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 بسمه تعالى

 االعتقاد بالقائم من آل محمد صّلى اهلل عليه وآله وسّلم أصل

 الشيخ شفيق جرادي

 شفيق جرادي، االعتقاد بالقائم، األديان، اهلل، اإلنسان، القائم.الكلمات المفتاحية: 

املعتقدات من  فّ حتفارق بني أصل أي اعتقاد وموضوعيته، وبني طبيعة تبّنيه عند من يؤمن به أو يلتزمه، وبني ما 
 تفسريات وتأويالت واستفادات.

 قدمي معتقداهتم:يني يف عرض وتانتهجوا طريقني معياريني كلّ  ،هذا، وال خيفى أن أهل األديان، ومنهم املسلمني

اهلل وتقليدية، هو الذي يعترب أن ما نؤمن به إمنا يعتمد على حنو معرفتنا ب ، وهو األكثر شيوًعالالطريق األوّ 
دخل اجلنة؛ املؤمن والعابد املخلص ي لك، ونؤمن بأنسبحانه، فنؤمن بالتوحيد، وأن اهلل ليس كمثله شيء؛ ألن اهلل كذ

كذا، د أو اخلالص ألن اهلل كذا و أو اليوم املوعو  . ونؤمن باآلخرةمبا يستحقه امرء   ألن اهلل سبحانه عادل جيزي كلّ 
وحكمته تقتضي كذا وكذا... فيكون حمور االحتكام هو معيار معرفتنا به سبحانه. وهذه املعرفة ناجتة عن واحد من 

ض صنوف ذه السبل الثالث يف بعوقد تتشارك ه د،سبل ثالث: إما سبيل النقل، أو سبيل العقل، أو سبيل الشهو 
دا املوقف يف مها سيّ  لهذه املعرفة. لكن ال خيفى أن التأويل والتأمّ  لصفات اإلهلية، وما تستلزمهوا نا بالذات اإلهليةتفمعر 

زال يف تاريخ  القوي وما دوائر معرفتنا باهلل سبحانه، مما يُنتج، وأنتج، مذاهًبا ومدارًسا واجتهادات كان هلا حضورها
 األديان واملذاهب اإلسالمية.

البحثية واالجتهادية حتكم علينا أن ال نرفض هذا االختالف اخلاّلق، وأن ال نرتك له قية ومقتضيات األخال
ومن ذلك موضوع أو أصل االعتقاد باملهدي )عج( عند مسلمي الشيعة  لتأثري على أصل الثابت االعتقادي،سبياًل ل

 اإلمامية.

من اعتماد ض –ي هنا حمل اشتغالنا : وهو الذي يتعامل مع القراءة الدينية أو اإلسالمية، وهالطريق الثاني
ت لذا، فإنه يعمل على درس فاعلية املعتقد يف حياة اإلنسان، ال على أصل مستلزما – حمورية اإلنسان يف اخلطاب الديين

 الذات اإلهلية وصفاهتا.

 وكثري من املعاصرين انتهجوا هذا النهج حملاكاته الذوق الثقايف يف هذا الزمن، فاستخدموا األساليب
 ، هذا اجلانبالنفسية واالجتماعية والسياسية لتبيان فاعلية املعتقد يف األيديولوجية والثورية واستكنهوا بعض املعطيات
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أو ذاك... ومن هذا النحو وعلى أساس معيارية وحمورية اإلنسان يف مقصد اخلطاب الديين وجدنا من فسَّر أمور املعاد، 
 وغري ذلك. ة املهدويةوفلسفة الدعاء، وفلسفة الغيبة، وفلسف

، رغم اختالفاهتا املنهجية يف القراءة، عن اخللفية الثقافية للق راءة حىت وصلت هذه التفسريات والتأويالت لتعربر
 االعتقادية والدينية.

 ني عناوين كبرية من مثل مرتضى املطهري، وعلي شريعيت مثاًل...بوقد شهدنا حوارات صعبة وشاقة فيها 
 إقفال هذا احلراك أو سد الباب عليه أو تسخيفه سيحرمنا من مصدر غًًن فكري وثقايف واسع.ويف ظين أن 

لكن جيب أن ننتبه جيًدا إىل مالحظة حّساسة وهي أن أغلب هؤالء إمنا انتهجوا لغة تسويغية فيما قّدموه، 
، بالغالب غاية أهل الطريقة الثانية املذهب واملعتقد، فإن وإذا كانت غاية أهل الطريقة األوىل إثبات حقانية الدين أو

 به، وتسويغه عند اآلخر. األعم، السعي لعقلنة ما يؤمنون

ز على مجلة ، يرتكإن إمياننا بالقائم من آل حممد صّلى اهلل عليه وآلهوبودي يف ختام هذا الكالم أن أقول: 
 أمور منها:

 ات.وما نستفيده من بعض اآلي ،ياتا: النقل وما ورد يف الرو أواًل 

 : اإلمكان العقلي ألصل استمرار حياته، وأن مثل هذا اإلميان ال يستلزم حمااًل.ثانًيا

: ما جننيه من مثار عملية وروحية وفاعليات اعتقادية يف حياة الفرد واجلماعة من أهل االعتقاد. وهو ثالثًا
يزة إميانية.. واهلل من وراء ابًتا عقائديًّا أو ركمفتوح على املدى الروحي والنفسي واملفاهيمي للمعتقدين ما مل خيالفوا فيه ث

 القصد.. وللبحث صلة.


