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 يم لرمحن الرحسم اهلل ا ب

  ثانوية  من منظار اإلسالم، بل ه   أو  نظرية    ضيّة  ق املهدوية ليست  
هة  مبدأ عقدي ديين أساس من جهة، وواقع اجتمايع ديين قائم من ج

اإلنساين   والفكر  ادليين  الفكر  يف  العميق  عن حضوره  فضال   أخرى، 
إطار    املهدوية، وخاّصة  يف  . وابلحوث اليت تتناول موضوع ىلع حدٍّ سواء

آل ابليت   نظرية     -مناهجها    فخمتل  ىلع   -  مدرسة  ليست حبوث ا 
باإلمام   اإليمان  ألّن  والالكيم؛  الفلسيف  اجلدل  إىل  تهدف  وال   ، ترفية 

املمتّدة عن أصل انلبّوة،  هو امتداد لإليمان بأصل اإلمامة   هدّي امل
 ل الربوبية واأللوهية. واملوصول بأص

عند وإذا   املهدوية  مبدأ  املسلمني،   اكن  مدارس    ا وكذ   أغلب 
املخلّص  ن  يا األد  بعودة  تؤمن  اليت  واألرضية،  السماوية  األخرى، 
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نظريًّا وموضوًع  الكميًّا؛   
 
مبدأ املنيج،  بالنسبة ملدرسة    وظهور  فإنّه 

هل    مبدأ عقدي وواقيع؛ فاملهدي يف عقيدة اإلمامية   آل ابليت  
وال  وتأريخ  نسب  وسلسة  وهل  اسم  غيبة،  وتأريخ  ووالكء  دة  سفراء 

ورسائل يف غيبته الصغرى، وهل امتداد  ث  ي د وأحا   ت قاءا وصالت ول 
العاّمني، وهم   بنّوابه  ممثّل  الكربى،  موضويع ىلع األرض يف غيبته 
هيلك   أشاد  اذلي  هو  االمتداد  وهذا  العدول.  والفقهاء  املحّدثون 

اذل انلظام االجتمايع   الشييع  انلّواب، واذلين  ي يقوده هؤ ادليين  الء 
ال م  والية  األئّمة  الرشيع  و   ء ا والقض   فتوى نحهم  واملال  احلسبة 

 .  يبة اإلمام املهدّي  غ   واحلكم يف عص 
يت مزيد اتلبّص حبقيقة  ويفرض هذا الواقع ىلع أبناء مدرسة آل ابل

الغيبّ  االج   احلضور  انلظام  يمنح  اذلي  املهدّي،  ادليين  لإلمام  تمايع 
والشييع يف عص   الوجود  االستدالال الغيبة رشعية  وعرض  ت  العمل، 

املناهج؛ ألنّه ال    ىلعمية  لالع بمختلف  األساس  املصريي  هذا احلضور 
آل   ملدرسة  واجلديلة  انلظرية  باملعتقدات  بل  يتعلّق  وحسب،  ابليت 

ادليين   باالجتماع  ا  مبارش  ا  ارتباط  ايليرتبط  وحبياتهم  ومية.  ألتباعها، 
ذه االستدالالت ىلع  عرض هملدرسة وباحثيها  كما يفرض ىلع علماء ا

خر، يف إطار اتلعارف واتلحاور واتلقارب؛  س إل ا  دارس ملباع ا أت
ُ
المية األ

 . عيلٌّ    كما يقول اإلمام (1)انلاس أعداء ما جهلوا ألّن 
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إىل    -يف إيمان املؤمن بها    -وككثري من املعتقدات ادلينية املستندة  
الغيب:  ق يُؤ  اعدة  ِيَن  بِال َغي بِ اَّلذ اإليمان    (1،)ِمُنوَن  يف  األصل  فإن 
امل اإلجود  وب الغائمام  وبظهوره  هدّي  يرزق،  يحٌّ  وأنّه  هو  ب،  وعصه، 

يف ه  الغيبية  األمور  وحقيقة  الغيب.  )تعاىل(،    اإلعجاز  اهلل  علم 
حقيقة   معرفة  عن  ا  قارص  يبىق  ورشائعه  وعقلنا  خلقه  يف  حكمته 

لنا قارص عن فهم  حّكـم بها، كما أّن عقعقائده، ويف الظواهر اليت يت و
الظ ماليني حّل  وك الاهر  و  إىل  اتلوّصل  عن  قارٌص  بل  واألرضية؛  نية 

الظواهر  وعدم رؤية    .أبسط املشالك اليت ال تزال تقّض مضجع البرشية
وقائع، وعدم اإلحساس بآثارها أو عدم فهم أرسارها، ال يعين عدم  وال

لم يتوّصل بعد    ها، بل يعين أّن عقلناا وعدم فائدتها وعدم أهّميّتوجوده 
وع  أّما  اغ ألحّل  ويها،  إىل  وأرسارها.  البرشي  زها  العقل  يتوّصل  لم  ملاذا 

من   آخر  ورسٌّ  أخرى  حكمة  فيه  خ إيلها،  يف  اهلل  وأرسار  "عدم  لقه، 
الوجود"، يدّل ىلع عدم  علًما  أو    الوجدان ال  ليس  بادليلل  العلم  "عدم 

 .تلف عليهما ًعقالن ، وهما قاعدتان ال خيبالعدم"
يف كتابه الكريم، وبما    هلل  ا ه  ا رّشع م ونؤمن، حنن املسلمون، ب       

لم   وإن  بها، حّّت  ونتعّبد  الرشيف من عقائد وأحاكم،  إيله احلديث  أشار 
ا، ومنها رّس  يتوّص  ل عقلنا إىل إدراك أرسارها، واألمثلة ىلع ذلك كثرية جدًّ

الر  يف  بعثة  وليس  مّكة  يف  اخلاتم  هذا سول  وأّن   ، مثال  عريبٌّ    اهلند  انلّب 
فاطمة وليس من أوالده اذلكور  نسل   نّ وأ ا،  ينيًّ وليس ص  السّيدة  ه من بنته 
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وا  اإلرساء  واقعيت  أرسار  ثّم  حياته.  يف  درجوا  وحقيقتهما،  اذلين  ملعراج 
ا، وأنّه ي  ا وليس عرشين يوم  قع يف شهر  وحكمة أن عّدة الصوم ثالثني يوم 

شعبان،  وليس  ركعت   رمضان  الصبح  صالة  وليس  وأّن  ثالث  واملغرب  ان 
اف حول الكعبة سبعة أشواط وليست مخسة، وأّن عدد  الطو   نّ أ س، و ك الع 

 .أئّمة آل ابليت اثنا عرش وليسوا تسعة  
ول أرسار هذه الوقائع واملعتقدات واألحاكم  راء كثرية حنعم، هناك آ

لّة احلقيقية  ليست بالرضورة اكشفة  عن الع وعللها ومقاصدها، لكنّها  
يتوّص   مها اهلل  اليت يعل حكمتها حّّت اآلن.  إىل    نال عقلفقط، ولم 

بالغيب   اإليمان  هو  ادلين  جوهر  أّن  عرفنا  اإلليه؛  وإذا  واإلعجاز 
 أحاكمه ومعتقداته، ونتعبّد بها، وليس ببعضها  فيجب أن نقبل بكّل 

األخرى:   َمفاتِحُ دون  يَعلَ   َوِعنَدهُ  اَل  إاِلذ الَغيِب  ُهوَ ُمَها   (1).   وباتلال  
ا  البرشيتأيت  ا  ة ملقاربات  انلد ألعرب  والفلسفية،  لّة  العقلية  أو  قلية 

موضوع   ومنها  وآثارها،  وحقائقها  وكنهها  عللها  إىل  النسب  للتوّصل 
املهدي  اإل املسلمني  مام  علماء  من  كثري  فيه  اجتهد  ما  وهو   ،

 وحّّت اآلن.  ه( 255ته الصغرى يف العام )وابلاحثني، منذ بدء غيب
اك  األد وإذا  اليت نت  انلقلية  ا   ع م تتطابق    لّة  عجاز  إل عنص 

الغيبة   عص  يف  املهدّي  لإلمام  الزمين  الوجود  أّن  تؤّكد  الغيب، 
وعص  حتيم،  وظهوره  وحمال،  واجٌب،  ممتنع  عدمه  وأّن  البّدي،  ه 
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أيض   قائمة   تزال  ما  أخرى  نظرية   حاالٍت  السنني،  وأّن  آالف  منذ  ا 
نوح  عي   كعمر  وعروج  اخلرض  يحٌّ  ىس  وغيبة  اخلرض  وأّن   ،

يف  ر ي  فإنّ األ زق  األ رض؛  بما    والفلسفية،  والالكمية  العقلية  دلّة 
اإلمام   غياب  أّن  إىل  تقود  االستقرايئ؛  ادليلل  وطول  فيها  املهدّي 

بل   والفلسفية،  العقلية  الفرضيات  مع  يتعارض  وال  ممكن،  عمره 
 عضد وجوده وظهوره. إنّها ت 

ادلرا اومن  املهّمة يف جمال  اإل سات  وجود    يّ املهدم  ام الستدالل ىلع 
املبدع    وظهوره  العرايق  واألكادييم  ابلاحث  دراسة  ادلكتور  احلتيم: 

املهدي املوعود  ل عنوان: " ، اليت حتمحيىي عبد احلسن هاشم آل دويخ
القيم االحتمايلة".   اليف ضوء االستقراء وتراكم  األوتقوم  ساسية  فكرة 

إ ىلع  امله لدلراسة  اإلمام  وجود  وشخثبات  العقدي  بأصله    ه ص دّي، 
وا ك   صفته،و االستقرايئ وجود  املنهج  قواعد  تطبيق  خالل  من  قيع، 

ب  ودعمها  الرياضية،  املنطقية  االحتماالت  ىلع  العقلية  املبيّن  األدلّة 
مز بل ه   ، فلسفية  حمضة  ليست  ادلراسة  مقاربة  أّن  أي  يج  وانلقلية. 

؛ األمر اذلي جيعل  اضيات والالكم واحلديث من الفلسفة واملنطق والري
فعتميعيش  ئ  ر االق  فضال   ة   ادلراسة،  قراءة  عند  كبرية   وثقافة   كرية  

إلمام املهدّي،  عن قدرتها ىلع تكريس قناًعت املؤمنني حبقيقة وجود ا
إىل   املؤمنني  غري  دفع  وكذلك  اتلفكري،  إًعدة  إىل  املشّككني  ودفع 

مدباقر الصدر يف وهو ما فعله السيّد حم  اتلوقّف عند خمرجات ادلراسة،
اليّح  نطقي ملا ألسس  "ا  ه كتاب املطلق  وجود  إثبات  حيال  لالستقراء"  ة 

 . الصانع للكون واحلياة، وفق نظرية االستقراء واالحتماالت
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دراسة   أّن  القيم  وأرى  وتراكم  االستقراء  املوعود يف ضوء  "املهدّي 

يف    االحتمايلة" وجديدة  موضوعها  وه  مقارباتها وخمرجاتها،  مهّمة يف 
لالستدالل   اهلل  للسيّد    ستقرايئ ال احمااكة  وجود  ىلع  الصدر  الشهيد 

الصانع   أخذ    اخلالق  فقد  لالستقراء"؛  املنطقية  "األسس  كتاب  يف 
 وجود  ادلكتور "حيىي آل دويخ" بمنهجه، وطبّقه لالستدالل ىلع  ابلاحث 

ور  املهدّي.  إاّل اإلمام  املنهيج،  االقتباس  هذا  اتلطبيق  غم  موضوع  أن   
ا اتلفصيل والعمق. وتقود  أحد بهذ   هبقه إيلسيذلي قاربه ابلاحث، لم  ا

املهدّي   اإلمام  والدة  أّن  حقيقة  إىل  املنصف  القارئ  ادلراسة  خمرجات 
تعاىل    واقعة اهلل  بإذن  حنٍي  بعد  وسيظهر  وأنّه اغب  متحّققة،  تارخيية 

 ادة.ًعلم الغيب والشه
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