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 :يف احلديث الصحيح  (صلى اهلل عليه وآله)قمل رسول اهلل 
 لتمألن األرض جوراً و ظلممً، فإذا املئت جوراً و ظلممً، بعث اهلل رجالً امين،)

 (.امسه امسي، فيملؤهم قسطمً و عدالً، كمم املئت جوراً و ظلممً
 3221مني برقم السلسلة الصحيحة  لأللب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اإلهداء

 و رافع راية البيعة هلل..واحمليي سنة رسول اهلل ..إىل النمطق بكتمب اهلل 

 امهدي املسلمني... إىل خليفة اهلل 

 "أمحد" 
فِ لَنَم الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَم إِنَّ يَم أَيُّهَم الْعَزِيزُ امَسَّنَم وَأَهْلَنَم الضُّرُّ وَجِئْنَم بِبِضَمعَةٍ امُّزْجَمةٍ فَأَوْ﴿

 .88: يوسف ﴾اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِنيَ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املقدمة
 .وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

املنكرين  ال خيلو من عسر إال بتيسري اهلل سبحانه، فما بني إنكار Xاحلديث عن املهدي 
له باعتمادهم على أقوال العلماء غري العاملني الذين شّككوا بظهوره يف آخر الزمان، وبني 

بتعصُّب  Xالنزاعات اليت احتدمت بني طوائف املسلمني واليت اجنرَّت إىل قضية املهدي 
جعلت عامة الشيعة ينكرون املهدي الذي يولد يف آخر الزمان، جبهلهم لروايات أهل البيت 

وكتب علمائهم، وعناًدا ألهل السنة الذين أنكروا بدورهم والدة املهدي حممد بن احلسن  
X  وبني ادعاء أهل الباطل هذا املقام زورًا كما فعل ( )جهاًل بكتبهم اليت أثبتت ذلك ،
 .جهيمان مهدي

 Xبنَي هذه وتلك وغريها ضيَّعت الناس الطريق القومي يف االستعداد جمليء املهدي 
ميان به، وكان احلظ األوفر للتضييع هو من نصيب أهل السنة الذين دأبوا على االستهزاء واإل

، فشغلهم هذا الفعل الذي ذمَُّه اهلل يف القرآن Xبعقيدة الشيعة يف املهدي حممد بن احلسن 
 .( )﴾َنُسوْا الّلَه فَ َنِسيَ ُهمْ ﴿عن التفكُّر فيما هو أهم وأوفر كسًبا 

                                                           

المنتظر الشريف، أبو القاسم، محمد بن الحسن  :06برقم  1  ص 1 جاء في كتاب سير أعالم النبالء للذهبي ج - 
العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 

خاتمة اإلثني عشر سيداً  .طالب، العلوي الحسينيزين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد بن اإلمام علي بن أبي 
html.11131161/1/trj/1/d/com.islamport://http 

أبو القاسم : أبو القاسم المنتظر: 205برقم  70 ص 4وفي فيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، لمؤلفه بن خلكان ج
مد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد المذكور قبله، ثاني عشر األئمة اإلثني عشر على اعتقاد مح

 html.1151111//6/trj/1/d/com.islamport://http اإلمامية، المعروف بالحجة
محمد بن : ).. قائال تحت عنوان سنة خمس وستين ومائتين :15ص  خبر من غبر ج وذكره الذهبي في العبر في

الحسن العسكري بن علي الهادي محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني 
 (.انالخلف الحجة، وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر، وتلقبه بصاحب الزم: أبو القاسم، الذي تلقبه الرفضة

html.113511661/trj/1/d/com.islamport://http 
محمد بن ( م 000 – 076هـ،  572 - 520( )المهدي المنتظر)وذكره الزركلي في كتاب األعالم للزركلي قائالً 

وهو المعروف عندهم بالمهدي،  .مة اإلثني عشر عند اإلماميةآخر األئ: الحسن العسكري بن علي الهادي، أبو القاسم
 .الخ.. وصاحب الزمان، والمنتظر، والحجة ولد في سامراء، ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين 

html.11561565/trj/1/d/com.islamport://http 
 .07: التوبة -5

http://islamport.com/d/1/trj/1/161/3781.html
http://islamport.com/d/1/trj/1/214/4553.html
http://islamport.com/d/1/trj/1/62/1031.html
http://islamport.com/d/1/trj/1/20/232.html
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بتجرٍُّد لتقف على أهم  Xئف اإلسالمية أن تبحث قضية املهدي وكان األمثل من الطوا

األسئلة اليت مبعرفة إجابتها ينجو اإلنسان من الوقوف بوجه املهدي وحماربته، كسؤال كيف 
نعرف املهدي إذا جاء ؟ وكيف ُُنيِّز مدعي املهدوية الصادق من الكاذب ؟ وما هو تكليفنا 

 ؟ Xجتاه املهدي 

ة اليت هي وال شك تضع اإلنسان على احملكِّ بني معرفة احلق ونصرته وأمثال هذه األسئل
 .وجهل احلق ومعاداته أعاذين اهلل واياكم 

املنصور مهدي يصلي عليه أهل : حدثنا أبو املغرية وبقية، عن صفوان، عن كعب، قال)
يف  السماء واألرض وطري السماء، يبتلي بقتال الروم واملالحم عشرين سنة مث يقتل شهيداً 

امللحمة العظمى هو وألفني معه كلهم أمري وصاحب راية، فلم يصب املسلمون مبصيبة بعد 
 .( )( رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعظم منها

وهذه تذكرة من عبد خاطئ حقري عسى أن يتَ َلفََّت إىل خطورة املوقف قليٌل من كثري 
 .فينصروا مهديَّهم الذي بشرهم به نبيهم حممد 

ْم يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نَ َزَل ِمَن اْلَحقِّ َوََل َيُكونُوا  أَلَ ﴿
ُهْم  َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْْلََمُد فَ َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم وََكِثيٌر مِّن ْ

 .( )﴾فَاِسُقونَ 

 (عليها السالم)يف ذكرى والدة الزهراء على عجل انتهى 
 م   1  /5 /2 الثالثاء                                                       

 

 

 

 

                                                           

، 5 4 القاهرة الطبعة األولى، سنة  -مكتبة التوحيد : الناشر 511 حديث رقم : لنعيم بن حماد -فتن المروزي  - 
 html.111611166/aqd/1/d/com.islamport://httpسمير أمين الزهيري : تحقيق

 .0 : الحديد -5

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html


 :الفصل األول

 ؟ Xهل جيب اإلميان باملهدي 

املسلمني خمتلفون يف جواب هذا السؤال، فالبعض يرى عدم  -عوام  -ال شكَّ أّن عامة 
ما البعض اآلخر مياطل يف اجلواب بقوله عدم ضرورة إجابة ، بينXوجوب اإلميان باملهدي 

السؤال لكون املهدي مل يوجد بعد، بينما آخرون يرون وجوب اإلميان به كعقيدة، والرأي 
 .األخري هو املختار من علماء املسلمني على العكس من اآلراء اليت تقدمت

كتب علمائهم وآرائهم   ومع األسف فإّن الغالب على عوام املسلمني عدم االطالع على
واالكتفاء بقول من يَ ْرَتُدون زيَّ طلبة العلم، فرتى السين عادًة يقنع بقول أي شخص يرتدي 
الزّي الديين متاًما كما هو حال أغلب الشيعة مع أّن الطرفني لو راجعوا كتب علمائهم لتغرّيت 

مهدي )اد باملهدي احلق عندهم كثرٌي من املفاهيم متاًما، ومن هذه املفاهيم مفهوم االعتق
 .ووجوبه كما أقرَُّه علماُء السنة( املسلمني بغض النظر عن املصداق

فاإلميان باملهدي احلق من عقائد املسلمني الثابتة، وحماولة إنكار هذه العقيدة إُنا هي حماولة 
اٍت سنقف مع توهٍُّم شائٍع منه ا قبل أن استحمار ميارسها بعض ُمدَّعي العلم بُشُبهاٍت وتوُّهُّ

 .Xننتقل إىل إيراد بعض كلمات علماء السنة يف وجوب اإلميان باملهدي 

 :توهٌُّم شائع 

 :Xما يّدعيه البعض من عدم وجود حديث صحيح يف املهدي 

ال تقوم الساعة حىت متأل : )... "ويَ ُردُّ على هذا االجتاِه األلباينُّ يف السلسلة الصحيحة قائالً 
واناً، مث خيرج رجل من عرتيت أو من أهل بييت ميلؤها قسطاً وعداًل، كما األرض ظلماً وجوراً وعد
 4ج: ، واحلاكم881 ص: ، وابن حبان23ص 2ج: أخرجه أمحد" ملئت ظلمًا وعدواناً 

 . 1 ص 2ج: ، وأبو نعيم يف احللية555ص

ووافقه الذهيب وهو كما قاال، وأشار إىل ". صحيح على شرط الشيخني: "وقال احلاكم
: فإنه بقوله". مشهور من حديث أيب الصديق عن أيب سعيد: "أبو نعيم بقوله عقبه تصحيحه
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يشري إىل كثرة الطرق عن أيب الصديق، كما تقدم، وأبو الصديق امسه بكر بن عمرو، " مشهور"

وهو ثقة اتفاقًا حمتج به عند الشيخني ومجيع احملدثني، فمن ضعف حديثه هذا من املتأخرين، 
ملؤمنني، ولذلك مل يتمكن ابن خلدون من تضعيفه، مع شططه يف تضعيف فقد خالف سبيل ا

أكثر أحاديث املهدي بل أقّر احلاكم على تصحيحه هلذه الطريق والطريق اآلتية، فمن نسب 
 .( )( إليه أنه ضعف كل أحاديث املهدي فقد كذب عليه سهواً أو عمداً 

بعد هذا كله أليس : )Xاملهدي أثبت فيها أحاديث  ( )وقال أيًضا بعد مناقشة طويلة 
من (: "21 ص)اليت صدرت عنه حديثًا " مشكالته"من العجيب حقًا قول الشيخ الغزايل يف 

" ! حمفوظايت وأنا طالب أنه مل يرد يف املهدي حديث صريح، وما ورد صرحيًا فليس بصحيح
الكالم الذين فمن هم الذين لقنوك هذا النفي وحفظوك إياه وأنت طالب ؟ أليسوا هم علماء 

ال علم عندهم باحلديث، ورجاله، وإال فكيف يتفق ذلك مع شهادة علماء احلديث بإثبات ما 
أليس يف ذلك ما حيملك على أن تعيد النظر فيما حفظته طالباً، السيما فيما يتعلق ! نفوه ؟

ن أن بالسنة واحلديث تصحيحاً وتضعيفاً، وما بين على ذلك من األحكام واآلراء، ذلك خري م
تشكك املسلمني يف األحاديث اليت صححها العلماء جملرد كونك لقنته طالباً، ومن غري أهل 

 .(2)( ؟!االختصاص والعلم 

ومن هذه الشبهة وأمثاهلا امتدَّ الوْهُم عند كثري من املسلمني بعدم صحة االعتقاد بظهور 
يوجد شك يف وجوب آخر الزمان، مع أّن هذه العقيدة ال غبار عليها بل ال  Xاملهدي 

 .االعتقاد هبا على املسلم

من علم أّن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة  -وفيهم بعض اخلاصة  -ومنهم : )األلباين قال
: ولكنه توهم أهنا الزمة لعقيدة خروج املهدي، فبادر إىل إنكارها، على حد قول من قال

عتزلة الذين أنكروا القدر ملا رأوا أن وما مثلهم إال كمثل امل" ! وداوين باليت كانت هي دواء"

                                                           

 html.111/1163/alb/1/d/com.islamport://http .61 ص 4ج 251 برقم : السلسلة الصحيحة  - 
إن األحاديث التي يحتج بها على : )  5ص 4في منهاج السنة ج -ابن تيمية  -فقال : )مما قاله في مناقشته -5

وكذا في (. صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره خروج المهدي أحاديث
فهؤالء خمسة من كبار أئمة الحديث قد صححوا أحاديث : قلت. 214ص: للذهبي -المنتقى من منهاج االعتدال 

 (.  الخ.... ....خروج المهدي، ومعهم أضعافهم من المتقدمين والمتأخرين أذكر أسماء من تيسر لي منهم 
 .المصدر السابق -1

http://islamport.com/d/1/alb/1/19/136.html
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فهم بذلك أبطلوا ما جيب اعتقاده، وما استطاعوا أن !! طائفة من املسلمني استلزموا منه اجلرب 
وطائفة منهم رأوا أّن عقيدة املهدي قد استغلت عرب التاريخ اإلسالمي ! يقضوا على اجلرب 

هبولني، وجرت من جراء ذلك ف ن مظلمة،  استغالاًل سيئاً، فادعاها كثري من املغرضني، أو امل
السعودي يف احلرم املكي، فرأوا أّن قطع دابر هذه الف ن ( جهيمان)كان من آخرها فتنة مهدي 

 !إُنا يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة 

وما مثل هؤالء إال كمثل من ينكر ! وإىل ذلك يشري الشيخ الغزايل عقب كالمه السابق 
يف آخر الزمان اليت تواتر ذكرها يف األحاديث الصحيحة؛ ألّن بعض  Xعقيدة نزول عيسى 

الدجاجلة ادعاها، مثل مريزا غالم أمحد القادياين، وقد أنكرها بعضهم فعاًل صراحة، كالشيخ 
شلتوت، وأكاد أقطع أّن كل من أنكر عقيدة املهدي ينكرها أيضاً، وبعضهم يظهر ذلك من 

لو أنكر رجل  وما مثل هؤالء املنكرين مجيعًا عندي إال كما. فلتات لسانه، وإن كان ال يبني
 .( )"( فهل من مدكر! "بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة  8إلوهية اهلل 

 :Xوجوب اإليمان بالمهدي 

من صميم عقائد املسلمني، وال يرتدَّد علماء السنة يف  Xعلى كل حال فاإلميان باملهدي 
 .Xتكفري من ال يؤمن باملهدي 

أّن املهدي ليس حقيقة، وأّن املسيح الدجال كناية فقط  ما حكم من يذكر: )ي السؤالفف
 عن كثرة الفساد يف هذا الزمان وليس بشراً ؟

 .احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه: الفتوى

اتر كما بلغت أحاديث املهدي املنتظر وأحاديث املسيح الدجال حد التو  فقد. .أما بعد 
لوائح  احلافظ ابن حجر العسقالين، والسخاوي، والسفاريين يف: أئمة احلديث، منهم ذكر ذلك

الفقيه ابن حجر اهليتمي،  األنوار، والكتاين يف نظم املتناثر من احلديث املتواتر، واحلافظ
اردة يف الذي أمكن الوقوف عليه من األحاديث الو : قال الشوكاين يف الفتح الرباين .والشوكاين

ومجيع : ومثانية وعشرون أثراً، مث سردها مع الكالم عليها، مث قال املهدي املنتظر مخسون حديثاً 
                                                           

 .المصدر السابق - 
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ولإلمام الشوكاين رسالة يف . بالغ حد التواتر كما ال خيفى على من له فضل اطالع ما سقناه
 ."التوضيح يف تواتر ما جاء يف األحاديث يف املهدي والدجال واملسيح: "هذا مساها

تكلَّم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية بعد أن سرد بعض أحاديث  وقد
ابن  طائفة أنكروها واحتجوا حبديث.. وهذه األحاديث غلط فيها طوائف : املهدي، فقال

وهذا حديث ضعيف،  .ال مهدي إال عيسى ابن مرمي: ماجه أّن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 .مما يعتمد عليه مد بن الوليد البغدادي وغريه عليه، وليسوقد اعتمد أبو حم

أّن ذلك إن كان : فأجاب وقد سئل ابن حجر اهليتمي عمَّن أنكر املهدي املوعود به،
وردته فيقتل، وإن مل يكن إلنكار  إلنكار السنة رأسًا فهو كفر يقضى على قائله بسبب كفره

يقتضي التعزير البليغ، واإلهانة مبا يراه احلاكم  السنة وإُنا هو حمض عناد ألئمة اإلسالم فهو
وقبح هذه الطريقة، وفساد هذه العقيدة، من حبس وضرب وصفع  الئقًا بعظيم هذه اجلرمية،

 عن هذه القبائح ويرجعه إىل احلق راغماً على أنفه، ويرده إىل اعتقاده ما ورد وغريها من الزواجر
 .لمانتهى واهلل أع. به الشرع ردعاً عن كفره

 .( )( عبد اهلل الفقيه. مركز الفتوى بإشراف د : املفيت

: األخبار عن جابر بن عبد اهلل، قال وأخرج أبو بكر اإلسكاف يف فوائد: )وقال السيوطي
بالدجال فقد كفر، ومن كّذب باملهدي فقد   من كّذب: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .( )( كفر

وكذلك أفىت الشيخ العالّمة : )لربهان يف مهدي آخر الزمانوقال املتقي اهلندي يف كتابه ا
وأّما من كّذب باملهدّي املوعود به : ، فقالXاملهدّي  حيىي بن حمّمد احلنبلّي بكفر من أنكر

 .(2)( والسالم بكفره فقد أخرب عليه الصالة

 :، فيقول جوابًا علىXوال يرتدَُّد ابن باز يف تكفري َمْن ال يؤمن باملهدي 
                                                           

عالمات " اإليمان باليوم اآلخر"، أركان اإليمان "العقيدة اإلسالمية"الفهرس : فتاوى الشبكة اإلسالمية: الكتاب - 
 54: الحكم على من أنكر المهدي، تاريخ الفتوى: ، عنوان الفتوى 71 5: ، رقم الفتوى(56 )الساعة الكبرى 

 html.111/1/15/ftw/5/d/com.islamport://http. 451 دي الثانية جما
 htm./611166/Web/ftw/w/com.islamport://http(. 0  / 1)الحاوي للفتاوي، برقم  -5
 .64 ص: للمتقي الهندي -البرهان  -1

http://islamport.com/d/2/ftw/1/15/972.html
http://islamport.com/w/ftw/Web/904/703.htm


 31................................... ............الدعوة اليممنية يف كتب السنة 

ويأجوج  Xيوجد لدينا رجل ينكر املسيح الدجال واملهدي ونزول عيسى : ؤالس)
ومأجوج وال يعتقد يف شيء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد يف ذلك من أحاديث، مع العلم 
بأنه ال يفقه شيئاً يف علم احلديث وال يف غريه، وقد نوقش يف هذه األمور من قبل علماء ولكنه 

واردة يف هذه األمور مكذوبة على النيب صلى اهلل عليه وسلم ودخيلة يزعم أّن كل األحاديث ال
 .على اإلسالم، وهو يصلي ويصوم ويأيت بالفرائض، فما حكمه ؟ وفقكم اهلل

مثل هذا الرجل يكون كافرًا والعياذ باهلل؛ ألنه أنكر شيئًا ثابتًا عن رسول اهلل عليه : اجلواب
العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها  الصالة والسالم، فإذا كان بنّي له أهل

فيكون كافراً؛ ألّن من كذَّب الرسول صلى اهلل عليه وسلم فهو كافر، ومن كذَّب اهلل فهو كافر، 
وقد صحت وتواترت هذه األخبار عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم يف نزول املسيح بن مرمي 

يأجوج ومأجوج وخروج الدجال يف آخر الزمان، ومن  من السماء يف آخر الزمان، ومن خروج
املهدي يف آخر الزمان ميأل األرض قسطًا بعد أن ملئت : جميء املهدي، كل هذا األربعة ثابتة

كل . جوراً، ونزول املسيح بن مرمي، وخروج الدجال يف آخر الزمان، وخروج يأجوج ومأجوج
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإنكارها كفر هذا ثابت باألحاديث الصحيحة املتواترة عن رسول 

 .وضالل نسأل اهلل العافية والسالمة

فالدجال واملسيح بن مرمي ويأجوج ومأجوج؛ هؤالء الثالثة ليس فيهم شك وال ريب تواترت 
فيهم األخبار عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأما املهدي فقد تواترت فيه األخبار أيضاً، 

تواترت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، لكن لبعض الناس فيها إشكال وحكى غري واحد أهنا 
 .وتوقف، فقد يتوقف يف كفر من أنكر املهدي وحده فقط

أما من أنكر الدجال أو املسيح ابن مرمي أو يأجوج ومأجوج فال شكَّ يف كفره وال توقف 
وردته عن اإلسالم؛  وإُنا التوقف يف من أنكر املهدي فقط، فهذا قد يُقال بالتوقف يف كفره

ألنه قد سبقه من أشكل عليه ذلك، واألظهر يف هذا واألقرب يف هذا كفره، وأما ما يتعلق 
 .( )( بيأجوج ومأجوج والدجال واملسيح بن مرمي فقد كفر، نسأل اهلل العافية
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لكنه يتوقف بعض الشيء يف كفر من  Xوال يشك األلباين يف وجوب اإلميان باملهدي 

ورد حديث ينص على ذلك حبجة عدم يف مفارقة طريفة لعدم إجياب الواجب ال يؤمن به 
ج املهدي فقد كفر مبا أنزل على حممد، ومن أنكر نزول من أنكر خرو : )"فقال!!! وجود نص 

عيسى بن مرمي فقد كفر، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر، ومن مل يؤمن بالقدر خريه وشره 
من مل يؤمن بالقدر خريه وشره فليتخذ : ّن اهلل تعاىل يقولأخربين بأ Xفقد كفر، فإن جربيل 

 .باطل  1 ص 2ج: قال األلباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة". رباً غريي

 حدثنا حممد(: "  -  /35 : )رواه أبو بكر الكالباذي يف مفتاح معاين اآلثار
دثنا إمساعيل بن أيب بن احلسن بن علي، حدثنا أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن أمحد، ح

وهذا : إدريس، حدثنا مالك بن أنس، حدثنا حممد بن املنكدر، عن جابر مرفوعاً، قلت
 حديث باطل، املتهم به شيخ الكالباذي حممد بن احلسن، أو شيخه احلسني بن حممد بن

حممد بن احلسن بن علي بن راشد األنصاري، عن وراق احلميدي، ( امليزان)أمحد، فقد جاء يف 
 :وزاد عليه فقال( اللسان)ذكر حديثًا موضوعًا يف الدعاء عند امللتزم، وأقره احلافظ يف ف

 .للكالباذي خرباً موضوعاً ( كتاب معاين األخبار)ووجدت يف 

مث ذكره بإسناد كما نقلناه عنه، إال أنه وقع فيه عنده حتريف يف بعض األمساء، وقال عقبه 
وقد غلب على ظين أنه هذا، وشيخه ما عرفته : الذهيب مشريًا إىل األنصاري هذا الذي ترمجه

عن إمساعيل بن أيب أويس، : وقال يف ترمجة شيخه احلسني بن حممد بن أمحد. بعد البحث عنه
" مضى: "وقوله. ترمجة حممد بن احلسن بن علي بن راشد يفعن مالك خبرب باطل مضى ذكره 
ظاهر، وقول املصحح يف تعليقه على كما هو " يأيت: "سبق قلم منه رمحه اهلل، والصواب

هكذا يف األصل، ولكن كيف ميكن مضيه من قبل، ومل يأت إىل اآلن من امسه (: اللسان)
ال تصحيف، ولو رجع إىل ترمجة حممد بن احلسن : وأقول. فلعله تصحيف اسم آخر! حممد ؟

 .لم، واهلل أع"مضى"لوجد فيها احلديث املشار إليه، ولعلم أّن اخلطأ يف قوله 

 واعلم أّن اإلميان بكل ما ذكر يف هذا احلديث من خروج املهدي، ونزول عيسى،
وبالقدر خريه وشره، كل ذلك واجب اإلميان به؛ لثبوته يف الكتاب والسنة، ولكن ليس هناك 

، ومن أجل هذا أوردت احلديث وبينت وضعه، وهو "من أنكر ذلك فقد كفر"نص يف أّن 
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بعض احملدثني أو غريه من اجلهلة، وضعه ليقيم به احلجة على ظاهر الوضع، وكأنه من وضع 
منكري ذلك من ذوي األهواء واملعتزلة، ولن تقوم احلجة على أحد بالكذب على رسول اهلل 

 .8صلى اهلل عليه وسلم واالفرتاء على اهلل تعاىل، فقاتل اهلل الوضاعني ما أجرأهم على اهلل 

أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت احلجة  والتكفري ليس باألمر السهل، نعم من
عليه، فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معىن كفر، وأما من أنكر شيئًا لعدم ثبوته عنده، أو 
لشبهة من حيث املعىن، فهو ضال، وليس بكافر مرتد عن الدين شأنه يف ذلك شأن من ينكر 

 .( )( أي حديث صحيح عند أهل العلم، واهلل أعلم

 :وكالم األلباين قابل للنقاش من عدة وجوه: أقول

 .ظاهر يف التكهن والرجم بالغيب( ظاهر الوضع: )قوله عن احلديث :أوَلا 

زعم بال دليل بل "( من أنكر ذلك فقد كفر"ولكن ليس هناك نص يف أّن : )قوله :ثانياا
م وجود نص وهذا الدليل على خالفه، فالنص موجود يف احلديث الذي حياول رده بزعمه عد

 .أمر بديهي البطالن

واعلم أّن : )بنص هذا احلديث، فقال Xإّن األلباين صرح بوجوب اإلميان باملهدي  :ثالثاا
اإلميان بكل ما ذكر يف هذا احلديث من خروج املهدي، ونزول عيسى، وبالقدر خريه وشره،  

من أنكر "اك نص يف أّن كل ذلك واجب اإلميان به؛ لثبوته يف الكتاب والسنة، ولكن ليس هن
 (.، ومن أجل هذا أوردت احلديث وبينت وضعه، وهو ظاهر الوضع"ذلك فقد كفر

واملفرتض أن حيكم على احلديث بالصحة ملوافقته الكتاب والسنة يف وجوب االميان باملهدي 
X ال أن حيكم عليه بالوضع بال مربِّر. 

بعد علمه  Xف يف كفر من أنكر املهدي إّن الواضح من كالم األلباين أنه ال يتوقّ  :رابعاا
من أنكر شيئًا لعدم ثبوته عنده، أو لشبهة من حيث )بصحة األحاديث، وإُنا يتوقف يف كفر 

وحيكم عليه بالضالل، أما من عرف أّن أحاديث املهدي قد صححها علماء السنة  (املعىن
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بعدما قامت احلجة عليه، نعم، من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة : )فيشمله قول األلباين

 (.فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معىن كفر

وقد ورد يف حديث : )إّن احلديث صحيح عند ابن حجر بل أفىت مبوجبه، قائالً  :خامساا
من كذب بالدجال فقد كفر، ومن  : "عليه وسلم قال عند أيب بكر اإلسكايف أّن صلى اهلل

 -به صرحيًا فيخشى عليهم الكفر، فعلى اإلمام  وهؤالء مكذبون ،"كذب باملهدي فقد كفر
الدين وقسم بسيف عدله رقاب الطغاة واملبتدعة واملفسدين كهؤالء الفرقة الضالني  أيد اهلل به

وأفعاهلم،  أقوهلممن قبائح  اسنالأن يطهر األرض من أمثاهلم ويريح  -الباغني الزنادقة املارقني 
ليلها كنهارها وهنارها كليلها، فال يضل عنها إال  اء اليتوأن يبالغ يف نصرة هذه الشريعة الغر 

العقوبة إىل أن يرجعوا إىل اهلدى وينكفوا عن سلوك سبيل الردى  هالك بأن يشدد على هؤالء
 شرك الشرك األكرب، وينادي على قطع دابرهم إن مل يتوبوا باهلل األكرب، فإنّ  ويتخلصوا من

 .السالطني ا اعتىن به فضالء األئمة وعظماءذلك من أعظم مهمات الدين ومن أفضل م

الواحد منهم أفضل من مائة   إّن قتل: وقد قال الغزايل رمحه اهلل تعاىل يف حنو هؤالء الفرقة
 فالجتتبنه العامة لعلمهم بقبح حاله  كافر، أي ألّن ضررهم بالدين أعظم وأشد، إذ الكافر

ناس بزي الفقراء والصاحلني مع انطوائهم فيظهرون لل يقدر على غواية أحد منهم، وأما هؤالء
والبدع القبيحة فليس للعامة إال ظاهرهم الذي بالغوا يف حتسنه، وأما  على العقائد الفاسدة

عن إدراك  اململوء من تلك القبائح واخلبائث فال حييطون به وال يطلعون عليه بقصورهم باطنهم
سببها فيهم اخلري فيقبلون ما يسمعون منهم املخايل الدالة عليه فيغرتون بظواهرهم ويعتقدون ب

أنه احلق فيكون ذلك سببًا إلضالهلم  من البدع والكفر اخلفي وحنوُّها، ويعتقدون ظانني
الغزايل ما قال من أّن قتل الواحد من أمثال هؤالء  وغوايتهم، فلهذه املفسدة العظيمة قال

ألعمال بتفاوهتما وتتزايد األجور ألن املفاسد واملصاحل تتفاوت ا أفضل من قتل مائة كافر؛
 .( )( حبسبهما
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 : الفصل الثاني

 إذا ظهر ؟ Xكيف نعرف املهدي 

البعض يربط جواب السؤال بتحقق عالمات معينة، إال أّن هذا ليس بصحيح يف العقيدة 
: يقول ابن باز جواباً على سائل .( )أول عالمات الساعة الكربى  Xالسنية؛ لكون املهدي 

بعضاً  إّن الرسول عليه أفضل الصالة والسالم حدد لنا: عن عالمات الساعة ويقول أليس)
 ، فما معىن هذه العبارة ؟"أن تلد األمة ربتها: "منها، وقال يف ذلك

قسم مطلق، وجد منها يف عهد النيب : الساعة كثرية، ولكنها قسمان أشراط: جواب ابن باز
فهذا  يقع عند قرهبا وعند دنوها، أما املطلق العامعليه وسلم وبعده، وقسم خاص  صلى اهلل

عليه وسلم هو نيب الساعة،  النيب صلى اهلل عليه وسلم من أشراط الساعة، نبينا حممد صلى اهلل
أن تلد األمة : "ما قال صلى اهلل عليه وسلم ووجوده من أشراطها عليه الصالة والسالم، وهكذا

أهنا تكثر : سيدها، ومعىن ذلك: يعين( رهبا: )فظ اآلخرويف الل يعين سيدهتا،: ربتها، "ربتها
ربة  والسراري، فإذا محلت من سيدها وهو مالكها فإّن املولودة البنت تكون سيدة اإلماء

واملولود الذكر يكون ربًا هلا سيدًا هلا، هذا معىن احلديث، يعين تكثر السراري يكثر اإلماء، 
الغنائم، فتكثر السراري بني الناس، والسيد يطأ  د، وكثرةوالناس يكثر تسرِّيهم بسبب كثرة اجلها

َعَلى  ِإَلَّ  #َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن ﴿: كما قال تعاىل أمته؛ ألهنا ملكه مباحًا له،
رُ   .3 - 5: املؤمنون﴾ َمُلوِمينَ  َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ

اليمني، فإذا ملكها بالغنيمة أو بالشراء أو  ملك: لذي هو ملكه لألمة يقال لهفامللك ا
اليمني، وإذا ولدت يقال للمولود إن كان ذكر رهبا وسيدها  بالورث فله أن يطأها وهي ملك

 يعين سيدها؛ ألنّ ( ربتها)أو ( أن تلد األمة رهبا)وسيدهتا، هذا معىن احلديث،  واملولدة ربتها
 .دة، وولد السيد سيداً ألمه يف املعىنبنت السيد سي

                                                           

ال يخفى ما في هذا االعتقاد من خلل ناتج عن قصور وتقصير ممن يسمون أنفسهم علماء، فإّن عالمات ظهور  - 
 كثيرة وأغلبها تحقق بحمد هللا، ومنها بداية نهاية الملك العضوض وهو آخر ملك ظالم للديار اإلسالمية، Xالمهدي 

، ونهاية الملك العضوض بدأت بحمد هللا بثورات (خالفة على منهاج النبوة) Xوال ملك بعده إال خالفة المهدي 
 .Xفواحداً، والغضب اسم جيش المهدي  الغضب التي صارت تطيح بعروش حكام الملك العضوض واحداً 
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 السراري يف الناس وهذا من عالمات الساعة كثرة السراري وكثرة اإلماء واملعىن أهنا تكثر

هذا أيضاً " يف البنيان أن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون: "ومنه احلديث. والوالدة
كانوا أهل خيام بنوا البنايات طولوها، هذا  عدمامن أشراطها العامة، تطاول العرب يف البناء ب

 .وعمروا العمائر وبنو البناياتالعرب حتضروا وجاهدوا  من أشراط الساعة وقد وقع هذا،

 :، وهي عشر عالماتالقريبة منها فقد بينتها األحاديث أما أشراطها اخلاصة

ك األرض وميلؤها عدالً أهل البيت يف آخر الزمان ميلك الدنيا ميل املهدي، رجل من: أوهلا
 جوراً، وهو من أهل البيت من بين هاشم، من ذرية فاطمة رضي اهلل عنها، جاءت بعد ملئها

 .فيه أحاديث كثرية

وقد ! مث يدعي أنه رب العاملني الدجال، خروج الدجال يف آخر الزمان يدعي أنه نيب: الثاين
 .ماهلل عليه وسل صحت فيه األحاديث وتواترت عن النيب صلى

عليه الصالة والسالم يقتل  نزول املسيح بن مرمي من السماء، عيسى بن مرمي: والثالث
اهلل به بركات ما يف األرض عليه الصالة  الدجال، وحيصل به اخلري العظيم لألمة، وخيرج

اإلسالم، تذهب  إىلويهلك اهلل يف زمانه األديان فال يبقى  والسالم، وال يقبل إال اإلسالم،
 .والسالم والنصرانية والشيوعية وغريها، وال يبقى إال اإلسالم يف عهده عليه الصالة اليهودية

، يف 13: األنبياء ﴾يَنِسُلونَ  َوُهم مِّن ُكلِّ َحَدب  ﴿خروج يأجوج ومأجوج من الشرق : والرابع
مث بعد ذلك آية  يقتلهم اهلل مييتهم اهلل بعد ذلك، عهد عيسى عليه الصالة والسالم، مث

ورفع املصحف رفع القرآن من األرض من الصدور ومن الصحف، مث  ن، وهدم الكعبة،الدخا
األرض، وطلوع الشمس من مغرهبا، وإذا طلعت ال تقبل التوبة بعد ذلك من  خروج الدابة دابة

قيام  وآخرها ناٌر حتشر الناس إىل حمشرهم، هذه يقال هلا اآليات اخلاصة القريبة من أحد،
 .( )( ألحاديث وبينها أهل العلمالساعة، جاءت هبا ا

ومما تقدََّم نفهم أّن املهدي هو أول عالمات الساعة الكربى وبالتايل يظهر خطأ ما يشرتطه 
 .Xيف بداية أمر املهدي  Xالبعض من خروج الدجال معه أو نزول عيسى بن مرمي 
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عاىل، ومن هنا إضافًة ملا تقدم فإّن املهدي كما نّصت األحاديث هو خليفة اهلل سبحانه وت
يندفع القول بأنه يعرف بالعالمات ألهنا ليست صفات ذاتية، نعم لو حتقَّقت عالمة يستفاد 
منها حضور زمنه فرافَ َقها ُمدٍَّع واحد أوجب انفراده أن يكون هو بالضرورة إال أنه مشروط نظريًا 

التعريف باقرتاب زمن باالستقراء التام وهو حمال، وهبذا تعود العالمة إىل عملها الطبيعي يف 
 .الظهور أو حضوره والتحفيز على البحث والتفتيش عن خليفة اهلل سبحانه

 :خليفة اهلل

قبل أن ُنضي يف التدقيق عن آليات معرفة خليفة اهلل، حنتاج إلقامة الدليل النظري على أّن 
 .املفرتض املهدي مصداق خليفة اهلل وإن كان الشعور النفسي العام ال خيتلف على هذا حبسب

؛ ألّن ...و.. و.. واملهم أن ننتبه إىل أّن خليفة اهلل ميكن أن يكون نبًيا أو قائًدا أو إماًما و
 .النبوة واإلمامة صفة خلليفة اهلل

 :المهدي خليفة اهلل

 :وردت النصوص الدالة على كون املهدي مصداق خلليفة اهلل سبحانه، ومن هذه النصوص

: ، قال(4)، عن ثوبان (2)، عن أيب قالبة ( )، عن خالد ( )فاف حدثنا أبو نصر اخل) :أوَلا 
إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فائتوها ولو حبوًا على الثلج فإّن فيها خليفة 

 .، وقد سقط أبو أمساء الرحيب من السند وكذا يف ثانياً (5)( اهلل املهدي

                                                           

ما رأيت أحفظ : وقال السراج .كنّا نقول إنه يفي بمذاكرة مائة ألف حديث: أبو نصر الخفاف قال عنه الصبغي - 
قال ابن ُخزيمة على رؤوس المأل يوم مات أبو عمرو  .حديث سرداً حتى المقاطيع والمراسيلوكان يسرد ال. منه

كان  ...اإلمام، الحافظ ، الكبير، القُدوة، شيخ اإلسالم  :قال الذهبي. لم يكن بخراسان أحفظ منه للحديث :الخفَّاف
كان نسيج َوحده جاللةً، ورئاسةً، وزهداً، : حاكمقال أبو عبد هللا ال. عظيم الجاللة نافذ األمر يلقّبونه بزين األشراف

 .وعبادة وسخاء نفس
( ع)خالد بن مهران : )16برقم  11  – 16 ص 0هو خالد الحذاء قال عنه الذهبي في سير أعالم النبالء ج -5

قال . ثبت: لقال فيه أحمد بن حنب..... .. اإلمام الحافظ الثقة، أبو المنازل البصري المشهور بالحذاء، أحد اإلعالم
 .ثقة: النسائي

روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما : البصري. هو عبد هللا بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي: أبو قالبة -1
 .كثيراً، فهو حجة عندهما ومعتمد عليه

 .صحابي، متفق على وثاقته: الهاشمي: ثوبان -4
، 5 4 القاهرة الطبعة األولى، سنة  -تبة التوحيد مك: الناشر 010فتن المروزي لنعيم بن حماد حديث رقم  -2
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بن حممد، حدثنا عثمان بن إمساعيل السكري،  حدثنا محزة بن علي، حدثنا عبد اهلل) :ثانياا

حدثنا أمحد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان الثوري، عن خالد احلذاء، 
يقتتل عند كنزكم نفر : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب قالبة، عن ثوبان، قال

هم، ثم تقبل الرايات السود من قبل ثالثة كلهم ابن خليفة ثم َل يصير الملك إلى أحد من
 .( )"( خراسان فائتوها ولو حبواا على الركب، فإّن فيها خليفة اهلل المهدي

ثَ َنا) :ثالثاا ورابعاا ثَ َنا: حُمَمَُّد ْبُن حَيْىَي، َوَأمْحَُد ْبُن يُوُسَف، قَااَل  حدَّ َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن  َحدَّ
اِء، َعْن َأيب ِقاَلبََة، َعْن َأيب َأمْسَاَء الرََّحيبِّ، ِلدٍ ُسْفَياَن الث َّْورِيِّ، َعْن َخا قَاَل : َعْن ثَ ْوبَاَن، قَالَ  احلَْذَّ

َخِليَفة ، ثُمَّ ََل َيِصيُر ِإَلى  يَ ْقَتِتُل ِعْنَد َكْنزُِكْم َثاَلثٌَة ُكلُُّهْم اْبنُ : "َوَسلَّمَ  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 
ُهْم، ثُمَّ َتْطُلعُ َواِحد  مِ  ، مُثَّ َلْم يُ ْقتَ ْلُه قَ ْومٌ  الرَّايَاُت السُّوُد ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرِق فَ يَ ْقتُ ُلوَنُكْم قَ ْتالا  ن ْ

واا َعَلى الث َّْلجِ  :ذََكَر َشْيًئا اَل َأْحَفظُُه فَ َقالَ   فَِإنَُّه َخِليَفُة اللَّهِ  فَِإَذا رَأَيْ ُتُموُه فَ َباِيُعوُه َوَلْو َحب ْ
: ورواه احلاكم يف املستدرك وقال. يف الزوائد هذا إسناده صحيح، رجاله ثقات". اْلَمْهِديُّ 

الظاهر أّن املراد بالكنز املذكور كنز : قال ابن كثري( كنزكم) -ش.]صحيح على شرط الشيخني
 .( )( ضعيف: قال الشيخ األلباين [.الكعبة

مل يَ ْعَتِمد تضعيفه حىت الوهابية يف  سيأيت الرد على وهن تضعيف األلباين ولذلك: أقول
: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن ثوبان رضي اهلل عنه، قال: )فتاواهم، قال املفيت

يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة، ثم َل يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات "
فإذا رأيتموه ذكر شيئاً مل أحفظه  ، مثالسود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتالا لم يقتله قوم
على : ، رواه ابن ماجه واحلاكم وقال"فبايعوه ولو حبواا على الثلج، فإنه خليفة اهلل المهدي

 .(2)( هذا إسناد قوي صحيح: شرط الشيخني ووافقه الذهيب، وقال ابن كثري
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 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وأخرج أبو نعيم عن ابن عمرو، قال) :خامساا
 .( ) (هذا المهدي خليفة اهلل فاتبعوه :فيأتي مناد ينادي يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة

وأخرجه أيضًا الطرباين يف مسند : )قال أبو يعلى البيضاوي يف التعليق على احلديث
، والكنجي يف 122 ح 15 ص 5ج: ، وابن عدي يف الكامل125ص: الشاميني
ويف إسناده عبد الوهاب بن الضحاك قال الذهيب  ،يممن طريق أيب نع 25رقم   1ص:البيان
أما الشيخ عبد اهلل  ،من أوابده   52ص: واحلديث عده يف امليزان ،متهم تركوه(: املغين)يف 

 .( )( اه ؟ !!إسناده حسن ( 31)الغماري فقال يف كتابه 

عه مناد وم: )بن حجر يف الفتاوي احلديثية وهذا حكم بصحته كما ال خيفىاوأفىت مبوجبه 
بن داود واحلاكم وأبو نعيم  ونسنيوأخرج أمحد ........ هذا املهدي خليفة اهلل فاتبعوه : ينادي

إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو : "أنه صلى اهلل عليه وسلم قال
 .(2)"( حبواا على الثلج فإّن فيها خليفة اهلل المهدي

قال رسول : عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه، قال: )ظوأخرجه السلمي الشافعي بلف
هذا : يخرج المهدي على رأسه عمامة، فيها ملك ينادي: "اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .(4)( ، أخرجه احلافظ أبو نعيم األصبهاين، يف مناقب املهدي"المهدي خليفة اهلل فاتبعوه

: قال رسول اهلل : اهلل بن عمر، قال عن عبد: )وأخرجه أيب نعيم يف األربعون أيًضا بلفظ
 .(5) (هذا المهدّي خليفة اهلل فاتّبعوه: يخرج المهدّي وعلى رأسه عمامة، فيها مناد ينادي

                                                           

 .تحقيق أبو يعلى البيضاوي  1العرف الوردي للسيوطي حديث رقم  - 
html.111361/51/ajz/1/d/com.islamport://http 

 .هامش المصدر السابق -5
: ، المؤلف10 – 17ص: الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي، مطلب في ذكر المهدي وبعض عالمات الساعة -1

مصطفى الحلبي الطبعة الثانية وطبعة دار المعرفة مصورة عن  :أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي، الطبعة
 htm.616/111/Web/ftw/w/com.islamport://http.  طبعة مصطفى الحلبي الثانية

 .كرامات في مدة خالفتهفي ما يظهر له من ال: عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر الباب السادس -4
html.115/311666/aqd/1/d/com.islamport://http 

وأورده الذهبي بنفس . على رأسه عمامة: Xفي قوله : األربعون ألبي نعيم االصبهاني الحديث السادس عشر -2
 .5/071 الصفحة أو الرقم  :ميزان االعتدالاللفظ في 

http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/527.html
http://islamport.com/w/ftw/Web/3438/77.htm
http://islamport.com/d/1/aqd/1/256/1003.html
http://www.dorar.net/book/1783&ajax=1


 Xإصدارات أنصمر اإلاممم املهدي  ............................................ 22
إذا رأيتم : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب قالبة، عن ثوبان، قال) :سادساا

 ".يها خليفة اهلل المهديالرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها، فإّن ف
حدثنا وكيع، عن شريك، عن علي بن زيد، : ، قال543  ح 55 ص 5ج: أخرجه أمحد

 .( )( عن أيب قالبة، فذكره

ستطلع عليكم رايات سود من قبل خراسان فأتوها ولو حبوًا على الثلج فإنه )" :سابعاا
 .( )( الديلمي، عن ثوبان "خليفة اهلل تعاىل املهدي

خربنا أبو عبد اهلل الصفار، ثنا حممد بن إبراهيم بن أرومة، ثنا احلسني بن حفص، أ) :ثامناا
قال : ثنا سفيان، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان رضي اهلل عنه، قال

يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة ثم َل يصير إلى : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
، مث ذكر ثم تطلع الرايات السود قبل المشرق فيقاتلونكم قتاَلا لم يقاتله قوم واحد منهم،
هذا حديث ". إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواا على الثلج فإنه خليفة اهلل المهدي: شيئًا فقال

 .(2)( على شرط البخاري ومسلم: صحيح على شرط الشيخني، تعليق الذهيب قي التلخيص

، نا حيىي بن معني، نا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن خالد احلذاء، نا ابن إسحاق) :تاسعاا
يقتتل : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان، قال

عند كنزكم هذا ثالثة كلهم ابن خليفة، ثم َل يصير إلى واحد منهم، ثم تجيء رايات سود 
إذا سمعتم به : مث ذكر شيئاً، قال. م يقتله قوم قط مثلهمن قبل المشرق فيقتلونكم قتالا ل

 .(4)"( فائتوه فبايعوه ولو حبواا على الثلج، فإنه خليفة اهلل المهدي

أنا أمحد بن : أنا ابن املذهب، قال: أما حديث ثوبان أخربنا ابن احلصني، قال) :عاشراا 
وكيع، عن شريك، عن علي بن نا : حدثين أيب، قال: نا عبد اهلل بن أمحد، قال: جعفر، قال

                                                           

 .5604هجرية، حديث رقم   46 المسند الجامع تأليف أبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري المتوفى  - 
html.511/116//krj/1/d/com.islamport://http 

: علي بن حسام الدين المتقي الهندي، الناشر: ، المؤلف10071حديث رقم : كنز العمال في سنن األقوال واألفعال -5
 html.11111163//krj/1/d/com.islamport://http. م101 بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 .قام بفهرسته عبد الرحمن الشامي 0415حديث رقم  6 2ص 4ج: دركالمست -1
html.115511///mtn/1/d/com.islamport://http 

 html.1115111166/ajz/1/d/com.islamport://phtt.  1 0حديث رقم : مسند الروياني -4

http://islamport.com/d/1/krj/1/38/271.html
http://islamport.com/d/1/krj/1/77/1069.html
http://islamport.com/d/1/mtn/1/22/499.html
http://islamport.com/d/1/ajz/1/424/1130.html
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إذا رأيتم الرايات (: صلى اهلل عليه وسلم)قال رسول اهلل : زيد، عن ايب قالبة، عن ثوبان، قال
 .( )( السود قد جاءت من خراسان فائتوها فإن فيها خليفة اهلل المهدي

حدثنا العباس بن إبراهيم، حدثنا حممد بن ثواب، حدثنا حنان " األزدي)" :الحادي عشر
إذا أقبلت الرايات : بن سدير، عن عمرو بن قيس، عن احلسن بن عبيدة، عن عبد اهلل مرفوعاً 

ال أصل له عمرو ال شيء ومل يسمع . السود من خراسان فأتوها؛ ألّن فيها خليفة اهلل املهدي
قال احلافظ ابن حجر يف القول املسدد مل يصب ( قلت)من احلسن وال مسع احلسن من عبيدة، 

زي فقد أخرجه أمحد يف مسنده من حديث ثوبان ويف طريقه عن ابن زيد بن جدعان ابن اجلو 
وهو ضعيف لكنه مل يتعمد الكذب فيحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد فكيف وقد توبع من 
طريق آخر رجاله غري رجال األول، وله طريق آخر أخرجه أمحد والبيهقي يف الدالئل من 

خراسان رايات سود ال يردها شيء حىت تنصب بإيلياء، ويف حديث أيب هريرة رفعه خيرج من 
 .( )( انتهى. سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف

وأخريًا أورد مخسة طرٍق أَقَتِبُس الكالم عنها من الشيخ ناظم العقيلي اختصارًا للنظم وإن  
ملتويف سنة دالئل النبوة للبيهقي ا: )كنت قد حبثتها بنفسي لكنه كفاين املؤونة، قال وفقه اهلل

الطبعة  -لبنان  -بريوت  -عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية . د: ، حتقيقهـ  458
 :3 5 - 5 5ص  ، جه 415 األوىل 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان، أخربنا : "حيث قال( عبد الرزاق)فقد رواه بثالثة طرق عن 
 .دثنا عبد الرزاقأبو القاسم الطرباين، حدثنا إبراهيم بن سويد الشبامي، ح

وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ، أخربنا أبو عبد اهلل بن حممد بن خملد بن أبان اجلوهري ببغداد، 
حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب، حدثنا عبد 

ن ثوبان، قال رسول الرزاق، أخربنا الثوري، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، ع
يقتتل عند كنزكم هذه ثالثة كلهم ولد خليفة َل تصير إلى واحد : "اهلل صلى اهلل عليه وسلم

                                                           

 .الطبعة الهندية: الناشر ابن الجوزي، أبو الفرج،: ، المؤلف442 حديث رقم : العلل المتناهية - 
html.115/111//krj/1/d/com.islamport://http 

 html.116/155//krj/1/d/com.islamport://http. 111ص  ج: الآلليء المصنوعة -5

http://islamport.com/d/1/krj/1/25/179.html
http://islamport.com/d/1/krj/1/35/229.html


 Xإصدارات أنصمر اإلاممم املهدي  ............................................ 23
: ، مث ذكر شيئاً منهم، ثم تقبل الرايات السود من خراسان فيقتلونكم مقتلة لم تروا مثلها

 ".فإذا كان ذلك فائتوه ولو حبواا على الثلج فإنه خليفة اهلل

ثم تجيء الرايات السود فيقتلونكم قتالا لم يقتله : "ويف رواية ابن عبدان: يمث قال البيهق
 ".قوم، ثم يجيء خليفة اهلل المهدي، فإذا سمعتم به فاتوه فبايعوه فإنه خليفة اهلل المهدي

، اخلسر جرديوأخربنا أبو عبد اهلل احلافِظ، أخربنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسني  
املؤمن، حدثنا أبو جعفر حممد بن مسعود، أخربنا عبد الرزاق فذكره  حدثنا موسى بن عبد
". فإذا رأيتموهم فبايعوهم ولو حبوًا على الثلج فإنه خليفة اهلل املهدي: "بإسناده ومعناه، وقال

 .تفرد به عبد الرزاق عن الثوري

أمحد بن أخربنا علي بن : وروي من وجه آخر عن أيب قالبة وليس بالقوى: مث قال البيهقي
عبدان، أخربنا أمحد بن عبيد الصفار، حدثنا حممد بن غالب، حدثنا كثري بن حيىي، حدثنا 

قال رسول اهلل صلى : شريك، عن علي بن زيد، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان، قال
إذا أقبلوا برايات السود من عقب خراسان فأتوها ولو حبواا فإّن فيها : "اهلل عليه وسلم

 ".فة اهلل المهديخلي

ورواه عبد الوهاب بن عطاء، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان 
إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها فإّن فيها خليفة اهلل : "موقوفاً، قال

العدل،  أنبأنيه أبو عبد اهلل احلافظ إجازة، أخربنا احلسن بن يعقوب بن يوسف ".المهدي
 .( )( حدثنا حيىي بن أيب طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء فذكره

ذكر مخسة أسانيد، ثالثة عن عبد الرزاق كما أشار الشيخ واثنان  ( )وال خيفى أّن البيهقي 
 .يف آخر الكالم، فالحظ

                                                           

 . الشيخ ناظم العقيلي -المهدي خليفة هللا  - 
حديث رقم : دالئل النبوة للبيهقي باب ما جاء في اإلخبار عن ملك بني العباس بن عبد المطلب رضي هللا عنه -5

 .، النسخة على الرابط من المكتبة الشاملة مرقمة آلياً وغير موافقة للمطبوع 500و  5006
html.1111111/6/mtn/1/d/com.islamport://http 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/44/1453.html
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ومع وجود هذه النصوص الواضحة يف أّن املهدي خليفة اهلل حياول األلباين رد النصوص 
 :بوية حبجتني واهيتنيالن

قالبة ُعّد من الطبقة األوىل من  باأوجوابه أّن : أيب قالبة لكونه أحد املدلسني عنعنة :اْلولى
 .املدلسني فال يضر يف صحة احلديث تدليسه

وأقتبس من كالم الشيخ ناظم العقيلي وفقه اهلل يف حبث املهدي خليفة اهلل بتصرٍُّف قليل مبا 
 :يناسب املقام، قال

وذكر ( أبو قالبة اجلرمي)إّن يف سند هذا احلديث : قال بعض املعاندين: الشبهة األوىل)
 .الذهيب وغريه أنه مدلس وقد عنعن ومل يصرح بالسماع فال يقبل منه

 :الكالم يف نقاط :اجلواب

املراد بالتدليس هنا هو أنه مبا أّن أبا قالبة عنعن ومل يصرح بالسماع، فقد يكون مل  - 
حلديث مباشرة، أي قد يكون أبو قالبة مل يسمعه من أيب أمساء الرحيب مباشرة، وإُنا يسمع ا

 .مسعه عن من نقله عن الرحيب ومل يصرح بالواسطة بينه وبني الرحيب وهذا يعترب تدليس

نعم، قد قيل بأّن أبا قالبة من املدلسني، ومع التسليم بذلك فإّن ليس كل مدلس ال : أقول
قّسم ابن حجر العسقالين املدلسني إىل مخسة مراتب، املرتبة األوىل والثانية  حيتج حبديثه، فقد

 .ال تقدح بوثاقة الراوي، وبقية املراتب تقدح بوثاقة الراوي

، راجع كتاب طبقات املدلسني البن 5 وأبو قالبة عّده ابن حجر من املرتبة األوىل برقم 
 .انتهى كالم الشيخ وفقه اهلل(   حجر ص

بأنه خليفة اهلل ويعترب هذا   Xقد وصف املهدي  ينكر أن يكون رسول اهلل  :الثانية
 !(:عقله )من الشرك، أي يرد احلديث ب  
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 :( )وجوابه 

نسمع ونقرأ بني احلني واآلخر لبعض املشايخ املعروفني : س: )يف سؤال وجه إىل ابن باز
وبعض كتب الصحاح إنكارًا لصحة بعض األحاديث الواردة يف صحيحي البخاري ومسلم 

أي أّن املعول !!  -كما يقولون   -األخرى، ويكون إنكارهم لصحتها بعد متحيصها بعقوهلم 
 .اخل السؤال...عليه عندهم يف صحة األحاديث هي عقوهلم فقط، 

وليست العقول حمكمة يف أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، : ..... فأجاب ابن باز
أهل  ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم باألسانيد الصحيحة اليت بيَّنهاتُتلقى عن رسو  بل األحاديث

العلل وجب أن  العلم، فإذا جاء احلديث من طريق الثقات يف الصحيحني أو غريُّها سليماً من
بل جيب على أهل العلم واإلميان  يقبل وال جيوز أن حُيكَّم الرأي يف رده من دون حجٍة شرعية،

واالعتماد عليها سواء كانت متواترة أو كانت من  حتجاج هباقبول األحاديث الصحيحة واال
أبدًا أن يقال هذا من طريق اآلحاد فال يقبل، كل هذا باطل وخالف  طريقة اآلحاد، وال جيوز

 عليه أهل العلم، بل ما صحت به األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيب ما أمجع
رآه املتكلمون  لم، وال جيوز االعرتاض على ذلك فيماقبوله واألخذ به حسب ما بينه أهل الع

من حتكيم العقول وما سلكه بعض املتأخرين يف هذا الباب تقليدًا ألهل الكالم وسريًا على 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وسوف ُيكتب يف  منهاجهم يف حتكيم عقوهلم الفاسدة يف سنة

 .( )( ذلك ما يلزم إن شاء اهلل

والواجب تلقي ما قاله الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالقبول واإلميان : )يضاّ وقال ابن باز أ
به والتسليم، فمىت صح اخلرب عن رسول اهلل فال جيوز ألحد أن يعارضه برأيه واجتهاده، بل 

نَ ُهمْ ﴿: 8جيب التسليم كما قال اهلل  ثُمَّ  َفال َورَبَِّك َل يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
، وقد أخرب صلى اهلل عليه وسلم ﴾َل َيِجُدوا ِفي أَنْ ُفِسِهْم َحَرجاا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماا

هبذا األمر عن الدجال وعن املهدي وعن عيسى املسيح بن مرمي فوجب تلقي ما قاله بالقبول 
                                                           

مى خليفة ألنه خليفة هللا في األرض؛ إنما س: وقيل: )قال السمعاني في تفسير اآلية إني جاعل في األرض خليفة - 
وآراء المفسرين السنة بمثل هذا كثيرة : وأقول. تفسير السمعاني( إلقامة أحكامه، وتنفيذ قضاياه، وهذا هو األصح

 .تركتها مراعاة لالختصار، فمن شاء فليراجع التفاسير في تفسير اآلية
ض األحاديث الصحيحة التي تلقاها علماء األمة حكم رد بع: الموقع الرسمي البن باز، سؤال تحت عنوان -5

 mat/sa.org.binbaz.www://http/1/6/5. بالقبول

http://www.binbaz.org.sa/mat/19352
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ضر صاحبه وال ينفعه ال يف واإلميان بذلك واحلذر من حتكيم الرأي والتقليد األعمى الذي ي
 .( )( الدنيا وال يف اآلخرة

انتهى الرد على األلباين، وللتفصيل أرجو من طاليب احلق قراءة حبث املهدي خليفة اهلل 
للشيخ ناظم العقيلي وفقه اهلل، فقد أجاد كل اإلجادة يف الدفاع عن احلديث ورّد الشبهات 

ذكره ابن كثري، عن ابن ماجة يف  :هذا احلديث العلماء الذين صححوا) :عنه، ومما قاله فيه
تفّرد به ابن ماجه، وهذا إسناد قوي : "وقال عنه:  2ص  النهاية يف الف ن واملالحم ج

 .( )" صحيح

باب يف املهدي وذكر ( التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)وأيضًا ذكره القرطيب يف كتابه 
 .(2)" سناده صحيحإ: "، عن ابن ماجة، وقال من ميهد له ح

مصباح )، يف كتابه هـ 841وقد ذكره أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي املتويف سنة 
، كما نقل (5)، (4). رجاله ثقات. هذا إسناد صحيح: ، وقال عنه(الزجاجة يف زوائد ابن ماجة

، وكذلك نقل ذلك الشيخ خليل 85ح 15 ص  ذلك األلباين يف السلسلة الضعيفة ج
بريوت  -سنن ابن ماجة بشرح السندي ومصباح الزجاجة، دار املعرفة )ن شيحا، يف كتابه مأمو 
 .4184، باب خروج املهدي ح2 4 -   4ص 4ج هـ 3 4 الطبعة األوىل  -لبنان  -

                                                           

 (.عقيدة أهل السنة واألثر في المهدي المنتظر)الموقع الرسمي البن باز تعليق على محاضرة عنوانها  - 
/555/mat/sa.org.binbaz.www://http 

تحت عنوان عقيدة أهل السنة في المهدي، وأدلة  0271رقم الفتوى : كتاب فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة -5
ابن  على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال: رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: )خروجه وصفته النقطة السادسة، قال

 .عبد هللا الفقيه. مركز الفتوى بإشراف د: ، المفتي 45 شوال  1 : ، تاريخ الفتوى(هذا إسناد قوي صحيح: كثير
/9C%DD%ED11E%CE1551=highlight_zoom?htm.66/316653/Web/ftw/w/mco.islamport://http

9155ED%CF/1E61E11E11C/91E11E11E11C% 
إسناده ( خليفة هللا المهدي)...التذكرة للقرطبي باب منه آخر في المهدي وذكر من يوطئ له ملكه ابن ماجه  -1

 html.116/1511/akh/1/d/com.islamport://http. صحيح
جمع الجوامع أو الجامع الكبير السيوطي أنظر حديث رقم : رابط  لتصحيح البوصيري للحديث في كتاب -4

  472 .html.1111116/5/mtn/1/d/com.islamport://http 
رجاله ثقات . في الزوائد هذا إسناده صحيح: بن ماجةاوبهذا علق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث في سنن  -2

 .4604حديث رقم محمد فؤاد عبد الباقي : بيروت، تحقيق -دار الفكر : الناشرسنن ابن ماجة 
html.11/61135//mtn/1/d/com.islamport://http 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8222
http://islamport.com/w/ftw/Web/3386/3326.htm?zoom_highlight=%22%CE%E1%ED%DD%C9+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%E3%E5%CF%ED+%22
http://islamport.com/w/ftw/Web/3386/3326.htm?zoom_highlight=%22%CE%E1%ED%DD%C9+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%E3%E5%CF%ED+%22
http://islamport.com/d/1/akh/1/35/274.html
http://islamport.com/d/1/mtn/1/41/1352.html
http://islamport.com/d/1/mtn/1/50/1629.html
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صحيح على شرط : ورواه احلاكم يف املستدرك بسند آخر إىل سفيان الثوري، وقال

احلاكم على أّن احلديث صحيح على شرط ( ستدركتلخيص امل)ووافقه الذهيب يف  .الشيخني
 .الشيخني

انتهى كالم الشيخ (. فهؤالء مخسة علماء حكموا بصحة هذا احلديث، وهذا كاف وزيادة
 .وفقه اهلل

يقتتل عند كنزكم هذا ثالثة كلهم ابن خليفة، ثم َل : )وصححه البزار أيضًا بلفظ: أقول
ود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتالا لم يقتله يصل إلى واحد منهم، ثم تقبل الرايات الس

. فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواا على الثلج، فإنه خليفة اهلل المهدي -مث ذكر شيئًا  - قوم
: الصفحة أو الرقم البحر الزخار، :املصدرالبزار،  :ثوبان موىل رسول اهلل، احملدث: الراوي
 .( )( إسناده صحيح :، خالصة حكم احملدث11 /1 

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان، : )"وصححه السيوطي، بلفظ
 السيوطي، :اهلل، احملدث ثوبان موىل رسول :الراوي". فأتوها فإّن فيها خليفة اهلل المهدي

 .( )( صحيح :، خالصة حكم احملدث348فحة أو الرقم الص اجلامع الصغري، :املصدرك

أخرج أمحد : )خيفى، فقالصحته كما ال ل وأورده السيوطي يف احلاوي للفتاوي وهذا اعتماد
إذا : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ونعيم بن محاد واحلاكم وأبو نعيم عن ثوبان، قال

رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواا على الثلج فإّن فيها خليفة 
 .(2)"( اهلل المهدي

: ومعه مناد ينادي: )"حكم بصحته، قالبن حجر يف الفتاوي احلديثية وهذا اوأفىت مبوجبه 
وأخرج أمحد ونسني بن داود واحلاكم وأبو نعيم أنه " ....... هذا المهدي خليفة اهلل فاتبعوه

                                                           

محفوظ  :المحقق أحمد بن عمرو البزار، :البحر الزخار المعروف بمسند البزار، المؤلف: موقع الدرر السنية - 
 .هـ2 4 سنة الطبع  األولى الطبعة المدينة المنورة، -مكتبة العلوم والحكم  :الرحمن زين هللا، الناشر

 .موقع الدرر السنية -5
 htm./61131//Web/ftw/w/com.islamport://http. 15/ 1للفتاوي برقم  الحاوي -1

http://www.dorar.net/mhd/292
http://www.dorar.net/mhd/292
http://www.dorar.net/book/6181&ajax=1
http://www.dorar.net/book/6181&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/911
http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1
http://islamport.com/w/ftw/Web/904/679.htm
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إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواا : "صلى اهلل عليه وسلم قال
 .( )( "على الثلج فإّن فيها خليفة اهلل المهدي

قال الشيخ : )بصحة إسناده أيًضا الشيخ بشار عواد، كما نقله أبو يعلى البيضاويوشهد 
لكن يف متنه نكارة كما بينة العالمة األلباين مفصاًل يف  ،إسناده صحيح: بشار عواد معروف

 .( )( اه ( الضعيفة)

َل  يقتتل عند كنزكم هذا ثالثة كلهم ابن خليفة ثم: )وصحََّحه عبد احلق االشبيلي، بلفظ
يصل إلى واحد منهم، ثم تقبل الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتالا لم يقتله 

. فإذا رأيتموه فتابعوه ولو حبواا على الثلج، فإنه خليفة اهلل المهدي: مث ذكر شيئاً . قوم
: الصفحة أو الرقم األحكام الشرعية الكربى، :املصدر البزار، :ثوبان، احملدث: الراوي

 .(2)( صحيح :، خالصة حكم احملدث5 4/5

ملا كان دأب البعض هو التدليس فينبغي للباحث أن يالحظ الفرق بني حديث : مالحظة
احية امل ن واإلسناد وحكم احملدثني عليه عند البحث سنن ابن ماجة وحديث غريه من ن

 .واحلوار

فخذ مثاًل حديث خليفة اهلل املهدي أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وهو يقصد بذلك ما 
بن ماجة مع ارواه أمحد يف مسنده، والبعض يتشبث هبذا عناًدا أو جهاًل عندما تورد له حديث 

وحكًما، ودافع ابن حجر عن احلديث يف مسند أمحد ورد عنه أّن االثنني خمتلفان متًنا وسنًدا 
حديث إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فائتوها فإّن فيها خليفة اهلل : )هتمة الوضع قائالً 

املهدي، أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات من حديث عبيدة وهو ابن عمرو عن عبد اهلل وهو 
ن حديث ثوبان ومن طريقه أخرجه ابن اجلوزي أيضاً يف  ابن مسعود، وقد أخرجه اإلمام أمحد م

كتاب األحاديث الواهية، ويف طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ومل يقل أحد 
                                                           

: ، المؤلف10 – 17مطلب في ذكر المهدي وبعض عالمات الساعة ص .الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي - 
مصطفى الحلبي الطبعة الثانية وطبعة دار المعرفة مصورة عن : لطبعةأحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي، ا

 htm.616/111/Web/ftw/w/com.islamport://http. طبعة مصطفى الحلبي الثانية
 html.111361/51/ajz/1/d/com.islamport://http. 51العرف الوردي هامش حديث رقم  -5
 :حسين بن عكاشة، الناشر المحقق عبد الحق اإلشبيلي، :موقع الدرر السنية األحكام الشرعية الكبرى، المؤلف -1

 .هـ455 سنة الطبع  الطبعة األولى، الرياض، -مكتبة الرشد 

http://www.dorar.net/mhd/292
http://www.dorar.net/book/13930&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13930&ajax=1
http://islamport.com/w/ftw/Web/3438/77.htm
http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/527.html
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أنّه كان يتعمد الكذب حىت حيكم على حديثه بالوضع إذا انفرد وكيف وقد توبع من طريق 

اين وأخرجه أمحد أيضًا والبيهقي يف آخر رجاله غري رجال األول، أخرجه عبد الرزاق والطرب 
الدالئل من حديث أيب هريرة يرفعه خيرج من خراسان رايات سود ال يردها شيء حىت تنصب 

 .( ) (بايلياء، ويف سنده رشدين ابن سعد، وهو ضعيف

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

أحمد بن علي العسقالني أبو : المسند لإلمام أحمد، الحديث الثالث عشر، المؤلف القول المسدد في الذب عن - 
 .مكتبة ابن تيمية: هـ، تحقيق 46 القاهرة، الطبعة األولى،  -مكتبة ابن تيمية : الفضل، الناشر

html.56116115/krj/1/d/com.islamport://http 

http://islamport.com/d/1/krj/1/34/220.html
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 :الفصل الثالث

 ؟ Xكيف نعرف املهدي 

السهل حتديد آليات  مصداق خلليفة اهلل سبحانه، فمن Xبعد أن أثبتنا أّن املهدي 
باالطالع على قانون معرفة خليفة اهلل مث إسقاط  Xتشخيص املصداق اخلارجي للمهدي 
 .ملعرفة احملق من املبطل Xبنود القانون على املدعي ملقام املهدي 

 :قانون معرفة خليفة اهلل

 :Xقال اإلمام أمحد احلسن 

جة وجود أكثر من دعوة يف حب من ترك إتباع حممد  هل يُعذر: وهنا أوجه السؤال)
 !!احملق من املبطل ؟ الساحة وأنه ال يستطيع متييز

من ادعوا النبوة أو  واحلق أنه ال يُعذر ويكون مصريه إىل جهنم متامًا كأولئك الذين اتبعوا
 .الرسالة كذباً وزوراً 

حجة  يعرف به داعي احلق يف كل زمان وهو ( )وضع قانون  مث هل أّن اهلل سبحانه وتعاىل
أرضه وطاعته طاعة اهلل ومعصيته معصية اهلل، واإلميان به  اهلل على عباده وخليفة اهلل يف

باهلل والتسليم هلل والكفر به وااللتواء عليه هو الكفر باهلل وااللتواء على  والتسليم له هو اإلميان
 .اهلل

                                                           

هي إتباعهم علماءهم مع جهل علماءهم ( سنة وشيعة بل وكل الديانات اإللهية)المشكلة األساسية لدى المسلمين  - 
. الذي يظهر في آخر الزمان، ولذا تراهم يتخبطون ويجحدون صاحب الحق إذا جاء( المهدي)بكيفية معرفة المنقذ 

لم أن يجزم بأن فالناً ابن فالن هو المهدي المنتظر؛ ألن ذلك قول ال يجوز ألي مس: )وكمثال على هذا يقول ابن باز
على هللا وعلى رسوله بغير علم، ودعوى ألمر قد استأثر هللا به حتى تتوافر العالمات واألمارات التي أوضحها 

أن يمأل وأهمها وأوضحها أن تستقيم واليته على الشريعة، والنبي صلى هللا عليه وسلم وبين أنها وصف المهدي، 
كونه من بيت النبي صلى هللا عليه وسلم، وكونه : ، وهياألرض عدالً كما ملئت جوراً مع توافر العالمات األخرى

أجلى الجبهة أقنى األنف، وكون اسمه واسم أبيه يوافق اسم النبي صلى هللا عليه وسلم واسم أبيه، وبعد توافر هذه 
حادث المسجد : )ما قاله ابن باز في كالمه بعد اهذ(. ه صفته هو المهدياألمور كلها يمكن المسلم أن يقول أّن من هذ

والمقصود بها فتنة جهيمان، ثم عاد بعد أن قرأ بيان من هيئة كبار العلماء بشأن ( الحرام وأمر المهدي المنتظر
الناً هو المهدي إال ولكن ال يجوز الجزم بأن ف!!!: )االعتداء على المسجد الحرام، ليؤكد على أّن المهدي يعرف بـ 

وأعظمها وأوضحها كونه بعد توافر العالمات التي بينها النبي صلى هللا عليه وسلم في األحاديث الصحيحة الثابتة، 
: رابط كالم ابن باز من موقعه الرسمي(. يمأل األرض عدالً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً كما سبق بيان ذلك

/565/mat/sa.org.binbaz.www://http 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8202
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املطلق وقدر كل  وهو احلكيم( وتعاىل حاشاه سبحانه)أم أّن اهلل ترك احلبل على الغارب 

 .( )﴾ِبِمْقَدار   وَُكلُّ َشْيء  ِعْنَدهُ ﴿شيء فأحسن تقديره، 

ِمثْ َقاُل َذرَّة  ِفي السََّماَواِت َوَل ِفي اْْلَْرِض َوَل َأْصَغُر  َعاِلِم اْلَغْيِب َل يَ ْعُزُب َعْنهُ ﴿ وهو
 .( ) ﴾َوَل َأْكبَ ُر ِإَلَّ ِفي ِكَتاب  ُمِبين   ِمْن َذِلكَ 

أرضه يف كل زمان،  ّن مقتضى احلكمة اإلهلية هو وضع قانون ملعرفة خليفة اهلل يففالنتيجة أ
اهلل سبحانه خليفة له يف  والبد أن يكون هذا القانون ُوضع منذ اليوم األول الذي جعل فيه
السماء املتأخرة عن اليوم  أرضه، فال ميكن أن يكون هذا القانون طارئ يف إحدى رساالت

املتيقن للجميع هو وجود إبليس    منذ اليوم األول، وال أقل أّن القدراألول لوجود مكلفني
ملعرفة صاحب احلق اإلهلي، وإال فإنه  كمكلف منذ اليوم األول، واملكلف حيتاج هذا القانون

يستطيع التمييز وال يوجد لديه قانون إهلي  سيعتذر عن إتباع صاحب احلق اإلهلي بأنه مل يكن
 .سبحانه وتعاىل نصب من قبل اهللملعرفة هذا اخلليفة امل

 :خليفة له يف أرضه هو والقدر املتيقن للجميع حول تاريخ اليوم األول الذي جعل فيه اهلل

 .وإبليس إّن اهلل نص على آدم وإنه خليفته يف أرضه مبحضر املالئكة  - 

  .علمه األمساء كلها Xبعد أن خلق اهلل آدم  - 

: قال تعاىل. وإبليس بالسجود آلدم يف ذلك الوقت املالئكةمث أمر اهلل من كان يعبده  -2
َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها  لِْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليَفةا قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َوِإْذ قَاَل رَبُّكَ ﴿

َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدكَ  َوَعلََّم  # ي َأْعَلُم َما َل تَ ْعَلُمونَ َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإنِّ  َوَيْسِفُك الدِّ
ُكْنُتْم  َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فَ َقاَل أَْنِبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤَلِء ِإنْ  آَدَم اْْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ 

 .(2)﴾َصاِدِقينَ 

                                                           

 .0: الرعد - 
 .1: سبأ -5
 . 1 – 16: البقرة -1
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 .( )﴾ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدينَ  فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْختُ ﴿

اْلِجنِّ فَ َفَسَق َعْن َأْمِر  قُ ْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَلَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمنَ  َوِإذْ ﴿
هنا فقط ) .( )﴾َبَدَلا  َأْولَِياَء ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمينَ  رَبِِّه َأفَ َتتَِّخُذونَُه َوُذرِّي ََّتهُ 

 املالئكة من قبلها وهم االنتباه أّن هذه اآلية الكرمية هي نص يبنّي حاكمية اهلل ويبنّي  يد لفتأر 
ينطبق عليهم آخر  ، فالذين يرفضون حاكمية اهلل اليوم(لعنه اهلل)ومن رفضها وهو إبليس  

َأْولَِياَء ِمْن ُدوِني  َتهُ َأفَ َتتَِّخُذونَُه َوُذرِّي َّ ﴿ اآلية أي أهنم اختذوا إبليس وذريته أولياء من دون اهلل
 (.﴾َبَدَلا  َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمينَ 

قانون اهلل سبحانه وتعاىل ملعرفة احلجة على الناس وخليفة اهلل يف  هذه األمور الثالثة هي
الثالث قانون سنة اهلل سبحانه وتعاىل ملعرفة خليفته منذ اليوم األول،  أرضه، وهذه األمور

 .السنة اإلهلية إىل انقضاء الدنيا وقيام الساعة ستمضي هذهو 

ُسنََّة اللَِّه الَِّتي ﴿، (2)﴾َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِديالا  ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذينَ ﴿
 .(4)﴾قَ ْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِديالا  َقْد َخَلْت ِمنْ 

سفينة أو أي شيء فيه عّمال  أو أنه وببساطة أي إنسان ميلك مصنع أو مزرعةكما 
، والبد أن ينص عليه باالسم وإال ستعم سهمأير هلم شخصاً منهم  يعملون له فيه البد أن يعنّي 
أعلمهم وأفضلهم، والبد أن يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرجو وإال  الفوضى، كما البد أن يكون

فكيف . أي من هذه األمور الثالثة فسيجانب احلكمة إىل السفه ان يففإن قّصر هذا اإلنس
 !!ترك أي من هذه األمور الثالثة وهو احلكيم املطلق ؟ جُيَّوز الناس على اهلل

 Xجند أّن النص اإلهلي على آدم  وإذا تعرضنا إىل هذا القانون اإلهلي بشيء من التفصيل
على من بعده بأمر اهلل سبحانه  ابق، فهو ينصحتّول إىل الوصية؛ لعلة وجود اخلليفة الس

                                                           

 .51: الحجر - 
 .26: الكهف -5
 .05: األحزاب -1
 .51: الفتح -4
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 ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا﴿: تعاىل قال. وتعاىل، وهذا من ضمن واجبه كخليفة هلل يف أرضه

 .( )﴾اْْلََمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها

ليه هبا وجتليها األمساء فاملراد منه معرفته حبقيقة األمساء اإلهلية وحت أما تعليم اهلل سبحانه آلدم
عرّفهم حبقيقة األمساء  أنبأ املالئكة بأمسائهم أي X خليفة اهلل يف أرضه، وهو فيه، ليكون

، أما Xاإلهلية وحبسب مقامه  اإلهلية اليت خلقوا منها، فاهلل سبحانه عّرف آدم كل األمساء
ذا ثبتت حجية آدم اليت ُخلق منها، وهب املالئكة فلم يكن كل منهم يعرف إال االسم أو األمساء

X عليهم بالعلم واحلكمة. 

القانون اإلهلي هو أمر اهلل سبحانه وتعاىل للمالئكة وإبليس السجود  واألمر الثالث يف هذا
 .آلدم

وممارسة عملية لعمال  وهذا األمر هو مبثابة ممارسة عملية للخليفة ليقوم بدوره كمستخلف،
 (.Xآدم )مال ومتعلمني عند هذا اخلليفة كع ليقوموا بدورهم( املالئكة) اهلل سبحانه

اهلل وملك اهلل يف أرضه يتحقق من خالل طاعة خليفة اهلل يف  وهذا األمر ثّبت أّن حاكمية
البيعة هلل أو )كانوا حيملون هذه الراية   مجيع املرسلني ومنهم حممد  وهكذا فإنّ  .أرضه

 ة الناس وال يقبلون حباكمية اهلل وملكهويواجهون الذين يقرون حاكمي( أو امللك هلل حاكمية اهلل
عنه  قيل Xسبحانه وتعاىل، وهم دائماً متهمون بسبب هذه املطالبة وهذه املواجهة، فعيسى 

ولكنه  ال جنة وال نار: )أنه جاء ليطلب ملك بين إسرائيل ليس إل  وقيل عن حممد 
حريص على  أنه Xعلي  جاء ليطلب امللك له وألهل بيته، وقيل عن اً حممد، أي أّن (امللك
 .امللك

معرضون عن الدنيا  جيد أهنم Xأو علي  واحلقيقة أنه من تابع أحوال عيسى أو حممد 
يطالبوا مبلكه سبحانه وتعاىل،  وزخرفها وما فيها من مال أو جاه، لكن هذا هو أمر اهلل هلم بأن

ية واالستهزاء واهلتك سيتعرضون هلم بالسخر  مث هم يعلمون أّن الناس لن يسلموهم امللك، بل
يلبسونه تاج من الشوك وهم يسخرون منه   Xوحماولة القتل أو السجن، فهذا شبيه عيسى

                                                           

 .20: األحزاب - 
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وجُير من ( عليها السالم)زوجته الزهراء  يُكسر باب داره وُيكسر ضلع Xقبل صلبه، وعلي 
 فدك بأهنا امللك وخالفة اهلل الذي حدد Xداره والسيوف مشرعة بوجهه، وموسى بن جعفر 

جعلوا ما تشابه عليهم من مطالبة  يف أرضه ُيسجن حىت املوت، ومع هذا فإّن كثري من اجلهلة
وهم يصرخون بوجه صاحب احلق  صاحب احلق مبلك اهلل سبحانه وتعاىل عاذرًا لسقطتهم

اإلهلي أنه جاء ليطلب امللك ليس إال، واحلق أنه لو كان خليفة اهلل يف أرضه طالبًا للدنيا أو 
املطالبة ستكون حتمًا سببًا إلنتهاك حرمته  ملا طالب به أصاًل وهو يعلم أّن هذهامللك 

 .واالستهزاء والتعريض به على أنه طالب دنيا

طريق كل أولئك الذين وصلوا  وهو مث لسلك طريقًا آخرًا يعرفه كل الناس ولكنهم يتغافلون
يطالب بامللك ويقول أنا  Xلي والتزوير أو القتل والرتويع، فع إىل امللك الدنيوي باخلداع

اهلل يف أرضه ويف املقابل ذاك الذي وصل إىل امللك الدنيوي أبو بكر  وصي حممد وأنا خليفة
فهل أّن عليًا طالب دنيا، أو أّن ابن أيب قحافة . يقول أقيلوين فلست خبريكم ابن أيب قحافة
ألجل  سول اهلل وتنكر لوصية ر  Xالدنيوي وهو الذي أنكر حق الوصي  زاهد بامللك

 !!مالكم كيف حتكمون ؟؟!! الدنيوي ؟ امللك

بل ويف أصعب الظروف جند  وأكدوا عليها والوصية باخلصوص جاء هبا كل األوصياء 
: مين من هو أقرب إىل حممد  يف كربالء يقول هلم احبثوا يف األرض ال جتدون Xاحلسني 

ُذرِّيَّةا ﴿الوصية والنص اإلهلي  على X، هنا أكد (أنا سبط حممد الوحيد على هذه األرض)
 يفهمون هذه اآلية يعرفون أّن احلسني  فالذين ،( )﴾َسِميٌع َعِليمٌ  بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعض  َواللَّهُ 

Xبه  أراد أّن الوصاية حمصورةX؛ ألنه الوحيد من هذه الذرية املستخلفة. 

 :واآلن نعود إىل يوسف لنجد

 :الوصية - 

ِمْن تَْأِويِل  وََكَذِلَك َيْجَتِبيَك رَبَُّك َويُ َعلُِّمكَ ﴿ :Xسف ليو  Xيعقوب  يف قول
يَ ْعُقوَب َكَما أََتمََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمْن قَ ْبُل ِإبْ َراِهيَم  َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آلِ  اْْلََحاِديثِ 

                                                           

 .14: آل عمران - 
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وأنه امتداد لدعوة  وصيه Xيوسف فيعقوب يبنّي أّن . ( )﴾ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيمٌ  َوِإْسَحاقَ 
 .وبكل وضوح Xإبراهيم 

َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َما َكاَن لَنَا  َوات َّبَ ْعُت ِملََّة آبَائي ِإبْ َراِهيمَ ﴿: Xويف قول يوسف 
َنا َوَعَلى النَّاسِ  بِاللَِّه ِمْن َشْيء   ُنْشِركَ  َأنْ  النَّاِس  َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ  َذِلَك ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَلي ْ
الطبيعي الستمرار  وأنه اخلط يؤكد انتسابه إىل األنبياء  Xفيوسف . ( )﴾َيْشُكُرونَ  َل

 .دعوهتم 

 :العلم - 

َذِلُكَما ِممَّا  تُ ْرزَقَانِِه ِإَلَّ نَ بَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلِه قَ ْبَل َأْن يَْأتَِيُكَما قَاَل َل يَْأتِيُكَما طََعامٌ ﴿: يف قوله
 .(2)﴾يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوُهْم بِاِْلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ  ِإنِّي تَ رَْكُت ِملََّة قَ ْوم  َل ي رَبِّيَعلََّمنِ 

َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنبُِلِه ِإَلَّ َقِليالا ِممَّا  تَ ْزرَُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأَباا َفَما ...﴿: ويف قوله
ْمُتْم َلُهنَّ يَْأِتي ِمْن ب َ  ثُمَّ  #تَْأُكُلوَن  ِإَلَّ قَِليالا ِممَّا ُتْحِصُنوَن  ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ

 .(4)﴾ِفيِه يُ َغاُث النَّاُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ  ثُمَّ يَْأِتي ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعامٌ  #

 .(5)﴾ِليمٌ ِإنِّي َحِفيٌظ عَ  قَاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْْلَْرضِ ﴿: قوله ويف

 :هلل البيعة -2

ٌر َأِم اللَُّه اْلَواِحدُ  يَا﴿: يف قوله َما  #اْلَقهَّاُر  َصاِحَبِي السِّْجِن أََأْربَاٌب ُمتَ َفرُِّقوَن َخي ْ
ْيُتُموَها  ِإنِ  ن  أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنْ َزَل اللَُّه ِبَها ِمْن ُسْلطَا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإَلَّ َأْسَماءا َسمَّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس َل اْلُحْكُم ِإَلَّ لِلَِّه َأَمَر َأَلَّ تَ ْعُبُدوا ِإَلَّ ِإيَّاُه َذِلكَ   الدِّ
 (.(3)﴾يَ ْعَلُمونَ 

                                                           

 .0: يوسف - 
 .10: يوسف -5
 .17: يوسف -1
 .41 – 47: يوسف -4
 .22: يوسف -2
 .46 – 11: يوسف -0
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 .( ) Xانتهى النقل من كالم اإلمام أمحد احلسن 

، ولو أردنا تتبعها هذه النص، العلم، وراية البيعة هلل: إذن، فبنود قانون معرفة احلجة هي
 .كما سيأيت Xالبنود الثالثة يف كتب السنة لوجدناها واضحة يف مفهوم املهدي 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .الجزء الثالث القسم الثاني: اضاءات من دعوات المرسلين - 
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 :الفصل الرابع

 اسم املهدي

 :إّن النص على اسم املهدي بأمحد أو حممد متواتر يف كتب السنة، ومن هذه النصوص

ئت جوراا وظلماا، بعث اهلل رجالا مني، لتمألن اْلرض جوراا وظلماا، فإذا مل" -1 5 )
قال األلباين يف السلسلة ". اسمه اسمي، فيملؤها قسطاا وعدَلا، كما ملئت جوراا وظلماا 

فإّن هذا احلديث ثابت عنه صلى اهلل عليه وسلم من طرق كثرية عن : 28ص 4ج: الصحيحة
 .( )( مجع من الصحابة، منها طريق أيب الصديق اليت أشار إليها البزار

يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي، وكنيته كنيتي، يمأل اْلرض عدَلا  )
 .( )( كما ملئت جوراا، وذلك هو المهدي

 .(2)( َل تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي)

 .(4)( َل تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي)

َل تذهب الدنيا أو َل تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ )
 .(5)( اسمه اسمي

 .(3)( َل تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي)

                                                           

 html.111/1163/alb/1/d/com.islamport://http. 251 السلسلة الصحيحة برقم  - 
، خالصة حكم 524/ 0: الصفحة أو الرقم منهاج السنة، :المصدر ابن تيمية، :عبد هللا بن عمر، المحدث :الراوي -5

 . صحيح :المحدث
، 15/ 0: الصفحة أو الرقم تحفة األحوذي، :المصدر اركفوري،المب :عبد هللا بن مسعود، المحدث :الراوي -1

مع شواهده [ وهو]ال ينحط عن درجة الحسن وله شواهد كثيرة من بين حسان وضعاف  :خالصة حكم المحدث
 .وتوابعه صالح لالحتجاج

، خالصة حكم 5516: الصفحة أو الرقم صحيح الترمذي، :المصدر األلباني، :عبد هللا، المحدث :الراوي -4
 . حسن صحيح :المحدث

خالصة  ،74/ 0: الصفحة أو الرقم د،مسند أحم :المصدر أحمد شاكر، :عبد هللا بن مسعود، المحدث :الراوي -2
 . إسناده صحيح :حكم المحدث

خالصة  ،17 / 2: الصفحة أو الرقم د،مسند أحم :المصدر أحمد شاكر، :عبد هللا بن مسعود، المحدث :الراوي -0
 .إسناده صحيح :حكم المحدث

http://islamport.com/d/1/alb/1/19/136.html
http://www.dorar.net/mhd/728
http://www.dorar.net/mhd/728
http://www.dorar.net/book/3180&ajax=1
http://www.dorar.net/book/3180&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/1353
http://www.dorar.net/mhd/1353
http://www.dorar.net/book/13390&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13390&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/book/977&ajax=1
http://www.dorar.net/book/977&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1
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َل تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي : ، أو قالَل تذهب الدنيا)
 .( )( ويواطئ اسمه اسمي

يام وَل يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه َل تنقضي اْل)
 .( )( اسمي
يلي رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، لو لم يبق من الدينا إَل يوم لطول اهلل )

 .(2)( ذلك اليوم حتى يلي
 .(4)( لو لم يبق من الدنيا إَل ليلة لملك رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي)
اْلرض جوراا وظلماا، فإذا ملئت جوراا وظلماا بعث اهلل رجالا مني، اسمه لتمألن )

 .(5)( اسمي، فيملؤها قسطاا وعدَلا، كما ملئت جوراا وظلماا 
 .(3)( َل تذهب الدنيا وَل تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي)
خربنا أبو صاحل، عن أ: قال عاصم بن هبدلة .يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي)

 .(5)( لييلو مل يبق من الدنيا إال يوماً لطول اهلل ذلك اليوم حىت : أيب هريرة، قال
حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ  ،َل تذهب الدنيا أو َل تنقضي الدنيا)

 .(8)( اسمه اسمي

                                                           

خالصة  ،11 / 2: الصفحة أو الرقم د،مسند أحم :المصدر أحمد شاكر، :عبد هللا بن مسعود، المحدث :الراوي - 
 .إسناده صحيح :حكم المحدث

، خالصة 11 / 0: الصفحة أو الرقم مسند أحمد، :المصدر أحمد شاكر، :عبد هللا بن مسعود، المحدث :الراوي -5
 . إسناده صحيح :حكم المحدث

، 06 0: الصفحة أو الرقم صحيح الجامع، :المصدر األلباني، :أبو هريرة وابن مسعود، المحدث :الراوي -1
 . حسن :ة حكم المحدثخالص

، خالصة 271 : الصفحة أو الرقم صحيح الموارد، :المصدر األلباني، :عبد هللا بن مسعود، المحدث :الراوي -4
 . حسن صحيح :حكم المحدث

، 251 : الصفحة أو الرقم السلسلة الصحيحة، :المصدر األلباني، :ة بن إياس المزني، المحدثقر :الراوي -2
 . صحيح بمجموع طرقه :خالصة حكم المحدث

، خالصة 7572: الصفحة أو الرقم صحيح الجامع، :المصدر األلباني، :عبد هللا بن مسعود، المحدث: الراوي -0
 .صحيح :حكم المحدث

، خالصة حكم  551: الصفحة أو الرقم صحيح الترمذي، :المصدر لباني،األ :عبد هللا، المحدث :الراوي -7
 .حسن صحيح :المحدث

خالصة  ، 01: الصفحة أو الرقم الصحيح المسند، :المصدر الوادعي، :عبد هللا بن مسعود، المحدث: الراوي -0
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يواطئ َل تنقضي اْليام وَل يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه )

 .( )( اسمي

 .( )( اسمهإنه يملكها رجل من أهل بيته يواطئ اسمه )

أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه : حدثنا عبد اهلل بن مروان، عن العالء بن عتبة، عن احلسن)
وسلم ذكر بالء يلقاه أهل بيته حىت يبعث اهلل راية من املشرق سوداء من نصرها نصره اهلل ومن 

 .(2)(  يأتوا رجالً امسه كامسي فيوليه أمرهم فيؤيده اهلل وينصرهخذهلا خذله اهلل، حىت

حدثنا الوليد، عن أيب رافع، عمن حدثه، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، عن النيب )
 .(4)( اسم المهدي اسمي: صلى اهلل عليه وسلم، قال

: ملطرز، قالحدثنا قاسم ا: حدثنا عبد اهلل بن حممد، قال :حدثنا محزة بن علي، قال)
حدثنا عثمان بن شربمة، : حدثنا حممد بن فضيل، قال: حدثنا علي بن املنذر الطريقي، قال

يخرج رجل من أهل : "قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: عن عاصم، عن زر، عن عبد اهلل، قال
 .(/) "(بيتي يواطئ اسمه اسمي وخلقه خلقي يمألها قسطاا وعدَلا كما ملئت جوراا وظلماا 

دثنا محزة بن علي، حدثنا عبد اهلل بن حممد، حدثنا جعفر بن حممد السوسي، وعلي بن ح)
أخربنا أبو كريب حممد بن العالء، حدثنا أبو بكر بن : العباس املقانعي، والقاسم بن زكريا، قالوا

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : عياش، حدثنا عاصم، عن زر، عن عبد اهلل بن مسعود، قال
 .(3) "( تذهب الليالي واْليام حتى يملك رجل من أهلي يواطئ اسمه اسميَل: "وسلم

                                                           

، خالصة 11 / 2: الصفحة أو الرقم أحمد،مسند  :المصدر أحمد شاكر، :عبد هللا بن مسعود، المحدث :الراوي - 
 .إسناده صحيح :حكم المحدث

 :دث، خالصة حكم المح71/ 2: الصفحة أو الرقم عارضة األحوذي،: المصدرابن العربي،  :المحدث -:الراوي -5
 .صحيح
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حدثنا محزة بن علي، حدثنا عبد اهلل بن حممد، حدثنا القاسم بن زكريا املطرز، وأمحد بن )
حدثنا حممد بن محيد الرازي، حدثنا عبد اهلل بن عبد القدوس، : عبد اهلل بن زيد احلبلي، قاال
َل : "قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: م، عن زر، عن عبد اهلل، قالحدثنا األعمش، عن عاص

تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهلي يواطئ اسمه اسمي يمأل اْلرض قسطاا وعدَلا كما 
 .( )( "ملئت جوراا 

حدثنا محزة بن علي، حدثنا عبد اهلل بن حممد، حدثنا قاسم املطرز، حدثنا علي بن )
منصور، حدثنا جعفر األمحر، عن أيب إسحاق الشيباين، عن عاصم، املنذر، حدثنا إسحاق بن 

َل تذهب الدنيا حتى يلي على : "عن زر، عن عبد اهلل، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال
 .( )"( يأمتي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسم

ي، حدثنا محزة بن علي، حدثنا عبد اهلل بن حممد، حدثنا قاسم، حدثنا عمرو بن عل)
حدثنا حيىي بن سعيد القطان، حدثنا سفيان، حدثنا عاصم، عن زر، عن عبد اهلل، عن النيب 

َل تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ : "صلى اهلل عليه وسلم، قال
 .(2)( "اسمه اسمي

حدثنا ابن عفان، حدثنا أمحد، حدثنا سعيد، حدثنا نصر، حدثنا علي، حدثنا شعيب أو )
امسه اسم نيب، وهو ابن إحدى أو اثنتني " :غريه، عن عمران، عن الشميط، قال املروزي

حدثنا ابن عفان، حدثنا ". مثان سنني: ومخسني سنة، يقوم على الناس سبع سنني، ورمبا قال
قاسم، حدثنا أمحد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن عمران بن حدير، عن الشميط، 

 .(4)(فذكره

ي، حدثنا عبد اهلل بن حممد، حدثنا أمحد بن مسعود الوزان حبلب، حدثنا محزة بن عل)
حدثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي، حدثنا أبو علي احلنفي، حدثنا حممد بن عياش بن عمرو 

لن تذهب : "العامري، حدثنا عاصم، عن زر، عن عبد اهلل، أًن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
                                                           

 .200حديث رقم : المصدر السابق - 
 .276حديث رقم : المصدر السابق -5
 . 27حديث رقم : المصدر السابق -1
 .271حديث رقم : المصدر السابق -4
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يا أبا عبد الرمحن، : ، قلت"أهل بيتي يواطئ اسمه اسميالدنيا حتى يملك الدنيا رجل من 

 .( )( يشبه :ما يواطئ ؟ قال

 .ومما تقدم نعرف أّن اسم املهدي أمحد أو حممد

املهدي حممد بن  أّن لفظ امسه امسي أراد منه رسول اهلل )وال خيفى ما يف القول ب  : أقول
 .من قوة( Xاحلسن ، وأما لفظ املواطئة فأراد منه املهدي أمحد Xاحلسن 

* * * 
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 :الفصل اخلامس

 Xالدفاع عن اسم املهدي 

مع أننا اآلن نتكلم يف اجلانب النظري بغض النظر عن املصداق إال أّن البعض قد يشكل 
 .يف أّن املشهور املعول عليه عند السنة أّن اسم املهدي هو حممد بن عبد اهلل

هو ما أبداه فضيلته يف هذه احملاضرة، كما بينه أهل إّن احلق والصواب : )يقول ابن باز
العلم، فأمر املهدي أمر معلوم واألحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غري 

تواترها، كما حكاه األستاذ يف هذه احملاضرة، وهي متواترة تواترًا معنوياً : واحد من أهل العلم
ها ورواهتا وألفاظها، فهي حبق تدل على أن هذا لكثرة طرقها واختالف خمارجها وصحابت

 .( )(اخل .."حممد بن عبد اهلل العلوي احلسين"الشخص املوعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو 

واحلق أنه جمرد اشتباه، وإن كان هذا االشتباه يف االسم يقبل من العامة فبم يعتذر للعامل؟ 
 :أحد أمرين ومنشأ هذا االشتباه إن كان اشتباهاً هو

 :الروايات التي ذكرت أّن اسم المهدي محمد بن عبد اهلل، وهي /اْلول

ليخرجن رجل من ولدي  :، قال[عن علي رضي اهلل عنه] "املالحم"أخرج ابن املنادى يف )
ملا حلقهم من الضرر والشدة  ،حىت متوت قلوب املؤمنني كما متوت األبدان ،عند اقرتاب الساعة
واتر الف ن واملالحم العظام وإماتة السنن وإحياء البدع وترك األمر باملعروف واجلوع والقتل وت
وتسر بعدله  ،فيحيي اهلل باملهدي حممد بن عبد اهلل السنن اليت قد أميتت ،والنهي عن املنكر

فيبقى على ذلك سنني  ،وتتآلف إليه عصب العجم وقبائل من العرب ،وبركته قلوب املؤمنني
 .( )( ن العشرة مث ميوتدو  ،ليست بالكثرية

                                                           

 (.عقيدة أهل السنة واألثر في المهدي المنتظر)ى محاضرة عنوانها تعليق علموقع بن باز الرسمي  - 
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األثر يف املطبوع مل ينسب ) :واخلرب مرسل، فقد علق أبو يعلى البيضاوي على احلديث قائالً 

 .( )( لعلي رضي اهلل عنه( اإلبراز)وقد نسبه الشيخ أمحد الغماري يف  ،إىل قائل

ر خري ووليكم اجلاب: )، وفيه(هتذيب اآلثار)أخرج ابن جرير يف و  -82 :واخلرب اآلخر هو
خيرج إليه األبدال من الشام  ،وامسه حممد بن عبد اهلل ،أحلقوه مبكة فإنه املهدي ،أمة حممد

وكما تالحظ  .( )( رهبان الليل ليوث بالنهار ،كأّن قلوهبم زبر احلديد،وعصب أهل املشرق
، والظاهر أنه حلذيفة وهو مضطرب امل ن هفاحلديث غري منسوب بل تركوا نقاط مكان راوي

 .وده يف ف ن الداين بلفظ أمحد بن عبد اهلل مع اختالف يف باقي ألفاظ احلديثلور 

حدثنا عتاب بن هارون، : حدثنا أبو حممد عبد اهلل بن عمرو املكتب، قراءة مين عليه، قال)
حدثنا : حدثنا عبد الصمد بن حممد اهلمداين، قال: حدثنا الفضل بن عبيد اهلل، قال: قال

حدثنا : حدثنا عبد الوهاب اخلزاز أبو أمحد الرقي، قال: ي حبلب، قالأمحد بن سنان القالنس
مسلمة بن ثابت، عن عبد الرمحن، عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن ربعي بن 

يا : قالوا". تكون وقعة بالزوراء: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: حراش، عن حذيفة، قال
مدينة باملشرق بني أهنار يسكنها شرار خلق اهلل وجبابرة من : "رسول اهلل، وما الزوراء ؟ قال

وقال صلى اهلل ". أميت، تقذف بأربعة أصناف من العذاب بالسيف، وخسف وقذف ومسخ
 8أيها الناس، إّن اهلل  "فعند ذلك ينادي من السماء مناد...... "إىل أن يقول : عليه وسلم

هم وأتباعهم ووالكم خري أمة حممد صلى اهلل قد قطع عنكم مدة اجلبارين واملنافقني وأشياع
فقام عمران بن : قال حذيفة. عليه وسلم، فاحلقوا به مبكة فإنه املهدي وامسه أمحد بن عبد اهلل

هو رجل من ولدي  : "يا رسول اهلل، كيف لنا هبذا حىت نعرفه ؟ فقال: احلصني اخلزاعي فقال
يتان، كأن وجهه الكوكب الدري يف اللون، يف كنانة من رجال بين إسرائيل، عليه عباءتان قطوان

 .وهو حديث ضعيف. (2)"( خده األمين خال أسود، بني أربعني سنة
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عبد الصمد ليس بالقوي له ترمجة يف اللسان والفضل : )قال عبد الباسط بن يوسف الغريب
وعتاب مل أجد له . إن كان هو احلمريي فهو متهم بالكذب، وإن كان اليشكري فهو ضعيف

 .( )( رمجة وكذا أمحد بن سنان وعبد الوهاب وسلمةت

عبد اهلل بن عمرو : يف هذا اإلسناد: رجال احلديث: )وقال دكتور عبد العليم البستوي
املكتب، والفضل بن عبيد اهلل، وعبد الصمد بن حممد اهلمداين، وأمحد بن سنان القالنسي، 

وأخرج الفقرة األوىل منه . هلم ترمجة وعبد الوهاب اخلزاز الرقي، ومسلمة بن ثابت، ومل أجد
، ومن طريقه أورده ابن "قذف ومسخ: "إىل قوله( 558ص  ج)اخلطيب يف تاريخ بغداد 
، وذكر قسماً منه القرطيب يف التذكرة (31 - 35ص  ج: املوضوعات)اجلوزي يف املوضوعات 

إسناده : النتيجة. ، وذكر عن احلافظ ابن دحية أنه حكم عليه بالوضع(1 5 - 8 5ص)
 .( )( واهلل أعلم. فيه عدة مل أجد هلم ترمجة وامل ن ظاهره الوضع واالختالق. ضعيف

والظاهر أّن ابن باز قد تابع ابن تيمية بال حبث وال تفكر يف قوله أّن املهدي امسه حممد بن 
ل اجلزم عبد اهلل احلسين، مع أّن املتتبع لكتب األخبار السنية ال جيد جزمًا بكونه ابن احلسن ب

 .من ولدها غالباً ( عليها السالم)الثابت بكونه ابن فاطمة 

يواطىء امسه : "فإن لفظه ،ال لكم إّن لفظ احلديث حجة عليكم: الثالث: )قال ابن تيمية
فاملهدي الذي أخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم امسه حممد بن " واسم أبيه اسم أيب ،امسي

هو من ولد احلسن : قد روى عن علي رضي اهلل عنه أنه قالو  ،ال حممد بن احلسن ،عبد اهلل
 .(2)( ال من ولد احلسني بن علي ،بن علي

وهو حديث ( 11 4)أخرجه أبو داود : )وعلق أبو يعلى البيضاوي يف العرف الوردي قائالً 
 .(4)( 5 وهو يف العرف الوردي رقم  ،ضعيف
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وأخرج أبو داود : )الوردي يف العرف 5 وقال أيضًا يف التعليق على احلديث رقم 

أنه نظر إىل ابنه احلسن  :عن علي رضي اهلل عنه( 2   )ونعيم بن محاد يف الف ن  ،(11 4)
سيخرج من [ و]إّن ابين هذا سيد كما مساه النيب صلى اهلل عليه وسلم،: فقال ،رضي اهلل عنه

 - ،شبهه يف اخللقوال ي ،يشبهه يف اخللق صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى اهلل عليه وسلم
هذا منقطع أبو (:    4)قال املنذري يف خمتصره . ميأل األرض عدالً  -مث ذكر قصة وزاد 

. حدثت عن هارون بن املغرية: وقال أبو داود. رؤية إسحاق السبيعي رأى عليًا رضي اهلل عنه
رضي اهلل  وإسناد نعيم أيضًا فيه مبهمني يف موضعني وانقطاع بني حممد الباقر وجده علي .اه 
 .( )( 4 1ضعيف أيب داود  ،إسناده ضعيف: قال األلباين رمحه اهلل .اه . عنه

وعن حذيفة رضي اهلل : )بينما األحاديث اليت صرحت بأنه من ولد احلسني أكثر عدداً 
خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا هو   :عنه، قال

ذلك اليوم، حتى يبعث  8لو لم يبق من الدنيا إَل يوم واحد لطول اهلل ": كائن، مث قال
يا رسول اهلل، : فقام سلمان الفارسي رضي اهلل عنه فقال". في رجالا من ولدي اسمه اسمي

أخرجه احلافظ . X، وضرب بيده على احلسني "هو من ولدي هذا: "من أي ولدك ؟ قال
 .( )( أبو نعيم، يف صفة املهدي

ي من حديث أيب احلسن الربعي املالكي أمّت من هذا، عن حذيفة أيضاً، عن رسول اهلل ورو )
لو لم يبق من الدنيا إَل يوم واحد، لبعث اهلل فيه رجالا اسمه : "صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

اسمي، وخلقه خلقي، يكنى أبا عبد اهلل، يبايع له الناس بين الركن والمقام، يرد اهلل به 
فقام ". َل إله إَل اهلل: يفتح له فتوح، فال يبقى على وجه اْلرض إَل من يقولالدين، و 

، وضرب بيده على "من ولد ابني هذا: "يا رسول اهلل، من أي ولدك ؟ قال: سلمان فقال
 .(2)( احلسني
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يا جابر، الزم اْلرض وَل تحرك : Xقال أبو جعفر : وعن جابر بن يزيد اجلعفي، قال)
والمهدي يا جابر، رجل من ولد : قال....  تى ترى عالمات أذكرها لكيداا وَل رجالا، ح

 .( )( الحسين، يصلح اهلل له أمره في ليلة واحدة

تختلف ثالث رايات؛ راية بالمغرب، : ، قالXعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )
مث ....  سنةويل لمصر وما يحل بها منهم، وراية بالجزيرة وراية بالشام، تدوم الفتنة بينهم 

أَل أصفه لكم، َل وإّن الدهر فينا قسمت حدوده، ولنا أخذت عهوده، وإلينا : Xقال 
سيطلبون لنا بالفضل من عرف عودتنا فهو  8ترد شهوده، أَل وإّن أهل حرم اهلل 

برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واسمه على اسمه،  8مشاهدنا، أَل فهو أشبه خلق اهلل 
أبيه، من ولد ابنة محمد صلى اهلل عليه وسلم من ولد الحسين، أَل  واسم أبيه على اسم

 .( )( فمن تولى غيره لعنه اهلل

خيرج املهدي من ولد احلسني، من قبل : وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه، قال)
 .(2)( املشرق، لو استقبلته اجلبال هلدمها، واختذ فيها طرقاً 

خيرج رجل من ولد احلسني لو استقبلته : أيب قبيل، قالحدثنا رشدين، عن ابن هليعة، عن )
 .(4)( اجلبال الرواسي هلدها واختذ فيها طرقاً 

إذا اختلف كلمتهم وطلع : حدثنا سعيد أبو عثمان، عن جابر، عن أيب جعفر، قال)
القرن ذو الشفا لم يلبثوا إَل يسيراا حتى يظهر اْلبقع بمصر يقتلون الناس حتى يبلغوا أرم، 

المشوه عليه فتكون بينهما ملحمة عظيمة، ثم يظهر السفياني الملعون فيظهر  ثوربثم 
بهما جميعاا ويرفع قبل ذلك ثنتي عشرة راية بالكوفة معروفة، ويقبل بالكوفة رجل من ولد 

 .(5)( إلى أبيه ثم يبث السفياني جيوشه (يدعو) يدعواالحسين 
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يء اسمه اسمي واسم ابيه اسم عن المهدي يؤاط الفهم المغلوط لقوله  /الثاني

 .أبي

وهو ما انطلق منه ابن تيمية كما تقدم يف القول بأّن املهدي امسه حممد بن عبد اهلل ولو مت  
كالمهم لوجب رد أي مدع باسم آخر إاّل أّن كالمهم قاصر من عدة جهات، واحلق أن نقول 

 :ثة وجوهإّن إخفاء االسم باملواطأة بدل التصريح به ال خيلو من أحد ثال

 .Xاخلوف على املهدي : أوَلا 

 .فضح ادعاء املبطلني هلذا املقام وكشف جهل مدعي العلم : ثانياا

 .من باب العقوبة أو االمتحان املالزم ملسرية اإلنسان على هذه األرض : ثالثاا

 :أما قصور كالمهم 

أن يكون اسم يواطئ أي يشبه، واملشاهبة غري املطابقة، ومن هنا ميتنع  قوله : أوَلا 
 .املهدي حممد بن عبد اهلل

إّن املواطأة هي أقصى اقرتاب من آخر مع احتفاظ بفرق لو زال : ولتقريب املعىن أكثر أقول
، كما نقول وطأ الرجل األرض أي (املقرتب بكسر الراء واملقرتب منه بفتح الراء)لتطابق االثنني 

إذا تغرّيت صفاته وصار هو واألرض وضع قدمه عليها فال ميكن أن يقرتب منها أكثر إال 
 .واحد، كما يف حال امليت الذي حتّلل جسمه وتطابق مع األرض بعودة جسمه إىل تراب

أمكن أن ( وهو كاف يف نقض قوهلم إّن املهدي امسه حممد بن عبد اهلل)ومع ما تقدم 
بقرينة تصرحيه و  إّن اسم املهدي أمحد باعتباره االسم األكثر اقرتابًا من اسم حممد : نقول
 (.امسه امسي: )باالسم يف أحاديث أخرى بقوله 

فلو سرنا مع ما تقدم فلن حنصل على شيء يكاد ( يواطئ اسم أبيه اسم أيب: )أما قوله
، وهو جتهيل خالف ما ( اخل...يذكر إلمكانية أن يكون اسم أبيه عبد الرمحن أو عبد احلق أو 
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تاج إىل قرينة تدلنا على االسم املواطئ، ونعم من التعريف، ومن هنا حن أراده الرسول 
 .( )التعريف يف حديث ابن الذبيحني عبد اهلل وإمساعيل 

، وهو منطبق على ( )ومن هنا أمكن القول بأّن اسم املهدي هو أمحد ابن إمساعيل 
املصداق الذي حنن بصدده، فإن مل يسلم اخلصم هبذا ال نسلم له بنقض االدعاء بناًء على 

                                                           

. علي رقبة من ولد إسماعيل، يقول عليك بحسن وحسين: ولكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أتاه رجل يق - 
،خالصة حكم 00 / 1: الصفحة أو الرقم مجمع الزوائد، :المصدر الهيثمي، :عبد هللا بن عمر، المحدث :الراوي
   .رجاله ثقات :المحدث

على الخبير سقطتم، كنا : كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق ؟ فقال: جاء في الخبر -5
يا رسول هللا، عد علي مما أفاء هللا عليك يا ابن الذبيحين، : عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاءه رجل فقال

إن عبد المطلب لما أمر : يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان ؟ فقال: وسلم، فقيل لهفضحك رسول هللا صلى هللا عليه 
: فخرج السهم على عبد هللا فمنعه أخواله وقالوا: بحفر زمزم نذر هلل إن سهل هللا أمرها عليه ليذبحن أحد ولده، قال

صح أن أعرابياً قال للنبي صلى هللا  .حينافد ابنك بمائة من اإلبل، ففداه بمائة من اإلبل، وإسماعيل الثاني ابن الذبي
 .فتبسم ولم ينكر عليه يا ابن الذبيحين،: عليه وسلم
صح أن أعرابياً قال : حكم المحدث، خالصة   : الصفحة أو الرقم مختصر المقاصد، :المصدر الزرقاني، :المحدث

 .فتبسم ولم ينكر عليه ،يا ابن الذبيحين: للنبي صلى هللا عليه وسلم
 ،ابن عباس: الراوي[. أي الذبيح] Xعن ابن عباس أنه إسماعيل )وورد : أقول. وأما أنا ابن الذبيحين فلم يرد

 (.صحيح: ، خالصة حكم المحدث26 /  : الصفحة أو الرقم البداية والنهاية، :صدرالم ابن كثير، :المحدث
يحيى بن  :األحنف بن قيس، المحدث: الراوي. الذبيح إسحاق: )وال يعتني بمن قال أن الذبيح إسحاق، جاء في الخبر

ال تبال [ روي من طريقين: ]، خالصة حكم المحدث77 : الصفحة أو الرقم سؤاالت ابن الجنيد، :المصدر معين،
 (.أيهما كان، كأنه ضعفهما جميعاً 

يل، أي والد المهدي وال يراد منه إسماعيل النبي مرتبطة باسم إسماع Xإضافة لذلك فإن أحداث ما بعد المهدي 
X  حدثنا عبد هللا بن مروان، عن أرطاة بن  : 77كما ال يخفى، ورد في الخبر في فتن المروزي حديث رقم

إذا خرج البربر فنزلوا مصر كان بينهم وقعتان؛ وقعة بمصر، ووقعة بفلسطين، : المنذر، عن تبيع، عن كعب، قال
ى ينزلوا حمص فويل لها منهم، فيصيبهم فيها ثلج شديد أربعين ليلة فيكاد يفنيهم ثم يفتحونها وفيما بين ذلك حت

ويدخلونها فيخرجون منها ما بين الباب الغربي إلى القنطرة التي وسط السوق ثم يرتحلون منها فينزلون ببحيرة 
ماعيل يقتلون في قرية يقال لها أم فامية أو دونها بفرسخ فيخرج عليهم الناس فيقلونهم قائدهم رجل من ولد إس

العرب، ثم يثور ثائر فيقتل الحرية ويسبي الذرية ويبقر بطون النساء ويهزم الجماعة مرتين، ثم يهلك ولتذبحن امرأة 
وجاء في الخبر أيضاً ذكر إسماعيل والمهدي الثاني . انتهى. من قريش وفيها تبقر بطون من تبقر من نساء بني هاشم

: حدثنا يحيى بن سعيد العطار، عن سليمان بن عيسى وكان عالمة في الفتن، قال :  0 زي برقم في فتن المرو
بلغني أن المهدي يمكث أربعة عشر سنة ببيت المقدس ثم يموت ثم يكون من بعده شريف الذكر من قوم تبع يقال له 

الث سنين منها حرمان منصور ببيت المقدس إحدى وعشرين سنة، خمسة عشر منها عدل وثالث سنين جور وث
األموال ال يعطى أحد درهم، يقسم أهل الذمة بين مقاتلته، وهو الذي يبقى الموالي عمق األعماق، وهو الذي يدوس 
ولد إسماعيل كما يدوس البقر األندر، وهو الذي يخرج عليه المولى اسمه اسم نبي وكنيته كنية نبي يسير إليه من 

يحاء فيقاتله فيقتله، ثم يملك المولى وينفى ولد قحطان وولد إسماعيل إلى مدينتي األعماق حتى يلقى منصور ببطن أر
ما بين عمق أنطاكية إلى جبل  واكيملكنز العرب المدينة وصنعاء، وهو الذي يخرج على يديه الترك والروم حتى 

الثاني، وهو الذي  المهدي ثم يملك من بعده هيمالكربل بفلسطين بمرج مدينة عكا، يملك المولى ثالث سنين ثم يقتل 
يقتل الروم ويهزمهم ويفتح القسطنطينية ويقيم فيها ثالث سنين أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم ينزل عيسى بن مريم 

X انتهى. فيسلم الملك إليه. 
والمنصور في هذه الرواية ليس هو المهدي المنصور بل هو لقب اضفاه المغتصب على نفسه ليوهم الناس بأحقيته 

حدثنا الحكم بن  :4 5 فقد ورد في فتن المروزي خبر برقم . الخالفة وهو  القحطاني بحسب الجمع بين األخبارفي 
بلغني أن المهدي يعيش أربعين عاماً ثم يموت على فراشه ثم يخرج رجل من : نافع، عن جراح، عن أرطاة، قال

قتالً بالسالح، ثم يخرج رجل من أهل بيت قحطان مثقوب األذنين على سيرة المهدي بقاؤه عشرين سنة ثم يموت 
النبي صلى هللا عليه وسلم مهدي حسن السيرة يفتح مدينة قيصر وهو آخر أمير من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم، 

 .انتهى. Xثم يخرج في زمانه الدجال وينزل في زمانه عيسى بن مريم 
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يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ملا سيأيت، إضافة إىل وضوح هشاشة العقيدة اليت  حديث

 .بُِنَيت بال متييز بني املطابقة والتشابه

                                                                                                                                                                          

روزي، وال يبعد احتمال التواطيء بين المخزومي ويحتمل أن يكون مخزومياً لوروده في خبر آخر في الفتن للم
 .والقحطاني

يموت المهدي موتاً ثم يصير : حدثنا عبد هللا بن مروان، عن سعيد بن يزيد التنوخي، عن الزهري، قال  -10  
عليه  الناس بعده في فتنة، ويقبل إليهم رجل من بني مخزوم فيبايع له فيمكث زماناً، ثم يمنع الرزق فال يجد من يغير

ثم يمنع العطاء فال يجد أحداً يغير عليه، وهو ينزل بيت المقدس فيكون هو وأصحابه مثل العجاجيل المريبة وتمشي 
نساؤهم ببطيطات الذهب وثياب ال تواريهن، فال يجد من يغير عليه فيأمر بإخراج أهل اليمن قضاعة ومذحج 

فيخرجهم حتى ينزلوا شعاب فلسطين فيرجع إليهم  وهمدان وحمير واألزد وغسان وجميع من يقال له من اليمن
جديس ولخم وجذام والناس غضبى من تلك الجبال بالطعام والشراب ليكون لهم مغوثة كما كان يوسف مغوثة 
إلخوته، إذ نادى مناد من السماء ليس بإنس وال جان بايعوا فالناً وال ترجعوا على أعقابكم بعد الهجرة فينظرون فال 

ل ثم ينادي ثالثاً، ثم يبايع المنصور فيبعث عشرة وفد إلى المخزومي فيقتل تسعة ويدع واحداً ثم يبعث يعرفون الرج
خمسة فيقتل أربعة ويسرح واحداً، ثم يبعث ثالثة فيقتل اثنين ويدع واحداً، فيسير إليه فينصره هللا عليه فيقتله هللا ومن 

ه، فيلتمس إذ ذاك قرشي فال يوجد كما يلتمس اليوم رجل من جرهم معه وال ينفلت إال الشريد وال يدع قرشياً إال قتل
 .بل ال يبعد تواطيء هاشمي معهم: أقول. انتهى. فال يوجد فكذلك تقتل قريش فال يوجدوا بعدها

يكون بعد المهدي خليفة من أهل : حدثني ابن عياش، عن المشيخة، عن كعب، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال -16  
ويلي : قال كعب. طان أخو المهدي في دينه يعمل بعمله، وهو الذي يفتح مدينة الروم ويصيب غنائمهااليمن من قح

الناس رجل من بني هاشم ببيت المقدس يطفىء سنناً كانت معروفة، ويبتدع سنناً لم تكن حتى ال تجد عالماً يحدث 
غريباً، فالمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على بحديث واحد وفي زمانه الخسف والمسخ، ويعود اإلسالم غريباً كما بدأ 

الجمر وكخارط القتاد في ليلة مظلمة، ويرسل ابنته تخطر في األسواق معها الشرط عليها بطيطان من ذهب ال 
بل ورد في خبر أنه من أهل بيت المهدي : أقول. انتهى. توارى مقبلة وال مدبرة فلو تكلم في ذلك رجل ضربت عنقه

 .المجموع، أو تعدد أماكنهم في زمن واحدوال يبعد تواطيء 
يموت المهدي موتاً، ثم : حدثنا الوليد بن مسلم، عمن حدثه، عن كعب، قال: 12  في الفتن للمروزي حديث رقم 

يلي الناس بعده رجل من أهل بيته فيه خير وشر وشره أكثر من خيره يغضب الناس يدعوهم إلى الفرقة بعد الجماعة 
ه رجل من أهل بيته فيقتله فيقتتل الناس بعده قتاالً شديداً، وبقاء الذي قتله بعده قليل، ثم يموت موتاً، بقاؤه قليل يثور ب

ثم يليهم رجل من مضر من الشرق يكفر الناس ويخرجهم من دينهم، يقاتل أهل اليمن قتاالً شديداً فيما بين النهرين 
 .انتهى. فيهزمه هللا ومن معه

 :الرابط أدناهالذبيح هو إسماعيل على : لشيخ محمد الحمود النجدي تحت عنوانوجاء في الموقع الرسمي ل
 كما هو المشهور ؟" Xإسماعيل "وليس " Xإسحاق "سمعنا أن الصحيح في الذبيح هو : السؤال
وهو خالف ما ذهب إليه  هذا القول باطل غير صحيح، وال تدل عليه األدلة من القرآن والسنة النبوية، :الجواب

هو الذبيح على القول الصواب : وإسماعيل(: 11ص 1ج)فقد قال اإلمام ابن القيم في الزاد. ققون من أهل العلمالمح
وسمعت ابن  ،وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها  . عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم

إن هللا أمر إبراهيم أن : فإن فيه ،باطل بنص كتابهممع أنه  ،هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب: تيمية يقول
والذي غرَّ . وال يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أوالده ،وحيده: وفي لفظ يذبح ابنه بكره،

ألنها  ،وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم :قال! إذبح ابنك إسحاق : أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم
وأن  ،وأحبوا أن يكون لهم ،ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف .اذبح بكرك ووحيدك: اقض قولهتن

إن الذبيح : وكيف يسوغ أن يقال. ويأبى هللا إال أن يجعل فضله ألهله ،ويحتازوه ألنفسهم دون العرب ،يسوقوه إليهم
ال تعالى عن المالئكة إنهم قالوا إلبراهيم لما أتوه فق ،وهللا تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب ،إسحاق

ا أُْرِسْلَنا إِلَى َقْوِم لُوط  : "بالبشرى ْرَناَها ِبإِْسَحاَق َوِمن َوَراء إِْسَحاَق  * الَ َتَخْف إِنَّ َواْمَرأَُتُه َقآِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ
وقال العالمة األلباني في كتابه ..... ثم يأمر بذبحه  ،فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ،11 – 16: هود "َيْعقُوبَ 

 :العقيلي والذهبي والقسطالني وغيرهم، قال :بعد أن بين ضعفه عند العلماء "الذبيح إسحاق: "الضعيفة تحت حديث
والطرق فيها ضعف واضطراب، واحتمال كون متونها إسرائيليات، بل هو الغالب كما سبق، فهذا كله يمنع من 

أن بعضها يعضد بعضا ، ال سيما وقد ذهب المحققون من العلماء كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن القول ب
 .انتهى. ثم ذكر طرفا  من كالم ابن القيم السابق...  Xكثير، وغيرهم إلى أن الصواب في الذبيح أنه إسماعيل 

11=Itemid&//5=id&view=task&content_com=option?php.index/net.athary-al.www://http 

http://www.al-athary.net/index.php?option=com_content&task=view&id=892&Itemid=14
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إّن األحاديث متكاثرة بلفظ امسه كامسي أو يواطئ امسه امسي بال زيادة يواطئ اسم : ثانياا
، وهو العمدة  8 4ديث رقم ح 15 ابيه اسم أيب، بل ورد هذا حىت يف سنن ايب داود ص

 :يف مقام البحث

ثَ َنا ) ثَ ُهْم ُعَمَر ْبَن ُعبَ ْيٍد َأنَّ َسدٌَّد مُ َحدَّ ثَ َنا ، و حَحدَّ ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء، َحدَّ أَبُو َبْكٍر يَ ْعيِن َحدَّ
ثَ َنا حاْبَن َعيَّاٍش  ثَ َنا ُمَسدٌَّد، ، وَحدَّ ثَ َنا حُسْفَياَن َعْن حَيْىَي، َحدَّ ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن ِإبْ رَاِهيَم، ، وَحدَّ َحدَّ

ثَ َنا حزَاِئَدُة َأْخبَ رَنَا ُعبَ ْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى،  َثيِن َأمْحَُد ْبُن ِإبْ رَاِهيَم، ، وَحدَّ ُعبَ ْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى، َحدَّ
َعْن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َعْبِد اللَِّه،َعْن زِرٍّ َعْن َعاِصٍم، اْلَمْعىَن َواِحٌد ُكلُُّهْم، َعْن ِفْطٍر َعْن 

نْ َيا ِإالَّ يَ ْوٌم، قَاَل َلْو ملَْ : َوَسلََّم، قَالَ  يف َحِديِثِه َلَطوََّل اللَُّه َذِلَك اْليَ ْوَم، مُثَّ ات ََّفُقوا ُة زَائِدَ  يَ ْبَق ِمْن الدُّ
َعَث ِفيِه َرُجالً ِمينِّ َأْو ِمْن أَْهِل بَ ْييِت يُ َواِطُئ امْسُُه امسِْي َواْسمُ  أَبِيِه اْسُم َأيب، زَاَد يف َحِديِث  َحىتَّ يَ ب ْ

اَل َتْذَهُب َأْو اَل ُسْفَياَن َوقَاَل يف َحِديِث مَيْأَلُ اأْلَْرَض ِقْسطاً َوَعْداًل َكَما ُمِلَئْت ظُْلماً َوَجْوراً، ِفْطٍر 
نْ َيا َحىتَّ  ُعَمَر قَاَل أَبُو َداُود َلْفُظ . مسِْيَرُجٌل ِمْن َأْهِل بَ ْييِت يُ َواِطُئ امْسُُه ااْلَعَرَب مَيِْلَك  تَ ن َْقِضي الدُّ

 (.ُسْفَيانَ مبَْعىَن َوَأيب َبْكٍر 

عاصم بن هبدلة، وهو بن أيب النجود األسدي موالهم : )ضعف احلديث سنًدا ب : ثالثاا
وقال ... ة إال أنه كان كثري اخلطأ يف حديثه كان ثق: قال بن سعد... الكويف أبو بكر املقري 

: قال... اضطراب وهو ثقة، وقال بن أيب حامت عن أبيه صاحل : يعقوب بن سفيان يف حديثه
وذكره أيب فقال حمله عندي حمل الصدق صاحل احلديث : قال. وسألت أبا زرعة عنه فقال ثقة

كان كل من امسه : يه بن علية فقالوليس حمله أن يقال هو ثقة ومل يكن باحلافظ، وقد تكلم ف
وقال . ليس به بأس، وقال بن خراش يف حديثه نكرة: وقال النسائي. عاصم سيء احلفظ

أخرج له الشيخان .... يف حفظه شيء : وقال الدارقطين. مل يكن فيه إال سوء احلفظ: العقيلي
ديث أيب بن كعب مل خيرج له مسلم سوى ح: قال أبو عوانة يف صحيحه: مقرونًا بغريه، قلت

مل يكن باحلافظ وال نعلم أحداً ترك حديثه على ذلك وهو : وقال أبو بكر البزار. يف ليلة القدر
وذكره بن حبان يف . خلط عاصم يف آخر عمره: قال محاد بن سلمة: وقال بن قانع. مشهور
ال بأس به  وقال بن شاهني يف الثقات، قال بن معني ثقة. كان عثمانياً : وقال العجلي. الثقات
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 Xإصدارات أنصمر اإلاممم املهدي  ............................................ 22
سألت أبا داود عن عاصم وعمرو بن مرة فقال عمرو : وقال اآلجري. من نظراء األعمش

 .( )(فوقه

سألت سفيان عن حديث : حدثين عبد الرمحن بن مهدي، قال) :وقال أمحد بن حنبل يف
 .( )( أما من ثقة فال: عاصم يعين ابن أيب النجود يف املرتدة، فقال

كان عاصم ثبتًا يف : قلت.... عاصم بن أيب النجود : )م النبالءقال الذهيب يف سري أعال
وقال . حمله الصدق: القراءة صدوقًا يف احلديث، وقد وثقه أبو زرعة ومجاعة، وقال أبو حامت

يف حفظه شيء يعين للحديث ال للحروف، وما زال يف كل وقت يكون العامل إماماً : الدارقطين
ن صاحبه حفص بن سليمان ثبتًا يف القراءة واهيًا يف يف فن مقصرًا يف فنون، وكذلك كا

عاصم  :النسائيقال ... احلديث، وكان األعمش خبالفه كان ثبتًا يف احلديث لينًا يف احلروف 
 .(2)( ليس حبافظ

 .(4) (مل يكن فيه إال سوء احلفظ: قال العقيلي: )فيه وقيل

 .(5) !(ما وجدت رجالً امسه عاصم إال وكان رديء احلفظ : قال حيىي القطان)

 .(3)!( صدوق له أوهام : )وقال ابن حجر عنه

حدثنا عاصم يعين بن أيب : مسعت شعبة يقول: حدثين حيىي، قال: )ويف كتب الرجال
 .(5) (يهاالنجود ويف النفس ما ف

 .(8)( وممن يضطرب يف حديثه مساك وعاصم بن هبدلة: )وقال احلافظ ابن رجب

                                                           

 .16ص 1ج: تهذيب لتهذيب البن حجر حرف العين المهملة  من اسمه عاصم - 
 .71ص 1ج: كتاب العلل -5
 .71ص 0ج: للذهبي -سير أعالم النبالء  -1
 .26 ص 57ج: البن عساكر -اريخ دمشق كتاب ت -4
 .1 ص 4ج: للذهبي -ميزان االعتدال في نقد الرجال  -2
 .422ص  ج: البن حجر أيضاً  -كتاب تقريب التهذيب  -0
 4ج: ، والذهبي في ميزان االعتدال في نقد الرجال557ص 1ج: ألحمد بن حنبل -كتاب العلل ومعرفة الرجال  -7

 .1 ص
من  451نور الدين عتر طبعة دار العطاء، وايضاً ص. تحقيق د  4 المجلد األول ص: مذيفي شرحه لعلل التر -0

 .همام عبد الرحيم سعيد طبعة مكتبة الرشد. المجلد األول تحقيق د

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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هو ابن أيب النجود الكويف أحد السبعة القراء، ثبت يف القراءة وهو يف : )وقال املباركفوري
 .( )!( احلديث دون الثبت 

ي حمل وذكر أيب عاصم بن أيب النجود، فقال حمله عند: )تقدم قول أيب حامت: أقول
وبذلك ينطبق عليه ما قاله أبو حامت يف اجلرح (. الصدق صاحل احلديث ومل يكن بذاك احلافظ

وإذا قيل له أنه صدوق أو حمله الصدق أوال بأس به فهو ممن يكتب : )25ص  والتعديل ج
يه حديثه وينظر فيه وهي املنزلة الثانية، وإذا قيل شيخ فهو باملنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر ف

 (.إال أنه دون الثانية، وإذا قيل صاحل احلديث فإنه يكتب حديثه لالعتبار

يا رسول اهلل، ما رأيت للروم مدينة مثل : قلت: عن متيم الداري، قال: )وورد احلديث بلفظ
نعم، وذلك : مدينة يقال هلا أنطاكية ما رأيت أكثر مطراً منها، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

وراة وعصا موسى ورضراض األلواح وسرير سليمان بن داود يف غار من غرياهنا ما مر أّن فيها الت
من سحابة تشرف عليها من وجه من الوجوه إال ادعت أفرغت ما فيها من الربكة يف ذلك 
الوادي، فال تذهب األيام وال الليايل حىت يسكنها رجل من عرتيت امسه امسي واسم أبيه اسم 

 (.وخلقه خلقي، ميأل الدنيا قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً أيب، يشبه خلقه خلقي 

فيه عبد اهلل بن السري يروي عن أيب عمران اجلوين العجائب ال حيل : ابن حبان قال فيه 
 .( )ذكره يف الكتب إال على سبيل االنباه عن أمره ملن ال يعرفه 

 .  2/  الصفحة أو الرقم  موضوعات ابن اجلوزي، ابن اجلوزيوأورده 

 .(2)( منكر جداً : )بقولهاأللباين وحكم عليه 

فيه عبد اهلل بن السري : ، قائالً 5 4/  الصفحة أو الرقم  ميزان االعتداليف الذهيب و 
 .املدائين جمهول

                                                           

من سنن الترمذي  110 لمحمد المباركفوري في تحقيقه لسند حديث رقم -تحفة األحوذي في تفسير سنن الترمذي  - 
 .سنده  يفد ابن أبي النجو ذكر وقد
 .250/  الصفحة أو الرقم  :المجروحين -5
 .0415: الصفحة أو الرقم :فةالسلسلة الضعي -1
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ييت ال متضي األيام والليايل حىت ميلك رجل من أهل ب: )وورد احلديث بسند ضعيف آخر

 .( )( يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب، ميلؤها عدالً كما ملئت ظلماً 

 .(2)( ( )يلي أمر هذه األمة رجل امسه امسي واسم أبيه اسم أيب : )ويف خرب ضعيف آخر

لتمألن األرض جورًا وظلماً، فإذا ملئت جورًا وظلمًا يبعث اهلل : )ويف خرب ضعيف آخر
م أبيه اسم أيب، فيملؤها عداًل وقسطًا كما ملئت جورًا وظلماً، فال رجاًل مين، امسه امسي، واس

متنع السماء شيئاً من قطرها، وال األرض شيئاً من نباهتا، ميكث فيكم سبعاً أو مثانياً، فإن أكثر 
 .(4)( فتسعاً 

ومع ضعف هذه األحاديث ترى أّن ابن باز يفرتي حديثًا مبعناه وحيكم عليه بالصحة، بل 
املهدي يف آخر الزمان يواطئ امسه اسم النيب صلى اهلل عليه وسلم واسم : )ن النيب بثبوته ع

 .(5)( أبيه اسم أيب النيب صلى اهلل عليه وسلم
                                                           

، 5046/ 2: الصفحة أو الرقم :ذخيرة الحفاظ :المصدر ابن القيسراني، :عبد هللا بن مسعود، المحدث:الراوي - 
 .فيه عبد هللا بن عبد القدوس ليس بشيء في الحديث :خالصة حكم المحدث

، 5065/ 2: الصفحة أو الرقم :ذخيرة الحفاظ :المصدر ابن القيسراني، :عبد هللا بن مسعود، المحدث:الراوي -5
 .لعله يعد في أفراد أبي بكر بن عياش :خالصة حكم المحدث

وفي اسمه ..... سالم األسدي موالهم الكوفي الحناط بالنون ابن ( خ ع)أبو بكر بن عياش  -في سير أعالم النبالء  -1
أقوال أشهرها شعبة فإن أبا هاشم الرفاعي وحسين ابن عبد األول سأاله عن اسمه فقال شعبة وسأله يحيى بن آدم 

وأما النسائي فقال اسمه محمد، وقيل اسمه مطرف، وقيل رؤبة، وقيل عتيق، . وغيره عن اسمه فقال اسمي كنيتي
وقال غير . ثقة: وقال يحيى بن معين..... يل سالم، وقيل أحمد وعنترة وقاسم وحسين وعطاء وحماد وعبد هللا وق

وروى . كان يحيى بن سعيد ال يعبأ بأبي بكر وإذا ذكر عنده كلح وجهه: وقال أحمد. إنه صدوق وله أوهام: واحد
سمعت : قال علي ابن المديني. اً وكتبه ليس فيها خطأأبو بكر كثير الغلط جد: مهنا بن يحيى، عن أحمد بن حنبل، قال

قال محمد بن عبد . لو كان أبو بكر بن عياش بين يدي ما سألته عن شيء ثم قال إسرائيل فوقه: يحيى القطان يقول
 .أبو بكر وأخوه حسن ليسا بذاك: وقال عثمان الدارمي. أبو بكر ضعيف في األعمش وغيره: هللا بن نمير

، خالصة 7 1/ 7: الصفحة أو الرقم مجمع الزوائد، :المصدر الهيثمي، :رة بن إياس المزني، المحدثق :الراوي -4
 . داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه وكالهما ضعيف[ فيه: ]حكم المحدث

، خالصة 7550: الصفحة أو الرقم الجامع الصغير، :المصدر السيوطي، :قرة بن إياس المزني، المحدث: اويالر
 .ضعيف :حكم المحدث

: ، خالصة حكم المحدث521/ 4: الصفحة أو الرقم الضعفاء الكبير، :المصدر العقيلي، :قرة، المحدث :الراوي
 .في حديثهما وهم وغلط: محبر بن قحذم عن أبيه قحذم بن سليمان[ فيه]

/ 5: الصفحة أو الرقم مختصر البزار، :المصدر ابن حجر العسقالني، :قرة بن إياس المزني، المحدث :الراوي
 .داود كذاب[ فيه: ]، خالصة حكم المحدث06 

، 114 / 4: الصفحة أو الرقم ذخيرة الحفاظ، :المصدر ابن القيسراني، :قرة بن إياس المزني، المحدث :الراوي
 .داود بن المحبر ال شيء في الحديث[ فيه: ]خالصة حكم المحدث

/ 1: الصفحة أو الرقم ء،الكامل في الضعفا :المصدر ابن عدي، :معاوية بن قرة المزني عن أبيه، المحدث :الراوي
 .داود بن محبر صدوق كان يخطئ ويصحف الكثير[ فيه: ]خالصة حكم المحدث ، 27

، خالصة حكم 500/ 4: الصفحة أو الرقم فتاوى نور على الدرب البن باز، :المصدر ابن باز،: المحدث -2
 .ثابت :المحدث
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وقد ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم ما يدل : )... ونص كالم ابن باز من موقعه الرمسي
اسم النيب صلى اهلل عليه  على أنه يكون شخص يقال له املهدي يف آخر الزمان، يوافق امسه

وسلم، واسم أبيه اسم أبا النيب صلى اهلل عليه وسلم، يعين حممد بن عبد اهلل، امسه حممد بن 
 .( )...( عبد اهلل،

مع تعّدد املهديني يف كتب السنة وجب أن يثبتوا أّن أول املهديني يكون امسه حممد : رابعاا
 .ن بصدده، ولدينا الدليل على خالفهبن عبد اهلل كي يعرتضوا على املصداق الذي حن

حدثنا عبد اهلل بن مروان، عن العالء بن عتبة، عن احلسن، أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه )
وسلم ذكر بالء يلقاه أهل بيته حىت يبعث اهلل راية من املشرق سوداء من نصرها نصره اهلل ومن 

  وقوله . ( )( أمرهم فيؤيده اهلل وينصره خذهلا خذله اهلل، حىت يأتوا رجاًل امسه كامسي، فيوليه
 .كامسي للمشاهبة، فيكون امسه أمحد

 :ومما ورد يف تعدد املهديني يف كتب السنة

مروان بن  حدثنا  عمرو بن عثمان،    حدثنا: )رواه أبو داوود يف أخبار املهدي: الخبر اْلول
مسعت رسول اهلل  : قال جابر بن مسرة،  عن     أبيه، عن  أيب خالد،  إمساعيل يعين ابن عن  معاوية، 

قائماً حىت يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم  ال يزال هذا الدين   :يقول صلى اهلل عليه وسلم  
ما : مل أفهمه، قلت أليب   صلى اهلل عليه وسلم من النيب  جتتمع عليه األمة، فسمعت كالماً 

وال يف أي ( كلهم جتتمع عليه األمة)ا سبق وهذا مل يكن فيم(. قريش   كلهم من: يقول ؟ قال
 .واحد من املاضني

حدثنا    موسى بن إمسعيل، حدثنا : )أيضًا رواه أبو داوود يف أخبار املهدي: الخبر الثاني
صلى اهلل عليه    مسعت رسول اهلل   :قال   جابر بن مسرة،   عن   عامر،   عن   داود،  حدثنا   وهيب، 

فكرب الناس وضجوا، مث قال  : قال. عزيزًا إىل إثين عشر خليفة زال هذا الدينال ي   :يقول   وسلم
 .قريش   كلهم من : يا أبت، ما قال ؟ قال: أليب كلمة خفيفة، قلت

                                                           

 ؟ ما رأي الشرع في ظهور المهدي المنتظر في نهاية الزمان: جواب ابن باز على سؤال - 
1/161/mat/sa.org.binbaz.www://http 

 html.1116116///aqd/1/d/com.islamport://http. 164فتن المروزي حديث رقم  -5

http://www.binbaz.org.sa/mat/18137
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html
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  عن سعيد اهلمداين،  األسود بن   حدثنا   زياد بن خيثمة،   حدثنا   زهري،   حدثنا   فيل، ابن   حدثنا 
مث : مث يكون ماذا ؟ قال: فقالوا   قريش   منزله أتته فلما رجع إىل   :يث زادهبذا احلد   جابر بن مسرة 

كما سنرى يف األحاديث األخرى، كما   واهلرج لن يكون إال بعد املهديني (. اهلرج   يكون
أّن تعداد بعض خلفاء بين أمية والعباس مرفوض ملا صرحت به األحاديث من كوهنم ملوك 

 :وليسوا خلفاء

ال خالفة بعد محل : لوليد ورشدين، عن ابن هليعة، عن أيب زرعة، عن صباح، قالحدثنا ا)
 .( )( بين أمية حىت خيرج املهدي

حدثنا رشيدين بن سعد، عن ابن هليعة، عن خالد بن أيب عمران، عن حذيفة بن اليمان )
خلفاء؟ : هيكون عثمان رضي اهلل عنه إثنا عشر ملكًا من بين أمية، قيل ل: رضي اهلل عنه، قال

 .( )( بل ملوك: قال

يقتل السفياين كل من : حدثنا احلكم بن نافع، عن جراح، عن أرطاة، قال: )الخبر الثالث
ويلتقي املشرقان واملغربان عدة ما : عصاه وينشرهم باملناشري ويطبخهم بالقدور ستة أشهر، قال

والواو هنا واو عطف . (2)( ةيذكر من اخللفاء بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هذه األم
 .كما ال خيفى فما بعدها من ذكر اخللفاء ال ينطبق على غري املهديني

من عدم  ذكر املهديني وهو يوافق ما جاء يف وصية رسول اهلل  (4)يف كتاب دانيال وورد 
 :تسميتهم

امللك   بأمسائهم، إال أنّ  كل واحد منهم، وال مسوا يل ومل يبني يل كم ملك: قال دانيال)
قبلهم بالسنة  إهنم ميلكون بدل ما ملك الذين من: "، قال يل8الذي نباين هبذا عن الّله 

                                                           

 #html.1116116/1/aqd/1/d/com.islamport://http.  52حديث رقم : فتن المروزي - 
 .551حديث رقم : المصدر السابق -5
 .551حديث رقم : المصدر السابق -1
ي العالية، حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي خلدة، عن أب: )17حديث رقم  ورد ذكر كتاب دانيال في  فتن المروزي -4
لما فتحت تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان مصحفاً عند رأس ميت على سرير وقال هو دانيال فيما يحسب، : قال
 (.فحملناه إلى عمر فأنا أول العرب قرأته، فأرسل إلى كعب فنسخه بالعربية فيه ما هو كائن يعني من الفتن: قال

html.1116116/1/aqd/1/d/com.islamport://http# 

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/397.html
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/397.html
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ويسري بسرية أصحابه املهديني ما  فيليهم ذلك املوىل، ".وبالشهر شهرين، وباليوم يومني سنتني،
 .( )( حىت ميوت بقي

ج منهم بطلب بل ورد نص آخر يف سبب عدم تسميتهم وهذا أيضًا سينقض أي احتجا 
إىل هذا القول انتهى وحي : قال دانيال: )Xففي آخر كتاب دانيال ، أمساء املهديني 

أيها امللك، كيف سم الّله اسم السفياين وأمساء : نباين هبذا الذي الّله تعاىل، فقلت للملك
ين ذكرهم، يسم أولئك امللوك الذ زمانه، وبنّي أمرهم كله، ومل  يكونون يف قواده، وأمساء الذين

أن يبنّي  8فسألت الّله : قال دانيال .ال علم يل بذلك: كناهم ؟ فقال و ال  قوادهم وال مسى
يكيدهم  امللوك هلم من إنّ : يقول لك الّله تبارك وتعاىل: امللك، فقال يل مل ذلك ؟ فعاد إيلّ 
أو من  فحسده حاسد من أهل بيته وصفته، امللك منهم وعرف بامسه حسدًا هلم، فإذا مسي 

  كل ملك منهم يرجو أن ميلك من ليقتله، فأخفيت أمساءهم ألهل بيت عدوه، أقبل قبله
إذا عرفه بامسه وصفته كاده، وإذا مل يعرف  بعده، فمن أراد أن يكيده من أهل بيته أو من عدوه

ء  شي ألنه رمحن رحيم، فعال ملا يشاء، وهو على كل لطيف بعباده ذلك مل يكده، والّله
 (.قدير

، وقد نصت على أّن املهدي األول امسه أمحد، قال رسول اهلل وصية رسول اهلل : خامساا
فأملى . يا أبا الحسن، احضر صحيفة ودواة: )Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  

يا علي، إنه سيكون من بعدي : وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال رسول اهلل 
وساق . بعدهم إثنا عشر مهدياا، فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمام إثنا عشر إماماا ومن

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين، له ثالثة اسأمي : إىل أن قال ،احلديث
وهو أول  ،اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد واَلسم الثالث المهدي

 .( )(المؤمنين

                                                           

 :والكتاب نادر النسخة نقل منه ابن حجر في فتح الباري والحنفي العيني ولم أجده بغير موقع العقيلي على الرابط - 

htm.index/almalameh/book/icarab/com.oqaili://http 
مكتوبة غير هذه، فمن يردها يتهم ( صلى هللا عليه وآله)، وال توجد وصية لرسول هللا 26 ص: غيبة الطوسي -5

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك : "وحاشاه بأنه خالف القرآن، قال تعالى( صلى هللا عليه وآله)الرسول 
 ....".خيراً الوصية 

http://oqaili.com/arabic/book/almalameh/index.htm
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أَل أصفه لكم، أَل وإن الدهر : )يف عقد الدرر Xقوله ، وهو -ظاهرًا  -يبقى إشكال 

 8فينا قسمت حدوده، ولنا أخذت عهوده، وإلينا ترد شهوده، أَل وإن أهل حرم اهلل 
برسول  8سيطلبون لنا بالفضل من عرف عودتنا فهو مشاهدنا، أَل فهو أشبه خلق اهلل 

سم أبيه، من ولد ابنة محمد اهلل صلى اهلل عليه وسلم واسمه على اسمه، واسم أبيه على ا
فكما ترى أّن (. صلى اهلل عليه وسلم، من ولد الحسين، أَل فمن تولى غيره لعنه اهلل

برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وامسه على  8أشبه خلق اهلل : )املهدي من ولد احلسني
 (.امسه، واسم أبيه على اسم أبيه

 :ويرد عليه

 . تلزمناإّن األحاديث من كتبهم ال: أوَلا 

إّن املهدي املذكور خيرج من مكة فهو متأخر عن أول املهديني والذي يكون خروجه : ثانياا 
 :من املشرق، وكما نص علماء السنة

املوعود بوجوده يف آخر الزمان يكون أصل  ملمدوحاواملقصود أّن املهدي : )بن كثرياقال 
وقد  ،على ذلك نص احلديث كما دلّ ،خروجه وظهوره ناحية املشرق ويبايع له عند البيت

 .( )( جزءاً على حدة وهلل احلمد( املهدي)أفردت يف ذكر 

إّن املهدي يظهر باملغرب، وأجيب بأّن املشهور ظهوره مبكة أو : الرابع: )وقال السيوطي
حنن ال يظهر الدجال من عندنا وال يأجوج ومأجوج وال سائر : اليمن أو العراق، قالت املغاربة

: ، قالت املشارقة"الفتنة من ههنا: "شار النيب صلى اهلل عليه وسّلم إىل بلدنا فقالالف ن وال أ
هذا عدول عن تقرير املناقب إىل التعريض باملثالب، فإن كان األمر كذلك فيكفيكم أّن 
الشمس آية النهار وأهنا تغرب عندكم وتظلم األقطار ويغلق باب التوبة من جهتكم فال تنفع 

مل يرتجح عندي تفضيل املشرق على املغرب وال عكسه لتعارض : وأقول. ارالتوبة واالستغف
دليل كل منهما، وقد أردت أًن أفضل املشرق؛ ألّن األنبياء بعثوا منه ومل نقف أنه بعث من 

                                                           

 .05/  ، كما نقله عنه أيضاً أبي يعلى البيضاوي في هامش العرف الوردي للسيوطي ص50ص: النهايةفي  - 
html.111361/51/ajz/1/d/com.islamport://http# 

http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/527.html
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املغرب نيب، مث وقفت عن ذلك الحتمال أن يكون بعث منه نيب وإن مل يرد به خرب ألّن 
وعشرون ألف نيب فأي مانع من أن يكون طائفة منهم من املغرب، األنبياء مائة ألف نيب وأربعة 

 .( )( ومل ترد األخبار بتفضيل حال مخسني نبياً فضالً عن أكثر من ذلك حىت يؤخذ منها

 ،وأنه خليفة يقوم يف آخر الزمان....... األحاديث يف املهدي خمتلفة : )وقال السيوطي
وأنه يبايع له مبكة بني  ،من قبل املشرق رجخيه وقد ثبت يف أحاديث أن ،وأنه من ولد فاطمة

 .( )...( وأنه ميأل األرض عدل  ،وأنه يدخل بيت املقدس ،الركن واملقام

باجلمع بني األقوال نعرف يقينًا أّن املهدي يظهر يف العراق؛ ألّن اليمن ومكة ليسا مشرقاً، 
 .فتعني كون خروج املهدي من العراق

اس من أّن أول مهدي يظهر بني الركن واملقام فهذا ليس بصحيح أما املشهور بني أغلب الن
مطلًقا بعد أن أثبتنا تعدد املهديني من كتب السنة، فالروايات ذكرت مبا ال يقبل اللبس أّن أول 
مهدي يكون ظهوره من املشرق، ولو مل تكن هذه األخبار قد وصلت لنا وعرفنا منها حتديد 

نقرأ ملا كان لنا القول أيًضا بأّن أول مهدي خيرج من مكة خروج أول مهدي من املشرق كما س
 .مع عدم حتديد الروايات له بأنه األول خروًجا

 .فاملهدي األول من ولد احلسني، وخيرج من املشرق

خيرج املهدي من ولد احلسني، من قبل : وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه، قال)
 .(2)( اختذ فيها طرقاً املشرق، لو استقبلته اجلبال هلدمها، و 

حدثنا الوليد ورشدين، عن ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن عبد اهلل بن : )ويف ف ن ابن محاد
خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق ولو استقبلته اجلبال : عمرو رضى اهلل عنهما، قال

                                                           

   htm.53661661/Web/shafey_fkh/com.5rewayat.sh://http. 516ص: السيوطي في الحاوي للفتاوي - 
/  جواب السيوطي بحسب ما نقله المحقق أبي يعلى البيضاوي في هامش كتاب العرف الوردي للسيوطي برقم  -5

 20. html.111361/5//ajz/1/d/com.islamport://phtt 
 html.115/311665/aqd/1/d/com.islamport://http. 51/  ص : عقد الدرر -1

http://sh.rewayat2.com/fkh_shafey/Web/2630/004.htm
http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/529.html
http://islamport.com/d/1/aqd/1/256/1002.html
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املهدي حممد بن احلسن واملهدي الظاهر يف املشرق هو ابن االمام . ( )( هلدمها واختذ فيها طرقاً 

 .Xالعسكري 

 Xوينبغي االلتفات إىل سؤال ال جواب له إال باإلقرار باإلمام املهدي حممد بن احلسن 
، وهو كيف سيعرف املهدي الذي يولد يف آخر الزمان أنه هو وبابنه وبوصية رسول اهلل 

 املهدي ؟

هو من سيخربه،  Xسن أّن املهدي حممد بن احل: واجلواب الوحيد على هذا السؤال هو
 .فمن خيتار غري هذا اجلواب سيختار اضطرارًا القول خبرافية املهدي الذي يولد يف آخر الزمان

حدثنا عبد اهلل بن مروان، عن اهليثم بن عبد الرمحن، عمن حدثه، عن علي بن أيب طالب )
على يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق يحمل السيف : رضي اهلل عنه، قال

 .( )( عاتقه ثمانية أشهر، يقتل ويمثل ويتوجه إلى بيت المقدس فال يبلغه حتى يموت

أنه ال ميوت ولكنه بعد اهلزمية خيرج إىل مكة فإذا ظهر املهدي : وقال بعضهم: قال الوليد)
 .(2)( خرج معه

 حدثنا أبو هارون، عن عمرو بن قيس املالئي، عن املنهال، عن زر بن حبيش مسع علياً )
يفرج اهلل الفتن برجل منا يسومهم خسفاا َل يعطيهم إَل السيف، يضع : رضي اهلل عنه يقول

السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجاا حتى يقولوا واهلل ما هذا من ولد فاطمة لو كان من 
 .(4)( ولدها لرحمنا، يغريه اهلل ببني العباس وبني أمية

نا زيد بن أيب : بن احلسني اخلواص، قالنا علي : حدثنا علي بن سعيد الرازي، قال)
نا عياش بن عباس القتباين، عن عبد اهلل بن زرير الغافقي، عن : ابن هليعة، قال: الزرقاء، قال

يكون في آخر الزمان فتنة، : "علي بن أيب طالب، أًن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
الشام، ولكن سبوا  يحصل الناس كما يحصل الذهب في المعدن، فال تسبوا أهل

                                                           

 html.111611166/aqd/1/d/com.islamport://http.612 حديث رقم : فتن المروزي - 
 .156حديث رقم : فتن المروزي -5
 .7 1حديث رقم : فتن المروزي -1
 html.1116116///aqd/1/d/com.islamport://http.   6 حديث رقم : فتن المروزي -4

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html
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شرارهم، فإن فيهم اْلبدال، يوشك أن يرسل على أهل الشام سبب من السماء، فيفرق 
جماعتهم، حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم، فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيتي في 

، ( ) هم إثنا عشر ألفاا : هم خمسة عشر ألفاا، والمقل يقول: ثالث رايات، المكثر يقول
أمت، يلقون سبع رايات، تحت كل راية منها رجل يطلب الملك، فيقتلهم  أمارتهم أمت

مل يرو هذا ". اهلل جميعاا، ويرد اهلل إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم وقاصيهم ودانيهم
 .( )( احلديث عن ابن هليعة إال زيد بن أيب الزرقاء

لغافقي، مسع علياً حدثنا ابن وهب، عن ابن هليعة، عن احلارث بن يزيد، مسع ابن زرير ا)
يخرج في إثني عشر ألفاا إن قلوا أو خمسة عشر ألفاا إن كثروا، يسير الرعب بين : يقول

يديه، َل يلقاه عدو إَل هزمهم بإذن اهلل، شعارهم أمت أمت، َل يبالون في اهلل لومة َلئم، 
هم فيخرج إليهم سبع رايات من الشام فهزمهم، ويملك فترجع إلى الناس محبتهم ونعمت

يفيض : وما الفاصة والبزارة ؟ قال: قلنا. وفاصتهم وبزارتهم فال يكون بعدهم إَل الدجال
 .(2)( اْلمر حتى يتكلم الرجل بما شاء َل يخشى شيئاا 

حدثنا رشدين، عن ابن هليعة، عن عياش بن عباس الزرقي، عن ابن زرير، عن علي رضي )
يفرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم،  على أهل الشام من ...: اهلل عنه، قال

، المكثر يقول خمسة عشر ألفاا، تراياوعند ذلك يخرج رجل من أهل بيتي في ثالث 
والمقلل يقول إثنا عشر ألفاا، أمارتهم أمت أمت، على راية منها رجل يطلب الملك أو 

                                                           

ر ألف أو الخمسة عشر ألف ال يمكن أن يجتمعوا بين ليلة وضحاها، فال بد من دعوة عقائدية في البداية اإلثنا عش - 
حدثنا الوليد، عن أبي عبد هللا، عن عبد الكريم،  :064في فتن المروزي حديث رقم . تمتد زمناً ليلتفوا حول رايتها

شعيب بن صالح وخروج المهدي وبين أن يسلم األمر بين خروج الراية السوداء من خراسان و: عن ابن الحنفية، قال
حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عبد هللا، عن عبد الكريم أبي  :014وفي حديث رقم . للمهدي اثنان وسبعون شهراً 

تخرج راية سوداء لبني العباس ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء قالنسهم سود : أمية، عن محمد بن الحنفية، قال
يض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح أو صالح بن شعيب من تميم يهزمون أصحاب السفياني وثيابهم ب

حتى ينزل ببيت المقدس يوطأ للمهدي سلطانه، ويمد إليه ثلثمائة من الشام، يكون بين خروجه وبين أن يسلم األمر 
 (.للمهدي اثنان وسبعون شهراً 

 html.11511/33/mtn/1/d/com.islamport://http :المعجم األوسط للطبراني -5
 .662 حديث رقم : فتن المروزي -1

http://islamport.com/d/1/mtn/1/24/566.html
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لفتهم وفاصتهم ويرد اهلل على المسلمين أ يبتغي له الملك فيقتلهم اهلل جميعاا 

 .( )(وبزارتهم

ومما يؤيد خروجه من املشرق أحاديث الرايات السود كما سيأيت، أما حتديد املكان بالعراق 
يف كتب الشيعة والسنة، حيث  Xفيؤيده إضافة ملا قاله السيوطي ما ذكر عن اإلمام علي 

 .( )( أال وإّن أوهلم من البصرة: )2 2يف ذكر ال   Xقال 

مع  Xاهلل بن سنان بعد أن كلم عثمان مث خرج فتكلم مبحضر علي  وروي عن عبد
نا ابن عفان يعين احلسن بن علي بن عفان : )الناس احمليطني ببيت عثمان ليقتلوه، فقال

العامري، نا احلسن بن عطية بن حيىي القرشي، نا حيىي بن سلمة بن كهيل، عن قيس بن رمانة، 
إين : قيس يكرم ولد يوسف إذا نزلوا، فقال له يوسف عن يوسف بن عبد اهلل بن سالم، وكان

إّن هلؤالء القوم سلطانًا لن يزول حىت تزول اجلبال حىت يتفرقوا فيما ...... حمدثك حديثًا 
بينهم، فإذا فعلوا ذلك خرجوا عصبة بسواد العراق خيرج فيهم أمري الغضب ال يوجهون بشيء 

نزل اهلل يف توراة وال إجنيل وال قرآن أفضل مما جعل إال فتح هلم، ال والذي ال إله إال هو ما أ
: ألولئك القوم، فإن وجدت من العدة والنشاط فال تقاتل أحداً أبداً حىت يرى ذلك، فإن قلت

                                                           

 .660 حديث رقم : فتن المروزي - 
ي سالم ، ونقلها كتاب الدر المنظم في السر األعظم لكمال الدين أبXخطبة البيان المشهورة النسبة لإلمام علي  -5

 025محمد بن طلحة العدوي الشافعي، وهو من أكابر علماء أهل السنة، وقد ثبت عند علماء الطريقة، توفي عام 
وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة بالنقل الصحيح والكشف : )هجري وقد قال في توثيق الخطبة ما نصه

بسم هللا : وجهه قام على المنبر بالكوفة وهو يخطب وقالالصريح أّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم هللا 
الرحمن الرحيم الحمد هلل بديع السموات واألرض وفاطرها، وساطح المدحيات ووازرها، وموطد الجبال وقافرها، 

=  هـ025 - 205أبو سالم النصيبي : )ووما قيل فيه( الخ... ومفجر العيون ونافرها، ومرسل الرياح وزاجرها 
: محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن، كمال الدين القرشي النصيبي العدوي الشافعي، أبو سالم م 524  - 00  

ورحل إلى نيسابور، وولي الوزارة بدمشق، ثم تركها  ،(من قرى نصيبين)وزير من األدباء الكتاب، ولد بالعمرية 
الدر )و  ،(ط -السول في مناقب آل الرسول مطالب )، و (ط -له العقد الفريد للملك السعيد )وتزهد، وتوفي بحلب، 
نفائس العناصر لمجالس )تصوف، و ( خ -مفتاح الفالح في اعتقاد أهل الصالح )، و (خ -المنظم في السر األعظم 

، وقال عنه اإلمام ابن العماد شهاب 72 ص 0ج: خير الدين الزركلي -األعالم :  المصدر (.خ -الملك الناصر 
وفيها الكمال محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن كمال الدين أبو سالم القرشي العدوي : )قيالدين الحنبلي الدمش

ولد سنة اثنتين . مصنف كتاب العقد الفريد وأحد الصدور والرؤساء المعظمين. النصيبي الشافعي المفتي ارجال
وترسل . ه واألصول والخالفتفقه فبرع في الفق. وثمانين وخمسمائة، وسمع بنيسابور من المؤيد، وزينب الشعرية

وتولى ابتداء القضاء بنصيبين، ثم ولي . وله كتاب الدر المنظم في اسم هللا األعظم... عن الملوك، وساد وتقدم 
شذرات ( خطابة دمشق، ثم لما زهد في الدنيا حج، فلم رجع أقام بدمشق قليالً، ثم سافر إلى حلب فتوفي بها في رجب

 .هـ  ط، دار ابن كثير تحقيق األرناؤوط 025حوادث سنة  447ص 7ج: الذهب في أخبار من ذهب
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فواهلل ما أراه إال قد كان، أال ترى ما كان بني سليمان والوليد، فإن : أال أّن ذلك بعيد، قال
 .( )( ما قلت لك أدركته فسوف تراين، وإال فاحفظ عين

 .والغضب وأمريهم يبدؤون يف الكوفة

إذا قام قائم آل محمد جمع اهلل له أهل المشرق وأهل : ، قالXوعن علي )
المغرب فيجتمعون كما يجتمع قزع الخريف، فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة، وأما اْلبدال 

 .( )( فمن أهل الشام

 :يف الكوفة ويعيش زمًنا فيهافرفقاء القائم من أهل الكوفة أي أنه يبدأ 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري، ثنا عمرو بن )
حممد العنقزي، ثنا يونس بن أيب إسحاق، أخربين عمار الدهين، عن أيب الطفيل، عن حممد بن 

علي رضي اهلل  كنا عند علي رضي اهلل عنه، فسأله رجل عن املهدي ، فقال: احلنفية، قال
اهلل : ذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل: ، مث عقد بيده سبعاً، فقالهيهات: "عنه

اهلل قتل، فيجمع اهلل تعالى له قوماا قزعاا كقزع السحاب، يؤلف اهلل بين قلوبهم، َل 
يستوحشون إلى أحد، وَل يفرحون بأحد، يدخل فيهم على عدة أصحاب بدر، لم 

وَل يدركهم اِلخرون، وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه  يسبقهم اْلولون
إنه خيرج من بني هذين : نعم، قال: أتريده ؟ قلت: قال ابن احلنفية: قال أبو الطفيل". النهر

. ال جرم واهلل ال أريهما حىت أموت، فمات هبا يعين مكة حرسها اهلل تعاىل: اخلشبتني، قلت
 .(2)( ني، ومل خيرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخ

حدثنا علي، نا قتيبة، نا جرير، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن احلارث بن سويد، )
َل يزال الناس ينتقصون حتى َل يقول أحد اهلل اهلل، فإذا كان ذلك ضرب : قال علي: قال

                                                           

 . الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع ،172 حديث رقم  171/ 1ص: معجم ابن األعرابي - 
html.1111111136/ajz/1/d/com.islamport://http 

 html.111/5111///trj/1/d/com.islamport://http. 50/  ص: دمشقتاريخ  -5
 tmlh.115111/6/mtn/1/d/com.islamport://http. مرقم آلياً  0061حديث رقم : المستدرك -1

http://islamport.com/d/1/ajz/1/444/1163.html
http://islamport.com/d/1/trj/1/192/4188.html
http://islamport.com/d/1/mtn/1/21/453.html
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يعسوب الدين بذنبه، فإذا فعل ذلك بعث إليه بعثاا يتجمعون على أطراف اْلرض كما 

 .( )( تتجمع قزع الخريف، واهلل إني ْلعلم اسم أميرهم ومناخ ركابهم

ومستهم حاكمية اهلل، ال يستأمرون أمريًا مأمورًا، أي ال يقبلون بأمري مأمور من حاكم وإُنا 
 .أمريهم ُمنصَّب من اهلل، وسيأيت الكالم عن حاكمية اهلل سبحانه يف اجلزء القادم

: وفيه: العصب. "ني أمية شديداا حتى يبعث اهلل العصبَل يزال بالء ب: عن علي، قال)
النهاية . مجع عصبة كالعصابة وال واحد هلا من لفظها( مث يكون يف آخر الزمان أمري العصب)

مثل قزع الخريف يأتون من كل وجه، َل يستأمرون أميراا " 44 ص 2ج: يف غريب احلديث
 .( )( "نعيم" يةمأموراا، فإذا كان ذلك أذهب اهلل نور ملك بني أم

 :إضافة لذلك فإّن من األخبار املؤيدة أّن بداية حتركه من الكوفة

إذا اختلف كلمتهم وطلع القرن : حدثنا سعيد أبو عثمان، عن جابر، عن أيب جعفر، قال)
ذو الشفا مل يلبثوا إال يسريًا حىت يظهر األبقع مبصر، يقتلون الناس حىت يبلغوا أرم، مث بثور 

فتكون بينهما ملحمة عظيمة، مث يظهر السفياين امللعون فيظهر هبما مجيعًا ويرفع  املشوه عليه
قبل ذلك ثنيت عشرة راية بالكوفة معروفة، ويقبل بالكوفة رجل من ولد احلسني يدعوا إىل 

 .(4)( ، مث يبث السفياين جيوشه(2)أبيه

ي جنوده في يبث السفيان: حدثنا سعيد أبو عثمان، عن جابر، عن أيب جعفر، قال)
ثم يخرج على اْلخوص قوم من سوادهم  .........اِلفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد 

                                                           

مؤسسة : أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباني، الناشر: المؤلف ،52  حديث رقم : كتاب فضائل الصحابة - 
ومن فضائل علي رضي : وصي هللا محمد عباس، باب. د: ، تحقيق101  - 461 بيروت الطبعة األولى  -الرسالة 

 .هللا عنه من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبد هللا
html.116/51/16/ajz/1/d/com.islamport://http 

بيروت  -مؤسسة الرسالة : علي بن حسام الدين المتقي الهندي، الناشر: ، المؤلف706 1حديث رقم: كنز العمال -5
 html.111111615/krj/1/d/com.islamport://http. م 101 

وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني : )Xوهذا نظير ما روي في كتب الشيعة عن اإلمام محمد الباقر  -1
اليماني هي راية هدى؛ ألنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السالم على الناس وكل مسلم، وإذا خرج 

فانهض إليه فإن رايته راية هدى، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى 
 (.الحق وإلى طريق مستقيم

 .010حديث رقم : الفتن للمروزي -4

http://islamport.com/d/1/ajz/1/352/973.html
http://islamport.com/d/1/krj/1/77/1042.html
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عامتهم من الكوفة والبصرة حتى يستنفذوا ما في يديه من سبي  ، ( ) وهم العصب
 .( )(كوفان

يدخل السفياين الكويف فيسبيها ثالثة : حدثنا احلكم بن نافع، عن جراح، عن أرطاة، قال)
قتل من أهلها ستني ألفاً، مث ميكث فيها مثانية عشر ليلة يقسم أمواهلا ودخوله مكة أيام وي

بعدما يقاتل الرتك والروم بقرقيسيا، مث ينفتق عليهم من خلفهم فتق فرتجع طائفة منهم إىل 
خراسان فيقتل خيل السفياين ويهدم احلصون حىت يدخل الكوفة ويطلب أهل خراسان، ويظهر 

ون إىل املهدي مث يبعث السفياين إىل املدينة فيأخذ قوماً من آل حممد حىت يرد خبراسان قوم يدع
هبم الكوفة، مث خيرج املهدي ومنصور من الكوفة هاربني ويبعث السفياين يف طلبهما، فإذا بلغ 

، مث خيرج املهدي حىت مير (2)املهدي ومنصور مكة نزل جيش السفياين البيداء فيخسف هبم 
ذ من كان فيها من بين هاشم، وتقبل الرايات السود حىت تنزل على املاء فيبلغ باملدينة فيستنق

من بالكوفة من أصحاب السفياين نزوهلم فيهربون، مث ينزل الكوفة حىت يستنقذ من فيها من 
بين هاشم، وخيرج قوم من سواد الكوفة يقال هلم العصب ليس معهم سالح إال قليل وفيهم 

                                                           

 .األصح الغضب، وإنما هو من اجتهاد التنقيط - 
 .1 1حديث رقم : الفتن للمروزي -5
تأخر زمن الخسف فإنه لن يعلم به أحد سوى راعي، ومن هنا ال يمكن التعويل عليه في معرفة إضافة إلى  -1

حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش  (:114في فتن المروزي حديث رقم . المهدي
بمكة جيشاً فيهزموهم، فيسمع يبعث صاحب المدينة إلى الهاشميين : بن عبد هللا سمع ابن عباس رضي هللا عنه، يقول

بذلك الخليفة بالشام فيقطع إليهم بعثاً فيهم ستمائة عريف، فإذا أتوا البيداء فنزلوها في ليلة مقمرة أقبل راعي ينظر 
يا ويح أهل مكة ما أصابهم، فينصرف إلى غنمه ثم يرجع فال يرى أحداً، فإذا هم قد خسف بهم : إليهم ويعجب ويقول

، ارتحلوا في ساعة واحدة، فيأتي منزلهم فيجد قطيفة قد خسف ببعضها وبعضها على ظهر سبحان هللا: فيقول
الحمد هلل : األرض فيعالجها فال يطيقها فيعرف أنه قد خسف بهم فينطلق إلى صاحب مكة فيبشره فيقول صاحب مكة

حدثنا رشدين، عن ابن لهيعة، : )117وفي حديث رقم . انتهى(. هذه العالمة التي كنتم تخبرون، فيسيرون إلى الشام
سيكون عائذ بمكة يبعث إليه سبعون ألفاً عليهم رجل من قيس حتى إذا : عن أبي زرعة، عن محمد بن علي، قال

بلغوا الثنية دخل آخرهم ولم يخرج منها أولهم، نادى جبريل بيداء يا بيداء يا بيداء، يسمع مشارقها ومغاربها، خذيهم 
على هالكهم إال راعي غنم في الجبل ينظر إليهم حين ساخوا فيخبر بهم، فإذا سمع العائذ فال خير فيهم، فال يظهر 

حدثنا الوليد ورشدين، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي رومان، عن علي : )145وفي حديث رقم (. بهم خرج
بهم ويباد بهم، وهو قوله إذا نزل جيش في طلب الذين خرجوا إلى مكة فنزلوا البيداء خسف : رضي هللا عنه، قال

، من تحت أقدامهم ويخرج رجل من  2: سبأ" ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريب: "عز وجل
وفي (. الجيش في طلب ناقة له ثم يرجع إلى الناس فال يجد منهم أحداً وال يحس بهم، وهو الذي يحدث الناس بخبرهم

عن الوهاب بن حسين، عن محمد بن ثابت، عن أبيه، عن الحارث، عن  حدثنا أبو عمر البصري،: )140حديث رقم 
يا بيداء بيدي بأهلك، فتبيد بهم إال رجل من بجيلة يحول هللا وجهه إلى قفاه ليخبر الناس : يقول هللا تعالى: عبد هللا، قال

 (.بأمرهم
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ون أصحاب السفياين فيستنفذون ما يف أيديهم من سيب الكوفة نفر من أهل البصرة فيدرك

 .( )( وتبعث الرايات السود بالبيعة إىل املهدي

 :وهو أمري الغضب الذي مر ذكره يف الروايات ( )واملنصور مهدي وهو اليماين 

املنصور مهدي يصلي عليه أهل : حدثنا أبو املغرية وبقية، عن صفوان، عن كعب، قال)
ألرض وطري السماء، يبتلي بقتال الروم واملالحم عشرين سنة مث يقتل شهيدًا يف السماء وا

امللحمة العظمى هو وألفني معه كلهم أمري وصاحب راية، فلم يصب املسلمون مبصيبة بعد 
 .(2)( رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعظم منها

 :واألحاديث يف ف ن املروزي باألرقام يف أول األحاديث

إذا ظهر السفياني على : ثنا سعيد أبو عثمان، عن جابر، عن أيب جعفرحد -  3)
 (.اْلبقع والمنصور اليماني خرج الترك والروم فظهر عليهم السفياني

: حدثنا الوليد، عن ابن هليعة، عن يزيد بن قوذر، عن تبيع، عن كعب، قال -15  )
 (.املنصور منصور بين هاشم

عة، عن احلارث بن يزيد احلضرمي، عن الفضل بن حدثنا الوليد، عن ابن هلي -45  )
يا معشر اليمن، تقولون أّن املنصور منكم، : عفيف الدؤيل، عن عبد اهلل بن عمرو أنه قال

 (.والذي نفسي بيده أنه لقرشي أبوه، ولو أشاء أن أمسيه إىل أقصى جد هو له لفعلت

: ح، عن كعب، قالحدثنا بقية وعبد القدوس، عن صفوان بن عمرو، عن شري -85  )
 (.ما املهدي إال من قريش، وما اخلالفة إال يف قريش، غري أن له أصالً ونسباً يف اليمن

                                                           

 .011حديث رقم : الفتن للمروزي - 
: أقول. انتهى(. مة، وتهامة من اليمن، فمحمد وآل محمد كلهم يمانيونمكة من تها: )Xقال اإلمام أحمد الحسن  5-

ففي كنز العمال ما يزيد على ثالثين رواية قريبة من لفظ االيمان يمان، وفي مجمع الزوائد : ورد هذا في كتب السنة
ان، وحضر موت وأنا يم: "في رواية): أنه قال( صلى هللا عليه وآله)عن رسول هللا : 0240 للهيتمي حديث رقم 

، رواه أحمد متصالً ومرسالً، "(خير من بني الحارث، وال أبالي أن يهلك الحيان كالهما فال قيل وال ملك إال هللا
 .والطبراني وسمى الساقط بسر بن عبيد هللا، ورجال الجميع ثقات

html.11/116613/mtn/1/d/com.islamport://http 
، 5 4 القاهرة الطبعة األولى سنة  -مكتبة التوحيد : ، الناشر511 حديث رقم : لنعيم بن حماد -فتن المروزي  -1

 html.111611166/aqd/1/d/com.islamport://http. سمير أمين الزهيري: تحقيق

http://islamport.com/d/1/mtn/1/81/3016.html
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html


 11................................... ............الدعوة اليممنية يف كتب السنة 

ويف : أمري العصب مياين، قال الوليد: حدثنا الوليد، عن جراح، عن أرطاة، قال -18  )
 (.علم كعب مياين قرشي وهو أمري العصب

فيجتمعون وينظرون ملن يبايعون، : قالفأخربين جراح، عن أرطاة، : قال الوليد - 5  )
فبيناهم كذلك إذ مسعوا صوتًا ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنًا بامسه ليس من ذي وال ذو 

 (.ولكنه خليفة مياين

أمري العصب ليس من ذي : حدثنا الوليد بن مسلم، عن جراح، عن أرطاة، قال -82 )
بايعوا فالنًا بامسه ليس من ذي وال ذو : جانوال ذو ولكنهم يسمعون صوتًا ما قاله إنس وال 

ويف علم كعب أنه مياين قرشي وهو أمري العصب والعصب أهل : قال الوليد. ولكنه خليفة مياين
 (.اليمن ومن تبعهم من سائر الذين أخرجوا من بيت املقدس

 ويف: قال الوليد. أمري العصب مياين: حدثنا الوليد، عن جراح، عن أرطاة، قال -18  )
 (.علم كعب مياين قرشي وهو أمري العصب

حدثنا الوليد، عن معاوية بن حيىي، عن أرطاة بن املنذر، عن حكيم بن عمري،  - 4  )
على يدي ذلك اليماني تكون ملحمة عكا : Xقال علي : عن تبيع، عن كعب، قال

 (.الصغرى، وذلك إذا ملك الخامس من أهل هرقل

: حدثنا الوليد، عن يزيد بن سعيد، عن يزيد بن أيب عطاء، عن كعب، قال -42  )
 (.فيظهر اليماين ويقتل قريشاً ببيت املقدس وعلى يديه تكون املالحم

على يدي ذلك اخلليفة : حدثنا الوليد بن مسلم، عن جراح، عن أرطاة، قال -28  )
جال ويف زمانه ينزل عيسى ابن مرمي اليماين الذي تفتح القسطنطينية ورومية على يديه خيرج الد

X  يف زمانه، على يديه تكون غزوة اهلند، وهو من بين هاشم، غزوة اهلند اليت قال فيها أبو
 (.هريرة

إنه مياين قرشي، وهو أمري العصب، والعصب فيه : قال كعب: قال الوليد - 5  )
... ، وذلك قول تبع انتقاص أهل اليمن ومن تبعهم من سائر الذين خرجوا من بيت املقدس
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اجلموع ... هذا اخللف العابر يفض ... تعود بامللك بعد الكرب  ...وبالشطر أحبه من قومنا 

 ...(.ومجع العصب

: حدثنا الوليد ورشدين، عن ابن هليعة، عن أيب زرعة، عن عمار بن ياسر، قال - 88)
كون قتال عظيم، ويسري صاحب فيتبع عبد اهلل عبد اهلل فتلتقي جنودُّها بقرقيسيا على النهر، في

املغرب فيقتل الرجال ويسيب النساء، مث يرجع يف قيس حىت ينزل اجلزيرة إىل السفياين فيتبع 
اليماين، فيقتل قيسًا بأرحيا وحيوز السفياين ما مجعوا مث يسري إىل الكوفة فيقتل أعوان آل حممد، 

م وقعة بعد قرقيسيا عظيمة، مث مث يظهر السفياين بالشام على الرايات الثالث، مث يكون هل
ينفتق عليهم فتق من خلفهم فيقبل طائفة منهم حىت يدخلوا أرض خراسان، وتقبل خيل 
السفياين كالليل والسيل فال متر بشيء إال أهلكته وهدمته حىت يدخلون الكوفة فيقتلون شيعة 

ب املهدي من آل حممد، مث يطلبون أهل خراسان يف كل وجه، وخيرج أهل خراسان يف طل
 (.فيدعون له وينصرونه

على يدي ذلك اخلليفة : حدثنا الوليد بن مسلم، عن جراح، عن أرطاة، قال -28  )
اليماين الذي تفتح القسطنطينية ورومية على يديه خيرج الدجال، ويف زمانه ينزل عيسى بن مرمي 

X اليت قال فيها أبو ، يف زمانه على يديه تكون غزوة اهلند، وهو من بين هاشم، غزوة اهلند
 (.هريرة

فرقة تستشهد، : أربع فرق املسلمنييفرتق جيش  ويومئذ: .... 11  من خرب طويل برقم )
ويشد الروم على العرب شدة فيقبل : وفرقة تصرب، وفرقة تفر، وفرقة تلحق بعدوها، وقال

ون أمريًا كلهم خليفتهم القرشي اليماين الصاحل يف ثالثة آالف فيؤمرون عليهم أمريًا ومعه سبع
 (.صاحل صاحب راية، فاملقتول والصابر يومئذ يف األجر

فيقولون إّن العرب غدرت بنا ومنعونا حقنا وكسروا : ... 211 من خرب طويل آخر برقم )
صليبنا وقتلوا فينا، فيغضب ملكهم غضبًا شديداً، وجيمع مجعًا عظيمًا من الروم ويصاحل من 

لحمة العظمى، مث يسريون فينفر إليهم املسلمون وخليفتهم استطاع من األمم، فهذا أول امل
 (هو مياين وهو من قريش، فيقتتلون يف مقدم األرض: كان كعب يقول. يومئذ اليماين
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 حدثنا أبو يوسف، عن فطر بن خليفة، عن احلسن بن عبد الرمحن العكلي،  -152)
رسي رهان، فيغلب السفياين على خيرج السفياين واملهدي كف: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال

 (.ما يليه واملهدي على ما يليه

فاملهدي اليماين والرايات السود يف العراق لن يكون هلا الظفر يف هذه املرحلة، وهذا يدلنا 
أّن الرايات السود هذه يف مرحلة متقدمة زمنًيا عن تلك اليت ال يردها شيء تنصب بإيلياء، 

 :د هلا، وهلذا عرب عن الرايات السوداء األصلية بأهنا صغارواليت هي انعكاس هلذه وامتدا

حدثنا رشدين، عن ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن شفي، عن تبيع، عن كعب،  -112)
إذا ملك رجل الشام وآخر مصر فاقتتل الشامي واملصري، وسىب أهل الشام قبائل من : قال

الشام فهو الذي يؤدي الطاعة مصر، وأقبل رجل من املشرق برايات سود صغار قبل صاحب 
يكون بأفريقية أمرياً إثنا عشر سنة مث تكون بعده فتنة، مث ميلك رجل : قال أبو قبيل. إىل املهدي

 (.أمسر ميلؤها عداًل، مث يسري إىل املهدي فيؤدي إليه الطاعة ويقاتل عنه

زياد بن أنعم، حدثنا حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل التيهريت، عن عبد الرمحن بن  -113)
يخرج : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن املسيب، قال

من المشرق رايات سود لبني العباس، ثم يمكثون ما شاء اهلل، ثم تخرج رايات سود 
(. صغار تقاتل رجالا من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل المشرق يؤدون الطاعة للمهدي

ات السود الصغار انعكاس لراية قائدهم السوداء، ورايات خراسان انعكاس لراية فهذه الراي
، ومن هنا ال ميكن Xالقائد أيضاّ ولكنها تأيت يف مرحلة زمنية متأخرة تطلب قائدها املهدي 

 القول بأّن املهدي والرايات السود تبدأ يف خراسان، فلو كان كذلك كيف خيرجون يف طلبه ؟

يد بن مسلم ورشدين، بن سعد، عن ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن أيب حدثنا الول -  1)
إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة : رومان، عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، قال

بعث في طلب أهل خراسان ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي فيلتقي هو 
وأصحاب السفياني  والهاشمي برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح، فيلتقي هو
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بباب اصطخر، فتكون بينهم ملحمة عظيمة، فتظهر الرايات السود وتهرب خيل 

 (.السفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه

ومن الفروقات بني رايات خراسان ورايات العراق أّن األخرية وصفت بأهنا صغار، وهذا ال 
انني ألفًا حمشوة قلوهبم إميانًا حشو الرمانة من مث)ينطبق على رايات خراسان اليت وصفت بأهنا 

 (.احلب

هم : كنت عند احلسن فذكرنا محص فقال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال -  1)
وما املسودة الثانية يا أبا : فقلنا: أسعد الناس باملسودة األوىل وأشقى الناس باملسودة الثانية، قال

ملشرق يف مثانني ألفًا حمشوة قلوهبم إميانًا حشو الرمانة خيرج من قبل ا: سعيد ؟ قال أبو الطهوي
واملقصود باملسودة األوىل الرايات اليت دخلت (. من احلب بوار املسودة األوىل على أيديهم

العراق باسم أهل البيت، بينما هم نظراء بين العباس الذين خرجوا رافعني شعار يا لثارات 
 :بنائه، حىت قال الشاعراحلسني مث كانوا أشد الناس ظلماً أل

 تاهلل ما فعلت أمية فيهم       معشار ما فعلت بنو العباس

ونظراء بين العباس اليوم أيًضا رفعوا حب احلسني والبكاء عليه شعارًا، بينما هم حياربون 
 .، بل أعطوا ُنوذجاً سيًئا نفَّر كثريًا من املسلمني عن هذا الدين القوميXولده القائم املهدي 

حدثنا حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل التيهريت، عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم،  -113)
يخرج : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن املسيب، قال

من المشرق رايات سود لبني العباس ثم يمكثون ما شاء اهلل، ثم تخرج رايات سود صغار 
 (.أبي سفيان وأصحابه من قبل المشرق يؤدون الطاعة للمهدي تقاتل رجالا من ولد

 :بااللتحاق بالرايات السود إذا خرجت كما يف أما أمر الرسول 

إذا رأيتم الرايات : عن خالد، عن أيب قالبة، عن ثوبان، قال حدثنا أبو نصر اخلفاف،)
خليفة اهلل السود خرجت من قبل خراسان فائتوها ولو حبواا على الثلج فإّن فيها 
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يلتقي بالرايات السود يف هذا الوقت، أي وقت  Xفالظاهر أّن املهدي . ( )(المهدي
وكما ترى فإّن الروايات أشارت إىل أّن . خروجها، ويهزم السفياين على يديه يف معركة اصطخر

الناس عندها يتمنون املهدي ويطلبونه، ومع األسف فهذا حال الناس دائًما، ينتظرون فتح مكة  
 .، أما يف بداية دعوته فما أقل ناصرهكي يؤمنوا مبحمد 

، فال ميكن أن يكون قبله وهذا املهدي هو أول من يدفع البالء عن أهل بيت النيب 
 .مهدي آخر وإال ملأل األرض قسطًا وعدالً أو لدفع البالء عن أهل بيت النبوة على أقل تقدير

  معاوية بن هشام،   حدثنا   ثمان بن أيب شيبة،ع   حدثنا: )جاء يف احلديث يف سنن ابن ماجة
بينما  : قال   اهلل، عبد   عن   علقمة،   عن   إبراهيم،   عن   يزيد بن أيب زياد،   عن   علي بن صاحل،   حدثنا 

صلى اهلل    فلما رآهم النيب بين هاشم،   إذ أقبل فتية من    صلى اهلل عليه وسلم   حنن عند رسول اهلل
ما نزال نرى يف وجهك شيئًا نكرهه، : فقلت: قال اغرورقت عيناه وتغري لونه،   وسلمعليه 
 ءاا لنا اِلخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بال إنا أهل بيت اختار اهلل   :فقال

يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فال  وتشريداا وتطريداا حتى
فينصرون فيعطون ما سألوا فال يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل  نيعطونه، فيقاتلو 

على  فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواا    جوراا،   فيملؤها قسطاا كما ملئوها بيتي
 (.الثلج

وحّسنه األلباين ". إسناده حسن: "58 ص 1حّسنه ابن كثري بقوله  يف البداية والنهاية ج
أخرجه ابن : ، حيث قال األلباين:15 /  ص 85يث الضعيفة برقم أيضًا يف سلسلة األحاد

من طريق علقمة، عن ابن مسعود مرفوعاً حنو رواية ثوبان الثانية،  8 5 - 5 5ص  ماجه ج
وإسناده حسن مبا قبله، فإن فيه يزيد بن أيب زياد وهو خمتلف فيه فيصلح لالستشهاد به، وليس 

 .انفيه أيضاً ذكر خليفة اهلل وال خراس

 

                                                           

، 5 4 القاهرة الطبعة األولى سنة  -مكتبة التوحيد : ، الناشر010حديث رقم : لنعيم بن حماد -فتن المروزي  - 
 html.1116116///aqd/1/d/com.islamport://http. سمير أمين الزهيري: تحقيق

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html
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 :الفصل السادس

 حاكمية اهلل

 :X قال اإلمام أمحد احلسن

يَ ْغَشى النَّاَس هذا َعذاٌب أَلِيٌم  #فَاْرَتِقْب يَ ْوَم تَْأِتي السَّماُء ِبُدخان  ُمِبين  ﴿: قال تعاىل)
ثُمَّ  #َقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبيٌن أَنَّى َلُهُم الذِّْكرى وَ  #رَب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن  #

يَ ْوَم نَ ْبِطُش  #ِإنَّا كاِشُفوا اْلَعذاِب َقِليالا ِإنَُّكْم عاِئُدوَن  #تَ َولَّْوا َعْنُه َوقاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌن 
: وهذا الدخان عذاب، والعذاب يسبق برسالة، قال تعاىل .( )﴾اْلَبْطَشَة اْلُكْبرى ِإنَّا ُمْنَتِقُمونَ 

َعَث َرُسوَلا ﴿ بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  .( )﴾َوما ُكنَّا ُمَعذِّ

وأيضًا هذا الدخان أو العذاب هو عقوبة على تكذيب رسول أرسل للمعذبني وهو بني 
 .﴾ثُمَّ تَ َولَّْوا َعْنُه َوقاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ ﴿: أظهرهم كما هو واضح من اآليات

ان أهل األرض هبذا الرسول بعد أن أظلهم كما وأيضًا هذا الدخان أو العذاب يكشف إلمي
 .أو يونان  Xأظل العذاب قوم يونس  

وأيضًا هذا الدخان أو العذاب مقارن للقيامة الصغرى بل هو البطشة الصغرى كما هو 
 .واضح يف اآلية فليس بعده إال البطشة الكربى واالنتقام من الظاملني

، وهو مقرتن برسول بل ورد عن األئمة  إذن، فالدخان من عالمات قيام القائم وهذا
أَنَّى َلُهُم الذِّْكرى َو َقْد جاَءُهْم ﴿هو بسبب تكذيب أهل األرض هلذا الرسول فهو عقوبة هلم 

انتهى كالمه صلوات . (2)( فمن هو هذا الرسول ؟ ومن مرسل هذا الرسول ؟ .﴾َرُسوٌل ُمِبينٌ 
 .اهلل عليه

 .ول سورة الدخان ال حيتاج إىل شرح وبيانرس( املهدي)ووضوح حاكمية اهلل يف 

                                                           

 .0  – 6 : الدخان - 
 .2 : اإلسراء -5
 .من كتاب وصي ورسول اإلمام المهدي في التوراة واإلنجيل والقرآن لإلمام أحمد الحسن -1
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فقد سبق أن  Xأما عن األحاديث اليت أشارت إىل عالقة حاكمية اهلل سبحانه باملهدي 
ذكرت الروايات اليت نصت على أّن املهدي خليفة اهلل سبحانه وهي مناسبة هلذا املقام أتركها 

 :رعاية لالختصار وأزيد عليها

يف : سفيان الثوري، عن أيب إسحاق، عن نوف البكايل، قالحدثنا حيىي بن اليمان، عن )
 .( )( راية املهدي مكتوب البيعة هلل

: حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيب التياح، قال حدثنا عبد اهلل، حدثين أيب،)
أرسلوين من ماء إىل الكوفة أشرتي الدواب، فأتينا : قال مسعت صخرًا حيدث عن سبيع،

فأما صاحيب فانطلق إىل الدواب، وأما أنا فأتيته، فإذا  -قال  -مجع،  رجل عليه الكناسة فإذا
كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسألونه عن اخلري : فسمعته يقول هو حذيفة،

: يا رسول اهلل، هل بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر ؟ قال: وأسأله عن الشر، فقلت
أحسب،  .أحسب أبو التياح يقول السيف". السيف: "منه ؟ قالفما العصمة : قلت". نعم"

ثم : "قال مث ماذا ؟: قلت: قال". ثم تكون هدنة على دخن: "مث ماذا ؟ قال: قلت: قال
فالزمه، وإن نهك  فإن رأيت يومئذ خليفة اهلل في اْلرض -قال  -، تكون دعاة الضاللة

عاض بجذل  ن تموت وأنتجسمك وأخذ مالك فإن لم تره فاهرب في اْلرض ولو أ
 .( )"( ثم يخرج الدجال: "مث ماذا ؟ قال: قلت: قال". شجرة

حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن قتادة، عن نصر بن  حدثنا عبد اهلل، حدثين أيب،)
يا رسول اهلل  -: قلت: .. قال حذيفة: ... خالد اليشكري، قال عاصم الليثي، عن خالد بن

تنشأ دعاة الضاللة فإن كان هلل يومئذ في اْلرض خليفة جلد ظهرك  ثم: "، مث ماذا قال-
: مث ماذا ؟ قال: قلت: قال". فالزمه وإَل فمت وأنت عاض على جذل شجرة وأخذ مالك

الدجال بعد ذلك معه نهر ونار من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن  ثم يخرج"
 .(2)" ...( نهره وجب وزره وحط أجره وقع في

                                                           

 .650 حديث رقم : فتن المروزي - 
 html.//16613/1/mtn/1/d/com.islamport://http. 06 /  2ص 10 54حديث رقم : مسند أحمد -5
 html.11//16613/mtn/1/d/com.islamport://http. 45 54حديث رقم : مسند أحمد -1
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http://islamport.com/d/1/mtn/1/88/3376.html
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ا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن أيب التياح، عن خالد بن سبيع، عن حذيفة، حدثن)
كان الناس يسألون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة : قال

يا رسول اهلل، هل بعد : أن أدركه، فبينا أنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم قلت
هدنة : مث ماذا ؟ قال: قلت. نعم: ذي أتانا اهلل به من شر كما كان قبله شر ؟ قالهذا اخلري ال
دعاة إلى الضاللة، فإن لقيت هلل يومئذ خليفة : فما بعد اهلدنة ؟ قال: قلت. على دخن

 .( )( فالزمه

أمري العصب ليس من ذي وال ذو : حدثنا الوليد بن مسلم، عن جراح، عن أرطاة، قال)
صوتًا ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنًا بامسه ليس من ذي وال ذو ولكنه  ولكنهم يسمعون

ويف علم كعب أنه مياين قرشي وهو أمري العصب، والعصب أهل : قال الوليد. خليفة مياين
 .( )( اليمن ومن تبعهم من سائر الذين أخرجوا من بيت املقدس

 .(2)( من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية)

                                                           

 .14حديث رقم : فتن المروزي - 
 .501حديث رقم : فتن المروزي -5
بن أبي سفيان وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، بأربعة روي هذا الحديث عن معاوية  :تخريج وتصحيح الحديث -1

: هو ثالث، وال(من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية: )هو نيوالثاألفاظ معناهما واحد، األول ما في المتن أعاله، 
وروي عن معاوية بجميع األلفاظ إال األخير، وإليكم  (.فإن موتته موتة جاهليةومن مات وليس عليه إمام جماعة )

 :ذكر بعض مصادره ومن صححه
هذا : "، بسنده عن ابن عمر، وقال عنه554ص 1ج: حلية األولياء ألبي نعيم -، عن معاوية 10ص 4ج: مسند أحمد

، عن 521ص: أبي داود الطيالسيمسند  -، عن معاوية 414ص 6 ج: صحيح ابن حبان ،.."حديث صحيح ثابت
برقم  11 ص 6 ج: ، عن معاوية4721/51522برقم  17 ص 6 ج: جمع الجوامع للسيوطي -ابن عمر 

وصححه على  ، عن ابن عمر70 – 77ص  ج: المستدرك للحاكم النيسابوري -، عن ابن عمر 4705/51520
مسند  -، عن معاوية 100ص 1 ج: للطبراني المعجم الكبير -شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك 

 61 ص  ج: كنز العمال للمتقي الهندي -، عن معاوية 024 ح  410 – 417ص 5ج: الشاميين للطبراني
 -معاوية  ، عن0 5ص 2ج: مجمع الزوائد للهيثمي -، عن ابن عمر 4001 ح  02ص 0ج: معاوية ، عن404ح

هذا حديث : "، وقال عنه 42ص كتاب اإلمارة 4ج: وادعيالجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لمقبل ال
عليه  من مات وليس: )، عن أبي هريرة ومعاوية بلفظ627 ح 261ص: لعمرو بن أبي عاصم كتاب السنة ،"حسن

 264 – 261ص: الجنة في تخريج السنة ، وعلق األلباني على كتاب السنة في كتابه ظالل(إمام مات ميتة جاهلية
الزوائد  ، ونقله عنه الهيثمي في مجمع76ص 0ج: ورواه الطبراني في المعجم األوسط ،.."حسن، إسناده: "قائالً 

، "ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح رواه الطبراني في األوسط وفيه العباس بن الحسن القنطري: "وقال عنه
 العباس بن)بل الموجود هو ( لقنطريالعباس بن الحسن ا)ال يوجد في سنده  وهذا وهم وخطأ من الهيثمي، فالطبراني

في تعليقه على كالم الهيثمي، وهذا  ، واألخير من رجال من شيوخ البخاري، كما قال ذلك األلباني(الحسين القنطري
رواه الطبراني في : "باللفظ األول، وقال( 552ص 2ج)آخر  ال سيما وقد أعاد ذكره في موضع: "... نصه

الظاهر أنه العباس بن  :قلت". حسن القنطري ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيحوفيه العباس بن ال ،(األوسط)
" الطبراني"في نسخة " الحسين"البخاري، فال أدري هل تحرف  القنطري، وهو ثقة من شيوخ -مصغراً  -الحسين 
ورواه أبو يعلى  ،627 برقم  264 – 261ص: راجع ظالل الجنة في تخريج السنة". الهيثمي أم ماذا ؟ فلم يعرفه
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تكون : ا ابن املبارك وعبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن سعيد بن املسيب، قالحدثن)
فتنة كان أوهلا لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب، فال تتناهى حىت 

: وفتل ابن املسيب يديه حىت إهنما لتنقصان، فقال. ينادي مناد من السماء أال أّن األمري فالن
 .( )( -ث مرات ثال -ذلكم األمري حقاً 

ينادي مناد من السماء أَل أّن : حدثنا سعيد أبو عثمان، عن جابر، عن أيب جعفر، قال)
: أو قال العباس .الحق في آل محمد، وينادي مناد من اْلرض أَل أّن الحق في آل عيسى

أنا أشك فيه وإُنا الصوت األسفل من الشيطان ليلبس على الناس، شك أبو عبد اهلل 
 .( )(نعيم

يؤمر من آل أيب سفيان الثاين : حدثنا الوليد بن مسلم، عن شيخ، عن ابن شهاب، قال)
أمري على املوسم، ويبعث معه بعثاً، فإذا كانوا باملوسم مسعوا مناديًا من السماء إال أّن األمري 
فالن، وينادي مناد من األرض كذب، وينادي مناد من السماء صدق، فيطول ذلك فال 

يتبعون وإُنا يصدق من يف السماء الصوت الثاين الذي ينادي من السماء أول يدرون أيهما 
 .(2)( مرة، فإذا مسعتم ذلك فاعلموا أّن كلمة اهلل هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى

حدثنا ابن وهب، عن إسحاق، عن حيىي التيمي، عن املغرية بن عبد الرمحن، عن أمه )
كال : إّن هذه الفتنة يهلك فيها الناس، فقالت: تنة ابن الزبريقلت هلا يف ف: وكانت قدمية، قال

                                                                                                                                                                          

 50ج: في تعليقه على مسند أحمد ، وصححه شعيب األرنؤوط7172ح 100ص 1 ج: الموصلي في مسنده
وصححه أيضاً حمزة أحمد الزين في تعليقه على  ،.."حديث صحيح لغيره: "، حيث قال01 – 00ص 0070 ح

وعاصم هو ابن بهدلة إسناده صحيح، وأبو بكر هو ابن عياش : "، فقال1 00 ح 00 ص 1 ج: مسند أحمد
 100ص 1 ج: فيهما كالم من جهة حفظهما ولكنهما موثقان، وهو عند الطبراني في الكبير القارئان المشهوران

ضعيفان ولم يشر إلى  0 5ص 2ج: ، وقال عن إسنادي الطبراني في المجمع7 4ص  ج: ، واألوسط166رقم 
 .627 رقم : أحمد، والحديث عند ابن أبي عاصم في السنة

وشعيب  -2وأبي نعيم،  -4والذهبي،  -1والحاكم،  -5ابن حبان،  - : والنتيجة أن الحديث صححه كل من
 .ومقبل الوادعي -0وحسَّنه األلباني،  -7وحمزة أحمد الزين،  -0األرنؤوط، 

 . 171حديث رقم : فتن المروزي - 
 .174حديث رقم : فتن المروزي -5
 .172حديث رقم : فتن المروزي -1
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يا بين، ولكن بعدها فتنة يهلك فيها الناس، ال يستقيم أمرهم حىت ينادي مناد من السماء 

 .( )( عليكم بفالن

حدثنا ابن وهب، عن إسحاق بن حيىي، عن حممد بن بشر بن هشام، عن ابن املسيب، )
ن أولها لعب الصبيان ثم َل يستقيم أمر الناس على شيء وَل تكون فتنة بالشام كا: قال

 .( )( تكون لهم جماعة حتى ينادي منادي من السماء عليكم بفالن، وتطلع كف بشير

حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد اهلل الفهري، عن حممد بن يزيد بن املهاجر، عن ابن )
 .(2)( ميركم فالنينادي منادي من السماء أ: املسيب حنوه إال أنه قال

وأخربنا حممد بن املنكدر مسع عبد امللك بن مروان يذكر عن رجل من : قال عياض)
 .(4)( علمائهم حنوه

حدثنا الوليد بن مسلم، عن عنبسة القرشي، عن مسلمة بن أيب سلمة، عن شهر بن )
أَل  في المحرم ينادي مناد من السماء: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: حوشب، قال

 .(5)( أّن صفوة اهلل من خلقه فالناا فاسمعوا له وأطيعوا في سنة الصوت والمعمعة

حدثين أبو زرعة، عن عبد اهلل بن زرير، عن عمار بن : حدثنا رشدين، عن ابن هليعة، قال)
إذا قتل النفس الزكية وأخوه يقتل بمكة ضيعة نادى مناد من : ياسر رضي اهلل عنه، قال

 .(3)( كم فالن، وذلك المهدي الذي يمأل اْلرض حقاا وعدَلا السماء إّن أمير 

حدثين حيىي بن سعيد، عن : حدثنا أبو إسحاق األقرع، حدثين أبو احلكم املدين، قال)
تكون فرقة واختالف حتى يطلع كف من السماء وينادي مناد أَل : سعيد بن املسيب، قال

 .(5)( أّن أميركم فالن

                                                           

 .170حديث رقم : تن المروزيف - 
 .177حديث رقم : فتن المروزي -5
 .170حديث رقم : فتن المروزي -1
 .171حديث رقم : فتن المروزي -4
 .106حديث رقم : فتن المروزي -2
 . 10حديث رقم : فتن المروزي -0
 .105حديث رقم : فتن المروزي -7
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ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن أيب رومان، عن علي رضي اهلل حدثنا الوليد ورشدين، عن )
بعد الخسف ينادي مناد من السماء أّن الحق في آل محمد في أول النهار، : عنه، قال

 .( )( ثم ينادي مناد في آخر النهار أّن الحق في ولد عيسى وذلك نحوه من الشيطان

إذا التقى : عن الزهري، قال حدثنا عبد اهلل بن مروان، عن سعيد بن يزيد التنوخي،)
السفياين واملهدي للقتال يومئذ يسمع صوت من السماء أال أّن أولياء اهلل أصحاب فالن يعين 

إّن أمارة ذلك اليوم أّن كفاً من السماء مدالة : وقالت أمساء بنت عميس: قال الزهري. املهدي
 .( )( ينظر إليها الناس

إذا كان الناس مبىن وعرفات نادى : ن أرطاة، قالحدثنا احلكيم بن نافع، عن جراح، ع)
مناد بعد أن حتازب القبائل أال أّن أمريكم فالن، ويتبعه صوت آخر أال أنه قد كذب، ويتبعه 
صوت آخر أال أنه قد صدق، فيقتتلون قتااًل شديداً فجل سالحهم الرباذع وهو جيش الرباذع، 

لقتال حىت ال يبقى من أنصار احلق إال عدة وعند ذلك ترون كفًا معلمة يف السماء، ويشتد ا
فاألمري املنادى بامسه من السماء حاكم منصب . (2)( أهل بدر فيذهبون حىت يبايعون صاحبهم

 .Xمن اهلل سبحانه وهو املهدي 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إَل واحدة، وافترقت النصارى )
في النار إَل واحدة، وستفترق هذه اْلمة على ثالث  على اثنتين وسبعين فرقة كلها

: ويف رواية قالوا. على ثالث وسبعين ملة: ويف لفظ. وسبعين فرقة كلها في النار إَل واحدة
ويف . من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي: يا رسول اهلل، من الفرقة الناجية ؟ قال

 .(4)( اعةهي الجماعة، يد اهلل على الجم: رواية قال

                                                           

 .101حديث رقم : فتن المروزي - 
 .104رقم  حديث: فتن المروزي -5
 .102حديث رقم : فتن المروزي -1
صحيح  :، خالصة حكم المحدث142/ 1الصفحة أو الرقم  مجموع الفتاوى، :المصدر ابن تيمية،: المحدث -4

 .سنن والمسانيدمشهور في ال

http://www.dorar.net/mhd/728
http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1
http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1
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افترقت اليهود والنصارى على إحدى وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثالث )

ما أنا عليه : من هم يا رسول اهلل ؟ قال: قيل. وسبعين فرقة كلها في النار إَل واحدة
 .( )( وأصحابي

من هم : قالوا. كلها في النار إَل واحدة وستفترق هذه اْلمة على ثالث وسبعين فرقة،)
 .( )( من كان على ما أنا عليه وأصحابي: ول اهلل ؟ قاليا رس

وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين  ،افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة)
من هي : قيل. وستفترق هذه اْلمة على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إَل واحدة ،فرقة

 .(2)(ثل ما أنا عليه وأصحابيمن كان على م: يا رسول اهلل ؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم

هو أحدُّها، واآلخر : معادلة واضحة ذات طرفني يف احلديث األخري وضع رسول اهلل 
هو أنه خليفة اهلل سبحانه، وما كان عليه أصحابه أهنم  صحابته، فما كان عليه رسول اهلل 

خليفة منصب من : ادلةمبايعون خلليفة اهلل، وهبذا فالفرقة الناجية هي اليت تتكون من طريف املع
، فهو خليفة اهلل Xاهلل، ومؤمنون به مبايعون له، وهذا هو أيًضا ما يكون مع املهدي 

وأنصاره مبايعون له، واليوم لو فّتشَت األرَض فلن جتد فرقة تسري هبذه املعادلة إال الدعوة 
 .اليمانية املباركة، وكفى هبذا دليالً ملن ألقى السمع وهو شهيد 

* * * 

 

 

 

                                                           

 .ثابت: ، خالصة حكم المحدث415/ 1الصفحة أو الرقم  أحكام القرآن، :المصدر ابن العربي، :المحدث - 
أشار في : ]، خالصة حكم المحدث121/  الصفحة أو الرقم  عمدة التفسير،: المصدر أحمد شاكر، :المحدث -5

 [.المقدمة إلى صحته
 [.ثابت: ]، خالصة حكم المحدث504/ 4الصفحة أو الرقم  مجموع فتاوى ابن باز، :المصدر ابن باز، :المحدث -1

http://www.dorar.net/mhd/543
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http://www.dorar.net/book/13435&ajax=1
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http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/1419
http://www.dorar.net/mhd/1419
http://www.dorar.net/book/9113&ajax=1
http://www.dorar.net/book/9113&ajax=1
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 :الفصل السابع

 العلم

 :Xقال اإلمام أمحد احلسن 
ُيَسبُِّح لِلَِّه ما ِفي السَّماواِت َوما ِفي اْْلْرِض ﴿ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم : وقال تعاىل)

ُهمْ  #اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم  ُلوا َعَلْيِهْم  ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اْْلمِّيِّيَن َرُسوَلا ِمن ْ يَ ت ْ
يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالل  ُمِبين   َوآَخرِيَن  #آياتِِه َويُ زَكِّ

ُهْم َلمَّا يَ ْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  لَُّه ُذو ذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيشاُء َوال #ِمن ْ
أي وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم سريسل فيهم رسواًل منهم يتلو عليهم . ( )﴾اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

 .آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة
هو أيضًا يتلوا على اآلخرين الذين يأتون بعد رجوعه  وقطعًا ال ميكن أن يكون حممد 

ًا يف األميني أي يف أم القرى يف زمانه وله هذه إىل اهلل، فال بد أن يكون هناك رسول وأيض
الصفات يتلو اآليات ويزكي الناس أي يطهرهم فينظرون يف ملكوت السماوات ويعلمهم 

 .انتهى كالمه صلوات اهلل عليه ( )( ...الكتاب واحلكمة

وال أظن أحًدا ُيشكُِّك يف وجوب كون املهدي عاملًا بل أعلم شخص على اإلطالق يف 
 :بكل الدياناتزمانه و 

حدثنا أبو يوسف املقدسي، عن صفوان بن عمرو، عن عبد اهلل بن بشر اخلثعمي، عن  )
املهدي يبعث بقتال الروم يعطي فقه عشرة يستخرج تابوت السكينة من غار : كعب، قال

على  8، واإلجنيل الذي أنزل اهلل Xبأنطاكية فيه التوارة اليت أنزل اهلل تعاىل على موسى 
 .(2)( حيكم بني أهل التوراة بتوراهتم وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم، Xعيسى 

                                                           

 .4 –  : الجمعة - 
 . Xمن كتاب وصي ورسول اإلمام المهدي في التوراة واإلنجيل والقرآن لإلمام أحمد الحسن  -5
 .655 حديث رقم : المروزيفتن  -1
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إُنا مسي املهدي ألنه يهدي : حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن كعب، قال)

إىل أسفار من أسفار التوراة، يستخرجها من جبال الشام، يدعو إليها اليهود، فيسلم على تلك 
 .( )( الثني ألفاً الكتب مجاعة كثرية، مث ذكر حنواً من ث

وبعد أن أهنينا تقدمي بنود قانون معرفة خليفة اهلل ودعم كل بند منها باحلجج الوافية ننتقل 
 :إىل تطبيقها على املصداق

 .نّص على امسه امسه أمحد كما سبق وبان أّن رسول اهلل  Xفاإلمام أمحد احلسن 

إذا : )ر رسول اهلل ببيعته، فقالهو رافع راية البيعة هلل، ومن أم Xواإلمام أمحد احلسن 
 (.رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة اهلل المهدي

أعلم أهل األرض، ما استطاع أحد من األحياء أن يأيت مبثل  Xواإلمام أمحد احلسن 
 .( ) علمه وال أن يرد عليه، نظري ما كان عليه جده رسول اهلل 

 .(2)﴾ى َعْبِدنَا فَْأُتوْا ِبُسورَة  مِّن مِّْثِلهِ َوِإن ُكنُتْم ِفي رَْيب  مِّمَّا نَ زَّْلَنا َعلَ ﴿

ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن يَْأُتوْا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ََل يَْأتُوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو  ﴿
 .(4)﴾َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعض  َظِهيراا 

 .(5)﴾َجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفاا َكِثيراا َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلوَ ﴿

وال زال رؤساء الطوائف من مدعي العلم فارِّيَن من مناظرته أو الرد على كتبه، سواء علماء 
 .املسلمني سنة وشيعة أو علماء اليهود والنصارى

* * * 
 

                                                           

 .612 حديث رقم : فتن المروزي - 
هو رجل من : حدثنا الوليد، عن شيخ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، قال) -5

 .615 حديث رقم : فتن المروزي( عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي
 .51: البقرة -1
 .00: اإلسراء -4
 .05: النساء -2



 83................................... ............الدعوة اليممنية يف كتب السنة 

 :الفصل الثامن

 Xمؤيدات منطبقة على اإلمام أمحد احلسن 

ودعاهم للمباهلة فلم يزدهم إال فراًرا، وهذا  سول اهلل حذا حذو جده ر  Xإنه  :أوَلا 
 .دليل آخر يضاف إىل رصيد أدلته صلوات اهلل عليه

 .Xاملهدي يظهر من املشرق من العراق، وهذا منطبق عليه  :ثانياا 

سريته وعدله وزهده وعبادته حىت كانوا يلقبونه يف حوزة النجف بالصادق األمني،  :ثالثاا 
: مل ختتلف كلمة القوم عن كلمة أسالفهم اهلدى كما فعل جده رسول اهلل  فلما دعاهم إىل

 .( )﴾أَتَ َواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قَ ْوٌم طَاُغونَ ﴿: ونعم احلكم قوله تعاىل. ساحر، جمنون، به جنة

من كل حماوالت التصفية اجلسدية اليت نفّذها أعداؤه ومبساعدة الدجال  Xجناته  :رابعاا 
 وما مهدي، وهذا خالف القانون اإلهلي يف االقتصاص من املدعني الكذبة األعور أمريكا

َنا بَ ْعَض اْْلَقَاِويِل ﴿: جهيمان ببعيد، قال تعاىل ثُمَّ  #َْلََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِميِن  #َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ
 .( )﴾َلَقطَْعَنا ِمْنُه اْلَوتِينَ 

ستاين كمثال كيف فضحه اهلل مبناف هالك أعدائه وافتضاحهم، فخذ السي :خامساا 
الناجي، وخذ هالك اخلطيب املعروف علي الشكري بعد أيام قليلة من جتاوزه على مقام اإلمام 

جامع )وحتريضه احلكومة عليه يف أكرب مساجد البصرة التابع للسيستاين  Xأمحد احلسن 
 .، وهذه كلها موثّقة فيديويًا(األبله

كثرية، ومنها ما طلبه الكوراين على اهلواء مباشرة يف قناة الكوثر حتقُّق املعجزات ال :سادساا 
من هالك شارون، ومنعه من الظهور يف برنامج املهدي املوعود، وقد اعرتف الكوراين بنفسه 

 .هبذا األمر ومت تسجيل اعرتافه صوتًيا
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 مذهًبا الرؤيا، وقد تواترت الرؤى من أناس خمتلفني: من طرق التعرف على املصداق :سابعاا 

هو مصداق املهدي احلق، وأغلبها رؤى برسول  Xومكانًا وزمانًا على أّن اإلمام أمحد احلسن 
 .واألنبياء واملرسلني وأهل بيته  اهلل 

وال تنتهي املؤيدات، وأكتفي هبذه اآلن ملناسبة األمر ملناقشة الرؤيا وداللتها يف تشخيص 
يَا أَبِت ﴿: بالرؤيا( يوسف)الذي بعده  شّخص مصداق خليفة اهلل Xاملصداق، فيعقوب 

 .( )﴾ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِلي َساِجِدينَ 

ومل يكن يعقوب وحده من سيعرف املصداق من الرؤيا بل إخوته أيضاً، ولذا حّذره أن 
 .( )﴾ْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوْا َلَك َكْيداا قَاَل يَا بُ َنيَّ َلَ تَ ْقصُ ﴿: يقص رؤياه عليهم

َويَ ُقوُل الَِّذيَن ﴿: واهلل سبحانه عرض نفسه شاهداً لكفار قريش على صدق دعوة النيب 
َنُكمْ  فكيف يشهد هلم إال . (2)﴾...َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَسالا ُقْل َكَفى بِالّلِه َشِهيداا بَ ْيِني َوبَ ي ْ

كما حصل مع جنيب بين أمية خالد بن سعيد بن العاص األموي رأى أباه جيره للنار   بالرؤيا،
 .جيره للجنة، فآمن بالنيب حممد  والرسول 

 :بقي أن نشري إىل أمور

 .حنن ال ننكر وجود أحالم من الشيطان كما توجد رؤى من اهلل :أوَلا 

ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر  ﴿ًيا الرؤى من اهلل صادقة بغض النظر عن كون الرائي نب :ثانياا 
، وإُنا يكون الفرق يف (4)﴾....ِإنِّي َأَرى َسْبَع بَ َقَرات  ِسَمان   ﴿، أو كافرًا ﴾...َكوَْكباا 

االستفادة منها، فاستفادة يوسف من رؤيا فرعون الكافر وتأسيسه اقتصاد دولة عليها يثبت 
دة فرعون منها ال يعين عدم صدقها وإُنا أحقية الرؤيا وصدقها وإن رآها كافر، وعدم استفا
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: ، بعكس األنبياء( )﴾...قَاُلوْا َأْضَغاُث َأْحاَلم   ﴿يقول هذا من كان شبيًها بعبدة األصنام 
 .( )﴾َقْد َصدَّْقتَ  #يَا ِإبْ َراِهيُم ﴿

أحالم الشيطان سفيهة؛ ألّن الشيطان سفيه، أما الرؤى من اهلل فرموزها حكيمة وإن   :ثالثاا 
فال يصعب عليهم أن مييزوا الرؤيا بأّن فيها رسول !! ن هذا يصعب متييزه على عامة الناس كا
 .وحاشاه أن يتمثل به الشيطان، وسوف تأيت األحاديث يف هذا اهلل 

يف الرؤيا، دعوناكم  لدفع احتمال الكذب يف ادعاء شخص أنه رأى رسول اهلل  :رابعاا 
اعة ميتنع تواطؤهم على الكذب حيث حيصل لكم العلم وهو اخبار مج)إىل اإلميان بالتواتر 

 .، وهذا ما قال به علماؤكم(بصدق اخلرب

 :آراء علماء السنة يف الرؤى الكثرية يف أمر واحد

وهذه املرائي وإن مل تصح مبجردها إلثبات ذلك، فإنا مل نثبت هذا مبجرد : )قال ابن القيم
وهذه املرائي على كثرهتا وأهنا ال حيصيها إال اهلل ... ....الرؤيا بل مبا ذكرناه من احلجج وغريها 

 .(2)( قد تواطأت على هذا املعىن وإذا تواطأت رؤيا املؤمنني على شيء كان كتواطؤ روايتهم له
إن توافق مجاعة على رؤيا واحدة دال على  (4)ويستفاد من احلديث : )وقال ابن حجر

 .(5)( رد عن مجاعةصدقها وصحتها كما يستفاد قوة اخلرب إذا و 

إّن هؤالء الربانيني من دعاة الوسطية اإلسالمية هم الذين مجعوا بني نور : )قال القرضاوي
العقل ونور القلب، نور العلم ونور اإلميان، واهتدوا بصحيح املنقول وصريح املعقول، ووفقوا بني 

هات إىل احملكمات، النصوص اجلزئية واملقاصد الكلية، وردوا الفروع إىل األصول، واملشتب
والظنيات إىل القطعيات، فأثبتوا اإلهلام والرؤى الصادقة بشروطها ويف حدودها وأقاموا الوزن 
بالقسط ومل خيسروا امليزان، ومل يطغوا فيه، وهبذا أووا من العلم إىل ركن شديد واعتصموا من 
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نة هو الذي يعرب حبق الدين حببل متني أّن موقف أهل التوسط واالعتدال من حمققي علماء الس

عن وسطية املنهج اإلسالمي ووسطية األمة اإلسالمية فهم ال يغلقون بابًا من أبواب املعرفة 
 .( )( والوعي فتحه اهلل لبعض أصفيائه يف بعض األوقات

 .فهذه بعض آراء علماء السنة يف الرؤى املتواترة يف أمر معني

الف أحد بنود قانون معرفة خليفة اهلل، قال وبالتأكيد فإّن تشخيص املصداق ينبغي أن ال خي
أما اعتماد املنامات يف إثبات كون فالن هو املهدي فهو خمالف لألدلة الشرعية : )ابن باز

وإلمجاع أهل العلم واإلميان؛ ألن املرائي مهما كثرت ال جيوز االعتماد عليها يف خالف ما ثبت 
 .( )( به الشرع املطهر

أما اعتماد املنامات يف إثبات كون : )باز ال خيلو من وهن يف عبارته مع أّن كالم ابن: أقول
، إال أنه يصح بضم (فالن هو املهدي فهو خمالف لألدلة الشرعية وإلمجاع أهل العلم واإلميان

ألن املرائي مهما كثرت ال جيوز االعتماد عليها يف خالف ما ثبت به الشرع : )باقي كالمه إليه
وسبب الشرط هو عدم . هلم عن كون املهدي امسه حممد بن عبد اهللتناز : ، بشرط(املطهر

اشرتاطهم حاكمية اهلل والعلم يف املهدي جلهلهم بقانون معرفة خليفة اهلل، فال يبقى لديهم من 
القانون إال االسم، وهو عندهم حممد بن عبد اهلل، وهو اسم من ادعى املهدوية يف حادثة 

 .جهيمان

تماد املرائي يف املقام حبجة خمالفتها ملا ثبت به الشرع املطهر منقوض؛ فقول ابن باز بعدم اع
 .ألّن شرع بن باز أثبت أّن املهدي امسه حممد بن عبد اهلل

نعم، ال خيلو هذا الوجه من مناقشة إذا التفتنا إىل أّن ابن باز قصد مبخالفة الشرع املطهر 
 .مع وجود قانون معرفة احلجةاخلروج على آل سعود، وهي مناقشة لن ترسو لصاحلهم 
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ألّن املرائي مهما كثرت ال جيوز االعتماد عليها يف خالف ما ثبت به الشرع : )قال ابن باز
املطهر؛ ألّن اهلل سبحانه أكمل لنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وألمته الدين وأمت عليهم النعمة 

شيئًا من األحالم يف خمالفة شرعه  قبل وفاته عليه الصالة والسالم، فال جيوز ألحد أن يعتمد
عليه الصالة والسالم، مث أّن املهدي قد أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه حيكم بالشرع 
املطهر فكيف جيوز له وألتباعه انتهاك حرمة املسجد احلرام وحرمة املسلمني ومحل السالح 

عت على رجل واحد وأعطته عليهم بغري حق، وكيف جيوز له اخلروج على دولة قائمة قد اجتم
من : "البيعة الشرعية فيشق عصاها ويفرق مجعها، وقد قال عليه الصالة والسالم فيما صح عنه

" أتاكم وأمركم مجيع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاضربوا عنقه كائنًا من كان
 .( )( خرجه مسلم يف صحيحه

از املهدي احلق، فعلى هذا يفيت ابن باز ال شك أّن كائًنا من كان تشمل عند ابن ب: أقول
وعلى أقل تقدير جيزم رمجًا بالغيب أّن !!! سعود  آللإرضاًء بقتل املهدي يف وضح النهار 

 !!!املهدي لن يظهر يف فرتة حكم آل سعود 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .المصدر السابق - 
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 :الفصل التاسع

 أحاديث يف الرؤيا

أنه كان  ، حىت ورد عنه يهتم بالرؤيا أميا اهتمام وبتفسريها وتأويلها كان رسول اهلل 
يسأل أصحابه بعد كل صالة فجر هل من ُمبشِّرات، وأمرهم بقص أظفارهم ملا أبطأت عليهم 

 من ئكةالمال يمنع ما أن وأخبرني حبيبي جبرائيل عندي كان آنفا: )الرؤى قائاًل هلم 
 .(بأيديكم التفث وجود عليكم النزول

اًل لنطلع مثا ( )وكتب احلديث السنية مشحونة بأبواب عن الرؤيا ، سنأخذ سنن ابن ماجة 
 :عما ورد يف الرؤيا من أحاديث، جاء يف الكتاب ما نصه ورمسه

 : 8  ص  ج: كتاب تعبري الرؤيا -25

 :باب الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له(  )

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك ين أنس، حدثين إسحاق بن عبد اهلل بن   -2812
الرؤيا الحسنة من )سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ر : قال أيب طلحة، عن أنس بن مالك،

 (.الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاا من النبوة

والقدر الذي أريد  حقيقة التجزي ال تدري ، والروايات أيًضا خمتلفة،( جزء: )ش  -2812
لغيب بواسطة امللك إذا  إفهامه هو أّن الرؤيا هلا مناسبة بالنبوة من حيث إهنا اطالع على ا

 (. 8  ص  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين .كانت صاحلة

حدثنا أبو بكر بن أيب شيية، حدثنا عبد األعلى، عن معمر، عن الزهري، عن   -2814
رؤيا المؤمن جزء من ستة : )قال سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم،

 (. 8  ص  ج. )صحيح: لشيخ األلباينقال ا (.وأربعين جزءاا من النبوة

                                                           

محمد فؤاد عبد : بيروت، تحقيق -دار الفكر : محمد بن يزيد أبو عبد هللا القزويني، الناشر: سنن ابن ماجه المؤلف - 
 .الباقي مع الكتاب، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليه
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حدثنا عبيد اهلل بن موسى، أنبأنا : حدثنا أبو بكر بن أيب شيية وأبو كريب، قاال  -2815
: شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال

زوائد يف إسناده عطية يف ال (.رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من سبعين جزءاا من النبوة)
 (. 8  ص  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين .بن سعيد العويف البجلي وهو ضعيف

حدثنا هارون بن عبد اهلل احلمال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد اهلل بن أيب   -2813
مسعت رسول اهلل صلى اهلل : يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز الكعبية، قالت

يف الزوائد إسناده صحيح، رجاله  (.ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: )يقول ه وسلمعلي
 .ثقات

، أي ستذهب بوفاته صلى اهلل عليه وسلم، فإنه خامت (ذهبت النبوة: )ش -2813
. صحيح: قال الشيخ األلباين .أي الصاحلات من الرؤيا( المبشرات. )النبيني، ال نيب بعده

 (.82  ص  ج)

لي بن حممد، حدثنا أبو أسامة وعبد اهلل بن ُنري، عن عبيد اهلل بن عمر، حدثنا ع -2815
رؤيا الصالحة جزء من : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال عن نافع عن ابن عمر،
 (.82  ص  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين (.سبعين جزءاا من النبوة

املبارك، عن حيىي بن أيب كثري،  حدثنا علي بن حممد، حدثنا وكيع، عن علي بن -2818
سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قول : )عن أيب سلمة، عن عبادة بن الصامت، قال

يراها هي الرؤيا الصالحة : "قال". هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة: "اهلل سبحانه
 (.82  ص  ج(. )المسلم أو ترى له

ل األيلي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن حدثنا إسحاق بن إمساعي -2811
كشف : سحيم، عن إبراهيم بن عبد اهلل بن معبد بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال

أيها : )فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الستارة يف مرضه، والصفوف خلف أيب بكر،



 Xإصدارات أنصمر اإلاممم املهدي  ............................................ 88
قال  (.يراها المسلم أو ترى له الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إَل الرؤيا الصالحة،

 (.82  ص  ج. )صحيح: الشيخ األلباين

 (:82  ص  ج)باب رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املنام (  )

حدثنا علي بن حممد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن أيب  -2111
ي المنام فقد رآني من رآني ف: )قال األحوص، عن عبد اهلل، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم،

 (.في اليقظة فإن الشيطان َل يتمثل على صورتي

َل . )أي فرؤياه حق، كأن رؤيته تلك رؤية يف اليقظة( فقد رآني في اليقظة: )ش -2111
: قال الشيخ األلباين .يظن الرائي أنه النيب صلى اهلل عليه وسلم يثحبأي ال يظهر، ( يتمثل
 (.84  ص  ج. )صحيح

حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن العالء بن : و مروان العثماين، قالحدثنا أب - 211
من رآني في : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة،

  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين (.المنام فقد رآني، فإن الشيطان َل يتمثل بي
 (.84  ص

، أنبأنا الليث بن سعد، عن أيب الزبري، عن جابر، عن رسول حدثنا حممد بن رمح - 211
من رآني في المنام فقد رآني، إنه َل ينبغي للشيطان أن : )قال اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه

 (.84  ص  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين (.يتمثل في صورتي

ن عبد الرمحن، حدثنا حدثنا بكر ب: حدثنا أبو بكر بن أيب شيية وأبو كريب، قاال -2112
عيسى بن املختار، عن ابن أيب ليلى، عن عطية، عن أيب سعيد، عن النيب صلى اهلل عليه 

يف الزوائد إسناده  (.من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان َل يتمثل بي: )وسلم، قال
 .يب ليلىضعيف لضعف عطية بن سعد العويف وابن أيب ليلى، وامسه حممد بن عبد الرمحن بن أ

 (.84  ص  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين
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حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي، حدثنا سعدان  -2114
بن حيىي بن صاحل اللخمي،حدثنا صدقة بن أيب عمران، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه، 

فكأنما رآني في اليقظة، إّن من رآني في المنام : )عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال
يف الزوائد إسناده حسن؛ ألّن صدقة بن أيب عمران  (.أن يتمثل بي ستطيعيالشيطان َل 
 (.84  ص  ج. )حسن صحيح: قال الشيخ األلباين. خمتلف فيه

أبو عوانة حدثنا ،عن جابر، عن : حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا أبو الوليد، قال -2115
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال عيد بن جبري، عن ابن عباس،عمار هو الدهين، عن س

يف الزوائد يف إسناده (. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان َل يتمثل بي: )وسلم
 (.85  ص  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين .جابر اجلعفي وهو متهم

 :85  ص  باب الرؤيا ثالث ج (2)

 شيية، حدثنا هوءذة بن خليفة، حدثنا عوف، عن حممد حدثنا أبو بكر بن أيب -2113
فبشرى من : الرؤيا ثالث: )قال بن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم،

فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن  .اهلل، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان
يف الزوائد يف إسناده هوذة  (.يكرهه فال يقصه على أحد، وليقم يصلي اا ئشيشاء، وإن رأى 

 .بن خليفة قال ابن معني هوذة بن خليفة ضعيف

( وليقم يصلي. )أي فمنها بشرى، أي فأحدها بشرى( فبشرى من اهلل: )ش -2113
 (.85  ص  ج(. )فإذا رأى: )صحيح دون قوله: قال الشيخ األلباين .أي ليطرد الشيطان

حدثين أبو  محزة، حدثنا يزيد بن عبيدة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حيىي بن -2115
: عبيد اهلل مسلم بن مشكم، عن عوف بن مالك، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال

منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل : إّن الرؤيا ثالث)
: قلت له: قال(. النبوة في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاا من

نعم، أنا مسعته من رسول اهلل صلى : أنت مسعت هذا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ قال
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رجاله . أنا مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الزوائد أسناده صحيح. اهلل عليه وسلم

 .ثقات

: قال الشيخ األلباين .مجع أهوال، كأقاويل مجع أقوال مجع قول( أهاويل: )ش -2115
 (.85  ص  ج. )صحيح

 :85  ص  باب من رأى رؤيا يكرهها ج( 4)

حدثنا حممد بن رمح املصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن أيب الزبري، عن جابر بن  -2118
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها : )قال عبد اهلل، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه

، وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثاا، وليتحول عن جنبه الذي كان فليبصق عن يساره ثالثاا 
 (.عليه

: قال الشيخ األلباين .أي يطرد الشيطان( فليبصق عن يساره ثالثاا: )ش -2118
 (.83  ص  ج. )صحيح

حدثنا حممد بن رمح، حدثنا الليث بن سعد، عن حيىي بن سعيد، عن أيب سلمة  -2111
الرؤيا من : )قال أيب قتاده، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بن عوف، عن نالرمحبن عبد 

اهلل، والحلم من الشيطان، فإن رأى أحدكم شيئاا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثاا، 
 (.وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثاا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه

الرؤيا واحللم عبارة : ايةقال يف النه( الرؤيا من اهلل والحلم من الشيطان: )ش -2111
عما يراه النائم يف نومه من األشياء، لكن غلب الرؤيا على ما يراه من اخلرب والشيء واحلسن 

 (.83  ص  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين .غلب احللم على ما يراه من الشر القبيح

 :81  ص  باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً ج( 1)

مرو بن السرح املصري، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا األوزاعي، حدثنا أمحد بن ع -5 21
لم  نالزماإذا قرب : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن ابن سريين، عن أيب هريرة، قال
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المؤمن جزء من ستة  ؤيار و أصدقهم حديثاا،  ؤيار تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم 
 (.وأربعين جزءاا من النبوة

قال الشيخ  .أي قرب من االنقضاء بإقبال الساعة( رب الزمانإذا ق: )ش -5 21
 (.81  ص  ج. )صحيح: األلباين

 :81  ص  باب تعبري الرؤيا ج (1)

يعقوب بن محيد بن كاسب املدين، حدثنا سفيان بن عيينة عنش الزهري، عن  -8 21
رجل منصرفه من  أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم: )عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباس، قال

يا رسول اهلل، إين رأيت يف املنام ظلة تنطف مسنًا وعسالً، ورأيت الناس يتكففون : أحد، فقال
منها فاملستكثر واملستقل، ورأيت سبباً واصاًل إىل السماء، رأيتك أخذت به فعلوت به، مث أخذ 

انقطع به مث وصل به رجل بعد فعال به، مث أخذ به رجل بعد فعال به، مث أخذ به رجل بعده ف
أما الظلة : ، قال"اعبرها: "قال دعين أعربها يا رسول اهلل،: فقال أبو بكر. له فعال به

من العسل والسمن فهو القرآن، حالوته ولينه، وأما ما يتكفف  منها نطفيفاإلسالم، وأما ما 
ا أنت عليه من منه الناس فاآلخذ من القرآن كثريًا وقلياًل، وأما السبب الواصل إىل السماء فم

احلق أخذت به فعال بك، مث يأخذه رجل من بعدك فيعلو به، مث آخر فيعلو به، مث آخر 
: قال أبو بكر". أصبت بعضاا وأخطأت بعضاا : "قال .فينقطع به، مث يوصل له فيعلو به

فقال النيب صلى اهلل . أقسمت عليك يا رسول اهلل لتخربين بالذي أصبت من الذي أخطأت
 (.81  ص  ج. )صحيح: قال الشيخ األلباين"(. َل تقسم يا أبا بكر" :عليه وسلم

 :وأختم هذا الفصل هبذا احلديث من كتاب اجلمع بني الصحيحني، حديث رقم

عن أيب بكر بن حفص، عن عبد اهلل بن حنني، عن ابن عباس : الثاين والثالثون -2   )
ويف حديث عبد اهلل بن معبد بن . لروايةهنيت أن أقرأ وأنا راكع مل يزد كذا يف هذه ا: أنه قال

كشف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الستارة : عباس، عن عمه عبد اهلل بن عباس، قال
أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إَل الرؤيا : والناس صفوف خلف أيب بكر، فقال
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راكعاا أو ساجداا، فأما  الصالحة يراها المسلم أو ترى له، أَل وإني نهيت أن أقرأ القرآن

 .الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم

كشف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باب السرت ورأسه : ويف حديث إمساعيل بن جعفر
إنه لم يبق من ثالث مرات  اللهم هل بلغت: معصوب يف مرضه الذي مات فيه، فقال

مث ذكر مثله وقد روي عن علي . نبوة إَل الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى لهمبشرات ال
 .( )( رضي اهلل عنه وهو مذكور يف مسنده

* * * 

 اخلامتة
بتطبيق قانون معرفة احلجة ميكن أن يتأكد املسلم مبا ال يقبل اللبس أّن اإلمام أمحد احلسن 

X  يولد يف آخر الزمان، وال شك يف أّن بأنه  هو مهدي املسلمني الذي بشر رسول اهلل
، فاملسلمون مكلفون بنصرة املهدي  منهم من قضى حنبه )، ف  Xما بعد هذا ليس هِبَنيِّ

 (.اذهب أنت وربك فقاتال انا ها هنا قاعدون: )، ومنهم من يقول(ومنهم من ينتظر
 .واحلمد هلل رب العاملني، وسالم على خليفة رب العاملني

* * * 
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