الدليل العقلي على الإمام المهدي
عند متكلمي الإمامية
ً (*)
قاعدة اللطف �أنموذجا
¿¿هاشم امليالين
بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله وآله امليامني
إن مسأل َة املنجي وموعود آخر الزمان مسأل ُة اتفاقي ُة بني األديان الساموية الثالثة:
(اإلسالم واملسيحية واليهودية).

ويف املزامري الفصل  37اآلية( :11أما الودعاء فريثون األرض ويتلذذون يف

كثرة السالمة)

وكذلك اآلية ( :29الصديقون يرثون االرض ويسلكوهنا إىل االبد)
(*) ٌ
مقد ٌم إىل مؤمتر «العلوم االسالمية وتعليمها» املقام يف أملانيا جامعة غوتينغن (جورج
بحث ّ
أوغست) باالشرتاك مع العتبة العباسية املقدسة .2018/10/8
( )1األنبياء105 :
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آيات ّ
تدل عىل وراثة األرض للصاحلني ،كام يف قوله تعاىل:
ففي القرآن الكريم ٌ
ِ ِ
َ (((
الصالحِ ُون]
[َ ..أ َّن األَ ْر َض َي ِر ُث َها ع َبادي َّ
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ٍ
ساعة ال تظنون
ويف إنجيل لوقا  12اآلية ( :40فكونوا أنتم إذ ًا مستعدين ألنه يف

يأيت ابن اإلنسان).

ويف رسالة بطرس الفصل الثالث اآلية 13و(:14ولكننا بحسب وعده ننتظر
ٍ
ساموات جديد ًة وأرض ًا جديد ًة يسكن فيها الرب * لذلك أهيا األحباء إذ أنتم منتظرون
دنس وال ٍ
هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بال ٍ
عيب يف سال ٍم).

إذ ًا هذه املسألة مع قطع النظر عن املصداق هي مما اتفق عليها أتباع االديان
ٍ
ٍ
خمتلفة حتى ّ
أن امليديا أيض ًا دخلت
بطرق
الثالثة ،وتم العمل عىل ترسيخها ورشحها
هذا املضامر وأنتجت أفالم ًا ناظر ًة إىل مسألة آخر الزمان وظهور املنجي.

بأن لكل ٍ
عل ًام ّ
دين أدل ًة خاص ًة إلثبات هذا املوضوع وتشخيص املصداق ،وعندما
ٍ
أدلة ٍ
نرجع إىل اإلسالم ونرى تراث اإلمامية الكالمي نجد جمموع َة ٍ
وعقلية ُأقيمت
نقلية
إلثبات أصل الفكرة ولتعيني املصداق أيض ًا مضاف ًا إىل ر ّد الشبهات والتساؤالت
املطروحة.

وال خيفى ّ
أن قاعدة اللطف من أهم األدلة العقلية التي استند عليها اإلمامية

إلثبات أصل اإلمامة وكذلك إمامة اإلمام املهدي عليه السالم.
يدهملا مامإلا ىلع يلقعلا ليلدلا ليملا مشاه
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وسنحاول يف هذه الدراسة اإلمجالية اإلشارة إىل أهم الركائز العقلية التي ّ
تدل

عىل إمامة اإلمام املهدي عليه السالم باالستناد عىل قاعدة اللطف.

الكلامت املفتاحية :الدليل العقيل ،قاعدة اللطف ،اإلمام املهدي عليه السالم.

العقل:

ِ
َ
بمجموعة علو ٍم ك ِّل ٍية أو رضور ّي ٍة وبدهي ّي ٍة تصوغ
العقل
عرف املتكلمون
لقد ّ

َ
العقل عند اجتامعها ،فهذا السيد املرتىض (ت 436هـ) يقول»:العقل علو ٌم رضور ّي ٌة

من فعله تعاىل».

(((

((( – احلدود واحلقائق 740 :رقم .103

وذهب نصري الدين الطويس (ت  672هـ) إىل أنّه( :عبار ٌة عن علو ٍم ٍ
كلية

ٍ
بدهيية).

(((

فصل يف نوعية هذه العلوم وذكر بعض املصاديق من قبيل العلم
وهناك من ّ

حل َسن والقبيح والتفريق بينهام ،وكذلك االستدالل بالشاهد عىل الغائب وغريها من
با َ
البدهييات الفطرية.

عرض ّ
حيل احلي،
قال الكراجكي (ت449هـ)( :فان قال :ما العقل؟ فقل :هو ٌ

حل ْسن والقبح ويصح بوجوده عليه التكليف).
يفرق بني ا ُ

(((

وقال الشيخ الطويس (ت460هـ)( :العقل جمموع ُة علو ٌم رضور ّي ٌة يم ّيز هبا بني

حل َسن ،ويمكن معها االستدالل بالشاهد عىل الغائب).
القبيح وا َ

(((

ٍ
ٍ
ٍ
كثرية مثل ر ّد الوديعة ،وشكر
واجبات
مكان آخر :العلم بوجوب
وأضاف يف
ٍ
وح ْسن ٍ
كثري من
املنعم واإلنصاف ،وقبح
قبائح كثرية مثل الظلم والكذب والعبثُ ،
َ

املحسنات مثل العدل واإلحسان والصدق ،ومثل العلم بقصد املخاطبني وتع ّلق الفعل
ّ
بالفاعل ،ومثل العلم باملدركات مع ارتفاع املوانع وزوال اللبس وغري ذلك.

(((

(والعلوم التي تُسمى عق ً
ال تنقسم إىل ثالثة أقسا ٍم:
أوهلا :العلم بأصول األد ّلة.

يتم العلم هبذه األصول إالّ معه.
وثانيها :ما ال ّ
يتم الغرض املطلوب إالّ معه).
وثالثها :ما ال ّ
((( – نقد املحصل.163:
((( كنز الفوائد.1:318 :
((( التبيان.281 :2 :
((( – رسائل الشيخ الطويس.83 :
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وين ّظم الشيخ الطويس يف كتاب االقتصاد هذه العلوم ضمن ثالثة أقسا ٍم ويقول:

83

وبعد ذكره ملجموعة مصاديق لكل قس ٍم يقول( :والذي ّ
يدل عىل ّ
أن ذلك هو

العقل ال غري أنّه متى تكاملت هذه العلوم كان عاقالً ،وال يكون عاق ً
ال إالّ وهذه العلوم
حاصل ٌة).

(((

ٍ
سؤال مقدَّ ر يف وجه تسمية هذه العلوم عق ً
(وس ّميت
كام أنه جييب عن
ال ليقولُ :

هذه العلوم عق ً
ال ألمرين :أحدمها أن يكون ملكاهنا يمتنع من القبائح العقلية ويفعل هلا

واجباهتا تشبيها بعقال الناقة ،والثاين ّ
أن العلوم االستداللية ال يصح حصوهلا إالّ بعد

فسميت عق ً
ال تشبيها أيض َا بعقال الناقة)(((.
تقدّ مها فهي مرتبط ٌة هباّ ،

ومن هذا املنطلق يرى الشيخ الطويس بأن قضايا العقول تنقسم إىل ثالثة:
كل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومستحيل ،فالواجب ال بد من حصوله عىل ِّ
حال ،واجلائز هو ما
وجائز
واجب

جيوز حصوله وأن ال حيصل ،واملستحيل هو الذي ال جيوز حصوله عىل ٍ
وجه(((.
ويكون اللطف من القسم األول كام سرتى.

اللطف(((:
لقاعدة اللطف استعامالت كثرية يف علم الكالم ،حيث تُستخدم يف مسائل

يدهملا مامإلا ىلع يلقعلا ليلدلا ليملا مشاه
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الوعد والوعيد ،لزوم النبوة واإلمامة ،العصمة ،اآلالم واألعواض ،فهي من القواعد

األساسية التي أوالها املتكلمون عناي ًة خاص ًة.

واللطف يتفرع بدوره من قاعدة أوسع هي قاعدة احلكمة االهلية أي ّ
ان اهلل تعاىل
((( – االقتصاد.118-117 :
((( – رسائل الشيخ الطويس.83:
((( – م ن.84 :
((( يناظر قاعدة اللطف ،عند املسلمني ،نظرية الفيض عند الكاثوليكيني ،حيث تعتمد عىل نظرية
اخلطيئة األوىل وأنّ اإلنسان ال يتمكن بنفسه من التخ ّلص من تبعاهتا يف احلياة الدنيا ،وهنا
املتجسد يف عيسى املسيح عليه السالم ليخ ّلص اإلنسان من تبعات اخلطيئة
يأيت الفيض اإلهلي
ّ
األوىل ويوصله إىل اخلالص والسعادة .وقد تبلورت نظرية الفيض عىل يد ثالثة من املتأهلني
الكاثوليك ،وهم :بولس ،وأغوستني وتوما األكويني.

ّ
والخيل بواجب ،قال املحقق احليل (ت 676هـ):
حكيم يف أفعاله ال يصدر منه قبيح

(ومن الواجب يف احلكمة اللطف للمكلفني)(((.

توضيح ذلكّ :
أن اهلل تعاىل أراد من املكلف الطاعة ،فاذا علم انّه ال خيتارها االّ عند

فعل يفعله به وجب يف حكمته تعاىل أن يفعله إذ انّه ّ
الخيل بواجب وال يصدر منه قبيح،

اللطف.
ولوال ذلك لكان نقض ًا للغرض واحلكيم ال يفعل ذلك ،فاقتضت احلكم ُة االهلي ُة
َ
تعريف اللطف:
اختلفت ألفاظ املتكلمني يف تقرير معنى اللطف مع احتادها يف املحتوى حيث

يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن املعصية(((.
اشرتكوا يف كونه ما ّ

يقرب العبد من الطاعة وي ّبعد عن املعصية ،فانه كال ٌم عا ٌّم
وعندما يقولون بأنه ما ّ

يشمل اللطف وغريه من القدرة واآلالت فإهنا مجيعها تقرب إىل فعل الطاعة وتبعد عن
املعصية ،فلذا جاؤوا بقيدين:

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

((( – الرسالة املاتعية.301:
يقرب املك ّلف معه
((( – قال الشيخ املفيد (ت413:هـ) يف النكت االعتقادية« 35 :اللطف هو ما ّ
من الطاعة ويبعد عن املعصية» وقال السيد املرتىض (ت 436:هـ) يف الذخرية« 186:إن اللطف
ما دعا إىل فعل الطاعة ،وينقسم إىل ما خيتار املكلف عنده فعل الطاعة ولواله مل خيرته ،وإىل ما
يكون اقرب إىل اختيارها ،كال القسمني يشمله كونه داعي ًا» .وقال الشيخ الطويس (ت460:هـ)
ٍ
واجب أو يرصف عن
يف االقتصاد« :130 ،اللطف يف عرف املتكلمني عبار ٌة عام يدعو إىل فعل
قبيحٍ  ،وهو عىل رضبني :أحدمها أن يقع عنده الواجب ولواله مل يقع فيسمى توفيق ًا .واآلخر ما
يكون عنده أقرب إىل فعل الواجب أو ترك القبيح وإن مل يقع عنده الواجب وال أن يقع القبيح.
وال يوصف بأكثر من أنه ٌ
لطف ال غري» وقال املحقق احليل (ت  676هـ) يف الرسالة املاتعية،
حمر ٌك لدواعيهم إىل الطاعة ،ألنه لو مل يفعل ذلك
 « 301وهو أن يفعل معهم كل ما يعلم أنه ّ
ٍ
مفض إىل غرضه» وقال احلميص الرازي
لكان ناقض ًا لغرضه ،إذ ال مشقة عليه يف فعله وهو
(ق )7يف املنقذ من التقليد « 1:297اللطف هو ما خيتار املكلف عنده فعل الطاعة والتجنب
عن املعصية أو أحدمها ولواله ما كان خيتارمها وال واحد ًا منهام ،أو يكون عنده أقرب إليهام أو إىل
أحدمها ولواله ما كان أقرب إليهام وال إىل أحدمها» .وقال العالمة احليل (ت726هـ) يف مناهج
اليقني»336 ،وهو ما أفاد املكلف هيئة مقربة إىل الطاعة ومبعدة عن املعصية».
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األول :ما مل يكن له ٌّ
حظ يف التمكني ،فخرج هبذا القيد القدرة واآلالت التي

يتمكّن هبا املكلف من إيقاع الفعل ،فان هذه كلها هلا ٌّ
حظ يف التمكني إذ بدوهنا ال يمكن
إيقاع الفعل ،وأما اللطف فليس كذلك إذ وقوع الفعل بامللطوف فيه بدونه ممكن ،لكن

معه يكون الفعل إىل الوقوع أقرب بعد إمكانه الرصف.
له،

(((

الثاين :ألاّ يبلغ حدّ اإلجلاء ،إذ اإلجلاء ينايف التكليف فيكون اللطف أيض ًا منافي ًا

ُ
رشائط أخرى ذكرها املتكلمون من قبيل لزوم التناسب بني اللطف
وهناك
ٍ
وامللطوف فيه((( ،وأن ّ
يتأخر عن التكليف ولو
بزمان واح� ٍ�د((( ،كام جيب أن يكون

لطف فيه ألنه دا ٍع إىل الفعل فهو كسائر الدواعي ،واملعترب
معلوم ًا عىل الوجه الذي هو ٌ
ٍ
اعتقاد ،وجيب أن يكون متقد ًما للملطوف
يف الدواعي حال الداعي من عل ٍم أو ظ ٍّن أو
فيه ليصح أن يكون داعي ًا وباعث ًا عليه والداعي ال يكون إلاّ متقدم ًا((( ،كام يلزم أن
ٍ
َ
خلوه عن
يشتمل
ُ
اللطف عىل مصلحة تعود إىل فاعله ،إذ إجيابه عليه ملصلحة غريه مع ّ
ٍ
ٌ (((
ظلم وهو عليه حمال.
مصلحة تعود إليه ٌ

يدهملا مامإلا ىلع يلقعلا ليلدلا ليملا مشاه
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ثم اللطف ينقسم إىل:
 -1ما كان من فعل اهلل تعاىل خاص ًة.
 -2ما كان من فعل املك ّلف نفسه.
((( – راجع :إرشاد الطالبني للمقداد السيوري.277-276 ،
((( – ذك��ر ذل��ك كل من السيد املرتىض (ت436ه���ـ) يف ال��ذخ�يرة ،187:والشيخ الطويس
(ت460هـ) يف االقتصاد ،131 :واملحقق الطويس (ت672هـ) يف التجريد ،205 :والعالمة
احليل (ت 726هـ) يف كشف املراد 134 :وغريهم.
((( – ذكره أبو الصالح احللبي (ت 447هـ) يف تقريب املعارف.123 :
((( ذكره الشيخ الطويس (ت 460هـ) يف االقتصاد.132-131:
((( ذكره ابن ميثم البحراين (ت699هـ) يف قواعد املرام.118 :

 -3ما كان من فعل غري اهلل سبحانه وغري املك ّلف(((.
وقد قال املقداد السيوري (ت826هـ) يف رشح هذه األقسام:
«األول أن يكون من فعله تعاىل كإرسال ونصب األدلة .الثاين من فعل املك ّلف

عرفه به ويوجبه ،فإن قصرّ املك ّلف فقد أتى من قبل
نفسه ،وجيب يف حكمته تعاىل أن ُي ّ
نفسه كمتابعة الرسل .الثالث :من فعل غريمها وجيب يف احلكمة إجيابه عىل الغري كتبليغ
الرسالة ،وان يكون له يف مقابلته نفع يعود إليهّ ،
ألن إجيابه عليه ملصلحة غريه مع عدم

نفع يصل اليه ظلم تعاىل اهلل عنه(((».

ويضيف املقداد السيوري أحكام ًا ل ّلطف نشري إىل ما ينفعنا منها يف مبحثنا هذا

حيث قال رمحه اهلل:

األول :أنه عا ٌم للمؤمن والكافر ،وال يلزم من حصوله للكافر عدم كفرهّ ،
ألن

مقرب إىل
لطف يف نفسه حصل امللطوف فيه أو ال ،بل كونه لطف ًا من حيث إنه
اللطف ٌ
ٌ
ٍ
لعارض أقوى ،وهو سوء اختيار
ومرج ٌح لوجودها ،وعدم الرتجيح هنا هلا؛
الطاعة
ّ

العايص.

الثاين :انّه إذا مل يفعل اهلل اللطف مل حيسن عقابه للمك ّلف عىل ترك املطلوف فيه.

وجوب اللطف

ٍ
ٍ
مقتضب ،نصل
بشكل
واآلن بعد أن عرفنا معنى اللطف ورشائ َطه وأحكا َمه

((( راج��ع السيد املرتىض (ت436ه���ـ) يف رشح مجل العلم والعمل ،107 :الشيخ الطويس
(ت460ه��ـ) يف االقتصاد ،133 ،ابن ميثم البحراين (ت 699ه��ـ) يف قواعد امل��رام،118 :
احلميص ال��رازي (ق )7يف املنقذ من التقليد ،1،304 ،واملقداد السيوري (ت 826ه��ـ) يف
اللوامع اإلهلية.227 :
((( اللوامع اإلهلية.228-227:
((( اللوامع اإلهلية.228 :
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الثالث :أنّه ال يبلغ إىل اإلجلاء ملنافاته التكليف(((.
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إىل ّ
واجب عىل اهلل تعاىل أم ال .فالعدلية عىل األول واألشاعرة عىل
أن اللطف هل هو
ٌ

الثاين.

ّ
استدل الشيعة عىل وجوب اللطف عىل اهلل تعاىل بدليليَ ِ النقل والعقل.
أما الدليل النقيل ،فقد أشار إليه الشيخ الطويس (ت460هـ) يف تفسري التبيان يف
ت إِ َل ْينَا
قوله
ت َأ ْي ِدهيِ ْم َف َي ُقو ُلوا َر َّبنَا َل ْوالَ َأ ْر َس ْل َ
تعاىل[:و َل ْوالَ َأ ْن ت ُِصي َب ُه ْم ُم ِصي َب ٌة بِماَ َقدَّ َم ْ
َ
ِِ
ك و َنك َ ِ
ِ
(((
ني]
ُون م ْن المُْ ْؤمن َ
َر ُسوالً َفنَ َّتبِ َع آ َيات َ َ
قال« :ويف اآلية دالل ٌة عىل وجوب فعل اللطف ،ألنه لو مل يكن فعله واجبا مل

صحيح».
يكن لآلية معنًى
ٌ

(((

أما الدليل العقيل فيعتمد عىل قاعدة التكليف كام عرب عنها العالمة احليل رمحه

اهلل (ت726ه��ـ) ،حيث قال يف بياهنا« :إن قاعدة التكليف تقتيض إجيابه كالتمكني،
ثابت فاللطف واجب ،بيانه :إن من دعا غريه إىل طعا ٍم وأراد تناوله ِ
وعلم
والتكليف ٌ
ٌ
ٍ
بشاشة أو تأ ّد ٍ
ب فإنه متى مل يفعل ذلك كان
أنّه ال يقدم عليه إلاّ بفعل يفعله الداعي من

ناقض ًا لغرضه مبط ً
ال ملراده وجاري ًا جمرى منعه من التناول ،كذلك التكليف إذا علم اهلل

تعاىل ّ
أن مع فعل اللطف يكون العبد أدعى إىل ما ُك ّلف به ومع تركه يكون أقرب من
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االمتناع فانّه متى مل يفعله كان ناقض ًا بغرضه وهو ٌ
حمال».

(((

ٍ
بمجموعة من التكاليف وطلب منهم الطاعة واالنقياد:
فاهلل تعاىل قد كّلف عباده
نس إِالَّ لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت الجِْ َّن َوا ِ
ون]((( واللطف الذي هو ما يقرب إىل الطاعة
[و َما َخ َل ْق ُ
إل َ
َ
ويبعد عن املعصية فيفيض إىل حتقيق غرض الباري تعاىل ،فيجب يف حكمته تعاىل حت ّقق
ذلك ،فلو مل يفعل اهلل تعاىل اللطف عىل هذا التقدير لكان ناقض ًا لغرضه ونقض الغرض

((( القصص.47:
((( التبيان .159 :8
((( أنوار امللكوت.183 :
((( الذاريات.56 :

قبيحّ ،
ونقص ،والنقص
ألن العقالء يعدّ ون املناقضة للغرض سفه ًا وهو ضدُّ احلكمة
ٌ
ٌ
عليه تعاىل ٌ
حمال.

(((

الإمام املهدي :
ّ
إن إمامة اإلمام املهدي  من فروع مسألة اإلمامة املتفرعة هي بدورها من

مسألة النبوة ،والكالم عن الفروع ال يصح من دون الكالم عن األصول وإثباهتا أوالً،
ليصح االستدالل بتبعها عىل الفروع.

إن املتك ّلمني أنزلوا النبوة واإلمامة منزلة الرئاسة (الدينية والدنيوية) ّ
ّ
وإن اللطف

يقتيض إجياهبا مع إلزام صفة العصمة يف الرئيس.
بيان ذلك:

ٍ
ّ
خالق ومد ِّب ٍر للكون له
إن نظرتنا إىل العامل نظر ٌة إهلي ٌة ،تعتمد عىل اعتقاد وجود

األمر واخللق وهو املبدأ واملنتهى ،هذه النظرة هي األساس يف مجيع أعاملنا وأفكارنا.

كام نعتقد ّ
أن اإلنسان ُخلق ليكون خليفة اهلل تعاىل يف أرضه ،وهلذا اإلنسان
ٍ
ٍ
صحيحة يصل اإلنسان إىل أعىل
بصورة
وحوائج مادي ٌة وباشباعهام مع ًا
حوائج معنوي ٌة
ُ
ُ
ٍ
ٍ
وشامل جلميع أبعاد اإلنسان سوا ًء
برنامج واس ٍع
هذه السعادة صعب املنال ،وحيتاج إىل

املعنوية منها أم املادية ،وسوا ًء عرفها اإلنسان وانتبه إليها أم مل يعرفها.

حزب أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شامل
برنامج
تيار رسم هكذا
شخص أو
أي
ومن البدهيي ألاّ يتمكن ُّ

لنفسه أو لغريه ،ألنّه فرع معرفته بجميع أبعاد وجود اإلنسان وحوائجه ،وما مل تشبع
((( راجع للمزيد :املسلك يف أصول الدين للمحقق احليل (ت 676هـ) ،102-101 :قواعد املرام
البن ميثم البحراين (ت 699هـ) ،118 :املنقذ من التقليد للحميص الرازي  ،301 :1كشف
املراد للعالمة احليل (ت  726هـ) ،445-444 :النافع يوم احلرش للمقداد السيوري (ت
826هـ).88 :
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ٍ
ٍ
صحيحة لن يصل اإلنسان إىل السعادة.
بصورة
هذه احلوائج ومل تتح ّقق
ونعتقد أيض ًا ّ
أن الدين والرشع اإلهلي هو الربنامج الوحيد املتك ّفل بإيصال

اإلنسان إىل سعادته وكامله املطلوب يف الدنيا واآلخرة ،فاهلل تعاىل ملعرفته بجميع أبعاد
(((
وجود اإلنسان وحوائجه كام يف قوله تعاىلَ :
[أالَ َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يف الخَْ بِ ُري]
له احلق يف تعيني مصريه ورسم برناجمه السلوكي ،وهذا ما حتقق عىل يد األنبياء واألئمة

عليهم السالم.

سيايس يأخذ
هذا الربنامج اإلهلي ال يمكن أن يبقى ويستمر ،ما مل يقرتن بنظا ٍم
ٍّ

عىل عاتقه نرشه والدفاع عنه وتبيني معامله ،فبقاء الدين رهن اقرتانه بالنظام السيايس،

ويؤيده ما ورد عن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم حيث قال( :اللهم إنّك تعلم أنّه مل
يكن الذي كان منّا منافس ًة يف سلطان ،وال التامس ٍ
يشء من فضول احلطام ،ولكن لنرد
َ
املعامل من دينك ،ونظهر اإلصالح يف بالدك ،فيأمن املظلومون من عبادك ،وتُقام املع ّطلة

من حدودك)

(((
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وهذا ّ
بوضوح عىل ّ
ٍ
أن احلفاظ عىل معامل الدين وإقامة حدود الرشيعة ال
يدل
ٍ
ٍ
ومقتدر.
شامل
سيايس
يتأتى إالّ بنظا ٍم
ٍّ
طبع ًا عندما نتك ّلم عن احلكومة ورضورة تأسيسها ،ال نقصد جانبها املادي

والدنيوي الذي يتك ّفل بتأمني حوائج الناس املادية وحدها ،فلو كانت حوائج اإلنسان

مقترص ًة عىل احلوائج املادية واقترصنا عىل تأمني السعادة الدنيوية ،فهذا ال حيتاج إىل
ٌ
مرتوك للناس شأنه شأن سائر ما حيتاجون إليه من الرضوريات
إهلي بل هو
جعل ٍّ

األولية كاألكل والنوم وما شاكل.

لكننّا كام قلنا ننظر إىل اإلنسان نظر ًة ثنائي ًة ،ونعتقد ّ
أن اإلنسان كام حيتاج إىل تأمني
((( امللك 14
((( هنج البالغة ،اخلطبة رقم .131

وأخطر،
أهم
ُ
اجلانب املادي يف حياته ،كذلك حيتاج إىل تأمني البعد املعنوي أيضا ً وهو ُّ
ٍ
إهلي يتحقق ضمن
خارج عن قدرة اإلنسان وحيتاج إىل
وتأمني هذين البعدين
ٌ
برنامج ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
قانون عا ٍّم ُيراعي املصالح واملفاسد احلقيقية لإلنسان ،وليس
دينية ،وضمن
حكومة
ذلك إلاّ هلل تعاىل.

من هذا املنطلق تقتيض قاعدة اللطف وجود من يتولىّ هذه املهمة ،حيث يمتاز
ٍ
ٍ
خاصة منها العلم والعصمة ،وليس ذلك إالّ للنبي أو الويص.
بصفات
قال أبو الصالح احللبي (ت447ه��ـ)« :الرئاسة واجب ٌة يف حكمته تعاىل عىل
كل مك ّل ٍ
ّ
ف جيوز منه إيثار القبيح ،لكوهنا لطف ًا يف فعل الواجب والتقريب إليه وترك
القبيح أو التبعيد منه ،بدليل عموم العلم للعقالء بكون َم ْن هذه حاله عند وجود

القوي الرهبة– إىل الصالح أقرب ومن الفساد
الرئيس املبسوط اليد –الشديد التدبري
ّ

أبعد ،وكوهنم عند فقده أو ضعفه بخالف ذلك .وقد ثبت وجوب ما له هذه الصفة
ٍ
زمان اشتمل عىل
من األلطاف يف حكمته تعاىل فوجب لذلك نصب الرؤساء يف كل
مكلفني غري معصومني»

(((

نبوةً....
وبعد أن ذكر رشائط وصفات هذا الرئيس قال« :وهذه الرئاسة قد تكون ّ
ٍ (((
وقد تكون إمام ًة ليست بنبوة».
نوع اإلنسان وإصالح أحواله يف معاشه ومعاده ،وكل ما كان رضور ّيا ً يف ذلك فهو
واجب يف احلكمة االهلية(((.
واجب يف احلكمة اإلهلية ،فوجود النبي
ٌ
ٌ
هذه هي طريقة املتك ّلمني يف إثبات النبوة واإلمامة.

وقد ذكر نصري الدين الطويس (ت672هـ) طريق ًة مشاهب ًة أخرى ونسبها إىل
((( تقريب املعارف.144 :
((( م ن.152 :
((( قواعد املرام.122 :
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الفالسفة حيث قال يف تقرير ذلك« :طريقتهم يف إثبات النبوة أهنم يقولون :اإلنسان

مدين بالطبع ،يعنون به ّ
حيصل أسباب معاشه وحده،
أن الشخص الواحد ال يمكنه أن ّ
ٌّ
فإنّه حيتاج إىل حتصيل الغذاء املوافق واللباس الذي حيفظه من احلر والربد ،واملساكن
املوافقة يف الفصول املختلفة ،واألسلحة التي يتح ّفظ هبا من السباع واألعداء كل ذلك

غري حاصل يف أصل الوجود ،بل كلها مما حيصل بالصناعات .واإلنسان الواحد ال
ٍ
مضطر إىل معاونة بني جنسه يف ذلك حتى يقوم ُّ
واحد
كل
يمكنه القيام هبا مجيع ًا ،بل هو
ٌّ
ليشء من ذلك وحيصل بالتعاون مجيع ذلك فيمكنهم التع ّيش ،وهذا معنى التمدّ ن.

ٍ
ٍ
ومعاوضات ،وإ ْذ كانوا جمبولني عىل الشهوة
معامالت
وال بد يف ما بينهم من
ٍ
مبني عىل العدل واإلنصاف حتى ال حييف بعضهم
والغضب فال بد من قانون بينهم ٍّ
ٍ
خصوصية يف
عىل بعض ،وال جيوز أن يكون ذلك القانون من تلقاء بعضهم من غري
ذلك البعض وإالّ ملا َقبِله الباقون ،وتلك اخلصوصية جيب أن تكون من عند خالقهم
حتى ينقادوا لذلك ،فاآليت هبا هو النبي....

مهد الشارع هلم طرق املعارف واالع�تراف باملعبود يقين ًا أو
وال بد من أن ُي ّ

بنبوة ذلك النبي ،وأن يضع بينهم القوانني يف معامالهتم ويف سياسة
تقليد ًا واإلقرار ّ
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من خيرج عن مصالح التعاون ،وأن يفرض عليهم العبادات لئال ينسوا عقائدهم يف

خالقهم ونبيهم ،وأن يعدهم ويوعدهم يف اآلخرة لتكون عقائدهم موافق ًة ملا يظهرون
من العبادات املعامالت كيال خيونوا وال يذهبوا مذهب أهل النفاق ،وأن يكون الوعد

والوعيد الصادران عنه موافقينْ ملا يف نفس األمر حتى يتّقوا به ويعملوا بحسبه.

وهذه الرضورات لنوع اإلنسان أهم ِم ْن خلق األشفار واحلاجبني لوقاية العني،

ومن تعريض األظفار عىل حلوم األصابع وغري ذلك ممّا يشبهه.

فاملدبر للنوع الذي يسوقه من النقصان إىل الكامل ال بد وأن يبعث األنبياء

مهد الرشائع كام هو موجو ٌد يف العامل ليحصل النظام ويتع ّيش األشخاص ،ويمكن
و ُي ّ

هلم الوصول من النقصان إىل الكامل الذي خلقوا ألجله».

(((

بعدما تم إثبات هذا األصل من خالل قاعدة اللطف ،يسهل علينا إثبات ُلطف ّية

إمامة موالنا صاحب الزمان عليه أفضل التحية والسالم ،إذ ّ
إن إمامته متفرع ٌة من أصل
النبوة واإلمامة ،للزوم استمرار اللطف يف كل األزمان.

زمان أو ٍ
ٍ
ٍ
وذلك ّ
وقت دون وقت ،بل
بزمان دون
أن قاعدة اللطف ال تنحرص
ٍ
ثوابت ٍ
دائمية ،إهنا
أبدية
هي عام ٌة شامل ٌة ما دامت اخلليقة عىل األرض ،ألهنا تعتمد عىل
َ

تعتمد عىل وجود ٍ
أبدي وأز ٌّيل) وتعتمد عىل احلكمة اإلهلية يف هداية
خالق للكون (وهو ٌّ
ٍ
باستمرار
اإلنسان (وهي أيض ًا أبدي ٌة وأزل ّي ٌة) و تعتمد عىل حاجة اإلنسان إىل من يد ّله
إىل القواعد الثابته اإلهلية مع القيام بتأويلها ورشحها وبسطها بحسب احلاجة وبحسب
ٍ
ٍ
وزمان (وهي حاج ٌة مستمر ٌة أيض ًا) كام تعتمد عىل نقصان
عرص
املستحدثات يف كل
ٌ
مستمر أيض ًا ال يلتئم مهام
نقصان
اإلنسان من االتصال بعامل الغيب والشهادة وهو
ٌّ

تقدّ مت العلوم واملعارف.

قال الشيخ املفيد رمحه اهلل (ت 413ه��ـ)« :فان قيل :ما الدليل عىل وجوده
ٍ
فاجلواب :الدليل عىل ذلك ّ
زمان ال بد فيه من إما ٍم معصو ٍم وإلاّ خلال الزمان من
أن كل

ٍ
زمان».
واجب عىل اهلل تعاىل يف كل
لطف ،واللطف
إما ٍم معصو ٍم ،مع أنّه ٌ
ٌ

(((

ٍ
غني عن رعاياه يف األحكام والعلوم يف
الصحيح من وجود إما ٍم معصو ٍم
كامل ٍّ
ٍ
ٍ
سلطان يكونون بوجوده أقرب إىل الصالح
خلو املكلفني من
كل زمان الستحالة ّ
وأبعد من الفساد ،وحاجة الكل من ذوي النقصان إىل مؤ ِّد ٍ
مقو ٍم لل ُعصاة،
للجناةِّ ،
ب ُ
حمذ ٍر من الضالل ،مقي ٍم للحدود ،من ٍ
للج َّهال ،من ّب ٍه للغافلنيِّ ،
ِّفذ
راد ٍع لل ُغواة ،مع ِّل ٍم ُ
((( نقد املحصل.368-367:
((( النكت االعتقادية  ،44ونحوه يف رسائل الشيخ الطويس  /مسائل كالمية 98 :والرسالة املاتعية
للمحقق احلليّ .311:
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ٍ
ٍ
ٍ
حافظ لألموال،
ناصب لألمراء ،سا ٍّد للثغور،
فاصل بني أهل االختالف،
لألحكام،
محُ ا ٍم عن بيضة اإلسالم ،جام ٍع للناس يف اجلمعات واألعياد).

(((

اللطف والغيبة:

رغم أن قاعدة اللطف تُعدّ من أفضل وأوضح الطرق يف إثبات اإلمامة عموم ًا،

وإمامة صاحب الزمان باخلصوص وأبعدها عن الشبهات عند متكلمي اإلمامية،

(((

تبقى مسألة غيبة صاحب الزمان عليه السالم من أشكل املسائل وأكثرها اشتباه ًا
وإشكاالً وسؤاالً عند اخلصوم(((.

أن اللطف كيف جيتمع مع ال َغيبة ،حيث ّ
والشبهة التي تُطرح يف املقام هي ّ
إن

يقرب العبد من الطاعة ويب ّعده عن املعصية ،وهذا يقتيض حضور
اللطف يعني ما ّ

اإلمام املعصوم عليه السالم ،فكيف يتم تفسري قاعدة اللطف يف زمن الغيبة؟!

ٍ
أجوبة:
وقد تصدّ ى متكلمو الشيعة لإلجابة عىل هذه الشبهة فقدّ موا عدّ ة

ٍ
إن الكالم يف ال َغي ْبة ٌ
أوالًّ :
أصول فإن ثبتت تلك
سهل جدّ ًا ألنهّ ا مبن ّي ٌة عىل
األصول كان اخلوض يف مسألة الغيبة من أسهل األمور.
قال السيد املرتىض (ت436هـ)ّ :
«إن املخالفني لنا يف االعتقاد يتوهمّ ون صعوبة
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ٍ
جهل اعتقدوه وعند التأ ّمل يبني
بأول
الكالم علينا يف ال َغ ْيبة وسهولته عليهم ،وليس ّ

عكس ما توهمّ وه.

ألصول إن صحت فالكالم يف ال َغيبة أسهل ٍ
ٍ
بيان ذلكّ :
يشء وأوضحه
فرع
ّ
إن ال َغيبة ٌ
ٍ
غري ٍ
صحيحة فالكالم يف الغيبة
إذ هي متوقف ٌة عليها ،وإن كانت غري
ممكن(((».
ٌ
صعب ُ

وقريب منه املقنع يف الغيبة للمرتىض (ت436ه��ـ)  ،35والغيبة للطويس
((( اإلرشاد ،2:342
ٌ
(ت460هـ).14:
((( راجع اإلرشاد للشيخ املفيد (ت413هـ) ،342 :2املقنع يف الغيبة للمرتىض (ت436هـ)،35 :
كنز الفوائد للكراجكي (ت449هـ) .1:346
((( الذخرية للسيد املرتىض.419 :
ٌ
رسالة يف غيبة احلجة ،ونحوه املقنع يف الغيبة له
((( رسائل السيد املرتىض (ت436هـ) /2:293

وأضاف قائالً« :إذا مل تثبت لنا إمامة ابن احلسن عليه السالم فال كالم لنا يف الغيبة،

ّ
ألن إنّام نتك ّلم يف سبب غيبة من ثبتت إمامته و ُعلم وجوده ،والكالم يف وجوه غيبة من
ٍ
بموجود هذيان .وإذا مل تس ّلموا إمامة ابن احلسن عليه السالم جعلنا الكالم معكم
ليس

ٍ
حينئذ يف
يف صحة إمامته ،واشتغلنا بتثبيتها وإيضاحها ،فإذا زالت الشبهة فيها ساغ الكالم
صحتها فقد بطل قولنا بإمامة
سبب الغيبة ،وإن مل تثبت لنا إمامته وعجزنا عن الداللة عىل ّ
ابن احلسن عليه السالم واستغنى معنا عن كلفة الكالم يف سبب الغيبة).

(((

ثاني ًا :بعد إثبات حكمة اهلل تعاىل ّ
واجب يف حكمته ،وبعد ثبوت
وأن اللطف
ٌ
ٍ
ٍ
وزمان طبق ًا لقاعدة اللطف ،فإذا رأيناه غائب ًا
عرص
لزوم وجود إما ٍم معصو ٍم يف كل
أن هلا حكم ًة وسبب ًا وإن جهلنا هبا ّ
علمنا ّ
ألن احلكيم ال يفعل القبيح وال يصدر منه ما

ينقض غرضه ،وكذلك املعصوم املك ّلف هبداية الناس ال يصدر منه ما يناقض ما ُك ّلف

به.

ربع ًا وفضالً ،قال
وعليه فال حاجة لذكر أسباب الغيبة ،وإذا تك ّلفنا ذلك كان ت ُّ

السيد املرتىض« :إذا علمنا ّ
أن اإلمام هو ابن احلسن عليه السالم دون غريه ،ورأيناه غائب ًا

ربعنا بذكر وجوه املتشابه
ربعنا بذكره كان ّ
تفضالً ،كام إذا ت ّ
ال يلزم علمه ،وإن تك ّلفنا وت ّ

من اآلي بعد العلم بحكمة اهلل تعاىل سبحانه كان ذلك تفضالً».

(((

وأضاف أبو الفتح الكراجكي (ت 449هـ)« :الواجب علينا الالزم لنا هو أن
أن اإلمام الوافر املعصوم الكامل العلوم ال يفعل إلاّ ما هو موافِ ٌق للصوابْ ،
نعتقد ّ
وإن
مل نعلم األغراض يف أفعاله و األسباب فسوا ًء ظهر اإلمام أو استرت ،قام أو قعدّ ،
كل

أيض ًا.33 :
((( املقنع يف الغيبة.46 :
((( رسائل السيد املرتىض  ،295 :2ونحوه املقنع يف الغيبة للمرتىض أيض ًا.42 :
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ٍ
بسبب
عن األبصار ،علمنا أنّه مل يغب مع عصمته وتعينُّ فرض اإلمامة فيه وعليه إال
ٍ
ٍ
مفصالًّ ،
ألن ذلك ممّا
ومصلحة استدعته
اقتىض ذلك
وحال أوجبته .ومل ُيعلم وجه ذلك َّ
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ذلك يلزمه فرضه دوننا ،ويتعينّ عليه فعل الواجب فيه سوانا ،وليس يلزمنا علم مجيع
ومتسكنا باألصل يف تصويبه يف كل ٍ
فعل يغنينا
ما علم ،كام ال يلزمنا فعل مجيع ما فعلّ ،

يف املعتقد عن العلم بأسباب ما فعل ،فإن عرفنا أسباب أفعاله كان حسن ًا ،وإن مل نعلمها
مل يقدح ذلك يف مذهبنا».

(((

ثالث ًا :ذهب الشيخ املفيد رمحه اهلل (ت 413هـ) إىل عدم وجود تضا ٍّد بني املعرفة

باإلمام ووجوده و بني عدم مشاهدتهّ ،
ألن العلم بوجوده يف العامل ال يفتقر إىل العلم
ٍ
ٍ
ُشاهد ،كام نحن عارفون بالقيامة
كثرية ال تُدرك
بأمور
بمشاهدته ،ملعرفتنا
باحلواس وال ت َ
ِّ
ٍ
موجود باملشاهدة ،وقد عرفنا األنبياء واعتقدنا هبم
والبعث واحلساب وهو معدو ٌم غري
ومل نشاهدهم ،ونعرف املالئكة وجربئيل وميكائيل ومل نرهم وال نعرف مكاهنم.

(((

رابع ًا :قد خلّص نصري الدين الطويس رمحه اهلل (ت 672هـ) جواب متك ّلمي

الشيعة يف ال َغيبة و اللطف يف ثالث ٍ
لطف
وترصفه
لطف،
مجل حيث قال« :وجوده
ٌ
ٌ
ّ
آخر ،وعد ُمه ِمنَّا».
ُ
وقال العالمة احليل رمحه اهلل (ت 726هـ) يف توضيحه:
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لطف لوجوه :أحدها أنّه حيفظ الرشائع وحيرسها عن
«إن وجود اإلمام بنفسه
ٌ

الزيادة والنقصان ،وثانيها ّ
أن اعتقاد املك ّلفني بوجود اإلمام وجتويز إنفاذ حكمه عليهم
يف كل ٍ
سبب لردعهم عن الفساد ولقرهبم إىل الصالح وهذا معلو ٌم بالرضورة،
وقت
ٌ
وثالثها ّ
ترصفه ال ّ
لطف ،وذلك ال يتم إال بوجوده ،فيكون وجوده بنفسه
شك أنّه
ٌ
أن ّ
آخر.
لطف ًا
وترصفه لطف ًا َ
ّ

ٍ
بأمور :منها ما جيب عىل اهلل تعاىل وهو
والتحقيق أن نقول :لطف االمامة يتم

بالترصف والعلم والنص عليه باسمه ونسبه وهذا قد فعله اهلل
خلق اإلمام ومتكينه
ّ
((( كنز الفوائد .368 :1
((( الرسالة االوىل يف الغيبة للشيخ املفيد.12 :

حتمل ُه لإلمامة وقبوله هلا وهذا قد فعله اإلمام،
تعاىل ،ومنها ما جيب عىل اإلمام وهو ُّ
ومنها ما جيب عىل الرعية وهو مساعدته والنرصة له قبول أوامره وامتثال قوله ،وهذا مل

يفعله الرعية ،فكان منع اللطف الكامل منهم ال من اهلل تعاىل وال من اإلمام».

(((

هذا متام الكالم يف غيبة اإلمام ،ولكن ٍ
ملزيد من الفائدة نذكر يف اخلتام شبهتني

ت ّطرق إليهام اخلصوم مع اإلجابة عليهام:

الشبهة األوىلّ :
إن اهلل تعاىل ملاذا مل يسمح له بالظهور مع احلفاظ عليه وحراسته.
فأجاب املتكلمون عليها بقوهلم:
ّ
«إن احلراسة والعصمة من املخافة عىل رضبني :فمنها ما ال ينايف التكليف وال

يخُ رج املك ّلف إىل حد اإلجلاء ،وهذا القسم قد فعله اهلل تعاىل عىل أبلغ الوجوه وحرس
اإلمام باحلجة وأ ّيده ونرصه باألد ّلة ،وأما القسم اآلخر فهو ما ناىف التكليف وأخرج
من استحقاق الثواب والعقاب ،وإلزامنا هذا القسم من عجيب األمورّ ،
ألن اإلمام إنّام

يحُ تاج إليه للمصلحة يف التكليف ،فكيف يجُ مع بينه وبني ما نافاه وناىف التكليف ،وهل
(((
هذا إال مناقض ٌة من ِ
امللزم أو ق ّلة تأ ّم ٍل ملا يقوله خصومه؟
وأيض ًا «كام ّ
أن سؤال من قال :ه ّ
ال فعل اهلل العلم الرضوري بجملة املعارف

ما هذه املعارف و الرشايع لطف فيه؟ ساقط ،فكذلك سؤال من قال :هلاّ جرب اهلل تعاىل

الرعية عىل طاعة الرئيس ومنعهم من ظلمه ،إذ كان العذر يف املوضعني واحد ًا».

(((

((( كشف امل��راد ،491 :وقد أشار إىل هذا اجلواب مجيع متك ّلمي الشيعة املتقدمني واملتاخرين،
انظر :النكت االعتقادية للشيخ املفيد (ت  ،45 :)413الشايف يف اإلمامة للسيد املرتىض (ت
 436هـ)  ،279 :1والذخرية له أيض ًا ،415 :االقتصاد للشيخ الطويس (ت460هـ)،299 :
وتلخيص الشايف له أيض ًا  ،89 :1واملقداد السيوري (ت 826هـ) يف اللوامع اإلهلية-329 :
.330
((( الشايف للسيد املرتىض (ت 436هـ)  ،151-150 :3ونحوه رشح مجل العلم له أيض ًا.229 :
((( تقريب املعارف أليب الصالح احللبي (ت447هـ).443 :
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ثم ّ
«إن املصالح ليست واقع ًة بحسب تقدير اخلالئق ...وإنام هي بحسب املعلوم

عند اهلل عز وجل ،وبعد ّ
فإن اصطالم اهلل للعاصني ومعاجلته بإهالك سائر الظاملني،

قاطع لنظام التكليف ،وربام اقتىض ذلك عموم اجلامعة باهلالك كام كان يف األمم السابقة
ٌ
مانع للقادرين من النظر يف زمان الغيبة املؤ ّدي إىل املعرفة واإلجابة،
يف الزمان ،وهو أيض ًا ٌ
يصح أن يكون فيهم ومنهم يف هذه املدة من ينظر فيعرف احلق ويعتقده ،أو يكون
فقد ّ

مقرون قد علم اهلل سبحانه أنهّ م إن بقوا كان يف نسلهم ذري ٌة صاحل ٌة ،فال
فيهم معاندون ّ

جيوز أن حيرمها الوجود بإعدامهم يف مقتىض احلكمة».

(((

الشبهة الثانية :ما الفرق بني وجوده هبذه احلالة وعدمه ،وملاذا مل يرفعه اهلل إىل

السامء وينزله عند احلاجة إليه.

واجل��واب كام ذكره السيد املرتىض رمحه اهلل (ت 436ه��ـ)ّ :
إن الفرق بني

وجوده غائب ًا من أجل التقية وخوف الرضر من أعدائه ،وهو يف أثناء ذلك متو َّق ٌع

أن ُيمكّنوه ُويزيلوا خيفته فيظهر ويقوم بام ُف َّوض إليه من أمورهم ،وبني أن يعدمه
واضح :ألنّه إذا كان معدوم ًا كان ما يفوت العباد من مصاحلهم
جيل
ٌ
اهلل تعاىلٌّ ،
ويعدمونه من مراشدهم ،ويحُ رمونه من لطفهم وانتفاعهم به منسوب ًا إليه تعاىل ،ال
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حجة فيه عىل العباد وال لوم يلزمهم وال ذ ّم .وإذا كان موجود ًا مسترت ًا بإخافتهم له

كان ما يفوت من املصالح ويرتفع من املنافع منسوب ًا إىل العباد وهم امللومون عليه

املؤاخذون به».

(((

ثم إنّه عليه السالم ليس حجة عىل أهل السامء كي يرفعه إليه بل هو حجة عىل

أهل األرض ،واحلجة ال تكون إلاّ بني املحجوجني به ،مضاف ًا إىل ما ورد يف األخبار ّ
أن
ٍ
حجة ،لذا مل جيز كونه يف السامء دون األرض(((.
األرض ال ختلو من
((( كنز الفوائد للكراجكي (ت 449هـ) .372 :1
((( املقنع يف الغيبة.56 :
((( انظر :الرسالة الثانية يف الغيبة للشيخ املفيد (ت413هـ).15 :

اخلال�صة:
ّ
إن مسألة املنجي يف آخر الزمان من املشرتكات يف األدي��ان التوحيدية رغم

االختالف يف املصداق ،واملصداق يف الفكر االسالمي هو اإلمام املهدي عليه السالم،
وقد ُأقيمت عىل إثبات إمامته ووجوده أد ّل ٌة عقلي ٌة ونقلي ٌة ،ومن مجلة األدلة العقلية

املقامة يف هذا املقام دليل اللطف ،وهو ما يقرب العباد إىل الطاعة ويبعدهم عن املعصية.
ٍ
ٍ
وبام ّ
ومكان له هذه اخلاصية ،كان لزام ًا
زمان
أن وجود اإلمام املعصوم يف كل

استمرار وجوده وبقائه.

ويعضد هذا الدليل هدف اخللقة ،وكذلك نقص اإلنسان لبلوغ كامله املطلوب
ٍ
من دون ٍ
ومرشد يرشده.
دليل
عل ًام ّ
بأن دليل اللطف عند متك ّلمي الشيعة من أفضل األدلة عىل إثبات املرام.
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وآله امليامني.
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(( /(١القرآن الكريم.
(( /(٢نهج البالغة.
(( /(٣العهد العتيق والعهد الجديد ،ترجمة وان دايك.
محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) (ت 413هـ).
محمد بن ّ
((ّ /(٤
ِ
على العباد ،سلسلة موسوعة الشيخ المفيدُ ،طب َعت عام
(((٥اإلرش��اد في معرفة ُح َجج اهلل ٰ
1431هـ ،دار المفيد.
ِ
ُ
(((٦الرسالة األولى في الغيبة ،سلسلة موسوعة الشيخ المفيد ،طب َعت عام 1431هـ ،دار المفيد.
(((٧النكت االعتقادية ،سلسلة موسوعة الشيخ المفيدُ ،طبِ َعت عام 1431هـ ،دار المفيد.
المرتضى) (ت 436هـ).
موسى (الس ِّيد
علي بن الحسين بن
ٰ
ٰ
((ُّ /(٨
ٍ
محمد تقي دانش پژوه ،مطبوع مع أربعة ُكت ٍ
ذكرى
ُب كالمية في
ٰ
(((٩الحدود والحقائق ،تحقيقّ :
الشيخ الطوسي.
ُ
((١(١شرح ُج َمل العلم والعمل ،الطبعة الثانية ،عام 1419هـ ،دار األسوة ،قم ،تحقيق :الشيخ
يعقوب الجعفري المراغي.
المرتضـى ،منشورات دار القرآن ،قم ،تحقيق ومراجعة :الس ِّيد أحمد الحسيني
((١(١رسائل السيد
ٰ
والس ِّيد مهدي الرجائي.
((١(١المقنع في الغيبة ،نسخة مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) اإللكترونية.
((١(١الشافي في اإلمامة ،الطبعة الثانية 1426هـ ،مؤسسة الصادق قم.
تقي الدين أبو الصالح الحلبي (ت 447هـ).
(ُّ /(١(١
الحسون.
((١(١تقريب المعارف ،تحقيق :الشيخ فارس
ّ
علي بن عثمان الكراجكي (ت 449هـ).
محمد بن ِّ
(ّ /(١(١
((١(١كنز الفوائد ،طبعة خامسة 1405هـ ،دار األضواء ،بيروت ،تحقيق :الشيخ عبد اهلل نعمة.
محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (ت 460هـ).
(ّ /(١(١
((١(١التبيان في تفسير القرآن ،نسخة برنامج مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) اإللكترونية.
((٢(٢االقتصاد في ما يتع َّلق باالعتقاد ،الطبعة الثانية ،عام 1406هـ ،دار األضواء ،بيروت.
مؤسسة انتشارات المح ّبين ،تحقيق :الس ِّيد حسين بحر العلوم.
((٢(٢تلخيص الشافيَّ ،
محمد واعظ زاده الخراساني.
تقديم:
الطوسي،
((٢(٢رسائل الشيخ
ّ
((٢(٢كتاب الغيبة ،نسخة برنامج مكتبة أهل البيت اإللكترونية.
( /(٢(٢نجم الدين جعفر بن الحسن الح ّلي (المح ِّقق الح ّلي) (ت 676هـ).
((٢(٢الرسالة الماتعية ،نسخة مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) اإللكترونية.
((٢(٢المسلك في ُأصول الدين ،العتبة الرضوية ،مشهد ،عام 1414ه��ـ ،تحقيق :الشيخ رضا
األُستادي.
محمد بن الحسن الطوسي (المح ِّقق الطوسي) (ت 672هـ).
محمد بن ّ
( /(٢(٢نصير الدين ّ
المحصل ،الطبعة الثانية ،عام 1405هـ ،دار األضواء ،بيروت.
((٢(٢تلخيص
َّ

ولى ،عام 1407هـ ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،قم ،تحقيق :الس ِّيد
((٢(٢تجريد االعتقاد ،الطبعة األُ ٰ
محمد جواد الجاللي.
ّ
علي بن ميثم البحراني (ت 699هـ).
( /(٣(٣ميثم بن ِّ
((٣(٣قواعد المرام في علم الكالم ،طبع عام 1406هـ ،مكتبة الس ِّيد المرعشي ،قم.
( /(٣(٣سديد الدين محمود ِ
الحمصي الرازي (ق.)7
((٣(٣المنقذ من التقليد ،الطبعة األولى عام 1412هـ ،مؤسسة النشر اإلسالمي لجماعة المدرسين.
قم.
المطهر الح ّلي (العلاَّ مة الح ّلي) (ت 726هـ).
بن
يوسف
بن
الحسن
(/(٣(٣
َّ
محمد
((٣(٣مناهج اليقين في ُأصول الدين ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم ،عام 1432هـ ،تحقيقّ :
القمي.
رضا األنصاري ّ
مؤسسة النشـر اإلسالمي ،عام 1433هـ ،تصحيح:
((٣(٣كشف المراد في شرح تجريد االعتقادَّ ،
الشيخ حسن زاده اآلملي.
المحجة البيضاء ،بيروت1432 ،هـ ،تحقيق :الشيخ
((٣(٣أنوار الملكوت في شرح الياقوت ،دار
َّ
حسن زاده اآلملي.
( /(٣(٣المقداد بن عبد اهلل السيوري (ت 826هـ).
((٣(٣النافع يوم الحشر ،نسخة مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) اإللكترونية.
((٤(٤إرشا ُد الطالبين ،الطبعة الثانية عام 1433هـ ،مكتبة الس ِّيد المرعشي ،قم.
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