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 املستخلص:
ب يتحدث البحث عن البذرة التي انبثقت منها فرقة البابية، ولماذا تعد الشييييييألية اتي التي ا تالييييينت وة،ة البابية، اما يتحدث البحث عن  يييييب

انشيقا  الشييألية عن وي ال الشييعة اةعنر عشيرية، ويبلن لويت المعتقد الا الأل ل  ا  عا،ة الماي المنتار الت العا،ة  اللريح والرو  لو  
فقط في جرييييييييييييييد مأليالل، واليذا ميا مهيد لاهار اليدعاة لهبيابيية اليذم ا،عر لني   يال لدمياي عح ا،عر لني  الا المهيدم وجيا   عقيا يد جيدييدة    يالرو 

نبثق ونا،وا بنريييل الشيييريعة ال ييي مية بدعا، التلديد، فوانت الدعا، منباذة من ال ريقلن الريييني والشييييعي اما  ويتوهح عن عقا د البابية وما ا
 الكلمات  المتااتة:ا  عقليدة لببر الي البهيا يية واليذم ا،عر  ها  ه ويي  والبيياذ  يا  ونيا،،  شييييييييييييييريعية جيدييدة الي اليد يانية البهيا يية وتطار من  

 البهتئ: .  -البتب: ، الترق.الش:خ: 
Abstract: 

The research discusses the seed from which the Babi sect emerged, why the Sheikhiyyah is considered the 

mother who embraced the birth of the Babiyyah,and the reason for the dissent of the Sheikhiyyah from the 

ranks of the Twelver Shiites. In addition,the research shows the origin of the belief is the dispute about the 

return of the expected Imam, whether the return is in body and spirit or in spirit only in a dissenting body.This 

is what paved the way for the emergence of the call to the Babism, which claimed that it is a portal to the 

imam, and then claimed that he is the Mahdi, came with new doctrines, and called for the abrogation of 

Islamic Shariaunder the claim of renewal.The claim was rejected by the Sunni and Shiite groups.Moreover, 

the research discusses the faith of the Babi and emergence andevolutionfrom a larger faith (the Baha'i faith), 

in which he claimed God'simmanence -Allah forbid-, and called for a new sharia (the Baha'i religion). 

Keywords: Babism, Sharia. 

 املقدمة:
البها ية، عرل العالح  راتي البابية والبها ية المرتبطتلن ببعالهما منذ القرن الثامن عشر مل ،م، وا تمرت  تر عصرنا الحاضر متمثهة في  

ولقد جمعت البابية واذلك البها ية من نشأتها و تر مات مؤ رلها من الغرا ة في المعتقدات ابتدا  من طريقة نشأتها إلر ما تاوهت إلي   
ة، لون  الحراة؛ ذلك لن ات فرقة من ال ر  ال  مية تبقر محافاة عهر اتوت الذم انبثقت من  معتقداتها في لوا  اتلاهية والمعا، والنبا 

المذاالب  البابية من لخطر  الدين وتعد  البابية ضربت  القرآن عرض الحا ط وا تحدعت شريعة جديدة تحت مرمر التلديد ،اخت المذالب لو 
لة  محاو المعاورة مقدما لد  ي، فمث  لفوار الا تقاي عهر ل اس الته لق والتافلق بلن المذاالب وات، ان الماجا،ة في الملتمعات المعاورة في  

عندما  كان منها خبلثة ما ارة لهدي العقا د اتخر،، وبالتحديد محاولة النلت من ال  ي ومن مبا،   الرامية الرويعة الصالحة لوت زمان ومكان، ف
ال عقا د اتمة عهر  ر  لمت  الذا ال راغ  الناك فراٌغ فورمٌّ في لمٍة ما، فإن الذه اتمة توان نهبا لهتيارات الاافدة عهلها من ات  دل ووال،

  عت عاامت عديدة، عاشت  الة من ال راغ ال ورم،  بب  الر يس: اللهت  حقا ق    –التي  قاي عهلها تراعها ال ورم والحالارم واتمة ال  مية  
وال  الباطنية،  والمذاالب  الما، ة،  ال هر ات  من  لوثلر  مكن  مما  واةقتصا، ة،  واةجتماعية،  الريا ية،  ومبا،    واةجتماعية، ال  ي،  ورية، 

إفرا،   في  لترأللرالح  تمهلدا  وي   ياتهح،  وما  تصاراتهح  عهلهح  وت رد  المرهملن،  عقا   عض  في  مكانا  لها  تلد  لن  الهدامة،  واةقتصا، ة 
قد لخبرنا الصا،   من لبرز الذه الطاا ل الألطلرة التي وجدت لها مكانًا في ، ار المرهملن  و  و ياة اآلخرين، واانت البابية والبها ية   تصارات

 ويعتقد البابية  1لن  : " ة تقاي الراعة  تر يبعث ،جالان قريب من ع علن اههح يزعح لن  ر ا  ه"   - وهر ه عهي  و هح  – المصدو  اتملن  
، ويعتقد لن " في ات الاهارات من آ،ي إلر محمد وقبت آ،ي لح  كن  2في لن "لرفع مراتب الحقيقة اللهية  هت في شألص   هاة ما،ّ ا وجرمانّيا 

  ويعتقد البابية لن  جاالر و قيقة ات 3ماهر المشلئة إة نقطة البيان ذات الحرول الربعة إة لن  اان ط   في وقت آ،ي واآلن شال و يح" 
عن ن ر  : " انت فر ياي نا  نا ا، وفر ياي إبراهيح إبراهيح، وفر نبي ر ا ، ولن  لبمت من ظهرت وي  الحقيقة اللهية،  قا  البال فر ذلك 

  ه وهر   ياي ما ر ما ر، وفر ياي عيرر عيرر، وفر ياي محمد محمدا، وفر ياي عهر قبت نبلت ي ومن المعرول لن الشيعة ترمر محمدا،
اي من  اهره ه من  اهره ه، وفر ياي من  اهره من  عد ل نبلت، ويكان معنر عهر قبت نبلت لم عهر قبت محمدي وتبانن في ي و هحعهي  

 ويزعح 4من  اهر ه من  عد من  اهره ه إلر آخر اّلذم ة آخر ل  قبت لو  اّلذم ة لو  ل   انت في ات ظهار  لة ه عهر العالملن
ن يدين بها، ويعمت  أ كامها، فها عهر الحق  تر للهة القيامة،  البال لن  جا  نا ألا لوت الشرا ع ولشريعة القرآن الوريح، ويقرر لن ات من اا

، اتولر  وياي الراعة لم للهة قيام   الدعاة و اعة ظهاره  اتمر، والر الراعة الثانية والدقيقة الحا، ة عشرة لغرول شمس اللاي الرا ع من جما،
ة يؤمن    من الذا الحلن، وة  عمت  شريعت  ول كامها، فها اافر، من الهلرة، و،خا  ،جر الهلهة الألامرة من ليالي ، فوت من    12٦٠ نة  
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  ، ويزعح البال لن  المرآة التي  رتطيع المؤمنان من خ لها لن  شاالدوا ه ن ر ، فها اما  قا  مرآة ة ير، فلها إة ه  لث  قا  5مهدور الدي 
 تر  محص الوت وة يبقر إة وجهر، واعهح  أن  لرت لنا، بت لنا مرآة    عن ن ر  : "لنا قلاي ات ما ، مالر من ظهار، ما مالر، ووبرت

بت تدرج في اتمر تدريلا خطلرا  لن ور   أن  الرل ولن وولت  من  عده  حلر" وبح لز " وور الرل، ووور  6فإن  ة ير، في إة ه" 
ذا اتال من عند ه المهيمن القلاي، قت ات من ه مبد ون، قت ات إلر  الرل ة  كان إة رّبا وإلها مثه ، ويقا  لاوي " وه لببر توبلرا، وال

لر ه  عا،ون، الذا اتال من عهر قبت نبلت ) عنر ن ر  فا م  عهر محمد(، ذار ه لهعالملن إلر من  عد  ا م  الا لد ) قصد  حلر تن  ح
الا لد فا  ظ ما نز  في البيان، ولمر      ن نقطة البيان للبد ون لن  ا ا م  طابق الا لد في العد،  حرال اللمت( ذار ه لهعالملن قت ات م

)َوَمْن َلْظَهُح ِممَِّن اْفَتر، َعَهر ِه َاِذ ًا َلْو قاَ  ُلوِ َي    ولقد اان البابلان  عد اعتقا،الح في نبات   عتقدون ل الا في للااللت 7فإنك لصراط  ق عايح"
ُة  اِ ُطاا َلْيِديِهْح َلْخِرُجاا َلْنُ َرُكُح اْلَلْاَي ِ  َشْيٌ  َوَمْن قاَ  َ ُأْنِزُ  ِمْثَت ما َلْنَزَ  ُه َوَلْا َتر، ِإِذ الاَّاِلُماَن ِفي َغَمراِت اْلَمْاِت َواْلَم ِ وَ ِإَليَّ َوَلْح ُياَ  ِإَليْ 

  واان تطاول  عهر ه شديدا، فاعتقد  ألاهية ن ر ، 8َحقِّ َوُاْنُتْح َعْن آ اِتِ  َتْرَتْوِبُروَن(ُتْلَزْوَن َعذاَل اْلُهاِن ِ ما ُاْنُتْح َتُقاُلاَن َعَهر ِه َغْلَر الْ 
  وقا  ل الا عن ن ر  : لنا قلاي ات ما ، مالر ظهار، ما مالر، ووبرت 9وقا : "ما خهق ل  من ا ا وعد  وة شب  وة قرين وة مثا "

وفر الذه الدرا ة نعرض للذور البابية ولوت نشأتها ومانتج عنها من نحهة والي البها ية ، فالبال الشلراز،   10 تر  محص الوت وة يبقر إة وجهر" 
تأويت الباطنر،  مؤ س البابية الا ذات  ل تاذ البها  المازندرانر مؤ س البها ية  ولقد ا تألدي الرج ن فر عرض مبا،يهما لخطر منهج عرف  الغ ة والا ال 

 تألدم  لعدا  ال  ي من ال ر  الباطنية وال ماعلهية وغ ة الشيعة وغ ة الصاوية، ومن النا اانت تهك العقا د الالالة الغريبة عن  ذلك المنهج اّلذم ا 
عاة لمذاالبها  ة في الد فورنا ال  مي الصحيح ومن خ   الذه الدرا ة للقلت الالا  عهر ل اتذة البال وت ملذه، وفور الشلراز، البابر، وعقا د وشرا ع البها ي 

فمهما بهغ التلديد لو الغها عند فرقة من ال ر  تات متطهبات الشها،تلن والنباة والوتال تا عة لألوت  ومبا، ها، وبلنت عقا د وشرا ع البها ية ل الا  
البها الذم تالدت من   ال  مي  عض الشي ، لون الاضع مألتهل مع البابية، ولذا فإن  ديثي  لتناو  مبا ث الامة: لولها: لوت البابية ومذ

ختح البحث عانلها: لوج  خ ل الشيألية مع التيار الشيعي  عالثها: المعتقدات التي  بقت ظهار البابية  را عها: معتقدات البابية والبها ية  عح ل 
وت، ولما العربية فإما ااتب بتاضيح خطارة الذه المعتقدات وتومن وعابة الوتا ة في البابية اان الوتب التي تتحدث عنها لغهبها فار ية ات

 حذر ناقد انطهق من خهفية مذالبية تحمت الالد لهذه الحراة ابتدا ، وإما مصدر تعامت معها  قد ية وتلاوز التاريل ويصبح عهر البا ث الوتا ة  
الب الحقيقي لمؤ س بذور    اما  كمن الأل ل في الروا ات المتعارضة  ا  المذ11 لمع فلها بلن الماضاعية وتحرم المصداقية ما لمكن  

  واذلك تومن لالمية الدرا ة في البحث  ا  ات بال  12البابية لقصد الشيل ات را ي، فالأل ل  ا  مذهب  الت اان إخباريًا لو لواليًا شيبياً 
  13التي ل،ت لنشأة مثت الذه ال رقة الغريبة وايف ا تطاعت جذل عد، ابلر من التا علن لها

 خطة البحث
 : اتوت المذالبي الذم تالدت من  البابية المبحث الثاني: منشأ الأل ل بلن الشيألية والتيار الشيعي المبحث الثالث: المعتقدات المبحث اتو 

 التي  بقت ظهار البابية المبحث الرا ع: معتقدات البابية والبها ية الألاتمة: وتتالمن خطارة الذه المعتقدات 
 تولدت منه البابيةاملبحث األول األصل املذهيب الذي 

الي(، والذم  1241الي( والمتافي )11٦٦خرجت البابية من ر ح فرقة الشيألية المنرابة إلر الشيل ل مد بن زين الدين ات را ي المالا،  نة )
الي(  1228غطا  )تيهقب  لنصاره  الشيل اتو د، وقد اان الشيل ات را ي تهملذًا لبعض عهما  الشيعة اةعني عشرية منهح الشيل جع ر ااشل ال

الي( اختهل الوتال والمؤرخان  ا  التيار الذم ينتمي ل  الشيل ات را ي الت اان لواليًا لو إخباريًا، 12٠٦والشيل محمد  اقر البها ي )ت  
 اتخبار المنقالة   تن الأل ل بلن التيارين  مثت خ فًا في بنية المذالب الشيعي ن ر ؛ ف ي الاقت الذم  عتمد الخباريان في ،ينهح عهر العمت

عتبرون عن المعصاملن لو المنرابة إللهح، ويتمركان  ااالر الروا ات وة يرون ات،لة الشرعية إة القرآن والروا ات، ويمنعان اةجتها،، وة  
اًة     تر نها ة القرن الرا ع، الجماع  لة لديهح اما ة  عتمدون  الدللت العقهي، اما  عتقد الخباريان لن الذا الا منهج الشيبية الذم اان معم

الي( ظهر التيار اتوالي، فقد تح تأليف 4٦٠الي( والشيل الطا ي ) ت 42٦الي( ومن عح الرلد المرتالر ) ت  413ولن   اهار الشيل الم لد ) ت  
 ة في اة تنباط، عح لخذ  اةنحرال لولر الوتب اتوالية في ال ق  المامي، ويعتبر الخباريان لن الذا التيار قد ظهر متأعرًا  طريقة لالت الرن

وير، اتواللان لن طريقة الخبارين ل،ت إلر ظهار تراث غالي مد اس عهر آ  البلت، ظهر الأل ل عهر لشده بلن المدر تلن الخبارية  
جح اتوالللن وبشدة، وبدلت الي( الذم الا1٠33واتوالية في لوا ت القرن الحا،م عشر الهلرم عهر يد الملرزا ل مد اة ترا ا،م، المتافي )ت  

دين  الحراة المتلد،ة لدخبارين منذ ذلك الاقت وا تمرت الأل فات  ا،ة بلن التيارين اتوالي واةجتها،م إلر لن ووهت ذروتها ل اي و لد ال



   

         

 جذور البابية وتطورها من التيار األصولي إىل نسخ الشريعة               

  

  

ولوي ن هح 14تهك الحازات  الي(  لث فقد الخباريان ن اذالح في الحازات العهمية، وبقي ال ور اتوالي الا المريطر عهر12٠5البهبهاني ) ت  
 خطارة ال ور الذم ل دع  الشيل ات را ي ة بد لنا من معرفة ال رو  بلن الخبارين واتوالللن من  لث مصا،ر التهقي ومنهج اة تدة   

روية عن النبي لو ل د  ينقرح الحديث عن اتوالللن إلر مراتب: الصحيح والحرن والماعا  والالبيف بلنما  عتبر الخباريان لن ات ا،يث الم .1
 ات مة المعصاملن عندالح اهها وحيحة  

 لن الخباريلن خصاا الدللت الشرعي  الألبر، ولنوروا ات،لة الث عة اتخر، عند الشيعة والي القرآن والجماع والعقت   .2
 ة  للز الخباريان اةجتها،، فها ،للت ظني من وجهة نارالح   .3
في الاقت  15تبطت فتااه بلنما ير، الخباريان جااز تقهلد الملت  لث  قالان إن الحق ة يتغلر  المات ير، اتواللان من الشيعة لن الملت   .4

الذم قاي الأل ل بلن الخباريلن واتوالللن  ا  جااز لو عدي جااز اةجتها، في تملز النصاص لقبالها لو ر،الا، وفي الاقت الذم بدلت 
لح تون في التيار الشيعي،   -تمحيص النصاص نلد الشيل ل مد ات را ي قد ابتدع طريقًا لهمعرفة  تحقق مدر ة اتوالللن نلا ًا ابلرًا في  

 لث رل، ات را ي لن المعرفة  مكن الاوا  إللها عن طريق الوشل في المنامات فحلتهح  ديث "    –إنما اان ا تقاه من المنهج الصافي  
رآالح"  فقد  ات مة  رل،  لن  1٦من  نلد  القا   البابيةوخ وة  يد الدعاة  عهر  ،عاة ظهرت  الشلرازم  الي  محمد رضا  بن  بي  عهي محمد  المهقب 

نبي لو إماي وبلن العبد  والدعاة البابية  ص ة   الا يط بلن ه، لو الالّي المقدس من المعتقدات الشيبية  لث إن لقب البال  عني في )البال(
شر المل ،م، وتصاعدت في  في القرن الثالث عشر الهلرم لو التا ع ع إيران عامة مشتقة في اتوت من المعتقدات الشيبية، ظهرت في

جميعًا  ،عااالا إلر لن لعهنت ن رها ، انة جديدة مرتقهة عن الد انات والمذاالب اتخر، الرا قة لها  والي في اعتقا، لوحابها، ل مر ولرقر منها  
ار، ولذا لح تقرر البابية عن  ذات قيمة نربية مؤقتة خاضعة لهتط  -ل الاً   – ماجب ناماس اةرتقا  الديني المت ق مع التطار  والي  اعتقا،الح  

قد جا   ن رها لنها آخر ما ُ عطاه النران من الا ي اللهي، لو ما ترتحق  النرانية من اتناار الرماوية  واانت الذه الدعاة تقا  لن البال  
زا عهي محمد الشلرازم )المالا، في  ويعتبر ملر .ليمهد الطريق لمن  ماه )من  اهره ه( الذم ذار لن  مللئ   تتحقق نبؤات ات، ان الرا قة

ي( الا مؤ س فرقة البابية، واهمة ملرزا اهمة فار ية تعني الرلد، والمقصا، لن وا بها ينتمي إلر   لة آ  البلت، والشلرازم نربة 1819عاي  
يألية من الشيعة، عح انقطع عن الدرا ة  إلر مدينة شلراز  إيران، والي التي ُولد بها، وتهقر الملرزا عهي محمد تعهيم  اتو  عهر يد ،عاة الش

 ومارس التلارة، وفي الرا عة عشرة من عمره عا، لهدرا ة، واشتغت بدرا ة اتب الصاوية والرياضة الرو انية، وذالب إلر  غدا،، وبدل يرتا، 
مد الألامرة والعشرين لعهن لن  البال  ملهس إماي الشيألية في زمان : ااظح الرشتي، ويدرس لفواره وآرا  الشيألية، وعندما بهغ الملرزا عهي مح

دماي لدماي الغا ب عند الشيعة؛ والا محمد بن الحرن العركرم، الماي الثاني عشر عند الشيعة، وبعد ذلك لعهن لن  لببر من لن  كان وا ًطا ل
عدًة،  عد لن مهئت ظهًما وجاًرا، لمرت الحكامة  الغا ب، فأعهن لن  المهدم المنتار، ولن جرد المهدم قد  تَّ وي ، ولن   اهر اآلن ليمأل الدنيا  

 رمر    اليرانية  اعتقال ، في شلراز ولون  ا تطاع الهرل  عد  تة لشهر، وووت إلر لو هان، والناك لعهن لن  نبي، ولن ه لنز  عهي  اتاً ا،
الحكامة  ا تئصا  اتباع البابية، ولعدمت ملرزا عهي محمد    البيان، ا تمرت الدعاة إلر البابية،  تر لوبحت خطًرا يهد، الدولة اليرانية، فقامت

الملتمع .ي185٠الشلرازم، رمًيا  الرواص، في عاي   التي اان  بيشها  الم رطة  الديني والرذاجة  الاعي  البابية: غيال  ومن عاامت ظهار 
تشار الاهح والقهر الهذين اانا يهيمنان عهر الملتمع اليراني  اليراني آنذاك مّهد إلر بروز ،عاة البابية وانتشارالا في لو اط ذلك الملتمع  ل الاان

د  تحت وطأة الحكح الورروم بزعامة الشاه آنذاك جعت الملتمع اليراني يتطهع إلر خروج المنقذ مما  هت ظهار فورة البابية بزعامة عهي محم
بلر الذم ةقت  )البابية( من الريا ات اة تعمارية ي االقيصرية  الشلرازم الذم غهل ،عات   المهدويةل الا من عاامت ظهار البابية: الدعح الو

 الضافة إلر: تأعر الملرزا عهي محمد   .الرو ية والمبراطارية النلهلزية واللها، ة ي قد شلع عهر بروز الذه ال رقة في لو اط الملتمع اليراني
الملرزا من ت مذة الرلد ااظح الرشتي ل د اتباع الشيل ل مد اة را ي الذم الشلرازم  أفوار  عض ال ر  الباطنية اال رقة الشيألية، وقد اان  

 .17ل س ال رقة الشيألية، مما  هت عهر الملرزا ا تقطال الوثلرين وذلك من خ   طر   افواره و ا،عا    أن  البال الر اةماي المهدم
 منشأ اخلالف بني الشيخية والتيار الشيعي املبحث الثاني

 ؤلتون في فرق  الش:خ:  إلى قسمين  انقسم الم 
إذ ة تألتهل طريقتهح  18وليراا طا  ة من صهة عن الشيعة المامية العني عشرية وة قريما لهح  الرأي األول يقول بأن الش:خ:  ش:ع  اثنت عشري  

هح عنهح، فهح ياالان ات مة العني عشر من لالت بلت النبي محمد لولهح الماي عهي بن لبي طالب وآخرالح الماي المهدم المنتار، ويقتدون ب
ومصن اتهح ومااعاهح و،رو هح، ويعمهان  أقاالهح ة غلر، فهح ة  لّازون في الدين اّتباع الانان واتالاا  واآلرا  و،للت ذلك بياناتهح في اتبهح  

https://areq.net/m/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A.html
https://areq.net/m/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9.html
https://areq.net/m/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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لالت البلت واثلرا ما  صر  عهماؤالح في اتا اتهح وخطا اتهح: »ما قا  آ  محمد قهنا وما ،ان آ  محمد ،نا ليس لنا قا  وة فعت وة طريقة إة قا  
، ويبذلان  20وزااة وخمس وغلر ذلك  اما  حروان عهر ل،ا  اتعما  الشرعية والقياي بااجباتها من و ة ووياي و ج  19 وفعههح وطريقتهح" 

لما  بب ترملتهح بي »الشيألية« فألنهح قهدوا الشيل ل مد بن زين الدين ات را ي في  يات  . 21  قصار، جهدالح  التألهق  أخ   لالت البلت 
ك شأن  ا ر الشيعة اآلخرين الذين  وت مذت  و مهة  كمت  وعهام   عد وفات  واخذوا منهح معالح ،ينهح من ات كاي والح   والحراي، شأنهح في ذل

فرقة    قهدون عهما الح مع وجا، اةخت فات الوثلرة بلنهح في مرا ت فروع الدين، فوما لن الذه اةخت فات في ال روع واللز يات ة تربب تأ يس
وتأ ير  فرقة لخر، تنها اخت فات    عهر  دة فوذلك اتمر لا وجد اخت فات بلن الشيل و ا ر العهما  ة توان  ببا في انعزا  الشيل عنهح

ولما ترملتهح بي»الوشفية« فان مألال لهح لرا،وا ان ينبزوالح بهذا الهقب   .22جز ية في مرا ت فرعية واوا  اةعتقا،ات وا دة ة اخت ل فلها
ر ولي، ولون مؤل ات عهما  الشيألية  مؤّوللن ل  لنهح قد اشل الغطا  عن قهابهح فلرون العهاي وات كاي وة  حتاجان إلر نبي وووي وة إل

فهقد شر  العديد من عهما  المذالب الشيعي العني عشرم معنر الوشل في اتبهح   23 الوثلرة وواقع لتباعهح المشاالد يبّرؤالح من الذه النرب
ن  قيقة ما يتدبر وي  وينار  "إن الوشل عهر قرملن: قرح  كشل الناظر    ع:ومن ذلك ما ذاره الشيل ا مد ات را ي في اتا   شر  العرشية

 وليس ل  لحاظ غلر ذلك، فاذا انقطع عما  ا، تدبر اآل ة ظهر ل   عض ما فلها من اآل ات والعناانات تن ات شي  خهق  ه في تقدير ه
ومعهاة ولمثا  الذه، فإذا نار في    جعه  ،لل  ومدلاة عهي  وشاالدا ومشها،ا واتا ا ومكتابا وبيانا ومبلنا وتا عا ومتباعا وعارضا ومعروضا وعهة

إخ و  في  اآل ة متدبرا لها غلر مهت ت إلر ما   هح قبت وة إلر قااعد عنده وة إلر ما انرت    ن ر  من المرا ت فان  ين تح ل  بنربة إقبال  و 
َمَواِ     )إقبال ، وما  صت ل  من اآل ات والدةةت ف  شك في وحت  وقطعلت ، وذلك العهح لدني قا   بحان َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِه:َم َمَلُكوَ  السَّ

وقا  تعالر في الحديث القد ي: "من لخهص هلل العبا، ة اربعلن وبا ا ت لرت ينابيع الحكمة من قهب  عهر   24 (َواأْلَْرِض َوِلَ:ُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ 
َ َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ  والذا الا الذم  صح وي  قال  تعالر: )25"لران  ، وقرح  كشل الناظر    عن  26(َوالَِّذيَن َجتَهُدوا ِفيَنت َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنت َوِإنَّ َّللاَّ

 قيقة خصاص مقصا،ة، فان انقطع في النار في اآلفا  وفي اتن س تحصل  لتصحيح معاندت  ومكابرت  لهحق لو لهغلر  صت ل  شب  قاية  
وتدقيقات خفية تؤيد  اطه ، ة  كا، يتألهص منها وير،الا ويعرل وج   ط نها اة وا ب الوشل اتو ، واةفا  واتن س وان  وعبارات متلنة  

تَعَ  آِتَ:ٌ  بانتا لح  ألهقا  اط  وة عبثا إة لن   بحان  لما لجر،  كمت  عهر اةختبار واةمتحان ليملز الألبلث من الطلب فقا  تعالر: ) ِإنَّ السَّ
َب ٍ وتن الألبلث  شا   الطلب قا  تعالر:   ،27َكتُد ُأْخِتيَهت ِلُاْجَزى ُكلُّ َنْتٍس ِبَمت َتْسَع( أَ  َوَمَثُل ، وقا  تعالر: )  28()َمَثًلا َكِلَم ا َطيِ َب ا َكَشَجَرٍة َطيِ 

ا َراِب:ات َوِممَّت ُيوِقُدوَن َعَلْ:ِه ِفي النَّتِر اْبِاَغتَء ِةْلَ:ٍ  َأْو َفتةْ ، فشب  ا  منهما  الشلرة، واذا في آ ة: )29( َكِلَمٍ  َخِبيَثٍ  َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍ    ْيُل َزَبدا َاَمَل السَّ
ُ اْلَحقَّ َواْلَبتِطلَ  وذلك لما بلن الالدين من اما  المعابرة  تر لن   عرل الشي   الده وات ذلك ل ا دة  ،30( َمَاتٍع َزَبٌد ِمْثُلُه َكَذِلَك َيْضِرُب َّللاَّ

تمللز واةختبار، ولذا قا  "لا خهص الحق لح  ألل عهر ذم  لر ولون يؤخذ من الذا ضغث ومن الذا ضغث ويمزجان فهنالك الهك من الهك  ال
، ويعرل المعاند من المشابهات شبها يؤيد  اطه  ومثت الذا في عدي الوا ة من انقطع في النار في    31"ونلا من  بقت ل  من ه الحرنر

س لتحصلت ما يؤيد ما انرت    ن ر  من اةعتقا،ات لو المرا ت فان   حصت ل  منهما ما يؤيد ما في ن ر ، ومثت الذا ل الا  اةفا  وفي اتن 
من اان عنده قااعد وضاا ط لما  عهح ويعتقد فلنار في اتفا  وفي اتن س ليحصت ل  ما  قام ما عنده من العهاي فاذا ظهر ل  شي  منهما  

وافق قبه  وإن خالل تأول  لو طر   ولعت الألطأ في قااعده، فالواشل عهر نحا وا د من الذه الث عة ة  كا،  صلب عرض  عهر قااعده فان  
   الحق إة نا،را  أل ل اتو  فان  ة  كا،  ألطئ الحق، مع ان ات وا د من اتربعة يدعي الصاال والي ،عا،  اطهة إة لن  شهد ه  بحان 

وللهح لوليا ه لالت البلت، فاذا اخته ت اتربعة فعهلهح الترافع إلر   وهر ه عهي  و هح حكح اتا   ولو ر إلر نبي  صحتها وذلك  ما لنز  في م
ي اما الا واضح    لقد  د، الشيل ات را ي   .32 "محكح الوتال والرنة فمن شهدا ل   الصد  فها الصا،  ومن لح  شهدا ل  فأولئك الح الواذبان 

في الذا النص ي طريق الوشل الصا،   القبا  عهر ه والخ ص في ذلك القبا ، اما قلد ود  الوشل  شها،ة الوتال والرنة والما ،لل   
ح عهي  عهما   ولما ترملتهح بي »الرانية« فها من إط   مألال لهح ل الا إشارة إلر ما اوطه.الشيعة بت المرهملن جميعا في مرا ت ل كاي الدين

ماع الشيألية من ترمية لوا  الدين وال مان  اراان الدين وال مان مع عدي المنع من اتو  فإنهح في اتبهح ذاروا اةعنلن، مع العهح لن إج
هح  العديد من  عح ان مصطهح لراان الدين وال مان لح  كن مألتصا  عهما  الشيألية فقط وإنما اوط  .العهما  قا ح  أن  ة مشا ة في اةوط  

عهما  المذالب الشيعي المامي في اتبهح االشريف المرتالر في اتا   الشافي، والع مة الحهي في  عض لجابت  عهر المرا ت، والشيل عهي  
رلد محمد ، وال  ، والمحقق اةر،بلهي في اتا   ملمع ال ا دة ابن يانس العامهي في اتا   الصراط المرتقيح، والمحقق الوراي في  عض ر ا ه 

زوارم  العامهي في مدارك اة كاي، والمالر محمد والح المازندراني في شر  اوا  الوافي، والمحقق البحراني في الحدا ق الناضرة، والمحقق الرب
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 را ية« فنربة ولما ترملتهح بي »اة.وغلرالح، وترانا ذار نصاوهح اختصارا ،33 في ذخلرة المعا،، والرلد نعمة ه اللزا رم في نار البرااللن
ولما ترملتهح بي »بني   .إلر ب ، ات را  التي نز  منها الشيل ات را ي واثلر ممن قهده وت مذت  من  عده فرارا من اللمات المد الاالابي آنذاك

شا رية، و لث لن عشلرة عامر« فحقيقة اتمر ان الشيألية معتقد ،يني  عتنق  الوثلر من الناس عهر مألتهل مناطقهح اللغراوية وانتما اتهح الع
ماي  بني عامر من العشا ر الوبلرة في ل د لالح لمابن وجا، الشيألية »البصرة«، وان لغهب لفرا،الا من مقهدم عهما  الشيألية، وان مااب عزا  ال

شا رية اتخر، لبقية  الحرلن التا ع لهح ل ماه »مااب بني عامر«، لطهق البعض عهر الشيألية لقب »بني عامر« جه  منهح  اةنتما ات الع
د  ا ر  لتباع المدر ة الشيألية في  ا ر لمابن تااجدالح في العالح ال  مي، مع العهح لن الناك لفرا،ا من عشلرة بني عامر بت  طانا برل ها تقه

 هدم الذم  اهر آخر الزمان   ويعتقد الشيعة اةعنر عشرية  غلبة الماي المنتار، وبناا عهي  عقلدة الم.34  مراجع المذالب الشيعي العني عشرم 
أمت التريق اآلخر فيرى أن الش:خ:  فرق  انشقت عن الا:تر الش:عي بمت اساحدثاه من فكرة جديدة على عقيدة المهدي ، وهذه التكرة اتسمت  

 بمت يلي 
 مات تر، الشيألية لن الماي المنتار لح  كن متألفيا، بت  لاجد  الاة،ة، والذا اةعتقا، مناقض تماما لعقلدة الشيعة اةعنر عشرية  لث  كح   -1

 الماي، مما ل دث شرخا في و ال الشيعة  
هشألص الاهار، فالشيألية  عتبرون لن المهدم في رلم الشيألية ة ينحصر في شألص معلن  اة ح، بت في لووال معلنة متر تحققت جاز ل -2

ذا  النبي والماي مااالر ه في الوان، ولوت و ات من ا تومهها اان نبيا، لو إماما تن  ل ق ولالت لهتااالر  ماهر  الدعا، والتبشلر، وله
إن اةنران إذا و ت ن ر   قا  ات را ي:  35وح لهبال لن  كان ماهرًا من مااالر ه في اترض  عد النبي محمد وهر ه عهي  و هح  

ل     وا تطاع تألهيصها من لبدار الدنيا فإن   رتطيع اةتصا   أ مة آ  البلت عن طريق الوشل وات  ي فلا ي ل  ات مة  العهح الغزير وتوشل
ماي الحرن  الع فم   الحلب، وا،عر ات را ي لن  رل، في منام  الماي الحرن بن عهي و أل  عن مرا ت غامالة فأجا   ولخذ  عد ذلك ال

 .3٦نهحعهر فم  ويمج وي  من ريقة وإن  عهم  بلتًا من الشعر اهما قرله قبت نام  لتيح ل  رؤية ل د ات مة في منام  ولتيحت ل  فروة التعهح م
 بذلك  ا ًا وا عًا لهتطرل من الغها والشرك والألرافات ورا  يبث لفوارًا مألال ة آلرا  الشيعة اةعني عشرية بت مألال ة لد  ي    بذلك فتح ات را ي

  37من هذه األفكتر
رزقان  لن ات مة اتربعة عشر النبي وهر ه عهي  و هح وفاطمة وات مة اةعني عشر ااناا عهة وجا، الذا الوان والح الذين  ألهقان وي .1

جت  ويملتان ويحلان  ورغح لن ات را ي ير، لن ه عز وجت الا الألالق الراز     إة لن    رر ناريت  في عهة الذا الوان إلر لن ه عز و 
 توري عن مباشرة الذه اتفعا  فلعت ات مة يتالان ذلك، والذا اه  مألالل لصريح القرآن قبت الرنة  

اةتها، ول ا ت التأويت لمرهمات الدين االنباة والمعراج والمعا،،  تر جعهت لعالح الغلبيات خياًة ة اعتمدت الشيألية الرمزية في طر  مق .2
  دو،  

 قالت  الرمزية في ظهار المهدم المنتار، وفورة المعراج والمعا،  لث قالت  المعراج الرو اني ة اللرماني  .3
رمية، وبن س الطريقة فررت معراج الر ا  محمد وهر ه عهي  و هح  أن   وعن غلبة الماي المهدم قالت  غلبت  الرو ية وعا،ت  الل .4

 عروج رو ي لح  غب وي  اللرد  
تر، الشيألية لن اللرح جرمان جرمًا عنصريًا ،نلايًا والا مألها  من عناور الدنيا وجرمًا لوهيًا الارقهيا ية والا اان في جرده الدنلام  .5

 لذم يتألح والا الذم يدخت اللنة  والا مراز الرو  الذم  قاي لهحرال والا ا
 عتقد لبنا  الذه الطا  ة وعهماؤالا في اوا  ،ينهح  معرفة ه و ده ة شريك ل  في ذات  وة في و ات  وة في لفعال  وة في عبا،ت ،   .6

ر اتنبيا  الذين جا وا قبه  من لدن  ويعتقدون لن محمدا عبده ور ال  لر ه   الحق  شلرا ونذيرا و،اعيا إلي   إذن  و راجا منلرا، ويعتقدون  را 
في    آ،ي  تر الألاتح، ويعتقدون  ات مة العني عشر الذين لولهح عهي وآخرالح القا ح بن الحرن العركرم انهح  لج ه في لرض  وخه ا  ر ال  

قا  والح  أمره  عمهان، ويعتقدون لن لوليا الح  امت ، وإنهح ة يزا،ون عهر عد،الح وة ينقصان عنهح، وانهح عبا، مكرمان ة  ربقان ه ور ال   ال
وبأخبار  صلى هللا عليه وسلم لوليا  ه وان لعدا الح لعدا  ه، الذا في اوا  الدين ولما في فروع  فإنهح  عمهان  القران وبرنة النبي محمد

ه ليس ل  برالان، وتقهد الذه ال رقة من عهما ها الذم تعتقد لالت البلت وة يتلاوزون عن ذلك، وة  للزون الرلم واةجتها، وما قا  قاي في ،ين  
 . 38 .لن  راو وا،  القا  يروم عن لالت البلت وة  قا   شي  من الا، ن ر 

 .الشيألية ليرت مذهبا خاوا والي  علنها مذالب الشيعة العني عشرية .7
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 .39 .عقا د الشيألية ليرت اة عقا د الشيعة العني عشرية .8
 اس لهرهرهة اللهلهة الشيألية: عبا،ة ه وإطاعة نبي  ولوويا   ومااةة لوليا هح ومعا،اة لعدا هح والذا الدل جميع  الهدل اتوهي ات .9

 .40  .الشيعة العني عشرية
ولوويا    ملسو هيلع هللا ىلص قا  الحاج لبا القا ح البراهيمي: عقا دم في جميع اةمار بدون ا تثنا  الي ما نطق    اتال ه وقامت     نة نبي  .10

الي في  ات مة لةعني عشر وهاات ه عهلهح وبلناه ولوضحاه وقامت    ضرورة ال  ي والمذالب وإجماع ال رقة المحقة اتمامية اثرالح ه، وق
ا في اةعتقا،ات جميع اتشيا  ما عهمت وما لح اعهح فهمت لو لح افهح بهغني لو لح يبهغني لظهروه لو اتماه اهيا اان لو جز يا لوهيا لو فرعي

دتي القهبية لو ات كاي العمهية قا  آ  محمد عهلهح الر ي ولنا عبد مطيع لهح ان شا  ه في ارش الألدش إلر التا لد، الذا ،يني والذه عقل
 .41فهلبهغ الشاالد الغا ب ولنا اشهد ه عهر الذه العقلدة عهلها ل لر وعهلها لمات وعهلها ا شر 

 القاالر الغالب ولنبيا ه المر هلن وم  وت  المقربلن وات مة الطاالرين والوراي الواتبلن ان عقلدتي وعقلدة مشا ألي وقا  ل الا: اني اشهد ه  .11
  .42وجميع الذه الرهرهة اللهلهة في جميع اتشيا  اتوهية وال رعية والوهية الي ما قاي عهي  الجماع وضرورة المذالب

ألية لح  أتاا  شرع جديد واتال جديد ونبي جديد ول مة جديدة، وما عبدوا إلها آخر ولح  شرااا  ا   وقا  ل الا: اعهماا  ا إخااني ان الشي  .12
مصدقان   صلى هللا عليه وسلم محمد ولح يدعا اللاهية ت د، والح رجا  مرهمان مؤمنان  ما آمنتح    اافرون  ما ا رتح   ، مطيعان هلل ولهر ا 

عا، واللاي اآلخر، متبعان ل  مة العني عشر وهاات ه عهلهح وة  غالان فلهح وة يدعان في  قهح الربابية  كت ما جا     النبي معتقدون  الم
االان  نعاذ  ا  ويقرون لهح ات فالت ممكن في العالح  ا، الربابية وة ينورون فالا ههح ووةيتهح وة يدعان المامة ت د غلرالح، والشيألية ي

لعدا الح ولعدا  شيعتهح ومحبلهح، والشيألية  عتقدون لن  ة  لاز ت د من المرهملن لو غلرالح  اا  اان عالما لو    لوليا  آ  محمد ويعا،ون 
كان  جاال  لو فقلها لو ملتهدا لو ل ا اان القا  في ،ين ه و،ين ال  ي  اا  اان في ال صا  لو ال روع  عقه  وفوره وناره من ،ون لن  

، وقالهح في جميع اةمار قا  آ  محمد وة يدينان ه  بحان  اة  ما ،ان آ  محمد   ،  صلى هللا عليه وسلم محمد يمأخاذا من ات مة والنب
 . 43  .وة  عتقدون  غلر ضرورة ال  ي والمذالب، الذا وه ،ينهح واعتقا،الح وظاالرالح وباطنهح

ل  لبدا في ذات  وو ات  ولفعال  وعبا،ت  من ل د من خهق  من لو  الألهق قا  الحاج زين العابدين الورماني: ان ه  بحان  ربنا ة شريك   .13
إلر آخرالح ف   شارا  ل د، ومحمد )ص( ولووياؤه اةعنا عشر وفاطمة الصد قة من  عده لفالت الألهق ولشرفهح  ما فالت ه وة  رتقهان 

الت لهح فها من فالت ه عهلهح وإمراب  إ اه بلده لهح ومع ذلك   أن رهح في شي  وة  قدرون  أن رهح عهر شي  ولا  مت مثقا  ذرة، وات ف
 .لهح من ال الت   الت ه وعطا   ما  ا، الربابية، والحق ما جا وا    والباطت ما رفالاه ول طهاه، الذا ،يننا واعتقا،نا

بن عبد ه عهي  وال  الص ة والر ي، فالحق   وقا  ل الا: ان مذالبنا و،يننا ،ين ه الذم الا ال  ي وقد ار ت لظهاره خلر اتناي محمد .14
نا ما جا     وودق  والباطت ما لنوره واذ   وذلك من لمر التا لد فما ،ون  إلر ارش الألدش، فالحق ما جا     ويما ا ر لو لعهن وويما بهغ 

إجماة، وما قاي عهي  ضرورة ال  ي  حلث  كان بديهيا عند عن  لو لح يبهغ، إة لن ما بهغنا عن  وعِهمناه نعتقُد    علنا وما لح يبهغنا نعتقد     
 المرهملن اعني لالت الحت والعقد منهح وخاوة عند ال رقة المحقة العني عشرية ولح  ألالل  عالهح  عالا وات قاا عهر لن  من ،ين النبي )ص( 

د في اهماتنا  عض المتشابهات لزي المنصل المتدين ان ير،ه فها الحق الذم ة مرية وي  نحن معتقدون متدينان    ومنورون لما خال  ، ولا وج
إلر محكح ا منا الذم نصر    ، ولا بني عهر الحكح  المتشابهات لزي اتخذ  متشابهات الوتال والرنة والحكح  مقتالاالا ل الا والا  اطت  

 . 44 .إجماعا بت ضرورة
 .،نا اة متا عة ات مة اتطهار وة نقا  اة ما ووت إللنا من اتخبار واآلعارقا  الحاج محمد الورماني: نحن ة نريد في ات ا منا واعتقا .15
45. 
وقا  ل الا: مذالبنا ان المعبا، الا ه و ده ة شريك ل  ونعبده وان لح ندرك ذات  والا يرانا وان لح نره، ونتألذ  لل  ش عا نا في ات   .16

 .46  .و ده ة شريك ل  وة نتاج  إلر غلره لبداعمت ليقبه  ه منا ببرااتهح، وعند العمت نتاج  إلي  
الشيعة العني عشرية فما ات قت عهي  الشيعة اةعنا عشرية في اوا  الدين نعتقد    وما   قا  الحاج محمد اريح الورماني: عقايدنا عقايد .17

عح ذار في ت صلت الذه الوهمة اللامعة ما  اوه : اعتقا،نا معاشر الشيألية ان ه  .لنوروه ننوره وإجماع الشيعة في ال روع واةوا  عندنا  لة 
ت  ف   شرا  في و ات  ل د من خهق  ووا د في لفعال  ف  شريك ل  فلها ووا د في عبا،ت  ف    بحان  ل د في ذات  ة شريك ل  ووا د في و ا

من    معبا،  ااه وعبا،ة غلره شرك، ونعتقد لن ه  بحان  عد  ة ظهح وي  وخهق جنة ونارا، وخهق خهقا وعرفهح ما  قربهح من اللنة ويباعدالح
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الح من اللنة، ولعطاالح شعارا وقاة وقدرة وا تطاعة فمن لرا، العصيان اوحب  مشلت  ليصت إلر منتهر النار وبلن لهح ما  قربهح من النار ويباعد
والا معصاي مطهر من  صلى هللا عليه وسلم  محمد غايت  ومن لرا، الطاعة اوحب  مشلت  ليصت إلر منتهر إرا،ت ، ونعتقد  ان نبلنا الا محمد

  وشرع  خاتح الشرا ع واتا   خاتح الوتب والا  ا  إلر ياي القيامة وجميع ما قال   ق وود   بت نقص وان  خاتح اتنبيا  وة و ي  عد و ي
وعد ، ول متنا عهي ولوة،ه ات د عشر، ارتحت ل د عشر منهح من الذه الدنيا وبقي عاني عشرالح والا غا ب و ي ماجا، و ياهر، واتنبيا   

اجبة، وقد نرألت شرا عهح، وما نطق    الوتال والرنة من المات والقبر والبرزخ واللنة  الرا قان ولووياؤالح اههح عهر الحق، والاة ة لهح و 
برو   وجرم ،   صلى هللا عليه وسلم محمد والنار والحرال والملزان والصراط وغلرالا اهها  ق، ويعا، الناس  أروا هح ولجرا،الح وقد عرج النبي

  محمد ولوليا هح واجبة والبرا ة من لعدا  الدين ومحبلهح ةزمة، واتال ه خهي ت  في اترض،  وما قال  ات مة  ق  تر في اللز يات، والاة ة آل
خهي ت  في امت ، وآعار آ  محمد خهي تهح في شيعتهح، وة بد لنا من التمرك بهذه الث عة في الذا الزمان،   صلى هللا عليه وسلم محمد و نة النبي

الذه الث عة فها من  مهتها ومن لح  قدر ف  بد وان  قهد من  عرل الوتال والرنة واآلعار فإنها تحتاج ومن قدر عهر لن  رتنبط ات كاي من  
  إلر  امت وناطق  عرل الناس ل كامها، وعهما  اةعصار  لج ات مة عهر  اير العااي وة بد وان  أخذوا ،ينهح منهح، الذا مألتصر من عقا د 

  .ا اهيا في عقايدنا فما وافق إجماع الشيعة فها قالنا و،يننا وما خالل إجماع الشيعة فنحن بريئان من وقا  ل الا: وان لر،ت قانان  .الشيألية
قا  الرلد ااظح الرشتي: إني اعتقد واجزي ولقا  بهران  الي ومقالي وجناني وارااني و رم وع نلتي ان ظاالر ما عهي  ال رقة المحقة الا  .47

ي ، وات مذالب لو اعتقا، لو قا  لو فعت  ألالل ما عهي  ال رقة المحقة فذلك  اطت عاطت فا د اا د لبر   الحق الذم ة شك وي  وة ريب  عتر 
با ثاتنا إلر ه وإلر ر ال  وإلر ات مة الطاالرين   ي ه عهلهح من ذلك القا  لو اةعتقا،، وجميع اهماتنا ولقاالنا في جميع مصن اتنا وم 

ا عهي  ال رقة المحقة، فإذا وجدتح ا ما متشابها لو في ظاالره المنافاة فر،وه إلر المحكمات وا،رلوا الحدو،  الشبهات ولجابتنا لهمرا ت ة  ألرج عم
وقا  ل الا:  وة تواناا اما قا  عز وجت »بت اذباا  ما لح  حيطاا  عهم  وليّما  أتهح تاويه « .48 ،«»وة تقالاا لمن للقر إليكح الر ي لرت مؤمنا

رانا طريقة عهما نا الماضية ولوحابنا الرال لن في ايفية اة تنباط في ات كاي ال رعية فان طريقتهح الي طريقتنا والذم  عمهان    الا  انا ما ت
نا الذم نعمت    ومرهوهح الا الذم نرهك   ، وفي اوا  العقايد ما عندالح من اجماةت اةعتقا،ات الا الذم نعتقدالا وندين ه بها، نعح عند

 .ولت تهك اةجماةت التي لح يذاروالا ولح يدوناالا ازوا د ترجع إلر تهك اةجماةت، وباللمهة فالذم عندالح عندنا وعمههح عمهنا ب  شك ت ا
فه  ر الة اامهة ترمر » ياة الن س« في بيان  عض ما  لب عهر المكه لن من معرفة اوا  الدين، وقد قرمها   ولما الشيل ا مد ات را ي.49

فالبال اتو  في وجال معرفة ه  بحان  ووجال اةعتقا،   :إلر خمرة لباال وخاتمة وجر، فلها ملر، اتوالللن في مرألة تعدا، اوا  الدين
،ر مألتار مريد  ميع  صلر وا د ة شريك ل  محيط  كت شي  مترهط عهر ات شي  ليس امثه  شي  ة نربة  ان  قد ح ،ا ح ابدم  ي عالح قا

والبال   .بلن  وبلن شي  ة  حت في شي  وة يتحد  شي  وترتحلت عهي  الرؤية في الدنيا واآلخرة وة يدرك  شي  من الحااس الااالرة والباطنة
والرا ع في المامة وإعباتها ل  مة العني عشر ووجال اةعتقا،  ان القا ح المنتار  ي ماجا،، والألامس    الثاني في العد ، والثالث في النباة،

ا، في المعا، ووجال اةعتقا، في الحشر وإنطا  اللاار  لهشها،ة وتطاير الوتب والملزان والصراط و اض الواعر واللنة والنار ووجال اةعتق
من ل اا  المات والحشر والثاال والعقال  ق، والألاتمة في وجال اةعتقا،  صلى هللا عليه وسلم  محمد   محمدان ات ما نطق    القران وجا   

 . الرجعة وذار شطر من اشراط الراعة
 :وملخص متسبق من أركتن الدين أو أصول الدين الش:خي

 ( التا لد: ويقصدون    معرفة ه وو ات   1
 بي وو ات  ( النباة: ويقصدون بها معرفة الن2
 ( المامة: ويقصدون    معرفة الماي وو ات  3
والا الران الرا ع ولذلك  از  5٠( اةعتقا،  الرجت الوامت: ويقصدون    معرفة نا ب الماي الألاص وخهي ت  المألصاص والا البال والاالمهدم 4

و  البال، والمهدم من  ت وي  رو  المهدم، والماي والا من  ات را ي الذا الهقب "الران الرا ع" والذا الوامت  كان الا البال لو من  ت وي  ر 
لميع   ت وي  رو  الماي،والنبي اذلك والا من  ت وي  رو  النبي،والح مألته ان في الصارة متحدون في الحقيقة تن ه تعالر الا المتلهي في ال

ية اعتقدت لن الغا ب لح  غب اهية، بت الا غا ب ماجا،، ير، عهر اخت ل المناوب والمراتب إن جميع الطاا ل التي اعتقدت  الغلبة والمهدو 
الرشد   الناس وة يراه الناس، اما  عتقدون باجا، اتصا  بلن الناس وبلن الغا ب عن طريق وا طة وذلك تن الناس  حتاجان ،ا مًا إلر الهدا ة و 

 ت" و"البال" و "المؤمن الوامت"، وترمر الا اطة  البابية فالذم  كان وا ط  بلن الماي الغا ب المنتار واتمة  رمي  الشيعة "الوام
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 املعتقدات اليت سبقت ظهور البابية املبحث الثالث
اان  عتقد مألال ًا لهشيبية اةعني عشرية لن المهدم العركرم من  كان عالح رو اني، ولن  عند   لعت النقطة التي نراز عهلها النا لن ات را ي

   معنر آخر ير، ات را ي لن المهدم ربما  51عا،ت  لن  عا، محمد بن الحرن العركرم اما اان  ا قًا، بت  تعا، رو   في شألص آخر 
عركرم الي التي تحمت في ذلك لذلك اه  فقد  ارل الشيل ات را ي من قبت معاوري ،  يالد من لل ولي جديدين إة لن رو   محمد بن الحرن ال

  مبهغ  ولح  ولون  اان قد بذر البذرة ل ورة البابية ونشأتها    قا  محرن اتملن: "ولما بهغ الشقا  والن ا  بلن  و بلن من خال   من فال   العرا
لي  غدا، لياهروا ل  لن فلها اعتقا،ات  اطهة، فألال من ذلك ولح  مكن  الهرل وة المقاي عح  مكن  ،فع  باج   تر لتاا عهر  عض اتب  إلر وا

غلره   هح  ياجد  ة  الذم  الرشتي  من  عهم   ت ملذه  أخذ  لوور  قد  واان  ات را ي،  مات  طريق   وفي  الحراي"  ه  بلت  قصد  عهر  عزي 
الي( واان قد تتهمذ عهر يد الشيل ات را ي، ولعب الدور الألطلر الذم اخترع   1245  –الي12٠5 جا  الرلد ااظح الرشتي من إيران )  52عبارات " 

ن  ات را ي فقاي يبشر  قرل ظهار المهدم،  اا   الوتا ة لو التهايح عح لن  لشار إلر المهدم الماعا، والا الملرزا عهي محمد الشلرازم با
ترامات  ببها لن  الماعا،  الاهار، لذا فإن الرشتية  عتقدون ،ا مًا في الشلرازم  أن  الرشتي  لت الشلرازم اثلرًا ويشلر ،ا مًا إلر لن الذه اة 

 ألهق  ل ورة البال وفورة نرل الشرا ع القد مة  لث اان  قا : "إن الشريعة ولوا   53الماعا،  اما اان ،ور الرشتي تأولت ال ورة لهمهدوية  
الشرا ع متناعة، وعهر ذلك  لب نزع الشرا ع القد مة، عح مات الرشتي ولح ياص  عده ت د  اآل،ال الي غذا  لهرو ، ولذلك  لب عهلنا لن توان  

الي( فاجد ضالت  في عهي محمد الشلرازم ل الًا والا الذم  13٦5  –الي  1228وذلك  قرل ظهار المهدم الماعا،عح جا  الم  رلن البشروني ) 
  واان الم  رلن قد وضع شرطًا لهبال من قبت والا لن   54ال البال ولو  من آمن" لوالم  لن  المهدم المنتار، ولن  البال فألهع عهي  لقب "  

لر   كان شألصُا فرر  ارة يا ل  طريقة مغايرة  اهر فلها من الحقا ق ويكشل النقال عن ات رار التي لح   ألبر بها ل د، فقاي الشلرازم بت ر
تهل الوّتال في ع قة الم  رلن البشروني  الشلرازم؛  فمنهح من  قا  لنهما اانا الرارة  طريقة رمزية ة تمت إلر معناالا الحقيقي  صهة واخ

طهعة  تهملذين عند الرشتي، ومنهح من  قا  إنهما التقيا مصا،فة، لون البشروني اعتقد  الشلرازم لوان  تنطبق عهي  الشروط، فها الاشمي بهي ال
ال " ال لعهح  الحقيقة اللهية" وقد جعت البال  اعة ظهاره " اعتلن وخمرة عشرة   ويقصد البشروني  الب55 اذ  ال ور وفي عقده الثالث

   و رب الماروث في الدعاات الباطنية لن 56الي( و ماه ياي المبعث  12٦٠،قيقة  عد غرول اللاي الألامس من شهر جما، اتولر  نة )
 ان البشروني لوان   ال البال تيمنًا  الحديث الذم يدعان   "إذا رليتح ضمان نلا  الدعاة ة بد لن يبدل  ألرا ان، ولذا لر ت البال إلر خرا

  "الرا ات الرا، من قبت خرا ان فأتاالا فإن فلها خهي ة ه المهدم
 معتقدات البابية والبهائية املبحث الرابع

ماالح " رول الحي" والا  عا،  عمانية عشر  حرال بدل البال ،عات  فالتل  ال   بعة عشر رجً  وامرلة اههح من إيران ومن ت مذة الرشتي، و  
  فماالي ،عات  لو ا،عاؤه الذم  او  جمع الناس عهي  ؟إن اةضطرال واضح في ،عا، البال وليس التدرج؛  57اللّمت لو  رول لبي جا، 

 ر ، بت لح  كتل بذلك فا،عر النباة   لث ا،عر لوة لن  البال لهمهدم المنتار، لم  ال الاوا  إلر الماي المنتار، عح ا،عر لن  المهدم ن
 ويعهت البعض الذا اةضطرال في اعتقا، البال  أن  لرا، اللمع بلن اعتقا، 58واتب بذلك إلر م تي العرا  في وقت  الشيل لبا الثنا  اتلا ي  

آخرون لن  يدعي لن  البال لمن ناقش ،  الشيألية في المهدم، فا،عر لن  البال ل ، وبلن اعتقا، اةعنر عشرية فا،عر لن  المهدم  بلنما ير،  
  والذا يد  ،ةلة واضحة عهر ال ور الباطني الشيعي الذم تحمه  الذه ال رقة، فهح مقهدون في ذلك رجب 59ويدعي لن  الماي لمن رآه منقا،ا ل   

تن ه تعالر  الوهمة تلهر لألهق  وبهما البر ي الذم قا  إن ه عبأ في الماجا،ات ل رار الحرول التي الي مبيار اتقدار ومصدار اآلعار  
الي(، وعند ووال  إلر ارب   بدل يبشر 12٦٠ا تلب"جا  من ت ملذ  ال الم  عهي البرطامي قا،مًا من ايران إلر العرا  في ذم القعدة ) 

مره إلر الحكامة، ولذا اعتقهت  الشرطة وتح   قرل ظهار "البال" ع نية مما  بب في إعارة رو  الأل ل بلن عهما  الدين واتالالي، الذين رفعاا ل
التحقلق مع  لوان  لعهن قرل ظهار المهدم، إة لن  رفض الع ن عن ا م ، وتح عقد ملهس في  غدا، مؤلل من عهما  الشيعة والرنة في  

ومن ت ملذ 60رًا، ولون  تافي في الطريقبرب   وبغدا، ولفتاا  ك ره واتباا إلر البال العالي بذلك، وعند ذ  لق البرطامي إلر ا طنبا  مأل ا 
ي، ولما بهغت  1814البال ل الًا "قرة العلن" والي امرلة من لبرز ،عاة الذه الحراة ا مها زرين تاج المهقبة " الطاالرة" و " القرّة العلن"  ولدت  

لن قرة العلن ووهت ارب    عد وفاة الرشتي التا عة والعشرين من عمرالا جا ت إلر ارب   مراز الحراة الوشفية لتباع ااظح الرشتي، غلر  
عاة   أ اي، فا تهت مكان  في التدريس، فأعلب بها من  مع خطبها ومن رآالا  لث اانت شديدة اللما ، واانت قرة العلن من لوا ت المعتنقلن لهد

المؤل لن اخت ل  ا  ،ورالا الحقيقي، فمنهح من يرجع معرفتها ب المنامات البابية، والم  ظ في اتا ات  إلر لمار غلبية ارؤ،  الدعاة  هذه 
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 تر  قا  إنها  شرت    قبت ظهاره، ويقا  إن الاا طة بلنهما اان  رلن البشروني والم  عهي البرطامي وظهت تنا،م  مبا،ئ غريبة عن  61
الا المبا،ئ والمعتقدات التي نا،،     والذم  عنلنا من ات ذلك 62ي 1848ال  ي بت الدامة تراان  والي التي ظهرت منها في مؤتمر بدشت عاي  

 بها البابية: 
   " عتقد البال في ن ر  "لرفع مراتب الحقيقة اللهية قد  ّهت في شألص   هاًة ما، ًا وجرمانيا (1
لن  اان قبت آ،ي عهي  الر ي وتدخت في ظهارات (2 إلر لن  اهره ه    عتقد  إلر محمد  جميع اتنبيا  من آ،ي 

 . شألص 
  عتقد البابية لن معرفة ه تعني معرفة ماهره،  (3
بما  عتقد البال لن ه ليس خالق ات شي ، بت خالق لألشيا  اهها الي المشلئة التي تاهر في مااالر ه،   (4

فالماهر  .  انربة العهة لهمعها ، وتاهر الذه المشلئة في اتباار  رب تهك اتبااروالذه المشلئة الي التي تألهق ات اتشيا  ونربتها إلر اتشيا
 الذم ظهرت وي  المشلئة الألالقة لألباار الا عهي بن محمد الشلرازم  

 ""لو الا لح يز  وة يزا  في الماضي والمرتقبت ليس ل  بدا ة وة نها ة (5
ه مطهقًا  قال : " لنا قلاي ات ما     واعهح  أن  لرت انا بت لنا  قرر الشلرازم لهبابللن لن ة   رقاا بلن  وبلن   (6

 " مرآة فإن  ة ير، فّي إة ه
البابلان ينورون جميع لمار اآلخرة من القيامة والبعث والصراط والحرال والملزان واللنة والنار وغلر ذلك مما  (7

 ررون اً  منها  أمر غلر الذم  عرف  المرهمان  فالقيامة الي قياي القا ح لم النبي  قرالا ال  ي وجميع ات، ان الرماوية اللهية اتخر، وي 
والر ا  لو الماهر  رب اوط  هح والبرزخ الا الاق ة بلن الاهارين والبعث الا اليقاة الرو ية لمن الح نياي في قبار اتوالاي واللهالة  

رآن ملزان في عصره، والبيان ملزان الذا العصر  والبياذ  ا  وفرر الحرال  أن  مما  والشهاات والملزان الا الوتال الذم  قدي إلر اتمة، فالق
 .٦3يتمح ه الناس  ماهره  ال مان    والنوار ل ، فوت من لنور ماهره  حا ب  العد  الل من الذه الألزعب ت

 . لاعتمد البال التأويت الباطني في ت رلر آ ات القرآن ابتدا  من ت رلره لرارة يا  (8
 للل اتا ًا ل ماه البيان وجعه  نا ألًا لهقرآن الوريح  (9

 كاي  ( ينور البابلان عقلدة ختح النباة ويقالان بنرل الشريعة ال  مية، وذلك ما لعهنت  قرة العلن في مؤتمر بدشت  قالها: " اعهماا لن ل1٠
البابية لح تصت إللنا، ولن اشتغالوح  الصاي والص ة و ا ر ما جا     الشريعة المحمد ة قد نرألت اآلن  اهار البال، ولن ل كاي الشريعة اللديدة

  ٦4   محمد اه  عمت لغا   " ووافقها عهلها البال والا في معتقه 
 ( قامت قرة العلن بترويج ،عاة البال لوت من قابهها في ارب   11
   ٦5عند المرلة من ترعة رجا ( من اتمار التي نا،ت بها قرة العلن رفع الحلال، وإ ا ة تعد، الزواج  12
(  ّرل البال الشريعة اامهة فقد جعت الص ة راعتلن في الصبا  عح جعت و ة الاضع وو ة اللنازة اما غلر من و ة اللنازة ومن  13

شرا ع التي ما لنز  ه  و ة التو لن والدفن، اما ل طت و ة اللماعة إة عهر جنازة، واذلك جعت الاضا   الما  مع الما  الار، وغلرالا من ال
 .بها من  هطان

 عالاًا    19( لما الزااة فغلر في لنصبة الزااة، وجعهها تعطي البال في  يات  ولملهس البابية من  عده والح 14
 يامًا فقط والا الشهر في عرل البابلن وياي فطرالح الا ياي النلروز   19( الصاي وجعت مدت  15
 ولئن  اربت الحكامات ال  مية الرنية ٦٦  بلت البال  شلراز والا فرض عهر الرجا  ،ون النرا    الل ( الحج عن البابلن الا الطاال  ا 1٦

لة والا  رلن والشيبية فرقة البابية فإن ل د الت ملذ قد تأل ر فلهبس الدر او  شا ظهر مدعيًا الد انة التي ا تقرت ترملتها "البها ية" نربة إلي   
ا  تهملذًا لهبال إة لن الناك خ ل بلن البابية والبها ية ي( والذم لقب ن ر  "بها  ه"  ولئن اان البه1892  -ي  1818عهي المازندراني النارم )

ل ،   في ا،عا  ختح المااالر إنلازليا لتعبلر، فقد ا،عر اتٌّ منهما لن  الا آخر المااالر ولون البال عندما عهح  ماقل الحكامة من  ومحاربتها
شألصأ عاح من  فوان ينا،م  قر  اهاره العايح، والذا ما جه  تراجع عند عااه وجعت من ن ر  المبشر الذم لر هها هلل لتهلئة الطريق لما م

 هية  لبها  يتشلع فأعهن عن ن ر   حد قة نللب  اشا لنها لمريح الذم  شر بهي و نا المعمدان وفي لحاة وار  ا ًا عح انتقت إلر الدعا  اتلا 
  67عقتئد البهتئ:  
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وة و ات وة لفعا ، ولن ات ما  الال إلي  من ذلك إنما الي رماز تشألاص من  ا تقرت البها ية عهر لن ه عز وجت ليس ل  ا ما    (1
 .البشر ونتج عن ذلك تألي  البها  الذم الا  شر والتاج  إلر قبهت  التي الي عكا

، وا تعدت لقبا  الحقيقة  عتقد البها ية لن الر ت الرا قة عهر البها  اانت مبعاعة للنبهاا الطبيعة النرانية النا مة، فهما تح لها الذا التنب  (2
خهق      افرة ظهر ه  ماهر )البال( لوًة  عح ظهاره وإشراق  في )بها  ه( الذم اان منفيًا في عكا، فها الماهر اللهي اتبمت تلهر عهر

 .للا ي إللهح الحقا ق الألالدة التي تاوههح إلر  الرت  القد ية العهيا
ا،عر النباة قبت اتلاهية ومن ذلك نرألت البها ية لهح  عض العقابات مثت عقابة الزنر، وجعهت  والا  قا  ل الًا بنرل الشريعة  عد لن  (3

بد  العلدين    تشريعًا جديدًا لهمااريث، ولجازت الشعر في الص ة وارتدا  ما تشا ، اما غلروا في عد، ال روض المكتابة وجعهاا النلروز علدًا ،ينياً 
 . ابية او بها ية  15٦ي =  2٠٠٠ايمهح معتمد عهر المل ،م البها ي لم يبدل ياي ظهار البها  ومثال  فإن  نة  وتق   شهراً   19والرنة مقرمة إلر  

 ،عاا إلر مراواة المرلة  الرجت في ات شي  : وليدوا ،عاة قرة العلن في ال ا ية  (4
 اخلامتة: خطورة هذه املعتقدات:

ربت من جميع الطاا ل والحكامات الرنية والشيبية عهر الراا ، وبالرغح منقهة   الرغح مما مر معنا لن فرقة البابية عند ظهارالا  ا  -1
ت ، انة المتا علن لها في بدا ة لمرالا واعتقالهح ومحاربتهح إة لنها ا تمرت وتالدت منها البها ية لتباع البها  ل د ت ملذ البال   تر لوبح

 مية جديدة مؤيدة من الدو  الغربية خارجة عن الد انة ال  
برغح ،عا، الذه الحراة التلديد في الشريعة ال  مية، مما  عطي القارئ إ حا   أنها فرقة إ  مية إة لنها ة تمت إلر ذلك  صهة بت   -2

 الي بدلت ا رقة منتربة لد  ي وانتهت بد انة جديدة 
ات را ي عح الرشتيف البال فُقرة العلن والم   اعتمد مؤ س في الذه الحراة ل هال الرؤ، والمنامات امصدر لهتهقي ابتدا  من الشيل   -3

  لنا لبشروني والذا ات هال الذم  رتألدم  ات من لرا، الدي الشريعة  
 انتهر البال إلر تأليف "البيان " للنرل    القرآن وجا  البها   كتا   "ال قان " للنرل    القرآن ل الا  -4
 رتبطتا بن ي عقلدة ختح النباة فالدت فورة البابية عح البها ية إن الغها في تقد س اتشألاص والغها في المهدوية ا -5
إن ،عا،" قرة العلن" في مؤتمر "بدشت" ال ا ية والمناوية لتعاليح ال  ي تمامًا، وجدت لها لودا   تر وقتنا الحديث وتص لق  أنها  -٦

بلنما الي في الحقيقة لعا،ت المرلة إلر اللاالهية اتولر  إ ا تها المرلة الببقرية التي ناضهت من لجت تحرير المرلة والدعاة إلر نلت  قاقها،  
 لهزواج من ترعة رجا     

هت نرتطيع تقلي محراة البابية عهر لنها ،عاة  اطنية اعتمدت عهر التأويت الباطني منذ بدايتها فهي فرقة منتربة لد  ي في بدايتها وانت -7
 إلر ، انة جديدة تمامًا متمثهة في البها ية 

ي( تهدل الر نرل الشريعة اة  مية وا    ،ينها    1844الي /   12٦٠لن البابية والبها ية: فرقة  اطنية منحرفة ظهرت في ايران  نة )  -8
 .اللديد الذم ا ر  الملرزا عهي محمد رضا الشلرازم المهقب بي )البال( في منتصل القرن التا ع عشر المل ،م

اللهت والرذا -9 غهبة  الدو    اعد عهر نشا ها  البرطا  والرذج، واذلك ،عح  بلن  الألرافات  لث ةقت تر لبا  الاعي واثة  جة وغيال 
 .اة تعمارية لها خصاوا رو ية القيصرية و بريطانية

  بان لهاهح والقهر الهذين اانا يهملنان عهر الملتمع اةيراني في عصر الحكح الورروم بزعامة الشاه ،ور ابلر عهر تقبت الناس الذا الدين  -1٠
 .اللديد الذم  شرالح  اةنقاذ والأل ص

عاما في مدينة باشهر اةيرانية  أ د طهبة الرلد   17الي  لن التقر الملرزا عهي محمد الشلرازم واان عمره    1257بدلت بذور البابية عاي   -11
 .باظح الرشتي فاجد افواره منرلمة مع طما ات  فأعهن ان  البال لدماي المهدم فالتل  ال  الشيألية

في الاقت الذم نرجا ان توان الذه الدرا ة المتااضعة قد لووهت إلر ذالن القارئ النبي   قيقة غلر مشّاالة عن الشيألية وعهما هح  -12
 ودرا  ومعتقداتهح، والمقارنة بلن مدر تهح ال ورية العهمية والمدارس اتخر، التي برزت عهر الرا ة ال  مية االمدر ة الصاوية ومدر ة الم 

البا ثلن محارا لديرا، عهلهح، وعن واقعهح اةجتماعي والبابي ة والخبارية واةوالية، وعن ا حاعهح وبياناتهح في مرا ت عهمية جعهها  عض 
نقا  ان النصاص التي ذارت ضمن الذه الدرا ة المقتبرة من مؤل ات عهما  الشيألية و ا ر عهما  المذالب الشيعي العني    ....والريا ي

ر ما  شاالد من الااقعلن الديني واةجتماعي في مر هة العمت والتطبلق ة في مر هة العهح والتنالر فحرب من  لرة عهما   عشرم، مالافا إل
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كذا اة  الشيألية ولتباعهح في اتمابن التي يتااجدون فلها، وما ي  ظ من المرتايات التي بهغاالا في تهك المرا ت والتي ة  مكن لها ان ترقر ال
دة عهر ل اس محكح، ات ذلك لووهنا إلر ا تنتاج  قا ق اانت لدينا قناعات معلنة لح نذارالا تننا ة نريد ان ن رضها عهر ل د،  إذا اانت مشل

فمن اقتنع بهذه الدرا ة من ط ل الحقيقة نرتطيع لن نطمئن  جازملن لن  اقتنع بنتيلة الي الثمرة الطبيبية ةعتما،    .فوت إنران  ر في قناعات 
هح منهلية وحيحة في البحث والتحقلق، فالذم يريد معرفة قاي و قيقة عقا دالح يتاجب عهي  الذالال إللهح والرؤا  منهح وقرا ة اتبهح ومؤل ات 

ومن لح  قتنع بها منهح ف   أس ان يبحث   .هها  صارة وحيحة لهاوا  إلر نتا ج  هيمة ليرت  متناقالة وة متالاربةوفهح تحقيقاتهح وتحهل
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