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إقامة البرهان على من أنكر 
خروج المهدي

الرحيم الرحمن الله بسم

نبينلا عللى وسللم اللله وصلى العالمين، رب لله الحمد
يلوم إللى باحسلان تبعهللم ومللن وأصلحابه آللله وعلى محمد
الدين.

وبعد: 

"المسلللمون" مقللال المسللماة المجلللة فللي رأيت فقد
صلللى الله رسول به أخبر ما فيه أنكر الخطيب الكريم لعبد
ومللا الزمللان، آخللر فللي المهللدي ظهور من وسلم عليه الله
عليهمللا مريللم بن عيسى ونزول الدجال، خروج من به أخبر

لن جللدا، وخطيللرة عظيمللة جللراءة وهللذه والسلم، الصلة
،وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي عللن الثابتللة الحاديث إنكار

بللأقوال السللتخفاف علللى يللدل والطاللراح، بللالرد ومقابلتها
واتبللاع مشاقته ويستلزم ،وسلم عليه الله صلى الله رسول

يشللاقق تعللالى: {ومللن الللله قال وقد المؤمنين، سبيل غير
المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من الرسول

تعللالى: وقللال مصلليرا}، وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله
كللذلك تللأويله يللأتهم ولمللا بعلملله يحيطللوا لم بما كذبوا {بل
الظللالمين}، عاقبللة كان كيف فانظر قبلهم من الذين كذب

عليلله اللله صلللى النلبي علن الثابتللة الحللاديث إنكللار وليس
آتللاكم يقللول: {ومللا تعللالى الللله لن الهيللن، بللالمر وسلللم

الللله إن الللله واتقللوا فانتهوا عنه نهاكم وما فخذوه الرسول
العقاب}. شديد

أن عنلله الللله رضللي هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي
أقاتللل أن قللال: (أمللرت وسلللم عليلله الله صلى الله رسول
جئللت وبمللا بي ويؤمنوا الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس

بحقهللا إل وأمللوالهم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا به
الله). على وحسابهم

رسللول بلله أخللبر ما بكل اليمان وجوب على يدل وهذا
يكللون وما الماضي، في كان مما وسلم عليه الله صلى الله
إنملا والمال الدم عصمة أن على أيضا ويدل المستقبل، في

ا وبكلل ،وسللم عليله الله صلى بالرسول آمن لمن تكون م
الللدم بمعصللوم فليس به جاء وبما به يؤمن لم ومن به، جاء

الثابتللة الحللاديث يرد من على تشديد أبلغ هذا وفي والمال،
بللرأي أو برأيلله ويعارضللها ،وسلللم عليه الله صلى النبي عن

غيره.
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حللديث رد تعالى: مللن الله رحمه أحمد المام قال وقد
هلكة.  شفا على فهو وسلم عليه الله صلى الله رسول

ن إسحاق وقال اللله رسلول علن بلغله راهويلة: ملن ب
فهو تقية بغير رده ثم بصحته يقر خبر وسلم عليه الله صلى

كافر. 

سمعت السنة: إذا شرح في البربهاري محمد أبو وقال
أخبللار مللن شلليئا ينكر أو يقبلها، ول الثار على يطعن الرجل
فللإنه السلم على فاتهمه وسلم عليه الله صلى الله رسول

الللله رسللول على يطعن وإنما والقول، المذهب رديء رجل
أصحابه.  وعلى وسلم عليه الله صلى

السلللم عللن القبلللة أهللل من أحد يخرج أيضا: ل وقال
آثللار مللن شلليئا يللرد أو وجل، عز الله كتاب من آية يرد حتى

أو الللله، لغيللر يصلللي أو ،وسلللم عليه الله صلى الله رسول
السلم.  من تخرجه أن عليك وجب فقد الله، لغير يذبح

الكتللاب رد فقللد الللله كتللاب من آية رد أيضا: من وقال
وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول عن حديثا رد ومن كله،
العظيم. بالله كافر وهو كله الثر رد فقد

الخبللار خللالف شللاقل: مللن بللن أحمد بن إبراهيم وقال
سللندها، فللي قطللع بل موصولة العدل عن العدل نقلها التي

رد علللى تهجللم فقللد ردهللا علللى وتجللرأ ناقليها في جرح ول
السلم. 

لللم ثللم النللص الحكللام: جللاء كتللاب في حزم ابن وقال
صلللى الللله رسللول عللن صح ما أن في مسلمان فيه يختلف

لمللراد تفسللير وأنلله اتباعه، ففرض قاله أنه وسلم عليه الله
مجمله. انتهى.  وبيان القرآن في الله

أهللل وأقللوال والحللديث اليللات مللن ذكرته ما علم وإذا
عللن الثابتللة الحللاديث يردون الذين على التشديد في العلم
فللي ثبللت قللد أنلله أيضا فليعلم ،وسلم عليه الله صلى النبي
ذكرتهللا وقد أحاديث، عشرة الزمان آخر في المهدي ظهور

(الحتجللاج كتاب أول في تصحيحها في العلماء كلم وذكرت
هناك.  المنتظر) فلتراجع المهدي أنكر من على بالثر

وتسللعين مائة من أكثر فيه جاء فقد الدجال خروج وأما
الثللاني الجللزء في ذكرتها وقد والحسان، الصحاح من حديثا
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وأشللراط والملحللم الفتن في جاء بما الجماعة (إتحاف من
هناك.  الساعة) فلتراجع

وجللوه مللن الللدجال خللروج فللي الحللاديث تواترت وقد
منهللا يكللن لللم الجماعللة) ولللو (إتحللاف فللي ذكرتها متعددة

لكللان صلة كل في الدجال فتنة من بالستعاذة المر سوى
ذلك. أنكر من على والرد خروجه، إثبات في كافيا ذلك

عبللاس ابللن عللن حسللن، بإسللناد الرزاق عبد روى وقد
الللله رضي الخطاب بن عمر قال: سمعت عنهما الله رضي

ويكذبون بالرجم يكذبون قوم بعدكم سيخرج يقول: إنه عنه
ويكللذبون القللبر بعذاب ويكذبون بالحوض ويكذبون بالدجال

النار.  من يخرجون بقوم

أمللر عللن إخبللارا فيلله لن المرفللوع حكللم له الثر وهذا
توقيف.  عن يقال وإنما الرأي، قبل من يقال ل وذلك غيبي

بالللدجال التكللذيب مللن فيلله جللاء مللا مصداق ظهر وقد
والجهميللة الخللوارج مللن كللثيرة طاوائللف فللأنكرت وغيللره،
الحللاديث وردوا بالكليللة، الللدجال خللروج المعتزلللة وبعللض
قللال: وخرجللوا النهايللة فللي كللثير ابن ذلك ذكر فيه، الواردة

الصحيحة الخبار به تواترت ما لردهم العلماء حيز عن بذلك
. وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

السللنة أهللل مللذهب أن مسلللم شرح في النووي وذكر
الللدجال خللروج إثبللات والنظللار والفقهللاء المحللدثين وجميع
المعتزلللة. وبعللض والجهميللة الخللوارج من أنكره لمن خلفا

انتهى. 

خللروج إنكار على والمعتزلة والجهمية الخوارج تبع وقد
وقبللله زماننللا فللي العلللم إلللى المنتسللبين مللن كثير الدجال
هللو ممللا السللاعة أشللراط مللن كللثيرا بعضهم وأنكر بزمان،

على يتأولها وبعضهم ،وسلم عليه الله صلى النبي عن ثابت
فللي أقللوالهم بعللض ذكللرت وقد الفاسدة، عقليته يوافق ما

أشللرنا الللذين كللان هنللاك. ولللو الجماعة) فلللتراجع (إتحاف
الحللاديث مللن شلليئا ردوا لمللا الحقيقة على علم أهل إليهم
يقابلونهللا ولكللانوا ،وسلللم عليلله الللله صلى النبي عن الثابتة
والتسليم.  والقبول بالرضا

في والسلم الصلة عليهما مريم بن عيسى نزول وأما
وتللواترت القللرآن، مللن آيللات فيلله جللاء فقللد الزمللان، آخللر
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بنزوللله، بالخبللار وسلللم عليه الله صلى النبي عن الحاديث
وإمامللا عللدل حكمللا المة هذه في ويكون الدجال يقتل وأنه

والتللابعين، الصللحابة عللن كثيرة آثار ذلك في وجاء مقسطا،
أحللد فيلله يخللالف لم وأنه نزوله، على الجماع بعضهم وذكر

ل ممللن والملحدة الفلسفة أنكره وإنما الشريعة، أهل من
(إتحللاف فللي مسللتوفى ذلللك ذكللرت وقللد بخلفهللم، يعتللد

هناك.  الجماعة) فليراجع

نممزول عممن الول العنمموان فممي جمماء ممما وأممما
القممرآن يؤكدها حقيقة هو الزمان آخر في عيسى

 السإلم؟ مع تتنافى مسألة أم

يقال:     أن     فجوابه

الزمللان آخر في والسلم الصلة عليه عيسى نزول بل
رسللوله صللفة فللي تعللالى الللله قللال القرآن، يؤكدها حقيقة
إل هللو الهللوى. إن عللن ينطللق : {وماوسلم عليه الله صلى
وسلللم عليه الله صلى النبي عن تواترت وقد يوحى}، وحي
آخللر فللي والسلللم الصلللة عليلله عيسللى بنللزول أخللبر أنلله

آتللاكم تعالى: {ومللا الله لقول بذلك اليمان فيجب الزمان،
القرآن: من آيتان ذلك في جاء وقد فخذوه}، الرسول

أهممل     مممن     تعممالى: {وإن     اللممه     إحداهما: قممول
:  موته}     قبل     به     ليؤمنن     إل     الكتاب

بلن عيسى موت عنهما: قبل الله رضي عباس ابن قال
صحيح.  بإسناد جرير ابن مريم. رواه

الللله رضي عباس ابن عن مستدركه في الحاكم وروى
مريللم. قللال بللن عيسللى قللال: خللروج اليللة هذه في عنهما

فللي الللذهبي الشيخين. ووافقلله شرط على الحاكم: صحيح
تلخيصه.

ابللن عللن الشللريعة كتللاب فللي الجللري بكللر أبللو وروى
أنلله قللال: يعنللي اليللة هللذه فللي عنهمللا الللله رضللي عبللاس

فيؤمنللون عيسى يبعث حين الكتاب أهل من أناس سيدركه
به.

أنلله عنلله الللله رضللي هريرة أبي عن مردويه ابن وروى
عنهما.  الله رضي عباس ابن قول نحو الية هذه في قال
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اختللاره وقللد اليللة، تفسللير في الصحيح هو القول وهذا
وقتللادة والحسللن مالللك أبللو يقول وبه كثير، وابن جرير ابن

وغيرهم.  أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد

إذا ولكللن الللله، عنللد الن لحللي إنلله الحسن: والله قال
جرير.  ابن أجمعون. رواه به آمنوا نزل

فلي الضلمير المفسلرين: إن ملن قللال ملن قللول وأما
معارضللة فيلله الكتابي. فليس إلى موته} يعود قوله: {قبل

عبد عيسى بأن احتضاره عند كتابي كل يؤمن فقد تقدم لما
وأمللا الحالللة، هللذه فللي إيمللانه ينفعه ل ولكن ورسوله، الله

بلله إيملانهم فإن الزمان آخر في نزوله بعد به يؤمنون الذين
أعلم.  والله ينفعهم،

لعلممم     تعممالى: {وإنممه     الثانيممة: قمموله     اليممة
}:  للساعة

والعمللش: {وإنلله وقتللادة هريرة وأبو عباس ابن وقرأ
َلم َع علللى وعلمللة أمللارة أي واللم؛ العيللن للساعة} بفتح ل

قوله: في عنهما الله رضي عباس ابن قال الساعة، اقتراب
يللوم مريللم بن عيسى خروج للساعة} قال: هو لعلم {وإنه

القيامة. 

حميللد بللن وعبللد منصللور بللن وسللعيد أحمد المام رواه
وصللححه مسللتدركه في والحاكم والطبراني حاتم أبي وابن

والذهبي.  هو

ابن حديث من والحاكم صحيحه في حبان ابن رواه وقد
:وسلللم عليلله الللله صلللى النبي عن عنهما الله رضي عباس
يوم قبل مريم بن عيسى للساعة} قال: (نزول لعلم {وإنه

والذهبي.  الحاكم القيامة) صححه

وأبي وقتادة والحسن ومجاهد هريرة أبي عن روي وقد
عبللاس ابللن قول نحو والضحاك وعكرمة مالك وأبي العالية
عنهما.  الله رضي

صلللى النبي عن الثابتة والحاديث اليتين في جاء ومما
فللي والسلم الصلة عليه عيسى نزول في وسلم عليه الله
مللن وغيرهمللا هريللرة وأبو عباس ابن قاله وما الزمان، آخر

وسللورة النسللاء سللورة مللن اليللتين تفسللير فللي السلللف
حللق، والسلللم الصلللة عليه عيسى نزول أن يعلم الزخرف
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مللع يتنافى نزوله أن زعم ومن السلم، مع يتنافى ل والحق
الشهادة يحقق لم لنه إسلمه، في يشك ممن فهو السلم

ن تحقيقهلا فلي لبلد إذ الله، رسول محمدا بأن التصلديق م
أمللور مللن وسلم عليه الله صلى الله رسول به أخبر ما بكل

المستقبل.  في سيكون وما مضى، فيما كان مما الغيب

الحمماديث     المتخرصممين: إن     بعممض     قممول     وأممما
يقبلهمما     ل     مزيفممة     كلهمما     عيسممى     نممزول     في     الواردة
العقل:

يقال: أن فجوابه

عقل من مسكة أدنى له رجل من تصدر ل مكابرة هذه
الحللق يتصور أنه شك فل فاسدا المرء عقل كان ودين. وإذا

الصلللة عليلله عيسى نزول في جاء وقد الباطال، صورة في
الصحاح من أكثرها مرفوعا حديثا خمسين من أكثر والسلم
فل مزيفللة كلهللا أنهللا زعم فمن الحسان، من غالبه والباقي

والدين.  العقل فاسد أنه شك

يقره     ل     المسيح     نزول     المتخرص: إن     قول     وأما
المنطق:

يقال:  أن فجوابه

مللع يللدور الذي السليم والعقل المستقيم، المنطق أما
ا قبول عن يتوقف ل فإنه دار حيثما الحق كتلاب فلي جلاء م
وسلللم عليه الله صلى الله رسول عن تواتر وما تعالى، الله
المنحرف، المنطق وأما الزمان، آخر في المسيح نزول في

قبللوله، وعللدم الحللق رد عن يتوقف ل فإنه الفاسد، والعقل
بأهلها.  ول الفاسدة بالعقول عبرة ول

آخممر     هممو     محمممدا     لن     مستحيل     قوله: وهو     وأما
القرآن:     بنص     النبياء

يقال:  أن فجوابه

آخللر فللي نللزل إذا والسلللم الصلللة عليلله عيسللى إن
يحكللم وإنما بالنجيل، يحكم ول جديد، بشرع يأتي ل الزمان
عليلله الللله صلللى محمللد رسللوله وسللنة تعللالى، الله بكتاب
أحمللد المللام روى وقد المة، هذه من واحدا ويكون ،وسلم

قللال: قللال عنه الله رضي هريرة أبي عن ومسلم والبخاري
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نللزل إذا أنتللم : (كيللفوسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسول
لمسلللم: رواية منكم) وفي وإمامكم فيكم مريم بن عيسى
منكم). فأمكم مريم ابن فيكم نزل إذا أنتم (كيف

ذئللب: إن أبللي مسلللم: فقلللت: لبللن بللن الوليللد قللال
هريلرة: أبلي علن نلافع علن الزهلري علن حلدثنا الوزاعللي

منكللم؟ أمكلم ملا ذئلب: تلدري أبي ابن منكم) قال (فأمكم
وتعلالى، تبللارك ربكللم بكتللاب قلت: تخبرني. قللال: فللأمكم

. وسلم عليه الله صلى نبيكم وسنة

بعللض عللن الجللوزقي الهللروي: حللدثنا ذر أبللو وقللال
ل بللالقرآن يحكم منكم) أنه (إمامكم قال: معنى المتقدمين
بالنجيل. 

منكللم) أن (وإمللامكم قللوله الللتين: معنللى ابللن وقللال
كللل فللي وأن القيامللة، يللوم إلى متصلة المحمدية الشريعة

بإسللناد أحمللد المللام العلللم. وروى أهللل مللن طاائفللة قللرن
رضللي جنللدب بللن سللمرة عن الشيخين، شرط على صحيح

يقللول: (إن كللان وسلم عليه الله صلى الله نبي أن عنه الله
مريللم بللن عيسى يجي ثم وفيه الحديث فذكر خارج الدجال
وعلللى وسلللم عليه الله صلى بمحمد مصدقا السلم عليهما
رواه السللاعة) وقللد قيللام هللو إنمللا ثللم الدجال فيقتل ملته،

الصحيح.  رجال الهيثمي: ورجاله قال الطبراني،

عبللد عللن والوسللط، الكللبير فللي أيضا الطبراني وروى
صلللى الللله رسول قال: قال عنه الله رضي المغفل بن الله
خلللق منذ الرض إلى تعالى الله أهبط : (ماوسلم عليه الله
فذكر الدجال فتنة من أعظم فتنة الساعة تقوم أن إلى آدم

صلى بمحمد مصدقا مريم بن عيسى ينزل ثم وفيه الحديث
فيقتللل عللدل وحكما مهديا إماما ملته وعلى وسلم عليه الله

ل ضللعف بعضهم وفي ثقات، الهيثمي: رجاله الدجال). قال
يضر. اهل. 

ويقويه.  له يشهد قبله قلت: والحديث

أصول     من     كان     العناوين: لو     أحد     في     قوله     وأما
الممدجال     ظهور     أو     المسيح،     برجعة     العتقاد     اليمان

محكما:     صريحا     القرآن     في     ذلك     لجاء     المهدي     أو

يقال:  أن فجوابه
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إقامة البرهان على من أنكر 
خروج المهدي

أخللبر أنلله وسلللم عليلله الله صلى النبي عن ثبت ما كل
بلأن الشلهادة تحقيللق من وذلك واجب، به فاليمان بوقوعه
يكللون ول اليمللان، أصول من وتحقيقها الله، رسول محمدا
الشللهادة يحقللق حللتى والمللال الللدم معصللوم مؤمنللا المرء

أن : (أمللرتوسلللم عليلله الللله صلللى النبي لقول بالرسالة،
وبمللا بي ويؤمنوا الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل
إل وأمللوالهم دمللاءهم منللي عصموا ذلك فعلوا فإذا به جئت
أبللي حللديث مللن مسلللم الللله) رواه علللى وحسللابهم بحقها
عنه. الله رضي هريرة

أخللبر أنلله وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي عن ثبت وقد
ونللزول الللدجال، وبخللروج الزمللان، آخر في المهدي بظهور
اليمللان فللوجب والسلللم، الصلللة عليهمللا مريم بن عيسى

الهللوى. إن عللن ينطق تعالى: {وما الله لقول تصديقا بذلك
آتللاكم تعللالى: {ومللا الللله بقول وعمل يوحى}، وحي إل هو

اء وبملا فخلذوه}، الرسلول ات فلي ج الملر ملن كلثيرة آي
يتللم ل به واليمان ،وسلم عليه الله صلى بالرسول باليمان

والتمسللك أخبللاره وتصللديق نهيلله، واجتناب أمره بامتثال إل
الله رضي هريرة أبي حديث في جاء بما أيضا وعمل بسنته،

ذكره.  تقدم الذي عنه

عممدل     الممدنيا     المسمميح     يمل     كيممف     قوله: ثم     وأما
تعممالى     اللممه     سإنة     من     هذا     وهل     جورا؟     ملئت     أن     بعد
عنممد     المممال     يفيممض     وكيممف     النسممانية؟     الحيمماة     في

؟أحد     يقبله     فل     المسيح     رجعة

يقال:  أن فجوابه

شللاء ملا وأنله قللدير، شلليء كللل عللى الله أن علم من
ل وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسول أن أيضا وعلم كان،
مما شيء في يشك لم بالصدق، إل يخبر ول الحق، إل يقول
علللى فيجللب ،وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسول به أخبر

عللن جلاء ومللا تعالى، الله عن جاء ما بكل يؤمن أن المسلم
أخبللار علللى يعللترض ول ،وسلللم عليه الله صلى الله رسول

أنللواع مللن ذلللك وغيللر ولللم، بكيللف المصللدوق الصللادق
الللله رسللول بلله أخبر فيما الشك على يدل الذي الستفهام

الللله قللال بلله. وقللد اليمللان وعللدم ،وسلللم عليه الله صلى
بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك تعالى: {فل

ًا أنفسللهم فللي يجللدوا ل ثللم ويسلللموا قضلليت ممللا حرجلل
تسليما}. 
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إقامة البرهان على من أنكر 
خروج المهدي

أبممي     عممن     ومسمملم     البخمماري     قمموله: وروى     وأما
قممال:     وسإمملم     عليه     الله     صلى     الله     رسإول     أن     هريرة

بممن     عيسممى     ينممزل     أن     ليوشكن     بيده     نفسي     (والذي
ويضممع     الخنزيممر     ويقتممل     الصممليب     فيكسممر     مريممم

الحرب):

يقال: أن فجوابه

فيلله: قللال حيث الحديث لفظ في صحف قد الكاتب إن
الجزية).  الحديث: (ويضع في الحرب. والذي ويضع

الللله صلللى الله رسول أقوال في التصحيف تعمد ومن
الللله رسللول علللى الكاذبين عداد في داخل فهو وسلم عليه
وسللم عليه الله صلى عنه تواتر وقد ،وسلم عليه الله صلى

النللار) مللن مقعللده فليتبللوأ متعمدا علّي كذب قال: (من أنه
أو سللهوا، منلله وقللع وإنمللا التصحيف يتعمد لم الكاتب ولعل

الخطللاء مللن تصللحح لللم الللتي الكتللب بعللض فللي وجللده
المطبعية. 

مممن     المرويممات     هممذه     فممإن     قمموله: وبعممد     وأممما
عليممه     المسمميح     رجعممة     شأن     في     والخبار،     الحاديث
ل     المهممدي     أو     الممدجال     ظهممور     شأن     في     أو     السلم،

وأن     تصممح،     لم     أو     أصحت     سإواء     بالعقيدة،     لها     متعلق
بممالله     اليمممان     علممى     قائمممة     السإمملمية     العقيممدة
والحسمماب     الخممر     واليمموم     وكتبممه     ورسإممله     وملئكته
والنار:     والجنة     والجزاء

وجهين:  من فجوابه

صلللى الله رسول به أخبر ما  كليقال:     أحدهما: أن
يتللم ل لنلله بالعقيللدة، متعلللق بلله فاليمللان وسلم عليه الله

بأخباره، باليمان إل وسلم عليه الله صلى بالرسول اليمان
حللديث تقدم وقد العقيدة، فاسد فهو بأخباره يؤمن لم ومن
إنما والمال الدم عصمة أن وفيه عنه، الله رضي هريرة أبي

. وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء بما آمن لمن تكون

قد والجماعة السنة أهل  إنيقال:     أن     الثاني     الوجه
ظهللور فللي وسلللم عليلله الللله صلللى النبي عن جاء ما تلقوا

عليهمللا مريللم بللن عيسللى ونزول الدجال، وخروج المهدي،
الصللحاح كتللب فلي ذلللك ودونللوا بلالقبول، والسلللم الصلة

العقائد. كتب في مضمونه وذكروا والمسانيد، والسنن
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إقامة البرهان على من أنكر 
خروج المهدي

تعللالى الللله رحملله حنبل بن أحمد السنة أهل إمام قال
بن عبدوس عنه رواها التي والجماعة السنة أهل عقيدة في

مكتللوب خللارج الللدجال المسلليح أن العطار: واليمان مالك
بللأن واليمللان فيلله، جللاءت الللتي والحاديث كافر عينيه بين
لللد. ببللاب فيقتللله ينللزل مريم بن عيسى وأن كائن كله ذلك

انتهى. 

شللرح فللي تعللالى الله رحمه البربهاري محمد أبو وقال
عليلله الللله صلللى مريللم بللن عيسللى بنزول السنة: واليمان

من القائم خلف ويصلي ويتزوج الدجال، فيقتل ينزل وسلم
المسلمون. ويدفنه ويموت وسلم عليه الله صلى محمد آل

هللو وسلللم عليلله الللله صلللى محمللد آل مللن انتهى. والقائم
رسللول أن عنلله الله رضي جابر حديث في جاء كما المهدي

مريللم بللن عيسللى قللال: (ينللزل وسلللم عليه الله صلى الله
بعضللهم إن فيقللول: ل بنللا صّل تعال المهدي أميرهم فيقول

أبللي بللن الحللارث المللة) رواه لهللذه الللله تكرمة بعض أمير
فللي القيلم ابللن ذكللره وقلد جيللد، بإسناد مسنده في أسامة
جيد. المنيف) وقال: إسناده (المنار الكتاب

العقيللدة فللي تعللالى الللله رحملله الطحللاوي وقللال
الللدجال خللروج ملن السلاعة بأشلراط المشلهورة: ونلؤمن

السماء. انتهى.  من السلم عليه مريم بن عيسى ونزول

(مقللالت كتللابه فللي الشللعري الحسللن أبللو وقللال
القللرار والسللنة الحللديث أهللل عليلله ما السلميين): جملة

الللله، عنللد مللن جللاء وما ورسله، وكتبه وملئكته تعالى بالله
ل وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول عن الثقات رواه وما

الدجال، بخروج ويصدقون قال أن إلى شيئا ذلك من يردون
مللن إجمللاع حكايللة يقتله. انتهى. وهذا مريم بن عيسى وأن
ونللزول الدجال، بخروج التصديق على والسنة الحديث أهل

ن عيسى اللدجال. وقتلله والسللم الصللة عليهملا مريلم ب
مللن خللالفهم بمللن عللبرة ول والسنة، الحديث بأهل والعبرة

والجهالة.  والضللة البدع أهل

المالكي القيرواني زيد أبي بن الله عبد محمد أبو وقال
ثبللت بمللا المشهورة: واليمان رسالته في تعالى الله رحمه

والسلللم الصلللة عليلله عيسللى ونللزول الللدجال خللروج من
الدجال. انتهى.  يقتل عدل حكما

بللابن المعللروف الشللافعي الحسللين بن أحمد أبو وقال
قللرب عنللد تظهللر الللتي اليللات للله: وأن عقيللدة في الحداد
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إقامة البرهان على من أنكر 
خروج المهدي

والسلللم الصلللة عليلله عيسللى ونللزول الدجال من الساعة
مللن وغيرهللا مغربهللا مللن الشمس وطالوع والدابة والدخان

حق. انتهى.  الصحاح الخبار بها وردت التي اليات

قدامللة بللن أحمللد بللن الله عبد محمد أبو الموفق وقال
مللا بكللل اليمللان المشهورة: ويجللب عقيدته في المقدسي

فيما عنه النقل به وصح وسلم عليه الله صلى النبي به أخبر
ومن قال أن إلى وحق صدق أنه نعلم عنا، غاب أو شاهدناه

بللن عيسى ونزول الدجال، خروج مثل الساعة أشراط ذلك
وطالللوع ومللأجوج، يأجوج وخروج فيقتله، السلم عليه مريم

به صح مما ذلك وأشباه الدابة وخروج مغربها، من الشمس
النقل. انتهى. 

الللله رحملله تيميللة ابللن العبللاس أبو السلم شيخ وقال
حللي وسلم عليه الله صلى مريم بن تعالى: مسألة: عيسى

تعللالى: {إنللي وقللوله وبللدنه، بروحلله إليلله تعللالى الله رفعه
المنللارة علللى ينللزل أنلله ثبللت وكذلك قابضك، متوفيك} أي

الصللليب، ويكسللر الللدجال، فيقتللل دمشللق شرقي البيضاء
ويللراد مقسللطا، عللدل حكملا الجزيللة ويضللع الخنزير، ويقتل

ويللدل النللوم، بلله ويراد الموت، به ويراد الستيفاء، بالتوفي
معه. انتهى. التي القرينة واحد كل

عيسللى مسللم: نللزول شللرح في عياض القاضي وقال
السللنة أهللل عنللد صللحيح حللق الللدجال وقتللله السلللم عليه

فللي ول العقللل فللي وليللس ذلللك، فللي الصللحيحة للحاديث
المعتزلللة بعللض ذلللك وأنكللر إثباته فوجب يبطله، ما الشرع

مللردودة الحللاديث هذه أن وزعموا وافقهم، ومن والجهمية
عليلله الللله صلللى وبقللوله النللبيين}، تعللالى: {وخللاتم بقوله
بعللد نللبي ل أنلله المسلللمين بعدي) وبإجمللاع نبي : (لوسلم

يللوم إلللى مؤبللدة شللريعته وأن ،وسلللم عليه الله صلى نبينا
المللراد ليللس لنلله فاسللد اسللتدلل تنسللخ. وهللذا ل القيامة
ينسللخ بشللرع نبيللا ينللزل أنلله السلللم عليلله عيسللى بنللزول

صللحت بللل هللذا، مللن شلليء الحللاديث فللي ول شللرعنا،
مللن ويحي بشرعنا، يحكم مقسطا حكما ينزل أنه الحاديث

النووي نقله وقد كلمه، الناس. انتهى هجره ما شرعنا أمور
وأقره.  مسلم شرح في

علللى الصغير: أجمعللوا الجامع شرح في المناوي وقال
نبينلا بشلريعة لكنله نبيلا والسللم الصلة عليه عيسى نزول
.وسلم عليه الله صلى
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إقامة البرهان على من أنكر 
خروج المهدي

المللة إجمللاع المطامللح فللي أيضا: حكى المناوي وقال
ذلللك، فللي الشللريعة أهللل مللن أحللد يخالف ولم نزوله على
والملحدة. انتهى.  الفلسفة أنكره وإنما

المسلليح عقيللدته: نللزول شللرح فللي السللفاريني وقال
وللم الملة وإجملاع والسلنة بالكتلاب ثابت مريم بن عيسى
الفلسفة ذلك أنكر وإنما الشريعة، أهل من أحد فيه يخالف

أنلله علللى الجماع انعقد وقد بخلفه، يعتد ل ممن والملحدة
المحمدية. انتهى.  الشريعة بهذه ويحكم ينزل

الللدجال، خللروج فللي المسلللمين علمللاء ذكللره مللا هذا
وفيلله الزمللان، آخر في والسلم الصلة عليه عيسى ونزول

الحللاديث مللن المرويللات أن الخطيللب قللول علللى رد أبلللغ
الدجال ظهور شأن في أو المسيح، رجعة شأن في والخبار

بالعقيدة.  لها متعلق ل

خالف قد الخطيب أن يتضح العلم أهل عن ذكرته ومما
الدجال خروج على وإجماعهم والجماعة، السنة أهل عقيدة
السلللم أعللداء ووافق والسلم، الصلة عليه عيسى ونزول

خللروج أنكللروا الللذين والملحللدة الفلسفة من والمسلمين
والسلم.  الصلة عليه عيسى ونزول الدجال

اليمممان،     أصممول     مممن     كممان     قمموله: ولممو     وأممما
المهممدي     أو     الدجال     ظهور     أو     عيسى     برجعة     اليمان

محكما:     صريحا     الكريم     القرآن     في     ذلك     لجاء

يقال:  أن فجوابه

مللن وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول به أخبر ما كل
المسلتقبل، فلي سليكون وما مضى فيما كان مما المغيبات
الللله صلللى بالرسللول اليمللان ضللمن في داخل به فاليمان

المللر جاء وقد اليمان، أصول أعظم من وذلك ،وسلم عليه
من كثيرة آيات في وسلم عليه الله صلى بالرسول باليمان
الللله صلى الرسول بأخبار محكمات. واليمان وكلها القرآن

تعللالى: {ومللا الللله قللول ضللمن في أيضا داخل وسلم عليه
تعالى: قوله ضمن في أيضا وداخل فخذوه}، الرسول آتاكم
ل ثللم بينهللم شللجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك {فل

تسللليما}، ويسلللموا قضلليت ممللا حرجللا أنفسهم في يجدوا
الللذين تعللالى: {فليحللذر قللوله ضللمن فللي أيضللا وداخللل
أليم}، عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون
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تصللديق أن علللى تللدل وكلهللا محكمللات، كلهللا اليات وهذه
اليمان. أصول أعظم من وسلم عليه الله صلى النبي أخبار

تعالى: قوله في تعالى الله رحمه أحمد المام قال وقد
أو فتنللة تصلليبهم أن أمللره عللن يخللالفون الللذين {فليحللذر

الشللرك الفتنللة الفتنة؟ ما أليم} قال: أتدري عذاب يصيبهم
الزيللغ مللن شلليء قلبلله فللي يقللع أن قللوله بعض رد إذا لعله

حللتى يؤمنللون ل وربللك الية: {فل هذه يتلو جعل ثم فيهلك،
حرجلا أنفسلهم فلي يجلدوا ل ثلم بينهم شجر فيما يحكموك

تسليما}.  ويسلموا قضيت مما

علممى     تفتممح     الخبممار     هممذه     مثممل     قمموله: إن     وأما
كممثيرة     نفمموس     تتطلع     حيث     الفتن     من     أبوابا     الناس

لنفسممهم     كممثيرين     ادعاء     من     حدث     كما     ادعائها     إلى
والقتممال     الفرقممة     فأوقعوا     المنتظر     المهدي     بأنهم
فممي     يقمموم     أن     ببعيممد     ليممس     وأنممه     المسمملمين،     بيممن

ّدعي     من     يوما     الناس فكيممف     المنتظممر     المسيح     أنه     ي
حينئذ؟!     الحال     تكون

يقال: أن فجوابه

ترد ل وسلم عليه الله صلى النبي عن الثابتة الخبار إن
وتقابل تصدق بل الخاطائة، والتعليلت الحتمالت هذه بمثل

مللن افتتللن مللن بمضللمونها افتتللن ولللو والتسللليم، بللالقبول
الناس.

وسلللم عليه الله صلى رسوله آمرا تعالى الله قال وقد
يهتدي فإنما اهتدى فمن القرآن أتلو للناس: {وأن يقول أن

يقللال وهكللذا المنذرين}، من أنا إنما فقل ضل ومن لنفسه
أنهلا وسللم عليله اللله صللى النلبي علن الثابتلة الخبار في

أهللل مللن يكون ما إلى يلتفت ول والتصديق، بالقبول تقابل
ويطبقونهللا تأويلهللا غيللر على الحاديث يتأولون الذين الفتن
عليه.  تنطبق ل ما على

أيضا: ويقال

قللرب الزمللان آخللر فلي يخرج إنما المنتظر المهدي إن
ينللزل ثللم والفتللن، الفوضللى انتشللار وعنللد الللدجال خللروج
مللا أول المهللدي خلف فيصلي والسلم الصلة عليه عيسى

ثلم ذكلره، تقلدم اللذي جلابر حلديث في ذلك جاء كما ينزل
قريبللا السللاعة قيام يكون وحينئذ فيقتله، الدجال إلى يذهب
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ّدعللى فمللن هللذا وعلللى جدا، المهللدي أنلله المفتللونين مللن ا
كللاذب، دجللال فللإنه زمللانه، في الدجال يخرج ولم المنتظر،

ّدعى من وكذلك قللد الدجال يكن ولم مريم بن المسيح أنه ا
كاذب. دجال فإنه قبله خرج

لغيممره     تكونممان     ل     علمتممان     مريممم     بن     وللمسيح
الناس:      من

بللذلك تللواترت كمللا الللدجال يقتللل  أنللهإحممداهما:
الحاديث. 

َفسله ريلح يجلد لكلافر يحل ل  أنهوالثانية: ملات، إل َن
َفسه َن حللديث فللي ذلللك جاء كما طارفه، ينتهي حيث ينتهي و

ومسلللم أحمللد المللام رواه الللذي سللمعان، بللن النللواس
صللحيح. حسن الترمذي: غريب وقال ماجة، وابن والترمذي

ّدعي دجللال كللل لطامللاع قطللع العلمللتين هاتين وفي أنلله يلل
مريم.  بن المسيح

الختام:     وقبل

المللر خطللورة علللى الخطيب الكريم عبد أنبه أن أحب
،وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي عن الثابتة الحاديث رد في

ًء ظهللور مثللل السللاعة أشللراط أحللاديث مللن كللانت سللوا
عليهمللا مريللم بللن عيسللى ونزول الدجال، وخروج المهدي،

من كانت أو الساعة، أشراط من ذلك وغير والسلم الصلة
الللله صلللى النللبي عن الثابتة الحاديث يرد الذي فإن غيرها،

الللله صلللى النللبي على يرد الحقيقة في هو إنما وسلم عليه
الللذين تعالى: {فليحذر قوله الخطيب ينَس ول ،وسلم عليه

أليم}، عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون
النللاس أقاتل أن : (أمرتوسلم عليه الله صلى النبي وقول
فللإذا به جئت وبما بي ويؤمنوا الله إل إله ل أن يشهدوا حتى

بحقهللا إل وأمللوالهم دمللاءهم منللي عصللموا ذلللك فعلللوا
الله). على وحسابهم

المللؤمن، ضللالة الحق فإن الحق، يراجع الخطيب ولعل
فللي التمللادي أن كمللا وفضلليلة، نبللل الحللق إلللى والرجللوع

ورذيلة.  نقص الباطال

مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي والله
ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

الدين يوم إلى بإحسان تبعهم
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الله عبد بن حمود
التويجري
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