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َهَذا  بُِعوِن  َواتَّ ا  ِبَ نَّ  َتَْتُ َفَل  اَعِة  لِلسَّ َلِعْلٌم  ُه  َوإِنَّ
 اٌط ُمْسَتِقيٌم ِصَ

]الزخرف/61[
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املقدمة

َعَلَ  الُم  َواْلسَّ الُة  َواْلصَّ اْلَعامَلِْيَ  َربِّ  هلل  ْمُد  اْلَ
اِهِرْيَن  اْلطَّ ْيبِْيَ  اْلطَّ َبْيتِِه  آِل  َوَعَلَ  ٍد  مَّ حُمَ َنا  َوَنبِيِّ ِدَنا  َسيِّ
ا،  َتْطِهْيً َرُهْم  َوَطهَّ ْجَس،  اْلرِّ َعْنُهُم  اهلُل  َأْذَهَب  ِذْيَن  الَّ
لِْلِحَواِر  لِْلُمَحاِوْر  ُمَساِعًدا  اُس  اْلُكرَّ َهَذا  َفُيَعدُّ  َبْعُد  ا  َأمَّ
ْعَنا  #، َفَقْد َجَ ِة يِفْ امْلَْهِديِّ ْيَعِة اْلَِماِميَّ َحْوَل َعِقْيَدِة اْلشِّ
 # امْلَْهِديِّ اْلَِماِم  َعِن  ُث  َتَتَحدَّ تِْي  الَّ َحاِدْيَث  اْلَ ِفْيِه 
َبْعِض  َعَلَ  دِّ  الرَّ َمَع  ِة،  يَّ نِّ السُّ ِدْيِث  اْلَ َمَصاِدِر  َأَهمِّ  ِمْن 
اْلِاَلُف  َوَيُدْوُر  امْلَْوُضْوِع،  َهَذا  َحْوَل  امْلَُثاَرِة  ُبَهاِت  الشُّ
ْقَطُة  اْلنُّ ُنْقَطَتِي،  َحْوَل   # امْلَْهِديِّ َم��اِم  اْلَ َمْسَأَلِة  يِفْ 
انَِيُة َحْوَل اْسِم  ْقَطُة اْلثَّ :َحْوَل ِواَلَدتِِه َوَحَياتِِه، َواْلنُّ ْوىَلْ اْلُ
ِة َيْعَتِقُدْوَن بَِأنَّ امْلَْهِديَّ َسْوَف  نَّ َأبِْيِه؛ َفإِنَّ َأْغَلَب َأْهِل السُّ
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َباًبا  ُسَننِِهْم  يِفْ  ِة  نَّ اْلسُّ ُعَلَمِء  ِمْن  اَعٌة  َجَ َعَقَد  َوَقْد  ُيْوَلُد، 
ِكَتابِِه  يِفْ  ْنَعاِنُّ  الصَّ اِق  زَّ اْلرَّ :َعْبُد  »امْلَْهِدّي«؛ِمْنُهْم  بِإْسِم 
ْشَعِث الّسِجْسَتاِنُّ امْلَُكنَّى بَِأِبْ  امْلَُصنَُّف، َوُسَلْيَمُن ْبِن اْلَ
امْلَُكنَّى  َيِزْيَد اْلَقْزِوينِيُّ  ْبُن  ُد  مَّ اِفُظ حُمَ َداُوَد يِفْ ُسَننِِه،َواْلَ
َحاِدْيِث  اْلَ ُمْعَظَم  اْلّسُيْوِطيُّ  َع  َوَجَ يِفْ ُسَننِِه،  َماَجَة  بَِأِبْ 

َنِن )1).  َحاِح َواْلسُّ اْلَواِرَدِة يِفْ امْلَْهِدّي ِمْن ُكُتِب اْلصِّ
َعْن  َلًة  ُمَفصَّ ُكُتًبا  ِة  نَّ اْلسُّ ُعَلَمِء  ِمْن  اَعٌة  َجَ َألََّف  َكَم 
ُعَقُد  ِمْنَها:  ُظُهْوَرُه«  َتَعاىَلْ  اهلُل  َل  »َعجَّ امْلُْنَتَظِر  امْلَْهِدّي 
َيَى ْبن َعِلِّ امْلَْقِدِسِّ  َرِر يِفْ َأْخَباِر امْلُْنَتَظِر لُِيْوُسَف ْبن َيْ الدُّ
، َو اْلَعْرُف اْلَوْرِديُّ يِفْ َأْخَباِر امْلَْهِديِّ  َلِميِّ اِفِعيِّ السُّ اْلشَّ
َهاُن يِفْ َعاَلَماِت  ، َو اْلُبْ ْيِن اْلّسُيْوِطيِّ لِْلَحاِفِظ َجاَلِل اْلدِّ
َماِن.  َماِن، َو اْلَبَياُن يِفْ َأْخَباِر َصاِحِب اْلزَّ َمْهِدّي آِخِر اْلزَّ
 # امْلَْهِديِّ َعِن  ُث  َتَتَحدَّ تِْي  الَّ َفُكُتُبُهْم  ْيَعُة  اْلشِّ ا  َوَأمَّ
ُه َقْد ُولَِد َو ُهَو  ِة، َوُهْم َيْعَتِقُدْوَن بَِأنَّ نَّ َأْكَثُر ِمْن ُكُتِب اْلسُّ
َعْن  ُمْعِلٍن  َغْيَ  ًيا  ُمَتَخفِّ اْلنَّاِس،  َبْيَ  َيِعْيُش  ا  َحيًّ اَلَزاَل 
ُه ُهَو اْلَِماُم امْلَْوُعْوُد،  تِِه َوَأنَّ اْلنَّاَس اَل َيْدُرْوَن َأنَّ َشْخِصيَّ

للسيوطي:6/  املأثور  التفسي  يف  املنثور  الدر  ينظر:   (1(
39- 41]سورة حممد/ اآليات:16- 18[،دار الكتب 
العلمية،بيوت-لبنان،ط. الثانية؛ 2004م- 1424م.
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ُف اْلنَّاَس  ْفِسِه َوُيَعرِّ َفإَِذا َجاَء َزَمُن ُظُهْوِرِه َسُيْعِلُن َعْن نَّ
بَِشْخِصِه.

َأبِْيِه  اْسُم   # امْلَْهِديَّ بِ��َأنَّ  َيْعَتِقُدوَن  ُة  اْلُسنَّ َو    
َسِن  اْلَ اْلَِم��اِم  اْب��نُ  ْيَعِة  اْلشِّ ِعْنَد  ُهَو  َو  اهلل«،  »َعْبد 
 # امْلَْهِديِّ َماِم  اْلَ َحْوَل  َوالتَّحاُوُر   . اْلَعْسَكِريِّ
ُخْوِل ِفْيِه، َفاَل َيِصحُّ َطَرُحُه  َماٍت َقْبَل الدُّ اَلُبدَّ َلُه ِمْن ُمَقدَّ
ُيَناِقَش  َأْن  َأَراَد  ُمْسِلًم  َأنَّ  َلْو  َكَم  َوِمَثاُلُه  َماتِِه،  ُمَقدَّ َقْبَل 
، َفاَل َيِصحُّ َأْن  َشْخًصا ُمْلِحًدا اَل ُيْؤِمُن بُِوُجْوِد اهلل َتَعاىَلْ
َيْبَدَأ اْلَكاِفُر بَِطْرِح ُشُبَهاتِِه اْلَقائَِلة بَِأنَّ اْلُقْرآَن َكاَلُم اْلَبَشِ 
َفإَِذا   ، اْلَبَشِ لَِغْيِ  ْنَيا  اْلدُّ يِفْ  ُكّتاٍب  ُوُجْوُد  ُيْعَقُل  الَّ  نَُّه  ِلَ
ْقَطِة َفاَل َشكَّ  اْلنَّ َهِذِه  ِمْن  امْلُْلِحِد  َمَع َهَذا  اَش  النِّقَّ َبَدْأَنا 
َعْقِلٍّ  َدلِْيٍل  بِإِْحَضاِر  إِْقَناِعِه،َوَسُيَطالُِبنا  َجْدَوْى  بَِعَدِم 
بِْيِعّي َأْن  َعَلَ ُوُجْوِد ِكَتاٍب لَِغْيِ اْلبِْشِ يِفْ اْلَعاَلِ، َوِمْن اْلطَّ
ِمْن  ُبدَّ  ،َفاَل  َأَبًدا  إِْقَناِعِه  ُيْمِكُن  َواَل  َمَعُه  اَش  النِّقَّ َنْخَسَ 
اْلِاَلِف،  يِفْ  ِة  َساِسيَّ اْلَ اْلُنْقَطِة  ِمْن  َمَعُه  اْلَِواَر  َنْبَدَأ  َأْن 
، َوَبْعَد إِْقَراِر اْلَكاِفِر بُِوُجْوِد  َوِهَي إِْثَباُت ُوُجْوِد اهلل َعْقاِلً
ُثمَّ   ٍد مَّ حُمَ بِيِّ  اْلنَّ ِة  ُنُبوَّ إِْثَباِت  إىَِلَ  َمَعُه  َنْنَتِقُل  الِِق  اْلَ
َوإِْيَمنِِه  إِْقَراِرِه  َبْعَد  ْخَرى  اْلُ ِة  اْلَفْرِعيَّ الّنَقاِط  إىَِلَ  َنْنَتِقُل 
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امْلاََلئَِكِة  َوُوُجْوِد   ، َتَعاىَلْ اهلل  َكُوُجْوِد  ِة  َساِسيَّ اْلَ بِالنَقاِط 
َذلَِك  بُِكلِّ  َأَقرَّ  َفإِْن  ِة  َمِويَّ اْلسَّ َواْلُكُتِب  ُسل  اْلرُّ َوَبَعِث 
تِْي ِهَي َكْوُن  ْخَيَِة الَّ ْبَهِة اْلَ ا ِمْن اْلَِواِر َمَعُه يِفْ اْلشُّ نَّ مَتَكَّ
ِكَتاٌب  ُهَو  َم  َوإِنَّ اْلَبَشِ  ُصْنِع  ِمْن  َلْيَس  اْلَكِرْيِم  اْلُقْرآِن 
َطِرْيِق  َعْن   ٍد مَّ حُمَ َنا  َنبِيِّ َعَلَ  َتَعاىَلْ  اهلل  َأْنَزَلُه  َسَمِويٌّ 
ائِْيل، َوإِْن َلْ َنْفَعْل َذلَِك َفَسَنُدوُر َمَعُه يِفْ َحلَقٍة  ِجْبَ
َمَع  َفاِرَغٍة  َحْلَقٍة  َحْوَل  اْلَِواُر  سَيُدْوُر  َوَهَكَذا  َفاِرَغٍة، 
#، َو َسَيُكْوُن  ِذْي اَل ُيْؤِمُن بِِواَلَدِة امْلَْهِديِّ ْخِص الَّ اْلشَّ
ِة  َساِسيَّ اْلَ ْقَطِة  النُّ ِمْن  َمَعُه  َنْبَدْأ   ْ لَّ إِْن  َعِقْيًم  َمَعُه  اْلَكاَلَم 
، َوِمْن   بِاْلنَّصِّ يِفْ اْلِاَلِف، َوِهَي إَِماَمُة اْلَِماِم َعَلّ
# ُمْعَتِمِديَن  ِة َحتَّى َنِصَل إىَِلَ امْلَْهِديِّ ئِمَّ َبْعِدِه اْلَ
تِْي ُتْثبُِت ُوُجْوَد امْلَْهِدّي#. َوَقْد ُقْمَنا  َعَلَ َمَصاِدِرنا الَّ
بُِعْنَوان»َدلِْيل  ِل  وَّ اْلَ ْأِن؛  الشَّ َذا  ِبَ اَسْيِ  ُكرَّ بِإِْصَداِر 
اِنْ بُِعْنَواِن»َدلِْيل  «، َواْلثَّ امْلَُحاِور بَِواَلَيِة َأِمْيِ امْلُْؤِمنِْيَ

.»D ِة اْلِْثَنْي َعَشَ ئِمَّ امْلَُحاِوِر يِفْ إَِماَمِة اْلَ
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ْكِم  اْلُ لِنَِظاِم  َكاَن  اْلِْساَلِمّي  ْأِرْيخ  اْلتَّ عْبَ ُعُصْوِر 
اْلنَّاِس  ��اِه  َ َواتِّ َياِة  اْلَ َنَمط  يِفْ  اْلَكبِْيُ  َثُر  اْلَ َياَسِة  َواْلسِّ
َعَلَ  ًنا  ُمَعيَّ َمْذَهًبا  َتْفِرُض  ْلَطُة  اْلسُّ َكاَنْت  َفَقْد   ، امْلَْذَهبِيِّ
ّي  َم��وِ اْلُ ْكِم  اْلُ نَِظاِم  يِفْ  ا  َجِليًّ َذلَِك  َوَيْظَهُر  اْلنَّاِس، 
َوامْلََفاِهْيِم  ائِِق  قَّ اْلَ َتْغيِْيِ  يِفْ  اْلَكبِْيُ  َثُر  اْلَ َلُه  َكاَن  ِذْي  الَّ
َطاُوِل  اْلتَّ إىَِلَ  ��اُل  اْلَ ِبُِم  َوَصَل  َحتََّى  َوااِلْعتَِقاَداِت، 
ِقيَقُة  اْلَ َوَهِذِه   ،Dَبْيتِِه َأْهِل  َوَعَلَ   ُسْوِل اْلرَّ َعَلَ 
َأنَّ  َأَحٍد  َعَلَ  َفَى  َيْ َفاَل  َسِلْيٌم،  َعْقٌل  َلُه  َمْن  ُيْنِكُرَها  اَل 
بِإِْيَعاٍز   ُسْوِل الرَّ َعَلَ  َتَطاَوُلْوا  َقْد  ِدْيِث  اْلَ اَع  ُوضَّ
ْقِلْيُل  اْلتَّ َهَدُفَها  ِسَياِسيَّة  مِلََصالِح  ِة  َمِويَّ اْلَ ُكوَمِة  اْلُ ِمْن 
ِرْيَق  اْلطَّ ُمَعاِوَيُة  َد  َمهَّ اْلَبْيِتDَوبَِذلَِك  َأْهِل  َشْأِن  ِمْن 
امْلُْؤِمنِْيَ  َأِمْي  َوَلْعِن  بَِسبِّ  امْلََساِجِد  َة  َأئِمَّ لَِيْأُمَر  َأَماَمُه 
Dيِفْ  َسْيِ َواْلُ َسِن  اْلَ َوَوَلَدْيِه  َطالٍِب  َأِبْ  ْبِن  َعِلّ 
ًة َجاِرَيًة يِفْ َصاَلِة  ْعُن ُسنَّ ْطب، َبْل َصاَر اْللَّ امْلََساِجِد َواْلَ
ْوِط؛  بِاْلسَّ َجْلَدا  ُب  ُيَعذَّ ِطْيُب  اْلَ َتَرَكُه  إَِذا  َى  َحتَّ ُمَعِة  اْلُ
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ِخْي  ْيِن َأبو اْلِفَداء َوُهَو ِمْن ِكَباِر ُمَؤرِّ َقاَل امْلََلُك ِعَمُد اْلدِّ
يِفْ  ى:»امْلُْخَتَص  امْلَُسمَّ اْلِفَداء  َأِبْ  َتاِرْيخ  ِكَتابِِه  يِفْ  ِة  نَّ السُّ
« ج:/ ص: 278 ،يِفْ َباِب ] َسَنة 99ه� [: َأْخَباِر اْلَبَشِ

َسَنة  ِمْن   ا َعَليَّ ْوَن  َيُسبُّ َة  ُأَميَّ َبنِي  ُخَلَفاُء  Sَكاَن 
ِفْيَها  سُن  اْلَ َخَلَع  تِْي  الَّ َنُة  السَّ َوِهَي   ، َوَأْرَبِعْيَ إِْحَدَى 
اِم  ، آِخر َأيَّ ِل َسَنة تِْسِع َوتِْسِعْيَ َنْفَسُه ِمَن اْلِاَلَفِة، إىَِلَ َأوَّ
ُسَلْيَمَن ْبِن َعْبِد امْلَِلِك، َفَلمَّ َوِلَ ُعَمَر] ْبِن َعْبِد اْلَعِزْيِز [ 
َيْوَم  َومَلَّا َخَطَب  بِإِْبَطالِِه،  ابِِه:  ُنوَّ إىَِلَ  َوَكَتَب  َأْبَطَل َذلَِك، 
َتَعاىَلْ  َقْوله  بِِقَراَءِة  ْطَبِة  اْلُ يِفْ آِخِر  بَّ  َأْبَدَل اْلسَّ ُمَعِة،  اْلُ
اْلُقْرَبَى  ِذْي  َوإِْيَتاِء  َواْلِْحَساِن  بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهلل  إِنَّ 
ُكْم  َلَعلَّ َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواْلُْنَكِر  اْلَفْحَشاِء  َعِن  َوَيْنَهَى 
َذلَِك.  َبْعَد  َعَلٌّ  ُيَسبُّ  َفَلْم   ]  90 اْلنَّْمِل:   [ُرْوَن َتَذكَّ

.Rَية َطَباُء َعَلَ ِقَراَءِة َهِذِه اآْلَ َواْسَتَمرَّ اْلُ
اْلَعاَلِ  َأْنَحاِء  ْيِع  َجِ يِفْ  ِة  نَّ السُّ ُخَطَباَء  َأنَّ  َواْلَعِجيُب 
ُمَعِة  َيَة يِفْ آِخِر ُخْطَبة اْلُ إىَِلَ َيْوِمَنا َهَذا َيْقَرُؤْوَن َهِذِه اآْلَ
َأْبَسُط  َوَهَذا  َة،  ُأَميَّ َبنِي  ِة  بُِسنَّ ُكْوَن  ُمَتَمسِّ ْم  ُ َأنَّ ُيْوِحْي  ِمَّا 
ِة يِفْ َهَذا اْلِفْكِر إىَِلَ َيْوِمَنا  َمِويَّ َياَسِة اْلَ َدلِْيل َعَلَ َآَثاِر ا لسِّ

. اِضِ اْلَ
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متهيد

َحاِدْيِث  اْلَ ِمَن  لَِكثِْيٍ  ْزِوْيُرُهْم  تَّ َثاُر  اآْلَ تِْلَك  َوِمْن   
ِة  جَّ اْلُ اَلَدِة  بِ���وِ ُتَبّش�ُر  تِْي  الَّ َواَياُت  فالرِّ َقائِق،  َواْلَ
َوَجَعُلٓوا  ُفْوَها  َحرَّ   َسْيِ اْلُ َوَلٍد  ِمْن  امْلَْهِدّي#، 
ٍة،  ِسَياِسيَّ َسِنC،لْهَداف  اْلَ َسْيِ  اْلُ اْسِم  َمَكاَن 
،َوَأنَّ  َسْيِ اْلُ بَِقْتِل  َتَسبََّب  َي��ِزْي��َد  نَّ  ِلَ َوَذلِ���َك 
َسَنَصاَلَح ُمَعاِوَيَة، َفِلَذا َشَمَل اْلتَّْحِرْيُف لَِكثِْيٍ  اْلَ
َواْستِْبَدال  ِمْنَها  َسْيِ  اْلُ اْسم  بَِحْذِف  َحاِدْيِث  اْلَ ِمَن 
ُة  َمِويَّ اْلَ ُة  َظِريَّ اْلنَّ َبَدَأْت  ُهَنا  َوِمْن  َمَكاَنُه،  َسِن  اْلَ اْسم 
ُه َسُيْوَلُد  تِْي َتُقْوُل بَِعَدِم ِواَلَدة اْلَِمام امْلَْهِدّي#، َوَأنَّ الَّ
َحاِدْيِث  اْلَ بُِوُجْوِد  َعَجَب  َواَل   .َسِن اْلَ َأْواَلِد  ِمْن 
ُعِرَف  َمْن  َفُهَناَك  ِة  ِدْيثِيَّ اْلَ ُكُتبِِهْم  يِفْ  َفة  امْلَُحرَّ َأْو  َرة  امْلَُزوَّ
اٌع لِْلَحِدْيِث ِمْثل: َعْبد اْلَكِرْيِم ْبن َأِبْ اْلَعْوَجاِء  ُه َوضَّ بَِأنَّ
َأِبْ  ْبِن  اْلَكِرْيِم  Sَعْبد   : اْلَعْسَقاَلِنّ َحَجٍر  اْب��ُن  َق��اَل  ؛ 
د  ، َقاَل َأُبْو َأْحَ اْلَعْوَجاِء َخاُل َمْعٍن ْبِن َزائَِدَة ِزْنِدْيٌق ُمْغَتّ
َوَضْعُت  َلَقْد  َقاَل:  ُعُنُقُه  لُِيْض�َرب  ُأِخَذ  مَلَّا   : َعِديٍّ ْبن 
َوَأَحِلُل  اَلَل  اْلَ ِفْيِه  ُم  ُأَحرِّ َحِدْيٍث  َآاَلِف  َأْرَبَعَة  ِفْيُكْم 

َراَم. اْلَ
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دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

.R(1(ة ِمُي بِاْلَبْص�رَّ ُد ْبُن ُسَلْيَمَن اْلَعبَّاِسّ اْلَ مَّ َقَتَلُه حُمَ

 َفَأْرَبَعُة َآاَلِف َحِدْيٍث َعَدٌد اَل ُيْسَتَهاُن بِِه!!
ُسْول َعَل َيِد َبنِي  ِرْيِف ُسنَّة اْلرَّ  َوِمَّا َيُدلُّ َعَلَ َتْ
نَِّة-  اْلسُّ ُعَلَمِء  َأَكابِِر  ِمْن  َوُهَو   - ُيْوِطيُّ اْلسُّ َرَواُه  َما  َة  ُأَميَّ
ِدْيِث  اْلَ يِفْ  اْلَكبِْيِ  اِمع  اْلَ  ( َواِمِع  اْلَ ِع  َجْ ِكَتابِِه  يِفْ 
] ح.  ( ج: 3/ ص:271  َزَوائِده  َو  ِغْي  اْلصَّ اِمع  َواْلَ
َعْن  بَِسَنِدِه   ] اْلَْمَزِة  /َحْرف  ْق��َواِل  اْلَ – ِقْسم   8780
تِْي  ُل ُسنَّ ُل َما ُيَبدِّ َأنَّ َرُسْوَل اهلل َقاَل:Sأَوَّ َأبِْى َذرٍّ

.Rَة َرُجٌل ِمْن َبنِي ُأَميَّ
ِفْكَرة  ْت لُِظُهْوِر  َأدَّ تِْي  الَّ ْسَباِب   َوَلَعلَّ َهَذا ِمْن اْلَ
ُيْمِكُن  َفاَل  ٌة،  يَّ َوْهِ امْلَْهِدّي  َة  َشْخِصيَّ بَِأنَّ  َتُقْوُل  ٍة  َشاذَّ

)1) لسان امليزان البن حجر العسقالن: 61/4]من اسمه 
عادل  الشيخ  وتعليق:  تقيق  و  دراسة  الكريم[،  عبد 
دار  معوض،  حممد  عل  الشيخ  و  املوجود،  عبد  أحد 
الكتب العلمية، بيوت – لبنان، ط. الوىل؛ 1416ه�- 
للذهبي:  الرجال  نقد  يف  االعتدال  ميزان  و  1996م، 
4/ 386]حرف العي/ عبد الكريم[، دراسة و تقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحد عبد املوجود، و الشيخ عل 
حممد معوض، دار الكتب العلمية، بيوت – لبنان، ط. 

الثانية؛ 2008م- 1429ه�. 
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اِس  ، َفَم َسُنْوِرُدُه يِفْ َهَذا اْلُكرَّ ْأُي َشاذٌّ ُظُهْوُرُه. َوَهَذا اْلرَّ
دِّ َعَلْيِه. َحاِدْيِث َيُكْوُن َكاِفًيا لِْلرَّ ِمْن اْلَ

ُبَهاِت  دِّ َعَلَ َبْعض الشُّ اُس لِْلرَّ َرَض اْلُكرَّ  َكَذلَِك َتعَّ
ُها َزْرع اْلِفْتَنِة  َها َطائَِفٌة َهُّ تِْي ُتثِْيُ ِة، الَّ َمِويَّ ْزَعِة اْلَ َذاِت النَّ
اِس  اْلُكرَّ َهَذا  يِفْ  َنْطَرُحُه  َوَما   ، امْلُْسِلِمْيَ َبْيَ  ْفِرَقِة  َواْلتَّ
بِّ  َواْلسَّ ِم  اْلتََّهجُّ إِْيَقاِف  َو  ْمِل  اْلشَّ َلِّ  ِسَوَى  بِِه  ُنِرْيُد  اَل 
ْلَفاِظ ِضّدَنا َو ِضّد إَِماِمَنا امْلَْهِدّي#،  ْتِم بَِأْقَبِح اْلَ َوالشَّ

 . ُل َوبِِه َنْسَتِعْيُ َفَعَل اهلل َنَتَوكَّ
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دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

الكريم  القرآن  املهدي#يف  عل  الدالة  اآليات 
هي:

اآلية األوىل

ا  ِبَ نَّ  ُ َتَْتَتتَ َفَل  اَعِة  لِلسَّ َلِعْلٌم  ُه  َوإِنَّ تعاىل:  قوله 
اٌط ُمْسَتِقيٌم ]الزخرف/61[ بُِعوِن َهَذا ِصَ َواتَّ

َلِعْلٌم  ُه  ابن حجر اليتمي :S قوله تعاىل:َوإِنَّ قال 
اَعِة ]الزخرف/61[، قال مقاتل بن سليمن ومن  لِلسَّ
.R#تبعه من املفسين إن هذه اآلية نزلت يف املهدي

البيت  أهل  من  بأنه  املصحة  الحاديث  وستأيت 
نسل  يف  البكة  عل  داللة  اآلية  ففي  وحينئذ  النبوي 
فاطمة ريض اهلل عنهم وأن اهلل ليخرج منهم كثيا طيبا 

وأن جيعل نسلهم مفاتيح الكمة ومعادن الرحة 
الشيطان  من  وذريتها  أعاذها  أن��ه  ذل��ك  ورس   

الرجيم 
يعلم  كله  ذل��ك  ورشح  ذل��ك  بمثل  لعل  ودع��ا 
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املهدي# يف القرآن الكريم
بسياق الحاديث الدالة عليه.)1)

اآلية الثانية 

 َشْهٍر َأْلِف  ِمْن  َخْيٌ  اْلَقْدِر  تعاىل:َلْيَلُة  قوله 
 َأْمٍر ُكلِّ  ِمْن  ِْم  َربِّ بِإِْذِن  ِفيَها  وُح  َوالَتَترُّ اْلََلئَِكُة  ُل  َتَنزَّ

]القدر/3، 4[.
عام  كّل  القدر  ليلة  بتكرار  املسلمون  أجع  لقد 
فيها  ورد  املتقدمة  القدر  وس��ورة  رمضان،  شهر  يف 
ُل« بصيغة املضارع الذي يدل عل الدوث  الفعل»َتَنزَّ
والتجدد، قال أبو جعفر النحاس املتوفَّ سنة 338 ه�: 
S قال السن تنزل املالئكة بالروح أي بالنبوة، وروى 
بالوحي  قال  بالروح  املالئكة  تنزل  قتادة  عن  معمر 

.R(2(والرحة قال أبو جعفر وهذا قول حسن
فعل هذا ال يمكن القول بنزولا عل أّي شخص 
لنزول  أهاًل  يكون  شخص  وجود  من  البّد  بل  كان، 

)1) الصواعق املحرقة البن حجر: 247، ]الباب الادي 
يف  الول  الفصل  النبوي-  البيت  أهل  فضائل  يف  عش 

اآليات الواردة فيهم/ اآلية الثانية عشة
)2) معان القرآن للنحاس - »ج 4 / ص 53«.
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دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

املالئكة عليه، فعل من تنزل يف زماننا هذا ؟
 فالبد من نزولا عل خليفة رسول اهلل وهو 
فالمام  املهدي#،  إمامنا  الذي هو  املعصوم  المام 

حي بمقتىض هذه اآلية.
 اهلل عبد  أب  الكليني:Sوعن  الشيخ  ق��ال 
اجتمع  ]م��ا[  ي��ق��ول:  م��ا  ك��ث��يًا   ك��ان عل ق��ال: 
ا  إِنَّ العدوّي عند رسول اهلل وهو يقرأ:  التيمّي و 
أشد  ما  فيقوالن:  وبكاء  بتخّشع  َأْنَزْلَناُه]القدر/1[ 
لا رأت   : اهلل  فيقول رسول  السورة ؟  رقتك لذه 
بعدي  من  هذا  قلب  يرى  ولا  قلبي،  َوَعَتَتى  و  عيني 

فيقوالن: وما الذي رأيت وما الذي يرى؟
وُح  ُل اْلََلئَِكُة َوالرُّ  قال: فيكتب هلام يف التاب َتَنزَّ

ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر ِفيَها بِإِْذِن َربِّ
قال: ثم يقول: هل بقي يشء بعد قوله عز وجل: 

؟  ُكلِّ َأْمرٍ
فيقوالن: ال.

 فيقول: هل تعلامن من النزل إليه بذلك ؟
 فيقوالن: أنت يا رسول اهلل، فيقول: نعم.
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املهدي# يف القرآن الكريم

 فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي ؟ 
فيقوالن: نعم، قال: فيقول: فهل ينزل ذلك المر 

فيها ؟ 
فيقوالن: نعم، قال: فيقول: إىل َمْن ؟

 فيقوالن: ال ندري، فيأخذ برأس ويقول: إن ل 
تدريا فادريا، هو هذا من بعدي.

رسول  بعد  الليلة  تلك  ليعرفان  كانا  فإن  قال:   
(1(.R من شدة ما يداخلهام من الرعب اهلل

الكايف :/249]كتاب الجة[، صححه  )1) الصول من 
و علق عليه: عل أكب الغفاري، املطبعة: حيدري، ط. 

السابعة.
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دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

الحاديث الواردة يف المام املهدي والتي حوهتا 
أهم املصادر الديثيَّة عند السنة

سبب تسميته املهدي

قال  مطر  عن  معمر  عن  ال��رزاق  عبد  Sأخبنا 
قد خفي.  املهدي لنه ال هيدي لمر  إنم سمي  كعب 
لا  يقال  التوراة والنجيل من أرض  قال: ويستخرج 

.R(1(أنطاكية

املهدي رجل من أهل بييت

وردت جمموعة من الحاديث تصح بأنَّ املهدي 
Dمن أهل البيت

قال  دكي  بن  الفضل  شيبةSحدثنا  أب  ابن  قال 

 /11[  317/10 الصنعان:  ال��رزاق  لعبد  املصنف   (1(
أيمن  املهدي[،تقيق:  20937/ب���اب  371[،]ح. 
بيوت-  العلمية،  الكتب  الزه���ري،دار  نصالدين 

لبنان،ط. الوىل؛ 1421ه�- 2000م. 
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املهدي# يف السنة الشيفة

حدثنا فطر عن القاسم بن أب بزة عن أب الطفيل عن 
يوم  إال  الدهر  من  يبق  مل  لو  قال:"  النبي^  عن  عل 
لبعث اهلل رجل من أهل بيتي يملؤها عدال كام ملئت 

R(1( "جورا
َقاَل  َقاَل:   ، ^ النَّبِيِّ ، َعِن  وروى أيضًا:Sَعْن َعِلٍّ
ُ يِف  ا َأْهَل اْلَبْيِت ُيْصِلُحُه اهللَّ َرُسوُل اهللِ^ :" اْلَْهِديُّ ِمنَّ

 .R(2(" َلْيَلٍة
قال الاكم النيسابوري: Sأخبن السي بن عل 
بن  السن  حممد  أبو  أنبأ  التميمي،  ييى  بن  حممد  بن 
القاسم  حدثنا  بالكوفة،  الميي،  حيدر  بن  إبراهيم 

)1) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 513 ]ح. 37637 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
)2)الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 513 ]ح. 37633 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
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بن خليفة، حدثنا أبو ييى عبد الميد بن عبد الرحن 
المن، حدثنا عمر بن عبيد اهلل العدوي، عن معاوية 
سعيد  أب  عن  الناجي،  الصديق  أب  عن  ق��رة،  بن 
الدري ، قال: قال نبي اهلل^: »ينزل بأمتي يف 
آخر الزمان بلء شديد من سلطاهنم مل يسمع بلء أشد 
يمأل  وحتى  الرحبة،  األرض  عنهم  تضيق  حتى  منه، 
إليه  يلتجئ  الؤمن ملجأ  األرض جورا وظلام، ال جيد 
من الظلم، فيبعث اهلل عز وجل رجل من عتيت، فيمأل 
األرض قسطا وعدال، كام ملئت ظلام وجورا، يرىض 
األرض  تدخر  األرض، ال  السامء وساكن  عنه ساكن 
من بذرها شيئا إال أخرجته، وال السامء من قطرها شيئا 
أو  فيها سبع سنني  يعيش  اهلل عليهم مدرارا،  إال صبه 
ثامن أو تسع، تتمنى األحياء األموات مما صنع اهلل عز 
صحيح  حديث  "هذا  خيه«  من  األرض  بأهل  وجل 

R(1("السناد، ول يرجاه

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
376 ] ح. 8611 – كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
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Sحدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا  قال الطبان: 
عفان حدثنا عمران حدثني قتادة حدثني أبو نرضة عن 
أب سعيد الدري عن النبي^ قال:" يملك رجل من 
أهل بيتي، أجل البهة، أقنى النف يمأل الرض قسطا 
وعدال كم ملئت ظلم وجورا ،يعيش هذا وبسط كفه 
اليمنى وبسط إىل جنبها أصبعي وبسط كفه اليسى." 

.R(1(ل يرو هذا الديث عن قتادة إال عمران القطان
الرزاق  عبد  Sأخبنا  الصنعان:  الرزاق  عبد  قال 
قرة  بن  معاوية  عن  هارون  أب  عن  معمر  أخبنا  قال 
قال  الدري  سعيد  أب  عن  الناجي  الصديق  أب  عن 
ذكر رسول اهلل^ بلء يصيب هذه األمة حتى ال جيد 
الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم فيبعث اهلل رجًل من 
عتيت من أهل بيتي فيمأل به األرض قسطًا كام ملئت 
ظلام وجورا يرىض عنه ساكن السامء وساكن األرض 
ال تدع السامء من قطرها شيئا إال صبته مدرارا وال تدع 

)1)املعجم الوسط للطبان: 5/ 476 ] ح. 9460- من 
اسمه يعقوب[، تقيق: حممد حسن حممد حسن اسمعيل 
الشافعي، دار الفكر للطباعة والنش والتوزيع – عّمن، 

االردن، ط. 1420م- 1999ه�،
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األرض من مائها شيئا إال أخرجته حتى تتمنى األحياء 
تسع  أو  ثمن  أو  سني  سبع  ذلك  يف  يعيش  الم��وات 

.R(1(سني
وقال أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أب شيبة »املتوف 
سنة 235ه�«: Sحدثنا بن عيينة عن عمرو عن أب معبد 
عن بن عباس قال: ال متيض اليام والليال حتى يل منا 
أهل البيت فتى ل تلبسه الفتن ول يلبسها ،قال: قلنا يا 
أبا العباس تعجز عنها مشيختكم وينالا شبابكم، قال: 

هو أمر اهلل يؤتيه من يشاء«)2).
داود  وأبو  دكي  بن  الفضل  »حدثنا  أيضًا:  وقال 
النفية  بن  حممد  بن  إبراهيم  عن  العجل  ياسي  عن 

 /11[316/10 الصنعان:  ال��رزاق  لعبد  املصنف   (1(
أيمن  املهدي[،تقيق:  20935/ب���اب  371[،]ح. 
بيوت-  العلمية،  الكتب  الزه���ري،دار  نصالدين 

لبنان،ط. الوىل؛ 1421ه�- 2000م. 
)2) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 
فتنة  يف  ذك��ر  ما   /  37630 ]ح.   513  -512  /  7
م كتبه وابوابه واحاديثه:  ال[،ضبطه وصححه ورقَّ الدجَّ
حممد عبد السالم شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، 

لبنان، ط. الثانية: 2005م- 1426ه�
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قال رسول اهلل^  النبي^ قال  أبيه عن عل عن  عن 
:"الهدي منا أهل البيت يصلحه اهلل يف ليلة"

حدثنا وكيع عن ياسي عن إبراهيم بن حممد عن 
أبيه عن عل مثله ول يرفعه«)1). 

وقال أيضًا: »حدثنا أبو معاوية عن العمش عن 
عطية عن أب سعيد قال قال رسول اهلل^ خيرج رجل 
من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن 

يكون عطاؤه حثيا«)2).
الفضل بن دكي قال حدثنا  أيضًا: »حدثنا  وقال 
فطر عن القاسم بن أب بزة عن أب الطفيل عن عل عن 

)1) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 513 ]ح. 37633 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
)2) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 512 ]ح. 37628 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
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النبي^ قال لو مل يبق من الدهر إال يوم لبعث اهلل رجل 
من أهل بيتي يملؤها عداًل كام ملئت جورا«)1). وروى 

هذا أبو داود عن ُعْثَمن ْبن َأِب َشْيَبَة بنفس السند)2)
قال الافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني: 
َفِرىُّ  اْلَ َداُوَد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ َشْيَبَة  أِب  ْبُن  ُعْثَمُن  َثَنا  »َحدَّ
ِة َعْن َأبِيِه  َنِفيَّ ِد اْبِن اْلَ مَّ َثَنا َياِسُي َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن حُمَ َحدَّ
ا َأْهَل اْلَبْيِت  َعْن َعِلٍّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهلل^ "اْلَْهِديُّ ِمنَّ

ُيْصِلُحُه اهلل ِف َلْيَلٍة"«)3).

)1) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 513 ]ح. 37637 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�.
السجستان:  الشعث  بن  لسليمن  داود  أب  سنن   (2(
671- 672]ح. 4283/ كتاب املهدي[،ضبطه: حممد 
بيوت- العلمية-  الكتب  دار  الالدي،  العزيز  عبد 

لبنان،ط. الثانية؛ 2005م- 1426ه�.
)3) سنن ابن ماجة للحافظ حممد بن يزيد القزويني: 664 
أحد  نصها:  املهدي[،ضبط  خروج  4085/باب  ]ح. 
لبنان،ط.  العلمية، بيوت-  الكتب  دار  الدين،  شمس 

االوىل؛ 2002م- 1423ه�
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ث الاكم النيسابوري: »حدثنا أبو العباس   وحدَّ
حممد بن يعقوب، حدثنا حجاج بن الربيع بن سليمن، 
عن  سلمة،  بن  حاد  حدثنا  موسى،  بن  أسد  حدثنا 
أب  الناجي،عن  الصديق  أب  هارون،عن  مطر،وأب 
،قال:  اهلل عنه،أن رسول اهلل^  سعيد الدري ريض 
عتيت«  من  رجل  وظلام،فيخرج  جورا  األرض  »تأل 
ول  مسلم،  رشط  عل  صحيح  حديث  "هذا  الديث 

يرجاه"«)1).

املهدي رجل من أهل بييت 

يواطيء امسه امسي

وردت جمموعة من الحاديث تصح بأنَّ املهدي 
النبي  اسم  يواطيء  اسمه  وأنَّ   Dالبيت أهل  من 

:حممد

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
455 ] ح. 8852– كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
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ُعَيْيَنَة  ْب��نُ  ُسْفَياُن  َثَنا  حنبل:»َحدَّ بن  أحد  قال 
:"اَل   ^ النَّبِيِّ َعْن  اهلل  َعْبِد  َعْن  ذرٍّ  َعْن  َعاِصٌم  َثَنا  َحدَّ
اَعُة َحتَّى َيِلَ َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيتِي ُيَواِطُئ اْسُمُه  َتُقوُم السَّ

اْسِمي«
َثَنا بِِه يِف َبْيتِِه يِف ُغْرَفتِِه ُأَراُه َسَألُه َبْعُض  َقاَل َأِب َحدَّ

َيى«)1) َيى ْبِن َخالِِد ْبِن َيْ َيى َأْو َيْ َوَلِد َجْعَفِر ْبِن َيْ
َثَنا َعاِصٌم  َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َحدَّ وقال أيضًا: »َحدَّ
اَعُة َحتَّى  ^ :"اَل َتُقوُم السَّ َعْن ِزرٍّ َعْن َعْبِد اهلل َعْن النَّبِيِّ

َيِلَ َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيتِي ُيَواِطُئ اْسُمُه اْسِمي"
َثَنا بِِه يِف َبْيتِِه يِف ُغْرَفتِِه ُأَراُه َسَأَلُه َبْعُض  َقاَل َأِب َحدَّ

َيى َيى ْبِن َخالِِد ْبِن َيْ َيى َأْو َيْ َوَلِد َجْعَفِر ْبِن َيْ
َثَنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد َعْن َعاِصِم  ] ويف حديث آخر [َحدَّ

ْبِن َأِب النَُّجوِد َعْن ِزرِّ ْبِن ُحَبْيٍش َعْن َعْبِد اهلل َقاَل
اُم َواَل َيْذَهُب  يَّ ِ^ :" اَل َتْنَقِض اأْلَ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
اْسُمُه  َبْيتِي  َأْهِل  ِمْن  َرُجٌل  اْلَعَرَب  َيْمِلَك  َحتَّى  ْهُر  الدَّ

حديث   [  ،]376/[  490  /: حنبل  بن  أحد  )1)مسند 
:3570[، رقم أحاديثه: حممد عبد السالم، دار الكتب 
 - 1413ه����  ؛  االوىل  ط.  ب��يوت-ل��ب��ن��ان،  العلمية 

1993م.
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ُيَواِطُي اْسِمي"«)1).
َعْبِد اهلل بطريق  أيضًاَ عْن  وأخرج أحد بن حنبل 
َأِب  ْبِن  َعاِصِم  َعْن  ُعَبْيٍد،  ْبُن  ُعَمُر  َثَنا  »َحدَّ فقال:  آخر 
النَُّجوِد ،َعْن ِزرِّ ْبِن ُحَبْيٍش، َعْن َعْبِد اهلل َقاَل:َقاَل َرُسوُل 
ْهُر َحتَّى َيْمِلَك  اُم َواَل َيْذَهُب الدَّ يَّ اهلل^ :"اَل َتْنَقِض اأْلَ

اْلَعَرَب َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيتِي اْسُمُه ُيَواِطُيء اْسِمي"«)2).
َعْبِد اهلل بطريق  َعْن  أيضًاَ  وأخرج أحد بن حنبل 
َثنِي  َيى ْبُن َسِعيٍد ،َعْن ُسْفَياَن، َحدَّ َثَنا َيْ آخر فقال: »َحدَّ
َقاَل:   ^ النَّبِيِّ اهلل،َع��نْ  َعْبِد  َعْن   ، ِزرٍّ َعْن  َعاِصٌم، 
َحتَّى  ْنَيا،  الدُّ َتْنَقِض  اَل  َقاَل:"  َأْو  ْنَيا"  الدُّ َتْذَهُب  "اَل 

اْسُمُه  َوُيَواِطيُء  َبْيتِي،  َأْهِل  ِمْن  َرُجٌل  اْلَعَرَب  َيْمِلَك 

 [  ،]  376  /1[  ،490  /1 حنبل:  بن  أحد  مسند   (1(
عبد  حممد  أحاديثه:  رقم   ،]  3571،  3570 حديث: 
السالم، ط. االوىل ؛ 1413ه� - 1993م، دار الكتب 

العلمية بيوت.
حديث   [  ،]376/[  490  /: حنبل  بن  أحد  مسند   (2(
:3571[، رقم أحاديثه: حممد عبد السالم، دار الكتب 
 - 1413ه����  ؛  االوىل  ط.  ب��يوت-ل��ب��ن��ان،  العلمية 

1993م.
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اْسِمي"«)1).
ٍد  مَّ حُمَ ْبِن  َأْسَباِط  ْبُن  ُعَبْيُد  َثَنا  »َحدَّ التمذي:  قال 
ْوِريُّ  الثَّ ُسْفَياُن  َثَنا  َحدَّ َأِب  َثنِي  َحدَّ َقاَل  اْلُكويفُّ  اْلُقَرِشُّ 
َدَلَة َعْن ِزرٍّ َعْن َعْبِد اهلل َقاَل َقاَل َرُسوُل  َعْن َعاِصِم ْبِن َبْ
ْنَيا َحتَّى َيْمِلَك اْلَعَرَب َرُجٌل ِمْن  اهلل^ :»اَل َتْذَهُب الدُّ
َويف  ِعيَسى  َأُبو  َقاَل  اْسِمي«.  اْسُمُه  ُيَواِطُئ  َبْيتِى  َأْهِل 
اْلَباِب َعْن َعلٍّ َوَأِب َسِعيٍد َوُأمِّ َسَلَمَة َوَأِب ُهَرْيَرَة. َوَهَذا 

َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح«)2).
اْلَعاَلِء  ْبُن  اِر  بَّ اْلَ َعْبُد  َثَنا  قال التمذي أيضًا:»َحدَّ
َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َعاِصٍم  اُر َحدَّ اِر اْلَعطَّ بَّ ْبِن َعْبِد اْلَ
ِمْن  َقاَل :»َيِل َرُجٌل   ^ النَّبِيِّ َعْبِد اهلل َعِن  َعْن ِزرٍّ َعْن 

حديث   [  ،]377/[  490  /: حنبل  بن  أحد  مسند   (1(
:3572[، رقم أحاديثه: حممد عبد السالم، دار الكتب 
 - 1413ه����  ؛  االوىل  ط.  ب��يوت-ل��ب��ن��ان،  العلمية 

1993م.
)2) الامع الصحيح وهو سنن التمذي لإلمام التمذي: 
3/ 243- 243 ]ح. 2230/كتاب الفتن- باب ما جاء 
يف املهدي[،تقيق: حممود حممد حممود حسن نصار،دار 
الكتب العلمية، بيوت- لبنان، ط. االوىل؛1421ه�- 

2000م.
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َنا  َوَأْخَبَ َعاِصٌم  اْسِمي«.َقاَل  اْسُمُه  ُيَواِطيُء  َبْيتِى  َأْهِل 
إاِلَّ  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َيْبَق  مَلْ  َلْو  َقاَل  ُهَرْيَرَة  َأِب  َعْن  َصالٍِح  َأُبو 
. َقاَل َأُبو ِعيَسى َهَذا  ُ َذلَِك اْلَيْوَم َحتَّى َيِلَ َل اهللَّ َيْوٌم َلَطوَّ

َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح..«)1)
لبيد  بن  أحد  بن  حممد  »حدثنا  الطبان:  وقال 
حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
عبد امللك بن حيد بن أب غنية أخبن عاصم بن أب 
النجود عن زر بن حبيش عن عبد اهلل بن مسعود قال 
حتى  الدنيا  تنقض  ال  يقول:"  اهلل^  رسول  سمعت 

يملك رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي"«)2).
وقال المام الافظ أبو داود السجستان: »َوَقاَل 

)1) الامع الصحيح وهو سنن التمذي لإلمام التمذي: 
يف  جاء  ما  باب  الفتن-  2231/كتاب  ]ح.   244  /3
نصار،دار  حسن  حممود  حممد  حممود  املهدي[،تقيق: 
الكتب العلمية، بيوت- لبنان، ط. االوىل؛1421ه�- 

2000م.
)2) املعجم الوسط للطبان: 5/ 135 ] ح. 6830- من 
اسمه حممد[، تقيق: حممد حسن حممد حسن اسمعيل 
الشافعي، دار الفكر للطباعة والنش والتوزيع – عّمن، 

االردن، ط. 1420م- 1999ه�،
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ْنَيا َحتَّى  الدُّ َتْنَقِض  اَل  َأْو  َتْذَهُب  ُسْفَياَن »اَل  ِف َحِديِث 
اْسُمُه  ُيَواِطُيء  َبْيتِي  َأْهَتَتِل  ِمْن  َرُجَتَتٌل  اْلَعَرَب  َيْمِلَك 
بَِمْعَنى  َبْكٍر  َوَأِب  ُعَمَر  َلْفُظ  َداُوَد  َأُبو  َقاَل  اْسِمي«. 

ُسْفَياَن«)1).

منزلة وأفضلية املهدي#

قال ابن أب شيبة:»حدثنا أبو أسامة عن عوف عن 
ل عليه  حممد قال:« يكون يف هذه المة خليفة ال ُيَفضَّ
املهدي أفضل من أب  أنَّ  أبو بكر وال ُعمر"«)2). أي: 

بكر وعمر.
بن  السي  بن حاد »حدثنا ييى عن  نعيم  وقال 

السجستان:  الشعث  بن  لسليمن  داود  أب  سنن   (1(
عبد  حممد  املهدي[،ضبطه:  كتاب   /4282 671]ح. 
العزيز الالدي، دار الكتب العلمية- بيوت-لبنان،ط. 

الثانية؛ 2005م- 1426ه�.
)2) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 513 ]ح. 37639 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
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بكر  أبو  أو  خي  املهدي  له  قيل  سيين  ابن  عن  ييى 
وعمر ؟ قال هو أخي منهم ويعدل بنبي.«)1)

ابن شوذب عن  أيضًا: »حدثنا ضمرة عن  وقال 
حممد بن سيين أنه ذكر فتنة تكون فقال إذا كان ذلك 
فاجلسوا يف بيوتكم حتى تسمعوا عل الناس بخي من 
بكر  أب  من  خي  بكر  أبا  يا  قيل   وعمر بكر  أب 

وعمر ؟ قال قد كان يفضل عل بعض النبياء«)2).
عبد  بن  حيد  »حدثنا  أيضًا:  شيبة  أب  ابن  قال  و 
الرحن عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسة قال 
قلت لطاوس عمر بن عبد العزيز املهدي قال قد كان 
يف  املحسن  زيد  كان  إذا  املهدي  إن  به  وليس  مهديا 
املال  يبذل  إساءته وهو  امليسء من  إحسانه وتيب عن 

ويشتد عل العمل ويرحم املساكي«)3).

)1) الفتن لنعيم بن حاد:1 / 221 تقيق وتقديم: الدكتور 
للطباعة  الفكر  دار  م،   1993 ه�-  زكار1414  سهيل 

والنش والتوزيع، بيوت - لبنان.
وتقديم:  تقيق   ،221  / ح��اد:1  بن  لنعيم  الفتن   (2(
الفكر  دار  م،   1993 ه�-  زكار1414  سهيل  الدكتور 

للطباعة والنش والتوزيع، بيوت - لبنان.
أب←  البن  واآلث��ار  الحاديث  يف  املصنف  الكتاب   (3(



36

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

و قال أيضًا: »حدثنا أبو أسامة عن هشام عن بن 
سيين قال:املهدي من هذه المة وهو الذي يؤم عيسى 

بن مريم«)1).فمنزلته تفوق نبي اهلل عيسى بن مريم.

رد على إشكال 

يقول:  ��ذي  الَّ املتقدم  الب  عل  بعضهم  أشكل 
بأنَّ املهدي أفضل من أب بكر وعمر، فقال: Sهذا عل 
ثم  القرون قرين  :" خي  يتعارض مع قوله^  إطالقه 
الذين يلوهنم"كم أجع أهل السنة عل أن أبا بكر وعمر 

أفضل الصحابة.

فتنة  يف  ذكر  ما   /  37641 ]ح.   514  /  7 شيبة:   →
م كتبه وابوابه واحاديثه:  ال[،ضبطه وصححه ورقَّ الدجَّ
حممد عبد السالم شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، 

لبنان، ط. الثانية: 2005م- 1426ه�
)1) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 513 ]ح. 37638 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
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الرد األول

بكر  أبا  أن  أجعوا عل  السنة  أهل  بأنَّ  عى  ادَّ لقد 
غي  الج��اع  ه��ذا  ادع��اء  و  الصحابة،  أفضل  وعمر 
بكر  أبو  »وق��ال  اليتمي:  حجر  ابن  قال  فقد  صحيح 
بن عياش: لو أتان أبو بكر وعمر وعل يف حاجة 

لبدأت بحاجة عّل قبلهم لقرابته من رسول اهلل ولن أخر 

من السمء إىل الرض أحب إل أن أقدمه عليهم« )1).

الرد الثاني

 Dلو كان أبو بكر وعمر أفضل من أهل البيت
تعاىل  اهلل  ولكن  للمباهلة،  بإحضارها  تعاىل  اهلل  لمر 
خّص بذلك فاطمة وأباها وبعلها وبنيهاD، وذلك 
ِ َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه  يف قوله تعاىل: إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اهللَّ
َفَل  َربَِّك  ِمْن  قُّ  اْلَ  َفَيُكوُن ُكْن  َلُه  َقاَل  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمْن 
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك  َتُكْن ِمَن اْلُْمَتِيَن َفَمْن َحاجَّ
َونَِساَءَنا  َوَأْبَناَءُكْم  َأْبَناَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن 

كتاب  تتمة   [  ،355: حجر  البن  املحرقة  الصواعق   (1(
لهل  بعدهم  ومن  الصحابة  إكرام  باب   / الصواعق 
 - 1420ه���  ؛  سنة  العلمية،  الكتب  دار  ط.   ،] البيت 

1999م، بيوت.
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 ِ َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة اهللَّ
َعَل اْلَكاِذبنَِي]آل عمران/61-59[.

جاء يف صحيح مسلم، وغيه: »... وملا نزلت هذه 
اآلية: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ] آل عمران: 
61 [ دعا رسول اهلل^ عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا 

فقال: "اللهم هؤالء أهل"«)1). 
فإذا كان بعض الصحابة أفضل من هؤالء لطلب 
اهلل تعاىل من الرسول أن يرضهم عوض عن عل 

والسن والسي وفاطمة؟؟؟!!!!
الرد الثالث

ْجَس  ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ اَم ُيِريُد اهللَّ  قال اهلل تعاىل: إِنَّ
َرُكْم َتْطِهًيا ]الحزاب/33[، َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

ول يص اهلُل أبا بكر و عمر بذه اآلية...

باب   -  32–  2404 ح.   [  1020 مسلم:  صحيح   (1(
 - 1426ه�  ؛  الوىل  [، ط.  أب طالب  بن  عل  فضائل 
الكبى  السنن  و  القاهرة،  املختار،  مؤسسة  2005م، 
للبيهقي: 10 / 204]ح. م]13676- كتاب النكاح/
باب إليه ينسب أوالد بناته[،دار الفكر للطباعة والنش 

والتوزيع –بيوت، لبنان؛ ط. 2005م- 1426ه�.
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الرد الرابع

الم��وال  وأنفقوا  أغنياء  الصحابة  يف  ك��ان  كم 
الطائلة فلم ينزل فيهم شء من القرآن، ولكن أقراص 
الشعي التي تصدق با عل وفاطمة والسن والسي 
ُيوُفوَن  بالنة:  وبشهم  عليها  وأث��اب  اهلل  مدحها 
َوُيْطِعُموَن   ُمْسَتِطًيا ُه  َشُّ َكاَن  َيْوًما  اُفوَن  َوخَيَ ْذِر  بِالنَّ
اَم ُنْطِعُمُكْم  ِه ِمْسِكيًنا َوَيتِياًم َوَأِسًيا إِنَّ َعاَم َعَل ُحبِّ الطَّ
ِ اَل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا إِنَّا َنَخاُف  لَِوْجِه اهللَّ
ُ َشَّ َذلَِك  َنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا َفَوَقاُهُم اهللَّ ِمْن َربِّ
وا  َصَبُ باَِم  َوَجَزاُهْم   وًرا َوُسُ ًة  َنْضَ اُهْم  َوَلقَّ اْلَيْوِم 
َيَرْوَن  اَل  َرائَِتَتكِ  اأْلَ َعَل  ِفيَها  ِكئنَِي  ُمتَّ  َوَحِريًرا ًة  َجنَّ
ِظَلهُلَا  َعَلْيِهْم  َوَدانَِتَتَيَتَتًة   َزْمَهِريًرا َواَل  َشْمًسا  ِفيَها 
ٍة  َلْت ُقُطوُفَها َتْذلِيل َوُيَطاُف َعَلْيِهْم بَِآنَِيٍة ِمْن ِفضَّ َوُذلِّ
ُروَها  َقدَّ ٍة  ِفضَّ ِمْن  َقَواِريَر   َقَواِريَر َكاَنْت  َوَأْكَتَتَواٍب 
 َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْنَجبِيل َتْقِديًرا
ِوْلَداٌن  َعَلْيِهْم  َوَيُطوُف   َسْلَسبِيل ى  ُتَسمَّ ِفيَها  َعْيًنا 
ُدوَن إَِذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثوًرا َوإَِذا َرَأْيَت  لَّ ُمَ
ُسْنُدٍس  ثَِياُب  َعالَِيُهْم  َكبًِيا  َوُمْلًكا  َنِعياًم  َرَأْيَت  َثمَّ 
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ْم  ُ ٍة َوَسَقاُهْم َربُّ وا َأَساِوَر ِمْن ِفضَّ ٌق َوُحلُّ ُخْضٌ َوإِْسَتْبَ
اًبا َطُهوًرا إِنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعُيُكْم  َشَ

َمْشُكوًرا ]النسان/22-7[
الرد اخلامس

ُ َوَرُسوُلُه  ُكُم اهللَّ اَم َولِيُّ قال اهلل يف شأن عّلإِنَّ
َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  َلَة  الصَّ ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ َآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ
َآَمُنوا  ِذيَن  َ َوَرُسوَلُه َوالَّ َيَتَولَّ اهللَّ َوَمْن  َوُهْم َراِكُعوَن 

ِ ُهُم اْلَغالُِبوَن ]املائدة/55، 56[، َفإِنَّ ِحْزَب اهللَّ
الرد السادس

بأنَّ  تفيد  السنة  كتب  يف  أحاديث  عدة  وردت 
باملعروف،  فيه  اآلمر  زمان  بمجيء  أنبأ   الرسول
والناهي عن املنكر يكون مثُل أب بكر و عمر، و له أجر 

مخسي من الصحابة، فقد قال الطبان:
املؤدب حدثنا داود بن  العباس  بن  Sحدثنا حممد 
مهران الدباغ حدثنا املشمعل بن ملحان عن مطرح بن 
يزيد عن عل بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة قال: 
قال رسول اهلل^ : إن لذا الدين إقباال وإدبارا أال وإن 
ال  حتى  بأرسها  القبيلة  تفقه  أن  الدين  هذا  إقبال  من 
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يبقى إال الفاسق والفاسقان ذليالن فيها إن تكلم قهرًا 
واضطهدا وإن من إدبار الدين أن تفوا القبيلة بأرسها 
فال يبقى إال الفقيه والفقيهان فهم دليالن إن تكلم قهرًا 
واضهدا ويلعن آخر هذه المة أولا أال وعليهم حلت 
اللعنة حتى يشبوا المر عالنية حتى متر املرأة بالقوم 
فيقوم إليها بعضهم فيفع بَِذْيِلَها كم يرفع بذنب النعجة 
فقائل يقول يومئذ: أال َواِر منها َوَراَء الائِط فهو يومئذ 
فيهم مثُل أب بكر و عمر فيكم فمن أمر يومًا باملعروف 
ب  وآم��ن  رآن  من  مخسي  أجر  فله  املنكر  عن  ونى 

.R(1(وأطاعني وتابعني
بن  حممد  بن  أحد  Sحدثنا  أيضًا:  الطبان  وقال 
قاال:  الصبهان  الخرم  العباس  بن  حممد  و  صدقة 
حدثنا أحد بن عثمن بن حكيم الودي حدثنا سهل بن 
عثمن البجل حدثنا عبد اهلل بن نمي عن العمش عن 
النبي^  عن  مسعود:  بن  اهلل  عبد  عن  وهب  بن  زيد 

 ،] ]ح.7713   313/4 للطبان:  الكبي  املعجم   (1(
أبو حممد السيوطي، دار  ضبط نصه و خرج أحاديثه: 
الكتب العلمية، بيوت- لبنان، ط. الوىل؛ 2007م- 

1428ه�.
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أجر  فيه  للمتمسك  صب  زمان  ورائكم  من  إن  قال: 
مخسي شهيدًا فقال عمر: يا رسول اهلل منا أو منهم ؟ 

R(1(قال: منكم
وقال الطبان أيضًا: حدثنا طالب بن قرة الدن 

حدثنا حممد بن عيسى الطباع 
بن  سعيد  حدثنا  العزيز  عبد  بن  عل  وحدثنا   
يعقوب الطالقان قاال حدثنا ابن املبارك حدثنا عتبة بن 
أبو  اللخمي حدثنا  أب حكيم حدثنا عمرو بن جارية 
أمية الشعبان قال: أتيت أبا ثعلبة الشني فقلت: يا أبا 
ثعلبة كيف تصنع يف هذه اآلية ؟ قال: أية آية ؟ قلت: 
ُكْم  َيُضُّ ال  َأْنُفَسُكْم  َعَلْيُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ َيا  قوله 
لقد سألت عنها  أما واهلل  قال:   اْهَتَدْيُتْم إَِذا  َمْن َضلَّ 
تأمروا  بل  فقال:  اهلل^  رس��ول  عنها  سألت  خبيا 
مطاعا  شحا  رأيت  فإذا  النكر  عن  وتتناهوا  بالعروف 
وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه 

133]ح.   -132  /5 للطبان:  الكبي  املعجم   (1(
حممد  أب��و  أحاديثه:  خ��رج  و  نصه  ضبط   ،]10240
ط.  لبنان،  بيوت-  العلمية،  الكتب  دار  السيوطي، 

الوىل؛ 2007م- 1428ه�.
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فإن من  العوام  أمر  نفسك ودع عنك  بخاصة  فعليك 
ورائكم أيام الصب الصابر فيه مثل القابض عل المر 
وزادن غي  الزمان أجر مخسني رجل  ذلك  للعامل يف 
عتبة بن أب حكيم قيل: يا رسول اهلل أجر مخسي رجال 
.R(1( منا أو منهم ؟ قال: ال بل أجر مخسني رجل منكم

العباس  أبو  Sحدثنا  النيسابوري:  الاكم  وقال 
مزيد  بن  الوليد  بن  العباس  أنبأ  يعقوب  بن  حممد 
البيويت حدثنا حممد بن شعيب بن سابور حدثنا عتبة 
بن أب حكيم عن عمرو بن حارثة عن أب أمية الشعبان 
ِذيَن آَمُنوا  ا الَّ َ قال: سألت أبا ثعلبة عن هذه اآلية َيا َأيُّ
ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم فقال  َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم ال َيُضُّ
أبو ثعلبة لقد سألت عنها خبيا أنا سألت عنها رسول 
يا أبا ثعلبة مروا بالعروف و تناهوا  اهلل^ قبال فقال: 

 ،] ]ح.18033   262/9 للطبان:  الكبي  املعجم   (1(
أبو حممد السيوطي، دار  ضبط نصه و خرج أحاديثه: 
الكتب العلمية، بيوت- لبنان، ط. الوىل؛ 2007م- 
السنن  كتابه:  يف  بسنده  البيهقي  ورواه  1428ه����، 
الكبى: 43/15،]م- 20773[، دار الفكر، بيوت- 

لبنان، ط. 1425- 1426ه� - 2005م.
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عن النكر فإذا رأيت شحا مطاعا و هوى متبعا و دنيا 
مؤثرة و رأيت أمرا ال بد لك من طلبه فعليك نفسك 
و دعهم و عوامهم فإن وراءكم أيام الصب صب فيهن 
كقبض عل اجلمر للعامل فيهن أجر مخسني يعمل مثل 
هذا حديث صحيح السناد و ل يرجاه تعليق  عمِله 

.R(1(الذهبي قي التلخيص: صحيح
َيْعُقوَب  ْب��ُن  َسِعيُد  َثَنا  Sَحدَّ ال��تم��ذي:  وق��ال 
َنا ُعْتَبُة ْبُن َأِب  ِ ْبُن امْلَُباَرِك َأْخَبَ َثَنا َعْبُد اهللَّ اْلَقاِنُّ َحدَّ الطَّ
َة  ُأَميَّ َأِب  َعْن  ْخِميُّ  اللَّ َجاِرَيَة  ْبُن  َعْمُرو  َثَنا  َحدَّ َحِكيٍم 
َكْيَف  َلُه  َفُقْلُت  َشنِيَّ  اْلُ َثْعَلَبَة  َأَبا  َأَتْيُت  َقاَل  ْعَباِنِّ  الشَّ
ِذيَن  ا الَّ َ ُة آَيٍة ُقْلُت َقْوُلُه َيا َأيُّ َتْصَنُع ِف َهِذِه اآلَيِة َقاَل َأيَّ
 ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم ال َيُضُّ
ِ َلَقْد َسَأْلَت َعْنَها َخبًِيا َسَأْلُت َعْنَها َرُسوَل  َقاَل َأَما َواهللَّ
َعِن  َوَتَناَهْوا  بِاْلَْعُروِف  اْئَتِمُروا  »َبِل  َفَقاَل   -  ^-  ِ اهللَّ
َوُدْنَيا  َبًعا  ُمتَّ َوَهًوى  ُمَطاًعا  ا  ُشحًّ َرَأْيَت  إَِذا  َحتَّى  اْلُْنَكِر 

النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
د.  ودراس��ة:  وتقديم  8077[،تقيق  241]ح.   /5
الوىل؛  لبنان،ط.  الفكر،بيوت-  دار  حممود مطرجي، 

1421ه�- 2001م. 
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ِة  بَِخاصَّ َفَعَلْيَك  بَِرْأيِِه  َرْأٍي  ِذي  ُكلِّ  َوإِْعَجاَب  ُمْؤَثَرًة 
ِفيِهنَّ  ْبُ  الصَّ اًما  َأيَّ َوَرائُِكْم  ِمْن  َفإِنَّ  اْلَعَوامَّ  َوَدِع  َنْفِسَك 
ِسنَي  مَخْ َأْجِر  ِمْثُل  ِفيِهنَّ  لِْلَعاِمِل  ْمِر  اجْلَ اْلَقْبِض َعَل  ِمْثُل 
امْلَُباَرِك  ْبُن   ِ اهللَّ َعْبُد  َقاَل  َعَمِلُكْم«.  ِمْثَل  َيْعَمُلوَن  َرُجًل 
ِسَي َرُجاًل  َأْجُر مَخْ  ِ َيا َرُسوَل اهللَّ ِقيَل  ُعْتَبَة  َغْيُ  َوَزاَدنِى 
َأُبو  َقاَل  ِمْنُكْم«  ِسنَي  مَخْ َأْجُر  َبْل  »اَل  َقاَل  ِمْنُهْم  َأْو  ا  ِمنَّ

.(1( R ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب
َحِكيٍم،  ْبِن  ُعْثَمَن  ْبُن  ُد  َأْحَ َثَنا  Sَحدَّ از:  البزَّ وقال 
اْبُن  َثَنا  َحدَّ َقاَل:   ، اْلَبَجِلُّ َعاِمٍر  ْبُن  َسْهُل  َثَنا  َحدَّ َقاَل: 
ُنَمْيٍ، َعِن اَلْعَمِش، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبِد اهللِ، 
ْبِ،  الصَّ اَم  َأيَّ َوَرائُِكْم  ِمْن  إِنَّ  اهللِ^:  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: 
َأْجُر  ِفيَها  لِْلَعاِمِل  ْمِر،  اجْلَ َعَل  َكَقْبٍض  ِفيِهنَّ  ْبُ  الصَّ
ِسَي  مَخْ َأْو  ِمْنُهْم  ِسَي  مَخْ اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َقاُلوا:  ِسنَي،  مَخْ

ُسوَن ِمْنُكْم. ِمنَّا؟ َقاَل: مَخْ
ِديُث اَل َنْعَلُمُه ُيْرَوى َعْن َعْبِد اهللِ إاِلَّ ِمْن  َوَهَذا اْلَ

109]ح.   /4 التمذي:  سنن  وهو  الصحيح  الامع   (1(
حممد  حممود  تقيق:  القرآن[،  تفسي  كتاب   /3058
 – ب��يوت  العلمية،  الكتب  دار  نصار،  حسن  حممود 

لبنان، ط. الوىل؛ 1412ه�- 2000م.
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.R(1(.َهَذا اْلَوْجِه
الرد السابع 

الذين  ثم  ق��رن  القرون  :"خي  قوله^  ��ا  وأمَّ  
بن  يزيد  ق��رن  سيشمل  لنَّ��ه  صحيح  يلونم"فغي 
معاوية الذي كان قرنه من أفسد القرون، فقد سئل ابن 
الوزي النبل: هل جيوز لعن يزيد؟ Sفقال: ما تقولون 
يف رجل ول ثالث سني يف السنة الوىل قتل السي، 
الثالثة رمى  أباحها، ويف  و  املدينة،  أخاف  الثانية  و يف 

الكعبة باملجانيق وهدمها؟"«
فقالوا: نلعن.

فقال: فالعنوه، فلعنه ابن الوزي عل املنب ببغداد 
النارص لدين  العّباّس  النارص ]الليفة  بحرضة المام 

(2(.Rاهلل [، و أكابر العلمء

-178  /5 البزار:  بمسند  املعروف  ار  خَّ الزَّ البحر   (1(
179،]ح. 1776[، تقيق: د. حمفوظ الرحن زين اهلل، 
1424ه�-  املنورة،  املدينة  والكم،  العلوم  مكتبة  ط. 

2003م.
 ،.291 ال����وزي:  اب��ن  لسبط  ال���واص  ت��ذك��رة   (2(

ط.1383ه� - 1964م.
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ويبيح  الكعبة  هي��دم  قرنًا  أنَّ  عاقل  يعقل  فهل 
وشعائر  اهلل  حرمات  وهيتك  وال��شف  الع���راض 

السالم واملسلمي يكون قرنه خي القرون ؟ 
وهكذا يتبي ضعف الديث

Bاملهدي من ولد فاطمة

وردت جلة من الحاديث تبّي بأنَّ املهدي# 
َثَنا  من ولد فاطمةB، فقد جاء يف سنن أب داود:»َحدَّ
َثَنا  يُّ َحدَّ قِّ ِ ْبُن َجْعَفٍر الرَّ َثَنا َعْبُد اهللَّ ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحدَّ َأْحَ
َسُن ْبُن ُعَمَر َعْن ِزَياِد ْبِن َبَياٍن َعْن َعِلِّ ْبِن  َأُبو امْلَِليِح اْلَ
ُنَفْيٍل َعْن َسِعيِد ْبِن امْلَُسيَِّب َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َقاَلْت َسِمْعُت 
يِت ِمْن َوَلِد َفاِطَمَة«.  َرُسوَل اهلل^ َيُقوُل »اْلَْهِديُّ ِمْن ِعْتَ
ِ ْبُن َجْعَفٍر َوَسِمْعُت َأَبا امْلَِليِح ُيْثنِى َعَل َعِلِّ  َقاَل َعْبُد اهللَّ

ْبِن ُنَفْيٍل َوَيْذُكُر ِمْنُه َصاَلحًا«)1).
َشْيَبَة  ْبُن أِب  َبْكِر  َأُبو  َثَنا  ويف سنن أبن ماجة:»َحدَّ

)1) سنن أب داود لسليمن بن الشعث السجستان: 672 
]ح. 4284/ كتاب املهدي[،ضبطه: حممد عبد العزيز 
بيوت-لبنان،ط.  العلمية-  الكتب  دار  ال��ال��دي، 

الثانية؛ 2005م- 1426ه�.
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َعْن  يُّ  قِّ الرَّ امْلَِليِح  َأُبو  َثَنا  امْلَِلِك َحدَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  َأْحَ َثَنا  َحدَّ
امْلَُسيَِّب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ُنَفْيٍل  ْبِن  َعِلِّ  َعْن  َبَياٍن  ْبِن  ِزَياِد 
ا ِعْنَد ُأمِّ َسَلَمَة َفَتَذاَكْرَنا امْلَْهِديَّ َفَقاَلْت َسِمْعُت  َقاَل ُكنَّ

َرُسوَل اهلل^ َيُقوُل "امْلَْهِدىُّ ِمْن َوَلِد َفاِطَمَة"«)1).
النرض  أبو  »اخ��بن  النيسابوري:  الاكم  وقال 
الفقيه، حدثنا عثمن بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد اهلل 
بن صالح، أنبأ أبو املليح الرقي، حدثني زياد بن بيان، 
يقول:  نفيل،  بن  عل  سمعت  قال:  فضله،  من  وذكر 
سلمة،  أم  سمعت  يقول:  املسيب  بن  سعيد  سمعت 
»نعم،  فقال:  املهدي،  يذكر  النبي^  سمعت  تقول: 

هو حق وهو من بني فاطمة"«)2).
أبو  »وحدثنا  أيضًا:  النيسابوري  الاكم  وق��ال 

)1) سنن ابن ماجة للحافظ حممد بن يزيد القزويني: 664 
أحد  نصها:  املهدي[،ضبط  خروج  4086/باب  ]ح. 
لبنان،ط.  العلمية، بيوت-  الكتب  دار  الدين،  شمس 

االوىل؛ 2002م- 1423ه�
 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (2(
454 ] ح. 8849– كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
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أحد بكر بن حممد الصييف بمرو، حدثنا أبو الحوص 
خالد  ب��ن  عمرو  حدثنا  ال��ق��ايض،  اليثم  ب��ن  حممد 
بيان، عن عل  املليح، عن زياد بن  أبو  الران، حدثنا 
 ،سلمة أم  عن  املسيب،  بن  سعيد  عن  نفيل،  بن 
قالت: ذكر رسول اهلل^ املهدي، فقال: »هو من ولد 

فاطمة"«)1).

املهدي من ولد احلسن

من  املهدي  بأنَّ  تقول  ضعيفة  رواية  وردت  لقد 
ْثُت َعْن َهاُروَن ْبِن  ولد السن: »َقاَل َأُبو َداُوَد ُحدِّ
ْبِن  ُشَعْيِب  َعْن  َقْيٍس  أِب  ْبُن  َعْمُرو  َثَنا  َحدَّ َقاَل  امْلُِغَيِة 

َخالٍِد َعْن أِب إِْسَحاَق َقاَل:
َفَقاَل:  َسِن  اْلَ اْبنِِه  إىَِل  َوَنَظَر   -  - َعِلٌّ  َقاَل   
ُه النبي^ َوَسَيْخُرُج ِمْن ُصْلبِِه  ٌد َكاَم َسامَّ إِنَّ ابني َهَذا َسيِّ
ُيْشبُِهُه  َواَل  ُلِق  اْلُ يف  ُيْشبُِهُه  َنبِيُِّكْم  بِاْسِم  ى  ُيَسمَّ َرُجٌل 

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
454 ] ح. 8850– كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
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قال  اًل«)1).  َعَتَتدْ اأَلْرَض  َيْمأُل  َة  ِقصَّ َذَكَر  ُثمَّ  ْلِق  اْلَ يف 
اللبان: ضعيف.

C املهدي من احلسن واحلسني

يِّ  امْلَكِّ َعِلٍّ  بن  َعِلِّ  »َعْن  بسنده:  الطبان  روى 
يِف  اهلل^  َرُسوِل  َعَل  َدَخْلُت  َقاَل:  َأبِيِه،  َعْن   ، اْلاِلِلِّ
َرْأِسِه،  ِعْنَد   َفاِطَمُة َفإَِذا  ِفيَها،  ُقبَِض  تِي  الَّ َشَكاتِِه 
اهلل^  َرُسوُل  َفَرَفَع  ا،  َصْوُتَ اْرَتَفَع  َحتَّى  َفَبَكْت  َقاَل: 
َطْرَفُه إَِلْيَها، َفَقاَل: "َحبِيَبتِي َفاِطَمُة َما الَِّذي ُيْبِكيِك ؟ " 
ْيَعَة ِمْن َبْعِدَك، َفَقاَل: " َيا َحبِيَبتِي،  َفَقاَلْت: َأْخَشى الضَّ
لَعًة  اطِّ اأَلْرِض  إَِل  َلَع  اطَّ َوَجلَّ  َعزَّ   َ اهللَّ َأنَّ  َعِلْمِت  َأَما 
لَعًة  اطِّ َلَع  اطَّ ُثمَّ  بِِرَساَلتِِه،  َفُبِعَث  َأَباِك  ِمْنَها  َفاْخَتاَر 
َيا  َتَتاُه،  إِيَّ ُأْنِكَحِك  َأْن  إَِلَّ  َوَأْوَحَتَتى  َبْعَلِك  ِمْنَها  َفاْخَتاَر 
مَلْ  ِخَصاٍل  َسْبَع  اهلل  َأْعَطاَنا  َقْد  َبْيٍت  َأْهُل  َوَنْحُن  َفاِطَمُة 
بِيِّنَي،  ُيْعَط َأَحٌد َقْبِلَنا، َوال ُيْعَطى َأَحٌد َبْعَدَنا، َأَنا َخاَتُم النَّ

)1) سنن أب داود لسليمن بن الشعث السجستان: 673 
]ح. 4290/ كتاب املهدي[،ضبطه: حممد عبد العزيز 
بيوت-لبنان،ط.  العلمية-  الكتب  دار  ال��ال��دي، 

الثانية؛ 2005م- 1426ه�.
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َعزَّ   ِ اهللَّ إَِل  اْلَْخُلوِقنَي  َوَأَحبُّ   ،ِ اهللَّ َعَل  بِيِّنَي  النَّ َوَأْكَرُم 
ُهُم  َوَأَحبُّ اأَلْوِصَياِء  َخْيُ  َوَوِصيِّي  َأُبوِك،  َوَأَنا   ، َوَجلَّ
ُهْم  َوَأَحبُّ َهَداِء  الشُّ َخْيُ  وَشِهيُدنا  َبْعُلِك،  َوُهَو   ،ِ اهللَّ إَِل 
َعمُّ  َوُهَو  ِلِب،  اْلُطَّ َعْبِد  بن  َزُة  َحْ ِك  َعمُّ َوُهَو   ،ِ اهللَّ إَِل 
اِن َيِطُي  ا َمْن َلُه َجَناَحاِن َأْخَضَ َأبِيِك، َوَعمُّ َبْعِلِك، َوِمنَّ
َأبِيِك  َعمِّ  اْبُن  َوُهَو  َيَشاُء،  َحْيُث  اْلَلئَِكِة  َمَع  ِة  نَّ اجْلَ يِف 
َسُن  ا اْبَناِك اْلَ ِة، َوُهَ ا ِسْبَطا َهِذِه اأُلمَّ َوَأُخو َبْعِلِك، َوِمنَّ
ا َوالَِّذي  ِة، َوَأُبوُهَ نَّ َدا َشَباِب َأْهِل اجْلَ ا َسيِّ ، َوُهَ َسنْيُ َواْلُ
قِّ إِنَّ  قِّ َخْيٌ ِمْنُهاَم، َيا َفاِطَمُة َوالَِّذي َبَعَثنِي بِاْلَ َبَعَثنِي بِاْلَ
ْنَيا َهْرًجا َوَمْرًجا،  ِة إَِذا َصاَرِت الدُّ ِمْنُهاَم َمْهِديَّ َهِذِه اأُلمَّ
ُبُل، َوَأَغاَر َبْعُضُهْم َعَل  َعِت السُّ َوَتَظاَهَرِت اْلِفَتُن، َوَتَقطَّ
ُر َكبًِيا،  َبْعٍض، َفل َكبَِي َيْرَحُم َصِغًيا، َوال َصِغَي ُيَوقِّ
َفَيْبَعُث اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد َذلَِك ِمْنُهاَم َمْن َيْفَتتُِح ُحُصوَن 
َماِن َكاَم  يِن يِف آِخِر الزَّ لَلِة، َوُقُلوًبا ُغْلًفا، َيُقوُم بِالدِّ الضَّ
ُمِلَئْت  َكاَم  َعْدال  ْنَيا  الدُّ َوَيْمأُل  َماِن،  الزَّ ِل  َأوَّ يِف  بِِه  ُقْمُت 
َفإِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ  َتْبِكي،  َزين َوال  َيا َفاِطَمُة ال َتْ َجْوًرا، 
ِمنِّي،  ِلََكانِِك  َوَذلَِك  ِمنِّي،  َعَلْيِك  َوَأْرَأُف  بِِك  َأْرَحُم 
ُف  َجِك اهلل َزْوَجِك َوُهَو َأْشَ وَمْوِضِعِك ِمْن َقْلبِي، وَزوَّ
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ِة،  ِعيَّ ُهْم بِالرَّ َأْهِل َبْيتِِك َحَسًبا، َوَأْكَرُمُهْم َمْنِصًبا، وَأْرَحُ
ِة، َوَقْد َسَأْلُت َربِّ  هْم بِاْلَقِضيَّ ِة، وَأْبَصُ ِويَّ ْم بِالسَّ َوَأْعَدهُلُ
َبْيتِي"،  َأْهِل  ِمْن  َيْلَحُقنِي  َمْن  َل  َأوَّ َتُكويِن  َأْن  َوَجلَّ  َعزَّ 
 مَلْ َتْبَق َفاِطَمُة ^ َقاَل َعِلٌّ : َفَلامَّ ُقبَِض النَّبِيُّ
َقَها اهلل بِِه^«)1). َسًة َوَسْبِعنَي َيْوًما َحتَّى َأْلَ َبْعَدُه إاِل مَخْ

عل  حلها  من  فالبد  صحت  إْن  الرواية  وه��ذه 
التأويل لعدم إمكان كون املهدي حقيقة من ولد السن 

ة. والسي لنَّ كلَّ واحد منهم له ذريَّة خاصَّ
 

مدة حكومة اإلمام املهدي

حكومة  ة  م���دَّ تبي  ال��رواي��ات  بعض  وردت 
حكومته  فتة  َدت  حدَّ الروايات  وهذه  املهدي#، 

من سبع إىل تسع سنوات. وقيل: يملك عشين سنة
قال ابن أب شيبة:»حدثنا أبو معاوية وابن نمي عن 
موسى الهني عن زيد العمي عن أب الصديق الناجي 

)1) املعجم الكبي للطبان: 2/ 190 ] ح. 2609 /بقية 
أخبار السن بن عل ريض اهلل عنه[، ضبط وختريج: أبو 
حممد السيوطي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، 

ط. الوىل؛ 2007م – 1428ه�.
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عن أب سعيد الدرّي قال :قال رسول اهلل^ :"يكون 
يف أمتي الهديُّ إن طال عمره أو قص عمره يملك سبع 
سنني أو ثامين سنني أو تسع سنني فيملؤها قسطًا وعداًل 
األرض  وخترج  مطرها  السامء  وتطر  جورًا  ملئت  كام 
بركتها" قال:" وتعيش أمتي يف زمانه عيشًا مل تعشه قبل 

ذلك"«)1).
امْلَُثنَّى  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  داود:»َحدَّ أب  سنن  يف  وجاء 
َثنِي أِب َعْن َقَتاَدَة َعْن َصالٍِح  َثَنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم َحدَّ َحدَّ
 ^ ِليِل َعْن َصاِحٍب َلُه َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَّبِيِّ أِب اْلَ
َخِليَفٍة  َمْوِت  ِعْنَد  اْختَِلٌف  »َيُكوُن  َقاَل   ^ النَّبِيِّ َعِن 
َة َفَيْأتِيِه َناٌس  َفَيْخُرُج َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَِديَنِة َهاِرًبا إَِل َمكَّ
ْكِن  َة َفُيْخِرُجوَنُه َوُهَو َكاِرٌه َفُيَبايُِعوَنُه َبنْيَ الرُّ ِمْن َأْهِل َمكَّ
اِم َفُيْخَسُف ِبِْم بِاْلَبْيَداِء  َواْلََقاِم َوُيْبَعُث إَِلْيِه َبْعٌث ِمَن الشَّ
اِم  َة َواْلَِديَنِة َفإَِذا َرَأى النَّاُس َذلَِك َأَتاُه َأْبَداُل الشَّ َبنْيَ َمكَّ

)1) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 
7 / 512 ]ح. 37627 – كتاب الفتن/ ما ذكر يف فتنة 
م كتبه وابوابه واحاديثه:  ال[،ضبطه وصححه ورقَّ الدجَّ
حممد عبد السالم شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، 

لبنان، ط. الثانية: 2005م- 1426ه�
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َواْلََقاِم  ْكِن  الرُّ َبنْيَ  َفُيَبايُِعوَنُه  اْلِعَراِق  َأْهِل  َعَصائُِب  َو 
إَِلْيِهْم  َفَيْبَعُث  َكْلٌب  َأْخَواُلُه  ُقَرْيٍش  ِمْن  َرُجٌل  َيْنَشُأ  ُثمَّ 
مَلْ  ِلَْن  ْيَبُة  َواْلَ َكْلٍب  َبْعُث  َوَذلَِك  َعَلْيِهْم  َفَيْظَهُروَن  َبْعًثا 
ِة  َفَيْقِسُم اْلَاَل َوَيْعَمُل ِف النَّاِس بُِسنَّ َيْشَهْد َغنِيَمَة َكْلٍب 
َفَيْلَبُث  اأَلْرِض  إَِل  بِِجَرانِِه  اِلْسَلُم  َوُيْلِقى  َنبِيِِّهْم^ 
َقاَل  اْلُْسِلُموَن«.  َعَلْيِه  َوُيَصلِّ  ُيَتَوفَّ  ُثمَّ  ِسننَِي  َسْبَع 
َوَقاَل  ِسنَِي".  "تِْسَع  ِهَشاٍم  َعْن  َبْعُضُهْم  َقاَل  َداُوَد  َأُبو 

َبْعُضُهْم "َسْبَع ِسنَِي"«)1).
َثَنا َعْبُد  َثَنا َهاُروُن ْبُن َعْبِد اهلل َحدَّ وقال أيضًا: »َحدَّ
»تِْسَع  َوَقاَل  ِديِث  اْلَ َذا  ِبَ َقَتاَدَة  َعْن  اٍم  َهَّ َعْن  َمِد  الصَّ
ِسنَِي«. َقاَل َأُبو َداُوَد َوَقاَل َغْيُ ُمَعاٍذ َعْن ِهَشاٍم »تِْسَع 

ِسنَِي"«)2).

)1) سنن أب داود لسليمن بن الشعث السجستان: 672 
]ح. 4286/ كتاب املهدي[،ضبطه: حممد عبد العزيز 
بيوت-لبنان،ط.  العلمية-  الكتب  دار  ال��ال��دي، 

الثانية؛ 2005م- 1426ه�.
)2) سنن أب داود لسليمن بن الشعث السجستان: 672 
]ح. 4287/ كتاب املهدي[،ضبطه: حممد عبد العزيز 
بيوت-لبنان،ط.  العلمية-  الكتب  دار  ال��ال��دي، 

الثانية؛ 2005م- 1426ه�.
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َثَنا  َحدَّ اٍر  َبشَّ ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  »َحدَّ التمذي:  قال  و 
ىَّ  اْلَعمِّ َزْيًدا  َسِمْعُت  َقاَل  ُشْعَبُة  َثَنا  َحدَّ َجْعَفٍر  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ
ُث َعْن أِب َسِعيٍد  دِّ النَّاِجيَّ ُيَ يِق  دِّ َأَبا الصِّ َقاَل َسِمْعُت 
َفَسَأْلَنا  َحَدٌث  َنا  َنبِيِّ َبْعَد  َيُكوَن  َأْن  َخِشيَنا  َقاَل  ْدِرىِّ  اْلُ
ًسا  ُرُج َيِعيُش مَخْ تِي اْلَْهِدّي خَيْ نبّي اهلل^ َفَقاَل »إِنَّ يف ُأمَّ

. اكُّ َأْو َسْبًعا َأْو تِْسًعا«. َزْيٌد الشَّ
إَِلْيِه  ُقْلَنا َوَما َذاَك َقاَل »ِسننَِي«. َقاَل »َفَيِجيُء  َقاَل 
»َفَيْحثِي  َقاَل  َأْعِطنِي«.  َأْعِطنِي  َمْهِدّي  َيا  َفَيُقوُل  َرُجٌل 
َهَذا  ِعيَسى  َأُبو  َقاَل  ِمَلُه«.  َيْ َأْن  اْسَتَطاَع  َما  َثْوبِِه  يف  َلُه 
َسِعيٍد  أِب  َعْن  َوْجٍه  َغْيِ  ِمْن  ُرِوَى  َوَقْد  َحَسٌن  َحِديٌث 
ْبُن  َبْكُر  اْسُمُه  النَّاِجيُّ  يِق  دِّ الصِّ َوَأُبو   . النَّبِّي^  َعِن 

َعْمٍرو َوُيَقاُل َبْكُر ْبُن َقْيٍس«)1).
ْهَضِميُّ  اْلَ َعِلٍّ  ْبُن  َنْصُ  َثَنا  ماجة:»َحدَّ ابن  وقال 
َأِب  ْبُن  َرُة  ُع��مَ َثَنا  َحدَّ اْلُعَقْيِلّ  َواَن  َم��رْ ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ

)1) الامع الصحيح وهو سنن التمذي لإلمام التمذي: 
3/ 244- 245 ]ح. 2232/كتاب الفتن- باب ما جاء 
يف املهدي[،تقيق: حممود حممد حممود حسن نصار،دار 
الكتب العلمية، بيوت- لبنان، ط. االوىل؛1421ه�- 

2000م.



56

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

يٍق النَّاِجيِّ َعْن أِب  ّي َعْن َأِب ِصدِّ َحْفَصَة َعْن َزْيٍد اْلَعمِّ
^ َقاَل »َيُكوُن يف أمتي الهدّي  ْدِريِّ َأنَّ النَّبِيَّ َسِعيٍد اْلُ
تِي َنْعَمًة مَلْ َيْنَعُموا  إِْن ُقِصَ َفَسْبٌع َوإاِلَّ َفتِْسٌع َفَتْنَعُم ِفيِه ُأمَّ
ِخُر ِمْنُهْم َشْيًئا َواْلَاُل َيْوَمئٍِذ  ِمْثَلَها َقطُّ ُتْؤَتى ُأُكَلَها َواَل َتدَّ
ُجُل َفَيُقوُل َيا َمْهِديُّ َأْعِطنِي. َفَيُقوُل:  ُكُدوٌس َفَيُقوُم الرَّ

ُخْذ«.«)1).
َثَنا  َحدَّ النَّرْضِ  َأُبو  َثَنا  »َحدَّ حنبل:  بن  أحد  وقال 
يِق  دِّ َأُبو ُمَعاِوَيَة َشْيَباُن َعْن َمَطِر ْبِن َطْهَمَن َعْن َأِب الصِّ
ْدِريِّ َقاَل:َقاَل َرُسوُل اهلل^  النَّاِجيِّ َعْن َأِب َسِعيٍد اْلُ
اَعُة َحتَّى َيْمِلَك َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيتِي َأْجَل  :"اَل َتُقوُم السَّ
ْرَض َعْداًل َكاَم ُمِلَئْت َقْبَلُه ُظْلاًم َيُكوُن َسْبَع  َأْقَنى َيْمأَلُ اأْلَ

ِسننَِي"«)2).

القزويني:  يزيد  بن  حممد  للحافظ  ماجة  اب��ن  )1)سنن 
املهدي[،ضبط  خروج  4083/باب  664]ح.   -663
نصها: أحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيوت- 

لبنان،ط. االوىل؛ 2002م- 1423ه�
حديث   [  ،]17/3[  22/3 حنبل:  بن  أحد  مسند   (2(
دار  ال��س��الم،  عبد  حممد  أحاديثه:  رق��م   ،]11136:
1413ه�  ؛  االوىل  ط.  بيوت-لبنان،  العلمية  الكتب 

- 1993م.
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الرزاق  الصنعان:»أخبنا عبد  الرزاق  وقال عبد 
يكون  قال  النبي^  إىل  يرفعه  قتادة  عن  معمر  عن 
اختلف عند موت خليفة فيخرج رجل من الدينة فيأيت 
فيبايعونه  كاره  وهو  بيته  من  الناس  فيستخرجه  مكة 
حتى  الشام  من  جيش  إليه  فيبعث  والقام  الركن  بني 
العراق  عصائب  فيأتيه  بم  خسف  بالبيداء  كانوا  إذا 
وأبدال الشام فيبايعونه فيستخرج الكنوز ويقسم الال 
ويلقي السلم بجرانه إل األرض يعيش يف ذلك سبع 

سنني أو قال: تسع سنني«)1).
وقال النيسابوري: »أخبن أبو العباس حممد بن 
حدثنا  مسعود،  بن  سعيد  حدثنا  بمرو،  املحبوب  أحد 
أبو  حدثنا  عبيد،  بن  سليمن  حدثنا  شميل،  بن  النرض 
 ، ال���دري  سعيد  أب  ع��ن  الناجي،  الصديق 
الهدي  أمتي  آخر  يف  »خيرج  قال:   ، اهلل^  رسول  أن 
الال  نباتا، ويعطي  الغيث، وخترج األرض  اهلل  يسقيه 

 /11[316/10 الصنعان:  ال��رزاق  لعبد  املصنف   (1(
أيمن  املهدي[،تقيق:  20934/ب���اب  370[،]ح. 
بيوت-  العلمية،  الكتب  الزه���ري،دار  نصالدين 

لبنان،ط. الوىل؛ 1421ه�- 2000م. 
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صحاحا، وتكثر الاشية وتعظم األمة، يعيش سبعا أو 
ثامنيا« يعني حججا "هذا حديث صحيح السناد، ول 

يرجاه"«)1).
الافظ،  سعد  بن  اهلل  عبد  أيضًا:»حدثنا  وق��ال 
إسحاق،  بن  وإبراهيم  طالب،  أب  بن  إبراهيم  حدثنا 
نص  حدثنا  قالوا:  الافظ،  أحد  بن  حممد  بن  وجعفر 
أب  بن  عمرة  حدثنا  مروان،  بن  حممد  حدثنا  عل،  بن 
حفصة، عن زيد العمي، عن أب الصديق الناجي، عن 
أب سعيد الدري ، عن النبي^ ، قال: "يكون 
يف أمتي الهدي إن قص فسبع وإال فتسع، تنعم أمتي فيه 
نعمة مل ينعموا مثلها قط، تؤيت األرض أكلها ال تدخر 
عنهم شيئا، والال يومئذ كدوس يقوم الرجل فيقول: 

يا مهدي أعطني، فيقول: خذ"«)2).

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
455 ] ح. 8851– كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (2(
تقيق:   ،] واملالحم  الفتن  كتاب   –8853 ح.   [  455
2002م،   - 1422ه�  الطبع:  سنة  مطرجي،  حممود  د. 

دار الفكر، بيوت.
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وقال ابن حجر اليتمي: Sأخرج الرويان والطبان 
الدري  كالكوكب  وجهه  ولدي  من  املهدي  وغيها 
اللون لون عرب والسم جسم إرسائيل يمأل الرض 
عدال كم ملئت جورا يرىض لالفته أهل السمء وأهل 

R(1(الرض والطي يف الو يملك عشين سنة

أسعد الناس باإلمام املهدي

أسعد  هم  الكوفة  أهل  ب��أنَّ  شيبة  أب  ابن  روى 
بن  يعل  قال: »حدثنا  فقد  املهدي#،  بالمام  الناس 
عبيد عن الجلح عن عمر الدهني عن سال عن عبد 
الناس  أسعد  أنتم  الكوفة  أهل  يا  قال  عمرو  بن  اهلل 
باملهدي«)2). وأهل الكوفة من الشيعة الثني عشية، 

)1) الصواعق املحرقة البن حجر: 251، ]الباب الادي 
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول يف 
دار  ط.   ،] عشة  الثانية  اآلية   – فيهم  ال��واردة  اآليات 

الكتب العلمية، سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت
)2) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 
7 / 513 ]ح. 37632 – كتاب الفتن/ ما ذكر يف فتنة 
م كتبه وابوابه واحاديثه:  ال[،ضبطه وصححه ورقَّ الدجَّ
حممد عبد السالم شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، 

لبنان، ط. الثانية: 2005م- 1426ه�
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فهم  باملهدي،  الناس  أسعد  الشيعة هم  أنَّ  يعني  فهذا 
ينتظرون ظهوره بفارغ من الصب و يدعون اهلل تعجيل 

ظهوره. 
السمء  ساكنوا  عنه  ي��رىض  أخ��رى  رواي���ة  ويف 
سعيد  أب  عن  أحد  »أخ��رج  فقد  الرض،  وساكنوا 
"أبرشكم  اهلل^:  رس��ول  ق��ال  قال:  ال��دري 
الزمان  من  اختلف  عل  أمتي  يف  اهلل  يبعثه  بالهدي 
جورًا  ملئت  كام  وعداًل  قسطًا  األرض  فيمأل  وزالزل 
األرض،  وساكنوا  السامء  ساكنوا  عنه  ويرىض  وظلاًم 
ما ضحاحا؟  له رجل:  فقال  يقسم األرض ضحاحًا. 
قال: بالسوية بني الناس، ويمأل قلوب أمة حممد غنى، 
ويسعهم عدله حتى يأمر مناد ينادي يقول: من كانت 
له يف مال حاجة فام يقوم من السلمني إال رجٌل واحد، 
الهدّي  إن  له:  فقل  الازن  يعني  السادن  ائت  فيقول: 
يأمرك أن تعطيني مااًل فيقول له: أحث حتى إذا جعله 
حممد  أمة  أجشع  كنت  فيقول:  ندم،  وأبرزه  حجره  يف 
نفسًا إذ عجز عني ما وسعهم قال: فيد، فل يقبل منه، 
فيقال له: إنا ال نأخذ شيئًا أعطيناه، فيكون كذلك سبع 



61

املهدي# يف السنة الشيفة

سنني أو ثامن سنني أو تسع سنني ثم ال خي يف العيش 
بعده قال:ثم ال خي يف الياة بعده"«)1).

بعض عالئم ظهور املهدي#

عالئم  ب��ع��ض  ت��ب��ي  رواي�����ات  ع���دة  وردت 
ظهوره#.

	•منها طلوع آية مع الشمس كم ورد يف الديث 
الذي رواه الصنعان: »أخبنا عبد الرزاق عن 
اهلل  عبد  بن  عل  عن  ط��اووس  بن  عن  معمر 
مع  تطلع  حتى  املهدي  اليرج  قال  عباس  بن 

الشمس آية«)2).
طلب  يف  خ���راس���ان  أه���ل  خ����روج  	•وم��ن��ه��ا 

املهدي#.

 -38 املأثورللسيوطي:6/  التفسي  يف  املنثور  الدر   (1(
اكتب  18[،دار  اآلي����ات:16-  حممد/  39]س���ورة 
العلمية،بيوت-لبنان،ط. الثانية؛ 2004م- 1424م.

 /11[  317/10 الصنعان:  ال��رزاق  لعبد  املصنف   (2(
أيمن  املهدي[،تقيق:  20940/ب���اب  372[،]ح. 
بيوت-  العلمية،  الكتب  الزه���ري،دار  نصالدين 

لبنان،ط. الوىل؛ 1421ه�- 2000م.
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آل  شيعة  وقتل  الشام،  أهل  عل  السفيان  وظهور 
النيسابوري  الاكم  أخرج  كم  بالكوفة،   حممد
بن  الفضل  حدثنا  املؤمل،  بن  »أخبن حممد  فقال: 
حممد الشعران، حدثنا نعيم بن حاد، حدثنا الوليد، 
ورشدين، قاال: حدثنا ابن ليعة، عن أب قبيل، عن 
قال:   ، طالب  أب  بن  عل  عن  روم��ان،  أب 
وقعة  بينهم  يكون  ثم  الشام،  عل  السفياين  »يظهر 
السامء وسباع األرض من  بقرقيسا حتى تشبع طي 
فتقبل  خلفهم،  من  فتق  عليهم  ينفتق  ثم  جيفهم، 
وتقبل  خراسان،  أرض  يدخلوا  حتى  منهم  طائفة 
ويقتلون  خراسان،  أهل  طلب  يف  السفياين  خيل 
شيعة آل حممد^ بالكوفة، ثم خيرج أهل خراسان 

يف طلب الهدي"«)1).
	•ومنها خروج الرايات السود من قبل خراسان

ْبُن  ُد  َوَأْحَ َيى  َيْ ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  ماجة:»َحدَّ ابن  قال 

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
407 ] ح. 8706– كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
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ْوِريِّ َعْن  اِق َعْن ُسْفَياَن الثَّ زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ ُيوُسَف َقااَل َحدَّ
َعْن  َحبِيِّ  الرَّ َأْسَمَء  أِب  َعْن  ِقاَلَبَة  أِب  َعْن  اِء  ذَّ اْلَ َخالٍِد 
َثْوَباَن َقاَل َقاَل َرُسوُل اهلل^ »َيْقَتتُِل ِعْنَد َكْنِزُكْم َثَلَثٌة 
َتْطُلُع  ِمْنُهْم ُثمَّ  اْبُن َخِليَفٍة ُثمَّ اَل َيِصُي إَِل َواِحٍد  ُهُم  ُكلُّ
ِق َفَيْقُتُلوَنُكْم َقْتًل مَلْ ُيْقَتْلُه  وُد ِمْن ِقَبِل اْلرَْشِ اَياُت السُّ الرَّ
َقْوٌم«. ُثمَّ َذَكَر َشْيًئا اَل َأْحَفُظُه َفَقاَل "َفإَِذا َرَأْيُتُموُه َفَبايُِعوُه 

.(1(»" ُه َخِليَفُة اهلل اْلَْهِديُّ ْلِج َفإِنَّ َوَلْو َحْبًوا َعَل الثَّ
وأخرج الاكم النيسابوري أيضًا، فقال: »أخبنا 
ييى  حدثنا  العدل،  يوسف  بن  يعقوب  بن  السي 
أنبأ  عطاء،  بن  الوهاب  عبد  حدثنا  طالب،  أب  بن 
خالد الذاء، عن أب قالبة، عن أب أسمء، عن ثوبان 
من  خرجت  السود  الرايات  رأيتم  »إذا  قال:   ،
اهلل  خليفة  فيها  فإن  حبوا،  ولو  فأتوها  خراسان  قبل 
املهدي« "هذا حديث صحيح عل رشط الشيخي، ول 

)1) سنن ابن ماجة للحافظ حممد بن يزيد القزويني: 664 
أحد  نصها:  املهدي[،ضبط  خروج  4084/باب  ]ح. 
لبنان،ط.  العلمية، بيوت-  الكتب  دار  الدين،  شمس 

االوىل؛ 2002م- 1423ه�
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يرجاه"«)1)

ُئوَن لِْلَمْهِديِّ  ِق َفُيَوطِّ ُرُج َناٌس ِمَن امْلَْشِ 	•ومنها َيْ
ُسْلَطاَنُه

َيى  َيْ ْبُن  َحْرَمَلُة  َثَنا  :»َحدَّ ماجة  ابن  جاء يف سنن 
َأُبو  َثَنا  َحدَّ َقااَل  ْوَهِريُّ  اْلَ َسِعيٍد  ْبُن  َوإِْبَراِهيُم  يُّ  امْلِْصِ
َلِيَعَة  اْبُن  َثَنا  َحدَّ اِنُّ  ��رَّ اْلَ َداُوَد  ْبُن  اِر  اْلَغفَّ َعْبُد  َصالٍِح 
اهلل  َعْبِد  َعْن  ِميِّ  رْضَ اْلَ َجابٍِر  ْبِن  َعْمِرو  ُزْرَعَة  أِب  َعْن 
اهلل^  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  َبْيِديِّ  الزُّ َجْزٍء  ْبِن  اِرِث  اْلَ ْبِن 
َيْعنِي   .» لِْلَمْهِديِّ ُئوَن  َفُيَوطِّ ِق  ِ امْلَ��شْ ِمَن  َناٌس  ُرُج  »َيْ

ُسْلَطاَنُه«)2).
أِب  ْبُن  ُعْثَمُن  َثَنا  »َحدَّ أيضًا:  ماجة  ابن  ث  وحدَّ
َثَنا َعِلُّ ْبُن َصالٍِح َعْن  َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم َحدَّ َشْيَبَة َحدَّ

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
407 ] ح. 8707– كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
)2) سنن ابن ماجة للحافظ حممد بن يزيد القزويني: 664 
أحد  نصها:  املهدي[،ضبط  خروج  4088/باب  ]ح. 
لبنان،ط.  العلمية، بيوت-  الكتب  دار  الدين،  شمس 

االوىل؛ 2002م- 1423ه�
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 ِ َعْبِد اهللَّ َعْن  َعْلَقَمَة  َعْن  إِْبَراِهيَم  َعْن  ِزَياٍد  أِب  ْبِن  َيِزيَد 
ِفْتَيٌة ِمْن َبنِي  َأْقَبَل  َبْيَنَم َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اهلل^ إِْذ  َقاَل 
َ َلْوُنُه  ^ اْغَرْوَرَقْت َعْيَناُه َوَتَغيَّ َهاِشٍم َفَلمَّ َرآُهُم النَّبِيُّ
َقاَل َفُقْلُت َما َنَزاُل َنَرى ِف َوْجِهَك َشْيًئا َنْكَرُهُه. َفَقاَل 
ْنَيا َوإِنَّ َأْهَل  ا َأْهُل َبْيٍت اْخَتاَر اهلُل َلَنا اآلِخَرَة َعَل الدُّ »إِنَّ
يًدا َو َتْطِريًدا َحتَّى َيْأيِت  َبْيتِي َسَيْلَقْوَن َبْعِدى َباَلًء َوَتْشِ
ْيَ  ِق َمَعُهْم َراَياٌت ُسوٌد َفَيْسَأُلوَن اْلَ َقْوٌم ِمْن ِقَبِل امْلَْشِ
َفاَل  َسَأُلوا  َما  َفُيْعَطْوَن  وَن  َفُيْنَصُ َفُيَقاتُِلوَن  ُيْعَطْوَنُه  َفاَل 
َيْقَبُلوَنُه َحتَّى َيْدَفُعوَها إىَِل َرُجٍل ِمْن َأْهِل َبْيتِي َفَيْمَلُؤَها 
ِقْسًطا َكَم َمَلُؤوَها َجْوًرا َفَمْن َأْدَرَك َذلَِك ِمْنُكْم َفْلَيْأهِتِْم 

ْلِج"«)1). َوَلْو َحْبًوا َعَل الثَّ
	•ومنها أّنه يرج بمكة يف آخر الزمان، وأنصاره 
عش  وثالثة  »ثالثمئة  ب���در،أي:  أه��ل  بعدد 

رجاًل«
 قال الاكم النيسابوري: »حدثنا أبو العباس حممد 

القزويني:  يزيد  بن  حممد  للحافظ  ماجة  ابن  سنن   (1(
نصها:  املهدي[،ضبط  خروج  4082/باب  663]ح. 
ب��يوت-  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  أح��د 

لبنان،ط. االوىل؛ 2002م- 1423ه�
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بن يعقوب، حدثنا السن بن عل بن عفان العامري، 
بن  يونس  حدثنا  العنقزي،  حممد  بن  عمرو  حدثنا 
الطفيل،  أب  عن  الدهني،  عمر  أخبن  إسحاق،  أب 
عل،فسأله  عند  كنا  قال:  النفية،  بن  حممد  عن 
عقد  ثم  هيهات،   :عل فقال  املهدي،  عن  رجل 
قال  إذا  الزمان  آخر  يف  خيرج  »ذاك  فقال:  سبعا،  بيده 
الرجل: اهلل اهلل قتل، فيجمع اهلل تعال له قوما قزعا))) 
كقزع السحاب، يؤلف اهلل بني قلوبم ال يستوحشون 
عدة  عل  فيهم  يدخل  بأحد،  يفرحون  وال  أحد،  إل 
يدركهم  وال  األولَتَتَتون  يسبقهم  مل  بَتَتدر،  أصَتَتحَتَتاب 
اآلخرون، وعل عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر«، قال أبو الطفيل: قال ابن النفية: أتريده ؟ 
قلت: »نعم«، قال: إنه يرج من بي هذين الشبتي، 
قلت :»ال جرم )2) واهلل ال أرهيم حتى أموت«، فمت با 

حاب امُلَتَفرقة. )1) القزع: ِقَطع السَّ
وقد  ء.  ال���َّ ِقيق  َتْ بمْعنى  َت��ِرد  كلمة  هذه  جرم:  )2)ال 
 ، ْبِئة بمعنى ال ُبدَّ اْخُتلف يف تقديرها، فِقيل: أْصُلها التَّ
ا. وقيل َجَرم بمْعنى كَسَب.  اْسُتْعِملت يف مْعنى َحقًّ ثم 

. وقيل بمْعنى وَجَب وُحقَّ
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يعني مكة حرسها اهلل تعاىل« هذا حديث صحيح عل 
رشط الشيخي، ول يرجاه«)1).

داود  معاوية عن  أبو  أب شيبة: »حدثنا  ابن  قال   
عن أب نرضة عن أب سعيد عن النبي^ قال يرج يف 

آخر الزمان خليفة يعطي الق بغي عدد«)2).
َثَنا ُزَهْيُ ْبُن َحْرٍب َوَعِلُّ   ويف صحيح مسلم: »َحدَّ
ْبُن  إِْسَمِعيُل  َثَنا  َحدَّ َقااَل   - لُِزَهْيٍ  ْفُظ  َواللَّ  - ُحْجٍر  ْبُن 
ا ِعْنَد َجابِِر  َة َقاَل ُكنَّ َرْيِرّي َعْن أِب َنرْضَ إِْبَراِهيَم َعِن اْلُ
َبى إَِلْيِهْم  ْبِن َعْبِد اهلل َفَقاَل ُيوِشُك َأْهُل اْلِعَراِق َأْن اَل جُيْ
ِقَبِل اْلَعَجِم  َأْيَن َذاَك َقاَل ِمْن  ُقْلَنا ِمْن  َقِفيٌز َواَل ِدْرَهٌم. 
َبى إَِلْيِهْم  اِم َأْن اَل جُيْ َيْمَنُعوَن َذاَك. ُثمَّ َقاَل ُيوِشَك َأْهُل الشَّ

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
451 ] ح. 8837– كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
)2) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 512 ]ح. 37629 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
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وِم. ُثمَّ  ِديَناٌر َواَل ُمْدٌى. ُقْلَنا ِمْن َأْيَن َذاَك َقاَل ِمْن ِقَبِل الرُّ
ًة ُثمَّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهلل^: »َيُكوُن ِف آِخِر  َسَكَت ُهَنيَّ
ُقْلُت  َقاَل  َعَدًدا«.  ُه  َيُعدُّ اَل  َحْثًيا  اْلَاَل  ثِى  َيْ َخِليَفٌة  تِي  ُأمَّ
اْلَعِزيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  ُه  َأنَّ َأَتَرَياِن  اْلَعاَلِء  َوَأِب  َة  َنرْضَ َلِب 

َفَقااَل: اَل«)1).
	•ومنها تقتل النفس الزكية، قال ابن أب شيبة:

»حدثنا عبد اهلل بن نمي قال حدثنا موسى الهني 
جماهد  حدثني  قال  املارص  قيس  بن  عمر  حدثني  قال 
أن  النبي^  أصحاب  من  رجل  فالن  حدثني  قال 
قتلت  فإذا  الزكية  النفس  تقتل  حتى  يرج  ال  املهدي 
يف  ومن  السمء  يف  من  عليهم  غضب  الزكية  النفس 
العروس  فزفوه كم تزف  املهدي  الناس  فأتى  الرض 
إىل زوجها ليلة عرسها وهو يمأل الرض قسطا وعدال 
وخترج الرض نباهتا ومتطر السمء مطرها وتنعم أمتي 

يف واليته نعمة ل تنعمها قط«)2). 

الفتن  كتاب   /2913 1211]ح.  مسلم:  صحيح   (1(
وارشاط الساعة[، مؤسسة املختار-القاهرة- مص، ط. 

االوىل؛ 1426ه� - 2005م.

أب←  البن  واآلث��ار  الحاديث  يف  املصنف  الكتاب   (2(
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آل  يف  الق  إن  السمء  من  مناد  ينادي  	•ومنها 
 حممد

S     :�قال نعيم بن حاد املروزي املتوف سنة 288ه
حدثنا الوليد ورشدين عن ابن ليعة عن أب قبيل عن 
مناد  ينادي  السف  بعد  رومان عن علقال  أب 
من السامء إن الق يف آل حممد يف أول النهار ثم ينادي 
مناٍد يف آخر النهار إن الق يف ولد عيسى وذلك نحوه 

من الشيطان. 
يزيد  بن  سعيد  عن  م��روان  بن  اهلل  عبد  حدثنا 
التنوخي عن الزهري قال إذا التقى السفيان واملهدي 
للقتال يومئذ يسمع صوت من السمء أال إن أولياء اهلل 

.(1( Rأصحاب فالن يعني املهدي

فتنة  يف  ذكر  ما   /  37642 ]ح.   514  /  7 شيبة:   →
م كتبه وابوابه واحاديثه:  ال[،ضبطه وصححه ورقَّ الدجَّ
حممد عبد السالم شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، 

لبنان، ط. الثانية: 2005م- 1426ه�
،تقيق:   209 امل��روزي:  حاد  بن  نعيم  الفتن  كتاب   (1(
الطبع:  سنة  زك��ار،  سهيل  الدكتور  وتقديم:  تقيق 
والنش   للطباعة  الفكر  دار  ط.  م،   1993 ه�-   1414
والتوزيع، بيوت – لبنان، والَعْرُف الَوْرِدي يف أخبار← 
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	•ومنها متأل الرض ظلم وجورا وعدوانا.
بكر  أبو  الشيخ  Sحدثنا  النيسابوري:  الاكم  قال 
بن إسحاق، وعل بن حشاذ العدل، وأبو بكر حممد بن 
أحد بن بالويه، قالوا: حدثنا بش بن موسى السدي، 
جيلة،  أب  بن  عوف  حدثنا  خليفة،  بن  هوذة  حدثنا 
بن  حممد  حدثنا  الدارمي،  عل  بن  السي  وحدثني 
أب  ابن  بشار، حدثنا  بن  المام، حدثنا حممد  إسحاق 
عدي، عن عوف، حدثنا أبو الصديق الناجي، عن أب 
»ال  اهلل^:  رسول  قال  قال:   ، ال��دري  سعيد 
الساعة حتى تأل األرض ظلام وجورا وعدوانا،  تقوم 
كام  وعدال  قسطا  يمألها  من  بيتي  أهل  من  خيرج  ثم 
ملئت ظلام وعدوانا« »هذا حديث صحيح عل رشط 
الطريق  بذلك  املفس  الشيخي ول يرجاه، والديث 
كلها  اهلل  عبد  عن  زر،  عن  عاصم،  حديث  وط��رق 
باالحتجاج  الكتاب  هذا  يف  أصلته  ما  عل  صحيحة 
أئمة  من  إم��ام  هو  إذ  النجود  أب  بن  عاصم  بأخبار 

املسلمي"«)1).

السيوطي، تقيق:أب  الدين  للحافظ جالل  املَْهِدي   →
يعل البيضاوي، حديث قم:166.

النيسابوري:←  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
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بعض أوصاف اإلمام املهدي #

قال الاكم النيسابوري: »حدثنا أبو العباس حممد 
بن يعقوب، حدثنا حممد بن إسحاق الصغان، حدثنا 
القطان،  عمران  حدثنا  الكالب،  عاصم  بن  عمرو 
حدثنا قتادة، عن أب نرضة، عن أب سعيد ، قال: 
قال رسول اهلل^: »الهدي منا أهل البيت أشم األنف 
أقنى أجل، يمأل األرض قسطا وعدال كام ملئت جورا 
وظلام، يعيش هكذا« وبسط يساره وإصبعي من يمينه 
صحيح  حديث  "هذا  ثالثة  وعقد  والبام  املسبحة، 

عل رشط مسلم، ول يرجاه"«)1).
َثَنا  وقال المام الافظ أبو داود السجستان: »َحدَّ

 ،] الفتن واملالحم  كتاب  ] ح. 8847–   454 /5 →
 - 1422ه���  الطبع:  سنة  مطرجي،  حممود  تقيق:د. 

2002م، دار الفكر، بيوت.
 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
454 ] ح. 8848– كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
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اُن َعْن َقَتاَدَة  َثَنا ِعْمَراُن اْلَقطَّ َسْهُل ْبُن مَتَّاِم ْبِن َبِزيٍع َحدَّ
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  ْدِريِّ  اْلُ َسِعيٍد  أِب  َعْن  َة  َنرْضَ أِب  َعْن 
َيْمأُل  اأَلْنِف  َأْقَنى  ْبَهِة  اجْلَ َأْجَل  ِمنِّي  :»اْلَْهِديُّ  اهلل^ 
َيْمِلُك  َوُظْلاًم  َجْوًرا  ُمِلَئْت  َكاَم  َوَعْداًل  ِقْسًطا  اأَلْرَض 

َسْبَع ِسننَِي"«)1).ويف الامش: قال اللبان: حسن.
الرزاق  عبد  »أخبنا  الصنعان:  الرزاق  عبد  قال 
الدري  أب سعيد  مطر عن رجل عن  معمر عن  عن 

قال إن املهدي أقنى أجل«)2).
قال ابن حجر اليتمي: Sوأخرج الرويان والطبان 
الدري  كالكوكب  وجهه  ولدي  من  املهدي  وغيها 
اللون لون عرب والسم جسم إرسائيل يمأل الرض 
عدال كم ملئت جورا يرىض لالفته أهل السمء وأهل 

)1) سنن أب داود لسليمن بن الشعث السجستان: 672 
]ح. 4285/ كتاب املهدي[،ضبطه: حممد عبد العزيز 
بيوت-لبنان،ط.  العلمية-  الكتب  دار  ال��ال��دي، 

الثانية؛ 2005م- 1426ه�.
 /11[  317/10 الصنعان:  ال��رزاق  لعبد  املصنف   (2(
أيمن  املهدي[،تقيق:  20938/ب���اب  371[،]ح. 
بيوت-  العلمية،  الكتب  الزه���ري،دار  نصالدين 

لبنان،ط. الوىل؛ 1421ه�- 2000م.
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R(1(الرض والطي يف الو يملك عشين سنة

املهدي عيسى بن مريم

وقال أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أب شيبة »املتوف 
عن  زائدة  عن  عتبة  بن  الوليد  »حدثنا  235ه�«:  سنة 

ليث عن جماهد قال :املهدي عيسى بن مريم«)2). 
وقد ردَّ هذا الديث بعض علمء السنة، قال ابن 
حجر اليتمي: S ثم تأويل حديث ال مهدي إال عيسى 
أوردته  الاكم  قال  فقد  وإال  ثبوته  تقدير  عل  هو  إنم 

تعجبا ال حمتجا به.
 وقال البيهقي: تفرد به حممد بن خالد. وقد قال 

)1) الصواعق املحرقة البن حجر: 251، ]الباب الادي 
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول يف 
دار  ط.   ،] عشة  الثانية  اآلية   – فيهم  ال��واردة  اآليات 

الكتب العلمية، سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت
)2) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 513 ]ح. 37635 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
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إسناده، ورصح  عنه يف  واختلف  إنه جمهول،  الاكم: 
بأن  الفاظ  من  غ��يه  وج��زم  منكر،  بأنه  النسائي 
ة عل أن املهدي من ولد  الحاديث التي قبله أي الناصَّ

.R(1(فاطمة أصّح إسناًدا
املقدس  عل  بن  ييى  بن  يوسف  الشيخ  وق��ال 
الشافعي السلمي يف كتابه عقد الدرر يف أخبار املنتظر 
ج1، ص1: »منهم من يزعم أن ال مهدي إال عيسى 

ابن مريم الطاهرة الزكية.
ابن  عيسى  إال  مهدي  ال  أن  زعم  من  له:  فقلت 
فربم  وصمم،  الديث  هذا  صحة  عل  وأرص  مريم، 
هذا  تداول  وكثرة  واللتباس،  المية  ذلك  يف  أوقعه 

الديث عل ألسنة الناس.
حديث  وهو  الصحيح  درجة  إىل  يرتقي  وكيف 
إسناده  النظر يف  أمعن  بمثله من  أم كيف يتج  منكر، 

وأفكر.

الادي  252،]الباب  حجر:  البن  املحرقة  الصواعق   (1(
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول يف 
دار  ط.   ،] عشة  الثانية  اآلية   – فيهم  ال��واردة  اآليات 

الكتب العلمية، سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت
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فقد رصح بكونه منكرًا أبو عبد الرحن النسائي، 
خالد  ب��ن  حممد  ع��ل  م���داره  إذ  بذلك  لدير  وإن��ه 

الندي.
بن  الفرج  أب  لإلمام  املتناهية  العلل  كتاب  ويف 
الوزي، ما نقله يف توهي هذا الديث من كالم الافظ 
أب بكر البيهقي، قال: فرجع الديث إىل الندي وهو 
جمهول، عن أبان بن أب عياش وهو متوك غي مقبول، 

عن السن عن النبي^ وهو منقطع غي موصول.
النيسابوري،  الاكم  شيخه  عن  البيهقي  وحكى 
رواته  أحوال  وعل  الديث  بعلم  معرفة  به  وناهيك 
مطلع، أنه قال: الندي جمهول وابن أب عياش متوك 

وهذا الدث بذا السناد منقطع.
وقد نقل علمء الديث يف حق المام املهدي من 
بذكره  ضة  معرِّ وكّلها  كثرة،  يىص  ال  ما  الحاديث 
حة، ويف ذلك أدّل دليل عل ترجيحها عل هذا  ومصِّ
الديث املنكر عند من كان له بذا الفن خبة وبعضها 

لبعض مصححة.
يف  الاكم  اهلل  عبد  أبو  الافظ  الم��ام  ذكر  وقد 
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كتابه املستدرك عل الصحيحي من ذلك ما فيه غنية، 
ونبه عل ترجيح رواته الم الغفي من كان له يف ذلك 

بغية.
وملا انتهى يف كتابه إلَّ ذكر هذه الرواية، بي حالا 
ملن له فهم ودراية، فقال قد ذكرت ما انتهى إل من علم 

هذا الديث تعجبًا ال حمتجًا به، وهذا غاية التوهي.
أن  الكالم،  هذا  جلة  من  أنصف  ملن  اتضح  فقد 

.املهدي من ولد الزهراء فاطمة ال ابن مريم
الديث  هذا  صحة  سلمنا  ولئن  نقول:  إنَّا  عل 
فإنه يمل عل تأويل، إذ ال نجد للغاء ما يعارضه من 
الحاديث الصحيحة سبيل، ولعل تأويله كتأويل: ال 
الديثي  ألفاظ  إذ  املسجد  يف  إال  املسجد  لار  صالة 
من  الديث  ويف  يبعد،  وال  بعض  من  بعضها  يقرب 
هذا النوع كثي، وليس ذلك بمحمول عل نفي املنفي 
بل عل التجيح والتوفي، أو لعل له تأوياًل غي ذلك، 

فوجوه العلم متسعة املسلك.
شهاب  ال��ع��الم��ة  ال��اف��ظ  الم���ام  الشيخ  ق��ال 
إبراهيم  بن  إسمعيل  بن  الرحن  عبد  حممد  أبو  الدين 
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عيسى  إال  مهدي  ال   " ولقوله^:   :،الشافعي
ابن مريم " وجه آخر من التأويل، وهو أن يكون عل 
حذف مضاف، أي إال مهدي عيسى. أي الذي جييء 
باملهدي  يسمى  من  احتاز  فهو   ،عيسى زمن  يف 
إال  التقدير:  يكون  أو  وغيهم،  امللوك  من  ذلك  قبل 
الزمن، ال  الذي جييء يف ذلك  زمن عيسى. أي: 

.R(1(يف غيه. واهلل أعلم

املهدي من ولد العباس عمي

أخرج الدارقطني يف الفراد حديث S امْلَْهِديُّ من 
Rولد العباس عمي

وقال الدارقطني: هذا حديث غريب. 
وقد ردَّ جاعة من علمء السنة هذا الديث، فقال 
بن  حممد  به  تفرد  الذهبي:  قال   S اليتمي:  حجر  ابن 

.R(2( الوليد موىل بني هاشم، وكان يضع الديث

)1) عقد الدرر يف أخبار املنتظر للشيخ يوسف بن ييى بن 
عل املقدس الشافعي السلمي: ج، ص1.

)2) الصواعق املحرقة البن حجر: 253، ]الباب الادي 
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول ← 
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امل��ه��دوي��ة  م��ف��ه��وم  اس��ت��غ��ل��وا  العباسيي  ف���إنَّ 
تقيق  م��ن  مل��زي��د  عليهم  يطبقوه  أْن  وح���اول���وا 
سياسيًا  الم��وي��ي  م��ع  امل��ع��رك��ة  وك��س��ب  ال��ن��ص 
واج��ت��مع��ي��ًا وع��س��ك��ري��ًا. ف��وض��ع��وا ه��ذا ال��دي��ث.

 

و قال ابن حجر اليتمي أيضًا: Sحديث املهدي من ولد 
الستدالل  فيسقط   .R(1(ضعيف سنده  عمي  العباس 

به.
اسم ابيه يواطيء اسم أبي

املهدي  بأنَّ  تقول  الحاديث  بعض  وردت  لقد 
»اسم أبيه اسم أب« 

ٌد  ُمَسدَّ َثَنا  »َحدَّ داود:  أب  سنن  يف  جاء  ما  فمنها 
ُد ْبُن اْلَعاَلِء  مَّ َثَنا حُمَ َثُهْم )ح( َوَحدَّ َأنَّ ُعَمَر ْبَن ُعَبْيٍد َحدَّ
ٌد  ُمَسدَّ َثَنا  َوَحدَّ َعيَّاٍش )ح(  اْبَن  َيْعنِى  َبْكٍر-  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

→يف اآليات الواردة فيهم – اآلية الثانية عشة [، ط. دار 
الكتب العلمية، سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت

 ،354  -353 حجر:  البن  املحرقة  الصواعق  ينظر:   (1(
باب:   / البيت  آل  مناقب  يف  للكتاب:  تذيل  و  ]تتمة 
دار  ط.  كراماهتم[،  عظيم  عل  الدالة  خصوصياهتم 

الكتب العلمية، سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت
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إِْبَراِهيَم  ْبُن  ُد  َأْحَ َثَنا  َوَحدَّ ُسْفَياَن )ح(  َعْن  َيى  َيْ َثَنا  َحدَّ
َثَنا  َوَحدَّ )ح(  َزائَِدُة  َنا  َأْخَبَ ُموَسى  ْبُن  اهلل  ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ
َثنِى ُعَبْيُد اهلل ْبُن ُموَسى َعْن ِفْطٍر -  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحدَّ َأْحَ
ُهْم َعْن َعاِصٍم َعْن ِزرٍّ َعْن َعْبِد اهلل َعِن  امْلَْعَنى َواِحٌد - ُكلُّ
ْنَيا إاِلَّ َيْوٌم«. َقاَل َزائَِدُة ِف  ^ َقاَل »َلْو مَلْ َيْبَق ِمَن الدُّ النَّبِيِّ
َفُقوا »َحتَّى َيْبَعَث  ُ َذلَِك اْلَيْوَم«. ُثمَّ اتَّ َل اهللَّ َحِديثِِه »َلَطوَّ
ِفيِه َرُجًل ِمنِّي«. َأْو »ِمْن َأْهِل َبْيتِي ُيَواِطيُء اْسُمُه اْسِمي 
َواْسُم َأبِيِه اْسَم َأب«. َزاَد يِف َحِديِث ِفْطٍر "َيْمأُل اأَلْرَض 

ِقْسًطا َوَعْداًل َكاَم ُمِلَئْت ُظْلاًم َوَجْوًرا"«)1).
الثوري،  سفيان  »حديث  املستدرك:  كتاب  ويف 
عن  املسلمي،  أئمة  من  وغيهم  وزائ��دة،  وشعبة، 
عاصم ابن بدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد اهلل بن 
مسعود، عن النبي^ أنه قال: "ال تذهب األيام 
والليال حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه 
اسمي، واسم أبيه اسم أب، فيمأل األرض قسطا وعدال 

السجستان:  الشعث  بن  لسليمن  داود  أب  سنن   (1(
عبد  حممد  املهدي[،ضبطه:  كتاب   /4282 671]ح. 
العزيز الالدي، دار الكتب العلمية- بيوت-لبنان،ط. 

الثانية؛ 2005م- 1426ه�.
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كام ملئت جورا وظلام"«)1).
قال  دكي  بن  الفضل  »حدثنا  شيبة:  أب  ابن  قال 
وحدثنا فطر عن زر عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل^ 
بيتي  أهل  من  رجل  اهلل  يبعث  حتى  الدنيا  تذهب  ال 

يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أب«)2). 
دارم  بن  بكر  أبو  »أخبن  املستدرك:  كتاب  ويف 
سعيد  بن  عثمن  بن  حممد  حدثنا  بالكوفة،  الافظ، 
حنان  حدثنا  الثقفي،  حممد  بن  يزيد  حدثنا  القرش، 
الكم،  عن  املالئي،  قيس  بن  عمرو  عن  سدير،  بن 
السلمن،  وعبيدة  قيس،  بن  علقمة  عن  إبراهيم،  عن 
عن عبد اهلل بن مسعود، قال: أتينا رسول اهلل^ 

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
356 ] ح. 8536 – كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
)2) الكتاب املصنف يف الحاديث واآلثار البن أب شيبة: 7 
ال[،ضبطه  / 513 ]ح. 37636 / ما ذكر يف فتنة الدجَّ
م كتبه وابوابه واحاديثه: حممد عبد السالم  وصححه ورقَّ
شاهي، دار الكتب العلمية – بيوت، لبنان، ط. الثانية: 

2005م- 1426ه�
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فم  وجهه،  يف  ال��سور  يعرف  مستبشا  إلينا  فخرج 
ابتدأنا،  إال  به، وال سكتنا  سألناه عن شء إال أخبنا 
حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم السن والسي، 
فلم رآهم التزمهم وانملت عيناه، فقلنا: يا رسول اهلل 
"إنا أهل  فقال:  نزال نرى يف وجهك شيئًا نكرهه،  ما 
بيت اختار اهلل لنا اآلخرة عل الدنيا، وإنه سيلقى أهل 
بيتي من بعدي تطريدًا وترشيدًا يف البلد، حتى ترتفع 
رايات سود من الرشق، فيسألون الق فل يعطونه، ثم 
يسألونه فل يعطونه، ثم يسألونه فل يعطونه، فيقاتلون 
فليأت  أعقابكم  من  أو  منكم  أدركه  فمن  فينصون، 
إمام أهل بيتي ولو حبوا عل الثلج، فإهنا رايات هدى 
يدفعوهنا إل رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي، 
قسطا  فيمألها  األرض  فيملك  أب،  اسم  أبيه  واسم 

وعدال كام ملئت جورا وظلام"«)1).

 /5 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحي  عل  املستدرك   (1(
375 ] ح. 8607 – كتاب الفتن واملالحم [، تقيق:د. 
حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� - 2002م، دار 

الفكر، بيوت.
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إشكال

املهدي اسمه حممد بن عبد اهلل ال حممد بن السن
النبي^  به  أخب  الذي  :املهدي  تيمية  ابن  قال 

اسمه حممد بن عبد اهلل ال حممد بن السن.
اجلواب:

الروايات،  هذه  عل  وغيه  تيمية  ابن  استند  لقد 
املهدي  إنَّ  قال:   الرسول أّن  تزعم  التي  ونحوها 

اسم ابيه يواطيء اسم أب.
فمنها  ردود  بعدة  عنها  جياب  الحاديث  وهذه 
ا تسقط يف العتبار وال يصح العتمد عليها بسبب  أنَّ

ضعف سندها. 
فالرد الول: أنَّ معظم هذه الروايات وردت عن 

طريق »عاصم بن بدلة«، وسمعها ابن عيينة منه 
أنَّ  بدليل  أب«  اسم  أبيه  »واسم  عليها  وأضاف 
ذكر  دون  من  مرات  عّدة  الرواية  هذه  روى  عيينة  بن 
اسم أبيه، فلو كانت الزيادة من عاصم ملا تردد فيها ابن 
عيينة، ويدعم هذا ما قاله نعيم بن حاد بن معاوية بن 
أول من  اهلل وهو  أبو عبد  املروزي،  الزاعي  الارث 
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جع »املسند« يف الديث، فقد قال :
عن  اهلل  عبد  عن  عاصم  عن  عيينة  ابن  Sحدثنا 
لنبي^ قال: "الهدي يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه 

.(1( R" اسم أب وسمعته غي مرة ال يذكر اسم أبيه
املهدي  عنوان:  تت  املتقدمة  الروايات  وانظر 
هذا  من  اسمي  اسمه  يواطيء  بيتي  أهل  من  رجل 
الكراس حيث ذكرنا تسع روايات رويت عن عاصم 
َأبِيِه  ل يذكر فيها اسم أبيه، ولعلَّ هذه الضافة»َواْسُم 
عاصم  عن  رووا  الذين  ال��رواة  وضع  من  َأِب«،  اْسَم 
عن  الزيادة  عدم  أحاديث  رووا  بأنفسهم  هم  م  لنَّ
عاصم مع أنَّ هناك جمموعة من الرواة رووا عن عاصم 
الزيادة  كانت  فلو  َأِب«،  اْسَم  َأبِيِه  »َواْس��ُم  زيادة  عدم 
وهذا  هؤالء،  لرواها  عاصم  عن  وسمعوها  موجودة 
جعل  يف  سببًا  كان  ال��راوي  من  الاصل  االضطراب 

بعض علمء السنة يتهم عاصم بضعف الفظ.
قال الذهبي:»قال عبد الرحن بن املبارك: قال ابن 

تقيق  امل���روزي:227،  حاد  بن  لنعيم  الفتن  كتاب   (1(
وتقديم: الدكتور سهيل زكار1414 ه�- 1993 م، دار 

الفكر للطباعة والنش والتوزيع، بيوت - لبنان.
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ُعلية :كّل َمن اسمه عاصم يف حفظه شء«)1)

السبعة  أحد  النجود  أب  بن  أيضًا:»عاصم  وقال 
القراء.هو عاصم بن بدلة الكويف موىل بني أسد، ثبت 

يف القراءة، وهو يف الديث دون الثبت صدوق هَيُِم.
اسمه  رج��اًل  وج��دت  ما  القطان)2):  ييى  ق��ال 

)1) ميزان العتدال يف نقد الرجال للذهبي: 4/ 4]حرف 
وتقيق  دراسة  ه�«  سنة:748  »املتوف  العي/عاصم[، 
وتعليق: الشيخ عل حممد معوض، و الشيخ عادل أحد 
لبنان،  ب��يوت-  العلمية-  الكتب  دار  املوجود،  عبد 

ط.الثانية؛ 2008م- 1429ه�.
)2)قال الذهبي »»قد ألف الفاظ مصنفات جة يف الرح 
جع  من  ف��أول  وتطويل،  اختصار  بي  ما  والتعديل 
حنبل:  بن  أحد  فيه  قال  ال��ذي  الم��ام  ذلك  يف  كالمه 
القطان، وتكلم يف  بن سعيد  مثل ييى  بعيني  رأيت  ما 
املديني،  ابن  بن معي، وعل  بعده تالمذته: ييى  ذلك 
وأحد بن حنبل، وعمرو بن أب الفالس، وأبو خيثمة، 
وتالمذهتم، كأب زرعة، وأب حاتم، والبخاري، ومسلم، 
بعدهم،  السعدّي، وخلق من  الوزجان  وأب إسحاق 
وال��دوالّب،  والتمذي،  خزيمة،  وابن  النسائي،  مثل 
لب  الضعفاء.و  معرفة  يف  مفيد  مصنف  وله  والعقبل، 
ميزان  ذلك"«-.  يف  عندي  كبي  كتاب  حبان  بن  حاتم 
العتدال يف نقد الرجال للذهبي: 4/4]حرف العني/ ←  
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عاصم إال وجدته رديء الفظ.
وقال النسائي: ليس بحافظ.

وقال الدار قطني: يف حفظ عاصم شء.
وقال أبو حاتم: حمله الصدق.

وقال ابن خراش: يف حديثه نكرة.
قلت: هو حسن الديث.

وقال أحد وأبو زرعة: ثقة.
ال  بغيه  مقرونا  لكن  الشيخان  له  خرج  قلت: 

أصال وانفرادا.
توف يف آخر سنة سبع وعشين ومائة.

ييى القطان، سمعت شعبة يقول: حدثنا عاصم 
بن أب النجود - ويف النفس ما فيها.

ابن عيينة، حدثنا عاصم عن زر، قال ل عبد اهلل: 
حفدة  هم  نعم،  قلت:  ؟  الفدة  ما  زر  يا  تدرى  هل 

الرجل من ولده وولد ولده. 

وتقيق  دراسة  ه�«  سنة:748  »املتوف   ، عاصم[   →
وتعليق: الشيخ عل حممد معوض، و الشيخ عادل أحد 
لبنان،  ب��يوت-  العلمية-  الكتب  دار  املوجود،  عبد 

ط.الثانية؛ 2008م- 1429ه�.
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قال: ال، ولكنهم الصهار.
قال عاصم: فقال ل الكلبي: أصاب زر، وكذب 

الكلبي، َلَعْمُر اهلل.
وقال أحد بن حنبل: كان ثقة، أنا أختار قراءته.

وقال ابن سعد: ثقة إال أنه كثي الطأ يف حديثه.
وقال أبو حاتم: ليس حمله أن يقال ثقة«)1).

النجود السدي،  أب  بن  الذهبي: »عاصم  وقال 
موالهم القارئ قال: س ]يعني: قال النسائّي[: »ليس 

بحافظ«، وقال الدار قطني: "يف حفظه شء"«)2)
النجودالسدي،  أب  بن  »عاصم  سعد:  ابن  قال 
لبني جذيمة بن مالك بن  وهو عاصم بن بدلة موىل 

 -13  /4 للذهبي:  الرجال  نقد  يف  العتدال  ميزان   (1(
ه�«  س��ن��ة:748  العي/عاصم[،»املتوف  14]ح��رف 
و  معوض،  حممد  عل  الشيخ  وتعليق:  وتقيق  دراسة 
العلمية-  الكتب  دار  املوجود،  عبد  أحد  عادل  الشيخ 

بيوت- لبنان، ط.الثانية؛ 2008م- 1429ه�.
الطبقات الكبى البن سعد - »ج 6 / ص 321«

)2) املغني يف الضعفاء: 1/ 508]حرف العي[، تقيق: أب 
بيوت-  العلمية-  الكتب  دار  القايض،  حاتم  الزهراء 

لبنان، ط.االوىل؛ 1418- 1997م.



87

املهدي# يف السنة الشيفة

نص بن قعي بن أسد... قالوا وكان عاصم ثقة إال أنه 
كان كثي الطأ يف حديثه«)1).

أب  بن  الرحن  عبد  حممد  أب  الافظ  المام  قال 
حاتم حممد بن إدريس التميمي النظل الرازي املتوف 
سنة 327ه�: »نا عبد الرحن، قال :سألت أبا زرعة عن 

عاصم بن بدلة ،فقال: ثقة.
ثنا عبد الرحن ،قال: فذكرته لب فقال: ليس حمله 
هذا أن يقال هو ثقة، وقد تكلم فيه بن علية ،فقال: كأن 

كّل من كان اسمه عاصًم سء الفظ«)2).
قال أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن حاد 
العقيل: »عاصم بن أب النجود وهو ابن بدلة حدثنا 
أبو بكر بن خالد قال:  عبد اهلل بن أحد قال: حدثني 
يقول:  شعبة  سمعت  ق��ال:  سعيد  بن  ييى  حدثني 

منبع  بن  سعد  بن  حممد  سعد  البن  الكبى  الطبقات   (1(
وتقيق:  دراسة   ،317-316/  6 البصي:  الاشمي 
بيوت-  العلمية-  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  حممد 

لبنان، ط.الثانية؛ 1418ه�- 1997م.
تقيق:  العي[،  443/6]ب���اب  والتعديل:  ال��رح   (2(
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيوت- 

لبنان، ط.االوىل؛ 1422ه�- 2002م.



88

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

حدثنا عاصم بن أب النجود، ويف النفس ما فيها«)1).
أب«  اسم  ابيه  »واس��م  زي��ادة  أن  يعلم  تقدم  وما 

ليست بحجة يف رواية عاصم. 
»فطر  فيها  الروايات  الثانية من هذه  الطائفة 

علمء  من  كثي  به  يتج  وال  بالتشيع  اهّتم  خليفة«،  بن 
من  كثي  عند  بروايته  االستدالل  يسقط  السنة،وعليه 

علمء السنة.
قال المام الافظ أبو الجاج جال الدين يوسف 
بن عبد الرحن املّزي: »وقال أبو عبيد اآلجري عن أب 
نمر  قال كنا  داود سمعت أحد بن عبد اهلل بن يونس 

عل فطر وهو مطروح ال نكتب عنه«)2).
Sفطر بن خليفة ] خ، عو- مقرونا[ أبو بكر الكويف 

الناط.

عبد  بن  حدي  تقيق:   ،1044  /  3: الضعفاء  كتاب   (1(
الرياض-  الصميعي،  دار  السلفي،  اسمعيل  بن  املجيد 

السعودية، ط. االوىل؛ 1420ه�- 2000م. 
ال��رج��ال:254/8]ب��اب  أس��مء  يف  ال��ك��مل  هتذيب   (2(
الفاء[،تقيق: عمرو سّيد شوكت، دار الكتب العلمية- 

بيوت-لبنان،ط. الوىل؛ 2004م- 1425ه�.
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وقال الدار قطني: ال يتج به...
مثل  وأدع��ه  به  أمر  كنت  يونس:  بن  أحد  وقال 

الكلب.
وقال الوزجان: زائغ غي ثقة.

أخبنا  املناقب:  كتاب  يف  الرواجني  عباد  قال   [
الحر،  جعفر  عن  وغيه،  االهاعي  الرحن  عبد  أبو 
أن  ما يسن  يقول:  بن خليفة يف مرضه  فطر  سمعت 
مكان كل شعرة يف جسدي ملك يسبح اهلل لبي أهل 

البيت [ 
رباح،  أب  بن  فطر، عن عطاء  القطان، عن  ييى 
قال رسول اهلل^: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته 

ب، فإهنا أعظم الصائب.
ومائة ومخسي  مخس  أو  ثالث  سنة  مات  قلت: 

.R(1(

-441  /5 للذهبي:  الرجال  نقد  يف  العتدال  ميزان   (1(
442]حرف الفاء/فطر[، »املتوف سنة:748 ه�« دراسة 
الشيخ  و  معوض،  حممد  عل  الشيخ  وتعليق:  وتقيق 
عادل أحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية- بيوت- 

لبنان، ط.الثانية؛ 2008م- 1429ه�.
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»فطر  فقال:  الضعفاء  يف  أيضًا  الذهبي  وذك��ره 
ة،  وعدَّ الطفيل  أب  عن  الياط،  املخزومي  خليفة  بن 
وقال  معي.  وابن  أحد  وثقه  صدوق،  َجْلد،  شيعي 
الوزجان:»زائغ عن الق غي ثقة«. وقال الدار قطني 
:زائغ ال يتج بحديثه. »قلت خرج له البخاري مقرونًا 

بآخر«)1).
قال أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن حاد 
بن  الناط كويف حدثنا أحد  بن خليفة  العقيل: »فطر 
أبا  قال: سمعت  الران  بن هشام  عل، حدثنا عمرو 
إال  فطر،  عن  الرواية  تركت  ما  يقول:  عياش  بن  بكر 
يقول:  أب  سمعت  قال:  اهلل  عبد  حدثنا  مذهبه  لسوء 
كان فطر عند ييى ثقة، ولكنه كان خشبيا مفرطا حدثنا 
عبد اهلل قال: سألت أب عن فطر بن خليفة، فقال: ثقة 
صالح الديث، حديثه حديث رجل كيس إال أنه كان 
يتشيَّع حدثنا حممد بن عيسى، حدثنا العباس بن حممد 
قال: سمعت أحد بن يونس يقول: كنت أمر بفطر بن 

)1) املغني يف الضعفاء: 2/ 200]حرف الفاء[، تقيق: أب 
بيوت-  العلمية-  الكتب  دار  القايض،  حاتم  الزهراء 

لبنان، ط.االوىل؛ 1418- 1997م.
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خليفة بالكناسة يف أصحاب الطعام وكان أعرج، وكان 
يبكر عن أصحاب الطعام، قال: فال أكتب عنه، وكان 

يتشيع، فأمر وأدعه مثل الكلب«)1).
الروايات ل نذكرها  الثالثة: من هذه  الطائفة 

لإلختصار، وهي ال ختلو من ضعف السند.
زكريا  أبو  العجل  يمن  بن  ييى  مافيها:  فمنها 

الكويف 
قال الذهبي: »قال ابن سعد: »كثي الغلط«، وقال 

ييى والنسائي: "ليس بالقوي"«)2).
 ] عو  م،   [ يمن  بن  أيضًا:»ييى  الذهبي  وق��ال 

العجل الكويف.
قال أحد: ليس بحجة.وقال ابن املديني: صدوق، 

فلج فتغي حفظه.

عبد  بن  حدي  تقيق:   ،1150  /  3: الضعفاء  كتاب   (1(
الرياض-  الصميعي،  دار  السلفي،  اسمعيل  بن  املجيد 

السعودية، ط. االوىل؛ 1420ه�- 2000م. 
)2) املغني يف الضعفاء: 2/ 533 ]حرف العي[، تقيق: 
أب الزهراء حاتم القايض، دار الكتب العلمية- بيوت- 

لبنان، ط.االوىل؛ 1418- 1997م.
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وعن وكيع قال: ما كان أحد من أصحابنا أحفظ 
املجلس  يف  يفظ  كان  ي��من،  بن  ييى  من  للحديث 

]الواحد[ مخسمئة حديث، ثم نسى.
وقال حممد بن عبداهلل بن نمي: كان رسيع الفظ 
رسيع النسيان، وكان ييى من العباد، ذكره أبو بكر بن 

عياش، فقال: ذاك ذاهب الديث.
وقال ابن معي والنسائي: ليس بالقوى.

قال ابن عدى: عامة ما يرويه غي حمفوظ، وهو يف 
نفسه ال يتعمد الكذب، إال أنه يطئ ويشبه عليه.

ييى بن يمن، عن املنهال بن خليفة، واملنهال.
قال البخاري: فيه نظر.

عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس 
- أن النبي^ دخل قبا ليال فأرسج له رساج.

يغت  فال  فيه،  ثالثة  ضعف  مع  التمذي  حسنه 
بتحسي التمذي، فعند املحاققة غالبها ضعاف«)1).

 -230  /7 للذهبي:  الرجال  نقد  يف  العتدال  ميزان   (1(
ه�«  سنة:748  العي/عاصم[،»املتوف  ]حرف   231
و  معوض،  حممد  عل  الشيخ  وتعليق:  وتقيق  دراسة 
العلمية-  الكتب  دار  املوجود،  عبد  أحد  عادل  الشيخ 

بيوت- لبنان، ط.الثانية؛ 2008م- 1429ه�.
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قال المام الافظ أبو الجاج جال الدين يوسف 
بن عبد الرحن املّزي: »قال حنبل بن إسحاق عن أحد 

بن حنبل :ليس بحجة.
بن  أحد  :ضعفه  الساجي  ييى  بن  زكريا  وقال 
ل  أدري  ال  بعجائب  الثوري  عن  حدث  وقال  حنبل 
يزل هكذا أو تغي حي لقيناه أو ل يزل الطأ يف كتبه 
وروى من التفسي عن الثوري عجائب وقال إبراهيم 
بن عبد اهلل بن النيد عن ييى بن معي :ليس بثبت ل 
يكن يبال أي شء حدث ،كان يتوهم الديث، قال: 
بن  ييى  با  يدث  التي  الحاديث  هذه  وكيع  وقال 

يمن ليست من أحاديث سفيان.
وقال عثمن بن سعيد الدارمي عن ييى بن معي: 

أرجو أن يكون صدوقا.
 وقال عبد الالق بن منصور عن ييى بن معي: 

ليس به بأس.
وقال عبد اهلل بن عل بن املديني عن أبيه صدوق 

،وكان قد فلج فتغي حفظه.
ما  وكيع:  عن  الصويف  عفان  بن  بكر  أبو  وقال   
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كان أحد من أصحابنا أحفظ للحديث منه كان يفظ 
أعلم  فال  ن��يس،  ثم  حديث  مائة  مخس  املجلس  يف 
يعقوب  وق��ال  ابنه،  داود  من  أحفظ  أح��دا  بالكوفة 
عليه  أنكر  وإنم  الديث،  كثي  صدوقا  :كان  شيبة  بن 
الغلط، وليس بحجة إذا خولف ،وهو  أصحابنا كثرة 
من متقدمي أصحاب سفيان يف الكثرة عنه، وقال أبو 
يمن  بن  ييى  وذكر  داود  أبا  سمعت  اآلج��ري:  عبيد 
النسائي:  وقال  ويقلبها..  الحاديث  يف  يطئ  فقال 
وقال  الثقات  كتاب  يف  حبان  بن  وذكره  بالقوي  ليس 
أبو هشام الرفاعي عن ييى بن يمن أحفظ عن سفيان 
بكر  أبو  التفسي وقال  أربعة آالف حديث يف  الثوري 
بن عمران الخنيس سمعت  أب خيثمة عن حممد  بن 
أبا بكر بن عياش وذكر ييى بن يمن فقال ذاك راهب 
قال هارون بن حاتم مات سنة ثمن وثمني ومئة وقال 
أبو هشام الرفاعي مات سنة تسع وثمني ومئة روى له 

البخاري يف الدب والباقون«)1).

]باب   804/ الرجال:10  أسمء  يف  الكمل  هتذيب   (1(
الياء[،تقيق: عمرو سّيد شوكت، دار الكتب العلمية- 

بيوت-لبنان،ط. الوىل؛ 2004م- 1425ه�.
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قال أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن حاد 
العقيل:»ييى بن يمن ال يتابع عل حديثه...

حدثنا حممد بن سعيد بن بلج قال: سمعت أبا عبد 
بن سلمن،  بشي  بن  بن الكم  الرحن  يعني عبد  اهلل، 
يقول: استأذنت نوفال يف إتيان ييى بن يمن، فقال: ال 
تعني نفسك فيه حدثنا أحد بن حممود، حدثنا عثمن بن 
يمن يف  بن  فيحيى  بن معي:  ليحيى  قال: قلت  سعيد 
الثوري، قال: أرجو أن يكون صدوقا، قلت: كيف هو 

يف حديثه ؟ قال: ليس بالقوي«)1).
و منها ما فيها:عبيد اهلل بن موسى بن أب املختار 

واسمه باذام العبيس 
أب���و ص��ال��ح، ضعفه  ب����اذام  ال��ذه��ب��ي:  »ق���ال 

البخاري«)2)

عبد  بن  حدي  تقيق:   ،1540  /4: الضعفاء  كتاب   (1(
الرياض-  الصميعي،  دار  السلفي،  اسمعيل  بن  املجيد 

السعودية، ط. االوىل؛ 1420ه�- 2000م.
)2) املغني يف الضعفاء: 1/ 152 ]حرف الباء[، تقيق: أب 
بيوت-  العلمية-  الكتب  دار  القايض،  حاتم  الزهراء 

لبنان، ط.االوىل؛ 1418- 1997م.
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 S:»�909ه »سنة  املتوفَّ املبد  بن  يوسف  وقال 
حممد،  أب��و  العبيس،  ب��اذام،  بن  موسى  بن  اهلل  عبيد 
حدث  ختليط،  صاحب  كان  أحد:  قال  الفاظ:  أحد 

بأحاديث سوء خرج تلك الباليا يدث با.
فقيل له: فابن فضيل؟ قال: ل يكن مثله، كان أست 

.R(1(منه وأما هو فأخرج تلك االحاديث الرديئة
وق���ال ش��ه��اب ال��دي��ن أح��د ب��ن ع��ل ب��ن حجر 
العسقالن: Sعبيد اهلل بن موسى بن أب املختار واسمه 

باذام العبيس موالهم الكويف أبو حممد الافظ.
وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان يتشيع وقال 
يعقوب بن سفيان شيعي وإن قال قائل رافيض ل أنكر 
وعبيداهلل  الوزجان  وقال  الديث  منكر  وهو  عليه 
ابن موسى اغل واسوأ مذهبا واروى للعجائب وقال 
أبا  سمعت  السياري  قاسم  بن  قاسم  سمعت  الاكم 
من  موسى  بن  عبيداهلل  يقول  الافظ  البغدادي  مسلم 

بن  ليوسف  ذمه«  أو  أحد  مدحه  من  »يف  الدم  بحر   (1(
روحية  الدكتورة  وتعليق:  تقيق  تقيق:  امل��بد:105، 
عبد الرحن السويفي، دار الكتب العلمية - بيوت - 

لبنان،ط. الوىل؛1413 ه�- 1992 م.
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R(1(...املتوكي تركه أحد لتشيعه
بن  قحذم  بن  املحب  بن  داود  مافيها:  منها  و 

سليمن بن ذكوان الطائي ويقال: الثقفي البكراوي أبو 
سليمن.

S داود بن حمب بن قحذم البكراوي  قال العقيل: 
بن  داود  عن  أب  سألت  قال  أحد  بن  اهلل  عبد  حدثنا 
املحب فضحك وقال شبه ال شء كان يدرك ذاك أيش 
الديث حدثنا آدم بن موسى قال سمعت البخاري قال 
داود بن حمب منكر الديث حدثنا حممد بن عيسى قال 
حدثنا عباس بن حممد قال سمعت ييى يقول داود بن 
املحب ليس بكذاب ولكنه كان رجال قد سمع الديث 
بالبصة ثم صار إىل عبادان فصار من الصوفية فعمل 
بغداد  ثم قدم  الوص والسل فنيس الديث وجفاه 
فجاء أصحاب الديث فجعل يطئ يف الديث لنه 
ليس  نفسه  ل جيالس أصحاب الديث ولكنه كان يف 

الفكر  دار   ،48 حجر:7/  لب��ن  التهذيب  هتذيب   (1(
للطباعة والنش والتوزيع - بيوت - لبنان،ط. الوىل؛ 

1404ه� - 1984 م.
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.R(1(يكذب قال ييى وقد كتبت عن أبيه املحب بن قحذم

 قال املزي: 
S داود بن املحب بن قحذم بن سليمن بن ذكوان 
سليمن  أب��و  ال��ب��ك��راوي،  الثقفي،  وي��ق��ال:  الطائي، 
البصي، نزيل بغداد، وهو صاحب كتاب "العقل"... 
إبراهيم  وق��ال  حديثه.  املديني:ذهب  ابن  عل  قال 
وكان  كل،  عن  ي��روي  الوزجان:كان  يعقوب  بن 

مضطرب المر. وقال أبو زرعة:ضعيف الديث.
 وقال أبو حاتم:ذاهب الديث غي ثقة. 

وقال أبو داود:ثقة شبه الضعيف. بلغني عن ييى 
فيه كالم أنه يوثقه. 

وقال النسائي: ضعيف.
 وقال صالح بن حممد البغدادي: ضعيف صاحب 
يف  ويضعف  يكذب،  آخ��ر:  موضع  يف  مناكي.وقال 

الديث. 

)1) ضعفاء العقيل للعقيل: 2/ 35 ،تقيق: الدكتور عبد 
املعطي أمي قلعجي، دار الكتب العلمية – بيوت، ط. 

الثانية؛ 1418ه�. 
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.R(1(...وقال الدارقطني: متوك الديث
بن  مفلح  بن  سعد  بن  رشدين  مافيها:  منها  و 

هالل املهري أبو الجاج املصي وهو رشدين بن أب 
رشدين

يروي عن ابن ليعة.
الجاج  أب��و  سعد  بن  رشدين   S:الرازي ق��ال 
املصي روى عن عقيل ويونس... حدثنا عبد الرحن 
حدثنا حرب بن إسمعيل ]الكرمان النظل[ فيم كتب 
سعد  بن  رشدين  عن  حنبل  بن  أحد  سألت  قال:  إّل 

فضعفه وقدم ابن ليعة عليه.
 حدثنا عبد الرحن حدثنا ابن أب خيثمة فيم كتب 
بن  رشدين  يقول:  معي  بن  ييى  سمعت  ق��ال:  إّل 
سعد ال يكتب حديثه... حدثنا عبد الرحن نا أحد بن 
إبراهيم قال: سمعت عمرو بن عل يقول: رشدين بن 

سعد املصي ضعيف الديث. 

تقيق:   ،447  –  443/  8 للمزي:  الكمل  هتذيب   (1(
معروف،  عواد  بشار  الدكتور  وتعليق:  وضبط  تقيق 
– لبنان،ط. الوىل؛ 1407  مؤسسة الرسالة - بيوت 

ه� - 1987 م.
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حدثنا عبد الرحن سمعت أب يقول: رشدين بن 
عن  باملناكي  ويدث  غفلة،  وفيه  الديث  منكر  سعد 
الثقات، ضعيف الديث، ما أقربه من داود بن املحب، 

وابن ليعة است، ورشدين أضعف. 
حدثنا عبد الرحن قال سئل أبو زرعة عن رشدين 

.R(1( بن سعد فقال: ضعيف الديث
و قال ابن حبان:

Sقال قتيبة بن سعيد: كان ابن ليعة ورشدين بن 
سعد ال يباليان ما دفع إليهم فيقرءانه. 

حدثنا النبل سمعت أحد بن زهي: سئل ييى 
بن معي عن رشيد ين بن سعد فقال: ال شء.

الدارمي  سمعت  إسحاق  بن  يعقوب  سمعت   
يقول: قلت ليحيى بن معي: رشدين بن سعد ؟ 

.R(2(قال: ليس ب�ء

)1) الرح والتعديل للرازي: 513/3، مطبعة جملس دائرة 
– الند ،النارش:  آباد الدكن  املعارف العثمنية - بحيدر 
ط.الوىل؛1371  – بيوت،  العرب  التاث  إحياء  دار 

ه� - 1952 م.
 ←.304–  303  /1 حبان:  البن  املجروحي  كتاب   (2(
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و منها مافيها:الوليد بن مسلم 

مسلم  بن  الوليد  الدارقطني:  السن  أبو  Sقال 
الوزاعي  عند  أحاديث  الوزاعي  عن  يروي  يرسل 
أدركهم الوزاعي  قد  عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ 
الضعفاء  أسمء  فيسقط  والزهري،  نافع، وعطاء،  مثل 
وجيعلها عن الوزاعي عن نافع، وعن الوزاعي عن 
عطاء والزهري، يعني مثل عبد اهلل بن عامر السلمي، 
السمعيل:  بكر  أبو  وق��ال  مسلم...  بن  وإسمعيل 
سمعت من يكي عن عبد اهلل ابن أحد بن حنبل، عن 
الوليد بن مسلم، فقال: كان رفاعا.  أحد، وسئل عن 
وقال أبو بكر املروزي: قلت لحد بن حنبل يف الوليد 

قال: هو كثي الطأ.   
معي  بن  ييى  سمعت  إسحاق:  بن  حنبل  وقال 
أب  ابن  من  يأخذ  الوليد  كان  مسهر:  أبو  قال  يقول: 
كذابا  السفر  أب  ابن  وكان  الوزاع��ي،  حديث  السفر 

وهو يقول فيها: قال الوزاعي.

→،تقيق: حممود إبراهيم زايد،دار الباز للنش والتوزيع 
- عباس أحد الباز - مكة املكرمة
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 وقال مؤمل بن إهاب، عن أب مسهر: كان الوليد 
بن مسلم يدث بأحاديث الوزاعي عن الكذابي ثم 

 .(1( Rيدلسها عنهم
ومنها مافيها: زائدة

قال الذهبي:
S زائدة بن سليم. عن ]عمران بن عمي [ جمهول، 

زائدة عن سعد قال أبو حاتم: حديثه منكر.
وقال البخاري: ال يتابع عل حديثه.

قلت: من مواىل عثمن.
2827 ]2961ت[ زائدة بن أب الرقاد ]س[ أبو 

معاذ.
عن زياد النميي. ضعيف.

له  بصى،  الديث، وهو  منكر  البخاري:  وقال 
عن ثابت وجاعة.

وعنه حممد بن أب بكر املقدمى، وغيه.

)1) هتذيب الكمل للمزي: 31/ 96 - 98، تقيق وضبط 
وتعليق: الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

- بيوت – لبنان،ط.الوىل؛ 1413 ه� - 1992 م.
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.(1( R وقال النسائي: ال أدرى ما هو
بن  قحذم  بن  املحب  بن  داود  مافيها:  ومنها 

سليمن بن ذكوان الطائي ويقال: الثقفي البكراوي أبو 
سليمن البصي وهو صاحب كتاب العقل

Sداود بن املحب بن قحذم أبو سليمن حدث بمناكي 
يف العقل وغيه حدثونا عن الارث بن أب أسامة عنه 

R(2(كذبه أحد بن حنبل والبخاري رحهم اهلل
قال يوسف بن املبد:S داود بن املحب بن قحذم 
بن سليمن، الطائي: قال عبد اهلل بن أحد: سألت أب 

.R(3( عنه، فقال: ال يدري ما الديث، شبه ال شء

 95  /3 للذهبي:  الرجال  نقد  يف  االعتدال  ميزان   (1(
الشيخ  وتعليق:  وتقيق  دراسة  الزاي/زائدة[،  ]حرف 
املوجود،  أحد عبد  الشيخ عادل  و  عل حممد معوض، 
ط.الثانية؛  لبنان،  ب��يوت-  العلمية-  الكتب  دار 

2008م- 1429ه�.
)2) كتاب الضعفاء لب نعيم الصبهان: 78 ،الدار الثقافة 

- الدار البيضاء املغرب،تقيق: الدكتور فاروق حادة.
بن  ليوسف  ذمه«  أو  أحد  مدحه  من  »يف  الدم  بحر   (3(
روحية  الدكتورة  وتعليق:  تقيق  تقيق:  امل��بد:51، 
عبد الرحن السويفي، دار الكتب العلمية - بيوت - 

لبنان،ط. الوىل؛1413 ه�- 1992 م.
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ومنها مافيها: سليمن بن قرم : 

معاذ  بن  قرم  ابن  وهو  الضبي  قرم  بن  Sسليمن 
حممد[  ]بن  العباس  عل  قرئ  قال  الرحن  عبد  حدثنا 
الدوري قال سمعت ييى بن معي يقول: سليمن بن 

معاذ ليس ب�ء وهو ضعيف.
 حدثنا عبد الرحن قال سمعت أب يقول: سليمن 

بن معاذ الذي يدث عنه أبو داود ليس باملتي.
 حدثنا عبد الرحن قال سئل أبو زرعة عن سليمن 

.R(1(بن قرم فقال: ليس بذاك
S سليمن بن قرم الضبي من أهل الكوفة يروى عن 
أبو الحوص  القتات، روى عنه  العمش وأب ييى 
سمعت  قال  حممود  بن  حممد  سمعت  فضيل...  وابن 
بن  بن معي عن سليمن  يقول: سألت ييى  الدارمي 

.R(2( قرم فقال: ليس ب�ء

مطبعة   ،137  -136/4 للرازي:  والتعديل  الرح   (1(
 – الدكن  آباد  بحيدر   - العثمنية  املعارف  دائرة  جملس 
بيوت،   – العرب  ال��تاث  إحياء  دار  ،النارش:  الند 

ط.الوىل؛1371 ه� - 1952 م.
  ← تقيق:   ،332  /1 حبان:  البن  املجروحي  كتاب   (2(
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ومنها مافيها: أبو بكر بن دارم الافظ 

قال الذهبي املتويف»748ه�«:
Sأحد بن حممد بن السي بن ييى بن السي، هو 
بالكوفة يف  تويف  الكويف.  دارم  أب  بن  بكر  أبو  الافظ 
أولا، وكان رافضيًا. يروي يف ثلب الصحابة املناكي، 

.R(1(واهتم بالوضع
وهكذا يتبي ضعف سند الروايات التي ذكر فيها 
تصح  ال  فهي  ذلك  إىل  إضافة  أب«،  اسم  أبيه  »واسم 

لإلستشهاد با لأل سباب التالية: 
السبب أألّول:

الكتب  ترِوها  ل  أب«  اسم  أبيه  »واسم  زيادة  أنَّ 
املجردة  الرواية  بخالف  املعتبة،  الديثية  واملصادر 

 - والتوزيع  للنش  الباز  زاي��د،دار  إبراهيم  حممود   →
عباس أحد الباز - مكة املكرمة

)1) تاريخ السالم و وفيات املشاهي و العالم للذهبي: 
اثني  السّي/سنة  حممد  بن  أحد   -12676[391/8
القادر  عبد  مصطفى  تقيق:  ثالثمئة[،  و  ومخسي 
الوىل؛  ط.  لبنان،  بيوت-  العلمية،  الكتب  دار  عطا، 

2005م- 1426ه�.
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بن  وأحد  سننه،  يف  التمذي  رواها  فقد  الزيادة،  عن 
حنبل يف مسنده، وغيها، فهي أكثر رواية من الرواية 
التي فيها زيادة »واسم أبيه اسم أب«، فإذا كانت رواية 
ر هؤالء عن روايتها، و لكانت  الزيادة صحيحة ملا تأخَّ
روايتها  يف  كان  إذا  خصوصًا  غيها  من  أكثر  مروية 
دّل عدم رواية كبار  فعليه  بطالن ملذهب من خالفهم 

الفاظ واملحدثي لا عدم اعتبارهم لا. 
السبب الثاني:

أبيه  »واس��م  حديث  يف  الزيادة  وضع  سبب  أنَّ 
اسم أب« هو وجود شخصي بارزين كّل منهم اسمه 
املهدّي،  أّن��ه  ع��ى  ادَّ منهم  وك��لّ  اهلل،  عبد  بن  حممد 
امللقب  املثنى  السن  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  حممد  وه��ا: 
 باملهدي، وحممد بن عبد اهلل املنصور امللقب باملهدي. 
ومن أهم ما يدعم هذا القول هو قرب زمن رفع الظر 
التدوين وكثرة  التدوين لألحاديث وبداية ظهور  عن 
مع  الشخصيتي  هاتي  ظهور  مع  الحاديث  كتابة 
الخذ باالعتبار أن هناك الكثي من إمارات الوضع يف 
الديث يف هذه الفتة عل الكثي من الحاديث تظهر 
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للمتتبع. 
إذن فهناك جمال كبي للوضع بعد دراسة مناشء 

الوضع يف الديث.
وما يؤكد هذا ما كان يظنه بعض علمء السنة بأنَّ 
املهدي هو ثالث خلفاء بني العباس، فقد قال ابن حجر 
اليتمي: Sجاء يف الديث الصحيح:" أن اسم املهدي 

يوافق اسم النبي واسم أبيه اسم أبيه "
اهلل  عبد  ب��ن  حممد  لن��ه  كذلك  ه��ذا  وامل��ه��دي   
ولد  من  املهدي  عدي  ابن  خب  ذلك  ويؤيد  املنصور 
العباس عمي لكن قال الذهبي تفرد به حممد بن الوليد 

(1( Rموىل بني هاشم وكان يضع الديث
السبب الثالث:

 Dالئمة عن  ت��رو  ل  الديث  ه��ذا  ط��رق  أنَّ 
مروية  فهي  المامية  مصادر  يف  روي��ت  كانت  وإْن 
لألمانة  مراعاة  وذل��ك  العامة  أبناء  طرق  نفس  عن 

)1) الصواعق املحرقة البن حجر: 253، ]الباب الادي 
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول يف 
دار  ط.   ،] عشة  الثانية  اآلية   – فيهم  ال��واردة  اآليات 

الكتب العلمية، سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت.
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املخالفي.  كتب  عن  لألحاديث  النقل  يف  العلمية 
وأنَّ عندنا من مرجحات التعارض لو قيل بالوصول 
جاءت  إذا  فكيف  العامة  أبناء  خمالفة  املرحلة  هذه  إىل 
من  الطائفة  وت��وات��ر  إج��اع  عليه  ملا  خمالفة  ال��رواي��ة 
.العسكري السن  الم��ام  اب��ن  هو  املهدي   أن 
قلنا:  إذا  إال  مذهبه  فساد  فيه  ما  العاقل  يروي  فكيف 
كم  النقل  لألمانة يف  املخالفي  كتب  له عن  روايته  إنَّ 
الزيادة عن أهل       تقدم وال يوجد عندنا حديث يروي 

 .Dالبيت
السبب الرابع:

أنَّ العرب تطلق لفظ االسم عل اللقب والكنية 
أيضًا، وقد روى البخاري Sَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل إِْن 
َكاَنْت َأَحبَّ َأْسَمِء َعِلٍّ - - إَِلْيِه َلُبو ُتَراٍب، َوإِْن 

 .(1( ^ ُه َأُبو ُتَراٍب إاِلَّ النَّبُِّ ا، َوَما َسمَّ َكاَن َلَيْفَرُح َأْن ُيْدَعى ِبَ

كم شاع يف لسان العرب إطالق الب عل الد، 

التكني  البخاري: 1135]كتاب الدب باب  )1) صحيح 
حممد  حممود  النص:  6204[،ض��ب��ط  ح.  ت��راب-  بأب 
ار، دار الكتب العلمية،بيوت- لبنان،  حممود حسن نصَّ

ط. الامسة؛ 2007م- 1428ه�.
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 إِْبَراِهيَم َأبِيُكْم  َة  ِملَّ تعاىل:  قوله  يف  جاء  كم  وذلك 
َة َآَبائِي إِْبَراِهيَم  َبْعُت ِملَّ ]الج/78[، وقوله تعاىل: َواتَّ

َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب]يوسف/38[، 
والب  الكنية،  عل  االس��م  إط��الق  ثبت  ف��إذا 
أنَّ  أب«  اسم  أبيه  »اسم  قوله:  يف  دليل  فال  الد،  عل 
بقوله:  أراد   ، النبي  فيكون  املبارش،  أبوه  هو  املراد 
»اسم أبيه اسم أب«، أنه جعله عالمة تدّل عل أنَّه من 
 املهدي الن   السن دون   ،السي ولد 
لكنية  مشابا  أبيه  اسم  فيكون   ،السي ولد  من 
أبو  هو  اهلل.وال��س��ي  عبد  أبو  وكنيته   ،السي
 ،إبراهيم هو   النبي أبا  أنَّ  كم   ،املهدي
الكنية  وعل  الب،  اسم  الد  عل   النبي فأطلق 

لفظة االسم.
السبب اخلامس:

الراوي توهم بي قوله: »ابني« و قوله  أن يكون 
»أب« فحذف النون من»ابني«، فقال: هو "أب"، واملراد 
بابنه السن لن املهدي# حممد بن السن، وأقل ما 
يمكن أن يقال هنا إذا جاء االحتمل يف رواية »اسم أبيه 

اسم أب« بطل االستدالل با.



110

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

شبهات و ردود 

الشبهة األوىل:

بشأن  السنن  يف  ال��واردة  الحاديث  أن  زعموا 
املهدي ليست بصحيحة وال رصية وال متواترة وكلها 
 اهلل رسول  عل  مكذوبة  ،كلها  وضعيفة  جمروحة 
صنعها   اهلل رس��ول  لسان  عل  وُصنعت  صيغت 
غالة الزنادقة ملا زال امللك عن أهل البيت فأخذوا 
ُيرهبون با بني أمية ويتوعدونم بأنه سيخرج املهدي 
وقد حان وقت خروجه فينزع امللك عنهم ثم يرده إىل 

أهل البيت إذ أنم أحق به وأهله.
اجلواب :

قد ردَّ عل هذه الشبهة بعض علمء السنة فنكتفي 
عل  بن  ييى  بن  يوسف  الشيخ  منهم  أقوالم،  بذكر 
املقدس الشافعي السلمي يف كتابه عقد الدرر يف أخبار 
املنتظر ص: 1، فقال: »إن من الناس من ينكر هذا كله 
بالكلية،... فقلت له: أما من ينكر هذا كله بالكلية فال 

التفات إليه، إذ ال يعلم له يف ذلك مستند يرجع إليه«.
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Sنعتقد  اللبان:  للشيخ  دروس  يف  اللبان  وقال 
R بخروج املهدي حممد بن عبد اهلل يف آخر الزمان

 وقال جالل الدين السيوطي يف بداية كتابه الَعْرُف 
الَوْرِدي يف أخبار املَْهِدي :S أن املشهور بي الكافة من 
أهل السالم عل مر العصار أنه ال بد يف آخر الزمان 
الدين  البيت ]النبوي[ يؤيد  من ظهور رجل من أهل 
اململك  عل  ويستول  املسلمون  ويتبعه  العدل  ويظهر 
الدجال  ب�»املهدي«ويكون خروج  السالمية ويسمى 
عل  الصحيح  يف  الثابتة  الساعة  أرشاط  من  بعده  وما 
َأَثِره وأن عيسى - - ينزل من بعده فيقتل الدجالِ 
يف  باملهدي  ويأتم  قتله  عل  فيساعده  معه  ينزل  أو 

صالته
ويف »رشح الرسالة« للشيخ جسوس ما نصه: ورد 
خب املهدي يف أحاديث ذكر السخاوي أنا وصلت إىل 

حد التواتر اه�
ويف »رشح املواهب« نقاًل عن أب السي اآلبري 
يف »مناقب الشافعي« قال: تواترت الخبار أن املهدي 
ردًا  ذلك  ذكر  خلفه  يصل  عيسى  وأن  المة  هذه  من 
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لديث ابن ماجة عن أنس وال مهدي إال عيسى اه�
الشيخ  قال  الكتفا«:  بمعان  الوفا  »مغان  ويف 
أبو السي اآلبري: قد تواترت الخبار واستفاضت 
وأنه  املهدي  بمجيء    املصطفى  عن  رواهتا  بكثرة 

سيملك سبع سني وأنه يمأل الرض عداًل اه�
ويف »رشح عقيدة الشيخ حممد بن أحد السفاريني 
النبل«: ما نصه: وقد كثرت بخروجه الروايات حتى 
بلغت حد التواتر املعنوي وشاع ذلك بي علمء السنة 
الحاديث  بعض  ذك��ر  ثم  معتقداهتم  من  ع��دَّ  حتى 

الواردة فيه عن جاعة من الصحابة
الصحابة  من  ذكر  عمن  روى  وقد  بعدها:  وقال 
وغي من ذكر منهم بروايات متعددة وعن التابعي من 
بعدهم ما يفيد جمموعة العلم القطعي فاليمن بخروج 
املهدي واجب كم هو مقرر عند أهل العلم ومدّون يف 

R�عقائد أهل السنة والمعة اه
الشبهة الثانية )عدم والدة املهدي(

عش  الادي  المام  بأنَّ  املخالفي  بعض  يزعم 
السن العسكري تويف عقيًم ول ينجب.
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اجلواب:

هذه الشبهة غي صحيحة فقد ثبتت والدة المام 
السنة  علمء  بعض  ذكر  وقد  255ه���«،  »سنة  املهدي 
السن  المام  ابن  لوالدة  خوا  فأرَّ والدت��ه،  القدامى 
بأنَّ  لالستدالل  آراءه��م  نذكر  لذا   ،العسكري
يتوفَّ  ل   العسكري السن  عش  ال��ادي  الم��ام 

عقيًم، بل أنجب، وِمن هؤالء العلمء :
واسمه  السنة  أئمة  من  إمام  وهو  1.الشعري: 
أبو السن عل ابن إسمعيل الشعري، و إليه تنسب 
سنة  وقيل:  270ه�،  سنة  »املولود  الشعرية  الطائفة 

260ه� بالبصة«)1).

)1) قال ابن خلكان يف وفيات العيان وأنباء أباء الزمان:3 
د. إحسان عباس،دار صادر-بيوت:  / 284،تقيق: 
إسمعيل  بن  عل  السن  الشعري:أبو  السن  »»أب��و 
بن أب بش إسحاق بن سال بن إسمعيل بن عبد اهلل بن 
موسى بن بالل بن أب بردة عامر بن أب موسى الشعري 
صاحب رسول اهلل، ؛ هو صاحب الصول والقائم 
الشعرية،  الطائفة  تنسب  وإليه  السنة،  مذهب  بنصة 
سنة  ومولده  تعريفه..  يف  الطالة  عن  تغني  وشهرته 
نيف  بالبصة. وتويف سنة  سبعي، وقيل ستي ومائتي 
أربع وعشين وثلثمئة←  وثالثي وثلثمئة، وقيل: سنة 
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 قال يف كتاب مقاالت السالميي: Sفالفرقة الوىل 
منهم وهم القطعية وإنم سموا قطعية لنم قطعوا عل 
بن عل وهم جهور  بن حممد  بن جعفر  موت موسى 
الشيعة يزعمون أن النبي^ نّص عل إمامة عل بن أب 
طالب واستخلفه بعده بعينه واسمه وأن عليًا نصَّ عل 
إمامة ابنه السن بن عل وأن السن بن عل نصَّ عل 
بن عل نصَّ  وأن السي  بن عل  أخيه السي  إمامة 
عل إمامة ابنه عل بن السي وأن عل بن السي نصَّ 
عل إمامة ابنه حممد بن عل وأن حممد بن عل نص عل 
إمامة ابنه جعفر بن حممد وأن جعفر بن حممد نصَّ عل 
إمامة ابنه موسى بن جعفر وأن موسى بن جعفر نصَّ 
عل إمامة ابنه عل بن موسى وأن عل بن موسى نصَّ 
بن  وأن حممد  بن موسى  بن عل  ابنه حممد  إمامة  عل 
عل نصَّ عل إمامة ابنه عل بن حممد بن عل بن موسى 
وأن عل بن حممد بن عل بن موسى نصَّ عل إمامة ابنه 
السن بن عل بن حممد بن عل بن موسى وهو الذي 

→، وقيل: سنة ثالثي ]فجأة[ - حكاه ابن المذان يف 
وباب  الكرخ  بي  ودفن  »ببغداد  الطبي  تاريخ  »ذيل 

البصة."«
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ابنه  إمامة  بن عل نصَّ عل  السن  وأن  بسامراء  كان 
 R...حممد بن السن بن عل

2. ابن حجر اليتمي: قال ابن حجر اليتمي»املتوف 
داره  إىل  السن]العسكري[  »ورجع  974ه���«:  سنة 
كل  إليه  تصل  الليفة  وصالت  مكرما  عزيزًا  وأقام 
أبيه وعمه  وقت إىل أن مات بس من رأى ودفن عند 

وعمره ثمنية وعشون سنة ويقال إنه سم أيضًا، 
الجة  حممد  القاسم  أب  ول��ده  غي  يلف  ول   
فيها  اهلل  آتاه  لكن  سني  مخس  أبيه  وفاة  عند  وعمره 
الكمة ويسمى القائم املنتظر؛ لنه ست باملدينة وغاب 

فلم يعرف أين ذهب«)1). 
 وقال أيضًا:»وحممد الجة هذا إنم ولد بس من 

رأى سنة مخس ومخسي ومائتي«)2) 

)1) الصواعق املحرقة البن حجر :314، ]الفصل الثالث 
كفاطمة  البيت  أهل  بعض  يف  ال��واردة  الحاديث  يف 
العلمية، سنة ؛ 1420ه� -  الكتب  وولدهيا [، ط. دار 

1999م، بيوت.
)2) الصواعق املحرقة البن حجر: 255، ]الباب الادي 
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول يف 

اآليات الواردة فيهم [ 
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3. أحد بن حممد بن أب بكر بن خّلكان:قال أحد 
بن حممد بن أب بكر بن خّلكان»املتوف سنة 681ه�«:أبو 
القاسم حممد بن السن العسكري بن عل الادي بن 
االثني  الئمة  عش  ثان  قبله،  املذكور  ال��واد  حممد 
عش... كانت والدته يوم المعة منتصف شعبان سنة 
مخس ومخسي ومائتي، وملا تويف أبوه - وقد سبق ذكره 

- كان عمره مخس سني...
وذكر ابن الزرق يف " تاريخ ميافارقي " أن الجة 
املذكور ولد تاسع شهر ربيع الول سنة ثمن ومخسي 
ومائتي، وقيل يف ثامن شعبان سنة ست ومخسي، وهو 

الصح...«)1).
4.امللك أبو الفداء:

الفداء إسمعيل بن عل بن حممود  أبو  ذكر امللك 
بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب »املتوفَّ سنة 732ه�«: 
وكانت والدة السن العسكري املذكور يف سنة ثالثي 
الول  ربيع  يف  ومائتي  ستي  سنة  يف  وتويف  ومائتي 

القاسم  أب��و   -562[  ،176/ الع��ي��ان:4  وفيات   (1(
املنتظر[،حققه:د. إحسان عبَّاس، دار صادر- بيوت.
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إىِل جانب  وقيل يف جادى الوىل بس َمن رأى ودفن 
املذكور  العسكري  والسن  املذكور  الزكي  عل  أبيه 
هو والد حممد املنتظر صاحب السداب وحممد املنتظر 
رأي  عل  عش  الثني  الئمة  عش  ثان  هو  املذكور 

المامية ويقال له القائم واملهدي والجة.
ومخسي  مخ��س  سنة  يف  امل��ذك��ور  املنتظر  وول��د 

ومائتي«)1).
5. الشيخ مؤمن الشبلنجي املصي: عقد الشيخ 
لإلمام  ترجة  فيه  ذكر  املصي:بابًا  الشبلنجي  مؤمن 
قوله:  فيه  ذكر  البصار.وما  نور  كتابه  املهدي# يف 
»يف ذكر مناقب حممد بن السن الالص بن عل الادي 
الكاظم بن  الرضا بن موسى  بن حممد الواد بن عل 
جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عل زين العابدين بن 
السي بن عل بن أب طالب، أّمه: أم ولد يقال 
لا: نرجس. وقيل. وقيل سوسن.وكنيته: أبو القاسم، 
الصالح،  واللف  واملهدي،  :بالجة،  المامية  َبُه  وَلقَّ

)1) تاريخ اب الفداء »املسمى املختص يف تاريخ البش«:1/ 
بيوت،   – العلمية  الكتب  255ه���[،دار  361،]سنة 

لبنان،ط. الوىل؛1417ه� - 1997م.
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وأشهرها  ال��زم��ان،  وصاحب  واملنتظر،  والقائم، 
املهدي.

صفته شاب مربوع القامة ،حسن الوجه والشعر، 
يسيل شعره عل منكبيه، أقنى النف ،أجل البهة... 
وه��و آخ��ر الئ��م��ة الث��ن��ي ع��ش ع��ل م��ا ذه��ب إليه 

المامية...«)1). 
ب��ن أح��د ال��مل  ب��ن ع��ل  6.أب���و العباس أح��د 
العالمة  الشافعي  القاهري  ثم  القلقشندي  الفزاري 

بالنساب »توفَّ سنة 821 ه�« 
 - العرب  أنساب  معرفة  يف  الرب  ناية  يف  قال 

»ج/ ص 45«:
من  السبط  السي  بني  من  بطن   - »العافرة   
بن  الصادق  بنو جعفر  العدنانية، وهم  بني هاشم من 
السبط،  العابدين بن السي  الباقر بن عل زين  حممد 
والسي يأيت نسبه عند ذكره يف حرف اللف والالم 
عند  عش  االثني  االئمة  من  هذا  وجعفر  ال��اء،  مع 

)1) نور االبصار يف مناقب آل النبي املختارlللشبلنجي: 
2/ 181- 182، وثَّق أصوله وحققه: االستاذ سامي 

الغريري، مطبعة فاضل، ط. االوىل.
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املؤمني عل بن أب طالب،  االثني عشية، وهم أمي 
ثم ابنه السن السبط، ثم أخوه السي السبط، ثم ابنه 
الباقر، ثم ابنه جعفر  عل زين العابدين، ثم ابنه حممد 
عل  ابنه  ثم  الكاظم،  موسى  ابنه  ثم  ه��ذا،  الصادق 
ثم  الادي،  عل  ابنه  ثم  الواد،  حممد  ابنه  ثم  الرضا، 
ابنه السن العسكري، ثم ابنه حممد املهدي وهو الثان 

عش، وهم يعتقدون أنه حي وينتظرون خروجه«
 7.الشيخ أبو نص سهل بن عبد اهلل بن داود بن 
سليمن ابن أبان بن عبد اهلل البخاري من أعالم القرن 

الرابع الجري 
 "العسكري عل  بن  السن  S"المام  قال: 
عل  بن  السن   النقي بنحممد  عل  وول��د 
وولد  ريانة،  تدعى  نوبية  ولد  أم  من   العسكري
سنة إحدى ثالثي ومائتي، وقبض سنة ستي ومائتي 
بسامراء، وهو ابن تسع وعشين سنة،.......... »قال« 
وولد عل النقي بن حممد التقي جعفرًا وهو الذي 
المامية  تسمية  وانم  الكذاب  جعفر  المامية  تسميه 
بذلك لدعائه مياث أخيه السن دون ابنه القائم 
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الجة، ال طعن يف نسبه.«)1)  
7- المام الافظ املؤرخ أبو عبد اهلل شمس حممد 

بن أحد بن عثمن الذهبي »املتوفَّ سنة 748ه�«، قال:
Sالسن بن عل بن حممد بن عل الرضا بن موسى 

بن جعفر الصادق.
أبو حممد الاشمي السيني أحد أئمة الشيعة الذين 
تدعي الشيعة عصمتهم. ويقال له: السن العسكري 

لكونه سكن سامراء، فإنا يقال لا العسكر.
وهو والد منتظر الرافضة.

تويف إىل رضوان اهلل بسامراء يف ثامن ربيع الول 
سنة ستي، وله تسع وعشون سنة. ودفن إىل جانب 

والده. وأمه أمة.
الرافضة  يدعوه  الذي  السن  بن  حممد  ابنه  وأما 
القائم اللف الجة، فولد سنة ثمن ومخسي، وقيل: 
سنة ست ومخسي. عاش بعد أبيه سنتي ثم عدم، ول 

يعلم كيف مات. وأمه أم ولد«)2).

 ،40-39 البخاري:  نص  لب  العلوية  السلسلة  رس   (1(
ط. الوىل ؛ 1413 ه� - العراق 

 ← والع���الم  املشاهي  ووف��ي��ات  الس���الم  ت��اري��خ   (2(
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النبالء:  أعالم  سي  كتابه  يف  أيضًا  الذهبي  وقال 
»قال أبو السي بن املنادي: مات الرمادي لربع بقي 
من ربيع اآلخر سنة مخس وستي ومئتي.وقد استكمل 

ثالثا وثمني سنة.
قلت: سمعنا من طريقه جاعة أجزاء من عن عبد 

الرزاق.
البغدادي،  ال���ارث  ب��ن  إبراهيم  م��ات  وفيها 
نص  بن  وسعدان  النيسابوري،  هانئ  بن  وإبراهيم 
املخرمي، وصالح بن أحد بن حنبل، وعل بن حرب، 
أبو  والقدوة  املخرمي،  أيوب  بن  حممد  بن  اهلل  وعبد 
واملنتظر  سليمن،  بن  وه��ارون  النيسابوري،  حفص 
حممد بن السن، والرافضة تقول: ل يمت، بل اختفى 

يف السداب«)1).

السادسة  ]7741/ال��ط��ب��ق��ة   626-  625/  6:→
دار  عطا،  القادر  عبد  والعشون[،تقيق:مصطفى 
2005م  االوىل؛  ط.  –لبنان،  بيوت  العلمية-  الكتب 

- 1426ه�.
 ،]  8/461[276/10 للذهبي:  النبالء  أعالم  ِسَيُ   (1(
بيوت-  للطباعة،  الفكر  ال��رم��ادّي[،دار   -2135[

لبنان،ط. االوىل؛ 1417ه�- 1997م. 
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مفروغ  والدته  أمر  أنَّ  يعني  هذا  الذهبي  فقول 
منه، لّن الذهبي يؤرخ ملوته، فال يمكن أن يذكر تاريخ 
عاؤه بموت املنتظر فال  ا ادِّ موت شخص ل يولد، وأمَّ
عل  والدليل  البهان  إقامة  غي  من  بموته  قوله  يقبل 

موته. 
وقد ذكر املرحوم الشيخ نجم الدين العسكري يف 
الزء الول من كتاب »املهدي املوعود املنتظر« أسمء 
المام  بوالدة  اعتفوا  الذين  السنة  علمء  من  أربعي 

املهدي#.
املحقق  Sذكر  القرش  رشيف  باقر  الشيخ  قال 
الشيخ حسي النوري يف كتابه »كشف الستار« أربعي 
بوجود  يؤمنون  الذين  السنة  علمء  من  وحمققا  عاملا 

R(1(المام املنتظر وضورة ظهوره
ادعاء باطل

الكاذيب  بعض  الشيعة  عل  الوهابية  عي  تدَّ  
لون عل الشيعة مال تُقْلُه الشيعة، ومن  املفتعلة ،و يتقوَّ

249،رشيعت  العظم:  املصلح  املهدي  المام  حياة   (1(
،ط. االوىل؛ 1427ه�. 
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أمثلة الشبهات التي يفتعلها الوهابية وال أساس لا من 
الصحة قولم: 

بأنَّه  الشيعة  تعتقد  الشيعة  ينتظره  الذي  »املهدي 
سوف هيدم الكعبة بعد ظهوره ويقتل قريش الذين هم 

أهل الجاز اآلن يف السعودية«
اجلواب 

كتب  يف  بل  شيعّي،  أي  به  يؤمن  ال  عاء  االدِّ هذا 
ال  من  يف  الصدوق  الشيخ  ذلك؛قال  خالف  الشيعة 
أحد  الكعبة  أراد  »وما   :248 ص  ج-  الفقيه  يرضه 
تبع  يومًا  ون��وى  لا،  وجل  عز  اهلل  غضب  إالَّ  بسوء 
ثم  ذريتهم  ويسبي  الكعبة  أهل  مقاتلة  يقتل  أن  امللك 
هيدم الكعبة فسالت عيناه حتى وقعتا عل خديه فسأل 
عن ذلك، فقالوا: ما نرى الذي أصابك إالَّ بم نويت يف 
هذا البيت لن البلد حرم اهلل والبيت بيت اهلل، وسكان 
مكة ذرية إبراهيم خليل اهلل، فقال: صدقتم فم خمرجي 
ما وقعت فيه ؟ قالوا: تدث نفسك بغي ذلك فحدث 
نفسه بخي فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا يف مكانم، فدعا 
القوم الذين أشاروا عليه بدمها فقتلهم ثم أتى البيت 
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فكساه النطاع وأطعم الطعام ثالثي يوما كل يوم مائة 
جزور حتى حلت الفان إىل السباع يف رؤوس البال 
إىل  انصف من مكة  ثم  للوحوش،  ونثرت العالف 
اليمن من غسان وهم  أهل  قوما من  فأنزل با  املدينة 

النصار«
الشبهة الثالثة

 قال ابن تيمية: مهدي الرافضة ال خي فيه إذ ال 
نفع ديني وال دنيوي لغيبته.

من  أكثر  منذ  الغائبة  الجة  هذه  فائدة  ما  وقيل: 
1000سنة؟فال يتمكن أحد من سؤاله إذا احتاج اليه 

يف مسألة.
نقول: هذا السؤال منشأه العقل، ويمكن الواب 

عليه بعدة أوجه.
ل اجلواب األوَّ

أمر الغيبة ل يقع للمهدي فقط فلم يكن الجة # 
 النبي حممد فقد غاب  أول من أخفى اهلل ظهوره، 
مخسة  إاّل  أحد  بمكانه  يعلم  وال  الغار،  يف  كان  عندما 
كم قيل، فال يستطيع أحد أن يسأله وهو غائب عنهم. 
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نبوته  يظهر  ول  طوياًل  زمنًا   موسى لبث  كذلك 
لبني إرسائيل حتى جاء أمر اهلل تعاىل وأمره بالذهاب 
إىل فرعون، ولبث إبراهيم طويال يف دولة نمرود 
 الرض وقصة  اهلل،  رسول  بأنه  يبهم  ول  يبلغ 
بأّنه ل يكن  الكريم تصح  القرآن  التي ورد ذكرها يف 
شأن الرض معلومًا لدى نبي اهلل موسى بل كان 
خفيًا،)1) ول يصح القرآن بسبب خفاء الرض بل 

)1) فقد جاء يف صحيح البخاري: 23]ح. 74/ باب ماذكر 
يف ذهاب موسىlيف البحر إىل الرض[، ضبط النص: 
العلمية،  الكتب  نّصار،دار  حسن  حممود  حممد  حممود 
ب��يوت- ل��ب��ن��ان،ط.ال��ام��س��ة؛2007م- 1428ه���: 
رُّ ْبُن َقْيِس ْبِن ِحْصٍن  ُه مَتَاَرى ُهَو َواْلُ »»َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ
 . ُهَو َخرِضٌ َعبَّاٍس  اْبُن  َقاَل  ُموَسى  ِف َصاِحِب  اْلَفَزاِريُّ 
َفَمرَّ ِبَِم ُأَبُّ ْبُن َكْعٍب، َفَدَعاُه اْبُن َعبَّاٍس َفَقاَل إِنِّى مَتَاَرْيُت 
َأَنا َوَصاِحبِي َهَذا يِف َصاِحِب ُموَسى الَِّذى َسَأَل ُموَسى 
بِيَّ -l - َيْذُكُر َشْأَنُه  ِه، َهْل َسِمْعَت النَّ ُلِقيِّ بِيَل إىَِل  السَّ
ِ -l- َيُقوُل »َبْيَنَم ُموَسى  َقاَل َنَعْم َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
ائِيَل، َجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل َهْل َتْعَلُم َأَحًدا  ِف َمإٍل ِمْن َبنِي إرِْسَ
َبَل،  ُموَسى  إىَِل   ُ اهللَّ َفَأْوَحى  اَل.  ُموَسى  َقاَل  ِمْنَك  َأْعَلَم 
َلُه   ُ اهللَّ َفَجَعَل  إَِلْيِه،  بِيَل  السَّ ُموَسى  َفَسَأَل   ، َخرِضٌ َعْبُدَنا 
َفإِنََّك  َفاْرِجْع،  وَت  اْلُ َفَقْدَت  إَِذا  َلُه  َوِقيَل  آَيًة،  وَت  اْلُ
وِت ِف اْلَبْحِر، َفَقاَل مِلُوَسى ←  بُِع َأَثَر اْلُ َسَتْلَقاُه، َوَكاَن َيتَّ
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إمام،أو غي ذلك،مع تصيه  أو  نبي  ل يذكر هل هو 
بأنه كان مأمورًا يف فعله؛فقد قال:َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري 
]الكهف/82[،   ا َصْبً َعَلْيِه  َتْسِطْع  مَلْ  َما  َتْأِويُل  َذلَِك 
أنبياء  أس��مء  و  قصص  الكريم  ال��ق��رآن  أخفى  وق��د 
وإن  بم،  باليمن  مأمورون  فنحن  ذلك  ومع  كثيين 
املهدي وعدم  العجب من خفاء  فم  نعرفهم أصاًل،  ل 
اقتضت ذلك  إذا كانت سنة اهلل قد  اليوم  ظهوره لذا 
والصالي  النبياء  بعض  بخفاء  سنته  اقتضت  كم 
لفتة معينة، بل من النبياء ما ل نعرف من هو ولكن 
علينا اليمن به؛ قال اهلل تعاىل: وََلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًل ِمْن 
َنْقُصْص  مَلْ  َمْن  َوِمْنُهْم  َعَلْيَك  َقَصْصَنا  َمْن  ِمْنُهْم  َقْبِلَك 

َعَلْيَك]غافر/78[.
اجلواب الثاني:

ل يتأمل ابن تيمية، وغيه يف النفع الديني والدنيوي 
لنتظار الجة املهدي، فهذا النفع شبيه بالنفع الديني 

وَت،  َنِسيُت اْلُ َفإِنِّ  ْخَرِة  َأَوْيَنا إىَِل الصَّ إِْذ  َأَرَأْيَت  →َفَتاُه 
ا  ُكنَّ َما  َذلَِك  َقاَل  ُه.  َأْذُك��رَ َأْن  ْيَطاُن  الشَّ إاِلَّ  َأْنَسانِيِه  َوَما 
ا. َفَكاَن  ا َقَصًصا، َفَوَجَدا َخرِضً ا َعَل آَثاِرِهَ َنْبِغى، َفاْرَتدَّ

ُ - َعزَّ َوَجلَّ - ِف ِكَتابِِه« "«. ِمْن َشْأِنَِم الَِّذى َقصَّ اهللَّ
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 حممد النبي  انتظروا  الذين  للنصارى  والدنيوّي 
أكثر من مخس مئة سنة، وكانوا يعرفون أوصافه، فلو 
من  كان  فمن   ، املنتظر  بالنبي  آمنوا  ملا  ينتظروا  ل 
كان  ومن  املحمدي،  سلمن  كأمثال  به  آمن  املنتظرين 
ينتظر النبي، ومات قبل أْن يدرك زمانه  ترحم 
S قال رسول  عليه كقس بن ساعدة اليادي، فقد 
 (1(.R ة وحده ا يرش يوم القيامة أمَّ اهلل: رحم اهلل ُقسًّ
عل  بقى  بعثته  قبل  حممد  بنبوة  يؤمن  ل  وم��ن 
فمن  املنتظر،  املهدي  فكذلك  هيوديته،  أو  نصانيته، 
ال  ومن  ظهوره،  عند  به  يؤمن  سوف  خروجه  ينتظر 
من  حرج  ظهر،فال  إذا  به  يؤمن  لن  فسوف  ينتظره 

انتظار املهدي طاملا أنَّ الرسول وعدنا بظهوره.
اجلواب الثالث:

ذكر الشيخ الصدوق »املتوفَّ سنة: 381ه�« العلة 
روايات  فذكر   المام إىل  يتاج  أجلها  من  التي 
بغي  تبقى  ال  الرض  أنَّ  تفيد  خمتلفة  بأسانيد  عديدة 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 166، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
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إمام، فهو أمان لهل الرض، ولو أنَّ المام رفع من 
بأهله،  البحر  يموج  كم  بأهلها  ملاجت  ساعة  الرض 

ولساخت)1). 
وقد ورد يف كتب السنة ما يدعم ذلك حيث قال 
َوَما  تعاىل:  قوله  السابعة:  اليتمي:»اآلية  حجر  ابن 
ْم َوَأْنَت ِفيِهْم  ]النفال/33[ ،أشار إىل  َبُ ُ لُِيَعذِّ َكاَن اهللَّ
وجود ذلك املعنى يف أهل بيته وإنم أمان لهل الرض 
أمانا لم ويف ذلك أحاديث كثية... ويف  كم كان هو 
الشيخي:" النجوم  رواية صححها الاكم عل رشط 
أمان لهل الرض من الغرق وأهل بيتي أمان لمتي 
اختلفوا  العرب  قبيلة من  فإذا خالفتها  من االختالف 

فصاروا حزب إبليس...«)2) 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 194-203، مؤسسة االعلمي، بيوت، 

الطبعة الثانية: 1424ه� - 2004م. 
الادي  ]الباب   233 حجر:  البن  املحرقة  )2)الصواعق 
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول يف 
اآليات الواردة فيهم [، ط. دار الكتب العلمية، سنة ؛ 
عل  املستدرك  وقارن:  بيوت،  1999م،   - 1420ه� 
الصحيحي للحاكم النيسابوري: 3 / 359 - 360]←                   
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وقال أيضًا:»الديث الثان عش: أخرج أبو يعل 
عن سلمة بن الكوع أن النبي^ قال: " النجوم أمان 

ألهل السامء وأهل بيتي أمان ألمتي "« )1).
عن  بطريقي  بسنده  النيسابوري  الاكم  وأخرج 
جابر، و عن حممد بن املنكدر »قال: قال رسول 

مناقب  ذكر  الصحابة/  معرفة  كتاب  ح.4773–   →
مطرجي،  حممود  تقيق:د.   ،]lاهلل رسول  بيت  أهل 
الفكر، بيوت،  دار  الطبع: 1422ه� - 2002م،  سنة 
وكنز العمل للمتقي الندي: 12/ 47]كتاب الفضائل/ 
تقيق: حممود عمر   ،]34184 البيت- ح.  أهل  فضل 
ط.  لبنان،  بيوت-  العلمية-  الكتب  دار  الدمياطي، 

االوىل؛ 1419ه� - 1998م.
)1) الصواعق املحرقة البن حجر: 283، ]الباب الادي 
الثان[،  الفصل   – النبوي  البيت  أهل  فضائل  يف  عش 
1999م،   - 1420ه�  ؛  سنة  العلمية،  الكتب  دار  ط. 
بيوت، وذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى للعالمة 
694ه���«:  الطبي»ت.  اهلل  عبد  بن  أحد  الدين  حمب 
ص26،دار الكتب العلمية- بيوت،لبنان، ط. الوىل؛ 
2006م- 1427ه�، وكنز العمل للمتقي الندي: 12/ 
47]كتاب الفضائل/ فضل أهل البيت- ح. 34183[، 
العلمية-  الكتب  دار  الدمياطي،  عمر  حممود  تقيق: 

بيوت- لبنان، ط. االوىل؛ 1419ه� - 1998م.
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فقال  ]الزخرف/61[،   اَعِة لِلسَّ َلِعْلٌم  ُه  َوإِنَّ اهلل^ 
ما  أتاها  ذهبت  ف��إذا  السمء،  لهل  أم��ان  :"النجوم 
ذهبت  فإذا  كنُت،  ما  لصحاب  أمان  وأنا  يوعدون، 
أتاهم ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لمتي، فإذا ذهب 
]قال الاكم:["صحيح  أتاهم ما يوعدون"  بيتي  أهل 

السناد ول يرجاه"«)1). 
ونقل ابن حجر عن بعض علمء السنة قوله: »إن 
اهلل ملا خلق الدنيا بأرسها من أجل النبي جعل دوامها 
بدوامه ودوام أهل بيته لنم يساوونه يف أشياء مر عن 
الرازي بعضها ولنه قال يف حقهم اللهم إنم مني وأنا 
منهم ولنم بضعة منه بواسطة أن فاطمة أمهم 

 [  172 55و4/   /  3 الصحيحي:  عل  املستدرك   (1(
ح.3727 – كتاب التفس/ تفسي سورة حم الدخان، 
و ح. 6024- تابع كتاب معرفة الصحابة/ ذكر مناقب 
النصاري[، تقيق:د. حممود مطرجي، سنة  أيوب  أب 
الطبع: 1422ه� - 2002م، دار الفكر، بيوت، وكنز 
الفضائل/  47]كتاب   /12 الندي:  للمتقي  العمل 
تقيق: حممود عمر   ،]34185 البيت- ح.  أهل  فضل 
ط.  لبنان،  بيوت-  العلمية-  الكتب  دار  الدمياطي، 

االوىل؛ 1419ه� - 1998م.
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بضعته فأقيموا مقامه يف المان«)1)

روى أحد بن حنبل بسنده»عن عل][ قال: 
إذا  السامء،  ألهل  أمان  "النجوم  اهلل^:  رسول  قال 
ذهبت النجوم ذهب أهل السامء، وأهل بيتي أمان ألهل 
األرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض".«)2)

الادي  ]الباب   233 حجر:  البن  املحرقة  الصواعق   (1(
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول يف 
اآليات الواردة فيهم [، ط. دار الكتب العلمية، سنة ؛ 

1420ه� - 1999م، بيوت.
فضائل   [ طالب  أب  بن  عل  املؤمني  أم��ي  فضائل   (2(
الصحابة [ لحد بن حنبل :356، ] ح.269[، تقيق: 
حسن حيد السيد، ليل – إيران، 1425ه�، و الصواعق 
يف  عش  ال��ادي  ]الباب   ،234 حجر:  البن  املحرقة 
اآليات  الول يف  الفصل   - النبوي  البيت  أهل  فضائل 
الواردة فيهم؛ اآلية السابعة [، ط. دار الكتب العلمية، 
سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت، وذخائر العقبى يف 
عبد  بن  أحد  الدين  حمب  للعالمة  القربى  ذوي  مناقب 
اهلل الطبي»ت. 694ه�«: ص27،دار الكتب العلمية- 
1427ه����،  2006م-  الوىل؛  ط.  لبنان،  ب���يوت، 
وينابيع املوّدة لسليمن القندوزي النفي: 26/1]الباب 
بيته[،مؤسسة  أهل  بدوام  الدنيا  دوام  بيان  الثالث:يف 
االوىل؛  ط.  لبنان،  ،ب��يوت-  للمطبوعات  العلمي 

1418ه� - 1997م.
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املراد  أن  يتمل  بعضهم  حجر:»وقال  ابن  قال 
الذين  لنم  علمؤهم  أم��ان  هم  الذين  البيت  بأهل 
أهل  ج��اء  فقدوا  إذا  وال��ذي��ن  كالنجوم  بم  هيتدى 
نزول  عند  وذل��ك  يوعدون  ما  اآلي��ات  من  الرض 
املهدي ملا يأيت يف أحاديثه أن عيسى يصل خلفه ويقتل 
الدجال يف زمنه وبعد ذلك تتتابع اآليات بل يف مسلم 
أن الناس بعد قتل عيسى للدجال يمكثون سبع سني 
يبقى عل  فال  الشام  قبل  من  باردة  ريا  اهلل  يرسل  ثم 
وجه الرض أحد يف قلبه مثقال حبة من خي أو إيمن 
إال قبضه فيبقى رشار يف خفة الطي وأحالم السباع ال 

يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا...«)1).
لدن  من  الوصية  جعل  أن  اهلل  سنة  جرت  وقد 
وجل  عزَّ  هلل  حجة  من  ختلو  ال  الرض  وأن   آدم
بنبي  تعاىل  اهلل  يكتِف  ول  القيامة،  يوم  إىل  خلقه  عل 
بالنبي  يبش  أو  يويص  نبي  كل  فكان  للبش،  واح��د 

)1) الصواعق املحرقة البن حجر: 233 - 235، ]الباب 
الفصل   - النبوي  البيت  أهل  فضائل  يف  عش  الادي 
الول يف اآليات الواردة فيهم [، ط. دار الكتب العلمية، 

سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت.
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الذي بعده حتى انتهت بنبوة خاتم النبياء واملرسلي 
أب  بن  لعل  بالمامة  أوىص  ال��ذي   حممد سيدنا 
بعده  من  إمامًا  عش  بإثني  وبشَّ  بعده  طالبمن 

آخرهم املهدي املنتظر#.
أبقال:  »حدثنا  الصدوق  الشيخ  وق��ال 
حدثنا عبد اهلل بن جعفر الميي، عن أحد بن حممد 
بن  فضالة  عن  سعيد،  بن  السي  عن  عيسى،  بن 
أيوب، عن داود، عن فضيل الرسان قال: كتب حممد 
بن إبراهيم إىل أب عبد اهلل: أخبنا ما فضلكم أهل 
الكواكب  "إن   :اهلل عبد  أبو  إليه  فكتب  البيت؟ 
جعلت يف السامء أمانا ألهل السامء، فإذا ذهبت نجوم 
السامء جاء أهل السامء ما كانوا يوعدون، وقال رسول 
أهل  ذهب  فإذا  ألمتي  أمانا  بيتي  أهل  "جعل   :اهلل

.R(1("بيتي جاء أمتي ما كانوا يوعدون
وما يدل عل صحة القول بأنَّ المام أمان لهل 
نبّيها  وأمر  إالَّ  ة  ُأمَّ ب  عذَّ ما  تعاىل  اهلل  أنَّ  هو  الرض 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 197، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
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إَِذا  َحتَّى   بالروج من أرضهم كم يف قصة نوح
َزْوَجنْيِ  ُكلٍّ  ِمْن  ِفيَها  اْحِْل  ُقْلَنا  وُر  نُّ التَّ َوَفاَر  َأْمُرَنا  َجاَء 
َوَما  َآَمَن  َوَمْن  اْلَقْوُل  َعَلْيِه  َسَبَق  َمْن  إاِلَّ  َوَأْهَلَك  اْثَننْيِ 
 لوط وقصة  ]ه��ود/40[،   َقِليٌل إاِلَّ  َمَعُه  َآَمَتَتَن 
َأَحٌد  ِمْنُكْم  َيْلَتِفْت  َواَل  ْيِل  اللَّ ِمَن  بِِقْطٍع  بَِأْهِلَك  َفَأْسِ 

ْم ]هود/81[.  ُه ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُ إاِلَّ اْمَرَأَتَك إِنَّ
اجلواب الرابع

املهدي#  المام  بغيبة   حممد النبي  نّبَأ  قد 
S:الصدوق الشيخ  قال  فقد  غيبته؛  حال  يف  وبفائدته 
بن  قالوا: حدثنا حممد  واحد من أصحابنا  حدثنا غي 
قال:  الفرازي  مالك  بن  حممد   - بن  جعفر  عن  هام، 
بن  أح��د  عن  سمعة،  بن  حممد  بن  السن  حدثني 
الارث قال: حدثني املفضل بن عمر، عن يونس بن 
ظبيان، عن جابر بن يزيد العفي قال: سمعت جابر 
بن عبد اهلل النصاري يقول: ملا أنزل اهلل عّز وجل عل 
َ َوَأِطيُعوا  َآَمُنوا َأِطيُعوا اهللَّ ِذيَن  ا الَّ َ نبيه حممد َيا َأيُّ
:يا  قلت  ]النساء/59[   ِمْنُكْم ْمِر  اأْلَ َوُأوِل  ُسوَل  الرَّ
الذين  ُأولو المر  رسول اهلل عرفنا اهلل ورسوله، فمن 
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قرن اهلل طاعتهم بطاعتك؟
وأئَتَتمَتَتة  جَتَتابَتَتر،  يَتَتا  خَتَتلَتَتفَتَتائَتَتي  هَتَتم   :فقال  
ثم  طالب،  أب  بن  عل  أوهلَتَتم  بعدي  السلمني]من[ 
السن والسني، ثم عل بن السني، ثم حممد بن عل 
فإذا  جابر،  يا  ستدركه  و  بالباقر،  التوراة  يف  العروف 
لقيته فأقرئه منى السلم، ثم الصادق جعفر بن حممد، 
بن  ثم موسى بن جعفر، ثم عل بن موسى، ثم حممد 
عل، ثم عل بن حممد، ثم السن بن عل، ثم سمّيي و 
كنيِّي حجة اهلل يف أرضه، وبقيته يف عباده ابن السن بن 
عل، ذاك الذي يفتح اهلل تعال ذكره عل يديه مشارق 
األرض ومغاربا، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه 
غيبة ال يثبت فيها عل القول بإمامته إال من امتحن اهلل 
فهل  اهلل  رسول  يا  له:  فقلت  جابر:  قال  لإليامن،  قلبه 

يقع لشيعته االنتفاع به يف غيبته ؟
م يستضيئون  فقال:إي واّلذي بعثني بالنبوة إهنَّ
الناس  كانتفاع  غيبته  يف  بواليته  وينتفعون  بنوره 
بالشمس وإن جتّللها سحاب، يا جابر هذا من مكنون 
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.R(1(س اهلل، ومزون علمه، فاكتمه إال عن أهله

ما هو الدليل على إمامته وغيبته #؟

كتبنا  من  وغيبته  إمامته  عل  االستدالل  يمكننا 
بأدلَّة عديدة

ل الدليل األوَّ

فيها؛  يغيب  التي  السنة  ح��دُدوا   الئمة أنَّ 
فقد قال الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر 
الكاتب املعروف بابن أب زينب النعمن املتوف حدود 

سنة 360 ه� :
بن  عل  حدثنا  ق��ال:  حممد،  بن  سالمة  »أخبنا 
بن  عمران  عن  السن،  بن  أحد  حدثنا  قال:  داود، 
الجاج، عن عبد الرحن بن أب نجران، عن حممد بن 
أب عمي، عن حممد بن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبة، 

عن أم هانئ، قالت :
:قلت لب جعفر حممد بن عل الباقر

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 241، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
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نَِّس  بِاْلُ ُأْقِسُم  َفَل  ما معنى قول اهلل عز وجل: 
أم  يا  فقال  ]التكوير/15، 16[،   اْلُكنَِّس َواِر  اجْلَ  
الناس علمه  ينقطع عن  نفسه حتى  إمام خينس  هانئ: 
سنة ستني ومائتني، ثم يبدو كالشهاب الواقد يف الليلة 

الظلامء، فإن أدركت ذلك الزمان قرت عينك«)1).
بابويه  بن  السي  بن  عل  السن  أب  وروى 
تناثر النجوم  املتوف سنة  القمي والد الشيخ الصدوق 
وعبد  اهلل  عبد  بن  Sسعد  فقال:  مثله  حديثًا  329ه�- 
السي  بن  أحد  حدثنا  قاال:  الميي،  جعفر  بن  اهلل 
بن عمر بن يزيد، عن السي بن الربيع املدائني قال: 
أم  عن  ثعلبة،  بن  أسيد  عن  إسحاق،  بن  حممد  حدثنا 
هانئ، قالت: لقيت أبا جعفر حممد بن عل بن السي 
بن عل بن أب طالب^، فسألته عن هذه اآلية :َفَل 
]التكوير/15،   اْلُكنَِّس اِر  َتَتوَ اجْلَ  نَِّس بِاْلُ ُأْقِسُم 
16[، فقال: إمام خينس يف زمانه، عند انقضاء من علمه 
سنة ستني ومائتني، ثم يبدو كالشهاب الوقاد يف ظلمة 

فارس  املنتظر[،تقيق:  المام  غيبة  151]يف  الغيبة:   (1(
حسون كريم، مطبعة النهضة، ط. االوىل؛ 1426ه�.



138

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

الليل، فإن أدركت ذلك قرت عيناك«)1).
املازندران :S قوله:َفَل  وقال مول حممد صالح 
َواِر اْلُكنَِّس ]التكوير/15، 16[  نَِّس اجْلَ ُأْقِسُم بِاْلُ
،قالوا: النس جع خانس وهي الكواكب لنا تغيب 
المسة  الكواكب  هي  وقيل:  بالليل،  وتظهر  بالنهار 
وعطارد  والزهرة  واملريخ  واملشتي  زحل  السيارة: 
وال  الكنس  الوار  لقوله:  ورجوعها  مسيها  به  يريد 
يرجع من الكواكب غيها، والكنس جع كانس وهي 
إذا  الظبي  كنس  من  وترجع  تغيب  التي  الكواكب 
تغيب واستت يف كناسه وهو املوضع الذي يأوي إليه، 
يغيب سنة ستي ومائتي  أي  بإمام ينس   وفسه
وهي سنة مات أبوه ثم يظهر ويرجع من أفق الق 
الليلة الظلمء يعرف كل أحد أنه  كالشهاب املتوقد يف 

،تقيق:   119 القمي:  بابويه  البن  والتبصة  المامة   (1(
مدرسة المام املهدي# - قم املقدسة،و كمل الدين 
381ه�«:  سنة:  الصدوق»املتوف  للشيخ  النعمة  متام  و 
الثانية:  الطبعة  بيوت،  االعلمي،  مؤسسة   ،304/1

1424ه� - 2004م. 
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.(1( R المام العادل
الدليل الثاني 

غيبة  قبل  موجودًا  كان  لإلمام  الغيبة  مفهوم  إنَّ 
سيأيت،  كم  الس��الم  ص��در  منذ  بل  املهدي  الم��ام 
الشيعة  اختاع  من  ال  املفهوم  هذا  أنَّ  عل  يدل  وهذا 
،والمام   النبي به  أخب  ما  هو  بل  عشية  الثني 
علوكذا باقي الئمة أخبوا بغيبة املهدي. يقول 
الشيخ الصدوق املولود يف حدود سنة 306ه� أي بعد 
ست وأربعي سنة من وفاة المام السن العسكري، 
وقد عارص زمن الغيبة الصغرى، و املتوف سنة 381ه�: 
بغيبته ووصفوا كونا  »إنَّ الئمة^ قد أخبوا 
لشيعتهم فيم نقل عنهم و استحفظ يف الصحف ودون 
يف الكتب املؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمئتي سنة أو 
أقل أو أكثر، فليس أحد من أتباع الئمة^ إال وقد 
ذكر ذلك يف كثي من كتبه ورواياته ودونه يف مصنفاته 
مستحفظة  مدونة  بالصول  تعرف  التي  الكتب  وهي 

)1) رشح أصول الكايف: 6/ 268، ضبط وتصحيح: السيد 
عل عاشور،ط.دار إحياء التاث العرب للطباعة والنش 

والتوزيع، بيوت – لبنان؛ 1421 ه� - 2000 م
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من  ذكرنا  بم  الغيبة  قبل  من  حممد^  آل  شيعة  عند 
املؤلفي  االتباع  ه��ؤالء  ح��ال  يلو  فال  السني،... 
من  اآلن  وقع  بم  الغيب  علموا  يكونوا  أن  للكتب 
الغيبة، فألفوا ذلك يف كتبهم ودونوه يف مصنفاهتم من 
قبل كونا، وهذا حمال عند أهل اللب والتحصيل، أو 
المر  فاتفق  الكذب  أن يكونوا»قد« أسسوا يف كتبهم 
بعد  ذكروا وتقق كم وضعوا من كذبم عل  لم كم 
حمالم،  و  أقطارهم  وتباين  آرائهم  واختالف  ديارهم 
يف  يبق  فلم  الول،  الوجه  كسبيل  حمااًل  أيضا  وهذا 
ذلك إالَّ أنم حفظوا عن أئمتهم املستحفظي للوصية 
كونا  وصفة  الغيبة  ذكر  من   اهلل رسول  ^عن 
يف مقام بعد مقام إىل آخر املقامات ما دونوه يف كتبهم 
وزهق  الق  فلج  وشبهه  وبذلك  أصولم،  يف  وألفوه 

الباطل.إن الباطل كان زهوقا....«)1).
عن  أحاديث  عدة  الصدوق  الشيخ  روى  وقد 

)1) كمل الدين ومتام النعمة: 31،تقديم وتصحيح: الشيخ 
حسي العلمي، مؤسسة العلمي،بيوت- لبنان،ط. 

الثانية؛ 1424ه�- 2008م
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النبي حممد تنبِّئ بحصول غيبته# نذكر ثالثة منها:
احلديث األول:

حممد  حدثنا  السنقال:  بن  حممد  Sحدثنا 
سعيد،  بن  السي  بن  أحد  عن  الصفار،  السن  بن 
عن حممد بن جهور، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية 
قال  بن وهب، عن أب حزة، عن أب جعفر قال: 
رسول اهلل: طوب لن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم 
أولياءه، يعادي أعداءه،  يتول  قيامه و  به يف غيبته قبل 
يوم  عل  أمتي  وأكرم  موديت  وذوي  رفقائي  من  ذلك 

.R(1(القيامة
احلديث الثاني:

مسورقال:  بن  حممد  بن  جعفر  Sحدثنا 
حدثنا السي بن حممد ابن عامر، عن عمه عبد اهلل بن 
املفضل  جيلة  أب  عن  عمي،  أب  بن  حممد  عن  عامر، 
بن - صالح، عن جابر بن يزيد العفي، عن جابر بن 
الهدي   :اهلل رسول  قال  قال:  النصاري  اهلل  عبد 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 245، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
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من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس ب 
خلقا و خلقا، تكون به غيبة وحية تضل فيها األمم، 
كام  وقسطا  عدال  يمألها  الثاقب  كالشهاب  يقبل  ثم 

.R(1(ملئت جورا وظلام
احلديث الثالث:

S حدثنا أب، وحممد بن السن، وحممد بن موسى 
املتوكل قالوا: حدثنا سعد بن عبد اهلل، وعبد اهلل 
بن جعفر الميي، وحممد بن ييى العطار جيعا قالوا: 
بن هاشم،  حدثنا أحد بن حممد بن عيسى، وإبراهيم 
بن  السي  بن  وحممد  البقي،  اهلل  عبد  أب  بن  وأحد 
ابن  السن  عل  أبو  حدثنا  قالوا:  جيعا:  الطاب  أب 
حمبوب الساد، عن داود بن الصي، عن أب بصي، 
قال  قال:  آبائه^  عن  حممد  بن  جعفر  الصادق  عن 
اسمي،  اسمه  ولَتَتدي،  من  الهدي   :اهلل رسَتَتول 
له  تكون  وخلقا،  خلقا  ب  الناس  أشبه  كنيتي،  وكنيته 
غيبة وحية حتى تضل اللق عن أدياهنم، فعند ذلك 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 271، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
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يقبل كالشهاب الثاقب فيمألها قسطًا وعدال كام ملئت 
.R(1(.ظلام وجورا

وقد روى الشيخ الصدوق عدة أحاديث عن أمي 
املؤمني تنبِّئ بحصول غيبة املهدي# منها:

Sحدثنا حممد بن السن قال: حدثنا أحد بن 
إدريس قال: حدثنا جعفر بن حممد بن مالك الفزاري 
عن  الصييف،  حممد  بن  إسحاق  حدثني  قال:  الكويف 
أب هاشم، عن فرات بن أحنف، عن سعد بن طريف، 
ذكر  املؤمنيأنه  أمي  عن  نباتة،  بن  االصبغ  عن 
ليغيبن حّتى يقول اجلاهل: ما هلل  أما  القائمفقال: 

.R(2(يف آل حممد حاجة
والرواية الثانية: عن الصبغ بن نباتة أيضًا Sقال: 
طالبفوجدته  أب  بن  عل  املؤمني  أمي  أتيت 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 272، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
)2) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه� : 1/ 285، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م.



144

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

متفكرا ينكت يف الرض، فقلت: يا أمي املؤمني مال 
أراك متفكرا تنكت يف الرض أرغبت فيها؟ فقال: ال 
واهلل ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوما قط ولكن فكرت 
يف مولود يكون من ظهري الادي عرش من ولدي، هو 
له  تكون  وظلام  جورا  ملئت  كام  عدال  يمألها  الهدي 
آخرون،  فيها  ويتدي  أقوام  فيها  يضل  وغيبة،  حية 
فقلت: يا أمي املؤمني وإن هذا لكائن؟ فقال: نعم كام 
أنه ملوق وأنى لك بالعلم بذا االمر يا أصبغ؟ أولئك 
خيار هذه األمة مع أبرار هذه العتة، قلت: و ما يكون 
إرادات  له  فإن  يشاء  ما  اهلل  يفعل  ثم  قال:  ذلك؟  بعد 

.R(1(وغايات وهنايات
غيبة  السنعن  الم����ام  ب��ه  أخ���ب  وم���ا 
Sعن  بإسناده  الصدوق  الشيخ  رواه  املنتظر#ما 
Cبن عل السن  ملا صالح  قال:  أب سعيد عقيصا 
معاوية بن أب سفيان دخل عليه الناس، فالمه بعضهم 
عل بيعته، فقال: ويكم ما تدرون ما عملت واهلل 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�: 1/ 274، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
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الشمس  عليه  طلعت  مما  لشيعتي  خي  عملت  الذي 
الطاعة  مفتض  إمامكم  أنني  تعلمون  أال  غربت،  أو 
من  بنص  اجلنة  أهَتَتل  شباب  سيدي  وأحَتَتد  عليكم 
أن  علمتم  أما  قال:  بل،  قالوا:  ؟  علَّ  اهلل رسول 
الغلم  السفينة وأقام اجلدار وقتل  الضلا خرق 
كان ذلك سخطا لوسى بن عمران إذ خفي عليه وجه 
الكمة يف ذلك، وكان ذلك عند اهلل تعال ذكره حكمة 
وصوابا، أما علمتم أنه ما منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة 
لطاغية زمانه إال القائم الذي يصل روح اهلل عيسى بن 
مريمخلفه، فإن اهلل عز وجل خيفي والدته، ويغيب 
شخصه لئل يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج، ذلك 
التاسع من ولد أخي السني ابن سيدة الماء، يطيل اهلل 
عمره يف غيبته، ثم يظهره بقدرته يف صورة شاب دون 
.R(1(أربعني سنة، ذلك ليعلم أن اهلل عل كل يشء قدير

ث  وقد أخب المام السي بعدة أحاديث تدِّ
الصدوق  الشيخ  رواه  ما  فمنها  املنتظر#،  غيبة  عن 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 296- 297، مؤسسة االعلمي، بيوت، 

الطبعة الثانية: 1424ه� - 2004م



146

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

بإسناده S عن عبد الرحن بن سليط قال: قال السي 
بن عل بن أب طالبمنا اثنا عرش مهديا أوهلم أمي 
الؤمنني عّل بن أب طالب، وآخرهم التاسع من ولدي، 
وهو المام القائم بالق، ييي اهلل به األرض بعد موتا، 
ويظهر به دين الق عل الدين كله ولو كره الرشكون، 
له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها عل الدين آخرون، 
فيؤذون ويقال هلم: "متى هذا الوعد إن كنم صادقني" 
بمنزلة  التكذيب  و  األذى  غيبته عل  الصابر يف  إن  أما 

R(1( الجاهد بالسيف بني يدي رسول اهلل
بعدة   السي ب��ن  ع��ل  الم���ام  أخ��ب  وق��د 
رواه  ما  فمنها  املنتظر#،  غيبة  عن  ث  تدِّ أحاديث 
قال:  جبي  بن  سعيد  Sعن  بإسناده  الصدوق  الشيخ 
يف  العابدين عل بن السي يقول:  سمعت سيد 

القائم سنة من نوح وهو طول العمر...
حدثنا أحدبن زياد بن جعفر المدانقال: 
حدثنا عل بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن بسطام 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 298، مؤسسة االعلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م
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بن مرة، عن عمرو بن ثابت قال: قال عل بن السي 
غيبة  يف  مواالتنا  عل  ثبت  من   :العابدين سيد 
قائمنا أعطاه اهلل عز وجل أجر ألف شهيد من شهداء 

.R(1(بدر واحد
وكذلك روى الشيخ الصدوق بإسناده عن المام 
حممد الباقر وجعفر الصادق وموسى بن جعفر و الرضا 
و الواد والادي والعسكري عدة أحاديث لكلِّ إمام 

تؤيِّد غيبة المام املهدي #)2).
 ،إدريس بن  أحد  بن  السي  منها:Sحدثنا 
قال: حدثنا أب، عن أيوب بن نوح، عن حممد بن سنان، 
حممد  بن  جعفر  الصادق  عن  مهران،  بن  صفوان  عن 
املهدي  وجحد  الئمة  بجميع  أقر  من  قال:  أنه   
كان كمن أقر بجميع النبياء وجحد حممدا نبوته، 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 1/ 302- 303، مؤسسة االعلمي، بيوت، 

الطبعة الثانية: 1424ه� - 2004م
)2) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
االعلمي،  مؤسسة   ،358  /2  -304  /1 381ه���«: 

بيوت، الطبعة الثانية: 1424ه� - 2004م
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فقيل له: يا ابن رسول اهلل فمن املهدي من ولدك؟ قال: 
الامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه وال يل 

 .R(1(لكم تسميته
استنتاج 

نستنتج ما تقدم أْن مفهوم الغيبة ل يكن ُمستحَدثًا 
الئمةDالذين  من  الشيعة  توارثته  متوارث  هو  بل 
أنَّ  حتى  جيل  بعد  جياًل   ،حممد النبي  من  توارثوه 
عمر بن الطاب ظنَّ أنَّ رسول اهلل قد غاب، وأنَّه 

سيعود بعد غيبته، قال جالل الدين السيوطي: 
تويف  ملا  ق��ال:  هريرة  أب  عن  املنذر  ابن  Sأخرج 
رسول اهلل^ قام عمر بن الطاب فقال: إن رجااًل من 
املنافقي يزعمون أن رسول اهلل^ تويف، وأن رسول 
اهلل واهلل ما مات، ولكن ذهب إىل ربه كم ذهب موسى 
ثم رجع  ليلة  أربعي  قومه  فقد غاب عن  بن عمران، 
إليهم بعد أن قيل قد مات. واهلل ليجعن رسول اهلل^ 
وأرجلهم  رج��ال  أي��دي  فليقطعن  موسى،  رجع  كم 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
381ه�«: 2/ 313، مؤسسة العلمي، بيوت، الطبعة 

الثانية: 1424ه� - 2004م
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زعموا أن رسول اهلل^ مات...)R(1. ومن هذا النص 
بل  الشيعة  صنع  من  يكن  ل  الغيبة  مفهوم  أنَّ  نستنتج 
عمر  بأن  نعني  ال  ونحن  قديمة،،  إسالمية  عقيدة  هو 
بن الطاب توهم يف تديد املهدي بل أنَّ فكرة الغيبة 
قال با عمر  ملا  ل تكن موجودة يف صدر السالم  إْن 
بن الطاب، وما يدل عل ذلك توهم بعض الفرق يف 
تديد المام الغائب كم توهم عمر بن الطاب، قال 

الشيخ الصدوق: 
هذه  ادعت  حتى  ذلك  بعد  الكيسانية  Sغلطت 
الغيبة ملحمد بن النفية - حتى أن السيد بن حممد 
الميي ريض اهلل ]املتوف سنة 173ه� أي قبل والدة 

املهدي باثني وثمني سنة[ 
بن  الصادق جعفر  لقي  اعتقد ذلك... حتى  عنه 
فيه  وشاهد  المامة  عالمات  منه  ورأى   Cحممد
أنا حق  له  الغيبة، فذكر  الوصية، فسأله عن  دالالت 

السيوطي  الدين  املأثور لالل  التفسي  املنثور يف  الدر   (1(
اآليتان:  عمران/  آل  :144/2]س��ورة   »911 »املتوف 
،ط.  لبنان  بيوت  العلمية،  الكتب  144-145[،دار 

الثانية؛ 2004م- 1424ه� 
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وأخبه   الئمة من  عش  الثان  يف  تقع  ولكنها 
فرجع  دفنه،  شاهد  أباه  وأن  النفية  بن  حممد  بموت 
السيد عن مقالته واستغفر من اعتقاده ورجع إىل الق 

عند اتضاحه له، ودان بالمامة.
حدثنا عبد الواحد بن حممد العطار النيسابوري - 
- قال: حدثنا عّل بن حممد قتيبة النيسابوري، عن 
حدان بن سليمن، عن حممد بن إسمعيل بن بزيع عن 
الميي  حممد  بن  السيد  سمعت  قال:  الساج  حيان 
يقول: كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة حممد بن عّل - 
ابن النفية - قد ضللت يف ذلك زمانا، فمنَّ اهلل َعلَّ 
النار،  من  به  حممدCوأنقذن  بن  جعفر  بالصادق 
وهدان إىل سواء الصاط، فسألته بعد ما صّح عندي 
بالدالئل التي شاهدهتا منه أنه حجة اهلل علَّ وعل جيع 
أهل زمانه وأنه المام الذي فرض اهلل طاعته و أ وجب 
لنا  روى  قد  اهلل  رسول  ابن  يا  له:  فقلت  به،  االقتداء 
الغيبة وصحة كونا فأخبن  أخبار عن آبائكDيف 
من  بالسادس  ستقع  الغيبة  إن   :فقال تقع؟  بمن 
رسول  بعد  اهلداة  األئمة  من  عرش  الثاين  وهو  ولدي 
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اهلل أوهلم أمي الؤمنني عّل بن أب طالب وآخرهم 
القائم بالق بقية اهلل يف األرض و صاحب الزمان، واهلل 
لو بقى يف غيبته ما بقى نوح يف قومه مل خيرج من الدنيا و 
حتى يظهر فيمل األرض قسطا وعدال كام ملئت جورا 

وظلام.
قال السيد: فلم سمعت ذلك من موالي الصادق 
جعفر بن حممد Cتبت إىل اهلل تعاىل ذكره عل يديه، 

وقلت قصيديت التي أولا:
فلم رأيت الناس يف الدين قد غووا

تعفرت باسم اهلل فيمن تعفروا
اهلل و  اهلل  ب��اس��م  ن���ادي���ت  و 

أكب و أيقنت أن يعفو و يغفر
دينا كنت  ما  اهلل  بدين  دن��ت  و 

Rجعفر الناس  سيد  ونان  به 

S ثم غلطت الناووسية بعد ذلك يف أمر الغيبة بعد 
ما صّح وقوعها عندهم بحجة اهلل عل عباده فاعتقدوها 
جهال منهم بموضعها يف الصادق بن حممدC حتى 

وتصحيح:  43،تقديم  النعمة:1/  ومتام  الدين  )1)كمل 
العلمي،بيوت-  مؤسسة  العلمي،  حسي  الشيخ 

لبنان،ط. الثانية؛ 1424ه�- 2008م
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اه  أبطل اهلل قولم بوفاته وبقيام كاظم الغيظ الوَّ
الليم، المام أب إبراهيم موسى بن جعفر Cبالمر 

.مقام الصادق
جعفر  بن  موسى  يف  ذلك  الواقفية  ع��ت  ادَّ وكذلك 

C فأبطل اهلل قولم بإظهار موته وموضع قبه، ثم بقيام 

الرضا عل بن موسىC بالمر بعده، وظهور عالمات 

.R(1( Dالمامة فيه مع ورود النصوص عليه من آبائه

 Dثم ادعت الواقفة عل السن بن عل بن حممدS

وجهلهم  عندهم  الغيبة  أمر  لصحة  به  وقعت  الغيبة  أن 

بموضعها وأنه القائم املهدي، فلم صحت وفاتهبطل 

واقعة  الغيبة  الصحيحة...أن  بالخبار  وثبت  فيه  قولم 

.R(2(دونهبابنه

الدليل الثالث:

اثني  جميء   النبي ذكر  فلقد  الئمة،  حديث 

وتصحيح:  ،تقديم   46 النعمة:1/  ومتام  الدين  كمل   (1(
العلمي،بيوت-  مؤسسة  العلمي،  حسي  الشيخ 

لبنان،ط. الثانية؛ 1424ه�- 2008م.
وتصحيح:  ،تقديم   49 النعمة:1/  ومتام  الدين  كمل   (2(
العلمي،بيوت-  مؤسسة  العلمي،  حسي  الشيخ 

لبنان،ط. الثانية؛ 1424ه�- 2008م.
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يتم لدى أحد من  العدد ال  بعده)1)، وهذا  إمامًا  عش 
املسلمي إاّل بالقرار بإمامة المام املهدي# املتمم 
السنة  علمء  من  جع  شهادة  بعد  خصوصًا  العدد  لذا 

بإمامتهم، وفضلهم.
السن  لإلمام  Sكان  ��ه  أنَّ غيبته  عل  ي��دل  وم��ا 
العسكري وكالء ثقات يعتمد عليهم، بقوا بعد وفاته 
عشين سنة يرجون كتب ابنه املهدي# إىل الناس، 
ثم انقطعت املكاتبة، ومىض أكثر رجال المام السن 
بعده  المام  بأمر  شهدوا  كانوا  الذين   العسكري
وثقته  عدالته  عل  أجعوا  قد  واحد  رجل  منهم  وبقي 
أمر  من  شيئًا  يذيعوا  ال  وأن  بالكتمن  الناس  فأمر 
المام  ثبات عي  لنا  املكاتبة فصّح  وانقطعت  المام، 

املثال  )1) وذلك يف أحاديث عديدة نذكر منها عل سبيل 
ا  وٍق َقاَل: ُكنَّ ما رواه أحد بن حنبل بسنده عن Sَعْن َمْسُ
َفَقاَل  َرُجٌل  َفَأَتاُه  ُيْقِرُئَنا  امْلَْسِجِد  يِف  ُجُلوًسا   ِ اهللَّ َعْبِد  َمَع 
َبْعِدِه  ِمْن  َيُكوُن  َكْم  ُكْم  َنبِيُّ َثُكْم  َحدَّ َهْل  َمْسُعوٍد  اْبَن  َيا 
ائِيَلR مسند أحد  إرِْسَ َبنِي  ُنَقَباِء  ِة  َكِعدَّ َنَعْم  َقاَل:  َخِليَفًة؟ 
رقم   ،]3858 حديث:   [  528  -527 حنبل:1/  بن 
 - 1413ه���  ؛  االوىل  ط.  السالم،  عبد  حممد  أحاديثه 

1993م، دار الكتب العلمية بيوت.



154

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

أصحاب  عن  وصفت  وب��م  الدليل،  من  ذك��رت  بم 
غيبته  وصحة  خ��به،  ونقلهم  السنورجاله 
غيبتي  له  الماموأن  غيبة  يف  املشهورة  بالخبار 

.R(1(أحداها أشد من الخرى

الدليل على حياة اإلمام اهلدي #

يستدل عل حياة المام املهدي بأوجه عديدة 
ل: حديث الثقلي رواه المام الثعلبي،  الوجه الوَّ
الطبان، عن أب سعيد الدري،  و  وأحد بن حنبل، 
ورواه الطبان أيضًا بسنده عن َعْن َزْيِد بن َأْرَقَم، وعن 
، و رواه الطحاوي بسنده عن  ُحَذْيَفَة بن ُأَسْيٍد اْلِغَفاِريِّ
أهيا  »يا  يقول:  اهلل  رس��ول  سمعت  :Sقال:   عل
الناس إن قد تركت فيكم خليفتي إن أخذتم بم لن 
اهلل جل  أكب من اآلخر كتاب  بعدي، أحدها  تضلوا 
جالله من السمء وعتيت أهل بيتي، أال وإّنم لن يتفرقا 

)1) كمل الدين ومتام النعمة: 97،تقديم وتصحيح: الشيخ 
حسي العلمي، مؤسسة العلمي،بيوت- لبنان،ط. 

الثانية؛ 1424ه�- 2008م



155

املهدي# يف السنة الشيفة

حتى يردا علَّ الوض"«)1).

)1) تفسي الكشف والبيان لإلمام الثعلبي »ت. 427ه�«: 
ع��م��ران،اآلي��ات:130- 138[،  آل  3/ 163]س��ورة 
احياء  دار  بن عاشور،  المام أب حممد  دراسة وتقيق: 
– بيوت، لبنان، ط. االوىل ؛ 1422ه�  التاث العرب 
- 2002م، ورواه الاكم النيسابوري عن زيد بن أرقم 
يف املستدرك عل الصحيحي: 3 / 359] ح.4769 – 
كتاب معرفة الصحابة/ ذكر مناقب أهل بيت رسول اهلل
l[، تقيق:د. حممود مطرجي، سنة الطبع: 1422ه� 
- 2002م، دار الفكر، بيوت، ومسند أحد بن حنبل: 
22/3 ]17/3[، ] حديث :11137[، رقم أحاديثه: 
بيوت-لبنان،  العلمية  الكتب  دار  السالم،  عبد  حممد 
ط. االوىل ؛ 1413ه� - 1993م،و فضائل أمي املؤمني 
عل بن أب طالب ] فضائل الصحابة [ لحد بن حنبل 
حسن  تقيق:  ح.417[،  و   ،416 ح.   [  327،529:
للطحاوي:  اآلث��ار  مشكل  1425ه����،و  السيد،  حيد 
من  لعل:  خم  غدير  يوم  قوله  307]باب/...من   /2
املعارف  دائرة  جملس  مواله[،مطبعة  فعل  مواله  كنت 
النظامية يف الند، ط. االوىل؛ 1333ه�، و املعجم الكبي 
 ،2613 ،و   2612 ح.   [  199  -196  /2 للطبان: 
بن  السن  أخبار  2617/بقية   ،2615  ،2614 و 
دار  السيوطي،  حممد  أبو  وختريج:  ضبط   ،]عل
الكتب العلمية– بيوت، لبنان، ط. الوىل؛ 2007م – 
1428ه� ،و جع الوامع »الامع الكبي يف الديث ←  
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يفتقان  ال  متالزمان  العتة،  و  الكتاب  أنَّ  يعني 
وعدم   . الوض  عل  يردا  أْن  إىل   النبي وفاة  منذ 
عتة  مع  الكتاب  وج��ود  استمرار  يعني  افتاقهم 
إال  توجيهه  يمكن  ال  االستمرار  وهذا   ،الرسول
قد ولد ولكنه غائب  املهدي#  المام  أنَّ  بافتاض 
عن العي، إذ لو ل يكن مولودًا الفتق الكتاب عن 
العتة الطاهرة، وهذا غي مكن لقولهS:  لن يتفرقا 
حتى يردا علَّ الوضR، وما يدعم صحة هذا القول ما 
قاله ابن حجر اليتمي، فقد قال:S ويف أحاديث الث 
عل التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع متأهل 
منهم للتمسك به إىل يوم القيامة كم أن الكتاب العزيز 
كذلك ولذا كانوا أمانا لهل الرض كم يأيت ويشهد 
لذلك الب السابق يف كل خلف من أمتي عدول من 

 [  118  /9 للسيوطي:  وزوائ���ده«  الصغي  والامع   →
ختريج   ] الياء  حرف   / الق��وال  قسم   – ح.27616 
الكتب  دار  شبل  الفتاح  عبد  خالد  وضبط:  وتعليق 
 - ؛1421ه����  الوىل  ط.  لبنان،  ب��يوت،   – العلمية 

2000م.
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)1). فمن يستحق هذا املنصب يف  أهل بيتي إىل آخره« 
زماننا إْن ل نقل بوجود املهدي#؟

الديث،  صحة  عدم  ا  إمَّ خيارين:  أمام  فنحن 
وهذا غي مكن لجاع املسلمي بصحته، وإما القرار 
بوجود متأهل من العتة للتمسك به، وهو غي معروف 

بل غائب عنَّا.
الوجه الثان:ورد ت أحاديث كثية يف مسند أحد 
ح  تصِّ اآلخر  يقوي  بعضها  وغيها  مسلم  وصحيح 
إثنا عش إمامًا، ف��»َعْن   بأنَّ الئمة بعد رسول اهلل
اهلل^  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َوائِيِّ  السُّ َسُمَرَة  ْبِن  َجابِِر 
يَن َلْن َيَزاَل َظاِهًرا  ِة اْلَوَداِع :«إِنَّ َهَذا الدِّ َيُقوُل يِف َحجَّ
الٌِف َواَل ُمَفاِرٌق َحتَّى َيْميِضَ  ُه خُمَ َعَل َمْن َناَوَأُه اَل َيرُضُّ

تِي اْثَنا َعَشَ َخِليَفًة« ِمْن ُأمَّ
َما  ِب:  ِلَ ،َفُقْلُت  َأْفَهْمُه  َلْ  ٍء  بَِ�ْ َم  َتَكلَّ ُثمَّ  َقاَل:   

)1) الصواعق املحرقة البن حجر: 232، ]الباب الادي 
عش يف فضائل أهل البيت النبوي - الفصل الول يف 
اآليات الواردة فيهم [، ط. دار الكتب العلمية، سنة ؛ 

1420ه� - 1999م، بيوت.
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ُهْم ِمْن ُقَرْيٍش"«)1). َقاَل؟ َقاَل:« ُكلُّ

 106،113  ،105،  104  /5 حنبل:  بن  أحد  )1)مسند 
 ،122، 121 ،120 ،119 ،118 ،116، 114،115،
 ،94  ،87،93  /4[132،  131،  130  ،129  ،123
 ،]108 ،107 ،106 ،101 ،100، 99 ،98 ،97 ،96
 ،20850،20923  ،20845،  20842: حديث   [
 ،20961  ،20960  ،20952  ،20936  ،20924
 ،20982  ،20981  ،20979  ،20977  ،20977
 ،21016  ،21005  ،20995  ،20991،20993
 ،]21106  ،21095  ،21089  ،21076  ،21020
رقم أحاديثه حممد عبد السالم، ط. االوىل ؛ 1413ه� - 
1993م، دار الكتب العلمية بيوت، وصحيح مسلم: 
 -»1822«10  ،9  ،8  ،7  ،6،»1821«  -5 791]ح. 
االوىل،  ط.  القاهرة،  املختار،  [،مؤسسة  المارة  كتاب 
للطبان:  الكبي  املعجم  ،انظر:  2005م   - 1426ه� 
 ،2028 2027،و  و   ،2026 ح.   [68 ،و   66  /2
2035/ عن جابر بن سمرة [، ضبط وختريج: أبو حممد 
ط.  لبنان،  بيوت،   – العلمية  الكتب  دار  السيوطي، 
املعجم الوسط  – 1428ه�، وانظر:  الوىل؛ 2007م 
اسمه  من   -6382 ح.   [400  -399  /4 للطبان: 
اسمعيل  حسن  حممد  حسن  حممد  تقيق:  حم��م��د[، 
الشافعي، دار الفكر للطباعة والنش والتوزيع – عّمن، 

االردن، ط. 1420م- 1999ه�.
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تطبيق  له  وليس  املسّلمت،  من  الديث  وه��ذا 
عشDوحاول  الثني  الئمة  إاّل  ومقبول  معقول 
أو ثالثة  واثني  الراشدين  اللفاء  تطبيقه عل  البعض 
أنَّ  غي  العباس  بني  من  ثالثة  أو  واثني  أمية  بني  من 
ل يف هذا الديث  هذا التطبيق غي مقبول، وكلُّ من تأمَّ
لا  ليس  قضية  عن   النبي من  غيبًيا  إخبارًا  وجده 
عش االثني  الئمة  س��وى  ومقبول  وجيه  مصداق 
املهدي  بأنَّ  استظهر  قد  كثي  ابن  أنَّ  نجد  ولذا   .D
الديث  Sهذا  قال:  إذ  منهم  الحاديث  يف  به  امُلَبشَّ 
ثابت يف الصحيحي من »حديث جابر بن َسُمرة قال: 
ماضيا  الناس  أمر  يزال  »ال  يقول:    النبي  سمعت 
ما وليهم اثنا عش رجال«... »كلهم من قريش«وهذا 
لفظ مسلم... وال تقوم الساعة حتى تكون واليتهم ال 
حمالة، والظاهر أن منهم املهدي امُلَبشَّ به يف الحاديث 
يقرُّ بوالدته،  ابن كثي ال  بذكرهR.)1) وإنَّ كان  الواردة 
ويعتقد بأّنه سوف يولد، ولكن قد ثبت لنا إمامة المام 

املائدة: 12[،   [ العظيم لبن كثي: 3 / 48  القرآن  تفسي   (1(
تعليق و إخراج: هان الاج، ط. املكتبة التوفيقية، مص.
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الادي عش وهو السن العسكري، وأنَّه قد تويف 
العلمء  ذكر  ،الذي  املهدي#  ابنه  والدة  منه  فيلزم 
والدته ول يذكر أحٌد بأنَّه قد مات أو أثبت وفاته فيلزم 

ًا. منه أنَّ يكون حيَّ
من  إمام  من  ختلو  ال  الرض  أن  الثالث:  الوجه 
وقد  اهلل  أمر  أتاهم  خلت  فإذا   ،Dالبيت أهل  أئمة 
تفيد  التي  واآليات  الروايات  بعض  السنة  علمء  ذكر 

ذلك، وقد ذكرناها يف الشبهة الرابعة. 
عل  Sعن  بسنده  حنبل  بن  أحد  رواه  ما  ومنها   
السمء،  أمان لهل  »النجوم  قال: قال رسول اهلل^: 
بيتي  وأه��ل  السمء،  أه��ل  ذه��ب  النجوم  ذهبت  إذا 
أهل  بيتي ذهب  أهل  فإذا ذهب  الرض،  أمان لهل 
الرض )1). وأهل البيت الذين هم أمان لهل الرض 

فضائل   [ طالب  أب  بن  عل  املؤمني  أم��ي  فضائل   (1(
الصحابة [ لحد بن حنبل :356، ] ح.269[، تقيق: 
حسن حيد السيد، ليل – إيران، 1425ه�، و الصواعق 
يف  عش  ال��ادي  ]الباب   ،234 حجر:  البن  املحرقة 
اآليات  الول يف  الفصل   - النبوي  البيت  أهل  فضائل 
الواردة فيهم؛ اآلية السابعة [، ط. دار الكتب العلمية، 

سنة ؛ 1420ه� - 1999م، بيوت، وذخائر ←
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هم الئمةD، فالبد من وجود إمام، فهو أمان لهل 
الرض فال تبقى الرض بغي إمام.

عن  كثية  رواي��ات  وردت  لقد   : الرابع  الوجه   
أئمة أهل البيت بشت بوالدة املهدي#قبل والدته، 
ونبَّأت عن غيبته قبل غيبته، فعن زرارة، عن أب عبد 
اهلل قال: Sللقائم غيبة قبل قيامة، قلت: و ل ؟ قال: 

 .(1( R ياف عل نفسه الذبح
ثقات  جلة  Sمن  إن  املجليس:  العالمة  وق��ال 
املحدثي واملصنفي من الشيعة السن بن حمبوب الزراد 
وقد صنف كتاب املشيخة الذي هو يف أصول الشيعة 

الدين  حمب  للعالمة  القربى  ذوي  مناقب  يف  العقبى   →
ص27،دار  694ه���«:  الطبي»ت.  اهلل  عبد  بن  أحد 
الكتب العلمية- بيوت، لبنان، ط. الوىل؛ 2006م- 
النفي:  القندوزي  لسليمن  امل��وّدة  وينابيع  1427ه���، 
أهل  بدوام  الدنيا  دوام  بيان  الثالث:يف  26/1]الباب 
لبنان،  ،بيوت-  للمطبوعات  العلمي  بيته[،مؤسسة 

ط. االوىل؛ 1418ه� - 1997م.
)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
الطبعة  ب��يوت،  االعلمي،  مؤسسة   ،437 381ه���«: 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
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أشهر من كتاب املزن و أمثاله ] عند السنة [ قبل زمان 
الغيبة بأكثر من مائة سنة فذكر فيه بعض ما أوردناه من 
املخب، وحصل كلم تضمنه الب  الغيبة فوافق  أخبار 
بال اختالف )R(1. ومن جلة ذلك ما رواه عن إبراهيم 
أب  عن  بصي،  أب  عن  جديد«،  ط  »الارثي  الادقي 
يقول:   جعفر أبو  كان  له  قلت  قال:   اهلل عبد 
قصية  والخ��رى  طويلة  واح��دة  غيبتان  حممد  آلل 
أطول من  إحداها  أبا بصي،  يا  نعم  فقال ل:  قال:  ؟ 
الخرى، ثم ال يكون ذلك يعني ظهوره حتى يتلف 
ويشتد  السفيان،  ويظهر  اللقة،  وتضيق  فالن،  ولد 
البالء، ويشمل الناس موت وقتل، ويلجؤون منه إىل 

.»حرم اهلل تعاىل وحرم الرسول
له  يكون  أن  مسلم  لكل  الب��دَّ  الامس:  الوجه 
إمام يتبعه، فمن مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة 
شخص  يوجد  فال  حّيًا،  املهدي  يكن  ل  فإذا  جاهلية، 
يتبع،  قدوة  إمامًا  يكون  أْن  يصلح  الاض  عصنا  يف 
وهذا غي مكن ملا يلزم من املوت ميتة الاهلية كم ورد 

)1) يف بحار االنوار: 13 / 200 ] 51 / 365 [
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فقال:  بن حنبل  الذي رواه أحد  الشيف  يف الديث 
َنا َأُبو َبْكٍر َعْن َعاِصٍم َعْن  َثَنا َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َأْخَبَ »َحدَّ
»َمْن   :^ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل:َقاَل  ُمَعاِوَيَة  َعْن  َصالٍِح  َأِب 

(1( R ًة َماَت بَِغْيِ إَِماٍم َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ
ْيِح بن ُعَبْيٍد، َعْن  وروى الطبان بسنده »َعْن رُشَ
إَِماٍم  بَِغْيِ  َماَت  :َمْن   ^ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُمَعاِوَيَة، 

.(2(»" َماَت َمْيَتًة َجاِهِليَّةً
َولُِكلِّ  ُمْنِذٌر  َأْنَت  اَم  إِنَّ تعاىل:  قوله  ذلك  ويدعم 

َقْوٍم َهاٍد]الرعد/7[.
الوجه السادس :ذكر جاعة من علمء السنة منهم 
الزرندي الشافعي، وابن حجر اليتمي، و يوسف بن 
ييى بن عل املقدس الشافعي السلمي عن أب جعفر 
العشاء معه راية رسول  أنَّه: »يظهر املهدي بمكة عند 

)1) مسند أحد بن حنبل: 4/ 119 ]96/4[، ] حديث 
:16882[، رقم أحاديثه حممد عبد السالم، ط. االوىل ؛ 

1413ه� - 1993م، دار الكتب العلمية بيوت.
 /16277 ح.   [  329  /8 للطبان:  الكبي  املعجم   (2(
ْيِح بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَعاِوَيَة[، ضبط وختريج: أبو حممد  رُشَ
ط.  لبنان،  بيوت،   – العلمية  الكتب  دار  السيوطي، 

الوىل؛ 2007م – 1428ه�.



164

دليل املحاور / المام املهدي# والغيبة

فإذا  وبيان  ونور  وعالمات  وسيفه  وقميصه  اهلل^ 
)R(1وذكروا  صوته  بأعل  خطبة  خطب  العشاء  صل 

الطبة.
لن  املهدي#حّيًا  بقاء  عل  دليل  ه��ذا  ويف   
القميص والسيف والراية ليس لا وجود اآلن إاّل أن 

نقول بوجودها عند املهدي يفظها إىل هذا اليوم.
الشبهة الرابعة:

ل��ق��د اس��ت��دل��وا ب��ع��دم ج���واز اس��ت��م��رار حياة 
Sعن أب  املهدي#، بقول ما رواه التمذي يف سننه 
هريرة قال: قال رسول اهلل^ "أعمر أمتي ما بي ستي 

 R"إىل سبعي وأقلهم من جيوز ذلك
اجلواب

هذا الديث ال يصح االستشهاد به، لعدم صحة 
متنه، فكثي من املسلمي عاشوا أكثر من سبعي سنة، 

آل  ف��ض��ل  م��ع��رف��ة  إىل  ال����وص����ول  م���ع���ارج   (1(
ماجد  تقيق:   ،193 الشافعي:  الرسولللزرندي 
بن أحد العطية، والفتاوى الديثية البن حجر اليتمي، 
أخبار  يف  الدرر  عقد  و  للسيوطي،  للفتاوي  والاوي 

املنتظر: 3.
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كجابر بن عبد اهلل النصاري، وأما العمر املديد، فهو 
كنوحالذي  باملعّمرين،  ُق��وِرن  ما  إذا  حمااًل  ليس 
ر  ألفي و مخسمئة سنة، و إدريسالذي عمَّ عاش 
تسعمئة و مخسًا وستي سنة، والرضالذي ال يزال 
تيمية  ابن  حّيًا، وإلياسال يزال حيًا. وقد اعتف 
يف أحد قوليه بحياة الرض وذلك عندما سئل: » هل 

كان الرض نبًيا أو ولًيا؟ وهل هو حي إىل اآلن؟
أنه  النبي  فيم روي عن  تقولون  فم  وان كان حيا 
أم  صحيح  الديث  هذا  لزارن، هل  حيا  كان  لو  قال 

ال ؟
 فأجاب ... وأما حياته فهو حي والديث املذكور 
املروري يف مسند  بل  إسناد  له  يعرف  له وال  ال اصل 
انه ل  قال  بالنبي^ ،ومن  اجتمع  أنه  الشافعي وغيه 
العلم  من  فإنه  به  له  علم  ما ال  قال  فقد  بالنبي  جيتمع 
النبي  بقول  وفاته  عل  احتج  ومن  به  ياط  ال  الذي 
يبقى  مائة سنة ال  فانه عل رأس  ليلتكم هذه  أرأيتكم 
عل وجه الرض من هو عليها اليوم احد فال حجة فيه 

فانه يمكن أن يكون الرض اذ ذاك عل وجه الرض 
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أنه  الصحيح  الساسة  وكذلك  الدجال  ولن   
اليوم  إىل  باق  وهو  النبي  عهد  عل  موجودا  حيا  كان 

يرج وكان يف جزيرة من جزائر البحر 
عن  ال��واب  هو  كان  عنه  ال��واب  من  كان  فم   
هذا  يف  يدخل  ل  الرض  لفظ  يكون  أن  وهو  الرض 
الب أو يكون أراد اآلدميي املعروفي وأما من خرج 
عن العادة فلم يدخل يف العموم كم ل تدخل الن وان 
كان لفظا ينتظم الن والنس وختصيص مثل هذا من 

مثل هذا العموم كثي معتاد واهلل أعلم«)1).

الشبهة اخلامسة

إن أحاديث املهدي ل يرج لا يف صحيح البخاري 
و صحيح مسلم،فهي غي صحيحة.

اجلواب

جيع  استقصيا  م  أنَّ مسلم  وال  البخاري  ِع  يدَّ ل   
الحاديث الصحيحة، فهناك أحاديث صحيحة كثية 
ليست  وهي  السنة  كتب  من  وغيها  الصحاح  روهتا 

)1) جمموع الفتاوى :ج 4 / ص 338.
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موجودة يف الصحيحي، فإذا ل يرِو البخاري أو مسلم 
حديثًا معينًا فال يعني ذلك عدم صحة ذلك الديث، 
إضافة إىل ذلك فبعض أحاديث الصحيحي فيها إشارة 

إىل املهدي#، وإن ل تكن رصية.

سفراء اإلمام املهدي

ولد المام املهدي# ليلة المعة الامس عش 
 أبيه وفاة  قبل  ،قيل:  255ه���«  شعبان»سنة:  من 
أبيه»سنة:  بسنتي و سبعة اشهر، وقيل: كانت شهادة 
260 ه�« وكان أبوه المام السن العسكري قد 
أخفى مولده، وست أمره خوفًا عليه من القتل، لصعوبة 
ة طلب حاكم ذلك الوقت له، و بعد وفاة  الوقت وشدَّ
املهدي#  المام  أعداء  كان   العسكري المام 
يريدون قتله فكان البدَّ من استتاره عن أعي الناس، 
ول يكن أمر المام#وغيبته من المور املخفية عل 
الشيعة آنذاك فقد أخب الئمةD بذلك قبل والدته، 
فعن زرارة، عن أب عبد اهلل قال: »للقائم غيبة قبل 

قيامة، قلت: و ل ؟ 
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قال: ياف عل نفسه الذبح« )1). 
وهنا دعت الاجة لن يكون لإلمام سفي)2) بينه 
وبي الشيعة لكي جييب عل أسئلتهم بواسطته ويقيض 
حوائجهم، ويرشدهم ملا فيه صالح دينهم و دنياهم، 
التي  واملدن  البلدان  خمتلف  يف  وكالء  للسفراء  كان  و 
يسكنها الشيعة، ويف هذه الفتة التي استمرت سبعي 
سبعي  وقيل:  أيام.  وأربعة  شهرًا  عش  اثني  إال  سنة 
الناس،  عامة  أعي  عن  غائبًا  الم��ام#  كان  سنة، 
عددهم  السفراء  وهؤالء  الصغرى«،  وتسمى»بالغيبة 
يكّنى  و  العمري،  سعيد  بن  عثمن  أول��م:  و  أربعة: 
المام  خدم  الس��دّي،  الزّيات  له  ويقال  عمر،  بأب 
الادي وله من العمر إحدى عشة سنة. وحكي: 
أنه يقال له »العمري« لنه ينتسب من قبل الم إىل عمر 

)1) كمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
الطبعة  ب��يوت،  االعلمي،  مؤسسة   ،437 381ه���«: 

الثانية: 1424ه� - 2004م. 
سول واملصلح بي القوم والمع  ِفُي قي اللغة: الرَّ )2) السَّ
الشيعة  ،وينظر وسائل  »الوكيل«  هنا  به  واملراد  ُسَفراُء، 

للحر العامل: 30 / 419.
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. الطرف بن عل
فقد  أيضًا،   العسكري لإلمام  وكياًل  وكان 
 ،C املهدي  والم��ام  العسكري  الم��ام  عليه  نصَّ 
ومدة سفارته حوال مخس سنوات توف »سنة 266ه�«، 
الغرب  الانب  يف  دفن  و  264ه���«،  »سنة  توف  وقيل 

ببغداد. 
هو  العمري  سعيد  بن  عثمن  بعد  الثان:  السفي 
عليه  نص  جعفر  بأب  يكنى  و  عثمن  بن  حممد  ابنه: 
عليه  نص  الوقت  نفس  ويف   ،العسكري الم��ام 
المام املهدي#، كم نصَّ عليه أيضًا أبوه عثمن بن 
بن  وحممد  وأطيعوا.  له  اسمعوا  ه:  حقِّ يف  وقال  سعيد 
عثمن هذا أطول نواب المام فتة، فكانت نيابته قرابة 
إىل  ه�   205 ،أو  ه�   204 سنة  من  يعني  سنة،  أربعي 

305ه� . 
السفي الثالث: أبو القاسم السي بن روح بن أب 
بحر النوبختّي، نصَّ عليه السفي الثان أبو جعفر بأمر 
صاحب الزمان#إذ قال السفي الثان وعنده وجوه 
وبي  بينكم  والسفي  مقامي  القائم  هو   : الشيعة  من 
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صاحب المر# ،والوكيل والثقة والمي فارجعوا 
يف أموركم إليه وعولوا يف مهامكم عليه فبذلك أمرت 
وقد بلغت. و كانت مدة سفارته إحدى وعشين سنة 

تقريبًا. و قد توف »سنة 326 ه� «.
السفي الرابع: أبو السن عل بن حممد السمري، 
وقد نص عليه السفي الثالث السي بن بن روح بأمر 
السفارة  يف  الرابع  السفي  بقي  الزمانو  صاحب 
ثالثة أعوام وتوف»329 ه� «. وحصلت اشارة سموية 
الغيبة  فوقعت  النجوم  فيها  تناثرت  إذ  السنة  تلك 
حان  وملّا  فيها،  نحن  التي  الثانية  الغيبة  وهي  الكبى 
قيل  أجله،  قرب  و  الدنيا  السمري عن  السن  رحيل 

له: إىل من تويص ؟
فأخرج لم ورقة بخط المام املهدي#، وكان 
المام  المام#،فخط  خط  يعرفون  آنذاك  الناس 
املهدي#معروف يف زمن حياة أبيه المام، وقد اطلع 
وتوقيعه،  خطه  وعل  املهدي  ولده  عل  شيعته  معظم 
فكان خطه وتوقيعه مألوفا للناس، وملا نظروا يف نص 

الورقة وجدوا فيها: 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ياعل بن حممد السمري: أعظم اهلل أجر إخوانك 
فيك فإنك ميِّت ما بينك وبني ستة أيام فامجع أمرك وال 
فقد وقعت  وفاتك،  بعد  مقامك  يقوم  أحٍد  إل  ُتوِص 
عز  اهلل  إذن  بعد  إال  ظهور  فل  ]التامة[  الثانية  الغيبة 
وجل وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب، وامتلء 
األرض جورا، وسيأيت شيعتي من يدعي الشاهدة، أال 
عى الشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو  فمن ادَّ
كاذٌب مفٍت، وال حول وال قوة إال باهلل العل العظيم«، 
بنفسه،  جيود  وهو  إليه  عادوا  السادس  اليوم  كان  فلام 
هو  أمر  هلل  فقال:  ؟  بعدك  من  َك  وِصيُّ من  له:  فقيل 

بالغه. ومىض، فهذا آخر كالم سمع منه 
روى الصدوق بسنده عن الواد عن آبائه عن أمي 
أمدها طويل كأين  غيبة  مّنا  Sللقائم  قال:   املؤمني
الرعى  يطلبون  غيبة  النعم يف  بالشيعة جيولون جوالن 
فل جيدونه ،أآل فمن ثبت منهم عل دينه ومل َيْقُس قلبه 
لطول أمد غيبة إمامه فهو معي يف درجتي يوم القيامة، 
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ثم قال إّن للقائم مّنا إذا قام مل يكن ألحد يف عنقه 
.(1( Rبيعة فلذلك ختفى والدته و يغيب شخصه

)1) اكمل الدين و متام النعمة للشيخ الصدوق»املتوف سنة: 
الطبعة  ب��يوت،  االعلمي،  مؤسسة   ،303 381ه���«: 

الثانية: 1424ه� - 2004م.
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يف  ذكرت  التي  االستدالت  أغلب  كانت  لقد    
ُتْذَكر  هذا الكراس تعتمد عل املصادر السنِيِّة، فلذا ل 
آيتي فقط لالستدالل با عل  القرآنية إالَّ  من اآليات 
روهتا  التي  الحاديث  ُذك��رْت  ثم   ،# املهدي  الم��ام 
نَّة بشأن تعيي هويته وأحواله الشيفة #، ثم  كتب السُّ
نوقشت الروايات التي تزعم بأن اسم أب املهدي# هو 
اسم أب رسول اهلل، سندًا، ومتنًا، حتى ظهر عدم 
كذلك  ومتنها،  سندها  لضعف  با  االستدالل  صحة 
 ،# املهدي  والدة  عل  والباهي  الدلة  بعض  قدمنا 
التي  الشبهات  بعض  ردِّ  إىل  إضافة  حياته،  واستمرار 
العل  اهلل  فنسأل  الوهابية،  بعض  قبل  من  طرحت 
القدير أن ينفع املؤمني بذا املختص، إنَّه هو السميع 

العليم، والمد هلل رب العاملي. 
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