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 السقجمة:
 

لسنة ولها اصول ان عمٌدة ظهور المهدي عمٌدة لٌست خاصة بالشٌعة فحسب, بل انها عمٌدة ثابتة عند ا

 عند الشٌعة , كإصالتها

والدلٌل على ثبوت عمٌدة المهدي عند السنة , هو كثرة احادٌثها فً مصادرهم واصولهم الحدٌثٌة 

والعمابدٌة, وكذا فً  فتاوى واراء علمابهم , فمد روى احادٌث المهدي ع من الصحابة ما ٌمرب على 

فً األصول والموسوعات الحدٌثٌة , ومن ألؾ فٌها  الستة والعشرٌن صحابً , وكذلن من دونها منهم

ً خاصاً, كما وخرج احادٌث المهدي جماعة كثٌرون من االبمة فً الصحاح والسنن والمعاجم  مإلفا

 والمسانٌد .

ولد الؾ  الشٌخ عبدالمحسن العباد رسالة بعنوان "عمٌدة أهل السنة واألثر فً المهدي المنتظر", ذكر 

ً خّرجتها, فٌها أسماء خمسة وعش ً وثبلثٌن عالماً, ومصنَّفا ً رووا أحادٌث المهدي, وستا رٌن صحابٌا

وأتبعهم بذكر أسماء عشرة مإلفٌن صنفوا فً شؤن المهدي تحدٌداً, وعرج على ذكر بعض من حكوا 

تواتر األحادٌث ,وذكر العلماء الذٌن احتجوا باحادٌث المهدي واعتمدوا موجبها (,ٌنظر: كتب ورسابل 

  8ٕٗ-79ٕ: ٗحسن بن حمد العباد البدر/ مجعبدالم

فمسؤلة المهدي المنتظر ,  أصل خبره ٌمٌنً أجمع المسلمون على االلتزام به , لورود األخبار 

المتضافرة به , فبل فرق عند كافة المسلمٌن , فً ثبوت البشارة النبوٌة بالمهدي ع , وال فً عبلمات 

رق هو ان اهل السنة ٌعتمدون بوالدة المهدي ع , ولٌس انه ظهوره, وال فً مهمته العالمٌة, انما الف

مولود كما ٌعتمد الشٌعة , وال ٌعتمدون بحجٌته , كونه خلٌفة من خلفاء هللا ٌجب على الناس معرفته 

 وطاعته ونصرته .

 

أما تفاصٌل وخصوصٌات أحوال المهدي وشإون مجٌبه , ومدة بمابه , وكٌفٌة حكمه , وحتى شإونه 

من نسبه , واسمه , وحلٌته ,  وؼٌر ذلن ٌحتمل التشكٌن بها لكن ال ٌسري التشكٌن من الشخصٌة 

الجزبٌات والتفاصٌل , إلى الكلٌات والمسلمات , لمٌام األدلة على أن كل ذلن حك ال رٌب فٌه فمد جاءت 

 األحادٌث المتواترة , فً شان المهدي ع  حتى أصبح من ضرورٌات الدٌن اإلسبلمً فالخبلؾ فً

 الجزبٌات ؼٌر مإثر فً الٌمٌن بالكلٌات .

فاصل العمٌدة ثابت عند الجمٌع اال ان الخبلؾ فً خصوصٌاتها , والخبلؾ بالخصوصٌات ال ٌإثر فً 

ثبوت االصل, إن من الواضح لدى أهل العلم : أن أصل أمر ما لد ٌكون ثابتا ومتٌمنا , لكن تكون 

 األمر فً ذلن بٌن أن ٌكون من المنموالت أو ؼٌرها . خصوصٌاته مشكوكة ومختلفا فٌها . وال ٌختلؾ

لكن ٌختلفون فً مجٌبه راكبا , أو ماشٌا , فٌتركب كل خبر  -مثبل  -فمد ٌتفك الناللون على مجا زٌد 

 من عنصرٌن : " أصل المجا " و " حالة المجا " ,

اد ,أو أثر على األصل , األول اصل المجا:  ٌكون متفما علٌه ,. وإذا ترتب حكم من تكلٌؾ أو اعتم 

 وجب االلتزام  به , لعدم الخبلؾ فٌه.
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الثانً حالة المجا: و ٌكون مشكوكا فٌها وان ولع فٌها  الخبلؾ بسبب عدم االحاطة بها  فهذا الٌإثر  

 فً ثبوت االصل .

 

عن رسول هللا فهذا البحث ٌبٌن بٌن طٌاته المفهوم الحمٌمً لبلمام المهدي علٌه السبلم عند السنة بما ورد 

 ص وبما لالوه اؼلب علماء اهل السنة.

  :ٌتكون هذا البحث من سبع مباحث

ٌبدأ بالتمهٌد الذي سلط الضوء على اهمٌة السنة واالخذ بها ووجوب الرجوع الٌها وبٌان الهدؾ من 

 دراسة هذه العمٌد وتوضٌح اهم اسباب اختبلؾ العمٌدة عن النصوص الواردة عن رسول هللا ص 

ا فً المبحث االول عبلمات الظهور والى كم لسم تمسم وفً المبحث الثانً مكان وزمان خروج وبٌن

االمام المهدي ع والمبحث الثالث حتمٌة خروج االمام المهدي ع وفً المبحث الرابع ٌنملنا الى النصوص 

انه خلٌفة هللا وامام الواردة فً حك االمام المهدي ع التً تبٌن انه بشارة رسول هللا وتبٌن نسبه وصفاته و

  .االمة وانه مبعوث من لبل هللا ومعصوم ومسدد من السماء

وفً المبحث الخامس توضح فً طرٌك معرفة االمام المهدي ع عند السنة ومنالشته وبٌانه بما ال ٌخفا 

على المارء كٌؾ ان هذا الطرٌك الذي وضعه ال ٌمكن ان ٌصلنا الٌه وال ٌمكن المطع فٌه الى شخصٌة 

 االمام المهدي علٌه السبلم دون ؼٌره من المدعٌن الكذبة. 

وفً المبحث السادس بٌان طرٌك معرفة االمام المهدي ع من المران والسنة وكٌؾ ٌمكن المطع علٌه 

 دون ؼٌره من المدعٌن الكذبة 

ا من والمبحث السابع ٌنالش اهم االشكاالت التً طرحت على عمٌدة االمام المهدي ع عند السنة ورده

 خبلل االحادٌث الصحٌة والوال اؼلب علماء السنة.
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 تسييج
 وفٌه عدة نماط البد من بٌانها:

 . إثبات حجٌة سنة رسول هللا)ص(.1

 . وجوب العمل بالسنة المطهرة.2 

 . ألوال العلماء فٌمن رد او كذب حدٌث رسول هللا)ص(.3 

 ي)ع(. . الهدف من دراسة عمٌدة السنة باإلمام المهد4 

 . بٌان اختالف عمٌدة علماء السنة عن النصوص.5

 . أسباب اختالف العمٌدة عن النصوص.6 

. السبب التارٌخً)كثرة 8. المنظومة العمدٌة السنٌة لم تستوعب خلٌفة له بعد النبً)ص(. 7 

 المدعٌن(.

 . اختالفهم بمسألة االنتظار.8 

 

 

 إثبات حجية سشة رسهل هللا )ص.(
 

 الدّشة : . أدلة حجية١
 أوال : داللة المرآن الكرٌم على حجٌة السنة :

 ثانٌاً : داللة األحادٌث  النبوٌة على حجٌة السنة :

 ثالثاً : داللة اإلجماع على حجٌة السنة :

 إثبات  حجٌة سنة رسول هللا )ص(   

تعالى إالَّ باألخذ  فالسنة النبوٌة هً المصدر الثانً للتَّشرٌع بعد المرآن العظٌم, وال ٌكتمل دٌن هللا

 بالكتاب والسنة جنباً إلى جنب. 

ا ورد من إجماع  دة تؤمر بالتمسن بالسنة, واالحتجاج بها, ناهٌن عمَّ وهنان آٌات كثٌرة, وأحادٌث متعّدِ

ة على وجوب طاعة المصطفى ص, والسٌَّر على نهجه, والتفاء أثره, ونمتصر هنا على  علماء األمَّ

 بعض األدلة.
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 لة المرآن الكرٌم على حجٌة السنة :أوال : دال

بٌس للتَّشرٌع اإلسبلمً, ولد أبان بما ال ٌدع مجاالً للشَّن عن مكانة  ل والرَّ المرآن الكرٌم المصدر األوَّ

السنة ومنزلتها فً آٌاٍت تُتلى إلى ٌوم المٌامة, وٌُتعبَّد بها؛ لتكون دلٌبلً بازؼاً, وبرهاناً ساطعاً فً وجه 

ِ األمٌن ص, ولد تعدَّدت اآلٌات التً تدلُّ على الُمبطلٌن الذٌ ًّ لوا بٌن كتاب هللا تعالى وبٌن ُسنَِّة النب ن فرَّ

 ُحجٌَّة السنة ومكانتها فً دٌن هللا تعالى, ومنها:

ٌْنَُهْم ثُمَّ الَ  ُموَن فٌَِما َشَجَر بَ  ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم اآلٌة األولى: لوله تعالى: ﴿ فبََل َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلًٌما ﴾ ]النساء:  ا لََض  [.َ٘ٙحَرًجا ِممَّ

وجه الداللة: فمد أوجب هللا تعالى على المإمنٌن التسلٌم التام لكبلم النبً ص وحدٌثه وحكمه , حتى لمد 

 لٌس من اإلٌمان فً شًء. ألسم بنفسه سبحانه أن من سمع كبلم النبً ص  ثم رده ولم ٌمبل به أنه 

موا رسوله صلى هللا   لال بن المٌم ): ألسم هللا تعالى بنفسه الشرٌفة على نفً اإلٌمان عن العباد حتى ٌُحّكِ

ٌُك عن لضابه وُحكمه, وٌُسلِّموا  علٌه وسلم فً كّلِ نزاعٍ بٌنهم, وٌنتفً عن صدورهم الحرُج والّضِ

 ٔتسلٌما.

سوَل ملسو هيلع هللا ىلص فً جمٌع : )ٌُْمِسم تعا-لال ابن كثٌر  َم الرَّ لى بنفسه الكرٌمة الُممدَّسة أنه ال ٌإمن أحد حتى ٌَُحّكِ

األمور, فما َحَكم به فهو الحكُّ الذي ٌجب االنمٌاد له باطناً وظاهراً, ولهذا لال: ﴿ ثُمَّ اَل ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم 

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسلِ  ا لََض  [ًٌ٘ٙما ﴾ ]النساء: َحَرًجا ِممَّ

ً مما حكمت به, وٌنمادون له فً   أي: إذا حكَّمون ٌطٌعونن فً بواطنهم فبل ٌجدون فً أنفسهم حرجا

ًٌّا من ؼٌر ممانعٍة, وال مدافعٍة, وال منازعة(. الظَّاهر والباطن, فٌَُسلِّمون لذلن تسلٌماً كلِّ
ٕ  

ُسوَل َوأُوِلً اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم اآلٌة الثانٌة: لوله تعالى: ﴿ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌ َ َوأَِطٌعُوا الرَّ َن آََمنُوا أَِطٌعُوا َّللاَّ

ٌٌْر َوأَ  ِ َواْلٌَْوِم اآْلَِخِر َذِلَن َخ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاَّللَّ ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ ًْ ْحَسُن تَؤِْوٌبًل ﴾ ]النساء: فًِ َش

٘9.] 

وجه الداللة: أن هللا تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله ص وأعاد الِفْعَل إعبلماً بؤنَّ طاعة الرسول صلى  

هللا علٌه وسلم تجب استمبلالً من ؼٌر َعْرِض ما أمر به على المرآن, فتجب طاعته مطلماً, سواء كان ما 

 ٖأمر به فً المرآن أم لم ٌكن فٌه.

ِرَن فٌه طاعة الرسول بطاعة هللا فهو دال على أنَّ طاعةَ هللا ما أمر به ونهى لال الشاطبً: )وسابر ما لُ 

ا لٌس فً المرآن, إْذ لو كان فً  ا جاء به ممَّ عنه فً كتابه, وطاعةَ الرسول ما أمر به ونهى عنه ممَّ

 ٗالمرآن لكان من طاعِة هللا......(

نبٌِّه الكرٌم ص طاعةً ُمستملَّة فٌما أَمَر ونََهى, إْذ هو وفً هذا داللة على أنَّ هللا سبحانه وتعالى لد أثبت ل

ا ٌُبلِّػ عنه,   صاِحُب الشرٌعة, والُمبلُِّػ عن ربِّه سبحانه وتعالى, والُمإتَمُن من ربِّه عمَّ

                                                           
ٔ
 (.ٔ٘/ ٔانظر: إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن, البن المٌم ) 
ٕ
 (.ٕٔ٘/ ٔتفسٌر المرآن العظٌم, ) 
ٖ
 (.8ٗ/ ٔانظر: إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن, ) 
ٗ
 ( .ٗٔ/ ٗالموافمات فً أصول الفمه, ) 
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ِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوهللاُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم اآلٌة الثالثة: لوله تعالى: ﴿ لُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَ فَاتَّبِعُونًِ ٌُْحبِْبُكْم هللاُ َوٌَؽْ 

 [.ٖٔ﴾ ]آل عمران: 

وجه الداللة لال ابن تٌمٌة : أن اتباع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من لوازم ونتابج وثمرات محبَّة العبد لربِّه سبحانه, وأن 

 ٘هللا تعالى ٌحب عباَده بعد اتِّباعهم للرسول ص.

: ﴿ فَْلٌَْحَذِر الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو ٌُِصٌبَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم ﴾ اآلٌة الرابعة: لوله تعالى

 [.ٖٙ]النور: 

رحمه هللا: ﴿ فَْلٌَْحَذِر الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه ﴾ أي: عن أمر رسول هللا ص, وهو سبٌله  -لال ابن كثٌر 

ه وسنته وشرٌعته, فتوزن األلوال واألعمال بؤلواله وأعماله, فما وافك ذلن لُبَِل, وما ومنهاجه وطرٌمت

خالفه فهو مردود على لابله وفاِعِله كابناً َمْن كان... فلٌحذر ولٌخش َمْن ٌُخالؾ شرٌعة الرسول باطناً أو 

بدعة, ﴿ أَْو ٌُِصٌبَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم ﴾, أي: فً ظاهراً ﴿ أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ ﴾, أي: فً للوبهم من كفٍر أو نفاٍق أو 

, أو حبٍس, أو نحِو ذلن(   ٙالدُّنٌا بمتٍل أو َحّدٍ

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا ﴾ ]الحشر:   [.7اآلٌة الخامسة: ﴿ َوَما آتَاُكْم الرَّ

نتهاء عن كل ما نهى عنه الرسول ص, وجه الداللة: وجوب األخذ بكّلِ ما أمر به الرسول ص, واال

 سواء جاء ذلن فً المرآن أو لم ٌؤت فٌه, مما ٌدلُّ على حجٌة السنة النبوٌة.

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ   ِمْن أَْمِرِهْم اآلٌة السادسة )َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َواَل ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل ُمبٌِنًا{ ]األحزاب َوَمْن ٌَ   [ْٖٙعِص َّللاَّ

 َ َ  إِنَّ َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّمُوا َّللاَّ ٌَْن ٌََديِ َّللاَّ ( ٔ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )اآلٌة السابعة )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تُمَِدُّموا بَ

 ٔالحجرات 

 الشبهية على حجية الدشة : ثانيًا : داللة األحاديث
األحادٌث الدالة على وجوب اتباع النبً ص كثٌرة ومتنوعة, وتدل بمجموعها داللة لطعٌة على حجٌة 

ة,, وال ٌمكن استمبلل المرآن بالتشرٌع دون السُّنة بحال, وأن  السُّنة, وأنها شمٌمة المرآن فً الُحجَّ

 لعظٌم.الُمْعِرض عن السُّنة هو ُمْعِرٌض عن المرآن ا

ِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّهُ لَاَل: )أاَلَ إِنًِّ أُوتٌُِت اْلِكتَاَب َوِمثْلَهُ َمعَهُ, )َوِمثْلَهُ  -ما جاء َعِن اْلِمْمَداِم ْبِن َمْعِد ٌَْكِرَب  َعْن َرُسوِل َّللاَّ

َمعَهُ(: أراد بذلن السُّنة التً أُوتً.
7  

ٌُْكْم بَِهَذا اْلمُْرآِن! فََما َوَجْدتُْم فٌِِه ِمْن َحبلٍَل فَؤَِحلُّوهُ! َوَما أاَلَ ٌُوِشُن َرُجٌل َشْبعَاُن َعلَى أَرِ  ٌَكتِِه, ٌَمُوُل: َعلَ

ُموهُ!( َوَجْدتُْم فٌِِه ِمْن َحَراٍم فََحّرِ
8  

                                                           
٘
 (.9ٗ/ ٕٔانظر: مجموع الفتاوى, البن تٌمٌة ) 
ٙ
 (.8ٖٓ/ ٖتفسٌر المرآن العظٌم, ) 
7
 (.8ٖ٘/ ٓٔ)صحٌح البخاري, البن بطال ) انظر: 
8
(.وصححه األلبانً فً )صحٌح سنن أبً ٗٓٙٗ(, )حٕٓٓ/ ٗ(؛ وأبو داود, )7ٕٖٔٔ(, )حٖٓٔ/ ٗالحدٌث)  رواه أحمد فً )المسند(, ) 

 (.ٗٓٙٗ(, )ح7ٔٔ/ ٖداود(, )
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 وجه الداللة: أن هللا تعالى أعطى نبٌَّه الكرٌم ص المرآَن وِمثْلَه معه, وهذا الُمماثل للمرآن الذي أعطاه هللا

 تعالى إٌاه هو السُّنة, 

 فً شرحه للحدٌث: )لوله ملسو هيلع هللا ىلص: )أُوتٌُِت اْلِكتَاَب َوِمثْلَهُ َمعَهُ( ٌحتمل وجهٌن من التؤوٌل: -لال الخطابً 

 أحدهما: أن ٌكون معناه أنه أوتً من الوحً الباطن ؼٌر المتلو مثل ما أعطً من الظاهر المتلو.

: أنه أوتً الكتاب وحٌاً ٌُتلى, وأوتً من البٌان, أي: أُِذن له أن ٌُبٌَِّن ما فً الكتاب وٌحتمل أن ٌكون معناه

ع ما لٌس له فً الكتاب ِذكر, فٌكون ذلن فً وجوب الحكم ولزوم  , وأن ٌزٌد علٌه فٌَُشّرِ وٌعمَّ وٌخصَّ

 9العمل به, كالظاهر المتلو من المرآن.

 ِ َم رسوُل َّللاَّ َم هللاُ(وفً رواٌة: )َوإِنَّ ما َحرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص كما َحرَّ
ٔٓ 

م هللا تعالى فً المرآن؛ ألنهما وحً  م رسوُل هللا فً السُّنة هو فً التشرٌع كما حرَّ وجه الداللة: أنَّ ما حرَّ

 من هللا تعالى, كما دلَّت اآلٌةُ الكرٌمة.

 لال فً ؼزوة خٌبر: ))أٌحَسب أحدكم ُمتَّكبًا على عن الِعْرباض بن سارٌة رضً هللا عنه, عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

ِ لد وَعظُت, وأمرُت, ونهٌُت عن  م شٌبًا إال ما فً هذا المرآن, أاَل وإنً وَّللاَّ أرٌَكته لد ٌُظن أن َّللاَّ لم ٌحّرِ

كتاب إال بإْذٍن, وال أشٌاَء, إنها لَِمثُْل المرآن أو أكثُر, وإن َّللاَّ عز وجل لم ٌُحلَّ لكم أْن تدخلوا بٌُُوت أهل ال

 ٔٔضْرَب نسابهم, وال أكَل ثمارهم, إذا أعطوكم الذي علٌهم.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص لَاَل: الَ أُْلِفٌَنَّ أََحَدُكْم ُمتَِّكبًا َعلَى أَِرٌَكتِِه, ٌَؤْتٌِِه األَْمُر  -رضً هللا عنه  -ما جاء عن أبً رافِعٍ  ًّ َعِن النَّبِ

ا أَمَ  ِ اتَّبَْعنَاهُ!(ِمْن أَْمِري؛ ِممَّ ٌُْت َعْنهُ, فٌََمُوُل: الَ نَْدِري! َما َوَجْدنَا فًِ ِكتَاِب َّللاَّ ْرُت بِِه, أَْو نََه
ٕٔ 

وجه الداللة لال الطحاوي : أنَّ النبً ص حذَّر من خبلؾ أمره, كما حذَّر من خبلؾ كتاب هللا عز وجل, 

  ٌٖٔه ما ٌحكُّ على ُمخالؾ كتاب هللا.فلٌحذر أن ٌخالؾ شٌبًا من أمر رسول هللا ص, فٌِحكَّ عل

 ثالثا :  داللة اإلجساع على حجية الدشة :
السنة المطهرة حجة باتفاق العلماء سواء منها ما كان على سبٌل البٌان للمرآن أو على سبٌل االستمبلل, 

ل جوانب ولد دلت األدلة المستفٌضة على وجوب العمل بها, والتحاكم إلٌها, والسٌَّر على هدٌها فً ك

ْن  حٌاة المسلمٌن؛ بل لم نجد عالما من علماء المسلمٌن  ٌُنكر االحتجاج بها, والعمل بممتضاها إالَّ نفراً ممَّ

 ال ٌُعتدُّ بخروجهم على إجماع المسلمٌن.

 وممن نمل اإلجماَع على حجٌة السنة:

                                                           
9

  (.98ٕ/ ٗمعالم السنن, )
ٔٓ
 ٖ(. وصححه األلبانً فً )صحٌح سنن الترمذي(, )7ٖٔ(, )ح9ٔٔ/ ٔ(؛ والحاكم, فً )المستدرن(, )ٕٗٙٙ(, )ح8ٖ/ ٘رواه الترمذي, ) 

 (.ٕٗٙٙ(, )حٗٙ/
ٔٔ
 .ٕٖ٘ٓه أبو داود؛ كتاب الخراج؛ باب فً تعشٌر أهل الذمة؛ حدٌث روا 
ٕٔ
( ولال: )حسن صحٌح(. وصححه ٖٕٙٙ(, )ح7ٖ/ ٘(؛ والترمذي,)٘ٓٙٗ(, )حٕٓٓ/ ٗ(؛ وأبو داود, )ٖٖٕرواه الشافعً فً مسنده, )ص 

 (.٘ٓٙٗ(, )ح8ٔٔ/ ٖاأللبانً فً )صحٌح سنن أبً داود(, )
ٖٔ
 (.9ٖٓ/ ٗوي )انظر: شرح معانً اآلثار, للطحا 
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ِ ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌَُكْن له أَْن ٌََدَعَها  الشافعً :إْذ ٌمول: )أَْجَمَع اْلُمْسِلُموَن: على أَنَّ من اْستَبَانَتْ   له ُسنَّةُ رسول َّللاَّ

 ِٗٔلمَْوِل أََحٍد من الناس.

ولال أٌضا ) ما من أحد إال وتذهب علٌه سنة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتعزب عنه فمهما للت من لول أو أصلت 

  ٘ٔا للت فالمول ما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو لولً (.من أصل فٌه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لخبلؾ م

ً ولال ) إذا وجدتم فً كتابً خبلؾ سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمولوا بسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودعوا ما للت (. ) وف

 ٙٔرواٌة ) فاتبعوها وال تلتفتوا إلى لول أحد (.

ا رأٌتمونً ألول لوال ولد صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص خبلفه فاعلموا أن عملً لد ذهب وفً موضع اخر لال ) إذ

.)ٔ7 

أبو حنٌفة النعمان بن ثابت  لال )إذا للت لوال ٌخالؾ كتاب هللا تعالى وخبر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فاتركوا لولً   

.)ٔ8 

وا فً رأًٌ فكل ما وافك الكتاب والسنة فخذوه مالن بن أنس  فمال : إنما أنا بشر أخطا وأصٌب فانظر 

 9ٔوكل ما لم ٌوافك الكتاب والسنة فاتركوه (.

 ٕٓولال اٌضا ) لٌس أحد بعد النبً ملسو هيلع هللا ىلص إال وٌإخذ من لوله وٌترن إال النبً ملسو هيلع هللا ىلص (.

 ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فخذ به ثم التابعٌن (أحمد بن حنبل لال:) ال تملد دٌنن أحدا من هإالء ما جاء عن النبً  - 

 ٕٔولال مرة :)االتباع أن ٌتبع الرجل ما جاء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وعن أصحابه(.

ُسوِل إِْن ُكْنتُْم  -, حٌث ٌمول  -ابن حزم   ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ ًْ فً لوله تعالى: ﴿ فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فًِ َش

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر ﴾ ]النساء: تُ   [: 9ْ٘إِمنُوَن بِاَّللَّ

ة ُمجِمعة:  )والبرهان على أنَّ المراد بهذا الرد إنما هو إلى المرآِن, والَخبَِر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنَّ األُمَّ

ه إلٌنا, وإلى كّلِ َمْن ٌُخلك وٌُركَّب روُحه فً جسده إلى ٌوم المٌامة من الِجنة  على أنَّ هذا الخطاب متوّجِ

ِهه إلى َمْن كان على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وكّلِ َمْن أتى بعده  ولبلنا, وال  -علٌه السبلم  -والناس, كتوجُّ

 ٕٕفرق.

 

  

                                                           
ٔٗ
 (.7/ ٔ)إعبلم المولعٌن, ) 
ٔ٘
 .( ٖ/ ٔ/٘ٔ) تارٌخ دمشك البن عساكر  
ٔٙ
 .ٖٙ/ٔ) النووي فً المجموع  
ٔ7
 ( ٔ/ٓٔ/٘ٔ) ابن عساكر بسند صحٌح  
ٔ8
 ( ٓ٘) الفبلنً فً اإلٌماظ ص  
ٔ9
 ( ٕٖ/ٕ) ابن عبد البر فً الجامع  
ٕٓ
 ( 9ٔ/ٕ) ابن عبد البر فً الجامع  
ٕٔ
 ( 77ٕ - 7ٕٙبل اإلمام أحمد ص ) أبو داود فً مسا 
ٕٕ
 (.9ٗ/ ٔ) اإلحكام فً أصول األحكام, ) 
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د مخ -ابن تٌمٌة  ا ٌتعمَّ الفة , إْذ ٌمول: )ولٌعلم أنه لٌس أحد من األبمة الممبولٌن عند األمة لبوالً عامًّ

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً شًء من ُسنَّتِه دلٌك وال جلٌل, فإنَّهم ُمتَّفمون اتِّفالًا ٌمٌنًٌّا: على وجوب اتِّباع الرسول,

 ٖٕوعلى أنَّ كلَّ أحٍد من الناس ٌإخذ من لوله وٌُترن إالَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 وجهب العسل بالدشة السصيخة:
ة مكانة عظٌمة فً التشرٌع اإلسبلمً , فهً األصل الثانً بعد المرآن الكرٌم , والتطبٌك للسنة النبوٌ

العملً لما جاء فٌه , وهً الكاشفة لؽامضه , المجلٌة لمعانٌه , الشارحة أللفاظه ومبانٌه , وإذا كان 

هذه المواعد ,  المرآن لد وضع المواعد واألسس العامة للتشرٌع واألحكام , فإن السنة لد عنٌت بتفصٌل

وبٌان تلن األسس , وتفرٌع الجزبٌات على الكلٌات , ولذا فإنه ال ٌمكن للدٌن أن ٌكتمل وال للشرٌعة أن 

ً إلى جنب مع المرآن , ولد جاءت اآلٌات المتكاثرة واألحادٌث المتواترة آمرة  تتم إال بؤخذ السنة جنبا

إضافة إلى ما ورد من إجماع األمة وألوال , واالحتجاج بسنته والعمل بها , -ص  -بطاعة الرسول 

 العلماء  فً إثبات حجٌتها ووجوب األخذ بها.

 اوال : داللة اتباع الدشة من القخان :   
 ومن أدلة حجٌة السنة ما ورد فً آٌات لرآنٌة تثبت أن السنة وحً كالمرآن الكرٌم. منها:

ًٌ ٌُوَحى( ]النجم: الدلٌل االول :  لول هللا تبارن وتعالى:) َوَما ٌَْنِطكُ   [ٗ-َٖعِن اْلَهَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْح

ًَّ ]األنعام: َّبُِع إِالَّ َما ٌُوَحى إِلَ  [,ٓ٘الدلٌل الثانً لال تعالى: )إِْن أَت

فالنبً ص معصوم  فً كل تصرفاته لوال وفعبل والرارا , فهذا ببل شن دلٌل على أن السنة بؤنواعها  

 لى. وحً من هللا تبارن وتعا

ٌِْهْم ]النحل: َل إِلَ ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ ٌَْن الذِّ  [,ٗٗالدلٌل الثالث :  : ولال تعالى: َوأَنَزْلنَا إِلَ

فما فً المرآن من أحكام هللا سبحانه وتعالى تكفل ببٌانها, وما ٌتعلك بها من الحبلل والحرام, والتفصٌل  

 إلى ذلن. فهذا ببل شن ٌدل على حجٌة السنةواإلجمال, والتمٌٌد واإلطبلق وما 

ٌُكْم َوٌُعَلِّ  ٌُْكْم آٌَاتِنَا َوٌَُزّكِ ُمُكُم اْلِكتَاَب الدلٌل الرابع :ولال تعالى: )َكَما أَْرَسْلنَا فٌُِكْم َرُسواًل ِمْنُكْم ٌَتْلُو َعلَ

 [,َٔ٘ٔواْلِحْكَمةَ ]البمرة:

ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم  الدلٌل الخامس :ولال تعالى: ُهَو الَِّذي بَعَثَ  ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزّكِ ٌٌَِّن َرُسواًل ِمْنُهْم ٌَتْلُوا َعلَ فًِ األُّمِ

 [. ٕاْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ ]الجمعة:

من صفات الرسول ص  أنه ٌتلوا اآلٌات وٌزكً الناس  وٌعلمهم الكتاب والحكمة . أي أنه ٌطهرهم من 

 ؾ والفساد  وٌهذبها وٌزكً انفسهم بتعالٌم السماء .كل أشكال الشرن والكفر واالنحرا

اآلٌة فٌها   ثبلثة أفعال  ) ٌتلوا . وٌزكً . وٌعلم ( وكما هو واضح  أن التبلوة ال تكون إال تبلوة تبلٌػ 

لما أوحى للرسول  المبعوث.  فرسول هللا ص هو من لام بتبلوة اآلٌات  وتزكٌة الناس وتعلٌمهم  

                                                           
ٕٖ
 (.ٕٖٕ/ ٕٓ)مجموع الفتاوى, ) 
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لهم نماء صالحا وتعوٌدهم األخبلق الفاضلة واألعمال الصالحة فٌكملهم  بذلن .  وتزكٌته لهم تنمٌته

وتعلٌمهم  الكتاب أي  بٌان ألفاظ آٌاته و تفسٌر ما أشكل من ذلن علٌهم , و ٌمابله تعلٌم الحكمة و هً 

 المعارؾ الحمٌمٌة التً ٌتضمنها المرآن الكرٌم والسنة المطهرة ,

لكتاب, وهو المُْرآن, وذكر الحكمة, فسِمعُت َمن أرضى من أهل العلم بالمُْرآن ٌمول الشافعً: فذكر هللا ا

  ٌٕٗمول: الحكمة سنَّة رسول هللا(.

ٌِْهُم لال سبحانه فً أوصاؾ نبٌه: ﴿ ٌَؤُْمُرُهْم بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوٌُِحلُّ لَُهُم الطٌَِّّبَاِت َوٌَُحرِّ  ُم َعلَ

 [.7٘ٔبَِث ﴾ ]األعراؾ: اْلَخبَا

فاآلٌةُ الكرٌمة أَسندت إلى النبً  ص تحلٌَل الطٌبات وتحرٌم الخبابث دون تفرلة بٌن ما ذكر فً المُْرآن 

 وما لم ٌُذَكر فٌه؛ ألن هذا الكل ِمن عند هللا عز وجل.

 

 ثانيا :داللة اتباع الدشة من االحاديث:
ًُّ ص باتِّباع  ٌن باآلراء  هنان أحادٌُث ٌؤمر فٌها النب ر من الفرلة واالختبلؾ, وُمعارضة الّدِ ُسنَّتِه, وٌحذِّ

 الفاسدة, ومن ذلن:

ٌَْرةَ  ؛ عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: )َدُعونًِ َما تََرْكتُُكْم, إِنََّما َهلََن َمْن َكاَن لَْبلَُكْم بُِسَإاِلِهْم -ما جاء عن أبً ُهَر

ٍء فَاْجتَنِبُوهُ, َوإَِذا أََمْرتُُكْم بِؤَْمٍر فَؤْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُْم(.َواْختبِلَفِِهْم َعلَى أَْنبٌَِا ًْ ٌْتُُكْم َعْن َش بِِهْم, فَإَِذا نََه
ٕ٘  

تًِ ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إالَّ َمْن أَ   ِ ملسو هيلع هللا ىلص لال: )ُكلُّ أُمَّ ٌَْرةَ ؛ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لالوا: ٌا َرُسوَل بَى( ما جاء عن أبً ُهَر

ِ, َوَمْن ٌَؤْبَى؟ لال: )َمْن أََطاَعنًِ َدَخَل اْلَجنَّةَ, َوَمْن َعَصانًِ فَمَْد أَبَى. َّللاَّ
ٕٙ 

, لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن ٌَِعْش ِمْنُكْم بَْعِدي فََسٌََرى اْختبِلَفًا َكثًٌِرا - -ما جاء عن اْلِعْربَاِض ْبِن َساِرٌَةَ 

ٌَْها بِالنَّوَ  وا َعلَ اِشِدٌَن؛ تََمسَُّكوا بَِها, َوَعضُّ ٌُْكْم بُِسنَّتًِ َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء اْلَمْهِدٌٌَِّن الرَّ اِجِذ, َوإٌَِّاُكْم َوُمْحَدثَاِت فَعَلَ

  7ٕاألُُموِر؛ فَإِنَّ ُكلَّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ, َوُكلَّ بِْدَعٍة َضبلَلَةٌ(

 

 ة الشبهية بالشدبة للقخان الكخيم :ثالثا :اقدام الدش
 تنمسم  السنة فً عبللتها  بالمرآن الكرٌم الى السام  :

 أوال: أن تكون السنة موافمة ومإكدة للمرآن.

                                                           
ٕٗ
 .7ٖالرسالة ص  
ٕ٘
 (.8٘8ٙ(, )ح8ٕ٘ٙ/ ٙرواه البخاري, ) 
ٕٙ

  (.8٘ٔٙ(, )حٕ٘٘ٙ/ ٙ)  رواه البخاري, )
ٕ7
( ولال: )حسن 7ٕٙٙ(, )حٗٗ/ ٘(؛ والترمذي, )7ٔ8ٕٔ(, )حٕٓٓ/ ٗ(؛ وأبو داود, )7ٔ8ٕٔ(, )حٕٙٔ/ ٗرواه أحمد فً )المسند(, ) 

 (.7ٓٙٗ(, )ح9ٔٔ/ ٖصحٌح(. وصححه األلبانً فً )صحٌح سنن أبً داود(, )
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 ثانٌا: أن تكون السنة مفصلة لمجمل أو مخصصة لعاٍم أو ممٌدة لمطلك المران .

 ثالثا: أن تكون السنة مستملة بحكم لم ٌؤت به المرآن.

م األول: سنة موافمة ومإكدة لما فً المرآن الكرٌم, كمول الرسول ص : )كل ذنب عسى هللا أن المس

َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن َذِلَن  ٌؽفره إال من مات مشركاً( , هذا ٌوافك لوله تعالى: ) إِنَّ َّللاَّ

 [.8ِٗلَمْن ٌََشاُء ]النساء:

)بعثت إلى الناس كافة( , ٌوافك لوله تعالى:) َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ َكافَّةً ِللنَّاِس كذلن لول النبً ص:  

 [. 8ٕ]سبؤ:

ولوله ص: )ٌا أٌها الناس إنما أنا رحمة مهداة( , ٌوافك لوله تعالى:) َوَما أَْرَسْلنَاَن إِالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمٌَن 

 [.7ٓٔ]األنبٌاء:

 مجمل المرآن, وسنة تخصص عموم المرآن, وسنة تمٌد مطلك المرآن, المسم الثانً: سنة تفصل 

 [, ٖٗالسنة المفصلة لمجمل المرآن:  مثل لوله تعالى: َوأَلٌُِموا الصَّبلةَ ]البمرة: 

 بٌنه فً لوله ص: )صلوا كما رأٌتمونً أصلً(. 

ٌِْت ]آل عمران: ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ  [ 97ولوله: َوَّلِلَّ

 ه لوله ص )خذوا عنً مناسككم(.مجمل فصل

ٌِْدٌَُكْم   السنة المخصصة لعموم المرآن: مثل لوله تعالى:) إَِذا لُْمتُْم إِلَى الصَّبلةِ فَاْؼِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَ

 [ ٙ]المابدة:

إلى آخر اآلٌة فظاهرها أنه كلما لمتم إلى الصبلة فبلبد أن تفعلوا هذا, لكن جاء فً السنة ما ٌخصص 

 لعموم كالمسح للمرٌض, والتٌمم, وموالٌت المسح للمسافر والممٌم, هذه كلها أتت بها السنة.هذا ا

ٌَْس ِلئِلنَساِن إاِلَّ َما َسعَى ]النجم:   [ 9ٖكذلن لوله تعالى: )َوأَْن لَ

هذا النفً عام, فخصص عموم هذا النفً بمول الرسول ص: )إذا مات ابن آدم انمطع عمله إال من 

 ٌث معروؾ, فدل على أن اإلنسان المإمن ال ٌنمطع عمله.ثبلث(, والحد

ٌِْت اْلعَتٌِِك ]الحج: فُوا بِاْلبَ [, فإنه مطلك, 9ٕالسنة الممٌدة لمطلك المران :  كما فً لوله تعالى: ) َوْلٌَطَّوَّ

 فمٌده لوله ملسو هيلع هللا ىلص: )الطواؾ بالبٌت صبلة( فالطواؾ ٌشترط فٌه الطهارة.

ٌِْدٌَُهَما ﴾ ]المابدة: كما فً لوله ت  [, 8ٖعالى: ﴿ َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرلَةُ فَاْلَطعُوا أَ

 فهل نمطع كلتا الٌدٌن؟ وهل هو من الكتفٌن؟ فجاءت السُّنة النبوٌة فمٌَّدت مكان المطع.

 المسم الثالث: أن تكون السنة مستملة بإثبات حكم لم ٌؤت به المرآن:
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لضٌة من أهم المضاٌا الجدٌرة بالتذكٌر بها, والتؤكٌد علٌها, وإشاعة ُحَججها  إن استمبلل السنَّة بالتَّشرٌع

وبراهٌنها؛ ألنها لضٌة المصدر الثانً من مصادر التَّشرٌع اإلسبلمً الحنٌؾ, الذي ال ؼنى عنه فً 

 بٌان اإلسبلم وتمرٌر أحكامه وتشرٌعاته,

 هللا صل مما لم ٌرد فً المرآن, أو كان زابًدا علٌه. تعرٌؾ السنّة المستملّة بالتشرٌع بؤنّها: ما سنَّه رسولُ 

المراد باستمبلل السنة : ان تؤتً مستملَّة بإضافة حكم جدٌد: فمد تُضٌؾ السنة النبوٌة بعَض األحكام التً 

لم ٌذُكْرها المرآن الكرٌم؛ كما فً رجم الزانً المحصن, أو مٌراث الجدَّة, أو تحرٌم الجمع بٌن المرأة 

 أو خالتها, أو تحرٌم الرضاع بالنسب وأصنافه, وؼٌرها من األحكام.وعمتها 

 

 داللة استقالل الدشة بالتذخيع : 
 من أهم األدلة على استمبلل السنة المطهرة بتشرٌع األحكام ما ٌلً:

عموم عصمت النبً  ص عن الزٌػ والخطؤ لكّلِ ما جاء به عن ربه, بؤّيِ طرٌك من طرق الوحً, ومنه 

 ً جاءت مثبِتة وُمنِشبة ألحكاٍم سكت عنها المرآن.السنة الت

ق بٌن  عموم اآلٌات المرآنٌة الدالة على وجوب اتباع النبً ص وطاعته فٌما ٌؤمر وٌنهى, والتً لم تُفّرِ

دة أو الُمبٌِّنة أو الُمستِملَّة, وهً آٌات كثٌرة تفٌد المطع بعمومها لؤلنواع الثبلثة, وعدم إخراج  السُّنة الُمإّكِ

 السُّنة الُمستِملَّة منها.

عموم األحادٌث الدالة على ُحجٌَّة السنة, ولم تُمٌِّدها بنوعٍ ُمعٌَّن. ومنها أحادٌث تدل صراحةً على أن فً 

 السنة ما لٌس فً الكتاب, ٌجب األخذ بها كما ٌإخذ بما فً الكتاب.

ما سّن »هذا النوع من السنّة بؤنّها: الوال العلماء والمحدثٌن فً استمبلل السنة فمد عبَّر الشافعً ) عن 

 8ٕرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما لٌس فٌه نّص كتاب(

مة لما سكت عن »وعبّر عنها ابن المٌم  بؤنّها:  الـُموِجبة لحكٍم سكت المرآُن عن إٌجابه, أو ُمحِرّ

  9ٕوسّماها كذلن: السنّة الزابدة على المرآن(.«تحرٌمه

والحاصل: إنَّ ثبوت ُحجٌَّة السُّنة الُمطهَّرة, واستمبللَها بتشرٌع األحكام ضرورةٌ حٌث لال: )  -الشوكانً 

 ٖٓدٌنٌة, وال ٌُخالؾ فً ذلن إالَّ َمْن ال حظَّ له فً دٌن اإلسبلم.

, فحجوا»وعن أبً هرٌرة لال: خطبنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال:   ل , فما«أٌها الناس, لد فرض هللا علٌكم الحجَّ

لو للت: نعم لوجبت, ولما »رجل: أكلَّ عاٍم ٌا رسول هللا؟ فسكت حتى لالها ثبلثًا, فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                           
ٕ8
 88ٕ_ٕاعبلم المولعٌن ) 
ٕ9
 (88ٕ_ٕاعبلم المولعٌن. ) 
ٖٓ
 9ٙ)إرشاد الفحول إلى تحمٌك علم األصول, )ص 
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ذرونً ما تركتُكم, فإنما هلَن من كان لبلكم بكثرةِ سإالهم واختبلفهم على أنبٌابهم, », ثم لال: «استطعتم

  ٖٔإذا نهٌتُكم عن شًء فَدعوه(.فإذا أمرتكم بشًٍء فؤتوا منه ما استَطعتم, و

 

, فمد علَّك الوجوَب على لوله: نعم, وفً «لو للُت: نعم لوجبت»وجه الداللة: لال النووي فً لوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

هذا دلٌٌل على أنَّ للنبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤتً بؤحكاٍم لٌست فً المرآن, وسواء كان ذلن بطرٌِك االجتهاد أو عن 

فٌه دلٌٌل للمذهب الصحٌحِ أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان له أن ٌجتهَد فً األحكام, وال “ٌِك الوحً؛ ٌمول اإلمام النووي: طر

ٌُشترط فً حكمه أن ٌكوَن بوحًٍ, ولٌل: ٌُشترط, وهذا المابُل ٌجٌب عن هذا الحدٌِث: بؤنه لعلَّه أُوحً 

 ٕٖإلٌه ذلن.

 ٖٖتً, ألمرتُهم بالسوان عند كل صبلة((وكذلن حدٌث: ))لوال أن أشكَّ على أمَّ 

 

وجه الدَّاللة: ٌمول العٌنً فٌها: فٌه جواز االجتهاد منه فٌما لم ٌنزل علٌه فٌه نص؛ لكونه...تَرن األمر به 

  ٖٗلخوؾ المشمة, واألمر منه أمٌر من هللا فً الحمٌمة؛ ألنه ال ٌنِطُك عن الهوى(

 

أال إنً أُوتٌُت الكتاب ومثلَه »ه, عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: عن الِمْمداِم بن معدي َكرب رضً هللا عن

معه, أال ٌوشن رجٌل شبعان على أرٌكته ٌمول: علٌكم بهذا المرآن, فما وجدتم فٌه من حبلل فؤحلُّوه, وما 

, وال كّل ذي ناب من ا ًّ موه, أال ال ٌحّل لكم لحُم الحمار األهل لسبع, وال لُمطة وجدتم فٌه من حرام فحّرِ

ًَ عنها صاِحبُها, ومن نزل بموٍم فعلٌهم أن ٌَمُروه, فإن لم ٌمروه فله أن ٌعمبَهم بمثل  ُمعاهد, إال أن ٌستؽن

 ٖ٘لِراه(.

ال ألفٌن أحَدكم متَّكبًا على أرٌكته, ٌؤتٌه األمر من »وعن أبً رافع رضً هللا عنه, عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

  ٖٙبه أو نهٌت عنه, فٌمول: ال ندري! ما وجدنا فً كتاب هللا اتَّبعناه(.أمري مما أمرت 

 

 وجه الداللة من الحدٌثٌن:

لال البؽوي )أنَّ المراد بالمماثلِة بٌن المرآن والسنَّة: المماثلة فً الحجٌة ووجوب االتِّباع والعمل بما 

على أنّه مهما ثبَت عن رسول هللا صلى هللا  فٌهما, ولٌس المراد المماثلة من كّلِ وجٍه. ولد دلَّت األحادٌثُ 

                                                           
ٖٔ
 (.7ٖٖٔأخرجه مسلم ) 
ٖٕ
 (.ٔٓٔ/ 9)شرح النووي على صحٌح مسلم ) 
ٖٖ
 .ٕٕ٘, وصحٌح مسلم رلم 887]صحٌح البخاري رلم  
ٖٗ
 (8ٓٔ/  ٙعمدة الماري ) 
ٖ٘
حه ابن حبان )ٗٓٙٗ(, وأبو داود )7ٔ7ٗٔ[( أخرجه أحمد )7ٔ)]   (.8ٕ(, وصححه األلبانً فً الحدٌث حجة بنفس )ص: ٕٔ(, وصحَّ
ٖٙ
حه ابن حزم فً ٕٔٓ/ ٔبؽوي فً شرح السنة ), وحسنه ال”حدٌث حسن“(, ولال: ٖٕٙٙ(, والترمذي )٘ٓٙٗأخرجه أبو داود )  (, وصحَّ

 (.8ٕ/ ٕاإلحكام )
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ةً بنفِسه, وال حاجة إلى عرِضه على الكتاب, وأنَّ السنة تؤتً بما لٌس فً الكتاب من  علٌه وسلم كان حجَّ

 7ٖأحكام.

ه, « أوتٌت المرآَن, وأوتٌت مثلَه»لوله: “لال الحافظ الدارمً:   من السنن التً لم ٌنطك بها المرآُن بنّصِ

ِ, وكّلِ ذي ناب من السباع, ولٌسا وما هً  ًّ رة إلرادة هللا به؛ كتحرٌم لحم الحمار األهل إال مفّسِ

 8ٖبمنصوصٌن فً الكتاب.

لال اإلمام الخطابً: "لوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ٌوِشُن شبعاُن على أرٌكته ٌمول: علٌكم بهذا المُْرآن...إلخ الحدٌث(, ٌحذر 

 من مخالفة السنن التً سنها مما لٌس له فً المُْرآن ِذكر, على ما ذهب إلٌه الخوارج بذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

والروافض؛ فإنهم تعلموا بظاهر المُْرآن, وتركوا السنن التً لد تضمنت بٌان الكتاب, فتحٌَّروا وضلُّوا.
ٖ9 

 

ا, لم تنمص عنها, فلو ساغ لنا حتى لال ابن المٌم:" أحكام السنَّة التً لٌست فً المُْرآن إن لم تكن أكثر منه

ردُّ كل سنَّة زابدة كانت على نص المُْرآن, لبَطلَْت ُسنن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلها, إال سنَّة دل علٌها المُْرآن, 

 ٓٗوهذا الذي أخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه سٌمع, وال بد من ولوع خبره(

 انحخافات في العسل بالدشة
ً بدعوة ان المران ٌكفٌنا ,وبعضهم انكر أعداء الس نة النبوٌة على درجات:  منهم من ٌنكر السنة مطلما

السنة او بعضها على استحٌاء بطعنه فً بعض الرواة , ومنهم من ٌمبل السنة التً توافك  المران فمط , 

لمحدثٌن فً وبعضهم حصر السنة بالسنة المتواترة وما صح فً الصحٌحٌن , واخرون شككوا بمنهجٌة ا

لبول ورد الحدٌث ,ومنهم من رد بعض االحادٌث فً السنة النبوٌة وحاول التشكٌن والطعن بها بزعمه 

 ان النبً ص منزه عن لولها. 

 اقهال العلساء فيسن  رد او كحب حجيث  رسهل هللا )ص(. 
حدٌث النبً ص, لم ٌحمك ولع االتفاق بٌن أهل العلم على أنَّ َمن أنكر حجٌة السنة بشكل عام , أو كذََّب 

 أدنى درجات اإلسبلم واالستسبلم هلل ورسوله.  

فالكتاب والسنة أصبلن متبلزمان, من جحد واحداً منهما فمد جحد اآلخر وكذب به, وذلن كفر وضبلل, 

وخروج عن دابرة اإلسبلم بإجماع أهل العلم واإلٌمان, ولد تواترت األحادٌث عن رسول هللا ص فً 

واتباع ما جاء به, وتحرٌم معصٌته, وذلن فً حك من كان فً عصره, وفً حك من وجوب طاعته, 

 ٌؤتً بعده إلى ٌوم المٌامة, ومن ذلن ما ثبت عنه فً الصحاح والسنن والمسانٌد .

لال أبو دمحم البرهادي  فً  شرح السنة )): إذا سمعت الرجل ٌطعن على اآلثار وال ٌمبلها , أو ٌنكر شٌبا 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاتهمه على اإلسبلم , فإنه رجل رديء المذهب والمول , وإنما ٌطعن على  من أخبار رسول
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعلى أصحابه . ولال أٌضا : وال ٌخرج أحد من أهل المبلة من اإلسبلم حتى ٌرد آٌة من 

 ٔٗ(كتاب هللا عز وجل , أو ٌرد شٌبا من آثار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

لوال كان أو فعبل بشرطه  -لال اإلمام السٌوطً) اعلموا رحمكم هللا أنَّ َمن أنكر َكْون حدٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

ُحّجة ؛ كفر , وخرج عن دابرة اإلسبلم , وُحشر مع الٌهود والنصارى أو من  -المعروؾ فً األصول 

 ٕٗشاء من فرق الكفرة ".

 ٖٗلمنالب ))من رد حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهو على شفا هلكة(.لال ابن الجوزي فً ا

 ٗٗولال العبلمة ابن الوزٌر:) التكذٌب لحدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع العلم أنه حدٌثه كفر صرٌح " انتهى.".

هلل ولرسوله  جاء فً "فتاوى اللجنة الدابمة"( : الذي ٌنكر العمل بالسنة ٌكون كافرا ؛ ألنه مكذب

 ٘ٗوإلجماع المسلمٌن(.

من المعلوم أن التماٌز بٌن الناس فً مٌزان هللا لٌس بإدران المشاهدات والمحسوسات , فهذا أمر ٌحسنه 

كل أحد , وٌستوي فٌه المإمن والكافر , ولكن الشؤن كل الشؤن إنما هو فً اإلٌمان بالؽٌب الذي ال ٌراه 

ٌه الدالبل الصادلة من خبر هللا وخبر رسوله ص , فهذا هو اإلٌمان اإلنسان وال ٌشاهده , إذا لامت عل

الذي ٌتمٌز به المإمن عن الكافر , والبر عن الفاجر , ألن مبناه على التصدٌك التام , والتسلٌم الكامل هلل 

 ولرسوله , بكل ٌمٌن ورضا , وعدم معارضة األخبار بعمل أو رأي .

, سواء شاهد ذلن أم لم  -ص -أخبر هللا به , وأخبر به رسوله  فالمإمن حمٌمة هو الذي ٌإمن بكل ما

 ٌشاهده , وسواء عمله وفهمه , أم لم ٌفهُمه وٌعمله .

لال اإلمام أبو دمحم الممدسً فً كتابه "لُْمعة االعتماد": "وٌجب اإلٌمان بكل ما أخبر به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, 

اب عنا, نعلم أنه حك وصدق, وسواء فً ذلن ما عملناه وجهلناه ولم وصح به النمل عنه فٌما شهدناه أو ؼ

نطلع على حمٌمة معناه؛ مثل: حدٌث اإلسراء والمعراج, ومن ذلن أشراط الساعة؛ مثل: خروج الدجال, 

ونزول عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم فٌمتله, وخروج ٌؤجوج ومؤجوج, وخروج الدابة, وطلوع الشمس 

 ٙٗلن مما صح به النمل(.من مؽربها, وأشباه ذ
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 اليجف من دراسة عقيجة الدشة باإلمام السيجي )ع.(  
 

بعبارة اخرى لماذا نَدُرس عمٌدة اهل السنة بالمهدي ع ؟ وما األسباب الداعٌة إلى دراستها ؟ وما فوابد 

لى تعلُّمها, دراستها ؟وبمعرفة أهمٌة دراسة عمٌدة اهل السنة بالمهدي ع  ٌَزداد طالب العلم حرًصا ع

وٌَنَشط لدراستها؛ ألن معرفة الهدؾ والؽاٌة وأهمٌة الشًء, ٌعطً الشًء أهمٌَّة كبٌرة لدى اإلنسان, 

 وٌَجعله ٌحِرص علٌه.

 اوال : اليجف من دراسة عقيجة اىل الدشة بالسيجي ع
الزمان , _ لمعرفة مدى حدود اعتماد  السنٌون بالمهدي ع, هل ٌإمنون بالمهدي الذي ٌخرج فً آخر ٔ

وهل ٌعدون خروجه عمٌدة دٌنٌة ملزمة ال ٌسع المسلمٌن إال االعتماد بها, وهل أن مفهوم االعتماد عندهم 

 واحد أم متفاوت؟

وإذا كانوا ٌإمنون بالمهدي ع فما طبٌعة اعتمادهم , وما هً المنطلمات التً ٌترشح منها؟ وهل ثمة من  

مشككون بٌنهم فهل ٌنطلمون فً تشكٌكاتهم من لناعات ذاتٌة ٌشكن منهم بعمٌدة المهدي ع ,وإذا كان ثمة 

 ,وما هً الذرابع التً ٌشٌدون علٌها تشكٌكاتهم ؟

_ االحتجاج على من ٌإمنون بمنهج أهل السنة والجماعة ألثبات عمٌدة المهدي ع لدٌهم وإثبات دعوة ٕ

 الحك من خبلل ما ٌعتمدون به هم.

 :ا  ثانٌا:  األسباب الداعٌة إلى دراسته

 _ لتصحٌح المعتمد الفاسد من شوابب البدع والشرن.ٔ 

 _لرفع  الشُّبهات وبٌان الحك .ٕ 

 _ لمواجهة األفكار والمذاهب العمدٌة الباطلة.ٖ

 _ لرفع الجهل من خبلل نشر العمٌدة الحمة . ٗ

 _ بٌان اختبلؾ عمٌدة علماء السنة عن النصوص.٘

ها التصور السنً للمهدي المنتظر هً أنه تصور لم تشكله لال الدكتور الدٌراوي ))أهم سمة ٌتمٌز ب

النصوص, بمدر ما شكلته المنظومة العمدٌة المسبمة, والوالع التارٌخً. فً المنظومة العمدٌة السنٌة التً 

ال  –تشكلت لتبرٌر الوالع التارٌخً لنظام الحكم الذي أعمب النبً صلى هللا علٌه وآله, وتشرع له 

النبً بدور ٌماثل دور النبً, من جهة كونه خلٌفة هللا, على الناس أن ٌإمنوا به تعترؾ لشخص بعد 

وٌطٌعونه , وٌؤخذوا منه دٌنهم وأحكامهم, وٌسلموا له تسلٌماً, وهو, فً الولت نفسه, متّبع للنبً صلى 

من العلم, وبما هللا علٌه وآله, ٌدٌن بدٌن اإلسبلم, وال ٌتمٌز عن ؼٌره من المسلمٌن إال بما خّصه هللا به 

 فضله على كثٌر من العالمٌن.
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هذه المنظومة العمدٌة, باإلطار الضٌك الذي حشرت نفسها فٌه, لم تستطع استٌعاب الصورة التً 

تتضمنها النصوص الحدٌثٌة للمهدي المنتظر, فعمدت إلى لصمصتها, وتشوٌه مبلمحها, بل استبدال 

 صورة أخرى بها تبلبم اإلطار العمدي الضٌك.

التً استؽلت  –لوالع التارٌخً, من جهته, دفع بكثٌر من الدعاوى, والحركات المهدوٌة الكاذبة ا

األمر الذي حفز العمل السنً )أي العمل المإطر بثوابت  –الثؽرات الكبٌرة فً التصور السنً للمهدي 

ٌد منع تكرار ومعطٌات المنظومة العمدٌة السنٌة( على تنظٌم دفاعات, أو عمابد دفاعٌة, همها الوح

الدعاوى الكاذبة, فشهدت الساحة الفكرٌة والعمدٌة كثٌراً من الترلٌعات, والتخرصات, ؼٌرت أكثر 

مبلمح الصورة النصوصٌة للمهدي المنتظر, وأخفت برٌمها. وكان من نتٌجة هذٌن العاملٌن, وما أفرزاه 

المهدوٌة, ولمسؤلة الترلب  من أفكار وعمابد, ما نشهده فً ولتنا الراهن من تراجع خطٌر للفكرة

واالنتظار, حتى لمد كتب بعض المحسوبٌن على أهل العلم رسالة بعنوان "ال مهدي ٌنتظر بعد الرسول 

دمحم خٌر البشر", وعّد البعض اآلخر مسؤلة اإلمام المهدي من المسابل الثانوٌة, بل التَّرفٌِّة, التً ال ٌجب 

 ً  7ٗ.(أن ٌنشؽل بها إال من ٌجد فً ولته فراؼا

 _ أسباب اختالف العقيجة عن الشرهص6
_ ترن المنهج االلهً المابم على التنصٌب االلهً المباشر او عن طرٌك الخلٌفة السابك والتمسن ٔ

بالطرق التً تنعمد الخبلفة واإلمامة بها, فاألمام عندهم أما ٌختاره الناس, او اهل الحل والعمد, او ٌؤخذ 

 الخبلفة بالموة والتسلط ..

الوالع التارٌخً لنظام الحكم الذي اعمب النبً ص الذي جعل العمل السنً ال ٌعترؾ وال ٌستوعب   _ٕ

 وجود شخص بعد النبً ص ٌموم ممامه كونه خلٌفة هللا وعلى الناس ان ٌإمنوا به وٌطٌعونه.

, أو _  كثرة الدعاوى والحركات المهدوٌة  الكاذبة التً استؽلت بسبب فمدان الضابطة  التً تمنعٖ

تعصم الناس من الولوع فً مزالك المدعٌن الكذبة, وافتمارها إلى الطرٌمة المطعٌة للتحمك من شخصٌة 

 اإلمام المهدي.

والتً كانت نتٌجتها الكثٌر من الوٌبلت والمآسً أمثال حركة الجهٌمان فً الحرم المكً وؼٌرها ,هذا 

, على تنظٌم دفاعات, أو عمابد دفاعٌة, همها الوالع المكشوؾ لبلدعاءات, والمدعٌن, ألجؤ العمل السنً

الوحٌد منع تكرار الدعاوى الكاذبة, فً محاولة منه لسد الخروق,إلى مزاعم ال دلٌل علٌها من الشرع 

 أبداً, من لبٌل الزعم بؤن المهدي لن ٌطالب الناس باإللرار بمهدٌته, والٌدعً انه المهدي.

 اببل:كما صرح  الدكتور عبد العلٌم البستوي ل

 لم اجد أي دلٌل بالسنة الثابته على ان المهدي ٌدعوا الناس الى االٌمان بمهدٌته -ا

 لم اجد أي دلٌل صحٌح على انه ٌجب على المسلمٌن االٌمان بمهدٌة رجل معٌن -ب

 ال حاجة لمن ٌرٌد ان ٌخدم االسبلم ان ٌورط نفسه فً مثل هذه الدعاوي ... -ج
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الى معرفة المهدي بالذات بل ٌجب علٌهم ان ٌنصروا الحك والعدل أي كان ان المسلمٌن لٌسوا بحاجه  -د

 مصدره

ان االحادٌث الثابته فً الباب التثبت ان المبشر به ٌلمب نفسه بالمهدي او ٌخاطب بالمهدي فلعل  -و

 الكلمة ارٌد بها معناها اللؽوي

 8ٗتخرج إلٌه حتى ٌجتمع الناس((.أو كما لال سفٌان الثوري: ))إن مّر بن المهدي وأنت فً البٌت فبل 

بحسبه  –او كما صرح ابن محمود المطري ) أن المطلوب هو دفن المضٌة المهدوٌة, ألن ذكر المهدي 

  9ٌٗتسبب فً افتتان الناس, بٌن مصدق ومكذب( –

_ اختبلفهم بمسالة االنتظارلال الدكتور عبد الرزاق الدٌراوي ) العمل السنً ٌفهم االنتظار على أنه ٗ

المرادؾ للتواكل, والكسل, وترن العمل وعلى أساس هذا الفهم لبلنتظار انمسم العمل السنً إلى طرفٌن 

 فً التعاطً مع فكرة االنتظار:

 اوال : طرؾ رفض االنتظار فمط,

ثانٌا : وطرؾ آخر لم ٌكتؾ برفضه, وإنما لرر رفض عمٌدة المهدي التً تمثل, بحسبه, الجذر الذي  

 النتظار المرادؾ للكسل والتواكل.ٌنبت علٌه معنى ا

وكتب دمحم أحمد بن إسماعٌل الممدم تحت عنوان "مهدٌنا لٌس ُمنتَظراً", ما ٌؤتً: ))إذا كان مفهوم 

"االنتظار" فً وصؾ المهدي بؤنه "منتظر" ٌعنً تؤجٌل كل جهد, وتعطٌل كّل سعً من شؤنه التمكٌن 

ً ل –لئلسبلم, ورفع راٌته, وإعبلء كلمته  أهل  –فإن مهدٌنا  –مٌبلد المهدي, أو انتظاراً لخروجه ترلبا

لٌس منتظراً. أما إذا كان "االنتظار" ٌعنً مجرد ترلب ظهوره كشرط من أشراط الساعة,  –السنة 

أنه لال: "أبشركم بالمهدي", ذلن االستبشار الذي ٌزرع األمل  –ملسو هيلع هللا ىلص  –واالستبشار بذلن كما روي عنه 

 الٌؤس؛ فبل حرج فً ذلن بشرط عدم تعلٌك األعمال الشرعٌة على خروجه.فً صحراء 

له أن ٌؤتً, فإن  –عز وجل  –وكتب بشًء ؼٌر ٌسٌر من االستخفاؾ: ))ولٌات المهدي متى لدر هللا 

 لٌس هو الحل, لكن الدعوة هً الحل(( –الٌوم  –مهدٌنا لٌس منتظراً, والمهدي 

النتابج العظٌمة التً تتحمك على ٌدي المهدي علٌه السبلم, من أجل أن ... فهإالء ٌمللون كثٌراً من حجم 

ٌتوصلوا إلى نتٌجة أن ال شًء فرٌد ٌحممه المهدي, وبالتالً ال موجب لبلنتظار, الذي ٌعنً الكسل 

 وترن العمل بالنسبة لهم.

له ُمنتَظراً, ولكن لٌس والحمٌمة إن النتابج الباهرة ؼٌر المسبولة التً ال تتحمك إال على ٌدي المهدي تجع

 االنتظار الذي ٌفهمه العمل السنً, وإنما االنتظار:

االنتظار الحمٌمً : ٌعنً اإلعداد والتهٌبة لظهور, أو خروج اإلمام المهدي, من لبٌل العمل وتطبٌك 

مابد أوامر الشرع, واإلمتناع عن نواهٌة, والتحلً باألخبلق الفاضلة, واإلعداد المادي والنفسً لخروج ال

 الذي تتحمك على ٌدٌه األهداؾ السامٌة.

                                                           
ٗ8
 .8ٔدي للممدم: المه 
ٗ9
 .9ٌٔٔنظر: االحتجاج باألثر:  



ٔ9 
 

ً عن المنظومة العمدٌة السنٌة حسب, وإنما هو ؼٌر متصور فً   هذا المفهوم لبلنتظار لٌس ؼاببا

حدودها, ألنه لابم على افتراض أن خروج المهدي ممكن فً كل ولت. ومثل هذا االفتراض ال ٌُتصور 

مة الشٌعٌة تإمن بؤن الخلفاء الشرعٌٌن هم المنّصبون من إال فً إطار منظومة عمدٌة وفكرٌة كالمنظو

موجودون دابماً, وهم وحدهم من ٌنبؽً أن ٌحكموا, وأن ٌعمل  –ومنهم المهدي  –لبل السماء, وهإالء 

المإمنون على تمكٌنهم من الحكم, وأن الحكام التارٌخٌٌن, أو ؼٌر المنصبٌن من لبل هللا, ال شرعٌة, وال 

 ً للمإمنٌن أن ٌعملوا على إزاحتهم.طاعة لهم, وٌنبؽ

ؼٌاب مفهوم االنتظار الذي ذكرناه عن المنظومة السنٌة ٌجعل إٌمانهم بالمهدي إٌماناً متعلماً بؤمر ؼامض 

خارج عن إرادتهم, أو بحلم جمٌل بمستمبل ال ٌملكون بإزابه أي تؤثٌر. وطالما كان األمر بهذه الصورة 

ساحة الوعً, والعمل, بل ال حاجة بنا ألن نشؽل أنفسنا به, اللهم فبل معنى, وال مسوغ لحضوره على 

خوضاً  –أي عمٌدة المهدي  –إال على نحو ما لاله ابن عاشور.....: ))بمعنى أن ٌكون الخوض فٌها 

 علمٌاً لتوسٌع المعرفة والتحمٌك والتمحٌص للعلوم اإلسبلمٌة, لمن تفرغ لذلن((.

زاء هذا الحلم الجمٌل, فإن استحضاره سٌكون من لبٌل االبتعاد عن الوالع إذ طالما كنا ال نملن شٌباً بإ  

الحمٌمً, وهذا أمر ٌنبؽً الحذر منه, لذلن لال الممدم فً كلمته السابمة: ))إذا كان "االنتظار" ٌعنً 

ل: "أبشركم أنه لا –مجرد ترلب ظهوره كشرط من أشراط الساعة, واالستبشار بذلن كما روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص 

بالمهدي", ذلن االستبشار الذي ٌزرع األمل فً صحراء الٌؤس؛ فبل حرج فً ذلن بشرط عدم تعلٌك 

 األعمال الشرعٌة على خروجه((.

إذن إٌمانهم بالمهدي, فً جوهره, تعلك بحلم مستمبلً, ال ٌثٌر فٌهم همة, وال ٌحرن ساكناً, وبالتالً ال 

 دٌث وردت بشؤنه, وردُّ األحادٌث أمر ؼٌر جابز فً الشرٌعة.شًء ٌدعوهم للتمسن به سوى أن األحا

ٌعبر العرٌفً عن العبلمات المبشرة, من لبٌل خروج المهدي بموله: ))هذه العبلمات وؼٌرها ال تعدو أن 

 ٓ٘تكون مفرحة للمإمنٌن, مصبرة لهم, مبشرة بؤن الدٌن محفوظ منصور((

 

 والقبهل:  مزسهن االعتقاد الدشي بالسيجي ع بين الخفس  
 

نحن  بٌنا ان المنظومة العمدٌة السنٌة ال تعترؾ لشخص ٌؤتً بعد النبً ص, ٌكون خلٌفة هلل, على الناس 

 أن ٌإمنوا به وٌطٌعوه, وٌؤخذوا منه دٌنهم وأحكامهم, وٌسلموا له تسلٌماً.

العمٌدة فاإلمام المهدي, كما ٌعرؾ الجمٌع, له منصب اإلمامة, وهذا المنصب ال ٌحظى بتمٌز فً 

السنٌة, فاإلمام عندهم  لد ٌختاره الناس, أو أهل الحل والعمد, ولد ٌؤتً متؽلباً بموة السٌؾ, فكٌؾ ٌمكن 

تبرٌر وجود شخص ٌؤتً فً آخر الزمان, ٌموم بدور ٌماثل دور رسول هللا ص, كما وٌتحمك على ٌدٌه 

ها النصوص الواردة فً المهدي ع ما لم ٌتحمك على ٌدي أحد ؼٌره, لكن لوة المضامٌن التً تنطوي علٌ
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وكثرتها , فرضت هذه العمٌدة على العمل السنً فرضا ,من هنا كان مولؾ العمل السنً منها متؤرجحاً 

 بٌن الرفض, والمبول الحذر.

 موالف العلماء الرافضٌن لعمٌدة المهدي: 

"ال مهدي ٌنتظر بعد الرسول  ٌمول عبدهللا آل محمود, عن العمٌدة باإلمام المهدي, فً رسالته المسماة بـ

دمحم خٌر البشر", وهو اآلتً: ))إنها لٌست من عمٌدة أهل السنة, ولهذا لم ٌذكره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

فً عمابده, ال فً الواسطٌة, وال فً األصفهانٌة, وال السبعٌنٌة, وال التسعٌنٌة, وال العرشٌة, كما لم 

, وال فً عمٌدة ابن لدامة, وال عمٌدة ابن زٌدون المالكً, فعدم تذكر فً عمٌدة الطحاوٌة, وال فً شرحها

 ٔ٘ذكرهم لها ٌدل على أنها لٌست من عمابد اإلسبلم والمسلمٌن((

ولال اٌضا ))والحاصل الذي نعتمده, وندٌن هللا به, أنه ال مهدي ٌنتظر بعد الرسول دمحم خٌر البشر, وأنه 

 ٕ٘من اإلٌمان((ال ٌنكر على من أنكره, إذ إنكاره ال ٌنمص 

لول الشٌخ دمحم أبو زهرة بشؤن االعتماد بالمهدي: ))... ولذلن نمول إنها لٌست عمٌدة متمررة عند 

 ٖ٘السنٌٌن((

ولال الشٌخ مهٌب بن صالح البورٌنً محمك كتاب "عمد الدرر: ))ٌعتمد أهل السنة بؤن رجبلً صالحاً من 

إلى الحك, وٌردهم عن الضبلل, إال أن هذا نسل رسول هللا سٌظهر فً آخر الزمان, لٌرشد الناس 

 ٗ٘االعتماد ال ٌُعد عندهم من أصول الدٌن الهامة, وإنما هو أمر فرعً((.

  ٘٘ولال دمحم رشٌد رضا: ))منكر المهدي ال ٌعد منكراً ألصل من الدٌن((

 مهاقف العلساء الحين قبلها السيجي كعقيجة:
دة والروها ودونوها فً كتبهم فكان لهم مولؾ النمٌض الكثٌر من علماء السنة  لبلوا المهدي ع كعمٌ 

 ممن رفض عمٌدة المهدي ع :

أحمد بن دمحم بن الصدٌك: ))اإلٌمان بخروج المهدي واجب كما هو ممرر عند أهل العلم ومدون فً عمابد 

 ٙ٘أهل السنة والجماعة((

لم, ومدون فً عمابد أهل لال السفارٌنً: ))اإلٌمان بخروج المهدي واجب كما هو ممرر عند أهل الع 

 7٘السنة والجماعة(

فاإلٌمان بالمهدي بحسب هذه النصوص انه من صلب العمٌدة, بل ومدون وممررفً عمٌدة اهل السنة 

والجماعة , لكن السإال الذي ٌطرح, هل المنظومة العمدٌة السنٌة التً ال تإمن لشخص ٌؤتً بعد النبً 
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ٌدة المهدي ع على انه امام او خلٌفة منصب من هللا ؟ ام ص, وٌكون له دور كدور النبً ص, لبلت عم

انها ابتكرت طرٌمة للتوافك بٌن العمٌدة بالمهدي ع والمنظومة العمدٌة السنٌة؟ هنان نصوص تشٌر الى 

 الطرق المبتكرة من لبل العمل السنً للتوافك بٌن العمٌدة والنصوص منها:

 الداعة.اوال: االيسان بالسيجي كهنو شخشا من أشخاط  
لال التوٌجري: ))المول فً خروج المهدي فً آخر الزمان كالمول فً ؼٌره من أشراط الساعة؛ مثل 

خروج الدجال, ونزول عٌسى ابن مرٌم, وخروج ٌؤجوج ومؤجوج, وخروج الدابة من األرض, وظهور 

لعرب, الدخان, وطلوع الشمس من مؽربها, وولوع الخسوؾ الثبلثة فً المشرق والمؽرب وجزٌرة ا

وخروج النار التً تطرد الناس إلى محشرهم, وكذلن انحسار الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من 

ذهب, وكذلن خروج المحطانً والجهجاه, و الخلٌفة الذي ٌحثو المال حثًوا وال ٌعده عًدا, فكل هذه 

 8٘األمور ٌجب اإلٌمان بها لثبوتها عن النبً((

المشهورة: ))ونإمن بؤشراط الساعة من خروج الدجال, ونزول  ونمل عن الطحاوي أنه لال فً عمٌدته

 9٘عٌسى بن مرٌم علٌه السبلم من السماء((

ً بعبلمات تدل على لرب  ولال د. صالح بن فوزان الفوزان: ))لما كان اإلٌمان بالٌوم اآلخر مسبولا

 ٓٙصلب العمٌدة( ولوعه تسمى "أشراط الساعة" ناسب أن نذكر أهمها؛ ألن اإلٌمان بها واجب وهو من

ثانيا : االيسان بالسيجي ألنو اخبار من الشبي ص وليذ الن ىشاك شيء متسيد متعلق 
 بذخز السيجي ع.

لال األلبانً: ))خبلصة المول: إن عمٌدة خروج المهدي عمٌدة ثابتة متواترة عنه ملسو هيلع هللا ىلص ٌجب االٌمان بها 

ٌَْب فٌِِه ُهًدى  ألنها من أمور الؽٌب, واإلٌمان بها من صفات ِلَن اْلِكتَاُب اَل َر المتمٌن كما لال تعالى: }الم َذَٰ

ٌِْب{ وإن إنكارها ال ٌصدر إال من جاهل أو مكابر. أسؤل هللا تعالى أن ٌتوفانا  ِلْلُمتَِّمٌَن الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاْلؽَ

 ٔٙعلى االٌمان بها وبكل ما صح فً الكتاب والسنة((

حجر الشافعً على سإال وجه له بشؤن طابفة, من ببلد الهند, اعتمدوا بشخص  وأجاب الشٌخ أحمد بن

مٌت على أنه المهدي, ولالوا بكفر من ٌنكره, أجاب بموله: ))... إن كان إلنكارهم السنة رأساً فهو كفر 

ٌمضً علٌهم بكفرهم وردتهم فٌمتلون كما مر, وإن كان إلنكارهم لها وإنما ذلن محض عناد ألبمة 

بلم وجهابذة األحكام ومصابٌح الهدى ونجوم الظبلم فهو ٌمتضً تعزٌرهم البلٌػ وإهانتهم بما ٌراه اإلس

 ٕٙالحاكم البماً بعظٌم جرٌمتهم ولبٌح طرٌمتهم وفساد عمٌدتهم..الخ((

وبشؤن الطابفة نفسها أفتى دمحم بن دمحم الخطابً المالكً, وأحمد أبو السرور بن الصبا الحنفً, بمرٌب مما 

ى به ابن حجر الشافعً, وأفتى ٌحٌى بن دمحم الحنبلً, بما ٌؤتً: ))... أما من كذب بالمهدي الموعود أفت
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بكفره فإن أصرت هذه الطابفة الضالة على تكفٌر أهل  –علٌه الصبلة والسبلم  –به, فمد أخبر النبً 

أٌد هللا بهم الدٌن  –سلمٌن اإلسبلم تكفٌراً ٌخرج عن الملة فلكل من اإلمام, ومن ٌموم ممامه من حكام الم

 ٖٙأن ٌجري علٌها أحكام المرتدٌن(( –

وٌمول التوٌجري: ))رأٌت فً المجلة المسماة "المسلمون" مماالً لعبدالكرٌم الخطٌب أنكر فٌه ما أخبر به 

بن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ظهور المهدي فً آخر الزمان, وما أخبر به من خروج الدجال, ونزول عٌسى 

مرٌم علٌهما الصبلة والسبلم, وهذه جرأة عظٌمة وخطٌرة جداً, ألن إنكار األحادٌث الثابتة عن النبً 

ر ملسو هيلع هللا ىلص, وممابلتها بالرد واالطراح, ٌدل على االستخفاؾ بؤلوال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وٌستلزم مشالته واتباع ؼٌ

 ٗٙسبٌل المإمنٌن((

. 

 بالمهدي كونه رمزا للخٌر والهدى والصالح ولٌس كونه شخصا معٌنا. ثالثا: اإلٌمان

))ومن طرق التؤوٌل ما ذهب إلٌه الشٌخ دمحم فهٌم أبو عبٌة, بموله: ))نعم صحت األحادٌث فً إثبات  

 .7ٙٔحمٌمة المهدي, ولكننا نإولها بؤن المهدي: رمز للخٌر, والهدى, والصبلح((  المهدي للممدم: 

)ثم سرنا مع المابلٌن بؤن ظهور المهدي ونزول عٌسى علٌهما السبلم هما رمزان النتصار ولال اٌضا  )

 ٘ٙالخٌر على الشر, وأن الدجال رمز الستشراء الفتنة, واستٌبلء الضبلل فترة من الزمان((

 فالمهدي, بالنسبة له, رمز لفكرة انتصار الخٌر, ولٌس شخصاً معٌناً, كما تصوره النصوص.

 ان بالمهدي كاإلٌمان بمن سبمة من االبمة لصبلحهم وعلمهم بسنة رسول هللا ص .رابعا: االٌم

وهذا المول ٌفتح الباب على مصراعٌه لدخول كل من ٌتصؾ ,أو ٌُتوهم به أنه ٌتصؾ بما تمرره هذه 

 الضابطة, وبالنتٌجة سٌكون المهدي رمز أكثر من كونه شخصاً محدداً.

 

 جيالسبحث  األول: عالمات ضيهر السي
 _  ما دور عبلمات الظهور.ٔ

 _ العبلمات الصؽرى.ٕ

 _ العبلمات الكبرى )أشراط الساعة(.ٖ
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 اوال: ما دور عالمات . الطيهر.
 ما هً عبلمات الظهور ؟ وما هو دورها ؟والى كم لسم تمسم ؟

 عبلمات الظهور أو عبلبم الظهور:

ث لبل أو عند ظهور المهدي ع  وتحمك هً مجموعة من األحداث التً أخبر عنها النبً ص , ولد تحد 

 أي حدث من تلن األحداث عبلمة وداللة على لرب ظهوره ع . 

 دورها:

هو اعبلم المسلمٌن وتهٌبة الذهنٌة عندهم الستمبال ٌوم الظهور, وال مدخلٌه  للعبلمات  بمسالة الظهور  

هور بتحمك بعضها او سوى الداللة واالعبلم والكشؾ عن ولوعه  بعدها, وٌمكن تصور حدوث الظ

 بدونها ,وال ٌلزم من تخلفها انخرام سبب او مسبب .

مثالها مثال هٌجان الطٌور الدال على ولوع المطر أو العاصفة بعده من دون إمكان أن ٌمال : ان 

العاصفة ال ٌمكن ان تمع بدون هٌجان الطٌور . بل ٌمكن ولوعها , .وإن كان لد ال تنفن عن ذلن فً كل 

 عاصفة .

 أقدام عالمات الطيهر:
 تمسم العبلمات من حٌث المرب والبعد عن الظهور , الى لسمٌن :

 اوال: عبلمات صؽرى 

 ثانٌا : عبلمات كبرى ) اشراط الساعة(

 معشى العالمة لغة واصصالحا 
 لبل الخوض فً عبلمات الساعة الصؽرى والكبرى . 

ؾ العبلمة فً اللؽة بؤنّها: ِسَمةٌ أو شعار أ   و أمارة تُعَرؾ بها األشٌاء, وجمعها عبلمات.تُعرَّ

أّما فً االصطبلح فهً: األمارات التً تسبك لٌام الساعة, وتكون من النوع االعتٌادي للناس, كشرب  

 الخمر والجهل ونحو ذلن, ومنها ما ٌكون لبل عبلمات الساعة الكبرى, ومنها ما ٌكون مصاحباً لها.

 العالمات الرغخى:
 دٌث العدٌد من العبلمات التً تبٌن التراب مجًء خلٌفة هللا المهدي )علٌه السبلم( منها:لمد ذكرت األحا
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 _كثرة الفتن:1

أخرج أحمد فً مسنده بسنده عن النعمان ابن بشٌر لال: )صحبنا النبً ملسو هيلع هللا ىلص وسمعناه ٌمول: )إّن بٌن ٌدي   

ها مإمنا ثم ٌمسى كافرا وٌمسى مإمنا ثم ٌصبح الساعة فتنا كؤنها لطع اللٌل المظلم ٌصبح الرجل فٌ

كافرا ٌبٌع ألوام خبللهم بعرض من الدنٌا ٌسٌر أو بعرض الدنٌا لال الحسن وهللا لمد رأٌناهم صورا وال 

ً وال أحبلم فراش نار وذبّان طمع ٌؽدون بدرهمٌن وٌروحون بدرهمٌن ٌبٌع أحدهم دٌنه  عمول أجساما

 ٙٙبثمن العنز(

 ن:تطاول البنٌا -2

روى مسلم فً صحٌحه من حدٌث عمر بن الخطاب: )أن جبرٌل )علٌه السبلم( لال للنبً)ص(: 

)فؤخبرنً عن الساعة ؟ لال: ما المسإول عنها بؤعلم من السابل. لال فؤخبرنً عن إمارتها. لال: إن تلد 

 7ٙاألمة ربتها وان ترى الحفاة  العراة العالة رعاء الشاء ٌتطاولون فً البنٌان(

 فع العلم:ر -3

لال النبً ص )تكون بٌن ٌدي الساعة أٌام ٌرفع فٌها العلم وٌنزل الجهل وٌكثر فٌها الهرج والهرج 

  8ٙالمتل(

 كثرة لراءة المرآن وترن العمل به: -4

لال النبً ص )سٌؤتً على أمتً زمان ٌكثر فٌه المراء وٌمل فٌه الفمهاء وٌمبض العلم وٌكثر الهرج, ثم 

ٌمرأ المرآن رجال من أمتً ال ٌجاوز ترالٌهم, ثم ٌؤتً من بعد زمان ٌجادل المشرن ٌؤتً من بعد زمان 

 9ٙباهلل المإمن فً مثل ما ٌمول(. ولال  : ٌكون فً آخر الزمان عباد جهال ولراء فسمة(

 انتشار الفحش ولطٌعة األرحام: -5

 7ٓن, وابتمان الخابن(لال النبً ص )من أشراط الساعة الفحش والتفحش ولطٌعة الرحم وتخوٌن األمٌ

 تكذٌب الصادق وتصدٌك الكاذب: -6

لال النبً ص ) سٌؤتً على الناس سنوات خداعات ٌصدق فٌها الكاذب وٌكذب فٌها الصادق, وٌإتمن 

فٌها الخابن وٌخون فٌها األمٌن, وٌنطك فٌها الروبٌضة, لٌل: وما الروبٌضة ؟ لال: الرجل التافه ٌتكلم 

 7ٔفً أمر العامة(

بً ص )لٌؤتٌن على الناس زمان ٌكذب فٌه الصادق وٌصدق الكاذب, وٌخون األمٌن وٌإتمن لال الن

الخإون, وٌشهد المرء ولم ٌستشهد, وٌحلؾ وإن لم ٌستحلؾ, وٌكون أسعد الناس بالدنٌا لكع ابن لكع ال 

 7ٌٕإمن باهلل ورسوله(

                                                           
ٙٙ
 .7ٖٕص ٗمسند أحمد: ج 
ٙ7
 .9ٕص ٔصحٌح مسلم:ج 
ٙ8
. رواه البخاري, فً صحٌح البخاري, عن عبدهللا بن مسعود وأبو ٕٙٔص ٗٔكنز العمال, الفصل الثالث: فً اشراط الساعة الصؽرى: ج 

 , صحٌح.7ٕٓٙموسى األشعري, الصفحة أو الرلم: 
ٙ9
 ٕٙٔص ٗٔ: فً اشراط الساعة الصؽرى: جكنز العمال, الفصل الثالث 
7ٓ
 ٕٙٔص ٗٔكنز العمال, الفصل الثالث: فً اشراط الساعة الصؽرى: ج 
7ٔ
 ٕٙٔص ٗٔكنز العمال, الفصل الثالث: فً اشراط الساعة الصؽرى: ج 
7ٕ
 ٕٙٔص ٗٔكنز العمال, الفصل الثالث: فً اشراط الساعة الصؽرى: ج 
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 التباهً بالمساجد: -7

 7ٖاس فً المساجد(لال النبً ص ): ال تموم الساعة حتى ٌتباهى الن

 كثرة المعازف وشرب الخمور: -8

لال النبً ص )ٌمسخ لوم من أمتً فً آخر الزمان لردة وخنازٌر, لٌل: ٌا رسول هللا ! وٌشهدون أن ال 

إله إال هللا وأنن رسول هللا وٌصومون ؟ لال: نعم, لٌل: فما بالهم ٌا رسول هللا ؟ لال: ٌتخذون المعازؾ 

بون األشربة, فباتوا على شربهم ولهوهم فؤصبحوا ولد مسخوا لردة والمٌنات والدفوؾ وٌشر

  7ٗوخنازٌر(

ونَها بؽٌِر اسِمها(-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً  تً الخمَر ٌُسمُّ : )ٌشَرُب ناٌس ِمن أمَّ
7٘ 

 استغناء الرجال بالرجال: -9

حمراء تخرج من لبل لال النبً ص ) إذا استؽنى النساء بالنساء والرجال بالرجال فبشرهم برٌح 

 المشرق فٌمسخ بعضهم وٌخسؾ ببعض, ذلن بما عصوا وكانوا ٌعتدون.

 7ٙولال ) ال تذهب الدنٌا حتى ٌستؽنً النساء بالنساء والرجال بالرجال, والسحاق زنا النساء فٌما بٌنهن(.

 _انتشار الزنا:11  

نَا(َوٌَْظَهَر  -ذكر منها-لال النبً ص: )ِمن أَْشَراِط السَّاَعِة,   77الِزّ

 _ انتشار الربا:11

 ًّ  : )لٌََؤْتٌَِنَّ علَى النَّاِس َزماٌن, ال ٌُباِلً الَمْرُء بما أَخَذ الماَل, أِمْن َحبلٍل أْم ِمن َحراٍم(-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النب

 _كثرة المتل:12

 78ْرُج لالوا: وما الَهْرُج ٌا َرسوَل هللاِ؟ لاَل: المَتُْل المَتُْل(: )ال تَمُوُم السَّاَعةُ حتَّى ٌَْكثَُر الهَ -ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً  

 

 _شهادة الزور وكتمان الحك:13

ِة وفُُشَو التجارةِ , حتى تعٌَن المرأةُ زوَجها على -ملسو هيلع هللا ىلص-,ٌمول النبً  : )إنَّ بٌن ٌدي الساعِة تسلٌَم الخاصَّ

وكتماَن شهادةِ الحِكّ وظهوَر الملِم( التجارةِ ولطَع األرحاِم وشهادةَ الزورِ 
79 

                                                           
7ٖ
 9ٗٗنس بن مالن, الصفحة أو الرلم: رواه أبو داود, فً سنن أبً داود, عن أ 
7ٗ
 ٕٙٔص ٗٔكنز العمال, الفصل الثالث: فً اشراط الساعة الصؽرى: ج 
7٘
 , أخرجه فً صحٌحه.7٘8ٙرواه ابن حبان, فً صحٌح ابن حبان, عن أبو مالن األشعري, الصفحة أو الرلم:  
7ٙ
 ٕٙٔص ٗٔكنز العمال, الفصل الثالث: فً اشراط الساعة الصؽرى: ج 
77
 , صحٌح.8ٓ8ٙالبخاري, فً صحٌح البخاري, عن أنس بن مالن, الصفحة أو الرلم:  رواه 
78
 , صحٌح.7٘ٔرواه مسلم, فً صحٌح مسلم, عن أبو هرٌرة, الصفحة أو الرلم:  
79
 , إسناده صحٌحٖٖٖ/٘رواه أحمد شاكر, فً مسند أحمد, عن طارق بن شهاب, الصفحة أو الرلم:  
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 ظهور الكاسٌات العارٌات، كما ورد فً الحدٌث الشرٌف: 14

اٌء لال النبً ص)ِصْنفاِن ِمن أْهِل النَّاِر لَْم أَرُهما, لَْوٌم معُهْم ِسٌاٌط َكؤَْذناِب البَمَِر ٌَْضِربُوَن بها النَّاَس, ونِس

, ُرُإوُسُهنَّ َكؤَْسنَِمِة البُْخِت المابِلَِة, ال ٌَْدُخْلَن الَجنَّةَ, وال ٌَِجْدَن ِرٌَحها, كاِسٌاٌت عاِرٌاٌت ُمِمٌبلٌت ماببِلتٌ 

وإنَّ ِرٌَحها لٌَُوَجُد ِمن َمِسٌَرةِ َكذا وَكذا.(
8ٓ 

 _ اعانت المرأة زوجها فً التجارة:15

ِة وفشُو الت-علٌه الصبلة والسبلم-ٌمول  جارةِ حتى تعٌَن المرأةُ زوَجها : )بٌن ٌَدي الساعِة تسلٌُم الخاصَّ

 8ٔعلى التجارةِ(

 _ اختالل المماٌٌس:16

ادُق, وٌإتَمُن -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌمول النبً   : )تؤتً على النَّاِس َسنواٌت خدَّاعاٌت ٌُصدَُّق فٌها الكاذُب, وٌَُكذَُّب فٌها الصَّ

ٌْبضة لٌ َو ُن فٌها األمٌُن, وٌنِطُك الرُّ جُل التَّافِهُ فٌها الخابُن وٌخوَّ ٌْبضةُ ؟ لاَل: الرَّ َو ِ وما الرُّ َل: ٌا رسوَل َّللاَّ

ِة( ٌتََكلَُّم فً أمِر العامَّ
8ٕ 

 ثانيا : العالمات الكبخى او ) عالمات الداعة(:
ما معنى الساعة ؟ ولم سمٌت بالساعة ؟ وما هً عبلماتها أو أشراطها ؟ وكٌؾ رتبها العلماء ؟ وهل انها 

 بعة؟ :تمع متفرلة أو متتا

 اوال: الساعة تطلك على معنٌٌن :

 : المعنى األول هو االمام المهدي ع فهو الساعة بحسب رواٌات أهل البٌت ع  .ٔ 

: المعنى الثانً هو ٌوم المٌامة والممصود بها بعث الناس من لبورهم لمحاسبتهم ومجازاتهم على ٕ

 أعمالهم الصادرة منهم فً الحٌاة الدنٌا,

 ت بالساعة إّما بسبب سرعة الحساب فٌها أو بسبب مفاجؤة العباد بها .ثانٌا :انما سّمٌ

 ثالثا: وعبلماتها هً أشراطها التً تسبمها وتدّل على لُرب ولوعها وهً عشرة كما جاء فً األحادٌث:
ٌْنَا َونَْحُن نَتََذاَكُر, فَماَل: ما تََذاكَ   ُ علٌه َوَسلََّم َعلَ ًُّ َصلَّى َّللاَّ ُروَن؟ لالوا: نَْذُكُر السَّاَعةَ, لاَل: إنََّها )اطَّلََع النب

اَل, َوالّدابة, َوُطلُوَع الشَّْمِس ِمن  َمْؽِربَِها, لَْن تَمُوَم حتَّى تََرْوَن لَْبلََها َعْشَر آٌَاٍت, فََذَكَر, الدَُّخاَن, َوالدَّجَّ

 َ ُ علٌه َوَسلََّم, َوٌَؤ ُجوَج َوَمؤُْجوَج, َوثبََلثَةَ ُخُسوٍؾ: َخْسٌؾ بالَمْشِرِق, َونُُزوَل ِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم َصلَّى َّللاَّ

َوَخْسٌؾ بالَمْؽِرِب, َوَخْسٌؾ بَجِزٌَرةِ العََرِب, َوآِخُر ذلَن نَاٌر تَْخُرُج ِمَن الٌََمِن, تَْطُرُد النَّاَس إلى 

 8َٖمْحَشِرِهْم.(

 رابعا: أشراط الساعة:

                                                           
8ٓ
 , صحٌح.8ٕٕٔأبو هرٌرة, الصفحة أو الرلم: رواه مسلم, فً صحٌح مسلم, عن  
8ٔ
 , إسناده صحٌح.ٖ٘/ٙرواه أحمد شاكر, فً مسند أحمد, عن عبدهللا بن مسعود, الصفحة أو الرلم:  
8ٕ
 , صحٌح اإلسناد.9٘ٙ/٘رواه الحاكم, فً المستدرن على الصحٌحٌن, عن أبً هرٌرة, الصفحة أو الرلم:  
8ٖ
 , خبلصة حكم المحدث:  صحٌح9ٕٓٔلمحدث: مسلم, المصدر: صحٌح مسلم, الصفحة أو الرلم: الراوي: حذٌفة بن أسٌد الؽفاري, ا 
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رى, وٌرجع السبب فً اختبلفهم إلى عدم ثبوت حدٌث اختلؾ العلماء فً ترتٌب عبلمات الساعة الكب 

نبوي ٌدل على ترتٌبها, أي من جهة ولوعها ,  ولكنهم رتبوا بعض األحداث عن طرٌك االستنباط, 

 حٌث بٌّنوا أن أول عبلمات الساعة الكبرى ظهوراً ,هو خروج المهدي المنتظر,

, ثم خروج ٌؤجوج ومؤجوج,  ثم الدخان  ,  ثم فتنة المسٌح الدجال, ونزول عٌسى بن مرٌم علٌه السبلم

ثم طلوع الشمس من مؽربها , ثم الدابة , ثم  الخسوفات الثبلث , ثم آخر اآلٌات حشر النار نار تخرج 

 ناسفة تسوق الناس إلى محشرهم , والٌن بعض الوال العلماء :.

ولى العبلمات الكبرى, وما سإال موجه الى الشٌخ عبد العزٌز ابن باز هل ٌتولؾ عمل اإلنسان بظهور أ

 هً أولى العبلمات الكبرى؟.

ج)) أول العبلمات الكبرى عند أهل العلم خروج المهدي الذي ٌحكم الناس بالعدل, وهو من أهل بٌت 

من أوالد الحسن من أوالد فاطمة وٌخرج فً آخر الزمان وٌباٌعه الناس وٌحكم الناس  ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبً 

ملبت جوًرا, وهذا ٌمع عند نزول المسٌح, لرب نزول المسٌح بن  بالعدل, وٌمؤل األرض عداًل بعدما

 مرٌم فً آخر الزمان, وعند خروج الدجال.

وأول العبلمات هو المهدي ثم الدجال, ثم نزول عٌسى علٌه الصبلة والسبلم, ثم خروج ٌؤجوج ومؤجوج, 

لمسٌح بن مرٌم فٌمتل الدجال, هذه كلها متماربة, فً زمن واحد, أولها المهدي ثم ٌلٌه الدجال, ثم ٌنزل ا

ثم ٌخرج ٌؤجوج ومؤجوج والمسٌح موجود فً األرض علٌه الصبلة والسبلم, واآلٌات التً إذا خرجت 

 لم تمبل التوبة وختم على األعمال هً طلوع الشمس من مؽربها,

 

 

: ٌَْوَم Uا لال إذا طلعت من مؽربها الشمس حٌنبذ ال تمبل التوبة من التاببٌن, فالكل ٌبمى على عمله كم 

[ 8ًٌْ٘ٔرا ]األنعام:ٌَؤْتًِ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن ال ٌَنفَُع نَْفًسا إٌَِمانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن لَْبُل أَْو َكَسبَْت فًِ إٌَِمانَِها خَ 

 8ٗهذا هو طلوع الشمس من مؽربها كما صحت به األخبار عن رسول هللا علٌه الصبلة والسبلم. نعم.((

ً على سابل: )ٌسؤل عن عبلمات الساعة وٌمول: إّن الرسول علٌه أفضل الصبلة ٌمول ا بن باز جوابا

 والسبلم حدد لنا بعضاً منها, ولال فً ذلن: "أن تلد األمة ربتها", فما معنى هذه العبارة ؟

 وبعده, جواب ابن باز: أشراط الساعة كثٌرة, ولكنها لسمان: لسم مطلك, وجد منها فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 ولسم خاص ٌمع عند لربها وعند دنوها...

أما أشراطها الخاصة المرٌبة منها فمد بٌنتها األحادٌث, وهً عشر عبلمات: أولها: المهدي, رجل من 

أهل البٌت فً آخر الزمان ٌملن الدنٌا ٌملن األرض وٌملإها عدالً بعد ملبها جوراً, وهو من أهل البٌت 

 ذرٌة فاطمة رضً هللا عنها, جاءت فٌه أحادٌث كثٌرة. من بنً هاشم, من

                                                           
8ٗ
-https://binbaz.org.sa/fatwas/17516/%D8%B4%D8%B1%D8%ADالمولع الرسمً للشٌخ ابن باز  

%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9 
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الثانً: الدجال, خروج الدجال فً آخر الزمان ٌدعً أنه نبً ثم ٌدعً أنه رب العالمٌن! ولد صحت فٌه 

 األحادٌث وتواترت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص.

سبلم ٌمتل الدجال, وٌحصل والثالث: نزول المسٌح بن مرٌم من السماء, عٌسى بن مرٌم علٌه الصبلة وال

به الخٌر العظٌم لؤلمة, وٌخرج هللا به بركات ما فً األرض علٌه الصبلة والسبلم, وال ٌمبل إال اإلسبلم, 

وٌهلن هللا فً زمانه األدٌان فبل ٌبمى إلى اإلسبلم, تذهب الٌهودٌة والنصرانٌة والشٌوعٌة وؼٌرها, وال 

 والسبلم.ٌبمى إال اإلسبلم فً عهده علٌه الصبلة 

ن ُكّلِ َحَدٍب ٌَنِسلُوَن﴾ األنبٌاء:  , فً عهد عٌسى 9ٙوالرابع: خروج ٌؤجوج ومؤجوج من الشرق ﴿َوُهم ّمِ

علٌه الصبلة والسبلم, ثم ٌمتلهم هللا ٌمٌتهم هللا بعد ذلن, ثم بعد ذلن آٌة الدخان, وهدم الكعبة, ورفع 

خروج الدابة دابة األرض, وطلوع  المصحؾ رفع المرآن من األرض من الصدور ومن الصحؾ, ثم

الشمس من مؽربها, وإذا طلعت ال تمبل التوبة بعد ذلن من أحد, وآخرها ناٌر تحشر الناس إلى محشرهم, 

 8٘هذه ٌمال لها اآلٌات الخاصة المرٌبة من لٌام الساعة, جاءت بها األحادٌث وبٌنها أهل العلم(

** دمحم المهدي والمسٌح, "منها", أي من أشراط الساعة, لال السفارٌنً: ))منها اإلمام الخاتم الفصٌح *

التً وردت بها األخبار, وتواترت فً مضمونها اآلثار, أي من العبلمات العظمى, وهً أولها, أن 

 8ٌٙظهر "اإلمام" الممتدى بؤلواله وأفعاله, "الخاتم" لؤلبمة فبل إمام بعده((

 

 خامسا:  توالً حدوث اشراط الساعة :

م أّن ظهور العبلمات الكبرى ٌكون بصورةٍ متتابعٍة متماربٍة فً الزمن؛ مصدالاً لمول رسول من المعلو 

ص: )اآلٌاُت َخرزاٌت َمنظوماٌت فً ِسلٍن فإن ٌُمطعِ الِسّلُن ٌَتبْع بعُضها بعًضا(.-هللا 
87 

 عالمات الداعة )العالمات الكبخى(.
 ً تمع لبلها بولٍت لصٌٍر, وبٌانها فٌما ٌؤتً:ٌُمَصد بالعبلمات الكبرى لٌوم المٌامة العبلمات الت 

 اوال : ظهور المهدي: 

المهدي رجٌل ٌخرج فً آخر الزمان وٌكون خلٌفةً للُمسلمٌن وٌحكم بالعدل والمسط, ولد ذُكرت بعض 

صفاته فً مجموعٍة من األحادٌث الصحٌحة عن النبً  ص ؛ فاسمه واسم ابٌه ٌواطبان اسم النبً واسم 

: )المهديُّ منًِّ, أجلَى الجبهِة, أَلنى األنِؾ, ٌمؤَلُ األرَض -ص-آل بٌت النبّوة, لال النبً  أبٌه, وهو من

 88لِسًطا وَعداًل كما ُمِلبَْت َجوًرا وُظلًما, ٌمِلُن سبَع ِسنٌَن(

                                                           
8٘
 http://www.binbaz.org.sa/mat/18127مولع ابن باز.  
8ٙ
خافمٌن لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار األثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عمد الفرلة المرضٌة: دمحم بن أحمد السفارٌنً الحنبلً. مإسسة ال 

 .7ٓ: ٕم. ج 98ٕٔ -هـ  ٕٓٗٔدمشك.  –
87
| خبلصة حكم المحدث : له شاهد صحٌح على  7ٕٙٔالراوي : عبدهللا بن عمرو | المحدث : األلبانً |السلسلة الصحٌحة الصفحة أو الرلم:  

 شرط مسلم
88
 , صحٌح.9ٕٕ٘رواه السٌوطً, فً الجامع الصؽٌر, عن أبً سعٌد الخدري, الصفحة أو الرلم:  
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ِ ٌُْبعَُث على اختبلٍؾ  ُرُكْم بالمهدّي ومنها ما ورد عن أبً سعٌد الخدري, لال:))لال رسول هللا ص: أبّشِ

ِمَن الناِس وزالزِل فٌََْمؤَلُ األْرَض لِْسًطا وَعْداًل َكَما ُمِلبَْت جْوًرا وُظْلًما ٌَْرَضى عْنهُ ساِكُن السماِء وساِكُن 

األرِض ٌَْمِسُم الماَل ِصحاًحا لال له رجٌل ما صحاًحا لال بالسِوٌَِّة بٌَن الناِس وٌَْمؤَلُ هللاُ للوَب أمِة محمٍد 

سلَّم َؼنَاًء وٌََسعُُهْم عدلُهُ حتى ٌؤمَر منادًٌا فٌناِدَي فٌموُل َمْن له فً ماٍل حاجةٌ فما ٌموُم مَن صلَّى هللاُ علٌه و

اًل الناِس إالَّ رجٌل واِحٌد فٌموُل أنا فٌموُل ابِْت السدَّاَن ٌَْعنًِ الخاِزَن فمُْل لَهُ إنَّ المهِديَّ ٌؤمُرَن أن تْعِطٌَنً ما

جعلَهُ فً حجِرِه وابْتََزَرهُ نَِدَم فٌموَل كنُت أجشَع أمِة محمٍد صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم أَو  فٌموُل لَهُ احُث حتى إذا

نَاهُ فٌكوُن كَذِلَن سب ٌْ َع سنٌَن أْو عَجَز عنًِّ َما َوِسعَُهْم لال فٌردُّهُ فبل ٌُْمبَُل مْنهُ فٌماُل له إنَّا اَل نَؤُْخذُ شٌبًا أَْعَط

 89سنٌَن ثم ال خٌَر فً العٌِش بعَدهُ أو لال ثم ال خٌَر فً الحٌاةِ بعَدهُ(( ثَماِن ِسنٌَن أَْو تسعَ 

لال: ٌخرج فً آخر أمتً المهدي ٌسمٌه هللا الؽٌث, وتخرج  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبً سعٌد الخدري  أن رسول هللا 

, األرض نباتها, وٌعطى المال صحاًحا, وتكثر الماشٌة, وتعظم األمة, ٌعٌش سبعًا أو ثمانًٌا, ٌعنً: حجة

 9ٌٓعنً: سنٌن ثمانً حجج ثمانً سنٌن.

 خروج المسٌح الدجال: 

 معنى الدجال :

ه الكذاب , الذي ٌُكثِر من الكذب  هَ , والدجال : الُمَمّوِ الدَّجل : هو الخلط والتلبٌس , ٌمال َدَجَل إذا لبّس وَموَّ

 والتلبٌس .

 تلبٌسه علٌهم .وسمً الدجال دجاالً : ألنه ٌؽطً على الناس كفره بكذبه وتموٌهه و

وُسِمًّ بِالمسٌح؛ ألنّه ممسوح العٌن, ولٌِل: ألنّه ٌمسح ُكّل األرض, ولٌِل ألنّه كاذٌب ٌّدعً األلوهٌة, 

 وٌفتن الناس باتّباعه واإلٌمان به, وٌبدأ بِفتنة الناس عن دٌنهم,

 فتنة الدجال:

أكبر من فتنة المسٌح الدجال كما وفتنته عظٌمة جدا لدرجة أنه لٌس بٌن خلك آدم إلى لٌام الساعة فتنة 

ٌَْن َخْلِك آَدَم إِلَ  ًَّ َص)) ٌَمُوُل َما بَ ى أَْن جاء فً رواٌة أحمد َعْن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر األَْنَصاِرّيِ لَاَل َسِمْعُت النَّبِ

اِل . تَمُوَم السَّاَعةُ فِتْنَةٌ أَْكبَُر ِمْن فِتْنَِة الدَّجَّ
9ٔ 

جمٌعهم, فهو من  -علٌهم السبلم-جال  ومن فتنته, كما حذّر منه األنبٌاء من الد –ص –لد حذّر النبً  

ٌُْكم, إْن ٌَْخُرْج َوأَنَا -علٌه الصبلة والسبلم-أعظم الفتن, وأكبرها, لال النبً  اِل أَْخَوفُنًِ علَ ٌُْر الدَّجَّ : )َؼ

 9ْٕمُرٌإ َحِجٌُج نَْفِسِه(فٌُِكْم, فؤنَا َحِجٌُجهُ ُدونَُكْم, وإْن ٌَْخُرْج َولَْسُت فٌُِكْم, فَا

ص أنّهما فً الوالع على العكس؛ فالجنة -ومن فِتنه أّن معه جنةً وناراً, أو ماًء وناراً, ولد بٌّن النبً 

 والماء فً الحمٌمة ناٌر, والنار ماٌء أو جنّةٌ,

 9ٖ: )معهُ َجنَّةٌ وناٌر, فَناُرهُ َجنَّةٌ وَجنَّتُهُ ناٌر(-علٌه الصبلة والسبلم-لال 

                                                           
89
 لال عنه: "رواه أحمد وفٌه عطٌة العوفً وهو ضعٌؾ, ووثمه ابن معٌن, وبمٌة رجاله ثمات".. ؤٖٖ: 7مجمع الزوابد/ ج 
9ٓ
 [7ٔٔوصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة:  8ٕٕٔٔ, وأحمد: 8ٙ7ٖ]رواه الحاكم فً المستدرن:  
9ٔ
 8ٖٔ٘ٔمسند اإلمام أحمد  
9ٕ
 , صحٌح.9ٖ7ٕأو الرلم:  رواه مسلم, فً صحٌح مسلم, عن النواس بن سمعان األنصاري, الصفحة 
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اِل ِمْنهُ : َمعَهُ نَ أ ْهَراِن ٌضاً عن حذٌفة رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ألنَا أَْعلَُم بَِما َمَع الدَّجَّ

ا أَْدَرَكنَّ  ُج , فَإِمَّ ٌِْن نَاٌر تَؤَجَّ ٌِْن َماٌء أَْبٌَُض َواآلَخُر َرأَْي اْلعَ أََحٌد فَْلٌَؤِْت النَّْهَر الَِّذي ٌَْجِرٌَاِن أََحُدُهَما َرأَْي اْلعَ

ْض ثُمَّ ْلٌَُطؤِْطْا َرأَْسهُ فٌََْشَرَب ِمْنهُ فَإِنَّهُ َماٌء بَاِرٌد " ٌََراهُ نَاًرا َوْلٌُؽَّمِ
9ٗ 

 مكان خروج الدجال :

ٌخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان , من ٌهودٌة أصبهان , ثم ٌسٌر فً األرض فبل ٌترن بلداً 

 إال مكة والمدٌنة , فبل ٌستطٌع دخولهما ألن المبلبكة تحرسهما . إال دخله ,

اُل ٌَْخُرُج ِمْن أَْرٍض  وعن أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه لال : حّدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " الدَّجَّ

بِاْلَمْشِرِق ٌُمَاُل لََها ُخَراَساُن "
9٘ 

اُل ِمْن ٌَُهوِدٌَِّة أَْصبََهاَن َمعَهُ َسْبعُوَن أَْلفًا وعن أنس رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص : " ٌَْخُرُج الدَّجَّ

ٌِْهْم التٌَِّجاُن " ِمْن اْلٌَُهوِد َعلَ
9ٙ 

 

نَّا إلى السماء فلم ٌُمتَل, إذ لال: )َولَْوِلِهْم إِ  -علٌه السبلم-فً المُرآن أنّه رفع نبٌّه عٌسى  -تعالى-بٌّن هللا  

ِه َوَما لَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَـِكن ُشبِّهَ لَُهْم َوإِنَّ ا لَِّذٌَن اْختَلَفُوا فٌِِه لَِفً لَتَْلنَا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َرُسوَل اللَـّ

ْنهُ َما لَُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّبَاَع الظَِّنّ َوَما لَتَلُوهُ ٌَِمٌنًا* هُ َعِزًٌزا َحِكًٌما(, َشٍنّ ِمّ ٌِْه َوَكاَن اللَـّ هُ إِلَ فَعَهُ اللَـّ ↑ بَل رَّ

 .8٘ٔ-7٘ٔسورة النساء, آٌة: 

وسٌنزل فً اخر الزمان فً زمن المهدي ع وٌصلً خلفه وٌعٌنه على لتال الدجال أخرج البخاري فً 

ٌمان من صحٌحه صحٌحه فً باب نزول عٌسى بن مرٌم عن أبً هرٌرة, وما أخرجه مسلم فً كتاب اإل

عن أبً هرٌرة, لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله: )) كٌؾ أنتم إذا نزل ابن مرٌم فٌكم, وإمامكم 

 97منن (

 خروج ٌؤجوج ومؤجوج:

: )َحتَّى إَِذا فُتَِحْت -تعالى-هم لوم مفسدون فً األرض, ولد ورد ذكرهم فً المُرآن الكرٌم فً لوله  

ن ُكِلّ َحَدٍب ٌَنِسلُوَن(,ٌَؤُْجوُج َوَمؤُْجوُج وَ   ُهم ِمّ

ًُّ -وورَد ذكرهم فً السنة النبوٌة الشرٌفة, فً الحدٌث الذي روته زوجة بن جحش لالت  -: "استٌمظ النب

ا وجُهه ٌمول: ال إله إال هللاُ, وٌٌل للعرِب من شّرٍ لد الترب, فتَح  -صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم من النوم محمرًّ

                                                                                                                                                                                     
9ٖ
(, واخرج البخاري 9ٖٕٗ, صحٌح. التخرٌج : أخرجه مسلم ) 9ٖٕٗرواه مسلم, فً صحٌح مسلم, عن حذٌفة بن الٌمان, الصفحة أو الرلم:  

 ( الفمرة األخٌرة ٖٓ٘ٗ)
9ٗ
  7ٖٖص  8ٔوما معه ج .شرح النووي على مسلم" كتاب الفتن واشراط الساعة" باب ذكر الدجال وصفته ٖٕٕ٘رواه مسلم برلم  
9٘
 ( . 98ٖٖ. صححه األلبانً ) صحٌح الجامع الصؽٌر / حدٌث رلم  ٖٕٙٔرواه الترمذي برلم  
9ٙ
 نزول عٌسى علٌه السبلم. 8ٕٙ٘ٔرواه أحمد برلم  
97
. والجامع ٖٗٔ :ٗم. ج98ٔٔهـ/ ٔٓٗٔبٌروت  -صحٌح البخاري: إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة بن بردزبة البخاري الجعفً. دار الفكر  

 .9ٗ: ٔبٌروت. ج –الصحٌح )صحٌح مسلم(: مسلم بن الحجاج النٌسابوري. دار الفكر 
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وَج ومؤجوَج مثُل هذه, وعمد سفٌان تسعٌَن أو مابةً, لٌل: أنهِلن وفٌنا الصالحون؟ لال: الٌوَم من ردِم ٌؤج

 98نعم, إذا كثُر الخبُث" (

وهم لوم بنى ذو المرنٌن بٌنهم وبٌن الناس سدًّا عظًٌما لٌمنع أذاهم وشّرهم عن الناس, وسوؾ ٌؤذن هللا  

وٌنتشرون فً األرض  -علٌه السبلم-ى بفتح هذا السد ٌوم المٌامة, وهم ٌخرجون بعد نزول عٌس

صلى -وٌُضٌّمون على الناس إلى أن ٌرسل هللا على رلابهم دوداً فٌموتون, ودلٌل ذلن ما ورد عن النبً 

ُ تعالى: )َوُهْم ِمْن ُكِلّ َحَدٍب  -هللا علٌه وسلّم أنه لال: )تُفتَُح ٌؤجوُج ومؤجوُج, فٌَخرجوَن كما لاَل َّللاَّ

وَن األرَض, وٌنحاُز منهُم المسلموَن حتَّى تصٌَر بمٌَّةُ المسِلمٌَن فً مدابنِِهم وحصونِِهم, ٌَْنِسلُوَن(, فٌعُ  مُّ

وَن بالنَّهِر فٌَشربونَهُ حتَّى ما ٌَذروَن فٌِه شٌبًا, فٌمرُّ آخُرُهم علَى  وَن إلٌهم مواشٌَُهم حتَّى أنَّهم لٌَمرُّ وٌضمُّ

ةً ماٌء, وٌَظهروَن علَى األرِض فٌموُل لابلُُهم: هإالِء أْهُل أثِرِهم, فٌموُل لابلُُهم: لمد كاَن بَِهذ ا الَمكاِن مرَّ

بةً  األرِض لد فَرؼنا منُهم ولنُناِزلَنَّ أْهَل السَّماِء حتَّى إنَّ أحَدُهم لٌَُهزُّ حربتَهُ إلى السَّماِء فترِجُع مخضَّ

ُ دوابَّ كنؽَِؾ الجراِد فتؤُخذُ بؤعنالِِهم بالدَِّم, فٌمولوَن لد لتَلنا أْهَل السَّماِء, فبٌنَما هم كذلِ  َن إذ بعََث َّللاَّ

  99فٌَموتوَن موَت الجراِد(.

 الخسوفات الثبلثة :

ٌُمصد بالخسؾ: انشماق األرض وجعل ما على سطحها فً داخلها, وٌُمصد بالخسوفات الثبلثة: الُخسوؾ 

المشرق, والثانً فً المؽرب, والثالث التً ستمع فً آخر الزمان فً أماكن ُمختلفٍة؛ فاألول ٌكون فً 

: )َوثبََلثَةَ ُخُسوٍؾ: -علٌه الصبلة والسبلم-فً جزٌرة العرب, ومن األدلة التً تحّدثت عنها لول النبً 

َخْسٌؾ بالَمْشِرِق, َوَخْسٌؾ بالَمْؽِرِب, َوَخْسٌؾ بَجِزٌَرةِ العََرِب(
ٔٓٓ 

 الدخان:

ّل على لرب لٌام الساعة, وهو من االٌات المنتظرة التً لم تجا  ٌُعّد الدخان من اآلٌات الِعظام التً تَدُ  

ٌْنَا َونَْحُن نَتََذاَكُر, فَماَل: ما -بعدعن حذٌفة ابن اسٌد الؽفاري لال ُ علٌه َوَسلََّم َعلَ ًُّ َصلَّى َّللاَّ : )اطَّلََع النب

 ٔٓٔتَّى تََرْوَن لَْبلََها َعْشَر آٌَاٍت, فََذَكَر, الدَُّخاَن (.تََذاَكُروَن؟ لالوا: نَْذُكُر السَّاَعةَ, لاَل: إنََّها لَْن تَمُوَم ح

ولد اختلؾ الصحابة فً ولوعه؛ فذهب الصحابً عبدهللا بن مسعود إلى أنّه ولع وانمضى بٌنما وافك ابن 

ً بن أبً طالب وابن عباس وأبا سعٌد الُخدري والحسن البصري فً لولهم بعدم ولوع آٌة  كثٌر علٌّا

: )فَاْرتَِمْب ٌَْوَم تَؤْتًِ السََّماُء -تعالى-تناداً إلى العدٌد من اآلٌات واألحادٌث, منها لول هللا الدخان؛ اس

بٌٍِن(,   ٕٓٔ.أي أّن الدخان ٌكون واضحاً جلٌاً لكّل الناس.(ٓٔسورة الدخان, آٌة: ↑ بُِدَخاٍن مُّ

ٌَْؽَشى النَّاَس هذا َعذاٌب أَِلٌٌم *َربَّنَا اْكِشْؾ َعنَّا اْلعَذاَب إِنَّا لال تعالى )فَاْرتَِمْب ٌَْوَم تَؤْتًِ السَّماُء بُِدخاٍن ُمبٌٍِن*

ْكرى َو لَْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمبٌٌِن*ثُمَّ تََولَّْوا َعْنهُ َو لالُوا ُمعَلٌَّم َمْجنُوٌن *إِ  نَّا كاِشفُوا اْلعَذاِب ُمْإِمنُوَن*أَنَّى لَُهُم الذِّ

 (ٙٔ-ٓٔ*ٌَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبرى إِنَّا ُمْنتَِمُموَن( )الدخان من  لَِلٌبلً إِنَُّكْم عابُِدونَ 

                                                           
98
, خبلصة حكم المحدث: 7ٓ٘9الراوي: زٌنب بنت جحش أم المإمنٌن, المحدث: البخاري, المصدر: صحٌح البخاري, الصفحة أو الرلم:  

 صحٌح
99
 , صحٌح بمجموع طرله.79ٖٔد الخدري, الصفحة أو الرلم: رواه األلبانً, فً السلسلة الصحٌحة, عن أبً سعٌ 
ٔٓٓ

  , صحٌح9ٕٓٔرواه مسلم, فً صحٌح مسلم, عن حذٌفة بن أسٌد الؽفاري, الصفحة أو الرلم: 
ٔٓٔ
 , صحٌح.9ٕٓٔرواه مسلم, فً صحٌح مسلم,, الصفحة أو الرلم:  
ٕٔٓ
-ٕٕٔمٌامة الُكبرى )الطبعة الثالثة(, عمان: دار النفابس, صفحة المٌامة الُصؽرى وعبلمات ال -(, الٌوم اآلخر99ٔٔعمر سلٌمان األشمر ) 

ٕٕٖ. . 
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 فالدخان الذي سٌؤتً من أشراط الساعة , هذه اآلٌات السبع, تخبر عن حوادث مستمبلٌة لم تحدث

 . مجًء السماء بدخان مبٌن.ٔ

 . استٌبلء العذاب المبٌن على الناس.ٕ

 ٌة كشؾ العذاب عنهم.. تضّرع الناس إلى َّللّا بؽٖ

 . التواء الناس على الرسول المبٌن  ورمٌه بالجنون.ٗ

 . كشؾ العذاب عنهم للٌبلً وعودهم إلى ما كانوا علٌه.٘

 طلوع الشمس من مؽربها :

بَِكةُ أشار المرآن الكرٌم الى طلوع الشمس من مؽربها  فً لولة تعالى: )َهْل ٌَْنُظُروَن إاِلَّ أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبَل 

ًَ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن ٌَْوَم ٌَؤْتًِ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن اَل ٌَْنفَُع نَْفًسا إٌَِمانُهَ  ًَ َربَُّن أَْو ٌَؤْتِ ا لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن أَْو ٌَؤْتِ

ًٌْرا لُِل اْنتَِظُروا إِنَّا ُمْنتَِظُروَن()  لَْبُل أَْو َكَسبَْت فًِ إٌَِمانَِها َخ

بً ص, أن طلوع الشمس من مؽربها من عبلمات الساعة , وهً عبلمة ال ٌمبل اٌمان احد أكد لنا الن

: )ال تَمُوُم السَّاَعةُ حتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس ِمن َمْؽِربِها, فإذا َطلَعَْت فََرآها النَّاُس آَمنُوا -ص-بعدها لال النبً 

ًٌْرا(أْجَمعُوَن, فَذلَن ِحٌَن: ال ٌَْنفَُع نَْفًسا إٌمانُها  لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمن لَْبُل, أْو َكَسبَْت فً إٌمانِها َخ
ٖٔٓ 

بةٌ أي: إذا َطلَعَت الشَّْمُس ِمن َمْؽِربها, فبل ٌُْمبَُل إٌماُن كافٍِر, لم ٌَُكْن ُمْإِمنًا من لَْبِل ُطلُوِعها, وال تُْمبَُل تو

 بل ُطلوِعها.ِمن عاٍص, وال ٌُمبَل عمٌل صالٌح ِمن أَحٍد لم ٌكن عامبًل به ل

 

 دابة االرض :

الدابة أو دابة األرض هً من عبلمات الساعة الكبرى تخرج آخر الزمان لبل ٌوم المٌامة, وهً مذكورة 

ٌِْهْم أَْخَرْجنَا لَُهْم َدابَّةً ِمَن اأْلَْرِض تَُكِلُّمُهْم أَنَّ النَّاَس َكانُ -تعالى-فً المرآن  لال  وا : )َوإَِذا َولََع اْلمَْوُل َعلَ

 .8ٕبِآٌاتِنَا ال ٌُولِنُوَن(. سورة النمل, آٌة: 

إذا خرجت هذه الدابة العظٌمة, فإنها تسم المإمن والكافر, فؤما المإمن, فإنها تسم جبٌنه فٌضًء, وٌكون 

 ذلن عبلمة على إٌمانه, وأما الكافر فإنها تسمه على أنفه فٌظلم, عبلمة على كفره.

 ر:ناٌر تسوق الناس إلى أرض المحش 

وهً ناٌر عظٌمةٌ تجمع الناس وتسولهم إلى محشرهم, وهً آخر عبلمات الساعة ُظهوراً, ولٌِل إنّها  

أولى العبلمات, وتُجِمع الرواٌات على المول إّن النار آخر عبلمات الساعة ظهوراً وأّول عبلمٍة ال ٌحدث 

ًٌ من أمور الدنٌا؛ فتبدأ المٌامة, ودلٌلها  بعدها ش

                                                           
ٖٔٓ
 , صحٌحٙٓ٘ٙواه البخاري, فً صحٌح البخاري, عن أبً هرٌرة, الصفحة أو الرلم:  
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بموله: )وآِخُر ذلن ناٌر تخُرُج ِمن لَْعِر عَدَن أو َعَدَن أو الٌمِن تطُرُد  -علٌه الصبلة والسبلم-ما رواه النبً 

 ٗٓٔالنَّاَس إلى الَمحَشِر(.

واختلؾ العلماء فً الممصود بالحشر؛ فِمٌل حشر الدُّنٌا ولٌس الحشر الذي ٌكون بعد خروج الناس من 

جر, فً حٌن ذهب كلٌّ من اإلمام الؽزالً والحلٌمً إلى لُبورهم, وهو لول المُرطبً وابن كثٌر وابن ح

 ٘ٓٔأّن الممصود بالحشر هو حشر اآلخرة.

 

 السبحث الثاني: زمان ومكان خخوج السيجي )ع.(
لم ٌرد فً النصوص الشرعٌة متى سٌخرج المهدي ع على سبٌل التحدٌد , ؼٌر أنه سٌخرج فً آخر 

ل نزول عٌسى ابن مرٌم ع ,اما بداٌة حركته ومكان الزمان , وٌكون ظهوره لبل خروج الدجال , ولب

 خروجه ٌكون من لبل المشرق كما دلت على ذلن النصوص ومنها :

ما ورد عن عبدهللا بن عمرو, لال: ))ٌخرج المهدي من ولد الحسٌن, من لبل المشرق, لو استمبلته 

 ٙٓٔالجبال لهدمها, واتخذ فٌها طرلاً(

 علٌه وآله, لال: ))ٌمتتُل عنَد كنِزكم هذا ثبلثةٌ كلُّهُم ابُن خلٌفٍة ثمَّ ومنها ما ورد, عن رسول هللا صلى هللا

اٌاُت السُّوُد من لِبَِل المشرِق فٌمتلونَكم لَتبًْل لم ٌمتُلهُ لوٌم, ثمَّ َذكَر شٌبًا  ال ٌِصٌر إلى واحٍد منهم ثمَّ تطلع الرَّ

((ال أحفظه, فمال: فإذا سمعتم به فباٌعوه ولو َحبًوا على ا ِ الَمهديُّ لثَّلجِ, فإنَّهُ خلٌفةُ َّللاَّ
ٔٓ7 

  

لال رسول هللا ص)) إنا أهل بٌت اختار هللا لنا اآلخرة على الدنٌا, وإن أهل بٌتً سٌلمون بعدي ببلًء 

وتطرٌدا وتشرٌدا, حتّى ٌؤتً لوم من هاهنا, من نحو المشرق, أصحاب راٌات سود, ٌسؤلون الحّك فبل 

فٌماتلون فٌنصرون, فٌُعطون ما سؤلوا فبل ٌمبلوه, حتّى ٌدفعوها الى رجل من  ٌعطونه, مّرتٌن أو ثبلثا,

أهل بٌتً, فٌملإها عدال كما ملإوها ظلما, فمن أدرن ذلن منكم فلٌؤتهم ولو حبوا على الثلج فانّه 

 8ٓٔالمهدي(

ذكر ببلء حدثنا عبد هللا بن مروان عن العبلء بن عتبة عن الحسن أن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم 

ٌلماه أهل بٌته حتى ٌبعث هللا راٌة من المشرق سوداء من نصرها نصره هللا ومن خذلها خذله هللا حتى 

 9ٌٓٔؤتوا رجبل اسمه كاسمً فٌولٌه أمرهم فٌإٌده هللا وٌنصره(

                                                           
ٔٓٗ
 , أخرجه فً صحٌحه.8ٖٗٙرواه ابن حبان, فً صحٌح ابن حبان, عن حذٌفة بن أسٌد, الصفحة أو الرلم:  
ٔٓ٘
-7ٔٗ(, أشراط الساعة )الطبعة الرابعة(, المملكة العربٌة السعودٌة: دار ابن الجوزي, صفحة 99ٗٔوسؾ الوابل )ٌوسؾ بن عبد هللا بن ٌ 

ٖٗٓ 
ٔٓٙ
 –. وعمد الدرر فً أخبار المنتظر: ٌوسؾ بن ٌحٌى الممدسً. ت: د. عبدالفتاح دمحم الحلو. مكتبة عالم الفكر 9٘ٔعمد الدرر بتحمٌك البورٌنً:  

 .ٖٕٕم: 979ٔ هـ/99ٖٔ ٔالماهرة. ط
ٔٓ7
 : "النتٌجة: إسناده صحٌح".9ٕٔ. ولال عنه فً ص8ٗٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  
ٔٓ8
, مبلحم ابن 8ٖٔص ٗ, العمٌلً: ج8ٕٓٗح ٖٙٙٔح ٕ, ابن ماجة: ج8ٗابن حّماد: صٕصٗ. الروض الفسٌح ج7ٓٔ|ٗسنن أبً داود  

, ٔٗص ٔ, فتن ابن كثٌر: ج9ٙ9٘ح ٖٕٗص ٗ, مٌزان االعتدال: ج ٕٗٔـ  ٖٕٔلدرر: ص, عمد ا9ٖـ  9ٕ, الدانً: صٗٗالمنادي: ص
 ٓٙص ٕ, عرؾ السٌوطً, الحاوي: جٕٔؾ 9ٕٗالفصول المهّمة: ص

ٔٓ9
 ٔجٖٖٔالفتن المروزي لنعٌم بن حماد المروزي مكتبة التوحٌد الماهرة تحمٌك سمٌر امٌن الزهٌري      ص 
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فاالحادٌث واضحة ان مبدا حركة المهدي ع ٌكون من جهة المشرق , ومشرق المدٌنة ٌبدا من العراق 

فمن ٌترلب خروج المهدي علٌه أن ٌنتظر خروجه من جهة المشرق, وهذا ما اشار الٌه  فما بعده ,

 بعض علماء السنة منهم :

ابن كثٌر حٌث لال : والممصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده فً آخر الزمان ٌكون أصل  

, ولد أفردت فً خروجه وظهوره ناحٌة المشرق و ٌباٌع له عند البٌت, كما دل على ذلن نص الحدٌث

 ٓٔٔذكر )المهدي( جزءا على حدة وهلل الحمد .اهـ (

( : األحادٌث فً المهدي مختلفة ٙ\ٕجواب السٌوطً عن سإال ذكره فً كتابه ) الحاوي للفتاوي( )

....... إلى أن ٌمول  ..................,ولد ثبت فً أحادٌث أنه ٌخرج من لبل المشرق, وانه ٌباٌع له 

 ٔٔٔن والممام , وانه ٌدخل بٌت الممدس, وأنه ٌمؤل األرض عدل (بمكة بٌن الرك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔٔٓ
"   العرؾ الوردي فً أخبار المهدي للحافظ جبلل الدٌن 9ٗٔ" اشراط الساعة لٌوسؾ الوابل ص 9ٕص ٔالنهاٌة فً الفتن والمبلحم ج 

 ٕٙ_ ص ٔالسٌوطً تحمٌك أبً ٌعلى البٌضاوي  (ج
ٔٔٔ
 ٙ٘ٔص ٔالعرؾ الوردي فً اخبار المهدي ج 
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 السبحث الثالث: حتسية خخوج السيجي ع من الشرهص و باقهال العلساء
 

 اوال:حتمٌة خروج المهدي ع من النصوص

 أخبر النبً ص فً أحادٌث كثٌرة بظهور رجل فً آخر الزمان من آل بٌته ٌواطا اسمه اسم النبً ص

واسم أبٌه اسم أبٌه, ٌتولى إمرة المسلمٌن, ٌملن سبع سنٌن, وٌصلً عٌسى بن مرٌم علٌه السبلم خلفه, 

ً وجوراً, وهذه األحادٌث رواها األبمة فً  وٌإٌد هللا به الدٌن, وٌمؤل األرض عدالً كما ملبت ظلما

لسٌوطً, وابن كثٌر, الصحاح والسنن والمعاجم والمسانٌد, وأفردها بعضهم بالتؤلٌؾ كؤبً نعٌم, وا

 والشوكانً وؼٌرهم, وعدها بعضهم من المتواتر تواتراً معنوٌاً, ومن هذه األحادٌث:

: ال تموم الساعة حتى ملسو هيلع هللا ىلصماروى اإلمام أحمد فً مسنده عن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا 

ها لسًطا وعدالً كما تمتلا األرض ظلًما وعدوانًا, لال: ثم ٌخرج رجل من عترتً أو من أهل بٌتً ٌمؤل

 ٕٔٔملبت ظلًما وعدوانًا.

))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال تذهب أوال تنمضً الدنٌا حتى ٌملن العرب رجل من أهل بٌتً ٌواطا اسمه  

 ٖٔٔاسمً((.

  

تى ٌبعث فٌه رجبل عن عبدهللا بن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص )لو لم ٌبك من الدنٌا إال ٌوم لطول هللا ذلن الٌوم ح

من أهل بٌتً , ٌواطا اسمه اسمً , واسم أبٌه اسم أبً ٌمؤل األرض لسطا وعدال , كما  –أو  –منً 

 ٗٔٔملبت ظلما وجورا .(

وعن ابن مسعود لال: ))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لولم ٌبك من الدنٌا إال لٌلة لملن رجل من أهل بٌتً ٌواطا  

 ٘ٔٔاسمه اسمً((.

عبدهللا بن مسعود لال: ))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:التذهب أوالتنمضً الدنٌا حتى ٌملن العرب رجل من وعن  

 ٙٔٔأهل بٌتً ٌواطا اسمه اسمً((.

وعن أبً سعٌد لال: ))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تموم الساعة حتى ٌملن رجل من أهل بٌتً ألنى ٌمؤل 

 7ٔٔبله ظلما ٌملن سبع سنٌن((األرض عدال كما ملبت ل

                                                           
ٕٔٔ
 [.7ٗٓ٘, وصححه األلبانً صحٌح الجامع: ٖٖٔٔٔ]رواه أحمد:  
ٖٔٔ
: ))النتٌجة: إسناده صحٌح لؽٌره. والحدٌث أخرجه أبوداود فً كتاب المهدي والترمذي فً باب ٕٕ٘ولال عنه ص 9ٖٕ: ٙتحفة األحوذي/ ج 

 –فٌماعلمت –ماجاء فً المهدي وأبوعمروالدانً فً باب ماجاء  فً المهدي. ولدحمله العلماء سلفاعن خلؾ على المهدي ولم ٌخالفهم فٌه أحد
 حتى المنكرٌن للمهدوٌة((.

ٔٔٗ
 : "النتٌجة: الحدٌث صحٌح لؽٌره".8ٕٙ. ولال عنه فً صًٕٕٙ ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة: المهدي المنتظر ف 
ٔٔ٘
: 8ٖٕ – 7ٖٕ"النتٌجة الحدٌث حسن ولال البستوي ص7ٕ٘.ولال فً ص ٕٙ٘المهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  

وأورده السٌوطً فً الجامع الصؽٌر ورمزله بالحسن. ولال العظٌم آبادي: "والحدٌث لدسكت عنه أبوداود والمنذري ولال الذهبً: سنده صالح 
 الحدٌث  سنده حسن لوي. ولال أحمد شاكر. إسناداه صحٌحان. ولال األلبانً: صحٌح. النتٌجة: إسناده صحٌح".

ٔٔٙ
ح. ولال األلبانً فً تعلٌمه على ""لال أحمد شاكر: إسناده صحٌٕٕ٘.ولال فً 9ٖٕالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  

: "والحدٌث 8ٖٕ – 7ٖٕالمشكاة: إسناده حسن ولال فً صحٌح الجامع الصؽٌر: صحٌح. النتٌجة: إسناده صحٌح  لؽٌره". ولال البستوي ص
م آبادي: الحدٌث  لدسكت عنه أبوداود والمنذري ولال الذهبً: سنده صالح وأورده السٌوطً فً الجامع الصؽٌر ورمزله بالحسن. ولال العظٌ

 سنده حسن لوي. ولال أحمد شاكر. إسناداه صحٌحان. ولال األلبانً: صحٌح. النتٌجة: إسناده صحٌح".
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لال الؽماري فً شرح الحدٌث: ))لٌس معناه أن المهدي علٌه السبلم ٌكون عند آخر الزمان بحٌث تموم   

علٌه الساعة, كما لد ٌُتوهم, وإنما معناه: إن ظهور المهدي علٌه السبلم حك ال ٌمكن أن ٌتخلؾ حتى لو 

 8ٔٔذلن الٌوم حتى ٌظهر فٌه((. فرض أنه لم ٌبك من الدنٌا إال ٌوم لطول هللا

رؼم اختبلؾ الفاظ االحادٌث , لكنها تدل وترجع الى معنى واحد , وتنتهً إلى ممصد واحد وهو حتمٌة 

خروج المهدي , فبل تنمضً الدنٌا , وال تذهب الدنٌا , وال تموم الساعة , حتى  ٌملن المهدي ع وٌمبل 

 ور  .االرض بالمسط والعدل بعد ان ملبت بالظلم والج

  

 ثانٌا : حتمٌة خروج المهدي بالوال العلماء:

الكثٌر من علماء  السنة اثبتوا حتمٌة خروج المهدي ع , والحّك أّن دلٌلهم على ذلن , هو تواتر أحادٌث 

المهدّي , والجزم بصّحتها, ولٌس شهرتها, فمد أخرجها جماعة كثٌرة من أبّمة الحفّاظ, وأسندوها إلى 

بة , حتى اصبحت لضٌة محل اهتمام واعتناء الباحثٌن والعلماء ولد انشؽلوا بتالٌؾ عدد وافر من الصحا

 الكتب فٌها.

لال د. دمحم أحمد المبٌض: )) من المسلم به عند أهل السنة والجماعة ثبوت خروج رجل من عترة النبً 

واألدلة تشهد لهذا  فً آخر الزمان, ٌعم الرخاء على ٌدٌه. والتسلٌم بؤمر, أو عدمه مرجعه إلى األدلة,

األمر, أو ألصل الفكرة لدرجة بلؽت التواتر, مما ٌرتمً بها إلى درجة المطعٌات. وأنا عندما ألول إن 

ظاهرة المهدي بلؽت حد التواتر, ألصد فمط أصل الفكرة, وهً خروج رجل من أهل بٌت النبً فً آخر 

 9ٔٔالزمان ٌكون صبلح حال األمة على ٌدٌه((.

لحك العظٌم آبادي: ))اعلم أن المشهور بٌن الكافة من أهل اإلسبلم على مر األعصار لال دمحم شمس ا 

أنه البد فً آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البٌت ٌإٌد الدٌن, وٌظهر العدل, وٌتبعه المسلمون, 

 ٕٓٔوٌستولً على الممالن اإلسبلمٌة وٌسمى بالمهدي((

  

نتظر صحٌح وسوؾ ٌمع فً آخر الزمان, لرب خروج لال الشٌخ عبدالعزٌز بن باز: ))المهدي الم

الدجال ولرب نزول عٌسى عند اختبلؾ ٌمع بٌن الناس عند موت خلٌفة, فٌخرج المهدي وٌباٌع وٌمٌم 

العدل بٌن الناس سبع سنوات أو تسع سنوات, وٌنزل فً ولته عٌسى بن مرٌم علٌه الصبلة والسبلم, هذا 

المهدي المنتظر الذي جاءت به األحادٌث الصحٌحة فإنه من بٌت جاءت به األحادٌث الكثٌرة ... أما 

                                                                                                                                                                                     
ٔٔ7
م: 99ٖٔهـ/ ٗٔٗٔ ٕصحٌح ابن حبان بترتٌب ابن لبان: األمٌر عبلء الدٌن بن بلبان الفارسً. ت: شعٌب األرنإوط. مإسسة الرسالة. ط 

 .9ٖٕ: ٘ٔج
ٔٔ8
 ٗٗالمهدي المنتظر:  
ٔٔ9
 .9ٙ٘م: ٕٙٓٓهـ/ ٕ٘ٗٔ ٔالماهرة. ط –الموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة. مإسسة المختار للنشر والتوزٌع  
ٕٔٓ
. نمبلً عن: العرؾ الوردي فً أخبار المهدي: جبلل الدٌن السٌوطً. ت: أبً ٌعلى البٌضاوي. ٖٕٗ: ٙعون المعبود شرح سنن أبً داود ج 

 .ٖم :ٕٙٓٓ ٔ/ لبنان. طبٌروت –دار الكتب العلمٌة 
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به النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أوالد فاطمة رضً هللا عنها واسمه كاسم النبً ملسو هيلع هللا ىلص: دمحم وأبوه عبد هللا, هذا حك وجاءت 

 ٕٔٔاألحادٌث الصحٌحة وسٌمع فً آخر الزمان((

تًِ ٌُْحتَجُّ بَِها َعلَى ُخُروجِ اْلَمْهِدّيِ أََحاِدٌُث َصِحٌَحةٌ  لال ابن تٌمٌة فً "منهاج السنة":
))إنَّ اأْلََحاِدٌَث الَّ

 ٕٕٔرواها أبو داود والترمذي وأحمد وؼٌرهم((.

 ٖٕٔلال الذهبً: ))األحادٌث التً نحتج بها على خروج المهدي صحٌحة((.

 

 السبحث الخابع :الشرهص الهاردة بذأن االمام السيجي )ع(. 
  لمهدي  بشارة  رسول هللا.         ا 

  نسب المهدي ع. 

المهدي من لرٌش, من بنً هاشم ,من أوالد عبـد المّطلب, من أوالد أبً طالب, من ولد فاطمة ع. منا 

 اهل البٌت , من عترتً , من ولد الحسٌن.

 صفات المهدي وعمرة وشمابله. 

 المهدي خلٌفة هللا 

 المهدي امام 

 هللا .المهدي مبعوث من 

 المهدي فً المران .

 اتصال المهدي بالسماء .

 عصمة المهدي والتسدٌد اإللهً. 

 اسم المهدي )ع( . 

 

                                                           
ٕٔٔ
. إعداد: أ. د. عبدهللا بن دمحم الطٌار ودمحم بن موسى بن عبدهللا الموسى. مإسسة الشٌخ عبدالعزٌز بن باز الخٌرٌة. ٔفتاوى نور على الدرب/ ج 

 .ٖ٘٘د. ت: 
ٕٕٔ
وألوال العلماء وآراء الفرق المختلفة:لال (. نمبلً عن: المهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة ٕٔٔ/ ٗمنهاج السنة النبوٌة ) 

. نمبلً عن: العرؾ الوردي 77ٕ: ٙالبٌهمً: ))األحادٌث فً التنصٌص على خروج المهدي أصح إسناداً..الخ(عون المعبود شرح سنن أبً داود ج
ولد نمل المإلؾ  -[ٔ. ]ٖم :ٕٙٓٓ ٔ. طبٌروت/ لبنان –فً أخبار المهدي: جبلل الدٌن السٌوطً. ت: أبً ٌعلى البٌضاوي. دار الكتب العلمٌة 

 : ))وبعد فهذا ؼٌض من فٌض فً نمل كبلم أهل العلم((.8ٕٓكلمات آلخرٌن لم نذكرهم, ولال ص
ٕٖٔ
 .7ٕسلسلة أمارات الساعة: 98ٙٔ/ ٙ٘ٓٗٔ ٕاألردن. ط –المهدي المنتظر: إبراهٌم المشوخً. مكتبة المنار  
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 السيجي  بذارة  رسهل هللا.   
أخبر رسول هللا  ص امته عن االمم الماضٌة بؤخبار البد من التصدٌك بها , وأنها ولعت وفك خبره ص 

 صدٌك بها , واالعتماد أنها ستمع على وفك ما جاء عنه ص ., كما أخبر عن أمور مستمبلة البد من الت

إن من بٌن االمور المستمبلة التً تجري فً آخر الزمان , هو خروج رجل من أهل بٌت النبوة من ولد  

 فاطمة ع , ٌواطا اسمه اسم الرسول ص, ٌمال له المهدي .

ولته وأوصافه ونسبه الّشرٌؾ, كما ولد تراكمت البشابر النبوٌّة به , وبعبلمات  ظهوره , وخصابص د

 توّضح الّصحاح والمسانٌد هذه الحمٌمة فً أبواب المبلحم والفتن, وأشراط الّساعة وؼٌرها.

واعتنى الصحابة والتابعٌن وتابعٌهم والعلماء , بالبشارة النبوٌة اعتناء ال نظٌر له , واستمرارا لما خطه 

دولة العدل والحك فً اخر الزمان , التً وعد هللا بها النبً ص , وللمنهج الذي سلكه فً التمهٌد ل

 البشرٌة بالخبلص من الظلم والجور الذي سٌعم االرض.

ةً َونَْجعَلَُهُم اْلواِرثِ   ٌَن (( وبٌن لال تعالى )َونُِرٌُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ األَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَبِمَّ

ذا الوعد االلهً سٌتم على ٌد ولده المهدي ع , وانه سٌحمك النتٌجة النهابٌة التً رسول هللا ص بان ه

ارادها هللا من وراء بعث الرسل واالنبٌاء , وهو انتشار العدل , ولد تواترت االحادٌث فً ذكر المهدي 

 والبشارة به  .

ُرُكْم بالمهدّيِ ٌُْبعَُث على اختبلٍؾ ِمَن منها ما ورد عن أبً سعٌد الخدري,  لال:))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) أبّشِ

الناِس وزالزِل فٌََْمؤَلُ األْرَض لِْسًطا وَعْداًل َكَما ُمِلبَْت جْوًرا وُظْلًما ٌَْرَضى عْنهُ ساِكُن السماِء وساِكُن 

 ٕٗٔاألرِض ....(

  

ًُّ ص بُولوعِ أْحداٍث وفتٍَن وزالزل , ثمَّ  بشََّر بولده المهِدّي؛ ِ الذي  ٌُصِلُح هللاُ  فً هذا الحدٌث أخبََر النَّب

 بِه األرَض وٌَملُإها لِسًطا وعداًل بعَد أن ُمِلبْت َجوًرا وُظلًما.

  

ًرا  فالمهدي بشارة رسول هللا ص لهذه االمة , كما أن رسول هللا ص بشارة عٌسى ع , لال تعالى: )َوُمبَّشِ

 َٙمُد( الصؾ بَِرُسوٍل ٌَؤْتًِ ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَحْ 

. وفً الحدٌث: ))لالوا: ٌا رسول هللا! أخبرنا عن نفسن؟ لال: "نعم؛ أنا دعوة أبً إبراهٌم وبشرى أخً 

 ٕ٘ٔعٌسى((

  

                                                           
ٕٔٗ
 أحمد وفٌه عطٌة العوفً وهو ضعٌؾ, ووثمه ابن معٌن, وبمٌة رجاله ثمات".. ولال عنه: "رواه ٖٖٔ: 7مجمع الزوابد/ ج 
ٕٔ٘
( لعبد ٘ٗ. ولال فً الهامش: ))رواه ابن إسحاق فً "السٌرة". انظر: "تهذٌب سٌرة ابن هشام" )صٖٓٔأشراط الساعة: ٌوسؾ الوابل : -) 

ٌة, بٌروت. لال ابن كثٌر فً إسناده: "هذا إسناد جٌد", وروى له شواهد السبلم هارون, طبعة المجمع العلمً العربً اإلسبلمً, منشورات دمحم الدا
بهامشه منتخب الكنز(.  -ٕٕٙ/٘, 7ٕٔ/ٗ(, و"مسند اإلمام أحمد" )ٖٙٔ/8من وجوه أخر, رواها اإلمام أحمد فً "المسند". "تفسٌر ابن كثٌر" )

.)) 
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ومن المعلوم أن المإمنٌن كانوا ٌترلبون بعثة النبً الكرٌم ص, وٌنتظرون ظهوره, آلنه خلٌفة هللا,  

كذلن على المسلمٌن ان ٌترلبوا بعثة المهدي ع ,  الذي اوجب هللا طاعته ونصرته على لسان من سبمه,

وٌنتظرون ظهوره, لٌس ألنه شرط من اشراط الساعة , او كونه رمزا للخٌر والصبلح , اولعلمه بسنة 

 النبً ص, كما صرح بذلن بعض العلماء.

  

 نبً ص,انما على االمة ان تترلب بعثته, وتنتظر ظهوره, ألنه خلٌفة هللا, وامام االمة, وبشارة ال

فحري بكل عالل ان ٌبحث لضٌة المهدي ع بمعرفة وعلم , وان ٌطرح  على نفسه بعض األسبلة, التً 

بمعرفة إجابتها ٌتعرؾ على امام زمانه , كسإال  ممن المهدي  !؟من أي اهل بٌت !؟ من ولد من !؟ ما 

ه اذا جاء!؟  وكٌؾ هً صفاته الجسدٌة !؟ كم عمره عنده ظهوره !؟ من أي مكان ٌظهر!؟  وكٌؾ نعرف

نُمٌِّز مدعً المهدوٌة الصادق من الكاذب ؟! وما هو تكلٌفنا تجاه المهدي؟! هل واجب علٌنا مباٌعته 

 ونصرته وطاعته ام ال ؟!

  

وأمثال هذه األسبلة التً هً وال شن تضع اإلنسان على المحّنِ بٌن معرفة الحك ونصرته, وجهل الحك 

 ومعاداته .

 الدرس الثانً عشر

 دب السيجي  ن
 اهتم رسول هللا ص اهتماما بالؽا, بذكر األحادٌث المبٌّنة لنسـب المهدّي لعدة اسباب :

 اوال: حتى ال تضٌع االمة من بعده وال تظل .

 ثانٌا: لطع الطرٌك امام الدعاة الكذبة والدجاجلة .

 ثالثا: لطع عذر المعتذرٌن من عدم معرفة المهدي ونصرته .

دٌث بذكر نسب المهدي ع , إذ نصَّ فً بعضها على أنّه من لرٌش, وبعضها على أنّه لذا تواترت االحا 

من بنً هاشم, وبعض آخر على أنّه من أوالد عبـد المّطلب , وبعضها نصَّ على أنّه من أوالد أبً 

 طالب , ونص بعض اخر انه  من ولد فاطمة ع.

الحدٌث المروّي عن لتادة, لال: للت ولد ُجمعت هذه الطوابؾ من األحادٌث فً حدٌث واحد, وهو 

لسعٌد بن المسٌّب: )المهدّي حكٌّ هو؟ لال: نعم, لال: للت: مّمن هو؟ لال: من لرٌش, للت: من أّي 

لرٌش؟ لال: من بنً هاشم, للت: من أّي بنً هاشم؟ لال: من بنً عبـد المّطلب, للت: من أّي بنً عبـد 

 ٕٙٔالمطلب؟ لال: من ُوْلد فاطمة(.

                                                           
ٕٔٙ
 .8ٔرلم  ٗ٘ٔ|ٔالسبلم  , نمبلً عن معجم أحادٌث المهدّي علٌهٔٓٔالفتن البن حّماد ـ:  
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ج هذا الحدٌث ابن المنادي, عن سعٌد بن المسٌّب مسنداً إلى أُّم سلمة, عن رسول هللا صلى هللا ولد أخر

 7ٕٔعلٌه وآله وسلم, باختبلؾ ٌسٌر(

ورواه فً )عمد الدرر( كما فً رواٌة ابن المنادي, ثّم لال: )أخرجه اإلمام أبو الحسٌن أحمد بن جعفر 

 8ٕٔبن حّمـاد(المنادي, وأخرجه اإلمام أبو عبد هللا نعٌم ا

 وجاء فً طابفة اخرى ان المهدي من ولد الحسٌن  .

األحادٌث التً صرحت بؤن المهدي  من ولد الحسٌن ع كثٌرة ومصححة منها: )عن حذٌفة رضً هللا  

من الدنٌا إال ٌوم  عنه, لال: خطبنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكرنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما هو كابن, ثم لال: "لو لم ٌبك

واحد لطول هللا ذلن الٌوم, حتى ٌبعث فً رجبلً من ولدي اسمه اسمً". فمام سلمان الفارسً رضً هللا 

. أخرجه uعنه فمال: ٌا رسول هللا, من أي ولدن ؟ لال: "هو من ولدي هذا", وضرب بٌده على الحسٌن 

 9ٕٔالحافظ أبو نعٌم, فً صفة المهدي(

رضً هللا عنه, لال: ٌخرج المهدي من ولد الحسٌن, من لبل المشرق, لو )وعن عبد هللا بن عمرو 

 ٖٓٔاستمبلته الجبال لهدمها, واتخذ فٌها طرلاً(

  

  

 السيجي مشا اىل البيت .
 جاءت الرواٌات المإكدة ان المهدي ع من اهل بٌت النبً  ص, من عترته, أنمل بعضها فٌما ٌؤتً:

 لال: ))لولم ٌبك من الدهرإال ٌوم لبعث هللا رجبل من أهل بٌتً ٌمؤلها عدال كما عن علً عن النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ٖٔٔملبت جورا((

وعن عبدهللا بن مسعود لال: ))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تذهب أوال تنمضً الدنٌا حتى ٌملن العرب رجل من 

 ٕٖٔأهل بٌتً ٌواطا اسمه اسمً((

  

: ال تموم الساعة حتى ملسو هيلع هللا ىلصعن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا  روى اإلمام أحمد فً مسنده

تمتلا األرض ظلًما وعدوانًا, لال: ثم ٌخرج رجل من عترتً أو من أهل بٌتً ٌمؤلها لسًطا وعدالً كما 

 ٖٖٔملبت ظلًما وعدوانًا.

                                                           
ٕٔ7
 .8ٔرلم  ٗ٘ٔ|ٔ, نمبلً عن معجم أحادٌث المهدّي علٌه السبلم ٔٗالمبلحم والفتن ـ البن المنادي ـ:  
ٕٔ8
 .ٔباب  ٖٕعمد الدرر:  
ٕٔ9
 .٘ – ٔعمد الدرر: الباب األول فً بٌان أنه من ذرٌة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعترته: ص 
ٖٔٓ
 .9ٗ/ًٔ ما ٌجري من المبلحم والفتوحات المؤثورة خارجاً عن ما سبك آنفاً من األحادٌث المذكورة عمد الدرر: الفصل الثالث ف 
ٖٔٔ
: "والحدٌث لدسكت عنه أبوداود والمنذري 8ٖٕ – 7ٖٕ. ولال البستوي صٖٖٕالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  

صؽٌر ورمزله بالحسن. ولال العظٌم آبادي: الحدٌث سنده حسن لوي. ولال أحمد شاكر. ولال الذهبً: سنده صالح وأورده السٌوطً فً الجامع ال
 إسناداه صحٌحان. ولال األلبانً: صحٌح. النتٌجة: إسناده صحٌح".

ٖٕٔ
مه : "لال أحمد شاكر: إسناده صحٌح. ولال األلبانً فً تعلٌٕٕ٘. ولال فً ص9ٖٕالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:   

 على المشكاة: إسناده حسن ولال فً صحٌح الجامع الصؽٌر: صحٌح. النتٌجة: إسناده صحٌح لؽٌره".
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رد بحمهم وجه الداللة : ان كون المهدي ع من عترت النبً ص ومن اهل بٌته, فهو مشمول بجمٌع ما و

, وما خصهم هللا به , فاهل البٌت ع لد طهرهم هللا تبارن وتعالى واذهب عنهم الرجس ,لال تعالى  ﴿إِنََّما 

َرُكم ْتَْطِهًٌرا﴾ .األحزاب:  ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهل َاْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ  .ٌُِٖٖرٌُد َّللاَّ

  

ْجُس: المََذُر,ولٌل: الشًء المَِذُر ... ولد والرجس ٌشمل االمور المادٌة والمعنوٌة , ل ال ابن منظور: ))الّرِ

ٌعبربه عن الحرام والفعل المبٌح والعذاب واللعنة والكفر ... لال أَبو جعفر: "إِنما ٌرٌدَّللاَّ لٌذهب عنكم 

َركم",لال: الرجس الشن(( ْجَس أَهَل البٌت وٌَُطّهِ الّرِ
ٖٔٗ 

                                     

 ٖ٘ٔلال الرازي فً تفسٌره الٌة التطهٌر ا: ))أي ٌزٌل عنكم الذنوب وٌطهركم أي ٌلبسكم خلع الكرامة((

. 

ولال: ))إن هللا تعالى طهرنفوس األنبٌاء علٌهم السبلم عن األخبلق الذمٌمة. بل نمول: إنه تعالى  

أهل البٌت وٌطهركم طهرنفوس المتصلٌن به عنها كما لال: "إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس 

 ٖٙٔتطهٌراً"((

  

والمرادمن  ٖٖ. ولال: ))"إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت وٌطهركم تطهٌراً" األحزاب: 

الرجس ههنا العمل المبٌح, سواء كان كفراً أو معصٌة, وبالتطهٌرنمل العبد من رجس الكفروالمعصٌةإلى 

 7ٖٔطهارةاإلٌمان والطاعة((

  

مهدي ع فً لمة الطهارة المعنوٌة , وفً ؼاٌة البعد عن الشن فً الدٌن, وبما ان المهدي بهذا  ٌكون ال

 ع  من عترت النبً ص ومن اهل بٌته فهو مشمول بحدٌث الثملٌن او الخلٌفتٌن.

  

)) إنً تارن فٌكم خلٌفتٌن: كتاب هللا حبل ممدود ما بٌن السماء واألرض وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن  

 8ٖٔى ٌردا علً الحوض((ٌتفرلا حت

                                                                                                                                                                                     
ٖٖٔ
ٌمول: المهدي  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبو داود عن أم سلمة لالت: سمعت رسول هللا  7ٗٓ٘, وصححه األلبانً صحٌح الجامع: ٖٖٔٔٔرواه أحمد:  

وزٌاداته: دمحم ناصر الدٌن األلبانً.  7ٖٗٙلبانً فً صحٌح الجامع الصؽٌر , وصححه األ8ٕٙٗمن عترتً من ولد فاطمة)رواه أبو داود: 
وأخرج األلبانً فً"صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌاداته":  . ولال "صحٌح".ٓٗٔٔ: ٕم. ج988ٔهـ/ 8ٓٗٔ ٖبٌروت. ط -المكتب اإلسبلمً 

 ٖبٌروت. ط -ناصر الدٌن األلبانً. المكتب اإلسبلمً المهدي من عترتً من ولد فاطمة(( صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌاداته: دمحم  -7ٖٗٙ))
 . ولال "صحٌح".ٓٗٔٔ: ٕم. ج988ٔهـ/ 8ٓٗٔ
ٖٔٗ
 .9٘ – 9ٗ: ٙهـ. ج٘ٓٗٔلم/ إٌران.  –لسان العرب: ابن منظور. نشر أدب الحوزة  
ٖٔ٘
 .9ٕٓ: ٕ٘تفسٌر الرازي/ ج 
ٖٔٙ
 9ٔٔ\ 8ٔتفسٌر الرازي ج  
ٖٔ7
 8ٙٔ\ 7ٔتفسٌر الرازي/ ج  
ٖٔ8
 . ولال عنه: "صحٌح".8ٕٗ: ٌٔر وزٌاداته/ مجصحٌح الجامع الصؽ 
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))إنً تارن فٌكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من اآلخر كتاب هللا حبل ممدود من 

السماء إلى األرض وعترتً أهل بٌتً ولن ٌتفرلا حتى ٌردا علً الحوض فانظروا كٌؾ تخلفونً 

 9ٖٔفٌهما((

  

ٌا ثملٌن لثمل وجوب رعاٌة حمولهما, ثم الذٌن لال ابن حجرفً تعلٌك له على حدٌث الثملٌن: ))لٌل: سم

ولع الحث علٌهم منهم إنما هم العارفون بكتاب هللا وسنة رسوله إذ هم الذٌن ال ٌفارلون الكتاب إلى 

الحوض وٌإٌده الخبر السابك وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم وتمٌزوا بذلن عن بمٌة العلماء ألن هللا أذهب 

ا, وشرفهم بالكرامات الباهرات والمزاٌا المتكاثرة ولد مر بعضها وسٌؤتً عنهم الرجس وطهرهم تطهٌر

الخبر الذي فً لرٌش وتعلموا منهم فإنهم أعلم منكم فإذا ثبت هذا العموم لمرٌش فؤهل البٌت أولى منهم 

بذلن ألنهم امتازوا بخصوصٌات ال ٌشاركهم فٌها بمٌة لرٌش. وفً أحادٌث الحث على التمّسن بؤهل 

إشارة إلى عدم انمطاع متؤهل منهم, للتمسن به إلى ٌوم المٌامة, كما أّن الكتاب العزٌز كذلن, ولهذا  البٌت

 ٓٗٔكانواأمانا أًلهل األرض((

  

وجه الداللة : بحسب هذه االحادٌث ٌكون المهدي ع احد الخلٌفتٌن أي انه عدل المران ومبلزم له, ال 

 ٌكون التمسن بالمهدي ع عصمة من الضبلل .ٌفارله و ال ٌخالفة بشا من احكامه , وبهذا 

 صفات السيجي الخلكية وعسخه عشج ضيهره .
وردت بعض األحادٌث الّصحٌحة التً تبٌّن الصفات الخلمٌة للمهدي ,منها عن حذٌفة عن رسول هللا 

, َوالِجْسُم ِجْسٌم إْسَرابٌِلً, ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنّه لال:)الَمْهِديُّ َرُجٌل ِمْن ُوْلِدي, َوْجُههُ َكاْلمَمِر الدُّ  ًٌّ ّيِ, اللَّْوُن لَْوٌن َعَربِ ّرِ

ٌُْر فً الَهَواءِ  , ٌَْمِلُن ٌَْمؤلُ األْرَض َعْدالً َكَما ُمِلبَْت َجْوراً, ٌَرضى بِِخبلفَتِِه أَْهُل السََّماِء َوأْهُل األَْرِض َوالطَّ

ٌَْن َسنَةً( ِعْشِر
ٔٗٔ 

  

ري, لال: لال رسول هللا ص: ) المهدي منً أجلى الجبهة, ألنى وفً حدٌث اخر عن أبً سعٌد الخد

 ٕٗٔاالنؾ, ٌمؤل األرض لسطاً وعدالً كما ملبت جوراً وظلماً, ٌملن سبع سنٌن (

وعن أبً سعٌد اٌضا  لال: ))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تموم الساعة حتى ٌملن رجل من أهل بٌتً ألنى ٌمؤل 

 ٖٗٔلبله ظلما ٌملن سبع سنٌن((. األرض عدال كما ملبت

                                                           
ٖٔ9
 . ولال عنه: "صحٌح".8ٕٗ: ٔصحٌح الجامع الصؽٌر وزٌاداته/ مج 
ٔٗٓ
 .ٕٓٔالصواعك المحرلة:  
ٔٗٔ
 9ٗٗ/ٖومٌزان االعتدال:  ٖٙٔوذخابر العمبى:  8باب  8ٔٔوالبٌان:  9ٖٗٔح  8٘8/ٕوالعلل المتناهٌة:  9ٗٓٙح  9ٙٗ/ٗالفردوس:  
ٕٔٗ
 ٕٕٔٗح  9ٕٗ/ٖومصابٌح البؽوي:  ٖٗٗ/ٗومعالم السنن:  7٘٘/ٗومستدرن الحاكم مع اختبلؾ ٌسٌر:  8ٕٗح  7ٓٔ/ٗسنن أبً داود:  

 ٖٗٗٔح  8٘9/ٕوالعلل المتناهٌة: 
ٖٔٗ
م: 99ٖٔهـ/ ٗٔٗٔ ٕصحٌح ابن حبان بترتٌب ابن لبان: األمٌر عبلء الدٌن بن بلبان الفارسً. ت: شعٌب األرنإوط. مإسسة الرسالة. ط 

 .9ٖٕ: ٘ٔج
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كنز العمال للمتمً الهندي فً سنن االلوال واالفعال لعلً بن حسام الدٌن عن علً لال : الى ان 

لال...ٌخرج المهدي ٌمده هللا بثبلثة آلؾ من المبلبكة ٌضربون وجوه من خالفهم وأدبارهم ٌبعث وهو ما 

 ٗٗٔبٌن الثبلثٌن إلى األربعٌن (

ثَنَا ا ِ ْبِن اْلَحاِرِث, لَاَل: )ٌَْخُرُج اْلَمْهِديُّ َوُهَو اْبُن أَرْ َحدَّ بَِعٌَن َسنَةً, ْلَوِلٌُد, َعْن َسِعٌٍد, َعْن لَتَاَدةَ, َعْن َعْبِد َّللاَّ

َكؤَنَّهُ َرُجٌل ِمْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل.((
ٔٗ٘  

 

ة بن علً , حدثنا : عبد هللا بن باب ما جاء فً المهدي ((حدثنا : حمز -السنن الواردة فً الفتن  -الدانً 

دمحم , حدثنا : علً بن الحسٌن الجهنً , بدمشك , حدثنا : هشام بن عمار , حدثنا : إسماعٌل بن عٌاش , 

حدثنا : عطاء بن عجبلن , عن أبً نضرة , عن أبً سعٌد الخدري , لال : لال رسول هللا )ص( : ٌموم 

أجلى الجبٌن ألنى األنؾ ٌمؤل األرض لسطاً وعدالً  فً آخر الزمان رجل من عترتً شاب حسن الوجه

 ٙٗٔكما ملبت ظلماً وجوراً وٌملن كذا وكذا سبع سنٌن.(( 

  

 السيجي خليفة هللا.
وردت أحادٌث كثٌرة صرحت كون المهدي خلٌفة هللا منها, عن ثوبان عن رسول هللا صلى هللا علٌه 

 7ٗٔمْن لبِل خراساَن, فؤتوَها فإنَّ فٌها خلٌفةَ هللاِ المهدي(( .وآله, لال: ))إذارأٌتْم الراٌاِت السوَد لْد جاءْت 

والحدٌث الثانً مروي عن ثوبان, كذلن, عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله, لال: )) ٌمتتُل عنَد كنِزكم 

اٌاُت السُّوُد من لِبَ  ِل المشرِق فٌمتلونَكم لَتبًْل هذا ثبلثةٌ كلُّهُم ابُن خلٌفٍة ثمَّ ال ٌِصُل إلى واحٍد منهم ثمَّ تمبُِل الرَّ

)) ِ الَمهديُّ لم ٌمتُلهُ لوٌم ثمَّ َذكَر شٌبًا فإذا رأٌتُموهُ فتابِعوهُ ولو َحبًوا على الثَّلجِ فإنَّهُ خلٌفةُ َّللاَّ
ٔٗ8  

                                                           
ٔٗٗ
 8ٔٙص ٗٔالطبعة الثانٌة ,طبعة دار المعرفة. كنز العمال ج 8ٗص  ٔالمصدرالفتاوة الحدٌثٌة البن حجر الهٌتمً ج 
ٔٗ٘
 ٖ٘ٙ\ٔكتاب نعٌم بن حماد المروزي  باب صفة المهدي ونعته ) 
ٔٗٙ
عمر أبو عمرو الدانً )المتوفى:  الكتاب: السنن الواردة فً الفتن وؼوابلها والساعة وأشراطها المإلؾ: عثمان بن سعٌد بن عثمان بن 

]ترلٌم  ٖ*ٙعدد األجزاء:  ٙٔٗٔالرٌاض الطبعة: األولى,  -هـ( المحمك: د. رضاء هللا بن دمحم إدرٌس المباركفوري الناشر: دار العاصمة ٗٗٗ
 الكتاب موافك للمطبوع, وهو ضمن خدمة التخرٌج[

ٔٗ7
: " اإلسناد صالح لبلستشهاد والسٌما وأن متنه لد ورد من ٕٙٔ. ولال عنه ص8٘ٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  

. ولال: 7ٗ٘: ٗ. والمستدرن/ جٕٔٙ: ٗٔطرٌك آخرعن ثوبان رضً هللا عنه بسند حسن . وبذلن ٌصبح الحدٌث حسنا لؽٌره". وكنز العمال/ ج
 سالط من التلخٌص". "هذا حدٌث على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه", ولال فً الهامش: "هذا الحدٌث

ٔٗ8
. ولال: ))فً الزوابد: هذا إسناد صحٌح. رجاله ثمات. ورواه الحاكم فً المستدرن ,ولال: صحٌح على شرط 7ٖٙٔ: ٕسنن ابن ماجة/ ج 

 : ))لال الحاكم: هذا حدٌث صحٌح على شرط9ٕٔ. ولال عنه فً ص8ٗٔالشٌخٌن((. والمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة: 
اله الشٌخٌن ووافمه الذهبً أٌضا. ولال ابن كثٌر: تفردبه ابن ماجة. وهذاإسناد لوي صحٌح. ولال البوصٌري فً الزوابد: هذا إسناد  صحٌح ورج

: ))ولد ضعفه األلبانً أٌضا ألجل عنعنة أبً 9ٕٔ – 9ٔٔعن تضعٌؾ األلبانً فً ص –أي البستوي  –ثمات. النتٌجة: إسناده صحٌح((.ولال
... وأما عنعنة أبً لبلبة وسفٌان الثوري وهما من المدلسٌن ,فبلتضر فً صحة اإلسناد أٌضا ألن المدلسٌن لٌس كلهم على حد سواء عند  لبلبة

المحممٌن. ولدرتبهم الحافظا بن حجرفً كتابه طبمات المدلسٌن على خمس مراتب. األولى: من لم ٌوصؾ بذلن إالنادرا. والثانٌة: من احتمل 
دلٌسه وأخرجوا له فً الصحٌح إلمامته وللة تدلٌسه فً جنب ما روى كالثوري أوكان الٌدلس إالعن ثمة كابن عٌٌنة .وذكرأبا لبلبة فً األبمة ت

ر((. المرتبة األولى وسفٌان الثوري فً المرتبة الثانٌة وذكرعن البخاري أنه لال  فً سفٌان: ما ألل تدلٌسه. وبناء على هذا فعنعنتهما التض
. ولال عنه: ))هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن((. وورد فً الهامش: ))لال الذهبً فً التلخٌص: على شرط ٓٔ٘: ٗتدرن/ جوالمس

: ))أخرجه ٖٗٓٔ – ٖٖٓٔ. ولال فً الهامش صٖٖٓٔ – ٕٖٓٔالبخاري ومسلم((. والسنن الواردة فً الفتن وؼوابلها والساعة وأشراطها: 
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أبً أسماء الرحبً, عن ثوبان, نحوه. وورد عندهما: )ثم تطلع الراٌات السود من لبل المشرق, عن 

ٌمتله لوم, ثم ذكر شٌباً ال أحفظه, فمال: إذا رأٌتموه فباٌعوه, ولو حبواً على الثلج, فإنه  فٌمتلونكم لتبلً لم

 9ٗٔخلٌفة هللا المهدي(.

  

وصؾ المهدي بخلٌفة هللا , واالمر بمباٌعته , فٌه داللة واضحة على ان المهدي حجة من حجج هللا , 

السنٌة ال تعترؾ بحجة هلل بعد رسوله ص  وبٌعته بٌعة هلل ولرسوله , ولكن حٌث إن المنظومة العمدٌة

ٌرفضون تعبٌر "خلٌفة هللا", أو ٌحاولون تؤوٌله, وصرفه  –والسلفٌٌن خاصة  –وجدنا العلماء السنٌٌن 

 عن ظاهره , ولد انمسموا بازاء هذه المسالة الى عدة اراء :

  

ٌؾ مثل "بٌت هللا" و"نالة هللا" الراي االول : ٌرى البستوي: ))اإلضافة فً لوله "خلٌفة هللا" إضافة تشر

 ٓ٘ٔو"أهل هللا" ولٌست بمعنى النابب عن هللا ألن هللا سبحانه وتعالى لٌس له نابب(

ٌْبٍَة, َوٌَُكونُ   ِلَحاَجِة الراي الثانً : لال ابن تٌمٌة :))َواْلَخِلٌفَةُ إنََّما ٌَُكوُن ِعْنَد َعَدِم اْلُمْستَْخلَِؾ بَِمْوٍت أَْو َؼ

ًَ "َخِلٌفَةً" أِلَنَّهُ َخلََؾ َعْن اْلؽَْزِو, َوُهَو لَابٌِم َخْلفَهُ َوُكلُّ َهِذِه اْلمَ اْلُمْستَْخلِ  عَانًِ ِؾ, إلَى ااِلْستِْخبَلِؾ, َوُسّمِ

ِ تَعَالَى(( ُمْنتَِفٌَةٌ فًِ َحّكِ َّللاَّ
ٔ٘ٔ 

  

 ,((الرأي الثالث: الخلٌفة )أي خلٌفة عمن لبلن من الخلك, لٌس المراد أنه خلٌفة عن هللا

الراي الرابع : الخبلفة تكون عن رسول هللا؛ ألنه خلؾ رسول هللا )ص( فً امته, وعلى ذلن خوطب  

 ٕ٘ٔابو بكر الصدٌك بخلٌفة رسول هللا((

  

                                                                                                                                                                                     
( ٗٙٗ – ٖٖٙ/ ٗ( بسنده عن عبدالرزاق, والحاكم فً مستدركه )8ٗٓٗرلم  7ٖٙٔ/ ٕباب خروج المهدي ) ابن ماجه فً سننه, كتاب الفتن,

 بسنده عن الحسٌن بن حفص, كبلهما عن سفٌان الثوري عن خالد الحذاء, عن أبً لبلبة,
ٔٗ9
رلم  ٔ/8ٌٗضاً نعٌم بن حماد فً الفتن )قوٌبلحظ أٌضاً أنهما زادا فً إسناد الحدٌث أبا أسماء الرحبً بٌن أبً لبلبة وثوبان. وأخرجه أ 

(, ومن طرٌمه ابن 77ٕ/ ٘( عن عبدالوهاب بن عطاء, عن خالد الحذاء, واإلمام أحمد فً مسنده )ٖٓ٘/ ٗ(, والحاكم فً مستدركه )9ٔ8
أبا أسماء الرحبً بٌن أبً لبلبة  ولم ٌذكروا –مختصراً جداً  –( عن علً بن زٌد, كبلهما عن أبً لبلبة به 77ٖ/ ٕالجوزي فً العلل المتناهٌة )

لد وثوبان. ولد أشار األلبانً إلى رواٌة علً بن زٌد, وعدها من أوهامه, وٌبلحظ أن علً بن زٌد لم ٌنفرد بعدم ذكره ألبً أسماء الرحبً, و
خٌن, ووافمه الذهبً فً األولى. ولال اشترن معه خالد الحذاء عند المإلؾ ونعٌم بن حماد. ولال الحاكم فً كلتا الرواٌتٌن: صحٌح على شرط الشٌ

(. ولال ابن كثٌر: )تفرد به ٕٗٗٔرلم  ٖٗٔ/ ٕالبوصٌري: )هذا إسناد صحٌح ورجاله ثمات(, ثم أشار إلى تصحٌح الحاكم. مصباح الزجاجة )
اإلمام أحمد ولال: )أراه منكراً,  ( من رواٌة8ٕٔ/ ٖ(. وأورده الذهبً فً مٌزان االعتدال )٘٘/ ٔابن ماجه, وهذا إسناد لوي صحٌح(. النهاٌة )

تا ولد رواه الثوري, وعبدالعزٌز بن المختار, عن خالد الحذاء, عن أبً لبلبة, فمال: عن أبً أسماء, عن ثوبان(. وحكم علٌه األلبانً من كل
الحدٌث صحٌح المعنى دون لوله: فإن  الرواٌتٌن بؤنه منكر, ولال: )ولد ذهل من صححه عن علته, وهً عنعة أبً لبلبة, فإنه من المدلسٌن.. لكن

, ولٌس فٌه )خلٌفة هللا(, وأما هذه الزٌادة فمال فٌها: )لٌس لها طرٌك ٘ٗ٘فٌها خلٌفة هللا المهدي( ثم استشهد له بحدٌث ابن مسعود المتمدم برلم 
ٌمال: )فبلن خلٌفة هللا( لما فٌه من إٌهام ما ال ٌلٌك ثابت, وال ما ٌصلح أن ٌكون شاهداً لها, فهً منكرة.. ومن نكارتها أنه ال ٌجوز فً الشرع أن 
أن من  –رحمه هللا  –( حٌث ذكر ٘ٗ – ٗٗ/ ٖ٘باهلل تعالى من النمص والعجز( واستشهد بكبلم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً مجموع الفتاوى )
الوهم المكنون:", وفند لول من ضعفه بكبلم طوٌل. جعل هلل خلٌفة فهو مشرن به((. ولد صحح الحدٌث أحمد بن دمحم الصدٌك فً كتابه "إبراز 

 وما بعدها. ٌ٘ٗ٘نظر: 
ٔ٘ٓ
 .9ٖٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  
ٔ٘ٔ
م  987ٔهـ/ 8ٓٗٔ ٔبٌروت/ لبنان. ط –الفتاوى الكبرى: ابن تٌمٌة. ت: دمحم عبدالمادر عطا ومصطفى عبدالمادر عطا. دار الكتب العلمٌة  

 .ٕٕٔ: ٘ج
ٕٔ٘
 وما بعدها. ٖٓٔم:  98ٙٔ –هـ ٙٓٗٔ ٔنظام الحكم االسبلمً ممارناً بالنظم السٌاسٌة المعاصرة: د.إسماعٌل البدوي. دار الفكر العربً. ط 
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الراي الخامس : لالوا الخبلفة تكون عن هللا؛ الن الخلٌفة ٌموم بحك هللا تعالى فً عباده, وهذا جابز فً 

 حك االنبٌاء دون ؼٌرهم .

تٌجة : ٌمنع العلماء السنٌون وجود خلٌفة هلل بدعوى أن من ٌستخلؾ هو من ٌؽٌب, أو ٌموت, على الن

الرؼم من اعترافهم بوجود نصوص تدل على ذلن. والحمٌمة إن حجتهم ؼٌر تامة, فلٌس من ٌؽٌب, أو 

تخلؾ من ٌموت هو وحده من ٌستخلؾ, وإنما, كذلن, من ال ٌلٌك بحمه أن ٌباشر أمراً بنفسه له أن ٌس

ٌباشره نٌابة عنه. ومعلوم إن هللا عز وجل هو المالن, وهو الحاكم, ولكنه أجّل, وألدس من أن ٌباشر 

الحكم بٌن الناس بنفسه, فٌُوكل, أو ٌُنٌب عنه من ٌحكم بحكمه تعالى, على اٌة حال نترن منالشة هذه 

 اآلراء الى المبحث السابع .

ص على أنه من اهل بٌت النبً ومن عترته كما روى اإلمام أحمد نحن بٌنا فٌما تمدم  أن المهدي منصو 

: ال تموم الساعة حتى تمتلا األرض ظلًما ملسو هيلع هللا ىلصفً مسنده عن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا 

وعدوانًا, لال: ثم ٌخرج رجل من عترتً أو من أهل بٌتً ٌمؤلها لسًطا وعدالً كما ملبت ظلًما 

 ٖ٘ٔوعدوانًا(

ٌث الخلٌفتٌن اللذٌن تركهما رسول هللا ص, ان المهدي ع, مصداق من مصادٌك الخلٌفة كما وبٌنا فً حد

 الثانً, المتمثل بالعترة الطاهرة .

))إنً تارن فٌكم خلٌفتٌن: كتاب هللا حبل ممدود ما بٌن السماء واألرض وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن  

 ٌٗ٘ٔتفرلا حتى ٌردا علً الحوض((.

  

خلفابه المتمثل بالثمل الثانً , او الخلٌفة الثانً , وان عددهم انثا عشر كلهم من ولد حدد النبً ص عدد 

 لرٌش كما فً صحٌح مسلم:

عن جابر بن سمرة, لال:))دخلت مع أبً على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فسمعته ٌمول إن هذا االمرال ٌنمضً حتى 

 ٘٘ٔفملت ألبً ما لال لال كلهم من لرٌش(( ٌمضى فٌهم اثنا عشر خلٌفة لال ثم تكلم بكبلم خفى على لال

  

وعن عامر بن سعد بن أبً ولاص, لال:))كتبت إلى جابر بن سمرة مع ؼبلمً نافع ان اخبرنً  بشا 

سمعته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال فكتب إلى سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم جمعة عشٌة رجم األسلمً ٌمول الٌزال 

 ٙ٘ٔابما حتى تموم الساعة أو ٌكون علٌكم اثنا عشر خلٌفة كلهم من لرٌش((الدٌن ل

  

ولد فسر بعض علماء السنة هذه األحادٌث على أن الممصود منها هو أن المهدي أحد الخلفاء االثنً 

 عشر الذٌن ذكرهم رسول هللا ص .

                                                           
ٖٔ٘
 7ٗٓ٘, وصححه األلبانً صحٌح الجامع: ٖٖٔٔٔرواه أحمد:  
ٔ٘ٗ
 . ولال عنه: "صحٌح".8ٕٗ: ٔصحٌح الجامع الصؽٌر وزٌاداته/ مج 
ٔ٘٘
 .ٖ: ٙصحٌح مسلم/ ج 
ٔ٘ٙ
 ٗ: ٙصحٌح مسلم/ ج 
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: فؤشار -حدٌث, لال السٌوطًوبعد إٌراده ال –لال السٌوطً ))عمد أبو داود فً "سننه" باباً فً المهدي 

بذلن إلى ما لاله العلماء أن المهدي أحد االثنا عشر, فإنه لم ٌمع إلى اآلن وجود اثنً عشر اجتمعت األمة 

 7٘ٔعلى كل منهم((

لال التوٌجري  ))لد ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال فً المهدي أنه ٌعمل بالسنة وٌمؤل األرض لسطاً وعدالً 

 8٘ٔبت جوراً وظلماً, ومن كان بهذه الصفة فبل شن أنه من الخلفاء الراشدٌن واألبمة المهدٌٌن((.كما مل

 

 9٘ٔالمهدي الذي ٌخرج فً آخر الزمان(( –أي الخلفاء المهدٌٌن  –لال التوٌجري : ))ومنهم  

 

حدهما لال السٌوطً: ))وجد من االثنً عشر خلٌفة الخلفاء األربعة ... وبمً االثنان المنتظران أ 

 ٓٙٔالمهدي؛ ألنه من آل بٌت دمحم((

ولد اشتهر المول عن ابن كثٌر بؤن المهدي أحد الخلفاء االثنً عشر المشار إلٌهم فً الحدٌث, لال: ))فإن 

لٌل: فما وجه الجمع بٌن حدٌث سفٌنة هذا وبٌن حدٌث جابربن سمرة المتمدم فً صحٌح مسلم: الٌزال 

 ثنا عشرخلٌفة  كلهم من لرٌش؟هذا الدٌن لابما ما كان فً الناس إ

فالجواب: إن من الناس من لال: إن الدٌن لم ٌزل لابما حتى ولً إثنا عشرخلٌفة, ثم ولعت خبٌط بعدهم  

 فً زمان بنً أمٌة,

ولال آخرون: بل هذا الحدٌث فٌه بشارة بوجود اثنً عشر خلٌفة عادال من لرٌش, وإن لم ٌوجدواعلى 

بلفة المتتابعة بعد النبوة فً ثبلثٌن سنة,  ثم كانت بعد ذلن خلفاء راشدون, الوالء, وإنما اتفك ولوع الخ

فٌهم عمربن عبدالعزٌز بن مروان بن الحكم األموي رضً هللا عنه, ولد نص على خبلفته وعدله وكونه 

 من الخلفاء الراشدٌن, ؼٌرواحد من األبمة, حتى لال أحمد بن حنبل رضً هللا عنه:

  

ابعٌن حجة إاللول عمربن عبد العزٌز, ومنهم من ذكر من هإالء المهدي بؤمرهللا لٌس لول أحدمن الت

 ٔٙٔالعباسً, والمهدي المبشر بوجوده فً آخرالزمان منهم أٌضا بالنص على كونه من أهل البٌت((

  

لال ابن كثٌر فً تفسٌر المران العظٌم ))معنى هذا الحدٌث البشارة بوجود اثنً عشر خلٌفة صالحا ٌمٌم  

لحك وٌعدل فٌهم والٌلزم منه ذات والٌهم وتتابع أٌامهم بل لدوجد منهم أربعة على نسك وهم الخلفاء ا

األربعة: أبوبكروعمروعثمان  وعلً رضً هللا عنهم ومنهم عمربن عبدالعزٌز ببل شن عند األبمة 

                                                           
ٔ٘7
 .ٔ٘ٔعمد الدرر:  
ٔ٘8
 ٖٕٔ – ٖٕٓاالحتجاج  باالثر على من انكر المهدي المنتظر  ص 
ٔ٘9
 9ٗٔاالحتاج باالثر على من انكر المهدي المنتظر ص  
ٔٙٓ
 .ٙٔهـ: ٘ٔٗٔ. ٕبٌروت. ط –تارٌخ الخلفاء: جبلل الدٌن السٌوطً. ت: أحمد إبراهٌم. دار الكتاب العربً  
ٔٙٔ
 .ٖٖٔ: ٙالنهاٌة: إسماعٌل بن كثٌرالدمشمً. ت: علٌشٌري. دارإحٌاء التراث العربً.جالبداٌة و 
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المبشربه فً وبعض بنً العباس والتموم الساعة حتى تكون والٌتهم المحالة والظاهرأن منهم المهدي 

 ٕٙٔاألحادٌث الواردة بذكره((

  

 ٖٙٔووصؾ العثٌمٌن المهدي بؤنه ))خلٌفة ٌبعثه هللا عز وجل فً آخر الزمان((

 

كما وذكر رسول هللا ص ان هنان خلٌفة من الخلفاء  ٌخرج اخر الزمان, ٌعدل بٌد الناس  ٌحثو المال 

 حثٌا , ال ٌعده عددا .

ً ال ٌعده وعن أبً نضرة, عن أبً سعٌد, لال:)) لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من خلفابكم خلٌفة ٌحثو المال حثٌا

 ٗٙٔعدداً, وفً رواٌة ابن حجر ٌحثً المال((

  

عن ابً سعٌد الخدري لال )) خِشٌنَا أن ٌكوَن بعَد نبٌنا حدٌث فسؤلنا نبً هللاَ ملسو هيلع هللا ىلص فمال إن فً أمتً المهدّي 

. لال للنا : وما ذاَن . لال : سنٌَن , لال :  -زٌد الشانُّ  –و سبعا , أو تسعا ٌخرُج ٌعٌُش خمسا , أ

فٌِجًء إلٌِه الرجَل فٌموُل : ٌا مهدّي ! أعطنً أعطنً , لال : فٌحثً لهُ فً ثوبِه ما استطاَع أن 

 ٌ٘ٙٔحملهُ.

 

اللذٌن تركهما  وبما ان المهدي ع من اهل البٌت, ومن العترة الطاهرة , وهو احد مصادٌك الخلٌفتٌن

النبً ص, وهو احد الخلفاء االثنً عشر, فهو احد الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن, إذ ال ٌشن متؤمل فً أن 

 الممصود من هإالء الخلفاء الراشدٌن هم أنفسهم الممصودٌن فً حدٌث االثنً عشر خلٌفة.

  

اشدٌَن المهدٌٌَِّن م وا علٌها بالنَّواجِذ لال ص: ))علٌكم بسنَّتً وسنَِّة الخلفاِء الرَّ ن بعدي تمسَّكوا بها وَعضُّ

وإٌَّاكم ومحدثاِت األموِر فإنَّ كلَّ محَدثٍة بدعةٌ وكلَّ بدعٍة ضبللَةٌ((
ٔٙٙ 

  

ولال ص: ))من ٌعش منكم فسٌرى اختبلفا كثٌرا فعلٌكم بما عرفتم من سنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن 

 7ٙٔالمهدٌٌن عضوا علٌها بالنواجذ((

                                                           
ٕٔٙ
 :ٕٗ: ٕ. ج ه ٕٔٗٔ -م  99ٔٔبٌروت/ لبنان.  -تفسٌر المرآن العظٌم )تفسٌر ابن كثٌر(: إسماعٌل بن كثٌرالمرشً الدمشمً. دارالمعرفة  
ٖٔٙ
 .ٕ٘ٗهـ: ٕٙٗٔ ٔالرٌاض. ط –لوطن للنشر شرح العمٌدة السفارٌنٌة: دمحم بن صالح العثٌمٌن. مدار ا 
ٔٙٗ
. مع اختبلؾ فً السٌاق. هذا الحدٌث فسره المناوي فً فٌض المدٌر بؤن الممصود فٌه 7ٖٔ: ٖ. ومسند أحمد/ ج8٘ٔ: 8صحٌح مسلم/ ج 

 .8ٔ: ٙ"من خلفابكم خلٌفة ٌحثو المال حثٌا ال ٌعده عداً". لالوا: هو المهدي(( فٌض المدٌر/ ج 8ٕٗٙالمهدي, لال: ))
ٔٙ٘
خبلصة حكم المحدث : حسن ولد روي  ٕٖٕٕالراوي : أبو سعٌد الخدري | المحدث : الترمذي | المصدر: سنن الترمذي الصفحة او الرلم  

 من ؼٌر وجه
ٔٙٙ
 . ولال عنه: "صحٌح".ٕٖ -ٖٔ: ٔم.  مج997ٔهـ/ 7ٔٗٔ ٔالرٌاض. ط –صحٌح سنن ابن ماجه: دمحم ناصر األلبانً. مكتبة المعارؾ  
ٔٙ7
 . ولال عنه: "صحٌح".ٕٖ -ٖٔ: ٔم.  مج997ٔهـ/ 7ٔٗٔ ٔالرٌاض. ط –حٌح سنن ابن ماجه: دمحم ناصر األلبانً. مكتبة المعارؾ ص 
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ء الراشدٌن جزءا من الدٌن , كونها امتداد واستكمال لسنة النبً ص , وبما ان المهدي من سنة الخلفا

الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن , فسنته اٌضا جزءا من الدٌن , كما هو حال سنة رسول هللا ص , وسنة من 

 ومسدداً شرٌع, فبلبد أن ٌكون خلٌفة من خلفاء هللا –أي المهدي  –سبمه من الخلفاء , وحٌث إن سنته 

منه سبحانه, من هنا نفهم االمر من رسول هللا ص , بالتمسن بسنة خلفابه, وعدم مفارلتها , والعض 

 علٌها بالنواجد.

 داللة االحادٌث : 

 السيجي خليفة من خالف هللا , يجب على االمة شاعتو ونرختو : 
 دل المران وترجمانه .اوال:  كونه احد الخلفٌتٌن اللذٌن تركهما رسول هللا فً امته وهو ع

 ثانٌا: اعتباره احد االثنً عشر خلٌفة الذٌن فرض هللا طاعتهم, كونه من والة االمر.

 ثالثا: كون سنته شرع من هللا ,فهً امتداد لسنة رسول هللا ص ومكملة لها .  

 السيجي امام االمة.
خلٌفة الُمفترض طاعته على اإلمامة فً اإلسبلم , هو مصطلح آخر للخبلفة, بمعنى آخر اإلمام هو ال

جمٌع المسلمٌن, واإلمامة هً الزعامة , والرباسة العامة, على جمٌع الناس, فً امور الدٌن والدنٌا, 

واإلمام هو خلٌفة رسول هللا  ص فً وظابفه ومسإولٌاته, واالمام نابب رسول هللا ص فً الامة الدٌن , 

ودنٌاهم, بؽٌة إرشادهم إلى ما فٌه خٌرهم وصبلحهم,  حتى ٌتمكن الناس من الرجوع إلٌه فً أمور دٌنهم

 وهذا متفك علٌه عند المسلمٌن.

لال النسفً : )االمامة نٌابة عن الرسول علٌه السبلم فً إلامة الدٌن بحٌث ٌجب على كافة األمم 

 8ٙٔاالتباع(

ً مهمات الدٌن وٌمول إمام الحرمٌن الجوٌنً: )اإلمامة رٌاسة تامة, وزعامة تتعلك بالخاصة والعامة ف

 9ٙٔوالدنٌا(.

  7ٓٔولال الماوردي: )اإلمامة موضوعة لخبلفة النبوة فً حراسة الدٌن وسٌاسة الدنٌا به(

ٌمول ابن خلدون: )وإذ لد بٌَّنَّا حمٌمة هذا المنصب وأنه نٌابة عن صاحب الشرٌعة فً حفظ الدٌن وسٌاسة 

 7ٔٔالدنٌا به تسمى خبلفة وإمامة والمابم به خلٌفة وإمام(

كن بما ان المنظومة العمدٌة السنٌة ال تعترؾ بوجد شخص بعد النبً ص , ٌكون خلٌفه هلل , او امام ل

منصب من لبل هللا , لبلوا اصل االمامة او الخبلفة , بمعناها السٌاسً أي منصب الحكم, او المٌادة 

                                                           
ٔٙ8
 .79ٔ))العمابد النسفٌة(( )ص:  
ٔٙ9
 .٘ٔؼٌاث األمم فً التٌاث الظلم  ألبً المعالً الجوٌنً )ص:  
ٔ7ٓ
 ٘االحكام السلطانٌة للماوردي ص 
ٔ7ٔ
 (9ٓٔ: ممدمة ابن خلدون(( )ص 
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لعصمة والتؤٌٌد االلهً والزعامة العامة ولم ٌمبلوها بمعناها الخاص العمابدي "وما ٌستلزم من النص وا

 ,فهم ٌعتمدون بضرورة أن ٌكون للمسلمٌن إمام, ولكن بالطرق التً تنعمد االمامة عندهم  :

 اختٌار أهل الحل والعمد. -ٔ

 استخبلؾ الخلٌفة السابك للخلٌفة البلحك. -ٕ

 المهر والؽلبة. -ٖ

  

رعٌته من بٌعة الناس, ولٌس مماما فالخبلفة واالمامة عند اهل السنة عبارة عن ممام اجتماعً , تإخذ ش

 او منصبا الهٌا ٌكون عن طرٌك النص.

بما ان االمام ,) الخلٌفة( هو النابب عن صاحب الشرٌعة فً حفظ الدٌن وسٌاسة الدنٌا , فالنابب ٌموم 

 بمهام من أستنابه , ولد حدد المران الكرٌم مهام صاحب الشرٌعة بآٌات ثبلثة, لال تعالى:

 

ٌِْهْم آٌَاتَِن َوٌُعَِلُّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوٌَُزِكٌِّهْم إِنَّنَ )َربَّنَا وَ ٔ ْنُهْم ٌَتْلُو َعلَ  أَنَت العَِزٌُز اْبعَْث فٌِِهْم َرُسوالً ِمّ

 .9ٕٔالَحِكٌُم (البمرة

 

ْن أَنفُِسِهمْ  ٕ ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزِكٌِّهْم َوٌُعَِلُّمُهُم اْلِكتَاَب  )لَمَْد َمنَّ َّللّاُ َعلَى اْلُمإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرُسوالً ِمّ ٌَتْلُو َعلَ

بٌٍِن (آل عمران  .َٗٙٔواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن لَْبُل لَِفى َضبلٍل مُّ

 

ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزِكٌِّهْم وَ   -ٖ ْنُهْم ٌَتْلُو َعلَ ٌٌَِّن َرُسوالً ِمّ ٌُعَِلُّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوا )ُهَو الَِّذى بَعََث فِى اأْلُِمّ

بٌٍِن (الجمعة  .ِٕمن لَْبُل لَِفى َضبَلٍل مُّ

 

ٌتلو علٌهم آٌات هللا.  -ٔلمد كانت اآلٌات الثبلث تبٌّن فى ألفاظ محكمة ودلٌمة, مهمة الرسول ص وهً )

 ٌزكٌهم.( -ٌٖعلمهم الكتاب والحكمة.  -ٕ

ب عن رسول هللا ص سواء كان ) االمام ( او )الخلٌفة( او ) ولً االمر( اٌضا وبالتالً تكون مهمة الناب

 ٌزكٌهم.( -ٌٖعلمهم الكتاب والحكمة.  -ٌٕتلو علٌهم آٌات هللا.  -ٔ)

 فاالٌة فٌها   ثبلثة افعال  ) ٌتلوا . وٌزكً . وٌعلم (

لرسول  المبعوث.  فرسول هللا التبلوة : وكما هو واضح  ان التبلوة التكون اال تبلوة تبلٌػ لما اوحً ل

 ص, هو من لام بتبلوت االٌات .
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وتزكٌة الناس وتعلٌمهم : أي انه ٌطهرهم من كل اشكال الشرن, والكفر واالنحراؾ, والفساد , وٌهذبهم  

 وٌزكً انفسهم, بتعالٌم السماء . 

مابله تعلٌم الحكمة و هً وتعلٌمهم الكتاب: أي  بٌان ألفاظ آٌاته و تفسٌر ما أشكل من ذلن علٌهم , و ٌ 

 المعارؾ الحمٌمٌة التً ٌتضمنها المرآن الكرٌم .

وبالتاكٌد ان مثل هذه المهام , ال ٌمكن تطبٌمها اال عن طرٌك شخص متصل بالسماء , معصوم ,عاصما 

 لمن تمسن به , ال ٌدخل الناس فً باطل وال ٌخرجهم من حك .

هللا ص, الذٌن خلفهم فً امته , فرسول هللا ص لم وال ٌوجد شخص بهذه الصفات, اال خلفاء رسول 

ٌترن االمة هكذا تضٌع , بل اوضح لهم الطرٌك وبٌن لهم من هم خلفابه من بعده , بحدٌث الثملٌن او 

الخلٌفتٌن , وامر االمة باالعتصام بهما , واكد تبلزمهما الى ٌوم المٌامة, وانهما لن ٌفترلا حتى ٌردا 

 علٌه الحوض.

 ددهم  وانهم اثنا عشر خلٌفة, كما جاء فً صحٌحً البخاري ومسلم , وحدد نسبهم .كما وبٌن ع

  

 7ٕٔ: ))األبمة من لرٌش((.-ص -حٌث لال

  

لام على باب البٌت ونحن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومنها ما رواه اإلمام أحمد بسنده عن أنس بن مالن: ))أن رسول هللا 

 7ٖٔفٌه فمال: األبمة من لرٌش ....(

  

لال ابن حزم: )وهذه رواٌة األبمة من لرٌش. جاءت مجًء التواتر رواها أنس بن مالن, وعبد هللا بن و

 7ٗٔعمر بن الخطاب, ومعاوٌة وروى جابر بن عبد هللا, وجابر بن سمرة, وعبادة بن الصامت معناها(

دعوا إلى اإلمام إال لرشًٌا. وؼٌره ال حكم له إال أن ٌ -أي اإلمام  -ولال اإلمام مالن: )وال ٌكون 

 7٘ٔالمرشً(

بناء على هذه االحادٌث تمرر عند أهل السنة أن إمام المسلمٌن ال بد أن ٌكون من لرٌش  ذكر البؽدادي)) 

 7ٙٔأن من أصول السلؾ أنهم " لالوا من شرط اإلمامة النسب من لرٌش" .

                                                           
ٔ7ٕ
(, من حدٌث أبً برزة األسلمً, لال ابن كثٌر فً ))تحفة الطالب(( 9ٕٗ/ٕ(, وابن أبً عاصم فً ))السنة(( )979ٕٔ( )ٕٔٗ/ٗرواه أحمد ) 

(. وروي عن أبً هرٌرة وعلً وأنس رضً هللا ٕ٘ٔٔ(: ٌموى ألن له سندٌن جٌدٌن, وصححه األلبانً فً ))ظبلل الجنة(( )ص: ٕٔٔ)ص: 
 عنهم
ٔ7ٖ
( 7ٕ٘()ٕٕ٘\ٔ(والطبرانً )8ٕٗ( والطٌالسً )ص9ٕٗ٘()7ٙٗ\ٖ(والنسابً فً ) السنن الكبرى ()9ٕٖٕٔ()9ٕٔ\ٖه احمد )روا 

(ولال : اسناده جٌد. والحدٌث صحح اسناده عبد الحك االشبٌلً فً ) 8ٙٔ\ٖ( والمنذري فً الترؼٌب والترهٌب()8ٖٔٙٔ()ٖٗٔ\8والبٌهمً)
( رجال احمد ثمات وصححه العرالً فً 9٘ٔ\٘ذلن فً الممدمة . ولال الهٌثمً فً مجمع الزوابد )( كما اشار الى 8ٖٗاالحكام الصؽرى )
 ((98ٔمحجة العرب )

ٔ7ٗ
 (.89/ٗ))الفصل فً الملل واألهواء والنحل(( ) 
ٔ7٘
 7ٕٔٔ\ٗاحكام المران ,ابن العربً , 
ٔ7ٙ
 (. 9ٖٗالفرق بٌن الفرق(( )ص  
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على الناس راع, : ))اإلمام األعظم الذي -ص -وفً موضع اخر بٌن النبً ص ممام االمام حٌث لال 

 77ٔوهو مسإول عن رعٌته..((

ولفظ االمام االعظم واضح انه ارٌد به االمامة الكبرى, او العامة, ولٌس امام الصبلة , بدلٌل اطبلق 

 اللفظ  .

لال ابن حزم :لصد باإلمام: )) خلٌفة المسلمٌن وحاكمهم, وتوصؾ اإلمامة أحٌانًا باإلمامة العظمى أو 

ن اإلمامة فً الصبلة, على أن اإلمامة إذا أطلمت فإنها توجه إلى اإلمامة الكبرى أو الكبرى تمًٌٌزا لها ع

 78ٔالعامة(

والصحابة  -ص  -والذي ٌبدو من استعراض األحادٌث  الواردة  بالخبلفة واالمامة  أن الرسول 

 والتابعٌن الذٌن رووها لم ٌفرلوا بٌن لفظ خلٌفة وإمام.

لفظً الخبلفة واإلمامة بموله: )المذاهب السٌاسٌة كلها تدور حول  فسر الشٌخ أبو زهرة الترادؾ بٌن

 الخبلفة وهً اإلمامة الكبرى:

 فً إدارة شإونهم, -وسمٌت خبلفة:  ألن الذي ٌتوالها وٌكون الحاكم األعظم للمسلمٌن ٌخلؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

بة, وألن الناس كانوا ٌسٌرون وراءه كما وتسمى إمامة: ألن الخلٌفة كان ٌسمى إماًما, وألن طاعته واج 

 79ٌٔصلون وراء من ٌإمهم الصبلة.

  

كما واكد النبً ص ان االمامة  بالٌة فً لرٌش  ما بمً منهم اثنان  كما فً  حدٌث ابن عمرحٌث  لال: 

 8ٓٔلال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال ٌزال هذا األمر فً لرٌش ما بمً منهم اثنان.

جود امام او خلٌفة هلل, فً كل زمان مهمته حراسة الدٌن وسٌاسة الدنٌا , ٌمتدي به بهذا ٌتحتم و

 المسلمون.

ٌكون حجة هلل , طاعته طاعة هللا , ومعصٌته معصٌته , وبٌعته بٌعة هلل ولرسوله, وهذا ما دل, علٌها 

 8ٔٔحدٌث رسول هللا ص حٌث لال : ))من مات بؽٌر إمام مات مٌتة جاهلٌة((

ص: ))من خلع ٌداً من طاعة لمى هللا ٌوم المٌامة الحجة له, ومن مات ولٌس فً عنمه بٌعة  وكذلن لوله 

 8ٕٔمات مٌتة جاهلٌة((

  

                                                           
ٔ77
 (. من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما.8ٕ9ٔ(, ومسلم )7ٖٔ8الحدٌث  )رواه البخاري ) 
ٔ78
 (.9ٓ/ٗالفصل فً الملل واألهواء والنحل(( ) 
ٔ79
 (ٕٔ/ٔ))تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة ألبً زهرة ) 
ٔ8ٓ
 (.ٖٔٓ٘رواه البخاري ) 
ٔ8ٔ
ولال عنه: . 88ٔ: ٖٔم. ج99٘ٔهـ/ ٙٔٗٔ ٔالماهرة. ط –المسند: أحمد بن حنبل. شرحه وصنع فهارسه: حمزة أحمد الزٌن. دار الحدٌث  

: ٗم. ج99٘ٔهـ/ ٙٔٗٔ ٔالماهرة. ط –"إسناده صحٌح".والجامع الصحٌح مما لٌس فً الصحٌحٌن: ممبل بن هادي الوادعً. مكتبة ابن تٌمٌة 
 . ولال عنه: "هذا حدٌث حسن".ٔ٘ٗ
ٔ8ٕ
 .ٕٕ: ٙصحٌح مسلم/ ج 
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داللة الحدٌث : من ٌُمت ولٌس علٌه إمام, أو لٌست فً عنمه طاعة ٌُمت مٌتة جاهلٌة, وإن شهد هلل 

ممتضى إطبلق الحدٌث,  وهذا ٌعنً بالوحدانٌة, ولرسوله بالنبوة, وكان من المصلٌن الصابمٌن, كما هو 

 حتماً أن اإلمام ٌموم هلل بحجة, أي إنه حجة هللا الذي ٌجب إطاعته والخضوع ألوامره ونواهٌه.

وان ضرورة وجود امام او خلٌفة هلل فً كل زمان, ٌدل علٌه لوله تعالى:﴿ٌَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهْم﴾ 

 7ٔاالسراء 

الذي كانوا ٌمتدون به , كما  لال ابن كثٌر فً تفسٌر االٌة ) وٌحتمل أن المراد بإمامهم أي بامام زمانهم 

أي كل لوم بمن ٌؤتمون به فؤهل اإلٌمان ابتموا باألنبٌاء علٌهم السبلم وأهل الكفر ابتموا بؤبمتهم كما لال 

بد فٌتبع من كان ٌعبد " وجعلناهم أبمة ٌدعون إلى النار " وفً الصحٌحٌن " لتتبع كل أمة ما كانت تع

 8ٖٔالطواؼٌت الطواؼٌت (

  

ولال : ابن جرٌرالطبري) وأولى هذه االلوال عندنا بالصواب, لول من لال : معنى ذلن : ٌوم ندعو كل 

 8ٗٔأناس بإمامهم الذي كانوا ٌمتدون به, وٌؤتمون به فً الدنٌا.......(

اد باإلمام إمام عصرهم فٌدعى أهل كل ولال الشوكانً  ))ولال علً بن أبً طالب رضً هللا عنه المر

 8٘ٔعصر بإمامهم الذى كانوا ٌؤتمرون بؤمره وٌنتهون بنهٌه((.

: ٌَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهْم ( لال : ولاله لتادة.. روى عن  97ٕص  ٔلال المرطبً فً تفسٌره  ج 

 " فمال كل ٌدعى بإمام زمانهم ...(النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله: ٌوم ندعو كل أناس بإمامهم 

فالحك إنّة البّد فً كّل زمان من امام  ٌعتمد به  المسلمون , وٌمتدون به  وذلن ) ِلببَلَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى 

ُ َعِزٌزاًَحِكٌماً(  ُسِل َو كاَن َّللاَّ ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ  ٘ٙٔ/ٗسورة النساء  َّٗللاَّ

سل هً هداٌة الوامهم وارشادهم الى الصراط المستمٌم واذا كان َّللّا ٌرسل والعلة من ذلن ان مهمة الر

الرسل الى الوامهم الجل هداٌتهم واصبلح معتمداتهم فٌمكث الرسول فٌهم الى ما شاء َّللّا حتى اذا توفً 

جدٌد لهم. كذلن مهمة  وطال على لومه االمد, انحرؾ لومه وفسدت معتمداتهم مما ٌمتضً ارسال رسول 

 المام بالنسبة لمومه. ا

ونظرا لكون الرسول دمحم هو خاتم االنبٌاء فالحاجة لوجود امام من بعده اشد واكثر ضرورة من حاجة 

 الرساالت السابمة. 

واال فما هو الضمان الذي ٌحول دون انحراؾ امة دمحم ص من بعده وهم كبمٌة االمم السابمة ال بد ان 

ِ تَْبِدٌبًل ( فسنة ٌنطبك حالها على حالهم كما لال تع ِ الَّتًِ لَْد َخلَْت ِمن لَْبُل ۖ َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ الى )ُسنَّةَ َّللاَّ

هللا ثابتة ال ولن تتؽٌر وال تتبدل ولد اشار رسول هللا ص, الى انطباق حال هذه االمة بمن سبمها من 

 االمم .

                                                           
ٔ8ٖ
 ٙ٘ص ٖتفسٌر بن كثٌرج 
ٔ8ٗ
 9٘ٔص  ٘ٔإبن جرٌر الطبري ج  -جامع البٌان  
ٔ8٘
 ٕٙٗص ٖسورة اإلسراء ج -فتح المدٌر لدمحم الشوكانً تفسٌر  
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اعاً بذراع, حتى لو دخلوا ُجحر ضب تبعتموهم. حٌث لال ))لتتبعن َسنن من كان لبلكم شبراَ شبراَ, وذر

  8ٙٔللنا: ٌا رسول هللا الٌهود والنصارى؟ لال: فَمن؟((.

الخبلصة : بما ان االمام او الخلٌفة ,هو النابب عن رسول هللا ص , والبد ان ٌكون من لرٌش , كما 

كتاب هللا , وكبلم دلت االحادٌث على ذلن , والبد من وجود امام فً كل زمان , كما هو واضح فً 

 رسول هللا ص,

فحري بكل عالل ان ٌبحث عن امام زمانه , حتى الٌموت مٌتة جاهلٌه , وبما ان المهدي ع خلٌفة من 

خلفاء رسول هللا ص , كونه احد مصادٌك الثمل االصؽر , واحد االثنً عشر خلٌفة , وهومن لرٌش , 

 كما دلت االحادٌث على ذلن .

عٌد بن المسٌّب: )المهدّي حكٌّ هو؟ لال: نعم, لال: للت: مّمن هو؟ لال: من عن لتادة, لال: للت لس

  87ٔلرٌش.....(.

فالمهدي هو االمام االعظم, الذي تجب على الناس طاعته ونصرته , النه امام الزمان كما هو واضح 

))لال فً الصحاح أخرج البخاري فً صحٌحه, عن نافع مولى أبى لتادة األنصاري, إن أباهرٌرة لال:

 88ٔرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كٌؾ أنتم إذ انزل ابن مرٌم فٌكم وامامكم منكم(.

  

وأخرج مسلم عن ابن أبً ذبب,عن ابن  شهاب, عن نافع مولى أبى لتادة,عن أبً هرٌرة:))إن رسول 

 89ٔهللا ملسو هيلع هللا ىلص لال كٌؾ أنتم إذا نزل فٌكم ابن مرٌم فؤمكم منكم(.

  

عبد هللا, ٌمول:))سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: التزال طابفة من أمتً ٌماتلون على الحك ظاهرٌن  وعن جابربن

إلى ٌوم المٌامة. لال: فٌنزل عٌسى بن مرٌم ملسو هيلع هللا ىلص, فٌمول أمٌرهم: تعال  صل لنا. فٌمول: الإن بعضكم على 

 9ٓٔبعض أمراء, تكرمة هللا هذه األمة((.

  

  

البستوي بالصورة اآلتٌة: ))عن جابرلال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌنزل عٌسى بن مرٌم فٌمول أمٌرهم  وأورده

 9ٔٔالمهدي: تعال صل بنا. فٌمول: ال, إن بعضهم أمٌر بعض. تكرمة هللا لهذه األمة((.

  

 9ٕٔبن مرٌم خلفه((.وعن أبً سعٌد لال: ))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: منا الذي ٌصلً عٌسى 
                                                           

ٔ8ٙ
 (.9ٕٙٙ(, ومسلم ح )7ٖٕٓرواه البخاري ح ) 
ٔ87
 .8ٔرلم  ٗ٘ٔ|ٔ, نمبلً عن معجم أحادٌث المهدّي علٌه السبلم ٔٓٔالفتن البن حّماد ـ:  
ٔ88

  .9ٗ: ٔ. وصحٌح مسلم/ٖٗٔ: ٗصحٌح البخاري/ 
ٔ89
 .9٘ – 9ٗ: ٔصحٌح مسلم/ 
ٔ9ٓ
 .9٘ – 9ٗ: ٔصحٌح مسلم/ 
ٔ9ٔ
 : "إسناده صحٌح".8ٕٔ. ولال ص8ٓٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  
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 9ٖٔوعن ابن سٌرٌن لال: ))المهدي من هذه األمة وهو الذي ٌإم عٌسى بن مرٌم((

 السيجي مبعهث من هللا .
ثبت عن النبً ص أحادٌث كثٌرة تتحدث عن آخر الزمان, وهذه األحادٌث تعطً تصوراً صحٌحاً 

 للمسلم لما سٌحصل فً المستمبل من خبلل النصوص الشرعٌة.

الظلم والجور والفساد , وتنتهن الحرمات , وتسلب الحموق , وٌفشوا الجهل , وٌمل العلم ,  حٌث سٌكثر

وٌكثر المتل , ورؼم كل تلن المساوئ التً تمع فً اخر الزمان , فان هنان فضابل ومبشرات , لد بشر 

تلن المبشرات  بها النبً ص , تفتح باب االمل للمسلم وتزٌد فً ٌمٌنه وثمته بنصر هللا تعالى ولد جاءت

 فً كثٌر من النصوص النبوٌة .

ومن تلن  المبشرات: بعثت المهدي فً آخر الزمان, لكن لبل ان ابدا  بسرد االدلة على بعثت المهدي ع 

 علٌنا معرفة معنى البعث لؽة واصطبلحا وفً المران .

 اوال: البعث فً  اللؽة:

 9ٗٔجٌه(, وهً بمعنى اإلرسال والتو«بعث»أصل كلمة البعثة من 

 ولد ٌختلؾ تعرٌؾ البعث فً اللؽة باختبلؾ ما علك به, فمد ٌطلك وٌراد به:

 اإلرسال: ٌمال بعثت فبلناً أو ابتعثته أي أرسلته. -ٔ

 البعث من النوم: ٌمال: بعثه من منامه إذا أٌمظه. -ٕ

 اإلثارة: وهو أصل البعث, ومنه لٌل للنالة: بعثتها إذا أثرتها وكانت لبل باركة. -ٖ

فً هذا ٌمول األزهري ) لال اللٌث: بعثت البعٌر فانبعث إذا حللت عماله وأرسلته, لو كان باركاً و

 فؤثرته(.

ولال أٌضاً: )والبعث فً كبلم العرب على وجهٌن: أحدهما: اإلرسال كمول هللا تعالى: ثُمَّ بَعَثْنَا ِمن بَْعِدِهم 

وَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَبِِه بِ  ْجِرِمٌَن ) األعراؾ: مُّ  ٖٓٔآٌَاتِنَا فَاْستَْكبَُرواْ َوَكانُواْ لَْوًما مُّ

ن بَْعِد َمْوتُِكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )  ً اإلحٌاء من هللا للموتى, ومنه لوله جل وعز: ثُمَّ بَعَثْنَاُكم ّمِ والبعث أٌضا

 9٘ٔ, أي أحٌٌناكم.(.ٙ٘البمرة: 

 

 ثانٌا: البعث فً االصطبلح :

                                                                                                                                                                                     
ٔ9ٕ
 : "إسناده حسن لؽٌره".ٖٙٔ. ولال صٖ٘ٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة  
ٔ9ٖ
 ه ثمات ".: "إسناده صحٌح  رجالٕٕٓ. ولال ص9ٕٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  
ٔ9ٗ
 .ٕ٘, الراؼب األصفهانً, المفردات فً ؼرٌب المرآن, ص ٕٔٔ, ص ٕالفراهٌدي, العٌن, ج  
ٔ9٘
 9٘ص \ٔج \الحٌاة االخرة لؽالب العواجً  
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 9ٙٔلبعثة فً االصطبلح بمعنى إرسال شخص من لبل هللا تعالى  إلى الناس لٌدعوهم إلى دٌنه(ا

 ثالثا: البعث فً المران:

ٌِْهْم آٌَاتَِن َوٌُعَ  ْنُهْم ٌَتْلُو َعلَ لُِّمُهُم هو االرسال  وهذا بٌن فً كتاب هللا لال تعالى }َربَّنَا َواْبعَْث فٌِِهْم َرُسوالً ّمِ

ٌِهْم إِنََّن أَنَت العَِزٌُز الَحِكٌُم {البمرةاْلِكتَاَب َوالْ   9ِٕٔحْكَمةَ َوٌَُزّكِ

ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزكِّ  ْن أَنفُِسِهْم ٌَتْلُو َعلَ ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب }لَمَْد َمنَّ َّللّاُ َعلَى اْلُمإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرُسوالً ّمِ

بٌٍِن {آل عمران َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُواْ   ِٗٙٔمن لَْبُل لَِفً َضبلٍل مُّ

وَسى بِآٌَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَبِِه {األعراؾ  ٖٓٔ}ثُمَّ بَعَثْنَا ِمن بَْعِدِهم مُّ

 فالبعث لؽة, واصطبلحا, وفً المران, جاء بمعنى االرسال . 

ِّ َص) لَاَل لَْو , االحادٌث الدالة على بعثة المهدي فً اخر الزمان منها  َعْن َعبْ  ِ بن مسعود َعْن النَّبًِ ِد َّللاَّ

ُ َذِلَن اْلٌَْوَم َحتَّى ٌَْبعََث فٌِِه َرُجبًل ِمنًِّ أَْو ِمْن  َل َّللاَّ ٌْتًِ ٌَُواِطُا اْسُمهُ لَْم ٌَْبَك ِمْن الدُّْنٌَا إاِلَّ ٌَْوٌم  لََطوَّ أَْهِل بَ

 97ْٔرَض لِْسًطا َوَعْداًل َكَما ُمِلبَْت َجْوًرا َوُظْلًما(اْسِمً َواْسُم أَبٌِِه اْسُم أَبًِ ٌَْمؤَلُ اأْلَ 

كما أخرج أبو داود بسنده عن أبً الطفٌل, عن علً علٌه السبلم, عن النبً ص لال: ))لو لم ٌبك من 

 98ٔالدهر إال ٌوم لبعث هللا رجبل من أهل بٌتً ٌمؤلها عدال كما ملبت جورا((

  

 المهدي ع سٌبعثه هللا حتى لو بمً من الدنٌا ٌوم واحد,وجه الداللة : دلت االحادٌث على ان 

والهدؾ من البعث او االرسال, هو تحمٌك ارادة هللا عز وجل , حٌث ان المهدي ٌمبل االرض لسطا 

 وعدال , بعد ان ملبت ظلما وجورا.

  

تٌجة كما ودلت االحادٌث على انتصار الخٌر , والعدل , على الشر , والظلم , والفساد, وهذه الن

العظٌمة, ال شن فً أنها تولد فً الملوب نار األشواق, والتطلع لذلن الٌوم الموعود, وتجعل من المهدي 

 محبوباً ُمنتظراً , تترلب االمة ظهوره.

  

                                                           
ٔ9ٙ
 ٖٓٗ, ص ٔ, ج  التهانوي, كشاؾ اصطبلحات الفنون والعلوم 
ٔ97
 صة حكم المحدث: حسن صحٌحخبل  8ٕٕٗالصفحة أو الرلم:  -المصدر: صحٌح أبً داود  -المحدث: األلبانً  
ٔ98
. ٔبٌروت/ لبنان. ط –. والمصنؾ: ابن أبً شٌبة الكوفً. ضبطه وعلك علٌه: األستاذ سعٌد اللحام. دار الفكر ٖٓٔ: ٕسنن أبً داود/ ج -)  

ه هللا تعالى حتىٌملن لو لم ٌبك من الدنٌا إال ٌوم لطول8ٙ7ٖٗوما بعدها: )) ٕٙٙ: ٗٔ. وورد فً كنز العمال/ ح79ٙ: 8م. ج 989ٔ/   ه 9ٓٗٔ
لو لم ٌبك من الدهر إال ٌوم لبعث هللا تعالىرجبل من أهل بٌتً ٌملإها 8ٙ7ٖ٘عن أبٌهرٌرة((.)) رجل من أهل بٌتً جبل الدٌلم والمسطنطٌنٌة. ه

رجل من أهل بٌتً, ٌواطا لو لم ٌبك من الدنٌا إال ٌوم لطول هللا تعال ذلكالٌوم حتى ٌبعث فٌه 8ٙ7ٖٙعدال كما ملبت جورا. حم, عنعلً((. ))
 .  8ٙ8ٖٖاسمه اسمً واسمؤبٌه أسم أبً , ٌمؤل األرض لسطا وعدال كما ملبت ظلما وجورا. دعنابنمسعود((. ))
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ٌمول دمحم أحمد المبٌض )أن البشرٌة سابرة باتجاه المزٌد من الظلم, حتى تمتؤل به األرض, مما ٌزٌد من 

إجج شوق الناس وحبهم له, لعلمهم أنه المنمذ الذي ٌتحمك الخبلص على تولع خروج المهدي, وٌ

  99ٌٔدٌه(.

  

إن كون المهدي لدراً إلهٌاً, ٌناسب تماماً التعبٌر عن ظهوره بالبعثة اإللهٌة, كما ورد باالحادٌث ))لبعث 

 هللا رجبل من أهل بٌتً((

راً ؼامضاً, وؼٌر مفهوم للؽاٌة فً إطار وبالتؤكٌد, سٌبدو التعبٌر عن ظهور المهدي بالبعث اإللهً أم 

المنظومة العمدٌة السنٌة, وفً الؽالب سٌواجهونه بالتجاهل, أو التؤوٌل, على الرؼم من أن تردده فً 

 أحادٌث كثٌرة ٌدل على أنه تعبٌر ممصود, فالبعث بكل معانٌه جاء بمعنى االرسال.

 السيجي في القخان : 
 

ع مبعوث من هللا, خلٌفة من خلفاء هللا, امام منصب من لبل سبحانه ,  نحن بٌنا فٌما تمدم, ان المهدي

وانه عمٌدة ثابته ٌجب االٌمان بها, لكن الكثٌر من السنٌٌن مختلفٌن فً هذه العمٌدة الحمة, حتى امست 

محل نزاع عندهم, وما زال الكثٌر منهم, شاكا بها , زاعما ان المهدي ع لو كان مبعوثا من هللا, خلٌفة 

ن خلفاء هللا, لذكر صرٌحا فً كتاب هللا, وبما انه لم ٌذكر باسمه الصرٌح فً كتاب هللا , فهو لٌس م

 خلٌفة وال امام وال مبعوث من لبل هللا , وال ٌجب االعتماد به. 

وهذا المول بعٌد عن الصواب, الن المهدي ع وان لم ٌذكر باسمه الصرٌح فً كتاب هللا, لكن وردت 

ثٌرة متعلمة به ع , والتً فسرها علماء اهل السنة بالمهدي, لذا سنذكر بعضها , لتكون اشارات لرآنٌة ك

 داللة واضحة ولوٌة على أن المهدي خلٌفة هلل مرسل منه سبحانه. 

 

ٌِن ُكلِّ  ِه َولَْو َكِرهَ االٌة االولى: لوله تعالى: )ُهَو الَِّذي أْرَسَل َرُسولَهُ بالُهدى َوِدٌِن الَحّكِ ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

 .   ٖٖ - ٕٖ|  9الُمْشِرُكوَن( التوبة: 

االٌة بنت ان هللا تبارن وتعالى , بعث النبً ص بالبراهٌن, واآلٌات الهادٌة والبٌنات الكافٌة ودٌن الحك, 

والهدؾ الربٌس من البعث فً هذه االٌة, هو إظهار الدٌن اإلسبلمً على االدٌان كلها,  ولوا كره 

 المشركون .

 

ٌِن ُكلِِّه()) لال: األدٌان الستة: )الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والصاببٌن  عن لتادة ))  ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

( فاألدٌان كلها تدخل فً دٌن اإلسبلم.. 7ٔوالنصارى والمجوس والذٌن أشركوا( )سورة الحج, اآلٌة: 

  ٕٓٓو كره المشركون,((فإن هللا لضى بما حكم وأنزل أن ٌظهر دٌنه على الدٌن كله ول

                                                           
ٔ99
 .ٌ٘ٓٙنظر: الموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة:  
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 ٕٔٓ: )وإظهاره جعله أعلى األدٌان وألواها حتى ٌعم المشارق والمؽارب(ٕٕ٘وفً تفسٌر ابن جزي ص 

 

وفً الدر المنثور: وأخرج سعٌد بن منصور, وابن المنذر, والبٌهمً فً سننه عن جابر فً لوله: 

نصرانً صاحب ملة إال )لٌظهره على الدٌن كله( لال: ال ٌكون ذلن حتى ال ٌبمى ٌهودي وال 

  ٕٕٓاإلسبلم.

ٌِن ُكلِِّه()) لال: األدٌان الستة: )الذٌن آمنوا والذٌن هادوا  االن السٌوطً ٌمول  ))  ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

والصاببٌن والنصارى والمجوس والذٌن أشركوا(( لال اٌضا : ال ٌكون ذلن حتى ال ٌبمى ٌهودي وال 

 نصرانً صاحب ملة إال اإلسبلم,

 و ابن جزي ٌمول  )وإظهاره جعله أعلى األدٌان وألواها حتى ٌعم المشارق والمؽارب(

ومن الثابت والمعروؾ, ان هذا الوعد االلهً  لم ٌتحمك فً زمن النبً ص, بل  أنه حتّى اآلن لم ٌتحمك 

 , فبل ٌمكن المول بؤن هذا الوعد لن ٌتحمَّك لماذا ؟؟؟

ٌعاد, فالؽرض والهدؾ من بعث النبً ص هو تحمك الوعد, باظهار دٌن النه وعد هللا , وهللا الٌخلؾ الم 

 االسبلم على االدٌان كلها, فاذا لم ٌتحمك هذا الوعد فً زمن رسول هللا ص فبلبد من تحممه فً زمن ما .

 لكن السإال الذي ٌطرح متى ٌتحمك هذا الوعد االلهً وعلى ٌد من ؟؟؟

ً فً لوله تعالى : )ُهَو الَِّذي أْرَسَل َرُسولَهُ بالُهدى َوِدٌِن الَحّكِ فسر بعض علماء  السنة, ان الوعد االله

ٌِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ الُمْشِرُكوَن( التوبة:   .   ٖٖ - ٕٖ|  9ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

 ٌتحمك فً اخر الزمان على ٌد نبً هللا  عٌسى ابن مرٌم ع منهم : 

مبلً عن أبً هرٌرة وأبً جعفر دمحم بن علً وجابر بن عبد هللا: تشٌر لال الماضً أبو دمحم فً تفسٌره, ن

من سورة التوبة إلى أن الدٌن اإلسبلمً سٌظهر على جمٌع األدٌان, وسٌكون هذا اإلظهار عند  ٖٖاآلٌة 

  ٖٕٓخروج سٌدنا عٌسى , باعتناق ؼٌر المسلمٌن اإلسبلم دٌناً(

ن معانً إظهار الدٌن اإلسبلمً هو زوال جمٌع األدٌان والمرطبً ٌمول فً تفسٌره بعد إشارته إلى أن م

من دون اإلسبلم فً آخر الزمان, نمبلً عن مجاهد: إن هذا اإلظهار سٌحدث عند خروج سٌدنا عٌسى, 

 ٕٗٓوال ٌبمى دٌن إال اإلسبلم(.

 

                                                                                                                                                                                     
ٕٓٓ
 7ٙٔص  ٗتفسٌر الدر المنثور للسٌوطً ج 
ٕٓٔ
, ٓٗص  ٙٔ, والتفسٌر الكبٌر ج ٕ٘ٔص  ٗٔجملة من المفسرٌن, )تفسٌر الطبري ج وهذا هو المروي عن أبً هرٌرة كما نص علٌه  

 (.ٕٕراجع المهدي المنتظر فً الفكر اإلسبلمً ص  7ٙٔص  ٗ, والدر المنثور ج ٕٔٔص  8وتفسٌر المرطبً ج 
ٕٕٓ
 (.7٘ٔص  ٗ)راجع الدر المنثور للسٌوطً ج  
ٕٖٓ
 .ٕٙ: ٖتفسٌر الماضً أبو دمحم األندلسً  
ٕٓٗ
 .ٕٖٖ: 9لمرطبً تفسٌر ا 
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 عٌسى من هنا اعتبر اؼلب علماء السنة, ٌوم ؼلبة الدٌن اإلسبلمً على الدٌن كله, ٌوم ٌخرج فٌه نبً هللا

ع,  وال اعلم كٌؾ فسروا هذه االٌة بخروج نبً هللا عٌسى ع, رؼم ان الوعد االلهً هو اظهار دٌن 

 االسبلم على االدٌان كلها حتى )):ال ٌبمى ٌهودي وال نصرانً صاحب ملة إال اإلسبلم,(( 

عد ان ملبت ظلما والثابت ان الذي ٌظهر الدٌن االسبلمً على االدٌان كلها وٌمبل االرض لسطا وعدال ب

 وجورا, هو المهدي ع .

 –أو  –لال رسول هللا ص )لو لم ٌبك من الدنٌا إال ٌوم لطول هللا ذلن الٌوم حتى ٌبعث فٌه رجبل منً  -

من أهل بٌتً , ٌواطا اسمه اسمً , واسم أبٌه اسم أبً ٌمؤل األرض لسطا وعدال , كما ملبت ظلما 

 ٕ٘ٓوجورا .

ُرُكْم بالمهدّيِ ٌُْبعَُث على اختبلٍؾ ِمَن الناِس عن أبً سعٌد الخدري, لال:)) لال رسول هللا ص: أبّشِ

وزالزِل فٌََْمؤَلُ األْرَض لِْسًطا وَعْداًل َكَما ُمِلبَْت جْوًرا وُظْلًما ٌَْرَضى عْنهُ ساِكُن السماِء وساِكُن األرِض 

ٌَْمِسُم الماَل ِصحاًحا ......((
ٕٓٙ 

مان, لٌعٌد سنة النبً ص ؼضة طرٌة, وٌظهر الدٌن االسبلمً على فالمهدي ع ٌبعثه هللا فً اخر الز

االدٌان  كلها ولو كره المشركون, وال ٌبمى فً زمانه ٌهودٌا وال نصرانٌا اال دخل فً االسبلم , عندها 

ٌِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ ٌتحمك لوله تعالى :))ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدى َوِدٌِن اْلَحّكِ ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ 

 اْلُمْشِرُكوَن((  وهذا ما اشار الٌه بعض علماء اهل السنة منهم : 

ورد فً تفسٌر هذه اآلٌة: ))روي عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أنه لال: هذا وعد من هللا بؤنه تعالى 

ولال السدي: ذلن عند  ٌجعل اإلسبلم عالٌاً على جمٌع األدٌان. وتمام هذا إنما ٌحصل عند خروج عٌسى,

 7ٕٓخروج المهدي, ال ٌبمى أحد إال دخل فً اإلسبلم, أوأدى الخراج((

 

  8ٕٓلال المرطبً: )لال السّدي: ذان عند خروج المهدي, ال ٌبمى أحد إالّ دخل فً اإلسبلم(

الفخرالرازي )ٌشٌر فً تفسٌره إلى حدٌث منمول عن السدي, وهو ٌإكد فٌه أنه سٌحدث ٌوم خروج 

 9ٕٓ(المهدي

 االٌة الثانٌة:

ذَا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم( الزخرؾ:   .ٔٙلوله تعالى: ﴿َوإِنَّهُ لَِعْلم ِللسَّاَعة فبََل تَْمتَُرنَّ بَِها َواتَّبِعُون َهَٰ

فً هذه االٌة المباركة ٌخبرنا سبحانه وتعالى عن عبلمة او داللة , على لرب مجٌا الساعة , ولد 

 عٌسى ع.فسرها بعض علماء السنة , بنزول 
                                                           

ٕٓ٘
 .خبلصة حكم المحدث: حسن صحٌح 8ٕٕٗالصفحة أو الرلم:  -المصدر: صحٌح أبً داود  -الراوي: عبدهللا بن مسعود المحدث: األلبانً  
ٕٓٙ
 . ولال عنه: "رواه أحمد وفٌه عطٌة العوفً وهوضعٌؾ, ووثمه ابن معٌن, وبمٌة رجاله ثمات".ٖٖٔ: 7مجمع الزوابد/ ج 
ٕٓ7
. وتفسٌر المرطبً )الجامع ألحكام ٕٗ: ٙٔم. ج98ٔٔهـ/ ٔٓٗٔ ٔبٌروت/ لبنان. ط –الرازي: فخر الدٌن الرازي. دار الفكر تفسٌر الفخر  

. 79ٔ: ٓٔم. جٕٙٓٓهـ/ 7ٕٗٔ ٔبٌروت/ لبنان. ط –المرآن(: دمحم بن أحمد المرطبً. ت: د. عبدهللا بن عبدالمحسن التركً. مإسسة الرسالة 
م. ٕٕٓٓهـ/ ٕٕٗٔ ٔبٌروت/ لبنان. ط –لثعلبً(: أبو إسحاق الثعلبً. ت: أبو دمحم بن عاشور. دار إحٌاء التراث العربً والكشؾ والبٌان )تفسٌر ا

 .ٖٙ – ٖ٘: ٘ح
ٕٓ8
 .ٓٗ: ٙٔ, والتفسٌر الكبٌر ٕٔٔ: 8تفسٌر المرطبً  
ٕٓ9
 .ٖٖ: 8تفسٌرالفخر الرازي  
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لال الشنمٌطً فً أضواء البٌان:  أن الضمٌر فً لوله: وإنه, راجع إلى عٌسى, ال إلى المرآن, وال إلى  

النبً ملسو هيلع هللا ىلص. ومعنى لوله: )لعلم للساعة( على المول الحك الصحٌح الذي ٌشهد له المرآن العظٌم, والسنة 

ا, علم للساعة: أي: عبلمة لمرب مجٌبها؛ ألنه من المتواترة, هو أن نزول عٌسى فً آخر الزمان حًٌّ 

 ٕٓٔأشراطها الدالة على لربها. (

 

َذا ِصَراٌط ُمْستَ  ِمٌٌم( لال الطبري المول فً تؤوٌل لوله تعالى: ﴿َوإِنَّهُ لَِعْلم ِللسَّاَعة فبََل تَْمتَُرنَّ بَِها َواتَّبِعُون َهَٰ

 .ٔٙالزخرؾ: 

ً لوله : ) وإنه ( وما المعنً بها , ومن ذكر ما هً , فمال بعضهم : اختلؾ أهل التؤوٌل فً الهاء التً ف

هً من ذكر عٌسى , وهً عابدة علٌه . ولالوا : معنى الكبلم : وإن عٌسى ظهوره علم ٌعلم به مجًء 

الساعة , ألن ظهوره من أشراطها ونزوله إلى األرض دلٌل على فناء الدنٌا , وإلبال اآلخرة . ذكر من 

...........  حدثنا ابن بشار لال : ثنا عبد الرحمن لال : ثنا سفٌان , عن عاصم , عن أبً لال ذلن...

رزٌن , عن ٌحٌى , عن ابن عباس , )وانه لعلم للساعة لال : خروج عٌسى ابن مرٌم , ولرأ ابن عباس 

 على وزن سلؾ بمعنى العبلمة.« علم»ولتادة والضحان 

تشكن فٌها وفً مجٌبها أٌها الناس .كما حدثنا دمحم لال : ثنا أحمد لال  ولوله :  فبل تمترون بها ٌمول : فبل

تعالى ذكره  -: ثنا أسباط , عن السدي )  فبل تمترون بها لال : تشكون فٌها  ولوله : ) واتبعون ( ٌمول 

م إٌاي : وأطٌعون فاعملوا بما أمرتكم به , وانتهوا عما نهٌتكم عنه , ) هذا صرط مستمٌم ٌمول : اتباعك -

 ٕٔٔأٌها الناس فً أمري ونهً صراط مستمٌم , ٌمول : طرٌك ال اعوجاج فٌه , بل هو لوٌم .(

بحسب هذه التفاسٌر , ٌكون عٌسى ع هو العبلمة على مجٌا الساعة , وهذه التفاسٌر خاطبة من عدة 

 وجوه :

 الوجه االول من خبلل سٌاق االٌة : 

داللة على لرب مجٌا الساعة ,)وانه لعلم للساعة( وهذا بٌنت االٌة ان هنان رسول , ٌكون عبلمة و 

الرسول, ٌؤتً محذرا االمة من تكذٌبهم  بالساعة ,) فبل تمترون بها)  اي: فبل تشكن فٌها وفً مجٌبها 

 أٌها الناس(

ولد امر الناس باتباعه, ألنه داع الى الصراط المستمٌم,) واتبعون ( اي وأطٌعون فاعملوا بما أمرتكم به  

وانتهوا عما نهٌتكم عنه, فاتباعكم إٌاي أٌها الناس فً أمري ونهً صراط مستمٌم , ٌمول : طرٌك ال  ,

 اعوجاج فٌه , بل هو لوٌم.

بهذا الٌمكن صرؾ الضمٌر فً لوله تعالى ) وانه ( الى عٌسى ع , الن الضمٌر ٌعود الى رسول داع 

والٌوجد لدٌنا حدٌث ٌامر االمة بمباٌعة عٌسى  الى الصراط المستمٌم , لد امر الناس باتباعه ونصرته ,

 ع واتباعه, بل االحادٌث الثابتة تامر بمباٌعة المهدي ع واتباعه منها:

                                                           
ٕٔٓ
 8ٕٔص  7أضواء البٌان ج 
ٕٔٔ
 ٖٗٙ_ٕٖٙ.ص ٕٔتفسٌرالطبري ج 
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عن ثوبان لال : لال رسول هللا ص )) ٌمتتل عند كنزكم ثبلثة كلهم ابن خلٌفة, ثم ال ٌصٌر إلى واحد 

لتبل لم ٌمتله لوم, ثم ذكر شٌبا ال أحفظه, فمال منهم, ثم تطلع الراٌات السود من لبل المشرق, فٌمتلونكم 

فإذا رأٌتموه فباٌعوه, ولو حبوا على الثلج, فإنه خلٌفة هللا المهدي. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه على 

شرط الشٌخٌن ولم ٌتعمبه الذهبً . والبزار ولال : اخترنا هذا الحدٌث لصحته وجبللة ثوبان وإسناده 

ن كثٌر فً النهاٌة : إسناده لوي صحٌح اهـ . ولال البوصٌري فً مصباح إسناد صحٌح . ولال اب

 الزجاجة : هذا إسناد صحٌح رجاله ثمات 

 الوجه الثانً من خبلل ترتٌب عبلمات الساعة :

الثابت لدى الجمٌع ان عبلمات الساعة ) العبلمات الكبرى( عشرة , ولد بٌن العلماء , أن أول عبلمات 

اً ,هو خروج المهدي المنتظر, ثم فتنة المسٌح الدجال, وبعدها ٌنزول عٌسى بن الساعة الكبرى ظهور

 مرٌم علٌه السبلم ووو.....(

وبحسب ترتٌب عبلمات الساعة, الٌمكن صرؾ الضمٌر فً لوله تعالى ) وانه( الى عٌسى ع , لسببٌن 

 : 

 

عبلمة الثالثة , فبل ٌمكن ان اوال:  نزول عٌسى ع, ٌكون بعد بعثة المهدي, وخروج الدجال , اي انه ال

ٌكون هو العبلمة على الساعة , الن عبلمات الساعة متسلسلة , ومرتبطة بعضها مع بعض, وٌمع 

بعضها على اثر بعض , فالمهدي هو الرسول الذي ٌبعث فً اخر الزمان ,  وبسبب تكذٌب الناس له تمع 

 فً دٌنهم .عبلمات الساعة , والتً منها الدجال وهو فتنة ٌفتن الناس 

ومنها الدخان وهو عذاب , ٌظل اهل االرض بسبب تكذٌبهم للرسول المبٌن واعراضهم عنه , لال  

عَذاَب إِنَّا تعالى )فَاْرتَِمْب ٌَْوَم تَؤْتًِ السَّماُء بُِدخاٍن ُمبٌٍِن*ٌَْؽَشى النَّاَس هذا َعذاٌب أَِلٌٌم *َربَّنَا اْكِشْؾ َعنَّا الْ 

ْكرى َو لَْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمبٌٌِن*ثُمَّ تََولَّْوا َعْنهُ َو لالُوا ُمعَلٌَّم َمْجنُوٌن (ُمْإِمنُوَن*أَنَّى لَ   ُهُم الذِّ

بٌَِن َحتَّى  لال االمام احمد الحسن ع ))وهذا الدخان عذاب والعذاب ٌسبك برسالة لال تعالى )َو ما ُكنَّا ُمعَذِّ

 ( .٘ٔنَْبعََث َرُسوالً( اإلسراء )

لدخان أو العذاب هو عموبة على تكذٌب رسول أرسل للمعذبٌن وهو بٌن أظهرهم كما هو وأٌضا هذا ا

واضح من اآلٌات )ثُمَّ تََولَّْوا َعْنهُ َو لالُوا ُمعَلٌَّم َمْجنُوٌن( . وأٌضا هذا الدخان أو العذاب ٌكشؾ إلٌمان أهل 

 ٕٕٔن.األرض بهذا الرسول بعد أن أظلهم كما أظل العذاب لوم ٌونس ع أو ٌونا

ومنها طلوع الشمس من مؽربها وهو اٌضا عذاب حٌث ترفع التوبة, جاء فً االثر ان الشمس اذا طلعت 

من مؽربها رفعت التوبة  بمعنى ان هللا : ال ٌمبل إٌمان كافر وال توبة فاسك : والحدٌث عن أبً هرٌرة 

فَُع نَْفساً إٌِمانُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن لَْبُل أَْو َكَسبَْت فًِ إٌِمانِها ثبَلٌث إِذاََخْرَجن )ال ٌَنْ » لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ٌْراً: ُطلُُوع الَّْشِمس ْمَن ْمِؽربِها  ٖٕٔ».َودابَّةُ اأْلَِرض ََوالَّدَّجاُلَََخ

                                                           
ٕٕٔ
 ٕٕص ٔالمنٌر عبر االثٌر ج الجواب 
ٕٖٔ
 خبلصة حكم المحدث صحٌح - 8٘ٔالراوي : أبو هرٌرة . المحدث : مسلم . المصدر : صحٌح مسلم الصفحة أو الرلم:  
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عز  -ن هللا : " أ -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن زر بن حبٌش لال : أتٌت صفوان بن عسال المرادي فذكر عن رسول هللا 

جعل بالمؽرب بابا مسٌرة عرضه سبعون عاما للتوبة ال ٌؽلك ما لم تطلع الشمس من لبله " ,  -وجل 

وذلن لول هللا تعالى : " ) ٌَْوَم ٌَؤْتًِ بَْعُض آٌاِت َربَِّن ال ٌَْنفَُع نَْفساً إٌِمانُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن لَْبُل (
ٕٔٗ 

رفعت التوبة وؼلك بابها, فما هوسبب ؼلك باب التوبة  ؟؟ وهل ٌعمل  اذن اذا طلعت الشمس من مؽربها

ان هللا الٌمبل توبة تابب دونما ممدمات, وهو العادل, وهل من عدل هللا ان ٌؽلك باب التوبة, اال بعد اتمام 

 الحجة على الناس بارسال رسول, واال كٌؾ ترفع التوبه والتوبة لمن اصبل الٌس للمذنبٌن الممصرٌن.

 

فرفع التوبة وؼلك بابها , هو بسبب تكذٌب االمة للرسول الذي بعثه هللا فٌهم وهو المهدي ع الرسول 

المبٌن فً سورة الدخان, وهو الرسول الذي ٌكون عبلمة للساعة ))َوإنَّهُ لَِعْلٌم ِللسَّاَعِة فبَل تَْمتَُرنَّ بَِها 

 .ٔٙ|  َٖٗواتَّبِعُوِن َهذا ِصراٌط ُمستَمٌم(الزخرؾ: 

 

: )َوثبََلثَةَ ُخُسوٍؾ: َخْسٌؾ بالَمْشِرِق, َوَخْسٌؾ بالَمْؽِرِب, -ومنها الخسوفات الثبلثة , لال رسول هللا ص 

َوَخْسٌؾ بَجِزٌَرةِ العََرِب(
ٕٔ٘ 

وهذه الخسوفات الثبلثة,اٌضا عذاب , وٌكون حدوثها متاخرا عن بعثة المهدي ع , بل ان سبب حدوثها 

 عوث فً اخر الزمان.هو تكذٌب االمة للرسول المب

 

ثانٌا: صبلة عٌسى ع خلؾ المهدي ع, فٌها داللة واضحة على ان المهدي هو الحجة , وان عٌسى  

محجوج به, فعندما ٌنزل عٌسى ع , وٌصلً خلؾ امام المسلمٌن المهدي ع , هذا ٌدل على انه تابع 

 وناصر لعمٌدة االسبلم .

 مهدي ع وارسله فً اخر الزمان واالمر بطاعته واتباعه.الوجه الثالث: االحادٌث الدالة على بعثة ال

 فمد تواترت االحادٌث الدالة على بعثة المهدي ع فً اخر الزمان , وانه ٌمبل االرض لسطا وعدال منها:

كما عن علً عن النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لال: ))لولم ٌبك من الدهرإال ٌوم لبعث هللا رجبل من أهل بٌتً ٌمؤلها عدال 

  ٕٙٔملبت جورا((

فالمهدي هو الرسول الذي ٌبعث بٌن ٌدي الساعة, بشٌرا ونذٌرا , ولد حذر سبحانه وتعالى االمة من 

 تكذٌبه النه ٌدعوا الى الصراط المستمٌم ,ولد امرت االمة باتباعه وتصدٌمه, بما جاء به من عند هللا. 

                                                           
ٕٔٗ
 7ٕٓص  ٖتفسٌر البؽوي ج 
ٕٔ٘
 , صحٌح9ٕٓٔرواه مسلم, فً صحٌح مسلم, عن حذٌفة بن أسٌد الؽفاري, الصفحة أو الرلم:  
ٕٔٙ
: "والحدٌث لدسكت عنه أبوداود والمنذري 8ٖٕ – 7ٖٕ. ولال البستوي صٖٖٕء األحادٌث واآلثار الصحٌحة: المهدي المنتظر فً ضو 

 ولال الذهبً: سنده صالح وأورده السٌوطً فً الجامع الصؽٌر ورمزله بالحسن. ولال العظٌم آبادي: الحدٌث سنده حسن لوي. ولال أحمد شاكر.
 النتٌجة: إسناده صحٌح". إسناداه صحٌحان. ولال األلبانً: صحٌح.
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ى المهدي ع , فهو العبلمة والداللة واالمارة لمرب اذن الهاء فً لوله تعالى ) وانه لعلم للساعة ( تعود ال

 مجٌا الساعة وهذا ما بٌنه بعض مفسري اهل السنة منهم:

َذا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم( الزخرؾ:   .ٔٙ﴿َوإِنَّهُ لَِعْلم ِللسَّاَعة فبََل تَْمتَُرنَّ بَِها َواتَّبِعُون َهَٰ

فسرٌن إن هذه اآلٌة نزلت فً المهدي وستؤتً لال ابن حجر: ))لال مماتل بن سلٌمان ومن تبعه من الم

األحادٌث المصرحة بؤنه من أهل البٌت النبوي وحٌنبذ ففً اآلٌة داللة على البركة فً نسل فاطمة رضً 

هللا عنهما وأن هللا لٌخرج منهما كثٌراً طٌباً وأن ٌجعل نسلهما مفاتٌح الحكمة ومعادن الرحمة وسر ذلن 

 7ٌٕٔطان الرجٌم((.أنه أعاذها وذرٌتها من الش

 

لال الكنجً الشافعً فً كتابه البٌان: )ولد لال مماتل بن سلٌمان ومن تابعه من المفّسرٌن فً تفسٌر لوله 

عز وجل:)وإنّه لَْعِلٌم للساعة( هو المهدي علٌه السبلم, ٌكون فً آخر الزمان, وبعد خروجه ٌكون لٌام 

 8ٕٔالساعة وأمارتها(

 . ٔ٘لَْوتََرىَٰ إِْذ فَِزُعوا فبََل فَْوَت َوأُِخذُوا ِمن َمَكاٍن لَِرٌٍب﴾ سبؤ: االٌة الثالثة: لوله تعالى:﴿وَ 

روى الطبري فً تفسٌر هذه اآلٌة ) حدثنا ابن حمٌد, لال: ثنا ٌعموب,عن جعفر,عن سعٌد,فً لوله 

المً :ولوترى إذفزعوا فبل فوت لال: هم الجٌش الذي ٌخسؾ بهم بالبٌداء, ٌبمى منهم رجل ٌخبرالناس بم

 .9ٕٔ: ٕٕأصحابه( جامع البٌان عن تؤوٌل آي المرآن/ ج

الخسؾ هو اٌة من اٌات هللا , وهو اٌة عذاب ,وسبب حدوث هذه االٌة, ان هنان عابذ ٌعوذ بالبٌت أي 

 الكعبة , فٌمصده جٌش الجل لتله ,فٌخسؾ هللا بهم االرض كما روي  

لوم لٌست لهم منعة وال  –ٌعنً الكعبة  –سٌعوذ بهذا البٌت “ لال عن عابشة انها لالت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 9ٕٔ”.(عدد وال عدة. ٌبعث إلٌهم جٌش. حتى إذا كانوا ببٌداء من األرض خسؾ بهم

 

ومن المعلوم ان اٌة العذاب تحدث فً اخر الزمان, وبالتحدٌد فً زمن المهدي ع, وهذه اآلٌة فٌها داللة 

 عابذ بالبٌت) المهدي( ومن معه, بدلٌل ارسال جبرابٌل ع لهبلن الجٌش: على تدخل السماء النماذ ال

عن ربعً بن حراش, لال: سمعت حذٌفة بن الٌمان ٌمول: لال رسول هللا )ص(,وذكرفتنة تكون بٌن أهل  

المشرق والمؽرب...... ثم ٌخرجون متوجهٌن إلى مكة, حتى إذا كانوابالبٌداء, بعث هللا جبرٌل, فٌمول: 

ابٌل اذهب فؤبدهم, فٌضربها برجله ضربة ٌخسؾ هللا بهم, فذلن لوله فً سورة سبؤ ولوترى ٌا جبر

                                                           
ٕٔ7
الصواعك المحرلة فً الرد على أهل البدع والزندلة: أحمد بن حجر الهٌتمً المكً. خرج أحادٌثه وعلك حواشٌه ولدم له: عبدالوهاب  

 .ٕٙٔم: 9ٙ٘ٔهـ/ 8ٖ٘ٔ ٕمصر. ط –عبداللطٌؾ. مكتبة الماهرة 
ٕٔ8
والشبلنجً الشافعً,  ٕٙٔعند ابن حجر الهٌثمً فً الصواعك المحرلة: .ومثل هذا التصرٌح تجده 8ٕ٘البٌان فً أخبار صاحب الزمان:  

, ومشارق االَنوار ـ كما فً 8ٙٔ., والشٌخ الصبّان. , ونور االَبصار: 9٘باب  ٕٙٔ: ٕوالسفارٌنً الحنبلً والمندوزي الحنفً فً ٌنابٌع المودة 
 ,ٖ٘ٔ, واسعاؾ الراؼبٌن: 8٘: ٕااِلمام المهدي عند أهل السنّة 

ٕٔ9
 .8ٙٔ: 8صحٌح مسلم/ ج 
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إذفزعوا فبل فوت ... اآلٌة, والٌنفلت منهم إال رجبلن: أحدهما بشٌر,واآلخرنذٌر,وهما من جهٌنة, فلذلن 

 ٕٕٓجاء المول :"وعند جهٌنة الخبر الٌمٌن"(

بٌَِن َحتَّى وهذا ادل دلٌل على اتصال المهدي ع بالسماء , وبحسب المانون االلهً فً لوله )َوما ُكنَّا ُمعَذِّ

( الٌمكن انزال العذاب بموم اال بعد اتمام الحجة علٌهم , وتمام الحجة ٌكون ٘ٔنَْبعََث َرُسوالً( اإلسراء )

 بؤرسال رسول.

( ٌمول تعالى ذكره : لال الطبري)فً تفسٌر لوله تعالى  )............ وما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوال  

وما كنا مهلكً لوم إال بعد اإلعذار إلٌهم بالرسل , وإلامة الحجة علٌهم باآلٌات التً تمطع عذرهم . كما 

حدثنا بشر , لال : ثنا ٌزٌد , لال : ثنا سعٌد , عن لتادة , لوله ) وما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوال ( : 

سبك إلٌه من هللا خبرا , أو ٌؤتٌه من هللا بٌنة , ولٌس معذبا إن هللا تبارن وتعالى لٌس ٌعذب أحدا حتى ٌ

 ٕٕٔأحدا إال بذنبه.

والرسول المبعوث فً اخر الزمان , هو المهدي ع , ٌمول الممدم: ))إن المهدي سٌهٌبه هللا وٌعّده لتجدٌد 

الجٌش الذي بكرامة خارلة للعادة, وهً أن ٌخسؾ ب –تعالى  –الدٌن بؤن ٌصلحه فً لٌلة, ثم ٌإٌده هللا 

 ٌٕٕٕمصده حٌنما ٌعوذ بالبٌت الحرام(.

 االٌة الرابعة :

ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط َوُهْم ال ٌُْظلَُموَن( )ٌونس: ًَ بَ ٍة َرُسوٌل فَإَِذا َجاَء َرُسولُُهْم لُِض  ( 7ٗلال تعالى )َوِلُكّلِ أُمَّ

ٍة َرُسوٌل فَإَِذا َجا ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط { ٌونستفسٌر المرطبً فً لوله تعالى: } َوِلُكّلِ أُمَّ ًَ بَ (   7َٗء َرُسولُُهْم لُِض

ٌْؾ إِذَا  ٌكون المعنى : ولكل أمة رسول شاهد علٌهم, فإذا جاء رسولهم ٌوم المٌامة لضً بٌنهم؛ مثل. } فََك

ة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا ]النساء :  باس : تنكر الكفار ؼدا [. ولال ابن عِٔٗجبْنَا ِمْن ُكّل أُمَّ

مجًء الرسل إلٌهم, فٌإتى بالرسول فٌمول : لد أبلؽتكم الرسالة؛ فحٌنبذ ٌمضى علٌهم بالعذاب. دلٌله 

ٌُْكْم َشِهٌداً { . وٌجوز أن ٌكون المعنى أنهم ال ٌعذبون فً الدنٌا حتى ٌرسل  ُسوُل َعلَ لوله: }  َوٌَُكوَن الرَّ

ٌإمن هلن وعذب. دلٌله لوله تعالى: } َوَما ُكنَّا ُمعَِذّبٌَِن َحتَّى نَْبعََث إلٌهم؛ فمن آمن فاز ونجا, ومن لم 

[. والمسط : العدل. } َوُهْم ال ٌُْظلَُموَن { أي ال ٌعذبون بؽٌر ذنب وال ٌإاخذون َ٘ٔرُسوالً( ]اإلسراء : 

  ٖٕٕبؽٌر حجة((

البد ان ٌكون حاظرا بٌن لومه المرطبً بٌن فً تفسٌره لبلٌة ان لكل امة رسول شاهد علٌهم  والشاهد 

لٌشهد علٌهم  فرسول هللا ص كان شاهدا على لومه فً حٌاته ولٌس بعد مماته كما فً تفسٌر لوله تعالى 

ة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا ]النساء :  ٌْؾ إَِذا ِجبْنَا ِمْن ُكّل أُمَّ  [. ٔٗ)} فََك

                                                           
ٕٕٓ
 .9ٕٔ: ٕٕجامع البٌان عن تؤوٌل آي المرآن/ ج 
ٕٕٔ
 ٕٓٗ_ ص 7ٔتفسٌر الطبري ج 
ٕٕٕ
 7ٗٔالمهدي:  
ٕٕٖ
 9ٖٗ_ ص  8تفسٌرالمرطبً ج 
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ة  ))عن المسعودي, عن جعفر بن عمرو بن حرٌث, عن أبٌه, عن عبد لال الطبري فً تفسٌر هذه االٌ

ة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا ]النساء :  ٌْؾ إَِذا ِجبْنَا ِمْن ُكّل أُمَّ [ ", لال: لال رسول ٔٗهللا: " )} فََك

ٌْتَنًِ ُكْنَت أَْنَت الرَّ  ا تََوفَّ ٍء َشِهٌٌد(( المابدة هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فَلَمَّ ًْ ٌِْهْم َوأَْنَت َعلَى ُكّلِ َش  ٕٕٗ(7ٔٔلٌَِب َعلَ

نَا أَبُو  وهذا ما بٌنه: المرطبً فً تفسٌرهذه االٌة )  َحدَّثَنَا اْلَخِلٌُل ْبُن أَْحَمَد  لَاَل َحدَّثَنَا اْبُن َمنٌِعٍ لَاَل: َحدَّثَ 

ٌٌْل َعْن ٌُونَُس ْبنِ  ٌِْه َوَسلََّم أَتَاُهْم  َكاِمٍل لَاَل َحدَّثَنَا فَُض ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن فََضالَةَ َعْن أَبٌِِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُمَحمَّ

ْخَرةِ الَّتًِ فًِ بَنًِ َظفٍَر َوَمعَهُ اْبُن َمْسعُوٍد َوُمعَاذٌ َونَاٌس ِمْن أَْصَحابِ  ِه فَؤََمَر فًِ بَنًِ َظفٍَر فََجلََس َعلَى الصَّ

ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنا بَِن َعلى هُإالِء شَ لَاِربًا ٌَمْ  ٌَْؾ إِذا ِجبْنا ِمْن ُكّلِ أُمَّ ِهٌداً( َرأُ َحتَّى إِذَا أَتَى َعلَى َهِذِه اآْلٌَِة )فََك

ٌِْه َوَسلََّم َحتَّى اْخَضلَّْت َوْجنَتَاهُ, فَمَاَل: )ٌَا َرّبِ َهَذا َعلَى مَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌَْن َظْهَرانٌِِهْم بََكى َرُسوُل َّللاَّ ْن أَنَا بَ

ٌَْؾ َمْن  لَْم أََرُهْم. فََك
ٕٕ٘ 

 

فبلبد من وجود شهود  ٌشهدون على من بمً من امة رسول هللا ص بعد رجوع رسول هللا ص الى ربه, 

 وٌكون رسول هللا ص شاهدا علٌهم وهذا ما بٌنه الطبري فً تفسٌر جامع البٌان 

ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا  ٖٓٔ/ الطبري )ت تفسٌر جامع البٌان فً تفسٌر المرآن  ٌَْؾ إَِذا ِجبْنَا ِمن ُكّلِ أُمَّ هـ( : ﴿فََك

ُإاۤلِء َشِهٌداً﴾  لال ابو جعفر )ٌعنً بذلن جّل ثناإه: إن هللا ال ٌظلم عباده مثمال ذّرة, فكٌؾ بهم  ٰـَ بَِن َعلَىَٰ َه

ٍة بَِشِهٌٍد ﴾ ٌعنً: بمن ٌشهد  علٌها بؤعمالها, وتصدٌمها رسلها, أو تكذٌبها, ﴿ َوِجبْنَا ﴿ إَِذا ِجبْنَا ِمن ُكّل أمَّ

بَِن َعلَىَٰ َهـُإالء َشِهٌداً ﴾ٌمول: َوِجبْنَا بن ٌا دمحم على هإالء: أي على أمتن شهٌداً, ٌمول: شاهداً.(
ٕٕٙ 

ٌَُكوَن  فالحك إنّة البّد فً كّل زمان من رسول  ٌعتمد به الناس أي المسلمون , وٌمتدون به , وذلن ) ِلببَلَّ  

ُ َعِزٌزاًَحِكٌماً(  ُسِل َو كاَن َّللاَّ ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ  ٘ٙٔ/ٗسورة النساء  ِٗللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

ٌْنا َرُسوالً فَنَتَّبَِع آٌاتَِن َونَُكوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن( سورة ا لمصص و حتى ال ٌمول العباد: )َربَّنا لَْو ال أَْرَسْلَت إِلَ

ٗ7  

َّ أو أن ٌمو ٌْنَا َرُسوالً فَنَت بَِع آٌََاتَِن ِمْن لَْبِل لوا: )﴿َولَْو أَنَّا أَْهلَْكنَاُهْم بِعََذاٍب ِمْن لَْبِلِه لَمَالُوا َربَّنَا لَْواَل أَْرَسْلَت إِلَ

 ٖٗٔأَْن نَِذلَّ َونَْخَزى( سورة طه 

بٌَِن َحتَّى نَْبعََث َرسُ     ٘ٔوالً( االسراء ألن المانون اإللهً هو: )َوما ُكنَّا ُمعَذِّ

وهإالء الرسل ٌبعثهم هللا على راس كل مبة سنة, لٌجددوا لبلمة امر دٌنهم, وٌكونوا شهداء على الناس 

 , وٌكون رسول هللا ص علٌهم شهٌدا , كما فً الحدٌث:

على رأس إن هللا ٌبعث لهذه األمة    لال )   علٌه وسلم   هللا  صلى  هللا    عن رسول    أبً هرٌرة    عن 

  7ٕٕكل.مابة سنة من ٌجدد لها دٌنها (

                                                           
ٕٕٗ
 7ٖٓ_ ص 8تفسٌر الطبري ج 
ٕٕ٘
 المصدر المكتبة الشاملة الحدٌثٌة 97ٔ_ص ٘تفسٌر المرطبً ج 
ٕٕٙ

  9ٖٙ_ ص 8تفسٌر الطبري  ج
ٕٕ7
, والحاكم فً المستدرن  ٕٙٗ, والهروي فً ذم الكبلم ص ٖٗٙ/7ٕٗ/ٖ, وأبو عمرو الدانً فً الفتن  9ٕٔٗالسنن رلم اخرجه أبوداود فً 

, وابن عساكر فً تبٌن  ٖٕٔ/ٔ, وابن عدي فً الكامل  7ٖٔ/ٔ, ومنالب الشافعً  ٕٕٗ/8ٕ/ٔ, والبٌهمً فً معرفة السنن واآلثار  ٕٕ٘/ٗ
, وابن حجر فً توالً التؤنٌس  7ٕ٘ٙ/ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٙ, والطبرانً فً المعجم األوسط  ٔٙ/ٕرٌخ بؽداد , والخطٌب فً تا ٕ٘-ٔ٘كذب المفتري 
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ُد لَها  ِة على رأِس كّلِ مابِة سنٍة من ٌجّدِ َ ٌبعُث ِلَهِذِه األمَّ عن ابً هرٌرة عن رسول هللا ص لال ) إنَّ َّللاَّ

 8ٕٕدٌنَها(

ًُّ ص: "إنَّ هللاَ ٌَبعَُث", أي: ٌرِسُل, وٌوِجُد وٌ مٌُِّض, "لهِذه داللة الحدٌث )وفً هذا الَحدٌِث ٌموُل النب

ٌُن وتُهَجُر  ِلها, عندما ٌِملُّ الّدِ ِة المسِلمٌن,على رأِْس كّلِ ِمابِة سنٍَة", أي: انتِهابِها أو أوَّ ِة", أي: أمَّ األمَّ

ٌِن, و ًَ وُهِجَر العَمُل بِه من الّدِ ُد لها دٌنَها", أي: ٌُظِهُر ما نُِس ٌَنُشُر السُّنَُن وٌَكثُر الجْهُل والبَِدعُ, "َمن ٌُجّدِ

 السُّنََن, وٌحاِرُب البَِدَع.

 من خبلل هذه االحادٌث وؼٌرها تتولد عدة تساإالت منها :

 ما معنى التجدٌد ؟؟ 

 وما هو االمر الذي ٌجدده لبلمة؟؟

 وما هً الشروط والصفات التً تتوفر بالمجدد؟؟ 

 ومن هو المجدد ؟؟

 

 اوال ما معنى التجدٌد 

 ء المدٌم جدٌداً,التجدٌد فً اللؽة: من جعل الشً

والتجدٌد فً اللؽة العربٌة من أصل الفعل "تجدد" أي صار جدًٌدا, جدده أي صٌّره جدًٌدا وكذلن أجّده 

ً كل شًء لم تؤت علٌه األٌام جدًٌدا, ومن خبلل هذه المعانً اللؽوٌة ٌمكن المول:  واستجده, وكذلن ُسّمِ

 صوًرا تجتمع فٌه ثبلثة معاٍن متصلة: إن التجدٌد فً األصل معناه اللؽوي ٌبعث فً الذهن ت

 أن الشًء المجدد لد كان فً أول األمر موجوًدا ولابًما وللناس به عهد.  -أ

 أن هذا الشًء أتت علٌه األٌام فؤصابه البلى وصار لدًٌما.  -ب

                                                                                                                                                                                     
, والسٌوطً فً لطؾ  ٙوهذا الحدٌث جاء من عدة طرق وهو حدٌث متواتر , كمال لال  ابن تٌمٌة فً االلتضاء ص ٙٗبمعالً إدرٌس ص
 وؼٌرهم . ٓٗ-9ٖ, و األلبانً فً صبلة العٌدٌن ص 9ٖ, والكتانً فً نظم المتناثر ص ٕٙٔاألزهار المتناثرة ص
 تصحٌح الحدٌث :

, وابن الدٌبع الشٌبانً فً  ٕٕٔ) سنده صحٌح ( ولال السخاوي فً المماصد الحسنة ص 8ٕٕ/ٕكما فً فٌض المدٌر  –*ولال العرالً وؼٌره 
وؼٌره تصحٌح  8ٕٕ/ٕم ( وحكى المناوي فً الفٌض ) وسنده صحٌح , رجاله كلهم ثمات , وكذا صححه الحاك ٔ٘تمٌٌز الطٌب من الخبٌث ص

 الحاكم له .
) اتفك الحافظ على أنه حدٌث صحٌح , ومن نص على صحته من المتؤخرٌن : أبوالفضل  7ٕٙ/ٔٔكما فً عون المعبود  –*ولال السٌوطً 

 العرالً وابن حجر , ومن المتمدمٌن : الحاكم فً المستدرن والبٌهمً فً المدخل (
) والسند صحٌح ,  99٘) صحٌح (ولال فً الصحٌحة رلم 87ٗٔفً صحٌحه رلم –األلبانً  –, ولال   8ٗ٘ٔه فً الصؽٌر رلمورمز لصحت

 رجاله ثمات رجال مسلم
 وجاء هذا الحدٌث بعدة الفاظ ومن عدة طرق منها ما رواه  

ال أحمد بن حنبل: ُروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه ٌمول: إن هللا ٌُمٌُض كما فً توالً التؤنٌس )سمعت عبدالملن بن عبدالحمٌد المٌمونً: ل –أبوبكر البزار 
 9ٕٙٗ, عبدالملن ثمة فاضل , الزم أحمد أكثر من عشرٌن سنة , كما فً التمرٌب رلم -فً راس كل مبِة سنٍة مْن ٌُعلم الناس دٌنهم( 

ٕٕ8
 . خبلصة حكم المحدث اسناده صحٌح.99٘صحٌحة. الصفحة او الرلم الراوي : أبو هرٌرة. المحدث : األلبانً . المصدر : السلسلة ال 
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 أن ذلن الشًء لد أعٌد إلى مثل الحالة التً كان علٌها لبل أن ٌبلى.  -جـ

 اإلعادة واإلحٌاء.-ٌة لمفهوم التجدٌد من خبلل المعانً السابمة المتصلة: ولد أشارت السنة النبو

 

 ثانٌا : ما هو االمر الذي ٌجدده لبلمة؟؟

لٌل ان معنى  ٌجدد لها دٌنها:  اي  أنه كلما انحرؾ الكثٌر من الناس عن جادة الدٌن الذي أكمله هللا 

من ٌبصرهم بكتاب هللا وسنة رسوله الثابتة,  بعث إلٌهم -لعباده وأتم علٌهم نعمته ورضٌه لهم دٌنًا 

وٌجنبهم البدع وٌحذرهم محدثات األمور وٌردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستمٌم كتاب هللا وسنة 

 رسوله ص, فسمً ذلن: تجدًٌدا بالنسبة لؤلمة, 

ها مجدها , أن المجدد , ٌبعثه هللا عند اندراس العلم وذهابه ونمصه , لٌعٌد لآلمة دٌنها, وٌجدد ل

 فالمجددون ورثوا النبوة , فاألنبٌاء كانوا ٌبعثون عند اندراس العلم وذهابه ,

فال الُمناوي : ٌجدد لها "أمر دٌنها , أي ما اندرس من أحكام الشرٌعة , وما ذهب من معالم السنن ,  

 9ٕٕن هللا ٌبعث.." .(وخفً من العلوم الدٌنٌة الظاهرة والباطنة , حسبما نطك به الخبر اآلتً , وهو : "إ

 ولال الماري فً "مرلاة المفاتٌح"  :"إذا للَّ العلم والسنة , وكثر الجهل والبدعة" .

 

 ما هً الشروط والصفات التً ٌجب ان  تتوفر فً المجدد؟؟

ً بالدٌن , وهذا العلم مستمى من الكتاب والسنة   لال الُمناوي فً فٌض المدٌر"  أوالً : أن ٌكون عالما

 الشرٌفة وال ٌكوُن إالَّ عالماً بالعلوم الدٌنٌة الظاهرة والباطنة..".  النبوٌة

لال الُمناوي فً "الفٌض": "له ملكةُ رّدِ المتشابهات إلى المحكمات , ولدرةُ استنباط الحمابك , والدلابك 

 والنظرٌات , من نصوص المرآن , وإشاراته , ودالالته , لابماً بالحجة , ناصراً للسنة "

 شمس الحك فً "عون المعبود":" فظهر أن المجدد ال ٌكوُن إالَّ من كان عالماً بالعلوم الدٌنٌة ". ولال

لال على الماري فً "مرلاة المفاتٌح :" أي : ٌبٌِّن السنة من البدعة , وٌكثر العلم , وٌعز أهله , وٌممع 

 البدعة , وٌكسر أهلها " .

 ا الدٌن تحرٌؾ الضالٌن وانتحال المبطلٌن وتاوٌل الجاهلٌن.وان المجدد ٌعلم الناس دٌنهم, وٌنفً عن هذ

 

هذه اراء بعض علماء اهل السنة فً معنى التجدٌد ,وشروط المجدد, فالمجدد هو من ٌعٌد االمة الى 

الطرٌك المستمٌم اذا ما انحرفوا, وٌزٌل البدع , وٌحًٌ السنن, فالتجدٌد هو احٌاء ما اندثر من االحكام 

 والسنن. 

                                                           
ٕٕ9
 ٔٔ_ص ٔفٌض المدٌر ج 
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 هو المجدد ؟؟من 

 اختلؾ علماء اهل السنة فً اسم  المجدد الذي ٌبعثه هللا على راس كل مابة سنة, 

 منهم من لال انه شخص واحد ,ومنهم من لال ان المجدد عدة اشخاص .

ولد اختلؾ العلماء فً اسماء المجددٌن فذكر بعضهم ان  مجدد المرن االول  هو عمربن عبد العزٌز, 

ل هو ابن شهاب  الزهري, ومنهم من لال انه دمحم بن سٌرٌن , وما زال االختبلؾ الى ومنهم من لال ال ب

 ٌوم الناس هذا .

وسبب اختبلؾ العلماء بالمجدد هو عدم التمسن الحمٌمً بما ورد وصح عن النبً ص فهل ٌتصور احد 

كتم على المحجة ان النبً ص  الذي بعث رحمة للعالمٌن لد ترن بٌان امرا مهما كهذا  وهو المابل تر

 البٌضاء لٌلها كنهارها ؟؟؟

 ٖٕٓإن هللا ٌبعث لهذه األمة على رأس كل ,.مابة سنة من ٌجدد لها دٌنها (   )  فرسول هللا ص عندما لال 

 بٌن المته ان المجدد ٌكون من اهل بٌته ص: 

فً  أخرج أبو إسماعٌل الهروي من طرٌك حمٌد بن زنجوٌه لال سمعت أحمد بن حنبل ٌمول: روي

: "أن هللا ٌمن على أهل دٌنه فً رأس كل مابة سنة رجل من أهل بٌتً ٌبٌن لهم أمر -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحدٌث عنه 

 ٖٕٔدٌنهم".

ولال أحمد بن حبل : ٌروى فً الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "أن هللا ٌمن على أهل دٌنه فً رأس كل مابة سنة 

 ٕٖٕهم أمر دٌنهم".برجل من أهل بٌتً ٌَُسنُّ ل

 

وكما لدمنا ان المجدد ٌكون مبعوث من لبل هللا , أي انه مرسل من هللا , فالبعث ٌعنً االرسال كما لدمنا 

والهدؾ من االرسال واضح بنص رسول هللا ص) ٌبٌن لهم امر دٌنهم ( )ٌَُسنُّ لهم أمر دٌنهم"( ) ٌعلم 

 الضالٌن وانتحال المبطلٌن وتاوٌل الجاهلٌن  الناس دٌنهم ( وان المجدد ٌنفً عن هذا الدٌن تحرٌؾ

 

كما ذكر ابن حجر)...فً كل خلؾ من أمتً عدول من أهل بٌتً ٌنفون عن هذا الدٌن تحرٌؾ الضالٌن 

 ٖٖٕوإنتحال المبطلٌن وتؤوٌل الجاهلٌن أال وإن أبمتكم وفدكم إلى هللا فإنظروا من تفدون.

 
                                                           

ٕٖٓ
 9ٕٔٗاخرجه أبوداود فً السنن رلم 
ٕٖٔ
 (.ٕٔٙ/ ٔٔ(, وعون المعبود )97ٕ/ 9أخرجه أبو نعٌم فً الحلٌة ) 
ٕٖٕ
عن أبً هرٌرة  وسنده  ٕٕ٘/ٗ, والحاكم ٗ٘,ٖ٘/ٔ, والبٌهمً فً المنالب ٕٙ,ٔٙ/ٕ( و الخطٌب فً تارٌخ بؽداد 9ٕٔٗأخرجه ابو داود )ح 

)وهذا ثابت عن اإلمام أحمد( وله طرق أخرى عند ابن عبدالبر فً )االنتماء من  99ٔ/ٔصحٌح إلى اإلمام أحمد , ولال السبكً فً الطبمات 
 إسناده  لوي. اهـ: 8ٗ. ولال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للحدٌث فً توالً التؤسٌس صٕٙٔفضابل األبمة الثبلثة الفمهاء( ص

ٕٖٖ
ط الحٌدرٌة,  7ٖٙو  98ٔط اسبلمبول وص  7ٖٓو  9ٙٔ. وٌنابٌع المودة للمندوزي الحنفً ص  7ٗٔوص 8ٔٔ)الصواعك المحرلة ص  

 8ٕٓ - 7ٕٓنظم درر السمطٌن للزرندي الحنفً ص 
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عند اهل السنة , ٌدل على امر واحد هو ان المجدد فالحدٌث المروي عن النبً ص بالفاضه, وطرله 

 رسول ٌبعثه هللا على راس كل لرن, وٌكون من ال دمحم ع وٌكون مبٌنا المة المصطفى امر دٌنهم . 

 

ولوا راجعنا اسماء المجددٌن عند اهل السنة لوجدنا المهدي ع  هو احدهم كما لال األلبانً فً " السلسلة 

 الصحٌحة ".

 بشر المسلمٌن برجل من أهل بٌته, و وصفه بصفات بارزة أهمها أنه ٌحكم باإلسبلم و ٌنشر أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

العدل بٌن األنام, فهو فً الحمٌمة من المجددٌن الذٌن ٌبعثهم هللا فً رأس كل مابة سنة كما صح عنه 

 صلى هللا علٌه وسل(( " 

 

سنة والجماعة فهً موافمة لما سمناه من األحادٌث ولال عمر سلٌمان األشمر: ))أما عمٌدة أهل ال

الصحٌحة, وأن المهدي حاكم صالح راشد ٌبعثه هللا مجددا لهذا الدٌن, وٌعلً هللا هذا الدٌن على 

 ٌٖٕٗدٌه((.

 ولال صاحب المرالً:  حتى ٌجًء الفاطمً المجدد**** دٌن الهدى ألنه مجتهد

 

الجمٌع ان المهدي ٌماتل على سنة النبً ص وهو من والفاطمً المجدد هو المهدي ع , فالثابت لدى 

 ٌحٌٌها وٌجددها  كما فً:  

 

 ٖٕ٘لوله )ص( : " المهدي رجل من عترتً ٌماتل على سنتً كما لاتلت أنا على الوحً.

وٌذكر ٌالوت الحموي:)....أنه ٌؤتً فً اخر الزمان فٌهدي الناس من الضبللة, وٌردهم الى 

  ٖٕٙالصواب((

 7ٖٕما سمً المهدي ألنه ٌهدي ألمر لد خفً((وذكر السٌوطً))إن

التعرٌؾ اللؽوي السم المهدي:. ٌشتك اسم المهدي من فعل هدى؛ أي بٌّن طرٌك الهدى وعّرفه وأرشد 

 إلٌه؛ ومنه اشتك اسم الهادي الذي هو من أسماء هللا الحسنى.(   ابن منظور,فً  لسان العرب, مادة هدى

 

                                                           
ٕٖٗ
 ٕٓٔم : 99ٔٔهـ/ ٔٔٗٔ ٗعمان/ األردن. ط –المٌامة الصؽرى: د. عمر سلٌمان األشمر. دار النفابس –الٌوم اآلخر  
ٕٖ٘
 الفصل األول ٔٔ, الصواعك المحرلة باب  7ٖباب  ٌٖنابٌع المودة ج 
ٕٖٙ
 ٖٕٔص  ٘معجم البلدان ج  
ٕٖ7
 7٘ص  ٕالحاوي : ج  
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 نها :لذا جاء  معنى لوله ص ٌجدد لها دٌ

لال العلممً فً شرحه معنى التجدٌد : إحٌاء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر بممتضاهما 

.ٕٖ8 

 

فالتجدٌد : ٌكون إما بإحٌاء سنة اندثرت مع الزمن وإما بإبراء العمل من البدع التً اختلطت به وإظهار 

 كل من كذب على رسول هللا. الحك على أهل الباطل والمول والعمل بؤمر هللا ورسوله ص وتكذٌب

 بمعنى اخر ٌبٌن السنة من البدعة وٌكثر العلم وٌنصر أهله وٌكسر أهل البدعة وٌذلهم . 

فالمهدي هو محًٌ السنن ومجددها ومزٌل البدع وفً زمانه ٌنشر المسط والعدل وٌعم المعمورة السبلم 

 واالمان . 

 مهدي خلٌفة من خلفاء هللا , مبعوث من لبل السماء.كل هذه اإلشارات المرآنٌة تدل, ببل شن, على أن ال

 اترال السيجي بالدساء:
التباس من كتاب التصور السنً )) صور بعضهم  ان اإلمام المهدي شخص عادي ؼٌر متصل بالسماء, 

 وبالتالً ٌمكن لؽٌره أن ٌسّد مسده.

حد ذاتها, إال إنها ال تمتصر فهو حاكم صالح ٌمود المسلمٌن إلى النصر, وهذه الصفات وإن كانت جٌدة ب

علٌه بطبٌعة الحال, وال تمنحه تمٌزاً عن كثٌر من الحكام ؼٌره ٌمكن أن ٌوصفوا بها. فالكلمات ال تلتفت 

إلى حمٌمة مهمة جداً هً أن المهدي هو الوحٌد الذي تحدثت عنه النصوص, لٌست اإلسبلمٌة, حسب, 

 وإنما نصوص الدٌانات األخرى.

عتراؾ هو أن المنظومة العمدٌة السنٌة ال حٌز فٌها ألشخاص ٌتصلون بالسماء, والسبب فً رفض اال

ؼٌر األنبٌاء. إن ما ٌدعونا لهذا التفسٌر هو أن العمل السنً ٌعترؾ بالدور االستثنابً الذي ٌموم به 

 المهدي,

  

ن سنة إال فهو ٌعترؾ بكثٌر مما ورد فً األحادٌث من مضامٌن تتعلك بالمهدي, من لبٌل أنه ال ٌتر

ألامها, وال بدعة إال رفعها, وٌمؤل األرض عدالً كما ملبت ظلماً, وأن جمٌع الملل, واألدٌان تخضع 

 9ٖٕلئلسبلم فً زمانه ((

وؼٌرها الكثٌر مما ورد فً األحادٌث, لكنه, مع هذا االعتراؾ, ٌؤبى إال التملٌل من شؤن المهدي, 

لعمل السنً ؼٌر لادر على استٌعاب الصورة الحمٌمٌة والتفسٌر الوحٌد الممكن لهذا التملٌل هو أن ا

 للمهدي ضمن إطاراته العمدٌة, فٌضطر إلى تمطٌع أوصالها, وبتر أجنحتها.

                                                           
ٕٖ8
 ٕٓٙص-ٔٔج –عون المعبود  
ٕٖ9
وؼٌرها على لسان ابن . حٌث ٌرد االعتراؾ بهذه الحمابك 9ٖ. وأشراط الساعة, العبلمات الكبرى: ٌٔٓٔنظر: لبل المهدي خبلفة راشدة:  

 حجر.
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سؤنمل اآلن بعض األحادٌث الدالة على أن المهدي شخصٌة إلهٌة, ال ٌمل شؤناً عن األنبٌاء علٌهم السبلم: 

 به "البرهان فً عبلمات مهدي آخر الزمان "أورد علً بن حسام الدٌن فً الباب األول من كتا

 أحادٌث كثٌرة عن النداء السماوي بخروج المهدي, منها:

))أخرج ابن أبً شٌبة عن عاصم بن عمر البجلً, لال: لٌنادٌن باسم رجل من السماء, ال ٌنكره الذلٌل, 

 ٕٓٗوال ٌمتنع منه العزٌز((

راً من األحادٌث فً النداء, وأورد ابن حجر وبدوره أورد الممدسً فً الفصل الثالث من كتابه كثٌ

 ٕٔٗبعضها فً كتابه عن العبلمات.

وعلى الرؼم من تضعٌفهم ألكثرها, إال أن كثرتها, من جهة, وصحة بعضها)أخرج فً البرهان فً 

عبلمات مهدي آخر الزمان:, حدٌثاً عن نعٌم بن حماد, ولال فً الهامش: "بسند صحٌح", أو حسنه من 

الباحث مطمبناً, على االجمال, إلى ولوع النداء السماوي ال أظن منصفاً ٌشن فً أن  جهة أخرى تجعل

رجل إلهً. وال  –أي المهدي  –النداء السماوي دلٌل لاطع على اهتمام السماء بؤمر المهدي, وعلى أنه 

 ؼرو

تلبسه الفتن,  فمد ورد عن ابن عباس, لال ))ال ٌمضً  األٌام واللٌالً حتى ٌلً منا أهل البٌت فتى لم 

ولم ٌلبسها. لال: للنا: ٌا ابن عباس ٌعجز عنها مشٌختكم وٌنالها شبانكم؟ لال: هو أمر هللا ٌإتٌه من ٌشاء 

 ٕٕٗ. زاد الدانً والبٌهمً: كما فتح هللا هذا األمر بنا فؤرجو أ ن  ٌختمه هللا بنا((

ا إسناد جٌد. وتصرٌحه هنا "منا أهل وأورد الفمرة الثانٌة منه ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة ولال: هذ 

البٌت" واضح فً أنه ال ٌمصد أن المهدي ٌكون من بنً العباس. بل من أهل البٌت بالعموم. ولذلن فبل 

 ٌتعارض هذا األثر مع بمٌة األحادٌث الواردة فً أن المهدي من ول دفاطمة((.

 أي إن أمر المهدي هو أمر هللا عز وجل. 

 ٖٕٗ بن عباس, لال: ))الٌخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس آٌة((وورد عن علً بن عبدهللا

وعن عبدهللا بن حوالة, لال: لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))ٌا ابن حوالة إذا رأٌت الخبلفة لد نزلت أرض  

 الممدسة فمد دنت الزالزل والببلبل واألمور العظام, والساعة ٌإمبذ ألرب من الناس من ٌدي هذه من

 ٕٗٗرأسن((

. 

لال المبٌض فً شرحه: ))هذا الحدٌث صرٌح فً الربط بٌن بعض األحداث العظام وبٌن نزول الخبلفة 

بٌت الممدس, والؽرٌب أن الحدٌث لم ٌعتبر أن الزالزل والببلبل من األمور العظام مما ٌشٌر إلى أن 
                                                           

ٕٗٓ
  7ٕٓ: 8. ولال فً الهامش: "بإسناد حسن". والمصنؾ: ابن أبً شٌبة الكوفً/ جٕٓالبرهان ص

ٕٗٔ
 .٘ٙٔعمد الدرر:  
ٕٕٗ
 :9ٖٗ. ولال عنه ص7ٖٗالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  
ٕٖٗ
: "إسناده صحٌح. رجاله كلهم ثمات". والبرهان فً عبلمات ٕٕٔص. ولال ٕٕٓالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  

. عن نعٌم بن حماد, ولال فً الهامش: "بسند صحٌح". والمصنؾ: عبدالرزاق بن همام الصنعانً. ت: حبٌب الرحمن ٙٗمهدي آخر الزمان: 
 .7ٖٖ: ٔٔم. ج98ٖٔهـ/ ٖٓٗٔ ٕبٌروت. ط –األعظمً. المكتب اإلسبلمً 

ٕٗٗ
. ولال: "هذا حدٌث صحٌح ٕ٘ٗ: ٗ. والمستدرن: الحاكم النٌسابوري  ج7ٓ٘: ٔ. وسنن أبً داود/ ج88ٕ: ٘بن حنبل. :جمسند أحمد: أحمد  

 االسناد ولم ٌخرجاه".
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كونً فلٌرجع إلٌه, والشاهد الممصود بها أمور أعظم من الزالزل, ولد سبك التفصٌل فً ذلن الحدث ال

هنا أن نزول الخبلفة بٌت الممدس إشارة إلى عهد المهدي رضً هللا عنه مما ٌشٌر إلى أن هنان أحداثاً 

 ٕ٘ٗعظٌمة تكون ممهدة لخروجه((

  

وفً المول المختصر: ))لمهدٌنا آٌتان لم تكونا منذ خلك هللا السموات واألرض: ٌنكسؾ الممر ألول لٌلة 

 ٕٙٗنكسؾ الشمس فً النصؾ منه((من رمضان, وت

هذه اآلٌات الكونٌة التً تمهد لخروج المهدي, على حد تعبٌر المبٌض, تدل حتماً على اهتمام استثنابً 

 به, وعلى أنه شخصٌة إلهٌة ال ٌمكن ممارنتها بالناس العادٌٌن؛ سواء كانوا حكاماً, أو مجتهدٌن.

ري, لال: ))ذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببلء ٌصٌب هذه روى عبدالرزاق الصنعانً بسنده عن أبً سعٌد الخد

األمة, حتى ال ٌجد الرجل ملجؤ ٌلجؤ إلٌه من الظلم, فٌبعث هللا رجبلً من عترتً, من أهل بٌتً, فٌمؤل به 

ً كما ُملبت ظلماً وجورا ,ًٌرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض, وال تدع السماء من  األرض لسطا

 ً ً إال أخرجته, حتى تتمنى األحٌاء لطرها شٌبا إال صبَّته مدراراً, وال تدع األرض من مابها شٌبا

 7ٕٗاألموات((

  

هذا الحدٌث ٌنص على أن المهدي ٌرضى عنه ساكن السماء, وأن هللا عز وجل ٌُظهر, ببركته, من 

اَلٌَْسبِمُونَهُ بِاْلمَْوِل الخٌرات ما ٌتمنى معه األحٌاء األموات. والممصود بساكن السماء هم المبلبكة الذٌن ﴿

 .7َٕوُهْم بِؤَْمِرِه ٌَْعَملُوَن﴾)االنبٌاء(

وعلك علٌه دمحم أحمد المبٌض, بعد إٌراده بضعة أحادٌث منها هذا الحدٌث, لاببلً: ))وهً تشٌر إلى حالة  

 8ٕٗرخاء ؼٌر معهودة على مدار البشرٌة كلها, وكؤنها تتكلم عن جنة مصؽرة على األرض((

  

اهد لال حدثنً فبلن رجل من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ))إن المهدي الٌخرج حتى ٌمتل النفس الزكٌة وعن مج

فإذا لتلت النفس الزكٌة ؼضب علٌهم من فً السماء ومن فً األرض فؤتى الناس المهدي فزفوه كما 

من نباتها وتمطر تزؾ العروس إلى زوجها لٌلة عرسها وهوٌمؤل األرض لسطا وعدال وتخرج األرض 

السماء مطرها وتنعم أمتً فً والٌته نعمة لم تنعمها لط(( المهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار 

: " النتٌجة : إسناده صحٌح . رجاله كلهم ثمات ومجاهد لم ٌصرح هنا ٕٗٔ. ولال صٖٕٔالصحٌحة: 

        باسم الصحابً, ولكنه سمع من جماعة من الصحابة رضً هللا عنهم".  

                                                           
ٕٗ٘
 .ٕٔٙالموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة :  
ٕٗٙ
 .7٘المول المختصر فً عبلمات المهدي المنتظر:  
ٕٗ7
هـ/ 8ٓٗٔبٌروت/ لبنان.  –ومجمع الزوابد: علً بن أبً بكر الهٌثمً. دار الكتب العلمٌة  .7ٖ: ٖ. ومسند أحمد/ ج7ٕٖ) المصنؾ:  

. ولال: "رواه أحمد بؤسانٌد وأبوٌعلى باختصار كثٌرورجالهما ثمات". وممن لال بصحته عبدهللا الؽماري, كما فً: المهدي ٖٗٔ: 7م. ج988ٔ
 .٘ٔالمنتظر: 

ٕٗ8
الحاكم: هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه.  :  "لال٘ٙٔ. ولال صٖٙٔالصحٌحة:  .ٕ٘ٙالساعة: الموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط  

 ووافمه الذهبً ولال األلبانً: هذا سند صحٌح رجاله ثمات. النتٌجة :إسناده صحٌح".
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وأخرج الحاكم عن أبً سعٌد الخدري أن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لال: ))ٌخرج فً آخرأمتً المهدي ٌسمٌه هللا 

الؽٌث وتخرج األرض نباتها وٌعطً المال صحاحا وتكثر الماشٌة وتعظم األمة, ٌعٌش سبعا أو ثمانٌا 

  9ٌٕٗعنً حججا((

 

أن ٌكون بعد نبٌنا حدث, فسؤلنا رسول هللا, فمال: ٌخرج المهدي  وعن أبً سعٌد الخدري, لال: ))خشٌنا

لال للت: أي شًء؟ لال: سنٌن, ثم لال: ٌرسل السماء  -زٌٌد الشان –فً أمتً خمًسا أو سبعًا أو تسعًا 

علٌهم مدراًرا, وال تدخر األرض من نباتها شٌبًا, وٌكون المال كدوًسا, لال: ٌجًء الرجل فٌمول ٌا 

 ٕٓ٘أعطنً, لال: فٌحثً له فً ثوبه ما استطاع أن ٌحمل(( مهدي أعطنً

  

وأخرج الطبرانً عن أبً هرٌرة عن النبً, لال: ))ٌكون فً أمتً المهدي, إن لصر فسبع, وإال فثمان 

وإال فتسع, تنعم أمتً فٌها نعمة لم ٌنعموا مثلها, ترسل السماء علٌهم مدراًرا, وال تدخر األرض شٌبًا من 

 ٕٔ٘كدوس, ٌموم الرجل ٌمول: ٌا مهدي, أعطنً, فٌمول: خذ(( النبات, والمال

ً على أن المهدي شخصٌة استثنابٌة, أو  هذه األحادٌث, وؼٌرها الكثٌر, تركته خشٌة اإلطالة, تدل حتما

شخصٌة إلهٌة, ال ٌماري فً ذلن إال شخص ركب رأسه, وفضل العناد ألن المنظومة العمدٌة التً ٌإمن 

 ٕٕ٘تماد بإلهٌة الشخصٌة المهدوٌة.(بها ال تسمح له باالع

 

 عرسة السيجي:
  

 الٌعتمد السنٌون بعصمة المهدي ع , لعدة اسباب منها :

  

اوال: لعدم اعتمادهم بوجود شخص ٌاتً بعد النبً ص, وٌكون له دور ٌماثل دور النبً ص, كونه 

أحكامهم, وٌسلموا له خلٌفة هلل , معصوم, على الناس أن ٌإمنوا به وٌطٌعوه, وٌؤخذوا منه دٌنهم و

 تسلٌماً.

  

ثانٌا: بسبب سوء الطرح لمفهوم العصمة , فالمعصوم بحسب الطرح المتداول, ال ٌنسى, وال ٌسهو, 

 وكانه انسان خارق للعادة , وهذا الطرح بعٌد كل البعد عن حمٌمة العصمة , فً الكتاب واالحادٌث.
                                                           

ٕٗ9
 ضوء األحادٌث واآلثار . ولال: "هذاحدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه". والمهدي المنتظر فًٔٓٙ: ٗالمستدرن على الصحٌحٌن: ج 
ٕ٘ٓ
. ولال: "هذا ٖٖٗ: ٖم. ج98ٖٔهـ/ ٖٓٗٔ ٖبٌروت. ط –سنن الترمذي: دمحم بن عٌسى الترمذي. ت: عبدالرحمن دمحم عثمان. دار الفكر  

 حدٌث حسن".
ٕ٘ٔ
ري: "لال الهٌثمً: . لال التوٌجٖٔٔ: ٘م. ج99٘ٔهـ/ ٘ٔٗٔمصر والسودان.  –المعجم األوسط: سلٌمان بن أحمد الطبرانً. دار الحرمٌن  

 .ٙٔورجاله ثمات". االحتجاج باألثر: 
ٕٕ٘
 ٙٗ- ٖٗممتبس من كتاب التصور السنً للمهدي المنتظر ص  
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 ؽة واصطبلحا وفً المران ورواٌات اهل البٌت عولبل الكبلم عن العصمة علٌنا معرفة  معنى العصمة ل

 العصمة لؽة: 

 العصمة فً لؽة العرب جاءت بمعنى الولاٌة والمنع والحفظ.

الِعْصمة فً كبلم العرب الَمْنُع, وِعْصمةُ هللا َعْبَده أن ٌَْعِصَمه مما ٌُوبِمُه, َعَصمه »لال ابن منظور: 

ِحَم( سورة هود من اآلٌة: ٌَْعِصُمه َعْصماً منَعَه وَولَاه وفً التن زٌل: )الَ َعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر َّللّاِ إاِلَّ َمن رَّ

.... واْعتََصَم فبلٌن باهلل إذا امتنع به, والعَْصمة: الِحْفُط, ٌمال: َعَصْمتُه فاْنعََصَم, واْعتََصْمُت باهلل إذا ٖٗ

ه من الجوع, وهذا طعاٌم ٌَْعِصُم: أي ٌمنع من الجوع, امتنْعَت بلُْطِفه من الَمْعِصٌة, وَعَصمه الطعاُم: منَع

واْعتََصَم به واْستَْعَصَم: امتنَع وأبَى, لال هللا عز وجل حكاٌةً عن امرأَة العزٌز حٌن راوَدتْه عن نْفِسه ) 

(.  أي تَؤَبَّى علٌها ولم ٌُِجبها إلى ما طلبَْت (ٕٖفَاستَْعصم ( سورة ٌوسؾ, من اآلٌة: )
ٕٖ٘ 

اب العٌن: )أن ٌعصمن هللا من الشر, أي: ٌدفع عنن. واعتصمت باهلل, أي: امتنعت به من وجاء فً كت

 ٕٗ٘الشر. واستعصمت, أي: أبٌت. وأعصمت, أي: لجؤت إلى شًء اعتصمت به(

 العصمة فً االصطبلح:

حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهر, ثم بما  -علٌهم الصبلة والسبلم-لال الراؼب: "عصمة األنبٌاء

هم من األخبلق والفضابل, ثم بالنصرة وتثبٌت ألدامهم, ثم بإنزال السكٌنة علٌهم, وبحفظ للوبهم أوال

 ٕ٘٘وبالتوفٌك((

  

ولال الشوكانً: "واختلفوا فً معنى العصمة فمٌل: هو أن ال ٌمكن المعصوم من اإلتٌان بالمعصٌة, 

ٌها, إنها المدرة على الطاعة ولٌل: هو أن ٌختص فً نفسه أو بدنه بخاصٌة تمتضً امتناع إلدامه عل

وعدم المدرة على المعصٌة, ولٌل: إن هللا منعهم منها بؤلطافه بهم فصرؾ دواعٌهم عنها, ولٌل: إنها 

 ٕٙ٘بتهٌبة العبد للموافمة مطلما, وذلن ٌرجع إلى خلك المدرة على كل طاعة"(

  

 العصمة فً المران :

حفظ والولاٌة , كما فً بعض اآلٌات من لبٌل لوله وفً كتاب هللا اٌضا جاء معنى العصمة, بالمنع وال

لُواْ ﴾ آل عمران:   . أي تمسكوا وامتنعوا بحبل هللا.ٖٓٔتعالى: ﴿َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل َّللّاِ َجِمٌعاً َوالَ تَفَرَّ

بَِّن َوإِن لَّْم تَْفعَ  ٌَْن ِمن رَّ ُسوُل بَلِّْػ َما أُنِزَل إِلَ ْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللّاُ ٌَْعِصُمَن ِمَن ولال تعالى: ﴿ٌَا أٌََُّها الرَّ

 . أي ٌمنعن وٌصونن.7ٙالنَّاِس إِنَّ َّللّاَ الَ ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن﴾  المابدة: 

                                                           
ٕٖ٘
 (.ٖٓٗ/ٕٔلسان العرب مادة :)عصم(: ) 
ٕ٘ٗ
 .ٖٖٔ, ص ٔالعٌن, الفراهٌدي, ج 
ٕ٘٘
 (.99ٔ/ٙروح المعانً لآللوسً: ) 
ٕ٘ٙ
 (.7ٓ/ٔالشوكانً: ) -إرشاد الفحول إلى تحمٌك علم األصول 
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 كما ٌحكً هللا تعالى عنه: ﴿لَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل ٌَْعِصُمنًِ ِمَن اْلَماء لَاَل الَ  uولال ابن نبً هللا نوح 

ٌْنَُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْؽَرلٌَِن﴾ هود:  ِحَم َوَحاَل بَ  .َٖٗعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر َّللّاِ إاِلَّ َمن رَّ

 ٌعصمنً: ٌمنعنً من الؽرق.

ا َن َّللّاِ ِمْن َعاِصٍم  ﴾ ٌونس:  ولال تعالى: ﴿َوالَِّذٌَن َكَسبُواْ السٌَِّّبَاِت َجَزاء َسٌِّبٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهمُُهْم ِذلَّةٌ مَّ لَُهم ّمِ

 . أي ما لهم مانع أو والً.7ٕ

  

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد﴾ ِ ِمْن َعاِصٍم َوَمن ٌُْضِلِل َّللاَّ َن َّللاَّ  .ٖٖؼافر:  ولال تعالى: ﴿ٌَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِرٌَن َما لَُكم ّمِ

  

 العصمة فً رواٌات اهل البٌت

فً أحادٌث أهل البٌت عن دمحم بن علً, عن أبٌه علً بن الحسٌن , لال: اإلمام  ومثل هذا المعنى ورد

منا ال ٌكون إال معصوماً, ولٌست العصمة فً ظاهر الخلمة فٌعرؾ بها ولذلن ال ٌكون إال منصوصاً. 

ال  فمٌل له: ٌا ابن رسول هللا, فما معنى المعصوم ؟ فمال: هو المعتصم بحبل هللا, وحبل هللا هو المرآن

: ﴿إِنَّ َهذَا Uٌفترلان إلى ٌوم المٌامة, واإلمام ٌهدي إلى المرآن والمرآن ٌهدي إلى اإلمام, وذلن لول هللا 

ًَ أَْلَوُم﴾( تًِ ِه
 7ٕ٘اْلمُْرآَن ٌِْهِدي ِللَّ

وعن الحسٌن األشمر, لال: للت لهشام بن الحكم: ما معنى لولكم: إن اإلمام ال ٌكون إال معصوماً, لال: 

عن ذلن فمال: )المعصوم هو الممتنع باهلل من جمٌع محارم هللا, ولد لال هللا تبارن  uعبد هللا  سؤلت أبا

ْستَِمٌٍم(( وتعالى: )َوَمن ٌَْعتَِصم بِاَّلّلِ فَمَْد ُهِدَي إِلَى ِصَراٍط مُّ
ٕ٘8 

 عن أحمد بن عمر لال: لال أبو جعفر )ع(: وأتاه رجل فمال له: إنكم أهل بٌت الرحمة أختصكم هللا

تبارن وتعالى بها. فمال له: )كذلن نحن والحمد هلل ال ندخل أحدا فً ضبللة وال نخرجه من هدى, أن 

الدنٌا ال تذهب حتى ٌبعث هللا عز وجل رجبل منّا أهل البٌت ٌعمل بكتاب هللا, ال ٌرى فٌكم منكرا إالّ 

 9ٕ٘أنكره(.

 

 وجه الداللة:

تاب هللا ورواٌات اهل البٌت , ٌدور حول المنع اوال: تبٌن أن معنى العصمة لؽة واصطبلحا, وفً ك

 والولاٌة والحفظ , فالمعتصم بشًء ممتنع به ومتخذ منه والٌة.

ثانٌا: كما وتبٌن أن العصمة, تعنً االعتصام باهلل تعالى عن محارمه, فالمعصوم هو المعتصم أو الممتنع 

فٌعصمه هللا سبحانه, وهو بدوره ٌعصم من  باهلل, وان المعصوم ال ٌعصم ذاته بذاته , بل انه ٌعتصم باهلل

 ٌإمن به وٌطٌعه, ومعنى عصمته لهم هو أنه ال ٌُدخلهم فً باطل وال ٌُخرجهم من هدى.
                                                           

ٕ٘7
 .ٕٖٔالشٌخ الصدوق: ص –معانً األخبار  
ٕ٘8
 .ٕٖٔالشٌخ الصدوق: ص –معانً األخبار  -9ٗٔص ٕ٘بحار األنوار: ج 
ٕ٘9
 .9ٖٙص  -8الكافً للكلٌنً ج 
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ثالثا: العصمة , تعادل التسدٌد اإللهً, أي إن المعصوم رجل أخلص هلل عز وجل, فمابل هللا إخبلصه 

 بالتسدٌد, والتوفٌك.

  

فض فكرت أن هللا سبحانه ٌسدد عبده المإمن المخلص فً إٌمانه. ولد وال اتصور ان هنان مسلما ٌر

ورد فً الحدٌث الصحٌح عن أبً هرٌرة, لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:))إن هللا لال: من عادى لً ولٌا فمد 

آذنته بالحرب وما تمرب إلً عبدي بشا أحب إلً مما افترضت علٌه وماٌزال عبدي ٌتمرب إلً 

وافل حتى أحبه فإذاأحببته كنت سمعه الذي ٌسمع به وبصره الذي ٌبصربه وٌده التً ٌبطش بها بالن

ورجله التً ٌمشً بهاوان سؤلنً ألعطٌنه ولبن استعاذنً ألعٌذنه وماترددت عن شًء أنا فاعله ترددي 

 ٕٓٙعن نفس المإمن ٌكره الموت وانا اكره مساءته((

  

  

ًّ بالنوافِل حتى أحبَّه , فإذا أحببتُه كنُت وفً حدٌث اخر ٌموُل هللاُ تعالى ( ..... وال ٌزاُل عبدي ٌتمرُب إل

سمعَه الذي ٌسمُع به وبصَره الذي ٌُبِصُر به وٌَده التً ٌَبطُش بها ورجلَه التً ٌمشً بها , فبً ٌسمُع وبً 

 ٌُٕٔٙبصُر وبً ٌَبطُش وبً ٌمشً , ولبن سؤلنً ألُعطٌنه ولبن استعاذنً ألُعٌذنه ....((

  

وجه الداللة: اذا احب هللا عبدا لربه الٌه , فبه ٌسمُع وبه ٌُبصُر وبه ٌَبطُش وبه ٌمشً , فبل تنبعث 

جوارحه إال بما ٌحبه مواله , فإن نطك لم ٌنطك إال بما ٌرضً هللا , وإن سمع لم ٌسمع ما ٌسخط هللا , 

 ٌفعل اال ما ٌحبه هللا .وإن نظر لم ٌنظر إلى ما حرم هللا , وإن بطش لم ٌبطش إال هلل, فبل 

فبمدر لرب المرء من هللا واعتصامه به ٌعصمه هللا , وهذا هو التسدٌد االلهً وهذه هً العصمة واالدلة 

 على عصمة المهدي ع كثٌرة منها:

  

 الدلٌل االول:

  

: ال تموم الساعة حتى ملسو هيلع هللا ىلصروى اإلمام أحمد فً مسنده عن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا 

ا األرض ظلًما وعدوانًا, لال: ثم ٌخرج رجل من عترتً أو من أهل بٌتً ٌمؤلها لسًطا وعدالً كما تمتل

 ٕٕٙملبت ظلًما وعدوانًا.

                                                           
ٕٙٓ
 .9ٓٔ: 7صحٌح البخاري/ ج 
ٕٙٔ
 حكم المحدث : صحٌح| خبلصة  ٖٙٔ/ٕ٘الراوي : أبو هرٌرة | المحدث : ابن تٌمٌة | المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرلم:  
ٕٕٙ
 7ٗٓ٘, وصححه األلبانً صحٌح الجامع: ٖٖٔٔٔرواه أحمد:  
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وجه الداللة: الحدٌث فً داللة على عصمة المهدي ع, كونه ٌمبل االرض عدال ولسطا بعد ان ملبت 

ستمامة والحكم بالحك بٌن الناس , ظلما وعدوانا , بحٌث ٌحمك العدل على االرض , اي انه ٌحمك اال

 والٌمكن تحمٌك ذلن اال ان ٌكون معصوما مسددا من لبل هللا تعالى .

  

ٌمول دمحم أحمد المبٌض: ))أهم صفة صرحت فٌها األحادٌث فً مرحلة المهدي أنه ٌمؤل األرض عدالً؛ 

ٌة }لَمَْدأَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا أي أن أهم إنجازاته هو تحمٌك العدل فً األرض, وهذه الخاصٌة كما بٌنت اآل

.هً الممصد األول لبعثة ٕ٘بِاْلبٌَِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النَّاُس بِاْلِمْسِط{ الحدٌد: اآلٌة

 ٖٕٙالرسل وإنزال الكتب السماوٌة؛ لذا ال ؼرابة من تؤكٌد األحادٌث على هذا الممصد بالذات....((

  

   

 الدلٌل الثانً:

روى ابن حبان, عن عبد هللا, لال:))لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٌخرج رجل من أمتً ٌواطا اسمه اسمً وخلمه خلمً 

 ٕٗٙفٌملإها لسطا وعدال كما ملبت ظلما وجورا((

ن وأخرج أبو داود, عن أبً إسحاق, لال: ))لال علً رضً هللا عنه, ونظر إلى ابنه الحسن, فمال: "إ

ابنً هذا سٌد كما سماه النبً ملسو هيلع هللا ىلص, وسٌخرج من صلبه رجل ٌسمى باسم نبٌكم, ٌشبهه فً الخلك, وال 

 ٌٕ٘ٙشبهه فً الخلك. ثم ذكر لصة ٌمؤل األرض عدالً((

وجه الداللة : ٌستفاد من هذٌن الحدٌثٌن أن أخبلق المهدي تواطا,أخبلق رسول هللا ص, وأخبلله ص, 

.وحٌث إن أخبلله تشبه أخبلق رسول ٗ فً كتابه الكرٌم: ﴿َوإِنََّن لَعَلَى ُخلٍُك َعِظٌٍم﴾  الملم: كما وصفها هللا

هللا ص, فهو ٌسٌر على منهاجه, أي ال ٌدخل الناس فً باطل وال ٌخرجهم من حك, وهذه هً العصمة, 

 أو التسدٌد اإللهً.

  

 الدلٌل الثالث:

  

وة عن عابشة رضى هللا عنها عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال هو رجل من حدثنا الولٌد عن شٌخ عن الزهري عن عر

  ٕٙٙعترتً ٌماتل على سنتً كما لاتلت أنا على الوحً((

وجه الداللة: المهدي ع ٌماتل من اجل احٌاء سنة رسول هللا  ص , التً هجرت وامٌتت, وٌعمل على  

 اعادتها وتثبٌتها وتطبٌمها,

                                                           
ٕٖٙ
 .ٔ٘ٙ – ٓ٘ٙالموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة:  
ٕٙٗ
 .8ٖٕ: ٘ٔصحٌح ابن حبان/ ج 
ٕٙ٘
 .ٖٔٔ: ٕسنن أبً داود/ ج 
ٕٙٙ
 : "حدٌث جٌد".8ٕابه "المهدي المنتظر" ص. لال عنه عبدهللا بن الصدٌك الؽماري فً كت7ٔ – ٙٔعمد الدرر فً أخبار المنتظر:  
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اس بما كان ٌفعله النبً ص, وما شرعه ألمته, فً زمن ترن الناس العمل أي ان المهدي ع ٌذكر الن

بؤؼلب ما ورد عنه ص , فٌعمل بسنة رسول هللا ص وٌعلمها للناس , وٌنشرها بٌنهم لوال وفعبل , 

 وٌحثهم على التمسن بها , وٌحذرهم من مخالفتها.

ً بؤنه وحً كما لاتل رسول هللا ص على الوحً سواء كان المران ام السنة, فم د عبر عن المرآن أٌضا

ٌَْن َهـَذا اْلمُْرآَن﴾. ﴿َوَكَذِلَن أَ  ٌْنَا إِلَ ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصِص بَِما أَْوَح ًّ ص(: ﴿نَْحُن نَمُصُّ َعلَ ٌْنَا أُلمً على النب ْوَح

ًَ إِ  ِتُنِذَر أُمَّ اْلمَُرى َوَمْن َحْولََها﴾. ﴿َما أُوِح
ٌَْن لُْرآناً َعَربٌِّاً لّ ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب﴾.إِلَ  لَ

فرسول هللا ص , اللى االمرٌن , من اجل تثبٌت وترسٌخ , ما اوحً الٌه , من المران والسنة , وكذا 

المهدي ع , سوؾ ٌماتل على احٌاء السنة , والٌمكن اعادة السنن واحٌابها, وبالتالً تطبٌمها وتعلٌمها 

ال ٌدخل الناس فً باطل وال ٌخرجهم من حك وهذه  للناس اال من لبل شخص مسدد من لبل هللا, اي انه

 هً العصمة, أو التسدٌد اإللهً.

  

  

 الدلٌل الرابع :

ده وذلن هو  لال البرزنجً: ))ما ٌحكم المهدي إال بما ٌلمً إلٌه الملَن من عند هللا الذي بعثه إلٌه ٌسّدِ

ازلة لم ٌحكم فٌها إال بحكم هذا اإلمام ... الشرع الحنٌفً الدمحمي الذي لوكان دمحم حٌاً وُرفعت إلٌه تلن الن

ع وأنه معصوم والمعنى للمعصوم  ولذا لال ملسو هيلع هللا ىلص فً صفته ٌمفو أثَري ال ٌخطا فعرفنا أنه ُمتَّبِع ال ُمشّرِ

فً الحكم إال أنه معصوم من الخطؤ فإنَّ حكم الرسول ال ٌُنسب إلٌه خطؤ فإنه ال ٌنطك عن الهوى إْن هو 

 7ٕٙحً ٌوحى. أي فمعنى عصمته أنه معصوم فً حكمه((إال و

  

ولال ابن عربً: ))المهدي حجة هللا على أهل زمانه وهو بدرجة األنبٌاء التً تمع فٌها المشاركة لال هللا 

تعالى: "أدعو إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً", أخبر بذلن عن نبٌه)ص( فالمهدي ممن اتبعه 

إلى هللا فمتبعه الٌخطا فإنه ٌمفو أثره وكذا ورد الخبرفً صفة المهدي أنه وهو)ص(ال ٌخطا فٌدع ابه 

 8ٕٙلال )ص( ٌمفو أثري الٌخطا وهذه هً العصمة فً الدعاء إلى هللا((

  

وجه الداللة : بما ان المهدي ع ٌمفو اثر النبً ص الٌخطا , أي انه ال ٌدخل الناس فً باطل , وال 

 هذا هو التسدٌد االلهً .ٌخرجهم من حك , وهذه هً العصمة و

ورد عن ابن  -وكون المهدي ع حجة هللا على اهل زمانه , فهو ٌحكم بٌن اهل كل كتاب بكتابهم كما 

حماد, عن كعب لال: ) المهدي ٌبعث بمتال الروم , ٌعطى فمه عشرة , ٌستخرج تابوت السكٌنة من ؼار 

                                                           
ٕٙ7
 .ٓٔٔاإلشاعة ألشراط الساعة:  
ٕٙ8
 .ٕٖٖ: ٖبٌروت. د.ت. ج –الفتوحات المكٌة: ابن عربً. دارصادر  
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اإلنجٌل الذي أنزل هللا عز وجل على عٌسى, بؤنطاكٌة فٌه التوراة التً أنزل هللا تعالى على موسى, و

 9ٌٕٙحكم بٌن أهل التوراة بتوراتهم , وبٌن أهل اإلنجٌل بإنجٌلهم(

  

  

 اسم السيجي .
اختلؾ علماء السنة  فً اسم المهدي , فمنهم من ٌرى انه ٌلزم ان ٌوافك اسم المهدي اسم الرسول 

ن ٌرى ان اسم المهدي , ٌجب ان ٌكون دمحم بن االعظم ص , دون االخذ فً االعتبار اسم ابٌه , وهنان م

عبدهللا ,للتطابك مع اسم الرسول ص واسم ابٌه ,وٌرى بعض علماء السنة ان المهدي اسمه احمد بن 

 عبدهللا .

حتى لمد عدَّ بعض علماء السنة  هذا األمر من موارد التعارض بٌن رواٌات المهدي, علماً إن الرواٌات, 

 ٌفة بحسب البناءات الرجالٌة السنٌة, وبالنتٌجة ال ٌمكن التعوٌل علٌها.التً سببت التعارض  ضع

  

من هذه الرواٌات ما أورده السٌوطً عن تهذٌب اآلثار, وفٌه: ))وولٌكم الجابر خٌر أمة دمحم الحموه بمكة 

 7ٕٓفإنه المهدي واسمه دمحم بن عبدهللا ..الخ((

  

ر من كتابه, وفٌها ))فالحموا به بمكة فإنه المهدي وهذه الرواٌة نفسها أوردها السٌوطً فً موضع آخ

 7ٕٔواسمه أحمد بن عبدهللا((

  

التردٌد فً اسم المهدي ذكره كثٌر من الكتاب السنٌٌن, ومع ذلن نجد الؽالبٌة العظمى من كتاب وعلماء, 

 وعامة أبناء السنة ٌمٌلون إلى صٌؽة "دمحم بن عبدهللا" دون مسّوغ حمٌمً.

عض لبلعتماد جزما بان المهدي اسمه هو "دمحم بن عبد هللا" وبما ان هذا االمر ٌترتب ومن هنا انطلك الب

عنه تكذٌب كل من ٌكون اسمه لٌس حصرٌا "دمحم بن عبد هللا " مع وجوب طاعة المهدي )ع( فبل ٌجوز 

 لنا فً مثل هذه المسالة اال ان نبحث عن الدلٌل المطعً !

 

نا هذا السإال : لما لم ٌمل ببساطة المهدي اسمه "دمحم ابن عبد فلنتدبر نص الرسول )ص( ولنسال انفس

 هللا" ؟

                                                           
ٕٙ9
 ٖ٘٘/ صٔكتاب الفتن لنعٌم بن حماد المروزي ج 
ٕ7ٓ
 .ٙٙالحاوي للفتاوي:  
ٕ7ٔ
 .8ٕالحاوي للفتاوي:  
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كان من الممكن لو كان هذا مراده )ص( ان ٌمول اسمه الصرٌح ))دمحم بن عبد هللا(( دون المرور بعبارة 

مطولة مثل ))ٌواطا اسمه اسمً واسم ابٌه اسم ابً(( لماذا ٌا ترى خصوصا ان النبً )ص( ثبتت له 

 كثٌرة وان  المواطبة  لٌست هً المطابمة!اسماء 

 

فلو اراد اسم "دمحم بن عبد هللا" لطعا فهذا ٌعتبر على االلل مجانبة للحكمة وحاشاه صلوات هللا علٌه بل 

 ان فٌه تلبٌس فكٌؾ ٌجوز ذلن على النبً )ص( لو كان مؤمورا بالبٌان ؟!

 به ال ٌخلو من احد ثبلثة وجوه :اذن اخفاء الرسول )ص( االسم بهذه العبارة بدل التصرٌح 

 

 

 اوال : ان هنا خوؾ على المهدي )ع( كً ال ٌصرح باسمه الكامل.·         

ثانٌا : المحافظة على االمتحان االلهً المبلزم للمسٌرة االنسانٌة على هذه االرض وامتحانها ·         

 بخلفاء هللا

 الممام وكشؾ جهل مدعً العلم.ثالثا : فٌه فضح ادعاء المبطلٌن لهذا ·         

  

االمر االخر االحادٌث التً جاء فٌها ذكر اسم المهدي ضعٌفة حٌث نمل عن  الشٌخ دمحم بن عبدالعزٌز 

المانع لوله بضعؾ األحادٌث التً ٌُذكر فٌها اسم المهدي, وتصرٌحه بعدم ثبوت لفظ "دمحم بن عبدهللا", 

ً, واسم أبٌه اسم أبً النبً, هكذا على اإلجمال, فبل ٌجب أن وإن الثابت هو إن اسم المهدي هو اسم النب

 7ٌُٕٕسمى "دمحم بن عبدهللا", وإنما ذلن جابز فمط. 

فبل ٌوجد حدٌث صحٌح فً كتب السنة ٌذكر اسم المهدي صرٌحا , اما االحادٌث الصحٌحة  المتواترة لم 

 ٌاتً فٌها ذكر اسم المهدي ع منها:

ٌِْه َوَعلَى آِلِه َوَسلََّم لَاَل: ما روى أبو داود َعْن َعْبِد  ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًّ لَْو لَْم ٌَْبَك ِمَن الدُّْنٌَا إاِلَّ »هللاِ , َعِن النَّبِ

ٌْتًِ ـ ٌَُواِطُا اْسُمهُ  َل هللاُ َذِلَن اْلٌَْوَم, َحتَّى ٌَْبعََث فٌِِه َرُجبًل ِمنًِّ ـ أَو: ِمْن أَْهِل بَ ُم أَبٌِِه اْسِمً, َواسْ  ٌَْوٌم, لََطوَّ

ً َوَجْوَراً  ً َوَعْداَلً َكَما ُمِلبَْت ُظْلَما المهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث « اْسُم أَبًِ, ٌَْمؤَلُ اأْلَْرَض لِْسَطا

 : "النتٌجة: إسناده حسن".ٕٕٙ. ولال عنه فً ص8ٕ٘واآلثار الصحٌحة: 

  

األمة فً آخر زمانها رجل من أهل بٌتً ٌواطا اسمه اسمً( عن عبدهللا, عن النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: ))ٌلً أمر هذه 

: "النتٌجة: إسناده  ٕٔٙ. ولال عنه فً ص8ٕ٘المهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة: 

 حسن".

                                                           
ٕ7ٕ
 .ٖٓٓ – 99ٕنتظر: االحتجاج باألثر على من أنكر المهدي الم 
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عبارة "ٌواطا اسمه اسمً, واسم أبٌه اسم أبً, أي ٌشابه اسمه اسمً واسم ابٌه اسم ابً , فالمواطؤة 

 المرٌبة, ال المطابمة.تعنً المشابهة 

َ الرجل برجله َمْوِطَا صاحبه((.   لال الراؼب األصفهانً: ))والُمَواَطؤَةُ: الموافمة, وأصله أن ٌََطؤ

مفردات ألفاظ المرآن الكرٌم: الراؼب األصفهانً. ت: صفوان عدنان داوودي. منشورات طلٌعة النور 

 .87٘: 7ٕٗٔ ٕلم. ط –

  

ى األمر مواطؤة : وافمه . وتواطؤنا علٌه وتوطؤنا : توافمنا . وفبلن ٌواطا وفً لسان العرب : وواطؤه عل

 اسمه اسمً . وتواطبوا علٌه : توافموا.

 

 7ٖٕ….((واٌضا  تفسٌر الرازي : ))أما لوله تعالى: * )هً أشد وطبا( * أي مواطؤة ومبلءمة وموافمة

زة بن علً, حدثنا عبد هللا بن دمحم, حدثنا وهذا ما كان ٌفهمه المدماء, بداللة الحدٌث اآلتً: ))حدثنا حم

أحمد بن مسعود الوزان بحلب, حدثنا دمحم بن عبد الملن الدلٌمً, حدثنا أبو علً الحنفً, حدثنا دمحم بن 

عٌاش بن عمرو العامري, حدثنا عاصم, عن زر, عن عبد هللا, أًن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: لن تذهب الدنٌا حتى 

  7ٕٗرجل من أهل بٌتً ٌواطا اسمه اسمً. للت: ٌا أبا عبد الرحمن, ما ٌواطا؟ لال: ٌشبه(ٌملن الدنٌا 

 

ومع ما تمدم وهو كاؾ فً نمض لولهم ان المهدي اسمه دمحم ابن عبد هللا , النه ال ٌحمك المواطبة ,على 

 هذا ٌكون المطلوب اسماً ٌحمك المواطؤة, أو التشابه مع اسم النبً, واسم أبٌه.

ان نمول ان اسم المهدي احمد باعتباره االسم االكثر الترابا من اسم دمحم )ص( وبمرٌنة تصرٌحه وٌمكن 

 ص باالسم فً احادٌث اخرى بموله )اسمه اسمً(.

وهو االسم الذي سمً به دمحم )ص( على لسان عٌسى )ع( فً المرآن الكرٌم ))َوإِْذ لَاَل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم 

ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوُمبَِشًّرا بَِرُسوٍل ٌَؤْتًِ ِمن بَْعدِ  ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌِلَ  َصِدّلًا ِلَّما بَ ٌُْكم مُّ ِ إِلَ ي اْسُمهُ إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ

 أَْحَمُد).

 

اما لوله ٌواطا اسم ابٌه اسم ابً فنحتاج الى لرٌنة تدلنا على االسم المواطا ولم ٌبخل بها علٌنا رسول 

  7ٕ٘مد روي عنه انه لال: ))أنا ابن الذبٌحٌن عبد هللا وإسماعٌل(هللا )ص( ف

                                                           
ٕ7ٖ
 7ٙٔالصفحة  - ٖٓج  -تفسٌر الرازي  
ٕ7ٗ
. وعلك علٌه بموله: ))لال بعض العلماء األماثل: إن معنى لوله ٌواطا ٌشبه ٖٙ. وعمد الدرر: ٔ٘ٓٔ – ٓ٘ٓٔالسنن الواردة فً الفتن:  

 .ٔٓٙم وأشراط الساعة: وٌماثل((. وهذا ما فهمه كثٌرون, منهم دمحم أحمد المبٌض فً الموسوعة فً الفتن والمبلح
ٕ7٘
 .ٗٙٔص 9, نٌل األوطار للشوكانً: ج9٘٘ص ٕالمستدرن للحاكم: ج 
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فهو )ص( ابن اسماعٌل وابن عبد هللا, بل ونجد أٌضاً الرواٌات التً تبٌن أن المهدي من ولد فاطمة مع 

 أنه لٌس من ولدها المباشرٌن, بل من نسلها, فٌصدق علٌه أنه من ولدها.

ٌُْكْم ِلبَاًسا كما ونطلك على نبً هللا آدم بؤنه أبون ا جمٌعاً, ونجد المرآن ٌمول: ﴿ٌَا بَنًِ آََدَم لَْد أَْنَزْلنَا َعلَ

ِ لَعَلَُّهْم ٌَذَّكَُّروَن﴾ االع ٌٌْر َذِلَن ِمْن آٌََاِت َّللاَّ , ﴿ٌَا بَنًِ ٕٙراؾ: ٌَُواِري َسْوآَتُِكْم َوِرًٌشا َوِلبَاُس التَّْمَوى َذِلَن َخ

ٌُْكْم ِمَن اْلَجنَِّة ٌَْنِزعُ َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِلٌُِرٌَُهَما َسْوآَتِِهَما إِنَّهُ ٌَ آََدَم اَل ٌَْفتِنَنَُّكُم ا ٌَْطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََو َراُكْم ُهَو لشَّ

ٌُْث اَل تََرْونَُهْم إِنَّا َجعَْلنَا الشٌََّاِطٌَن أَْوِلٌَاَء ِللَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن﴾ االعر  .7ٕاؾ: َولَبٌِلُهُ ِمْن َح

 فآدم أبو البشر جمٌعاً ولكنه لٌس هو األب المباشر, ولكنه ٌطلك علٌه أب, وبنوه ٌكونوا بنً آدم )ع(.

اُكُم اْلُمْسِلِمٌَن﴾ الحج:  , ﴿أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب 78وكذا ٌمول سبحانه: ﴿ِملَّةَ أَبٌُِكْم إِْبَراِهٌَم ُهَو َسمَّ

اَق إِلًَها َواِحًدا لَاَل ِلبَنٌِِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي لَالُوا نَْعبُُد إِلََهَن َوإِلَهَ آَبَابَِن إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسحَ  اْلَمْوُت إِذْ 

 .َٖٖٔونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن﴾ البمرة: 

اآلٌة الثانٌة أطلمت على إبراهٌم فإبراهٌم أب للمسلمٌن لكون االسبلم دٌن الحنٌفٌة االبراهٌمٌة, كما وأن 

 بؤنه أب لٌعموب علٌهما السبلم, مع انه لٌس ابٌه المباشر.

ومن هنا فالمهدي سٌكون اسمه مشابه السم جده النبً )ص(, كما وٌكون اسم ابٌه اسم أبً النبً )ص(, 

ً آخر سلسلة ولكن لٌس بالضرورة ان ٌكون الممصود االب المباشر كما عرفنا بل ربما األب الوالع ف

 النسب؛ ولذا ٌمال األب أب وإن عبل.

فاسم المهدي ٌشابه اسم النبً )ص( أي: اسمه )أحمد(, واسم أبٌه ٌكون إّما )عبدهللا(, وإّما )اسماعٌل(, 

 فخلٌفة هللا المهدي اسمه: إّما )أحمد عبدهللا, أو أحمد إسماعٌل(.

ر عٌسى بالنبً  )ص( وذكره باسمه, ﴿َوإِْذ لَاَل ونجد هذه الحمٌمٌة جلٌة فً كتاب هللا سبحانه, فمد بشّ 

ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْورَ  ً لَِّما بَ لا َصّدِ ٌُْكم مُّ ِ إِلَ راً بَِرُسوٍل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ اةِ َوُمبَّشِ

 .ٌَٙؤْتًِ ِمن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد ...﴾ الصؾ: 

لولت نفسه جاءهم دمحم )ص(, فبل ٌعذر من لم ٌإمن بدمحم بحجة أن عٌسى بّشر بؤحمد ال بدمحم وفً ا

)ص(, فكذلن الٌوم لو جاء أحمد فبل ٌعذر من تخلؾ عنه بحجة أن النبً )ص( بّشر بكون المهدي اسمه 

 اسم النبً )ص( !!

ال نفس اسم النبً ص, ولذا ركّزت بل الدلٌل لابم على ان اسم خلٌفة هللا المهدي ٌشابه اسم النبً )ص( 

 األحادٌث على )ٌواطا( أي: ٌشابه{, الخبلصة المهدي اسمه احمد بن اسماعٌل .
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 السبحث الخامذ : شخق معخفة االمام السيجي عشج الدشة ومشاقذتيا.    
المهدي من نحن بٌنا سابما ان المنظومة العمدٌة السنٌة , تفتمر للمانون او المنهاج الذي ٌتعرفون على 

خبلله, وبسبب فمدانهم لهذا المانون , كثر عندهم المدعٌن الكذبة , بالممابل كثرت اآلراء واالجتهادات 

والتصورات ,عن الطرٌمة التً ٌمكن أن ٌتعرفوا بواسطتها على المهدي , فصور بعض علماء السنة 

 منها : ظهور المهدي , والكٌفٌة التً ٌمكن التعرؾ علٌه من خبللها, بعدة طرق

 اوال: اذا خرج الدجال. 

 ثانٌا : إذا بوٌع له فً مكة.

 ثالثا: اذا خسؾ بجٌش السفٌانً 

 رابعا: ٌعرؾ بمطابمة االسم.

 خامسا: إذا مبل االرض بالمسط والعدل .

************************************ 

 الصخيق االول : اذا خخج الججال .
معرفة المهدي ع هو خروج الدجال  ))وٌمال أٌضاً: إن المهدي  ٌرى بعض علماء السنة  ان الدلٌل على

المنتظر إنما ٌخرج فً آخر الزمان لرب خروج الدجال وعند انتشار الفوضى والفتن, ثم ٌنزل عٌسى 

علٌه الصبلة والسبلم فٌصلً خلؾ المهدي أول ما ٌنزل , ثم ٌذهب إلى الدجال فٌمتله, وحٌنبذ ٌكون لٌام 

اً, وعلى هذا فمن ادَّعى من المفتونٌن أنه المهدي المنتظر, ولم ٌخرج الدجال فً زمانه, الساعة لرٌباً جد

 7ٕٙفإنه دجال كاذب((

 هذا الراي مردود من عدة وجوه :

اوال: الٌمكن ان ٌكون خروج الدجال هو الدلٌل على معرفة المهدي , الن خروج المهدي متمدم على 

 خروج الدجال كما بٌن ذلن اهل العلم :

ً على سابل: )ٌسؤل عن عبلمات الساعة ...جواب ابن باز: أشراط الساعة كثٌرة, ٌ مول ابن باز جوابا

ولكنها لسمان: لسم مطلك, وجد منها فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص وبعده, ولسم خاص ٌمع عند لربها وعند 

حادٌث, وهً عشر عبلمات: أولها: دنوها................أما أشراطها الخاصة المرٌبة منها فمد بٌنتها األ

المهدي, رجل من أهل البٌت فً آخر الزمان ٌملن الدنٌا ٌملن األرض وٌملإها عدالً بعد ملبها جوراً, 

وهو من أهل البٌت من بنً هاشم, من ذرٌة فاطمة رضً هللا عنها, جاءت فٌه أحادٌث كثٌرة. الثانً: 

نبً ثم ٌدعً أنه رب العالمٌن! ولد صحت فٌه الدجال, خروج الدجال فً آخر الزمان ٌدعً أنه 

 77ٕاألحادٌث وتواترت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص.........(

  

                                                           
ٕ7ٙ
 .ٕ٘ٓ. وٌنظر: نهاٌة العالم للعرٌفً: ٕٗ – ٖٕإلامة البرهان:  
ٕ77
 http://www.binbaz.org.sa/mat/18127مولع ابن باز.  
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لال السفارٌنً: ))منها اإلمام الخاتم الفصٌح *** دمحم المهدي والمسٌح, "منها", أي من أشراط الساعة, 

مات العظمى, وهً أولها, أن التً وردت بها األخبار, وتواترت فً مضمونها اآلثار, أي من العبل

 78ٌٕظهر "اإلمام" الممتدى بؤلواله وأفعاله, "الخاتم" لؤلبمة فبل إمام بعده((

  

 ثانٌا: االحداث التً تمع , من لبٌل الفتن , والحروب التً ٌخوضها المهدي ع لبل خروج الدجال منها :

  

ل الناس  منها كما ٌحصل الذهب ما ورد عن علً بن أبً طالب علٌه السبلم, لال: ))ستكون فتنة ٌحص

ً من السماء  فً المعدن فبل تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فٌهم األبدال وسٌرسل هللا إلٌهم سٌبا

فٌفرلهم حتى لو لاتلهم الثعالب ؼلبهم ثم ٌبعث هللا عند ذلن رجبل من عترة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً اثنً عشر ألفا 

ؾ اإن كثروا. أمارتهم أوعبلمتهم أمت أمت على ثبلث راٌات ٌماتلهم أهل سبع إن للواو خمسة عشر أل

راٌات لٌس من صاحب راٌة إال وهو ٌطمح بالملن فٌمتتلون وٌهزمون ثم ٌظهرالهاشمً فٌرد هللا إلى 

 79ٕالناس ألفتهم ونعمتهم فٌكونون على ذلن حتى ٌخرج الدجال((

  

 الصخيق الثاني : إذا بهيع لو في مكة.
بعض مدعً العلم ان العبلمة والداللة على معرفة المهدي ع, اذا تمت له البٌعة بمكة بٌن الركن  ٌرى

 والممام مستندٌن على حدٌث ام سلمة زوج النبً ص :

  

عن أم سلمة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ٌكون اختبلؾ عند موت خلٌفة فٌخرج رجل من أهل 

دٌنة هاربا إلى مكة فٌؤتٌه ناس من أهل مكة فٌخرجونه وهو كاره فٌباٌعونه بٌن الركن والممام وٌبعث الم

إلٌه بعث من أهل الشام فٌخسؾ بهم بالبٌداء بٌن مكة والمدٌنة فإذا رأى الناس ذلن أتاه أبدال الشام 

اله كلب فٌبعث إلٌهم بعثا وعصابب أهل العراق فٌباٌعونه بٌن الركن والممام ثم ٌنشؤ رجل من لرٌش أخو

فٌظهرون علٌهم وذلن بعث كلب والخٌبة لمن لم ٌشهد ؼنٌمة كلب فٌمسم المال وٌعمل فً الناس بسنة 

 8ٕٓنبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص وٌلمً اإلسبلم بجرانه فً األرض فٌلبث سبع سنٌن ثم ٌتوفى وٌصلً علٌه المسلمون((

  

 وهذا االدعاء مردود من عدة وجوه :

                                                           
ٕ78
فً عمد الفرلة المرضٌة: دمحم بن أحمد السفارٌنً الحنبلً. مإسسة الخافمٌن لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار األثرٌة لشرح الدرة المضٌة  

 .7ٓ: ٕم. ج 98ٕٔ -هـ  ٕٓٗٔدمشك.  –
ٕ79
: ))لال الحاكم: هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه. ٖ٘ٗ. ولال عنه صٖٖٗالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  

 ح((.ووافمه الذهبً. النتٌجة: إسناده صحٌ
ٕ8ٓ
 .ٖٗٔ. ولال ابن المٌم: ))والحدٌث حسن, ومثله مما ٌجوز أن ٌمال فٌه: صحٌح((. المنار المنٌؾ: ٖٔٔ – ٖٓٔ: ٕسنن أبً داود/ ج 
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هإالء الناس من أهل مكة الذٌن ٌؤتون المهدي وٌباٌعونه, ومثلهم أبدال الشام وعصابب أهل العراق  اوال:

, البد أن ٌكونوا لد عرفوا المهدي وأوان ظهوره لبل أن ٌظهر وهذا واضح من خبلل االحادٌث, ان 

 المهدي مبداه من المشرق, وٌباٌع له عند البٌت .

إنهم ٌعرفونه شخصٌاً, ألنهم ٌخرجونه وهو كاره وٌباٌعونه, فمن  – بحسب ما ٌفهم من الرواٌة –والبد 

أٌن جاء لهم الٌمٌن أنه هو المهدي ؟ اال ان ٌكون لد  اثبت لهم نفسه, وٌكون لد اثبت ذلن ببراهٌن وادلة 

 حتى جاءوا لبٌعته,

 جهول :ثانٌا : الرواٌة تمول انهم ٌباٌعونه والبٌعة تستوجب المعرفة , لعدم جواز بٌعة الم

ولال سلٌمان بن جرٌر: واجب على الناس كلهم معرفة اإلمام بعٌنه واسمه كما علٌهم معرفة هللا ومعرفة 

رسوله. والذي علٌه جمهور الناس أن معرفة اإلمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصٌل, ولٌس على 

أن معرفة المضاة الذٌن ٌنعمد بهم كل أحد أن ٌعرفه بعٌنه واسمه إال عند النوازل التً تحوج إلٌه, كما 

األحكام والفمهاء الذٌن ٌفتون فً الحبلل والحرام تلزم العامة على الجملة دون التفصٌل إال عند النوازل 

 8ٕٔالمحوجة إلٌهم((.

  

به  أمر بطاعة األبمة الموجودٌن المعلومٌن الذٌن لهم سلطان ٌمدرون -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال ابن تٌمٌة: ))النبً 

 8ٕٕعلى سٌاسة الناس ال بطاعة معدوم وال مجهول((.

فهإالء الذٌن ٌاتون لبٌعة المهدي ع من بلدان شتى, من العراق , ومن مصر ومن الشام  وعلى ؼٌر 

مٌعاد, ولد باٌع لكل رجل منهم ثبلث مابة وثبلثة عشر رجبل, فكٌؾ جاءوا هإالء السبعة من ؼٌر 

اال ان تكون هنالن دعوة مسبمة كما كانت دعوة رسول هللا ص فً  مٌعاد!!! وكٌؾ باٌعهم اصحابهم !!!

بداٌة االمر وبٌعته متاخرة, كما كانت بٌعة الرضوان , فالبٌعة للمهدي ع بٌن الركن والممام متاخرة عن 

دعوته كما جاء   عن ابن لهٌعة , عن عبد الوهاب بن حسٌن , عن دمحم بن ثابت , عن أبٌه , عن الحرث 

هللا بن مسعود رضً هللا عنه , لال " ٌباٌع المهدي سبعة رجال علماء توجهوا إلى مكة من , عن عبد 

أفك شتى على ؼٌر مٌعاد , لد باٌع لكل رجل منهم ثبلثمابة وبضعة عشر رجبل فٌجتمعون بمكة 

 8ٖٕفٌباٌعونه ,((

 

  

 الصخيق الثالث: اذا خدف بجير الدفياني 
رلة بل والمحكمة على معرفة المهدي ع , هو الخسؾ بالجٌش ٌرى بعض علماء السنة ان العبلمة الفا

 الذي ٌرٌد المضاء علٌه , ولبل حدوث الخسؾ, التمدم رجبل وال تحرن ٌدا, حتى ترى تلن العبلمة: 

                                                           
ٕ8ٔ
 .ٕٖ – ٖٔاألحكام السلطانٌة:  
ٕ8ٕ
 .٘ٔٔ: ٔمنهاج السنة النبوٌة:  ج 
ٕ8ٖ
عن  - 7ٓص  ٕاوت ٌسٌر عرؾ السٌوطً , الحاوي : ج عن رواٌة ابن حماد األولى بتف - ٘ب  ٕٖٔعمد الدرر : ص  9٘ابن حماد : ص  

 رواٌة ابن حماد الثالثة بتفاوت ٌسٌر . 
 كما فً رواٌة ابن حماد األولى بتفاوت , مرسبل - ٗٔح  ٕب  7ٔالمول المختصر : ص 
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ٌمول دمحم أحمد المبٌض: ))ٌعتبر هذا الخسؾ هو العبلمة األلوى فً الداللة على أن العابذٌن بالبٌت هم 

ما أخبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, لذا ٌتحرن أهل هللا خاصة من الشام, ومن العراق نحو مكة المهدي, وأنصاره, ك

 8ٕٗلبٌعة المهدي((

 8ٕ٘وعّد الشٌخ محمود المصري عبلمة الخسؾ من العبلمات المحكمة التً ٌُعرؾ بها المهدي (

  

 

 احادٌث الخسؾ كثٌرة منها:

 علٌه و سلم وذكر فتنة تكون بٌن أهل المشرق والمؽرب عن ابن عباس لال : ] لال رسول هللا صلى هللا

: فبٌناهم كذلن إذ خرج علٌهم السفٌانً من الوادي الٌابس فً فورة ذلن حتى ٌنزل دمشك فٌبعث  -

جٌشٌن جٌشا إلى المشرق وجٌشا إلى المدٌنة فٌسٌر الجٌش نحو المشرق حتى ٌنزلوا بؤرض بابل فً 

ٌثة ٌعنً مدٌنة بؽداد لال فٌمتلون أكثر من ثبلثة آالؾ وٌفتضون أكثر من المدٌنة الملعونة والبمعة الخب

مابة امرأة وٌمتلون بها ثبلثمابة كبش من ولد العباس ثم ٌخرجون متوجهٌن إلى الشام فتخرج راٌة هدى 

 من الكوفة فتلحك ذلن الجٌش منها على لٌلتٌن فٌمتلونهم ال ٌفلت منهم مخبر وٌستنمذون ما فً أٌدٌهم من

السبً والؽنابم وٌحل جٌشه الثانً بالمدٌنة فٌنتهبونها ثبلثة أٌام ولٌالٌها ثم ٌخرجون متوجهٌن إلى مكة 

حتى إذا كانوا بالبٌداء بعث هللا جبرٌل علٌه السبلم فٌمول ٌا جبرٌل اذهب فؤبدهم فٌضربها برجله ضربة 

خذوا من مكان لرٌب {  فبل ٌبمى ٌخسؾ هللا بهم وذلن لوله تعالى : } ولو ترى إذ فزعوا فبل فوت وأ

منهم إال رجبلن أحدهما بشٌر واآلخر نذٌر وهما من جهٌنة ولذلن جاء المول : وعند جهٌنة الخبر الٌمٌن 

 8ٕٙولٌل : أخذوا من مكان لرٌب أي لبضت أرواحهم فً أماكنها فلم ٌمكنهم الفرار من الموت(

ٌْداَء ِمَن األْرِض عن ام سلمة لالت لال رسول هللا ص ) ٌَعُوذُ عابِذٌ  ٌِْه بَْعٌث, فإذا كانُوا ببَ ٌِْت, فٌُْبعَُث إلَ بالبَ

ِة ُخِسَؾ بِهْم فَمُلُت: ٌا َرسوَل هللاِ, فَكٌَؾ بَمن كاَن كاِرًها؟ لاَل: ٌُْخَسُؾ به معُهْم, ولَِكنَّهُ ٌُْبعَُث ٌَوَم الِمٌامَ 

ٌْداَء ِمَن األْرِض, فماَل أبو َجْعفٍَر: علَى نٌَِّتِِه. وفً َحدٌثِِه: لاَل فَلَِمٌُت أبا َجْعفَرٍ  , فَمُلُت: إنَّها إنَّما لالَْت: ببَ

ٌْداُء الَمِدٌنَِة.( ِ إنَّها لَبَ َكبّل, وَّللاَّ
ٕ87  

اوال: هل ٌعمل ان العبلمة الفارلة لمعرفة المهدي , هو الخسؾ بالجٌش ؟؟ ام ان الخسؾ اٌة عذاب , 

, وسنن من كان لبلهم , لعلموا ان خلفاء هللا الٌعرفون باٌات ولو ان اصحاب هذا الراي تدبروا المران 

العذاب , فهل عرؾ لوم نوح ع انه نبً بعد ان اؼرلهم هللا بالطوفان !!! ام ان الطوفان اٌة عذاب لمن 

كذب به , وهل عرؾ موسى ع انه نبً مرسل , بعد ان اؼرق هللا فرعون وملبه !!! , ام ان هبلكهم اٌة 

 به ع.عذاب لمن كذب 

  

                                                           
ٕ8ٗ
 .ٕٗٙالموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة:  
ٕ8٘
 .ٕٓٙرحلة إلى الدار اآلخرة:  
ٕ8ٙ
_ الفتن  لنعٌم بن حماد ٙ٘_صٕ_تفسٌر االعمم ج7ٕ٘_صٗٔ. تفسٌرالمرطبً ج9ٕٔ: ٕٕتؤوٌل آي المرآن/ ججامع البٌان عن  

 ٕٕٓ_صٔج
ٕ87
 خبلصة حكم المحدث :  صحٌح - 88ٕٕالمصدر : صحٌح مسلم الصفحة أو الرلم:  -المحدث : مسلم -الراوي : أم سلمة أم المإمنٌن  
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ثانٌا: الخسؾ كما هو واضح عموبة الهٌة , والعموبة البد ان ٌسبمها اعذار وانذار , ﴿ِلٌَْهِلَن َمْن َهلَن َعن 

ًَّ َعْن بٌَِّنٍَة﴾ ]  .ٕٗاألنفال: جزء من آٌة  -[ٔبٌَِّنٍَة َوٌَْحٌَى ََٰمْن َح

من ؼٌر المعمول أن ٌتحرن وولوع العموبة االلهٌة بالجٌش دلٌل على معرفتهم بمن ٌعتزمون لتاله ,ف

 جٌش من ببلد لاصداً ببلداً أخرى, فمط ألن بضعة أشخاص باٌعوا رجبلً مجهوالً.

ثالثا: ولو تنزلنا جدال وللنا ان اٌة الخسؾ هً العبلمة المعرفة بالمهدي, فالخسؾ ٌمع بحسب الرواٌات 

 لم بحدوث الخسؾ ؟؟فً بٌداء من االرض , وال ٌنجوا منه اال رجبلن  بشٌر ونذٌر, فكٌؾ نع

هل ٌعلم به من خبلل الرجل الذي انجاه هللا اي نذٌر, الٌمكن ذلن الن السفٌانً سوؾ ٌمتله اثناء وصله 

حتى ال ٌفتضح امره , ام ٌعلم بحدوثه من خبلل وسابل االعبلم , وهذا اٌضا الٌمكن الن االعبلم 

عة بؽٌر صفتها , لوجود مصلحة ما , بهذا الٌوصل الوالعة كما صورتها الرواٌات , او ربما تفسر الوال

 الٌمكن االعتماد على حادثة الخسؾ كنمطة ممٌزة لمعرفة المهدي ع. 

  

 الصخيق الخابع : يعخف بسصابقة االسم.
ٌرى بعض علماء السنة ان معرفة المهدي تتحمك بمطابمة االسم  , فاذا خرج رجل بمكة اسمه اسم 

ول هللا ص , فهو المهدي دلٌلهم على ذلن لوله ص )التذهب الدنٌا رسول هللا ص واسم ابٌه اسم ابً رس

حتى ٌملن رجل من أهل بٌتً ٌواطىء إسمه إسمً ٌمؤل األرض عدالً ولسطاً كما ملبت جوراً وظلماً , 

 رواه أبو داود والترمذي وأحمد والطبرانً(

بمباٌعة بعض أهل مكة لتلن  من الواضح إن أمراً كهذا لد ولع فً حادثة الجهٌمان, والسٌما ما ٌتعلك

الحركة الضالة بسبب فهمهم السمٌم , فالمهدي الذي ظهر فً مكة )مهدي جهٌمان( كان ٌتبعه طبلب علم 

 درسوا على أٌدي كبار علماء الوهابٌة, وباٌعوه على أنه المهدي.

ا دعوات المهدٌَّة, فهً أكثُر من أن   تُحصى, وٌَكفً أْن أُشٌر هنا ٌمول َعلَوي بن عبد المادر السَّمَّاؾ:))أمَّ

ة فً هذه الببِلد )ببلد الحرمٌن الشَّرٌفٌِن( بَشًٍء من ذلن عندما  ت األمَّ إلى نموذجٍ معاصٍر لها:فمد مرَّ

ب العلم الذٌن تلمَُّوا الِعلَم على 99ٖٔ-8ٖ٘ٔظهرْت فً أواِخر المرن الرابع عشَر ) ( مجموعةٌ من طبلَّ

ن باز واأللبانً رحمهما هللا, وكان َسْمتُهم السُّنة, وٌَظهر علٌهم التمشُُّؾ أٌدي علماء ِكبار, كالشٌَّخ اب

والتبذُّل, ٌَحتِمر اإلنساُن عبادتَه مع عبادتهم, وكان فٌهم شًٌء من الؽلّوِ مع ِصدق وإخبلص, كان زعٌُمهم 

: َعلَوي بن عبدالمادرالسَّمَّاؾ.رإٌةٌ شرعٌَّةٌ والعٌَّةٌ  -ُجهٌمان العتٌبً..الخ((. إعبلُن الِخبلفِة اإلسبلمٌَِّة 
ٕ88 

كما ان بعض علماء السنة لالوا ان االسم والعبلمات الظاهرٌة التكفً الثبات صدق المدعً , ٌمول :)) 

 89ٕدمحم الممدم االسم والنسب واالخبلق من األمارات المتشابهة التً ال تكفً إلثبات صدق المدعً.

  

                                                           
ٕ88
 http://dorar.net/article/1760متاح على:  
ٕ89
 .ٌٕ٘ٗنظر: المهدي: هامش  
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 جال بعج ان ملئت ضلسا وجهرا .الصخيق الخامذ : إذا مال االرض قدصا وع
صدرت فتوى من اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء فً المملكة العربٌة السعودٌة, ولد ورد فٌها: 

))وال ٌجوز ألحد أن ٌجزم بؤن فبلن ابن فبلن هو المهدي حتى تتوافر العبلمات التً بٌنها النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً 

  9ٕٓالحدٌث((« ٌمؤل األرض عدال ولسطا»ها ما ذكرنا وهو كونه األحادٌث الصحٌحة وأهم

بحسب هذه الفتوة , كل من ادعى انه المهدي فهو مفتري كذاب , وان جاء بكل دلٌل , حتى ٌمبل االرض 

 بالمسط والعدل , نعم المهدي ٌمبل االرض لسطا وعدال , وهذا وعد هللا ورسوله , لكن كٌؾ, ومتى : 

 رض لسطا وعدال هل ٌتم ذلن بالطرق الخارلة للعادة كالمعاجز ؟؟؟اوال : كٌؾ ٌمبل اال

ثانٌا : هل ٌمكن للمهدي أن ٌحمك كامل أهدافه  لوحده , ام البد من وجود اعوان له, ٌطٌعونه وٌماتل 

 معه ؟؟؟

 ثالثا: متى ٌمبل المهدي االرض بالمسط والعدل , فً بداٌة ضهوره, ام بعد المشمة والعناء ؟؟؟

ور البدٌهٌة ان المهدي ٌمبل االرض لسطا وعدال , لكن لٌس بالطرق الخارلة للعادة, انما ٌتم من االم

ذلن باتباع سنن هللا تعالى , خاصة المتعلمة بحٌاة االنسان , وذلن ٌحتاج الى جهد وعناء , خصوصا ان 

 المهدي ٌعمل بمٌزان المسط والعدل , أي انه ٌعطً لذي كل حك حمه.

من ٌعتمد ان المهدي ال ٌكون مهدٌا , حتى ٌحمك كامل اهدافه, هل سال نفسه كٌؾ وبمن االمر االخر ان 

تتحمك االهداؾ , فبل ٌمكن للمهدي وحده ان ٌحممها, وان كان خلٌفة هللا , الن هللا تبارن وتعالى شاء ان 

بطاعتهم ونصرتهم , تجري االمور بؤسبابها, ومسبباتها, فان هللا ٌبعث االنبٌاء والمرسلٌن , وٌامر االمة 

والٌجبرهم على ذلن , فمن اطاعهم ونصرهم فاز برضى هللا ودخل الجنة , ومن عصاهم وخذلهم , 

 اوحاربهم حظه ضٌع وربه اؼضب ودخل النار.

فالمهدي ٌمبل االرض لسطا وعدال, لكن لٌس بمفرده , بل بمن ٌإمن به وٌطٌعه وٌناصره, وٌتحمل معه 

ً زمن رسول هللا ص الثبلث مابة وبضعة عشر الذٌن تحملوا االذى والمشمة, المشمة والعناء, كما كان ف

 الجل اعبلء كلمة ال اله اال هللا دمحم رسول هللا ص.

وكما الٌخفى ان المهدي ع سٌماتل السفٌانً , والدجال , فمن سٌخرج لمتال السفٌانً والدجال , اذا كان  

االرض بالمسط والعدل ومن ثم ٌباٌعونه على انه الحك فما  اعتماد البعض بالمهدي, ودلٌلهم علٌه ان تمبل

 هً فابدة بٌعتهم آنذان ؟؟

باالضافة الى ذلن المهدي لٌس افضل من رسول هللا ص , الذي اللى االمرٌن وعانا ما عانا حتى ادمٌة 

 رباعٌته, وشج فً وجهه , وهو المابل ما اوذي نبً بمثل ما اوذٌت,

وهو ٌعمل لتوطٌد دعابم االسبلم , والامة دولته , فماذا عسى ان ٌفعل  فمد ظل ثبلثا وعشرٌن عاما

المهدي  لو خرج الٌوم فوجد المسلمٌن بهذا الحال, لد فرلتهم اآلراء واالجتهادات  منهم من ٌنتظره ان 

ٌحمك كامل اهدافه , ومن ثم ٌباٌعه , ومنهم من ٌنتظر اٌة الخسؾ حتى ٌإمن به , ومنهم ومنهم ... 

                                                           
ٕ9ٓ
الرٌاض, المملكة العربٌة السعودٌة.  –فتاوى اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء. جمع وترتٌب: أحمد بن عبدالرزاق الدوٌش. دار المإٌد  

 .ٔٓٔ: ٖهـ. جٕٗٗٔ ٔط
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ٌستطٌع ان ٌمٌم دولة االسبلم , وٌمبل االرض لسطا وعدال , اال بعد ان ٌوحد كلمة المسلمٌن , فكٌؾ 

 وٌجمع صفوفهم ,ومن ثم ٌتوجه بهم لمحاربة الكفار , وهذا ببل شن ٌحتاج الى زمن مدٌد هللا اعلم به. 
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 السبحث الدادس :شخيقة معخفة السيجي ع برهرة قصعية.
 

ا ان المهدي ع خلٌفة من خلفاء هللا, فمن السهل تشخٌص المصداق الخارجً للمهدي ع, وٌكون ذلن بم

عن طرٌك المانون الذي وضعه هللا تبارن وتعالى لمعرفة خلفابه, وكما هو معلوم ان هللا له الحجة البالؽة 

 لانون ٌعرؾ به . , فبل ٌمكن ان ٌترن سبحانه وتعالى من ٌختاره لسٌاسة عباده وببلدة , من ؼٌر

........أّن ممتضى الحكمة اإللهٌة هو وضع لانون لمعرفة خلٌفة هللا فً uلال اإلمام أحمد الحسن  (

أرضه فً كل زمان, والبد أن ٌكون هذا المانون ُوضع منذ الٌوم األول الذي جعل فٌه هللا سبحانه خلٌفة 

ى رساالت السماء المتؤخرة عن الٌوم األول له فً أرضه, فبل ٌمكن أن ٌكون هذا المانون طارئ فً إحد

لوجود مكلفٌن منذ الٌوم األول, وال ألل أّن المدر المتٌمن للجمٌع هو وجود إبلٌس كمكلؾ منذ الٌوم 

األول, والمكلؾ ٌحتاج هذا المانون لمعرفة صاحب الحك اإللهً, وإال فإنه سٌعتذر عن إتباع صاحب 

مٌٌز وال ٌوجد لدٌه لانون إلهً لمعرفة هذا الخلٌفة المنصب من لبل الحك اإللهً بؤنه لم ٌكن ٌستطٌع الت

 هللا سبحانه وتعالى.

 والمدر المتٌمن للجمٌع حول تارٌخ الٌوم األول الذي جعل فٌه هللا خلٌفة له فً أرضه هو:

 إّن هللا نص على آدم وإنه خلٌفته فً أرضه بمحضر المبلبكة  وإبلٌس. -ٔ

 علمه األسماء كلها. uبعد أن خلك هللا آدم  -ٕ

ثم أمر هللا من كان ٌعبده فً ذلن الولت المبلبكة وإبلٌس بالسجود آلدم. لال تعالى: ﴿َوإِْذ لَاَل َربَُّن  -ٖ

َماَء وَ  نَُسبُِّح بَِحْمِدَن  نَْحنُ ِلْلَمبلبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَْرِض َخِلٌفَةً لَالُوا أَتَْجعَُل فٌَِها َمْن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَْسِفُن الّدِ

ُس لََن لَاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما ال تَْعلَُموَن @ َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلمَ  بلبَِكِة فَمَاَل أَْنبِبُونًِ َونُمَّدِ

 ٖٓبِؤَْسَماِء َهُإالِء إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن.البمرة: 

ٌْتُهُ   9َٕونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً فَمَعُوا لَهُ َساِجِدٌَن﴾الحجر:﴿فَإَِذا َسوَّ

ٌَّتَهُ  ﴿َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِّهِ  َِّخذُونَهُ َوذُّرِ أَفَتَت

 .ُٓ٘كْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََدالً﴾  الكهؾ: أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَ 

هذه األمور الثبلثة هً لانون هللا سبحانه وتعالى لمعرفة الحجة على الناس وخلٌفة هللا فً أرضه, وهذه 

األمور الثبلث لانون سنة هللا سبحانه وتعالى لمعرفة خلٌفته منذ الٌوم األول, وستمضً هذه السنة اإللهٌة 

 نمضاء الدنٌا ولٌام الساعة.إلى ا

ِ تَْبِدٌبلً﴾االحزاب: ِ فًِ الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبُل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ ِ الَّتًِ لَْد َخلَْت ِمْن لَْبُل  ٕٙ﴿ُسنَّةَ َّللاَّ ﴿ُسنَّةَ َّللاَّ

ِ تَْبِدٌبلً﴾الفتح :  َٖٕولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ

 

سان ٌملن مصنع أو مزرعة أو سفٌنة أو أي شًء فٌه عّمال ٌعملون له فٌه البد كما أنه وببساطة أي إن

ً منهم ٌرأسهم, والبد أن ٌنص علٌه باالسم وإال ستعم الفوضى, كما البد أن ٌكون  أن ٌعٌّن لهم شخصا
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أعلمهم وأفضلهم, والبد أن ٌؤمرهم بطاعته لٌحمك ما ٌرجو وإال فإن لّصر هذا اإلنسان فً أي من هذه 

وز الناس على هللا ترن أي من هذه األمور الثبلثة ا ألمور الثبلثة فسٌجانب الحكمة إلى السفه. فكٌؾ ٌُجَّ

 9ٕٔوهو الحكٌم المطلك ؟!!.....((

 اذن المانون الذي ٌعرؾ به خلفاء هللا :

 النص المباشر , او الوصٌة عن طرٌك الخلٌفة السابك . -ٔ

 العلم والحكمة . -ٕ

 هلل والدعوة الى حاكمٌة هللا .رفع راٌة البٌع  -ٖ 

وبإسماط بنود المانون على مدعً المهدي نستطٌع تمٌٌز المدعً المحك من المبطل بسهولة , البند  

 االول:    

 الشز او الهصية:  
فمد نص رسول هللا ص على ولده المهدي ع , عندما لال المهدي منا اهل البٌت , وحدد من أي اهل 

ن لرٌش , من بنً هاشم , من بنً عبد المطلب , من ولد فاطمة , من ولد بٌت, حٌث لال المهدي م

 الحسٌن .

 وذكر اهل بٌته باسمابهم لٌلة وفاته , كما حدد وذكر من سبمه من االنبٌاء من ٌلٌهم بامر هللا سبحانه ,

 وهنان ادلة على وجوب الوصٌة وكتابتها :

 اوال: الدلٌل المرأنً على كتابة الوصٌة:

 لدلٌل الروابً على كتابة الوصٌة :ثانٌا: ا

 ثالثا: التحذٌر من ترن الوصٌة :

 رابعا: الدلٌل على ان الوصٌة لد كتبت :

 :الجليل القخأني على كتابة الهصيةاوال: 

ٌِْن َواأل ٌْراً اْلَوِصٌَّةُ ِلْلَواِلَد ٌُْكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِن تََرَن َخ ْلَربٌَِن بِاْلَمْعُروِؾ َحمّاً لال تعالى }ُكتَِب َعلَ

 8َٓٔعلَى اْلُمتَِّمٌَن {البمرة

 

ٌْنُِكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِحٌَن اْلَوِصٌَِّة اثْنَانِ  نُكْم أَْو ولله تعالى }ٌِا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ َشَهاَدةُ بَ  َذَوا َعْدٍل ّمِ

ٌِْرُكْم(المابدة  ٓٔآَخَراِن ِمْن َؼ

                                                           
ٕ9ٔ
 ٕٔكتاب اضاءات من دعوات المرسلٌن: الجزء الثالث المسم الثانً.ص 
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ن خبلل هاتٌن االٌتٌن نفهم ان هللا جبل وعبل ٌحث على كتابة الوصٌه عند حضور الموت وخٌر وم

مطبك لكتاب هللا هو المصطفى دمحم ص فهو من حث االمه على كتابة الوصٌه كً ال ٌضٌع حك او تترن 

 امور مهمه ربما ٌكون من خبلل اهمالها التنازع واالختبلؾ والفرله.

 : ً على كتابة الوصٌةالدلٌل الروائثانٌا: 

وروي عن جابر رضً هللا عنه لال لال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم من مات على وصٌة مات على 

 9ٕٕسبٌل وسنة ومات على تمى وشهادة ومات مؽفورا له.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص لَاَل  ٌِْن إاِلَّ  " َما َحكُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم لَهُ  َعِن اْبِن, ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َ لَت ٌْ ًَ فٌِِه ٌَبٌُِت لَ َشْىٌء ٌُِرٌُد أَْن ٌُوِص

 9ٖٕ"( َوَوِصٌَّتُهُ َمْكتُوبَةٌ ِعْنَدهُ 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص لَاَل  ٌِه َما َحكُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم لَهُ َشْىٌء ٌُوِصً فِ   َعِن اْبِن ِشَهاٍب, َعْن َساِلٍم, َعْن أَبٌِِه, أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ

ٌْلَةٌ ُمْنذُ َسِمْعُت َرُسوَل   .   " ٌَبٌُِت ثبَلََث لٌََاٍل إاِلَّ َوَوِصٌَّتُهُ ِعْنَدهُ َمْكتُوبَةٌ  ْت َعلَىَّ لَ ِ ْبُن ُعَمَر َما َمرَّ لَاَل َعْبُد َّللاَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص لَاَل َذِلَن إاِلَّ َوِعْنِدي َوِصٌَّتًِ   9ٕٗ.(( َّللاَّ

 

 : ن تخك الهصيةالتححيخ مثالثا: 

) وعن ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه و سلم لال اإلضرار فً الوصٌة من الكبابر 

 9ٕ٘ثم تبل تلن حدود هللا ..........الخ (

))عن أنس بن مالن, لال: كنا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجاءه رجل فمال: ٌا رسول هللا مات فبلن. لال: ألٌس 

ن معنا آنفاً؟! لالوا: بلى. لال: سبحان هللا كؤنها أخذة على ؼضب, المحروم من حرم وصٌته. للت: كا

 9ٕٙروى ابن ماجة منه: المحروم من حرم وصٌته. رواه أبو ٌعلى وإسناده حسن((.

لن حدود هللا { } فمد خرج النسابً  عنه } عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : اإلضرار فً الوصٌة من الكبابر { ثم تبل : } ت

فمد صرح ملسو هيلع هللا ىلص بؤن اإلضرار فً الوصٌة من الكبابر وسٌاق اآلٌة شاهد لذلن , ومن ثم صرح جمع من 

أبمتنا وؼٌرهم بؤن ذلن من الكبابر { ...الى ان لال وروى عكرمة عن ابن عباس رضً هللا عنهما لال : 

لرجل ٌعمل عمل أهل الجنة سبعٌن سنة وحاؾ فً وصٌته ختم له بشر لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : } لو أن ا

عمله فٌدخل النار , وإن الرجل لٌعمل عمل أهل النار سبعٌن سنة فٌعدل فً وصٌته فٌختم له بخٌر عمله 

                                                           
ٕ9ٕ
 9ٙٔص  ٗللمنذري ج –جه الحدٌث السابع الترؼٌب والترهٌب رواه ابن ما 
ٕ9ٖ
 خبلصة حكم المحدث :  صحٌح - 7ٕٙٔالمصدر : صحٌح مسلم الصفحة أو الرلم:  -المحدث : مسلم  -الراوي : عبدهللا بن عمر  
ٕ9ٗ
فً الجنابز  97ٗ( , " والترمذى ) رلم , فً الوصٌة فً فاتحته  7ٕٙٔ, فً الوصاٌا فً فاتحته ( , ومسلم ) رلم  ٕٗٙ/  ٘رواه البخارى )  

 , فً الوصاٌا , باب الكراهٌة فً األخٌر فً الوصٌة ( 9ٖٕ – 8ٖٕ/  ٙ, باب ما جاء فً الحث على الوصٌة ( , والنسابى ) 
ٕ9٘
المحدث : ]إسناده | خبلصة حكم  ٖٕ٘/ٗالراوي : عبدهللا بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : الترؼٌب والترهٌب الصفحة أو الرلم:  

( والعمٌلً فً )الضعفاء 9ٖٗٗ( وابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٙٙ-8صحٌح أو حسن أو ما لاربهما[ التخرٌج : اخرجه الطبري فً ) تفسٌره()
 ٕٖٓص -ٙج–النسابً -السنن الكبرى -( باختبلؾ ٌسٌر ٔ٘ٔ\ٗ( والدارلطنً )89ٔ\ٖالكبٌر( )

ٕ9ٙ
 :9ٕٓ: ٗوفً مجمع الزوابد/ ج 
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فٌدخل الجنة { .... الى ان لال لال فً الوصٌة : وأٌضا فمخالفة أمر هللا عند المرب من الموت تدل على 

 97ٕالشدٌدة , وذلن من أكبر الكبابر انتهى.الخسارة 

جَل لٌعمُل بعمِل أَْهِل الخٌِر سبعٌَن سنةً , فإذا أَوصى َحاَؾ فً وصٌَّتِِه , فٌُختَُم لَهُ بشّرِ عمِلِه   )) إنَّ الرَّ

جَل لٌعمُل بعمِل أَْهِل الشَّّرِ سبعٌَن سنةً , فٌعدُل فً وصٌَّتِِه , ف ٌُختَُم لَهُ بخٌِر عمِلِه فٌدخُل النَّاَر , وإنَّ الرَّ

ِ فبََل تَْعتَُدوَها(( ٌْرةَ : الَرإوا إن شبتُْم تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ فٌدخُل الجنَّة لاَل أبو ُهَر
ٕ98 

بل ان هللا تبارن وتعالى ذكر حال الكفرة الذٌن ٌنزل بهم العذاب, وال ٌستطٌعون ان ٌوصوا  )فبََل 

 ( ٌس(ْٓ٘هِلِهْم ٌَْرِجعُوَن}ٌَْستَِطٌعُوَن تَْوِصٌَةً َواَل إِلَى أَ 

ال شن أن الرسول دمحم )ص( هو المدوة والمثل األعلى  فبل ٌمول ما ال ٌفعل )وحاشاه(  ولمد سمعنا 

اآلٌات والرواٌات الكثٌرة الواردة عن الرسول دمحم )ص(  بوجوب الوصٌة وان من مات ولم ٌوِص مات 

وت الرسول )ص( وال ٌوصً إلى أمته . وهل ٌعمل  مٌتة جاهلٌة  وختم عمله بمعصٌة  فهل ٌعمل أن ٌم

أن ٌوجب هللا تعالى على رّب األسرة  أن ٌوصً بؤسرته  وما علٌه وما له  وال ٌوجب على الرسول 

)ص( الوصٌة  لهذه األمة اإلسبلمٌة التً هً خاتمة األمم  لٌرفع نها االختبلؾ والتناحر  الذي أدى إلى 

 سبلمٌة .االلتتال  فٌما بٌن الفرق اإل

 

 : الجليل على ان الهصية قج كتبترابعا: 

الوصٌة لها عدة اشارات فً  كتب اهل السنة منها رزٌة الخمٌس التً ادمعت عٌن ابن عباس وهً 

 منموله فً عدة مصادر منها الصحاح والسنن والمسانٌد.

ٌوم   أنه لال    إبن عباس   عن    د بن جبٌر سعٌ   عن    سلٌمان األحول    عن    إبن عٌٌنة    حدثنا    لبٌصة    حدثنا  

وجعه ٌوم    )ص(   دمعه الحصباء فمال اشتد برسول هللا    خضب    الخمٌس وما ٌوم الخمٌس ثم بكى حتى 

ابتونً بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال ٌنبؽً عند نبً تنازع فمالوا    الخمٌس فمال 

لال دعونً فالذي أنا فٌه خٌر مما تدعونً إلٌه وأوصى عند موته بثبلث    )ص(   هجر رسول هللا 

 99ٕونسٌت الثالثة(   أجٌزهم    الوفد بنحو ما كنت    وأجٌزوا    جزٌرة العرب    أخرجوا المشركٌن من 

 ص وهذا الحادثة ثابته فً كتب المسلمٌن, كما نمل البخاري وؼٌرة ,وان الكتاب الذي اراد رسول هللا

كتابته, اسماه كتابا لن تضل األمة من بعده  أبداً, إن هً تمسكت به, ) اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي 

(, فهذا الكتاب إذن ٌمثل العاصم والضامن لؤلمة من الضبلل, وبؽٌره تكون األمة عرضة للضبلل على 

ن األمة أو جٌبلً منها لد اعترض ألل تمدٌر, فهل من الممبول المول إنه )ص( لد ترن كتابته ألن نفراً م

وماذا عن أولبن النفر الذٌن لالوا:"لربوا ٌكتب لكم رسول هللا ص كتابًا لن تضلوا  بجهله على كتابته؟

                                                           
ٕ97
 ٕٗٓص  ٕعن التراؾ الكبابرج الزواجر 
ٕ98
خبلصة حكم المحدث :  أشار فً الممدمة  - 7ٕٔ/ٔالمصدر : عمدة التفسٌر الصفحة أو الرلم:  -المحدث : أحمد شاكر   -الراوي: أبو هرٌرة  

رانً فً الصؽٌر واألوسط إلى صحته وروي عن ابن عباس رضً هللا عنهما لال ترن الوصٌة عار فً الدنٌا ونار وشنار فً اآلخرة  )رواه الطب
]رواه أبو ٌعلى بإسناد حسن ورواه ابن ماجه مختصرا لال لال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم المحروم  .9ٕٓ: ٗمجمع الزوابد/ ج  -7ٙص ٕج

 9ٙٔص  ٗالمنذري [ ج -من حرم وصٌته (الترؼٌب والترهٌب 
ٕ99
 7٘ص٘وصحٌح مسلم فً آخر كتاب الوصٌة ج ٙ٘ٔص7وج 9ص7البخاري فً باب لول المرٌض لوموا عنً من كتاب المرضى ج 

 ٖٙ٘صٗط مصر بشرح النووي  ومسند أحمد بن حنبل ج 9٘ص ٔٔوج ٙٔصٕوج
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بعده", وماذا عن ؼٌرهم من أفراد األمة الذٌن لم ٌحضروا, وماذا عن أجٌال األمة المستودعٌن أصبلب 

ً نهب ة للضٌاع والضبلل, فمط ألن أفراداً ال ٌكادون ٌُحصون للةً الرجال؟ هل ٌترن النبً هإالء جمٌعا

ان امتناع رسول هللا ص عن كتابة الكتاب العاصم من الضبلل بحسبكم انما ٌعنً وحاشاه  ولفوا بالضد؟

لد فرط بتبلٌػ ما أمره هللا بتبلٌؽه. إذ ال معنى لبن ٌمول لهم: "ابتونً بكتاب اكتب لكم كتاباً", إذا لم ٌكن  -

 موراً بكتابته.مؤ

وعلى أي حال ورد فً بعض المروٌات السنٌة ما ٌدل على أن النبً كتب الكتاب, وهذه المروٌات, وإن 

كانوا ٌضعفونها من جهة السند, إال أن الضرورة تدل على صحتها, فالنبً صلى هللا علٌه وآله ال ٌمكن, 

 بحال, أن ٌترن كتابة الكتاب العاصم. ومن هذه المروٌات:

ولما مات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لبل وفاته ابتوا بدواة وبٌضاء ألزٌل لكم إشكال األمر واذكر لكم من  لال 

 ٖٓٓالمستحك لها بعدي. لال عمر رضً هللا عنه دعوا الرجل فإنه لٌهجر((

الراوي: مسلم بن الحارث  أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كتب له كتابا بالوصاة إلى من بعده من والة األمر وختم علٌه.

 ٖٔٓالتمٌمً المحدث: الهٌثمً.

دعا    )ص(   جابر : أن النبً    , عن    أبً الزبٌر    , عن    إبن لهٌعة    , حدثنا :   موسى بن داود    حدثنا : 

ًً ال ٌضلون بعده , لال : فخالؾ علٌها  ً حتى    عمر بن الخطاب    عند موته بصحٌفة لٌكتب فٌها كتابا

  ٕٖٓضها.رف

 وفً كشؾ الخفاء للعجلونً

لال رسول هللا ص لعلً ٌا علً ادع بصحٌفة ودواة فؤملى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكتب علً وشهد جبرٌل ثم 

طوٌت الصحٌفة . لال الراوي فمن حدثكم أنه ٌعلم ما فً الصحٌفة إال الذي أمبلها وكتبها وشهدها فبل 

 ٖٖٓوفً فٌه (تصدلوه فعل ذلن فً مرضه الذي ت

)أخبرنا( عبد هللا بن أحمد الخبلل أنبؤنا علً بن الحسٌن بن أٌوب أنبؤنا أبو علً بن شاذان أنبؤنا أبو 

الحسٌن علً بن دمحم الزبٌر حدثنا علً بن الحسن بن فضال الكوفً حدثنا الحسٌن بن نصر بن مزاحم 

لذي توفً فٌه وكانت عنده حدثنً أبً حدثنا أبو عرفجة عن عطٌة لال مرض رسول هللا المرض ا

حفصة وعابشة فمال لهما أرسبل إلى خلٌلً فؤرسلتا إلى أبً بكر فجاء فسلم ودخل فجلس فلم ٌكن للنبً 

حاجة ثم لام فخرج ثم نظر إلٌهما ثم لال أرسبل إلى خلٌلً فؤرسلتا إلى عمر فجاء فسلم ودخل ولم ٌكن 

لى خلٌلً فؤرسلتا إلى علً فجاء فسلم فلما جلس للنبً حاجة فمام فخرج ثم نظر إلٌهما فمال أرسبل إ

 أمرهما فمامتا فمال ٌا علً أدع بصحٌفة ودواة فؤملى وكتب علً وشهد جبرٌل ثم طوٌت الصحٌفة (

 

 

                                                           
ٖٓٓ
الكتاب : سر العالمٌن وكشؾ ما فً الدارٌن المإلؾ : أبو حامد الؽزالً  ٗص ٔالؽزالً فً كتاب : سر العالمٌن وكشؾ ما فً الدارٌن ج 

 مصدر الكتاب : الوراق
http://www.alwarraq.com 

ٖٓٔ
 . خبلصة حكم المحدث: رجاله ثماتٕٓٔ/8الصفحة أو الرلم:  -المصدر: مجمع الزوابد  - 
ٖٕٓ
 ( 99ٔٗٔمسند جابر بن عبد هللا رلم الحدٌث )  -بالً مسند المكثرٌن  -)مسند أحمد   
ٖٖٓ
 ٖٖٓص: ٔالآللىء المصنوعة للسٌوطً ج: 8ٖٗ/ ٕكشؾ الخفاء  
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 .السبحث الدابع : رد بعس اإلشكاالت  

 الشبهة االولى : اشكال ضعؾ احادٌث المهدي . 

 دم رواٌة البخاري ومسلم الحادٌث المهدي فً صحٌحٌهما .الشبهة الثانٌة :اشكال ع
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 الشبهة الثالثة :اشكال عدم ذكر المهدي بالمران  . 

 الشبهة الرابعة : اشكال عمٌدة المهدي من وضع الشٌعة .

 الشبهة الخامسة : اشكال  المهدي اال عٌسى بن مرٌم .

 الشبهة السادسة : اشكال المهدي من ولد الحسن ع .

 السابعة : اشكال المهدي ٌصلحه هللا فً لٌلة. الشبهة

 الشبهة الثامنة: اشكال صبلة نبً هللا عٌسى ع خلؾ المهدي.

 الشبهة التاسعة: اشكال لفظ خلٌفة هللا المهدي .

 الشبهة العاشرة : اشكال هل المهدي ٌعرؾ نفسه انه المهدي , وهل ٌعرفه الناس .

 

 . يجيالذبية االولى : اشكال ضعف احاديث الس

 

ومن الشبه التً تعلك بها المنكرون ألحادٌث المهدي ما اشتهر عن ابن خلدون من تضعٌفه لبعض 

: " فهذه جملة األحادٌث التً خرجها األبمة فً -احادٌث المهدي, وطعنه باسانٌدها ,حٌث لال فً ممدمته

الملٌل أو األلل منه  شؤن المهدي وخروجه آخر الزمان . وهً كما رأٌت لم ٌخلص منها من النمد إال 

 ,استنادا على هذا انكر بعض علماء السنة عمٌدة ظهور المهدي منهم:

دمحم فرٌد وجدي فمد زعم أن الناظرٌن, فً أحادٌث المهدي المنتظر ))من أولً البصابر, ال ٌجدون فً 

لخبط فً التوارٌخ واإلؼراق فً صدورهم حرجاً من تنزٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من لولها, فإن فٌها من الؽلو وا

المبالؽة والجهل بؤمور الناس والبعد عن سنن هللا المعروفة ما ٌُشعر المطالع ألول وهلة أنها أحادٌث 

 ٖٗٓموضوعة ... ولد ضعؾ كثٌر من أبمة المسلمٌن أحادٌث المهدي واعتبروها مما ال ٌجوز النظر فٌه(

 

فً ضعؾ هذه األحادٌث المهدوٌة ... ولبن كانت  ولال احمد امٌن )وأنا ممن ٌرى رأي ابن خلدون

األحادٌث المروٌة عن المهدي لد ضعفها ابن خلدون لسندها فهنان وجه آخر لتضعٌفها, وهو عدم 

مبلبمتها للعمل, إذ كٌؾ ٌُعمل إمام معصوم ٌخرج فً زمان لد حدد وأنه ٌمؤل األرض عدالً كما ملبت 

 ٖ٘ٓظلماً(

                                                           
ٖٓٗ
 .8ٔٗ – 8ٓٗبٌروت. د.ت: –. دار الفكر ٓٔلعشرٌن مج دابرة معارؾ المرن ا 
ٖٓ٘
 .ٔٔٔ – ٓٔٔالمهدي والمهدوٌة:  
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ولمد أوسع علماء الحدٌث ونَمََدتِه هذه المجموعة نمداً »حادٌث المهدي : وكذا سعد دمحم حسن  لال  عن أ

 ٖٙٓوتفنٌداً, ورفضها بشدة العبلّمة ابن خلدون.

ولبلَسؾ إن هإالء العلماء لم ٌلتفتوا إلى ردود علماء الدراٌة من أهل السنة على ابن خلدون, وتناسوا 

حادٌث الواردة فً شان المهدي بصحة بعضها أٌضاً تصرٌح ابن خلدون نفسه أثناء تضعٌفه لبعض االَ 

 اآلخر,لذا سوؾ ٌكون الرد بعدة نماط:

 اوال: مإاخذات وردود العلماء على ابن خلدون :

( فً كتابه المٌم : 8ٖٓٔالشرٌؾ أحمد بن دمحم بن الصدٌك أبو الفٌض الؽماري الحسٌنً المؽربً )ت 

اس الٌوم ممن ٌخفى علٌه هذا التواتر وٌجهله وٌبعده فً الن»إبراز الوهم المكنون فً كبلم ابن خلدون :: 

عن صراط العلم جهله , وٌصّده من ٌنكر ظهور المهدي وٌنفٌه , وٌمطع بضعؾ االَحادٌث الواردة فٌه , 

مع جهله بؤسباب التضعٌؾ , وعدم إدراكه معنى الحدٌث الضعٌؾ , وتصوره  مبادئ هذا العلم الشرٌؾ 

مهدي الؽنٌة ـ بتواترها ـ عن البٌان لحالها والتعرٌؾ , وإنما استناده فً , وفراغ جرابه من أحادٌث ال

إنكاره مجرد ما ذكره ابن خلدون فً بعض أحادٌثه من العلل المزّورة المكذوبة , ولََمَز به ثمات رواتها 

ضرب من التجرٌحات الملفمة المملوبة , مع أّن ابن خلدون لٌس له فً هذه الرحاب الواسعة مكان , وال 

له بنصٌب والسهم فً هذا الشؤن, وال استوفى منه بمكٌال والمٌزان . فكٌؾ ٌعتمد فٌه علٌه , وٌرجع فً 

تحمٌك مسابله الٌه ؟! فالواجب : دخول البٌت من بابه , والحك: الرجوع فً كل فن إلى أربابه , فبل ٌمبل 

 7ٖٓتصحٌح أو تضعٌؾ إالّ من حفّاظ الحدٌث ونمّاده.

الكتانً: )فنُّ ابن خلدون وتخّصصه هو علم التارٌخ, دون الحدٌث الشـرٌؾ ورجاله,  ولال محّمد جعفر

لون المشاقَّ فً  ثون الذٌن ٌمصدون طلبه, وٌتحمَّ والحدٌث إنَّما طرٌمه النمل, والخبراء فٌه إنَّما هم المحّدِ

 8ٖٓسبٌل تحصٌله, وهم العارفون بمواعده وأُصوله(

خ ولٌس من رجال الحدٌث, فبل ٌُعتَدُّ به فً التصحٌح ولال عبد المحسن العبّاد: )إنَّ  ابن خلدون مإّرِ

والتضعٌؾ, وإنَّما االعتداد بذلن بمثل البٌهمً والعمٌلً والخّطابً والذهبً وابن تٌمٌة وابن المٌّم وؼٌرهم 

ة الكثٌر من أحادٌث المهدي, فالذي ٌرجع فً ذلن إلى ابن  من أهل الرواٌة والدراٌة الذٌن لالوا بصحَّ

خلدون كالذي ٌمصد السالٌة وٌترن البحور الزاخرة, وعمل ابن خلدون فً نمد األحادٌث أشبه ما ٌكون 

 9ٖٓبعمل المتطبِّب إذا خالؾ األطبّاء الحذّاق المهرة(

ولال أحمد شاكر: )ابن خلدون لد لفا ما لٌس له به علم, والتحم لحماً لم ٌكن من رجالها, إنَّه تهافت فً 

ً واضحةً. إنَّ ابن خلدون لم ٌُحِسن فهم لول الفصل الذي ع ً عجٌباً, وؼلط أؼبلطا مده فً ممدَّمته تهافتا

ا لال( ثٌن, ولو اطَّلع على ألوالهم وفمهها ما لال شٌباً ممَّ المحّدِ
ٖٔٓ 

الشٌخ دمحم المؽربً: ))وٌمرب فً شدة المبح من الطعن فً األحادٌث الصحٌحة الواردة فً نزول سٌدنا 

فً الكثٌرة الشهٌرة الواردة فً خروج المهدي آخر الزمان بؤنها باطلة, وأنه "خرافة"؛  عٌسى, الطعن

                                                           
ٖٓٙ
ولد تتبع ابن خلدون هذه االَحادٌث بالنمد, وضعفها حدٌثاً حدٌثاً تراثنا وموازٌن النمد علً »ولال علً حسٌن السابح :  9ٙالمهدي فً االسبلم  

 م ـ طبع بٌروت. 99ٖٔلسنة  ٓٔة كلٌة الدعوة االسبلمٌة فً لٌبٌا, عدد | . ممال منشور فً مجل8٘ٔحسٌن السابح اللٌبً : 
ٖٓ7
 ٖٗٗ - ٔإبراز الوهم المكنون  :  
ٖٓ8
 .ٙٗٔنظم المتناثر للكتانً:  
ٖٓ9
 .ٕٕالرّد على من كذَّب باألحادٌث الصحٌحة الواردة فً المهدي:  
ٖٔٓ
 .ٕٕهدي: ( الرّد على من كذَّب باألحادٌث الصحٌحة الواردة فً الم 97ٔص -٘ج 
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تملٌداً البن خلدون, وابن خلدون لم ٌكن فمٌهاً فً مذهبه, فضبلً عن كونه محدثاً, وفضبلً عن كونه مبرزاً 

نها من خرافات فً علم الحدٌث ... فابن خلدون حكم على جمٌع األحادٌث الواردة فً خروج المهدي بؤ

الرافضة ودسابسهم, وال شن عند كل من له إلمام بالعلم أن هذا طعن بمجرد الرأي, ال ٌمت إلى تحمٌك 

علم الرواٌة بشًء, وهو فاسد من وجهٌن: األول: ٌلزم منه رد كل راي, أو عمٌدة أخذ بها طابفة من 

 ٖٔٔطوابؾ المسلمٌن..الخ(

ن والتاسع اللذٌن عاش ابن خلدون فترة منهما إذ كانت والدته سنة ثانٌا : إذا التصرنا على المرنٌن الثام 

 -هـ  8ٓ8هـ ووفاته سنة  7ٖٕ

نجد أن من أبرز العلماء المتمكنٌن فً الحدٌث النبوي, ومعرفة الصحٌح منه والسمٌم , ممن أدركته  

ن حجر العسمبلنً , ولد الوفاة خبلل هذٌن المرنٌن الحفاظ , كالذهبً وابن تٌمٌة وابن المٌم وابن كثٌر واب

لالوا جمٌعا بصحة خروج المهدي فً آخر الزمان , استنادا إلى ثبوت األحادٌث الصحٌحة فً ذلن 

 ٕٖٔفمد صحح الذهبً جملة من األحادٌث الواردة فً المهدي وذلَن فً كتابه تلخٌص المستدرن. عندهم .

لو لم ٌبك من الدنٌا إال ٌوم لطول  ولد صحح الذهبً حدٌث عبد هللا بن مسعود عن النبً )ص( أنه لال

هللا ذلن الٌوم حتى ٌبعث فٌه رجبل من أهل بٌتً ٌواطا اسمه إسمً وأسم أبٌه اسم أبً ٌمؤل األرض 

 ٖٖٔلسطا وعدال كما ملبت ظلما وجورا(

تًِ ٌُْحتَجُّ بَِها َعلَى ُخُروجِ اْلَمْهِدّيِ 
أََحاِدٌُث َصِحٌَحةٌ  الشٌخ ابن تٌمٌة الحرانً , لال: )إنَّ اأْلََحاِدٌَث الَّ

رواها أبو داود والترمذي وأحمد وؼٌرهم(() كموله ملسو هيلع هللا ىلص فً الحدٌث الذي رواه ابن مسعود: )لو لم ٌبك من 

الدنٌا إال ٌوم , لطول هللا ذلن الٌوم حتى ٌخرج فٌه رجل منً أو من أهل بٌتً , ٌواطا اسمه اسمً , 

 ٖٗٔض لسطا وعدال , كما ملبت جورا وظلما(واسم أبٌه اسم أبً , ٌمؤل األر

 

 ثالثا: الدلٌل على تواتر احادٌث المهدي ع

 لال بصحة أحادٌث المهدي, وتواترها كثٌر من علماء السنة منهم:

الشٌخ دمحم السفارٌنً الحنبلً, لال: )) ولد كثرت بخروجه ـ ٌعنً المهدي ـ الرواٌات حتى بلؽت حد 

 ٖ٘ٔ.علماء السنة حتى ُعدَّ من معتمداتهم التواتر المعنوي,وشاع ذلن بٌن

                                                           
ٖٔٔ
 ٔٙٔالمهدي للممدم ص  
ٖٕٔ
, بسند آخر عن سفٌان الثوري, ولال: "صحٌح على شرط الشٌخٌن",ووافمه الذهبً فً ٗٙٗ – ٖٙٗص ٗورواه الحاكم فً المستدرن ج 

 تلخٌص المستدرن: "على شرط البخاري ومسلم"
ٖٖٔ
(  8الجزء : )  -(  9٘رلم الصفحة : )  ٗالجزء :  -نة النبوٌة  وكذا ابن تٌمٌة فً كتابه منهاج الس– ٖٙٔتلخٌص العلل المتناهٌة, للذهبً ص 

 ( ٕٗ٘رلم الصفحة : )  -
ٖٔٗ
ورواه الترمذي وأبو داود من رواٌة أم سلمة , وأٌضا فٌه: )المهدي من عترتً من ولد فاطمة( وحكى التواتر ؼٌر هإالء من األعبلم ؛  

المؽٌث , والمؽربً فً إبراز الوهم المكنون من كبلم ابن خلدون , واأللبانً وؼٌرهم.  كالسٌوطً فً كتابه الحاوي للفتاوي , والسخاوي فً فتح
صٌل حٌث لال: بعد هذا كله ؛ ال ٌبمى مجال للشن فً أصل االعتماد بالمهدي الموعود من نسل فاطمة علٌها السبلم , ولو اعترى الشن بعض التفا

لع على أصل الموضوع , وها هً الصبلة فرٌضة مسلمة , وهً من الضرورٌات وال ٌختلؾ ألسباب مختلفة ؛ فإن ذلن ال ٌؽٌر من التسالم الوا
 علٌها اثنان من المسلمٌن , ومع ذلن وجد الخبلؾ بٌن الفمهاء فً الكثٌر من تفاصٌلها والن المهدي ع عمٌدة ثابتة وراسخة فً للوب  عامة

(. نمبلً ٕٔٔ/ ٗران, وكثٌرون فً السودان والمؽرب العربً.(( منهاج السنة النبوٌة )المسلمٌن استؽلها بعض االنتهازٌٌن فادعى المهدوٌة فً  إٌ
 ٓ٘عن: المهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة وألوال العلماء وآراء الفرق المختلفة: 

ٖٔ٘
 . متاح على:8ٗ: ٕ) لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار األثرٌة/ ج 

http://ia802706.us.archive.org/28/items/lawme3/labsaa2.pdf 
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الماضً دمحم بن علً الشوكانً, لال فً كتابه "التوضٌح فً تواتر ما جاء فً المهدي المنتظر والدجال 

والمسٌح": )) واألحادٌث الواردة فً المهدي التً أمكن الولوؾ علٌها منها خمسون حدٌثاً, فٌها 

متواترة ببل شن وال شبهة, بل ٌصدق وصؾ التواتر على الصحٌح, والحسن, والضعٌؾ المنجبر, وهً 

حة بالمهدي  ما هو دونها فً جمٌع االصطبلحات المحررة فً األصول, وأما اآلثار عن الصحابة المصّرِ

  ٖٙٔفهً كثٌرة جداً لها حكم الرفع؛ إذ ال مجال لبلجتهاد فً مثل ذلن((

السنة واألثر فً المهدي المنتظر", لال: ))إنَّ الشٌخ عبدالمحسن العباد ألؾ رسالة بعنوان "عمٌدة أهل 

أحادٌث المهدي الكثٌرة التً ألَّؾ فٌها مإلفون, وحكى تواترها جماعة, واعتمد موجبها أهُل السنة 

والجماعة وؼٌرهم من األشاعرة تدلُّ على حمٌمة ثابتة ببل شّنٍ هً حصول ممتضاها فً آخر 

 7ٖٔالزمان..((

تًِ ٌُْحتَجُّ بَِها َعلَى ُخُروجِ اْلَمْهِدّيِ أََحاِدٌُث َصِحٌَحةٌ لال ابن تٌمٌة فً "منهاج ا 
لسنة": ))إنَّ اأْلََحاِدٌَث الَّ

 8ٖٔرواها أبو داود والترمذي وأحمد وؼٌرهم((

 

لال دمحم شمس الحك العظٌم آبادي: ))اعلم أن المشهور بٌن الكافة من أهل اإلسبلم على مر األعصار  

من ظهور رجل من أهل البٌت ٌإٌد الدٌن, وٌظهر العدل, وٌتبعه المسلمون, أنه البد فً آخر الزمان 

 9ٖٔوٌستولً على الممالن اإلسبلمٌة وٌسمى بالمهدي((

 

لال دمحم ناصر الدٌن األلبانً: ))خبلصة المول: إن عمٌدة خروج المهدي عمٌدة ثابتة متواترة عنه ملسو هيلع هللا ىلص 

ؽٌب, واالٌمان بها من صفات المتمٌن كما لال تعالى: }الم ذلن الكتاب ٌجب االٌمان بها النها من أمور ال

 ٕٖٓال رٌب فٌه هدى للمتمٌن الذٌن ٌإمنون بالؽٌب{. وإن إنكارها ال ٌصدر إال من جاهل أو مكابر((

لال ٌوسؾ الوابل, بعد ذكر جملة من أحادٌث المهدي: ))ما سبك أن ذكرته من األحادٌث وؼٌرها مما لم 

ٌدلُّ على تواتر األحادٌث فً المهدي تواتًرا معنوًٌا, ولد نص على ذلن  –خشٌة اإلطالة  –أنمله هنا 

 ٕٖٔبعض األبمة والعلماء((

 

 . الذبية الثانية : اشكال عجم رواية البخاري ومدلم الحاديث السيجي في صحيحييسا

                                                           
ٖٔٙ
 .9ٔم :8ٕٓٓهـ/ 9ٕٗٔ ٔٔاالسكندرٌة/ مصر. ط –المهدي: دمحم إسماعٌل الممدم. الدار العالمٌة للنشر والتوزٌع  
ٖٔ7
 .8ٕٖ:ٗكتب ورسابل عبدالمحسن بن حمد العباد البدر/ مج 
ٖٔ8
 .ٓ٘وء األحادٌث واآلثار الصحٌحة وألوال العلماء وآراء الفرق المختلفة: (. نمبلً عن: المهدي المنتظر فً ضٕٔٔ/ ٗمنهاج السنة النبوٌة ) 
ٖٔ9
. نمبلً عن: العرؾ الوردي فً أخبار المهدي: جبلل الدٌن السٌوطً. ت: أبً ٌعلى البٌضاوي. ٖٕٗ: ٙعون المعبود شرح سنن أبً داود ج 

معها وصححها واعتنى بها: نور الدٌن طالب. دار أطلس للنشر والتوزٌع . مماالت األلبانً. جٖم :ٕٙٓٓ ٔبٌروت/ لبنان. ط –دار الكتب العلمٌة 
 .ٓٔٔم:ٕٓٓٓهـ/ ٕٔٗٔ ٔالمملكة العربٌة السعودٌة. ط -الرٌاض –
ٖٕٓ
 ٔالمملكة العربٌة السعودٌة. ط -الرٌاض –مماالت األلبانً. جمعها وصححها واعتنى بها: نور الدٌن طالب. دار أطلس للنشر والتوزٌع  

 .ٓٔٔم:ٕٓٓٓهـ/ ٕٔٗٔ
ٖٕٔ
-http://www.ktibat.com/download. متاح على:ٕٕٗأشراط الساعة. دار ابن الجوزي:  

%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1503-
2.html 
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 المول  أن البخاري ومسلما " لم ٌثبتا حدٌثا ٌبشر بالمهدي " . دعوى باطلة .

ما ورد فً الصحٌحٌن ] البخاري ومسلم [ من األحادٌث التً لها تعلك بشؤن المهدي فما أخرجه 

 البخاري فً صحٌحه

فً باب نزول عٌسى بن مرٌم عن أبً هرٌرة, وما أخرجه مسلم فً كتاب اإلٌمان من صحٌحه عن أبً 

 ٕٕٖن مرٌم فٌكم, وإمامكم منكم((هرٌرة, لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله: )) كٌؾ أنتم إذا نزل اب

وكذلن وروى مسلم فً صحٌحه عن جابر أنَّه سمع النبً ٌمول: ))ال تزال طابفة من أمتً ٌماتلون على 

الحك ظاهرٌن إلى ٌوم المٌامة, لال: فٌنزل عٌسى بن مرٌم فٌمول أمٌرهم: تعال صل لنا, فٌمول: ال, إنَّ 

  ٖٕٖة ((بعضكم على بعض أمراء, تكرمة هللا هذه األم

هذه األحادٌث التً وردت فً الصحٌحٌن وإن لم ٌكن فٌها التصرٌح بلفظ المهدي إالَّ أنَّها تدل على 

 صفات رجل صالح ٌإمُّ المسلمٌن فً ذلن الولت,

رة لهذه األحادٌث التً فً الصحٌحٌن,  على أن  ولد جاءت األحادٌث فً السنن والمسانٌد وؼٌرها مفّسِ

ٌسى ع خلفه هو  المهدي, والسُّنَّة ٌفسر بعضها بعضاً. ومن األحادٌث الدالَّة هذا االمٌر الذي ٌصلً ع

 على ذلن

الحدٌث الذي رواه الحارث بن أبً أسامة فً مسنده بسنده عن جابر لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه 

أمٌر بعض,  وسلم: "ٌنزل عٌسى بن مرٌم فٌمول أمٌرهم المهدي: تعال صل بنا, فٌمول: ال, إنَّ بعَضهم

 ٕٖٗتكرمة هللا لهذه األمة الراوي: جابر بن عبدهللا...(

ٌنزل عٌسى بن مرٌم, فٌمول أمٌرهم المهدي: تعال صل بنا, فٌمول: ال, إن بعضهم أمٌر بعض, تكرمة 

 ٕٖ٘هللا لهذه األمة.

 لال الشٌخ الشنمٌطً : ))الذي علٌه المحدثون أن هذا اإلمام المشار له فً الصحٌحٌن هو المهدي

 ٕٖٙالمنتظر لحمل األحادٌث المصرحة به على ؼٌرها, كما هو األصل المعروؾ((

ثانٌا :لٌس عدم إٌراد الحدٌث فً الصحٌحٌن دلٌبل على ضعفه عند الشٌخٌن البخاري ومسلم ألنه لم ٌنمل 

عنهما أنهما استوعبا الصحٌح فً صحٌحٌهما أو لصدا اسـتٌعابه حتى ٌمكن أن ٌمال بضعؾ ما لم 

 ٌهما عندهما وإنما جاء عنهما التصرٌح بخبلؾ ذلن:ٌخرجاه ف

                                                           
ٖٕٕ
. والجامع ٖٗٔ: ٗم. ج98ٔٔهـ/ ٔٓٗٔبٌروت  -صحٌح البخاري: إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة بن بردزبة البخاري الجعفً. دار الفكر  

 .9ٗ: ٔبٌروت. ج –الصحٌح )صحٌح مسلم(: مسلم بن الحجاج النٌسابوري. دار الفكر 
ٖٕٖ
 .9ٗ: ٔصحٌح مسلم ج 
ٖٕٗ
)خبلصة حكم المحدث: إسناده جٌد رجاله ثمات لال ابن المٌم:   ٖٕٕٙالصفحة أو الرلم:  -المصدر: السلسلة الصحٌحة  -المحدث: األلبانً  

الحارث بن أبً أسامة فً مسنده حدثنا إسماعٌل بن عبد الكرٌم حدثنا إبراهٌم بن عمٌل عن أبٌه عن وهب بن منبه عن جابر لال لال رسول ولال 
جٌد." المنار  ذا إسنادهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌنزل عٌسى بن مرٌم فٌمول أمٌرهم المهدي تعال صل بنا فٌمول ال إن بعضهم أمٌر بعض تكرمة هللا لهذه األمة وه

( منا الذي 9ٕٓ٘رلم الحدٌث: ) -صحٌح الجامع  -األلبانً ٖٕٕٙ(.وصححه الشٌخ األلبانً فً " السلسلة الصحٌحة " )7ٗٔالمنٌؾ " )ص 
 ٌصلً عٌسى إبن مرٌم خلفه, أبو نعٌم فً كتاب المهدي, عن أبً سعٌد. نوع الحدٌث: صحٌح

ٖٕ٘
 خبلصة حكم المحدث: إسناده جٌد رجاله ثماتٖٕٕٙالصفحة أو الرلم:  -السلسلة الصحٌحة الراوي: جابر بن عبدهللا المحدث: األلبانً  
ٖٕٙ
ار رسالة الجواب الممنع المحّرر فً الرد على من طؽى وتجبّر بدعوى أنه عٌسى أو المهدي المنتظر: الشٌخ دمحم حبٌب بن ماٌابً الشنمٌطً. د 

 .ٓٔجدة. د. ت:  –الشروق 
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الصحـٌح فً  -ٌعنً البخاري ومسلم -: "لم ٌستوعبا9ٔلال أبو عمرو فً كتابه )علوم الحدٌث( ص

 صحٌحـٌهما وال التزما ذلن.

ولال أبو أحمد ابن عدي: سمعت الحسن بن الحسٌن البزار ٌمول: سمعت إبراهٌم بن معمل النسفً ٌمول: 

بخاري ٌمول: "ما أدخلت فً كتابً الجامع إال ما صح, وتركت من الصحٌح حتى ال سمعت ال

 7ٌٕٖطول",((

لال: "لم أخرج  -ٌعنً البخاري -ولال الحافظ ابن حجر فً ممدمة فتح الباري: "روى اإلسماعٌلً عنه

 8ٕٖفً هذا الكتاب إال صحٌحا وما تركت من الصحٌح أكثر(

د الصحٌح المختصر(((( تعمّب الشٌخ عبد الفتاح أبو ؼدة ابن اسم صحٌح البخاري هو: "الجامع المسن

حجر فً إسماطه كلمة "المختصر" من العنوان فً كتابه "هدي الساري ". ونَمَل عن الحفّاظ والمحّدثٌن 

)كابن الصبلح, والكبلباذي, وابن عطٌة األندلسً, والماضً عٌاض, وابن خٌر اإلشبٌلً, والنووي( 

ٌمة, إثبات هذه الكلمة فً العنوان. )أبو ؼدة تحمٌك اسم الصحٌحٌن واسم جامع وحتى المخطوطات المد

 -9مٌبلدي, ص 99ٖٔهجري ٔٗٔٗالترمذي ,حلب:مكتب المطبوعات االسبلمً دمشك: دار العلم ,

ٕٔ ,ٙٙ-7٘) 

فالكتاب مختصر لم ٌمصد منه استٌعاب االحادٌث المسندة الصحٌحة , ولد الفه البخاري بمول شٌخه 

 9ٕٖبن راهوٌة  لتبلمٌذه : لو جمعتم كتابا مختصرا لصحٌح سنة  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.( إسحاق

ومما ٌوضح عدم استٌعاب البخاري لكل االحادٌث الصحٌحة انه لال: أحفظ مابة ألؾ حدٌث صحٌح 

ثا ومابتً ألؾ حدٌث ؼٌر صحٌح وجملة ما فً كتابه الصحٌح سبعة آالؾ ومابتان وخمسة وسبعون حدٌ

 ٖٖٓباألحادٌث المتكررة(

من المعلوم أّن البخاري كان ٌرى صّحة أحادٌث رواها ؼٌره, ولم ٌخرجها هو فً كتبه. لال ابن كثٌر: 

"ثم إن البخاري ومسلًما لم ٌلتزما بإخراج جمٌع ما ٌحكم بصحته من األحادٌث, فإنهما لد صححا 

بخاري تصحٌح أحادٌث لٌست عنده, بل فً أحادٌث لٌست فً كتابٌهما, كما ٌنمل الترمذي وؼٌره عن ال

السنن وؼٌرها ( أحمد شاكر, الباعث الحثٌث شرح اختصار علوم الحدٌث للحافظ ابن كثٌر,بٌروت : 

 ٖٕدار الكتب العلمٌة ,د.ت,ص

ذكر التوٌجري ))لال أبو عمرو فً كتابه علوم الحدٌث :وروٌنا عن مسلم أنه لال:  اما بالنسبة لمسلم

إنما وضعت هنا ما أجمعوا  -ٌعنى فً كتاب الصحٌح -دي صحٌح وضعته ههنا"لٌس كل شًء عن

 ٖٖٔعلٌه".

وفً حاشٌة "علوم الحدٌث" نمبلً عن ابن الصبلح أنه لال: "وهكذا صحٌح مسلم هو نحو أربعة آالؾ 

بإسماط المكرر, فمد روٌنا عن أبً لرٌش الحافظ لال: كنت عند أبً زرعة الرازي, فجاء مسلم بن 

                                                           
ٖٕ7
 ٕٓٗ\ٕٔسٌرة اعبلم الببلء , 
ٖٕ8
 7ابن حجرهدي الساري ,ص 
ٖٕ9
 7ابن حجر هدى الساري ص  
ٖٖٓ
 ٕٓٗ\ٕٔالذهبً  سٌرة اعبلم الببلء . 
ٖٖٔ
 للتوٌجريفً كتابه  االحتجاج  انظر  
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سلم علٌه, فلما أن لام للت له: هذا جمع أربعة آالؾ حدٌث فً الصحٌح, فمال: ولمن ترن الحجاج ف

 ٕٖٖالبالً"..الخ((

ولال النووي بعد أن ذكر إلزام جماعة لهما إخراج أحادٌث على شرطهما ولم ٌخرجاها فً كتابٌهما لال: 

بل صح عنهما تصرٌحهما بؤنهما "وهذا اإللزام لٌس ببلزم فً الحمٌمة فإنهما لم ٌلتزما استٌعاب الصحٌح 

لم ٌستوعباه وإنما لصدا جمع جمل من الصحٌح كما ٌمصد المصنؾ فً الفمه جمع جمل من مسابله ال 

 ٖٖٖأنه ٌحصر جمٌع مسابله(

 

استدران الحاكم على البخاري ومسلم أحادٌث على شرطٌهما وشرط واحد منهما لم ٌخرجاها : الثالث

المستدرن على الصحٌحٌن ولد صححها الحاكم ووافمه الذهبً فً وهً كثٌرة جدا أوردها فً كتابه 

 ٖٖٗالتلخٌص على تصحٌح الكثٌر منها (

رابعا :أن الصحٌح من الحدٌث كما أنه موجود فً الصحٌحٌن فهو موجود خارجهما فً الكتب المإلفة 

ترمذي فً الحدٌث النبوي كالموطؤ وصحٌح ابن خزٌمة وصحٌح ابن حبان ومستدرن الحاكم وجامع ال

 وسنن أبً داود وسنن ابن ماجـة والدار لطنً والبٌهمً وؼٌرها وهو أمر واضح ؼاٌة الوضوح.

 

لم ٌمل احد من اهل العلم  إن عدم إٌراد الحدٌث فً  ولد أجاب عن هذه الشبهة دمحم إسماعٌل الممدم:

لبخاري ومسلم الصحٌحٌن دلٌل على ضعفه, ومنها إن الصحٌح من األحادٌث ال ٌمتصر على ما رواه ا

)ٖٖ٘ 

  

 خامسا :أن الممبول من الحدٌث عند المحدثٌن أربعة أنواع هً:

 والحسن لؽٌره؛ والحسن لذاته, والصحٌح لؽٌره, الصحٌح لذاته,

ومعلوم أن الحدٌث الصحٌح موجود فً الصحٌحٌن وفً ؼٌرهما أما الحسن فوجوده فً ؼٌر الصحٌحٌن 

وخبُر  نهم :الحافظ ابن حجر فً شرحه نخبة الفكر حٌث لال:ولد ذكر هذه األنواع األربعة العلماء وم

ُل تمسٌ : هو الصَّحٌُح لذاتِِه, وهذا أَوَّ ْبِط, ُمتَِّصَل السَّنَِد, ؼٌَر ُمعَلٍَّل وال شاذٍّ ٍم اآلحاِد؛ بنمِل َعْدٍل تاّمِ الضَّ

ا أَْن ٌشتَِمَل ِمن صفاِت المَبو  ِل على أَْعبلها ممبوٍل إِلى أربعِة أَنواعٍ؛ ألَنَّهُ إِمَّ

األول الصحٌح لذاته والثانً إن وجد ما ٌجبر ذلن المصور ككثرة الطرق فهو الصحٌح أٌضا لكن  أَْوالَ:

ال لذاته وحٌث ال جبران فهو الحسن لذاته وإن لامت لرٌنة ترجح جانب لبول ما ٌتولؾ فٌه فٌكون 

 المكتبة الشاملة الحدٌثة 8٘فكر صالحسن أٌضا لكن لذاته".(( كتاب نزهة النظر فً توضٌح نخبة ال

                                                           
ٖٖٕ
 .ٓٙ – 9٘اإلحتجاج باألثر على من أنكر المهدي المنتظر:  
ٖٖٖ
 (ٕٗص \ٔممدمة شرحه صحٌح مسلم) ج 
ٖٖٗ
 المكتبة الشاملة الحدٌثة - ٖٖٓلواردة فً المهدي صكتاب الرد على من كذب باألحادٌث الصحٌحة ا 
ٖٖ٘
 .ٖٗٔ – ٌٕٗٔنظر: المهدي:  
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 سادسا :أن العلماء لسموا الصحٌح إلى سبع مراتب مرتبة حسب الموة على النحو التالً:

 صحٌح اتفك على إخراجه البخاري ومسلم. -ٔ 

 صحٌح انفرد+ بإخراجه البخاري عن مسلم. -ٕ 

 صحٌح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. -ٖ

 ولم ٌخرجاه. صحٌح على شرطهما معا -ٗ

 صحٌح على شرط البخاري ولم ٌخرجه. -٘

 صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجه. -ٙ

  

 صحٌح لم ٌخرجاه ولم ٌكن على شرطهما معا وال على شرط واحد منهما. -7

وهذه المراتب األربع للصحٌح ذكرها أبو عمرو وابن الصبلح فً كتابه علوم الحدٌث والحافظ ابن حجر 

أما األربع  وؼٌرهما ولٌس فً الصحٌحٌن من هذه المراتب إال الثبلث األولى, فً شرحه نخبة الفكر

البالٌة فبل وجود لها إال خارج الصحٌحٌن. ولم ٌزل من دأب العلماء فً جمٌع العصور االحتجاج 

باألحادٌث الصحٌحة بل والحسنة الموجودة خارج الصحٌحٌن والعمل بها مطلما واعتبار ما دلت علٌه 

عنها أو تعرض للحط من شؤنها والتملٌل من لٌمتها, ومن أمثلة ذلن فً أمور االعتماد  دون إعراض

الحدٌث المشتمل على العشرة المبشرٌن بالجنة  فإنه فً السنن ومسند اإلمام أحمد وؼٌره ولٌس فً 

ٌن وكذا الحدٌث الذي فٌه تسمٌة الملكٌن اللذ الصحٌحٌن ومع ذلن اعتمدت األمة موجبه بناء على ذلن

 ٌسؤالن المٌت فً لبره بمنكر ونكٌر لم ٌرد فً الصحٌحٌن ولد اعتمد موجبه أهل السنة.

مما سبك ٌتضح أنه ٌجب التصدٌك والعمل باألحادٌث الصحٌحة سواء كانت فً الصحٌحٌن  الخبلصة :

 أو فً ؼٌرهما

  

 . الذبية الثالثة : اشكال عجم ذكخ السيجي بالقخان

الصرٌح فً المران, لكن هنالن اشارات لرأنٌة كثٌرة دلت على وجوده, المهدي وان لم ٌذكر باسمه 

 واٌات فسرها علماء السنة بالمهدي منها :

ٌِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ الُمْشرِ    ُكوَن( لوله تعالى: )ُهَو الَِّذي أْرَسَل َرُسولَهُ بالُهدى َوِدٌِن الَحّكِ ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

 .  ٖٖ - ٕٖ|  9التوبة: 
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تحمك الوعد االلهً باظهار الدٌن االسبلمً على االدٌان كلها , ٌكون فً زمن المهدي ع وعلى ٌدٌه, 

 وهذا ما اشار الٌه بعض علماء اهل السنة .

 ٖٖٙلال المرطبً: ) لال السّدي : ذان عند خروج المهدي, ال ٌبمى أحد إالّ دخل فً اإلسبلم (

 7ٖٖعلى األدٌان وألواها, حتى ٌعم المشارق والمؽارب(وفً تفسٌر ابن جّزي: ) وإظهاره: جعله أ

وفً الدر المنثور : ) وأخرج سعٌد بن منصور, وابن المنذر, والبٌهمً فً سننه عن جابر رضً هللا 

عنه فً لوله تعالى : )لٌُظِهَرهُ َعلى الَّدٌِن ُكلَّه(  لال : ال ٌكون ذان حتى ال ٌبمى ٌهودي وال نصرانً 

 8ٖٖسبلم (صاحب ملّة إالّ اإل

 وال ٌكون ذلن إال عند خروج المهدي كما بٌن المرطبً .

ومنها: لوله تعالى:)َوإنَّهُ لَِعْلٌم ِللسَّاَعِة فبَل تَْمتَُرنَّ بَِها َواتَّبِعُوِن َهذا ِصراٌط ُمستَمٌم(        الزخرؾ: 

ٖٗ.ٙٔ 

بعه من المفّسرٌن فً تفسٌر لوله لال الكنجً الشافعً فً كتابه البٌان: )ولد لال مماتل بن سلٌمان ومن تا

عز وجل:)وإنّه لَْعِلٌم للساعة( هو المهدي علٌه السبلم, ٌكون فً آخر الزمان, وبعد خروجه ٌكون لٌام 

 9ٖٖالساعة وأمارتها(

... لال مماتل بن سلٌمان ٔٙلال ابن حجر: )اآلٌة الثانٌة عشرة لوله تعالى )وإنه لعلم للساعة( الزخرؾ 

سرٌن: إن هذه اآلٌة نزلت فً المهدي ,وانه من أهل البٌت النبوي وحٌنبذ ففً اآلٌة ومن تبعه من المف

داللة على البركة فً نسل فاطمة رضً هللا عنهما وأن هللا لٌخرج منهما كثٌرا طٌبا وأن ٌجعل نسلهما 

 ٌم((اٌضا فً لوله: ))لهم فً الدنٌا خزي ولهم فً االخرة عذاب عظ مفاتٌح الحكمة ومعادن الرحمة(.

حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا اسباط عن السدى: اما خزٌهم فً الدنٌا فانه إذا لام 

 ٖٓٗالمهدي فتح المسطنطٌنٌة ولتلهم فذلن الخزي. وروى عن عكرمة, ووابل بن داود نحو ذلن.

ما خزٌهم فً حدثنا موسى لال حدثنا عمرو لال حدثنا أسباط عن السدي لوله: }لهم فً الدنٌا خزي{أ

الدنٌا فإنهم إذا لام المهدي وفتحت المسطنطٌنٌة لتلهم فذلن الخزي وأما العذاب العظٌم فإنه عذاب جهنم 

الذي ال ٌخفؾ عن أهله وال ٌمضى علٌهم فٌها فٌموتوا وتؤوٌل اآلٌة : لهم فً الدنٌا الذلة والهوان والمتل 

عٌهم فً خرابها ولهم على معصٌتهم وكفرهم والسبً على منعهم مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه وس

 ٖٔٗبربهم وسعٌهم فً األرض فسادا عذاب جهنم وهو العذاب العظٌم(

 . ٔ٘لوله تعالى:﴿َولَو ترى إِْذ فَِزُعوا فبََل فَْوَت َوأُِخذُوا ِمن َمَكاٍن لَِرٌٍب﴾ سبؤ: 

                                                           
ٖٖٙ
 .ٓٗ:  ٙٔ, والتفسٌر الكبٌر ٕٔٔ:  8تفسٌر المرطبً  
ٖٖ7
 .ٕٕ٘تفسٌر ابن جزي :  
ٖٖ8
 .7ٙٔ:  ٗالدر المنثور  
ٖٖ9
والشبلنجً الشافعً,  ٕٙٔواعك المحرلة: . ومثل هذا التصرٌح تجده عند ابن حجر الهٌثمً فً الص8ٕ٘البٌان فً أخبار صاحب الزمان:  

, ومشارق االَنوار ـ كما فً 8ٙٔ., والشٌخ الصبّان. , ونور االَبصار: 9٘باب  ٕٙٔ: ٕوالسفارٌنً الحنبلً والمندوزي الحنفً فً ٌنابٌع المودة 
 ,ٖ٘ٔ, واسعاؾ الراؼبٌن: 8٘: ٕااِلمام المهدي عند أهل السنّة 

ٖٗٓ
تفسٌر بن  8ٔٔٔحدٌث  – ٕٔٔص – ٔج –لوله: لهم فً الدنٌا خزي ولهم فً اآلخرة عذاب عظٌم  -البمرة سورة  –تفسٌر ابن أبً حاتم  

 ٗٔص –الممدمة  –أبً حاتم 
ٖٗٔ
 ٘ٗ٘صفحة  ٔتفسٌر الطبري الجزء  
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ذكر فتنة تكون بٌن عن ربعً بن حراش, لال: سمعت حذٌفة بن الٌمان ٌمول: لال رسول هللا )ص(,و

أهل  المشرق والمؽرب...... ثم ٌخرجون متوجهٌن إلى مكة, حتى إذا كانوا بالبٌداء, بعث هللا جبرٌل, 

فٌمول: ٌا جبرابٌل اذهب فؤبدهم, فٌضربها برجله ضربة ٌخسؾ هللا بهم, فذلن لوله فً سورة سبؤ ولو 

ن: أحدهما بشٌر, واآلخر نذٌر ,وهما من ترى إذ فزعوا فبل فوت ... اآلٌة, وال ٌنفلت منهم إال رجبل

 ٕٖٗجهٌنة, فلذلن جاء المول :"وعند جهٌنة الخبر الٌمٌن"(

فؤٌة الخسؾ تحدث كرامة للمهدي ع عند هللا , ٌمول الممدم: ))إن المهدي سٌهٌبه هللا وٌعّده لتجدٌد الدٌن 

أن ٌخسؾ بالجٌش الذي ٌمصده  بكرامة خارلة للعادة, وهً –تعالى  –بؤن ٌصلحه فً لٌلة, ثم ٌإٌده هللا 

 ٖٖٗحٌنما ٌعوذ بالبٌت الحرام(

 حتى وان لم ٌذكر اسم المهدي بالمران, اال ٌكفً ذكره بالسنة المطهرة ؟؟؟ ثانٌا:

فالسنة المطهرة حجة باتفاق العلماء سواء منها ما كان على سبٌل البٌان للمرآن أو على سبٌل االستمبلل, 

, والتحذٌر من مخالفة أمره -ص –لمرآن والسنة على وجوب اتباع النبً ولد دلت األدلة المستفٌضة من ا

 ونهٌه علٌه الصبلة والسبلم,

ولد أوجب هللا تعالى على المإمنٌن التسلٌم التام لكبلم النبً ص وحدٌثه وحكمه , حتى لمد ألسم بنفسه 

 ً شًءسبحانه أن من سمع كبلم النبً ص  ثم رده ولم ٌمبل به أنه لٌس من اإلٌمان ف

ٌْنَُهْم ثُمَّ اَل ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهمْ  ُموَن فٌَِما َشَجَر بَ ا  لال تعالى )) فبََل َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ َحَرًجا ِممَّ

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلًٌما ( النساء/  .٘ٙلََض

ن السنة , بل هً مثله فً وجوب فسنته ص هً بٌان لما أنزل إلٌه من المرآن . وأن المرآن ال ٌؽنً ع

 الطاعة واالتباع , وأن المستؽنً به عنها مخالؾ للرسول ص ؼٌر مطٌع له.

ولال ابن حزم فً كتاب اإلحكام : جاء النص فً أن ما صح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لاله ففرض اتباعه , 

 ٖٗٗوأنه تفسٌر لمراد هللا فً المرآن وبٌان لمجمله.

لال: "أال إننً أوتٌت الكتاب ومثله معه, أال  -ملسو هيلع هللا ىلص –أن رسول هللا –ه أبو داود فً سننه عن الممدامما روا

ٌوشن رجل شبعان متكا على أرٌكته ٌمول: علٌكم بالمرآن فما وجدتم فٌه من حبلل فؤحلوه وما وجدتم 

 ٖ٘ٗفٌه من حرام فحرموه, ...."

بعان.." ٌحذر بهذا المول من مخالفة السنن التً سنها مما لٌس له لال الخطابً: )ولوله: ٌوشن رجل ش

 ٖٙٗمن المرآن ذكر...(

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا علٌه الصبلة والسبلم: "ال أعرفن أحداً منكم أتاه عنً 

 7ٖٗحدٌث وهو متكا فً أرٌكته فٌمول: اتلوا علً به لرآنا, ....."

                                                           
ٖٕٗ
 .9ٕٔ: ٕٕجامع البٌان عن تؤوٌل آي المرآن/ ج 
ٖٖٗ
 .7ٗٔالمهدي:  
ٖٗٗ
 ٕٓٔص  ٖٔوجري جاالحتجاج باألثر على من أنكر المهدي المنتظر  للت 
ٖٗ٘
 (, والترمذي والحاكم وأحمد بسند صحٌح .ٗٓٙٗأخرجه أبو داود ح) 
ٖٗٙ
 (,98ٕ/ٗمعالم السنن) 
ٖٗ7
 (, والترمذي .8787مسند اإلمام أحمد ) 
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سبلم: "عسى أن ٌكذبنً رجل وهو متكا على أرٌكته, ٌبلؽه الحدٌث عنً, فٌمول: ولوله علٌه الصبلة وال

 8ٖٗدع هذا وهات ما فً المرآن" -صلى هللا علٌه و سلم  -ما لال رسول هللا 

 

 . الذبية الخابعة : اشكال عقيجة السيجي من وضع الذيعة

فً األساس, مذهب سٌاسً اما دمحم رشٌد رضا صاحب تفسٌر المنار , الذي زعم أن مسؤلة المهدي, 

ُكسً ثوباً دٌنٌاً, والشٌعة, بزعمه, هم المتهمون بوضع األحادٌث الواردة فً شؤنه, وهً أحادٌث روج 

 9ٖٗلها الزنادلة تمهٌداً لسلب سلطان العرب, وإعادة سلطان الفرس (

ؽلوا أفكار لٌل أن فكرة المهدي نبعت من عمابد الشٌعة وكانوا هم البادبٌن باختراعها , وأنهم است

الجمهور . . . وضعوا األحادٌث ٌروونها عن رسول هللا ص فً ذلن وأحكموا أسانٌدها , وأذاعوها من 

 طرق مختلفة وصدلها الجمهور الطٌب لبساطته !

 ولال بعضهم : إن األحادٌث فً المهدي ال تصح نسبتها إلى رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص , ألنها من وضع الشٌعة.

 علماء السنة على هذا االدعاء:رد 

الشٌخ دمحم الخضر حسٌن شٌخ االزهر  :ٌمول بعض المنكرٌن ألحادٌث المهدي جملة : إن هذه األحادٌث 

من وضع الشٌعة , ال محالة . وٌرد هذا : بؤن هذه األحادٌث مروٌة بؤسانٌدها ومنها ما تمصٌنا رجال 

همه أحد من رجال التعدٌل والتجرٌح بتشٌع مع شهرة سنده فوجدناهم عرفوا بالعدالة والضبط , ولم ٌت

 ٖٓ٘نمدهم للرجال.

الشٌخ عبد المحسن بن حمد العباد المدنً , عضو هٌبة التدرٌس فً الجامعة اإلسبلمٌة , بالمدٌنة المنورة 

)المعاصر( فً محاضرة " عمٌدة أهل السنة واألثر فً المهدي المنتظر " ألماها فً الجامعة المذكورة , 

  ه 88ٖٔرت فً مجلة الجامعة اإلسبلمٌة , العدد الثالث , من السنة األولى , لشهر ذي المعدة سنة ونش

 . 

 رد على من  لال :إن األحادٌث فً المهدي ال تصح نسبتها إلى رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص , ألنها من وضع الشٌعة !

وإثباتها فً دواوٌن أهل السنة , ٌصعب كثٌرا  وإذن , فإن أحادٌث المهدي على كثرتها وتعدد طرلها 

المول بؤنه ال حمٌمة لممتضاها , إال على جاهل , أو مكابر , أو من لم ٌمعن النظر فً طرلها وأسانٌدها , 

ولم ٌمؾ على كبلم أهل العلم المعتد بهم فٌها . والتصدٌك بها داخل فً اإلٌمان بؤن دمحما رسول هللا صلى 

لم , ألن من اإلٌمان به ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تصدٌمه فٌما أخبر به , وداخل فً اإلٌمان بالؽٌب الذي هللا علٌه وآله وس

 امتدح هللا المإمنٌن به , بموله : )ألم * ذلن الكتاب ال رٌب فٌه هدى للمتمٌن * الذٌن ٌإمنون بالؽٌب((

                                                           
ٖٗ8
 (.8ٖٔٔأبو ٌعلى فً المسند ) 
ٖٗ9
 .8ٕٗهـ :7ٖٙٔ, ٕمصر. ط –: السٌد دمحم رشٌد رضا. دار المنار 9ٌنظر: تفسٌر المرآن الحكٌم )تفسٌر المنار(/ ج 
ٖ٘ٓ
و  ٖ٘, العددٌن ٙٔهـ. مج 7ٖٓٔسورٌا  –نظرة فً أحادٌث المهدي. مجلة "التمدن اإلسبلمً", تصدرها جمعٌة التمدن اإلسبلمً. دمشك  

ٖٙ :ٕٔٓ – ٕٔٗ. 
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بحثا فً حمل " من المراء وإلٌهم "  ناصر الدٌن األلبانً الشامً )معاصر( نشر بعنوان " حول المهدي "

من مجلة " التمدن اإلسبلمً " لال فٌه : فلٌعلم أن فً خروج المهدي أحادٌث كثٌرة صحٌحة , لسم كبٌر 

منها له أسانٌد صحٌحة . وأن السٌد رشٌد رضا ادعى أن أسانٌدها ال تخلو من شٌعً ! مع أن األمر لٌس 

 ٖٔ٘التً أوردها لٌس فٌها رجل معروؾ بالتشٌع .كذلن على إطبلله , فاألحادٌث األربعة 

 

  

 

ثانٌا  : األحادٌث الثابتة فً خروج المهدي كانت من رواٌة الثمات عن الثمات, من لدن الصحابة الذٌن 

إلى األبمة المخرجٌن لها فً كتبهم, ولم ٌكن للشٌعة عبللة بشًء من تلن األسانٌد  rرووها عن النبً 

لجرح والتعدٌل إذا طعنوا فً شًء من األحادٌث, وحكموا علٌها بالوضع, الثابتة,ولد كان علماء ا

 ٌذكرون المتهمٌن بوضعها ممن ٌكون فً أسانٌد تلن األحادٌث من الوضاعٌن والكذابٌن.

ثالثا :أحادٌث المهدي عند أهل السنة مدونة فً كثٌر من الكتب المعتمدة فً السنن والمسانٌد وؼٌرها 

 ول هللا ص عن طرٌك الصحابة.بؤسانٌد تنتهً إلى رس

وما صح من األحادٌث الواردة فً المهدي عن رسول َّللّا ص ال عبللة له بالشٌعة ولم ٌنمل عن الشٌعة, 

فرسول هللا ص بشر بالمهدي لبل ان تفترق االمة الى سنة وشٌعة , ثم إن المهدي عند أهل السنة اسمه 

لمهدي عند الشٌعة فاسمه دمحم بن الحسن,  فعمٌدة أهل ٌواطا اسم الرسول ص واسم أبٌه اسم أبٌه, اما ا

 السنة فً المهدي ثابتة ولٌس لها عبللة بالشٌعة.

 

 الذبية الخامدة: اشكال  السيجي ىه عيدى ابن مخيم.
حدٌث المهدي اال عٌسى بن مرٌم , كان المستند الذي اعتمده البعض فً إنكار انتساب المهدي ع الى 

 ٌل من شؤنه. ولد اتخذت الردود علٌه عدة مناحً:رسول هللا ص, أو التمل

 اوال : من ناحٌة السند 

 .ثانٌا : من ناحٌة التاوٌل . 

 ثالثا: من ناحٌة النمل.

المول بان المهدي هو عٌسى ٌضعفه االلبانً)) ال ٌزداد األمر إال شدة, وال الدنٌا إال إدبارا, وال الناس 

الناس, وال المهدي إال عٌسى ابن مرٌم  ((  الراوي: أنس بن  إال شحا, وال تموم الساعة إال على شرار

خبلصة حكم المحدث:  8ٓ٘لصفحة أو الرلم:  -المصدر: ضعٌؾ ابن ماجه  -مالن المحدث: األلبانً 

 ضعٌؾ جدا إال جملة الساعة... فصحٌحة

                                                           
ٖ٘ٔ
 ((    ٕٕ, للسنة  ٕٗٙ, الصفحة  8ٕو  7ٕناصر الدٌن األلبانً الشامً  الدمشمٌة , فً الجزبٌٌن  
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ر, والحدٌث إن من الضبلل البٌِّن والخطؤ الواضح اعتماد أن عٌسى علٌه السبلم هو المهدي المنتظ

المذكور ال ٌصح, بل هو حدٌث منكر, حكم بنكارته جمع من األبمة, منهم النسابً والذهبً واأللبانً, 

 ٕٖ٘وضعفه الحاكم والبٌهمً والمرطبً وابن تٌمٌة, بل حكم بوضعه الصنعانً.

ٌسى( وهو , للُت: حدٌث )ال مهدي إال ع -أي دمحم بن خالد  –ولال الذهبً: " لال اآلزدي: منكر الحدٌث 

 ٖٖ٘خبر منكر أخرجه ابن ماجة " 

 ٖٗ٘ونمل الحافظ ابن حجر لدح أبً عمرو , وأبً الفتح اآلزدي بدمحم بن خالد.

 

(: " حدٌث منكر ". ثم لال رحمه هللا: " هذا 77ولال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الضعٌفة حدٌث رلم )

م أحمد المادٌانً الذي ادعى النبوة ثم ادعى الحدٌث تستؽله طابفة المادٌانٌة لنبٌهم المزعوم , مٌرزا ؼبل

 أنه عٌسى بن مرٌم بنزوله آخر الزمان, وأنه ال مهدي إال عٌسى بناء على هذا الحدٌث المنكر

 ثانٌا : من ناحٌة التاوٌل .

وعلى مستوى التؤوٌل, لال ابن المٌم : ))ٌصح أن ٌمال: ال مهدي فً الحمٌمة سواه, وإن كان ؼٌره مهدٌاً, 

ٌمال: ال علم إال ما نفع, وال مال إال ما ولى وجه صاحبه, وكما ٌصح أن ٌمال: إنما المهدي عٌسى كما 

 ٖ٘٘ابن مرٌم, ٌعنً المهدي الكامل المعصوم((

لال الشٌخ اإلمام الحافظ العبلمة شهاب الدٌن أبو دمحم عبد الرحمن بن إسماعٌل بن إبراهٌم الشافعً, 

 : "ال مهدي إال عٌسى ابن مرٌم" وجه آخر من التؤوٌل,رضً هللا عنه: ولموله ملسو هيلع هللا ىلص

وهو أن ٌكون على حذؾ مضاؾ, أي إال مهدي عٌسى. أي الذي ٌجًء فً زمن عٌسى علٌه السبلم,  

فهو احتراز ممن ٌسمى بالمهدي لبل ذلن من المملون وؼٌرهم, أو ٌكون التمدي: إال زمن عٌسى. أي: 

  ٖٙ٘فً ؼٌره((الذي ٌجًء فً ذلن الزمن, ال 

 

 ثالثا: من ناحٌة النمل:

وأخرجه الحاكم فً مستدركه), ورواه من طرٌك آخر لٌس  الحاكم النسٌابوري نمل الحدٌث معلما علٌه :

ًّ من علة هذا الحدٌث تعجباً ال  فٌه "ال مهدي إال عٌسى بن مرٌم"), وعمب لاببلً: ))فذكرت ما انتهى إل

ً به فً المستدرن على الشٌخٌن رضً هللا عنهما, فإن أولى من هذا الحدٌث ذكره فً هذا  محتجا

عن عاصم بن بهدلة, عن  الموضع: حدٌث سفٌان الثوري, وشعبة, وزابدة وؼٌرهم من أبمة المسلمٌن

زر بن حبٌش, عن عبدهللا بن مسعود رضب هللا عنه, عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أنه لال: ال تذهب األٌام واللٌالً 

                                                           
ٖٕ٘
 ,  77, والسلسلة الضعٌفة 7ٙٗ/ٕ, والصواعك المحرلة للهٌتمً ٕٙ٘/8نة انظر: منهاج الس 

 7ٓ٘, والتذكرة للمرطبً ص  ٙٗٔ-٘ٗٔانظر المنار المنٌؾ ص 
ٖٖ٘
 (.7ٙٗ/ٕ(. وصرح النسابً بؤنه منكر ". )الصواعك المحرلة للهٌتمً ٖ٘٘/ٖ)مٌزان اإلعتدال  
ٖ٘ٗ
 (.ٕٙ٘/8فً " منهاج السنة " )(. وضعفه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ٕ٘ٔ/9تهذٌب التهذٌب  
ٖ٘٘
 9ٗٔ_ 8ٗٔالمنار المنٌؾ البن المٌم ص  
ٖ٘ٙ
الزرلاء/  –عمد الدرر فً أخبار المنتظر: ٌوسؾ بن ٌحٌى الممدسً. حممه وراجع نصوصه: الشٌخ مهٌب بن صالح البورٌنً. مكتبة المنار  

 .ٗٙ – ٓٙم: 989ٔهـ/ ٓٔٗٔ ٕاألردن. ط



ٔٓ8 
 

لعرب رجل من أهل بٌتً ٌواطا اسمه اسمً واسم أبٌه اسم أبً, فٌمؤل األرض لسطاً وعدالً حتى ٌملن ا

 7ٖ٘كما ملبت جوراً وظلماً((

 

 الذبية الدادسة : اشكال السيجي من ولج الحدن عليو الدالم .
اجمع المسلمون على ان المهدي من ولد فاطمة ع, لكن  هل هو من ولد الحسن ع ام من ولد الحسٌن ع  

ذلن الن البعض ٌمول ان المهدي ٌرجع نسبه الى االمام  الحسن السبط ع, مستدلٌن بحدٌث واحد, ,و

عن هارون بن المؽٌرة , لال : حدثنا عمر بن أبً  أخرجه أبو داود السجستانً فً سننه , وإلٌن نصه :

 -بنه الحسن ونظر إلى ا -لٌس , عن شعٌب بن خالد , عن أبً إسحاق , لال : لال علً رضً هللا عنه 

فمال : ) إن ابنً هذا سٌد كما سماه النبً ملسو هيلع هللا ىلص , وسٌخرج من صلبه رجل ٌسمى باسم نبٌكم , ٌشبهه فً 

 8ٖ٘الُخلك وال ٌشبهه فً الَخلك ( . ثم ذكر لصة : ٌمؤل األرض عدال(

ن ولد الحسٌن من دراسة سند الحدٌث ومتنه , وممارنة ذلن بؤحادٌث كون المهدي م بطبلن الحدٌث :

 علٌه السبلم , ٌطمبن الباحث بوضعه , وذلن من سبعة وجوه وهً :

(   ه 8ٖٖالوجه األول: اختبلؾ النمل عن أبً داود فً هذا الحدٌث , فمد أورد الجزري الشافعً ) ت 

 هذا الحدٌث بسنده عن أبً داود نفسه وفٌه اسم : ) الحسٌن ( مكان ) الحسن ( , فمال : واألصح أنه من

 ذرٌة الحسٌن بن علً لنص أمٌر المإمنٌن علً على ذلن , فٌما أخبرنا به شٌخنا عمر بن الحسن الرلً.

لال : أنبؤنا أبو الحسن بن البخاري , أنبؤنا عمر بن دمحم الدارلزي , أنبؤنا أبو البدر الكرخً , أنبؤنا أبو 

, أنبؤنا أبو داود الحافظ لال : حدثت عن  بكر الخطٌب , أنبؤنا أبو عمر الهاشمً , أنبؤنا أبو علً اللإلإي

هارون بن المؽٌرة , لال : حدثنا عمر بن أبً لٌس , عن شعٌب بن خالد , عن أبً إسحاق لال : لال 

فمال : إن ابنً هذا سٌد كما سماه النبً ملسو هيلع هللا ىلص , وسٌخرج من  -ونظر إلى ابنه الحسٌن  -علً علٌه السبلم 

م نبٌكم , ٌشبهه فً الُخلك , وال ٌشبهه فً الَخلك. ثم ذكر لصة ٌمؤل األرض عدال صلبه رجل ٌسمى باس

 9ٖ٘. هكذا رواه أبو داود فً سننه وسكت عنه(.

الوجه الثانً: سند الحدٌث منمطع ألن من رواه عن علً علٌه السبلم هو أبو إسحاق والمراد به السبٌعً  

ً علٌه السبلم كما صرح بهذا المنذري فً شرح هذا , وهو ممن لم تثبت له رواٌة واحدة سماعا عن عل

 ٖٓٙالحدٌث.

ولد كان عمره ٌوم شهادة أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم سبع سنٌن , ألنه ولد لسنتٌن بمٌتا من خبلفة عثمان 

 ٖٔٙفً لول ابن حجر(

                                                           
ٖ٘7
بٌروت/  – بن عبدهللا الحاكم النٌسابوري. دراٌة وتحمٌك: مصطفى عبدالمادر عطا. دار الكتب العلمٌة ٌنظر: المستدرن على الصحٌحٌن: دمحم 

 89ٗ.88ٗ: ٗم. جٕٕٓٓهـ/ ٕٕٗٔ ٕلبنان. ط
ٖ٘8
 9ٕٓٗ 8ٓٔ: ص ٗسنن أبً داود ج  
ٖ٘9
 ٘ٗالشافعً فً عمد الدرر ص .وأخرجه الممدسً  ٔٙ 8ٙٔ -ص ٘ٙٔأسمى المنالب فً تهذٌب أسنى المطالب الجزري الدمشمً الشافعً :  

 من الباب األول , وفٌه اسم : ) الحسن ( , وأشار محممه فً هامشه إلى نسخة باسم : ) الحسٌن (. وهذا االختبلؾ ٌنفً الوثوق بترجٌح أحد
 االسمٌن ما لم ٌعتضد بدلٌل من خارج الحدٌث , وهو مفمود فً ترجٌح ) الحسن ( ومتوفر فً ) الحسٌن ( .

ٖٙٓ
 . ٕٔٔٗص ٕٙٔج : ٙنن أبً داود المنذري مختصر س 
ٖٙٔ
 . ٓٓٔ ٙ٘:  8تهذٌب التهذٌب  
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وال  الوجه الثالث: سنده الحدٌث مجهول أٌضا , ألن أبا داود لال : ) ُحدثت عن هارون بن المؽٌرة (

 ٌعلم من الذي حدثه , وال عبرة فً الحدٌث المجهول اتفالا .

بسنده عن  -وهو من أعبلم أهل السنة  -الوجه الرابع: إن الحدٌث المذكور أخرجه أبو صالح السلٌلً 

اإلمام موسى بن جعفر , عن أبٌه جعفر بن دمحم الصادق , عن جده علً بن الحسٌن , عن جده علً بن 

 ٕٖٙالسبلم , وفٌه اسم : ) الحسٌن ( ال : ) الحسن ( علٌهما السبلم(أبً طالب علٌهم 

الوجه الخامس : احتمال التصحٌؾ فً االسم من ) الحسٌن ( إلى ) الحسن ( فً حدٌث أبً داود ؼٌر 

 مستبعد بمرٌنة اختبلؾ النمل , ومع عكس االحتمال فإنه خبر واحد ال ٌماوم المتواتر.

ضع الحدٌث لما فٌه من العلل المتمدمة , وٌإٌد هذا االحتمال أن الحسنٌٌن الوجه السادس : ٌحتمل لوٌا و

وأتباعهم وأنصارهم زعموا مهدوٌة دمحم بن عبد هللا بن الحسن المثنى ابن اإلمام الحسن السبط علٌه 

 السبلم , الذي لتل فً زمن المنصور العباسً.

 لمهدي من ولد الحسٌن ع.الوجه السابع : معارضة الحدٌث الحادٌث كثٌرة تصرح بان ا

 

 .الذبية الدابعة: اشكال السيجي يرلحو هللا في ليلة 

حاول بعض علماء السنة الطعن بحجٌة المهدي ع وعصمته, مستندٌن على حدٌث روي عن امٌر 

 عن علً, لال: ))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: المهدي منا أهل البٌت ٌصلحه هللا فً المإمنٌن ع هذا نصه:

 ٖٖٙلٌلة((

( عن إبراهٌم بن  ٕٙ٘ٔرلم الحدٌث : )  -ما جاء فً المهدي  -الفتن عن رسول هللا  -سنن الترمذي 

 ٖٗٙدمحم بن الحنفٌة عن أبٌه عن علً لال لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المهدي منا أهل البٌٌت ٌصلحه هللا فً لٌلة(

, هل كان المهدي ؼٌر صالح فً نفسه, ام كان  السإال الذي ٌطرح : ما معنى ٌصلحه هللا فً لٌلة 

 مفرط على نفسه, كما ٌمول البعض, ام ان االصبلح هو امر اخر ؟؟؟

المعنى األشهر لهذا الحدٌث لدٌهم هو ما لرره ابن كثٌر, بموله: ))معنى لوله "ٌصلحه هللا"؛ أي ٌتوب 

 ٖ٘ٙعلٌه, وٌوفمه, وٌلهمه رشده, بعد أن لم ٌكن كذلن((

 ٖٙٙ: ))ٌكون متلبساً ببعض النمابص, فٌصلحه هللا, وٌتوب علٌه((–جري وٌمول التوٌ

ذكردمحم أحمد المبٌض, معنٌٌن لبلصبلح فً الحدٌث:))األول: إن اإلصبلح ٌراد به عصمة المهدي من 

بعض الذنوب, أو الصؽابر التً ال تتناسب وممام اإلمامة العظمى التً سٌموم بؤمرها, ولد ورد فً 

                                                           
ٖٕٙ
 , أخرجه عن فتن السلٌلً باختبلؾ ٌسٌر . 7ٙب  ٖٔٗ 8ٕ٘التشرٌؾ بالمنن للسٌد ابن طاووس :  
ٖٖٙ
أحد رواة الحدٌث, : "إسناده حسن". وأشار ابن المٌم إلى 7٘ٔ. ولال عنه ص7ٗٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  

 .ٗٗٔوهو ٌاسٌن, بموله: ))وٌاسٌن, وإن كان ضعٌفاً فحدٌثه ٌصلح لبلعتضاد, ولم ٌصلح لبلعتماد((. المنار المنٌؾ: 
ٖٙٗ
 8ٗصفحة  ٔ)مسند أحمد بن حنبل الجزء  77ٔصفحة  ٖ)حلٌة األولٌاء الجزء 7ٖٙٔصفحة  ٕسنن ابن ماجه الجزء  
ٖٙ٘
 .ٓٗالمهدي:   
ٖٙٙ
 .ٖٕٙاالحتجاج باألثر:  
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لمهدي ٌتوب من ذنب, وصٌؽة النكرة للذنب فٌها معنى الستر وفٌها إشارة إلى أن هذا بعض اآلثار أن ا

 الذنب لٌس من الكبابر؛ لذا نُكر تملٌبلً له.

الثانً: اإلصبلح ٌراد به تهٌبة المهدي رضً هللا عنه للمٌام بؤعباء لٌادة أمة واإلمامة العظمى, فاإلنسان 

كفإاً إلصبلح أمة أو لٌادتها ... لذا المراد باإلصبلح هنا تؤهٌل  لد ٌكون صالحاً فً نفسه, لكنه ال ٌكون

المهدي بكل مإهبلت المٌادة التً تتناسب وممام اإلمامة العظمى لؤلمة ... ومحصلة ما ذكرت أن صبلح 

المهدي ال ٌعنً بالضرورة كونه لبل تلن اللٌلة صاحب معاصً, بل ٌراد به تؤهٌله بمإهبلت اإلمامة 

صبلح هنا ٌراد به التزكٌة والترلٌة فً الصفات, ال رفع المعاصً وتنحٌتها, وهو من باب العظمى, فاإل

لول هللا تعالى لموسى "واصطنعتن لنفسً". وفً ظنً أن األمر الثانً هو الراجح فً حك المهدي, 

ما ٌإكد أن وٌعززه لول اإلمام علً عن المهدي أنه ٌشبه النبً فً الُخلك, وفً رواٌة أنه لم تلبسه فتنة م

المراد باإلصبلح هو التؤهٌل والتهٌبة لمٌادة األمة, وذلن بتبصٌره بمواطن الخلل فً األمة وطرق العبلج 

والمنهج الحكٌم للخروج من الفتن التً عصفت بها ووسابل تجدٌد معانً اإلٌمان فٌها, والمدرة على 

 7ٖٙفً أتباعه ..الخ((تؤلٌؾ الملوب,  واالستبصار بمعالم الرسالة كاملة لكً ٌعززها 

 8ٖٙتعالى..(( –لال الممدم: ))إن المهدي سٌهٌبه هللا وٌعّده لتجدٌد الدٌن بؤن ٌصلحه فً لٌلة, ثم ٌإٌده هللا 

الول ان االصبلح هنا  لٌس بمعنى ان هنان فساد فٌصلح وانما االصبلح, اصلحه بمعنى عرفه  انه هو 

ي حتى ٌعرفه هللا بنفسه وكما صح عن النبً ص, ان المهدي ع, الن المهدي ع  لم ٌكن ٌعلم انه المهد

 المهدي ع ٌبعثه هللا  ما بٌن الثبلثٌن  واالربعٌن, كما فً الحدٌث:   

 9ٖٙعن علً لال : الى ان لال المهدي................ ٌبعث وهو ما بٌن الثبلثٌن إلى األربعٌن (

ول هللا ص , فرسول هللا ص لم ٌكن اذا االصبلح فً الحدٌث اي التعرٌؾ والبعث , كما حصل مع رس

 ٌعلم انه رسول هللا حتى نزل علٌه الوحً , وعرفه ذلن وهو ما بٌن الثبلثٌن الى االربعٌن.

ٌَماُن َولَِكن َجعَْلنَاهُ نُوراً نَّْهِدي بِِه َمْن  نََّشاء لال تعالى عن نبٌه )ص( : }.. َما ُكنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َواَل اإْلِ

ْستَِمٌٍم {الشورىِمْن عِ   ,ٕ٘بَاِدنَا َوإِنََّن لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ

 

وبعد ان ٌعرؾ المهدي ع حمٌمته, ٌبعثه هللا الى امة جده المصطفى ص وٌموم بالدٌن فً اخر الزمان 

 كما لام به رسول هللا ص فً اول الزمان.

مهدي منا أهل البٌت ٌصلحه هللا فً لٌلة لال الشٌخ دمحم ناصر الدٌن االلبانً: فً معنى لول النبً ص ) ال

( ؟ : لال : ٌصلحه ٌعنً ما ٌكون متهٌبا من الناحٌة النفسٌة , هذه ممكن كثٌر من الناس لم ٌرون الفساد 

لد عم وطم , ٌنطوي على نفسه ربنا عزوجل ٌصلحه فً لٌلة واحدة ٌعنً أشبه ما ٌكون ببل تشبٌه 

فً الجاهلٌة وٌعتزل بٌنه وبٌن ربه فً الؽار حتى نزل جبرٌل  الرسول علٌه السبلم كان ٌعتزل الكفار

علٌه السبلم ولال له الرأ , إلى آخر المصة , فجاءه الوحً مباشرة وأخذ بعد ذلن وٌتصل مع الناس 

وٌدعوهم لعبادة هللا تبارن وتعالى , والشن أن أي إنسان مصلح ال ٌمكن إال أن ٌتشبه بالرسول علٌه 

                                                           
ٖٙ7
 وما بعدها. 99٘الموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة:  
ٖٙ8
 .7ٗٔالمهدي:  
ٖٙ9
 8ٔٙص ٗٔكنز العمال للمتمً الهندي فً سنن االلوال واالفعال لعلً بن حسام الدٌن ج 



ٔٔٔ 
 

ا ٌشتد الظلم فً المجتمع أن ٌنطوي هذا اإلنسان بعلمه وخلمه إلى آخره كما ٌفكر السبلم فٌمكن حٌنم

بعض الناس الٌوم وإن لم ٌبلؽوا تلن المنزلة , فٌصلحه هللا لٌكون لابدا لؤلمة فً لٌلة واحدة ولٌس معنى 

ضحاها ذلن ٌكون فاسما ثم ٌصبح صالحا , لٌس معنى ذلن أن ٌكون جاهبل وٌصبح عالما ما بٌن عشٌة و

 7ٖٓ, ال , إنما ٌصلحه لمٌادة األمة . نعم .(

 

 اشكال صالة عيدى ع خلف السيجي. -الذبية الثامشة 
رؼم كثرة االحادٌث وتواترها بشان صبلة نبً هللا عٌسى ع خلؾ المهدي , والوال العلماء بذلن , اال ان 

اتهم , فهم كما لدمنا ال ٌعتمدون بعض علماء السنة حاولوا تاوٌل هذه الرواٌات, النها ال تنسجم مع معتمد

بوجود حجة هلل بعد النبً ص , فكٌؾ ٌصلً نبً من االنبٌاء معصوم صاحب رسالة سماوٌة , من اولً 

العزم, خلؾ رجل من هذه االمة , لٌس بمعصوم والنبً, فعندما لم ٌجدوا مخرجا من هذا المازق 

امكم منكم ( اي ان االمامة هنا لٌست فً ,اضطروا الى تاوٌل بعض االحادٌث , بزعمهم ان معنى ) ف

 الصبلة , ولكن بمعنى الحكم واالدارة.

ولال اخرون ان التداء عٌسى ع بالمهدي هو تكرٌم هذه االمة, كانهم نسوا او تناسوا ان عٌسى ع الٌسعه 

حسن.  ان ٌكون من ؼٌر هذه االمة , النه ملزم ان ٌكون من اتباع دمحم ص كما فً الحدٌث عنه ص

ًّ عن جابر بن عبد هللا: ))أّن عمر بن الخّطاب أتى 87ٖ/ ٖرجه أحمد )أخ ( من طرٌك مجالد عن الّشعب

ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم, فؽضب,  ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فمرأه النّب النّب

كون فٌها ٌا ابن الخّطاب, والّذي نفسً بٌده لمد جبت كم بها بٌضاء نمٌّة, ال تسؤلوهم عن شًء فمال: أُمتََهّوِ

فٌخبروكم بحّك فتكذّبوا به, أو بباطل فتصّدلوا به, والّذي نفسً بٌده, لو أّن موسى صلّى هللا علٌه وسلّم 

 7ٖٔكان حٌّا ما وسعه إالّ أن ٌتبعنً((.

بعثة رسول وال فرق بٌن موسى ع وعٌسى ع وبمٌة االنبٌاء ع فً ذلن , فاي منهم ٌاتً فً زمان ما بعد 

هللا ص فبلبد له من ان ٌكون من اتباعه , وعلٌه سٌكون نبً هللا عٌسى ع من امة دمحم ص, فالمول بان 

تمدٌم نبً هللا عٌسى ع للمهدي, واالبتمام به من اجل تكرٌم هذه االمة , ٌعتبر ؼفلة عن الحمٌمة وهو 

مه به إشارة واضحة إلى إمامة كون نبً هللا عٌسى من هذه االمة  , فصبلته خلؾ المهدي, وابتما

 المهدي, وأفضلٌته على نبً هللا عٌسى.

باإلضافة الى ذلن ظاهر فعل نبً هللا عٌسى ع , هو تكرٌم للمهدي ع وتبٌٌن لممامه ولدره , كما هو 

 واضح .

 االدلة على صبلة نبً هللا عٌسى ع خلؾ المهدي:

                                                           
ٖ7ٓ
متاح على الرابط  -9ٕٔٓاهل الحدٌث واالثر = سلسلة الهدى والنور  

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=1851 
ٖ7ٔ
ًّ ) -المكتبة الشاملة الحدٌثة -تخرٌج حدٌث أمتهوكون فٌها ٌا ابن الخطاب  - ٖٙ٘أرشٌؾ ملتمى أهل الحدٌث ص  / ٔوكذا أخرجه الّدارم

 (ٕ - 7ٙ/ ّٗم الكبلم(( )( والهروّي فً ))ذٕٗ/ ٕ( وابن عبد البّر فً ))جامع بٌان العلم(( )ٕ/ ٘( وابن أبً عاصم فً ))الّسنّة(( )٘ٔٔ



ٕٔٔ 
 

كٌؾ أنتم إذا نزل »صلّى هللا علٌه وآله وسلّم: روى البخاري بسنده عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا 

 7ٕٖابن مرٌم فٌكم وامامكم منكم(

وأخرج مسلم عن األوزاعً حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبً هرٌرة وإمامكم منكم لال ابن  أبً ذبب 

كم منكم للت تخبرنً لال فؤمكم بكتاب ربكم تبارن وتعالى وسنة نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص  7ٖٖ(تدرى ما أَمَّ

عن جابر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌنزل عٌسى بن مرٌم فٌمول أمٌرهم المهدي: تعال صل بنا. فٌمول: ال, 

 7ٖٗإن بعضهم أمٌر بعض. تكرمة هللا لهذه األمة((

 7ٖ٘وعن أبً سعٌد لال: ))لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: منا الذي ٌصلً عٌسى بن مرٌم خلفه((

فٌنزل عٌسى بن مرٌم عن صبلة الفجر فٌمول »... اكم النٌسابوري بسنده عن أبً نضرة لال: روى الح

له امام الناس تمدم ٌا روح هللا, فصّل بنا, فٌمول: انكم معشر هذه األّمة أمراء بعضكم على بعض, تمدم 

 7ٖٙ.ثم لال: هذا حدٌث صحٌح االسناد على شرط مسلم(« أنت فصّل بنا, فٌتمدم فٌصلً بهم...

أخرج ابن ماجة, والروٌانً, وابن خزٌمة, وأبو عوانة, والحاكم, وأبو نعٌم ـ واللفظ له »لال السٌوطً: 

ـ بسنده عن أبً أمامة, لال: خطبنا رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم وذكر الدّجال, ولال: فتنفً المدٌنة 

وم الخبلص. فمالت أم شرٌن: فؤٌن الخبث منها كما ٌنفً الكٌر خبث الحدٌد. لال: وٌدعى ذلن الٌوم ٌ

العرب ٌا رسول هللا ٌومبذ؟ لال: هم ٌومبذ للٌل وجلهم ببٌت الممدس وأمامهم المهدي, فبٌنما امامهم لد 

تمدم ٌصلً بهم الصبح, اذ نزل علٌهم عٌسى بن مرٌم الصبح فرجع ذلن اإلمام ٌنكص ٌمشً المهمري 

كتفٌه ثم ٌمول له: تمدم فصّل, فانها لن ألٌمت فٌصلً  لٌتمدم عٌسى ٌصلً بالناس, فٌضع عٌسى ٌده بٌن

 77ٖبهم إمامهم.

 

 الوال العلماء فً تواتر صبلة نبً هللا عٌسى خلؾ المهدي ع:

 78ٖوما ذكره من ان المهدي ٌصلًّ بعٌسى هو الذي دلت علٌه األحادٌث كما علمت.»لال ابن حجر: 

خبار بؤن المهدي من هذه األمة, وأن عٌسى نمل ابن حجر عن أبً الحسن اآلبري, لوله: ))تواترت األ

 79ٌٖصلً خلفه(

ولال السّدي: ٌجتمع المهدي وعٌسى بن مرٌم فٌجًء ولت الصبلة فٌمول »لال سبط ابن الجوزي: 

 8ٖٓالمهدي لعٌسى: تمدم, فٌمول عٌسى: أنت أولى فٌصلً عٌسى وراءه مؤموماً (

 8ٖٔإم عٌسى بن مرٌم((وعن ابن سٌرٌن لال: ))المهدي من هذه األمة وهو الذي ٌ

                                                           
ٖ7ٕ
 ٖٙٔص ٔ, صحٌح مسلم كتاب االٌمان ـ باب نزول عٌسى جٕ٘ٓص ٗصحٌح البخاري كتاب بدء الخلك ـ باب نزول عٌسى بن مرٌم ج 
ٖ7ٖ
 .9٘ – 9ٗ: ٔصحٌح مسلم/ 
ٖ7ٗ
 : "إسناده صحٌح".8ٕٔ. ولال ص8ٓٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  
ٖ7٘
 : "النتٌجة اسناده حسن لؽٌره.ٖٙٔ.ولال صٖ٘ٔفً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة: المهدي المنتظر  
ٖ7ٙ
 .78ٗص ٗالمستدرن على الصحٌحٌن ج 
ٖ77
 .٘ٙص ٕالعرؾ الوردي فً أخبار المهدي ج 
ٖ78
 .٘ٙٔص ٕ, الحاوي للفتاوي للسٌوطً ج99الصواعك المحرلة ص 
ٖ79
 .8ٖ٘: ٙفتح الباري/ ج 
ٖ8ٓ
 ,ٖٗٙتذكرة الخواص ص 
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هذا من أعجب العجب فان صبلة »لال السٌوطً فً الرد على من أنكر أن عٌسى ٌصلً خلؾ المهدي: 

عٌسى خلؾ المهدي ثابتة فً عدة أحادٌث صحٌحة باخبار رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم, وهو الصادق 

حاكم فً المستدرن وصححه عن المصّدق الذي ال ٌخلؾ خبره ومن ذلن ما رواه أحمد فً مسنده, وال

عثمان بن أبً العاص... وفً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم: كٌؾ 

 8ٕٖأنتم إذا نزل فٌكم ابن مرٌم وإمامكم منكم.

وللحافظ الكنجً الشافعً تحمٌك لطٌؾ فً المفاضلة بٌن المهدي وعٌسى الٌن نصه:فان سؤل سابل 

حة هذه األخبار وهً ان عٌسى علٌه الّسبلم ٌصلً خلؾ المهدي علٌه الّسبلم وٌجاهد بٌن ولال: مع ص

ٌدٌه وانه ٌمتل الدّجال بٌن ٌدي المهدي علٌه الّسبلم ورتبة التمدم فً الصبلة معروفة, وكذلن رتبة التمدم 

السواء, فذا هو للجهاد, وهذه األخبار مما ثبت طرلها وصحتها عند السنة وكذلن تروٌها الشٌعة على 

االجماع من كافة أهل االسبلم, اذ من عدا الشٌعة والسنة من الفرق فموله سالط مردود وحشو مطرح, 

فثبت ان هذا اجماع كافة أهل االسبلم, ومع ثبوت االجماع على ذلن وصّحته فؤٌما أفضل االمام أو 

 المؤموم فً الصبلة والجهاد معاً؟؟.

هما لدوتان نبً وإمام وان كان أحدهما لدوة لصاحبه فً حال اجتماعهما الجواب عن ذلن هو ان نمول: ان

وهو اإلمام ٌكون لدوة للنبً فً تلن الحال, ولٌس فٌهما من تؤخذه فً هللا لومة البم, وهما أٌضاً 

معصومان من ارتكاب المباٌح كافة والمداهنة والرٌاء والنفاق, وال ٌدعوا الداعً ألحدهما الى فعل ما 

ارجاً عن حكم الشرٌعة وال مخالفاً لمراد هللا تعالى ورسوله, وإذا كان األمر كذلن فاإلمام أفضل ٌكون خ

ٌإّم الموم الرإهم »من المؤموم لموضع ورود الشرٌعة الدمحمٌة بذلن بدلٌل لوله صلّى هللا علٌه وآله: 

هجرة فان استووا فؤصبحهم لكتاب هللا, فان استووا فاعلمهم فان استووا فؤفمههم, فان استووا فؤلدمهم 

 ً فلو علم االمام ان عٌسى أفضل منه لما جاز له ان ٌتمدم علٌه إلحكامه علم الشرٌعة ولموضع « وجها

تنزٌه هللا تعالى من ارتكاب كل مكروه, وكذلن لو علم عٌسى انه أفضل منه لما جاز أن ٌمتدي به 

لم منه فلذلن لدمه وصلى خلؾ, ولو ال ذلن لم لموضع تنزٌه هللا تعالى له من الرٌاء عٌسى ان اإلمام أع

ٌسعه االلتداء باإلمام, فهذه درجة الفضل فً الصبلة, ثم الجهاد هو بذل النفس بٌن ٌدي من ٌرؼب الى 

هللا تعالى بذلن, ولو ال ذلن لم ٌصّح ألحد جهاد بٌن ٌدي رسول هللا صلّى هللا علٌه وآله وبٌن ٌدي ؼٌره, 

نا الٌه لول هللا سبحانه: )إِنَّ َّللّاَ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم بِؤَنَّ لَُهُم والدلٌل على صحة ما ذهب

ٌِْه َحمّاً فًِ التَّْوَراةِ َواإِلنِجٌِل وَ  ْوفَى بِعَْهِدِه اْلمُْرآِن َوَمْن أَ الَجنَّةَ ٌُمَاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل َّللّاِ فٌََْمتُلُوَن َوٌُْمتَلُوَن َوْعداً َعلَ

ٌِْعُكُم الَِّذي بَاٌَْعتُم بِِه َوَذِلَن ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم( وألن االمام نابب الرسول صلّى هللا  ِمَن َّللّاِ فَاْستَْبِشُرواْ بِبَ

 8ٖٖعلٌه وآله وسلّم فً أمته وال ٌسوغ لعٌسى علٌه الّسبلم أن ٌتمدم على الرسول فكذلن على ناببه.

))ما جاء عن ابن سٌرٌن: المهدي خٌر من أبً وعمً, ولد كاد ٌفضل على بعض لال ابن حجر: 

 8ٖٗاألنبٌاء. وصح عنه: ال ٌفضل علٌه أبو بكر وعمر((

 

                                                                                                                                                                                     
ٖ8ٔ
 : "النتٌجة: إسناده صحٌح.رجاله كلهم ثماتٕٕٓ. ولال ص9ٕٔلمنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة: المهدي ا 
ٖ8ٕ
 .7ٙٔص ٕالحاوي للفتاوي للسٌوطً ج 
ٖ8ٖ
 ٖٗٙوتذكرة الخواص ص -99ٗـ  98ٗكفاٌة الطالب: ص - ٕٔص -77البٌان فً أخبار صاحب الزمان ص 
ٖ8ٗ
 .7ٔالمول المختصر فً عبلمات المهدي المنتظر:  



ٔٔٗ 
 

 الذبية التاسعة: اشكال لفظ خليفة هللا السيجي.
 

 إّن موضوع الخبلفة ٌعد من المواضٌع المتشابكة, والتً كثر فٌها الخلط والتً تحتاج إلى توضٌح وفرز,

فالبعض ٌساوي كل معانً )الخبلفة( فً المرآن الكرٌم فٌظنها واحدة, والبعض ٌسمط علٌها فهمه الخاص 

 أو فهم طابفته ومذهبه.

فالخبلفة فً المرآن الكرٌم لد جاءت بعدة معانً , وكلها تعبر عن مفهوم االصطفاء والنٌابة. ففً بعض 

معنى من ٌموم ممام الذاهب , او تتابع ذرٌة آدم ع جٌبًل موارد المران الكرٌم, جاء لفظ الخلٌفة ومشتماته ب

 بعد جٌل, اوخبلفة لوم لموم اخرٌن:

 (9ٙلال تعالى ﴿َواْذُكُروا إِْذ َجعَلَُكْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد لَْوِم نُوحٍ﴾) األعراؾ: 

 (9ٙٔلال تعالى ﴿فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ َوِرثُوا اْلِكتَاَب﴾)األعراؾ: 

 (٘ٙٔتعالى ﴿َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخبلبَِؾ األَْرِض﴾)األنعام:  لال

 (ٕٗٔلال تعالى ﴿َولَاَل ُموَسى ألَِخٌِه َهاُروَن اْخلُْفنًِ فًِ لَْوِمً َوأَْصِلْح﴾)األعراؾ: 

 وفً موارد اخرى جاء لفظ الخلٌفة بمعنى الحاكم او النابب او الوكٌل :

 (ِٖٓلْلَمبلَبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األَْرِض َخِلٌفَةً﴾)البمرة:  لال تعالى ﴿َوإِْذ لَاَل َربُّنَ 

﴾)ص:  ٌَْن النَّاِس بِاْلَحِكّ  (ٕٙلال تعالى ﴿ٌَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ األَْرِض فَاْحُكم بَ

خلٌفة هللا", ولكن حٌث إن المنظومة العمدٌة السنٌة ال تعترؾ بحجة هلل بعد رسوله رفضوا تعبٌر "

 أوحاولوا تؤوٌله, وصرفه عن ظاهره , ولد انمسموا بازاء هذه المسالة الى عدة اراء :

 الراي االول : لالوا الخبلفة تشمل مطلك االنسان .

 الراي الثانً : الخبلفة فً االٌة , خاصة بنبً هللا ادم ع  وهً بالتالً التشمل ؼٌره .

 شرع ان ٌمال عن انسان خلٌفة هللا .الراي الثالث : لالوا ال ٌجوز فً ال

 منالشة الراي االول :

لال البعض ان الخبلفة تشمل مطلك االنسان, فكل الناس خلفاء هلل فً ارضه وال خصوصٌة لبعضهم 

 دون البمٌة:

ُل فٌَِها َمن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَْسِفُن لال تعالى: )َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلَبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األَْرِض َخِلٌفَةً لَالُواْ أَتَْجعَ 

ُس لََن لَاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن. َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ  الّدِ

اوال: ظاهر االٌة ٌدل على أن المراد هو الخبلفة ولٌس االستخبلؾ العام للبشر الذي نطمت به آٌات 

 اآلٌة المباركة ُزود بعلم ال تملكه حتى المبلبكة, أخرى, هو أن الخلٌفة فً 
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إِن ُكنتُْم  لال تعالى: )َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمبلَبَِكِة فَمَاَل أَنبِبُونًِ بِؤَْسَماء َهـُإالء

 َصاِدلٌَِن (.

 فٌهم من هو كاألنعام بل أضل سبٌبلً, لالومعلوم أن بنً آدم لٌسوا جمٌعهم ٌملكون هذا العلم, وكٌؾ و

 (.تعالى)أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم ٌَْسَمعُوَن أَْو ٌَْعِملُوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسبٌِبلً 

ن ثانٌا:  كما أن األمر بالسجود للخلٌفة, وهو سجود طاعة ال سجود عبادة كما هو واضح, ٌدل على أ

وِحً فَمَعُواْ لَهُ  ٌْتُهُ َونَفَْخُت فٌِِه ِمن رُّ طاعته مفترضة, حتى بالنسبة للمبلبكة, لال تعالى:))فَإَِذا َسوَّ

 َساِجِدٌَن(.

ثالثا: لو كانت خبلفة هللا فً ارضه تشمل كل الناس, فنبً هللا داوود من الناس اٌضا فما الداعً ان 

ٌَْن النَّاِس بِاْلَحّكِ ()صـ  ٌخاطبه هللا مرة اخرى وٌمول له  ))ٌَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ اأْلَْرِض فَاْحُكم بَ

 :ٕٙ) 

ٌَْن النَّاِس بِاْلَحّكِ , ولد ورد فً  ثم ان االٌة بٌنت ان هذه الخبلفة تشمل الملن والحكم بٌن الناس, فَاْحُكم بَ

 الناس:التفاسٌر هذا المعنى وهو كون الخلٌفة حاكما بٌن 

 

ابن جرٌر الطبري: ) فكان تؤوٌل اآلٌة على هذه الرواٌة التً ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس: إنً 

جاعل فً األرض خلٌفة منً ٌخلفنً فً الحكم بٌن خلمً , وذلن الخلٌفة هو آدم ومن لام ممامه فً 

 8ٖ٘طاعة هللا والحكم بالعدل بٌن خلمه (.

ٌر اآلٌة: ولٌل : إنما سمى خلٌفة ألنه خلٌفة هللا فً األرض ؛ إللامة تفسٌر السمعانً لال: فً صدد تفس

 8ٖٙأحكامه , وتنفٌذ لضاٌاه , وهذا هو األصح (

 

 منالشة الراي الثانً:

فٌَِها  لُ ٌمال أن الخبلفة فً لوله  تعالى: )َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلَبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األَْرِض َخِلٌفَةً لَالُواْ أَتَْجعَ 

ُس لََن لَاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما الَ تَْعلَمُ  َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ وَن ). خاصة بنبً َمن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَْسِفُن الّدِ

هللا ادم ع  وهً بالتالً ال تشمل ؼٌره .اآلٌة الكرٌمة فٌها اشارة واضحة الى استمرار الخبلفة االلهٌة, 

ه االرض  بدلٌل لوله تعالى )إِنًِّ َجاِعٌل ) الذي جاء بصٌؽة الفاعل والذي ولع خبراً لـ ) إن ( على هذ

ٌدل على أن الخلٌفة موجود فً كل زمان فبل ٌخلو منه زمان, ذلن أن صٌؽة الفاعل ) َجاِعٌل ( بمنزلة 

لمرآن الكرٌم من لبٌل لوله الفعل المضارع الذي ٌفٌد الدوام واالستمرار, وهذا الجعل ٌناظر ما ورد فً ا

ا َخلََك ِظـلَـبلً ( ولوله ) َو َجعََل اْلمََمَر فٌِِهنَّ نُوًرا ( ونحوهما, وهً تفٌد معنى  مَّ تعالى : ) َجعََل لَُكم ِمّ

 السنة اإللهٌة الثابتة.

                                                           
ٖ8٘
 8ٕص  – ٔج –تفسٌر جامع البٌان  
ٖ8ٙ
 ٗٙص  – ٔج –تفسٌر السمعانً: 
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ه واستمرار الخبلفة االلهٌة على االرض ال ٌنمطع الى  ان ٌرث هللا االرض ومن علٌها وهذا ما بٌن

 العلماء فً تفسٌر هذه اآلٌة:

 لال اآللوسً: ) ولم تزل تلن الخبلفة فً اإلنسان الكامل إلى لٌام الساعة وساعة المٌام.

 

لال ابن جرٌر الطبري: عن ابن مسعود وابن عباس: إنً جاعل فً األرض خلٌفة منً ٌخلفنً فً الحكم 

 87ٖهللا والحكم بالعدل بٌن خلمه.بٌن خلمً , وذلن الخلٌفة هو آدم ومن لام ممامه فً طاعة 

فاالٌة تشمل جمٌع االنبٌاء والمرسلٌن بدلٌل لوله تعالى ) ٌَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ اأْلَْرِض فَاْحُكم 

 ) ٌَْن النَّاِس بِاْلَحّكِ  بَ

مول تعالى ذكره : لال ابن جرٌر الطبري جامع البٌان ) ولوله : ٌا داود إنا جعلنان خلٌفة فً األرض ٌ

 88ٖوللنا لداود : ٌا داود إنا استخلفنان فً األرض من بعد من كان لبلن من رسلنا حكما بٌن أهلها(.

لال الرازي فً تفسٌره )......: جعلنان تخلؾ من تمدمن من األنبٌاء فً الدعاء إلى هللا تعالى , وفً 

 89ٖسٌاسة الناس  (

 

 منالشة الراي الثالث:

 9ٖٓالحدٌث: ) ... لكن الحدٌث صحٌح المعنى , دون لوله : فإن فٌها خلٌفة هللا المهدي.لال األلبانً عن 

ٌمول االلبانً وهذه الزٌادة : خلٌفة هللا لٌس لها طرٌك ثابت فهً منكرة وال ٌجوز فً الشرع أن ٌمال : 

....... إلى لوله: فبلن خلٌفة هللا . لما فٌه من إٌهام ما ال ٌلٌك باهلل تعالى من النمص والعجز .......

والخلٌفة إنما ٌكون عند عدم المستخلؾ ؛ بموت أو ؼٌبة وٌكون لحاجة المستخلؾ وسمً خلٌفة ؛ ألنه 

خلؾ عن الؽزو وهو لابم خلفه وكل هذه المعانً منتفٌة فً حك هللا تعالى وهو منزه عنها فإنه حً لٌوم 

ه وال ٌموم ممامه إنه ال سمً له وال كؾء شهٌد ال ٌموت وال ٌؽٌب ... وال ٌجوز أن ٌكون أحد خلفا من

 فمن جعل له خلٌفة فهو مشرن به (.

اوال: االلبانً ٌنالض نفسه حٌث ٌمول ان الحدٌث  منكر( لكن الحدٌث صحٌح المعنى ؛ دون لوله: فإن 

 فٌها خلٌفة هللا المهدي. )وإسناده حسن ( وهو من ٌحسن حدٌث فٌه لفظ خلٌفة هللا .

ثم تكون دعاة الضبللة, فإن رأٌت ٌومبذ خلٌفة هللا … انً ))...تكون هدنة على دخن: رواٌة حسنها االلب

فً األرض فالزمه, وإن نهن جسمن, وأخذ مالن, وإن لم تره فاضرب فً األرض, ولو أن تموت وأنت 

 9ٖٔعاض على جذل شجرة...((

                                                           
ٖ87
 89ٕصٔابن جرٌر الطبري فً جامع البٌان ج 
ٖ88
 8ٓٔص  - ٖٕج  -جامع البٌان 
ٖ89
 99ٔص  - ٕٙج  -تفسٌر الرازي  
ٖ9ٓ
 ( 8ٔ٘ـ  7ٔ٘/  ٕأخرجه ابن ماجه ) 
ٖ9ٔ
 خبلصة حكم المحدث: حسن99ٕ٘الصفحة أو الرلم:  -لجامع المصدر: صحٌح ا -الراوي: حذٌفة بن الٌمان المحدث: األلبانً  
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وما أكثر اآلراء الباطلة الموهومة  ثانٌا: لوله بؤن ) خلٌفة هللا المهدي ( منكرة, ال ٌعدو االجتهاد والرأي,

 التً ال ٌحسن سماعها فضبلً عن اإلصؽاء لها.

فمد لاس األلبانً أعمال هللا تعالى بؤعمال المخلولٌن, حٌث توهم بما أن الخلٌفة للمخلوق هو من ٌخلفه 

 له خلٌفة  !!!بعد موته أو ؼٌابه ... الخ, وهللا ال ٌؽٌب وال ٌموت وال ٌعجز, إذن ال ٌمكن أن ٌمال بؤن 

وهذا لٌاس مع الفارق , فلٌس كل ما ثبت للمخلوق مما ٌستلزم العجز ٌنتفً وصؾ هللا به على  

اإلطبلق, فإن ) الٌد ( مثبل عند المخلوق جزء منه وهو محتاج لها وإثباتها ٌعنً انه مركب ولٌس 

طك المرآن والسنة بذلن, ولكن ٌمٌناً بسٌطاً, ولكن هذا ال ٌعنً انه ال ٌجوز نسبة الٌد إلى هللا تعالى, فمد ن

 أنها ال تماس بؤٌدي المخلولٌن من حٌث االحتٌاج لها والجزبٌة والتركٌب والمادٌة ...

 

 الخ, فاهلل منزه عن ذلن, فالٌد لها معان كثٌرة فً لؽة العرب, كالموة والمدرة والنعمة والفضل ... الخ.

داً أن هللا محتاج إلى هذا الخلٌفة أو أن هللا ؼابب أو مٌت فعندما نمول: ) خلٌفة هللا ( ال ٌعنً ذلن أب

سبحانه وتعالى علوا كبٌراً, بل معناه : أن هللا استخلفه لمباشرة الحكم فً خلمه وسٌاستهم بما علمه هللا 

 تبارن وتعالى, ألن هللا تنزه أن ٌباشر جمٌع خلمه بالكبلم والسٌاسة ... وال ٌسؤل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون.

 

لد جوز الفخر الرازي هذا المعنى فً تفسٌره حٌث لال: ).... ثم نمول فً تفسٌر كونه خلٌفة وجهان: و

األول: جعلنان تخلؾ من تمدمن من األنبٌاء فً الدعاء إلى هللا تعالى, وفً سٌاسة الناس ألن خلٌفة 

ال. الثانً : إنا الرجل من ٌخلفه, وذلن إنما ٌعمل فً حك من ٌصح علٌه الؽٌبة, وذلن على هللا مح

 9ٕٖجعلنان مالكا للناس ونافذ الحكم فٌهم فبهذا التؤوٌل ٌسمى خلٌفة , ومنه ٌمال خلفاء هللا فً أرضه.

ولد بٌن البٌضاوي فً تفسٌر العلة من االستخبلؾ حٌث لال )) والخلٌفة من ٌخلؾ ؼٌره وٌنوب منابه 

ألنه كان خلٌفة هللا فً أرضه وكذلن كل نبً والهاء فٌه للمبالؽة والمراد به آدم علٌه الصبلة والسبلم 

استخلفهم هللا فً عمارة األرض وسٌاسة الناس وتكمٌل نفوسهم وتنفٌذ أمره فٌهم ال لحاجة به تعالى إلى 

من ٌنوبه بل لمصور المستخلؾ علٌه عن لبول فٌضه وتلمً أمره بؽٌر وسط ولذلن لم ٌستنبا ملكا كما 

لكا لجعلناه رجبل ( * أال ترى أن األنبٌاء لما فالت لوتهم واشتعلت لرٌحتهم لال هللا تعالى  ) ولو جعلناه م

 9ٖٖبحٌث ٌكاد زٌتها ٌضًء ولو لم تمسسه نار أرسل إلٌهم المبلبكة (

ولال اآللوسً: ))ومعنى كونه خلٌفة أنه خلٌفة هللا تعالى فً أرضه, وكذا كل نبً استخلفهم فً عمارة 

هم وتنفٌذ أمره فٌهم ال لحاجة به تعالى, ولكن لمصور المستخلؾ األرض وسٌاسة الناس وتكمٌل نفوس

علٌه لما أنه فً ؼاٌة الكدورة والظلمة الجسمانٌة, وذاته تعالى فً ؼاٌة التمدس, والمناسبة شرط فً 

                                                                                                                                                                                     
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D

9%87/+d1%2C2+p 
ٖ9ٕ
 ,99ٔص ٕٙتفسٌر الفخر الرازي ج 
ٖ9ٖ
 8ٕٓص  – ٔتفسٌر العلة ج  
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لبول الفٌض على ما جرت به العادة اإللهٌة فبل بد من متوسط ذي جهتً تجرد وتعلك لٌستفٌض من جهة 

 9ٖٗ. ولم تزل تلن الخبلفة فً اإلنسان الكامل إلى لٌام الساعة وساعة المٌام((وٌفٌض بؤخرى ..

 

 اطبلق لفظ خلٌفة هللا  فً المران

َماء َونَْحنُ )َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلَبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األَْرِض َخِلٌفَةً لَالُواْ أَتَْجعَُل فٌَِها َمن ٌُْفِسُد فٌَِها وَ   ٌَْسِفُن الّدِ

ُس لََن لَاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن ( سورة البمرة   ٖٓنَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ

ٌَْن النَّاِس بِاْلَحّكِ ( سورة ص  ٕٙ)ٌَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ اأْلَْرِض فَاْحُكم بَ

 إطبلق لفظ خلٌفة هللا فً الرواٌات :

د فات األلبانً االلتفات إلٌه من لول عمر بن الخطاب عن الخبلفة أنها ) خبلفة هللا ( ثالثاً: هنان امر ل

 أي انه نسبها هلل تعالى, فهل أن عمر برأي األلبانً كافر ؟!

) ... وان ألواما ٌؤمروننً أن استخلؾ وان هللا لم ٌكن لٌضٌع دٌنه وال خبلفته وال جاء فً صحٌح مسلم  

 ... (. فعمر هنا ٌنسب الخبلفة إلى هللا تعالى, وأكٌد أن المابم بها حمٌمة هو خلٌفة الذي بعث به نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص

 9ٖ٘هللا هلالج لج.

 

) حدثنا ( ٌحٌى بن منصور الماضً ثنا أبو بكر دمحم بن دمحم بن رجاء ثنا إبراهٌم بن وفً مستدرن الحاكم 

عن أبٌه عن عبد هللا بن جعفر رضً هللا عنهما لال المنذر الحزامً ثنا ٌحٌى بن سلٌم عن جعفر بن دمحم 

 9ٖٙولٌنا أبو بكر فكان خٌر خلٌفة هللا وارحمه بنا وأحناه علٌنا * هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه

: أنا عبد 9ٗ9ح 9ٕ٘هـ ص9ٕٗعبد بن حمٌد بن نصرالمتوفً سنة  -وفً منتخب مسند عبد بن حمٌد 

عبدي عن أبً سعٌد الخدري لال لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) احتج آدم الرزاق أنا معمر عن أبً هارون ال

وموسى علٌهما السبلم فمال موسى أنت خلٌفة هللا بٌده أسكنن جنته وأسجد لن مبلبكته فؤخرجت ذرٌتن 

 من الجنة وأشمٌتهم فمال آدم علٌه السبلم أنت موسى الذي اصطفان هللا بكبلمه ورسالته تلومنً فً شا

و ٌشهد لصحة استعمال لفظ خلٌفة  وجدته لد لدر علً لبل أن أخلك لال فحج آدم موسى فحج آدم موسى

فمثبل ٌروى أن ابا مسلم الخوالنً أنكر على بعض الناس فمال له معاوٌة  هللا تداوله فً األثر والشعر:

نعم. للت كٌؾ رأٌتم صنع ٌا ابا مسلم ما لن ولبنً أخٌن؟ لال للت لهم مررتم على أهل الحجر؟ لالوا :”

هللا بهم؟ لالوا صنع هللا ذلن بهم بذنوبهم. فملت أشهد أنكم عند هللا مثلهم. فمال و كٌؾ ٌا أبا مسلم؟ لال: 

 97ٖلتلوا نالة هللا و لتلتم خلٌفة هللا, وأشهد على ربً لخلٌفة هللا أكرم علٌه من نالته.

ً و لال وورد عن الحسن البصري  فً لوله تعالى) ومن أحسن لو الً ممن دعا إلً هللا و عمل صالحا

هذا حبٌب هللا هذا ولً هللا هذا صفوة هللا هذا خٌرة هللا هذا أحب أهل (: “ٖٖإننً من المسلمٌن( )فصلت 

                                                           
ٖ9ٗ
 .ٕٕٓ: ٔبٌروت/ لبنان. د.ت ج –ء التراث العربً روح المعانً: شهاب الدٌن محمود اآللوسً. دار إحٌا 
ٖ9٘
 :8ٔباب نهً من أكل ثوماً أو بصبلً ... ص – ٕصحٌح مسلم ج 
ٖ9ٙ
 :79ص ٖوفً مستدرن الحاكم ج 
ٖ97
 8ٖٖ/ٕوتالً تلخٌص المتشابه -٘ٗ/ ٕنمبلً عن د. دمحم مخرون/ تحمٌك مولؾ الصحابة فً الفتنة  99ٗرواه ابن عساكر فً تارٌخ دمشك ص 
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ً فً  األرض إلى هللا أجاب هللا فً دعوته و دعا الناس الى ما أجاب هللا فٌه من دعوته و عمل صالحا

 98ٖهذا خلٌفة هللا.إجابته: إننً من المسلمٌن.  

 99ٖولد ُروٌت أٌضاً عن سعٌد بن جبٌر عندما سؤله الحجاج ماتمول فً أبً بكر فمال: "خلٌفة هللا.."

 ودأب أهل السٌر على ذكر تلن الحادثة فً سٌاق ما ٌسمونه منالبه

 8ٓومن الشعر الوارد فً رثا عثمان ما لالت الشاعرة المشهورة لٌلى األخٌلٌة )ت

 

 جو الخٌر أمـتة    ***       وكان أمن من ٌمشً على ساقأبعد عثمان  تر

 ٓٓٗخلٌفة هللا أعطاهم و خـولهم   ***        ما كان من ذهب محض وأوراق

 وسبل  الشٌخ العثٌمٌن: عن لول اإلنسان لرجل : ) أنت ٌا فبلن خلٌفة هللا فً أرضه ( ؟

ً بؤن كان هذا الرجل خلٌفة  ٌعنً ذا سلطان تام على البلد , وهو ذو فؤجاب بموله : إذا كان ذلن صدلا

السلطة العلٌا على أهل هذا البلد , فإن هذا ال بؤس به , ومعنى لو لنا ) خلٌفة هللا ( أن هللا استخلفه على 

مستخلفنا  –سبحانه وتعالى  –استخلفه على األرض , وهللا  –تعالى  –العباد فً تنفٌذ شرعه , ألن هللا 

ٌحتاج إلى أحد ٌخلفه  –تعالى  –ما كنا نعمل , ولٌس ٌراد بهذه الكلمة أن هللا فً األرض جمٌعاً وناظر 

, فً خلمة , أو ٌعٌنه على تدبٌر شبونهم , ولكن هللا جعله خلٌفة ٌخلؾ من سبمه , وٌموم بؤعباء ما كلفه 

 ٔٓٗهللا((

المشهور, فإن لٌل إن واألهم من ذلن هو استعمال  السلؾ للفظ خلٌفة هللا  دون نكٌر, كما فً أثر الكمٌل 

األثر فٌه ضعؾ من حٌث الصناعة, لٌل وإن كان فٌه ضعؾ فإنه من الشهرة بمكان حتى لال فٌه ابن 

عبد البر فً الجامع: "وهو حدٌث مشهور عند أهل العلم ٌستؽنً بشهرته عن اإلسناد لشهرته عندهم", 

فٌه: "أولبن خلفاء هللا..", بل الذي  -ع –ومع شهرته لم ٌُنمل استنكار أحد من أهل العلم فٌه لول علً 

نمل عنهم ٌدل على إلرارهم بحسن معناه, فمد لال الخطٌب: "حدٌث حسن من أحسن األحادٌث معنى 

 ٕٓٗوأشرفها لفظاً"

ابن المٌم فً مفتاح دار السعادة فمد حكى لول الفرٌك المجٌز وذكر أدلته وسرد النصوص التً تفٌد  

رض كموله تعالى: )ٌادواد إنا جعلنان خلٌفة( )إنً جاعل فً األرض استخبلؾ هللا لئلنسان فً األ

خلٌفة(, )عسى ربكم أن ٌهلن عدوكم وٌستخلفكم فً األرض( وؼٌرها من آثار تناللتها رواة األخبار, ثم 

ذكر اعتراض المانعٌن بؤن الخلٌفة إنما ٌكون عمن ٌؽٌب وٌخلفه ؼٌره فً الحكم والتدبٌر, ثم لال: 

ً عن ؼٌره, وبهذا ٌخرج الجواب عن لول أمٌر المإمنٌن: أولبن "وحمٌمتها خل ٌفة هللا الذي جعله خلفا

 خلفاء هللا فً أرضه",

                                                           
ٖ98
الكشاؾ  -7ٓه العماد ابن كثٌر فً تفسٌر اآلٌة عن عبد الرزاق عن معمر عنه وذكره عبد الرحمن بن حسن آل الشٌخ فً فتح المجٌد ص ذكر 

 ٖٕٔص-ٔج
ٖ99
 9ٕ٘/ٗالحلٌة  
ٗٓٓ
 ( ٘٘/ٕ, نمبلً عن مرجع السابك  ٕٗ/ٔ, الطبرانً / المعجم الكبٌر  9ٖ/ٕ)المبرد / الكامل  
ٗٓٔ
 http://saaid.net/fatwa/f37.htm 
ٕٗٓ
 ٖٕٔ/ٔ[, ونمل كبلمه ابن المٌم فً مفتاح دار السعادة ممراً ]ٓ٘]الفمٌه والمتفمه ص 
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الفٌومً  فً المصباح المنٌر: " لال بعضهم وال ٌمال خلٌفة هللا باإلضافة إال آلدم وداود لورود النص 

له سلطانا ولد سمع سلطان هللا وجنود بذلن . ولٌل ٌجوز وهو المٌاس ألن هللا تعالى جعله خلٌفة كما جع

هللا وحزب هللا وخٌل هللا واإلضافة تكون بؤدنى مبلبسة. وعدم السماع ال ٌمتضً عدم االطراد مع وجود 

 المٌاس وألنه نكرة تدخله البلم للتعرٌؾ فٌدخله ما ٌعالبها وهو اإلضافة كسابر أسماء األجناس"

ة فً منهاج السنة وؼٌرها, لال عن عمر بن عبد العزٌز: "ولد ابن تٌمٌة على الرؼم من كبلمه فً المسؤل

 كان رضً هللا عنه وهو خلٌفة هللا على األرض لد وكل أعواناً ٌمنعون الداخل من تمبٌل األرض",

(  ٘٘تفسٌر الرازي: ) وعد هللا الذٌن آمنوا منكم وعملوا الصالحات لٌستخلفنهم فً األرض ( * )النور : 

 ٖٓٗاء هللا فً أرضه.أي أن ٌصٌروا خلف

 

 الذبية العاشخة : اشكال ىل السيجي يعخف نفدو انو السيجي , وىل يعخفو الشاس.
حاول بعض علماء السنة انكار عمٌدة المهدي ع بطرق شتى , منهم من انكرها جملة وتفصٌبل , ومنهم  

, ومنهم من انكرها من انكرها من خبلل التشكٌن باالحادٌث الواردة بشان المهدي ع والطعن بؤسانٌدها

بطرق ملتوٌة , حتى انهم زعموا ان االحادٌث الواردة بشان المهدي ال ٌوجد فٌها دلٌل على ان المهدي 

ٌعرؾ نفسه انه المهدي , وال دلٌل على ان المهدي ٌدعوا الى نفسه, وٌطالب الناس باإللرار بمهدٌته , 

دمحم الممدم حٌث لال : ))لٌس فً األحادٌث  هم:كما ال ٌوجد دلٌل ٌوجب على المسلمٌن معرفة المهدي, من

الثابتة ما ٌدل على أن المهدي سوؾ ٌطالب الناس باإللرار بمهدٌته, أو ٌمتحنهم على ذلن وٌمهرهم, 

فضبلً عن تكفٌرهم واستباحة دمابهم. إن ادعاء أن المهدي سوؾ ٌلزم الناس باإلٌمان بمهدٌته, وأن من 

افة إلى الدٌن ما لٌس منه ... إن المهدي الحمٌمً ال "ٌتمحور" حول شن فً مهدٌته فمد كفر, فٌه إض

 ٗٓٗإثبات مهدٌته لآلخرٌن, واعترافهم بها((

ً أن ٌعلن الرجل المختار لهذه المهمة عن نفسه ...  ولال الدكتور عبدالودود شلبً: ))إنه لٌس ضرورٌا

 ٘ٓٗولد ال ٌعرؾ المرشح لهذه المهدٌة أنه المهدي نفسه ...((

ما لاله الشٌخ أبو األعلى المودودي: ))ال أتولع أنه ٌعلن بكونه المهدي المعلوم, وإنما ٌتبٌن خلك ومنها 

        ٙٓٗهللا بعد موته أنه هو الممٌم للخبلفة على منهاج النبوة المبشر به((

النتٌجة نفهم مما تمدم : ان كل من ادعى انه المهدي فهو مفتري كذاب , ٌجب عدم تصدٌمه وربما 

ربته ولتله, ولوا بحثنا عن االسباب التً جعلتهم ٌنكرون ما اثبتته االحادٌث , لوجدنا السبب هو محا

كثرة الدعاوى المهدوٌة الكاذبة , التً استؽلت بسبب فمدان الضابطة التً تمنع أو تعصم الناس من 

ة اإلمام المهدي , الولوع فً مزالك المدعٌن الكذبة, وافتمارهم إلى الطرٌمة المطعٌة للتحمك من شخصٌ

هذا الوالع المكشوؾ لبلدعاءات, والمدعٌن, ألجؤهم, على تنظٌم دفاعات, همها الوحٌد منع تكرار 

الدعاوى الكاذبة , فزعموا ان ال ٌوجد دلٌل على ان المهدي ٌعرؾ نفسه , او ٌدعوا الى نفسه , كما ال 

 ٌوجد دلٌل على انه ٌطالب الناس باإللرار بمهدٌته .
                                                           

ٖٗٓ
 :ٖٗص ٕٕالرازي ج -تفسٌر الرازي  
ٗٓٗ
 .ٔ٘ٗ- ٓ٘ٗالمهدي للممدم :ص  
ٗٓ٘
 .٘٘ٗالمهدي للممدم ص:  
ٗٓٙ
 .ٖٙٔ – ٖ٘ٔفمه اشراط الساعة:  
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صحٌح أنه ال دلٌل على أن المهدي ٌعرؾ أنه المهدي, وٌدعو لنفسه, وهل صحٌح أنه ال دلٌل  ولكن هل

 على أن الناس ٌعرفونه؟؟؟

الول : إذا كان المهدي ال ٌعرؾ أنه هو المهدي, والناس أٌضاً ال تعرؾ أنه المهدي, فما هو الداعً من 

صفته, ونسبه, وعبلمات ظهوره ؟؟ , تبشٌر رسول هللا ص به؟؟؟ , وما هو الداعً من ذكر اسمه, و

 وما هً الفابدة من حث الناس على مباٌعته ونصرته اذا كان امره مجهول  ؟؟؟

االمر االخر المهدي ع كما هو ثابت ٌبعثه هللا فً اخر الزمان لٌمبل االرض لسطا وعدال بعد ان ملبت 

بنفسه , وال ٌامر الناس بطاعته , اذن ظلما وجورا , فهل ٌعمل ان هللا ٌبعث رجبل فً امة ما , والٌعرفه 

كٌؾ ٌحمك كامل اهدافه وهو ٌجهل نفسه , والناس تجهله ؟؟؟ هذا مجانب للحكمة تعالى هللا عن ذلن 

 علوا كبٌرا .

 االدلة على ان المهدي ع ٌعرؾ نفسه انه المهدي , والناس اٌضا ٌعرفونه منها:  

 الدلٌل االول :

ة عن النبً, لال: ))ٌكون فً أمتً المهدي, إن لصر فسبع, وإال ما أخرجه الطبرانً عن أبً هرٌر

فثمان وإال فتسع, تنعم أمتً فٌها نعمة لم ٌنعموا مثلها, ترسل السماء علٌهم مدراًرا, وال تدخر األرض 

 7ٓٗشٌبًا من النبات, والمال كدوس, ٌموم الرجل ٌمول: ٌا مهدي, أعطنً, فٌمول: خذ((

عرؾ المهدي انه المهدي لذا خاطبه بلمبه )ٌجًء الرجل فٌمول ٌا مهدي داللة الحدٌث : هذا الرجل ٌ

 أعطنً  فٌمول : خذ( والمهدي لم ٌعترض علٌه مما ٌدل على أنه, بدوره, ٌعرؾ أنه المهدي.

 الدلٌل الثانً:

ابُن خلٌفٍة ما ورد عنه كذلن, عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله, لال: ))ٌمتتُل عنَد كنِزكم هذا ثبلثةٌ كلُّهُم 

اٌاُت السُّوُد من لِبَِل المشرِق فٌمتلونَكم لَتبًْل لم ٌمتُلهُ لوٌم, ثمَّ َذكَر  ثمَّ ال ٌِصٌر إلى واحٍد منهم ثمَّ تطلع الرَّ

)) ِ الَمهديُّ شٌبًا ال أحفظه, فمال: فإذا سمعتم به فباٌعوه ولو َحبًوا على الثَّلجِ, فإنَّهُ خلٌفةُ َّللاَّ
ٗٓ8 

 داللة الحدٌث :

اوال: اصحاب الراٌات السود , هم جٌش المهدي ع, واجتماع هذا الجٌش حول المهدي ٌدل على ان 

هنان كانت دعوة تبشر بالمهدي ع وتجمع له انصاره , كما ان اجتماعهم حول المهدي ٌدل على انهم 

 ٌعرفونه , وسبك لهم ان باٌعوه.

ه ( ان المهدي ٌعلن عن نفسه على انه المهدي , ثانٌا: كما وٌفهم من لول النبً ص )فاذا سمعتم به فباٌعو

والناس تباٌعه على انه المهدي ال بعنوان اخر, الن من شروط البٌعة , ان ٌكون المباٌع عارفا بمن 

 ٌباٌعه , فبل تصح بٌعة المجهول.

                                                           
ٗٓ7
 .ٙٔورجاله ثمات". االحتجاج باألثر: . لال التوٌجري: "لال الهٌثمً: ٖٔٔ: ٘المعجم األوسط/ ج 
ٗٓ8
 : "النتٌجة: إسناده صحٌح".9ٕٔ. ولال عنه فً ص8ٗٔالمهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة:  
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فبمجرد ثالثا: االمر باتٌان المهدي ولو حبوا على الثلج , فٌه داللة على ان امر المهدي معلن للجمٌع , 

سماع الناس بمجٌبه علٌهم ان ٌاتوا الٌه وٌباٌعونه ولو حبوا على الثلج , أي مهما كان الطرٌك صعب او 

 وعر علٌكم الوصول الى المهدي ومباٌعته.

 

 الدلٌل الثالث:

ْكِن َواْلَممَاِم ِعدَّ  ٌَْن الرُّ ِ, لَاَل: ))ٌُبَاٌَُع ِلَرُجٍل بَ ًّ ةُ أَْهِل بَْدٍر, فَتَؤْتٌِِه َعَصابُِب أَْهِل وَعْن أُّمِ َسلََمةَ, َعِن النَّبِ

ٌَْداَء ُخِسَؾ بِهِ  ٌٌْش ِمْن أَْهِل الشَّاِم, فَإَِذا َكانُوا بِاْلبَ ْم, ثُمَّ ٌَْؽُزوُهْم َرُجٌل اْلِعَراِق َوأَْبَداُل أَْهِل الشَّاِم, فٌََْؽُزَوُهْم َج

ٌٍْش أَْخَوالُهُ َكْلٌب, فٌََْلتَمُوَن فٌََ  ُ, فَاْلَخابُِب َمْن َخاَب ِمْن َؼنٌَِمِة َكْلٍب((ِمْن لَُر ْهِزُمُهُم َّللاَّ
ٗٓ9 

داللة الحدٌث : هإالء الناس من أهل مكة الذٌن ٌؤتون المهدي وٌباٌعونه البد أن ٌكونوا لد عرفوا المهدي 

إنهم ٌعرفونه شخصٌاً, ألنهم  –بحسب ما ٌفهم من الرواٌة  –وأوان ظهوره لبل أن ٌظهر, والبد 

 جونه وهو كاره وٌباٌعونه, فمن أٌن جاء لهم الٌمٌن أنه هو المهدي؟ٌخر
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 . ولال عنه فً الهامش: "صحٌح".9ٖٔالمفصل فً أشراط الساعة وعبلماتها:  
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 الفيخس
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 ٗ ........................................................................................................................................ تمهٌد

 ٗ ................................................................................................. . إثبات حجٌة سنة رسول هللا)ص(.ٔ

 ٗ ..................................................................................................... . وجوب العمل بالسنة المطهرة.ٕ

 ٗ ....................................................................... دٌث رسول هللا)ص(.. ألوال العلماء فٌمن رد او كذب حٖ

 ٗ ........................................................................................................ إثبات حجٌة سنة رسول هللا )ص.(

 ٗ ................................................................................................................... . أدلة حجٌة السنّة :ٔ

 ٘ ...................................................................................... أوال : داللة المرآن الكرٌم على حجٌة السنة :

 ٙ ......................................................................................... ثانٌاً : داللة األحادٌث النبوٌة على حجٌة السنة :

 7 ..................................................................................................ٌة السنة :ثالثا :  داللة اإلجماع على حج

 9 ......................................................................................................... وجوب العمل بالسنة المطهرة:

 9 ...................................................................................................... اوال : داللة اتباع السنة من المران :

 ٓٔ .................................................................................................... ثانٌا :داللة اتباع السنة من االحادٌث:

 ٓٔ ......................................................................................... ثالثا :السام السنة النبوٌة بالنسبة للمران الكرٌم :

 ٕٔ ........................................................................................................... ٌع :داللة استمبلل السنة بالتشر

 ٗٔ ................................................................................................................ انحرافات فً العمل بالسنة

 ٗٔ .......................................................................... الوال العلماء فٌمن  رد او كذب حدٌث  رسول هللا )ص(.

 ٙٔ ..................................................................................... الهدؾ من دراسة عمٌدة السنة باإلمام المهدي )ع.(

 ٙٔ ................................................................................ اوال : الهدؾ من دراسة عمٌدة اهل السنة بالمهدي ع

 7ٔ ............................................................................................... تبلؾ العمٌدة عن النصوص_ أسباب اخٙ

 9ٔ ............................................................................... مضمون االعتماد السنً بالمهدي ع بٌن الرفض والمبول:

 ٕٓ ............................................................................................... موالؾ العلماء الذٌن لبلوا المهدي كعمٌدة:

 ٕٔ .............................................................................. اوال: االٌمان بالمهدي كونه شرطا من أشراط الساعة.

 ٕٔ ........................ .ثانٌا : االٌمان بالمهدي ألنه اخبار من النبً ص ولٌس الن هنان شًء متمٌز متعلك بشخص المهدي ع

 ٕٕ .......................................... ثالثا: اإلٌمان بالمهدي كونه رمزا للخٌر والهدى والصبلح ولٌس كونه شخصا معٌنا.

 ٕٕ ................................................................................................. المبحث  األول: عبلمات ظهور المهدي

 ٖٕ ..................................................................................................... اوال: ما دور عبلمات . الظهور.

 ٖٕ ................................................................................................................... ألسام عبلمات الظهور:

 ٖٕ ............................................................................................................ امعنى العبلمة لؽة واصطبلح

 ٖٕ ....................................................................................................................... العبلمات الصؽرى:



ٕٔٗ 
 

 ٕٗ ..................................................................................................................... _كثرة الفتن:ٔ

 ٕٗ ..................................................................................................................تطاول البنٌان: -ٕ

 ٕٗ ...................................................................................................................... رفع العلم: -ٖ

 ٕٗ ........................................................................................... كثرة لراءة المرآن وترن العمل به: -ٗ

 ٕٗ ............................................................................................... ة األرحام:انتشار الفحش ولطٌع -٘

 ٕٗ ............................................................................................. تكذٌب الصادق وتصدٌك الكاذب: -ٙ

 ٕ٘ .............................................................................................................. التباهً بالمساجد: -7

 ٕ٘ ............................................................................................... كثرة المعازؾ وشرب الخمور: -8

 ٕ٘ ...................................................................................................... استؽناء الرجال بالرجال: -9

 ٕ٘ .................................................................................................................. _انتشار الزنا:ٓٔ

 ٕ٘ ................................................................................................................. _ انتشار الربا:ٔٔ

 ٕ٘ .................................................................................................................... _كثرة المتل:ٕٔ

 ٕ٘ .................................................................................................. _شهادة الزور وكتمان الحك:ٖٔ

 ٕٙ .................................................................. ظهور الكاسٌات العارٌات, كما ورد فً الحدٌث الشرٌؾ: ٗٔ

 ٕٙ ........................................................................................... _ اعانت المرأة زوجها فً التجارة:٘ٔ

 ٕٙ ............................................................................................................ _ اختبلل المماٌٌس:ٙٔ

 ٕٙ ......................................................................................... ثانٌا : العبلمات الكبرى او ) عبلمات الساعة(:

 8ٕ ..................................................................................................... عبلمات الساعة )العبلمات الكبرى(.

 ٖٖ ...................................................................................... المبحث الثانً: زمان ومكان خروج المهدي )ع.(

 ٖ٘ ............................................................... المبحث الثالث: حتمٌة خروج المهدي ع من النصوص و بالوال العلماء

 7ٖ ........................................................................... الرابع :النصوص الواردة بشؤن االمام المهدي )ع(.المبحث 

 8ٖ ........................................................................................................... المهدي  بشارة  رسول هللا.

 9ٖ ........................................................................................................................... نسب المهدي

 ٓٗ ............................................................................................................... المهدي منا اهل البٌت .

 ٕٗ ......................................................................................... صفات المهدي الخلمٌة وعمره عند ظهوره .

 ٖٗ ...................................................................................................................... المهدي خلٌفة هللا.

 8ٗ .................................................................. المهدي خلٌفة من خبلؾ هللا , ٌجب على االمة طاعته ونصرته :

 8ٗ ..................................................................................................................... المهدي امام االمة.

 ٗ٘ .............................................................................................................. بعوث من هللا .المهدي م

 ٙ٘ ................................................................................................................... المهدي فً المران :

 9ٙ ............................................................................................................... اتصال المهدي بالسماء:

 7ٕ ........................................................................................................................المهدي:عصمة 

 78 .......................................................................................................................... اسم المهدي .

 8ٕ ................................................................... المبحث الخامس : طرق معرفة االمام المهدي عند السنة ومنالشتها.

 8ٕ ................................................................................................... الطرٌك االول : اذا خرج الدجال .

 8ٖ ................................................................................................. الطرٌك الثانً : إذا بوٌع له فً مكة.



ٕٔ٘ 
 

 8ٗ ............................................................................................ الطرٌك الثالث: اذا خسؾ بجٌش السفٌانً

 8ٙ ............................................................................................... الطرٌك الرابع : ٌعرؾ بمطابمة االسم.

 87 ....................................................... الطرٌك الخامس : إذا مبل االرض لسطا وعدال بعد ان ملبت ظلما وجورا .

 89 ............................................................................. المبحث السادس :طرٌمة معرفة المهدي ع بصورة لطعٌة.

 9ٓ ..................................................................................................................... النص او الوصٌة:

 9ٗ ....................................................................................................عض اإلشكاالتالمبحث السابع : رد ب

 9٘ ....................................................................................... الشبهة االولى : اشكال ضعؾ احادٌث المهدي

 98 ............................................... الشبهة الثانٌة : اشكال عدم رواٌة البخاري ومسلم الحادٌث المهدي فً صحٌحٌهما

 ٕٓٔ ....................................................................................الشبهة الثالثة : اشكال عدم ذكر المهدي بالمران

 ٘ٓٔ ........................................................................... الشبهة الرابعة : اشكال عمٌدة المهدي من وضع الشٌعة

 ٙٓٔ ............................................................................. الشبهة الخامسة: اشكال  المهدي هو عٌسى ابن مرٌم.

 8ٓٔ .................................................................... الشبهة السادسة : اشكال المهدي من ولد الحسن علٌه السبلم .

 9ٓٔ ................................................................................. الشبهة السابعة: اشكال المهدي ٌصلحه هللا فً لٌلة

 ٔٔٔ ............................................................................. اشكال صبلة عٌسى ع خلؾ المهدي. -الشبهة الثامنة 

 ٗٔٔ ...................................................................................... اسعة: اشكال لفظ خلٌفة هللا المهدي.الشبهة الت

 ٕٓٔ ............................................... الشبهة العاشرة : اشكال هل المهدي ٌعرؾ نفسه انه المهدي , وهل ٌعرفه الناس.

 ٖٕٔ .................................................................................................................................. الفهرس

 ٕٙٔ ................................................................................................................................. المصادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ٕٔٙ 
 

 السرادر
 المرآن الكرٌم.
 

: حمود بن عبدهللا التوٌجري. ٕ, جٔإتحاؾ الجماعة بما جاء فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة/ ج -ٔ

 .9ٖٙٔ ٔالرٌاض. ط –مطبعة المدٌنة 

أشراط الساعة المإلؾ: عبد هللا بن سلٌمان الؽفٌلً الناشر: وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألولاؾ  -ٕ

 هـٕٕٗٔالمملكة العربٌة السعودٌة الطبعة: األولى,  -والدعوة واإلرشاد 

 

امة اإلحتجاج باألثر على من أنكر المهدي المهدي المنتظر: حمود بن عبدهللا التوٌجري. الرباسة الع -ٖ

 ٔالرٌاض/ المملكة العربٌة السعودٌة. ط –إلدارات البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

 م.98ٖٔهـ/ ٖٓٗٔ

اإلذاعة لما كان وما ٌكون بٌن ٌدي الساعة: صدٌك حسن خان المنوجً. ت: مسعد عبدالحمٌد  -7

 الماهرة. -السعدنً. مكتبة المرآن 

مطالب: الشٌخ شمس الدٌن أبو الخٌر دمحم بن دمحم بن دمحم الجزري أسمى المنالب فً تهذٌب أسنى ال -8

 م.98ٖٔهـ/ ٖٓٗٔالدمشمً الشافعً. ت: دمحم بالر المحمودي. 

 

 المدٌنة المنورة. د.ت. –اإلشاعة إلشراط الساعة: دمحم بن رسول الحسٌنً البرزنجً. مكتبة الثمافة  -9
 
. إشراؾ: بكر بن عبدهللا أبو زٌد. دار عالم الفوابد. د. : دمحم األمٌن الشنمٌطًٔأضواء البٌان/ مج -ٓٔ

 ت.

هـ/ ٔٓٗٔ ٔبٌروت/ لبنان. ط –: فخر الدٌن الرازي. دار الفكر ٙٔتفسٌر الفخر الرازي/ ج -ٔٔ

 م.98ٔٔ

الرٌاض.  –: أبو المظفر السمعانً. ت: أبو تمٌم ٌاسر بن إبراهٌم. دار الوطن ٔتفسٌر المرآن/ مج -ٕٔ

 م.997ٔهـ/ 8ٔٗٔ ٔط

, ٕمصر. ط –: السٌد دمحم رشٌد رضا. دار المنار 9تفسٌر المرآن الحكٌم )تفسٌر المنار(/ ج -ٖٔ

 هـ.7ٖٙٔ

: دمحم بن أحمد المرطبً. ت: د. عبدهللا بن ٓٔتفسٌر المرطبً )الجامع ألحكام المرآن(/ ج -ٗٔ

 م.ٕٙٓٓهـ/ 7ٕٗٔ ٔبٌروت/ لبنان. ط –عبدالمحسن التركً. مإسسة الرسالة 

: أبو البركات عبدهللا بن أحمد النسفً. ت: ٔسٌر النسفً )مدارن التنزٌل وحمابك التؤوٌل(/ جتف -٘ٔ

 م.998ٔهـ/ 9ٔٗٔ ٔبٌروت. ط –ٌوسؾ علً بدٌوي. دار الكلم الطٌب 



ٕٔ7 
 

: دمحم بن جرٌر الطبري. ضبط وتوثٌك وتخرٌج: صدلً ٔجامع البٌان عن تؤوٌل آي المرآن/ ج -ٙٔ

 م. 99٘ٔ/   ه ٘ٔٗٔباعة والنشر والتوزٌع جمٌل العطار. دار الفكر للط

: عبدالرحمن بن علً الجوزي. ت: دمحم بن عبدالرحمن. دار الفكر ٔزاد المسٌر فً علم التفسٌر/ ج -7ٔ

 م.987ٔهـ/ 7ٓٗٔ ٔبٌروت. ط –

: دمحم ناصر الدٌن األلبانً. مكتبة ٗسلسلة األحادٌث الصحٌحة وشًء من فمهها وفوابدها/ مج -8ٔ

 الرٌاض. –المعارؾ 

: أبوعبدهللا دمحم بن ٌزٌد المزوٌنً ابن ماجة. ت: دمحم فإاد عبد البالً. دار ٕ, جٔسنن ابن ماجة/ ج -9ٔ

 الفكر للطباعة.

سنن أبً داود: أبو داود سلٌمان بن األشعث السجستانً. ت: سعٌد دمحم اللحام. دار الفكر للطباعة  -ٕٓ

 م. 99ٓٔ -  ه ٓٔٗٔ ٔط -والنشر والتوزٌع 

: عثمان بن سعٌد الممرئ الدانً. دراسة ٔالسنن الواردة فً الفتن وؼوابلها والساعة وأشراطها/ ج -ٕٔ

 وتحمٌك: د. رضاء هللا بن دمحم إدرٌس المباركفوري. دار العاصمة.

 م. 987ٔ -  ه 7ٓٗٔلبنان. –بٌروت –: النووي. دارالكتاب العربً ٕشرح صحٌح مسلم/ ج -ٕٕ

 هـ.ٕٙٗٔ ٔالرٌاض. ط –نٌة: دمحم بن صالح العثٌمٌن. مدار الوطن للنشر شرح العمٌدة السفارٌ -ٖٕ

هـ/ 7ٔٗٔ ٔالرٌاض. ط –: دمحم ناصر األلبانً. مكتبة المعارؾ ٔصحٌح سنن ابن ماجه/ مج -ٕٗ

 م.997ٔ

العرؾ الوردي فً أخبار المهدي: جبلل الدٌن السٌوطً. ت: أبً ٌعلى البٌضاوي. دار الكتب  - ٕ٘

 م.ٕٙٓٓ ٔوت/ لبنان. طبٌر –العلمٌة 

عمد الدرر فً أخبار المنتظر: ٌوسؾ بن ٌحٌى الممدسً. حممه وراجع نصوصه: الشٌخ مهٌب بن  -ٕٙ

 م.989ٔهـ/ ٓٔٗٔ ٕالزرلاء/ األردن. ط –صالح البورٌنً. مكتبة المنار 

تبة عالم عمد الدرر فً أخبار المنتظر: ٌوسؾ بن ٌحٌى الممدسً. ت: د. عبدالفتاح دمحم الحلو. مك -7ٕ

 م.979ٔهـ/ 99ٖٔ ٔالماهرة. ط –الفكر 

 : د. صبلح الدٌن المنجد, ٌوسؾ. ق. خوري. د.ت.ٔفتاوى اإلمام دمحم رشٌد رضا/ ج -8ٕ

فتاوى اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء. جمع وترتٌب: أحمد بن عبدالرزاق الدوٌش. دار  -9ٕ

 .ٖهـ. جٕٗٗٔ ٔط الرٌاض, المملكة العربٌة السعودٌة. –المإٌد 

 .ٖبٌروت. د.ت. ج –الفتوحات المكٌة: ابن عربً. دارصادر  -ٖٓ

 –هـ 9ٕٗٔ ٙمصر. ط –فمه أشراط الساعة: دمحم بن أحمد بن إسماعٌل الممدم. الدار العالمٌة  -ٖٔ

 م.8ٕٓٓ



ٕٔ8 
 

فٌض المدٌر شرح الجامع الصؽٌر: دمحم عبدالرإوؾ المناوي. ضبطه وصححه: أحمد عبدالسبلم.  -ٕٖ

 .ٙم. ج99ٗٔهـ/ ٘ٔٗٔبٌروت/ لبنان.  –ر الكتب العلمٌة دا

المول المختصر فً عبلمات المهدي المنتظر: أحمد بن دمحم بن حجر الهٌتمً. دراسة وتحمٌك  -ٖٖ

 الماهرة. د.ت. –وتعلٌك: مصطفى عاشور. مكتبة المرآن 

 –الكتب العلمٌة : الشٌخ إسماعٌل بن دمحم العجلونً. دارٕكشؾ الخفاء ومزٌل االلباس/ ج -ٖٗ

 . ه8ٓٗٔم/ 988ٔ ٖبٌروت/لبنان. ط

: دمحم بن عبدهللا الحاكم النٌسابوري. دراٌة وتحمٌك: مصطفى ٗالمستدرن على الصحٌحٌن/ ج -ٖ٘

 م.ٕٕٓٓهـ/ ٕٕٗٔ ٕبٌروت/ لبنان. ط –عبدالمادر عطا. دار الكتب العلمٌة 

 –ستاذ خلٌل شحادة. دار الفكر ممدمة ابن خلدون. ضبط المتن ووضع الحواشً والفهارس: اال -ٖٙ

 .ٕٔٓٓهـ  ٕٔٗٔبٌروت/ لبنان 

هـ/ 9ٕٗٔ ٔٔاالسكندرٌة/ مصر. ط –المهدي: دمحم إسماعٌل الممدم. الدار العالمٌة للنشر والتوزٌع  -7ٖ

 م.8ٕٓٓ

المهدي المنتظر فً ضوء األحادٌث واآلثار الصحٌحة وألوال العلماء وآراء الفرق المختلفة: د.  -8ٖ

 999ٔ -  ه ٕٓٗٔ ٔمكة المكرمة. ط –لٌم عبد العظٌم البستوي. المكتبة الملكٌة/ دار ابن حزم عبد الع

 م.

 .9٘ٔٔ. أؼسطس ٖٓٔمصر. سلسلة )إلرأ( عدد  –المهدي والمهدوٌة: أحمد أمٌن. دار المعارؾ  -9ٖ

دار عالم المنار المنٌؾ فً الصحٌح والضعٌؾ: ابن المٌم الجوزٌة. ت: ٌحٌى عبدهللا الثمالً.  -ٓٗ

 الفوابد.

 .ٔمنهاج السنة النبوٌة: ابن تٌمٌة, أحمد بن عبدالحلٌم. ت: د. دمحم رشاد سالم. ج -ٔٗ

الموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة: د. دمحم أحمد المبٌض. مإسسة المختار للنشر  -ٕٗ

 م.ٕٙٓٓهـ/ ٕ٘ٗٔ ٔالماهرة. ط –والتوزٌع 

ناصر األلبانً. مجلة "التمدن اإلسبلمً", تصدرها جمعٌة التمدن نظرة فً أحادٌث المهدي: دمحم  -ٖٗ

 . ٖٙو  ٖ٘, العددٌن ٙٔهـ. مج 7ٖٓٔسورٌا  –اإلسبلمً. دمشك 

 د.ت. ٕمصر. ط –نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر: دمحم بن جعفر الكتانً. دار الكتب السلفٌة  -ٗٗ

 .هـ( 77ٗالمتوفَّى سنة ) النهاٌة" أو "الفتن والمبلحم": للحافظ ابن كثٌر,-٘ٗ

 

 .هـ( ٖٓٔٔاإلشاعة ألشراط السَّاعة": للشرٌؾ دمحم بن رسول الحسٌنً البرزنجً, المتوفى سنة ) -ٙٗ



ٕٔ9 
 

 

ٌك حسن المنوجً, المتوفى سنة  -7ٗ اإلذاعة لما كان وما ٌكون بٌن ٌدي السَّاعة": للشٌخ دمحم صّدِ

 هـ( 7ٖٓٔ)

 

المبلحم وأشراط السَّاعة": للشٌخ حمود بن عبد هللا التوٌجري إتحاؾ الجماعة بما جاء فً الفتن و -8ٗ

 هـ(  ٖٔٗٔالنَّجدي المتوفى سنة )

كتاب الفتن المإلؾ: أبو عبد هللا نعٌم بن حماد بن معاوٌة بن الحارث الخزاعً المروزي )المتوفى:  -9ٗ

عدد  ٕٔٗٔ: األولى, الماهرة الطبعة -هـ( المحمك: سمٌر أمٌن الزهٌري الناشر: مكتبة التوحٌد 8ٕٕ

 []ترلٌم الكتاب موافك للمطبوع, وهو ضمن خدمة التخرٌج ٕاألجزاء: 

 ٖٓاالمامة العظمة  عند اهل السنة والجماعة لعبد هللا بن عمر الدمٌجً ص  -ٓ٘

(, صحٌح أشراط الساعة ووصؾ لٌوم البعث وأهوال ٌوم 99ٗٔمصطفى أبو النصر الشلبً ) -ٔ٘

 .  ٕٕة(, جدة: مكتبة السوادي للتوزٌع, صفحة المٌامة )الطبعة الثانٌ

(, عبلمات المٌامة الُصؽرى )الطبعة الثانٌة(, الماهرة: مكتبة التُراث ٕٔٓٓدمحم متولً الشعراوي ) -ٕ٘

 . 9ٔٔ-8٘اإلسبلمً, صفحة 

س, (, الٌوم اآلخر: المٌامة الُصؽرى )الطبعة الثالثة(, عمان: دار النفاب99ٔٔعمر سلٌمان األشمر ) -ٖ٘

 ٕ٘ٓ.-9٘ٔصفحة 

دمحم بن أحمد بن إسماعٌل الممدم, فمه أشراط الساعة )الطبعة السادسة(, مصر: الدار العالمٌة للنشر  -ٗ٘

 ٔ., جزء ٕٙ٘والتوزٌع, صفحة 

المٌامة الُصؽرى وعبلمات المٌامة الُكبرى )الطبعة  -(, الٌوم اآلخر 99ٔٔعمر سلٌمان األشمر ) -٘٘

 8ٕٓ-ٕٙٓفابس, صفحة الثالثة(, عمان: دار الن

(, نهاٌة العالم وأشراط الساعة الصؽرى والكبرى )الطبعة العاشرة(, الرٌاض: ٕٔٔٓدمحم العرٌفً ) -ٙ٘

 7ٕٓ.-ٕ٘ٔدار التدمرٌة, صفحة 

(, نهاٌة العالم وأشراط الساعة الصؽرى والكبرى )الطبعة العاشرة(, الرٌاض: ٕٔٔٓدمحم العرٌفً ) -7٘

 ٖٔٗ.-ٖٖ٘دار التدمرٌة, صفحة 

التذكرة بؤحوال الموتى وأمور اآلخرة )الطبعة األولى(, الرٌاض: مكتبة دار المنهاج للنشر  -8٘

 ٕ٘ٙ.والتوزٌع, صفحة 

المٌامة الُصؽرى وعبلمات المٌامة الُكبرى )الطبعة  -(, الٌوم اآلخر99ٔٔعمر سلٌمان األشمر ) -9٘

 ٖٕٕ.-ٕٕٔالثالثة(, عمان: دار النفابس, صفحة 

لبنان: دار ابن حزم  -لمنن فً عبلمات الساعة والمبلحم والفتن )الطبعة األولى(, بٌروت كشؾ ا -ٓٙ

 ٔ., جزء 9ٕٕ-9ٕٓللطباعة والنشر والتوزٌع, صفحة 



ٖٔٓ 
 

(, أشراط الساعة )الطبعة الرابعة(, المملكة العربٌة 99ٌٗٔوسؾ بن عبد هللا بن ٌوسؾ الوابل ) -ٔٙ

 ..ٖٗٓ-7ٔٗالسعودٌة: دار ابن الجوزي, صفحة 

سنة  األولى: الطبعة الرٌاض -دار طٌبة : الناشر بدون: المحمك ٌوسؾ بن عبدهللا الوابل -ٕٙ

 هـ1409 :الطبع

(, كشؾ المنن فً عبلمات الساعة والمبلحم والفتن )الطبعة ٕٕٓٓمحمود رجب حمادي الولٌد ) -ٖٙ

 .ٔ, جزء 9ٕٕ-9ٕٓلبنان: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزٌع, صفحة  -األولى(, بٌروت 

 

الكتاب: الجامع ألحكام المرآن = تفسٌر المرطبً المإلؾ: أبو عبد هللا دمحم بن أحمد تفسٌر المرطبً  -ٗٙ

هـ( تحمٌك: أحمد 7ٔٙبن أبً بكر بن فرح األنصاري الخزرجً شمس الدٌن المرطبً )المتوفى: 

  9ٙٗٔ -هـ 8ٖٗٔلطبعة: الثانٌة, الماهرة ا -البردونً وإبراهٌم أطفٌش الناشر: دار الكتب المصرٌة 

. والمنتمى المختار مما صح فً المهدي من ٖٕٙالموسوعة فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة:   -٘ٙ

 .9ٓٔ. ونهاٌة العالم: ٘ٔأخبار: 
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