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 تفنيد ادعاءات الكاذبني حول ظهور املهدي املنتظر

 ٦١٥٢ زيرانح ٥١األربعاء يوم   إيران -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

 

 ظهوِر فكرِة حوَل االلتباس    اِ  أمحد أديب أمحد بعَض ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الش    ُّ الباحُث تناوَل

الذين  إىل أنَّ ارًيش  ُم ماِنالزَّ يف آخِر ِهدوِمُق اِ َر( ومربِّريَفالش  َّ ُهاىل فرَجتَع اهلُل َلجَّ)َع املنتظِر املهديِّ

 كاذبون. اقريًب أو سيظهُر ظاهٌر املنتظَر املهديَّ عوَندََّي

 

 خاصٍّ الدكتور أمحد أديب أمحد يف حديٍث ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ والباحُث وريُّالسُّ الكاتُب َدأكَّ

 القتِلو احلروِب الفوض    مع ومت انتش    ارِ  يف زمِن تكثُر واألكاذيَب عاءاِ االدِّ أنَّ لألنباءمهر  لوكالِة

اليت  كفرِيوى التَّإىل فتا ااس  تناًد ص  رِةالنُّ وجبهُة ها داعُشمارس ُ اليت ُت مثيِلتَّوال بِحالذَّ ش  اهِدَمَو لِموالظُّ

 املهديِّ ظهوَر ي أنَّعواألخرى َمن يدَّ ينِةبني الَف ُتسَمع َناملسلموَن واإلخواُن وَنالوهابيُّ فوَناها املتطرِّبنََّت

 املهديَّ عم أنَّادَّ ٍع تركيٍّدَّها ُمع وآخُرأو ثالثٍة نِيأو اثنت ٍةَنس َ ِل وقيُتع ويبدأ التَّقد اقرتَب)ع(  املنتظِر

نع أو وعوديُّها الس  ُّاليت حيكُم احلجاِز تأتي من أرِض ا عن ادعاءاٍ َدع َعس  نواٍ  ثالِث بعَد س  يظهُر

 .هديِّامل هم رجاُلأنَّ عوَنن يدَّفيها َم اليت ظهَر ها من البلداِنة أو غرِيأو باكستان أو سوريَّ من إيراَن

 

قال  اِنم  الزَّ يف آخِر ِهق دوم ِ   راِ ومربِّ املنتظِر امله ديِّ  ظهوِر فكرِة حوَل االلتب ا ِ  ولتوض    يِح

 املعركِة احتداِم ِقعن طري لإلنس  اِن ابتالٍء مس  رَ  لتكوَن احلياَة اللَُّه : خلَقِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الش ُّ  الباحُث

يف  الكاملَة ُهَتحريَّ اإلنساَن اللَُّه فقد منَح صراٍع وميداَن امتحاٍن داَر احلياُة ِتع وما داَمرِّوالشَّ بني اخلرِي

 قِّاحل إىل جبهِة لالنض    ماِم اُهَعَدع َواحلياِة ها يف ميداِنخطوِط ض    مَن اليت يناض    ُل اجلبهِة اختياِر

وقد  (.ِإمَّا َكُفوًراِإمَّا َشاِكًرا َو ِإنَّا َهَدْيَناُه السَِّبيَل) ع لقوله تعاىل:رِّالشَّ وجحافِل الباطِل إغراءاِ  ومقاومِة

 ْتع وكشَفألجياِلا يف مجيِت يف احلياِة اإلنس انِ  اس تمرارَ  ترافُق ًةأبديَّ املعركُة تعاىل أن تكوَن اللَُّه ش اءَ 

 مؤمنٍة ٍةقليَّأ بوِ ُثع َوالباطِل يف ُوحوِل اِ من النَّ احقِةالس   َّ ِةاألغلبيَّ عن س   قوِ  ائمُةالدَّ املعركُة هذِه

 ْ واختاَر (.َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن ص  َ َدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الاَكاِذِبنَي) لقوله تعاىل: احلقِّ علم مواقِف ْ َدَمص  َ 
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 راِعالص  ِّ ميداِن يف احلامسِة ِةالنهائيَّ املعركِة قائَد ليكوَن)ع(  املنتظَر املهديَّ اإلماَم س  يِّدنا اللَِّه مش  ي ُة

 .ماِنالزَّ آخَر اطِلوالب بني احلقِّ

 

 : يقول تعاىل:وريُّالسُّ قال الكاتُب ماِنالزَّ يف آخِر املنتظِر املهديِّ بظهوِر ُككَِّشن ُيعلم َم ادًَّرَو

 إخباٌروهذا  (عِتمُّ ُنوِرِهَواهلُل ُم) املنتظُر املهديُّ هو اإلماُم اهلِل وُرُنَف (عُيِري ُدوَن ِلُيطاِفُ وا ُنوَر اهلِل بَأفاواِهِهمْ )

َلَقْد َكَتْبَنا ِفي َو) قوله تعاىل ع ومن هذا القبيِلالعامِل علم مجيِت مُُّهُيِت س  وَ  ُهنوَر بأنَّ عزَّ وجلَّ من اهلِل

ع يت األرِضمج( األرض) من فاملقص   وُد (عالزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الّذكاِر أنَّ األرض َيِرُثَها ِعَباِدي الص   َّاِلُحون

 َقولن يتحقَّ عهذا يف املستقبِل َقوأن يتحقَّ ع والبدَّاألرِض مجيَت احلوَنالص َّ  العباُد ِثِرمل َي م اآلَنوحتَّ

 .علم مستوى الوجوِد امِلالشَّ غيرِيالتَّ صاحِب )ع( املنتظِر املهديِّ اإلماِم سيِّدنا ِدعلم َي إالَّ

 

 لم أقلِّع عاٍم ألَف الذي ناهَز علينا سالُمُهنو   ِةيوالال ولرسسيِّدنا  نا نقبُل: طاملا أنَّوتس اءلَ 

 هم اهلُلهم فزاَدبِّهم آمنوا برألنَّ سننَي وتسِت س نةٍ  ثالمثائِة بعَد الكهِف أهِل ِةتَيِف بإحياِء ع ونقبُلتقديٍر

؛ البيِت وهو من أهِل ماِنالزَّ يف آخِر )ع( املنتظِر املهديِّ اإلماِم سيِّدنا ظهوِر بفكرِة ىع فلماذا ال نقبُلهًد

 صوِصالنُّ محد بعَضأ العلويُّ يينُّالدِّ الباحُث وأورَد !؟املشهوِر سوِلالرَّ يف حديِث املذكوريِن نِيَلَقالثَّ أحِد

 كثريٍة يف آياٍ  ُهسبحاَن اهلَل َدَع: لقد َوحيث قاَل)ع(  املنتظِر املهديِّ ظهوَر سيِّدنا َتثِبُتأن  اليت ميكُن

َكَتَب اهلُل ) قال:و (عِن ُكلِّهِلُيظاِهَرُه َعَلم الدِّي) يف معناها حيث قال: فقٍةها متَّها لكنَِّغَييف ص  ِ  خمتلفٍة

ُهُم  ًة َوَنْجَعَل ُهْم أِئمَِّعُفوا ِفي األرض َوَنْجَعلُتْضَوُنِرْيُد َأْن َنُمنَّ َعلم الَِّذيَن اس) وقال: (عألغِلَبنَّ أنا َوُرُسِلي

 هذِه ع وهو مهديُّ)ع( عش   راإلثين  ِةاألئمَّ آخِر علم يِد إالَّ َقأن يتحقَّ ال ميكُن وهذا الوعُد (عنَيواِرِثال

 بُن اهلِل عبُد اجلليِل حابيِّوعن الص   َّ )ع( اليماِن بُن حذيفُة اجلليِل حابيِّعن الص   َّ ع حيث ورَدِةاألمَّ

حتم  ليوَمذلك ا اهلُل َلوََّطَل يوٌم إالَّنيا من الدُّ لو مل يبَق) :قاَل( ص) اهلِل رسوَل س يِّدنا  أنَّ )ع(مس عود  

 كلمُةف (عاوجوًر اظلًم ْتَ ِلكما ُم اًلدَعَو اس    ًطِق األرَض بييت ميأُل ي أو من أه لِ منِّ اًلجفي ه رَ  يبع ثَ 

ه إماٌم ين أنَّع وهذا يعإهليٍّ بأمٍر املنتظِر املهديِّ علم ظهوِر ال املاضيع وهي تدلُّ تعين املستقبَل( يبعث)

 ُمتخَتاع بنا ُيُم منَّالقائ) عنه:( ص) اهلِل رس  وِل س  يِّدنا نا لقوِلِتمن أئمَّ يكوُن هذا اإلماِم ع ومثُلمعص  وٌم

مام جعفر قول اإل)ع(  املنتظَر املهديَّ اإلماَم س    يِّدناصُّ تُخاليت َت واياِ ومن الرِّ (.َحكما بنا ُفِت يُنال دِّ 

 اًدحممَّ وأنَّ إال اللََّه ال إلَه أن فيها بشهادِة َيوِدإال ُن م أرٌضبَقال َت القائُم إذا قاَم) :علينا سالُمُه الصادق
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 القائُم) :ُهعلينا سالُم د الباقرحممَّ اإلماِم لقوِل األرِض أصقاِع يف كلِّ احلقَّ ينشُرفهو الذي  (عاللَِّه رسوُل

 من ربِّ هو املؤيَُّدو (عوالباطَل البدَع ميُتُيَو يَنالدِّ ُرظِههاع وُيومغارَب األرِض مشارَق اللَُّه ُمُهُكُيَملِّ ُهورجاُل

ع ماِنالزَّ  آخِريف اإماًم اللَُّه يبعُث) :علينا سالُمُه ماجملتب احلس نِ  اإلماِم لقوِل ص رِ والنَّ بالقدرِة العاملنَي

ع اًهْرأو َك اوًعَط دينواحتم ُي األرِض علم أهِل ُهظهُرُيع َوِهبآياِت ُهع وينصُرُهأنصاَر ويعصُم مبالئكٍة ُهُديؤيِّ

 ع وال طاحٌلَنإال آَم م كافٌربَقهاع ال َيوطوُل البالِد رُضله َع ع يديُناوبرهاًن اونوًر اًطسوِق اًلعد األرَض ميأُل

 (.له الكنوُز ُرظَهَتهاع َوركَتب ماُءالسَّ ُلنزُِّتهاع َوَتْبَن األرُض ُجتخِرُتع َوباُعالسِّ ِهلِكيف ُم ُحِلصَطَتع َوَحُلإال َص

 

هر م ال دكتور أمحد لوكالةِ  ق الَ  عن جمي  هِ  بُِّرتَخاليت ُت املنتظِر امله ديِّ  ظهوِر عالم ا ِ  وحوَل

عن  وَيع فقد ر)ع( املنتظِر املهديِّ القائِم اإلماِم ظهوِر إىل حقيقِة تشرُي رواياٍ  جمموعُة : هناَكلألنباء

 اخلرَي وَنأل  سع فَيوٌد  س ومعهم راياٌ  رِق  شَم   ال من قبِل يأتي قوٌم) (:ص) الكريِم يبِّالنَّ يِّدنا      س

 من أهِل ىل إماٍمدفعوها إحتم َي ُهقبلوَنع فال َيما س    ألوُه وَنعَطع فُينص    روَنفُي قاتلوَنُيع َفُهعطوَنفال ُي

 كما روَي (.لِجعلم الثَّ اًوْبهم ولو َحيأِتذلك منكم فلا ن أدرَكع فَماجوًر ْتلِ كما ُم اس  ًطملؤها ِقبييتع فَي

 اٍ الُبدَّ ِمن َرجف) :)ع( املنتظِر املهديِّ اإلماِم ظهوِر يف عالماِ  أمري املؤمنني اإلمام علي )م( الناموعن 

الِدع وَمرٌج بنَي ع وَهرٌج يف الِبياُبفيها الثِّ زَُّجع وُتق ابُ هل ا الرِّ  تخرَُّت ع وأموٍرُمعكف ا ٍ  ع وِفَتٍنٍ متلف ا 

 ُمنَكَرةع الواِلُد ِمن َوَلدِهع وأموٌر م ييأَ ع وخوٌ  حتَّع وِنفاٌق بنَي الُعَلماِءبنَي األمراِء ع وش    قاٌقالِعباِد

 (.اآلخَرِة وِفَتن آخرِة

 اِلجَّالدَّ ظاهرِة انتش   اُر)ع(  املنتظِر املهديِّ اإلماِم ظهوِر ن عالماِ كتور أمحد: ِمالد وأض  ا َ 

 غرَي غرائَب ُهأحاديُث ُنع وتتضمََّةبوبيَّعي الرُّهم ويدَّع ويضلَُّهغري أتباَعفُي الباطَل س تعملُ الذي َي األعوِر

 اتُّوَن مدَّعًيَيظَهُر امَلهدي َحتَّم َيظَهر َقبَلُه ِسال ) حيث قيَل: ِهوأفعاِل ِهوحركِت ِهَتبش تخصيِّ  حتيُط مألوفٍة

من  داِءكالنِّ ُةماويَّالس    َّ اآلياُ  . وكذلك من العالماِ وائِفوالطَّ املذاهِب من كلِّ( بوَّةَيدَّعوَن النُّ ااًبكَ ذَّ 

عن  ما ورَد اِءدالنِّ أحاديِث ومن أشهِر (عيحةو ع والصَّالصَّ) :ريفِةالشَّ م يف األحاديِثع ويسمَّماِءالس َّ 

 أنَّ م تزعموَنكلنا: إنَّ نا ويقولوَنروَنيعيِّ اص  بَةالنَّ له: إنَّ حني قيَل علينا س  الُمُه ادقاإلمام جعفر الص  َّ

 عزَّ هلِلا يف كتاِب ذلَك إنَّ واهلِل) :علينا س  الُمُه ! فقالاألمِر ص  احِب باس  ِم ماِءينادي من الس  َّ انادًيُم

 (.نيعهم هلا خاِضأعناُق ْتلََّظَف آيًة ماِءعليهم من السَّ ُلزَِّنُن أاَشَن يقول: إْن حيُث ٌنيَِّب وجلَّ
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 اآلَن دَّعوَنن َيَم وبنَي)ع(  احلقيقيِّ املنتظِر ما بني املهديِّ فريِقالتَّ ِةن ا عن كيفيَّ س    ؤاِل وحوَل

ال أدنم ب هم كاذبوَنأمحد: إنَّ العلويُّ يينُّالدِّ الباحُث أوض  َح اقريًب أو س  يظهُر ه ظاهٌروأنَّ ُههم رجاُلأنَّ

 ُهُلْثِم) ؟ فقال:القائُم ُجتخُرمتم َي (:ص) الكريُم يبُّالنَّ سيِّدنا َلِ فقد ُس جمهوٌل ِهظهوِر موعَد ع ألنَّكٍَّش

ها ألنَّ اُ كُه النَّأي ليَس ُتدِر (عغتًةإال َب ْمع ال تأتيُكوجلَّ عزَّ اهلُل إالَّها ِتقاَويها ِلجِلال ُي اعِةالس    َّ مث لُ 

 ِةإمكانيَّ عدَم وإنَّ .(اقاَتَرَب ِللنَّاِ  ِحس َ اُبُهْم َوُهْم ِفي َغفاَلٍة مَّْعِرض ُ وَن) َغفَلٍة َعنُهع لقولِه َتعاىل:َتكوُن يف 

 ِبَما ِإنَّ الس    َّاَعَة ءَاِتَيةك َأَكاُد ُأْخِفيَها ِلُتْجَزى ُكلُّ َنفاٍس) ها قوله َتعاىل:ُديؤك ِّ  ِهلظهوِر الوق تِ  حت دي دِ  

 عيَم َأنَت ِمن ِذكاَراَهاِف عَيسْ َأُلوَنَك َعِن الس َّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها  ) ه يف َنفي َتحديِد الس َّاَعة: وقول (عَتسْ َعم 

نفي َن وَنالعلويُّ ُن. وحن)ع( املنتظِر امَلهديِّ سيِّدناأي إليِه َتنَتهي السَّاَعة وهَو ظهوُر ( ِإَلم َربَِّك ُمنَتَهاَها

 صِّىل النَّإ مس   تنديَن )ع( املنتظِر املهديِّ س   يِّدنا ظهوِر حوَل الكاذبنَي اءاِ عن ادِِّم عاٍءادِّ أيَّ ُبكذُِّنَو

احلسني  نادهم س  يِّوعلم رأس ِ  قا الثِّ ادِةالس َّ  ع وكذلك أحاديِثِةواإلماميَّ ِةبويَّالنَّ واألحاديِث القرآنيِّ

 :املعروِ  ِهالذي قال يف ديواِن )ع(بن محدان اخلصييب 

 َرسب اًلَوَمْن َوقََّت الوقَت َجه  ٌت لُه َت َوقا َوقَّ ُي الَّ َ  ِل

 

 أجرى احلوار: حممد مظهري


