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 الوقذهح

 اهلل الرزتن الرحيم، العزيز اخلالق العليم، البارئ الواحد احلليم..سم ب
 رمي..والتسليم على زلمد بن عبداهلل الصادق الك الةالصأفضل مث 
 ..العظيم القيامة ذلك اليوم على آلو وعلى أصحابو وعلى التابعني لو إىل يوممث 

 بعد:وأما 
، وتنزيل الباحثني، أن ىذا وظن عامة ادلتومسني ،وعلى أغلب ظن العلماء الربانينيفإنو 

 يبق على بيعتو إا ، وأنو ملزلمد بن عبداهلل() اإلمام ادلهدي أو ظهور ىو زمن خروج
 ..، حيث وقد حتققت كل العالمات واآليات والداات على خروجو.وقت وجيز جداً 

، وألهنا عليو السالم()فإن أفضل عنوان ميكن أن يتدارس اليوم ىو أمر البيعة لو  عليو:و 
فتنة الدىيماء وغريىا من  اإلعالن الفصل الذي سيفرق بني احلق والباطل، وتنتهي بو

 ..فنتالب ذىت جورو خبو نأ ردو  قدو  الفنت.
  اإلمام ادلهدي. بيعة ورمأورد ىنا بعض أ ىذه العجالةويف 
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 :الثيعحذعريف  

 (.ع يب أصلها من ادلادة: )
 . )مشس العلوم(ادلعاِىد: ادلبايع واحملالف

 . )معجم اللغة العربية ادلعاصر(فالنًا على األمر: عاَىده وعاقَده عليو بايع
 )معجم اللغة العربية ادلعاصر( عقُد البَ ْيع. - ٕ  .بايعَ مصدر  - ٔ ُمبايعة ]مفرد[:

 . )هتذيب اللغة(ىدى َأو َضاَلَلة بَ ْيعةِ والُدعاة: قوم َيْدعون ِإىَل 
 وعليه:

 ع والطاعة.، ومعاىدتو ومواثقتو على السمكم لرجلعقد األمر أو احلهي ف
 على من بايع. يبايع على أي أمر من األمور فتكون ملزمةوقد 

 القرآى الكرين:الثيعح في 

ِإنَّ اَّللََّ اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َأنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواََلُْم ِبَِنَّ ََلُُم اْْلَنََّة يُ َقاتُِلوَن ِف }تعاىل: قال 
ْْنِيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن  َأْوََف َسِبيِل اَّللَِّ فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِو َحقًّا ِف الت َّْورَاِة َواْْلِ

{ ]التوبة : ِبَعْهِدِه ِمَن اَّللَِّ فَاْستَ ْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي ََبيَ ْعُتْم ِبِو َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ٔٔٔ] 

ا َشرََع يف َشرِْح قولو: ) يف تفسري اآلية يف تفسري الفخر الرازيوجاء  اْعَلْم أَنَُّو تَ َعاىَل َلمَّ
رَْح  ا/ دَتََّم َذِلَك الشَّ َفَضاِئِح اْلُمَناِفِقنَي َوقَ َباِئِحِهْم ِلَسَبِب خَتَلُِّفِهْم َعْن َغْزَوِة تَ ُبوَك، فَ َلمَّ

َلى ُكلِّ ِقْسٍم َما َكاَن َائًِقا بِِو، َعاَد ِإىَل بَ َياِن َفِضيَلِة َواْلبَ َياَن َوذََكَر أَْقَساَمُهْم، َوفَ رََّع عَ 
 اْلَِْهاِد َوَحِقيَقِتِو فَ َقاَل: ِإنَّ اللََّو اْشََتى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َويف اآْليَِة َمَساِئُل:

 اْلَمْسأََلُة األوىل: ]يف شأن نزول اآلية[
َة َوُىْم َقاَل اْلُقْرُطِبُّ  َلَة اْلَعَقَبِة ِبَكَّ ا بَايَ َعِت اأْلَْنَصاُر َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم لَي ْ : َلمَّ

ُعوَن نَ ْفًسا، َقاَل َعْبُد اللَِّو ْبُن َرَواَحَة: ِاْشََتِْط ِلَربَِّك َولِنَ ْفِسَك َما ِشْئَت. فَ َقاَل:  َسب ْ
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تَ ْعُبُدوُه َوَا ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا، َولِنَ ْفِسي َأْن دَتْنَ ُعوِن َما دَتْنَ ُعوَن ِمْنُو أَنْ ُفَسُكْم  َأْشََتُِط ِلَرِّبِّ َأنْ »
َقاُلوا: َرِبَح اْلبَ ْيُع َا نَِقيُل َوَا « اْْلَنَّةُ »َقاُلوا: فَِإَذا فَ َعْلَنا َذِلَك َفَماَذا لََنا؟ َقاَل: « َوأَْمَواَلُكمْ 

 نَ َزَلْت َىِذِه اآْليَُة.َنْسَتِقيُل. ف َ 
 َقاَل رُلَاِىٌد َواحلََْسٌن َوُمَقاِتٌل: ثَاَمنَ ُهْم فََأْغَلى ذَتَنَ ُهْم.

ُمْشََتَِي اْلَمْسأََلُة الثَّانَِيُة: َقاَل َأْىُل اْلَمَعاِن: َا ََيُوُز َأْن َيْشََتَِي اللَُّو َشْيًئا يف احلَِْقيَقِة أِلَنَّ الْ 
َا َيْشَتَِ  ي َما َا مَيِْلُك، َوذِلََذا َقاَل احلََْسُن: اْشتَ َرى أَنْ ُفًسا ُىَو َخَلَقَها، َوأَْمَواًا ُىَو َرَزقَ َها، ِإَّنَّ

َعاِء ِإىَل الطَّاَعِة، َوَحِقيَقُة َىَذا، َأنَّ اْلُمْؤِمَن  َلطُِّف يف الدُّ َلِكْن َىَذا ذََكَرُه تَ َعاىَل حِلُْسِن الت َّ
َفَق َمالُُو يف َسِبيِل اللَِّو، َأَخَذ ِمَن َمََت َقاَتَل يف َسبِ  يِل اللَِّو َحَتَّ يُ ْقَتَل، فَ َتْذَىَب ُروُحُو، َويُ ن ْ

ى اللَِّو يف اآْلِخَرِة اْْلَنََّة َجَزاًء ِلَما فَ َعَل. َفَجَعَل َىَذا اْسِتْبَداًا َوِشَراًء. َىَذا َمْعََن قَ ْولِِو: اْشَتَ 
طَّاِب ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفسَ  ُهْم َوأَْمواذَلُْم بَِأنَّ ذَلُُم اْلَْنََّة َأْي بِاْْلَنَِّة، وََكَذا ِقَراَءُة ُعَمَر ْبِن اخلَْ

ٌة َراِجَحٌة، بَاَيَع اللَُّو ِِبَا ُكلَّ ُمْؤمِ  َعٌة َراِِبٌَة وََكفَّ ٍن، َواأْلَْعَمِش. َقاَل احلََْسُن: امْسَُعوا َواللَِّو بَ ي ْ
َعِة.َواللَِّو َما َعلَ   ى اأْلَْرِض ُمْؤِمٌن ِإاَّ َوَقْد َدَخَل يف َىِذِه اْلبَ ي ْ

اَلُم:  اَلُة َوالسَّ اِدُق َعَلْيِو الصَّ  «لَْيَس أِلَْبَداِنُكْم ذَتٌَن ِإاَّ اْْلَنَُّة َفاَل تَِبيُعوَىا ِإاَّ ِِبَا»َوَقاَل الصَّ
 َوقَ ْولُُو:

ا يف َسِبيِل اللَِّو َوَعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَأْىِليِهْم َوِعَياذلِِْم، َويف اآْليَِة َوأَْمواذَلُْم يُرِيُد الَِِّت يُ ْنِفُقونَ هَ 
 َلطَاِئُف:

اللَِّطيَفُة اأْلُوىَل: اْلُمْشََتِي َا بُدَّ لو من بائع، وىاىنا اْلَباِئُع ُىَو اللَُّو َواْلُمْشََتِي ُىَو اللَُّو، 
َا َيِصحُّ يف َحقِّ اْلقَ  يِِّم بَِأْمِر الطِّْفِل الَِّذي َا مُيِْكُنُو رَِعايَُة اْلَمَصاِلِح يف اْلبَ ْيِع َوَىَذا ِإَّنَّ

ُة َىَذا اْلبَ ْيِع َمْشُروَطٌة ِبرَِعايَِة اْلِغْبَطِة اْلَعِظيَمِة، فَ َهَذا اْلَمَثُل َجاٍر رَلَْرى الت َّ  َراِء، َوِصحَّ ْنِبيِو َوالشِّ
لطِّْفِل الَِّذي َا يَ ْهَتِدي ِإىَل رَِعايَِة َمَصاِلِح نَ ْفِسِو، َوأَنَُّو تَ َعاىَل ُىَو َعَلى َكْوِن اْلَعْبِد َشِبيًها بِا
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ُهوَلِة َواْلُمَسازلََ  ْنِبيُو َعَلى السُّ ِة، َواْلَمْقُصوُد ِمْنُو الت َّ ِة، اْلُمَراِعي ِلَمَصاحِلِِو ِبَشْرِط اْلِغْبَطِة التَّامَّ
نُوِب، واإل  .(يصال إىل درجات اخلريات ومراتب السعاداتَواْلَعْفِو َعِن الذُّ

َا يُ َبايُِعوَن اَّللََّ َيُد اَّللَِّ فَ ْوَق َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث }تعاىل: وقال  ِإنَّ الَِّذيَن يُ َباِيُعوَنَك ِإَّنَّ
َا  { ]الفتح : يَ ْنُكُث َعَلى نَ ْفِسِو َوَمْن َأْوََف ِبَا َعاَىَد َعَلْيُو اَّللََّ َفَسيُ ْؤتِيِو َأْجًرا َعِظيًمافَِإَّنَّ

ٔٓ] 
ا يُبايُِعوَن اللََّو أكده تأكيدا على طريق يف تفسري ىذه اآلية: )وجاء   [تمثيلال]دلا قال ِإَّنَّ

فقال َيُد اللَِّو فَ ْوَق أَْيِديِهْم يريد أن يد رسول اهلل الِت تعلو أيدى ادلبايعني: ىي يد اهلل، 
ادلعَن: تقرير أن عقد ادليثاق مع واهلل تعاىل منزه عن اْلوارح وعن صفات األجسام، وإَّنا 

الرسول كعقده مع اهلل من غري تفاوت بينهما، كقولو تعاىل َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطاَع 
ا يَ ْنُكُث َعلى نَ ْفِسِو فال يعود ضرر نكثو إا عليو. قال  اللََّو وادلراد: بيعة الرضوان َفِإَّنَّ

رسول اهلل حتت الشجرة على ادلوت، وعلى أن ا بايعنا  جابر بن عبد اهلل رضى اهلل عنو:
ألجل اهلل ولوجهو، وقرئ:  :ي. وقرئ: إَّنا يبايعون هلل، أ.نفّر، فما نكث أحد منا البيعة

ياء، يقال: وفيت ينكث بضم الكاف وكسرىا، وِبا عاىد وعهد َفَسيُ ْؤتِيِو بالنون وال
بالعهد وأوفيت بو، وىي لغة هتامة. ومنها قولو تعاىل َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد، َواْلُموُفوَن 

 (تفسري الكشاف للزسلشري) (.ِبَعْهِدِىْم.

َلَقْد َرِضَي اَّللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك ََتَْت الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِف }: ىلاتعوقال 
 [ٛٔ{ ]الفتح : ِهْم َوَأََثبَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًباقُ ُلوِِبِْم فَأَنْ َزَل السَِّكيَنَة َعَليْ 

 سببها: أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم، و بيعة الرضوان وتسمى بيعة الشجرةوىذه 
بالرسول والصحابة  لسماحل مناقشة قريشنو إىل بن عفان رضي اهلل ع أرسل عثمان

ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما  -احتبستو قريش عندىاف بالعمرة إىل بيت اهلل احلرام،
 -بينهم يف الوضع الراىن، ويربموا أمرىم، مث يردوا عثمان جبواب ما جاء بو من الرسالة
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فشاع بني ادلسلمني أن  ن،ني أن قريشًا قتلوا عثمافأشيع بني ادلسلم ،وطال اإلحتباس
ا نربح »عثمان قتل، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: دلا بلغتو تلك اإلشاعة: 

يفروا، وبايعتو  ، فثاروا إليو يبايعونو على أامث دعا أصحابو إيل البيعة« حَت نناجز القوم
رتاعة على ادلوت، وأول من بايعو أبو سنان األسدي، وبايعو سلمة بن األكوع على 
ادلوت ثالث مرات، يف أول الناس ووسطهم وآخرىم، وأخذ رسول اهلل صلى اهلل عليو 

فبايعو، ومل  ، ودلا دتت البيعة جاء عثمان« ىذه عن عثمان»وسلم: بيد نفسو وقال: 
 يتخلف عن ىذه البيعة إا رجل من ادلنافقني يقال لو: جد بن قيس.

أخذ رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىذه البيعة حتت شجرة، وكان عمر آخذا بيده، 
ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعو عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وىذه 

حَتَْت  ها َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُباِيُعوَنكَ الِت أنزل اهلل في بيعة الرضوانىي 
َجَرِة ]الفتح:   (الرحيق ادلختوم) .[ٛٔالشَّ

 لوهذي:تيعاخ ا

  بيعة العلماء: -ٔ
عن عبد اهلل بن مسعود رضى اهلل عنو، قال: )إذا انقطعت التجارات، والطرق، وكثرت 

خرج سبعة رجال علماء من أفق شىت على غري ميعاد، يُبايع لكل رجل منهم الفنت، 
، حَت َيتمعوا ِبكة، فيلتقي السبعة فيقول بعضهم لبعض: رجالً ثالمثائة وبضعة عشر 

ما جاء بكم؟ فيقولون: جئنا يف طلب ىذا الرجل الذي ينبغي أن هتدأ على يديو ىذه 
الفنت، وتفتح لو القسطنطينية قد عرفناه بامسو، واسم أبيو، وأمو، وحليتو، فيتفق السبعة 

لو: أنت فالن بن فالن؟، فيقول: ا بل أنا على ذلك، فيطلبونو فيصيبونو ِبكة، فيقولون 
رجل من األنصار، حَت يفلت منهم فيصفونو ألىل اخلربة وادلعرفة بو، فيقال: ىو 
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صاحبكم الذي تطلبونو، وقد حلق بادلدينة، فيطلبونو بادلدينة فيخالفهم إىل مكة، 
ن وفيك آية  فيطلبونو ِبكة فيصيبونو، فيقولون: أنت فالن بن فالن وأمك فالنة بنت فال

كذا وكذا؟ وقد أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك، فيقول: لست بصاحبكم أنا فالن بن 
فالن األنصاري، مروا بنا أدلكم على صاحبكم، حَت يفلت منهم فيطلبونو بادلدينة، 
فيخالفهم إىل مكة فيصيبونو ِبكة عند الركن، فيقولون: إذتنا عليك ودماؤنا يف عنقك إن 

يعك ىذا عسكر السفياِن قد توجو يف طلبنا عليهم رجل من جرم، مل دتدد يدك نبا
فيجلس بني الركن وادلقام فيمد يده، فيبايع لو ويلقي اهلل زلبتو يف صدور الناس، فيسري 

: يأتيو عصاب مع قوم أسد بالنهار رىبان بالليل. عن قتادة قال: قال رسول اهلل 
 .ٕ(ٔادلقام فيلقي اإلسالم جبرانوالعراق، وأبدال الشام فيبايعونو بني الركن و 

 ومن األثر نستنتج أن ىناك بيعة للعلماء تكون قبل بيعة اإلمام ادلهدي باإلمامة.
 وأما حكمها:

فإن األثر ىذا يرفع حتمًا إذ ا يتأتى معو الرأي أو ااجتهاد، وعليو فإنو من كالم 
 .الرسول صلى اهلل عليو وسلم، ولكن ابن مسعود مل يرفعو صراحةً 

ومن خالل ىذا الوحي فإنو ميكننا األخذ بو وتكوين أو إنشاء بيعة لعلماء َيتمعون على 
 نصرة ادلهدي وإخراج أمره للناس.

وأما من أنكر ذلك فأقول لو: إنو ذتت أمور يف الدين مل يأيت يف بياهنا إا أحاديث 
ِبا، وليس مقام  علماء على األخذضعيفة السند، ومل يأيت فيها صحيح البتة، وقد أرتع ال

 شرحها ىنا فمن أراد فلريجع إىل كتب الفقو..
 

                                                           

م اْلُعُنق، وقيل: اْلِجَران َباِطن اْلُعُنق.  1 َقرَّ َقَراره َواْسَتَقاَم َكَما َأنَّ  أوِبَكْدِر اْلِجيم ُثمَّ َراء َبْعدَىا َأِلف ُثمَّ ُنهن ُىَه ُمَقدَّ
 اْلَبِعير ِإَذا َبَرَك َواْسَتَراَح َمدَّ ُعُنقو َعَمى اْْلَْرض.

 .1001الفتن لنعيم بن حماد:  2
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 بيعة اْلمامة: -ٕ
َة ِمْن َداٍر ِعْنَد  عن اْبَن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّو َعْنُو قُاُل: )..، َحَتَّ َيْسَتْخرُِجوُه ِمْن َبْطِن َمكَّ

َصاَلَة اْلُمَساِفِر ِعْنَد اْلَمَقاِم، مُثَّ َيْصَعُد الصََّفا، فَ ُيَبايُعونَُو ُكْرًىا، فَ ُيَصلِّي ِِبِْم رَْكَعتَ نْيِ 
 .ٖاْلِمْنبَ َر(

وعن عبد اهلل بن مسعود رضى اهلل عنو، قال: )..، فيجلس بني الركن وادلقام فيمد يده، 
فيبايع لو ويلقي اهلل زلبتو يف صدور الناس، فيسري مع قوم أسد بالنهار رىبان بالليل ... 

 .ٗدلقام فيلقي اإلسالم جبرانو(فيبايعونو بني الركن وا
علي، عليهما السالم، قال: )..، وأن األمر مطلوب منو على عن أِّب جعفر زل مد بن و 

 .٘الضرورة. فتكون بيعتو بعد صالة العشاء بني الركن وادلقام(

 بيعة القتال:  -3
ِفيَها َأْحَجاُر الزَّْيِت، َما َعْن َأِّب ُىَريْ َرَة، َرِضَي اللَُّو َعْنُو َقاَل: )َتُكوُن بِاْلَمِديَنِة َوقْ َعٌة تَ ْغَرُق 

احلَْرَُّة ِعْنَدَىا ِإاَّ َكَضْربَِة َسْوٍط، فَ يَ ْنَتِحي َعِن اْلَمِديَنِة َقْدَر بَرِيَدْيِن، مُثَّ يُ َبايُع ِإىَل 
)  .ٙاْلَمْهِديِّ

 بيعة املوت: -4
بيعة موت يف أثر آخر، كما وقد جاء لفظ حتت اسم بيعة خالفة يف أثر، وجاء لفظ 

ووقتها: يكون وقتها بعد استشهاد الثلث الثاِن من جيش ادلسلمني، فيطمع  سيأيت.
 الروم يف ما بقي من ادلسلمني لقلتهم، فيدعو ادلهدي إىل بيعة ىي بيعة ادلوت.

                                                           

 .990الفتن لنعيم بن حماد :  3
 سبق في أثر عبدهللا بن مدعهد الدابق. 4
 .201: عقد الدرر لممقدسي 5
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 نو إما النصر أو الشهادة. وا أمر ثالث عنهما..ومفاد ااسم: أ
 وما ورد يف ىذا كاآليت:

اِبَرِة َطِمَعْت َوَقاَلِت: ارَْكُبوا َعَلى ُكلِّ  َعْن َكْعٍب: )...، َفِإَذا َرَأِت الرُّوُم ِقلََّة اْلِفْرَقِة الصَّ
نَي َعَلى ِسْرِجِو فَ يَ ْنظُُر َعْن مَيِيِنِو َومِشَالِِو َحاِفٍر، َفَطُؤُىْم َوأَبِيُدوُىْم، فَ يَ ُقوُم َراِكٌب ِمَن اْلُمْسِلمِ 

َوبَ نْيَ َيَدْيِو، َفاَل يَ َرى َطَرفًا َوَا اْنِقطَاعاً، فَ يَ ُقوُل: أَتَاُكُم اخْلَْلُق َوَا َمَدَد َلُكْم ِإاَّ اللََّو، 
َعَة ِخاَلَفة  َفُموتُوا َوأَِميُتوا،  ُهْم بَ ي ْ ْبَح، فَ يَ ْنظُُر اللَُّو فَ يُ َباِيُعوَن َرُجاًل ِمن ْ ، فَ َيْأُمُرُىْم فَ ُيَصلُّوَن الصُّ

 .ٚتَ َعاىَل ِإلَْيِهْم، فَ يُ ْنزُِل َعَلْيِهُم النَّْصَر(
ََبيَ ُعوا ِإَماَمُهْم َعَلى َعْن ُحَذيْ َفَة ْبِن اْلَيَماِن: )..، مُثَّ ََيُْرُجوَن رُلَْتِمِعنَي رُلَرِِّديَن، َقْد 

 .  ٛللَُّو ذَلُْم، ..(، فَ يَ ْفَتُح ااْلَمْوتِ 
 وشلا سبق:

تكون بيعة للمهدي بعد فناء الثلث الثاِن من جيش ادلسلمني، حيث يفر الثلث  -
األول، ويستشهد الثلث الثاِن، وا يبقى إا ثلث جيش ادلسلمني مع ادلهدي، وقد جاء 

 يف أحاديث وآثار عديدة أن ىذا الذي يبايع ىو ادلهدي.
بقية أىل ادلسلمني يناصرون ادلهدي، وعليو ميكن أن يكون  من النص اآلخر جاء أن -

آنذاك ويف ذلك الوقت بيعة أخرى من مسلمني متأخرين لإلمام ادلهدي، فتكون بيعة 
 ثالثة لإلمامة للمهدي آنذاك. واهلل أعلم. 

 بيعة اَلدى: -5
ْعُت َرُسوَل  يَ ُقوُل: )َيُكوُن يف  اللَِّو عن َعْبَد الرزتن بن َأِّب َعِمريََة اْلُمَزِنَّ يَ ُقوُل: مسَِ

َعُة ُىًدى(  .ٜبَ ْيِت اْلَمْقِدِس بَ ي ْ
                                                           

 . 1290: الفتن لنعيم بن حماد 7
 .1254: الفتن لنعيم بن حماد 8
 (.7/292) البن سعد: الطبقات الكبرى  9
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َمٌة، َقاَل: )تَ ْنزُِل اخلِْاَلَفُة بَ ْيتَ  ، أَْدَرَك اْلَْاِىِليََّة َعالَّ ثَ ُهْم َزَمَن اْبِن الزُّبَ رْيِ  وَعْن َشْيٍخ، َحدَّ
لُّ ِلَمْن بَايَ َعوُ  َعَة ُىًدى، َيَِ ِِبَا ِنَساُؤُىْم، يَ ُقوُل: َا يَْأُخُذ َعَلْيِهْم ِبَطاَلٍق  اْلَمْقِدِس، َتُكوُن بَ ي ْ

 .َٓٔوَا ِعْتٍق(
 

 تيعره وداللرها:طريقح 

عن أِّب ىريرة رضي اهلل عنو قال: )يبايع للمهدي بني الركن وادلقام، ا يوقظ نائماً، وا 
 .ٔٔيريق دماً(

، َعِن النَِّبِّ  ُتُو َكَما تَْأِوي النَّْحَلُة يَ ْعُسوبَ َها،  وَعْن َأِّب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ َقاَل: )تَْأِوي ِإلَْيِو أُمَّ
، َا يُوِقُظ ٕٔمَيََْلُ اأْلَْرَض َعْدًا َكَما ُمِلَئْت َجْوًرا، َحَتَّ َيُكوَن النَّاُس َعَلى ِمْثِل أَْمرِِىُم اأْلَوَّلِ 

 . ٖٔنَاِئًما َوَا يُ ْهرِيُق َدًما(
 دي ذلا طابعني:بيعة اإلمام ادله خالل ما سبق صلد أنومن 

 وسالم وأمان، حَت أهنا ا توقظ نائماً وا يراق فيها دماً. ءِبدو  أهنا تكون األول:
 الراشدين.أهنا تكون على مثل ما سبق من البيعات وىي بيعات اخللفاء  الثاِن:
اج النبوة، كما كانت يذكرنا باحلديث والذي َيرب أهنا تكون خالفة على منهوىذا 

تكون النبوة فيكم ): ول اهلل قال حذيفة: قال رسخالفة سابقة ذلا فجاء يف احلديث: 
ما شاء اهلل أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج النبوة، 
فتكون ما شاء اهلل أن تكون، مث يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها، مث تكون ملكًا عاضاً 

كًا جربية فتكون فيكون ما شاء اهلل أن يكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون مل
                                                           

 .1057: الفتن لنعيم بن حماد 10
 .116: ، العرف الهردي لمديهطي229عقد الدرر لممقدسي:  11
الحكم الجبري الذي غير أسمهب التهلي في اإلسالم، وإلى بيعة الخمفاء الحكم العاض و إشارة إلى أمرين: أمر  12

 الراشدين.

 .1040: الفتن لنعيم بن حماد 13
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ما شاء اهلل أن تكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج 
 .ٗٔ(النبوة

 كما األوىل.  على منهاج النبوة خرىاخلالفة األفتكون 
ليو احلكم العاض حاديث واآلثار حتكي أن األمر سيختلف عما كان عن األإفوكذلك 

قال علي بن جاء أثر فيو:  ، وىذا من مفهومات النصوص، وحَت أنووأشد منو اْلربي
، ويف ٘ٔأِّب طالب: ).. قال: يفيض األمر حَت يتكلم الرجل ِبا شاء ا َيشى شيئاً(

الراشدة األخرى ا يؤاخذ الرجل ىذا األثر يبني أنو ويف خالفة ادلهدي وىي اخلالفة 
، وىذا من األخبار الِت ترفع البغيض بالكالم، كما كان أيام احلكم العاض أو اْلربي

 حتماً ألنو ا يتأتى بالرأي أو بااجتهاد.

 :ذعذد الثيعاخح دالل 

الداات العظيمة يف تعدد البيعات لإلمام ادلهدي أن أمره لن يكون جربًا على ومن 
يس فيو إا إجبارًا للناس اْلربي لالناس، بل اختيارًا منهم، ألن احلكم العاض وكذلك 

 .فقط وليس فيو اختياراً منهم يف شيء

 :تيي الحكن الجثري والخالفح الراشذجلفرق ا

 بيان سلتصر لذلك:ويف 
 الراشذجالخالفح  الجثريالحكن 

 تحكم بما أنزل اهلل تعالى تحكم بغير ما أنزل اهلل تعالى

 أساسها اإليمان واألعمال أساسها المال والملك

 فيها عزة المؤمنين فيها ذلة المؤمنين

 تحرر العبيد تستعبد األحرار

                                                           

 .طْلرناؤو شعيب ا حدنو، 18430: د أحمدمدن 14
 . 1005: الفتن لنعيم بن حماد 15
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 توثر الناس على نفسها تؤثر نفسها على الناس

 تجمع األمة تمزق األمة

 تعطي كل ذي حق حقه تقدم األغنياء وأصحاب الجاه

 نتيجتها العدل والقسط نتيجتها الظلم والجور

 أطيل الشرح فإن اْلدول ادلختصر يكفي، واللبيب باإلشارة يفهُم...ولن 

 أفضليح أصحاته الوثايعيي له: 

قال: كنا عند علي رضي اهلل عنو فسألو رجل عن ادلهدي، فقال علي  عليعن زلمد بن 
فيجمع اهلل تعاىل لو قومًا قزع كقزع السحاب يؤلف اهلل بني قلوِبم  )..،رضي اهلل عنو: 

ا يستوحشون إىل أحد، وا يفرحون بأحد يدخل فيهم على عدة أصحاب بدر مل 
 .ٙٔيسبقهم األولون وا يدركهم اآلخرون(

ا يظهر ادلهدي إىل على خوف )وعن أِّب جعفر زلمد بن علي عليهما السالم، قال: 
شديد من الناس، وزلزال، وفتنة وبالء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع 
بني العرب، واختالف شديد يف الناس، وتشتت يف دينهم، وتغري يف حاذلم، حَت يتمَن 
ادلتمين ادلوت صباحًا ومساءاً، من عظم ما يرى من كلب الناس، وآكل بعضهم بعضاً، 

فيا طوىب جو عليو السالم إذا خرج يكون عند اليأس والقنوط من أن نرى فرجاً، فخرو 
 .ٚٔ(هملن أدركو، وكان من أنصار، والويل كل الويل ملن خالفو، وخالف أمر 

اَعُة َحَتَّ يَ ْنزَِل الرُّوُم بِاأَلْعَماِق )َقاَل:  َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو و  أَْو َا تَ ُقوُم السَّ
 .ٛٔ(.. ،ِمْن ِخَياِر َأْىِل اأَلْرِض يَ ْوَمِئذ  ِبَداِبَق، فَ َيْخرُُج ِإلَْيِهْم َجْيٌش ِمَن اْلَمِديَنِة 

                                                           

 ، وصححو الذىبي في التمخيص.8659: المدتدرك لمحاكم 16
 عقد الدرر. 17
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وأفضل من ذلك  اخلري يف زمن ادلهدي ىو متابعتوخالل ما سبق؛ فإن اخلري كل ومن 
 بيعتو.

 ذىقيد الثيعح:

 .يف ىذا ، ولكن مل يصح حديثأهنا يف العاشر من زلرمدلشهور ا
 أهنا يف رمضان. اً اوردت أقو وكما 

 تباع. الباب شيء فمَت كانت فهي واجبة اإل القول: أنو مل يصح يف ىذاخالصة و 

 كيفيح الثيعح:

"فيخرج من قرية من قرى ُجرش، يف ثالثني رجاًل، فيبلغ ادلؤمن  جاء يف عقد الدرر:
حتنون إليو كما حتن الناقة إىل فصيلها،  خروجو، فيأتونو من كل أرض، َينون إليو كما

فيجيء فيدخل مكة، وتقام الصالة، فيقولون: تقدم يا ويل اهلل. فيقول: ا أفعل، أنتم 
الذي نكثتم وغدرمت. فيصلي ِبم رجٌل، مث يتداعون عليو بالبيعة تداعي اإلبل اذليِم يوم 

 .ٜٔوردوىا حياضها، فيبايعونو"
خالل األثر فإن التصور للبيعة أن اإلمام ادلهدي يكون يف وسط ادلبايعني وىم ومن 

، فانظر كيف تكون، وليس ىذا فقط تشرب من حياضهاحولو من كل اجتاه، وكأن إباًل 
، وكأن الِت ا تروىيدة العطش ( أي شداذليماإلبل )حيث قال:  فإن التشبيو عجيب

 ىذا حال أصحاب ادلهدي حال البيعة، وكأهنم يتدافعون ويتزازتون حولو.
لقًا على ادلهدي م قد يكونوا حلقًا حعلى األقل فإهن (ٖٖٔ)أحصينا عددىم وىم ولو 

 واهلل أعلم. .مث على بعضهم

 هكاًها:

                                                           

 .148الدرر لممقدسي: قد ع 19
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 عن النب  عن أم سلمة زوج النب ف .ام يف بيت اهلل احلراملركن وادلقبني ا وزللها
رج رجل من أىل ادلدينة ىاربًا إىل مكة قال: )يكون اختالف عند موت خليفة، فيخ

 .ٕٓفيأتيو ناس من أىل مكة فيخرجونو وىو كاره، فيبايعونو بني الركن وادلقام ..(

 الوثايعيي: عذد

ولكن مل يصح يف ىذا حديث أو أثر، وعليو فإنو ميكن أن يكون  (ٖٖٔ)أهنم دلشهور ا
يخ شالعدد أكثر من ذلك، ولكنو ا يقل، وىذا حسب رأي علماء وباحثني، أشهرىم ال

 .(حسن التهامي)
 ٕٔعند العشاء ]...[عن أِّب جعفر قال: )مث يظهر ادلهدي ِبكة  ورد يف ىذا:شلا و 

فيظهر يف ثالذتائة وثالثة عشر رجاًل، عدة أىل بدر على غري ميعاد، قرعاً كقرع اخلريف، 
 . ٕٕ، ..(ر، فيفتح اهلل للمهدي أرض احلجازرىبان بالليل أسد بالنها

 وجىب تيعح إهام الوسلويي:

َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن طَاَعٍة، َلِقَي اهلَل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة : »لالَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّمَ قَرُسوَل اهلِل صَ  عن
َعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِىِليَّةً  َة َلُو، َوَمْن َماَت َولَْيَس يف ُعُنِقِو بَ ي ْ  .ٖٕ«َا ُحجَّ

 د وأكتفي بإيضاح أمرين:ل وردو أوجو وأقوا اْلزئية حيث ذلاأطيل شرح ىذه ولن 
 أن ادلهدي واجب بيعتو. األول:
 دلن خالفو ومل يبايع. من اهلل تعال الويل كل الويل الثاِن:

                                                           

 .6940، مدند أبي يعمى : 6757ان : ، صحيح ابن حب26731أحمد :  ، مدند4288سنن أبه دواد :  20
 كالم محذوف. 21
 . 999: الفتن لنعيم بن حماد 22
 .1851: صحيح مدمم 23
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ويل احلكم اْلربي وما خالف الكثري منهم لو، فإذا خرج أجرب الناس بالقوة على تفقد 
أرى ىذا إا وا ويل اهلل وحبيبو ادلهدي عليو السالم ادلبشر بو من السماء خالف!! 

 شيطاناً أو عدو أو منافق يظهر اإلسالم وىي كافر كاره لدين اهلل تعاىل..

 يرن الىاجة إال ته فهى واجة: الها 
 وىذه من قواعد الشرع الِت ا َيتلف فيها اثنني.

 .ادلهدي ىي نصرة للدين، وإقامة لَلمر على منهاج النبوة والقارئ اللبيب: َيد أن بيعة
 وعليو: فإذا علمنا أن بيعة اإلمام ادلهدي واجبة فبيعة العلماء واجبة.

 وىذا مقصد ىذه الرسالة، وباهلل التوفيق.

 فضل الثيعح:

صلى لك بقية البيعات والِت بايع فيها الصحابة للرسول كانت بيعة الرضوان وكذكما  ف
 ، ىي ىنا للمهدي عندما يبايعو أصحابو الطيبني الطاىرين.اهلل عليو وسلم

 بيعة اإلمام ادلهدي من فضلها ما يلي:فإن 
  عليو السالم، وىذا مفهوم  تعاىل حيث يد اهلل فوق يد ادلهديبيعة هلل أهنا

 ومقصد األمر..
 (انظر البحار)بيعة َيضرىا جربيل وميكائيل. ا أهن 
  الناس قاطبًة، حَت ساوى بعضهم أصحاب رسول اهلل  خريل و أفضادلبايعني

 صلى اهلل عليو وسلم.
  انظر ) ء الكامل من األمراض واألسقام.يكرمهم اهلل بالشفا عنييادلباأن

 (البحار
  (انظر البحار)ادلبايعني يعطيهم اهلل قوة أشد الرجال. أن 
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  حَت أهنم سيميزون على غريىم. كسوىم اهلل نوراً يف وجوىهميعني يادلباأن 
 (رأياً )
  ادلبايعني سيعصمون من فتنة ادلسيح الدجال.أن 
  على  سحميعليو السالم و  ادلسيح عيسى ادلبايعني من ينزل عليهممن أن

 .وجوىهم ويبشرىم باْلنة

 :اذوحخال

عظيم، رجل ، ولن يوفق ذلا إا كل ختام ىذه الرسالة فإن أمر البيعة أمر عظيمويف    
دنا حَت نصل، حيث ا، ولن نعمل كل يف جهذلا أن نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا فعلين

الدعاء  بداية العمل من العبد، حَت يرى اهلل صدق النية، فيوفقو لذلك، وبداية العمل
 ىو ادلوفق.، مث بذل األسباب قد ااستطاعة، وبعد ذلك اهلل واإلحلاح على اهلل تعاىل

 ،،والسالم،
 
 


