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 بسم اهللا الرمحن الرحيـم
 اهللا فال   من يهده ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا       ، احلمـد هللا حنمده و نستعينه ونستغفره      
وأشهد أن حممدا عبده    ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         ، مضـل له ومن يضلل اهللا فال هادي له        

 ورسوله
اً وِنساًء  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثري                ( 

 ) ١:النساء) (واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيباً
 ) ١٠٢:آل عمران) (يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه وال تموتن ِإلَّا وأَنتم مسِلمونَ( 
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يِطِع اللَّه         ،يـا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديداً         (

 )٧١\٧٠:األحزاب) ((ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماً
 املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم على ممر األعصار أنه ال بد يف               أن - رمحين اهللا وإياك     –اعلم  : أمـا بعد    

، ويتبعه املسلمون ، ويظهر العدل ، يؤيد الدين ] النبوي  [ آخـر الـزمان مـن ظهور رجل من أهل البيت            
ـ ، ويستويل على املمالك اإلسالمية    ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة        ، )املهدي(ويسمى ب

أو يرتل معه فيساعده على     ،  يرتل من بعده فيقتل الدجال     وأن عيسى   ، الصـحيح على أَثَِره   الثابـتة يف    
 1ويأمت باملهدي يف صالته ، قتله

الشيخ فقد ذكر   ، ))املهدي الفاطمي املنتظر  (( روج  خ بظهور و  وقـد تواترت األحاديث عن رسول اهللا        
أن أحاديث   ): ١٤٤ص)) (ر من احلديث املتواتر   نظم املثنات ((يف كتابه   ) حممـد بن جعفر الكتاين    (العالمـة   

 :رويت عن ) املهدي املنتظر(
 وابن ماجة ، و الترمذي، وأبو داود،  أخرجه أمحدابن مسعود ) ١(
 )) املستدرك((واحلاكم يف ، وابن ماجة،  أخرجه أبو داودوأم سلمة ) ٢(
 وابن ماجة ، وأبو داود،  أخرجه أمحدوعلي بن أيب طالب ) ٣(
واحلاكم يف  ، وأبو يعلى ، وابن ماجة ، و الترمذي ، وأبو داود ،  أخرجه أمحد  وأيب سـعيد اخلـدري      ) ٤(

 ))املستدرك((

                                                 
 )٢٤٣\٦))(عون املعبود شرح سنن أيب داود((  من –1



 )) املستدرك((واحلاكم يف ، وابن ماجة،  أخرجه أمحدوثوبان ) ٥(
 )) األوسط((و، ))الكبري((والطرباين يف ،  أخرجه البزاروقرة بن إياس املزين) ٦(
 )) األوسط((والطرباين يف ،  أخرجه ابن ماجة احلارث بن جزء وعبد اللّه بن) ٧(
و الطرباين يف ، ))مسنديهما((و البزار يف ، وأبو يعلى، و التـرمذي ، أخـرجه أمحـد   وأيب هريـرة    ) ٨(

 وغريهم )) األوسط((
  أخرجه الروياين وحذيفة بن اليمان ) ٩(
 )) أخبار املهدي(( أخرجه أبو نعيم يف وابن عباس ) ١٠(
بل أحاديث  ، إال أنه ليس فيه تصريح بذكر املهدي      ، ومسلم،  أخرجه أمحد  وجابـر بـن عبد اللّه       ) ١١(

 مسلم كلها مل يقع فيها تصريح به 
 )) األفراد(( أخرجه الدارقطين يف وعثمان ) ١٢(
 )) الكبري(( أخرجه الطرباين يف وأيب أمامة ) ١٣(
 وابن عساكر ، واخلطيب، ))األفراد(( يف  أخرجه الدارقطينوعمار بن ياسر ) ١٤(
 )) الكبري(( أخرجه الطرباين يف وجابر بن ماجد الصديف ) ١٥(
 وابن عمر ) ١٦(
 )) األوسط(( أخرجهما الطرباين يف وطلحة بن عبيد اللّه ) ١٧(
  أخرجه ابن ماجة وأنس بن مالك ) ١٨(
  أخرجه أبو نعيم وعبد الرمحان بن عوف ) ١٩(
 وغريهم)) سننه(( أخرجه اإلمام أبو عمرو الداين يف عمران بن حصني و) ٢٠(
ونقله )) فتح املغيث ((و السخاوي ذكر ذلك يف      ، د نقل غري واحد عن احلافظ السخاوي أهنا متواترة          قو •

 عن أيب احلسني اآلبري 
 أن أحاديثه   ،أليب العـالء إدريـس بن حممد بن إدريس احلسني العراقي يف املهدي هذا             )) تألـيف ((ويف   •

 وجزم باألول غري واحد من احلفاظ النقاد اهـ : أو كادت قال، متواترة
ورد خرب املهدي يف أحاديث ذكر السخاوي أهنا وصلت         : للشيخ جسوس ما نصه   )) شرح الرسالة ((يف  و •

 إىل حد التواتر اهـ
واترت األخبار أن   ت: قال)) مناقب الشافعي ((نقالً عن أيب احلسني اآلبري يف       )) شـرح املـواهب   ((يف  و •

املهـدي مـن هذه األمة وأن عيسى يصلي حلفه ذكر ذلك رداً حلديث ابن ماجة عن أنس وال مهدي إال                     
 عيسى اهـ

قد تواترت األخبار واستفاضت  : قال الشيخ أبو احلسني اآلبري      )) : مغـاين الـوفا مبعاين اإلكتفا     ((يف  و •
 وأنه ميأل األرض عدالً اهـ ، ك سبع سننيوأنه سيمل،  مبجيء املهديبكثرة رواا عن املصطفى 



وقد كثرت خبروجه الروايات    : ما نصه   )) : شرح عقيدة الشيخ حممد بن أمحد السفاريين احلنبلي       ((يف  و •
مث ذكر بعض   ، وشاع ذلك بني علماء السنة حىت عد من معتقدام        ، حـىت بلغـت حـد التواتـر املعنوي          

 ة األحاديث الواردة فيه عن مجاعة من الصحاب
وعن التابعني من   ، وقد روى عمن ذكر من الصحابة وغري من ذكر منهم بروايات متعددة             : وقـال بعدها    

، كما هو مقرر عند أهل العلم ، فاإلميان خبروج املهدي واجب   ، ممـا يفـيد جمموعة العلم القطعي      ، بعـدهم 
 ومدون يف عقائد أهل السنة واجلماعة اهـ

مستوعباً هلا على حسب وسعه فلم تسلم له        ، ق أحاديث خروجه  طر)) مقدمته((تتـبع ابن خلدون يف      و •
وهي ، لكن ردوا عليه بأن األحاديث الواردة فيه على اختالف رواياا كثرية جداً تبلغ حد التواتر              ، من علة   

عـند أمحـد و الترمذي وأيب داود وابن ماجة واحلاكم و الطرباين وأيب يعلى املوصلي و البزار وغريهم من                    
فإنكارها مع ذلك مما ال    ، وأسندوها إىل مجاعة من الصحابة    ، من السنن واملعاجم و املسانيد    ،اإلسالمدواويـن   

، وأحاديث املهدي بعضها صحيح   ، ويتقوى أمرها بالشواهد واملتابعات   ، واألحاديث يشد بعضها بعضاً   ، ينبغي
وأنه ال بد يف    ، ر األعصار وأمره مشهور بني الكافة من أهل اإلسالم على مم        ، وبعضها ضعيف ، وبعضها حسن 

ويستويل ، ويتبعه املسلمون ، ويظهر العدل ، يؤيد الدين ، آخـر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي         
ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة يف          ، ويسمى باملهدي ، علـى املمالـك اإلسالمية    

ويأمت ، أو يرتل معه فيساعده على قتله     ، تل الدجال فيق،  يرتل من بعده   وأن عيسى   ، الصـحيح على أثره   
 إىل غري ذلك، باملهدي يف بعض صلواته

التوضيح يف تواتر ما جاء يف      ((اليمين رمحه اللّه رسالة مساها      ) حممد بن علي الشوكاين   (وللقاضي العالمة    •
منها مخسون  ، قوف عليها  املهدي اليت أمكن الو    يفاألحاديث الواردة   : قال فيها )) املنتظـر والدجال واملسيح   

بل يصدق وصف التواتر    ، وهي متواترة بال شك وال شبهة     ، حديـثاً يف الصحيح واحلسن والضعيف املنجرب      
وأما اآلثار عن الصحابة املصرحة باملهدي فهي       ، على مجيع االصطالحات احملررة يف األصول     ، علـى ما دوهنا   

 و انظره فقد ذكر أحاديثه وتكلم عليها،يف مثل ذلك اهـ إذ ال جمال لالجتهاد ، هلا حكم الرفع، كثرية أيضاً
قد تواترت األخبار   ): أبو احلسني اآلبري  (قال  : البـن حجـر اهليتمـي مـا نصه        )) الصـواعق ((ويف   •

واستفاضت بكثرة رواا عن املصطفى صلى اللّه عليه وسلم خبروج املهدي وأنه من أهل بيته وأنه ميلك سبع                  
الً وأنه خيرج مع عيسى صلى اللّه على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم فيساعده              سنني وأنه ميأل األرض عد    

 على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطني وأنه يؤم هذه األمة ويصلي عيسى خلفه اهـ 
املذكور ببعض األئمة   ) أيب احلسني (إال أنه عرب عن     )) القول املختصر يف عالمات املهدي املنتظر     ((مثله له يف    و
 ))الصواعق((ما مر عنه يف ... قد تواترت األخبار اخل: صه قال بعض األئمةون

 قد تواتر عنه صلى اللّه      أن كونه أي املهدي من ذريته       :قال بعض األئمة احلفاظ     : وقال قبله بيسري ما نصه    
  .عليه وسلم اهـ



بري السجستاين مصنف آل وأبو احلسني املذكور هو حممد بن احلسني بن إبراهيم ا]: الكتاين  أي: [ قلت   •
 ،ً وآبر من قرى سجستان    ، وهو كتاب حافل رتبه على أربعة أو مخسة وسبعني بابا          ))مناقب الشافعي ((كتاب  

ولوال خمافة   ،2)) الطبقات الكربى للسبكي  ((راجع ترمجته يف    ، تـويف يف رجب سنة ثالث وستني وثالمثائة         
ألين رأيت الكثري من الناس يف هذا الوقت يتشككون يف          ، التطويل ألوردت هاهنا ما وقفت عليه من أحاديثه       

مع أنه  ،وكثري منهم يقف مع كالم ابن خلدون ويعتمده       ،ويقولون يا ترى هل أحاديثه قطعية أم ال ؟          ، أمـره   
انتهى كالم الشيخ   .والعلم للّه تبارك وتعاىل   ،واحلق الرجوع يف كل فن ألربابه       ،لـيس مـن أهل هذا امليدان      

 هللا الكتاين رمحه ا
 

 فصل

 يف ذكر من ادعى املهدية أو ادعيت له عرب التاريخ اإلسالمي

 
املوعود به  ))املهدي املنتظر ((فادعوا زورا وتانا أهنم     ،وقد حاول كثري من املدعني استغالل هذه العقيدة          •

فقد ادعاها بعضهم وغرضهم إفساد     ، وقد اختلفت أغراضهم وأحواهلم يف ذلك      ،علـى لسان رسول اهللا      
وبعضهم ، وبعضهم ادعاها طلبا للملك والسلطان وحرصا على الدنيا       ، و إهـالك احلرث والنسل      ، لـدين ا

و قد ادِعيت املهدية ألناس مل يدعوها       ، أو أَثَّر عليه اجتهاده يف العبادة والزهد      ، لُـِبس عليه األمر خلفة عقله     
وال شك أن   ، رد ألمساء من وقفت عليهم    وهذا س ،ادعاهـا هلم أتباعهم وحمبيهم و املغالني فيهم         ،ألنفسـهم   

 :واهللا املوفق ، هناك آخرون مل تبلغنا أخبارهم أو فاتنا ذكرهم
، رمحه اهللا ) أبو القاسم حممد بن علي بن أىب طالب العلوي اهلامشي         (هو  ) املهدية(  فـأول من ادعيت له        -١

 ):١١١ \٤))(سري أعالم النبالء((قال احلافظ الذهيب يف ، )بابن احلنفية(املعروف 
قال الزبري بن بكار    ،ويزعمون أنه مل ميت     ،) باملهدي(ولقبوه  ،وتدعي إمامته   ، كانت الشيعة يف زمانه تتغاىل فيه     

أخربناه كعب أخو   ، )املهدي(هو  :قال كثري عزة    : فأخربين عمي مصعب قال   ، ) املهـدي (مسـته الشـيعة     : 
 :وقال أيضا، قلته بالتوهم : الق،ألقيت كعبا ؟ : فقيل له، األحبار يف احلقب اخلوايل

 والة احلق أربعـــة سـواء*** أال أن األئمة من قريـش 
 هم األسبــاط ــم خفاء*** على والثـالثة من بنيـه 
 وسبط غيبته كربـــــالء*** فبسـط إيـمان وبــر 

 يقول اخليل يقدمها اللـواء***   وسبط ال يذوق املوت حىت 

                                                 
لنب ) هبشذرات الذ (و) ١٤٦\١(البن قاضي شهبة    ) طبقات الشافعية (و) ١٤٩\٢(للسبكي  ) طـبقات الشـافعية    (-2

 )٤٦\٣(العماد 



 برضــوى عنده عسل وماء***  ا تغيب ال يرى عنهـم زمان
 اهـ .وقد رواها عمر بن عبيدة لكثري بن كثري السهمي

كان أول أمر املختار أن ابن الزبري أرسله إىل الكوفة          ): ٣٥١\ ٦))(اإلصابة((يف  ) ابن حجر (قـال احلافظ    
بري دعا يف السر للطلب     فأظهر املختار أن ابن الز    ، و ويل عبد اهللا بن مطيع إمرة الكوفة         ، ليؤكد له أمر بيعته     

الذي سيخرج يف آخر الزمان وأنه      ) املهدي(مث أراد تأكيد أمره فادعى أن حممد بن احلنفية هو           ، بدم احلسني 
فتقوى م وتتبع قتلة    ،فدخل يف طاعته مجع جم      ، وزور على لسانه كتابا   ، أمـره أن يدعـو الناس إىل بيعته       

مث وقع بني بن الزبري وابن احلنفية وابن العباس ما وقع           ، احلسـني فقـتلهم فقوي أمره مبن حيب أهل البيت         
فبلغ املختار فأرسل عسكرا كثيفا     ، فحصرمها ومن كان من جهتهما يف الشعب      ، لكـوهنما امتنعا من املبايعة    

فشكر الناس  ، فلحقا بالطائف   ، وأمـر علـيهم أبـا عبد اهللا اجلديل فهجموا مكة وأخرجومها من الشعب             
 اهـ .للمختار ذلك 

هم ، أنه ملا شدد ابن الزبري على حممد بن احلنفية ومن معه          ) : ١٠١\٥))(طبقاته((وذكـر ابـن سـعد يف        
، عالمة يقدم بلدكم هذا   )) للمهدي((إن  :فقال، وبلغ ذلك إىل املختار فثقل عليه قدومه      ، بالقدوم إىل الكوفة  

 اهـ.حلنفية فأقامفبلغ ذلك بن ا، فيضربه رجل يف السوق بالسيف ال تضره وال حتيك فيه
، )الكربية((أن هناك فرقة من فرق الشيعة  تسمى         )): ٣١ص))(التبصري يف الدين  ((وذكـر اإلسـفرايين يف      

وعنده عني  ، ومل يقتل وأنه يف جبل رضوى     ، إن حممد بن احلنفية مل ميت     : أصـحاب أيب كرب الضرير يقولون     
، فظانه من األعداء إىل أن يؤذن له يف اخلروج        وعنده أسد ومنر حت   ، مـن املاء وعني من العسل يتناول منهما         

 اهـ .عندهم )) املهدي املنتظر((وهو 
 
هو : قال أبو حامت الرازي   ،) موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي القرشي       (،) املهدي(  وممـن ظُن أنه       -٢

 أفضل ولد طلحة بعد حممد
قدم الكذاب املختار بن أيب عبيد      : العن خالد بن مسري ق    ):١٦٢\٥)) (طبقاته((فقـد أخـرج ابن سعد يف        

، وفيهم موسى بن طلحة بن عبيد اهللا      ، فقدموا علينا هاهنا البصرة   ، فهرب منه وجوه أهل الكوفة    ، الكـوفة 
(وأبو نعيم يف احللية   ) ٤٠٥(و األثر أخرجه نعيم بن محاد يف الفنت       ،)وكان الناس يرونه زمانه هو املهدي     : قال
٣٧١\٤( 
 
وكان  ، )ألىب جعفر حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط          (أيضا  ) املهدية(  وادعـيت     -٣

: (( عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني قال        )) أماليه(( أخرج احملاملي يف    ، رمحـه اهللا ينكـر ذلك وينفيه      
عن ) ٤٠٧\٤))(السري((وعلقه الذهيب يف    )) وإين إىل أجلي أدىن مين إىل ما يدعون       ، )املهدي(يـزعمون أين    

 أيب بكر بن عياش عن األعمش عن أيب جعفر حممد بن علي



: قال أبو جعفر  : بلفظ آخر   ) إسحاق بن حكيم  ( يف ترمجة   ) ٤١٨\٢))(ذيب الكمال ((و ذكره املزي يف     
 .واهللا لو أن الناس أطبقوا أن الفرج جييئهم من باب خلالفهم القدر،) املهدي(يقولون إين أنا 

يزعمون أن جعفر بن حممد مل      ، أصحاب ابن ناووس البصري   ) بالناووسية: (يعة تدعى   وهـناك فرقة من الش    
واإلسفراييين ، )١٢٩\٥))(البدء والتاريخ ((ذكر ذلك املقدسي يف كتابه      ، )املهدي(ميـت و ال ميوت وهو       

 )٣٧ص))(التبصري((يف 
 
فقد ، ) املهدي(رمحه اهللا هو    ) يعمر بن عبد العزيز بن مروان األمو      (  وظًـن بعضهم أن اخلليفة الراشد         -٤

هو املهدي يعين : ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قلت لطاووس      ): ١٣٠\٥)) (السري((ذكـر الـذهيب يف      
 إنه مل يستكمل العدل كله ، وليس به،هو املهدي: عمر بن عبد العزيز؟ قال

 :عن عبد اجلبار بن أيب معن قال) ٣٣٣\ ٥)) (طبقاته(( وأخرج ابن سعد يف 
أدخلت دار مروان؟   :فقال له سعيد  ، يا أبا حممد من املهدي؟    : مسعـت سعيد بن املسيب وسأله رجل فقال له        

فأذن عمر بن عبد العزيز للناس فانطلق الرجل حىت دخل          : قال، فادخل دار مروان تر املهدي    : قال، ال: قال
يا أبا حممد دخلت دار مروان      : لمث رجع إىل سعيد بن املسيب فقا      ،دار مـروان فرأى األمري والناس جمتمعني      

هل رأيت األشج عمر بن عبد العزيز       : فقال له سعيد بن املسيب وأنا أمسع      ،فلـم أر أحدا أقول هذا املهدي        
 فهو املهدي : نعم قال: القاعد على السرير؟ قال

 نعلمه  وال، واملهدي من بين عبد مشس    ، النيب منا : (( مث روى عـن العرزمي يقول مسعت حممد بن علي يقول          
 )) وهذا يف خالفة عمر بن عبد العزيز : قال، إال عمر بن عبد العزيز

إن الناس يزعمون أن فيكم مهديا ؟       : (( قلت حملمد بن علي   : وعـن أيب يعفور عن موىل هلند بنت أمساء قال         
ده ويف إسنا : قلت)) كأنه عىن عمر بن عبد العزيز       : قال، ولكنه من بين عبد مشس    ، إن ذاك كـذاك   : فقـال 
 جمهول

 
وكان أبوه  ، 3 املتنبئ الذي ادعى النبوة بتامسنا    ) صاحل بن طريف الربغواطي   (  و ادعاهـا كذبا وزورا        -٥

وملا انقرض أمر ميسرة    ،وكان من قواد ميسرة اخلفري القائم بدعوة اخلوارج الصفرية          ، طريف يكىن أبا صبيح   
مث هلك ووىل مكانه ابنه     ، وشرع هلم الشرائع  ، ضاويقال إنه تنبأ أي   ، بقـي طريف قائما بأمر برغواطة بتامسنا      

مث انسلخ  ، وكان من أهل العلم واخلري    : قال ابن خلدون  ، وقد كان شهد مع أبيه حروب ميسرة      ، صاحل هذا   
وهي معروفة يف كتب    ، وشرع هلم الديانة اليت كانوا عليها من بعده       ، مـن آيـات اهللا وانتحل دعوى النبوة       

 وأنه انتحل ذلك عنادا وحماكاة ملا بلغه من شأن النيب         ، ه كان ألول اهلجرة   وقـد قيل إن ظهور    ،املـؤرخني 
،  يكون صاحبه  وأن عيسى   ، األكرب الذي خيرج يف آخر الزمان     ) املهدي(واألول أصـح مث زعـم أنـه         ،

                                                 
 وبرغواطة بطن من املصامدة من قبائل الرببر،   من بالد املغرب األقصى على ساحل البحر احمليط -3



 ويف العرباين ، )عامل(ويف العجمي   ، )مالك(ويف السرياين   ، )صاحل(وأن امسه يف اللسان العريب      ، ويصـلي خلفه  
مث خرج إىل املشرق بعد أن ملكهم سبعا وأربعني         ، ومعناه الذي ليس بعده نيب    ) واربا(ويف الرببري   ، )روبيل(

فتوارثوا ضالله من بعده    ، وأوصى بنيه بالتمسك بدينه   ، ووعدهم أنه يرجع إليهم يف دواة السابع منهم       ، سنة
 اهـ.. دولة املرابطني فمحوا أثر بدعتهموكان للدول فيهم مالحم إىل أن جاءت، إىل أواسط املائة اخلامسة

 
) بالنفس الزكية (املشهور  ، رمحه اهللا ) حممد بن عبد اهللا احملض احلسين العلوي      (  وممـن ادعـيت له أيضا         -٦
وأفىت كثري من األئمة باخلروج معه و باستحقاقه        ، ) املهدي(فقد ظن كثري من الناس ومنهم علماء أجالء أنه          ،

 حىت قتل يف آخر األمر، و وقعت له معه حروب مشهورة ،  جعفر املنصور العباسيفخرج على أىب، اخلالفة
كرب أ من أفضل أهل بيته، و     أنه كان   ) :٢٣٣\١)) (مقاتل الطالبيني (( ذكر أبو الفرج األصفهاين يف كتابه        -
ل م جي أمرل   وك ، وفقهه يف الدين وشجاعته وجوده وبأسه      ، زمانه يف زمانه يف علمه بكتاب اهللا وحفظه له         أهل
 أىب وبايعه رجال من بين هاشم مجيعا من آل          ، وشاع ذلك له يف العامة     ،)املهدي(نه  أ أحد حىت مل يشك     ،مبثله

ن امللك  أو،  قول يف انه ال ميلك     )الصادق ( مث ظهر من جعفر بن حممد      ،طالب، وآل العباس، وساير بين هاشم     
  اهـ يطمعون فيه مل يكونوا ألمريكون يف بين العباس فانتبهوا من ذلك 

مل يزل حممد بن عبداهللا بن احلسن منذ كان صبيا،          : عن ابن دأب قال   ) :٢٣٩\١( وأخرج أيضا يف كتابه      -
 .يتوارى ويراسل الناس بالدعوة إىل نفسه، ويسمى باملهدي

 م النيب   سكان يوجد يف الرواية أنه ميلك رجل امسه ا        : أم كلثوم بنت وهب، قالت    عن  ) ٢٤١\١(  ويف  -
وكانوا يظنون حممد بن عبد اهللا بن احلسن، وأمه         : قال، م أمه على ثالث أحرف أوهلا هاء وآخرها دال        سا، و 
 .هند
اجلس : ، فقال رأبو جعف أرسلين  :  جعفر، قال  ألىبحدثين مويل   : سلمة املصبحي، قال    أيبعن  ) ٢٤٠\١(ويف

فأخربت بذلك أبا   ، اهلدي، وأنا هو  إنكم ال تشكون أين أنا      : عـند املنرب فامسع ما يقول حممد فسمعته يقول        
 كذب عدواهللا، بل هو ابين: جعفر، فقال

مل يزل حممد بن عبداهللا منذ كان غالما إىل أن بلغ يتغيب            : عـن عيسى بن عبداهللا، قال     ) ٢٤٤\١( ويف   -
 ، ويسمى املهدييويستخف

، وكانوا يروون عن    ملا ولد حممد بن عبداهللا سربه آل حممد       : عـن محيد بن سعيد، قال     ) ٢٤٤\١(  ويف    -
 حممـد بن عبداهللا فأملوه، ورجوه، وسروا به، ووقعت عليه احملبة، وجعلوا             )املهـدي (أن اسـم      الـنيب 

 .يف االس، وتباشرت به الشيعة يتذاكرونه
 :ويف ذلك يقول الشاعر

 إمام هدى هادي الطريقة مهتدي*** دـــليهنكم املولود آل حمم
 ردـ العاص الطريد املشأىبوآل  ***  الذل من بعد عزهاييسوم أم



 مدــــبشارة جديه علي وأح***  ذهــهم قتال ذريعا وهلفيقت
 دــبرغم أنوف من عداة وحس***  نـــ أن ذلك كائأنبأنامها 

 دــــبنو هاشم آل النيب حمم***  أمية صربا طال ما أطرت لكم
 :ة من جهينةأحد بين الربع، سلمة بن أسلمقول :ومما قيل فيه من الشعر أيضا

 رتلــإماما به حييا الكتاب امل***  دــإنا لنرجو أن يكون حمم
 ولـــوحييا يتيم بائس ومع***  بعد فساده اإلسالمبه يصلح 

 ضالال ويأتينا الذي كنت آمل***  هاـوميال عدال أرضنا بعد ملئ
 :وقال أيضا

 *مهدي إن كان يف الناس لنا*
 *يـــيقيم فينا سرية النب* 
 *يــــ حممد التقهـفان*

 وكان من   ،عبداهللا بن جعفر بن عبدالرمحن بن املسور بن خمرمة        أن  ) ٢٩١\١( يف كتابه    ج  وذكر أبو الفر    -
ملا دخل إىل جعفر بن     ، رجال أهل املدينة علما بالفقه وصدقا باحلديث وتقدما بالفتوى، وكان يرشح للقضاء           

ما خرجت معه   :  فقال  ،ا أنت عليه من العلم والفقه؟     ما محلك على اخلروج مع حممد على م       : سليمان قال له  
ا وال اغتررت بأحد    ،زلت أرى أنه هو حىت رأيته مقتول      ، ، ملا روى لنا يف أمره فما      )املهدي( أشك يف أنه     وأنا
 اهـ .فاستحىي منه وأطلقه،بعده

له هفوة هنض   :اهللالفقيه احملدث رمحه    ) ابن أىب ذئب  (يف ترمجة   ) ٣٢٩ \٧))( السري((  وذكـر الذهيب يف       -
 .ال غرين أحد بعده: وقال، مث إنه ندم فيما بعد، )املهدي(مع حممد بن عبد اهللا بن حسن وظنه 

: قال مصعب الزبريي  ، رمحه اهللا ) حممد بن عجالن  (يف ترمجة  الفقيه العامل احملدث       ) ٣١٩ \٦(  وذكر أيضا   -
فأراد جعفر بن سليمان قطع     ،بن عبد اهللا  وكان ممن خرج مع حممد      ، كـان البن عجالن قدر وفضل باملدينة      

فلو ، هذه ضجة أهل املدينة يدعون البن عجالن      :قالوا،ما هذا ؟  :فقال، وكان عنده األكابر  ، فسمع ضجة ،يده
 ١اهـ .فأطلقه وعفا عنه ) املهدي(ظن أنه ، وإمنا غر وأخطأ يف الرواية، عفوت عنه

٤٧٩\٣))(منهاج السنة (( قال ابن تيمية رمحه اهللا يف        ،املوعود) املهدي(وكانت فرقة من الشيعة  تزعم أنه        
) أيب جعفر (مث إىل ابنه    ) علي بن احلسني  (على ابنه   ) احلسني بن علي  (ومن الرافضة من قال بل النص بعد        ): 

فيما زعموا هو   ) املهدي(و، )املهدي(فهم يأمتون به إىل أن خيرج       ) املغرية بن سعيد  (أوصى إىل   ) أبا جعفر (وأن  
وأنه ال يزال مقيما    ، وزعموا أنه حي مقيم بناحية احلاجر     ،  عبداهللا بن احلسن بن علي بن أيب طالب        حممـد بن  

حممد بن عبداهللا   (هو  ) أيب جعفر حممد بن علي    (ومن الرافضة من يقول إن اإلمام بعد        ، هناك إىل أوان خروجه   

                                                 
وهي يف القسم املتمم هلا املطبوع يف دار        ،   وقد أخرج قصة ابن عجالن هذه ابن سعد يف طبقاته الكربى من طريق أخرى               -1

 )٥٣٣٨\٤٦٩ \٢٥))(ذيب الكمال(( وأخرجها أيضا املزي يف ، )مد منصورزياد حم(بتحقيق ١٤٠٨العلوم واحلكم  



وأنكروا ، )املهدي(وزعموا أنه  ،وقصته مشهورة ، )أيب جعفر املنصور  (اخلارج باملدينة يف خالفة     ) بـن احلسن  
 اهـ.إمامة املغرية بن سعيد

 
ومنهم ): ٤٨٠\٣))(املنهاج((قال ابن تيمية يف     ،)جعفر الصادق بن حممد الباقر      (  وادعيت أيضا لإلمام      -٧
وال ميوت  ،حي مل ميت    ) جعفرا(وأن  ) جعفر بن حممد  (نص على ابنه    ) أبا جعفر (مـن قال إن     )أي الرافضـة  (

 اهـ).املهدي(وهو القائم ، مرهحىت يظهر أ
 
، )باملوسوية(ادعاها له فرقة من فرق الشيعة تعرف        ، )موسى بن جعفر الصادق   (  وادعـيت أيضا البنه       -٨

مث زعموا أن اإلمام بعد جعفر كان ، منهم هؤالء الذين ساقوا اإلمامة إىل جعفر   )) :الفرق بني الفرق    ((قال يف   
وقالوا إنه دخل   ، ))املهدي املنتظر (( وانه هو ، ى بن جعفر حي مل ميت     وزعموا أن موس  ، ابنه موسى بن جعفر   

ن فقيل هلذه الفرقة    ،وقد علمنا إمامته وشككنا يف موته فال حنكم يف موته إال بيقي           ، دار الرشيد ومل خيرج منها    
) ملهدى املنتظر ا(وال تقطعوا القول بأنه باق وانه هو        ، إذا شككتم يف حياته وموته فشكوا يف إمامته       : املوسوية  

ويقال هلذه الفرقة   ، هـذا مـع علمكم بأن مشهد موسى بن جعفر معروف يف اجلانب الغريب من بغداد يزار                
الن يونس بن عبد الرمحن القمي كان من        ، أيضا) املمطورة( ويقال هلا ، النتظارها موسى بن جعفر   ) موسوية(

 اهـ.هون على عيين من الكالب املمطورةأنتم أ: وناظر بعض املوسوية فقال يف بعض كالمه، القطيعية
 
ـ ٢٠٠ سنةالذي خرج يف مكة     ) الديباج()حممد بن جعفر الصادق   (اهـا أيضـا ابنه اآلخر       وادع  -٩ ،  ه

كان : إبراهيم بن يوسف يقول   عن  )٥٣٩\١(ذكر أبو الفرج يف كتابه      ،  نفسـه خليفة للمسلمني    وأعلـن 
 القائم، قد )املهدي(رجو أن أكون أل:  فسر بذلك وقال قد أصاب أحد عينيه شئ فأثر فيها، )حممد بن جعفر  (

 اهـ. وهو كاره لهاألمربلغين أن يف إحدى عينيه شيئا، وأنه يدخل يف هذا 
 
قال ابن تيمية ) عبد اهللا بن معاوية بن عبداهللا بن جعفر بن أىب طالب اهلامشي القرشي         (  وممن ادعيت له      -١٠

كيسانية طائفة يزعمون أن أبا هاشم نصب عبداهللا بن عمرو بن           من ال ): ٤٧٨\٣)) (املـنهاج ((رمحـه اهللا    
مث وقفوا على كذب عبداهللا بن عمرو فصاروا إىل املدينة يلتمسون           ، وحتولت روح أيب هاشم فيه    ، حرب إماما 

، إمامـا فلقـوا عبداهللا بن معاوية بن عبداهللا بن جعفر بن أىب طالب فدعاهم إىل أن يأمتوا به فاختذوه إماما                      
بل هو  : ومنهم من قال  ، إنه مل ميت حىت يقوم    : إنه مات ومنهم من قال    : مث منهم من قال   ،عـوا له الوصية   واد

 جوادا فارسا شاعرا، ولكنه كان )اهللا بن معاوية عبد(وكان اهـ  .املبشر به وأنه حي جببال أصبهان    ) املهدي(
ذكر ذلك أبو الفرج يف كتابه      ، زندقة ومن يرمى بال   ، قتاال مستظهرا ببطانة السوء    ، ردئ املذهب  ،سئ السرية 

 مث سرد بعض أخباره ، )١٦٢\١(
 



): ٤٨١\٣)) (املنهاج((قال ابن تيمية يف     ) حملمد بن إمساعيل بن جعفر الصادق     (  وادعـيت كذلك      -١١
، كما يقوله اإلثنا عشرية   ، )جعفر( اتصلت بالنص إىل     ومـن الرافضة القرامطة يزعمون أن خالفة النيب         (

يعين ، حي إىل اليوم  ) حممد بن إمساعيل  (وزعموا أن   ،) حممد بن إمساعيل  (نص على إمامة ابن ابنه      ) جعفرا(وأن  
، الذي تقدمت البشارة به   ) املهدي(وأنه هو   ، وال ميوت حىت ميلك األرض    ، إىل أوائـل املائـة الرابعة مل ميت       

وهؤالء يقال هلم   ، ائمهمخيربون فيها أن سابع األئمة ق     ، واحـتجوا يف ذلـك بأخـبار رووها عن أسالفهم         
، وهؤالء ذكر املصنفون مقاالم يف أوائل األمر قبل املائة الرابعة         ، كما يقال ألولئك اإلثنا عشرية    ) السبعية(

، فإن هؤالء انتشر من أمرهم يف أثناء املائة الرابعة وبعدها ما يطول وصفه            ،قـبل ظهورهم باملغرب والقاهرة    
 اهـ.ال يف الغالة وال غريهم،ا مل يعهد مثله وظهر فيهم من الزندقة واإلحلاد م

عرف املقتدر أن الرافضة جتتمع يف      : هـ٣١٣يف حوادث سنة    )) املنتظم  ((  وذكر ابن اجلوزي يف تارخيه       -
وكان ذلك يف يوم اجلمعة لست بقني من        ،فوجه نازوك للقبض على من فيه       ، فتشتم الصحابة ) براثا(مسجد  
فقبض عليهم وفتشوا   ،ويعلنون الرباءة ممن يأمت باملقتدر    ، نا يصلون وقت اجلمعة   فوجدوا فيه ثالثني إنسا   ، صفر

، عليها حممد بن إمساعيل اإلمام املهدي وىل اهللا       ، فـوجدوا معهـم خواتيم من طني أبيض خيتمها هلم الكعكى          
جد ضرار  واحضر رقعة فيها فتوى من الفقهاء أنه مس       ، )براثا(وجترد اخلاقاىن هلدم مسجد     ، فأخذوا وحبسوا 

فأمر املقتدر دمه فهدمه    ، وذكر أنه إن مل يهدم كان مأوى الدعاء والقرامطة        ، وكفـر وتفـريق بني املؤمنني     
 اهـ.وأمر اخلاقاين بتصيريه مقربة فدفن فيه عدة من املوتى وأحرق باقيه، نازوك

 
فقد أخرج أبو   ، عباسثالث خلفاء بين ال   ) حممد املهدي بن أىب جعفر عبداهللا املنصور      (  ومـنهم أيضـا       -١٢

، رأبو جعف أرسلين  :  جعفر، قال  ألىبحدثين مويل   : مة املصبحي، قال  عن أىب سل  ): ٢٤٠\١(الفرج يف كتابه    
، ، وأنا هو  )املهدي(إنكم ال تشكون أين أنا      :  فسمعته يقول  ،4 اجلس عند املنرب فامسع ما يقول حممد      : فقـال 

 .هو ابيناهللا، بل  كذب عدو: فأخربت بذلك أبا جعفر، فقال
قد خرج  :  فدخلت عليه فقال   رأبو جعف  إيل   أرسل: مسلم بن قتيبة قال   عن  ) ٢٤٧\١( وأخـرج أيضـا      -

 ألحد أقوهلا قبلك، وال    ألحد لك مل اقلها     أقوهلا وأخرى ،به وه، و اهللا ما     )باملهدي(حممد بن عبداهللا وتسمى     
 اهـ..تفاء لت به نين تيمنت به و ولك، الذي جاء ت به الرواية)باملهدي( وابين واهللا ما هو ،بعدك

، مواطأة المسه بامسه) باملهدي(مسى املنصور ابنه حممدا ولقبه   ): ١٩٠\٢))(املنهاج(قال ابن تيمية رمحه اهللا يف       
 اهـ  .ولكن مل يكن هو املوعود به ،واسم أبيه باسم أبيه

ص ))(املنار املنيف (( هللا يف   قال ابن القيم رمحه ا    ،وقـد ظـن بعض الناس أنه الذي جاءت األحاديث بذكره            
وقد ، الذي ويل من بين العباس    ) املهدي(أنه  ) أي يف اختالف الناس يف تعيني املهدي      (القـول الثاين    ): ١٤٩

واحتج أصحاب هذا القول مبا رواه أمحد يف مسنده حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد                 ، انتهـى زمانه  
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إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها          :(( عـن أيب قالبة عن ثوبان قال قال رسول اهللا           
ولكن هو  ،وعلي بن زيد قد روى له مسلم متابعة         ، )) ولـو حـبوا على الثلج فإنه فيها خليفة اهللا املهدي            

وروى ابن ماجة من حديث الثوري عن خالد عن أيب          ، فال حيتج مبا ينفرد به    ،وله مناكري تفرد ا     ، ضـعيف 
ويف سنن ابن ماجة    ، وتابعه عبد العزيز بن املختار عن خالد      ،  حنوه   يب أمساء عن ثوبان عن النيب       قالبة عن أ  

 فلما رآهم النيب    ،  إذ أقبل فتية من بين هاشم      بينما حنن عند رسول اهللا      : (( عن عبد اهللا بن مسعود قال     
إنا أهل بيت اختار اهللا لنا      : ما نزال نرى يف وجهك شيئا نكرهه قال       : فقلت،اغـرورقت عيـناه وتغري لونه       

حىت يأيت قوم من أهل املشرق ومعهم       ، وإن أهل بييت سيلقون بالء وتشريدا و تطريدا       ، اآلخـرة على الدنيا   
فيعطون ما سألوا فل يقبلونه حىت يدفعوها إىل        ، فيقاتلون فينصرون ، يسألون احلق فال يعطونه   ، رايـات سود  

)) فمن أدرك ذلك منكم فليأم ولو حبوا على الثلج          ، ئت جورا فيملؤها قسطا كما مل   ، رجل من أهل بييت   
وهذا والذي قبله   ، وكان يقلد الفلوس  ، وهو سيء احلفظ اختلط يف آخر عمره      ، ويف إسناده يزيد بن أيب زياد     

، الذي خيرج يف آخر الزمان، )املهدي(لو صح مل يكن فيه دليل على أن املهدي الذي توىل من بين العباس هو           
 اهـ.وعمر بن عبد العزيز كان مهديا بل هو أوىل باسم املهدي ،  مهدي من مجلة املهدينيبل هو

 
، لصيب مل يبلغ احللم   )) املهدية((وأوالها بالرفض دعواهم    ، وأحقها بالنقض ،   وأغرب هذه اإلدعاءات    -١٣

حممد بن احلسن  (أال وهو، ووكل به من حيضنه، ومن لو كان موجودا حلجر على ماله، ومل يبلغ سن التكليف 
قال ، وممن زعم ذلك القطعية أواإلثىن عشرية       ، )بـن علـي بـن حممـد بن علي الرضا بن موسى الكاظم             

مث قطعوا  ، مسوا بذلك ألهنم ساقوا اإلمامة بعد جعفر إىل ابنه موسى         ): ٣٨ص))(التبصـري ((اإلسـفراييين يف    
ألهنم ادعوا إن   ) األثنا عشرية (الء يدعون   وهؤ، حممد بن احلسن  ) املهدي املنتظر (إن  : وقالوا، مبـوت موسى  

فمنهم من  ، مث اختلف هؤالء يف سنة وفاة أبيه      ، اإلمـام املنتظـر هو الثاين عشر من أوالد علي بن أيب طالب            
قوم منهم إنه كان إماما وأدى الطاعة يف        :مث قال ، ابن مثان سنني  : ومنهم من قال  ، إنه كان ابن أربع سنني    : قال

، قوم إنه كان إماما على معىن أنه سيصري إماما إذا بلغ          : وقال، املا جبميع معامل الدين   وكان ع ، ذلـك الوقت  
 اهـ.وأنه غاب عن أعني الناس إىل أن يؤذن له يف اخلروج 

وسيظهر فيمأل الدنيا قسطا    ، زعموا أنه قد اختفى خوفا من أعدائه      ): ٢٤٦\١١)(عون املعبود (قال صاحب   
وأنت خبري  ،  امتناع يف طول عمره وامتداد أيام حياته كعيسى واخلضر         وال، وعدال كما ملئت جورا وظلما    

وإن خوفه من األعداء    ، بـأن اختفاء اإلمام وعدمه سواء يف عدم حصول األغراض املطلوبة من وجود اإلمام             
بل غاية األمر أن يوجب اختفاء دعوى اإلمامة كما يف حق           ، ال يوجب اإلختفاء حبيث ال يوجد منه إال اإلسم        

وأيضا فعند فساد الزمان واختالف اآلراء      ، بائـه الـذين كانـوا ظاهرين على الناس وال يدعون اإلمامة           آ
ال شك يف   : قلت، كذا يف شرح العقائد   ،واسـتيالء الظلمة احتياج الناس إىل اإلمام أشد وانقيادهم له أسهل          



وأنه خمتف وسيظهر ، سن املنتظراملبشر به يف األحاديث هو حممد بن احل ) املهدي(أن ما زعمت الشيعة من أن       
 اهـ.هي عقيدة باطلة ال دليل عليه

 
أبو عبد اهللا حممد بن عبداهللا بن تومرت الرببري         (كذبا وحرصا على امللك     ) املهدية(  وممـن ادعـى       -١٤

أبو عبد اهللا حممد بن التومرت امللقب       ): ١٩٠\٢))(منهاج السنة النبوية  ((قال ابن تيمية يف     ، )املصـمودي 
، املبشر به ) املهدي(كان يقول إنه    ، وأحواله معروفة ، الذي ظهر باملغرب ولقب طائفته باملوحدين     ) هديبامل(

اإلمام املعصوم املهدي املعلوم الذي بشرت      :(( وكان أصحابه خيطبون له على منابرهم  فيقولون يف خطبتهم         
كما ملئت  ،  الربية قسطا وعدال   الذي مأل ، الذي اكتنفته بالنور الواضح والعدل الالئح     ، به يف صريح وحيك   

وكان ينتسب إىل أنه ،  هـ ٥٢٤وتوىف سنة، ظهر سنة بضع ومخسمائة   ) باملهدي(وهذا امللقب   ، ظلما وجورا 
وال مأل األرض   ، ومل يكن األمر كذلك   ، ألنه كان أعلم باحلديث فادعى أنه هو املبشر به        ، مـن ولد احلسن   

 اهـ  .ة وفعل أمورا حسنةبل دخل يف أمور منكر، كلها قسطا وال عدال
ظامل ، فإنه رجل كذاب  ،أما مهدي املغاربة حممد بن تومرت     )): املنار املنيف ((  وقـال ابـن قيم اجلوزية يف          -

وأخذ ، فقتل النفوس وأباح حرمي املسلمني وسىب ذراريهم      ، مـتغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل      
وكان يودع بطن األرض يف القبور مجاعة من        ، وسف بكثري أمـواهلم وكـان شرا على امللة من احلجاج بن ي          

مث يردم عليهم ليال لئال يكذبوه       ،الذي بشر به النيب     ) املهدي(أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه        
ومسى أصحابه اجلهمية املوحدين نفاة صفات الرب وكالمه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه  ، بعد ذلك 

) باملهدي(وتسمى  ، واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم واإلميان       ، نني له باألبصار يوم القيامة    و رؤية املؤم  
 اهـ .املعصوم

وأنه اإلمام  ، املدعي أنه علوي حسين   ، اخلارج باملغرب : يف ترمجته ) ٥٣٩\١٩))(السري(( قـال الذهيب يف      -
وحصل أطرافا من العلم وكان     ، وتفقهفحج  ، رحل من السوس األقصى شابا إىل املشرق      ...املعصـوم املهدي  

غاويا يف  ، عماال على امللك  ، قواال باحلق ، شجاعا مهيبا ، قوي النفس زعرا  ، أمـارا باملعروف هناء عن املنكر     
وملكوا املدائن  ، انتفع به خلق واهتدوا يف اجلملة     ، ومعاملة وتأله ، ذا هيبة ووقار وجاللة   ، الرياسـة والظهور  

وكان هلجا  ، وجاور سنة   ، وأيب بكر الطرطوشي  ، وأيب حامد الغزايل  ، لكيا اهلراسي أخذ عن إ  ، وقهروا امللوك 
فحمل عليها  ، فيها توحيد وخري باحنراف   ، ألف عقيدة لقبها املرشدة   ، بعلـم الكالم خائضا يف مزال األقدام      

وكان ، هلوىوأباح دمه نعوذ باهللا من الغي وا      ، ونبز من خالف املرشدة بالتجسيم    ، أتـباعه ومساهم املوحدين   
وال مال وال يف    ، ال لذة له يف مأكل وال منكح      ، مقتصرا على زي الفقر   ، خشـن العـيش فقريا قانعا باليسري      

نزل بتينمل  .... ،لكنه دخل واهللا يف الدماء لنيل الرياسة املردية       ، حىت لقي اهللا تعاىل   ، شـيء غري رياسة األمر    
واستماهلم وأخذ يشوق إىل    ،  إىل األمر باملعروف   ودعاهم، فبث يف املصامدة العلم   ، ومـنه ظهـر وبـه دفن      



وساق نسبا له إىل علي     ، وأنا حممد بن عبد اهللا    ، أنا هو : فلما توثق منهم قال   ، و ويروي أحاديث فيه   ، املهدي
 فبايعوه

 بشر باملهدي الذي    وأعلمهم أن النيب  ، مسى أتباعه املوحدين  ) : ١٩٧\٩))(الكامل((يف  : قال ابن األثري   -
فقام إليه عشرة رجال أحدهم عبد املؤمن ، وأن مكانه الذي خيرج منه املغرب األقصى     ، رض عـدال  ميـأل األ  
 اهـ.فبايعوه على ذلك ، فأنت املهدي، ال يوجد هذا إال فيك: فقالوا

وكان فيه  ، ووافق املعتزلة يف شيء و األشعرية يف شيء       ، 5)) أعز ما يطلب  ((وألف هلم كتاب    :  قال الذهيب  -
ما : و يقول ، وكان يسميهم املؤمنني  ، مث اخلمسني ، فهم أول من لباه   ، فمنهم العشرة ،  أصحابه ورتب، تشيع

)) ال يزال أهل الغرب ظاهرين    : ((  بقوله   وأنتم العصابة الذين عىن النيب      ، يف األرض مـن يؤمن إميانكم     
، فق وقوع أكثرها  وحدثهم جبزئيات ات  ، ومنكم الذي يؤم بعيسى   ، وتقتلون الدجال ، وأنـتم تفـتحون الروم    

فبعث ، وإقدامهم على الدماء  ، وغلظ طباعهم ، و إخوم لقسوم  ، فعظمت فتنة القوم به حىت قتلوا أبناءهم      
واإلقرار ، وإزالة البدع ، فادعوهم إىل إماتة املنكر   ، املبدلني الدين ، اقصـدوا هؤالء املارقني   : جيشـا وقـال   
وبكل حال فالرجل من    ...  فالسنة قد أباحت لكم قتاهلم         وإال، فإن أجابوا فهم إخوانكم   ، باملهدي املعصوم 

ووجد ما  ، وأقدم على الدماء إقدام اخلوارج    ، وربط الرببر بادعاء العصمة     ، رام أمرا فتم له     ، فحـول العامل  
 اهـ.قدم
 
الصويف املقتول على الزندقة و     ) احلسني بن منصور احلالج   (  وادعاهـا لنفسـه أيضـا كذبا و زورا            -١٥

بن عباس  [ أنه ملا حصل احلالج يف يد حامد        ) ٣٣٨ \١٤))( سري أعالم النبالء  ((ذكر الذهيب يف  ، داإلحتـا 
، وبعضها مكتوب بالذهب، وكبس بيته وأخذت منه دفاتر كثرية... جد يف تتبع أصحابه ] وزيـر املقـتدر     

وذكرت مرة أنك ، ) ياملهد(فذكرت يل دفعة أنك ، أما قبضت عليك بواسط : مبطنة باحلرير فقال له حامد      
 اهـ.وكان يف الكتب عجائب من مكاتباته إىل أصحابه ، فكيف ادعيت بعدي اإلهلية ؟، تدعو إىل عبادة اهللا 

 
هـ من الشيعة الغالة    ٣٢٢املتوىف سنة   ) عبيد اهللا املهدي العبيدي   (  وممن ادعاها زورا وإفسادا للدين        -١٦

وقد ادعى أنه   ): ١٩١\٢))(منهاج السنة ((قال ابن تيمية يف     ،بوهو مؤسس الدولة الفاطمية باملغر    ، الباطنية
وهذا ادعى أنه من ولد حممد      ، ولكن مل يوافق يف االسم وال اسم األب       ، عبيد اهللا بن ميمون القداح    ) املهدي(

وأن أباه  ، وأهل املعرفة بالنسب وغريهم من علماء املسلمني يعلمون أنه كذب يف دعوى نسبه            ، بـن إمساعيل  
، وهو وأهل بيته كانوا مالحدة    ، ونسبة إىل اوس  ، فله نسبتان نسبة إىل اليهود    ، وديا ربيب جموسى  كـان يه  

وقد صنف  ، إن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر احملض      :وهـم أئمـة اإلمساعيلية الذين قال فيهم العلماء        
وأهنم ، عوى اإلسالم ود، وبيان كذم يف دعوى النسب    ، وهتك أستارهم ، العلماء كتبا يف كشف أسرارهم    
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ـ ٢٩٩عبيد اهللا بن ميمون قد ظهر سنة      ) باملهدي(وكان هذا املتلقب    ،  نسبا ودينا  بـريئون من النيب      ،  ه
، هـ  ٥٦٨وانقرض ملك هؤالء يف الديار املصرية سنة        ، ...وانتقل األمر إىل ولده   ، هـ٣٢٤وتـوىف سنة    

 باإلحلاد و احملادة هللا ورسوله والردة وأخبارهم عن العلماء مشهورة، فملكـوها أكثـر مـن مـائيت سـنة       
 اهـ.والنفاق

وكان ،خرج املهدي امللحد عبيد اهللا بن ميمون القداح       )) : املنار املنيف (( وقال تلميذه العالمة ابن القيم يف        -
الذي بشر به النيب ) املهدي(وادعى أنه  ،فانتسب بالكذب والزور إىل أهل البيت     ،جده يهوديا من بيت جموسي    

 ، إىل أن استولت ذريته املالحدة املنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة           ،لك وتغلب و إستفحل أمره    وم
وكانوا ، واشتدت غربة اإلسالم وحمنته ومصيبته م     ،هللا ولرسـوله على بالد املغرب ومصر واحلجاز والشام        

،  الباطنية أعداء الدين   وهم ملوك القرامطة  ، ويدعـون أن للشريعة باطنا خيالف ظاهرها      ، يدعـون اإلهلـية   
ومل يزل أمرهم ظاهرا    ،ودانوا بدين أهل اإلحلاد وروجوه    ،فتسـتروا بالرفض واالنتساب كذبا إىل أهل البيت       

فاستنقذ امللة اإلسالمية منهم    ،ونصر اإلسالم بصالح الدين يوسف بن أيوب      ،إىل أن أنقـذ اهللا األمـة منهم       
 اهـ. نفاق وإحلاد يف زمنهموعادت مصر دار إسالم بعد أن كانت دار،وأبادهم

 
فقد ذكر املؤرخ العالمة ،هـ٣٦٥املتوىف سنة ) املعز بن املنصور الفاطمي العبيدي(  مث من بعده حفيده   -١٧

أنه بث دعاته فكانوا يقولون هو      ) : ٢١٩\ ٢))(الروضتني يف أخبار الدولتني   (( املقدسي يف كتاب     ةأبو شام 
وكان يسره ما يرتل باملسلمني من املصائب من        ، تطلع من مغرا  وهو الشمس اليت    ، الذي ميلك ) املهـدي (

وأنه كان غائبا يف السماء     ، مث ظهر وأوهم أن اهللا رفعه إليه      ،واحتجب عن الناس أياما     ، أخـذ الروم بالدهم   
وهذا ، فامتألت قلوب العامة واجلهال منه      ، كان ينقلها إليه جواسيس له      ، وأخرب الناس بأشياء صدرت منهم    

 اهـ.وهو الذي تنسب إليه القاهرة ،  خلفائهم مبصرأول
 
قال ،الباطين) ابن مهري الصواين القرمطي   : (وقيل  ) احلسني بن زكرويه بن مهرويه    (  وادعاها كذلك     -١٨

ابن : وقيل، ا مسه احلسني بن زكرويه بن مهرويه      ) ٩٢٧\٢))(بغية الطلب يف تاريخ حلب    ((ابـن العدمي يف     
أخو علي بن عبد اهللا     ، وهو املعروف بصاحب اخلال   ، ان من سواد الكوفة   مهـري الصـواين مـن أهل صو       

وبايعته القرامطة بعد قتل أخيه     )) باملهدي  ((وتسمى  ، نسب نفسه إىل حممد بن إمساعيل بن جعفر       ، القرمطـي 
وهنب ما فيها من األموال     ، من أعمال حلب ودخل هذه املواضع عنوة      ) مواضع(وصار إىل   ، بنواحي دمشق 

 مث آل أمره إىل قتله على يد اخلليفة املكتفي باهللا العباسي...، ح وأفسد بالشام وعاث يف بالدهاوالسال
وقرأت يف رسالة أيب عبد اهللا حممد بن يوسف األنباري الكاتب إىل            ) :٩٢٩\ ٢( وقـال ابن العدمي أيضا     -

وأنه نظر  ، )املهدي(وأنه  ، جعفرأنه ادعى أنه أمحد بن عبد اهللا بن         ، أخيه أيب علي يف ذكر أخبار هذا القرمطي       
فلما وقف على بعد هذا النسب ادعى بعد وقعة السطح من الكسوة أنه حممد              ، حممد بن إمساعيل يف النسب    

، ممن يسكن بيت هليا   ، وكتب بذلك كتابا خبطه إىل املعروف بابن حوي السكسكي        ، بـن عبد اهللا بن جعفر     



مث نزع عن هذا النسب إىل عبد اهللا بن إدريس          ، غجفصـار ابـن حوي إىل أيب نصر محد بن حممد كاتب ط            
 اهـ.احلسين القادم من احلجاز إىل مدينة أذرعات من جهة دمشق 

: أجلس القرامطة مكان علي بن عبد اهللا أخا له يقال له          :عن أيب بكر الصويل قال    ) :٩٤٤\ ٢( وقـال يف     -
وأمرهم ، ودعي له ا و بكورها      ،  إىل محص    وصار أمحد بن عبد اهللا    ، زعموا أنه عهد إليه     ، أمحد بن عبد اهللا     

أشهد أن ، أشهد أن حممدا رسول اهللا: ويكون أذاهنم ، وأن خيطبوا بعد الظهر  ، أن يصلوا اجلمعة أربع ركعات    
ال إله إال   ، وكتب عليها اهلادي املهدي     ، وضرب الدراهم والدنانري    ، حي على خري العمل   ، عليا ويل املؤمنني  

قُلْ ال أَسأَلُكُم (وعلى اجلانب اآلخر    ، جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا       ،اهللا  اهللا حممـد رسـول      
 هـ٣١٢ يف صفر من سنة )٢٣من اآلية: الشورى)(علَيِه أَجراً ِإلَّا الْمودةَ ِفي الْقُربى

 
٤٨٢األوىل من سنة    ويف مجادى   ): ١٣٦\١٢)) (البداية والنهاية ((ذكره ابن كثري يف     ،آخر  ) مدع  (-١٩

وزعم أنه  ، فاستغوى خلقا من أهلها   ، كان ينظر يف النجوم   ، )بليا(هــ دهـم أهـل البصرة رجل يقال له           
، مل ير يف اإلسالم مثلها    ، من ذلك دار كتب وقفت على املسلمني      ، واحرق من البصرة شيئا كثريا    ، )املهدي(

 وأتلف شيئا كثريا من الدواليب واملصانع وغري ذلك
 يف احملرم منها كتب املنجم الذي أحرق البصرة إىل أهل واسط يدعوهم إىل              ٤٨٤و دخلت سنة    :  وقـال  -

ويهدي اخللق  ، صاحب الزمان الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر       ) املهدي(ويذكر يف كتابه أنه     ، طاعـته 
 ))املهدي( (وإن عدلتم خسف بكم فآمنوا باهللا وباإلمام ، إىل احلق فإن أطعتم أمنتم من العذاب

حمموال على مجل ببغداد وجعل     ) املهدي(وأدعى أنه   ، ويف ذي احلجة جئ باخلبيث املنجم الذي حرق البصرة        
فطافوا به بغداد مث    ،والدرة تأخذه من كل جانب      ،وعلى رأسه طرطورة بودع     ، والناس يلعنوه ، يسب الناس 

 اهـ.صلب بعد ذلك
 
ذكره احلافظ يف   ، )بامللثم  : (املعروف) ن هاشم أبو العباس   أمحد بن عبد اهللا ب    (  وادعاهـا شخص امسه       -٢٠
وقدم القاهرة ، وأنه نشأ ببالد الترك ، كان يذكر أن اسم أبيه ازدمر      : فقال) ٢١٧\ ١))(الـدرر الكامنة  ((

ومل ينجب وذكر ،وحفظ التنبيه ، واشتغل يف الفقه على مذهب الشافعي ،٦٥٨فولد له امللثم يف رمضان سنة     
، مث سلك طريق العبادة   ،ومساع احلديث عشرين سنة   ، الشـيخ تقي الدين ابن دقيق العيد يف الفقه        أنـه الزم    

وأنه ، من رؤية اهللا تعاىل يف املنام مرارا      ،  هـ دعاوى عريضة   ٦٨٩فحصـل له احنراف مزاج فادعى يف سنة         
وأن اهللا  ، ع من املالئكة  ومعه جربيل ومج  ، مث إىل العرش  ، مث إىل سدرة املنتهى   ، أسري به إىل السماوات السبع    

 فأعلمه بأنه من    وأنه رأى النيب    ، وأن البشائر تواردت عليه من املالئكة     ، )املهدي(وأخـربه بأنه    ، كلمـه 
له فاشتهر أمره فأخذ وحبس وكان الشيخ نصر        ،وأمره أن ينذر الناس ويدعوهم إىل ال      ، )املهدي(وأنه  ، ولده

)) املهدي((فطلع إىل القلعة وصرخ بأنه      ،  أشار عليهم بقتله   فذكر  عن نفسه أن نصرا     ، املنبجـي حيـط عليه    
مث قيل  ، ودخل عليه رجل أراد خنقه فذكر عن نفسه أن الرجل جفت يده           ، فأخـذ وأرادوا قتله مث حبسوه     



فأرسل إليه القاضي تقي    ،  فأمسكوه وحبسوه واتفقوا على شنقه     ٦٩٩مث ثار يف سنة     ، للسـلطان فأفرج عنه   
وكسر الزبدية اليت فيها الطعام     ، فكسر الكوز الذي عنده فيه املاء     ، يد أن يظهر التجانن   الـدين ابن دقيق الع    

، وأطلق فبلغ ذلك الشيخ نصرا املنبجي فغضب      ، وحكم بذلك ، وشطح يف الناس فأثبت القاضي أنه جمنون      ،
ومجع هذا  ، فذكر أنه سقي مرارا فلم ينجع فيه      ، وأشار على بيربس وكان يعتقده وعلى سالر أن يسقوه السم         

وحيلف على كل   ، وفيه دعاوى عريضة غالبها منامات    ، الـرجل كتابا كبريا بث فيه األحوال اليت اتفقت له           
املال الذي يتحصل مع الشهود     : فقال له ، وذكر أنه جلس يف حانوت الشهود فرأى جربيل يف املنام           ، مـنها 

أخرب : فقال له ، اليت دخل فيها غازان الشام       يف املنام يف السنة      وذكر أنه رأى النيب     ، فترك ذلك   ، حـرام 
والشيخ فخر  ، فكذبه الشيخ نصر    ، وأنه راسلهم بذلك    ، أهل الدولة أن العدو قد أذن له يف دخول الشام           

وحلفوا له أنه ما يدخل الشام      ، وعز الدين البهنسي وآخرون     ، الـدين األقفاصي وجالل الدين القالنسي       
 كان ما كانأحد من التتر يف هذه السنة ف

وذكر عدة منامات أنه هو     ، ٧٤٤ أو يف سنة     ٧٣٤خيرج يف سنة    ) املهدي(وذكـر يف بعـض كالمـه أن         
املوعود ) املهدي(وليس هو   ، أنه يهدي الناس إىل احلق    ) املهدي(مث ذكر يف مواضع أن املعىن بكونه        ، )املهدي(

وعمر ، وابن اخلشاب احملتسب  ، ن اآلملي وذكر فيمن تعصب عليه شيخ اخلانقاه كرمي الدي       ، به يف آخر الزمان   
وذكر أنه كان مرة نصح ابن      ، وجنم الدين ابن عبود   ، والقونسي نائب املالكي  ، السـعودي صهر كرمي الدين    

مث ، وذكر أهنم حبسوه عند اانني    ، مث نقض عليه  ، اخلشـاب بسـبب مملوك أمرد كان يف خدمته فقبل منه          
وأهنم سقوا نصرانيا من األسرى منه فمات من        ، وه فما أثر فيه   وسق، فوضع يف شراب  ، أرسـلوا إلـيه السم    

، وكان مما شهد عليه أنه زعم أنه رسول اهللا   ، ))املهدي(( وأنـه أطلق وأظهر التوبة من دعواه أنه         ، سـاعته 
و مات هذا الرجل يف سنة ، إمنا قلت إين رسول أرسلين رسول اهللا إليكم ألنذركم: وقال، فتنصـل من ذلك   

 اهـ.جاوز الثمانني واهللا أعلم حباله وقد ٧٤٠
 
ظهر يف غمارة يف آخر املائة      : قال،)٢٦٠ص))(مقدمة تارخيه ((ذكره ابن خلدون يف     ،آخر  ) مـدع (  و  -٢١

، واتبعه الدمهاء من غمارة   ، )) الفاطمي((وادعى أنه   ، )بالعباس(رجل يعرف   ،السـابعة وعشر التسعني منها      
وكثري من هذا   ، ومل يتم أمره  ، فقتل ا غيلة  ،  وارحتل إىل بلد املزمة    ،وحرق أسواقها ، ودخل مدينة فاس عنوة   

 اهـ.النمط 
 
يف ) :٨٣ \١٤))(البداية  ((ذكر ابن كثري يف     ، الكافرة  ) النصريية(  وادعاهـا شـخص من الطائفة         -٢٢

حممد بن احلسن املهدي    (وكان من بينهم رجل مسوه      ، خرجت النصريية عن الطاعة   : هـ٧١٧حوادث سنة   
، تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا     ، وتارة يدعى على بن أيب طالب فاطر السموات واالرض        ، )لقائم بأمر اهللا  ا

واحتوى ، وأن النصريية على احلق   ، وخرج يكفر املسلمني  ، وتارة يدعى أنه حممد بن عبد اهللا صاحب البالد        
سان منهم تقدمه ألف وبالدا كثرية      وعني لكل إن  ، هـذا الرجل على عقول كثري من كبار النصريية الضالل         



، ال إله إال على: وخرجوا منها يقولون، وقتلوا خلقا من أهلها    ، ومحلوا على مدينة جبلة فدخلوها      ، ونيابات  
وصاح أهل البلد و إسالماه و سلطاناه       ،وسبوا الشيخني   ، وال بـاب إال سلمان    ، وال حجـاب إال حممـد     

فجمع هذا الضال   ، وجعلوا يبكون ويتضرعون إىل اهللا عز وجل      ، منجدفلم يكن هلم يومئذ ناصر وال       ،وأمرياه
و ، مل يبق للمسلمني ذكر وال دولة     : وقال هلم ، تلك األموال فقسمها على أصحابه وأتباعه قبحهم اهللا أمجعني        

ب ونادى يف تلك البالد إن املقامسة بالعشر ال غري لريغ         ، لـو مل يبق معي سوى عشرة نفر مللكنا البالد كلها          
ال إله إال   : وكانوا يقولون ملن أسره من املسلمني قل      ، وأمر أصحابه خبراب املساجد واختاذها مخارات     ، فـيه 

وجتهزوا وعملوا أمرا   ، علـى واسـجد إلهلك املهدي الذي حيىي ومييت حىت حيقن دمك ويكتب لك فرمان              
 فجردت إليهم العساكر، عظيما جدا

 
مترتاش بن النوين   (يف ترمجة   ): ٦٢\٢))(الدرر الكامنة ((يف) ابن حجر (آخـر ذكر احلافظ     ) مـدع   (-٢٣

الذي يف آخر   )) املهدي(( كان شجاعا فاتكا إال أنه خف عقله فزعم أنه        ،هـ٧٢٨املـتوىف سـنة     ) جـوبان 
 اهـ. احلكم يف بالد الرومدمث واله أبو سعي، فبلغ ذلك أباه فركب إليه ورده عن هذا املعتقد، الزمان

 
ويف يوم  ، هـ٧٢٩يف حوادث سنة      ) ١٤٤ \ ١٤))(البداية((ه ابن كثري يف   آخـر ذكر  ) مـدع   (-٢٤

اجلمعة سادس ذي القعدة بعد أذان اجلمعة صعد إىل منرب جامع احلاكم مبصر شخص من مماليك اجلاويل يقال                  
وذلك قبل  ، فأنزل يف شرخيبة  ، وسجع سجعات يسرية على رأي الكهان       ) املهدي(فادعى أنه   ) أوصى: ( له

 اهـ.خلطيب باجلامع املذكورحضور ا
 
شذرات ((ذكر ابن العماد يف     ) حسـن بن عبد اهللا األخالطي احلسيين      (  و ادعاهـا شـخص امسـه          -٢٥

)): تارخيه((ومساه الغساين يف    ) إبراهيم بن عبد اهللا   (وفيها  : هـ٧٩٩يف حوادث سنة    ) ٣٥٦\٦))(الـذهب 
، ويعرف الكيمياء ، يقال أنه كان يصنع الالزورد    و،كان منقطعا يف مرتله     : قال الغساين ) حسـن بن عبد اهللا    (

وكان ينسب إىل الرفض ألنه كان ال يصلي        ، وال يتردد ألحد  ، وكان يعيش عيش امللوك   ، واشـتهر بـذلك   
 )املهدي(ويدعى من يتبعه أنه ، اجلمعة

 
أخربين شيخنا  : 6 ) ٢٦٠ص))( مقدمته((قال ابن خلدون يف     ،ظهر باملغرب األقصى  ، آخـر ) مـدع  (-٢٦

رجل ،وعصر السلطان يوسف بن يعقوب    ، خرج برباط ماسة ألول املائة الثامنة     :قال)حممد بن إبراهيم األبلي   (
و اتبعه  ، ))الفاطمي املنتظر ((وادعى أنه   ،مصغرا  ) توزر(نسبة إىل   ) بالتويزري(يعرف  ، من منتحلي التصوف  

فدس عليه  ، دة على أمرهم  وخافه رؤساء املصام  ، وعظم أمره ، الكـثري مـن أهل السوس من ضالة وكزولة        
 اهـ.السكسوي من قتله بتاتا واحنل أمره 
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يف ) ٢٦١\ ٤(ذكره ابن العماد    ،  املغريب   7) مشس الدين حممد بن أمحد الفُرياين     (  و ادعاهـا الشيخ       -٢٧

إىل جبال محيدة   ، )مشس الدين حممد بن أمحد الفُرياين     (وفيها توجه الشيخ    : هــ قال  ٨٤٨حـوادث سـنة     
فرتل ، من التجأ إليهم أمن ولو حاربه السلطان فمن دونه        ،أقوام يف غاية املنعة والقوة    ..وفيها،  املقدسة باألرض

وكان قدم القاهرة   ، وراج أمره هناك  ، وقيل ادعى أنه القحطاين     ، )املهدي(وادعى أنه   ، الفـرياين عـندهم   
وحتول ... ل املواعيد ويذكر الناس     يعم، وواظب اجلوالن يف قرى الريف األدىن     ، وأكثر التردد إىل املقريزي   

 اهـ.وويل قضاء نابلس إىل أن ظهر منه ما ظهر، وادعى أنه يقلد الشافعي، عن مذهب مالك
 
ابن أيب (املعروف بـ) أبو العباس أمحد بن عبد اهللا السجلماسي املغريب(   وممـن ادعاهـا أيضا الشيخ     -٢٨

\ ٢))(اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقصى    ((يف  قال املؤرخ الناصري    ، هـ   ١٠٢٢املقتول سنة   ) حملـي 
مقامة التحلي والتخلي من    : ((رمحه اهللا تعاىل يف رسالته اليت مساها        ) أبو العباس أمحد التوايت   (قال الشيخ   ):٣٣

كان الفقيه أبن أيب حملي يف أول أمره فقيها         : وهي رسالة طويلة مسجعة قال    )) صـحبة الشـيخ أيب حملـي      
فاحنشر ، يقة التصوف مدة حىت وقع على بعض األحوال الربانية والحت له خمايل الوالية            مث انتحل طر  ،صرفا

فلما مسعت بذلك ذهبت    : قال، وبعد صيته وكثرت أتباعه   ، وقصدوه فرادى وأزواجا  ، الناس لزيارته أفواجا    
، األحاديثاملعلوم املبشر به يف صحيح  ) املهدي(إلـيه وجلسـت عـنده إىل أن وجدته يشري إىل نفسه بأنه              

 فتركته وراء ونبذته بالعراء اهـ 
وممن ابتلي ا قريبا    : وقد تكلم على الدعوى الفاطمية ما نصه      )) حماضراته((يف  ) اليوسي( وقـال الشيخ     -

وألف فيها  ، خاض يف الطريق حىت حصل له نصيب من الذوق          ، أمحـد بـن عبد اهللا بن أيب حملي التستاويت           
فحدثونا أنه كان يف أول أمره معاشرا حملمد بن أيب بكر           ،  به هذه الرتغة   مث نزغت ، كـتابا يـدل على ذلك     

هل : فقال ابن أيب حملي البن أيب بكر ذات ليلة        ، وكان البلد إذ ذاك قد كثرت فيه املناكر وشاعت        ، الدالئي
 لفساد  لك يف أن خنرج غدا إىل الناس فنأمر باملعروف وننهى عن املنكر؟ فلم يساعفه ملا رأى من تعذر ذلك                  

فأما ابن أيب بكر فانطلق إىل ناحية النهر فغسل ثيابه و أزال شعثه             ، فلما أصبحا خرجا  ، الـوقت وتفاقم الشر   
فوقع يف شر وخصام    ،وأما ابن أيب حملي فتقدم ملا هم به من احلسبة           ،وأقام صالته وأوراده يف أوقاا      ، باحللق

أما أنا فقد   :  فلما اجتمعا بالليل قال له ابن أيب بكر        ومل حيصل على طائل   ،أداه إىل فـوات الصالة عن الوقت        
ومن أتى منكرا فاهللا حسيبه أو حنو هذا من         ، وانقلبت يف سالمة وصفاء   ، وحفظت ديين ، قضـيت مـآريب     

وادعى أنه  ،ودعا لنفسه ، مث مل ينته إىل أن ذهب إىل بالد القبلة        ، وأما أنت فانظر ما الذي وقعت فيه      ، الكـالم 
اهـ  وصار ابن أيب حملي يكاتب       . فاستخف قلوب العوام واتبعوه   ،وأنه بصدد اجلهاد  )) تظـر املهـدي املن  (((

الفاطمي ((ويشيع أنه   ، رؤسـاء القبائل وعظماء البلدان يأمرهم باملعروف وحيضهم على االستمساك بالسنة          
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:  هلم على نصرته   ورمبا كان يقول ألصحابه حمرضا    ، ومن ختلف عنه فموبق   ، وأن من تبعه فهو الفائز    )) املنتظر
وحنو ، وهم قاموا به يف زمن احلق     ،  ألنكم قمتم بنصر احلق يف زمن الباطل       أنـتم أفضل من أصحاب النيب       

 اهـ...هذا من زخارف كالمه 
، وقطع رأسه وعلق على سور مراكش     ، وقد قتل يف معركة دارت بينه وبني جيش السلطان زيدان السعدي          

ومحلت جثته فدفنت بروضة    ،ن أصحابه حنوا من اثنيت عشرة سنة        فبقـي معلقـا هنالك مع رؤوس مجاعة م        
وحدثين من أثق به من     : قال اليفرين ، وزعم أصحابه أنه مل ميت ولكنه تغيب      ...، الشـيخ أيب العباس السبيت    

له ،وكان أبن أىب حملي هذا فقيها حمصال      ...أهـل وادي الساورة أن فيهم إىل اآلن من هو على هذا االعتقاد            
 اهـ. ونفس عالقلم بليغ

القسطاس املستقيم يف معرفة الصحيح من      ((و)) الوضاح: ((ولـه عـدة تآلـيف وضع هلا أمساء غريبة منها          
منجنيق الصخور هلدم بناء    ((و)) اهلودج((و، ))إصليت اخلريت يف قطع بلعوم العفريت النفريت      (و، ))السقيم

وجواب اخلرويب عن رسالته الشهرية     ((و، ))قاملنجنيق لرمي البدعي الزندي   ((أو)) شيخ الغرور ورأس الفجور   
السيف البارق مع السهم    ((و، ))سـم ساعة يف تقطيع أمعاء مفارق اجلماعة       ((و، ))أليب عمـرو القسـطلي    

سلسبيل احلقيقة و احلق يف     ((و، ))مهـراس رؤوس اجلهلة ومدارس نفوس السفلة املنخدعة       ((و، ))الراشـق 
  ))ييج األسد((و)) سبيل الشريعة للخلق

 
، أخربين شيخنا املذكور بغريبة يف مثل هذا      ): ٢٦٠ص))(مقدمته((قال ابن خلدون يف     ،آخر  ) مدع(  و  -٢٩

وهو مدفن الشيخ أيب مدين يف جبل تلمسان املطل عليها رجال من            ، وهو أنه صحب يف حجه يف رباط العباد       
وكان الرجال من موطنه    :قال، كثري التلميذ واخلادم  ، أهـل البـيت مـن سكان كربالء كان متبوعا معظما          

وأهنم إمنا ، فانكشف يل أمرهم، قال وتأكدت الصحبة بيننا يف ذلك الطريق     ، يتلقونه بالنفقات يف أكثر البلدان    
فلما عاين دولة بين    ، وانتحال دعوة الفاطمي باملغرب   ، جـاءوا مقدمة من موطنهم بكربالء لطلب هذا األمر        

وليس هذا  ، ارجعوا فقد أزرى بنا الغلط      : قال ألصحابه ، مـرين ويوسف بن يعقوب يومئذ منازل تلمسان       
 الوقت وقتنا

ويدل هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصر يف أن األمر ال يتم إال بالعصبية                :  قـال ابـن خلدون     -
وأن عصبية بين مرين لذلك العهد      ، وال شوكة له  ، فلما علم أنه غريب يف ذلك الوطن      ، املكافئة ألهل الوقت  

 اهـ.وأقصر عن مطامعه ، ورجع إىل احلق، قاومها أحد من أهل املغرب استكانال ي
 
٩٠٥ادعاها سنة   ،هـ  ٩١٠املتوىف سنة   ،) حممد بن يوسف اجلونبوري اهلندي    (  وممـن ادعاها السيد       -٣٠

وكان ، ادعى انه مهدي  ) : ٢٢٣ص(8)) معارف العوارف ((يف كتابه   ) عبد احلي احلسين  (قال الشيخ   ، هـ  
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مث سار ، فدخل مندو، فأجاله الوالة إىل بالد مالوه   ، وأنكره آخرون ، فمال الناس إليه  ، ناس و أورعهم  أزهد ال 
مث سار إىل   ، فأجاله الوالة فذهب إىل بالد السند     ، فحج ورجع إىل اهلند   ، مث سافر إىل احلجاز   ، إىل كجـرات  
 اهـ .ومات ا، بالد خراسان

ومن  ، ادعى أنه يوحى إليه): ٧٩ص)) (اإلذاعة (( كتابه  يف) صديق حسن خان القنوجي   ( قـال العالمـة      -
وحممد ، قل إين عبداهللا تابع حممد رسول اهللا،علمت من اهللا بال واسطة جديدة اليوم(وحـيه الشـيطاين قوله     

انتهى نقال  ).مبني احلقيقة والشريعة والرضوان   ، عامل علم الكتاب و اإلميان    ،وارث نيب الرمحن    ، مهدي الزمان 
وأخرج من أكثر    ،وحج ومل يزر النيب     ، مث إنه طاف يف بالد اهلند     ، من كتب املهدوية  ))  العقائد أم((عـن   

 اهـ. وهو ابن ثالث وستني ) فراة(البالد حبكم ملوكها إىل أن مات ببلدة 
: فقال) ١٨٧ص)) (اإلشاعة ألشرط الساعة  (( يف كتابه   ) الربزجني(وهذا الشخص هو الذي أشار إليه       : قلت

املهدي (أنه يف زمانه خرج رجل باهلند ادعى أنه         : له يف أمر املهدي   )) رسالة(( يف   9) علي املتقي   (شيخ  ذكر ال 
 وأن أتباعه مل يرجعوا عن اعتقادهم، مث إنه مات بعد مدة، وظهر أمره وطار صيته، واتبعه خلق كثي ) املنتظر
إىل احلرمني من العلماء و الصلحاء أن       وقد مسعت كثريا من القادمني من بالد اهلند         ) أي الربزجنـي  : (قلـت 

ألن كل من   ،ورمبا مسوا القتالية  ، وأهنم يعرفون باملهدوية  ، أولـئك القوم إيل اآلن على ذلك االعتقاد اخلبيث        
حىت أن الرجل الواحد منهم يكون بني اجلمع الكثري من املسلمني فإذا قيل             ،قال هلم إن اعتقادكم باطل قتلوه     

وقد ضموا إىل ذلك االعتقاد     ، هم خلق كثري  ، وال يبايل أيقتل أو يسلم      ، ل القاتل   إن اعتقادك باطل قت   :لـه 
 اهـ .أخربين ذا مجع من ثقات أهل اهلند ، بدعا أخرى خرجوا ا عن سواء الصراط 

و ، )رادهنبور(يزيدون على مئات ألوف من النفوس يف        ) املهدوية(و:  قـال العالمـة عـبد احلي احلسين        -
 اهـ.واملنازعة بينهم وبني أهل السنة يف تلك البالد، ويف أكثر بالد الدكن، )كجرات(ن بالد م، )بالنبور(

إن هلم أصوال يف املذهب ومعتقدات غري       )): هدية املهدوية ((يف كتابه   ) حممد الشاهجهانبوري ( قال الشيخ    -
وأنه ، موعود)) مهدي) ((يحممد اجلونبور (منها أهنم بعتقدون أن السيد      ، مـا اعتقد به أهل السنة واجلماعة      

بل إنه أفضل من آدم ونوح و إبراهيم وموسى وعيسى على            ، أفضـل من أىب بكر وعمر وعثمان وعلي       
ومنها ، وإن كان تابعا له يف املذهب       ،  يف املرتلة  ومنها أنه كان مساويا لسيدنا حممد       ، نبينا وعليهم السالم  

ومنها أن ، مها مسلم كامل وسائر األنبياء ناقصو اإلسالم       كال وسيدنا حممد   ) حممد اجلونبوري (أن السـيد    
 األقاويلإىل غري ذلك من     ، شريك يف بعض الصفات اإلهلية بعد فوزه مبنصب الرسالة والنبوة         ) اجلونـبوري (

 )٢٢٣ص))(معارف العوارف يف أنواع العلوم واملعارف((اهـ نقله عنه احلسين يف .الواهية 
 :منها ) احلسين(وقد ذكر ،لرد على باطلهم و ضالهلم وقد صنف العلماء كتبا يف ا-
عبدامللك ( ألفه)) سراج األبصار ((رد به على كتاب     ،) حممد أسعد املكي  (للشيخ  )) الشـهب احملرقة   ((-١

 من علماء هذه الطائفة) السجاوندي
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: مساه، ))مالكرت الع ((صاحب  ) علي بن حسام الدين املتقي اهلندي     (يف الرد عليهم للعالمة     )) كتاب(( و -٢
أمحد علي (هـ بتحقيق ١٢٢٤طبع يف دار الغد اجلديد املنصورة ، ))الربهان يف عالمات مهدي أخر الزمان   ((

 )سليمان
 )حبيب اهللا الرائجوري(يف الرد على املهدوية للشيخ )) الشهاب احملرق(( و-٣
نزيل ) اهجهانبوري اهلندي أيب الرجاء حممد زمان بن حممد أكرب الش       ( للشـيخ   )) اهلديـة املهدويـة   (( و -٤

أوضح فيه مجيع   ،وهو باللغة األردية    ): صديق القنوجي (قال العالمة   ،هـ  ١٢٩٣حـيدرأباد املـتوىف سنة      
 وهو أبسط الكتب وأحسنها يف هذا الباب): احلسين(قال ، اهـ .أحواله وهو كتاب نافع جدا 

لشافعي صاحب التصانيف املشهورة    املكي ا ) ابن حجر اهليتمي  (يف الـرد عليهم للشيخ      )) رسـالة (( و -٥
) ٣٧ص))(الفتاوى احلديثية((ولعل هذه الرسالة هي الفتوى املذكورة يف كتابه     : قلت  ،هـ  ٩٧٤املتوىف سنة   

شهاب : ((رد عليها مساه    ) عيسى احليدرآبادي (ولبعض شيوخ هذه الطائفة الضالة وهو       ، وهـي طويلة جدا   
 ))الفتاوى

 يعتقدون طائفة عن سئلت، الساعة عالمات وبعض املهدي ذكر يف: مطلب: يف فتواه تلك    ) اهليتمي( قال   -
 )املهدي (كونه أنكر من وأن ،الزمان آخر بظهوره املوعود )املهدي( أنه سنة أربعني منذ من مات رجـل  يف

 عليهم؟ يترتب فما كفر فقد املذكور
 اليت األحاديث لصريح لمخالفتهف األول أما:شنيعة وجهالة قبيحة وضاللة باطل اعتقاد هذا بـأن : فأجـبت 
 مبا كتبهم يف املصرحني األئمة تكفري عليه يترتب فألنه الثاين وأما،عليك ستملى كما خبالفه تتواتـر  كـادت 
 يضرب مرتد كافر فهو لدينه مسلماً كفر ومن املذكور، املهدي ليس امليت هذا وأن زعمهم يف هؤالء يكذب
 .الزمان آخر به املوعود للمهدي نمنكرو فهؤالء وأيضاً يتب، مل إن عنقه
 ومن كفر فقد بالدجال كذب من: ((قال وسلم عليه اهللا صلى أنه اإلسكايف بكر أيب عند حديث يف ورد وقد
 الدين به اهللا أيد اإلمام فعلى الكفر، عليهم فيخشى صرحياً به مكذبون وهؤالء 10)) كفر فقد باملهدي كذب

 أن املارقني الزنادقة الباغني الضالني الفرقة كهؤالء واملفسدين، دعةواملبت الطغاة رقاب عدله بسيف وقصـم 
 اليت الغراء الشريعة هذه نصرة يف يبالغ وأن وأفعاهلم، أقواهلم قبائح من الناس ويريح أمثاهلم من األرض يطهر

 إىل رجعواي أن إىل العقوبة هؤالء على يشدد بأن هالك، إال عنها يضل فال كليلها وهنارها كـنهارها  لـيلها 
 مل إن دابرهم قطع على وينادي األكرب، الشرك شرك من ويتخلصوا الردى سبيل سلوك عن وينكفوا اهلدى

 وعظماء األئمة فضالء به اعتىن ما أفضل ومن الدين مهمات أعظم من ذلك فـإن  األكـرب،  بـاهللا  يـتوبوا 
 السالطني

 ألن أي: كافر مائة قتل من أفضل منهم الواحد قتل إن: الفرقة هؤالء حنو يف تعاىل اهللا رمحه الغزايل قال وقد
 وأما منهم، أحد غواية على يقدر فال حاله بقبح لعلمهم العامة جتتنبه الكافر إذ وأشد أعظم بالدين ضـررهم 
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 فليس القبيحة والبدع الفاسدة العقائد على انطوائهم مع والصاحلني الفقراء بزي للناس فيظهـرون  هـؤالء 
 وال به حييطون فال واخلبائث القبائح تلك من اململوء باطنهم وأما حتسينه، يف بالغوا الذي ظاهرهم إال للعامة

 اخلري فيهم بسببها ويعتقدون بظواهرهم، فيغترون عليه الدالة املخايل إدراك عن لقصورهم علـيه  يطلعـون 
 سبباً ذلك فيكون حلقا أنه ظانني ويعتقدون وحنومها، اخلفي والكفر البدع من منهم يسمعون مـا  فيقـبلون 

 أفضل هؤالء أمثال من الواحد قتل أن من قال ما الغزايل العظيمة قال  املفسدة فلهذه وغوايتهم، إلضـالهلم 
 ذلك تقرر إذا. حبسبهما األجور وتتزايد بتفاوما، األعمال تتفاوت واملصاحل املفاسد ألن كافر، مائة قتل من

 ملن وكفاية مقنع فيه ما وتفسيقهم وتضليلهم هؤالء بتكذيب املصرحة األحاديـث  مـن  علـيك  فلـنمل 
 ))عرفه((يف) السيوطي(مث سرد أحاديث كثرية أكثرها مما أورده ، اهـ املراد منه.تدبره

 
)) الغشاعة يف اشراط الساعة   ((يف كتابه   ،هـ  ١٠١٣املتوىف سنة   ) الربزجني(آخـر ذكره    ) مـدع ( و -٣١

وادعى أنه  ، رجل يسمى حممدا  ) أزمك(ل بقرية يقال هلا      طف كو أنا إذا  ، )شهرزور(ظهـر جبـبال     : فقـال 
وخرب ، فهرب و أخذ أخاه     ، أغار عليه ) أمحد خان الكردي  (مث إن أمري تلك البالد      ، واتبعه خلق ، )املهدي(

و ألزموه  ، فاجتمع عليه علماء األكراد و أفتوا بكفره      ، فزالت شوكته وذل  ، قـريته وقـتل مجاعة من أتباعه      
لكن كان بعض من خيالطه     ، ذلك ظاهرا ] عن  [ ورجع  ، وجتديد عقد نكاح أزواجه فتاب    ، بـتجديد إميانـه   

وقد اجتمعت به سنة سبعني و ألف فوجدته عابدا كثري االجتهاد متورعا            ، يقول إنه مل يرجع عن ذلك باطنا        
 وحبس  و كان أخوه ذاك الذي أخذ     ، مالزما لألوراد على طريقة اخللوتية    ، يف مأكلـه و ملبسـه عن احلرام       

 اهـ.مث إنه تويف رمحه اهللا ، كثري اللوم له، أجله شديد اإلنكار عليه
 
املقتول ) حممد إمساعيل بن عبد الغين بن الشاه ويل اهللا الدهلوي العمري            ( وادعيت أيضا لإلمام ااهد      -٣٢

ال )): بودعون املع ((قال صاحب   ، هـ  ١٢٤٦ يف حرب كفار السيخ ببالد اهلند سنة         -إن شاء اهللا  –شهيدا  
وأنه خمتف  ، املبشر به يف األحاديث هو حممد بن احلسن املنتظر        ) املهدي(شك يف أن ما زعمت الشيعة من أن         

ويقرب من هذا ما زعم أكثر العوام وبعض اخلواص يف حق           ، ال دليل عليه  ، هـي عقيدة باطلة     ، وسـيظهر 
املوعود املبشر به يف    ) املهدي(عاىل عنه أنه    رضي اهللا ت  ) أمحد الربيلوي (الغـازي الشهيد اإلمام األجمد السيد       

وهو حي موجود يف هذا العامل      ، بل إنه اختفى عن أعني الناس     ، وأنه مل يستشهد يف معركة الغزو     ، األحاديـث 
ويزعمون أنه  ، مث غاب بعد ذلك   ، إنا لقيناه يف مكة املعظمة حول املطاف      : حىت أفرط بعضهم فقال   ، إىل اآلن 

، وهذا غلط وباطل  ، فيمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما       ، ر الزمان سيعود وسيخرج بعد مرو   
واحلكايات ، ومل خيتف عن أعني الناس قط     ، واحلـق الصحيح أن السيد اإلمام استشهد ونال منازل الشهداء         

وقد طال الرتاع قي أمر     ، وما صح منها فهو حممول على حممل حسن       ، املروية يف ذلك كلها مكذوبة خمترعة     
وجيادلون من ينكره وإىل اهللا املشتكى من       ، السـيد الشهيد من حياته واختفائه حىت جعلوه جزء من العقيدة          

 اهـ.واهللا أعلم، ونعوذ باهللا من هذه العقيدة املنكرة والواهية، صنيع هؤالء



 
ل عقر  وظهر قبل تأليفي هلذا الكتاب بقليل رجل جببا       : أيضا فقال ) الربزجني(آخر ذكره   )) مـدع ((  و  -٣٣

وله ولد صغري ابن اثنيت عشر سنة أو        ، ويدعي أنه شريف حسني   ، )عبد اهللا (يسمى  ، أو العمادية من األكراد   
و استوىل على بعض    ، وتبعه مجاعة كثرية من القبائل    ، ))باملهدي املوعود ((ولقبه  ، أقل أو أكثر قد مساه حممدا     

و أخذ هو وابنه إىل     ، وقد اهنزم املدعي  ، ك دماء و وقع بينهم قتال وسف    ، مث ركب عليه وايل املوصل    ، القالع
 اهـ.ومنعهما من الرجوع إىل بالدمها وماتا مجيعا ، مث إن السلطان عفى عنهما، استنبول

 
املتغلب على  ، م١٨٨٥الصويف املتوىف سنة    ) حممد أمحد بن عبداهللا السوداين    (  وممـن ادعاهـا أيضا        -٣٤

وهو ،  إىل غري ذلك من دعاويه الفارغة      11قد كفر باهللا ورسوله     فقد زعم أن من شك يف مهديته ف       ، السودان
و إمنا هو   )) باملهدي املوعود ((فقد أظهر الواقع أنه ليس      ، وإن كانـت له يد بيضاء يف حماربة نصارى اإلجنليز         

 .مدع من مجلة املدعني
 
، ))البهائية((افرة زغيم الطائفة الك) علي حممد رضا الشريازي (  ومـن هـؤالء املـدعني أيضا املريزا           -٣٥

فقتل إعداما سنة   ، وقد أفىت علماء بالده بردته الدعائه النبوة      ، وأضل أمما من اخللق   ، والذي ظهر ببالد إيران   
الغائب )) املهدي  ((أو املتحدث باسم    ،يعين احلاجب )) الباب((وقـد ادعى يف أول أمره أنه        ،هــ   ١٢٦٥

مث سول له   ، حلت فيه ) املهدي(فزعم أن روح    ،)املهدية(ء  مث ارتقى به األمر إىل ادعا     ، الـذي تزعمه الشيعة   
وأمر هذا الدجال   ، ))البيان((وزعم أن اهللا أنزل عليه كتابا مساه        ، شـيطانه بعـد فادعـى النبوة والرسالة         

 وقد صنف العلماء الكتب يف بيان حاله ودجله، الكذاب معروف مشهور
 
 زعيم الطائفة   12) مرتضى بن عطاء حممد القادياين اهلندي     غالم حممد بن غالم     (  مث ادعاهـا من بعده        -٣٦

، فقد بدأ اخلبيث أمره بادعاء أنه جمدد للدين       ، م  ١٣٢٦املتوىف سنة   )) القاديانية األمحدية ((الضـالة الكافرة    
مث ختم سجل دعاويه األسود بادعاء النبوة       ، واملسيح املوعود ، )املهدي(مث ادعـى أنه     ، ومحـدث ملـهم   

، وقد أكثر علماء املسلمني يف اهلند وغريها من البلدان من التصانيف يف بيان ضالل فرقته وحنلته             ، والرسـالة 
 ):٢٣٠ص))(معارف العوارف((يف كتابه ) احلسين(فمما ذكره 

 )حسني بن حمسن السبعي اليماين(للشيخ )) الفتح الرباين  (( -١
أنوار اهللا  ( كالمها للشيخ   )) مفاتيح األعالم ((و)) إزالـة األفهـام يف الـرد علـى إزالة األوهام          ((   و  -٢

 ) احليدرآبادي
 )أشرف علي بن عبد الغفور السلطانبوري( للمولوي )) تنبيه املغرور يف الرد على القادياين((   و-٣

                                                 
 )١٣٤ص)(عبد الودود شليب(تأليف )) األصول الفكرية حلركة املهدي السوداين ودعوته( انظر كتاب – 11
 من بالد البنجاب باهلند) كورداسبور(قرية من أعمال ) قاديان( و- 12



 )مشتاق أمحد األنبيهتوي(للشيخ )) املعراج اجلسماين يف الرد على القادياين((   و-٤
 )حممد بشري السهسواين(للشيخ ))  املسيحاحلق الصريح يف حياة((   و-٥
أيب أمحد حممد علي الرمحاين (وغريهـا للشيخ    )) املسـيح الكـاذب   ((و)) الصـحيفة الـرمحانية     ((   و  -٦

 )الكانبوري
 )غنيمت حسني األشريف املونكريي(للشيخ )) أبطال إعجاز مرزا((  و-٧
 :  ومنها أيضا-
  ١٩٨١طبع يف دار القلم ) ودوديأىب األعلى امل(للشيخ )) القاديانية  ((-٨
 ١٩٨٣طبع يف الدار السعودية ، )أيب احلسن علي احلسين الندوي(للشيخ )) القادياين و القاديانية((   و-٩
 رمحه اهللا)) إحسان إهلي ظهري(للشيخ )) القاديانية دراسات وحتليل((  و-١٠
 علماء الباكستان بتوجيه الشيخ احملدث      تأليف خنبة من  )) موقـف األمة اإلسالمية من القاديانية       ((  و  -١١

 ١٩٩١طبع يف دار قتيبة دمشق ، رئيس جملس العمل وأمري مجعية حتفظ ختم النبوة) حممد يوسف البنوري (
 
وكان طالبا يف كلية    ، السعودي  ) حممد بن عبد اهللا القحطاين    (املدعو  ،   وادعاهـا يف العصـر احلاضر       -٣٧

مث زعم أنه رأى رؤيا     ، فترك الدراسة ا يف السنة الرابعة     ، ود بالرياض الشـريعة جامعـة اإلمام حممد بن سع       
١٤٠٠وخرجوا على الناس يف املسجد احلرام سنة        ، فبايعه مجاعة من طلبة العلم    ، املنتظر) املهدي(مفادها أنه   

ـ    ، م بالسالح ١٩٨٠هــ املوافق ل      ، حيث سفك فيها الدم احلرام    ، ))بفتنة احلرم ((فكان ما هو معروف ب
عبد العظيم  (وقد فصل القول فيهل الشيخ      ، نسأل اهللا العافية يف ديننا و دنيانا      ، وانـتهكت حـرمة البـيت     

طبع يف  ) رواية شاهد عيان  ، قصة احتالل املسجد احلرام   ، جرمية العصر ((يف كتابه   ) إبـراهيم حممـد املطعين    
 فلريجع إليه فإنه مهم، هـ١٤٢٤مكتبة وهبة القاهرة 

 
، زهو حي يرزق  ،الكوييت  )  احلسني بن موسى بن حسني اللحدي     (ا ضال مضل امسه      وآخر من ادعاه   -٣٨

األمر الذي دعاه   ،  مث تدرج به األمر إىل أن زعم فساد اتمع بأسره         ،  ادعى صالح نفسه    وقد كان بادئ أمره   
املنتظر، مث  إىل اعتزال الناس حىت صالة اجلماعة باملساجد ، مث وصل به احلال إىل أن زعم أنه هو جد املهدي                    

ومل يقف به األمر إىل ذلك بل زعم عودة الرسول من موته إىل             ،  تطور األمر بأن جعل نفسه هو املهدي بعينه       
وأتباع يتبعونه  ،  وله تآليف يف دعاويه   ،  ومل تتوقف سخافاته حىت زعم أنه هو الرسول املبني        ،  !احلياة بالدنيا   
 على ضالله

احلق (يف كتابه   )  عبد الكرمي بن صاحل احلميد    (منهم الشيخ   ،  ته وأقواله وقد رد عليه أهل العلم وفندوا ادعاءا      
ملا فرغت من كتابة مسودة هذا الرد حضر عندي         :  قال يف خامتته  ،  ))املستبني يف بيان ضالل اللحيدي حسني     

له ستة من أتباع اللحيدي املؤمنني به، فقرأت عليهم مايقارب النصف من كتايب هذا فضاق الوقت عن إكما                
 فأظهروا من جزمهم     ، وطلبت منهم احلضور للمباهلة بعد ذلك        ،فأعطيتهم النسخة ليكملوا قراءا    



 ولكنين أرجأْم لعلهم    ، وأهنم على استعداد للمباهلة دون قراءة باقي النسخة        ،وإصرارهم على ماهم عليه   
ذهبوا ومعهم النسخة مث عادوا، وقد       ويستشعروا أيضاً شأن املباهلة، ف     ،يدركون ماوقعوا فيه من األمر العظيم     

أخربوا صاحبهم اللحيدي فأظهر اجلزم على املباهلة وحده، وكانوا قبل قد أخربوين أنه على استعداد بأن                 
 فدعونا احلكم   ، مث يف اآلِخر مسح هلم باالشتراك معه       ،يباهل كل األمة، فمنعهم من الدخول معه يف املباهلة        

 الذي حيكم بني عباده باحلق فيما خيتلفون فيه أن يهِلك            ،الشهيد سبحانه  الرقيب   ،العدل السميع البصري  
واجلدير بالذكر هنا أن العلماء     ،  هـ  ٩/٢/١٤٢٢وقد حصلَت املباهلة يف ليلة اجلمعة املوافق         ،  الكاذب

 من حويل وقويت    ذكروا أنه ال مير على املتباهلني أكثر من سنة إال ويصاب املبطل، وإنين ألبرأُ إىل اهللا تعاىل                 
كتبه .وأجلأ إىل حول اهللا وقوته ، واحلمد هللا أوالً وآخراً وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني                  

 هجرية١٤٢٢ شهر صفر ، بريدة،عبد الكرمي بن صاحل احلميد القصيم
عبد ( قرظه الشيخ    وقد،  ))التوحيدية يف الرد على اللحيدية    :  (( و هناك رد آخر لبعض الفضالء مساه          -

 )الرمجن بن جربين
 

، وهناك مدعون آخرون مل تنقل أمساؤهم       ، أو ادعيت هلم  ) املهدوية(هذا ما وقفت عليه من أمساء مدعي         •
وأعرف يف زماننا غري    ) :٢٥٩ \٨))(منهاج السنة ((قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف     ، أو مل تصـلنا أخبارهم    

ورمبا خياطب أحدهم بذلك مرات     ، )املهدي(وعبادة يظن كل منهم أنه      واحـد من املشايخ الذين فيهم زهد        
 اهـ .وهو يظن أنه خطاب من قبل اهللا ، ويكون املخاطب له بذلك الشيطان، متعددة

وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يدعي هذه املرتلة ويقول          ) : ٤٢٧\١))(الرد على البكري  ((وقال يف    •
يويل من  ، و إن نواصي امللوك و األولياء بيده      ،  و إنه يزوج عيسى بابنته      ،الذي بشر به النيب     ) املهدي(إنه  

و ،و حيتان البحر    ، و إن هو الذي ميد محلة العرش      ، و إن الرب تعاىل يناجيه دائما     ، يشـاء و يعزل من يشاء     
و ،الناس  فعرفه  ، قـد عزرته تعزيرا بليغا يف يوم مشهود حبضرة من أهل املسجد اجلامع يوم اجلمعة بالقاهرة               

 اهـ.انكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة 
 
 

 التعريف بالكتاب احملقق
 
وبيان صحتها  ، ))خروج املهدي الفاطمي املنتظر   (( وقـد كثـرت تصـانيف أهل العلم يف إثبات عقيدة             -

 13والرد على من خالفها وأنكرها ، وثبوا

                                                 
يها ما يكفي بآخر الكتاب فف)) الضميمة الثالثة((انظر ) املهدي( ملعـرفة الكـتب والتصانيف اليت ألفت يف موضوع   - 13
 ويشفي



، رمحه اهللا )) جالل الدين السيوطي  ((فظ  كتاب احلا ، وأغزرها فائدة ، ومـن أمجع هذه الكتب وأكثرها مادة        
إال أنه مل حيظ بأي )) احلاوي للفتاوي((مفردا أو ضمن كتابه اآلخر ، وقـد طـبع هذا الكتاب عدة طبعات       

 .وتوليته ما يستحقه من التحقيق واالعتناء، فعزمت حبمد اهللا وتوفيقه على االهتمام به، نوع من التحقيق
وهي )) احلاوي(( من كتاب    ١٩٩٠على مطبوعة املكتبة العصرية     وقـد اعـتمدت يف ضبط نص الكتاب         

 املصري رمحه اهللا ) حممد حميي الدين عبداحلميد(مصورة عن طبعة الشيح 
وملا كان الكتاب كله عبارة عن متون أحاديث وآثار حديثية فقد قمت مبقابلة ما يف املطبوع على أصوله من                   

 وأمتمت السقط قدر املستطاع ، فأصلحت اخلطأ وقومته، جمومعا، و مسانيد، من سنن، الكتب احلديثية
 ونقلت أقوال أهل العلم ذا الفن وحكمهم عليها، وقمت أيضا بتخريج األحاديث واآلثار

واألعالم الواردة يف الكتاب    ، واآلثار السلفية ، وفهارس علمية لألحاديث النبوية   ، و جعلـت للكتاب مقدمة    
 ني للتسهيل على الباحثني والقارئ

نعيم بن محاد   (للحافظ  )) الفنت((قد أكثر يف كتابه هذا من النقل عن كتاب          ) السيوطي(  وملا كان احلافظ      -
فقد اعتمدت على طبعات    ،خاصة يف اآلثار املروية عن الصحابة والتابعني      ، هـ  ٢٢٩املتوىف سنة   ) املـروزي 

 :ثالث هلذا الكتاب
 وقد اخترت ترقيمات هذه الطبعة جلودا ، )ني مسري الزهرييأم( بتحقيق ١٤١٢طبعة مكتبة التوحيد : األوىل
 ) منصور بن سيد الشوري( بتحقيق ١٩٩٧طبعة دار الكتب العلمية : والثانية
 ) سهيل زكار( هـ  بتحقيق الدكتور١٤١٤طبعة دار الفكر: والثالثة

يف الكالم على  ،رمحه اهللا   )ة  ابن تيمي  (ماألول لشيخ اإلسال  : جليلني عظيمني )) مبحثني((  وأحلقت بالكتاب     -
 ونقض ترهات الشيعة الرافضة حول ما الصقوا ذه العقيدة احلقة من الترهات واألباطيل، ) املهدي(

املنار املنيف يف   ((رمحه اهللا من كتابه     ) مشس الدين ابن قيم اجلوزية    (لتلمـيذه ووارث علمه احلافظ      : والـثاين 
 مبينا عللها ) املهدي(اهللا على أحاديث وقد تكلم فيه رمحه ، ))الصحيح والضعيف

وجعلته ، ))املهدي املنتظر (( ملا ألف من الكتب حول موضوع       )) مبعجم((   مث ختمت هذا السفر اجلليل        -
ما ألفه علماء الشيعة    : الثاين، ورتبته على وفيات مؤلفيها   ، ما ألفه علماء أهل السنة    : األول: علـى قسـمني   

 .وقد سردا سردا ، الرافضة
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترمجة

احلافظ جالل الدين السيوطي رمحه ا 
 

 ) ٥١ \٤(البن العماد )) شذرات الذهب((من كتاب
هـو احلافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن ابن أيب بكر بن حممد بن ساق الدين أيب بكر بن عثمان                      •

لشافعي املسند احملقق املدقق    بن حممد بن خضر بن أيوب بن حممد بن الشيخ مهام الدين اخلضريي السيوطي ا              
 صاحب املؤلفات الفائقة النافعة 

وعرض حمافيظه على العز الكناين احلنبلي فقال       ، هـ    ٨٩٤ولـد بعد مغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة          
وتويف والده وله من العمر مخس سنوات       ، وكتبه خبطه ، أبو الفضل : ال كنية يل فقال   : ما كنيتك ؟ فقال   : لـه 

وأسند وصايته إىل مجاعة منهم الكمال بن       ، وقد وصل يف القرآن إذ ذاك إىل سورة التحرمي        وسـبعة أشـهر     
مث حفظ  ، وختم القرآن العظيم وله من العمر دون مثان سنني        ، اهلمام فقرره يف وظيفة الشيخونية وحلظه بنظره      

اء عصره  وعرض ذلك على علم   ، عمـدة األحكـام ومـنهاج النووي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي           
وشرع يف  ، ي وأحضره والده جملس احلافظ ابن حجر      ،وأخـذ عن اجلالل احمللى والزين العقب      ، وأجـازوه 

فقرأ على الشمس السريامي صحيح مسلم      ، االشتغال بالعلم من ابتداء ربيع األول سنة أربع وستني ومثامنائة         
، وقرأ عليه قطعة من التسهيل، ازه بالعربيةوالشفا وألفية ابن مالك فما أمتها إال وقد صنف وأج    ، إال قليال منه  

والتوضيح وشرح الشذور واملغىن يف أصول فقه احلنفية وشرح العقائد          ، ومسـع عليه الكثري من ابن املصنف      
وقـرأ علـى الشمس املرزباين احلنفي الكافية وشرحها للمصنف ومقدمة ايساغوجي وشرحها             ، للتفـتازاين 

ولزمه حىت مات سنة سبع     ، شافية وشرحها للجاربردي ومن ألفية العراقي     ومسع عليه من املتوسط وال    ، للكايت
وقـرأ يف الفرائض واحلساب على عالمة زمانه الشهاب الشارمساحي مث دروس العلم البلقيين من        ، وسـتني 

وقرأ عليه ما   ، ولزم أيضا الشرف املناوي إىل أن مات      ، شـوال سنة مخس وستني فقرأ عليه ما ال حيصى كثرة          
ـ   ودروس العالمة التقي   ، ولـزم دروس حمقـق الديار املصرية سيف الدين حممد بن حممد احلنفي            ، ىال حيص

ويف امليقات على جمد الدين ابن السباع والعز بن حممد          ، وقرأ على العز الكناين   ، الشـمين ودروس الكافيجي   
رأ على التقي احلصكفي    وق، ويف الطـب علـى حممد بن إبراهيم الدواين ملا قدم القاهرة من الروم             ، املـيقايت 

 وأجيز باإلفتاء والتدريس ، والشمس البايب وغريهم
وقـد ذكر تلميذه الداودي يف ترمجته أمساء شيوخه إجازة وقراءة ومساعا مرتبني على حروف املعجم فبلغت                 

حملررة واستقصى أيضا مؤلفاته احلافلة الكثرية الكاملة اجلامعة النافعة املتقنة ا         ، عـدم أحـدا ومخسني نفسا     
وقد اشتهر أكثر مصنفاته يف     ، وشهرا تغين عن ذكرها   ، املعـتمدة املعتربة فنافت عدا على مخسمائة مؤلف       

 حياته يف أقطار األرض شرقا وغربا



عاينت الشيخ وقد كتب يف يوم واحد ثالثة    : حىت قال تلميذه الداودي   ، وكـان آية كربى يف سرعة التأليف      
 وجييب عن املتعارض منه بأجوبة حسنة،  مع ذلك ميلي احلديثوكان، كراريس تأليفا وحتريرا

وأخرب عن  ، رجاال وغريبا ومتنا وسندا واستنباطا لألحكام منه      ، وكـان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه       
ولعله ال يوجد على وجه األرض      : قال، ولو وجدت أكثر حلفظته   : قال، نفسـه أنه حيفظ مائيت ألف حديث      

وملا بلغ أربعني سنة أخذ يف التجرد للعبادة واالنقطاع إىل اهللا تعاىل واالشتغال به صرفا               ، لكاآلن أكثر من ذ   
، وترك االفتاء والتدريس  ، وشرع يف حترير مؤلفاته   ، واإلعـراض عن الدنيا وأهلها كأنه مل يعرف أحدا منهم         

ومل ، ل منها إىل أن مات      وأقام يف روضة املقياس فلم يتحو     ، ))بالتنفيس((واعـتذر عن ذلك يف مؤلف مساه        
ويعرضون عليه  ، وكان األمراء واألغنياء يأتون إىل زيارته     ، يفـتح طاقـات بيـته اليت على النيل من سكناه          

فرد األلف وأخذ اخلصى فأعتقه وجعله      ، وأهدى إليه الغوري خصيا وألف دينار     ، األمـوال النفيسة فريدها   
، ال تعد تأتينا دية قط فإن اهللا تعاىل أغناها عن مثل ذلك           وقال لقاصد السلطان    ، خادمـا يف احلجرة النبوية    

و متوسطه  ، وله شعر كثري جيده كثري    ...ومناقبه ال حتصر كثرة     ...  وطلـبه السلطان مرارا فلم حيضر إليه        
وتويف يف سحر ليلة اجلمعة تاسع عشر مجادى األوىل ...،وغالبه يف الفوائد العلمية واألحكام الشرعية  ، أكثـر 

عن إحدى وستني سنة    ، رتلـه بروضـة املقـياس بعد أن مترض سبعة أيام بورم شديد يف ذراعه األيسر               يف م 
 اهـ بتصرف.ودفن يف حوش قوصون خارج باب القرافة ، وعشرة أشهر ومثانية عشر يوما

           

    

    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 احلمــــــــــد هللا 
 وسالم على عباده الذين اصطفى 

اليت مجعها  )) األربعني((خلصت فيه   ، هـذا جزء مجعت فيه األحاديث واآلثار الواردة يف املهدي         
 ) ك ( ورمزت عليه صورة ، وزدت عليه ما فاته). مأبو نعي(احلافظ 

 
 :عن السدي )) تفسريه((ابن جرير يف ) ك ( رج   أخ-١

)) وسعى ِفي خراِبها  ، ومن أَظْلَم ِممن منع مساِجد اللَِّه أَنْ يذْكَر ِفيها اسمه           :((   يف قـوله تعاىل   
 :قال، ) ١١٤:البقرة(

وأمر به أن   ، حىت خربه   [  كانوا ظاهروا خبتنصر على خراب بيت املقـدس        ، هـم الـروم     (( 
وإمنا أعانه الـروم على خرابه من أجل أن بين إسرائيل قتلوا حيىي بن             ، تطـرح فـيه اجلـيف       

 14] )) زكريـاء 
 ) ١١٤:البقرة)) (أُولَِئك ما كَانَ لَهم أَنْ يدخلُوها ِإلَّا خاِئِفني:((   ويف قوله تعاىل-٢

أو قد أخيف   ،و خائف أن تضرب عنقه    فلـيس يف األرض رومي يدخله اليوم إال وه        :((   قـال   
 15)) بأداء اجلزية فهو يؤديها 

 :قال) ١١٤:البقرة)) (لَهم ِفي الدنيا ِخزي هلم يف الدنيا خزي :((  ويف قوله تعاىل-٣
 فذلك اخلزي ، أما خزيهم يف الدنيا فإنه إذا قـام املهـدي و فتحت القسطنطينية قتلهم  (( 

وال يقضى عليهم فيهـا    ، إنه عذاب جهنم الذي ال خيفف عن أهله       وأمـا العـذاب العظيم ف     [ 
 16] )) فيموتوا 

، )٤٠٨٥(وابن ماجة   ، )٣٧٦٤٤(وابن أىب شيبة    ، )٦٤٥\٨٤\١(أمحد  ) ك(   وأخرج    -٤
  :قال رسول اهللا :  قال عن علي ) ١٠٥٣))(الفنت((ونعيم بن محاد يف 

 17)) ة يصلحه اهللا يف ليل، املهدي منا أهل البيت   (( 
                                                 

 )١٨٢٧\٥٤٦\١(  تفسري ابن جرير الطربي -14
 ) ١٨٣٢\٥٤٧\١(  التفسري-15
 )١٨٣٤\٥٤٨\١(  التفسري-16



\٥٥٨\٤(واحلاكم  ، )١٠٦٥(ونعيم بن محاد    ، )٤٢٨٥(أبـو داود    ) ك  (   وأخـرج     -٥
  :قال رسول اهللا :  قالعن أيب سعيد اخلدري ) ٨٧١٤

، كما ملئت جورا و ظلما    ، ميأل األرض قسطا وعدال   ، أقىن األنف ، املهدي مين أجلى اجلبهة     (( 
  18)) ميلك سبع سنني 

 :  قال  عن النيب  عن أىب سعيد )١١(  وأخرج أبو نعيم -6
 ))ميأل األرض عدال كما ملئت جورا ، رجل من أميت أشم األنف،املهدي منا أهل البيت(( 
\٤(واحلاكم  ، (....)والطرباين، )٤٠٨٦(وابن ماجة   ، )٤٢٨٤ (دأبو داو ) ك  (   وأخرج    -٧

  :  عن أم سلمة رضي اهللا عنها مسعت النيب ) ٨٧١٥ و٨٧١٤\٦٠٠
 19)) من ولد فاطمة ، ملهدي من عتريتا  (( 
 قال مسعت رسول عن أنس بن مالك     ) ٣٠(و أبو نعيم    ، )٤٠٨٧(  وأخـرج ابن ماجة       -٨

 : يقول اهللا 

                                                                                                                                                           
وذكره ابن حبان يف    ، إبراهيم بن حممد وثقه العجلي    ،لهذا إسناد فيه مقا   ): ١٤٤٣)(زوائـده (  قـال البوصـريي يف        -17

و ال أعلم له حديثا غري هذا       :قال البخاري فيه نظر قال    ،ياسني العجلي و  ،يف إسناده نظر  : وقال البخاري يف التاريخ   ،الـثقات 
 احلفري امسه عمر بن سعد احتج به مسلم يف صحيحه وباقي رجال             دو أبو داو  ،ال باس به  :ابـن معـني و أبوزرعة     :وقـال   

ري يسأل ياسني   رأيت سفيان الثو  :قال حيىي بن ميان   ) ٢٩٤\١٥٢\١١(اهـ  قال املزي يف ذيب التهذيب        .اإلسناد ثقات 
وهو معروف به انتهى ووقع يف سنن ابن ماجة عن منسوب فظنه بعض احلفاظ املتأخرين               :قال ابن عدي  ، عـن هذا احلديث   

) ٣٣٠٠(صحيح ابن ماجة    ،حسن:اهـ قال األلباين رمحه اهللا    .ياسـني بـن معاذ الزيات فضعف احلديث به فلم يصنع شيئا           
وقال ،اهـ  .هو حديث حسن كما قال احلفاظ       ) ١٠٤ص)(إبراز الوهم ( يف وقال الشيخ أمحد الغماري   ، )٢٣٧١(الصحيحة

هو حديث حسن ولوال ما يف العجلي من بعض التضعيف لكان صحيحا ألن رجاله              ):٣٠ص(أخـوه عـبد اهللا يف كـتابه         
 اهـ .ثقات

مل خيرج له   و، عمران ضعيف : وقال احلافظ الذهيب  ، ومل خيرجاه ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم     :  قـال احلاكم     -18
 بن دوار القطان البصري استشهد به       ميف إسناده عمران القطان وهو أبو العوا      ) : ٤١١٦) (خمتصره(مسلم وقال املنذري يف     

اهـ قال ابن   .الـبخاري ووثقـه عفان بن مسلم واحسن عليه الثناء حيىي بن سعيد القطان وضعفه حيىي بن معني والنسائي                    
(صحيح اجلامع ) ٣٦٠٤(صحيح أىب داود  ، حسن: اهـ قال األلباين رمحه اهللا    .إسناد جيد : )١٣١ص)(املنار املنيف (القيم يف   
 )٥٤٥٤)(املشكاة) (٦٧٣٦

هذا إسناد جيد   ): ٨٠\١٠٨\١)(الضعيفة(وقال يف   ، )٣٦٠٣)(صحيح أىب داود  (، صحيح:  قـال األلباين رمحه اهللا      -19
وقال الشيخ أمحد الغماري يف     ، إسناده جيد ): ٥٤٥٣) (املشكاة(و قال يف    ،اهـ  .رجالـه كلـهم ثقات وله شواهد كثرية       

وقال ، اهـ  .رجاله كلهم عدول أثبات   ، هو حديث صحيح أو حسن كما حكم به احلفاظ          ): ٧٠ص)(إبراز الوهم املكنون  (
 اهـ .سكت عليه احلاكم والذهيب و إسناده صحيح ): ٣٢ص)(املهدي املنتظر(أخوه الشيخ عبد اهللا يف كتابه 



و ، و احلسن ، وجعفر، و علي ، و محزة ، أنا،  ولـد عبد املطلب سادة أهل اجلنة         20حنـن     (( 
 21)) و املهدي ، احلسني

ــد  -٩ ــرج أمح ــباوردي يف ، )١١٥٠٥\١١٥٠٤\١١٣٤٦\٥٢و٣٧\٣(  وأخ وال
  :قال رسول اهللا :  قالعن أيب سعيد اخلدري ) ١٨ (مو أبو نعي، ))املعرفة((

يبعث يف أميت على اختالف من الناس       ، )رجل من قريش من عتريت      ( ،أبشـركم باملهـدي     (( 
و يرضى عنه ساكن السماء     ، فـيمأل األرض قسـطا وعدال كما ملئت جورا وظلما         ، وزالزل
 و يقسم املال صحاحا، كن األرضوسا

 قلوب أمة حممد    ] اهللا  [ وميأل  : قال، بالسوية بني الناس  : قال، ما صحاحا ؟    : فقـال له رجل   
إال رجل ، من له حاجة إيل؟  فما يأتيه أحد:حىت يأمر مناديا فينادي فيقول، ويسعهم عدله ، غـىن 

، رسول املهدي إليك لتعطيين ماال    أنا  :فيأتيه فيقول   ، ائت السادن حىت يعطيك   : فيقول، واحـد   
فيخرج به ،فيلقي حىت يكون قدر ما يستطيع أن حيمله، أحث فيحثى وال يستطيع أن حيمله :فيقول

كلهم دعي على هذا املال فتركه غريي       ، فيقول أنا كنت أجشع أمة حممد نفسا      : فيـندم فيقول    
أو تسع  ، أو مثانيا ، أو سبعا ، تافيلبث يف ذلك س   ، إنا ال نقبل شيئا أعطيناه    : فيقول، فـريده عليه  

 22)) و ال خري يف العيش بعده ، سنني

                                                 
 ....)حنن سبعة من ولد ( أليب نعيم ) صفهانتاريخ أ( يف -20
، من طريق شيخه أيب نعيم    ) ٤٣٤\٩)(تاريخ بغداد (واخلطيب يف   ، )١٣٠\٢)(تاريخ أصفهان (  وأخرجه أبو نعيم يف       -21

قال ،هذا إسناد فيه مقال علي بن زياد مل أر من جرحه وال من وثقه وباقي الرجال ثقات                ): ١٤٤٤(قال البوصريي يف الزوائد   
كذا أورده البخاري يف    )٢٧ص)(النهاية(وقال ابن كثري يف     ، اهـ  .كذا عنده والصواب عبد اهللا بن زياد      :ي يف األطراف  املز

: اهـ قال األلباين رمحه اهللا    .وهذا احلديث منكر    ، وهو رجل جمهول  ، )اجلـرح والتعديل  (وابـن أيب حـامت يف       ، )الـتاريخ (
وقال عبد اهللا الغماري يف كتابه      ، )٨٨٨)(ضعيف ابن ماجة  (و) ٨٨)(الضعيفة(و) ٥٩٥٥)(ضـعيف اجلامـع   (، موضـوع 

 اهـ .السند ضعيف لكن للحديث شاهد من حديث أىب أيوب األنصاري ): ٤١ص)(املهدي(
 وليست عند ابن ماجة وال أىب نعيم... ) ولد) سبعة(حنن (  يف املطبوع -
و رواه أمحد بأسانيد وأبو يعلى      ،ختصار كثري رواه الترمذي وغريه با   ): ١٢٣٩٣\٣١٤\٧)(امع(  قـال اهليثمي يف       -22

هذا إسناد ضعيف العالء بن     : وقال) ١٥٨٨)(الضعيفة(،ضعيف: اهـ قال األلباين رمحه اهللا    .باختصـار كثري ورجاهلما ثقات    
ء احلديث نعم قد جا، ومل يرو عنه سوى املعلى بن زياد كما يف امليزان         ، وتبعه احلافظ وغريه  ، بشري جمهول كما قال ابن املديين     

ليس فيه هذا التفصيل الذي رواه العالء إسناده صحيح ولذلك خرجته يف ،مـن طريق أخرى عن أيب الصدسق ولكنه خمتصر    
 اهـ ) .٧١١(الكتاب اآلخر 



 عن  عن عبد اهللا بن مسعود      (....) و الطرباين   ، )٤٢٨٢ (دأبو داو ) ك  (   وأخـرج     -١٠
 : قالالنيب 
حىت يبعث فيه رجال من أهل بييت يواطىء ، لطول اهللا ذلك اليوم ، لو مل يبق من الدنيا إال يوم        (( 

 23)) كما ملئت ظلما و جورا، فيمأل األرض قسطا وعدال، واسم أبيه اسم أيب ، يامسه امس
: وقال، )٣٢٣٠(والترمذي  ، )٤٢٨٢(وأبو داود   ، )٣٥٧٢\٣٧٦\١(  وأخرج أمحد     -١١

  : عن النيب حسن صحيح عن ابن مسعود 
 24)) امسه يواطي امسي ، ال تذهب الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت(( 
 ٣٦٤٣))(األفراد((والدراقطين يف   ، (....)والطرباين  ، )٣٧٦٤٨(وأخرج ابن أىب شيبة       -١٢

 عن ابن مسعود    ) ٨٤١٣\٤٤٢\٤(واحلاكم  ، )١٩(و أبو نعيم    ، )تـرتيب ابـن طاهـر    
  : قال رسول اهللا : قال

،  أىب واسم أبيه اسم  ، يواطئ امسه امسي    ، ال تذهب الدنيا حىت يبعث اهللا رجال من أهل بييت             (( 
 ))كما ملئت ظلما وجورا ، فيمأل األرض عدال وقسطا

 عن  عن ابن مسعود    ) ١٠٢١٦\١٣٣\١٠] (يف الكبري   [ الطرباين  ) ك  (   وأخرج    -١٣
 : قال النيب 
 )) لو مل يبق من الدنيا إال ليلة مللك فيها رجل من أهل بييت   (( 
) ٤٢٨٣(دوأبو داو ، )٣٧٦٤٨(وابن أىب شيبة  ، )٧٧٣\٩٩\١(أمحد  ) ك  (   وأخرج    -١٤

 : قال عن النيب عن علي 
)) ميالهـا عدال كما ملئت جورا      ، لبعث اهللا رجال من أهل بييت       ، لو مل يبق من الدهر إال يوم      (( 
25 
  :عن علي ) ١١١٣))(الفنت((ونعيم بن محاد يف ، )٤٢٩٠ (د  وأخرج أبو داو-١٥

                                                 
 ) ٥٣٠٤)(صحيح اجلامع) (٣٦٠١)(صحيح أىب داود(، حسن صحيح:   قال األلباين رمحه اهللا- 23
 ) ٧٢٧٥)(صحيح اجلامع) (١٨١٨)( صحيح الترمذي (،حسن صحيح:   قال األلباين رمحه اهللا-24
ص)(إبراز الوهم املكنون  (وقال الشيخ أمحد الغماري يف      ) ٣٦٠٣))(صحيح ايب داود  ((،صحيح:  قال األلباين رمحه اهللا     -25
احلديث ليس فيه ما    ): ٦٥ص(اهـ وقال أيضا    .صحيح على شرط البخاري ومسلم وال علة له وال مطعن يف رجاله             ): ٦٠

اهـ وقال أخوه   .رتبته إىل درجة احلسن فضال عن أن حيط قدره إىل مرتبة الضعيف بل هو صحيح بال شك وال شبهة                    برتل  
 إسناده صحيح): ٢٩(عبد اهللا يف كتابه 



سيخرج ] و  [  ، ذا سيد كما مساه النيب      إن ابين ه  : فقال   ،أنـه نظر إىل ابنه احلسن         (( 
 مث ذكر قصة    -،وال يشبهه يف الَخلْق   ، يشبهه يف اخلُلُق  ،  مـن صلبه رجل يسمى باسم نبيكم        

 26))  ميأل األرض عدال -وزاد
 (دو أبو داو  ، )٢٧٢٢٤\٣١٦\٦(وأمحد  ، )٣٧٢٢٣(ابن أىب شيبة    ) ك  (   وأخرج    -١٦

ـ    ، )٤٢٨٦  ١١٥٣(و) ٩٣١\٣٩٠\٢٣](يف الكبري    [ والطرباين، )٦٩٠١ (ىو أبـو يعل
 : قالعن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب ) األوسط

فيأتيه ناس  ، فيخرج رجل من أهل املدينة هاربا إىل مكة       ، يكـون اختالف عند موت خليفة       (( 
، ويبعث إليه بعث من الشام    ، فيبايعونه بني الركن واملقام   ، فيخرجونه وهو كاره  ، مـن أهل مكة   

فإذا رأى الناس ذلك أتاهـ أبدال الشام و عصائب أهل          ،  م بالبيداء بني مكة واملدينة     فيخسف
، فيبعث إليهم بعثنا ، مث ينشأ رجل من قريش أخواله كلب        ، فيبايعونه بني الركن واملقام     ، العراق  

ويعمل يف  ، فيقسم املال ، واخليبة ملن مل يشهد غنيمة كلب       ، فيظهـرون عليهم وذلك بعث كلب     
مث يتوىف ويصلي عليه    ، فيلبث سبع سنني  ،  ويلقي اإلسالم جبرانه إىل األرض     ناس بسنة نبيهم    ال

 ، املسلمون
 27] )) بعضهم عن هشام تسع سنني وقال بعضهم سبع سنني : قال أبو داود قال[ 
  :قال النيب :  قالعن علي ) ٤٢٩٠ (دأبو داو) ك (   وأخرج -١٧

                                                 
حدثت عن  : دوقال أبو داو  ،  رؤية   هذا منقطع أبو إسحاق السبيعي رأى عليا      ): ٤١٢١)(خمتصره(  قال املنذري يف      -26

اهـ قال األلباين   .اهـ وإسناد نعيم أيضا فيه مبهمني يف موضعني وانقطاع بني حممد الباقر وجده علي               .هارون بن املغرية    
إبراز الوهم  (أما الشيخ أمحد الغماري فقال يف       ، )٥٤٦٢(مشكاة) ٩٢٤(ضـعيف أىب داود   ،إسـناده ضـعيف   :رمحـه اهللا  
ومبجموعها يرتقي  ، شواهد قوية معضدة  مث ذكر أن للحديث     ...صـحيح أو حسن بال شك وال ريبة       ): ٦٦ص  )(املكـنون 

غري أن فيه انقطاعا بني أيب داود       ، صحيح دهذا إسنا ): ٦٩ص(وقال أخوه عبداهللا يف كتابه    ، اهـ.احلديث إىل درجة الصحيح     
 اهـ.وهارون بن املغرية

اهـ قال األلباين   .يحصح:احلديث حسن ومثله مما جيوز أن يقال فيه       ): ١٣٢ص)(املنار املنيف (  قال احلافظ ابن القيم يف        -27
رجاله كلهم ثقات غري صاحب     : قال) ٥٤٥٦)(املشكاة(و) ١٩٦٥)(الضعيفة(و) ٦٤٣٩)(ضعيف اجلامع (ضعيف  :رمحه اهللا 

وملا كان مداره على صاحب أيب اخلليل غري مسمى يف طريق معترب سامل من علة كان هو                 ...أيب اخللـيل ومل يسم فهو جمهول      
أخرى عن أم سلمة وغريها خمتصرا ليس فيه قصة البيعة و األبدال وال بعث كلب               وقـد جـاء احلديث من طرق        ، العلـة 
طائفة من أميت خيسف    ( اهـ ولفظ احلديث املختصر الذي أشار إليه الشيخ         )١٩٢٤)(الصحيحة(وهـو خمـرج يف      ...اخل

 منهم من يكره، فيجيء     م،يبعثون إىل رجل، فيأيت مكة،فيمنعه اهللا منهم، وخيسف م،مصرعهم واحد، ومصادرهم شىت،إن           
 اهـ.هذا إسناد ضعيف) ٧٠ص( الغماري يف كتابه وقال عبد اهللا، )مكرها



على مقدمته رجل يقال له     ، حراث] بن  [ يقال له احلارث    ، خيـرج رجـل من وراء النهر        (( 
وجب على كل    ،  آلل حممد كما مكنت قريش لرسول اهللا         - أو ميكن    -يوطـئ   ، منصـور 

 ١٧))   إجابته - أو قال-مؤمن نصره 
  يف باب املهدي من سننه د  هذا آخر ما أورده أبو داو-
 :نيب  عن العن ابن مسعود ) ٢٢٣٨(  وأخرج الترمذي -١٨
  ١٨))يلي رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي   (( 
 : قال ةوصححه عن أيب هرير) ٢٢٣٨(  وأخرج الترمذي -١٩
 ١٩))لطول اهللا ذلك اليوم حىت يلي ، لو مل يبق من الدنيا إال يوم   (( 
 : قال [ وحسنه عن أىب سعيد اخلدري ، )٢٢٣٩(  وأخرج الترمذي -٢٠
 :فقال  ] عد نبينا حدث فسألنا نيب اهللا خشينا أن يكون ب  (( 

، وما ذاك : قلنا: قال [ – زيد الشاك    -يعيش مخسا أو سبعا أو تسعا     ، خيرج، إن يف أميت املهدي   
فيحثي له يف ثوبه    : قال، أعطين  ، أعطين، يا مهدي : فيجيء إليه الرجل فيقول   ]: سنني قال   : قال

  ٢٠)) ما استطاع أن حيمله 
 أن  عن أيب سعيد اخلدري     ) ٤٠٨٣(وابن ماجة   ، )١١٢٧(ن محاد     وأخـرج نعيم ب     -٢١

 : قال النيب 
 مثلها  29فتنعم فيه أميت نعمة مل ينعموا       ،  فسبع وإال فتسع   28إن قُِصر   ، يكون يف أميت املهدي     (( 
يا مهدي  : فيقوم الرجل فيقول  ، واملال يومئذ كُدوس  ،  شيئا 30تؤتى أكلها وال تدخر منهم      ، قط  
 32 )) 31خذ : يقولف، أعطين

                                                 
ضعيف ) (٩٢٤(ضعيف أىب داود،ضعيف:قال األلباين رمحه اهللا ،اهـ  .هذا  منقطع    ) ٤١٢٢)(خمتصره(  قال املنذري يف      -17

 ) ٥٤٥٨)(املشكاة) (٦٤١٨)    (اجلامع
 )٨١٦٠)(صحيح اجلامع(و) ١٨١٩)(صحيح الترمذي(، ن صحيححس:   قال األلباين رمحه اهللا-18
 )١٨٠٦)(صحيح الترمذي(،حسن صحيح: قال األلباين رمحه اهللا، هذا حديث حسن صحيح:   قال أبو عيسى-19

 وأبو الصديق الناجي امسه     هذا حديث حسن وقد روي من غري وجه عن أيب سعيد عن النيب اهللا               :   قـال أبو عيسى     20-
 )١٨٢٠) صحيح الترمذي(حسن :قال الشيخ األلباين ، ويقال بكر بن قيسبكر بن عمرو

يف إسناده زيد العمي وهو ضعيف لكن للحديث طرق         : قلت) ١٨٢٠) صحيح الترمذي (حسن  : قـال األلـباين رمحه اهللا     
 أخرى فلذلك حسنه الشيخ 

 )الفنت(و) السنن(والتصويب من ) قصد(  يف املطبوع - 28
 )السنن(والتصويب من ) وايسمع(  يف املطبوع - 29



) ٤٠٨٢(وابن ماجة   ) ٨٩٥(ونعيم بن محاد يف الفنت      ) ٣٧٧٢٧(  وأخرج ابن أىب شيبة       -٢٢
 : قالعن ابن مسعود ) ٢٧ (مو أبو نعي

 اغرورقت  فلما رآهم النيب    ، إذ أقبل فتية من بين هاشم      ، بيـنما حنن عند رسول اهللا         (( 
 : فقال،  وجهك شيئا نكرههما نزال نرى يف:فقلت: قال، عيناه وتغري لونه

وإن أهل بييت سيلقون بعدي بالء وتشريدا       ، إنـا أهـل بـيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا           
،  فال يعطَونه  33حـىت يـأيت قوم من قبل املشرق معهم رايات سود فيسألون احلق              ، وتطـريدا 

فيملؤها ، ىل رجل من أهل بييتفال يقبلونه حىت يدفعوها إ، فـيقاتلون فينصرون فيعطَون ما سألوا  
 34) فإنه املهدي   ( ، ولو حبوا على الثلج   ، فمن أدرك ذلك منكم فليأم    ، قسطا كما ملؤها جورا   

 ((35 
يف هذا السياق إشارة إىل ملك بين العباس وفيه داللة          : 36  قـال احلافظ عماد الدين ابن كثري        -

ن من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت        وأنه يكو [ علـى أن املهدي يكون بعد دولة بين العباس          
 ] مث من ولد احلسن واحلسني الرسول 

عن ثوبان  ) ٣٢ (موأبو نعي ) ٤٨٨٢\٤٦٣\١(واحلاكم  ) ٤١٨٤(  وأخرج ابن ماجة      -٢٣
قال رسول اهللا : قال: 

                                                                                                                                                           
 ) السنن(والتصويب من ) عنهم(  يف املطبوع - 30
 )السنن(والتصويب من  ) خذوا (  يف املطبوع - 31
 وفيه زيد أيضا) ٣٢٩٩)(صحيح ابن ماجة(،حسن:   قال األلباين رمحه اهللا- 32
 ) اخلري(   عند ابن ماجة وحده - 33
   هذه الزيادة عند نعيم وحده-34
هذا إسناد فيه يزيد بن أيب زياد الكويف خمتلف فيه رواه ابن أىب شيبة يف               ): ١٤٤١)(زوائـده (وصـريي يف      قـال الب    -35
لكن مل ينفرد به زياد بن أىب زياد عن إبراهيم فقد رواهـ احلاكم يف              ، وأبو يعلى املوصلي بزيادة ونقص ألفاظ     ( ..مسـنده (
اليت أشار  ) ٨٤٣٤\٤٦٤\٤(رواية احلاكم   : قلت،اهـ  .به  عن طريق عمرو بن قيس عن احلكم عن إبراهيم          ) املستدرك(

 )٨٨٦)(ضعيف ابن ماجة(،ضعيف:قال األلباين رمحه اهللا،هذا موضوع): تلخيصه(وقال احلافظ الذهيب يف ، إليها البوصريي
ر قول  وذك) ٢٨ص(وقال أخوه عبدا هللا يف كتابه       ، حديث حسن ) ٩٧)(إبراز الوهم املكنون  (وقال الشيخ أمحد الغماري يف    

فاحلكم ،وليس يف رجاله إسناده كذاب وال وضاع      ،ال واهللا ما هو موضوع ومن أين يأتيه الوضع        : فقال، موضـوع :الـذهيب 
والعجب أن هذا الطريق خرجه احلاكم      ، السـيما وله طرق منها ما تقدم عن ابن ماجة ومنها عن ثوبان            ، بوضـعه جمازفـة   

 ـ اه.وأقره الذهيب نفسه ، وصححه على شرط الشيخني
 ) ]٢٥ص (يف النهاية [ - 36



مث تطلع الرايات   ، مث ال يصري إىل واحد منهم     ، كلهم ابن خليفة    ، يقتـتل عند كرتكم ثالثة        (( 
فإذا مسعتم به   ، مث جييء خليفة اهللا املهدي    ( ،فيقتلونكم قتال مل يقتله قوم    ،  من قبل املشرق   السـود 
 38)) فإنه خليفة اهللا املهدي ، ولو حبوا على الثلج،  فبايعوه37) فأتوه
عن عبداهللا بن احلارث )  األوسط٢٨٧(والطرباين ، )٤٠٨٨(ابن ماجة ) ك (   وأخـرج     -٢٤

  : رسول اهللاقال : قالبن جزء الزبيدي 
 ٢٤)) سلطانه] يعين [ فيوطئون للمهدي ، خيرج ناس من املشرق  (( 
عن ) ٥٦٩(و نعيم بن محاد     ) ٢٢٧٦(و الترمذي   ) ٨٧٦٠\٣٦٥\٢(  وأخـرج أمحد      -٢٥

 :قال رسول اهللا :  قالأيب هريرة 
 39))ال يردها شيء حىت تنصب بإيلياء ، خترج من خراسان رايات سود  (( 

 اخلراساين فاستلب   مهذه الرايات السود ليست هي اليت أقبل ا أبو مسل         : 40ثري    قال ابن ك    -
 .41بل هي رايات أخر تأتى صحبة املهدي ، ]يف سنة اثنني وثالثني ومائة [ ، دولة بين أمية 

                                                 
 )فإذا رأيتموه: مث ذكر شيئا ال أحفظه فقال( بدل هذه اجلملة ) السنن(  اللفظ ألىب نعيم و يف -37
)(زوائده( ابن ماجة وهذا إسناد قوي صحيح اهـ وقال البوصريي يف            هتفرد ب ): ٢٦ص)(النهاية(  قـال ابن كثري يف        -38

من طريق احلسني بن حفص عن      ) ٤٨٨٠\٤٦٣\٤)(املستدرك(واه احلاكم يف    هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ر     ): ١٤٤٢
إذا رأيتم الرايات السود وقد     : ( ولفظه) ٢٧٧\٥)(مسنده(سفيان به وقال هذا صحيح على شرط الشيخني ورواه أمحد يف            

)(ضعيف اجلامع (،  ضعيف :اهـ قال العالمة األلباين رمحه اهللا     ).جـاءت من قبل خراسان فأتوها فان فيها خليفة اهللا املهدي          
لكن يف متنه نكارة كما بينة العالمة األلباين        ،إسناده صحيح : وقال الشيخ بشار عواد معروف    ، ) ٨٥)(الضعيفة(و) ٦٤٣٤

 اهـ ) .الضعيفة(مفصال يف 
اهـ وذكره  ال يروى هذا احلديث عن عبداهللا بن احلارث إال ذا اإلسناد تفرد به ابن هليعة                :  قال الطرباين يف األوسط     -24

اهـ قال البوصريي يف    .فيه عمرو بن جابر وهو كذاب     : وقال، وليس هو منها  ) ١٢٤١٤\٣١٨\٧)(زوائده(اهليثمـي يف    
ضعيف (،ضعيف:اهـ قال األلباين رمحه اهللا    .هـذا إسـناد ضعيف لضعف عمرو بن جابر وابن هليعة          ):١٤٤٥)(الـزوائد (

 )٣٦( الغماري يف كتابهومثله قال عبداهللا) ٨٨٩)(ضعيف ابن ماجة(و) ٨٥)(الضعيفة(و) ٦٤٣٤)(اجلامع
اهـ وقال األلباين رمحه    .وهو الصواب : قال بشار ، غريب  فقط  :ويف نسخة ، هذا حديث غريب حسن   :   قال الترمذي   -39
يف سنده رشدين بن    : قلت، )٤٨٢٥)(الضعيفة(و) ٦٤٢٠)(ضعيف اجلامع ) (٣٩٥(ضعيف الترمذي ، ضعيف اإلسناد : اهللا

 سعد وهو ضعيف  
 )٢٦ص )(النهاية(يف   -40
أي يتوب عليه   ،يصلحه اهللا يف ليلة   ،وهو حممد بن عبداهللا العلوي الفاطمي احلسين رضي اهللا عنه         :(   متام كالمه رمحه اهللا     -41

وقد ، كانت سوداء يقال هلا العقاب     وهو زي عليه الوقار ألن راية رسول اهللا         ،وتكون رايام سوداء أيضا   ،ويشدون أركانه 
فعرفت الثنية ا فهي إىل اآلن يقال هلا        ،حني أقبل من العراق   ، على الثنية اليت هي شرقي دمشق      بن الوليد ركـزها خالـد     

ووطدت حسن العاقبة لعباد اهللا املؤمنني من       ،وقـد كانت عذابا على الكفرة من نصارى الروم والعرب         ،)ثنـية العقـاب   (



( و الطرباين    42، )٧٨٩ (ةواحلارث بن أىب أسام   ، ) كشف ٣٣٢٥(البزار  ) ك(   وأخرج    -٢٦
 :قال رسول اهللا : قالاملزين ]  إياس بن[ عن قرة ) ٦٨ \٣٢\١٩
امسه امسي و اسم    ، فإذا ملئت جورا وظلما بعث اهللا رجال مين       ، لتمألن األرض جورا و ظلما      (( 

، فال متنع السماء شيئا من قطرها     ، فيملؤها عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما      ، أبـيه اسم أيب   
 43] )) يعين سنني [  فإن أكثر فتسعا ،ميكث سبعا أو مثانيا، وال األرض شيئا من نباا

  :عن أنس )  كشف٣٣٣٨(البزار ) ك (   وأخرج -٢٧
يا رسول اهللا مم    : فقلت، فانتبه وهو يسترجع  ،  كان نائما يف بيت أم سلمة      أن رسول اهللا      (( 

 :تسترجع ؟ قال
 علوا البيداء   فإذا، مينعه اهللا منهم  ، مـن قبل جيش جييء من قبل العراق يف طلب رجل من املدينة            

وال يدرك أسفلهم أعالهـم إىل يوم      ، فال يدرك أعالهـم أسفلهم   ، مـن ذي احلليفة خسف م     
 44] )) إن منهم أو فيهم من جرب :يارسول اهللا خيسف م ومصادرهم شىت؟ قال: قيل[ ، القيامة

                                                                                                                                                           
 يوم الفتح إىل مكة وعلى      وكذلك دخل رسول اهللا     ،هللا احلمد املهاجرين واألنصار وملن كان معهم وبعدهم إىل يوم الدين و         

واملقصود أن  ، صلوات اهللا وسالمه عليه     ) كان متعمما بعمامة سوداء فوق البيضة     ( وكان أسود ويف رواية       ،رأسـه املغفـر   
كما دل  ،البيتاملهـدي ملمدوح املوعود بوجوده يف آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره ناحية املشرق و يبايع له عند                   

 اهـ  .جزءا على حدة وهللا احلمد ) املهدي(وقد أفردت يف ذكر ،على ذلك نص احلديث
يف اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة     ، )بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث     ) (نور الدين اهليثمي  (  طبع زوائده للحافظ      -42

 )مسعد السعدين( يف جملد بتحقيق ١٩٩٤لطالئع ويف دار ا) حسني امحد الباكري(هـ يف جملدين بتحقيق ١٤١٣
رواه البزار و الطرباين يف الكبري واألوسط من طريق داود بن احملرب بن             ): ١٢٣٩٦\٣١٤\٧)(امع(  قال اهليثمي يف      -43

 اهـ .بل داود كذاب ):١٦٥١(اهـ قال احلافظ  يف خمتصر زوائد البزار.قحذم عن أبيه وكالهـما ضعيف 
فإن هذا  ) صدقك وهو كذوب  :( يف قصة شيطان أىب هريرة     هو كما قال ولكن أال يصدق فيه قوله         :محه اهللا   قال األلباين ر  

غاية ما يف األمر    ] عن أىب سعيد اخلدري     [ منها طريق أىب الصديق     ،احلديث ثابت عنه من طرق كثرية عن مجع من الصحابة         
إىل والد معاوية بن قرة فان احملفوظ من رواية معاوية بن قرة            أن يكون داود بن احملرب كذب خطا أو عمدا يف إسناد احلديث             

، صحيح: اهـ بتصرف وقال أيضا   ) .٤٦٥\٤(عـن أىب الصـديق الناجي عن أىب سعيد اخلدري به هكذا أخرجه احلاكم               
 ، )١٥٢٩)(الصحيحة(و) ٥٠٧٣)(صحيح اجلامع(

تقدم ذكرها  ، ديث مل ينفرد به بل ورد من عدة طرق        هذا احل ): ١٢٩)(إبراز الوهم املكنون  (وقـال الشيخ أمحد الغماري يف       
وذلك دليل على أن ضعفه مل يتطرق إىل هذا احلديث ملوافقته للثقات فيما            ،فهو وإن كان ضعيفا فحديثه ثابت من جهة أخرى        

بل قد حيدثان   ، وال الكذاب كلها موضوعة   ، وليست كل أحاديث الضعيف كلها ضعيفة     ، وكـذلك القـول يف أبيه     ، رواه
 اهـ.لصحيح واحلسن املعروفني من غري طريقهما با



 :قال رسول اهللا :  قالعن جابر ) ٣٣٢٧(البزار ) ك (   وأخرج -٢٨
والذي : مث قال [ ، ال يعده عدا    ، حثيا  ] يف الناس   [ أمـيت خليفة حيثو املال      سـيكون يف      (( 

 45] )) نفسي بيده لَتعدون 
 : يقول  مسعت رسول اهللا عن أىب سعيد ) ١١٩٦٢\٩٨\٣(  وأخرج أمحد -٢٩
 ، خد:فيقول،يأتيه الرجل فيسأله  ، ] عدا  [ وال يعده   ، إن من أمرائكم أمريا حيثو املال حثيا        (( 

حيكي صنيع  ، وبسط رسول اهللا ملحفة غليظة كانت عليه      [ ،ثوبه فيحثي فيه  ] الرجل  [ فيبسط  
 46)) فيأخده مث ينطلق : ] قال، مث مجع غليه أكنافها، الرجل
  عن النيب    عن طلحة بن عبيد اهللا      ) ٤٦٦٦))(األوسط((الطرباين يف   ) ك  (  وأخرج   -٣٠
 :قال
أن : حىت ينادي مناد من السماء    ، إال جاش منها جانب     ،سـتكون فتـنة ال يهدأ منها جانب         (( 

 47)) أمريكم فالن 
 : قال رسول اهللا  48] ابن عمرو [ عن ) ١٦(  وأخرج أبو نعيم -٣١
 49)) فاتبعوه ، هذا املهدي خليفة اهللا :فيأيت مناد ينادي ، خيرج املهدي وعلى رأسه غمامة  (( 

                                                                                                                                                           
هشام مستور وقد ذكر البزار     : قال احلافظ ،ال نعلم رواه عن ثابت عن أنس إال محاد وال عن محاد إال هشام             :  قال البزار   –44

ذكره ومل  ومل أعرفه إال أن ابن أيب حامت        ، فيه هشام بن احلكم     ): ١٢٤٠٢\٣١٦\٧) (امع(وقال اهليثمي يف    ،أنه تفرد به  
 )امع(اهـ والزيادة يف آخره من .وبقية رجاله ثقات ، جيرحه ومل يوثقه 

١٦٥٢)(خمتصر زوائد البزار  (وقال احلافظ يف    ،اهـ  .رجاله رجال الصحيح    ): ١٢٤٠٧\٣١٦\٧) (امع(  قال يف     -45
 .صحيح): 

) ليعودنَّ  ( وهي عنده   ، ادة يف آخره  وإمنا ذكره اهليثمي يف الزوائد لتلك الزي      ) ٢٩١٣(احلـديث يف صحيح مسلم      :قلـت 
 فهو من العد ال العودة ، ولعله الصواب واألقرب إىل املعىن، واملثبت من خمتصر احلافظ، بالياء

والزيادة يف آخر   ،وللحديث شواهد ، ليس بالقوي وقد تغري بآخر عمره     :  ويف سـنده جمالـد بن سعيد قال يف التقريب           -46
 احلديث من املسند

\٣١٦\٧)(امع(قال اهليثمي يف    ،ال يروى هذا احلديث عن طلحة إال ذا اإلسناد تفرد به إمساعيل           :لطرباين  قـال ا    -47
ص(اهـ قال الشيخ عبد اهللا الغماري       .فيه ا ملثىن بن الصباح وهو متروك ووثقه ابن معني يف رواية وضعفه أيضا               )١٢٤٠٨

 ته عن أهل بلده خملط يف غريهم وهذه منها فاملثىن ميينضعيف اهـ فيه أيضا إمساعيل بن عياش صدوق يف رواي): ٦٠
 )الكامل(و) معجم الطرباين(والتصويب من ) ابن عمر( يف املطبوع -48
والكنجي يف  ) ١٩٣٣\٢٩٥\٥)(الكامل(وابن عدي يف    ) ٩٣٧) (مسند الشاميني ( وأخـرجه أيضـا الطـرباين يف         -49
و ، متهم تركوه ):املغين( بن الضحاك قال الذهيب يف       ب عبدا لوها  ويف إسناده ، من طريق أىب نعيم   ) ٣٧ رقم   ٩٢ص)(البيان(

 ؟ اهـ !!إسناده حسن)٦٠(أما الشيخ عبداهللا الغماري فقال يف كتابه ،من أوابده) ٥٣٢١)(امليزان(احلديث عده يف 



ابن عمرو  [ عن  ) ٤١٧\١))(تلخيص املتشابه ((واخلطيب يف   ، ) ١٧(  وأخرج أبو نعيم      -٣٢
 [قال رسول اهللا :  قال : 

 50)) إن هذا املهدي فاتبعوه : خيرج املهدي وعلى رأسه ملك ينادي   (( 
] أن أبا أمامة    [ عن عاصم بن عمرو البجلي      ) ٣٧٧٥٥(ابن أىب شيبة    ) ك  (   وأخـرج     -٣٣
قال : 

 51] )) العزيز [ وال ميتنع منها ، ] الذليل [ كره ال ين، لينادين باسم رجل من السماء  (( 
  :عن علي ) ١٥٧] (يف األوسط [ الطرباين ) ك (   وأخرج -٣٤
بنا خيتم اهللا كما بنا     ، بل منا : أمنا املهدي أم من غرينا يا رسول اهللا ؟ قال          :أنه قال للنيب      (( 

كما بنا ألف بني    ، بعد عداوة بينة  وبنا يؤلف اهللا بني قلوم      ، وبنا يستنقذون من الشرك   ، فـتح 
 52] )) مفتون و كافر :قال، أمؤمنون أم كافرون ؟ : قال علي[ ، قلوم بعد عداوة الشرك

من طريق مكحول عن علي بن      ) ٣٤ (موأبو نعي ، )١٠٨٩(نعيم بن محاد    ) ك  (   وأخرج    -٣٥
 : قالأيب طالب 

خيتم اهللا به الدين    ، ال بل منا  :رينا ؟ قال  أم من غ  ،يا رسول اهللا أمنا آل حممد املهدي      : قلـت   (( 
وبنا يؤلف اهللا بني قلوم بعد      ، كما أنقدوا من الشرك   ، وبنا ينقدون من الفتنة   ، كمـا فـتح بنا    

، وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا     ، كما ألف بني قلوم بعد عداوة الشرك      ، عـداوة الفتنة  
 53)) م كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخوانا يف دينه

عن أم  ) ٨٣٧٧\٤٣٠\٤(واحلاكم  ، )٩٤٥٩))(األوسط((الطرباين يف   ) ك  (   وأخرج    -٣٦
  : قال رسول اهللا: سلمة رضي اهللا عنها قالت

                                                 
التصويب من  و) ابن عمر (يف املطبوع   ،  أيضا بويف سنده عبدا لوها   ،)٣٨ رقم   ٩٣ص) (البيان(  أخـرجه الكنجي يف       -50

 كتاب اخلطيب وبيان الكنجي
 والتصويب من مصنف ابن أيب شيبة) الذليل(بالدال املهملة ويف املوضع الثاين) الدليل(  يف املطبوع يف املوضع األول -51
قال ،اهـ  .مل يروه عن أيب زرعة عمرو بن جابر إال ابن هليعة تفرد به حممد بن سفيان               :قال الطرباين ،  الزيادة من املعجم      -52

وفيه أيضا ابن هليعة معنعنا     ،اهـ  .وفيه عمرو بن جابر احلضرمي وهو كذاب      ):١٢٤٠٩\٣١٧\٣) (امـع (اهليثمـي يف    
 اهـ .إسناد ضعيف):٣٠ص)(املهدي املنتظر(وقال الشيخ عبداهللا الغماري يف كتابه، وهو مدلس

ويف سنده  ،  من طريق نعيم بن محاد     مأبو نعي ورواه  ، من طريق أىب نعيم   ) ٣٢ رقم   ٨٦ص) (البيان(  وأخرجه الكنجي يف      -53
  وفيه انقطاع أيضا فمكحول مل يسمع من علي، وهو ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية وقد عنعنه، الوليد بن مسلم



فيأتيه عصائب أهل العراق و أبدال أهل       ، يـبايع لـرجل بني الركن واملقام عدة أهل بدر           (( 
فيغزوهم رجل من   [ ، لبيداء خسف م  حىت إذا كانوا با   ، فيغزوهم جيش من أهل الشام    ، الشام
 54] )) فاخلائب من خاب من غنيمة كلب ، فيلتقون فيهزمهم اهللا، أخواله من كلب، قريش
  :قال رسول اهللا : وعنها قالت ) ٥٤٧٣))(األوسط((الطرباين يف ) ك (   وأخرج -٣٧
مث يبعث  ، يخسف م فيبعث جيشا إىل املدينة ف    ، يسري ملك املغرب إىل ملك املشرق فيقتله        (( 

، فيجتمع الناس إليه كالطري الواردة املتفرقة     ، جيشا فينشأ ناس من أهل املدينة فيعود عائد باحلرم        
ويظهر ، فيظهر على كل جبار وابن جبار     ،حىت جيتمع إليه ثلثمائة و أربعة عشر رجال منهم نسوة         
 55)) ت األرض خري مما فوقها مث ما حت، من العدل ما يتمىن له األحياء أموام  فيحيا سبع سنني

  :عن ابن عمر ) ٤١٣٠))(األوسط((الطرباين يف ) ك (   وأخرج -٣٨
وعلي بن أيب طالب عن يساره      ،  جالسا يف نفر من املهاجرين واألنصار      كان رسول اهللا      (( [ 

ذ أخ] فـ  ، فأغلظ األنصاري للعباس    ، إذ تالحى العباس ورجل من األنصار     ، والعباس عن ميينه  
 :فقال، علي] العباس ويد [  بيد النيب 

سيخرج من صلب هذا حي     ] و  ،  ميال األرض جورا و ظلما       56سيخرج من صلب هذا حي      [ 
، فإنه يقبل من قبل املشرق    ، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفىت التميمي     ، ميـال األرض قسطا وعدال    
  57)) وهو صاحب راية املهدي

                                                 
رواه الطرباين  ،يف الصحيح طرف منه   ): ١٢٣٩٧\٣١٣\٧)(امع(قال اهليثمي يف    ، الزيادة بني املعقوفتني من املعجم     -54
ـ (يف   اهـ وهو  .وبقية رجاله رجال الصحيح   ،وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وضعفه مجاعة       ،ر واألوسط باختصار  ٩يبالك
فقد فصل فيه الكالم    ، لأللباين رمحه اهللا  ) ١٩٦٥)(السلسلة الضعيفة (وانظر  ، أيضا) ٣٨٩\٢٩٥\٢٣)(املعجم الكبري (يف  

عن ... أرجحها طريق أىب داود   ، ادة على أربعة وجوه   ملخص كالمه أن احلديث اختلف فيه على قت       ، علـى طـرق احلديث    
 )١٦(وقد تقدمت هذه الرواية برقم ، قتادة عن أىب اخلليل عن صاحب له عن أم سلمة وفيه جمهول

)(امع(اهـ قال يف    .إال الليث بن أىب سليم تفرد به املطلب         ] هو حممد الباقر    [ مل يروه عن أيب جعفر      :  قال الطرباين     -55
فأبو جعفر مل   ، وفيه أيضا انقطاع  ، اهـ  . وبقية رجاله ثقات  ، فـيه لـيث بن أيب سليم وهو مدلس        ): ١٢٣٩٨\٣١٥\٧

ال يصح  :مسع من أم سلمة شيئا ؟ قال      ، قيل ألمحد بن حنبل   ) ٢٨٢ص(ذكر العراقي يف حتفة التحصيل      ، يسـمع من أم سلمة    
 اهـ   .مل يلق أم سلمة :وقال أبو حامت، أنه مسع

 والتصويب من املعجم ) فىت(  يف املطبوع -56
\٣١٨\٧) (امع(اهـ قال اهليثمي يف     .مل يروه عن عبداهللا عن نافع إال ابن هليعة تفرد به كثري             :   قـال الطـرباين     -57

وخاصة ، مل يكن يستقبل أحدا يف وجهه بشيء يكرهه        فان النيب   ، فيه ابن هليعة وفيه لني ولكن احلديث منكر       ): ١٢٤١٣
قال يف  ،  بن عمر العمري املكرب    وفيه أيضا عبد اهللا   : قلت، اهـ  .واهللا أعلم   ) إنه صنو أيب  :(ال فيه عمـه العـباس الـذي ق      

 اهـ.احلديث أقل درجاته أن يكون حسنا) : ١٣١ص)(إبراز الوهم(وقال الشيخ أمحد الغماري يف ، ضعيف عابد: التقريب



: عن أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت      ) ٤٠٣٠))(األوسط((الطرباين يف   )  ك  (   وأخـرج     -٣٩
 : يقولمسعت رسول اهللا 

حىت إذا كانوا ببيداء من األرض      ، يريدون رجال عند البيت   ، يـأيت نـاس من قبل املشرق        (( 
يا رسول اهللا كيف مبن كان      : قلت، فيلحق م من ختلف فيصيبهم ما أصام        [ ، خسـف ـم   

 58] )) مث يبعث اهللا كل امرئ على نيته، هم ما أصاب الناسيصيب: أخرج مستكرها ؟ قال
\١(وابن عساكر   ) ٩٤(و نعيم   ) ٣٩٠٥)) (األوسط((الطـرباين يف    ) ك  (   وأخـرج     -٤٠
 : قال أن رسول اهللا عن علي بن أيب طالب ) ٣٣٥
فال تسبوا أهل   ، حتصل الناس كما حيصل الذهب يف املعدن      ، يكـون يف آخـر الزمان فتنة        (( 
يوشك أن يرسل على أهل الشام سيب فيفرق        ، فإن فيهم األبدال  ، و لكن سبوا أشرارهم   ، شامال

 61يف  ، فعند ذلك خيرج خارج من أهل بييت      ،  الثعالب غلبتهم  60حىت لو قاتلتهم    ،  مجاعـتهم  59
أَِمت  ((مأمارا، هم اثنا عشر ألفا   :هم مخسة عشر ألفا واملقل يقول     :املكثر يقول ، ثـالث رايات  

 ويرد  ، فيقتلهم اهللا مجيعا  ، حتت كل راية منها رجل يطلب امللك        ، يلقون سبع رايات  ، ))أَِمـت ]
 62)) إىل املسلمني ألفتهم ونعمتهم و قاصيهم ودانيهم ] اهللا 
عن علي بن   ) ٨٧٠١ \٥٥٣ \٤(واحلاكم  ، )١٠١٣(نعيم بن محاد    ] ك  [   وأخـرج     -٤١

 : يقول أيب طالب 
وسبوا ، فال تسبوا أهل الشام   ، نها كما حيصل الذهب يف املعدن     ستكون فتنة حيصل الناس م      (( 

حىت لو قاتلهم   ، وسريسل اهللا إليهم سيبا من السماء فيغرقهم      ، فـإن فـيهم األبدال    ، ظلمـتهم 
، يف اثين عشر ألفا إن قلوا      ، مث يبعث اهللا عند ذلك رجال من عترة الرسول          ، الثعالب غلبتهم   

                                                 
وقال اهليثمي  ،اهـ  . تفرد به سلمة     ق وال عنه إال ابن إسحا     ،مل يروه عن أىب اجلراح إال حممد بن إبراهيم        :   قال الطرباين   -58
سلمة بن  :اهـ قلت .فيه سلمة بن الفضل األبرش وثقه ابن معني وغريه وضعفه مجاعة            ):١٢٤٠١\٣١٥\٧)(امـع (يف  

و أبو اجلراح موىل أم حبيبة      ، وفيه أيضا وابن إسحق صاحب السرية وهو مدلس وقد عنعن         ، الفضـل صـدوق كثري اخلطإ     
 هول احلال جم

 )املعجم(والتصويب من ) فيغرق(  يف املطبوع –59
 )املعجم(والتصويب من ) قابلتهم (  يف املطبوع –60
 )املعجم(والتصويب من ) حتت(  يف املطبوع –61
فيه ابن هليعة وهو    ): ١٢٤١٠\٣١٧\٧)(امع(اهـ وقال اهليثمي يف     .مل يروه عن ابن هليعة إال زيد      :  قـال الطرباين    -62

 اهـ .وبقية رجاله ثقاث لني 



يقاتلهم ، على ثالث رايات  ، )) أمت أمت ((ارم أي عالمتهم    إم، ومخسة عشرة ألفا إن كثروا      
مث يظهر  ، فيقتتلون ويهزمون   ، ليس من صاحب راية إال وهو يطمع بامللك         ، أهـل سبع رايات     
 64)) فيكونون على ذلك حىت خيرج الدجال ،  ألفتهم ونعمتهم63] الناس [ اهلامشي فريد اهللا إىل 

 قال  عن أيب سعيد اخلدري     ) ٢٥ (موأبو نعي ، )١٠٧٩)(األوسط(  وأخرج الطرباين يف      -٤٢
 : يقول مسعت رسول اهللا 

وخترج له األرض   ، يرتل اهللا عز وجل له القطر من السماء       ، خيرج رجل من أميت يقول بسنيت       (( 
يعمل على هذه األمة    ، كما ملئت جـورا وظلمـا   ، من بركتها متأل األرض منه قسطا وعـدال      

 65))  املقـدس ويرتل بيت، سبع سنني
و الطرباين يف   )  ترتيب ابن طاهـر   ٥٣١٢)(األفـراد (الـدراقطين يف    ) ك  (   وأخـرج     -٤٣

 : قال عن النيب عن أيب هريرة ) ٥٤٠٦)(األوسط(
تنعم أميت فيها نعمة مل ينعموا      ، إن قصر فسبع وإال فثمان وإال فتسع      ، يكون يف أميت املهدي     (( 

واملال ، وال تدخر األرض بشيء من النبات     ، ماء مدرارا علـيهم الس  ] اهللا  [ يرسـل   ، مـثلها 
 66)) خذ :يا مهدي أعطين فيقول: يقوم الرجل فيقول، كدوس
 : قالحدثين خليلي أبو القاسم :  قال عنه ) ٦٦٦٥(أبو يعلى ) ك (  وأخرج -٤٤
:  قال ،فيضرم حىت يرجعوا إىل احلق    ، ال تقوم الساعة حىت خيرج عليهم رجل من أهل بييت           (( 
 67] )) ال أدري : ما مخس واثنتني؟ قال: قلت:قال[ مخس واثنتني : وكم ميلك؟ قال: قلت

                                                 
 ) الفنت(واملثبت من ) املسلمني(  يف املطبوع –63
إبراز الوهم  ( وقال الشيخ أمحد الغماري يف    ، وأقره الذهيب ، اهـ.هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه     :   قال احلاكم   -64

 اهـ.هو إسناد صحيح ) : ١٠٨ص )(املكنون
): األوسط(رواهـ الترمذي وابن ماجة باختصار رواه الطرباين يف         ) ١٢٤١٢\٣١٧\٧) (امع(  قـال اهليثمي يف       -65

 اهـ.وفيه من مل أعرفهم
كذاب :فيه حممد بن مروان قال ابن منري      :من طريق الدراقطين وقال   )٣٧٧\٢)(العلل املتناهية (  أخرجه ابن اجلوزي يف       -66

 اهـ .ال اعتباراال حيل كتب احلديث إ:متروك احلديث وقال ابن حبان: وقال النسائي والرازي
اهـ . ورواه غريه عن أيب الصديق عن أيب سعيد          دمل يروه عن هشام عن ابن سريين إال مروان تفرد به أبو زي            :قـال الطرباين  

اهـ . احلريب عمرو بن يزيد      دغريب من حديث هشام عنه تفرد به حممد بن مروان العقيلي تفرد به أبو يزي              :وقال الدراقطين   
إبراز الوهم  (اهـ وقال الشيخ أمحد يف    .رجالـه ثقات  ) : ١٢٤١١\٣١٧\٧) (مـع الـزوائد   جم(وقـال اهليثمـي يف      ، 

 احلديث صحيح ): ١٢٥ص)(املكنون



:  قال عن أىب سعيد    ) ٢٦٧\٦٤(وابن عساكر ، )١١٠٠ (ىأبو يعل ) ك  (   وأخـرج     -٤٥
  :قال رسول اهللا 

ؤه يكون يف آخر الزمان عند تظاهـر من الفنت وانقطاع من الزمن أمري أول ما يكون عطا                 (( 
ملا يصيب الناس   ، يهمه من يقبل منه صدقة ذلك املال      ،للناس أن يأتيه الرجل فيحثي له يف حجره       

 68)) من الفرج 
 عن أىب سعيد    ) ٦٧\٢٩١٣(ومسلم  ، )١٤٤٥٩\٣١٧\٣(أمحد  ) ك  (   وأخرج    -٤٦

 : قال عن رسول اهللا 
 ))حيثي املال حثيا وال يعده عدا ، يكون يف آخر أميت خليفة  (( 
عن أيب  ) ٦٩\٢٩١٤ و ٢٩١٣(ومسلم  ، )١١٣٥٩\٣٨\٣(أمحد  ) ك  (  وأخـرج     -٤٧

 :  قال سعيد و جابر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا 
 ))يقسم املال وال يعده ، يكون يف آخر الزمان خليفة  (( 
 : قال  عن النيب عن أىب سعيد ) ١ (م  وأخرج أبو نعي-٤٨
تنعم أميت  ، وإال فتسع سنني  ، وإال فثمان ،  فسبع سنني  إن قصر عمره  ، يكون يف أميت املهدي     (( 

وال تدخر  ، يرسل اهللا  السماء عليهم مدرارا     ، الرب والفاجر ، يف زمانـه نعيما مل يتنعموا مثله قط       
 ))األرض شيئا من نباا 

  : عن النيب عن أىب سعيد ) ٢ (م  وأخرج أبو نعي-٤٩
أو ، ميلك سبعا ، فيملؤها قسطا وعدال    ،  عتريت   فيقوم رجل من  ، متأل األرض ظلما وجورا       (( 
 ))تسعا 
 :    قال النيب:  قالعن أىب سعيد ) ٣ (موأبو نعي) ٣٥٧٣\٣٧٧\١(  وأخرج أمحد -٥٠
  

كما ملئت قبله   ، ميال األرض عدال  ، ال تنقضـي الدنيا حىت ميلك األرض رجل من أهل بييت            (( 
 69)) ميلك سبع سنني ، جورا

                                                                                                                                                           
فيه املرجى بن رجاء وثقه أبو زرعة وضعفه ابن معني وبقية رجاله            ):١٢٤٠١\٣١٥\٧) (امع(  قـال اهليثمـي يف        -67

على رأي من وثق مرجئ بن رجاء إن        ،احلديث حسن   ):١٢٨ص  ) (إبراز الوهم املكنون  (اهـ قال الشيخ أمحد يف      .ثقـات 
 اهـ  .وكفى باعتبار إمام الصناعة البخاري له وإدخاله يف صحيحه ترجيحا لتوثيقه ،رجح قوله

 ) األنصاري احلمصي العطارءحيىي بن سعيد أبو زكريا(   اللفظ البن عساكر أخرجه يف ترمجة -68
 )األرض(بدل ) ربالع(وعند أمحد ،   اللفظ ألىب نعيم-69



 أن رسول اهللا    عن أيب سعيد    ) ٨٧١٦\٥٥٦\٤(واحلاكم  ، )١٥ (منعي  وأخرج أبو     -٥١
قال : 

وخترج األرض  ، وتعيش املاشية   ، تنعم األمة ، يبعثه اهللا غياثا للناس   ، خيـرج املهدي يف أميت      (( 
  70)) ويعطى املال صحاحا ، نباا
 :قال رسول اهللا :  قالعن عبدالرمحن بن عوف ) ١٣(  وأخرج أبو نعيم -٥٢
يفيض املال  ، ميأل األرض عدال    ، اجلبهة  ] أعلى  [ ، ليبعثن اهللا من عتريت رجال أفرق الثنايا          (( 
 71)) فيضا 
  :قال رسول اهللا : قالعن حديفة ) ٢٠(  وأخرج أبو نعيم -٥٣
يكىن أبا  ، وخلقه خلقي ، لبعث اهللا رجال امسه امسي    ، لـو مل يـبق مـن الدنيا إال يوم واحد            (( 

فال يبقى على   ، ويفتح له فتوحا  ، يرد اهللا به الدين   ، يبايع له الناس بني الركن واملقام      [ ،عـبداهللا 
 اهللا من أي ولدك هو ؟       ليا رسو : فقام سلمان فقال  ، ظهـر األرض إال مـن بقول ال اله إال اهللا          

  72] )) وضرب بيده على احلسني ، من ولد ابين هذا: قال
 قال قال   عن أىب سعيد اخلدري     )٢١ (موأبو نعي ، .)(...  وأخرج احلارث بن أىب أسامة        -٥٤

 :  رسول اهللا 
، مث ليخرجن رجل من أهل بييت حىت ميالهـا قسطا وعدال         ، لـتمالن األرض ظلما وعدوانا      (( 

 ))كما ملئت ظلما وعدوانا 
عن ابن مسعود   ) ٢٣ (مو أبو نعي  ) ١٠٢٢٩\١٣٦\١٠)(الكبري(  وأخرج الطرباين يف      -٥٥
سول اهللا قال ر:  قال : 

                                                 
٨٧ص)(إبراز الوهم (وقال الشيخ أمحد الغماري يف      ،وأقره الذهيب ، هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه     :  قال احلاكم   –70
 ) ١٥٢٩)(الصحيحة(، هو إسناد صحيح: و قال الشيخ األلباين، وهو كما قال ألن رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم):
بدل ) أجلى(وعند اإلربلي يف كشف الغمة      ) ٤٢ رقم   ٩٦ص  (طريق أيب نعيم    من  ) البـيان (  أخـرجه الكنجـي يف        -71
 اهـ .طالت وشيخه ضعيفان واحلديث ذكرناه للشواهد):١٣٤ص)(املنار(قال احلافظ ابن القيم يف ، )أعلى(

مد بن عمرو بن    وحم، مل يسمع من أبيه شيئا    :  بن عبد الرمحن قال ابن معني والبخاري       ةفأبو سلم ، يف سنده انقطاع أيضا   : قلت
 .  صدوق له أوهام: علقمة قال احلافظ

قال احلافظ ابن   ، والزيادة يف منت احلديث من عنده     ، من طريق أىب نعيم   )٣٥ رقم   ٩٠ص)(البيان(  أخـرجه الكنجي يف       -72
 زكرياء  يف سنده أيضا حممد بن    : اهـ  قلت  .يف إسناده العباس بن بكار ال حيتج حبديثه       ): ١٣٣ص)(املنار املنيف (القـيم يف    

 كذاب :وقال فيه الدراقطين، يضع احلديث عن العباس بن بكار: قال الدراقطين، الغاليب



ميلؤها قسطا وعدال كما ملئت     ، وخلقه خلقي ، خيـرج رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي          (( 
 ))ظلما وجورا 

قال :  قال عن أىب سعيد    ) ٢٤(وأبو نعيم   ، )١٢١٣و١٢١٣و١٠٥٦(  وأخرج نعيم     -٥٦
  :رسول اهللا 

يكون عطاؤه هنيئا   ، هديامل: رجل يقال له  ، وظهور من الفنت  ، يكـون عند انقطاع من الزمان     (( 
 ((73 
\٥٠٢\٤(واحلاكم  ، ) ٨٩٦(ونعيم بن محاد    ، ) ٢٢٧٤٦\٢٧٧\٥(  وأخرج أمحد     -٥٧

  :قال رسول اهللا :  قالعن ثوبان ) ٢٦ (موأبو نعي،  )٨٥٧٨
فإن فيها  ، فائتوها ولو حبوا على الثلج    ، إذا رأيـتم الـرايات السود قد أقبلت من خراسان         (( 

  74) )خليفة اهللا املهدي
 :  يقول  مسعت رسول اهللا عن حديفة ) ٢٨ (م  وأخرج أبو نعي-٥٨
، إال من أظهر طاعتهم     ، كيف يقتلون وخييفون املطيعني     ، ويح هذه األمة من ملوك جبابرة         (( 

فإذا أراد اهللا أن يعيد اإلسالم عزيزا قصم كل         ، ويقومهم بقلبه ، فاملـؤمن التقي يصانعهم بلسانه    
يا حديفة لو مل يبق من الدنيا إال        ،  القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها         وهو، جبار عنيد 

ويظهر ، جتري املالحم على يديه   ، حىت ميلك رجل من أهل بييت     ، يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم     
 ))ال خيلف وعده وهو سريع احلساب ،اإلسالم
قال رسول  :  قال ىب هريرة   عن أ ) ٣١ (مو أبو نعي  ، (....)  وأخرج احلسن بن سفيان       -٥٩
  : اهللا 

 ))لو مل يبق من الدنيا إال ليلة مللك فيها رجل من أهل بييت   (( 
قال رسول اهللا   :  قال عن ثوبان   ) ٣٣ (موأبو نعي ، (....)  وأخـرج احلسن بن سفيان        -٦٠
 :  

                                                 
يكون ) الفنت(خيرج رجل من أهل بييت يقال له السفاح عند إنقطاع من الزمان وظهور من               ) ( الفنت(  لفـظ نعـيم يف        -73

 .ضا مدلس وقد عنعنا واألعمش وهو أي، ويف سنده عطية العويف وهو ضعيف مدلس) عطاؤه  حثيا 
هذا : وقال يف املوضعني، مث كرره وحده يف املوضع اآلخر   ، طرفا من حديث  ) ٨٤٨٠\٤٦٣\٤(  أخـرجه احلاكم يف       -74

)(املشكاة(و) ٥٠٦)(ضعيف اجلامع (،ضعيف: قال األلباين رمحه اهللا   ، وأقره الذهيب ، حـديث صـحيح على شرط الشيخني      
٥٤٦١( 



فليأم  ، فمن مسع م  ، كأن قلوم زبر احلديد     ، جتـئ الـرايات السود من قبل املشرق           (( 
 ))ولو حبوا على الثلج ، فليبايعهم 

  :قال رسول اهللا :   قالعن ابن مسعود ) ٣٥ (م  وأخرج أبو نعي-٦١
يواطئ امسه  ، حىت ميلك رجل من أهل بييت     ، لو مل يبق من الدنيا إال ليلة لطول اهللا تلك الليلة            (( 
، ويقسم املال بالسوية  ، لما وجورا كما ملئت ظ  ،ميلؤها قسطا و عدال   ، واسم أبيه اسم أىب   ، امسي

 ))مث ال خري يف احلياة بعد املهدي ، فيمكث سبعا أو تسعا، وجيعل اهللا الغىن يف قلوب هذه األمة
 :  قال  عن النيب عن أىب هريرة ) ٣٦ (موأبو نعي، )٢٧٧٩(  وأخرج ابن ماجة -٦٢
يفتح القسطنطينية وجبل   ، أهل بييت لطوله اهللا حىت ميلك رجل من       ، مل يبق من الدنيا إال يوم       (( 
 75] )) ولو مل يبق إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت يفتحها [ ،     الديلم
، )٣٧ (موأبو نعي ، (.....)وابن منده   ) ٩٣٦\٣٧٤\٢٢)(الكبري(  وأخرج الطرباين يف      -٦٣

 : قال عن قيس بن جابر عن أبيه عن جده أن رسول اهللا ) ٢٨٢\١٤ (روابن عساك
ومن بعد امللوك   ، ومن بعد األمراء ملوك   ، ومن بعد اخللفاء أمراء   ،سـيكون بعـدي خلفاء    (   (

مث يؤمر بعده   ،  ميأل األرض عدال كما ملئت جورا     ، مث خيـرج رجـل مـن أهل بييت        ، جبابـرة 
 76)) فوالذي  بعثين باحلق ما هو بدونه ، القحطاين

 :  اهللا قال رسول:  قالعن أىب سعيد ) ٣٨ (م  وأخرج أبو نعي-٦٤
 77)) منا الذي يصلي عيسى بن مرمي خلفه  (( 

                                                 
قيس هو ابن الربيع ضعفه أمحد وابن املديين و وكيع          ، هذا إسناد فيه مقال   ): ٩٨٦)(زوائـده ( قـال البوصـريي يف       -75

وقال ابن  ، كان معروفا باحلديث صدوقا   :وقال العجلي ، ليس بالقوي وحمله الصدق   :وقال أبو حامت  ، والنسـائي و الدراقطين   
)(ضعيف ابن ماجة  (، ضعيف: باينقال األل ، اهـ  .انه ال بأس به     ، والقول فيه ما قال شعبة    : رواياتـه مستقيمة قال   :عـدي 
من طريق أىب صاحل عن أىب      ) ٢٢٣٨(واحلديث أخرجه الترمذي    ،)٤٣٦١)الضعيفة(و) ٤٨٤٦)(ضـعيف اجلامع  (و) ٦١٢

) البيان(وأخرجه الكنجي يف ، )اخل...ميلك جبل الديلم و(وليس فيه ، وأقره األلباين، وقال حسن صحيح ، هريـرة موقـوفا   
 والزيادة يف آخر احلديث من عنده ، عيممن طريق أىب ن) ٤٤ رقم ٩٧ص(

\١٩٠\٥)(امع(وقال اهليثمي يف    ،)٣٧٢٢)(الضعيفة(و) ٣٣٠٥)(ضعيف اجلامع (،موضوع:  قال األلباين رمحه اهللا     -76
] الكندي  [ الراوي له عن األعمش حسني بن علي        ): ٩٦٦٥)(اإلصابة(اهـ قال احلافظ يف     .فيه مجاعة مل أعرفهم   ):٨٩٦٥

واحلديث ، اهـ  .ضعيف اإلسناد   ):٥٤٦\٦)(فتح الباري (اهـ وقال أيضا يف     .عرف حال جابر والد قيس    ال أعـرفه وال أ    
 )٢١٣(و) ٢٠٦(و) ٢٠٣(وسيأيت خمتصرا  برقم ،أخرجه ابن عساكر يف ترمجة حسني بن علي الكندي موىل ابن جريج



  :قال رسول اهللا :  قالعن أىب سعيد ) ٣٩ (م  وأخرج أبو نعي-٦٥
أال و إن بعضكم    : فيقول، تعال صل بنا  : فيقول أمريهم املهدي   ، يـرتل عيسى بن مرمي        (( 

 78)) تكرمة هلذه األمة ، على بعض أمراء
  : قال رسول اهللا :  قالعن ابن عباس ) ٤٠ (م  وأخرج أبو نعي-٦٦
 79)) واملهدي يف وسطها، وعيسى يف أخرها، أوهلا] يف [ لن لك أمة أنا   (( 
 : قال عن النيب أيب سعيد ) ٣٧٦٤٠(ابن أىب شيبة ) ك (   وأخرج -٦٧
 ))  يعطي احلق بغري عدد ، خيرج يف آخر الزمان خليفة  (( 
 :قال رسول اهللا :  قالعن أيب سعيد ) ٣٧٦٣٩( شيبة ابن أىب) ك (   وأخرج -٦٨
)) يكون عطاؤه حثيا  ، خيـرج رجل من أهل بييت عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفنت                 (( 

80 
  :قال رسول اهللا : قالعن أيب هريرة ) ٨٦٣٣\٥٢٠\٤(  وأخرج احلاكم -٦٩

                                                                                                                                                           
لكن يف صحيح ابن ، سناد ال تقوم به حجة هذا إ: وذكر إسناده) ١٣٤ص)(املنار املنيف(  قال احلافظ ابن القيم يف 64- 77

و يشهد له   : قلت، )٢٢٩٣)(الصحيحة(، صحيح: وقال األلباين رمحه اهللا   ، اهـ  .حـبان مـن حديث عطية بن عامر حنوه        
 ) ١٨٨(و) ٧١(احلديث رقم 

قال ، سناد جيد هذا إ : وساق سنده مث قال   ، )مسنده(البن أيب أسامة يف     ) ١٣٤ص)(املنار املنيف (  عـزاه ابن القيم يف        -78
وقد ،وهو كما قال ابن القيم رمحه اهللا فإن رجاله كلهم ثقات من رجال أيب داود              ): ٢٢٣٦)(الصحيحة(الشـيخ األلباين يف     

و احلديث أخرجه   . اهـ بتصرف .مث ساق كالما يثبت فيه مساع وهب منه         ..وجابر) بن منبه (أعـل باالنقطـاع بني وهب       
ال :( بلفظ  )  ١٥٦)(صحيح مسلم (و يشهد له حديث جابر يف       ، طريق أيب نعيم  من  ) ٣٣ رقم ٨٦ص)(البيان(الكنجـي يف    

:  فيقول أمريهم  فيرتل عيسى بن مرمي     : ظاهــــرين إىل يوم القيامة  قال     ، تـزال طائفـة من أميت يقاتلون على احلق        
 )ال إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اهللا هذه األمة: فيقول،تعال صل لنا

وابن املغازيل يف   ) ٣٩٥\٥)(تاريخ دمشق (واحلديث أخرجه ابن عساكر يف      ، نت عند الكنجي و اإلربلي      الـزيادة يف امل     -79
فرائد السمطني يف فضائل    (من طريق أىب نعيم و اجلويين يف        ) ٣٤ رقم ٨٨ص)(البيان(و الكنجي يف    ) ٤٤٩)(مـناقب علي  (

فعند ابن  :األول: مث اختلفوا على ثالث وجوه    ، رمن طريق حممد بن إبراهيم اإلمام عن أىب جعفر املنصو         ) ٥٩٢)(السـبطني 
وهذا منقطع فمحمد بن علي بن عبداهللا بن عباس والد أىب جعفر           ، عن أىب جعفر عن أبيه عن ابن عباس       :عساكر وابن املغازيل  

عند : والثاين، هو مرسل مل يدركه   :يف التهذيب ) أي املزي (قال شيخنا   ) ٧٠١)(التحصيل(قال العالئي يف    ، مل يسمع من جده   
أدرك : يف ترمجته ) ٢٩٩ص)(تاريخ اخللفاء ( عن جده عن ابن عباس وهذا أيضا منقطع قال السيوطي يف             رأبو جعف : أىب نعيم 

 اهـ.منكر : قال األلباين رمحه اهللا. عن أىب جعفر عن أبيه عن جده عن ابن عباس:عند اجلويين:والثالث ، جده ومل يرو عنه
) ٢٠(وله شواهد تقدم منها رقم      ، وفيه أيضا وعنعنة األعمش   ، عيف مدلس وقد عنعن     ويف سنده عطية العويف وهو ض       -80
 ) ٤٧(و) ٤٦(و) ٤٥(و) ٢٩(و ) ٢٣(و



فيقتل حىت يبقر   ، من يتبعه من كلب   وعامة  ، خيـرج رجل يقال له السفياين يف عمِق دمشق          (( 
وخيرج رجل من   ، حىت ال مينع ذنب تلعة      ، فتجمع هلم قيس فيقتلها   ، بطون النساء ويقتل الصبيان   

فيسري إليه السفياين   ، فيبلغ السفياين فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم       ، اهــل بييت يف احلرة    
 81)) ينجو منهم إال املخرب عنهم فال ، حىت إذا صار ببيداء من األرض خسف م، مبن معه
  قال رسول اهللا    :  قال عن أيب سعيد اخلدري     ) ٨٤٨٦\٤٦٥\٤(  وأخرج احلاكم     -٧٠

: 
حىت تضيق  ، ]مل يسمع بالء أشد منه      [ ، يرتل بأميت يف آخر الزمان بالء شديد من سلطاهنم          (( 

 ملجأ يلتجئ إليه من     ال جيد املؤمن  ، وحىت ميأل األرض جورا وظلما    ، الـرحبة [ عـنهم األرض    
كما ملئت ظلما   ، فيمأل األرض قسطا وعدال   ، فيبعث اهللا عز وجل رجال من عتريت      ، ] الظلـم   
، ال تدخر األرض من بذرها شيئا إال أخرجته       ، يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض     ، وجورا

 أو مثان أو    يعيش فيهم سبع سنني   ، ] اهللا عليهم مدرارا    [ وال السـماء من قطرها شيئا إال صبه         
 82] )) مما صنع اهللا عز وجل بأهل األرض من خريه ، تتمىن األحياء األموات [ ، تسعا 
، (...)وأبو عوانة   ، (...)وابن خزمية   ، )١٢٦٩(والروياين  ، )٤٠٧٧(  وأخرج ابن ماجة      -٧١

 :  قالواللفظ له عن أيب أمامة الباهـلي) ١٤ (موأبو نعي) ٨٦٦٤\٥٣٦\٤(و احلاكم 
فتنفي املدينة اخلبث منها كما ينفي الكري       :  وقال   – وذكر الدجال    – طبنا رسول اهللا    خ  (( 

يا رسول اهللا فأين العرب     : فقالت أم شريك  ، ويدعي ذلك اليوم يوم اخلالص    ، خـبث احلديـد   
فبينما إمامهم  ، وإمامهم املهدي رجل صاحل   ، وجلهم ببيت املقدس  ، هم يومئذ قليل  : يومئذ؟ قال 

فرجع ذلك اإلمام ينكص ميشي     ، إذ نزل عليهم عيسى بن مرمي     ،  م الصبح  قـد تقـدم يصلي    

                                                 
 اهـ و أقره الذهيب .هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه :  قال احلاكم-81
)(املشكاة(قال األلباين يف    ، سنده مظلم :ولهاهـ وتعقبه الذهيب بق   .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه     : قـال احلاكم  -82

) ٣٧\٣)(املسند(وهو يف   ، عمرو بن عبداهللا العدوي ومل أعرفه     ):التلخيص(فيه احلماين وهو ضعيف عن عمر ويف        ): ٥٤٥٧
ص)(املهدي املنتظر (اهـ وقال الشيخ عبداهللا الغماري يف كتابه      .وفيها العالء بن بشري وهو جمهول       ،خمتصرا من طريق أخرى     

كذا قال مع أن إسناده ضعيف ولكن احلاكم صححه بالنظر إىل كثرة الطرق وهو              :وذكـر تصـحيح احلاكم مث قال      ):٢٠
 اهـ و الزيادات يف املنت من املستدرك .كذلك



فإهنا لك  ، تقدم فصل : مث يقول له    ، فيضع عيسى يده بني كتفيه      ، القهقـري ليـتقدم عيسـى       
 83))فيصلي م إمامهم ، أقيمت
 :عن ابن سريين قال) ٣٧٦٤٩(ابن أىب شيبة ) ك (   وأخرج -٧٢
 ))هو الذي يؤم عيسى ابن مرمي و، املهدي من هذه األمة  (( 
حدثين جماهد قال حدثين فالن رجل من       ) ٣٧٦٥٣(ابـن أىب شـيبة      ) ك  (   وأخـرج     -٧٣

  :أصحاب النيب 
فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من يف        ، أن املهدي ال خيرج حىت تقتل النفس الزكية         (( 
،  العروس إىل زوجها ليلة عرسها     كما تزف ، فأتى الناس املهدي فزفوه   ، ومن يف األرض  ، السماء

وتنعم أميت يف   ، و متطر السماء مطرها   ، وخترج األرض نباا  ، وهـو ميـأل األرض قسطا وعدال      
 ))واليته نعمة مل تنعمها قط 

 :عن أيب اجللد قال ) ٣٧٧٥٤(ابن أىب شيبة ) ك (   وأخرج -٧٤
مث تكون بعد   ،بعها ذباب السيف  األوىل يف اآلخرة كثمرة السوط يت     ،تكون فتنة بعدها فتنة       ((  

  84))وهو قاعد يف بيته ، مث تأيت اخلالفة خري أهل األرض، ذلك فتنة تستحل فيها احملارم كلها
(    ) وأبو احلسن احلريب يف األول من احلربيات        ) ٩٥١(نعيم بن محاد    )  ك(   وأخـرج     -٧٥

 :عن علي بن عبد اهللا بن عباس قال
 85)) ع الشمس آية ال خيرج املهدي حىت تطل  (( 

                                                 
وابن ) ٧٨٤٤\١٤٦\٨)(الكبري(والطرباين يف   ) ١٥٨٩ و ١٥١٦ و ١٤٤٦) (الفنت(  وأخرجه أيضا نعيم بن محاد يف         -83

ضعيف ابن  (،ضعيف: األلباين،من طريق أيب نعيم قال    ) ٤٧رقم  ٩٩ص  )(البيان(والكنجي يف   ) ٣٩١)(السنة(أىب عاصـم يف     
إسناده ضعيف رجاله كلهم ثقات غري عمرو بن عبداهللا احلضرمي مل يوثقه غري ابن              ): السنة(وقال يف ختريج    ، )٨٨٤)(ماجة

ويل رسالة  ..هـ  ٢٥٦ بن اسحق الرملي مات سنة       حبان و ضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيين و أبو عمري امسه عيسى بن حممد             
 رمحه  ااهـ والرسالة اليت أشار إليه    .يف ختـريج هذا احلديث وحتقيق الكالم على فقراته واليت وجدت ألكثرها شواهد تقويها             

 منه  احلديث غالبه صحيح قد جاء مفرقا يف أحاديث إال قليال         ):٤٩ص(قال فيها   ، هـ١٤٢١اهللا طبعت يف املكتبة اإلسالمية      
 اهـ .فلم أجد ما يشهد له أو يقويه 

مسعت عبد الرمحن احملاريب    :مسعت أبا احلسن الطنافسي يقول    : قـال أبو عبد اهللا ابن ماجة بعد إخراجه للحديث         :  فائـدة  -
 ينبغي أن يدفع هذا احلديث إىل املؤدب حىت يعلمه الصبيان يف الكتاب: يقول

 روى عنه أبو عمران اجلوين ، كان ممن يقرأ كتب األوائل وكان من العباد،   أبو اجللد جيالن بن أىب فروة األسدي-84
حجازي حيدث عن أبيه روى عنه ابنه       ،ويقال كنيته أبو عبد اهللا      ،   علـي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي            -85

 )٢٨٢\٦التاريخ الكبري(،حممد والزهري



 :عن حممد بن علي قال)  ١٧٧٧ \٦٥\٢(  وأخرج الدارقطين يف سننه -٧٦
تنكسف القمر ألول ليلة من     ، إن ملهديـنا آيـتني مل تكونا منذ خلق السماوات واألرض              (( 

 86)) ومل تكونا منذ خلق اهللا السماوات و األرض ، و تنكسف الشمس يف النصف منه، رمضان
 عن عبد اهللا بن عمرو      ) ٦٧٧(وعمر بن شبة    ، )٩٥٠(نعيم بن محاد     ) ك(   وأخرج    -٧٧
 :قال

 87)) فهو عالمة خروج املهدي ، إذا خسف باجليش بالبيداء  (( 
و متام يف   ، ) ٩٦\١٢(و ابن عساكر    ، ) ١١٠١(نعـيم بـن محـاد       ) ك  (   وأخـرج     -٧٨
 )) فوائده((
 : قالعن عبد اهللا بن عمرو ] أيب قبيل [ عن ) ١١٤٧(

)) واختذ فيها طرقا  ، لو استقبل به اجلبال الرواسي هلدها       ، 88] حسن  [ خيرج رجل من ولد       (( 
89 
  :قال رسول اهللا :  قال عن أىب أمامة ) ١٢ (م  وأخرج أبو نعي-٧٩

يدوم ، يوم الرابعة على يدي رجل من أهل هرقل       ، بينكم وبني الروم أربع هدن    ] سيكون    (( [ 
يا رسول اهللا من    ] : من عبد القيس يقال له املستورد بن خيالن         [ رجل  فقال له   ، سـبع سنني  

يف ، كأن وجهه كوكب دري   ، ابن أربعني سنة  ، املهدي من ولدي  : إمـام املسلمني يومئذ ؟ قال     
                                                 

لي بن احلسني بن علي العلوي الفاطمي املدين ولد زين العابدين ولد سنة          حممـد هو السيد اإلمام أبو جعفر حممد بن ع           –86
وهو أحد األئمة   ،وكان أهال للخالفة  ، هــ وكـان أحد من مجع بني العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة             ٥٦

العلم أي شقه فعرف أصله     من بقر   ) الباقر(وشهر أبو جعفر ب   ، اإلثىن عشر الذين تبجلهم الشيعة اإلمامية وتقول بعصمتهم       
واألثر يف  ،)٤٠٢\٤(اهـ من سري الذهيب بتصرف    .ولقد كان أبو جعفر إماما جمتهدا تاليا لكتاب اهللا كبري الشأن          ، وخفـيه 

رافضي يشتم الصحابة ويروي املوضوعات عن      :وقال ابن حبان  ، زائغ كذاب : سـنده عمرو بن مشر اجلعفي قال اجلوزجاين       
متروك :وفيه أيضا جابر اجلعفي ضعيف قال النسائي        ، ال يكتب حديثه  : قال حيىي ، كر احلديث   من: وقال البخاري ، الـثقات 

 فاإلسناد ضعيف جدا
 عمر بن شبة النمريي     دوابن شبة هو أبو زي    ،  وفيه ابن هليعة ولكن الراوي عنه ابن وهب وهو ممن مسع منه قبل اختالطه               –87

طبع عدة مرات منها طبعة دار الكتب العلمية        ) تاريخ املدينة املنورة    ( وكتابه املنقول عنه هو      ٢٦٢البصـري املـتوىف سنة      
 علي حممد دندل و ياسني سعد الدين بيان : بتحقيق ١٩٩٦

 واملثبت ما عند اآلخرين، بالتصغري) حسني( وعند نعيم -88
ـ وهو عند نعيم من     اه.هذا موقوف وهو منكر   :وقال) حجاج بن الريان  (يف ترمجة   ) ١٧٣٨(  وذكره الذهيب يف امليزان     –89

ويف سنده عنده رشيدين بن سعد وابن هليعة وكالهـما ضعيف وعند اآلخرين            ) عبداهللا بن عمرو  (ومل يذكر   ) أيب قبيل (قول  
 ابن هليعة فقط 



ميلك عشرين  [ ، كأنه من رجال بين إسرائيل    ، عليه عباءتان قطوانيتان  ، خـده األمين خال أسود    
 90)) تح مدائن الشرك و يف، يستخرج الكنوز، ]سنة 
عن عمرو بن   ) ٨٥٨٤\٥٠٣\٤(واحلاكم  ، )٩٨٦(نعـيم بن محاد     ) ك  (   وأخـرج     -٨٠

  :قال رسول اهللا : شعيب عن أبيه عن جده قال
فيكثر فيها  [ ، و عامئذ ينهب احلاج فتكون ملحمة مبىن      ، يف ذي القعـدة تجـاُدب القبائل        (( 

، حىت يهرب صاحبهم، ]ماؤهم على عقبة اجلمرة     حىت تسيل د  ، وتسـفك فيها الدماء   ، القتلـى 
فيبايعه ، ] إن أبيت ضربنا عنقك   : ويقال له [ ، فيبايع وهو كاره  ، بني الركن واملقام  ، فيؤتـى به  

 91)) يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض ، مثل عدة أهل بدر
 رسول اهللا   قال:  قال عن حديفة   ) ٨ (موأبو نعي ، ))(....)  وأخرج الروياين يف مسنده     -٨١
:  

 92)) وجهه كالكوكب الدري ، املهدي رجل من ولدي  (( 
قال رسول اهللا   :  قال عن حديفة   ) ٩ (موأبو نعي ، (....)مسنده  ((  وأخرج الروياين يف      -٨٢
 : 

على خده األمين خال    ، وجسمه جسم إسرائيلي  ، لونه لون عريب  ، املهـدي رجل من ولدي      (( 
يرضى يف خالفته أهل األرض و اهـل       ، عدال ملئت جورا  ميال األرض   ، كأنـه كـوكب دري    
 93)) السماء والطري يف اجلو 

                                                 
 ٩٥ص(ومن طريقه الكنجي يف البيان      ) ١٦٠٠(ومسند الشاميني   ) ٧٤٩٥\١٠١\٨(  وأخـرجه الطرباين يف الكبري      -90

\٥(وقال يف موضع آخر     ، فيه عنبسة بن أىب صغرية وهو ضعيف      ):١٢٤١٩\٣١٩\٧)(امع( يف   قال اهليثمي ) ٤١رقم  
اهـ قال  .أتى عن األوزاعي خبرب باطل    ):٦٥١٧(اهـ قال الذهيب يف امليزان يف ترمجته      .قـد اـم بالكذب    ):٩٢٥١\٢٤٥

حكم على هذا احلديث    وما أ دري مل     :مث قال ..اخلرب هو هذا وذكره   )١١٥٣\٣٨٤\٤(احلـافظ ابـن حجـر يف اللسان       
اهـ .إسناده ضعيف ):٥٣ص(اهـ قال الشيخ عبداهللا الغماري يف كتابه        .ومل حيـك تضـعيف عنبسة عن غريه       ،بالـبطالن 

 والزيادات يف املنت من معجم الطرباين
وللحديث : قلت، اهـ  .إسناد حسن ):٥٥ص( الغماري يف كتابه   قـال الشـيخ عـبد اهللا      ،)الفـنت (  الـزيادة مـن       -91

 )٢٢٤(و يأيت برقم ) ٥١٩)(الفنت(أخرجه الداين يف ، رسل عن شهر بن حوشبشاهــــد م
 )٤٦٨٤)(الضعيفة(و) ٥٩٤٨)(ضعيف اجلامع(، موضوع:   قال األلباين رمحه اهللا-92
\٨٥٨\٢)(العلل املتناهية (واحلديث أخرجه ابن اجلوزي يف      ، ي ليس فيه مسند حديفة    )مسند الرويان (  املطبوع من     -93

ويف سنده حممد   ، من طريق أىب نعيم   ) ٤٠ رقم ٩٤ص)(البيان(وكذا الكنجي يف    ) ٦٦٦٧)(الفردوس( يف   والديلمي) ١٤٣٩
روى عن رواد بن اجلراح خربا باطال ومنكرا يف ذكر          ) ٧١٢٠)(امليزان(بـن إبـراهـيم بن كثري الصوري قال الذهيب يف           



 :وفيه ))(....) ذيب اآلثار((  وأخرج ابن جرير يف -٨٣
خيرج إليه  ، وامسه حممد بن عبداهللا   ، أحلقوه مبكة فانه املهدي   ، و ولـيكم اجلابر خري أمة حممد        (( 

 94)) رهبان الليل ليوث بالنهار ،  قلوم زبر احلديدكأن،األبدال من الشام وعصب أهل املشرق
قال :  قال  وعن ابن عمر  ) ٩٤))(معجمه(( املقرئ يف    روأبو بك ، )٧ (م  وأخرج أبو نعي    -٨٤

  :النيب 
 95)) خيرج املهدي من قرية يقال هلا  كرعة   (( 
  :عن احلسني ) ٧ (م  وأخرج أبو نعي-٨٥
 ))  املهدي من ولدك : قال لفاطمة أن رسول اهللا   (( 
 :الوليد بن حممد املوقري قال[ عن ) ٤٥٧\١٩(ابن عساكر) ك (   وأخرج -٨٦

فنظرت فإذا رأس زيد بن علي      ، ما هذا يا وليد ؟      : فقال، إذ مسع جلبة  ،كـنا على باب الزهري    
: قلت، أهـلك أهل هذا البيت العجلة    :فبكى الزهري مث قال   ، فأخربته، يطـاف به بيد اللعابني    

 :  قال   أن رسول اهللا احلسني ] نعم حدثين علي بن احلسني عن أبيه : لكون قال ومي
 96)) أبشري يا فاطمة املهدي منك   (( 

                                                                                                                                                           
وكان مع هذا غاليا يف     :  مل يسمع من رواد قال     هذا باطل وحممد الصوري   : اجلالب] عبد الرمحن بن محدان     [ قال  ، املهـدي 
ويف حديثه عن الثوري ضعف شديد      ، صدوق اختلط باخرة فترك   ): التقريب(ورواد بن اجلراح قال يف      : اهـ  قلت  .التشبيع

 اهـ وهذا منها 
مل أر  : غداديكتاب عظيم قال اخلطيب الب    )  من األخبار  ذيب اآلثار وتفصيل معاين الثابت عن رسول اهللا         (   كتاب  -94

وقد طبع املوجود من هذا السفر      ، هذا لو مت لكان جييء يف مائة جملد       ): الذهيب( مات قبل متامه قال   ،سـواه يف معناه ومل يتمه     
مث أعيد  ،)ابن عباس (و) عمر(و) علي(وحيتوي على مسند    ،رمحه اهللا   )حممود شاكر (القـيم يف ثالث جملدات بتحقيق األستاذ        

وطبع جملد أخر منه بدار     ، )عبد القيوم عبد رب النيب    (و  ) ناصر بن سعد الرشيد   .د(كة بتحقيق   طـبعه يف مطابـع الصفا مب      
واألثر الذي ذكره املصنف    ،)الزبري  (و  ) طلحة(و) عبد الرمحن بن عوف   (ويتضمن مسند   ) علي رضا (املأمون للتراث بتحقيق    
 مل أجده يف املطبوع منه

، من طريق أىب نعيم   ) ٣٦ رقم ٩١ص)(البيان(والكنجي يف   ) ١٤٣٥\٢٩٥\٥)(الكامل(  وأخرجه أيضا ابن عدي يف        -95
 ويف سنده عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك 

): املغين(يف سنده الوليد بن حممد املوقري قال الذهيب يف          : قلت، )٤١)(ضعيف اجلامع (،ضعيف:  قال األلباين رمحه اهللا       -96
قال ، كذاب متهم :وفيه أيضا موسى بن حممد البلقاوي     ، متروك:اهـ وقال احلافظ  .كان يكذب : ضـعفوه وقـال ابن معني     

فيه موسى بن حممد البلقاوي عن الوليد بن ممد املوقري ومها           ) : ١٤٧ص)(إبراز الوهم املكنون  (الشـيخ أمحـد الغماري يف     
 اهـ .إسناده ضعيف):٥٧ص) (املهدي املنتظر(وقال أخوه عبداهللا يف كتابه،اهـ .كذابان



عن علي بن علي    ) ٥ (مو أبو نعي  ، )٢٦٧٥\٥٧\٣))(الكبري((  وأخـرج الطرباين يف       -٨٧
 :عن أبيه قال ، اهلاليل

فبكت : قال، فإذا فاطمة عند رأسه   ، ض فيها  يف شكاته اليت قب    دخلت على رسول اهللا       (( [ 
حبيبيت فاطمة ما الذي يبكيك؟     : فقال،  طرفه إليها  فرفع رسول اهللا    ، حـىت ارتفـع صـوا     

يا حبيبيت أما علمت أن اهللا عز وجل اطلع إىل األرض           ، فقال، أخشـى الضيعة بعدك   : فقالـت 
وأوحى ،  إطالعة فاختار منها بعلك    مث اطلع إىل األرض   ، فاختار منها أباك فبعثه برسالته    ، إطالعة

، مل تعط ألحد قبلنا   ، وحنن أهل بيت قد أعطانا اهللا سبع خصال       ، إيل أن أنكحك إياهـ يا فاطمة     
وأحب املخلوقني إىل اهللا عز     ، وأكرم النبيني على اهللا   ، أنا خامت النبيني  ، وال تعطـى أحـدا بعدنا     

وشهيدنا خري الشهداء   ، وهو بعلك ،  ووصيي خري األوصياء وأحبهم إىل اهللا     ، وأنا أبوك ، وجـل 
ومنا من له جناحان أخضران     ،وعم بعلك   ، وهو عمك محزة بن عبداملطلب      ، وأحـبهم إىل اهللا     

ومها ، ومنا سبطا هذا األمة   ، يطري مع املالئكة يف اجلنة حيث شاء وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك            
يا ،  والذي بعثين باحلق خري منهما     وأبومها، ومها سيدا شباب أهل اجلنة    ، ابـناك احلسن واحلسني   

إذا ،  مهدي هذه األمة   -)يعين من احلسن واحلسني      (–والذي بعثين باحلق إن منهما      ، ]فاطمـة   
فال ، وأغار بعضهم على بعض   ، صـارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهـرت الفنت وتقطعت السبل        

 يفتح حصون الضاللة    بعث اهللا عند ذلك منهما من     ،وال صغري يوقر كبريا   ،كـبري يرحم صغريا     
وميأل الدنيا عدال كما ملئت     ، يقوم بالدين آخر الزمان كما قمت به يف أول الزمان         ، وقلوبا غلفا 

 جورٍا
وذلك ملكانك من   ، وأرأف عليك مين  ، يا فاطمة ال حتزين وال تبكي فإن اهللا عز جل أرحم بك           [ 

و ، وأرمحهم بالرعية ، اوأكرمهم منصب ، وزوجك اهللا زوجا وهو أشرف أهل بيتك حسبا       ، قلـيب 
 .وأبصرهم بالقضية، أعدهلم بالسوية

 وقد سألت ريب عز وجل أن تكوين أول من يلحقين من أهل بييت
 مل تبق فاطمة رضي اهللا عنها بعده إال مخسة وسبعني يوما حىت             فلما قبض النيب   : قال علي   

  (( [ 97أحلقها اهللا عز وجل به 

                                                 
مل يرو هذا احلديث عن علي بن       : قال الطرباين ) ١ رقم   ٥٥ص(ومن طريقه الكنجي    ) ٦٥٤٠)(ألوسطا(  وأخرجه يف     -97

عن ابن عيينة خبرب    : يف ترمجة اهليثم  ) ٦٧٩٦)(املغين(قال الذهيب يف    ، علي إال سفيان بن عيينة تفرد به اهليثم بن حبيب اهـ            
منكر : فيه اهليثم بن حبيب قال أبو حامت      ): ١٤٩٦٧ \١٦٦\٩) (امع(اهـ وقال اهليثمي يف     .كذب يف املهدي هو آفته    



 : قال  أن النيب عن عوف بن مالك ) ٩١\٥١\١٨(الطرباين ) ك (   وأخرج -٨٨
و ، واحدة يف اجلنة  ، كـيف أنـت يا عوف إذا افترقت هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة               (( 

 ومىت ذاك يا رسول اهللا؟ : قلت، سائرهن يف النار؟ 
، واختذوا القرآن مزامري  ، وقعدت احلمالن على املنابر   ، وملكت اإلماء ، إذا الغرماء الشرط  : قال

و تفقه  ، و األمانة مغنما  ، والزكاة مغرما ، و اختذ الفيء دوال   ، ورفعت املنابر ، وزخرفت املساجد 
ـ ، وعق أمه ، و أطاع الرجل امرأته   ، يف الدين لغري اهللا    ، ولعن آخر هذه األمة أوهلا    ، وأقصى أباه

كون ذلك  فيومئذ ي ، وأكرم الرجل اتقاء شره   ، وسـاد القبيلة فاسقهم  وكان زعيم القوم أرذهلم        
 نعصمهم من عدوهم، ويفزع الناس يومئذ إىل الشام

مث ،مث جتيء فتنة غرباء مظلمة، مث تقع الفنت بعد فتحها، نعم وشيكا: وهل يفتح الشام ؟ قال: قلت
وكن ، فإن أدركته فاتبعه  ، يقال له املهدي  ، حىت خيرج رجل من أهل بييت     ، يتبع الفنت بعضها بعضا   

 98)) من املهتدين 
ـ   -٨٩ قال رسول  :  قال عن أىب هريرة    ))(...) املتفق واملفترق ((اخلطيب يف   ) ك  ( رج    وأخ
  :اهللا 

، فيقتتلون مبكان يقال له العماق    ، امسه يواطئ امسي  ، خيلـني الـروم علـى وال من عتريت          (( 
فيقتل من املسلمني حنو ، مث يقتتلون يوما آخر، أو حنو ذلك، فيقتـتلون فيقتل من املسلمني الثلث    

فبينما ، فال يزالون حىت يفتتحوا القسطنطينية    ، مث يقتتلون اليوم الثالث فيكون على الروم      ، كذل
 99)) إن الدجال قد خلفكم يف ذراريكم : إذ أتاهـم صارخ، هم يقتسمون فيها األترسة

عن عبد اهللا بن عمرو     ) ٣٧٦٤٣(وابن أىب شيبة    ، ) ١٠\٦(ابن سعد   ) ك  (   وأخـرج     -٩٠
قال : 

                                                                                                                                                           
روى عن ابن عيينة بإسناد     : يف ترمجته ) ٨١\١١)(التهذيب(وقال احلافظ يف    ، اهـ  . احلـديث وهـو مـتهم ذا احلديث       

، هعن حممد بن رزيق بن جامع عن      ) األوسط(صحيح خربا طويال ظاهر البطالن يف ذكر املهدي وغري ذلك أورده الطرباين يف              
إسناده ضعيف  ) : ٦٢ص)(املهدي املنتظر (اهـ وقال الشيخ عبد اهللا يف كتابه      ) .امليزان(قاله صاحب   ، فاهليـثم هو املتهم به    

، من طريق الدراقطين  ) ٢٦ رقم ٨١ص)(البيان(أخرجه الكنجي يف    ، وله شاهد من حديث أىب سعيد اخلدري      : اهــ قلـت   
 .ين متروك ومنهم من كذبه  العبدي وهو عمارة بن جونلكن يف سنده أبو هارو

وفيه عبداحلميد بن إبراهيم ،طرفا من أوله)٣٩٩٢(روى ابن ماجة    ): ١٢٤٣٥\٣٢٣\٧) (امع(  قـال اهليثمي يف       -98
 اهـ.وفيه مجاعة مل أعرفهم ،وثقه ابن حبان وهو ضعيف

 )ليجلنب الروم(رمبا كان األصل :   يف هامش املطبوع-99



  100)) أنتم أسعد الناس باملهدي ، ل الكوفةيا أه  (( 
 : قالبسند صحيح على شرط مسلم عن علي ) ٩٤(نعيم بن محاد ) ك (   وأخرج -٩١
 مث خيرج رجل من     - فذكر معدن الذهب   -السراء وفتنة الضراء وفتنة كذا      ، الفنت أربع فتنة    (( 

  101))   يصلح اهللا على يديه أمرهم عترة النيب 
 :عن أرطاة قال ) ٨٩٣(نعيم بن محاد ) ك (   وأخرج -٩٢

مث ميكث ، ويقتل من أهلها ستني ألفا،  ثالثة أيام  102] فيسبيها  [ ، يـدخل السفياين الكوفة     ((  
مث ، 103بقرقيسياٍ    [ ودخوله مكة بعدما يقاتل الترك والروم       ، فيها مثانية عشر ليلة يقسم أمواهلا     

فيقتل خيل السفياين   ، فة منهم إىل خراسان    فترجع طائ  104] فتق  [ ينفـتق علـيهم من خلفهم       
 105] يدعون  [ ويظهر خبراسان قوم    ، حىت يدخل الكوفة ويطلب أهل خراسان     ، ويهدم احلصون 

 106] يِرد م   [  حىت   فيأخذ قوما من آل حممد      ، مث يـبعث السفياين إىل املدينة     ، إىل املهـدي  
فإذا بلغ  ، ويبعث السفياين يف طلبهما     ، هاربني] من الكوفة   [ مث خيرج املهدي ومنصور     ، الكوفة  

  فيخسف م107] البيداءٍ [ املهدي و منصور مكة نزل جيش السفياين 
وتقبل الرايات السود ، فيستنقذ من كان فيها من بين هاشم، مث خيـرج املهـدي حىت مير باملدينة    

 يرتل الكوفة   مث،فيهربون، فيبلغ من بالكوفة من أصحاب السفياين نزوهلم      ، حـىت ترتل على املاء    
يقال هلم العصب ليس معهم     ، و خيرج قوم من سواد الكوفة     ، حىت يستنقذ من فيها من بين هاشم      

 أصحاب  109] فيدركون  [ ، 108 ] نفـر مـن أهـل البصرة        [ وفـيهم   ، سـالح إال قلـيل    

                                                 
خرجنا :عن سامل بن أىب اجلعد قال     ( ولفظ األخري   ) ٥٧٨)(سننه(والداين يف   ) ١٠\٦)(طبقاته(  أخـرجه ابن سعد يف        -100

فكن إذا من أهل    :قال، من أهل العراق  :قلت:ممن أنت يا رجل؟ قال    :حجاجـا فجـئت إىل عبداهللا بن عمرو بن العاص فقال          
 )فإهنم أسعد الناس باملهدي:أنا منهم قال:قلت: قال، الكوفة

ويف سنده ابن هليعة معنعنا     ،  ليس من رجال مسلم    و عبداهللا بن زرير الراوي عن علي      ، اهللا  كـذا قال الشيخ رمحه        -101
 وهو موصوف بالتدليس

 )الفنت(والتصويب من ) فيستلها( يف املطبوع -102
 )الفنت(والتصويب من ) بقدفنسيا( يف املطبوع -103
 ) الفنت(والتصويب من ) مث يبعث عليهم خلفهم فنت(  يف املطبوع -104
 ) الفنت(والتصويب من ) تذعن( يف املطبوع  -105
 )الفنت(والتصويب من ) يؤديهم(  يف املطبوع -106
 )الفنت(والتصويب من ) إليهما(  يف املطبوع -107
 )الفنت(والتصويب من ..) وفيهم بعض أهل(  يف املطبوع -108



)) وتبعث الرايات السود بالبيعة إىل املهدي     ، فيستنفذون ما يف أيديهم من سيب الكوفة      ،السـفياين 
110  
 :عن حممد بن احلنفية قال) ٨٩٤(نعيم بن محاد ) ك (   وأخرج -٩٣
سود و ثيام ، مث خترج من خراسان أخرى سوادء قالنسهم    ،ختـرج راية سوداء لبين العباس       (( 
يهزمون أصحاب  ، من متيم ، ]بن شعيب   [ شعيب بن صاحل    : على مقدمتهم رجل يقال له      ، بيض

يكون ،  من الشام    ةوميد إليه ثالمثائ  ، وطئ للمهدي سلطانه  و ي ، السفياين حىت يرتل ببيت املقدس      
 111)) بني خروجه وبني أن يسلم األمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا 

 :عن احلسن قال) ٨٩٧(نعيم بن محاد ) ك (   وأخرج -٩٤
يقال له شعيب بن صاحل يف      ،  لبين متيم كوسج   112] موىل  [ خيـرج بالري رجل ربعة أمسر         (( 

 113)) ال يلقاه أحد إال فَلَّه، يكون على مقدمه املهدي، ورايام سود، ثيام بيض، أربعة آالف
 : قالعن علي ) ٩٥٩(نعيم ) ك (   وأخرج -٩٥
 114)) ويبقى ثلث ، وميوت ثلث، ال خيرج املهدي حىت يقتل ثلث  (( 
 : قالعن علي ) ٩٦٠(نعيم ) ك (   وأخرج -٩٦
 115)) يف وجه بعض ال خيرج املهدي حىت يبصق بعضكم   (( 
 : قالعمرو بن العاص ] عبد اهللا بن [ عن ) ٩٦١(نعيم ) ك (   وأخرج -٩٧
 116)) عالمة خروج املهدي إذا خسف جبيش بالبيداء فهو عالمة خروج املهدي   (( 

                                                                                                                                                           
 )الفنت(والتصويب من ) قد تركوا(  يف املطبوع -109
 هـ١٦٣ بن بسر مات سنة  أدرك ثوبان و أباأمامة الباهلي وعبد اهللا  أرطاة هو ابن املنذر تابعي–110
من أفاضل أهل البيت و أميلهم      ، حممد بن علي ابن احلنفية واحلنفية أمه وهو ابن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو القاسم                -111

ن عبد امللك بن    مات يف زم  ،من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنة       :كـان يقول  ،إىل أىب بكـر وعمـر رضـي اهللا عـنهم          
ويف سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس       ، )٥٧٣)(سننه(و األثر أخرجه الداين يف      ،وكان من أعلم الناس باالختالف    ،مـروان 

 مث هو مقطوع ،  بن أىب املخارق وهو ضعيفوقد عنعن و عبد الكرمي
 )الفنت( الزيادة من -112
 ابت التابعي املشهور  احلسن هو ابن أيب احلسن يسار أبو سعيد موىل زيد بن ث-113
وكيسان القصار ومواله   ، ويف سنده حيىي بن اليمان صدوق خيطئ كثريا وقد تغري         ) ٥٥١) (سننه(  وأخرجه الداين يف      -114

 يزيد بن بالل ومها ضعيفان
   وسنده ضعيفان فيه ابن اليمان السابق وجمهوالن -115
 ورجل مل يسم ،ه ابن هليعة معنعنا وهو مدلسوفي،)الفنت(والتصويب من ) عن عمرو بن العاص(  يف املطبوع -116



 :عن أيب قبيل قال) ٩٦٢(نعيم ) ك (   وأخرج -٩٨
 117)) اجتماع الناس على املهدي سنة أربع ومائتني   (( 
 : قالعن عمار بن ياسر ) ٩٦٣(نعيم ) ك (  وأخرج  -٩٩
و يستخلف  ، ومات خليفتكم الذي جيمع األموال    ، عالمة املهدي إذا انساب عليكم الترك       (( 

وخيسف بغريب مسجد دمشق و خروج ثالثة نفر        ، فيخلع بعد سنتني من بيعته    ، بعـده ضـعيف   
 118)) ين وتلك أمارة السفيا، وخروج أهل املغرب إىل مصر، بالشام
 : قالعن علي ) ٩٦٥(نعيم ) ك (   وأخرج -١٠٠
، فعند ذلك يظهر املهدي على أفواه الناس      ، إذا نادى مناد من السماء إن احلق يف آل حممد           (( 

 119)) وال يكون هلم ذكر غريه ، ويشربون حبه
 : قالعن عمار بن ياسر ) ٨٩٩(نعيم بن محاد ) ك (   وأخرج -١٠١
 121))  شعيب بن صاحل 120] ِلوائه [ املهدي على   (( 
 :عن أيب جعفر قال) ٩٠١(نعيم بن محاد ) ك (   وأخرج -١٠٢
بني يديه  ،  خال من خراسان برايات سود     122] اليمىن  [ خيـرج شاب من بين هاشم بكفه          (( 

 123)) يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم ، شعيب بن صاحل
]عن سفيان الكليب    [ علقمة  ]  بن   [عن كعب   ) ٩٠٢(نعيم بن محاد    ) ك  (   وأخرج    -١٠٣

 : قال124

                                                 
قدم واستوطن مصر وروى عن عقبة بن عامر وعبد اهللا          ،   أبو قبيل هو احملدث حي بن هاىنء بن ناضر املعافري اليماين            -117

واألثر فيه ، هـ وكان يهم يف األحايني  ١٢٨من جلة أهل مصر وصاحليهم مات سنة        :قال ابن حبان  ،بن عمرو وشفي بن ماتع    
 دين بن سعد وابن هليعة ومها ضعيفان رش
روى عن جابر مناكري    :هالك قال أمحد  :قال الذهيب ،   يف سنده رشدين وابن هليعة و أبو زرعة عمرو بن جابر احلضرمي             -118

 وبلغين أنه كان يكذب
فنت  (واألثر ساط من  ، وقرن برشدين وهو ضعيف عن ابن هليعة      ،   يف سـنده الوليد بن مسلم و هو مدلس وقد عنعن            -119
 طبعة الفكر والعلمية ) نعيم
 )لوائه(بدل ) أوله( يف املطبوع -120
   يف سنده رشدين وابن هليعة وأبو زرعة احلضرمي وهم ضعاف -121
 )الفنت(والتصويب من ) اليمني( يف املطبوع -122
   وفيه جابر اجلعفي وهو ضعيف متهم  -123
 )الفنت(والتصويب من ) عن كعب بن علقمة( يف املطبوع -124



، لو قاتل اجلبال هلدها   ، أصفر، خفيف اللحية ، خيـرج على لواء املهدي غالم حديث السن         (( 
 125)) حىت يرتل أيلياء 

 :عن كعب قال) ٩٠٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٠٤
بائل من  وسىب أهل الشام ق   ، فاقتتل الشامي واملصري  ، وآخر مصر ، إذا ملـك رجل الشام      (( 

فهو الذي يؤدي الطاعة    ، وأقبل رجل من املشرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام         ، مصـر 
 126)) إىل املهدي 

 :عن أيب قبيل) ٩٠٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٠٥
مث ، ميلؤها عدال ، مث ميلك رجل أمسر   ، مث تكون بعده فتنة   ، يكون بأفريقية أمريا إثناعشر سنة      (( 

  127)) ي إليه الطاعة ويقاتل عنه فيؤد، يسري إىل املهدي
 :عن احلسن ) ٩٠٤(أيضا ) ك (   وأخرج -١٠٦
، حىت يبعث اهللا راية من املشرق سوداء      ،  يلقاه أهل بيته   128] بالء  [  ذكر   أن رسول اهللا      (( 

فيؤيده ، فيوليه أمرهم ، حىت يأتوا رجال امسه كامسي    ، ومن خذهلا خذله اهللا   ، من نصرها نصره اهللا   
 129)) ره اهللا وينص
  :قال رسول اهللا : عن سعيد بن املسيب قال) ٥٥٥(أيضا ) ك (   وأخرج -١٠٧
مث خترج رايات   ،  ما شاء اهللا   130] متكث  [ مث  ، ختـرج من املشرق رايات سود لبين العباس         (( 

يؤدون الطاعة  [ ، من قبل املشرق  ،  من ولد أيب سفيان وأصحابه     131] على رجل   [ سود صغار   
 133 ))132] للمهدي 

                                                 
 وقرن برشدين وهو ضعيف كالهـما عن ابن هليعة ،  يف سنده الوليد بن مسلم و هو مدلس وقد عنعن-125
وأسلم يف  خالفة أيب بكر وقيل       ،  ومل يره  أدرك زمن النيب    ،املعروف بكعب األحبار  ،   كعـب هو ابن ماتع احلمريي       -126

، وكان قبل إسالمه على دين اليهود     ،  وتوثيقه واتفقوا على كثرة علمه   ، وصحب عمر وأكثر الرواية عنه    ، يف خالفـة عمـر    
 واألثر يف سنده رشدين وابن هليعة معنعنا وكالهـما ضعيف

   وسنده كسابقه-127
 )الفنت(والتصويب من ) فال( يف املطبوع -128
 واملرسل من قسم الضعيف ،   واألثر مرسل–129
 )الفنت(واملثبت من ) ميكثون( يف املطبوع -130
 )الفنت(واملثبت من ) جالتقاتل ر( يف املطبوع -131
 يف طبعاته الثالث )) الفنت((وليست يف املطبوع من، وحده) العرف(  هذه الزيادة يف املطبوع من -132
   ويف سنده عبدالرمحن بن زياد بن أنعم و هو ضعيف ومسلم بن يسار مقبول يعين إن توبع زيادة على إرساله-133



 : قالعن علي )٩٠٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٠٨
وعلى ، يف كتفه اليسرى خال   ، فيهم شاب من بين هاشم    ، خترج رايات سود تقاتل السفياين      (( 

 134)) فيهزم أصحابه، يدعى شعيب بن صاحل، مقدمته رجل من بين متيم
 : قالعن عمار بن ياسر ) ٩٠٨(أيضا ) ك (   وأخرج -١٠٩
)) على لوائه شعيب بن صاحل ، خرج املهدي، ين الكوفة وقتل أعوان آل حممدإذا بلغ السفيا   (( 

135 
 :عن أيب جعفر قال) ٩٠٩(أيضا ) ك (   وأخرج -١١٠
بعث ، فإذا ظهر املهدي مبكة   ،  الكوفة   136] خراسان  [ ترتل الرايات السود اليت خترج من         (( 

 137)) إليه بالبيعة 
 :لعن كعب قا)٩١٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١١١
] و  [ ، إذا دارت رحى بين العباس و ربط أصحاب الرايات السود خيوهلم بزيتون الشام                (( 

 منهم 138] أموي [ حىت ال يبقى ، ويقتله وعامة أهل بيته على أيديهم   ، يهلـك اهللا هلم األصهب    
وجيلس ابن آكلة   ،  بنو جعفر و بنو العباس     139] السعفتان  [ و يسقط   ، إال هـارب أو خمـتف     

 140)) فهو عالمة خروج املهدي، وخيرج الرببر إىل سره الشام، على منرب دمشقاألكباد 
 : قالعن علي بن أيب طالب ) ٩١٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١١٢
وخيرج أهل خراسان   ، بعث يف طلب أهل خراسان    ، إذا خـرجت خيل السفياين إىل الكوفة        (( 

 مته شعيب بن صاحلعلى مقد، فيلتقي هو واهلامشي برايات سود، يف طلب املهدي
فتظهر الرايات  ، فتكون بينهم ملحمة عظيمة   ، السفياين بباب اصطخر  ] أصحاب  [ فيلتقي هو و    

 141)) و يطلبونه، فعند ذلك يتمىن الناس املهدي، ورب خيل السفياين، السود

                                                 
 عن و رشدين وابن هليعة ضعيفان  يف سنده مسلم بن الوليد وهو مدلس وقد عن-134
   سنده كسابقه-135
 )الفنت( الزيادة من -136
   ويف سنده جابر اجلعفي وهو ضعيف وكذبه بعضهم  -137
 )الفنت(والتصويب من ) الشعبتان(و ) امرؤ( يف املطبوع -138
 )الفنت(والتصويب من ) الشعبتان( يف املطبوع -139
 ) الفنت(والتصويب من ) امرؤ(  يف املطبوع -140
 و رشدين وابن هليعة ضعيفان،   يف سنده مسلم بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن-141



 :عن أيب جعفر قال) ٩١٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١١٣
 143] فرعه  [ فيبلغه  ، عد دخوله الكوفة وبغداد    السفياين جنوده يف اآلفاق ب     142] يـبث     (( [ 

فيقبل أهل املشرق عليهم قتال ويذهب جبيشهم فإذا        [  خراسان   144] أهل  [ من وراء النهر من     
[ فيكون هلم وقعة    ، عليهم رجل من بين أمية      ] بلغـه ذلـك بعـث جيشا عظيما إىل اصطخر           

يأمر السفياين  [ ند ذلك   فع،  الري ووقعة بتخوم زريح    146] بدوالت  [ ووقعة  ، 145] بقـومس   
على مجيع  ،  تقبل الرايات السود من خراسان     147] مث ذلك   ، بقـتل أهـل الكوفة و أهل املدينة       

مث تكون له وقعة بتخوم     ، بكفه اليمىن خال يسهل اهللا أمره وطريقه        ، الناس شاب من  بين هاشم       
ن املوايل يقال له     رجل من بين متيم م     148] فيسرح  [ ، ويسري اهلامشي يف طريق الري    ، خراسـان 

فتكون ، فيلتقي هو واملهدي واهلامشي ببيضاء اصطخر     ، شعيب بن صاحل إىل اصطخر إىل األموي      
، مث تأتيه جنود من سجستان عظيمة     ، بيـنهما ملحمة عظيمة حىت تطأ اخليل الدماء إىل أرساغها         

 149] وقعيت   [ مث تكون وقعة باملدائن بعد    ، عليهم رجل من بين عدي فيظهر اهللا أنصاره وجنوده        
مث يكون بعدها ذبح عظيم     ، خيرب عنها كل ناج   ، 150] صيليمة  [ و يف عاقـرقوفا وقعة      ، الـري 
 قوم من سوادهم وهم 151] األخوص [ مث خيرج على ، ووقعة يف أرض من أرض نصيبني     ، بـبابل 
  152)) عامتهم من الكوفة والبصرة حىت يستنفذوا ما يف يديه من سيب كوفان ،العصب
ضمرة بن  ] شريح بن عبيد وراشد بن سعد و        [ عن  ) ٩١٥(أيضـا   ) ك  (   وأخـرج     -١١٤

 :حبيب ومشاخيهم قالوا

                                                 
 )الفنت(والتصويب من ) بعث(  يف املطبوع -142
 )الفنت(واملثبت من ) فزعة(  يف املطبوع -143
 )الفنت(والتصويب من ) أرض(  يف املطبوع -144
 )الفنت(والتصويب مهن ) بتونس(  يف املطبوع -145
 )الفنت(والتصويب من ) بدوالب(  يف املطبوع -146
 )الفنت(  الزيادة يف املنت من -147
 )الفنت(والتصويب من ) فيربح(  يف املطبوع -148
 )الفنت(والتصويب من ) وقعة(  يف املطبوع -149
 )الفنت(والتصويب من ) صلمية(  يف املطبوع -150
 )الفنت(باحلاء املهملة والتصويب من ) االحوص(  يف املطبوع -151
 نده جابر اجلعفي ضعيف متهم   ويف س-152



فيثور ، فيبلغ عامة الشرق من أرض خراسان وأرض فارس       ، يـبعث السفياين خيله وجنوده      (( 
، فإذا طال عليهم قتاهلم إياهـ      ، ويكون بينهم وقعات يف غري موضع     ، م أهل املشرق فيقاتلوهنم   

فيخرج بأهل خراسان على مقدمته     ، وهو يومئذ يف آخر الشرق      ، رجال من بين هاشم     بايعـوا   
خيرج إليه يف مخسة    ، قليل اللحية ، أصفر، )يقال له شعيب بن صاحل      (، رجل من بين متيم موىل هلم     

 اجلبال  154] استقبلته  [ فيصريه على مقدمته لو     ،153] فيـبايعه   [ آالف إذا بلغـه خـروجه       
وال يزال [ ، ويقتل منهم مقتلة عظيمة  ، تقي هو و خيل السفياين فيهزمهم     فيل، الرواسـي هلـدها   

مث تكون  ] مث يكون بينهم وبني خيل السفياين       ، يهزمهم من بلدة إىل بلدة حىت يهزمهم إىل العراق        
يوطيء ، وخيرج شعيب بن صاحل خمتفيا إىل بيت املقدس       ، ويهـرب اهلامشي  ، الغلـبة للسـفياين   

 ه خروجه إىل الشام إذا بلغ، للمهدي مرتله
هو ابن عمه و قال     : و قال بعضهم  ، بلغين أن هذا اهلامشي أخو املهدي ألبيه        :  قـال الولـيد    -

 155] )) معه [ إنه ال ميوت ولكنه بعد اهلزمية خيرج إىل مكة فإذا ظهر املهدي خرج :بعضهم
 : قالعن علي بن أيب طالب ) ٩٢٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١١٥
يقتل ، حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر     ، ل املهدي من أهل بيته باملشرق     خيـرج رجل قب     (( 

 156)) فال يبلغه حىت ميوت ، وميثل ويتوجه إىل بيت املقدس
 : قالعن علي ) ٩٢٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١١٦
ويقتل من بين هاشم رجال     ، فيأخذون من قدروا عليه من آل حممد      ، يبعث جبيش إىل املدينة     (( 

وقد حلقا  ، فيبعث يف طلبهما  ، من املدينة إىل مكة   ] املبيض  [ فعند ذلك يهرب املهدي و      ، و نساء 
 157)) حبرم اهللا وأمنه 

 : قال158] قربات [ عن يوسف بن ذي ) ٩٢٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١١٧

                                                 
 )الفنت(والتصويب من ) شايعه(  يف املطبوع -153
 )الفنت(والتصويب من ) استقبل م(  يف املطبوع -154
 و يف سنده جماهـيل وهم شيوخ الوليد ، طبعة مكتبة التوحيد) الفنت(  الزيادة من -155
   يف سنده رجل مل يسم وهو الراوي عن علي-156
 و رشدين وابن هليعة ضعيفان، ه مسلم بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن  إسناده ضعيف  في-157
صاحب املالحم  ) ٢٠٣١\٤٤٨\٣(وذي قربات قال ابن أىب حامت     ،)الفنت(والتصـويب من    ) قـربا (  يف املطـبوع      -158
 إنه  يقال: وقال) ٣٦٥\١٧(اهـ وترجم له ابن عساكر يف تارخيه      .قرا كتب األولني روى عنه معاوية بن صاحل         ،)الفـنت (و

و ترجم له أيضا  ، اهـ  .روى عنه شعيب بن األسود املعافري و هاينء بن جدعان اليحصيب ويزيد بن قودر              ،صحب النيب   



خرج سبعة نفر   ، فإذا بلغ أهل املدينة خروج اجليش إليهم      ، يكون خليفة بالشام يغزو املدينة      (( 
إذا قدم عليك فالن    ، فيكتب صاحب املدينة إىل صاحب مكة     ، ]ا  [  إىل مكة فاستخفوا     مـنهم 

فيأتونه ،  بينهم 159] يتآمرون  [ مث  ،فيعظم ذلك صاحب مكة   ، وفـالن يسميهم بأمسائهم فاقتلهم    
فيخرجون مث يبعث إىل رجلني منهم فيقتل أحدمها        ، اخرجوا آمنني : فيقول، لـيال ويستجريون به   

فيقيمون فيه  ، مث يرجع إىل أصحابه فيخرجون حىت يرتلوا جبال من جبال الطائف          واآلخـر ينظر    
فيهزموهنم ويدخلون  ، فإذا كان ذلك غزاهـم أهل مكة     ، فينساب إليهم ناس  ، ويبعثون إىل الناس  

 160)) ويكونون ا حىت إذا خسف باجليش استعد أمره وخرج ، فيقتلون أمريها، مكة
 : عن أيب قبيل يقول )٩٣١(أيضا ) ك (   وأخرج -١١٨
، حىت احلباىل [ ، فيأمر بقتل كل من كان فيها من بين هاشم        ، يبعث السفياين جيشا إىل املدينة      (( 

ما هذا البالء كله وقتل : و ذلـك ملـا يصنع اهلامشي الذي خيرج على أصحابه من املشرق يقول      
ويفترقوا منها ] باملدينة أحد حىت ال يعرف منهم    [ فيقتلون  ] فيأمر بقتلهم   ،أصحايب إال من قبلهم   

مث يكف  ،حىت نساؤهم يضع جيشه فيهم السيف أياما      ،وإىل مكة [ هـاربني إىل البوادي واجلبال      
فإذا ظهر اجتمع كل من شذ      ،حىت يظهر أمر املهدي مبكة    ، ]عـنهم فـال يظهر منهم إال خائف         

 161)) منهم إليه مبكة 
 :ال قعن أيب هريرة ) ٩٣٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١١٩
فيتنحى ، ما احلرة عندها إال كضربة سوط     ، تغرق فيها أحجار الزيت   ، تكـون باملدينة وقعة     (( 

 ))مث يبايع للمهدي ، عن املدينة قدر بريدين
 : يقولعن ابن عباس ) ٩٣٤(أيضا) ك (   وأخرج -١٢٠

                                                                                                                                                           
): ١٣٩ص(وقال يف كتابه يف األلقاب    ، )جابر بن أزد  (ونقل عن اخلطيب أن امسه      ) ٢٤٧١\٣٤٦\٢(احلـافظ يف اإلصابة     

 اهـ .من الطبقة األوىل من تابعي أهل الشام
، )يوسف( دون زيادة   ، وقد أعاده يف موضع آخر فذكره على الصواب       ، )يوسف بن ذي قربات   (لنعيم مساه   ) الفـنت (ويف  

 كما تقدم) شعيب(وصوابه ) سعيد(ومرة) سعد بن األسود(ومسى الراوي عنه 
 )الفنت(والتصويب من ) بنو مروان( يف املطبوع -159
  اعلم  يف سنده ابن هليعة و رشدين ومها ضعيفان فاهللا-160
 )الفنت( الزيادات من -161



، الشامفيهزموهم فيسمع بذلك اخلليفة ب    ، يـبعث صـاحب املدينة إىل اهلامشيني مبكة جيشا          (( 
أقبل ، فرتلوها يف ليلة مقمرة   ، فإذا أتوا البيداء  ، 162] عريف  [ فـيقطع إليهم بعثا فيهم ستمائة       

مث ،فينصرف إىل غنمه  ، 163] أصام  [ يا ويح أهل مكة ما      : راع ينظـر إليهم ويعجب ويقول     
يت فيأ، ارحتلوا يف ساعة واحدة   ،سبحان اهللا :فيقول، فإذا هم قد خسف م    ، يرجع فال يرى أحدا   

] فيعرف  [ مرتهلم فيجد قطيفة قد خسف ببعضها وبعضها على ظهر األرض فيعاجلها فال يطيقها              
احلمد هللا هذه   :فيبشره فيقول صاحب مكة   ، فينطلق إىل صاحب مكة   ،  أنـه قـد خسف م      164

 165)) فيسريون إىل الشام ، العالمة اليت كنتم ختربون
 :عن أيب قبيل قال) ٩٤٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٢١
، فأما الذي هو البشري فإنه يأيت املهدي مبكة وأصحابه        ، ال يفلـت منهم أحد إال بشري ونذير         (( 

، ويكون شاهـد ذلك يف وجهه قد حول وجهه يف قفاه         [ ،فيخـربهم مبـا كـان مـن أمرهم          
مثل ذلك قد حول    [ والثاين  ] ويعلمون أن القوم قد خسف م       ، فيصـدقونه من حتويل وجهه    

فيصدقه ويعلم أنه حق ملا يرى فيه [ ، بأصحابه166يأيت السفياين فيخربه مبا نزل ، ]وجهه إىل قفاه 
  167)) ومها رجالن من كلب ، ]من العالمة 

 :عن كعب قال) ٩٥٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١٢٢
 ))عليها رجل أعرج من كندة ، عالمة خروج املهدي ألوية تقِْبل من املغرب  (( 
 : قال عن أيب هريرة )٩٥٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٢٣
واملهدي على ما يليه    ، فيغلب السفياين على ما يليه    ، خيرج السفياين واملهدي كفرسي رهان        (( 

(( 
 :168جعفر] أيب [ عن ) ٩٠٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٢٤
 ))يقوم املهدي سنة مائتني   (( 

                                                 
 ) الفنت(والتصويب من ) عريف(  يف املطبوع -162
 )الفنت(واملثبت من ) جاءهم(  يف املطبوع -163
 ) الفنت(واملثبت من ) فيعرف(  يف املطبوع -164
   فيه عنعنة ابن هليعة وهو مدلس -165
 )الفنت(واملثبت من ) يؤول(  يف املطبوع -166
 ) الفنت(  الزيادة من -167
  حممد بن علي امللقب بالباقر رمحه اهللا روهو أبو جعف، )الفنت(والتصويب من ) جعفر(  يف املطبوع -168



 :عن أيب جعفر قال ) ٩٩٩(أيضا ) ك (   وأخرج -١٢٥
 وقميصه وسيفه   معه راية رسول اهللا     ] و  [ ، هـدي مبكـة عند العشاء     يظهـر امل  ] مث    (( [ 

أذكركم اهللا أيها الناس    : يقول، فإذا صلى العشاء نادى بأعلى صوته     ، وعالمـات ونـور وبيان    
ومقامكم بني يدي ربكم فقد اختذ احلجة وبعث األنبياء وأنزل الكتاب وأمركم أن ال تشركوا به                

، ومتيتوا ما أمات  ، وأن حتيوا ما أحيا القرآن     ، وطاعة رسوله    شـيئا وأن حتافظـوا على طاعته      
[ فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزواهلا وأذنت        ، ووزراء على التقوى  ، وتكونـوا أعـوانا على اهلدى     

، فـإين أدعوكم إىل اهللا وإىل رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته            ، 169] بالـوداع   
رهبان ،قزعا كقزع اخلريف  ، عدة أهل بدر على غري ميعاد     ،عشر رجال  وثالثة   ةفيظهـر يف ثالمثائ   

ويستخرج من كان يف السجن من بين       ، فيفتح اهللا للمهدي أرض احلجاز    ، باللـيل أسـد بالنهار    
، ويبعث املهدي جنوده يف اآلفاق    ، وترتل الرايات السود الكوفة فيبعث بالبيعة إىل املهدي       ، هاشم

 170)) ويفتح اهللا على يديه القسطنطينية ،  له البلدانو تستقيم، ومييت اجلور وأهله
 : قالعن عبد اهللا بن مسعود ) ١٠٠٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١٢٦
علماء من أفق   ) نفر(خرج سبعة رجال    ، وكثرت الفنت ،إذا انقطعـت الـتجارات و الطرق        (( 

معوا مبكة فيلتقي   حىت جيت ، وبضعة عشر رجال   ةيبايع لكل رجل منهم ثالمثائ    ، شىت على غري ميعاد   
جئنا يف طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن        :ما جاء بكم؟ فيقولون   :فيقول بعضهم لبعض  ، السـبعة 

] حليته  [ قد عرفناهـ بامسه واسم أبيه وأمه و        ، وتفتح له القسطنطية    ، دأ على يديه هذه الفنت    
 بن فالن؟   أنت فالن :فيطلبونه فيصيبونه مبكة فيقولون له      ، فيـتفق السـبعة علـى ذلك      ، 171

،  واملعرفة به  172] اخلربة  [ حىت يفلت منهم فيصفونه ألهل      ، ال بل أنا رجل من األنصار     :فيقول
فيطلبونه ، فيطلبونه باملدينة فيخالفهم إىل مكة، هو صاحبكم الذي تطلبونه وقد حلق باملدينة    :فيقال

كذا وكذا وقد   أنت فالن بن فالن وأمك فالنة بنت فالن وفيك آية           :فيقولون، مبكـة فيصيبونه  
أنا فالن بن فالن األنصاري مروا بنا       [ لست بصاحبكم   : أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك فيقول      

                                                 
 )الفنت(واملثبت من ) بانصرام(  يف املطبوع –169
  يف سنده جابر اجلعفي ضعيف وامه بعضهم -170
ريف ألنه أول الشتاء والسحاب يكون فيه       أي ِقطَع السحاب املُتفرقة وإمنا خص اخل      : قـال ابن االثري يف النهاية     : القـزع  -

 متفرقا غري متراكم وال مطِْبق مث جيتمع بعضه إىل بعض بعد ذلك
 ) الفنت(والتصويب من ) جيشه(  يف املطبوع -171
 )الفنت(واملثبت من ) اخلري(  يف املطبوع -172



فيصيبونه مبكة  ، فيطلبونه باملدينة فيخالفهم إىل مكة    ، حىت يفلت منهم  ، ]أدلكـم على صاحبكم     
 عند الركن
سكر السفياين قد توجه يف     هذا ع ، ودماؤنا يف عنقك إن مل متد يدك نبايعك       ، إمثنا عليك : فيقولون
ويلقي اهللا حمبته   ، فيبايع له ، فيمد يده ، فيجلس بني الركن واملقام   ، عليهم رجل من جرم     ، طلبـنا 

 174)) رهبان بالليل ،  مع قوم أسد بالنهار173] فيسري [ ، يف صدور الناس
 :عن الوليد بن مسلم قال حدثين حمدث) ١٠٠٨(أيضا ) ك (   وأخرج -١٢٧
فيؤتى ،  البيعة 175] يستقيله  [ يقتتلون يف بيت املقدس حني      ،  و السفياين وكلبا   أن املهـدي    (( 

 بالسيفاين 
مث تباع نساؤهم وغنائمهم على درج      ، 177] الرمحة  [ فيأمر به فيذبح على باب      ، 176] أسريا  [ 

 178)) دمشق 
و رشدين عن ابن هليعة قال      [ عن الوليد بن مسلم     ) ١٠٠٢(أيضـا   ) ك  (   وأخـرج     -١٢٨
 :عن حممد بن علي قال]  أبو زرعة حدثين
حىت يرتلوا  ، فيهم األبدال ، خرج مع اثىن عشر ألفا    ، إذا مسـع العائـذ الذي مبكة باخلسف         (( 
لعمرو اهللا لقد جعل اهللا يف هذا الرجل        : فيقول الذي بعث اجليش حني يبلغه اخلرب بإيلياء         ، إيلياء

ويؤدي إليه السفياين   ، 179 لعربة وبصرية    إن هذا ، بعثت إليه ما بعثت فساخوا يف األرض      ، عـربة 
كساك اهللا  : ويقولون، فيعريونه مبا صنع    ، خيـرج حىت يلقى كلبا وهم أخواله      ] مث  [ ، الطاعـة 

أقلين :فيقول،فيأتيه إىل إيلياء  ، نعم  : ما ترون أستقيله البيعة؟ فيقولون    :فيقول، قميصـا فخلعـته   
: مث يقول ، نعم فيقيله :  أن أقيلك ؟ فيقول    أحتب: بلى فيقول له  : فيقول  ،إين غري فاعل  : فـيقول 

                                                 
 ) الفنت(والتصويب من ) فيصري(  يف املطبوع -173
والزيادة يف املنت   ، مد بن ثابت البناين وجابر اجلعفي وكلهم ضعاف وبعضهم أضعف من بعض             يف سنده ابن هليعة وحم      -174
 ) الفنت(من 
 )تستقبله) (الفنت( يف -175
 )أمريا) (الفنت( يف -176
 )الرحبة ) (الفنت( يف -177
 )الفنت(والتصويب من ) الوليد بن مسلم حدثين حممد( يف املطبوع -178
 )الفنت(من واملثبت ) نصرة(  يف املطبوع -179



مث يسري إىل كلب    ، فيأمر به عند ذلك فيذبح على بالطة أيلياء       ، هـذا رجـل قـد خلع طاعيت       
 180)) فاخلائب من خاب يوم هنب كلب ، فينهبهم
 : يقول عن علي ) ١٠٠٩(أيضا ) ك (   وأخرج -١٢٩
قالوا ، وبلغ ذلك أهل الشام   ، بيداءإذا بعـث السـفياين إىل املهدي جيشا فخسف م بال            (( 

و يسري  ، فريسل إليه بالبيعة  ، وادخل يف طاعته وإال قتلناك    ، قـد خرج املهدي فبايعه    : خلليفـتهم 
وتدخل العرب العجم و أهل احلرب والروم       ، وتنقل إليه اخلزائن  ، املهدي حىت يرتل بيت املقدس    
 وما دوهنا، طنطينةحىت تبىن املساجد بالقس، وغريهم يف طاعته من غري قتال

يقتل ، و حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر، وخيـرج قـبله رجـل من أهل بيته بأهل املشرق     
 181)) فال يبلغه حىت ميوت ، ويتوجه إىل بيت املقدس، وميثل
 :  يقولعن علي ) ١٠١١(أيضا ) ك (   وأخرج -١٣٠
يضع السيف على   ،  إال السيف  ال يعطيهم ، يسومهم خسفا ، الفنت برجل منا  ] اهللا  [ يفـرج     (( 

، لو كان من ولدها لرمحنا    ، واهللا ما هذا من ولد فاطمة     : حىت يقولوا ] هرجا  [ ، عاتقه مثانية أشهر  
 182)) يغريه اهللا ببين العباس وبين أمية

 :عن أيب جعفر قال) ٩٥٦(أيضا ) ك (   وأخرج -١٣١
 183))الظلمة ] ترقى [ ال خيرج السفياين حىت   (( 
 :عن مطر الوراق قال) ٩٥٧(أيضا ) ك ( ج   وأخر-١٣٢
 185 )) 184] جهرة [ ال خيرج املهدي حىت يكفر باهللا   (( 

                                                 
، و رشدين وابن هليعة و أبوزرعة عمرو بن جابر وهم ضعفاء          ،   يف سـنده الولـيد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه            -180

 وبعضهم أضعف من بعض 
 )١٣١(و) ١٣٠(و) ١١٥(وانظر اآلثار ،  يف سنده رجل مل يسم -181
 ) الفنت(  الزيادة من -182
ومعىن ،  سنده حيىي بن اليمان صدوق خيطىء كثريا وقد تغري باخرة          ويف، )الفنت(واملثـبت من    ) تـروا (  يف املطـبوع      -183

قبل هذا األثر   ) الفنت(وهو يف   ) ١٥٠(أن ترقـى الظلمة مجع ظامل على املنابر فتخطب على الناس بدليل األثر اآليت               :األثـر 
 مباشرة 

 )الفنت(والتصويب من ) جهرة(  يف املطبوع -184
كان من العلماء العاملني وكان يكتب املصاحف ويتقن        ،نزيل البصرة ، اخلراساين  مطـر الوراق أبو رجاء ابن طهمان          -185
وال ، غريه أتقن للرواية منه   ): ٤٥٣\٥(قال الذهيب يف السري   ، وطائفة..روى عن أنس بن مالك واحلسن وابن بريدة         ، ذلك



 :عن ابن سريين قال) ٩٥٨(أيضا ) ك (   وأخرج -١٣٣
  186)) ال خيرج املهدي حىت يقتل من كل تسعة سبعة   (( 
 :عن كعب قال) ١٠٦١(أيضا ) ك (   وأخرج -١٣٤
 )) النسر ينشر جناحه كخشوع، املهدي خاشع هللا  (( 
 :عن عبد اهللا بن احلارث قال) ١٠٦٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٣٥

 187)) كأنه رجل من بين إسرائيل ، خيرج املهدي وهو ابن أربعني سنة  ((
  : أن رسول اهللا عن أيب الطفيل ) ١٠٦٩(أيضا ) ك (   وأخرج -١٣٦
سرى بيده اليمىن إذا أبطأ عليه      وضرب بفخذه الي  ، وصـف املهـدي فذكر ثقال يف لسانه         (( 
 188)) واسم أبيه اسم أيب ، امسه امسي، الكالم
قال ] عن الصقر بن رستم عن أبيه       [ عن حممد بن محري     ) ١٠٧٢(أيضا  ) ك  (   وأخرج    -١٣٧

: 
و هو  ، حىت يستوي على منرب دمشق      ، جييء من احلجاز    ، أزج أبلج أعني    ] رجل  [ املهدي    (( 

  189) )ابن مثان عشرة سنة 
 : قالعن علي بن أيب طالب ) ١٠٧٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٣٨
 190] واسم أبيه اسم أيب     ،امسي[ وامسه   ، املهـدي مـولده باملديـنة من أهل بيت النيب           (( 

، ]أقىن أجلى   [ ،يف وجهه خال  ، براق الثنايا ، أكحل العينني ، كث اللحية ، ومهاجره بيت املقدس  

                                                                                                                                                           
واملنهال بن خليفة   ،  القول فيه  تقدم، اهـ واألثر فيه حيىي بن اليمان     .وقد احتج به مسلم   ، يـنحط حديـثه عن رتبة احلسن      

 مث األثر بعد ذلك مقطوع ، ومطر ضعيف يعترب به يف الشواهد، ضعيف
  حممـد بـن سريين هو اإلمام شيخ اإلسالم أبو بكر األنصاري اَألنِسي البصري وكان من أورع التابعني وفقهاء أهل          -186

  ومات بالبصرة يف شوال بعد احلسن البصري       اهللا   رأى ثالثني من أصحاب رسول    ، وكان يعرب الرؤيا  ، البصـرة وعبادهم  
 مبائة يوم

   فيه الوليد بن مسلم و قتادة و مها مدلسان وقد عنعناه -187
كيف وفيه الوليد بن    :اهـ  قلت  .إسناده ال باس به   ): ٦٤ص)(املهدي املنتظر ( الغماري يف كتابه       قال الشيخ عبد اهللا     -188

 واألخري مدلس وقد عنعن أيضا،سعد وابن هليعة ومها ضعيفانو رشدين بن ،مسلم وهو مدلس وقد عنعنه
 ) الفنت(وسقط ما بعده فأتثبته من ) عن حممد بن محري(  يف املطبوع -189
كذا وهو املثبت يف ) وامسه امسي أبيه اسم أيب(ويف طبعة التوحيد ) وامسه اسم أىب(طـبعة الفكر والعلمية  ) الفـنت (  يف    -190

ومعناه صحيح فاملهدي املنتظر    ) وامسه اسم نيب  ) (العرف(و يف املطبوع من     ،الستقامة املعىن ) أبيه(قبل  ) اسم(النص مع زيادة    
 كاسم رسول اهللا ) حممد بن عبداهللا(عند أهل السنة 



فيها ، سوداء مربعة ، 191] خمملة  [ من مرط   ،  براية النيب    خيرج، يف كـتفه عالمـة النيب       
ميده اهللا بثالثة آالف من     ، وال تنشر حىت خيرج املهدي     ، حجـر مل ينشر منذ تويف رسول اهللا         

 192)) يبعث وهو ما بني الثالثني إىل األربعني ، يضربون وجوه من خالفهم وأدبارهم، املالئكة
  :ن علي بن أيب طالب ع) ١٠٧٤(أيضا ) ك (   وأخرج -١٣٩
 193)) من قريش آدم ضرب من الرجال ] فىت [ هو   (( 
 :عن أرطاة قال) ١٠٧٥(أيضا ) ك (   وأخرج -١٤٠
  194)) سنة ] ستني [ املهدي ابن   (( 
 : قال عن النيب عن عبد اهللا ) ١٠٧٧(أيضا ] ك [   وأخرج -١٤١

 195))  واسم أبيه اسم أيب، املهدي يواطىء امسه امسي  (( [ 
 :]عن كعب قال) ١٠٧٨(أيضا ) ك ( وأخرج   [ -١٤٢
 ] )) أو قال اسم نيب، حممد [ إسم املهدي   (( 
 : قال عن النيب عن أيب سعيد اخلدري ) ١٠٨٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١٤٣
  196)) إسم املهدي امسي   (( 

 :عن قتادة قال) ١٠٨٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١٤٤ 
من :قال[ ممن هو؟   : قلت] قال  ، حق:[ املهدي حق هو؟ قال   : سيبقلـت لسـعيد بن امل       (( 

من بين عبد   : من أي بين هاشم ؟ قال     : قلت، من بين هاشم  : من أي قريش ؟ قال    :قلت، قـريش 
 197)) من ولد فاطمة : قال] من أي عبد املطلب؟ : املطلب قلت

                                                 
 )معلمة(  يف املطبوع -191
،  معجمه رواه الطرباين يف  : من طريق الطرباين وقال   ) ٤٣رقم٩٩ص(وأخرجه الكنجي يف البيان     ، ى ويف سنده جمهول   -192

 اهـ ) .مناقب املهدي( عنه يف موأخرجه أبو نعي
  قاله أبوزرعة وفيه انقطاع فطاوس مل يسمع من علي، )الفنت(واملثبت من ) مين( يف املطبوع -193
 )الفنت(و املثبت من ) عشرين( يف املطبوع -194
احلديث واسم كعب فصار    فسقط منت   ،  وقـد حصـل سقط يف املطبوع يف حديث ابن مسعود وأثر كعب الذي يليه               -195

ويف سنده حيىي بن اليمان صدوق ، )الفنت(والتصويب من   ، )اسم النيب حممد  : قال عـن ابـن مسعود عن النيب        ( هكـذا   
 خيطىء كثريا وقد تغري

 ورجل مل يسم ،  يف سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه-196
قدوة املفسرين واحملدثني روى عن عبد اهللا بن        ،ر األكمه  قـتادة هو ابن دعامة أبو اخلطاب السدوسي البصري الضري          -197

كان من أوعية العلم وممن يضرب به املثل يف قوة          ،وغريهم، سرجس وأنس بن مالك وأيب الطفيل الكناين وسعيد بن املسيب         



 : قالعن ابن عباس ) ١٠٨٦(أيضا ) ك (   وأخرج -١٤٥
يفعل اهللا  : ويرجوها شبابكم  قال   ، عجز عنها شيوخكم  : قيل،  منا أهل البيت   املهدي شاب   (( 

 198)) ما يشاء 
 : قالعن ابن عباس ) ١٠٨٨(أيضا ) ك (   وأخرج -١٤٦
  ))يدفعها إىل عيسى بن مرمي ، املهدي منا  (( 
 : قالعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب ) ١٠٩٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١٤٧
 199)) كما قاتلت أنا على الوحي ، يقاتل على سنيت، ل من عتريتهو رج  (( 
 :عن الزهري قال) ١٠١٥(أيضا ) ك (   وأخرج -١٤٨
 أهـل  200عدة  ،  وأربعة عشر رجال   ةيف ثالمثائ ، بعد اخلسف ] من مكة   [ خيـرج املهـدي       (( 

يعين ، وأصحاب املهدي يومئذ جنتهم الرباذع    ، فيلتقـي هـو وصاحب جيش السفياين      ، بـدر 
ويقال إنه يسمع يومئذ صوت من السماء       ، ]كـان يسمى قبل ذلك يوم الرباذع        [ ، تراسـهم 

 فتكون الدبرة على أصحاب     - يعين املهدي    -،أال إن أولياء اهللا أصحاب فالن     :مـناديا يـنادي   
وخيرج ، فيهربون إىل السفياين فيخربونه   ،  ال يبقى منهم إال الشريد     201] فيقتتلون  [ ، السـفياين 

و متأل  ، ويتسارع الناس إليه من كل و جه      ، فيتلقى السفياين املهدي ببيعته   ،  الشـام  املهـدي إىل  
 202] )) كما ملئت جورا [ األرض عدال 

 : قال عن عبد اهللا بن مسعود ) ١٠١٦(أيضا ) ك (   وأخرج -١٤٩
ل على غري ميعاد قد بايع لك     ، توجهوا إىل مكة من أفق شىت     ، يبايع املهدي سبعة رجال علماء      (( 

و يقذف اهللا حمبته يف صدور      ، ا فيجتمعون مبكة فيبايعونه   ، وبضعة عشر رجل   ةرجـل منهم ثالمثائ   

                                                                                                                                                           
ادة يف  والزي) ٥٨٠(و) ٥٧٤) (سننه(واألثر أخرجه الداين يف     ، بتصرف) ٢٧٠\٥(للذهيب  ) سري األعالم (احلفظ اهـ من    

 )الفنت(املنت من 
 بلفظ أطول منه ) ٥٥٩(وأخرجه أيضا الداين ، )٢١٦(يأيت برقم ) ٣٧٦٤١(  أخرجه ابن أىب شيبة -198
وهو حديث  : حيث قال  فالعجب من الشيخ عبداهللا   ، وشيخه جمهول ،   يف سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه          -199
 ؟ !!جيد
 ) فنتال(واملثبت من ) عدد(  يف املطبوع -200
 )الفنت(واملثبت من ) يقتتلون(  يف املطبوع -201
مسع ابن عمر وأنس بن مالك      ،التابعي احملدث املشهور  ،  الزهـري هو أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب             -202

 ) الفنت(الزيادة يف املنت من ، هـ١٢٤تويف سنة ، وسهل بن سعد ورأى ابن عمر



فإذا ، عليهم رجل من جرم   ، السفياين  ] خيل  [ و قد توجه إىل الذين بايعوا       ، فيسري م ، الـناس 
فيبايعه ، 204] اجلرمي  [ حىت يأيت   ، ومشى يف إزار ورداء   ،  مكة خلف أصحابه   203]من  [ خرج  

 جيوشه  206] يعبأ  [ مث   ، 205] فيقيله  [ فيأتيه فيستقيله البيعة    ، يـندمه كلـب على بيعته       ف، 
 207)) ويرتل الشام ، ويذهب اهللا على يديه الفنت، فيهزمه ويهزم اهللا على يديه الروم، لقتاله
 :عن أرطاة قال) ١٠٢٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١٥٠
فيبعث إليه من الكوفة بعثا فيخسف ، مبكةمث يبلغه ظهور املهدي  ، يـدخل الصخري الكوفة     (( 
، فيقبل املهدي من مكة   ، 208و نذير ينذر الصخري     ، فال ينجوا منهم إال بشري إىل املهدي      ، بـه 

فيقطع بعثا آخر من    ، فيسبقه الصخري ، كأهنما فرسا رهان  ، والصـخري من الكوفة حنو الشام       
ويقبلون معه حىت   ، يعونه بيعة اهلدى  فيبا،  املهدي بأرض احلجاز   209] فيلقون  [ الشام إىل املهدي    

، فيكره ااز ، انفذ: فيقيم ا و يقال له    ،  الذي بني الشام و احلجاز    ، ينـتهوا إىل حـد الشـام      
[ أكتب إىل ابن عمي فإن خيلع طاعته فأنا صاحبكم فإذا وصل الكتاب إىل الصخري             : ويقـول 

ترك املهدي بيد رجل من الشام فترا فال ي، وسار املهدي حىت يرتل بيت املقدس، بايع] سلم له و 
فيمكث يف ذلك ثالث    ، ورد املسلمني مجيعا إىل اجلهاد    ، مـن األرض إال ردهـا على أهل الذمة        

 سنني
يف رهط من قومه حىت يأيت      ،   كوكب 210] بعينه  [ يقال له كنانة    ، مث خيـرج رجـل من كلب        

، لتخرجن فلتقاتلن ، هذا ] عدونا[ بايعناك ونصرناك حىت إذا ملكت بايعت       : فيقول، الصخري  
وال يتخلف عنك ذات    ،ال تبقى عامرية أمها أكرب منك إال حلقتك       : فيمن أخرج؟  فيقول   :فيقول

، ويوجه إليهم املهدي راية   ، فريحل وترحل معه عامر بأسرها حىت يرتل بيسان       ، خـف وال ظلف   

                                                 
 )الفنت (واملثبت من) بني(  يف املطبوع -203
 ) الفنت(واملثبت من ) احلرم(  يف املطبوع -204
 ) الفنت(واملثبت من ) فيقتله(  يف املطبوع -205
 )الفنت(والتصويب من ) يغري(  يف املطبوع -206
 و احلارث األعور وكلهم ضعفاء ،   يف سنده ابن هليعة وحممد بن ثابت البناين-207
  )الفنت(واملثبت من ) اإلصطخري(  يف املطبوع -208
 )الفنت(واملثبت من ) فيأتون(  يف املطبوع -209
 بالياء واملثبت من طبعة التوحيد ) يعينه(طبعة الفكر والعلمية ) الفنت(  يف املطبوع و-210



فتصف كلب   ،211] فاثور إبراهـيم   [ فيرتلون على   ، وأعظـم راية يف زمان املهدي مائة رجل       
وأخذ ، ولت كلب أدبارها  ، 212] اخليالن  [ فإذا تشاءمت   ، خـيلها و رجاهلـا و إبلها وغنمها       

فيذبح على الصفا املعترضة على وجه األرض عند الكنيسة اليت يف بطن الوادي على              ، الصخري
ا طرف درج طور زيتا القنطرة اليت على ميني الوادي على الصفا املعترضة على وجه األرض عليه               

العذراء بثمانية  ] اجلارية  [ حىت تباع   ، فاخلائب من خاب يوم كلب    ، يـذبح كمـا تذبح الشاة     
 213)) دراهـم 
 :قال] أيب صادق [ عن ) ٩٥٥(أيضا ) ك (   وأخرج -١٥١
 214)) ال خيرج املهدي حىت يقوم السفياين على أعوادها   (( 
 :عن كعب قال) ١٠٢٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١٥٢
، يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية       ، يعطي فقه عشرة  ، بعث بقتال الروم  املهدي ي   (( 

واإلجنيل الذي أنزل اهللا عز وجل على        ، فـيه الـتوارة اليت أنزل اهللا تعاىل على موسى           [ 
  215] )) وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم ، حيكم بني أهل التوراة بتورام  ، عيسى 

                                                 
و أهل الشام ، الفاثور عند العامة هو الطشت املطلوب:قال ياقوت يف معجمه، )الفنت(واملثبت من ) ماء(  يف املطـبوع    -211

 ام يسمونه الفاثور والناجود والباطية يقال هلا الفاثور أيضا والفاثور اسم موضع أو واد بنجديتخذون خوانا من رخ
 )الفنت(بالتاء واملثبت من ) اخليالت(  يف املطبوع -212
 ) الفنت( الزيادة يف املنت من -213
دوق خيطىء كثريا وقد    ويف سنده حيىي بن اليمان ص     ،)الفنت( يف املطـبوع جعله من قول الوليد بن مسلم واملثبت من             -214

 تغري بآخرة و وحيىي بن سلمة متروك 
:  قال إن رسول اهللا    :فقد روى مسلم يف صحيحه عن أىب هريرة         ،املنت منكر :قلت، )الفنت( الـزيادة يف املنت من       -215

عن نافع عن أىب    إن األوزاعي حدثنا عن الزهري      : فأَمكُم منكم ؟ فقلت البن أىب ذئب      ، كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرمي        (
فأَمكُم بكتاب ربكم وسنة نبيكم     : ختربين قال :؟ قلت )أمكم منكم   ( أتدري ما   : قال ابن أىب ذئب   ) وإمامكم منكم   ( هريرة  

ال بغريمها من اإلجنيل أو ،ويقضي بالكتاب والسنة،  حيكم بشرعناهذا صريح يف أن عيسى: قـال الشيخ األلباين معقبا    ،)
 ـ الفقه احلنفي وحنوه اه

فكيف جيوز ذلك ملن هو دونه ؟ وان كان         ،  نيب مرسل إذا نزل علينا مل يسعه إال أن حيكم بشرعنا           فهـذا عيسى    : قلـت 
ص)(اإلعالم حبكم عيسى عليه السالم    ( يف رسالته   ) السيوطي  ( وقد أجاب ، ولعله لنكارته حذفه الشيخ فلم يذكره     ، املهدي
 إنه حيكم يف هذه األمة بشرع نبينا        :  أو بشرعه هو ؟ فقال     رع نبينا   بش) عيسى  (مباذا حيكم   : عن سؤال مضمونه  ) ٢٢
 اهـ.واتفق عليه اإلمجاع ، و وردت به األحاديث الصحيحة، وقد نص على ذلك العلماء، ال بشرعه هو،

دي  وامله أنه وقع لبعض جهلة عوام احلنفية أنه ادعى أن كال من عيسى             ): ٢٢٢ص) (اإلشاعة(يف  ) الربزجنـي (و ذكـر    
وكان ، وذكره بعض مشايخ الطريقة ببالد اهلند يف تصنيف له بالفارسية شاع يف تلك الديار               ، يقلـدان مـذهب أيب حنيفة       



 :عن كعب قال ) ١٠٢٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٥٣
: ويستخرج التوراة واإلجنيل من أرض يقال هلا        ، إمنا مسي املهدي ألنه يهدي ألمر قد خفي           (( 

 216)) أنطاكية 
 :عن عبد اهللا بن شريك قال ) ١٠٢٥(أيضا ) ك (   وأخرج -١٥٤
 218] )) ليتين أدركته وأنا جدع [ ، 217] املغلبة  [  مع املهدي راية رسول اهللا  (( 
 :عن نوف البكايل قال) ١٠٢٦(أيضا ) ك (  وأخرج  -١٥٥

 219)) راية املهدي مكتوب البيعة هللا ] يف   (( [ 
 :عن طاوس قال) ١٠٣١(أيضا) ك (   وأخرج -١٥٦
 220)) رحيما باملساكني ، جوادا باملال، عالمة املهدي أن يكون شديدا على العمال  (( 
 : قالعن علي ) ٩٦٦(أيضا ) ك (   وأخرج -١٥٧

فيقتل أو ، ليس له عند اهللا خالق ، مث تكون مجاعة على رأس رجل من أهل بييت ، تكون فنت  ((  
 ١٥٧))ميوت فيقوم املهدي 

 :عن بعض أصحابه قال] عن ابن شوذب [ عن ضمرة ) ٩٦٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٥٨

                                                                                                                                                           
، ويقرره يف جملس درسه بالروضة النبوية     ، ويفتخر به ، بعض من يتوسم بالعلم من احلنفية ويتصدر للتدريس يشهر هذا القول          

ولو مسعه أبو   ، وحاشاه من ذلك  ، ي نسيين إىل التنقيص يف حق اإلمام أىب حنيفة          فلما بلغه إنكار  ، فذكـر يل ذلـك فأنكرته     
نزيل مكة املشرفة رمحه اهللا على تأليف       ) علي القاري اهلروي  (مث بعد مدة وقفت للشيخ      ،  ألفىت بتعزير أو تكفري قائله     ةحنـيف 

، فأرسلت بالكتاب لس درسه   ، وجهله، نيعانقل فيه هذا القول ورد عليه ردا ش       ) املشرب الوردي يف مذهب املهدي    ( مساه  
 هـ١٢٧٨اهـ  وكتاب القاري مطبوع يف مطبعة حممد شاهني سنة .وافتضح بني تالمذته، فقرئ عليه

عن ابن شوذب يأيت    ) ٥٨٦(ويف معناه ما أخرجه الداين      ،وشيخه جمهول ،   يف سـنده مطر الوراق صدوق كثري اخلطإ         -216
 ) ٢٢٣(برقم 

روى عن ابن عمر وابن الزبري      ، وعبداهللا بن شريك هو العامري الكويف     ، )الفنت(والتصويب من   ) علمةامل(  يف املطبوع     –217
 صدوق يتشيع أفرط اجلوزجاين فكذبه :قال احلافظ،وجندب قاتل الساحر وغريهم

 وفيه حيىي بن اليمان خيطىء كثريا وقد تغري باخرة  ، )الفنت(  الزيادة من -218
ويف سنده حيىي بن اليمان وسفيان      ، يقال انه كان أحد احلكماء    ، وهو ابن فضالة  ، امرأة كعب   نـوف البكايل هو ابن        -219

واألثر أخرجه أيضا الداين    ، وكذا أبو اسحق السبيعي وقد عنعنا     ، الـثوري على جاللته رمحه وصفه النسائي وغربه بالتدليس        
 )٥٨٣)(سننه(يف 

مسع ابن عباس وأبا    ،  أهل اليمن وعبادهم وخيار التابعني وزهادهم      من فقهاء ،  أبو عبدالرمحن طاوس بن كيسان اليماين      -220
 واألثر يف سنده ليث بن أىب سليم ضعيف ، هـ ١٠٦مات سنة ، هريرة

   يف سنده جمهول -157



 221 ))  والقيل الرأس -ال خيرج املهدي حىت ال يبقى قيل وال ابن قيل إال هلك   (( 
 :عن أيب قبيل قال) ٨٢١(أيضا ) ك (   وأخرج -١٥٩
مث ، ال يقتل غريهم  ، فال يبقي منهم إال اليسري    ، فيقتل بين أمية  ، ميلـك رجـل من بين هاشم        (( 

)) مث خيرج املهدي    ، فيقتل بكل رجل رجلني حىت ال يبقى إال النساء        ، خيـرج رجل من بين أمية     
222 

 :يد بن املسيب قالعن سع) ٩٧٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٦٠
فال ، )آخر(كلما سكنت من جانب طمت من جانب        ، كان أوهلا لعب الصبيان   ، تكون فتنة   (( 

وفتل ابن املسيب يديه حىت إهنما      [ ، أال أن األمري فالن   : تتناهـى حـىت ينادي مناد من السماء       
 223)) ثالث مرات ، ذلكم األمري حقا: ] فقال، لينفضان
 :عن أيب جعفر قال ) ٩٧٤(أيضا ) ك (   وأخرج -١٦١
إن ] أال  [ وينادي مناد من األرض     ، إن احلق يف آل حممد    ] أال  :[ يـنادي مناد من السماء      (( 

وإمنا الصوت األسفل من الشيطان      [ –أشك فيه   ] أنا  [  أو قال العباس     -، احلق يف آل عيسى   
 224] )) ليلبس على الناس 

] عن املغرية بن عبد الرمحن      [ حيىي التيمي   عن إسحاق عن    ) ٩٧٦(أيضا  )ك  (   وأخرج    -١٦٢
 :عن أمه وكانت قدمية قال

كال يا بين و لكن     :فقالت،الناس] فيها  [ إن هذه الفتنة يهلك     :قلـت هلا يف فتنة ابن الزبري        (( 
)) عليكم بفالن   : ال يستقيم أمرهم حىت ينادي مناد من السماء       ،الناس] فيها  [ بعدها فتنة يهلك    

225 
  :عن شهر بن حوشب قال قال رسول اهللا ) ٩٨٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١٦٣

                                                 
 وهم شيوخ ابن شوذب ،   يف سنده جماهيل-221
 واألخري عنعن وهو مدلس ،   فيه رشدين وابن هليعة ومها ضعيفان-222
 ٩٣مات سنة ، عامل أهل املدينة وسيد التابعني يف زمانه      ، سيب اإلمام العلم أبو حممد القرشي املخزومي        سـعيد بـن امل      -223
 واألثر يف سنده رجل لن يسم ، هـ
يف سنده  ، )الفنت(واملثبت من   ) و إمنا الصوت األسفل كلمة الشيطان والصوت األعلى كلمة اهللا العليا          (  يف املطـبوع      -224

 جابر اجلعفي وهو ضعيف
 ضعيف :   يف سنده اسحق بن حيىي التيمي قال أمحد وغريه متروك وقال احلافظ-225



يف ، فامسعوا له و أطيعوا   ، أال إن صفوة اهللا من خلقه فالنا      : يف احملرم ينادي مناد من السماء        (( 
 227))  و املعمعة 226] الصوت[ سنة 
 : قالعن عمار بن ياسر ) ٩٨١(أيضا ) ك (   وأخرج -١٦٤
: نادى مناد من السماء   ، 229] ضيعة  [  يقتل مبكة    228] وأخوه   [ ،إذا قـتل النفس الزكية      (( 

 231))  وعدال 230] حقا [ وذلك املهدي الذي ميأل األرض ، إن أمريكم فالن
 :عن سعيد بن املسيب قال) ٩٨٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١٦٥
 ))أال أن أمريكم فالن : وينادي مناد، حىت يطلع كف من السماء ، تكون فرقة واختالف   (( 
 :عن الزهري قال) ٩٨٤(أيضا ) ك (   وأخرج -١٦٦
أال إن أولياء اهللا : يسمع صوت من السماء، إذا التقـى السـفياين واملهـدي للقتال يومئذ       (( 

 :وقالت أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها] قال الزهري )) [ – يعين املهدي -أصحاب فالن
 ))ينظر إليها الناس إن أمارة ذلك اليوم أن كفا من السماء مدالة   (( 
 :قال] عن أرطاة [ عن احلكم بن نافع ) ٩٨٥(أيضا ) ك (   وأخرج -١٦٧
أال إن أمريكم   :  القبائل 232] حتازب  [ نادى مناد بعد أن     ، إذا كـان الناس مبىن وعرفات       ((  
أال إنه قد صدق فيقتتلون قتاال      : ويتبعه صوت آخر  ، أال إنه قد كذب   :ويتبعه صوت أخر  ، فالن

وعند ذلك ترون كفا معلمة يف      ، ]وهو جيش الرباذع    [ ، فجـل سـالحهم الرباذع    ، اشـديد 
فيذهبون حىت يبايعون   ، حىت ال يبقى من أنصار احلق إال عدة أهل بدر         ، ويشتد القتال ، السـماء 
 ))صاحبهم 
 : قالعن عبد اهللا بن عمرو ) ٩٨٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٦٨

                                                 
 )الفنت(واملثبت من ) الضرب( يف املطبوع –226
حدث عن موالته أمساء وعن أيب هريرة       ، شـهر بـن حوشب أبو سعيد األشعري الشامي كان من كبار علماء التابعني              –227

وثقه ابن معني وأمحد بن حنبل وقال النسائي        ،  وأيب سعيد اخلدري وعدة    وعائشـة وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو وأم سلمة         
وشيخه عنبسة القرشي هو عنبسة بن      ، وحديثه هذا يف سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عننه          ، وغـريه لـيس بالقوي    

  مرسل وشهر تابعي فاحلديث، تركوه : وقال البخاري،  بالوضع عبدالرمحن بن عنبسة األموي رماه أبو حامت
 ) الفنت(والتصويب من ) وآخره(  يف املطبوع -228
 ) الفنت(والتصويب من ) صنيعة(  يف املطبوع –229
 ) الفنت(واملثبت من ) خصبا (  يف املطبوع –230
  بن جابر وكلهم ضعاف وبعضهم أشد ضعفا من بعض و  يف سنده رشدين بن سعد وابن هليعة و أبو عمر-231
 ) الفنت(ويب من والتص) حتارب(  يف املطبوع -232



، إذ أخذهم كالكلب  ، فبينما هم نزول مبىن   ، على غري إمام  ، ويعرفون معا ، حيـج الناس معا      (( 
فيأتونه ، فيفزعون إىل خريهم  ، فاقتتلوا حىت تسيل العقبة دما    ، فـثارت القبائل بعضهم إىل بعض     

) إلينا(هلم  : فيقولون، إىل دموعه ] إليه و   [ كأين أنظر   ، وهـو ملصـق وجهه إىل الكعبة يبكي       
فيبايع ، سفكتموه ؟   ] قد  [ وكم من دم    ، قضتموه؟  وحيكم كم من عهد ن    : فيقول، فلنـبايعك 

 233)) واملهدي يف السماء، فإنه املهدي يف األرض، فإن أدركتموه فبايعوه، كرها
 : يقولابن عباس ) ٩٩٠(نعيم ) ك (   وأخرج -١٦٩
وأنصاره ناس من أهل    ، ال مهدي :وحىت يقول الناس  ، يـبعث اهللا تعـاىل املهدي بعد إياس         (( 

ـ  عـد ، الشـام  يسريون إليه من الشام حىت     ، عدة أصحاب بدر  ، ومخسة عشر رجال   ةم ثالمثائ
صالة املسافر  ، فيصلي م ركعتني  ، فيبايعونه كرها ، من دار مث الصفا   ، يستخرجوه من بطن مكة   

 ))يصعد املنرب ] مث [ عند املقام 
 : قالعن أيب هريرة ) ٩٩١(أيضا )  ك (   وأخرج -١٧٠
 ))وال يهريق دما ، ال يوقظ نائما،  الركن واملقاميبايع املهدي بني  (( 
  :قال رسول اهللا : عن قتادة قال) ٩٩٤(أيضا ) ك (   وأخرج -١٧١
، فيبايعونه بني الركن و املقام ، فيستخرجه الناس من بينهم    ، إنـه خيرج من املدينة إىل مكة          (( 

 234)) وهو كاره 
  : قالعن علي ) ٩٩٦(أيضا ) ك (   وأخرج -١٧٢
متين الناس ، السفياين اليت فيها شعيب بن صاحل] خيل [  الرايات السود 235] هزمت [ إذا   (( 

بعد أن ييأس الناس من ،  فيصلي ركعتني ومعه راية النيب    ، فيطلبونه فيخرج من مكة   ، املهـدي 
أيها الناس أحل   : فإذا فرغ من صالته انصرف فقال     ، 236] البالء  [ ملا طال عليهم من     ، خـروجه 

 238)) علينا 237] قهرنا و بغي [ ،  بيته خاصةبأهلو  ، البالء بأمة حممد  

                                                 
سنده ساقط وحممد أظنه    :قال الذهيب ) ٨٥٨٤\٥٠٣\٤)(مستدركه(وأخرجه احلاكم يف    ) ٦٣٢( وكـرره نعيم يف      -233

 اهـ .املصلوب
 واحلديث مرسل، )الفنت(واملثبت من ) خيرج املهدي من املدينة(  يف املطبوع -234
 ) الفنت(واملثبت من ) خرجت(  يف املطبوع -235
 ) الفنت(واملثبت من ) باليا ال(  يف املطبوع -236
 ) الفنت(والتصويب من ) فهو باغ بغى علينا(  يف املطبوع -237
 و رشدين وابن هليعة ضعيفان ،   يف سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه-238



 :عن كعب قال ) ١٠٣٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١٧٣
من أهل كوفان واليمن و أبدال الشام       ،  املهدي خري الناس أهل نصرته وبيعته      239] قادة    (( [ 

، اىل الفتنة العمياء وتأمن األرض    يطفئ اهللا تع  ، حمبوب يف اخلالئق  ، وساقته ميكائيل ، مقدمته جربيل 
، تعطي األرض زكاا  ، ال تتقي شيئا إال اهللا    ، حـىت إن املرأة لتحج يف مخس نسوة ما معهن رجل          

 240)) والسماء بركتها 
 :عن مطر قال) ١٠٣٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٧٤
يصنعه عمر بن   بلغنا أن املهدي يصنع شيئا مل       : ذُِكر عنده عمر بن عبد العزيز فقال      ) أنـه   (( (

فيدخل ، ادخل بيت املال فخذ   :فيقول، يأتيه رجل فيسأله  : ما هو ؟ قال   : قلـنا ، عـبد العزيـز   
إنا نعطي وال   :فيأىب ويقول ، خذ ما أعطيتني  :فيقول، فيندم فريجع إليه  ، فريى الناس شباعا  ، فيخرج
 241)) نأخذ 
 :عن كعب يقول) ١٠٣٤(أيضا ) ك (   وأخرج -١٧٥
 242)) ما يف عمله ظلم وال عيب،مكتوبا يف أسفار األنبياءإين أجد املهدي   (( 
عن حممد بن   ] عن ابن شوذب    [ من طريق ضمرة    ) ١٠٣٦(أيضـا   ) ك  (   وأخـرج     -١٧٦
 :سريين
إذا كان ذلك فاجلسوا يف بيوتكم حىت تسمعوا على الناس خبري           : فقال، أنه ذكر فتنة تكون       (( 

قد : قال، خري من أيب بكر وعمر ؟        243] يا أبا بكر    : [ قيل، من أيب بكر وعمر رضى اهللا عنهما        
  ))244] األنبياء [ كان يفضل على بعض 

                                                 
 )الفنت(والتصويب من ) قال قتادة(  يف املطبوع -239
  يسم وشيخه جمهول مل،   يف سنده الوليد بن مسلم قد عنعنه-240
 ) ٥٨٥) (سننه(  أخرجه الداين يف –241
 )وال عنت(وعنده ) ٥٨٢) (سننه(  أخرجه الداين يف -242
 ) الفنت(واملثبت من ) أفيأيت(  يف املطبوع –243
فإن من عقيدة أهل السنة و اجلماعة امع عليها         ، أي من النكارة  ) هذا فيه ما فيه   :(وقول الشيخ ، )الفنت(  الزيادة من     –244

ن وانه ال ، والشهداء وآحاد املؤمين   والصديقني، ء والرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه أفضل من غريهم من األولياء          أن األنبيا 
 -ومل يقل بتفضيلهم على األنبياء إال ضالل الشيعة الرافضة        ، وال درجتهم مهما عمل من عمل صاحل      ،  أحدهم مقامهم  غيـبل 

فقد وقفت على رسالة سودها بعض علمائهم       ، ل من األنبياء واملرسلني    فمـن عقائدهم الباطلة أن األئمة أفض       -أقمـأهم اهللا  
 . فاحلمد هللا الذي عافانا مما ابتالهم به، )تفضيل األئمة على األنبياء: (املعاصرين مساها



حدثنا ، )٣٧٦٥٠(يف باب املهدي    )) املصنف((وقد قال ابن أيب شيبة يف       ، يف هذا ما فيه   : قلت  
 :عن حممد هو ابن سريين قال ، عن عوف، ةأبو أسام
 245))  وال عمرره أبو بكيكون يف هذه األمة خليفة ال يفضل علي((   -١٧٧

و األوجه عندي تأويل اللفظني على      ، وهذا أخف من اللفظ األول    ، هذا إسناد صحيح  :  قلت   -
 لشدة الفنت يف زمان املهدي و متالئ الروم         246)) بل أجر مخسني منكم     (( مـا أول عليه حديث      

 إىل زيادة الثواب    والراجع، و ليس املراد ذا التفضيل      ، و حماصرة الدجال له     ، بأسـرها عليه    
 وعمر أفضل اخللق بعد النبيني      رفاألحاديث الصحيحة واإلمجاع على أن أبا بك      ، والرفعة عند اهللا  

  247واملرسلني 

                                                 
من حديث أىب هريرة ) ١٩١٥\٤٤٠\٦)(الكامل(وقد أخرجه ابن عدي يف   ،مثله) ٥٠٤)(سننه(  وأخرجه الداين يف      -245

[ ال يرويه عن عوف غري مؤمل وال مؤمل غري        ، هذا حديث موضوع  ): ١٩٨\٣)(املوضوعات( ابن اجلوزي يف     قال،مرفوعا
كان : وقال ابن عدي  ، كان من الكذابني  : وقال صاحل جزرة    ، هو ضعيف احلديث    :  الرازي قال أبو حامت  ،الوقار] أبو حيىي   

 اهـ.هذا كأنه من وضع الوقار):٨٩٥٣) (مليزانا(وقال الذهيب يف ،متروك: وقال الدراقطين، يضع احلديث ويوصله
رجاله كلهم ثقات لوال أن     : قال األلباين ، من حديث عتبة بن غزوان    ) ٣٢)(السنة(  احلـديث أخـرجه ابن نصر يف          -246

٧٦\٣)(الكبري(أخرجه الطرباين يف    ، لكن له شاهد من حديث ابن عباس        ، إبراهيم بن أىب عبلة عن عتبة بن غزوان مرسل          
(أخرجه داود   ، وله شاهد آخر من حديث أىب ثعلبة      ، وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم      ، طريقني  مـن   ) ١\

حديث حسن غريب اهـ بتصرف     :قال الترمذي ، )٣٨٥(وابن حبان   ) ٤٠١٤(وابن ماجة   ) ٣٠٥٨(والترمذي  ) ٤٣٤١
 )٤٩٤)(الصحيحة(من 
، هذا يف األعمال اليت يشق فعلها يف تلك األيام ال مطلقا          ): فتح الودود (قال يف   ):٣٣٢\٧)(عون املعبود (  قـال يف      -247

وقال ، انتهى.وألن الصحايب أفضل من غريه مطلقا     ) ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه     ،لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا     ( وقد جاء   
، ف بثمراا أن األعمال تشر  :إحدامها، ليس هذا على إطالقه بل هو مبين على قاعدتني        :الشـيخ عـز الدين بن عبد السالم       

بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما      : (وبالعكس لقوله عليه السالم   ،أن الغريب يف آخر اإلسالم كالغريب يف أوله       :والثانـية 
اإلنفاق يف أول اإلسالم أفضل لقوله عليه       :إذا تقرر ذلك فنقول   ، يريد املنفردين عن أهل زماهنم    ) فطوىب للغرباء من أميت   ، بدأ

والسبب فيه أن   ، أي مد احلنطة  ) لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه            :( الوليد   السالم خلالد بن  
ال يصل املتأخرون فيه إىل     ، وكذلك اجلهاد بالنفوس  ، تلـك النفقة أمثرت يف فتح اإلسالم وإعالء كلمة اهللا ما ال يثمر غريها             

وألن بذل النفس مع النصرة ورجاء احلياة ليس        ، كان جهادهم أفضل  ف، فضـل املتقدمني لقلة عدد املتقدمني وقلة أنصارهم       
جعله أفضل اجلهاد ليأسه من     ) أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر      : (ولذلك قال عليه السالم   ، كـبذهلا مـع عدمها    

عدم املعني وكثرة   وأمـا النهي عن املنكر بني ظهور املسلمني وإظهار شعائر اإلسالم فإن ذلك شاق على املتأخرين ل                ، حـياته 
ال يستطيع دوام ) يكون القابض كالقابض على اجلمر: (ولذلك قال عليه السالم، املنكـر فيهم كاملنكر على السلطان اجلائر     

فعلى هذا يرتل   ، وأما املتقدمون فليسوا كذلك لكثرة املعني وعدم املنكر       ، فكذلك املتأخر يف حفظ دينه    ، ذلـك ملزيد املشقة   
 اهـ.يف مرقاة الصعودانتهى كذا .احلديث



 : قال عن النيب عن أيب سعيد اخلدري ) ١٠٤٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١٧٨
حىت يكون  ، جوراميأل األرض عدال كما ملئت      ، تـأوي إليه أمته كما تأوي النحلة يعسوا         (( 

 248)) وال يهريق دما ء، ال يوقظ نائما، الناس على مثل أمرهم األول
 :مسعت رجال حيدث قوما فقال : عن الوليد قال ) ١٠٤٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٧٩
وهو الذي يسكن   ، ومهدي الدم ، وهو عمر بن عبد العزيز    ، مهدي اخلري ، املهديـون ثالثة    (( 

 )) عيسى بن مرمي تسلم أمته يف زمانه ، ومهدي الدين، عليه الدماء
 :عن كعب أنه قال ) ١٠٤٤(أيضا ) ك (   وأخرج -١٨٠
 249)) مهدي اخلري خيرج بعد السفياين   (( 
 : عن طاوس قال١٠٤٥أيضا ) ك (   وأخرج -١٨١
يبذل ] وهو  ، وتيب على املسيء من إساءته    ، زيد احملسن يف إحسانه   [ إذا كـان املهـدي        (( 
 و، املال

 250)) ويرحم املساكني ، على العمال] يشد [ 
 :عن طاوس قال) ١٠٤٦(أيضا ) ك (   وأخرج -١٨٢
 ))يزاد احملسن يف إحسانه ويتاب على املسيء ، وددت أين ال أموت حىت أدرك زمن املهدي  (( 
قال رسول اهللا    :  قال ] علي بن أيب طالب     [ عن  ) ١٠٥٣(أيضا  ) ك  (   وأخرج    -١٨٣

: 
 251)) يف ليلة واحدة ] تعاىل [  يصلحه اهللا املهدي  (( 
 : قال 252] طاوس [ عن ) ١٠٥٤(أيضا ) ك (   وأخرج -184
 أدع خزائن البيت    254] أراين  [ واهللا ما   : مث قال ،  البيت  عمر بن اخلطاب     253] ودع   (( [ 

يا امض  : و مـا فيه من السالح واملال  أم أقسمه يف سبيل اهللا  ؟ فقال له علي بن أيب طالب                      

                                                 
 النحل  أمري: واليعسوب، )الفنت(واملثبت من   )  أمته كما تأوي النحل إىل يعسوا      ييـأوي إىل املهـد    (  يف املطـبوع      -248

:  إمساعيل بن رافع قال الدراقطين والنسائي      عوشيخه أبو راف  ، واحلـديث يف سـنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه           
 وشيخ أىب رافع جمهول ، احلفظضعيف :وقال احلافظ، متروك

   فيه انقطاع بني الوليد وكعب-249
 )٣٧٦٥٢(و األثر أخرجه ابن أىب شيبة يف مصنفه، )الفنت(واملثبت والزيادة من ) يشتد(  ويف املطبوع -250
 )٤(وقد تقدم برقم ، )الفنت(والتصويب من ا) أىب سعيد(  يف املطبوع احلديث من رواية -251
  )الفنت(  زيادة من -252



يقسمه يف سبيل اهللا يف آخر      ، شاب من قريش  ، إمنا صاحبه منا  ، فلست بصاحبه   ، أمـري املؤمنني    
 255)) الزمان 
 :قال] أرطاة [ عن ) ١٠٦٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١٨٥

فيهزمهم ويأخذ ما معهم من السيب و األموال        ، لواء يعقده املهدي يبعثه إىل الترك       ] أول    (( [ 
 256)) ويعطى أصحابه قيمتهم ، مث يعتق كل مملوك معه، لشام فيفتحهاإىل ا] يسري [ مث ،

 :قال] عن أيب زرعة عن صباح [ عن ابن هليعة ) ١٠٤٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٨٦
  257)) والكبري أن يكون صغريا ، يتمىن يف زمن املهدي الصغري أن يكون كبريا  (( 
 :عن صباح قال ) ١١٢٨(أيضا ) ك (   وأخرج -١٨٧

 و  258] قد بلغت   [ يا ليتين   :يقول الصغري   ، تسعا وثالثني سنة  ] فيكم  [  ميكـث املهـدي        ((
 )) صغريا يقول الكبري يا ليتين

 : قالعن عبد اهللا بن عمرو ) ١١٠٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٨٨
 259)) يرتل عليه عيسى بن مرمي و يصلي خلفه عيسى عليه السالم ] الذي [ املهدي   (( 
 :عن كعب قال ) ١١٠٥(أيضا )  ك (  وأخرج -١٨٩
  (( 260املهدي من ولد العباس   (( 
 :عن الزهري قال) ١١١٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩٠
 ))املهدي من ولد فاطمة رضي اهللا عنها   (( 
 :عن كعب قال) ١١١٥(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩١

 261] )) ونسبا يف اليمن غري أن له أصال [ ،وما اخلالفة إال فيهم، ما املهدي إال من قريش(( 
                                                                                                                                                           

 ) الفنت(واملثبت من ) وجل (  يف املطبوع -253
 ) الفنت(واملثبت من ) أدري(  يف املطبوع -254
 ضعيف : وقال احلافظ ، متروك:قال أمحد وغريه،  التيمي  يف إسناده اسحق بن حيىي-255
 )  الفنت(واملثبت والزيادة من ) يصري(وفيه أيضا، )الفنت(والتصويب من ) كعب(  يف املطبوع األثر عن -256
يتمىن يف زمان املهدي الصغري     :(وصار واملنت هكذا    ،  سقط يف املطبوع راويان من السند فصار األثر من قول ابن هليعة             –257

وشيخه ، واألخري مدلس وقد عنعن   ، واألثر يف سنده رشدين بن سعد عن ابن هليعة ومها ضعيفان          ، )الكـرب والكـبري الصغر    
 .عمرو بن جابر ضعيف أيضا 

 ) الفنت(واملثبت من ) كربت(وع   يف املطب-258
 وزيد بن علي وهو ابن جدعان ضعيف ، و يف سنده جماهيل، )الفنت(  الزيادة من -259
 وشيخه جمهول ،   يف سنده الوليد وهو مدلس وقد عنعن-260



 : قالعن علي ) ١١١٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩٢
 ))من ولد فاطمة رضى اهللا عنها ، املهدي رجل منا  (( 
  :عن ابن عمر  ) ١٠٩٧(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩٣
كما يقول الرجل الصاحل إذا     ] :قال  [ املهدي الذي تقولون؟    ] ما  :[ أنـه قال البن احلنفية      (( 
 262] )) قبح اهللا احلماقة كأنه أنكر قوله : فقال ابن عمر[ ،لرجل صاحلا قيل املهديكان ا
 :عن أرطاة قال) ١١٢٠(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩٤
 )) يبقى املهدي أربعني عاما   (( 
 :عن ضمرة بن حبيب قال) ١١٢٩(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩٥
 263)) حياة املهدي ثالثون سنة   (( 
عن أبيه قال   ] عن الصقر بن رستم     [ عن حممد بن محري     ) ١١٣٠(أيضا  ) ك  (   وأخرج    -١٩٦

: 
 264)) ميلك املهدي سبع سنني وشهرين وأيام   (( 
 :عن دينار بن دينار قال) ١١٣١(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩٧
 265)) بقاء املهدي أربعون سنة   (( 
 :عن الزهري قال ) ١١٣٢(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩٨
 ))مث ميوت موتا ، أربع عشرة سنةيعيش املهدي   (( 
 : قالعن علي ) ١١٣٣(أيضا ) ك (   وأخرج -١٩٩
 266)) يلي املهدي أمر الناس ثالثني أو أربعني سنة  (( 
 :عن كعب قال) ١١٣٥(أيضا ) ك (   وأخرج -٢٠٠

                                                                                                                                                           
 ) الفنت(  الزيادة من -261
   يف سنده رجل مل يسم -262
روى عن شداد بن أوس وأيب إمامة الباهلي وعوف         ، عيتاب،   ضـمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة احلمصي           -263

 بن أىب مرمي روشيخه أبو بك، واألثر يف سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعه، هـ  ١٣٠مات سنة   ،بن مالك وغريهم  
 ضعيف

 ) الفنت(  حصل سقط يف املطبوع والتصويب من -264
 )١٩٥(واألثر يف سنده الوليد وابن أىب مرمي و قد تقدما يف، اءمسع أبا الدرد، تابعي،   دينار بن دينار احلمصي الشامي-265
   يف سنده رجل مل يسم -266



وشره أكثر من   ، فيه خري وشر  ، مث يلي الناس بعده رجل من أهل بيته       ، ميـوت املهدي موتا       (( 
يثور به رجل من    ، بقاؤه قليل ، يدعوهم إىل الفرقة بعد اجلماعة    ،  الناس 267] يغضب  [ ، هخـري 

مث ، وبقاء الذي قتله بعده قليل مث ميوت موتا       ، فيقتتل الناس بعده قتاال شديدا    [ ،أهـل بيته فيقتله   
يقاتل أهل اليمن قتاال شديدا     ، يكفر الناس وخيرجهم من دينهم    ، مضر من الشرق   يليهم رجل من  

  ))268] فيهزمه اهللا ومن معه، يما بني النهرينف
 :عن الزهري قال) ١١٣٦(أيضا ) ك (   وأخرج -٢٠١
، ويقبل إليهم رجل من بين خمزوم فيبايع له       ، مث يصري الناس بعده يف فتنة     ، ميوت املهدي موتا    (( 

، أحدا يغري عليه  فال جيد   ، مث مينع العطاء  ، فال جيد من يغري عليه    ، مينع الرزق [ مث  ،  فيمكث زمانا 
ومتشي نساؤهم ببطيطات   ، فيكون هو وأصحابه مثل العجاجيل املريبة     ، وهـو يرتل بيت املقدس    

فال جيد من يغري عليه فيأمر بإخراج أهل اليمن قضاعة و مذحج و             ، الـذهب وثياب ال تواريهن    
عاب فيخرجهم حىت يرتلوا ش   ، مهـدان و محـري و األزد و غسان و مجيع من يقال له من اليمن               

، فريجع إليهم جديس وخلم وجذام والناس عصبا من تلك اجلبال بالطعام والشراب           ، فلسـطني 
نادى مناد من السماء ليس بإنس وال       ] يوسف مغوثة إلخوته إذ      كما كان ، لـيكون هلم مغوثة   

مث ينادي  ، فينظرون فال يعرفون الرجل   ، وال ترجعوا على أعقابكم بعد اهلجرة     ، بايعوا فالنا : جان
مث ، فيقتل تسعة ويدع واحدا   [ ، إىل املخزومي ] فيبعث  عشرة أوفد     [ مث يبايع املنصور    ، ثـا ثال

] فيسري إليه   ، فيقتل اثنني ويدع واحدا   ، مث يبعث ثالثة  ، يبعث مخسة فيقتل أربعة ويسرح واحدا     
 فيلتمس  ،وال يدع قرشيا إال قتله    ، وال ينفلت إال الشريد   [ ،فيقتله اهللا ومن معه   ، فينصره اهللا عليه  

فال يوجد فكذلك تقتل قريش فال      ، كما يلتمس اليوم رجل من جرهم     ، إذ ذاك قرشي فال يوجد    
 269] ))  يوجدوا بعدها

 :عن كعب قال) ١١٣٧(أيضا ) ك (   وأخرج -٢٠٢
فما يروع أهل   ، فيهزمه اهللا ومن معه   ، فيما بني النهرين  ، يقاتـل أهل اليمن قتاال شديدا       ((  [ 

فيعلمون زميتهم فيقبل راكبهم إىل اليمن وهم  ،  بالقتلى يطفون على النهر    املشـرق ومن معه إال    
مث ، وجتتمع كلمتهم هنية  ، فيصلح أمر الناس  ، فيظهره اهللا تعاىل ومن معه    ، نـزول بـني النهرين    

                                                 
 ويف سنده جمهول، )الفنت(بالصاد واملثبت من ) يغصب(  يف املطبوع -267
 )الفنت( زيادة من -268
 ) الفنت(  يف املطبوع سقط  أستدركته من -269



، فيقتلهم أهل اليمن، مث تثور م قيس، وميكثون زمانا يف والية صاحلة، يسريون حىت يرتلوا الشام
اهللا اهللا يف إخوانكم : مث يقوم رجل من أهل اليمن فيقول، لظان أن مل يبق من قيس أحد   حىت يظن ا  

فيولون ، فيجمعوا مجعا عظيما  ، حىت يرتلوا بني النهرين   ، فتسري قيس فيمن بقى منها    ، اهللا والبقـية  
فيسري املخزومي حىت إذا    ، فتفرح قيس مبوته  ، مث ميوت وايل اليمن   ، أمـرهم رجال من بين خمزوم     

ـ  فيغضب ، وقيس على حده  ، فتصري اليمن على حده      ،از آخـرهم الفرات مات املخزومي       ج
فيبعثون ، فيقولون هلموا نويل رجال من أهل الدين    ، وهم أكثر الناس يومئذ   ،املـوايل عـن ذلك    

فيتلون كتاب اهللا تعاىل    ، رهطا من أهل اليمن ورهطا من مضر ورهطا من املوايل إىل بيت املقدس            
فريجع أولئك الرهط وقد ولوا رجال من املوايل فويل للناس بالشام وأرضها من             ، ريةويسألونه اخل 

جسيم عريض ما بني    ، مث يسير رجال من أهل املغرب     ، ]فيسـري إىل مضر يريد قتاهلم       ، واليـته 
فتكون الدنيا  ، فيموت موتا ] فتصيبه الدابة   [ ، فيقتل من لقي حىت يدخل بيت املقدس      ، املنكبني

، 270] ملعون مشؤم   [ ، يقتل أهل الصالح  ، مث يلي من بعده رجل من أهل مضر       ، انتشر ما ك  
وعلى يديه تفتح مدينة    ، يسري بسرية أخيه املهدي   ، مث يلـي مـن بعده املضري العماين القحطاين        

 271)) الروم 
عبد الرمحن بن قيس    ] عن  ، ابن هليعة [ عن  ، عن الوليد ) ١١٣٨(أيضا  ) ك  (   وأخرج    -٢٠٣

  :قال رسول اهللا : لصديف قالبن جابر ا
 272)) ما القحطاين بدون املهدي   (( 
 :مسعت عبد اهللا بن عمرو ) ١١٤٤(أيضا ) ك (   وأخرج -٢٠٤
فمن قدر  [ ،  مث أمري العصب   273] ، السالم[ مث  ، مث املنصور ، مث املهدي ، بعد اجلبابرة اجلابر    (( 

  ))274] أن ميوت بعد ذلك فليمت 

                                                 
 )ظلوم غشوم(  يف املطبوع –270
واألثر يف  ، ...)يتوىل رجل من املوايل مث يسري جل من املغرب          ( ري أو لعل الشيخ اختصره ففيه         يف املطـبوع سقط كب      -271

 سنده جمهول 
وإمنا هو يف سند احلديث     ، ومعمر ليس من رواة هذا احلديث     ، مث ذكر احلديث  ، )عن الوليد عن معمر   (  يف املطـبوع      -272

ص)(املهدي املنتظر (اخلطأ على الشيخ عبداهللا الغماري يف كتابه      وقد مشى هذا    ،والتصويب منه ، )الفنت(الذي يليه يف كتاب     
والوليد بن مسلم وهو مدلس     ، وسند هذه الرواية فيها ابن هليعة وهو ضعيف مدلس        ، فجعل احلديث من مرسل معمر    ) ٦٧

ت هذه  فان كان ، ) ٦٣(وجابر بن قيس إمنا يروي احلديث عن أبيه عن جده كما تقدم مطوال برقم               ، أيضـا وقـد عنعـناه     
 الرواية حمفوظة ففي اإلسناد أيضا إرسال وانقطاع  



 : أنه قالعن عبد اهللا بن عمرو ) ١١٤٥(أيضا ) ك (   وأخرج -٢٠٥
ولو أشاء أن   ، والذي نفسي بيده إنه لقرشي أبوه     ، يا معشر اليمن تقولون إن املنصور منكم        (( 

 275)) أمسيه إىل أقصى جد هو له لفعلت 
قيس بن جابر   ] عبد الرمحن بن    [ عن  ) ١٢٢١(و  ) ١١٤٦(أيضـا   ) ك  (   وأخـرج     -٢٠٦

 : قال الصديف أن رسول اهللا
، مث من بعده القحطاين   ، كما ملئت جورا  ، سـيكون مـن أهل بييت رجل ميأل األرض عدال           (( 

 276)) والذي بعثين باحلق ما هو دونه 
 :عن أرطاة قال) ١١٥٩(أيضا ) ك (   وأخرج -٢٠٧
تطول مدم و   ،  من أهل بيته بعده      277] خلفاء  [ مث يكون   ، يـرتل املهدي بيت املقدس        ((  

: مما يلقون منهم قال جراح    ، وبين أمية [ حىت يصلي الناس على بين العباس        ،278] ن  يتجـربو [
 279] )) أجلهم حنو من مائيت سنة 

 :عن أيب قبيل قال) ١١٦٠(أيضا ) ك ( وأخرج   [ -٢٠٨
وليطولن جورهم على الناس بعد     ، ال يكـون بعد املهدي أحد من أهل بيته يعدل يف الناس             (( 

فال يزال الناس   ] يا ليتهم مكاهنم    : ويقولون، ناس على بين العباس   حـىت يصـلي ال    ، املهـدي 
 يسلمها إىل عيسى بن مرمي      ، وهو رجل صاحل  ، حىت يغزوا مع واليهم القسطنطية    ،كـذلك 

فإذا انتقض ملكهم مل يزالوا يف فنت حىت        ، وال يزال الناس يف رخاء ما مل ينتقض ملك بين العباس          ،
 280)) يقوم املهدي 

 : قالعن عبد اهللا بن عمرو ) ١١٧٧(أيضا ) ك  (   وأخرج-٢٠٩
                                                                                                                                                           

 ) الفنت(والتصويب من ) السلم(  يف املطبوع -273
 )الفنت(  زيادة من -274
 وعنه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعناه ،   يف سنده ابن هليعة وهو ضعيف مدلس-275
(يروي عن شيخه الوليد بن مسلم عن ابن هليعة كما تقدم            و إمنا   ، حدثنا ابن هليعة  :   ويف سنده انقطاع فإن نعيما قال       -276

 )  ٦٣(واحلديث تقدم مطوال برقم ، ومها مدلسان وقد عنعناه، )٢٠٣
 ) الفنت(والتصويب من ) خلف(  يف املطبوع -277
 ) الفنت(والتصويب من ) حيربون(  يف املطبوع -278

ويف الذي يليه سقط ، ملطبوع سقط يف منت هذا األثرحصل يف ا،  ويف سنده الوليد بن مسلم وقد عنعنه وهو مدلس - 279
 ...)على بين العباس فال يزال الناس كذلك (...مث مجع بينهما فصار هكذا ، وبعض املنت) اسم الصحايب(

 وطرف من املنت) أىب قبيل(وقد سقط من املطبوع اسم ، )الفنت(  الزيادة من -280



مث ، مث املفرج ،اجلابر، كلهم صاحل ،  كلها عليهم  281] األرضني  [ تفتح  ، ثالثة أمراء يتوالَون    (( 
 282)) مث ال خري يف الدنيا بعدهم ، ميكثون أربعني سنة، ذو العصب

 :مة يف الفنت قالعن سليمان بن عيسى وكان عال) ١١٨١(أيضا ) ك (   وأخرج -٢١٠ 
شريف [مث يكون من بعده     ، مث ميوت ، بلغين أن املهدي ميكث أربعة عشر سنة ببيت املقدس            (( 

مخسة عشر  [ ، ببيت املقدس إحدى وعشرين سنة    ،يقال له منصور  ،  من قوم تبع     283] الذكـر   
سم يق، ال يعطى أحد درهم   ،وثالث سنني منها حرمان األموال    ، وثالث سنني جور  ، مـنها عدل  

وهو الذي يدوس ولد إمساعيل     ، وهو الذي يبقى املوايل عمق األعماق     ، أهـل الذمة بني مقاتلته    
يسري إليه  ، وكنيته كنية نيب  ، وهو الذي خيرج عليه املوىل امسه اسم نيب       ، كما يدوس البقر األندر   

ولد قحطان  وينفى  [ مث ميلك املوىل    ، فيقتله] من األعماق حىت يلقى منصور ببطن أرحياء فيقاتله         
وهو الذي خيرج على يديه الترك والروم       ، وولـد إمساعيل إىل مدينيت كرت العرب املدينة وصنعاء        

ثالث ] ميلك املوىل   ، حىت ميلوكا ما بني عمق أنطاكية إىل جبل الكربل بفلسطني مبرج مدينة عكا            
ويهزمهم ويفتح  ، مالثاين وهو الذي يقتل الرو    [ املهدي  ] هيم[ مث ميلك من بعده     ، مث يقتل ، سنني

مث يرتل عيسى بن مرمي     [ ، ثالث سنني و أربعة أشهر وعشرة أيام      ] ويقيم فيها   ، القسـطنطينية 
 ،  284] )) فيسلم امللك إليه 
 :عن كعب قال ) ١١٩٠(أيضا ) ك (   وأخرج -٢١١
و وه، يعمل بعمله ، أخو املهدي يف دينه   ، يكون بعد املهدي خليفة من أهل اليمن من قحطان          (( 

 285)) ويصيب غنائمها ، الذي يفتح مدينة الروم
 :عن أرطاة قال) ١١٩٤(أيضا ) ك (   وأخرج -٢١٢
مث يلي رجل من أهل بيته يعدل       ، مث يهلك املهدي  ، يكـون بـني املهـدي وبني الروم هدنة          (( 

فيستغيث بأهل األردن فيمكث فيهم     ، فيثورون به ، مث يسـل سيفه على أهل فلسطني      [ ،قلـيال 

                                                 
 ،)الفنت(  زيادة من -281
  بن زياد بن انعم وهو ضعيف   يف سنده عبدالرمحن-282
 )الفنت(واملثبت من ) رجل(  يف املطبوع مكانه-283
  سـليمان بـن عيسى يروى عن جده موسى بن طلحة عن على روى عنه حيىي بن سعيد األموي ذكره ابن حبان يف                         -284

وقال ، هو بني الضعف  : قال ابن عدي  ، ليس بشيء : قال ابن معني  ،واألثر يف سنده حيىي بن سعيد العطار      ، )٣٩٤\٦)(ثقاته(
 يروي املوضوعات : ابن حبان

   يف سنده جماهيل -285



، فيخرج هاربا حىت يرتل دمشق    ، فيثورون به ، مث يسل سيفه عليهم   ، عدل بعد املهدي  شـهرين ي  
احلجر املستدير دونه على    ، فهل رأيت األسكفة اليت مث باب اجلابية حيث موضع توابيت الصرف          

قد أرسلت الروم فيها بني صور إىل       : وال ينطفىء ذكر دمه حىت يقال     ، عليها يذبح ، مخسة أذرع 
 286] )) حم فهي املال، عكا
الصديف عن أبيه عن    [ قيس  ] عبد الرمحن بن    [ عن  ) ١١٩٣(أيضا  ) ك  (   وأخـرج     -٢١٣
 :  قالعن النيب ] جده 
 288))  ما هو دونه 287] الذي بعثين باحلق [ القحطاين بعد املهدي و   ((  
 :عن أرطاة قال) ١٢١٤(أيضا ) ك (  وأخرج -٢١٤
، مث خيرج رجل من قحطان    ،  مث ميوت على فراشه    ،بلغـين أن املهـدي يعـيش أربعني عاما          (( 

مث ميوت قتال بالسالح مث خيرج رجل من        ، بقاؤه عشرين سنة  ، على سرية املهدي  ، مثقوب األذنني 
وهو آخر أمري من أمة     ،  مدينة  قيصر   289] يفتح  [ ، مهدي حسن السرية   ، بيت النيب    أهـل 
  ))سى بن مرمي  ويرتل يف زمانه عي، مث خيرج يف زمانه الدجال ، حممد 

وأحد ، وهو أحد األئمة احلفاظ   ، لنعيم بن محاد  )) الفنت((  هذه اآلثار كلها خلصتها من كتاب         -
 290شيوخ البخاري 

 :وبقي من أخبار املهدي ما 

                                                 
 ) الفنت(  الزيادة بني املعقوفتني من -286
 )الفنت( زيادة من -287
، ) الفنت(والتصويب من   ، و إمنا يرويه جابر عن أبيه قرة املزين       ) عـن قـيس بن جابر مث ذكر احلديث        (  يف املطـبوع      -288

(و) ٦٣(واحلديث تقدم برقم    ، و األخري مدلس وقد عنعنه    ،عد وابن هليعة ومها ضعيفان    واحلـديث يف سـنده رشدين بن س       
 )٢٠٦(و) ٢٠٣

 )الفنت(واملثبت من ) يغزو(  يف املطبوع -289
اإلمام الشهري أبو عبد اهللا اخلزاعي املروزي الفرضي األعور نزيل          ): ٤٢٤)(تذكرة احلفاظ (  قـال احلافظ الذهيب يف        -290

وكان شديدا على   ، اهـ.ي مقرونا بآخر والدارمي وأبو حامت وبكر بن سهل الدمياطي وخلق          روى عـنه الـبخار    ، مصـر 
أنا كنت جهميا فلذلك عرفت    : قال صاحل بن مسمار مسعت نعيما يقول      ، وكان كاتبه ، أخذ ذلك عن نوح اجلامع    ، اجلهمـية 
 إن نعيم بن محاد أول من مجع        :قال اخلطيب يقال  ، فلمـا طلـبت احلديث عرفت أن أمرهم يرجع إىل التعطيل          ، كالمهـم 

وكان من أعلم الناس    ، نعيم بن محاد وضع كتبا يف الرد على اجلهمية        : وقـال العـباس بـن مصعب يف تارخيه        ، )املسـند (
فمات نعيم  ، مث محل إىل العراق يف امتحان القرآن مع البويطي مقيدين         ،مث خرج إىل مصر فأقام ا نيفا وأربعني سنة        ، بالفرائض
 وأوصى أن يدفن يف قيوده، سنة مثان وعشرين ومائتني، سر من رأىبن محاد ب



 عن أيب سعيد اخلدري     ) ٣٧٦٣٨))(املصنف((ابـن أىب شـيبة يف       ) ك(   أخـرج     -٢١٥
  :قال رسول اهللا :قال

أو مثاين سنني أو تسع     ، إن طال عمره أو قصر عمره ميلك سبع سنني        ، املهدييكون يف أميت      (( 
وخترج األرض  ، ومتطر السماء مطرها    ، فيملؤها قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما      ، سـنني 
 291)) وتعيش أميت يف زمانه عيشا مل تعشه قبل ذلك :] قال[ ، بركتها
 : قالباس عن ابن ع) ٣٧٤٦١(ابن أىب شيبة ) ك (   وأخرج -٢١٦
قلنا : قال[ ، ال متضـي األيام والليايل حىت يلي منا أهل البيت فىت مل تلبسه الفنت ومل يلبسها                 (( 
 292)) هو أمر اهللا يؤتيه من يشاء: ويناهلا شبابكم ؟ قال، يا أبا العباس تعجز عنها مشيختكم]: 

 :عن حكيم بن سعد قال) ٣٧٦٥١(ابن أىب شيبة ) ك (   وأخرج -٢١٧
و [ ال  : هذا املهدي الذي يذكر؟ قال    : قلت أليب حيىي  ،  فأظهر ما أظهر     293 ملا قام سليمان       ((

 294] )) ال املتشبه 
 :عن إبراهـيم بن ميسرة قال) ٣٧٦٥٢(ابن أىب شيبة ) ك (   وأخرج -٢١٨
إن املهدي إذا   ، وليس به ، قد كان مهديا  : عمر بن عبد العزيز املهدي؟ قال     :قلـت لطاوس    (( 

ويشتد على  ، وهو يبذل املال  ، عن وتيب عن املسيء من إساءته     ، احملسن يف إحسانه   كـان زيـد   
 295)) ويرحم املساكني ، العمال
 :يف إبراهـيم بن ميسرة قال))(....) احللية(( يف مأبو نعي) ك (   وأخرج -٢١٩

إنه مل يستكمل   ، و ليس به    ، هو مهدي : عمر بن عبدالعزيز هو املهدي ؟ قال      :قلـت لطاوس  (( 
 ))لعدل كله ا

 :عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني قال))(....) أماليه((  وأخرج احملاملي يف -٢٢٠
  296)) وإين إىل أجلي أدىن مين إىل ما يدعون ، يزعمون أين املهدي  (( 

                                                 
 )٧٠(و) ٥٤(و) ٤٨(و) ٤٢(و) ٢١(  تقدمت روايات هلذا احلديث انظر -291
 )١٤٥(وقد تقم من رواية نعيم ) ٥٥٩)(سننه(واألثر أخرجه الداين يف ، )الفنت(والتصويب من ) قيل (  يف املطبوع-292
 وي توىل اخالفة بعد     فأظهر العدل ورد املظامل هو سليمان بن عبدامللك األم-293
 يروى عن على وأم سلمة ، تابعي ثقة،   حكيم بن سعد احلنفي الكوىف أبو حتىي-294
 من رواية نعيم ) ١٨١(  تقدم برقم -295



قال رسول اهللا   : قال عن حديفة   ) ٥٩٦))(سننه((أبو عمر الداين يف     ) ك  (   وأخرج    -٢٢١
: 

هو بعيسى بن مرمي قد نزل      ] فإذا  [ فالتفت املهدي   ] احلديث وفيه ،الزوراء  تكون وقعة ب    (( [ 
إذا أقوم إليه يا رسول      :ةفقال أبو هرير  [ املاء  ] رأسه  [ كأمنا يقطر من    ] من السماء يف ثوبني     [ 

كمهابة ، تلقى عليه مهابة    ، يا أبا هريرة إن خرجته هذه ليست كخرجته األوىل        : اهللا فأعانقه فقال  
] له [ فيقول ، تقدم فصل بالناس:] فيقول له  اإلمام  ، يبشر أقواما بدرجات من اجلنة       ، املـوت 
 297... )) احلديث، فيصلى عيسى خلفه، إمنا أقيمت الصالة لك : عيسى
  :قال النيب : قال:عن ابن عباس )) تارخيه((ابن اجلوزي يف ) ك (   وأخرج -٢٢٢
والكافران منروذ و   ،  فاملؤمنان ذو القرنني وسليمان    ،مؤمنان وكافران ، ملـك األرض أربعة     (( 
 298)) وسيملكها خامس من أهل بييت ، خبتنصر
 :عن ابن شوذب ) ٥٨٦(الداين ) ك (   وأخرج -٢٢٣

                                                                                                                                                           
 روى عن عبد اهللا بن إدريس  : يف ترمجة إسحاق بن حكيم    ) ٤١٨\٢)(ذيب الكمال (  ويف معـناه ما ذكره املزي يف          -296

واهللا لو أن الناس أطبقوا أن الفرج جييئهم من         ، يقولون إين أنا املهدي   :( وعـن أيب بكر بن عياش عن األعمش قال أبو جعفر          
 )باب خلالفهم القدر

واحلديث طويل يف حنو ست صفحات وسيذكر الشيخ منه         ، ولقد اختصره يف املطبوع جدا    ) سنن الداين ( الـزيادة من     -297
ضعيف جدا كذبه ابن معني وقال      ، النخعي عبدالرمحن بن هانئ    مسناده ضعيف جدا فيه أبو نعي     وإ، ) ٢٢٧(طـرفا آخر رقم     

كنت باألندلس قد   : عن احلافظ ابن دحية قال    ) ٦٠٤ص(متروك وضعفه غريهم  وقد نقل القرطيب يف التذكرة        :الـدراقطين   
الواردة ) السنن((ـ فمن تآليفه كتاب   ه٤٤٤قرأت أكثر كتب املقرئ الفاضل أىب عمر عثمان بن سعيد بن عثمان تويف سنة               

، ومل يفرق بني نسر و ظليم     ، مزج فيه الصحيح بالسقيم   ، وهو جملد )وغوائلها واألزمنة وفسادها والساعة وأشرطها    ) الفنت(ب
وحنن نرغب عن تسويد الورق     :) مث ذكر هذا احلديث وقال    (،وأعرض عما ثبت من الصحيح املسموع     ، وأتـى باملوضـوع   

 الذي يرويه عن الثوري هو ابن       نفعبد الرمح ،  والسماوات ونثبت الصحيح إىل يقربنا من إله األرضيني      ، باملوضـوعات فـيه   
عامة ما يرويه ال يتابعه عليه      :ليس بشيء وقال ابن عدي    :كذاب وقال أمحد  :الكويف قال حيىي بن معني    ، النخعي مهانئ أبو نعي  

 اهـ ...الثقات 
(و إمنا وجدت فيه     ، البن اجلوزي ) املنتظم(وال يف تاريخ    ، ه يف الكتب احلديثية     مل أجد احلديث مرفوعا بعد البحث عن        -298
فأما ، مؤمنان وكافران :ملك األرض أربعة أنفس   : (أنه قال :رويـنا يف احلـديث عن جماهد      ( قـوله   ) ١٧٦\١(و) ٦٢\١

)(مصنفه(جه ابن أىب شيبة يف      واألثر أخر ) و منرود ، وأما الكافران فبخت نصر   ، وذو القرنني ، املؤمـنان فسليمان بن داود      
فسليمان بن  : فأما املسلمان   ، مسلمان وكافران ، مل ميلك األرض كلها إال أربعة     : ( عـن جماهـد موقوفا و لفظه      ) ٣١٩١٦

، فاهللا أعلم ، وليس فيه ذكر للمهدي   ) فـبخت نصر والذي حاج إبراهيم يف ربه       : وأمـا الكافـران     ، وذو القـرنني  ، داود
اهـ وقوله  .ومل ميلك الدنيا أحد   ، حديث غري صحيح  : وقال) ٥٢ص)(املهدي( الغماري يف كتابه     واحلـديث ذكره عبد اهللا    

 واهللا اعلم.وأنه مل يقف على إسناده، هذا يدل على أنه ضعف احلديث لنكارة متنه عنده



يستخرج منه أسفارا من أسفار     ، إمنـا مسـي املهـدى ألنه يهدى إىل جبل من جبال الشام              (( 
 299)) مجاعة من اليهود فيسلم على يديه ، فيحاج ا اليهود، التوارة
 :عن احلكم بن عتيبة عن حممد بن علي قال) ١٢٢(الداين ) ك (   وأخرج -٢٢٤
و ، إنا نرجو ما يرجو الناس : مسعنا أنه سيخرج منكم رجل يعدل يف هذه األمة ؟ فقال          :قلت    (( 

، األمةإنـا نرجو لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد سيطول ذلك اليوم حىت يكون ما ترجو هذه                    
، ويصبح مؤمنا وميسي كافرا  ، ميسى الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا     ، قـبل ذلـك فتنة شر فتنة      

 ))وليكن من أحالس بيته ، ]وليحرز دينه [ ، فمن أدرك ذلك منكم فليتق اهللا
 : بن زفر قال300] صلة [ عن ) ٦٤٢(الداين ) ك (   وأخرج -٢٢٥
لقد أفلحتم إن خرج وأصحاب     :  فقال 301 ] الدجال[ قد خرج   : قـيل يوما عند حذيفة        (( 
 302)) مما يلقون من الشر،و إنه ال خيرج حىت ال يكون غائب أحب إىل الناس منه،  فيكمحممد 
 :عن قتادة قال ) ٥٥٧(الداين ) ك (   وأخرج -٢٢٦
 ، قم علينا : فيقال له ، والناس يف فتنة راق فيها الدماء     ، يف بيته ] وهو  [ جيـاء إىل املهدى       (( 

 303)) فال يهراق يف سببه  حمجمة دم ، فإذا خوف بالقتل قام عليهم، فيأىب حىت خيوف بالقتل
  : قال رسول اهللا:  قالعن حذيفة ) ٥٩٦(الداين ) ك (   وأخرج -٢٢٧
مدينة باملشرق بني أهنار يسكنها     : قالوا يا رسول اهللا وما الزوراء؟ قال      ، تكون وقعة بالزوراء    (( 

بالسيف وخسف وقذف   ، تقذف بأربعة أصناف من العذاب    ، وجبابرة من أميت  ، شـرار خلق اهللا   
 ))ومسخ 

حىت يلحقوا ببطن األرض أو     ، إذا خرجت السودان طلبت العرب ينكشفون      : ((    وقـال   
حىت يأيت  ، إذ خرج السفياين يف ستني وثالمثائة راكب        ، ببطن األردن  فبينما هم كذلك       : قـال 

                                                 
حدث عن  ، قدسنزيل بيت امل  ، اإلمام العامل أبو عبد الرمحن    ،   ابـن شوذب هو عبد اهللا بن شوذب البلخي مث البصري            –299

 )١٥٣(و) ١٥٢(واألثر يشهد ملعناه ما تقدم ، وثقه أمحد بن حنبل وغريه،احلسن البصري وابن سريين 
تابعي كبري مات يف    ، فهو صلة بن زفر العبسي الكويف     ، وكتب الرجال ) السنن(والتصويب من   ) سلمة(  يف املطـبوع      -300

 .هـ ٧٠حدود 
فلو كان  ، )سنن الداين (ولعل اخلطأ يف نسخة الشيخ من       ، )السنن(يب من   والتصو، وهو خطأ ) املهدي(  يف املطـبوع      -301

 لعدم تعلقه مبوضوع الكتاب، ملا ذكره) الدجال(فيه عنده 
   يف سنده جمالد بن سعيد وهو ضعيف –302
  الراسيب وهو صدوق فيه لني ل  يف سنده أبو هال-303



فيقتل ، فيبعث جيشا إىل العراق     ، شهر حىت يبايعه من كلب ثالثون ألفا      فال يأيت عليه    ، دمشـق 
 من املشرق   304] دابة  [ فعند ذلك خترج    ، وينحدرون إىل الكوفة فينهبوهنا     ، بالزوراء مائة ألف    

فيستنقذ ما يف أيديهم من سيب أهل       ، شعيب بن صاحل    :يقال له ، يقـودها رجـل من بين متيم        ، 
مث ، ثالثة أيام [ فينهبوهنا  ،  جيش آخر من جيوش السفياين إىل املدينة       وخيرج، ويقتلهم، الكـوفة 

يا جربيل  :  فيقول حىت إذا كانوا بالبيداء  بعث اهللا عز وجل جربيل           ، يسـريون إىل مكـة    
فيقدمان ، فيخسف اهللا عز وجل م فال يبقى منهم إال رجالن         ، فيضرم برجله ضربة    ، عذم  

مث إن رجاال من قريش يهربون إىل قسطنطينية        ، اجليش فال يهوله    على السفياين فيخربانه خسف     
فيبعث م إليه فيضرب : قال، أن ابعث إىل م يف اامع، فيـبعث السـفياين إىل عظيم الروم      ، 

 .أعناقهم على باب املدينة بدمشق
يت حىت تأ ، حىت إنه يطاف باملرأة يف مسجد دمشق يف الثوب على جملس جملس            :  قال حذيفة   

وحيكم : فيقوم رجل من املسلمني فيقول    ، وهو يف احملراب قاعد   ، فخـذ السـفياين فتجلس عليه     
ويقتل كل من   ، فيقوم فيضرب عنقه يف مسجد دمشق     ، إن هذا ال حيل   ، أكفرمت باهللا بعد إميانكم ؟    

مناد أيها الناس إن اهللا عز وجل قد قطع عنكم          :فعند ذلك ينادى من السماء    ، شـايعه على ذلك   
 فاحلقوا به مبكة فإنه     ووالكم خري أمة حممد     ،  اجلـبارين واملنافقني وأشياعهم وأتباعهم     مـدة 
 .وامسه أمحد بن عبداهللا، املهدي

يا رسول اهللا كيف لنا ذا حىت نعرفه؟        :فقام عمران بن احلصني اخلزاعي فقال     :    قال حذيفة   
كأن وجهه  ، ان قطوانيتان عليه عباءت ،هـو رجـل من ولد كنانة من رجال بين إسرائيل          :فقـال 

فيخرج األبدال  ،  أربعني سنة  305] بني  [ ، يف خده األمين خال أسود    ، الكوكب الدري يف اللون   
حىت ،وخيرج إليه النجباء من مصر وعصائب أهل املشرق وأشباهـهم        ، مـن الشام وأشباهـهم   

، يل على مقدمته  وجرب، مث  خيرج متوجها إيل الشام     ، فيبايع له بني زمزم  واملقام     ، يأتـوا مكـة     
، والطري والوحوش واحليتان يف البحر، يفرح به أهل السماء و أهل األرض، وميكائيل على ساقته  

، فيقدم الشام ، وتستخرج الكنوز ، وتضعف األرض أكلها  ، ومتد األهنار ، وتزيد املياهـ يف دولته   
 . ويقتل كلبا، فيذبح السفياين حتت الشجرة اليت أغصاهنا إىل حبرية طربية

 .ولو بعقال، فاخلائب من خاب يوم كلب :  قال رسول اهللا   قال حذيفة 

                                                 
 )السنن(واملثبت من ) راية(  يف املطبوع -304
 وهو أصوب ) ابن(ويف املطبوع ) سننال(  كذا يف -305



يا  : يا رسول اهللا وكيف حيل قتاهلم وهم موحدون؟ فقال رسول اهللا             :   قـال حذيفـة     
ويسري املهدي حىت يأيت    [ ، وال يصلون   ، يزعمون أن اخلمر حالل   ، حذيفـة هم يومئذ على ردة     

وهو اخلامس من آل هرقل     ، يبعث اهللا عز و وجل عليهم الروم        ف، ومن معه من املسلمني   ، دمشق
حىت تغزوا أنتم وهم عدوا     ، فتصاحلوهنم  سبع سنني     ، وهو صاحب املالحم    ، طبارة: يقـال له  ، 

فإذا كان يوم .[ ، ]وتغـنمون وتسـلمون أنتم وهم مجيعا  فترتلون مبرج ذي تلول           ، خلفهـم   
ة فالتفت املهدي فإذا هو بعيسى بن مرمي قد نزل من           اجلمعة من صالة الغداة وقد أقيمت الصال      

فقال أبوهريرة إذا أقوم إليه يا رسول اهللا فأعانقه؟         ، يف ثوبني كأمنا يقطر من رأسه املاء      ، السـماء 
يبشر ،تلقى عليه مهابة كمهابة املوت    ،فقال يا أبا هريرة  إن خرجته هذه ليست كخرجته األوىل          

إمنا أقيمت   : فيقول له عيسى  ، تقدم فصل بالناس  : ه اإلمام فيقول ل ،أقواما بدرجات من اجلنة   
 .فيصلى عيسى خلفه، الصالة لك

]  احلديث... و عيسى آخرها ، قد أفلحت أمة أنا أوهلا  :  وقال رسول اهللا   قـال حذيفة    
 ((306 

 :قال رسول اهللا :عن شهر بن حوشب قال) ٥١٩( الداين ) ك (   وأخرج -٢٢٨
و ، ويف ذي القعدة حتارب القبائل     ، 307] مهمهة  [ ويف شوال   ،  صوت يكـون يف رمضان     (( 

حىت ، وتسيل فيها الدماء  ،  احلاج  وتكون ملحمة مبىن يكثر فيها القتلى        308] ينتهب  [ عالمـته   
، فيبايع وهو كاره  ، فيؤتى بني الركن واملقام   ، حىت يهرب صاحبهم  ، تسـيل دماؤهم على اجلمرة    

 309))  يرضى به ساكن السماء وساكن األرض ،إن أبيت ضربنا عنقك: ويقال له
                                                 

وزدت عليه ما مل يذكره     ) ٢٢١(وقد تقدم طرف منه برقم      ، ذكر الشيخ بعضه  ،   احلديث طويل يف حنو ست صفحات       -306
كذبه ابن  ، ضعيف جدا ،  النخعي عبد الرمحن بن هانئ     مفيه أبو نعي  ، وإسناده ضعيف جدا  ، وتركت باقيه ، ممـا يتعلق باملهدي   

 ولبعض فقراته شواهد تقدمت يف عدة أحاديث ، وضعفه غريهم، اقطين متروكوقال الدر، معني
 )السنن(واملثبت من ) معمعة(  يف املطبوع -307
 )السنن(واملثبت من ) أن ينهب(  يف املطبوع -308
مل يروه عن شهر إال البختري تفرد به        :عن شهر عن أىب هريرة مرفوعا وقال        ) ٥١٢)(األوسط(  أخـرجه الطرباين يف       -309

فيه شهر بن حوشب وفيه ضعف والبختري بن عبداحلميد لن          ) : ١٢٣٧٤\٣١٠\٧)(امع(اهـ وقال اهليثمي يف     .نوح  
 ، اهـ.أعرفه
٣١٠\٧(قال اهليثمي   ) ٨٥٣\٣٣٢\١٨)(معجمه الكبري (وله شاهد من حديث فريوز الديلمي أخرجه الطرباين يف          :قلت

واحلاكم ) ٩٣٧( وله شاهد آخر عن ابن عمرو أخرجه نعيم          اهـ.فيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك        ) ١٢٣٧٣\
 )٨٠(تقدم برقم ) ٨٥٣٧\٥٠٣\٤(



 :عن كعب أنه قال ) ٦٤٢(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٢٩
  310] )) ذناب [ له ، يطلع جنم من املشرق قبل خروج املهدي  (( 
 :عن شريك أنه قال) ٦٤٢(  وأخرج نعيم -٢٣٠
 311)) بلغين أنه قبل خروج املهدي تنكسف الشمس يف شهر رمضان مرتني   (( 
  عن علي بن أىب طالب      ] الفتوح  [  الكويف يف كتاب     312] أبن أعثم   [ وأخـرج     -٢٣١
 :قال 
ولكن ا رجال عرفوا اهللا حق      ، فان هللا كنوزا ليست من ذهب وال فضة       ، وحيـا للطالقـان   (( 

 313)) وهم  أنصار املهدي آخر الزمان ، معرفته
عن جابر بن عبد اهللا     ))(...) فوائد األخبار (( يف   314] الكُالَباِذي   [ ر  وأخـرج أبو بك     -٢٣٢
قال رسول اهللا :  قال:  

 315)) ومن كذب باملهدي فقد كفر ، من كذب بالدجال فقد كفر  (( 
                                                 

 ) الفنت(واملثبت من ) ذنب يضيء(  يف املطبوع -310
   فيه انقطاع بني الوليد بن مسلم وشريك بن عبداهللا النخعي -311
وكتابه ، هـ٣١٤ املتوىف سنة     حممد بن علي بن أعثم الكويف      دفهو أبو حمم  ،وهو تصحيف ، )مأبـو غـن   (يف املطـبوع    -312

قد وقع يف نفس اخلطإ الشيخ أمحد       ، جملدات) ٤(وهو مطبوع متداول يف     ، كما يف املطبوع  ) الفنت(ال  ) الفتوح(املذكور امسه   
) البيان(مث وقفت بعد يف كتاب      ، )٧٢ص)(املهدي(وكذا أخوه عبد اهللا يف كتابه     ) ١٠ص)(إبراز اوهم املكنون  (الغمـاري يف  

 فاحلمد هللا على توفيقه، فقد ذكر األثر مثل ما هنا معزوا البن أعثم يف الفتوح، على صواب ما ظننته) ٦٩ص(للكنجي
 بلخ مما يلي اجلبل وذ ورال الطالقان بلدة بني مروو  ، -313

 أخرجه ابن ،وقد ورد منت هذا األثر يف حديث موضوع يف فضل مدن خراسان           ، إسناده ضعيف : واألثر قال عبد اهللا الغماري    
وان كنوزها ال ذهب وال     ، وإن واهللا خبراسان مدينة يقال هلا الطالقان      : ( مطوال وفيه ) ٣٦٤\١)(موضوعاته(اجلـوزي يف    

 .) وينصرون إذا فشل الناس، ولكن رجال مؤمنون يقومون إذا قام الناس، فضة
وقال ،  بشيء وال يكتب حديثه  ليس: أبو عصمة نوح بن أىب مرمي قال حيىي       ، هذا حديث ال يشك يف وضعه     : قال ابن اجلوزي  

 متروك  : الدراقطين
بضم ) الكُالَباذي(والصواب، وأظنه تصحيفا ) اإلسكاف(للسهيلي  ) الـروض األنف  (ويف) اإلسـكايف (  يف املطـبوع      -314

 حممد بن أىب إسحاق إبراهيم بن يعقوب        روهو أبو بك  ، نسـبة إىل حملـتني أحدمها ببخارى و الثانية حملة بنيسابور          ،الكـاف 
املشهور ) حبر الفوائد (وكتابه) التعرف ملذهب التصوف  (هـ وهو صاحب كتاب   ٣٨٤كالباذي البخاري احلنفي املتوىف سنة    ال
ومل أجد احلديث فيه    ، )أمحد املزيدي (و) حممد إمساعيل حسن  ( بتحقيق   ١٩٩٩طبع يف دار الكتب العلمية      ) مبعـاين األخبار  (

 )٢\١\٢٦٥)(مفتاح معاين اآلثار( الكالباذي يف رأليب بكوعزاه الشيخ األلباين ، وال أظن املطبوع كامال
وإال فلفظ احلديث كما    ،و أظن أن الشيخ نقله من هناك      ) ٤١٨\١)(الروض األنف (  احلـديث أورده السـهيلي يف         –315

وجدت يف كتاب   : قال)حممد بن احلسن بن علي بن راشد األنصاري       (يف ترمجة   ) ١٣٠\٥)(لسان امليزان (ذكـره احلافظ يف     



 :عن جعفر بن سيار الشامي قال) ١٠٢٤(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٣٣
 ))حىت لو كان حتت ضرس إنسان شيء انتزعه حىت يرده ، رد املهدي املظامل] من [ يبلغ   (( 
 :عن سليمان بن عيسى قال) ١٠٥٠(أيضا ) ك (   وأخرج -٢٣٤
حىت حيمل فيوضع بني    ، بلغـين أنه على يدي املهدي يظهر تابوت السكينة من حبرية طربية             (( 

 )) 316] مث ميوت املهدي    [ إال قليال منهم    ، فإذا نظرت إليه اليهود أسلمت    ، يديه ببيت املقدس  
317 

 :   مرفوعا  من حديث ابن عباس )٦٦٦٨))(الفردوس) ((ك (   و يف -٢٣٥
 318)) املهدي طاوس أهل اجلنة   (( 

                                                                                                                                                           
ـ ( للكالباذي خربا موضوعا حدث به عن حممد بن علي بن احلسن عن احلسني بن حممد بن أمحد عن إمساعيل                ) اين األخبار مع

ومن أنكر  ، من أنكر خروج املهدي فقد كفر مبا أنزل على حممد         :( رفعه بن أيب أويس عن مالك عن ابن املنكدر عن جابر         
فان جربائيل أخربين ، ن بالقدر خريه وشره فقد كفر مبا أنزل على حممد       ومن مل يؤم  ، نزول عيسى فقد كفر مبا أنزل على حممد       

 ) أن اهللا قال من مل يؤمن بالقدر خريه وشره فليتخذ ربا غريي
 هـ شيخ احلافظ الذهيب يف      ٧٣٠وقد أخرجه ذا اللفظ ومن طريق الكالباذي احملدث حممد بن إبراهيم اجلويين املتوىف سنة             

وذكر الشيخ عبداهللا بن الصديق الغماري يف       ) ٥٨٥\٩٢\٢)( فضائل املرتضى والبتول والسبطني    فرائد السمطني يف  (كتابه  
وما ، ولكن القلب يشهد ببطالنه   : كذا قال : وتعقبه بقوله ، وسنده مرضي : قال السفاريين ): ٩٤ص)(املهدي املنتظر (كـتابه   

، جعله من رواية مالك ليوهم الناس انه صحيح، فال بد أن يكون يف سنده كذاب، أظـن مالكا حدث ذا احلديث يف حياته    
 اهـ .واهللا أعلم حبقيقة احلال

مث ) ٢\١\٢٦٥)(مفتاح معاين اآلثار( الكالباذي يف ررواه أبو بك، باطل ): ١٠٨٢)(الضعيفة(قـال األلـباين رمحه اهللا يف    
علم أن اإلميان بكل ما ذكر يف هذا        وا.،املتهم به شيخ الكالباذي حممد بن احلسن أو شيخه احلسني بن حممد بن أمحد             : قـال 

، كل ذلك واجب اإلميان به لثبوته يف الكتاب والسنة        ، وبالقدر خريه وشره  ، ونزول عيسى ، احلـديث مـن خروج املهدي     
، وهو ظاهر الوضع، ومن أجل هذا أوردت احلديث وبينت وضعه، ولكـن لـيس هناك نص يف أن من أنكر ذلك فقد كفر      

ولن ، وضعه ليقيم به احلجة على منكري ذلك من ذوي األهواء واملعتزلة          ،  و غريه من اجلهلة    وكأنه من وضع بعض احملدثني    
نعم من أنكر ما ، والتكفري ليس باألمر السهل،  واالفتراء على اهللا تعاىلتقـوم احلجة على أحد بالكذب على رسول اهللا ه         
وأما من أنكر شيئا لعدم     ، )كفر(يتحقق فيه حقيقة معىن     فهو الكافر الذي    ، ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت احلجة عليه       

شأنه يف ذلك شأن من ينكر أي حديث ، وليس بكافر مرتد عن الدين، فهو ضال، أو لشبهة من حيث املعىن   ، ثـبوته عـنده   
 اهـ.واهللا أعلم، صحيح عند أهل العلم

 )الفنت(  الزيادة من -316
مث هو  ، يروي املوضوعات : هو بني الضعف وقال ابن حبان     : بن عدي قال ا ،  يف سـنده حيىي بن سعيد العطار احلمصي         –317

 بالغ عن جمهول 
): الفردوس(وقال حمقق كتاب    ، بال إسناد ) الفردوس(معزوا للديلمي يف    ) ٨٠ص)(البيان(  وذكـره أيضا الكنجي يف        -318

 )) تسديد القوس((سكت عنه احلافظ يف 



  : قال رسول اهللا عن جابر بن عبداهللا ) ٦٨٦(الداين ) ك (   وأخرج -٢٣٦
حىت يرتل عيسى بن مرمي عند طلوع الفجر ببيت         ، ال تـزال طائفة من أميت تقاتل عن احلق          (( 

إن هذه األمة أمني    : فيقول،  يا نيب اهللا فصل لنا     تقدم: فيقال له ، يـرتل علـى املهدي    ، املقـدس 
 319] )) لكرامتهم على اهللا عز وجل [ ،بعضهم على بعض

 :عن خالد بن مسري قال) ٤٠٥(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٣٧
وكان يف  ، هرب موسى بن طلحة بن عبيد اهللا من املختار إىل البصرة مع وجوه أهل الكوفة                (( 

رحم اهللا عبد اهللا بن عمر أو أبا عبد         : فقال، يوما وذكر الفتنة  فسمعته  [ زمانـه أنـه املهـدي       
واهللا ما  ، ومل يتغري ،  الذي عهد إليه مل يفنت بعده      واهللا إين ألحسـبه على عهد النيب        ، الـرمحن 

  320] )) إن هذا لزري على أبيه يف مقتله: فقلت يف نفسي، استفزته قريش يف فتنتها األوىل
 :عن صباح قال) ٢٥١(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٣٨
 321)) ال خالفة بعد محل بين أمية حىت خيرج املهدي   (( 
 : قالعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ) ٢٦٤(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٣٩

                                                 
 )فيقول أمريهم( و إمنا عنده ) باملهدي(ومل يصرح فيه ) ١٥٦(احلديث أصله عند مسلم ،)السنن(  الزيادة من -319
و إمنا أوردته لنفاسته مع ما حنن فيه من زمن          ، واقتصر الشيخ منه على ماله صلة بالكتاب      ، ) الفـنت (  الـزيادة مـن       -320

قدم الكذاب : ري قالمطوال عن خالد بن مس) ١٦٢\٥)(طبقاته(واألثر أخرجه ابن سعد يف     ، نسأل اهللا العافية  ، واحملن) الفنت(
، وفيهم موسى بن طلحة بن عبيد اهللا      ، فقدموا علينا هاهنا البصرة   ، املختار بن أيب عبيد الكوفة فهرب منه وجوه أهل الكوفة         

فإذا شيخ طويل السكوت ، وغشيته فيمن غشيه، فغشيهم ناس من الناس: قال،وكـان الناس يرونه زمانه هو املهدي    : قـال 
واهللا ألن أكون أعلم أهنا فتنة هلا انقضاء أحب إيل من أن            : إىل أن قال يوما من األيام     ، زن والكآبة طويل احل . قلـيل الكـالم   

أرهب : يا أبا حممد ما الذي ترهب وأشد أن تكون فتنة؟ قال          : فقال رجل من القوم   ، وأعظم اخلطر ، يكـون يل كـذا وكذا     
ال يستقر الناس على إمام     ، القتل بني يدي الساعة   ، دثون حي الذي كان أصحاب رسول اهللا      : وما اهلرج؟ قال  : قال، اهلرج

وأمي اهللا لئن كان هذا لوددت أين على رأس جبل ال أمسع لكم صوتا وال أليب لكم                 ، حـىت تقـوم الساعة عليهم وهو كذاك       
واهللا إين  ،  وإما كناه  يرحم اهللا عبد اهللا بن عمر أو أبا عبد الرمحن إما مساه           : مث سكت مث قال   : قال،داعيا حىت يأتيين داعي ريب    

: فقلت يف نفسي  ، واهللا ما استفزته قريش يف فتنتها األوىل      ،  الذي عهد إليه مل يفنت ومل يتغري       ألحسبه على عهد رسول اهللا      
 ) إن هذا ليزري على أبيه يف مقتله

موسى بن  (مجة  يف تر ) ٣١٢\ ١٠)(ذيب التهذيب (قال يف   ،خمتصرا  ) ٣٧١\٤)(احللية(و األثـر أخـرجه أبـو نعيم يف          
. ويقال إنه شهد اجلمل مع أبيه       ، )املهدي(يقال أنه أفضل ولد طلحة بعد حممد كان يسمى يف زمانه            : قال أبو حامت  ):طلحـة 

  هـ١٠٣مات سنة،  بعد أن أسروأطلقه على
 و رشدين بن سعد وابن هليعة ومها ضعيفان ،   يف سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن-321



عمرالفاروق ، أبو بكر الصديق أصبتم امسه    ، وجدت يف بعض الكتب يوم غزونا يوم الريموك       ((   
ألنه قتل مظلوما أصبتم    ، ين أويت كفلني من الرمحة    عثمان ذو النور  ، قـرن من حديد أصبتم امسه     

مث يكون سني وسالم    ، مث يكون األمني  ، مث يكون مهدي  ، مث يكون منصور  ، مث يكون سفاح  ، امسه
ورجل من  ، ستة منهم من ولد كعب بن لؤي      ، مث يكون أمري العصب   ، يعـين صـالحا وعافـية     

 322)) ال يرى مثله ، كلهم صاحل، قحطان
 : عن عبد اهللا بن عمرو قال) ٢٧٠(نعيم )  ك (  وأخرج -٢٤٠ 

مث أمري ، مث السالم، مث املنصور،  مث املهديجيرب اهللا به أمة حممد      ، يكون بعد اجلبارين اجلابر     (( 
 323)) فمن قدر على املوت بعد ذلك فليمت، العصب
  :قال رسول اهللا :  قالعن ابن عباس ) ٦٠٠(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٤١

مث كذلك حىت يقوم املهدي     ، حىت ميوت السابع  ، ات اخلامس من أهل بييت فاهلرج اهلرج      إذا م (( 
((324 

                                                 
(قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه     ،)٥١٥)(سننه(والداين يف   ) ٤٠٩\٦٥)(تاربخ دمشق (أيضا ابن عساكر يف       أخرجه    -322
فكان حيدث منهما   ، كـان عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قد أصاب يوم الريموك زاملتني من كتب أهل الكتاب                 ):٥\١

ال ، ه األحاديث اإلسرائيلية تذكر لالستشهاد    ولكن هذ ، مبـا فهمـه مـن هـذا احلديث من اإلذن يف ذلك اإلسرائيليات             
ما علمنا  : والثاين،ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح            :أحدها،فإهنـا على ثالثة أقسام    ،لإلعتضـاد 

نكذبه وجتوز فال نؤمن به وال ، ما هو مسكوت عنه ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل    : والثالث،كذبـه مما عندنا مما خيالفه     
ويأيت عن  ، وهلذا خيتلف علماء أهل الكتاب يف هذا كثريا       ، وغالب ذلك مما ال فائدة فيه فإذا إىل أمر ديين         ، حكايـته ملا تقدم   

كما يذكرون يف مثل هذا أمساء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدم وعصا موسى من أي               ، املفسرين خالف بسبب ذلك   
وتعيني البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة اليت        ، أحياها اهللا إلبراهيم  وأمساء الطيور اليت    ، الشـجر كانت  

ولكن ، ذلك مما أمه اهللا تعاىل يف القرآن مما ال فائدة يف تعيينه فاذا على املكلفني يف دينهم وال دنياهم                  ، كلم اهللا منها موسى   
 ثَالثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم رجماً ِبالْغيِب          سيقُولُونَ(نقل اخلالف عنهم يف ذلك جائز كما قال تعاىل        

 وال تستفِْت ِفيِهم ِمنهم     ويقُولُونَ سبعةٌ وثَاِمنهم كَلْبهم قُلْ ربي أَعلَم ِبِعدِتِهم ما يعلَمهم ِإلَّا قَِليلٌ فَال تماِر ِفيِهم ِإلَّا ِمراًء ظَاِهراً                 
فإنه تعاىل ، وتعليم ما ينبغي يف مثل هذا، فقد اشتملت هذه اآلية الكرمية على األدب يف هذا املقام        )  ٢٢:الكهـف ) (أَحـداً 

مث ، إذ لو كان باطال لرده كما ردمها      ، فدل على صحته  ، حكى عنهم ثالثة أقوال ضعف القولني األولني وسكت عن الثالث         
فإنه ما يعلم ذلك إال قليل من       ) قل ريب أعلم بعدم   (فقال يف مثل هذا     ، رشـد علـى أن اإلطالع على عدم ال طائل حتته          أ

وال تسأهلم عن   ، أي ال جتهد نفسك فيما ال طائل حتته       ) فال متار فيهم إال مراءا ظاهرا     (فلهذا قال   ،ممن أطلعه اهللا عليه   ،الـناس 
 اهـ. رجم الغيبذلك فإهنم ال يعلمون من ذلك إال

   يف سنده ابن هليعة وهو مدلس وقد عنعن -323
 فعلي بن أىب طلحة مل يسمع من ابن عباس ،   يف سنده انقطاع وجهالة بعض رواته-324



 :عن حممد بن احلنفية قال) ٥٩٩(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٤٢
يف سنة مخس   ( أمرهم   325] يتشعب  [ مث  ، ميلـك بـنو العباس حىت ييأس الناس من اخلري           (( 

مث يزول  ،فإنه يكون يف الناس شر طويل     ، فيهفإن مل جتدوا إال جحر عقرب فادخلوا        ، )وتسـعني 
 326) )) يف سنة مائتني(ويقوم املهدي ، )سنة سبع و تسعني أو تسع وتسعني(ملكهم 

 : قال327] مسلمة عن أيب قبيل [ عن عبد السالم بن ) ٦٨٧(نعيم ) ك (   وأخرج -243
تقض ملكهم مل يزالوا يف     فإذا ان ، ما مل ينقضي ملك بين العباس     ، ال يزال الناس خبري يف رخاء       (( 

 ))فنت حىت يقوم املهدي 
 :قال] عن جراح عن أرطاة [ عن احلكم بن نافع ) ٦١٤(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٤٤
وهو أول لواء يعقده    ، على يدي املهدي   ] ماستئصاهل[ مث يكون   ، يقاتـل السـفياين الترك      (( 
 328)) يبعثه إىل الترك ، املهدي
مسعت مالك بن أنس    : أنا الواقدي قال    ) ٣٥٥\١))(لطبقاتا((  وقـال ابن سعد يف        -٢٤٥
 : يقول
فلما قتل حممد بن    ، خرج حممد بن عجالن مع حممد بن عبد اهللا بن حسن حني خرج باملدينة               (( 

فأيت به فبكته وكلمه    ،عـبد اهللا وويل جعفر بن سليمان بن علي املدينة بعث إىل حممد بن عجالن              
فلم يتكلم حممد بن عجالن     ] وأمر به تقطع يده     [ ع الكذاب   خرجت م : وقال، )شديدا(كالما  

فقام من حضر جعفر بن     : إال أنه حيرك شفتيه بشيء ال يدري ما هو يظن أنه يدعو قال            ، بكلمـة 
حممد بن عجالن فقيه أهل     ، أصلح اهللا  األمري   : سـليمان من فقهاء أهل املدينة وأشرافهم فقالوا       

فلم يزالوا يطلبون إليه ،  وظن أنه املهدي الذي جاءت فيه الروايةوإمنا شبه عليه، املدينة و عابدها
 329)) فوىل حممد بن عجالن منصرفا مل يتكلم بكلمة حىت أتى مرتله ، حىت تركه

                                                 
 ،)الفنت(بالتاء واملثبت من ) يتشعت( يف املطبوع -325
  نسخه الثالث  يف) الفنت(وليس هو يف ،   وما بني األقواس من ذكر السنني يوجد يف املطبوع وحده-326
 ، )الفنت(والتصويب من ) أىب قبيل(وسقط منه اسم ) مسلم(  يف املطبوع -327
 ) الفنت(واملثبت من ) استئصاله(  يف املطبوع -328
 ١٤٠٨و إمنا هو يف القسم املتمم هلا املطبوع يف دار العلوم واحلكم           ،املطبوعة) الطبقات الكربى (  األثـر ال يوجد يف        –329

\١)(مقاتل الطالبيني (وأخرجه أيضا أبو الفرج األصفهاين بسنده يف كتابه         ،والزيادة يف املنت منه   ، )د منصور زياد حمم (بتحقيق  
قال حيىي بن احلسن بن جعفر حدثين شيخ من قريش          ): ٥٣٣٨\٤٦٩ \٢٥)(ذيب الكمال (وذكـر املـزي يف      ،)٢٨٩

ان جعفر بن سليمان العباسي إذ كان واليا على املدينة قد      ك: الغرماء أبا حممد وهو يوم حدثين ابن مثانني سنة فيما أخربين قال           



 :عن كعب قال) ١٦١٣(نعيم ) ك (   وأخرج -٢٤٦
ن حىت يأكلوا أوتار قسيهم م    ، فيصيبهم جوع شديد  ، حياصـر الدجال املؤمنني ببيت املقدس       (( 

، إن هذا لصوت رجل شبعان    : فيقولون، فبينما هم على ذلك إذ مسعوا صوتا يف الغلس        ، اجلـوع 
فيقول ،فريجع إمام املسلمني املهدي   ، وتقام الصالة : قال،فينظـرون فإذا بعيسى ابن مرمي     : قـال 

مث ]: قال[ تلك الصالة   ] ذلك الرجل   [ فيصلي م           ، تقـدم فلك أقيمت الصالة    : عيسـى 
 )) إماما بعده يكون عيسى

 عن سامل بن  أىب اجلعد       330))(...) املالحم(( بن املنادى يف كتاب        وأخـرج أبو احلسني     -٢٤٧
 :قال
و هو  ، مث يكون أخر من بعده    ، أو اثنني وعشرين سنة   ، يكـون املهدي إحدى وعشرين سنة     ((   

تسع سنني  ، وهو صاحل ، وهو دونه ، مث يكون أخر من بعده    ، أربع عشرة سنة  ، وهو صاحل ، دونه
 ((331 

 :عن خالد بن معدان قال ) ٢١٦\٢(  وأخرج ابن عساكر -٢٤٨
، وال خيرج املهدي حىت خيسف بقرية بالغوطة      ، مث يهلك   ، يهـزم السـفياين اجلماعة مرتني       (( 
 332)) حرستا: تسمى
 :قال ] عن علي ))(...) [ املالحم((  وأخرج ابن املنادى يف -٢٤٩

                                                                                                                                                           
أصلحك اهللا لو   : أراد أن جيلـد حممـد بن عجالن وكان حممد بن عجالن قد خرج مع حممد بن عبد اهللا بن حسن فقيل له                      

هل فإن ابن عجالن أصلحك اهللا يف أ      : ال قيل له  : رأيـت احلسـن البصري فعل مثل هذا مث ظفرت به أكنت ضاربه ؟ قال              
قال ):٣١٩ \٦)( سري أعالم النبالء  (وللقصة رواية أخرى ذكرها الذهيب      ، املديـنة مـثل احلسن يف أهل البصرة فعفا عنه         

فأراد جعفر بن سليمان قطع     ،كان البن عجالن قدر وفضل باملدينة وكان ممن خرج مع حممد بن عبد اهللا               :مصـعب الزبريي  
، فلو عفوت عنه  ، هذه ضجة أهل املدينة يدعون البن عجالن      :قالوا،هذا ؟   ما  :فقال، وكان عنده األكابر  ، فسمع ضجة ، يده

 اهـ.ظن أنه املهدي فأطلقه وعفا عنه، وإمنا غر وأخطأ يف الرواية
مفيد ، ابن املنادى هو الشيخ احلافظ احملدث املقرئ أبو احلسن أمحد بن جعفر ابن حممد بن عبيد اهللا البغدادي احلنبلي                    -330

ثقة من كبار   ، وكان صلب الدين شرس األخالق    ، مسع جده وأبا داود ومنه أبو عمر بن حيويه        ،تبالعـراق وصـاحب الك    
ـ      ،  هـ   ٣٣٦مات يف حمرم سنة   ، له تصانيف كثرية  ،القراء املقتص على حمدثي األعوام    (وقد مسى بعضهم كتابه املذكور هنا ب

 وهو خمطوط ) لنبأ مالحم غابر األيام
 وجابر  روى عن ثوبان موىل رسول اهللا       ،أحد الثقات ،موالهم الكويف الفقيه  ، الغطفاين   سـامل بن أيب اجلعد األشجعي       -331

 وابن عباس وحديثه خمرج يف الكتب الستة  
أدرك سبعني من أصحاب ، اإلمام شيخ أهل الشام،أبو عبد اهللا الكالعي احلمصي،  خالـد بـن معـدان بن أىب كرب      -332

  هـ  ١٠٤وهو معدود يف أئمة الفقه مات سنة، ن الزهاد من متقشفى العباد واملتجردين مرسول اهللا



حىت متوت قلوب املؤمنني كما متوت      ،  عند اقتراب الساعة   ليخـرجن رجـل مـن ولدي        (( 
ملا حلقهم من الضرر والشدة واجلوع والقتل وتواتر الفنت واملالحم العظام وإماتة السنن             ، األبدان

فيحيي اهللا باملهدي حممد بن عبداهللا ، و إحـياء الـبدع وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر            
و تتآلف إليه عصب العجم وقبائل ، ر بعدله وبركته قلوب املؤمننيوتس، السـنن اليت قد أميتت      

   333)) دون العشرة مث  ميوت ، فيبقى على ذلك سنني ليست بالكثرية، من العرب
 :ويف كتاب دانيال:   قال ابن املنادى-٢٥٠
ه فإذا خرج وفشا ذكر ، فيخرج السفياين األول  ، وان املهديني ثالثة  ، أن السـفيانيني ثالثـة      (( 

مث خيرج السفياين   ، فيخرج عليه املهدي الثاين   ، مث خيرج السفياين الثاين   ، خرج عليه املهدي األول   
فيصلح اهللا به كل ما أفسد قبله  ويستنفذ اهللا به أهل            ، فيخـرج عليه املهدي الثالث    ، الـثالث 
ـ     ، وحييي به السنة ويطفئ به نريان البدعة      ، اإلميان رين على من  ويكون الناس يف زمانه أعزاء ظاه

وخترج األرض زهرها   ، ويرسل اهللا السماء عليهم مدرارا      ، ويعيشـون أطيب عيش   ، خـالفهم 
 334)) فيمكث على ذلك سبع سنني مث ميوت ، فال تدخر من نباا شيئا ، ونباا

                                                 
   لعلي ) اإلبراز(وقد نسبه الشيخ أمحد الغماري يف ،   األثر يف املطبوع مل ينسب إىل قائل-333
دانيال نيب من    ]: ٦٦٣الكليب املتوىف سنة  [  بن دحية    بقال احلافظ أبو اخلطا   ) ٦٠٣ص)(التذكرة(  قال القرطيب يف      -334

ومن أسند مثل هذا إيل نيب عن ، كالمه عرباين وهو على شريعة موسى وكان قبل عيسى بن مرمي بزمان           ، إسرائيلأنبـياء بين    
إال أن يبني وضعه لنصح أمانته وقد ذكر يف هذا الكتاب من املالحم             ،   فقد سقطت عدالته    غـري ثقة أو توقيف من نبني ا       

وأغرب فيما أغرب يف روايته عن ضرب من        ، قض بني الضب والنون   ومجع فيه التنايف والتنا   ، وما كان من احلوادث وسيكون    
وما يتعلق به مجاعة الزنادقة     ، ويتعذر على املتأول هلا تأويلها      ، وفيه من املوضوعات ما يكذب آخرها أوهلا        ، اهلـوس اجلنون  

 طعنا يف أوائل السبعمائة     وقد، أن يف سنة ثالمثائة يظهر الدجال من يهودية أصبهان         ، من تكذيب الصادق املصدوق حممد      
فهال ، احلديث الطويل الذي استفتح به كتابه       ، وذلك شيء ما وقع وال كان ومن املوضوع فيه واملصنوع         ، يف هـذا الزمان   

فانه ال طريق فيما ذكر     ، وان من افضح فضيحة يف الدين نقل مثل هذه اإلسرائيليات عن املتهودين             ، اتقى اهللا وخاف عقابه   
يف تفسري سورة البقرة عن أىب هريرة       ) ٤٤٨٥(وقد روى البخاري  ، وال رواية تؤخذ يف ذلك إال منهم      ،  عنهم   عن دانيال إال  

 كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعربانية ويفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم فقال رسول اهللا              : قال ))    ال تصدقوا أهل
:  قالأن ابن عباس) ٧٣٦٣(وقد ذكر يف كتاب االعتصام      )) إلينا  وقولوا آمنا باهللا وما انزل      ، الكـتاب وال تكذبـوهم    

وقد ، تقرؤونه حمضا مل يشب   ،  أحدث شيء  كـيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أنزله اهللا على رسوله              
، ليشتروا به مثنا قليال     هذا من عند اهللا     : وقد كتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا    ، حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كالم اهللا وغريوه       
قال ابن دحية   ، واهللا ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم           ،ال، أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟         

وكثري منه ، انتهى كالمه النفيس رمحه اهللا  .وكفر واستكرب وفجر    ، وكيف يؤمن من خان اهللا وكذب عليه      : رضـي اهللا عـنه    



ثنا حممد بن إبراهيم أبو     ،  بن أمحد بن حممد بن عبداهللا بن صدقة        رثنا أبو بك  :   مث قـال      -٢٥١
عمار بن عبد اهللا    ]عن  [ ، ثنا شريك بن عبداهللا   ،  الفضل بن دكني   مثنا أبو نعي  ، وسي الطرس ةأمي

 :الدهين عن سامل بن أىب اجلعد قال 
مث يكون آخر من بعده  و هو ، أو اثنني وعشرين سنة، يكـون املهدي إحدى وعشرين سنة      (( 

 ))مث يكون آخر من بعده وهو صاحل تسع سنني ، صاحل أربع عشرة سنة
 :  قال ابن منده يف تاريخ أصبهان عن ابن عباس ) ك (   وأخرج -٢٥٢
 335)) املهدي شاب منا أهل البيت   (( 

 
 
 فصل
 

غريب ((وابن اجلوزي يف    ، ))(...)جممع الغرائب ((  قـال عـبد الغافـر الفارسي يف           -٢٥٣
  :يف حديث علي ) ٣٢٥\٢))(النهاية((وابن األثري يف ، ))(...)احلديث

واملراد انفراج فخديه   ، ))إنه أَزيل الفخدين    :  فقال   املهدي من ولد احلسن     أنـه ذكـر     (( 
 وتباعد ما بينهما 

 
 :تنبيهات 

 
 وأورد يف صدره ، بابا يف املهدي)) سننه((عقد أبو داود يف : األول 
  : عن رسول اهللا    حديث جابر بن مسرة-٢٥٤
 :ويف رواية، ))كلهم جتتمع عيه األمة ، ر خليفة ال يزال هذا الدين قائما حىت يكون اثنا عش  (( 
 ))كلهم من قريش ، ال يزال هذا الدين عزيزا إىل اثين عشر خليفة (( 

فإنه مل يقع إيل اآلن وجود إثىن عشر        ،  العلماء أن املهدي أحد اإلثنا عشر      هفأشار بذلك إىل ما قال    
 336اجتمعت األمة على كل منهم 

                                                                                                                                                           
مما  ، وال أحد من صحابته الكرام الربرة        ،  سنده إىل رسول اهللا      حمما ال يص  ، اآلثار يف هذا الكتاب   ينطـبق على بعض     

 .وإن صح بذلك السند إىل قائله. نقله رواته عن أهل الكتاب 
 )١٤٥(تقدم ) ١٠٤٦(  أخرجه نعيم -335



 :الثاين 
عن ) ٤١٤\٥٣))(تارخيه((وابن عساكر يف    ، 337)) األفـراد (( يف     روى الـدارقطين    -٢٥٥

 : يقول مسعت النيب  :  عثمان بن عفان
 338)) املهدي من ولد العباس عمي   (( 

                                                                                                                                                           
ذَ اللَّه ِميثَاق بِني ِإسرائيلَ و بعثْنا ِمنهم اثْني         ولَقَد أَخ (عند قوله تعاىل    ) ٣٣\٢)(تفسريه(  ذكـر احلافظ ابن كثري يف         –336

حدثنا حسن بن موسى حدثنا محاد بن زيد عن جمالد عن الشعيب عن          ) ١٣٩٨(قال اإلمام أمحد    ): ١٢:املائدة...) (عشر نِقيباً 
يا أبا عبد الرمحن هل سألتم رسول اهللا        :فقال له رجل  ، وهو يقرئنا القرآن   كنا جلوسا مث عبد اهللا بن مسعود      :( مسروق قال 

            نعم ولقد سألنا   : ما سألين عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك مث قال         : كـم ميلـك هذه األمة من خليفة؟  فقال عبد اهللا
وفيه جمالد بن سعيد وهو     : قلت[ هذا حديث غريب من هذا الوجه       ، )إثنا عشر كعدة نقباء بين إسرائيل     : فقالرسول اهللا   

 قال مسعت النيب  من حديث جابر بن مسرة] ١٨٢١م٧٢٢٢خ [وأصل هذا احلديث ثابت يف الصحيحني ،  ]فضـعي 
يقول : 
: قال بكلمة خفيت علي فسألت أي ماذا قال النيب          ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجال مث تكلم النيب              ( 

واليلزم من  ، ود اثين عشر خليفة صاحلا يقيم احلق ويعدل فيهم        ومعىن هذا احلديث بوج   ، وهذا لفظ مسلم  ) كلهم من قريش  
وهم اخللفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا          ، بل وجد منهم أربعة على نسق     ، هـذا توالـيهم وتتابع أيامهم     

، ةواليتهم ال حمال  و ال تقوم الساعة حىت تكون       ، مث األئمة وبعض بين العباس    ، ومـنهم عمر بن عبد العزيز بال شك       ، عـنهم 
فيمأل ،واسم أبيه إسم أبيه    ، املبشر به يف األحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ إمسه إسم النيب            ) املهدي  ( والظاهر أن منهم    

مث ظهوره من سرداب    ، وليس هذا باملنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده        ، كما ملئت جورا وظلما     ، األرض عـدال وقسطا   
، )الضعيفة(وتوهم اخلياالت   ، بل هو من هوس العقول السخيفة     ، وال وجود بالكلية    ، س له حقيقة    فـإن ذلك لي   ، سـامرا   

الذين يعتقد فيهم اإلثناعشرية من الروافض جلهلهم وقلة        ، األئمة اإلثىن عشر  ، ولـيس املـراد ـؤالء اخللفاء اإلثىن عشر        
وهم هؤالء اخللفاء اإلثنا عشر ،  اثين عشر عظيما وأن اهللا يقيم من صلبهويف الـتوراة البشـارة بإمساعـيل        ، عقلـهم 

وبعض اجلهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن م بعض الشيعة            ،  وجابر بن مسرة   املذكـورون يف حديث ابن مسعود       
 النيب  لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن        ، فيتشيع كثري منهم جهال وسفها    ، يومهوهنم أهنم األئمة االثناعشر   

.( اهـ 
 ) ترتيب ابن طاهر٢١١(-337
قال ابن  ، حديث عثمان تفرد به حممد بن الوليد      :وقال) ١٤٣١\٨٥٥\٢)(العلل املتناهية (  وأخرجه ابن اجلوزي يف       -338

اهـ  .قال مسعت احلسن بن أىب معشر يقول هو كذاب          ، كان يضع احلديث ويصله ويسرق ويقلب األسانيد واملتون       :عدي  
وذا أعله املناوي يف    ،كذاب:وقال أبو عروبة  : وذكر حنوا من الكالم املتقدم يف الوليد وزاد         .،موضوع: رمحه اهللا قال األلباين   

ومما يدل على كذب    : نقال عن ابن اجلوزي وبه تبني خطأ السيوطي يف إيراده هلذا احلديث يف اجلامع الصغري قال               ) الفـيض (
قال ) ٨٠) الضعيفة(اهـ  ) .٧(وقد تقدم برقم    ) عتريت من ولد فاطمة   املهدي من    : (هـذا احلـديث أنـه خمالف لقوله         

واحلديث ال  ، و ليس بذاك  ، حسين األب ، قد مجع بأنه عباسي األم    ) : ١٣٣ص)( املكنون مإبـراز الوه  (الشـيخ أمحـد يف      
 اهـ.هو ضعيف جدا): ٤٤)(املهدي(اهـ وقال أخوه عبد اهللا يف كتابه .يصح



وهو ، من حديث قتادة عن سعيد بن املسيب عن عثمان        [ هذا حديث غريب    :   قال الدارقطين 
ذا [ حممد بن الوليد موىل بين هاشم       تفرد به   ، ] غـريب من حديث سليمان التيمي عن قتادة         

 339] انتهى.ومل نكتبه إال عن شيخنا أىب اسحق ، اإلسناد
 :الثالث 
 :  قال أن رسول اهللا عن أنس ) ٤٠٣٩( روى ابن ماجة -٢٥٦
وال تقوم الساعة إال على     ، وال الناس إال شحا   ، وال الدنيا إال إدبارا   ،  األمر إال شدة   دال يزدا   (( 

  340)) وال مهدي إال عيسى بن مرمي ، شرار الناس
                                                 

 البن عساكر ) تاريخ دمشق(و، )الغرائب للدراقطين(ين من ترتيب ابن طاهر ألطراف   الزيادة يف كالم الدراقط-339
 يف  موأبو نعي ، )٨٩٨)(مسند الشهاب (والقضاعي يف   ، )٨٤١٢\٤٤١\٤)(مستدركه(  أخـرجه أيضـا احلاكم يف         -340

 )١٠٣\١)(تاريخ بغداد(واخلطيب يف ) ٥٨٩و٤٠٩و٢١٧)(سننه(والداين يف ) ١٩١\٩)(احللية(
والثانية ، فإنه كان يدلس  ، األوىل عنعنة احلسن البصري   ، وهذا إسناد ضعيف فيه علل ثالث     .،منكر: اين رمحه اهللا  قـال األلب  

 . االختالف يف سنده:الثالثة، تبعا لغريه) التقريب(فإنه جمهول كما قال احلافظ يف ، جهالة حممد بن خالد اجلندي
هذه اجلملة منه صحيحة ثابتة عنه من حديث عبداهللا         )  على شرار الناس   وال تقوم الساعة إال   (وقوله يف هذا احلديث     ): تنبيه(

 ) ٧٧)(السلسلة الضعيفة(اهـ بتصرف من .بن مسعود أخرجه مسلم وأمحد 
ال أصل له من كالم     ، خمتلق مصنوع ،هو باطل موضوع    ): ١٥٤ص) (إبراز الوهم املكنون  (  وقال الشيخ أمحد الغماري يف     -

 اهـ.وال من كالم احلسن البصري ، سوال من كالم أن ، النيب 
حديث يف املهدي أخربنا حممد بن عبد اهللا ): ٢٩٦ص)( بيان من أخطأ على الشافعي( وقـال احلـافظ البيهقـي يف كتابه     -

وأبنا أبو عبد اهللا حدثين علي بن محشاذ ثنا حممد          ) ح(احلـافظ ثنا أبو احلسن عيسى بن يزيد إذنه ابنا يونس بن عبد األعلى               
حاق ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا حممد بن إدريس الشافعي أبنا حممد بن خالد اجلندي عن أبان بن صاحل عن احلسن                      بـن اس  

وال تقوم الساعة   ، وال الدنيا إال إدبارا   ، وال الناس إال شحا   ، قال ال يزداد األمر إال شدة      : ( عـن أنس بن مالك أن النيب      
 )بن مرمي وال مهدي إال عيسى ، إال على شرار الناس

وقد أبنا أبو عبداهللا احلسني بن حممد بن احلسني بن فنجويه الدينوري ثنا             ، هـذا احلديث ذا اإلسناد مما أنكر على الشافعي        
طغـران بن احلسني حدثين حممد بن علي بن إسحاق املرزوي بقرميسني ثنا عبيد اهللا بن حممد بن عيسى املرزوي مسعت أمحد                      

 :بن سنان يقول
وأقبل عليه يذاكره حىت ذكر احلسن عن أنس أن         ، فدخل عليه صاحل جزرة   ،  حيي بن معني جالسا يف مسجده      كـنت عند  ( 

 بلغين عن الشافعي أنه رواه والشافعي عندنا ثقة :قال)ال مهدي إال عيسى:(  قالالنيب
مل ،جلندي فانه شيخ جمهول   كان احلمل فيه على حممد بن خالد ا       ،وهذا احلديث إن كان منكرا ذا اإلسناد      :   قـال الشيخ    -

وهو فيما أبنا أبو عبد اهللا      ، وقد رواه غري الشافعي عنه كما رواه الشافعي       ، ويوجب قبول خربه  ، يعـرف مبا تثبت به عدالته     
احلافظ حدثين أبو أمحد عبد الرمحن بن عبد اهللا بن يزداد الرازي املزكي ببخارى من كتابه ثنا أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد                       

مد بن احلجاج بن رشدين بن سعد املهري مبصر حدثين أبو سعيد املفضل بن حممد اجلندي ثنا صامت بن معاذ ثنا حيىي                      بن حم 
 ...بن املوطأ ثنا حممد بن خالد اجلندي فذكره بإسناده حنوه



واختلف ، اجلندي هذا جمهول  [ ، )إسناده ضعيف ) : (٦٠٩ص))(التذكرة((  قال القرطيب يف      -
مع ضعف  ،  مرسال يرويه عن أبان بن صاحل عن احلسن عن النيب          ] فتارة  [ ، علـيه يف إسناده   

فهو ،  بطوله عن النيب  وتارة يرويه عن أبان بن صاحل عن احلسن عن انس بن مالك             ، أبان

                                                                                                                                                           
ذا فدخلت على حمدث هلم فطلبت ه     ، عدلت إىل اجلند مسرية يومني من صنعاء      :(قـال صامت بن معاذ    : وبإسـناده قـال   

 ... مثلهفوجدته عنده عن حممد بن خالد اجلندي عن أبان بن أيب عياش عن احلسن عن النيب ،احلديث
وقد رواه مرة أخرى خبالفها كان هذا ختليطا من جهته بروايته مرة هكذا             ،فـإن كانـت الرواية عن حممد بن خالد صحيحة         

 إال إن يف صحتها عنه نظر فإنه عن حمدث جمهول،ومرة هكذا
قال البيهقي فرجع احلديث إىل رواية حممد بن خالد اجلندي وهو جمهول عن أبان بن               ): التهذيب( احلافظ ابن حجر يف       قال -

 . وهو منقطع واألحاديث يف التنصيص على خروج املهدي أصح البتة إسناداأيب عياش وهو متروك عن احلسن عن النيب 
يق فيه عن يونس حدثْت عن الشافعي وذكر ابن عبد الرب يف ترمجة             وذكر الذهيب أنه وقف على جزء عت      ): أي احلافظ (قلت  

أن حممد بن خالد اجلندي روى عن املثىن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده                ):٢٩\٢٣(يـزيد بـن اهلـاد يف التمهيد       
 )ومسجد اجلند، تعمل الرحال إىل أربعة مساجد مسجد احلرام ومسجدي ومسجد األقصى( مرفوعا

وقال أبو الفتح األزدي يف الضعفاء وذكر       ،وال يثبت هذا احلديث   ،حممـد بـن خالد واملثىن متروكان      : قـال أبـو عمـر     
 وإمنا حيفظ عن احلسن مرسال رواه جرير بن حازم عنه اهـ،وحديثه ال يتابع عليه:حممدا

) ي إال عيسى بن مرمي  وال مهد ( وقد روى هذا احلديث دون قوله     ):٣٠١ص) (بيان اخلطإ (تتمة كالم احلافظ البيهقي يف        (-
 :من أوجه منها 

مـا أبـنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أخربين أبو أمحد احلسني بن علي التميمي من كتابه ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد                       
م ذات يو : (  قال العزيـز ثـنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن احلسن أن معاوية                    

ولن ، ولن يزداد الناس إال شحا    ، ولن يزداد األمر إال شدة    ، بعثين اهللا والساعة  : و أومى بيده إىل ظهره     مسعـت رسول اهللا   
 )تقوم الساعة إال على شرار الناس

  األصم ثنا حممد بن إسحاق الصنعاين أبنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن              سأبـنا أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العبا        
وما أنا خبطيب وال    ، فلقد قمت مقامي هذا   : قام قال  رأيت أبا أمامة    : ( حيـي بن احلارث عن القاسم بن عبد الرمحن قال         

 :   يقولولكن مسعت رسول اهللا ،أريد اخلطبة
تابعه ) ر خلقه وال تقوم الساعة إال على شرا     ، وال يزداد الناس إال شحا    ، وال يزداد املال إال إفاضة    ، ال يزداد األمر إال شدة    ( 

 اهـ).معن بن عيسى عن معاوية بن صاحل
بإسناده عن أمحد بن    ) تاريخ دمشق (روى احلافظ أبو القاسم يف      ): ١٤٩\٢٥)(ذيب الكمال (قال املزي يف    ): فائـدة  (-

سمعته ف،رأيت حممد بن إدريس الشافعي يف املنام      : حممـد بن رشدين قال حدثين أبو احلسن علي بن عبيد اهللا الواسطي قال             
ما هذا من   : قال الشافعي ، يف املهدي  كـذب علـي يونس يف حديث اجلندي حديث احلسن عن أنس عن النيب               :يقـول 
 اهـ .وال حدثت به كذب علي يونس ،حديثي

 .ال يطعن فيه مبجرد منام ، يونس من الثقاث): ٢٧ص)(النهاية(قال احلافظ ابن كثري يف 



 يف   واألحاديث عن النيب     341] منفـرد بـه جمهول عن أبان وهو متروك عن احلسن منقطع             
التنصـيص على خروج املهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا احلديث فاحلكم ا                 

 دونه 
قد  : 342] اآلبري السجزي   [   و قـال أبـو احلسن حممد بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم                -

، وأنه من أهل بيته     ،  املهدي ء مبجي تواتـرت األخبار واستفاضت بكثرة رواا عن املصطفى         
 فيساعده على قتل    وأنه خيرج مع عيسى     ، وأنه ميال األرض عدال     ، وأنه سيملك سبع سنني     

يف طول من   ،  يصلي خلفه  وعيسى  ، وأنه يؤم هذه األمة   ، الـدجال بباب لد بأرض فلسطني     
 .ه قصته وأمر

 ))وال مهدي إال عيسى     : (( السالم  ] الصالة و   [ وحيتمل أن يكون قوله عليه      :  قال القرطيب  -
 وعلى هذا جتتمع األحاديث ويرفع التعارض : قال ،أي ال مهدي كامال معصوما إال عيسى 

 هذا احلديث فيما يظهر ببادي الرأي خمالف األحاديث الواردة يف إثبات  : 343 و قال ابن كثري -
فعند ] و أما بعده    ،أما قبل نزوله فظاهر واهللا أعلم     [ ،مهـدي غري عيسى بن مرمي       ] أن ال   [ 

ابن [ املهدي حق املهدي هو عيسى      ] يكون  [ بل يكون املراد من ذلك أن       ، الـتأمل ال ينافيها   
 .وال ينفي ذلك أن يكون غريه مهديا أيضا ،  ]مرمي 

 :الرابع 
أن املهدي خيرج من الغرب األقصى يف       ): ٦١٠ص  ))(ذكرةالت((  أورد القـرطيب يف       - ٢٥٧

  واهللا أعلم344)) وال أصل لذلك، قصة طويلة 

                                                 
ما نقله الشيخ من    ) التذكرة(وليس يف املطبوع من     ، من الكالم على علة احلديث     أوردته ملا فيه  ) التذكرة( الـزيادة من     -341

وال يوجد يف   ، )قتادة(إىل  ) التذكرة(يف عدة مطبوعات من     ] فتارة  [ وأيضا صحفت كلمة    ، ) إسناده ضعيف (قول القرطيب   
 أي طريق من طرق احلديث راو امسه قتادة

وهو ، سجستاين: نسبة إىل سجستان على غري قياس ويقال أيضا       ) لسجزيا(باحلاء والصواب   ) السحري( يف املطبوع    -342
حدث عن  ،حمدث وفقيه شافعي  ،قرية من قرى سجستان     ) آبر  ( أبـو احلسن حممد بن احلسني السجستاين اآلبري نسبة إىل         

ـ        ، السراج وابن خزمية   ) ٥٦\١(لسمعاينل) األنساب(وله ترمجة يف    ، وله كتاب كبري مصنف يف مناقب الشافعي وأخباره اه
 )٢٠٢\١٢٦\ ٩)(التهذيب(كما نقل ذلك عنه احلافظ يف ) مناقب الشافعي(وكالمه هذا ذكره يف كتابه 

 )٢٧ص)(النهاية (-343
:  انه قال  روي من حديث معاوية بن أىب سفيان يف حديث يف طول عن النيب              : اخلـرب املذكـور غريب جدا و لفظه        -344

فيأخذون من أمواهلم واكثر بلدهم يسبون نسائهم       ،لب عليهم أهل الكفر     فتغ، سـتفتح بعـدي جزيـرة تسمى األندلس       (
ويرجه أكثر البالد فيايف وقفارا وتنجلي اكثر الناس عن ديارهم وأمواهلم           ،وخيربون الديار ،ويهـتكون األستار  ،وأوالدهـم   



 

                                                                                                                                                           
ويأكل ، وتكثر الفتنة   ،ع والغالء ويستويل عليهم اجلو  ،ويكون يف املغرب اهلرج واخلوف    ،وال تبقى إال اقلها   ، فيأخذون اجلزيرة 

وهو املهدي القائم يف     ،من أهل بنت فاطمة رسول اهللا       ،فعند ذلك خيرج رجل من املغرب األقصى      ،الـناس بعضهم بعضا   
 )وهو أول أشراط الساعة،آخر الزمان
ومل : قلت، اهـ.ملهدي  إال خروج ا  ، كل ما وقع يف حديث معاوية هذا فقد شاهدنا بتلك البالد وعاينا معظمه            : قال القرطيب 

املهدي (وقد قال الشيخ عبداهللا الغماري يف كتابه        ، وال من أخرجه من احملدثني    ، يذكـر للحـديث إسـنادا حىت ينظر فيه        
ومل نقف على ذلك يف     ، ذكر القرطيب وابن العريب ومجاعة أن املهدي جييء من ناحية املغرب و يبايع مبكة             ): ١٠٢ص)(املنتظر

 إال أين وجدت يف بعض اآلثار أن أهل املغرب يبعثون له أربعة آالف رجل يدعونه إليهم بعد                  ،شـيء مـن كـتب احلديث      
 اهـ واهللا اعلم.مبايعته

، وهو كامللخص هلذا الكتاب   ، )٦\٢)(احلاوي للفتاوي (للحافظ السيوطي رمحه جواب عن سؤال ذكره يف كتابه          : قلـت   
هل ورد فيه أثر يعتمد     ، يف جميء املهدي من الغرب      : مسألة: ه اهللا قال رمح ،فلـذلك أحببت ذكره هنا حىت يكون كاخلامتة له        

مث ذكر أسئلة   (وهل جميئه قبل نزول عيسى عليه السالم ؟       ، وهـل للقول بأنه موجود اآلن باملغرب صحة أو ال ؟            ، علـيه ؟  
 ) أخرى تتعلق برتول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج

 ٢) ال مهدي إال عيسى ابن مرمي       ( ففي بعضها   ، وكذلك العلماء ، ي خمتلفة األحاديث يف املهد  : اجلواب على سبيل االختصار   
ويف بعضها انه من ولد العباس و       ،مث يف بعضها انه من ولد فاطمة      ، وانه من أهل البيت   ، واكثـر األحاديـث على انه غريه      ،

والذي ترجح عندي من اكثر     ، وبعـض العلمـاء محلـه املهدي ثالث خلفاء بين العباس الذي توىل اخلالفة يف القران الثاين                
، وقد ثبت يف أحاديث أنه خبرج من قبل املشرق        ،وأنه من ولد فاطمة     ، وأنه خليفة يقوم يف آخر الزمان     ، األحاديث انه غريه  

ويف بعض الروايات بسند ضعيف     ، وأنه ميأل األرض عدل     ، وانه يدخل بيت املقدس   ، وانـه يبايع له مبكة بني الركن واملقام         
فبطل ، ومل يقع شيء من ذلك إىل اآلن      ، أمريكم فالن  فيبايعون له      :يقتتلون على امللك فينادي مناد من السماء        أن الـناس    

..... ويف األحاديث أن عيسى عليه السالم يرتل يف حياته فيسلم املهدي األمر له              ، أنه موجود اآلن باملغرب   :قـول من قال     
وسرد األدلة يف ذلك و األحاديث حيتمل كراريس كثرية         ، وجه االختصار    هذا ما يتعلق باألسئلة على    : وخـتم جوابه بقوله   

 اهـ .
ال مهدي إال عيسى ابن مرمي      : ففي بعضها ، وكذلك العلماء ، األحاديث يف املهدي خمتلفة   :قال السيوطي رمحه اهللا     : تعقـب 

 إمنا هو حديث واحد ضعيف حكم عليه        بل،واحلق أنه ال اختالف بني األحاديث النبوية يف ظهور املهدي         ، كذا قال رمحه اهللا     
و ، فأين االختالف املزعوم بني األحاديث      ،بعض العلماء بالوضع يف مقابلة أحاديث كثرية صحيحة وحسنة وأخرى ضعيفة            

أشهرهم ،و إمنا ذهبت شرذمة قليلة إىل إنكاره      ، أما اختالف العلماء فجمهورهم على ثبوت املهدي وخروجه يف آخر الزمان          
كتاب مفرد يف تفنيد    ) أمحد بن الصديق الغماري   (وللشيخ  ، وقد تعقب كالمه كثري من العلماء بالرد      ) بن خلدون ا(املـؤرخ   

يف إنكاره هذا خلْف من     ) ابن خلدون (مث تبع   ، وهو مطبوع ) إبراز الوهم املكنون من كالم ابن خلدون      (مساه  ،كالمه و نقضه  
وال عربة  ، ابتة يف السنة النبوية خلالف عقوهلم الكاسدة و آرائهم الفاسدة         أتـباع املدرسة العقلية الذين ردوا عقائد كثرية ث        

وقد نص على تواترها    ، فإنه إذا جاء هنر اهللا بطل هنر معقل       ، )املهدي(خبالفهـم مع صحة األحاديث النبوية وتواترها خبروج         
 واهللا أعلم، ملقدمةوقد ذكرنا كالمه يف ا) ١٤٤ص)(نظم املتناثر(كما يف ،مجهرة من العلماء احملققني
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 الضميمة األوىل

مبحث شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية رمحهما ا 

 
 
رضي اهللا )  بن تيمية احلراينمأمحد بن عبد احللي (سقال شيخ اإلسالم وعلم األعالم أبو العبا •

 345) ٨٧\٤))(منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة و القدرية: ((عنه يف كتابه العظيم
 

 فصل
 
روى ابن اجلوزي بإسناده إىل ابن      ،وولده موالنا املهدي حممد عليه السالم     : 346قال الرافضي  •

، كنييت،امسه كامسي ،خيرج يف أخر الزمان رجل من ولدي       : (( قال رسول اهللا    : قالعمـر 
 ))فذلك هو املهدي،وراكما ملئت ج،ميأل األرض عدال

وعبد الباقي بن قانع وغريمها من أهل العلم باألنساب         ، فـيقال قد ذكر حممد بن جرير الطربي       
و اإلمامية الذين يزعمون    ، وال عقب ، أن احلسن بن علي العسكري مل يكن له نسل          : والتواريخ

، عمره سنتان : لمنهم من قا  ، و يدعون أنه دخل السرداب بسامرا وهو صغري       ، أنه كان له ولد   
وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجب يف        ، مخس سنني :ومنهم من قال  ، ومـنهم من ثالث   

، أن يكون حمضونا عند من حيضنه يف بدنه       ، و اإلمجاع ، والسنة، حكـم اهللا الثابت بنص القرآن     
ه إن كان   إما وصى أبي  ، و أن يكون ماله عند من حيفظه      ، كأمه وأم أمه وحنومها من أهل احلضانة        

واهللا تعاىل  ، فإنه يتيم ملوت أبيه     ، وإما نائب لدى السلطان   ، وإما غري الوصي إما قريب    ، له وصى 
وابتلُوا الْيتامى حتى ِإذَا بلَغوا النكَاح فَِإنْ آنستم ِمنهم رشداً فَادفَعوا ِإلَيِهم أَموالَهم وال              (( يقول  

 ا ِإسأْكُلُوهوا ً    تركْباراً أَنْ يِبدافاً وفهذا ال جيوز تسليم ماله إليه حىت يبلغ النكاح        ) ٦:النساء) (ر ،

                                                 
 )١٨٧\٢( طبعة الدكتور رشاد سامل ويف طبعة دار الكتب العلمية اجلديدة -345
منهاج الكرامة  ((هـ وكتابه الذي رد عليه الشيخ رمحه اهللا امسه          ٧٣٦  هو أبو منصور احلسن بن يوسف احللي املتوىف           -346

هـ بكتاب مساه   ٧٨٨املتوىف سنة   ) سرجيا بن حممد امللطي   زين الدين   (وقد رد عليه أيضا الشيخ      ، وهو مطبوع )) يف اإلمامة   
وال يقل عنه ضالال    ، وللرافضي أيضا كتاب آخر من فصيلة األول      ، وقد  ، ))سـد الفتيق املظهر وصد الفسيق ابن املطهر       ((

ن روزان  وقد رد عليه الشيخ القاضي الفضل ب      ) هنج احلق وكشف الصدق   : (مساه  ، وطعنا يف الصحابة وخيار األمة    ، وخبثا
 وكتابه مطبوع ، األشعري



فكيف يكون من يستحق احلجر عليه يف       ، كما ذكر اهللا تعاىل ذلك يف كتابه      ، ويؤنس منه الرشد  
 إن هذا باتفاق    مث، معصوما ال يكون أحد مؤمنا إال باإلميان به         ، بدنه وماله إماما جلميع املسلمني    

، وال علم أحدا شيئا   ، وال يف دنيا  ، ال يف دين  ، أو عدمه ال ينتفعون به    ، مـنهم سواء قدر وجوده    
وال ، فلم حيصل به شيء من مقاصد اإلمامة      ، وال الشر ، وال يعـرف لـه صفة من صفات اخلري        

، نفع أصال بال  ، بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل األرض        ، وال العامة ، ال اخلاصة ، مصاحلها
واملكذبون به يعذبون عندهم    ، وال مصلحة ، وال حصل هلم به لطف    ، فإن املؤمنني به مل ينتفعوا به     

 وخلق مثل هذا ليس من فعل احلكيم العادل، وال خري فيه، فهو شر حمض، على تكذبيهم به
بائه كان الظلم موجودا يف زمن آ     : قيل أوال ، إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم     : وإذا قالوا 
 ومل حيتجبوا

أو أرسل إليهم رسوال    ، فهال اجتمع م يف بعض األوقات     ، فاملؤمنون به طبقوا األرض   : قيل ثانيا 
 يعلمهم شيئا من العلم والدين

قد كان ميكنه أن يأوي إىل كثري من املواضع اليت فيها شيعته كجبال الشام اليت كان                : وقيل ثالثا 
 واضع العاصيةوغري ذلك من امل،فيها الرافضة عاصية

مل يكن يف   ، فإذا هو ال ميكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين ألحد ألجل هذا اخلوف             : وقيل رابعا 
فكان هذا مناقضا ملا أثبتوه خبالف من أرسل من األنبياء وكذب فإنه            ،وجـوه لطف وال مصلحة    

 املنتظر مل حيصل    وهذا، بلغ الرسالة وحصل ملن آمن من اللطف واملصلحة ما هو من نعم اهللا عليه             
والدعاء الذي ال يستجيبه ، ومعاداة العامل، ودوام احلسرة واألمل، به لطائفته إال االنتظار ملن ال يأيت

مث إن عمر واحد من املسلمني هذه املرة أمر يعرف كذبه           ، ألهنـم مل حيصـل شيء من هذا       ، اهللا
، م وعاش مائة وعشرين سنة    فال يعرف أحد ولد يف دين اإلسال      ، بالعـادة املطـردة يف أمة حممد      

أرأيتكم ((  أنه قال يف آخر عمره       وقد ثبت يف الصحيح عن النيب       ، فضـال عـن هذا العمر     
 347)) ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة منها ال يبقى على وجه األرض ممن هو اليوم عليها أحد

 كانت األعمار يف    وإذا، فمن كان يف ذلك الوقت له سنة وحنوها مل يعش أكثر من مائة سنة قطعا              
فإن ، فما بعده من األعصار أوىل بذلك يف العادة الغالبة العامة         ، ذلك العصر ال تتجاوز هذا احلد     

فإن نوحا عليه السالم لبث يف      ، أعمـار بـين آدم يف الغالب كلما تأخر الزمان قصرت ومل تطل            
ذلك يف حديث   وآدم عليه السالم عاش ألف سنة كما ثبت         ، قـومه ألـف سنة إال مخسني عاما       

                                                 
 من حديث ابن عمر ) ٢٥٣٧(ومسلم ) ١١٦( أخرجه البخاري -347



مث أعمار هذه األمة ما     ، فكان العمر يف ذلك الزمان طويال      ، 348صحيح رواه الترمذي وصححه     
، 349كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح       ،و أقلهم من جيوز ذلك    ، بـني السـتني إىل السـبعني      

والذي ، فمن الذي يسلم هلم بقاء اخلضر   ،واحـتجاجهم حبـياة اخلضر احتجاج باطل على باطل        
 وبتقدير بقائه فليس هو من هذه األمة ، 350ئر العلماء احملققون أنه مات عليه سا

، ويظن من رآه أنه اخلضر    ، وهلذا يوجد كثري من الكذابني من اجلن واألنس ممن يدعى أنه اخلضر           
وكذلك املنتظر حممد بن    ، ويف ذلـك من احلكايات الصحيحة اليت نعرفها ما يطول وصفها هنا           

منهم من يظهر   ، ن الناس يدعى كل واحد منهم أنه حممد بن احلسن         احلسـن فإن عددا كثريا م     
وما من هؤالء   ، أو االثنني ، ومنهم من يكتم ذلك وال يظهره إال للواحد       ، ذلك لطائفة من الناس   
 كما يظهر كذب من يدعى أنه اخلضر ، إال من يظهر كذبه

 
 فصل
خيرج يف آخر    : (( ل اهللا   قال رسو : قال وقوله روى أن ابن اجلوزي بإسناده إىل ابن عمر          

فذلك ، وكنيته كنييت ميأل األرض عدال كما ملئت جورا       ، إمسه كامسي ، الـزمان رجل من ولدي    
 ))هو املهدي

                                                 
ملا خلق اهللا آدم ونفخ فيه الروح عطس  (( قال رسول اهللا  :عن أيب هريرة قال   ) ٣٣٦٨( احلديث يف جامع الترمذي      -348

 إىل أولئك املالئكة إىل مأل منهم جلوس فقل السالم          رمحك اهللا يا آدم اذهب    :احلمد هللا فحمد اهللا بإذنه فقال له ربه       : فقـال 
اختر :فقال اهللا له ويداه مقبوضتان    ، إن هذه حتيتك وحتية بنيك بينهم     :مث رجع إىل ربه فقال    ، وعليك السالم : علـيكم قالـوا   

ب ما هؤالء؟   أي ر :مث بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال      ،وكلتا يدي ريب ميني مباركة    ، اخترت ميني ريب  :أيهمـا شـئت؟ قال    
يا رب من   :قال، فإذا فيهم رجل أضوءهم أو من أضوئهم      ، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بني عينيه      ، هـؤالء ذريتك  :فقـال 
أي رب فإين   :قال، ذاك الذي كتبت له   :يا رب زده يف عمره قال     :قال، هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعني سنة        :هذا؟قال

فكان آدم يعد   ، مث أهبط منها  ،مث أسكن اجلنة ما شاء اهللا     : قال، نت وذاك أ:قال، قـد جعلـت لـه مـن عمري ستني سنة          
لكنك جعلت البنك داود ستني     ،بلى  : قال،قد عجلت قد كتب يل ألف سنة      :فأتاه ملك املوت فقال له آدم     :قـال ،لنفسـه 

ذا حديث  قال أبو عيسى ه   )) فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود      :قل، ونسي فنسيت ذريته  ،فجحـد فجحدت ذريته   ،سـنة 
 )٢٦٨٣(صحيح الترمذي(حسن صحيح :قال األلباين رمحه اهللا، حسن غريب من هذا الوجه

 ، أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني       : ((قال أن رسول اهللا     عن أيب هريرة  ) ٤٢٢٦( هـو ما أخرجه ابن ماجة      –349
(وأخرجه الترمذي بنحوه    )  ٧٥٧ الصحيحة   ٥٢٨٠واملشكاة  ( حسن صحيح    :قال األلباين  )) وأقلـهم مـن جيوز ذلك     

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب)) عمر أميت من ستني سنة إىل سبعني سنة(( ولفظه ) ٢٣٣٨
النبأ النضر يف نبأ    (وامسها  ،   ملـزيد التحقيق يف موضوع حياة اخلضر عليك برسالة احلافظ ابن حجر رمحه يف املوضوع                -350
 فانه أطال جدا يف إيراد أخباره رمحه اهللا)) اإلصابة يف معرفة الصحابة ((وكذا ترمجته يف كتاب، وهي مطبوعة) خلضر



 :فيقال اجلواب من وجوه 
وإن قلتم هو حجة    ، فمثل هذا احلديث ال يفيدكم    ، أنكم ال حتتجون بأحاديث أهل السنة     :أحدها

فكيف يثبت به أصل    ، إن هذا من أخبار اآلحاد    : الثاين، فنذكر كالمهم فيه  ، علـى أهـل السنة    
: فإن لفظه   ، ال لكم ، أن لفظ احلديث حجة عليكم    : الثالث، الدين الذي ال يصح اإلميان إال به      

 ))واسم أبيه اسم أيب ، يواطىء امسه امسي(( 
 عن علي   وقد روى ، ال حممد بن احلسن   ،  امسه حممد بن عبد اهللا     فاملهـدي الذي أخرب به النيب       

 ال من ولد احلسني بن علي ، 351هو من ولد احلسن بن علي :  أنه قال 
وغريهم كحديث عبد اهللا    ، والترمذي، وأبو داود ، وأحاديـث املهدي معروفة رواها اإلمام أمحد      

 :أنه قال  عن النيب بن مسعود 
يواطىء ، من أهل بييت  حىت يبعث فيه رجال     ، لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم          (( 

   352)) كما ملئت ظلما وجورا ، ميأل األرض قسطا وعدال، واسم أبيه اسم أيب، امسه امسي
يواطىء ((ومل يقل   )) وكنيته كنييت ،امسه كامسي ((أن احلديث الذي ذكره وقوله      : الـوجه الرابع  
ب احلديث  فلم يروه أحد من أهل العلم باحلديث يف كت        ، )) واسـم أبيه اسم أيب    ،امسـه امسـى   

مثل ، فهذا الرافضي مل يذكر احلديث بلفظه املعروف يف كتب احلديث         ، املعـروفة ـذا اللفظ    
وإمنا ذكره بلفظ   ، وغري ذلك من الكتب     ، ))الترمذي((و، ))سنن أيب داود  ((و، ))مسند أمحد ((

 مل يروه أحد منهم، مكذوب
) أبا الفرج(صاحب املصنفات الكثرية    إن أراد العامل املشهور     ، وقوله إن ابن اجلوزي رواه بإسناده     

مبرآة (( صاحب التاريخ املسمى     353) يوسف بن قزوعلي  (وإن أراد سبطه    ، فهـو كـذب عليه    
                                                 

 )١٥(رقم ) العرف الوردي(وهو يف ،وهو حديث ضعيف ) ٤٢٩٠ (د  أخرجه أبو داو-351
 )١٠(رقم ) العرف الوردي(  هو يف -352

أمسعه ، أيب الفرج بن اجلوزي  هـو مشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزاوغلي التركي مث البغدادي احلنفي سبط الشيخ       353-
وقدم دمشق سنة بضع وستمائة فوعظ ا وحصل له القبول العظيم للطف مشائله وعذوبة              ، جده منه ومن ابن كليب ومجاعة     

وهو كتاب كامسه ومجع جملدا يف      )) مرآة الزمان ((وكتاب  ، وشرح اجلامع الكبري  ، وله تفسري يف تسع وعشرين جملدا     ، وعظه
وكان وافر احلرمة عند امللوك نقله امللك املعظم إىل مذهب أيب           ،  ودرس وأفىت وكان يف شبيبته حنبليا      ،مـناقب أيب حنـيفة    

يف ترمجته روى عن جده و      ) ٩٤٧٨(هـ قال الذهيب يف امليزان    ٦٥٤تويف سنة   ، حنـيفة فانـتقد عليه ذلك كثري من الناس        
مث إنه  ،وما أظنه بثقة فيما ينقله بل جينف و جيازف        ،تو ألـف كـتاب مـرآة الزمان فتراه يأيت فيه مبناكري احلكايا            ،طائفـة 
ملا بلغ :قال الشيخ حميي الدين السوسي)٣٢٨\٦(اهـ زاد احلافظ يف اللسان. وله مؤلف يف ذلك نسأل اهللا العافية     ،تـرفض 

يف انتهى وقال   .كان بارعا يف الوعظ مدرسا للحنفية     :قلت،ال رمحه اهللا كان رافضيا    :جـدي مـوت سـبط ابن اجلوزي قال        



فهذا ، 354)) إعالم اخلواص ((و صاحب الكتاب املصنف يف اإلثىن عشر الذي مساه          ، )) الـزمان 
، ديث كثرية ضعيفة  وحيتج يف أغراضه بأحا   ، الـرجل يذكر يف مصنفاته أنواعا من الغث والسمني        

، يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك     ، وكـان يصنف حبسب مقاصد الناس     ،وموضـوعة 
فكانت طريقته الواعظ الذي قيل له      ، ويصنف على مذهب أيب حنيفة لبعض امللوك لينال أغراضه        

وهلذا يوجد يف بعض كتبه ثلب اخللفاء الراشدين وغريهم من          ، يف أي مدينة  : مـا مذهبك؟ قال   :
ويوجد يف بعضها تعظيم    ، الصـحابة رضوان اهللا عليهم ألجل مداهنة من قصد بذلك من الشيعة           

 اخللفاء الراشدين وغريهم
 :  قال يف املهدي وهلذا ملا كان احلديث املعروف عند السلف واخللف أن النيب 

،  املهدي   صار يطمع كثري من الناس يف أن يكون هو        )) واسم أبيه اسم أيب   ، يواطىء امسه امسي    ((
، واسم أبيه باسم أبيه   ، مواطأة المسه بامسه  ) باملهدي(ولقبه  ، )حممدا( ابنه   355) املنصور(حىت مسى   

 الذي ظهر   356) باملهدي(امللقب  ) أبو عبد اهللا حممد بن التومرت     (و، ولكن مل يكن هو املوعود به     
وكان ، املبشر به   كان يقول إنه املهدي     ، وأحواله معروفة ، ولقـب طائفته باملوحدين   ، باملغـرب 

الذي ، املهدي املعلوم ، اإلمام املعصوم : فيقولون يف خطبتهم  ، أصـحابه خيطبون له على منابرهم     

                                                                                                                                                           
وعندي أنه مل ينقل عن ، وملـا ذكر أنه حتول حنفيا ألجل املعظم عيسى قال أنه كان يعظم اإلمام أمحد و يتغاىل فيه    .: تـرمجته 

 اهـ.مذهبه إال يف الصورة الظاهرة
مث طبع  ، طبع يف دار األضواء بريوت بإشراف بعض الرافضة       )) تذكرة خواص األمة بذكر خصائص األئمة     ( هو كتاب    -354

 )خالد عبد الغين حمفوظ(هـ بتحقيق ١٤٢٦ الكتب العلمية يف دار
  هو ابو جعفر املنصور ثاين خلفاء بين العباس املتوىف سنة    هـ- 355
وما ،مسى ابن تومرت املرابطني باسمني    :قال اليسع بن حزم   ): ٥٥٣\١٩)(سري أعالم النبالء  (  قال احلافظ الذهيب يف       -356

، مع ترك خوضهم عما تقصر العقول عن فهمه       ،ه اهللا تعاىل عما ال جيب وصفه مبا جيب له         كـان أهل املغرب يدينون إال بترتي      
وبأن من مل   ، وأن من مل يعرف ذلك مل يعرف املخلوق من اخلالق         ،فكفرهم ابن تومرت جلهلهم العرض واجلوهر     :إىل أن قـال   

قربه باجلبل معظم مات    : قال ابن خلكان  ، ةوذكر أن غضبه هللا وقيامه حسب     ،يهاجـر إليه ويقاتل معه فإنه حالل الدم واحلرمي        
ونفس ترى  ، قدم يف الثرى وهامة يف الثريا     ، وآثاره تغين عن أخباره   ،وكان أمسر ربعة عظيم اهلامة حديد النظر مهيبا       ، كهـل 

ل أخته  وكان قوته من غز   ،حىت دب دبيب الفلق يف الغسق     ،أغفل املرابطون ربطه وحله   ، إراقة ماء احلياة دون إراقة ماء احمليا      
رغيفا بزيت أو قليل مسن مل ينتقل عن ذلك حني الغرماء عليه الدنيا رأى أصحابه يوما وقد مالت نفوسهم إىل كثرة ما غنموه                       

، ومل يفتتح شيئا من املدائن    ، ومن كان يبغي اآلخرة فجزاؤه عند اهللا      ، من أراد الدنيا فهذا له عندي       :فأمر بإحراق مجيعه وقال   
رام أمرا فتم له    ،وبكل حال فالرجل من فحول العامل     ، وافتتح بعده البالد عبد املؤمن    ، وبغته املوت ،مهدوإمنـا قرر القواعد و    

قال احلافظ منصور بن العمادية يف تاريخ       ، ووجد ما قدم  ، وأقدم على الدماء إقدام اخلوارج    ،وربـط الرببـر بادعاء العصمة     
 اهـ بتصرف. بن احلسن مل يعقب أملى علي نسبه فالن ويف ذلك نظر من حيث إن حممد: الثغر



الذي مأل الربية قسطا    ،والعدل الالئح ،الذي اكتنفته بالنور الواضح   ، بشرت به يف صريح وحيك    
وتوىف سنة  ، ظهر سنة بضع ومخسمائة   ) باملهدي(وهذا امللقب   ، كما ملئت ظلما وجورا   ،وعـدال 

فادعى ، ألنه كان أعلم باحلديث   ، وكان ينتسب إىل أنه من ولد احلسن      ، أربع وعشرين ومخسمائة  
بل دخل يف   ، وال عدال ، وال مأل األرض كلها قسطا    ، ومل يكن األمر كذلك     ، أنـه هو املبشر به    

 وفعل أمورا حسنة، أمور منكرة 
وال اسم  ، ولكن مل يوافق يف االسم    ، )قداحعبيد اهللا بن ميمون ال    (وقـد ادعـى قبله أنه املهدي        

وأهل املعرفة بالنسب وغريهم من علماء ، وهـذا ادعـى أنـه من ولد حممد بن إمساعيل      ، األب
، فله نسبتان ، وأن أباه كان يهوديا ربيب جموسى     ، املسـلمني يعلمون أنه كذب يف دعوى نسبه       

الذين ، وهم أئمة اإلمساعيلية  ، مالحدةوهو وأهل بيته كانوا     ، ونسبة إىل اوس  ، نسبة إىل اليهود  
 . وباطنه الكفر احملض، إن ظاهر مذهبهم الرفض: قال فيهم العلماء

، وبيان كذم يف دعوى النسب    ، وهتك أستارهم ، وقـد صنف العلماء كتبا يف كشف أسرارهم       
اهللا بن  وكان هذا املتلقب باملهدي عبيد      ،  نسبا ودينا  وأهنم بريئون من النيب     ، ودعوى اإلسالم 

وانتقل األمر إىل   ، وتوىف سنة أربع وعشرين وثالمثائة    ، ميمون قد ظهر سنة تسع وتسعني ومائتني      
مث الظاهر  ، مث احلاكم ، مث العزيز ، الذي بىن القاهرة  ، مث ابنه املعز  ، مث ابنه املنصور  ، ولـده القـائم   

وخطب له ببغداد عاما    ، ويف زمنه كانت فتنة البساسريي    ، وطالت مدته ، مث املستنصر ابنه  ، ابـنه 
وانقرض ملك  ، هو من أتباع هؤالء   ، وابـن الصباح الذي أحدث السكني لإلمساعيلية      ، كـامال 

وأخبارهم عن  ، فملكوها أكثر من مائيت سنة    ، هؤالء يف الديار املصرية سنة مثان وستني ومخسمائة       
 والردة والنفاق، و احملادة هللا ورسوله، 357العلماء مشهورة باإلحلاد 

                                                 
 :فممن رد عليهم ، بل من علماء الفرق األخرى كاملعتزلة والزيدية،  قد رد عليهم كثري من علماء السنة واجلماعة-357
 )) الرد على الباطنية((له كتاب ، هـ ٤٥٩ العالمة القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني احلنبلي ابن الفراء املتوىف سنة -١
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان        ((له كتاب   ، حممـد بـن مالك بن أيب الفضائل       الشـيخ    -٢

 ، )حممد عثمان اخلشت(هـ بتحقيق ١٧٤٠٦طبع يف مكتبة ابن سينا  بالقاهرة )) عقائدهم
نادي فرج  ( بالقاهرة بتحقيق    طبع باملكتب الثقايف  ، ))فضائح الباطنية ((له كتاب   ،  الغزايل األشعري  دوالعالمـة أبو حام    -٣

 )درويش
هـ له كتاب   ٦٦٥ بن إمساعيل املقدسي الشافعي املتوىف سنة        ن بدر الدين أبو القاسم عبد الرمح      ةالشيخ العالمة أبو شام    -٤

 )) كشف حال بين عبيد(( 
ذكره الشوكاين يف   ، ))القاطعة يف الرد على الباطنية    ((هـ له كتاب    ٧١٩ والشـيخ حممد بن حنش اليمين املتوىف سنة          -٥
 )٢٧٧\٢))(البدر الطالع((



، وهو حديث ضعيف  ،  رواه ابن ماجة   358)) ال مهدى إال عيسى بن مرمي     ((يث الذي فيه    واحلـد 
وليس هو ، ال تقوم بإسناده حجة ، عن شيخ جمهول من أهل اليمن     ، عن الشافعي ، رواه عن يونس  

، حدثت عن الشافعي  : وروى عنه أنه قال     ، بل مداره على يونس بن عبد األعلى      ، ))مسنده((يف  
عن : مث قال ، مل يقل حدثنا الشافعي   ، عن الشافعي ، غريهـا حدثـنا يونس    و)) اخللعـيات ((ويف  

إن : ومن الناس من يقول   ، وهذا تدليس يدل على توهينه    ، حـديث حممـد بـن خالد اجلندي       
 اهـ . الشافعي مل يروه 

 
 359) ٢٥٤:  ص٨: ج( وقال رمحه أيضا يف نفس الكتاب  •

 
 فصل
 

خيرج يف آخر الزمان رجل من       : ((    عن النيب  وأمـا احلديث الذي رواه عن ابن عمر          •
 ))وذلك هو املهدي،كما ملئت جورا، ميأل األرض عدال،وكنيته كنييت، امسه كامسي،ولدي

، رواها أبو داود  ، أن األحاديث اليت حيتج ا على خروج املهدي أحاديث صحيحة         : فاجلـواب 
هللا عليه وسلم يف    كقوله صلى ا  ،  وغريه وغريهم من حديث ابن مسعود      ، وأمحد، والتـرمذي 

  : احلديث الذي رواه ابن مسعود
، أو من أهل بييت   ، حىت خيرج فيه رجل مىن    ، لـو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم           ((

 360)) كما ملئت جورا وظلما، ميأل األرض قسطا وعدال، واسم أبيه اسم أيب، يواطئ امسه امسي

                                                                                                                                                           
املعروف )) بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية         ((  وشـيخ اإلسـالم ابـن تيمية رمحه اهللا له كتاب             -٦
 ) إبراهيم الدويش(هـ بتحقيق ١٤٠٨طبع يف مكتبة العلوم واحلكم باملدينة ، ))بالسبعينية((
اإلفحام ألفئدة : ((طبع منها، هـ له مصنفات يف الرد عليهم٧٤٥بن محزة العلوي الزيدي املتوىف سنة       واإلمـام حيـىي      -٧

مشكاة األنوار اهلادمة لقواعد    ((وله أيضا   ، )فيصل بدير عيون  (طبع يف منشاة املعارف باإلسكندرية بتحقيق       )) الباطنية الطغام 
 )حممد السيد اجللنيد(يق بتحق١٩٧٣طبع يف الدار اليمنية )) الباطنية األشرار

وهو فصل من كتابه    ، ))بيان مذهب الباطنية و بطالنه    ((له كتاب ،  و حممـد بـن احلسن الديلمي الزيدي املتوىف سنة              -٨
 طبع يف النشريات اإلسالمية للمستشرقني ، ))قواعد عقائد آل حممد ((

 )٢٥٦( رقم )) لورديالعرف ا((وقد تقدم خترجيه يف ) ٤٠٣٩ (ة  احلديث أخرجه ابن ماج- 358
 )٣٢٧\٤(ويف طبعة دار الكتب العلمية ،   طبعة الدكتور رشاد سامل - 359
 )١٠(رقم )) العرف((  تقدم  خترجيه يف - 360



من ولد  ،  املهدي من عتريت     ((: وأيضا فيه   ،  سلمة   وأبـو داود من رواية أم     ، ورواه التـرمذي  
 361)) فاطمة 

 362))  ميلك األرض سبع سنني : ((ورواه أبو داود من طريق أيب سعيد وفيه
 :أنه نظر إىل احلسن وقالورواه عن علي 

، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم       ، كما مساه رسول اهللا     ، إن ابـين هذا سيد    (( 
  363)) ميأل األرض قسطا ، وال يشبهه يف اخللق ، يشبهه يف اخللق

 : قالواحتجوا حبديث ابن ماجة أن النيب ، طائفة أنكروها، وهذه األحاديث غلط فيها طوائف
 )) ال مهدي إال عيسى بن مرمي ((

وليس مما يعتمد   ، وغريه عليه ، وقد اعتمد أبو حممد بن الوليد البغدادي      ، وهـذا احلديث ضعيف   
يقال ، والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن      ، ابن ماجة عن يونس عن الشافعي       ورواه  ، عليه
وقد قيل  ، )) مسند الشافعي ((وليس هذا يف    ، وهو ممن ال حيتج به    ، حممد ابن خالد اجلندي   : لـه   

 وأن يونس مل يسمعه من الشافعي، إن الشافعي مل يسمعه
واملهدي ، مهديهم امسه حممد بن احلسن    ، مأن اإلثىن عشرية الذين أدعوا أن هذا هو مهديه        :الثاين

وهلذا حذفت طائفة ذكر األب من لفظ       ،  امسه حممد بن عبد اهللا     املـنعوت الذي وصفه النيب      
، وكنيته أبو عبد اهللا   ، جده احلسني : فقالت، وطائفة حرفته ،  حىت ال يناقض ما كذبت     الرسول  

 يف كتابه   364) ابن طلحة (ن سلك هذا    ومم، وجعلت الكنية امسا  ، فمعـناه حممـد بن أيب عبد اهللا       
، ومن أدىن نظر يعرف أن هذا حتريف صريح       ، ))غاية السول يف مناقب الرسول    : ((الـذي مساه    

واسم أبيه اسم أيب    ، يواطىء امسه امسي  (( فهل يفهم أحد من قوله       ، وكذب على رسول اهللا     

                                                 
 )٧(رقم )) العرف((  تقدم خترجيه يف - 361
 )٥(رقم )) العرف((  تقدم خترجيه يف - 362
 )١٥(رقم )) العرف((  تقدم خترجيه يف - 363
د بن طلحة بن حممد كمال الدين أبو سامل القرشي العدوي النصييب الشافعي املفيت الرحال مصنف                  هـو الكمال حمم     -364

هـ وتفقه فربع يف الفقه واألصول واخلالف       ٥٨٢ولد سنة   ،وأحد الصدور والرؤساء املعظمني   )) العقـد الفريد  (( كـتاب   
ده بالوزارة فاعتذر وتنصل فلم يقبل منه       هـ كتب تقلي  ٦٤٨وترسـل عن امللوك وساد وتقدم وحدث ببالد كثرية ويف سنة            

وقد نسب إىل االشتغال    ، فـتوالها يومني مث انسل خفية وترك األموال واملوجود ولبس ثوبا قطنيا وذهب فلم يدر أين ذهب                
وكتابه املشار إليه طبع يف إيران      ،  هـ   ٦٥٣تويف حلب سنة  ، وأنه يستخرج أشياء من املغيبات    ، بعلـم احلروف و األوفاق    

 ))مطالب السؤل((م باس



مث أي متييز   ، نيته أبو عبد اهللا   وهل يدل هذا اللفظ على أن جده ك       ، إال أن اسـم أبيه عبد اهللا        )) 
وكل هؤالء يقال يف أجدادهم حممد بن أيب        ، فكم من ولد احلسني من امسه حممد      ، حيصـل له ذا   

فيقول امسه  ، وكيف يعدل من يريد البيان إىل من امسه حممد بن احلسن          ، كما قيل يف هذا   ، عبد اهللا 
أو ، ذا كان تعريفه بأنه حممد بن احلسن      وه، ويعىن بذلك أن جده أبو عبد اهللا      ، حممد بن عبداهللا    
، كنيته أبو احلسن أحسن من هذا وأبني ملن يريد اهلدى والبيان          ، ألن جده علي  ، ابـن أيب احلسن   

كما تقدم لفظ حديث    ،ال من ولد احلسني   ، وأيضـا فإن املهدي املنعوت من ولد احلسن بن علي         
 علي 

الذي ، مثل مهدي القرامطة الباطنية   ،  به أن طوائف ادعى كل منهم أن املهدي املبشر       : الـثالث 
و أدعوا أن ميمونا هذا هو من ولد حممد بن          ، وهو من ولد ميمون القداح    ، أقام دعوم باملغرب  

أكفر ، خارجون عن مجيع امللل   ، وهم مالحدة يف الباطن   ، وإىل ذلك انتسب اإلمساعيلية   ، إمساعيل
مع إظهار  ، و الفالسفة ، والصابئة، وسومذهبهم مركب من مذهب ا    ، مـن الغالية كالنصريية   

وقد ، وقد كانت هلم دولة وأتباع    ، كان ربيبا لرجل جموسي   ، وجـدهم رجل يهودي   ، التشـيع 
، مثل كتاب القاضي أيب بكر الباقالين     ، وهناك أستارهم ، صنف العلماء كتبا يف كشف أسرارهم     

 وحنوهم، وكتاب الغزايل، والقاضي عبد اجلبار اهلمداين
وكان ، ومسى أصحابه املوحدين  ، الذي خرج أيضا باملغرب   ،  أنه املهدي ابن التومرت    وممن ادعى 

كما ، الذي ميأل األرض قسطا وعدال    ، واملهدي املعصوم ، اإلمام املعصوم : يقـال لـه يف خطبهم     
 ))ملئت جورا و ظلما 

باحلديث وكان له من اخلربة     ، فإنه مل يكن رافضيا   ، دون احلسني ، وهذا ادعى أنه من ولد احلسن     
مثل  ، وقد علم باالضطرار أنه ليس هو الذي ذكره النيب          ، ما ادعى به دعوى تطابق احلديث     

وهؤالء كثريون ال   ، ومنهم من ادعى ذلك فيه أصحابه     ، منهم من قتل  ، عدة آخرين ادعوا ذلك   
كما حصل  ، وإن حصل به ضرر آلخرين    ، ورمبا حصل بأحدهم نفع لقوم    ، حيصى عددهم إال اهللا   

، وإن كان فيه ما يذم    ، وكان فيه ما حيمد   ، وتضرر به طوائف  ،  املغرب انتفع به طوائف    مبهـدي 
وال يعرف له حس    ، الذي ليس له عني وال أثر     ، وبكل حال فهو وأمثاله خري من مهدي الرافضة       

بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد       ،مل ينتفع به أحد ال يف الدنيا وال يف الدين         ، وال خرب 
 يه إال رب العبادماال حيص



، )املهدي(يظن كل منهم أنه     ، وأعـرف يف زماننا غري واحد من املشايخ الذين فيهم زهد وعبادة           
وهو يظن أنه   ، ويكون املخاطب له بذلك الشيطان    ، ورمبـا خياطب أحدهم بذلك مرات متعددة      

وإبراهيم ، اءوأمحد سو، فيقال له حممد ، ويكون أحدهم امسه أمحد بن إبراهيم     ، خطاب من قبل اهللا   
، واسم أبيك اسم أبيه   ، فقد واطأ امسك امسه   ، وأبوك إبراهيم  ، اخلليل هو جد رسول اهللا النيب       

وحيصل م  ، كانوا خريا من منتظر الرافضة    ،ومـع هذا فهؤالء مع ما وقع هلم من اجلهل والغلط          
بل ما  ، الرافضةومل حيصل م من الضرر ما حصل مبنتظر         ، مـن النفع ماال حيصل مبنتظر الرافضة      

 .حصل مبنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه 
 

 فصل
 

وال معصوم غري هؤالء    ، أنا قد بينا أنه جيب يف كل زمان إمام معصوم         : الثاين: قـال الرافضي   •
 إمجاعا

 :واجلواب من وجوه
 منع املقدمة األوىل كما تقدم: أحدها
 منع طوائف هلم املقدمة الثانية: والثاين

املعصوم الذي يدعونه يف وقت ما له مذْ وِلد عندهم أكثر من أربعمائة ومخسني              أن هذا   :الـثالث 
وأقل من  ، وله مخس سنني عند بعضهم    ،  فإنه دخل السرداب عندهم سنة ستني ومائتني      ، سـنة 

مما يفعله آحاد الوالة والقضاة  ، ومل يظهر عنه شيء مما يفعله أقل الناس تأثريا        ، ذلـك عند آخرين   
ـ ، والعلمـاء  ، لو كان موجودا  ، فأي منفعة للوجود يف مثل هذا     ،ال عما يفعله اإلمام املعصوم    فض

وأي منفعة حصلت هلم به نفسه ، والذين آمنوا ذا املعصوم أي لطف   ، فكـيف إذا كان معدوما    
وحنو ، والغوث، يف القطب ، وهل هذا إال أفسد مما يدعيه كثري من العامة        ، يف ديـنهم أو دنياهم    

من غري تعيني   ،ويدعون يف مسماها ما هو أعظم من رتبة النبوة        ، مون مسماها ذلك من أمساء يعظ   
وكما يدعى كثري منهم ، ميكن أن ينتفع به االنتفاع املذكور يف مسمى هذه األمساء         ، لشخص معني 
وإمنا غاية من   ، مع أهنم مل يستفيدوا ذا الدعوى منفعة ال يف دينهم وال يف دنياهم            ، حـياة اخلضر  
وهذا مع أنه ال حاجة هلم      ،  يدعى جريان بعض ما يقدره اهللا على أيدي مثل هؤالء          يدعى ذلك أن  

ومن ، ومل ينتفعوا بذلك لو كان حقا فكيف إذا كان ما يدعونه باطل         ، به فال حاجة م إىل معرفته     



وكذلك الذين يذكرون   ، ويكون كاذبا ، أنا اخلضر : ويقول، هؤالء من يتمثل له اجلىن يف صورة      
وهذا قد بيناه   ، وقد يظنون أهنم إنس   ، وهم رجال غائبون  ،  ورؤيتهم إمنا رأوا اجلن    رجال الغيب 

وإما ، وهذا الذي تدعيه الرافضة إمنا مفقود عندهم      ، مما تواتر عندنا  ، يف مواضـع تطول حكايتها    
فمن علق به   ، وال يف دنيا  ، ال يف دين  ، وعلى التقديرين فال منفعة ألحد به     ، معـدوم عند العقالء   

ومل ، ألن ما علق به دينه مل يعلم صحته       ، باهوالت اليت ال يعلم ثبوا كان ضاال يف دينه        ديـنه   
: لكن الذين يعتقدون حياة اخلضر ال يقولون        ، فهل يفعل مثل هذا إال جاهل     ، حيصل له به منفعة   

 اهـ.مع أن اخلضر كان حيا موجودا، إنه جيب على الناس طاعته
 

 
 الضميمة الثا�ية

 لشيخ اإلسالم العالمة ابن قيم اجلوزية رمحه ا)) املنار املنيف  (( تاب مبحث  من ك

 
املنار ((وقال تلميذه شيخ اإلسالم احلافظ العالمة مشس الدين ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا يف كتابه                

 )١٢٩ص ))(املنيف يف الصحيح والضعيف
 

 فصل
 
يف يأتلف هذا مع أحاديث     فك، )) ال مهدي إال عيسى ابن مرمي       (( وسـئلت عـن حديث       •

 حديث أم ال ؟) املهدي(وهل يف ،وما وجه اجلمع بينهما ؟ ، املهدي وخروجه ؟ 
 
عن يونس بن   )) سننه((فرواه ابن ماجة يف     )) ال مهدي إال عيسى ابن مرمي       (( فأمـا حديث     •

 عن أنس ، عن احلسن ، عن أبان بن صاحل   ، عن حممد بن خالد اجلندي    ، عن الشافعي ، عبد األعلى 
 وهو مما تفرد به حممد بن خالد، عن النيب ، بن مالك
حممد بن خالد   )) : مناقب الشافعي (( يف كتاب    365) أبو احلسني حممد بن احلسني اآلبري     (قـال   

وقد تواترت األخبار واستفاضت عن    ، من أهل العلم والنقل   ، هذا غري معروف عند أهل الصناعة     

                                                 
 ٧٢ص )) العرف((  تقدمت ترمجته يف – 365



، وأنه يؤم األرض عدال     ، وأنه ميلك سبع سنني   ، هوأنه من أهل بيت   ،  بذكر املهدي  رسـول اهللا    
 ويصلي عيسى خلفه، وأنه يؤم هذه األمة، وأن عيسى خيرج فيساعده على قتل الدجال

وقد اختلف  ، هو جمهول : وقد قال احلاكم أبو عبد اهللا     ، تفرد به حممد بن خالد هذا     :وقال البيهقي 
  احلسن مرسال عن النيب فروي عنه عن أبان ابن أيب عياش عن ، عليه يف إسناده

، وهو متروك ، عن أبان بن أيب عياش    ، وهو جمهول ، فرجع احلديث إىل رواية حممد بن خالد      :قال
 واألحاديث على خروج املهدي أصح إسنادا، وهو منقطع ، عن احلسن عن النيب 

 ذلك  لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا        : (( كحديث عبد اهللا بن مسعود عن النيب        : قلت
ميأل ، واسم أبيه اسم أيب  ، يواطىء امسه امسي  ، أو من أهل بييت   ، حـىت يـبعث رجال مين     ، الـيوم 

وقال حديث  ،رواه أبو داود والترمذي      ، 366)) األرض قسـطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا         
مث روى حديث   ، و أيب هريرة  ، وأم سلمة ، وأيب سعيد ، ويف الباب عن علي   : قال، حسن صحيح 

 انتهى. حسن صحيح:ة وقالأيب هرير
وعبد اهللا بن عمرو    ، وعبد الرمحن بن عوف   ، وأيب أمامة الباهلي  ، ويف الباب عن حذيفة بن اليمان     

 وغريهم، وابن عباس، وجابر، وأنس بن مالك، وثوبان، بن العاص
إن ابين هذا سيد كما مساه      : أنه نظر إىل ابنه احلسن فقال     : (( ويف سـنن أيب داود عن علي        

وال يشبهه يف   ، ويشبهه يف اخللق  ، وسـيخرج مـن صلبه رجل يسمى باسم نبيكم         ،   الـنيب 
  367)) ميأل األرض عدال ،اخللق

أقىن ، املهدي مين أجلى اجلبهة    :(( قال رسول اهللا    : قـال  وعـن أيب سـعيد اخلـدري        
   368)) ميلك سبع سنني، كما ملئت جورا وظلما،ميأل األرض قسطا وعدال ،األنف

، عن أيب نضرة  ، عن قتادة ، ود بإسناد جيد من حديث عمران بن داور العمي القطان         رواه أبو دا  
 وروى الترمذي حنوه من وجه آخر عن أيب الصديق الناجي عنه، عن أيب سعيد

عن أم سلمة   ، عن صاحب له  ، وروى أبو داود من حديث صاحل بن أيب مرمي أيب اخلليل الضبعي           
فيخرج رجل من أهل املدينة هاربا إىل       ، موت خليفة يكون اختالف عند    : ((  قال عـن النيب    

ويبعث إليه  ، فيبايعونه بني الركن واملقام   ، فيخرجونه وهو كاره  ، فيأتيه ناس من أهل مكة    ، مكـة 

                                                 
 )١٠(رقم)) العرف ((   تقدم خترجيه يف - 366
 )١٥(رقم)) العرف((  تقدم خترجيه يف- 367
 )٥(رقم )) العرف((  تقدم خترجيه يف- 368



، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام      ، فيخسف م بالبيداء بني مكة واملدينة     ، بعث من الشام  
، فيبعث إليهم بعثا  ، شأ رجل من قريش أخواله كلب     مث ين ، و عصـائب أهـل العراق فيبايعونه      

ويعمل يف  ، فيقسم املال ، واخليبة ملن مل يشهد غنيمة كلب     ، وذلك بعث كلب  ، فيظهـرون عليهم  
مث يتوىف ويصلى   ، فيلبث سبع سنني  ، ويلقي اإلسالم جبرانه يف األرض     ، الـناس بسـنة نبيهم      

 369)) فيلبث تسع سنني : ويف رواية ، عليه املسلمون
عن عبد ، عن أيب اخلليل ، ورواه أبو داود من وجه آخر عن قتادة       ، ورواه اإلمـام أمحد باللفظني      

، من حديث قتادة  )) مسنده((ورواه أبو يعلى املوصلي يف      ، عن أم سلمة حنوه     ، اهللا بـن احلارث   
واحلديث ، عن أم سلمة  ، عن جماهد ، صاحل: ورمبا قال   ، عن صاحب له    ، عـن صاحل أيب اخلليل    

 صحيح: ومثله مما جيوز أن يقال فيه، نحس
قاال ، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري   ، حدثنا حرملة بن حيىي املصري    )): سننه((وقـال ابن ماجة يف      

عن أيب زرعة عمرو بن جابر      ، حدثنا ابن هليعة  ، حدثـنا أبـو صاحل عبد الغفار بن داود احلراين         
خيرج ناس من    : (( قال رسول اهللا    :عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي قال        ، احلضرمي

 370)) فيوطؤون للمهدي يعين سلطانه، أهل املشرق
لو مل يبق (( : قال رسول اهللا :  قالمن حديث حذيفة ) املهدي(وذكـر أبو نعيم يف كتاب    

 371)) أبا عبد اهللا: يكىن، وخلقه خلقي، من الدنيا إال يوم واحد لبعث اهللا فيه رجال امسه امسي
، قد تقدم هذا املنت من حديث ابن مسعود، ال حيتج حبديثه  ، سـناده العباس بن بكار    ولكـن يف إ   
 ومها صحيحان، وأيب هريرة

  372)) من ولد فاطمة، املهدي من عتريت: ((مسعت رسول اهللا : وقد قالت أم سلمة 
يس به  ل: وقال ابن معني  ، وثقة ابن حبان  ، ويف إسناده زياد بن بيان    ، وابن ماجة   ، رواه أبو داود  

 يف إسناد حديثه نظر: وقال البخاري، بأس
حدثنا مهام بن أمحد بن     ، حدثنا خلف بن أمحد بن العباس الرامهرمزي يف كتابه        : وقـال أبو نعيم     

عن أيب سلمة بن    ، عن حممود بن عمر   ، حدثنا سويد بن إبراهيم   ، حدثنا طالوت بن عباد   ، أيـوب 

                                                 
 )١٦(رقم )) العرف((  تقدم خترجيه يف- 369
 )٢٤(رقم )) العرف((  تقدم خترجيه يف- 370
 )٥٣(رقم )) العرف(( رجيه يف  تقدم خت- 371
 )٧(رقم )) العرف((   تقدم خترجيه يف- 372



ليبعثن اهللا من عتريت رجال أفرق       ((  :اهللا  قال رسول   :  قال عن أبيه   ، عبد الرمحن بن عوف   
  373)) يفيض املال يف زمنه فيضا ، ميأل األرض عدال، أجلى اجلبهة، الثنايا

 واحلديث ذكرناه للشواهد، ولكن طالوت وشيخه ضعيفان
عن أيب  ، عن أيب حصني  ، حدثنا قيس بن الربيع   )): مسنده((وقال حيىي بن عبد احلميد احلماين يف        

ال تقوم الساعة حىت ميلك رجل من أهل        ((  :  قال قال رسول اهللا      أيب هريرة   عن  ، صـاحل 
  374)) ولو مل يبق إال يوم طول اهللا ذلك اليوم حىت يفتحها، يفتح القسطنطينية وجبل الديلم، بييت

 وتكلم فيه أمحد، حيىي بن عبد احلميد وثقه ابن معني وغريه
، حدثنا أبو جعفر بن طارق    ، حدثنا أمحد بن احلسني   ، ينحدثنا أبو الفرج األصبها   : وقال أبو نعيم    

منا الذي : ((قال رسول اهللا :  قال عن أيب سعيد، عن أيب نضرة، عـن اجلـيد بن نظيف  
  375)) يصلي عيسى ابن مرمي خلفه 
 من حديث عطية بن عامر حنوه)) صحيح ابن حبان((ولكن يف ، وهذا إسناد ال تقوم به حجة

حدثنا إبراهيم بن   ، حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي    ، ))مسنده((أسامة يف   وقـال احلـارث بن أيب       
يرتل عيسى بن    : (( قال رسول اهللا    :  قال عن جابر ، عن وهب بن منبه   ، عن أبيه ، عقـيل 

تكرمة اهللا هلذه   ، إن بعضهم أمري بعض   ، ال  : فيقول، صل بنا ، تعال: مـرمي فيقول أمريهم املهدي    
 376))األمة 

 وهذا إسناد جيد
حدثنا عبد اهللا بن    ، حدثنا العباس بن بكار   ، 377] الغاليب  [ حدثنا حممد بن زكريا     :وقال الطرباين 

 :  قال عن حذيفة، عن زر بن حبيش، عن األعمش، زياد
لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ذلك           : مث قال ،  ذكر ما هو كائن    خطبـنا النيب    (( 
 378ولكن هذا إسناد ضعيف )) امسه امسي ،حىت يبعث رجال من ولدي، اليوم

                                                 
 )٥٢(رقم )) العرف((   تقدم خترجيه يف-373
 )٦٢(رقم )) العرف((   تقدم خترجيه يف-374
 )٦٤(رقم )) العرف((   تقدم خترجيه يف-375
  )٦٥(رقم )) العرف ((   تقدم خترجيه يف-376
وقد أورد احلديث من طريق أىب نعيم عن حممد         ) ٣٥ رقم ٩٠ص(الكنجي)البيان(والتصويب من   ) اهلاليل(  يف املطبوع     -377

 بن زكرياء



 وموضوعة، وغرائب، وحسان، صحاح: وهذه األحاديث أربعة أقسام
 :على أربعة أقوال) املهدي(وقد اختلف الناس يف 

واحتج أصحاب هذا حبديث حممد بن      ، وهو املهدي على احلقيقة   ، أنه املسيح ابن مرمي   : أحـدها 
ألن عيسى أعظم   ، ولو صح مل يكن فيه حجة     ، نه ال يصح  وأ، وقد بينا حاله  ، خالد اجلندي املتقدم  

 على نزوله   وقد دلت السنة الصحيحة عن النيب       ،  وبني الساعة  مهدي بني يدي رسول اهللا      
ووضعه ، وقتله اليهود والنصارى  ، وحكمه بكتاب اهللا  ، شرقي دمشق ، علـى املـنارة البيضـاء     

وإن كان غريه   ، ال مهدي يف احلقيقة سواه    :فيصح أن يقال  ،  وإهالك أهل امللل يف زمانه    ، اجلـزية 
إمنا : وكما يصح أن يقال   ، وال مال إال ما وقي وجه صاحبه      ، ال علم إال ما نفع    : كما يقال ، مهديا

 يعين املهدي الكامل املعصوم، املهدي عيسى ابن مرمي
ا واحتج أصحاب هذ  ، وقد انتهى زمانه  ، أنه املهدي الذي ويل من بين العباس      :القـول الثاين   •

، عن أيب قالبة  ، عن علي بن زيد   ، عن شريك ، حدثنا وكيع )): مسنده((مبا رواه أمحد يف     ،القـول 
  : قال رسول اهللا : قالعن ثوبان 

فإنه فيها خليفة   ، فائتوها ولو حبوا على الثلج    ، إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان       ((
 379)) اهللا املهدي 

فال حيتج مبا   ، وله مناكري تفرد ا   ، ولكن هو ضعيف  ، ابعةوعلـي بـن زيد قد روى له مسلم مت         
 ينفرد به

عن ،عن ثوبان   ، عن أيب أمساء  ، عن أيب قالبة  ، عن خالد ، وروى ابن ماجة من حديث الثوري     
 عن خالد، وتابعه عبد العزيز بن املختار، حنوهالنيب 
 إذ أقبل    عند رسول اهللا     بينما حنن : ((  قال عن عبد اهللا بن مسعود      )) سنن ابن ماجة  ((ويف  

ما نزال نرى يف    : فقلت، وتغري لونه ،  اغرورقت عيناه  فلما رآهم النيب    ، فتـية من بين هاشم    
وإن أهل بييت سيلقون    ، إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا        :قال،وجهك شيئا نكرهه؟    

يسألون احلق فال   ، يات سود ومعهم را ، حىت يأيت قوم من أهل املشرق     ، بـالء وتشريدا و تطريدا    

                                                                                                                                                           
ويف سنده حممد بن زكرياء الغاليب والعباس بن بكار         ،و الكنجي من طريقه   ) ٦(ه يف أربعين  م  احلـديث أخرجه أبو نعي      -378
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، حىت يدفعوها إىل رجل من أهل بييت      ،فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فاليقبلونه     ، يعطـونه 
 380))ولو حبوا على الثلج ، فمن أدرك ذلك منكم فليأم، فيملؤها قسطا كما ملئت جورا

، يقلد الفلوس وكان  ، اختلط يف آخر عمره   ، وهو سيء احلفظ  ، ويف إسـناده يـزيد بن أيب زياد       
وهذا و الذي قبله لو صح مل يكن فيه دليل على أن املهدي الذي توىل من بين العباس هو املهدي                    

، وعمر بن عبد العزيز كان مهديا     ، بل هو مهدي من مجلة املهديني     ، الـذي خيرج يف آخر الزمان     
  :وقد قال رسول اهللا ، بل هو أوىل باسم املهدي منه

وقد ذهب اإلمام أمحد يف     ، 381))لفاء الراشدين املهديني من بعدي      علـيكم بسـنيت وسنة اخل     (( 
، وال ريب أنه كان راشدا مهديا     ، إحـدى الروايتني عنه وغريه إىل أن عمر بن عبد العزيز منهم           

فاملهدي يف جانب اخلري والرشد كالدجال يف       ، الذي خيرج يف آخر الزمان    ) باملهدي(ولكن ليس   
،  بني يدي الدجال األكرب صاحب اخلوارق دجالني كذابني        وكما أن ، جانـب الشـر و الضالل     

 فكذلك بني يدي املهدي األكرب مهديون راشدون 
خيرج يف آخر   ، من ولد احلسن بن علي     ،أنه رجل من أهل بيت النيب       : القـول الـثالث    •

وأكثر األحاديث على هذا    ، فيمألها قسطا وعدال  ، وقد امتألت األرض جورا وظلما    ، الـزمان 
، وهو أن احلسن رضي اهللا تعاىل عنه ترك اخلالفة هللا         ،  كونه من ولد احلسن سر لطيف      ويف، تدل

وهذه سنة اهللا يف    ، املتضمن للعدل الذي ميأل األرض    ، فجعل اهللا من ولده من يقوم باخلالفة احلق       
 وهذا خبالف احلسني    ، أنه من ترك ألجله شيئا أعطاه اهللا أو أعطى ذريته أفضل منه           ، عـباده 

 واهللا أعلم ، وقاتل عليها فلم يظفر ا، حرص عليهافإنه 
خيرج رجل من  : (( قال رسول اهللا :قال وقد روى أبو نعيم من حديث أيب سعيد اخلدري 

وميأل األرض  ، وخترج له األرض بركتها   ، ويرتل اهللا له الربكة من السماء     ، أهل بييت يعمل بسنيت   
 382))ويرتل بيت املقدس،  سبع سنينويعمل على هذه األمة، عدال كما ملئت ظلما

فتنفي : وقال،  وذكر الدجال  خطبنا رسول اهللا    : ((  قال وروى أيضا من حديث أيب أمامة       
: فقالت أم شريك  ، ويدعى ذلك اليوم يوم اخلالص    ، املدينة اخلبث كما ينفي الكري خبث احلديد      
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وإمامهم ، ببيت املقدس وجلهم  ، هم يومئذ قليل  : فقال، فـأين العـرب يـا رسول اهللا يومئذ؟          
 383)) رجل صاحل ، املهدي

لن لك أمة أنا يف      :(( قال رسول اهللا    : قال وروى أيضـا مـن حديث عبد اهللا بن عباس         
  384))واملهدي يف وسطها ، و عيسى ابن مرمي يف آخرها، أوهلا

يشد و، فهي مما يقوي بعضها بعضا    ، وهذه األحاديث وإن كان يف إسنادها بعض الضعف والغرابة        
 فهذه أقوال أهل السنة، بعضها ببعض

، وهو أن املهدي هو حممد بن احلسن العسكري املنتظر: وأما الرافضة اإلمامية فلهم قول رابع   •
الذي ، الغائب عن األبصار  ، احلاضر يف األمصار  ، ال من ولد احلسن   ، مـن ولد احلسني بن علي     

فلم ،  من أكثر من مخس مئة سنة      دخل سرداب سامراء طفال صغريا    ، وخيتم الفضا ، يورث العصا 
يقفون باخليل على باب    ، وهم ينتظرونه كل يوم   ، وال أثر ، ومل حيس فيه خبرب   ، تـره بعد ذلك عني    

مث يرجعون باخليبة   ، اخرج يا موالنا  ، أخرج يا موالنا  ، ويصيحون به أن خيرج إليهم    ، السـرداب 
 :ولقد أحسن من قال، فهذا دأم ودأبه، واحلرمان

 كلمتموه جبهلكم ما آنا*** داب أن يلد الذي ما آن للسر
 ثلثتم العنقاء والغيالنـا*** فعلى عقولكم العفاء فإنكـم 

 وضحكة يسخر منها كل عاقل، ولقد أصبح هؤالء عارا على بين آدم
ملك بالظلم و   ، ظامل متغلب بالباطل  ، فإنه رجل كذاب  ، أمـا مهدي املغاربة حممد بن تومرت       •

وكان ، وأخذ أمواهلم ، وسىب ذراريهم ، وأباح حرمي املسلمني  ،  النفوس فقتل، الـتغلب والتحيل  
وكان يودع بطن األرض يف القبور مجاعة من        ، شـرا علـى امللـة من احلجاج بن يوسف بكثري          

، مث يردم عليهم ليال    ، أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه املهدي الذي بشر به النيب             
نفاة صفات الرب وكالمه وعلوه على      ، أصحابه اجلهمية املوحدين  ومسى  ، لئال يكذبوه بعد ذلك   

واستباح قتل من خالفهم    ، و رؤية املؤمنني له باألبصار يوم القيامة      ، واستوائه على عرشه  ، خلقـه 
 وتسمى باملهدي املعصوم، من أهل العلم واإلميان

،   بيت جموسي  وكان جده يهوديا من   ، مث خـرج املهـدي امللحد عبيد اهللا بن ميمون القداح           •
وملك  ، وادعى أنه املهدي الذي بشر به النيب        ، فانتسـب بالكـذب والزور إىل أهل البيت       
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إىل أن استولت ذريته املالحدة املنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة ، وتغلب و إستفحل أمره
حمنته واشتدت غربة اإلسالمو و   ، والشام، واحلجاز، ومصر، هللا ولرسـوله علـى بـالد املغرب       

وهم ملوك  ، ويدعون أن للشريعة باطنا خيالف ظاهرها     ، وكانوا يدعون اإلهلية  ، ومصـيبته ـم   
ودانوا بدين  ،الباطنية أعداء الدين فتستروا بالرفض واالنتساب كذبا إىل أهل البيت         ، القـرامطة 

بصالح ونصر اإلسالم   ، ومل يزل أمرهم ظاهرا إىل أن أنقذ اهللا األمة منهم         ،أهـل اإلحلاد وروجوه   
وعادت مصر دار إسالم بعد أن      ، وأبادهم، فاستنقذ امللة اإلسالمية منهم   ، الدين يوسف بن أيوب   

 كانت دار نفاق وإحلاد يف زمنهم
والرافضة اإلثين عشرية هلم    ، وأتباع ابن تومرت هلم مهدي    ، واملقصـود أن هؤالء هلم مهدي      •

أنه اإلمام املعصوم ، ستحيل املعدوموامل، فكل هذه الفرق تدعي يف مهديها الظلوم الغشوم      ، مهدي
وهي تنتظره كما تنتظر اليهود القائم      ، وأخرب خبروجه  ، و املهـدي املعلوم الذي بشر به النيب         

، وينصرون به على مجيع األمم    ، ويقوم به دينهم  ، فتعلو به كلمتهم  ، الـذي خيرج يف آخر الزمان     
ويف ، ويبطل سائر األديان  ، م دين النصرانية  فيقي، والنصـارى تنتظر املسيح يأيت قبل يوم القيامة       

إىل أن  ، الذي نزل طامينا  ، من جوهر أبيه  ، من إله حق  ، عقـيدم نزع املسيح الذي هو إله حق       
 وهو مستعد للمجيء قبل يوم القيامة: قالوا

الذي يتبعه من   ، ومنتظر اليهود الدجال  ، يقوم يف آخر الزمان   ، فامللل الثالث تنتظر إماما قائما     •
ـ  أكثر أتباع الدجال اليهود     : ((مرفوعا عن النيب    )) املسند((ويف  ، ود أصبهان سبعون ألفا   يه

ولكن إذا نزل كسر    ، وال ريب يف نزوله   ، والنصـارى تنتظر املسيح عيسى ابن مرمي      ))والنسـاء 
ال مهدي إال   ((وهذا معىن احلديث    ، وأباد امللل كلها سوى ملة اإلسالم     ، وقتل اخلرتير ، الصليب
 )) ابن مرمي عيسى

 
 وصلى اهللا وسلم، وإليه املرجع واملآب، واهللا أعلم بالصواب

 على سيدنا وموالنا حممد وآله وصحبه وسلم
 وسهو الغافلني،مدة ذكر الذاكرين

 واحلمد هللا رب
 العاملني
 مت



 
 الضميمة الثالثة

 وأحواله وأخباره) املهدي املنتظر ( ثبت الكتب املصنفة يف موضوع  

 
  الرمحن الرحيمبسم اهللا •

فهـذا ثـبت يف ذكر أمساء الكتب    : أمـا بعـد     
و من  ، واملصنفات اليت ألفها أهل السنة و اجلماعة      

املهدي الفاطمي  ((انتسـب إلـيهم يف موضوع       
وقد رتبتها على حسب وفيات أصحاا      ، ))املنتظر

 :واهللا املوفق
 
للحافظ )) األحاديـث الواردة يف املهدي    ((  -١
املتوىف سنة  ، )يثمة النسائي أىب بكـر بـن أىب خ      (

ـ ٢٧٩ ))(الروض األنف (( قال السهيلي يف    ،  ه
، األحاديـث الواردة يف أمر املهدي     ): ٢٨٠\١

 اهـ . بن أىب خيثمة فأكثر روقد مجعها أبو بك
ذكر املهدي ونعوته و حقيقة خمرجه      (( كتاب   -٢

للحافظ أىب نعيم األصبهاين املتوىف سنة      ، )) وثبوته
الشيعي الرافضي  ) ن طاووس اب(وذكر  ، هـ٤٣٠

الطرائف يف  (( هـ يف كتابه     ٦٦٤املـتوىف سـنة     
أنه يف حنو   ) ١٧٩ص)) (معرفة مذاهب الطوائف    

أبوابه )١٨٣ص(مث سرد يف  ،ست وعشرين ورقة    
حديثا ) ٤٩(روى يف أوله    : وعناوينه وهي كالتايل  

تتضمن البشارة باملهدي وانه من ولد فاطمة وانه        
مث ذكر  ، البد من ظهوره  وأنه  ، ميال األرض عدال  

) ٤٢(وروى فيه   ،املهدي ونعوته وخروجه وثبوته     
 أن املهدي سيد من     مث إعـالم النيب   ، حديـثا   

مث ذكر  ، أحاديث  ) ٣(وروى فيه   ، سادات اجلنة   
(وروى فيه   ، وطول مدته وأيامه  ، جيشه وصورته 

بالعدل ويف وباملال سخي حيثوه     ...مث  ،حديثا  ) ١١
مث ، أحاديث  ) ٩(وى فيه   حثوا وال يعده عدا ور    

البـيان عن الروايات الدالة على خ روج املهدي         
مث البيان يف أن    ، أحاديث  ) ٤(وظهوره وروى فيه    

توطـئة أمـر املهـدي وخالفته وجيشه من قبل          
 املشرق وروى فيه حديثني 

مث ذكـر القـرية اليت يكون منها خروج املهدي          
اهللا مث ذكر بيان أن من تكرمة ، وروى فيه حديثني   

 يصلي خلف   هلـذه األمـة أن عيسى بن مرمي         
ذكر ما يرتل   ، أحاديث  ) ٨(املهـدي وروى فيه       

 من اخلسف و النكال على اجليش       لاهللا عـز وج   
٥(الذين يرمون احلرم تكرمة للمهدي وروى فيه        

مث ذكر املهدي وانه من ولد احلسني       ، أحاديث  ) 
) ٩(وذكـر كنيـته وموته حني يبعث وذكر فيه          

مث ذكر فتح املهدي املدينة الرومية ورد        ، أحاديث
مـا سيب من بين إسرائيل إىل بيت املقدس وروى          

مث ما يكون يف زمان املهدي      ، أحاديث  ) ٥(فـيه   
) ٧(مـن اخلصـب واألمن والعدل وروى فيه         

فجملة األحاديث املذكورة يف كتاب     ، أحاديـث   
ذكر املهدي ونعوته وحقيقة خمرجه وثبوته املختصة     

 اهـ .حديثا ) ١٥٦(عىن املقدم ذكرها ذا امل
وقد أكثر من النقل عنه مع إيراد أسانيده الشيخ         

البيان يف أخبار   ((احملـدث الكنجـي يف كـتابه        
 ))مناقب املهدي: ((ومساه ، ))صاحب الزمان



للحافظ أيب  )) األربعـون حديثا يف املهدي     (( -٣
وهـو الـذي خلصه احلافظ     ، نعـيم االصـبهاين   
العرف الوردي يف أخبار    ((ابه  السـيوطي يف كـت    

وذكـر الشيخ أبو احلسن علي بن       ، ))املهـدي 
كشف الغمة  (( احلسن اإلربلي الشيعي يف كتابه      

أنه وقع له أربعون    ): ٢٦٧\٣))(يف معرفة األئمة  
حديـثا مجعها احلافظ أمحد بن عبد اهللا رمحه اهللا يف         

 مث أوردها حمذوفة األسانيد ، أمر املهدي
للحافظ أىب احلسني ابن    )) هديجزء يف امل   (( -٤

ذكره ، هـ   ٣٣٦املـنادى احلنبلـي املتوىف سنة       
عند شرح  ) (فتح الباري (يف  ) ابن حجر (احلـافظ   

 )٥٩٤٤:احلديث رقم
 ويلـيها فصل يف     ))قصـيدة يف املهـدي     (( -٥

، وما يكون من أمره   ، ومسكنه، ونسبه، مـولده 
شيخ أهل  ، للشيخ حممد بن علي بن العريب الطائي      

 ))ديوانه((وهي مطبوعة يف أول ، ة املطلقةالوحد
 للشيخ  ))البيان يف أخبار صاحب الزمان       (( -٦ 

أىب عـبد اهللا حممـد بن يوسف الكنجي الشافعي          
وهو ، هـ٦٥٨املـتوىف مقتوال على الرفض سنة       

، وذلك يظهر من تسمية كتابه    ، ذو نـزعة شيعية   
مما تسمي به الشيعة الرافضة     )) فصاحب الزمان ((

وقد صنفه للصاحب تاج الدين     ،  املنتظر مهـديهم 
وهو ، حممـد بن نصر بن الصاليا العلوي احلسيين       

طبع يف  ، كـتاب يـروي فيه األحاديث بأسانيده      
 بتحقيق حممد   ١٩٦٠مطـبعة الـنعمان بالنجف      

مث يف شركة الكتيب ببريوت     ، مهـدي اخلرسـان   
 بتحقيق الشيخ حممد هادي األميين ١٩٩٣

 لبدر  )) املهدي املنتظر  عقد الدرر يف أخبار    (( -٧
 يوسف بن حيىي الشافعي املشهور بالزكي أو        نالدي

وهو مطبوع يف   ،  هـ   ٦٨٥ابن الزكي املتوىف سنة   
مكتبة اخلاجني بتحقيق عبدالفتاح احللو مث مصورا       

 بدار الكتب العلمية 
للشيخ بدر  )) كـتاب يف أخـبار املهدي      (( -٨

لسي الـدين احلسن بن حممد القرشي املطليب الناب       
قال احلافظ ابن   ، هـ  ٧٧٢احلنبلـي املتوىف سنة     

): ١٥٥٦\١٤٣\٢))(الدرر الكامنة ((حجر يف   
رأيت خبطه كتابا مجعه يف أخبار املهدي الذي خيرج     

 اهـ.يف آخر الزمان تعب فيه
للحافظ عماد  )) جـزء يف ذكـر املهدي      (( -٩

٧٧٤الـدين ابـن كـثري الدمشقي املتوىف سنة          
ــن((ذكــره يف كــتابه ،هـــ هاية يف الفــنت ال

أفـردت يف ذكر    : فقـال ) ٢٦ص))(واملالحـم 
 اهـ.جزءا على حدة ) املهدي(

فصل يف أمر الفاطمي وما يذهب الناس        (( -١٠
 للمؤرخ عبدالرمحن بن خلدون     ))إلـيه يف شـأنه    

وهو فصل كبري يف الكالم     ، هـ٨٠٨املتوىف سنة   
وهو من فصول مقدمة    ) املهدي(علـى أحاديث    

وذهب ، ))يوان املبتدأ واخلرب    العرب ود (( تارخيـه   
عون ((قال صاحب   ، فـيه إىل إنكـار خـروجه      

قد بالغ اإلمام املؤرخ عبد     ): ٢٤٣\٦))(املعـبود 
الـرمحن بن خلدون املغريب يف تارخيه يف تضعيف         

اهـ .كلها فلم يصب بل أخطأ    ) املهدي(أحاديث  
وقـد رد عليه ردا بليغا الشيخ أمحد بن الصديق          

)) إبراز الوهم املكنون  : (( الغماري يف كتاب مساه   
 يأيت ذكره

 للحافظ أيب زرعة    ))تأليف يتعلق باملهدي   (( -١١
ذكره ابن فهد   ، هـ٨٢٦العراقـي املـتوىف سنة      

 )٣٣٥\١))(ذيل التقييد((الفاسي يف كتابه 



)) العـرف الـوردي يف أخبار املهدي       (( -١٢
وقد طبع ضمن   ، للحـافظ جالل الدين السيوطي    

 وهو كتابنا احملقق هذا، ))احلاوي للفتاوي((
تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر        (( -١٣

للشيخ أمحد بن سليمان الرومي احلنفي     )) الـزمان 
  هـ٩٤٠املشهور بابن كمال باشا املتوىف سنة 

القـول املختصـر يف عالمات املهدي        (( -١٤
 للفقيه ابن حجر اهليثمي الشافعي املكي       ))املنتظر

تصره حفيده رضي    هـ واخ  ٩٧٣املـتوىف سنة    
الـدين بن عبدالرمحن بن أمحد اهليثمي املتوفىسنة       

  هـ١٠١٤
صفحات من  ) ٦(ولـه أيضا فتوى طويلة يف حنو        

الفتاوى ((وهـي ضمن كتابه     ، القطـع الكـبري   
رد فيها على طائفة املتمهدي     ، )٣٧ص))(احلديثية

 هـ٩٠٥الذي ظهر باهلند سنة ، اجلونفوري
 ))مهدي الزمان تلخيص البيان يف أخبار      (( -١٥

للشـيخ العالمـة علـي بن حسام املتقي اهلندي      
 ٩٧٥املتوىف سنة   )) كرت العمال ((صاحب كتاب   

ـ  طـبع بدار التبليغ اإلسالمي بقم بإيران       ، هـ
١٩٨١ 
الـربهان يف عالمـات مهـدي آخر         (( -١٦

طـبع يف دار الصحابة     ، لـه أيضـا   )) الـزمان 
 ١٩٧٩ومبنشـورات شـركة الرضوان بطهران     

ويف دار الغد اجلديد    ، ي اكرب الغفاري    عل: بتحقيق
 هـ بتحقيق أمحد علي سليمان١٤٢٤املنصورة 

فارسية يف املهدي مرتبة    )) رسالة((  ولـه    -١٧
١(على أربعة أبواب ذكره صاحب كشف الظنون      

\٨٩٤( 

الـرد على من حكم وقضى بأن املهدي        (( -١٨
للشيخ العالمة علي بن    )) املوعـود جـاء ومضى    

  هـ١٠١٤نفي املتوىفسلطان القاري احل
)) املشـرب الوردي يف مذهب املهدي     ((  و -١٩

طبع يف مطبعة حممد شاهني سنة     ، للقـاري أيضـا   
هــ وقد نقل منها الشيخ حممد بن عبد         ١٢٧٨

اإلشاعة ألشراط  ((الرسـول الربزجنـي يف كتابه       
وقد ألفها القاري ردا على     ،فصال طويال )) الساعة

سيقلد )هديامل(بعـض احلنفـية الذين زعموا أن        
 مذهب أيب حنيفة

 ))مرآة الفكر يف املهدي املنتظر (( -٢٠
كالمها )) فرائد الفكر يف املهدي املنتظر    ((  و -٢١

للشيخ العالمة مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي       
  هـ١٠٣٣املتوىف سنة 

تنبـيه الوسـنان إىل أخبار مهدي أخر         (( -٢٢
 هـ١٠٣٧ ألمحد النويب املتوىف سنة )) الزمان
 للعالمة  ))جـواب عن سؤال يف املهدي      (( -٢٣

حممـد بن إمساعيل األمري الصنعاين اليماين املتوىف        
طبع يف مكتبة دار القدس     ،  هــ    ١١٨٢سـنة 

،  بتحقيق جماهد بن حسن املطحين       ١٩٩٣باليمن  
انتهى ما أردنا من مجع     :.قـال األمـري يف آخره     

وأنه من آل   ، األحاديـث القاضية خبروج املهدي    
وأنه مل يأت تعيني زمنه إال أنه تقدم أنه          ، حممد

 اهـ.قبل خروج الدجال 
 ))العـرف الـوردي يف دالئل املهدي       (( -٢٤

للشـيخ وجـيه الدين أىب الفضل عبدالرمحن بن         
مصـطفى العيدروس احلضرمي اليمين نزيل مصر       

 هـ١١٩٢



التوضـيح يف تواتـر ما جاء يف املنتظر          (( -٢٥
د بن علي   للعالمـة حمم  )) والـدجال واملسـيح   

  هـ١٢٥٠الشوكاين اليماين املتوىف سنة 
)) الدر املنضود يف ذكر املهدي املوعود      (( -٢٦

للعالمة صديق حسن خان القنوجي اهلندي املتوىف       
 وهو خمطوط، هـ١٣٠٧سنة 
 ))القطـر الشهدي يف أوصاف املهدي      (( -٢٧

لشـهاب الـدين امحد بن امحد احللواين املصري         
 المية )) منظومة((ي  هـ وه١٣٠٨املتوىف سنة

وهـو شرح على    )) العطـر الـوردي    (( -٢٨
  هـ١٣٠٨املنظومة السابقة طبع يف بوالق سنة 

 ))عقـود الدرر يف شأن املهدي املنتظر       (( -٢٩
 خمطوط مبكتبة احلرم ،  لبعضهم
اهلدايـة الـندية لالمة احملمدية يف فضل         (( -٣٠

  للشيخ مصطفى البكري ))الذات املهدية
 للشيخ أيب العالء    ))لـيف يف املهدي     تأ (( -٣١

ذكره ، إدريـس بن حممد العراقي احلسيين املغريب      
، )١٤٤ص))(نظم املتناثر ((الشـيخ الكـتاين يف      

والشـيخ عبداهللا بن الصديق الغماري يف مقدمة        
 )٧ص))(املهدي املنتظر((كتابه 
إبـراز الـوهم املكـنون من كالم ابن          (( -٣٢

 لفساد طعن ابن    ا ملرشد املبدي  (( أو   ))خلـدون 
للشيخ أمحد بن   )) خلـدون يف أحاديث املهدي      

حممـد بـن الصديق الغماري املغريب املتوىف سنة         
ـ ١٣٨٠ طـبع يف مطـبعة الترقي بدمشق       ، هـ
وقد تعقب فيه كالم املؤرخ ابن خلدون       ، ١٣٤٧

 ) املهدي(الذي ضعف فيه أحاديث 
اجلواب املقنع احملرر فالرد على منت طغى        (( -٣٣

)) دعـوى أنه عيسى أو املهدي املنتظر      وجتـرب ب  

للشـيخ حممـد حبيب اهللا الشنقيطي املتوىف سنة        
 ١٩٨١طبع يف دار الشروق ،  هـ١٣٦٣
تنويــر الــرجال يف ظهــور املهــدي  (( -٣٤

طبع يف مطبعة البالغة    ، لرشيد الرشيد )) والدجال
 هـ١٣٨٩حبلب 
 للشيخ أىب الفضل عبد     ))املهدي املنتظر  (( -٣٥

وقد ، بن الصديق الغماري املغريب   اهللا بـن حممد     
 طبع يف دار الطباعة احلديثة باملغرب

 ))حتديـق النظر يف أخبار املهدي املنتظر       (( -٣٦
حملمد بن عبدالعزيز بن مانع النجدي ذكره الشيخ        

 العباد يف رده
الـرد علـى مـن كذب باألحاديث         (( -٣٧

 )) الصحيحة الواردة يف املهدي
واألثر يف املهدي   عقـيدة أهل السنة     ((  و -٣٨

كالمها للشيخ عبد احملسن بن محد العباد       )) املنتظر
ـ ١٤٠٢طبعا مبطابع الرشيد باملدينة املنورة      ، ،  ه

١٤١٦وطبع االول مأيضا يف مكتبة السنة مصر        
 هـ
االحـتجاج باألثر على من أنكر املهدي    (( -٣٩

 ))املنتظر
إقامـة الربهان يف الرد على من أنكر        ((  و -٤٠

هـدي والدجال و نزول املسيح آخر       خـروج امل  
  ١٩٨٥طبع يف مكتبة املعارف بالرياض      )) الزمان

وكالمها ،  اخلطيب وهو رد على مقال لعبد الكرمي     
للشيخ محود بن عبداهللا التوجيري املتوىف رمحه اهللا        

 هـ١٤١٣سنة 
خمتصـر األخـبار املشـاعة يف أشراط         (( -٤١

للشيخ عبداهللا بن   )) السـاعة وأخـبار املهـدي     



طبع مبطابع الرياض بالسعودية    ، سـليمان املشعل  
١٩٨٥ 
)) سيد البشر يتحدث عن املهدي املنتظر      (( -٤٢

حلامـد حممـود حممـد ليمود طبع مبطبعة املدين          
 بالقاهرة
 لعبد  ))القـول الفصل يف املهدي املنتظر      (( -٤٣

طبع يف دار العلوم للطباعة والنشر      ، اهللا حجـاج  
 بالقاهرة
إلبراهيم مشوخي طبع   )) تظراملهدي املن  (( -٤٤

 ١٩٨٣مبكتبة املنار باألردن 
حملمد بن امحد   )) املهدي حقيقة ال خرافة    (( -٤٥

مث ، ١٤٠٠طبع بدار اإلميان    ،بـن إمساعيل املقدم   
املهدي وفقه أشراط   : ((هذبـه وزاد فـيه ومساه       

طـبع فـيالدار العاملية اإلسكندرية      ، ))السـاعة 
 هـ وهو كتاب قيم نفيس١٤٢٤
))  املهـدي املنتظر بني احلقيقة واخلرافة       ((-٤٦

طبع يف دار العلوم للطباعة     ، لعبد القادر أمحد عطا   
 ١٤٠٠بالقاهرة 

لعبد املعطي  )) املهـدي املنتظر يف امليزان     (( -٤٧
طــبع يف دار نشــر الــثقافة ، عــبد املقصــود

 باإلسكندرية 
لصالح )) حقيقة اخلرب عن املهدي املنتظر     (( -٤٨

طبع يف مكتبة تاج    ، د اهلادي   الـدين عبداحلمـي   
 بداير طنطا

للشيخ حممد  )) املهدي وأشراط الساعة   (( -٤٩
بشركة ، طـبع يف السعودية   ،علـي الصـابوين     

  ١٩٩٠الشهاب باجلزائر 

حملمد نور مربو   )) من هو املهدي املنتظر؟    (( -٥٠
طبع يف جملس إحياء كتب التراث    ،بنجـر املكـي   

 ١٩٩٣اإلسالمي بالقاهرة 
ألحاديـث الواردة يف شأن املهدي يف       ا (( -٥١

للشيخ عبد العليم بن    )) ميـزان اجلرح والتعديل   
، وهي رسالة ماجستري  ، عـبد العظـيم البستوي    

: األول،  يف جزئني  ١٩٩٩طبعت يف دار ابن حزم      
املهدي املنتظر يف ضوء األحاديث واآلثار      : ((مساه

الصــحيحة و أقــوال العلمــاء و آراء الفــرق 
املوسوعة يف أحاديث   : ((مساه: اينوالث، )املخـتلفة 

وهو أمجع وأمشل ما    ، ))املهدي الضعيفة واملوضوعة  
 إىل اآلن) املهدي(صنف يف موضوع 

الدجال واملسيح  :ثالثـة ينتظرهم العامل    (( -٥٢
طبع بدار  ، لعـبد اللطيف عاشور   )) واملهـدي   

 ١٩٨٦القران بالقاهرة والساعي بالرياض 
 املنتظر من   حقـيقة اخلـرب عن املهدي      (( -٥٣

لصـالح الدين عبداحلميد    )) الكـتاب والسـنة   
 ١٩٨٠طبع مبطبعة تاج طنطا مبصر ،هادي
لعبد )) املهـدي املنتظـر ومن ينتظرونه      (( -٥٤

 ١٩٨٠طبع يف دار الفكر العريب      ، الكرمي اخلطيب 
وهـو ممـن ينكـر خروجه وقد رد عليه الشيخ           

 التوجيري 
نية املهـدي املنتظـر بـني العقيدة الدي        (( -٥٥

طبع ، حملمد فريد حجاب  )) واملضـمون السياسي  
 ١٩٨٤باملؤسسة الوطنية باجلزائر 

املهدي يف اإلسالم مند أقدم العصور إىل        (( -٥٦
 ١٩٥٣ لسعد حممد حسن طبع بالقاهرة ))اليوم
 طبع بدار املعارف    ))املهـدي واملهدوية   (( -٥٧

 ١٩٥١بالقاهرة 



لعرب املهدي واملهدوية نظرة يف تاريخ ا      (( -٥٨
 ١٩٥٧طبع مبطبعة العاين ببغداد )) السياسي

وقرب ظهور املهدي   ، عمر أمة اإلسالم   (( -٥٩
طبع ، أليف أمني حممد مجال الدين    ت، ))عليه السالم 

طـبع يف املكتبة التوفيقية  مصر       ، ١٩٩٦سـنة   

، وفيه تكهنات وخترصات بغري علم    ، هـ١٤١٧
وقـد رد علـيه الدكتور عبد احلميد هنداوي يف          

اإلفحـام ملـن زعم انقضاء عمر أمة        ((ب  كـتا 
 )اإلسالم

 
 
 
 

 ثبت 

 )املهدي املنتظر(الكتب اليت ألفها الشيعة الرافضة يف موضوع 
 
 

 
للشيخ )) كشف املخفي يف مناقب املهدي     ((-١

حيـىي بن احلسن ابن البطريق الشيعي املتوىف سنة         
))(حبار األنوار ((قال السي يف كتابه     ، هـ٦٠٠
 وعشرة أحاديث من    مئةى فـيه     رو )١٠٥\٤٧

فمنها من  ... املـذاهب  األربعـة طـرق رجـال     
 ومنها من   . ثالثة أحاديث  ))صـحيح البخاري  ((
 ومنها من   ،أحد عشر حديثا  )) صـحيح مسلم  ((
 ، للحميدي حديثان  ))اجلمـع بـني الصحيحني    ((

 بن  نزير الستة ل  ))اجلمـع بني الصحاح   ((ومـن   
ن  ومنها م  ،معاويـة العـبدري أحد عشر حديثا      

 مما أخرجه الشيخ    ))ل الصحابة ئفضـا ((كـتاب   
مسند أمحد بن    (( من ياحلـافظ عبدالعزيز العكرب   

تفسري (( ومنها من    ، سـبعة أحاديـث    ))حنـبل 
غريب (( ومنها من    ، مخسـة أحاديث   ))الـثعليب 

 ، البـن قتيبة الدينوري ستة أحاديث      ))احلـديث 
 البن شريويه   ))الفردوس((ومـنها مـن كتاب      

مسند (( ومنها من كتاب     ،ديثالديلمي أربعة أحا  
 ))سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم      

تألـيف احلـافظ أيب احلسن علي الدارقطين ستة         
 ومـنها مـن كتاب احلافظ أيضا من         ،أحاديـث 

مسـند أمـري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه          ((
 ))أاملبتد(( ومن كتاب    ، ثالثة أحاديث  ))السـالم 

تمالن أيضا على ذكر     يش ،للكسـائي حديـثان   
 وذكر خروج السفياين    ،املهـدي علـيه السالم    

 ألىب ))املصابيح((ومـنها من كتاب     ، والـدجال 
ومنها ، احلسـني بن مسعود الفراء مخسة أحاديث      

 احلسن أمحد بن جعفر     أليب ))املالحم((من كتاب   
أربعة وثالثون  دى  بـن حممـد بـن عبيد اهللا املنا        

حممد بن عبداهللا    ومنها من كتاب احلافظ      ،حديـثا 
 ،احلضـرمي املعـروف بابن مطيق ثالثة أحاديث       

 ألىب ))الرعاية آلمل الرواية  ((ومـنها من كتاب     
الفتح حممد بن إمساعيل بن إبراهيم الفرغاين ثالثة        

 رواية احلميدي   ))خرب سطيح (( ومنها   ،أحاديـث 



 عمر ألىب ))االستيعاب((ومنها من كتاب   ، أيضـا 
 اهـ..حديثان يوسف بن عبدالرب النمريي 

)) بشارة األنام بظهور املهدي عليه السالم      ((-٢
 ١٩١٢طبع ببغداد ، ملصطفى الكاظمي 

)) الـربهان علـى وجود صاحب الزمان         ((-٣
طبع مبكتبة نينوى احلديثة    ،حملسـن األمني العاملي   

 ١٩٧٩بطهران 
الـربهان علـى صحة طول عمر صاحب         ((-٤

توىف سنة  تأليف أىب الفتح الكراجكي امل    )) الـزمان 
 هـ ٤٤٩
للشيخ املفيد  )) اجلوابات يف خروج املهدي    ((-٥

طبع يف املؤمتر العاملي للشيخ     ،هـ٤١٣املتوىف سنة 
أىب عبداهللا حممد بن حممد النعمان املشهور باملفيد        

١٩٩٣ 
كشـف األسـتار عـن وجه الغائب عن          ((-٦

ملريزا حسني النوري الطربسي املتوىف     )) األبصـار 
وهو ، ١٩٨٠طبعة اخليام هـ طبع مب  ١٣٢٠سـنة 

رد علـى القصيدة البغدادية اليت تضمنت إنكار        
 )املهدي(
هلاشم )) احملجـة فيما نزل يف القائم احلجة       ((-٧

: طبع يف مؤسسة الوفاء بريوت بتحقيق     ، البحراين
وهو كتاب أورد فيه بزعمه ما      ، حممد منري امليالين    

 )املهدي املنتظر(نزل من اآليات القرانية يف 
له )) تبصرة الويل فيمن رأى القائم املهدي     ( (-٨

و ، ١٩٩١طبع مبؤسسة املعارف اإلسالمية     ، أيضا
هو يف ذكر من اجتمع مبهديهم املنتظر الغائب يف         

 ؟!!السرداب زعموا
)) املالحـم والفنت يف ظهور الغائب املنتظر       ((-٩

لرضي الدين أيب القاسم علي بن موسى بن جعفر         

طبع يف  ، هـ٦٦٤بـن طـاووس املـتوىف سنة        
 ١٩٨٧مؤسسة األعلمي للتراث 

مطلع األنوار يف ذكر اإلمام الغائب عن        ((-١٠
طبع بفاطمية نور   ،حملمد باقر فقيه إمياين   )) األبصار

 ١٩٩٢ نمشهد إيرا
)) حصائل الفكر يف أحوال املهدي املنتظر      ((-١١

طبع مبكتبة احلياة   ، حملمـد صاحل بن سيد البحراين     
 بريوت 
شف الريبة يف أخبار خروج     خمتصـر ك   ((-١٢

طبع باملطبعة  ، إلبـراهيم الكاشـاين   )) احلجـة   
  ١٩١٢العثمانية 

)) منـتخب األثـر يف اإلمام الثاين عشر        ((-١٣
و طـبع مبنشورات مكتب     ،للطـف اهللا الصـايف    

 الصدر طهران
حملمد رضا  )) املختصـر يف اإلمام املنتظر     ((-١٤

 ١٩٩٥احلسيين طبع مبؤسسة مدين بقم إيران 
)) إ لزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب       ((-١٥

طبع مبؤسسة األعلمي   ، لعلـي بـن زين احلائري     
 يف جملـدين وبـدار األضواء       ١٩٧٧بـريوت     
١٩٨٩ 
)) الـربهان على صحة طول عمر اإلمام       ((-١٦

طبع بدار الدخائر   ،حملمـد الكراجكي الطرابلسي   
 بقم
وهو يف مخسة   )) معجـم أحاديث املهدي    ((-١٧

 تألـيف و نشر مؤسسة املعارف       مـن ،أجـزاء   
 ٤٩٩١اإلسالمية بقم 

نشر مكتبة  )) موسـوعة أحاديث املهدي    ((-١٨
  ١٩٨١أمري املؤمنني بأصفهان 



أحاديـث املهـدي من مسند امحد بن          ((-١٩
طبع مبؤسسة النشر   ،حملمد جواد احلسيين  )) حنبل

 ١٩٨٩اإلسالمي 
حملمد جواد مغنية   )) املهدي املنتظر والعقل   ((-٢٠
  للماليني مع بدار العلطب،

)) املهـدي املنتظر بني التصور والتصديق      ((-٢١
طبع بدا احليلة بريوت    ،حملمـد حسـن آل ياسني     

١٩٧٨ 
طبع ،ملرتضى القزويين )) املهـدي املنتظر   ((-٢٢

 ١٩٦٦مبكتبة النهضة اإلسالمية بالنجف 
)) املهـدي املوعود ودفع الشبهات عنه      ((-٢٣

مبطبعة خراسان  طبع  ،لعـبد الرضـا الشهرستاين    
 ١٩٧٨مبشهد إيران 

، لعبد احلسني دستغيب    )) املهدي املوعود  ((-٢٤
سيد : ترمجة   ١٩٩٠طـبع بدار التعارف بريوت      

 أمحد قباجني 
املهـدي يف أحاديـث املسلمني حقيقة        ((-٢٥
 ١٩٧٧نشر سنة ، حملمد رضا اجلاليل)) ثابتة
املهـدي املوعود املنتظر عند علماء أهل        ((-٢٦

 لنجم الدين جعفر بن حممد      ))إلمامـية السـنة وا  
 ١٩٧٧طبع مبؤسسة الزهراء بريوت ،العسكري

ــر ((-٢٧ ــلح املنتظ ــر )) املص ــواد جعف جل
 ١٩٨٩ ـ بريوت األضواء  دارطبع ب،اخلليلي
حملمد رضا مشس الدين    )) املصلح املنتظر  ((-٢٨

 ١٩٥٦طبع باملطبعة العلمية بالنجف ،العاملي
، طف اهللا الكلبايكاين  لل)) العقيدة باملهدية  ((-٢٩

 ١٩٨١طبع بوزارة اإلرشاد طهران 
طبع ،حملمد رضا احلكيمي  )) مشس املغرب  ((-٣٠

 ١٩٩٨بالدار اإلسالمية بريوت 

حملمد رضا  )) اإلمام املنتظر أمل املعصومني    ((-٣١
 ١٩٩٥طبع مبؤسسة األعلمي ،احلكيمي

شـرعة التسـمية حـول حرمة تسمية         ((-٣٢
طبع مبهدية  ، مريداماد حملمد باقر )) صـاحب األمر  

وهو حبث حول جواز    ، ١٩٨٩مريداماد بأصفان   
 تسمية املهدي بامسه ارد 

لباقر شريف  )) حـياة اإلمـام املهـدي      ((-٣٣
 ١٩٩٦طبع مبطبعة األمري ،القرشي 

لناصر )) حـوار عـن اإلمـام املهدي       ((-٣٤
طـبع مبنشـورات سيد الشهداء بقم       ،احلائـري 
١٩٨٥ 
، عالء الدين املدرس  ل)) تذكـرة املهدي   ((-٣٥

 ١٩٩٢طبع بطهران 
)) بشـارة اإلسـالم يف عالمات املهدي       ((-٣٦

طبع مبؤسسة البعثة طهران    ، ملصـطفى الكاظمي  
١٩٩٠ 
)) اإلمـام املهـدي من املهد إىل الظهور        ((-٣٧

طبع مبؤسسة الوفاء بريوت    ،حملمد كاظم القزويين  
١٩٨٥ 
حملمد تقي  )) اإلمـام املهدي قدوة وأسوة     ((-٣٨
طبع باملركز الثقايف اإلسالمي بطهران     ، دارسـي امل

١٩٨٥ 
لعلـي حممـد علي     )) اإلمـام املهـدي    ((-٣٩

١٩٦٥طبع يف مطبعة اآلداب بالنجف      ،الدخـيل 
 ١٩٨٣وبدار املرتضى بريوت 

جلواد حسني  ))اإلمـام املنتظـر وظهوره     ((-٤٠
طـبع مبكتبة اإلرشاد    ،احلسـيين الشـاهروردي   

 ١٩٨٥الكويت 



ــام املنتظــ  ((-٤١ ــاظم  )) راإلم ــد ك حملم
 طبع بدار الطليعة بالكويت ،القزويين
حملمد سعيد املوسوي   )) اإلمام الثاين عشر   ((-٤٢

  بتحقيق امليالين ١٩٧٣طبع بالنجف ،اهلندي
ــر  ((-٤٣ ــيخة األزه ــبد اهللا )) إىل مش لع

 وهو  ١٩٥٥طبع يف دار احلديث بغداد      ،السبييت
لسعد )) املهدوية يف اإلسالم  ((رد علـى كـتاب      

  حسن  حممد
ــر ((-٤٤ ــدها املنتظ ــة و قائ ــد )) األم حملم

 ١٩٨٣طبع مبؤسسة اإلمام املهدي ،احليدري
طبع بدار  ، لباسم اهلامشي   )) دولة املهدي  ((-٤٥

 ١٩٩٤احلق بريوت 
طبع ،إلبراهيم األميين )) مـنقذ البشرية   ((-٤٦

  ١٩٩٢بدار اهلادي بريوت 
لباسم )) املهدي واملسيح قراءة يف اإلجنيل     ((-٤٧
  ١٤١٤طبع يف دار احملجة البيضاء بريوت ،هلامشيا

، حملمد باقر الصدر  )) حبـث حول املهدي    ((-٤٨
 طبع بتحقيق عبداجلبار شرارة

تطبـيق املعايري على ما اختلف و تعارض         ((-٤٩
لثامر هاشم  )) من أحاديث املهدي بكتب الفريقني    

 هـ ١٤١٦طبع بقم بإيران ،حبيب العميدي
، لعلي امليالين احلسيين   ))اإلمـام املهدي   ((-٥٠

 طبع مبركز األحباث العقائدية بإيران

اإلمـام املهـدي بـني التواتر وحساب         ((-٥١
طبع مبركز  ،حملمـد باقـر اإليرواين    )) االحـتمال 

 األحباث العقائدية بإيران
األربعون حديثا فيمن ميال األرض قسطا       ((-٥٢

طبع بدار الدخائر بقم    ، هلادي النجفي )) وعـدل 
  ١٩٩١إيران
 تأليف علي   ))املوعود الذي ينتظره العامل    (( -٥٣

 الدواين
تأليف حممد تقي   )) املهدي موعود األمم   ((-٥٤

 شريعيت
تأليف )) املنتظر على ضوء حقائق العامة     ((-٥٥

 حممد حسني األديب
)) ثـورة املهدي يف ضوء فلسفة التاريخ       ((-٥٦

 تأليف الشيخ مرتضى املطهري 
))  أحاديث األديان  املصـلح املنتظـر يف     ((-٥٧

 تأليف حممد أمني زين الدين العاملي 
تأليف )) قـائم آل حممـد وفلسفة غيبته       ((-٥٨

 احلاج مريزا خليل الكمراه اي 
املهـدي يف أحاديث الرسول بطرق أهل        ((-٥٩
 جلعفر احلسيين)) السنة
الـروض الفسـيح يف بيان الفوارق بني         ((-٦٠

مد باقر   يف تأليف الشيخ حم    ))املهـدي واملسـيح   
 اإلهلي القمي

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فهرس

 أطراف األحاديث املرفوعة الواردة يف الكتاب

 
 ٩ دأبو سعي...أبشركم باملهدي رجل من قريش

 ٨٦احلسني  ...أبشري يا فاطمة املهدي
 ٢٢٧حديفة  ...إذا خرجت السودان

 ٥٧ثوبان  ...إذا رأيتم الرايات السود قد 
 ٢٤١ن عباس اب..إذا مات اخلامس من أهل بييت

  ١٤٣  دأبو سعي...اسم املهدي امسي 
 ١٣٦أبو الطفيل  ...امسه امسي

 ١٥علي  ...إن ابين هذا سيد كما مساه النيب
احلسن ..أن رسـول اهللا ذكـر بالء يلقاه أهل        

١٠٦ 
 ٢٧أم سلمة  ...أن رسول اهللا كان نائما يف 

 ٢٠  دأبو سعي...خيرج، إن يف أميت املهدي 
 ٢٩  دأبو سعي...ا حيثو املالإن من أمرائكم أمري

 ٢٢ابن مسعود  ...إنا أهل بيت اختار اهللا لنا
 ١٧١قتادة  ...إنه خيرج من املدينة

 ٣٤علي  ...بنا خيتم اهللا، بل منا 
 ٢٢ابن مسعود ...بينما حنن عند رسول اهللا 
 ١٧٨  دأبو سعي...تأوي إليه أمته كما تأوي

 ٦٠ثوبان  ...جتئ الرايات السود من قبل 
 ٢٥  ةأبو هرير...رج من خراسان رايات سودخت

 ١٠٧ابن املسيب  ...خترج من املشرق رايات
 ٢٢٧-٢٢١حديفة  ...تكون وقعة بالزوراء

 ٤٩  دأبو سعي..فيقوم، متأل األرض ظلما وجورا
 ٨٧علي اهلاليل  ...حبيبيت فاطمة ما الذي 

 ٧٢أبوأمامة  ...خطبنا رسول اهللا وذكر الدجال

 ٢٥٧معاوية  ..ة ستفتح بعدي جزير
 ٣٠طلحة  ..ستكون فتنة ال يهدأ منها جانب
 ٣٨ابن عمر ...سيخرج من صلب هذا حي مبأل

 ٦٣جابر الصديف  ...سيكون بعدي خلفاء و
 ٧٩ ةأبوأمام...سيكون بينكم وبني الروم أربع 
 ٢٨جابر  ...سيكون يف أميت خليفة حيثو املال

 ٢٢٦شهر  ...سيكون يف رمضان صوت
 ٢٠٦جابر الصديف ..ل بييت رجلسيكون من أه

 ٨٠ابن عمرو  ...يف ذي القعدة تجاُدب القبائل
 ١٦٣شهر  ...يف احملرم ينادي مناد من السماء 

 ٢٢٧حديفة  ...قد أفلحت أمة أنا أوهلا
 ٣٨ابن عمر  ...كان رسول اهللا جالسا يف نفر 

 ٨٨عوف  ...كيف أنت يا عوف إذا افترقت 
 ٢٦قرة املزين  ...لتمألن األرض جورا و ظلما
 ٥٤  دأبو سعي...لتمالن األرض ظلما وعدوانا

 ٦٦ابن عباس  ...لن لك أمة أنا أوهلا
 ٥٩  ةأبو هرير...لو لن يبق من الدنيا إال ليلة
-١٣ابن مسعود     ..لو مل يبق من الدنيا إال ليلة      

٦١ 
-١٩  ةأبو هرير ...لـو مل يبق من الدنيا إال يوم       

٦٢ 
 ١٠ابن مسعود  ...ال يوملو مل يبق من الدنيا إ

 ٥٣حديفة  ...لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد
 ١٤علي  ...لو مل يبق من الدهر إال يوم لبعث

 ٥٢ابن عوف  ...ليبعثن اهللا من عتريت رجال
 ٢٠٣جابر الصدىف  ..ما القحطاين بدون 



 ٢٢٢ابن عباس  ...ملك األرض أربعة مؤمنان 
 ٢٧لمة  أم س...من قبل جيش جييء من قبل 
 ٢٣٢جابر  ...من كذب بالدجال فقد كفر 

 ٦٤  دأبو سعي...منا الذي يصلي عيسى
 ٨١حديفة  ...املهدي رجل من ولدي
 ٨٢حديفة  ...لونه، املهدي رجل من ولدي

 ٢٣٣ابن عباس  ..املهدي طاووس أهل اجلنة
  ٧أم سلمة ...املهدي من عتريت

 ٢٥٥عثمان  ..املهدي من ولد العباس عمي 
 ٨٥احلسني  ...ي من ولدكاملهد

  ٤علي  ...املهدي منا أهل البيت يصلحه
  ٦  دأبو سعي...املهدي منا أهل البيت رجل من
 ٥  دأبو سعي...املهدي مين أجلى اجلبهة أقىن
 ١٨٣علي  ...املهدي يصلحه اهللا تعاىل يف
 ١٤١...املهدي يواطىء امسه امسي

 ٨انس  ...حنن ولد عبد املطلب سادة أهل
 ٧١  ةأبو أمام...وجلهم ببيت ، ئذ قليلهم يوم

 ١٤٧عائشة  ...هو رجل من عتريت يقاتل
 ٨٧اهلاليل  ... والذي بعثين باحلق إن منهما

 ٥٨حديفة  ...ويح هذه األمة من ملوك جبابرة
 ٣٥علي  ...خيتم اهللا،ال بل منا

 ١٢ دابن مسعو..ال تذهب الدنيا حىت يبعث اهللا
 ١١ن مسعود  اب...ال تذهب الدنيا حىت ميلك

 ٢٣٦جابر  ...ال تزال طائفة من أميت تقاتل
 ٤٤ ةأبو هرير.ال تقوم الساعة حىت خيرج عليهم

 دأبو سعي.ال تنقضـي الدنـيا حىت ميلك األرض     
٥٠ 

 ٢٥٤... ال يزال هذا الدين قائما حىت يكون
 ٢٥٦...  ال يزداد األمر إال شدة وال الدنيا

 ٣٩أم حبيبة  ...يأيت ناس من قبل املشرق 
  ١٧٨دأبو سعي..يأوي إىل املهدي أمته كما تأوي
 ٣٦أم سلمة ...يبايع لرجل بني الركن واملقام 

 ٤٢  دأبو سعي...خيرج رجل من أميت يقول 
 ٦٨ دأبو سعي..خيرج رجل من أهل بييت عند 
 ٥٥ابن مسعود..خيرج رجل من أهل بييت يواطئ

 ١٧علي...يقال له ، خيرج رجل من وراء النهر
 ٦٩  ةأبو هرير... يقال له السفياينخيرج رجل

 ٦٧  دأبو سعي...خيرج يف آخر الزمان خليفة
 ٥١  دأبو سعي...يبعثه، خيرج املهدي يف أميت
 ٨٤ابن عمرو  ...خيرج املهدي من قرية

 ١٧١قتادة  ...خيرج املهدي من املدينة اىل مكة 
 ٣١ابن عمرو...خيرج املهدي وعلى رأسه غمامة

 ٣٢ابن عمر  ...سه ملكخيرج املهدي وعلى رأ
 ٢٤ابن جزء  ...خيرج ناس من املشرق فيوطئون
 ٨٩  ةأبو هرير..خيلني الروم على وال من عتريت

 ٣٧أم سلمة ...يسري ملك املغرب إىل ملك 
 ٢٣ثوبان  ...يقتتل عند كرتكم ثالثة كلهم

أم سلمة   ...يكـون اخـتالف عند موت خليفة      
١٦ 

 ٥٦  دعيأبو س...يكون عند انقطاع من الزمان
 ٤٧ وجابر دأبو سعي...يكون يف آخر الزمان 

 ٤٦  دأبو سعي...يكون يف آخر أميت خليفة
 ٤٥ دأبو سعي...يكون يف آخر الزمان عند 

 ٤٠علي  ...يكون يف آخر الزمان فتنة حتصل 
 ٢١٥  دأبوسعي...يكون يف أميت املهدي ان طال

 ٤٨-٢١ديكون يف أميت املهدي إن  أبو سعي
 ٤٣  ةأبو هرير..إن قصر،  املهدييكون يف أميت

 ٢٢٨شهر  ...يكون يف رمضان صوت



  ١٨ابن مسعود  ...يلي رجل من أهل بييت
 ٧٠  دأبو سعي...يرتل بأميت يف آخر الزمان بالء
 ٦٥  دأبو سعي..يرتل عيسى بن مرمي  فيقول 

 



 فهرس

 أطراف اآلثار الواردة يف الكتاب

 ٩٨ أبو قبيل ...اجتماع الناس على املهدي
 ١٦٦الزهري  ...إذا التقى السفياين واملهدي

 ١٢٦ابن مسعود  ...إذا انقطعت التجارات
 ١٢٩علي  ...إذا بعث السفياين إىل املهدي  
 ١٠٩عمار  ...إذا بلغ السفياين الكوفة وقتل 

 ١١٢علي  ...إذا خرجت خيل السفياين 
 عبداهللا بن عمرو...إذا خسف باجليش بالبيداء 

 ١١١كعب  ...ين العباسإذا دارت رحى ب
 ١٢٨حممد بن علي  ...إذا مسع العائذ الذي
 ١٦٤عمار  ...وأخوه،إذا قتل النفس الزكية

 ١٨١طاوس  ...إذا كان املهدي  زيد احملسن
 ١٦٧أرطاة   ...إذا كان الناس مبىن 

 ١٠٤كعب  ..إذا ملك رجل الشام وآخر مصر
 ١٧٢علي  ...إذا هزمت الرايات السود

 ١٠٠علي  . . من السماء إن احلقإذا نادى مناد
 ١٤٢كعب ...اسم املهدي  حممد

   ٣السدي  ...أما خزيهم يف الدنيا فانه إذا قام
 ١٦٦امساء  ...إن أمارة ذلك اليوم أن كفا

 ٢٥٠دانيال  ...وان ، أن السفيانيني ثالثة
 ٧٦حممد بن علي ...إن ملهدينا آيتني مل تكونا 
 ١٢٧ بن مسلم الوليد..أن املهدي و السفياين و
 ٧٣رجل من الصحابة ..أن املهدي ال خيرج حىت
 ٢٢٤حممد بن علي  ...إنا نرجو ما يرجو الناس

 ١٥٣كعب  ...إمنا مسي املهدي ألنه يهدي
 ٢٢٣ابن شوذب ...إمنا مسي املهدى ألنه يهدى

 ٢٥٢علي  ...إنه أَزيل الفخدين
 ١٧٤مطر  .. أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز

 ١٧٦ابن سريين  ...فقال، تنة تكونأنه ذكر ف
 ١٥علي  ...أنه نظر إىل ابنه احلسن فقال

 ١٧٥كعب  ...إين أجد املهدي مكتوبا يف أسفار
 ١٨٥أرطاة  ...أول  لواء يعقده املهدي يبعثه

 ٢٠٤ابن عمرو  ...بعد اجلبابرة اجلابر
 ١٩٧دينار  ...بقاء املهدي أربعون سنة

 ٢١٤أرطاة  ...بلغين أن املهدي يعيش أربعني
 ٢١٠سليمان   ...بلغين أن املهدي ميكث  

 ٢٣٤سليمان  ...بلغين أنه على يدي املهدي 
 ٢٣٠شريك  ...بلغين أنه قبل خروج املهدي

 ١٠٨علي  ...خترج رايات سود تقاتل السفياين
 ٩٣ابن احلنفية  ..خترج راية سوداء لبين
 ١١٩  ةأبو هرير...تغرق، تكون باملدينة وقعة

 ١٥٧علي  ...مث تكون مجاعة، تكون فنت
 ١٦٠ابن املسيب  ...كان أوهلا  ، تكون فتنة

 ٧٤  دأبوا جلل...األوىل ،تكون فتنة بعدها فتنة 
 ١٦٥سعيد  ...تكون فرقة واختالف

 ١١٠   رأبو جعف...ترتل الرايات السود اليت 
 ٢٠٨ابن عمر  ...تفتح، ثالثة أمراء يتوالَون
 ١٢٥  رو جعفأب...مث يظهر املهدي مبكة

 ١٩٥ضمرة  ...حياة املهدي ثالثون سنة
   ٢٤٥...خرج حممد بن عجالن مع حممد

 ٢٢٤حممد بن علي ..مسعنا أنه سيخرج منكم 
 ٩٧ابن عمرو ..عالمة خروج املهدي إذا خسف
 ١٢٢كعب  ...عالمة خروج املهدي  ألوية تقِْبل
 ٩٩عمار   ...عالمة املهدي إذا انساب عليكم

  ١٥٦طاوس  .... أن يكون شديداعالمة املهدي



 ٩١علي  ...السراء، الفنت أربع فتنة
 ٢٢١حديفة  .... بعيسىوفالتفت املهدي فإذا ه

  ٢السدي ..فليس يف األرض رومي يدخله اليوم
نوف البكايل   ...يف رايـة املهـدي مكـتوب        

١١٥٥ 
  ١٦٣شهر  ...يف احملرم ينادي مناد من السماء

  ١٧٣كعب   ...قادة  املهدي خري الناس 
 ١٩٣ابن عمر  ...قبح اهللا احلماقة كأنه أنكر

 ٢١٨طاوس  ..إن ، وليس به، قد كان مهديا
  ٢١٩ابن ميسرة  ...عمر :قلت لطاوس

 ٢٢٥حديفة  ..قد : قيل يوما عند حذيفة 
 ١٦٢ام املغرية   ..كال يا بين و لكن بعدها فتنة

 ١٩٣ابن احلنفية  ...كما يقول الرجل الصاحل 
 ٢٢٥حديفة  ..لحتم إن خرج وأصحاب لقد أف

 ٢١٨حكيم  ...ملا قام سليمان فأظهر
 ٢٤٩...ليخرجن رجل من ولدي عند

 ٣٣أبوأمامة  ...لينادين باسم رجل من 
 ١٩١كعب  ...وما ، ما املهدي إال من قريش

 ١٥٤ابن شريك  ...مع املهدي راية رسول اهللا
 ١٤٤من ولد فاطمة   قتادة  
 ١٤٠أرطاة  ...املهدي ابن ستني سنة 

 ١٣٤كعب  ...كخشوع، املهدي خاشع هللا
 ١٨٠كعب  ....مهدي اخلري خيرج بعد السفياين
 ١٣٧رستم  ...املهدي رجل أزج أبلج أعني

 ١٩ ٢علي ...من ولد فاطمة، املهدي رجل منا
-١٤٥ابن عباس     ..املهـدي شـاب منا أهل       

٢٥٢ 
 ١٠١عمار  ...املهدي على ِلوائه شعيب

  ١٨٨ابن عمرو ...ل عليه املهدي الذي يرت

 ٧٢ابن سريين ...وهو ، املهدي من هذه األمة
 ١٨٩كعب  ...املهدي من ولد العباس
 ١٩٠الزهري  ...املهدي من ولد فاطمة

 ١٤٦ابن  عباس   ...يدفعها إىل ، املهدي منا
املهـدي مـولده باملديـنة من أهل بيت  علي             

١٣٨  
 ١٥٢كعب  ...يعطي، املهدي يبعث بقتال الروم

 ١٧٩رجل  ....مهدي اخلري ، املهديون ثالثة
 ٢٣٧خالد بن مسري ...هرب موسى بن طلحة  

 ١السدي  ...كانوا ظاهـروا ، هم الروم
 ١٣٩علي  ...هو فىت من قريش آدم ضرب

 ٢١٩ابراهيم   ...إنه مل ، هو مهدي و ليس به
 ٢٣٩ابن عمرو  ..وجدت يف بعض الكتب يوم 
 ١٨٣طاوس  ...وددت أين ال أموت حىت أدرك
 ١٨٤طاوس  ....ودع  عمر بن اخلطاب البيت
 .٨٣...و وليكم اجلابر خري أمة حممد
 ٢٣١علي  ...وحيا للطالقان فان هللا كنوزا
 ٢١٦ابن عباس  ...ال متضي األيام والليايل حىت
 ٢٣٨صباح  ...ال خالفة بعد محل بين أمية

  ١٣١  رأبو جعف...ال خيرج السفياين حىت 
 ٧٥علي بن عبداهللا  ..هدي حىت ال خيرج امل

 ٩٦علي  ...ال خيرج املهدي حىت يبصق بعضكم
  ١٣٣ابن سريين  ..ال خيرج املهدي حىت يقتل 

 ٩٥علي  ...ال خيرج املهدي حىت يقتل ثلث 
 ١٥٨ابن شوذب  ...ال خيرج املهدي حىت ال 
 ١٥١  قأبو صاد....ال خيرج املهدي حىت يقوم

 ١٣٢مطر  ...ال خيرج املهدي حىت يكفر 
 ٢٤٣أبو قبيل  ..ال يزال الناس خبري يف رخاء

 ١٢١  لأبو قبي...ال يفلت منهم أحد إال بشري 



 ٢٠٨  لأبو قبي...ال يكون بعد املهدي أحد 
  ٩٠ابن عمرو  ..أنتم أسعد ، يا أهل الكوفة

 ٢٠٥ابن عمرو  ...يا معشر اليمن تقولون إن 
 ١٧٠  ةأبو هرير..يبايع املهدي بني الركن 

 ١٤٩ابن مسعود  ...يبايع املهدي سبعة رجال 
 ١١٣  رأبو جعف...يبث السفياين جنوده يف 

 ١١٦علي  ...يبعث جبيش إىل املدينة فيأخذون 
 ١١٨  لأبو قبي...يبعث السفياين جيشا

 ١١٤ضمرة  ...يبعث السفياين خيله وجنوده
 ١٢٠ابن عباس  ...يبعث صاحب املدينة إىل  

 ١٦٩ابن عباس  ..دي بعد يبعث اهللا تعاىل امله
 ١٩٤أرطاة  ...يبقى املهدي أربعني عاما

 ٢٣٣جعفر بن سيار  ...يبلغ من رد املهدي
 ١٨٦صباح  ...يتمىن يف زمن املهدي الصغري
 ٢٢٦حديفة   ...جياء إىل املهدى وهو يف بيته 

 ٢٤٦كعب  ...حياصر الدجال املؤمنني ببيت 
  ابن عمرو ...ويعرفون معا ، حيـج الـناس معـا     

١٦٨ 
 ٩٤احلسن ...خيرج بالري رجل ربعة أمسر

 ١١٥علي  ...خيرج رجل قبل املهدي من أهل
 ٧٨ابن عمرو  .. ،خيرج رجل من ولد حسن
 ١٢٣  ةأبو هرير...خيرج السفياين واملهدي 

 ١٠٣  رأبو جعف...خيرج شاب من بين هاشم 
  ١٠٣سفيان الكليب  ...خيرج على لواء املهدي 
  ١٤٨الزهري  ... بعد خيرج املهدي  من مكة

 ١٣٥عبداهللا بن احلارث  ...خيرج املهدي وهو 
 ٩٢أرطاة  ...فيسبيها، يدخل السفياين الكوفة
 ١٥٠أرطاة  ..مث ، يدخل الصخري الكوفة

 ٢٢٠  رأبو جعف...وإين ، يزعمون أين املهدي

 ٢٢٩كعب  ...يطلع جنم من املشرق قبل
 ١٩٨الزهري  ...يعيش املهدي أربع عشرة سنة

 ١٣٠علي  ...يفرج اهللا الفنت برجل منا
  ٢٠٢كعب  ...يقاتل أهل اليمن قتاال شديدا

 ٢٤٤أرطاة  ...مث يكون، يقاتل السفياين الترك
 ١٢٤ رأبو جعف. .يقوم املهدي سنة مائتني

 ١٠٥  لأبو قبي...يكون بأفريقية أمريا إثناعشر
 ٢٤٠ابن عمرو  ...يكون بعد اجلبارين اجلابر

  ٢١١ي خليفة من   كعب يكون بعد املهد
 ٢١٢أرطاة  ...يكون بني املهدي وبني الروم 

  ١١٧ذو قربات  ...يكون خليفة بالشام يغزو 
 ١٧٧ابن سريين  ..يكون يف هذه األمة خليفة 
 ٢٥١-٢٤٧سامل  ...يكون املهدي إحدى و

 ١٩٩علي  ..يلي املهدي أمر الناس ثالثني
 ١٨٧صباح  ...ميكث املهدي فيكم تسعا 

 ٢٤٢ابن احلنفية  ...ك بنو العباس حىت  ميل
 ١٥٩  لأبو قبي...،  ميلك رجل من بين هاشم

 ١٩٦رستم  ..ميلك املهدي سبع سنني وشهرين
 ٢٠١الزهري ...مث ، ميوت املهدي موتا
  ٢٠٠كعب  ...مث يلي، ميوت املهدي موتا

 ١٦١أبو قبيل  : ...ينادي مناد من السماء
  ٢٠٧طاة  أر....يرتل املهدي بيت املقدس

 ٢٤٨خالد  ...يهزم السفياين اجلماعة مرتني



 فهرس

 األعالم الواردة يف الكتاب

 
 ٢٥٦ حممد بن احلسني ناآلبري أبو احلس

 ٢١٩-٢١٨إبراهيم بن ميسرة 
-٢١٧-٢١٦-٢١٥-١٧٧-٩٠-٧٤-٧٣-٧٢-٦٨-٦٧-٣٣-٢٢-١٦-١٤-١٢-٤ابــن أىب شــيبة 

٢١٨ 
 ٢٥٣ابن األثري 

 ٢٣١ابن أعثم الكويف 
 ١ابن جرير 

 ٢٥٣-٢٢٢ابن اجلوزي 
 ٨٣ -٧١ابن خزمية 
 ٢٤٥-٩٠ابن سعد 

  ٢٢٣-١٥٨ابن شوذب 
 ٢٥٥-٢٤٨-٧٨-٦٣-٤٥-٤٠ابن عساكر 

 ٢٥٦ -٢٢ابن كثري 
 ٢٥٦-٧١-٦٢-٢٤-٢٣-٢٢-٢١-٨-٧-٤ابن ماجة 

 )أبو احلسني(ابن املنادى 
  ٢٥٢-٦٣ابن منده 
 ٧٩-٧١-٣٣أبو أمامة 
 ٢٣٢ الكالباذي رأبو بك
 ٨٤ املقرئ رأبو بك
 ٢٢٤-٢٢٠-١٦١-١٣١-١٢٨-١٢٥--١٢٤-١١٣ -١١٠-١٠٢) حممد بن علي( الباقر رأبو جعف

 ٧٤أبو اجللد 
 ٧٥ احلريب نأبو احلس

 ٢٥٠-٢٤٩-٢٤٧ بن املنادى أبو احلسني
 ١٧-١٦-١٥-١٤-١١-١٠-٧-٥ دأبو داو



-٦٨-٦٧-٦٥-٦٤-٥٦-٥٤-٥٠-٤٩-٤٨-٤٧-٤٦-٤٥-٤٢-٢٩-٢١-٢٠-٥ اخلدري دأبـو سعي  
٢١٥-١٧٨-١٤٣-٧٠ 

 ١٥١ قدأبو صا
  ١٣٦أبو الطفيل 

 ٢٣٦-٢٢٨-٢٢٧-٢٢٦-٢٢٥-٢٢٤-٢٢٣-٢٢١أبوعمرو الداين 
  ٧١أبو عوانة 
 ٢٤٣-٢٠٨-١٥٩-١٢١ -١١٨-١٠٥-٩٨-٧٨ لأبو قبي

-٥٩-٥٨-٥٥-٥٤-٥٣-٥٢-٥٠-٤٩-٤٨-٤٢-٣٥-٣٢-٣١-٢٣-٢٢-١٢-٩-٣٠-٦ مأبو نعي 
٢١٩-٨٧-٨٥-٨٤-٨٢-٨١-٧٩-٧١-٦٦-٦٥-٦٤-٦٣-٦٢-٦١-٦٠ 

 ١٧٠-١٢٣-١١٩-٨٩-٦٩-٦٢-٥٩-٤٤-٤٣-٢٥-١٩ ةأبو هرير
 ٤٥-٤٤-١٦أبو يعلى 

 -٥٧-٥١-٥٠-٤٧-٤٦-٢٩-٢٥-١٦-١٤-١١-٩-٤أمحد بن حنبل 
 ٢٤٤-٢١٤-٢١٢-٢٠٧-١٩٤-١٨٥-١٦٧-١٥٠-١٤٠-٩٢أرطأة 

 ١٦٦أمساء بنت عميس 
 ٣٩أم حبيبة 
 ٣٧-٣٦-٢٧-١٦-٧أم سلمة 

 ٧١أم شريك 
  ١٦١أم املغرية بن عبدالرمحن 

 ٢٥٦-٢٧-٨انس بن مالك 
  ٩ي الباورد
 ٢٨-٢٧-٢٦البزار 

 ٢٥-٢٠-١٩-١٨-١١الترمذي 
 ٧٨متام 

 ٦٠-٥٧-٢٣ثوبان 
 ٢٥٤جابر بن مسرة 
 ٢١٣-٢٠٦-٢٠٣-٦٣جابر الصديف 

 ٢٣٦-٤٧-٢٨جابر بن عبد اهللا 

 ٤

 ٢٤٥جعفر بن سليمان 



 ٢٣٣جعفر بن سيار الشامي 
 ٥٤-٢٦–احلارث بن أىب أسامة 

 ١٧احلارث بن حراث 
 ٨٠-٧١-٧٠-٦٩-٤١-٣٦-٢٣-٨-٥احلاكم
 ٢٢٧-٢٢٥-٢٢١-٨٢-٨١-٥٨-٥٣حديفة 

 ١٠٦-٩٤احلسن البصري 
 ٦٠-٥٩احلسن بن سفيان 
 ٨٦-٨٥احلسني بن علي 
 ٢١٧حكيم بن سعد 
 ٢٣٧خالد بن مسري 

 ٢٤٨خالد بن معدان 
 ٨٩-٣٢اخلطيب  

 ٢٥٥-٧٦-٤٣-١٢الدارقطين  
 ٢٥٠دانيال 

 ١٩٧دينار بن دينار 
 ١١٧ذوقربات 

 ١١٤راشد بن سعد 
 ١٩٦-١٣٧رستم 
 ٨٢-٨١-٧١ياين الرو

 ٢٠١-١٩٨-١٩٠-١٦٦-١٤٨-٨٦الزهري 
 ٨٦زيد بن علي 

 ٢٥١-٢٤٧سامل بن أىب اجلعد 
 ١السدي

 ١٦٥-١٦٠-١٠٧سعيد بن املسيب 
 ١٠٣سفيان الكليب 

 ٢٣٤-٢١٠سليمان بن عيسى 
 ١١٤شريح بن عبيد 

 ٥

 ٢٣٠شريك 



 ١٠٨ -١٠٢شعيب بن صاحل 
 ٢٢٨-١٦٣شهر بن حوشب 

 ٢٣٨-١٨٧-١٨٦صباح 
 ٢٢٥صلة بن زفر 

 ١٩٥-١١٤ضمرة بن حبيب 
 ٨٨-٨٧-٦٣-٥٥-٤٣-٤٢-٤٠-٣٩-٣٧-٣٦-٣٤-٣٠-٢٦-٢٤-١٦-١٣-١٠-٧الطرباين 
 ١٨٤-١٨٢-١٨١-١٥٦طاوس 

 ٣٠طلحة بن عبيد اهللا 
 ١٤٧عائشة 

 ٥٢عبدالرمحن بن عوف 
 ٣٣عاصم بن عمرو البجلي 
 ٣٨العباس بن عبد املطلب 

 ٢٥٣عبدالغافر الفارسي 
 ١٣٥عبداهللا بن احلارث 

 ٢٤بن احلارث بن جزء عبداهللا 
 ١٥٤عبداهللا بن شريك 
 ٢٥٢-٢٤١-٢٣٥-٢٢٢-٢١٦-١٦٩-١٤٦-١٤٥-١٢٠-٦٦عبداهللا بن عباس 
 ٢٢٢-٢١٦-١٩٣-٣٢عبداهللا بن عمر 

 ٢٤٠-٢٣٩-٢٠٩-٢٠٥-٢٠٤-١٨٨-١٦٨-٩٧-٩٠-٨٤-٧٧-٣١عبداهللا بن عمرو 
 -١٤٩-١٤١-١٢٦-٦١-٥٥-٢٢-١٨-١٣-١٢-١١-١٠عبداهللا بن مسعود 

 ٢٥٥عثمان بن عفان 
-١١٦-١١٥-١١٢-١٠٨-١٠٠-٩٦-٩٥-٩١-٤١-٤٠-٣٥-٣٤-١٧-١٤-٤علـي بن أىب طالب      

٢٥٣-٢٣١-١٩٩-١٩٢-١٨٤-١٨٣-١٧٢-١٥٧-١٣٩-١٣٨ 
 -٨٧علي اهلاليل 

 ١٦٤-١٠٩-١٠١-٩٩عمار بن ياسر 
 ١٨٤عمر بن اخلطاب 

 ٧٧عمر بن شبة 

 ٦

 ٨٠عمرو بن شعيب 



 ٨٨عوف بن مالك 
 ٨٧-٨٦-٨٥فاطمة 
 ٢٢٦-١٧١-١٤٤قتادة 

 ٢٦ املزين قرة بن إياس
 ٢٥٧-٢٥٦القرطيب

 ٢١٣-٢٠٦-٢٠٣-٦٣قيس بن جابر 
-٢٠٠-١٩١-١٨٩-١٨٠-١٧٥-١٧٣-١٥٣-١٥٢-١٤٢-١٣٤-١٢٢ -١١١-١٠٤كعب االحبار 

٢٤٦-٢٢٩-٢١١ 
 )رأبو بك( الكالباذي 

  ٢٤٥مالك بن أنس 
 ٧٣جماهد 

 ٢٢٠احملاملي 
 -١٣٧حممد بن محري 

 ٢٤٢-٩٣حممد بن احلنفية 
 ١٧٧-١٧٦-١٣٣-٧٢حممد بن سريين 

 ٢٤٥حممد بن عبداهللا بن حسن 
 ٢٤٥حممد بن عجالن 

 ) الباقررأبو جعف( حممد بن علي 
 ٤٧-٤٦مسلم 

 ١٧٤-١٣٢مطر الوراق 
    ٣٥مكحول 

 ٧٦حممد بن علي 
 ٧٩املستورد بن خيالن 

 ١٧منصور 
 ٢٣٧موسى بن طلحة 

 ٧

٩٤-٩٣-٩٢-٩١-٨٠-٧٨-٧٧-٧٥-٥٧-٥٦-٤١-٤٠-٣٥-٢٥-٢٢-٢١-١٥-٥٤نعيم بن محاد    
-١١٠-١٠٩-١٠٨-١٠٧-١٠٦-١٠٥-١٠٤-١٠٣-١٠٢-١٠١-١٠٠-٩٩-٩٨-٩٧-٩٦-٩٥-

١٢٥-١٢٤-١٢٣-١٢٢-١٢١-١٢٠-١١٩-١١٨-١١٧-١١٦-١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-١١١-



١٤٠-١٣٩-١٣٨-١٣٧-١٣٦-١٣٥-١٣٤-١٣٣-١٣٢-١٣١-١٣٠-١٢٩-١٢٨-١٢٧-١٢٦-
١٥٥-١٥٤-١٥٣-١٥٢-١٥١-١٥٠-١٤٩-١٤٨-١٤٧-١٤٦-١٤٥-١٤٤-١٤٣-١٤٢-١٤١-
١٧٠-١٦٩-١٦٨-١٦٧-١٦٦-١٦٥-١٦٤-١٦٣-١٦٢-١٦١-١٦٠-١٥٩-١٥٨-١٥٧-١٥٦-
١٨٦-١٨٥-١٨٤-١٨٣-١٨٢-١٨١-١٨٠-١٧٩-١٧٨-١٧٦-١٧٥-١٧٤-١٧٣-١٧٢-١٧١-
٢٠١-٢٠٠-١٩٩-١٩٨-١٩٧-١٩٦-١٩٥-١٩٤-١٩٣-١٩٢-١٩١-١٩٠-١٨٩-١٨٨-١٨٧-
٢٣٠-٢٢٩-٢١٤-٢١٣-٢١٢-٢١١-٢١٠-٢٠٩-٢٠٨-٢٠٧-٢٠٦-٢٠٥-٢٠٤-٢٠٣-٢٠٢-
٢٤٦-٢٤٤-٢٤٣-٢٤٢-٢٤١-٢٤٠-٢٣٩-٢٣٨-٢٣٧-٢٣٤-٢٣٣ 

 ١٥٥نوف البكايل 
 ١٧٩-١٢٨-١٢٧الوليد بن مسلم 
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