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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخي�ر المنتجبين.

مهم���� تغّيرت الظ���روف ف����إّن الفكر الأ�سي���ل يبقى على 

اأ�س�لته، ومهم� تبّدلت الأحوال ف�إّن الكالم المحكم ب�لدليل 

يبق���ى عل���ى اإحك�م���ه، ف�لأ�س�لة والإح���ك�م اأ�س�����س الثب�ت 

وال���دوام، وم���ن هن� نج���د الإم����م الخمين���ّي الراحل} 

يو�سي:

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���وا ق���راءة كت���ب الأ�شت���اذ العزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...
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فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 

و�لمع���ارف �لإ�ض�مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد ق�ئ���د الثورة الإ�سالمّية �سم�حة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخ�منئ���ّي { ي�سف���ه ب�أّن���ه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ ل�أ�ضتاذ  ���ة �لإ�ض�مياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���ط �لإ�ض�م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� ك�م هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو ك�م  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ



الأ�سئلة

والرحمة  ��ة  ال��رح��م���ن��يَّ ال��رح��م��ة  ب��ي��ن  ال��ف��رق  م���   �  1

الرحيميَّة؟

2 � هن�ك اأنواع من الإمدادات الغيبية، فم� هي؟

يح�سل  ��ه  اأنَّ اأو  الغيبي،  للمدد  �سروط  يوجد  هل   �  3

مّج�نً�؟

4 � هل يمكن الإيم�ن بفكرة الإله�م والإ�سراق، اأو اأّنه� 

فكرة قديمة؟

والإن�س�ن  ال��م���ّدي  الإن�س�ن  بين  ال��ف��وارق  هي  م�   �  5

الإلهي؟

ر الإيم�ن ب�لغيب على حي�ة الإن�س�ن؟ 6 � هل يوؤثِّ

يراه�  وك��ي��ف  ال��ع���َل��م  نه�ية  ال��م���ّدي  ي��رى  كيف   �  7

الإلهي؟

8 � هل فكرة المهدوّية من الإيم�ن ب�لغيب؟
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أنواع اإلمدادات

اإّن كّل �سيء في الوجود ل يمكن له اأن ي�ستغني عن العون 

الوجود محت�ج  كّل �سيء في  اأّن  النظر عن  وبغ�ّس  الإلهي، 

دائمً� اإلى المدد والعون الإلهي الغيبي، ف�إّن في حي�ة الإن�س�ن 

ة، وك�أّن هن�ك اإمدادات ع�ّمة  �سل�سلة من الإمدادات الخ��سّ

�س له� ل ب�أ�س ب�لإ�س�رة اإلى  ة. لكن قبل التعرُّ واأخرى خ��سّ

ْين: م�سطلحين قراآِنيَّ

الرحمة الرحمانيَّة: هي الألط�ف الإلهّية ال�س�ملة لكلِّ 

الموجودات، فوجود كلِّ �سيء في هذا الع�َلم بنف�سه رحمة 

لذلك الموجود. وكذلك ُتعتبر كلُّ الو�س�ئل اّلتي ُخلقت لأجل 

وجوده والحف�ظ على بق�ئه رحمة له اأي�سً�، وهذه الرحمة 

ُتف��س وفق قوانين طبيعيَّة ع�مة.



10

املدد الغيبي  يف حياة اإلنسان

ة،  الرحمة الرحيميَّة: هي تلك الألط�ف الإلهية الخ��سّ

اّلتي ي�ستحّقه� المكلَّف لح�سن ط�عته وامتث�له واأدائه، وهي 

ة ومعّينة. ُتف��س وفق �سروط وقوانين خ��سّ

وقد بعث اهلل الأنبي�ء R لدفع الن��س لالإيم�ن بمثل 

هذا  مثل  ر  توفَّ ف�إذا  ة،  الخ��سّ ة  الرحيميَّ الألط�ف  هذه 

الإيم�ن فين� ا�ستحققن� بع�س الألط�ف وك�ن لن� طلبه� من 

من  الخ��س  النوع  هذا  اهلل  من  نطلب  ونحن  تع�لى،  اهلل 

المدد يوميً� في �سالتن�:

.(((
{ٿ ٿ ٿ ٿ  }

اأو  ة  الفرديَّ حي�ته  في  الإن�س�ن  الألط�ف  هذه  وت�سمل 

ة وُتنقذه من كثيٍر من الم�آزق. الجتم�عيَّ

:P وقد عّبر القراآن الكريم بحّق الر�سول الأكرم

ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

.(((
گ گ گ  }

)1(  �سورة الف�تحة، الآية: 4.

)2(  �سورة ال�سحى، الآي�ت: 6 ـ 8.
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أ ـ اإلمدادات الغيبّية الفردّية )الخاّصة(

من خالل الآي�ت القراآنية نالحظ وجود نوعين من هذه 

الإمدادات والألط�ف:

1 � �لموفقيَّة و�لنجاح: وذلك م� ت�سير اإليه الآية:

.(((
{...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  }

ف�إّنه وعد اإلهي  ب�لن�سر والنج�ح، ومدد غيبيٌّ منه تع�لى 

، على اأعداء اهلل اإّل اأنَّه م�سروط ب�سرطين، كم� 
)2(

ب�لن�سر

�سي�أتي.

2 � �ألطاف وتوجيهات معنويَّة: وي�سير اإلى هذا النوع قوله 

تع�لى:

.(((
{ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ}

)1(  �سورة محمد، الآية: 7.

 � )2(  وذلك ورد �سريحً� في نهج البالغة عن اأمير الموؤمنين Q: »... ولقد ك�ن الرجل منَّ

�س�حبه  ي�سقي  اأّيهم�  اأنف�سهم�  يتخ�ل�س�ن  الفحلين،  ت�س�ول  يت�س�ولن  ن�  عدوِّ من  والآخر 

ن� الكبت  � راأى اهلل �سدقن� اأنزل لعدوِّ �، فلمَّ ن� منَّ ة لعدوِّ ن� ومرَّ ة لن� من عدوِّ ك�أ�س المنون، فمرَّ

واأنزل علين� الن�سر حّتى ا�ستقرَّ الإ�سالم...« من كالم له Q في و�سف حربهم على عهد 

النبي P. نهج البالغة، ج1، �س104، تحقيق ال�سيخ محمد عبدو، الخطبة 56.

)3(  �سورة العنكبوت، الآية: 69.
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اآخر من نوع الهداية والنور القلبي المعنوي  وهذا مدد 

اإلى  ُي�سير  اّلذي ُيعطيه اهلل �سبح�نه لكن ب�سروط، وكذلك 

هذا النوع قوله تع�لى عن اأ�سح�ب الكهف:

ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {...ۇ 

.(((
ۅ ۅ ۉ ۉ  ...}

فه���ي هداي���ة م���ن اهلل وق���ّوة ف���ي العقي���دة و�سالبة في 

القلب.

ق اإلمداد الغيبّي شروط تحقُّ

لم  الآي�ت  ذكرته  اّلذي  الإلهي  المدد  هذا  اأنَّ  ونالحظ 

ُيعطى مّج�نً� ومن دون اأيِّ �سرط، بل يوجد �سرط�ن اأ�س��س�ن 

لكي يتحّقق المدد من كال النوعين:

} في الآية الأولى  {ۇ ۆ   � �لعمل و�لجهاد: فقوله  �أ 

الآية  في  و{ڃ}  الث�نية  الآية  في   { ڻ  و{ڻ  

الظ�هر  الكهف  اأ�سح�ب  اعتق�د  من  ذلك  فهم  ويمكن   ،14 ـ   13 الآيت�ن:  الكهف،  �سورة    )1(

الحكيم: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   الذكر  في  الوارد  من كالمهم 

پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ} �سورة الكهف، الآية: 16 
ر(. )المحرِّ
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الث�لثة، يفهم منه �سريحً� اأنَّ اإعط�ء ومنح الن�سر {چ} 

والهداية {ڻ} و{ۈ} لي�س ع�ّمً� و�س�ماًل لكلِّ 

ويوؤمن  ويج�هد  فين�سر  يعمل  بمن  خ��سٌّ  هو  بل  الن��س، 

ب�هلل.

ب � في �ضبيل �هلل: ف�ل�سرط الأّول لوحده غير ك�ف م� 

لم يتحّقق ال�سرط الث�ني، وهو اأن يكون العمل والجه�د كلُّه 

في �سبيل اهلل، ف�لن�سرة ل بدَّ اأن تكون هلل {ۇ ۆ ۆ} 

 { ڻ   ڻ  {ڻ   اهلل  في  تكون  اأن  بدَّ  ل  والمج�هدة 

و{ۇ ۆ ۆ ۈ}.

ل بدَّ من �ل�ضعي

�نً� ونحن ع�كفون  اإذًا ل يتحّقق المدد الغيبي عبثً� ول مجَّ

توّفر  من  بدَّ  ل  بل  الن��س،  بع�س  يتوّهم  كم�  البيوت  في 

هذه  ولي�ست  ة؛  الإلهيَّ الألط�ف  تتحّقق  لكي  ال�سرطين  كال 

ال�سروط من الم�ستحيالت، ول تحت�ج اإلى م�سّقة كبيرة في 

قه�، ل �سّيم� في المراحل البتدائيَّة. تحقُّ

فخدمة الن��س وق�س�ء حوائج الإخوان واإع�نة ال�سعف�ء 
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والإح�س�ن اإلى الوالدين وبع�س الأعم�ل ال�س�لحة ل تحت�ج 

اإلى كثير عن�ء؛ فعلى كلِّ فرد اأن يم�ر�س هذه الأعم�ل حّتى 

.
)*(

يتمّكن من روؤية الفي�س واللطف والعن�ية الإلهيَّة

تلك  ة  الغيبيَّ الإمدادات  اأنواع  من  و�لإ�ضر�ق:  �لإلهام   �  3

رين،  الإله�م�ت اّلتي ُت�سرق فج�أة في اأذه�ن بع�س المفكِّ

والقول ب�أّن العلم والمعرفة والنظريَّ�ت تح�سل:

�أ � بالتجربة و�لم�ضاهدة �لعينيَّة.

ب � بال�ضتدلل و�لقيا�س.

�سحيح لكن ل تنح�سر طرق المعرفة بهذين الطريقين، 

نقيم  ول   ،
)1(

والإ�سراق الإله�م  وهو  اآخر  طريق  يوجد  لأّنه 

اأقوال  اإلى  ُن�سير  واإّنم�  منطقّيً�،  بره�نً�  الدعوى  هذه  على 

العلم�ء الأفذاذ على وجود هذا الطريق الث�لث.

اإّل  هن�  والإلهي  الم�ّدي  الفكر  بين  الفرق  لبحث  مطهري  ال�سهيد  تعّر�س  لقد  مالحظة:   )*(

اأّنن� راأين� ت�أخيره عن ذكر جميع اأنواع الإمدادات الغيبية، فهو موجود بعد بحث الإمدادات 

رر(. الغيبية الجتم�عية )المحِّ

)1( بل قيل اإّنه حّتى في هذين الطريقين يوجد ب�لنظرة الفل�سفية الدقيقة من�س�أ اإله�مي، وقد 

ق�ل الماّل ال�سبزواري في مقّدمة منطق المنظومة:

ح����������������ّي ق����������دي����������م م��������ن��������ه ع����ظ����ي����موال������م������ل������ه������م ال�������م�������ب�������دع ال����ع����ل����ي����م
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أقوال العلماء:

ر �لآية �لقر�آنيَّة: ن ف�ضَّ نذكر �أقو�ل بع�س �لعلماء مماّ

�بن �ضينا:

.(((
{...ې ې ى ى  ائ  ائ ەئەئ   ...}

ة الملِهمة الموجودة في كثير من الأفراد. ب�لقوَّ

�لغز�لي:

ب�لح�ج�ت  المتعلِّقة  ة  الب�سريَّ المعلوم�ت  من  الكثير  اإّن 

 ،
)2(

ة انك�سفت في بدايته� لالإن�س�ن بوا�سطة الإله�م الحي�تيَّ

اأف�سل  اإّن   :
)3(

ة والنبوَّ الوحي  اإمك�ن  عن  حديثه  في  ويقول 

دليل على اإمك�ن ذلك هو وقوعه، ف�إّن الكثير من المع�رف 

ل  اّلتي  والنجوم،  والعالج�ت  الأدوية  مج�ل  في  الب�سريَّة 

نظّن اأبدًا اأّنهم تعّرفوا عليه� بوا�سطة التجربة، قد اهتدى 

.)4(

اإليه� الب�سر من طريق الإله�م واللطف الإلهي

)1(  �سورة النور، الآية: 35.

)2(  كت�ب المنقذ من ال�سالل )بت�سرُّف(.

ل اإليه�  ين الطو�سي كثيرًا من ال�سن�ع�ت قد تو�سَّ )3(  وفي نف�س المق�م يرى ال�سيخ ن�سير الدِّ

الب�سر بوا�سطة الإله�م.

ة من الوحي،  )4(  ينقل ال�سهيد مطهري �سعرًا لمولوي ي�سبُّ في خ�نة اأّن جميع الحرف م�ستمدَّ

والعقل ق�م على تكثيره� وتطويره�.
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علماء العصر الحديث

اأعر�سوا  الحديث  الع�سر  مفّكري  اأّن  البع�س  يظّن  ول 

بل  والبره�ن،  ب�لتجربة  اإّل  يعتنون  ول  القول،  هذا  عن 

ل الإله�م في كثير  الكثير من علم�ء هذا الع�سر يرون تدخُّ

من الفر�سّي�ت العلمّية.

�ألك�ضي�س كارل:

»�إنَّ �لنو�بغ بالإ�ضافة �إلى �مت�كهم لقدرة �لمطالعة 

�لو�عية و�إدر�ك �لم�ضائل و�لتحقيق فيها، فاإناّهم يمتلكون 

فاإناّهم  ق،  �لخ�َّ ر  و�لت�ضواّ �لإ�ضر�ق  ة  قوَّ هي  �أخرى،  ة  قوَّ

فو� بو��ضطة �لإ�ضر�ق على كثير من �لأ�ضياء �لاّتي كانت  تعرَّ

غام�ضة خفيَّة على �لآخرين... وعلى �لكثير من �لكنوز 

.
)1(

�لمخبوءة �لمجهولة، وبدون تحليل و��ضتدلل«

)1(  من كت�به الإن�س�ن ذلك المجهول، �س134 )بت�سرُّف(، ويقوم بتق�سيم العلم�ء اإلى ق�سمين: 

المنطقّيين والإ�سراقّيين، ويرى اأّن التطّور العلمي مدين له�تين الفئتين من العلم�ء، ويقوم 

بذكر مجموعة من الري��سيين من فئة الإ�سراقيين الملهمين.
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(1(

جاك هاد�مار

ل في �لكت�ضافات و�لختر�عات ف� يمكن  »حين نتاأماّ

لنا �أن نهمل تاأثير �لإدر�كات �لباطنية �لمفاجئة، فاإناّ كلَّ 

.
)2(

ق قد �أح�سَّ بهذه �لحقيقة« عاِلم محقِّ

ف�لإن�س�ن ل ُيترك وحده دائمً� بل ُيتحف اأحي�نً� ببع�س 

بتوفير  اأو  القلب،  في  بقّوة  تتحّقق  اّلتي  ة  الغيبيَّ الإمدادات 

الأ�سب�ب الم�دّية للعمل، اأو ب�إف��سة الهداية والب�سيرة، اأو 

ب�إله�م الأفك�ر العلمّية الكبيرة.

ب � �لإمد�د�ت �لغيبيَّة �لجتماعية

هذا المدد اّلذي تحّدثن� عنه ك�ن ب�لن�سبة للفرد الواحد 

ب�أ�سره  المجتمع  وُتنقذ  الغيب  يُد  ل  تتدخَّ فهل  الن��س،  من 

وت�أخذ بيده اإلى �س�طئ النج�ة؟

)1(  وهو اأحد الري��سّيين الفرن�سّيين.

لل�سعور  ك�ن  اّلتي  والن�س�ط�ت،  الفع�ليَّ�ت  من  موؤّلفة  العلميَّة  والم�س�ئل  الحي�ة  اأّن  وهي    )2(

الب�طنيَّة. من  الإله�م�ت  ن��سيء من بع�س  الآخر منه�  والبع�س  والإرادة دخل في بع�سه� 

مق�لة له تحت عنوان ت�أثير ال�سعور الب�طن في البحوث العلميَّة، )بت�سرُّف(.
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نعم ذلك هو الوعد الإلهي:

ەئ  ائ  ائ  ى      ى  ې  ې  ې  {ې 

.(((
ەئ وئ وئ  }

واإّنم� ك�نت بعثة الأنبي�ء العظ�م اأمث�ل اإبراهيم ومو�سى 

وعي�سىR وخ�تم الأنبي�ء محّمدP في اأحلك ظروف 

لإنق�ذ  اإلهّيً�  مددًا  وجودهم  ك�ن  حيث  واأ�سعبه�،  الب�سرّية 

الن��س من ال�سالل اّلذي يعي�سون فيه.

اّلتي  والأر�سّية  المن�خ   Q علّي  الإم�م  و�سف  وقد 

:P ُبعث فيه� الر�سول الأكرم

»�أر�ضله على حين فترة من �لر�ضل، وطول هجعة من 

�لأمم، و�عتز�م من �لفتن، و�نت�ضار من �لأمور، وتلظٍّ من 

�لحروب، و�لدنيا كا�ضفة �لنور، ظاهرة �لغرور، على حين 

��ضفر�ر من ورقها، و�إيا�س من ثمرها، و�غور�ر من مائها، 

.
)2(

قد در�ضت منار �لهدى، وظهرت �أع�م �لردى...«

)1(  �سورة الق�س�س، الآية: 5.

)2(  من خطبة له Q في ح�ل الن��س قبل البعثة، نهج البالغة، ج1، �س156، الخطبة 87، 

تحقيق ال�سيخ محمد عبدو.
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لإنق�ذ  الأنبي�ء  ُبعث  ال�سعبة  الظروف  هذه  ظلِّ  ففي 

� هم فيه. الن��س ممَّ

.(((
{...ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑڑ  ...}

اأمث�ل كثيرة تقول: وعند  وفي الأدب العربي والف�ر�سي 

مه الإن�س�ن الم�ّدي  ال�سّدة يكون الفرج، فلي�س الأمر كم� يتوهَّ

اأْن ل وجود للغيب ول ت�أثير له في الحي�ة. ول ب�أ�س ب�لإ�س�رة 

اإلى بع�س الفروق بين الفكر الم�ّدي والإلهي.

العالم بين الِفكَرين الماّدّي واإللهي))(

اإنَّ في الع�َلم �سننً� كونية واأخرى ت�سريعيَّة وهن�ك اأي�سً� 

مب�دئ وقيمً� واأخالقً�، وهن�ك اأهدافً� ي�سعى اإليه� الإن�س�ن 

في حي�ته ويهّيئ الأ�سب�ب لتحقيقه�، وهن�ك اأمورًا وح�س�ب�ت 

كثيرة يتع�مل معه�، كم� اأنَّ له اأجاًل محدودًا تنتهي حي�ته 

ب�نته�ئه؛ فكيف يتع�مل الإن�س�ن الإلهي اّلذي يوؤمن ب�لغيب 

)1(  �سورة اآل عمران، الآية: 103.

)2(  يراجع من يريد التو�ّسع كت�ب )الإن�س�ن والقدر( لل�سهيد مطّهري تحت عنوان ت�أثير العوامل 

المعنوبَّة على الم�سير.
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يتع�مل  كيف  المق�بل  وفي  الع�َلم؟  في  الأمور  هذه  كلِّ  مع 

الإن�س�ن الم�ّدي اّلذي ل يوؤمن ب�لغيب؟

1 � يقول �لماداّي: اإنَّ عمر الإن�س�ن واأجله ل يت�أّثر اإّل ب�لعوامل 

ب  الم�ّدية، فهي اّلتي تمنح ال�سالمة للبدن وهي اّلتي ُتقرِّ

ره. الأجل اأو توؤخِّ

بينما يرى �لإلهي: ت�أثير الغيب والألط�ف الإلهية على 

عمر الإن�س�ن واأجله.

ال�سنن  على  الت�سريعيَّة  لل�سنن  ت�أثير  ل  �لماداّي:  يقول   �  2

التزم  عنده،  �سيَّ�ن  والكون  الع�َلم  اأنَّ  بمعنى  الكونيَّة، 

الإن�س�ن ب�لمقّررات والقيم والمب�دئ اأم لم يلتزم؛ لأّنه 

يعتقد اأنَّ الع�َلم ل �سعور ول اإدراك له حّتى ُيمّيز اأن�س�ر 

الحّق والعدل والحقيقة ويقف بوجه الظلم والب�طل.

اأن�س�ر  اإلى ج�نب  يقف  الع�َلم  اأنَّ  �لإلهي:  بينما يرى 

موقفه  ويختلف  ة،  الحقَّ والر�س�لة  والخير  والعدل  الحّق 

هذا مع اأن�س�ر الظلم والعدوان ومع الك�فرين، لأّنه يعتقد 
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�س�لح  في  لي�سبَّ  فيه  ف  الت�سرُّ على  ق�در  الكون  اإله  اأنَّ 

الموؤمنين.

3 � يقول �لماداّي: اإّن النتيجة اّلتي ي�سل اإليه� الإن�س�ن في 

اأيِّ عمل ل بدَّ واأن تت�س�وى مع الجهود اّلتي بذله�، فال 

تزيد عنه� ول تنق�س.

بينما يرى �لإلهي: اأنَّ النتيجة اّلتي ي�سل اإليه� الإن�س�ن 

ره�؛ لأّنه يعتقد  الموؤمن اأكبر بكثير من المقّدم�ت اّلتي يوفِّ

.
)1(

اأّن الع�َلم والكون كلَّه يهّب لن�سرته ومعونته

الِعلم والمدد الغيبي؟)*(

ر البع�س الخطَر اّلذي يواجه الإن�س�ن والع�َلم  قد ي�سوِّ

الن��س،  ت�ستحوذ على بع�س  اّلتي ك�نت  الجه�لة  نتيجة  اأنَّه 

اأن  وبعد  والنور،  والتطّور  العلم  ع�سر  بلغن�  عندم�  ولكن 

)1(  هن�ك ف�رق رابع ت�أتي الإ�س�رة اإليه اآخر البحث تحت عنوان م�ستقبل الع�َلم، ف�إنَّ لكلٍّ منهم� 

نظرة مختلفة عن الآخر.

اأنَّ ال�سهيد مطّهري  اإّل  )*( عنوان هذه الفقرة في الكت�ب الأ�سلي هو المهدوية في الإ�سالم، 

له�  اخترن�ه  اّلذي  المك�ن  في  �سنذكره�  �سغيرة  فقرة  �سوى  العنوان  هذا  حول  يذكر  لم 

ر(. )المحرِّ
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ة  الأر�سيَّ والأ�سرار  الحق�ئق  من  كثير  على  العقل  ف  تعرَّ

ة، فهو كفيل برفع كلِّ المخ�طر و�سدِّ كلِّ احتي�ج�ت  وال�سم�ويَّ

الإن�س�ن ورغب�ته ول�سن� بح�جة لأيِّ مدد غيبي.

اّلتي  المخ�طر  ف�إنَّ  ب�طاًل،  وهمً�  اإّل  لي�س  الكالم  هذا 

م اأكثر بكثير من تلك اّلتي ك�ن  يواجهه� اإن�س�ن العلم والتقدُّ

اّلذي  العلمي  وال�سوؤال  الم��سية،  الع�سور  اإن�س�ن  يواجهه� 

 � ممَّ الب�سر  انحراف  �سبب  هو  م�  المق�م:  هذا  في  ُيطرح 

يوؤّدي اإلى وقوع المخ�طر والدم�ر؟ هل هو الجهل كم� يّدعي 

هذا البع�س اأو اأ�سب�ب اأخرى؟

أسباب االنحراف

حول  المطروحة  النظرّي�ت  بع�س  عيه  تدَّ كم�  �لجهل:   �  1

اإذ  اأنَّ هذه النظريَّة غير ك�ملة،  اإّل  اأ�سب�ب النحراف، 

لو ك�نت نظريَّة ك�ملة لكتفى العلم�ء بتعليم الن��س لرفع 

كلِّ اأنح�ء الظلم ودفع اأّي انحراف ممكن.

الوحيد  ال�سبب  هو  لي�س  الجهل  ف�إّن  �لنف�س:  عبادة   �  2
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 � واأمَّ النحراف  على  �سعيف  هو  بل  الن��س،  لنحراف 

الع�مل القوي فهو عب�دة النف�س.

فحبُّ الج�ه والمن�سب والعظمة وال�سهرة، وال�ست�سالم 

لل�سهوة والغ�سب والغرائز الث�ئرة، وعدم التع�دل بين الميول 

والرغب�ت والغرائز، كلُّ ذلك يرجع اإلى عب�دة النف�س اّلذي 

يوؤّدي اإلى النحراف والدم�ر والوقوع في اأخط�ء موؤلمة.

م،  وعلى �سوء هذه الأ�سب�ب يّت�سح الردُّ على ذلك التوهُّ

الأّول  ال�سبب  وهو  الجهل  ارتفع  واإن  الع�سر  هذا  ففي 

فهل  موجودًا،  الأقوى  الث�ني  ال�سبب  يبقى  لكن  لالنحراف 

الغرائز الب�سريَّة متوازنة ومعتدلة؟! فهل زالت عب�دة النف�س 

من نفو�س الب�سريَّة ل �سّيم� حّك�م الع�َلم وملوكه؟!

والثروة  والمن�سب  الج�ه  وحبَّ  والظلم  الغ�سب  اأنَّ  اأو 

والمنفعة والنتق�م م� زال م�سيطرًا على كثير من النفو�س، بل 

اأ�سبحت هذه الغرائز في ع�سر العلم اأكثر جنونً� ووح�سيَّة، 

لأنَّ العلم بدل اأن يكون في خدمة الب�سريَّة وم�سلحته�، نراه 

في خدمة اأ�سح�ب هذه الأهواء المنحرفة وخدمتهم، وبدل 



24

املدد الغيبي  يف حياة اإلنسان

اأن تكون الط�ئرة لنقل الن��س من بلد اإلى بلد، نراه� تقتل 

اأكبر �سديق  اّلذي هو  الن��س في م�س�كنهم الآمنة؛ ف�لعلم 

لالإن�س�ن اأ�سبح من اأ�سدِّ اأعدائه حقدًا عليه.

العلم وأهداف اإلنسان

لالإن�س�ن اأهداف كثيرة في الحي�ة ي�سعى اإلى تحقيقه�، 

له� في  قيمة  اّلتي ل  الأ�سي�ء  لبع�س  قيمة  ُيعطي  ولكّنه قد 

اأهدافه  لتحقيق  العلَم  ُر  ُي�سخِّ الوقت  نف�س  وفي  الواقع، 

قيمة  له�  واّلتي  والالم�سروعة،  الم�سروعة  كّله�  وغ�ي�ته 

من  خلفه�  ي�سعى  اأن  ينبغي  ل  والتي  له�  ي�سعى  اأن  وينبغي 

الأ�سي�ء في نظر  ر قيم  ُيغيِّ اأن  ي�ستطيع  والعلم ل  الأ�س��س، 

ر  ر اأهدافه، لأنَّ الإن�س�ن ُي�سخِّ الإن�س�ن، ول ي�ستطيع اأن ُيغيِّ

كلَّ �سيء له وفي خدمته، وعليه فمن اّلذي يمكن اأن يوّجه 

فه  الإن�س�ن نحو الحقيقة وال�سواب، ومن اّلذي يمكن اأن ُيعرِّ

الهدف الم�سروع من الهدف الالم�سروع؟

نحو  الإن�س�ن  يوّجه  اّلذي  الوحيد  هو  ين  الدِّ الجواب: 

الع�لية  والمب�دئ  القيم  الإن�س�ن  ُيعلِّم  اّلذي  الحقيقة، وهو 



به فيه�، وُيبعده عن كّل الع�دات والتق�ليد والأهداف  وُيرغِّ

م كلَّ الغرائز الإن�س�نية وي�سلك  الالم�سروعة، وهو اّلذي يقوِّ

به� الطريق ال�سحيح المو�سل اإلى الأهداف المطلوبة.

مستقبل العالم

ر بع�س الم�ّديين بنظرة ت�س�وؤميَّة نه�ية موؤلمة  قد ي�سوِّ

ب�لّت�لي  وتذهب  للب�سريَّة،  وفن�ء  ودم�ر  حروب  من  للع�َلم 

كلُّ جهود الن��س عبر ال�سنين لإعم�ر الأر�س اأدراج الري�ح، 

واآث�ر  ظ�هرية  اأعم�ل  من  يرونه  لم�  ة  طبيعيَّ نتيجة  وهذه 

قلقين  الحي�ة  هذه  في  م�سّطربين  يعي�سون  فهم  ملمو�سة، 

.
)1(

خ�ئفين من الم�ستقبل المخيف

الع�َلم  نه�ية  اإلى  ينظر  الم�سلم  الإلهي  الإن�س�ن  بينم� 

الع�َلم  فن�ء  يرى  ل  فهو  والخير،  التف�وؤل  ملوؤه�  نظرة 

بة من الب�سر، بل يعتقد  بهذه الب�س�طة، وبيد الِقوى المخرِّ

ب�لأنبي�ء وتع�ليمهم واأّنه �سيح�سل المدد الغيبي، فُيعطيهم 

)1(  ينقل ال�سهيد مطّهري كالمً� طوياًل لرا�سل من كت�به الطموح�ت الجديدة يحّث الن��س على 

اّتخ�ذ القرار بمواجهة هذا الخوف بدل اأن نبقى مذعورين ح�ئرين.
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ذلك الطم�أنينة في الحي�ة فال ُيعيرون ب�ًل لكلِّ الأق�ويل اّلتي 

ب�أّن اهلل ع�ِلم حكيم  ُتح�ك حول هذه المخ�وف، ويوؤمنون 

ده لالإن�س�ن،  ع�دل، قد خلق الكون عبر ماليين ال�سنين ومهَّ

اأن  ل  ة  مرجوَّ معقولة  غ�ية  اإلى  الإن�س�ن  يو�سل  اأن  بدَّ  فال 

يو�سله اإلى الدم�ر ال�س�مل وبهذه ال�سهولة.

وقد ق�ل ال�سبزواري في منظومته:

وال���ع���ن����ي���ة ال���ح���ك���م���ة  م���ق���ت�������س���ى  اإذ 

)1(

اإي�����������س������ل ك�������ّل م���م���ك���ن ل�����غ������ي�����ة

وعبثً�  لغوًا  الإن�س�ن  خلق  لك�ن  الدم�ر  اإلى  اأو�سله  فلو 

و�س�حة اهلل منّزهة عن ذلك.

المهدوّية آخر الزمان

تكون  ل  ولكن  وت�سوء،  �ست�ستدُّ  الأمور  اأنَّ  الإلهي  يرى 

ة اإّل الرخ�ء  النه�ية هي الفن�ء مب��سرة، بل لي�س بعد ال�سدَّ

المخلِّ�س  يظهر  اأن  بدَّ  فال  الي�سر،  اإّل  الع�سر  بعد  ولي�س 

)1(  المنظومة، ق�سم الحكمة، مبحث الغ�ية.
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ملئت  بعدم�  وعدًل  ق�سطً�  الأر�س  ويمالأ  ة  للب�سريَّ والمنقذ 

في   Rالأنبي�ء اهلل  ير�سل  ك�ن  وكم�  وجورًا،  ظلمً� 

محتلك الظروف لهداية واإنق�ذ الن��س من الهالك، �سير�سل 

يلمع  فال  والقتلة،  المجرمين  اأيدي  من  لالأر�س  المخلِّ�س 

المهدوّية  فكرة  وهذه هي  الغيوم.  �ت  مدلهمَّ في  اإّل  البرق 

اّلتي يعتقد به� ال�سيعة، فهم يعتقدون بظهور اإم�م ع�دل من 

ذرّية النبّي الأكرم P ُيخلِّ�س الب�سرّية كّله� ل الم�سلمين 

وال�سع�دة  الخير  ويمالأ  الن��س،  بين  ب�لعدل  ويحكم  فقط، 

والهن�ء كلَّ اأرج�ء المعمورة.

.(((
{ٹ ڤ ڤ ڤ  ...}

وهو ذلك اليوم الذي يذكره الحديث:

»�إذ� قام �لقائم حكم بالعدل، و�رتفع في �أياّامه �لجور، 

كلاّ  ورداّ  بركاتها،  �لأر�س  و�أخرجت  �ل�ضبل،  به  و�أمنت 

�لإ�ض�م  يظهرو�  حتاّى  دين  �أهل  يبق  ولم  �أهله،  �إلى  حقاّ 

ويعترفو� بالإيمان، �أما �ضمعت �هلل �ضبحانه يقول:

)1(  �سورة الزمر، الآية: 69.
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ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  {...ەئ 

.(((
ۈئ ېئ}

 P د  محماّ وحكم  د�وود  بحكم  �لنا�س  بين  وحكم 

فحينئٍذ ُتظهر �لأر�س كنوزها وُتبدي بركاتها، ول يجد 

ه، ل�ضمول  ل�ضدقته ول لبرِّ �لرجل منكم يومئٍذ مو�ضعاً 

�لغنى جميع �لموؤمنين... وهو قوله تعالى: {...ۆ 

.(((
»
(((

ۆ}

:Q ث �أمير �لموؤمنين وعن م�ضتقبل �لعاَلم يتحداّ

نو�جذها،  بادياً  �ضاق،  على  بكم  �لحرب  تقوم  »حتاّى 

مملوءة �أخ�فها، حلو�ً ر�ضاعها، علقماً عاقبتها، �أل وفي 

غٍد � و�ضياأتي غٌد بما ل تعرفون � ياأخذ �لو�لي من غيرها 

�أفاليذ  �لأر�س له  �أعمالها، وتخرج  عمالها، على م�ضاوي 

عدل  كيف  فيريكم  مقاليدها،  �ضلماً  �إليه  وتلقي  كبدها، 

)1(  �سورة اآل عمران، الآية: 83.

)2(  �سورة الأعراف، الآية: 128.

الني�س�بوري،  للفّت�ل  الواعظين،  ورو�سة  �س339،  ج52،  المجل�سي،  للعاّلمة  الأنوار  بح�ر    )3(

�س265.
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.
)1(

�ل�ضيرة، ويحيي ميت �لكتاب و�ل�ضنة«

ه  لكنَّ ق�تم،  رهيب  م�ستقبل  اإلى  ُي�سير   Q ف�لإم�م 

ر بفجر ن��سع بعد ليل بهيم، وبهذا العتق�د تزول كلُّ  ُيب�سِّ

المخ�وف ويعي�س الإن�س�ن الإلهي الطم�أنينة والراحة، نعم 

اإّنه وعد اإلهي:

ڌ  ڌ      ڍ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  چ  {چ 

.(((
ڎ ڎ  }

الإن�س�ن و�سلوكه في  ت�أثير عملي على  ب�لغيب  فلالإيم�ن 

الحي�ة.

)1(  نهج البالغة، من خطبة له Q يومي فيه� اإلى ذكر المالحم، ج2، الخطبة 136، تحقيق 

ال�سيخ محمد عبدو.

)2(  �سورة الأنبي�ء، الآية: 105.



30

املدد الغيبي  يف حياة اإلنسان

الخالصة

اأنواع، منه� م� هو  الإمداد الغيبي في هذه الحي�ة على 

فردي ومنه� م� هو اجتم�عي، فقد يمنُّ اهلل ب�لن�سر وقد 

الأ�سخ��س،  بع�س  على  ب�لإله�م  يمنُّ  وقد  ب�لهداية  يمنُّ 

وقد يمنُّ على الأّمة ق�طبة ب�لإنق�ذ من ال�سالل، ولكن كّل 

ذلك ل يكون عبثً� ومن دون اأيِّ �سرط، بل ل بدَّ من العمل 

والن�سرة واأن يكون ذلك هلل وفي اهلل.

وهن�ك فروق بين الإن�س�ن الم�ّدي والإن�س�ن الإلهي اّلذي 

انعك��سً�  يخلق  الإيم�ن  هذا  نف�س  اأّن  منه�  ب�لغيب،  يوؤمن 

ة للع�َلم،  عمليً� يظهر ب�سورة طم�أنينة وارتي�ح ونظرة تف�وؤليَّ

ف�لع�َلم ي�سير بح�سب النظرة الم�ّدية نحو الدم�ر ال�س�مل 

واأنَّ  الغيبي  ب�لإمداد  يوؤمن  الأنبي�ء  بتع�ليم  الموؤمن  اأنَّ  اإّل 

الموؤمنون  ب�لعدل  الع�َلم  و�سيحكم  الرخ�ء،  ال�سّدة  بعد 

ال�س�لحون، وعدًا من ربِّ الع�لمين.
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