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 متهيد

عنوف بػكتابويف   
ُ
)عقلنة األسطورة.. قراءة نقدية للتناقض /كتيبو ادل

حاوؿ الدكتور ادلنهجي يف أصوؿ عقيدة اإلثين عشرية.. الغيبة الكربى منوذجاً( 
حبسب  اإلمامية الشيعة اثبات التناقض ادلنهجي لدى دعجاينعبدهللا بن انفع ال

 :رينألم،  وذلك زعمو
  األوؿ: زلاولتهم اجلمع بني ادلنهج الربىاين العقلي وبني قضاايىم

األسطورية الناذبة عن ادلنهج ادلعريف العرفاين، وذلك عن طريق تسويغ 
 .نية ابلطريقة العقلية الربىانيةأصوذلم العرفا

  :زلاولتهم اجلمع بني أصوذلم الغنوصية العرفانية وبني النصوص الثاين
ناقضة ابلكلية مع أصوذلم، وذلك من خالؿ منهج عرفاين القرآنية، ادلت

 .1النصوص إىل ابطن وظاىر حر قدمي، وىو: ش
 

، إال أنين عدة يف نواح   ضعف وقصوركتيبو ىذا من   احتواهما عالنظر وبغض 
 لسببني: وذلك ها، في أانقشولن 

 يف األعم األغلب ليس جديداً يُطرح ألوؿ مرة، ىو  ما طرحو األوؿ: أف
يب أف  فيما احتواه كالمو لكاف من األجدرمفصاًل تو أردت مناقشلو و 

ألف ما وذلك ، نوعبداًل  الدكتور دمحم عابد اجلابري ما طرحوأانقش 

                                                 
عقلنة األسطورة.. قراءة نقدية للتناقض ادلنهجي يف أصوؿ عقيدة الشيعة اإلثين عشرية.. الغيبة الكربى منوذجاً. للدكتور  1
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

 عياؿ عليو. الدعجاينذكره الدكتور 
  :ألبرز ما لفت انتباىي يفزبصيص ىذا ادلقاؿ للتطرؽ أين أردت الثاين 

 (، )رمحو هللار الصدر ، وىو نقده للسيد الشهيد دمحم ابقطرحو
، اإلماـ ادلهدي )ع( على وجودألدلة العقلية ما أمساه ابخصوص بػ

 االذباهأحد أبرز شخصيات لذلك حيث اعتربه الدكتور الدعجاين 
بتسويغ وعقلنة أصوذلم العرفانية ادلتأثرة العقلي يف اإلمامية الذين قاموا "

من جهة  -كما يقوؿ-وخطورة ذلك تكمن "، ابلغنوصيات القددية
بػ"تزويق األسطورة وذبميل اخلرافة بلباس العقل والعقالنية"، ومن جهة 

"التعسف احلاصل يف اجلمع بني منهجني متنافرين متضادين، بػأخرى 
ومها: الربىاف العقلي، والعرفاف الغنوصي، وذلك بًتكيب القضااي 

 .4تعبريه العرفانية على منهج العقالنية" على حد

ما نسبو الدكتور الدعجاين للشهيد الصدر،  معوقفة ستكوف يل  من ىنا
 الشيعة اإلمامية ائدىذا ادلقاؿ للدفاع عن عقخالؿ علمًا أبين ال أىدؼ من 

، بل وال أىدؼ بشكل خاص بوجود اإلماـ ادلهدي )ع( بشكل عاـ أو عقيدهتم
ؼ إليو ىو التطرؽ ذلذه ادلهدوية من أساسها، ألف كل ما أىد لفكرةللدفاع عن ا

إثبات عدـ صحة ما نسبو الدكتور الدعجاين للشهيد الصدر  :وىي ،طفق النقطة
 الغيبة الكربى.يف حوؿ األدلة العقلية على إثبات وجود اإلماـ ادلهدي )ع( 
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من  ديعلى ما توفر ل دلراجعة ما كتبو الشهيد الصدرولقد اعتمدت 
  : تنيخنس

  تور عبداجلبار ربقيق وتعليق الدك ،حبث حوؿ ادلهدي األوىل:النسخة
الغدير للطباعة والنشر  ،1553-ىػ 1313شرارة الطبعة الثانية احملققة 

 .والتوزيع

  للسيد الشهيد دمحم )ع( موسوعة اإلماـ ادلهدي مقدمة  الثانية:النسخة
دمحم صادؽ الصدر )قدس سره( مؤسسة التاريخ العريب الطبعة األوىل 

 ـ.4112-ىػ 1343

ؤيدان ويسدد خطاان، وأف جيعل عملنا خالصاً نسأؿ هللا سبحانو أف يىذا و 
 لوجو الكرمي، وأف يتقبلو منا إنو ىو السميع العليم.

 

***** 
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

 
 الصدر  الدكتور الدعجاين والشهيد

اهتم الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر بعقلنة األسطورة، وذلك  بعد أف
لعرفاف الغنوصي، نتيجة لتعسفو ادلنهجي بسبب مجعو بني منهج الربىاف العقلي وا

"وإف الباحث ليعجب وحق لو العجب من أسر عقلية : عجبو منو قائالً تأبدى 
"الصدر" اجلبارة يف سجن أوىاـ وخرافة الغنوصية!! على أف ىناؾ أشخاصاً 
ينتموف لفكره وال ديلكوف قدراتو العقلية، ومع ذلك مل يرتضوا أبف تكوف عقوذلم 

حركة التصحيح، مثل "الربقعي" أسرية ذليلة للخرافة، كبعض أعالـ 
 .4"و"الكاتب"

عرب عنو : ما الذي فعلو الشهيد الصدر حىت يُ الذي يُطرح ىناالسؤاؿ و 
إبلباس اخلرافة لباس الدكتور الدعجاين هبذه العبارات؟! ويف أي موضوع قاـ 

 ؟!حبسب تعبريه أو عقلنة األصوؿ العرفانية الغنوصيةالعقل العقالنية 

 ،سوالدكتور الدعجاين نف ابة ىذا السؤاؿ من خالؿ كالـديكننا معرفة إج
أف  أرادأف الشهيد الصدر يف حبثو ادلختصر "حبث حوؿ ادلهدي"  حيث ذكر

وفقاً لعقيدة الشيعة اإلثين عشرية من  ىيثبت وجود اإلماـ ادلهدي يف الغيبة الكرب 
ثبت إمكانية ديكنها أف تكما يقوؿ ىذه األدلة  و  عقلية،الدلة األإيراد بعض خالؿ 

يف الواقع ابلفعل موجودة كحقيقة   ال ديكن ذلا أف تثبت وجوده ىذا األمر، ولكن
 . اخلارجي
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أف الشهيد الصدر قرر يف ذكر  ؛ادعائوصحة الدكتور الدعجاين ولكي يثبت 
إثبات وجود "ادلهدي ادلنتظر"  األدلة العقلية على )حبث حوؿ ادلهدي(و أوائل حبث

نقلو عن ا صحة كالمو دب إلثباتواستشهد ، 3ى حد قولويف غيبتو ادلزعزمة عل
... اإلسالـ حوؿ الفكرة )أي: فكرة غيبة ادلهدي )قولو: يف الشهيد الصدر 

ورجوعو( من غيب إىل واقع، ومن مستقبل إىل حاضر، ومن التطلع إىل منقذ 
تتمخض عنو الدنيا يف ادلستقبل البعيد اجملهوؿ إىل اإلدياف بوجود ادلنقذ 

 .1".(فعاًل..

: ىذا قائالً ويعقب الدكتور الدعجاين على كالـ الشهيد الصدر  
"بوجود ادلنقذ فعاًل"، لكننا نفاجأ أبف  -على حد تعبري الصدر–فالبحث يتعلق "

"الصدر" نقل البحث من الوجود الفعلي اخلارجي إىل اإلمكاف العقلي 
يف –يبني ، إذ طفق ، فقد صاغ مشكلة وجوده صياغة ذىنية عقليةوالتنظريي

 عدـ استحالة تصور وجود ادلهدي طوؿ تلك السنني -سياؽ إثبات وجوده
حيدة منكرة إذا علمنا أبف ىناؾ بواًن شاسعًا بني اإلمكاف و وىذه  والقروف!!،

 .2"...الذىين والوجود اخلارجي
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

 
 أدلة الشهيد الصدر العقلية على اثبات وجود اإلمام املهدي )ع(

استند ذلا العقلية اليت دلة األالدكتور الدعجاين  بنيبعد كالمو السابق  
، وسوؼ نورد -حبسب زعمو- د اإلماـ ادلهدي )ع(ثبات وجو إل الشهيد الصدر

 :3 اتآييف من ىذه األدلة مع تعليقو عليهاما نقلو الدكتور الدعجاين 
 

 اإلمكان: الدليل األول
 :اإلمكان املنطقي أو الفلسفيأواًل: 

لصدر" مراده هبذا الدليل بقولو: بني "ااين: "يقوؿ الدكتور الدعج
أقصد ابإلمكاف ادلنطقي أو الفلسفي أف ال يوجد لدى العقل وفق ما يدركو من )

 .(ما يربر رفض الشيء واحلكم ابستحالتو-أي: سابقة على التجربة -قوانني قبلية
 شارحًا ىذا الدليل -والكالـ للدكتور الدعجاينأي الشهيد الصدر –وديضي 

فوجود ثالث برتقاالت تنقسم ابلتساوي وبدوف كسر إىل نصفني ليس لو )ولو: بق
أف الثالثة عدد  -قبل أف ديارس أي ذبربة- رؾإمكاف منطقي؛ ألف العقل يد

فردي وليس زوجاً، فال ديكن أف تنقسم ابلتساوي؛ ألف انقسامها ابلتساوي يعين  
تناقض، والتناقض مستحيل  كوهنا زوجاً، فتكوف فرداً وزوجاً يف وقت واحد، وىذا

أف حيًتؽ، وصعوده للشمس دوف أف  فمنطقياً، ولكن دخوؿ اإلنساف يف النار دو 
ربرقو الشمس حبرارهتا ليس مستحياًل من الناحية ادلنطقية، إذ ال تناقض يف 
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افًتاض أف احلرارة ال تتسرب من اجلسم األكثر حرارة إىل اجلسم األقل حرارة، 
بة، اليت أثبتت تسرب احلرارة من اجلسم األكثر حرارة إىل وإمنا ىو سلالف للتجر 

 . 4("يف احلرارةاجلسم األقل حرارة إىل أف يتساوى اجلسماف 

تو هبذا الدليل إىل نتيج)أي الشهيد الصدر( مث يصل ويردؼ قائاًل: " 
وال شك يف أف امتداد عمر اإلنساف آالؼ السنني )ادلنطقية، اليت صاغها بقولو: 

ياً؛ ألف ذلك ليس مستحياًل من وجهة نظر عقلية ذبريدية، وال يوجد شلكن منطق
يف افًتاض من ىذا القبيل أي تناقض؛ ألف احلياة كمفهـو ال تستبطن ادلوت 

 .5("السريع وال نقاش يف ذلك

بعد ىذا االستعراض لكالـ الشهيد الصدر حوؿ اإلمكاف ادلنطقي أو  
فارةة املنهجية ال ي وة  اها لكن املالفلسفي يقوؿ الدكتور الدعجاين: "

ي يف اخلارج "الصدر" ىي حماولتو اليائسة أبن يستدل على إثبات وجود املهد
إذ فدليل اإلمكاف ادلنطقي ال عالقة لو دبورد النزاع،  ... إبمكان تصوره ذىنياً 

مورد النزاع وجود ادلهدي وجودًا خارجيًا ال وجودًا ذىنياً، فاإلمكاف ادلنطقي 
هدي يعين عدـ استحالتو يف العقل، وعدـ االستحالة العقلية ال تقتضي لوجود ادل

 . 11"ثبوتو وإمكانو اخلارجي
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

واحلق أف اخللط بني الوجود الذىين والوجود اخلارجي، : "يردؼ قائالً و 
وإثبات الواقع اخلارجي دبجرد اإلمكاف الذىين أصل عرفاين، وقع فيو كثري من 

-فاخللط بني اإلمكاف الذىين والواقع اخلارجي ... ن ابلعرفافالفالسفة ادلتأثري
ليس أصاًل عرفانياً -الذي اعتمده الصدر يف زلاولة إثبات وجود ادلهدي يف اخلارج

 .11"...أصل سفسطائي -أيضاً –فحسب، بل ىو 

وبناًء على ما تقدـ نتساءؿ كيف ديكن للعقل أف يثبت يقوؿ: "إىل أف  
وال حس، وال دالئل نظرية أو نقلية قطعية،  الذي ال أثر لووجود ادلهدي ادلنتظر، 

ديكن للعقل أف يتكئ عليها يف إثباتو؟! إف العقل ال ديكن أف يثبت وجود خرافة 
نعم. ديكن للعقل أف يتصور وجوده، لكن ال ديكن  ووىم ال دالئل حسية عليو،

 .14"...أف يثبت وجوده اخلارجي

 
 : اإلمكان العملياثنياً 

ويقصد بو الصدر "أف يكوف الشيء شلكناً ين: "يقوؿ الدكتور الدعجا
على ضلو يتاح يل أو لك، أو إلنساف آخر فعاًل أف حيققو، فالسفر عرب احمليط، 
والوصوؿ إىل قاع البحر، والصعود إىل القمر، أشياء أصبح ذلا إمكاف عملي 

 .14فعاًل، فهناؾ من ديارس ىذه األشياء فعاًل بشكل وآخر"
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وىذا النوع من "اإلمكاف" ال عالقة لو دبسألة : "الدعجاين قائالً ويعقب  
وسبب ذلك أف مكث –وإمنا ذكره إسباماً لقسمة اإلمكاف –إثبات وجود ادلهدي 

اإلنساف طيلة مئات السنني مل يتحقق وقوعو يف زماننا، فال ديكن أف يتاح يل أو 
إىل لك، فهو ليس كالسفر عرب احمليط، أو الوصوؿ إىل قاع البحر، أو الصعود 

القمر، فإذا مل يتح للناس، فال ديكن أف يكوف إمكاانً عمليًا ُيستدؿ بو على طوؿ 
، وىذا ىو الذي اعًتؼ بو "الصدر" نفسو، إذ يقوؿ:  حياة ادلهدي ادلزعـو

الشك أيضًا وال نقاش يف أف ىذا العمر الطويل ليس شلكنًا إمكااًن عملياً، يف )
البحر، أو الصعود إىل القمر، ذلك ألف  ضلو اإلمكاانت العملية للنزوؿ إىل قاع

العلم بوسائلو وأدواتو احلاضرة فعاًل، وادلتاحة من خالؿ التجربة البشرية ادلعاصرة، 
 . 13"(ات السنني...ال تستطيع أف سبدد عمر اإلنساف مئ

 
 اثلثاً: اإلمكان العلمي

ويقصد بو وجود "أشياء قد ال يكوف " يقوؿ الدكتور الدعجاين:
عمليًا يل أو لك أف منارسها فعاًل بوسائل ادلدنية ادلعاصرة، ولكن ال ابإلمكاف 

يوجد لدى العلم، وال تشري اذباىاتو ادلتحركة إىل ما يربر رفض إمكاف ىذه 
األشياء ووقوعها وفقًا لظروؼ ووسائل خاصة، فصعود اإلنساف إىل كوكب الزىرة 

ائمة فعاًل تشري إىل إمكاف ال يوجد يف العلم ما يرفض وقوعو، بل إف اذباىاتو الق
ذلك، وإف مل يكن الصعود فعاًل ميسورًا يل أو لك... فالصعود إىل الزىرة شلكن 
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

 .11علمياً وإف مل يكن شلكناً عملياً فعاًل..."

)الشهيد الصدر( مث أخذ ويردؼ يف بياف كالـ الشهيد الصدر بقولو: " 
مكانية ابلتفسري يبني إمكانية إطالة عمر اإلنساف علمياً، وربط ىذه اإل

 لدى اإلنساف، وذكر ذلا تفسريين: لظاىرة الشيخوخة  "الفيسيولوجي"

  األوؿ: أف الشيخوخة "نتيجة صراع مع عوامل خارجية؛ كادليكروابت أو
التسمم الذي يتسرب إىل اجلسم من خالؿ ما يتناولو من غذاء مكثف، 

يف –لم أو ما يقـو بو من عمل مكثف أو أي عامل آخر؟" وديكن للع
أف يتغلب على ظاىرة الشيخوخة، ومن مث إطالة عمر اإلنساف  -نظره

"إذا عزلت األنسجة اليت يتكوف منها جسم اإلنساف عن تلك ادلؤثرات 
الشيخوخة، وتتغلب عليها  ادلعينة أف سبتد هبا احلياة، وتتجاوز ظاىرة

 .هنائياً 

  الثاين: أف الشيخوخة "قانوف طبيعي، يفرض على أنسجة جسم
اإلنساف وخالايه بعد أف تبلغ قمة منوىا أف تتصلب ابلتدريج، وتصبح 
أقل كفاءة لالستمرار يف العمل، إىل أف تتعطل يف حلظة معينة حىت لو 
عزلناىا عن أتثري أي عامل خارجي"، ويقرر "الصدر" أنو ديكن للعلم 

ي لق ظروؼ وعوامل معينة..."، وديضأف يؤجل "ىذا القانوف خب
اًل: ولئن مل يتح للعلم أف ديارس فعاًل ىذا التأجيل، ابلنسبة قائ )الشهيد(

                                                 
 .144ادلصدر السابق، ص 11



 

------------------------------------------------------------------------------ 
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إىل كائن معقد معني كاإلنساف، فليس ذلك إال لفارؽ درجة بني 
صعوبة ىذه ادلمارسة ابلنسبة إىل اإلنساف وصعوبتها ابلنسبة إىل أحياء 

 أخرى".

تيجة إىل الن -والكالـ للدكتور الدعجاين أي الشهيد الصدر–ويصل  
وعلى ىذا الضوء نتناوؿ عمر ادلهدي عليو الصالة )ريد تقريرىا قائاًل: اليت ي

والسالـ، وما أحيط بو من استفهاـ أو استغراب، ونالحظ: أنو بعد أف ثبت 
إمكاف ىذا العمر الطويل منطقيًا وعلمياً، وثبت أف العلم سائر يف طريق ربويل 

 .(ستغراب زلتوى...اإلمكاف النظري إىل إمكاف عملي تدرجييًا ال يبقى لال
عن إيراد يرد على ما قرره، ديكن صياغتو يف السؤاؿ الشهيد الصدر( أي )وجييب 

التايل: إذا كاف طوؿ العمر شلكناً علمياً، فكيف يطوؿ عمر ادلهدي وىو قد سبق 
ىنا ينقل "الصدر" البحث إىل رلاؿ آخر، إذ علقو بقدرة  العلم يف طوؿ عمره؟!.
إلعجاز، ففي سياؽ تقريره عظمة اإلسالـ وقدرة هللا يف هللا، ونقلو إىل ابب ا

... فلماذا نستكثر على مرسل )قوؿ متسائاًل تساؤاًل تقريرايً: سبق العلم وحركتو ي
 .12("ىذه الرسالة هلالج لج أف يسبق العلم يف تصميم عمر ادلهدي؟

وال ريب يف أف رلاوزة قائاًل: "الدكتور الدعجاين على كالمو ويعقب  
مستحيل ف ما، أكثر من ألف عاـ، مع احتماؿ زايدة عمر آالؼ السنني إنسا

، فما ابلك إذا  استحالة مركبة من جهة الشرع، ومن جهة العقل والتجربة احلسية
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

كاف ىذا اإلنساف صاحب األلف عاـ، الذي ال ذبري عليو السنن الكونية من 
، سلتفيًا يف مجاعة من أتباعو يدبر أمورىم ويراقبهم، وردبا راسلوه  الشيخوخة واذلـر

 .13"وىم ال يشعروف بو ألبتو؟!!

 
 الثاين: اإلعجاز دليلال

 وادلراد بو إقرار "الصدر" أبف طوؿ عمريقوؿ الدكتور الدعجاين: "
ادلهدي معجزة إذلية، ديكن ذلا أف تعطل السنن الكونية والقوانني الطبيعية، ويف 

فًتض أنو غري شلكن علميًا، ... لن)عن طريق طوؿ عمر ادلهدي:  قوؿلك يذلك 
، ال ديكن للبشرية اليـو وال على خطها  وأف قانوف الشيخوخة واذلـر قانوف صاـر
الطويل أف تتغلب عليو، وتغري من ظروفو وشروطو، فماذا يعين ذلك؟ إنو يعين أف 

قرواًن متعددة، ىي على خالؿ –كػ "نوح أو "ادلهدي" –إطالة عمر اإلنساف 
اليت أثبتها العلم بوسائل التجربة واالستقراء احلديثة، وبذلك  القوانني الطبيعية

تصبح ىذه احلالة معجزة عطلت قانوانً طبيعياً يف حالة معينة، للحفاظ على حياة 
الشخص الذي أنيط بو احلفاظ على رسالة السماء، وليست ىذه ادلعجزة فريدة 

آف والسنة، فليس من نوعها أو غريبة على عقيدة ادلسلم ادلستمدة من نص القر 
قانوف الشيخوخة واذلـر أشد صرامة من قانوف انتقاؿ احلرارة من اجلسم األكثر 
حرارة إىل اجلسم األقل حرارة حىت يتساوايف، وقد عطل ىذا القانوف حلماية حياة 

 . 14"(إبراىيم عليو السالـ
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 اإلمام املهدي )ع( واألدلة العقلية 04

يف صدد مناقشة –ديكن : "على كالمو قائالً  الدعجاين ويعلق الدكتور 
 : 15أف أسجل األمور التالية -وجوىذا ال

 أواًل: أف وصف الشيء بكونو معجزة فرع عن إثبات وجوده، فكيف 
يصح وصف الشيء بكونو معجزة، وىو مل يشاىد وال يعرؼ لو أثر 

وال تكوف ادلعجزة معجزة إال إذا كانت موجودة يف الواقع  حسي؟!
 .اخلارجي مشاىدة وزلسوسة، حىت تؤدي رسالتها اإلعجازية

 وجود ادلهدي وخروجو واقع وىو معجزة، لكنها  نياً: وإذا قيل إفاث
نقلت إلينا، فكما أننا مل نشاىد انر إبراىيم عليو السالـ، اليت ربولت 
إىل برد وسالـ، ومع ذلك آمنا هبا ألهنا نقلت إلينا، فكذلك وجود 
 "ادلهدي" وخروجو؟ فالنقل من طرؽ ادلعارؼ مثل احلس والعقل !!

نقوؿ: كيف ديكن احلكم على غيبة ادلهدي ابإلعجاز؟ إذا  واجلواب أف
رأة يقاؿ ذلا: "حكيمة بنت علمنا أنو مل ينقل غيبتو ادلزعومة إال ام

تعقل ادلساواة بني معجزة "إبراىيم" عليو -حينئذ–فكيف  ؟...دمحم"
السالـ اليت ثبتت ابلتواتر ادلقطوع بو، واليت كانت ظاىرة جلية بني خلق 

زلسوسًة، وبني ما يُدعى للمهدي من معجزة، واليت مل  هللا مشاىدةً 
تنقل بطرؽ آحاد الثقات فحسب، بل نقلت من طريق امرأة رلهولة، 
وروايتها أبعد ما تكوف عن التواتر؟! ، والغريب أهنا معجزة مل يشهدىا 
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

ومل يطلع عليها الناس، بل ىي سلتفية عن األنظار ومع ذلك يدعي ذلا 
 اإلعجاز!!.

 

إف مثل ىذا الطرح ال ديثل العقل وإمنا ديثل "بعدىا خيتم كالمو بقولو: 
استقالتو، وال ديثل الربىاف العقلي، وإمنا ديثل العرفاف الغنوصي ادلتسًت ابلعقالنية! 

ـإ" وارتض إذا تغذت من وال سبيل إىل حياة تلك األسطورة ال يها عت "اإلإ
" مجااأللغازمن إ "اإلإ " وىذا ما يفسر استحكامها يف نفوس " وعاشت يف منطق إ ؿإ

أتباعهم ومحاستهم ذلا، فهناؾ ارتباط نفسي بني غموض العقيدة وتعظيما ادلقلدة 
 .41ذلا"

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .144ادلصدر السابق، ص 41



 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 اإلمام املهدي )ع( واألدلة العقلية 06

 
 الدكتور الدعجاينما طرحو  مناةشة

من للشهيد الصدر الدكتور الدعجاين  إثبات بطالف ما نسبوديكن  
 النقاط التالية: خالؿ 
 : الشهيد الصدر بني اإلمكانية العقلية والوجود اخلارجي :األوىل

لألسف الشديد أف الدكتور الدعجاين قد حرؼ كالـ الشهيد الصدر  
مل يكن  من خالؿ األدلة العقلية اليت ساقها ألف الشهيد الصدرعن مواضعو، 

وإمنا كاف بصدد الرد يف الواقع اخلارجي،  )ع( صدد إثبات وجود اإلماـ ادلهديب
، الشريف هعلى من ينكر وجود اإلماـ ادلهدي )ع( لعدـ تعقلو دلسألة طوؿ عمر 

دبسألة إثبات  اً وليس متعلقكاف سلصصًا هبذا األمر، يف ىذه النقطة  فكالمو 
ليس الكالـ  وىذاكما صور الدكتور الدعجاين، يف الواقع اخلارجي   )ع( وجوده

ولكن ..."، إذ يقوؿ: وما يؤكد عليو الشهيد الصدر نفسبل ىو  ،خيايلنتاج من 
مواقف سلبية ذباه فكرة ادلهدي التجسيد ادلذكور أدى يف نفس الوقت إىل 

لدى عدد من الناس الذين صعب عليهم أف يتصوروا ذلك نفسها، 
 د بعض ىؤالء ادلشككوفعنتساؤالت عدة وبعدىا قاـ بعرض . 41"ويفًتضوه

بصدد شلا يدلل على أنو كاف ، الذين صعب عليهم تصور طوؿ عمره وافًتاضو
ىذه  بعضنقل كتفي ب، وسوؼ نيف عدـ تعقلهم ذلذا األمر ؤالءذلة دلناقشا توجيو
 : 44يف التايل ألمهيتونصاً كما كتبها الشهيد الصدر، وذلك الت التساؤ 
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

 " فهم يتساءلوف! إذا كاف ادلهدي يعرب عن إنساف حي، عاصر كل ىذه
األجياؿ ادلتعاقبة منذ أكثر من عشرة قروف، وسيظل يعاصر امتداداهتا 

فكيف أتتى ذلذا اإلنساف أف يعيش ىذا إىل اف يظهر على الساحة، 
الطويل، وينجو من قوانني الطبيعة اليت تفرض على كل انساف أف العمر 

وقت سابق على ذلك جدًا وتؤدي بو ، فيدير دبرحلة الشيخوخة واذلـر
تلك ادلرحلة طبيعيًا إىل ادلوت، أوليس ذلك مستحياًل من الناحية 

 الواقعية؟
  على  -سبحانو وتعاىل–ويتساءلوف أيضاً! دلاذا كل ىذا احلرص من هللا

ا االنساف ابلذات، فتعطل من اجلو القوانني الطبيعية، ويفعل ىذ
ادلستحيل إلطالة عمره واالحتفاظ بو لليـو ادلوعود، فهل عقمت البشرية 
عن انتاج القادة األكفاء؟ ودلاذا ال يًتؾ اليـو ادلوعود لقائد يولد مع 
، وينمو كما ينمو الناس، وديارس دوره ابلتدريج حىت  فجر ذلك اليـو

  قسطاً وعداًل بعد اف ملئت ظلماً وجوراً؟ ديأل
  ويتساءلوف أيضاً! إذا كاف ادلهدي امسًا لشخص زلدد ىو ابن اإلماـ

( 412احلادي عشر من ائمة أىل البيت عليهم السالـ الذي ولد سنة )
( ىػ، فهذا يعين انو كاف طفاًل صغريًا عند 421ىػ، وتويف أبوه سنة )

ات، وىي سن ال تكفي للمرور دبرحلة موت أبيو، ال يتجاوز مخس سنو 
اعداد فكري وديين كامل على يد أبيو، فكيف وأبي طريقة يكتمل 

 ".اعداد ىذا الشخص دلمارسة دوره الكبري، دينياً وفكرايً وعملياً؟
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، يف حبثو الشهيد الصدر اليت طرحهااألخرى غريىا من التساؤالت وىناؾ 
علمًا أف الشهيد الصدر بعد أف كرانه كفاية للداللة على ما نقوؿ، ولكن فيما ذ 

ىذه اسئلة قد تًتدد يف ىذا اجملاؿ وتقاؿ بشكل ": ذكر أفأورد ىذه التساؤالت 
ىناؾ مصدر وآخر، وليست البواعث احلقيقية ذلذه االسئلة فكرية فحسب بل 

ذلا أيضاً، وىو الشعور هبيبة الواقع ادلسيطر عادليًا وضآلة أي فرصة لتغيريه  نفسي
در ما يبعثو الواقع الذي يسود العامل على مر الزمن من ىذا من اجلذور، وبق

 .44"الشعور تتعمق الشكوؾ وتًتادؼ التساؤالت

وىكذا تؤدي اذلزدية والضآلة والشعور ابلضعف لدى ردؼ قائاًل: "أو 
االنساف، إىل أف حيس نفسيًا إبرىاؽ شديد جملرد تصور عملية التغيري الكربى 

قضاتو ومظادلو التارخيية، وتعطيو زلتوى جديدًا قائماً للعامل اليت تفرغو من كل تنا
على أساس احلق والعدؿ، وىذا االرىاؽ يدعوه إىل التشكيك يف ىذه الصورة 

 . 43"وزلاولة رفضها لسبب وآخر

بعد استعراضو للعديد من الشهيد الصدر وشلا يدلل على ما ذكرانه أيضاً؛ أف 
من انحية عدـ تعقلها دي )ع( اإلماـ ادلهقضية التساؤالت ادلطروحة حوؿ 

لسؤاؿ األوؿ ويضعو ىذه التساؤالت فيبدأ ابناقشة يبدأ دبصلده  حبسب قولو؛
"وبكلمة أخرى : بقولو (41ربت عنواف )كيف أتتى للمهدي ىذا العمر الطويل؟
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ىل ابالمكاف اف يعيش االنساف قرواًن كثرية كما ىو ادلفًتض يف ىذا القائد 
الذي يبلغ عمره الشريف فعاًل أكثر من ألف ومائة وأربعني ادلنتظر لتغيري العامل، 

( مرة من عمر االنساف االعتيادي الذي دير بكل ادلراحل 13سنة، أي حوايل )
 .42االعتيادية من الطفولة إىل الشيخوخة؟"

ويردؼ بقولو: "وكلمة االمكاف ىنا تعين أحد ثالثة معاف، االمكاف العملي، 
 ويواصل الشهيد الصدر. 43..."الفلسفي ادلنطقي أو واالمكاف العلمي، واالمكاف

 ، والمن الناحية العقلية طوؿ العمرربقق إمكانية  اليت تثبتح األدلة شر  الصدر
الدكتور  ما نقلواء إيراد سبق لنا استعراضو أثن حاجة لتفصيل الكالـ فيو، إذ

 .عنو الدعجاين

صدر الدكتور الدعجاين من كوف الشهيد ال وهبذا يتضح عدـ صحة ما نسبو
يف الواقع اخلارجي ابلفعل )ع( ادلهدي  أراد أف يتحدث عن إثبات وجود اإلماـ

الصدر مل يكن بصدد  الشهيدعرب إثبات إمكاف ذلك من الناحية العقلية، ألف 
إمكانية استمرار وإمنا كاف بصدد احلديث عن ه )ع(، البحث يف إثبات وجود

الدكتور عبداجلبار  لة يقوؿأوحوؿ ىذه ادلس ن ال يتعقل ذلك.الطويل دل هعمر 
مل ينطلق الشهيد الصدر يف حبثو )قضية ادلهدي( من بديهيات ومقدمات : "شرارة

مسلم هبا عند األطراؼ، ومل يعتمد تتبع القضية يف كتب التفسري والرواية، أو 
فبدأ بطرح اإلاثرات مناقشة ما ورد بشأهنا من أسانيد، وإمنا سلك مسلكًا آخر، 
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رض التساؤالت واإلشكاالت ادلنتزعة شلا قيل ويقاؿ حوؿ حوؿ القضية وع
القضية، مث بدأ ابدلناقشة العميقة والدقيقة معتمدًا الدليل العقلي، ومستندًا إىل 

 .44ة..."معطيات العلم واحلضارة ادلعاصر 

ولذا من الغريب أف حيرؼ الدكتور الدعجاين كالمو، ومن مث أيي ليتهمو 
زلاولتو اليائسة أبف وقع يف مفارقة منهجية بسبب "أبنو  بعدة اهتامات كقولو

أو القوؿ أبنو " يستدؿ على إثبات وجود ادلهدي يف اخلارج إبمكاف تصوره ذىنياً 
يد ، وذلك ألف كالـ الشه"اخللط بني اإلمكاف الذىين والواقع اخلارجي"وقع يف 

 حصوؿ ىذه ادلسألة )طوؿ العمر( منإمكاف الصدر كاف منصبًا حوؿ إثبات 
الناحية العقلية، وليس منصبًا حوؿ إثبات ربقق ذلك لإلماـ ادلهدي )ع( يف 

 الواقع اخلارجي كما صور ذلك الدكتور الدعجاين.  
 
 اإلمكان العقلي ال يكفي إلثبات وجوده )ع(  الثانية:

صلد أف الشهيد الصدر بعدما أثبت إمكانية ذلك من الناحية العقلية 
ربت عنواف )كيف أتتى للمهدي ىذا العمر الطويل؟( انقش أواًل: فيما حبثو 

اثلثاً:  .حلرص على اطالة عمره؟(: اثنياً: )دلاذا كل ىذا ااور التاليةاحملبعدىا 
دلهدي قد وجد؟( رابعاً: )كيف نؤمن أبف ا .كيف اكتمل اعداد القائد ادلنتظر()

سادساً: )وىل للفرد كل ىذا الدور!(  .خامساً: )دلاذا مل يظهر القائد إذف؟(
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 بني الدكتور الدعجاين الشهيد الصدر         

ما مل يتناولو الدكتور  ىذاو  ،ريقة التغيري يف اليـو ادلوعود!(سابعاً: )ما ىي ط
 هنائياً يف كالمو عن  الشهيد الصدر.  الدعجاين

وما يهمنا ىو بياف ما ذكره الشهيد الصدر حوؿ احملور الرابع )كيف 
( ألف فيو رد واضح وصريح على ما أدعاه الدكتور نؤمن أبف ادلهدي قد وجد؟

بني وجود الذىين و لالصدر وقع يف اخللط بني إمكاف ا من أف الشهيد الدعجاين
: "ونصل اتآف الشهيد الصدر حيث يقوؿ ،فعالً  يف الواقع اخلارجيوجوده ربقق 

بع وىو يقوؿ: ىب أف فرضية القائد ادلنتظر شلكنة بكل ما إىل السؤاؿ الرا
فإف اإلمكاف ال يكفي تستبطنو من عمر طويل، وإمامة مبكرة، وغيبة صامتة، 

. فكيف نؤمن فعاًل بوجود ادلهدي؟ وىل تكفي بضع لالقتناع بوجوده فعالً 
قتناع الكامل ابإلماـ رواايت تنقل يف بطوف الكتب عن الرسوؿ األعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لال

الثاين عشر على الرغم شلا يف ىذا االفًتاض من غرابة وخروج عن ادلألوؼ؟ بل  
كيف ديكن أف نثبت أف للمهدي وجودًا اترخييًا حقًا وليس رلرد افًتاض توفرت 

 .45فوس عدد كبري من الناس؟"نثبيت يف ظروؼ نفسية لت

القائد ادلنتظر لتغيري ويردؼ قائاًل: "واجلواب: إف فكرة ادلهدي بوصفو 
العامل إىل األفضل قد جاءت يف أحاديث الرسوؿ األعظم عموماً، ويف رواايت 
أئمة أىل البيت خصوصاً، وأكدت يف نصوص كثرية بدرجة ال ديكن أف يرقى 
إليها الشك. وقد أحصي أربعمائة حديث عن النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من طرؽ إخواننا أىل 

صي رلموع األخبار الواردة يف اإلماـ ادلهدي عن طرؽ الشيعة أح كما السنة،
والسنة فكاف أكثر من ستة آالؼ رواية، وىذا رقم إحصائي كبري ال يتوفر نظريه 
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يف كثري من قضااي اإلسالـ البديهية اليت ال يشك فيها مسلم عادة. وأما ذبسيد 
ا ما توجد مربرات  ىذه الفكرة يف اإلماـ الثاين عشر عليو الصالة والسالـ فهذ

ني: أحدمها كافية وواضحة لالقتناع بو. وديكن تلخيص ىذه ادلربرات يف دليل
 وبعدىا يتحدث الشهيد الصدر عن ما أمساه .41إسالمي، واتآخر علمي"

ألنو خارج عن  ،، وال حاجة لنا يف إيراد كالمويابلدليل اإلسالمي والدليل العلم
 اذلدؼ من ىذا ادلقاؿ.

 
 ؟مفصلً  ه )ع(وجود رواايت عندر : ملاذا مل يتحدث الشهيد الصاثلثاً 

ؿ البعض قائاًل: إذا كاف كالمكم السابق صحيحاً، فلماذا مل ءقد يتسا
ر حوؿ مسألة إثبات وجود اإلماـ ادلهدي )ع( فعاًل يف يتحدث الشهيد الصد

بشكل  الواردة يف ىذا الشأف مفصاًل من خالؿ مناقشة الرواايت الواقع اخلارجي
  !؟تفصيلي

بعنواف الشهيد الصدر السيد  ولإلجابة عن ىذا السؤاؿ نقوؿ: إف ما كتبو
"حبث حوؿ ادلهدي" كتب يف أساسو كمقدمة دلوسوعة اإلماـ ادلهدي )ع( 

مع سب ا يتنادب توولذا كانت كتابللسيد الشهيد دمحم دمحم صادؽ الصدر رمحو هللا، 
إذ مل يكتبو ككتاب مستقل، وعليو فيكوف من غري  ،مقدمة ذلذه ادلوسوعة اكوهن

وذلك ، حبذافريه ادلوسوعةىذه ادلناسب أف يتطرؽ ويكرر ما جاء يف بعض أحباث 
موضوع اإلماـ فيها الشهيد دمحم دمحم صادؽ الصدر حبث السيد  ألف كاتبها

لة إثبات وجوده )ع( يف مسأالرواايت الدالة على دبا فيها  ادلهدي )ع( مفصالً 
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 الواقع اخلارجي. 

الدكتور عبداجلبار شرارة يف مقدمتو لكتاب  انقشو ىو ماوىذا الكالـ أيضًا 
دلاذا مل يسلك السيد الشهيد منهج ذ طرح ىذا السؤاؿ: ""حبث حوؿ ادلهدي" إ

ادلتقدمني يف البحث الروائي، ويضفي عليو من إبداعاتو والتفااتتو ما يزيل 
 ."الشكوؾ والتقوالت اليت تثار حوؿ أسانيد الرواايت، وتضعيف بعضهم ذلا؟

 فيما سوؼ نوردىاوافية ال مزيد عليها، و شافية و وأجاب عن ىذا السؤاؿ إجابة 
  : 41يلي

 واًل: لقد ذكر السيد الشهيد أف ىناؾ عددًا ىائاًل من الرواايت بلغت أ
رقمًا إحصائيًا مل يتوفر ألية قضية مشاهبة من قضااي اإلسالـ، بل إف 

فليس بوسع مسلم إنكار ذلك أو بعضهم حكى التواتر فيها، وعليو 
وليس ىي إال جهة تعقل عدـ االعتقاد دبوجبو اللهم إال جلهة أخرى، 

 . ، وقد حظيت ابىتمامو وابلًتكيز عليهاملسألةا
  :ًإن أكثر املنكرين املعاصرين إمنا أنكروىا من زاوية عدم تعقل اثنيا

الفكرة أو تشخصيها وجتسيدىا يف إنسان ولد ةبل ةرون، وما يزال 
بلحاظ أن –ذا وجود حي حقيقي. ومن ىنا اجتو السيد الشهيد 

إىل  -ذىبية فحسبالقضية يف حقيقتها إسلمية وليست م
  )عقلنتها( من مجي  جهاهتا أو ما يلبسها، تصوراً وةبواًل وواةعاً.

  اثلثاً: إف شأف اإلدياف ابدلهدي شأف اإلدياف دبطلق ما ورد من ادلغيبات
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شلا ثبت عن طريق الرواية كسؤاؿ منكر ونكري يف القرب وضلو ذلك شلا مل 
ن أبناء اإلسالـ ال يسعو يرد يف البخاري ومسلم، ومع ذلك فإف أحداً م

 إنكاره. 
  رابعاً: إف االختالؼ بني ادلتعبدين حبجية اخلرب الصحيح واإلدياف

دبوجبو، وعدـ جواز تكذيبو، إمنا كاف يف مصداؽ القضية ادلتجسد يف 
إنساف ال يف أصل قضية ادلهدي، وىو شلا احتاج إىل تقدمي ادلربرات 

 ادلنطقية والعلمية لقبولو. 
 الذين أنكروا أو شككوا ابلرواايت الواردة يف ادلهدي،  خامساً: إف

وحاولوا تضعيفها ليسوا من أىل الفن والعلم ابلرواية وابألسانيد، ولذلك 
فليس ما يدعو إىل اتعاب النفس معهم كثرياً، بل البد من االذباه إىل 
تثبيت العقيدة يف نفوس ادلؤمنني وذلك )بعقلنتها( وتوظيفها إلصالح 

ولقد تعامل السيد الشهيد مع قضية ادلهدي على أهنا ؤوهنم. شأهنم وش
ذبربة أمة، وقضية أمة، وحقيقة اثبتة اترخيية تعيشها األمة شعورًا وأماًل 
وترقباً وانتظاراً إجيابيًا فاعاًل ومؤثراً يف حياهتا وجهادىا ادلستمر بال ىوادة 

على أف  ، ىذا فضالً يف مواجهة الظلم والظادلني والطغاة واجلبارين
العلماء ادلتقدمني وادلتأخرين قد أشبعوا ىذا ادلوضوع حبثًا وربقيقاً 
وانقشوا مناقشات وافية شافية كل الطعوف واألقواؿ والتضعيفات 

 ادلزعومة، وقد أشران إىل ذلك آنفاً. 
  سادساً: إف من التهافت، واخلطل يف الرأي ابلنسبة إىل من يؤمن
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ديقو جملرد وروده يف البخاري حىت دبوجب اخلرب الصحيح، ويوجب تص
لو كاف مصادمًا لبعض احلقائق الطبيعية أو منافيًا للعقل أو للذوؽ إذ 

اديث والرواايت شلا حو حينئذ، حيث وردت رلموعة من األيوجب أتويل
يتناىف مع العقل والذوؽ يف صحيح البخاري. مث عندما تصل النوبة إىل 

رقها، وصحة أسانيدىا يف السنن مسألة )ادلهدي ادلنتظر( على تعدد ط
وادلسانيد، وعلى شرط البخاري ومسلم، نراه يتوقف أو يتحفظ أو 

من –حسب تصوره القاصر –يًتدد، وليس لديو حجة إال أف ادلسألة 
مجهور  معتقدات الشيعة، مع أهنا كما ثبت عقيدة السلف واخللف من

 .األمة على امتداد القروف
 د ىو مقدمة موسوعة ضخمة تتناوؿ سابعاً: إف حبث السيد الشهي

ابلبحث الروائي مسألة ادلهدي ألفها العالمة السيد دمحم الصدر، والسيد 
الشهيد عليو السالـ عرب عن أملو ابدلؤلف وأبنو أوىف ادلسألة حقها ومن 

 .44"مجيع جوانبها، ولذا فال مربر للبحث الروائي عنده
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 كلمة اخلتام 
يف ىذا ادلقاؿ ما نسبو الدكتور الدعجاين للسيد الشهيد دمحم ابقر تناولت 

، "يف اخللط بني اإلمكاف الذىين والوجود اخلارجي"لوقوع اب اهتمو ، حيثالصدر
ثبتنا أو  ،دلهدي )ع(ا يف مسألة اإلماـ األدلة العقلية اليت ساقها ؿمن خال وذلك

 التالية:نقاط البطالف كالمو من خالؿ 
 :يف النقطة اليت ذكرىا الدكتور  مل يكنأثبتنا فيها أف الشهيد الصدر  األوىل 

يف الواقع  فعلياً )ع( ادلهدي  اإلماـ جودبصدد إثبات مسألة و الدعجاين 
لعدـ تعقلو  هوجودإمكانية د على من ينكر دد الر كاف بصوإمنا   ،اخلارجي

 دلسألة طوؿ عمره الشريف. 
 :نو يرى أبف أبنفسو من كلمات الشهيد الصدر فيها أثبتنا  الثانية

للقوؿ  "اإلمكاف ال يكفي لالقتناع بوجوده فعاًل" وكيف أنو اعتمد بعدىا
أىل بيتو و ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لرسوؿ األكـرعن ا الرواايت الواردة على بوجوده )ع(

من بعد حديثو عن اإلمكاف  )ع( وأنو تناوؿ مسألة إثبات وجوده ،)ع(
ما أمساه  الثاين:ما أمساه بػ "الدليل اإلسالمي".  : األوؿ:ومها دليلنيخالؿ 

 "الدليل العلمي".بػ
 :يف "حبث حوؿ ادلهدي"  الشهيد الصدر السيد  ف ما كتبوأفيها بينا  الثالثة

وسوعة اإلماـ ادلهدي )ع( للسيد الشهيد دمحم دمحم كاف عبارة عن مقدمة دل
بشكل الواردة يف ىذا الشأف ت الروااي مل يبحث فيهاصادؽ الصدر، وذلذا 

 .أيضاً  أوردان النقاط اليت ذكرىا الدكتور عبداجلبار شرارة كما،  تفصيلي


