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ة يف المجلة قواعد النشر العامَّ

1 .. الــنَّــْشــر  ــور  ص مــن  غيرها  أو   ، مجلة  أو  كــتــاب  يف  قبل  مــن  ُنــشــر  قــد  المقال  يــكــون   أال 
وأن يكون إضافة للرتاث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة . 

م إلى فقرات ، يلتزم فيها بعالمات الرتقيم التزاًما دقيًقا ، وتضبط اآليات القرآنية . 2 مادة النص : ُتَقسَّ
واألحاديث النبوية واألشعار واألمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضبًطا كاماًل ، وكذلك ما 

يشكل من الكلمات، بحيث ُيَدقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد .

الهوامش : يلتزم يف تحريرها الرتكيز الدقيق ، حتى ال يكون هناك فضول كالم ، وترقم هوامش . 3
كل صفحة على حدة ، ويراعى توحيد منهج الصياغة .

َثَبُت المصادر والمراجع : يراعى يف كتابته اسم المصدر أو المرجع أواًل ، فاسم المؤلف، يليه . 4
اسم المحّقق أو المراجع أو المرتجم يف حال وجوده ، ثم اسم البلد التي نشر فيه ، َفَداُر النشر، 

وأخيًرا تاريخ الصدور .

ينبغي أن ال يزيد عن 25 صفحة كبيرة ، وتدخل يف ذلك الهوامش والمالحق . 5 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم واألشكال وصور المخطوطات  . 

مقاس 	.  يكون  بحيث   ،  word برنامج  الكمبيوتر  على  المقال  يكتب  أن   : الصفحة  مقاس   
الصفحة هو A4، بخط  Traditional Arabic والهوامش 2.5 سم من جميع الجهات، 

حجم الحرف ) 14 ( والمسافة بين األسطر مفرد .

يرفق المحقق أو الباحث كتاًبا مفاده أن مادته غير منشورة يف كتاب أو مجلة أخرى ، وأنه لم . 7
يرسلها للنشر يف مكان آخر .

يبلغ أصحاب المواد الواردة خالل شهر من تاريخ تسلمها ، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 8
عدمه ، خالل مدة أقصاها 3 أشهر  .

التحكيم : تخضع المقاالت للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة الّسرية يف عملية . 9
إلى  بإرسالها  تقوم  فإهنا  أساسية،  تعديالت  إجراء  م  الُمَحكَّ أو  المجلة  رأت  وإذا  التحكيم. 

ل نشرها . صاحبها ، وتنتظر وصولها ، فإن تأخرت تأجَّ

يف حالة نشر المقال : ترسل المجلة مكافأة على المقال لصاحب المقال تعدُّ حقوًقا لنشر . 10
مادة المقال بالمجلة .



َر اهللُ امرأ َسِمَع مقالتي َفَوَعاَها  قال ملسو هيلع هللا ىلص : » َنضَّ

اها كما َسِمَعها «  فأدَّ

نُُصوٌص

قة  باب ُيعنى بنشر نصوص ُمَحقَّ
نَّة والحديث تتعلق بالسُّ

ة ل مرَّ  ُتنشر ألوَّ
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¢
ق مة	املحقِّ مقدِّ

محمٍد  سيِّدنا  ورسوله  عبِده  على  الم  والسَّ الة  والصَّ العاَلمين،  ربِّ  هلل  الحمد 
المبعوث رحمًة للعالمين، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وَصحبِه الُغرِّ الَميامين، ومن 

ين. سار على َنهِجه واهتدى هبَديِه إلى يوم الدِّ

التصديق  من  بدَّ  بأخباٍر ال  الماضية  األمم  َته عن  ُأمَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أخرب  فكما  وبعد، 
واإليمان هبا، كذلك أخرب عن أمور مستقَبلة ال مناَص من التسليم هبا واعتقاد حصولها 

على َوفق ما جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص.

الخربُ  ا ورد  ممَّ الزمان  آخر  التي تجري يف  الُمستقَبلة  األموِر  تلكم  بين  من  وإن 
به: خروَج رجٍل من أهل بيت النبوة من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهلل 
، يتولَّى إمرة  عنه، يوافُِق اسُمه اسَم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، واسُم أبيه اسَم أبيه، ُيقال له: المهديُّ

، ويصلِّي عيسى بُن مريم ملسو هيلع هللا ىلص خلَفه. المسلمين، وُيقيم دولَة العدل والحقِّ

وأجمع  والعَقدية،  الفقهية  اإلسالم  مذاهب  جميع  هتا  أقرَّ إسالمية  حقيقة  وهي 

علماء األمة سلًفا وخلًفا ــ إاّل من َشذَّ كابن خلدون ومن حذا َحْذَوه)))ــ على وجوب 

عقائدهم  ضمَن  نَّة  السُّ أهل  من  طائفة  أوردها  حتى  وتصديًقا،  اعتقاًدا  هبا  اإليمان 

)1( من أبرز المعاصرين: محمد رشيد رضا يف تفسيره »المنار« )9: 499(، ومحمد فريد وجدي يف »دائرة 
237(، ومحمد عبد اهلل  480(، وأحمد أمين يف »ضحى اإلسالم( )3:  معارف القرن العشرين« )10: 
القرآن  يف  »المسيح  يف  الخطيب  الكريم  وعبد  ص359،  اإلسالم«  تاريخ  يف  حاسمة  »مواقف  يف  عنان 
والتوراة واإلنجيل« ص539، وعبد اهلل بن زيد آل محمود يف »ال مهديَّ ُينتظر بعد الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص خير 
د على من كذب باألحاديث  دَّ على جميع هؤالء الشيخ عبد المحسن العباد يف »الرَّ البشر«؛ وقد تولَّى الرَّ
الصحيحة الواردة يف المهدي«، وخصَّ منها بالردِّ رسالَة ابن زيد وبيَّن ما فيها من مجانبة للحقِّ والصواب.
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ي  التي يجب اإليمان هبا، وذلك الستفاضة األحاديث هبا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وتلقِّ

ة لها بالقبول، بل َيصُدق وصُف التواتر على ما دوَنها، على جميع اصطالحاته  األُمَّ

رة يف األصول. المحرَّ

نَّة ألحاديث المهديِّ يف تصانيفهم: ټ تخريج أئّمة أهل السُّ

ومسندي  اإلسالم  ثي  محدِّ من  جماعٌة  المهدي  أحاديَث  روى  فقد  َثمَّ  ومن 

وابن  والنَّسائي  والرتمذي  داود  كأبي  ومسانيدهم،  وسننهم  صحاحهم  يف  األنام 

»المسند«،  يف  حنبل  بن  وأحمد  »المصنَّف«،  يف  شيبة  أبي  وابن  نن«،  »السُّ يف  ماجه 

ار يف »المسند«، وأبي  اد يف »الفتن«، وابن سعد يف »الطبقات«، والبزَّ وُنعيم بن حمَّ

وابن  اآلثار«،  »هتذيب  يف  جرير  وابن  »المسند«،  يف  وياين  والرُّ »المسند«،  يف  يعلى 

»المستدرك«،  يف  والحاكم  الثالثة،  »معاجمه«  يف  والطرباين  »الصحيح«،  يف  ِحبَّان 

نن«، والبيهقي يف »دالئل النبوة«،  وأبي ُنعيم يف »الِحلية«، وأبي عمٍرو الداين يف »السُّ

وابن عساكر يف »تاريخ دمشق«، وغيرهم كثير...))).

وأسندوها إلى جماعة من الصحابة كعليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، وعبد اهلل بن 

عمر، وعبد اهلل بن مسعود، وطلحة بن عبيد اهلل، وأبي هريرة وأبي سعيد الُخدري، وأم 

ا ُيفِصح عن مدى االتِّفاق  ثوا هبا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ممَّ ن حدَّ سلمة ╚ ، وغيِرهم ممَّ

ثيهاا))). ة ومحدِّ على رواية أحاديث المهديِّ واالحتجاِج هبا بين أعالم األُمَّ

)1( وأحصى الشيعيُّ أبو طالب التَّربيزي يف كتابه »من هو المهدّي؟« ص59 مئة وستين كتاًبا من مصنَّفات 
نة الذين أوردوا أحاديث المهدي يف كتبهم. أهل السُّ

)2( انظر: »عون المعبود« للعظيم آبادي )11: 243(. وقد أحصى الشيخ عبد المحسن العّباد يف كتابه »عقيدة 
نّة واألثر يف المهديِّ المنتظر« ص5 جملَة ما وقَف عليه من أسماء الصحابة الذين َرَووا أحاديَث  أهل السُّ
جوا األحاديَث  المهدي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فبلغوا ستًّا وعشرين، ثم عرض بعد ذلك أسماء األئّمة الذين خرَّ

واآلثار الواردَة يف المهدي يف ُكُتبهم فبلغوا ثمانيًة وثالثين.
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ټ موقف»الصحيحين« من أخبار المهدّي:

يف  ذلك  من  شيٌء  ليس  أنَّه  ة  بُحجَّ أخباره  من  ورد  ما  صحة  عدم  دعوى  ــا  وأمَّ
»الصحيحين« فجوابه:

َعيا ذلك، وال َيِحلُّ ألحد أن ُيلزَمهما  1ـ أن الشيَخيِن لم ُيحيطا بجميع الصحيح وال ادَّ
حاح  ، وتركُت من الصِّ ذلك! فقد قال البخاري: »ما أدخلُت يف كتاب الجامع إال ما صحَّ
لحال الطُّول«)))، وقال مسلم: »ليس كلُّ شيء عندي صحيٌحٍ وضعُته ها هنا -يعني كتاَبه 
الصحيَح- إنما وضعُت ها هنا ما أجمعوا عليه«)))، فليس كلُّ ما لم َيِرد فيهما بمردود، 
موسوعات  وطِفاُح  والبصر،  السمع  مِــلُء  وغيِره  بشرطهما  الصحيحة  واألحاديث 
األحاديث النبوية، وسواٌء يف العقائد أو المعامالت أو غيرها، ورواُتها وجامُِعو مصنَّفاهتا 
ة واعتمده رجاُل الحديث قاطبًة.. فِمن الخطأ  عدٌد غير يسير؛ وهذا ما أجمعت عليه األُمَّ

ة عدِم وجودها »الصحيَحيِن«! ة أحاديث المهدي بُحجَّ القوُل بعدم ِصحَّ

2ـ هذا الكالم ليس على إطالقه، بل يف »الصحيحين« أحاديُث تتعلَّق بالمهديِّ 
هبا  المراد  أن  صحيحٌة  أخرى  أحاديُث  بيَّنَت  وقد  ِذكره،  يف  صريحًة  تكن  لم  وإن 
 )3449( »صحيحه«  يف  البخاري  روى  فقد  بعًضا؛  بعُضها  ر  ُيفسِّ نَّة  والسُّ  ، المهديُّ
فيكم  مريم  ابُن  َنَزل  إذا  أنُتم  »كيف  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:    هريرة  أبي  عن 
النبي  أنه سمع    »صحيحه« )247( عن جابر  ِمنكم«؟ وروى مسلم يف  وإماُمكم 
القيامة..  يوم  إلى  ظاِهرين  الحقِّ  على  ُيقاتُِلون  تي  ُأمَّ من  طائفٌة  تزال  »ال  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: فَينِزُل عيسى بُن مريَم ملسو هيلع هللا ىلص، فيقوُل أميُرهم: تعاَل َصلِّ لنا. فيقول: ال، إنَّ بعَضكم 

ة«. على بعٍض ُأَمراُء، َتكرِمَة اهللِ لهذه األُمَّ

والخطيب  البخاري«ص8	،  عنهم  روى  َمن  »أسامي  ويف   ،)22	  :1( »الكامل«  يف  عدي  ابن  رواه   )1(
ابن  »مقدمة  وانظر:  ص2	،  الخمسة«  األئّمة  »شروط  يف  والحازمي   ،)2:322( بغداد«  »تاريخ  يف 

الصالح« ص18.

)2( »صحيح مسلم« عقيب ح)404(، وانظر: »مقدمة ابن الصالح« ص19.
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ن عموًما على صفات رجٍل صالح َيُؤمُّ المسلمين يف ذلك  فهذان الحديثان َيُدالَّ
حًة بذكر اإلمام المهديِّ عند الحارث بن أبي أسامة يف  وايُة مصرِّ الوقت، وجاءت الرِّ
: تعاَل  »مسنده« عن جابر  مرفوًعا: »ينزُل عيسى بُن مريَم، فيقول أميُرهُم الَمهديُّ

ة«))). صلِّ بنا. فيقوُل: ال، إنَّ بعَضهم َأميُر بعٍض، َتكرِمَة اهللِ لهذه األُمَّ

حها  هذا، واألحاديث الصحيحة والصريحة يف النصِّ على ظهور المهديِّ صحَّ
نة« )8:254(،  السُّ »منهاج  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  منهم  اظ،  الُحفَّ من  كثيٌر 

والعالمة ابن القيِّم يف »المنار الُمنيف« ص148، وغيرهما من أهل العلم كما سيأيت.

ټ القائلون بتواتر أحاديث المهدّي:

ة،  ح بتواتر األحاديث الواردة يف ظهور اإلمام المهديِّ جمٌع من علماء األُمَّ صرَّ

يف  )ت:3	3هـ(  جستاين  السِّ اآلُبِريُّ  الحسين  بن  محمد  الحسن  أبو  الحافظ  فمنهم: 

يف  )ت:71	هـ(  القرطبي  ة:  األئمَّ من  ه  وأقرَّ كالَمه  ونقل  الشافعي«ص95،  »مناقب 

وابن  الُمنيف« ص142،  »المنار  القيم )ت:751هـ( يف  وابن  »التذكرة« ص1205، 

493(، والسخاوي )ت:902هـ( يف »فتح  الباري« )	:  حجر )ت:852هـ( يف »فتح 

وابن  ص	15،  الوردي«  »العرف  يف  )ت:911هـ(  والسيوطي   ،)23  :4( المغيث« 

رقاين  الزُّ الباقي  وعبد  ص23،  المختصر«  »القول  يف  ـــ(  )ت:974ه الهيتمي  حجر 

393(، والَكتَّاين )ت:1345هـــ( يف »نظم  المواهب« )7:  )ت:1122هـــ( يف »شرح 

المنتظر«ص7  »المهدي  يف  )ت:1413هـــ(  الغماري  اهلل  وعبد  ص228،  المتناثر« 

و95، وغيرهم كثير.

)1( عزاه ابن القيِّم يف »المنار المنيف«ص147 البن أبي أسامة يف »مسنده«، وساق سنده ثم قال: هذا إسناد 
جيِّد. وقال الشيخ األلباين يف »الصحيحة« )	223(: »وهو كما قال ابن القيم رحمه اهلل، فإن رجاله كلَّهم 
ُيثبت فيه  ُأعلَّ باالنقطاع بين وهب ]بن منبِّه[ وجابر«، ثم ساق كالًما  ثقات، من رجال أبي داود، وقد 
سماَع وهب منه ثم قال: »وأصل الحديث يف صحيح مسلم من طريق أخرى عن جابر.. فاألمير يف هذه 

ر لها«. الرواية هو المهديُّ يف حديث الرتجمة، وهو مفسِّ
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كما حَكى اإلجماَع كذلك: محمد الربزنجي )ت:1103هـ( يف »اإلشاعة ألشراط 

 :2( البهية«  األنوار  »لوامع  يف  )ت:1188هـ(  اريني  السفَّ واإلمام  الساعة«ص112، 

84(، والقاضي محمد بن علي الشوكاين )ت:1250هـ( يف »التوضيح يف تواتر ما جاء 

يق حسن القنوجي )ت:1307هـ( يف  يف المهدي المنتظر والدجال والمسيح«)))، وصدِّ

»اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة« ص149، وأبو الفيض أحمد الغماري 

)ت:1380هـ( يف »إبراز الوهم المكنون« ص433، وذكر فيه ص434 أن السيوطي 

نصَّ على تواتر أحاديث المهديِّ يف كتابه »الفوائد المتكاثرة يف األحاديث المتواترة«؛ 

واأللباين )ت:1420هـ( يف »السلسلة الصحيحة« )5: 278(.

ټ االختالف يف المهدّي:

نَّة يقولون: إنه من أهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، من ولد الحسن بن علي  جمهور أهل السُّ

 ، يخُرج يف آخر الزمان وقد امتألت األرُض ظلًما وَجوًرا، فيملؤها قِسًطا وعداًل؛ 

كبار  ه  وأقرَّ الصحيحة،  األحاديُث  به  َتشَهد  الذي  المعتَمد  الصحيح  القول  هو  وهذا 

قون من أهل العلم يف القديم والحديث، إالَّ من ال ُيعتدُّ  اظ، والمحقِّ ثين والُحفَّ المحدِّ

بخالفه  كما أسلفنا.

ماجه  ابن  رواية  على  اعتماًدا  ملسو هيلع هللا ىلص،  مريم  بن  عيسى  المسيُح  أنه  بعضهم  وادَّعى 
وغيره: »ال مهديَّ إال عيسى«، وهي قطعُة حديٍث منَكرٌة ال تصُلح لالستدالل))).

)1( نقله عنه صديق خان يف »اإلذاعة« ص150، والَكّتاين يف »نظم المتناثر« ص227.

نن« )4039(، والحاكم يف »المستدرك« )3	83(، وأبو نعيم يف »الحلية« )9:  )2( أخرجها ابن ماجه يف »السُّ
1	1(، والُقضاعي يف »مسند الشهاب« )898(، وابن عبد الربِّ يف »جامع بيان العلم وفضله« )1041(، 
د محمد بن خالد  والخطيب يف »تاريخ بغداد« )2187(؛ وُأعلَّت هذه الزيادة ــ دون تمام الحديث ــ بتفرُّ
ثين، قال عنه الحاكم: مجهول. وكذا قال ابن الصالح وابن حجر،  الَجنْدّي، وهو مجروٌح عند المحدِّ
للذهبي  379(، و»الميزان«  الجوزي )2:  البن  المتناهية«  »العلل  انظر:  الحديث.  وقال األزدي: منكر 

)7479(، و»التقريب« البن حجر )5849(.
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ومنهم من راَوَدته فكرة الَمهديَّة حتى ادَّعاها لنفسه، ربما الغرتاره بوجود بعض 

 ، الَمهديِّ فكرَة  رت  حوَّ ة  ضالَّ فَِرٌق  ومنهم  هبا؛  االتِّصاَف  لِتكلُّفه  أو  فيه،  العالمات 

حوَله  تَمْحَوُروا  معيَّن  شخص  على  وصُفها  لينطبق  والتحريف،  بالتعديل  وتناوَلْتها 

ًيا بصفات  ِع الَمهديَّة لنفسه مطلًقا، ولكنه كان متحلِّ ؛ ومنهم من لم يدَّ على أنه المهديُّ

عوهنا له؛ ومنهم من اجتمع فيه من الصفات  طيِّبة جعلت محبِّيه وأتباَعه الُمنبِهرين به يدَّ

الَمهديَّة  لنفسه  ِع  يــدَّ لم  أنه  غيَر  المباركة،  واألعمال  الكريمة،  واألخــالق  الجليلة 

. والادَّعاها له أحٌد، لكن ُأطلِق عليه وصُف الَمهديِّ بمعناه العامِّ

ِعَيت له الَمهدّيُة أبو القاسم محمد بن عليِّ بن أبي طالب، المعروُف  فأول مِن ادُّ

عي  وتدَّ فيه،  تتغالى  زمانه  يف  يعة  الشِّ »كانت  الذهبي:  الحافظ  قال  الحنفية«،  بـ»ابن 

، ويزعمون أنه لم َيُمت«))). بوه بالمهديِّ إمامَته، ولقَّ

كما زعم سعيد بن الُمسيِّب أن المهديَّ هو عمر بن عبد العزيز)))، وقال وهُب بن 

ة مهديٌّ فهو عمر بن عبد العزيز«))). منبِّه: »إن كان يف هذه األُمَّ

»وأما الرافضة اإلمامية: فلهم قوٌل رابع: وهو أن المهديَّ هو محمد بن الحسن 

العسكريُّ المنتَظر، مِن ولد الحسين بن عليٍّ ال من ولد الحسن، الحاضُر يف األمصار، 

اء طفاًل  الغائُب عن األبصار، الذي يوِرث العصا ويختم الفضا؛ دخل سرداَب ساَمرَّ

صغيًرا من أكثَر من خمس مئة سنٍة، فلم تره بعد ذلك عيٌن، ولم ُيَحسَّ فيه بخرب وال 

رداب، ويصيحون به أن يخرج  أثر، وهم ينتظرونه كلَّ يوم، يقفون بالخيل على باب السِّ

إليهم: اخرج يا موالنا! اخرج يا موالنا! ثم َيرِجعون بالَخيبة والِحرمان! فهذا دَأُبهم 

ودْأُبه.. ولقد أصبح هؤالء عاًرا على بني آدم وُضحكًة َيسَخُر منها كلُّ عاقل!!

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )4: 111(.

)2( انظر: »الطبقات الكبرى«البن سعد )5: 	25(.

)3( »سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد« البن الجوزي ص72.
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بالباطل،  متغلٌِّب  ظالٌم  اٌب  كذَّ رجٌل  فإنه  ُتوَمرت  بن  محمد  الَمغاربة  مهديُّ  أّما 

وسبى  المسلمين،  حريم  وأبــاح  النفوَس،  فقتل  والتحيُّل،  والتغلُّب  بالظلم  ملك 

اج بن يوسَف بكثير«))). ا على الِملَّة من الَحجَّ ذراريهم، وأخذ أموالهم؛ وكان شرًّ

وحمل قوٌم من علماء الهند الحديَث على خروج السيِّد الربيَلوي بتكلُّفات باردة، 

ع لنفسه الَمهديََّة، وال تنبغي له))). مع أنه لم يدَّ

، وأنه ال ُبدَّ أن يظهر قبل قيام الساعة، ولكن  وصفوة القول: أن خرب المهديِّ حقٌّ

ة،  حَّ الصِّ من  لها  َنصيَب  وال  باطلٌة  عنه  ُتحكى  التي  والحكايات  األساطير  من  كثيًرا 

ـ فيها الصحيُح  ـ كابن القيِّم وغيرهـ  فأحاديُث المهدي كما بيَّن غير واحٍد من أهل العلمـ 

فال  به  ُيحتجُّ  ال  ضعيًفا  أو  موضوًعا  منها  كان  فما  والموضوع،  والضعيف  والحسن 

ُيلَتَفت إليه، وال ُيعاَرض به غيُره، أما ما صحَّ منها فيؤَخُذ به وُيعَتَمد))).

ويجب على المسلم أن يكون على حَذٍر يف دينه وعقيدته، وال يرتَك للخرافات 

م بمعتَقداته؛ كما يجب عليه أال ُيباِدر بإنكار شيء  َمنفًذا للسيطرة على أفكاره والتحكُّ
بسبب بعض حوادِث االستغالل وسوء الفهم إال بعد البحث والتحقيق.

إلى  الميل  على  المسلمين  المهديِّ  نظريُة  َتحِمل  أن  الشريعة  هدي  من  وليس 
ر والبكاء والعويل،  عة وترك العمل ودفن الرؤوس يف الرتاب، أو التذمُّ التواكل والدَّ
ين، واالجتهاد إلنشاء مجتمع إسالمي  بداًل من النهوض لنصرة اإلسالم وخدمة الدِّ

، وال ُيظَلم فيه الضعيف. َيُسوُد فيه العدُل والحقُّ

بل ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهديَّ ُمنَتَظر، وأنَّ ظهوَره بحاجِة 

)1( »المنار المنيف« البن القيِّم ص152.

)2( انظر: »اإلذاعة« لصديق خان ص1	1.

ع يف هذا المبحث راجع كتاب: »الردُّ على من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف الَمهدّي«  )3( وللتوسُّ
لعبد المحسن البدر.
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الروافض  عقيدة  هي  كما  باالنتظار  يأمرنا  ولم  بالعمل  أمَرنا  تعالى  فاهلل  الدعاء، 

المتواكلين)))، كما ال ُيفَهم من أحاديث المهديِّ أن َيَظلَّ المسلمون ُمستكينين لُذلِّهم 

عرب التاريخ يف انتظار البطل األُسُطوريِّ الذي تأيت به العناية اإلٓلهية، أو أن يقف المسلم 

على أطالل الماضي ُمنتظًِرا من يأُخُذ بيده وهو جالٌس على َعَتبِة بيتِه أو ُمستلِقًيا على 

ة، بل َتختاُره  أريكته؛ فإنَّ الُمصلح الَفْرَد لن تأيتَ به العنايُة اإلٓلهية من خارِج هذه األُمَّ

اإلصالح  إلى  ة  األُمَّ حاجَة  وَيسَتشعرون  كواهلهم،  على  تِهم  ُأمَّ ُهموَم  َيحِمُلون  ن  ممَّ

َيقَوى  ال  التي  الصعبة  ة  الُمِهمَّ لهذه  ُلهم  ُيؤهِّ ما  الُقُدرات  من  ويملكون  بل  والتغيير، 

قون الُموفَّقون. عليها إال الُمتميِّزون والقادرون والُمتفوِّ

َة،  ولن َيقَوى أيُّ ُمصلٍِح على اإلصالح ما لم ُتسانِده بطانٌة َتنُشُد الحقَّ وتبتغي الِعزَّ

ٌة َتهَوى العبودية، وَترُكن  اٍل لن َيقَوى على التخريب ما لم َتَتبنَّه ُأمَّ كما أن أيَّ ُمفِسٍد وَدجَّ

لِّ والهوان، وَتحيُد عن الحقِّ وَتسَتهِجنُه. إلى الذُّ

التعامُل مع هذه المسألة على أهنا أمارٌة من أمارات الساعة ال  ا  الُمهمِّ جدًّ ومن 

ين، أو يف دائرة التكليف العملي أو  غيُر، وليس باعتبارها قضيًة أساسية من ُصلب الدِّ

يعة وغيرهم. ، وإنكاُرها جهل وضالل! كما تعتقد طوائف الشِّ التعبُّديِّ

* المصنَّفات يف المهدّي:

اهتمَّ علماء اإلسالم بأحاديث المهديِّ اهتماًما كبيًرا، فَوفَّوها شرًحا وتبياًنا، وأفردوها 

بالتصنيف والتأليف فيما يزيد على الثالثين مصنًَّفا)))، منها على غير سبيل الحصر:

األحاديث الواردة يف المهدي: ألبي بكر بن أبي خيثمة النسائي )ت:279هـ(.

)1( انظر: »النهاية يف الفتن والمالحم« البن كثير )1: 49(.

)2( راجع للتوسع واالستفصال: »ثبت الكتب المصنَّفة يف موضوع المهدي المنتَظر وأحواله وأخباره« بذيل 
قه أبي يعلى البيضاوي ص188، و»المهدي المنتظر« للبستوي ص	12. العرف الوردي لمحقِّ
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جزء يف المهدي: للحافظ أبي الحسين ابن المنادي الحنبلي )ت:	33هـ(.

األصبهاين   نعيم  أبى  للحافظ  وثبوته:  مخرجه  وحقيقة  ونعوته،  المهدي  ذكر 

)ت:430هـ(.

األربعون يف المهدي: ألبي ُنعيم األصبهاين أيًضا.

الشافعي  المقدسي  يحيى  بن  ليوسف  المنتظر:  المهدي  أخبار  يف  رر  الــدُّ عقد 

)ت:85	هـ(.

المهدي: البن قيِّم الجوزية )ت:751هـ(.

جزء يف ذكر المهدي: للحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي )ت:774هـ(.

الشافعي  الهيتمي  حجر  البن  المنتظر:  المهدي  عالمات  يف  المختصر  القول 

)ت:852هـ(.

الدين  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  لعبد  المهدي:  أخبار  يف  الــوردي  العرف 

السيوطي )ت:911هـ(.

د بن طولون الدمشقي )ت:953هـ( الُمهدي إلى ما ورد يف الَمهدي: لمحمَّ

الهندي  الُمتَّقي  الدين  حسام  بن  لعلي  الزمان:  آخر  مهدي  عالمات  يف  البرهان 

)ت:975هـ(.

الَمشَرب الوردّي يف مذهب المهدي: لمال علي بن سلطان القاري )ت:1014 هـ(.

الردُّ على من حكم وقضى أنَّ المهدي جاء ومضى: للقاري أيًضا.

فرائد فوائد الفكر يف اإلمام المهدي المنتظر: لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 

)ت:1033هـ(.
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تنبيه الوسنان إلى أخبار مهدي آخر الزمان: ألحمد النوبي )ت:1037هـ(.

المرشدي  الــديــن  لحنيف  ــان:  ــزم ال ــر  آخ مهدي  أخــبــار  يف  البيان  تلخيص 

)ت:7	10هـ(.

التوضيح يف تواتر ما جاء يف المنتظر والدجال والمسيح: للعالمة محمد بن علي 

الشوكاين )ت:1250هـ(.

القنوجي  خان  حسن  يق  صدِّ للعالمة  الموعود:  المهدي  ذكر  يف  المنضود  الدر 

الهندي )ت:1307هـ(.

أو  عيسى  أنه  بدعوى  وتجبَّر،  طغى  من  على  الرد  يف  ر،  المحرَّ المقنع  الجواب 

المهدي المنتظر: لمحمد حبيب الشنقيطي )ت:3	13هـ(.

إبراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون، أو: المرشد المبدي لفساد طعن ابن 

للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري المغربي  خلدون يف أحاديث المهدي: 

)ت:1380هـ(.

الحلبي  الــتــاذيف  ــد  راش لرشيد  ــدجــال:  وال المهدي  ظهور  يف  الــرجــال  تنوير 

)ت:1409هـ(.

المهدي المنتظر: للشيخ عبد اهلل بن محمد بن الصديق الغماري )ت:1413هـ(.

المهدي وأشراط الساعة: للشيخ محمد علي الصابوين.

نَّة واألثر يف المهدي المنتظر: لعبد المحسن العباد. عقيدة أهل السُّ

م. المهدي حقيقة ال خرافة: لمحمد بن إسماعيل المقدَّ

عبد  بن  العليم  لعبد  الصحيحة:  واآلثــار  األحاديث  ضوء  يف  المنتظر  المهدي 

العظيم البستوي.
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ټ ترجمة المصنِّف:

حسام  بن  عليُّ  تعالى:  باهلل  العارُف  الح  الصَّ التقيُّ  الفقيه،  ُث  المحدِّ العالم  هو 
الدين بن عبد الملك بن قاضيخان، الُمتقي الجشتي الربهانپـوري، المهاجر إلى مكة 

فة والمدفون هبا. المشرَّ

غر. ة والطهارة والعلم منذ الصِّ ولد بمدينة »برهانپـور« سنة )885هـ(، ونشأ على الِعفَّ

أخذ عن الشيخ حسام الدين الملتاين، وأبي الحسن البكري، وابن حجر الهيتمّي، 
محمد بن محمد السخاوي، وغيرهم.

مة تزدحم بالمستفيدين، ومن أشهر  وانتفع به الكثير، فكانت داُره يف مكة المكرَّ
بافقيه،  السندي، والقاضي عبد اهلل بن عبد اهلل  إبراهيم  القاضي عبد اهلل بن  تالميذه: 
والشيخ محمد بن طاهر الفتَّني صاحب »مجمع بحار األنوار«، ورحمة اهلل السندي، 

وعبد الوهاب المتقي، وغيرهم.

قال ابن العماد الحنبلي: »كان من العلماء العاملين، وعباد اهلل الصالحين، على 
جانب عظيم من الورع والتقوى واالجتهاد يف العبادة«.

فاته نحُو مئة ما بين كبير وصغير«،  له تصانيُف كثيرة نافعة، قال العيدروس: »مؤلَّ
العلوم«،  غايات  المرقوم يف  قُّ  و»الرَّ واألفعال«،  األقوال  العمال يف سنن  »كنز  منها: 
يف  الكلم  و»جوامع  والحديثية«،  القرآنية  الحكم  بين  الجمع  يف  العلية  و»المواهب 

الواعظ والحكم«، وغيرها من المصنَّفات المفيدة.

فة، بعد مجاورته هبا مدة طويلة، سنة )975هـ( ))). توفِّي   بمّكة المشرَّ

)1( ترجمته يف: »النور السافر« للعيدروس ص283، و»شذرات الذهب« البن العماد )10: 554(، و»أبجد 
يق حسن خان ص	9	، و»اإلعالم بمن يف تاريخ الهند من األعالم« لعبد الحيِّ الحسني  العلوم« لصدِّ
)4: 385(، و»حركة التأليف باللغة العربية يف اإلقليم الشمالي الهندي« ص80؛ وللشيخ عبد الوهاب 
المتَّقي كتاب بعنوان: »إتحاف التقّي يف فضل الشيخ علي المتَّقي«، وقد أفرد الشيخ عبد القادر الفاكهي 

مناقَبه يف تأليف سّماه: »القول النقّي يف مناقب المتَّقي«.
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ټ التعريف بالرسالة ومنهج مصنِّفها:

فيها  َجَمع  الباب،  هذا  يف  لطيفة  ُمساَهمة  أيدينا  بين  التي  الَوجيزة  الرسالة  هذه 

روايــًة،  سبعين  نحَو  واآلثــار،  األخبار  يف  الــواردة  المهدي  أخبار  من  طاقًة  مصنُِّفها 

معظُمها ُمستًقى من كتاب »الفتن« لنُعيم بن حماد )ت:228هـ()))، فصاَغها بُأسلوٍب 

صًة على أربعة فصول: األول: يف وصفه ونسبه، والثاين: يف  إنشائيٍّ جميل، ورتَّبها ملخَّ

كراماته، والثالث: يف عالماته قبل الظهور، والرابع: فيما يقع بعد ظهوره.

والحقُّ أنَّ المصنِّف اختصرها اختصاًرا متَقنًا بديًعا، فجاءت ُعجالة رائقًة وجيزَة 

طها مما جاء عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  العبارات، كثيفَة المعاين واسعَة المرامي واإلشارات، تلقَّ

ع نسبيًّا يف عالمات خروجه، واعتمد يف  أنه توسَّ والصحابة والتابعين وتابعيهم؛ غيَر 

تها، وغالُبها  ٍق وتثبٍُّت من ِصحَّ َلميَّ والهيتميَّ دون تحقُّ ًة السُّ النقل على غيره ــ وخاصَّ

َير« )10: 09	(، وقد  وهو كتاب مليء بالعجائب والمناكير كما ذكر اإلمام الذهبي يف ترجمته يف: »السِّ  )1(
ُأنكر عليه هو هذا الذي  ابُن عديٍّ يف »الكامل« )1959( وانتقدها، ثم قال: »وعاّمة ما  تتبَّع بعًضا منها 
ذكرُته، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيًما«؛ وقد وثَّق ُنعيًما غيُر واحد من تالميذه كاإلمام أحمد وابن 
معين، وهما أعلُم الناس به، وتبعهم على ذلك أبو حاتم والعجلي وابن عدي وابن حبان وابن حزم وابن 
تيمية وابن القيم وغيرهم، ولذلك قال ابن حجر يف »التهذيب« )10: 3	4(: »وأما ُنعيم فقد ثبتت عدالته 
فقيه  كثيًرا،  أوهام معروفة«، وقال يف »التقريب« )		71(: »صدوق، ُيخطئ  وصدُقه، ولكن يف حديثه 
عارف بالفرائض.. وقد تتبَّع ابُن َعديٍّ ما أخطأ فيه وقال: باقي حديثه مستقيم«، كما أطال الشيُخ المعلِّمي 
يف ترجمته يف »التنكيل« )2: 731( الدفاَع عنه، وقال: »وأما كالم أئّمة الجرح والتعديل فيه بين ُموثِّق له 
مطلًقا، وُمْثٍن عليه ُمَليِّن لِما ينفرد به مما هو َمظِنة الخطأ، بحجة أنه كان لكثرة ما سمع من الحديث ربما 
تة بواسطٍة إال النَّسائي، ال رغبًة  ُيشبه عليه فيخطئ، وقد روى عنه البخاري يف صحيحه، وروى له بقية السِّ
يف علوِّ السند كما يزعم األستاذ ]أي: الكوثري[، فقد أدركوا كثيًرا من أقرانه وممن هو أكرب منه، ولكن 
علًما بصدقة وأمانته، وأن ما ُنسب إلى الوهم فيه فليس بكثير يف كثرة ما روى«، وقال الشيخ أحمد شاكر 
يف تخريجه على »تفسير الطبري« )8: 	41(: »ُنعيم بن حماد بن معاوية: ثقة من شيوخ البخاري، تكلَّم 
فيه بعضهم بما ال َيقَدح«، قلُت: وَرغم ذلك اضطربت فيه أقاويل األئّمة جرًحا وتعدياًل، وكتاُبه المذكور 

َير« للذهبي )10: 595(.  من مظانِّ المناكير؛ وقاِرن بما يف: »تهذيب الكمال« للمزي )451	(، و»السِّ
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اد، أو حتى  ضعيف أو موضوع، مصدُره كعُب األحبار )ت:32هـ()))، أو  ُنعيم بن حمَّ

كتُب الشيعة.

بعضها  ويف  والَوهاء،  النَّكارة  ظاهُرها  األخبار  من  كثيًرا  ـ  كأسالفه  ـ  نقل  وقد 

بأن  كالقول  كبيرة؛  يٍَّة  أهمِّ ذاَت  ليست  هامشية  أخباٌر  وكلُّها  واضحات،  مبالغات 

المهديَّ يومِئ إلى الطَّير فَيسقُط على يِدِه، ويغِرُس قِضيًبا يف ُبقعٍة من األرض فَيخَضرُّ 

ه اهلُل تعالى  ربائيَل، وعلى ساَقيه ميكائيُل ڽ، وُيِمدُّ مة جيشه ِجَ وُيوِرق، وأنَّ على ُمقدِّ

دة بَعينِها، وأن  بثالثِة آالٍف من المالئكة! وأن خروجه يكون يف عاشوراَء من َسنٍة محدَّ

َلى »بيِت الَمقِدِس«،  َسنًة من مِلكه َتعِدُل عشرين َسنًة، وأنه َيسَتخِرُج من»رومَِية« ُحِ

»آدَم«،  َة  وُحلَّ األلواح،  إسرائيَل، وُرضاضَة  َبني  كينُة، ومائدَة  السَّ فيه  الَّذي  والتَّاُبوَت 

وعصا »ُموَسى«، ومِنَبَر »ُسَليماَن« ۏ، وَقفيَزيِن من الَمنِّ الَّذي أنزَل اهلُل تعالى على 

َبني إسرائيَل.. إلى غير ذلك من األخبار الواهية.

بما  المهدّي،  موضوع  عن  سريعة  إلمامة  عرَض  الرسالة  هبذه  قصد  إنما  وهو 
هذه  في  مثقَّ أكثِر  اعتماُد  أضحى  وقد  رة،  المتأخِّ العصور  يف  اء  الُقرَّ ورغباِت  يتناسب 
صات من رسائَل  عة على مطالعة المختَصرات والملخَّ األياِم يف تنمية ثقافاهتم المتنوِّ

)1( يجُدر التنبيه إلى أن ما يرويه كعٌب وغيره من ُمسلِمة أهِل الكتاب لم يسندوه إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولم 
َيكِذبوا فيه على أحد من المسلمين، وإنما كانوا يروونه على أنه من اإلسرائيليات الموجودة يف كتبهم، 
وال  ذلك،  من  بتصديق شيء  مأمورين  ولسنا  األخبار،  من  غيره  وال يف  التفسير  بحّجة ال يف  هو  فليس 
مطاَلبين باإليمان به، وعليه: فما وقع يف بعض مروياته من إسرائيلياٍت أو خرافات مكذوبة ُمفرتاة، إنما 
فوا، وإلى بعض الكتب القديمة التي  لوا وحرَّ مرِجُعه إلى من َنَقل عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بدَّ
أمانة كعب، كعمر  توقٌُّف يف  الكرام  الصحابة  لبعض  كان  بالخرافات واإلسرائيليات؛ ومع ذلك  ُملِئت 
»تفسير  تعليقه على  قوله يف  أحمد شاكر على  الشيخ  ما حمل  هذا  ولعل  ومعاوية وحذيفة..  والعباس 
 يف  457(: »إن رواية كعِب األحبار إنما هي ال شيء، وال ُيحتجُّ هبا، وَصَدق معاوية  الطبري« )	: 
ثين الذين يحدثِّون عن أهل الكتاب، وإن ُكنّا مع  قوله يف كعب األحبار: إن كان من أصدق هؤالء الُمحدِّ
ذلك َلنَْبُلو عليه الكذَب. رواه البخاري )1	73(«؛ وانظر: »المنار المنيف« البن القيِّم ص89 مع حاشية 

ص حاله. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة التي أورد فيها ترجمته ولخَّ
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ومقاالت ومحاضرات ونحوها، فتأيت أمثاُل هذه الرسائل الصغيرة لتمأل هذه الرغبة 
وتُسدَّ هذه الحاجة.

ټ تحقيق نسبة الرسالة إلى المتَّقي الهندي وتسميتها :

)74	 العارفين« )1:  318(، و»هدية  المكنون« )3:  الباباينُّ يف »إيضاح  ذَكَرها 

384(، والذيل  ضمن سياق مصنَّفات المتَّقي الهندي، كما ذكرها بروكلمان له )2: 

)2: 518(، ونسبها البن حجر يف الذيل )2: 529( رقم )45(، وهو خطأ.

مكتبات  من  عدد  يف  عة  ُمتوزِّ شائعٌة  إليه  المنسوبُة  يَُّة  الخطِّ الرسالة  وُنَسُخ 

المخطوطات.

وبين  مــاِن«،  الــزَّ ــرِ  آِخ َمهديِّ  عالماِت  يف  »البرهان  كتاب:  الهندي  وللمتقي 

اًل،  مَتي»البرهان« ورسالتِنا َتقاُرٌب بيٌِّن، فَيغلِب على الظَّنِّ أنه صنَّف »البرهان« أوَّ مقدِّ

ثم اختصره يف »التلخيص«.

التبليغ  دار  عن  الصادرة  »الهادي«  مجلة  يف  إليه  منسوبًة  الرسالة  وُنِشرت 

اإلسالمي بُقّم اإليرانية يف سنَتها السابعة، العدد الثاين )1981م()1(.

مة  وانفرد الباباين يف موضع آخر من »هدية العارفين« )1: 141( بنِسَبتِها إلى العالَّ

الخطِّية  النُّسخ  بعُض  وكذا  األوهــام!  َمظِنَّة  وكتاباه   ،) )ت:940هـــ  باشا  كمال  ابن 

ن ُيعتَمُد قوُلهم من مصنِّفي كتب الرتاِجم أو  عة؛ ولكن لم ينُسبها إليه أحٌد ممَّ المتنوِّ

الفهارس الُمعتَبرة، كصاحب »الشقائق النعمانية« أو »كشف الظنون«.

ح استبعاَد نِسبتها إلى ابن كمال باشا ــ مع أنَّ مادة الرسالة ُتوافق أسلوَبه  ومما يرجِّ
سالة من ثالثة  ص هذه الرِّ مته أنه لخَّ َذَكر مصنُِّفها يف مقدِّ ــ ما  يف رسائله ومختَصراته 
الهيتمي،  حجٍر  البن  الُمنتَظر«  المهديِّ  عالماِت  يف  الُمختَصر  »القول  آخُرها:  كتب، 

)1( انظر: »أهل البيت عليهم السالم يف المكتبة العربية« لعبد العزيز الطباطبائي ص99.
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ى عنه)1(،  رغم أنه ُتوفِّي قبله بأربع وثالثين سنة! بينما تتلمذ عليه المتقي الهندّي وتلقَّ
ريَفيِن«  الشَّ الَحرَميِن  ُمفتي  الَعصِر،  ُعلماِء  بـ»أحد  الرسالة  مة  مقدِّ يف  َوصُفه  وكذلك 
ا أن يصُدَر من ابن كمال باشا  د أنه صادٌر من تلميذه المتقي الهندّي، ومستبَعٌد جدًّ يؤكِّ

يف شخص ما زال يف الثالثين من ُعُمره.

يُتها:  مته بقوله : »سمَّ ا اسم الرسالة : فقد نصَّ المؤلف  على تسميتها يف مقدِّ وأمَّ
ماِن«. تلخيَص البياِن يف عالماِت َمهديِّ آِخرِ الزَّ

تلكم خالصة ما انتهى إليه البحث والتتبُّع، واهلل الهادي للصواب.

ټ عملي يف الرسالة:

قابلُت بين األصول الخطِّية اآليت التعريُف هبا، متَّبًِعا يف اختيار األلفاظ طريقة النصِّ 

الرسالة؛  ة  مادَّ منها  ْت  اسُتِمدَّ التي  األصلية  والنصوص  بالمراجع  ومستعينًا  المختار، 

ا ورد يف المصادر، مشيًرا إلى ذلك يف الهامش،  وأصلحُت بعض التَّحريفاِت ُمستفيًدا ممَّ

ة فقط، وأغفلُت اليسيرَة الكثيرة التي ال طائل منها))). وأنبهُت إلى الفروق الُمِهمَّ

ر من الفوائد العلمية التي وقفُت عليها فيما رجعُت إليه من الكتب  وعلَّقُت ما تيسَّ

والشروح؛ كما قمُت بضبط المفردات بما ُيزيل اللَّبَس؛ وشرحت المعانـَي واأللفاظ 

الغريبة بنحو موَجز.

نصوصها  بتخريج  ُعنِيُت  فقد  فيها  الواردة  واألخباُر  العلميُة  الرسالة  ة  مادَّ وأما 

من المصادر األصلية، فإن لم أجدها عزوُت إلى المراجع التي استقى المصنِّف منها 

؛ واجتهدُت يف بيان حالها عربَ تخريج موَجٍز للَخَبر حَسَب ما يقتضيه  وغيِرها من الَمظانِّ

ديق حسن خان ص	9	. )1( انظر: »أبجد العلوم« لصِّ

ا التمييُز بين فروق  رة كثرُة التحريفات والتصحيفات، ومن الُمهمِّ جدًّ )2( ِسمُة عموم النُّسخ الخطِّية المتأخِّ
دت النَُّسخ ــ ُيخِرُج العمَل  النَُّسخ وأخطاء النُّّساخ؛ والحرُص على إثباِت أخطاء النُّّساخ ــ وخاصًة إذا تعدَّ

عن سياقه إلى دائرة الخلل والملل.
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َع يف التخريج  ٍع، مقتِصًرا على بيان موطن الِعلَّة؛ ومن أراد التوسُّ المقام من غير توسُّ
األحاديث  ضوء  يف  المنتظر  »المهدي  البستوي:  العليم  عبد  الدكتور  كتاَبِي  فليراجع 
المختلفة«، و»الموسوعة يف أحاديث  الفرق  العلماء وآراء  واآلثار الصحيحة وأقوال 
المهدي الضعيفة والموضوعة«، فقد أبلى المصنُِّف الُجهَد يف جمع المرويَّات وبياِن 

درجتها، وفيهما الُغنية والكفاية إن شاء اهلل تعالى. 

ټ األصول الخطِّية المعتمدة:

ّيـة: ت المقابلُة على ستِّ ُنسٍخ خطِّ تمَّ

باألرقام  مجموع  ضمن  المحفوظة  الشريف«  »األزهــر  مكتبة  نسخة  األولــى: 
باألرقام  ورقات  أربع  يف   ،)2( رقم  رسالة  أتــراك(،  ــ   84084( مجاميع(   1750(
)19-22(، بقياس )22 × 	1(، عدد األسطر )23(، مكتوبة بخطِّ النسخ، لم ُيذكر 
ناسُخها وال تاريخ نسخها، لكنَّها ُأوقفت على »رواق األتراك« بالجامع األزهر سنة 

)1185هـ(؛ ورمزت لها بـ»ز«.

الثانية: نسخة أزهرية أيًضا، ضمن مجموع باألرقام )	73 مجاميع( )34783ــ 
15(، عدد األسطر )17(،  بقياس )22 ×  أربع ورقات  حليم(، رسالة رقم )1(، يف 
بتاريخ:  قسطموين«،  مصطفى  بن  مصطفى  »فريد  ناسخها:  النسخ،  بخطِّ  مكتوبة 

)	124هـ(؛ ورمزت لها بـ»هـ«.

الثالثة: نسخة مكتبة »عاطف أفندي« بإسطنبول برقم )2807(، يف أربع ورقات، 
خطها تعليق تركي جميل؛ ورمزت لها بـ»ع«.

الرابعة: نسخة مكتبة »محمد عاصم بك« بإسطنبول ضمن مجموع برقم )705(، 
يف ثالث ورقات، خطها تعليق تركي أيًضا؛ ورمزت لها بـ»ص«.

الخامسة: من مكتبة »أحمد باشا« كذلك، ضمن مجموع برقم )330(، يف أربع 
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ورقات، خطها تعليق تركي؛ ورمزت لها بـ»أ«.

يف  عقائد(،  مجموع   9/3940( المكي«برقم  »الحرم  مكتبة  نسخة  والسادسة: 

تسع ورقات، من ص98 حتى ص114، وهي بقياس )5.	1 × 10(، وعدد األسطر 

)11(، ُكتبت بخط النسخ؛ ورمزت لها بـ»ح«.
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الورقة األولى  من النسخة »ز«
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الورقة األولى من النسخة »هـ«
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الورقة األولى من النسخة »ع«
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الورقة األولى من النسخة »ص«
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الورقة األولى من نسخة »أ«
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الورقة األولى من النسخة »ح«
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تلخيُص	ابلياِن
ماِن 	آِخِر	الزَّ 	يف	عالماِت	َمهديِّ

تأيلف
اإلمام	يلع	بن	حسام	ادلين	املتَّيق	اهلندي

)	885	-	975 ـه(
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¢
مة	الُمصنِّف	[ ]	مقدِّ

وَصحبِه  وآلِه  ٍد،  محمَّ سيِّدنا  َعلى  الُم  والسَّ الُة  والصَّ العالمين،  ربِّ  هلل  الحمُد 
أجَمعيَن.

، نحُو َسبعيَن حديًثا فَصاِعًدا)))، َمحُذوفُة  أّما بعُد، فهذه ُنبذٌة مِن َعالماِت الَمهديِّ
األسانيِد، َمطوّيُة الَبسِط؛ انَتَخبُتها مَِن األحاِديِث واآلثاِر المذُكورِة يف:

اها:  يوطيُّ رحمه اهلل)))، سمَّ يِن السُّ يُخ جالُل الدِّ 1( ِرسالٍة ألَّفها عاّلمُة َعصره الشَّ
.(((» »الَعْرَف الَورديَّ يف أخباِر الَمهديِّ

بِن  ُيوُسَف  للعاّلمِة  الُمنتَظر«)))   ((( الَمهديِّ أخباِر  يف  َرِر  الدُّ »ِعقِد  وكتاِب   )2

افعيِّ رحمه اهلل))). )	( الشَّ
َيحَيى بِن َعليٍّ الَمقِدسيِّ

)1( »حديًثا«: سقطت من »ع« و»أ«، وسقطت »فصاعًدا« من »هـ« و»ح«.

 ،)	5 للسخاوي)4:  الالمع«  »الضوء  ترجمته يف:  بالقاهرة سنة )849هـ(، وتويف سنة )911هـ(.  ولد   )2(
و»النور السافر« للعيدروس ص51.

صه السيوطي من كتاب »األربعون حديًثا يف المهدي« للحافظ أبي ُنعيم األصبهاين، وطبع ضمن  )3( وقد لخَّ
»الحاوي للفتاوي«، كما ُطبع مفرًدا بتحقيق أبي يعلى البيضاوي، ط1. 1427هـ-	200م. بيروت: دار 

الكتب العلمية.

)4( »الَمهدّي«: ليست يف »ع« و»ص« و»أ«.

)5( طبع عدة طَبعات، أحسنها بتحقيق مهيب بن صالح البوريني، ط2. 1410هـ-1989م. الزرقاء: مكتبة 
المنار.

)6( »ع«: »القدسي« تحريف.

))( تويف بعد )58	هـ(، ترجمته يف: »األعالم« للزركلي )8: 57(، و»معجم المؤلِّفين« لكّحالة )13: 343(؛ 
كر، وقد جرى الخلط بينه وبين َسِميِّه »ابن الزكّي«، فنُِسب الكتاُب إلى األخير. وهو خامل الذِّ



رجب 1440 ـه320

يِن  الدِّ ريَفيِن: شهاِب  الشَّ الَحرَميِن  ُمفتي  الَعصِر،  ُعلماِء  ألَّفها أحُد  3( ثمَّ رسالٍة 
تِه)))، وسّماها: »الَقوَل  افعيِّ فسَح اهلُل يف ُمدَّ ))) الشَّ

ِد بِن َحجٍر الَهيتميِّ أحمِد بِن محمَّ
الُمختَصر يف عالماِت الَمهديِّ الُمنتَظر«))).

عالماِت  يف  البياِن  »تلخيَص  يُتها:  سمَّ ُفصوٍل،  أربعِة  َعلى  َهذه)))  ُنبَذيت  فجعلُت 
ماِن«))). َمهديِّ آِخرِ الزَّ

)1( »ع«: »الَحَجِر الهيثمي«.

)2( ولد سنة )909هـ(، وتويف سنة )974هـ(.ترجمته يف: »النور السافر« للعيدروس ص258، و»شذرات 
الذهب« البن العماد )10: 542(.

يعة  فه أخباَر الشِّ نشرته مكتبة القرآن يف القاهرة، بتحقيق مصطفى عاشور. ومّما ُيعاب على مصنِّفه تلقُّ  )3(
. دون تحرٍّ

)4( »هذه«: ليست يف: »ج«.

)5( »ج«: »عالمة مهدي آخر زمان«.
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ُل الَفصُل	األوَّ
يف	نََسبِه	وِحلَيتِه

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، مِن ولِد الحسن والُحسيِن َرضَي اهلُل َعنُهما)))؛  ّيِة َنبيِّنا محمَّ اعَلْم أنَّه مِن ُذرِّ
ٌد، واسُم أبيه عبُد اهللِ))). اسُمُه محمَّ

َة؛  الِم؛ وُظهوُرُه مِن مكَّ الِة والسَّ فِة َعلى ساكِنها أفَضُل الصَّ َمولُدُه يف المدينِة المشرَّ
وُمهاَجُرُه بيُت المقِدِس)))؛ ويموُت به))) على الِفراِش))).

، أبَلُج،َأْعَيُن)))،  ُه، أزجُّ )	(، َأجَلى الَجبهِة، َأقنَى األنِف، أَشمُّ يٌّ كأنَّ َوجَهُه َكوَكٌب ُدرِّ

)1( »الحسن«: زادهتا النسخة »ز« منفردًة، واألصل يف ذلك ما رواه أبو داود )4284( وابن ماجه )	408( 
وشواهُده  فاطِمَة«،  َوَلِد  ِمن  ِعتَرتي،  ِمن  »الَمهديُّ  مرفوًعا:  عنها  اهلل  رضي  سلمة  أم  عن  ضعيف  بسند 
ّفاريني بين األخبار الُمتضاِربة  يعة، وجمع السَّ كثيرة؛ وأكثر أهل العلم على أنه من ولد الحسن، خالًفا للشِّ
يته أكثُر،  نَسبِه بقوله: »والحاصل أن للحسن يف المهديِّ الوالدَة العظمى، ألن أحاديث كونه من ذرِّ يف 
وللحسين فيه والدة أيًضا، وللعّباس فيه والدة أيًضا؛ وال مانع مَنِ اجتماع ِوالداٍت متعدداٍت يف شخص 
واحد من جهات مختلفة«. »لوامع األنوار البهية« )2: 73(، وانظر: »المهدي المنتظر« للُغماري ص87؛ 
  قال ابن القيِّم يف »المنار الُمنيف« ص151: »ويف كونه من ولد الحسن سرٌّ لطيف، وهو: أن الحسن
ن للعدل الذي يمأل األرض، وهذه  ترك الخالفة هلل، فجعل اهلل من ولده من يقوم بالخالفة الحقِّ الُمتضمِّ

يَته أفضَل منه«. ُسنّة اهلل يف عباده: أنه من ترك ألجله شيًئا أعطاه اهلل أو أعطى ُذرِّ

ل اهلل ذلك  حه: »لو لم يبَق من الدنيا إال يوٌم، َلَطوَّ )2( لحديث أبي داود )4282( والرتمذي )2230( وصحَّ
تي، ُيواطُِئ اسُمه اسمي، واسُم أبيه اسَم أبي«. اليوَم حتى ُيبَعث رجٌل ِمن ُأمَّ

)3( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )1014( بسند منقطع.

)4( »به«: سقطت من »ع«.

»ز«: »فراشه«. والخرب عند ُنعيم يف »الفتن« )9	10( من كالم الزهري بسند ضعيف، و)1129( عن   )5(
أرطاة بن المنذر، كذلك.

»المجمع«  يف  الهيثميُّ  وقال   ،)1	00( الشاميِّين«  و»مسند   )7495( »الكبير«  يف  الطرباين  أخرجه   )6(
)12419(: »فيه عنبسة بن أبي صغيرة وهو ضعيف«، وقال يف موضع آخر )9251(: »اتُّهم بالكذب«، 

وقال الذهبي يف ترجمته من »الميزان« )517	(: »أتى عن األوزاعيِّ بخرب باطل«. 

))( »ع«: »عين«.
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َأفَرُق الثَّنايا))).

.(((
، وِجسُمه ِجسُم إسرائيليٍّ َلوُنه َلوُن عَربيٍّ

ه الُيمنَى))). ه األيمِن خاٌل أسَوُد)))، وكذا بكفِّ َعلى خدِّ

ويف لسانه ثقٌل))) بحيُث َيضِرُب فِخَذه الُيسَرى بيِده الُيمنَى))) إذا أبطَأ َعليه الَكالُم.

وبيَن فِخَذيه انِفراٌج وَتباُعٌد)7(.

كثُّ اللِّحيِة، أكَحُل الَعينَيِن))).

جاِل))). آَدُم، َضْرٌب مَِن الرِّ

)1( شاهُده ما أخرجه أبو داود )4285( وغيره بإسناد جّيد: »المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى األنف«، وُنعيم 
)1072( عن الصقر بن رستم عن أبيه قال: »المهدي رجٌل أزجُّ أبلُج َأعَين«، والصقر وأبوه مجهوالن. 

»أجلى الجبهة«: منحِسُر الشعر من مقدمة رأسه، أو واسع الجبهة. »أقنى األنف«: طويل األنف مع ِدّقة أرنبته 
َمم ارتفاُع الَقَصبة وُحسنُها واستواء َأعالها. »أزّج« الحاجب:  وَحَدب يف األنف غير أفطس. »أشّمه«: الشَّ
س مع طول يف طرفه وامتداد. »أبلج«: البَلج وضوح بين حاجبيه فلم يفرتقا، أو أبلج الوجه: مشرُقه.  متقوِّ

»أعَين«: واسع العين. »أفَرق الثنايا«: بينها تباعٌد، ويف رواية ُنعيم يف »الفتن« )))1)(: »بّراق الثنايا«. 

واٍه؛  المتناهية« )1439(، وسنده  الجوزي يف »العلل  الديلمي يف »الفردوس« )7			(، وابن  أخرجه   )2(
الكبير« )7495(، ويف إسناده »عنبسة بن أبي صغيرة«، وهو ضعيف  ونحوه عند الطرباين يف »المعجم 

م.  كما تقدَّ
والمعنى: أن لونه حنطيٌّ أزهر، مستقيم القامة، إلى الطول أقرُب منه إلى الِقَصر. 

نن الواردة يف الفتن« )	59( ضمن حديث طويل اسَتغرق أكثر من عشرين  )3( أخرجه أبو عمرو الداين يف »السُّ
ناعة واالختالق، ويف إسناده مجاهيل؛ وكذلك هو جزء من الحديث  صحيفة من المطبوع عليه أثر الصِّ
م الذي أخرجه الطرباين يف »الكبير« )7495( و»مسند الشاميِّين« )00	1(. والخال: شامة سوداء. المتقدِّ

ا. )4( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )901( بسند ضعيف جدًّ

)5( »هـ« و»ح«: »ثقل يف لسانه«.

)6( »بيده اليمنى«: سقطت من »ز«.

ا. ))( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )1010( عن أبي سعيد الخدري بسند ضعيف جدًّ

))( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )1014( بسند منقطع.

ا. )9( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )1015( بسند ضعيف جدًّ
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ابُن أرَبعيَن سنًة))).

يف َكتِفه عالمٌة كَعالمِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص))).

نن« )588(  بسند ضعيف. )1( أخرجه الداين يف »السُّ

)2( »ز«: »كتَفيه«. »ص«: »عالمة النبّي«.والخرب أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )1014( بسند منقطع.
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الفصُل	اثّلاين
ه	اهلُل	تعاىل	بها يف	كراماٍت	خصَّ

منها))): إذا ُطلَب مِنه آيٌة َعلى ِصدِق َدعواه ُيومُِئ إلى الطَّيِر فَيسُقُط َعلى يِدِه)))، 
ويغِرُس قِضيًبا يف ُبقعٍة مَِن األرِض فَيخَضرُّ وُيوِرُق))).

ومِنها: انِفتاُح الَمدائِن والُحُصوِن له بالتَّكبِيِر والتَّحِميِد والتَّهلِيِل، َيعني))): إذا كبََّر 
اهنَدَمِت الُحصوُن)5(.

وَيخُرُج وعلى َرأِسه))) َغمامٌة فيها ُمناٍد ُينادي: هذا الَمهِديُّ َخليفُة اهللِ فاتَّبُِعوُه. ويف 
ِروايٍة: َعلى رأِسه َملٌك ُينادي: إنَّ هذا الَمهديُّ فاتَّبُِعوُه))). ويف ِروايٍة: ُيناِدي ُمناٍد من 
ماء باسِمه، فَيسَمُع َمن بالَمشِرِق وَمن بالَمغِرِب، حتَّى ال َيبَقى راقٌِد إاّل اسَتيقَظ)))،  السَّ

»منها«: سقطت من »ز« و»ع« و»ص« و»أ«.  )1(

)2( »ز«: »َيَديه«.
حديث  ضمن  ص	13  الوردي«  »الَعرف  يف  والسيوطي  ص3	1،  الدرر«  »ِعقد  يف  لمي  السُّ أورده   )3(
»التذكرة«  يف  القرطبي  منه  ُنتـًفا  وأورد   ، علي  إلى  منسوٍب  متهافت،  وإسناُده  الوضع  ظاهُره  طويل 
اًل بتمامه أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي يف كتاب  )3: 1194( ثم قال: »ذكر خَبَر السفياين مطوَّ
تها، أخذها من كتاب دانيال فيما زعم.. ومن الموضوع  »المالحم« له..وذكر أشياء كثيرة اهلُل أعلم بصحَّ
فيه المصنوع، والتهافت الموضوع: الحديُث الطويل الذي استفتح به كتابه، فهاّل اتَّقى اهلل وخاف عقابه؟! 
دين، فإنه ال طريَق فيما ُذكر عن  ين نقَل مثل هذه اإلسرائيليات عن المتهوِّ وإن من أفضِح فضيحٍة يف الدِّ

دانيال إال عنهم، وال روايَة ُتؤَخذ يف ذلك إال منهم«.

)4( »يعني« ليست يف: »ع« و»أ«.

)5( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )9	11( بسند ضعيف.

)6( »ع« و»أ«: »ويخرج على رأسه«، و»ص«: »وعلى رأسه«.
))( أخرجه الطرباين يف »مسند الشاميِّين« )937(، وابن عدي يف »الكامل«)1435(، ويف إسناده عبدالوهاب بن 
الضحاك، قال الذهبي يف »المغني يف الضعفاء« )3890(: ُمتَّهم تركوه. وعدَّ الحديَث يف »الميزان« )	531( 

من أوابده، أما الشيخ عبداهلل الغماري فقال يف كتابه»المهدي« ص59: إسناده حسن!!

لمي يف »ِعقد الدرر« ص3	1 من كالم محمد الباقر، وهو من أخبار الشيعة التي ال تستند  ))( أورده السُّ
إلى نصٍّ معتَبر.
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ماء ُمَداّلٌة َينُظُر إليها النّاُس))). ويف روايٍة: يكوُن ُفْرقُة واختاِلٌف حتَّى َتطُلَع َكفٌّ مِن السَّ

الُم)))،  السَّ َعليهما  مِيكائيُل  ساَقتِه)))  وَعلى  ـربائيُل،  َجِ مته  ُمقدِّ وَعلى 
ه اهلُل تعالى بثالثِة آالٍف مَِن المالئَكِة))). وُيِمدُّ

بياُن مَع الَحّياِت والَعقاِرِب))). ئِب، وَتلَعُب الصِّ ويف َزَمنه َترَعى الّشاُة مَع الذِّ

وَتظَهُر  ِة)))،  والِفضَّ هِب  الذَّ مِن  األُسُطوانِة  َأمثاَل  َكبِدها  أفالَذ  األرُض  وُتلِقي 
.((( َبركُتها حتَّى ُيحَصَد مِن الُمدِّ َسبُع مئِة ُمدٍّ

كاَة))). ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِغنًى، بحيُث ال ُيوَجُد َفقيٌر َيقَبُل الزَّ وُتمأَل ُقلوُب ُأّمِة محمَّ

)1( الرواية األخيرة زيادة من »ز« فقط، وأخرجها ُنعيم يف »الفتن« )933 و935( عن الزهري وابن المسيِّب 
بإسنادين فيهما مجاهيل، وآثار النكارة والوضع عليها ظاهرة.

)2( »ع« و»أ«: »ساَقيه«.

)3( أخرجه يف»الفتن« )977( عن كعب، ويف إسناده مجهول.

)4( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )1014( بسند منقطع.

لمي يف »ِعقد الدرر« ص232 من كالم عليٍّ ، وهو أيًضا من أخبار الشيعة، والحقُّ أن هذه  )5( أورده السُّ
المعانـَي وردت صحيحًة يف عهد نبي اهلل عيسى عليه السالم يف »مسند أحمد« )9270(، و»صحيح ابن 
  85( بسند ضعيف عن ابن عباس	( وغيرهما. وأما المهديُّ فجاء يف »المستدرك« )8	حبان« )814

باع«. قوُله: »وتأَمُن البهائُم والسِّ

)6( أخرجه الحاكم يف »المستدرك« )8	85( بسند ضعيف من قول ابن عباس رضي اهلل عنهما. والمعنى: 
ُتلقي ما يف بطنها من الكنوز، تشبيًها لها بالحَيوان على سبيل االستعارة.

لمي يف »ِعقد الدرر« ص232 من كالم عليٍّ ، وهي من بركات نزول عيسى عليه السالم كما  ))( أورده السُّ
يف »الفتن« لنُعيم )1338( بسند ضعيف.

لمي يف »ِعقد الدرر« ص241 إلى البيهقّي يف »البعث والنشور«، ولم أجده يف مطبوعته، وهو  ))( عزاه السُّ
محفوٌظ من أخبار عيسى عليه السالم كما يف »الصحيحين«.
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الَفصُل	اثّلالُث
يف	عالماٍت	قبل	ُخروجه

ْكِن والَمقاِم))). ِمنها: قتُل َنفٍس زكّيٍة هاشمّيٍة بيَن الرُّ

وَذبُح  والمدينِة)))،  مّكَة  بيَن  بالَبيداِء  َجيِشه  وَخسُف   ، فيانـيِّ السُّ إمارُة  وِمنها: 

فيانـيِّ آِخَر األمِر))). السُّ

ى »َحَرْستا«))). وِمنها: َخسُف َقريٍة بُغوطِة الّشاِم ُتسمَّ

مُس يف النِّصِف مِنه، ويف ِروايٍة: ُكسوُف  َل َليلٍة مِن َرمضاَن والشَّ وُكُسوُف الَقَمِر أوَّ

مين))). َتيِن على خالِف قاعدِة))) الُمنجِّ الَقَمِر مرَّ

ثمانِيَة  عاتِقه  على  يَف)))  السَّ َيحِمُل  بالَمشِرِق،  بيتِه  أهِل  مِن  َرجٌل  َقبَلُه  وَيخُرُج 

ُه إلى َبيِت الَمقِدِس فال َيبلُغه حتَّى َيموَت))). َعشَر َشهًرا، َيقُتُل وُيمثِّـُل، وَيتوجَّ

ا. )1( أخرجه ُنعيم يف »الفتن«)894( و)932( بإسناد ضعيف جدًّ

)2( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )887(، ويف إسناده )المعافري( مجهول.

فيانـيَّ آِخَر األمر«. والخرب أخرجه ُنعيم يف»الفتن« )8	9(، وإسناده حسن. )3( »ز«: »وَيذبُح المهديُّ السُّ

)4( أخرجه ابن عساكر يف »تاريخ دمشق« )2: 217( بسند ال بأس به عن »خالد بن معداَن« قوَله. و»حرستا«: 
انظر:  فرسخ.  من  أكثر  دمشق  وبين  بينها  حمص،  طريق  على  دمشق  بساتين  َوْسَط  عامرة  كبيرة  مدينة 

»معجم البلدان« لياقوت )2: 241(.

مين« من »ز«. )5( »هـ«: »قانون«. وسقطت عبارة: »على خالِف قاعدِة الُمنجِّ

. والمراد: سقوط حساب  بسند منقطع، فيه راٍو لم ُيسمَّ   ُنعيم يف »الفتن« )20	( عن عليٍّ  أخرجه   )6(
مين لتطاول الزمان وتباطؤ األيام. المنجِّ

الح«. ))( »ز«: »السِّ

البن  الُمِهّمة«  »الفصول  انظر:  الشيعة،  أخبار  من  وهو  منقطع،  بسند   )874( يف»الفتن«  ُنعيم  أخرجه   )((
الصّباغ ص290.
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ِة ِعنَدها  يِت، ما َوقعُة الحرَّ ويُكوُن بالَمدينِة َوْقعٌة َتغرُق))) يف ِدمائِها))) َأحجاُر الزَّ

.((( ى النّاُس عِن الَمدينِة قدَر َبريَديِن، ثمَّ ُيباَيُع الَمهديُّ إاّل كَضربِة َسوٍط، فُينحَّ

وُتقبُِل َألِويٌة)4( مَِن الَمغِرِب عَليها َرُجٌل َأعَرُج مِن كِندة))).

وَتطُلُع راياٌت ُسوٌد مِن قَِبِل الَمشِرِق ُيقاتِلون قِتااًل لم َيَقْع مِثُله مِن َقوٍم))).

اِم وَملُِك مِصَر، وَيسبي أهُل الّشاِم قبائَل مِن مِصَر. وَيقَتتُِل)7( قبَل ُخروِجه َملُِك الشَّ

ِذي ُيؤدِّي الّطاعَة  وُيقبُِل َرُجٌل مِن الَمشرِق براياٍت ُسوٍد قَِبَل صاحِب الّشاِم، فهو الَّ

. للَمهديِّ

وَيملُِك قبَله أميُر إفريقّيَة اثنَتي َعْشرَة َسنًة، ثمَّ يملُِك رجٌل أسمُر َيمَلؤها َعداًل، ثمَّ 

َيسيُر للَمهديِّ ُيطيُعه وُيقاتُِل عنه))).

بَزيتوِن  ُخُيوَلهم  الّراياِت  العّباِس)))، وَيربَِط أصحاُب  َبني  َتدوَر َرَحى  وِمنها: أن 

)1( يف النُّسخ: »يغرق«، والتصويب من »الفتن«.

)2( »ع« و»أ«: »فيها«.

)3( أخرجه يف »الفتن« )	88( عن أبي هريرة، ويف إسناده مجاهيل. أحجار الزيت: موضع بالمدينة يف الَحّرة، 
لكثرة  ويسرتها  الزيت  حجارة  يعلو  الدم  أن  والمعنى:  بالزيت.  ُطليت  كأهنا  الحجارة  لسواد  هبا  ُسّمي 
انظر:  المدينة.  أهل  من  ألٍف  نحُو  فيها  وُقتل  يزيد،  زمَن  كانت  التي  الحرة  وقعة  إلى  القتلى، واإلشارة 

َير« للذهبي )3: 374(. »السِّ

فت: »ألوية« يف »ع« و»أ« و»ص« إلى: »الّراية«. )4( ُصحِّ

)5( أخرجه يف »الفتن« )	90( عن كعب األحبار، ويف إسناده مجاهيل.

)6( أخرجه يف »الفتن« )551( عن علي بن أبي طلحة، ويف إسناده مجهول؛ والبزار يف »مسنده« )3	41(، 
والروياين يف »مسنده« )37	( عن ثوبان مرفوًعا بإسناد صحيح.

))( يف النسخ الخطِّية: »ويقتل«، والتصويب من »الفتن«.

))( األخبار أخرجها يف »الفتن« )859( عن كعب األحبار وأبي َقبِيل ُحييِّ بن هانئ تابعي أيًضا، ويف إسنادها 
ِضعاف. 

)9( أي: الحرب والقتال، وشبَّهها بالّرحى التي تطحن الَحبَّ لِما فيها من تلف األرواح وهالك األنفس.
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عبتاِن))) بنُو َجعفٍر وَبنو العّباِس. الّشاِم، وَتسُقَط الشُّ

فيانـيَّ ـ على مِنَبِر»ِدمشَق«))). وَيجلَِس ابُن آكِلِة األَكباِد ـ يعنِي السُّ

ِة الّشاِم))). وَيخُرَج الَبرَبُر إلى ُسرَّ

وال َيخُرُج الَمهديُّ حتَّى ُتَرى الظََّلمُة))).

َم اهلُل َوجَهه)))  وتكوُن قبَلُه فِتٌن، ثمَّ َيجَتِمُع َجماعٌة على))) َرُجٍل مِن ولِد عليٍّ كرَّ
.((( ليَس لُه عنَد اهلل َتعالى َخالٌق)))، فُيقَتل أو َيموُت، فَيقوُم الَمهديُّ

ويف  ص58،  الهندي  للمتقي  و»البرهان«  ص92،  للسيوطي  »العرف«  يف  لما  موافًقا  النُّسخ،  يف  كذا   )1(
»الفتن«: »السعفتان«، ويف »القول المختصر«: »الشيعتان«.

فياين  )2( ابن آكلة األكباد ـ أي: هند بنت عتبة ـ هو معاوية بن أبي سفيان  ، وليس المقصود هنا، فلعلَّ السُّ
من َنسلِها ـ إن صحَّ الخرب!

)3( أخرجها يف »الفتن« )		8( عن كعب األحبار، ويف إسنادها عبد اهلل بن مروان: فإن كان الجرجاين فهو 
ا، وإن كان البصري الخزاعي فهو ثقة. ضعيف جدًّ

فياين حتى َترَقى الظََّلمة«. ويف  )4( كذا يف النُّسخ، وقد أخرجه يف »الفتن« )910( عن أبي جعفر بلفظ: »ال َيخُرج السُّ
سنده هارون بن هالل ال ُيعرف، ويحيى بن اليمان صدوق يخطئ كثيًرا، ومعنى األثر: أن ترقى الظََّلمُة المنابَر.

)5( »ع« و»أ«: »ُيجتمع على«.

)6( قال اإلمام ابن كثير يف »تفسيره« )	: 478(: »وقد غلب هذا يف عبارة كثير من النُّّساخ للكتب أن ُيفَرد علي 
م اهلل وجهه(، وهذا وإن كان معناه صحيًحا   بأن يقال: )عليه السالم( من دون سائر الصحابة، أو )كرَّ
لكن ينبغي أن ُيساَوى بين الصحابة يف ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، والشيخاِن وأميُر المؤمنين 

.»  عثمان أولى بذلك منه

))( يف النسخ الخطِّية »ِخالف«، والتصويب من »ز« و»الفتن«.

المختصر«  ابن حجر يف »القول  أخرجه يف »الفتن« )919( عن علي، ويف إسناده مجهول؛ قال اإلمام   )((
د المهدي ومن يلي بعده، والذي يتعين اعتقاُده ما دلَّت عليه  ص74: »هذه اختالفات متعارضة يف تعدُّ
ّجال وعيسى يف زمانه، وأنه المراد حيث  األحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي َيخرج الدَّ
ُأطلق المهدي، والمذكورون قبله لم يصح فيهم شيء، وبعده أمراء صالحون أيًضا لكن ليسوا مثله ، فهو 

األخير يف الحقيقة«.
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الَفصُل	الّرابُع
يف	أموٍر	تقُع	ِمن	ابتِداءِ	ُخروِجه	إىل	َموته	

ِم يوَم عاُشوراَء بعَد الِعشاِء يف َسنِة مِئَتيِن،  ِمنها: أن َيخُرَج مِن مّكَة يف َشهِر الُمحرَّ
وقيَل: أربٍع ومِئَتيِن، يعني: بعَد األَْلِف؛ هكذا َوَرد يف األََثِر))).

وُيبايُِعه بيَن الركِن والمقاِم ِعّدُة أهِل بدٍر، يعني: األشراَف، وإاّل فاألَتباُع كثيٌر))).

ُتُوفِّي  ُمنُذ  ُتنَشْر  لم  ُمعلَّمٍة،  ُمربَّعٍة  َسوداَء،  مِرٍط  مِن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرسوِل  رايُة  ومعه 
.((( َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، وال ُتنَشُر حتَّى َيخُرَج الَمهديُّ

وَمكتوٌب َعلى رايتِه: »الَبيعُة هلل«))).

الَموالي،  مَِن   ،(((
التَّميميُّ بُن صالٍِح  ُشعيُب  اسُمه  فًتى  َمتِه  وُمقدِّ راَيتِه  وصاِحُب 

َأصَفُر، َقليُل اللِّحيِة، َكْوَسٌج))).

لمي يف »ِعقد الدرر« ص134 من كالم أبي جعفر الباقر، وبعضه يف »الفتن« )907(، وهو من  )1( أورده السُّ
أخبار الشيعة، وأمارات الوضع بادية عليه.

»المصنف« )37223(،  أبي شيبة يف  ابن  أخرجه  والحديث  كثيٌر«: سقطت من »ص«.  فاألتباُع  »وإال   )2(
»المجمع«  يف  الهيثمي  قال   ،)8328( »المستدرك«  يف  والحاكم   ،)	5	( »الكبير«  يف  والطرباين 
فه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح«. قلت:  )12397(: »فيه ِعمراُن القطان، وثَّقه ابن حبان وضعَّ

يه. ويف الصحيح طرٌف منه، وله شواهد تقوِّ

صوف.  أو  خزٍّ  من  كساٌء  والِمرط:  مجهول.  سنده  ويف   ، علي  كالم  من   )1014( »الفتن«  يف  رواه   )3(
»النهاية« البن األثير )4: 319(.

نن« )583( عن نوٍف البِكالي، وهو ابن امرأة كعِب األحبار،  )4( رواه ُنعيم يف »الفتن« )973(، والداين يف »السُّ
والراوي عنه ضعيف، وال ُيستبعد أن يكون من اإلسرائيليات.

«، والصواب المثَبت. )5( يف بعض النسخ: »التيميُّ

البصري: منَكر الحديث.  رواه يف »الفتن« )854( من كالم الحسن، ويف إسناده عبد اهلل بن إسماعيل   )6(
والكوسج: الذي َعِري وجُهه من الشعر إال طاقاٍت يف أسفل َحنكِه. »النهاية« البن األثير )1: 211(.
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ومَعه َقميُص النَّبيِّ وَسيُفه ملسو هيلع هللا ىلص، وعالماٌت وُنوٌر وَبياٌن؛ فإذا َصلَّى الِعشاَء خَطَب 
الُم))). ُخطبًة َطويلًة، وَدعا النّاَس إلى طاعِة اهلل َتعالى وَرسولِه عَليه السَّ

اِم))). وقاَدُته َخيُر النّاِس، َأهُل ُنصَرتِه وَبيَعتِه مِن َأهِل ُكوفاَن والَيمِن وأبداِل الشَّ

الُم))). نيا كما َملَكها »ُذو الَقرَنيِن« و»ُسَليماُن« َعليه الصالُة والسَّ وَيملُِك الدُّ

وُيطيُعه الُمسلِمون مَِن الَعَرِب والَعَجِم بَغيِر قِتاٍل.

وَعالمُة َعسَكِره: »َأمِْت َأمِْت«، يعني: َيَتكلَّمون هبذا اللَّفِظ عنَد اختاِلِط الُجيوِش 
والَمالِحِم لِيَتميََّز الَعُدوُّ مِن َغيِره))).

وُمّدُة مِلكِه َسبُع ِسنيَن يف ِروايٍة َمشُهورٍة)))، ويف روايٍة ُأخَرى بِزيادِة: »مِقداُر كلِّ 
َسنٍة ِعشروَن َسنًة مِن ِسنِيكم هذه«، ثمَّ َيفَعُل اهلُل ما َيشاُء))).

)1( رواه يف »الفتن« )948( من كالم أبي جعفر الباقر، ويف إسناده جابٌر الُجعفي: ضعيف.
)2( أخرجه يف »الفتن« )977( عن كعب، ويف إسناده مجهول. وكوفان: قال ياقوت: »كوفان والكوفة واحد.. 

وكوفان أيًضا: قرية هبراة«. »معجم البلدان« )4: 490(.
قال: قال النبي    لمي يف »عقد الدرر« ص77: »عن ابن عباس  إشارة إلى الحديث الذي أورده السُّ  )3(
ملسو هيلع هللا ىلص: »ملك األرض أربعة، مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران ُنمروذ وُبخُت 
ر، وسيملُكها خامس من أهل بيتي« أخرجه اإلمام أبو الفرج ابن الجوزي يف »تاريخه« ، قلُت: الذي  َنصَّ
ينا يف الحديث عن مجاهد أنه قال: »ملك األرض  يف تاريخ ابن الجوزي »المنتظم« )1: 171( قوُله: »ُروِّ
ر  أربعُة أنفس: مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين، وأما الكافران فُبخُت َنصَّ
وُنمرود«، واألثر أخرجه ابن أبي شيبة يف »مصنفه« )	3191( بسند صحيح عن مجاهد موقوًفا، وليس 
فيه ذكٌر للمهدي! وقد ذكر الغماريُّ الحديَث يف كتابه »المهدي المنتظر« ص52، وقال: »حديث غير 

صحيح، ولم يملك الدنيا أحد«!
)4( أخرجه يف »الفتن« )954(، والطرباين يف »األوسط« )	5	(، ومداره على ابن لهيعة، وفيه لين.

)5( أخرجها ابن أبي شيبة يف »مصنَّفه« )38	37(، وأبو داود )4285( وغيرهما، وهي بمجموع أسانيدها صحيحة.
»الفصول  انظر:  الشيعة،  أخبار  من  وهو   ، عليٍّ  كالم  من  ص232  الدرر«  »ِعقد  يف  لمي  السُّ أورده   )6(
الُمِهّمة« البن الصّباغ ص292. وقال ابن حجر يف »القول المختصر« ص27: »يملك سبع سنين: هذه 
أكثر الروايات وأشهرها.. ويمكن الجمع ــ على تقدير صحة الكلِّ ــ بأن مِلَكه متفاوُت الظهور والقّوة، 
فُيحمل التحديد بأكثر من السبع على أنه باعتبار مدة الملك من حيث هو، والسبع أو أقل منها على أنه 

أ العشرون على أنه أمر وسط بين االبتداء واالنتهاء«. باعتبار غاية ظهوره وقّوته، وتتجزَّ
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وَيمأَلُ األَرَض قِسًطا وَعداًل كما ُملَِئت ُظلًما وَجوًرا))).

الِح واألمواِل))). وَيقِسُم َخزائَن الَكعبِة المدُفونَة تحَتها مَِن السِّ

وّيِة بيَن النّاِس))). وَيقِسُم األمواَل ِصحاًحا، أي: بالسَّ

وَيبَعُث َجيًشا إلى »الِهنِد« فَيفَتُحها وَيأُخُذ ُكنوَزها، فُتجَعُل ِحْليَة َبيِت الَمقِدِس، 

وُيقَدُم َعليه بُملوِك »الهنِد« ُمَغلَغلين))).

وُيفَتُح يف َزَمنِه ُحصوٌن وَمدائُن، ُخصوًصا هذه الثَّالثَة: »الُقسَطنطينّيَة« و»ُرومَِيَة« 

َأ للَفجِر، فَيَتباَعُد الماُء مِنه،  و»القاطَِع«)))، فَيرُكُز لِواَءه ِعنَد َفتِح »الُقسَطنطينّيِة« لَِيتَوضَّ

فَيتَبُعه حتَّى َيُجوَز مِن تِلَك النّاِحيِة، ثمَّ َيرُكُزه وُيناِدي: أيُّها النّاُس.. اعُبروا)	(، فإنَّ اهلَل 

 )4285( داود  وأبو   ،)11212( »مسنده«  يف  وأحمد   ،)37	38( »مصنَّفه«  يف  شيبة  أبي  ابن  أخرجه   )1(
وغيرهم، وهو صحيح بمجموع طُرقه.

)2( إشارة إلى حديث طاووس: »ودَّع عمر بن الخطاب  البيت ثم قال: واهلل ما ُأراين أدع خزائن البيت وما 
فيه من السالح والمال، أم أقسمه يف سبيل اهلل؟! فقال له علي بن أبي طالب : امِض يا أمير المؤمنين 
فلسَت بصاحبه، إنما صاحبه مِنّا، شابٌّ من قريش يقسمه يف سبيل اهلل يف آخر الزمان« أخرجه يف »الفتن« 

)997(، ويف إسناده إسحاق بن يحيى التيمي: قال أحمد وغيره: مرتوك. وقال الحافظ: ضعيف.

»رواه   :)314  :7( الهيثمي  وقال  الذهبّي،  ه  وأقرَّ حه،  وصحَّ  )8	73( »مستدركه«  يف  الحاكم  أخرجه   )3(
أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات«.

)4( أخرجه يف »الفتن« )1130( عن كعب األحبار، ويف إسناده مجهول. 

)5( جاء يف »معجم البلدان« )3: 100(: »ُروِمَيُة: بتخفيف الياء، وهما رومَيتان: إحداهما بالروم، واألخرى 
الروم وعلمهم« قلت:  الروم فهي مدينة رياسة  التي يف بالد  فأّما  باسم ملك،  ُبنيت وُسّميت  بالمدائن، 
كما  بالدنيا«  الُمحِدق  األخضر  البحر  »على  بأهنا:  الرواية  يف  فجاء  »القاطع«  أما  »روما«.  مدينة  يقصد 
خين يطلقون على البحر المحيط اسَم »البحر  سيأيت، وذكر ياقوت الَحَموي )1: 334( أنَّ بعض المؤرِّ
دول  عليه  تقع  التي  المحيط  أن  إلى  ونظًرا  بالقمر«،  الهالة  كإحاطة  كلِّها  بالدنيا  محيٌط  وهو  األخضر، 
أيًضا، وتقع  المحيط األطلنطي  فيلزم أن تقع مدينة »القاطع« هذه على  المحيط األطلنطي،  أوروبا هو 
ح بعُض الباحثين المعاصرين أهنا »الواليات  خلف إيطاليا أو حتى خلف أوروبا، وبناًء على ذلك يرجِّ

المتحدة األمريكية«، واهلل أعلم بالمراد.

)6( »ع« و»أ«: »اعَتبِروا«.
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عزَّ وَجلَّ َفَلَق لكُم الَبحَر كَما َفَلقه لَبني إسرائيَل. فَيُجوزوَن، فَيستقبُِلها وُيكبِّروَن، فَتهَتزُّ 
، ثمَّ ُيكبِّروَن))) فيسقُط مِنها ما بيَن اثنَي َعَشَر ُبرًجا))). ِحيطاُنها، ثمَّ ُيكبِّروَن فَتهتزُّ

ثمَّ َيسيُروَن إلى َمدينِة »ُرومِيََّة« فيها مِئُة ُسوٍق، ويف كلِّ ُسوٍق مِئُة َألٍف، فَيفَتُحها 

الَمقِدِس«،  »َبيِت  َلى  ُحِ مِنها  وَيسَتخِرُج  َألٍف،  مِئِة  ِستَّ  هبا  وَيقُتُل  َتكبيراٍت،  بأربِع 

وُحّلَة  األلواِح،  وُرضاضَة)))  إسرائيَل،  َبني  ومائدَة  كينُة)))،  السَّ فيه  ِذي  الَّ والّتاُبوَت 

الَّذي  الَمنِّ  مَِن  الُم، وَقفيَزيِن)))  »آدَم«، وعصا »ُموَسى«، ومِنَبَر »ُسَليماَن« َعليهُم السَّ

َبِن))). أنزَل اهلُل َتعالى على َبني إسرائيَل َأَشدَّ َبياًضا مَِن اللَّ

فإذا َنَظَرِت الَيهوُد إلى الّتابوِت َأسَلُموا إاّل َقلياًل مِنهم))).

َألُف  ُطوُلها  نيا،  بالدُّ الُمحِدِق  األَخَضِر  الَبحِر  َعلى  تي  الَّ »القاطِِع«  َمدينَة  يأيت  ثمَّ 

مِيٍل، َعرُضها َخمُس مِئِة مِيٍل، ولها ِستُّوَن وَثالُث مِئِة باٍب، َيخُرُج مِن كلِّ باٍب مئُة َألِف 

مقاتٍِل، يكبِّروَن عَليها َأربَع َتكبِيراٍت، فَيسقُط حائُطها، فَيغنَُمون ما فِيها.

)1( »ثمَّ ُيكبِّروَن«: زادهتا النسخة »ز« منفردًة موافقًة لما يف المصادر.

نن« )21	( عن كعب األحبار، واإلسناد إليه صحيح،  )2( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )1299(، والداينُّ يف »السُّ
وليس فيه التصريح باسم المهدّي. 

كينُة«. )3( »ص«: »والّتاُبوَت فيه السَّ

)4( كذا يف النسخ و»عقد الدرر« ص5	2، والرضاضة: الُفتات والُكسارة؛ وجاء اللفظ يف »السنن« للداين: 
غار«. »ورضراضة«، قال يف »النهاية« )2: 229(: »الرضراضة: الَحَصى الصِّ

الفقهاء يف تقديره نظًرا الختالفه بحسب  آراء  اللغة: مِكيال. وأما يف االصطالح فقد تفاوتت  القفيز يف   )5(
البلدان. انظر: »المكاييل والموازين الشرعية« لعلي جمعة ص39. 

واالختالق«  الوضع  »ظاهرة  وأسانيده   ، اليمان  بن  حذيفة  عن   )59	( نن«  »السُّ يف  الداين  أخرجه   )6(
كما قال القرطبي يف »التذكرة« )3: 1189(، وانظر: »الموضوعات« البن الجوزي )2: 9	(، وأحسن 

أحواله أن يكون من اإلسرائيليات. 

))( أخرجه ُنعيم يف »الفتن« )449(، يف سنده يحيى بن سعيد العطار الحمصي، قال ابن عدي يف »الكامل«  
)2098(: »هو بيِّن الضعف«. وقال ابن حّبان يف »المجروحين« )	121(: »يروي الموضوعات«. ثم 

هو بالغ عن مجهول. 
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أنَّ  فَيْبُلُغهم  الَمقِدِس«،  »َبيِت  إلى  مِنها  َينَتقُلوَن  ثمَّ  ِسنيَن،  سبَع  فيها  ُيقيموَن  ثمَّ 

، كلُّهم ُذو َسيٍف ُمَحلًّى  ّجاَل قد َخَرج مِن َيهوِد »َأصَبهاَن« معُه َسبعوَن َألَف يهوديٍّ الدَّ

ُجوٌع  فُيصيُبهم  المقِدِس«،  »َبيِت  يف  الُمسلِميَن  فُيحاِصُر  ــ  َطيَلسان  أي:  ــ  وساٍج))) 

َشديٌد حتَّى َيأُكلوا َأوتاَر َقِسيِّهم مَِن الُجوِع، وَيعيُشوَن بالتَّسبيِح والتَّكبيِر والتَّهليِل.

فَبينَما هم على َذلَك إذ سِمُعوا َصوًتا يف الَغَلِس، فَيقوُلوَن: إنَّ هذا َلَصوُت َرُجٍل 

الُم))). َشبعاَن! فَينُظروَن، فإذا »ِعيَسى بُن َمريَم« عليه السَّ

الُم َعَرَفه،  بِح لَيوِم الُجُمعِة، فإذا َرَأى اإلماُم  ِعيَسى عليه السَّ فُتقاُم َصالُة الصُّ

الُم يَده بيَن  الة، فَيَضُع ِعيَسى َعليه السَّ الُم للصَّ َم ِعيَسى َعليه السَّ فَيرِجُع الَقهَقَرى لَِيتقدَّ

الَة؛ ثمَّ يُكوُن  ، فإنَّها لَك ُأقيَمًت. فُيصلِّي هبم تِلَك الصَّ ْم فَصلِّ َكتَِفيه ثمَّ َيقوُل له: َتَقدَّ

الُم إماًما َبعَده))). ِعيَسى عَليه السَّ

الُم: افَتُحوا الباَب))). فُيفتُح، فإذا َنَظَر  فإذا سلََّم ذلك اإلماُم قال ِعيَسى عَليه السَّ
ّجاُل ذاَب كما َيُذوُب الِملُح يف الماءِ واْنساَخ، ثمَّ ولَّى هاِرًبا، فَيقوُل ِعيَسى عَليه  إَليه الدَّ
»باِب  عنَد  الُم  السَّ عَليه  ِعيَسى  فُيِدرُكُه  هبا))).  َتسبَِقني  لن  َضربًة  فيَك  لي  إنَّ  الُم:  السَّ

نن« البن ماجه. )1( اضطربت العبارة األخيرة يف النُّسخ، وتقويمها من »السُّ

)2( من حديث حذيفة الطويل المارِّ ذكُره وتخريُجه قبل قليل، وبعضه عند ابن ماجه )4077( بسند منقطع، 
الثياب األعجمية  به. والطيلسان: نوع من  وُنعيم يف »الفتن« )	133( عن كعب األحبار بسند ال بأس 

ُيطرح على الكتفين، كان يلبسه اليهود.

ي  يقوِّ وأسانيده  مرفوًعا،   )8473( »المستدرك«  يف  والحاكم   ،)17900( »مسنده«  يف  أحمد  أخرجه   )3(
بعُضها بعًضا؛ وأخرجه يف »الفتن« )	133( عن كعب األحبار بسند ال بأس به.

وأما حكمة صالِة نبيِّ اهلل عيسى خلف المهدي فبيَّنها ابن الجوزي يف »كشف المشكل« )): ))( بقوله: 
فُيصلِّي  ابتدأ شرًعا؟  أم  النيابة  م على وجه  تقدَّ أُتراه  ولقيل:  إشكال،  النفوس  لوقع يف  م عيسى  تقدَّ »لو 

مأموًما لئاّل يتدنَّس بُغبار الشبهة وجُه قوله: ال نبيَّ بعدي«.

)4( »ع« و»أ« و»ص«: »افَتُحوا وَأقيُموا الباَب«.

نن« البن ماجه. )5( يف النُّسخ: »لم َتُفتني هبا«، ويف »الفتن«: »لن تفوتني هبا«، والمثَبت من »السُّ
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وجلَّ  عزَّ  اهلُل  وَيهِزُم  فَيقتُله؛  ــ  رقيِّ  الشَّ المقدِس«  »َبيِت  مِن  َقريٌب  َبلٌد  وِهي  ــ   )1(» ُلدٍّ
الَيهوَد، وُيقَتلون َأَشدَّ الَقتِل))).

ثمَّ َيمُكُث يف الُمسلِمين َثالثيَن ـ يف ِروايٍة ـ وأرَبعيَن يف ِروايٍة))).

ى«، ُطوُلهم  الُم و»َحوَّ ثمَّ َيخُرُج يأُجوُج ومأُجوُج، وهما مِن َولِد »آدَم« عَليه السَّ

الُم  ِشبـٌر وَأْطَوُلهم َثالثُة َأشباٍر)4(؛ ُيْخِربوَن العاَلَم، وُيْحِرزوَن وُيْلِجُئوَن ِعيَسى عليه السَّ

مَع الُمسلِميَن إلى »َجَبِل الطُّوِر«، حتَّى َيحُصَل لهم ُجوٌع وِشّدٌة َعظيمٌة، فَيدُعو عَليهم 

الُم، فُيهلُِكهُم اهلُل َتعالى بُدعائه))). ِعيَسى عليه السَّ

ثمَّ َتخُرُج داّبُة األَرِض))).

مُس مِن َمغِربِها، فُيغَلُق باُب التَّوبِة))). ثمَّ َتطُلُع الشَّ

وُيرَفُع الُقرآُن))).

للِحميري  المعطار«  »الروض  انظر:  يافا.  شرق  جنوب  أميال  بضعة  على  بالشام،  فلسطين  مدن  من   )1(
ص510.

)2( أخرجه ابن ماجه )4077( بسند منقطع، وُنعيم يف »الفتن« )1333( بسند فيه مجهول.

األخبار  من  م  تقدَّ لما  مخالف  ومعناه  مجهول.  إسناده  ويف  علّي،  عن   )1070( »الفتن«  يف  أخرجه   )3(
فوائد  »فرائد  كتابه  يف  بينها  التوفيق  الَكرميُّ  َمرعيٌّ  الشيخ  حاول  وقد  سنين.  سبع  يملك  أنه  الصحيحة 

. الفكر« ص337، فانظره َثمَّ

)4( أورده يف »القول المختصر« ص79، وجميع ما ورد يف أوصافهم الَخلقية آثاٌر ضعيفة ال تقوم هبا ُحّجة، 
من ذلك ما رواه نعيم يف »الفتن« )1339( عن كعب األحبار، وقد أنكرها الحافظ ابن كثير يف »النهاية« 

.)211 :1(

)5( أخرجه مسلم يف »صحيحه« )2937(.

)6( أخرجه مسلم يف »صحيحه« )2941(.

))( متفق عليه: البخاري )	50	(، ومسلم )157(.

يف  شيبة  أبي  وابن   ،)97( »سننه«  يف  منصور  بن  وسعيد   ،)5980( »مصنفه«  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   )((
»مصنفه« )37585(، والدارمي يف »مسنده« )	338(، والطرباين يف »الكبير« )98	8( بأسانيد صحيحة.
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َويَقَتيِن مَِن الَحَبشِة))). وَيهِدُم الَكعبَة ُذو السُّ

ثمَّ َتُقوُم الِقيامُة)))..

والِعلُم عنَد اهلل َتعالى.

والَحمُد هلل ربِّ العاَلِميَن.

ت َتمَّ

الساق،  تصغير  وهي  َسويقة،  تثنية  ويقتين«:  و»السَّ  .)2909( ومسلم   ،)159	( البخاري  عليه:  متفق   )1(
ر ألن الغالب على سوق الحبشة الدقة. انظر: »أعالم الحديث« للخّطابي )2: 874(، و»النهاية«  وُصغِّ
رَّ يف التصغير أن مثل هذه  البن األثير )2: 423(؛ وقال الطِّيبي يف »شرح المشكاة« )	: 2045(: »لعل السِّ
مة، َيهتِك ُحرمَتها مثُل هذا الحقير الدميم الضعيف الِخلقة«، وانظر كالم الحافظ  الكعبة المعظَّمة الُمحرَّ

يف: »الفتح« )3: 1	4(.

)2( لما روى البخاري يف »صحيحه« )1593(: »ال تقوُم الساعُة حتى ال ُيَحجَّ البيُت«.
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االستدراك والتعقيب

يسرُّ » مجلة الرتاث النبوي « بدًءا من العدد القادم بإذن اهلل أن تستحدث باًبا 

َبات واالستدراكات على  بعنوان »االستدراك والتعقيب« وتفتح باهبا الستقبال التََّعقُّ

مقاالت المجلة بأعدادها السابقة وفاء لَِحقِّ العلم وأداء لَِحقِّ النصيحة فيه . 

وبكل وضوح نقول : إن عملنا لن يخلو من خطأ ومن سهو ، مهما اجتهدنا يف 

ز ، ومهما بذلنا من ُوْسع، ونرجو من إخواننا علماء الحديث وطلبة  الحيطة والتحرُّ

العلم وغيرهم أن يرسلوا ما يرون إلى بريد المجلة ، من نقٍد هادف ، لنبلغ بالعمل ما 

ة واإلتقان . حَّ استطعنا من الصِّ

يق بالنقد والتََّسامي عليه ليس  ونقول كما قال العالمة أحمد شاكر  ))): » الضِّ

 :(((  من أخالق العلماء ، وليس من أخالق المؤمنين«، ويقول العالمة السيد صقر

»يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون الناشر بنشر ما يرتئيه من أخطاء، وما يعنُّ 

له من مالحظات، فبمثل هذا التعاون العلمي المنشود تخلص الكتب العربية من شوائب 

التحريف والتصحيف، الذي منيت به على أيدي الناسخين قديًما، والطابعين حديًثا « . 

ونأمل من إخواننا ُمراعاة أن يتحلَّى الناقد بخلق النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص فيما يكتبه 

السالم  العالمة عبد  ، وما أحسن وصف  تعقبات على إخوانه  أو  من استدراكات 

هارون ))) لعملية النقد التي كانت بين جيل األفذاذ من محققي الرتاث ، حين 

قال : » كان النقد حيًّا ال يستثير حفيظة وال ُيوِغر قلًبا « . واهلل ولي التوفيق .

۞۞۞
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)3( » قطوف أدبية «، ص 	 .
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