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 األحاديث
 ، التي وردت يف ذكر املهدي  

 يف شأن املهدي.  وأحاديث أخرى حيتمل كوهنا   صفاته وظهوره، 
 

 

 من هم أهل احلديث وما عقيدهتم؟ - 

 .اوتصري   ااألحاديث اليت وردت يف املهدي تلميح  - 

 تواتر أحاديث املهدياألئمة والعلماء الذين نصوا على  - 

  

 د. شريين لبيب خورشيد 
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 من هم أهل احلديث وما هي عقيدهتم؟ 
 : التعريف أبهل احلديث:أوًل 

،  [15}َولِلّه َيْسُجُد َمن يف السََّماَواّت َواأَلْرّض َطْوع ا وََكْره ا َوّظالُُلُم ِّبْلُغُدوّه َواآلَصال *{ ]سورة الرعد:قال تعاىل: 

ا ّإنَّ َهَذا َلَشْيءٌ ُعَجاٌب *{وقال تعاىل: }َأَجَعَل   ، وقال تعاىل: }َوّإْذ قَالُوا اللَُّهمَّ [5]سورة ص:    اآلُّلََة ّإُلَ ا َواّحد 

.  [32]سورة األنفال:    {ّإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقَّ ّمْن ّعْنّدَك فََأْمّطْر َعَليْ َنا ّحَجارَة  ّمَن السََّماّء أَّو ائّْتَنا ّبَعَذاٍب أَلّيٍم *

وسيعود    ا»بدأ اإلسالم غريب    :رسول هللا صلى هللا عليه وسلمآايت واضحة جلية على ما حنن عليه اليوم حني قال  

ا  ا وال تقوم الساعة حىت يكون غريب  ، وجاء من طريق آخر: »بدأ اإلسالم غريب  (1) كما بدأ فطوىب للغرِبء«  اغريب  

 . (2) كما بدأ فطوىب للغرِبء حني يفسد النهاس«

عليه وسلم   نبوءة رسول هللا صلى هللا  واحدة هي   حتقهقت  وفرقة  فرقة.  إىل ثالث وسبعني  األمهة  افرتاق هذه  يف 

القاهر البغدادي: يف افرتاق األمهة ثالاث وسبعني فرقة منها واحدة    الناجية، فمن هم الفرقة الناجية؟ يقول اإلمام عبد 

صري إىل اُلاوية والنهار احلامية، وطلبتم الفرق بني الفرقة الناجية فهي انجية، تصري إىل جنهة عالية وبواقيها عادية ت

النعم، بني فرق الضهالل الذين يرون ظالم الظلم نورا، واعتقاد احلق ثبورا،  اليت ال يزله هبا القدم، وال تزول عنها 

د كثرية، وقد رواه عن النيب  وسيصلون سعريا، وال جيدون دون هللا نصريا. وللحديث الوارد عن افرتاق األمهة أساني

بن كعب،   وأيب  اخلدري،  سعيد  وأيب  وجابر،  الدرداء،  وأيب  هريرة،  وأيب  مالك،  بن  الصحابة: كأنس  من  مجاعة 

م ذكروا افرتاق األمهة بعدهم   وعبدهللا بن عمرو بن العاص، وأيب أمامة... وغريهم. وقد ذكر عن اخللفاء الراشدين أّنه

صلى هللا  لناجية منها فرقة واحدة، وسائرها على الضالل يف الدنيا واآلخرة. وروي عن النيب  فرقا وذكروا أنه الفرقة ا

 
 . 232أخرجه مسلم يف صحيحه من كتاب اإلميان بيان أنه اإلسالم بدأ غريبا، حديث رقم ( 1)
 مي.لسنة األسمطوال من حديث عبدالرمح ن بن  16636حديث رقم  74/4أخرجه أمحد يف مسنده ( 2)
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وسلم   وهم  عليه  املارقني  ذم  أيضا  عنه  وروي  القدرية،  مع  املرجئة  ذم  عنه  وروي  األمهة،  جموس  وأّنهم  للقدرية  ذمه 

 اخلوارج.

أصحاب املقاالت املنسوبة إىل اإلسالم أنه النيبه  : وقد علم كله ذي عقل من  (1)وقال اإلمام عبدالقاهر البغدادي

مل يرد ِبلفرق املذمومة   اليت هي من أهل النهار   فرق الفقهاء الذين اختلفوا يف فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول  

ا فصهل النيب بذكر الفرق املذمومة أصحاب األهواء الضالهة الذين خالفوا الفرقة النهاجية يف أ بواب العدل  الدين، وإّنه

اُلداية  ِبب  يف  أو   ، والشره اخلري  تقدير  يف  أو  واالستطاعة،  القدر  ِبيب  يف  أو  والوعيد،  الوعد  يف  أو  والتوحيد 

والضالل، أو يف ِبب اإلرادة واملشيئة، أو يف ِبب الرؤية واإلدراك، أو يف ِبب صفات هللا وأمسائه وأوصافه، أو يف  

السنهة ِبب التعديل والتجوير، أو يف ِبب من   عليها أهل  النبوهة وشروطها وحنوها من األبواب، اليت اتفق  أبواب 

واجملسهمة،  واجلهميهة،  واخلوارج،  القدرية،  من  الضهالة  األهواء  أهل  فيها  خالفهم  واحد،  أصل  على  واجلماعة 

الرؤ  ويف  واالستطاعة  والقدر  والتوحيد  العدل  يف  املختلفني  فإنه  الضهالل،  فرق  من  والصفات واملشبههة،...  ية 

 والتعديل والتجوير ويف شروط النبوة واإلمامة يكفهر بعضهم بعضا.

اليت  األنواع  دون  النوع من االختالف،  إىل هذا  فرقة  األمهة ثالاث وسبعني  افرتاق  املروي يف  فصحه أتويل احلديث 

فيما  تضليل  تكفري وال  بينهم  فيما  وليس  واحلرام،  أبواب احلالل  فروع األحكام يف  الفقه من  أئمهة  فيها  اختلفت 

 .(2) اختلفوا فيه من أحكام الفروع 

التابعني ُلم إبحسان وأتباعهم و   وهم أهل السلف: املراد ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم وأعيان 

وأئمهة الدين ممهن شهد له ِبإلمامة وعرف عظم شأنه يف الدين وتلقهى النهاس كالمهم خلف عن سلف، دون رمي  

 
 . 10 - 9عبدالقاهر البغدادي، الفرق بني الفرق، ( 1)
 . 26 ،املرجع نفسه، الفرق بني الفرق( 2)
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ربيهة واجلهميهة واملعتزلة والكراميهة وحنو ببدعة أو شهر بلقب غري مرٍض مثل اخلوارج والروافض والقدريهة واملرجئة واجل

هؤالء... قال حرب بن إمساعيل الكرماين يف كتابه املصنهف يف مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 

بن راهويه مع ما ذكر فيها من اآلاثر عن النيب املختار والصحابة األبرار والتابعني األطهار ومن بعدهم، قال: هذا 

ئمة العلم وأصحاب األثر املعروفني ِبلسنهة املقتدى هبم فيها، فمن خالف شيئا من هذه املذاهب أو طعن مذهب أ

 . (1) فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن اجلماعة زائل عن سبيل السنهة ومنهج احلق

س ِبالتباع. فلم جند يف  يقول اإلمام احلافظ الاللكائي يف كتابه شرح أصول االعتقاد: أصحاب احلديث أوىل النها

كتاب هللا وسنهة رسوله وآاثر صحابته إاله احلث على االتباع وذمه التكلهف واالخرتاع فمن اقتصر على هذه اآلاثر  

احلديث«  »أصحاب  الرسم  هبذا  وأخصههم  الوسم،  هبذا  وأحقهم  االسم،  هبذا  أوالهم  وكان  املتبعني،  من  كان 

عليه هللا  صلى  هللا  برسول  وحفظهم وسلم    الختصاصهم  علمه،  وحتمهلهم  له  مالزمتهم  وطول  لقوله  واتباعهم   ،

أنفاسه وأفعاله، فأخذوا اإلسالم عنه مباشرة، وشرائعه مشاهدة، وأحكامه معاينة، من غري واسطة وال سفري بينهم  

لسانه عذِب،   وتلقَّوه من  رطبا،  فيه  من  وتلقفوه  عياان، وحفظوا عنه شفاها  فجالوها  واصله.  واعتقدوا مجيع  وبينه 

مشافهة مل َيُشبه   ذلك حقها وأخلصوا بذلك قلوهبم يقينا. فهذا دين أخذ أوهله عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لبس وال شبهة، مث نقله العدول عن العدول من غري حتامل وال ميل، مث الكافة عن الكافة، والصافة عن الصافة،  

سك خلف بسلف، كاحلروف يتلو بعضها بعضا، ويتهسق أخراها على  واجلماعة عن اجلماعة، أخذ كف بكف، ومت

 أوالها رصفا ونظما. 

 
األنوار(  1) لوامع  السفاريين،  السنة واجلماعة21     20  ،حممد  القاسم، شرح أصول اإلعتقاد أهل  احلافظ أيب  اإلمام  دار    ،. والاللكائي، 

. واآلجري، اإلمام أيب بكر، 21     20ه ، اجمللد األوهل، الثاين،  1418،  5طيبة، مكة، حتقيق د. أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، ط
 بتصرهف.  35   31م، 2011، 2حتقيق عصام موسى اُلادي، السعودية دار الصدهيق، ط ،الشريعة
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فهؤالء الذين تُعهّهدت بنقلهم الشريعة واحنفظت هبم أصول السنهة فوجبت ُلم بذلك املنهة على مجيع األمهة، والدعوة  

أمهته و  بينه وبني  تبليغ الوحي عنه، فحريه أن  ُلم من هللا ِبملغفرة فهم محلة علمه، ونقلة دينه، وسفرته  أمناؤه يف 

ومعلوُلا   وسقيمه  إليهم يف صحهة حديثه  مرجعها  األمم  من  طائفة  وكل  ووفاته،  حياته  به يف  النهاس  أوىل  يكونوا 

 عليهم فيما خيتلف فيه من أموره. 

احلدي أصحاب  إاله  يستند،  رأيه  وإىل  بنسب  أحدثها  اليت  مقالته  فإىل صاحب  مذهبا  اعتقد  من  فإنه  مث كل  ث 

، فهم إليه ينتسبون، وإىل علمه يستندون، وبه يستدلهون، وإليه  صاحب مقالتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يفزعون وبرأيه يقتدون، وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنهته بقرهبم منه يصولون، فمن يوازيهم يف شرف الذكر؟ 

لتحققهم ويباهيهم يف ساحة الفخر وعلو االسم؟!! إذ امسهم مأ  الكتاب والسنهة يشتمل عليهما  خوذ من معاين 

انتساهبم إىل احلديث بني ما ذكر هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه.  هبما أو الختصاصهم أبخذمها فهم مرتدهدون يف 

ُ نَ زََّل َأْحَسَن احلَّْديّث{ ]الزمر:  فظته وهم من [. فهو القرآن، فهم محلته وأهله وقراؤه وح23فقال تعاىل ذكره: }الِلَّ

 ومحلوا لواءه.  انتموا يف الوقت نفسه إىل حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فطائفتهم هي الطائفة املنصورة والفرقة الناجية والعصبة اُلادية، واجلماعة العادلة املتمسهكة، ِبلسنهة اليت ال تريد عن  

ال وال يثنيهم عنها تقلهب األعصار والزمان وال يلويهم عن  بديال، وال عن سنهته حتوي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

مساهتا تغري احلداثن وال يصرفهم عن مستها ابتداع، من كاد ِبالسالم ليصده عن سبيل هللا ويبغيها عوجا ويصدف  

 . (1) فرونعن طرقها جدال وجلاجا ظنها منه كاذِب ومتنهيا ِبطال، أنهه يطفئ نور هللا، وهللا متمه نوره ولو كره الكا

 
األنوار(  1) لوامع  السفاريين،  والالل21  -  20  ،حممد  واجلماعة.  السنة  أهل  اإلعتقاد  أصول  شرح  األوهل،    ،كائي،  األوهل،  .  25اجمللد 

 .49 ،واآلجري، الشريعة
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البغدادي عبدالقاهر  الفرقة   (1)واإلمام  أوصاف  يف  ِبب  بوهب  وقد  أصناف،  واجلماعة  السنة  أهل  عن  يقول: 

الناجية، وجعل الباب يشتمل على سبعة فصول، من أهم هذه الفصول: بيان أصناف أهل السنة واجلماعة فقال: 

 اعلموا أنه أهل السنة واجلماعة مثانية أصناف من النهاس:

وشروط   1 والعقاب،  والثواب  والوعيد،  الوعد  وأحكام  والنبوهة،  التوحيد  أببواب  علما  أحاطوا  منهم  صنف    

من  تربءوا  الذين  املتكلمني،  من  الصفاتية  طرق  العلم  من  النوع  هذا  يف  وسلكوا  والزعامة،  واإلمامة،  االجتهاد، 

 ية، وسائر أهل األهواء الضهالة. التشبيه والتعطيل، ومن بدع الرافضة واخلوارج واجلهمية والنجار 

مذاهب    2 الدين  أصول  يف  اعتقدوا  الذين  من  واحلديث،  الرأي  فريقي  من  الفقه  أئمة  منهم:  الثاين  والصنف    

الصفاتية يف هللا ويف صفاته األزلية، وتربءوا من القدر واالعتزال، وأثبتوا رؤية هللا تعاىل ِبألبصار من غري تشبيه وال  

وأثبتوا   وغفران  تعطيل،  والشفاعة  والصراط  احلوض  إثبات  ومع  القرب،  يف  السؤال  إثبات  مع  القبور،  يف  احلشر 

النهار على الكفرة، وقالوا إبمامة أيب  الشرك. وقالوا بدوام نعيم اجلنهة على أهلها، ودوام عذاب  الذنوب اليت دون 

ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة يف  بكر وعمر وعثمان وعليه، وأحسنوا الثناء على السلف الصاحل من األمهة،  

القرآن والسنهة، ومن إمجاع الصحابة، ورأوا جواز املسح على اخلفهني، ووقوع الطالق الثالث، ورأوا حترمي املتعة، ورأوا  

 وجوب طاعة السلطان فيما ليس مبعصية. 

، وابن أيب ليلى، وأصحاب ويدخل يف هذه اجلماعة أصحاب مالك، والشافعي، واألوزاعي، والثوري، وأيب حنيفة

أصول   العقلية  األبواب  يف  يعتقدوا  مل  الذين  الفقهاء  وسائر  الظاهر،  وأهل  حنبل،  بن  أمحد  وأصحاب  ثور،  أيب 

 صفاته، ومل خيلطوا فقهه بشيء من بدع أهل األهواء الضالة. 

 
 . 313 ،عبدالقاهر البغدادي، الفرق بني الفرق( 1)
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نيب ، وميهزوا بني الصحيح    والصنف الثالث منهم: هم الذين أحاطوا علما بطرق األخبار والسنن املأثورة عن ال  3

 والسقيم منها وعرفوا أسباب اجلرح والتعديل، ومل خيلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل األهواء الضهالة. 

  والصنف الرابع منهم: قوم أحاطوا علما أبكثر أبواب األدب والنحو والتصريف، وجروا على مست أئمة اللغة،    4

بويه، والفرهاء، واألخفش، واألصمعي، واملازين، وأيب عبيد وسائر أئمة النحو كاخلليل، وأيب عمرو بن العالء، وسي

من الكوفيني والبصريني، الذين مل خيالطوا علمهم بذلك الشيء من بدع القدرية أو الرافضة أو اخلوارج، ومن مال  

 لنحو.منهم إىل شيء من األهواء الضالة مل يكن من أهل السنهة، وال كان قوله حجة يف اللغة وا

  والصنف اخلامس منهم: هم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءآت القرآن، وبوجوه تفسري آايت القرآن، وأتويلها   5

 على وفق مذاهب أهل السنهة، دون أتويالت أهل األهواء الضهالة. 

ِبمل  6 ورضوا  فاعتربوا،  واختربوا  فأقصروا  أبصروا  الذين  الصوفية  الزههاد  منهم:  السادس  والصنف  وقنعوا    قدور، 

  ، الذره مثاقيل  على  وحماسب  والشر،  اخلري  عن  مسئول  أولئك  والفؤاد كل  والبصر  السمع  أنه  وعلموا  ِبمليسور، 

فأعدهوا خري اإلعداد، ليوم املعاد، وجرى كالمهم يف طريف العبارة واإلشارات على مست أهل احلديث، دون من 

كونه حياء، دينهم التوحيد، ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويض إىل  يشرتي ُلو احلديث، ال يعملون اخلري رايء، وال يرت 

هللا تعاىل، والتوكل عليه، والتسليم ألمره، والقناعة مبا رزقوا، واإلعراض عن االعرتاض عليه: }َذّلَك َفْضُل الِلَّّ يُ ْؤتّيّه  

ُ ُذو اْلَفْضّل اْلَعّظيّم{ ]سورة احلديد:   [.21َمْن َيَشاُء َوالِلَّ

الصنف السابع منهم: قوم مرابطون يف ثغور املسلمني يف وجوه الكفرة، جياهدون أعداء املسلمني، ويمون   و   7

محى املسلمني، ويذبهون عن حرميهم ودايرهم، ويظهرون يف ثغورهم مذاهب أهل السنهة واجلماعة، وهم الذين أنزل 

َ َلَمَع اْلُمْحّسّننَي *{ ]سورة العنكبوت:  هللا تعاىل: }َوالَّّذيَن َجاَهُدوا ّفيَنا لَنَ ْهّديَ ن َُّهْم   [. زادهم هللا 69ُسبُ َلَنا َوّإنَّ الِلَّ

 توفيقا بفضله ومنهه. 
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والصنف الثامن منهم: عامهة البلدان اليت غلب فيها شعار أهل السنهة دون عامهة البقاع اليت ظهر فيها شعار أهل 

 . (1)األهواء الضهالة 

، يف فتح الباري شرح صحيح البخاري:   نقال عن الشهرستاين: »اعلم  (2)وقد ذكر احلافظ ابن حجر العسقالين  

كانوا يثبتون هلل تعاىل صفات أزليهة من العلم والقدرة واحلياة واإلرادة والسمع والبصر أنه مجاعة كبرية من السلف،  

بل  الفعل،  وصفات  الذات  صفات  بني  يفرهقون  وال  والعظمة.  والعزهة  واإلنعام  واجلود  واإلكرام  واجلالل  والكالم 

 يؤولون ذلك، خالفا ملا كانت  يسوقون الكالم سوقا واحدا. وكذلك يثبتون صفات جربية مثل اليدين والرجلني وال

 . (3)املعتزلة ينفون الصفات، لذا مسي السلف »صفاتية« واملعتزلة »معطلهة« 

  

 
 . 318 - 313 ،عبدالقاهر البغدادي، الفرق بني الفرق( 1)
لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين، بريوت منشورات    ،البخاريأمحد عصام الكاتب، عقيدة التوحيد يف فتح الباري شرح صحيح  (  2)

 . 86م، 1983، 1دار اآلفاق اجلديدة، ط
 . 116، 1 ،الشهرستاين، امللل والنحل( 3)
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 : عقيدة أهل احلديث: ااثنيً 
م بصفاته، اليت   فعقيدة أصحاب احلديث: »يشهدون هلل تعاىل ِبلوحدانية، وللرسول ِبلرسالة والنبوة، ويعرفون رهبه

أو  وتنزيله،  الثقات عنه.    نطق هبا وحيه  العدول  ونقلته  به،  الصحاح  األخبار  ما وردت  على   ، شهد هبا رسوله 
ويثبتون له ما أثبته لنفسه يف كتابه، وعلى لسان رسوله ، وال يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. وال يرفون 

ال السلف  أهل  تعاىل  هللا  أعاذ  وقد  تشبيه،  أو  بكيف  يكيفوّنما  وال  مواضعه،  عن  التحريف  الكالم  من  صاحل 
والتشبيه،   ِبلتعليل  القول  وتركوا  والتنزيه،  التوحيد  سبل  سلكوا  حىت  والتفهيم،  ِبلتعريف  عليهم  ومنه  والتكييف، 

[. ومن عقيدة السلف الصاحل )أهل  11واتبعوا قول هللا }لَْيَس َكّمثّْلّه َشْيٌء َوُهَو السَّّميُع الَْبّصرُي{ ]سورة الشورى: 
لذا   كتاب هللا وسنهة رسوله ، واحلث على االتباع واالقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  احلديث( التمسك ب

فإنه مكانة أهل احلديث فيهم العلم واحلكم، والعقل واحللم، واخلالفة والسيادة، وامللك والسياسة، وهم أصحاب  
واجل واحلج  واألعياد،  واملناسك  واملساجد،  واجلماعات  والوارد، اجلمعات واملشاهد،  للصادر  املعروف  هاد، وِبذيل 

. وقد ذكرهم رسول هللا    (1)ومحاة الثغور، والقناطر الذين جاهدوا يف هللا حق جهاده، واتبعوا رسوله على منهاجه
: »ال تزال من أمهيت أمهة قائمة أبمر هللا ال يضرههم خالف من خالفهم وال من خذُلم حىت  صلى هللا عليه وسلم  

هللا أمر  ذلك« أييت  على  وهم   (2)   هللا  أمر  أيتيهم  حىت  الناس  على  ظاهرين  أمهيت  من  أانس  يزال  »ال  وقال: 
 .  (4) . وقال: »ال يزال طائفة من أميت ظاهرين على من انوأهم حىت يقاتل آخرهم املسيح الدجال«(3) ظاهرون«

  

 
 . 26، 1 ،الاللكائي، شرح أصول إعتقاد أهل السنهة واجلماعة( 1)
عمري: فقال: قال مالك بن خيامر: قال معاذ: وهم ِبلشام، رواه . قال 364رواه البخاري، كتاب املناقب، ِبب سؤال املشركني، رقم:  (2)

 . 1037مسلم يف كتاب اإلمارة رقم: 
، ورواه مسلم يف كتاب اإلمارة، ِبب قوله صلى هللا عليه  3640رواه البخاري، كتاب املناقب، ِبب سؤال املشركني، حديث رقم:    (3)

 . "ل تزال طائفة من أميت..."وسلم: 
 .2484كتاب اجلهاد، ِبب يف دوام اجلهاد، حديث رقم: أبو داود،   (4)
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دينهم وتواترت النقول عنهم يف ذلك. وحني ظهور البدع انربى أئمة اإلسالم يذهرون املسلمني من خطورهتم على   
ومل يكتف علماء السلف الصاحل ِبلتحذير من أهل األهواء والبدع بل انظروهم وأقاموا احلجهة عليهم، وألهفوا الكتب  

 يف الرده عليهم وتفنيد شبههم وبيان بطالّنا وزيفها ومن أشهر هذه الكتب:
 .(1)القاسم بن سالم يب عبيد ، ألكتاب اإلميان -1

 .241ألمحد بن حنبل، ت ، الرد على الزاندقة واجلهمية -2

 . 256حملمد بن إمساعيل البخاري، ت ، الرد على اجلهمية -3

 .(2)لعبدهللا بن مسلم بن قتيبة ،الختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهةا -4

 . 290لعبدهللا بن أمحد بن حنبل، ت  ،السنهة -5

 . 311، ت (3)هارونأمحد بن حممد بن : للخالل، السنهة -6

 . (4) اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائيأصول شرح  -7

 . 360لآلجري، ت  ،الشريعة -8

 ه .  418البن خزمية ت  ،التوحيد  -9

 وغريه من الكتب الكثري. 

 
هو أبو القاسم بن سالم اُلروي األزدي اخلزاعي ِبلوالء، اخلراساين البغدادي، أبو عبيد، من كبار العلماء ِبحلديث واألدب والفقه، له   (1)

 .6/10، األعالمه . الزركلي، 224مصنفات حسنة عديدة، تويف سنة 
م  (2) بن  عبدهللا  سنة  هو  تويف  احلديث،  خمتلف  "أتويل  من كتبه:  املكثرين  املصنفني  ومن  األدب،  أئمة  من  الدينوري،  قتيبة  بن  سلم 

 . 4/280، األعالمه . الزركلي، 276
تويف    (3) أمحد ورتبه،  اإلمام  احلنابلة، مجع علم  واللغة، من كبار  اخلالل، مفسر عامل ِبحلديث  بكر  أبو  بن هارون،  بن حممد  أمحد  هو 

 . 1/196، األعالمه . الزركلي، 311داد سنة ببغ
هو هبة هللا بن احلسن، الطربي، الرازي، أبو القاسم الاللكائي، حافظ للحديث من فقهاء الشافعية، من أهل طربستان، تويف سنة    (4)

 . 9/75، األعالمه . الزركلي، 418
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إىل  ِبألمة  العودة  إىل  وهي هتدف  مباشرة،  النصوص  من خالل  ومسائلها  للعقيدة  بتقريرها  الكتب  هذه  وتتميز 

املباشر ِبلكتاب والسنهة واتباع السلف الصاحل يف فهمها، واجتناب ما جده من اآلراء احملدثة واملذاهب  االتصال  

 . (1)املنكرة. وردهها ِبلسنن واآلاثر ال ِبلفلسفة وعلم الكالم

 وهبذا ميكننا تلخيص منهج السلف يف تقريرهم ألمور عقديهة، ِبلنقاط التالية: 

 يف كل قضية العقيدة وعدم رده شيء منهما أو أتويله. حتكيم الكتاب والسنة الصحيحة  -1

 األخذ مبا ورد عن الصحابة يف بيان القضااي الدينية عامهة ويف قضااي العقيدة خاصهة. -2

 عدم اخلوض يف املسائل االعتقادية مما ال جمال للعقل فيه. -3

 عدم جمادلة أهل البدع وجمالستهم أو مساع كالمهم أو عرض شبههم. -4

املنهج   صفائها هبذا  على  اإلسالمية  العقيدة  حافظت  الصاحل،  سلفنا  بذُلا  اليت  املباركة  اجلهود  وبتلك  القومي، 

ومعنويهة، وأصبحت يف  مادية  إمكانيهات  ُلا من  هتيهأ  ما  رغم  أكثرها  واندثر  والضالل  الزيغ  فرق  وتعرهت  ونقائها، 

 . (2)متاحف التاريخ بعد أن كانت هي صاحبة الصولة واجلولة

  

 
 . 134عدانن حممد إمامة، لتجديد يف الفكر اإلسالمي،  (1)
 . 135عدانن حممد إمامة، لتجديد يف الفكر اإلسالمي،  (2)
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 ،اوتلميحً   ااألحاديث اليت وردت يف املهدي تصرحيً 
 وأحاديث حيتمل كوهنا يف شأن املهدي

 

 :مجلة أحاديث حول املهدي صفاته وظهوره
 احلديث األّول:

وسلم عليه  هللا  هللا صلى  رسول  قال  عنه  هللا  رضي  اخلدري  سعيد  أيب  أقىن  عن  اجلْبهّة،  أْجلى   ، ّمينه »املهديُّ   :

 .(1)، وميلُك سبع سنني«ا وجور   ا، كما ُملئت ظلم  وعدال   اّقْسط   األنف، ميأل األرض

 احلديث الثاين: 
وعنه رضي هللا عنه، قال: خشينا أن يكون بعد نبيهنا حدث، فسألنا نيبه هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: »إنه يف  

قلنا: وما ذاك؟ قال: سنني، قال: فيجيء أمهيت املهديه خيرج، يعيش مخسا، أو سبعا، أو تسعا   زيد الشهاك   قال:  

 .(2)إليه الرجل، فيقول: اي مهديه أعطين، أعطين، قال: فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن يمله«

 احلديث الثالث: 
 . (3): »املهديُّ منَّا أهل البيّت، ُيصلُحُه هللا يف لْيلٍة«عن عليٍه رضي هللا عنه: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  

 
 . حديث حسن. 4285رواه أبو داود، أوهل كتاب املهدي، ِبب املالحم، رقم:  (1)
  –  3/12، قال: هذا حديث حسن، ورواه اإلمام أمحد يف املسند،  2233رواه الرتمذي، يف الفنت، ِبب ما جاء يف املهدي، رقم:    (2)

 . حسن. 22
 . صحيح وله لفظ قريب عند مسلم. 1/84املسند  ، واإلمام أمحد يف4085أخرجه ابن ماجه، ِبب خروج املهدي، رقم:  (3)
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 احلديث الرابع: 
: »خيرج يف آخر أمهيت املهديه، يسقيه عن أيب سعيد اخلدري   رضي هللا عنه  : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

.  (1) هللا الغيث، وخترج األرض نباهتا، ويعطى املال صحاحا، وتكثر املاشية، وتعظم األمهة ويعيش سبعا أو مثانيا«

 يعين حججا.

 احلديث اخلامس: 
قال اإلمام أمحد يف مسنده: حدهثنا حممد بن جعفر: حدهثنا عوف عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري    
رضي هللا عنه   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال تقوم الساعة حىت متتّلىَء األرض ظلما وعدواان، قال: مثه  

 . (2)، كما ملئت ظلما وعدواان«وعدال   اخيرج رجل من عرتيت   أو من أهل بييت   ميلؤها قسط  
 احلديث السادس: 

 . (3)يقول: »املهديُّ من ّعرتيت، من َوَلّد فاطمة« عن أمه سلمة قالت: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 احلديث السابع: 

قيهم اجلوزية   رمحه هللا تعاىل  : )وقال احلارث بن أيب أسامة يف مسنده: حدثنا إمساعيل بن    (4) قال احلافظ ابن 
أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا   إبراهيم بن عقيل عن  عبدالكرمي: حدثنا 

يقول: »ال، إنَّ بعضهم  : »ينزل عيسى ابن مرمي، فيقول أمريهم املهديه: »تعال، صلّه بنا«، فصلى هللا عليه وسلم
 ، وهذا إسناد جيهد. (5)أمري بعض، تكرمة هللا ُلذه األمهة««

 

 
 (، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب. 558، 5/557أخرجه احلاكم يف املستدرك ) (1)
  (، وقال: هذا حديث صحيح 4/557(، واحلاكم )1880ب(، وابن حبهان )61(، وأبو يعلى يف مسنده )3/36رواه اإلمام أمحد )  (2)

 على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، وأبو نعيم يف احللية. 
 (. ضعيف له شواهد يرتقى به إىل احلسن لغريه. 4284رواه أبو داود، يف كتاب املهدي، ) (3)
 . حسن. 130 – 129ابن قيهم اجلوزية، املنار املنيف يف الصحيح والضعيف،  (4)
املهدي"، ذكره السيوطي يف "العرف الوردي"، السيوطي، اإلمام احلافظ جالل الدين، العرف الوردي يف  أخرجه أبو نعيم يف "أخبار    (5)

 . 66 – 65، رقم: 74م، 2006ه /1427أخبار املهدي، حتقيق أيب يعلى البيضاوي، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
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 ذكر أحاديث فيها صفة املهدي، وبعض أحواله
 احلديث الثامن: 

عن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »أو من أهل بييت   يُواّطىُء امسه امسي، واسُم  

«. ويف رواية للرتمذي:  اوَجْور    ا، كما ُمّلئت ظلم  وعدال    ا«، زاد يف حديث ّفطر: »ميألُ األرَض قسط  أبيه اسم أيب

 . (1)»ال تذهب   أو: ال تنقضي   الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت، يواّطىُء امسه امسي«

 احلديث التاسع: 
قال اإلمام أمحد: حدثنا سفيان بن ُعّيْينة: حدثنا عاصم عن زرٍه عن عبدهللا رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  

 . (2) وسلم قال: »ال تقوم الساعة حىت يلَي رجل من أهل بييت، يواطىُء امسه امسي«

 احلديث العاشر:
 يبق من الدهر إاله يوم، لبعث هللا رجال من أهل  واحلديث رواه اإلمام أمحد عن عليه رضي هللا عنه بلفظ: »لو مل 

يبق من الدنيا إال يوٌم، لبعث هللا   عزَّ وجلَّ   رُجال    (3) «ا، َكما ُمّلَئْت َجْور  بييت ميلؤها عدال    ، ويف لفظ: »لو مَلْ 

 «. امنها، ميلؤها عدال كما ُملئت جور  

 

 
( يف الفنت، ِبب ما جاء يف املهدي، وقال الرتمذي: "هذا  2231( و) 3022( يف املهدي، والرتمذي رقم )4282رواه أبو داود )  (1)

 حديث حسن صحيح". 
فذكره، ورواه    –  اأيض    –رواه    (2) عاصم،  الثوري: حدثين  القطان عن سفيان  بن سعيد  عمر    –  اأيض    –عن يىي  ابن عبيد    –عن 

، الحتجاج ابألثر ا كلههم من رجال الصحيحني"، انظر:  (، "وهذه أسانيد صحيحة رجاُل1/376، )املسندالطنافسي عن عاصم، انظر:  
 . ابغريه، ولو كان غري موثوق به عندمها ملا أخرجا له شيئ   ، وعاصم ثقة أخرج له البخاري ومسلم مقروان  133 – 132

 (، أوهل كتاب املهدي. صحيح حتفة. 4283(؛ )4/107(؛ وأبو داود )1/99املسند، ) (3)
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 ذكر أحاديث حيتمل كوهنا يف شأن املهدي
 احلادي عشر:احلديث 

عن اجلريري، عن أيب نضرة قال: كنها عند جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه فقال: »يوشك أهل العراق أن ال جيىب 

إليهم قفرٌي وال درهٌم«، قلنا: من أين ذاك؟ قال: »من ّقَبل العجم؛ مينعون ذاك«، مثَّ قال: »يوشك أهل الشام أن 

: من أين ذاك؟ قال: »من قبل الروم«، مث سكت ُهنيَّة، مثَّ قال: قال رسول هللا  ال جيىب إليهم دينار وال ُمْدٌي«، قلنا

«، قال: قلت أليب نضرة، وأيب  ا: »يكون يف آخر أمهيت خليفة ُيثي املال حثيا، ال يُعدهه عدد  صلى هللا عليه وسلم  

 .(1) العالء: »أتراين أنهه عمر بن عبدالعزيز؟ قاال: ال«

يث أيب سعيد وجابر   رضي هللا عنهما   أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »من خلفائكم  ويف لفظ ملسلم من حد 

 .(2)«، ويف رواية ابن حجر: »يثي املال«ا، ال يعدهه عدد  اخليفة يثو املال حثي  

 احلديث الثاين عشر:
يف منامه، فقلنا: »اي رسول هللا صلى هللا   عن عائشة أمه املؤمنني   قالت: »عبث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

، صنعت شيئا يف منامك مل تكن تفعله«، فقال: »العجب إنه انسا من أمهيت يُؤمُّون ِبلبيت برجل من  عليه وسلم

، إنه الطريق   هبم«، فقلنا: »اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قريش، قد جلأ ِبلبيت، حىت إذا كانوا ِبلبيداء ُخّسفَ 

 
(، يف الفنت: ِبب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل، فيتمىن أن 2913مسلم يف "صحيحه"، )  -من طرق عدهة    –أخرجه    (1)

 (. بسند صحيح. 333، 3/38يكون مكان امليت من البالء، واإلمام أمحد يف املسند، )
 السابق.( يف 2914(، و)2913أخرجه مسلم، يف الفنت ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل، ) (2)
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قد جيمع النهاس«، قال: »نعم، فيهم املستبصر، واجملبور، وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر 

، يبعثهم هللا على نّيَّاهّتّم«  . (1) شىتَّ

 احلديث الثالث عشر:
احلارث بن أيب ربيعة، وعبدهللا بن صفوان، وأان معهما، على أُمّه سلمة أمه    عن عبيد هللا بن القبطيهة قال: »دخل

املؤمنني  ، فسأالها عن اجليش الذي خُيَسُف به   وكان ذلك يف أايم ابن الزبري  ، فقالت: قال رسول هللا صلى هللا 

ض ُخّسَف هبم«، فقلت: اي رسول  : »يَعوذ عاّئذ ِبلبيت، فيبعث إليه بعٌث، فإذا كانوا ببيداء من األر عليه وسلم  

وسلم   عليه  هللا  صلى  على  هللا  القيامة  يوم  يبعث  ولكنه  معهم،  به  »خُيَسُف  قال:  مبن كان كارها؟،  فكيف   ،

 .(2) نيهته««

. اه ، واحلق أنهه ال ميكن  (3)وذهب ابن حجر اُليتمي إىل أنه »ذلك العائذ هو املهدي، وأن تلك البيداء اخلليفة«

 نفيا وال إثباات؛ لعدم الدليل الصريح، والعلم عند هللا   تعاىل  . اجلزم بذلك

  

 
( يف الفنت: ِبب اخلسف ِبجليش  4/2210فتح( يف البيوع: ِبب ما ذكر يف األسواق، ورواه مسلم، )  –  4/338رواه البخاري: )  (1)

 الذي يؤمه البيت.
(، وقال: "حسن غريب من هذا الوجه"،  1272( يف الفنت، ِبب اخلسف ِبجليش الذي يؤم البيت؛ والرتمذي )2882رواه مسلم )  (2)

 يف كتاب املهدي من سننه.  ا(، وأبو داود خمتصر  10فنت، ِبب )يف ال
م، األول،  1988ه /1408ه ، الزواجر عن اقرتاف الكبائر، بريوت، دار املعرفة، ال.ط  974أمحد بن حممد بن حجر اُليتمي، املتوىف    (3)
ديث البخاري ومسلم خروج جيش لقتل املهدي  أبحا  ا(. حيث يقول: "وبينت يف كتايب الدرر يف عالمات املهدي املنتظر" مبين  1/204)

 وخيسف به يف البيداء. 
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 احلديث الرابع عشر:
قال: سيعوذ هبذا البيت   يعين الكعبة     وعن عبدهللا بن صفوان عن أمه املؤمنني   أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 . (1) ش، حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف هبم«قوٌم، ليست ُلم َمنْ َعة، وال عدٌد، وال عدهٌة، يبعث إليهم جي 

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »ليَ ُؤمَّنَّ هذا البيت جيش يغزونه، حىت    ويف رواية عنه عن أمه املؤمنني حفصة   

ببيداء من األرض خيسف أبوسطهم، وينادي أوُلم آخرهم، مث خيسف هبم، فال يبقى إال الشريد   الذي إذا كانوا 

ا مل تكذب على   (2) خيرب عنهم« ، فقال رجل: أشهد عليك أنهك مل تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أّنه

 النيب صلى هللا عليه وسلم. 

 احلديث اخلامس عشر:
عن صفية أم املؤمنني   قالت: »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال ينتهي النهاس عن غزو هذا البيت حىت  

ىت إذا كانوا ببيداء من األرض، خسف أبوُلم وآخرهم، ومل يَ ْنُج أوسطهم، قالت: قلت: »اي رسول يغزوه جيش، ح

 .(3)، أرأيت املُْكرََه ّمْنهم؟«، قال: »يبعثهم هللا على ما يف أنفسهم«هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 
بن صفوان قال: "أما وهللا ما هو هبذا    (، يف الفنت: ِبب اخلسف ِبجليش الذي يؤم البيت، ويف رواية عبدهللا2883رواه مسلم برقم )  (1)

ليس هذا هو اجليش؛ ألنهه مل    ا. قال يف "التاج": حق  -رضي هللا عنهما    –اجليش"؛ يعين اآليت من الشام إىل مكة لقتال عبدهللا بن الزبري  
 خيسف به، وما مسعنا جبيش خسف به لآلن، ولو وقع الشتهر أمره كأصحاب الفيل". اه . 

 (. 2877(، يف احلج: ِبب حرمة احلرم، )5/207(؛ والسنائي )6/286م أمحد )رواه اإلما (2)
 (، وقال: "حسن صحيح". 2184(؛ والرتمذي يف الفنت، ِبب ما جاء يف اخلسف، رقم )6/337رواه اإلمام أمحد ) (3)
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 احلديث السادس عشر:
: »يبايع لرجل بني الركن واملقام، ولن يستحل  هللا عليه وسلموعن أيب هريرة رضي هللا عنه: قال رسول هللا صلى  

،  (1) البيت إال أهله، فإذا استحلهوه فال يسأل عن هلكة العرب، مث أييت احلبشة فيخربونه خراِب ال يعمر بعده أبدا

 .(2)وهم الذين يستخرجون كنزه«

 احلديث السابع عشر: 
: »ال تقوم الساعة حىت ينزل الروم ِبألعماق أو  لى هللا عليه وسلم  عن أيب هريرة رضي هللا عنه: قال رسول هللا ص

بدابق، فيخرج إليهم جيش من املدينة، من خيار أهل األرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: »خلهوا بيننا وبني 

فيقات بينكم وبني إخواننا«،  فيقول املسلمون: »ال وهللا، ال خنلي  نُقاتلهم«،  َسبَ ْوا منا  لوّنم، فيهزم ثلث ال الذين 

أبد   عليهم  أبد  ايتوب هللا  يفتنون  الثلث، ال  ويفتح  الشهداء عند هللا  ،  أفضل  ثلثهم    ويقتل  أبدا،  ا،  يفتنون  ، ال 

»إنه   الشيطان:  فيهم  إذ صاح  ِبلزيتون،  سيوفهم  علهقوا  قد  الغنائم،  يقتسمون  هم  فبينما  القسطنطينية،  فيفتحون 

قد َخَلفُكم يف أهليكم«، فيخرجون   وذلك ِبطٌل  ، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يُّعدُّون للقتال،    (3)املسيح

يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصالة، فينزل عيسى ابن مرمي     عليه وعلى نبينا السالم  ، فأمههم، فإذا رآه عدو هللا  

 . (4) يهلك، ولكن يقتله هللا بيده، فرييهم دمه يف َحْربَّتّه« ذاب كما يذوب امللح يف املاء، فلو تركه الْنذاَب حىت

  

 
ب ال تقوم الساعة حىت مير  ، ومسلم، كتاب الفنت: ِب1591، حديث رقم  47صحيح البخاري، )جعل هللا الكعبة البيت احلرام(    (1)

 ، "ذو السويقتني من احلبشة"؛ أي رجل من احلبشة له ساقان دقيقتان. 2909الرجل بقرب الرجل، رقم 
 (. 2/238رواه اإلمام أمحد يف املسند ) (2)
 يعين: املسيح الدجال.  (3)
 (. 2898ابن مرمي، حديث رقم )رواه مسلم كتاب الفنت، ِبب يف فتح قسطنطينية وخروج الدجال، ونزول عيسى  (4)
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 احلديث الثامن عشر:
وسلم عليه  هللا  هللا صلى  رسول  قال  قال:  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  فيكم،  عن  مرمي  ابن  نزل  إذا  أنتم  »كيف   :

 . (2) . ويف رواية: »وأمَّكم«(1)وإمامكم منكم؟«

 ما تفيده هذه األحاديث: 
الدين، ولبه اإلسالم وجوهر أوهال:   أصل  واعتقادها، ألّنا  يلزم تصديقها  اليت  األمور  الغيبية، هي من  األمور  أنه 

 التوحيد. 

اثنيا: إنه اإلميان ِبألمور الغيبية من مستلزمات الشهادة أبنه حممدا صلى هللا عليه وسلم، واليت تقتضي طاعته فيما 

 نه وزجر، وأال يعبد هللا إال مبا شرع.أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما ّنى ع

من   املهدي  خروج  منها  اليت  الساعة  أشراط  ألنه  اآلخر،  ِبليوم  اإلميان  مستلزمات  من  هبا  التصديق  إنه  اثلثا: 

التصديق أبمارات الساعة من أركان الدين، وذلك   مقدمات اليوم اآلخر، وقد عده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 .(3) يه السالميف حديث جربيل عل

رابعا: أنه التصديق خبروج املهدي داخل يف اإلميان ِبلقدر، فكل ما ثبت إخباره به من األخبار يف املاضي، وعلمنا  

أبنهه كان على وفق ما أخربه صلى هللا عليه وسلم، وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع يف املستقبل، أنهه ال بد أن يقع  

كإخباره صلى هللا عليه وسلم بنزول عيسى عليه السالم، يف آخر الزمان، وإخباره خبروج املهدي، على وفق خربه،  

 وخروج الدجهال، وغري ذلك من األخبار. 

 
السالم، )  (1) (؛  311/146، ومسلم يف صحيحه )3449( رقم  50أخرجه البخاري يف صحيحه، ِبب نزول عيسى ابن مرمي عليهما 

 .69/70ِبب بيان نزول عيسى ابن مرمي 
 (. 310/245رواه مسلم، ) (2)
 هللا عليه وسلم اإلسالم واإلميان.   رواه مسلم يف اإلميان، ِبب وصف جربيل عليه السالم للنيب صلى (3)
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خامسا: إنه اإلميان أبشراط الساعة من مقتضيات اإلميان ِبلغيب، وعليه فمن اإلميان ِبلغيب: اإلميان مبا أخرب به  

ن املهدي الذي خيرج يف آخر الزمان، وقد جعل هللا جل جالله أمر التصديق ِبألخبار النيب صلى هللا عليه وسلم ع

َآَمنَّا   الغيبية فتنة، وحمنة لعباده، ليميز اخلبيث من الطيهب، قال تعاىل: } امل * َأَحّسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَُكوا َأْن يَ ُقولُوا 

 1{ ]سورة العنكبوت:  َن ّمْن قَ ْبّلّهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ الِلَُّ الَّّذيَن َصَدقُوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاّذّبنيَ َوُهْم اَل يُ ْفتَ ُنوَن * َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَّّذي

: »إنهه مل يكن نيبه قبلي إاله كان حقها عليه أن يدله أمهته على خري ما [. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  3  –

وإنه أمهتكم هذه جعل عافيَتها أوهُلا، وسيصيُب آخرها بالء وأمور تنكروّنا،   يعلمه ُلم، وينذرهم شره ما يعلمه ُلم،

فيقول  الفتنة،  تنكشف، وجتيء  املؤمن: هذه مهلكيت، مث  فيقول  الفتنة،  بعضا وجتيء  بعضها  فريقق  فتنة،  وجتيء 

يزحزح  أن  أحب  فمن  هذه،  هذه،  املؤمن:  فيقول  الفتنة،  وجتيء  تنكشف،  مث  مهلكيت،  هذه  النهار   املؤمن:  عن 

ويدخل اجلنهة، فلتأته منيته وهو مؤمن ِبهلل واليوم اآلخر، وليأت النهاس الذي يب أن يؤتى إليه، ومن ِبيع إماما، 

 . (1) فأعطاه صفقة يده، ومثرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء اآلخر ينازعه، فاضربوا عنق اآلخر«

يت يؤيد هللا به الدهين، ميلك سبع سنني، ميأل األرض عدال كما سادسا: أنه يف آخر الزمان خيرج رجل من أهل الب

ملئت جورا وظلما، تنعم األمهة يف عهده نعمة مل تنعمها قط، خترج األرض نباهتا، ومتطر السماء قطرها، ويعطي  

والسلطان قاهر،    املال بغري عدد. قال ابن كثري رمحه هللا: »يف زمانه تكون الثمار كثرية، والزروع غزيرة، واملال وافر،

ه دائم«  .(2)والدين قائم، والعدو راغم، واخلري يف أايه

 
 . 1844رواه مسلم، كتاب إمارة، ِبب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء، األوهل، فاألوهل، حديث رقم  (1)
 .23ابن كثري، النهاية، الفنت واملالحم،  (2)
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سابعا: املهدي وهو الرجل الصاحل، لقب بعدة ألقاب منها: اإلمام، األمري، املهدي، اخلليفة، هو حممد بن عبدهللا، 

. قال ابن  (1) عنه، من ولد احلسن بن عليه رضي هللاوهو من ذرية فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

كثري يف كتابه الفنت واملالحم: يف رواية ابن ماجه، قال عليه ونظر إىل ابنه احلسن فقال: »إنه ابين هذا سيد كما 

وسيخرج من صلبه رجل يسمى ِبسم نبيكم صلى هللا عليه وسلم يشبهه يف    مسهاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ذكر قصة ميأل األرض عدال«، وقد عقد أبو داود السجستاين رمحه هللا كتاب املهدي اخللق وال يشبهه يف اخللق مث  

: » ال يزال هذا الدين  مفردا يف سننه فأورد يف صدره حديث جابر بن مسرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ل هذا الدين عزيزا إىل اثين  قائما حىت يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلههم جتتمع عليه األمهة«. ويف رواية: »ال يزا

 . 3(2) عشر خليفة« قال: فكربه النهاس وضجهوا مث قال كلمة خفيفة فقلت أليب ما قال؟ قال: كلههم من قريش«

اثمنا: يكون ظهور املهدي من قبل املشرق، فقد جاء يف احلديث عن ثوِبن رضي هللا عنه قال: قال رسول صلى  

ثالثة؛ كلههم ابن خليفة، مث ال يصري إىل واحد منهم، مثه تطلع الراايت السود من  هللا عليه وسلم: »يقتتل عند كنزكم 

قبل املشرق، فيقتلونكم قتال مل يقتله قوم.... )مث ذكر شيئا ال أحفظه، فقال:( فإذا رأيتموه؛ فبايعوه، ولو حبوا على  

 . (4)الثلج؛ فإنهه خليفة هللا املهدي«

 تبارك وتعاىل ليقود األمهة كلهها يف هذه الفنت احلالكة؛ ألنه خالفة راشدة على  اتسعا: املهدي رجل صاحل، يهيئه هللا

منهاج النبوهة سوف تعود حتما لألرض مبوعود الصادق الذي ال ينطق عن اُلوى، حينما قال رسول هللا صلى هللا  
 

 . 23املصدر نفسه،  (1)
(، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت، ِبب خروج املهدي،  4280) ، أوهل كتاب املهدي، ِبب املالحم، حديث رقم  سنن أيب داود   (2)

 (. 4086حديث رقم )
 . 24ابن كثري، النهاية يف الفنت واملالحم،  (3)
( قال: هذا حديث صحيح  464  –  4/463(، ومستدرك احلاكم )2/1367سنن ابن ماجه، كتاب الفنت، ِبب خروج املهدي، )  (4)

 . 29ال ابن كثري هذا إسناده قوي صحيح، النهاية يف الفنت واملالحم، على شرط الشيخني ووافقه الذهيب، وق
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، مث تكون خالفة على منهاج : »تكون فيكم النبوة ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعهاعليه وسلم  

النبوة، فتكون ما شاء أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء أن يكون، مث 

إذا شاء أن يرفعها، مث   إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكا جرباي فتكون ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها  يرفعها 

. وروى البخاري ومسلم: من حديث أمه املؤمنني عائشة قالت: »عبث رسول (1)بوة«تكون خالفة على منهاج الن

! صنعت شيئا يف منامك مل تكن يف منامه«. فقلنا: اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    هللا صلى هللا عليه وسلم  

برجل   ِبلبيت  ويقصدون    يتجهون  أي  يؤمون    أمهيت  من  انسا  إنه  »العجب  فقال:  جلأ تفعله،  قد  قريش،  من 

! إنه الطريق قد جيمع  ِبلبيت، حىت إذا كانوا ِبلبيداء خسف هبم«. قالت عائشة: اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

، يبعثهم   النهاس، قال: نعم. فيهم املستبصر، واجملبور، وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شىته

 .(2)هللا على نيهاهتم«

يعتقد اليهود أنه املخلص املنتظر سيكون من بين إسرائيل، وسيكونون هم جنده وأعوانه، وسيحكم العامل    :اعاشر  

اليهود   ليقتل  األرض  إىل  ونزوله  السالم،  عليه  املسيح  بعودة  يعتقدون  والنصارى  »القدس«،  أورشليم  من  كله 

« أو »سهل جميدون«. وهو سهل يف أرض  واملسلمني وكلٌّ َمْن يدين بدينهم يف معركة فاصلة يسموّنا »هرجمدون

 فلسطني يعتقدون أن هذه املعركة ستكون على أرضه!!  

 
(، اُليثمي  5/245رواه أمحد يف ترمجة النعمان، والبزهار والطرباين مبعجمه األوسط ورجاله ثقات، جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي )  (1)

 (. 1588يف كشف األستار رقم )
، ومسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة، ِبب خسف ِبجليش  2118ب ما ذكر يف األسواق  أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، ِب  (2)

 (. 2884الذي يؤم البيت )
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هذه املعركة حيث قال الصادق املصدوق صلى هللا عليه   وقد أكدت أحاديث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

امل  من  جيش  إليهم  فيخرج  بدابق،  أو  ِبألعماق  الروم  ينزل  حىت  الساعة  تقوم  »ال  أهل وسلم:  خيار  من  دينة، 

 . (1)األرض يومئٍذ...،

عليه وسلم: بيده هكذا     وقال صلى هللا  قال  بغنيمة، مثه  يفرح  يقسم مرياث وال  تقوم، حىت ال  الساعة ال  »إن 
نعم.   قال:  تعين؟  الروم  قلت:  أهل اإلسالم،  ُلم  وجيمع  اإلسالم  فقال: عدو جيمعون ألهل  الشام    وحنهاها حنو 

فيقتتلون حىت يجز  وتكون عند ذاكم   للموت ال ترجع إال غالبة،  القتال ردٌة شديدة، فيشرتط املسلمون شرطة 
بينهم الليل فيفيء هؤالء وهؤالء، كلٌّ غري غالب، وتفىن الشرطة، مثه يشرتط املسلمون شرطة للموت، ال ترجع إال  

سلمون  الب، وتفىن الشرطة، مث يشرتط املغالبة، فيقتتلون، حىت يجز بينهم الليل، فيفيء هؤالء وهؤالء، كلٌّ غري غ
شرطة للموت، ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون حىت ميسوا، فيفيء هؤالء وهؤالء، كل غري غالب، وتفىن الشرطة، فإذا  
كان يوُم الرابع، ّنَََد إليهم بقية أهل اإلسالم، فيجعل هللا الدبرة عليهم، فيقتتلون مقتلة، إما قال: ال يرى مثلها، 

، فيتعاد بنو األب، كانوا مئة، فال  اقال: مل ير مثلها، حىت إنه الطائر ليمره جبنباهتم، فما خيلهفهم حىت خير ميت    وإما
جيدونه بقي منهم إال رجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أيه مرياث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ مسعوا ببأس، هو  

قد خلفه الدجال  إنه  الصريخ  فجاءهم  فيبعثون  أكرب من ذلك.  ويقبلون،  أيديهم،  ما يف  فريفضون  ذراريهم  م يف 
عشرة فوارس طليعة، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إين ألعرف أمساءهم، وأمساء آِبئهم، وألوان خيوُلم، 

 . (2) هم خري فوارَس على ظهر األرض يومئذ، أو من خري فوارس على ظهر األرض يومئذ«
هللا صلى رسول  حلديث  وسلم    وإانه  عليه  وسوراي    هللا  فلسطني  أرض  على  اليوم  جتري  اليت  واألحداث  مؤمنون، 

 والعراق، وتدخل األمم حلل هذه األحداث لدليل قاطع أننا حنو احلدث األعظم سائرون.

وهذه األحاديث الدهالة على خروج املهدي وهذه املالحم واملعارك هي قبل خروج الدجهال يف آخر الزمان ونزول  

عليه السالم حني ينزل عيسى عليه السالم عند املنارة البيضاء ويتوجه حنو البيت املقدس، فيجد املسلمني  عيسى  

 
رقم    (1) حديث  السالم،  عليه  عيسى  ونزول  الدجاُل  وخروج  القسطنطينية،  فتح  يف  ِبب  الساعة،  وأشراط  الفنت  مسلم، كتاب  رواه 
(2897.) 
 (. 2899اعة، ِبب إقبال الروم يف كثرة القتل عند خروج الدجال، حديث رقم )مسلم، كتاب الفنت وأشراط الس اهرو  (2)
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عليه  عيسى  فيأىب  بذلك  الرواايت  صرهحت  املهدي كما  أو  املسلمني  إمام  يقدمه  أن  ويريد  الصبح،  يصلهون 

 . (1) السالم

املهدي رجل صاحل خيرج لنا، أبنه  يتهضح  الرواايت  املدينة    ويف جممل  من  إىل مكهة هارِب  الشرق وأيوي  من جهة 

فيحكم   ويؤيده  وينصره هللا  فيخسف هبم،  لقتله  إليه جيش  فيبعث  املشرفة،  الكعبة  واملقام عند  الركن  بني  فيبايع 

بشرع هللا ومنهجه، وينشر العدل بني النهاس، ويعم الرخاء والنعمة بزمانه، ويلتقي مع نيب هللا عيسى عليه السالم 

ؤمه األمهة وعيسى عليه السالم يصلهي خلفه وخيرج معه ويساعده على قتل الدجهال، ويعيش سبع أو تسع. فمن في

الثابت األحاديث  إنكار  يدل على  ة  جيرؤ على  ا  إّنه إن دله على شيء،  عليه وسلم وهل هذا  النيب صلى هللا  عن 

َ َلُه اُْلَُدى  وَ االستخفاف أبقوال الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد قال تعاىل: } َمْن ُيَشاّقّق الرَُّسوَل ّمْن بَ ْعّد َما تَ َبنيَّ

 [.115{ ]سورة النساء: َويَ تَّّبْع َغرْيَ َسّبيّل اْلُمْؤّمّننَي نُ َولّهّه َما تَ َوىلَّ َوُنْصّلّه َجَهنََّم َوَساَءْت َمّصري ا

 

  

 
 (. 2897رواية مسلم، حديث رقم ) (1)
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 املهدي  األئّمة والعلماء الذين نّصوا على تواتر أحاديث
 والتصاديق اليت جاءت يف شأن املهدي

 . قال يف كتابه »مناقب الشافعي«: (1)   احلافظ أبو احلسن حممد بن احلسني اآلبري السجزي 1 

 قال يف حممد بن خالد اجلندي راوي حديث )ال مهدي إال عيسى بن مرمي( قال: حممد بن خالد.

بذكر املهدي وأنهه من أهل بيته وأنه ميلك   هللا عليه وسلم  »وقد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول هللا صلى  

سبع سنني وأنه ميأل األرض عدال وأن عيسى عليه السالم خيرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه األمة 

 ويصلي عيسى خلفه«.

 وقد نقل كالمه هذا عدد من االئمة والعلماء وارتضوه، ومنهم:

 . (3)كتابه »التذكرة أبحوال املوتى وأحوال اآلخرة«  يف (2)   اإلمام القرطيب 1 

 .(5)يف كتابه املنار املنيف (4)  اإلمام ابن قيم اجلوزية 2 

 أيضا. (2)يف فتح الباري بشرح صحيح البخاري ويف هتذيب التهذيب (1)  احلافظ ابن حجر 3 

 
. مصنهف  احلافظ اإلمام أبو احلسن حممد بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم اآلبري )نسبة إىل آبر قرية من قرى سجستان( السجستاين  (1)

وسري  اآلبري.    51/12،  899،  تذكرة احلفاظه  وهو يف الثمانني وهو من الطبقة الثانية عشرة. انظر:  363كتاب مناقب الشافعي. تويف  
النبالء العاشر،  أعالم  الرتمجة    512،  األوىل، 3552رقم  الطبعة  حزم،  ابن  دار  بريوت  املنتظر،  املهدي  البستوي،  عبدالعليم  انظر:   .

 ، وقد استفاض يف ذكر أحاديث املهدي املنتظر، فكان كتابه كمثابة يف ميزان اجلرح والتعديل.42 – 40م، 9919ه /1420
اخلزرجي حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري األندلسي أبو عبدهللا القرطيب، صاحب كتاب اجلامع ألحكام القرآن املعروف    (2)

 انظر: القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ص وز. ه . 671وغريه. تويف  تفسري القرطب ب : 
 . 691القرطيب، التذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة،  (3)
ه ، له مصنفات تبلغ املائة منها زاد املعاد يف  751  –  690مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي    (4)

كتاب املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، وقد ذكر فيه السبب يف أتليف هذا الكتاب    هدي خري العباد وإعالم املوقعني. انظر: مقدمة
 . 7 – 3وعدهد بعض األحاديث املوضوعة عن غريها، منها حديث: "ال مهدي إال عيسى ابن مرمي"، 

 . 129ابن قيم اجلوزية، املنار املنيف،  (5)
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 . (4)يف آخر كتابه »العرف الوردي يف أخبار املهدي« (3)   السيوطي 4 

 .(6)املكي يف كتابه الصواعق احملرقة (5)   ابن حجر اُليتمي 5 

 . (8) يف كتابه: اإلشاعة يف أشراط الساعة (7)   حممد الربزجني 6 

تواتر  على  نصهوا  قد  آخرون  علماء  هناك  به  واستشهدوا  اآلبري  بذكر كالم  اكتفوا  الذين  هؤالء  على  وزايدة 

 :األحاديث الواردة يف املهدي ومنهم

السفاريين  1  حممد  الشيخ  املهدي  أحاديث  تواتر  على  نصهوا  الذين  العلماء  ومن  لوامع    (1)   قال يف كتابه  فقد 

 األنوار البهيهة:

 
فتح الباري يف شرح صحيح  ه ، من مؤلفاته:  852  –  773العسقالين  شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد الكناين    (1)

 وهتذيب التهذيب وغريمها.  البخاري،
السادس،    (2) البخاري،  الباري يف شرح صحيح  العسقالين، فتح  أيض    426ابن حجر  القحطاين وله  بعد  املهدي خيرج  يف    اويذكر أن 

يف ترمجة حممد بن خالد اجلندي. ما نقله عن اآلبري يف مناقب الشافعي إبسناد عن يونس قال:    120، التاسع،  هتذيب التهذيبكتاب  
جاء يف رجل عليه منطقية وإزار فقال: تعرف من حممد بن خالد؟ قلت: ال، فقال: هذا مؤذن اجلند وهو ثقة فقلت: أنت ابن معني؟ قال: 

 وقد تواترت األخبار... نعم، قال اآلبري حممد بن خالد... ويذكر 
عبدالرمحن  (3) الدين  السيوطي    جالل  اخلضريي  حممد  بن  بكر  أيب  حنو  911  –  849بن  له  الصغري   600ه   اجلامع  منها:  مصنف 

 . 4/71، اإلعالموتدريب الراوي واإلتقان وغريها. 
املكي    (4) األنصاري  السعدي  اُليتمي  علي  بن  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  منها:  974  –  909شهاب  مؤلفات كثرية  له  ه ، 

 (. 1/223، )والفتاوى احلديثية. األعالم الصواعق احملرقة
املتوىف    (5) اُليتمي،  احملرقةه ،  974أمحد  ال.ط،  الصواعق  العصرية،  املكتبة  بريوت،  القول  207م،  2007ه /1428،  وله كتاب   .

ف يتحدث عن صحة  م، املؤل2011املختصر يف عالمات املهدي املنتظر، حققه رائد الراشد، بريوت دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  
 أحاديث خروج املهدي يف آخر الزمان، وأنه من أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم. 

 . شرح املشكاة وتذكرة املوضوعاته  من مؤلفاته: 1014نور الدين علي بن حممد سلطان القاري اُلروي املكي  (6)
برزجني األصل، سكن املدينة وتويف هبا، له عدة كتب منها:   1103  –  1040حممد بن عبد الرسول بن عبد السيد احلسيين الربزجني  (7)

 . اإلشاعة
 . 87 اإلشاعة يف أشراط الساعة، (8)
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»والصواب الذي عليه أهل احلق أن املهدي غري عيسى وأنه خيرج قبل نزول عيسى عليه السالم وقد كثرت خبروجه  

 وشاع ذلك بني علماء السنة حىت عده من معتقداهتم... الرواايت حىت بلغت حده التواتر املعنوي

وقد روي عن ذكر من الصحابة وغري من ذكر عنهم رضي هللا عنهم برواايت متعدهدة وعن التابعني من بعدهم ما  

يفيد جمموعة العلم القطعي. فاإلميان خبروج املهديه واجب كما هو مقرهر عند أهل العلم، ومدوهن يف عقائد أهل 

 .(2) السنهة واجلماعة« 

فقد قال يف كتابه التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر    (3)   ومن بينهم القاضي حممد بن علي الشوكاين  2 

فيها الصحيح   اليت أمكن الوقوف عليها منها مخسون حديثا  والدجال واملسيح: »واألحاديث الواردة يف املهدي 

التواتر على ما هو دوّنا يف مجيع  واحلسن والضعيف املنجرب وهي متو  اترة بال شك وال شبهة بل يصدق وصف 

 االصطالحات احملرهرة يف األصول«.

»فتقرر أيضا:  متواترة،    وقال  الدجال  يف  الواردة  واألحاديث  متواترة  املنتظر  املهدي  يف  الواردة  األحاديث  أن 
 . (4) واألحاديث الواردة يف نزول عيسى بن مرمي متواترة«

 فقال يف كتابه »اإلذاعة ملا كان ويكون بني يدي الساعة«:  (5)   ومنهم النواب صديق حسن خان القنوجي 3 

 
عامل ِبحلديث واألصول واألدب، له عدة مؤلفات منها:    1188  –  1114مشس الدين أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين    (1)

 . ع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية املعنية يف عقد أهل الفرقة املرضيةالدرر املصنوعات يف األحاديث املوضوعات، لوام
 (. 2/80، )لوامع األنوار البهية (2)
ه ، له مصنفات كثرية ومن أمهها: نيل األوطار وفتح 1250  –  1173حممد بن علي بن حممد الشوكاين من كبار علماء احلديث،    (3)

 . 788، أجبد العلوم(، 2/214، )البدر الطالعالقدير والفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة. 
اثر الصحيحة، مكة املكرمة، املكتبة املكلية، بريوت، دار ابن حزم، الطبعة  عبدالعليم البستوين، املهدي املنتظر يف ضوء األحاديث واآل  (4)

 . 47/55م، 1999ه /1420األوىل، 
حممد صديق خان بن حسن علي احلسيين البخاري القنوجي، من رجال النهضة اإلسالمية اجملددين. تزيد مؤلفاته على املائة منها فتح   (5)

 لص وغريمها من الكتب املؤلفة يف العربية والفارسية. البيان يف تفسري القرآن والدين اخلا
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»األحاديث الواردة يف املهدي على اختالف رواايهتا كثرية جدا تبلغ حد التواتر املعنوي وهي يف السنن وغريها من  
 دواوين اإلسالم من املعاجم واملسانيد«. 

كه يف أن املهديه خيرج يف آخر الزمان من غري تعيني لشهر وعام ملا تواتر من األخبار يف الباب وقال أيضا: »ال ش 
 .(1) واتفق عليه مجهور األمة سلفا عن خلف إال من ال يعتد خبالفه« 

 :األئمة والعلماء الذين احتجوا أبحاديث املهدي
اء آخرون كثريون صححوا أحاديث املهدي زايدة على أولئك الذين نصوا على تواتر أحاديث املهدي هناك علم

 وذكروها يف مؤلفاهتم ونصوا على االحتجاج هبا.

 ه . 161منهم اإلمام سفيان بن سعيد الثوري، تويف 

الثوري كان يتكْلم يف بعض من خرج مع حممد بن عبدهللا بن   أبو داود السجستاين أن سفيان  فقد ذكر اإلمام 

يفة العباسي أيب جعفر املنصور مث قال: وسفيان يقول: »وإن مر بك املهدي  حسن امللقب ِبلنفس الزكية على اخلل

فهذا يدل على أن موضوع خالفة املهديه كان أمرا مسلهما   (2) وأنت يف البيت فال خترج إليه حىت جيتمع الناس«

 به عندهم. 

 ه (. 761ومنهم اإلمام أبو عبدهللا القرطيب )تويف 

 
، حتقيق  اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة، اإلذاعة، السيد حممد صديق،  1307أيب الطيب، حممد القنوجي املتوىف سنة    (1)

 . 186م، 2000ه /1421بسام عبدالوهاب اجلايب، بريوت، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 
 .4282، يف حدث سفيان الثوري، رقم احلديث  كتاب املهديود، أبو دا (2)
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حوال املوتى وأمور اآلخرة« يف كالمه على حديث ال مهدي إال عيسى بن مرمي:  فقد قال يف كتابه »التذكرة يف أ

»إسناده ضعيف، واألحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف التنصيص على خروج املهدي من عرتته من ولد  

 .(1) فاطمة اثبتة أصحه من هذا احلديث فاحلكم هبا دونه«

والرتمذي وغريهم كحديث عبدهللا بن مسعود عن النيب  »وأحاديث املهدي معروفة رواها اإلمام أمح داود  د وأبو 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال: لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطوهل هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجال من أهل بييت 

 يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم ايب ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا«. 

ل: وُلذا كان احلديث املعروف عند السلف واخللف أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف املهدي يواطئ إىل أن، قا

امسه امسي واسم أبيه اسم أيب صار يطمع كثري من الناس أن يكون هو املهدي حىت مسى املنصور ابنه حممدا ولقبه  

 . (2)ِبملهديه ِبمسه واسم أبيه ِبسم أبيه ومل يكن هو املوعود به

 ه (. 751ومنهم اإلمام ابن قيهم اجلوزية )تويف 

وقد قال يف كتابه »إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان«: »واألمم الثالث تنتظر منتظرا خيرج يف آخر الزمان فإّنم 

وعدوا به يف كل ملة واملسلمون ينتظرون نزول املسيح عيسى بن مرمي من السماء لكسر الصليب وقتل اخلنزير وقتل  

 ه من اليهود وعباده من النصارى.أعدائ

 .(3)وينتظرون خروج املهدي من أهل بيت النبوة ميأل األرض عدال كما ملئت جورا«

 
ه / 1407ه (، التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية  671مشس الدين القرطيب )املتوىف    (1)

 .691م، 1987
 . 692القرطيب، التذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة،  (2)
)املتوىف  ابن    (3) اجلوزية  األوىل،  751قيم  الطبعة  حزم،  ابن  دار  بريوت،  الشيطان،  مصائد  عن  اللهفان  إغاثة  م،  2004ه /1424(، 

576. 
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وقد عقد يف كتابه »املنار املنيف« فصال خاصا ِبملهدي وفصل الكالم فيه وذكر عددا من أحاديث املهدي مع  

مث ذكر أقوال الناس يف    (1) وحسان وغرائب وموضوعة«حتقيقها مث قال: »وهذه األحاديث أربعة أقسام، صحاح  

املهديه مث قال: كل هذه الفرق تدهعى يف مهديها الظلوم الغشوم واملستحيل املعدوم أنه اإلمام املعصوم. واملهديه 

 املعلوم الذي بشر به النيب صلى هللا عليه وسلم وأخرب خبروجه.

 ه .744يف ومنهم اإلمام احلافظ عماد الدين ابن كثري، تو 

ا ّمنْ ُهُم  َوبَ َعثْ َنا  ّإْسرَائّيَل  َبيّن  ّميثَاَق   ُ الِلَّ َأَخَذ  }َوَلَقْد  املائدة  تعاىل يف سورة  لقول هللا  تفسريه  قال يف  َعَشَر  فقد  ْثيَنْ 

 [ بعد ذكر حديث »ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجال... إخل«. 12نَّقيب ا{ ]سورة املائدة: 

ذا احلديث البشارة بوجود اثين عشر خليفة صاحلا يقيم احلق ويعدل فيهم وال يلزم من هذا تواليهم وتتابع »ومعىن ه
أايمهم بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم اخللفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم ومنهم  

تق وال  العباس،  بين  وبعض  األئمة  عند  بال شك  عبدالعزيز  بن  حمالة. عمر  وال  يتهم  وال  تكون  الساعة حىت  وم 
األحاديث الواردة بذكره. النيب صلى هللا عليه    والظاهر أن منهم املهدي املبشر به يف  اسم  أنه يواطئ امسه  فذكر 

 وسلم واسم أبيه اسم أبيه فيمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما«.
مث ظهوره يف سرداب سامرا فإن ذلك ليس له حقيقة وال وجود  »وليس هذا ِبملنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده  

ِبلكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم اخلياالت الضعيفة وليس املراد هبؤالء اخللفاء االثين عشر األئمة 
 . (2) االثين عشر الذين يعتقد فيهم االثنا عشرية من الروافض جلهلهم وقلة عقلهم«

  

 
)املتوىف    (1) اجلوزية  قيم  املطبوعات  751ابن  مكتبة  بريوت،  غدة،  أبو  عبدالفتاح  حتقيق:  والضعيف،  الصحيح  يف  املنيف  املنار   ،)

. عمر سليمان األشقر، واحة اإلميان ِبلقيامة وأشراط الساعة عند  155  –  141م،  2004ه /1425عشر،  اإلسالمية، الطبعة احلادية  
 . 152 – 140م، 2008ه /1428ابن قيم، األردن، دار النفائس، الطبعة الثانية 

 .34ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، الثاين،  (2)
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 البداية والنهاية بعد ما ذكر بعض األحاديث »وقد نطقت هذه األحاديث اليت أوردانها وقال ابن كثري أيضا يف

هو  ليس  العباس  بين  خلفاء  اثلث  املنصور  ابن  هو  الذي  املهدي  أن  وال شك  واملهدي  واملنصور  ِبلسفاح  آنفا 

 وقسطا كما ملءت املهدي الذي وردت األحاديث املستفيضة بذكره وأنه يكون يف آخر الزمان ميأل األرض عدال

ظلما وجورا وقد أفردان لألحاديث الواردة فيه جزآ على حدة، كما أفرد له أبو داود كتاِب يف سننه وقد تقدم يف  

 . (1) بعض هذه األحاديث آنفا أنه يسلم اخلالفة إىل عيسى بن مرمي إذا نزل إىل األرض. وهللا أعلم«

مال ُلذا املوضوع وقال« »فصل يف ذكر املهدي الذي يكون يف  وأما يف كتابه الفنت واملالحم فقد خصص فصال كا

فقد نطقت به االحاديث املرويهة عن رسول هللا صلى هللا   آخر الزمان وهو أحد اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني..

وسلم   ذلك    عليه  على  دلت  مرمي كما  بن  عيسى  نزول  قبل  يكون  ظهوره  وأظنه  الدهر  آخر  يف  يكون  أنه 

 . (2)ديثاألحا

ال  احلسن  ولد  مث  وسلم  عليه  هللا  الرسول صلى  بنت  فاطمة  ذرية  من  البيت  أهل  من  يكون  »وأنه  أيضا:  وقال 

 احلسني كما تقدهم النص على ذلك يف احلديث املروي عن علي بن أيب طالب وهللا أعلم«.

  

 
 .252ابن كثري، البداية والنهاية، السادس،  (1)
الفنت واملالحم،  ا  (2) النهاية يف  الراشدين    23بن كثري،  اخللفاء  الزمان وهو أحد  الذي يكون يف آخر  املهدي  وقد عقد فصل يف ذكر 

 واألئمة املهديني وليس ِبملنتظر الذي تزعم الروافض، وترجتي ظهوره. 
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بيانه ألحاديث الراايت السود وأّنا ليست هي راايت بين العباس: »بل راايت سود أخر   وقال أيضا يف معرض 
العلوي الفاطمي احلسين رضي هللا عنه يصلحه هللا يف ليلة واحدة أي  أتيت صحبة املهدي وهو حممد بن عبدهللا 

س من أهل املشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه  يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن مل يكن كذلك ويؤيده بنا
أيضا.. سود  راايهتم  ظهوره    وتكون  أصل  يكون  الزمان  آخر  يف  بوجوده  املوعود  املمدوح  املهدي  أن  واملقصود 

وخروجه من انحية املشرق ويبايع له عند البيت كما دله على ذلك بعض االحاديث، وقد أفردت يف ذكر املهدي 
 . (1) ه (808ومنهم ابن خلدون )املتوىف  جزأ على حدة، وهلل احلمد.

وقد ذكر يف كتابه املقدمة، يف الفصل الثاين واخلمسني، عن أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس يف شأنه وكشف 

 الغطاء عن ذلك. 

قال: اعلم أن املشهور بني كافة أهل اإلسالم على ممر اإلعصار، أنه ال بد يف آخر الزمان من ظهور رجل من أهل  

لبيت يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه املسلمون، ويستويل على املمالك اإلسالمية، ويسمى ِبملهدي؛ ويكون  ا

خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة يف الصحيح، على أثره، وأن عيسى عليه السالم ينزل من بعده  

 .(2) يف صالته فيقتل الدجال، أو ينزل معه فيساعده على قتله، وأيمت ِبملهدي

)املتوىف   اُليتمي  حجر  ابن  ذكر    ه (974ومنهم  وقد  املنتظر،  املهدي  عالمات  يف  املختصر  القول  يف كتابه 

 . (3)األحاديث اليت وردت يف خروج املهدي يف آخر الزمان

الصحابة، واحلديث فيها  وقد ذكر أن األحاديث الثابتة اليت وردت يف املهدي املنتظر كثرية جدا، رواها مجاعة من  

لشخصيهة   واملنتحلون  الدجالون  وإن كثر  متواترة،  املهدي  أحاديث  أن  العلم  أهل  واحٍد من  وقد ذكر غري  كثري، 
 

)املتوىف    (1) خلدون  بن  بريوت،  808عبدالرمحن  جويدي،  د.درويش  حتقيق:  املقدمة،  الثانية، ه (،  الطبعة  العصرية،  املكتبة 
منهم  304  –  287م،  2000ه /1420 املهدي،  ظهور  عن  رووا  الذين  األئمة  مجيع  ذكر  فقد  إىل كتابه  يعود  االستفاضة  أراد  من   ،

 الرتمذي وأبو داود والبزار وابن ماجه واحلاكم والطرباين وأبو يعلى املوصلي.
رائد أمري عبدهللا،    ه (، القول املختصر يف عالمات املهدي املنتظر، حتقيق: د. 974املتوىف  ابن حجر اُليتمي، اإلمام شهاب الدين )  (2)

 بريوت، دار الكتب العلمية.
 ابن حجر اُليتمي، القول املختصر يف عالمات املهدي املنتظر، على الغالف األخري من الكتاب.  (3)
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، وما املهديه، فال يعين ذلك أن تنكر هذه األحاديث الصحيحة الثابتة على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 . (1) تابعنيجاء عن الصحابة رضي هللا عنهم وال

ومنهم يوسف بن يىي بن علي بن عبدالعزيز املقدسي الشافعي السلمي من علماء القرن السابع، قال: يف كتابه 

عقد الدُّرر يف أخبار املنتظر، ذكر يف مقدمة الكتاب: )فزعم بعضهم أن انر احلرب ال تزداد إال تضرما واستعارا،  

، وأصرَّ على عدم مفارقة هذا املعىَن، وتشبث أبذايل األحاديث الواردة اإاله إدِبر    وال يزداُد األمُر إاله شدَّّة وال الدنيا

يف هذا املعىن، فقلت له: حنن نسلّهم ّصحَّة هذه األحاديّث ونتلقَّاها ِبلسمع والطهاعة، لكن ليس فيها ما يدل على  

اإلمام املهدي، واضمحالله منوط بظهور  استمرار هذا األمر إىل أن تقوم الساعة، ولعل زواله يكون عند خروج  

 ... .سرهه املخفي، فقد بشرت بظهوره أحاديث مجهة، دوَّنتها يف كتبهم علماء هذه األمة

  

 
الدُّرر يف    (1) السلمي، عقد  الشافعي  العلمية، يوسف بن يىي  الكتب  دار  العلماء، بريوت،  املنتظر، حققه وعلهق عليه جلنة من  أخبار 

. انظر الكتاب فمن أبوابه اسم املهدي وأنه من ذرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكنيته وعدله  8م،  1997ه /1418الطبعة األوىل،  
 والفنت الدالة على واليته وشرفه وكرمه إىل انقضاء أايمه. 
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 ه (.458ومنهم البيهقي )املتوىف 

، يف ِبب ما جاء عن ملك بين العباس بن عبد املطلب، مث ذكر عدة رواايت (1)وقد ذكر يف كتابه دالئل النبوة

 .(2)مث جييء خليفة هللا املهدي فإذا مسعتم به فأتوه وِبيعوه فإنه خليفة هللا املهدي«منها »

  

 
البيهقي )املتوىف  أيب  (1) دار  458 بكر  الدكتور عبداملعطي قلعجي، بريوت،  الشريعة، علق عليه  النبوة ومعرفة أحوال صاحب  (، دالئل 

 .518 –  513م، السادس، 1985ه /1405الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
ابن ماجه  (2) املسنن  الواردة يف ذكر  املهدي، وعدد األحاديث  الفنت، ِبب خروج  ،  4085،  4084،  4083،  482هدي )، كتاب 

4086 ،4087 ،4088 .) 
 وملن أراد مراجعة: 

املتوىف سنة   السخاوي،  الشيخ حممد عبدالرمحن  العالمة  األلسنة، 902*  املشتهرة على  األحاديث  بيان كثري من  احلسنة يف  املقاصد  ه ، 
من حديث: "إن هللا يبعث    150  –  149م،  1996ه /7141حتقيق: حممد عثمان اخلشن، بريوت، دار الكتاب العريب، الطبعة الثالثة،  

 ُلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد ُلا دينها". 
م. الكتاب كله يتحدث 1981ه /1401* الشيخ حممد علي الصابوين، املهدي وأشراط الساعة، بريوت، مكتبة الغزايل، الطبعة األوىل،  

 عن مذاهب العلماء يف املهدي. 
د.ط،   الكتب،  عامل  بريوت،  السريوان،  الدين  عز  عبدالعزيز  الشيخ  راجعه  املنتظر،  املهدي  اإلدريسي،  عبدهللا  الفضل  أليب   *

 م، يتحدث الكتاب عن املهدي املنتظر.2006ه /1427
العامة إلد الرائسة  الرايض،  املنتظر،  املهدي  أنكر  التوجيري، االحتجاج ِبألثر على من  العلمية واإلفتاء * محود بن عبدهللا  البحوث  ارات 

إقامة الربهان يف الرد  م. والكتاب كله رد على من أنكر خروج املهدي. وله كتاب:  1983ه /1403والدعوة واإلرشاد والطبعة األوىل،  
 .على من أنكر خروج املهدي والدجال ونزول املسيح يف آخر الزمان

يف نزول املسيح، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، القاهرة، دار السالم، الطبعة السادسة،    * اإلمام حممد أنور شاه اُلندي، التصريح مبا تواتر
 . 242م، 2005ه /1426

األوىل،   الطبعة  السنة،  مكتبة  القاهرة،  املنتظر،  املهدي  يف  واألثر  السنة  أهل  عقيدة  العباد،  محد  بن  عبداحملسن  الشيخ  العالمة   *
 دة اليت ذكرها ابن خلدون(. )األحاديث الوار  67 – 55م، 1996ه /1416

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.aluka
h.net 

 

 
36 

 وايت المحت
 3 ......................................................... عقيدهتم؟  هي وما احلديث أهل هم من

 3 ............................................................... : احلديث أبهل التعريف: أوال  
 10 .............................................................. : احلديث أهل عقيدة: اثنًيا

 13 ........... املهدي شأن يف كوّنا  يتمل وأحاديث وتلميح ا، تصري ا املهدي  يف وردت اليت األحاديث
 13 .............................................. :وظهوره صفاته املهدي حول أحاديث مجلة

 13 ........................................................................ :األّول احلديث
 13 ......................................................................... : الثاين احلديث
 13 ........................................................................ :الثالث احلديث
 14 ......................................................................... : الرابع احلديث
 14 ....................................................................... :اخلامس احلديث
 14 ...................................................................... : السادس احلديث
 14 ....................................................................... :السابع احلديث

 15 ................................................ أحواله  وبعض املهدي، صفة فيها أحاديث ذكر
 15 ........................................................................ : الثامن احلديث
 15 ........................................................................ :التاسع احلديث
 15 ........................................................................:العاشر احلديث

 16 .................................................... املهدي شأن يف كوّنا  يتمل أحاديث ذكر
 16 .................................................................. : عشر احلادي احلديث
 16 ....................................................................: عشر الثاين احلديث
 17 .................................................................. :عشر الثالث احلديث
 18 ................................................................... :عشر الرابع  احلديث

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.aluka
h.net 

 

 
37 

 18 ................................................................. :عشر اخلامس احلديث
 19 ................................................................ : عشر السادس احلديث
 19 .................................................................. :عشر السابع احلديث
 20 ................................................................... : عشر الثامن احلديث

 20 ................................................................... : األحاديث هذه تفيده ما
 26 .......................................... املهدي أحاديث تواتر   على نصهوا  الذين  والعلماء األئمهة

 26 ........................................................ املهدي  شأن يف جاءت اليت  والتصاديق
 29 .......................................... : املهدي أبحاديث احتجوا  الذين والعلماء األئمة

 

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/

