع  ًل يتلون صادقا 

 يف املعجز من رشوط: وًل بدّ 
 ة املبعوث إيلها.أحدها: أن يعجز عن ملله أو ما يقاربه األمّ 

 أو بيمره. -تعا   -اثلاين: أن يتلون من قبل اهلل 
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 العادة تنتقض عند أرشاط الساعة. ألنّ  ؛يتلون يف زمان اتللكيف اثلالث: أن
ا جمـرى ذٰلـ س ة أو جاريـايع للنبـوّ الرابع: أن حيدث عقيب دعوى املـدّ 

يع ه ًل مـدّ وأنّـ سونعين با اري جمرى ذٰل  أن يظهر دعوى انلّب يف زمانـه
 س خـر عقيـب دعـواه يظهـر املعجـز بعـد أن ظهـر معجـزٌ  ثـمّ  سة غريهللنبوّ 

ه وأنّـ سقـه بـدعواهه يعلـم تعلّ ألنّـ ؛ب دلعـواهكون ظهـور اثلـاين اكملتعّقـفي
 ي ظهر عقيب دعواه.ألجله ظهر اكّّل 

.«اخلامس: أن يتلون خارقا للعادة
 ّّ ــة انلــّب إًّل » :ويقــول الشــيا الطــو ــق إ  معرف ــاملعجزًل طري  س ب

عـل ا ملـل املقـدر اّّلي من جعـل غـريه اعجـزا عمّ  واملعجز يف اللغة عبارةٌ 
ىلع صـدق مـن ظهـر ىلع  ا يـدّل عمّ  ه صار بالعرف عبارةا نّ أ إًّل  ساغريه قادرا 

 د اللغة.به. واملعتمد ىلع ما يف العرف دون جمرّ  يده واختّص 
 :ىلع ما قلناه برشوط   واملعجز يدّل 

 ا للعادة.ن يتلون خارقا أ -1
 ا جمرى فعله.ن يتلون من فعل اهللّ أو جاريا أ -2
 أو صفته املخصوصة. لق جنسهر ىلع اخلن يتعذّ أ -3
 ى ىلع وجه اتلصديق دلعواه.ق باملدّ ن يتعلّ أ -4
ه نّـأه لـو لـم يتلـن كـٰذل  لـم يعلـم ا للعادة ألنّ ما اعتربنا كونه خارقا نّ إو

ه ًل يمتلـن نّـأن يتلون فعل بمجـرى العـادةس أًل تـرى أفعل للتصديق دون 
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متلــن وي سرقها ىلع صـدق الصـادقـبطلـوع الشـمس مــن مشـ ن  سـتدّل أ
 .«؟!وذٰل  ملا فيه من خرق العادة ؛بطلوعها من مغربها

جـل أتـه للنـاس مـن ّ يثبـت انلـّب نبوّ  ؛انلبّوةب ذن مقانةٌ إزة فاملعج
 انتقض الغرض من رسـاتلهس وًل تتلـون املعجـزة ًّل إو سة عليهمقامة احلجّ إ

السـماء مـن  ورسـالة   ة  يّـهلٰ إ بدعوة   ينا مقانةٌ أللعبث واللهوس فاملعجزة كما ر
 مام انلاس.أيقوم بها انلّب  ةٌ . و  اعمّ نب   هل زمان لّك أل فيها لد  

 نّ أنظهـر للقـارئ  أنهٰذا اتلطويل يف حقيقـة املعجـزة  والغرض من لّك 
ـمـرا أوليسـت  سسـاطني  العلمـاءأاملعجزة من املسائل الّت حبلهـا  ا ا ًغمضا

ه ن الواضـح أنّـس ومـمعجـزةا  يمتلن اتلالعب به ونسمية ما لـيس بمعجـزة  
أن تتلـون تلـ  املعجـزة  بـدّ  ما فال ر املعجزة أثرها يف شخص  ألجل أن تؤثّ 

 ولـو بـين تتلـون تلـ  املعجـزة خـادلةا  سا شاهده واعشه ذٰلـ  الشـخصممّ 
  بواسـطة مـن يمتلـن   أن يعتمـد عليـه يف  اكلقر ن الكريمس أو منقولـةا 

ايل وفيهـا ملل تل  األمورس فـبعض الكتـب الّـت صـدرت يف الوقـت احلـ
 ألشـخاص   و كرامـات  أونه معـاجز ثون عن ما  سمّ يتحدّ  شخاص  أل نقوًلٌت 

ًل يعـرف القــارئ  د نقــوًلت  أصـحاب داعوى يف ادليــنس فٰهـذه تــب  جمـرّ 
طــار املقبــوًلت الّــت إشخوصـها وًل مــدى صــدقهمس فتــب  القضـيّة يف 

وق بـه ىلع طلـب الوثـ شخٌص  أعلم كيف يتجرّ أمالكها اتلقليد للغريس وًل 
هٰـذا  نّ ييع جامع هٰذه انلقـوًلت بـيدّ  ثمّ  ؟!صالا أن لم يعرفه ولم يلتق به ممّ 

                                                 

1 -  ّّ ـأراجـع  ؛250 ق باًلعتقـادس صس حمّمد بـن احلسـنس اًلقتصـاد فيمـا يتعلّـالطو ا: يضا
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م وغـري ذٰلـ  ا يف نار جهنّ به اكن لدّلا الرصام اّّلي من خالفه ورذّ  هو احلقّ 
 .املؤمنني لفاظ اخلشنة يف حقّ من األ

فٰهـذا مـن  سالشخص اّّلي يقرأ ملل هٰذه األمور يف كتاب ويؤمن بها نّ إ
ــ مـزيجٌ هــو و أاًلنفعـالس بـاب  س ةبـني املقبــوًلت واملشـهورات اًلنفعايلّ

ن يجـة انفعـال نفسـه بمـا يعتربهـا  بقضيّة   فبعض انلاس حيصل دليهم وثوٌق 
رجـال ادليـنس   يلـثس زيّ ى رجـالا أىلع الصـدقس كمـا لـو ر وقرينةا  مارةا أ

ـ فيبين ىلع احاامه وتقد سه ويلق به ًلنفعـال   ىلع  عنـد انلـاس اعم   نفّس 
 سلٰهـذه الصـفة ذٰل س حّف لو اكنـت حقيقـة هٰـذا الرجـل بـاّلات منـتحالا 

سف من املغالطـات وهٰذه مع األ ر والسارق واملجرم.وحيمل مواصفات املزوّ 
يهـام اًلنعـاكس( إومنهـا ) ة( يف علم املنطق )املغالطات املعنويّ الّت نسّ  

س حينمـا  شـاهد تلون ذا ثروة  ن يأ بدّ  ًل سعيد   لّك  أنّ  الظانّ  ن يظنّ أوملا : 
ملـال هٰـذه األمـور يقـع أو»ر: . ويقـول الشـيا املظّفـسعيدٌ  ذي ثروة   لّك  نّ أ

                                                 

رس حمّمدرضـاس . املظّفـاعم   نفسـاين   بسبب انفعال     تل  القضايا الّت يقبلها ا مهور العامّ  - 1
 .298املنطقس ص

خـذ مـا وأم اًلنعـاكسس يهاإة يف املنطق  : س واملغالطات املعنويّ ةٌ ومعنويّ  ةٌ املغالطات لفظيّ  - 2
يلف بـني يوٰهذه اثلالثة يتلون اخللـل يف اتلـ .سوء اعتبار احلملوبالعرض ماكن ما باّلاتس 

يلف بـني القضـايا و :  ـع ييقـع اخللـل يف اتلـ ة الواحدة. وهناج مغالطاٌت جزٍّ القضيّ 
 ة  بعلّـوضـع مـا لـيس واملصادرة ىلع املطلـوبس ويلفس يسوء اتلوس واحدة   لة  ياملسائل يف مس

اّّلي ًل  ّّصـف عليهـا بواسـطة ادلرس اتلخّص ٰهذه املغالطات تنكشف ويتعرّ  لّك  نّ إ. ةا علّ 
رس راجـع: املظّفـ] ضـاع وضـيّع. ًّل إو سةة والعلميّـراد خوض القضايا العقديّـأمنه ملن  مفرّ 
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صـبح يقـع فيهـا بعـض مـن أقـول: أس بـل «ةا مـن العاّمـالغلط فيها كلـريا 
 !كبري   حيسب ىلع اخلاّصة بشمل  

ملال هٰذه األمور ًل ينطبق عليها تعريف املعجزة اخلاّصـة باألنثيـاء أ نّ إ
وًل تعريف الكرامة. فمن رشائط املعجزة كما ذكرنا أن يعجـز انلـاس عـن 
اإلتيان بمللها أو ما يقاربهاس وما نقـل يف كتـب هٰـؤًلء ىلع فـرض صـدقها 

ــ أمـورٌ  مــن انلـاس اكملرتاضــني مـن اهلنــود  صـناف  ا لــدث ألجـدًّ  ةٌ اعديّ
ة يّ وغريهمس ورما حيدث للعرفاء العرشات من هٰذه األمـورس وهٰـؤًلء الصـوف

ـا   نّ أخباراتس وًل خيـىف ملال هٰذه احلوادث واإليوا ادلنيا بؤقد مل ذٰلـ  أيضا
ما يف سـيّ  وًل - سـواق املكتبـاتأو الشـياطنيس وأ بـا نّ  قد يتلون لعالقـة  

ينـا يف أوما إ  ذٰل . بـل لـن ر بتلتب السحر وا نّ  ايلوم متخمةٌ  -العراق 
 .هٰذه األمور ملالأرت عندهم ا صاحلني قد تتلرّ ناسا أحياتنا 
ات الظهــور حــد شخصــيّ أه نّــأى هٰــذا الصــالح ادّ  نّ أن نقــول لــو واآل
ا شخٌص  ساكيلماينّ  ق؟ طاملـا ى نفس ادلعـوى فمـن نصـدّ ادّ  واكن قبله أيضا

ة وغــري ذٰلــ . خبــارات الغيثيّـات مــن اإلاكن اًلعتمـاد ىلع نفــس احليثيّـ
اّّلي  بابلاراسـكولو،ّ ا يدعونـه ملال هٰذه القضايا ممّ يب والغرب ايلوم يهتمّ 

ملـال أات مـن القـرن املـاض. فلـيس يف سواق يف اثلمانينيّ ت كتبه األمع
ن زعلها من صنف الّـت تقـع أس وًل نستطيع حّف امتياز   يّ أالقضايا  يهٰذ

كمـا ذكرنـا ـ من ذٰل   عمّ أمر األ نّ إذ إمن الصاحلني طاملا اقانت بدعوىس 
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و أونسـخريهم  و اًلرتبـاط بـا نّ أر فقد يتلون من السـح ـ صنافتل  األ
 بعض حاًلت الكشف العادية الّت تقع للبعضس وغري ذٰل .

 ـ الرؤيا 3
ا ل بالنسـبة ألدعيـاء املـذاهب واألديـان ملعبـاحالم والرؤى تملّـاأل نّ إ
 سسـهلة املؤونـة هـا أمـورٌ نّ أل ؛ا يمارسون فيه لتلف أسايلب اخلرافـةخصبا 

و أغفاهلـا إيف ادليـن ًل يمتلـن  الرؤيا ماكنـةا  تّل . ول سريٌ  والالكم فيها سهٌل 
ة انلّب يوسـفس فـالرؤى ذ وردت انلصوص يف ذٰل  كما يف قّص إ ؛منها احلّط 
  من خالهلا نمط املستقبل.يتغرّي  ةا مهمّ  ة يوسف اكنت منعطفات  يف قّص 

 حالم لأل العقيل  اتلفسري 
نـدما ينـام لإلنسـانس وع للجانب الرويحّ  حالم   انعاكٌس والرؤى واأل

ا معل انلفـس أرثـ  ممّ  ؛اتا ف عملها مؤقّ و يتوقّ أ ساإلنسان تضعف احلواّس 
ن إيف ذاتهـا و دةٌ انلفـس جمـرّ  نّ أل ؛صال بما  ساخنها مـن العـوالما لالتّ ها توجّ 

صـال ة واًلتّ من عوالق املـادّ  تتخلّص. فانلفس عندما ا مادّيّةا أفعاهلاكنت يف 
دارة ه إلن تتوّجـأ بـدّ  ثناء انلـومس فـالأن دارة ابلدإف عن ات وتتوقّ يّ باحلسّ 

 يف علـم س وهناج مـا  سـّ  جزٍّ   نشبهها ولو بشمل   ى أخرى ذات طبيعة  قوا 
س فعنـدما تقطـع (لـةة املتخيّ القـوّ )و (املشـاج احلـّس ) فلسـيفّ انلفس ال

                                                 

 اكحلوض اّّلي تصـّب  هو ابلاطنة يف اإلنسانس وٰهذا احلّس  من احلواّس  ج: وهواملشا احلّس  - 1
 هلا. مناسٌب  ا هوما تدرره ممّ  ة احلواّس فيه بقيّ 
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يف  ما لـزونٌ  إدراجٌ اخلمسس يقوى عندها  ا باحلواّس تا انلفس ارتباطها مؤقّ 
و يقـوى ارتباطهـا بعـالم أ لتلفـة   لـة بصـور  فتظهره املتخيّ  ساملشاج احلّس 
ـا إ  احلـّس لوّ  الـة صـورا فتدرج املتخيّ  سداتاملجرّ  املشـاج اّّلي  هلـا أيضا

 ة.تناسب اعلم املادّ  نة  معيّ  وصور   شاكل  ييظهره ب
ن تـاجم مـا حفـ  يف ذاكـرة اإلنسـان مـن أا ّمـإفانلفس عنـد انلـوم 

س وهٰـذا مـا يمتلـن حـداث  أو عالقاته ىلع شمل رموز   يف لّك  ة  يوميّ  ات  متغرّي 
 يّ ـ عنه مـدارس اتلحليـل انلفسـي تعرّب س واّّل حالم  أضغاث ياتلعبري عنه ب

ومـا  سو كبـت  أومشـالك  ملا يعيشه اإلنسان من ضغوط   ه انعاكٌس نّ ية بالغربيّ 
مـن مـاض اإلنسـان.  إ  وـارب سـحيقة  بعضـها رجع يقد  الّتو  .إ  ذٰل 

 املشاج. نا عنه بانشغال انلفس يف احلّس ما عرّب وهٰذا 
دات ن يجـة ارتبـاط انلفـس بهـا ل صور اعلم العقل واملجرّ ن تتةّ إا مّ أو

تناسـب اعلــم  املشــاج اّّلي يرفـدها بصــور   لـة بواســطة احلـّس إ  املتخيّ 
س ة بشـمل سـمكة  ل إ  اعلـم املـادّ يتـةّ  لّكي  دٌ جمـرّ  مـرٌ أ س فالرزق ملالا ةاملادّ 
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صـلت بعـالم القـدسس فيدررـت تّ تلـ  السـاعة ا صت انلفس عن تدبريها يفالظاهرة وختلّ 

وردت تلـ  الصـور  س ثمّ ا مناسبة تلل  املعاينلة صورا ة املتخيّ بت القوّ وررّ  سا هناجا ممّ أمورا 
 الظـاهرة ثـمّ  ها وقت اخلالص عن تـدبري احلـواّس ا أنّ س أمّ ةا املشاج فصارت مرئيّ  ىلع احلّس 

ا س وأّمـة الضـمّ ة علّـوا نسـيّ  ة.ه شديد الشبه باألروام السماويّ فعنّ  ؛صلت بٰذل  العالماتّ 
 فـعنّ  ؛هلـا ا مناسـبةا لة صورا ة املتخيّ رربت القوّ  ٰذل  العالم ثمّ  ا يفا ممّ ا أدررت أمورا ها لمّ أنّ 

ل مـن  يعة اتلنقّ  ة  مزاجيّ  هيئة   أو ة  إدراكيّ  ما يليها من هيئة   لمّل  ة جعلت حماكيةا ٰهذه القوّ 
 ا أنّ ةس وأمّ اًلنتقاًلت الفكريّ  ل  ملا انتفعنا بها يفلم يتلن كذٰ  ه. ولوضدّ  ء إ  شبهه أوالا
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 وهٰكذا. ساس والفاكهة الصفراء مرٌض لعلم يرى بلنا وا

                                                                                                

 تلـ  لإلحساس إًّل  ه ًل مع فعنّ  ؛ةا املشاج صارت مرئيّ  ا وردت ىلع احلّس تل  الصور لمّ 
 اخلارجس وجب أن ًل يتفاوت احلال. وردت من ادلاخل أو الصور املنطبعة فيهس فسواءٌ 

 :ثة أوجه  ما لم حيصل ٰهذا املع  وقت ايلقظة ثلالوإنّ 
 صـال بعـالم الغيـبس فـ نّ الظاهرةس يعوقها عن اًلتّ  اشتغال انلفس بتدبري احلواّس  أحدهما: أنّ 

د ابلـاطن س وإذا وـرّ ذا هاج الغضب وقفـت الشـهوة وبالضـدّ  ف سة متنازعةٌ القوى انلفسانيّ 
 وحـال انلـوم لـم نشـتغل سالظاهرس فاكد ًل  سمع وًل يرى. وبالضـدّ  س شغل عن احلّس ة  لعلّ 

 صال بعالم القدس.انلفس احلارضةس فال جرم قدرت ىلع اًلتّ 
لة مـن ا للمتخيّ لة فيصري ٰذل  مانعا ة املتخيّ انلفس انلاطقة وقت ايلقظة نستخدم القوّ  نّ أ: اثلاين

ازذابها إ  اعلم  ا ألنّ لة إمّ ها ًل نستخدم املتخيّ ترريب تل  الصور خبالف وقت انلومس ف نّ 
اشتغاهلا بتدبري هضم الغذاء يمنعها ٰذل  مـن  ألنّ  لةس أوام املتخيّ الغيب يمنعها من استخد

 .ة متنازعةٌ ٰهذه القوى انلفسانيّ  ملا ذكرنا أنّ  ؛اًلستخدام
سع بالصور الواردة عليه من اخلارجس فال ي ّ  املشاج وقت ايلقظة مشغوٌل  لوم احلّس  نّ أاثلالث: 

ةس فـال عن الصور اخلارجيّـ ه خال  ف نّ  للصور الواردة عليه من ادلاخل. خبالف وقت انلومس
ابلحث اثلالث: ٰهذا »: خاص   يقول يف حبث   ثمّ . «جرم يقبل وقت انلوم تل  الصور ادلاخلة

اخليـال  ا فال يب    يفالسانح للنفس حالت انلوم وايلقظةس قد يتلون ضعيفا  األثر الروحاينّ 
 ا ألنّ نتقالس فال ينتفع به. وقد يب  ٰذل  إمّ اًل اخليال يمعن يف  أنّ إًّل  ساس وقد يتلون قويًّ أثرٌ 

عـن الكـدورات  خايلـةا  صـال اكنـت صـافيةا ا وانلفس عند ٰذل  اًلتّ ا جدًّ اإلدراج اكن قويًّ 
ـةس فارنسـمت تلـ  ارنسـاما ة والصور انلفسانيّ ابلدنيّ   ةا انلفـس اكنـت مهتّمـ ألنّ  أو ساا قويًّ

لـة مـن ة املتخيّ ا ومنعت القـوّ ا قويًّ ضبطا ب دراج ٰذل  املع س فعند اًلرنسام ضبطته انلفس 
حال ايلقظـة  اكن يف اس ف نّ ا مضبوطا ا جليًّ ال شو ش باًلنتقاًلت. فما اكن من ٰذل  األثر قويًّ 

ًل حيتاج إ  اتلعبريس وما  ياحللم اّّل  حال انلوم فهو س وإن اكن يفهاتٌف  أو إهلامٌ  أو ويحٌ  فهو
س فخـر ادليـنس الـرازّي ]« إ  اتلعبـري  اتليويـل أووبقيت حمااكته حيتاج إ  اكن قد بطل هو

 . [196 -194شارات واتلنبيهاتس ص بلاب اإل
  نثياء.باأل املقصود يف حال ايلقظة خاصي  نّ  وًل خيىف ف
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ا ىلع يتلـون قــادرا  ي مـاجم  أ حـالم إ  معـرّب  ولٰهـذا لتـاج الرؤيـا واأل
قسـام املنامـاتس أحـداثس ومعرفـة يله لتلف الصور واألإمعرفة ما ترمز 

ــم  استفاضــةٌ  أو حــديث نفــس  هــل   رــذبها مــن صــدقهاس وو مــن اعل
 ؟نذارإ أو داتس وهل   بشارةٌ املجرّ 

 خبار حالم يف األاأل
 مسـيلة هل بيـت العصـمة والطهـارة تبـنّي أجاءت بعض الروايات عن 

 سواكذب    انقسـامها إ  صـادق  وتبـنّي  سلـثس فيـه ًل واضـح   حالم بشمل  األ
 :أنّه قال فعن اإلمام الصادق 

فمـزج صـادقها  سر األمر فيهاكيف دبّ  سيف األحالم -ل يا مفّض  -ر فكّ »
هـم أنثيـاءس ولـو اكنـت ها تصدق لـاكن انلـاس لكّ ها لو اكنت لكّ ف نّ بتلاذبهاس 

 ًل معـ   س فصـارت س بـل اكنـت فضـالا ها تتلذبس لم يتلن فيها منفعةٌ لكّ 
ر يتحـذّ  ة  يهتدى هلـاس أو مرّضـ اس فينتفع بها انلاس يف مصلحة  تصدق أحيانا 

 .«اًلعتماد  يعتمد عليها لّك ٰلاّل  ؛امنهاس وتتلذب كلريا 
 وديلـٌل  سنتلـارهإًل يمتلـن  مرٌ أها نّ بي حالمه ىلع مسيلة األنا ينبّ فاإلمام ه

 يف اإلنسان.  املعنويّ  ىلع ا انب الرويحّ 
 هـا لتـاج إ  تيويـل  ف نّ  سه حـّف الرؤيـا الصـادقةأن يعلم أنّـ ومن املهمّ 

حتمـاًلتس اًلوا وتب  يف حدود الظنـون  لم تنفع شيئا س وإًّل وقطيع   صحيح  
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أقبـل »س قـال: عـن أٍ عبـد اهلل  مايله روايـةا أدوق يف ورد الصأ فملالا 
أيمـن لـم  أمّ  إنّ  سس فقـالوا: يـا رسـول اهللأيمن إ  رسول اهلل  جريان أمّ 

 تـنم ابلارحــة مــن ابلــاكءس لــم تـزل تــبِك حــّف أصــبحتس قــال: فبعــث 
أيمـنس ًل أبتلـى اهلل  أيمن فجاءتهس فقـال هلـا: يـا أمّ  إ  أمّ  رسول اهلل 
  لم تزيل الليل تبكـني أ ـعس فـال جريان  أتو  وأخربو  أنّ  نّ عيني س إ

أبتلى اهلل عينيـ س مـا اّّلي أبتلـاج؟ قالـت: يـا رسـول اهللس رأيـت رؤيـا 
: س فلـم أزل أبتلـى الليـل أ ـع. فقـال هلـا رسـول اهلل شـديدةا  عظيمةا 
م عــيل أن اهلل ورســو  أعلـم. فقالـت: تعّظـ يها ىلع رسـول اهللس فـ نّ فقّصـ
يها ىلع رسـول اهلل. الرؤيا ليست ىلع ما تـرىس فقّصـ م بها. فقال هلا: إنّ أتتللّ 

 يف بيـت. فقـال هلـا قالت: رأيت يف يللت هٰذهس كين بعض أعضـائ  ملـ ا 
ينـه أيمـنس تـدل فاطمـة احلسـنيس فابّ  : نامت عين  يـا أمّ رسول اهلل 

ـــ ـــ . فلّم ـــائ يف بيت ـــض أعض ـــون بع ـــهس فيك ـــة وتلين  ا ودلت فاطم
ق فحلق رأسـه وتصـدّ  س فاكن يوم السابعس أمر رسول اهلل احلسني 

ــعره فّضــ ــوزن ش ــقّ  ةا ب ــمّ  وع ــه أمّ هيّ  عنــهس ث ــه يف بــرد أيمــن ولفّ  يت  ت
ــس فقـال س ثـم أقبلـت بــه إ  رسـول اهلل رسـول اهلل  ا : مرحبا

 .1«أيمنس هٰذا تيويل رؤياج باحلامل واملحمولس يا أمّ 
 هـا نـذير خطـر  نّ أ اكنت تظـنّ  اعشت اخلشية من رؤيا يمن أ مّ أ نّ  ف
 والقلق عن قلبها. زال اهلمّ أ عرّب هلا الرؤيا بشمل   انلّب  نّ أ ًّل إس وشؤم  
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ــينّ  ــا:  ونقــل اللكي ــات يف األحــالمس منه ــض الرواي ٍن »بع
َ
ــْن أ ــابنر  َع ــْن َج َع

نرَُسـولن اهلل  :قَـالَ  َجعَْفر   ى لَُهـُم الْثُْشــرَ  :يفن قَـْولن اهلل  قَـاَل رَُجـٌل ل
ُ بنَها يفن دُنْيَاهُ  :قَالَ  سيفن احْلَياةن ادُلنْيا ُن فَيُثرَشَّ َ الُرْؤيَا احْلََسنَُة يَرَى الُْمْؤمن  .« ن

الُرْؤيَـا ىلَعَ » :قـال ومنها: صحيحة سعد بن ٍأ خلـف  عـن ٍأ عبـد اهلل 
نلُْمْؤمننن  :ثاََلثَةن وُُجوه   َن اهلل ل نَشارَة  من َن  سب ير  من يَْطانن وَلْذن   سالشَّ

َ
ْضَغاثن أ

َ
 .«م  اَل حْ وأ

ري  قَالَ »ومنها:  ٍن بَصن
َ
ٍن َعبْـدن اهلل  :َعْن أ

َ
لْـُت فنـَداجَ  :قُلْـُت أل الُرْؤيَـا  !ُجعن

ــد   ــع  َواحن ـْن َمْوضن ــا من َــُة َلْرَُجُهَم قَُة والاَْكذنب ـادن َــُة  سَصــَدقْتَ  :قَـالَ  ؟الصَّ ــا الاَْكذنب مَّ
َ
أ

وَّلن يَلْلَـة  يفن ُسـلَْطانن الَْمـرَدَةن الَْفَسـَقةن فَ ننَّ  سالُْمْختَلنَفةُ 
َ
َ  سالرَُّجـَل يََراَهـا يفن أ وإننََّمـا  ن

ءٌ خُيَيَُّل إ  الرَُّجلن  َ اَكذنبٌَة ُلَالنَفـٌة ًَل َخـرْيَ فنيَهـا سَبْ قَُة إنذَا رَ َهـا  سو ن ـادن ـا الصَّ مَّ
َ
وأ

َن اللَّيْلن َمَع ُحلُولن  نتَلـةن ََعَْد اثلُلُلَنْين من ـَحرن  سالَْماَلئ قٌَة ًَل  سوذٰلـ  قَبْـَل السَّ َ َصـادن فَـيهن
ــاءَ اهلل ــا سخَتَلَّـُف إنْن َش ْن يتَُلـوَن ُجنُبا

َ
ــرْين َطُهـور   سإنًلَّ أ ْو سَنَـامَ ىلَعَ غَ

َ
َــْذُكرن  سأ َــْم ي  ول

يَقَة ذنْكرنه اهلل  بنَها سَحقن ئُ ىلَعَ َصاحن  .«فَ ننََّها خَتْتَلنُف وتُبْطن
 هـا مـن اهللليسـت لكّ  حـالماأل نّ أمن خـالل هٰـذه الروايـات  ذن تبنّي إ
 وقـت   س وّ  دةٌ متعـدّ  وقـاٌت أو رثـ س وهلـا فـروعٌ أس بل الّت من غـريه تعا 

بـني الثشـارة للمـؤمن  ذٰل  يدور حبسـب الروايـات مـا س وّ  ة  بدقّ  حمسوٌب 
 . حالمضغاث األأواتلحذير من الشيطان و
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 والعقيدة حالماأل
نذار وغري ذٰل  مـن املنـافع الّـت هو يف الثشارة واإل حالماأل حدّ  ولتٰلنّ 

ًل  سـتفاد منهـا  حـالماأل نّ أل ؛العقيدة إثباتوًل دخل هلا يف  سيلهاإرشنا أ
و الفـروع. أيف األصول  سواءٌ  سا ًل ينفع يف العقيدةممّ  واحتماًلٌت   ظنونٌ ًّل إ
ا لم يتلـن ملتفتـا ة  نه اإلنسان إ  حقائق معيّ ن اكنت الرؤيا الصادقة قد تنبّ إو

ج لو طلـب ادليلـل عليهـا مـن العقـل أو ا   ألن يتحرّ فتكون باعلا  سإيلها
يـد بعـد الربهـان يياس وقـد تنفـع ىلع لـو اتلإثباتا ا أو انلصوص املعتربة نفيا 

ماد اًلطمئنان يف نفس اإلنسان وتقويـة إيمانـه. ورمـا ًلحظنـا إالقاطعس و
حول دخالـة احللـم  و بعيد  أ من قريب   هم ًل  شريوننّ  هل احلكمة فألكمات 

اكنس ويقرصـون ذٰلـ  ىلع األنثيـاء يف حـالت  لـو   يّ يوالرؤيا يف العقيدة بـ
 انلوم وايلقظة.

 ولـم يـرد فيهـا ذكـرٌ  سين بيّنوا حدود املناماتاّّل  ورذا املعصومون 
س عـن فعن موىس بن إسماعيل بن مـوىس بـن جعفـر   ساو نفيا أا إثباتا للعقيدة 

: بشــرى مـن : الرؤيا ثالثـةٌ قال رسول اهلل »قال:  عن  بائه أبيهس 
ث به اإلنسان نفسه فـرياه يف منامـه. ي حيدّ من الشيطانس واّّل  اهللس ولزينٌ 

 .«: الرؤيا من اهلل واحللم من الشيطانوقال 
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 نّ إ» أنّـه قـال: عن اإلمـام ابلـاقر  يالشيطان فلقد رو وفيما خيّص 
س يللـة    هزعس يمع ما بـني املرشـق واملغـرب يف لّك ا يقال  بليس شيطانا إل
 .«ضغاثرى األولٰهذا يُ  ؛يت انلاس يف املناميي

يف   أرث  ما يلفت اًلن بـاه مـن الروايـات مـا عـن أٍ جعفـر   ولعّل 
  و يـع ا ــنّ إًّل  وًل يللـة   ه لـيس مـن يـوم  نّـإ»  جـاء فيـه:طويـل   حـديث  

 سة اهلدى عـددهم مـن املالئتلـةئمّ أويزور  سة الضاللةوالشياطني يزور أئمّ 
مـر عـدد خلـق األ حّف إذا أتت يللة القدر فهبط فيها من املالئتلة إ  ويلّ 

 زاروا ويلّ  ثـمّ  سمـن الشـياطني بعـددهم -تعـا   -ض اهلل قـيّ  :أو قال ساهلل
ه يصـبح فيقـول: رأيـت كـذا فـ  والكـذب حـّف لعلّـفيتوه باإل سالضاللة

خـربج بتلـذا أا ن ذٰلـ  لقـال: أرأيـت شـيطانا األمر عـ فلو سئل ويلّ  سورذا
 .2 «مه الضاللة الّت هو عليهاا ويعلّ ـر   تفسريا ورذا حّف يفسّ 

وانعاكسـاتها ىلع  سبليس وجنوده بعـالم الوجـودإ  عالقةفٰهذه الرواية تبنّي 
قَـاَل  :يـات الشــريفةنته اآلملا تضمّ  الثرشس وقد تتلون هٰذه الرواية تر ةا 

ْغوَ 
َ
يمَ فَبنَما أ اَطَ  الُْمْستَقن َ ْقُعَدنَّ لَُهْم  ن

َ
ْم   يْتَينن أَل يهن يْـدن

َ
ْن بَـنْين أ ثُمَّ آَلتنيَنَُّهْم من
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د بن حمّمـد احلسـني ةس لقيق: حممّ ئمّ صول األأة يف س حمّمد بن احلسنس الفصول املهمّ العاميلّ  - 2
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رْثَ َُهْم َشاكنرنينَ 
َ
ُد أ ْم َوًَل َون ْم َوَعْن َشَمائنلنهن ْسَماننهن

َ
ْم َوَعْن أ هن ْن َخلْفن  .1َومن

مـن  ن هـم لّك يـاّّل  ة الضاللةسئمّ وأتباعهم أبني الشياطني  فهناج عالقةٌ 
    مـن تهتّـ والعمـيلّ  ظـريّ يقود إ  تيه الثشـريّة يف غياهـب اًللـراف انل

 عمليّـةس وابتـذال القـيمس وهـا حـقي نّ أونرش املغالطات ىلع  وأخالي   فكري  
 دخال ما ليس من ادلين يف ادلين.إيف العسلس و السمّ  وراق ودّس خلط األ
حـدهما أس وواحـد   ا يف شـخص  ى مؤمنان حلما أمس لو رىلع ما تقدّ  وبناءا 
بـاع  س باًلتّ  مـرٌ أو باعهس واثلاين فيه مـدمٌ بانليه عن اتّ  مرٌ أ  و ةٌ فيه مذمّ 

 ق؟فبمن نلق ومن نصدّ 
حبيـث يعـرف مـن خـالل املنامـات  ا لٰهذا احلدّ مر العقيدة هيّنا أليس 

واًلحتمال اّّلي نهـت الشــريعة عـن   الظنّ ًّل إالّت ًل ينتج عنها  حالمواأل
مـن  لـو   يّ ييف ادليـن بـ حـالمة لعا. وًل ديلليّـباعه كما ذكرنا ذٰل  مرارا تّ ا

تهــا يف يّ ذا اكنــوا ينكــرون حجّ إًل يف الفــروع وًل يف األصــولس و سلــاءاأل
ا مـرا أابلحـث يف العقيـدة لـيس  نّ إنتلار يف األصـول. وىل باإلأالفروع فيه 

                                                 

 .17و 16 : اآليتانعرافاألسورة  - 1
قال: قال: ما تـروى ٰهـذه انلاصـبة ؟ فقلـت:  عن أٍ عبد اهلل » :صحيحة ابن أذينة   - 2

ٍّ  هـم يقولـون: إنّ نّ إجعلت فداج يف ماذا؟ فقال: يف أذانهم ورروعهم وسجودهمس فقلـت:   أ
 انظـر: احلـرّ ] «من أن يـرى يف انلـوم دين اهلل أعزّ  فقال: كذبواس ف نّ  ر ه يف انلوم بن كعب  

ةس لقيق: حمّمد بن حمّمـد احلسـني ئمّ صول األأة يف س حمّمد بن احلسنس الفصول املهمّ العاميلّ 
 .[689 س ص1 س جالقائيينّ 
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وفـق  علميّـةيّـة والمات املنطقبل حيتـاج إ  ادلرس ولصـيل املقـدّ  سانا هيّ 
األديان والفـرقس وًل يمتلـن  لّك عند  ينيّةجرت عليه ادلراسات ادل ترتيب  

واملنامـاتس فتفتقـد  حـالممر العقيـدة إ  األأحوال لويل من األ حال   يّ يب
مـن  قاويـل واخلرافـات ورـ ة الـالكم مـن لّك بوصلة احلقيقة وسط راكم األ

ة س لسـهلت مهّمـحـالماعت األمـر كمـا يريـده  ـا. ولو اكن األودّب  هّب 
يـدي جمتمعـاتهمس وهـم أهم ىلع ؤس وملـا سـفكت دمـاكبـري   األنثياء بشمل  

ىب أ اهلل اخلـالق  ونس ولتٰلـنّ ءقادرون ىلع جعل انلاس حيلمون بمـا  شـا
من العقل السـليم والرؤيـة الصـحيحة  أساس  ن خيتار اإلنسان دينه ىلع أ ًّل إ

ل ر واتلعّقـلفـاظ اتلـدبّ أالقر ن الكريم رت يف للحياة ونظم العالم. وقد تتلرّ 
  بمختلف اًلشتقاقات.

قـل نل ضـطري وأنـا م سعن العقل لتلفة   لسنة  يوب ة روايات  وقد نُقلت عدّ 
ا يف اتلنبيـه إ  قضـيّة العقـل معانـاإ ه؛نفسـ ت ىلع املعـ ن دلّ إو سبعضها

ــة الّــت  يف  لــّى ؛  وًلهــا اهلل أوماكنتـه يف العقيــدةس ومــدى األهّميّ
 ما يف األمور العقديّة.سيّ  وًل سد تهميشه ونسطيحهاملقابل تعمّ 

قـال  ا خلق اهلل العقل اسـ نطقهس ثـمّ قال: لمّ   عن أٍ جعفر  »: ًلا وّ أ
يت وجاليل مـا خلقـت قال: وعزّ  قال  : أدبر فيدبرس ثمّ   : أقبلس فيقبلس ثمّ 
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اج  مـرس  إيّـا إيّن س أممن أحّب   يفوًل أرثملت  إًّل  سمن  إيلّ  ا هو أحّب خلقا 
  .«اج أثيباج أاعقبس وإيّ وإيّ  ساج أنَهوإيّ 

س عـن ابـن أٍ زـرانس عـن عن حمّمد بن احلسنس عن سهل بـن زيـاد  و
 ."ا أحسن من ما خلقت خلقا "ه قال:  أنّ س لوهس إًّل العالء بن رزين  

 ثـمّ  سا خلـق اهلل العقـل اسـ نطقهقال: لمّ  عن أٍ عبد اهلل »: اثانيا 
مـا  سيت وجـاليلفقـال: وعـزّ  سفقـال  : أدبـر فـيدبر سأقبـل فيقبـلقال  : 

 .«من س ب   خذ وب  أعطي وعلي  أثيب إيلّ  ا هو أحّب خلقت خلقا 
 : إنّ س عن  بائه قـال: قـال رسـول اهلل  موىس بن جعفر  »ا: ثاثلا 

تبـارج  إ  أن قـال: فقـال الـرّب  سمكنـون   لـزون   اهلل خلق العقل من نور  
وًل أطـوع يل  سا أحسـن منـ مـا خلقـت خلقاـ سيت وجـاليلوتعا : وعـزّ 

وبـ   سدمن س ب  أوّحـ وًل أعزّ  سوًل أرشف من  سوًل أرفع من  سمن 
 
ُ
  سعبدأ

ُ
  سدىوب  أ

ُ
  سرتىجوب  أ

ُ
  سبتىغوب  أ

ُ
  سخـافوب  أ

ُ
 سحـذروبـ  أ

 .«وب  اثلواب وب  العقاب
 .ذٰل يف  اتلواتر املعنويّ  بلغت حدّ  وقد نقل الاكيف الرشيف روايات  

ما ّ يتلـون مـن ادليـن فـال  امرا أ نّ أ علميّةومن املعروف يف األوساط ال
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ة الشــريفة ربعة و : القـر ن والسـنّ عليه من األدلّة األ بّد من وجود ديلل  
 !؟واملنامـات حـالمدخـال األإيمتلـن  ديلـل   يّ أ اع والعقلس فتحت واإل

 هـا بعيـدةٌ نّ أكمـا  سعٌ  ـاإوًل عليها  سةالسنّ من ليست من القر ن وًل يه ف
ى أه رنّـأمـا  ة. فحينمـا خيـرب شـخٌص العقليّـابلعد عـن اًلسـتدًلًلت  لّك 

س فـال وجـه دينيّـة   يف قضـيّة   تباع فـالن  أخربه بوجوب أو ساملعصوم يف املنام
 إذ ؛لٰهذا احللم ًل للـرائ وًل لغـريه رشعيّة حّجيّةا ًل س وثانيا  تلصديقهًلا وّ أ
قسـام األدلّـة أمـن  ن تدخل لت قسم  أم كما تقدّ  بدّ  ًل الرشعيّة ّجيّةاحل نّ إ

 !جديد   توا بدين  أذا إ ًّل أ سٌل اربعة وهو حماأل

 ـ اًلستخارة 4
هـا قرّ أبهـا اهلل بهـا علينـاس وقـد  اًلستخارة من انلعم العظيمة الّت منّ 

هـا قرّ ألـه ملـريمس وا وتتلفّ اهلل بالنسبة لعديان السابقة كما يف قضـيّة زرريّـ
. ولـيس ةالقرعة املعروفـة يف القواعـد الفقهيّـ ةيف الفقه ضمن قاعد ادلين

 حـد  أوًل خنتلف مـع  سنا يف هٰذا الكتاب نقل انلصوص حول اًلستخارةهمّ 
 خيـّص  مـر  أغرضنا دراسة مـدى اًلسـ ناد ىلع اًلسـتخارة يف  حوهلا. ولتٰلنّ 

                                                 

 .همحالم انلاس ومناماتأاملقصود  نّ أمن نافل القول  - 1

تورث سوى اًلحتمال  ويدخل لت املقبوًلت الّت ًل سماثلقة به كما تقدّ   ىلع لوًّل إ همّ الل   - 2
 ة.مور العقديّ يف األ مرفوٌض  ا هوممّ  والظنّ 

حمّمدحسـن و املهريـزّي  ةس لقيق: مهـدي  راجع: ابلجنورديس حمّمدحسنس القواعد الفقهيّ  - 3
 .60 س ص1س جادلرابتّ 
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ابلـاب وفـتح هٰـذا  سخطـريٌ  مـرٌ أفكرة اًلستخارة يف العقائد  نّ  العقيدةس ف
 الويالت ىلع ادلين.   سوف مرّ 

 عليـه حبـوث اللغـة ورمـا تـدّل  للخرية كما هـو واضـحٌ  صيلّ املع  األ
ون معـاين ذ ذكـر اللغويّـإ.  اهلل تعـا ما من  مر  أواًلصطالم طلب اخلري يف 

 يلها.إق نا اتلطرّ لٰهذا اللف  ًل يهمّ  عديدةا  اوصورا  سكلريةا 
بــاحلريةس  دةٌ ة يف بعـض معانيهــا مقيّـاخلــري نّ أمـر ا ــدير بـاّلكر واأل

ة لالسـتخارة عنـدهس فلـو  ًل موضـوعيّ الشـخص غـري املتحـرّي  نّ  وباتلايل ف
ن يقـال  : أا فليس من الصواب واملنطـق ماس ولم يتلن حمتارا  مرٌ أعرض   

 مر.استخر يف األ
ر ن يتلـرّ أس ومنهـا دةٌ بـل   متعـدّ  سوليست صورة اًلسـتخارة واحـدةا 

 س مـن بـاب اسـتخر ثـمّ «يف اعفية    استخريج خريةا يّن إ همّ الل  »: اإلنسان القول
الصـواب ىلع  -تعـا   -مـرهس فيجـري اهلل أاس رشس وبعد ذٰل   س شري يف 

س ونلفـرض نـةا يع دعـوى معيّ بع من يـدّ ن ي ّ أ راد شخٌص أ. فلو لسان خلقه
ذه امس واسـتخار بٰهـيّـا  شـاع هٰـذه األو غري ذٰلـ  مّمـأو اإلمامة أالسفارة 

ــا هــو املوقــف مــن الطريقــةس وجــرى ا ــواب ىلع األ لســنة بــانليهس فم
 ؟اًلستخارة عندئذ  

ًل يوجـد يف سـاحته واحلميـد املعطـي  هـو الغـينّ  -تعـا   -ابلاري  نّ إ
صـحاب أمـن  معـنّي   بـاع رجـل  مـن انلـاس ىلع اتّ  س ولو استخار عددٌ ظلمٌ 

بـاع مـن يف اًلتّ  فيمـا بيـنهم ادلعوات كما ذكرناس واكنـت انلتـائج لتلفـةا 
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ــاذا نقــول أل عدمــهس فكيــف لــّل  ــذه املشــلكة؟ وم صــحاب انل يجــة هٰ
ه لـيس نّـأة؟ ومـن الواضـح صحاب انل يجة السلبيّ ةس وما جوابنا ألمابيّ اإل

مــن  ة للخـرية يف أمـور العقيــدةس ومـا يـتمّ ه ًل موضــوعيّ نّـإ القـول ًّل إنلـا 
مـن  يف لك   سـاساأل ابلحـث نّ إ. يف شـب    يف هٰذا ابلـاب هـواءٌ  استخارات  

األدلّـة  حّجيّـةىلع حبث مـدى  ساسأصول ادلين وفروعه يعتمد بادلرجة األ
 علـم الـالكم ديلـالا  من عليم أصول الفقه والـالكمس ولـم زـد يف لّك  يف لك  
 تفاصيلها.   اًلستخارة ىلع العقيدة بتلّل  حّجيّةا  شري إ  واحدا 
ــّص  نّ إ ّــت خت ــاالعقيــدة حــدّ  القضــايا ال ــد الش ــذٰل  رع كيفيّ ة إثباتهــاس ور

 مـن حيـاة اإلنسـانس فهنـاج ضـابٌط  قضايا الفروع الّت ت نـاول ا انـب الفقـيهّ 
مـر وفـق (س ولـيس األ وفـرواعا مـن مفاصـل ادليـن )أصـوًلا  مفصل   يف لكّ  ومزيانٌ 

ـا فيهـا لديـدٌ  س فميـدانها ومـزيانٌ  اختيارات انلاس ورغبـاتهمس واًلسـتخارة أيضا
مـا فيمـا يــرتبط  و وظيفـةٌ أ معـنّيٌ  لّـت لـيس فيهـا تتلليــٌف املباحـات واملـوارد ا

ــ ــيهّ حرصا ــب الفق ــول العاّل .فحســب ا با ان ــيّلّ ويق ــة احل ــرية م ــر » :يف اخل وأم
 سـتخرج منـه اإلنسـان معرفـة مـا فيـه اخلـرية يف بعـض أفعـا   سهلٌ اًلستخارة 

 . «ةها ادلنيويّ املباحة املشبهة عليه منافعها ومضارّ 
 ا انـب احليـايتّ  اًلسـتخارة ختـّص  نّ أ هٰـذا انلـّص من خالل  وواضحٌ 

و أو املشــالك ألإلنســانس اّّلي تعـرض   يف حياتــه بعـض األمــور  ايلـومّ 
ّ  ؛إ  اخلـرية ياملشاريع الّت قـد حيتـار يف اختيـار الصـواب فيهـاس فيلجـ
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هـل بيـت العصـمة أعـن  ت به رواياٌت ء سهل عليه اًلختيارس وهٰذا ما جا
 . والطهارة

 مـر  أىلع جـواز اًلسـتخارة ىلع  ه لم يرد يف الرشيعة مـا يـدّل نّ أنل يجة وا
 .و قريب  أ العقيدة من بعيد   يمّس 

  روائي  حبٌث 
هـا الوحيـدة الّـت ذكـرت نّ إهٰذه الرواية   الرواية الّـت يمتلـن القـول 

ّّ عقدي   مر  أاًلستخارة يف   (.الغيبة)يف كتاب  س ذكرها الشيا الطو
؟ قطعـت ىلع عـيل   بء   يّ ي: بـقلت لصفوان بن حيـىي اذ  بن مع عن عيلّ »

 .«يت ودعوت اهلل واستخرت عليه وقطعت عليهقال: صلّ 
حــد رجــاًلت الشــيعة أس وهــو صــفوان بــن حيـىي نّ أومفـاد الروايــة: 

س اسـ ند إ  اًلسـتخارة صحاب اإلمام الرضـا أص وعلمائهم ومن خلّ 
رية الطريق إ  معرفـة إمامـة العقيدة )اإلمامة(س فاكنت اخل ختّص  يف قضيّة  

ــأس وطاملــا اإلمــام الرضــا  س فمــن تــهوتالمذ صــحاب اإلمــامأه مــن نّ
 ن يصنع ذٰل  من تلقاء نفسه!أا املس بعد جدًّ 

الشـيا  نّ   أا يظهـر جليًـّ (الغيبة)من يراجع كتاب : ابلحث يف الرواية
 ملوسـويّ ا محـد العلـويّ أبـن  حمّمـدعيلّ  ٍأطار رد ما جاء يف كتاب إاكن يف 
ا بعنوان )يف نرصة الواقفة(س فقام الشـيا بنقـل الروايـة مـن ف كتابا لّ أاّّلي 

 ا قا  فيها: هاس وممّ ناقشها وردّ  الكتاب املزبور ثمّ 
ذٰلـ   وإن صـحّ  سباتلقليـد فٰهذا ليس فيه أرث  من ال شـنيع ىلع رجـل  »

هٰـذه الرجـل اّّلي ذكـر ذٰلـ  عنـه فـوق  ىلع أنّ  سىلع غريه ةٌ فليس فيه حجّ 
فكيـف  ستحسـن أن يقـول خلصـمه  سملوضعه وفضله وزهده ودينه ؛املةلة
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 أن يعتقـد فيـه مـن إًّل  هـمّ الل   ؟!ه قـال فيهـا باًلسـتخارةأنّ  علميّة   يف مسيلة  
 .«فيسقط املعارضة لقو  سابلله والغفلة ما خيرجه عن اتللكيف

 ستخارةباًلسـ عقديّـة   اًلسـتدًلل يف قضـيّة   ة   س نكر بشـدّ  يا فالش
 وصـاحب   اعلـم   ما من رجل  سيّ   العلم وايلقنيس وًلًّل إو  الّت ًل ينفع فيها 

الروايـة ليسـت  نّ  أخـرى فـ س ومن جهة  . هٰذا من جهة   مام املعصوملإل
ر مـا يثبـت ولـم يتـوفّ  سصـحابحد األأعن اإلمام املعصومس بل عن  ةا مرويّ 
 .«صالا ألرواية ه ىلع ما فعل لو صحت اقرّ أقد  املعصوم  نّ أنلا 

                                                 

1 -  ّّ يـرانس الطبعـة إ - قـمّ  سةالميّ سـة املعـارف اإلسـس حمّمد بن احلسنس الغيبـةس مؤسّ الطو
 .1425اثلاثلةس 
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 اتمةاخل
 يّة اتلايلة:ساسلنا من خالل هٰذه ا ولة الفكريّة إ  انلقاط األتوّص 

يف األرض مـن قبـل اهلل  مسـتخلٌف  لتـارٌ  اعقٌل  ن اإلنسان اكئنٌ أ -
ةس عّز وجّلس ترسم   العقيـدة الصـحيحة جممـل عالقتـه الوجوديّـ

.خرويّ مستقبله األيف  ةا سلبيّ  ل ن يجةا يف العقيدة يملّ  الراف   يّ أو
ّلا تـربز دليـه  ؛عن الكمـال ي باحٌث أ ساستكمايلي  اإلنسان للوٌق  -

ذٰل . عن الكون واخلالق واخللق والغاية من لّك  ةٌ فلسفيّ  سئلةٌ أ
نـة مـن مخسـة ة املتكوّ يف العقيدة اإلسالميّة احلّقـ رابعٌ  صٌل أهناج  -

هـل أة  أئمّ لة يفًل و  عقيدة اإلمامةس املتملّ أ سىلع املشهور أصول  
ن يـرث اهلل األرض أس وًل تنتيه سلسـلة اإلمامـة إ  ابليت 

ة ّمـاّّلي تنتظـر األ خرهم هو اإلمـام املهـدّي   نّ إومن عليهاس و
.ونقيلي  عقيلي  وهٰذا عليه ديلٌل  سظهوره

 لتلفـة   سـماء  ين تمظهـرت بإو سةٌ اعمليّـ عقيدة املهـدّي عقيـدةٌ  نّ أ -
.ص واملن  وغري ذٰل اكملخلّ 

: القســم قســام  أزاء عقيــدة املهــدّي إ  ثالثــة إينقســم املؤمنــون  -
ل   القضــيّة قسـامس حيـث تملّـرىق األأوهـو  ساملبـارش وحـديّ األ

القسـم  جـل اإلمـام. ثـمّ أحررته   مـن  وّ   ساا يوميًّ املهدويّة همًّ 
لـه الظهـور ويملّ  وًل يعيش هـمّ  سباإلمام ةا يّ اّّلي تتلون عالقته اعد

قضـيّة املهـدّي  ؤمنني. والقسم اثلالث هم من لتـّل غلب من املاأل
ب عليـه العاطفـة يتلـاد ه ضعيف الويع تغلّ ولٰكنّ  سا من حياتهجزءا 
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.ناعق   ينساق مع دعوة لّك 
 أسـاس  ذا بنيـت ىلع إاملعرفـة  نّ أل ؛مشلكة اإلنسان يف املعرفـة نّ أ -

 صـحيح   أسـاس  ن بنيـت ىلع إي ًل حمالة إ  اهلـالجس وتؤدّ  خاطئ  
. قةٌ وموفّ  اقبة حسنةٌ فالع

 عمليّـةم ن يـنظّ أ   بـدّ  فـال سعـن اإلنسـان اتلفكري ًل ينفـّ   نّ أ -
 للمنطـق يلعـرف ًلا وّ أفيحتاج  سصحيحة   اتلفكري يلصل إ  ن يجة  

ف ىلع ن يتعـرّ أجـل أحيتاج إ  علم املعرفـة مـن  رس ثمّ كيف يفكّ 
ة املستعملة يف العلوم.عرفيّ املناهج امل

ــثريا ير تـيــؤثّ  عـريفّ املاختيـار املــنهج  نّ أ - ا يف العقيـدة )الرؤيــة ا بالغا
ن يتلـون املـنهج أمـن  بـدّ  ًلو . اخلار،ّ  ة( والسلوج العميلّ الكونيّ 

ة املنــاهج )املــنهج العقـيّل هــو احلــاكم يف حيــاة اإلنســان ىلع بقيّــ
س املـنهج س املـنهج العرفـاينّ س املنهج احلّّسّ س املنهج اتلجربّ انلّّصّ 
ة املنـاهج فيمـا (. فالعقـل  سـتعني ببقيّـاتللفـيقّ س املـنهج الالكمّ 

 نّ ن يقصــي تلـ  املنـاهج؛ ألأي ناسب مع موضوع ابلحـث دون 
ًل يتجاوزها وهو يدرج حدوده. اللعقل حدودا 

ل   القضـايا العقديّـة وّ ة ىلع لـوين: انلحـو األعقديّ األمور ال نّ أ -
ا ىلع ن يتلـون العلـم بهـأفـال بـّد مـن  سالرئيسة )أصول اًلعتقاد(

فـال  ا الظـنّ مّ أاّّلي ًل يقبل انلقيضس و خّص لو ايلقني باملع  األ
ا انلحـو اثلـاين فـيه العقائـد أّمـة. و  يف األمور اًلعتقاديّـ حّجيّة
عليها مـن عقـل  قويي  يوجد ديلٌل  ة )تفاصيل العقيدة( فتارةا الفرعيّ 

 ديلـٌل ًل يوجـد  . وتـارةا (س فيورث اًلعتقـاد ايلقينـّيّ )تواتر   و نقل  أ
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ن تـورث أا ّمـإحادس وهنا  خبار أبل  ستواتريي  ٌل وًل نق سعليها عقيلي 
 ويف ساملـنطقّ  ن تـورث الظـنّ أا ّمـإو سبمفادها ومضـمونها الشّ  

مان باملضـمونس ا لالعتقاد واإلا نفسيًّ عدادا إن ني ًل  شالّك الك احلال
 مـن مـن هٰـذا انلـوع و عقديّـة   اطمان اإلنسان ملضمون رواية   نّ  ف

ن لـم حيـدث ذٰلـ  اًلطمئنـان وبـق يف إواعتقد فال باسس ولتٰلن 
ا من قبل املوىل.عليهس وًل يتلون مؤاخذا بء  فال ش   

ضت لالسـتغالل مـن قبـل األدعيـاء منـذ القضيّة املهدويّة تعرّ  نّ أ -
دون  نس ولـم تقترصـ ىلع مـذهب  اآل تاريا الغيبـة الكـربى وحلـدّ 

ة يف يلثيـاس س واحلررة السنوسيّ خرس منها حررة املهدّي يف السودان 
ىلع مـا شـهده اتلـاريا  ةس عـالوةا س واحلررة ابلهائيّ ابلابيّةواحلررة 

يف هٰذا املجال. القديم من ادّاعءات  

ومناشــئ لـالدّاعءات يف القضــيّة املهدويّـةس منهــا  هنـاج أسـباٌب  -
.ةٌ معرفيّ  ومنها أسباٌب  سسياسيّةٌ  ومنها أسباٌب  سنفسيّةٌ  أسباٌب 

و أة أدعيـاء املهدويّــة تعتمـد ىلع  القـراءة اخلاطئــة دلّـأم عمـو نّ أ -
ادّاعء املعـاجزس بـة للنصوص فيحرفون اللكم عـن مواضـعهس املبّا 

واًلستخارات. حالمواًلستدًلل باأل

ن يـدخل أما يمتلن  نّ إس واألنثياء  خيّص  مرٌ أاملعجزة  نّ أثبت  -
و أ قليـل  عيات األدعيـاء يف لت تعريف الكرامة ًل ينطبق ىلع مدّ 

                                                 

س املـنطقّ  والظنّ  ل يطلق ىلع الشّ  وّ األ نّ أل ؛املنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقيّه  الظنّ  نّ أر نتلرّ  - 1
 قسيم ايلقني ىف املنطق.  ىلع ما هوًّل إينما اثلاين ًل يطلق ب
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يت يمـا  يّدعونـه يـ نّ أبدعوىس كما  الكرامة غري مقانة   نّ أل ؛كلري  
رضس ورــٰذل  صـقاع األأار يف لتلـف بـه املرتاضـون مـن الكّفـ

ة هلم يف هٰذا املجال.ةس فال خصوصيّ السحرة والصوفيّ 

ــتدلّ  - ــاألحالم ىلع صــدق  ًل  س ــر  أب ــّص  م ــدة  خي ــروع أالعقي ــّف ف و ح
ّ إو  قَص ما يمتلن قأادلينس و ا مـن صـنف املقبـوًلت الّـت هـا منطقيًّـن

ة يف شـؤون اإلنسـان ادلنيويّـ ومنـذراتٌ  اتٌ ًل تورث ايلقنيس و  مثرّشـ
ا ّمـأو الفـروع. أيف األصـول  سـواءٌ  سديـين   ن  يشـ يّ أا عن ة بعيدا خرويّ واأل
باألنثياء وحسب. ةٌ يف العقيدة فمختصّ  الّت هلا دخالةٌ  حالماأل

 هـا ختـّص نّ إفروعـهس بـل  وأباب أصـول ادليـن  للخرية يف حّجيّةًل  -
ايلوم لإلنسـانس اّّلي تعـرض   يف حياتـه بعـض  ا انب احليايتّ 

و املشاريع الّت قـد حيتـار يف اختيـار الصـواب أو املشالك أاألمور 
ت ءإ  اخلرية ّ  سهل عليه اًلختيـارس وهٰـذا مـا جـا يفيهاس فيلج
 . رةهل بيت العصمة والطهاأعن  به رواياٌت 

 .وصّّل اهلل ىلع حمّمد  و   الطاهرينالعاملني  احلمد هلل ربّ  خر دعوانا أن و
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ابلحراينسابن ميلمس قواعد املرام يف علم الالكمس لقيق: امحـد احلسـيينس  .15
 .1406مكتبة اية اهلل العظ  انلجيف املرعاس الطبعة اثلانيةس 

د الرمحنس مدخل جديد إ  الفلسفةس انلارش مـدينس الطبعـة بدويس عب .16
 ه..1428اًلوىلس 

ابلال س حمّمد جوادس ابلابية وابلهائيةس تصـحيح واعـداد: حمّمـد عـيل  .17
 م.2003بلنانس  -احلكيمس دار املحجة ابليضاءس الطبعة اًلوىلس بريوت

الطبعـة  بلاكس ايلاسس الغيب والعقلس املعهد العاليم للفكـر اإلنسـاينّس .18
 م.2008 –ه1429اًلوىلس الوًليات املتحدة اًلمريريةس 

اتلربيزيس جواد ملِكس رسالة لقاء اهللس دار املحجـة ابليضـاءس الطبعـة  .19
 م.2013اًلوىلس بريوتس 

اتلفتازاينس سعد ادلين مسعود بن عمر بن عبد اهللس رشم املقاصد يف علم  .20
 م.2001بريوتس الالكمس دار الكتب العلميّةس الطبعة اًلوىلس 
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ا رجاينس عيل بن حمّمد بن عيلس  اتلعريفاتس لقيق: ابراهيم اًلبيـاريس  .21
 .م1405دار الكتاب العربس الطبعة اًلوىلس بريوتس 

ا عيفس املفضل بن عمرس اتلوحيدس لقيق: اكظم املظفرس مؤسسة الوفاءس  .22
 م.1984الطبعة اثلانيةس بريوتس 

املعرفة يف القر ن الكـريمس دار اًل اء  جوادي اًلميلس عبد اهللس نظريّة .23
 ه.1428للتحقيق والنرشس الطبعة اثلانيةس 

احلر العاميلس حمّمد بن احلسنس الفصول املهمة يف أصول اًلئمةس لقيـق:  .24
حمّمد بن حمّمد احلسني القائيينس مؤسسة معارف إسالّم امام رضـاس 

 هـ.1418الطبعة اًلوىلس قمس  

ديدة واحلرب س اًليديولوجية الصليثية اًلمريرية ا احلسيينس عدنان هاشم .25
 م.2011ىلع العراقس مررز اهلدف لدلراساتس الطبعة اًلوىلس 

احلفينس عبد املنعمس موسوعة الفـرق وا مـااعت واملـذاهب واًلحـزاب  .26
 .م1999واحلراكت اإلسالميّةس مكتبة مدبويلس الطبعة اثلانيةس 

دس تقـديم وتعليـق: جعفـر عتقـااحليلس كشف املراد يف رشم وريـد اًل .27
 .السبحاين

محدس د. انصافس املعرفة واتلجربة دراسة يف نظريّة املعرفة عنـد ديفيـد  .28
 م.2006دمشقس  –هيومس منشورات اثلقافة 

اخلبازس ضياءس املهدويّة اخلاتمة فوق زيف ادلاعوى وتضـليل األدعيـاءس  .29
 -وىلس ايرانبقلم: عبد اهلل سعد معريفس انلارش: باقياتس الطبعة اًل

 ه.1435قمس 

القاسمس معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواةس الطبعة واخلوٍّس اب .30
 م.1992اخلامسةس 

اّلهبس حمّمد بن امحد بن علمان بن قايمازس سري اعالم انلبالءس مؤسسة  .31
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 م.1988الرسالةس الطبعة اًلوىلس بريوتس 

ة 195الرازيس فخر ادلينس بلاب اًلشارات واتلنبيهاتس ص .32 للكي ة ا س مكتب
  اًلزهرية.

السبحاينس جعفرس نظريّة املعرفةس بقلم: حسن حمّمد مِك العاميلس مؤسسة  .33
 ني. 1382 –ه1424س اإلمام الصادق 

الشهرزوريس شمس ادلين حمّمدس رشم حكمة اًلرشاقس تصحيح ولقيق  .34
ومقدمة: حسني ضيائ تربتس مؤسسة اتلاريا العربس الطبعة اًلوىلس 

 بلنان. –س بريوت م2007

الشياس عيلس املصلح العاليم يف اإلسالم ونظرة األديان السماوية األخرىس  .35
 ه..1437مؤسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّةس الطبعة اًلوىلس 

الصدرس حمّمد صادقس تاريا الغيبة الصغرىس دار اتلعارف للمطبـواعتس  .36
 ه..1419

موىس بـن بابويـه القـيمس علـل  الصدوقس حمّمد بن عيل ابن احلسني بن .37
الرشائعس لقيق: حمّمد صادق حبر العلومس منشورات املكتبة احليدريةس 

 س انلجف اًلرشف.1966

الصدوقس حمّمد بن عيل ابن احلسني بن موىس بن بابويه القيمس كمال ادلين  .38
 وتمام انلعمةس لقيق: عيل اكرب غفاري. بال.

يـق: قسـم ادلراسـات اإلسـالميّةس س لقالصدوقس حمّمد بن عيلس اًلمايل .39
 .1417مؤسسة ابلعلةس الطبعة اًلوىلسقمس

صديقس حمّمد انلا س فكرة املخلص حبث يف الفكر املهـدوّيس جـداول  .40
 م.2012للنرش واتلوزيعس الطبعة اًلوىلس بريوت 

الصفارس حمّمد بن احلسن بن فروخس بصائر ادلرجاتس لقيق: مريزا حسن  .41
 .  ه1404طهرانس  -ًلعليم كوجه با س منشورات ا
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الصالٍس عيل حمّمدس تاريا احلررـة السنوسـية يف افريقيـاس دار املعرفـةس  .42
 م.2009بلنانس  –الطبعة اثلاثلةس بريوت 

الصمدي اًلميلس داوودس تر ة: حمّمد الربييع ابلغـداديس انلـارش: روم  .43
 م.2013ورحيانس الطبعة اًلوىلس قمس 

خية نشاتها وتطورهـا ومصـادر دراسـتهاس الطالقاينس حمّمد حسنس الشي .44
بلنـانس  -اًلمرية للطباعة والنرش واتلوزيعس الطبعـة اًلوىلس بـريوت

 م. 2007
الطباطبائس حمّمد حسنيس أصول الفلسفة واملنهج الواقيعس تقديم وتعليق:  .45

للتحقيق  رغيفسومرتىض مطّهريس تر ة: عمار اب مؤسسة ام القرى 
 ه.1422ريوتس والنرشس الطبعة اثلانيةس ب

الطبرسي، احمد بن علي، الاحتجاج، توثيقات وملاحظات: محمّد باقر  .46
 .1966لنجف الاشرف، ا -الخرسان، مطابع النعمان

الطربّس الفضل بن احلسنس مؤسسة ال ابليت علـيهم السـالم ًلحيـاء  .47
 ه.. 1417الااثس الطبعة اًلوىلس 

د احلسـيينس مؤسسـة الطري س فخر ادلينس جممع ابلحرينس لقيق: امحـ .48
 م.2007بريوتس  –اتلاريا العربس الطبعة اًلوىلس بلنان 

الطوسي، محمّد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )رجال ال كشي(،  .49
تصحيح وتعليق: ميرداماد الاستربادي، تحقيق: مهدي الرجائي، 

 ، قم.ه 1404مؤسسة ال البيت لاحياء التراث، 

س حمّمد بن احلسنس اًلقتص .50 اد فيما يتعلق باًلعتقادس دار اًلضواءس الطّو
 بريوت.

س حمّمد بن احلسـنس الغيبـةس تصـحيح: عبـاد اهلل الطهـراينس عـيل امحـد  .51 الطّو
  ـهق. 1425قم املرشفةس طبعة ثاثلةس  -انلاصحس مؤسسة املعارف اإلسالميّة 
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ىس دراسة يف عالمات الظهورس املررـز اإلسـالّم ـالعاميلس جعفر مرتض .52
 م.2003بلنانس   _الطبعة الرابعةس بريوت لدلراساتس 

العاملي، حسن محمّد مكي، الالهيات، تقرير بحث الشيخ جعفر  .53
يع، طبعة اولى،  السبحاني، الدار الإسلاميّة   للطباعة والنشر والتوز

 م.1989لبنان، –بيروت 

 العاميلس عيل الكوراينس دجال ابلرصة...س بال.  .54

 ورس بال.العاميلس عيل الكوراينس عرص الظه .55

العاملي، محمّد بن الحسن الحر، وسائل الشيعة، مؤسسة ال البيت لاحياء  .56
 . ه1414انية، ثقم، طبعة -التراث

عبد اخلالقس امحد حمّمدس ودويدارس عبد الفتام حمّمدس علم انلفس أصو   .57
 .م1999ومبادئهس دار املعرفة ا امعيةس 

س مطبعـة  نـة ميّةعبد الرزاقس مصطىفس تمهيد تلاريا الفلسفة اإلسال .58
 م.1959اتلايلف والنرشس طبعة ثانيةس القاهرةس 

ة احليلس احلسن بن يوسف بن املطّهرس لتلف الشيعةس مؤسسة النرش العالم .59
 .ه1413اإلسالّمس الطبعة اًلوىلس قمس 

العالمة احليلس احلسن بن يوسفس كشف املراد يف رشم وريد اًلعتقـادس  .60
سة النرش اإلسالّمس الطبعة السـابعةس لقيق: حسن زاده اميلس مؤس

 ه.1417قمس 

الغزايلس حمّمد بن حمّمدس احياء علوم ادلينس دار املعرفةس الطبعـة اًلوىلس  .61
 م.2004بريوتس 

الغضائريس امحد بن احلسنيس رجال ابن الغضائريس لقيق: حمّمـد رضـا  .62
 ه.1422ا اليلس دار احلديثس الطبعة اًلوىلس 

بن ابراهيمس ينابيع املودة ّلوي القرىبس لقيـق: عـيل القندوزيس سليمان  .63
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 ال ارشف احلسيينس دار اًلسوة للطباعة والنرشـس الطبعـة اًلوىلس 
 ه..1416

 الكراعويس ضياء عبد الزهرةس قاض السماءس بال. .64

اللكيينس حمّمد بن يعقوبس أصول الاكيفس لقيق: عيل اكـرب غفـاريس دار  .65
 ني.1363ايرانس  _خلامسةس طهرانالكتب اإلسالميّةس الطبعة ا

اللكيينس حمّمد بن يعقوبس أصول الـاكيفس تصـحيح وتعليـق: عـيل اكـرب  .66
ــالميّة  ــب اإلس ــاريس دار الكت ــرانس –الغف ــة طه ــةس طبع  خامس

 .شمّس1363
احلاج حسنس حمارضات يف الفلسـفة اإلسـالميّةس  حمّمد حمّمدد. الكمايلس  .67

 م.1993بعة اًلوىلس للنرش واتلوزيع واًلعالنس الطومؤسسة الفا

املجلّسس حمّمد باقرس حبار اًلنوارس لقيق: حمّمد باقر ابلهبوديس دار احياء  .68
 .م1983بريوتس طبعة ثاثلةس مصححةس  -الااث العرب

املجلّسس حمّمد باقرس لقيق: حمّمد باقر ابلهبوديس مؤسسة الوفاءس الطبعة  .69
 م.1983بلنانس  –اثلانيةس بريوت 

د مهـدي شـريس مقـال: ارتـدادات اخلرافـة يف العقيـدة حمّمديس د. حمّمـ .70
املهدويّةس تر ة: حمّمد عبد الرزاقس جملة: نصوص معا ةس العـدد 

 .ه1433س بلنانس 25-24
املصبامس اكظم جعفرس اإلمام املهدّي حقيقة ًل خيالس مؤسسة اًلعلـيم  .71

 س بريوت.م1998للمطبواعتس طبعة اوىلس 

واملنهج العقيلس املررز اثلقايفّ العربس الطبعة املرصيس ايمنس أصول املعرفة  .72
 م.2010اًلوىلس ادلار ابليضاءس 

املرصيس ايمنس دستور احلكماء يف رشم برهان الشـفاءس تقريـر: عمـار  .73
 م.2015حسني ايلوسفسانلارش: الرافدس الطبعة اًلوىلس 
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 ال.املرصيس د. ايمنس قوانني اتلفكري ومناهجهس ااكديمية احلكمة العقليّةس ب .74

 املظفرس حمّمد رضاس املنطقس مؤسسة  دار العلمس قم. .75

انلائيينس حمّمد  حسنيس فوائد األصولس تعليـق: ضـياء ادليـن العـرايس  .76
ر اإلسالّم اتلابعـة  ماعـة ـلقيق: رمحت اهلل اًلراّسمؤسسة النش

 .ه1406املدرسني بقم املرشفةس 
لدلراسـات وابلحـوث  انلجارس د. اعمرس ابلهائية وجذورها ابلابيةس عـني .77

 م.1996اإلنسانيّة واًلجتماعيّةس الطبعة اًلوىلس مرصس 
انلجابس ابوالعباس امحد بـن عـيلس اسـماء مصـنيف الشـيعةس )رجـال  .78

انلجاب(س لقيق: موىس الشبريي الززاينس مؤسسة النرش اإلسالّم 
 اتلابعة  ماعة املدرسني بقم املرشفة.

مس لقيق وتعليق: عباس القوجاينس دار انلجيفس حمّمد حسنس جواهر الالك .79
 تهران. –الكتب اإلسالميّة 

انلعماملس حمّمد بن ابراهيمس الغيبة )للنعماين(س لقيق: عيل اكرب غفاريس  .80
 .ق.ه 1397مكتبة الصدوق الطبعة اًلوىلس طهران )ايران(س 

هريوس ديلبس األصويلة اإلسالميّة يف العرص احلديثس تر ة: عبد احلميد  .81
 م.1997يم  الس اهليئة املرصية العامة للكتبس القاهرةس فه

الورديس عيلس هٰكذا قتلوا قرة العنيس منشورات ا ملس الطبعة اثلانيـةس  .82
 م.1997املانياس  -كولونيا

الزيديس  حمّمد تق مصبامس املنهج ا ديد يف تعلـيم الفلسـفةس مؤسسـة  .83
رشفةس الطبعة اخلامسةس النرش اإلسالّم اتلابعة  ماعة املدرسني بقم امل

  ـهق.1420
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