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 سةـكلمة المؤّس

 
 ن الرحيمبسم اهلل الرحم 

العدداملو والصددالل والسددال  أل خددأ ا نددا  أ   احلمددد ر رّ  
 بو الطاهرين، وبعد.وأل آهل الطيّ  د  سم حممّ القا

 اإلنسدانشخصدّية  تعّد املنظومة الفكرّية العقديّة من أهّم داعئم
ة للكون وعالقتده هده، وتمّّيه البرشّي؛ فيه اليّت حتّدد نظرته العامّ 

طبيعة تعاطيده مدع حميطده أل أل مساره السلويّك و مبارشٌ  وهلا تأثأٌ 
وأّمدا أل صدعيد  ،ذا أل صعيد الفدرده   ،شهاونمط احليال اليّت يعي

املجتمع فإّن املنظومة الفكرّية العقديّة تنعكس أل جممل العالقات 
ها حتّدد نوع انلظم )السياسّية واالقتصاديّة هو أفراد املجتمع، كما أنّ 

 واالجتماعّية( اليّت حتكم تلك العالقات .
 ،م همصأ اإلنساندة تتحكّ ة والعقديّ وأل هذا فاملنظومة الفكريّ 

ا أن تغرقده يف ، وإّمدكريمدة   ا وحيال  واستقرار   ا أن تصنع هل سعادل  فإمّ 
 .وفوىض وإذالل   شقاء  

 لسدالمتها مدن طمد ّ فينبيغ لإلنسان أن يعتن هعقيدتده، وأن ي  
 حنراف والتشويه ، وأن يبادر ملعاجلة ما يشوبها بسبب الشبهات. اال
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 يت يعيشدها العدالم اإلسدال ّ الّدة الراهنالظروف  يلو  ويف ظّل وا
هندا   نددر  أنّ  ، بشدك خدا   العزيز ، وبدلنا العراق  اع    بشك  
، ة ومن دوائدر تتلفدة  ة احلقّ ا للفكر والعقيدل االسالميّ ا كبأ  تهديد  

بليددان معددالم العقيدددل  امللحددةة واّسددامل جمتمعنددا حاجددةونستشددعر 
 عقائدهم. هعض انلاسست أل بلأيت الشبهات الّ  ورفعالصحيحة، 

سة  ايللةل لحوثةوا رايلااسة   مؤس   روعدمن هندا جداء مشد
دتلبّيد ؛سدةة املقدّ اتلاهعة للعتبدة احلسدينيّ   العقدي    ،ذه احلاجدةة له 

ي دلفع الشدبهات واتلأييدد أل ة اتلصدّ ويلحمل أل اعتقه مسؤويلّ 
 سدّ لك للمساهمة يف وذ   ؛ة هالوسائل واالماكنيات املتاحةالعقائد احلقّ 
 ي يعاين منه املجتمع.اّل  العقدّي  الفكرّي الفراغ 

ابلحد  سدلو  دروعنا أومن أهرز تلك الوسائل املعتمددل يف مشد
يتناغم مع أغلدب  شّيق   سلس   ، وخبطا   ة  موضوعيّ  ة  علميّ  وفق رؤية  

سة إطالق ر يف املؤسّ املوقّ  ، فاكن قرار املجلس العليمّ رشائح املجتمع 
 يف شدهها مدوجزلٌ  فداٌت يه مؤلّ و ديدةالعقمرشوع سلسلة الكراسة 

 دل  حمددّ  ملعاجلدة موضدواعت   وأهدافها؛ يف مضمونها كبألٌ  ،وحجمها
 ة.وحسب احلاجة الفعليّ 

  نددا نعدديا أيددا  الغيبددة الكدداى إلمامنددا املهدددّي بمددا أنّ و
 عبدد هدن جداهر ، فعنيت أخا عنها رسول ار ، الّ  املنتظر
 اسمه ودلي، من املهدّي »:   ار رسول قال: قال ا نصارّي  ار

 غيبدةٌ  هده تكون ا،وخلق   اخلق     انلاس أشبه كنييت، وكنيته اسيم،
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 عددال   يمألهدا اثلاقدب اكلشدها  يقبل ثمّ  ا مم، فيها تضّل  وحألٌ 
  . 1«اوظلم   اجور   ملئت كما اوقسط  

يت تدد  وحي  ظهرت يف اآلونة ا خأ الكثأ من احلدرتت الّد
 السدتغالل انلداس وإضدالهلم  ؛ذه العقيددل الراسدخةىل ه  انتساهها إ
دمنبّ كون تل ؛(ةأدعياء املهدويّ ) ةكراس تجاء عنه  ا هلدم أل ه 
 لك.ذ  

مسؤول وحددل الفكدر سة ادليلل تشكر مؤسّ ا ا وليس آخر  أخأ  و 
يف  قدّيم   ملا هذهل مدن جهدد   ؛ه شمعدن ن ادلكتور  الشيخ اإلما  فيها
 واحلمدد ر رّ   ،هل اتلوفيدق والسدداد رجدونو ذا ابلحد ،كتاهة ه  

 بو الطاهرين.وآهل الطيّ  د  حممّ  دناسيّ   ار ألالعاملو وصّل 

                                                        

 هن احلسو هن هاهويه، كمال ادلين وتمدا  انلعمدة،  د هن عيلّ صدوق، حممّ ال - 1
  286 . 



 ..................  ملهدوّيةأدعياء ا ......................................................... 8

 

 المقّدمة
 

ة نسدانيّ دعياؤهمدا يف السداحة اإلأتو كد  هرز قضيّ أ نّ أ ال شّك 
 ة  نفسدديّ  ،عديدددل   لعوامددلذا يرجددع وه دد ،ةل واملهدوّيددتا انلبددوّ قضدديّ 

 املخداهرات ودخدل ايلدو  اعمدل ،ة  وسياسديّ  ة  واجتماعّيد ة  واقتصاديّ 
 .ةادلويلّ 

يف اتلداهع واملقتندع هدو مر ليس يف املّد  هقدر ما واخلطأ يف ا 
راع صددالفتندة وال هو  تاهعو ن يكون للمدّ أ الز  نّ  ؛ واملنارص

واقدع مدن ال جتّسدت يف أرض فكرل   . فرّ  ذ لكوغأ  ختالل ا منوا
مجاعدة  ىل إ ثدمّ  نصار  أ ىلإاملؤمنون هها ل يتحوّ  خالل املؤمنو هها، ثمّ 

 . مثال   ة وغأهاودونك الوهاهيّ  ،ىل دولة  ورّبما إ
 كدنّ ل  ، فاكر يف عقول البرشل ا يوقف شاّل ن أحد يستطيع أوال 
العقدل واملنطدق  ي مّيانأيف املّيان، فاكر ا  ه ذهن توضع أهو  املهمّ 
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ا ا ورقي ديمان دإا وم  وتقددّ  رل  ا وحضداىل الواقع ندور  إخرج تل ؛رعدوالش
 .اخالقي  أ

ا مدن االحندراف ار  ة واالنتظدار تّيدوايلو  تواجه عقيددل املهدوّيد
هداعوا  نداس  أأل ادلنيا مدن  مر واتلاكلبآاجلهل واتلواخلرافة يقوده 

 ،ةجنبّيدة ا لدلوائدر االسدتخباريّ  هدنياهم، ورّبمدا اكندوا أدال   دينهم
ا يسدتد  مّمد ؛ريعةدحدرف الشدوغرضهم اتللبديس أل انلداس و

 يتالّد ةاسالكرّ  هه ذ تفاكن ،عياتكشف الزيف واملدّ ل الوقوف حبز   
فتناونلا نماذج من  ،عياتهمة ومدّ املهدويّ  أدعياء بسيط   ناول بشك  تت
 هذكر نموذج   ذ لكعطفنا أل  ثمّ  ،ر الغيبة الصغرىديف عص دعياءا 

 ا لفتندة  مدورد   لكونده ؛يف عرص الغيبدة الكداى دعياءمن ا  واحد  
يت ينفذون من قمنا هبيان اخلرافات الّ  ابلح حلجم  ومرااعل   .معارصل  
 ،حدال  واالسددتخاراتاعء املعداجز وا ىل املجتمدع مدن ادّ إخالهلدا 

 .ةيت يطلقون عليها رواية الوصيّ وضحنا حقيقة الرواية الّ أا خأ  أو
ك الظاهرل واملقصود همصطلح أدعياء املهدوية يف ه ذا ابلح  تل

أو انتحال شخصّيات   الشاملة ملنتحيل شخصّية اإلما  الغائب 
 عرص الظهور، أو اّداعء الوتلة عن اإلما  واللقاء هه.
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ا ملن يريد سدلو  طريدق نافع  حبثنا ه ذا ن يكون أ -تعاىل  -نساهل 
 .احلقيقة والصوا 

 ةرسوخ العقيدة المهدوّي

وال خدالف  ،سدال لة يف اإلصدية من العقائد ا عقيدل املهدويّ ال
 هدل أمدرسدة يف  ماسديّ  ال ،ثبوتهداصدل أيف  ةسالميّ اإل هو املذاهب

 .وضح من الشمس يف راهعة انلهارأفيها ة القضيّ  إنّ ف، ابليت 
يف  علمدائهمي يراجع كتب فاّل  هقّية املذاهب املعروفة،ا يف مّ أو 
 .1مات عندهمأنّها من املسلّ ة والقضيّ  ه ذه وضوح  هاملجال جيد  ه ذا

                                                        

: اهن ماجة، عبدار حممد هن يزيد القزويّن، سنن اهدن ماجدة،  -1 راجع مثال 
، الفتوحدات 1366،   2حتقيق: حممد فؤاد عبدد ابلدا ، ج  ؛ اهدن عدر، 

، مقّدمدة اهدن دحممداهن خدلون، عبد الرمحن هن  ؛327،   3املّكّية، ج 
، 1ة، ج ، الصدواعق املحرقددأمحد ،اهن حجر  اهليدتيمّ ؛ 251خدلون،   

 473. 
ونشأ إىل رضورل مراجعة موسوعة اإلما  املهدّي الّيت مجعت حبوث ا ورسدائل 
من مؤلّفات علماء مدرسة أهل السّنة حول املهدّي واملهدوّية، رتّبها مهدي 

 إيران.   -ملؤمنو العاّمة، أصفهان فقيه إيماين، مكتبة اإلما  أمأ ا
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 ةالمهدوّي أدعياء

شدخ  ه نّدأ  فمنهم مدن يددّ  ،صناف  أة أل املهدويّ  أدعياء نّ إ
  ومنهم من يدّ  ،  انلياهة عنهومنهم من يدّ  ،  املهدّي ا ما  

فليس املقصود هاملصدطلح خصدو   .هاإلما  والظهور ا مرتبطة  مور  أ
ه شدخ  نّدأ  وال دراسة مدن يددّ  ،ة الغيبة وتفاصيلهاتناول قضيّ 

 .ذ لكمن  هل أعمّ  ،ما اإل
سايلب اتلددليس أباع وهو اتّ  ،واحدٌ  ءٌ يش دعياءا  ه ؤالءوجيمع 
مثدل االعتمداد أل تلمرير اّداعءاتهم أل بسطاء انلداس،  ؛واخلداع

 كشدفنها أليس من شد مور  أىل إواالستناد  ،نصاراخلرافة جللب ا 
 .حال اكخلأل والرؤى وا  ،الواقع
ة ما القضددايا ادلينّيددسدديّ  وال ،ة  قضدديّ  يف ّك  اعءات كثددألٌ االدّ  نّ إ

نسان حتصو نفسه مدن الوقدوع يف فينبيغ أل اإل املهّمة؛ ةوالسياسيّ 
  أاكندت  ة  سياسديّ  ،دعدول   ن يفحد  ّك أوعليه  ،املزالق واملتاهات

 ّمعدة  إ يكون اّل ئل ؛ويضعها يف مّيان العقل واملنطق ،ة    علميّ أ ة  دينيّ 
 :عندما قّسم انلداس  مأ املؤمنوأكما قال  !ناعق   ّك  ينعق مع

 راععٌ  وهمد ٌ  ،أل سدبيل ادال   مٌ ومدتعلّ  ،ايني رّبد اعلمٌ  :انلاس ثالثةٌ »
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ىل إوا ؤولدم يلجد ،لم يستضيئوا هنور العلم فيهتددوا ،ناعق   تباع ّك أ
 .1«فينجوا وثيق   ركن  

 الغيبة الصغرى أدعياءخرافات 

 أدعيداءيت نادى ههدا ىل اخلرافات الّ إفقرل ال ه ذهيف  نتطّرقسوف 
 يت ذكرهدا الشديخ ة الّدتت ضمن انلمداذج االحنرافّيدأوقد  ،ةاملهدويّ 
يعدرف القدار  أن  لكهدذ  ردنا أو ؛2(الغيبة)يف كتا     الطوسّ 
موجدودين  وا، هل اكنل  جديد ظاهرل   واة ليساملهدويّ  أدعياء نّ أالعزيز 

مدا هدو و أاخلرافات ذاتهدا يروّجون هم و الكاى، ذ اهتداء الغيبةنم
 ربعة نماذج فقط.منهم أوسوف نذكر ، منها قريٌب 

 الشريعّي : أّوًل 

يي  » (:الغيبة)ء يف كتا  جا ْكدا  عح
د  اتلَّلَّ  ي حمح مَّ

 
ْن أ ٌة ع  ن ا مج  اع  ْخا  

 
أ
ا    مَّ دي هْني ه  مَّ

يلي  حمح 
 ي ع 
 
ْن أ ّنَّ  :ق ال   ع  ُّ يحك  يِعي ي ن  الرشَّ

.اك  دد   ي حمح مَّ
 
ق دال    هيأ

                                                        

 .169يّل، حتف العقول عن آل الرسول،  اهن شعبة احلّرايّن، احلسن هن ع -1
ا مّدعيان ورد اسمهما يف )حبار ا نوار( وهما: ابلاقطايّن وإسدحاق  -2 هنا  أيض 

ا محر، ل كن يبدو أنّهما اّدعيا انلياهة كذه ا، دون أن يرافدق ذلدك اّداعءاٌت 
 وما هعدها[ 300،   51فّيٌة أخرى. ]راجع: حبار ا نوار، ج خرا
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ن   ن  احْل س  هح اك  نُّ اْسم  ظح
 
ارحونح و أ ديلي   ،ه 

دني ع   ي احْل س 
 
ا ي أ ْصح 

 
ْن أ ن  مي ت  و 

هح  يلي  ب ْعد 
نح ْبنح ع  د  ثحمَّ احْل س  ام   ،هْني حمح مَّ ق  ني ادََّع  م   م 

لح وَّ
 
و  أ لْهح  او هح ْع  ل ْم جي 

هْ  ،فييهي  ارح 
 
ْن أ ل ْم ي كح ح و  ذ    أل    ،ال  هل  ك  دهي  اري و  جي ج   حح

دب   ،و أل   ن س  و 
مْ   ي لييقح هيهي

ا ال  ْم م  ْهي
اءٌ  ،إييل  نْهح هير  ْم مي ا هح م  نْهح  ،و  ْت مي

 
َّأ ت ا  ةح و  يع  ن تْهح الش   ،ف ل ع 

ا ي  يعح اإْليم  ج  ت ْوقي ر  . و خ  نْهح لي مي ارحونح  هيل ْعنيهي و  الْا  اء  در  ثحدمَّ  :ق ال  ه  ه  ظ 
. حْل ادي ْفري و اإْلي  هيالْكح

ْولح نْهح الْق  ُّ  :ق ال   مي دونح  ءي ال  ه دؤح و ُكح دا ي كح و  إيََّّم  عي ددَّ الْمح
ا ي   اإْليم 

ال  أل   وَّ
 
ْم أ بحهح ذي ؤحهح  ،ك  ْم وحلَك   ََّّهح

 
 هي  ،و أ

ة  ف  ع  ون  الضَّ ي ْدعح ذاف  ْولي  ه  الْق 
مْ  و االتيهي  مح

  ،إيىل 
 
َّقَّ ]اْ  ْن ثحمَّ ي َت   ر  مي ا اْشت ه  م  يَّةي ك  جي

 ق ْولي احْل الَّ
ْم إيىل  [ هيهي ْمرح

ي  ايني
غ  لْم  ر  الشَّ

ْعف   ي ج 
 
ائيهي  أ ر  َّحظ  يع   ،و  ي ْم مج  يْهي

ل  ائينح  اع   .1«اري ل ع 
اهلدادي  مدامو عديل  صدحا  اإلأ  اكن من املدّ  ه ذا نّ أنالحظ 

 .امرهمأه احنرف عن كنّ ل   ، واحلسن العسكرّي 
 ال  وّ أ  فيها الوتلدة يت يدّ اعء منذ اللحظة الّ االدّ  أيبد اع    ك  وبش
ويف  ،ه هدو املهددّي نّ أمر عند هعضهم فيّد  ر ا ويتطوّ  ،ما عن اإل

 يبتدع يف ادلين ما ليس فيه. ذ لك ثناء ّك أ

                                                        

 .397يبة،   الغالطوّس، حمّمد هن احلسن،  -1
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 النميرّي  بن نصير   دمحّم ا: ثانيً 

ب ةح » :ق ال  اْبنح نحوح   هحو ن رْص  هي
 
ن ا أ ْخا  

 
ه   أ ددح  الل َّ ن  حمح مَّ : اك  د  ق ال  ْبنح حمح مَّ

يلي  
ني هْني ع  د  احْل س  مَّ

 ي حمح 
 
ا ي أ ْصح 

 
ْن أ ْأييُّ مي ْأ  انلُّم  ا  ،ْبنح نحص  ف ل مَّ

دان   ثْم  دي هْني عح مَّ
ر  حمح 
ْعف   ي ج 

 
ا   أ ق  د  ادََّع  م  هحو حمح مَّ

 
يف   أ بح  ،تحوح داحي نَّدهح ص 

 
أ

م   ا ي الزَّ ح  ،اني إيم  هح  ،ابْل ابييَّة   [و ادََّع  ]هل  ح  ف ض  داىل   -ار  و  در   -ت ع  ه  دا ظ  هيم 
ح  ان  هل  ثْم  دي هْني عح مَّ

ر  حمح 
ْعف   ي ج 

 
ْعني أ
ل  حْل ادي و اجْل ْهلي و  ن  اإْلي نْهح مي يدهي  ،مي و  ت ا  

نْهح  اهيهي ع  نْهح و اْحتيج  ي و ادََّع   ،مي ْمر  ب ْعد  الرشَّ
 
 .يِعي  ذ لك اْ 

َّْب ارييُّ 
 
اليب  اْ  هحو ط 

 
ْأ   :ق ال  أ دح ْبنح نحص  مَّ

ر  حمح  ه  ا ظ  ن دهح  ل مَّ در  ل ع  ه  ا ظ   هيم 
عْ  هحو ج 

 
ر  أ

نْهح  ف   مي
 
َّأ ت ا  هح  ،و  ب ل غ  در   ،ذ لدكف 

ْعف  ه دا ج 
 
دد  أ ص  ق   ف 

ْهي  ر  إييل  ْعت ذي ْو ي 
 
ل يْهي أ لْبيهي ع  ف  هيق  ذ   ،يلي ْعطي

ْ
ح ف ل ْم ي أ ب هح و   ،ْن هل  ج  ائيب  و ح  هح خ   ا.ر دَّ

بْدي  ْعدح ْبنح ع  ق ال  س  نَّدهح  اري: و 
 
ْأييُّ ي ددَّ ي أ ْأ  انلُّم  دح ْبنح نحص  مَّ

ن  حمح  اك 
بي  
ولح ن  دد   ،ر سح َّ ْبن  حمح مَّ يلي

نَّ ع 
 
دل هح  و أ رْس 

 
دخي  ،أ  هياتلَّن اسح

دولح قح ن  ي  ت  و 
 ي احْل  

 
و يفي أ

ي ْغلح ني و  بحوبييَّدةي  ،س   فييهي هيالرُّ
ولح ي قح دةي  ،و  ه اح   هياإْلي

دولح ي قح و 
ْم ب ْعض   هي الي ب ْعضي احي الر ج  ْلييلي نيك 

حت  اري ي و  ح  يلْم   .1«ال
جتداوز مجيدع اخلطدوحل احلمدر يف  ل شخ   وّ أ د هن نصأ  حممّ لعّل 

 ء  سدت هنداسّ أت ثمّ  ،الشنيع خال ّ حنراف ا ىل االإ وصوال   ،اعءاتهادّ 
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ل الشيخ ولم يفّص  ،ة(و )انلصأيّ أة(  )انلمأيّ تسّم  فاكره مجاعةٌ أأل 
مدن دعدوى  مجدال العندواينّ ، هل اكتىف هاإللة انلمأّي أمس يف الواقع
 ها.ة واتلناسخ وغأ الربوبيّ 

 بن بالل   د بن علّي محّم  ا: أبو طاهر  ـثالثً 

عثمدان  د هدنحممّ  فيما جرى هينه وبو أ  جعفر   ته معروفةٌ وقّص 
وامتناعده  ،يت اكنت عنده لإلما كه ها موال الّ وتمسّ  العمرّي 

أت اجلماعدة منده ولعندوه  تاّ حّت  ،ه الوكيلاعئه أنّ وادّ  ،من تسليمها
 .ما هو معروٌف  وخرج فيه من صاحب الزمان 
ر ارييُّ ق ال   ليب  الزُّ

هحو َغ 
 
َك  أ دح ْبنح » :و ح  ني حمح مَّ هحو احْل س 

 
ني أ
ث  دَّ ددي  ح  حمح مَّ

 ي 
 
دو ى إيىل  أ اهين ا ق ددي انْض  ْصدح 

 
دْن أ ٌل مي ن  ر جح : اك  اذييُّ ق ال  ع  َْي  الْمح هْني َي 

ل  
ري هْني هيال  اهي ْرق ةح  ط  ع تي الْفح ق  ا و  ْن  ،ب ْعد  م  ع  ع  ار  يفي  ذ لكثحمَّ إينَّهح ر ج  و ص 

ْل تين ا ب بي ق ال   ،مجح ني السَّ نْل اهح ع 
 
أ نْتح  :ف س  دكح ل  ي ْوم 

ري هْني هيال  اهي  ي ط 
 
نْد  أ  اعي

ي دبي  هحو الطَّ
 
وهح أ خح

 
هح أ نْد  اهيهي و   ،و عي ْصدح 

 
دْن أ دٌة مي دْرز  و مج  اع   إيْذ د ،اْبدنح حي

ال   ق  ل  الْغحال  ح ف   ابْل دا ي  :َ خ 
ْمرييُّ أل   ر  الْع 

ْعف  هحو ج 
 
دةح  ،أ اع  دتي اجْل م  زيع 

ف  ف 
ا ،لكلي   يلْح  ْرتحهح ل نْك 

 
در ْت و أ ن دْت ج  يتي اك 

ق دال   ،لي الَّ لح  :و  ل   ،ي دْدخح خ   ف دد 
در  
ْعف  هحو ج 

 
دْدري  أ دس  يفي ص 

ل  دةح و ج  اع  ر  و اجْل م  داهي هحدو ط 
 
ح أ دا   هل  ق   ف 
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ْجليسي  يْدهي  ،الْم  جْل داليسي ه دْو  ي د  ر  اك  اهي هحو ط 
 
ل س  أ ْن  ،و ج 

 
ْم إيىل  أ هح

ل  ْمه 
 
ف دأ

تحوا. ك    س 
  :ثحمَّ ق ال  

 
ْدتحك  ي ا أ ر  ]ن ش  اهي دْدتحك   ار  ه ا ط  ْو[ ن ش 

 
ْر    هداري أ مح

ْ
ل دْم ي دأ

 
أ

اني  م  بح الزَّ احي َّ  ص  الي إيل  ن  الْم  نْد    مي ا عي ال   ؟حبي ْملي م  ق  مْ  :ف  مَّ َّ ع   .اللَّهح
ن ه ض   ر  ]ف 

ْعف  هحو ج 
 
ف   [ أ ي نرْص  ْكت ةٌ  ا،مح ْو ي س  ع ْت أل   الْق  ق  و  دا  ،و  ف ل مَّ

مْ لَّتجت    نْهح ي بي  ،ع  هحو الطَّ
 
وهح أ خح

 
ح أ اني  :ق ال  هل  م  ب  الزَّ احي يْت  ص 

 
ْين  ر أ

 
ْن أ  ؟مي

ر   دداهي هحددو ط 
 
ددال  أ ق  ددر   :ف 

ْعف  هحددو ج 
 
ددني أ
ل  ْدخ 
 
 ب ْعددضي دحوريهي  أ

، إيىل 
اريهي  و  د 

لح ْن عح َّ مي يل  رْش ف  ع 
 
دالي  ،ف أ دن  الْم  ي مي نْدي ا عي ِني حبي ْملي م  ر  م 

 
ْدهي ف أ  . إييل 

ي بي  هحو الطَّ
 
ح أ ال  هل  ق  اني  :ف  م  بح الزَّ احي نَّهح ص 

 
ليْمت  أ ْين  ع 

 
ْن أ مي ]ق ْد[  :ق ال   ؟و 

بح  احي نَّهح ص 
 
ليْمتح أ ا ع  نْهح م  ن  الرُّْعبي مي ني مي

ل  ح و د خ  يْب ةي هل  ن  الْه  َّ مي يل  ع  ع  ق  و 
اني  م  ن   .الزَّ ا ي ع   ه ذاف اك  ط  ب ب  انْقي  .1«نْهح س 
سبا  االحنراف عن القول أا من ا رئيسي  يكون سبب   املال يكاد نّ إ
موال وتدزوغ   حينما يرى تلك ا فاملدّ  ،ةة املهدويّ يف القضيّ  احلّق 
 ةٌ قضيّ  ة املهدّي قضيّ  نّ أوبما  .ة االستحواذ عليهار يف كيفيّ يفكّ  ،عينه
ر دعوته يؤّط أن ي أ ،دين   مر  أ  هن يتشبّ أمن للمّد   هدّ  فال ،ةٌ دينيّ 
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مامه سدوى أال طريق ف ،من انلاس ليك تكون مسموعة   ؛دين   طار  إه
 فيدخل اعلم اخلرافة يك يقضم منه ما يشاء ملا يشاء. ،اعء الاكذ االدّ 

 ا: ابن أبي العزاقررابًع 
 ي ن رْص  »

 
ْن أ  هْني نحوح  ع 

مْح د 
 
ْن أ يم  ع  اهي ْوح ْبنح إيهْر  ِني احْلحس  ْخا  

 
ب دةي أ هي

در  
ْعف   ي ج 

 
ْثحدو   هينْدتي أ

   لكح
ح
تيبي اهْدني هينْدتي أ

مْح د  الاْك 
 
دي هْني أ مَّ

ارَّي هْني حمح 
ْمريي   در   :ق دال   الْع 

ْعف   ي ج 
 
ْثحدو   هينْدتح أ

 ُّ لكح
ح
لح أ بيدأ 

تْني الْك 
ث  ددَّ  ح 

ْمريي   ز  : ق ال ْت  الْع   ي الْع 
 
ري ْبنح أ

ْعف  هحو ج 
 
ن  أ يه  اك  نْد  ه دني  ااقيري و جي عي

ا    يْسط   .1ب
مي  اسي ه ا الْق 

 
يْخ  أ نَّ الشَّ

 
داهح ارح ر ِضي   -و ذ ا   أ رْض 

 
نْدهح و أ اىل  ع  ن   - ت ع  اك 

اه   ل ة  و  ج  ْْني نْد  انلَّاسي م  ح عي
ع ل  هل  َّ  ا،ق ْد ج  ْديكي كح هي َي  ادي نْد  اْرتيدد  ن  عي

ف اك 
ْفر  بلي  

كح ء  و  ب ال  ذي   و 
ا   ك  يْسدط  دمي  ،ني ب اسي  ي الْق 

 
ديْخي أ دني الشَّ هح ع  حْسدنيدح ي  ،و 

نْهح  ون هح ع  ذح خح
ْ
ي أ نْهح و  ي ْقب لحون هح مي ف   ،ف  ش  تَّ انْك  مي  ذ لكح  اسي  ي الْق 

 
  ي

هي  مي ْن لَك   ا   ع  يْسط   ه ني ب
َّ َه  هح و  م  ْعظ 

 
هح و أ ر  نْك 

 
ْم هيل ْعنيهي و  الْا  اء   ،ف أ ر هح م 

 
لي و أ

نْهح  دني  ،مي
دْم إينَّ هح

دولح ل  قح ن  ي  نَّدهح اك 
 
. و ذ ا   أ دهي يل  وا أل   ت و  ق دامح

 
وا و أ ف ل ْم ي نْت هح

ددانح  تْم  َّ الْكي ديل  ددذ  ع  خي
ح
ق ددْد أ دد و  َّ ذ ْعدتح الر 

 
وقيبْددت ،أ عح ددادي ب ْعددد   ف  ْبع  هياإْلي
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 ..................  ملهدوّيةأدعياء ا ....................................................... 18

ا ي  ْختيص  لحدهح  ؛االي ْت مي  َي 
ديٌم ال  ظي ْمر  ع 

 
نَّ اْ 

 
ي إيالَّ   ي دبي

ْو ن 
 
درٌَّ  أ ق  ل دٌك مح  م 

نٌ  ْمت ح  ٌن مح ْؤمي ْو مح
 
ٌل أ رْس  . ،مح حهح تل  ال  ْمري و ج 

 
مح اْ  ظ  ْم عي هي وسي دح يفي َّحفح

كَّ يحؤ   ف 
ب ل غ   مي  ذ لكف  اسي ه ا الْق 

 
لي  أ ا   هيل ْعنيهي و الْدا  اء  يْسط   ه ني ب

ت ب  إيىل 
ف ك 

ي  هح أل   ق ْوهلي ْن ت اب ع  مَّ مي نْهح و  هي مي يل  ق ا   أل   ت و 
 
وهح  ، و أ درح ْظه 

 
دْم أ ْهي

ل  إييل  ا و ص  مَّ
ف ل 

يم   ظي اء  ع  ب َك  هحك  ل يْهي ف  ي  :ثحمَّ ق ال   ا،ع  ذاإينَّ ل ن   ه  ْولي ه اطي يم   االْق  ظي نَّ  اع 
 
و  أ و هح

ادح  ْبع   اإْلي
ن دهح  ،اللَّْعن ة  ي ل ع  ْعّن  ق دْوهلي م  هح ارح ف  دد  ْي ه اع 

 
د ارح أ ا ي ع 

دذ  ني الْع 
 الدَتُّ ا ي  ،و انلَّاري 

يْدهي أل   دَّ غ  خ  درَّ م  ديتي و 
ل  ْْني فْتح م  ر  ْد ع 

ق دال   ،و اآْلن  ق  و 
ي  دداني ل تْم  ْم هيالْكي ديْكح

ل  ددذاع  ددر  اتلَّ  ه  ه  ... ثحدمَّ ظ  ْمددري
 
بي اْ  دداحي ددْن ص  يددعح مي  ْوقي

اني  م  يلي     الزَّ
دي هْني ع  مَّ

ر  حمح 
ْعف   ي ج 

 
ْعني أ
 ]هيل 

 
اقيري أ ز  نْهح [  ي الْع  لي مي الْا  اء  و 

دةي هي 
ف  ْعري هي ب ْعد  الْم 

يل  ق ا   أل   ت و 
 
ي و أ ْوهلي هح و ر ِضي  هيق  ع 

اي  هح و ش  ْن ت اب ع  مَّ مي دذاو   ه 
يعي   .1«اتلَّْوقي

 الوسائل الخرافّية في إثبات اّدعاءات المهدوّية 

 وال ،ةاملهدوّيدة حول القضديّ  كثأل   عيات  ايلو  ونعايا مدّ نرى 
 هه دذهدداف أه خيدرج عدن  نّ  عيات؛عو واملدّ نريد استقصاء املدّ 

َع ما ن نذكر هعض من ادّ أال يمنع  ذ لك نّ أ غأ ل،املخترص ةاسالكرّ 
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ه اهدن نّدأو ،ه ايلماينّ نّ أحدهم ايلو  أ  ذ يدّ إ ،خيالف العقل وانلقل
. وقدد ا يّدا ندري ما سديّدعيه يف قداد  وال  ،املنتظر ما  املهدّي اإل

هل  هدّ  ذ الإ ؛يها  انلاس هدعوتهإجل أاستخد  كساهقيه اخلرافة من 
دذهل جممدل   ق بشدك  وسدوف نتطدرّ  ،قه انلداسمن وسائل يك يصددّ   ه 

، وهدفنا هو تنبيه القار  الكريم إىل أّن ه ذه الوسائل ختالف الوسائل
  :وكما ييلالعقل وانلقل ومسلّمات املذهب واإلسال ، 

 المعجزة: ًل ّو أ

أل  1يت يبثهدا مثدل ه دؤالء ظهدور املعجدزلمن أوىل املّدعيات الّ 
فيا ترى ما  ،2جرت أل يديه املعجزل أيديهم، ومّد  ايلو  يقول إنّه

 يه معجزته؟
                                                        

نشأ هاختصار  إىل أّن املشهور يف مصطلح املعجزل أنّه خدا ي ها نبيداء، أي  -1
أّن املعجزل وصٌف خلوارق العادات الّديت جتدري أل أيددي ا نبيداء، مثدل 
معجزل شّق القمر أو إحياء املوىت. أّما الكرامدة فديه وصدٌف خلدارق العدادل 

، وهنالدك فدروٌق م جيري لألويلاء أو أل أيديهم، كمدا يف طعدا  مدري
 عديدٌل هو املعجزل والكرامة ذكرت يف املطّوالت.

ملراجعة املعاجز املّداعل راجع : املغرّ،، توفيق، دالئل الصدق ونفض غبدار  -2
 .84الشّك،  
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من  ه مرسٌل نّ أو ،ه ايلماينّ نّ أثبات إجل أاعها من ادّ  ل معجزل  وّ أ نّ إ
 دل الزهدراء يّ يه ترصَيه همعرفة قدا السد،   ةما  احلجّ قبل اإل
 مددفنها الرشديف مالصدٌق  نّ أخاه أما  اإل نّ أَع فادّ  ،ابلتول 
 !1ذ لكللقسم أل  ه مستعدي نّ أو ، ما  احلسن املجتىبملدفن اإل

                                                        

 وهذا ن  الرسالة املوجودل أل موقعهم الرسيّم: -1
 بسم ار الرمحن الرحيم

، جمري الفلك، مسدّخر الريداح، فدالق احلمد ر رّ  العاملو، مالك امللك
اإلصباح، ديّان ادليدن، رّ  العداملو. احلمدد ر اّلي مدن خشديته ترعدد 
السماء وساّكنها، وترجف ا رض وعّمارها، وتموج ابلحدار ومدن يسدبح يف 

 . غمراتها
اللّهّم صّل أل حمّمد  وأل آل حمّمد  الفلك اجلارية يف اللج  الغدامرل، يدأمن 

، ويغرق من تركها، املتقّد  هلدم مدارٌق، واملتدأّخر عدنهم زاهدٌق، من ركبها
 والالز  هلم الحٌق.

 ٌل ور  ا سح نْل اه  نز 
 
ا أ ف ر ْضن اه  نْل ا و  نز 

 
ا و أ يه  ْم ل ع   ه ي ن ات   آي ات   في ون  لَّكح رح كَّ  سورل] ت ذ 

 [1:انلور
يتقدّدموا طلبت من مجاعة  من العلماء مّمن يزتّعمون الطائفدة الشديعّية أن 

لطلب معجزل  وفق صيغة ذكرتها يف الصحف الصدادرل عدن أنصدار اإلمدا  
دذا أمدرِن أ  اإلمدا  املهدّي  ، وله  ، فلم يتقّد  أحٌد منهم هطلب يشء 

، أهو يشء من موضدِع منده  املهدّي حمّمد هن احلسن العسكرّي 
ندة أخدا وهو أيّن وصّيه وأّول من َيكم من ودله، وأيّن روضٌة من رياض اجل

 .عنها رسول ار
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وأّول معجزل  أظهرها للمسلمو وللناس أمجعو هو أيّن أعدرف موضدع قدا 
 ، ومجيددع املسددلمو جممعددو أل أّن قددا ، هضددعة حمّمددد  فاطمددة
، وهدو أخداِن مغّيٌب ال يعلم موضعه إاّل اإلمدا  املهددّي  فاطمة 

ندب قدا ا مدا  جبا ، وموضع قدا فاطمدة  فاطمةهموضع قا أّ  
مددفوٌن يف  ومالصدٌق هل، وكدأّن ا مدا  احلسدن املجتدىب  احلسن 

، ومستعدي أن أقسدم أل مدا أقدول، وار أل مدا أقدول حضن فاطمة 
، واحلمدد ر اّلي دفدن فاطمدة  وعيلي  شهيٌد، ورسوهل حمّمٌد 

 وحده.
 ّك صدغأل  وال يرجدع ل يف وُّك من يّد  االتّصدال هاإلمدا  املهددّي 

وكبددأل ، اكذٌ  مفددَت  أل ار ورسددوهل، وال حددول وال قددّول إاّل هددار العدديّل 
 .العظيم، واحلمد ر وحده

 ْإيذ ا ال  ي ل ا و  نْه  و  مي حْخريجح رْض يلي
 
ْن اْ  ون ك مي زُّ وا ل ي ْست في دح إيْن اك  فدك و  ال  ب ثحون  خي

لْن   إيالَّ ق لييال   رْس 
 
ن ق ْد أ نَّة  م  لين ا سح ن رحسح بْل ك  مي ْدوييال   ا ق 

دنَّتين ا حت  دح ليسح ي
ال  جت   و 

 [77و 76: اإلرساء سورل]
ر دذه الورقة أن يقو  هاستنسداخها اثندا عشدمالحظٌة: أل ّك مسلم  يقرأ ه  

ن من ترمجتهدا أن يَتمجهدا إىل اللغدة ة  ويقو  هتوزيعها، وأل من يتمّكدنسخ
 .الّيت يستطيع أن يَتمجها هلا

 الددركن الشددديد أمحددد احلسددن وّ  ورسددول اإلمددا   هقّيددة آل حمّمددد  
إىل انلاس أمجعو املؤّيد جباائيدل املسدّدد همياكئيدل املنصدور  املهدّي 
ي ّة  هإرسافيل  ريّ

ن ب ْعض  ب ْعضح  ذح ا مي لييمٌ وارح  ه  يٌع ع  مي  .س 
  ـه. ق1424شّوال  1
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 النقد

حدداول ه ددذا املددّد  اتلددأثأ أل انلدداس مددن خددالل اتلالعددب 
دل هعددواطفهم؛ ملعرفتدده حبددّب انلدداس وتلّهفهددم ملعرفددة قددا السدديّ 

عن تعريدف  هو يف احلقيقة خروجٌ  ه معجزلٌ نّ أَع ما ادّ . والزهراء
هاتلحّدي،  للعادل، مقرونٌ  خارٌق  أمرٌ تعريفها:  نّ إذ إ ؛ااملعجزل علمي  

 حدد  أ ّك  اعء  د ادّ خدرق العدادل يف جمدرّ  مدر  أ ّي أ. ف1مع عد  املعارضة
رض الواقع كتسبيح احلىص أأل  ءٌ عيه؟ فلم َيدث يشن يدّ أيستطيع 
 أل يددد  ذ لددككمددا حصددل  وىتاملددحيدداء إو أالقمددر  و شددّق أ هيف يددد
 . نبياء ا 
وه ذا مدن الغرائدب،  ،املعجزل ه ذهقسم أل أن أستطيع أه قال نّ أ

فكيف يكون املّد  هو صاحب ايلمو؟! فالرشع يقدول ابليّندة أل 
 .املّد  وايلمو أل من أنكر

                                                                                                             

نلّ ، هيد أنّا أهقينا عليها كما يه ولم ]يالحظ وجود أخطاء  لغوّية  ورّكة  يف ا
جداهال   نتالعب هها، وال نددري كيدف يكدون وّ  اإلمدا  املهددّي 

 هأبسط قواعد اللغة؟![
http://almahdyoon.org/bayanat-sayed/376-zahra 
https://www.youtube.com/watch?v=t4UWtAX4Qg4 

 .11،   1السبحايّن، جعفٌر، حمارضاٌت يف اإلهل ّيات، ج  -1
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دفدن  احلسدن ما  اإل نّ أيت تذكر للروايات الّ  ه تالٌف ؤاعادّ 
اليّت ذكرت أنّه دفن قر  يف الروايات ه مّ أاملراد ه نّ أو ،1همّ أا عن هعيد  

 .2 سد  أدل فاطمة هنت ته السيّ جدّ  وهأّمه فاطمة 
يف   مددفنها نّ أهد مدن يدّد لقدول  اعء مطداهٌق االدّ  ه ذا نّ إ
 .ي جيعله يف دائرل الشّك مر اّل ا  ؛ابلقيع

 المنامات: اثانيً 

خاوهم أو ،نا يف امل ة ئمّ وا ا أر ئة شخ   نا  مه نّ أَع ادّ 
فما عليده  ذ لكيريد  شخ    ّي أ نّ إف لكول   ته؛ونرص هييدأهرضورل ت

      .3مره يف املنا أن يريه حقيقة أل ار هأن يسأ اّل إ
                                                        

انظر: الهيّن، حمّمد هن يعقو ، الاكيف، كتا  احلّجة، ها  اإلشارل وانلّ   -1
، ج   .292،   1أل احلسو هن عيل 

، وجداء 242،   1انظر: الراوندّي، قطب ادليدن، اخلدرائ  واجلدرائح، ج  -2
،  جدّدد هده يا أيخ امحلن أل رسيري إىل قا جّدي رسول ار »فيها: 

 «.ثّم رّدين إىل قا جّديت فاطمة هنت أسد  فادفن هنا عهدي، 
. وكذلك انظر: العقييّل، ناظم، 7انظر: العقييل، ناظم، لعلّكم تهتدون،    -3

 40)الرؤيدا حّجدٌة(، وهدو كتداٌ  يقدع يف  –احللقة اثلانيدة  –ابلالغ املبو 
( اّدعوا أنّهم رأوا  رؤ ى تدأمرهم صفحة  يرد املؤلّف فيه أسماء )رجال  ونساء 

أو تبرّشهم هاتّباع هذا املّد  وأنّه ايلمايّن. وكذلك انظر: أهو رغيف، عديل، 
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 النقد

 ،ىل ديلدل  إ املنامدات حباجدة   ه دذهوا أر ه هوجود مئة نفر  ءداعّن أإ
 فضدال   ه دذا ،هوجدودهم منهم ونطم ّ  واحد   ن نرى ّك إىل أ وحباجة  
 ه دذهة ّيدلعد  حجّ  ؛قيمة ملناماتهم الف لف شخ   أه لو اكنوا نّ أعن 

 . ورشاع  املنامات عقال  
االعتقداد  نّ ة لالسدتدالل هاملندا ؛  مور االعتقاديّ ال يف ا جم ال
 فضال   ، االطمئنانحّت ر واملنا  ال يوفّ  ،تا    ن يكون عن يقو  أينبيغ 
دوات معرفة احلقيقة أة املعرفة ليس من فاملنا  يف نظريّ  ايلقو،عن 
 .والواقع
ة ئّمدنبيداء وا ها  ةٌ ملعرفة احلقيقدة تتّصد الرؤيا واملنا  طرٌق  نّ إ

ن آالقرح هه ما رصّ  ه ذاو ،1نبياء رؤياهم وحي فا  ،املعصومو 
 :قال تعاىلكما  ،الكريم

                                                                                                             

. وكذلك انظدر: املغدرّ،، توفيدق، 63 - 57الطريق إىل ادلعول ايلمانّية،   
 وما هعدها. 11دالئل الصدق ونفض غبار الشّك،   

ا اهن عقددل، حّدثنا اهن الصلت، قال: أخان»قال:  روى الشيخ الطوّس -1
قال: أخانا عيّل هن حمّمد  احلسيّن، قال: حّدثنا جعفر هن حمّمد هن عيىس، 
، قال: حّدثنا عيّل هن موىس، عن أهيده، عدن  قال: حّدثنا عبيد ار هن عيل 
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بَّ ﴿ ك  إينَّ ر 
إيْذ قحلْن ا ل  ديتي و 

ؤي دا الَّ لْن دا الرُّ ع  دا ج  م  داحل  هيانلَّداسي و  ح 
 
ك  أ

دا  م  ْم ف  هح فح َح دو  دْرآني و  ون دة  يفي القح لْعح ل  الْم  ر  ج  لنَّاسي و الشَّ
يْن ا   إيالَّ فيتْن ة  ل  ر 

 
أ

بيأ ا 
ْغي ان ا ك  ْم إيالَّ طح هح يدح  .1﴾ي زي

يمح ﴿ اهي ْن ي ا إيهْر 
 
ْين اهح أ ن اد  قْ * و  ددَّ ْدزيي ق ْد ص 

ليك  ا  دذ  ْؤي دا إينَّدا ك  ت  الرُّ
نيو   ْحسي  .2﴾الْمح
ا   إين ﴿ د  احْل در  ْسجي نَّ الْم 

لح ْؤي ا هياحْل ق  تل  ْدخح ح الرُّ
وهل  ق  ار ر سح د  ْد ص  ل ق 

دا ل دْم  ليدم  م  ع  ين  ال خت  دافحون  ف  ي رص 
ق  مح ْم و  كح نيو  حمح ل قيو  رحؤحوس  اء ار آمي ش 

وا ف ج   يب ات ْعل مح ري
ا ق  تْح  ن دحوني ذ ليك  ف   .3﴾ع ل  مي

املعصددومون حمددّدثون ومنامدداتهم واقعّيددٌة، أّمددا هقّيددة انلدداس ف
عدن هريدد هدن  لا جاء يف الروايدة؛ فمناماتهم تقّسم إىل عّدل أقسا   

 -لعنده ار  - اكن محزل هن عمدارل الزبيددّي »، قال: معاوية العجيلّ 

                                                                                                             

]الطدوّس، حمّمدد «. قال: رؤيا ا نبياء وحٌ  جّده، عن آهائه، عن عيل  
 .29، ح 12، املجلس 338هن احلسن، ا مال،   

 . 60سورل اإلرساء:  -1
 .105و 104سورل الصاّفات:  -2
  .27سورل الفتح:  -3
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زال يد ، واليللدة   تين يف ّك يدأ  أهدا جعفدر   نّ إصحاهه: يقول  
  ر ل أين لقيدت أهدا جعفدر  اه، فقددّ ه قد أراه أيّديزعم أنّ  نسانٌ إ

يقددر  مدا !ار ةثته هما يقول محزل، فقدال: كدذ  عليده لعندفحدّ 
 .1«نب   وال و ّ  صورل نب   يف ليتمثّ  الشيطان أن

  الستخارة: اثالثً 
فيقول للسائل  ،خارلىل االستإهل عن دعوته أمن يس حال ّك فقد أ

االسدتخارل مدن طدرق معرفدة احلدق  دّ يت! فهو يعاستخر ار يف قضيّ 
 .2والواقع

 النقد

دمور املتّ االستخارل من ا  نّ إ  ،3افق عليهدا هدو املدذاهب مطلق 
 ،نسدان فيها اإليت يتحّأ ة الّ مور احلياتيّ مورد االستخارل يف ا  كنّ ول  

                                                        

1-    ،)  .304الطوّس، حمّمد هن احلسن، اختيار معرفة الرجال )رجال الكّّشّ
، عديل، الطريدق إىل ادلعدول ايلمانّيدة،    -2 ؛ املغدرّ،، 65انظر: أهو رغيف 

 وما هعدها. 11   توفيق، دالئل الصدق ونفض غبار الشّك،
مّتفٌق عليها بشك  اع  ، وإاّل فإن هنا  اختالف دا يف اتلفاصديل والكيفّيدات،  -3

 ولكّنهم جممعون أل أنّها لألمور ادلنيوّية.
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ه نّدإف ،ةو الرشعيّ أة العقديّ  سواءٌ سال  ة يف اإلدون املوضواعت ادلينيّ 
وال يسدتخأ  ؟!ال أ  يصديّل أفال يستخأ املؤمن  ،ال جمال للخأل فيها
يف  ه دذا ،ذ لدك  شهر رمضان وغدأ ياصأو ل ،تلحديد موضع القبلة

 ة.مور الفرعيّ ا 
ن يستخأ أل اتلوحيد أه فليس من حقّ  ،ةمور العقديّ ا يف ا مّ أو
يف أن و أ أو ال يدؤمن،  د  حمّمد ؤمن هانلبّ ن يأوال يف  ،و الرش أ
. والقضدية أو ال يتّبعده مدن هعدده ه أمدأ املدؤمنو بع وصديّ يتّ 

ن يسدتخأ فيهدا أال جيدوز  عقددي   ن  أذات شد ة  قضديّ  ة وُّك املهدويّ 
 مددا  ف أل شددخ  اإلن يسددتخأ للتعددرّ أاملددؤمن، فددال جيددوز 

ع لالسدتخارل ، هدل ال يوجدد موضدوفيه مثال   لو شّك    املهدّي 
 ل انلدبّ نبدوّ  لدم يلجدؤوا إىل االسدتخارل يفقريا  و مرشكهنا، وحّت 

هم علموا نّ   ؛ةاكنوا يعملون هها يف اجلاهليّ  ، رغم أنّهمعظم ا 
فمدا االسدتخارل يف واقعهدا  ،لالستخارل ة ليست قاهلة  القضيّ  ه ذه نّ أ
تعّد االسدتخارل   ولا ال ؛معّو   مر  أللخأ من ار يف  وطلٌب   داعءٌ اّل إ

 .1ة املعرفةىل املعرفة يف نظريّ إمن طرق الوصول 

                                                        

لك راجع: نظرّية املعرفة واملنه  العقيّل، ادلكتدور ملزيد  من اتلفاصيل حول ذ   -1
سن حممد ميك العاميل، ؛ السبحاين، جعفر، هقلم: ح19أيمن املرصي،   
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  ينالمهدّي  رواية: ارابًع 

سدلو  االسدتدالل أة املهدوّيد عومددّ يت سلكها سايلب الّ ا  من
وال  ،يت لدم يعتمدد عليهدا العلمداءالّ ، هالروايات الضعيفة والغريبة

يت روايدة الّدال ه دذهومنهدا   اتلحقيدق السدندّي وادلالّل. ماأتصمد 
يف  يت ذكرهدا الشديخ الطدوس ة( الّ يطلقون عليها )رواية الوصيّ 

 كتا  )الغيبة(.
، 1ويه ضمن ما يعرف هد )روايات اآلحاد( اليّت ال تفيد إاّل الظنّ 

يف مقاهل الروايات املتواترل اليّت تفيد ايلقو. ويؤخذ هروايات اآلحاد 
لرشعّية، وال يأخذون ههدا إذا أفادت الظّن يف فروع ادلين واملسائل ا

 .2يف املسائل العقديّة؛ إذ إّن العقيدل تتطلّب القطع وايلقو

                                                                                                             

 وما هعدها. 136نظرّية املعرفة،   
تقّرر يف علم أصول الفقه أنّه ينبيغ أن يكون الظدّن قدد قامدت احلّجدة أل  -1

 اعتباره، وإاّل فإّن الظّن هما هو ظني ال اعتبار هل.
؛ انلدائيّن، 329انظر: اآلخوند اخلراسايّن، حممداكظم، كفاية ا صول،    - 2

و، فوائد ا صول، تعليق: ضياء ادلين العراّ ، حتقيق: رمحة ار حممد حس
 .324،   3ا رايك، ج 



 .................. 29  ......................................................................................... منت الرواية

 متن الرواية

 ي : (الغيبدة)يف   ى الشيخ الطوسّ رو
 
دْن أ دٌة ع  ن دا مج  اع  ْخا  

 
 أ

بْدي  ْفي ااري ع  يلي  هْني سح
ْوي هْني ع  رييي احْلحس 

ْوف  ديلي   ن  الَْب  
دْن ع  دن ان   ع   هْدني سي

ددي هْدني اخْل لييدلي  مَّ
 هْني حمح 

مْح د 
 
ْن أ ْوي ع  يلي  هْني احْلحس 

ْن ع  ْدلي ع  يلي  الْع  وْصي
الْم 

رْصييي   الْمي
مْح د 
 
ري هْني أ

ْعف  ْن ج  دْن  ع  بييهي ع 
 
ْن أ يلي  ع 

ني هْني ع  هي احْل س  م 
ْن ع  ع 

بْدي   ي ع 
 
بييهي ابْل   اري أ

 
ْن أ د  ع  ري هْني حمح مَّ

ْعف  دنْ ج  ن داتي  اقيري ع  بييدهي ذيي اثلَّفي
 
 أ

دأي  مي
 
بييدهي أ

 
دْن أ يدي ع  دهي لي  الشَّ دْوي الدزَّ بييدهي احْلحس 

 
دْن أ ين  ع  اهيددي ي دي الْع   س 

نيو   ْؤمي ولح  الْمح : ق ال  ر سح دا  اري ق ال  ن دْت فييه  ديتي اك 
 يفي اللَّيْل ةي الَّ

يلي  
ف اتحهح ليع  دني  :و  ه دا احْل س 

 
د ،ي ا أ ْحضي

 
ة  و  د و ال  دأ يف  دحي   ،ْر ص 

ْمأل  
 
ف دأ

ولح  تَّ اَّْت َه  إيىل    اري ر سح يَّت هح ح  ال   ه ذاو صي ق  عي ف  وْضي ُّ إينَّهح  :الْم  يلي
ي ا ع 

ام   ي اْثن ا ع رش   إيم  ونح ب ْعدي
ي كح ش   اس  ْم اْثن ا ع  هي ْن ب ْعدي مي ي  دو  ْهدي نْت   ،ار  م 

 
ف أ

لح  وَّ
 
ُّ أ يلي
ام   ي ا ع  ْ ع رش   إيم  ثْن  ا    ا،االي مَّ اىل   -اري س  ائيهي  -ت ع  دم  ليي د يفي س  ا ع 

ْرت ض دم  د  الْمح ْعظ 
 
دارحوق  اْ  ْيدا   و الْف 

 
يق  اْ  دد  نيو  و الص  دْؤمي دأ  الْمح مي

 
ى و أ

حُّ  يَّ ف ال  ت صي ْهدي الْم  ون  و  مح
ْ
أ الْم  ْأي   ي ا  ه ذهو 

د  غ  ح 
 
اءح  ي ْسم 

 
نْدت  اْ 

 
ُّ أ ديلي
ع 

مْ  ي تيهي م  ْم و  ي هي ْهلي ب ييْتي ح 
 
ِّي  أل   أ ي تْدني  ،و صي قي

دا ل  دْن ث بَّتَّه  م  اِئي ف  يس  و أل   ن
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د   ا اغ  لَّْقت ه  ْن ط  م  ن ا ه ريي ،و 
 
داف أ نْه  ِني  ،ٌء مي دْم ت در 

دةي  ل  رْص  دا يفي ع  ر ه 
 
ل دْم أ و 

ةي  ي ام  مَّ  ،الْقي
ح
يتي أل   أ

لييف  نْت  خ 
 
يو أ ْن ب ْعدي  .يتي مي

دولي  ني الْدا   الْو صح  اهْني  احْل س 
ا إيىل  ْمه 

ل  ف الح ف س  تْك  الْو  رض   إيذ ا ح 
دإيذ ا  ،ف 

ف 
ْقتحولي  لي  الْم  يدي الزَّ هي

ْوي الشَّ  اهْني  احْلحس 
ا إيىل  ْمه 

ل  ف الح ف لْيحس  تْهح الْو  رض   إيذ ا  ،ح 
ف 

ف الح ف لْيحس   تْهح الْو  رض   ديلي  ح 
ن داتي ع  ين  ذيي اثلَّفي اهيددي ي دي الْع   اهْنيهي س 

ا إيىل  ْمه 
 ،ل 

د  ابْل اقيري  مَّ
ا إيىل  اهْنيهي حمح  ْمه 

ل  ف الح ف لْيحس  تْهح الْو  رض   إيذ ا ح 
ف الح  ،ف  تْهح الْو  رض   إيذ ا ح 

ف 
قي  ادي ر  الصَّ

ْعف  ا إيىل  اهْنيهي ج  ْمه 
ل  تْهح ا ،ف لْيحس  رض   إيذ ا ح 

ا إيىل  ف  ْمه 
دل  ف دالح ف لْيحس  لْو 

مي  ظي ا ،اهْنيهي محوىس  الاْك  يلي  الر ض 
ا إيىل  اهْنيهي ع  ْمه 

ل  ف الح ف لْيحس  تْهح الْو  رض   إيذ ا ح 
 ،ف 

ض   إيذ ا ح 
دةي اتلَّد ي  دف  دد  اثل ق   اهْنيدهي حمح مَّ

ا إيىل  ْمه 
دل  ف دالح ف لْيحس  تْهح الْو  دإيذ ا  ،ر 

ف 
تْهح الْو   رض   حي ح  يلي  انلَّاصي

ا إيىل  اهْنيهي ع  ْمه 
ل  ف دالح  ،ف الح ف لْيحس  دتْهح الْو  رض   دإيذ ا ح 

ف 
لي  اضي

ني الْف   اهْنيهي احْل س 
ا إيىل  ْمه 

ل  ا إيىل   ،ف لْيحس  ْمه 
دل  ف الح ف لْيحس  تْهح الْو  رض   إيذ ا ح 

ف 
د   ْن آلي حمح مَّ ظي مي ْست ْحف  د  الْمح د ذ لكف   ،اهْنيهي حمح مَّ ام  د إيم   ا،اْثن ا ع رش  

ش   هي اْثن ا ع  ْن ب ْعدي ونح مي ي  دثحمَّ ي كح ْهدي ا  ار  م  دل ْمه  ف الح( ف لْيحس  تْهح الْو  رض   إيذ ا ح 
)ف 
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بيو   رَّ
ق  لي الْمح وَّ

 
ح  إيىل  اهْنيهي أ  ي  ،هل 

 
ْسديمي و اْسدمي أ

ا ي  اْسٌم اك  س 
 
ث ةح أ دو   ،ث ال  و هح

مْح دح 
 
بْدح ارَّي و أ نيو   ،ع  ْؤمي لح الْمح وَّ

 
و  أ يُّ هح ْهدي ْسمح اثلَّالي ح الْم   .1و االي

 النقد

 2 الرواية سند

وال  ،اجدد   ةٌ صديّ ختّص  ة دراسداٌت ادلراسدات احلوزوّيد نّ أال خيىف 
صدحا  أ اّل إالروايات واالسدتدالل ههدا وانلقدض عليهدا خيوض يف 
الرجدال يف  علم صول ا الرواية طبق   ه ذهاملجال. و ه ذا  يف اتلخّص 

اكلشديخ  كبدأ   مدن قبدل اعلدم   وكون الرواية مذكورل   ،َغية الضعف
ذه، فتها واعتبارها أل صحّ  ال يدّل  الطوسّ  كتدب احلددي  دليندا  ه 
 ة  معرفّيد سدياقات  نأخدذ ب أو ؟!هدالكّ خذ هها أنفهل  ،هالروايات مملوءلٌ 
 ؛وايدةتسأ فيها الر وقنوات   ، يف اتلخّص  رصو   ذات طاهع   ة  وعلميّ 
 ؟ة واالعتبار من عدمه للحكم عليها هالصحّ وصوال  

                                                        

 .151و 150ّس، حممد هن احلسن، الغيبة،   طوال -1
سند الرواية مصطلٌح ختّصيصي يشأ إىل اتلحقيق الرجاّل، أي دراسة الرجال  - 2

 .ايات هو علم الرجالاّلين رووا الرواية، والعلم اّلي يدرس أسانيد الرو
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ذن إفلنغلدق  ،ن وفق مفادهايك يتديّ  رواية   أيقر حد  أ ذا اكن ّك إو
وهكدذا  ،ةر أل القدراءل السدطحيّ دونقتصد ،ها  االجتهاد والعلدم

ويدَت  مراجعدة  لكتدب الطدّب  احدد  و فلأجع ّك  ،هالنسبة للطّب 
 اء.طبّ ا 
هدا يف َغيدة نّ أالرواية جيد  ه ذهل االختصا  يف هأل من مّ أاملت نّ إ

طلدق علديهم فالسدند املدذكور َيتدوي أل مدن يح  ،الوهن والضعف
فلم يمدحوا  ،يف كتب الرجال ين لم يرد هلم ذكرٌ وهم اّل  ،)املجاهيل(
 ولم يقدحوا.

 إذ ال ؛العددل املوصديلّ  هدن سدنان   مدن عديلّ  أوضعف السند يبد
وكدذا ، شداكل  إهدال  اجلماعدة ثقداٌت  نّ   ؛مشهة يف قوهل )مجاعدة(
ذ إ ؛صدحا ة ا جلّ أ( وهو من سفيان الَبوفرّي  )احلسو هن عيل هن
 .1«من أصث بن  جحيل   ،ثق    ،شيخ  » قال عنه انلجايشّ 

ه لدم نّدأفمشهته  ،العدل املوصيلّ  هن سنان   ل املجاهيل عيلّ وّ أ أّما
 املد  ز مجاعةٌ ركّ  . ولقدوال قدح   ذكره يف كتب الرجال ال همدح   يتمّ 
االنسدداد  ه ذاا من ن جيدوا هلم ترج  أوحاولوا  ،ةالشخصيّ  ه ذهأل 

                                                        

، أسدماء مصدّنة الشديعة )انلجايشّ  -1 رجدال ، أهدو العبداس أمحدد هدن عديل 
 .68(،   يشّ انلجا
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ي جداء يف نهايدة اسدمه وا وصف )العددل( اّل دّ فع ،الرجالّ  العليمّ 
 هل. صفة مدح  

املفردل قد تكون ضمن اسدمه  ه ذه نّ إرحتقيق ح هل هو أن نقةو:  
دكون ا احتمال الاكمل، أمّ  د اوصف العدل توثيق   ا؛  نّ فلديس دقيق 

ال تدذكر  نّ أاملتعارف واملشهور عند ذكدر الدروال يف سلسدلة السدند 
 إذ ،ةسماء كما يف ها  أفراد سند رواية الوصيّ هل تذكر ا  ،وصافا 

خبصوصه أل  ه ذافذكر  ،من اتلوصيف ا خايلة  سماؤهم مجيع  أوردت 
 حنو اتلوصيف خالف الظاهر.

 ،ل السدندوّ أه يدرد يف نّدإذكر اتلوصديف فه إذا نّ أىل إا مضاف   ه ذا 
اس هدن د هدن العّبد: عن اثلقة حممّ فيقال مثال    عنه هاثلقة اعدل  ويعّا 
دذال االعدل لو اكن وصدف   كذا، هاإلضافة إىل أنّ وه   1مروان الدراوي  ه 
هم يف حو أنّ  ،وملا اكن من املجاهيل ،ون يف كتبهمعليه الرجايلّ  نلّ  

لدم يدذكره يف  هنفسد الشديخ الطدوسّ إّن لم يذكروه يف كتبهم، هدل  
 !ما يّدعونحسب  ذ لكي نعته هه هو اّل نّ أمع  ،رجاهل

                                                        

؛ اهدن طداووس، 182،  14راجع: املجليّس، حممدهاقر، حبار ا نوار، ج  -1
، ايلقو،    ، حتقيق: ا نصاري، مؤسسة دار الكتا  120رِّض ادلين عيلي

 ه. 1413 وىل، ربيع اثلاين )اجلزائرّي(، الطبعة ا
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 د احتمدال  فهدو جمدرّ  ،صفة مدح  تعبأ )العدل(  وأل فرض كون
د ومدع كونده جمدرّ  .1ة مع القرينة القطعّيداّل إفقط ال يمكن اجلز  هه 

 ن يكون صفة مدح  أمره هو أ يدور مال  اللفظ جم ه ذايكون  احتمال  
 ذين االحتمالو.من ه   واحد   هه لّك  ال َيت ّ  لكول ؛لصاحبه او لقب  أ

ال يمكدن ا خدذ  ذ لدكفمدع  اوأل فرض التسليم هكونده وصدف  
 شاكل يف ها  روال السند.هالرواية لوجود اإل

ثلقة هو ا فهو مشَت ٌ  -هن احلسو  وهو عيلّ  -خر ا الراوي اآلمّ أو
  يصدحّ  املقصدود هده حدّت ة السدند أن يمدّّي وغأه، فعل مّد  صحّ 

 االستناد إيله.
واحلسدن  محد املرصدّي أد هن اخلليل وجعفر هن محد هن حممّ أا مّ أو
فهدم مهملدون يف  (رّي داهة املصدهن هيان هن سديّ  ووادله )عيلّ  هن عيل  

 ذكرهم. كتب الرجال لم يتمّ 
 ،نوالروايدة جماهيدل ومهملد ه ذهال ي  روأ نّ أىل إننتيه  ذ لكوب

وال يمكدن االعتمداد  من ناحية السند،عن االعتبار  فالرواية ساقطةٌ 
 عليها.

                                                        

إّن مصطلح )القرينة القطعّية( يدّل أل وجود ما يشأ إىل معّن حمدّدد  عندد  -1
.  الشّك واالحتمال هو عّدل معاين أو احتماالت 
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 الرواية داللة

عدد  قبدول العلمداء اإلشارل إىل ضعف الرواية من خالل يمكن 
ذههل اخلال هأمن   اكحلدرّ  ،لغراهتها وتالفدة املشدهور هلدا ؛الرواية ه 

ه نّدأاعلم  :هعد االثن عرش ي  االثن عرشحد» :حي  قال العاميلّ 
 وهدو ال خيلدو مدن غراهدة   ،خبداراملضمون يف هعدض ا  ه ذاقد ورد 

رِن د انلادر مدنهم أل مدا َيضداّل إصحاهنا أض هل ولم يتعرّ  ،شاكل  إو
ىل إلم يصل  ذ لكما ورد ه نّ ا؛  ا قطع  وال يمكن اعتقاده جزم   ،ناآل
 -ملدا يدايت  ؛ماكن مشٌك أل وجه اإل هل جتويزه احتماال   ،ايلقو حدّ 
 .1«من ك ل معارضه -ن شاء ار تعاىل إ

 :الروايدات ويقدول ه ذهمثال أيرد  مة املجليسّ اد العاّل  ذ لكوك
 حد وجهو:أويل أوطريق اتل ،للمشهور خبار تالفةٌ ا  ه ذه»

 ة ئّمدوسدائر ا   انلبّ  نّ أا ن يكون املراد هاالثن عرش مهدي  أ
ن أوقد سبق  ،ن يكون ملكهم هعد القائم أه   القائمسوى 

  ،وقدال هرجعدة القدائم  ،ةئمّ ّوهلا جبميع ا أاحلسن هن سليمان 
 يت وردت يف خبدار املختلفدة الّدا يمكن اجلمع هو هعدض ا يض  أوبه 
 .ل ملكه مدّ 

                                                        

 .115العاميّل، حمّمد هن احلسن، الفوائد الطوسّية،    -1
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هدادين للخلدق يف  ،وصياء القدائمأون من املهديّ  ه ؤالءن يكون أ
ن اكن إو ،ة   خيلو الزمان من حجّ ئلاّل  ؛ين رجعواة اّل ئمّ زمن سائر ا 

 .1«يعلم –تعاىل  -وار  ،اا حجج  يض  أة ئمّ نبياء وا وصياء ا أ
  قدادلٌ اّل إو ما هم املهديّ  ه ؤالء نّ إن يقال أقىص ما يمكن أ نّ أي أ
وا فاسدتحقّ  ؛نفسهم وفهم دينهمأيف تهذيب  هلغوا مراحل اعيلة   كبارٌ 
 .هل ابليت أة هعد مّ لأل ال  ن يكونوا هدأ

هقدول  اك  وعليه فالرواية إذا خالفت املشدهور يعدرض عنهدا تمّسد
عندما سدئل عدن اخلداين املتعارضدو املدرويو  ما  ابلاقراإل

 .2«انلادر خذ هما اشتهر هو أصحاهك ودع الشاذّ » :فقال عنهم 

 على المّدعيالرواية تطبيق حول  مالحظاٌت

، فدإّن ة يف الروايدةالعاّمد ةوادلاليلّ ة ة السنديّ ىل املشهإهاإلضافة 
 هنا  مشاك أخرى يف تطبيق ه ذه الرواية أل املّد ، ومن أهّمها:

  مدا و جييئدون هعدد وفدال اإلاملهدديّ  نّ أىل إشارت أالرواية   ًل ر  أ
 ه دذا، 1ما فقد جاء قبل ظهور اإل مّد  ايلمانّيةا مّ أ ،  املهدّي 

                                                        

 .149،   53املجليّس، حممدهاقر، حبار ا نوار، ج  -1
 .157،   1عاميّل، حمّمد هن احلسن، وسائل الشيعة، ج ال -2
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   مدن جهدة  طه يف دعواه، فهو يددّ   وختبّ املدّ  إىل اضطرا  امضاف  
ن ه دذاه، وه وصديّ نّدأ  خدرى يددّ أ ومدن جهدة   ،ما ه مبعوث اإلأنّ 
 !الحٌق  والو ّ  ،أو مقارنٌ  املبعوث ساهٌق  نّ مران ال جيتمعان؛  ا 

ي هدو اّل  مدا  احلسدو اإل نّ أدت هعض الروايات يّ أ: ث نًي 
والد أولديس  ، ة ما  احلجّ ال اإلة هعد وفمّ قيادل ا  م مها ّ يتسلّ 
ذا إفد» :مدا  الصدادق عن اإلورد منها ما  ، ة ما  احلجّ اإل

 ،ة املدوتجاء احلّجد، ه احلسونّ أمنو ؤت املعرفة يف قلو  املاستقرّ 
طه ويلحده يف حفرته احلسو هدن نه وَينّ له ويكفّ ي يغسّ فيكون اّل 

 .2« الو ّ اّل إ وال ييل الو ّ  ،عيلّ 
 مدا  املهددّي ن ال عقب لإلأ أّن هنا  هعض الروايات توّضح ث ثلً  
يبدو من خالل  يء  در السائل بشيذكّ  ما  الرضا فاإل ،حو وفاته
 اّل إ يكدون هل عقدٌب  مدا   إ ّك  نّ أهد ،هو شيعتهم ه معروٌف نّ أالرواية 

 ه وخالفته.ّي جتهي يتوىّل هو اّل  ما  احلسو اإل نّ أو ،خرهمآ

                                                                                                             

 .96،   2انظر: اخلباز، ضياء، املهدوّية اخلاتمة، ج  -1
 .206,   8ج ،الهين ،الاكيف -2
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ني هْ  ني احْل س  : فع  ازي ق ال  يلي  اخْل زَّ
 ي »ني ع 

 
ل  أل   أ ْدز   ي مح 

 
ُّ ْبدنح أ يلي

ل  ع  د خ 
ا  ني الر ض  ح  احْل س  دال  هل  ق  داٌ ؟ :ف  نْدت  إيم 

 
: أ دمْ  ق دال  ح إيين  ، َّ ع 

دال  هل  ق  ف 
د   ر  ْبن  حمح مَّ ْعف  دَّ   ج  ْعتح ج  مي دولح  س  قح ح  :ي  هل  دا ح إيالَّ و  دونح اإْليم   ي كح

ال 
ددٌب ع   ددال  ، قي ق  دديْت   :ف  ْو ت ن اس 

 
دديْخح أ دديت  ي ددا ش  ن سي

 
ا ق ددال  ؟ ل دديْس  ه  أ ددذ  ك 

رٌ  ْعف  ٌر  ،ج  ْعف  ا ق ال  ج  دٌب إيالَّ  إيََّّم  قي ح ع 
هل  ا ح إيالَّ و  ونح اإْليم   ي كح

ال 
ديلي  
ْوح ْبنح ع  ل يْهي احْلحس  جح ع  ْرح يي خي 

ا ح الَّ ح  ،اإْليم  دب  هل  قي إينَّدهح ال  ع 
 ،ف 

ح  ال  هل  ق  ا   ه  ص   :ف  لْتح فيد  عي قْت  جح ولح د  قح دَّ   ي  ْعتح ج  مي ا س  ذ   .1«ك 
 مددا  ة مددن قبددل اإلالروايددة تددنّ  أل تسددليم الوصدديّ  نّ أ اابًعةة  
مها اكن اتلهيدف أل إىل اهنه عندد موتده، فدإذا سدلّ    املهدّي 
 حدّت  ،باعدههاتّ  ة غأ مهّفة  ا قبل التسليم فا مّ باعه، وأمّ انلاس هاتّ 

عدن القطدع هعدد   ، فضدال   أل فرض معرفته وثبوت هنّوته هل 
 هندّول  إىل أنّ  امضداف   ه دذا  ابلندّول، ته كما هو شدأن مددّ ثبوت هنوّ 
أو  ،ةمّ نفسه إذا عّرفه لأل ما  ا تثبت عن طريق اإلإمّ  اهنه 

هالشهرل والتسدالم وعدد   أو اكنت هنّوته ثاهتة   ،أقّره أل دعواه ابلنّول
 ما ، كمدا هدو الشدأن يف انتسدا  انلداس آلهدائهم بشدك  كار اإلإن

                                                        

 .224  ،الطوس ،الغيبة -1
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ا مدور  ه دذه  للبنّول ايلدو  لدم تثبدت هنّوتده هأحدد ، واملدّ طبيِع  
 يصا حّت عليه أن ف لكل  و ؛اعء ال غأاالدّ  اّل إوال يملك  ،املتعارفة
ا قبدل باعه، أمّ فيهّف انلاس آنذا  هاتّ  ،ويو  هل  ما اإل يظهر
ة، ى الوصديّ دباعده كمدا هدو مقتضدة فدال تكليدف هاتّ الوصيّ ة فعليّ 
 عيها، فيه عليه ال هل.ة تثبت خالف دعوى مدّ فالوصيّ 

وأّمدا  ،ما  هل ثالثة أسماء  اهن اإل ه قد ورد يف الرواية أنّ نّ أ خ مًس  
  أهيده ال يطداهق اسدم أاسدم  نّ أفقط، كمدا  واحدٌ  له اسمٌ ف  املدّ 
َع، ثبات املددّ ال يكة إل د اتلطاهق االسيمّ جمرّ  إىل أنّ  اما ، مضاف  اإل
 ة، هل ال هدّ إذا طاهق اسم صاحب الوصيّ  ع  مدّ   النفتح ابلا  لّك وإاّل 

ما يف مثدل من ثبوت هنّوته هالقطع وايلقو كما يف سائر املدوارد، سديّ 
 .ب عليها أمر ادلينيت يَتتّ القضايا الّ  ه ذه

حبيد  ال  ،مدا  املشهة يف عرصنا يه غيبدة اإل نّ أ: دًسة س 
دأ اتتفي   ايمكن الوصول إيله، فإذا اكن املبعوث عنه َغئب    ،ا مثلدهيض 

فلدم يحنتفدع  ٌت أو ميّ  ه حي ته، هل ال يعلم أنّ  خاّص وال يعرف ماكنه إاّل 
 هدّ  ، فاملبعوث الة من هعثتهولم حتصل الغاي ،ةمّ وجوده لألمن  ئذ  حين

د مدن ويلت  هه ويتأيّ  ،إيله ن هعثه ويراه املبعوثعمّ  ال  أن يكون ممثّ 
ما مع طول الغيبدة،  النتفت احلكمة من هعثته سيّ ة دعواه، وإاّل صحّ 



 ..................  ملهدوّيةأدعياء ا ....................................................... 40

هامتداد الغيبة، وال يقاس أمره أل إيمانندا  األ فرض هقائه حي   ه ذا
فدال  نلا هادليلل القطِعّ  ثاهتةٌ  أمامته  نّ ؛  ما  الغائب هاإل
 .ة نّصت عليها الرواياتمن احلكم  هلا وجوهٌ يتهغيبته الّ  ترضّ 

 ضرورة تحصين األّمة 

ن أااعت جمتمعندا قّط  جيانلا الصاعدل وُّك ألشباهنا و من الرضورّي 
ن ترفدع مدن مسدتوى أو ،ة الالزمدةح هالو  واثلقافدة ادلينّيدتتسلّ 

مدر ادليدن أ إنّ فد ،ارات الوافدلالشبهات واتليّ  ة لصدّ املناعة الفكريّ 
ال  هدمّ الل  » :ولا ورد يف ادلاعء ؛ةيّ همّ ا  يف واملعتقد ال يدانيهما يشءٌ 
اذ من اخّت  -ما الشبا  سيّ  -س نالل فال هدّ  ؛1«جتعل مصيبتنا يف ديننا

 :والعقدّي  من االنزالق الفكرّي  نفسهمأتلحصو  ثالث خطوات  

                                                        

هّم اقسم نلا من خشديتك مدا الل  : »مقطٌع من داعء  روي عن رسول ار  -1
طاعتك ما تبلّغنا هه جّنتك، ومدن ايلقدو َيول هيننا وبو معاصيك، ومن 

ما يهّون هه علينا مصيبات ادلنيا، ومّتعندا هأسدماعنا وأهصدارنا وقّوتندا مدا 
أحييتنا، واجعله )واجعلها( الوارث مّنا، واجعدل ثأرندا أل مدن ظلمتندا، 
وانرصنا أل من اعدانا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا، وال جتعل ادلنيدا أيدا 

]ا حساِّئ، اهدن أ  «. بلغ علمنا، وال تسلّط علينا من ال يرمحناهّمنا وال م
 [159،  1مجهور ، عوال اللئال، ج
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فيما يدرتبط  والو  الفكرّي  : رفع املستوى اثلقايفّ رىلاخلطوة األ
 .اتلحقيقّية املطالعةة من خالل ة املهدويّ هالقضيّ 

ف فداكر وكشدف املزّيد: رفع القدرل أل حتليل ا اخلطوة اثل ني 
 نّ إذ إ ؛ة اتلفكدأ من خالل تنظديم عملّيداّل إال يكون  ذ لكو ،منها

 واتلفكدأ الفوضدوّي  ،ماتلفكأ نواعن: اتلفكدأ املنضدبط واملدنّظ 
من قبدل  ت  يف دورا أو مشاركة   ما َيتاج إىل دراسة   ه ذا، ووالعشواِئّ 
 .صو يف اجلانب الفكرّي متخّص 

دددينددد اخلطةةةوة اثل ثلةةة    هدددل أا ملدرسدددة بيغ أل املدددؤمن طبق 
ا هل يف زمدن الغيبدة اه  نوّ  ما  نّصبهم اإل ملنالرجوع  ابليت 
فهم املأمن من الوقدوع  ،  الرشعوهم مراجع اتلقليد وحاّك  ،الكاى

ىل ايلدو  إى ووالشيعة مندذ هددء الغيبدة الكدا ،يف تالفة الرشيعة
فهدم  ،ىل مراجدع اتلقليددإة ة واجلماعّيدمورهم الفرديّدأيرجعون يف 

ما  ه ذاو ،ات  ومستجدّ  ة من فنت  مّ أل ا  أما يطر املأمن واملالذ يف ّك 
، تتلفدة   ارات  حفظ كيدانهم مدن الضدياع واتليده يف مسدار  وتّيد

 فدال ؛هاتيّ همّ أشغاف قلب ادلين خلطورتها و ة تمّس ة املهدويّ والقضيّ 
واالنتهال من نمدأ  ،فذاذ ومراجع اتلقليدمن الرجوع للعلماء ا  هدّ 

 مدور  أواالستضاءل هتوجيهاتهم فيما يطرح يف السداحة مدن  ،علومهم
 املوضوع.   ه ذا ختّ  
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مدن خدالل  ادلور املهدمّ  ه دذاأل  هدل ابليدت أد ولقد أيّ 
جدل أمدن  و مامو العسدكريّ ما اإلسيّ  ال ،حاديثهمأسأتهم و
 لة القيادل املعصومة الغائبة.أة أل مسمّ ة ا تمهيد ذهنيّ 

 ،هدل العلدمأىل إاملؤمنو أل الرجوع  حتّ   كثألٌ  فهنا  رواياٌت 
 مدا  و ما جاء عدن اإلأ ا،نموذج   1«نبياءالعلماء ورثة ا »نذكر رواية 
د ،ا نلفسدها من اكن من الفقهاء صدائن  فأمّ : » العسكرّي  ا حافظ 

 .2«وهن يقدّل أ فللعوا ّ  ،مر موالها  مطيع   ،واههلا ف  تال ،دلينه
يدن بداع العلمداء اّل واضحة ادلاللدة أل رضورل اتّ  ويه رواياٌت 

 ة.ة والعمليّ ر فيهم اجلوانب العلميّ تتوفّ 
 هدل اخلدال يف ّك أىل إىل الرجدوع إىل الوجدان ادلا  إهاإلضافة 

ة هدم مدور ادلينّيديف ا  هل اخلال وادلرايةأو ،و صناعة  أ و فن  أ علم  
انلفس يف الركدون  ين تطم ّ ن اّل وانيّ ن الربّ وتقياء العاملالعلماء ا 

 فال دا  للعجلة فيما خيدّ   لكول   ؛ا  الفنتيّ أما يف سيّ  وال ،يلهمإ
 من ابلاطل.  احلّق  يتبّو ي حّت من الَتوّ  هدّ  ادلين وال

                                                        

 .34،   1الهيّن، حمّمد هن يعقو ، الاكيف، ج  -1
، االحتجاج، ج  -2  .263،   2الطاّس، أمحد هن عيل 
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 تبتددع دعدولٌ  ه عنددمانّدأويه  ،لة  أىل مسإوهنا جيدر االتلفات 
ها وعدد  مدن الوقدوف ضددّ  هددّ  فال ،ن حترف انلاسأوتريد  نةٌ معيّ 

وسداحل ر يف ا دينتشد اي دأهنا  ر املؤسف أنّ  كنّ ، ول  عليهاالسكوت 
ه رساعن ما نه ومجاعته؛  نّ أمفاده ابلناء أل تر  صاحب ابلدعة وش

دذهف ،يأالدر ه دذا  الواقدع واتلداريخ يكدذّ  نّ أمع  ،تنتيه دعوته  ه 
 ودعدول انلمدأّي  ،الف السدنوآرض منذ ديان املبتدعة تمأل ا  ا

هعدض هدو  ل  دعوتده مسدتمرّ إذ ال تدزال  ؛أل ما نقدول واضحٌ  مثاٌل 
 حّت اللحظة. شعو ال

عيات الكثدأل يف ه للمدّ ن يتنبّ أمن تذكأ القار  الكريم  هدّ  وال
ساق يف ن ال ينأو ،يف مّيان العقل واملنطق دعول   ويضع ّك  ،الساحة

ه الظدواهر ن ال تغدرّ أو ،1هالرجدال فدال يعدرف احلدّق  ،رت  الرجال
 ة والشهرات الاكذهة واخلادعة.نات اخلارجيّ واملزيّ 

                                                        

واعئشدة أترى أّن طلحة والزبأ : »قال احلارث هن حوحل  اللييّث لعيل   -1
: يا حارث أنت ملبوٌس عليك، إّن احلّق وابلاطدل  ؟ فقال عيلي اجتمعوا أل هاطل 
ال يعرفان هأقدار الرجال، وبإعمال الظّن، اعرف احلّق تعدرف أهلده، واعدرف 

 [239،  2. ]أنسا  ا رشاف، ابلالذرّي، ج «ابلاطل تعرف أهله
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 الخاتمة 

ي  أة من ة املهدويّ القضيّ  نّ أفيه  لنا هما ال جمال للشّك توّص   ًل ر  أ
وشدهدت  ،لالنتها  واالستغالل أل مددى اتلداريخ القضايا عرضة  

الزتوير طاملا نعديا  ه ذاف يتوقّ  وسوف ال ،يف الغيبتو اك    أدعياء
 رواحنا هل الفداء.أىل ظهور صاحب العرص إوابلاطل  رصاع احلّق 

لون هاخلرافدة والكدذ  يف ادلعدول يتوسّ  دعياءا  ه ؤالء نّ أ   ث نيً 
 ،ر الغيبدة الصدغرىدوقدد ذكرندا نمداذج مدنهم يف عصد ، نفسهم
 خرين.آو   عزاقرأواهن  اكلرشيِعّ 

دنا كدن تعّمدول   ،أدعيداءظهر دلينا يف عرص الغيبة الكداى وقد 
 .املّد  املعروف هايلماينّ  زنا ابلح  ألهم وركّ عد  ذكرهم لكّ 

دأ ة  ومجاعتده أل وسدائل خرافّيداملّد  يعتمد    ث ثلً  ر دا لنشديض 
 ذ لكوكدد ،حددال (ا  ،االسددتخارل ،اعء املعدداجزويه )ادّ  ،دعوتدده

لروايددات الضددعيفة والغريبددة وحددرف الروايددات عددن االسددتدالل ها
 ظاهرها.
ة يف دوات املعرفّيداعل ليسدت مدن ا الوسائل املددّ  ه ذه نّ أ   اابعً 

 ثبات العقيدل واالستدالل عليها.إ
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دد   خ مًسةة أل اسددتدالهلم  مثدداال  يلكددون ا ا روائي ددذكرنددا نموذج 
عليها رواية يت يطلقون ويه الرواية الّ  ،هالروايات الضعيفة والغريبة

 .ا وداللة  سند   ها ضعيفةٌ نّ أوقمنا هبيان حقيقتها و ،ةالوصيّ 
ة إىل علماء ا مّ  ة  اتلأييد أل رضورل رجوع انلاس اعمّ  تمّ  س دًس  

 من الصائنو  نفسهم املخالفو هلواهم.
ة املنحرفة من ي للظواهر الفكريّ رشنا إىل رضورل اتلصدّ أ سة بًع  
  نت يف رمحها.د الفأو وويّ قبل املعن
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 .ه1414انية، اثلطبعة ال، قمّ  - الَتاث

(، موقدع ةٌ )الرؤيدا حّجد –احللقة اثلانيدة  –العقييل، ناظم، ابلالغ املبو  .20
املوعدود  وايلمداينّ   مدا  املهددّي ورسدول اإل محد احلسدن و ّ أد السيّ 
 (. )كذا

 مدددا  نصدددار اإلأصددددارات إكدددم تهتددددون، ظم، لعلّ العقدددييل، ندددا .21
 .ه1428صفر  29 وىل،(، الطبعة ا  55، العدد )  املهدّي 

يدا أصول الداكيف، تصدحيح وتعليدق: عديل أ، حممد هن يعقو ، الهينّ  .22
 .1984امسة، اخلطبعة الطهران،  –سالمية الغفاري، دار الكتب اإل
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يدق: حممددهاقر ابلهبدودي، دار ندوار، حتقدهاقر، حبار ا ، حممّ يّ داملجلس .23
 .1983حة، صحّ املاثلة اثلطبعة الهأوت،  - حياء الَتاث العر،ّ إ

، العدر،ّ  ، املركدز اثلقدايفّ صول املعرفة واملدنه  العقديلّ أيمن، ، أاملرصي .24
  . 2010بلنان،  –املغر ، هأوت  –وىل ، ادلار ابليضاء  طبعة اال

نصدار أصددارات إ ،ر الشدّك املغر،، توفيق، دالئل الصدق ونفدض غبدا .25
 . ه 1434وىل،  طبعة اال(، 180، العدد )ما  املهدّي اإل

 انلددائين، حممددد حسددو، فوائددد ا صددول، تعليددق: ضددياء ادليددن  .26
ار االرايك، مؤّسسة النرشد اإلسدالّ  اتلاهعدة  ، حتقيق: رمحة را الع

 ه. 1406، جلماعة املدرّسو هقّم املرّشفة
ة الشديعة، )رجدال سدماء مصدنّ أ، محد هدن عديل  أاس عبّ و الأه، انلجايشّ  .27

 سدال ّ سدة النرشد اإل(، حتقيق: موىس الشبأي الزاداين، مؤسّ انلجايشّ 
 فة.املرشّ  اتلاهعة جلماعة املدرسو هقمّ 

28. http://almahdyoon.org/bayanat-sayed/376-zahra 

29. https://www.youtube.com/watch?v=t4UWtAX4Qg 

http://almahdyoon.org/bayanat-sayed/376-zahra
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