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   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

١ 

  

    
ارة الدراَآلخ  

  مل تظهر اليت صغرىالساعة العالمات 
M  

ونعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ، عاىل حنمده   ونستعينه  ونستغفرهت هللا مدحلاإن   
 وحده ال شريك له وأشهد أن حممـداً عبـده   له، وأشهد أن ال اله إال اهللا ياهللا فال مضل له ومن يضلل فال هاد

  ..........هلوورس
  ]١٠٢: سورة آل عمران[}        يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ  {
  
قَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثريا ونِسـاء  يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَ {

  ]١: سورة النساء[}     واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا
} وا اتنآم ينا الَّذها أَيلًا يقُولُوا قَوو ا قُوا اللَّهيدد٧٠{س{   ـعطن يمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

   ]٧١-٧٠:سورة األحزاب[          }اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
  

  .... أما بعد
وشـر األمـور    -صلى اهللا عليه وسـلم   -اهلدي هدي حممد وخري  - تعاىل -فإن أصدق احلديث كتاب اهللا 

  .وكل ضاللة يف النار، حمدثاا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (
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  العالمات الصغرى اليت مل تظهر: ثالثاً
  .  نزول املطر وعدم إنبات األرض - ٢                                 . انتفاخ األهلة - ١
  . مامه بيوت الطني واحلجرأ مدمطر من السماء ال يص - ٣
  .   الكري خبث احلديد ياملدينة شرارها كما ينف يتنف - ٤
  .حماصرة املسلمني إىل املدينة - ٥
  . ظهور املسخ واخلسف والقذف -٧                               .فناء قبيلة قريش - ٦
  .جيش يغزو البيت خيسف بأوله وآخره - ٨
  . تكليم السباع واجلماد لإلنسان -١٠                       .نهاكزوال اجلبال من أما - ٩

  .احنسار الفرات عن جبل من ذهب -١١
  . عودة جزيرة العرب جنات وأاراً - ١٣               . إخراج األرض كنوزها املخبوأه -١٢
  . اءموفتنة الدهي حالس، وفتنة السراء،ظهور فتنة األ -١٤
  . يف آخر الزمان يلحق الناس بالشام -١٦                        . عودة اخلالفة الراشدة -١٥
  . عمران بيت املقدس، وخراب املدينة -١٧
  . وال يفرح الناس فيه بغنيمة ،يف آخر الزمان ال يقسم مرياث -١٨
  . السجدة تكون خري من الدنيا وما فيها -١٩
  . اجلهجاه :خروج رجل يقال له -٢٠
  . ترك احلج لبيت اهللا احلرام -٢٢                                  . هدم الكعبة -٢١
  . سالمربة اإلغ - ٢٤                   .سالميرفع القرآن ويدرس اإل -٢٣
وجوب مبايعة  - مكان ظهور املهدي -مدة حكمه وبقائه -اته--ف-ص -امسه ونسبه( ظهور املهدي -٢٥

 - - السالم عليه - يرتل عيسى املهدييف زمن  - مان املهدي يكثر اخلريويف ز -يصلحه اهللا تعاىل يف ليلة  -املهدي
شبهات املكَذِّبني  -إنكار بعض أهل العلم حلقيقة املهدي -أنه املهدي ادعىنظرة سريعة فيمن  -خالصة ما سبق
  )ألحاديث املهدي

   .ريفتح القسطنطينية األخ -٢٧          .حمة الكربى بني املسلمني والروماملل -٢٦
  .  قتال اليهود -٣٠            .  غزو اهلند -٢٩              . )امرو(فتح رومية  -٢٨
  .خروج رجل من قحطان يطيعه الناس -٣١
  .  بقاء طائفة من املؤمنني ظاهرين على احلق إىل قيام الساعة -٣٢
  .ريح طيبة تقبض أرواح املؤمنني -٣٣
  .معودة بعض قبائل الرب لعبادة األصنا -٣٤
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m  
  ه له وهو ينبغي أن نتنب هناك أمر ،وقبل احلديث عن العالمات الصغرى اليت مل تظهر
الكونية القدرية ليس بدعة وال خطأ؛ خاصةً إذا  -عليه السالم  -إن ترقُّب حصول أشراط الساعة اليت بإرادة اهللا 

 ملا مسعوا - رضي اهللا عنهم  -ن الصحابة تعاقبت اإلرهاصات، واملقدمات اليت جاءت ا األخبار؛ ودليل ذلك أ
رواه ( "فَخفَّض فيه ورفَّع؛ ظنوا أنه يف طائفة النخل الدجاليحدثُهم عن " -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

 ،على ذلك - صلى اهللا عليه وسلم -ن أقسم لرسول اهللا ، بل منهم مالدجالوا يف ابن صياد أنه املسيح كُّ، وش)مسلم
صلى اهللا عليه  -مل ينكر على عمر، بل قال  - صلى اهللا عليه وسلم  - ورسول اهللا  ،- عنھما اهللا رضي - وجابر كعمر 
، وكذلك شكَّت فيه حفصة وابن عمر، وغريمها من »إِنْ يخرج وأَنا فيكم؛ فَأَنا حجِيجه دونكُم«: -وسلم 

  .-رضي اهللا عنهم  -الصحابة 
  : قال -رضي اهللا عنه  -ويروى عن أيب ذر الغفاري 

  )طبقات ابن سعد( »ما تؤيسين رقة عظمي، وال بياض شعري أن ألقى عيسى ابن مرمي«
  ون قرب حصولِ بعضِ األشراط، عوال يزال العلماء يف كل عصر ومصرٍ يتكلمون بذلك، ويتوقَّ

وقع يف حديث معاوية هذا فقد شاهدناه بتلك البالد، وعاينا معظمه كل ما « :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال القرطيب 
  ).٧٢٥ص: التذكرة( ـاه »إال خروج املهدي

وينبغي كذلك أن يتنه ألمرينب:-  
ع املظنون دون أن نتكلف إجيادها بإجراءات من عند أن تبقى هذه األشراط اليت سنتحدث عنها يف دائرة التوقُّ: أولُها

  .ألا أمور كونية قدرية واقعة ال حمالة، ومل خناطَب باستخراجها من عالَم الغيب إىل عامل الشهادة أنفسنا؛
ت عليه نصوص الوحي الشريف، وعدم القطع بزمان أن يراعى الترتيب الزمين لتسلسل األشراط؛ طبقًا ملا دلَّ: وثَانِيها

  .التخمنيإال الظن و ه،أو ترتيب ما ال دليل على زمنه وترتيب
، ، يليه نزول املسيح، يليه يأجوج ومأجوجالدجال: ألن هناك أشراط للساعة قطعت النصوص بتعيني ترتيبها؛ مثل -

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -داود عن النيب أبو  أخرجفقد 
 عمران بيت املقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج امللحمة، وخروج امللحمة فتح القسطنطينية، وفتح«

  )٣٦٠٩:رقم» صحيح أيب داود«حسنه األلباين يف (        »الدجالالقسطنطينية خروج 
مقدمات إمجالية ذُكرت دون تعيني ترتيبها بالنسبة ملا يتوقع من األشراط؛ كاحنسار الفرات عن جبل من  :ومنها -

  .وحنو ذلك ...ذهب، وعودة أرض العرب مروجا وأارا
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  اليت مل تظهرالعالمات الصغرى 

١-  لةانتفاخ األه:   
إنه لليلتني أو ثالثة،  :حىت يقال ساعة خروجه ،من األدلة على اقتراب الساعة أن يرى اهلالل عند بدو ظهوره كبرياً

 صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -عن ابن مسعود » الكبري«الطرباين يف  أخرجفقد 
  )٥٨٩٨:صحيح اجلامع(                                        »ةلَّعة انتفاخ األهمن اقتراب السا« :-
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -عن أنس. »األوسط«الطرباين كذلك يف  أخرجو

  : - وسلم 
                                                                           »قاً، وأن يظهر موت الفجأةرساجد طُوأن تتخذ امل ،نِيتلَيلَل: من اقتراب الساعة أن يرى اهلالل قَبلًا، فيقال«
  )٥٨٩٩:صحيح اجلامع(

 صلى اهللا -عن النيب  -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة » الصغري واألوسط«عند الطرباين يف أخرى ويف رواية  -
   .»هو ابن ليلتني: ، فيقالُليلةلالساعة انتفاخ األهلَّة، وأنْ يرى اهلاللُ من اقتراب « :قال -عليه وسلم 

  ).٢٢٩٢:ةالصحيح(                                                                                                   
  

  :نزول املطر وعدم إنبات األرض -٢
نزول مطر عام من السماء، وال تنبت  :-صلى اهللا عليه وسلم  -نيب ومن عالمات الساعة اليت أخرب عنها ال

  .األرض شيئاً من النبات والثمار
  : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  -وأبو يعلى عن أنس أمحد  اإلمام أخرجفقد 

   .»ال تقوم الساعة حىت يمطَر الناس مطرا عاما، وال تنبت األرض شيئاً« 
 :)١/١٨٠(» النهاية يف الفتنة واملالحم«ورجاله ثقات، وقال ابن كثري يف : »امع«قال اهليثمي يف (             
  )إسناده جيد

 - الذي بينه النيب ، )القحط( العربة بعدم إنبات األرض، وهذا هو السنةوليست العربة بعدم نزول املطر، ولكن 
 -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  -يث، عن أيب هريرة يف احلد -صلى اهللا عليه وسلم 

  : قال
  .»وال تنبت األرض شيئاً تمطَرواو تمطَرواأن  )١(السنةروا، ولكن مطَت بأن ال السنةليست «
  :أمحد اإلمامعند أخرى ويف رواية  -
"ة ليس بأن ال يكون فيها مطر، ولكن السنمطَإن السة أن ينالناس وال تنبت األرض ر".  

                                                
  .أي القحط والجدب: السنَة ) ١(
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  . وذهاب بركة األرض وعدم إنباا راجع إىل كثرة الذنوب واملعاصي ·
وأكل املسلمون من فوقهم  ؛ت األرض كنوزهاأخرج ؛العدل والسالم األرض وعم ،لكن إذا عاد املسلمون إىل رم

   :كما قال تعاىل، ومن حتت أرجلهم
كن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ -لْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء واَألرضِ ولَولَو أَنَّ أَهلَ ا{

  }يكِْسبونَ 
                                                                                                                                                                                                        

 ]٩٦:األعراف[
  :»اجلواب الكايف«يم كما يف كتابه لققول ابن اي
"طَفإذا أراد اهللا أن يهلى اهللا عليه ص -خيرج عبداً من عباده من أهل بيت نبيه  ؛األرض من الظلمة واخلونة والفجرة ر

ه والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث اهللا ب اليهودكما ملئت جوراً، ويقتل املسيح  فيمأل األرض قسطاً ؛-وسلم 
وخترج األرض بركتها وتعود كما كانت، حىت أن العصابة من الناس ليأكلون من الرمانة ويستظلون  ،رسوله

  .ة الواحدة يكفى الفئام من الناسحاللق ويكون العنقود من العنب وقر بعري، ولنب ،بقحفتها
  -اه. فركظهرت فيها آثار الربكة من اهللا تعاىل اليت حمقتها الذنوب وال ؛وهذا ألن األرض ملا طهرت من املعاصي

وكثرة األفات  ،ونقص الثمار ،فانظر إىل بركات التقوى وإقامة العدل، واعلم أن ما حنن فيه من قلة الربكة
   :كما قال تعاىل ،نتيجة حتمية لضعف وازع التقوى وكثرة املعاصي إمنا هو ؛واألمراض

}ي ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعم بيقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَس رونَظَهجِعالروم[ }ر :
٤١.[  

 
  :حلجرالطني وا ت صمد أمامه بيوتمطر من السماء ال  -٣

الطني  أن من عالمات الساعة نزول مطر من السماء، ال تصمد أمامه بيوت -صلى اهللا عليه وسلم  - فلقد أخرب النيب 
  .بلبنية من وبر اإلامل مواحلجر، وإمنا تصمد أمامه اخليا

   :-وسلم  صلى اهللا عليه - قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -وابن حبان عن أيب هريرة أمحد  اإلمامج أخر
»ال تقوم الساعة حىت ي الناس طَرا ال تكممطربيوت الشعروال تكن منه إال  ،)٢(منه بيوت املدر )١(ن «.                                                        
 )إسناده صحيح على شرط مسلم: قال األرناؤوط(

                                                
)١ (أي ال تمنع من نزول الماء: ال تكن. 
 .لمتماسك، وأهل المدر هم أهل القرى واألمصارالطين ا: المدر) ٢(
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  :دتنفي املدينة شرارها كما ينفي الكري خبث احلدي -٤
  :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - مسلم عن أيب هريرة  اإلمام أخرجفقد 

م إىل الرخاء، هلم إىل الرخاء، واملدينة خري هلم لو كانوا لُيدعو الرجل ابن عمه وقريبه ه يأيت على الناس زمانٌ«
ن املدينة كالكري إها إال أخلف اهللا فيها خرياً منه، إال رغبة عن والذي نفسي بيده ال خيرج منهم أحد. يعلمون

  .»الكري خبث احلديد ياملدينة شرارها كما ينف يال تقوم الساعة حىت تنف ،تخرج اخلبيث
صلى اهللا عليه وسلم  -عن عمر بن عبد العزيز  يوِور-:   
  "ه املدينة؟تفَنن أن نكون ممأختشى  ،يا مزاحم: فقال ،مزاحم موالهإىل أنه خرج من املدينة فالتفت "

  :ناتنبيه
١ - نتقل عن املدينة صحابة أخيار، افقد  .كال ،دينة مث انتقل عنها وفارقها أنه من شرار الناسن سكن املال يعين أن م

لوا منها إىل غريها من أجل اجلهاد والدعوةوحتو.  
. الدجالالنووي على زمن  هومحل ،- اهللا عليه وسلم صلى  -محل القاضي عياض نفي املدينة خلبثها يف زمن النيب  - ٢

أنه يحتمل أن يكون املراد كالً من الزمنني، وأما خروج الناس  - صلى اهللا عليه وسلم  - وذكر احلافظ ابن حجر
  .فذلك سيكون يف آخر الزمان قريباً من قيام الساعة، ويكون اخلروج منها لفقرها ؛بالكلية من املدينة وخراا

 
  :رة املسلمني إىل املدينةصاحم -٥

من أشراط الساعة أن يهم أعداؤهمز م يف املدينة املنورة ،م املسلمون، وحييطوحياصرو.  
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال - عنھما اهللا رضي -داود واحلاكم عن ابن عمر أبو  هأخرجدليل ذلك ما 

  : - وسلم 
»اصحساحلهم روا إىليوشك املسلمون أن ي١(املدينة، حىت يكون أبعد م( الحس«)٢(  
  ).٨١٨١ :صحيح اجلامع(                                                                           
  

                                                
 .والمسالح، جمع مسلَحة، وهي الثغر، والمراد أبعد مواضع المخافة من العدو) ١(
  .وسالَح، موضع قريب من خيبر) ٢(
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  : اء قبيلة قريشنفَ -٦
   وهذه عالمة من عالمات الساعة دل عليها

   :قالت -اهللا عنها  رضي - سند صحيح عن عائشةبأمحد  اإلمامه أخرجاحلديث الذي 
: قالت ،)١(يب حلاقاً أُمتييا عائشة، قومك أسرع : وهو يقول - صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  يدخل عل«

قال وما هو؟ . وأنت تقول كالماً ذعرين ييا رسول اهللا، جعلين اهللا فداءك، لقد دخلت عل: فلما جلس قلت
  ومم ذلك؟ : قالت. نعم: قالاً، تزعم أن قومي أسرع أمتك بك حلاق: قالت
: قال -أو عند ذلك؟ -فكيف الناس بعد ذلك: فقلت: قالت. وتنفس عليهم أمتهم )٢(تستحليهم املنايا: قال
  .»يأكل شداءه ضعافه حىت تقوم عليهم الساعة )٣(ديب

  
  : ظهور املسخ واخلسف والقذف -٧

هم سخفم ؛فريقاً من بين إسرائيل -سبحانه وتعاىل  - كما عاقب اهللا ،هو قلب اخللقة من شيء إىل شيء: واملسخ
  .]١٦٦: األعراف[ }فَلَما عتواْ عن ما نهواْ عنه قُلْنا لَهم كُونواْ قردةً خاسئني{ :كما قال تعاىل ،قردة وخنازير

  ].٦٠:املائدة[ }وجعلَ منهم الْقردةَ والْخنازِير{ :وقال تعاىل
   :كما قال تعاىل عنه ،انشقاق األرض وابتالعها ما فوقها كما حدث بقارون: سفواخل

} ضالْأَر ارِهبِدو ا بِهفْنس٨١: القصص[ }فَخ.[  
حبجارة نزلت من  -سبحانه وتعاىل  -م شعيب ملا عاقبهم اهللا وكما وقع لق ،الرمي حبجارة من السماء: والقذف

  .فرماهم حبجارة من سجيل ؛وا هلدم الكعبةءجا لسماء، وعاقب أبرهة وقومه ملاا
واالستماع  ،كشرب اخلمر :وبنواملسخ واخلسف والقذف عقوبات تقع على بعض الناس بسبب ارتكام لبعض الذ

وهذا كله سبب إلنزال هذه  ...ولبس احلرير للرجال، والوقوع يف الزنا، وأكل الربا، واستحالل ذلك ،إىل األغاين
  .هذا عالمة من عالمات الساعةو ،العقوبة م

                                                
ما يدل مو ،رب فناء هي قريشدليل على أن أسرع قبائل الع »يا عائشة قومك أسرع ُأمتي بي لحاقا« :-صلى اهللا عليه وسلم  -وقول النبي ) ١(

سرع قبائل العرب فناء أ" :- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - على ذلك ما أخرجه اإلمام أحمد عن أبي هريرة 
 ."يعل قُرشنهذا : فتقول ،علنقريش، ويوشك أن تمر المرأة بال

 .م عليهمج، فيهأن الموت يراهم صيداً حلواً :جمع منية، وهو الموت، والمعنى: المنايا) ٢(
  . اهـ. حتهاجنأ تبنهو الجنادب التي لم ت: فسره رجل :، وقال أبو عبد الرحمنهو الجراد قبل أن يطير: الدبي) ٣(

 . والجنادب جمع جندب، وهو الجراد

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٨ 

   ذه العقوبة -صلى اهللا عليه وسلم  -بيب باقة من هذه األحاديث واليت أخرب فيها الرسولوإليك أخي احل ·
صلى اهللا  -أن الرسول  -رضي اهللا عنه  -بإسناد صحيح عن سهل بن سعد  "الكبري"ففي معجم الطرباين  ·

   :قال -عليه وسلم 
          »ت اخلمرلَّحتزف والقينات، واساخسف وقذف ومسخ، إذا ظهرت املعسيكون يف آخر الزمان «

  )٣٦٦٥:صحيح اجلامع(                                                                                  
   : - صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود 

»وقذف وخسف ٢٨٥٦:صحيح اجلامع(                                 »بني يدى الساعة مسخ.( 
  

  .ولقد جاء الوعيد الشديد ألهل املعازف واخلمور بتلك العقوبات
   :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -بن حصني  انفقد أخرج الترمذي عن عمر

إذا ظهرت : ومىت ذلك؟ قال ،يا رسول اهللا: مة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من املسلمنييف هذه األ«
  ).٤٢٧٣:صحيح اجلامع(                  .»ت اخلموربوشرِ )٢(واملعارف )١(القيان
عليه  صلى اهللا - قال رسول اهللا : قال - عنھما اهللا رضي - بإسناده إىل ابن عباس "أخبار أصبهان"نعيم يف أبو  وروى
      »وا قردة وخنازيرخِسصبحوا قد م أقوام من هذه األمة على طعام وشراب وهلو، فينتبيلي« :- وسلم 

  )١٦٠٤: السلسلة الصحيحة(                                                                         
   :، قال-لى اهللا عليه وسلم ص -وروى البخاري تعليقاً عن أيب عامر أو أيب مالك أن النيب 

»يمن  ليكوننتأُم أقوام يستلُّحون احلَلَمٍ، يروح عليهم  رواحلرير واخلمر واملعزف، وليرتلن أقوام إىل جنب ع
ارجع إلينا غداً، فيبيتهم اهللا،  ويضع العلم، وميسخ آخرين قردة وخنازير : بسارحة هلم، يأتيهم حلاجة، فيقولون

   ).٩١:السلسلة الصحيحة(     »القيامةإىل يوم 
يف أنواع من أهل أن وقوع اخلسف واملسخ والقذف أيضاً سيكون  -صلى اهللا عليه وسلم  - وأخرب النيب  -

بون كذوهم امل -)والقدرية( –األكرب واإلحلاد وهم أهل النفاق  – )الزنادقة(البدع املخالفني يف العقيدة مثل 
  ملقادير وأفعال والعباد  - ىل سبحانه وتعا -بتقدير اهللا 

   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن نافع أمحد  اإلمام أخرجفقد 
لرجل من أهل  –إن فالناً يقرأ عليك السالم : فبينما حنن عند عبد اهللا بن عمر قعوداً، إذ جاء رجل، فقال«

 -عليه مين السالم، مسعت رسول اهللا  بلغين أنه أحدث حدثاً، فإن كان كذلك، فال تقرأنَّ: فقال عبد اهللا - الشام
                                                   . »مسخ وقذف، وهو يف الزنديقية والقدرية أُمتيإنه سيكون يف : يقول - صلى اهللا عليه وسلم 

  )- صلى اهللا عليه وسلم  - شاكرأمحد  حهحص(

                                                
  ).١٣/٣٠٠:لسان العرب(                      .جمع قينة، وهي المرأة المفنية: والقيان) ١(
 )٩/٢٤٤:لسان العرب(                .معزف :أالت اللهو والغناء، ومفرده: المعارف) ٢(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٩ 

  عض املواضع اليت فيها اخلسف والقذف واملسخ، بب - صلى اهللا عليه وسلم  -وقد أخربنا الرسول 
  : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - بإسناد صحيح عن أنس  "سنن أيب داود"ففي 

البصرة، فإن أنت مررت ا أو دخلتها، فإياك وسباخها : هليا أنس، إن الناس ميصرون أمصاراً، فإن مصراً يقال «
خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون ا ا وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون وكألها وخنيله

   )٥٤٣٣:مشكاة املصابيح(»ويصبحون قردة وخنازير
  : هممتنبيه 
بالقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت ال يكثر اخلبث، فإذا كثر اخلبث فإن اخلسف مجيعاً علينا 

  . منه أحد م اجلميع ومل ينجوالقذف واملسخ سيع
 صلى اهللا عليه - أن النيب  -رضي اهللا عنها  -ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة 

: ألك وفينا الصاحلون؟ قال! يا رسول اهللا: ، قالتوقذف ومسخ يكون يف هذه األمة خسفس« :قال -وسلم 
  ). ٨١٥٦ :صحيح اجلامع(                          .»نعم، إذا ظهر اخلبث

   :- رضي اهللا عنها  -وأخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش 
قد  ب من شرعرال إله إال اهللا، ويلٌ لل« :عاً يقولزِدخل عليها يوماً فَ -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا "

: قالت زينب بنت جحش -واليت تليها وحلق بإصبعيه اإلام –م يأجوج ومأجوج مثل هذه رداقترب، فُتح من 
  "نعم، إذا كثُر اخلبث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: يا رسول اهللا: فقلت

  
٨- خسف بأوله وآخرهجيش يغزو البيت ي:  

  .وقذف ومسخ أنه سيكون آخر الزمان خسف :نا يف العالمة السابقةب رم
  اعة، اخلسف جبيش كامل يف آخر الزمان، ومن اخلسوف الكبرية اليت تكون قرب قيام الس

مسعت رسول اهللا : قالت يسلمعن بقرية امرأة القعقاع بن أيب حدرد األأمحد  اإلمامكما يف احلديث الذي يرويه 
   :على املنرب يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -
»١٣٥٥:يحةالسلسلة الصح(  »ف به قريباً، فقد أظلت الساعةِسيا هؤالء، إذا مسعتم جبيش قد خ(  
  :وقال - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي اهللا عنه  -ج النسائي واحلاكم عن أيب هريرة خرأو
  .»ال تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حىت خيسف جبيش منهم«
   ."ال ينتهي عن غزو بيت اهللا حىت خيسف جبيش منهم" :ويف رواية -

ويبعثون  ،خيسف بأوله وأخره ؛ة به وهو املهديعلرجل من قريش للوقيواجليش الذي خرج يغزو البيت احلرام طلباً 
  .يوم القيامة على نيام

  : مسلم من حديث عبيد اهللا بن القبطية قال اإلمام أخرجفقد 
ها عن اجليش الذي خيسف ، فسأالةا على أم سلممدخل احلارث بن أيب ربيعة، وعبد اهللا بن صفوان وأنا معه"

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

١٠ 

بن يوسف، وكان ابن الزبري متحصناً بالبيت ااج مع احلج ها كان يف حربملبد اهللا بن الزبري به؟ وذلك يف أيام ع
فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا  ؛بالبيت عائذيعوذ : -صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : احلرام مبكة، فقالت

  : فقلت ،سف ممن األرض خ )١( ببيداء
  »بعث يوم القيامة على نيتهلكنه يمعهم، و بهخسف ي :قال ارهاً؟ن كان كفكيف مب ،يا رسول اهللا

  .ويف احلديث حتذير من صحبة األشرار ومرافقتهم، حىت ال يعاقب معهم عند نزول البالء -

  .وخيسف ذا اجليش كرامة له -سبحانه وتعاىل  - ويف احلديث فضل املهدي حيث حيميه اهللا  -

  .قبل أن يصلوا إىل الكعبة ويف احلديث دليل على أم خيسف م -
  :قالت-رضي اهللا عنها  - مسلم عن عائشة  اإلمام أخرجو
يا رسول اهللا، صنعت شيئاً يف منامك مل تكن : يف منامه، فقلنا -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا ) ٢(عبِث"

جلأ بالبيت، حىت إذا كانوا  هذا البيت لرجل من قريش، قد)٣(يؤمون أُمتيالعجب أن ناساً من : تفعله؟ فقال
 )٥(وابور ،)٤(فيهم املستبصر. نعم: يا رسول اهللا، إن الطريق قد جيمع الناس، فقال: خسف م، فقلنا بالبيداء

 "على نيام - عليه السالم  - ، يبعثهم اهللا  )٧(شىت  )٦(وابن السبيل، يهلكون مهلكاً واحدا ، ويصدرون مصادر

                                                
  : ازة، وهي األرض القفر الواسعة، وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم عن زهير عن عبد العزيز بن رفيع قالفالم: البيداء) ١(
  اهـ . كال واهللا، إنها لبيداء المدينة": فقال ابو جعفر ،"ببيداء من األرض :إنما قالت :فلقيت أبا جعفر فقلت"

بالبيداء من  -رضي اهللا عنهـا   -رواية أبي يعلى عن أم سلمة ، كما جاء في لى جهة مكةإليفة حوفة بالقرب من ذي العروهي م
   "ذي الحليفة

  )١٨/٦: انظر شرح النووي(ذ شيئاً، أو يدفعه حرك أطرافه كمن يأخ: اء، أي تحرك جسمه الشريف، أو بعضه، وقيلببكسر ال: عبِث) ٢(
  

 .يقصدونه: يُؤمون البيت) ٣(
  .المستبين لألمر، القاصد له: المستبصر) ٤(
 .المكره المقهور من دون اختيار: المجبور) ٥(
 .جاء ثم رجع: ورد ثم صدر، أي: المراجع، يقال: المصادر) ٦(
مهلك واحد يخسف بهم جميعا، إال أنهم يصدرون عن الهلكة مصادر متفرقة،  أن مهلك هذا الجيش: متفرقة، والمقصود: شتى) ٧(

 .فواحد في الجنة، وآخر في النار على قدر أعمالهم ونياتهم

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

١١ 

  :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : - رضي اهللا عنها  -ي قالتخاربويف رواية عند ال
   :قلت: قالت، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من األرض خيسف بأوهلم وآخرهم«

خسف بأوهلم وآخرهم، ي: قال ن ليس منهم؟خسف بأوهلم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومكيف ي! يا رسول اهللا
ويبميثون على نعا«  
   :قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا -رضي اهللا عنها  - مسلم عن أم املؤمنني عائشة اإلمام أخرجو
، وال عدد، وال عدة، يبعث إليهم جيش، حىت إذا )١(قوم، ليست هلم منعة -يعين الكعبة –سيعوذ ذا البيت «

مِسكانوا ببيداء من األرض خ ف«  
   :قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - رضي اهللا عنها  - عن أم املؤمنني حفصةأمحد  اإلمامويف رواية عند 

أوهلم آخرهم، مث  يليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خيسف بأوسطهم، ويناد«
على حفصة،  أشهد عليك أنك مل تكذب: ، فقال رجل)٢(خيسف م، فال يبقى إال الشريد الذي خيرب  عنهم

  »-صلى اهللا عليه وسلم  -وأشهد على حفصة أا مل تكذب على النيب 
  

  :زوال اجلبال من أماكنها -٩
أن من عالمات الساعة زوال  -صلى اهللا عليه وسلم  -خلق اهللا اجلبال ثابتة وهي رواسي لألرض، وقد أخرب النيب 

أو زواالً بفعل الناس، من كثرة البناء وتسوية اجلبال أو اجلبال من أماكنها، فإما أن يكون هذا زواالً حقيقياً خبسف 
  .يكون بتهدم اجلبال، وكثرة االيارات الصخرية كما حيصل اليوم

ال تقوم الساعة « :قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  -الطرباين عن مسرة  أخرجفقد 
  ).٣٠٦١:السلسلة الصحيحة(    »عظام اليت مل تكونوا ترواحىت تزول اجلبال عن أماكنها وترون األمور ال

  
  : ع واجلَماد لإلنساناليم السبتك -١٠

 ،م طرف السوطم السباع والوحوش، ويتكلَّأن من عالمات الساعة أن تتكلَّ -صلى اهللا عليه وسلم  - أخرب النيب
  .ل، وفخذ الرجلعوشراك الن

صلى اهللا عليه  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -اخلدري الترمذي واحلاكم عن أيب سعيد  أخرجفقد 
   :- وسلم 

وشراك نعله،  هوالذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت تكلم السباع اإلنس وحىت يكلم الرجلَ عذبةُ سوط«
  .»وخيربه فخذُه مبا حيدث أهلُه بعده

                                                
  . ة، أي قوة تمنع من يريدهم بسوء، وقد تفتح النون، وقيل هي بالفتح جمع مانع، مثل كافر وكفرةعومن يقال فالن في عز: منعة) ١(

 )٤/٣٦٥:النهاية انظر(                                                                                                   
 .ال الجيش المخسوف بهبحفيخبر الناس  ،يعني يبقى منه رجل واحد ينجو من الخسف: الشريد) ٢(
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١٢ 

   :قال -رضي اهللا عنه  - اخلدري عن أيب سعيد  "مسنده"يف أمحد  اإلمامه أخرج هواحلديث بتمام
أال تتقي اهللا؛ ترتع : الذئب على ذَنبه قال )١(عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقعى"

أال أخربك : فقال الذئب !به يكلِّمين كالم اإلنس؟نذئب مقْعٍ على ذَ! يا عجيب: فقال !مين رزقًا ساقه اهللا إىلَّ؟
فأقبل الراعي : قال، بيثرب خيرب الناس بأنباء ما قد سبق -صلى اهللا عليه وسلم  - حممد ! لك؟بأعجب من ذ

فأخربه،  - صلى اهللا عليه وسلم  -مث أتى رسول اهللا  ،يسوق غنمه حىت دخل املدينة فزواها إىل زاوية من زواياها
، فأخربهم» أخربهم«: فقال للراعي مث خرج، ،الصالة جامعة: فنودي -صلى اهللا عليه وسلم  - فأمر رسولُ اهللا 

صدق، والذي نفسي بيده؛ ال تقوم الساعة حىت يكلم « :- صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 
٢(السباع(ذَبكلم الرجل عةاإلنس، وي)وخيربه فَخذه مبا أحدث أهله بعده)٤(سوطه )٣ ،«                                                        

  )١٢٢:السلسلة الصحيحة(
  .وأيضاً جاء يف بعض الروايات أن البقرة ستتكلم

   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - مسلم عن أيب هريرة  اإلمام أخرجفقد 
  تكلم؟ أبقرة  عاً،زفتعجباً و! اهللا سبحان: فقال الناس ،بينما رجل يسوق بقرة قد محل«

  .»فإين أؤمن به، وأبو بكر وعمر: - صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 
 :تنبيه

منا هو إخبار عما يصل إليه البشر من علوم إ ؛ن املقصود بتكلم طرف أوسط وشراك النعل والفخذإ" :قال البعض
 :قد نطقت يف هذا الزمانن اجلمادات إو ،وأجهزة تصنت تنقل أدق األصوات ،ووسائل اتصال حديثة ،واختراعات

  .كالراديو والتلفاز
نا، بل أخربنا رب العاملني ب وال مانع من تكلم احليوانات لألنسان كما مر ه،أننا حنمل احلديث على ظاهر راجحوال

  . يف كتابه الكرمي أن أعضاء األنسان ستشهد عليه يوم القيامة
  ].٦٥: يس[ }وتكَلِّمنا أَيديهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكِْسبونَالْيوم نختم علَى أَفْواههِم { :قال تعاىل

  ].٢١: فُصلَت[ }وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيٍء{ :قال تعاىل 
  : عن جبل من ذهب تاحنسار الفرا -١١

ر بال تر الفراو عالمات الساعة أن ماء أن من  :-صلى اهللا عليه وسلم  - كثري املاء، وقد أخرب النيب عراقهو
  . الناسبنينحسر عن جبل من الذهب تقوم عليه مقتلة عظيمة يهذا النهر 

                                                
  .جلس على أسته: ىقعاف) ١(
  . ونحو ذلك، أو سباع الطير كالبازي وال منع من الجمع ...نمركاألسد وال :هي سباع الوحش» السباع«) ٢(

  ).٦/٤٠٩(» وذيحتحفة األ«أشار إلى بعض ذلك المباركفوري (                                                           
 .هو الذي يجلد به: والسوط. هي الطرف: العذبة) ٣(
 .أحد سيور النعل التي تكون على وجهها ، وهو»وشراك نعله«: في بعض الروايات) ٤(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

١٣ 

هللا عليه صلى ا - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة  ه البخاري ومسلمأخرجدليل ذلك ما 
   :- وسلم 

ل من كل مائة تسعة تل عليه الناس، فَيقتتعن جبل من ذهب، يق – تالفرا )١(ال تقوم الساعة حىت يحِسر«
  .»لعلي أكون أنا أجنو: وتسعون، فيقول كل رجل منهم

   :قال - رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل  مسلم اإلمام أخرجو
  .يف طلب الدنيا )٢(ال يزال الناس خمتلفة أعناقهم: فقال -رضي اهللا عنه  - ن كعب كنت واقفًا مع أيب اب"

ل من بيوشك الفرات أن يحِسر عن ج: يقول - صلى اهللا عليه وسلم  -أجل، فإين مسعت رسول اهللا : قلت
: ه كُلِّه، قاللئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن ب: ذهب، فإذا مسع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده

  .»فيقتتلون عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون
 :تنبيه

  .يأخذ منه شيئاً نن حضر هذا الكرت أم -صلى اهللا عليه وسلم  -ى النيب 
   :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -مسلم عن أيب كعب  اإلمامه أخرجفقد 

  .»ن حضره فال يأخذ منه شيئاًجبل من ذهب، فميوشك الفرات أن حيسر عن «
١٣/٤١( "فتح الباري"يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - ن احلافظ ابن حجروقد بي(:  النيب عن عدم األخذ  يأن

  .ملا ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه ؛منه شيئاً
  

                                                
في الشرح على مسلم  -رحمه اهللا  -انكشافه لذهاب مائه، كما يقول النووي  :انحساره ومعنى: أي ينكشف لذهاب مائه: يحسر) ١(
)١٨/٩(:  
حول مجـرى النهـر   وهو غير معروف، فإذا ما ت ،وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب 

  .اهـ. واهللا أعلم بالصواب. بسبب من األسباب ومر قريباً من هذا الجبل كشفه
ما أدى إلى قلة جريان الماء فيه، فقـد يكـون هـذا    م، وتقيم عنده المصانع، تواليوم تقيم تركيا وسوريا سدوداً على نهر الفرا -

  )نهاية العالم للعريفي. (مقدمات لظهور ذلك الجبل
المـراد  : قـال العلمـاء  ): ٥/٧٤٥( "شرح مسلم"كما في  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النووي : مختلفة أعناقهم) ٢(

ر بها عن أصحابها، ال سيما وعب ،نفسهاوقد يكون المراد األعناق : الجماعات، وقال القاضي :باألعناق هنا الرؤساء والكبراء، وقيل
ف لألشياءوهي التي بها التطلع والتشو.  

 

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

١٤ 

  :إخراج األرضِ كنوزها املخبوأة -١٢
 عن كنوزها املدفونة فيها، ومع هذا يزهد الناس يف املال لكثرتهففي آخر الزمان تكشف األرض.  

   :- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنه  -  مسلم عن أيب هريرة اإلمام أخرج
 ،!)٢(يف هذا قتلت: ، مثل األسطوانات من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول)١(تقيء األرض أفالذ كبدها«

مث يدعونه، فال  ،!يف هذا قطعت يدي: وجييء السارق فيقول ،!يف هذا قطعت رمحي: لقاطع فيقولوجييء ا
  .»يأخذون منه شيئاً

  .والرد عليه ...إشكال
أن الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -بينما يف حديث آخر يبني النيب  ،يف هذا احلديث يترك الناس املال الستفاضته

  هل هناك تعارض؟ ف ،سيقتتلون على جبل من ذهب
  : ليس هناك تعارض، والرد على ذلك هأن :واجلواب

املال وترك الناس هلذه الكنوز  ضةافا كان القتال، بينما استذمال لللأنه رمبا كان هذا يف زمن كان الناس يف حاجة  -
  .رمبا يكون يف زمان آخر، حيث يعم الرخاء ويكثر املال

 أي يدعونه رغماً »ونهعديمث « :يف هذا احلديث -صلى اهللا عليه وسلم  -أو رمبا يكون املقصد بقول النيب  -
 .فيموت الناس ويتركون املال ؛ألنه سيحصل اقتتال عظيم ،عنهم

 
  :يرة العرب جنات وأاراًزعودة ج -١٣

ذه د هومن مساحة اجلزيرة، ستع%٧٠واليت تبلغ  حلةراء جزيرة العرب اجلرداء القاحصفمن عالمات الساعة أن تعود 
  .نات وأاراًجالصحراء إىل 

   :قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة مسلم اإلمام أخرج
ال تقوم الساعة حىت يكثر املال ويفيض، حىت خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدا يقبلها منه، وحىت تعود «

  .»وأاراً )٣(اًأرض العرب مروج
  : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة أمحد  اإلمام أخرجو
ال إومكة ال خياف  عراقوحىت يسري الراكب بني ال ،اً وأاراًجال تقوم الساعة حىت تعود أرض العرب مرو«

                                                
وهذه آية من آيات اهللا، حيث يامر الحـقُّ األرض أن تخـرج    :)١٨/٩٨( "شرحه على مسلم"في  -رحمه اهللا  -وقال النووي ) ١(

القطعة من كبـد  "وأصل الفلذ  ،)أفالذ الكبد( تلك الكنوز -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد سمى الرسول كنوزها المخبوءة في جوفها، 
واألسـطوان  ، التشبيه، أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها: طعة من اللحم، ومعنى الحديثهي الق: ، وقال غيره"البعير

 .»جمع أسطوانة، وهي السارية والعمود، وشبهه باألسطوان لعظمته وكثرته
 .أي من أجل هذا قتلت: في هذا قتلت) ٢(
وهذا الحديث فيه دليل علـى أن أرض العـرب    ،ها كثيرةتاتاوتكون نب ،هي األرض ذات الكأل التي ترعي فيها الدواب: المروج) ٣(

 .كانت مروحاً وأنهاراً، وأنها ستعود مرة أخرى مروجاً وأنهاراً كما كانت

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

١٥ 

  .»لقتلا :، وحىت يكثر اهلرج، قالوا وما اهلرج يا رسول اهللا؟ قال)١( ضالل الطريق
وحنو ذلك، وإما  ...بار، وزراعة األرضما بسبب ما يقوم أهلها من حفر اآلإ ،وعودة جزيرة العرب جنات وأاراً

  .باًخصاألار والعيون ما حيول جدا ها فيه قر خالويفج ،بسبب تغري املناخ
  
  :.قال -رضي اهللا عنه  -مسلم عن معاذ بن جبل  اإلمام أخرجو
ى الظهر والعصر تبوك، فكان جيمع الصالة، فصلَّغزوة عام  - صلى اهللا عليه وسلم  -خرجنا مع رسول اهللا "

ى الظهر والعصر مجيعاً مث دخل، مث مجيعاً، واملغرب والعشاء مجيعاً، حىت إذا كان يوماً أخر الصالة، مث خرج فصلَّ
عني تبوك، وإنكم لن  -شاء اهللاإن  –إنكم ستأتون غداً : ى املغرب والعشاء مجيعاً، مث قالخرج بعد ذلك فصلَّ

، فجئناها، وقد سبقنا إليها رجالن، يتآالنهار، فمن جاءها منكم فال ميس من مائها شيئاً حىت  يتأتوها حىت يضح
تما من سهل مس -صلى اهللا عليه وسلم  -فسأهلما رسول اهللا  ،بشيء من ماء )٣(تبض )٢(والعني مثل الشراك

رفوا بأيديهم غوقال هلما ما شاء اهللا أن يقول، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -هما النيب فسب. نعم: مائها شيئاً؟ قال
فيه يده ووجهه، مث أعاده  - صلى اهللا عليه وسلم  -جتمع يف شيء، وغسل رسول اهللا امن العني قليالً قليالً حىت 

ن طالت بك حياة، أن ترى ما يوشك يا معاذ إ: فيها، فجرت العني مباء منهمر غزير حىت استقى الناس، مث قال
٤( اًليء جنانههنا قد م(".  

  

                                                
)١ (ع الطريقأي يخاف أن يضي. 
 .ماء قليل :والمعنى: لعسير الن: الشراك) ٢(
 .تسيل سيالً قليالً، شبه الرشح: تبض) ٣(
 .ينساتبأي عمراناً و: جناناً) ٤(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

١٦ 

  :اءموفتنة الدهي ،راءوفتنة الس، ور فتنة األحالسظه -١٤
  .كما ورد بذلك احلديث ،تقوم الساعة حىت يسبقها فنت ثالث نأنه ل: -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب ربأخفقد 
   :قال -  عنهما اهللا رضي - عن عبد اهللا بن عمر  واحلاكم بسند صحيحأمحد  اإلمامداود وأبو  أخرجفقد 

"ا عند رسول اهللا  اكنحىت ذكر فتنة األحالس،  ،، فذكر الفنت فأكثر يف ذكرها-صلى اهللا عليه وسلم  - قُعود
من  )٥(، دخنها)٤(، مث فتنة السراء)٣(وحرب )٢(هي هرب: قال ؟)١(يا رسول اهللا، وما فتنة األحالس: قائل: فقال

وإمنا أوليائي املتقون، مث يصطلح الناس على  ،)٨( ، وليس مني)٧(يزعم أنه مني ،)٦(حتت قَدمي رجلٍ من أهل بييت
، فإذا )١٣(ال تدع أحدا من هذه األمة إال لطمته لطمةً )١٢(ماءمث فتنة الدهي -)١١( على ضلَع )١٠(كَورِك )٩(رجلٍ
 :)١٧(، حىت يصري الناس إىل فُسطَاطَين)١٦(سي كافراميجل فيها مؤمنا و؛ يصبح الر)١٥(، متادت)١٤(انقضت: قيل

من يومه أو  )٢٠(الدجالظروا ت، فإذا كان ذاكم فان)١٩(وفسطاط نفاق ال إميان فيه ،)١٨(فسطاط إميان ال نفاق فيه
  ).٩٧٤: السلسلة الصحيحة(                         »من غده
 : )٢١(عودة اخلالفة الراشدة -١٥

                                                
تنزل بهم كما حين شبهت به الفتنة لمالزمتها للناس ). الرحل الخشبي(س، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب لْجمع ح: األحالس) ١(

 .يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت باألحالس لسواد لونها وظلمتها :وقال الخطابيير، عيالزم الحلس ظهر الب
)٢ (برة والمحاربةوهم من العدانلما بي ،أي يفر بعضهم من بعض: بفتحتين: ه. 
 .ذهاب المال واألهل :يوقال الخطاب، )النهاية(نهب مال اإلنسان وتركه ال شيء له : بوحر) ٣(
)٤ (؛أضيفت إلى السراءالناس من الصحة والرخاء والعافية من البالء والوباء، و تسرالنعماء التي : بالسراء دوالمرا :قال القارئ: راءفتنة الس 

 اهـ. ألن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم،  أو ألنها تسر العدو

ـ ودخ ،فشبهها بالدخان الذي يرتفع ويثور ،وأصل ظهورها من هذا الرجل ،يعني ظهورها وإثارتها: "دوعبن الموع"قال صاحب : دخنها) ٥( ت ن
 .ش والعيب والفسادغال :يعني "دخَلها " :ر دخانها، وجاء في بعض الراوياتعليها حطب رطب فكث يإذا ألق :النار تدخن

 .رهامك أملرتها أو أنه يثاهو الذي يسعى في إ أنهيهاً على بتن: "من تحت قدمي رجل من أهل بيتي") ٦(
أهل بيتي، وهو ليس من أوليائي في ن كان من إنا بريء من فعله، وأأي هو مني في النسب، ولكنه ليس مني في الفعل، ف: يزعم أنه مني) ٧(

 .، وهذا الرجل هو الباعث على إقامة تلك الفتنة»وإنما أوليائي المتقون«  :ويؤيده قوله: الحقيقة
  : b فقال اهللا }...َإِن ابني من أَهلي{: لنوح لما قال نوح bأي ليس من أخالْئي ألن يهيج الفتنة، ومثل ذلك قوله : وليس مني) ٨(

نَّه عملٌ غَير صالحٍإِ{ لك إِ أَه نم سلَي ٤٦، ٤٥: هود[ } ...نَّه.[ 

 .أي يجتمعون على بيعة رجل: ثم يصطلح الناس على رجل) ٩(
 .ءك بفتح الواو وكسر الرارِ، الودالورك هو ما فوق الفخذ، كالكتف فوق العض: كَورِك) ١٠(
رحمه اهللا  -اريقوالمعنى كما قال ال، ع هو عظم الصدر، وهو بفتح الالم ويجوز تسكينهاضلَ، والوأضالع والضلع مفرد ضلوع: على ضلع) ١١(
وقـال   .قلة علمـه وخفـة رأيـه   لأن يكون غير أهل للوالية  :ال يكون على ثبات، ألن الورك لثقله ال يثبت على الضلع لدقته، والمعنى نهأ :-

ملك وال للأن هذا الرجل غير خليق  :ستقيم، وذلك أن الضلع ال يقوم بالورك، وبالجملة، يريدي األمر الذي ال يثبت وال :ومعناه وهو مثٌل :الخطابي
  .اهـ» مستقل به

 .»ورك على ضلع«: وللمخالفة والمغايرة» كف في ساعد«والمالئمة  -يقال في التمثيل للموافقة :"األزهار"وقال األردبيلي في 
الداهية، ومن : ن المراد بالدهيماءإة العمياء، وقيل مالمظلمة، والتصغير للذم، أي الفتنة العظماء والطاأي الفتنة السوداء : فتنة الدهيماء) ١٢(

ملواعليها حتى رجعت بهم، فصارت مثالً في اسم ناقة كان غزا عليها سبعة إخوة، فقُتلوا عن آخرهم، وح" الدهيم"أن ، زعموا مأسمائها، الدهي
 .هاني الداهية التي تدهم الناس بشريع: ومثل الدهيماء، كل داهية

: هو الضرب على الوجه ببطن الكف، والمراد: ، وأصل اللطمةليبومسته ب ،ةبمحنأي ال تترك أحد من الناس إال أصابته : إال لطمته لطمة) ١٣(
 .الفتنة يعم الناس ويصل لكل أحد من ضررها كأن أثر تل

 .تلك الفتنة انتهت م الناس أنإذا توه يأ: فإذا قيل انقضت) ١٤(
)١٥ (والمعنى ،استطالت واستمرت واستقرت :في التمادي، وبتشديد الدال من التمادد أي غايةال: أي ى،أي بلغت المد: بتخفيف الدال: تتماد: 

 .أنها زادت وتمادت
ثم يمسي كافراً أي لتحليله مـا ذكـر   أي يصبح الرجل مؤمناً لتحريمه دم أخيه وماله وعرضه، : يصبح الرجل فيها مؤمنًا، ويمسي كافرا) ١٦(

 .ويستمر ذلك
والفسطاط ضرب من األبنيـة يتخـذ فـي السـفر دون     : ، قال الزمخشريالخيمة: أصل الفساطوأي فريقين، وقيل مدينتين، : فسطاطين) ١٧(

 "فساطيط: "السرادق، وجمعه
 .أي إيمان خالص صافي: فسطاط إيمان ال نفاق فيه) ١٨(
 . وأمثال ذلك ...أي فيه أعمال المنافقين من الكذب والخيانة ونقض العهد: ن فيهفسطاط نفاق ال إيما )١٩(
 .أي ظهوره: فانتظروا الدجال) ٢٠(
  .)٣٤صـ( -حفظه اهللا -لمحمد إسماعيل المقدم  "شراط الساعةأفقه " )٢١(
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١٧ 

حتقيقاً لقوله  ؛أخرىوغياا عن املسلمني كثرياً إال أا ستعود مرة  - يف زمن كمال أتاتورك –بعد سقوط اخلالفة ف
  } هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ{ :تعاىل

                                                                                                                     
  ].٣٣: التوبة[

  :)٢/٥٠( "أحكام القرآن"كما يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - قال الشافعي 
"دانَهِظْلَياه.اهللا تعاىله، وذلك مىت شاء بإال اُهللا  رن اهللا دينه على األديان حىت ال ي-  

 jأو اخللفاء الراشدين  -صلى اهللا عليه وسلم  - والقول بأن هذا الظهور املذكور يف اآلية قد حتقق يف زمن النيب 
كما هو معروف  –أو غريهم قولٌ بعيد، فما حتقق إمنا هو جزء منه فقط  ...أو بعض خلفاء بين أمية أو بين العباس

  .ن شاء اهللاإ املستقبل وسوف يتحقق كامالً يف –من التاريخ 
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب -رضي اهللا عنه  -مسلم عن ثوبان  اإلمامه أخرجد ذلك ما يومما يؤ

»إن اهللا زا ىوغمشارقها وم ا، وإنَّ يل األرض، فرأيتيرتلْ أُما كُها مسيبلُغُ موِزيل منها ي«  
الكرة األرضية ذا الوصف املوجود يف احلديث الشريف، وسيغطيها كما أخرب املعصوم  غطِّمل ي سالمومعلوم أن اإل

  .حني يشاء اهللا تعاىل -صلى اهللا عليه وسلم  -
صلى اهللا  -قال رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنه  -عن متيم الداري "الكبري"والطرباين يف أمحد  اإلمام أخرجو

إال أدخلَه اهللا هذا الدين  )٢(وال وبرٍ )١(رٍدمر ما بلَغَ الليلُ والنهار، وال يبقى بيت ألملَيبلُغن هذا ا": -عليه وسلم 
  ."يذلُّ به الكفر ، وذالًسالماُهللا به اإل ، عزا يعزذليلٍ بعز عزيزٍ، أو بذلِّ

ن له كَّسينتشر، ومي سالماإل أي »ما بلغ الليل والنهار« :ويفيد قولهوهذا احلديث يؤكد احلديث السابق ويوضحه، 
ألن الليل والنهار يبلغان مجيعها، وهو مل يتحقق حىت اآلن، وسيتحقق يف املستقبل إن شاء  ؛يف مجيع الكرة األرضية

  .اهللا
 -مسعت رسول اهللا: قال -رضي اهللا عنه  -  واحلاكم عن املقداد بن األسودأمحد  اإلمامعند أخرى ويف رواية  -

بعز  سالمإال أدخله اُهللا كلمة اإل وال وبرٍ درٍمال يبقى على ظهر األرض بيت " :يقول  -لم صلى اهللا عليه وس
ا يعزيزٍ أو ذلِّ ذليل، إمم اهللا زع٣(اهلها، أو يذلُّهم فيدينون هلهم من أجعلفي -سبحانه وتعاىل  -ه("  

 -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -زار والطرباين عن حذيفة بوالأمحد  اإلمامرواه ما ويدل على هذا 
ها، مث تكون عتكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون، مث يرفعها اهللا إذا شاء أن يرف« :- صلى اهللا عليه وسلم 

، )٤(خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكًا عاضا

                                                
 .القرى واألمصار: ردمال) ١(
  .ألنهم يتخذون بيوتهم من الوبر ؛اديةأهل الب: وها، يعنينحو ...نبابل واألرصوف اإل: الوبر) ٢(
، وإشارة أخرى إلى أن هذا إنما يكون قبل نزول المسيح فيه إشارة إلى الجزية »فيدينون لها« :-صلى اهللا عليه وسلم  -وقوله  )٣(

ھ  الم  علی وسيادتها على العالم  ،ميةكما صح بذلك الحديث، وهذا كله يؤكد حتمية عودة الخالفة اإلسال ،من أحد ؛ ألنه ال يقبل الجزيةالس
   .كله

 

وقد يكون  ،ون عضا، أو الذي يعضهم فيه الفقرعضهو الذي يصيب الرعيةَّ فيه جور وظلم، كأنهم ي: الملك العاض أو العضوض) ٤(
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١٨ 

، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، )١(ء اهللا أن يكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكًا جربيافيكون ما شا
  .»مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج النبوة، مث سكت

 .- عليه وسلم صلى اهللا - وها حنن نعيش اآلن امللك اجلربي، وننتظر عودة اخلالفة الراشدة كما أخرب بذلك النيب 
أم  ،هل املقصود باخلالفة الراشدة اليت ستعود يف آخر الزمان هي خالفة املهديلكن هناك سؤال يفرض نفسه هو،  -

  ستكون خالفة أخرى تكون قبل ظهور املهدي؟
  .أا ستكون خالفة تسبق خالفة املهدي، وهذا ما يدل عليه ظاهر األحاديث :واجلواب على هذا

  : قال - رضي اهللا عنه  -ي زداود عن عبد اهللا بن حوالة األدأبو  أخرجفقد 
يا ابن حواَلَة، إذا : مث قال - أُمتيأو قال على ه - يده على رأسي -صلى اهللا عليه وسلم  -وضع رسول اهللا "

إىل الناس،  رأيت اخلالفةَ نزلت األرض املقدسةَ، فقد دنت الزالزلُ والباليا واألمور العظام، والساعةُ يومئذ أقرب
  ."من يدي هذه من رأسك

 األلباين يف صحيح حهوصح ،واإلسناد ال بأس به :"جامع األصول"ط يف تعليقه على وقال عبد القادر األرناؤ(
  ).٢٢١٠:رقم، داودأبو 

ألن  ؛فدل هذا احلديث على أن اخلالفة ستكون يف آخر الزمان ويكون عاصمتها القدس، وقاعدا أرض فلسطني
  ."٢١:سورة املائدة"قدسة هي فلسطني، كما يف األرض امل

صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -داود عن معاذ بن جبلأبو  ويدل على هذه ما رواه
  :- وسلم 

 فتحعمران بيت املقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج امللحمة، وخروج امللحمة فتح القسطنطينية، و«
 . »لدجالالقسطنطينية خروج ا

وهذا يتم يف زمن املهدي الذي  ،بعد ذلك فتح قسطنطينية وعمران بيت املقدس سيكون باخلالفة النازلة فيه، مث يأيت
  .- عليه السالم  - هو يف زمن عيسى

حيدث نزاع املسلمني عندما ميوت ليفة ومما يدل على أن اخلالفة اإلسالمية تكون قبل ظهور املهدي أن خ
  .كما جاء بذلك اخلرب ياملهد رجا خيوهن ،واختالف
   :- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا: قالت -رضي اهللا عنها  -ة عن أم سلم داودأبو  جفقد أخر

يكون اختالف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل املدينة هاربا إىل مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة، "
جامع  علىط يف تعليقه وحسنه عبد القادر األرناؤ( احلديث ."..املقامفيخرجون وهو كاره، فيبايعونه بني الركن و

                                                                                                                                                                     
 .خرى المعضوض عليه، بأن يورثَ من حاكم آلنالملك العاض بمع

شعب، المن  ضىأو غيرهم دون ر ...ناءبراً ورغماً من الرعية، كتوريث غيره من األهو الذي يتم جب: الملك الجبري أو الجبرية) ١(
 .نقالبات في عصرناويدخل فيه أيضا اال
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  ).األصول
وقد نص احلديث على وجود اختالف بعد موت  -كما سيأيت –فال شك أن املبايع بني الركن واملقام هو املهدي 

يمأل الدنيا عدالً، كما على وجود خالفة قبله، يكون يف ايتها خصام ونزاع، مث يأيت هو يف أعقاا، ف خليفة، فدلَّ
  .ي خامس الراشدينمسد العزيز بعد أن صحت بيعته، ففعل عمر بن عب

ية لن تعود سالمن زعم أن دولة اخلالفة اإليف معرض رده على م -صلى اهللا عليه وسلم  - قال الشيخ األلباين 
د احنرفوا عن الصواب يف هذا املوضوع، واعلم يا أخي املسلم أن كثرياً من املسلمني اليوم ق« :قبل ظهور املهدي

لن تقوم إال خبروج املهدي، وهذه خرافة وضاللة ألقاها الشيطان يف قلوب  سالمن استقر يف نفسه أن دولة اإلفمنهم م
كثري من العامة، وخباصة الصوفية منهم، وليس يف شيء من أحاديث املهدي ما يشر بذلك مطلقًا، بل هي كلها ال ع

أنه حيكم : بشر املسلمني برجل من أهل بيته، ووصفة بصفات، أبرزها -صلى اهللا عليه وسلم  -ن النيب خترج عن أ
دين الذين يبعثهم اهللا يف رأس كل مائة سنة، كما صح دج، وينشر العدل بني األنام، فهو لفي احلقيقة من املُسالمباإل
رك السعي وراء طلب العلم، والعمل به لتجديد الدين، ، فكما أن ذلك ال يستلزم ت- صلى اهللا عليه وسلم  -عنه 

فكذلك خروج املهدي ال يستلزم التواكل عليه، وترك االستعداد والعمل إلقامة حكم اهللا يف األرض، بل العكس هو 
الذي ظل ثالثة وعشرين عاما،  - صلى اهللا عليه وسلم  - الصواب؛ فإن املهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا حممد 

، وإقامة دولته، فماذا عسى أن يفعل املهدي لو خرج اليوم، فوجد املسلمني شيعا سالمو يعمل لتوطيد دعائم اإلوه
د يوحإال بعد أن  سالماختذهم الناس رءوسا، ملا استطاع أن يقيم دولة اإل -إال القليل منهم –وأحزابا، وعلماءهم 

اهللا أعلم به،  .حيتاج إىل زمن مديد - بال شك –وهذا كلمتهم، وجيمعهم يف صف واحد، وحتت راية واحدة، 
فالشرع والعقل معا يقضيان أن يقوم ذا الواجب املخلصون من املسلمني، حىت إذا خرج املهدي، مل يكن حباجة إال 

   :واهللا يقول »أن يقودهم إىل النصر، وإن مل خيرج، فقد قاموا بواجبهم
} ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اعو ولُهسرو لَكُمم١٠٥: التوبة[}ع .[                   

  ).٤٣، ٤/٤٢:سلسلة األحاديث الصحيحة(
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  : يف آخر الزمان يلحق الناس بالشام -١٦
  ).لبنان واألردن وفلسطني(هلا حوسوريا وما  دسم يطلق اليوم على بالاالشام 

  .الشام وأهلها هلم قدر ومزيةوالشام هي أرض املنشر واحملشر، وهي مهبط كثري من الرساالت، و
صلى  -عن رسول اهللا  - عنهما اهللا رضي -ة عن أبيه وأبو داود من حديث معاوية بن قر الترمذي أخرجفقد 

ال يضرهم من  ،ينمنصور أُمتيكم، ال تزال طائفة من إذا فسد أهل الشام فال خري في« :قال - اهللا عليه وسلم 
  .»خذهلم حىت تقوم الساعة

ستكون الشام معقل املسلمني ، قيام الساعة قبلألنه  ؛الشام، ىنبسك -صلى اهللا عليه وسلم  -ي النيب صلذا يو
  .وسكناهم

 -صلى اهللا عليه وسلم  - أتى النيب أنه  -رضي اهللا عنه  - بن نفيل ةن سلمعبسند حسن أمحد  اإلمام أخرج
   :فقال

صلى اهللا عليه  -فقال له النيب ، ال قتال: قلت، ارهاووضعت احلرب أوز ،وألقيت السالح ،إين سئمت اخليل«
ظاهرين على الناس، يرفع اهللا قلوب أقوام فيقاتلوم  أُمتياآلن جاء القتال، ال تزال طائفة من : - وسلم 

 وهم على ذلك، أال إن عقر دار املؤمنني الشام، واخليل -سبحانه وتعاىل  -ويرزقهم اهللا منهم، حىت يأيت أمر اهللا 
  .»ىل يوم القيامةإمعقود يف نواصيها اخلري 

  :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  -بو داود عن أيب الدرداء أوأمحد  اإلمام أخرج
               ."من خري مدائن الشام )٣(دمشق :، إىل جانب مدينة يقال هلا)٢(يوم امللحمة بالغوطة )١(ن فسطاط املسلمنيإ«
  )صححه األلباين يف صحيح أيب داود(

صلى اهللا عليه  -وامللحمة املذكورة يف احلديث تكون قبل املهدي، أو يف زمنه أو يف زمن آخر، وقد حث النيب 
على سكين الشام، وذلك لكوا أرض احملشر، وأا فسطاط املؤمنني، فقد استشار أحد األصحاب رسول  -وسلم 

  .بالشام -صلى اهللا عليه وسلم  - إىل أي البلدان يهاجر ويسكن، فأشار عليه النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللا
   :قال هذي عن ز بن حكيم عن أبيه عن جدالترم أخرجفقد 

  ."ا بيده حنو الشامحنهاهنا، و: قال ؟أين تأمرين ،يا رسول اهللا :قلت"

                                                
والمقصود هنا موقع المسلمين، ومكان اجتماعهم يوم الملحمة،  أ،جلستعمل في الحصن والماوالفسطاط في األصل الخيمة، ثم ) ١(

  .المقتلة العظمى :والنصارى، والمقصود بالملحمة المعركة الكبرى بين المسلمين :أي
 .اليوم تسمى غوطة دمشق، ودمشق مدينة معروفة، وهي عاصمة سوريا اليوم يوه: بالغوطة) ٢(
وكان  ،سمهافسميت ب ؛ذلك ألن دمشاق بن نمرود بن كنعان هو الذي بناهاب سميتوفتح الميم، و، هملةملار الدال سبك: دمشق) ٣(

  )."عون المعبود"أفاده صاحب (ه عوسار م عليه السالمبراهيم  إمن بآ دمشاق

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢١ 

    :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : بن حوالة قالعبد اهللا عن  داود بسند صحيحأبو  أخرج
  ،جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق ،دة األمر إىل أن تكونوا جنوداً جمنريسيص«

عليك بالشام، فإا خرية اهللا من أرضه، جيتيب إليها : فقال، خر يل يا رسول اهللا إن أدركت ذلك: قال ابن حوالة
ِ خريته من عب                                                        .»واسقوا من غُدركم؛ فإن اهللا توكل يل بالشام وأهله)١(منكُميادة، فأما إن أبيتم فعليكم

  ).٣٦٥٩: صحيح اجلامع(
  .ال حلق بالشامإوقبل قيام الساعة، سيهاجر أغلبية املؤمنني إليها، وال يبقى أحد منهم 

   :قال-  عنهما اهللا رضي -  بن أيب شيبة عن عبد اهللا بن عمروا أخرجفقد 
  . "فيه مؤمن إال حلق بالشام ىيأيت زمان ال يبق"

وقوف، وهو ال يقال من قبل الرأي مصحيح (                                                                      
  ).م الرفعفله حك

صوصة، وليس على إطالقه، فإذا ظهرت فنت بالشام خيشى املسلم منها على دينه وهذا احلديث حممول على أزمنة خم
  .فحينئذ يشرع له بالفرار منها

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد قال أوىل من اللجوء إىل الشام،  الدجالوال شك أن اللجوء إىل مكة يف زمن 
  .واهللا تعاىل أعلم ،»ية إىل حجرهاأرز بني املسجدين كما تأرز احلي - سالماإل: أي - وإنه... «

  
  : وخراب املدينة عمران بيت املقدس -١٧

  : قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  -داود عن معاذ بن جبلأبو  أخرجفقد 
فتح القسطنطينية،  :خروج امللحمة، وخروج امللحمة :خراب يثرب، وخراب يثرب :)٢(عمران بيت املقدس«
إن  :مث قال - أومنكبه –ثه مث ضرب معاذ بن جبل بيده على فخذ الذي حد، خروج الدجال :لقسطنطينيةا فتحو

  .»هذا حلق، كما أنك قاعد هاهنا
قال يل ": ويدل على هذا احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود من حديث عبد اهللا بن حوالة األزدي

فقد دنت  ؛ابن حوالة إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض املقدسة يا: -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  .»هذه من رأسك والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي ،ل واألمور العظامبالزالزل والبال

                                                
 .أي عليكم بدولة اليمن: يمنكم) ١(
)٢ (كناها، ويحتمل عمارة بيت المقدس المقصد  ،ع فيهاوالمقصود بعمران بيت القدس هو كثرة مبانيها والتوسوإقبال الناس على س

  . حتمال األرجحولعل هذا هو اال،اس إلى بيت المقدس وعمارته وانتقال الن ،منه هو نزول الخالفة فيه آخر الزمان

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢٢ 

  -:عليه أحاديث كثرية منها فقد دلَّ :أما بالنسبة خلراب املدينة ·
   :يقول -صلى اهللا عليه وسلم  - مسعت رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة  ه البخاريأخرجما 
ن يحشر ر موآخ - يريد عوايف السباع والطري –تتركُونَ املدينة على خري ما كانت، ال يغشاها إال العوايف «

  )٢(بغنمهما، فيجداا وحشا )١(راعيان من مزينة، يريدان املدينة، ينعقان
  .»ماهعلى وجوه اية الوداع؛ خرىت إذا بلغا ثنح -وحوشاً :ويف رواية -
  
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  "هئموط"مالك يف  اإلمام أخرجو
أو  –على بعض سواري املسجد   )٣(ىذغحىت يدخل الكلب أو الذئب في ،لتتركن املدينة على أحسن ما كانت«

  .»للعوايف، الطري والسباع: لزمان؟ فقالن تكون الثمار ذلك ايا رسول اهللا، فلم :فقالوا -على املنرب
  ."يفلعوال مذللةها أهلها على خري ما كانت عليه، ليتركن" :ويف رواية للشيخني

رضي  - روى عمر بن شيبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك  :-صلى اهللا عليه وسلم  -قال احلافظ ابن حجر
ها أما واهللا ليدعنها أهلُ: فقال ،املسجد مث نظر إلينا - صلى اهللا عليه وسلم  - دخل رسول اهللا ": قال -اهللا عنه 

  .»ما العوايف؟ الطري والسباع نوايف، أتدروعللة أربعني عاماً للذم
  ."وهذا مل يقع قطعا" :-صلى اهللا عليه وسلم  -مث قال ابن حجر 

 :تنبيه
انيها مع أن مثارها تكون حسنة، بمقف التوسع يف وهو رغبة الناس عن سكناها، وتن املقصود خبراب يثرب إ :قيل

وعيشها طيب، ولكن رمبا لكثرة الفنت والشدة اليت تقع بالناس مما، ورمبا يستدل هلذا القولا جيعل الناس يفارقو 
  .األحاديث السابقةب

دينة فيتركون امل ؛حمشرهم إىلواليت تسوق الناس  ،خراب املدينة سيكون عند خروج النار يف آخر الزمانإن  :وقيل
  .على خري ما كانت عليه

                                                
 ،يزجرانها ويسوقانها طلبا للكأل :أيهو التصويت، : النعيق: ينعقان) ١(
نم غفيجدان ال :بفتح الواو وضمها، وهما روايتان، فإذا أعدنا الضمير على الغنم ضممنا الواو، أي: فيجدانها وحشا أو وحوشًا) ٢(

  .يجدان المدينة خالية ليس فيها أحد :ر من صياحهما، وإذا أعدناه على المدينة فتحنا الواو، أيتتوحش، فتنق
 )٤٣-١/٤١:انظر فيض القدير(.أي يبول على سواري المسجد بوالً متقطعا: يغَذَّى على بعض سواري المسجد )٣(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢٣ 

ألن املدينة يف آخر  ؛الناس ال يتركون املدينة يف آخر الزمان كما ذهب الفريق األولأن  :بينما ذهب البعض إىل
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -اإلميان كما أخرب بذلك النيب  أهلِ الزمان ستكون مالذَ

  : قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه - مسلم عن أيب هريرة  اإلمام أخرجفقد 
  .»إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها«
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  -عن جابر  "املدينةأخبار "املرجاين يف  أخرجو
  .»ون إميان اإل اليعودن هذا األمر إىل املدينة كما بدأ منها، حىت ال يك«

  .وهذه األحاديث تدل على أن املدينة ستظل عامرة قبل الساعة
  :-صلى اهللا عليه وسلم  - يقول ابن كثري

 -  السالم عليه - بن مرمي امث تكون كذلك يف زمان عيسى  ،الجدملدينة تكون باقية عامرة أيام الواملقصود أن ا"
  ب بعد ذلك حىت تكون وفاته ا، ودفنه ا، مث ختر
  :قال - رضي اهللا عنه  -عن جابر أمحد  اإلماممث ساق ابن كثري احلديث الذي رواه 

ليسرين : يقول -صلى اهللا عليه وسلم  - مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - أخربين عمر بن اخلطاب«
صلى  - شاكرأمحد ناده ح إسصح( .»من املسلمنيحاضر لقد كان يف هذا : نبات املدينة، مث ليقولنالراكب جب

  ).- اهللا عليه وسلم 
ن الفنت عندما تعم الدنيا كلها عند خروج املهدي، ويبقى أهل املدينة معه، فيأرز إ" :مث قال أصحاب هذا القول

ن الكاملون التابعون للخليفة احلق، مث خيرجون معه إىل اجلهاد، وعند جميء وألن أهلها هم املؤمن ؛اإلميان إىل املدينة
الالديه إىل المخبثها، وتر يخارجها، ترجف بأهلها فتنف مكوثهإليها و جدن وال، فال يبقى فيها إال املؤمنج

 السالم عليه -املخلصون، مث يهاجر كثري منهم إىل بيت املقدس ببالد الشام، حيث إمامهم املهدي، مث نزول عيسى 

 -ا تقبض رو ،من املؤمنني يف املدينة ين بق، ومم خترب املدينة، وال يكون فيها فإحه الريح اللطيفة الباردة، ومبو
فتبقى عامرة بشرارها، وعليهم تقوم الساعة ،خبالف غريها من البلدان ،أحد .                                                   

   ).٦٨٩-ص: "التذكرة"انظر (

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢٤ 

  :ه بغنيمةيف آخر الزمان ال يقسم مرياث وال يفرح الناس في -١٨
   :محد"مسلم وأ اإلمامكما عند  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد أخرب الصادق املصدوق  

"سم مرياثقْإن الساعة ال تقوم حىت ال ي، رح بغنيمةفْوال ي.  
  : قال -رضي اهللا عنه  -مسلم عن جابر  اإلمام أخرجو
فقعد : يا عبد اهللا بن مسعود جاءت الساعة، قالأال  :)١(هاجت ريح محراء بالكوفة، فجاء رجلٌ ليس له هجيرى"

وحنَّاها  -إن الساعة ال تقوم حىت ال يقْسم مرياثٌ، وال يفْرح بغنيمة، مث قال بيده هكذا : فقال - وكان متكئاً -
 " ...نعم: الروم تعين؟ قال: عدو جيمعون ألهل اإلسالم، وجيمع هلم أهلُ اإلسالم، قلت: فقال -حنو الشام 

  .ديثاحل
  

  :السجدة تكون خري من الدنيا وما فيها -١٩
-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -ابن حبان بسند صحيح عن أيب هريرة  أخرج

:   
  .»ال تقوم الساعة حىت تكون السجدة الواحدة خريا من الدنيا وما فيها«
  

  :اجلهجاهخروج رجل يقال له  -٢٠
مسه ابعضهم ب -صلى اهللا عليه وسلم  -ال يكون هلم صولة وجولة بني الناس، ذكر النيب خيرج يف آخر الزمان رج

  .اجلهجاهرجل يقال له  :أو بوصفه من هؤالء
   :قال - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي اهللا عنه  -مسلم عن أيب هريرة  اإلمام أخرج

  .»اهاجلهج: ال تذهب األيام والليايل حىت ميلك رجل يقال له«
  . من املوايل اجلهجاهأن هذا  "الترمذي نسن"وجاء يف بعض الروايات كما يف 

  : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - رمذي عن أيب هريرة تال أخرجفقد 
»ويف نسخة ،»اجلهجاه: من املوايل، يقال له رجلٌ ال تذهب الليايل واأليام حىت ميلك :لُاجلَّهج«  

  ."الصياح":  اجلهجاهوأصل " :"الفتح"كما يف  - صلى اهللا عليه وسلم  -قال احلافظ ابن حجر 
    :عند شرح هذا احلديث )٦/٤٨٣(» حتفة األحوذي«يف -صلى اهللا عليه وسلم  -  قال املباركفوري 

ب ال بشورى أهل احلل على سبيل التغلُّ: أي ال ينقطع الزمان وال تأيت القيامة، حىت ميلك الرجل من املوايل، أي«
املماليك، : ، أي)موىل(مجع ) واملوايل(والعقد، فهذا احلديث ال خيالف األحاديث القاضية بأن اخلالفة يف قريش، 

  -اه.»حىت يصري حاكما على الناس: واملعىن

                                                
 .ليس له كالم، وال نداء وال دأب وال شأن إال ذلك: أي) ١(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢٥ 

  :ة-ب-ع- ك-دم ال--ه -٢١
ويسلبها  ،واسدها من كرج، فيهدم الكعبة املشرفة وخراا على يد رجل من احلبشة :فمن عالمات يوم القيامة

  .  ، وال تعمر بعد ذلك أبداًاًحجر اًليتها، وينقضها حجرح
  .- صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا ما أخرب به النيب 

من  )١(الكعبةَ ذُو السويقَتنيِ يخرب« :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  البخاري ومسلم أخرجفقد 
ةبشالَح«.  

  )البخاري ومسلم(                                                                                  
صلى اهللا  - أن رسول اهللا  -  عنهما اهللا رضي - داود بسند صحيح عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أبو  أخرجو

  .»من احلبشة السويقَتنيِإال ذو  )٢(عبةاتركوا احلبشة ما تركوكم، فإنه ال يستخرج كرت الك« :قال -عليه وسلم 
  

صلى اهللا عليه  -مسعت رسول اهللا : قال - عنهما اهللا رضي -  عن عبد اهللا بن عمر "أمحد اإلمامسند م"وجاء يف 
 ينمن كسوا، ولكأ يجردهايتها، ول، ويسلبها ح من الَحبشة يخرب الكعبةَ ذُو السويقَتنيِ « :يقول -وسلم 

   »)٦(ومعوله )٥(، يضرب عليها مبسحاته)٤(، أفيدع)٣(أصيلع: أنظر إليه
  ).وهذا إسناد جيد قوي: قال ابن كثري(                                               

   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  - عنهما اهللا رضي - عند البخاري عن ابن عباس أخرى ويف رواية 
  )الكعبة: يعين(» ، ينقضها حجرا حجرا)٧( أسود، أفحج: ر إليهكأين أنظ«

  .»عها حجرا حجرالج يقكأين به أسود أفح« :ويف رواية عند مسلم
  

                                                
)١ (»ويوهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساق؛ الن الغالـب علـى    تصغير الساق،: السويقة: »قَتَينِالس

  ).٢/٤٣٣(» النهاية في غريب الحديث واألثر«. سوق الحبشة الدقة والحموشة
عدا فيها من النذور التي كانت تحمل إليهـا  مال الكعبة الذي كان م :راد بالكنزأ :"جامع األصول"قال ابن اإلثير في  :كنز الكعبة) ٢(

 . قديما وغيرها
 ).٣/٤٧:البن األثير» النهاية«(ال شعر له  :أي ،تصغير أصلع، وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه): أصيلع) (٣(
ل المفاصل عـن  تصغير أفدع، والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك يكون في اليد، وهو أن تزو): أفيدع) (٤(

 ).٣/٤٢٠:البن اإلثير "النهاية"انظر .(أماكنها
 .أي مجرفته، والمجرفة آلة من حديد تستخدم في الحرث: بمسحاته) ٥(
 .آلة من حديد ينقر بها الصخر: المعول) ٦(
تباعد ما بين : لفحجا« :وقال ابن األثير. »تدانى صدور قدمية، وتباعد عقباه: فحج في مشيته؛ أي«: »القاموس«في ): أفحج) (٧(

  .تباعد ما بين الساقين: والفحج :وقال الحافظ في الفتح). ٣/٤٥١(» النهاية«(و ) ٣/٤٥١(» ترتيب القاموس«انظر (. »الفخذين

 

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢٦ 

  :والرد عليها ...شبهة
   ].٦٧: العنكبوت[ }أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرماً آمناً{: إن هذه األحاديث ختالف قوله تعاىل :فإن قيل

ن أصحابه من ختريب الكعبة، ومل تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها مكِّهللا تعاىل قد حبس عن مكة الفيل، ومل يوا
  !.احلبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمني؟

  :اجلواب على هذا من وجهني
دنيا، فليس يف اآلية إىل قرب قيام الساعة، وليس إىل قيام الساعة وخراب ال إن البيت احلرام يبقى حرماً آمناً": أوالً

  .ألن اآلية تصف حال البيت احلرام يف ذلك الزمان أنه آمن ؛استمرار بقاء األمن إىل قيام الساعة
يف القرن الرابع اهلجري، حيث قتلوا  )١(وقد حدث القتال يف مكة مرات عديدة، وأعظم ذلك ما وقع من القرامطة

  .ه إىل بالدهم، وقلعوا احلجر األسود ومحلوهمافوط عنداملسلمني 
وهذا ر بعده أبدا، معوالذي ال ي ،لبيتاه أهله جاء خراب فإذا استحلَّ: ه أهلهأن البيت احلرام آمن ما مل يستحلْ: ثانياً

: بن مسعان؛ قالاعن سعيد أمحد  اإلمامه أخرجففي احلديث الذي  ،- صلى اهللا عليه وسلم  -  ما أشار إليه النيب
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - خيرب أبا قتادة أن رسول اهللا - عنه رضي اهللا -  مسعت أبا هريرة

وه؛ فال يسأل عن هلكة العرب، مث البيت إال أهله، فإذا استحلُّ يبايع لرجل ما بني الركن واملقام، ولن يستحلَّ«
                                               »أبدا، وهم الذين يستخرجون كرته بعده عمرونه خرابا ال يبرخاحلبشة، في تأيت

  ).٥٧٩:صحيحةالسلسلة ال(
 -ني له، فمنعه اهللا ستحلِّمني للبيت غري مظِّعإال أم كانوا م ؛ففي زمن أصحاب الفيل مع أن أهل مكة كانوا كفاراً

  .وقومه "أبرهة"من  - عليه السالم 
وعدم عنايتهم به، فإذا أمهلوا العناية  ،بعد استحالل أهله له وجرأم عليهه إال ماحلبشي فلن يهد السويقَتنيِوأما ذو 

  . بالبيت واإلهتمام به ترك اهللا نصرم
  )٣/٤٦١:وانظر فتح الباري(،)١٨/٣٥:انظر شرح النووي على مسلم(                                    

                                                
، من أهل الكوفة، ولهذه الطائفة الخبيثة في تاريخها الطويل "حمدان قرمط"طائفة من الباطنية تنتسب لرجل اسمه ): القرامطة) (١(

اج يـوم الترويـة، واسـتباحوا أمـوالهم     ، حيث هاجموا الحج)هـ٣١٧(خزي أعمال شنيعة، ومن أعظمها ما وقع منهم سنة الم
اج خلقًا كثيرا، وهدموا قبة زمزم، وقلعوا جها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحودماءهم، فقتلوا في رحاب مكة وشعابِ

انظـر البدايـة   ... (سـنة  ينعوا الحجر األسود ونقلوه إلى بالدهم، ومكث عندهم اثنتين وعشـر باب الكعبة، ونزعوا كسوتها، وقل
 ).١١/١٦٠:والنهاية

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢٧ 

  : ترك احلج لبيت اهللا احلرام -٢٢

  .أن من عالمات الساعة أن سيأيت زمان على الكعبة يتعطل فيها احلج والعمرة -يه وسلم صلى اهللا عل -خرب النيب أ

صلى اهللا  -عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -سعيد اخلدري  ابن حبان واحلاكم وأبو يعلى عن أيب أخرجفقد 

  .»ال تقوم الساعة حىت ال يحج البيت« :قال -عليه وسلم 

  :وقفة

أن  -رضي اهللا عنه  -  ه البخاري عن أيب سعيد اخلدريأخرجرض مع احلديث الذي تعايهل احلديث السابق 

  .»لَيحجن هذا البيت ولَيعتمرنَّ بعد خروج يأجوج ومأجوج« :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -احلبيب النيب 

  :فقال -اهللا عليه وسلم صلى  - وقد مجع بينهما البخاري ال تعارض بينهما حيث ميكن اجلمع،  هأن :واجلواب

  .ـاه. "فإنه ال يلزم بعد خروج يأجوج ومأجوج أن ميتنع احلج يف وقت ما عند قرب ظهور الساعة"

نا أن احلبشة إذا خربوه مل ب كما مر هحيج مكان البيت، ألن: أي »لَيحجن البيت« :بقولهن املراد إ :وقيل واهللا أعلم

  .يعمر بعد

  .نع أقوام من احلج إىل البيت احلرامن املعىن أن ميإ :وقيل

عالمة ستتأخر إىل  ولكنها ،-صلى اهللا عليه وسلم  -  ن ترك احلج لبيت اهللا احلرام سيقع كما أخرب النيبإ :وقيل

اهللا : وتكون قرب قيام الساعة حيث ال يبقى يف األرض أحد يقول ،آخر الزمان وبعد خروج يأجوج ومأجوج بزمان

  .اهللا

  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢٨ 

  .سالموحمو اإل رفع القرآن -٢٣
كما جاء عروة عروة  سالمض عرى اإلتقوتن ،وتمحى تعاليمه سالمفمن عالمات قرب قيام الساعة أن يندرس اإل

 -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -عن أيب أمامة الباهلي  "مسنده"يف أمحد  اإلمامعند 
احلكم، : ثَ الناس باليت تليها، وأوهلن نقضاانتقضت عروة تشبعروة عروة، فكلما  سالملتنقضن عرى اإل«: قال

   »الصالة: وآخرهن
ع القرآن فَروي، فال يبقى يف الناس صيام وال صالة ؛اجلهل انتشارو ،وقلة العلم ،واملعاصي ،ويكون ذلك بسبب الفنت

  .-صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا ما أخرب عنه الرسول  ،من املصاحف والصدور
  : - صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا  قال رسول: قال -رضي اهللا عنه  - واحلاكم عن حذيفة ماجهابن  أخرجفقد 

وال نسك، وال صدقةٌ؟  ،، حىت ال يدرى ما صيام، وال صالةٌ)٢(الثوب يوش سكما يدر )١(سالماإل يدرس «
الشيخ الكبري، : اس--ية، وتبقى طوائف من النفال يبقى يف األرض منه آ ،على كتاب اهللا يف ليلة )٣(ويسرى
فقال ، ، فنحن نقوهلا)ال إله إال اهللا: (ون--اءنا على هذه الكلمة، يقول-- أدركنا آب: وز يقولون---والعج

وهم ال يدرون ما صالةٌ، وال صيام، وال نسك، وال صدقةٌ ؟ فأعرض عنه ) ال إله إال اهللا( عنهم ىنما تغ: له صلةُ
تنجيهم من ! يا صلة: فقال ،ض عنه حذيفة، مث أقبل عليه يف الثالثة، مث رددها عليه ثالثًا، كلُّ ذلك يعرِحذيفة

                          ."النار ثالثًا
  ).٨٠٧٧: صحيح اجلامع(                                                             

رى عليه عن القرآن من بني أظهركم؛ يسليرت« :-  عنهما اهللا رضي - عود الطرباين عن عبد اهللا بن مس أخرج
  . »ليالً، فيذهب من أجواف الرجال، فال يبقى يف األرض منه شيء

  .)سنده صحيح ولكنه موقوف :)١٣/١٦(" الفتح"قال احلافظ يف (                                               
فال يبقى يف الصدور منه  ،يسرى به آخر الزمان من املصاحف والصدور« :- ليه وسلم صلى اهللا ع -قال ابن تيمية 

٣/١٩٨: جمموع الفتاوى(                                   » كلمة، وال يف املصاحف منه حرف.(  
  

  ويظل هذا التداين واالحنطاط إىل درجة أن ال يذكر اسم اهللا تعاىل يف األرض 
 - صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  - ه مسلم عن أنس أخرجالذي كما جاء يف احلديث 

  : قال
  .»اهللا، اهللا: ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض«

                                                
ـ " :اًوتنطق أيض(الظاهرة  هتزول من بين الناس شعائر :محى فال يبقى منه شيء، والمعنىأي يزول وي: يدرس اإلسالم) ١( يرسد" 

  ).بفتح الياء وضمها
  .سلغفتزول مع كثرة االستعمال وال ،أي النقش والزخارف التي تُرسم على الثوب: بووشي الث) ٢(
 .أي يرفع القرآن من الصدور والمصاحف، لما يهمله الناس وال يتلونه، وال يتعبدون به: يسرى على القرآن) ٣(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٢٩ 

  : الم-- سغربة اإل -٢٤
 عرفة الغربة مل تستحكم بعد حبيث ال يهذولكن  ،يف هذا الزمان ومن قبله بزمان سالمونعيش اآلن بوادر غربة اإل

  .وأن ال يذكر اهللا يف األرض كما مر بنا يف العالمات السابقة ،وال زكاة ،وال صيام ،لناس ما صالةا
   :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - مسلم عن أيب هريرة  اإلمام أخرجفقد 

  .)١(»وىب للغرباءفطُ ،غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ سالمبدأ اإل«
صلى  - قال رسول اهللا: قال - رضي اهللا عنه  - عبد اهللا بن اإلمام أمحد عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعودونقل 

   :- اهللا عليه وسلم 
                                      .اع من القبائلزومن الغرباء؟ قال الن: قيل. اءبدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرب سالمإن اإل

  ).ىرمي وأبو يعلاه الدأخرجو(
مالك أنه قال يف شرح هذا  اإلمامعن ) ١/٣٩٥( "شرح مسلم"يف  - صلى اهللا عليه وسلم  - نقل النووي 

  :احلديث
   "غريبا وسيعود غريبا كما بدأ سالمبدأ اإل"

  .بدأ غريبا وسيعود إليها غريبا سالميف املدينة، وأن اإل :أي
عن  -  عنهما اهللا رضي - مسلم عن ابن عمر  اإلماممالك باحلديث الذي جاء عند  اإلماملى د عمبا يررلكن 
بني املسجدين  )٢(أرزيوسيعود غريبا كما بدأ، وهو  اًبدأ غريب سالمإن اإل«:قال -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  »كما تأرز احلَّية يف جحرها
  :مرفوعا -ضي اهللا عنه ر -عن مسلم من حديث أيب هريرة أخرى ويف رواية 

  .»احلَّيةُ إىل حجرها زإن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما تأرِ«
ن الغربة اليت ستحدث يف آخر الزمان ستكون باملدينة ايةً كما كانت بدايةً، ولكن األحاديث إ :مالك اإلمامفكالم 

صلى  -لوجود النيب  ؛منتشر سالمة األمر قوي واإلأن اإلميان كان يف بداي :وقد أفاد القاضي ،السابقة ترد هذا الكالم
ه، إسالموصح  ،وال يقصدها إال من خلص إميانه ،فكان الناس يقصدون املدينة ،وأصحابه الكرام -اهللا عليه وسلم 

  .وهكذا سيكون يف آخر الزمان فال يأتيها إال املؤمن التقي النقي
أن ظاهر  ،"غريبا وسيعود غريبا سالمبدأ اإل" :-وسلم  صلى اهللا عليه -ق القاضي على قول النيب وقد علَّ

 ،الناس وقلة من بدأ يف أحاد سالممالك، ولكن اإل اإلمامأي أن هذا ليس خاص باملدينة كما ذهب  ،احلديث العموم
  .حىت ال يبقى إال يف أحاد وقلة أيضا كما بدأ ،واإلخالل صحقه النقلمث انتشروا وظهروا، مث سي

  .ظهور املهدي -٢٥

                                                
 حمعناه فر: k وقال ابن عباس .من الطيب :قيل]. ٢٩: الرعد[ }طُوبى لَهم وحسن مآبٍ{ : اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى) ١(

، كرامةخير لهم و :ليوقوا خيراً، بأو أصا ،حسنى لهم :وقال قتادةغبطة لهم،  :اكضحوقال النعم ما لهم،  :وقال عكرمةوقرة عين، 
  .ةحتملشجرة في الجنة، وكل هذه األقوال م :وقيلالجنة،  :وقيلدوام الخير،  :وقيل

   

 .أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها: يأرز: صمعيألاوقال  رها ورجعت إليه،حالذت بج :أي ،أرزت الحيةمن  :أرزي) ٢(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٠ 

نا، والربا، وتستحل اخلمر الضعيف، وينتشر الز ييف آخر الزمان حيث يكثر الفساد، وينتشر الظلم، ويأكل القو
 ؛مارة السفهاء، وختوين األمناء، ويتكلم السفيه يف أمر العامة، وينتشر الشرك ويعمإف، ويكثر القتل، وتكون زواملعا

ج ورخبيزيل عنهم الظالم الذي مأل األرض، وال يكون هذا إال  ،جديداً اًلع املوحدون ويترقب املؤمنني فجرحىت يتط
وجيدد لألمة دينها، وتنعم األمة يف عهده  ،فيمأل الدنيا عدالً كما ملئت جوراً ؛الذي يأذن اهللا يف خروجه ،املهدي

  .بالرخاء واألمن واألمان والسعادة
صلى  -قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  - عن أيب سعيد اخلدري واحلاكمعلى وأبو يأمحد  اإلمام أخرجفقد 

  )١(مث خيرج رجل من عتريت: قال. ال تقوم الساعة حىت متتلئ األرض ظلما وعدوانا« :- اهللا عليه وسلم 
  .»ت ظُلما وعدوانائَميلؤها قسطًا وعدالً كما مل -من أهل بييت: أو -
  : قال -صلى اهللا عليه وسلم  - عن النيب -رضي اهللا عنه  - داود عن عليأبو  أخرجو
         .»لو مل يبق من الدهر إال يوم لبعث اهللا رجالً من أهل بييت، ميلؤها عدالً كما ملئت جورا«

  ).١٠/٣٣٠:على جامع األصولق شاكر، وحسنه املعلأمحد صححه (                                         
رجالً منا ميلؤها عدالً كما ملئت  -سبحانه وتعاىل  - عث اهللا إال يوم لب من الدنيا لو مل يبق" :ويف رواية -

  ."جوراً
  :)١١/٣٦١( -صلى اهللا عليه وسلم  -»عون املعبود«قال صاحب 

أنه ال بد يف آخر الزمان من ظهور رجل من أهل : عصارعلى مر األ سالمواعلم أن املشهور بني الكافة من أهل اإل"
، ويكون »املهدي«ـى بية ويسمسالمر العدل، ويتبعه املسلمون، ويستويل على املماليك اإلويظهِالبيت، يؤيد الدين، 

يرتل من  -  السالم عليه - على أثره، وأن عيسى» الصحيح«شراط الساعة الثابتة يف أومن بعده من  الدجالخروج 
  .ملهدي يف صالتهبا رتل معه فيساعده على قتله، ويأمتُّأو ي ،الدجالبعده فيقتل 

والطرباين، وأبو  والترمذي، وابن ماجه، والبزار، واحلاكم، ،داودأبو  مة، منهمئوخرج أحاديث املهدي مجاعةٌ من األ
، وابن عباس، وابن عمر، وطلحةَ، وعبد اهللا بن مسعود، يعل: أسندوها إىل مجاعة من الصحابة مثلويعلى املوصلي، 

، وثوبان، وقرة بن إياس، وعلي املاليل، وعبد اهللا بن ةوأم سلموأم حبيبة، يد اخلدري، وأيب سع ،وأيب هريرة، وأنسٍ
  -رضي اهللا عنهم  -احلارث 

                                                
)١ (نسل اإلنسان، أو ولد الرجل وعقبه من صلبه: ترةالع. 

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣١ 

   :-صلى اهللا عليه وسلم  - وقال العالمة حممد السفاريين
، حىت الروايات، حىت بلغت حد التواتر املعنوي، وشاع ذلك بني علماء السنة -أي املهدي -وقد كثُرت خبروجه «

  ).٢/٨٤: لوامع األنوار البهية(                                                  .»عد من معتقدام
  
   : -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز 
خروجه يف آخر  أما إنكار املهدي املنتظر بالكلية، كما زعم ذلك بعض املتأخرين، فهو قول باطل؛ ألن أحاديث«

وكثرت جدا، واستفاضت كما  ،معنوياً الزمان، وأنه ميأل األرض عدالً وقسطًا، كما ملئت جورا، قد تواترت تواترا
السجستاين من علماء القرن الرابع، والعالمة السفاريين،  احلسن اآلبريأبو  صرح بذلك مجاعة من العلماء، بينهم
إلمجاع من أهل العلم، ولكن ال جيوز اجلزم بأن فالنا هو املهدي، إال بعد توافر والعالمة الشوكاين، وغريهم، وهو كا

العالمات اليت بييف األحاديث الثابتة، وأعظمها وأوضحها كونه ميأل األرض قسطًا  - صلى اهللا عليه وسلم  -ها النيب ن
                                                ـاه. »ت جورا وظلمائوعدالً كما مل

حمرم من ١٨: جريدة عكاظ(                                                                                        
  ).- ه١٤٠٠

أمر املهدي معلوم واألحاديث فيه مستفيضة بل متواترة « :أيضا - صلى اهللا عليه وسلم  -قال الشيخ ابن باز 
لكثرة طرقها واختالف خمارجها  ؛د من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنويوقد حكى غري واح ،متعاضدة

وخروجه حق، وهو حممد بن  الشخص املوعود به أمره ثابت اوصحابتها ورواا وألفاظها، فهي حبق تدل على أن هذ
 - سبحانه وتعاىل  -اهللا  من رمحة اإلماموهذا -رضي اهللا عنهما  -  ي عبد اهللا العلوي احلسين من ذرية احلسن بن عل
وينشر اهللا به لواء اخلري على األمة عدالً وهدايةً  ،ومينع الظلم واجلور ،باألمة يف آخر الزمان خيرج فيقيم العدل واحلق

  . »وتوفيقاً وإرشادا للناس
  )سن ب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي لفضيلة الشيخ عبد احملن كذَّنقالً من كتاب الرد على م

  )١٥٩-١٥٧ -ص: -حفظه اهللا -البدر

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٢ 

  :اتتنبيه
١ - رضي  -بعض املنكرين ألحاديث املهدي باحلديث الذي رواه ابن ماجه واحلاكم عن أنس بن مالك  احتج

األمر إال شدة، وال الدنيا إال إدبارا، وال  دداال يز«: قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -اهللا عنه 
  .»بن مرمياإال عيسى  يحا، وال تقوم الساعة إال على شرار الناس، وال املهدالناس إال ش

  ؛ ألن مداره على حممد بن خالد اجلندي، ضعيفبأن هذا احلديث  :ويجاب عليهم
  . "جمهول" :عبد اهللا احلاكمأبو  وقال ،منكر احلديث :قال األزدي«: قال الذهيب

، "-عليه السالم  -  بن مرمياال مهدي إال عيسى " :حديثه :-م صلى اهللا عليه وسل --القائل الذهيب - قلت
  ).٣/٥٣٥: ميزان االعتدال(                                                     » ه ابن ماجهأخرجوهو خرب منكر، 

  .»هذا احلديث ضعيف« :-صلى اهللا عليه وسلم  - ابن تيمية سالموقال شيخ اإل
  ).٤/٢١١: منهاج السنة النبوية(

  .ي واحلاكم، وفيه أبان بن صاحل وهو مترك احلديثقف هذا احلديث أيضا البيهضعو
  ).٦٣٤٨( "يف اجلامعضع"األلباين يف  هفضعو
أنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب   -رضي اهللا عنه  - ر عن جابردمن رواية حممد بن املنك يوِر ما - ٢

   :قال
»فبكر اإلسكاأبو  حديث موضوع، واملتهم فيهفهو  »ب باملهدي فقد كفرن كذَّم.  
  
املؤرخ عبد الرمحن بن  اإلمامعن  )١١/٣٦١( - صلى اهللا عليه وسلم  - "عون املعبود"ذكر صاحب  - ٣

  .يف تضعيف أحاديث املهدي كلها» تارخيه«أنه قد بالغ يفَّ  :خلدون املغريب
حديث ) ٤/٤٠( "ةة الصحيحلالسلس"ذا القول يف كتابه ب هتعقَّ - صلى اهللا عليه وسلم  - لكن الشيخ األلباين 

يف تضعيف أكثر أحاديث املهدي،  همل يتمكن ابن خلدون من تضعيف هذا احلديث مع شطط" :فقال) ١٥٢٩(رقم 
بل أقر هن نسبه إليه أناحلاكم على تصحيحه هلذا الطريق، فم ا أو كذب ف كل أحاديث املهدي فقد ضععليه سهو

  -اه. مداع
صلى اهللا عليه وسلم  -أن احلبيب النيب  -رضي اهللا عنه  - ه احلاكم عن أيب سعيد اخلدريأخرجودليل ذلك ما 

   :قال -
ا، وتكثر املاشية، وتعظم املهدي، يسقيه اهللا الغيث، وخترج األرض نباا، ويعطى املال صحاح أُمتيخيرج يف «

   يعىن حججاً ،»ا أو مثانياعسب يشيعاألمة، 
  ).صححه احلاكم والذهيب وابن خلدون(                                  

  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٣ 

  تعريف باملهدي
 : امسه ونسبه ·

بن عبد اهللا، وهو من ذريته من نسل فاطمة أمحد حممد بن عبد اهللا، أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -ا نيامسه كاسم نبِ
 اهللا رضي - لب احلسن بن علي ومن ص - وسلم صلى اهللا عليه  -بنت الرسول  -رضي اهللا عنها  - البتول 

  .فهو من بيت النبوة -  عنهما
   :عن املهدي) ١/٢٩( "النهاية يف الفنت واملالحم"كما يف   -صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن كثري

  ."-رضي اهللا عنه  -  وهو حممد بن عبد اهللا العلوي الفاطمي احلسين"
صلى اهللا عليه  - عن النيب   -رضي اهللا عنه  - عن عبد اهللا بن مسعود وأبو داود والترمذيأمحد  اإلمام أخرجو

   :قال - وسلم 
 ءاطيو، ي-أو من أهل بييت - مين هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجالًلَ الطو ؛لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد«

  .»أيباسم امسه امسي، واسم أبيه 
أنه حممد بن احلسن : وفيه رد على الشيعة الذين يقولون ،"بد اهللاحممد بن ع" :ففي احلديث يكون اسم املهدي

  .العسكري
 -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - رضي اهللا عنه  -بسند صحيح من حديث زر بن عبد اهللا أمحد  اإلماموعند 

   :قال
  .»امسه امسي يواطيء ال تقوم الساعة حىت يلي رجل من أهل بييت«

  :داود أيبوأمحد  ماماإلعند أخرى ويف رواية 
  ."امسه امسي يواطيءمن أهل بييت، و حىت ميلك العرب رجلٌ ؛الدنيا -ضال تنق أو –ال تذهب "
  يكون ملكاً على املسلمني عموما، سواء كانوا عربا أو عجما، : أي »حىت ميلك العرب« :وقوله 

  -:لكنه ذكر العرب هنا ألسباب منها
  .فيتبعه العرب فيها، مث سائر املسلمني يظهر يف مكة واملدينة، أن املهدي سيبدأ م، فهو - ١
  . ن كل مسلم يعترب عربيا من جهة قراءته للقرآن، ومعرفته للغة العربيةإ :وقيل - ٢

  ).٥/١٧٩: يانظر مرقاة املفاتيح للقار(                                                        
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها  - ةواحلاكم عن أم سلم ماجهداود وابن أبو  أخرجو

    :- وسلم 
  .)٦٧٣٤: صحيح اجلامع(                                .»املهدي من عتريت من ولد فاطمة«

  .أي من آل بييت وذرييت: هي نسل اإلنسان، أو ولد الرجل وعقبة من صلبه، ومعىن عتريت: والعترة
   :- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وابن ماجه عن علي أمحد  اإلمام أخرجو

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٤ 

   »اهللا يف ليلة حهاملهدي منا أهل البيت يصل«
  ).شاكرأمحد لمسند، وصححه الشيخ األلباين، ول هضعفه شعيب األرناؤوط يف حتقيق(                    

   :قال -رضي اهللا عنه  - ر بن مسرة مسلم عن جاب اإلمام أخرجو
فيهم  يحىت ميض ينقضيإن هذا األمر ال  :فسمعته يقول ،-صلى اهللا عليه وسلم  -دخلت مع أيب على النيب  «

  .»كلهم من قريش. ما قال؟ قال: ، فقلت أليبيم بكالم خفي علمث تكلَّ :اثنا عشر خليفة، مث قال جابر
   :)٦/٧٨( "تفسريه"يف  -وسلم  صلى اهللا عليه - ابن كثري  قال

فإن  ،عشر ثينهم بأئمة الشيعة اال وليسوا ، عشر خليفة عادالً ثيناوهذا احلديث فيه داللة على أنه البد من وجود «
  .»يلون فيعدلون. فأما هؤالء فإم يكونون من قريش ،كثريا من أولئك مل يكن إليهم من األمر شيء

 
  احلسنمن نسل  املهدي احلكمة من كون ·

، ، فصار للمسلمني أمريان- رضي اهللا عنه  - بن أيب طالب  يى اخلالفة بعد استشهاد أبيه علمن املعلوم أن احلسن تولَّ
يف الشام وما  -رضي اهللا عنه  -  ومعاوية بن أيب سفيان، وغريها ...يف العراق واحلجاز -رضي اهللا عنه  - حلسن ا

  .حوهلا
عن اخلالفة ملعاوية من غري عوض دنيوي، إمنا لوجه اهللا تعاىل، جلمع كلمة  وبعد ما حكم احلسن ستة أشهر تنازل

ن ، ومأن جعل اخلالفة يف آخر الزمان تكون من نسله املسلمني على حاكم واحد، وحقن الدماء، فكافأه اهللا بذلك
  » ترك شيئاً هللا أعطاه اهللا أو أعطى ذريته أكثر منه

  ).٦/٢٧٩: وفيض القدير(، )١٥١ ص :البن القيماملنيف ملنار انظر ا(                           
 :تنبيه
فكلها أحاديث ال تصح ،أن املهدي من ولد احلسني يوما ر.  

  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٥ 

  : اته--ف-ص ·
   األنف قىنوهو أ ،عن مقدم رأسه إىل النصفر وشعره منحس ،)أي واسع اجلبهة(فهو أجلى اجلبهة 

  )أي طويلة مع احنناء يف وسطه، ورقة أرنبته(
أن النيب  -رضي اهللا عنه  -داود عن أيب سعيد اخلدريأبو  هأخرجوهذه األوصاف ورد ذكرها يف احلديث الذي 

ميأل األرض قسطًا وعدالً، كما  ،)٢(، أقَنى األنف)١(املهدي مين أَجلَى اجلبهة«: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -
  ).٦٧٣٦: صحيح اجلامع(                           .»ظلما، ميلك سبع سننيو جورا ملئت

  
  :مدة حكمه وبقائه ·
  ت الروايات يف مدة خالفة املهدي اختلف
  ت قبله جوراً وظلماً ئَلحيكم املسلمني سبع سنني، ميأل األرض خالهلا عدالً كما م :فقيل
  .تسع سنني :وقيل سنني، أن مدة حكمه مثاين :وقيل

  "سبع سننيميلك "فقد مر بنا يف احلديث السابق أنه 
وِوقد ربلفظ -رضي اهللا عنه  - عن أيب سعيدأمحد  اإلمامهذا احلديث أيضاً  ي:  

»لَى، أَ رجلٌ ال تقوم الساعة حىت ميلكقْمن أهل بييت أَجى، ميأل األرض عدالَ كما ملئت قبله ظلماً، يكون سبع ن
  .»سنني

   
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - ول اهللا أن رس -رضي اهللا عنه  -احلاكم عن أيب سعيد اخلدري  أخرجو
نباا، ويعطى املال صحاحاً، وتكثر املاشيةُ  ، وخترج األرض)٣(املهدي، يسقيه اهللا الغيثَ أُمتيخيرج يف آخر «

  ).٧١١:ةصحيحال(. »ةًجح: يعيش سبعا أو مثانيا، يعين وتعظم اُألمة،

                                                
 .أي منحسر الشعر من مقدمة رأسه وهو دون الصلع أو واسع الجبهة: »أجلى الجبهة«) ١(

 ).٤/١١٦النهاية . (األنف مع دقة أرنبته وحدب في وسط األنف، ليس أفطس األنف أي طويل:»أقنى األنف«) ٢(

 .أي المطر النافع: الغيث) ٣(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٦ 

   :أنه قال - رضي اهللا عنه  -دري والترمذي عن أيب سعيد اخلأمحد  اإلمام أخرجو
»بِخشينا أن يكون بعد نييإن يف : فقال  - صلى اهللا عليه وسلم  - ا حدث؛ فسألنا نيب اهللانتاملهدي خيرج،  أُم

يا مهدي، : فيقول ،فيجيء إليه الرجل: سنني، قال: وما ذاك؟ قال :قلنا: قال،  يعيش مخساً، أو سبعا، أو تسعا
                                                             »فيحثى له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله: ين، قالأعط... أعطين

  ).١٨٢٠:لباين يف صحيح الترمذيحسنه األ(
  

  : وأيب يعلىمحد ويف رواية أل
  "أو تسع سنني ،سنني أو مثاين ،فيكون كذلك سبع سنني"

  
   :قال  - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب   - رضي اهللا عنه  -هريرة  عن أيب "األوسط"وعند الطرباين يف 

  .»سعفت ، واإلفثمانإال ، وعإن قصر فسب ،املهدي أُمتييكون يف «
  

صلى اهللا  -عن النيب  - رضي اهللا عنه  - زينوالبزار عن قرة بن إياس امل "األوسط"و" الكبري"وعند الطرباين يف 
  ).ضعيف وملعناه شواهد(                      »يكم سبعا أو مثانيا، فإن أكثر فتسعاميكث ف« :قال -عليه وسلم 

  
  :وقال قتادة :قال معمر "الفنت"وروى نعيم بن محاد يف 

  »يعيش يف ذلك سبع سنني: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  بلغين«
هي أيام النعمة  مأ ه؟عتايبتحسب من وقت ماديث سنني اليت وردت يف األحأو التسع  فهل هذه السبع أو الثماين

حتمال األخري هو األرجح، يبدو أن اال! ؟ني، مث يكون الرخاء سبع سننيتوات تستغرق سنغزأن ال وأ والرخاء فقط؟
تتفق الروايات ذاو.  
  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٧ 

  : مكان ظهور املهدي ·
جاءت النصوص الصحيحة ته، وليس مثة نص صحيح صريح يف في ، واملكان الذي يبايع؟ن من أين خيرج املهديبي

  كان الذي كان يعيش فيه قبل ذلكحتديد امل
   - :فهو أمر خمتلف فيه ؛أما بالنسبة للمكان الذي سيخرج منه

   "نه خيرج من قبل املشرقإ" :فقيل )١
١/٢٩: (يف البداية والنهاية -صلى اهللا عليه وسلم  - حه ابن كثري وهذا ما رج(  

صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : ثوبان أنه قال عن واحلاكم ماجهابن  رجهأخ ل هلذا الرأي مباستدوي-:   
، مث ال يصري إىل واحد منهم، مث تطلع الرايات السود من قبل )٢( ؛ كلهم ابن خليفةةثالث  )١(يقتتل عند كرتكم«

ف:) مث ذكر شيئاً ال أحفظه، فقال...(املشرق، فيقتلونكم قتالً مل يقتله قومإذا رأيتموه؛ فبايعوه، ولو حا على بو
  .)٣(»الثلج؛ فإنه خليفة اهللا املهدي

 :)١/٢٩( "يف الفنت واملالحم النهاية"يف كما  -صلى اهللا عليه وسلم  - قال ابن كثري 
ر واملراد بالكرت املذكور يف هذا السياق كرت الكعبة، يقتتل عنده ليأخذوه ثالثة من أوالد اخللفاء، حىت يكون آخ«

الزمان، فيخرج املهدي، ويكون ظهوره من بالد املشرق، ال من سرداب سامرا؛ كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه 
من اخلذالن، شديد موجود  فيه اآلن، وهم ينتظرون خروجه يف آخر الزمان، فإن هذا نوع من اهلذيان، وقسط كبري 

  .»ة، وال معقول صحيح، وال استحساننوال س ال من كتاب، ؛ال دليل على ذلك، وال برهان من الشيطان، إذ
ويؤيد بناس من أهل املشرق ينصرونه، ويقيمون سلطانه، ويشيدون « :-صلى اهللا عليه وسلم  - وقال أيضا

كانت  -صلى اهللا عليه وسلم  -أركانه، وتكون رايام سود أيضا، وهو زي عليه الوقار؛ ألن راية رسول اهللا 
  .»عقابال: يقال هلا ،سوداء

واملقصود أن املهدي املمدوح املوعود بوجوده يف آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية « :إىل أن قال
  .»املشرق، ويبايع له عند البيت؛ كما دل على ذلك بعض األحاديث

  ).أي سيكون أول ظهوره بالشام(أول ظهور املهدي سيكون يف بيت املقدس  نإ :وقيل )٢

                                                
، وهو الجبل تكنز الفرا :وقيل ،الحكم والخالفة :أي ،الملك: وهو ذهب وكنوز يذكر أنها تحتها، وقيل ،الكعبةكنز  :قيل: كنزكم) ١(

  .تمن ذهب الذي يحسر عنه الفرا
 .أبيه كلْاً كمكَاً، فهو يطلب ملْكَلأي ثالثة رجال، كل واحد له أتباع، وكل من هؤالء الرجال كان أبوه م: كلهم ابن خليفة) ٢(
؛ فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عـن ابـن   "فإنه خليفة اهللا المهدي": الحديث صحيح المعنى دون قوله«: قال األلباني) ٣(

ليس لها طريق ثابـت،   "خليفة اهللا": ، وهذه الزيادة"خليفة اهللا": ة عثمان الثانية، وإسناده حسن، وليس فيهمسعود مرفوعا نحو رواي
هام مـا ال  بلما فيه من إ. خليفة اهللا: ومن نكارتها أنه ال يجوز في الشرع أن يقال ...وال ما يصلح أن يكون شاهدا لها، فهي منكرة

  .»يليق باهللا تعالى من النقص والعجز
إن الخليفة هو الخليفـة  : ن قالفيه على م كالما يرد -صلى اهللا عليه وسلم  -لشيخ اإلسالم ابن تيمية   "الفتاوى"ثم نقل عن 

عن اهللا؛ ألن اهللا تعالى ال يجوز له خليفة، فهو الحي الشهيد المهيمن القيوم الرقيب الحفيظ الغني عن العالمين، وإن الخليفة إنمـا  
ص (سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، المجلـد األول،   انظر( .المستخلف بموت أو غيبة، واهللا منزه عن ذلكيكون عند عدم 

 ).٨٥ح) (١٢١-١١٩

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٨ 

ببيت املقدس، وإمامهم رجل  -أي املسلمون-وكلهم«:-صلى اهللا عليه وسلم  - ن قوله ولعل هذا مأخوذ م
  ).٦/٤٩٣: انظر فتح الباري(                          . احلديث» ...م، إذ نزل عيسى يصلِّم ليقد تقدصاحل 

 -صلى اهللا عليه وسلم  - عن النيب -رضي اهللا عنه  -مسلم عن أيب هريرة  اإلمامويدل على هذا أيضا ما رواه 
   :قال

فإذا " :احلديث وفيه »...يرتل الروم باألعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من املدينة ال تقوم الساعة حىت«
سوون الصفوف، إذ أقيمت الصالة، فيرتل عيسى ون للقتال، يدبينما هم يعف - الجدأي ال –جاءوا الشام خرج 

  .احلديث" ..ابن مرمي
  

   .وهو الراجح ،إن أول ظهوره يكون يف مكة واملدينة :وقيل )٣
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي اهللا عنها  - ةداود عن أم سلمأبو  ويستدل هلذا الرأي مبا رواه

 ؛يه ناس من أهل مكةتفيأ ،يكون اختالف عند موت خليفة، فيخرج رجلٌ من أهل املدينة هاربا إىل مكة«
فيخسف م بالبيداء بني  ؛ويبعث إليه بعث من أهل الشام ،فيبايعونه بني الركن واملقام ؛جونه وهو كارهفيخر

  .احلديث »...مكة واملدينة
  

 خروجه من املغرب ادعىوأغرب البعض ف )٤
  .هذا القول ضعفإىل  :)٧٢٥-٧٢٣ص( "التذكرة"وقد أشار القرطيب يف كتابه 

   :اجلمع بني الروايات فقال) ١١٢ص( "شرح الفقه األكرب"يف  -يه وسلم صلى اهللا عل - يوقد حاول القار
ال، جد، مث يأيت بيت املقدس، فيأيت اليظهر أوالً يف احلرمني الشريفني -  السالم عليه - ترتيب القضية أن املهدي "

الدجال وجييء إىل قتال  من املنارة الشرقية يف دمشق الشام، -  السالم عليه -وحيصره يف ذلك احلال، فيرتل عيسى 
 –وقد أقيمت الصالة  -رضي اهللا عنه  - باملهدي  -  السالم عليه - سى يمع عت، فيج...، فيقتله بضربة يف احلال

صلى اهللا عليه وسلم  -ليظهر متابعته لنبينا  - السالم عليه - املهدي ويقتدي به عيسى  يصلِّفي-. 
  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٣٩ 

 .فيلحق به جيش لينال منه فيخسف اهللا م األرض ،ويشتهر أمر املهدي عندما يعوذ بالبيت -
   :قالت -رضي اهللا عنها  - البخاري ومسلم عن عائشة أخرجفقد  -
"نافقل، يف منامه -صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا )١(ثبِع :منامك مل تكن  يفشيئاً  يا رسول اهللا، صنعت

 بيداءلالبيت لرجل من قريش، قد جلأ بالبيت، حىت إذا كانوا با يؤمون أُمتيالعجب أن ناساً من : فقال تفعله؟
مخ بور ،فيهم املستبصر. نعم: ، فقالمع الناسقد جييا رسول اهللا، إن الطريق : فقلنا ،سفوابن السبيل،  ،وا

  "على نيام -عليه السالم  -شىت، يبعثهم اهللا   ، ويصدرون مصادريهلكون مهلكاً واحدا 
   :قال - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي اهللا عنها  - ةمسلم عن أم سلم ماماإل أخرجو -
ن فكيف مب ،يا رسول اهللا: فقلت ،سف مفإذا كانوا ببيداء من األرض خ، إليه بعث عائذ بالبيت، فيبعث يعوذُ«

  »بعث يوم القيامة على نيتهمعهم، ولكنه ي بهخسف ي :قال كان كارهاً؟
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي اهللا عنها  - أُم املؤمنني  ةداود عن أُم سلَم أبو أخرجو -
فيأتيه ناس من أهل مكَّةَ  ،ج رجلٌ من أهل املدينة هارباً إىل مكةفَيخر ،يكون اختالف عند موت خليفة«

كَنالر نيب هونبايِعفَي و كَارههو هونرِجخقَام فَيالَمو .عب ثُ إِلَيهعبيامِ ثٌولِ الشأَه ن؛م  نياِء بديبِالَب بِهِم سفخفي
ينةالَمدكَّةَ و٢(م(، ِامالُ الَشدأَب اهأَت كذَل اسأَى الَنفإذَا ر)٣( َأ بصائعاقِورلِ العه)الركن  ؛)٤ نيب هونبايِعفَي

وذَلك بعثُ كَلْبٍ  ،)٦(هميهرونَ علفَيبعثُ إِلَيهم بعثا فَيظ )٥(بقُريشٍ أَخوالُه كَلأُ رجلٌ من ثُم ينش ،امِوالَمقَ
في  )٨(بِجِرانِه سالمقَي اإلويلْ: فَيقَِسم الَمالَ ويعملُ في الناس بِسنة نبِيهِم ،بٍمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلل )٧(والَخيبةُ

ننيس عبلْبثُ سضِ فَيرِىو -   األرايِةَ أُخوي رونَ -تسع سنني :فملاملُس هليلِّي عصيفَّى ووتي ثُم«.  
  :مبايعة املهدي بوجو ·

فيأتيه الناس من  ،املهديا يعلم اجلميع أنه نهذه الكرامة وانتشرت بني الناس، فوظهرت ه ،فبعد أن خسف ذا اجليش
صلى اهللا  -ان نعدالن أدرك هذا الزمان، وهذا أمر من احلبيب على كل مجيب كل صوب وحدب ليبايعونه، وهذا 

صلى اهللا  - قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -ابن ماجه واحلاكم عن ثوبان  أخرجفقد . -عليه وسلم 
   .-عليه وسلم 

لهم ابن خليفة، مث ال يصري إىل واحد منهم، مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق، ؛ كةثالث يقتتل عند كرتكم«
                                                

)١ (حرك أطرافه كمن يأخذ شيئاً، أو يدفعه  :ر الياء، أي تحرك جسمه الشريف، أو بعضه، وقيلسبك: ثبِع)١٨/٦: انظر شرح النووي( 
 .صحراء بين مكة والمدينة :»بالبيداء بين مكة والمدينة«، أي جيش من أهل الشام: »مبعث من أهل الشا«) ٢(
 .ادهاأولياؤها وعب: »أبدال الشام«) ٣(
 .خيارهم وصالحيهم: »وعصائب أهل العراق«) ٤(
 .أي قبيلة كلب، وهي من قبائل العرب المشهورة: »أخواله كلب«) ٥(
 .ون عليهميغلبونهم وينتصر: »فيظهرون عليهم«) ٦(
 .الخسارة: أي: الخيبة) ٧(
نه، بصورة البعير الذي قعد على األرض وبسط عنقه جرن، وشبه ثبات اإلسالم وتمكُّ :والجمع ،اإلبل قباطن عن: الجرن: »بجرانه األرض«) ٨(
 .جِرانه على األرض دم احإذا برك واستر قت أحكامه، كما أن البعيرقراره واستقام، وطُب أن اإلسالم قد قر: والمعنى. على األرض) جرانه(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٠ 

وا على الثلج؛ فإنه بفإذا رأيتموه؛ فبايعوه، ولو ح:) مث ذكر شيئاً ال أحفظه، فقال...(تله قوماالً مل يقاتلونكم قتافيق
  .)١(»خليفة اهللا املهدي

  .ء بذلك احلديثكما جا ،فيبايعه الناس بني الركن املقام
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب  -رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة أمحد  اإلمام أخرجفقد 

يبايع لرجل ما بني الركن واملقام، ولن يستحلَّ البيت إال أهله، فإذا استحلُّوه؛ فال يسأل عن هلكة العرب، مث «
  » عده أبدا، وهم الذين يستخرجون كرتهتأيت احلبشة، فيخربونه خرابا ال يعمر ب

                                                
  مث يصلحه اهللا تعاىل يف ليلة ·

  .-صلى اهللا عليه وسلم  - كما أخرب بذلك النيب 
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب  -رضي اهللا عنه  - عن علي أمحد  اإلمام أخرجفقد 

  ).٦٧٣٥: صحيح اجلامع(. )٢(»لبيت، يصلحه اهللا يف ليلةاملهدي من أهل ا«
حىت يبايعه الناس وجيتمعون عليه،  ؛ف نفسه أنه املهدي املقصودعرلن ي "حممد بن عبد اهللا"وهذا يعين أن املهدي 
  .كارهو ذلك يبايعه الناس وهلوال ظان ألهليته هلا، و ،وليس بطالب للخالفة

                                                
  .كرمن -رحمه اهللا  -: ، وقال)٨٥(رقم  "ةالضعيف لسلةالس"بهذا اللفظ، في  -رحمه اهللا  -ضعفه األلباني ) ١(
 يهيئه لها، ويوفقه ويلهمه ويرشده، ويعطيه مـن صـفات   :أي ،أن اهللا يصلحه للخالفة: لعل المراد بذلك: يصلحه اهللا في ليلة) ٢(

  .القيادة والحكمة، ما لم يكن عنده من قبل
يصلح أمره، ويرفع قدره في ليلة واحدة، أو في ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خالفته أهل  :أي ،يصلحه اهللا في ليلة :وقيل

 ).٥/١٨٠( "مرقاة المفاتيح"في  يقاله مال على القار( الحل والعقد فيها

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤١ 

 :تنبيه
فليس  ،وهذا بعيد ،لنقائص، فيصلحه اهللا، ويتوب عليهأن يكون متلبساً ببعض ا » يف ليلةيصلحه اهللا« :ن معىنإ :قيل

ألن املهدي يقود  ؛أنه كان ضاالً عاصياً، فيهديه اهللا يف ليلة، ويصبح يقود الناس، كال» يصلحه اهللا يف ليلة« معىن 
م، الناس بعلم شرعي مؤصل، وهذا العلم ال جيتمع ويقودهم يف القتال، فهو حيكم بينهم ويفتيهم، ويفصل خصوما

  يف ليلة
صلى اهللا عليه  - أي جيعله يقتنع أنه املهدي املقصود بكالم النيب » يصلحه اهللا يف ليلة« :وبالتايل يكون معىن -

  .، ويؤتيه من صفات القيادة ما يؤتيه- وسلم 
 »أصلح اهللا األمري«طاب األمراء بكلمة للمدح والدعاء، فكانوا يبدءون خ »أصلحه اهللا« :مل كلمةعتسوالعرب ت

  ).١/٢٩: انظر النهاية يف الفنت واملالحم(                   . اه وأصلح شأنهطَخ دوسد هقَوفَّ :أي
  

  :والرد عليها ...شبهة
  :-صلى اهللا عليه وسلم  - قدح بعض املعاصرين يف حديث النيب 

   الستبعاد معناه؛»أهل البيت، يصلحه اهللا يف ليلة املهدي منا«
وأي غرابة يف معناه، واهللا « :فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -على هذا فضيلة الشيخ عبد احملسن العباد وقد رد

على كل شيًء قدير، وهو الفعال ملا يريد، ومن يهده اهللا فهو املهتد، ومن يضا؟لل فلن جتد له ولياً مرشد!  
؛ - رضي اهللا عنه  -ن هو أفضل من املهدي ومن سائر األمة سوى أيب بكر حصل ملَ ما ؛ومن أوضح األمثلة يف ذلك

ل بقدرة اهللا الناس على املسلمني، مث حتو ؛ فقد كان من أشد-رضي اهللا عنه  -أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ا سلك فجا سلك واملسلمني، وأصبح ذلك الرجل العظيم الذي إذ سالمارت شدته على أعداء اإلصوتوفيقه، ف

   .-اه» -صلى اهللا عليه وسلم  -الشيطان فجا غريه، كما أخرب بذلك الصادق املصدوق 
      )ص: ب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي، لفضيلة الشيخ عبد احملسن العبادن كذَّالرد على م-
٧٩.(  

  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٢ 

  :ويف زمان املهدي يكثر اخلري ·
 ،ج األرض خرياارِفتخ، األمة يف عهده نعمة مل تنعمها قطوتنعم  ،عم الربكاتوت ،ويف عهد املهدي تكثر اخلريات

                                                            . لها منهبفال جيد من يق ،يخرج بصدقتهلالرجل أن حىت  ،ل السماء بركاا، ويكثر املال ويفيضوترتِ
   :)١/٣١(» الفنت واملالحم«كما يف  -ليه وسلم صلى اهللا ع - قال ابن كثري 

يف زمانه تكون الثمار كثرية، والزروع غزيرة، واملال وافر، والسلطان قاهر، والدين قائم، والعدو راغم، واخلري يف "
  -اه.»أيامه دائم

عليه  صلى اهللا -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -عن أيب سعيد اخلدري  "مستدرك احلاكم"وقد جاء يف  -
   :قال - وسلم 

وتكثر املاشية،  ،)١(ج األرض نباا، ويعطى املال صحاحااملهدي؛ فيسقيه اهللا الغيث، وتخرِ أُمتيخيرج يف آخر «
  . »حججا: يعين« »وتعظم األمة، يعيش سبعاً أو مثانيا

 ).٧١١: الصحيحة(                                                                                   
صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - مسلم عن أيب سعيد اخلدري  اإلمام أخرجو -
-:   
  .»يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان، حيثو املال، وال يعده«
  ."ده عدااملال حثياً، وال يعي من خلفائكم خليفة، حيث« :ويف رواية عند مسلم أيضا -
  ." )٢(يكون آخر الزمان خليفة، حيثو املال حثوا" :خرىأويف  -
  
   :عن احلريري عن أيب نضرة قال مسلم اإلمام أخرجو -
  .)٤(وال درهم )٣(يوشك أهل العراق أن ال جييء إليهم قفيز: كنا عند جابر بن عبد اهللا فقال"

وال  )٦(إليه دينار بىيوشك أهل الشام أن ال يج: مث قال، كا، مينعون ذ)٥(من قبل العجم: من أين ذاك؟ قال: قلنا
صلى اهللا عليه  - قال رسول اهللا : مث قال ،مث أَسكَت هنيهة، من قبل الروم: من أين ذاك؟ قال: قلنا. )٧(مدي

   »ه عددااملال حثيا ال يعد )٨(يخليفة حيث أُمتييكون يف آخر «: - وسلم 
  ."ال: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقاال: نضرة وأيب العالء قلت أليب" :قال احلريري

  :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة على وأبو يأمحد  اإلمام أخرج

                                                
 .ة بين الناسأي تسوي: يعطى المال صحاحا) ١(
 .الحفن باليدين: الحثو أو الحثي )٢(
 .صاع، كيلو، طن :هو مكيال أهل العراق، مثل قولنا: قفيز) ٣(
 .هي عملة من الفضة كانوا يتداولونها قديماً: درهم) ٤(
)٥ (من قبل العمج :العا على الفرسعم يطلق على غير الجرب سواء تكلم العربية أم ال، ثم صار علم. 
 .عملة من الذهب: دينار) ٦(
 .صاع، كيلو، طن: ، مثل قولناشامهل الألمكيال : مدي) ٧(
 :والمقصود بالخليفة في هذا الحديث، والحثو هو الحفن باليدين، وإنما يفعل الخليفة ذلك لكثرة الغنائم والفتوحات واألموال مع سخاء نفسه: ييحث )٨(

 .ت عليه باسمه، وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات في عهده مع سخاء نفسه، وبذله الخير لكل الناسلتي نصإنما هو المهدي بداللة األحاديث السابقة ا

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٣ 

ما صحاحا؟ : أبشركم باملهدي، يبعث على اختالف من الناس وزالزل، يقسم املال صحاحا، فقال له رجل«
زهدا، ويسعهم عدله، حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  - وميأل اهللا قلوب أمة حممد : قال ،بالسوية بني الناس: قال

يعين  –ائت السدان : فيقول ،ن له يف مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إال رجلم :يأمر مناديا فينادي فيقول
: ندم، فيقول ؛)٢(، حىت إذا حجره وأبرزه)١(حثا: هفيقول ل ،ين ماالًيإن املهدي يأمرك أن تعط: فقل له -اخلازن

فريده، فال يقبل منه، : قالاَو عجز عين ما وسعهم؟ ! نفساً -صلى اهللا عليه وسلم  -كنت أجشع أمة حممد 
أو تسع سنني، مث ال خري يف العيش  ،إنا ال نأخذ شيئًا أعطيناه، فيكون كذلك سبع سنني، أو مثان سنني: فيقال

                    .»ال خري يف احلياة بعده: قالبعده، أو 
وأبو يعلى  أمحد بأسانيد،كثري، ورواه  رواه الترمذي وغريه باختصار":)٧/٣١٣" (جممع الزوائد"يف  قال اهليثمي(

  .)باختصار كثري، ورجاهلما ثقات
  .ويف هذا احلديث دليل على أنه بعد موت املهدي يظهر الشر والفنت العظيمة

- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة الطرباين يف األوسط  أخرجو -
:   
فيه نعمة مل ينعموا مثلها، ترسل  أُمتياملهدي، إن قصر فسبع، واإل فثمان، وإال فتسع، تنعم  أُمتييكون يف «

يا مهدي أعطين، : املال مكدوس، يقوم الرجل يقولالسماء عليهم مدرارا، وال تدخر األرض شيئًا من النبات، و
  .»خذ: فيقول

   :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -  مسلم عن أيب هريرة اإلمام أخرجو -
جيد أحدا يقبلها، وحىت تعود  ال تقوم الساعة حىت يكثر فيكم املال ويفيض، وحىت خيرج الرجل بزكاة ماله، فال«
  .»ض العرب مروجا وأاراأر
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي اهللا عنه  -عن حارثة بن وهب  "الصحيحني"ويف  -
»اقُتصد لو جئت باألمس لقبلتها، فأما اآلن : وا، فسيأيت عليكم زمان، ميشي الرجل بصدقته، فيقول الذي يأتيه

ن يقبلهافال حاجة يل فيها، فال جيد م« .  
  فاضة املال، والنعمة والرخاء والرضا والقناعة اليت يتمتع ا أهل هذا الزمان معإه يدل على ذا كلوه

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من {: كما قال تعاىلوجود التقوى اليت هي أصل كل خري، 
 ]٩٦:األعراف[}كن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْسبونَ - ولَالسماِء واَألرضِ 

                                                
 .أي خذ بيدك من غير عد عليك  وال إحصاء: حثُا) ١(
 .وه ويأخذهنحأي جمع ماالً، وحدده بين يديه ليجمعه في ثوب أو : وأبرزه) ٢(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٤ 

ونزول  ،الدجاليف ذكر يف احلديث  -رضي اهللا عنه  - مسلم يف حديث النواس بن مسعان الطويل اإلمام أخرجو
صلى  - يه قوله ودعائه عليهم وهالكهم، وف -  السالم عليه - وخروج يأجوج ومأجوج يف زمان عيسى  ،عيسى

- زلفةلر وال وبر، فيغسل األرض حىت يتركها كادم مث يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت« :-اهللا عليه وسلم 
أنبيت مثرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها،  :مث يقال لألرض -املرأة

إلبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة حىت إن اللقحة من ا -اللنب –ويبارك يف الرسل 
  .»من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس

  :والرد عليه ...شكالإ
  ال يأيت زمان إال والذي بعده شر منه  هجاءت بعض اآلثار تبني أن

ليس ": قال - رضي اهللا عنه  -مسعود عن عبد اهللا بن  "الكبري"ه الطرباين يف أخرجكما جاء يف احلديث الذي 
  "عام إال والذي بعده شر منه

   :قال -رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن مسعود  "الكبري" وكذلك عند الطرباين يف
  ."خري من اليوم، واليوم خري من الغد، وهكذا حىت تقوم الساعة أمس"
   :بن عدي قال البخاري عن الزبري أخرجو
أو زمانٌ  اصربوا، فإنه ال يأيت عليكم يوم: اج، فقالجفشكونا إليه احلَ ؛-رضي اهللا عنه  -س بن مالك نأتينا أ"

كُم، مسعته من نبيكم  إال والذي بعده شربصلى اهللا عليه وسلم  - منه، حىت تلقوا ر-".  
املهدي ستحل  واليت فيها أن يف زمن ،كيف ميكن اجلمع بني هذه اآلثار وبني أحاديث الباب :فلعل قائل يقول

  .؟وتعود أرض العرب مروجا وأارا ،ويفيض املال ،ويكثر اخلري ،الربكة
  : واجلواب عن هذا كما قال أهل العلم

   :فقال -رضي اهللا عنه  - ذكر ابن حبان عند ترمجته حديث أنس 
"م مهخربٍ أو كْرذن مل يام صناعة احلديث أن آخر الزمحكان على العموم يكون شر من أولاتبع ابن حبان ه ثُم ،

                            ."رب املصرح بأن خرب أنس بن مالك مل يرد بعموم خطابه على األحوال كلهاخلر اكْذ: ترمجة تدفع هذا اإليهام فقال
  ).١٣/٢٨٢ :اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٥ 

   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  - عنه رضي اهللا -مث أسند ابن حبان بسنده عن أيب هريرة 
»قبمن الدنيا إال لي لو مل يصلى اهللا عليه وسلم  - النيب  لةٌ، لتملك فيها رجلٌ من أهل بيت-«.  

، وتقيد مطلقه، هالسابق ليس على عمومه أو أطالقه، لثبوت أدلة ختصص عموم -رضي اهللا عنه  -إذن حديث أنس 
ما فيه من خري أفضل من الزمان  جبملةله على األغلب من الزمان، أو حيمل معناه على أن كل زمان ولذلك ينبغي مح

  .يليهالذي 
وقد استشكل هذا اإلطالق مع أن بعض األزمنة تكون يف الشر " :-صلى اهللا عليه وسلم  -وقال احلافظ ابن حجر 

اج بيسري، وقد اشتهر اخلري يز، وهو بعد زمن احلجدون اليت قبلها، ولو مل يكن يف ذلك إال زمن عمر بن عبد العز
 :-صلى اهللا عليه وسلم  -  مث قال احلافظ ،- صلى اهللا عليه وسلم  -ذي كان يف زمن عمر بن عبد العزيزال
"ويحمتهم املخاطبون بذلك  مل أن يكون املراد باألزمنة املذكورة يف حديث أنس هي أزمنة الصحابة بناء على أ

 أم، ففيختصقصد ما مهِفَ) قصد أنسي(يف اخلرب املذكور، لكن الصحايب ن بعدهم فلم ين م التعيم، فلذلك أجاب م
  .هم من التابعنيشكا إليه احلجاج بذلك، وأمرهم بالصرب، وهم أو جلَّ

ليس على عمومه باألحاديث الواردة يف  -رضي اهللا عنه  -بأن حديث أنس  "صحيحه"واستدل ابن حبان يف 
 :بتصرف من فتح الباري ـاه(                            .ألرض عدالً بعد أن ملئت جورااهدي، وأنه ميأل امل

١٣/٢١(  
  :)١/١٠( "سلسلة األحاديث الصحيحة"كما يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال العالمة األلباين 

، وغريها، مثل سالميت تبشر بأن املستقبلَ لإلم على ضوء األحاديث الهفْينبغي أن ي) يعين حديث أنس(هذا احلديث 
فإا تدل على أن هذا احلديث ليس على عمومه، بل هو من العام  - السالم عليه - أحاديث املهدي، ونزول عيسى 

س إِنه الَ ييأَ{: املؤمن هن يتصف باملخصوص، فال جيوز إفهام الناس أنه على عمومه، فيقعوا يف اليأس الذي ال يصح أ
  ].٨٧: يوسف[  }من روحِ اللّه إِالَّ الْقَوم الْكَافرونَ

إن وفهو  ،هليس على إطالقه أو عموم "ال يأيت زمان إال والذي بعده شر منه« :أن حديث أنس: فخالصة األمر
ام شكل عام ال بشكل فردي فهو من العبولكنه تراجع  ،كان حالة الناس الدينية يف تراجع مستمر مع الزمن

   :-صلى اهللا عليه وسلم  -واملخصص هو قول النيب ، املخصوص
  )أمحد والترمذي(                       »؟لُهأو ره خري أَمخلُ املَطَرِ، ال يدرى آمثَ أُمتيمثل «
تزال ال « :قال - صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب  - رضي اهللا عنه  -من حديث ثوبان  "صحيح مسلم"ويف  

  »كذلكن خذهلم، حىت يأيت أمر اهللا وهم هم مضرظاهرين على احلق ال ي أُمتيطائفة من 
  : قال - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي اهللا عنه  - بة اخلوالينعنمن حديث أيب أمحد  اإلماموعند 

»ال يزال اُهللا يينِ غْرساً، يستعملُغذَا الديف ه رِسإىل يوم القيامة تهاعم فيه بطه«.   
  ).٧٦٩٢:صحيح اجلامع(                                                                               

  .-عليه السالم  - ل عيسى رتي املهديويف زمن  ·

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٦ 

  :أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن الربزجني   ٩١ ص كتاب اإلشاعة"جاء يف 
"رومن العالمات اليت يا املهديع عيسى خلفه يويصلِّ -عليه السالم  -بن مرمي اأنه جيتمع بعيسى  ؛ف".  

  
  :اج يوسف املزيأليب احلج )٣/١١٥٤( "تاب الكمال يف أمساء الرجالك"وجاء يف 

 -صلى اهللا عليه وسلم  - قد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول اهللا « :أنه قال: احلسن اآلبريأبو  عن احلافظ
خيرج،  -عليه السالم  -ذكر املهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه ميلك سبع سنني، وأنه ميأل األرض عدالً، وأن عيسى ب

  .»هفعيسى خل يصلِّ، وأنه يؤم هذه األمة، ويالدجالفيساعده على قتل 
  

   :-يه وسلم صلى اهللا عل - رسول اهللا قال : قال -رضي اهللا عنه  -نعيم عن أيب سعيد اخلدري أبو  أخرج
»مصلِّيا الذي ناعيسى  يفَلْبن مرمي خ٥٩٢٠: صحيح اجلامع(                        .»ه.(  

من مجلة املأمومني -عليه السالم  -بالناس إماماً، ويكون عيسى  يصلِّواملقصود هنا أن املهدي ي.  
  

   :-صلى اهللا عليه وسلم  - ل اهللا قال رسو: قال -رضي اهللا عنه  -البخاري ومسلم عن أيب هريرة  أخرج
  »!كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم، وإمامكم منكم؟«

  "حممد بن عبد اهللا" يهنا هو املهد اإلمامواملقصود ب
أن  :قال -رضي اهللا عنه  -جيد عن جابر د سنب مسنده"احلارث بن أسامة يف و أبو نعيم ه أخرجما  ودليل ذلك

 ال،: فيقـول  ،تعال صلِّ بنا: املهديفيقول أمريهم  ،بن مرميايرتل عيسى " :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
  ."األمة اهللا هذه مةبعضهم أمري بعض، تكر نإ

  ،"فياملنار املن"يم يف قوأورده ابن ال ،ه أليب نعيم يف أخبار املهدياعزو، ٢/٦٤ :"احلاوي"يف  يأورده السيوط(
  .)وهذا إسناده جيد :مث قال "همسند"وعزاه إىل احلارث بن أسامة يف 

  
أن رسـول   -رضي اهللا عنه  -عن حذيفة بن اليمان  "هسنن"عمر الداين يف أبو  هأخرجا ما ويدل على ذلك أيض

من شعره املاء، فيقول بن مرمي، كأمنا يقطر ايلتفت املهدي، وقد نزل عيسى « :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
  .»خلف رجل من ولدي يصلِّيف ،إمنا أقيمت الصالة لك: س، فيقول عيسىبالنا صلِّم داملهدي، تق

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٧ 

صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا  :قال - رضي اهللا عنهما  -د اهللا جابر بن عبمسلم عن  مامأخرج اإلو
   :يقول -
 السالم عليه - بن مرمياسى يرتل عيف: ، قالإىل يوم القيامةعلى احلق ظاهرين يقاتلون  أُمتيال تزال طائفة من «

  " )١( األمة اهللا هذه مة، تكراءأمربعض على م كبعض نإ ال،: فيقول ،تعال صلِّ بنا: فيقول أمريهم ،- 
   :- صلى اهللا عليه وسلم  - قال احلافظ ابن حجر

ح من داللة للصحي –ام الساعة مع كونه يف آخر الزمان، وقرب قي –ويف صالة عيسى خلف رجل من هذه األمة "
  )٦/٤٩٤: فتح الباري(          - اه ."أن األرض ال ختلو عن قائم هللا حبجة، واهللا اعلم األقوال

  :تنبيه
   الدجاللقتل  - عليه السالم  -هذه األحاديث تدل على أن الدجال خيرج زمن املهدي، مث يرتل عيسى 

  
  والرد عليها... شبهة

خلف املهدي صالة الصبح، وصنف يف ذلك  يصلِّيإذا نزل  - السالم عليه  -أنكر بعضهم ما ورد من أن عيسى 
وجواب . »خلف غري نيب يصلِّيأجلُّ مقاما من أن  -عليه السالم  - إن النيب عيسى «:وقال يف توجيه ذلككتابا، 

  :هذا من أوجه
، وهو -  عليه وسلم صلى اهللا -أن صالة عيسى خلف املهدي ثابتة يف عدة أحاديث بإخبار رسول اهللا : األول

  .م ذكرهاوقد تقد ].٤: النجم[ }إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى{الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى 
بغبار الشبهة؛ إذ لو تقدم عيسى إماما لوقع يف  -عليه السالم  - س عيسى أن احلكمة من ذلك أن ال يتدن: الثاين

  ، أو مبتدئًا شرعا؟أتراه نائبا: النفس إشكال، ولقيل
إال أن الثابت شرعا جواز إمامة املفضول للفاضل؛ وهذا  ،ال شك أن عيسى أكمل من املهدي؛ ألنه نيب اهللا: والثالث

ى يف غزوة تبوك خلف قد صلَّ –، وهو من أجل األنبياء مقاما، وأرفعهم درجة -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
صلى اهللا عليه  - مسلم والشافعي اإلمامه أخرجففي احلديث الذي ، -رضي اهللا عنه  -عبد الرمحن بن عوف 

وا عبد فأقبلت معه حىت جند الناس قد قدم«: قال - رضي اهللا عنه  - عن املغرية بن شعبة  "سندهم"يف  -وسلم 
ى مع الناس ، وصلَّإحدى الركعتني معه -صلى اهللا عليه وسلم  -درك النيب أى هلم، فالرمحن بن عوف قد صلَّ

زع ذلك فوأمت صالته، فأ -صلى اهللا عليه وسلم  -الركعة اآلخرة، فلما سلَّم عبد الرمحن، قام رسول اهللا 
: صالته، أقبل عليهم، مث قال - صلى اهللا عليه وسلم  -املسلمني، وأكثروا التسبيح، فلما قضى النيب 

   »ة لوقتهاوا الصال، يغبطهم أن صلُّ»أصبتم«: ، أو قال»أحسنتم«
   :قالت - رضي اهللا عنها  -الترمذي عن عائشة  أخرج

  .»خلف أيب بكر، يف مرضه الذي مات فيه، قاعدا -صلى اهللا عليه وسلم  - ى النيب صلَّ«

                                                
 يصلِّي -  السالم علیھ -  أن يجعل عيسى ابن مريم -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا ألمة محمد  من إكرام: أي": تكرمة اهللا هذه األمة")١(

 .خلف واحد منها

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٨ 

  
   :ةفاخلالص

- عليه السالم  - خلف املهدي، يدل على أن املهدي أفضل من عيسى  يصلِّي -عليه السالم  -أنه ليس كون املسيح 

 -عليه السالم  - وة ومقام الوالية، أضف إىل هذا أن املهدي بعد ذلك سيقتدي بعيسى باك فارق كبري بني النفهن ،

  .ويكون جندا من ضمن جنوده

  

صلى اهللا  -، من ذرية فاطمة بنت رسول اهللا "حممد بن عبد اهللا"املهدي رجل من أهل البيت، أمسه " :وصفوة القول

حسين، يصلحه  يفهو علوي فاطم -رضي اهللا عنهما  -مث من ولد احلسن بن علي  -اورضي اهللا عنه - عليه وسلم 

  .اهللا يف ليلة، فيوفقه ويفهمه ويرشده، ويعطيه بسطة يف العلم واقتدارا على حتقيق العدل، بعد أن مل يكن كذلك

يكون صالح احلال على يديه،  يظهر حني يطغى الفساد، يبايعه الناس باإلمارة بني الركن واملقام عند البيت؛ رجاء أن

وهو ال يعلم، وهم ال يعملون أنه املهدي املنتظر، فال يسبق توليته ادعاؤه أنه هو املهدي، بل إنه ال  ،هرلها عن كُبفيق

حىت إذا متت البيعة ومارس مهمته، جاء جيش من الشام حملاربته، . يعرف نفسه، وإمنا خيتاره اهللا فيختاره الناس فجأة

نئذ يعرف القاصي والداين أنه املهدي املنتظر، فتأيت الوفود حي البيداء، حىت خيسف اهللا م، ويصل اجليش إىل وما إن

الوقار،  ايام سوداء، وهو زىملبايعته، ويؤيده اهللا بناس من املشرق ينصرونه، ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه، ر

ويف زمانه تكون الثمار كثرية، والزروع  .دالً كما ملئت جورافيتغلب على قوى الشر احمليطة به، وميأل األرض ع

  .غزيرة، واملال وافرا، والسلطان قاهرا، والدين قائما، والعدو راغما، واخلري يف أيامه دائما

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٤٩ 

  - :ف من خالهلا املهدي وهيرعأن هناك عالمات ي: خالصة ما سبق ·

  .هعته، وإمنا جيتمع عليه الناس فيبايعونه وهو مكْرإىل بي يأن املهدي ال يدعو إىل نفسه وال يناد  -١
فما تقوله فيه؟  ،إن الناس قد أكثروا يف املهدي ،يا أبا عبد اهللا :قلت لسفيان الثوري": عن حفص بن غياث قال

  )٧/٣١ :األولياء حلية( .بابك فال تكن منه يف شيء حىت جيتمع الناس عليه ىإن مر عل: قال
  

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -اسم والد النيب  واسم أبيه يوافق ،- صلى اهللا عليه وسلم  - لنيبامسه يوافق اسم ا  -٢
   :والترمذيأمحد داود وأبو  هأخرجكما مر يف احلديث الذي 

»يوه  يءاطأبيهامسي، واامس سم أيبا سم«.  
  

  .-صلى اهللا عليه وسلم  - يكون من أهل بيت النيب   -٣
   :واحلاكم ماجهه ابن جأخركما مر يف احلديث الذي 

  »املهدي من عتريت من ولد فاطمة«
 - يومن صلب احلسن بن عل ،-صلى اهللا عليه وسلم  -بنت رسول اهللا  -رضي اهللا عنها  - فهو من نسل فاطمة 

  .- رضي اهللا عنهما 
  

٤-  لْأن تنطبق عليه الصفات اخلالربيةق ا خري صلى اهللا عليه وسلم  - ية اليت وصفه-.  
ورقة  ،مع احنناء يف وسطه) هأي طويل(جلى اجلبهة، وشعره منحسر عند مقدم رأسه إىل النصف، أقىن األنف فهو أ
   :داودأبو  هأخرجكما جاء يف احلديث الذي ، )أرنبته

  .»أجلى اجلبهة، أقىن األنف ،املهدي مين«
  

 . خيرج يف زمن اختالف بعد موت خليفة وصراع على السلطة  -٥
   :والترمذيأمحد  اإلمامه أخرجلذي كما جاء يف احلديث ا

يقتتل عند كرتكم « :واحلاكم ماجهابن ويف رواية  -»أبشركم باملهدي، يبعث على اختالف من الناس وزالزل«
ا على الثلج، وبفإذا رأيتموه فبايعوه ولو ح":...إىل قوله ...مث ال يصري إىل واحد منهم ،ثالثة، كلهم ابن خليفة

   .»هديفإنه خليفة اهللا امل
  

  .يظهر يف مكة ويبايع بني الركن واملقام  -٦
   :داودأبو  هأخرجكما جاء يف احلديث الذي 

اس من أهل مكة ن هتفيأ ،يخرج رجل من أهل املدينة هاربا إىل مكةفيكون اختالف عند موت خليفة، «

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٠ 

فيبايعونه بني الركن واملقام ؛فيخرجونه وهو كاره«.  

 ه فيخسف اهللا م بالبيداء اليت بني مكة واملدينة يأيت جيش من الشام حملاربت  -٧
  :قالت رضي اهللا عنهاه البخاري ومسلم عن عائشة أخرجكما جاء يف احلديث الذي 

 ،يف منامه، فقلت يا رسول اهللا صنعت شيئًا يف منامك مل تكن تفعله -صلى اهللا عليه وسلم  -عبث رسول اهللا «
ون البيت لرجل من قريش، قد جلأ بالبيت حىت إذا كانوا بالبيداء خسف مؤي أُمتيالعجب أن ناسا من : الفق
  .»م
  

 :يصلحه اهللا يف ليلة واحدة  -٨
  .»املهدي منا أهل البيت يصلحه اهللا يف ليلة « :أمحد هأخرجكما جاء يف احلديث الذي 

  

  .الدنيا عدالً بعد أن ملئت جورا، وتكثر اخلريات يف عهده ميأل  -٩
ج األرض نباا، رِخاملهدي، يسقيه اهللا الغيث، وت أُمتيخيرج يف آخر « :ه احلاكمأخرجاحلديث الذي  كما جاء يف

  .»ويعطى املال صحاحا، وتكثر املاشية، وتعظم األمة 
  

   :والبزار بسند فيه مقال" األوسط"و"الكبري"عند الطرباين يف أخرى ويف رواية 
»لتا، فإذاما وظلمأل األرض جور ما، يبعث اهللا رجالً مين، امسه امسي، واسم أبيه اسم أيب، لا وظلمئت جور

فيملؤها عدالً وقسطًا، كما ما، فال متنع السماء شئَلا وظلمايت جورئًا من قطرها، وال األرض شيئًا من نبا«.  
  

  ه خلف يصلِّوي -عليهما السالم  -بن مرمي اويرتل عيسى  الدجاليظهر يف زمنه  -١٠
   :مسلموه البخاري أخرجكما جاء يف احلديث الذي 

إن بعضكم على بعض  .ال: صلِّ لنا، فيقول اىلتع :، فيقول أمريهم-عليه السالم  - بن مرميافيرتل عيسى «
   .»اهللا هذه اآلمة ةأمراء، تكرم

مي فيقول أمريهم بن مرايرتل عيسى «:توضح ذلكأخرى كما جاء يف رواية  ،واملقصود باألمري هنا هو املهدي
  »اهللا هذه األمة ةإن بعضهم أمري بعض، تكرم .ال: ل صلِّ بنا، فيقولتعا: املهدي

   

  .أو تسع سنني ،أو مثان ،تكون مدة حكمه وبقائه سبع -١١
  »يعين حججاً -يعيش سبعا أو مثانيا« :ه احلاكمأخرجكما جاء يف احلديث الذي 

 »... املهدي خيرج، يعيش مخساً، أو سبعا، أو تسعاً أُمتين يف إ«  :والترمذيأمحد  اإلمامويف رواية عند  -
 .اين والتكاسل حبجة انتظار املهديو، وعدم التسالمالبد من العمل لنصرة اإل ·

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥١ 

   -صلى اهللا عليه وسلم  - :قال الشيخ األلباين 
نتظارا منهم خلروج املهدي، وإقامة دولته على وجه األرض؛ ا ،سالمال جيوز للمسلمني اليوم أن يتركوا العمل لإل"

م باطل، ويأس يأسا منهم، أو تومهًا أن ذلك غري ممكن قبلهما، فإن هذا توه -عليهما السالم  -ونزول عيسى 
، وال سلطان له على وجه سالممل خيربنا أن ال عودة لإل -صلى اهللا عليه وسلم  -عاطل؛ فإن اهللا تعاىل أو رسوله 

 :لقوله تعاىلمن اجلائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ املسلمون باألسباب املوجبة لذلك؛ األرض، إال يف زماما، ف
} كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنص٧: حممد[ }إِن ت.[   

  ].٤٠:احلج[ }لَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزو{ :وقوله
اب املعاصرين، على إنكار تم من أقوى األسباب اليت محلت بعض األستاذة املرشدين، والكُوههذا التولقد كان 

كل عليها، اعلى كثرا، وتواترها؛ ملا رأوا أا عند املتومهني مدعاة للتو - عليهما السالم  -أحاديث املهدي وعيسى 
  :شد اخلطأ من وجهنيوا يف ذلك أئفاخطمن أجلها،  سالماإل نصرةوترك العمل ل

أم أقروهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك األحاديث املشار إليهما، وإال، مل يبادروا إىل : األول
  .إنكارها
أم مل يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعاجلوا التوهم املذكور؟ وذلك بإثبات األحاديث، وإبطال املفاهيم : واآلخر

 - السالم علیھ - يف أحاديث نزول عيسى  لوكذلك أقو" :-صلى اهللا عليه وسلم  - ىل أن قال إ –اخلاطئة من حوهلا 
ا، ورد ما توه مه املتومهون منها؛ من ترك العمل، واالستعداد الذي جيب وغريها، فإن الواجب فيها إمنا هو اإلميان

ورددنا هؤالء وهؤالء، واهللا  ،هؤالءالقيام به يف كل زمان ومكان، وبذلك نكون قد مجعنا بني صواب هؤالء و
  ).٣٨-٣٦-ص :اينبقصة املسيح الدجال لألل(                        بتصرف ـاه »املستعان

ولئن " ):٧٢٣ - ص( "املهدي، وفقه أشراط الساعة" هيف كتاب -حفظه اهللا –قال الشيخ حممد إمساعيل املقدم 
سواء كان هذا زمان  –دي؟ فال ينبغي أن نتردد يف اجلزم بأننا هل زماننا هو زمان ظهور امله: وقع منا تردد يف

من طاعة اهللا، واجلهاد يف سبيله، وطلب العلم، والدعوة إىل دينه، : ملزمون بكافة التكاليف الشرعية –ظهوره أو ال 
تومهه بعض واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والصرب على األذى يف ذلك كله، وغري ذلك من الواجبات، فما ي

باطل باطل، بل النصوص تشري إىل أنه  -االسترخاء والدعة –أن ظهور املهدي سيكون بداية عصر الكساىل من
  .- سبحانه وتعاىل  -سيكون بداية للفتوح، واجلهاد، والبذل يف سبيل إعالء كلمة اهللا 

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٢ 

  املهدي أنه ادعىنظرة سريعة فيمن 
اجلور من الوالة  انتشار، ومرور املسلمني حباالت من االختالف والظلم، وعند التأمل يف التاريخ، وتتابع العصور

  - :ومن هؤالءجند أنه ظهر رجال زعموا أم املهدي، واعتقد الناس فيهم ذلك، غريهم، 
حممد بن احلسن "عشر، وامسه عندهم  الرافضة يزعمون أن هلم مهدياً ينتظرونه، وهو آخر أئمتهم االثين )١

  : ويعتقدون   .- رضي اهللا عنهم  - ، ال من ولد عليندهم من ولد احلسني بن عليوهو ع، "العسكري
  .يعين منذ أكثر من ألف ومائة سنة) - ه٢٦٠(أنه دخل سرداب سامراء سنة  -
ملا دخل السرداب كان عمره مخس سنوات، وهو يعيش يف هذا السرداب منذ ذلك احلني، ومل ميت، وسوف  -

  .خيرج يف آخر الزمان
  .تقدون أنه حاضر يف األمصار، يعلم أحوال الناس، لكنه غائب عن األبصار فال يرىويع -

اهللا يف البشر؛ فأنبياء اهللا ورسله  ةنوهو خمالف لس، وكالمهم هذا حمق مل يقم عليه دليل وال برهان وال عقل وال نظر
سوله الذين هم أفضل اخللق عند اهللا، توفاهم اهللا، الذين هم أفضل اخللق عند خمالف لسنة اهللا يف البشر؛ فأنبياء اهللا ور

  !ويبقي مهدي الرافضة حيا منذُ ألف سنة كما زعموا؟ ،ى اهللا أنبياءه ورسلهفكيف يتوفَّ
عن املنكر، وواقع  ى؟ ملاذا مل خيرج، ويأمر باملعروف، وينهواختفائه طوال هذه املدة وهو حيمث ما الداعي لغيبته 
  !ن له؟اليوم أحوج ما يكو

   :الوارد ذكره يف األحاديث "حممد بن عبد اهللا"متحدثًا عن املهدي  -صلى اهللا عليه وسلم  - قال ابن كثري 
ال من سرداب سامراء، كما يزعمه جهلة الرافضة من  -ةنيعين مهدي أهل الس –ويكون ظهوره من بالد املشرق "

ان، وقسط كبري من اخلذالن يزمان، فإن هذا نوع من اهلذأنه موجود فيه اآلن، وهم ينتظرون خروجه يف آخر ال
                                   "ال من كتاب وال سنة وال معقول صحيح وال استحسان ،الشديد من الشيطان، إذا ال دليل على ذلك وال برهان

  ).١٧-ص: النهاية يف الفنت واملالحم(
 .هو املهدي املنتظر، وزعم أنه سيعود إىل الدنيا -رضي اهللا عنه  -طالب  عبد اهللا بن سبأ أن علي بن أيب ادعى 

، هو املهدي املنتظر، وحممد بن احلنفية هو )-ه٨١(ختار بن عبيد الثقفي أن حممد بن احلنفية، املتوىف عام امل ادعى )٢

عفر اليت هي من قبيلة ة بنت جي ابن احلنفية نسبة إىل أمه خولموس -رضي اهللا عنه  -حممد بن علي بن أيب طالب 

 .بين حنفية

وهي فرقة  -رضي اهللا عنه  -مهدي الفرقة املدعوة بالكيسانية، وهم اتباع كيسان موسى علي بن أيب طالب  )٣
مقيم جببل رضوى، وأنه بني أسدين حيفظانه، وعنده  وأنه حي ،"حممد بن احلنفية"شيعية، يزعمون أن املهدي هو 

: مباء وعسل، فزعموا أنه دخل هذا اجلبل أربعون من أصحابه، ومل يوقف هلم على خرب، قالوا اختان جتريانضعينان ن
وإمنا عوقب ذا : إنه يعود بعد الغيبة، وميأل األرض عدالً كما ملئت جورا، قالوا: وهم أحياء يرزقون، ويقولون

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٣ 

  : هذا االعتقاد أشار كثري عزة بقوله إىل يزيد بن معاوية، وإىل :احلبس خلروجه إىل عبد امللك بن مروان، وقيل
  يقود اخليل يقدمها اللواء  ط ال يذوق املوت حىتبوس

  برضوى عنده عسل وماء  زماناً  يرى فيهم  ال  تغيب
  :وكان السيد احلمريي على هذا املذهب، وهو القائل

  أطلت بذلك اجلبل املقاما  أال قل لإلمام فدتك نفسي
  ).٢/٨٥ :لوامع األنوار البهية للسفاريين(                                                               

  .ما مل يقم عليه دليل من عقل وال نقل ونقمهم، يصدوفما أصغر عقول هؤالء، وما أقل فه

 
ا ام، وكان صو)-ه١٤٥عام  يفِّوكنيته ذو النفس الزكية، ت(حممد بن عبد اهللا احلسن بن علي بن أيب طالب  )٤
اقوويف عصره فنت به بعض الناس، ام، فقاتله ؛ حاول تصحيح األوضاع، وكان له حركة وأتباع، وا أنه املهديوظن

وقد كان خروج ، وقضوا على حركته، مقاتل) ١٠٠٠٠(جيش قوامه احلكام يف عصره يف العباسيون الذين كانوا 
 . عصرهيفانتشر الظلم واجلور قد  وكان، ذي النفس الزكية على املنصور اخلليفة العباسي

  

، كان جده )-ه٣٢٥(يف سنة  توفِّيو) -ه٢٥٩(عبيد اهللا بن ميمون القداح، املولود عام : املهدية ادعىوممن  )٥
، وهم أشد كفرا من اليهود )-ه٣١٧(وسرقوا احلجر األسود عام  ،وهو رأس القرامطة الذين قتلوا املسلمني ،يهوديا

انتسبوا إىل آل البيت كذبا ، وسيطروا على مصر واحلجاز والشام، ة وجولة وحكمائه صولصار ألبن، والنصارى
  .وا أيضا بالفاطمينيملذا س؛ -رضي اهللا عنها  - وزورا، فزعموا أم من نسل فاطمة 

م على املسلمني بلية عظيمة، فالقرامطة ي ظْهٍرون اإلسالم وأزالوا القضاء الشافعي، أقاموا القبور واألضرحة، ووقع
 عبادعباد النار والصابئة  وهم مالحدة يف حقيقتهم، خارجون عن مجيع امللل، ومذهبهم مركب من مذهب اوس

  .الكواكب

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٤ 

سنة، وعبيد اهللا القداح ٢٨٠وكانت مدة ملك الفاطميني أكثر من « : -صلى اهللا عليه وسلم  -ال ابن كثريق
 :البداية والنهاية(                                                                »ة املهديةأنه املهدي وبين مدين ادعى
١٢/٣٣١(  

  .ومل يزل أمرهم إىل أن أنقذ اهللا األمة منهم بصالح الدين األيويب، فاستنفذا األمة منهم وأبادهم

٦( ىن وممعـحممد بن عبد اهللا الرببري املشهور ب: املهدية اد)وتوىف سنة ) -ه٥١٤(ظهر عام  )١()تومرت ابن
 .واخترع نسبا إىل احلسن بن علي -رضي اهللا عنه  -أنه علوي من نسل علي بن أيب طالب  ادعى) هـ٥٢٤(

أنه أخفى : ومن حيله ،وكان له عدد من احليل خيدع ا الناس ويظهر أن له كرامات ،وقد ملك بالظلم والتسلط )٧
أنت املهدي املعصوم، وأنت وأنت، : أيها املوتى أجيبوا، فأجابوه: مجاعة لرييهم آية، فصاحرجاالً يف قبور، وجاء يف 

  .احليلة، فخسف فوقهم القبور فماتوا انتشارمث إنه خاف من 
  )١٥٣انظر املنار املنيف يف الصحيح والضعيف البن القيم ص (                                            

  

، الصويف املتغلب على )م١٨٨٥ --ه١٣٠٢(بن عبد اهللا السوداين املتوىف سنة أمحد حممد : هديةامل ادعىوممن  )٨
يف  ن شكوزعم أن م، أقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل، سنة ٣٨املهدية وعمره  ادعىالسودان، واشتهر بالزهد، و

هو وإن كانت له يد بيضاء يف حماربة نصارى إىل غري ذلك من دعاويه الفارغة، و ...مهديته فقد كفر باهللا ورسوله
  .وإمنا هو مدع من مجلة املدعني) املهدي املوعود يف األحاديث(اإلجنليز، فقد أظهر الواقع أنه ليس 

  

حممد بن عبد اهللا القحطاين، ظهر يف الرياض، باململكة العربية السعودية، ذكر أنه رأى : أنه املهدي ادعىوممن  )٩
، فكان ما هو )م١٩٨٠ --ه١٤٠٠(نوا يف املسجد احلرام سنة صاملنتظر، فبايعه مجاعة وحت) املهدي(ه رؤيا مفادها أن

 . اليت انتهت مبقتله) بفتنة احلرم( -معروف ب
  ).-حفظه اهللا -  ياية العامل للشيخ العريف(                                                           

  : قاعدة
  .ق عليه الصفات، ومل خيرج عيسى يف زمانه، فهو دجال كذاببه املهدي ومل تنطأن ادعىمن 

  .كذاب مدعيقبله فهو  الدجالعليه الصفات، ومل خيرج ومل تنطبق  - السالم علیھ - أنه عيسى  ادعىومن 
   :-صلى اهللا عليه وسلم  -وقال الشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري 

"ىن معالني أنه املهدي املنتظر، ومل خيرج من املفتون ادجالد اال كذَّيف زمانه، فإنه دجـى ن ب، وكذلك معأنـه   اد
لمسيح ابن مرمي عالمتان ال تكونـان  لاب، وذقد خرج قبله، فإنه دجال ك الدجالابن مرمي، ومل يكن عيسى املسيح 

أنه ال حيل لكافر جيـد ريـح   " :والثانيةبذلك األحاديث، كما تواترت  الدجالأنه يقتل  :إحدامهالغريه من الناس، 

                                                
 ).٤٨٥(اربة ولد سنة غالمي مهد) ١(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٥ 

  ، )مسلم(" نفسه إال مات، ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه
 ـاه."عى أنه املسيح ابن مرميال يد قطع ألطماع كل دجمتنيويف هاتني العُأل

  ).من أنكر املهدي والدجالالرد على  يفإقامة الربهان (                                                  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٦ 

   :إنكار بعض أهل العلم حلقيقة املهدي
ومن  ،ا خرافة وليست حبقيقةإ: نلووقيو ،املهديحقيقة ن بعض أهل العلم ينكرون أ وعلى النقيض والعكس جند

   -:الءهؤ
وايات فيه أعسر، وأما التعارض يف أحاديث املهدي فهو أقوى وأظهر، واجلمع بني الر« :حممد رشيد رضاقال 

، وقد "صحيحهما"واملنكرون هلا أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك مل يعتد الشيخان البخاري ومسلم بروايتها يف 
  ).٩/٤١٦ :نارتفسري امل(                    »ضعف كثري من أئمة املسلمني أحاديث املهدي

  
  »عليه نتائج خطرية يف حياة املسلمني وقد ترتب ،حديث املهدي هذا حديث خرافة«:أمنيأمحد قال 

  ).٢/٢٤٣: ضحى اإلسالم(                                                                                    
واالعتقاد السيئ  ،ودعوى املهدي يف مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب الصريح« :عبد اهللا بن زيد آل حممودقال 
وقد صيغت هلا األحاديث املكذوبة سياسة لإلرهاب  ،يف األصل حديث خرافة يتلقفها واحد عن آخر وهي ،القبيح

  ).٥٨ - ص :شربال مهدي ينتظر بعد الرسول خري ال :يف رسالته(                     »والتخويف
صائر ال جيدون يف البما ورد يف املهدي املُنتظر من أحاديث، الناظرون فيها من أويل « :حممد فريد وجديقال 

من قوهلا، فإن فيها من الغلو واخلبط يف التواريخ  -صلى اهللا عليه وسلم  - صدورهم حرجا من ترتيه رسول اهللا 
ما يشعر املطالع ألول وهلة أا أحاديث  ،والبعد عن سنن اهللا املعروفة ،واإلغراق يف املبالغة، واجلهل بأمور الناس

أهل الزيغ املشايعني لبعض أهل الدعوة من طلبة اخلالفة يف بالد العرب أو املغربد وضعها رجال من موضوعة تعم«                     
  ).١٠/٤٨١ :ن العشريندائرة معارف القر(

 :تنبيه
لكن هذا الكالم  ،هفيف األحاديث الواردة ضعد يف مسألة املهدي ونه تردإ :هن خلدون فقد قيل عنابسب هلؤالء ين
أكثر األحاديث الدالة على وجود  فضع -صلى اهللا عليه وسلم  - مع كون ابن خلدون ف، )كما مر بنا(يد بع

   املهدي
  كر وجود املهدينوهذا معناه أنه ال ي ،ح بعض هذه األحاديثإال أنه صح -وهو غري حمق يف هذا -
   :له هتبعد سياقه لألحاديث ومناقش )٥٧٤-ص( "مقدمته"فقد قال ابن خلدون يف  
  .»ن النقد إال القليل أو األقل منهموهي كما رأيت مل خيلص منها «

   :)٥٥٥-ص( "تهمقدم"ويدلك على هذا أيضا أنه قال يف 
على ممر اإلعصار، أنه البد يف آخر الزمان من ظهور رجل من أهل  سالمعلم أن املشهور بني الكافة من أهل اإلا"

ى باملهدي، ويكون ية، ويسمسالمبعه املسلمون، ويستوىل على املماليك اإلويظهر العدل، ويت ،يؤيد الدين ،البيت
 ، أوالدجالوما بعده من أشراط الساعة الثابتة يف الصحيح على أثره، وأن عيسى يرتل من بعده فيقتل  الدجالخروج 

  .ـاه.  صالتهيفباملهدي  متّيرتل معه فيساعده على قتله، ويأ

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٧ 

  )١(ألحاديث املهدي بنيذِّشبهات املكَ

كر بعضها ذوسأ ؛لشبهات اليت توافق مذهبهمردوا اوولقد سلك املكذبون ألحاديث املهدي مسالك شتى، وأ

  :-بإذن اهللا -مصحوبا بالرد عليها

    :الشبهة األوىل -

دين يف ديين إذا ال يترتب عليها عمل، وما يفياليت التصديق خبروج املهدي من القضايا النظرية يف الدين ":وهي قوهلم

 ."ين إن كذبت به؟ريقت به؟ وماذا يضصد

  :واجلواب على ذلك يف النقاط اآلتية

البد أن نعلم أن هذه األمور العملية اخلربية اليت أخرب ا الوحي يلزم تصديقها واعتقادها؛ ألا أصل الدين : أوالً

  .وجوهر التوحيد

: ، واليت تقتضيرسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم  -لشهادة بأن حممدا إن اإلميان ذه القضايا من مستلزمات ا :ثانيا

  .اب ما ى عنه وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرعن، وتصديقه فيما أخرب، واجتطاعته فيما أمر

مقدمات  اليت منها خروج املهدي من) أشراط الساعة(إن التصديق ا من مستلزمات اإلميان باليوم اآلخر، ألن  :ثالثًا

  .اليوم اآلخر

  .إن التصديق خبروج املهدي داخل يف اإلميان بالقدر: رابعا

اإلميان مبا أخرب به النيب : إن اإلميان بأشراط الساعة من مقتضيات اإلميان بالغيب، وعليه فمن اإلميان بالغيب: خامسا

  .آخر الزمان عن املهدي الذي خيرج يف - صلى اهللا عليه وسلم  -

  

                                                
 .-حفظه اهللا -للشيخ محمد إسماعيل المقدم  "فقه أشراط الساعة"و "المهدي"بتصرف من كتاب ) ١(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٨ 

  :الثانيةالشبهة  -
  نتشر يف كل مكان، ا سالمإذا كانت القيامة تقوم بعد زمن املهدي وعيسى وهو خري زمان، ودين اإل

  .»غريبا وسيعود غريبا كما بدأ سالمبدأ اإل« :-صلى اهللا عليه وسلم  -فما معىن قوله 
  : وقد سئل الشيخ عبد اهللا ابن الصديق هذا السؤال

، وهو يشري »عود غريبا كما بدأيغريبا وس سالمبدأ اإل«:أنه قال -اهللا عليه وسلم  صلى -تواتر عن النيب " :فأجاب
فيه غريب مبعىن الكلمة، وسيظل كذلك، بل ستزداد غربته إىل أن يأيت املهدي فيظهر  سالما؛ فإن اإلذإىل وقتنا ه

عليهما  -ة املهدي ومدة عيسى ن بني املسلمني، ويبقى احلال كذلك مدوتزول الفنت واحمل ،العدل ي، وحييسالماإل
، مث بعد ذلك تأيت ريح طيبة تأخذ نفس كل مؤمن، فال يبقى على األرض من يعرف اهللا أو يذكره، وإمنا -  السالم

                          "واهللا أعلم .وغريه "...صحيح مسلم"يبقى أقوام يتهارجون كما تتهارج احلمر، فعليهم تقوم الساعة كما جاء يف 
  ).٥٢، ٥١ -ص: املهدي املنتظر(
  
  :الشبهة الثالثة -

صلى اهللا  -كيف ميأل املهدي األرض عدالً بعد أن ملئت جورا يف سبع سنني فقط، وهذا رسول اهللا " :وهي قوهلم
  ."اهللا، وما مأل األرض كلها عدالً؟مكث ثالثًا وعشرين سنة، جياهد ويدعو إىل  -عليه وسلم 

  : على ذلك يف النقاط اآلتية واجلواب
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سميع { :إن اهللا تعاىل قال: أوالً

يملرات[}ع١:احلُج[  
  ].٣،٤:النجم[ }نْ هو إِلَّا وحي يوحىإِ} ٣{وما ينطق عنِ الْهوى{ :-سبحانه وتعاىل  - وقال

أنه أخرب به، فالواجب تصديقه، وأن ال جيد املسلم يف نفسه حرجاً  -صلى اهللا عليه وسلم  - وكل ما ثبت عن النيب 
بكيف؟ ومل؟ وهل؟ فإن هذا عنوان فساد  ،، وأن ال يعارض خربه-صلى اهللا عليه وسلم  -أخرب به رسول اهللا  امم

  .العقيدة
 -أ أسبابه، ويسر الوصول إليه، وهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب إذا أراد أمرا هي- عليه السالم  -  إن اهللا : ثانيا

يف خالفته قد ملئت  سالماإل انتشارد مأل األرض قسطًا وعدالً يف عشر سنني، وقد كانت قبل ق -رضي اهللا عنه 
قد مأل األرض قسطًا وعدالً يف سنتني ومخسة  - صلى اهللا عليه وسلم  -ظلما وجورا، وهذا عمر بن عبد العزيز 

ن يشك يف عموم يستبعد وقوعه إال مواقع ال حمالة، وال  - صلى اهللا عليه وسلم  -أشهر، وخرب الصادق املصدوق 
  .، ونفوذ مشيئته- عليه السالم  -قدرة الرب 

ن يصلحه يف ليلة، مث يؤيده اهللا تعاىل بكرامة خارقة للعادة، وهي إن املهدي سيهيئه اهللا ويعده لتجديد الدين، بأ: ثالثًا
  .أن يخسف باجليش الذي يقصده حينما يعوذ بالبيت احلرام

األرض من آثار  هأعالم نبوم، وكل ما وقع يف هذ ومن املعلوم أن مثار دعوة األنبياء وآثارها يف العاملني أحد: رابعا
فما وقع من اخللفاء الراشدين، وما سيقع بإذن اهللا من املهدي، إمنا هو أثر ، -ه وسلم صلى اهللا علي - نبوة رسول اهللا 

صلى اهللا  - املباركة، وقبس من مشكاة نبوة  تهومثرة من مثرات بعث ،- صلى اهللا عليه وسلم  -من آثار نبوة رسول اهللا 

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٥٩ 

  .-عليه وسلم 
  :ة الرابعةهالشب -

  ."ولو كان ثابتا لذكره اهللا يف القرآن ،دين القرآن مل يذكر املهإ" :وهي قوهلم
إىل غري  ...وال اخلسوف الواقعة آخر الزمان الدجالفلم يذكر  ،ن القرآن مل يذكر مجيع أشراط الساعةأ :واجلواب

وما { :عن نبيه -سبحانه وتعاىل  -فقد قال اهللا  ،ذلك، وإمنا ذكرت هذه يف السنة، فما دام أا ثبتت يف السنة
ىيونِ الْهع قأال إين أوتيت القرآن ومثله معه«: - صلى اهللا عليه وسلم  -وقال  ].٣: النجم[ }نط«       
  )البخاري(

  .فهي من الدين الثابت ؛وأثبتها - صلى اهللا عليه وسلم  -ها ركَفما دام ذَ
  
  :الشبهة اخلامسة -

 – "الصحيحني"أن أحاديث املهدي مل تثبت يف  :ن أنكر وجود املهديعتمد عليها كل ماومن أخطر الشبهات اليت 
  .ب إليها كثري من اإلسرائيلياتوأن تلك األحاديث قد تسر -أي البخاري ومسلم

ن يف الصحيحني إن السنة كلها مل تدو": فنقولوأما دعوى أن الشيخني مل يعتدا بشيء من األحاديث يف املهدي؛ 
                   .وغريها من دواوين احلديث ...حيحة يف السنن واملسانيد واملعاجمفقط، بل ورد يف غريمها أحاديث كثرية ص

   :)٢٥ -ص( "الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث"كما يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - قال ابن كثري 
أحاديث ليست إن البخاري ومسلما مل يلتزما بإخراج مجيع ما يحكم بصحته من األحاديث، فإما قد  صححا «

  .»يف كتابيهما؛ كما ينقل الترمذي وغريه عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، بل يف السنن وغريها
وأما كون األحاديث قد دخلها كثري من اإلسرائيليات، وأن بعضها من وضع الشيعة وغريهم من أهل العصبيات؛ 

فوا الكتب يف املوضوعات، وبيان الروايات وصنفهذا صحيح، ولكن أئمة احلديث قد بينوا الصحيح من غريه، 
صاحب بدعة أو كذب إال وأظهروا أمره، فحفظ  الضعيفة، ووضعوا قواعد دقيقة يف احلكم على الرجال، حىت مل يبق

اهللا السة من عبث العابثني، وحتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وهذا من حفظ اهللا هلذا الدينن.                 
  ).٢٧٠-ص: أشراط الساعة يوسف الوابل(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٦٠ 

  :الشبهة السادسة -
  .املهدية يعدن إثبات خروج املهدي يفتح الباب ملُأ

 – ةة ولزمنه ظروف حمددقيلْنفتح الباب، فاملهدي له صفات خننا إذا ضبطنا األمر بالضوابط الشرعية مل يإ :واجلواب
واحد، هو املهدي احلقيقي ال تنطبق إال على رجل - م ذكرهاتقد.  
  
  :الشبهة السابعة -

واالختالط ، ة من طريق املؤانسة، واالسةناالعتقاد يف خروج املهدي خرافة، تسربت إىل أهل الس" :قوهلم يوه
  ."بالشيعة، دون أن يكون هلا أصل يف عقيدم

  :واجلواب على ذلك يف النقاط التالية
عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ة الشريفة بأسانيد تنتهي إىل رسول اهللا نيف كتب السأن أحاديث املهدي مدونة : أوالً

وما  ،، أما أحاديث الشيعة، فهي تنتهي إىل أئمتهم املعصومني يف زعمهم- رضي اهللا عنهم  -طريق صحابته الكرام 
قة له بالشيعة، ومل ينقل عن ال عال -صلى اهللا عليه وسلم  -صح من األحاديث الواردة يف املهدي عن رسول اهللا 

  . الشيعة
حممد "صاحب السرداب، أما املهدي عند أهل السنة فهو  "حممد بن احلسن العسكري"مث إن املهدي عند الشيعة، هو 

  ."بن عبد اهللا
  .فعقيدة أهل السنة يف املهدي يف واد، وعقيدة الشيعة يف مهديهم يف واد آخر

ال يسوغ لنا ال عقالً،  ؛بوا يف ادعاء املهدية إلمامهم الومهياطل؛ فكون الرافضة كذَّأنه ال جيوز أن ندع حقًا لب: ثانيا
اليت تؤكد أن املهدي حقيقة ال خرافة - صلى اهللا عليه وسلم  -ته وال نقالً أن نرفض األدلة الصحيحة من سن.  

  .إىل دليل إال الظن ة التصديق خبروج املهدي من الرافضة ال تستندنالس سقتبااأن دعوى : ثالثًا
م بيان صفة املهدي وأحواله يف اعتقاد أهل السنة، يبقى أن نتعرف على اعتقاد الشيعة يف مهديهم قد تقد: رابعا

  .املزعوم
  .عشر املنصوص عليهم ينثفهو يف اعتقادهم آخر األئمة اال

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٦١ 

 :املعدوم، املوجود يف خياالم الفاسدةيف شأن ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -ابن قيم اجلوزية  قاحملق اإلمامقال 
طفالً صغريا،  إنه احلاضر يف األمصار، الغائب عن األبصار، الذي ورث العصا، وخيتم الفضا، دخل سرداب سامرا"

فيه خبرب، وال أمر، وهم ينتظرونه كل يوم يقفون  ة، فلم تره بعد ذلك عني، ومل حيسمن أكثر من مخس مائة سن
، مث يرجعون باخليبة واحلرمان، فهذا »يا موالنا خرجا«: سرداب، ويصيحون به أن خيرج إليهمباخليل على باب ال

                                                          -اه   "ولقد أصبح هؤالء عارا على بين آدم، وضحكة يسخر منهم كل عاقل": دأم ودأبه، مث قال
  )١٥٢: املنار املنيف(

  جبهلكم ما آنا  تموهمكلَّ  للسرداب أن يلد الذي ما آن
  والغيالنا )١(ثلثتم العنقاء  فإنكم  العفاء عقولكم  فعلى 

بن حجر الصواعق احملرقة ال(                                                                                            
  ).١٦٨ :اهليثمي

لنفسـه أن  ة كالفرق بني الثرى والثريا، فكيف يسـوغ  نملهدي عند الشيعة، واملهدي عند السفإذا كان الفرق بني ا
  !يسوى بني احلق والباطل؟ ما لكم كيف حتكمون؟

  
   :الشبهة الثامنة -

ما يشهد به التاريخ، والواقع،  ،الفنتاملفاسد، و، وإن االعتقاد يف خروج املهدي يترتب عليه من املضار" :وهي قوهلم
  ."ا اعتقاد بطالنه، وعدم التصديق به، فإنه جيلب الراحة واألمان، والسالمة من الزعازع والفنتأم

 :واجلواب على ذلك يف النقاط التالية
فيما خيرب به من أمور الغيب، سواء كانت ماضية أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن الواجب تصديق رسول اهللا : أوالً

اد احملققون من قَّوالذين حكموا بصحة أحاديث املهدي هم  العلماء اجلهابذة، والن مستقبلة، موجودة أو غائبة عنا،
م يف أن يرد جبهلهم حكمهم، وينازع األمر أهلهعذر ملَ أهل احلديث، فلم يبقن دو.  

ظلم، أما الفنت ة واجلماعة يعتقدون أن املهدي يقيم القسط، ويبسط العدل، ويرفع اجلور، ويزيل النأن أهل الس: ثانيا
  .ابني، الذين يدعون املهديةني الكذَّالدجالوالزعازع، فإمنا تكون من 

سبحانه  -  على التكذيب باألحاديث الصحيحة؛ مما ينايف اإلميان، قال -أيضا –أن املضار واملفاسد تترتب : ثالثًا
   ].٦٣: النور[ }صيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليمفَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن ت{: - وتعاىل 
فهو على ؛ - صلى اهللا عليه وسلم  - حديث رسول اهللارد ن م" :- صلى اهللا عليه وسلم  -أمحد  اإلماموقال 

  ."شفا هلكة

                                                
 .سمطائر معروف االسم ال الج: العنقاء) ١(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٦٢ 

صل به األمن واالطمئنان، أن إنكار خروج املهدي يف آخر الزمان ليس هو الذي مينع من وقوع الفنت، وحي: رابعا
} ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني { :بدليل أن اهللا تعاىل قال يف كتابه العزيز

د كثريون ومع ذلك وج ،»وأنا خامت النبيني، ال نيب بعدي« :-صلى اهللا عليه وسلم  -  وقال، ]٤٠:األحزاب[
ن ادعوا النبوة، وحصل بذلك للمسلمني أضرار كبرية؛ فقد قاتل املسلمون املتنبئني على دعواهم النبوة، وأراقوا مم

حة األسدي، وسجاح، واملختار بن أيب عبيد، يدماءهم، كما وقع مع مسيلمة الكذاب، واألسود العنسي، وطل
  .هلم شوكة وأتباعني، الذين كانت الدجالابني وغريهم من الكذَّ

أما األسباب احلقيقية للنجاة من الفنت، فتمكن يف التمسك بكتاب اهللا، وسصلى اهللا عليه وسلم  -ة رسوله ن- 
  .واالعتصام حببله

أن  :فجوابهأما زعمهم أن التكذيب بأحاديث املهدي جيلب الراحة واألمان، والسالمة من الزعازع والفنت، : خامسا
 - ، فإن الذي جيلب ذلك كله هو اإلميان بكل ما جاء عن اهللا تعاىل، وكل ما ثبت عن رسولهالعكس هو الصحيح
  .ا كان، وما سيكونه من الشكوك واألوهام يف أنباء الغيب مموالترتُّ - صلى اهللا عليه وسلم 

  
  :الشبهة التاسعة -

ت األحاديث يف إثبات حقيقة نعم، صح": ملا عجزوا عن إنكار صحة األحاديث اليت وردت بشأن املهدي قالوا
  .، والصالحىرمز للخري، واهلد: املهدي، ولكننا نؤوهلا بأن املهدي

بون ال مثبتون، فمثل هذه الصورة من التأويل الفاسدة كذِّلني ذا التأويل الفاسد هم يف احلقيقة مئإن القا :واجلواب
  .توأم التكذيب، ورد احلديث

ن يرى يف فاسد، اليت قد تنشأ عن مثل هذا التأويل، حيث يكثر مدعو املهدية؛ مموالفنت، وامل ناهيك عن األضرار،
  .نفسه اخلري، واهلدى، والصالح، أو يرى الناس فيه ذلك

املهدية، مع أن حمورها شخص معني، له  يعدت أسوأ االستغالل من مغلَّستوإذا كانت أحاديث املهدي احلقيقي قد اُ
  ، ومصلح؟منا صفة املهدي بأنه كل خيرٍ، ومهتدوقع أن حيصل إذا عمصفات حمصورة، فماذا نت
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  :امللحمة الكربى بني املسلمني والروم -٢٦
امللحمة  -صلى اهللا عليه وسلم  - اها النيب الروم، مسوومن عالمات الساعة وقوع حرب كربى بني املسلمني 
  .الدجالقسطنطينية فيفتحوا، مث يظهر الكربى، حيث ينتصر فيها املسلمون، مث يتوجهون إىل فتح ال

 - صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  -داود والترمذي عن معاذ بن جبل أبو  أخرجفقد 
   :قال

فتح القسطنطينية،  :، وخروج امللحمة)١(خروج امللحمة :خراب يثرب، وخراب يثرب :عمران بيت املقدس«
  ).لباين يف صحيح أيب داودحسنه األ(      . »الدجالخروج  :القسطنطينية فتحو
  

  :بداية امللحمة ·
  .ون فتبدأ امللحمةردغمث ي ،وتكون هدنةٌ بني املسلمني وبني بين األصفر

يف غزوة  -صلى اهللا عليه وسلم  -  أتيت النيب: قال -رضي اهللا عنه  -البخاري عن عوف بن مالك  أخرج
يأخذ  )٣(انت، مث فتح بيت املقدس، مث مومويت: بني يدي الساعة )٢(د ستاعداُ« :الفق –وهو يف قبة من أدم - تبوك

حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا، مث فتنة ال يبقى بيت من )٥(مث استفاضة املال ،)٤(فيكم كقعاص الغنم
 حتت كُلِّ )٨( م حتت مثانني غايةًفيغدرون فيأتونك )٧(تكون بينكم وبني بين األصفر )٦(العرب إال دخلته، مث هدنة

ألفًا غاية رشاثنا ع«  
   :قال -رضي اهللا عنه  -سند صحيح عن عوف بن مالك األشجعي ب ماجهويف لفظ آخر عند ابن 

                                                
دى، ثَّحمة الثوب بالهم فيها كاشتباك لُطختالامالحم، مأخوذ من اشتباك الناس و :الحرب ذات القتال الشديد، والجمع: الملحمة) ١(

   .أي قتلتهم حتى صاروا لحماً» ألحمن القوم«: هي مأخوذة من اللحم فيقال :وقيل
  »بعثت بالسيف«: ، وهو كقوله في الحديث اآلخرنبي القتال :أحدهما :قوالن »نبي الملحمة« :وفي قولهم:  فائدة

 .ف أمر األمةنبي الصالح وتألیف الناس، كان یؤلِّ :والثاني
 ."أو لظهور أشراطها المقتربة منها ،ست عالمات لقيام الساعة: أي" ):٦/٢٧٨(» الفتح«قال الحافظ في ) ٢(
وقـال ابـن   الموت الكثير الوقـوع،  " :وقال غيرههو الموت،  :زازقال القضم الميم وسكون الواو، ب» تانمو«ثم ":قال الحافظ ) ٣(

قال ثم بفتح الميم والواو، وإنما ذاك اسم األرض التي لم تحيا بالزرع واإلصالح، » موتان«: فيقوليغلط بعض المحدثين ": الجوزي
 .ح الميمبلفظ التثنية، وحينئذ فهو بفت» ثم موتَتَان«: في رواية ابن السكن: تنبيه" :الحافظ

  .فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة ،بضم العين المهملة وتحفيف القاف وآخره مهملة، هو داء يأخذ الدواب: »كقعاص الغنم« قوله) ٤(
  ."إن هذه اآلية ظهرت في طاعون عمواس في خالفة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس" :ويقال

ة وظهرت في خالفة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة، والفتن؛ كثرته: أي» تفاضة المالثم اس: قوله«: - رحمه اهللا - قال الحافظ) ٥(
 . "والسادسة لم تجيء بعد المشار إليها افتتحت بقتل عثمان واستمرت الفتن بعده،

بين كل طائفتين الصلح الذي ينعقد بين الكفار والمسلمين، وهو في األصل السكون، كأنهم سكنوا عن القتال، وقد يكون : الهدنة) ٦(
سكون غل، وأصل الدخن أن يكون في  :أي ،هدنة على دخَن" :ومنه قولهم، هيعني صالح :هقتتلتا إذا تركتا القتال عن صلح، وهادنا

 .لون الدابة كدورة إلى سواد
 .هم الروم، نسبوا إلى األصفر بن عيصو :بنو األصفر) ٧(
عند أبي داود في نحو وسميت بذلك ألنها غاية المتبع إذا وقفت وقف، ووقع في حديث  ،رايةأي : »غاية« :قوله: »الفتح«قال الحافظ في ) ٨(

األجمة، كأنه شـبه  : »الغابة«بموحدة بدل التحتانية، و» ةبغا«: رواه بعضهم" :قال ابن الجوزي: ثم قال، »غاية«بدل » راية«لفظ هذا الحديث ب
فع لرؤساء الجيش لما يشرع معها من الرماح، وجملة العدد المشار رفاستُعيرت للرايات تُ غيضة،ال: الغابة :وقال الخطابي .كثرة الرماح باألجمة

وال بلغنا أنهم في البر في هذا العدد، فهي من األمـور   ،فلم تجتمع إلى اآلن: أما قصة الروم" :وقال ابن المنير. إليه تسعمائة ألف وستون ألفًا
أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين : ، وذلك أنه دل علىالتي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة

  ملخصاً اهـ.ضعاف ما هو عليهأ سيكون
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اء اخلباء، نست بفوهو يف غزوة تبوك، وهو يف خباٍء من أدم، فجل :- صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللا أتيت رسولَ«

مث  ،بكُلِّك: يا رسول اهللا؟ قال )١(بكُلِّي: فقلت ،يا عوف ادخل : -صلى اهللا عليه وسلم  - فقال رسول اهللا

: فقال ،عندها ومجة شديدة )٢(فومجت: قال ،مويت: يا عوف، احفظْ خالالً ستا بني يدي الساعة، إحداهن: قال

كم وأنفسكم ويزكِّي به أعمالكم، مث مث فتح بيت املقدس، مث داء يظهر فيكم يستشهد اهللا به ذراري ،إحدى :قل

تكن األموال فيكم حىت يعطى الرجلُ مائة دينار فيظل ساخطًا، وفتنة تكون بينكم ال يبقى بيت مسلم إال دخلته، 

فيسريون إليكم يف مثانني غاية حتت كل غاية اثنا عشر  ،هدنة، فيغدرون بكم مث تكون بينكم وبني بين األصفر

  .»)٣(ألفًا

  

ن نفري عن ب ريوقد سأله جب -صلى اهللا عليه وسلم  -رٍ رجل من أصحاب النيب داود عن ذي مخبو أب أخرجو

   :يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا : اهلدنة، فقال

»صالتستون، ومنغون، وترصنا من ورائكم، فَتودون أنتم وهم عزغا، فَتا آمنصلح موون الرون، مث حلَمس

. )٦(الصليب بلَغَ: ، فريفَع رجلٌ من أهل النصرانية الصليب فيقولُ)٥(ذي تلُولٍ )٤(لُوا بِمرجٍرتترجِعون حىت ت

  .»لْحمةمتغدر الروم وتجمع للْ ، فعند ذلك)٧(فيغضب رجلٌ من املسلمني فيدقَّه

                                                
 .بكل جسمي أو ببعضه، وذلك فيما يبدو لضيق الخباء، واهللا أعلم: أي» يلِّبكُ«) ١(
  .الذي حزن حزنًا أسكته: »الواجم«) ٢(
، ثمانين غايةًفي  فيأتونكم": ، وفي رواية عند أحمد)٩٦٠٠٠٠=٨٠×١٢٠٠٠(ون حشد الروم قرابة مليون جنديوعلى هذا يك )٣(

  "مع كل غاية عشرة آالف
أرض واسعة فيها نبت كثير، تمرح : »التهذيب«وفي . ترعى فيها الدواب أرض ذات كٍأل: الفضاء، وقيل :المرج: »اللسان«في ) ٤(

 .فيها الدواب
 .الموضع المرتفع: ، وهو»تل«جمع  :وللُتُ) ٥(
 .أن دين النصارى قد غلب :يقصد) ٦(
 .ن يحمل الصليبوهي عائدة على م "فيقتله: "عائدة على الصليب، أي يكسره، وفي رواية: هفيدقَّ) ٧(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٦٥ 

  : انتنبيه

يفًا عا العدو الذي يقاتله املسلمون والروم، غري أن نعيم بن محاد روى أثرا ضمل حتدد الروايات الصحيحة هذ - ١

 بلَغَ: تصاحلون الروم صلحا آمنا، حىت تغزوا أنتم وهم الترك وكرمان فيفتح اهللا لكم، فتقول الروم« :وفيه

ل، مث يفتح اهللا لكم تلومرج ذي عند  االصليب، فيغضب املسلمون، فينحازون وينحازون، فيقتتلون قتاالً شديد

  ."عليهم، مث تكون املالحم بعد ذلك

  

٢ - جاءت بعض الروايات تسيرتل جيش املسلمنيأين ن بي .  

   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - داود عن أيب الدرداء أن رسول اهللا أبو  أخرجفقد 

  .»، من خريِ مدائن الشام )٢(قدمش: املسلمني يوم امللحمة بالغوطة إىل جانب مدينة يقال هلا )١(سطاطفُإن «

   :يقول - صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا : قالأخرى ويف رواية 

خري منازل املسلمني ، دمشق :فيها مدينة يقال هلا ،وطةغال :يوم امللحمة الكربى فسطاط املسلمني بأرض يقال هلا«

  .»يومئذ

                                                
 :صـر ومنـه سـميت م   ،قصد بـه البلـدة الجامعـة للنـاس    يأو  ،والملجأ نالخيمة، ثم استعمل في الحص: »الفسطاط«أصل ) ١(
 .وكل مدينة فسطاط"الفسطاط"
يت بذلك ألن دمشاق بن نمرود بن كنعـان هـو   بكسر الدال المهملة وفتح الميم، وسم: »دمشق«: »عون المعبود«قال صاحب ) ٢(

  .ياتمرود دفعه إليه لما رأى له من اآلنوسار معه، وكان أبوه  -  السالم علیھ - يت باسمه، وكان آمن بإبراهيم فسم ؛ناهابالذي 

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٦٦ 

أال يا  :)١(محراء بالكوفة، فجاء رجلٌ ليس له هجيرى هاجت ريح" :عن يسري بن جابر قال مسلم اإلمام أخرج
إن الساعة ال تقوم حىت ال يقْسم : )٢(فقال - وكان متكئاً - فقعد : عبد اهللا بن مسعود جاءت الساعة، قال

وجيمع ، )٣(عدو جيمعون ألهل اإلسالم: فقال -وحنَّاها حنو الشام  -مرياثٌ، وال يفْرح بغنيمة، مث قال بيده هكذا 
فيشترط املسلمون  ،)٤(وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، نعم: الروم تعين؟ قال: هلم أهلُ اإلسالم، قلت

هؤالء وهؤالء كلٌّ غري غالب، )٦(لموت ال ترجع إال غالبةً؛ فيقتتلون حىت حيجز بينهم الليل، فيفيءل )٥(شرطة
إال غالبةً، فيقتتلون حىت حيجز بينهم الليل، فيفيء وتفىن الشرطة، مث يشترط املسلمون شرطةً للموت ال ترجع 

الشرطة، مث يشترط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون  وتفىنهؤالء وهؤالء كل غري غالب 
إليهم بقية أهل  )٧( الشرطة، فإذا كان يوم الرابع د ىنحىت ميسوا، فيفيء هؤالء وهؤالء كل غري غالب، وتف

  -»مل ير مثلها«: ، وإما قال»ال يرى مثلها«: ا قالمإ -عليهم، فيقتتلون مقتلةً )٨(جعل اهللا الدبرة، فيسالماإل
منهم إال  يفما خيلفهم، حىت خير ميتا، فيتعاد بنو األب كانوا مائة، فال جيدونه بق )٩( ليمر جبنبام حىت إن الطائر 

 فبينما هم كذلك إذا مسعوا ببأس هو أكرب من ذلك،! اسم؟أي مرياث يق: أو -  الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح
الإن : فجاءهم الصريخجفريفضون ما يف أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس  ،قد خلَّفهم يف ذراريهم الد

م خري ين ألعرف أمساءهم وأمساء آبائهم وألوان خيوهلم، هإ: - صلى اهللا عليه وسلم  -طليعةً، قال رسول اهللا 
  .»-من خري فوارس على ظهر األرض يومئذ: أو -  وارس على ظهر األرض يومئذف

                                                
  .ليس له كالم، وال نداء وال دأب وال شأن إال ذلك: أي) ١(
خر الحديث مـا  آن في إإال أنه ال يقال من قبيل الرأي، ثم ، -رضي اهللا عنه  -هذا الكالم موقوف على عبد اهللا بن مسعود ) ٢(

 .، واهللا أعلم-صلى اهللا عليه وسلم  -يشعر أنه تلقَّاه عن رسول اهللا 
  .لقتالهم: أي: هل اإلسالميجمعون أل) ٣(
 .شديدة ةعطف: ردة شديدة) ٤(
 .أي التقدم :م للقتال، ومنه التشرطأول طائفة من الجيش تشهد الواقعة، أو تتقد: الشرطة) ٥(
 .يرجع: ءفيفي) ٦(
 .نهض وتقدم: أي» نهد«) ٧(
 .الهزيمة: أي»الدبرة«) ٨(
 .نواحيهم: يعني: »جناباتهم«) ٩(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٦٧ 

   :قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - مسلم عن أيب هريرة  اإلمام أخرجو
فيخرج إليهم جيش من املدينة، من خيار أهل  -)٢(أو بدابق -)١(ال تقوم الساعة حىت ترتل الروم باألعماق«
ال واهللا، : ، فيقول املسلمون)٣(وا بيننا وبني الذي سبوا منا نقاتلْهملُّخ: ئذ، فإذا تصافوا، قالت الروممألرض يوا

م، فينهزم ثلثخلِّكيف نأفضل )٥(، ويقتل ثلثهمال يتوب اهللا عليهم أبداً )٤(ي بينكم وبني إخواننا؟ فيقاتلو ،
قوا وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علَّ ،ون أبدا، فيفتحون قسطنطينيةنيفت، ال )٦(تح الثلثتالشهداء عند اهللا، ويف

 )١٠(وذلك باطل ،)٩(فيخرجون ،)٨(قد خلفكم يف أهليكم )٧(حيإن املس: إذ صاح فيهم الشيطان ؛وفهم بالزيتونيس
  .»)١١(وا الشام خرجءفإذا جا

ن يقتسموا أأن قاتلوا الروم، وما استطاعوا ، بعد الدجالفبينما هم يعدون لقتال " :عند مسلمأخرى ويف رواية 
  "إذ أقيمت الصالة، فيرتل عيسى ابن مرمي ؛ويسوون الصفوف ،الغنائم

  :تنبيه
هم وأمساء أبائهم ءة، إين ألعرف أمساعليطفييعثون عشرة فوارس « :-صلى اهللا عليه وسلم  -ويف قول النيب 
   »بينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهمو«:-سلم صلى اهللا عليه و -  وكذلك قول النيب، »وألوان خيوهلم

ورمبا يستدل ن هذا دليل على عودة الناس يف آخر الزمان إىل األسلحة واملركوبات القدمية، إ" :فقال بعض أهل العلم
   :وفيه ماجهه ابن أخرجهلذا الرأي باحلديث الذي 

  )١٩٤٠: ةالصحيح(»سننيستهم سبع رِسيوقد املسلمون من قسيهم ونشام وأت«
   .وذلك بعد هالك يأجوج ومأجوج

                                                
 .ية قرب دابق بين حلب وأنطاكيةحجاء بلفظ الجمع، والمراد العمق، وهو نا :اقوتقال ي: األعماق) ١(
 .قرية قرب حلب في بالد الشام، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، وفيها تكون الملحمة: دابق) ٢(
مـع   سبي وجاهـدوا وأسلم ال،وهذا يدل أنه وقعت حروب سابق بين المسلمين والروم، وانتصر المسلمون، وسبوا من الروم ) ٣(

 المسلمين
 .أي من جيش المسلمين: فينهزم ثلثهم) ٤(
 .أي من المسلمين: ويقتل ثلث) ٥(
 .يعني الثلث األخير، يفتح البالد ويغنم: ويفتتح الثلث) ٦(
 .الجالمسيح الد: أي) ٧(
 .يريد إفزاعهم وتخويفهم: أي) ٨(
  .الجديتوجهون إلى ال: أي) ٩(
 .يكون كالم الشيطان هذا باطالً: أي: وذلك باطل) ١٠(
 .المسيح الدجال :أي) ١١(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٦٨ 

لكن  ،ن يف آخر الزمان ال تكون احلرب كما يزعم البعض بالسيوف واخليلإ" :ن يقوللكن هناك من أهل العلم م
 صلى اهللا - كان نوعها، ألن النيب اً يأر رمز للمعدات احلربية خأُيف أحاديث والسيوف والنشاب والرماح ذكر اخليل 
  .مهملم وعوهلكان خياطب أهل زمانه على قدر عق -عليه وسلم 

صلى  -عن النيب  - رضي اهللا عنها  -مسلم عن عائشة  اإلمامه أخرجورمبا يستدل هلذا الرأي باحلديث الذي 
  . »طاولَن أيتهن أطول يداتفكن ي: ، قالتن حلاقًا يب أطولكن يداًكُسرعأ« :قال - اهللا عليه وسلم 

وأن املقصود  ،فعلموا املراد بعد حصوله ،ن ماتت هي زينب، لكن كانت أول مجارحة نوكانت سودة أطوهل
   :رضي اهللا عنهالذلك قالت عائشة يف الصدقة وفعل اخلري،  "أطوهلن يدا"
»دقا كانت تعمل بيدها وتصا زينب، ألفكانت أطولنا يد«.  
  

  .سلمون بإذن رب العاملنيويف اية األمر ينتصر امل ...وأخريا
   :مسلم عن جابر بن مسرة عن نافع بن عتبة قال اإلمام أخرجفقد 

"أربع -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  حفظت تغزون جزيرة العرب فيفتحها «: هن يف يدي قالكلمات أعد
  .»فيفتحه اهللا الدجالاهللا، مث فارس فيفتحها اهللا، مث تغزون الروم فيفتحها اهللا، مث تغزون 

  ."خيرج حىت تفتح الروم الدجاليا جابر، ال نرى : فقال نافع: قال
  أو بعد نزوله؟  -عليه السالم  -بعد فتح القسطنطينية، قبل خروج ونزول املسيح ) روما(رومية وهل يكون فتح 
  .واهللا أعلم ،ابر بن مسرة يشري إىل األولجل - رضي اهللا عنه  -لعل كالم نافع 

  
  ).إسطنبول(تح القسطنطينية األخري ف -٢٧

املعروف  ،حممد الثاين"على يد السلطان العثماين ) م١٤٥٣، ه٨٥٧(مر بنا أن القسطنطينية فتحت أول مرة يف سنة 

لتفْتحن « - صلى اهللا عليه وسلم  - :از بذلك مع جيشه بشارة النيب حف "- صلى اهللا عليه وسلم  - بالفاتح 
رواه أمحد واحلاكم من حديث بشر (           » أمريها، ولنعم اجليش ذلك اجليشالقسطنطينية، ولنعم األمري

  )- رضي اهللا عنه  - الغنوي
ا بعد احلرب  ،ف باملسلمنيضعلكن سرعان ما حل ال، سالمأي مدينة اإل )بول إسالم(اها حممد الفاتح ومسخصوص

على قصعتها، وهذا بسبب أن  ةكما تداعى األكل ،دةحلمجيع األمم امل سالموتداعت على أمة اإل ،العاليمة األوىل
الصهيونية  ةصنيع "مصطفى كمال أتاترك"املسلمني ابتعدوا عن دينهم مصدر عزم، وبعد سقوط اخلالفة على يد 

واملستعمرين،  ءحىت سقطت يف يد األعدا ؛يء إىل أسوأساألحوال يف دولة اخلالفة من  تواالستعمار، وتدهور
  .-صلى اهللا عليه وسلم  -ر الرسول األمني بش ذاك ؛إذن رب العاملنيها ستعود بنكلو

  والتهليلوفتح قسطنطينية األخري على يد املسلمني يكون بال قتال، وسالحهم يومئذ التكبري 

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٦٩ 

   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي اهللا عنه  - مسلم عن أيب هريرة  اإلمام أخرجفقد 
الساعةُ حىت  ال تقوم: قال ،نعم يا رسولً اهللا: قالوا ؟)١(وجانب منها يف البحرٍ ،نب منها يف البرمسعتم مبدينة جا«

ال إله إال اُهللا : موا بسهم؛ قالوارنزلوا، فلم يقاتلوا بسالح، ومل يوها ء، فإذا جاألفًا من بين إسحاق يغزوها سبعونَ
  واُهللا أكرب، فيسقط أحد جانبيها 

ال إله إال اهللا : الثانية )٢(الذي يف البحر، مث يقولوا -:ال أعلمه إال قال ):أحد رواة احلديث(يد يزثور بن قال  -
، فبينما هم اال إله إال اهللا واهللا أكرب؛ فيفرج هلم، فيدخلوها، فيغنمو: امث يقولو واهللا أكرب؛ فيسقط جانبها اآلخر،

  .»عونقد خرج، فيتركون كل شيء ويرجِ الدجالن إ: يقتسمون الغنائم، إذ جاءهم الصريخ، فقال
سبعون  –أي القسطنطينية  –ال تقوم الساعة حىت يغزوها " :-صلى اهللا عليه وسلم  - وقفة مع قول النيب -

بين ال  القسطنطينيةهم الذين سيفتحون  إمساعيل وهم بنو: أن العرب" :فذهب البعض إىل "بين إسحاقمن ألف 
  .لروميعين ا – إسحاق

أن   - رضي اهللا عنه  -خبرمما جاء يف حديث ذي  - بنو إمساعيل موه -ومما يدل على أنه إمنا أراد العرب 
  . "كفيناك حد العرب، مث يغدرون وجيتمعون للملحمة" :الروم يقولون لصاحبهم

  .فدل هذا على أن امللحمة تكون بني العرب وبني الروم
ى ذلك أيضا، والذين يباشرون القتال يف امللحمة الكربى هم الذين يفتحون أحاديث هذا الباب تدل عل هروظوا

  .القسطنطينية
 كذا هو يف مجيع أصول" :قال القاضي"): ٥/٧٦٧" (شرح مسلم"يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النووي 

ذي يدل عليه وهو ال »من بين إمساعيل«املعروف احملفوظ : قال بعضهم: قال »من بين إسحاق « "صحيح مسلم"
  .- اه.احلديث وسياقه، ألنه إمنا أراد العرب، وهذه املدينة هي القسطنطينية

   :-رضي اهللا عنه  -يف حديث عمرو بن عوف  -صلى اهللا عليه وسلم  - ويدل على ذلك أيضا قوله 
            . علمواهللا أ. فدل على أم بنوا إمساعيل ال بنو إسحاق» وقة املسلمني أهل احلجازرمث خيرج إليهم «
     )١/٤٠١ :للشيخ محود التوجيري "وأشراط الساعة، الفنت واملالحم"جاء يف  امبانظر إحتاف اجلماعة (

                                                
 .القسطنطينية مدينة بناها الملك قسطنطين، وهي مثلثة الشكل، جانبان منها في البحر، وجانب في البرهي ) ١(

لمدينة هي أن هذه ا :ذهب العلماء إلى :)٢٧٥ -٢٧٤صـ("القيامة الصغرى"في كتاب -رحمه اهللا  - يقول الدكتور عمر األشقر 
فـي   "البندقيـة "وقد خطر ببالي أن هذه المدينة قد تكـون  ، -صلى اهللا عليه وسلم  -القسطنطينية، وإن لم يسمها رسول اهللا 

زيارتي لكل واحدة منهـا،   لفي داخل البحر، وجزء في البر، وقد نظرت إلى المدينتين خال ينإيطاليا، فإن جزء كبيرا من بيوتها مب
  اهـ. أقرب إلى المراد بالحديث، واهللا أعلمفرأيت البندقية 

 .يرموايقاتلوا، ولم فلم  :عطفًا على )الفعل مجذوم( هكذا الرواية بحذف النون) ٢(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٧٠ 

ن فتح إ" :فقالوا وأن الفتح سيكون على أيديهم »إسحاق بنا«لكن هناك فريق من أهل العلم أثبتوا لفظة 
 ويف األخرية ،ففي املرة األوىل على أيدي العثمانيني ، العربيتم على أيدي املسلمني من غري نيالقسطنطينية يف املرت
واألدلة على ذلك كثرية  .أكثر من العرب والروم الذين أسلموا، غري أن الروم الذين أسلموا ،على أيدي العرب

  -:منها
  :مسلم عند اقتتال الروم واملسلمني وفيه اإلمامه أخرجديث الذي ما مر بنا يف احل  - ١

بينكم وبني  يخلِّنكيف  ،ال واهللا: فيقول املسلمون ،وا بيننا وبني الذين سبوا منا نقاتلهمخلُّ«: قالت الروم
  " ؟اإخوانن

وجاهدوا  وأسلم السيب ،ا من الرومووانتصر املسلمون، وسب، وهذا يدل أنه وقعت حروب سابقة بني املسلمني والروم
  .مع املسلمني

  
صلى اهللا عليه  -مسعت رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنه  - بن شداد  دمسلم عن املستور اإلمام أخرجو  - ٢

   :يقول - وسلم 
  .»تقوم الساعة والروم أكثر الناس«
  
أا مسعت  -رضي اهللا عنها  -أخربتين أم شريك  :قال -رضي اهللا عنه  -مسلم عن جابر  اإلمام أخرجو - ٣

يا  :تقل: قالت أم شريك ،يف اجلبال الدجالناس من ال ليفرنَّ«:يقول - صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  .»هم قليل: أين العرب يومئذ؟ قال! رسول اهللا

  
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما  -الترمذي عن طلحة بن مالك  أخرجو  - ٤
  .»اقتراب الساعة هالك العرب منإن «

الإسرائيل الذين يتبعون  ا من أوالد عمهم بينفالروم يكونون يف آخر الزمان خريجالد.  
  

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٧١ 

  ):روما(فتح رومية   -٢٨
عاصمة إيطاليا اليوم، ومقر  "روما"بعد انتصار املسلمني يف امللحمة الكربى، وفتحهم القسطنطينية، يتقدمون حنو 

  .الفاتيكان، ومقر بابا الكاثوليك
 :قال -رضي اهللا عنهما  -عبد اهللا بن عمرو بن العاص  ي وابن أيب شيبة عنموالدارأمحد  اإلمام أخرجفقد 

 :-صلى اهللا عليه وسلم  -نكتب، إذ سئل رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -بينما حنن حول رسول اهللا «
مدينة هرقل تفتح : -صلى اهللا عليه وسلم  -أي املدينتني تفتح أوالً؟ أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول اهللا 

  ."ين القسطنطينيةأوالً، يع
تدل على أن املسلمني ينطلقون بعد فتح  ،ال ختلو من ضعفأخرى ظاهر احلديث السابق وأحاديث  :شكالإ

 - عن أيب هريرة  ه اإلمام مسلم أخرجاحلديث الذي على هذا االستدالل كر عيقد لكن القسطنطينية إىل روما، 
يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح  يفتحون قسطنطينية، فبينما همف« :هوفي -رضي اهللا عنه 
 »...قد خلفكم يف أهاليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج الدجالإن املسيح : فيهم الشيطان

  .احلديث
معىن هذا أم ، والدجالرج وعند ذلك خي، سقدطينية إىل بالد الشام ودخلوا الأم إذا جاءوا من القسطن :ومعىن هذا

والذي ، أن رومية تفتح بعد القسطنطينية :والراجح، وهذا كالم مرجوح، القسطنطينيةمل يفتحوا رومية بعد فتحهم 
  -:يشهد لذلك

 الدجالرى ال ن«:وفيه -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي اهللا عنه  - عن جابر أمحد ما رواه مسلم و
  »خيرج حىت تفتح الروم

   »وما جيدون خلقًا حيول بينهم وبني القسطنطينية، وال رومية« :كرارواية ابن عسويف  -
  : وقفة 

  الدجالفإا تظل خفاقة مرفوعة إىل أن يقتل املسيح  ؛عندما ترفع راية اجلهاد يف زمن املهدي
   :- عليه وسلم صلى اهللا -قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -داود عن عمران بن حصنيأبو  أخرجفقد  -
  .»الدجالهم املسيح حىت يقاتل آخر )١(يقاتلون على احلق ظاهرين على من ناوأهم أُمتيال تزال طائفة من «
 - صلى اهللا عليه وسلم  - قال مسعت رسول اهللا - عنھما اهللا رضي - مسلم عن جابر بن عبد اهللا  اإلمام أخرجو -

   :يقول
  .»يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة يأُمتال تزال طائفة من «
  :- صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي اهللا عنه  -مسلم أيضا عن جابر بن مسرة  اإلمام أخرجو -
  .»لن يربح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من املسلمني تقوم حىت تقوم الساعة«

                                                
 .ناهضهم وعاداهم: وناوأهم ،المعاداة: »المناوأة«) ١(
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٧٢ 

  : غزو اهلند -٢٩
متهد األرض للمهدي، ويدخل يف طاعته أكثر األمم، فيبعث اجليوش إىل اهلند ) روما(بعد فتح القسطنطينية ورومية 

  .وغريها
صلى اهللا  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -والنسائي بسند صحيح عن ثوبان أمحد  اإلمام أخرجفقد 

بن اند، وعصابة تكون مع عيسى أحرزمها اهللا تعاىل من النار، عصابة تغزو اهل أُمتيعصابتان من « :-عليه وسلم 
  ). ١٩٣٤: السلسلة الصحيحة(                                                                   .»مرمي

صـلى   -عن رسول اهللا  )١(ن حدثهعن صفوان بن عمرو عم "الفنت"اد يف محه نعيم بن أخرجوهناك حديث آخر 
اهلند، فيفتح اهللا عليهم، حىت يلقوا مبلوك اهلند مغلولني يف السالسل،  أُمتين م يغزو قوم« :قال -اهللا عليه وسلم 

  »يغفر اهللا هلم ذنوم، فينصرفون إىل الشام، فيجدون عيسى ابن مرمي
 الدجالأن املهدي يرسل تلك اجليوش بعد فتح القسطنطينية ورومية، مث يظهر  -واهللا أعلم -ومعىن احلديث السابق 

 - ويعود بعض هذه اجليوش إىل الشام، فيجدون عيسى  ،لهتفيق -عليه السالم  -  بن مرمي ا، ويرتل عيسى بعد ذلك
  .-عليه السالم 

وهذا ما أخرب به ، حىت ميلكون مشارقها ومغارا ؛من فتح إىل فتحووهكذا ينتقل املسلمون من انتصار إىل انتصار 
  .-صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
  .-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - عن ثوبان  "صحيح مسلم"ففي 

: ينزنسيبلغ ملكها ما زوى يل منها، وأعطيت الكَ أُمتيإن اهللا زوى يل األرض، فرأيت مشارقها ومغارا، وإن «
  .»األمحر واألبيض

 بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا هذا الدين، ليبلغن هذا األمر الليل والنهار، وال يترك اهللا« :ابن حبان أخرجو
يذل به الكفر وذالً ،سالم، عزاً يعز اهللا به اإلذليلٍ ، أو بذلِّعزيزِ بعز«                                                                                               

  ).٣:السلسلة الصحيحة(
 -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -ملقداد بن األسود عن اأمحد  اإلمام أخرجو

   :يقول
ما يعزهم إ، ذليلٍ ، أو بذلِّعزيزِ بعز، سالمال يبقى على ظهر األرض بيت مدر وال وبر، إال أدخله اهللا كلمة اإل«

  »فيجعلهم من أهلها، أو يذهلم فيدينون هلا -عليه السالم  -اهللا 
ألنه ال يقبل اجلزية ؛  -عليه السالم  -إىل أن هذا إمنا يكون قبل نزول املسيحأخرى ه إشارة إىل اجلزية، وإشارة ففي

  .من أحد
  : قتال اليهود -٣٠

وينتصرون عليهم حىت  ،أن من عالمات الساعة أن يقاتل املسلمون اليهود -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد أخرب النيب 

                                                
لجهاله من حدث صفوان بن  وظاهر من حدث صفوان بن عمرو أنه هو صحابي لكن هذا احتمال، والحديث على هذا يكون ضعيفاً) ١(

 .عمرو، وعلى فرض ضعفه يشهد له ما قبله

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٧٣ 

هذا يهودي ورائي  ،يا عبد اهللا ،يا مسلم :فيقال ،ذن اهللاإفينطق احلجر والشجر ب ؛لشجرخيتبئ اليهود خلف احلجر وا
  .ه كما جاء بذلك اخلربلاقتف

   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -  عنھما اهللا رضي -  البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر أخرج -
  .»يا عبد اهللا، هذا يهودي ورائي فاقتله: قولفي ،تقاتلون اليهود، حىت خيتبئ أحدهم وراء احلجر«
  : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -ي ومسلم عن أيب هريرة رالبخا أخرج -
»الساعةُ حىت تقاتلوا اليهود، حىت يقول احلَجر ورائي فاقتلْه: اليهودي هوراء ال تقوم يا مسلم، هذا يهودي«.  
   ):٣٥٩٣( -  عنھما اهللا رضي - بخاري من حديث ابن عمريف رواية الو -
  »يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله: تقاتلكم اليهود، فتسلَّطون عليهم، حىت يقول احلجر«

هم املسلمون، حىت خيتبئ اليهود وراء اليهود، فيقتلُ ونالساعةُ حىت يقاتل املسلم ال تقوم« :ولفظه عند مسلم
؛ )١(يا مسلم، يا عبد اهللا، هذا يهودي خلفي، فتعالَ فاقْتله، إال الغرقَد: فيقول احلجر أو الشجراحلجرِ والشجرِ، 

  .»فإنه من شجرِ اليهود
 -رضي اهللا عنه  -بسند حسن عن أيب إمامة الباهلي أمحد عند  هابن ماجه وأصله عند أيب داود، وحنو أخرجو -

فذكر خروجه مث  ه،وحذرنا الدجالأكثر خطبته عن  كانف ،-سلم صلى اهللا عليه و - خطبنا رسول اهللا " :قال
 الدجالفتح، ووراءه يفافتحوا الباب  -عليه السالم  -قال عيسى : وفيه ،لهتقل - عليه السالم  -ل عيسى ونز

امللح ذاب كما يذوب  الدجال، فإذا نظر إليه )الطيلسان(كلهم ذو سيف حملي وساج  ،معه سبعون ألف يهودي
فيدركه عند باب اللد  ،ا ينإن يل فيك ضربة لن تسبق -  السالم عليه -ق هاربا، ويقول عيسى ليف املاء، وينط

اهللا ذلك الشيء، ال  إال أنطق ،فال يبقى شيء مما خلق اهللا يتوارى به يهودي ،فيهزم اهللا اليهود ،فيقتله ،الشرقي
ه ابن منده بإسناد صحيح كما أخرج(»فإا من شجرهم ال تنطققد غرحجر وال شجر وال حائط، وال دابة إال ال

  )- صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر
٣١- طيعه الناسخروج رجل من قحطان ي :  

وهذا الرجل خيرج  -وهي قبيلة عربية معروفة  -فمن عالمات الساعة خروج رجل يف آخر الزمان من قبيلة قحطان
  .عنه أنه يسوق الناس بعصاه - صلى اهللا عليه وسلم  -مجلة ما ذكر النيب ومن  ،وتغري الزمان ،عند كثرة الفنت

   قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -البخاري ومسلم عن أيب هريرة  أخرج
  .)٢(»خيرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ال تقوم الساعة حىت«

                                                
  ) ١٨/٤٤: شرح مسلم(نوع من شجر الشوك معروف ببالد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود، اهـ : »والغرقد« :قال النووي) ١(

  .إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة :وقال أبو حنفية الدينوري
 -  وفي الحديث إشارة إلى بقاء دين اإلسالم إلى أن ينزل عيسى" ):٦/١٠٣: (»فتح الباري«في  - صلى اهللا عليه وسلم  -رقال الحافظ ابن حج -

وفي " ):٦/٦١٠(» الفتح«في  -صلى اهللا عليه وسلم  - وقال ."نه الذي يقاتل الدجال ويستأصل اليهود الذي هم تبع الدجالإف ،-  السالم علیھ
أن ذلك ينطق حقيقة، ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أنهم ال : آليات قُرب قيام الساعة من كالم الجماد من شجر وحجر، وظاهرهالحديث ظهور ا

  .يفيدهم االختباء، واألول أولى
  
كناية عن غلبتـه علـيهم    »يسوق الناس بعصاه« :قوله: »التذكرة«قال القرطبي في "): ١٣/٧٧(» الفتح«قال الحافظ في  )٢(
إنه يسوقهم بعصاه حقيقة كمـا  : وقد قيل: انقيادهم له، ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته وعسفه بهم، قالو
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: املذكور يف احلديث اآلخر، وأصل اجلهجاه" جهجاه"ولعله : - صلى اهللا عليه وسلم -قال احلافظ ابن حجر 
      ـاه. الصياح، وهي صفة تناسب ذكر العصا

 -الذي قال عنه النيب  ،والذي يظهر أن هذا الرجل خيرج من قبيلة قحطان ليس هو اجلهجاه، وهذا كالم مرجوح
أليام حىت ميلك رجل من املواىل، يقال له يل وااال تذهب اللي« ":صحيح مسلم"كما يف  -صلى اهللا عليه وسلم 

   .»اجلهجاه
من األحرار الذين تنتهي أنساب  أي ،فذكر النيب أن اجلهجاه من املوايل، واملعلوم أن كون الرجل اآلخر من قحطان

  .أهل اليمن من محري وكنده ومحدان وغريهم إليهم
  

  : وهناك سؤال يفرض نفسه وهو ·
  ؟ريسوق الناس إىل الش ريرإىل اخلري؟ أم أنه رجل شهل هذا الرجل صاحل يسوق الناس 

  -:ودليل ذلك ،أن هذا الرجل صاحل: واجلواب الذي يظهر
  :أنه قال فيه - عنھما اهللا رضي -بإسناد جيد عن ابن عباس  "الفنت"نعيم يف أبو  ما رواه

  .»ورجل من قحطان كلهم صاحل«
وأبو نعيم وابن عساكر بسند فيه مقال  "الكبري" يف ه الطرباينأخرجوهو حديث  ،وهناك حديث أخر يستأنس به

  :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب  -رضي اهللا عنه  -جده  نعن قيس بن جابر عن أبيه ع
 مث خيرج من أهل بييت ،اخللفاء أمراء، ومن بعد األمراء ملوك جبابرةبعد ومن  ،سيكون من بعدي خلفاء«

  .»باحلق ما هو دونه ينالذي بعثورا، مث يؤمر بعده القحطاين، فوئت جلماملهدي، ميأل األرض عدالً كما 

                                                                                                                                                                     
  اهـ.تساق اإلبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٧٥ 

  :بقاء طائفة من املؤمنني ظاهرين على احلق إىل قيام الساعة -٣٢
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  - رضي اهللا عنه  -البخاري ومسلم عن املغرية بن شعبة  أخرج

  .»)٣(وهم ظاهرون )٢(حىت يأتيهم أمر اهللا ،)١(ظاهرين أُمتيال تزال طائفة من «
   :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -مسلم عن ثوبان  اإلمام أخرجو
  .» أمر اهللا وهم كذلكيتحىت يأ ،ن خذهلمرهم مضال ي ،ظاهرين على احلق أُمتيال تزال طائفة من «
   :-صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -ضي اهللا عنه ر - داود عن عمران بن حصني أبو  أخرجو

                                    .»الدجالحىت يقاتل آخرهم املسيح  )٤(يقاتلون على احلق ظاهرين من ناوأهم أُمتيال تزال طائفة من « 
  ).٢١٧٠: األلباين يف صحيح أيب داود رقم هحصح(

  
   :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -عن سعد بن أيب وقاص مسلم  اإلمام أخرج

  .»ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة )٥(ال يزال أهلُ الغرب«
  

صلى اهللا  - مسعت النيب : أنه كان خيطب، فقال - عنھما اهللا رضي -  البخاري ومسلم عن معاوية بن أيب سفيان أخرج
أمر هذه اُألمة  ولن يزال ويعطي اهللا، سموإمنا أنا قا ،فقهه يف الدينمن يرد اهللا به خريا ي« :ليقو -عليه وسلم 

  .»أمر اهللا حىت يأيت: أو -قوم الساعة تمستقيما حىت 

                                                
 .هم أهل العلم :في تفسير هذه الطائفة-رحمه اهللا  - قال البخاري ) ١(

  ."هم إن لم يكونوا أهل الحديث ال أدري من": ث، وكذا قال اإلمام أحمدهم أهل الحدي :يدينموقال علي بن ال
شـجعان  : مـنهم  ،رقة في أنواع المؤمنينفيحتمل أن هذه الطائفة م: )٤/٥٨٤( "شرح مسلم"في  -رحمه اهللا  -  وقال النووي

أهل أنواع أخـرى مـن   : المنكر، ومنهممرون بالمعروف وناهون عن آو ،ادزه: محدثون، ومنهم :فقهاء، ومنهم :مقاتلون، ومنهم
  .بل قد يكونوا متفرقين في أقطار األرض، الخير، وال يلزم أن يكونوا مجتمعين

أمـر   همحتى يـأتي «: -صلى اهللا عليه وسلم  -والمراد بقوله  -رحمه اهللا  - قال النووي  "حتى يأتيهم أمر اهللا") ٢(
تقرب الساعة، : أي »حتى تقوم الساعة«: روى ؤمنة، وأن المراد برواية منمن الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن وم »اهللا

 ).٤/٥٨٣ :شرح مسلم. ("وهو خروج الريح
بيـت  بساعتهم، وأن المراد بالـذين يكونـون   : أن المراد بأمر اهللا هبوب تلك الريح، وأن المراد بقيام الساعة" :»الفتح«وذكر الحافظ في 

ثم بعد موت عيسى تهب الريح  ،فينزل عيسى إليهم فيقتل الدجال، ويظهر الذين في زمن عيسى ،ذا خرجالذين يحضرهم الدجال إ: سالمقد
  ."المذكورة

أنهم غير مستترين : غالبون، أو المراد بالظهور :أي ،ن خالفهمأي ظاهرون على م :»الفتح«قال الحافظ في : "وهم ظاهرون") ٣(
 .»بل مشهورون، واألول أولى

 .همايعني، ناهضهم وعاد: هموأونا. المعاداة: "أةوالمنا") ٤(
 ،العرب: أهل الغرببالمراد  :قال علي بن المديني"" ):٤/٥٨٥(» مسلم شرح« في-رحمه اهللا  - النووي قال : "ربغأهل ال") ٥(

وجاء في هم بالشام،  :اذوقال مع ،الغرب من األرض :المراد به :وقال آخرونالدلو الكبير، الختصاصهم  بها غالبا، : والمراد بالغرب
   :حديث آخر

أهل الشدة والجلد، وغرب كل : المراد بأهل الغرب: وقيل" :قال القاضي ،هم أهل الشام وما وراء ذلك :وقيل، »هم ببيت المقدس«
 ).١٣/٢٩٥: فتح الباري(، )٤/٥٨٥: انظر شرح مسلم. ("شيء حده

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٧٦ 

  : قال -رضي اهللا عنه  - ة ماه الطرباين عن أيب أماروعن أبيه وأمحد  اإلمامعبد اهللا بن  أخرج
دوهم قاهرين، ال على الدين ظاهرين لع أُمتيال تزال طائفة من « :-اهللا عليه وسلم صلى  - قال رسول اهللا 
هم من جاهيضراَء، حىت يأتيهم أمرم من ألوقال ؟أين هم يا رسول اهللا: اهللا وهم كذلك، قالوا م إال ما أصا :

  .»بيت املقدس فكناأو ،بيت املقدسِب
هم من نفس الطائفة املنصورة، أهل  ؛القوم املقاتلني الذائدين عن بيت املقدس وهذا احلديث واضح الداللة على أن

السة واجلماعة، وفيه حتديد ألماكن وجودهم يف آخر الزمانن.  
  

 - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  - رضي اهللا عنه  -  هريرةيبعن أعلى يأبو  هأخرجوجاء يف حديث آخر 
   :قال

تلون على أبواب دمشق، وما حوله، وعلى أبواب بيت املقدس، وما حوله، وال اقَي تيأُمال تزال عصابةٌ من «
ذَهلميضرهم خذالن متقوم الساعةُ ظاهرين على احلق إىل أن ،ن خ«  

  
  :والرد عليه ...شكالإ

ظاهرين  تيأُمال تزال طائفة من «: يف األحاديث -صلى اهللا عليه وسلم  -كيف جنمع بني قول النيب  :رمبا يقال
حىت  مذهلن خال يضرهم م ،ظاهرين على احلق أُمتيال تزال طائفة من «:وكذلك قوله ،»على احلق إىل يوم القيامة
م الساعة إال على وال تق« :-صلى اهللا عليه وسلم  -مع بني هذا وبني قول النيب جنكيف  »يأيت أمر اهللا وهم كذلك

                   »هارجون كما تتهارج احلمرييتال ينكرون منكرا، وو ،فون معروفًاعرن ال يم ،شرار الناس
  ).- رضي اهللا عنه  - رواه مسلم من حديث عبد اهللا بن مسعود(

من حديث أمحد رواه ( »ال تقوم الساعة إال على حثالة الناس« :- صلى اهللا عليه وسلم  - وكذلك قول النيب 
  )علياء السلمي

  )مسلم( »يقال يف األرض اهللا اهللا الحىت ال تقوم الساعة « :-صلى اهللا عليه وسلم  -ول النيب وكذلك ق
ن يتخذ وموهم أحياء،  ةساعال همن تدركن من شرار الناس مإ« :-صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك قول النيب 

  ).رواه أمحد(                                                                »القبور مساجد
  :شكالإلاجلواب عن هذا ا

  : الطربي اجلمع بني هذه األحاديث فقال اإلمامحاول بعض أهل العلم ك
خر يكون به طائفة يقاتلون آتقوم عليهم الساعة يكونون مبوضع خمصوص، وأن موضعا  نن من شرار اخللق الذيإ"
  -اه. ن خالفهملى احلق ال يضرهم مع

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٧٧ 

حىت  ،من هذه الطائفة الظاهرة على احلق أو مكانٌ أنه ال خيلو زمانٌ :ويدل عليه الدليل ،ليه النفسلكن الذي متيل إ
  .عليهم رحيا تقبض أرواحهم، فال تقوم الساعة إال على شرار اخللق اهللايكون آخر الزمان يرسل 

  :ي قالرسلم عن عبد الرمحن بن مشاسة املهم اإلمامه أخرجويدل على ذلك ما 
ال تقوم الساعة إال على شرار : ند مسلمة بن خملد وعنده عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فقال عبد اهللاكنت ع«

فبينما هم على ذلك أقْبل عقبة بن عامر، ، دعون اهللا بشيء إال رده عليهماخللق، هم شر من أهل اجلاهلية، ال ي
صلى اهللا  -هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول اهللا : ةيا عقبة، امسع ما يقول عبد اهللا؟ فقال عقب: فقال له مسلمة

هم، لفاخن رهم م، ال يضلعدوهم قاهرينعلى أمر اهللا  يقاتلون أُمتيال تزال عصابة من «: يقول -عليه وسلم 
  "ذلكعلى وهم الساعة أتيهم تحىت 

ير، فال تترك نفساً يف قلبه مثقال حبة من ، مث يبعث اهللا رحياً كريح املسك، مسها مس احلرأجل": فقال عبد اهللا
  " اإلميان إال قبضته، مث يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة

  
   :وفيه -رضي اهللا عنه  -من حديث النواس بن مسعان  عند مسلمأخرى ويف رواية 

  )١(قى شرار الناس يتهارجونويبإذ بعث اهللا رحياً طيبة، فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، "
 ُفعليهم تقوم الساعة ،مرارج احل«                                                        

: شرح مسلم للنووي(، )١٣/١٩: فتح الباريانظر (                                                             
١/٣٢٠.(   

                                                
 اء بحضرة الناس كما تفعل الحمير، وال يبالون أو يستحون من ذلك، أي يقع الرجال على النس: يتهارجون تهارج الحمر) ١(

  .يتقاتلون، أو يشمل ذلك كله: ن، وقيلواورثيت :وقيل

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٧٨ 

  :ريح طيبة تقبض أرواح املؤمنني قبل قيام الساعة -٣٣
يبعث اهللا رحيا طيبة  ؛ال وقرب قيام الساعةوقتله للدج -عليه السالم  -بن مرمي اونزول عيسى  الدجالر فبعد ظهو

  .تقبض أرواح املؤمنني، صيانة هلم من الفزع واخلوف الذي يكون عند قيام الساعة
   :-ى اهللا عليه وسلم صل - قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنهما  - مسلم عن عبد اهللا بن عمرو اإلمام أخرج

بن مرمي كأنه عروة بن مسعود فيطلبه، فيهلكه، مث افيبعث اهللا عيسى " :)فذكر احلديث، وفيه(...الدجالخيرج «
ميكث الناس سبع سنني ليس بني اثنني عداوة، مث يرسل اهللا رحيا باردة من قبل الشام، فال يبقى على وجه األرض 

ه عليه حىت تلَخلد )١(ن خري أو إميان إال قبضته، حىت لو أن أحدكم دخل يف كبد جبلٍأحد يف قلبه مثقال ذرة م
  .»تقبضه

 :تنبيه
  .ورد يف بعض الروايات أن الريح تأيت من اليمن

- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -مسلم من حديث أيب هريرة  اإلمام أخرجفقد 
:   
  .»فال تدع أحدا يف قلبه مثقال ذرة من إميان إال قبضته ؛رحيا من اليمن ألني من احلريرإن اهللا يبعث «

ا رحيان شامية ومينية، أو أن الريح تبدأ من أقليم مث تصل إىل اآلخر وتنتشر عنده فاحتمال أ  
: انظر شرح مسلم لإلمام النووي(                                                                                      

١/٣٢٠.(  
على األرض إال شرار الناس وعليهم تقوم الساعة ومل يبق  

  : قال -رضي اهللا عنه  - مسلم عن النواس بن مسعان  اإلمامه أخرجكما جاء يف احلديث الذي  -
نما هم كذلك، إذ بعث اهللا فبي«):فذكر احلديث وفيه( ...الدجال -صلى اهللا عليه وسلم  - ذكر رسول اهللا "

فيها ارج  وبيقى شرار الناس يتهارجون ،فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ،رحيا طيبة فتأخذهم حتت آباطهم
   .»احلمر فعليهم تقوم الساعة

   :قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - رضي اهللا عنها  -مسلم عن أم املؤمنني عائشة  اإلمامويف رواية  -
ن ال خري فيه، فريجعون إىل خردلٍ من إميان، فيبقى م لبه مثقال حبةقن يف ى كل مبعث اهللا رحيا طيبة فَتوفَّمث ي«

  .»دين آبائهم

                                                
 .أي وسط جبل: كبد جبل) ١(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٧٩ 

  ق وعليهم تقوم الساعة لفال يبقى إال شرار اخل
  .»ال تقوم الساعة إال على شرار الناس« :أيضاً" صحيح مسلم"جاء يف و -
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنهما  -ن عبد اهللا بن عمرو ع "أمحد اإلماممسند "ففي  -

   :- وسلم 
 ونفون معروفًا، وال ينكرعر، ال ي)٢(جاجعمن أهل األرض، فيبقى فيها  )١(ال تقوم الساعة حىت يأخذ اهللا شريطته«

  .»منكرا
(امع"قال اهليثمي يف (                                             اهلما جور اًمرفوعا وموقوفأمحد رواه  :)٨/١" 

  ).الصحيحل اجر
  

  :لعبادة األصنام عودة بعض قبائل العرب -٣٤
 -فلما أرسل اهللا رسوله  ؛وتشرك باهللا ،تعبد األصنام -صلى اهللا عليه وسلم  - قبل جميء النيبزيرة العرب جكانت 

 مان، وابتعاد الناس عن دينهمزلكن مع مرور ال ،وكسر األصنام ،كوهدم الشر ،وحيدتأقام ال -صلى اهللا عليه وسلم 
ن األوثان كما كان األمر ودرجة أم سيعبدإىل صل م األمر يحىت  ،يف الشرك شيئًا فشيئًا نقعويالشيطان سيجعلهم 

  .-صلى اهللا عليه وسلم  -، وهذا ما أخرب به احلبيب النيب سالمقبل جميء اإل
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -ن أيب هريرة البخاري ع أخرجفقد 

»أليات ٣(ال تقوم الساعة حت  تضطرب( نساِء وسد)٤( ةعلى ذي اخلَلَص)٥(«.  
   :- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -الترمذي عن ثوبان  أخرجو
ثون كذَّابا، ثال أُمتيعبد األوثانُ، وإنه سيكون يف تباملشركني، وحىت  أُمتيائل من بال تقوم الساعة حىت تلحق ق«

بعديكلهم يزعم أنه نيب ٧٤١٨: صحيح اجلامع(»، وأنا خامتُ النبيني ال نيب(  
صلى  -يب فقد قال الن ويف احلديث أن الشرك سريجع إىل بعض بالد العرب مرة ثانية، وال يلزم من رجوعه أن يعم؛

أن يعم وعلى  :اللهم إال أن يقال، احلديث »...على احلق يقاتلون أُمتيطائفة من  ال تزال« :-اهللا عليه وسلم 
 ،)مسلم( .»سال تقوم الساعة إال على شرار النا« :-صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب أهله تقوم الساعة؛ 

  .حوهذا األخري هو الراج

                                                
  .الخيار من الناس) ١(
 "عجاجه: "، وأحدهمومن ال خير فيهم ،ذلاوغاء، واألرغَال: جاجعال) ٢(
أنهـم يكفـرن   : أن أعجازهن تضطرب حول ذي الخلصة من الطواف حوله، أي :األول: نقوالفيها  »أليات بتضطر« :قوله) ٣(
 .أن النساء يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور، فتضطرب ألياتهن :الثاني. يرجعن إلى عبادة األصنام وتعظيمهاو
 .هي قبيلة من قبائل اليمن: دوس) ٤(
 .دون في الجاهليةبيعس التي كانوا وطاغية د: ةصذو الخل) ٥(
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صلى اهللا عليه  -مسعت رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها  -مسلم عن عائشة اإلمامه أخرج يؤيد هذا ماو
  : يقول - وسلم 

»يا رسول اهللا، إن كنت ألظن حني أنزل اهللا: فقلتى، والعز تعبد الالال يذهب الليل والنهار حىت ت: } وه
هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَررِكُونَ الَّذشالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدأن ذلك  ]٩:الصف[} ع

من  خردلٍ كلَّ من يف قلبه مثقال حبةى إنه سيكون من ذلك ما شاء اهللا، مث يبعث اهللا رحيا طيبة فتوفَّ: تاما؟ قال
ن ال خري فيه، فريجعون إىل دين آبائهمإميان، فيبقى م«.  

  
   :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -  أن النيب - عنھما اهللا رضي - يث عبد اهللا بن عمرو من حد "صحيح مسلم"ويف 
 »ا باردة من قمث يرسل اهللا رحيبمن خري أو إميان إال  ل الشام، فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة

يبقى شرار الناس يف خفة الطري، ، ولدخلَته عليه حىت تقبضه جبلٍ ه، حىت لو كان أحدهم دخل يف كبدتقبض
: ال تستجيبون؟ فيقولونأ: را، فيتمثل هلم الشيطان فيقولرون منككنال يعرفون معروفًا، وال ي ،)١(وأحالم السباع

ه عيف الصور، فال يسم نفخ، حسن عيشهم، مث ي)٢(فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة األوثان وهم يف ذلك دار رزقهم
َ : قال ،)٣(اتيرفع ل اليت إال أصغىأحد  فيصعق، ويصعق : قال، حوض إبله )٤(من يسمعه رجل يلوطوأول
  .احلديث." ..الناس

                                                
 .ةيكطيران الطير، وفي العدوان وظلم الناس في أخالق السباع الضارد سافأن يكونوا في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوات وال :والمعنى) ١(
  .أي في رفاهية العيش وخصوبته: دار رزقهم) ٢(
 .ةبق، وهي جاننصفحة الع: لليتاأمال، و :أي: أصغى ليتا) ٣(
 .ينه ويصلحهأي يط) ٤(

 



 

 

   )التي مل تظهر رىصغالساعة ال عالمات:ثالثاً (

٨١ 

  ...وبعد
  فهذا آخر ما تيسر مجعه يف هذه الرسالة 

أن ينفع ا مؤلفها  -سبحانه وتعاىل  -نسأل اهللا أن يكتب هلا القبول، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله 
  .إنه ويل ذلك والقادر عليه......إخراجها ونشرهاعلى  ها، ومن أعانوقارئ

هذا وما كان فيها من صواب فمن اهللا وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشـيطان، واهللا  
ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه اخلطأ والصواب، فإن كان صـواباً فـادع يل بـالقبول    

  لتوفيق، وإن كان مث خطأ فاستغفر يل وا
  عيب فيه وعال ن الجلّ م  وإن وجدت العيب فسد اخللال

  ولوجهك خالصاً، وال جتعل ألحد فيه نصيب ،فاللهم اجعل عملي كله صاحلاً
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات                                            

  . رب العاملني، وصلّى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا
  .........أعلى وأعلم تعاىل هذا واهللا

  سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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