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نا حممد وعىل آله ِّوالسالم عىل نبياحلمد هللا رب العاملني, والصالة 

 :الطيبني الطاهرين, وبعد
َ فرق املسلمني, فيها بنياجلدال من املسائل التي كثر  فإن ِ

 .وىل هبااألهو  ْنَاخلالفة, وم مسألة : الشيعة وأهل السنةًوخصوصا بني
 إىل Gسألة بعد انتقال رسول اهللا هذه املوقد نشأ اخلالف يف 

ّة, فتشاجر الصحابة يف سقيفة بني ساعدة وتسابوا الرفيق األعىل مبارش
  .يف أول جتربة هلم يف اختيار اخلليفة

 إىل يومنا هذا, فقامت اخلالفةثم استمر اخلالف بعد ذلك يف 
ْ التي سفكت فيها دماء  احلروبثارتواملتتابعة عرب العصور, الثورات  ِ ُ
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كثر الدول التي الفتن والقالقل التي زعزت استقرار أوقعت  واملسلمني,
  .  إىل زماننا هذاالصحابةتعاقبت عىل احلكم من عرص 

َويف خضم هذه األحداث سلم َِّّ َ  ْنَ أمورهم لكل منةُّ أهل السِ
,  عليهماءخلف ِّاملتسلطني ؤالءها القهر, فبايعوالقوة وة بَُّمط عىل األَّتسل
ن ل مُّصنترشعية ال حيل نقضها, وال جيوز ال م خالفتهحكموا بأنو

 .تبعاهتا
ْاحلكومع أن  قد  Lبعد عرص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  مُ

ك عضوض, يتوارثه األبناء من اآلباء من دون مشورة من ْلُ إىل مَّحتول
 استمد رشعيتهت تي كاناخلالفة التاسم ب ًايِّتسمم بقي هاملسلمني, إال أن

  .من اإلسالم نفسه
, وضعف لدينية والسياسية اي أحوال املسلمنيِّوبعد ازدياد ترد

,  كثريةويالتُالبالد اإلسالمية إىل دَّ تقسمت  يف بغداد املركزيةالسلطة
ِّلتويل أمور لهم ِّالت تؤهِّ أية مؤهَّكام كثريون مل تكن هلمُحيتنازعها 
  .ة وبني العباسَّ كام هو حال خلفاء بني أمياملسلمني
 .ليوم إىل هذا اهذا النحوعىل املسلمني حال  استمرو

 َّقرره مع ما تلتئم جديدة ال حالةوهبذا نشأت يف البالد اإلسالمية 
إمام واحد للمسلمني يف كل عرص, علامء أهل السنة, من وجوب بيعة 

غري ذلك مما إىل , َّخلفاء متعددين أو حكام متفرقنيُعدم رشعية حكم و
 .سيأيت بيانه



  ٧................................................................................. مقدمة

أكثر من ذي ضح َّتُاخلالفة واحلكم, ايف ومع نشوء هذه الظاهرة 
  أهل السنة يف مسألة اخلالفةمعتقداتإشكاالت الشيعة عىل قبل أن 

 .  كانت مستحكمةوخالفة اخللفاء السابقني
 أن يكون َّاخلليفة ال بد أن ذهبوا إىلملا   فإهنم الشيعة اإلماميةوأما
,  من العرتة النبوية الطاهرةجيب أن يكونًمنصوصا عليه, وًمعصوما و

, فإن اخلالفة عندهم مل تصبح هنبة ية غريهم للخالفة عدم صالحاوأور
 .  ودبَّملن هب

  عىلَّقد انصبعليه والتشنيع به ق ْرَّإال أن اإلشكال الذي كثر الط
, Lاإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري  بإمامة د الشيعةااعتق

إمامته إىل هذا العرص, حياته واستمرار قوهلم بوهـ, ٢٥٥املولود يف سنة 
سخافة ضعف األفهام و عىل داللةهذا املعتقد يف إن أهل السنة رأوا ف

ِقد ولد قبل حوايلٍإمام ب التصديق ال يمكنف, العقول  ألف ومائة وتسع ُ
 الطبيعي ال يبلغ عمرفإن ال,  إىل يومنا هذاحياال يزال هو , ووستني سنة

 .هذا احلد بأي حال من األحوالإىل 
هنم مل , إال أ اإلماميةعىل الشيعة هبذاوا َّقد شنعأهل السنة مع أن و
 إمام تدور حول مسألةكانت وال تزال  كثري من األسئلة التي جييبوا عىل
علامء ت عنها مع أمهيتها قد سكسألة هذه املن , فإ يف هذا العرصاملسلمني

ِّ, حتى صار السني ال  عليهاواَّبل عتم , ومل خيوضوا فيها,أهل السنة ُّ
 . يشء صحيحإىلفيها هيتدي 
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وإين ألرجو هبذه الدراسة أن أكون قد أوضحت هذه املسألة 
 . وكشفت ما انتاهبا من غموض وإهبام,بيشء من اإليضاح

ًوأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه 
, إنه سميع جميب الدعوات, وصىل َّيتقبله مني بأحسن قبولالكريم, وأن 

 .طيبني الطاهريناهللا عىل حممد وآله ال
 هـ                               عيل آل حمسن١٤٢٤ شهر رمضان ٢٠يف 



 
 
 

<hçqæ<gł’ÿÞ<íËé×¤]íßŠÖ]<Øâ_<‚ßÂ< <

< <

عىل كافة   أنه جيبفقت كلامت علامء أهل السنة عىل َّلقد ات
ْنصب املسلمني  ّ, بل نصوا عىل أنه من أعظم خليفة هلم يف كل عرصَ

ي ال يسع املسلمني تركها أو التهاون يف املبادرة الواجبات الدينية الت
 .إليها

 ...ً علينا سمعاٌ اإلمام عندنا واجبُبْصَن: قال اإلجيي يف املواقف
انه تواتر إمجاع املسلمني يف الصدر األول بعد وفاة النبي : وقال

I عىل امتناع خلو الوقت عن إمام, حتى قال أبو بكر C يف 
, فبادر ) هلذا الدين ممن يقوم بهَّ مات, وال بدًأال إن حممدا قد: (خطبته

, ومل Iالكل إىل قبوله, وتركوا له أهم األشياء, وهو دفن رسول اهللا 
َب إمام متبع يف ْصَ نْنِيزل الناس عىل ذلك يف كل عرص إىل زماننا هذا م َّ

 .)١(...كل عرص
                                     

 .ـه٧٥٦هـ وسنة ٧٠٠واإلجيي عاش بني سنة . ٣٩٥املواقف, ص ) ١(
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ة َّها ـ أي اإلمامة ـ ملن يقوم هبا يف األمُدْقَوع: وقال املاوردي
 .)١(واجب باإلمجاع

 خليفة, ُبْصَأمجعوا عىل أنه جيب عىل املسلمني ن: وقال النووي
ة يف بقاء الصحابة بال خليفة يف َّوال حج... ووجوبه بالرشع ال بالعقل

, ألهنم مل Cمدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر 
 ْنَلنظر يف أمر مب اخلليفة, بل كانوا ساعني يف اَْصيكونوا تاركني لن

َيعقد  .)٢(له ُ
من أصحابنا ] يعني أمحد بن حنبل[ غريه َّواستدل: وقال البيهقي

 Iًب اإلمام رشعا بإمجاع الصحابة بعد وفاة الرسول ْصَيف وجوب ن
  .)٣(ب اإلمامْصَعىل ن

ًق سمعا عندنا ْب اإلمام واجب عىل اخللْصَن: وقال التفتازاين
 .)٤(وعند عامة املعتزلة

 الصحابة رضوان اهللا عليهم َّ أنْلماع:  ابن حجر اهليتميوقال
ب اإلمام بعد انقراض زمن النبوة واجب, بل جعلوه ْصَأمجعوا عىل أن ن

                                     
 .٢٩األحكام السلطانية, ص ) ١(
ابن حجر يف فتح الباري : ونقل هذه العبارة. ١٢/٢٠٥رشح صحيح مسلم للنووي ) ٢(

والعظيم آبادي يف عون املعبود . ٦/٣٩٧واملباركفوري يف حتفة األحوذي . ١٣/١٧٦
 .٦/١٦٦والشوكاين يف نيل األوطار . ٨/١١٢

 .٦/٦شعب اإليامن ) ٣(
 . ٥/٢٣٥رشح املقاصد ) ٤(



  ١١................................................. وجوب نصب اخلليفة عند أهل السنة

, واختالفهم Iأهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول اهللا 
 .)١(يف التعيني ال يقدح يف اإلمجاع املذكور

خمصوص غري املسلمني كافة  وجوب نصب خليفة عىل :قلت
 جاء بعدهم, وإنام هو واجب عندهم يف بعرص الصحابة والتابعني ومن

 . كلامهتم اآلنفة الذكررصيحكل عرص كام هو 
 

                                     
 . ٣٠الصواعق املحرقة, ص ) ١(
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 وجوبعىل َّقد دلت   الصحيحة عند أهل السنةحاديثإن األ
م يف صحيحه, ملسلمني يف كل عرص, فقد أخرج مسل اخليفةمبايعة 

والبيهقي يف السنن الكربى, واهليثمي يف جممع الزوائد, وغريهم عن 
ْمن:  أنه قالIالنبي   .)١( مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهليةَ

وأخرج أمحد يف املسند, واهليثمي يف جممع الزوائد, وأبو داود 
, ولياء حلية األالطياليس يف مسنده, وابن حبان يف صحيحه, وأبو نعيم يف

ْمن:  قالI أن النبيوغريهم,   .)٢(ة مات بغري إمام مات ميتة جاهليَ
 مات ْنَم:  قالIوأخرج اهليثمي وابن أيب عاصم, أن النبي 

                                     
مشكاة . ٥/٢١٨جممع الزوائد . ٨/١٥٦السنن الكربى . ٣/١٤٧٨صحيح مسلم ) ١(

 .٢/٧١٥سلسلة األحاديث الصحيحة . ٢/١٠٨٨املصابيح 
اإلحسان . ٢٥٩مسند الطياليس, ص . ٥/٢١٨جممع الزوائد . ٤/٩٦مسند أمحد ) ٢(

 . ٣/٢٢٤ياء حلية األول. ٧/٤٩برتتيب صحيح ابن حبان 
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 .)١(وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية
ْ مات وليست عليه طاعة مات ميتة ْنَم: ويف رواية أخرى

 .)٢(جاهلية
 مات ْنَم:  أنه قالGوأخرج احلاكم يف املستدرك عن النبي 
 .)٣(وليس عليه إمام مجاعة فإن موتته موتة جاهلية
  وأبو يعىل وابن أيب عاصموأخرج الطرباين يف الكبري واألوسط

 .)٤(من مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية:  قالGأن النبي 
oè‚£]<»<løÚ`iV< <

 بيعة إمام وجوب املبادرة إىلبفيه إشعار : من مات: Gقوله 
 وعدم إمهاهلا أو التهاون فيها خشية مباغتة املوت والوقوع يف ,منياملسل
 .اهلالك

                                     
إسناده حسن, : , قال األلباين٢/٤٨٩ كتاب السنة. ٢٢٥, ٥/٢٢٤جممع الزوائد ) ١(

 .ورجاله ثقات
املطالب العالية . ٢/٤٩٠ كتاب السنة. ٦/٦٥كنز العامل . ٣/٤٤٦مسند أمحد ) ٢(

٢/٢٢٨. 
هذا حديث صحيح عىل رشط :  قال احلاكم١/١٥٠املستدرك عىل الصحيحني ) ٣(

 .١/٢٠٤, قه الذهبيوواف. الشيخني
مسند أيب يعىل  .٤/٢٣٢, ٢/٣١٧املعجم األوسط . ١٠/٢٨٩املعجم الكبري للطرباين  )٤(

إسناده حسن ورجاله :  وقال األلباين٢/٤٨٩كتاب السنة البن أيب عاصم  .٦/٢٥١
 جممع الزوائد .ثقات عىل ضعف يسري يف عاصم وهو ابن أيب النجود وأيب بكر بن عياش

٢٢٥, ٥/٢٢٤. 



  ١٥........................................منياملسل وجوب املبادرة إىل بيعة خليفة

أي ومل تكن بيعة مالزمة له ال : وليس يف عنقه بيعة: Gقوله 
ِوكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقهتنفك عنه, كام يف قوله تعاىل ﴿ ِ ُِ َ َُ ُ ُ َِ َ ْ ََ ْ ََّ ٍ ِ ُ﴾)١(, 

جل الداللة عىل اللزوم مل فال جيوز نقض بيعة إمام احلق وال نكثها, وأل
 ...).ًمن مات ومل يبايع إماما( :يقل

 والطاعة, ولعلها مأخوذة عىل السمع واملعاهدة املعاقدة  هي:والبيعة
 , وأعطاه طاعته وسمعهله بايع اإلمام قد باع نفسه ْنَمن البيع, فكأن م

 .ونرصته
امليت احلارض, دون اإلمام احلي إلمام لوعليه فال تقع البيعة إال 

امليت ال تتحقق معه املعاهدة, واعتقاد إمامة األئمة املاضني ال الغابر, ألن 
 .هلم يستلزم حتقق البيعة

ْتة عىل وزن فعلة, وهو اسم هيئة, ْيِم: مات ميتة جاهلية: وقوله ِ
 .مات كميتة أهل اجلاهلية: واملعنى

أي عىل صفة موهتم من حيث هي فوىض ال إمام : قال النووي
  .)٢(هلم

واملراد بامليتة اجلاهلية ـ وهي بكرس امليم ـ : وقال ابن حجر
املوت كموت أهل اجلاهلية عىل ضالل وليس له إمام مطاع, ألهنم  حالة

ًكانوا ال يعرفون ذلك, وليس املراد أنه يموت كافرا, بل يموت 
                                     

 . ١٣سورة اإلرساء, اآلية ) ١(
 .١٢/٢٣٨رشح صحيح مسلم ) ٢(
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 .)١(ًعاصيا
 ن ترك بيعة إمام الزمان بميتة أهلَ لعل تشبيه موت م:أقولو
احلق,   ن ترك تلك البيعة يستلزم ترك متابعة إمامإمن حيث  اجلاهلية
 يف ُلوقوعا ذلكفيرتتب عىل إىل متابعة أئمة اجلور, بالنتيجة  ويؤدي

 ً.الَّالُتكون حاله حال أهل اجلاهلية الذين يموتون ضوالضالل, 
اتفقت كلمة علامء أهل السنة عىل أنه جيب فقد  ذلك عىل ًبناءو

, وال جيوز التخلف عنها  يف كل عرصيفة املسلمنييعة خلابمعىل األمة 
 .نحو من األنحاءبأي 

ِّإذا انعقدت اإلمامة باتفاق أهل احلل والعقد أو : قال القرطبي َ
م وجب عىل الناس كافة مبايعته عىل السمع والطاعة َّ عىل ما تقدٍبواحد

ّوإقامة كتاب اهللا وسن ْ, ومنIة رسوله ُ ِ تأبى عن البيعة لعذر عذَ ُ ر, َّ
ِ تأبى لغري عذر جرب وقهر, لئال تفرتق كلمة املسلمنيْنَوم ُ ُ)٢(. 

َّ نص عىل وجوب اإلمامة, I رسول اهللا َّإن: وقال ابن حزم
 .)٣(وأنه ال حيل بقاء ليلة دون بيعة

 .)٤(ال حيل ملسلم أن يبيت ليلتني ليس يف عنقه إلمام بيعة: وقال
ْإىل غري ذلك مما يطول ذك   .هرِ

                                     
 .١٣/٥فتح الباري ) ١(
 . ١/٢٧٢اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 .٤/١٦٩الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) ٣(
 .٨/٤٢٠املحىل ) ٤(



  ١٧........................................منياملسل وجوب املبادرة إىل بيعة خليفة

 فإن أهل السنة بعد عرص اخلالفة عندهم أطبقوا ومع كل ذلك
بوا البحث َّعىل ترك هذا الواجب, بل تركوا اخلوض يف هذه املسألة وجتن

ًفيها من قريب أو بعيد, فال نرى منهم اهتامما بالبحث يف هذا األمر مع 
, وقابله أمهيته, حتى تركه من تعرض لرشح تلك األحاديث عظم

 .ينواإلمهال الشديدباإلعراض 
اإلمام النووي الذي رشح صحيح مسلم, : ًخذ مثاال عىل ذلكو 

من مات وليس يف عنقه بيعة (ّفإنه مل يعلق بحرف واحد عىل حديث 
هـ, أي بعد سقوط ٦٧٦أن النووي تويف سنة مع  , )مات ميتة جاهلية

ّاخلالفة العباسية وتشتت بالد املسلمني إىل دويالت عىل كل دولة 
 .)١(خليفة

ّكام ُولعل السبب يف ذلك خشية علامء أهل السنة من سخط ح
 َّعرصهم إذا نفوا عنهم أهليتهم إلمامة املسلمني, وخوفهم من العامة,

 جيوز هلموحذرهم من ختطئة كل أهل السنة يف ترك أمر مهم واجب ال 
 . أو التهاون فيهتركه

 
 
 
 

                                     
 .١٢/٢٤٠برشح النووي  مسلم راجع صحيح)١(
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ً عدة مزايا تؤهله ألن يكون إماما عىل ال بد أن تتوفر يف اخلليفة ّ

ًسائر املسلمني دون غريه, وقد ذكر علامء أهل السنة بعضا من تلك املزايا 
تلك , ومع أهنم اختلفوا يف بعض  هبا إمام املسلمنيجيب اتصافالتي 

 :مام اشرتطوهف. الصفات إال أهنم يكادون يتفقون عىل بعض آخر منها
  :ـ أن يكون قرشيا١

ًفال تصح إمامة غري القريش كائنا من كان, وذلك لقول النبي 
G :١(األئمة من قريش(. 

                                     
, والطياليس يف مسنده, ص ٤/٤٢١, ١٨٣, ٣/١٢٩أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده ) ١(

ّ وصححه ووافقه الذهبي, وأخرجه ٤/٥٠١م يف مستدركه , واحلاك٢٨٤, ١٢٥
, ٥/٨, ١/١٧١, أبو نعيم يف حلية األولياء ١/٤٨٠السيوطي يف اجلامع الصغري 

, والبيهقي يف السنن الكربى ٥/١٩٢, واهليثمي يف جممع الزوائد ٨/١٢٣, ٧/٢٤٢
امع , واأللباين يف صحيح اجل١/١٥٢, والطرباين يف املعجم الصغري ٤/٧٦, ٣/١٢١

    Uهذا حديث مشهور ثابت من: ٣/١٧١, قال أبو نعيم يف احللية ١/٥٣٤الصغري 
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ذهب اجلمهور إىل العمل بقضية هذا احلديث, : قال املناوي
 .)١(افرشطوا كون اإلمام قرشي

به ـ أي هبذا احلديث ـ احتج الشيخان يوم السقيفة, : ًوقال أيضا
 .)٢(ب وأمجعوا عليهْحَّقبله الصف

اشرتاط كون اإلمام قرشيا مذهب : وقال عياض:  ابن حجروقال
ُالعلامء كافة, وقد عدوها يف مسائل اإلمجاع, ومل ينقل عن أحد من السلف  ُّ

وال اعتداد بقول : قال.  بعدهم يف مجيع األمصارْنَفيها خالف, وكذلك م
 .)٣( ملا فيه من خمالفة املسلمني وافقهم من املعتزلة,ْنَاخلوارج وم

أن يكون من قريش, لورود النص فيه وانعقاد : وقال املاوردي
ِاإلمجاع عليه, وال اعتبار برضار  َّحني شذ فجوزها يف مجيع ] بن عمرو[ِ َّ

َّ احتج يوم السقيفة عىل األنصار يف Cالناس, ألن أبا بكر الصديق 
األئمة : (Iدة بقول النبي دفعهم عن اخلالفة ملا بايعوا سعد بن عبا

َّوليس مع هذا النص املسلم شبهة ملنازع فيه, وال قول )... من قريش
                                     

Vّوعده من . مشهور من حديث أنس: ٣/١٢١وقال البيهقي يف السنن .  حديث أنس
, والكتاين يف نظم ٢٤٨األحاديث املتواترة السيوطي يف قطف األزهار املتناثرة, ص 

 وغريهم, ٤/١٥٢ امللل واألهواء والنحل  وابن حزم يف الفصل يف١٦٩املتناثر, ص 
ّواستقىص األلباين طرق هذا احلديث وصححها ونفى الشك يف تواتر احلديث يف إرواء 

 .٣٠١ − ٢/٢٩٨الغليل 
 .٣/١٨٩فيض القدير ) ١(
 . ٣/١٩٠املصدر السابق ) ٢(
 . ١٣/١٠٢فتح الباري ) ٣(



  ٢١......................................بعض مؤهالت خليفة املسلمني وصفاته 

 .)١(ملخالف له
... وال حتل اخلالفة إال لرجل من قريش صليبة: وقال ابن حزم

َّفصح أن من تسمى باألمر واخلالفة من غري قريش فليس خليفة, وال  َّ
ٍه, فهو فاسق عاص هللا تعاىل, هو وكل ًإماما وال من أويل األمر, وال أمر ل

ِّمن ساعده أو ريض أمره, لتعدهيم حدود اهللا تعاىل عىل لسان رسول اهللا 
I)٢(.  

ًنص أيضا عىل اشرتاط القرشية يف اإلمامقد و عبد القاهر : َّ
ْالبغدادي يف الفرق بني الفرق , وابن حزم يف الفصل يف امللل واألهواء )٣(َ

  )٦(والغزايل يف قواعد العقائد ,)٥( يف رشح املقاصد, والتفتازاين)٤(والنحل
 .غريهمو, )٧(القرطبي يف تفسريهو

ًـ أن يكون عاملا جمتهدا٢ ً: 
اجلمهور عىل أن أهل اإلمامة جمتهد يف األصول : قال اإلجيي

 .)٨(والفروع, ليقوم بأمور الدين
                                     

 .٣٢األحكام السلطانية, ص ) ١(
 .٤٢١ ,٨/٤٢٠املحىل ) ٢(
 .٣٤٩الفرق بني الفرق, ص ) ٣(
 .٤/١٥٢الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) ٤(
 .٥/٢٤٣رشح املقاصد ) ٥(
 .٢٣٠قواعد العقائد, ص ) ٦(
 .١/٢٧٠اجلامع ألحكام القرآن ) ٧(
 .٣٩٨املواقف, ص ) ٨(
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ِوأوجبوا ـ أي أهل السنة ـ من العلم : وقال عبد القاهر البغدادي
 .)١(له مقدار ما يصري به من أهل االجتهاد يف األحكام الرشعية

ًأن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة : وقال القرطبي
 وهذا متفق , يف احلوادثاالستفتاء ال حيتاج إىل غريه يف ًداهاملسلمني جمت

 .)٢(عليه
ًنص أيضا عىل قد و ً كون إمام املسلمني جمتهدا يف األحكام اشرتاطَّ

, والتفتازاين يف رشح )٣( املاوردي يف األحكام السلطانية:لرشعيةا
 ., وغريهم)٥(, والباقالين يف التمهيد)٤(املقاصد
 :ًـ أن يكون عادال غري فاسق٣

وأوجبوا ـ أي : قال البغدادي بعد أن ذكر رشط العدالة يف اإلمام
لك أهل السنة ـ من عدالته أن يكون ممن جيوز حكم احلاكم بشهادته, وذ

ًبأن يكون عدال يف دينه, مصلحا ملاله وحاله, غري مرتكب لكبرية وال  ِ ُ ً
ّمرص عىل صغرية, وال تارك للمروءة يف جل أسبابه ِ ُ)٦( . 

وذكر أنه رشط . ًجيب أن يكون عدال لئال جيور: وقال اإلجيي
                                     

 .٣٤٩الفرق بني الفرق, ص ) ١(
 .١/٢٧٠اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 .٣١ األحكام السلطانية, ص) ٣(
 .٥/٢٣٣رشح املقاصد ) ٤(
 ). ٢/٥١٨عن كتاب اإلهليات  (١٨١التمهيد, ص ) ٥(
 .٣٤٩الفرق بني الفرق, ص ) ٦(



  ٢٣......................................بعض مؤهالت خليفة املسلمني وصفاته 

 .)١(باإلمجاع
ًأن يكون عدال, ألنه ال خالف بني األمة أنه ال : وقال القرطبي

 .)٢(ن تعقد اإلمامة لفاسقجيوز أ
ُإنه تنفسخ إمامته وخيلع بالفسق الظاهر : قال اجلمهور: ثم قال

املعلوم, ألنه قد ثبت أن اإلمام إنام يقام إلقامة احلدود واستيفاء احلقوق 
وحفظ أموال األيتام واملجانني والنظر يف أمورهم, إىل غري ذلك مما تقدم 

القيام هبذه األمور والنهوض هبا,  عده عنُذكره, وما فيه من الفسق يق
َّزنا أن يكون فاسقا أدَّفلو جو  .)٣(بطال ما أقيم ألجلهإى إىل ً
 يف )٤( املاوردي: عىل اشرتاط العدالة يف إمام املسلمنيَّنصقد و

, والتفتازاين يف رشح )٥(األحكام السلطانية, والغزايل يف قواعد العقائد
 ., وغريهم)٦(املقاصد

 يف أكثر  منهاَّوالتي مل يتوفرلصفات التي ذكروها, إىل غريها من ا
 يتوارثه ًخلالفة بعد أن صارت ملكا كرسوياخلفائهم غري القرشية, فإن ا

َاألبناء من اآلباء مل تراع هذه الصفات يف اخللفاء, فتوىل عىل املسلمني  ُ
                                     

 .٣٨٩املواقف, ص ) ١(
 .١/٢٧٠اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 .١/٢٧١نفس املصدر ) ٣(
 .٣١األحكام السلطانية, ص ) ٤(
 .٢٣٠قواعد العقائد, ص ) ٥(
 .٥/٢٣٣رشح املقاصد ) ٦(
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ًالفسقة الذين ال يفقهون من أحكام الدين شيئا فضال عن أن يكونوا من  ً
 . العلم واالجتهادأهل

علامء أهل السنة الذين من وكل ذلك كان بمرأى ومسمع 
, وبوجوب بيعتهم َّصححوا خالفة أولئك اخللفاء وحكموا برشعيتها

 .وطاعتهم وحرمة القيام عليهم



 

 
< <

‚u]æ<†’Â<»<á^jËé×}<áçÓè<÷< <

< <
د َقْعُ أنه ال جيوز أن تيف بيان كلامت أعالم أهل السنة تظافرتلقد 

 .يف عرص واحد ولو كانا يف أقاليم متباعدةأو أكثر فة الثنني اخلال
د خلليفتني يف َعقُواتفق العلامء عىل أنه ال جيوز أن ي: قال النووي

 . عرص واحد, سواء اتسعت دار اإلسالم أم ال
إلمامني إذا  احلرمني بأنه حيتمل جواز عقدها ثم نقل قول إمام
اسد خمالف ملا عليه السلف واخللف وهو قول ف: ُاتسع البعد بينهام, وقال

  . )١(ولظواهر إطالق األحاديث

ب إمامني يف األرض أو أكثر ْصَفأما ن: ابن كثري يف تفسريهقال و
 جاءكم وأمركم مجيع يريد ْنَم: (فال جيوز, لقوله عليه الصالة والسالم
ًأن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان , وهذا قول اجلمهور, وقد حكى )ِّ
                                     

 .١٢/٢٣٢رشح النووي لصحيح مسلم ) ١(
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 . )١(اع عىل ذلك غري واحد, منهم إمام احلرمنياإلمج
وال حيل أن يكون يف الدنيا إال إمام : وقال ابن حزم يف كتابه املحىل

 . )٢(واحد, واألمر لألول بيعة
فأما إقامة إمامني أو ثالثة يف عرص واحد وبلد : وقال القرطبي

ب أصحابنا إىل ذه: قال اإلمام أبو املعايل. ًواحد فال جيوز إمجاعا ملا ذكرنا
َّلو اتفق عقد : م, ثم قالواـَمنع عقد اإلمامة لشخصني يف طريف العال

ِاإلمامة لشخصني نزل ذلك منزلة تزويج وليني امرأة واحدة من زوجني  َّ ِّ ُ
 .)٣(من غري أن يشعر أحدمها بعقد اآلخر

كاشفة عن احلالة السيئة التي سيؤول إليها حاديث األ قد جاءتو
َّإذ سيكثر فيهم املدعون لإلمامة والغاصبون للخالفة, وضع املسلمني, 

يف ومسلم  البخاريوسيتعددون يف العرص الواحد, فقد أخرج 
كانت بنو :  قالI عن أيب هريرة عن النبي اام وغريمههيصحيح

إرسائيل تسوسهم األنبياء, كلام هلك نبي خلفه نبي, وإنه ال نبي بعدي, 
يعة األول َِبب اْوُف:  تأمرنا? قالفام: قالوا. وسيكون خلفاء فيكثرون

 .)٤( اهللا سائلهم عام اسرتعاهمَّهم فإنَّفاألول, أعطوهم حق
                                     

 .١/٧٢تفسري القرآن العظيم ) ١(
 .٩/٣٦٠املحىل ) ٢(
 .١/٢٧٣اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
 . ١٠/٤١٨صحيح ابن حبان . ٣/١٤٧١صحيح مسلم . ٢/١٠٧٤صحيح البخاري ) ٤(

 .٨/٣٦السنن الكربى للبيهقي . ٢/٩٥٨سنن ابن ماجة . ٢/٢٩٧مسند أمحد 



  ٢٧..............................................ال يكون خليفتان يف عرص واحد 

أوضحت الوظيفة الواجبة جتاه هذه وجاءت أحاديث أخر ف
االلتزام ببيعة كشفت عن أن الواجب عىل املسلمني هو ئة, وِّالظاهرة السي

إال بالقتل, فقد أخرج قتل اخلليفة اآلخر إذا مل يندفع اخلليفة األول, و
قال رسول اهللا : أيب سعيد اخلدري قالمسلم يف صحيحه بسنده عن 

I :١(ويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهامُإذا ب(. 
إذا بويع : معنى هذا احلديث: قال النووي يف رشح صحيح مسلم

خلليفة بعد خليفة فبيعة األول صحيحة جيب الوفاء هبا, وبيعة الثاين 
لوفاء هبا, وحيرم عليه طلبها, وسواء عقدوا للثاين عاملني باطلة حيرم ا
 جاهلني, وسواء كانا يف بلدين أو بلد, أو أحدمها يف بلد ]أم[بعقد األول 

اإلمام املنفصل واآلخر يف غريه, هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا 
 .)٢(ومجاهري العلامء

فة األول, وإذا بويع خلليفتني فاخللي:  يف تفسريهوقال القرطبي
ُوقتل اآلخر, واختلف يف قتله, هل هو حمسوس أو معنى, فيكون عزله 

إذا بويع خلليفتني : Iقتله وموته, واألول أظهر, قال رسول اهللا 
وهذا أدل ... رواه أبو سعيد اخلدري, أخرجه مسلم. فاقتلوا اآلخر منهام

فة دليل عىل منع إقامة إمامني, وألن ذلك يؤدي إىل النفاق واملخال
                                     

 .٤/٤١١مسند أيب عوانة . ٨/١٤٤السنن الكربى للبيهقي . ٣/١٤٨٠صحيح مسلم ) ١(
رواه الطرباين يف الكبري : , قال اهليثمي٥/١٩٨جممع الزوائد . ٢/١٢٤املعجم األوسط 

 .٦/١٠شعب اإليامن . واألوسط, ورجاله ثقات
 .١٢/٢٣١صحيح مسلم برشح النووي ) ٢(
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 .)١(والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم
ُوال جيوز عقدها إل: وقال الرشبيني ْ مامني فأكثر ولو بأقاليم ولو َ

 ْدتِقُ فإن ع,ق الشملُّ ملا يف ذلك من اختالف الرأي وتفر,ْتباعدت
 للسابق كام يف النكاح عىل امرأة, ْ انعقدتًباَّ أو مرت, بطلتاًالثنني معا

فإن . ًماَّ الرتكاهبم حمر,ايعوه إن علموا ببيعة السابق الثاين ومبرَّزَعُوي
 فكيف يقال ,)إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهام(:  ورد يف مسلم:قيل

ل, ِتُ ال تطيعوه فيكون كمن ق:جيب بأن معنى احلديثُ فقط? أبالتعزير
َمعناه أنه إن أرص فهو باغ يقاتل: وقيل ُ ٍ َّ)٢(. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٤/١٧١مغني املحتاج ) ١(
 .٤/١٧١مغني املحتاج ) ٢(
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وما قبله من العصور  واقع أهل السنة يف هذا العرص إذا نظرنا إىل
 التي  عندهم وقعوا يف خمالفات رصحية لألحاديث الصحيحة أهنمناجدو

نا  ذكر عام اتفق عليه علامؤهم السابقون الذينوتغافلوا, ًنقلنا بعضا منها
 .َّأقواهلم فيام مر
بل مع  هلم مع وجوبه عليهم,  إمام واحدبَْصيقوموا بنمل  فإهنم

 أمورهم يتوىلورضوا بأن , َّكام مرالدينية كونه من أعظم الواجبات 
ِّكام متفرقون ُح  .اء وأمراءرؤسملوك و هم وإنام ,خلفاءليسوا بَّ

املعارصين وغريهم َّكام يرون هؤالء احلال فإن كان أهل السنة 
, فإن الواجب عليهم رشعيني بعد عرص اخلالفة خلفاء ممن حكموا

من احلكم, ونصب خليفة واحد عىل كل املسلمني  همخلعهو حينئذ 
  ., وإال فقد عملوا بالتقية التي ال يقولون هباَّمر كام

 ما أمجع عليه فقد خالفواوإن كانوا يروهنم كلهم خلفاء رشعيني 
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 دْقَ من أنه ال جيوز ع السابقونالعلامءأطبق عليه ووالتابعون الصحابة 
وتركوا العمل باألحاديث الصحيحة  ,اخلالفة خلليفتني يف عرص واحد

 .وقتل اخلليفة اآلخراألول اخلليفة الدالة عىل لزوم بيعة 
 فيهم أن يراعوهعليهم راعوا يف اخللفاء ما جيب ًمضافا إىل أهنم مل ي

 بالعدالة والعلم واالجتهاد, كوهنم موصوفني و, كوهنم من قريشْنِم
بالقوة والقهر, وأهل السنة ال عىل األمة ب ِّطعمة لكل متغلُفصار احلكم 

ُ وال جيهرون بعدم رشعية حكمهم, مع أهنم ال يقولون ,نكرون عليهمُي
 .بالتقية التي يقول هبا غريهم

 بايعوا حاكمهم ًواقعون يف اإلثم سواءأن كل أهل السنة : واحلاصل
عىل كل  خليفةيبايعوه عىل السمع والطاعة أم مل يبايعوه, وذلك ألهنم مل 

ًاملسلمني, ومل يتابعهم عليه غريهم, وبذلك يكونون قد تركوا واجبا من 
 .أعظم الواجبات الدينية, وختلفوا عن وظيفة من أهم الوظائف الرشعية
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بايعوا حاكمهم قد هم بالديف أهل السنة كل فئة من  إن :قد يقال

َّ وبذلك يكونون قد أدوا ما فرضه اهللا عليهم من بيعة رشعية صحيحة,
 .مبايعة إمام هلم يف هذا الزمان

 :واجلواب
إنام بايعوا  أهل السنة كل فئة منفإن َّلو سلمنا بحصول ذلك ـ ١ 
إما أن :  البالد األخرى, وهنا نقولماَّكُمل يبايعوا ح, و فقطحاكمهم
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هم متابعتهم فيها, ِاملبايعني صحيحة فيجب عىل غريهؤالء تكون بيعة 
, وإما أن تكون ًقد تركوا واجبا من أهم الواجباتوحيث مل يفعلوا ف

 .بيعتهم تلك باطلة فال اعتبار هبا, فوجودها كعدمها
ُاحلاكم معارضة بمبايعة غريهم حلـ أن مبايعة هؤالء هلذا ٢  همماَّكَ

, وال يصح بيعة خليفتني يف عرص واحد, األخرى  اإلسالميةبالداليف 
ًت فهي باطلة قطعا إال واحدة, وعىل هذا فإن اإلشكال قَّحتقفكل بيعة 

 .ًيبقى الزما لغالبية أهل السنة كام هو واضح
 عىل السمع والطاعة  املبايعني إنام بايعوا حاكمهمهؤالءـ أن ٣

 مل  كونه خليفة لكل املسلمني, وهلذاًوعىل كونه حاكام عىل بالدهم, ال عىل
ًنر حاكام معارصا  ً  يتحقق عىل كل املسلمني, والذي العامةَّادعى اخلالفة َ

 . هو البيعة عىل النحو الثاين ال األولامتثال الواجببه 
ـ أن اخلليفة احلق ال تثبت خالفته عندهم إال بالنص من اهللا ٤

ّورسوله, أو بنص إمام احلق الذي قبله, أو بالشورى من املسلمني كافة, 
بالد اإلسالم, ويشء من ذلك كله مل يتم أو بالقهر والغلبة عىل سائر 
 . حلاكم معارص كام هو واضح

ًأيضا ببيعة أهل احلل والعقد, وعليه فإن عندهم وتثبت اخلالفة 
فبيعتهم صحيحة, وإال ) ١(كان أولئك املبايعون هم أهل احلل والعقد

َفال, وال تعرف فئة  ْ  موصوفة هبذه الصفة, يف هذا العرص أهل السنة منُ
                                     

أهل احلل والعقد هم أصحاب الرأي والدين واملشورة يف املسلمني الذين يلزم غريهم ) ١(
 .Gمتابعتهم عند أهل السنة, مثل الصحابة يف املدينة بعد زمان النبي 
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ِبيعتهم ملزمة لغريهم, بل ال تصح بيعة هؤالء, وال تكون ف وعليه تكون ُ
ًفمن بايع رجال عىل غري مشورة من :  بن اخلطابمشمولة لقول عمر َ

َاملسلمني فال يتابع هو وال الذي بايعه ت َ َّغرةُ َ أن يقتال)١(ِ ُ)٢(. 
ًم قرشيا عادال ثم إن البيعة ال تصح عندهم إال إذا كان احلاك

, كل هذه الصفاتّ مر, وكل حكام املسلمني مل تتوفر فيهم ًجمتهدا كام
  !فكيف تصح بيعتهم خلفاء عىل املسلمني?
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ً اتبع إماما من  قد إن كل واحد من أهل السنة:ًوقد يقال أيضا َّ

ّأئمة املسلمني, ومن الواضح املعلوم أن أهل السنة منهم من يتبع أبا 
بن أنس, ومنهم من يتبع حممد بن  َّم من يتبع مالكحنيفة النعامن, ومنه

ّإدريس الشافعي, ومنهم من يتبع أمحد بن حنبل, فكل واحد منهم 
 . يموت ويف عنقه بيعة إلمام من هؤالء األئمة, فال إشكال عليهم حينئذ

 :واجلواب
 ,َّـ أن حمل الكالم هو مبايعة اإلمام الذي يتوىل أمور املسلمني١

 اي أوجبهي البيعة التهه ه سلطة زمنية عىل الناس, وهذًويكون حاكام ل
 األحاديث السابقة, اّعلامء أهل السنة فيام تقدم من عباراهتم, ودلت عليه

علامء الدين الذين يعمل الناس بفتاواهم, إمامة وليس حمل البحث هو 
                                     

َّأي حذرا من القتل, فكأن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وجعلهام عرضة ) ١( ً
 .للقتل

 .٤/٢١٣٢ ط مرقمة .ب األحكام, باب االستخالف كتا٩/١٠٠صحيح البخاري ) ٢(
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فإن هؤالء ال جتب مبايعتهم باالتفاق, بل جيب سؤاهلم ملعرفة األحكام 
َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال َّال غري, كام قال جل شأنه ﴿الرشعية  ْ ُْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ ْ َ َ
َتعلمون ُ َ ْ َ﴾)١(. 
ِـ مل يفت أحد من أئمة املذاهب األربعة بوجوب أخذ البيعة له ٢ ْ ُ

 أو لغريه من فقهاء األمصار, ومل ينقل أحد من أعالم أهل السنة أن البيعة
َ أخذت هلم, ال يف عصورهم وال يفقد ِ  العصور املتأخرة عنهم, ولو ُ

ّكانت البيعة هلم واجبة لبينوا ذلك للناس وحثوهم عليها َّ. 
ن البيعة هي املعاهدة, وهي ال تتحقق إال مع إ :َّا قلنا فيام مرَّـ أن٣

اإلمام احلي احلارض, وعليه فال يمكن مبايعة واحد من األئمة املاضني, 
 وال تقع منه ,ببيعة احلي لهألهنا مفاعلة بني طرفني, وامليت ال يعلم 

 . بيانمعاهدة معه عىل يشء, وهو واضح ال حيتاج إىل زيادة 
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أهل واحد من علامء ًـ كائنا من كان ـ ن إمام املسلمني إ :قد يقال
 .السنة املعارصين, ونحن نتبعه يف فتاواه

 :اجلوابو
ًـ ما قلناه فيام تقدم يأيت هنا أيضا, فإن١  اإلمام هو حمل الكالم ّ

ً ويكون حاكام عليهم, وليس الكالم يف أئمة ,َّالذي يتوىل أمور املسلمني
 .َّ كام مرالعلم, فإن أئمة العلم ال جتب بيعتهم عند أهل السنة

                                     
 .٧سورة األنبياء, اآلية ) ١(



 من هو خليفة املسلمني يف هذا العرص?.........................................٣٤

ًم أنه يشرتط يف اإلمام أن يكون جمتهدا, وحيث إن أهل َّدقد تقـ ٢
 يف أئمة املذاهب السنة قد أغلقوا باب االجتهاد, وحرصوا التقليد

ِّاألربعة, فال يوجد يف علامء أهل السنة يف هذا العرص إال املقلدة, ومن 
ِّيدعي االجتهاد منهم ال يوافقونه عىل اجتهاده وال يسلمون له به,  َّ

 .فحينئذ ال يصلح واحد منهم إلمامة املسلمني
ًـ لو سلمنا أن واحدا من العلامء املعارصين فيه األهلية لإلمام٣ ة َّ

ًبمجرد كونه أهال لإلمامة, وذلك عندهم ًعندهم, إال أنه ال يكون إماما 
ًألن علامء أهل السنة أنفسهم اعتربوا أيضا يف إمام املسلمني أن يبايعه 
ًأهل احلل والعقد, أو يكون مبسوط اليد عىل بالد املسلمني متسلطا  ِّ

, ومل رشًوية مثال من اخللفاء االثني عّعليها, وألجل ذلك عدوا معا
َيعدوا منهم من هو خري منه من السابقني األولني من املهاجرين  ّ
ُّواألنصار املعارصين له الذين مل تكن هلم إمرة, كام مل يعدوا منهم غريهم 

ًممن وصفوهم بأهنم من املبرشين باجلنة, كسعد بن أيب وقاص مثال  أو, َّ
 للسبب علامء الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغريمها,  منغريه

 .الذي ذكرناه
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 فلم , أن أهل السنة تركوا القيام هبذا الفرضنامّسل :وقد يقال
يف هذا العرص وال يف العصور املتقدمة التي تلت  , الهلمًيبايعوا إماما 

 ميتة م املعصية وموهت من ذلك وقوعهم يفلزمولكن ال يعرص اخلالفة, 
و تركوه عن قدرة واختيار ال عن عجز جاهلية, وذلك إنام يلزم ل
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 .)١(واضطرار
 :  اجلوابو
ّـ أنا ال نسلم أن أهل السنة عاجزون عن بيعة إمام هلم يف هذا ١ َّ

الطاعة للحاكم, و السمع املعاهدة عىلهي َّـ كام مرـ العرص, ألن البيعة 
وهذا مقدور عليه, ويمكن لعلامء أهل السنة أن يرشدوا العوام يف مجيع 

َّ يرونه األصلح لإلمامة من حكْنَد إىل مبايعة مالبال ام املسلمني أو من ُ
 .غريهم

ّوخوفهم من سخط حكام بالدهم ال يسوغ هلم ترك بيان فريضة  َُّ
وظيفة من أعظم الوظائف, ألن أهل السنة إغفال  و,من أهم الفرائض

 ّال يرون جواز التقية من احلاكم املسلم, وهلذا عدوا من فضائل مالك بن
 مع ما كان فيه هم ببيان معتقداورَهَج أهنمأمحد بن حنبل وغريمها وأنس 

 .من سخط اخللفاء والوقوع يف املحنة
َّهذا مع أن هناك منابر دولية يتمكن هبا من بيان كل عقيدة  ُ
وإيضاح كل وظيفة بال أي حمذور وال خوف وال رضر, وهذا أمر مقدور 

 .هبذا من أهل السنة قام ًال نرى أحدا ذلكمع وللكل أو لألغلب, 
ـ مع اإلغامض عن كل ذلك وتسليم أن أهل السنة عاجزون ٢

 شأنه َّعن مبايعة إمام هلم, فهذا يرفع اإلثم والعقاب عنهم, ألن اهللا جل
  .ف الناس بام ال يطيقونِّال يكل

                                     
 .٥/٢٣٩يف كتابه رشح املقاصد ) هـ٧٩٣ −٧١٢(هذا اجلواب لسعد الدين التفتازاين ) ١(
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االضطرار جاهلية فهذا ال هذا أما أن ميتتهم ال تكون بسبب 
ْنسلم به, فإن أهل الفرت َ  عاشوا يف اجلاهلية وهم ال يعلمون بدين نة الذيّ

ساموي, وكانوا مستضعفني يف األرض, وال يفقهون من أمرهم إال ما 
َّال يعذبون, عمال بقوله جل إهنم:  يقالقديتعلق بمعاشهم  ً َّ َوما  شأنه ﴿ُ َ

ًكنا معذبني حتى نبعث رسوال ُ َ َُ َ ْ َ ََ َّ ََّ ِ ِّ َّضالل من غري شك أهنم  إال,﴾ُ ل , ألن كُ
ًمن مل يتبع احلق ـ وإن كان معذورا ـ  فهو ضال ّ. 

 عىل أن كل َّ, فإن حديث مسلم نصمن هذا القبيلوما نحن فيه 
من مل تكن يف عنقه بيعة إلمام فميتته جاهلية, وبإطالقه يشمل من كان 

 .  ًمعذورا جلهل أو اضطرار أو عجز أو غري ذلك

 

 يف مجيع البالد اإلسالمية إن أهل السنة: ّوعىل ضوء ما تقدم نقول
َّللخالفة, ومتصف بالصفات التي إما أن يكون فيهم من هو أهل 

ً, فحينئذ جيب عليهم مجيعا أن يبايعوه ّ توفرها يف خليفة املسلمنياشرتطوا
 . هلمخليفة

َّتصف بالصفات املزبورة, فالواجب هو مَال يكون فيهم من وإما أ
بيعة رجل ـ   وأقوال علامئهم ـ بحسب داللة أحاديثهمعليهم حينئذ

ًيكون إماما عىل مجيع املسلمني, وال جيوز ترك لجامع لبعض الصفات 
ّاملسلمني من دون إمام بر أو فاجر َ . 
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هم, فهم بأمجعهم يلع خليفة ينصبواوأهل السنة يف مجيع البلدان مل 
 صحيحة,, ومعرضون عن األحاديث الو أكثرهم خمالفون لفتاوى علامئهمأ
حديث  ِّاملني بمضموهنا, وبذلك تكون ميتتهم جاهلية بنصغري عو

 .مسلم وغريه
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 أن أهل السنة مل يقوموا بوظيفتهم الواجبة من اتضحبعد أن 

نصب إمام هلم يف هذا العرص, وأهنم يموتون وليست يف أعناقهم بيعة 
 :إلمام املسلمني, نقول

 هو املهدي العرصإىل أن إمام هذا ذهبوا الشيعة اإلمامية إن 
  .Nر اإلمام حممد بن احلسن العسكري املنتظ

 اجلدل, فإهنا حتتاجالتشنيع و قد كثر فيها هذه املسألةحيث إن و
 : عدة جهات منإىل اإليضاح
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 عيل الرضا بن حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بناإلمام هو 

موسى بن جعفر الصادق بن حممد بن عيل زين العابدين بن احلسني بن 
 .صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعنيعيل بن أيب طالب 
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َّ برسهـ٢٥٥ يف النصف من شعبان سنة L لدُو  َّ, وتوىل رأىْنَ مُ
هـ وعمره ٢٦٠اإلمامة بعد وفاة أبيه يف الثامن من شهر ربيع األول سنة 

ًس سنني, وقد بقي متواريا عن األنظار يف غيبة صغرى حوايل مخ
, وكان عنده  ال يراه فيها إال خواص شيعته,هـ٣٢٩استمرت إىل سنة 

أربعة سفراء هم الواسطة بينه وبني شيعته, ثم غاب بعد موت سفريه 
ُوبقي متواريا عن األنظار حيا يرزق غيبة كربى, الرابع ,  إىل هذا اليومً

ً األرض قسطا وعدال كام ليمألن يأذن اهللا له يف اخلروج,  إىل أٍوهو باق ً
ًلئت ظلام وجوراُم ً. 
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 احلسن َاإلمام(, وزعموا أن أباه والدتهبعض أهل السنة لقد أنكر 

 .ً مات ومل خيلف ولدا)Lالعسكري 
د, والكثري عىل أن العسكري مل يكن له ول: قال ابن حجر اهليتمي

َّلطلب أخيه جعفر مرياثه من تركته ملا مات, فدل طلبه أن أخاه ال ولد 
 .)١(له, وإال مل يسعه الطلب

ذكر ابن جرير وابن قانع وغريمها أن : وقال شمس الدين الذهبي
  .)٢(احلسن بن عيل العسكري مل يعقب

قيمة  ال نرى Lلكن مع قيام الدليل الصحيح عىل والدته و
                                     

 .٤٨٢الصواعق املحرقة, ص ) ١(
 .١٧٢املنتقى من منهاج االعتدال, ص ) ٢(
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 . وده والدته ووجإلنكار
 . إما عقلية أو نقليةL دالة عىل ثبوت والدتهواألدلة ال

 :منهاأما األدلة العقلية ف
 وبقائه, فإنه يلزم خلو L املهدي  اإلمام أنا إذا مل نقل بوالدة−١

أي مصداق يف الطاهرة, وال يكون النبوية هذا العرص من إمام من العرتة 
 فيكم ٌإين تارك (:G  النبيحلديث الثقلني, وهو قولههذا العرص 

ُّيت أهل بيتي, ما إن متسكتم هبام فلن تضلْرتِكتاب اهللا وع: لنيَقَّالث وا بعدي َّ
َأبدا, وإهنام لن يفرتقا حتى ي  احلوض, فانظروا كيف ختلفوين َّا عيلَدِرً

 .)١()فيهام
ً إذا مل يكن موجودا فال إمام آخر L ألن اإلمام املهديوذلك 

ة يصلح للتمسك به, وال يكون هلذا احلديث أي الطاهرالنبوية من العرتة 
                                     

هذا حديث حسن غريب من هذا : , وقال الرتمذي٦٦٣, ٥/٦٢٢سنن الرتمذي ) ١(
هذا حديث : , قال احلاكم١٤٨, ١١٠−٣/١٠٩املستدرك عىل الصحيحني . الوجه

: , وقال ابن كثري٥/١٨٤البداية والنهاية . ووافقه الذهبي. صحيح عىل رشط الشيخني
 قال ٩/١٦٢جممع الزوائد . هذا حديث صحيح: قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهبي

رواه الطرباين يف الكبري ورجاله :  وقال٢/١٧٠. إسناده جيدرواه أمحد و: اهليثمي
 ٤/٦٥املطالب العالية .  ورمز له السيوطي بالصحة١/٤٠٢اجلامع الصغري . ثقات

, وقال ٩/١٩٤خمترص إحتاف السادة املهرة . هذا إسناد صحيح: وقال ابن حجر
يب شيبة رواه أبو بكر بن أ: , وقال٨/٤٦١. رواه إسحاق بسند صحيح: البوصريي

وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة . وعبد بن محيد, ورواته ثقات
 .١/٤٨٢ , وصحيح اجلامع الصغري ٤/٣٥٦



 من هو خليفة املسلمني يف هذا العرص?.........................................٤٢

, فإن احلديث قد يصح أن يقالًمعنى يف عرصنا, فيكون باطال, وهذا ال 
ِّدل بوضوح عىل وجود متأهل من أهل البيت صالح لإلمامة يف كل  َّ

بني الكتاب والعرتة عرص إىل أن تقوم الساعة, وإال حلصل االفرتاق 
 .)١(املنفي يف احلديث

 وأنه إمام  ووجودهLإذا مل نقل بوالدة اإلمام املهدي ا َّأن −٢
 فال بد من القول بأن كل املسلمني يف عرصنا ويف العصور السابقة العرص

ْمن مات وليس يف عنقه بيعة : (Gلعرصنا ميتتهم ميتة جاهلية, لقوله  َ
, ألن كل املسلمني حينئذ ال إمام هلم, وهذا باطل )فميتته ميتة جاهلية

 .عباإلمجا
إن اإلمام (:  وقلناLإذا مل نقل بوالدة اإلمام املهدي َّأنا  −٣

  كثرية كام هو معتقد أهل السنة, فإنه تلزم حماذير)املهدي سيولد بعد ذلك
 .ِّوإشكاالت ال يمكن التفيص منها, سيأيت بياهنا يف آخر الكتاب

                                     
واحلاصل أن احلث وقع عىل التمسك : ١٥١قال ابن حجر يف الصواعق املحرقة, ص ) ١(

األمور بالكتاب والسنّة وبالعلامء هبام من أهل البيت, ويستفاد من جمموع ذلك بقاء 
 .الثالثة إىل قيام الساعة

ِّك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع متأهل ّويف أحاديث احلث عىل التمس:            وقال
 .منهم للتمسك به إىل يوم القيامة, كام أن الكتاب العزيز كذلك

 يكونُهذا اخلرب يفهم وجود من : قال الرشيف: ٣/١٤وقال املناوي يف فيض القدير            
ّأهال للتمسك به من أهل البيت والعرتة الطاهرة يف كل زمن إىل قيام الساعة حتى يتوجه  ً
ًاحلث املذكور إىل التمسك هبم, كام أن الكتاب كذلك, فلذلك كانوا أمانا ألهل  ّ

         .األرض, فإذا ذهبوا ذهب أهل األرض



  ٤٣.......................... Lخليفة املسلمني يف هذا العرص هو اإلمام املهدي 

,  بوالدتهواَّ قد أقرL  من علامء أهل السنةًا كبريًا مجعَّ أن−٤
 . ً قريبا إن شاء اهللا تعاىلنذكرهمس

, نوإنكار والدة رجل قال بوالدته املؤالفالعظيمة  ومن املجازفة
َّ الذين ال يتهمون بمامألة ني املخالفواعرتف بوالدته مجع من العلامء ُ

  !!خمالفيهمال بمجاملة خصومهم و

 :وأما األدلة النقلية فمنها
ند صحيح عن بس يف كتاب الكايف A  الكلينياه رو ماـ١

قلت : بن حييى, عن أمحد بن إسحاق, عن أيب هاشم اجلعفري قال  حممد
جاللتك متنعني من مسألتك, فتأذن يل أن أسألك? : Lأليب حممد 

َحدث فإن : فقلت. نعم: يا سيدي هل لك ولد? فقال: قلت. ْلَس: فقال َ
 .)١(ةباملدين: فأين أسأل عنه? فقالٌحدث بك 

َ األشخاص يرجع فيه إىل والد وثبوت الوالدات يف عموم ُ
الشخص نفسه, فإذا ثبت عنه برواية واحدة صحيحة أنه قد اعرتف بأنه 

َّقد ولد له ولد, فحينئذ ال بد َّ من تصديقه واإلقرار له به, وقد أقر اإلمام ُ
َ بأنه قد ولد له اخللف من بعدهLالعسكري  ُ. 

 ,ك بعض الروايات األخرى الدالة عىل ذلبعدوسنذكر فيام 
 .فانتظر

رأوا اإلمام أن مجلة كبرية من العلامء والصلحاء واملؤمنني  −٢
                                     

 .١/٣٢٨الكايف ) ١(
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 املريزا النورييف وقائع كثرية وحوادث عديدة, حتى مجع  Lاملهدي 
) جنة املأوى يف ذكر من فاز بلقاء احلجة(يف كتابه  Bالطربيس 

وهذا الكتاب . Lن رأوا اإلمام املهدي َّمحكايات كثرية مسندة ع
 . ذيل املجلد الثالث واخلمسني من كتاب بحار األنوارمطبوع يف

وقد اعرتف برؤيته بعض علامء أهل السنة, منهم الشيخ حسن 
اليواقيت ( عبد الوهاب الشعراين يف كتابه َّكام رصح بذلكالعراقي, 
َّفهناك يرتقب ... ًإىل أن يصري الدين غريبا كام بدأ: , حيث قال)واجلواهر ُ

, Lمن أوالد اإلمام احلسن العسكري , وهو Lخروج املهدي 
ومولده ليلة النصف من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني هجرية, وهو 

هذا, وهو , فيكون عمره إىل وقتنا L بن مريم  ٍباق إىل أن جيتمع بعيسى
 هكذا أخربين .سنة ثامن ومخسني وتسعامئة, سبعامئة سنة وست سنني

يش املطل عىل بركة الرطل  املدفون فوق كوم الرالشيخ حسن العراقي
 عن اإلمام املهدي حني اجتمع به, ووافقه عىل ذلك بمرص املحروسة

 .)١(سيدي عيل اخلواص
ínÖ^nÖ]<íã¢]<VäjÚ^Úc<î×Â<ØéÖ‚Ö]<»V< <

 .ً أن إمام املسلمني جيب أن يكون معصوما:الدليل األول
 :ويدل عىل ذلك أمور

                                     
إسعاف (الشيخ حممد عيل الصبان يف كالمه ه عن, ونقل ٢/٥٦٢اليواقيت واجلواهر ) ١(

ط البايب احللبي بمرص, وذكر النبهاين يف كتابه جامع كرامات ١٥٤, ص )الراغبني
 . , فراجعهاL قصة لقاء الشيخ حسن العراقي باإلمام املهدي ١/٤٠٠األولياء 



  ٤٥.......................... Lخليفة املسلمني يف هذا العرص هو اإلمام املهدي 

َـ أن غري املعصوم ال يوثق بصحة قوله, ويشك ١ يف نفاذ أمره ُ
َّوحكمه, الحتامل خطئه ونسيانه وغفلته وجهله وكذبه, فال يتوجه األمر 

ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاَ وأطيعوا ًبطاعته مطلقا يف قوله تعاىل ﴿ ْ ُْ َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ ََّ َ ُّ
ْالرسول وأويل األمر منكم ْ ُ َُّ ِ ِ َ ِ ْ َُ  َّ, فإن اهللا سبحانه ساوى بني طاعته جل)١(﴾َ

 .اعة أويل األمر ـ وهم األئمة ـ, وذلك النتفاء اخلطأ يف الكلوعال وط
ـ أن غري املعصوم ظامل لنفسه, لوقوع املعايص منه, فكل من ٢

ارتكب معصية فقد ظلم نفسه عىل أقل تقدير, فال يصلح حينئذ لإلمامة, 
ِقال إين جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتلقوله تعاىل ﴿ ِ ِ َِّ ِّ ً َُ َ ََ ََ َِ ِِ َّ َ ُ ُي قال ال ينال ِّ ََ َ َ َ
َعهدي الظاملني ِِْ َِّ َفذكر الظاملني بصيغة العموم يشمل من ظلم نفسه . )٢(﴾َ ْ ِ

َومن ظلم غريه, ومراده بالعهد يف اآلية هو اإلمامة بدليل الكالم املتقدم 
 .فيها

ـ أن اإلمامة العظمى التي يتوقف عليها بقاء الدين واستقامة ٣
َال يصح أن توكأمور املسلمني  ل إىل إمام خيطئ ويصيب, ألن ذلك ُ
ّانمحاق الدين وتبدل األحكام مع توايل األئمة وتطاول  يرتتب عليه

هنم خطأ, ألسبحانه أنبياءه ورسله من كل  عصم اهللا األزمنة, وهلذا
ً وحفظا ألحكام واألحكام, حياطة للدين بتبليغ الرشائع القائمون

 . املرسلنيرشيعة سيد
ّإن إمامة العرص متعينة يف اإلمام : ولّإذا اتضح ذلك كله نق

                                     
 .٥٩سورة النساء, اآلية ) ١(
 .١٢٤سورة البقرة, اآلية ) ٢(
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: , إذ قالG النبي ّ معصوم بنصL, وذلك ألن املهدي Lاملهدي 
ُها قسطا وعدال بعدما ميملؤ( ً ًلئت ظلام وجوراً , وذلك ال يتم إال )١()ً

 .بعصمته ومتام معرفته بأحكام الدين
 .)٢(مهْكُوأما عصمة املهدي ففي ح: قال الربزنجي

َاملهدي إال بام يلقي إليه امللك من عند اهللا الذي ال حيكم : ثم قال
ِّبعثه إليه يسدده, وذلك هو الرشع احلنيفي املحمدي, الذي لو كان حممد 

Iورفعت إليه تلك النازلة مل حيكم فيها إال بحكم هذا اإلمام حيا ُ ...
ِتبع ال ُ فعرفنا أنه م,)ري ال خيطئَيقفو أث: ( يف صفتهIولذا قال  َّ

 وأنه معصوم, وال معنى للمعصوم يف احلكم إال أنه معصوم من ِّرشعُم
ُ حكم الرسول ال ينسب إىل اخلطأ, فإنه ال ينطق عن اهلوى, َّاخلطأ, فإن

 .)٣(ٰ هو إال وحي يوحىْإن
 ووجوده يف هذا Lوعليه, فإن قلنا بعصمة اإلمام املهدي 

يف هذا َّالعرص تعينت إمامته, ألن األمة أمجعت عىل أن غري املهدي 
 وإال خال الزمان ممن َّ واملعصوم مقدم عىل غريه,الزمان ليس بمعصوم,

 .يصلح لإلمامة, وهذا باطل باالتفاق
                                     

َّوصححه األلباين يف صحيح سنن أيب . ٨٥ ١٠٧, ٤/١٠٦ يف سننه أخرجه أبو داود) ١(
األحاديث املختارة . ٧٠ ,٣٦, ٢٨, ٣/٢٧مسند أمحد بن حنبل . ٨٠٨, ٣/٨٠٧داود 

.  ورمز له بالصحة٢/٤٣٨اجلامع الصغري . ٣/١٥٠١ مشكاة املصابيح .٢/١٧٢
  .٧/٥١٣ املصنف البن أيب شيبة .٢/٩٣٨صحيح اجلامع الصغري 

 .١٠٨شاعة ألرشاط الساعة, ص اإل) ٢(
 .١١٠املصدر السابق, ص ) ٣(
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 : ً أن إمام املسلمني جيب أن يكون منصوصا عليه:الدليل الثاين
 : ويدل عىل ذلك

ـ أنه قد ثبت اشرتاط العصمة يف اإلمام, والعصمة أمر نفساين ١
ّ بد من نص العامل بخفايا النفوس وخبايا القلوب ال يعلمه الناس, فال

 . وعالَّجل
ـ أن ترك التنصيص عىل اإلمام يفتح باب اخلالف ويفيض إىل ٢

يف سقيفة بني ساعدة, واستمر منها اخلالف يف اخلالفة   النزاع, كام وقع
ُأمر باأللفة ونبذ الف  إىل يومنا هذا, مع أن اهللا ُواعتصمواقال ﴿فرقة, ُ ِ َ ْ َ 

َبح ُبل اِهللا مجيعا وال تفرقواِ َّ َ َ َ َ ً ِْ َ َوال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ﴿:  وقال)١(﴾ِ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َْ ُْ َ ْ َ َ
ْرحيكم ُ ُ ُللمسلمني بابا واسعا للف , فال يصح حينئذ أن يفتح اهللا)٢(﴾ِ ً رقة ً

 .والنزاع, فيوكل اختيار اخلليفة إليهم يتنازعون فيه
حوال ال يفيض إىل ـ أن غري النص ـ وهو الشورى ـ يف أكثر األ٣

ًتنصيب األفضل, ألن اختيار اخلليفة كثريا ما يكون بداعي املصالح 
 . الشخصية واملنافع الفردية, أو بباعث امليول النفسية واتباع العصبية

ًوالناس قد ينرصفون عن أفضل رجل يف األمة إذا كان حازما يف 
 . احلق, أو قليل املال واألعوان والعشرية

ِّيشخصونه,  ِّ هو األفضل, وربام ال يميزونه والْنَلناس مهذا إذا عرف ا
                                     

 .١٠٣سورة آل عمران, اآلية ) ١(
 .٤٦سورة األنفال, اآلية ) ٢(
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 .ًوال سيام إذا كان بعيدا عن دائرة الضوء وأماكن األحداث
وعليه فال يصح أن يوكل اهللا سبحانه أمر اإلمامة العظمى إىل 
ّالناس الذين وصف أكثرهم يف كتابه العزيز بأوصاف سيئة, ونعتهم 

ِوإن تطبنعوت قبيحة, فقال ﴿ ُ ِ ْع أكثر منَ َْ َ َ ْ ِ يف األرض يضلوك عن سبيل َ ِِ َ ُ َْ َ ُّ ِ َ ِ
َوما أكثر الناس ولو حرصت , ﴿)١(﴾اهللاِ َّْ َ ْ َ ََ ُ ََ ِ َ ْ َبمؤمننيَ ِ ِ ْ ُ َولكن أكثر ﴿ ,)٢(﴾ِ َ ْ َ َّ َِ َ

َالناس ال يعلمون ُ ََ ْ ِ َوأكثرهم للحق كارهون, ﴿)٣(﴾َّ ُ َ ُ َِ َ ِّْ ْ ِ ْ ُ َ َ﴾)٤(.  
سبحانه هو العامل فال مناص حينئذ من النص عىل اإلمام, ألنه 
 .بمصالح خلقه وبأوالهم باإلمامة وأجدرهم باخلالفة

ـ أن اإلمامة خالفة هللا ورسوله, واإلمام خليفة هلام, وال تكون ٤
 ., وأما من استخلفه الناس فهو خليفة هلماخلالفة عنهام إال بقوهلام

َّـ أن آيات القرآن العزيز قد أوضحت بأجىل بيان أن٥ ل النبي ْعَ جٰ
َمام والوزير واخلليفة موكول إىل اهللا, ومل نر يف كتاب اهللا العزيز آية واإل

 .ًأشارت إىل أن شيئا من ذلك موكول إىل الناس
ُاذكروا وعال ﴿َّ قوله جلَّدل عليهفأما جعل األنبياء  ُ َ نعمة اهللاِ ْ َ ْ ِ

َعليكم إذ جعل فيكم أنبياء ْ ْ ِْ َ ُ ُِ َ ََ َ َْ َوهبنا له إسح, ﴿)٥(﴾ِ ُ ْ َ َْ ِ َ َق واَ ّيعقوب وكال َ ُ َ َ ُْ َ
                                     

 .١١٦سورة األنعام, اآلية ) ١(
 .١٠٣سورة يوسف, اآلية ) ٢(
 .١٨٧سورة األعراف, اآلية ) ٣(
 .٧٠سورة املؤمنون, اآلية ) ٤(
 .٢٠سورة املائدة, اآلية ) ٥(
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ِجعلنا نبيا َ َ ْ َ َولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهام النبوة , ﴿)١(﴾َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ً َُّ َ َ َْ ِ ِ َِّ ِّ َ َ َ ُْ ِ ْ ْ َِ ُ َ َ
َوالكتاب ََ ِ ُاهللاُ أعلم حيث جيعل رسالته, ﴿)٢(﴾ْ َ َ َْ َ ُ ََ ْ ُِ ْ َ ُ ِإنا رادوه إليك , ﴿)٣(﴾َ ْ ََ ِ ُِ ُّ َّ

َوجاعلوه من املرسلني ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َُ﴾)٤(. 
ُيا داود ل اخلليفة واإلمام والوزير فيدل عليه قوله تعاىل ﴿ْعَوأما ج ُ َ َ

ِإنا جعلناك خليفة يف األرض ْ َ ِ ً َ ِ َ ََ ْ َ َ َّ ٌوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل , ﴿)٥(﴾ِ ِْ ِ ِ َِ ُّ َِّ ِ َِ َ َ ََ َ َ ْ
ًيف األرض خليفة َ ِ َ ِ ْ َ َوجعلناهم أئمة هيدون بأوقوله سبحانه ﴿. )٦(﴾ِ ِ َ ُ َْ َ ً َّ ِْ َ ُ َ َ َمرنا َْ ِ ْ

َوأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء َ َِ ِ َِ َّ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ الزكاة وكانوا لنا َ ََّ ُ َ ََ ِ
َعابدين َِ ِقال إين جاعلك للناس إماما قال ومن, ﴿)٧(﴾ِ ِ َِ ََ ََ ًَ َ ِ ِِ َّ َ ُ ُذريتي قال ال ينال  ِّ ََ َ َّ َِّ َ ِ ُ

َعهدي الظاملني ِِْ َِّ ْواجعلنا لل, ﴿)٨(﴾َ ِْ َ َ ْ ًمتقني إماماَ َ ُِ َ ِ ًوجعلنا منهم أئمة , ﴿)٩(﴾َّ َّ ِْ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ُهيدون بأمرنا ملا صربوا َ َ َّ َ ِ ِْ َ َ ُ ْ ْواجعل يل وزيرا من , وقوله جل من قائل ﴿)١٠(﴾َ َ َ ْ َِّ ً ِ ِّ

ِأهيل ْ َ R  ِهارون أخي َ َ ُ َ﴾)١١(. 
                                     

 .٤٩سورة مريم, اآلية ) ١(
 .٢٦سورة احلديد, اآلية ) ٢(
 .١٢٤سورة األنعام, اآلية ) ٣(
 .٧سورة القصص, اآلية ) ٤(
 .٢٦سورة ص, اآلية ) ٥(
 . ٣٠سورة البقرة, اآلية ) ٦(
 .٧٣سورة األنبياء, اآلية ) ٧(
 .١٢٤سورة البقرة, اآلية ) ٨(
 .٧٤سورة الفرقان, اآلية ) ٩(
 .٢٤ية سورة السجدة, اآل) ١٠(
 .٢٩,٣٠سورة طه, اآليتان ) ١١(
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 هو ذلك إن كان Lإن اإلمام املهدي : ّفإذا اتضح ذلك نقول
ثبت املطلوب, وأما إذا مل نقل ذا الزمان, م املنصوص عليه يف هاإلما

ًبوجوده فضال عن النص عليه فقد خال الزمان ممن يصلح لإلمامة, ألن 
 قد أمجعت األمة عىل أنه غري منصوص عليه, Lغري اإلمام املهدي 

 .ِّوخلو الزمان من متأهل لإلمامة باطل بإمجاع املسلمني
ُإين تركت : Gي , وهو قول النب حديث الثقلني:الدليل الثالث

لني, أحدمها أكرب من اآلخر, َقَّالث: ّ أخذتم به لن تضلوا بعديْفيكم ما إن
يت أهل بيتي, أال وإهنام َْرتِكتاب اهللا حبل ممدود من السامء إىل األرض, وع

 . )١(َّدا عيل احلوضِرَلن يفرتقا حتى ي
وهو يدل عىل لزوم التمسك بإمام صالح لإلمامة من أهل بيت 

, ال يفرتق عن كتاب اهللا يف قوله وفعله, ويفهم معاين الكتاب Gالنبي 
 والباطنة, ويعرف الناسخ واملنسوخ, واملحكم واملتشابه, واخلاص الظاهرة

َّل واملبني, وهو مع كل ذلك يعمل بام فيه َوالعام, واملطلق واملقيد, واملجم
 ., ال حييد عنه وال يميل إىل سواه أحوالهسائريف مجيع شؤونه و

 يف هذا العرص فهو املتعني Lفإن قلنا بوجود اإلمام املهدي 
ك به من أهل البيت النبوي ّلإلمامة, وإال فال يوجد من يصلح للتمس

وغريهم يف هذا الزمان, ألن األمة قد أمجعت عىل أن غريه يفرتق عن 
ًالقرآن قوال وعمال, لعدم عصمته, وهذا خالف نص حديث الثقلني  ً

 .ِّتأهل لإلمامة من العرتة النبوية إىل قيام الساعةالدال عىل وجود م
                                     

 .٤١سبق ختريج مصادره يف صفحة ) ١(
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ً أن أهل السنة قد اشرتطوا رشوطا جيب توفرها يف :الدليل الرابع
 من , ألنهLخليفة املسلمني, وهي كلها متوفرة يف اإلمام املهدي 

ًيملؤها قسطا : (G, وعادل لقوله Gقريش لكونه من ذرية النبي 
جتهدين, ألنه حيكم يف كل واقعة بحكم , وهو أعلم من سائر املً)وعدال

 ., وغريه ليس كذلكَّكام مر Gرسول اهللا 
 هو إمام العرص فقد ثبت املطلوب, Lَّفإذا سلم اخلصم بأنه 

وإال فقد خال الزمان من صالح لإلمامة, ألن أهل السنة وغريهم ليس 
 كذلك, مع , والشيعةاإلمامة العظمى  فيه رشوطت توفرخليفة قدفيهم 
ً ال يرون أحدا صاحلا لإلمامة غري اإلمام املهدي أهنم ًL وخلو الزمان ,

 .من صالح لإلمامة باطل كام تقدم
 هو إمام هذا L لو مل يكن اإلمام املهدي :الدليل اخلامس

َّ, فتكون األمة املرحومة قد ميتة جاهلية مجيع املسلمني ت ميتةالعرص لكان
قوله َّد صح عندهم قألنه اجتمعت عىل خطأ وضالل, وهذا باطل, 

G :١(ال جتتمع أمتي عىل ضاللة أو خطأ(. 
                                     

. عىل ضاللة... إن اهللا ال جيمع أمتي:  بلفظ٤/٤٦٦٠أخرجه الرتمذي يف سننه ) ١(
, وأخرجه ابن ماجة يف السنن ١/٣٧٨َّوصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 

َّاصم يف كتاب السنة بألفاظ خمتلفة تؤدي هذا املعنى, حسن , وابن أيب ع٢/١٣٠٣
ال جتتمع : (َّوصحح األلباين احلديث بلفظ. األلباين بعضها واستجود بعضها اآلخر

ن ماجة, ص , وضعيف سنن اب١/٦١يف ختريج مشكاة املصابيح ) أمتي عىل ضاللة
 من ١٧٢, ص )رنظم املتناث(ّ, وعده الكتاين يف كتابه ١/٤١, وكتاب السنة ٣١٨

 .  األحاديث املتواترة
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^ãe]çqæ<íãf<V< <
 إن اإلمام املهدي ليس بمولود وال موجود, وإنام سيولد :قد يقال

 .يف آخر الزمان, وليس هو حممد بن احلسن العسكري كام تزعم الشيعة
 :واجلواب

َّ أنا قد أثبتنا فيام مر والدته ووجوده, فيكون هو اـ١  ِّملتعنيَّ
    .َّلزم كل ما مر من املحاذير التي ال يمكن التسليم هبالإلمامة, وإال 

ً أن مجعا من علامء أهل السنة قد اعرتفوا بأن املهدي املوعود ـ٢
ومع أن هذا . ٍ, وأنه باق إىل اآلنLبن احلسن العسكري  هو حممد

 ًرأوه مذهبا حقانة إال أن هؤالء املعتقد خمالف ملا عليه أكثر علامء أهل الس
َّيعتنقونه ويذبون عنه, فذكروه يف مصنفاهتم التي صح  .ت نسبتها إليهمّ

 :ومن هؤالء املذكورين
اإلمام ذكر ): هـ٦٥٢−٥٨٢ ()١(ـ حممد بن طلحة الشافعي١
يف الباب ) َّمطالب السؤول( يف كتابه L العسكري  احلسنحممد بن

 . اخللف الصالح املنتظرَّ منه, ووصفه بأنه املهدي احلجةالثاين عرش
 ثالث وعرشين سنةفأما مولده فبرس من رأى, يف : لثم قا

وأخرج بعض األحاديث الواردة فيه, وذكر بعض الشبهات ... هـ٢٥٨
 .وأجاب عليها

                                     
, وطبقات الشافعية ٣/٢٩٦راجع ترمجته يف كتاب العرب يف خرب من غرب للذهبي ) ١(

 .١٣/١٩٨البداية والنهاية و, ٥/٢٥٩شذرات الذهب و, ٨/٦٣للسبكي 
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): هـ٦٥٨ت () ١(ـ حممد بن يوسف بن حممد الكنجي الشافعي٢
خري يف الباب األ) البيان يف أخبار صاحب الزمان(ذكر ذلك يف كتابه 

 . منذ غيبتهLمنه, يف الداللة عىل جواز بقاء املهدي 
−٧٨٤ ()٢(ـ عيل بن حممد املشهور بابن الصباغ املالكي٣

, يف الفصل الثاين عرش )الفصول املهمة(ذكر ذلك يف كتابه ): هـ٨٥٥
َّخلف أبو حممد احلسن من الولد ابنه احلجة القائم املنتظر : منه, وقال

خفى مولده وسرت أمره, لصعوبة الوقت, وخوف لدولة احلق, وكان قد أ
 .)٣(السلطان, وتطلبه للشيعة

فإنه قال يف تذكرة ): هـ٦٥٤−٥٨١ ()٤(ـ سبط ابن اجلوزي٤
هو حممد بن احلسن بن : Lاخلواص يف الفصل املعقود لإلمام املهدي 

عيل بن حممد بن عيل بن موسى الرضا بن جعفر بن حممد بن عيل بن 
, وكنيته أبو عبد اهللا وأبو القاسم, وهو Lأيب طالب احلسني بن عيل بن 

اخللف احلجة صاحب الزمان القائم واملنتظر والتايل, وهو آخر األئمة, 
قال رسول اهللا : أنبأنا عبد العزيز بن حممود البزاز, عن ابن عمر, قال

I : خيرج يف آخر الزمان رجل من ولدي, اسمه كاسمي وكنيته
                                     

األعالم و, ١٢/١٣٤, ومعجم املؤلفني ٥/٢٥٤راجع ترمجته يف كتاب الوايف بالوفيات ) ١(
٧/١٥٠ . 

 .٧/١٧٨معجم املؤلفني و, ٥/٨راجع ترمجته يف األعالم للزركيل ) ٢(
 .٢٨٧, ٢٨٦الفصول املهمة, ص ) ٣(
, ٤/٤٧١ميزان االعتدال و, ٨/٢٤٦األعالم و, ٥/٢٦٦ُترجم له يف شذرات الذهب ) ٤(

 .١٣/٢٠٦البداية والنهاية و, ٣/١٤٢وفيات األعيان و
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ًلئت جورا, فذلك هو املهدي, وهو ُ كام مًككنيتي, يمأل األرض عدال
 .)١( إىل آخر كالمه... حديث مشهور

ذكر ذلك يف ): هـ٩٧٣−٨٩٨() ٢(ـ عبد الوهاب الشعراين٥
اليواقيت واجلواهر يف (الباب اخلامس والستني من اجلزء الثاين من كتابه 

ْوقد مر ذكر, )عقائد األكابر ِ  .٤٤  ا يف صفحةّ عبارته بنصهَّ
قال يف كتابه ): هـ٦٣٨−٥٦٠() ٣(بن عريباـ حمي الدين ٦

واعلموا أنه ال : يف الباب السادس والستني وثالثامئة) الفتوحات املكية(
, من ولد Iوهو من عرتة رسول اهللا ... Lبد من خروج املهدي 

, ووالده احلسن Nّ, جده احلسني بن عيل بن أيب طالب Dفاطمة 
ن اإلمام عيل النقي بن اإلمام حممد التقي بن اإلمام عيل العسكري ب

 .)٤(إىل آخر كالمه... الرضا بن اإلمام موسى الكاظم
ومن ): فصل اخلطاب( يف كتابه قال: )٥(بارسا ـ احلافظ خواجا ٧

                                     
 .٣٢٥تذكرة اخلواص, ص ) ١(
, ٦/٢١٨معجم املؤلفني و, ٤/١٨٠األعالم و, ٨/٣٧٢رات الذهب ترجم له يف شذ) ٢(

 .٢/١٣٤جامع كرامات األولياء و
فوات الوفيات و, ٤/١٧٣الوايف بالوفيات و, ٣/٦٥٩ترجم له يف ميزان االعتدال ) ٣(

جامع كرامات و, ٥/١٩٠شذرات الذهب و, ٥/٣١١لسان امليزان و, ٣/٤٣٥
, ٢٣/٤٨سري أعالم النبالء و, ١/٢٣١مية دائرة املعارف اإلسالو, ١/١١٨األولياء 

 .٦/٢٨١األعالم و
 .١٥٤عن إسعاف الراغبني , ص ) ٤(
 .٢/١٨٣ , وهدية العارفني٢/١٢٦٠ , وكشف الظنون ١١/٣٠٠له ترمجة يف معجم املؤلفني ) ٥(
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أئمة أهل البيت الطيبني أبو حممد احلسن العسكري, ولد سنة إحدى 
ن ربيع األول, ودفن بجنب  يوم اجلمعة السادس موثالثني ومائتني

َّومل خيلف ولدا غري أيب القاسم حممد املنتظر املسمى بالقائم ... أبيه ً
واحلجة واملهدي وصاحب الزمان وخاتم األئمة االثني عرش عند 
اإلمامية, وكان مولد املنتظر ليلة النصف من شعبان سنة مخس ومخسني 

بوه وهو ابن مخس سنني, ُه أم ولد يقال هلا نرجس, تويف أُّومائتني , أم
 ولده حممد املنتظر , احلسن العسكري:فاختفى إىل اآلن, وأبو حممد

 .)١(همعلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهل F املهدي
قال القندوزي يف ): هـ٧٦٤−٦٩٦() ٢(ـ صالح الدين الصفدي٨
 احلروف صالح بأرسار] العامل[الكامل وقال الشيخ الكبري : ينابيعه

إن املهدي املوعود هو اإلمام الثاين عرش :  يف رشح الدائرةالدين الصفدي
من األئمة, أوهلم سيدنا عيل , وآخرهم املهدي, ريض اهللا عنهم ونفعنا 

 .)٣(اهللا هبم
َّنص عىل ذلك ): هـ٩٥٣−٨٨٠ ()٤(ـ حممد بن عيل بن طولون٩

                                     
 .٤٥١عن ينابيع املودة , ص) ١(
العرب يف و, ٦/٢٠٠شذرات الذهب و, ١٠/٥له ترمجة يف طبقات الشافعية الكربى ) ٢(

معجم و, ٢/٣١٥األعالم و, ١٤/٣١٨البداية والنهاية و, ٤/٢٠٣خرب من غرب 
 والنجوم ٨٨, ٢/٨٧, وذكر أن له ترمجة يف الدرر الكامنة البن حجر ٤/١١٤املؤلفني 

 .٢٤٤, ١/٢٤٣ والبدر الطالع للشوكاين ٢١−١١/١٩الزاهرة البن تغري بردي 
 .٤٧١عن ينابيع املودة, ص ) ٣(
  U,٦/٢٩١, واألعالم ٢/٥٢, والكواكب السائرة ٨/٢٩٨ه ترمجة يف شذرات الذهب  ل)٤(
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 :يف أبيات ساقها فيه من نظمه, وهي) األئمة االثنا عرش(يف كتابه 
ْاألئمة االثني عرشَعليك ب َ ِ 

ُأبو تراب, حسن, حسني ُ ٌ َ ٍ 
ْحممد الباقر كم عل ِ ُِ َم دُ  ى َرٍ

ُموسى هو الكاظم وابنه عيل ُ 
ُحممد التقي قلبه معمور ُُّ ُ 
ُوالعسكري احلسن املطهر َّ ُ ُّ 

. 

ْمن آل بيت املصطفى خري البرش  َ ِ ِ ِْ 
ْوبغ ُض زين العابدين شنيُ َ ُْ َ َ ِ 

َوالصادق ادع جعفرا بني ا ً َُ  لورىْ
ِّلقبه بالر ْ َضا وقدره عِّ ُ ْ  يلَ

ُعيل النقي دره منثور ُّ ُُّ ٌّ 
ُحممد املهدي سوف يظهر ُّ ُ)١( 

. 
ينابيع (فإنه اجتهد يف كتابه : )٢( سليامن القندوزي احلنفيـ١٠

, Nيف إثبات أن املهدي املوعود هو حممد بن احلسن العسكري ) املودة
دة املهدي, وباب يف خوارقه  باب يف ذكر وال:, منهاًوعقد لذلك أبوابا

وكراماته التي ظهرت للناس, وباب يف أن اإلمام العسكري أرى ولده 
 وأعلمهم أنه هو اإلمام من بعده, وباب يف بيان ,املهدي خلواص شيعته

من رأى املهدي بعد غيبته الكربى, وباب يف إيراد أقوال علامء احلروف 
مام احلسن العسكري واملحدثني يف أن املهدي املوعود هو ابن اإل

L)٣( . 
                                     

V ١١/٥١معجم املؤلفني و. 
 .١١٨األئمة االثنا عرش, ص ) ١(
, وهدية ٤/٢٥٢, ومعجم املؤلفني ٣/١٢٥له ترمجة يف كتاب األعالم للزركيل ) ٢(

 .٢/٧٣١, وإيضاح املكنون ١/٤٠٨العارفني 
 . وما بعده٧٩, باب ٤٧١ إىل ص ٢٤٩ ص ينابيع املودة, من) ٣(



  ٥٧.......................... Lخليفة املسلمني يف هذا العرص هو اإلمام املهدي 

كشف (س اهللا نفسه يف كتابه َّوقد ذكر املريزا حسني النوري قد
أسامء أربعني من علامء أهل السنة الذين عثر عىل بعض كتبهم ) األستار

 هو املهدي Lفيها بأن اإلمام حممد بن احلسن العسكري  التي يعرتفون
 وكثرة كتب علامء بقلة املصادر التي لديه Bاعرتافه   املنتظر, مع

وتفرقها يف البلدان, ولعل من وقف عىل أكثرها جيد أضعاف  السنة أهل
 .)١(العدد هذا

, أن بعض علامء أهل السنة اعرتف برؤية اإلمام املهدي ولقائه ـ٣
 عن عبد الوهاب ٤٤ نقله يف صفحة َّ كام مريمنهم الشيخ حسن العراق

 . )اليواقيت واجلواهر(به اين يف كتاالشعر
 هو L  حممد بن احلسن العسكري أن اإلمام املهدي:والنتيجة

بحسب داللة األدلة الصحيحة التي سقناها إليك إمام هذا العرص 
 . فلم يدل عىل إمامته أي دليلLمفصلة, وأما غريه 

 
 
 
 
 
 

                                     
 .٨٩كشف األستار, ص ) ١(
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 القنواتيف بعض ) أمحد الكاتب( شخص أسمى نفسه َّادعى

ًالفضائية أنه مل جيد دليال تارخييا واحدا يدل عىل والدة اإلمام املهدي  ً ً
, ومراده بالدليل التارخيي هو الروايات Nحممد بن احلسن العسكري 

ُالصحيحة التي تثبت الوالدة وإن كانت مروية يف كتب الشيعة املعتربة, 
 التي حتتم والدته ووجوده  وغريها, األدلة العقليةئر ساًمتغافال عن

L وزعم أنه حتدى علامء الشيعة يف ذلك, ومل حيصل منهم عىل ,َّ
 .جواب

ٍمدع كاذب, فهو ومع أنه  َّ ْعامي رصف ال معرفة له بتمحيص ُ ِ
 نثبت فساد زعمه لئال ينخدع بكالمهس ونحنالروايات واألدلة النقلية, 

  :, فنقولبتموهياتهغرتون يقد الذين العوام بعض 
بكل  L أنه جيب األخذ يف إثبات والدة اإلمام املهدي ً:أوال
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دليل تام صحيح, وال معنى لالقتصار عىل الدليل التارخيي فقط, ألن 
 للدليل التارخيي عىل غريه أولويةكل دليل صحيح جيب التسليم به, وال 

ِّوعة كثرية  متنمن األدلة, وصاحب الزمان قد ثبتت والدته بأدلة
 .ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدٍصحيحة, وهذا كاف 

 مركبة من  أن األدلة األخرى إما أدلة عقلية قطعية, أو أدلة:ًثانيا
 أهم من الدليل التارخيي الذي ذه األدلةهالدليل العقيل والدليل النقيل, و

ُقد يناقش فيه, ألنه مع ثبوت الدليل العقيل القطعي ال حي تاج إىل الدليل َ
 .  التارخيي الظني

ُ أن ثبوت والدة أي شخص ال حيتاج فيه إىل دليل تارخيي :ًثالثا
 كثري من الشخصيات املعروفة يف , وإال ملا استطعنا أن نثبت والدةقطعي

 .هتم مل تثبت بدليل تارخيي قطعي متواتراالتاريخ, فإن والد
َيرجع فيه إىل والد  أن ثبوت الوالدات يف عموم األشخاص :ًرابعا ُ

الشخص نفسه, فإذا ثبت عنه برواية واحدة صحيحة أنه قد اعرتف بأنه 
ُقد ولد له مولود, فحينئذ ال بد من تصديقه واإلقرار له به, وسيأيت أن 

َأقر بأنه ولد له اخللف من بعدهقد اإلمام العسكري  ُ َّ. 
رية إخبار مجلة كب Lأنه يكفي يف حصول اجلزم بوالدته  :ًخامسا

 يف وقائع كثرية وحوادث أهنم رأوهمن العلامء والصلحاء واملؤمنني 
يف كتابه قد مجع  Bالطربيس املريزا النوري م أن َّوقد تقدعديدة خمتلفة, 

َّ حادثة عمن رأوا  ومخسنيًاتسع) جنة املأوى يف ذكر من فاز بلقاء احلجة(
 .Lاإلمام املهدي 



  ٦١....................... Lدي داللة الروايات الصحيحة عىل والدة اإلمام امله

الشيخ َّكام مر نقله عن  ة اعرتف برؤيته بعض علامء أهل السنوقد
 .)اليواقيت واجلواهر(عبد الوهاب الشعراين يف كتابه 

 وال سيام أن ,ِّفهل جيوز ملنصف أن يكذب كل هؤالء مجلة واحدة
َّم بعض علامء أهل السنة الذين ال يتهمون بالتواطؤ مع الشيعة من مجلته ُ

  .يف هذه املسألة
 أمحد الكاتب أدلة تارخيية  أن األدلة الروائية التي أسامها:ًاسساد

 :  , وهذه األدلة نقسمها إىل طوائفLتدل عىل والدته 
 الروايات الدالة عىل أن املهدي هو التاسع من ولد :الطائفة األوىل

 : Lاإلمام احلسني 
بسند يف غاية   وكامل الديناخلصالفقد روى الصدوق يف كتاب 

حدثنا يعقوب بن : الحدثنا سعد بن عبد اهللا ق: الصحة, عن أبيه, قال
يزيد, عن محاد بن عيسى, عن عبد اهللا بن مسكان, عن أبان بن تغلب, 

 عىل ُدخلت:  قالAعن سليم بن قيس اهلاليل, عن سلامن الفاريس 
ِّ وإذا احلسني عىل فخذيه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه وهو Gالنبي 
ِّأنت سيد ابن سيد, أنت إمام ابن إمام أبو األئمة,: يقول  أنت حجة ابن ِّ

َحجة أبو حجج تسعة من صلبك, تاسعهم قائمهم ُ)١(. 
يف كتاب الكايف بسند صحيح عن عيل بن  Bوروى الكليني 

إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أيب عمري, عن سعيد بن غزوان, عن أيب 
                                     

 .١/٢٦٢كامل الدين ومتام النعمة . ٢/٤٧٥كتاب اخلصال ) ١(
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يكون تسعة أئمة بعد احلسني بن عيل, :  قالLبصري, عن أيب جعفر 
 . )١(تاسعهم قائمهم

عن أبيه, عن عيل بن إبراهيم كام يف وق يف اخلصال دورواه الص
ًالكايف سندا ومتنا ً)٢( . 
 أن هذه الرواية صحيحة السند, وهي دالة بوضوح والنتيجة

, وال تاسع من ولد Lأن املهدي هو التاسع من ولد احلسني  عىل
إلمامة إال اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري صالح ل Lاحلسني 

L. 
 َّ الروايات التي دلت عىل والدة اإلمام املهدي:لثانيةالطائفة ا

 . L بن احلسن العسكري  حممد
 يف الكايف عن احلسني بن حممد األشعري, Aفقد روى الكليني 

خرج عن أيب : عن معىل بن حممد, عن أمحد بن حممد بن عبد اهللا قال
 هذا جزاء من اجرتأ عىل اهللا يف:  حني قتل الزبريي لعنه اهللاLحممد 

أوليائه, يزعم أنه يقتلني وليس يل عقب, فكيف رأى قدرة اهللا فيه, وولد 
 . )٣(يف سنة ست ومخسني ومائتني) م ح م د(له ولد سامه 

ًيف الكايف أيضا عن عيل بن حممد,  Bكام روى الشيخ الكليني 
خرج إيل من أيب حممد قبل مضيه بسنتني : عن حممد بن عيل بن بالل قال

                                     
 .١/٥٣٣كتاب الكايف ) ١(
  .٢/٤٨٠كتاب اخلصال ) ٢(
 .١/٣٢٩كتاب الكايف ) ٣(



  ٦٣....................... Lدي داللة الروايات الصحيحة عىل والدة اإلمام امله

ن بعده, ثم خرج إىل من قبل مضيه بثالثة أيام خيربين خيربين باخللف م
 .)١(باخللف من بعده

 عن حممد بن حييى, عن أمحد  بسند صحيح,ًوروى أيضا يف الكايف
: Lقلت أليب حممد : بن إسحاق, عن أيب هاشم اجلعفري قالا

يا : قلت. سل:  متنعني من مسألتك, فتأذن يل أن أسألك? فقالجاللتك
َ حدثفإن: فقلت. نعم:  فقالسيدي هل لك ولد?  فأين ٌ بك حدثَ

 .)٢(باملدينة: أسأل عنه? فقال
 :رأوهقد ت عىل أن بعض الناس َّالتي دل: الطائفة الثالثة 

وهي روايات كثرية صحيحة السند, منها ما رواه الكليني يف 
ًالكايف عن حممد بن عبد اهللا وحممد بن حييى مجيعا, عن عبد اهللا بن جعفر 

  عند أمحد بن إسحاق,Aاجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو : قالاحلمريي 
يا أبا عمرو إين : فغمزين أمحد بن إسحاق أن أسأله عن اخللف فقلت له

أريد أن أسألك عن يشء, وما أنا بشاك فيام أريد أن أسألك عنه, فإن 
اعتقادي وديني أن األرض ال ختلو من حجة, إال إذا كان قبل يوم القيامة 

ُوما, فإذا كان ذلك ربأربعني ي ُفعت احلجة وأغلق باب التوبة, فلم يك ً
ًينفع نفسا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خريا, فأولئك  ً

 وجل, وهم الذين تقوم عليهم القيامة, ولكني َّأرشار من خلق اهللا عز
ف  وجل أن يريه كيَّ سأل ربه عزLًأحببت أن أزداد يقينا, وإن إبراهيم 
                                     

 .١/٣٢٨كتاب الكايف ) ١(
 .نفس املصدر) ٢(
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بىل ولكن ليطمئن قلبي, وقد أخربين : أو مل تؤمن? قال: حييي املوتى, قال
َمن : سألته وقلت:  قالLأبو عيل أمحد بن إسحاق, عن أيب احلسن 

َأعامل أو عمن آخذ, وقول من أقبل? فقال له َّالعمري ثقتي فام أدى : َّ
إليك عني فعني يؤدي, وما قال لك عني فعني يقول, فاسمع له وأطع, 

 عن مثل ذلك, Lفإنه الثقة املأمون, وأخربين أبو عيل أنه سأل أبا حممد 
َّالعمري وابنه ثقتان, فام أديا إليك عني فعني يؤديان, وما قاال : فقال له

, فإهنام الثقتان املأمونان, فهذا املك فعني يقوالن, فاسمع هلام وأطعمه
ًفخر أبو عمرو ساجدا: قال. قول إمامني قد مضيا فيك : , وبكى ثم قالَّ

? Lَأنت رأيت اخللف من بعد أيب حممد : فقلت له. سل حاجتك
. فبقيت واحدة: فقلت له. − وأومأ بيده −إي واهللا ورقبته مثل ذا : فقال

َّحمرم عليكم أن تسألوا عن ذلك, : فاالسم? قال: قلت. هات: فقال يل
ِّوال أقول هذا من عندي, فليس يل أن أحلل وال أحرم, ولكن  , Lعنه ِّ

ًفإن األمر عند السلطان أن أبا حممد مىض ومل خيلف ولدا, وقسم مرياثه 
وأخذه من ال حق له فيه وهو ذا, عياله جيولون ليس أحد جيرس أن 
ًيتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا, وإذا وقع االسم وقع الطلب, فاتقوا اهللا 

 . )١(وأمسكوا عن ذلك
عن عيل بن ًح أيضا بسند صحيوروى الشيخ الكليني يف الكايف 

حممد, عن حممد بن عيل بن إبراهيم, عن أيب عبد اهللا بن صالح أنه رآه 
عند احلجر األسود والناس يتجاذبون عليه وهو ـ Lأي املهدي  ـ

                                     
 .١/٣٢٩كتاب الكايف ) ١(



  ٦٥....................... Lدي داللة الروايات الصحيحة عىل والدة اإلمام امله

 .)١(ُما هبذا أمروا: يقول
ُ التي دلت عىل أنه يغيب فيشك يف والدته:الرابعةالطائفة  َّ : 

 بسند صحيح عن عيل بن  الكايفيف أصول Bفقد روى الكليني 
إبراهيم, عن احلسن بن موسى اخلشاب, عن عبد اهللا بن موسى, عن 

إن :  يقولLسمعت أبا عبد اهللا : عبد اهللا بن بكري, عن زرارة قال
 وأومأ بيده إىل ـخياف : ومل? قال: قلت: قال. للغالم غيبة قبل أن يقوم

 والدته, منهم من ُيا زرارة, وهو املنتظر الذي يشك يف: ثم قال. ـبطنه 
أي مات أبوه وهو [َْمحل : مات أبوه بال خلف, ومنهم من يقول: يقول

وهو . ُإنه ولد قبل موت أبيه بسنتني: , ومنهم من يقول]محل يف بطن أمه
 وجل حيب أن يمتحن الشيعة, فعند ذلك يرتاب َّاملنتظر, غري أن اهللا عز

 .)٢(الخ... املبطلون يا زرارة
 بسند صحيح عن حممد بن حييى, عن حممد بن  ويف أصول الكايف

قال أبو عبد اهللا : احلسني, عن ابن حمبوب عن إسحاق بن عامر, قال
L :إحدامها قصرية, واألخرى طويلة, والغيبة األوىل : للقائم غيبتان

َال يعلم بمكانه فيها إال خاصة شيعته, واألخرى ال يعلم بمكانه فيها إال 
 . )٣(خاصة مواليه
 عىل أن املهدي هو احلجة بن احلسن َّ ما دل:ة السادسةالطائف

                                     
 .١/٣٣١در نفس املص) ١(
 .١/٣٣٧ نفس املصدر) ٢(
 .١/٣٤٠ نفس املصدر) ٣(
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 . العسكري
صحيح, عن   بسند)كامل الدين( يف Aفقد روى الصدوق 

حدثنا أبو : اهللا, قال حدثنا سعد بن عبد: , قالCحممد بن احلسن 
جعفر حممد بن أمحد العلوي, عن أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري, 

اخللف من بعدي :  يقولLلعسكر سمعت أبا احلسن صاحب ا: قال
ومل جعلني اهللا : ابني احلسن, فكيف لكم باخللف من بعد اخللف? فقلت

: قلت. ألنكم ال ترون شخصه, وال حيل لكم ذكره باسمه: فداك? فقال
 .)١( G احلجة من آل حممد: قولوا: فكيف نذكره? قال

ومن كل ما تقدم نرى أنه ال مناص من احلكم بوالدة اإلمام 
 بحسب داللة الروايات الصحيحة التي Lبن احلسن العسكري   مدحم

ًذكرنا بعضا منها, وأن إنكاره مكابرة واضحة ممن يعتقد بروايات أهل 
ة كالكايف املعروفة عند الشيع املروية يف كتب احلديث M البيت

والتهذيب واالستبصار ومن ال حيرضه الفقيه وغريه, ويسلك الطريقة 
 .األحاديث كام زعم أمحد الكاتب يف كالمهاملعروفة يف تصحيح 

 
 
 

                                     
 .٢/٣٨١كامل الدين ومتام النعمة ) ١(



 
< <
< <

< <

<l^ãfÙçu<< <
¹]<»<íÃéÖ]<‚ÏjÃÚ†¿jß¹]<ë‚ã<L<< <

 
, شبهات عدة L ُلقد أورد عىل هذا املعتقد يف اإلمام املهدي

 .ها بإجيازنستعرض أمهها ونجيب عن
íãfÖ]±æù]<<V‚ã¹]<†ÛÂ<Ùç<»ë LV 

من فهـ, ٢٥٥سنة  L القول بوالدته الشبهة مرتتبة عىل وهذه
هذا صار جل  وأل,ر اإلنسان ما ينيف عىل ألف عامَّغري املألوف أن يعم
ِّ يشنع به خصوم الشيعة مماّهذه املدة الطويلة  L االعتقاد ببقاء املهدي

 .عليهم
 :ًقال بعضهم خماطبا الشيعة

َ للرسداب أن يلد الذيَما آن ِ َ ِ ِّ 
َفعىل عقولكم الع  ُاء فإنكمَفِ

. 

 ِه بجهلكم ما آنامتموَّكل 
ُثلثتم ْقاء والغيالناْنَ العَّ ِ َ)١( 

.                                      
 .١٥٢املنار املنيف يف الصحيح والضعيف, ص . ١٩٨الصواعق املحرقة, ص ) ١(
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…çÚ`e<x–jè<h]ç¢]æV< <
إىل هذا الوقت إنام هو بقدرة اهللا  L أن بقاء املهدي: األول
واقع هو تتعلق باملمكنات, وهذا أمر ممكن, بل ته سبحانه تعاىل, وقدر

ن ذلك, ّكام سيأيت, فال مانع من تعلق قدرة اهللا تعاىل به, بل ال مفر م
 .َّ كام أوضحناه فيام تقدمّلتعني اإلمامة فيه دون غريه

العمر اإلنساين ال : قال بعض األطباء: قال فخر الدين الرازي
َولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث ﴿وقوله . يزيد عىل مائة وعرشين سنة َ َِ َ ْ ََ ِ ِ ْ ً ََ ِ ُ َ َْ ْ َ

ًفيهم ألف سنة إال مخسني عاما َ َْ َ ِ ٍ ِْ َ َّ ِ َ َ ْ َ خالف قوهلم, والعقل عىل يدل  )١(﴾ِ
ًر يف بقاء اإلنسان عمرا طويال ِّ ملا بقي نوح هذه املدة, واملؤثيوافقه, وإال ً

إما أن يكون هو اهللا سبحانه أو ينتهي إليه, واهللا سبحانه دائم, فتأثريه 
 .ًجيوز أن يكون دائام , فالبقاء إذن ممكن يف ذاته

العمر : م يقولونال نزاع بيننا وبينهم, ألهن: ثم نقول: وقال
هذا العمر ليس : ونحن نقول. الطبيعي ال يكون أكثر من مائة وعرشين

ًطبيعيا, بل هو عطاء إهلي, وأما العمر الطبيعي فال يدوم عندنا وال حلظة, 
 .)٢(ًفضال عن مائة أو أكثر

ً مل يكن جاريا Lي  أن طول عمر اإلمام املهد ال شك يف:قلت
و خارج عن العادة, ولكنه حاصل بقدرة ألوف عند الناس, بل هاملعىل 

 وجل, كغريه من خوارق العادات التي وقعت يف حياة األنبياء َّاهللا عز
                                     

 .١٤سورة العنكبوت , اآلية ) ١(
 . , بتوضيح منّا٢٥/٤٢التفسري الكبري ) ٢(
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, مثل طول  عىل وقوعها اتفق املسلمون بشتى مذاهبهموالتيواألولياء, 
ً, وبقاء أصحاب الكهف نياما يف كهفهم ثالثامئة وتسع L عمر نوح

, وإبرائه المه يف املهد صبيامن غري أب, وك L سنني, ووالدة عيسى
 .وغري ذلك مما يطول ذكره... األكمه واألبرص وإحيائه املوتى

َّ كام مر L يف اإلمام املهدي يف هذا الزمان اإلمامة انحرصتوملا 
ًبيانه مفصال, وقد رآه كثري من الناس, حكمنا ب طول عمره بقائه وبَّ

  .الرشيف

 مجع كثري من الناس يف األمم  وعال أطال أعامرَّأن اهللا جل: الثاين
السالفة والسنني املاضية, كام تقدم يف آية سورة العنكبوت الدالة عىل أن 

. ًألف سنة إال مخسني عاماإىل عبادة اهللا  يدعوهم لبث يف قومه L ًنوحا
, ولبث أصحاب الكهف يف كهفهم ثالثامئة )١( ألف سنةL وعاش آدم

ً أكثر من مائتني ومخسني عاما عىل ًوازدادوا تسعا, وعاش سلامن الفاريس
 .)٢(مجيع األقوال
 أن املسلمني يعتقدون ببقاء رجال صاحلني غري املهدي: الثالث

L  كعيسى واخلرضNإلياس إدريس و, وNعىل بعض األقوال  ,
                                     

 .١/٥٧قصص األنبياء ) ١(
ّوجدت األقوال يف سنّه كلها دالة عىل : قال الذهبي : ٢/٦٢ل ابن حجر يف اإلصابة قا) ٢( ِ

إن ثبت ما :  إىل أن قال…أنه جاوز املائتني ومخسني سنة, واالختالف إنام هو الزائد
فقد روى أبو ! ّذكروه يكون ذلك من خوارق العادات يف حقه, وما املانع من ذلك?

: أهل العلم يقولون: ن طريق العباس بن يزيد, قالالشيخ يف طبقات األصبهانيني م
 .ّعاش سلامن ثالثامئة ومخسني سنة, فأما مائتان ومخسون سنة فال يشكون فيها
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 .َّ رجال غري صاحلني كالدجالكام يعتقدون ببقاء
 ت آيات الكتاب العزيز عىل رفعه إىلَّفقد دل :L أما عيسى

 .السامء
َوقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مريم رسول ﴿  وعالَّقال جل ُ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َِ ِ َِِ َ َْ َ ََّ ِ

َّاهللاِ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإن ِ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َ ُ َْ َ ََ ُ ِ َ َ ُ َ ُ الذين اختلفواَ َ ََّ ْ َ ٍّ فيه لفي شك ِ َ ِ ِ َِ
َّمنه ما هلم به من علم إال اتباع الظ َ َ ْ ُِّ َّْ ِ ٍ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ًن وما قتلوه يقينا ِّ َِ َ َُ َ ُِّ َR بل رفعه اهللاُ إليه ِ ْ ََّ ِ ُ َ ََ

ًوكان اهللاُ عزيزا حكيام ِ َ َ ًَ ِ َ َ﴾ )١(. 
ّودلت األحاديث املروية يف الصحاح عىل أنه ينزل يف آخر الزمان, 

: Iقال رسول اهللا : , عن أيب هريرة قالهكحديث مسلم يف صحيح
ًام عدالَكَ ابن مريم حَّ لينزلنواهللا  اخلنزير, َّ الصليب, وليقتلنَّفليكرسن, ً

 ... اجلزيةَّوليضعن
كيف أنتم إذا نزل ابن : I قال رسول اهللا: ًوعنه أيضا قال

 )٢(!مريم فيكم, وإمامكم منكم?
 : عىل حياته وبقائه إىل اآلن أهل السنةَّوقد نص أعالم

 عىل ٌّ وهو حي,ُإن عيسى رفع: قال ابن حجر العسقالين
 .)٣(الصحيح

                                     
 .١٥٨, ١٥٧سورة النساء, اآليتان ) ١(
 .١/١٣٦صحيح مسلم ) ٢(
 .٦/٢٩٠فتح الباري ) ٣(
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املقصود من السياق ـ أي سياق اآليات ـ اإلخبار :  ابن كثريوقال
بحياته اآلن يف السامء, وليس كام زعمه أهل الكتاب اجلهلة أهنم صلبوه, 
ّبل رفعه اهللا إليه, ثم ينزل من السامء قبل يوم القيامة كام دلت عليه 

 .)١(األحاديث املتواترة
ٌّإنه رفعه إليه, وإنه باق حي, وإنه س: وقال ينزل قبل يوم القيامة ٍ

 .)٢(َّكام دلت عليه األحاديث املتواترة
الصحيح أن اهللا تعاىل رفعه إىل السامء من غري : وقال القرطبي

وفاة وال نوم كام قال احلسن وابن زيد, وهو اختيار الطربي, وهو 
 .)٣(الصحيح عن ابن عباس, وقاله الضحاك

 .بقائه إىل اآلنفقد ذهب املشهور إىل تعمريه و :L وأما اخلرض
 موجود بني أظهرنا, ٌّمجهور العلامء عىل أنه حي: قال النووي

وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصالح واملعرفة, وحكاياهتم يف 
رؤيته واالجتامع به واألخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده يف املواضع 

 .)٤(سرتُ وأشهر من أن ي,رصُالرشيفة ومواطن اخلري أكثر من أن حي
 عند مجاهري العلامء ٌّهو حي:  بن الصالحووقال الشيخ أبو عمر

ّوإنام شذ بإنكاره بعض : قال. والصاحلني, والعامة معهم يف ذلك
                                     

 .٩٣النهاية يف الفتن واملالحم, ص) ١(
 .١/٥٧٧تفسري القرآن العظيم ) ٢(
 .٤/١٠٠اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
 .١/١٧٧هتذيب األسامء واللغات . ١٥/١٣٥رشح صحيح مسلم ) ٤(
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 .)١(املحدثني
وقد ذكر شيخنا اإلمام أبو حممد عبد املعطي بن : وقال القرطبي

حممود بن عبد املعطي اللخمي يف رشح الرسالة له للقشريي حكايات 
 Lعن مجاعة من الصاحلني والصاحلات بأهنم رأوا اخلرض كثرية 

ولقوه, يفيد جمموعها غاية الظن بحياته مع ما ذكره النقاش والثعلبي 
 .)٢(وغريمها

 .ٍنه باق مل يمت فقد ذهب بعضهم إىل أ:Lإدريس وأما النبي 
َورفعناه مكانا عليا﴿قوله تعاىل فقد روي عن جماهد يف  َِ َ ُ ْ ًَ َ َ  : قال)٣(﴾َ

 .)٤(فع عيسى ومل يمتُفع إدريس كام رُر
 .عىل بعض األقوال ٍباق مل يمت فهو: Lإلياس وأما النبي 

:  أربعة أنبياء اليوم أحياء: قالCأخرج ابن عساكر عن كعب 
 .)٥(إدريس وعيسى: واثنان يف السامء, إلياس واخلرض: اثنان يف الدنيا

 Cلك أخرج احلاكم النيسابوري يف املستدرك عن أنس بن ماو
ً يف سفر, فنزلنا منزال, فإذا رجل يف الوادي Gكنا مع رسول اهللا : قال

                                     
هتذيب األسامء واللغات . ٨٦احلذر يف أمر اخلرض, ص. ١٥/١٣٦رشح صحيح مسلم ) ١(

 .٣٨الزهر النرض يف نبأ اخلرض, ص . ١/١٧٧
 .١١/٤٣اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 .٥٧ة سورة مريم, اآلي) ٣(
 . ٣/١٢٦ تفسري القرآن العظيم .٥/٥١٩الدر املنثور ) ٤(
  .٧/١١٧الدر املنثور عن ) ٥(
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: , قال)اللهم اجعلني من أمة حممد املرحومة املغفورة املثاب هلا: (يقول
: فأرشفت عىل الوادي فإذا رجل طوله أكثر من ثالث مائة ذراع, فقال يل

 أين : قال.G قلت أنس بن مالك خادم رسول اهللا : أنت? قالْنَم
   : وقل له,ه مني السالمْئِرْقَأ فأته و: قال. هو ذا يسمع كالمك: قلت?هو

 فجاء حتى , فأخربتهG فأتيت النبي ,)ئك السالمِرْقُأخوك إلياس ي(
 يا رسول اهللا إين إنام : فقال له, ثم قعدا يتحدثان,لقيه فعانقه وسلم عليه
 فنزلت عليهام .نت فآكل أنا وأ, وهذا يوم فطري,ًآكل يف كل سنة يوما

 وصلينا , فأكال وأطعامين, عليها خبز وحوت وكرفس,مائدة من السامء
 .)١( عىل السحاب نحو السامءَّ ثم رأيته مر,عتهَّالعرص ثم ود

موكل  L إلياس :قال Cوأخرج ابن عساكر عن احلسن 
 وقد أعطيا اخللد يف الدنيا إىل الصيحة , باجلبالLواخلرض  بالفيايف
 .)٢(هنام جيتمعان كل عام باملوسم وإ,األوىل

يصومان  Nإن إلياس واخلرض : ادّأيب روبن قال عبد العزيز 
وذكر . شهر رمضان يف كل عام ببيت املقدس, يوافيان املوسم يف كل عام

ما شاء اهللا ما شاء اهللا : ابن أيب الدنيا أهنام يقوالن عند افرتاقهام عن املوسم
 .)٣(الخ...ال يسوق اخلري إال اهللا 

                                     
اجلامع . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: , قال احلاكم٢/٦٧٤املستدرك ) ١(

 . ٥/١٥٣١العظمة . تفسري الطربي . ١٥/١١٦ألحكام القرآن 
  .٧/١١٨عن الدر املنثور ) ٢(
 .١٥/١١٦م القرآن اجلامع ألحكا) ٣(
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روى الدارقطني يف األفراد من طريق : وقال ابن حجر العسقالين
 ,لياس كل عام يف املوسمإجيتمع اخلرض و( :ًبن عباس مرفوعااعطاء عن 

 : ويفرتقان عن هؤالء الكلامت,فيحلق كل واحد منهام رأس صاحبه
وهو ... ث يف إسناده حممد بن أمحد بن زيد احلدي,)بسم اهللا ما شاء اهللا

بن عساكر من طريق هشام بن خالد عن احلسن بن ا وروى ,ضعيف
ويرشبان من ماء زمزم رشبة ( : وزاد,بن أيب رواد نحوهاحييى عن 

 ورواه أمحد يف الزهد بإسناد حسن ,)١( وهذا معضل,)تكفيهام إىل قابل
 .)٢( أهنام يصومان رمضان ببيت املقدس: وزاد,بن أيب رواداعن 

ٍوايات أهل السنة عىل أنه باق من زمان َّ فقد دلت ر:َّالدجالوأما 
َّاد أو ألنه شخص آخر مصفد َّ إىل هذا اليوم, إما ألنه ابن صيGالنبي 

 . يف األغالل إىل حني خروجه
 .ًذكروا له أخبارا غريبة وصفات عجيبة فقد :ادَّأما ابن صي

يقال ) ادَّر ابن صيْكِباب ذ: (قال النووي يف رشح صحيح مسلم
ِّابن صائد, وسمي هبام يف هذه األحاديث, واسمه صافله ابن صياد و ُ .

َّوقصته مشكلة, وأمره مشتبه يف أنه هل هو املسيح الدجال : قال العلامء
: َّاملشهور أم غريه? والشك يف أنه دجال من الدجاجلة, قال العلامء

َّ مل يوح إليه بأنه املسيح الدجال وال Iوظاهر األحاديث أن النبي  َ
َّ أوحي إليه بصفات الدجال, وكان يف ابن صياد قرائن غريه, وإنام

                                     
  .ًهو احلديث الذي سقط من إسناده اثنان فصاعدا:  املعضل)١(
 .٦/٣٣٧فتح الباري ) ٢(
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َّ ال يقطع بأنه الدجال وال غريه, وهلذا Iحمتملة, فلذلك كان النبي 
وأما احتجاجه هو بأنه . )إن يكن هو فلن تستطيع قتله( :Cقال لعمر 

ُم والدجال كافر, وبأنه ال يولد للدجال وقد ولد له هو, وأنِلْسُم َّ   الهَّ
 فال , مكةإىله ِّ وهو متوج,ن ابن صياد دخل املدينةأواملدينة ويدخل مكة 
خرب عن صفاته وقت فتنته وخروجه  أإنام I , ألن النبيداللة له فيه

 الدجاجلة الكذابني قوله للنبي  ومن اشتباه قصته وكونه أحد, األرضيف
I :)?ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب, وأنه ,)أتشهد أين رسول اهللا 

 وأنه يعرف ,يكره أن يكون هو الدجال  وأنه ال, فوق املاءًيرى عرشا
 وانتفاخه ,) وأين هو اآلن, وأعرف مولده, ألعرفهينإ( : وقوله,موضعه

 عام كان وإقالعه وجهاده ّجهَ وحاإلسالم إظهاره وأما , السكةمألحتى 
 يف واختلف السلف :قال اخلطايب. الَّ الدجيف أنه غريعليه فليس برصيح 

 وأهنم , عنه أنه تاب من ذلك القول ومات باملدينةُ, فرويعد كربهأمره ب
 :هلم  وقيل.ملا أرادوا الصالة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس

 عنهام حيلفان أن ابن ُوكان ابن عمر وجابر فيام روي:  قال).اشهدوا(
 .ن أسلمإ و: فقال. إنه أسلم: فقيل جلابر.ان فيهَّيشك ال الَّصياد هو الدج

 وروى أبو داود .ن دخلإ و: فقال. املدينةيفنه دخل مكة وكان إ :فقيل
 وهذا ,)نا ابن صياد يوم احلرةْدَفق( : صحيح عن جابر قالبإسناده ُ سننيف

 يف وقد روى مسلم , عليهَِّيلُيعطل رواية من روى أنه مات باملدينة وص
اد هو َّ صيهذه األحاديث أن جابر بن عبد اهللا حلف باهللا تعاىل أن ابن

 فلم I عند النبي حيلف عىل ذلك C وأنه سمع عمر ,الدجال
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 صحيح عن ابن عمر أنه كان بإسناد وروى أبو داود ,I ينكره النبي
 يف قال البيهقي. الَّأشك أن ابن صياد هو املسيح الدج  واهللا ما:يقول

ل  ه,ً كثرياً أمر ابن صياد اختالفايف اختلف الناس :كتابه البعث والنشور
 يف الداري أنه غريه احتج بحديث متيم إىل ومن ذهب : قال?هو الدجال
 .)١( ذكرهالذياسة َّقصة اجلس

يف أن ابن صياد هو  حتى زمان متأخراختالف أهل السنة  :قلت
 ال  حينئذ, يدل عىل أنه إن كان هو الدجال فإن طول عمرهال أو الَّالدج
    . أية مشكلة عندهميشكل

 الَّوهو يدل عىل أن الدجرووه يف كتبهم, فقد سة اَّخرب اجلسوأما 
ينتظر وقت باألغالل َّمصفد , Gمنذ زمان النبي  ًاموجودكان 

 .اخلروج
 إين واهللا ما : قالG أن النبي فقد أخرج مسلم يف صحيحه

 ً الداري كان رجالً ولكن مجعتكم ألن متيام,كم لرغبة وال لرهبةُمجعت
 وافق الذي كنت أحدثكم ًحدثني حديثا و, فجاء فبايع وأسلم,ًنرصانيا

 ً حدثني أنه ركب يف سفينة بحرية مع ثالثني رجال,الَّعن مسيح الدج
ا إىل جزيرة يف أوَفْرَ ثم أ, يف البحرً فلعب هبم املوج شهرا,من خلم وجذام

ُأقرب فجلسوا يف ,البحر حتى مغرب الشمس فدخلوا السفينة,  )٢(َ
ره من ُبُه من دُلُبُ ال يدرون ما ق,ري الشعرهم دابة أهلب كثْفلقيت ,اجلزيرة

                                     
 .١٨/٤٦صحيح مسلم برشح النووي ) ١(
ِمجع قارب) ٢( ْ. 
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 وما : قالوا.اسةَّ أنا اجلس: فقالت? ما أنتِ ويلك: فقالوا,كثرة الشعر
 فإنه إىل ,رْيَّأهيا القوم انطلقوا إىل هذا الرجل يف الد:  قالت?اسةَّاجلس

 ,نا منها أن تكون شيطانةْقِرَ فً لنا رجالْتَّ ملا سم: قال.خربكم باألشواق
 فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط ,رْيَّ حتى دخلنا الدً فانطلقنا رساعا:لقا
 , يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه إىل كعبيه باحلديدٌ جمموعة,ًاقاَثِ وأشده وًقاْلَخ
 ? فأخربوين ما أنتم, قد قدرتم عىل خربي: قال? ويلك ما أنت:قلنا
 فصادفنا البحر حني , ركبنا يف سفينة بحرية, نحن أناس من العرب:قالوا
 فجلسنا يف , ثم أرفأنا إىل جزيرتك هذه,ً فلعب بنا املوج شهرا,اغتلم

 عن أي : قلنا.سانْيَ أخربوين عن نخل ب: فقال...هبا فدخلنا اجلزيرةُرْأق
 أما : قال. نعم: قلنا له? أسألكم عن نخلها هل يثمر: قال?شأهنا تستخرب

 عن أي : قلنا. بحرية الطربية أخربوين عن: قال.إنه يوشك أن ال تثمر
 أما إن : قال. هي كثرية املاء: قالوا? هل فيها ماء: قال?شأهنا تستخرب

 عن أي : قالوا.رَغُ أخربوين عن عني ز: قال.ماءها يوشك أن يذهب
 قلنا ? وهل يزرع أهلها بامء العني? هل يف العني ماء: قال?شأهنا تستخرب

 أخربوين عن نبي : قال.رعون من مائها وأهلها يز, نعم هي كثرية املاء:له
له َقاتَ أ: قال. قد خرج من مكة ونزل يثرب: قالوا? ما فعل,األميني
 فأخربناه أنه قد ظهر عىل من ? كيف صنع هبم: قال. نعم: قلنا?العرب

 أما إن : قال. نعم: قلنا? قد كان ذلك: قال هلم.يليه من العرب وأطاعوه
 وإين أوشك , إين أنا املسيحخمربكم عني,, وإين ذاك خري هلم أن يطيعوه

 فال أدع قرية إال , فأسري يف األرض,ن يل يف اخلروج فأخرجَأن يؤذ
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 كلام , كلتامهاَّمتان عيلَّ فهام حمر,بةْيَ مكة وط ليلة, غريهبطتها يف أربعني
 ًتاْلَك بيده السيف صَلَ منهام استقبلني مً أن أدخل واحدة أو واحداُأردت
 قال : قالت.ب منها مالئكة حيرسوهناْقَ وإن عىل كل ن,ين عنهاّيصد

ُطيبة, هذه ,ُةَبْيَ هذه ط: وطعن بمخرصته يف املنربIرسول اهللا  ََ  هذه ْ
ُطيبة ـ  ََ  فإنه . نعم: فقال الناس?ثتكم ذلكَّ أال هل كنت حد ـيعني املدينةْ

ثكم عنه وعن املدينة ِّأعجبني حديث متيم أنه وافق الذي كنت أحد
 ,ل املرشق ما هوَبِ ال بل من ق,نه يف بحر الشام أو بحر اليمنإ أال ,ومكة

 .)١( وأومأ بيده إىل املرشق. من قبل املرشق ما هو,من قبل املرشق ما هو
:  أنه قالGبعد أن ذكر احلديث املروي عن النبي قال القرطبي 

ْأقسم باهللا ما عىل األرض من نفس منفوسة تأيت عليها مائة سنة( َ ال ق: )ُ
 ما تضمنه هذا احلديث أنه عليه الصالة والسالم أخرب وحاصل :علامؤنا

 ال ]الوقت [ يف ذلكً كل من كان من بني آدم موجوداَّقبل موته بشهر أن
ما من نفس ( : لقوله عليه الصالة والسالم,يزيد عمره عىل مائة سنة

                                     
صحيح : وحديث اجلساسة روي بألفاظ خمتلفة, فراجع. ٤/٢٢٦٢صحيح مسلم ) ١(

سنن الرتمذي . ١٩٨, ١٩٥, ١٥/١٩٤صحيح ابن حبان . ٢٢٦٥, ٤/٢٢٦٤مسلم 
. ١٢٠−٤/١١٨سنن أيب داود . هذا حديث حسن صحيح: , وقال الرتمذي٤/٥٢١

. ٧/٣٤٦جممع الزوائد . ٢/٤٨١السنن الكربى للنسائي . ٢/١٣٥٤سنن ابن ماجة 
 املعجم. ٥١٠, ٧/٤٩٧املصنف البن أيب شيبة . ٤١٧, ٤١٢, ٦/٣٧٣مسند أمحد 

 ,٣٧٢, ٢٤/٣٧١, ٢/٥٤الكبري املعجم . ٣/٣٦٦, ١/٦٢٥األوسط للطرباين 
مسند أيب يعىل . ٢٢٨مسند الطياليس, ص . ١/٧٧مسند احلميدي . ٤٠٣−٣٨٥
٣٣٤ , ٣٢٨, ٢/٣٢٣ . 
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هم أهنم يصح عنمل  إذ , وهذا اللفظ ال يتناول املالئكة وال اجلن,)منفوسة
ممن هو عىل ظهر األرض ( : لقوله,العاقلاحليوان غري  وال ,كذلك
 فتعني أن املراد بنو , وهذا إنام يقال بأصل وضعه عىل من يعقل,)أحد
يريد بذلك أن ينخرم ذلك ( : ابن عمر هذا املعنى فقالَّ وقد بني,آدم
اخلرض إن ( :ة ملن استدل به عىل بطالن قول من يقولَّجُ وال ح,)نْرَالق
 ألن العموم وإن كان مؤكد ,)ما من نفس منفوسة( : لعموم قوله,)حي

 مل يتناول  للتخصيص, فكام بل هو قابل,ا فيهاالستغراق فليس نص
 وال , بنص القرآن ومعناهٌّ فهو حي,قتلُ فإنه مل يمت ومل ي,Lعيسى 

ل  فكذلك مل يتناو,اسةَّ بدليل حديث اجلس,ٌّال مع أنه حيَّيتناول الدج
 للناس وال ممن خيالطهم حتى خيطر بباهلم ًداَ وليس مشاه,Lاخلرض 
 .)١( فمثل هذا العموم ال يتناوله,ًطبة بعضهم بعضااحالة خم

ّدل عىل بقاء عيسى قد كام أن الدليل القطعي : نقولر ذلك َّإذا تقر
مدة أطول بكثري من العمر َّالدجال َّدل عىل بقاء و, Nواخلرض 

عىل وجود اإلمام َّالتي مر بياهنا ة القطعية ت األدلَّالطبيعي, كذلك دل
 ., وأنه هو إمام هذا الزمان, فيجب قبوله والتسليم بهLاملهدي 

  طرح األدلة الصحيحةِّيسوغوبقاء املهدي هذا العمر الطويل ال 
َّ ذلك رد ما دل عىل بقاء ِّ يسوغمل, كام الدالة عىل وجوده وبقائه وإمامته ّ

 .Nعيسى واخلرض 
                                     

 .١١/٤٢اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
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íãfÖ]éÞ^nÖ]<í<V< <
ٍ خمتف عن األبصار, ال ينتفع به ما فائدة إمام غائب عن األنظار,

املسلمون, وال يستفيد منه املؤمنون, مع شدة احلاجة إليه إذا انتابتهم 
 ْالنوائب, أو أملت هبم املصائب?

ãe]çqæ^V< <
َّ أفاده السيد املرتىض أعىل اهللا مقامه من أنا إذا علمنا أن  ماـ١

ًهو اإلمام دون غريه, ورأيناه غائبا عن األبصار, علمنا أنه مل  L ياملهد
 ,ّيغب مع عصمته وتعني فرض اإلمامة فيه إال لسبب اقتىض ذلك

ُ ورضورة محلت عليه, وإن مل يعلم وجهه عىل ,ومصلحة استدعته ْ
التفصيل, ألن ذلك مما ال يلزم علمه, ويكون كالمنا حينئذ يف الغيبة 

رى الكالم يف وجه املصلحة يف رمي اجلامر والطواف ًووجهها جاريا جم
ٍوما أشبه ذلك, فإنا إذا عولنا عىل حكمة اهللا سبحانه, فال بد من وجه  َّ َّ
حسن يف مجيع ذلك وإن جهلناه بعينه, وبذلك نسد الباب عىل خمالفينا يف 
ّسؤاالهتم, إال أنا نتربع بإيراد جوابات تلك املسائل عىل سبيل  ّ

 .)١(يان االقتداروب االستظهار
, فإنه غائب موجود يف L بن مريم ى ننقض عليهم بعيسـ٢

ى الغائب يف األرض أقرب من نفع عيس Lي السامء, بل إن نفع املهد
L الغائب يف السامء. 

                                     
 .٢/٢٩٥رسائل الرشيف املرتىض ) ١(
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ال فائدة للمهدي اآلن يف غيبته, فليس يف ذلك بأنه ّولو سلمنا 
ًا وعدالقسطّحمذور إذا كانت منفعته املدخرة ـ وهي ملء األرض   ـ ً

 له ت اآلن إذا كانهال حمذور يف عدم نفع L ًمقطوعا هبا, كام أن عيسى
 .َّمنفعة مدخرة مقطوع هبا يف آخر الزمان

, فغيبته ال متنع ًينتفع به الناس وإن كان غائبا L  أن اإلمامـ٣
من أن تكون له منافع مهمة وفوائد جليلة غري ما يتعلق بتبليغ األحكام 

 M رفع العذاب عن الناس, ألن اإلمام من أهل البيتالرشعية, مثل 
 جابر األنصارييف حديث ورد  كام أمان ألهل األرض من العذاب

Cن النبي  عGفإذا ذهبت,النجوم أمان ألهل السامء:  أنه قال ْ 
 أتاهم ما ُ فإذا ذهبت,ُ وأنا أمان ألصحايب ما كنت,أتاها ما يوعدون

إذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما  ف, وأهل بيتي أمان ألمتي,يوعدون
 .)١(يوعدون

يف زمان الغيبة ال نعلمها وال  L ومع أن كل وظائف اإلمام
ًنحيط هبا, إال أن كثريا من الشيعة الذين وقعوا يف مآزق وخطوب 

 .هتمَّ وأعاهنم يف شد,ّفخلصهم من حمنهم L وباليا, لقيهم اإلمام
ال  L اموال أدري من أين حصل القطع للمخالفني بأن اإلم

يصل إليه أحد من املسلمني, وال ينتفع به أحد من املؤمنني, مع أن هذا 
م أمر غري معلوم هلم, وال سبيل إىل القطع به من قبلهم, وال سيام أن اإلما

                                     
صحيح اإلسناد, ومل :  قال احلاكم٣/٥١٧, ٢/٤٨٦املستدرك عىل الصحيحني ) ١(

 . ٥/٣١٩ األوسط املعجم. خيرجاه
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L منهم خاف واتقى, وبسببهم غاب واختفى, فال يتوقع ظهوره هلم ُ
 .والتقاؤه هبم, مع متييزه بشخصه ومعرفته بوصفه

ّليس بغائب عنا, بل نحن ال نعرفه بشخصه,  L مام أن اإلـ٤
 .ِّوال نميزه عن غريه

, Lه يف أخبار ظهور C عن عبد اهللا بن مسعود روي فقد
ُقتتل وينهب احلاج, وتسيل الدماء يثور بعضها عىل بعض, فت القبائل أن

عىل مجرة العقبة, ويأيت سبعة رجال علامء من آفاق شتى عىل غري ميعاد, 
لكل منهم ثالثامئة وبضعة عرش, فيجتمعون بمكة, ويقول وقد بايع 

جئنا يف طلب هذا الرجل الذي : ما جاء بكم? فيقولون: بعضهم لبعض
ُينبغي أن هتدأ عىل يديه الفتن ويفتح له قسطنطينية, قد عرفناه باسمه 

ّواسم أبيه وأمه ّفيتفق السبعة عىل ذلك, فيطلبونه بمكة, فيقولون... ُ ّ :
فينفلت منهم, . بل أنا رجل من األنصار:  فالن? فيقولأنت فالن ابن

هو صاحبكم الذي : فيصفونه ألهل اخلربة به واملعرفة فيه, فيقولون
وهكذا ... فيطلبونه باملدينة, فيخالفهم إىل مكة. تطلبونه وقد حلق باملدينة

ويأيت أولئك السبعة فيصيبونه بالثالثة بمكة عند ... إىل ثالث مرات
إثمنا عليك, ودماؤنا يف عنقك إن مل متد يدك : لونالركن, ويقو

 .)١(فيجلس بني الركن واملقام ويمد يده فيبايع... نبايعك
دال عىل أن هناك ) فيصفونه ألهل اخلربة به واملعرفة فيه: (وقوله

                                     
العرف الوردي املطبوع . ٢/٨١لوامع األنوار البهية . ٢٤١الفتن لنعيم بن محاد, ص ) ١(

 .٩٤اإلشاعة ألرشاط الساعة, ص . ٢/٧٢ضمن احلاوي للفتاوي 
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 .من يعرفه معرفة جيدة, وإن كان جيهل أنه هو املهدي املنتظر
عىل أهنم وجدوا فيه دال ) هو صاحبكم الذي تطلبونه: (وقوهلم

الصفات الفاضلة واملزايا العالية التي تؤهله ألن يكون مهدي هذه 
ًاألمة, الذي يمأل األرض قسطا وعدال, بعدما ملئت ظلام وجورا ًً ُ  وهذه ,ًّ

 .املعرفة ال تكون إال مع طول املعارشة وكثرة املخالطة

 

íãfÖ]nÖ^nÖ]<í<Väjè÷ææ<’Ö]<íÚ^Úc<»<J< <
 حممد بن احلسن العسكرياإلمام  ةوازم القول بإمامفإن من ل

L صح أن ًأنه كان إماما للمسلمني وهو ابن مخس سنني, مع أنه ال ي
ّلتويل هذا املنصب  تهعدم كفاء, لة املسلمني إماميتوىل الصبي

ّمضافا إىل أن الصبي موىل عليه, فكيف تكون له الوالية عىل   اخلطري, ً
 !غريه?

h]ç¢]æV< <
ْام املسلمني أن يكون كفن رشط إمأ , وأن يتحىل باملزايا التي ًئاُ

ّتؤهله للقيام بمهام اإلمامة, مثل قوة الذكاء, وشدة الفطنة, ومتام العقل, 
 .وما إىل ذلك... والتقوى عن حمارم اهللا, والعلم بأحكام اهللا

ًوأما كرب السن والتقدم يف العمر فغري معترب ما دام قادرا عىل أداء 
 .امة عىل أكمل وجهمهام اإلم
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َوهلذا مل يدع هذا املنصب بعد رسول اهللا َُّ Gألكرب املسلمني  
, وال حمذور يف أن ينعم ما يمنع من أن يكون اإلمام صبياليس ثمة سنا, و

ُاهللا سبحانه وتعاىل عىل أنبيائه وحججه وأوليائه بنعمه الظاهرة والباطنة 
هللا سبحانه يف  وقد أخرب ا,ً وكباراًرسالة أو اإلمامة صغارالهم للِّالتي تؤه

َيا ﴿  من قائلَّم وهو صبي, فقال عزُْك احلL حييى حمكم كتابه أنه آتى
َحييى خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا ْ َِ َ ُ َ َّ َْ ُ َ َ َ ٍُ ِ ُِ ِ ْ ْ َ﴾)١(. 

م احلكمة, وهي الفهم للكتاب الذي ُْكاملراد باحل: قال الشوكاين
. هي العلم وحفظه والعمل به: وقيل. الدينيةُأمر بأخذه, وفهم األحكام 

ًم صاحلا حلمله ُْكوال مانع من أن يكون احل. العقل:  وقيل.النبوة: وقيل
 .)٢(ُعىل مجيع ما ذكر

ـ  L َفإن اهللا تعاىل أحكم عقله ـ أي حييى: وقال الفخر الرازي
 ومها Nيف صباه وأوحى إليه, وذلك ألن اهللا تعاىل بعث حييى وعيسى 

 .)٣(Nًن, ال كام بعث موسى وحممدا ّصبيا
ا وهو الكتاب وجعله نبي L بل أخرب سبحانه أنه آتى عيسى

ُقالوا ﴿ ِرضيع يف مهده مل يمض عىل مولده إال زمن يسري, فقال سبحانه َ
ْكيف نكلم من َ ُ ِّْ َ ُ َ ِ كان يف املهد صبياَ َ ِ ْ َ ِ َ َ R قال إين عبد اِهللا آتاين الكتاب َ ْ ََ َ ُِ ْ َ ِ ِّ ِ َ َ

                                     
 .١٢سورة مريم, اآلية ) ١(
 تفسري القرآن .٢/٤٠٧ الكشاف .١١/٨٧راجع تفسري القرطبي . ٣/٣٢٥فتح القدير ) ٢(

 .٢١/١٩١التفسري الكبري . ١٦/٤٢ تفسري الطربي .٣/١١٣ العظيم
 .٢١/١٩١التفسري الكبري ) ٣(
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َوجع َ ِلني نبياَ َ ِ َ Rوجعلني مباركا أين ما كن ْ ُ ًَ ْ َ َُ َ َ َ ََ ِ ِت وأوصاين بالصالة والزكاة َ َِ َّ َُ َّ َ ْ ََ ِ ِ َ
ْما دمت حيا ََ ُُ Rوبرا بوالديت ومل جيعلني جبارا شقيا ًِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ ِ َ ِ﴾)١(. 

َآتاين الكتاب﴿ه وقول: قال الفخر الرازي َ َِ ْ َ  يف نه نبيا يدل عىل كو﴾ِ
 .)٢(الوقتذلك 

ّإنه تعاىل جعله مع صغر جثته قوي الرتكيب كامل العقل, : وقال
ّبحيث كان يمكنه أداء الصالة والزكاة, وهلذا اجته تكليفه بالصالة 

ْوأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا﴿ والزكاة يف قوله تعاىل ََ ُ َ َّ َ ْ َُ َِّ َِ َ ِ ِ , فإنه )٣(﴾َ
 .)٤(ته حيامنذ بدء ًافَّكل كان مLه يفيد أن

 Lال مانع من أن يكون اإلمام املهدي َّفإذا تقرر ذلك يتضح أنه 
 بل قبوله ,ًإماما للمسلمني وهو صبي له من العمر مخس أو ست سنني

َّصحت إمامة الصبي عندهم َّت نبوة الرضيع َّهنا أوىل, ألنه إذا صح
  .باألولوية
 وكول إىل اهللال النبي واإلمام مْعَ جَّنأ مَّأثبتنا فيام تقدقد نحن و
 سالم اهللا  وأن اإلمام املهدي,ختيار البرشًموكوال ال وليس, سبحانه
َ قبل منجمعول عليه  صبي كاشف عن ً إماما وهوL وجعله ,تعاىل اهللا ِ

                                     
 .٣٠, ٢٩سورة مريم, اآليتان ) ١(
ِوجعلني نبيا﴿ بل قوله تعاىل :وأقول .٢١/٢١٤التفسري الكبري ) ٢( َ ِ َ َ َ  أوضح من هذا داللة ﴾َ

 .  داللة الفعل املايضعىل كونه نبيا يف ذلك الوقت, بل قبل ذلك الوقت كام هو مقتىض
 .٣١سورة مريم, اآلية ) ٣(
 .٢١/٢١٥التفسري الكبري ) ٤(
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 نبيا وهو L, كام أن جعل عيسى ِّ وعدم مانعية صغر سنهأهليته لإلمامة
 .يف ذلك احلني رضيع كاشف عن أهليته للنبوة

اه اهللا احلكمة قد آت L  اإلمام حممد بن احلسن العسكريوأما أن
 .ّ أعالم أهل السنةبعض به َّ فقد أقرصبيا

 برس من ]احلسن العسكري[مات : قال ابن حجر اهليتميفقد 
ّومل خيلف غري ولده ... ُرأى, ودفن عند أبيه, وعمره ثامنية وعرشون سنة
 مخس سنني, لكن آتاه اهللا ّأيب القاسم حممد احلجة, وعمره عند وفاة أبيه

َّفيها احلكمة, ويسمى القائم املنتظر ُ)١(. 
ِّوحينئذ فال مانع من كونه إماما للمسلمني مع صغر سنه, وبذلك  ً

 .نعمتهيندفع اإلشكال بحمد اهللا و
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حلاكم يف  أبو داود يف سننه, وابن حبان يف صحيحه, وافقد أخرج

بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن مستدركه وغريهم بأسانيدهم عن ا
لو   :Iقال رسول اهللا :  قالC بن مسعود  عن عبد اهللا بن حبيشّرَز

ًمل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم, حتى يبعث فيه رجال مني, أو  َّ َ
 ً قسطااألرض يمأل يواطئ اسمه اسمي, واسم أبيه اسم أيب,من أهل بيتي, 

                                     
 .٢٤٠الصواعق املحرقة, ص) ١(
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ْ كام ملئتًالوعد ً ظلام وجوراُ ً)١(. 
 G مواطأة اسم املهدي واسم أبيه السم النبي َّبتقريب أن

 حممد بن عبد اهللا, ال حممد بن احلسن كام : املهديواسم أبيه تعني أن اسم
 .يذهب إليه الشيعة

]æh]ç¢<V< <
ـ أن هذا احلديث قد ورد بصيغ خمتلفة كام سيأيت, وهو مروي ١

 . ن طريق غرينا, فال يكون حجة علينا, وهو مل يصح عندنام
َّثم إنه حديث مل يصل إىل درجة الصحة, بل أكثر ما يقال فيه 

ٌإنه حديث حسن: (عندهم َ ّ, فال يصح ألجله أن نرد كل ما تقدم من )ٌ ّ
 هو اإلمام حممد بن Lاألدلة العقلية والنقلية الدالة عىل أن املهدي 

أن نتجاهل كل اإلشكاالت الواردة عىل إنكار , وNاحلسن العسكري 
 . هو اإلمام املهديLأنه 

 كل) واسم أبيه اسم أيب: ( قولهالذي ورد فيه احلديث أن ـ٢
وهو ه تنتهي إىل عاصم بن أيب النجود صاحب القراءة املشهورة, طرق

 .معروف عندهم بسوء حفظه
 :هوإليك ما قالوه في

 ,تْبَّهو يف احلديث دون الث و, يف القراءةٌتْبَث: قال الذهبي
 .صدوق هيم

                                     
 . ١٠٧−٤/١٠٦سنن أيب داود ) ١(
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ال وجدته إ اسمه عاصم ً رجالُ ما وجدت:قال حييي القطانو
  .رديء احلفظ

  . ليس بحافظ:وقال النسائي
  . يف حفظ عاصم يشء:وقال الدارقطني
  . يف حديثه نكرة:وقال ابن خراش

  .نا عاصم بن أيب النجود ويف النفس ما فيهاَثَّ حد: شعبةوقال
 .ال أنه كثري اخلطأ يف حديثهإ ثقة :ل ابن سعدوقا

 .)١( ليس حمله أن يقال ثقة:وقال أبو حاتم
 .يف حديثه اضطراب, وهو ثقة: وقال يعقوب بن سفيان

ِّكان كل من اسمه عاصم سيئ : م فيه ابن علية وقالَّوقد تكل
 .احلفظ

 .)٢(مل يكن فيه إال سوء احلفظ: وقال العقييل
كيف يصح التعويل عىل روايته فرجل هكذا حال الكان  إذا :قلت

يف مسألة مهمة مع وضوح األدلة األخرى الدالة عىل أن املهدي املنتظر 
 ?Nهو اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

فمنهم من , قد اختلفت من هذه الناحيةن الرواية عن عاصم أ ـ٣
, ومنهم من رواها عنه )واسم أبيه اسم أيب: (ذكر  دوننم رواها عنه

                                     
 .١٤−٤/١٣راجع هذه األقوال يف ميزان االعتدال ) ١(
 .٣٦−٥/٣٥هتذيب التهذيب ) ٢(
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  . ذلكمشتملة عىل
عاصم عن سفيان بن عيينة عن عن   بسنده فقد أخرج الرتمذي
 يواطئ , ييل رجل من أهل بيتي: قالIزر عن عبد اهللا عن النبي 

  .اسمه اسمي
عاصم بن هبدلة عن ًوأخرج أيضا بسنده عن سفيان الثوري عن 

ذهب الدنيا حتى يملك  ال ت:I قال رسول اهللا :زر عن عبد اهللا قال
 .)١( يواطئ اسمه اسمي,العرب رجل من أهل بيتي

واسم أبيه : (ن قولهمً خاليا  عن عاصم هذا احلديثوالذين رووا
 : كثريون, منهم) اسم أيب
, ١٣/٢٨٤صحيح ابن حبان  يف: أبو شهابحممد بن إبراهيم  −١

 .٢/٨٣٩موارد الظمآن و
موارد و, ١٥/٢٣٨صحيح ابن حبان  يف: عثامن بن شربمة −٢

 .٢/٨٣٩الظمآن 

 .٥/١٣٥املعجم األوسط للطرباين  يف :محيد بن أيب غنية −٣

املعجم الصغري للطرباين  يف :أبو األحوص سالم بن سليم −٤
 .١٠/١٣٦املعجم الكبري و ,٢/١٤٨

 .١٠/١٣١ املعجم الكبري للطرباين يف: عمرو بن مرة −٥
                                     

ويف الباب : وقال. صحيحهذا حديث حسن  :قال الرتمذي. ٤/٥٠٥سنن  الرتمذي ) ١(
 .عن عيل وأيب سعيد وأم سلمة وأيب هريرة
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 .١٠/١٣٣ املعجم الكبري للطرباين يف: األعمش −٦

 .١٠/١٣٣ املعجم الكبري للطرباين يف: شيباينأبو إسحاق ال −٧

 املعجم الكبري للطرباين يف: عبد اهللا بن حكيم بن جبري −٨
١٠/١٣٤. 

 .١٠/١٣٤ املعجم الكبري للطرباين يف: شعبة  −٩

املعجم الكبري , و٤/١٠٧سنن أيب داود  يف: سفيان الثوري  −١٠
 . ١٠/١٣٤للطرباين 

املعجم و, ٤٣٠, ١/٣٧٦مسند أمحد  يف: سفيان بن عيينة  −١١
 .١٠/١٣٤الكبري للطرباين 

 املعجم الكبري للطرباين يف: عبد امللك بن أيب غنية −١٢
١٠/١٣٤ . 

, ٤٤٨, ١/٣٧٦ مسند أمحد يف: عمر بن عبيد الطنافيس  −١٣
 .١٠/١٣٥املعجم الكبري للطرباين و

 .١٠/١٣٥ املعجم الكبري للطرباين يف: واسط بن احلارث  −١٤

 .١٠/١٣٦للطرباين  املعجم الكبري يف: أبو بكر بن عياش  −١٥

 املعجم الكبري للطرباين يف: معاذ بن هشام عن أبيه  −١٦
١٠/١٣٣. 

 .١٠/١٣٧ املعجم الكبري للطرباين يف: عمرو بن قيس −١٧

 .١٠/١٣٧ املعجم الكبري للطرباين يف: عبد اهللا بن شربمة −١٨
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, هذه الزيادةًاحلديث مشتمال عىل  الرواة الذين رووا هذا بعضو
 :, ومن هؤالءهانمً خاليا ًأيضاه وقد رو

الزيادة يف سنن أيب داود روى احلديث ب: عمر بن عبيد −١
 .١٣ كام تقدم يف الرقم بدوهنا, ورواه ٤/١٠٦

, ٤/١٠٦رواه بالزيادة يف سنن أيب داود : أبو بكر بن عياش −٢
 .١٥َّورواه بدوهنا كام مر يف رقم 

, وصحيح ٤/١٠٦رواه بالزيادة يف سنن أيب داود : سفيان −٣
 .١١, ١٠َّ, وبدوهنا كام مر يف ١٥/٢٣٦ابن حبان 

رواه بالزيادة كام يف املعجم الكبري : عمرو بن أيب قيس −٤
 .١٧َّبدوهنا كام مر يف رقم و, ١٠/١٣٥للطرباين 

هكذا فكيف يصح التعويل يف االضطراب رواية فإذا كان حال ال
 ?Lيف إثبات اسم والد اإلمام املهدي املنتظر عليها 

ْويت بأسانيد غري مشتملة عىل عاصُ هذه الرواية قد رأن ـ٤  بنم ِ
 ).واسم أبيه اسم أيب: (أيب النجود خالية عن قوله

معاوية بن قرة عن أبيه البزار يف مسنده بسنده عن فقد أخرج 
Cقال رسول اهللا :  قالI : ًلتمألن األرض جورا وظلام, فإذا ً

ًملئت جورا وظلام بعث اهللا رجال مني, اسمه اسمي أو اسمه اس ً ً ْ  ,)١(م أيبُ
                                     

اسمه اسمي, أو اسمه اسم : ( هذا شك من الراوي, وسيأيت يف الرواية التالية أنه قال) ١(
 ).نبي
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 .)١(... ً وظلامً جوراْلئتُ كام مً وقسطاًها عداليملؤ
 :معاوية بن قرة عن أبيه قال يف زوائده بسنده عن أخرج اهليثميو

 ً جوراْلئتُ فإذا م,ً وظلامً لتمألن األرض جورا:Iقال رسول اهللا 
ا  يملؤه, اسمه اسمي أو اسم نبي, منيً وجل رجالَّ بعث اهللا عزًوظلام

ًعدال كام ملئت جوراًقسطا و ْ ُ ً... )٢(. 
منا بصحة هذه الرواية فإنه يمكن محلها عىل أن املراد َّ لو سلـ٥

ُأطلق االسم وأ باالسم فيها هو الكنية, فربام  .د به الكنيةيرُ
 ما :سهل بن سعد قالفقد أخرج البخاري يف صحيحه بسنده عن 

عي ُه إذا د كان ليفرح بْ وإن,كان لعيل اسم أحب إليه من أيب تراب
 ااا.)٣(هبا

 إليه من أيب َّما كان لعيل اسم أحب:  سهلويف صحيح مسلم قال
 يِّمُ أخربنا عن قصته مل س: فقال له,عي هباُ كان ليفرح إذا دْ وإن,الرتاب

ا يف  بيت فاطمة فلم جيد عليI جاء رسول اهللا : قال?أبا تراب
ع قد سقط  وهو مضطجI فجاءه رسول اهللا: إىل أن قال ...البيت

 يمسحه عنه I فجعل رسول اهللا , فأصابه تراب,هِّرداؤه عن شق
 .)٤( قم أبا الرتاب, قم أبا الرتاب:ويقول

                                     
 .٨/٢٥٨ مسند البزار ) ١(
 .١٠/٢٨١إحتاف اخلرية املهرة . ٨/٢٥٨) زوائد اهليثمي( مسند احلارث ) ٢(
 . ٤/١٩٧٦ صحيح البخاري) ٣(
 . ٤/١٨٧٤صحيح مسلم ) ٤(
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ر ِّدُصن الكنية هي كل ما كنية, أل) أبا تراب(ومن الواضح أن 
باب القائلة يف : (قوله: بأب أو أم, وهلذا قال ابن حجر يف فتح الباري

 .)١( سبب تكنيته أبا ترابذكر فيه حديث عيل يف) املسجد
 والد ككنية املهدي والداحلديث هو أن كنية بوعليه فيكون املراد  

 ., فكالمها أبو حممدGالنبي 
, ) أيبَ أبيه اسمُه اسمي واسمُيواطئ اسم: (ومن الواضح أن قوله

 بام هو أبلغ ا إجيازهسهلومن ال,  يف بيان االسمغري رصحية ة طويلعبارة
َ وأرصح,امنه , إال ), أو حممد بن احلسناسمه حممد بن عبد اهللا: (هقولك ْ

إلمام  ل الرصيحاالسمإهبام ق بَّقد تعل Gالنبي  غرض أنه ملا كان
 بامعنه  َّعرب, ً خوفا عليه من سالطني اجلور وأئمة الضالل,Lملهدي ا
َّال تتيرس معرفته لئ, حيث شاءتتمل أكثر من معنى, لتذهب العقول حي
 . والساعني يف اإلمساك به L قتلهلطالبني لمتييزه ليسهل و

 

íŠÚ^¤]<íãfÖ]<V<ë‚ã¹]<á_L<àŠ£]<Ý^Úý]<‚Öæ<àÚ<LJ< <

 C قال عيل :أيب إسحاق قالبسنده عن  أبو داود فقد أخرج
  ,I ه النبيَّد كام سامِّ إن ابني هذا سي: احلسن فقالونظر إىل ابنه

 وال ,قُُلبهه يف اخل يش,ى باسم نبيكمَّسمُوسيخرج من صلبه رجل ي
                                     

 . ١١/٥٨فتح الباري ) ١(
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    .)١( ً)يمأل األرض عدال( ثم ذكر قصة .قَْليشبهه يف اخل
h]ç¢]æV< <
ِ, فإن أبا داود مل يروها عن أن هذه الرواية ضعيفة السند −١

َّ, وإنام رواها عمن حدثه عنه, فتكون الرواية  نفسههارون بن املغرية
 .مرسلة

ربام :  إال أنه قال ابن حبان يف الثقات ذكرهنوإوهارون بن املغرية 
 .)٢(أخطأ

  . عمرو بن أيب قيس:سند هذه الروايةويف 
 . ال بأس به, يف حديثه خطأ: أبو داودفيه قال 

 .)٣(صدوق له أوهام: وقال الذهبي
  .)٤(ًال بأس به, كان هيم يف احلديث قليال: وقال عثامن بن أيب شيبة

, Lملؤمنني ِإنه مل يرو عن أمري ا: وأما أبو إسحاق السبيعي فقيل
 .وإنام رآه رؤية

 ى أبو إسحاق السبيعي رأ,منقطع] احلديث[ هذا :قال املنذري
 .)٥( رؤيةLا علي

                                     
 . ٤/١٠٨سنن أيب داود ) ١(
  ٩/٢٣٨الثقات البن حبان ) ٢(
 . ٥/٣٤١ميزان االعتدال ) ٣(
 . ٨/٨٢هتذيب التهذيب ) ٤(
 . ٦/٤٠٣حتفة األحوذي ) ٥(



  ٩٥............................. L املهدي املنتظر شبهات حول معتقد الشيعة يف

إسناد احلديث : وقال األلباين يف تعليقته عىل مشكاة املصابيح
  .)١(ضعيف
 من ولد Lًا مل نجد عندهم دليال آخر يدل عىل أن املهدي أن −٢

 .تحسانات والظنون التي ال تنفع يف املقام إال االس,Lاإلمام احلسن السبط 
أي  [ُاختلف يف أنه :مرقاة املفاتيحال عيل القاري يف  املقال

 بني ًجامعا ويمكن أن يكون من بني احلسن أو من بني احلسني,  ]املهدي
 ومن جانب األم , واألظهر أنه من جهة األب حسني,نييالنسبتني احلسن

 ومها إسامعيل وإسحاق ,ي إبراهيمَد عىل ما وقع يف ولً قياسا,حسيني
 حيث كان أنبياء بني إرسائيل كلهم من بني ,عليهم الصالة والسالم

 َمِْع ون, وقام مقام الكل,I ناُّئ من ذرية إسامعيل نبيِّبُ وإنام ن,إسحاق
 فكذلك ملا ظهرت أكثر األئمة وأكابر , وصار خاتم األنبياء,ضَوِالع

 له ولد ُ أن ينجرب احلسن بأن أعطي, فناسباألمة من أوالد احلسني
 ملا نزل : عىل أنه قد قيل, ويقوم مقام سائر األصفياء,يكون خاتم األولياء

 عن اخلالفة الصورية كام ورد يف منقبته يف ريض اهللا تعاىل عنهاحلسن 
 فاملناسب أن , له لواء والية املرتبة القطبيةيعطُ أ,األحاديث النبوية

 واتفاقهام عىل , املهدوية املقارنة للنبوة العيسويةيكون من مجلتها النسبة
 C وسيأيت يف حديث أيب إسحاق عن عيل ...إعالء كلمة امللة النبوية

 .)٢( واهللا تعاىل أعلم,ما هو رصيح يف هذا املعنى
                                     

 . ٣/٢٦مشكاة املصابيح ) ١(
 . ٩/٣٤٩مرقاة املفاتيح ) ٢(
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 :واجلواب
 ال يثبت بأمثال هذه Lب اإلمام املهدي َسَ أن نـ١

, واملال حاديث الصحيحةَّاالستحسانات, وإنام يثبت بام دلت عليه األ
 , فال قيمةعىل دليل تام صحيحاستحساناته عيل القاري مل يرتكز يف 

َّلكالمه, ألنه مبتن عىل الظنون التي ال يعول عليها يف ثبوت األنساب ٍ. 
 بني النسبتني ً جامعا]املهدي [ويمكن أن يكون( :أن قوله ـ٢
 ).احلسنني

 Lل ننازع يف ثبوت كونه ا ال ننازع يف إمكان ذلك, بَّ أن:جوابه
 .ني األبَسَح

 ومن جانب األم ,نيَسَواألظهر أنه من جهة األب ح (:وقوله
 ومها إسامعيل وإسحاق ,ي إبراهيمَدَلَ عىل ما وقع يف وً قياسا,ينيَسُح

 ).عليهم الصالة والسالم
 وال باالستظهارات التي ال  أن األنساب ال تثبت بالقياس:جوابه
  .دليل عليها

َّإن مقتىض اجلمع بني ما دل عىل أن اإلمام : يصح أن يقالوال  َّ
َّ, وما دل عىل أنه من ولد اإلمام L من ولد اإلمام احلسن Lاملهدي 
َ هو أنه حسني األب حسيني األم, الحتامل العكس, فيكون Lاحلسني  َُ َ

َّحسيني األب حسني األم لو صحت الرواية الدالة عىل أنه من ولد  َُ
ً, مع أهنا ال تصح كام مر آنفاL اإلمام احلسن َّ. 



  ٩٧............................. L املهدي املنتظر شبهات حول معتقد الشيعة يف

 ,حيث كان أنبياء بني إرسائيل كلهم من بني إسحاق (: وقوله
 ,ضَوِ العَمِْع ون, وقام مقام الكل,I ناُّ من ذرية إسامعيل نبيَئِّبُوإنام ن

 فكذلك ملا ظهرت أكثر األئمة وأكابر األمة من ,وصار خاتم األنبياء
 له ولد يكون خاتم ُاحلسن بأن أعطي, فناسب أن ينجرب أوالد احلسني

 ). ويقوم مقام سائر األصفياء,األولياء
 خاتم كان Gنا ّ أن هذا القياس غري صحيح, ألن نبي:جوابه

  خاتم األئمةكانوإن فهو  Lاألنبياء وأفضلهم, وأما اإلمام املهدي 
M ,يكن أفضلهمنه مل  أالإ. 

ناسبات, بل لعلم وجعل األنبياء واألئمة ال يكون ألمثال هذه امل
ُاهللاُ أعلم اهللا سبحانه بأهلية النبي أو اإلمام هلذا املقام, كام قال سبحانه ﴿ َ ْ َ

ُحيث جيعل رسالته َ ََ َ َُ ِْ ْ َ ُ﴾)١(.  
 عن ريض اهللا تعاىل عنه ملا نزل احلسن :عىل أنه قد قيل (:وقوله
واء  له ليعطُ أ,ورية كام ورد يف منقبته يف األحاديث النبويةُّاخلالفة الص

 فاملناسب أن يكون من مجلتها النسبة املهدوية ,والية املرتبة القطبية
  ). واتفاقهام عىل إعالء كلمة امللة النبوية,املقارنة للنبوة العيسوية

م هبا, وال يصح أن ِّ أن هذه املناسبات املزعومة ال نسل:جوابه
َيثبت هبا نسب  .َّمر كام َ

رتبة القطبية, فإن كان مراده وال ندري ماذا يريد بلواء والية امل
                                     

 . ١٢٤ اآلية سورة األنعام,) ١(
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ثابتة لإلمام احلسن الزكي كانت العظمى لواء إمامة املسلمني فإن اإلمامة 
Lًورية وبعدها, وإن أراد به شيئا آخر ُّ قبل نزوله عن اخلالفة الص

 بسبب نزوله عن اخلالفة فهذا حيتاج منه Lإلمامة قد ثبت له ل ًايراغم
هل من املناسب أن تكون النسبة نا ل َّيتبنيإىل إيضاح وإثبات, حتى 

 .لواء املرتبة القطبية أو الاملهدوية من مجلة 
 ما هو Cوسيأيت يف حديث أيب إسحاق عن عيل  (:وقوله

 ).رصيح يف هذا املعنى
َّ أنا أوضحنا فيام تقدم ضعف سند هذا احلديث, وأنه ال :جوابه َّ

 . ًيصلح أن يكون دليال يف املقام
 من ولد L عىل أن اإلمام املهدي َّدلقد  م بعض رواياهتأن −٣

صفة ( أبو نعيم األصفهاين يف كتابه , فقد أخرجLاإلمام احلسني 
رنا َّ, فذكIخطبنا رسول اهللا :  قالCبسنده عن حذيفة ) املهدي

َلو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد (:  بام هو كائن, ثم قالIرسول اهللا 
َّلطول اهللا عز  َ ً, حتى يبعث فيه رجال من ولدي اسمه وجل ذلك اليومََّ

يا رسول اهللا, من أي ولدك? :  فقالCفقام سلامن الفاريس ). اسمي
  .  )١(L, ورضب بيده عىل احلسني )هو من ولدي هذا: (قال

عن عبد اهللا بن عمرو وأخرج نعيم بن محاد يف كتاب الفتن بسنده 
ه اجلبال ْبلت ولو استق, خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املرشق:قال

                                     
 ). ٢٤عن عقد الدرر, ص (صفة املهدي أليب نعيم ) ١(



  ٩٩............................. L املهدي املنتظر شبهات حول معتقد الشيعة يف

  .)١(ًقاُرُهلدمها واختذ فيها ط

ه ْ خيرج رجل من ولد احلسني لو استقبلت:عن أيب قبيل قالو
 .)٢(ًقاُرُها واختذ فيها طَّاجلبال الروايس هلد

 Mأن الروايات الصحيحة املروية عن أئمة أهل البيت  −٤
 .L من ولد اإلمام احلسني Lدلت عىل أن اإلمام املهدي 

أنه  Aعن سلامن الفاريس املتقدمة الصدوق  ةصحيح :منها
ِّ وإذا احلسني عىل فخذيه وهو يقبل عينيه Gدخلت عىل النبي : قال

ِّأنت سيد ابن سيد, أنت إمام ابن إمام أبو األئمة, : ويلثم فاه وهو يقول ِّ
َأنت حجة ابن حجة أبو حجج تسعة من صلبك, تاسعهم قائمهم ُ)٣(. 

سمعت أبا احلسن : فري قال هاشم اجلعأيب حسنة :ومنها
  فكيف لكم باخللف,ن بعدي احلسن ابنيماخللف :  يقولLالعسكري 

ترون   الألنكم : فقال? جعلني اهللا فداكَمـِول:  قلت!?من بعد اخللف
 :قولوا:  فقال? فكيف نذكره: قلت., وال حيل لكم ذكره باسمهشخصه

 .)٤(احلجة من آل حممد صلوات اهللا وسالمه عليه
SSSSS 

                                     
 . ٢٦٣الفتن لنعيم بن محاد, ص ) ١(
 . ٢٦٤نفس املصدر, ص ) ٢(
 .١/٢٦٢كامل الدين ومتام النعمة . ٢/٤٧٥كتاب اخلصال ) ٣(
 .١/٢٤٥علل الرشائع ) ٤(
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ُ التي أوردت عىل هذه املسألة, وهناك الشبهاتهذه هي أهم 
ُ أخر ضعيفة أعرضنا عنها رعاية لالختصار, فمن أرادها شبهات

 .ّفليطلبها يف مظاهنا
ٍوكذب به قومك وهو احلق قل لست عليكم بوكيل﴿ َِ َِ َ َ ُ َ ْ َ َِ ُِ ْ ْ َُ َُّ ُ َُّ َ َّ َ ﴾ 
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 أن اإلمام املهدي رجل يولد يف آخر الزمان,  إىل أهل السنةذهب

ً, يمأل األرض قسطا وعدال Oاسمه حممد, وهو من ولد فاطمة   كامً
ً ظلام وجوراْلئتُم ً. 

 حممد بن احلسني اآلبري السجزي احلافظ أبو احلسنيقال 
وقد تواترت : هـ٣٦٣ سنة ٰاملتوىف) مناقب الشافعي(صاحب كتاب 

 بذكر املهدي, وأنه من Iاألخبار واستفاضت عن رسول اهللا 
ٰبيته, وأنه يملك سبع سنني, وأنه يمأل األرض عدال, وأن عيسى أهل ً 

ّخيرج فيساعده عىل قتل الدجال, وأنه يؤم هذه األمة,  ويصيل عيسى َّ
 .)١(خلفه

                                     
ًنقل عنه هذه العبارة مسلام هبا) ١( , و ابن حجر ١٤٢ار املنيف, صابن قيم اجلوزية يف املن: ِّ

, يف ترمجة حممد بن خالد اجلندي, والسيوطي يف ٩/١٢٦العسقالين يف هتذيب التهذيب 
      U , وابن حجر اهليتمي يف٢/٨٥العرف الوردي املطبوع ضمن احلاوي للفتاوي 
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نه إيقولون وال , L املهدي  اإلمام عصمةيرون ال أهل السنةو
ك َلَبم من السامء, ى أوامرهَّ يتلقLنه أال يعتقدون و ليه,منصوص ع

غريه من اخللفاء بل يرون أنه ال خيتلف يف ذلك عن , غريهب أو دهِّيسد
 ً.دالًيمأل األرض قسطا وعف ,ه اهللا يوفق, إال أن لهالسابقني

إذن : قال الدكتور عبد العليم البستوي يف كتابه املهدي املنتظر
: فليس املهدي عجيبة من عجائب الدهر, وأي غرابة يف أن أقول

ِسيتوىل أمر املسلمني يف أواخر األيام رجل من ع« , اسمه Iة النبي ْرتَّ
ش ُحممد بن عبد اهللا, فيحكم بالعدل, فيبارك له اهللا تعاىل يف حكمه, وتعي

أما ما ثبت من نزول ... »األمة اإلسالمية يف عرصه يف نعمة ورخاء
  .)١(َّعيسى وقتله الدجال فهو من احلوادث الزمنية املختصة بذلك العرص

ُترد َعتقدامل ن هذاإ :َّإذا تقرر ذلك نقول ِ عدة إشكاالت عليه  َ
  :, وإليك التفصيلحمكمة ال جواب عليها

Ùæù]<Ù^Óý]<V< <
 !!هدي ال يعرف نفسهأن اإلمام امل

فإنه لن  أوامره من السامء ىَّيتلق الإذا كان  L اإلمام املهدي فإن
                                     

V ٢٣, والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر, ص ١٩٧ الصواعق املحرقة, ص .
, والسفاريني يف لوامع ٧٠١ي يف التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة, ص والقرطب

, ١١٢, ٨٧, والربزنجي يف اإلشاعة ألرشاط الساعة, ص ٢/٨٦َّاألنوار البهية 
 .وغريهم ٢٣٩والكتاين يف نظم املتناثر, ص 

 .١/٣٧٩املهدي املنتظر ) ١(



  ١٠٣................ Lإشكاالت حمكمة عىل معتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي 

, عن غريه ِّمتيزهعالمات نه ليس للمهدي أل, يعرف أنه هو املهدي املنتظر
, إال أن اسمه حممد  به,َّخاصة عالمات أهل السنة مل يذكروا للمهدي فإن

وأنه أجىل , O من ولد فاطمة هأن ووربام أضافوا أن اسم أبيه عبد اهللا,
,  يف تشخيصه ومتييزهية غري كاف, وهذه عالمات)١(اجلبهة أقنى األنف

 .ليحصل عند املهدي اجلزم بأنه هو املهدي املوعود
لعل بعض , و أهل السنةَّاملدعون للمهدوية يفكثر  ألجل ذلكو

ل  يف معتقد أهالعظيمةعرف هذه الثغرة قد ية و للمهدَّهؤالء املدعني
ر ّ بالفعل أنه هو اإلمام املهدي, لعدم توفَّتوهمالسنة فاستغلها, أو أنه قد 

 .صفات واضحة هلذه الشخصية عندهم
وكان : )ضحى اإلسالم( يف كتابه  املرصي أمحد أمنياألستاذقال 

من أثر ذلك ـ أي فكرة املهدوية ـ الثورات املتتابعة يف تاريخ املسلمني, 
 دعاة كلهم يزعم أنه املهدي املنتظر, ٍففي كل عرص خيرج داع أو

ولو أحصينا عدد من خرجوا يف ... حوله طائفة من الناس  ُّويلتف
 وما , ورشحنا ما قاموا به من ثورات,َّالتاريخ اإلسالمي وادعوا املهدوية

َّسببوا من تشتيت للدولة اإلسالمية وانقسامها وضياع وقتها لطال 
 .)٢(القول بنا

املهدي وفقه (َّأمحد إسامعيل املقدم يف كتابه قال الدكتور حممد و
                                     

مقدم رأسه, وأقنى األنف هو الذي أجىل اجلبهة أي واسعها, أو الذي انحرس الشعر عن ) ١(
 .ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخره 

 .٣/٢٤٤ضحى اإلسالم ) ٢(
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ً كثريا من الناس, حتى املهدوية فكرة ْلقد راودت): أرشاط الساعة
ّادعاها بعضهم لنفسه, إما لوجود بعض العالمات فيه, أو لتكلفه  َّ

ً لنفسه إطالقا, ولكنه كان املهدويةَّومنهم من مل يدع ... االتصاف هبا
ًمتحليا بصفات طيبة جعل َّت حمبيه وأتباعه املبهورين به يدعون أنه املهدي ّ ِّ ِ ُ

 .)١(املنتظر
 يف واسعة وجود ثغرة  بسببهذه الظاهرة تإنام نشأ :قلت

 .عرب التاريخ كل هذه االدعاءات الباطلة ْمعتقدهم أفرزت
 َمعتقد الشيعة, وهلذا مل نرثغرة يف يف حني أنك ال جتد مثل هذه ال

ِّ ألن كل ادعاء من هذا القبيل سيكون ,مام املهديأنه هو اإلَّ ادعى شيعيا
 معروف بشخصه , فإن اإلمام املهدي عند الشيعةعندهممآله الرفض 

ٍكاف يف وهذا  ,َّدعو املهدويةُصف هبا مَّالكاملة التي ال يت وصفاته بهَسَون
 .همِّباب ادعاء املهدوية عندإغالق 

ملهدي, فيكفي أن  إنه ال جيب أن يعرف املهدي أنه هو ا:ال يقال
ً قسطا هامألي , ويريد أنيعرف أنه رجل يريد إقامة العدل يف األرض

 ً.وعدال
َّه سيدعي أنه هو  إنام جيب أن يعرف املهدي نفسه ألن:ألنا نقول
, )٢( وسيقبل ذلك منهم,الناس سيصفونه بذلكو املهدي املوعود,

                                     
 .٣٦٥املهدي وفقه أرشاط الساعة, ص ) ١(
يا مهدي أعطني : ً يف سننه أن رجال يأيت للمهدي فيقول له٤/٥٠٦ فقد أخرج الرتمذي )٢(

 U.هذا حديث حسن:  الرتمذيقال. فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله: قال. أعطني



  ١٠٥................ Lإشكاالت حمكمة عىل معتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي 

  .جيوزمن دون يقني ال أو الرضا به ِّادعاء ذلك و

Ù^Óý]êÞ^nÖ]<<V< <
 . سالطني عرصه منًاواحد أن يبايع  اإلمام املهدي جيب عىل

ًفقد ترك واجبا من أهم الواجبات  ًا منهم أحديبايعمل  ه إنإنف
َّال جيوز له أن يبيت ليلة وليس يف عنقه بيعة إلمام, ملا مر من الدينية, ألنه 

 .)١( مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهليةْنَم: Gقوله 
 .)٢ ( مات ليس عليه إمام فميتته جاهليةْنَم: ولهوق

سالطني فال أولئك ال من ًاواحد Lي  اإلمام املهدبايعوإن 
م وُ برشعية حكمه ولزه, ألن بيعته له تعني إقرارهجيوز له القيام علي

 .طاعته
وهذا اإلشكال ال يرد عىل مذهب الشيعة, ألن اإلمام املهدي 

L ونرصته مبايعته كل املسلمني عىل هو إمام العرص الذي جتب 
                                     

V وصححه األلباين يف صحيح سنن  ,٢/١٣٦٧ وقريب منه يف سنن ابن ماجة
 أن ٣/٣٧وجاء يف مسند أمحد . ٢/٣٨٩, وصحيح سنن الرتمذي ٢/٤٨٩الرتمذي 

ن املهدي يأمرك أن إ :ائت السدان يعني اخلازن فقل له: ًاملهدي سيقول ملن سأله ماال
 كنت : فيقول, حتى إذا جعله يف حجره وأبرزه ندم.حثا : فيقول لهً.تعطيني ماال

 .نا ال نأخذ شيئا أعطيناهإ : فيقال له,ه فال يقبل منهّ فريد: قال...ًأجشع أمة حممد نفسا
 ,رواه أمحد بأسانيد وأبو يعىل باختصار كثري :٧/٣١٤قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 .ورجاهلام ثقات
 .١٣سبق ختريج مصادره يف صفحة ) ١(
 .١٤سبق ختريج مصادره يف صفحة ) ٢(
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َّوال جيب عليه أن يبايع أحدا من رعيتهومواالته,  ً . 
oÖ^nÖ]<Ù^Óý]<V< <

 .عىل سالطني عرصه حرمة قيام اإلمام املهدي
 فال جيوز القيام حيكمون بالعدلفإن سالطني عرصه إن كانوا 

 . عليهم
َظلمة كانوا كذلك إذاو   هو الصربن الواجب عند أهل السنةأل, َ

:  أنه قالGصحيح مسلم عن النبي , فقد جاء يف مع والطاعةَّوالس
 وسيقوم فيهم ,تيَّون بسنُّيكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي وال يستن
 كيف أصنع يا : قلت: قال.رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن إنس

تسمع وتطيع لألمري وإن رضب : رسول اهللا إن أدركت ذلك? قال
 .)١(ْعِك فاسمع وأطظهرك وأخذ مال

 أمريه من َهِرَك ْنَم: I قال رسول اهللا :وعن ابن عباس قال
 ً شرباالناس خرج من السلطانمن ليس أحد نه إ ف, عليه فليصربًشيئا
 .)٢( جاهليةًميتة عليه إال مات فامت

ّوعىل هذا جرت سرية علامء أهل السنة عىل مر العصور عقدت  وانَ
, فإهنم مل يقوموا عىل سالطني الدولتني إمجاعاهتم, وتظافرت كلامهتم

َّ سلموا بل, طاعتهم وخلع تهمبيعِّية والعباسية, ومل جيوزوا نقض األمو
                                     

 .٣/١٤٧٦صحيح مسلم ) ١(
 .٣/١٤٧٨نفس املصدر ) ٢(



  ١٠٧................ Lإشكاالت حمكمة عىل معتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي 

 .بالفسق واملجونجتاهرهم  وهمظلمعظيم مع هلم 
 الذي عليه األكثر من العلامء أن الصرب عىل طاعة :قال القرطبي

 واخلروج عليه اإلمام اجلائر أوىل من اخلروج عليه, ألن يف منازعته
ّاستبدال األمن باخلوف, وإراقة الدماء, وانطالق أيدي السفهاء, وشن  َ

  .)١(الغارات عىل املسلمني, والفساد يف األرض

العربة مما جاء يف ( الطيب القنوجي يف تأليف له سامه و أبوقال 
وقد تواترت األحاديث يف النهي عن اخلروج ): الغزو والشهادة واهلجرة

 فإذا مل يظهر من ,اح أو ترك الصالةَوَ ما مل يظهر منهم الكفر البعىل األئمة
اإلمام األول أحد األمرين مل جيز اخلروج عليه وإن بلغ يف الظلم أي 

 . )٢( لكنه جيب أمره باملعروف وهنيه عن املنكر بحسب االستطاعة,مبلغ
وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب طاعة السلطان : بطالقال ابن و
 واجلهاد معه, وأن طاعته خري من اخلروج عليه, ملا يف ذلك من ِّاملتغلب,

ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من ... حقن الدماء وتسكني الدمهاء
السلطان الكفر الرصيح, فال جتوز طاعته يف ذلك, بل جتب جماهدته ملن 

 . )٣(قدر عليها
وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع : وقال النووي

 وقد تظاهرت األحاديث بمعنى ما ,لمني وإن كانوا فسقة ظاملنياملس
                                     

 .٢/١٠٩اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 .١٧١ نظم املتناثر, ص عن) ٢(
 .١٣/٥فتح الباري ) ٣(
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وسبب عدم انعزاله وحتريم اخلروج عليه ما يرتتب : قال العلامء... ذكرته
عىل ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البني, فتكون املفسدة يف 

 .عزله أكثر منها يف بقائه
ثني ِّاء واملحدوقال مجاهري أهل السنة من الفقه: إىل أن قال

 وال ,عَلُ وال خي, ال ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل احلقوق:منيِّواملتكل
 لألحاديث الواردة يف , بل جيب وعظه وختويفه,جيوز اخلروج عليه بذلك

 .)١(ذلك
أحاديثهم جيد أهنا متظافرة يف الداللة عىل لزوم يف ِّواملتأمل 

لمسلمني إمام, فقد أخرج  حتى لو مل يكن لاجلامعة, وعدم جواز القيام
تلزم : ذيفة أنه قال حلGالنبي عن يف صحيحيهام مسلم البخاري و

: فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام? قال: فقلت. مجاعة املسلمني وإمامهم
ق كلها, ولو أن تعض عىل أصل شجرة حتى يدركك َرِفاعتزل تلك الف

 .)٢(املوت وأنت عىل ذلك
 عىل L لقيام اإلمام املهدي ِّصححُ ميتضح أنه ال َّفإذا تقرر ذلك

 . عند أهل السنةالصحيحة حاديثاأل بحسب داللة سالطني عرصه
ِال يرد هذا اإلشكال مثل  الشيعة فإن عندوأما  , همعىل مذهبَ

سواء قام فعله هو احلق,  معصوم عندهم, وL اإلمام املهدي ألن
  .قعد أم

                                     
 .١٢/٢٢٩رشح صحيح مسلم ) ١(
 .٣/١٤٧٦صحيح مسلم . ٣/١١١٢صحيح البخاري ) ٢(



  ١٠٩................ Lإشكاالت حمكمة عىل معتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي 

<Ù^Óý]Äe]†Ö]<V< <
 . عن غريهاملنتظراملهدي اإلمام ال يستطيعون متييز الناس  أن

  عالماتليست له  أهل السنةعند L املهدي وذلك ألن اإلمام
َّيزه عن غريه ممن يدعون كرامات مت وال جتري عىل يده ِّتشخصه, ِّ
 .املهدوية

َّوهذا ما أوقع الكثري من الناس يف اللبس حتى صدقوا املدعني  َّ
 . تارة أخرىللمهدوية تارة, وظنوا املهدوية يف بعض آخر

 نَم يعتقدون بمهدوية ال هنمأل ,فاألمر عندهم سهل الشيعةأما و
َّذلك فهو كذاب عجز عن من فكل , صدقهعىل الدالة الكرامة ب يأيتال 
 .عندهم ٍمفرت

 إنه ال جيب عىل الناس أن يعرفوا أنه هو املهدي املنتظر, :ال يقال
 .لرغبتهم يف ذلكبل يكفي معرفتهم بأنه رجل يقيم العدل, فيتبعونه 

 إنام جيب عىل الناس أن يعرفوا أنه هو املهدي املنتظر :ألنا نقول
 غريه, عىللينرصوه يف حركته اإلصالحية إن كانوا يرون وجوب نرصته 

ولئال حياربوه وينرصوا سالطني اجلور عليه إن كانوا ال يرون وجوب 
  .القيام معه

<Ù^Óý]‹Ú^¤]<V< <
 .ردعه عن قيامه و اإلمام املهديوجوب قتال

ٌ للطاعة ومفرقٌّ ألنه شاقوذلك  . للجامعةِّ
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سمعت : فقد أخرج مسلم يف صحيحه بسنده عن عرفجة قال
ِّ وهنات, فمن أراد أن يفرق ٌاتَنَإنه ستكون ه:  يقولIرسول اهللا 

 .)١(ًأمر هذه األمة وهي مجيع فارضبوه بالسيف كائنا من كان
 أتاكم ْنِم: ول يقIسمعت رسول اهللا : وعن عرفجة قال

ق مجاعتكم ِّوأمركم مجيع عىل رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفر
 .)٢(فاقتلوه

ٌّلو خرج خارجي عىل إمام معروف : قال القرطبي يف تفسريه
ًالعدالة وجب عىل الناس جهاده, فإن كان اإلمام فاسقا واخلارجي مظهر 

 أمره فيام َّى يتبنيِللعدل مل ينبغ للناس أن يرسعوا إىل نرصة اخلارجي حت
 .)٣( أو تتفق كلمة اجلامعة عىل خلع األول,ُيظهر من العدل

إن أحاديثهم وأقواهلم تدل عىل لزوم حماربة كل خارج,  :قلت
 ال خصوصية له من هذه الناحية, فهذه Lوبام أن اإلمام املهدي 

 .األحاديث تشمله, وتوجب قتاله وردعه عن قيامه
ُل ال يرد عىل مذهب الشيعة, ومن الواضح أن هذا اإلشكا َِ

 . إمام مفرتض الطاعة وواجب النرصةLأن اإلمام املهدي  همالعتقاد
<Ù^Óý]Œ^ŠÖ]<V< <

 .Lوجوب طاعة سالطني اجلور عند قيام اإلمام املهدي 
                                     

 .٣/١٤٧٩صحيح مسلم ) ١(
 .٣/١٤٨٠نفس املصدر ) ٢(
 .١/٢٧٣اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(



  ١١١................ Lإشكاالت حمكمة عىل معتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي 

عىل السمع عرصهم َّكام ُ حبايعواكانوا قد إذا  فإن أهل السنة
 ه أخرجملالسمع والطاعة,  وعليهم اتهم,فال جيوز هلم نكث بيع, والطاعة

 خلع ْنَم: قالأنه  Gاهللا بن عمر عن النبي   مسلم يف صحيحه عن عبد
ُيدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال ح  .)١(ة لهَّجً

ً والتكم شيئا تكرهونه ْنِوإذا رأيتم م:  أنه قالGوعنه 
 .)٢(ًفاكرهوا عمله, وال تنزعوا يدا من طاعة

ِّأطيعوا, فإنام عليهم ما محلوا, اسمعوا و:  أنه قالGوعنه  ُ
ِّوعليكم ما محلتم ُ)٣(.  

َّ مل يبايعوا أولئك احلكام عىل السمع والطاعة فقد  كانواإنوأما 
َّكام دلت تركوا ما جيب عليهم من لزوم املبادرة إىل بيعة إمام املسلمني 

 .َّوأقوال علامئهم التي مر ذكرها أحاديثهم عىل ذلك
? L  موقف هؤالء من اإلمام املهدي ما هو:وحينئذ نتساءل

هل يبايعونه وينرصونه ويف أعناقهم بيعة لغريه? أو يلتزمون ببيعتهم 
ّالسابقة حلكام عرصهم, فينرصوهنم عليه, وال يبايعون اإلمام  ُL إال 

 بعد ظفره وانتصاره?
بام أهنم ال يرون بيعة غري اإلمام املعصوم فإن هذا وأما الشيعة ف

  . عليهم من رأسيرد اإلشكال ال 
                                     

 .١٠/٤٣٩صحيح ابن حبان . ٣/١٤٧٨صحيح مسلم ) ١(
 .٣/١٤٨١صحيح مسلم ) ٢(
 .٣/١٤٧٥ نفس املصدر) ٣(
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<Ù^Óý]Äe^ŠÖ]<V< <
 . رشعيةغريأن حكومة اإلمام املهدي 

ْوذلك ألن رشعية احلكم إما أن تكون  َّمستمدةُ ص أو َّ من النَ
 .البيعة

هم ال ف فهو مفقود عندهم, Lاملهدي اإلمام ص عىل َّأما الن
 رجلوأحاديث املهدي عندهم مل تنص عىل يقولون بالنص عىل أحد, 

 . القليلةالصفاتبعض له ه, وإنام ذكرت معروف بعين
 ال تنفع, ملا روي عن بيعتهم بعض املسلمني فبايعهوأما البيعة فإن 
املسلمني فال ً رجال عن غري مشورة من َعَ بايْنَم: عمر بن اخلطاب أنه قال

 .)١(ُة أن يقتالَّع هو وال الذي بايعه تغرَباُيت
ال كذلك, ألنه  والعقد فأهل احللَّدعون أهنم َمن ي بايعهإن أما و

 . َّ كام مرف مجاعة موصوفة هبذا الوصف بعد عرص الصحابةَعرُت
لن تتحقق إال بعد أن إن هذه البيعة ف كل املسلمني بايعهإن أما و
, وهذا يعني أن خالفته  اإلسالمية عىل مجيع املاملكLاإلمام يستويل 

, األحوال مل تكن رشعية بحال من ةَّحصول هذه البيعة العامقبل 
كل من أن ال جيوز نرصته يف حركته اإلصالحية, ويرتتب عىل ذلك أنه و

 .ًا مأزورًآثام  كاننرصه
يا أبا عبد اهللا, : قلت لسفيان الثوري: وهلذا قال حفص بن غياث

                                     
 .٤/٢١٣٢ ط مرقمة . كتاب األحكام, باب االستخالف٩/١٠٠صحيح البخاري )١(



  ١١٣................ Lإشكاالت حمكمة عىل معتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي 

َّإن مر عىل بابك فال : إن الناس قد أكثروا يف املهدي, فام تقول فيه? قال َ ْ
 .)١(س عليهتكن معه يف يشء حتى جيتمع النا

<Ù^Óý]àÚ^nÖ]<V< <
ًملاذا مل تتم عملية ملء األرض قسطا وعدال عىل يد بعض األنبياء  ً

 ,L ِّضلهم أهل السنة عىل اإلمام املهديَفُواملرسلني أو غريهم ممن ي
 فضل عىل كثري من دنىهذه العملية عىل يدي رجل ليس له أ َّمتتو

 صلحاء هذه األمة?
 بكثري من خلفائهم Mهل البيت فإن أهل السنة ال يساوون أ
  السابقني ببعض األنبياءمساواهتمًوعلامئهم وصلحائهم, فضال عن 

Mفضيلة ألهل البيت كل انكرو, وهلذا أ Mآلحاد  مل يثبت مثلها 
 . هذه األمة, كإبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى وما شاكلها

<Ù^Óý]Ä‰^jÖ]<V< <
ور وعدم اخلروج  أحاديث لزوم طاعة سالطني اجلتعارض

 . L قيام اإلمام املهدي مععليهم 
 اخلروج ُجتيز ال  التي امتألت هبا صحاحهمأحاديثهم وذلك ألن

َّ كام مر مفص, بل توجب عىل املسلمني طاعتهمعىل سالطني اجلور  ,ًالَّ
 . باجلوازLِّصص قيام اإلمام املهدي ما خيوليس فيها 

لناهية عن القيام عىل حكم بأن هذه األحاديث اوعليه فإما أن ن
                                     

 .٧/٣١حلية األولياء ) ١(
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 .َّسالطني اجلور كلها باطلة ومكذوبة وإن خرجوها يف صحاحهم
 غري صحيح, ملخالفته Lوإما أن نحكم بأن قيام اإلمام املهدي 

 .لتلك األحاديث الصحيحة
ومثل هذا اإلشكال ال يرد عىل مذهب الشيعة, لعدم وجود 

ومها اإلمام أحاديث تنهى عن القيام عىل سالطني اجلور, تشمل بعم
 .املعصوم

<Ù^Óý]Ö]Ã^†<V< <
 .L بن مريم ى أفضل من عيسLأن اإلمام املهدي 

َّ ـ كام مر يف كلمة اآلبري فقواَّ قد اتن أهل السنةوذلك أل
 وقد روي املهدي,اإلمام  يصيل خلف Lأن عيسى عىل  ـ  جزيَّالس

: مسلم يف صحيحه عن جابر أنه قال فقد أخرج ذلك يف أحاديثهم,
ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق :  يقولI النبي سمعت

 فيقول Iفينزل عيسى بن مريم : قال. ظاهرين إىل يوم القيامة
َ بعضكم عىل بعض أمراء تكرمة َّال, إن: فيقول. ِّتعال صل لنا: أمريهم َ ُ

 .)١(َّاهللا هذه األمة
كيف أنتم إذا نزل ابن : Iقال رسول اهللا : وعن أيب هريرة قال
 .)٢(مريم فيكم, وإمامكم منكم

                                     
 .١/١٣٧صحيح مسلم ) ١(
 .١٥/٢١٣صحيح ابن حبان . ١/١٣٦صحيح مسلم . ٢/١٠٧٣صحيح البخاري ) ٢(



  ١١٥................ Lإشكاالت حمكمة عىل معتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي 

هو نبي من و L  بن مريمعيسى يأتمكيف  : هووحمل اإلشكال
 ? هو واحد من صلحاء هذه األمةالذي Lإلمام املهدي أويل العزم با

 ?Lإنام كان ذلك بأمر عيسى : فإن قيل
إن الفاضل ال يقتدي باملفضول, والنبي ال يقتدي بمن هو : قلنا

ٌّن التقدم إلمامة الناس دال عىل أفضلية  عLدونه, وامتناع عيسى 
 . املهدي عليه

َّ املسلمني قد اتفقوا عىل أن الذي يتوىل ًويدل عىل ذلك أيضا أن َّ
  سيكون الذيL عيسى دون L هو اإلمام املهدي هذه األمةأمر 
 !!L من رعية املهدي حينئذ

 Lَّوهذا إشكال ال حل له إال بالقول بأفضلية اإلمام املهدي 
  .L عيسى عىل

 إنام يصيل خلف اإلمام املهدي Lوذهب بعضهم إىل أن عيسى 
L مرة واحدة فقط, ثم تكون اإلمامة لعيسى L وتستمر إمامته ,

 .للمسلمني إىل حني وفاته
ُّوهذا القول ال يستند إىل حجة صحيحة, بل ترده األحاديث 

َّالتي دلت عىل أن )١(الصحيحة بعد  ال إمام عليه L اإلمام املهدي َّ
                                     

َّ, الدالني عىل أن إمام مسلمي البخاري وصحيحًكاحلديثني اللذين ذكرنامها آنفا عن ) ١(
أمراء مع حضور َّاملسلمني منهم, وأن اهللا رشف هذه األمة بأن جعل بعضهم عىل بعض 

 .Lعيسى بن مريم 
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ًظهوره, وأنه هو إمام املسلمني وخليفتهم الذي يمأل األرض قسطا 
 . يف عرصهLًوعدال, مع نزول عيسى 
َّمضافا إىل أن  بأهنا Lَّ حديث مسلم قد علل إمامة املهدي ً

 ال من غريها, ًاألمة بأن جعل عليها إماما منهان اهللا سبحانه هلذه ِتكرمة م
  . كام ال خيفىوهذا يقتيض دوام اإلمامة وبقائها 
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َّثريا ما يتشدك ق بعض اجلهلة بأن عقيدة الشيعة يف اإلمام املهدي ً

L ,وأهنا مبنية عىل اخلياالت واألوهام,  عقيدة غري قابلة للتصديق
أن يعيش املهدي أكثر من ألف سنة, ومن غري املعقول  من غري ألنه
  .ًأن يكون املهدي إماما للمسلمني وعمره مخس سننيقبول امل

 مأخوذة من األحاديث الصحيحة أما عقيدة أهل السنة فإهناو
َّ خللوها من اخلوارق التي ال تصدق,, والواقع ال تصطدم مع العقلالتي ُ ِّ 
َّمن اهللا عليه بأن وفُيولد يف آخر الزمان, قد أنه رجل هنم يعتقدون فإ قه َّ

ً األرض قسطا وعدال بعدما ملئت ظلام وجوراألن يمأل ًً ُ , ال أقل من ً
 .ذلك وال أكثر

هذا الكالم بعيد عن اإلنصاف كل البعد, فإن عقيدة أهل السنة و
مشتملة عىل خوارق العادات, عقيدة ً هي أيضا Lيف اإلمام املهدي 

  :, منها كثريةهذه اخلوارقو
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 :األرض عىل كافة أرجاء L ء املهدياستيال −١
أرجاء  ـ وهو االستيالء عىل Lيقوم به اإلمام املهدي ن ما إف

ًاألرض كلها, وملؤها قسطا وعدال ـ  َّمل يتأت ألحد  ,خارق للعادة أمر ً
 أحد ِّتعذر عىل كلم بل هو يف نفسه , من األنبياء واخللفاء والصلحاءقبله

ِّمر  كام تشهد بذلك احلوادث اجلارية عىل مهام أويت من القوة واألعوان َ
 .العصور
 . يصلحه اهللا يف ليلةL  أن املهدي−٢
 عن  وأبو نعيم وابن أيب شيبةابن ماجةأمحد بن حنبل و قد أخرجف

َّاملهدي منا أهل البيت, يصلحه اهللا : Iقال رسول اهللا :  قالLعيل  ِ
 .)١(يف ليلة
ِّ, بأن هييئ له أسباب النرص )٢(ُي يصلح اهللا له أمره يف ليلةأ
 .والظفر
ُ يصلحه لإلمارة  شارح سنن ابن ماجة أن املراد هو أن اهللازعمو

 .)٣(يف ليلةواخلالفة 
ًسواء كان إصالحه يف ليلة هبذا املعنى أم ذاك فكالمها خارق و

                                     
َّحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة . ٢/١٣٦٧سنن ابن ماجة . ١/٨٤مسند أمحد ) ١(

. ٣/١٧٧حلية األولياء . ٥/٤٨٦َّ, وصححه يف سلسلة األحاديث الصحيحة ٢/٣٨٩
 .٧/٥١٣املصنف البن أيب شيبة 

 .١/١٥٢كامل الدين ومتام النعمة ) ٢(
 .١/٣٠٠ماجة رشح سنن ابن ) ٣(



  ١١٩............................... Lخوارق العادات يف قضية اإلمام املهدي 

 .للعادة كام ال خيفى
 :أن املهدي ال خيرج حتى تطلع مع الشمس آية −٣
عيل بن قد أخرج عبد الرزاق يف املصنف بسند صحيح عن ف

  .)١(ال خيرج املهدي حتى تطلع مع الشمس آية:  بن عباس قالاهللا عبد

إن : أخرج الدارقطني يف سننه عن جابر عن حممد بن عيل قالو
نكسف القمر ألول  يِّملهدينا آيتني مل تكونا منذ خلق الساموات واألرض,

ليلة من رمضان, وتنكسف الشمس يف النصف منه, ومل تكونا منذ خلق 
 .)٢(ضاهللا الساموات واألر

 ., وصالة عيسى خلفه نزول عيسى يف زمان املهدي−٤
ِقد مر ذكر ذلكو َّ. 
 :البيداء به يف سفُ خيأن اجليش الذي يقصد قتل املهدي −٥
ِّذكر اخلرب املرصح بأن القوم الذي: ( ابن حبان يف صحيحهالق ْ  نِ

, وأخرج )ُخيسف هبم إنام هم القاصدون إىل املهدي يف زوال األمر عنه
يكون اختالف عند : Iقال رسول اهللا : قالتأهنا عن أم سلمة بسنده 

موت خليفة, فيخرج رجل من قريش من أهل املدينة إىل مكة, فيأتيه 
ُناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره, فيبايعونه بني الركن واملقام, 

                                     
, رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ١٠/٣١٧املصنف لعبد الرزاق ) ١(

 .بن عبد اهللا بن عباس, وهو إسناد صحيح, رجاله ثقات عندهم عيل
 .٧٠٣التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة, ص . ٢/٦٥سنن الدارقطني ) ٢(
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ُفيبعثون إليه جيشا من أهل الشام, فإذا كانوا بالبيداء خسف هبم, فإذا  ً
...  ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصابة أهل العراق فيبايعونهبلغ الناس

ِّهم, ويعمل فيهم بسنة نبيهم َأْيَفيقسم بني الناس ف َّ ُI ويلقي اإلسالم ,
 .)١(بجرانه إىل األرض, يمكث سبع سنني

قد جاء ذكر اخلسف بالبيداء يف روايات كثرية أخرجها كثري من و
وأمحد بن حنبل يف مستدركه, احلفاظ, كمسلم يف صحيحه, واحلاكم يف 

 .)٢(مسنده, وغريهم
 :بائ من الغر ما ورد يف فتوحه وحروبه−٦
 Iقد أخرج مسلم يف صحيحه بسنده عن أيب هريرة أن النبي ف

ٌسمعتم بمدينة جانب منها يف الرب وجانب منها يف البحر? قالوا: قال ٌ :
ًألفا من بني ال تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون : قال. نعم يا رسول اهللا

: إسحاق, فإذا جاؤوها نزلوا, فلم يقاتلوا بسالح, ومل يرموا بسهم, قالوا
ال أعلمه إال : قال ثور. فيسقط أحد جانبيها) ال إله إال اهللا واهللا أكرب(

فيسقط ) ال إله إال اهللا واهللا أكرب: (الذي يف البحر, ثم يقولوا الثانية: قال
فيفرج هلم, ) ال إله إال اهللا واهللا أكرب: (جانبها اآلخر, ثم يقولوا الثالثة

: فيدخلوها فيغنموا, فبينام هم يقتسمون املغانم إذ جاءهم الرصيخ فقال
                                     

 .٤/٤٧٨املستدرك . ٦/٤٧٦, ١/٣٢١املعجم األوسط . ١٥/١٥٨صحيح ابن حبان ) ١(
, ٤/٤٧٦املستدرك . ٢٨٧, ٦/٢٨٥مسند أمحد . ٤/٢٢١٠راجع صحيح مسلم ) ٢(

موارد الظمآن . ٣١٦, ٧/٣١٤جممع الزوائد . ٧/٣٩٢تفسري القرطبي . ٥٦٥
٢/٨٤٠ . 



  ١٢١............................... Lخوارق العادات يف قضية اإلمام املهدي 

 .)١(فيرتكون كل يشء ويرجعون) إن الدجال قد خرج(
هؤالء الفاحتني قرينة عىل أن ) ال قد خرجَّإن الدج: ( قوله:لتق

 خيرج بعد ظهوره , ألن الدجال وجيشهLاملهدي اإلمام  هم أنصار
L. 

لعل فتح : ال القرطبي بعد أن ذكر هذا احلديث يف أخبار املهديق
 .)٢(املهدي يكون هلا مرتني, مرة بالقتال ومرة بالتكبري

ْالسامء تنزل قطرها, وأن  −٧ َ   .األرض خترج بركتهاُ
 عن أيب سعيد اخلدري َّ وصححهقد أخرج احلاكم يف املستدركف

ً اهللا عز وجل رجال من عرتيت, فيمأل األرض فيبعث:  قالGأن النبي  َّ
ًقسطا وعدال كام ملئت ظلام وجورا, يرىض عنه ساكن السامء وساكن  ًً ُ ً

ْاألرض, ال تدخر األرض من بذرها شيئا إال أخرجت ه, وال السامء من ًَّ
ًقطرها شيئا إال صبه اهللا عليهم مدرارا ًَّ)٣(. 

 .ق هلا من قبل مل تتحقة أن األمة تنعم يف واليته نعم−٨
 عن مدهيناسأ بواحلاكم والطرباين وغريهمقد أخرج ابن ماجة ف

َيكون يف أمتي املهدي, إن قرص :  قالIأيب سعيد اخلدري أن النبي  ِ ُ
َفسبع وإال فتسع, فتنعم فيه أمتي نعمة مل ينعموا مثلها قط, تؤت ْ َِ ْ ُى أَ لها, ُكٰ

                                     
 .٤/٥٢٣املستدرك . ٤/٢٢٣٨صحيح مسلم ) ١(
 .٧٠٧التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة, ص ) ٢(
 .٣/٢١مسند أمحد . ٤/٥١٢ستدرك امل) ٣(
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ُوال تدخر منهم شيئا, واملال يومئذ كدوس, في َُّ يا : قوم الرجل فيقولً
 .)١(خذ: فيقول. مهدي أعطني

 . أن الشحناء والتباغض والتحاسد يذهب من الناس−٩
مسلم وابن حبان يف صحيحيهام عن أيب هريرة أنه قد أخرج ف

ًواهللا ثم لينزلن ابن مريم حكام عادال, : Iقال رسول اهللا : قال ً َّ
َّفليكرسن الصليب, وليقتلن اخلنزير, وليضعن ا َّ ِجلزية, ولترتكن القالص َّ َّ ُ

َّفال يسعى عليها, ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد, وليدعون  َ َ َّ َ ُُ ْ
َّوليدعون( ُ  .)٢(إىل املال فال يقبله أحد) َُ

 بل, ويلعب واألسود مع اإل, مع األغنامٰترعىالذئاب  أن −١٠
 .اتَّالصبيان باحلي

ن حبان يف واب ,قد أخرج احلاكم النيسابوري يف املستدركف
إن :  قالG أن النبي C عن أيب هريرة , وأمحد يف املسند,صحيحه

 , ويقتل اخلنزير, فيدق الصليب... نازل فيكمروح اهللا عيسى بن مريم
 فيهلك اهللا يف زمانه املسيح , ويدعو الناس إىل اإلسالم,ويضع اجلزية

 وتقع األمنة عىل أهل األرض حتى ترعى األسود مع اإلبل ,الدجال
 ات الَّ مع احلي, ويلعب الصبيانالنمور مع البقر والذئاب مع الغنمو

                                     
املصنف . ٢/٣٨٩َّحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة . ٢/١٣٦٦سنن ابن ماجة ) ١(

رواه : , قال اهليثمي٧/٣١٧جممع الزوائد . ٤/٦٠١املستدرك . ٧/٥١٢البن أيب شيبة 
 . ٤/١١٦املعجم األوسط . الطرباين يف األوسط, ورجاله ثقات

 .١٥/٢٢٧صحيح ابن حبان . ١/١٣٦صحيح مسلم ) ٢(
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 .)١ (...همُّترض
  :ِّ أن أصحاب املهدي جيمعهم اهللا ويؤلف بني قلوهبم−١١
َّ وصححه ووافقه قد أخرج احلاكم النيسابوري يف املستدركف
 :ذاك خيرج يف آخر الزمان إذا قال الرجل:  أنه قالL عن عيل الذهبي

ف اهللا ِّ يؤل, السحاب قزع كقزعً فيجمع اهللا تعاىل له قوما,تلُ ق)هللاهللا ا(
 يدخل فيهم , وال يفرحون بأحد, إىل أحديستوحشون ال ,بني قلوهبم

 وعىل , مل يسبقهم األولون وال يدركهم اآلخرون,عىل عدة أصحاب بدر
  .)٢(عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر

  .ال خارجة عن الطبيعةَّ أن أكثر قضايا الدج−١٢
 هنر من ماء وهنر من نار, فقد أخرج مسلم : هنرين أن معه:نهام

اجتمع : وابن حبان يف صحيحيهام وغريمها عن ربعي بن حراش قال
ألنا بام مع الدجال أعلم منه, إن معه : حذيفة وأبو مسعود, فقال حذيفة

ًهنرا من ماء وهنرا من نار, فأما الذي ترون أنه نار ما ء, وأما الذي ترون ً
أنه ماء نار, فمن أدرك ذلك منكم فأراد املاء فليرشب من الذي يراه أنه 

 .)٣(نار, فإنه سيجده ماء
 أن الدجال تسري معه جبال من اخلبز وأهنار املاء, فقد :منهاو

                                     
 .٤٣٧, ٢/٤٠٦ مسند أمحد .٢٣٣, ١٥/٢٢٥صحيح ابن حبان . ٢/٦٥١املستدرك ) ١(
 .٢/٥٩٦املستدرك ) ٢(
. ٤/١١٥سنن أيب داود . ١٥/٢٠٩صحيح ابن حبان . ٤/٢٢٥٠صحيح مسلم ) ٣(

 .٣/٨١٣صحيح سنن أيب داود 
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كم ُأنذرت:  قالIأخرج أمحد بن حنبل يف مسنده وغريه أن رسول اهللا 
أحسبه قال اليرسى, يسري معه جبال : لاملسيح, وهو ممسوح العني, قا

  .)١(اخلبز  وأهنار املاء
 أن بني عينيه كتابة يقرؤها األمي والكاتب, فقد أخرج :منهاو

وإن الدجال ممسوح العني, :  قالIمسلم يف صحيحه أن رسول اهللا 
يقرؤه كل مؤمن كاتب ) كافر: ( غليظة, مكتوب بني عينيه)٢(عليها ظفرة
   .)٣(وغري كاتب
 ذاب كام يذوب امللح, L أن الدجال إذا رأى املسيح :منهاو

فإذا : فقد أخرج مسلم وابن حبان وغريمها عن أيب هريرة يف حديث قال
ُّجاؤوا ـ أي املؤمنون ـ الشام خرج, فبينام هم يعدون للقتال يسوون  ُ ُُّ ِ

َّ فأمهم, فإذا Iُالصفوف إذ أقيمت الصالة, فينزل عيسى بن مريم  
 ذاب كام يذوب امللح يف املاء, فلو تركه النذاب حتى هيلك, رآه عدو اهللا

 .)٤(ُولكن يقتله اهللا بيده, فريهيم دمه يف حربته
                                     

رواه أمحد ورجاله : ثمي قال اهلي٧/٣٤٣جممع الزوائد . ٥/٣٦٤مسند أمحد بن حنبل ) ١(
 .رجال الصحيح

هي جلدة تغشى البرص, وقال : ١٨/٦١قال النووي يف رشح صحيح مسلم ) ٢(
 .حلمة تنبت عند املآقي: األصمعي

. ٢/١٣٦٠سنن ابن ماجة . ١٥/١٨٤صحيح ابن حبان . ٤/٢٢٤٩صحيح مسلم ) ٣(
 قال ٧/٣٣٧جممع الزوائد . ٢٢٩, ٣/٢٢٨, ٤٠٤, ٣٨٦, ٥/٣٨مسند أمحد بن حنبل 

 .رواه أمحد ورجاله ثقات: اهليثمي
 .١٥/٢٢٤صحيح ابن حبان . ٤/٢٢٢١صحيح مسلم ) ٤(
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يأيت عىل قوم فيدعوهم فيؤمنون به ( أن الدجال :منهاو
ثم يأيت القوم ... ويستجيبون له, فيأمر السامء فتمطر واألرض فتنبت

 ليس )١(م فيصبحون ممحلنيُّفيدعوهم فريدون عليه قوله, فينرصف عنه
) أخرجي كنوزك: (بأيدهيم يشء من أمواهلم, ويمر باخلربة فيقول هلا

ًفتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل, ثم يدعو رجال ممتلئا شبابا, فيرضبه  ً ً
َبالسيف فيقطعه جزلتني رمية الغرض, ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه  ْ ََ َ َ

 .)٢(يضحك
ص وحييي املوتى, فقد أخرج أمحد  أنه يربئ األكمه واألبر:منهاو

ال َّإن الدج:  قالIيف مسنده عن سمرة بن جندب أن رسول اهللا 
ُخارج, وهو أعور عني الشامل, عليها ظفرة غليظة, وإنه يربئ األكمه  

 .)٣(واألبرص وحييي املوتى
أمحد بن حنبل يف  ما ورد يف صفة محار الدجال, فقد أخرج :منهاو
 أنه قال يف صفة G عن جابر عن النبي ,ستدركاحلاكم يف املاملسند, و

  .)٤(ًض ما بني أذنيه أربعون ذراعاْرَوله محار يركبه, ع: محار الدجال
                                     

 .أي أصاهبم اجلدب وقلة املطر) ١(
سنن ابن ماجة . ٤/٥١١سنن الرتمذي . ٤/٥٣٨املستدرك . ٤/٢٢٥٢صحيح مسلم ) ٢(

 .٣/١٩٥تفسري ابن كثري . ٤/١٨١مسند أمحد . ٢/١٣٥٦
رواه الطرباين وأمحد :  قال اهليثمي٧/٣٣٦جممع الزوائد . ٥/١٣مسند أمحد بن حنبل ) ٣(

 .ورجاله رجال الصحيح
جممع الزوائد . ٣/٣٦٧ مسند أمحد .َّ وصححه ووافقه الذهبي٤/٥٧٥املستدرك ) ٤(

  .رواه أمحد بإسنادين, رجال أحدمها رجال الصحيح: , قال اهليثمي٧/٣٤٤
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 : ترتبط باملوضوعحوادث أخرى غريبة −١٣
  :مأل الطريقغضب فانتفخ فاد َّ أن ابن صي:نهام
َلقي ابن عمر ابن : أخرج مسلم يف صحيحه عن نافع قالقد ف ُ

ًطرق املدينة, فقال له قوال أغضبه, فانتفخ حتى مأل صائد يف بعض 
َالسكة, فدخل ابن عمر عىل حفصة وقد بلغها, فقالت له َ َ َّ رمحك اهللا ما : ِّ

إنام خيرج من :  قالIَأردت من ابن صائد? أما علمت أن رسول اهللا 
 .)١(غضبة يغضبها?

ً أن رجال يغضب فينتفخ حتى يمأل ونِّصدقيكيف ال أدري  :لتق
  !?, ثم يرجع كام كان يف حالته األوىل من جانبيهريقالط

 .حلمد هللا عىل العافيةا
 أن الطيور حتمل عيسى وأصحابه, وأمور عجيبة تتعلق :منهاو

  :باملأكل واملرشب
النواس بن سمعان يف حديث طويل أخرج مسلم وغريه عن قد ف
ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج, وهم من كل حدب ينسلون, : جاء فيه

: ر أوائلهم عىل بحرية طربية فيرشبون ما فيها, ويمر آخرهم فيقولونفيم
ُ, وحيرص نبي اهللا عيسى وأصحابه حتى يكون )ًلقد كان هبذه مرة ماء(

 نبي )٢(ًرأس الثور ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم اليوم, فريغب
                                     

 .٤/٢٢٤٦صحيح مسلم ) ١(
 .ون إليهؤيلجأي يدعون اهللا و) ٢(
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َاهللا عيسى وأصحابه, فريسل اهللا عليهم النغف  يف رقاهبم فيصبحون )١(َّ
ٰفرسى َ ْ  كموت نفس واحدة, ثم هيبط نبي اهللا عيسى وأصحابه إىل )٢(َ

ُاألرض, فال جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله   زمههم َ ُ ونتنهم, )٣(َ َ َ
ًفريغب نبي اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا, فريسل اهللا طريا كأعناق 

ْالبخت  ال ً ثم يرسل اهللا مطرا, فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا)٤(ُ
 ثم ,ة فيغسل األرض حتى يرتكها كالزلق,ر وال وبرَدَ منه بيت م)٥(ُّنُكَي

 فيومئذ تأكل العصابة من ,) وردي بركتك,أنبتي ثمرتك( :يقال لألرض
 )٨(حةْقِّن اللإ حتى )٧(لْسَّ ويبارك يف الر,)٦(هاِفْحِ ويستظلون بق,الرمانة

 لتكفي القبيلة  واللقحة من البقر, من الناس)٩(من اإلبل لتكفي الفئام
 .)١٠(نم لتكفي الفخذ من الناس واللقحة من الغ,من الناس
ذه القصص اخليالية هبق أهل السنة ِّ ال أدري كيف يصد:لتق

                                     
 .هو دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم) ١(
 .أي قتىل) ٢(
 .َأي دسمهم) ٣(
 .هي اإلبل اخلراسانية) ٤(
 .أي ال يمنع منه) ٥(
 .هو قرشها املقعر) ٦(
 .أي اللبن) ٧(
 .هي حديثة الوالدة) ٨(
 .هي اجلامعة الكثرية) ٩(
تفسري . ٤/١٨١د مسند أمح. ٢/١٣٥٨سنن ابن ماجة . ٤/٢٢٥٤صحيح مسلم ) ١٠(

 .٢/٣٨٧صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة . ٣/١٩٥ابن كثري 
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? ه الطيور, فهل يليق بنبي من أويل العزم أن حتملعقليقبلها التي ال 
انة أن تكرب بحيث يستظل بقحفها اجلامعة من الناس? َّ يمكن للرموهل

نت اللقحة حديثة الوالدة تكفي اجلامعة الكثرية من الناس فام هو وإذا كا
  !!حجمها? فال ريب يف أهنا إذا كربت ستكون بقدر اجلبل الشاهق

 :يف قتال اليهود احلجر والشجر نطق :منهاو
 عن ابن عمر اوغريمهـ واللفظ له ـ مسلم و  البخاريأخرجقد ف

َّلتقاتلن اليهود فلتق:  قالIعن النبي  ُ ِ َّتلنهم, حتى يقول احلجرُ ُ يا : ُ
 .)١(مسلم هذا هيودي, فتعال فاقتله

ال تقوم الساعة حتى :  قالIعن أيب هريرة أن رسول اهللا و
يقاتل املسلمون اليهود, فيقتلهم املسلمون, حتى خيتبئ اليهودي من 

يا مسلم يا عبد اهللا هذا : ( والشجر, فيقول احلجر أو الشجرَجروراء احل
َ, إال الغرقد فإنه من شجر اليهود) فتعال فاقتلههيودي خلفي, ْ َ)٢(. 

ُوالعوسج إذا عظم يقال له الغرقد, ويف احلديث: ال القرطبيق َ ْ َ :
َّإنه من شجر اليهود, فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع الدجال, فال 

يا مسلم هذا هيودي : (خيتفي أحد منهم خلف شجرة إال نطقت وقالت
َّخرجه . إال الغرقد, فإنه من شجر اليهود فال ينطق). تلهورائي, تعال فاق

  .)٣(مسلم
                                     

  .٢٢٣٩−٤/٢٢٣٨صحيح مسلم . ٣/١١٠٩, ٢/٩٠١صحيح البخاري ) ١(
  .٤/٢٢٣٩صحيح مسلم ) ٢(
 .١٣/٢٨٢اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
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ال التكبري والتهليل َّأن طعام الناس يف زمان الدج: منهاو
 .والتسبيح
أمحد بن حنبل وأبو يعىل وغريمها عن عائشة أن رسول  قد أخرجف

 :ُّأي املال خري يومئذ? قال: ًاهللا ذكر جهدا يكون بني يدي الدجال, فقالوا
فام طعام املؤمنني : قالوا. غالم شديد يسقي أهله املاء, وأما الطعام فليس

فأين العرب : قالت عائشة. التسبيح والتكبري والتهليل: يومئذ? قال
 .)١(العرب يومئذ قليل: قال! يومئذ?
بن عمر أخرج احلاكم النيسابوري يف املستدرك بسنده عن او

F طعام : قال, يف زمن الدجالئل عن طعام املؤمننيُأن رسول اهللا س 
 طعامهم منطقهم بالتسبيح : قال? وما طعام املالئكة: قالوا.املالئكة

 فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس أذهب اهللا عنه ,والتقديس
  .)٢(ً فلم خيش جوعا,اجلوع

 .أن األيام يف زمان الدجال خمتلفة عنها يف األزمنة األخرى: منهاو
يف وغريمها  صحيحه وأبو داود يف سننه مسلم يفقد أخرج ف

يا رسول اهللا وما : ُ سئل عن الدجال فقيلGحديث طويل أن النبي 
ًأربعون يوما, يوم كسنة, ويوم كشهر, ويوم : لبثه يف األرض? قال

                                     
, ٧/٣٣٥جممع الزوائد . ٤/١٥٢مسند أيب يعىل . ١٢٥, ٦/٧٥مسند أمحد بن حنبل ) ١(

 . رواه أمحد وأبو يعىل ورجاله رجال الصحيح: قال اهليثمي
هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ومل : , قال احلاكم٤/٥٥٧ املستدرك )٢(

 . خيرجاه
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يا رسول اهللا, فذلك اليوم الذي : قلنا. كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم
 .)١(قدروا له قدرهال, ا: كسنة أتكفينا فيه صالة يوم? قال

حه ووافقه الذهبي, عن أيب أمامة الباهيل َّاحلاكم وصحأخرج و
ذكر فيه ما يكون يف زمان  أنه قال ـ يف حديث طويل Gعن النبي 
َوأن أيامه أربعون, فيوم كسنة, ويوم كشهر, ويوم كجمعة, : الدجال ـ َ

ة, ويوم كاأليام, وآخر أيامه كالرساب, يصبح الرجل عند باب املدين
كيف نصيل يا رسول اهللا يف تلك : قالوا. فيميس قبل أن يبلغ باهبا اآلخر

ّتقدرون فيها, ثم تصلون كام تقدرون يف األيام : األيام القصار? قال
  .)٢(الطوال

†¿Þ<kËÖV< <
 هذه األمور اخلارقة للعادة وال ننكرها, أكثرَّ خيفى أنا ال نمنع ال

 عىل Lاستيالء اإلمام املهدي , كَّ متفق عليه بني املسلمنيبعضهابل إن 
ًقسطا وعدالكافة ممالك الدنيا, وملء األرض  ً بعدما ملئت ظلام وجوراً ً ,

, ولكنا  مما هو معلوم مشهور وغري ذلكL  بن مريمونزول عيسى
كثري من  حماطة بLِّأردنا أن نبني للقارئ العزيز أن قضية اإلمام املهدي 

 وطول عمره Lيبة اإلمام َ غالغيبيات وخوارق العادات, وأن طول
                                     

سنن ابن . ٤/٥١١سنن الرتمذي . ٤/١١٧سنن أيب داود . ٤/٢٢٥٢صحيح مسلم ) ١(
تفسري القرآن . ٤/١٨١مسند أمحد بن حنبل . ٤/٥٣٨املستدرك . ٢/١٣٥٦ماجة 

 .١/٥٨١العظيم 
 . ٤/٥٨٠املستدرك . ٢/١٣٦٢سنن ابن ماجة ) ٢(
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 مما ثبت  ـ إال أهنام كغريمهاين معتادن غريي أمرالرشيف ـ وإن كانا
 .عىل الشيعةهبام وال التشنيع  ال يصح إنكارمها بالدليل الصحيح
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 : مهمةأمورللقارئ العزيز عدة َّتبني  عد هذه اجلولةب
افة املسلمني يف مجيع عىل كقد أوجبوا أهل السنة ن علامء أ  −١

ًاألعصار واألمصار أن ينصبوا هلم خليفة واحدا لكل املسلمني, 
 . أو هتاون فيه تأخريمن دون املبادرة إىل ذلك وأوجبوا
, وال يف كل عرصمبايعة خليفة املسلمني ًأيضا   أوجبواهنمأ  −٢

من مات من غري بيعة وليست يف عنقه بيعة, وليلة حيل ملسلم أن يبيت 
 . ميتة جاهليةفميتته

ً اشرتطوا يف إمام املسلمني أن يكون قرشيا فقيها جمتهدا هنمأ  −٣ ً
أكثرهم  و,ًعادال غري فاسق, واختلفوا يف خلع الفاسق, فمنهم من أوجبه

 .منعهعىل 
عىل أنه ال جيوز نصب خليفتني يف عرص اتفقوا  نياملسلمن أ  −٤
لك اإلسالمية  جلميع املام, بل جيب أن يكون للمسلمني إمام واحدواحد
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َّوإن تباعدت, وجاءت أحاديث أهل السنة ناصة عىل أنه جيب عىل 
 .خلليفة اآلخريقتلوا ا و,يبايعوا اخلليفة األولالناس أن 
وا حرية شديدة, ومل يمتثلوا َّن أهل السنة يف هذا العرص حتريأ  −٥

َّما دلت عليه أحاديثهم الصحيحة, ومل يعملوا بأقوال علامئهم يف هذا 
 , مل ينصبوا هلم خليفة مع وجوبه عليهم, وصارتن, فصاروا تائهنيالشأ

ن مل تتوفر فيهم الصفات التي و سالطني خمتلفِّمتقسمة, حيكمهابالدهم 
 .اشرتطوها يف خليفة املسلمني

َّن األدلة الصحيحة قد دلت عىل أن إمام املسلمني يف هذا أ  −٦
 ألن نفي ,Nام املهدي حممد بن احلسن العسكري العرص هو اإلم

 . يستلزم حماذير كثرية ال يمكن التخلص منهاLإمامته 
ن كل ما أورده أهل السنة من الشبهات واإلشكاالت حول أ  −٧

مدفوع, وأن إشكاالهتم ال تعدو  Lمعتقد الشيعة يف اإلمام املهدي 
 L  الدليل الصحيح عىل وجودهداللة هلا مع قيمةكوهنا استبعادات ال 

 .وبقائه وإمامته
ِعتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي غري صحيح, ألنه ترد ن مأ  −٨ َ

 .هااإلجابة عندفعها أو  كثرية حمكمة ال يمكن عليه إشكاالت
ِّهبذه املناسبة أود أال يفوتني أن أوجه نصيحتي إىل إخواين من و

 م يف هذه املسألةاهتأهل السنة برضورة املسارعة إىل تصحيح معتقد
, قبل Mتلفوا فيها مع شيعة أهل البيت وغريها من املسائل التي اخ



  ١٣٥...............................................................نتائج البحث 

 . احلساب وانقطاع العمل, ووقوع,مباغتة املوت
ً خالصا لوجهه  جيعل عميل هذاسأل اهللا سبحانه وتعاىل أنأو

  .تي وفاقيوينفعني به يوم فقر املؤمنني,إخواين الكريم, وينفع به 
, لمني ملا حيبه ويرضاهيوفق مجيع املس أن سبحانهبتهل إليه أام ك

َ عىل طاعته ومبتغاه, إنه سميع جميب موأن جيمعهم ُ  دعاه, وصىل اهللا ْنٌ
   .عىل خري خلقه حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين
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شمس الدين حممد بن طولون, حتقيق صالح : األئمة االثنا عرش −١
 .هـ١٣٧٧الدين املنجد, دار بريوت وصادر, 

أيب بكر البوصريي, حتقيق عادل بن أمحد بن : إحتاف اخلرية املهرة −٢
 .هـ١٤١٩سعد, والسيد بن حممود, مكتبة الرشد, الرياض 

ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس, : األحاديث املختارة −٣
 .هـ١٤٢٠حتقيق عبد امللك بن دهيش, دار خرض, بريوت 

, دار عالء الدين عيل بن بلبان: ن حباناإلحسان برتتيب صحيح اب −٤
أو صحيح ابن حبان, حتقيق . هـ١٤٠٧لمية, بريوت الكتب الع

  .هـ١٤١٤شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بريوت, 
أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي, حتقيق خالد : األحكام السلطانية −٥

 .هـ١٤١٥العلمي, دار الكتاب العريب, بريوت 
حممد نارص الدين األلباين, املكتب اإلسالمي, بريوت : إرواء الغليل −٦
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 .هـ١٤٠٥
حممد بن عيل الصبان, مطبوع هبامش نور األبصار : إسعاف الراغبني −٧

 .هـ١٣٦٧للشبلنجي, مطبعة البايب احللبي, مرص 
حممد بن رسول احلسيني الربزنجي, دار : اإلشاعة ألرشاط الساعة −٨

 .الكتب العلمية, بريوت
أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, حتقيق : اإلصابة يف متييز الصحابة −٩

 .هـ١٤١٥ املوجود ومعوض, دار الكتب العلمية, بريوت عبد
 .خري الدين الزركيل, دار العلم للماليني, بريوت: األعالم −١٠
ابن كثري الدمشقي, حتقيق أبو ملحم ومن معه, : البداية والنهاية −١١

 .هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية, بريوت 
حممد بن عبد الرمحن املباركفوري, دار الكتب : حتفة األحوذي −١٢

    .لمية, بريوتالع
, بريوت Mسبط ابن اجلوزي, مؤسسة أهل البيت : تذكرة اخلواص −١٣

 .هـ١٤٠١
حممد بن أمحد بن أيب بكر  :التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة −١٤

 .هـ١٤٠٧القرطبي, دار الريان للرتاث, القاهرة 
حممد بن جرير الطربي, مصورة دار املعرفة, : تفسري الطربي −١٥

 .هـ١٤٠٦بريوت 
مصورة دار املعرفة, . ابن كثري الدمشقي: ري القرآن العظيمتفس −١٦

 .هـ١٤٠٣بريوت 
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 . الفخر الرازي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت:التفسري الكبري −١٧
 شمس الدين حممد بن): املطبوع بذيل املستدرك(تلخيص املستدرك  −١٨

 .أمحد الذهبي, طبعة حيدرآباد
 النووي, مصورة حمي الدين بن رشف: هتذيب األسامء واللغات −١٩

 .دار الكتب العلمية, بريوت
أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, دار الفكر, : هتذيب التهذيب −٢٠

 .هـ١٤٠٤بريوت 
 .هـ١٣٩٣حممد بن حبان البستي, حيدرآباد, اهلند : الثقات −٢١
جالل الدين السيوطي, دار الفكر, بريوت : اجلامع الصغري −٢٢

  .هـ١٤٠١
سامعيل النبهاين, دار الكتب يوسف بن إ: جامع كرامات األولياء −٢٣

  .هـ١٣٢٩العربية الكربى بمرص 
 الشعب, دار القرطبي, أمحد بن حممد: القرآن ألحكام اجلامع −٢٤

 .هـ١٣٧٢ القاهرة
املال عيل القاري, حتقيق حممد خري رمضان : احلذر يف أمر اخلرض −٢٥

 .هـ١٤١١يوسف, دار القلم ـ دمشق, الدار الشامية ـ بريوت 
بو نعيم األصفهاين, دار الكتاب العريب, بريوت أ: حلية األولياء −٢٦

 .هـ١٤٠٥
 .عيل بن بابويه املعروف بالصدوق, بريوتحممد بن : اخلصال −٢٧
عيل بن احلسني املوسوي, إعداد السيد : رسائل الرشيف املرتىض −٢٨
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 .مهدي الرجائي, مؤسسة النور للمطبوعات ـ بريوت
يق سمري ابن حجر العسقالين, حتق: الزهر النرض يف نبأ اخلرض −٢٩

 .هـ١٤٠٨حسني حلبي, دار الكتب العلمية ـ بريوت 
حممد نارص الدين األلباين, املكتب : سلسلة األحاديث الصحيحة −٣٠

 .هـ١٤٠٥اإلسالمي, بريوت 
حممد بن يزيد بن ماجة, حتقيق حممد فؤاد : سنن ابن ماجة −٣١

 .الباقي, مصورة دار الفكر, بريوت عبد
ألشعث السجستاين, حتقيق أبو داود سليامن بن ا: سنن أيب داود −٣٢

  .حممد حمي الدين عبد احلميد, دار الفكر, بريوت
حممد بن عيسى الرتمذي, حتقيق أمحد حممد شاكر, : سنن الرتمذي −٣٣

  .دار إحياء الرتاث العريب, بريوت
عيل بن عمر الدارقطني, عامل الكتب, بريوت : سنن الدارقطني −٣٤

 .هـ١٤٠٣
 . الفكر ـ بريوتأبو بكر البيهقي, دار: السنن الكربى −٣٥
أمحد بن شعيب النسائي, دار الكتب العلمية, : السنن الكربى −٣٦

  .هـ١٤١١بريوت 
عبد احلي بن العامد احلنبيل, : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب −٣٧

 .هـ١٣٩٩دار املسرية, بريوت 
مسعود بن عمر, الشهري بسعد الدين التفتازاين, : رشح املقاصد −٣٨

    .هـ١٤٠٩الكتب, بريوت حتقيق عبد الرمحن عمرية, عامل 



 ١٤١.....................................................................املصادر

حمي الدين بن رشف النووي, مصورة دار  :صحيح مسلمرشح  −٣٩
  .هـ١٤٠١الفكر, بريوت 

 السيوطي, وعبد الغني, والدهلوي, قديمي :رشح سنن ابن ماجة −٤٠
 .كتب خانه, كراتيش

 أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق بسيوين :شعب اإليامن −٤١
 .هـ١٤١٠وت زغلول, دار الكتب العلمية, بري

حممد بن إسامعيل البخاري, مطابع الشعب, : صحيح البخاري −٤٢
هـ, وط مرقمة, مراجعة القطب والبخاري, املكتبة ١٣٧٨مرص 

 .هـ١٤١٨العرصية, بريوت وصيدا 
حممد نارص الدين األلباين, املكتب : صحيح اجلامع الصغري −٤٣

 .هـ١٤٠٦اإلسالمي, الرياض 
ين األلباين, مكتب الرتبية حممد نارص الد: صحيح سنن ابن ماجة  −٤٤

 .هـ١٤٠٨العريب لدول اخلليج ـ الرياض 
حممد نارص الدين األلباين, مكتب الرتبية : صحيح سنن أيب داود −٤٥

  .هـ١٤٠٩العريب لدول اخلليج, الرياض 
مسلم بن احلجاج القشريي, حتقيق حممد فؤاد : صحيح مسلم −٤٦

 .الباقي, مصورة دار إحياء الرتاث العريب, بريوت عبد
 .أبو نعيم األصفهاين: صفة املهدي −٤٧
أمحد بن حجر اهليتمي, حتقيق عبد الوهاب عبد : الصواعق املحرقة −٤٨

اللطيف, ط بريوت, وط حمققة, حتقيق الرتكي واخلراط, مؤسسة 
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 .هـ١٤١٧الرسالة, بريوت 
 .األستاذ أمحد أمني املرصي, طبع مرص: ضحى اإلسالم −٤٩
 .لباين حممد نارص الدين األ:ضعيف سنن ابن ماجة −٥٠
عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف : طبقات الشافعية الكربى −٥١

 .السبكي, حتقيق الطناحي واحللو, دار إحياء الكتب العربية بمرص
 حتقيق حممد السعيد بنشمس الدين الذهبي, : خرب من غربالعرب يف  −٥٢

 .هـ١٤٠٥بسيوين زغلول, دار الكتب العلمية, بريوت 
جالل الدين : اوي للفتاويالعرف الوردي املطبوع ضمن احل −٥٣

  .هـ١٤٠٣السيوطي, دار الكتب العلمية, بريوت 
عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان, حتقيق رضاء اهللا بن : العظمة −٥٤

 .هـ١٤٠٨حممد املباركفوري, دار العاصمة بالرياض 
, مؤسسة )الصدوق(حممد بن عيل بن بابويه : علل الرشايع −٥٥

 .ـه١٤٠٨األعلمي للمطبوعات, بريوت 
 الدين شمس حممد الطيب أبو: داود أيب سنن رشح املعبود عون −٥٦

 .بريوت الفكر, دار آبادي, العظيم
أمحد بن عيل بن حجر, املطبعة البهية املرصية, القاهرة : فتح الباري −٥٧

 .هـ١٣٤٨
 .حممد بن عيل الشوكاين, دار املعرفة, بريوت: فتح القدير −٥٨
بن منصور بن سيد نعيم بن محاد املروزي, حتقيق جمدي : الفتن −٥٩

 .هـ١٤١٨الشورى, دار الكتب العلمية, بريوت 



 ١٤٣.....................................................................املصادر

َالفرق بني الفرق −٦٠ ِْ عبد القاهر بن طاهر البغدادي, حتقيق حممد حمي : َ
 .الدين عبد احلميد, مصورة دار املعرفة, بريوت

َالفصل يف امللل واألهواء والنحل −٦١ حممد بن عيل بن حزم, ط مرص : ِّ
عمرية, دار اجليل ـ بريوت وط حمققة, حتقيق نرص و. هـ١٣٢١
 .هـ١٤٠٥

عيل بن حممد بن أمحد الشهري بابن : الفصول املهمة يف معرفة األئمة −٦٢
 .هـ١٤٠٨الصباغ املالكي, مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت 

حممد عبد الرؤوف املعروف باملناوي, ط مرص : فيض القدير  −٦٣
 .هـ١٣٩١

ق حممد أمحد عبد إسامعيل بن كثري الدمشقي, حتقي: قصص األنبياء  −٦٤
 .العزيز, دار احلديث, مرص

جالل الدين : قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة  −٦٥
السيوطي, حتقيق الشيخ خليل حمي الدين امليس, املكتب اإلسالمي, 

 .هـ١٤٠٥بريوت 
أبو حامد الغزايل, حتقيق موسى حممد عيل, عامل : قواعد العقائد −٦٦

 .هـ١٤٠٥الكتب, بريوت 
أمحد بن حجر اهليتمي, :  املخترص يف عالمات املهدي املنتظرالقول −٦٧

 .حتقيق مصطفى عاشور, مكتبة القرآن ـ القاهرة
حممد بن يعقوب الكليني, حتقيق عيل أكرب الغفاري, دار : الكايف −٦٨

 .هـ١٣٨٨الكتب اإلسالمية, طهران 
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عمرو بن أيب عاصم الضحاك, حتقيق حممد نارص : كتاب السنة −٦٩
  .هـ١٤٠٠, املكتب اإلسالمي, بريوت الدين األلباين

  .جار اهللا الزخمرشي, مصورة دار املعرفة, بريوت: الكشاف −٧٠
املريزا حسني النوري الطربيس, مؤسسة النور : كشف األستار −٧١

 .هـ١٤٠٨للمطبوعات ـ بريوت 
, )الصدوق(حممد بن عيل بن بابويه : كامل الدين ومتام النعمة −٧٢

 . هـ١٤١٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت 
عيل املتقي بن حسام الدين اهلندي, مؤسسة الرسالة, : كنز العامل −٧٣

 .هـ١٣٩٩بريوت 
حممد بن أمحد السفاريني, املكتب اإلسالمي, : لوامع األنوار البهية −٧٤

  .هـ١٤٠٥بريوت 
عيل بن أيب بكر اهليثمي, دار الريان للرتاث : جممع الزوائد −٧٥

  .هـ١٤٠٧بالقاهرة, ودار الكتاب العريب ببريوت 
, عبد الغفار البنداريعيل بن أمحد بن حزم األندليس, حتقيق : َّاملحىل −٧٦

 .هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بريوت 
أمحد بن أيب بكر : خمترص إحتاف السادة املهرة بزوائد املسانيد العرشة −٧٧

بن إسامعيل البوصريي, حتقيق سيد كرسوي حسن, دار الكتب 
 .هـ١٤١٧العلمية, بريوت 

املال عيل القاري, حتقيق : فاتيح يف رشح مشكاة املصابيحمرقاة امل −٧٨
 .صدقي حممد مجيل العطار, املكتبة التجارية, مكة املكرمة



 ١٤٥.....................................................................املصادر

حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا احلاكم : املستدرك عىل الصحيحني −٧٩
النيسابوري, حتقيق مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, 

 .هـ, وطبعة حيدر آباد١٤١١بريوت, 
سليامن بن داود أبو داود الطياليس, دار : مسند أيب داود الطياليس −٨٠

 .املعرفة, بريوت
يعقوب بن إسحاق اإلسفرائني, دار املعرفة : أيب عوانةمسند  −٨١

 .بريوت
أمحد بن عيل أبو يعىل املوصيل, حتقيق حسني سليم : مسند أيب يعىل −٨٢

ط أخرى بتحقيق . هـ١٤٠٤أسد, دار املأمون للرتاث, دمشق 
  .هـ١٤١٨صطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت م
 .مسند أمحد بن حنبل, مصورة دار صادر, بريوت عن طبعة بوالق −٨٣
أبو بكر أمحد بن عمرو البزار, حتقيق حمفوظ الرمحن, : مسند البزار −٨٤

 .هـ١٤٠٩مؤسسة علوم القرآن, بريوت واملدينة 
 أسامة, حتقيق احلارث بن أيب): زوائد اهليثمي(مسند احلارث  −٨٥

 .هـ١٤١٣حسني أمحد الباكري, مركز خدمة السنة, املدينة املنورة 
عبد اهللا بن الزبري أبو بكر احلميدي, حتقيق حبيب : مسند احلميدي −٨٦

  .الرمحن األعظمي, دار الكتب, بريوت, مكتبة املتنبي بالقاهرة
حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي, حتقيق حممد : مشكاة املصابيح −٨٧

  .هـ١٤٠٥نارص الدين األلباين, املكتب اإلسالمي, بريوت 
, حتقيق حممد عبد بن أيب شيبةأبو بكر عبد اهللا بن حممد : املصنف −٨٨
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 .هـ١٤١٦السالم شاهني, دار الكتب العلمية, بريوت 
أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين, حتقيق حبيب : املصنف −٨٩

ط أخرى . هـ١٤٠٣الرمحن األعظمي, املكتب اإلسالمي, بريوت 
بتحقيق أيمن نرص اهللا األزهري, دار الكتب العلمية, بريوت 

  .هـ١٤٢١
أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, حتقيق حبيب : املطالب العالية −٩٠

 .الرمحن األعظمي, دار املعرفة, بريوت
سليامن بن أمحد الطرباين, حتقيق عوض اهللا : املعجم األوسط −٩١

ط أخرى حتقيق حممد . هـ١٤١٥رة واحلسيني, دار احلرمني, القاه
  .هـ١٤٢٠ّحسن الشافعي, دار الفكر, عامن 

سليامن بن أمحد الطرباين, حتقيق حممد شكور, : املعجم الصغري −٩٢
  .هـ١٤٠٥َّاملكتب اإلسالمي ببريوت, دار عامر بعامن 

سليامن بن أمحد الطرباين, حتقيق محدي عبد املجيد : املعجم الكبري −٩٣
 .هـ١٤٠٤واحلكم, املوصل السلفي, دار العلوم 

 ,عمر رضا كحالة, دار إحياء الرتاث العريب: معجم املؤلفني −٩٤
 .بريوت

حممد بن اخلطيب : مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج −٩٥
 .هـ١٤١٨الرشبيني, دار املعرفة, بريوت 

 املعروف بكر أيب بن حممد: والضعيف الصحيح يف املنيف املنار −٩٦
 املطبوعات مكتب غدة, أبو الفتاح عبد حتقيق اجلوزية, قيم بابن



 ١٤٧.....................................................................املصادر

 .هـ١٤٠٣ الفرافرة, حلب اإلسالمية,
الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي, املكتبة : املهدي املنتظر −٩٧

 . هـ١٤٢٠املكية بمكة املكرمة, ودار ابن حزم ببريوت, 
الدكتور حممد أمحد إسامعيل املقدم, : املهدي وفقه أرشاط الساعة −٩٨

 .هـ١٤٢٣عاملية باإلسكندرية الدار ال
عيل بن أيب بكر اهليثمي, حتقيق : موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان −٩٩

 .هـ١٤١٤العرقسويس, مؤسسة الرسالة, بريوت  واألرنؤوط
القايض عبد  الرمحن بن أمحد اإلجيي, :  يف علم الكالماملواقف −١٠٠

 .عامل الكتب, بريوت
 معوض وعبد حتقيق شمس الدين الذهبي, :ميزان االعتدال −١٠١

  . هـ١٤١٦املوجود, دار الكتب العلمية بريوت 
جعفر بن إدريس الشهري : نظم املتناثر من احلديث املتواتر −١٠٢

  .هـ١٤٠٣بالكتاين, دار الكتب العلمية ـ بريوت 
أبو الفداء ابن كثري الدمشقي, تصحيح : النهاية يف الفتن واملالحم −١٠٣

 .هـ١٤٠٨ أمحد عبد الشايف, دار الكتب العلمية, بريوت
حممد بن عيل الشوكاين, دار الكتب العلمية, بريوت : نيل األوطار −١٠٤

  .هـ١٤٠٣
 بصالح الدين خليل بن ايبك املعروف: الوايف بالوفيات −١٠٥

 .هـ١٤٠١ , دار النرش فرانزشتاينر بفيسبادنالصفدي
سليامن بن إبراهيم القندوزي احلنفي, دار الكتب : ينابيع املودة −١٠٦
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 .هـ١٣٨٥العراقية ـ العراق 
 عبد الوهاب بن أمحد بن:  يف بيان عقائد األكابراليواقيت واجلواهر −١٠٧

عيل الشعراين احلنفي, دار إحياء الرتاث العريب, ومؤسسة التاريخ 
 .العريب, بريوت
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  ٥..............................................................مقدمة

ْوجوب نصب اخلليفة عند أهل السنة َ................................٩  

  ١٣............................وجوب املبادرة إىل بيعة خليفة املسلمني

  ١٩...........................ني وصفاتهّبعض مؤهالت خليفة املسلم

  ٢٥...................................ال يكون خليفتان يف عرص واحد

  ٢٩...................................!!حال أهل السنة يف هذا العرص

  ٣٩....................هو اإلمام املهدي خليفة املسلمني يف هذا العرص

  ٦٧.................Lمعتقد الشيعة يف املهدي املنتظر  شبهات حول

  ١٠١.....Lمعتقد أهل السنة يف اإلمام املهدي  إشكاالت حمكمة عىل

  ١١٧................Lاملهدي يف قضية اإلمام  األمور اخلارقة للعادة

  ١١٨....................... عىل كافة أرجاء األرضL استيالؤه −١

  ١١٨............................ يصلحه اهللا يف ليلةL أن املهدي −٢



 من هو خليفة املسلمني يف هذا العرص?.......................................١٥٠

  ١١٩................. أن املهدي ال خيرج حتى تطلع مع الشمس آية−٣

  ١١٩............ نزول عيسى يف زمان املهدي, وصالة عيسى خلفه−٤

  ١١٩........ُالذي يقصد قتل املهدي خيسف به يف البيداء أن اجليش −٥

  ١٢٠........................ ما ورد يف فتوحه وحروبه من الغرائب−٦

ْ أن السامء تنزل قطرها, واألرض خترج بركت−٧ َ   ١٢١.................هاُ

  ١٢١............. أن األمة تنعم يف واليته نعمة مل تتحقق هلا من قبل−٨

  ١٢٢........... أن الشحناء والتباغض والتحاسد يذهب من الناس−٩

ٰ أن الذئاب ترعى مع األغنام, واألسود مع اإلبل, ويلعب −١٠
  ١٢٢.............................................َّالصبيان باحليات

  ١٢٣.........ِّ أن أصحاب املهدي جيمعهم اهللا ويؤلف بني قلوهبم−١١

  ١٢٣..................َّ أن أكثر قضايا الدجال خارجة عن الطبيعة−١٢

  ١٢٦...................... حوادث أخرى غريبة ترتبط باملوضوع−١٣

  ١٣٣.....................................................نتائج البحث

  ١٣٧..........................................................املصادر

  ١٤٩.........................................................الفهرس

 




