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 ا١تقدمة

، وحىت أنو مل يصنف  ومن أمور العقيدة ا١تهمة ىي أمر اإلمام ا١تهدي )٤تمد بن عبداهلل(   
واألمارات ٢تا،  كتاب عقيدة إال وذكر أمر الساعة، ويف باب الساعة يوردوا أمر العبلمات

وأمر ا١تهدي عليو  اإلمام ا١تهدي عليو السبلم، أو ظهور ومن العبلمات واألمارات ىي خروج
السبلم متفق على خروجو أو ظهوره بُت علماء اإلسبلم، بل وعلماء أىل الكتاب، وكذا يف 
بعض أّتديات األقوام الوثنية، وما ذلك إال لبقية ٦تا بقي عندىم من كتب أو صحف 

 األنبياء وا١ترسلُت..
والتهيئة والتبشَت بقدومو، بل يكون  ولكن كثَت ما يثار اليوم عن إنكار مشروعية اإلعداد

جواب أحدىم أترك ىذا األمر على اهلل!!، يا سبحان اهلل! أطلب الرزق ٭تتاج إىل سعي، مع 
فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِو }ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل أن اهلل تعاىل يقول: 

وا١تسارعة  ، ومل يأيت لفظ السعي، بل قال: )فامشوا(، وأما لفظ السعئَوإِلَْيِو النُُّشوُر{
}َوَسارُِعوا فلم يأيت إال يف أمر اآلخرة فقال تعاىل يف موضعُت يف القرآن الكرمي:  وا١تسابقة،

ْت لِْلُمتَِّقَُت{ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربّْكُ  َماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّ }َساِبُقوا ِإىَل وقال:  .ْٕم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
ْت لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوُرُسلِ  َماِء َواأْلَْرِض أُِعدَّ ِو َذِلَك َمْغِفَرٍة ِمْن َربُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ

 .ٖيُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم{َفْضُل اللَِّو 
 كفر، وتركها جهل..ىذا أمر وأما األمر اآلخر؛ فقد قيل: أن االتكال على األسباب  

يف ىذه القضية..، وأن اهلل إذا أراد شيئًا ىيئ لو األسباب،  وأمر اإلمام ا١تهدي يقع حتماً 
حركة أو مشروع أو ٨تو ىذا يبشر الناس، ويعلمهم  ومن األسباب ٠تروج أو ظهور ا١تهدي،

 أمره، ويبُت عبلماتو، حىت يُعلم صدق ا٠ترب من كذبو، وحىت يُتهيأ لو..
أحببت أن أشرح بصورة ٥تتصرة مشروعية كلمة أنصار ا١تهدي،  : فقدولن أطيل يف ا١تقدمة

 ٠تبلفة اإلسبلمية.ووجودىا يف كتب اٟتديث، وأن ىؤالء األنصار ىم أنصار الدين، وبناة ا
 

  

                                                           

 .[٘ٔ]ا١تلك :  ٔ

 .[ٖٖٔ]آل عمران :  ٕ
 .[ٕٔ]اٟتديد :  ٖ



َنَصْرتُُو ): )ن ص ر(، ويف ا١تصباح ا١تنَت أصلها (نصر)ىي الفعل ا١تاضي  (أنصار)مادة كلمة 
ِمْثُل يَِتيٍم  ،َوَٚتُْعُو أَْنَصارٌ  ،َوَنِصَتٌ  ،َواْلَفاِعُل نَاِصرٌ  ،أََعْنُتُو َوقَ وَّيْ ُتوُ  :َوَنَصْرتُُو ِمْنُو َنْصرًا ،َعَلى َعُدوّْهِ 

َنَصَر بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا َوانْ َتَصْرُت ِمْن َزْيٍد ، َقْوُم ُمَناَصرَةً َوالنُّْصَرُة بِالضَّمّْ اْسٌم ِمْنُو َوتَ َناَصَر الْ  ،َوأَيْ َتامٍ 
 .ٗ(انْ تَ َقْمُت ِمْنُو َواْستَ ْنَصْرتُُو طََلْبُت ُنْصَرَتوُ 

 .٘(والشيعة ىم أنصار الرجل وأتباعو)
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لبيان أ٫تية وما ذلك إال  ٙيف كثَت من ا١تواضع يف القرآن الكرمي و٨توه نصاراألذكر لفظ 
وكما ىي القاعدة األصولية أن اآليات القرآنية بعموم اللفظ ال ، النصرة وتعدد أوجهها

 عليو السبلم.ٓتصوص السبب، إال ما ُخصص، فإين سأنز٢تا ما ٘تكنت على أنصار ا١تهدي 

اِبُقوَن اْْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُىْم ِبِِْحَساٍن َرِضَي } قال تعاىل: َوالسَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدَّ ََلُْم َجنَّاٍت ََتِْري ََتْتَ َها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذلِ  َك اْلَفْوُز اَّللَُّ َعن ْ

ا١تهدي ، ويف ىذه اآلية كأهنا ٗترب عن أصحاب اإلمام ا١تهدي حيث ٬تتمع لئلمام ٚ{اْلَعِظيمُ 
: )..مث تستمد األحبار أصحابو مهاجرين لنصرة الدين، وأنصارًا لو، جاء يف األثر عن كعب

لقسطنطينية الروم باألمم الثانية فتجيش عليهم األلسنة ا١تختلفة و٬تتمع إليهم أىل رومية وا
وأرمينية حىت الرعاة واٟتراثون يغضبون ١تلك الروم فيقبل بأمم كثَتة، ...، فخَت العرب يومئذ 

، ومن فضل اهلل على ٛ..(.اليمانيون ا١تهاجرون وٛتَت وا٢تان وقيس أولئك خَت الناس يومئذ 
طوىب مث  أنصار اإلمام ا١تهدي أن اهلل ٬تمع ٢تم فضل ا٢تجرة وفضل النصرة، فطوىب ٢تم مث

  طوىب... 
َلَقْد ََتَب اَّللَُّ َعَلى النَِّبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه ِف َساَعِة } وقال تعاىل:

ُهْم ُثَّ ََتَب َعَلْيِهْم ِإنَُّو ِِبِْم رَُءوٌف    .ٜ{رَِحيمٌ اْلُعْسَرِة ِمْن بَ ْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قُ ُلوُب َفرِيٍق ِمن ْ
و٦تا ىو حتمي أن طريق اٟتق وطريق سبيل اهلل فيو من الصعاب والتعب والنصب الكثَت 
الكثَت، وما جزاء ذلك إال أن اهلل يتوب عليهم ويبلغهم ا١تنزلة العظيمة، ولو نظرنا إىل اآلية 

يبلقوه يف  لوجدناىا تقع بُت توبتُت، فكأن التوبة األوىل ٔتجرد ا١تتابعة، والتوبة األخرى ١تا
سبيل اهلل تعاىل، وما بدأ اهلل اآلية وكذلك ختمها بالتوبة إال رٛتة منو تعاىل وحث األنصار 

 على نصرة الدين..

                                                           

( ٛ( موضع، وذكر لفظ )أنصار( يف )ٚٚ( موضع، وذكر لفظ )نصر( باشتقاقاتو يف )ٕٔذكر لفظ )ناصر( باشتقاقاتو يف ) 6
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ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اَّللَِّ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ لِْلَحَوارِيِّنَي َمْن } وقال تعاىل:
ِإََل اَّللَِّ قَاَل اْْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَْنَصاُر اَّللَِّ َفآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل وََكَفَرْت أَْنَصاِري 

تدعو  ، ويف اآلية الكرٯتة ىذهٓٔ{طَائَِفٌة فَأَيَّْدََن الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِِّىْم فََأْصَبُحوا ظَاِىرِينَ 
كن أن يلقب بو نصَت ن يدخلوا يف لقب األنصار، أعظم لقب ٯتا١تسلمُت إىل نصرة الدين وأ

لى عدوه حتماً، اٟتق والدين، وإن العبد إن كان نصَتًا للحق فإن اهلل يكرمو و٬تعلو ظاىرًا ع
َد ِلُسنَِّة اللَِّو تَ ْبِديبًل  وىذه قاعدة إ٢تية   أو تغيَتاً.. أو ٖتويبلً  ُسنََّة اللَِّو َوَلْن ٕتَِ

فإن قال قائل وما ٭تصل اليوم من اقتتال أىل اٟتق مع أىل الباطل ١تاذا مل يظهر أنصار 
اٟتق؟!، أقول: أواًل مل ننصر اهلل حق النصر يف أنفسنا بدايًة، وقد ٖتدثت أحاديث وآثار عن 
ىذا الزمن أنو تكون رايات ىدى ولكن يكون فيها دخن، وىذا الدخن ٬تب أن ٮترج من 

َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم }ستحقوا أن يظهروا على عدوىم، قال تعاىل: أىل اٟتق حىت ي
َنةَ ِإَّلَّ َخَباًَّل َوَْلَْوَضُعوا ِخََللَ  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ ، ىذا وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو ٔٔ{ُكْم يَ ب ْ

ى وسلم فيهم، فكيف ٔتن دوهنم، أي أن أي دخن من أناس أو عقيدة أو ٨تو ٬تب أن يصف
١تؤمنُت، وىذا من سنن اهلل تعاىل، وعندما تكلم الرسول صلى اهلل عليو وسلم من معسكر ا

عن خبلص ا١تدينة آخر الزمان قال ذلك حُت ٮترج منافقون وفاسقون منها يوم حصار 
خطب الناس فقال: )يوم  أن رسول اهلل  ا١تسيح الدجال عليو لعنة اهلل، حيث جاء:

يوم ا٠تبلص وما يوم ا٠تبلص، يوم ا٠تبلص وما يوم ا٠تبلص، ا٠تبلص. وما يوم ا٠تبلص، 
ثبلثًا فقيل لو: وما يوم ا٠تبلص قال: ٬تئ الدجال فيصعد أحدًا فينظر ا١تدينة فيقول: 
ألصحابو أترون ىذا القصر األبيض ىذا مسجد أٛتد مث يأيت ا١تدينة فيجد بكل نقب منها 

مث ترجف ا١تدينة ثبلث رجفات فبل يبقى  ٖٔاٟترف فيضرب رواقو ٕٔملكًا مصلتا فيأيت سبخة
 .ٗٔمنافق وال منافقة وال فاسق وال فاسقة إال خرج إليو فذلك يوم ا٠تبلص(

                                                           

 [.ٗٔ]الصف:  10
 [.ٚٗ]التوبة :  11

 أرض ال ينبت فيها إال بعض الشجر. ٕٔ
 مكان للقيادة، وقيل: يعسكر خلف جبل أحد. ٖٔ
 .ٜٜٙٛٔمسند أٛتد :  ٗٔ



ما سبق أمر، وأما األمر اآلخر حيث أن أعداء اإلسبلم مل يتمكنوا ٘تامًا من أىل اإلسبلم، 
يف دخول  حيث أن الدين باق وظاىر بل ويشكل نسبة كثَتة سواء يف عدد ا١تعتنقُت، أو

٣تاالت اٟتياة، وال ننسى اٟتديث عن عمران بن  تو الباقية يف شىتغَتىم فيو، أو يف حج
: )ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على اٟتق حصُت رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل 

ظاىرين على من ناوأىم، حىت يقاتل آخرىم ا١تسيح الدجال. قال معاذ بن جبل: وىم 
يكون جند من جنود اهلل ىم على اٟتق والدين حىت آخر الزمان حىت زمن  ، حيث٘ٔبالشام(

 نزول ا١تسيح عيسى فيقاتلون معو ا١تسيح الدجال..

َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن نَ َفَقٍة َأْو َنَذْرُُتْ ِمْن َنْذٍر فَِإنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُمُو َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن }قال تعاىل: 
اهلل تعاىل ال يكون نصَتاً للظا١تُت، ولفظ الظامل أعم وأمشل من لفظ الكافر؛ ، فإن ٙٔ{أَْنَصارٍ 

ليس طريق اهلل تعاىل..، وأن  ألن الظامل قد يكون مسلماً، إذن فالظامل ىو الذي يبغي طريقاً 
رَب َّنَا } أفضل نصرة من اهلل للعبد ىو يف اآلخرة حيث ٘تيز اٞتنة والنار بساكنيها، قال تعاىل:

ََي َبِِن } وقال تعاىل: .ٚٔ{َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُو َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصارٍ  ِإنَّكَ 
َوَمْأَواُه النَّاُر ِإْسَرائِيَل اْعُبُدوا اَّللََّ َرّبِّ َورَبَُّكْم ِإنَُّو َمْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيِو اْْلَنََّة 

ِمَّا َخِطيَئاِِتِْم ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا ََنرًا فَ َلْم َيَُِدوا } ، وقال تعاىل:ٛٔ{ا لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصارٍ َومَ 
  .ٜٔ{ََلُْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أَْنَصارًا
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األمم قاطبة، وأهنم على أول من وكما ىو معلوم أن أصحاب وأنصار األنبياء ىم خَت 
 يدخلون اٞتنة بعد أنبيائهم.

ويف رد علماء على الرافضة من الشيعة حيث قال: ولو سئلت اليهود من أفضل اليهود؟ 
لقالوا: أصحاب موسى، ولئن سئلت النصارى، من أفضل النصارى لقالوا: حواريي عيسى، 

لقالوا: أصحاب ٤تمد، صلى اهلل على ٚتيع ولئن سئلت الرافضة من الشيعة من أشر الناس، 
 األنبياء وسلم تسليماً كثَتاً وعلى ٚتيع أصحأّم..

 وىذا واهلل أبعد طريق لطريق اٟتق.
فإن العلماء قد اتفقوا على أن أصحاب الرسول ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم أفضل أصحاب  

يو السبلم، وىو اإلمام وأورد ىنا كبلمًا ورد يف تفسَت اٟتسن العسكري علكل األنبياء، 
إن كليم اهلل موسى سأل )يقول يف تفسَته: اٟتادي عشر عند الشيعة االثٍت عشرية، حيث 

ربو ىل يف أصحاب األنبياء أكرم عندك من صحابيت؟ قال اهلل: يا موسى! أما عملت أن 
 -على ٚتيع صحابة ا١ترسلُت كفضل ٤تمد  -صلى اهلل عليو وسلم  -فضل صحابة ٤تمد 

     .ٕٓ(على ٚتيع ا١ترسلُت والنبيُت -اهلل عليو وسلم صلى 
أعرف من سيكون ٢تم قريب منو! يا ترى منهم ىؤالء الذين سيكونون وىذا الفضل العظيم 

مثل أصحاب األنبياء، بل وخَت منهم، بل ومثل أصحاب النيب ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، 
 وزيادة بل ىم خَت من بعضهم!!

 م املهدي عليو السَلم..اإلماىم أصحاب وأنصار 
 و٦تا جاء يف فضلهم:

ٌر َثبَلَث َمرَّاٍت(قَاَل النَّيبُّ  َواًما ِإن َُّهْم َلِمثْ ُلُكْم َأْو َخي ْ ِة أَق ْ   .ٕٔ: )لَُيْدرَِكنَّ اْلَمِسيُح ِمْن َىِذِه اأْلُمَّ
وعن أيب جعفر ٤تمد بن علي عليهما السبلم، قال: )ال يظهر ا١تهدي إال على خوف شديد 
من الناس، وزلزال، وفتنة وببلء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بُت العرب، 
واختبلف شديد يف الناس، وتشتت يف دينهم، وتغَت يف حا٢تم، حىت يتمٌت ا١تتمٍت ا١توت 
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ظم ما يرى من كلب الناس، وآكل بعضهم بعضاً، فخروجو عليو صباحًا ومساءاً، من ع
السبلم إذا خرج يكون عند اليأس والقنوط من أن نرى فرجاً، فيا طوىب ١تن أدركو، وكان من 

 .ٕٕ، والويل كل الويل ١تن خالفو، وخالف أمره(هأنصار 
ان، فإن هلل عز عن أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب، عليو السبلم، أنو قال: )و٭تًا للطالقو 

ً ليست من ذىب وال فضة ولكن ّٔا رجال عرفوا اهلل حق معرفتو، وىم أنصار  وجل ّٔا كنوزا
  .ٖٕا١تهدي آخر الزمان(

ن من ورائكم )إ: ، قالثعلبة عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمعن ويف سنن ابن ماجو: 
منكم، ألنكم ٕتدون على أياًما للعامل فيها أجر ٜتسُت منكم، فقالوا: منهم؟ فقال: بل 

ل ىو من قب، ويقصد أن العون الذي كان لصحابة (انًا، وىم ال ٬تدون عليو أعوانًاا٠تَت أعو 
   رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

ُر ِفيِو ِمْثُل قَ ْبٍض َعَلى اٞتَْْمِر، : )يف سنن أيب داود وجاء ب ْ ، الصَّ فَِإنَّ ِمْن َورَاِئُكْم أَيَّاَم الصَّرْبِ
رُُه قَاَل: يَا َرُسوَل اللَِّو، «لِْلَعاِمِل ِفيِهْم ِمْثُل َأْجِر َٜتِْسَُت َرُجبًل يَ ْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلوِ  ، َوزَاَدين َغي ْ

ُهْم؟ قَاَل:    .«َأْجُر َٜتِْسَُت ِمْنُكمْ »َأْجُر َٜتِْسَُت ِمن ْ
ة أم ماذا؟ وقد ويف حل اإلشكال ىل أصحاب ا١تهدي عليو السبلم أفضل من ٚتلة الصحاب

يكون أقوامًا من أجيب على ىذا ولكن بصورة غَت ٥تصصة ألصحاب ا١تهدي، فقد قيل: 
أمة ٤تمد يف زمن يأيت بعد، يكون ألحدىم أجر خَت من آحاد من الصحابة وليس كل 
الصحابة، فمثبًل: يوجد أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبَت، زوجات وبنات الرسول 

وسلم، ال ٯتكن أن يصل إىل فضلهم أحد، ولكن ٯتكن أن يسابق أحد  صلى اهلل عليو
 التابعُت إىل يوم الدين بعض الصحابة. واهلل أعلم.

 يكونون حسب ما سبق أفضل من بعض الصحابة. عليو السبلم ا١تهدي اإلمام فإن أصحاب
فإن قيل: ١تاذا خصصت أنصار اإلمام ا١تهدي بالفضل؟، أقول: إنو من ا١تمكن حسب ما 
سبق أن ٯتر على تاريخ األمة احملمدية من يصل إىل مرتبة الفضل عند الصحابة أو بعضهم، 
لكن وباٟتديث األول الذي خرجو ابن أيب شيبة ٖتديدًا ألنصار اإلمام ا١تهدي، حيث ينزل 
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لى اإلمام ا١تهدي وأنصاره، وىذا متفق عليو بُت علماء اإلسبلم، بل عيسى عليو السبلم ع
ُكْنُت أََرى يف ُرَؤى اللَّْيِل، َوِإَذا َمَع ُسُحِب ) جاء يف سفر دانيال: وعند أىل الكتاب كذلك،

َماِء ِمْثُل اْبِن ِإْنَساٍن أََتى َوَجاَء ِإىَل اْلَقِدمِي األَيَّاِم، فَ َقرَّبُوهُ  امَ  السَّ ، ويف ىذا النص تطابق ٕٗ(وُ ُقدَّ
مع ما جاء يف كتب اٟتديث عندنا، فإن النيب دانيال عليو السبلم رأى أن ابن اإلنسان 
والذي ىو ا١تسيح عيسى، قد نزل على قدمي األيام وىو ا١تهدي عليو السبلم، فقرب ا١تسيح 

ن عيف صحيح مسلم:  عيسى ا١تهدي قدامو، وىذا حيث ينزل وىم يف صبلة الفجر جاء
ْعُت النَّيب  اَل تَ زَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّىِت يُ َقاتُِلوَن َعَلى اٟتَْقّْ »يَ ُقوُل:  َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّو يَ ُقوُل ٝتَِ

فَ يَ ْنزُِل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ عليو السبلم فَ يَ ُقوُل أَِمَتُُىْم تَ َعاَل  -قَاَل  -ظَاِىرِيَن ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة 
ةَ َصلّْ لََنا. فَ يَ ُقوُل: اَل. ِإنَّ بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض  ، وجاء يف مسند «أَُمرَاُء. َتْكرَِمَة اللَِّو َىِذِه األُمَّ

عمرو  يبألسنن الواردة يف الفنت ويف النعيم،  يبأليف أخبار ا١تهدي و اٟتارث بن أيب أسامة، 
: ينزل عيسى بن مرمي، فيقول : )قال رسول اهلل لسيوطيلالعرف الوردي ويف الداين، 

 ول: ال إن بعضهم أمَت بعض تكرمة اهلل ٢تذه األمة(.أمَتىم ا١تهدي: تعال صل بنا. فيق
 صحيح. حديث

ناصر الدين ل قصة ا١تسيح الدجال ونزول عيسى عليو الصبلة والسبلم وقتلو إياهوجاء يف 
.. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي ّٔم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مرمي الصبح ) أللباين:ا

، ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بُت كتفيو، مث فرجع ذلك اإلمام ينكص ٯتشي القهقرى
 .(..، يقول لو: تقدم فصل فإهنا لك أقيمت. فيصلي ّٔم إمامهم

اَعُة َحىتَّ يَ ْنزَِل الرُّوُم  َعْن َأىِب ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو يف صحيح مسلم: و  قَاَل: )اَل تَ ُقوُم السَّ
 إِلَْيِهْم َجْيٌش ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَياِر أَْىِل اأَلْرِض يَ ْوَمِئٍذ،..(. بِاأَلْعَماِق َأْو ِبَداِبَق، فَ َيْخرُجُ 

ِد ْبِن اْٟتََنِفيَِّة، قَاَل: )ُكنَّا ِعْنَد َعِليٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َفَسأََلُو رَ  ُجٌل َعِن وعن َأيُب الطَُّفْيِل، َعْن ٤ُتَمَّ
ًعا، فَ َقاَل: َذاَك ٮَتْرُُج يف  َهاَت، مُثَّ َعَقَد بَِيِدِه َسب ْ ، فَ َقاَل َعِليّّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َىي ْ  آِخِر اْلَمْهِديّْ

َحابِ  ، يُ َؤلُّْف الزََّماِن ِإَذا قَاَل الرَُّجُل: اللََّو اللََّو قُِتَل، فَ َيْجَمُع اللَُّو تَ َعاىَل َلُو قَ ْوًما قُ ُزًعا َكَقزَِع السَّ
ُة َأْصَحاِب اللَُّو بَ ُْتَ قُ ُلؤِِّْم اَل َيْستَ ْوِحُشوَن ِإىَل َأَحٍد، َواَل يَ ْفَرُحوَن بَِأَحٍد، َيْدُخُل ِفيِهْم َعلَ  ى ِعدَّ

 َبْدٍر، ملَْ َيْسِبْقُهُم اأْلَوَُّلوَن َواَل يُْدرُِكُهُم اآْلِخُروَن، َوَعَلى َعَدِد َأْصَحاِب طَاُلوَت الَِّذيَن َجاَوُزوا
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َهَر، قَاَل أَبُو الطَُّفْيِل: قَاَل اْبُن اْٟتََنِفيَِّة: أَتُرِيُدُه؟ قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: ِإنَّ  ُو ٮَتْرُُج ِمْن بَ ُْتِ َمَعُو الن َّ
َة َحَرَسَها ، قُ ْلُت: اَل َجَرَم َواللَِّو اَل أُرِيِهَما َحىتَّ أَُموَت، َفَماَت َِّٔا يَ ْعٍِت َمكَّ َشَبتَ ُْتِ اللَُّو  َىَذْيِن ا٠تَْ

 . ٕ٘تَ َعاىَل(
ويف األثر أن من التابعُت   ،إذن فأصحاب ا١تهدي: اَل َيْسِبْقُهُم اأْلَوَُّلوَن َواَل يُْدرُِكُهُم اآْلِخُروَن..

 كانوا يتحرون خروجو وا١تقام ٔتكة حىت يناصروه.
 إذن فأصحاب ا١تهدي وجنده: ىم خَتة أىل الدنيا، منهم خَت الشهداء.

ويف كبلم ٚتيل للسيد حسن التهامي يف فضل أصحاب اإلمام ا١تهدي وأنصاره يقول يف  
 كتابو )ا١تهدي من عًتيت(:

 اهلل عليو وآلو وسلم؟!من ىم إخوان النيب صلى 
عن أيب ىريرة رضَي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أتى ا١تق ربة فق ال: 
)السبلم عليكم دار قوٍم مؤمنُت وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون، َودِدت أنّ ا ق د رأين ا إخوانن ا(، 

الذين مل يأتوا بعد(، فق الوا:  قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اهلل، قال: )أنتم أصحايب وإخواننا 
كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهلل؟ فقال: )أرأيت لو أن رجبلً لو خي ٌل ُغ رّّ 
٤تجلٌة بُت ظهري خيل ُدىٍم ُِّٔم، أال يعرُف خيلو؟!(، قالوا: بلى يا رسول اهلل!. ق ال: )ف إهنم 

 لَيُ ذاَدّن رج اٌل ع ن حوض ي كم ا يأتون غراً ٤تجلُت من الوضوء، وأنا ف رطهم عل ى اٟت وض، أال
ي     ذاد البع     َت الض     ال؛ أن     اديهم؛ أال ىل     ّم!. فيق     ال: إهن     م ق     د ب     دلوا بع     دك، وأق     ول: س     حقاً 

 . ٕٙسحقاً(
 دراسة اْلديث: 

 زيارة الرسول صلى اهلل عليو وآلو وسلم للقبور ووده لو لقى إخوانو يدل على قرب أجلو.  .ٔ
وس  لم ى  م م  ن ج  اءوا م  ن بع  ده وص  دقوا بالكت  اب  أن إخ  وان الرس  ول ص  لى اهلل علي  و وآل  و .ٕ

والسنة والعًتة، والرسول صلى اهلل عليو وآلو وس لم ينتظ رىم يس بقهم إىل اٟت وض ويش رّٔم 
بي  ده الش  ريفة، وال  ذين يوطئ  ون للمه  دي س  لطانو ى  م م  ن إخ  وان الرس  ول ص  لى اهلل علي  و 

                                                           

 ، صححو الذىيب يف التلخيص.ٜ٘ٙٛا١تستدرك للحاكم :  ٕ٘
 .رواه مسلمٕٙ 



م ويش رّٔم م ن حوض و وآلو وس لم ال ذي ٘ت ٌت الرس ول ص لى اهلل علي و وآل و وس لم أن يلق اى
 ٕٚ.ألهنم مع الكتاب وابن العًتة

وى  ذا اٟت  ديث ينطب  ق عل  ى ا١ته  دي وأص  حابو والس  بب يف ذل  ك أهن  م ى  م ال  ذين يش  بهون 
أص  حاب رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  و وآل  و وس  لم وي  دركون ا١تس  يح عيس  ى اب  ن م  رمي، يق  ول 

 .ٕٛمنكم( صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )ليدركن ا١تسيح أقوام ىم مثلكم أو خَت
وأى ل ال  يمن ى  م إخ  وان الرس ول ص  لى اهلل علي  و وآل  و وس لم، ألن  و خصص  هم بال  ذكر لع  دة 

 أسباب: 
السبب األول: أهنم ىم أنصار ا١تهدي عليو السبلم، كما ورد يف عقد الدرر: )٫ت دان 
وزراؤه وخوالن جيوشو وٛتَت أعوان و(، ويف نف س الكت اب: )ٮت رج يف ثبلث ُت رج بلً م ن 

ُج   رش( أي م   ن ال   يمن، وى   ي ٥ت   بلف م   ن ٥ت   اليف أى   ل ال   يمن، واٞت   يم إح   دى ق   رى 
 بالضم، وأما َجرش بالفتح فهي اليت يف األردن، واألثر ال يعنيها.

السبب الثاين: أن الرسول صلى اهلل عليو وآلو وسلم يذود الناس عن حوضو؛ ليش رب 
والس   نة  أى   ل ال   يمن ف   دل عل   ى أهن   م وف   وا بالش   روط ال   يت عل   يهم وى   ي اتب   اع الكت   اب

 ومتابعة العًتة ونصرهتا. 
  عن ثوبان رضَي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل علي و وآل و وس لم ق ال: )إين لبعق ر حوض ي

 . ٜٕأذود الناس ألىل اليمن أضرب بعصاي حىت يرفض عليهم(
  عن عياض األشعري رضَي اهلل عنو قال: ١تا تن زل قول و تع اىل: )فس وف ي أت اهلل بق وم

صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )ىم قومك يا أبا موسى( وأش ار بي ده  ٭تبهم و٭تبونو( قال
  ٖٓ.إليو

  يف مس   ند أٛت   د قول   و ص   لى اهلل علي   و وآل   و وس   لم: )إين أج   د نف   س ال   رٛتن م   ن أرض
 اليمن(. ويف رواية: )من ِقبل اليمن(. 

                                                           

ومن ، من ركب فيها ٧تى ؛)مثل أىل بييت كمثل سفينة نوح: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، عن أيب ذر ٕٚ
 .والطرباين، رواه البزار ومن قاتلنا يف آخر الزمان كمن قاتل مع الدجال(، ٗتلف عنها غرق

 .رواه ابن أيب شيبة ٕٛ
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  عن عمران بن حصُت رضَي اهلل عنو قال: جاء بنو ٘تيم إىل رسول اهلل ص لى اهلل علي و
وس لم فق ال: )أبش روا( فق الوا: ق د بش رتنا فأعطن ا فتغ َت وجه و، فج اء أى ل ال يمن وآلو 

فقال: )يا أىل اليمن! اقبلوا البشرى إذ مل يقبلها بنو ٘تيم(، فق الوا: جئن ا نس ألك ع ن 
 ويف رواية أهنم قالوا: )قبلناىا(. ٖٔىذا األمر.

 ينة والوق  ار يف أى  ل يف مس  ند اإلم  ام أٛت  د: )اإلٯت  ان ٯت  ان والكف  ر قب  ل ا١تش  رق والس  ك
الغ    نم والعج    ب والفخ    ر يف الف    دادين يف أى    ل اإلب    ل والبق    ر يف ربيع    ة ومض    ر، ي    أيت 

 الدجال من قبل ا١تشرق ٫َتُّو ا١تدينة فيصرفو اهلل إىل الشام حيث يهلك(.
 تنبيو: كأن اٟتديث يقصد حركة أنصار ا١تهدي.

م غ ٌر ٤تّجل ُت م ن الوض وء أن إخوان الرسول صلى اهلل عليو وآلو وس لم ي ردون اٟت وض وى  .ٖ
فيع    رفهم الرس    ول وين    اديهم، إال أن بعض    هم يُبع    د ألن    و غ    َّت وب    ّدل الل    ذيِن ال يفًتق    ان؛ 
الكتاب والسنة والعًتة، استبدل غَتىم فأبعده اهلل ودعا علي و الرس ول ص لى اهلل علي و وآل و 

 وسلم بالسحق. 
لش ريفة ص لى اهلل علي و وآل و فم ن تابعه ا يك ون م ن الغ ر احملجل ُت ال ذين يش ربون م ن ي ده ا

وس  لم، وم  ن مل يتابعه  ا يك  ون م  ن الغ  ر احملجل  ُت بالوض  وء وا١تب  دلُت واحمل  دثُت للع  ًتة فيُ  ذاد  
 كاإلبل الضالة.

ؤتا أنو ورد من لفظ آخر حديث )إين خلفت ف يكم اثن ُت ل ن تض لوا بع د٫تا أب داً؛ كت اب  .ٗ
 .ٕٖاهلل وسنيت، ولن يتفرقا حىت يردا علي اٟتوض(

ش   رب م   ن ي   د رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   و وآل   و وس   لم الب   د أن ي   أيت وى   و متب   ع وال   ذي ي
للكت  اب والس  نة والع  ًتة، ؤت  ا أن قوم  اً ي  أتون وى  م غ  ر ٤تجل  ُت مث ي  ذادون ويبع  دون، فه  ذا 
ي   دل عل   ى أهن   م س   بغوا الوض   وء باتب   اعهم لتع   اليم الكت   اب والس   نة، وك   ان س   بب ذودى   م 

م بالع  داء ومعارض  تهم ومن  اجزهتم بالقت  ال وع  دم تف  ريطهم يف الع  ًتة ٔت  ا أح  دثوه م  ن نص  به
م  ودهتم ا١ت  ودة اٟتقيقي  ة. وى  ذا ينطب  ق عل  ى ا١تعارض  َُت لئلخ  وان؛ ا١ته  دي وأنص  اره، أمث  ال 

 السفياين وجيش ا٠تسف والدجال وأتباعو.

                                                           

 .رواه البخاري ٖٔ
 .خرجو البزار وصححو األلباين يف الصحيح اٞتامعأرواه اٟتاكم و  ٕٖ



ع  ن عب   دالرٛتن ب  ن ع   وف ق   ال: ١ت  ا ف   تح رس  ول اهلل ص   لى اهلل علي   و وآل  و وس   لم مك   ة 
س بع عش رة أو تس ع عش رة مث ق ام خطيب اً فحم د اهلل وأث ٌت علي و انصرف إىل الطائف حاص رىا 

مث ق   ال: )أوص   يكم بع   ًتيت خ   َتاً وإن موع   دكم اٟت   وض وال   ذي نفس   ي بي   ده لتق   يمن الص   بلة 
ولت   ؤتن الزك   اة أو ألبع   ث عل   يكم رج   بلً م   ٍت أو كنفس   ي يض   رب أعن   اقكم( مث أخ   ذ بي   د عل   ي 

 .ٖٖىذا( :فقال
ص لى اهلل علي و وآل و وس لم اٞتحف ة مث أقب ل عل ى عن زيد بن أرقم قال: نزل رسول اهلل 

الناس فحمد اهلل وأثٌت عليو مث قال: )إين ال أجد للنيب إال نصف عمر الذي قبلو وإين أوشك 
أن ادعى فأجي ب فم ا أن تم ق ائلون؟!(، ق الوا: نص حت. ق ال: )أل يس تش هدون أال إل و إال اهلل 

ح ق( ق الوا: نش هد. ق ال فرف ع ي ده فوض عها  وأن ٤تّمداً عبده ورس ولو وأن اٞتن ة ح ق وأن الن ار
على صدره مث ق ال: )وأن ا أش هد معك م(. مث ق ال: )أال تس معون؟!(، ق الوا: نع م. ق ال: )ف إين 
فرط على اٟت وض وأن تم واردون عل ى اٟت وض، وإن عرض و م ا ب ُت ص نعاء وبص رى، في و أق داح 

اٍد: وم ا ال ثقبلن ي ا رس ول عدد النجوم م ن فض ة ف انظروا كي ف ٗتلف وين يف الثقل ُت(. فن ادى من 
اهلل؟. ق   ال: )كت   اب اهلل ط   رف بي   د اهلل ع   ز وج   ل وط   رف بأي   ديكم فتمس   كوا ب   و وال تض   لوا، 
واآلخ  ر عش  َتيت أو ع  ًتيت وإن اللطي  ف ا٠تب  َت نب  أين أهنم  ا ل  ن يتفرق  ا ح  ىت ي  ردا عل  ي اٟت  وض، 

تعلمو٫ت  ا فه  م فس  ئلت ذل  ك ٢تم  ا ريب، ف  بل تق  دمو٫تا فتهلك  وا وال تقص  روا عنهم  ا فتهلك  وا وال 
أعلم منكم(، مث أخذ بيد علي رض َي اهلل عن و فق ال: )م ن كن ت أوىل ب و م ن نفس و فعل ي ولي و 
الله  م وال م  ن وااله وع  اد م  ن ع  اداه(. ويف رواي  ة: )في  و ع  دد الكواك  ب م  ن ق  دحان ال  ذىب 

 .ٖٗوالفضة( وقال فيها أيضاً: )األكرب كتاب اهلل واألصغر عًتيت(
 

                                                           

 .رواه البزار ٖٖ

 .رواه الطرباين ٖٗ



عليه الصالة والسالم

و٦تا ىو معلوم أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم أن اهلل تعاىل مل ٭ترمو من أجر ا٢تجرة، فقد 
  .ىاجر مع مسلمي ا١تهاجرين إىل ا١تدينة

اَل يُ ْبِغُض اأْلَْنَصاَر َرُجٌل يُ ْؤِمُن بِاهلِل فَقاَل: ) ، أيضًا من األنصار،َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ونَّ َوأ
ِمَن اأْلَْنَصاِر، َوَلْو َسَلَكِت اأْلَْنَصاُر َواِديًا َأْو ِشْعًبا،  َلُكْنُت َرُجبًل َواْليَ ْوِم اآْلِخِر، َوَلْواَل ا٢تِْْجرَُة 

 .ٖ٘بَ ُهْم، اأْلَْنَصاُر ِشَعارِي(َلَسَلْكُت َواِديَ ُهْم َأْو ِشعْ 
ألنو وجد سم أرى أهنا كما مسائلة استشهاده، حيث مات شهيدًا يف فراشو  ولوال ىنا

اليهودية يف حلقو يوم تويف صلى اهلل عليو وسلم، وحيث ٘تٌت صلى اهلل عليو وسلم أن 
يستشهد يف سبيل اهلل، فجعل العلماء ٘تنيو دعاء، ودعاء الرسول صلى اهلل عليو وسلم ال 

مات يف فراشو، والقصة كما وردت يف السَتة النبوية البن يرد، فجعل اهلل لو الشهادة وقد 
ا اْطَمَأنَّ َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم أَْىَدْت َلُو َزيْ َنُب بِْنُت اْٟتَاِرِث، ىشام اٟتمَتي: ) فَ َلمَّ

ِم ْبِن ِمْشَكٍم، َشاًة َمْصِليًَّة ]مشوية اِة َأَحبُّ إىَل ، َوَقْد َسأََلْت [اْمرَأَُة َسبلَّ َأيَّ ُعْضٍو ِمْن الشَّ
، مّْ رَاُع، فََأْكثَ َرْت ِفيَها ِمْن السُّ مُثَّ َٝتَّْت َسائَِر  َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم؟ َفِقيَل ٢َتَا: الذّْ

َها بَ ُْتَ َيَدْي َرُسوِل اللَِّو صَ  ا َوَضَعت ْ اِة، مُثَّ َجاَءْت َِّٔا، فَ َلمَّ لَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، تَ َناَوَل الشَّ
َها كَ  َها ُمْضَغًة، فَ َلْم ُيِسْغَها، َوَمَعُو ِبْشُر ْبُن اْلبَ رَاِء ْبِن َمْعُروٍر، َقْد َأَخَذ ِمن ْ رَاَع، َفبَلَك ِمن ْ َما الذّْ

ا ِبْشٌر َفَأَساَغَها ا َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َأَخَذ َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َفَأمَّ ، َوأَمَّ
َقاَل: َما َوَسلََّم فَ َلَفَظَها، مُثَّ قَاَل: إنَّ َىَذا اْلَعْظَم لَُيْخربين أَنَُّو َمْسُموٌم، مُثَّ َدَعا َِّٔا، فَاْعتَ َرَفْت، ف َ 

َلْيَك، فَ ُقْلُت: إْن َكاَن َمِلًكا اْستَ َرْحُت َٛتََلَك َعَلى َذِلِك؟ قَاَل: بَ َلْغَت ِمْن قَ ْوِمي َما ملَْ ٮَتَْف عَ 
َها َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَما َت ِبْشٌر ِمْنُو، َوِإْن َكاَن نَِبيِّا َفَسُيْخبَ ُر، قَاَل: فَ َتَجاَوَز َعن ْ

َثٍِت َمْروَ  ِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى، اُن ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيب سَ ِمْن َأْكَلِتِو الَّيِت َأَكَل. قَاَل اْبُن إْسَحاَق: َوَحدَّ
 َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقْد قَاَل يف َمَرِضِو الَِّذي تُ ُويفَّْ ِفيِو، َوَدَخَلْت أُمُّ ِبْشرٍ  قَاَل:

اْنِقطَاَع أَبْ َهرِي ]عرق ِإذا  ا اأْلََواَن َوَجْدُت ِفيوِ َىذَ  بِْنُت اْلبَ رَاِء ْبِن َمْعُروٍر تَ ُعوُدُه: يَا أُمَّ ِبْشٍر، إنَّ 

                                                           

 .ٕ٘ٙٛ، وسنن النسائي: ٖٖٜٗمسند أٛتد:  ٖ٘



ُهَما َسائِر الشرايُت[ ِمْن  انْ َقطع َماَت َصاحبو. و٫تا أّٔران ٮترَجاِن من اْلقلب، مثَّ يتشعب ِمن ْ
. قَاَل: فَِإْن َكاَن اْلُمْسِلُموَن لَيَ رَ  ْوَن َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ اأْلَْكَلِة الَّيِت َأَكْلُت َمَع َأِخيَك ِٓتَْيرَبِ

  (َعَلْيِو َوَسلََّم َماَت َشِهيًدا، َمَع َما َأْكَرَمُو اللَُّو ِبِو ِمْن النُّبُ وَّةِ 
ْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل: َعَلى اْلِمْنرَبِ ِلؤْلَْنَصارِ قال: أَبَا قَ َتاَدَة عن و  َأاَل ) :ٝتَِ

ِإنَّ النَّاَس ِدثَارِي. َواأْلَْنَصاَر ِشَعارِي َلْو َسَلَك النَّاُس َواِديًا َوَسَلَكِت اأْلَْنَصاُر ِشْعَبًة اَلت َّبَ ْعُت 
ِإىَل ِشْعَبَة اأْلَْنَصاِر، َوَلْواَل ا٢تِْْجرَُة َلُكْنُت َرُجبًل ِمَن اأْلَْنَصاِر َفَمْن َوِلَ ِمَن اأْلَْنَصاِر فَ ْلُيْحِسْن 

زََع َىَذا الَِّذي بَ ُْتَ َىاتَ ُْتِ  َزَعُهْم فَ َقْد أَف ْ َوَأَشاَر ِإىَل  (،٤ُتِْسِنِهْم، َوْلَيَتَجاَوْز َعْن ُمِسيِئِهْم، َوَمْن أَف ْ
 . ٖٙنَ ْفِسِو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم(

َمْن َأَحبٍَِّت فَِبُحيبّْ َأَحبَّ » َعَلْيِو َوَسلََّم: َعْن َأيب َسِعيٍد ا٠ْتُْدرِيّْ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ و 
ُهْم ُمَناِفٌق ، َواَل يُ ْبِغُضُهْم ُمْؤمِ  ب ُّ ٌن ، اأْلَْنَصاَر ، َوَمْن أَبْ َغَضٍِت ، فَِببُ ْغِضي أَبْ َغَض اأْلَْنَصاَر ، اَل ٭تُِ

ُهْم َأَحبَُّو اللَُّو ، َوَمْن أَبْ َغَضُهْم أَبْ َغَضوُ  اللَُّو ، النَّاُس ِدثَاٌر َواأْلَْنَصاُر ِشَعاٌر ، َوَلْو َسَلَكِت  َمْن َأَحب َّ
َن اأْلَْنَصاُر َواِديًا َوَسَلَك النَّاُس َواِديًا ، َلَسَلْكُت َواِدَي اأْلَْنَصاِر ، َوَلْواَل ا٢تِْْجَرُة َلُكْنُت َرُجبًل مِ 

َناِء اأْلَْنَصاِر ، َوأِلَبْ َناِء أَبْ َناِء اأْلَْنَصاِر ، َوِإنَّ اللََّو َعزَّ َوَجلَّ اأْلَْنَصاِر ، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلؤْلَْنَصاِر ، َوأِلَب ْ 
ْعزَاِز ِديِنِو ، َولَِنِبيِّْو أَْنَصارًا ، َواللَِّو َما ُشرَِع لِلَِّو ِمْن َشرِيَعٍة ، َواَل   ُسنَّ لِلَِّو َعزَّ اْخَتاَر َداَرُىْم َدارًا إِلِ

َع لِلَِّو َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ُٚتَُعٍة ، َواَل  َوَجلَّ ِمْن ُسنَّةٍ  ، َواَل فُِرَض لِلَِّو َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َفرِيَضٍة ، َواَل ٚتُِ
بَلِة ِإالَّ يف ُدورِِىْم ، َوبَ ُْتَ َظْهرَانَ ْيِهْم َوبَِأْسَياِفِهمْ    ٖٚ«.اْزَدَٛتَْت َمَناِكُب الرَّْجاِل يف الصَّ

 وقفة:
 كيف استحق األنصار ىذا الدعاء وىذه ا١تكانة؟!.  

 أليس ٞتهادىم؟!. 
 أليس إليثارىم على أنفسهم؟!، ولو كان ّٔم خصاصة.

 حباً هلل ورسولو وللمسلمُت ٚتعا؟!..وىو أليس لشيء وقر يف قلؤّم، 
 

                                                           

 .ٕٕٗٔٙأٛتد: مسند  ٖٙ
 .ٖٗٔٔالشريعة لآلجري:  ٖٚ



عليه السالم

عليو وسلم، من أن ٚتع اهلل لو النصرة وا٢تجرة،  وكما ىو ا٠تَت الذي نالو رسول اهلل صلى اهلل
 اإلمام ا١تهدي سينال أجر النصرة. والشهادة يف سبيلو، فإن حفيده

ورد عن أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب عليو السبلم: )...، فيقولون لو: أنت ا١تهدي؟، 
 . ٖٛ،... (َنصر الدين، واهلل ما كذب، وذلك أنو أَن أنصاريفيقول: 

، فيقولون لو: أنت فبلن بن فبلن؟، ..د اهلل بن مسعود رضى اهلل عنو، قال: )وعن عب
، حىت يفلت منهم فيصفونو ألىل ا٠تربة وا١تعرفة بو، أَن رجل من اْلنصارفيقول: ال بل 

فيقال: ىو صاحبكم الذي تطلبونو، وقد ٟتق با١تدينة، فيطلبونو با١تدينة فيخالفهم إىل مكة، 
فيطلبونو ٔتكة فيصيبونو، فيقولون: أنت فبلن بن فبلن وأمك فبلنة بنت فبلن وفيك آية كذا 

أَن فَلن بن فَلن فيقول: لست بصاحبكم وكذا؟ وقد أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك، 
 .ٜٖ(...، اْلنصاري

وألن أجر النصرة أجر عظيم، وألن اإلمام ا١تهدي عليو السبلم خَت ا١تسلمُت يومئذ، فلن 
٭ترمو اهلل من أجر النصرة، فيكون على رأس أنصار ا١تهدي، وسيكون على العمل والًتتيب 

 كبلم كثَت ليس ٤تلو ىنا[.  الباب ]ويف ىذا ة..هدي، وإكراىو حىت تتم لو البيععلى إخراج ا١ت

                                                           

 .ٔٙٔللمقدسي: عقد الدرر  ٖٛ
 . ٔٓٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٖ



عليه السالم

  ه عليهم السبلم:نصار ويف ىذه العجالة أورد بعض ٦تا ورد يف جهاد اإلمام ا١تهدي وأ

 ، وإماتة البدع:إرجاع الدين كما كان، وإقامة السنن
قال: )ىو رجل من عًتيت، يقاتل على سنيت كما  عن عائشة رضى اهلل عنها عن النيب 

 .ٓٗقاتلت أنا على الوحي(
اَعِة، َحىتَّ َ٘تُوَت قُ ُلوُب اْلُمْؤِمِنَُت َكَما َ٘تُوُت وورد:  )لََيْخُرَجنَّ َرُجٌل ِمْن َوَلِدي ِعْنَد اْقًتَاِب السَّ

ِة َواٞتُْو  دَّ ، َواْلَمبَلِحِم اْلِعظَاِم، َوِإَماَتِة اأْلَْبَداُن؛ ِلَما َٟتَِقُهْم ِمَن الضََّرِر َوالشّْ ِع َواْلَقْتِل، َوتَ َواتُِر اْلِفنَتِ
َنِن، َوِإْحَياِء اْلِبدَِع، َوتَ ْرِك اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالن َّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر، فَ ُيْحِيي اللَُّو با١تهدي ٤ت مد السُّ

َنَن الَّيِت َقْد أُِميَتْت، َوتُ  َسرُّ ِبَعْدلِِو َوبَ رََكِتِو قُ ُلوُب اْلُمْؤِمِنَُت، َوتَ َتأَلَُّف إِلَْيِو ُعَصُب بن عبد اهلل السُّ
َقى َعَلى َذِلَك ِسِنَُت لَْيَسْت بِاْلَكِثَتَِة، ُدوَن اْلَعَشَرِة، مُثَّ  اْلَعَجِم َوقَ َباِئُل ِمَن اْلَعَرِب، فَ َيب ْ

 .  ٔٗ(ٯَتُوتُ 
 . ٕٗ(.. وال يًتك بدعة إال أزا٢تا وال سنة إال أقامها، ،..وورد: )
عن عبد اهلل بن عطاء، قال: سألت أبا جعفر ٤تمد بن علي الباقر، عليهما السبلم، وورد: )

ويستأنف  فقلت: إذا خرج ا١تهدي بأي سَتة يسَت؟ قال: يهدم ما قبلو، كما صنع رسول 
 .ٖٗ(اإلسبلم جديداً 

 حروبو وفتحو البَلد:

 أوًَّل: فتح مكة:
مث ينحازون ٨تو الطائف، فيقول أىل مكة: واهلل لئن تركنا  ،..عن ابن عباس رضى اهلل عنو: )

ىؤالء حىت يبلغ خربىم ا٠تليفة ليهلكنا، قال: فيسَتون إليهم فيناشدىم ا٢تامشيون اهلل اهلل يف 

                                                           

 .ٕٜٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد:  ٓٗ
 (.ٔٓٔ/ٕ: )اٟتاوي للفتاوى للسيوطي ٔٗ
 .ٕٗٛ: عقد الدرر ٕٗ
 .ٕٚٛعقد الدرر:  ٖٗ



يقاتلوهنم فيهزموىم دمائنا ودمائكم قد علمتم أنو قتل صاحبنا ظلماً، فبل يرجعون عنهم حىت 
 .ٗٗ(.. ويستولون على مكة،

ن ، فيخرجون حىت ينزلوا جببلً من جبال الطائف فيقيمو ..وعن يوسف بن ذي قريات قال: )
ليهم ناس فإذا كان ذلك غزاىم أىل مكة فيهزموهنم إفيو ويبعثون إىل الناس فينساب 

 .٘ٗاستعد أمره وخرج(ويدخلون مكة فيقتلون أمَتىا ويكونون ّٔا حىت إذا خسف باٞتيش 
 وأنصاره إىل جبل من جبال الطائف. بعد البيعة ينحاز اإلمام ا١تهديف -
و  ٕٓٓٓٔجيشًا جاء يف األثر أهنم بُت  ،يأيت ا١تهدي وأنصاره ا١تبايعُتمث  -

ستكون فتنة ٭تصل الناس منها كما )عن علي بن أيب طالب:  واألثر، ٓٓٓ٘ٔ
٭تصل الذىب يف ا١تعدن، فبل تسبوا أىل الشام وسبوا ظلمتهم، فإن فيهم األبدال 
وسَتسل اهلل إليهم سيبًا من السماء فيغرقهم، حىت لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، مث 

سة يف اثٍت عشر ألفًا إن قلوا، وٜت يبعث اهلل عند ذلك رجبًل من عًتة الرسول اهلل 
عشر ألفاً إن كثروا، إمارهتم أو عبلمتهم: أمت أمت على ثبلث رايات، يقاتلهم أىل 
سبع رايات، ليس من صاحب راية إال وىو يطمع با١تلك، فيقتتلون ويهزمون، مث 

، فَتد اهلل إىل الناس ألفتهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حىت ٮترج ٙٗيظهر ا٢تامشي
 .ٚٗالدجال(

 فتحوهنا..إىل مكة في مث ينسابون -

 معركة بعد فتح مكة:اثنياً: 
مث ينحازون ٨تو الطائف، فيقول أىل مكة: واهلل لئن تركنا  ..،عن ابن عباس رضى اهلل عنو: )

ىؤالء حىت يبلغ خربىم ا٠تليفة ليهلكنا، قال: فيسَتون إليهم فيناشدىم ا٢تامشيون اهلل اهلل يف 
دمائنا ودمائكم قد علمتم أنو قتل صاحبنا ظلماً، فبل يرجعون عنهم حىت يقاتلوهنم فيهزموىم 

                                                           

 .ٕٜٙالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٗٗ
 .ٕٜٚالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٘ٗ
 .يقصد بو ا١تهدي عليو السبلم ٙٗ
 .، صححو الذىيب يف التلخيصٛ٘ٙٛا١تستدرك للحاكم :  ٚٗ



ب ا١تدينة أمرىم، فيقولون: واهلل لئن تركناىم لنلقُت من ويستولون على مكة، ويبلغ صاح
 .ٛٗا٠تليفة ببلء فيبعث إليهم صاحب ا١تدينة جيشاً فيهزموهنم(

َة َجْيشاً و  يَُّْت ٔتَكَّ َعُث َصاِحُب اْلَمِديَنِة ِإىَل ا٢ْتَامِشِ  عن ابن عباس رضى اهلل عنو: )يَ ب ْ
 .ٜٗ(فَ يَ ْهزُِمونَ ُهمْ 

وىذا اٞتيش  أنو يكون معركة بعد فتح مكة، وقبل ا٠تسف باٞتيش، :يناألثر  ىذين ويف
 ا١تهاجم للمهدي وأصحابو يف مكة، يأيت من ا١تدينة ا١تنورة، فيهزمون..

 اً: فتح املدينة:لثاث
َعٌة تَ ْغَرُق ِفيَها  َأْحَجاُر الزَّْيِت، َما اٟتَْرَُّة َعْن َأيب ُىَريْ َرَة، َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَل: )َتُكوُن بِاْلَمِديَنِة َوق ْ

)  .ِٓ٘عْنَدَىا ِإالَّ َكَضْربَِة َسْوٍط، فَ يَ ْنَتِحي َعِن اْلَمِديَنِة َقْدَر بَرِيَدْيِن، مُثَّ يُ َبايُع ِإىَل اْلَمْهِديّْ

 كلب:قبيلة   معركة معاً: رابع
أىل قال: )يكون اختبلف عند موت خليفة، فيخرج رجل من  عن أم سلمة زوج النيب 

ا١تدينة ىاربًا إىل مكة، فيأتيو ناس من أىل مكة، فيخرجونو وىو كاره، فيبايعونو بُت الركن 
وا١تقام، ويبعث إليو بعث من الشام، وعصائب أىل العراق، فيبايعونو، مث ينشأ رجل من 
قريش، أخوالو كلب، فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، وا٠تيبة ١تن مل 

 .ٔ٘(يمة كلب، فيقسم ا١تال، و٭تمل يف الناس بسنة نبيهم يشهد غن
 .ٖ٘(ٕ٘فا٠تائب من خاب يوم كلب، ولو بعقال): وقال رسول اهلل 

 .ٗ٘وقال أبو ىريرة: )فاحملروم من حرم هنب كلب(
                                                           

 سبق. ٛٗ
 .ٖٜٗالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٗ
 .ٕٖٜالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٓ٘
 .، وغَتىمٜٓٗٙ، مسند أيب يعلى : ٚ٘ٚٙ، صحيح ابن حبان : ٖٕٔٚٙ، مسند أٛتد : ٕٛٛٗسنن أبو دواد :  ٔ٘
النعمان بن ا١تنذر من قبل كسرى فارس حيث ربطو وللعقال تاريخ يرجع إىل قبل اإلسبلم بقليل، فقد روي: أنو كان عقاب  ٕ٘

بعقال أو كما كان يسمى آنذاك عكال، وىو بأّٔى زينة لو، مث قتلو، وذلك ألنو رفض تزويج إحدى بناتو لكسرى، فلما ٝتعت 
ندلس ُصبغ  العرب ذلك تعاطفوا مع النعمان وجعلوا العقال )العكال( على رؤوسهم كالتاج، وكان لونو أخضراً، و١تا سقطت األ

بالسواد، وقالوا: ال نًتك سواده حىت ترجع لنا األندلس، فما زال إىل اليوم على ىذه الصفة، ولكنو تغَت شيئًا ما يف شكلو 
 وصناعتو..

 .ٕ٘ٔ: عقد الدرر للمقدسي ٖ٘



 .٘٘قال: )احملروم من حرم غنيمة كلب( وعن أيب ىريرة رضى اهلل عنو، عن النيب 
َوِدْدُت َأينّْ أُْدرُِك نَ ْهَب اأْلَْعرَاِب َوِىَي نُ ْهَبُة َكْلٍب، فَا٠ْتَاِئُب َمْن َخاَب يَ ْوَم  »وَعْن َكْعٍب، قَاَل: 

 .ٙ٘«َكْلبٍ 
اَعُة َحىتَّ ٮُتَْسَف ِبَقْوٍم َذِوي زِيٍّ بِبَ ْيَداَء )ُىَريْ َرَة يَ ُقوُل:  َأيَب وعن  َواللَِّو لَُيْخَسَفنَّ َأْو اَل تَ ُقوُم السَّ

حلف بُت جيوش تلبس العقال، فيكونون يف ىزٯتة   ، ومن ىنا نعرف تكونٚ٘(اأْلَْرضِ ِمَن 
 كلب، ويكونون يف ا٠تسف كذلك..

وىذه ا١تعركة: إما أن تكون ا١تعركة اليت تفتح لو ا١تدينة واٟتجاز، ورٔتا تكون خبلف ىذه، 
 فتفتح لو اٟتجاز من خبل٢تا، وفيها ىزٯتة أحد السفيانيُت.

أحدى القبائل اليمنية اليت ىاجرت إىل مشال اٞتزيرة العربية قبل اإلسبلم  وقبيلة كلب ىي
بزمن، ومنها بطون عديدة ىي اليوم تقطن من مشاِل اٞتزيرة العربية من تبوك وحو٢تا، حىت 

 سوريا واألردن..
من  بطون  وىنا رٔتا يصح لنا القول أن اٟترس الوطٍت السعودي الذي أغلبو من مشر بطن 

ا يشاركو بعض القوى األردنية حيث بطون كلب ٘تتد إىل األردن ومنهم الكثَت ، ورٔتكلب
ودليل ذلك ورود كلمة العقال، وحيث ال يلبس العقال من اٞتيوش العربية اليوم إال  فيها..،

، فيخرج ا١تهدي وأصحابو لقتال ا١تهدي ون٬تمعىذين اٞتيشُت، وكذا ورود أهنم ذو زي، 
  ..موهنوأصحابو فيهزم

 اً: فتح اْلجاز:خامس
ْجِن ِمْن َبٍِت َىاِشٍم،  روي: )..، فَ يَ ْفَتُح اللَُّو لِْلَمْهِديّْ أَْرَض اٟتَِْجاِز، َوَيْسَتْخرُِج َمْن َكاَن يف السّْ

َعُث اْلَمْهِديُّ جُ  ، َويَ ب ْ َعِة ِإىَل اْلَمْهِديّْ َعُث بِاْلبَ ي ْ وُد اْلُكوَفَة، فَ يُب ْ ُنوَدُه يف َوتَ ْنزُِل الرَّايَاُت السُّ
 .ٛ٘يََّة(اآْلفَاِق، َوٯُتِيُت اٞتَْْوَر َوأَْىَلُو، َوَتْسَتِقيُم َلُو اْلبُ ْلَداُن، َويَ ْفَتُح اللَُّو َعَلى َيَدْيِو اْلُقْسطَْنِطينِ 

                                                                                                                                                                      

 .ٖٔٓٔ: ٛتادالفنت لنعيم بن  ٗ٘
 .ٗٔٓٔ: الفنت لنعيم بن ٛتاد ٘٘
 .ٓٔٓٔ: الفنت لنعيم بن ٛتاد ٙ٘
 .ٖٙٗالواردة يف الفنت أليب عمرو الداين: السنن  ٚ٘
 .ٜٜٜالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٛ٘



ومن ىذا األثر: أن ا١تهدي يفتح لو كل أرض اٟتجاز، وأنو يكون من بٍت ىاشم يف 
 السجون، فيفكهم.

ن ىنا ألن أرض اٟتجاز ال تكتمل إال با١تدينة ا١تنورة، وأما عن ا١تعركة، وقد جعلت ىذا العنوا
 فرٔتا ال يكون قتال، لعدم ورود ذكر ١تعارك.

 :الشام سفياين معركة معاً: ادسس
وتقع الضجة بالشام: ال إن أغراب اٟتجاز قد خرجوا إليكم. فيجتمعون إىل  ،..)ورد: 

بدمشق، فيقولون: أغراب اٟتجاز قد ٚتعوا علينا. فيقول السفياين ألصحابو: ما  السفياين
وإبل، و٨تن أصحاب العدة والسبلح تقولون يف ىؤالء القوم؟ فيقولون: ىم أصحاب نبل 

خرج بنا إليهم. فَتونو قد جنب، وىو عامل ٔتا يراد منو، فبل يزالون بو حىت ٮترجوه، فيخرج أ
 مائيت ألف وستُت ألفاً، حىت ينزلوا ببحَتة طربية، فيسَت ا١تهدي، ٓتيلو ورجالو وجيشو، يف

عليو السبلم، ٔتن معو، ال ٭تدث يف بلد حادثة إال األمن واألمان والبشرى، وعن ٯتينو 
جربيل، وعن مشالو ميكائيل، عليهما السبلم، والناس يلحقونو من اآلفاق، حىت يلحقوا 

 عز وجل على السفياين وجيشو، ويغضب سائر السفياين على ْتَتة طربية. ويغضب اهلل
خلقو عليهم، حىت الطَت يف السماء فًتميهم بأجنحتها، وإن اٞتبال لًتميهم بصخورىا، 
فتكون وقعة يهلك اهلل فيها جيش السفياين، وٯتضي ىارباً، فيأخذه رجل من ا١تواِل اٝتو 

آلخرة، فيبشره، فيحفف يف صباح، فيأيت بو إىل ا١تهدي عليو السبلم، وىو يصلي العشاء ا
ويكون السفياين قد جعلت عمامتو يف عنقو وسحب، فيوقفو بُت يديو،  الصبلة وٮترج.

فيقول السفياين للمهدي: يا ابن عمي، ُمن علي باٟتياة كون سيفًا بُت يديك، وأجاىد 
أعداءك. وا١تهدي جالس بُت أصحابو، وىو أحِت من عذراء فيقول: خلوه. فيقول أصحاب 

! ما نصرب على هدي: يا ابن بنت رسول اهلل ٘تن عليو باٟتياة، وقد قتل أوالد رسول اهلل ا١ت
ذلك. فيقول: شأنكم وإياه، اصنعوا بو ما شئتم. وقد كان خبله وأفلتو. فيلحقو صباح يف 
ٚتاعة، إىل عند السدرة، فيضجعو ويذْتو، ويأخذ رأسو، ويأيت بو ا١تهدي، فينظر شيعتو إىل 

مث يسَت يف  فيكربون ويهللون، و٭تمدون اهلل تعاىل على ذلك. مث يأمر ا١تهدي بدفنو،الرأسي، 
 .ٜ٘(، ..عساكره، فينزل دمشق

                                                           

 .ٗٙٔ، ٖٙٔ: عقد الدرر ٜ٘



أن السفياين ٮترج من الشام بعد مشاورة مع أصحابو، فيلتقون مع جيش ا١تهدي  -
 قرب طربية.

وىا أن اهلل يسلط على السفياين جند من السماء، وما ورد من الكبلم عن اٞتبال و٨ت -
وكذلك ىذا دليل أو حىت قرينة على تأييد اهلل  فهي كناية عن األسلحة اٟتديثة،

 ..للمهدي وأصحابو با١تبلئكة
شر ىزٯتة، فيؤيت بو مقيد إىل ا١تهدي، فيناشد ا١تهدي بالرحم  نهزمأن السفياين ي -

العفو، وىنا دليل على أنو ىامشي، وليس حاكم اليوم من بٍت ىاشم إال )ملك 
األردن/ عبد اهلل بن اٟتسُت(، فيعفي عنو، وٮتلي سبيلو، فبل يقبل بعض أصحابو، 

، ويف أثر أن ا١تهدي فيأذن ا١تهدي بقتلو، فينطلق أحدىم حىت يأيت برأس السفياين
).. وورد أيضاً: ورد: ، ٓٙيقتلو واألثر: ).. فيأخذ السفياين فيقتلو على باب جَتون(

 .ٔٙفيقدم الشام فيذبح السفياين ٖتت الشجرة اليت أغصاهنا إىل ْتَتة طربية..(

 اً: ملحمة الرتك:بعسا
فيها بنفسو، وىي وملحمة الًتك أغلب الظن أهنا ضمن بعثات اإلمام ا١تهدي ولن يشارك 

أول ا١تبلحم، ومن ىنا فا١تلحمة تستعمل يف أكثر األحيان ىي ا١تعارك اليت تكون بُت 
 ا١تسلمُت والكفار، والًتك ىنا ىم الروس.

٢ُتَا َمْلَحَمُة الت ُّْرِك »َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، َقاَل:   .ٕٙ«بِاٞتَْزِيَرةِ بَِقَيْت ِمَن اْلَمبَلِحِم َواِحَدٌة َأوَّ
َعثُُو ِإىَل الت ُّْرِك(و  ، يَ ب ْ   .َٖٙعْن أَْرطَاَة، قَاَل: ).. َوُىَو َأوَُّل ِلَواٍء يَ ْعِقُدُه اْلَمْهِديُّ

٢ُتُنَّ  َها ثِْنَتاِن، َوبَِقَي َثبَلٌث، َفَأوَّ وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: )اْلَمبَلِحُم َٜتٌْس، َمَضى ِمن ْ
اِل، لَْيَس بَ ْعَدَىا َمْلَحَمٌة( َمْلَحَمةُ  جَّ   .ٗٙالت ُّْرِك بِاٞتَْزِيَرِة، وَمْلَحَمُة اأْلَْعَماِق، وَمْلَحَمُة الدَّ

 

                                                           

 .ٕٔٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٓٙ
 .ٜٙ٘السنن الواردة يف الفنت للداين :  ٔٙ
 .٘ٔٙالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٕٙ
 .ٗٔٙالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٖٙ
 .ٜٖٖٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٗٙ



 :اً: امللحمة الكربىاثمن
والكبلم فيها كثَت جداً وأقل ما يقال يف حقها أهنا أعظم ملحمة بُت اٟتق والباطل يف التاريخ 

ملحمة ا١تسيح الدجال، وأورد بعض اآلثار فيها حىت جاءت آثار أهنا أعظم وأكرب من 
 عدة خطوات: إىلوبعض البيان ٢تا، وسوف أقسمها 

 اخلطوة اْلوَل للملحمة: مدة اْلمع َلا:
 . ٘ٙ).. فَ َيْجَمُع َلُكْم َٛتَْل اْمرَأٍَة ..( :قال 

 اخلطوة الثانية: مجع الروم َلا أكرب مجع وأكثر التحالفات:
 .َٖٚٙتَْت ُكلّْ َغايٍَة اثْ َنا َعَشَر أَْلًفاً..( ٙٙوَنُكْم َٖتَْت َٙتَاِنَُت َغايَةٍ : ).. مُثَّ يَْأتُ قال 

وقد جاءت روايات عدة فيها ألفاظ: غاية: من ا٢تدف وا١تقصد وىي الغاية. الراية: من 
 نوعها. بند: من التقسيم..

 رجل. ٜٓٓٓٓٙ( = ٓٛ x ٕٓٓٓٔوىم على عدد )
َرى اثْ َنا َعَشَر »رئيس، َعْن َكْعٍب، قَاَل:  وفيها اثنا عشر ملك أو وزير أو ٭َتُْضُر اْلَمْلَحَمَة اْلُكب ْ

، وىنا ال يعٍت ٛٙ..«َمِلًكا ِمْن ُمُلوِك اأْلََعاِجِم، َأْصَغرُُىْم ُمْلًكا َوأَقَ لُُّهْم ُجُنوًدا َصاِحُب الرُّوِم، 
حدة تكون يف حضورىم الفعلي يف أرض ا١تعركة، وأغلب الظن أهنم ضمن غرفة عمليات وا

أرض أو قاعدة قريبة من أرض ا١تعركة، كأهنم يكونون يف تركيا، واهلل أعلم. وصاحب الروم 
 ىنا رٔتا ىو صاحب إيطاليا، ١تكان روما.

وروي: )..، َو٬َتَْمُع َٚتًْعا َعِظيًما ِمَن الرُّوِم، َوُيَصاِلُح َمِن اْسَتطَاَع ِمَن اأْلَُمِم، فَ َهَذا َأوَُّل 
اَن َكْعٌب اْلَمْلَحَمِة اْلُعْظَمى، مُثَّ َيِسَتُوَن فَ يَ ْنِفُر إِلَْيِهُم اْلُمْسِلُموَن، َوَخِليَفتُ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ اْلَيَماينُّ، كَ 

 .ٜٙيَ ُقوُل: ُىَو ٯَتَاينُّ، َوُىَو ِمْن قُ َرْيٍش، ..(
، فَ ُتَجيُّْش َعَلْيِهُم اأْلَْلِسَنَة اْلُمْخَتِلَفَة، َو٬َتَْتِمُع إِلَْيِهْم وَعْن َكْعٍب: )مُثَّ َتْسَتِمدُّ الرُّوُم بِاأْلَُمِم الثَّانَِيةِ 

، فَ يُ ْقِبُل بِأَُمٍم أَْىُل ُروِميََّة، َواْلُقْسطَْنِطيِنيَِّة، َوأَْرِميِنيََّة، َحىتَّ الرَُّعاُة َواٟتَْرَّاثُوَن يَ ْغَضُبوَن ِلَمِلِك الرُّومِ 
                                                           

 .ٕٙٗٔ، ٖٚ، نعيم بن ٛتاد يف الفنت : ٖٔٔٗالطرباين يف الكبَت :  ٘ٙ
الغاية : ىي الراية، ٝتيت بذلك ألهنا غاية ا١تتبع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشى، كما جاءت يف رواية عند ابن أيب شيبة  ٙٙ

 .ًٖٖٛ٘ٛفا ، َٖتَْت ُكلّْ بَ ْنٍد اثْ َنا َعَشَر أَْلًفا(. اٟتديث: يف مصنفو بلفظ: بند،  ).. َوَأْن تَ ْغِدَر الرُّوُم فَ َيِسَتُوَن باثْ ٍَت َعَشَر أَلْ 
 .وغَتىم ،ٛٓٚٙ، صحيح ابن حبان : ٜٛٓٗ، سنن ابن ماجو : ٕٚٔٓٗ، مسند أٛتد : ٖ٘ٓٓصحيح البخاري:  ٚٙ
 .ٕٓٚٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٛٙ
 .ٖٓٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٙ



ص ذكر اْلُقْسطَْنِطيِنيَِّة فرٔتا يكون ٖتالف أو معاونة من جانٍب ما ، ويف ىذا النَٓٚكِثَتٍَة، ..(
 مع )تركيا( اليوم.

 .ٕٚ«َٔٚٗتْرُُج الرُّوُم يف اْلَمْلَحَمِة اْلُعْظَمى، َوَمَعُهُم الت ُّْرُك َوبُ ْرَجاُن َوالصََّقالَِبةُ »قَاَل:  النَّيبّْ 
 املائية:اخلطوة الثالثة: سيطرة الروم على البحار واملضائق 

عن عبد الواحد بن قيس الدمشقي قال: )التدع الروم على الساحل أيام ا١تبلحم ماء إال 
، فتحتل الروم وأحبلفهم كل البحار واحمليطات ا١تتاٜتة ألرض ا١تلحمة، وىي ٖٚعسكروا عليو(

 البحر األبيض ا١تتوسط، البحر األٛتر )ْتر اليمن(، البحر العريب، ا٠تليج العريب.
 لرابعة: نزوَلم ِف سورَي: اخلطوة ا

اَعُة َحىتَّ يَ ْنزَِل الرُّوُم بِاأَلْعَماِق َأْو ِبَداِبَق،  َعْن َأىِب ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  قَاَل: )اَل تَ ُقوُم السَّ
َصافُّوا قَاَلِت: الرُّوُم َخلُّوا فَ َيْخرُُج إِلَْيِهْم َجْيٌش ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَياِر أَْىِل اأَلْرِض يَ ْوَمِئٍذ، فَِإَذا تَ 

نَ َنا َوبَ ُْتَ الَِّذيَن َسبَ ْوا َنُكْم َوبَ ُْتَ  ٗٚبَ ي ْ ِمنَّا نُ َقاتِْلُهْم. فَ يَ ُقوُل اْلُمْسِلُموَن: اَل َواللَِّو اَل ٩ُتَلّْي بَ ي ْ
َهزُِم ثُ ُلٌث الَ يَ ُتوُب اللَُّو َعَلْيِهْم أَبَ  َهَداِء ِعْنَد ِإْخَوانَِنا. فَ يُ َقاتُِلونَ ُهْم فَ يَ ن ْ داً، َويُ ْقَتُل ثُ لُثُ ُهْم أَْفَضُل الشُّ

 .٘ٚاللَِّو، َويَ ْفَتِتُح الث ُُّلُث الَ يُ ْفتَ ُنوَن أََبداً..(
عن الزىري قال: )إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم، أتاىم الرايات الصفر فيجتمعون و 

تكون الدبرة على أىل ا١تشرق  يف قنطرة أىل مصر فيقتتل أىل ا١تشرق وأىل ا١تغرب سبعاً، مث
 .ٙٚحىت ينزلوا الرملة فيقع بُت أىل الشام وأىل ا١تغرب شيء فيغضب أىل ا١تغرب ..(

 فنزو٢تم يكون يف موضعُت أو ثبلثة يف أرض العرب:
 بسوريا. ٚٚاألول: األعماق

                                                           

 .ٜٕٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٓٚ
ُهْم. والصقال ٔٚ َقالَِبِة َقرِيَبٌة ِمن ْ بة: جيل من الناس كانت برجان: ِجيٌل ِمْن النَّاِس ِببَلَدُىْم َقرِيَبٌة ِمْن ُقْسطَْنِطيِنيََّة َوِببَلُد الصَّ

 مساكنهم إىل الشمال من ببلد البلغار، وتُ َتاِخم ِببَلُدُىم ِببَلد ا٠تََزِر. 
 .ٖٕٜٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٕٚ
 . ٖٓٗٔلفنت لنعيم بن ٛتاد : ا ٖٚ
 روي سبوا على وجهُت فتح السُت والباء، وضمهما، وكبل٫تا صواب ألهنم سبوا أواًل مث سبوا الكفار. ٗٚ
 .ٙٙٗٚصحيح مسلم :  ٘ٚ
 . ٕٚٚالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٙٚ
 .عمقوىناك ْتَتة معروفة تسمى ْتَتة ال األعماق: ىو موضع معروف من أعمال أنطاكيا، مشال حلب، ٚٚ



 بسوريا. ٛٚالثاين: ٔترج دابق
 بفلسطُت، وذلك ٟتماية اليهود بفلسطُت. ٜٚالثالث: الرملة

ُو َٙتَاِنَُت َغايًَة، َٖتَْت ُكلّْ َغايٍَة اثْ َنا َعَشَر أَْلًفا يف اْلَبْحِر، َويَ ُقوُل ٢َتُْم ور  وي: )..، فَ يُ َوجّْ
اِم فَاْحرُِقوا اْلَمرَاِكَب لِتُ َقاتُِلوا َعْن أَنْ ُفِسُكْم، فَ يَ ْفَعُلوَن َذلِ  َك، َصاِحبُ ُهْم: ِإَذا َرِسيُتْم ِبَسَواِحِل الشَّ

اِم ُكلََّها، بَ رََّىا َوَْتَْرَىا، َما َخبَل َمِديَنَة ِدَمْشَق، َواْلُمْعِنَق، ..(َويَْأُخذُ   .ٓٛوَن أَْرَض الشَّ
 .سوريا ويعٍت وىنا: أهنم يأتون فينزلون من البحر، و٭تتلون الشام كلو

 اخلطوة اخلامسة: توجو اإلمام املهدي وأصحابو للشام وعسكرتو ِبلغوطة بدمشق:
اَعُة َحىتَّ يَ ْنزَِل الرُّوُم بِاأَلْعَماِق َأْو ِبَداِبَق،  يْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َعْن َأىِب ُىرَ  قَاَل: )اَل تَ ُقوُم السَّ

 .ٔٛفَ َيْخرُُج إِلَْيِهْم َجْيٌش ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَياِر أَْىِل اأَلْرِض يَ ْوَمِئٍذ، ..(
وا١تسلمون يومئذ يف أرض يقال ٢تا: الغوطة، يف مث يسَتون إليكم فيقاتلونكم  : )..وقال 

 .ٕٛمدينة يقال ٢تا: دمشق(
: )فسطاط ا١تسلمُت يومئذ يف أرض يقال ٢تا: الغوطة، يف مدينة يقال ٢تا: وقال 

 .ٖٛدمشق(
 بدمشق يف سوريا. ٗٛفيعسكر ا١تسلمُت يف الغوطة

 اخلطوة السادسة: قبل املعركة انسحاب جزء من جيش املسلمني:
َهزُِم ثُ ُلٌث الَ يَ ُتوُب اللَُّو َعَلْيِهْم أََبداً، ..(سبق اٟت  .٘ٛديث: )..، فَ يُ َقاتُِلونَ ُهْم فَ يَ ن ْ

                                                           

تقع مرج دابق يف مشال سهول حلب الشهباء، وىي بالضبط ُتسمى دابق وىي قرية تارٮتية تبُعد عن مركز مدينة حلب ُقرابة  ٛٚ
كم. دابق تقع يف سهل واسع منبسط ال ٭تتوي على جبال وال وديان، وىو   ٘ٔكم وىي جنوب اٟتدود الًتكية بُقرابة ال    ٘ٗال  

 .ة وفاصلةمن أنسب األماكن ١تعارك كبَت 
على الطريق القدٯتة  القدس كم مشال غرب  ٖٛعلى بعد  تقع اليوم .فلسطُت التارٮتية من أكرب وأقدم مدن الرملة: ٜٚ

، وٝتيت نسبة إىل الرمال اليت كانت بد ا١تلكسليمان بن عم، على يد ا٠تليفة األموي ٙٔٚتأسست سنة  ،والقدس يافا بُت
 ٖتيطها.

 .ٕٕ٘ٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٓٛ
 سبق ٗتر٬تو. ٔٛ
 .ٕٚالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٕٛ
، كما رويت أحاديث تذكر الغوطة، فأٛتد رواه يف عدة أحاديث، واٟتاكم، والداين، وأبو داود، ٖٕٔٓٗمسند أٛتد :  ٖٛ

 والبزار.
وىي سهل ٦تتد عبارة  وريف دمشق دمشق من الشرق والغرب واٞتنوب وىى تتبع دمشق ٔتدينةٖتيط  غوطة دمشق ٗٛ

 كهة تعد من أخصب بقاع العامل.غناء من أشجار الفا  بساتُت عن
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86


فينقسم ثبلثة أثبلث: ثلث ينضم إىل الروم،  ٙٛوأما الثلث ىذا الذي ينسحب أو ينهزم
وثلث: يفر حىت ببلده وىم أىل الببلد البعيدة عن الشام، وثلث: يفر إىل ببلد بعيدة عن 
الروم إىل اليمن أو اٟتجاز وىم أصحاب الشام. ففي األثر عن َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمرٍو: )لَيَ ْلَحَقنَّ 

، وَعْن َعْبِد اللَِّو ِٚٛبَأْسرَِىا، قُ ْلُت: َوَما َأْسُرَىا؟ قَاَل: ِبُرَعاهِتَا وَِكبَلَِّٔا( ِمَن اْلَعَرِب بِالرُّوِم قَ َباِئلُ 
ا الث ُُّلُث الَِّذيَن يَِفرُّوَن فَِإن َُّهْم يَ ْفًَتُِقوَن ْبِن َمْسُعوٍد، َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ  : )..، َوأَمَّ

يِن ِمْن َحاَجٍة لََنَصَرُىْم، َثبَلثََة أَْثبَلٍث، ثُ ُلٌث ي َ  ْلَحُقوَن بِالرُّوِم، َويَ ُقوُلوَن: َلْو َكاَن لِلَِّو ََِّٔذا الدّْ
ٌر، َوُىْم ُمْسِلَمُة اْلَعَرِب: بَ ْهرَاَء َوتَ نَّوُخ َوطَيٌّْئ َوُسَلْيٌم، َوثُ ُلٌث يَ ُقوُلوَن: َمَنازُِل آبَائَِنا َوَأْجَداِدنَ  ا َخي ْ

ِو، اَل تَ َنالَُنا الرُّو  ُم أََبًدا، ُمرُّوا بَِنا ِإىَل اْلَبْدِو، َوُىُم اأْلَْعرَاُب، َوثُ ُلٌث يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ ُكلَّ َشْيٍء َكاٝتِْ
ْؤُم، َفِسَتُوا بَِنا ِإىَل اْلِعرَاِق َواْلَيَمِن َواٟتَِْجاِز، َحْيُث اَل ٩َتَاُف الرُّومَ  َها الشُّ اِم َكاٝتِْ ، َوأَْرُض الشَّ

َهزُِم ثُ ُلٌث فَأُولَِئَك َشرُّ »الناس عند اهلل، فَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: وىم شر  .ٛٛ..( يَ ن ْ
 .ٜٛ«اْلرَبِيَِّة ِعْنَد اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ 

 :أنصار الدين اخلطوة السابعة: بيان جيش املسلمني
 كل األحاديث واآلثار اليت سأوردىا وردت يف باب ا١تلحمة الكربى.

 اإلمام ا١تهدي عليو السبلم. ا١تومنُت آنذاك مَتيكون أفس
 على فرق ا١تسلمُت، جاء يف األثر:وعلى جيش ا١تسلمُت سبعُت أمَتاً، عينهم اإلمام ا١تهدي 

اِبُر يَ ْوَمِئٍذ يف اأْلَْجِر  ُعوَن أَِمَتًا، ُكلُُّهْم َصاِلٌح َصاِحُب رَايٍَة، فَاْلَمْقُتوُل َوالصَّ َسَواٌء، )..، َوَمَعُو َسب ْ
)..ٜٓ. 

 أىل اليمن:
أبُت اثنا عشر ألفًا ينصرون اهلل  ٜٔ: )ٮترج من عدنعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل 

، وما يقوي أن ىذا اٞتيش يقاتل الروم: َعِن اْبِن َعبَّاٍس ٕٜورسولو ىم خَت من بيٍت وبينهم ..(

                                                                                                                                                                      

 طرفاً من حديث مسلم السابق. ٘ٛ
 ينهزم : ينسحب ىزٯتة. ٙٛ
 .ٕٖٖٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٚٛ
 .ٕٕ٘ٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٛٛ
 .ٜٕٚٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٛ
 .ٜٕٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٓ



ُر َمْن بَ ْيٍِت  : )ٮَتْرُُج ِمْن َعَدَن اثْ َناقَاَل: قَاَل َنيبُّ اهلِل  َعَشَر أَْلًفا يَ ْنُصُروَن اللََّو َوَرُسوَلُو، ُىْم َخي ْ
نَ ُهْم. قَاَل اْلُمْعَتِمُر: َأظُنُُّو قَاَل: يف اأَلْعَماِق(  .َٖٜوبَ ي ْ

).. ، ُىْم ِمْن َعَدِن أَبْ َُتَ  .ٜٗوَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: )..، ِإنَّ اْلُمْؤِمِنَُت لََيُمدُّ
ْسبَلِم يَ ْوَمِئٍذ ِإالَّ أَنْ ُتْم، و  عن كعب، قال: )..، َوالَِّذي نَ ْفُس َكْعٍب بَِيِدِه، اَل ٬ُتَاِلُد َعْن ِديِن اإْلِ

َداَء يَا أَْىَل اْلَيَمِن َوقَ ْيُس، َوقَ ْيٌس يَ ْوَمِئٍذ يَ ْقتُ ُلوَن اأْلَْعَداَء َواَل يُ ْقتَ ُلوَن، َواأْلَْزُد يَ ْقتُ ُلوَن اأْلَعْ 
 .ٜ٘تَ ُلوَن، َأْو قَاَل: َواَل يُ ْقتَ ُلوَن، َو٠تٌَْم َوُجَذاٌم يَ ْقتُ ُلوَن اأْلَْعَداَء َواَل يُ ْقتَ ُلوَن(َويُ قْ 

: )ِإنَّ اللََّو تَ َعاىَل َوَعَدين فَاِرَس، مُثَّ الرُّوَم، مُثَّ وَعْن رَاِشِد ْبِن َسْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو 
ْميَ َر أَْعَوانًا(ِنَساَءُىْم أَبْ َناَءُىْم وَ  ين ِْتِ  .ٜٙأَلَْمتَ ُهْم وَُكُنوَزُىْم، َوأََمدَّ

.. وتطيعو أىل اليمن، وتقبل اٞتيوش أمامو، ويكون ٫تدان وزاراءه، وخوالن جيوشو، ) وورد:
 .ٜٚ(وٛتَت أعوانو، ..

وعن مسلمة بن عبد ا١تلك، قال: )فيسَتون إليو ّتمع مل يسَتوا ٔتثلو قط، حىت ينزلوا عمقاً، 
ويبلغ ا١تسلمُت مسَته، ومنزلو، فيستمدون حىت يأتيهم أقاصي اليمن ينصرون اإلسبلم، وٯتد 

 .ٜٛىؤالء النصارى نصارى اٞتزيرة والشام، فيسَت ا١تسلمون إليهم..(
وعن كعب قال: )إن اهلل تعاىل ٯتد أىل الشام إذا قاتلهم الروم يف ا١تبلحم بقطيعتُت دفعة 

 .ٜٜفاً من أىل اليمن(سبعُت ألفاً ودفعة ٙتانُت أل
 . ٓٓٔ: ).. حىت ٯتدكم من ْتضرموت من اليمن(وقال رسول اهلل 

                                                                                                                                                                      

وعدن أبُت تقع مشال شرق عدن وإليها تنسب عدن فيقال عدن أبُت للتمييز بينها وبُت عدن العة وتقع ىذه يف ببلد العة  ٜٔ
 من أعمال حجة يف غرب مشال صنعاء وعدن العة اليوم خرائب وأطبلل ومكاهنا معروف.

 .ٜٖٚٓمسند أٛتد :  ٕٜ
 ، وسنده صحيح.ٕ٘ٔٗا١توصلي: مسند أيب يعلى  ٖٜ
 .ٕٓ٘ٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٗ
 ٖٗٔٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜ٘
 .٘ٓٗٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٙ
 .ٕٙٔ: قد الدرر ع ٜٚ
 . ٕٔ٘ٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٛ
 . ٜٖٔٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٜ

 .ٕٙٗٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٓٓٔ



وعن كعب: ).. مث تستمد الروم باألمم الثانية فتجيش عليهم األلسنة ا١تختلفة و٬تتمع إليهم 
أىل رومية والقسطنطينية وأرمينية حىت الرعاة واٟتراثون يغضبون ١تلك الروم فيقبل بأمم كثَتة، 

فخَت العرب يومئذ اليمانيون ا١تهاجرون وٛتَت وا٢تان وقيس أولئك خَت الناس يومئذ ...، 
)..ٔٓٔ. 

واهلل ليعطينهم اهلل الدنيا  ٕٓٔوعن كعب قال: )طوىب يوم ا١تلحمة العظمى ٟتمَت واٟتمراء
أسد  : )األزدقال  ،، وكره الناس كأنو ا١تخرب عنو يف اٟتديثٖٓٔواآلخرة وإن كره الناس(

اهلل يف األرض، يريد الناس أن يضعوىم، ويأىب اهلل إال أن يرفعهم، وليأتُت على الناس زمان 
 ، واألزد ىم أىل اليمن.ٗٓٔيقول الرجل: يا ليت أيب كان أزدياً، يا ليت أمي كانت أزدية(

َرى اثْ َنا َعَشَر َمِلكًا ِمْن مُ  ُلوِك اأْلََعاِجِم، َأْصَغرُُىْم وَعْن َكْعٍب، قَاَل: )٭َتُْضُر اْلَمْلَحَمَة اْلُكب ْ
زَاِن، َجاَء بَِأَحِد٫ِتَا يَ ْوَم اْلي َ  ْرُموِك،  ُمْلكًا َوأَقَ لُُّهْم ُجُنودًا َصاِحُب الرُّوِم، َولِلَِّو تَ َعاىَل يف اْلَيَمِن َكن ْ

يُء بِاآْلَخِر يَ ْوَم اْلَمْلَحَمِة  ُعوَن أَْلفاً(َكاَنِت اأْلَْزُد يَ ْوَمِئٍذ ثُ ُلَث النَّاِس، َو٬تَِ  .٘ٓٔاْلُعْظَمى، َسب ْ
قال: ).. حىت ٕتيئهم مادة اليمن  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد، َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ 

سبعُت ألفاً، ألف اهلل قلؤّم باإلٯتان، معهم أربعون ألفًا من ٛتَت حىت يأتوا بيت ا١تقدس 
 .ٚٓٔ..(ٙٓٔرجوهنم من جند إىل جندفيقاتلون الروم فيهزموهنم وٮت

ُعوَن أَْلًفا، »وعن كعب قَاَل:  َوأَِمَُت النَّاِس يَ ْوَمِئٍذ َرُجٌل ِمْن َبٍِت َىاِشٍم، يَْأتَِيُو َمَدُد اْلَيَمِن َسب ْ
 .ٛٓٔ«َٛتَاِئُل ُسُيوِفِهُم اْلَمَسدُ 

                                                           

 . ٜٕٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٔٓٔ
وىي عبارة عن رمز يرمز ألىل اليمن بو، ة اٟتمراء وىي قرية من قرى اٟتداء بذمار اليمن، قرية يف اليمن تسمى النخل ٕٓٔ

قرية  قبيلة اٟتمراء ا١تغربية، واٟتمراءكما توجد ،  باألثر لبيان األحاديث واآلثار  األخرى ونا١تقصود أىل اليمن ىم واألقرب أن
ويب بيسان وتسمى أيضًا عرب اٟتمراء نسبة إىل سكاهنا من عشَتة كيلومًت جنٚتبعد  عربية تقع إىل اٞتنوب من مدينة بيسان،

 . يف اٞتهة اٞتنوبية من غور بيسان اٟتمراء أحد فروع قبيلة الصقور اليت استقرت
 . ٖٖٚٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٖٓٔ
 .ٖٜٖٚسنن الًتمذي :  ٗٓٔ
 .ٕٓٚٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٘ٓٔ
 أي من مكان إىل مكان. ٙٓٔ
 . ٕٕ٘ٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٚٓٔ
 .ٖٓ٘ٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٛٓٔ



َرى اثْ َنا َعَشَر َملِ »َعْن َكْعٍب، قَاَل:  ًكا ِمْن ُمُلوِك اأْلََعاِجِم، َأْصَغرُُىْم ُمْلًكا ٭َتُْضُر اْلَمْلَحَمَة اْلُكب ْ
زَاِن، َجاَء بَِأَحِد٫ِتَا يَ ْوَم اْليَ ْرُموِك، َكاَنِت   َوأَقَ لُُّهْم ُجُنوًدا َصاِحُب الرُّوِم، َولِلَِّو تَ َعاىَل يف اْلَيَمِن َكن ْ

يُء بِاآْلَخِر يَ ْوَم اْلمَ  ُعوَن أَْلًفا، َٛتَاِئُل ُسُيوِفِهُم اأْلَْزُد يَ ْوَمِئٍذ ثُ ُلَث النَّاِس، َو٬تَِ ْلَحَمِة اْلُعْظَمى، َسب ْ
 .ٜٓٔ«اْلَمَسدُّ 

ويف عبلمة على خروج ا١تسيح الدجال ذكر ىجرة قبائل ٯتنية إىل الشام، وأقرب الظن أهنا 
تكون أيام ا١تلحمة، وقد ورد َعْن َكْعٍب، قَاَل: )ِإَذا رَأَْيَت ٫َتَْداَن اْلَمْشرِِق َوَقْد نَ زََلْت بَ ُْتَ 

جَّ  ؟(الرَّْسنَتِ َوِٛتَْص فَ ُهَو ُحُضوُر اْلَمْلَحَمِة، َوُخُروُج الدَّ  .ٓٔٔاِل، قُ ْلُت: َوَما يُ ْنز٢ُِتُُم الرَّْسنَتَ
وقال كعب: ).. فطرح إىل صحيفة مكتوب فيها: قل لصور مدينة الروم: وىي تسمى بأٝتاء  

كثَتة قل لصور: ٔتا عتت عن أمري وٕتربت ّتربوتك تباري ّتربوتك جربويت و٘تثلُت فلكك 
من الذين يردون الذكر كما ترد الطَت بعرشي ألبعثن عليك عبادي األميُت وولد سبأ أىل الي

اٞتياع اللحم وكما ترد الغنم العطاش ا١تاء وألنزعن قلوب أىلك وألشدن قلبوىم وألجعلن 
صوت أحدىم عند الباس كصوت األسد ٮترج من الغابة فيصيح بو الرعاة فبل تزده أصواهتم 

م الباس وألشدن أوتار إال جرأة وشدة وألجعلن حوافر خيو٢تم كاٟتديد على الصفا ليدرك يو 
قسيهم وألتركنك جلحاء للشمس وألتركنك ال ساكن لك إال الطَت والوحش وألجعلن 
حجارتك كربيتًا وألجعلن دخانك ٭تول دون طَت السماء وألٝتعن جزائر البحر 

، ىذا مصداقًا لوصف تعاىل ألىل اليمن أهنم أوِل بأس شديد حيث قال: ٔٔٔصوتك..(
 .ٕٔٔقُ وٍَّة َوأُوُلو بَْأٍس َشِديٍد{ }قَاُلوا ٨َتُْن أُوُلو

 خرية أىل اْلجاز:
ي، قَاَل: ِإنَُّكْم َستُ َقاتُِلوَن َبٍِت اأْلَْصَفِر، ): قَاَل  ، قَاَل: بَِأيب، َوأُمّْ ، يَا َعِليُّ ، يَا َعِليُّ يَا َعِليُّ

ْسبَلِم، أَْىُل اٟتَِْجاِز، الَِّذيَن اَل  َٖٔٔويُ َقاتُِلُهُم الَِّذيَن ِمْن بَ ْعدُِكْم، َحىتَّ َٗتْرَُج إِلَْيِهْم ُروَقةُ  اإْلِ
 .ٗٔٔٮَتَاُفوَن يف اللَِّو َلْوَمَة اَلِئٍم، ..(

                                                           

 .ٕٓٚٔالفنت لنعيم بن ٛتاد:  ٜٓٔ

 .ٜٔٗٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٓٔٔ
 . ٖٓٛٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٔٔٔ
 .ٖٖالنمل :  ٕٔٔ
 أي خيار ا١تسلمُت وسراهتم. ٚتع رائق. من راق الشيء إذا صفا وخلص. :روقة اإلسبلم ٖٔٔ
 .ٜٗٓٗماجو : ابن سنن  ٗٔٔ



 خرية أىل فلسطني: 
: )ال تزال طائفة من أميت على الدين ظاىرين لعدوىم، عن أيب أمامة قال: قال رسول اهلل 

يأتيهم أمر اهلل وىم  ، حىت ٘ٔٔقاىرين، ال يضرىم من خالفهم، إال ما أصأّم من ألواء
 .ٙٔٔكذلك، قالوا: يا رسول اهلل وأين ىم؟ قال: ببيت ا١تقدس، وأكناف بيت ا١تقدس(

 :ٚٔٔخرية أىل مصر، وىم النجائب
).. فيخرج األبدال من الشام وأشباىهم، وٗترج إليو النجباء من مصر، وعصائب أىل 

 .ٛٔٔ..(الشرق وأشباىهم، حىت يأتوا مكة، فيبايع لو بُت الركن وا١تقام.
 ، واملوايل: ٜٔٔخرية أىل الشام، وىم اْلبدال

: )ال تزال طائفة من أميت عن عمران بن حصُت رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل 
يقاتلون على اٟتق ظاىرين على من ناوأىم، حىت يقاتل آخرىم ا١تسيح الدجال. قال معاذ 

 .ٕٓٔبن جبل: وىم بالشام(
قال: )..، فيبايعونو بُت الركن وا١تقام، ويبعث إليو  عن النيب  وعن أم سلمة زوج النيب 

بعث من الشام فيخسف ّٔم بالبيداء بُت مكة وا١تدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال 
 .ٕٔٔالشام، ..(

: )ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أبواب دمشق وعن أيب ىريرة قال: قال رسول اهلل 
قدس وما حو٢تا، ال يضرىم جذالن من خذ٢تم، ظاىرين وما حو٢تا، وعلى أبواب بيت ا١ت

 .ٕٕٔعلى اٟتق إىل أن تقوم الساعة(
: )إذا وقعت ا١تبلحم خرج بعث من وعن أيب ىريرة رضى اهلل عنو قال: قال رسول اهلل 

 .ٖٕٔدمشق من ا١تواِل ىم أكرم العرب فرسا وأجوده سبلحاً يؤيد اهلل ّٔم الدين(

                                                           

 ألواء: شدة العيش. ٘ٔٔ
 .ٖٕٕٗٚ :مسند أٛتد ٙٔٔ
 النجائب: خَتة األبناء. ٚٔٔ
 .ٜٙ٘السنن الواردة يف الفنت للداين :  ٛٔٔ
 األبدال: الزىاد، العباد. ٜٔٔ
 .ٕٜٖٕرباين يف الكبَت : ، الطٕٜٖٕ، ا١تستدرك للحاكم : ٖٜٜٗٔ، مسند أٛتد : ٕٙٛٗسنن أيب داود :  ٕٓٔ
 .ٕٙٛٗسنن أيب داود:  ٕٔٔ
 .ٚٗ، والطرباين يف األوسط : ٕٕٓ، والطرباين يف الكبَت: ٚٔٗٙمسند أيب يعلى :  ٕٕٔ



، وجاء يف تاريخ ابن ٕٗٔباألثر: )وٯتد إليو ثبلٙتائة من الشام(وكأن نعيم حدد عدد األبدال 
عساكر أثر ٭تددىم بثبلثُت، "عن علي بن أيب طالب: )قبة اإلسبلم بالكوفة، وا٢تجرة 

 .ٕ٘ٔبا١تدينة، والنجباء ٔتصر، واألبدال بالشام. وىو قليل(. قال كعب: األبدال ثبلثون"
 :ٕٙٔخرية أىل العرق، العصائب

قال: )..، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام،  عن النيب  النيب عن أم سلمة زوج 
 .ٕٚٔوعصائب أىل العراق ..(

 بِن متيم، وقيس، وعقيل، واْلارث، وثقيف، وعداف:
..، ويكثر اهلل عز وجل ٚتعو بتميم، فورد: ): ائل عربية تكون ضمن أنصاره وجندهوىذه قب

ويشد ظهره بقيس، ويسَت ورايتو أمامو، وعلى مقدمتو عقيل، وعلى ساقتو اٟتارث، وٖتالفو 
 .ٕٛٔ(ثقيف وعداف،..

 قبائل قيس، وخلم، وجذام:
ْسبَلِم يَ ْوَمِئذٍ  ِإالَّ أَنْ ُتْم، يَا  عن كعب، قال: )..، َوالَِّذي نَ ْفُس َكْعٍب بَِيِدِه، اَل ٬ُتَاِلُد َعْن ِديِن اإْلِ

َء أَْىَل اْلَيَمِن َوقَ ْيُس، َوقَ ْيٌس يَ ْوَمِئٍذ يَ ْقتُ ُلوَن اأْلَْعَداَء َواَل يُ ْقتَ ُلوَن، َواأْلَْزُد يَ ْقتُ ُلوَن اأْلَْعَدا
 .ٜٕٔ(َويُ ْقتَ ُلوَن، َأْو قَاَل: َواَل يُ ْقتَ ُلوَن، َو٠تٌَْم َوُجَذاٌم يَ ْقتُ ُلوَن اأْلَْعَداَء َواَل يُ ْقتَ ُلونَ 

 :أفغانستان، وِبكستانخرية أىل )خرسان( 
عن أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب، عليو السبلم، أنو قال: )و٭تًا للطالقان، فإن هلل عز 
ً ليست من ذىب وال فضة ولكن ّٔا رجال عرفوا اهلل حق معرفتو، وىم أنصار  وجل ّٔا كنوزا

 . ٖٓٔا١تهدي آخر الزمان(

                                                                                                                                                                      

 .ٖٖٗٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٖٕٔ
 .ٜٗٛالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٕٗٔ
 (. ٜٕٙ/ٔ: )تاريخ ابن عساكر  ٕ٘ٔ
 العصائب: ٚتع عصبة، وىم آّموعات من البشر، وقيل : ىم األشداء.  ٕٙٔ
 سبق ٗتر٬تو. ٕٚٔ
 .الدررعقد  ٕٛٔ
 ٖٗٔٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٕٔ
 .ٜٛٔ: عقد الدرر ٖٓٔ



: )إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من ال: قال رسول اهلل وعن ثوبان، رضي اهلل عنو، ق
 .ٖٔٔخراسان، فأتوىا ولو حبواً على الثلج؛ فإن فيها خليفة اهلل ا١تهدي(

 رس:افأىل خرية 
 .ٕٖٔوقد ورد َعْن َكْعٍب، قَاَل: )تُ ْفَتُح َعَلى َيَدْي َوَلِد َسَبٍأ، َوَوَلِد قَاِذٍر(

 .ٖٖٔ«اْلُقْسطَْنِطيِنيَُّة َعَلى َيَدْي َوَلِد َسَبٍأ، َوَوَلِد قَاِذرٍ تُ ْفَتُح »َعْن َكْعٍب، قَاَل: 
 ومن ىذين األثرين ورغم ضعفهما، فرٔتا يكون من أبناء الفرس من يتبع ا١تهدي.

 خرية أىل العجم:
َنَن الَّيِت َقْد أُِميَتْت، َوُتَسرُّ ) ِبَعْدلِِو َوبَ رََكِتِو قُ ُلوُب ..، فَ ُيْحِيي اللَُّو با١تهدي ٤تمد بن عبد اهلل السُّ

، ومن ىذا األثر إن صح ٖٗٔ(اْلُمْؤِمِنَُت، َوتَ َتأَلَُّف إِلَْيِو ُعَصُب اْلَعَجِم َوقَ َباِئُل ِمَن اْلَعَرِب، ..
 فإنو يناصره عصائب من العجم ا١تسلمُت.  

 أجر شهداء امللحمة:
)ِإنَّ قُ ُبوَر ُشَهَداِء اْلَمْلَحَمِة اْلُعْظَمى وأما عن أجر الشهداء ا١تلحمة فقد ورد َعْن َكْعٍب، َقاَل: 

 .ٖ٘ٔلَُتِضيُء يف قُ ُبوِر ُشَهَداِء َمْن قَ تَ َلُهْم(
َهَداِء ِعْنَد اللَِّو تَ َعاىَل ُشَهَداُء اْلَبْحِر، َوُشَهَداءُ »َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَل:  أَْفَضُل الشُّ

الِ أَْعَماِق أَْنطَاِكَيَة، َوُشَهَدا جَّ  ، وأعماق أنطاكية ىي األعماق..ٖٙٔ«ُء الدَّ
 :نصر املسلمني على الروم ومن حالفهم :ثامنةاخلطوة ال

اَعُة َحىتَّ يَ ْنزَِل الرُّوُم بِاأَلْعَماِق َأْو ِبَداِبَق،  َعْن َأىِب ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  قَاَل: )اَل تَ ُقوُم السَّ
َخلُّوا فَ َيْخرُُج إِلَْيِهْم َجْيٌش ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَياِر أَْىِل اأَلْرِض يَ ْوَمِئٍذ، فَِإَذا َتَصافُّوا قَاَلِت: الرُّوُم 

نَ َنا َوبَ ُْتَ الَِّذيَن َسبَ ْوا َنُكْم َوبَ ُْتَ ِإْخَوانَِنا.  بَ ي ْ ِمنَّا نُ َقاتِْلُهْم. فَ يَ ُقوُل اْلُمْسِلُموَن: اَل َواللَِّو اَل ٩ُتَلّْي بَ ي ْ

                                                           

 .ٕٜٔ: عقد الدرر ٖٔٔ
 .ٜ٘ٗالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٕٖٔ
 .ٖ٘ٔٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٖٖٔ
 سبق ٗتر٬تو. ٖٗٔ
 .ٕٖٛٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٖ٘ٔ
 .ٖٔٛٔالفنت لنعيم بن ٛتاد:  ٖٙٔ



َهَداِء عِ  َهزُِم ثُ ُلٌث اَل يَ ُتوُب اللَُّو َعَلْيِهْم أََبداً، َويُ ْقَتُل ثُ لُثُ ُهْم أَْفَضُل الشُّ ْنَد اللَِّو، فَ يُ َقاتُِلونَ ُهْم فَ يَ ن ْ
 .ِٖٚٔتُح الث ُُّلُث الَ يُ ْفتَ ُنوَن أَبَداً..(َويَ ْفتَ 

 وفيو أن يفتح اهلل ١تن بقي من الثلث.
وقد جاء يف رواية أن اهلل ٯتدىم ٔتدد من أىل اإلسبلم، فجاء: ).. فإذا كان يوم الرابع هند 

 .ٖٛٔإليهم بقية أىل اإلسبلم فيجعل اهلل الدبرة عليهم ..(
رََة اْلَعَرِب فَ يَ ْفَتُحَها اللَُّو، مُثَّ فَاِرَس فَ يَ ْفَتُحَها اللَُّو، مُثَّ تَ ْغُزوَن : )تَ ْغُزوَن َجزِيوقَاَل رسول اهلل 

 . ٜٖٔالرُّوَم فَ يَ ْفَتُحَها اللَُّو(
ومع أن كثَتًا من العلماء قالوا: أن األوىل والثانية قد ٖتققت قدٯتًا يف فتح اٞتزيرة، وفارس، 

ي، جاء فتح خرسان والديلم قبل ا١تلحمة فإن صح أن ىذا اٟتديث يُنزل على زمن ا١تهد
 الكربى، واهلل أعلم.

وعن عبد اهلل بن عمرو قال: )٬تيش الروم، فيستمد أىل الشام ويستغيثون فبل يتخلف عنهم 
 .ٓٗٔمؤمن، قال: فيهزمون الروم ..(

ْد َٖتَوََّل إِلَْيِهْم، وفيها أن اهلل يؤيد ا١تسلمُت ٔتبلئكة، فروي: )..، فَِإَذا أَْبَصَر الرُّوُم ِإىَل َمْن قَ 
ُْتِ َمَعُو بَ ْنٌد يف أَْعبَلُه َصِليٌب، فَ ي ُ  فَّ َناِدي: َوَمْن قُِتَل، َورََأْوا ِقلََّة اْلُمْسِلِمَُت، قَاَم ُروِميُّ بَ ُْتَ الصَّ

ُْتِ َومَ  فَّ ِليُب، فَ يَ ُقوُم َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَُت بَ ُْتَ الصَّ َعُو بَ ْنٌد فَ يُ َناِدي: َغَلَب الصَِّليُب، َغَلَب الصَّ
ُروا ِمْن َبْل َغَلَب أَْنَصاُر اللَِّو، َبْل َغَلَب أَْنَصاُر اللَِّو َوَأْولَِياُؤُه، فَ يَ ْغَضُب اللَُّو تَ َعاىَل َعَلى الَِّذيَن َكفَ 

يف ِماَئِة أَْلٍف ِمَن قَ ْو٢تِِْم: َغَلَب الصَِّليُب، فَ يَ ُقوُل: يَا ِجرْبِيُل، أَِغْث ِعَباِدي، فَ يَ ْنزُِل ِجرْبِيُل 
، اْلَمبَلِئَكِة َويَ ُقوُل: يَا ِميَكائِيُل، أَِغْث ِعَباِدي، فَ يَ ْنَحِدُر ِميَكائِيُل يف ِمائَ يَتْ أَْلٍف ِمَن اْلَمبَلِئَكةِ 

َمبَلِئَكِة، َويُ نَ زُّْل َويَ ُقوُل: يَا ِإْسرَاِفيُل، َأِغْث ِعَباِدي، فَ يَ ْنَحِدُر ِإْسرَاِفيُل يف َثبَلٙتِاَئِة أَْلٍف ِمَن الْ 
اِر، فَ يُ ْقتَ ُلوَن َويُ ْهَزُموَن، ..(  .ٔٗٔاللَُّو َنْصَرُه َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت، َويُ نَ زُّْل بَْأَسُو َعَلى اْلُكفَّ

 
                                                           

 سبق ٗتر٬تو. ٖٚٔ
 .ٜٜٕٛصحيح مسلم :  ٖٛٔ
 .ٜٕٓٓصحيح مسلم:  ٜٖٔ
 .ٕٔٗٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٓٗٔ
 .ٕٕ٘ٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٔٗٔ



 عظم وكرب امللحمة:
َرى ملَْ آُس َعَلى َما »َعْن َكْعٍب، قَاَل:  َلُو، َواَل أُبَاِل ِإْن أَنَا َشِهْدُت يَ ْوَم اْلَمْلَحَمِة اْلُكب ْ فَاَتٍِت قَ ب ْ

اِل، َوَذِلَك أِلَنَُّو َيكُ  جَّ وُن َمَع َأالَّ أَبْ َقى بَ ْعَدُه، َوِقَتاُل يَ ْوِم اْلَمْلَحَمِة اْلُعْظَمى َأْعَظُم ِمْن ِقَتاِل الدَّ
ُيوُف اأْلُمَ  اِل َسْيٌف َواِحٌد، َوَمَع َأْصَحاِب اْلَمْلَحَمِة ُسُيوٌف، َوالسّْ جَّ  .ٕٗٔ«مُ الدَّ

ومن رٛتة اهلل أن اهلل ال ٬تمع سيف ا١تلحمة وسيف الدجال معاً ضد ا١تسلمُت، وقد ورد َعْن  
اِل َوَسْيَف  َكْعٍب، َعِن النَّيبّْ  جَّ قَاَل: )َلْن ٬َتَْمَع اللَُّو َعَلى َىِذِه اأْلُمَِّة َسْيَف الدَّ

 .ٖٗٔاْلَمْلَحَمِة(

 حديث جامع ِف امللحمة:
فاصيل عديدة منها، أكتفي ْتديث واحد ىو: عن يسَت بن جابر قال: ويف أحاديث كثَتة ت

إال يا عبداهلل بن مسعود جاءت  ٗٗٔ)ىاجت ريح ٛتراء بالكوفة، فجاء رجل ليس لو ىجَتي
الساعة، قال: فقعد وكان متكئاً، فقال: إن الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مَتاث، وال يفرح 

، ٘ٗٔالشام، فقال: عدو ٬تمعون ألىل اإلسبلم بغنيمة، مث قال بيده ىكذا: و٨تاىا ٨تو
 ٙٗٔو٬تمع ٢تم أىل اإلسبلم قلت الروم تعٍت؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة

للموت ال ترجع إال غالبة فيقتتلون حىت ٭تجز بينهم الليل  ٛٗٔا١تسلمون ُشرطة ٚٗٔفيَشًتط
الشرطة، مث يشًتط ا١تسلمون شرطة للموت  ٓ٘ٔىؤالء وىؤالء كل غَت غالب وتفٌت ٜٗٔفيفيء

ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون حىت ٭تجز بينهم الليل فيفيء ىؤالء وىؤالء كل غَت غالب، 
وتفٌت الشرطة مث يشًتط ا١تسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون حىت ٯتسوا 

                                                           

 .ٖٖٛٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٕٗٔ
 .ٓٛٗٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٖٗٔ
 أي شأنو ودأبو ذلك وا٢تجَتي ٔتعٌت ا٢تجَت. ٗٗٔ
 أي لقتا٢تم. ٘ٗٔ
 أي عطفة قوية. ٙٗٔ
 ضبطوه بوجهُت أحد٫تا فيشًتط والثاين فيتشرط. ٚٗٔ
 طائفة من اٞتيش تقدم للقتال. ٛٗٔ
 أي يرجع. ٜٗٔ
 أي تقتل، وتستشهد. ٓ٘ٔ



إليهم بقية  ٔ٘ٔم الرابع هندفيفيء ىؤالء وىؤالء كل غَت غالب، وتفٌت الشرطة، فإذا كان يو 
إما قال: ال يُرى مثلها وإما قال:  -عليهم فيقتلون مقتلة  ٕ٘ٔأىل اإلسبلم، فيجعل اهلل الدبرة

بنو  ٘٘ٔحىت ٮتر ميتاً، فيتعاد ٗ٘ٔفما ٮتلفهم ٖ٘ٔحىت إن الطائر ليمر ّتنباهتم -مل يُر مثلها 
نيمة يفرح، أو أي مَتاث األب كانوا مائة، فبل ٬تدونو بقي منهم إال الرجل الواحد، فبأي غ

 .ٙ٘ٔيقاسم(

 اً: فتح بيت املقدس:َتسع
 .ٚ٘ٔ«يَ ْنزُِل َرُجٌل ِمْن َبٍِت َىاِشٍم بِبَ ْيَت اْلَمْقِدِس، َحَرُسُو اثْ َنا َعَشَر أَْلًفا»َعْن َكْعٍب، قَاَل: 

اْلَمْقِدِس اثْ َنا َعَشَر  َحَرُسُو ِستٌَّة َوَثبَلثُوَن أَْلًفا، َعَلى ُكلّْ طَرِيٍق لَبَ ْيتِ »وَعْن َكْعٍب، قَاَل: 
 .ٛ٘ٔ«أَْلًفا

ِد اْبِن اْٟتََنِفيَِّة، َقاَل: )يَ ْنزُِل َخِليَفٌة ِمْن َبٍِت َىاِشٍم بَ ْيَت اْلَمْقِدِس ٯَتْؤَلُ اأْلَْرَض َعدْ  اًل، وَعْن ٤ُتَمَّ
 .ٜ٘ٔيَ ْبٍِت بَ ْيَت اْلَمْقِدِس بَِناًء مَلْ يُ نْبَ ِمثْ ُلُو، ..(

دس ستكون عاصمة لو وللمسلمُت، وقد ورد أنو يسلم على يد ؤتا ورد من أن بيت ا١تق
َقْد »ا١تهدي من اليهود الذين يكونون فيو )فلسطُت( فجاء: َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِعيَسى، قَاَل: 

َرِة َطرَبِيَِّة، َحىتَّ  ِكيَنِة ِمْن ُْتَي ْ ٭ُتَْمَل فَ ُيوَضَع بَ ُْتَ بَ َلَغٍِت أَنَُّو َعَلى َيَدِي اْلَمْهِديّْ َيْظَهُر تَابُوُت السَّ
ُهْم، مُثَّ ٯَتُوُت اْلَمهْ   .ٓٙٔ«ِديُّ َيَدْيِو بِبَ ْيِت اْلَمْقِدِس، فَِإَذا َنظََرْت إِلَْيِو اْليَ ُهوُد َأْسَلَمْت ِإالَّ قَِليبًل ِمن ْ

 
                                                           

 هنض وتقدم. ٔ٘ٔ
الدائرة ىم الدولة تدور على األعداء وقيل ىي  :أي ا٢تزٯتة ورواه بعض رواة مسلم الدائرة وىو ٔتعٌت الدبرة، وقال األزىري ٕ٘ٔ

 اٟتادثة.
 أي نواحيهم وحكي عن بعض رواهتم ّتثماهنم أي شخوصهم. ٖ٘ٔ
 أي ٬تاوزىم وحكى القاضي عن بعض رواهتم فما يلحقهم أي يلحق آخرىم. ٗ٘ٔ
 أي يف النهاية أي يعد بعضهم بعضاً. ٘٘ٔ
 .ٜٜٕٛصحيح مسلم:  ٙ٘ٔ
 .ٕٙٔٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٚ٘ٔ
 .ٖٙٔٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٛ٘ٔ
 .ٕٓٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜ٘ٔ
 .ٓ٘ٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٓٙٔ



 ًا: فتح خرسان:عاشر 
 .ٔٙٔ"ويفتح اهلل عز وجل لو ]أي للمهدي[ خراسان"ورد: 

 ا١تهدي خرسان وىي اليوم ضمن الببلد اإلسبلمية؟ومنهم من يقول كيف يفتح 
فأقول: كثَتا ما تناقلت وسائل األخبار ؤتا ال ُيشك يف ا٠ترب: اضطهاد ا١تسلمُت يف األحواز 
اليت تقع شرق دولة إيران وىم من غالبية عربية سنية ا١تذىب، وذلك من قبل اٟتكومة ا١تركزية 

ن الشيعة، و١تا تقتضيو السياسة، ىذا على يف إيران لتشددىم للمذىب االثٍت عشرية م
ا٠تصوص أما على العموم فدولة إيران من الدول اليت ٖتارب ا١تذاىب السنية، والعرب، 
فيمكن أن يكون معارك بُت بعث لئلمام ا١تهدي وجنود ٢تا فينتصر عليهم، ويزيل الظلم 

 واالضطهاد ضد ا١تسلمُت السنة.
وكذلك ٨تن نعلم الوجود األمريكي يف أرض األفغان، فإنو يرسل لقتا٢تم، وبنصرىم يكون 
فتح خرسان، باإلضافة إىل فتح جبال الديلم، فرٔتا يكون ىناك من يعادي دولة اإلسبلم 

 ويكونون ّتبال الديلم، فَتسل إليهم ا١تهدي حىت يفتحها.  

 : فتح جبال الديلم:اْلادي عشر
نْ َيا ِإالَّ يَ ْوٌم َلَطوََّلُو اللَُّو َعزَّ  ضي اهلل عنو عن النيب عن أىب ىريرة ر  قال: )َلْو ملَْ يَ ْبَق ِمَن الدُّ

يْ َلِم َواْلُقْسطَْنِطيِنيََّة( ، ويف العرف َٕٙٔوَجلَّ َحىتَّ ٯَتِْلَك َرُجٌل ِمْن أَْىِل بَ ْييِت، ٯَتِْلُك َجَبَل الدَّ
 .ٖٙٔلديلم(الوردي بلفظ: )يفتح القسطنطينية وجبل ا

 اَلند: فتح عشر: ثاينال
: )َوذََكَر ا٢ْتِْنَد، فَ َقاَل: لَيَ ْغُزَونَّ ا٢ْتِْنَد َعْن َأيب ُىَريْ َرَة، َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو 

بَلِسِل، يَ ْغِفُر اللَُّو ُذنُوبَ ُهْم،  َلُكْم َجْيٌش، يَ ْفَتُح اللَُّو َعَلْيِهْم َحىتَّ يَْأُتوا ٔتُُلوِكِهْم ُمَغلَِّلُتَ  بِالسَّ
اِم(  .ٗٙٔفَ يَ ْنَصرُِفوَن ِحَُت يَ ْنَصرُِفوَن فَ َيِجُدوَن اْبَن َمْرمَيَ بِالشَّ

                                                           

 .ٖٙٔ: عقد الدرر ٔٙٔ
 .ٜٕٚٚسنن ابن ماجو :  ٕٙٔ
 .ٕٙالعرف الوردي للسيوطي: اٟتديث  ٖٙٔ
 . ٖٕٙٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٗٙٔ



وعن كعب قال: )يبعث ملك يف بيت ا١تقدس جيشًا إىل ا٢تند فيفتحها، فيطئوا أرض ا٢تند، 
يقدم عليو ذلك اٞتيش ٔتلوك ا٢تند ويأخذوا كنوزىا، فيصَته ذلك ا١تلك حلية لبيت ا١تقدس، و 

 .٘ٙٔمغللُت، ويفتح لو ما بُت ا١تشرق وا١تغرب، ويكون مقامهم يف ا٢تند إىل خروج الدجال(
َعَلى يََدْي َذِلَك ا٠ْتَِليَفِة، َوُىَو ٯَتَاٌن، َتُكوُن َغْزَوُة ا٢ْتِْنِد الَّيِت قَاَل ِفيَها أَبُو » قال: وَعْن أَْرطَاَة،

 .ٙٙٔ«ُىَريْ َرةَ 
ن رواية كعب، أنو ال يبعث ا١تهدي جيش لفتح ا٢تند إال وقد فتح القدس، أي أن ىذه وم

اٟتادثة لن تكون إال بعد ا١تلحمة الكربى، وسيطول مكوثهم ىناك حىت ينزل عيسى بن 
 مرمي.

 وكذلك سيسأل سائل كيف يفتح ا٢تند؟
وحكومتهم واٞتواب ذات اٞتواب السابق يف فتح خرسان، والكل يعلم اضطهاد ا٢تنود 

للمسلمُت ىنالك، فيكون بعث من اإلمام ا١تهدي لقتا٢تم فيهزمهم، ولكن ىذا البعث يظل 
 يف ا٢تند حىت نزول عيسى عليو السبلم بدمشق.

 عشر: فتح الصني: لثالثا
 .ٚٙٔ".. ويفتح قسطنطينية والصُت وجبال الديلم .."ورد: 

يف فتح خرسان، والكل يعلم وجواب كيف يفتح الصُت، يكون اٞتواب ذات اٞتواب السابق 
اضطهاد الصينيون وحكومتهم للمسلمُت ىنالك، فيكون بعث من اإلمام ا١تهدي لقتا٢تم 

 فيهزمهم.

 عشر: بعثو غرِبً وشرقاً: رابعال
 .ٛٙٔ".. ويفتح لو ما بُت ا١تشرق وا١تغرب .."ورد: 

فلو٢تم يكونون يف رٔتا ىذه ىي ذات ا١تعارك الواردة سابقاً، ورٔتا تكون ىذه ضد أعداء أو 
 نواحي الدول اإلسبلمية أو العربية.

                                                           

 . ٖٕ٘ٔ :الفنت لنعيم بن ٛتاد  ٘ٙٔ
 .ٕٔٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٙٙٔ
 .ٕٗٛ: عقد الدرر ٚٙٔ
 . ٖٕ٘ٔ :الفنت لنعيم بن ٛتاد  ٛٙٔ



 (:لقسطنطينية )استانبولا عشر: فتح امساخل
تغزون )عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: ورد أثر فقد  القسطنطينيةوعن تعدد فتح 

يكون  :والغزوة الثانية ،فأما غزوة واحدة فتلقون ببلء وشدة :القسطنطينية ثبلث غزوات
 ،ويغزون معهم من وراء القسطنطينية ،حىت يبتٍت فيها ا١تسلمون ا١تساجد ،بينكم وبينهم صلح

يفتحها اهلل لكم بالتكبَت فتكون على ثبلث أثبلث ٮترب  :والغزوة الثالثة ،مث يرجعون إليها
 .ٜٙٔثلثها و٭ترق ثلثها ويقسمون الثلث الباقي كيبلً(

  األموية.الغزو األول أيام الدولة فكان 
سنة  ٚتادي األوىلٕٔوالذي فتحها يوم الُثبلثاء  :أيام ٤ت مد الفاتح فكانالثاين  الغزو وأما

  م.ٖ٘ٗٔسنة  )أيَّار )مايو ٜٕافق ل  و ه، ا١تٚ٘ٛ
 يكون على يد اإلمام ا١تهدي وأصحابو. وأما الغزو الثالث:

 )أستانبول(: اْلُقْسطَْنِطيِنيَّةَ وأما النصوص اليت ٗترب بفتح 
َها يف اْلبَ رّْ »َعْن َأيب ُىَريْ َرَة، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَل:  ْعُتْم ٔتَِديَنٍة َجاِنٌب ِمن ْ ٝتَِ

َها يف اْلَبْحِر؟ اَعُة َحىتَّ يَ ْغُزَوَىا »قَاُلوا: نَ َعْم، يَا َرُسوَل اهلِل قَاَل: « َوَجاِنٌب ِمن ْ اَل تَ ُقوُم السَّ
ا: ُعوَن أَْلًفا ِمْن َبٍِت ِإْسَحاَق، فَِإَذا َجاُءوَىا نَ زَُلوا، فَ َلْم يُ َقاتُِلوا ِبِسبَلٍح وملَْ يَ ْرُموا ِبَسْهٍم، قَاُلو َسب ْ 

َها   الَِّذي يف  -قَاَل ثَ ْوٌر: اَل أَْعَلُمُو ِإالَّ قَاَل  -اَل إَِلَو ِإالَّ اهلُل َواهلُل َأْكبَ ُر، فَ َيْسُقُط َأَحُد َجانِبَ ي ْ
وُلوا الثَّالَِثَة: اَل اْلَبْحِر، مُثَّ يَ ُقوُلوا الثَّانَِيَة: اَل إَِلَو ِإالَّ اهلُل َواهلُل َأْكبَ ُر، فَ َيْسُقُط َجانِبُ َها اآْلَخُر، مُثَّ يَ قُ 

َنَما ُىْم  يَ ْقَتِسُموَن اْلَمَغاِِنَ، ِإْذ إَِلَو ِإالَّ اهلُل َواهلُل َأْكبَ ُر، فَ يُ َفرَُّج ٢َتُْم، فَ َيْدُخُلوَىا فَ يَ ْغَنُموا، فَ بَ ي ْ
رُُكو  اَل َقْد َخرََج، فَ َيت ْ جَّ  .ٓٚٔ«َن ُكلَّ َشْيٍء َويَ ْرِجُعونَ َجاَءُىُم الصَّرِيُخ، فَ َقاَل: ِإنَّ الدَّ

قال القاضي كذا ىو يف ٚتيع أصول صحيح (، قيل: من بٍت إسحاق) إشكال لفظ شرحويف 
قال بعضهم ا١تعروف احملفوظ من بٍت إٝتاعيل وىو الذي يدل  :مسلم من بٍت إسحاق قال

 .عرب وىذه ا١تدينة ىي القسطنطينيةعليو اٟتديث وسياقو ألنو إ٪تا أراد ال
).. ىذا الرجل الذي ينبغي أن هتدأ على يديو ىذه الفنت، وتفتح لو القسطنطينية ورد: و 

)..ٔٚٔ. 
                                                           

 .ٕٖٛٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٜٙٔ

 .ٕٔٙالسنن الواردة يف الفنت: والداين يف ، ٜٙٗٛ: يف مستدركو اٟتاكمو ، ٕٜٕٓ: يف صحيحو مسلمأخرجو  ٓٚٔ
 .ٔٓٓٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٔٚٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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ي(وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: )يَ فْ   .َٕٚٔتُح اْلُقْسطَْنِطيِنيََّة َرُجٌل اْٝتُُو اٝتِْ
 وسبب فتح القسطنطينية فَتجح أن يكون أحد االحتماالت اآلتية:

 األول: سيطرة العلمانيُت يف تركيا على السلطة و٤تاربتهم للدين وللمسلمُت ىنالك.
 الثاين: ٤تاولة الروم )أمريكا وأوروبا( بسط نفوذىا على تركيا.

 تغيَت سياسة اٟتكومة يف تركيا ٦تا يكون ٢تا دور يف اٟترب ضد العرب وا١تسلمُت.الثالث: 
تكوين حلف ضد العرب الرابع: ٖتالف بُت حكومة تركيا والروم )أمريكا وأوروبا(، و 

 وا١تسلمُت.  

 عشر واْلخرية: فتح املسيح الدجال:  سادسال
فَ يَ ْفَتُحَها اللَُّو، مُثَّ فَاِرَس فَ يَ ْفَتُحَها اللَُّو، مُثَّ تَ ْغُزوَن : )تَ ْغُزوَن َجزِيرََة اْلَعَرِب قَاَل رسول اهلل 

اَل فَ يَ ْفَتُحُو اللَُّو( جَّ  .ٖٚٔالرُّوَم فَ يَ ْفَتُحَها اللَُّو، مُثَّ تَ ْغُزوَن الدَّ
ويف ىذه ا١تعركة وىو على األرجح يكون كبلم اٟتجر والشجر للمسلمُت بأن خلفهم يهوداً، 

ُهَما: َأنَّ َرُسوَل اللَِّو فَعْن َعْبِد ال قَاَل: )تُ َقاتُِلوَن اليَ ُهوَد، َحىتَّ ٮَتَْتيبَ  لَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعن ْ
تُ ْلُو(  .َٗٚٔأَحُدُىْم َورَاَء اَٟتَجِر، فَ يَ ُقوُل: يَا َعْبَد اللَِّو، َىَذا يَ ُهوِديّّ َورَاِئي، فَاق ْ

اَعُة َحىتَّ تُ َقاتُِلوا اليَ ُهوَد،  َعْنُو، َعْن َرُسوِل اللَِّو  وَعْن َأيب ُىَريْ َرَة َرِضَي اللَّوُ  قَاَل: )اَل تَ ُقوُم السَّ
تُ ْلُو( : يَا ُمْسِلُم، َىَذا يَ ُهوِديّّ َورَاِئي فَاق ْ  .  َ٘ٚٔحىتَّ يَ ُقوَل اَٟتَجُر َورَاَءُه اليَ ُهوِديُّ

اَعُة َحىتَّ يُ َقاِتَل اْلُمْسِلُموَن اْليَ ُهوَد، ، قَاَل: )اَل وَعْن َأيب ُىَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل   تَ ُقوُم السَّ
َجِر، فَ يَ ُقوُل اٟتََْجُر َأِو ال َجُر: فَ يَ ْقتُ ُلُهُم اْلُمْسِلُموَن َحىتَّ ٮَتَْتِبَئ اْليَ ُهوِديُّ ِمْن َورَاِء اٟتََْجِر َوالشَّ شَّ

تُ ْلُو، ِإالَّ اْلَغْرَقَد، َفِإنَُّو ِمْن َشَجِر يَا ُمْسِلُم يَا َعْبَد اهلِل َىَذا يَ ُهوِديّّ َخْلِفي، ف َ  تَ َعاَل فَاق ْ
 .ٙٚٔاْليَ ُهوِد(

 وكما ورد يف األحاديث والنصوص واآلثار السابقة.. 

                                                           

 .ٕٖٚٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٕٚٔ
 سبق ٗتر٬تو. ٖٚٔ
 .ٕٜٕ٘صحيح البخاري :  ٗٚٔ
 .ٕٜٕٙصحيح البخاري :  ٘ٚٔ
 .ٕٕٜٕصحيح مسلم :  ٙٚٔ



مهدي للا١تهدي، فقد سرد أكثر من معركة  أما صاحب كتاب عمر أمة اإلسبلم وقرب ظهور
 :ٚٚٔوىي وأصحابو عليو السبلم

 فتح  جزيرة العرب.منافقي ا١تسلمُت السنة، وىي  -
 منافقي ا١تسلمُت الشيعة، فارس، وىي فتح فارس. -
 الروم: أمريكا وأوروبا، وىي ا١تلحمة الكربى. -
 العلمانيُت األتراك، وىي فتح القسطنطينية أو استانبول.   -
 اليهود، وىي فتح ببلد ا١تقدس. -
 روما، وىي فتح رومية. -
 يابان(.الشيوعيُت )خوز وكرمان(، وىم: )الصُت وروسيا وال -
 قتل ا١تسيح الدجال. -

، مع أشهر، وىذا غَت صحيح ةوكان ٦تا أخطأ فيو صاحب الكتاب أنو حدد الزمن ببضع
 ، واهلل أعلم.صحة ذكره للمعارك

 :سبق ما نتيجة
معارك وغزوات اإلمام ا١تهدي وأصحابو عليهم السبلم، ىل من منكر أن أنصار وبعد سرد 

ا١تهدي ىم أنصار الدين ال ٤تالة وال شك وال اعًتاض، وليس من يتقاعسون عن نصرة 
 الدين وإمامو، أما من يكذبو أو ٭تاربو فليس من اهلل والدين يف شيء..

 : وليس بعد الدجال ملحمة
 .ٛٚٔعن عبد اهلل بن عمرو قال: )ليس بعد ملحمة الدجال ملحمة(

بَلُم يف أُمَّيِت َحَكمًا َعْداًل، َوِإَماماً وقال رسول اهلل  : )فَ َيُكوُن ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َعَلْيِو السَّ
ُرُك الصََّدَقَة، َفبَل ُيْسَعى َعَلى َشا ٍة، ُمْقِسطاً، َيُدقُّ الصَِّليَب، َويَْذَبُح ا٠ْتِْنزِيَر، َوَيَضُع اْٞتِْزيََة، َويَ ت ْ

زَُع ُٛتَُة ُكلّْ َذاِت ُٛتٍَة، َحىتَّ يُْدِخَل اْلَولِيُد َيَدُه يف يف َواَل بَِعٍَت، َوتُ ْرَفُع الشَّ  ْحَناُء، َوالتََّباُغُض، َوتُ ن ْ
ْئُب يف اْلَغَنِم َكأَنَُّو كَ  ْلبُ َها، َوُ٘تْؤَلُ اْٟتَيَِّة، َفبَل َتُضرَُّه، َوتُِفرَّ اْلَولِيَدُة اأَلَسَد، َفبَل َيُضرَُّىا، َوَيُكوَن الذّْ

                                                           

 .ٓٚ، ٜٙمُت ٤تمد ٚتال الدين: ألعمر أمة اإلسبلم وقرب ظهور ا١تهدي عليو السبلم  ٚٚٔ
 . ٖٛ٘ٔالفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٛٚٔ



ْلِم َكَما ٯُتْؤَلُ اإِلنَاُء ِمَن اْلَماِء، َوَتُكوُن اْلَكِلَمُة َواِحَدًة، َفبلَ يُ ْعَبُد ِإالَّ اللَُّو، اأَلرْ  َوَتَضُع ُض ِمَن السّْ
 .ٜٚٔ..(، اْْلَْرُب َأْوزَارََىا

 وذلك بعد نزول عيسى عليو السبلم ومقتل ا١تسيح الدجال.
 

                                                           

 . ٚٚٓٗسنن ابن ماجو :  ٜٚٔ



عن عبد اهلل بن مسعود رضى اهلل عنو، قال: )إذا انقطعت التجارات، والطرق، وكثرت الفنت، 
خرج سبعة رجال علماء من أفق شىت على غَت ميعاد، يُبايع لكل رجل منهم ثبلٙتائة وبضعة 
عشر رجبًل، حىت ٬تتمعوا ٔتكة، فيلتقي السبعة فيقول بعضهم لبعض: ما جاء بكم؟ 

ب ىذا الرجل الذي ينبغي أن هتدأ على يديو ىذه الفنت، وتفتح لو فيقولون: جئنا يف طل
القسطنطينية قد عرفناه باٝتو، واسم أبيو، وأمو، وحليتو، فيتفق السبعة على ذلك، فيطلبونو 

، حىت َّل بل أَن رجل من اْلنصارفيصيبونو ٔتكة، فيقولون لو: أنت فبلن بن فبلن؟، فيقول: 
ة وا١تعرفة بو، فيقال: ىو صاحبكم الذي تطلبونو، وقد ٟتق يفلت منهم فيصفونو ألىل ا٠ترب 

با١تدينة، فيطلبونو با١تدينة فيخالفهم إىل مكة، فيطلبونو ٔتكة فيصيبونو، فيقولون: أنت فبلن 
بن فبلن وأمك فبلنة بنت فبلن وفيك آية كذا وكذا؟ وقد أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك، 

، مروا بنا أدلكم على صاحبكم، حىت ن اْلنصاريأَن فَلن بن فَلفيقول: لست بصاحبكم 
يفلت منهم فيطلبونو با١تدينة، فيخالفهم إىل مكة فيصيبونو ٔتكة عند الركن، فيقولون: إٙتنا 
عليك ودماؤنا يف عنقك إن مل ٘تدد يدك نبايعك ىذا عسكر السفياين قد توجو يف طلبنا 

ه، فيبايع لو ويلقي اهلل ٤تبتو يف عليهم رجل من جرم، فيجلس بُت الركن وا١تقام فيمد يد
: صدور الناس، فيسَت مع قوم أسد بالنهار رىبان بالليل. عن قتادة قال: قال رسول اهلل 

 .ٔٛٔ(ٓٛٔيأتيو عصاب العراق، وأبدال الشام فيبايعونو بُت الركن وا١تقام فيلقي اإلسبلم ّترانو
ولون لو: أنت ا١تهدي؟، عن أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب عليو السبلم: )...، فيقو 

 . ٕٛٔ،... (َنصر الدين، واهلل ما كذب، وذلك أنو أَن أنصاريفيقول: 

 النتيجة:
 .ومفهوممنطوق النص أو وكما أن لكل أمر نتيجة ىو كذا ىنا والنتيجة تعرف من 

                                                           

م اْلُعُنق، وقيل: اٞتِْرَان بَاِطن اْلُعُنق َوِمْنُو َحدِ  ٓٛٔ َها: ِبَكْسِر اْٞتِيم مُثَّ رَاء بَ ْعدَىا أَِلف مُثَّ ُنون ُىَو ُمَقدَّ يث َعاِئَشة َرِضَي اللَّو َعن ْ
رَانِِو. َأْي قَ رَّ قَ رَاره َواْستَ َقاَم َكَما َأنَّ اْلَبِعَت ِإَذا بَ َرَك َواْستَ َراَح َمدَّ ُعنُ   قو َعَلى اأْلَْرض.َحىتَّ َضَرَب اٟتَّْق ِّتِ

 .ٔٓٓٔ: الفنت لنعيم بن ٛتاد ٔٛٔ
 .سبق ٕٛٔ



٧تد أنو وقبل خروج اإلمام ا١تهدي عليو السبلم يكون لو أنصاراً، ومن ما سبق من النصوص؛ 
و بل يدعو لنصرة ا١تهدي نفسو ضمن األنصار، وىذا دليل أنو ال يدعي لنفس بل ويكون

ا١تهدي أيًا كان، حىت ٬تتمع العلماء على إكراىو بالبيعة، وىذا ما صح عن رسول اهلل صلى 
قال: )يكون اختبلف عند  عن النيب  عن أم سلمة زوج النيب  اهلل عليو وسلم، جاء

موت خليفة، فيخرج رجل من أىل ا١تدينة ىارباً إىل مكة فيأتيو ناس من أىل مكة فيخرجونو 
وعن أيب اٞتلد قال: )تأتيو إمارتو ىنيًا وىو يف  .ٖٛٔوىو كاره، فيبايعونو بُت الركن وا١تقام ..(

، فيؤتى بُت الركن ..).قال:  وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو عن النيب  .ٗٛٔبيتو(
وا١تقام، فيبايع وىو كاره، ويقال لو: إن أبيت ضربنا عنقك. يرضى بو ساكن السماء وساكن 

 .٘ٛٔ.(األرض.

 السابق: اْلنصار أثرو 
حدثنا أبو عمر، عن ابن ٢تيعة، عن عبدالوىاب بن حسُت، عن ٤تمد بن ثابت، عن سنده: 

 عنو. أبيو، عن اٟتارث، عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل
، وقد تفرد بذكره فيكون يف باب الضعيف ا١توقوفوىو حديث موقوف، ويف سنده ضعف، 

 ، ولكن مل يرد يف ٗتريج األثر أنو منكر أو موضوع أو ٦تا اليف كتاب الفنت نعيم بن ٛتاد
 .يصح االحتجاج بو

وكما ىي القاعدة األصولية أن أي حديث أو أثر حىت وإن انقطع سنده عند التابعي، حيث 
ًا للرسول صلى اهلل عليو وسلم، حيث ال ٭تكي أمورًا غيبية فإنو يرفع حتمقطوع، ا١تيسمى 

 رأي فيو، وال اجتهاد.
دين، وكما ىي القاعدة األخرى: أنو إن مل ٬تد حديث أو أثر صحيح ٭تكي أمرًا ما يف ال

 دون العقائد واألحكام فإنو يؤخذ بو.
ذىب ٕتار وأمراء  م الساجد بأحكام ا١تساجد، أنو عندمايف كتاب إعبل الزركشياإلمام أورد 

السًتجاع اٟتجر األسود من القرامطة بالبحرين، أتوا ٢تم ْتجر، فقال القرمطي: ما أدراكم أن 

                                                           

 .سبق ٖٛٔ
 . ٜٜ٘الفنت لنعيم بن ٛتاد :  ٗٛٔ
 .ٛٙٔ :عقد الدرر ٘ٛٔ



اٟتجر طست كبَت من ماء، فجعل  العلماءه، فطلب أحد ىذا ىو اٟتجر األسود، وليس غَت 
، فقال العامل: أنو اٟتجر األسود، فلما سئل عن مصدره، قال: اٟتجر على ا١تاء فيو، فطفى

  ، فقال القرمطي: ما أوثق ىذا الدين..بو تساستئن وقديوجد أثر ضعيف السند، 
 وعليو ما دام صح متنو فقد صح، مع ضعف السند..

ُنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِّتََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا }يَا ويف اآلية:  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َّ
أن الفاسق مع فسقو إن جاءنا ٓترب فبل نكذبو،  :تعاىل ، أمر اهللَٙٛٔعَلى َما فَ َعْلُتْم نَاِدِمَُت{

 وكذلك ال نصدقو بل نتبُت، حيث قد يكون خربه صدق، أو فيو صدق..
 م.قد ٖتقق اليو  ابن مسعود أثروكذا فإن منت 

 وعلى ما سبق:
، وكذا ىم من مشروعية اإلعداد حىت يكون ٚتاعة أو ٨توىا تكون أنصار ا١تهدي..أن ٧تد 

 ويكرىونو عليها. ٮترج ا١تهدي للبيعة
وما دمنا اليوم نعيش يف زمن ظهور ا١تهدي وىذا على أغلب الظن، فإن أي مشروع إلعداد 

 أنصار ا١تهدي يكون حقاً، وموافقاً للتوجيهات النبوية.

 

 

                                                           

 .[ٙ]اٟتجرات :  ٙٛٔ



ونتيجة كل ما سبق: ىو القول ٔتشروعية أنصار ا١تهدي، وأهنم ىم أنصار الدين، وىم 
تكون النبوة ): ، فقالر ّٔا الرسول صلى اهلل عليو وسلمالراشدة اليت بشمؤسسي ا٠تبلفة 

فيكم ما شاء اهلل أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خبلفة على منهاج النبوة، 
فتكون ما شاء اهلل أن تكون، مث يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها، مث تكون ملكًا عاضًا فيكون 

يكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكًا جربية فتكون ما شاء اهلل ما شاء اهلل أن 
  .ٚٛٔ(أن تكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خبلفة على منهاج النبوة

مسرى رسول  ، وتعيد بيت ا١تقدسفهم مؤسسي ىذه ا٠تبلفة اليت تعيد لؤلمة ٣تدىا ومكانتها
 وا ا٠تَت..اهلل صلى اهلل عليو وسلم، إىل أحضان أبناء اإلسبلم، ويقيموا العدل، وينشر 

ويف آخر ا٠تا٘تة فإين أدعوا كل مسلم أن يبحث حولو عن حركة أو مشروع لنصرة اإلمام 
 ي، فلينظم إليهم، وليكون معهم.ا١تهد

صلى اهلل عليو وسلم، خَت البشر فإن اهلل تعاىل قد حرمنا من أن نكون من أصحاب الرسول 
كما   بعد األنبياء، فلنكن أصحاب للمهدي عليو السبلم، وحيث أنو قد ذكرىم الرسول

 سبق.

  ،والسبلم ألىل السبلم،

 خَت ا٠تتام.. تعاىل اهللذكر وب
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