
 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  1 التَّ
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ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  4 التَّ

 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  5 التَّ

 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  6 التَّ

 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  7 التَّ

﷽ 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين

 .وصحبه أجمعين

ا بعد:   أمَّ

، وال ‘ بطاعته وطاعة رسوله  اَتَعبََّدنوفإنَّ اهلل تعالى خلقنا لعبادته، 

يكون ذلك إال بالتزام الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح األبرار، والسير 

َياَأيَُّها الَِّذيَن } كما قال سبحانه:لجماعة األخيار، اسنة وعلى منهج أهل ال

ٍء  ُتمأ ِفي َشيأ  ِمنأُكمأ َفإِنأ َتنَاَزعأ
رِ َمأ ُسوَل َوُأولِي اْلأ آَمنُوا َأطِيُعوا اهَّللَ َوَأطِيُعوا الرَّ

ِم  ِمنُوَن بِاهَّللِ َوالأَيوأ ُسوِل إِنأ ُكنأُتمأ ُتؤأ وُه إَِلى اهَّللِ َوالرَّ ِخ َفُردُّ َسُن اْلأ رِ َذلَِك َخيأٌر َوَأحأ

 [.59]النساء:  {َتأأِويًل 

ِد َما َتَبيََّن َلُه الأُهَدى َوَيتَّبِعأ َغيأَر } وقال تعالى: ُسوَل ِمنأ َبعأ ِق الرَّ
َوَمنأ ُيَشاقِ

ِلِه َجَهنََّم َوَساَءتأ َمِصيًرا ِمنِيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنصأ ]النساء:  {َسبِيِل الأُمؤأ

115]. 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  8 التَّ

:  ~َوَعنأ َعائَِشَة    َقاَلتأ
ِ
رَِنا َهَذا َما » :‘ َقاَل َرُسوُل اهلل َدَث فِي َأمأ َمنأ َأحأ

 .(1)«َليأَس ِمنأُه َفُهَو َرد  

  قال: ¢ َوَعنأ ُمَعاِوَيةَ 
ِ
َفٌة ِمنأ »َيُقوُل:  ‘ َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ََل َتَزاُل َطائِ

رِ اهَّللِ ََل يَ  َمًة بَِأمأ
تِي َقائِ ُر اهَّللِ هُ ُضرُّ ُأمَّ َي َأمأ

، َأوأ َخاَلَفُهمأ َحتَّى َيأأتِ مأ َمنأ َخَذَلُهمأ

 .(2) «َوُهمأ َظاِهُروَن َعَلى النَّاسِ 

َباِض بأِن َساِرَيَة  َعنِ وَ    :اَل قَ  ¢الأِعرأ
ِ
َفَعَليأُكمأ بُِسنَّتِي » :‘  َقاَل َرُسوُل اهلل

ِديِّينَ  اِشِديَن الأَمهأ وا َعَليأَها بِالنََّواِجذِ سَّ َتمَ  ،َوُسنَِّة الأُخَلَفاِء الرَّ   ، ُكوا بَِها َوَعضُّ

َعٍة َضَلَلةٌ  َعٌة َوُكلَّ بِدأ َدَثٍة بِدأ ُُموِر َفإِنَّ ُكلَّ ُمحأ َدَثاِت اْلأ  .(3) « َوإِيَّاُكمأ َوُمحأ

 

برقم:   ( 132/ 5(، ومسلم ) 2697( برقم: )184/ 3خرجه البخاري )أ  : ُمتََّفٌق عليه ( 1)

 . )واللفظ له(( 1718)

 (1037( برقم: ) 53/ 6ومسلم ) ،(3641( برقم: )207/ 4أخرجه البخاري ) :ُمتََّفٌق عليه (2)

 . )واللفظ له(

يف »جامعه«   التِّْرمِذيو ،)واللفظ له( (4607( برقم: )329/ 4أخرجه أبو داود يف »سننه« ) (3)

 . (17419( برقم: ) 3805/ 7)ه«  »مسند، وأحمد يف (2676( برقم: )408/ 4)

البدر المنير يف تخريج األحاديث  »يف  ابن الُمَلقِّن، وقال «حديث حسن صحيح» :ْرمِذيالتِّ قال 

يف  ، وقال ابن عبدالرب « هذا الحديث صحيح» : (582/ 9) «ثار الواقعة يف الشرح الكبيرواآل

= 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  9 التَّ

  َقاَل:¢  بأِن َمالٍِك  َعنأ َأَنسِ وَ 
ِ
ُة َعَلى »: ‘ َقاَل َرُسوُل اهلل ُمَّ َتِرُق َهِذِه اْلأ َتفأ

ُهمأ فِي النَّاِر إَِلَّ َواِحَدةً  َلٍث ثَ  َقًة ُكلُّ   ؟ َوَما ِهَي تِْلَك اْلِفْرَقةُ  :َقاُلوا ،«َوَسبأِعيَن فِرأ

َحابِي» :َقاَل  َم َوَأصأ  .(4) «َما َأَنا َعَليأِه الأَيوأ

اِرمياإلمام وروى   ¢إنكار ابن مسعود  َعْمُرو ْبُن َسِلَمةَ  عن ¬ الدَّ

 :ى وعلى رؤوسهم رجل يقولحص   ومعهمعلى من تحلقوا يف المسجد 

 َيا » :، وأنه عنفهم على بدعتهم فقالوا لهَفُيَسبُِّحوَن مِاَئة   ،«َسبُِّحوا مِاَئة  »
ِ
َواهلل

ْحَمنِ  َوَكْم مِْن ُمِريٍد لِْلَخْيِر َلْن » :فقال لهم ،«َما َأَرْدَنا إاِلَّ اْلَخْيرَ  ،َأَبا َعْبِدالرَّ

  ،ُيِصيَبهُ 
ِ
َثنَا ‘  إِنَّ َرُسوَل اهلل ا َأنَّ  َحدَّ  ، «َتَراقَِيُهمْ  ُيَجاِوزُ  اَل  اْلُقْرآنَ  َيْقَرُؤونَ  َقْوم 

َة ُأوَلئَِك اْلِحَلِق ُيَطاِعُنوَنا َيْوَم النََّهَرَواِن َمَع »: َعْمُرو ْبُن َسلَِمةَ قال  َرَأْينَا َعامَّ

 .(5)«اْلَخَواِرِج 

 
= 

  :(582/ 9) «البدر المنير »يف  ارَبزَّ الوقال  ،«ثابت اْلِعْرَباضحديث »  :( 583/ 9البدر المنير« )»

 . «« ...اقتدوا باللذين من بعدي»  :ا من حديث حذيفة هو أصح إسناد  »

الضياء المقدسي يف »األحاديث  و ،( 724( برقم: )29/ 2أخرجه الطرباين يف »الصغير« ) ( 4)

 .(2732( برقم: ) 277/ 7المختارة« )

اِرمي يف »مسنده« )   (5)  . ( 210: )( برقم 286/ 1أخرجه الدَّ



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  10 التَّ

  :¬ وقال ابن َتيأِميَّة
ِ
َبَعَث بِِه ُرُسَلُه َوَأْنَزَل بِِه ُكُتَبُه، َوُهَو  ا مَ »َوإِنََّما ِديُن اهلل

َراُط اْلُمْسَتِقيُم، َوُهَو َطِريَقُة َأْصَحاِب َرُسوِل   الصِّ
ِ
ُروِن َخْيِر اْلقُ  ‘  اهلل

 َتَعاَلى َبْعَد النَّبِيِّيَن، َقاَل َتَعاَلى
ِ
ِة َوَأْكَرِم اْلَخْلِق َعَلى اهلل  :َوَأْفَضِل اأْلُمَّ

َسانٍ َوالسَّ } َبُعوُهمأ ِبإِحأ َنأَصاِر َوالَِّذيَن اتَّ ُلوَن ِمَن الأُمَهاِجرِيَن َواْلأ َوَّ  ابُِقوَن اْلأ

ُهمْ  ا، 100لتوبة: ]ا {َرِضَي اَّللهُ َعن ْ ا ُمْطَلق  لِيَن ِرض  ابِِقيَن اأْلَوَّ [، َفَرِضَي َعْن السَّ

فِي اأْلََحاِديِث  ‘   النَّبِي  َل َقا َوَرِضَي َعْن التَّابِِعيَن َلُهْم بِإِْحَساٍن، َوَقدْ 

ِحيَحةِ  ُن الَِّذي ُبِعثأت ِفيِهمأ ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهمأ ُثمَّ الَِّذيَن » :الصَّ َخيأُر الأُقُروِن الأَقرأ

ُعودٍ «، َيُلوَنُهمأ   بأُن َمسأ
 »َمْن َكاَن مِنُْكْم ُمْسَتنًّا َفْلَيْسَتنَّ  َيُقوُل: ¢ َوَكاَن َعبأُداهَّللِ

 بِمَ 
ِ
 اْلَحيَّ اَل ُتْؤَمُن َعَلْيِه اْلِفْتنَُة؛ ُأوَلئَِك َأْصَحاُب َرُسوِل اهلل

 ‘  ْن َقْد َماَت َفإِنَّ

ا؛ َقْوٌم اْخَتاَرُهْم اهلُل لُِصْحَبِة  ف  َها َتَكل  ا َوَأَقل  ِة ُقُلوب ا َوَأْعَمُقَها ِعْلم  َأَبر  َهِذِه اأْلُمَّ

ُكوا بَِهْديِِهْم، َفإِنَُّهْم َكاُنوا ينِهِ َوإَِقاَمِة دِ  ‘  َنبِيِّهِ  ُهْم، َوَتَمسَّ ، َفاْعِرُفوا َلُهْم َحقَّ

َفُة بأُن الأَيَماِن َعَلى اْلُهَدى اْلُمْسَتِقيِم«،  اِء »َيا َمْعَشَر اْلقُ  :ƒَوَقاَل ُحَذيأ رَّ

 َلِئْن اتَّ 
ِ
ا َبعْ اْسَتِقيُموا َوُخُذوا َطِريَق َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َفَوَاهلل ُتُموُهْم َلَقْد َسَبْقُتْم َسْبق 

ا«« ا، َوَلئِْن َأَخْذُتْم َيِمين ا َوِشَماال  َلَقْد َضَلْلُتْم َضََلال  َبِعيد   .(6)َبِعيد 

 

 . )127،  126/  3(ْيِميَّة البن تَ »مجموع الفتاوى«  (6)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  11 التَّ

»َعَلْيَك بِآَثاِر َمْن َسَلَف َوإِْن َرَفَضَك النَّاُس، َوإِيَّاَك  :¬ وقال اْلوزاعي

َجاِل، َوإِْن َزْخَرُفو  . (7)اْلَقْوَل« ا َلَك َوآَثاَر الرِّ

نَِّة، َوقِْف َحْيُث  أيًضا أنه قال: ¬وروي عنه  »اْصبِْر َنْفَسَك َعَلى الس 

وا َعنُْه، َواْسُلْك َسبِيَل َسَلِفَك  ا َكف  َوَقَف اْلَقْوُم، َوُقْل بَِما َقاُلوا، َوُكفَّ َعمَّ

الِِح، َفإِنَُّه َيَسُعَك«  .(8)الصَّ

ُد:» رجًل: اموصيً  ¬وكتب عمر بن عبدالعزيز  ا َبعأ ُأوِصيَك بَِتْقَوى  َأمَّ

َباِع ُسنَِّة  ْقتَِصاِد فِي َأْمِرِه، َواتِّ
ِ
، َواال

ِ
َث اْلُمْحِدُثوَن ، َوَتْرِك َما َأْحدَ ‘ َنبِيِّهِ اهلل

نَِّة َفإِنََّها َلَك   بِإِ - َبْعَدَما َجَرْت بِِه ُسنَُّتُه َوُكُفوا ُمْؤَنَتُه، َفَعَلْيَك بُِلُزوِم الس 
ِ
 -ْذِن اهلل

ِعْصَمٌة، ُثمَّ اْعَلْم َأنَُّه َلْم َيْبَتِدِع النَّاُس بِْدَعة  إاِلَّ َقْد َمَضى َقْبَلَها َما ُهَو َدلِيٌل 

نََّة إِنََّما  َسنََّها َمْن َقْد َعلَِم َما فِي ِخََلفَِها مَِن اْلَخَطأِ َعَلْيَها َأْو ِعْبَرٌة فِيَها، َفإِنَّ الس 

ِق وَ َلِل َوالزَّ  َْنُفِسِهْم،  َفاْرَض لِنَْفِسَك  ،اْلُحْمِق َوالتََّعم 
ِ
َما َرِضَي بِِه اْلَقْوُم أل

وا، َوَلُهْم َعَلى َكْشِف اأْلُُموِر َكاُنوا  َفإِنَُّهْم َعَلى ِعْلٍم َوَقُفوا َوبَِبَصٍر َنافٍِذ َكف 

َدى َما َأْنُتْم َعَلْيِه َلَقْد  اْلهُ  َأْقَوى، َوبَِفْضِل َما َكاُنوا فِيِه َأْوَلى، َفإِْن َكانَ 

 

 (. 2077( برقم: )1071/ 2أخرجه ابن عبدالرب يف »جامع بيان العلم وفضله« )  (7)

 (. 315برقم: )( 174/  1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )»الَللكائي يف  أخرجه   (8)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  12 التَّ

َبَع َغْيَر  َسَبْقُتُموُهْم إَِلْيِه. َوَلئِْن ُقْلُتْم: إِنََّما َحَدَث َبْعَدُهْم َما َأْحَدَثُه إاِلَّ َمِن اتَّ

ابُِقوَن َفَقْد َتَكلَُّموا فِيِه بِمَ  ِفي، ا َيكْ َسبِيلِِهْم َوَرِغَب بِنَْفِسِه َعنُْهْم، َفإِنَُّهْم ُهُم السَّ

َوَوَصُفوا مِنُْه َما َيْشِفي، َفَما ُدوَنُهْم مِْن َمْقَصٍر َوَما َفْوَقُهْم مِْن َمْحَسٍر، َوَقْد 

َر َقْوٌم ُدوَنُهْم َفَجَفْوا، َوَطَمَح َعنُْهْم َأْقَواٌم َفَغَلْوا، َوإِنَُّهْم َبْيَن َذلَِك َلَعَلى  َقصَّ

ى ُمْسَتِقيٍم«  . (9)ُهد 

َثنِي اْبُن الماِجُشون: » عن ابن حبيب قال: ربدالبوقد روى ابن ع َوَقْد َحدَّ

ا َيُقوُل: »مْن َأحدث فِي َهِذِه األُمة َشْيئ ا َلْم َيُكْن َعَلْيِه َسَلُفَها،  َأنه َسِمَع َمالِك 

 َفَقْد َزَعَم َأن 
ِ
َساَلَة؛ ألَن اهلَل َيُقوُل:  ‘ َرُسوَل اهلل َملأ }َخاَن الرِّ َم َأكأ ُكمأ ُت لَ الأَيوأ

 .(10)««اْلَيْوَم ِدين ا [، َفَما َلْم َيُكْن َيْوَمئٍِذ ِدين ا َفََل َيُكونُ 3]المائدة:  {ِدينَُكمأ 

ُك بَِما َكاَن َعَلْيِه » :¬ وقال اإلمام أحمد نَِّة ِعنَْدَنا: التََّمس  ُأُصوُل الس 

 َأْصَحاُب 
ِ
ْقتَِداُء بِِهْم، َوَتْرُك ‘  َرُسوِل اهلل

ِ
ِع، َوُكل  بِْدَعٍة َفِهَي  دَ اْلبِ ، َواال

َضََلَلٌة، َوَتْرُك اْلُخُصوَماِت َواْلُجُلوِس َمَع َأْصَحاِب اأْلَْهَواِء، َوَتْرُك اْلِمَراِء 

 
ِ
نَُّة ِعنَْدَنا آَثاُر َرُسوِل اهلل يِن، َوالس  نَُّة  ،‘  َواْلِجَداِل َواْلُخُصوَماِت فِي الدِّ َوالس 

 

 . )4612(م: ( برق332/ 4« )سننه»أخرجه أبو داود يف   (9)

 . )320/ 2)   )والحميد، والصيني  ، الشقير  :ت (»االعتصام« للشاطبي    (10)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  13 التَّ

ُر اْلُقْرآنَ  نَِّة قَِياٌس، َواَل ُتْضَرُب َلَها ، َوهِ ُتَفسِّ َي َداَلئُِل اْلُقْرآِن، َوَلْيَس فِي الس 

َباُع َوَتْرُك اْلَهَوى تِّ
ِ
 .(11) «اأْلَْمَثاُل، َواَل ُتْدَرُك بِاْلُعُقوِل َواَل اأْلَْهَواِء، إِنََّما ِهَي اال

زيوقال أبو نصر  جأ نقل »فكل مدِع للسنة يجب أن يطاَلب بال :¬ السِّ

صحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك ُعلِم صدقه وُقبِل قوله، وإن لم يتمكن لا

 .(12) من نقل ما يقوله عن السلف ُعلم أنه محدث زائغ«

َهبي ْنَصاف فقف َمَع ُنُصوص  :¬ وقال الذَّ »َفإِن َأْحَبْبت َيا عبداهلل اإْلِ

َحاَبة والاْلُقْرآن َوالس   وأئمة التَّْفِسير فِي َهِذه   ن تابعونَن، ثمَّ اْنُظر َما َقاَله الصَّ

ا َأن تسكت  ا َأن تنطق بِعلم َوإِمَّ اآْلَيات، َوَما حكوه من َمَذاِهب الّسلف، فإمَّ

بحلم، ودع المراء والجدال َفإِن المراء فِي اْلُقْرآن كفر، َكَما نطق بذلك 

ِحيح«  .(13) الَحِديث الصَّ

 

برقم:  ( 176/ 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« ) » َللكائي يفأخرجه ال (11)

(317) . 

ْجزي )ص:   (12)  . )146»الرد على من أنكر الحرف والصوت« لُعَبْيداهلل السِّ

َهبي حيح ح ص»العلو للعلي الغفار يف إيضا   (13)  . )13: ص(األخبار وسقيمها« للذَّ



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  14 التَّ

َتْحكِيُم »ُمْسلِِميَن َأنَُّه َيِجُب لْ اِق اَوَمْعُلوٌم بِاتِّفَ » : ¬ وقال ابن َتيأِميَّة

ُسولِ  فِي ُكلِّ َما َشَجَر َبْيَن النَّاِس فِي َأْمِر ِدينِِهْم َوُدْنَياُهْم فِي ُأُصوِل ِدينِِهْم  «الرَّ

ا  ا مِمَّ ِهْم إَذا َحَكَم بَِشْيِء َأالَّ َيِجُدوا فِي َأْنُفِسِهْم َحَرج  َوُفُروِعِه، َوَعَلْيِهْم ُكلِّ

ا َحَكمَ  ُسوَل }َقْوله َتَعاَلى:  َوَكَذلَِك  ،[...] َوُيَسلُِّموا َتْسلِيم  ِق الرَّ
َوَمنأ ُيَشاقِ

ِلِه  ِمنِيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنصأ ِد َما َتَبيََّن َلُه الأُهَدى َوَيتَّبِعأ َغيأَر َسبِيِل الأُمؤأ ِمنأ َبعأ

ُهَما ُمَتََلِزَماِن؛ َفُكل  َمْن َشاقَّ  نَّ َفإِ  [،115]النساء:  {َجَهنََّم َوَساَءتأ َمِصيًرا

َبَع  َبَع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤمِنِيَن َوُكل  َمْن اتَّ ُسوَل مِْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َفَقْد اتَّ الرَّ

ُسوَل مِْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه   .(14)«ىدَ اْلهُ َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤمِنِيَن، َفَقْد َشاقَّ الرَّ

ْسََلِم َمْبنِيٌّ َعَلى َأْصَلْيِن: َأنْ  :¬وقال 
َنْعُبَد اهلَل َوْحَدُه اَل  »َوِديُن اإْلِ

ُسُل َأْمَر  يِن َوُهَو َما ُأمَِرْت بِِه الر  َشِريَك َلُه، َوَأْن َنْعُبَدُه بَِما َشَرَعُه مِْن الدِّ

 َزَماٍن بَِما َأَمَر بِِه فِي َذلَِك لِّ ي كُ إيَجاٍب َأْو َأْمَر اْستِْحَباٍب، َفُيْعَبُد فِ 

َماِن«  .(15)الزَّ

 

 . )38، 37/ 7(البن َتْيِميَّة »مجموع الفتاوى«   (14)

 .)189 / 1( المرجع السابق (15)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  15 التَّ

  إنََّما ُيَقاُل فِيَما َشَرَعُه »َفإِنَّ َذلَِك  :¬وقال 
ِ
، إْذ َلْيَس لَِغْيِرِه ‘ َرُسوُل اهلل

اِشُدوَن، َفإِنََّما َسن وُه بِ  ِه، َفُهَو َأْمرِ َأْن َيُسنَّ َواَل َأْن َيْشَرَع؛ َوَما َسنَُّه ُخَلَفاُؤُه الرَّ

َمُه،  ا إالَّ َما َحرَّ يِن َواِجب ا إالَّ َما َأْوَجَبُه، َواَل َحَرام  مِْن ُسنَنِِه، َواَل َيُكوُن فِي الدِّ

ا إالَّ َما َأَباَحُه  ا إالَّ َما َكِرَهُه، َواَل ُمَباح  َواَل ُمْسَتَحبًّا إالَّ َما اْسَتَحبَُّه، َواَل َمْكُروه 

 َش وُن ]...[ َفََل َيكُ 
ِ
ِة إالَّ َما َشَرَعُه َرُسوُل اهلل  . (16)«‘  ِريَعة  لِْْلُمَّ

»َوَحْيُث َجاَء اأْلَمر بُِلُزوم اْلَجَماَعة َفاْلُمَراد بِِه ُلُزوم  :¬ وقال أبو شامة

َن اْلحق 
ِ
ا، أل اْلحق واتباعه، وإن َكاَن المتمسك بِاْلَحقِّ َقلِيَل  والمخالف كثير 

ِذي َكاَنت َعلَ   ، َواَل نظر إلى٪ َوَأْصَحابه ‘ ْلَجَماَعة األولى من النَّبِياْيِه الَّ

 .(17)بعدهْم«َكْثَرة أهل اْلَباطِل 

َويهبن إسحاق وقال  َواُد اأْلَْعَظُم؟  :¬ َراهأ اَل َمِن السَّ »َلْو َسَأْلَت اْلُجهَّ

ٌك بَِأَثِر النَّبِيِّ  ُمتَ َقاُلوا: َجَماَعُة النَّاِس، َواَل َيْعَلُموَن َأنَّ اْلَجَماَعَة َعالِمٌ   ‘  َمسِّ

 .(18)َوَتبَِعُه َفُهَو اْلَجَماَعُة« َوَطِريِقِه، َفَمْن َكاَن َمَعهُ 

 

 . )283، 282 /1( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (16)

 . )22»الباعث على إنكار البدع والحوادث« ألبي شامة )ص:   (17)

 . )239 /9(األصبهاين  صفياء« ألبي نعيم ء وطبقات األ وليا »حلية األ  (18)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  16 التَّ

ومن معه هم الجماعة والسواد  ¬فقد كان اإلمام أحمد  ¬وصدق 

وسنته، وكان المأمون  ‘ ألهنم كانوا على هدي رسول اهلل  األعظم

هم الشواذ  والضَللة لبدعةمن علماء ا موالمعتصم والواثق ومن معه

والمفارقون لجماعة المسلمين لوقوعهم يف التجهم ونفي صفات اهلل 

 .الَلئقة به سبحانه

»فُعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع  :¬ وقال ابن َتيأِميَّة

السلف، ولهذا قال اإلمام أحمد يف رسالة عبدوس بن مالك: »فأصول 

 . (19)««‘ ه اتباع النبي يان علالسنة عندنا التمسك بما ك

نَِّة َنَجاٌة، َقاَل َمالٌِك  :¬وقال  ْعتَِصاُم بِالس 
ِ
 »َولَِهَذا َكاُنوا َيُقوُلوَن: اال

نَُّة مِْثُل َسِفينَِة ُنوٍح َمْن َركَِبَها َنَجا، َوَمْن َتَخلََّف َعنَْها َهَلَك«، َوَهَذا ¬ : »الس 

، َفإِنَّ َسِفينََة ُنوٍح إنَّمَ  َبَعُهْم، َوَأنَّ َمْن َلْم ا َركِ َحقٌّ َق اْلُمْرَسلِيَن َواتَّ َبَها َمْن َصدَّ

تِي َجاَءْت مِْن  َساَلِة الَّ َباُع الرِّ نَِّة ُهَو اتِّ َباُع الس  َب اْلُمْرَسلِيَن، َواتِّ َيْرَكْبَها َفَقْد َكذَّ

 َفَتابُِعَها بَِمنِْزَلِة َمْن َركَِب َمَع ُنوٍح السَّ 
ِ
ا، َواْلُمَتَخلُِّف نَِفيِعنِْد اهلل َة َباطِن ا َوَظاِهر 

َباِع ُنوٍح  َساَلِة بَِمنِْزَلِة اْلُمَتَخلِِّف َعْن اتِّ َباِع الرِّ ِفيَنِة َمَعُه  ’  َعْن اتِّ َوُرُكوِب السَّ

 

 . )55/  4(البن َتْيِميَّة »مجموع الفتاوى«   (19)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  17 التَّ

 َأنَّ  َحالِِه َأْو َمَقالِِه: َواْلَمْقُصوُد: التَّْنبِيُه َعَلى َأنَّ ُكلَّ َمْن َزَعَم بِلَِسانِ  ،[...]

َطائَِفة  َغْيَر َأْهِل اْلَحِديِث َأْدَرُكوا مِْن َحَقائِِق اأْلُُموِر اْلَباطِنَِة اْلَغْيبِيَِّة فِي َأْمِر 

ِف   َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوَتَعر 
ِ
يَماِن بَِاهلل اْلَخْلِق َواْلَبْعِث َواْلَمْبَدأِ َواْلَمَعاِد َوَأْمِر اإْلِ

تِي َتْزُكو بَِها الن ُفوُس سِ نَّفْ َواِجِب اْلُوُجوِد َوال  النَّاطَِقِة َواْلُعُلوِم َواأْلَْخََلِق الَّ

ُسلِ -َوَتْصُلُح َوَتْكُمُل، ُدوَن َأْهِل اْلَحِديِث َفُهَو   -إْن َكاَن مِْن اْلُمْؤمِنِيَن بِالر 

ٌة مِْن ُشَعِب النَِّفاِق، َوإاِلَّ َفهُ   .(20) نَافٌِق َخالٌِص««َو مُ َفُهَو َجاِهٌل فِيِه ُشْعَبٌة َقِويَّ

ََلاَلِت  :¬ وقال ُة َهِذِه الضَّ ُق َمْن َلْم َيْعَتِصْم بِاْلكَِتاِب  »َوَعامَّ إنََّما َتَطر 

نَِّة ُهَو  ْعتَِصاُم بِالس 
ِ
ْهِري  َيُقوُل: »َكاَن ُعَلَماُؤَنا َيُقوُلوَن: اال نَِّة، َكَما َكاَن الز  َوالس 

نَُّة َسِفينَُة ُنوٍح َمْن َركَِبَها َنَجا َوَمْن َتَخلََّف َعنَْها  :الٌِك النََّجاُة«، َوَقاَل مَ  »الس 

َراُط اْلُمْسَتِقيُم الَِّذي  ِريَعَة َواْلِمنَْهاَج: ُهَو الصِّ نََّة َوالشَّ َغِرَق«، َوَذلَِك َأنَّ الس 

»»
ِ
ُل اْلِعَباَد إَلى اهلل  .(21)ُيَوصِّ

اِرينيوقال  فَّ َحاِل َأْن َيُكوَن اْلَخالُِفوَن َأْعَلَم مَِن اْلمُ  »َفِمنَ  :¬ السَّ

َلِف،  ْن اَل َيْقِدُر َقْدَر السَّ الِِفيَن، َكَما َيُقوُلُه َبْعُض َمْن اَل َتْحِقيَق َلَدْيِه مِمَّ السَّ

 

 . )140،  137/  4( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (20)

 . )57،  56/  4( المرجع السابق (21)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  18 التَّ

 ُمورِ َواَل َعَرَف اهلَل َتَعاَلى َواَل َرُسوَلُه َواَل اْلُمْؤمِنِيَن بِِه َحقَّ اْلَمْعِرَفِة اْلَمأْ 

 .(22)بَِها«

وإذا ُعلم هذا األمر العظيم والخطب الجليل من وجوب التزام كتاب 

فينبغي أن  ،مرسلين وفهم السلف الصالح المتينرب العالمين وسنة سيد ال

ا أهمية وجوب الرد على المبتدعة الضالين، وكشف عوارهم،  ُيعلم أيض 

ائهم على دواعت وتبيين باطلهم، ونسف شبهاهتم، وكف أذاهم عن األمة،

فإن هذا واهلل من أعظم الجهاد  ،وتلبيسهم على الجهلةالدين والملة، 

 .بالقلم واللسان، ومبارزة الباطل بالحجة والبيان 

اد  َعَلى َأْهِل اْلبَِدِع ُمَجاِهٌد، َحتَّى َكاَن َيْحَيى ْبُن  :¬ قال ابن َتيأِميَّة »َفالرَّ

ب  َعْن الس    .(23)  َأْفَضُل مِْن اْلِجَهاِد««ةِ نََّيْحَيى َيُقوُل: »الذَّ

ِة اْلبَِدِع مِْن َأْهِل اْلَمَقااَلِت اْلُمَخالَِفِة لِْلكَِتاِب  :¬وقال  »َومِْثُل َأئِمَّ

نَِّة، َأْو اْلِعَباَداِت اْلُمَخالَِفةِ  نَِّة؛ َفإِنَّ َبَياَن َحالِِهْم َوَتْحِذيَر  َوالس  لِْلكَِتاِب َوالس 

 

مضية يف عقد الفرقة  ة ال»لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدر ( 22)

اِرينيلالمرضية«   فَّ  . )25/ 1(  لسَّ

 . )13/  4 (البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (23)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  19 التَّ

ِة مِنْ ُجُل  ُهمْ اأْلُمَّ َْحَمَد ْبِن َحنَْبٍل: »الرَّ
ِ
َواِجٌب بِاتَِّفاِق اْلُمْسلِِميَن، َحتَّى قِيَل أل

َيُصوُم َوُيَصلِّي َوَيْعَتكُِف َأَحب  إَلْيك َأْو َيَتَكلَُّم فِي َأْهِل اْلبَِدِع؟«، َفَقاَل: »إَذا  

لََّم فِي َأْهِل اْلبَِدِع َفإِنََّما ُهَو ا َتكَ َقاَم َوَصلَّى َواْعَتَكَف َفإِنََّما ُهَو لِنَْفِسِه، َوإِذَ 

 .(24) لِْلُمْسلِِميَن، َهَذا َأْفَضُل««

ِزيَّةوقال  ِة َلَها، : ¬ ابن َقيِّم الَجوأ َلِف َواأْلَئِمَّ »َولَِهَذا اْشَتدَّ َنكِيُر السَّ

ُروا فِْتنََتُهْم َأَش  تَّْحِذيِر، َوَباَلُغوا لدَّ اَوَصاُحوا بَِأْهلَِها مِْن َأْقَطاِر اأْلَْرِض، َوَحذَّ

ُة   ْلِم َواْلُعْدَواِن، إِْذ َمَضرَّ فِي َذلَِك َما َلْم ُيَبالُِغوا مِْثَلُه فِي إِْنَكاِر اْلَفَواِحِش َوالظ 

» يِن َوُمنَاَفاُتَها َلُه َأُشد   .(25) اْلبَِدِع َوَهْدُمَها لِلدِّ

ه بنطقت أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما  »فما ذنب : ¬وقال 

النصوص، وأمسكوا عما أمسكت عنه، ووصفوا اهلل بما وصف به نفسه  

ووصفه رسوله، وردوا تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين الذي عقدوا 

 

 . )231 / 28( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (24)

 . (378/ 1»مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين« البن َقيِّم الَجْوِزيَّة )   (25)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  20 التَّ

ألوية الفتنة، واطلقوا أعنة المحنة، وقالوا على اهلل ويف اهلل بغير علم، فردوا 

 . (26) سوله«باطلهم وبينوا زيفهم وكشفوا إفكهم ونافحوا عن اهلل ور

ا ولذا ُيقال: كالخوارج والمرجئة  ؛إن البدع االعتقادية والعملية قديم 

واألشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة والصوفية والباطنية، والبدع 

كالتبليغ واإلخوانية، والتنوير والعقَلنية، وفتنة ادعاء المهدية  ؛حديث ا

تعددة وأنواع مشعب  القديمة والحديثة، كل هذه البدع وما يتبعها من

فأما أصولها فإهنا ترجع إلى أصل  ،متشاهبة مختلفة أصولها واحدة وأسباهبا

 فسأبينواحد وهو مخالفة الكتاب والسنة وفهم سلف األمة، وأما أسباهبا 

ل أهم أسباهبا بشكل مختصر لئَل يطول الكَلم، وُيمَ  -بإذن اهلل-ههنا 

ج بعد ذلك على ما أرد ون د  عِ من يُ  وهي فتنة ،الكَلم ت عنه المقام، ثم ُأعرِّ

 بين الركن والمقام  لمهدّي المختارة والرجال لمبايعة ادَّ يف هذا الزمان العُ 

 فأقول: 

 

 . )262 / 1(بن َقيِّم الَجْوِزيَّة  الرد على الجهمية والمعطلة« ال ة يف»الصواعق المرسل  (26)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  21 التَّ

: اْلهل أوَّ   ًلا

عليه  الجهل داء عظيم، ومركب خطير، يقود صاحبه إلى الهلكة، وُيحل  

لحطمة، وهل ضل النصارى  غضب اهلل واللعنة، ويسوقه إلى دار ا

فهذا ربنا يصف   !؟والروافض إال باألئمة الجهاللباطنية او ارجوالخو

الِّينَ }قوله: النصارى بالضَلل يف  يقول   ‘ [، ونبينا 7: ]الفاتحة {َوََل الضَّ

آَن ََل ُيَجاِوُز َتَراقَِيُهمأ عن الخوارج: » َرُءوَن الأُقرأ ، وأما الرافضة (27)«َيقأ

ِة همنع ¬ة َتْيِميَّ وأشباههم من الباطنية فقد قال ابن  : »َولَِهَذا َكاُنوا ِعنَْد َعامَّ

اِخلِيَن فِي اْلُمْسلِِميَن« يِن، مِْن َأْجَهِل الطََّوائِِف الدَّ  .(28)َأْهِل اْلِعْلِم َوالدِّ

»َيا َمالُِك إِنِّي َقْد َدَرْسُت اأْلَْهَواَء، َفَلْم  عن الشعبي قوله فيهم: ¬ونقل 

ا، َوَلْو «الرافضة» يَّةِ َأَر فِيَها َأْحَمَق مَِن اْلَخَشبِ  ْيِر َلَكاُنوا َرَخم  ، َفَلْو َكاُنوا مَِن الطَّ

ا« َوابِّ َلَكاُنوا ُحُمر   .(29)َكاُنوا مَِن الدَّ

 

( برقم:  112/ 3ومسلم )، (3610( برقم: )200/ 4أخرجه البخاري ) : ُمتََّفٌق عليه ( 27)

(1064) . 

 . (9/ 1»منهاج السنة النبوية« البن َتْيِميَّة )  (28)

 . (29/ 1)  المرجع السابق (29)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  22 التَّ

َم } :¸وقد قال ربنا  َفِع اهَّللُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنأُكمأ َوالَِّذيَن ُأوُتوا الأِعلأ َيرأ

َشى اهَّللَ ِمنأ ِعَباِدِه  امَ إِنَّ }[، وقال تعالى: 11]المجادلة:  {َدَرَجاٍت  َيخأ

 [. 28]فاطر:  {الأُعَلَماءُ 

ُه  »َيُقوُل:  ‘  النَّبِيَّ َسِمْعُت  قال: ¢ َوَعنأ ُمَعاِوَيةَ  هأ َمنأ ُيرِِد اهَّللُ بِِه َخيأًرا ُيَفقِّ

ينِ  ا، (30) «فِي الدِّ ، فمنطوق الحديث أن من تفقه يف الدين فقد أراد اهلل به خير 

اأن من لم يتفقه يف الدين لم يرد اهلل به  ههم منومفهومه الذي يف كما قال  خير 

َأْخَرَج َأُبو َيْعَلى َحِديَث ُمَعاِوَيَة مِْن َوْجٍه   : »َوَقدْ ¬ َحَجر الَعْسقَلينابن 

يِن َلْم ُيَباِل اهلُل بِِه«،  ْه فِي الدِّ آَخَر َضِعيٍف َوَزاَد فِي آِخِرِه: »َوَمْن َلْم َيَتَفقَّ

ا َواَل َطالَِب  ْعنَىَواْلمَ  َنَّ َمْن َلْم َيْعِرْف ُأُموَر ِدينِِه اَل َيُكوُن َفِقيه 
ِ
َصِحيٌح؛ أل

 .(31)فِْقٍه، َفَيِصح  َأْن ُيوَصَف بَِأنَُّه َما ُأِريَد بِِه اْلَخْيُر««

إن اهَّلل »» :ƒ عمرويًقا على حديث عبداهَّلل بن تعل ¬ الطرطوشيوقال 

عه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض زا ينتتعالى َل يقبض العلم انتزاعً 

العلماء، حتى إذا لم يبَق عالم؛ اتخذ الناس رؤوًسا ُجهاًَل، فسئلوا، فأفتوا 

 

 . (1037( برقم: ) 94/ 3)  ومسلم، ( 71( برقم: )25/ 1أخرجه البخاري ) : تََّفٌق عليهمُ   (30)

 (. 165/  1»فتح الباري شرح صحيح البخاري« البن َحَجر الَعْسقَلين )   (31)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  23 التَّ

«، فتدبر هذا الحديث فإنه يدل على أنه ال يؤتى بغير علم، فضلوا وأضلوا

أفتى  بل إذا مات علماؤهمالناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قِ 

ا، بله، وقد صرَّ تى الناس من قِ ؤفي لممن ليس بعا ف عمر هذا المعنى تصريف 

»ما  ونحن نقول: فقال: »ما خان أميٌن قط، ولكنه أؤتمن غير أمين فخان«،

ابتدع عالٌم قط، لكنه استفتي من ليس بعالم؛ فضل وأضل«، وكذلك فعل 

ا، فقيل له: أمصيبة نزل ا بكاء  شديد  ت ربيعة؛ قال مالك: »بكى ربيعة يوم 

 .(32)قال: ال، ولكنه استفتي من ال علم عنده«« بك؟

  :بعد ذكره للخوارج ¬وقال ابن َتيأِميَّة 
ِ
»َفإَِذا َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل

ْسََلِم َمْن َمَرَق مِنُْه َمَع ِعَباَدتِِه  ‘  اِشِديَن َقْد اْنَتَسَب إَلى اإْلِ ِه الرَّ
َوُخَلَفائِ

ْسََلِم َأْو  ‘ نَّبِي  لَر ااْلَعظِيَمِة؛ َحتَّى َأمَ  بِِقَتالِِهْم، َفُيْعَلُم َأنَّ اْلُمنَْتِسَب إَلى اإْلِ

نََّة  ِعَي الس  نَِّة، َحتَّى َيدَّ ْسََلِم َوالس 
ا مِْن اإْلِ نَِّة فِي َهِذِه اأْلَْزَماِن َقْد َيْمُرُق َأْيض  الس 

ُه  لِ َوذَ  َمْن َلْيَس مِْن َأْهلَِها، َبْل َقْد َمَرَق مِنَْها، ِذي َذمَّ َك بَِأْسَباِب: مِنَْها اْلُغُلو  الَّ

ِذي َذَكَرهُ  ،]...[ اهلُل َتَعاَلى فِي كَِتابِهِ  ْختََِلُف الَّ
ِ
ُق َواال اهلُل َتَعاَلى  َومِنَْها التََّفر 

ِه بِاتَِّفاِق َعَليْ َوِهَي َكِذٌب  ‘  َعْن النَّبِيِّ فِي كَِتابِِه اْلَعِزيِز، َومِنَْها َأَحاِديُث ُتْرَوى 

 

 . )77، 76»الحوادث والبدع« للطرطوشي )ص:   (32)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  24 التَّ

ُق بَِها لُِمَواَفَقةِ  َظنِِّه َوَهَواُه،  َأْهِل اْلَمْعِرَفِة َيْسَمُعَها اْلَجاِهُل بِاْلَحِديِث َفُيَصدِّ

َباُع الظَّنِّ َواْلَهَوى« ََلِل اتِّ  .(33)َوَأَضل  الضَّ

ُل َعَليأِهمأ َنَبَأ الَّ } :تقول يف قوله تعالى فماذا وقد يقول قائل: َتيأنَاُه آِذي َواتأ

يأَطاُن َفَكاَن ِمَن الأَغاِوينَ  َبَعُه الشَّ َسَلَخ ِمنأَها َفَأتأ [،  175]اْلعراف:  {آَياتِنَا َفانأ

وما ُذكر يف سبب نزولها من القصة للعالِم بلعام؟ وماذا تقول يف ضلل من 

 ضل على علم؟

شرعي أنه من أعظم أسباب إن األصل يف العلم ال :والجواب أن ُيقال 

ونبينا يف سنته، لكن هذا لمن وفقه اهلل  ن ذلك ربنا يف كتابهكما بيَّ  ةيالهدا

وثبته والتزم المنهج الشرعي يف الحصول على العلم، ولم يصده عن قبول 

الحق غّي وال هوى وال حسد وال حب للدنيا مثل العالِم بلعام، ومثل 

م، هبض قلواليهود فإهنم كانوا من أعلم الناس، ولم ينفعهم علمهم لمر

َقاَل:  ¢ عن كعب بن مالكووأمته،  ‘ للنبي وخبث سريرهتم، وحسدهم 

 

 . )384، 383/ 3( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (33)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  25 التَّ

 
ِ
ِص »: ‘ َقاَل َرُسوُل اهلل َسَد َلَها ِمنأ ِحرأ ِسَل ِفي َغنٍَم بَِأفأ َباِن َجائَِعاِن ُأرأ َما ِذئأ

َرِف لِِدينِهِ  ِء َعَلى الأَماِل َوالشَّ  .(34) «الأَمرأ

ا من علماء البدعة و قد صدهم عن اتباع الحق  مالكَلوكذلك فإن كثير 

واتباعهم للطرق الفلسفية اليونانية  ،تركهم للكتاب والسنة ومنهج السلف

»ُأوُتوا  :آخر كتابه »الحموية« يف¬ َتْيِميَّة وغيرها، الذين قال عنهم ابن 

ا  ا، وُأعطوا سمع  ا وما ُأْعُطوا علوم  ، وُأعطوا ُفهوم  ذكاء  وما ُأوتوا زكاء 

ا وأف َدُتُهمأ ِمنأ فَ }ئدة وأبصار 
ئِ ُعُهمأ َوََل َأبأَصاُرُهمأ َوََل َأفأ نَى َعنأُهمأ َسمأ َما َأغأ

ءٍ   .(35) [«26]األحقاف:  {َشيأ

  :يف مقدمة »الحموية« بعد أن ذكر أهمية طريق السلف الصالح¬ وقال 

»وإنما قدمت هذه المقدمة ألن من استقرت هذه المقدمة عنده، علم طريق 

ك إنما استولى اب وغيره، وعلم أن الضَلل والتهو  بذا الالهدى أين هو يف ه

على كثيٍر من المتأخرين بنبذهم كتاب اهلل وراء ظهورهم، وإعراضهم عما 

 

 .« حيححديث حسن ص» : وقال  (2376)( برقم:  185/  4) «يف »جامعه  يْرمذِ التِّ أخرجه   (34)

 (.556، 555الفتوى الحموية الكربى« البن َتْيِميَّة )ص:  »  (35)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  26 التَّ

ا من البيِّ  نات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة  بعث اهلل به محمد 

 .(36)السابقين والتابعين«

تقر يف قلبه سال ي من تعود معارضة الشرع بالرأي»  :¬ وقال ابن َتيأِميَّة

 .(37)اإليمان«

»والعامي من الموحدين يغلب  :¬ عبدالوهابمحمد بن الشيخ وقال 

َوإِنَّ ُجنأَدَنا َلُهُم }تعالى: األلف من علماء هؤالء المشركين كما قال 

[، فجند اهلل هم الغالبون بالحجة واللسان، كما 173]الصافات:  {الأَغالُِبونَ 

 .(38)«لسنان أهنم الغالبون بالسيف وا

  من سأله عما يعتمد عليه من الكتب فقال:  ¬وقد أجاب ابن َتيأِميَّة 

ا َما َتْعَتِمُد َعَلْيِه مِْن اْلُكُتِب فِي اْلُعُلوِم َفَهَذا َباٌب َواِسٌع ] َوَقْد  ،[...»َوَأمَّ

ُة فِي ُكلِّ َفنٍّ مِْن ُفنُوِن اْلِعْلِم إيَعاب ا، َفَمْن َنوَّ  هلُل َقْلَبُه َهَداُه بَِما اَر َأْوَعَبْت اأْلُمَّ

؛، َكَما َقاَل  َيْبُلُغُه مِْن َذلَِك، َوَمْن َأْعَماُه َلْم َتِزْدُه َكْثَرُة اْلُكُتِب إالَّ َحْيَرة  َوَضََلال 

 

 (. 201الفتوى الحموية الكربى« البن َتْيِميَّة )ص: »  (36)

 . )178/  1(»درء تعارض العقل والنقل« البن َتْيِميَّة   (37)

 . )14دالوهاب )ص: ن عب»كشف الشبهات« لمحمد ب   (38)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  27 التَّ

َبِي َلبِيٍد اأْلَنْ  ‘ النَّبِي  
ِ
: »أل نأِجيُل ِعنأَد الأَيُهوِد َصاِريِّ ِ َراُة َواإلأ َأَوَليأَستأ التَّوأ

؟َوالنَّ  نِي َعنأُهمأ  .(39)««َصاَرى؟ َفَماَذا ُتغأ

 

 

 

 * * * 

 

 

 

 

 . )665، 664 /1( البن َتْيِميَّةلفتاوى« »مجموع ا  (39)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  28 التَّ

ا: القياس والتأويل  ثانيا

َماُم َأْحَمُد:  :¬ قال ابن َتيأِميَّة »َواْلِقَياِس اْلَفاِسِد اَل َينَْضبُِط َكَما َقاَل اإْلِ

ِة ُل ْأِويَأْكَثُر َما ُيْخطُِئ النَّاُس مِْن ِجَهِة التَّْأِويِل َواْلِقَياِس؛ َفالتَّ  : فِي اأْلَِدلَّ

ِة اْلَعْقلِيَِّة َوُهَو َكَما َقاَل َوالتَّْأِويُل اْلَخَطُأ إنََّما  ْمِعيَِّة، َواْلِقَياُس: فِي اأْلَِدلَّ السَّ

َيُكوُن فِي اأْلَْلَفاِظ اْلُمَتَشابَِهِة، َواْلِقَياُس اْلَخَطُأ إنََّما َيُكوُن فِي اْلَمَعانِي 

ِة َما َيَتنَاَوُلُه َهَذا اْلَكََلُم مِْن َأْنَواِع  َقدْ اْلُمَتَشابَِهِة وَ  َوَقَع َبُنو آَدَم فِي َعامَّ

ِعي التَّْحِقيَق َوالتَّْوِحيَد َواْلِعْرَفاَن مِنُْهْم  ََلاَلِت َحتَّى آَل اأْلَْمُر إَلى َمْن َيدَّ الضَّ

بِّ بُِوُجوِد ُكلِّ  ُجوٍد َفَظن وا َأنَُّه ُهَو َفَجَعُلوا  َموْ إَلى َأْن اْشَتَبَه َعَلْيِهْم ُوُجوُد الرَّ

ُوُجوَد اْلَمْخُلوَقاِت َعْيَن ُوُجوِد اْلَخالِِق َمَع َأنَُّه اَل َشْيَء َأْبَعَد َعْن ُمَماَثَلة َشْيٍء  

ا بِِه؛ َأْو َحاالًّ فِيِه مِْن اْلَخالِِق َمَع اْلَمْخُلوِق َفَمنْ  اُه َأْو ُمتَِّحد  َبَه اْشتَ  َوَأْن َيُكوَن إيَّ

َها َحتَّى َظن وا ُوُجوَدَها ُوُجوَدُه؛   َعَلْيِه ُوُجوُد اْلَخالِِق بُِوُجوِد اْلَمْخُلوَقاِت ُكلِّ

ْشتَِباِه«
ِ
 .(40) َفُهْم َأْعَظُم النَّاِس َضََلال  مِْن ِجَهِة اال

رَ  أيًضا: ¬وقال  َر َكََلِم  َقدْ »َواْلَمْقُصوُد ُهنَا َأنَُّه َينَْبِغي لِْلُمْسلِِم َأْن ُيَقدِّ

ََحِد َأْن َيْحِمَل َكََلَم َأَحٍد مِْن النَّاِس إالَّ َعَلى َما ُعِرَف 
ِ
 َوَرُسولِِه؛ َبْل َلْيَس أل

ِ
اهلل

 

 . )63/ 3 (البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (40)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  29 التَّ

ا مِْن  ْفُظ فِي َكََلِم ُكلِّ َأَحٍد، َفإِنَّ َكثِير  َأنَُّه َأَراَدُه، اَل َعَلى َما َيْحَتِمُلُه َذلَِك اللَّ

ُل  ُصوَص اْلُمَخالَِفَة لَِقْولِِه؛ َيْسُلُك َمْسَلَك َمْن َيْجَعُل التَّْأِويَل الن  النَّاِس َيَتَأوَّ

 ، ْفُظ َوَقْصُدُه بِِه َدْفُع َذلَِك اْلُمْحَتجِّ َعَلْيِه بَِذلَِك النَّصِّ َكَأنَُّه َذَكَر َما َيْحَتِمُلُه اللَّ

 . (41)َوَهَذا َخَطٌأ«

ِزيَّة افرتاق أهل الكتابين، وافرتاق فجملة »وبال :¬ وقال ابن َقيِّم الَجوأ

هذه األمة على ثَلث وسبعين فرقة، إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء  

ة وفتنة ابن الزبير، وهلمَّ  ا جرًّ  المسلمين يوم الجمل وصفين والحرَّ

بالتأويل، وإنما دخل أعداء اإلسَلم من المتفلسفة والقرامطة والباطنية 

ن باب التأويل، فما امُتحن اإلسَلم بمحنٍة قط ميرية واإلسماعيلية والن ص

ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا  ،[...إال وسببها التأويل ]

ة  ا وحديث ا بسببه من الفساد الستدعى ذلك عدَّ والدين، وما نال األمم قديم 

 .(42)أسفار، واهلل المستعان«

 * * * 

 

 . )36/ 7(البن َتْيِميَّة »مجموع الفتاوى«   (41)

 . )192، 188/  6(»إعَلم الموقعين عن رب العالمين« البن َقيِّم الَجْوِزيَّة    (42)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  30 التَّ

ا: الغلو   ثالثا

، وما هلك النصارى إال بغلوهم ’ زير هم بعُ وبغل ما َهَلك اليهود إال

ا وحديث ا إال بغلوهم بالصالحين، ’ بعيسى  ، وما هلك المشركون قديم 

بل إن المشركين المتأخرين فاقوا األولين بغلوهم حتى بالفاسقين، وقد 

ُلوا فِي ِدينُِكمأ }قال تعالى:  َل الأكَِتاِب ََل َتغأ  [.77]المائدة:  {ُقلأ َياَأهأ

  :قال ¢اهَّلل بن مسعود دن عبعو
ِ
  «َهَلَك الأُمَتنَطُِّعونَ »: ‘ َقاَل َرُسوُل اهلل

 .(43)َقاَلَها َثََلث ا

  :قال ƒبن عباس عبداهَّلل عن و
ِ
إِيَّاُكمأ َوالأُغُلوَّ ِفي » :‘ َقاَل َرُسوُل اهلل

ينِ  ينِ  ،الدِّ َلَك َمنأ َكاَن َقبأَلُكُم الأُغُلوُّ فِي الدِّ َما َأهأ  .(44)«َفإِنَّ

ا َمْن اْبَتَدَع ِدين ا َلْم َيْشَرُعوُه، َفَتَرَك َما َأَمُروا بِِه  :¬ ل ابن َتيأِميَّةاوق »َوَأمَّ

تِِه، َواْبَتَدَع اْلُغُلوَّ  ُمَّ
ِ
َباِع َنبِيِِّه فِيَما َشَرَعُه أل  َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه َواتِّ

ِ
مِْن ِعَباَدِة اهلل

 

 . (2670برقم: ) ( 58 / 8أخرجه مسلم )  (43)

وابن ماجه يف  ، )واللفظ له( ( 1/ 3057( برقم: )602/ 1) «المجتبى»ائي يف أخرجه النس ( 44)

 . (1876( برقم: )474/ 2)  « مسنده»وأحمد يف  ،(3029( برقم: )228/ 4) « سننه»



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  31 التَّ

الِحِ  َياطِيُن«وَ يَن فِي اأْلَْنبَِياِء َوالصَّ ُب بِِه الشَّ ْرَك بِِهْم، َفإِنَّ َهَذا َتَتَلعَّ ، ثم (45)الشِّ

وتقدم كَلمه - بَّاد وتلبيسها عليهممن العُ  ذكر أمثلة لتَلعب الشياطين بكثيرٍ 

 .-عن الغلو قريب ا

 

 

 * * * 

 

 

 

 

 

 . )171 /1( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (45)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  32 التَّ

ا: ومن أهم أسباب الغلو   الشياطني وسوسة :والضَلل رابعا

َمِن ُنَقيِّضأ َلُه َشيأَطاًنا َفُهَو َلُه َقرِيٌن عَ عأُش َوَمنأ يَ } قال سبحانه:  حأ رِ الرَّ نأ ِذكأ

َتُدونَ 36) َسُبوَن َأنَُّهمأ ُمهأ بِيِل َوَيحأ وَنُهمأ َعِن السَّ ]الزخرف:  {( َوإِنَُّهمأ َلَيُصدُّ

36 ،37.] 

بعد أن ذكر اْلحاديث التي ُذكر فيها محاولة   ¬ وقال ابن َتيأِميَّة

َياطِيُن َتْأتِي  :‘  بيناء الالشياطين إيذ  پ اأْلَْنبَِياَء »َفإَِذا َكاَنْت الشَّ

َعاِء َوُتْفِسَد ِعَباَدَتُهمْ  لُِتْؤِذَيُهمْ  ُد بِِه اأْلَْنبَِياَء مِْن الد  ، َفَيْدَفُعُهْم اهلُل َتَعاَلى بَِما ُيَؤيِّ

ْكِر َواْلِعَباَدِة، َومِْن اْلِجَهاِد بِاْلَيِد؛ َفَكيْ   ُهَو ُدوَن اأْلَْنبَِياِء؟ ]...[ َفَمْن نْ َف مَ َوالذِّ

ا لِْْلَْنبَِياِء َنَصَرُه اهلُل ُسْبَحاَنُه بَِما َنَصَر بِِه اأْلَْنبَِياَء ]ثم ذكر أمثلة  َكاَن ُمتَّبِع 

اد، ثم قال:[ َوَسَبُب َذلَِك َأنَُّهْم اْسَتَدل وا َعَلى اْلِواَلَيِة لتَلعب الشياطين بالُعبَّ 

اَن َمَعُهْم مِْن  ا اَل بِمَ  َحَرَة َواْلُكهَّ اَر َواْلُمْشِركِيَن َوالسَّ َيُدل  َعَلْيَها، َفإِنَّ اْلُكفَّ

َياطِيِن َمْن َيْفَعُل بِِهْم َأْضَعاَف َأْضَعاِف َذلَِك«  .(46) الشَّ

 

 . )176،  171 /1( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (46)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  33 التَّ

»َواَل ُبدَّ  :بعد أن ذكر أحاديث وسوسة الشياطين للمؤمنين ¬وقال 

ِة اْلَخْلِق مِ  ا َأْو ْن هَ لَِعامَّ ِذِه اْلَوَساِوِس؛ َفِمْن النَّاِس َمْن ُيِجيُبَها َفَيِصيُر َكافِر 

ُنوُب َفََل ُيِحس  بَِها إالَّ إَذا  َهَواُت َوالذ  ا؛ َومِنُْهْم َمْن َقْد َغَمَر َقْلَبُه الشَّ ُمنَافِق 

يَن ] ِة َأْهِل اْلِعْلِم َوالدِّ  ،[...َطَلَب الدِّ ا َيْعِرُض يِن أَ َوَيْعِرُض لَِخاصَّ ْكَثَر مِمَّ

ُبَهاِت َما  ِب اْلِعْلِم َواْلِعَباَدِة مِْن اْلَوَساِوِس َوالش  ِة، َولَِهَذا ُيوَجُد ِعْنَد ُطَلَّ لِْلَعامَّ

 .(47)َلْيَس ِعنَْد َغْيِرِهْم«

 

 

 * * * 

 

 

 

 . )282/ 7( بن َتْيِميَّةال»مجموع الفتاوى«   (47)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  34 التَّ

ا: ومن وساوس  اخلوارق بالكرامات وما  تلبيسه :الشيطانخامسا

 ُيسمى بـ»اْلكاشفات«

والكرامات لْلولياء، وهم  نة يؤمنون بالمعجزات لْلنبياءسالل هأ

كعادهتم وسٌط بين طرفين، وحق بين باطلين، ونور بين ظَلمين، وهدى 

الذين ينكرون  زلة الجفاةبين ضَللين، فهم وسٌط يف الكرامات بين المعت

كرامات األولياء بدعوى اختَلطها بالخوارق الشيطانية وغير ذلك، وبين 

غَلة الذين يثبتوهنا لكل أحد حتى الفسقة والكفرة، وال يفرقون لفية االصو

أقوام ُكثر، وُعظِّم أناس ُنُكر،  بينها وبين الخوارق الشيطانية، هذا وقد ضلَّ 

بسبب اعتقاد الكرامات من غير ضوابط وال  سردين اهلل وتوحيده كُ  وُهِدم

 ُأطر.

َك َأنَّ َهِذِه  لِ »َوذَ  مبينًا بعض الضوابط للكرامات: ¬ قال الشاطبي

ا َشْرِعيًّا َواَل  اأْلُُموَر اَل َيِصح  َأْن ُتَراَعى وُتعترب إاِلَّ بَِشْرِط َأْن اَل َتْخِرَم ُحْكم 

ا َشْرِعيًّا َلْيَس بَِحقٍّ فِي  َقاِعَدة  ِدينِيَّة ، َفإِنَّ َما َيْخِرُم َقاِعَدة  َشْرِعيَّة  َأْو ُحْكم 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  35 التَّ

اَنْفِسِه، َبْل ُهَو إِ  ْيَطاِن، َوَقْد ُيَخالُِطُه َما ُهَو  مَّ ا مِْن إِْلَقاِء الشَّ َخَياٌل َأْو َوْهٌم، َوإِمَّ

 .(48)َحقٌّ َوَقْد اَل ُيَخالُِطُه«

»َومَِن اْلَفَوائِِد فِي َهَذا اأْلَْصِل َأْن ُيْنَظَر إَِلى ُكلِّ َخاِرَقٍة َصَدَرْت  :¬وقال 

ُسوِل ْصٌل فِي َكَراَماِت أَ  َهاَن لَ َعَلى َيَدْي َأَحٍد، َفإِْن َكا  ‰ الرَّ

َوُمْعِجَزاتِِه، َفِهَي َصِحيَحٌة، َوإِْن َلْم َيُكْن َلَها َأْصٌل، َفَغْيُر َصِحيَحٍة، َوإِْن َظَهَر 

ْنَساِن مَِن  ْأِي َأنََّها َكَراَمٌة؛ إِْذ َلْيَس ُكل  َما َيْظَهُر َعَلى َيَدِي اإْلِ بَِباِدِئ الرَّ

 ،[...اَمٍة، َبْل مِْنَها َما َيُكوُن َكَذلَِك، َومِْنَها َما اَل َيُكوُن َكَذلَِك ]رَ بِكَ  اْلَخَواِرِق 

ة َقَدٍم لِْلَعَوامِّ َولَِكثِيٍر مَِن اْلَخَواصِّ   . (49)نَبَّْه َلُه«تَ يُ ، فلْ َوَهَذا اْلَمْوِضُع َمَزلَّ

ا يف السماء  :¬ وقال ابن الجوزي  »ومن العباد من يرى ضوء  أو نور 

ان يف رمضان قال: رأيت ليلة القدر، وإن كان يف غيره قال: قد فتحت كفإن 

لي أبواب السماء، وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة، وربما 

 

 . )457 /2(»الموافقات« للشاطبي   (48)

 . )446، 444 /2( المرجع السابق (49)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  36 التَّ

ا، وربما كان من خدع إبليس، والعاقل ال  كان اتفاق ا، وربما كان اختبار 

 . (50)يساكن شيئ ا من هذا ولو كان كرامة«

َها َنْحُن فِي َهَذا  :¬ ةِميَّ وقال ابن َتيأ  تِي َنُرد  »َوَهِذِه ِهَي ُأُصوُل اْلبَِدِع الَّ

نَِّة َيُرد  َبْعَض َما َجاَء بِِه  َنَّ اْلُمَخالَِف لِلس 
ِ
ُسوُل اْلَمَقاِم، أل  َأْو ُيَعاِرُض  ‘ الرَّ

ا َلُه: مِْن َرْأٍي َأْو َكْشٍف  ُسوِل بَِما َيْجَعُلُه َنظِير   . (51)ْحِو َذلَِك«نَ َأْو َقْوَل الرَّ

»وهذان أصَلن لإللحاد، فإن كل ذي مكاشفة إن لم  أيًضا: ¬ وقال

 .(52)يزهنا بالكتاب والسنة وإال دخل يف الضَلالت«

»ما جاء به الرسول معصوم ال يستقر فيه الخطأ، وأما ما يقع ألهل  وقال: 

  القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأ، وإنما يفرق 

 .(53)وابه وخطئه بنور النبوة«صبين 

 

 . )334 :ص (»تلبيس إبليس« البن الجوزي   (50)

 . )87/  4( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (51)

 . (348/ 5)  يَّةالبن َتْيمِ »درء تعارض العقل والنقل«   (52)

 .)349/ 5( المرجع السابق (53)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  37 التَّ

ِذينَ  :¬وقال  َرَأْوا َمْن َقاَل إنِّي َأَنا اْلَخِضُر ُهْم َكثِيُروَن َصاِدُقوَن  »َفإِنَّ الَّ

َواْلِحَكاَياُت ُمَتَواتَِراٌت؛ َلكِْن َأْخَطُئوا فِي َظنِِّهْم َأنَُّه اْلَخِضُر َوإِنََّما َكاَن 

 . (54)ِجنِّيًّا«

ا اَل َيْغَلُط َواَل ُيْخطُِئ؛ نْ َس مَ »َوَليْ  وقال:  َأْن َيُكوَن َمْعُصوم 
ِ
 َشْرِط َولِيِّ اهلل

ِريَعِة، َوَيُجوُز َأْن َيْشَتبَِه َعَلْيِه َبْعُض  َبْل َيُجوُز َأْن َيْخَفى َعَلْيِه َبْعُض ِعْلِم الشَّ

ا َأَمَر اهللُ  يِن َحتَّى َيْحَسَب َبْعُض اأْلُُموِر مِمَّ ا َنَهى اهلُل َعنُْه،  ُأُموِر الدِّ بِِه َومِمَّ

 َتَعاَلى َوَتُكوُن 
ِ
َوَيُجوُز َأْن َيُظنَّ فِي َبْعِض اْلَخَواِرِق َأنََّها مِْن َكَراَماِت َأْولَِياِء اهلل

ْيَطاِن« ْيَطاِن َلبََّسَها َعَلْيِه لِنَْقِص َدَرَجتِِه، َواَل َيْعِرُف َأنََّها مِْن الشَّ  . (55)مِْن الشَّ

اِم  ل:اوق ِذي َخَرَج بِالشَّ َمْشِقيِّ الَّ »َوَأْمَثاُل َهُؤاَلِء َكثِيُروَن مِْثُل: اْلَحاِرِث الدِّ

َياطِيُن ُيْخِرُجوَن ِرْجَلْيِه  َة، َوَكاَنْت الشَّ َعى الن ُبوَّ َزَمَن َعْبِداْلَملِِك ْبِن َمْرَواَن َوادَّ

ََلَح َأْن يَ  َخاَمُة إَذا َمَسَحَها بَِيِدِه، ذَ نْفُ مِْن اْلَقْيِد، َوَتْمنَُع السِّ  فِيِه، َوُتَسبُِّح الرَّ

َوَكاَن ُيِري النَّاَس ِرَجاال  َوُرْكَبان ا َعَلى َخْيٍل فِي اْلَهَواِء، َوَيُقوُل: ِهَي 

ا َأْمَسَكُه اْلُمْسلُِموَن لَِيْقُتُلوُه َطَعنَُه  َكُة، َوإِنََّما َكاُنوا ِجنًّا، َوَلمَّ
ِعُن االطَّ اْلَمََلئِ

 

 . )93 / 13( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (54)

 . )202، 201 /11( السابق المرجع (55)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  38 التَّ

ى اهلَل َفَطَعنَُه  ْمِح َفَلْم َينُْفْذ فِيِه َفَقاَل َلُه َعْبُداْلَملِِك: إنَّك َلْم ُتَسمِّ اهلَل، َفَسمَّ بِالر 

 .(56) َفَقَتَلُه«

،  :»َوَأْعِرُف َمْن ُيَخاطُِبُه ُمَخاطٌِب َوَيُقوُل َلهُ  :¬وقال 
ِ
َأَنا مِْن َأْمِر اهلل

َر بِِه النَّبِي  مَ  الْ َوَيِعُدُه بَِأنَّهُ 
ِذي َبشَّ ، َوَيْظَهُر َلُه اْلَخَواِرُق، مِْثُل َأْن ‘ ْهِدي  الَّ

ْيِر َواْلَجَراِد فِي اْلَهَواِء؛ َفإَِذا َخَطرَ  ٌف فِي الطَّ بَِقْلبِِه َذَهاُب  َيْخُطَر بَِقْلبِِه َتَصر 

، َذَهَب  ْيِر َأْو اْلَجَراِد َيِمين ا َأْو َشَماال  َأَراَد، َوإَِذا َخَطَر بَِقْلبِِه قَِياُم  َحْيُث الطَّ

َبْعِض اْلَمَواِشي، َأْو َنْوُمُه، َأْو َذَهاُبُه، َحَصَل َلُه َما َأَراَد مِْن َغْيِر َحَرَكٍة مِنُْه فِي  

َة، َوَتْأتِي بِِه، َوَتْأتِيه بَِأْشَخاِص فِي ُصوَرٍة َجِميَلةٍ  ، الظَّاِهِر، َوَتْحِمُلُه إَلى َمكَّ

ُقوُل َلُه: َهِذِه اْلَمََلئَِكُة الكروبيون َأَراُدوا ِزَياَرَتك، َفَيُقوُل فِي َنْفِسِه: َكْيَف َوتَ 

ُروا بُِصوَرِة المردان، َفَيْرَفُع َرْأَسُه َفَيِجُدُهْم بِِلَحى، َوَيُقوُل َلُه: َعََلَمُة  َتَصوَّ

َوَيَراَها، َوَغْيُر َذلَِك،  ، َفَتنُْبُت اَمةٌ نَّك َتنُْبُت فِي َجَسِدك َش أنَّك َأْنَت اْلَمْهِدي  أ

ْيَطاِن. ُه مِْن َمْكِر الشَّ  َوُكل 

ٍد َكبِيٍر« ا. (57)َوَهَذا َباٌب َواِسٌع، َلْو َذَكْرت َما َأْعِرُفُه مِنُْه اَلْحَتاَج إَلى ُمَجلَّ

 .هـ

 

 . )285 / 11( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (56)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  39 التَّ

»والميزان الذي ال يجور هو ميزان الكتاب والسنة؛  :¬ وقال الشوكاين

ا عليهما فكراماته وجميع أحواله رحمانية، ومن  ع  ن متبفمن كا ا لهما معتمد 

 .(58)لم يتمسك هبما ويقف عند حدودهما فأحواله شيطانية«

 

 

 

 * * * 

 

 

 

 
= 

 . )301 ،300 / 11( البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (57)

 . )257ث الولي« للشوكاين )ص: »قطر الولي على حدي   (58)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  40 التَّ

ا: الرؤى واْلنامات  سادسا

شك وال ريب أن الرؤى من القرائن الدالة بالجملة على صَلح  ال

َيا ا: »‘النبي الرجل وخيريته، وهي كما قال  ٌء ِمنأ ِستٍَّة لأُمؤأ ُرؤأ ِمِن ُجزأ

َبِعيَن  ةِ َوَأرأ ًءا ِمَن النُُّبوَّ ِلِم َيَراَها َأوأ »، ويف رواية لمسلم: (59)«ُجزأ َيا الأُمسأ ُرؤأ

َبِعيَن َوفِي َحِديِث اْبِن ُمْسِهٍر: » ،«ُتَرى َلهُ  ٌء ِمنأ ِستٍَّة َوَأرأ الَِحُة ُجزأ َيا الصَّ ؤأ الرُّ

ةِ  ًءا ِمَن النُُّبوَّ فكم كانت الرؤى  هكذا لكن األمر ليس على إطَلقهو ،(60)«ُجزأ

لفجور واإللحاد، ومدخَل  من مداخل سبب ا يف سفك الدماء والفساد، وباب ا ل

أخذوا بجزء من كَلم   ، كل هذا بسبب أن الغَلة والطغاةالشيطان والضَلل

كشأن المنحرفين يف كل مسألة  ؛ن باقي كَلمه والبيا ، وتركوا‘ النبي 

ن يف كَلم بيَّ  ‘  النبيهؤالء أن من قال هذا الكَلم وهو  ىوتناسوباب، 

 

( برقم:  52/ 7ومسلم ) ،(6987) ( برقم:30/ 9أخرجه البخاري ) ُمتََّفٌق عليه: (59)

امِت مِن حديث ، (2264)  . ¢ ُعَباَدة بن الصَّ

 . ¢ أبي هريرة ( مِن حديث 2263( برقم: )53/ 7أخرجه مسلم )  (60)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  41 التَّ

َيا َثَلٌث آخر له أقسام الرؤى يف المنام فقال: » ؤأ  ، َحِديُث النَّفأسِ  :الرُّ

يأَطانِ  ِويُف الشَّ َرى ِمَن اهَّللِ  ،َوَتخأ  .(61)«َوُبشأ

وقد قيَّد السلف تلك الرؤى بقيود وبينوا ضوابطها، ولم يأخذوها هكذا 

بنون عليها ا، وكانوا يستأنسون هبا، وال يجعلوهنا أصَل  يَ هعواهنعلى 

ا البد من فإن خالفت  ضبط الرؤى بضوابط السنة والقرآن  ويعملون هبا، إذ 

 أحدهما كانت وال ريب حلٌم من الشيطان.

فِي النَّْوِم، َفَقاَل  ‘  َبْعُضُهْم: رَأيت النَّبِيَّ »َوُربََّما َقاَل  :¬ قال الشاطبي

ا َعِن اْلُحُدودِ  اَكذَ  لِي ، وَأمرين بَِكَذا؛ َفَيْعَمُل بَِها، َوَيْتُرُك بَِها، ُمْعِرض 

ْؤَيا مِْن َغْيِر األَنبياِء اَل ُيْحَكُم بَِها  ِريَعِة، َوُهَو َخَطٌأ؛ ألَن الر  اْلَمْوُضوَعِة فِي الشَّ

ا َعَلى َحاٍل، إاِل َأن نعرضها َعَلى َما فِي َأيدينا مِنَ  ْرِعيَِّة، حاألَ  َشْرع  كام الشَّ

َغْتَها ُعِمل بُِمْقَتَضاَها، وإاِل َوَجَب َتْرُكَها واإلعراض عنها، وإِنما  فإِن َسوَّ

ة ، وَأما اْستَِفاَدُة األَحكام َفََل، َكَما ُيْحَكى َعِن   فائدهتا البشارة والنذارة َخاصَّ

اهلَل َأن اَل ُيِميَت  ُت: اْدعُ لْ َفقُ  من اْلَمَناِم، ‘  َقاَل: َرَأْيُت النَّبِيَّ  ¬ الكِتَّاين

 

(  52/ 7ومسلم ) ، )واللفظ له( ( 7017( برقم: )37/ 9جه البخاري )أخر  ُمتََّفٌق عليه: ( 61)

 . ¢  أبي هريرةمِن حديث ، ( 2263برقم: )



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  42 التَّ

: »يا حي َيا َقي وُم! اَل إِله إاِل َأنت«، َفَهَذا  ة  َقْلبِي، َفَقاَل: ُقْل ُكلَّ َيْوٍم َأربعين َمرَّ

ا،  ْكِر ُيْحيِي اْلَقْلَب َصِحيٌح َشْرع  تِِه، َوَكْوُن الذِّ َكََلٌم َحَسٌن اَل إِشكال فِي ِصحَّ

َدُة الر  
التنبيه على الخير، وهي من َناِحَيِة اْلبَِشاَرِة، وإِنما َيْبَقى اْلَكََلُم  ْؤَياَوَفائِ

ُزوِم اْسَتَقاَم ] [ َفَلْو رَأى فِي  ...فِي التَّْحِديِد باألَربعين، وإِذا لم يؤخذ َعَلى الل 

َمْل بَِما و اعْ يقول له: إِن ُفََلن ا َسَرَق َفاْقَطْعُه، َأو َعالٌِم فاسَأله، أَ  النَّْوِم قائَل  

ه، َأْو ما َأشبه َذلَِك؛ َلْم َيِصحَّ َلُه اْلَعَمُل َحتَّى  َيُقوُل َلَك، َأو ُفََلٌن زنى فُحدَّ

اِهُد فِي اْلَيَقَظِة، وإاِل َكاَن َعامَِل  بَِغْيِر َشِريَعٍة؛ إِذ َلْيَس َبْعَد َرُسوِل َيُقوَم َلُه  الشَّ

 
ِ
 َوْحٌي. ‘  اهلل

ِة، َفََل ينبغي َأن هتمل ]...[ ألَنا َنُقوُل:  ْؤَيان الر  َواَل ُيَقاُل: إِ  مِْن َأجزاِء الن ُبوَّ

ْؤَيا مِْن َأجزاء النبوة، فليست بالنسبة إِلينا من كمال الوحي، بل  إِن َكاَنِت الر 

مِْن َأجزائه، والجزُء اَل َيُقوُم َمَقاَم الُكّل فِي َجِميِع اْلُوُجوِه، َبْل إِنما  اجزء  

َمَقاَمُه من َبْعِض اْلُوُجوِه، َوَقْد ُصِرَفْت إِلى ِجَهِة اْلبَِشاَرِة َوالنَِّذاَرِة،  ُقومُ يَ 

 َوفِيَها َكاٌف.



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  43 التَّ

تِي هي جزء من النبوة من شرطها َأن تكون صالحة،  اوَأيض   ْؤَيا الَّ فإِن الر 

ا ُينَْظُر فِيِه، فَ  ُروِط مِمَّ الِِح، َوُحُصوُل الش  ُجِل الصَّ ُر، َوَقْد اَل  َقدْ ومن الرَّ َتَتَوفَّ

ُر.  َتَتَوفَّ

ْيَطاِن، وإِلى حديث النفس،  اوَأيض   َفِهَي ُمنَْقِسَمٌة إِلى اْلُحْلِم، َوُهَو مَِن الشَّ

وقد تكون بسبب َهَيَجان بعض األَْخَلَط، فمتى تتعيَّن الصالحة حتى يحكم 

الَِحِة؟   هبا، وترتك َغْيَر الصَّ

 ، وهو‘  َبْعَد النَّبِيِّ َأن َيُكوَن َتْجِديَد َوْحٍي بُِحْكٍم  َذلَِك َعَلى  اَوَيْلَزُم َأيض  

ْؤَيا فِي األَحكام إاِل ...منفي باإِلجماع ] [ َوَعَلى اْلُجْمَلِة َفََل َيْسَتِدّل بِالر 

ة ،  اَضِعيُف اْلُمنَِّة. نعم يْأيت العلماء بالمرائي تَأنيس   َوبَِشاَرة  َونَِذاَرة  َخاصَّ

ا، َواَل َيْبُنوَن َعَلْيَها َأصَل    اَل بَِحْيُث  ْعتَِداُل َيْقَطُعوَن بُِمْقَتَضاَها ُحْكم 
ِ
، َوُهَو اال

ْرِع فيها، واهلل َأعلم«  .هـا. (62)فِي َأخذها، َحْسَبَما ُفهم مَِن الشَّ

َي عِ َيدَّ »َوَغالُِب َما َيْسَتنُِد إَلْيِه اْلَواِحُد مِْن َهُؤاَلِء: َأْن  :¬ وقال ابن َتيأِميَّة

ا اْلَمنَاَماُت َفَكثِيٌر مِنَْها َبْل َأْكَثُرَها َكِذٌب، َوَقْد َعَرْفنَا  ا ]...[ َفَأمَّ َأنَُّه َرَأى َمنَام 

 

 . ( 98، 95 -  93/ 2)   )الشقير، والحميد، والصيني   :ت (تصام« للشاطبي  »االع  (62)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  44 التَّ

ِعي َأنَُّه َرَأى َمنَاَماٍت َتَتَعلَُّق بَِبْعِض  اِم َواْلِعَراِق َمْن َيدَّ فِي َزَمانِنَا بِِمْصِر َوالشَّ

ْيُء َنبِيٍّ اْلبَِقاِع َأنَُّه َقْبُر   فِيِه َأَثَر َنبِيٍّ َوَنْحَو َذلَِك، َوَيُكوُن َكاِذب ا َوَهَذا الشَّ
، َأْو َأنَّ

ِذي  ُمنَْتِشٌر، َفَرائِي اْلَمنَاِم َغالِب ا َما َيُكوُن َكاِذب ا، َوبَِتْقِديِر ِصْدقِِه: َفَقْد َيُكوُن الَّ

ْؤَيا اْلَمحْ  تَِها اَل اَضُة َأْخَبَرُه بَِذلَِك َشْيَطاٌن، َوالر  تِي اَل َدلِيَل َيُدل  َعَلى ِصحَّ لَّ

ِحيح َعْن  تَِّفاِق، َفإِنَُّه َقْد َثَبَت فِي الصَّ
ِ
 ‘  النَّبِيِّ َيُجوُز َأْن َيْثُبَت بَِها َشْيٌء بِاال

ُث بِِه الأَمرأ » َأنَُّه َقاَل: ا ُيَحدِّ َيا ِممَّ  َوُرؤأ
َيا ِمنأ اهَّللِ َيا َثَلَثٌة: ُرؤأ ؤأ َيا ُء نَ الرُّ َسُه َوُرؤأ فأ

يأَطانِ   .(63) ««ِمنأ الشَّ

ا، وأكثر ا وفساد  ،  هاواعلم أن أخطر الرؤى آثار  على األمة محنة  وبَلء 

أو الملبس  ألن الضالين المدعين رؤيته ‘  النبيادعاء الضالين رؤيا 

 ¢ عن أبي هريرة رويبما باطلهم على يستدلون  عليهم هبا من الشيطان 

 ،َمنأ َرآنِي ِفي الأَمنَاِم َفَسَيَرانِي ِفي الأَيَقَظةِ » َيُقوُل: ‘ بِيَّ نَُّت الَسِمعْ  :أنه قال

يأَطاُن بِي َما َرآنِي فِي الأَيَقَظةِ ، وزاد مسلم: »(64)«َوََل َيَتَمثَُّل الشَّ  ، (65) «َأوأ َلَكَأنَّ

 

 . (458، 457/ 27) البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (63)

(  54/ 7ومسلم ) ، (واللفظ له) ( 6993( برقم: )33/ 9)أخرجه البخاري  :ُمتََّفٌق عليه ( 64)

 . (2266برقم: )

 . (2266( برقم: )54/ 7أخرجه مسلم )  (65)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  45 التَّ

 وَ 
ِ
ِم َفقَ : »َقاَل  ‘ َعْن َجابٍِر َأنَّ َرُسوَل اهلل ُه ََل َينأَبِغي  ،نِيآدأ رَ َمنأ َرآنِي فِي النَّوأ إِنَّ

يأَطاِن َأنأ َيَتَمثََّل ِفي ُصوَرتِي لذلك ادعى الكثير من الضَلل  و ،(66)«لِلشَّ

 شريعتهمما يخالف  بكذا ، وأنه قال لهم كذا وأمرهم‘ الفجار رؤية النبي 

 ل جهلة َلَّ أو ُض ن إضَلل المسلمين، يريدو وسنته، وهؤالء إما كذبة فجرة

 ن، والجواب عن هذه الشبهة الخطيرة بما يلي:يلشياطتتَلعب هبم ا

ن أن الرؤى مِ  -رحمهما اهلل-ما تقدم من كَلم الشاطبي وابن َتْيِميَّة  -1

البد أن تقيد بضوابط شرعية، فإن وافقتها استأنس هبا وكانت من 

 المبشرات، وإن خالفتها رمي هبا وكانت من الضَلالت.

لى صورته الحقيقية التي ع ‘بي ذلك أن يرى النأنه يشرتط مع  -2

جاءت آثار الصحابة واصفة لها، مبينة لمعالمها، وقد ذكر الشاطبي عن ابن 

ا لتأويل رؤية النبي  ائِي الذي ‘ رشد وجه  ، فذكر أنه قال: »وَأّنى لَِهَذا الرَّ

تِْلَك  نْم أَ رَأى َأنه رآه على صورته َأنه َرآُه َعَلْيَها وإِن َظنَّ َأنه َرآُه؟ َما َلْم َيْعلَ 

وَرَة ُصوَرُتُه بعينها، هذا َما اَل َطِريَق ألَحد إِلى ، ثم قال (67) َمْعِرَفتِِه« الص 

 

 . ( 2268( برقم: )54/ 7مسلم ) أخرجه   (66)

 . (97/ 2)   )الشقير، والحميد، والصيني   :ت (»االعتصام« للشاطبي    (67)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  46 التَّ

َذا ما نقل اْبِن ُرْشٍد، َوَحاِصُلُه َيْرِجُع إِلى َأن اْلَمْرئِيَّ َقْد : »َفهَ ¬ الشاطبي

 ¬  يلشاطب، ثم ذكر ا(68) ، وإِن اعتقد الرائي َأنه هو«‘  َيُكوُن َغْيَر النَّبِيِّ 

ْيَطاَن َقْد يَأيت النَّاِئَم فِي  نقله ثانٍ تأويَل   عن علماء التعبير، وهو أن »الشَّ

ا مِْن َمَعاِرِف الرائي وغيرهم، فيشير له إِلى رجل ويقول: هذا فَلن  ُصوَرٍة مَّ

 ، فَل يكون كذلك.(69)النبي«

قلينوقال ابن  َلى َأنَّ اهلَل َتَعاَلى إِ يُر »َوَقْوُلُه اَل َيْسَتطِيُع ُيِش  :¬ َحَجر الَعسأ

ِر  نُْه مَِن التََّصو  ِر فِي َأِي ُصوَرٍة َأَراَد َفإِنَُّه َلْم ُيَمكِّ فِي  َوإِْن َأْمَكنَُه مَِن التََّصو 

َوَقْد َذَهَب إَِلى َهَذا َجَماَعٌة، َفَقاُلوا فِي اْلَحِديِث: إِنَّ َمَحلَّ  ،‘  ُصوَرِة النَّبِيِّ 

تِي َكاَن َعَلْيَها« َرآهُ َذلَِك إَِذا  ائِي َعَلى ُصوَرتِِه الَّ الرَّ
 (70). 

هذا الحق المقصود بالحديث الذي ال محيد عنه، وغيره من  قلُت:

وغيره مخالف لظاهر الحديث ال ُيلتفت  ¬ األقوال مما نقله الشاطبي

 

 . (97/ 2)   )الشقير، والحميد، والصيني   :ت (»االعتصام« للشاطبي    (68)

 . (97/ 2) المرجع السابق (69)

 .( 386/ 12»فتح الباري شرح صحيح البخاري« البن َحَجر الَعْسقَلين )   (70)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  47 التَّ

للمفسدين الضالين إليه، وعلى احتمالية صحة أي قول منها فإنه ال دليل 

 على صحة باطلهم. ‘ بي نية البزعمهم رؤ

ا على أمر اهلل ورسوله  ‘ أن يكون الرائي للنبي  -3 ا مستقيم  -صالح 

هو من  ‘ألن األحرى برؤية النبي  -قريب ا ¬ كما تقدم يف كَلم الشاطبي

ا للنبي  ا متابع  ا له ‘ كان صالح  ا له موافق  يف اليقظة فإنه  فإنه كما كان متابع 

ا ضاالًّ  ن كان موأما حرٌي برؤيته يف المنام،  ام فاسق  ا مخالف  فأنى له  بتدع 

الموافق له يف فسقه وخبثه، وقد  بالُحلم من الشيطان فإن هذا أحرى ؟!ذلك

َواُح ُجنُوٌد ُمَجنََّدةٌ » :‘النبي قال  َرأ َتَلَف  ،اْلأ َوَما َتنَاَكَر  ،َفَما َتَعاَرَف ِمنأَها ائأ

َتَلَف   ة بنت رَ مْ فيه قصة وهي أن عَ  رى وذك، وقد رواه أبو يعل(71)«ِمنأَها اخأ

اَحٌة َفنََزَلْت َعَلى اْمَرَأٍة مِْثلَِها :عبدالرحمن قالت َة اْمَرَأٌة َمزَّ َفَبَلَغ  ،َكاَن بَِمكَّ

  ،َصَدَق ِحبِّي :َفَقاَلْت  ،َذلَِك َعائَِشةَ 
ِ
َواُح » :َيُقوُل  ‘ َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َرأ اْلأ

: »]يف الحديث[ َوْجَهان: ¬ لخطابياقال  ،( 72) «]...[ ُجنُوٌد ُمَجنََّدةٌ 

 

 . ¢ أبي هريرة مِن حديث  ( 2638( برقم: )41/ 8مسلم ) أخرجه   (71)

مجمع الزوائد  »يف  الهيثمي قال  .( 4381( برقم: )344/ 7أخرجه أبو يعلى يف »مسنده« ) (72)

 . »رجاله رجال الصحيح« :( 88/ 8)  «ومنبع الفوائد



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  48 التَّ

ر، َوإِن اْلَخْير من  َأحدهَما َأن يكون إَِشاَرة إَِلى معنى التشاكل فِي اْلَخْير َوالشَّ

النَّاس يحن إَِلى شكله، والشرير يِميل إَِلى َنظِيره، واألرواح إِنََّما تتعارف 

تِي جبلت َعَلْيَها من اْلَخْير َوا ربضرائب طباعها الَّ فقت األشكال  َفإِذا اتَّ  ،لشَّ

 .(73)تعارفت وتألفت، َوإِذا اْختلفت تنافرت وتناكرت«

ولذلك كانت المَلئكة تنزل على األنبياء والمرسلين بأمر من رب 

لتوافقها معهم يف الطهر واإليمان، وكانت  لمينالعالمين وتناصر المس

معهم يف  افقهاالشياطين تنزل على الفسقة والضالين وتناصر الكافرين لتو

دة  الفسق والطغيان، وقد ثبت يف الواقع أن أكرب دجاجلة الزمان من المَلح

فقد قال الزنديق الحلولي ابن عربي ، ‘ النبي ادعوا رؤية  والضَلل

رٍة ُأِريُتها  ‘ »فإين رأيت رسول اهلل  صاحب القول بوحدة الوجود: يف ُمبشِّ

محروسة دمشق، بمائة يف العشر اآلِخر من محرم سنة سبع وعشرون وست

، خذه واخرج به )فصوص الحكم(كتاب، فقال لي: »هذا كتاب  ‘ وبيده 

  هذا الكتاب فقال:  عن ¬َتيأِميَّة وقد ُسئل ابن ، (74)إلى الناس ينتفعون به««

 

 . )216 /15»عمدة القاري شرح صحيح البخاري« لبدر الدين العيني )   (73)

 . )33 :ص (  )عاصم إبراهيم الكيالي :ت (صوص الحكم« البن عربي  ن مقدمة »فمِ   (74)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  49 التَّ

نَُه كَِتاُب  َوَما َشاَكَلُه مِْن اْلَكََلِم: َفإِنَُّه ُكْفٌر َباطِن ا  «ُفُصوِص اْلُحْكمِ »»َما َتَضمَّ

ا؛ َوَباطُِنُه َأْقَبُح مِْن َظاِهِرهِ هِ َوَظا ى َمْذَهَب َأْهِل اْلَوْحَدِة َوَأْهِل ر  ، َوَهَذا ُيَسمَّ

ِقيَن، َوَهُؤاَلِء َنْوَعاِن:  وَن َأْنُفَسُهْم اْلُمَحقِّ تَِّحاِد، َوُهْم ُيَسم 
ِ
اْلُحُلوِل َوَأْهِل اال

ا َكَما ُهَو َمذْ  َصاِحِب اْلُفُصوِص اْبِن َعَربِيٍّ  َهُب َنْوٌع َيُقوُل بَِذلَِك ُمْطَلق 

َوالتِّْلِمَسانِّي  والششرتيَوَأْمَثالِِه: مِْثُل اْبِن َسْبِعيَن َواْبِن اْلَفاِرِض والقونوي 

ْن َيُقوُل: إنَّ اْلُوُجوَد َواِحٌد، َوَيُقوُلوَن: إنَّ ُوُجوَد اْلَمْخُلوِق ُهَو  َوَأْمَثالِِهْم مِمَّ

ُيْثبُِتوَن َمْوُجوَدْيِن َخَلَق َأَحُدُهَما اآْلَخَر، َبْل َيُقوُلوَن:  ، اَل ُوُجوُد اْلَخالِِق 

ا النَّْوُع الثَّانِي: َفُهَو  اْلَخالُِق ُهَو اْلَمْخُلوُق َواْلَمْخُلوُق ُهَو اْلَخالُِق ]...[ َوَأمَّ

تَِّحاِد فِي ُمَعيٍَّن َكالنََّصاَرى 
ِ
ذِ َقْول َمْن َيُقوُل بِاْلُحُلوِل َواال يَن َقاُلوا بَِذلَِك فِي الَّ

ِذيَن َيُقوُلوَن بَِذلَِك فِي َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َوَطائَِفٍة  اْلَمِسيِح ِعيَسى َواْلَغالَِيِة الَّ

ِذيَن  ِجيَِّة الَّ ِذيَن َيُقوُلوَن بَِذلَِك فِي اْلَحاِكِم، َواْلَحَلَّ مِْن َأْهِل َبْيتِِه، َواْلَحاِكِميَِّة الَّ

ا بِإِْجَماِع ُكلِّ  وُلونَ َيقُ  ُه ُكْفٌر َباطِن ا َوَظاِهر  ِج ]...[ َفَهَذا ُكل  بَِذلَِك فِي اْلَحَلَّ

ْسََلِم،  ُمْسلٍِم، َوَمْن َشكَّ فِي ُكْفِر َهُؤاَلِء َبْعَد َمْعِرَفِة َقْولِِهْم َوَمْعِرَفِة ِديِن اإْلِ

 .(75) نََّصاَرى َواْلُمْشِركِيَن«ل َواَفُهَو َكافٌِر، َكَمْن َيُشك  فِي ُكْفِر اْلَيُهودِ 

 

 . ( 368، 367، 364/ 2) البن َتْيِميَّة»مجموع الفتاوى«   (75)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  50 التَّ

ره  وهذا أخوه الفيلسوف المارق الزنديق الهالك ابن الفارض الذي َكفَّ

بمثل  «التائية الكربى»وغيره، قد زعم هو اآلخر يف قصيدته  ¬ ابن َتْيِميَّة

 «التائية»على ما يف قصيدته  وأنه أيده ،‘ النبي ما زعمه ابن عربي من رؤية 

 والتي يقول فيها: لالضَلمن الكفر و

ا اِم ُأقِيُمهَََََ َلَواتِي بِالأَمقَََََ ا صَََََ  َلهَََََ

 

لَّتأ   َََ ي صََ ََِ ا لََ َََ ا َأنَّهََ َََ َهُد فِيهََ ََأ  َوَأشََ

ى  َََ اِجٌد إل َََ ٌد س
ََِ لا َواح َََ ا ُمص َََ  كَِلن

 

عِ   الأَجمأ ِه بَََِ
ي  َحِقيَقتَََِ َدةِ كَََُ فَََِ جأ  لِّ سََََ

 َوَما َكاَن لِي َصلَّى ِسَواَي َوَلمأ َتُكنأ  

 

َعةٍ  ءِ لَِغيأرِي فِي َأَداَصَلتِي    (76)ُكلِّ َركأ

 
ويف المقابل انظر إلى المنهج السلفي واألدب النبوي يف التعامل مع 

ِذيِّ قال: ، -جلَّ وعَل-الرؤى، واتقاء اهلل  وأ َهبي عن الَمرُّ   فقد روى الذَّ

 ]خ»َأدْ 
ِ
 اإلمام أحمد بن حنبل :أيلُت إِْبَراِهْيَم الُحْصِريَّ َعَلى َأبِي َعْبِداهلل

ي َرَأْت َلَك َمنَام   -اَصالِح   َوَكاَن َرُجَل  -[ ¬ ، اَفَقاَل ]ألبي عبداهلل[: إِنَّ ُأمِّ

بَن  َسْهَل ُهَو َكَذا َوَكَذا، َوَذَكَرِت الَجنََّة، َفَقاَل ]أبو عبداهلل[: َيا َأِخي، إِنَّ 

 

 تائية ابن الفارض«. »  (76)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  51 التَّ

َماِء، َوَقاَل:  َسَلََمَة َكاَن النَّاُس ُيْخرُبوَنه بِِمثِل َهَذا، َوَخَرَج إَِلى َسفِك الدِّ

ُه« ؤَيا َتُسر  الُمْؤمَِن َواَل َتُغر  الر 
 (77).  

»كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة، فإذا  وعن محمد بن يزيد قال:

 .(78)هذا من الشيطان« ن ن يكوُأخبِر هبا اشتد بكاؤه وقال: قد خشيت أ

وإذا تبينت هذه المقدمة المهمة فاعلم أن من أعظم الفتن التي ُبليت بها 

اْلمة، وعظمت بها المحنة، وعصفت بها اْلمور المدلهمة، وأريقت من 

فتنة ادعاء  أجلها الدماء المسلمة، وأزهقت بسببها النفوس المؤمنة:

، قام بأولها محمد بن عبداهلل بن ن لبلدايف كثيٍر من ا المهدية على مر الزمان،

رها محمد ، وقام بآخ‘  رسول اهللالحسن بن علي بن أبي طالب يف مدينة 

حيث انتهكت حرمة البيت والشهر الحرام،  بيت اهلل يف بن عبداهلل القحطاين

ِه  }ويف بيته الحرام  اء أهل اإلسَلم، وعطل ذكر الرحمنواريقت دم ا لِلَّ إِنَّ

ا إِلَ  الخرب، ، ولو أمعنا فيها النظر، وتتبعنا فيها [156]البقرة:  {َراِجُعونَ  يأهِ َوإِنَّ

لوجدنا أن سببها ما قد ُذكر، من ترك الكتاب واألثر،  ،وأخذنا منها العرب

 

َهبي »سير أ  (77)  .)227 / 11( )الرسالة  :ط (عَلم النبَلء« للذَّ

 . )338 :ص (»تلبيس إبليس« البن الجوزي   (78)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  52 التَّ

ومخالفة منهج السلف األغر، ولُيعلم أن األحاديث المبشرة بالمهدي 

ا، نقل تواترها أبو داود السج وأبو الحسن  ستاينمتواترة يشد بعضها بعض 

اِرينياآلُبري و فَّ َحَجر وابن  ابن َقيِّم الَجْوِزيَّةووابن َتْيِميَّة والمزي  السَّ

الة »التوضيح يف تواتر ما جاء رس ¬ الشوكاينوغيرهم، وألف  الَعْسقَلين

: »فِي اْلَمْهِديِّ َأَحاِديُث ¬ يف المنتظر والدجال والمسيح«، وقال العقيلي

 .(79) ِجَياٌد«

ِزيَّة ناب الوق بعد ذكر أحادث المهدي   «المنار المنيف»يف  ¬ َقيِّم الَجوأ

مِذيبعد أن ذكر أن   روى حديث ابن مسعود يف شأن المهدي ثم قال: التِّرأ

يٍّ َوَأبِي َسِعيٍد َوُأمِّ َسَلَمَة وأبي هريرة ]
[ َوفِي اْلَباِب ...»َوفِي اْلَباِب َعْن َعلِ

  َمانِ َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْليَ 
ِ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوَعْبِداهلل َوَأبِي ُأَماَمَة اْلَباِهلِيِّ َوَعْبِدالرَّ

ْبِن عمرو بن العاص وثوبان َوَأَنِس ْبِن َمالٍِك َوَجابٍِر َواْبِن َعبَّاٍس َوَغْيِرِهْم 

ِصَحاٌح َوِحَساٌن  :]ثم سردها ثم قال:[ َوَهِذِه األََحاِديُث َأْرَبَعُة َأْقَسامٍ 

 ئُِب َوَمْوُضوَعٌة، َوَقِد اْخَتَلَف النَّاُس فِي المهدي على أربعة أقوال:اَغرَ وَ 

 .]...[أنه المسيح ابن َمْرَيَم  -1

 

 (. 253/ 3لعقيلي ) »الضعفاء الكبير« ل  (79)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  53 التَّ

ِذي ُولَِي مِْن َبنِي اْلَعبَّاسِ  -2  .]...[ َأنَُّه اْلَمْهِدي  الَّ

لِيٍّ َيْخُرُج فِي  عَ نِ بْ  مِْن َوَلِد اْلَحَسنِ  ‘  َبْيِت النَّبِيِّ َأنَُّه َرُجٌل مِْن َأْهِل  -3

ا َفَيْمْلَُها َقْسط ا َوَعْدال ا َوُظْلم  َماِن َوَقِد اْمَتْلِت األَْرُض َجْور   .آِخِر الزَّ

َوَهِذِه َوَأْكَثُر األََحاِديِث َعَلى َهَذا َتُدل  ]ثم ساق بعض أحاديثه ثم قال:[ 

عْ  ي اِف وَ األََحاِديُث َوإِْن َكاَن فِي إِْسنَاِدَها َبْعُض الضَّ ا ُيَقوِّ ْلَغَراَبِة، فهي مِمَّ

ا َوَيُشد  َبْعُضَها بَِبْعٍض، َفَهِذِه َأْقَواُل َأْهِل السنة، وأما الرافضة  َبْعُضَها َبْعض 

ُد ْبُن الحسن اْلَعْسَكِريِّ   اإِلَمامِيَُّة: َفَلُهْم َقْوٌل َرابٌِع: َوُهَو َأنَّ اْلَمْهِديَّ ُهَو ُمَحمَّ

َلِد اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ ]ثم ذكر خرافاهتم يف ذلك وسخر ْن وَ اْلُمنَْتَظُر مِ 

 .هـا. (80)«منهم[

اِرينيوقال  فَّ َواَياُت َحتَّى َبَلَغْت َحدَّ  :¬ السَّ »َوَقْد َكُثَرْت بُِخُروِجِه الرِّ

نَِّة َحتَّى ُعدَّ مِ  ، َوَشاَع َذلَِك َبْيَن ُعَلَماِء الس  َتَقَداتِِهْم عْ ْن مُ التََّواُتِر اْلَمْعَنِويِّ

َحاَبِة َوَغْيِر َمْن ُذكَِر  ،[...] َر مَِن الصَّ
ْن ُذكِ  بِِرَواَياٍت  ٪ مِنُْهمْ َوَقْد ُرِوَي َعمَّ

 

نقد المنقول والمحك المميز بين المردود  (»المنار المنيف يف الصحيح والضعيف«  (80)

 (. 152، 151، 148، 143لَجْوِزيَّة )ص: م االبن َقيِّ  )والمقبول 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  54 التَّ

يَماُن  ، َفاإْلِ َدٍة َوَعِن التَّابِِعيَن مِْن َبْعِدِهْم َما ُيِفيُد َمْجُموُعُه اْلِعْلَم اْلَقْطِعيَّ ُمَتَعدِّ

ٌن فِي َعَقائِِد َأْهِل ٌب َواجِ بُِخُروِج اْلَمْهِديِّ  ٌر ِعنَْد َأْهِل اْلِعْلِم َوُمَدوَّ  َكَما ُهَو ُمَقرَّ

نَِّة َواْلَجَماَعِة« الس 
(81). 

ِذي َأْمَكَن اْلُوُقوُف َعَلْيِه مَِن  :« الفتح الرباين»يف  ¬ وقال الشوكاين  »الَّ

 َحِديث ا َوَثَمانَِيٌة َوِعْشُروَن نَ ْمُسواأْلََحاِديِث اْلَواِرَدِة فِي اْلَمْهِديِّ اْلُمنَْتَظِر َخ 

ا ]ثم سردها وتكلم عليها ثم قال:[ َوَجِميُع َما ُسْقنَاُه َبالٌِغ َحدَّ التََّواُتِر َكَما  َأَثر 

، لكن علماء السلف واألئمة (82)اَل َيْخَفى َعَلى َمْن َلُه َفْضُل اطََِّلٍع«

ذير والتبيين، وبينوا حوالت ضبطوا هذا الباب بالتقعيد والتأصيل، نيالمهدي

ما يف األحاديث من صحيح وضعيف وموضوع وغريب، وكيفية التعامل 

معها، وإنزالها على واقعنا، وعدم المجازفة فيها، وال اإلفراط وال التفريط 

يف اإليمان هبا وتحقيقها لما يف ذلك من المخاطر والمصائب، والمفاسد 

 والمعاطب.

 

»لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية يف عقد الفرقة   ( 81)

اِريل«  المرضية  فَّ  (. 84/ 2)  نيلسَّ

/  6« ) التِّْرمِذينقله عنه عبدالرحمن المباركفوري يف »تحفة األحوذي بشرح جامع  ( 82)

402.) 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  55 التَّ

تِي ُيْحَتج  بَِها َعَلى ُخُروِج اْلَمْهِديِّ اَح »اأْلَ  :¬ قال ابن َتيأِميَّة ِديَث الَّ

َأَحاِديُث َصِحيَحٌة ]ثم ذكر رواياهتا ثم قال:[ َوَهِذِه اأْلََحاِديُث َغلَِط فِيَها 

 َطَوائُِف:

 ]...[. َطائَِفٌة َأْنَكُروَها -1

َعْوا َأنَّ َهَذا ُهَو َمهْ  -2 ِذيَن ادَّ َة الَّ  ]...[. مْ ِديهِ االْثنَا َعْشِريَّ

َر بِِه مِْثُل َمْهِديِّ   -3 َعى ُكلٌّ مِنُْهْم َأَن اْلَمْهِديَّ اْلُمَبشَّ َف ادَّ
َأنَّ َطَوائِ

اْلَقَرامَِطِة اْلَباطِنِيَِّة ]...[، واْبُن الت وَمْرِت ]...[، مِنُْهْم َمْن ُقتَِل، َومِنُْهْم َمِن 

َعى َذلَِك فِ   .يِه َأْصَحاُبهُ ادَّ

[ َوَأْعِرُف فِي :يُروَن اَل ُيْحِصي َعَدَدُهْم إاِلَّ اهلُل ]إلى أن قالثِ ِء كَ َوَهُؤاَل 

ِذيَن فِيِهْم ُزْهٌد َوِعَباَدٌة، َيُظن  ُكلٌّ مِْنُهْم َأنَُّه  َزَمانِنَا َغْيَر َواِحٍد مَِن اْلَمَشايِِخ، الَّ

ا ، َوُربََّما ُيَخاَطُب َأَحُدُهْم بَِذلَِك َمرَّ ، َوَيُكوُن اْلُمَخاطُِب َلُه تَ ٍت مُ اْلَمْهِدي  َدة  َعدِّ

، َوَيُكوُن َأَحُدُهُم اْسُمُه 
ِ
ْيَطاَن، َوُهَو َيُظن  َأنَُّه ِخَطاٌب مِْن قَِبِل اهلل بَِذلَِك الشَّ

ٌد َوَأْحَمُد َسَواٌء، َوإِْبَراِهيُم اْلَخلِيُل ُهَو َج  د  َأْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم، َفُيَقاُل َلُه: ُمَحمَّ



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  56 التَّ

 رَ 
ِ
َك إِْبَراِهيُم؛ َفَقْد َواَطَأ اْسُمَك اْسَمُه، َواْسُم َأبِيَك اْسَم َوَأُبو ‘ ُسوِل اهلل

 .هـا. (83)َأبِيِه«

ا أهل السنة و تباع السلف يؤمنون بخروج المهدي، لكنهم يعرفونه أإذ 

بصفات يتصف هبا، وحوادث تحدث عند خروجه، ثبتت يف األحاديث  

لى األحاديث المنكرة الشاذة، والموضوعة إفتون المتواترة، وال يلت

 .الساقطة

ومن ذلك ما يقع من خسف ، ƒ من ولد الحسن بن عليفمن ذلك أنه 

كما ثبت ذلك يف »الصحيحين« بشأن  يف الجيش الذي يرسل إلى الحرم

العصابة الذين يلجؤون إلى الحرم من غير تسمية المهدي لكن جاء ذكر  

التي يستأنس هبا، ومنها ما رواه الحاكم  ضعيفةالمهدي يف بعض اآلثار ال

وعمرو بن شبة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن فَلن المعافري سمع أبا 

فراس سمع عبداهلل بن عمرو بن العاص يقول: »إذا ُخِسف بجيش البيداء 

ا، لكن رواية  فهو عَلمة خروج المهدي« وعبداهلل بن لهيعة وإن كان ضعيف 

 

  - 258، 256، 254/ 8(ية« البن َتْيِميَّة بوية يف نقض كَلم الشيعة القدرالن »منهاج السنة (83)

260(. 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  57 التَّ

لعبادلة عنه أقوى من رواية غيرهم وُيعترب هبا اه من عبداهلل بن وهب وغير

وفَلن المعافري   كاإلمام أحمد والدارقطني وغيرهما ؛كما قال األئمة

بالحديث مجهول، ومن منهج األئمة المتقدمين يف الحديث االستئناس 

ا،  الضعيف فيما عدا األحكام ومن إذا كان له أصل صحيح ولم يكن منكر 

كما جاء ذلك يف  الجور يف األرض قبل خروجهولظلم انتشار ا :العلمات

األحاديث، ولكن من الصعوبة بمكان إنزال هذا الحديث على واقع معين 

فقد انتشر الظلم والجور يف وقت بني أمية ويف وقت بني العباس بل عمَّ 

وكذلك عند غزو التتار لبَلد المسلمين ومع  ،وطم يف وقت الدولة الباطنية

أن اسمه يوافق  :ومن العلماتيف ذلك الزمان،  لمهديذلك لم يخرج ا

ذلك يف  ، كما جاء‘ واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي  ‘ اسم النبي 

ا، وتلقاها علماء الحديث بالقبول،  ومن األحاديث التي يشد بعضها بعض 

حلية يف » أبو نعيم األصبهاين، كما روى اجتماع الناس عليه :العلمات

 .(84) «ءاألصفياألولياء وطبقات ا

 

(84)  )7 /31( . 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  58 التَّ

ِص بأِن ِغَياٍث َعنأ  ، إِنَّ النَّاَس  ، َقاَل:َحفأ
ِ
: َيا َأَبا َعْبِداهلل ُقْلُت لُِسْفَياَن الثَّْوِريِّ

، َفَما َتُقوُل فِيِه؟ َقاَل: »إِْن َمرَّ َعَلى َبابَِك َفََل َتُكْن مِنُْه  َقْد َأْكَثُروا فِي اْلَمْهِديِّ

، سبحان اهلل ما أشبه الليلة بالبارحة، (85)َعَلْيِه« نَّاُس فِي َشْيٍء َحتَّى َيْجَتِمَع ال

العامة وغوغاء الناس يكثرون الكَلم ليس يف إثبات خروج المهدي، 

ه من شأن علماء السنة، لكن يكثرون الكَلم يف فالكَلم يف إثبات خروج

إيقاع األحاديث على فَلن وعَلن كما هو حال عامتهم وضَللهم 

لوجود  وأكثر لكن الحديث يف وقتنا هذا أعم   هذا، ومبتدعيهم يف زماننا

يف شأن  ¬ وسائل اإلعَلم السريعة، وأما األدب الذي علمنا إياه الثوري

، وذكر أبو داود السجستاين أن سفيان -بإذن اهلل-المهدي فيأيت الكَلم عليه 

ن خرج مع محمد بن عبداهلل بن حسن بن الثوري كان يتكلم يف بعض مَ 

على أبي جعفر المنصور، ثم قال: وسفيان يقول: »وإن  طالب علي بن أبي

َمرَّ بك الَمْهِدي وَأنت فِي اْلَبْيت فَل تخرج إَِلْيِه َحتَّى يجتمع النَّاس«
(86) ،

يف الصَلة كما يف  •أنه يؤم عيسى ابن مريم  :ومن العلمات

»الصحيحين« دون ذكر اسم المهدي، لكن روى ابن أبي شيبة يف »مصنفه«  

 

 . (31/ 7ات األصفياء« )أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف »حلية األولياء وطبق  (85)

ِجْستاين يف الجرح والتعديل« )ص:   (86)  (. 94»سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السِّ



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  59 التَّ

سامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين وهو من أئمة أأبي  عن

ةِ  ِذي َيُؤم  ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم« ،التابعين قال: »اْلَمْهِدي  مِْن َهِذِه اأْلُمَّ َوُهَو الَّ
 (87) ،

ا، كما جاء  أنه يحثو :ومن العلمات ا، أي يعطي الناس عطاء  كثير  المال حثو 

المهدي، وجاء يف غيرهما بأسانيد  مكر اسذلك يف »الصحيحين« من دون ذ

وصفه أنه ما جاء يف  :ومن العلماتا بتسمية المهدي، يشد بعضها بعض  

 تسعفهذه  ،جاء هذا يف السنن وغيرها أجلى الجبهة أقنى األنف كما

يف تحديد شخص المهدي، وال نحتاج إلى  -بإذن اهلل-عَلمات كافية 

الموضوعة واإلسرائيليات ونكرة اإلفراط يف ذلك وتتبع الروايات الم

وخرافات الرافضة التي ال تسمن وال تغني من جوع إلثبات أكثر من هذه 

 الصفات.

عيها عون المهدية، أو يدَّ فقد ابتلينا يف هذه األيام بأناس يدَّ  وإذا تبيَّن هذا،

ا إعَلميًّ لهم أصحاهب ا يف وسائل التواصل م، ومن أبرز هؤالء ظهور 

ة دَّ العُ  د  « والتي تزعم بأهنا ُتعِ حركة أنصار المهدي»ـمى باالجتماعي ما يس

 

 (. 38804رقم: )( ب293/ 21ي شيبة يف »مصنفه« )ن أبأخرجه اب  (87)

 . إلى ابن سيرين صحيٌح  وهذا إسنادٌ  :ُقلت



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  60 التَّ

وتبذل األسباب لتحديد شخص المهدي، ومناصرته ومبايعته بين الركن 

والذي  ومنهجها «الحركة»كر هذه والمقام عند ظهوره، وسأعرض فِ 

َنا إَِلَّ بَِما َعِلمأ » :ما كتاب سيَّ  ال هم ومحاضراهتماستقيته من كتب   « نَاَما َشِهدأ

ا عند مؤسس  «صهيب الشامي»لكاتب ل فأما فكرهتم فبدأت قديم 

والذي يظهر من كَلم  ،«محمد بن عبده الحودلي»، ويدعى »الحركة«

والذي يزعم أتباعه أنه من آل البيت من  اموجود يف اليمن حاليًّ أنصاره أنه 

حيث يقول صهيب الشامي عن الحودلي بأنه: ، ƒ نسل الحسن بن علي

 . (88) ««ركة أنصار المهديح»ظري »كبير من

 يف أفغانستان  وذكر أن الحودلي عرض مشروعه على »تنظيم القاعدة«

 .(89)فرفضوه بل هددوه بالتصفية إن لم يغادر أرضهم

وذكر أن دعوهتم بدأت بمجموعة نفر بعدد األصابع يف بَلد الحجاز، 

ل اون قتومن ضمنهم الحودلي، وهي الدعوة السرية، ثم بدأوا بالجهرية بد

مت اللبنة األولى »الربيع العربي«، وبعد ثَلث سنين قاـمع ما يسمى ب

 

 . )41 :ص (« لصهيب الشامي ما شهدنا إال بما علمنا »  (88)

 . )139  :ص ( المرجع السابق :نظر يُ  (89)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  61 التَّ

 -بل هو أميرهم وموجههم-وعلى رأسهم الحودلي  لمشروع األنصار

« على العمل واالستعداد لنصرة  بيعة العلماء السبعةبتأسيس مشروع »

 .(90) وبيعة المهدي حال ظهوره بمكة

»إقامة خَلفة إسَلمية  وهو: وذكر أهنم اجتمعوا من أجل هدف واحد

 .(91)«’ المهدي على منهاج النبوة بقيادة اإلمام 

وذكر أن أنصار المهدي مثل الصحابة يف الصَلح واالستقامة، ونقل عن 

أحد مشايخهم أن غرض اجتماعهم هو نفس غرض اجتماع الصحابة يف 

« دار اْلرقم»ـدار األرقم ولذلك سموا »مجموعة الواتس الخاصة هبم« ب

تباع المهدي وفيه: »لم يسبقهم األولون وال أبحديث ورد يف شأن  واستدل

ا روي عن ابن سيرين قال (92) يدركهم اآلخرون« ا أثر  ، وذكر صهيب أيض 

فيه: »المهدي خير من أبي بكر وعمر، قد كاد يفضل على بعض 

 

 . )107، 106 :ص(« لصهيب الشامي  ما شهدنا إال بما علمنا »  :ُينظر  (90)

 . )110  :ص ( المرجع السابق (91)

 . )110  :ص ( المرجع السابق :ُينظر  (92)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  62 التَّ

 -بإذن اهلل-، ويأيت الكَلم على هذا األثر والحديث الذي قبله (93) األنبياء«

 عليهم. عند الرد

إن أغلب مؤلفاته  أما أميرهم الحودلي فقال عنه صهيب الشامي:

باسم حسين   «المهدي وقرب الظهور»ودروسه عن المهدي، وألف كتابه 

ا يف باب علم أشراط » :، وذكر أن الحودلي(94)بن غالب أصبح مجدد 

وله عدة محاضرات صوتية يف علم أشراط الساعة واالجتهاد يف  ،الساعة

 .(95)«لى واقع األمةنزالها عإ

يحب أهل التوحيد والجهاد  ،صاحب عقيدة سلفية سليمة» :أنه وذكر

والفساد ويعاديهم، ويرى أن والكفر ويواليهم، ويبغض أهل الشرك 

مكملة لبعضها  [(96)التبليغ«، اإلخوان، فية»السل]الجماعات اإلسَلمية 

 

 . )116 :ص(« لصهيب الشامي  ما شهدنا إال بما علمنا »  :ُينظر  (93)

 . )111  :ص ( المرجع السابق :ُينظر  (94)

 . )113  :ص ( مرجع السابقال (95)

 . )144  :ص ( المرجع السابق :نظر يُ  (96)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  63 التَّ

ها يؤخذ من فكل جماعة ،لكل جماعةالبعض مع وجود بعض األخطاء 

 .(97) «تجديدي صاحب فكرٍ  [وأنه] ]...[، ويرد

وهذا يبين بشكل واضح أن الحودلي وتلميذه صهيب ا جاهَلن بمنهج  

تباع السلف والسنة وبين أأهل السنة والجماعة إذ كيف يجمع بين 

كيف يجمع بين البياض الناصع والسواد ف ؟!اإلخوانية والتبليغ والمبتدعة

رق بينهم بيِّن والفَ  ؟!ذنب السرحان الكاذب الصادق و وبين الفجر الكالح، 

وأين   ؟!وواضح، بعيد وشاسع، وأين ضياء الصدق من ظلمات الفجور

وأين الصراط المستقيم من عمى  ؟!الفردوس األعلى من هاوية الجحور

فأتباع السلف يحققون  ؟!وأين جيد الغزال من ذنب الكلب؟! القلب

إما  وهؤالء المبتدعةعداء الملة، جاهدون أى السنة، ويعون إلالتوحيد ويدْ 

دعاة للديمقراطية الكفرية، ُعبَّاد للمناصب العلية، محبون للربلمانات 

الشركية، وهم اإلخوانية ومن سار على درهبم واقتدى هبم، وإما من أتباع 

َوَما }تعالى: الطرق الصوفية، واألصول البدعية كالتبليغية، وقد قال 

تَ  َعأ َيسأ ( َوََل الظِّلُّ َوََل 20( َوََل الظُُّلَماُت َوََل النُّوُر )19َبِصيُر )َمى َوالأ ِوي اْلأ

 

 .)140، 97 :ص (« لصهيب الشامي ما شهدنا إال بما علمنا »  (97)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  64 التَّ

َواُت 21الأَحُروُر ) َمأ َياُء َوََل اْلأ َحأ َتِوي اْلأ [، 22 - 19]فاطر:  {( َوَما َيسأ

ا قال األُ   ول:وقديم 

ًبا ُت ُمَغرِّ َقًة َوِسرأ  َساَرتأ ُمَشرِّ

 

ٍق َومُ َشتَّاَن َبيأَن ُمَش   ِب رِّ َغرِّ
(98) 

 
»أن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف تزوج من الثريا  :¬ وذكر ابن حزم

بنت عبداهلل بن الحارث بن أمية، فأنشد الشاعر المخزومي عمر بن أبي 

 ا لها:ربيعة، وكان محبًّ 

 َأيُّها الُمنأكُِح الثَُّريا ُسَهيأًل 

 

َتِقيََََََانِ    َف َيلأ َرَ  اهَّللَ َكيََََََأ  َعمََََََأ

 ا اسَتَقلَّت  إِذا مَي شاِميَّةٌ هِ  

 

 . هـ.ا(99)«َوُسهيٌل إِذا اِسَتَقلَّ َيمانِ   

 
وهكذا ينبغي أن يقال لمن أراد أن يجمع بين منهج السلف الصالح 

والخلف الطالح، والمتصفح لهذا الكتاب والمستمع لمحاضرات 

بل  دوأن صهيب الشامي لم يأِت بجدي ،الحودلي يرى أن المضمون واحد

قرره شيخه الحودلي، وإن المتأمل يف دعوة هذه الحركة يقوله وينه يردد ما إ

 

ْبكي )  (98)  (. 228/ 4»طبقات الشافعية الكربى« للس 

 (. 76/ 1»جمهرة أنساب العرب« البن حزم )  :ُينظر  (99)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  65 التَّ

ومنهجها المنحرف، يتبيَّن له أن دعوهتم »اإلعداد للمهدي« قائمة  الضالة

فهي قائمة  أهم أسباب ضَلل الناس وانحرافهم على ما تقدم وُذكر من

ع، وعلى على الجهل وإن ادعوا العلم، وعلى االبتداع وإن ادعوا االتبا

امات والخزعبَلت وإن ادعوا اتباع الكتاب والسنة والبينات، ؤى والكرالر

، وعلى تَلعب  وعلى كَلم الجن يف المصروعين والمصابين بالمسِّ

الشياطين هبم وبأميرهم، وركيزهتم يف مسألة المهدي االستدالل 

اد   باألحاديث الموضوعة والمنكرة، وعمدهتم »كتاب الفتن« لنعيم بن حمَّ

راط الساعة« للَبْرَزْنجي، وعلى اإلسرائيليات، بل شاعة ألشوكتاب »اإل

 وعلى كتب الرافضة، وأن ما يذكرونه من شبهات يصدق فيها قول القائل:

َجاِج َتَخاُلَها   ُحَجٌج َتَهاَفتأ َكالزُّ

 

ُسورُ    ا َوُكل  َكاِسٌر َمكأ  (100)َحقًّ

 
الناس الشياطين ب فأما الجهل والبدعة والرؤى والكرامات وتَلعب

ن ههنا أنه حدثني الكثير من كبار طلبة العلم مِمَّ  زيدأوقدم الكَلم عليها، فت

ا من مشارق األرض ومغارهبا  عاصر فتنة »جهيمان« أن الرؤى تواترت كثير 

على أن »محمد بن عبداهلل القحطاين« هو المهدي، ولقد حدثني من أثق به 

 

 (. 41لخطابي )ص: ل وأهله«  كَلم »الغنية عن ال  (100)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  66 التَّ

د حدث له يف ل معه، قبي، وقد ُقتأن أباه كان من أصحاب جهيمان العتي

المهدي -متواجٌد فيها القحطاين ذات يوم أنه كان يسير إلى وليمة عشاء 

رجَل  غريب ا يشير يريد إيصاله،  يف بلدة »ساجر« فرأى يف الطريق -بزعمهم

فتحدث  ا ملتحي ا ظاهره الصَلحفأركبه معه يف السيارة، وكان الرجل مصريًّ 

، وهو يشير إلى ‘ رحة النبي الباأيت المصري: »ر معه يف الطريق فقال له

ويقول هذا هو المهدي«، فقال له صاحبنا: »وهل تعرف أوصافه؟«،   رجلٍ 

فقال: »نعم«، فقال له صاحبنا: »أنا ذاهب إلى وليمة عشاء عند بعض 

فلما دخل  ، فذهبا إلى الوليمةاإلخوة فهل تصحبني؟«، قال: »نعم«

إليه ويقول   يشير ‘ي أيت النب»هذا الذي رالمصري ورأى القحطاين قال: 

إنه المهدي«، ولم يكن المصري يعرف القحطاين وال صاحب السيارة وال 

ا من الجلوس قبل ذلك، فما يقول أصحاب الحودلي يف هذه القصة؟!   أحد 

ابه الجزم بأن وسبحان اهلل فإنه كما ترى من صهيب الشامي وأصح

ا فقد كان هذا الج الحودلي هو المهدي ن وأصحابه، يف جهيمازم موجود 

وقد حدثني شخصيًّا أحد الذين كانوا مع جهيمان يف الحرم وعتق من القتل 

فقال لي: »كنا نثق بأن  -إن شاء اهلل تعالى-وهو اآلن طالب علم متميز وثقة 

ا، فلما قتل  محمد القحطاين هو المهدي ونجزم بذلك وما نشك فيه أبد 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  67 التَّ

هل َيعترب صهيب وإخوانه باطل«، فنا كنا على ُأسقط يف أيدينا وعلمنا أن

ومثيري الفتنة بما جرى لْلمة من بَلء ومحنة باسم الدين  وغيرهم من دعاة

 وتطبيق الكتاب والسنة، وهلل در القائل: والملة

 اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر 

 

 ضّل قوٌم ليس يدرون الخبر  

 
مفادها رأى رؤيا، وومن المضحك والمبكي أن صهيب ا ذكر أن أحدهم 

ا عن المهدي«ن أ »المهدي يعطي دروس 
 (101)! 

فَل  ،وأما دعوى صهيب أن الحودلي عالم ومجدد يف أشراط الساعة

دليل عليه، وما سمعته من محاضراته يف ذلك ال تدل على ما ادعاه، بل تدل 

على أنه مبتدع ضال يف هذا الباب، وال أدري عن حاله يف باقي األبواب، 

 َلب ابن باز وابن عثيمين واأللباين، فيقال:دلي من طاه بأن الحووأما دعو

خ معروفون مشهورون يثبت ذلك؟ فإن طَلب هؤالء المشاوما يُ  -1

ما الكبار منهم، ولم يذكر أحد أن الحودلي منهم إال صهيب على حد السيَّ 

 معرفتي.

 

 .)149 :ص(« لصهيب الشامي  ما شهدنا إال بما علمنا »  :ُينظر  (101)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  68 التَّ

فَل يلزم بأن  حضر عندهم واستمع إليهم لو سلمنا أن الحودلي -2

كدأب  ما لم ينل منهم تزكية  بذلك المؤهلة لهعتربة ائدة الميد منهم الفيستف

 أهل العلم مع طَلهبم.

أنا شخصيًّا حضرت دروس ابن باز عشر سنين، وحضرت الكثير من  -3

واستمعت إلى  ،محاضرات ابن عثيمين وبعض دروسه يف الحرم المكي

ا من كبار نين اء غيرهما سالعلم آالف األشرطة من دروسه، والزمت كثير 

ا منهم يقرر ما يقرره الحودلي يف المهدي، بل هم  ،ةطويل فلم أسمع واحد 

سائرون يف هذا الباب على منهج أهل السنة والجماعة، وأما األلباين فلم 

 ولكن لم ُيعرف عنه أنه يقرر ما قرره الحودلي. ،أسمع ولم أقرأ له إال قليَل  

رب ار من أكفاد منهم وصسلمنا أن الحودلي حضر عندهم واست  -4

فإن هذا كله ال يمنع وقوع الحودلي يف البدع والزالت، وقناعته  ،طَلهبم

بالشواذ والمخالفات، وقد ضلَّ كثير من طَلب العلم ممن يحضر عند 

ا وحديث ا.  كبار العلماء قديم 

من كبار طَلب اإلمام الحسن  اكانفهذا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 

، وهذا -كما سيأيت-المعتزلة  نقا مذهباعتزال واعت، وقد ¬ البصري



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  69 التَّ

يف العلم  زَ رَّ بَ وَ  ،عبداهلل القصيمي حضر عند كبار العلماء يف »القصيم«

ا، بل ضلَّ يف مسألتنا هذه خاصة  الشرعي ثم ضلَّ بعد ذلك وصار ملحد 

عالٌم كبير من كبار علماء  «إنزال أحاديث المهدي على شخٍص معين»

 محمد بن عجَلن القرشيالمشهور وهو المحدث الحديث ورواته، 

مالك وشعبة والقطان وغيرهم، قد ُفتِن   :والهم المدين شيخ األئمةم

بدعوى محمد بن عبداهلل بن الحسن، الذي سماه أهل بيته بالمهدي 

 .فتشرب ذلك وادعى المهدية

ا أن يكون هو المذكور يف  :عنه ¬ قال ابن كثير »تلقب بالمهدي طمع 

 . (102)له ما رجاه وال ما تمناه، فإنَّا هلل« ، وال تمفلم يكن به األحاديث

ومحمد بن عبداهلل بن الحسن قد تحققت فيه صفات كثيرة أصح وأكثر 

فهو من نسل  ،أصحاب الحودلي على مهدية الحودليمما يستدل به 

ا ¢ الحسن، بل الحسن  جده المباشر، وكان من سادات آل البيت علم 

ا وش اجاعة  وجود  وعبادة  وصَلح  ا ثم ا وكرم  ، وقد أقام يدعو الناس سرًّ

َهبيخرج يف المدينة وأعلن أنه المهدي، بل ذكر  المحدث  عن ¬ الذَّ

 

 . )84/ 10( )الفكر :ط(»البداية والنهاية« البن كثير    (102)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  70 التَّ

ِة َأْصَحاِب  ٍد فِي ِعدَّ المشهور عبدالحميد بن جعفر قال: »ُكنَّا َمَع ُمَحمَّ

 .(103) َبدٍر«

صور وهذا العدد يستدل به أصحاب الحودلي، وقد طلبه أبو جعفر المن

ُنِقل آل حسن   هـ 144: »ويف سنة ¬ ه، قال ابن كثيرلده وأهلوسجن وا

اْلُقُيوُد، َوفِي َأْعنَاقِِهُم  من حبس اْلَمِدينَِة إَِلى َحْبٍس بِاْلِعَراِق َوفِي َأْرُجلِِهمُ 

ْجِن ]...[ َوَقْد جعلهم المنصور ...اأْلَْغََلُل ] [ َوَقْد َهَلَك َكثِيٌر مِنُْهْم فِي السِّ

أذان ا، وال يعرفون فيه وقت صَلة إاِلَّ  معون فيه سجن ال يسيف

 .(104)بِالتََِّلَوِة«

 :قال ابن سعد وهذا مما يستدل به أيًضا أصحاب الحودلي على مهديته،

»أخربين الواقدي قال سمعت مالك بن أنس يقول: خرج محمد بن عجَلن 

 تِل محمد بن، فلما قُ مع محمد بن عبداهلل بن الحسن حين خرج بالمدينة

وَولّي جعفر بن سليمان بن علي المدينة َبعث إلى محمد بن عجَلن  عبداهلل

ا، وقال خرجت مع الكذاب، فلم يتكلم  ا شديد  فأيت به فبكته وكلمه كَلم 

 

َهبي   (103)  (. 337/ 6)  )الحديث  :ط (»سير أعَلم النبَلء« للذَّ

 . )82، 81/ 10( )الفكر :ط(»البداية والنهاية« البن كثير    (104)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  71 التَّ

محمد بن عجَلن بكلمة إال أنه يحرك شفتّيه بشيء ال يدرى ما هو؟ يظن 

 أهل المدينة أنه يدعو، فقام من حضر جعفر بن سليمان من فقهاء 

م، فقالوا أصلح اهلل األمير، محمد بن عجَلن فقيه أهل المدينة وأشرافه

وعابدها، وإنما شبه عليه، وظن أنه المهدي الذي جاءت به الرواية، فلم 

يزالوا يطلبون عليه حتى تركه، فولى محمد بن عجَلن منصرف ا لم يتكلم 

 .(105)بكلمة حتى أتى منزله«

َهبي  مع محمد بن عبداهلل بن ة خروجه قص «السير» يف ¬وقد ذكر الذَّ

 .(106)الحسن بلفظ مشابه

وهذا المحدث المشهور عبدالحميد بن جعفر األنصاري شيخ القطان 

َهبي : »قال ¬ وابن وهب خرج مع محمد بن عبداهلل بن الحسن، قال الذَّ

أبو داود: كان الثوري يتكلم يف عبدالحميد بن جعفر لخروجه ويقول: إن 

 

 . )431، 430 / 5( »الطبقات الكربى« البن سعد  (105)

(106)  )6 /318( . 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  72 التَّ

ت فَل تخرج إليه حتى يجتمع الناس يف البي المهدي وأنتمّر بك 

 .(107) عليه«

فليس فيه دليل على  ،وأما ما ذكره صهيب من صَلح الحودلي وعبادته

 ااد، ووقعوا يف شباك الشيطان، فهذبَّ كم ضلَّ كثير من العُ و ،أنه على الحق

عنه: »كان  ¬ ن ابَّ عمرو بن عبيد التميمي موالهم المعتزلي، قال ابن حِ 

لخشن وأهل الورع الدقيق ممن جالس الحسن سنين ا العباد ان عمرو م

كثيرة ثم أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحسن البصري 

وجماعة معه فسموا المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد داعية إلى االعتزال 

ا ال  ويشتم أصحاب رسول اهلل ويكذب مع ذلك بالحديث توهم 

 .(108)تعمدا«

وأما  ،اديف المقدمة على تلعب الشيطان بالُعبَّ  ¬ِميَّة يأ وتقدم كلم ابن تَ 

اد الخزاعي، فنعيم من أئمة  اعتمادهم على »كتاب الفتن« لنعيم بن حمَّ

ا على المبتدعة، ومات يف سجنه يف فتنة خلق القرآن  السلف وأشدهم إنكار 

 

َهبي   (107)  . )215/ 6(»سير أعَلم النبَلء« للذَّ

 ).35 /2(»المجروحين من المحدثين والضعفاء والمرتوكين« البن ِحبَّان   (108)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  73 التَّ

عين: »يروي عن غير  وحفظه، قال ابن م، لكن األئمة تكلموا يف روايته ¬

، وقال مرة أخرى: »قد كثر (110)وقال النسائي: »ليس بثقة«، (109)ات«ثقال

ال ُيحتج  نتفرده عن األئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار يف حد م

، (112)عة الدمشقي: »يصل أحاديث يوقفها الناس«رْ ، وقال أبو زُ (111) به«

ثيرة ال يتاَبع وقال صالح جزرة: »كان يحدث من حفظه وعنده مناكير ك

 كان  ولكنه ،الحديث بشيءيف ين ُسئل عنه فقال: ليس عِ مَ سمعت بن ، عليها

َهبي يف استدراكه على الحاكم يف حديث رواه (113) صاحب سنة« ، وقال الذَّ

 .(115)على شرط مسلم«: »وقال (114) )8708( :برقم «مستدركه»يف 

 

 . ( 251/ 8)  البن عدي »الكامل يف ضعفاء الرجال«   (109)

 . (461/ 10ين )ْسقَل بن َحَجر العَ ال  »هتذيب التهذيب«  (110)

 . (461/ 10)  السابق المرجع (111)

ي )ل »هتذيب الكمال يف أسماء الرجال«   (112)  . (471/  29لحافظ الِمزِّ

 (. 475/ 29) المرجع السابق (113)

(114)  (4 /530 ) . 

َهبيل «تلخيص المستدرك»  (115)  . لذَّ



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  74 التَّ

ا على أنس، وفيه نعيم بن حمَّ قلُت:  ر الحديث اد منكبل أحسبه موضوع 

خاري روى عنه، وأما »كتابه الفتن« فقال عنه مسلمة ع أن البم إلى الغاية،

، وقال (116) « انفرد هبا: »له أحاديث منكرة يف المَلحم ¬ بن القاسم

َهبي : »نعيم من أوعية العلم، لكنه ال تركن النفس إليه، وال يجوز ¬ الذَّ

عجائب فأتى فيه ب «كتاب الفتن»ألحد أن يحتج به، وقد صنف 

 .(117)ومناكير«

لَبْرَزْنجي »اإلشاعة ألشراط الساعة«، فالذي يظهر من كتابه ا كتاب اأمو

، -كما سيأيت-م للملحد ابن عربي الطائي أنه متأثر بالطرق الصوفية، معظِّ 

وهو يف الحديث حاطب ليل، وأما الحكم على منهجه بشكل عام فيحتاج 

تفوح ف رائحة التصوف المنحر إلى تتبع مؤلفاته وقراءة كَلمه، وإن كانت

 كتابه »اإلشاعة«.من 

  وأما اإلعداد للمهدي قبل خروجه فنقول لهؤَلء المبتدعة الضلل: 

هو الكتاب والسنة بفهم  كم يف كل مسائل الدين والملةالفصل بيننا وبين

 

 . (462 /10بن َحَجر الَعْسقَلين )ال  ب«تهذي»هتذيب ال  (116)

َهبي   (117)  . )609/ 10(»سير أعَلم النبَلء« للذَّ



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  75 التَّ

السلف الصالح واألئمة، ونحن وأنتم قد أخذنا إيماننا بالمهدي من  

ا عن رسول اهلل ا واحد  يث  فأعطونا حد ار صحابتهوآث ‘ رسول اهلل أحاديث 

ا عن أحد التابعين وأئمة ا‘  ا عن أحد أصحابه، أو كَلم  ا واحد   لسنة، أو أثر 

يف مشروعية اإلعداد للمهدي والبحث عنه قبل خروجه، واألمر بيننا 

ُتونِي بِكَِتاٍب ِمنأ َقبأِل َهَذا َأوأ َأَثاَرٍة مِ }وبينكم كما قال تعالى:  ٍم إِنأ ائأ نأ ِعلأ

 [.4]األحقاف:  {ينَ  َصاِدقِ مأ ُكنأتُ 

وتقدم يف المقدمة كَلم األئمة يف هذا الشأن عامة، بل تقدم كَلم الثوري 

»إِْن َمرَّ َعَلى َبابَِك َفََل َتُكْن مِنُْه فِي َشْيٍء : ¬ فقال ،يف شأن المهدي خاصة

ع ل؟ نتابَلَّ أن نتابع أيها الض  فمن تريدوننا  (118) َحتَّى َيْجَتِمَع النَّاُس َعَلْيِه«

السلف الصالح ونعمل بما بلغنا من األحاديث واآلثار، أم نتابعكم أنتم 

 المزعوم لمهديهم؟ وقد شاهبتم الرافضة يف إعدادهم لَلَّ الض  وأصحابكم 

وسائل اإلعَلم، وهم  فهم ينادون عليه عند السرداب، وأنتم تنادون عليه يف

مختار، وأنتم لمهدي الا عة وال جهاد حتى يخرجيقولون ال جمعة وال جما

وتقتصرون  ،دي المختارتقولون ال جهاد وال احتساب حتى يخرج المه

 

م تخريجه،   (118)  . )85  :الحاشية( ُينظر: تقدَّ



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  76 التَّ

ل، وأخشى ما أخشى ََل فأنتم وإياهم قد وقعتم يف الغلو والضَّ  ،على اإلعداد

ا مثلهم تتبعون الدجال.  عليكم أن نراكم غد 

 ƒث عمر وعلي ببحأن هؤالء الجهلة يستدلون  ومن أعجب العجب

بل إن صهيب الشامي  !!على البحث عن المهدي ¬ الَقْرين يسُأوَ عن 

 ُأَويس والمهدي، وأن ما حدث بين عمر و ُأَويسذكر أوجه شبه بين 

وال أدري من أي شيء أعجب من  ،لما سيحصل للمهدي (119) «سيناريو»

هذا الكاتب: أأعجب من جهله؟ أم من ضَلله؟ أم من استخدامه لْللفاظ 

وما  !بالمهدي؟ ُأَويساهلل وما عَلقة  سبحان  ؟مَلألعجمية وعبارات األفا

والمهدي إمام  ،عابد زاهد خفّي مشتغل بنفسه ُأَويس !أوجه الشبه بينهما؟

 .حاكم مصلح ظاهر مشتغل باألمة

 

 . )19  :ص (« لصهيب الشامي ما شهدنا إال بما علمنا »  (119)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  77 التَّ

ِزيَّة قال لي شيخنا ابن َتْيِميَّة: »أنا ألتزم أنه ال » :¬ وقد قال ابن َقيِّم الَجوأ

يدل   ال ويف ذلك الدليل ماباطله إ لىبآية أو حديث صحيح ع يحتج مبطل

 .(120) ««على نقض قوله

  : ، فأقولوأنا ههنا أقلب الدليل على الحودلي وصهيب ومن معهما

على العمل والبحث  ُأَويسوبحثهما عن  ƒاستدللتم بفعل عمر وعلي 

ا عن حذيفة أن  هو  ما أخربهم بكل ‘ النبي واإلعداد للمهدي، وذكرتم أثر 

ا بأن هذا جاء عن أزيدوة، امكائن إلى يوم القي َقاَم » :أنه قال ¢ عمركم علم 

ا َفَأْخَبَرَنا َعْن َبْدِء اْلَخْلِق َحتَّى َدَخَل َأْهُل اْلَجنَِّة َمنَاِزَلُهْم  ‘ فِينَا النَّبِي   َمَقام 

روى و ،(121) «  َمْن َنِسَيهُ َوَأْهُل النَّاِر َمنَاِزَلُهْم َحِفَظ َذلَِك َمْن َحِفَظُه َوَنِسَيهُ 

ا عمر وعمرو وحذيفة وبقية الصحابة  مسلم عن عمرو بن أخطب مثله، إذ 

لدوره يف تحقيق  المهدي ألنه خرب من أهم األخبار عندهم علم عن ٪

 التوحيد ومحاربة الشرك ورفع الظلم ونصر الحق.

 السؤال لماذا إًذا لم يبحثوا عن المهدي ويعدوا العدة له؟ 

 

 . )618/ 2(»حادي األرواح إلى بَلد األفراح« البن َقيِّم الَجْوِزيَّة   (120)

 . (3192( برقم: )105/  4لبخاري )جه اأخر   (121)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  78 التَّ

 ي وحذيفة وبقية الصحابةعمر وعل منصحابك يا حودلي أعلم أأنت وأ

 ؟٪

ا وطريقة  أم هم؟   أأنت وأصحابك أصح منهج 

 أأنت وأصحابك أحب للخير لْلمة منهم؟ 

 منهم؟ ‘  أأنت وأصحابك أحرص على العمل بحديث رسول اهلل

 أأنت وأصحابك أحرص على المهدي ومصاحبته ونصرته منهم؟

فضيحة، لجهل والباعلى نفسك ومن معك  يتفقد ناد  ،نعم :إن قلَت 

ألن  ماع األمة، وُيخشى عليك من الكفروخالفت كتاب اهلل وسنة نبيه وإج

 ال ريب فيه. رد الكتاب والسنة واإلجماع القطعي كفرٌ 

 عكيسفطريقهم وتسلك  تقتدي هبم ولماذا ال لك: قلُت  َل، :وإن قلَت 

 ؟-ماتباعهم واالقتداء هبكما بينت لك يف المقدمة من وجوب -ما وسعهم 

وتب إلى  ،الجوابين مخصوم ومهزوم، فقل بالجواب الثاين كل وأنت يف



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  79 التَّ

نسي ذلك كما جاء يف  ¢إن عمر  :وقد تقولربك، وارجع إلى رشدك، 

 .« َحِفَظ َذلَِك َمْن َحِفَظُه َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيهُ روايته: »

وفائدته خاصة،  ُأَويسيتذكر عمر حديث ا أن بعيٌد جدًّ  :فأقول لك

نسي  ¢ة، ولو سلمنا لك أن عمر ي وفائدته عاميث المهد حدوينسى 

اه جميع الصحابة والقرون المفضلة ألن األمة ال فَل يعقل أن ينس ،ذلك

بل إن القول بعدم نسيانه يلزمك ألنك استدللت  ،تجتمع على ضَللة

دل على فهذا ي ،لمهدي رواها التابعون عن الصحابةبأحاديث وآثار بشأن ا

أحاديث المهدي ويذكروهنا ويحدثون هبا  ا يعرفون نوأن الصحابة كا

التابعين، وكذلك التابعون يحدثون هبا تَلميذهم، وأعرف أنك سرتفع 

 وابن عمر مع ابن صياد  ‘ النبي  بما فعله رأسك وتعلي صوتك مستدالًّ 

وتماديك يف ضَللك،  وهذا مما يؤكد جهلكعلى بحثك عن المهدي، 

ولماذا لم يبحث النبي  :فأقول ،وال  أ يكعليك بقلب الدليل عل والجواب 

  عن المهدي يا جاهل؟ ƒ وال ابن عمر ‘ 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  80 التَّ

ا، وتد ،َثم فرق كبير بين هذا وذاك وثانًيا ور  فإن ابن صياد كان موجود 

وأراد مباغتته  ،يف ذلك ‘النبي فشك  ،حوله شبهات وقرائن أنه الدجال

 ك.لم يتيسر له ذل حقيقته لكن ليعرف

حاديث أن النبي لم يوحى إليه بأنه المسيح وظاهر األ» :¬ قال النََّوِوي

الدجال وال غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان يف ابن صياد 

قرائن محتملة، ولذلك كان النبي ال يقطع بأنه الدجال وال غيره، ولهذا قال 

سلم والدجال كافر  لعمر إن يكن هو فلن تستطيع قتله، وأما احتجاجه بأنه م

للدجال وقد ولد له هو وأنه ال يدخل مكة والمدينة وأن ابن  ال يولد نهوبأ 

صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فَل داللة فيه ألن النبي أخرب عن 

 -إلى أن نقل عن البيهقي قوله-صفاته وقت فتنته وخروجه يف األرض 

هب ذ ا هل هو الدجال، ومناختلف الناس يف أمر ابن صياد اختَلف ا كثير  

احتج بحديث تميم الداري يف قصة الجساسة الذي ذكره  نه غيره إلى أ

مسلم، وليس يف حديث جابر أكثر من سكوت النبي لقول عمر إنه الدجال، 

 .(122) ثم جاء البيان أنه غيره« كان كالمتوقف يف أمره، ‘ فيحتمل أنه 

 

 . )46 / 18(  )مسلم  على النََّوِوي شرح (»المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج«   (122)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  81 التَّ

ه ختكرت عليه أأنو ،ƒعمر يفعله من الصحابة إال ابن أن هذا لم  ثالًثا:

حول ابن صياد كان  ‘ بعد موت النبي مع أن الكَلم  لهفع ~حفصة 

ا حتى أنه اشتكى إلى أبي سعيد الخدري  ا جد  من شك الناس فيه  ¢كثير 

 .أنه الدجال كما يف »الصحيحين«

بأن ابن صياد هو الدجال،  وهو يوحى إليه لم يجزم ‘ أن النبي  رابًعا:

 ،جماعتهماوصهيب و ليعلى ذلك، وأما الحود مع وجود القرائن

فيجزمون بأن عبدالقادر الذي صحب الحودلي هو الدجال، فأي ضَلل 

بل إن الشيطان تَلعب بمهديهم »الحودلي« حتى قرأ  شد من هذا الضَللأ

  الصفات ال تكون إال وقت خروجه بجبهة عبدالقادر »كافر« مع أن هذه

ليس  ابن صيادن على أ ‘ دل هبا النبي الست ذلكألهنا لو كانت توجد قبل 

، ‘ ومن معه وذكرها للنبي  ¢ هو الدجال، وكذلك لرآها تميم الداري

قاموا بإنزال حديث رؤية  ومن جرأة الحودلي وصهيب ومن معهما أهنم 

لفه الدجال، على طواف يطوف بالكعبة وخ’ عيسى  بالمنام ‘ النبي 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  82 التَّ

ا يده على كتفّي الحودلي وأمامه أخته وخلفه عبدالقادر واضع  

 .(123)لي؟ودالح

 َل ثالث لهما:  اإلنزال منهم إَل أمران وَل يحتمل هذا

رؤيا  ألن  !‰عندهم هو عيسى إما أن يكون الحودلي  -1

 يف شأن عيسى وليس المهدي. ‘ النبي 

   !المنام هو المهدي لكن بصورة عيسى يف ‘ أن الذي رآه النبي  -2

ا وعقَل    األمرين باطٌل وكَل  على اهلل  ولٍ فهل سمعتم بتق ،اوحسًّ شرع 

 .نعم ومن صهيب صاحب الحودلي أقول لكم:بغير علم مثل هذا؟ 

»ومن خَلل البحث واالستقراء قمنا بجمع النصوص  فقد قال: 

والشواهد وأفضى بنا القول على أن شخصية الدجال شخصية واحدة 

 التغيرالتحول وتختلف باختَلف الزمان والمكان وذلك بسبب قدرته على 

ابن  نفسه الدجال هو نفسه السامري وهو بمعنى أن ، من شكل إلى آخر

 

 . )45 :ص (« لصهيب الشامي ما شهدنا إال بما علمنا »  (123)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  83 التَّ

صياد ونفسه الذي عنده علم من الكتاب وهو نفسه عبدالقادر هو نفسه 

، إن الدجال هو الذي يسير ]...[ الذي يف الكهف مقيد بالسَلسل

الماسونية واليهودية  »ـ، وهو يدير قوى الشر ك]...[ الماسونية اليوم

 .(124)«الكواليسف من خل «لمانية وغيرهاوالعَ 

وما الذي ساق هؤالء إليه؟ إنه الجهل  َل إله إَل اهَّلل ما هذا الضلل؟

ا }والهوى وأحَلم الشيطان والقياس الباطل وتأويل الباطنية، و ِه َوإِنَّ ا لِلَّ إِنَّ

 .[156]البقرة:  {إَِليأِه َراِجُعونَ 

 ألم َتَر َأن الأحق َتلقاُه أبلجا

 

ل لجلجقَ َأنَّك تلقى َباطِل الوَ    ( 125) اوأ

ن صهيب ا حاول إقناع اآلخرين بأن اسم والد أ :الباطل ومن تأويلهم  

سم علم مذكر فقال: »عبده: ا ،الحودلي »عبده« يرجع إلى اسم عبداهلل

عبادة  ،ب ا من أحد األسماء المركبة، عبد يعبدختصر غالم عربي، وهو

، والهاء ]...[ والمفعول معبود، عبداهلل: وحده وأطاعه ،فهو عابد ،وعبودية

يف عبده ضمير يعود إلى لفظ الجَللة اهلل، وعند أهل اليمن ينادون كل من 

 

 . )85  :ص (« لصهيب الشامي ما شهدنا إال بما علمنا »  (124)

 . ( 184/ 1بن دريد ) ال »جمهرة اللغة«   (125)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  84 التَّ

بعبده كمثل عبداهلل كان اسمه معبد بأسماء اهلل الحسنى يختصروهنا 

وهذا من أعجب المطابقة والمشاهبة ليبقى بريق االسم الرحمن، بدوع

 .(126)النبوي محمد بن عبداهلل هو االسم الكامل«

اد بَّ عن تَلعب الشياطين ببعض العُ  ¬تقدم كَلم ابن َتْيِميَّة  وأقول:

ممن كان اسمه أحمد بن إبراهيم، فيقول محمد وأحمد سواء، وإبراهيم 

  « به الليلة بالبارحة ما أش» :يم، وأقولوك إبراهأبليل هو جد رسول اهلل والخ

، ويف المثل عند بعض العامة »سعيد أخو مبارك« «بنو سعد يف كل وادٍ »و

 والجواب على كلمه أن يقال: 

ْوا: ِعباد  » :¬ الِفيُروَزاباديقال  -1 وُعَبْيَدَة  اوُعَبيد   اوَعبيد   []... اوَسمَّ

فهذه كلها أسماء مستقلة ومن ضمنها  ،(127) «ةَ ادَ وُعبْبَدَة وُعْبَدَة وَعبيَدَة وعَ 

 . «هدُ َعبْ يه العامة »َدة« وهو الذي تسمِّ »َعبْ 

 

 . )29)ص:  ا إال بما علمنا« لصهيب الشامي شهدن»ما   (126)

 . (297لِفيُروَزابادي )ص: ل القاموس المحيط« »  (127)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  85 التَّ

ا  قلُت: وهذا يدل على أن اسم »عبده« يف اللغة مستقل، وليس تصغير 

السم عبداهلل وال لغيره، وعلى هذا كان علماء الحديث يذكرون يف ترتيبهم 

 يخلطون بينهما. هلل« والتراجم المحدثين، فيميزون »عبده« عن »عبدا 

« بـ»عبده« وغيره، لكن هذا يكون عبداهَّللسم »نعم هناك تصغير ال -2

فإذا أرادوا أن يرتجموا له ترجمة رسمية ذكروا اسمه  ،ب ا للمناداة والذكرلق

فلو كان أصل اسم والد الحودلي »عبداهلل« لذكر  ن مصغرالكامل ولقبه ال

 .ذلك يف إثباته الرسمي

فليس هذا  ،«عبداهلل»يرجع إلى  «عبده »اسم أبيه  سلمنا أن أننا لو  -3

فإن أكثر من ادعوا المهدية كان اسمهم محمد  ،دليَل  كافي ا على أنه المهدي

 بن عبداهلل.

أن الحودلي وتلميذه صهيب ا ومن معهما  :ومن الطوام عند هؤَلء القوم

هو ي عندهم اختزلوا خيرية األمة ونجاهتا وانتصاراهتا بالمهدي، والمهد

 ،حب الملحمة الكربى وقائدهاوصا ،الراشدة الثانيةصاحب الخَلفة 

 األولياء وهذا األمر، والذي بل وخاتم  ،وفاتح بيت المقدس والقسطنطينية

يظهر أن الحودلي أخذ هذا من كَلم الزنديق ابن عربي الطائي صاحب 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  86 التَّ

يظهر لي فيما عنه ألن الحود ¬وحدة الوجود الذي تقدم كَلم ابن َتْيِميَّة 

ا على كتاب يعتمد يف كَل « يف  اإلشاعة ْلشراط الساعةالَبْرَزْنجي »مه كثير 

يف فوائد  َتْكِمَلة» :كَلمه عن المهدي، فقد قال الَبْرَزْنجي يف كتابه ذلك

تضمنتها األحاديث ودل عليها الكشف الصحيح، لخصتها من كَلم إمام 

ائي الحاتمي عربي الطين محمد بن الالمحققين محيي الملة والدِّ 

 .دلسياألن

من »الفتوحات  الباب السادس والستين وثَلث مئة()يف  ]...[قال 

 المكية« ما ملخصه:

اإ ا وظلم   ثم أنشد  ]...[ ن هلل خليفة يخرج وقد امتْلت األرض جور 

]...[: 

ِهيُد  َََ اِء شََ َََ لِيََ تأَم اْلَوأ َََ  َأَل إِنَّ خََ

 

اَلِميَن    اِم الأعَََََََََ يأَن إِمَََََََََ  َفِقيََََََََُد َوعَََََََََ

يُِّد الأ ُهوَ   ديُّ ِمن آِل َأحأ  السَّ ٍد َمهأ  مَََ

 

اِرُم الأِهنأِديُّ ِحيَن َيبيُد    ـ.(128)«ُهَو الصَّ  ا. ـه

 

 

 .( 210، 209»اإلشاعة ألشراط الساعة« للَبْرَزْنجي )ص:   (128)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  87 التَّ

َزنأجي:  :«إمام العالمين»ـوب ،المهدي :«ختم األولياء»ـومراده ب» قال الَبرأ

، ثم ذكر ابن عربي أن قيام المهدي يكون بتسعة أمور، فزعم (129)«‘  النبي

هذه  » وأن  ،(130) وقته وأنه معصوم ه ويعلم الغيب يفيوحى إليأن المهدي 

التسعة أمور لم تصح بمجموعها إلمام من أئمة الدين خلفاء اهلل تعالى 

 .(131) إلى يوم القيامة إال لهذا اإلمام المهدي« ‘  ورسول اهلل

ا ونُ  ا البن عربي ومنفتبًّ  مة عين لما قاله عْ ينقل عنه بدعه وغلوه، وكرم 

غير  خرج يف آخر الزمان منأن المهدي ي  شك: »ال¬ ان خصديق حسن 

تعيين لشهٍر وعام، لما تواتر من األخبار يف الباب واتفق عليه جمهور األمة 

ا عن خلف إال من ال يعتد بخَلفه، وليس القول بظهوره بناء   على  سلف 

أقوال الصوفية ومكاشفاهتم أو أهل التنجيم أو الرأي المجرد، بل إن ما قال 

 .(132)ث الجمة يف ذلك«لم لورود األحاديأهل الع به

 

 . )210 :ص(»اإلشاعة ألشراط الساعة« للَبْرَزْنجي    (129)

 . )211 :ص ( المرجع السابق :ُينظر  (130)

 . )214 :ص ( المرجع السابق (131)

 . )145»اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة« لصديق حسن خان )ص:    (132)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  88 التَّ

ألن كل شر يف العالم فإنه  ح الدجالوكذلك فقد اختزلوا الشر يف المسي

، ولذلك فإهنم يطالبون برتك األمر -كما تقدم قريب ا-بسببه عندهم 

وتعليم الناس دينهم والجهاد يف سبيل اهلل،  ،بالمعروف والنهي عن المنكر

ر يكون المسلم من أنصا ث على الدعاء بأن عدا الح ما الدعاء بل وترك

المهدي، والتفرغ واالشتغال باإلعداد واالستعداد لمبايعة المهدي عند 

فيه من التقول على اهلل بغير المقام، وال شك وال ريب أن هذا المنهج مع ما 

فهو خَلف ما جاء يف القرآن والسنة من وجود الطائفة المنصورة على  علم

يسوق الناس  ووجود القحطاين الذي بيل قيام الساعة،ان حتى قمدى الزم

وهو من الصالحين على أرجح األقوال، وخَلف ما ُأمرنا به من   بعصاه

جهاد يف سبيل اهلل المبادرة إلى األعمال الصالحة والقيام باالحتساب وال

من غير ربط ذلك بشخص معين أو زمان معين أو مكان  قدر االستطاعة

وال كلمة  لم ُينقل عنهم البتة لسلف الصالح الذيف منهج امعين، وخَل

بل إن هذا المنهج  -كما تقدم-بل هنوا عن ذلك  لهواحدة من اإلعداد 

أقرب ما يكون بمنهج الرافضة يف انتظارهم لمهديهم، وربط كثير من 

يثير الشبهة  ااألمور العامة لْلمة بخروجه، وقد سمعت من الحودلي كَلم  

ر يف إحدى  فقد ذك ،بل وبالرافضةمن الشيعة زيدية بمذهب البأنه متأثر 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  89 التَّ

ا  وقد  ،¢على سبيل االستدالل والثناء على علي محاضراته حديث ا ساقط 

الوصي، وال يخفى أن هو  ¢ُذكِر يف هذا الحديث أن علي بن أبي طالب 

وليس من عقائد   هو الوصي مذكور يف عقائد الرافضة ¢ا أن عليًّ بالقول 

 .أهل السنة

َهبي قال ال الذي هو  «اَلعتدال المنتقى من منهاج»به يف كتا ¬ذَّ

 َلبن َتيأِميَّة  «منهاج السنة النبوية يف نقض كلم الشيعة القدرية»مختصر 

ا قال لسلمان:  :¬ »قال الرافضي: ومنها ما رواه أحمد بن حنبل أن أنس 

قال: سل النبي من وصّيه فسأله؛ فقال: يا سلمان من كان وصي موسى؟ 

هذا الحديث كذب موضوع  ووارثي علي. قلنا: ع، قال: فإن وصيّي يوش

 باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ليس هو يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

]...[» (133). 

»نقل  نّصه: ما ¬الخطيب وذكر المحقق للكتاب محب الدين 

مد ( عن مح184 /2) «تنقيح المقال» [الرافضة :يعني]المامقاين يف كتاهبم 

 

َهبي )ص:  ل من منهاج االعتدال يف نقض كَلم أهل الرفض واالعتزال« »المنتقى  ( 133) لذَّ

307). 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  90 التَّ

وأول من فتح لهم  ،يلائهم يف الجرح والتعدرأس علم-ر الكشي بن عم

وذكر أهل العلم أن عبداهلل بن سبأ كان يهودي ا »ما نصه:  -باب التأليف فيه

يف يوشع بن نون  -وهو على يهوديته-وكان يقول  ،افأسلم ووالى عليًّ 

ب قال المحقق مح]، «فقال يف إسَلمه يف علي مثل ذلك ،)وصي موسى(

لقب »الوصي«  صحيح صريح بأن مخرتع نص عنهم هذاف [:¬ الدين

 .(134)لعلي هو عدو اهلل ابن سبأ«

بارات الرافضة « وهذا من ع’ يقول »والحودلي حين يذكر المهدي 

وليست من عبارات أهل السنة، ويؤيد ذلك أن صهيب ا ذكر يف كتابه أن 

ما رأوه يف وكرموه للحودلي احرتموا ا -عليهم لعائن اهلل ترتا-الحوثيين 

 !!«ءصنعا»

إن الحودلي قد  :فإين أقول دسي وتخني فراستي وإن لم يكذبني ح

تَلعب به الشيطان منذ قديم الزمان، وقد ذكر صهيب عن الحودلي أنه 

 

َهبي )ص:  ل عتزال« واال »المنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كَلم أهل الرفض ( 134) لذَّ

»منهاج السنة النبوية يف نقض كَلم الشيعة  من  )7 :ج(بداية  :من أراد اَلستزادة فليراجعو ، ( 318

 . ِميَّةالقدرية« البن َتيْ 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  91 التَّ

 ة القعرتردى يف أعماق البئر السحيق ن كان يحدث نفسه أنه إ»ُسِحر، وأنه 

  دثه نفسه بأن يقف ، وتح«ينفلن يصيبه شيء ألنه من أولياء اهلل الصالح

 تكررت » :يلقي بنفسه أمامها وأهنا لن تضره، وقالوسط طريق السيارات و

ا  الحالة معه ن فَل ُيستبعد مع ذلك أ ،(135)«ويفيق يف اللحظات األخيرةمرار 

فقام بإنشاء حركته وجمع حوله من  ،يكون الشيطان أوهمه أنه المهدي

كان يذكر لكنه  ،دي مباشرةأنه المهجمع ممن اقتنع بفكرته، ولم يقل لهم 

حصلت له ُتعد عنده قرائن تدل على أنه المهدي، مثل كَلمه  لهم أحداث ا

لم الحقوقي الذي يعن عبدالقادر وأنه المسيح الدجال، وكَلمه عن الف

وكذلك نقله  ،سيأيت الحديث عنه، ونقله كَلم الجن يف أنه هو المهدي

المهدية   كله حتى إذا ادعى فعل ذلك للرؤى التي تدل على أنه المهدي، 

دة الدعائه  د العُ عِ ناصروه، والذي يظهر من محاضراته أنه يُ قاموا معه و

يف إحدى محاضراته أن المهدي  ألنه صرح )هـ 1440(رمضان المهدية يف 

ا، سيخرج يف هذا الوقت  وقد مضى هذا التاريخ وال ُيدرى ما هو تحديد 

المضحك روج المهدي، ومن حودلي لخالتاريخ الجديد الذي سيحدده ال

 

 . )69 :ص(»ما شهدنا إال بما علمنا« لصهيب الشامي    :ُينظر  (135)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  92 التَّ

حودلي ال ينفك عن ربط كل حدث محلي أو عالمي بخروج والمبكي أن ال

رجل من األنصار، جئت  قل عنه صهيب أنه قال: »أنا اآلن ونَ ، المهدي

أناصر المهدي، والمهدي من سيختاره اهلل وتنطبق عليه الصفات ويجمع 

ر يف  شك أنه قد انتشوال ،(136)«عليه العلماء ويبايعوه بين الركن والمقام

فما بقي إال أن يدعي  ،ت تنطبق على الحودليالصفاحركتهم أن أغلب 

المهدية ويبايعه عليها أصحابه، ولو ذهبت أذكر طوام الحودلي وتلميذه 

ا  ا كثيرة، ولكان ذلك ِسفر  صهيب وعجائبهما وغرائبهما لسودت صحف 

ا،   بها فأقول: بها وأغرلكني أشير إلى أهمها وأفظعها وأعجكبير 

يخه الحودلي بضاعتهما يف الحديث كجامع وكذلك ش المؤلِّف ا:لً أوَّ •

بل  هاد باْلحاديث المنكرة والمراسيل حطب بليل، يكثران من اَلستش

بأحاديث مذكورة يف كتب الرافضة، ويلويان أعناق اْلحاديث لتوافق 

 .هواهما ومبتغاهما

أغلبها ساقطة أحاديث  من هافة للمهدي استنبطص  فقد ذكر صهيب

بعد أن انتقد منهج السلف واألئمة المتقدمين بالتزامهم باألحاديث  منكرة

 

 . )146  :ص (»ما شهدنا إال بما علمنا« لصهيب الشامي   (136)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  93 التَّ

وعلى سبيل المثال  ،صفات المهدي، وكذلك يفعل الحودليالصحيحة يف 

فقد ذكر حديث ا يستدل به على مهدية الحودلي قد رواه العلماء لبيان ضعفه 

هَ  وابن عدي يف  (137) «الرجاليف نقد  دالميزان االعتبي يف » ونكارته كالذَّ

َيٍة ، وهو حديث: »(138) «الكامل يف ضعفاء الرجال» ِديُّ ِمنأ َقرأ ُرُج الأَمهأ َيخأ

وهذا الحديث يف سنده عبدالوهاب بن  ،(139) «بِالأَيَمِن ُيَقاُل َلَها َكَرَعةُ 

، وقال أبو داود: »يضع (140)الضحاك الحمصي: كذبه أبو حاتم

، وقال (142)حاديث موضوعة«: »روى أاكم، وقال الح(141)حديث«ال

، (143)«له عن إسماعيل بن عياش وغيره مقلوبات وبواطيلالدارقطني: »

، وقال البخاري: »عنده (144)«مرتوك ،ليس بثقةوقال النسائي وغيره: »

 

(137)  (2 /680 ) . 

(138)  (6 /516 ) . 

 . )90 :ص (هدنا إال بما علمنا« لصهيب الشامي »ما ش  (139)

 . ( 447/ 6بن َحَجر الَعْسقَلين )ال  »هتذيب التهذيب«  (140)

 لمرجع السابق. ا  (141)

 .( 448/ 6) المرجع السابق (142)

 .( 447/ 6) المرجع السابق (143)

 المرجع السابق.  (144)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  94 التَّ

ال يحل االحتجاج  ،كان يسرق الحديث: »ِحبَّان ، وقال ابن (145) عجائب«

ا أو س، وكذلك ذكر (146) «به م أم المهدي آمنة وهو ا أن اساقط  حديث ا منكر 

نفسه اسم أم الحودلي، وقد قال الَبْرَزْنجي الذي يعتمد عليه الحودلي: »لم 

اسمها من  فلعلهم يعرفون، ُأمِّ المهدي بعد الفحص والتََّتب عأقف على اسم 

 .(147) واهلل أعلم« ،طريق الكشف، ال من طريق النقل

ا النقل فليسوا أمن معه، ووم ألليق بحال الحودليوالكشف هو ا قلُت:

ا: »من أهله، وليس فنًّ َم اْلَمْرُء فِي َغْيِر َفنِِّه َأَتى ا لهم، وقد قيل قديم  إَِذا َتَكلَّ

ا ما يردد الحودلي وأتباعه أحاديث بيعة  ،(148)«بَِهِذِه اْلَعَجائِِب  وكثير 

ا منكرة معلولة، وكذلك يذكرون  المهدي بين الركن والمقام مع أهنا جميع 

وليس  ،يث منكرة معلولةدينة وهي كذلك أحادي يف المن المهدأحاديث أ

ا عن  هذا موضع ذكر نكارهتا وعللها لئَل يطول المقام، وذكر صهيب أثر 

كعب األحبار وفيه قال عن المهدي: »غير أن له أصَل  ونسب ا يف اليمن«، 

 

 . ( 447/ 6)  »هتذيب التهذيب« البن َحَجر الَعْسقَلين  (145)

 .( 448/ 6) بقالمرجع السا  (146)

 . ( 188)ص: الساعة« للَبْرَزْنجي  »اإلشاعة ألشراط   (147)

 . (584/  3) بن َحَجر الَعْسقَلينال «فتح الباري شرح صحيح البخاري»  (148)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  95 التَّ

  ال تصدق  والجواب عن هذا أنه غاية ما ُيستدل به أنه من أخبار بني إسرائيل

ب األحبار، و صح عن كع، هذا ل(149)‘ النبي مرنا بذلك وال تكذب كما أ

ألنه من رواية شريح بن عبيد عن كعب األحبار،  لكنه ال يصح النقطاعه 

ا«َحَجر الَعْسقَلينوقد قال ابن  : »شريح ثقة يرسل كثير 
أن  ، وذكر(150) 

 .(151) شريح روى عن كعب األحبار ولم يدركه

ة م باْلحاديث الضعيفيب على استدَلله ودلي وصهاستدل الح ثانًيا: •

يف باب المهدي بأن اْلئمة أجازوا العمل بالحديث الضعيف يف الفضائل 

 والترغيب والترهيب، والجواب أن يقال: 

جازوا العمل باألحاديث الضعيفة يف ذلك اشرتطوا أاألئمة حين  -1

ال حة، وأن ثابت يف األحاديث الصحي أن يكون له أصٌل  :شروط ا، ومنها

 

ُروَنَها  ¢ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ( 149) اْلَعَربِيَِّة  بِ  َقاَل: َكاَن َأْهُل اْلكَِتاِب َيْقَرُءوَن التَّْوَراَة بِاْلِعْبَرانِيَِّة، َوُيَفسِّ

 
ِ
ْسََلِم، َفَقاَل َرُسوُل اهلل َْهِل اإْلِ

ِ
َل الأكَِتاِب وَ ََل ُتَص : »‘أل ُقوا َأهأ ، َوُقوُلوا دِّ ُبوُهمأ آَمنَّا بِاهَّللِ  } :ََل ُتَكذِّ

ِزَل   [. ( 4485( برقم: )20/ 6أخرجه البخاري ). ][«136]البقرة:   { َوَما ُأنأ

 . (265ر الَعْسقَلين )ص: بن َحجَ ال  »تقريب التهذيب«  :ُينظر  (150)

 . (328/ 4ين )بن َحَجر الَعْسقَلال  »هتذيب التهذيب«  :ُينظر  (151)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  96 التَّ

ا وال شاذًّ يكون الحديث  ا بمعنى أن ال يكون يف إسناده  ا منكر  أو موضوع 

رجل كذاب أو متهم به أو مرتوك أو منكر الحديث، أو يكون منكر المتن 

ال  اهد تقويهله شوتكون قد بمنكر  وذلك ألن الحديث الضعيف الذي ليس

لحديث المنكر ، وأما اقاله وال لم يقله الحتماله األمرين ‘ يجزم أن النبي 

قال  ‘أن النبي لم يقله، كما أنه يجزم  ‘  نبيلموضوع فيجزم أن الوا

 : »الحديث¬ بن حنبل أحمدالحديث الصحيح المتواتر، كما قال اإلمام 

ا منكر« عن الضعفاء  .(152)قد ُيحتاج إليه يف وقت، والمنكر أبد 

ا: »فهذه الفوائد التي فيها المناكير، تر ب الحديث ى أن يكتوقيل له أيض 

ا منكر، قيل له فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم يف ؟ قال: المنكر أبد  المنكر

ا«  .(153)وقت، كأنه لم يرى يف الكتابة عنهم بأس 

وأغلب ما ساقه الحودلي وصهيب هو من األحاديث المنكرة أو 

 الموضوعة.

 

وِذي (ة الرجال« ألحمد بن حنبل ف»العلل ومعر  (152)  . (287 :)النص  )رواية أبي بكر الَمر 

  محمد بن الحسن الشيباينل  )رواية ابن هانئ( «بن حنبل أحمدأبي عبداهلل »مسائل اإلمام  (153)

 . (436)ص: 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  97 التَّ

 ترتتببذلك ال  أن األئمة قالوا ذلك يف الفضائل وغيرها ألن العمل -2

ما  :فعلى سبيل المثال ،خالصة بل فيه مصلحة راجحةيه مفسدة البتة عل

قوق الوالدين وأن عذابه كذا جاء من أحاديث ضعيفة ترهب وتحذر من ع

أم  ‘ كانت ثابتة عن النبي سواء   إذا عمل هبا المسلم فهو على خيرٍ  وكذا

ث باألحادي، وأما االستدالل (154)ال، وكذلك أحاديث بر الوالدين الضعيفة

فهذا جهل وضَلل لم يقل به   ،هديعيين شخص وزمان المنكرة على تالم

أحد من األئمة لما يرتتب على ذلك من المفاسد التي رأيناها يف قديم 

 الزمان وحديثه.

جرأة الحودلي وصهيب يف إنزال اْلحاديث المنكرة على  ثالث ا: •

يل الرافضة كون لتأوواقعهم ومهديهم، وتأويلها تأويًل عجيًبا أقرب ما ي

 اطنية. والب

 )25ودلي يف إحدى محاضراته وذكر صهيب يف كتابه )ص: كما قال الح

ذلك يظهر  فعند  ،إن الحق يف آل محمد :إذا نادى مناد من السماء: »أثريف 

 

يف بيان  ونافعٌ  الفتاوى« كَلٌم ماتعٌ مجموع من »  )18 :الجزء(يف مقدمة  والبن َتْيِميَّة  (154)

 . ذلك



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  98 التَّ

يكون لهم  ره، والكْ ويشربون حبه ويشربون ذِ  ،المهدي على أفواه الناس

« الذي نشرته وقيالحق الوثائقي مليالفى »عل األثر« فقد أنزل هذا ر غيرهكْ ذِ 

 قنوات والذي يحكي مأساة الحودلي وُأسرته وما أصاهبم من سجنٍ ال

وهذا واهلل من الجهل المركب والسفه  ،-على حدِّ زعمهم-وتعذيب 

 والجواب على ذلك أن يقال: المدمر، 

اد يف »كتابه الفتن« بلفظ مقارب من هذا الحديث رواه نعيم بن حمَّ  -1

كتابه الفتن«، وقد رواه مرة  م على نعيم وعلى » ، وقد تقدم الكَل(155)اللفظ

َماءِ  ُينَاِديعن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: » ، ( 156)«[...] ُمنَاٍد مَِن السَّ

َأاَل إِنَّ وفيه جابر الجعفي رافضي ضعيف، ثم رواه عن الزهري قال: »

 .(157)«[...] اأْلَمِيَر ُفََلنٌ 

 

ٍد، َفِعنَْد َذلَِك َيْظَهُر  َل: »إَِذا َناَدى ُمنَاٍد مِنَ َقا  ¢ َعْن َعلِيٍّ  (155) َماِء: إِنَّ اْلَحقَّ فِي آِل ُمَحمَّ  السَّ

يف   ادنعيم بن حمَّ . ]أخرجه ذِْكٌر َغْيُرُه«اْلَمْهِدي  َعَلى َأْفَواِه النَّاِس، َوُيْشَرُبوَن ُحبَُّه، َواَل َيُكوُن َلُهْم 

 [. ( 965)  :برقم (334/ 1فتن« ) »كتاب ال

 . (974)  :برقم (337/ 1»كتاب الفتن« )يف  ادنعيم بن حمَّ أخرجه   (156)

 . (992)  :برقم  (343/ 1»كتاب الفتن« )يف  ادنعيم بن حمَّ أخرجه   (157)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  99 التَّ

مَ ُينَاِدي مُ : »بالُمَسيِّ ثم رواه عن ابن  ثم  (158)«اِء: َأمِيُرُكْم ُفََلنٌ نَاٍد مَِن السَّ

 :َلِهيَعةوابن بن سعد  ِرْشِدين، وفيه (159)مقارب  بلفظٍ  ¢ عن عليرواه 

 ضعيفان.

ُينَاِدي ُمنَاٍد فإن المقصود هبذه اللفظة: » ،لو سلمنا بصحة الحديث -2

َماءِ   :فإن قيلات عَلقة بذلك! يس للقنوول ،« أن تكون من المَلئكةمَِن السَّ

وليس يف  ،لكن المذيع والمتكلم يف األرض :قلنا ، السماءأقمارها يف

 السماء.

منهاج السنة النبوية يف نقض كَلم الشيعة يف » ¬ ذكر ابن َتْيِميَّة -3

« عن الشعبي ذمه للرافضة ومشاهبتهم باليهود، ومن ذلك قوله: القدرية

وينزل هلل المسيح الدجال اهلل حتى يبعث ايف سبيل »وقالت اليهود ال جهاد 

 

 .(977)  :رقمب ( 338/ 1»كتاب الفتن« )يف  ادنعيم بن حمَّ أخرجه   (158)

َماِء: إِنَّ اْلحَ ْسِف ُينَاِدي ُمنَاٍد َبْعَد اْلخَ َقاَل: » ¢  َعْن َعلِيٍّ  ( 159) ِل   مَِن السَّ ٍد، فِي َأوَّ قَّ فِي آِل ُمَحمَّ

ْي  .  «َطانِ النََّهاِر، ُثمَّ ُينَاِدي ُمنَاٍد فِي آِخِر النََّهاِر: إِنَّ اْلَحقَّ فِي َوَلِد ِعيَسى، َوَذلَِك َنْحُوُه مَِن الشَّ

 [. (983)   :برقم  (339/ 1»كتاب الفتن« ) يف  ادنعيم بن حمَّ ]أخرجه 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  100 التَّ

سيف من السماء، وكذلك الرافضة قالوا ال جهاد يف سبيل اهلل حتى يخرج 

 .(160) الرضا من آل محمد وينادي منادي من السماء اتبعوه«

 ا لمن تشبه باليهود، وكانت قدوته الرافضة يف معتقداته. ا ثم تبًّ فتبًّ 

ا م ذكر صهيب رابًعا: • ا عأثر  ى أن الراوي أخطأ ثم ادع ،ن أرطاةقطوع 

ليتسنى له أن يستدل به على مهديهم المزعوم »الحودلي«، ثم  قلب األثرو

استدل بما جاء عن الزهري من خلطه بين روايات من حدثوه حديث 

، وقد أخذ هذا التأصيل (161)اإلفك، وقال إنه يجوز الخلط بين الروايات 

ديث، ه المصنف يف الحيف كتاب من شيخه الحودلي والذي ذكر ذلك

والجواب ن الروايات الصحيحة والضعيفة يف محاضراته، وكذلك يخلط بي

 عليها أن يقال: 

فهو ثقة من أتباع  ،لهاينإن كان أرطاة هذا هو أرطاة بن المنذر األ -1

ا مقطوع ومرسل، وهو يف األصل من أقسام الحديث  ،التابعين فاألثر إذ 

 

 . )25)ص:   (160)

 . )15 :ص(دنا إال بما علمنا« لصهيب الشامي  »ما شه  :ُينظر  (161)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  101 التَّ

عي كالشاف ؛يف الحديث ألئمة المتقدميند أغلب االضعيف كما هو مقرر عن

وأبي زرعة وأبي حاتم، ولم يستثنوا من ذلك إال  التِّْرمِذيوأحمد ومسلم و

 رواة معدودين من كبار التابعين كابن المسيب وغيره.

فإن األصل يف حديث الثقة الصحة  ،على تقدير صحة األثر وثبوته -2

ال يتبين إال ؤه وقلبه، وهذا يتبين خطواالستقامة وعدم الخطأ والقلب حتى 

ثم يحكم عليه بعد ذلك، وكَلم   ،على الروايات األخرى الصحيحة بعرضه

األئمة على ضرب الروايات بعضها ببعض ليتبين خطؤه مستفيض ليس هذا 

بل  الي وال ألمثال الحودلي وال صهيبمحل ذكره، وهذا األمر ليس ألمث

 م دون علم.لتقدم بين أيديهوز لنا اوال يج ،لْلئمة الكبار المتقدمين

هو يف األصل صحيح لكن ليس  روايات كره من الخلط بين الما ذ -3

ا، وليس  ا لكل ما هبَّ ودبَّ هكذا مطلق  بل إن األئمة اشرتطوا يف  ،مشرع 

أن تكون الروايات كلها صحيحة، وأن يكون الخالط  :ومنها اذلك شروط  

ن كان غير ي وغيره، وأما من كالزهرمن الحفاظ الثقات الضابطين المتقني

فإهنم يردونه عليه وإن كان ثقة، قال الحافظ الخليلي:  ،متقن ضابط وال

ا بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حمَّ  اد بن سلمة يف »ذاكرت يوم 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  102 التَّ

الصحيح وهو زاهد ثقة! فقال ألنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، 

يف بعض ب، وربما يخالف ز بن صهي فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبدالعزي

أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد فيقول: ذلك، فقلت: 

حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد واألوزاعي بأحاديث، 

 .(162)ويجمع بين جماعة غيره؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له« 

إذا هذا: أن الرجل  »ومعنى : وذكر ابن رجب هذا الكلم للخليلي ثم قال

ماعة، وساق الحديث سياقة  واحدة، فالظاهر أن لفظهم جمع بين حديث ج

لم يتفق، فَل ُيقبل هذا الجمع إال من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق 

شيوخه واختَلفهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوٍخ له يف حديث اإلفك 

يضبط  دي وغيره ممن اللى الواقوغيره، وكان الجمع بين الشيوخ ُينَكر ع

ا على عوف  هذا كما أنكر على ابن إسحاق وغيره، وقد أنكر شعبة أيض 

األعرابي، قال ابن المديني: سمعت يحيى قال: قال لي شعبة يف أحاديث 

عوف عن خَلس عن أبي هريرة، ومحمد عن أبي هريرة إذا جمعهم، قال 

ا، قال ابن أبي حات لمنكر على عوف، م: أي كالي شعبة ترى لفظهم واحد 

 

 .)417/ 1(»اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث« للخليلي    (162)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  103 التَّ

معين على عبدالرحمن بن عبداهلل بن عمر العمري  وكذلك أنكر يحيى بن

أنه كان يحدث عن أبيه وعمه ويقول مثَل  بمثل سواء  بسواء، واستدل بذلك 

 .(163) على ضعفه وعدم ضبطه«

ذكر صهيب متابعة  للحودلي حديث ا ورد يف شأن أتباع المهدي  خامًسا: •

ُلونَ ْسبِْقهُ َلْم يَ وفيه: » ا ، (165)(164) «ُم اآْلِخُرونَ  َواَل ُيْدِرُكهُ ُم اأْلَوَّ وذكر أثر 

وهل تتحمل نفسه أن يقول أنا اإلمام قال: »ف ¬ ابن سيرين على لسان 

والجواب  ،(166) «الذي يفضله ابن سيرين حتى على أبي بكر وعمر المهدي

 أن ُيقال: 

ون بدلكن  ،لكوال ننازع يف ذ ،ي وفضل أتباعهنؤمن بفضل المهد -1

 إفراط وال تفريط.

 

االستزادة يف هذه  ، ومن أراد )815 / 2(« البن رجب الحنبلي التِّْرمِذي»شرح علل  (163)

 المسألة فليراجع كتاب ابن رجب. 

»هذا حديث صحيح  : وقال (8756( برقم: ) 554/ 4تدركه« )أخرجه الحاكم يف »مس ( 164)

 . جاه«رِّ خَ ولم يُ  ، على شرط الشيخين

 . )110 :ص(»ما شهدنا إال بما علمنا« لصهيب الشامي    :ُينظر  (165)

 . )116  :ص ( المرجع السابق (166)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  104 التَّ

ا، وأما أثر ابن سيرينأن يف إس -2 فقد رواه نعيم  ،ناد الحديث األول نظر 

عن ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن سيرين باللفظ الذي ذكره  

، وال يقبل منه التفرد بمثل هذا  صهيب، وضمرة بن ربيعة صدوق يهم قليَل 

صحاب ابن سيرين  أ فليس من ،ظ، وعبداهلل بن شوذب وإن كان ثقةاللف

كأيوب السختياين وهشام بن حسان ويونس  ؛َلزمين لهالمكثرين عنه الم

فأين هؤالء األثبات عن مثل هذا اللفظ، وتفرد ابن  ،بن عبيد وغيرهم

شوذب هبذا اللفظ يدل على نكارته على منهج األئمة المتقدمين، وكَلمهم 

ل بن ؤمَ ق مُ ريمن ط وزي، وقد ذكره ابن الج( 167)يف هذا كثير ومشهور

َيُكوُن فِي آِخرِ األعرابي عن ابن سيرين بلفظ: »ف وْ عبدالرحمن عن عَ 

رٍ َوَل ُعَمرُ  ُضُل َعَليأِه َأُبو َبكأ َماِن َخِليَفٌة ََل َيفأ ، وهذا اللفظ ال شك (168) «الزَّ

ل بن ؤمَ حكم عليه بالوضع لضعف مُ  أخف مما قبله، لكن ابن الجوزي

شيبة عن   ل، كما رواه ابن أبيؤمَ د توبع مُ ق تنه، لكنعبدالرحمن ونكارة م

وهذا  ،أبي أسامة عن عوف عن ابن سيرين باللفظ الذي ذكره ابن الجوزي

 وهو يدل على نكارة اللفظ األول. ،إسناد ال بأس به

 

 . كر هذا جليًّا مقدمة »صحيح مسلم« لإلمام مسلم حيث ذَ  :نظرتُ و  (167)

 . )198 / 3) البن الجوزي  »الموضوعات« (168)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  105 التَّ

اِرينيأن السيوطي وابن حجر الهيتمي و -3 فَّ وغيرهم حملوه على  السَّ

،  «كالقابض على الجمر انآخر الزمالقابض على دينه يف : »مثل حديث

ِسيَن َرُجًل ِمنأُكمأ : »وفيه ُر َخمأ يعني تفضيل باألجر والثواب ال  :« قالواَبلأ َأجأ

ُلونَ بالمكانة والمنزلة، وهكذا يحمل الحديث األول: » « َلْم َيْسبِْقُهُم اأْلَوَّ

 على تقدير صحته.

من أبي  يرهدي خ»ما جاء عن ابن سيرين أن الم قال ابن حجر الهيتمي: 

ال يفضل عليه »لى بعض األنبياء، وصح عنه: بكر وعمر، قد كاد يفضل ع

وهو وإن كان أخف من األول إال أنه يجب تأويلهما  «أبو بكر وعمر

بصرائح األحاديث، وقيام اإلجماع على أهنما أفضل منه، بل وأفضل بقية 

ن بعد يمكون فاألربعة، بل الصحابة خَلف ا لما شذ به ابن عبدالرب أن ي

بن سيرين أراد بقوله: »كاد أن يفضل على الصحابة أفضل منهم، وكأن ا

بعض األنبياء« أنه يؤم عيسى، ولإلمام فضل ما على المأموم من حيث 

ألن ائتمامه به  ،‘ له بل لنبينا ليس هذا الفضل  -يف الحقيقة-التبعية، لكن 

 .(169)عَلمة على نزوله بشريعة نبينا، واتباعه له«

 

 . )71/ 5(حجر الهيتمي « البن القول المختصر يف عَلمات المهدي المنتظر» (169)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  106 التَّ

ته نصوص الكتاب والسنة فإن متنه منكر لمخالف ،و صح سندهل أنه -4

وتفضيل  ،المتواترة وإجماع األمة على تفضيل األنبياء على غيرهم

 .٪ وتفضيل أبي بكر وعمر على بقية الصحابة ،الصحابة على غيرهم

»وصار بعض الناس يدعي أن يف المتأخرين من  :¬ قال ابن َتيأِميَّة

األنصار إلى  من أبي بكر وعمر والمهاجرين واهللعلم بيكون أفضل يف ال

أمثال هذه المقاالت التي يطول وصفها مما هو باطل يف الكتاب والسنة 

 .(170)واإلجماع«

»وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه   :¬وقال 

األمة بعد نبيها واحد من الخلفاء وال يكون من بعد الصحابة أفضل من 

 .(171)ابة«الصح

َلِف: ُغَباٌر َدَخَل فِي َولَِهَذا َيقُ » :أيًضا ¬وقال  َأْنِف  وُل َمْن َيُقوُل مَِن السَّ

 
ِ
 . (172)«َأْفَضُل مِْن َعَمِل ُعَمَر ْبِن َعْبِداْلَعِزيزِ  ‘ ُمَعاِوَيَة َمَع َرُسوِل اهلل

 

 . )267/ 13( ِميَّةالبن َتيْ »مجموع الفتاوى«   (170)

 . )92)ص:  البن َتْيِميَّة ن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان«»الفرقا   (171)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  107 التَّ

رضوان اهلل -»وأما ما اختص به الصحابة  وقال ابن حجر الهيتمي:

مشرفة المكرمة، ال ورؤية طلته ‘ طلعته من مشاهدة ه زوا بوفا -عليهم

فأمر ما وراء العقل، إذ ال يسع أحد أن يأيت من األعمال وإن جلت بما 

يقارب ذلك فضَل  عن أن يماثله، ومن َثم ُسئل عبداهلل بن المبارك وناهيك 

به جَللة وعلما أيما أفضل معاوية أم عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: الغبار 

من عمر بن عبدالعزيز كذا نف فرس معاوية مع رسول اهلل خير أ ي دخلالذ

 .(173) وكذا«

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة »يف  المَل علي القاريوكذا رواه 

 عن ابن المبارك على نفس رواية ابن حجر الهيتمي. (174) «المصابيح

أنه لو صح هذا عن ابن سيرين وأراد أن المهدي أفضل من أبي بكر  -5

من قوله ويرد إال رسول  يؤخذ  لٌّ كُ  :فُيقال -ن يريد هذاأ حاشاهو-وعمر 

 
= 

 . ( 227/ 6)  ن َتْيِميَّةالب »منهاج السنة النبوية«   (172)

 / 2(المحرقة على أهل الرفض والضَلل والزندقة« البن حجر الهيتمي الصواعق » (173)

613( . 

(174)  (1 /34) . 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  108 التَّ

فَل عربة  ،رين الكتاب والسنة واإلجماع فيهابن سي ، وقد خالف‘ اهلل 

 مع بقاء إمامته وعلمه. بقوله ورأيه

فقد شبهه باألنبياء موسى  ،ا بالحودليأن عند صهيب غلوًّ  سادًسا: •

 ‘لنبي إنه ذكر مقارنة بين ا بل پومحمد ويوسف 

ثنين وُبِعث فيه، وكذلك وم االلد يو ‘ النبي أن  :، ومن ذلكوالحودلي

بل وربط الطفرة   ،(175)ت له أحداث متكررة يف يوم األحدالحودلي صار

المالية التي حصلت يف بَلد الحرمين يف بداية القرن الخامس عشر بربكة 

  َمسكة وغير ذلك من الهراء الذي ال يقوله من فيه  ،(176)والدة الحودلي

وأين الذهب اإلبريز من ؟ هيب من الثرىقل أو ذرة رشد، وأين الثريا يا صع

ُقلأ َهلأ } ؟وأين التاج من النعلين ؟ينلَ ْج من الرِّ  وأين الرأس ؟الُبرى

َلُمونَ  َلُموَن َوالَِّذيَن ََل َيعأ َتِوي الَِّذيَن َيعأ  [.9]الزمر:  {َيسأ

ن لم كل معلى  ف صهيب وقبله الحودليهتجم المؤلِّ  :سابًعا •

أمة اإلسَلم بعدم سعيها  دي، وقد شبهيوافقهم على إعدادهم للمه

 

 . )45 - 43 :ص(إال بما علمنا« لصهيب الشامي   »ما شهدنا   :ُينظر  (175)

 . )34 :ص ( المرجع السابق :ُينظر  (176)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  109 التَّ

الكتشاف المهدي واإلعداد له ببني إسرائيل والبقرة التي أمروا 

بل إن الحودلي ذكر أن الذي ال  ،، وكفى هبذا جهَل  وضَلال  (177)بذبحها

يسعى لمشروعهم آثم، وقال صهيب عن كل من رد عليهم بدعتهم وحذر  

وغل، أو أنه يجهل أشراط  »إما لمرض يف قلبه حسدٌ  :م فهولتهمن ضَل

ا، أو أنه مدفوع من جهة خارجية أو داخلية ومأطور  الساعة تمام 

ا إَِليأِه َراِجُعونَ }ـ، ف(178)مأجور« ِه َوإِنَّ ا لِلَّ ، فقد تصدر  [156]البقرة:  {إِنَّ

من وعه عرف كلتوجيه األمة أهل الضَللة والجهلة، وألف الكتب من ال ي

 كرسوعه.

ن المهدي ال يستحق صفة واسم المهدي إال بعد ذكر صهيب أ ثامًنا: •

، (179)فتح جزيرة العرب وفارس والقدس والقسطنطينية وروما والهند

وهذا جهٌل   ،وكذلك الحودلي ألمح إلى شيء من هذا يف إحدى خطبه

يث  فأما الجهل فإن األحاد ،القولوتناقض ب ،ومخالفة للسلف ،بالسنة

الخسف بالجيش واجتماع  :لمهديبأن العََلمة التي ُيعرف هبا ارحة مص

 

 . )21 :ص(ي  لشام»ما شهدنا إال بما علمنا« لصهيب ا  :ُينظر  (177)

 . )147  :ص ( المرجع السابق (178)

 . )116  :ص ( المرجع السابق :ُينظر  (179)



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  110 التَّ

الناس عليه وغير ذلك، وأما المخالفة للسلف فإن السلف ذكروا أن 

الخسف بالجيش واجتماع الناس عليه، وأما  :للمهدي عَلمات منها

التناقض بالقول فإن الحودلي وصهيب يؤكدان ويرغبان باكتشاف المهدي 

، ثم )314(ان من الـوأن السعيد من بايعه أوال  وك ،ورهول ظهوببيعته أ

وهذا تناقض  !يذكران بعد ذلك أنه ال ينال اسم المهدي إال بعد فرتة طويلة

فكيف يطلبان من الناس مبايعة المهدي وهو ال ُيعرف أنه المهدي  ،واضح

ى وأظن أن وراء األكمة ما وراءها من التلبيس عل ؟!إال بعد سنوات عديدة 

 خداعهم.اس والن

حركة أنصار ن أهم أسباب الضَلل عامة و»انتهى ما أردت بيانه ع

ا لْل ة« خاصالمهدي  ا من  مة وإقامة  للحجة وأداء  لْلمانةُنصح  وتحذير 

الضَللة، أعاذنا اهلل وجميع المسلمين من دعاة الضَللة والبدعة ومثيري 

 صحبه.له وعلى آالشرور والفتنة، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد و

 

 وكتبه:

 ْلثري أبو عبدالرحمن ا

 هَ 1441ذو القعدة  2الثلثاء 



 
ة  ة لَِضََلِل أَْدِعَياِء اْْلَْهِديَّ ُة اْلَقِويَّ لِيَّ ْوِضيَحاُت اْْلَ  111 التَّ
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