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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .58  :ألاعراف ﴾قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴿

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا  ..﴿
 .31 :ألاعراف ﴾أَلِيمٌ تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ ﴿
مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا 

 .383: ألانعام ﴾صْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَسَنَجْزِي الَّذِينَ يَ



 

 

 :(صلى اهلل عليه وآله) قال رسول اهلل

لتمألن األرض جوراً و ظلماً، فإذا ملئت جوراً و ظلماً، بعث اهلل رجالً مين، )
 (امسه امسي، فيملؤها قسطاً وعدالً، كما ملئت جوراً و ظلماً

 3811برقم  :سلسلة الصحيحة لأللبانيال

 

 

 

 

 

 



 :بني يدي الساعة. 1

لقد ذكرت ألاحاديث العديد من العالمات التي تبين اقتراب مجيء خليفة هللا 
 :، وبين يدي القارئ إطاللة سريعة على بعض تلك العالمات(عليه السالم)املهدي 

 : كثرة الفتن -1

صحبنا النبي ) :بن بشير قالعن النعمان ابسنده  أخرج أحمد في مسنده
إّن بين يدي الساعة فتنا كأنها كقطع الليل : )وسمعناه يقول  سلمصلى هللا عليه و 

املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ثم يمس ى كافرا ويمس ى مؤمنا ثم يصبح كافرا يبيع 
أقوام خالقهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض الدنيا قال الحسن وهللا لقد 

وال عقول أجسامًا وال أحالم فراش نار وذّبان طمع يغدون بدرهمين رأيناهم صورا 
 .131ص 4ج: مسند أحمد( ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز

إن بين يدي : )قال (صلى هللا عليه وآله)بسنده عن النبي  وأخرج أبو داود
ا ويمس ي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمس ي كافر 

مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم، واملاش ي فيها خير من الساعي، 
فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعنى 

 .104ص 1ج:سنن ابي داود( على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم

 :تطاول البنيان -2

عليه )أن جبريل ): الخطابروى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن 
ما املسؤول : فأخبرني عن الساعة ؟ قال: )(صلى هللا عليه وآله)قال للنبي (السالم
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إن تلد ألامة ربتها وان ترى : قال. قال فأخبرني عن إمارتها. عنها بأعلم من السائل
  . 11ص 3ج:صحيح مسلم( العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان (3)الحفاة 

 : رفع العلم -3

تكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل الجهل ويكثر : 15441) -
 .132ص 34ج: في اشراط الساعة الصغرى : كنز العمال، الفصل الثالث( فيها الهرج والهرج القتل

 :كثرة قراءة القرآن وترك العمل به -4

فيه الفقهاء ويقبض سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء ويقل : 15483) - 
العلم ويكثر الهرج، ثم يأتي من بعد زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي ال يجاوز 

 .(تراقيهم، ثم يأتي من بعد زمان يجادل املشرك باهلل املؤمن في مثل ما يقول 

 .املصدر السابق( يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة: 15453) -

 :حامانتشار الفحش وقطيعة ألار  -5

من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين  :15425) -
 .املصدر السابق( ألامين، وائتمان الخائن

 :تكذيب الصادق وتصديق الكاذب -6

                                                           
قال ابن . )والعالة هي الفقر. وهم الذين ال يلبسون ثيابا  : والعراة .هم الذين ال يلبسون النعل: الحفاة . 

والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون : رجب في شرح هذا الحديث
حينما تكلم على هذا [ شرح صحيح مسلم]نيان وزخرفته وإتقانه، وذكر النووي هذا المعنى في بطول الب

 . 484ص 4ج:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء( لحديثا
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سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب : 15481) -
ها الروبيضة، فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها ألامين، وينطق في

 .املصدر السابق( الرجل التافه يتكلم في أمر العامة: وما الروبيضة ؟ قال: قيل

ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق الكاذب، : 15438) -
ويخون ألامين ويؤتمن الخؤون، ويشهد املرء ولم يستشهد، ويحلف وإن لم 

املصدر ( كع ال يؤمن باهلل ورسولهيستحلف، ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن ل

 .السابق

 :التباهي باملساجد -7

 .املصدر السابق( ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في املساجد: 15454)

 :كثرة املعازف وشرب الخمور  -8

تكون في أمتي قذف ومسخ وخسف إذا ظهرت املعازف وكثرت : 15314)
 .القينات وشربت الخمور 

يا رسول هللا : أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير، قيليمسخ قوم من : 15318
فما : نعم، قيل: ويشهدون أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا ويصومون ؟ قال! 

يتخذون املعازف والقينات والدفوف ويشربون ألاشربة، : بالهم يا رسول هللا ؟ قال
 .ملصدر السابقا( فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير

 :استغناء الرجال بالرجال -9

إذا استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال فبشرهم بريح حمراء : 15411)
تخرج من قبل املشرق فيمسخ بعضهم ويخسف ببعض، ذلك بما عصوا وكانوا 

 .يعتدون 
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 ال تذهب الدنيا حتى يستغني النساء بالنساء والرجال بالرجال،: 15800
 .املصدر السابق( النساء فيما بينهن والسحاق زنا

 :يبين البن مسعود (صلى هللا عليه وآله)النبي  -11

وإن من ! إّن للساعة أعالمًا وإّن للساعة أشراطًا أال ! يا ابن مسعود: 15418)
علم الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظًا، وأن يكون املطر قيظًا وأن يقبض 

من أعالم الساعة وأشراطها أن يصدق الكاذب  !ألاشرار قبضًا، يا ابن مسعود
إن من أعالم الساعة وأشراطها أن يؤتمن ! وأن يكذب الصادق، يا ابن مسعود 

إن من أعالم الساعة وأشراطها أن ! الخائن وأن يخون ألامين، يا ابن مسعود 
إن من أعالم الساعة ! يواصل الاطباق وأن يقاطع ألارحام، يا ابن مسعود

إن ! ن يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها، يا ابن مسعود وأشراطها أ
من أعالم الساعة وأشراطها أن يكون املؤمن في القبيلة أذل من النقد، يا ابن 

إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تزخرف املحاريب وأن تخرب القلوب، ! مسعود
ال بالرجال إن من أعالم الساعة وأشراطها أن يكتفى الرج! يا ابن مسعود

إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تكنف ! والنساء بالنساء، يا ابن مسعود
إن من أعالم الساعة وأشراطها أن ! املساجد وأن تعلو املنابر ، يا ابن مسعود

إن من أعالم الساعة ! يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها، يا ابن مسعود
إن من أعالم الساعة ! ابن مسعودوأشراطها أن تظهر املعازف وشرب الخمور، يا 

إن من أعالم الساعة وأشراطها أن ! وأشراطها أن تشرب الخمور، يا ابن مسعود
إّن من أعالم ! تكثر الشرط والهمازون والغمازون واللمازون، يا ابن مسعود

 .املصدر السابق( الساعة وأشراطها أن تكثر أوالد الزنا
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 :املهديباإلميان . 2

ملهدي من العقائد الحقة التي اتفق عليها املسلمون رغم ايعد الايمان ب
يمان باملهدي وعّدوه من ن اتفقوا على لا ياملسلمفاختالفهم في تفاصيلها، 

العقائد، فعقيدة املهدي محل اتفاق بين املسلمين، كما أن عاملية الاعتقاد 
 .باملصلح العالمي محل اتفاق الجميع

ور بين الكافة من أهل لاسالم على ممر املشه ّن إاعلم : )ابن خلدون  يقول 
ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين،  أنه ال بد في آخر الزمان من: ألاعصار

 (ويستولي على املمالك لاسالمية، ويسمى املهدي، ويظهر العدل، ويتبعه املسلمون 
 .81 :الفصل  133ص 3ج:تاريخ بن خلدون 

وقد أحص ى ابن حجر : )ي وقالووافقه الاستاذ أحمد امين الازهري املصر 
 .45ص :املهدي واملهدوية (ألاحاديث املروية في املهدي فوجدها نحو الخمسين

التوضيح في تواتر ما جاء في املنتظر )أن الشوكاني كتب كتبًا اسماه كما 
 .330ص: املهدي واملهدوية (والدجال واملسيح

وكذلك أفتى : )زمانيقول املتقي الهندي في كتابه البرهان في مهدي آخر الو 
، (عليه السالم)املهدّي  الشيخ العاّلمة يحيى بن محّمد الحنبلّي بكفر من أنكر

( والسالم بكفره وأّما من كّذب باملهدّي املوعود به فقد أخبر عليه الصالة: فقال
 .304ص: للمتقي الهندي -البرهان 

دي أحاديث إن ألاحاديث التي يحتج بها على خروج امله: )ابن تيميةويقول 
. صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره

فهؤالء خمسة من : قلت. 814ص: للذهبي -وكذا في املنتقى من منهاج الاعتدال 
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كبار أئمة الحديث قد صححوا أحاديث خروج املهدي، ومعهم أضعافهم من 
 .133ص 4ج: منهاج السنة (الخ ..نهم ر أسماء من تيسر لي ماملتقدمين واملتأخرين أذك

: وسئل ابن باز عن عقيدة الايمان باملهدي، وهذا نص السؤال وجوابه كما
 عليه السالميوجد لدينا رجل ينكر املسيح الدجال واملهدي ونزول عيس ى : سؤال)

ويأجوج ومأجوج وال يعتقد في ش يء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من 
بأنه ال يفقه شيئًا في علم الحديث وال في غيره، وقد نوقش في  أحاديث، مع العلم

هذه ألامور من قبل علماء ولكنه يزعم أّن كل ألاحاديث الواردة في هذه ألامور 
على لاسالم، وهو يصلي ويصوم  ودخيلة صلى هللا عليه وسلممكذوبة على النبي 

 .ويأتي بالفرائض، فما حكمه ؟ وفقكم هللا

ا الرجل يكون كافرًا والعياذ باهلل؛ ألنه أنكر شيئًا ثابتًا عن مثل هذ: الجواب
رسول هللا عليه الصالة والسالم، فإذا كان بّين له أهل العلم ووضحوا له ومع 

ب الرسول  صلى هللا عليه هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرًا؛ ألّن من كذَّ
ب هللا فهو كافر، وقد ص وسلم حت وتواترت هذه ألاخبار عن فهو كافر، ومن كذَّ

رسول هللا عليه الصالة والسالم في نزول املسيح بن مريم من السماء في آخر 
الزمان، ومن خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال في آخر الزمان، ومن مجيء 

املهدي في آخر الزمان يمأل ألارض قسطًا بعد أن : املهدي، كل هذا ألاربعة ثابتة
املسيح بن مريم، وخروج الدجال في آخر الزمان، وخروج ملئت جورًا، ونزول 

صلى كل هذا ثابت باألحاديث الصحيحة املتواترة عن رسول هللا . يأجوج ومأجوج
 .، فإنكارها كفر وضالل نسأل هللا العافية والسالمةهللا عليه وسلم

فالدجال واملسيح بن مريم ويأجوج ومأجوج؛ هؤالء الثالثة ليس فيهم شك 
، وأما املهدي فقد صلى هللا عليه وسلمتواترت فيهم ألاخبار عن الرسول  وال ريب

صلى هللا عليه تواترت فيه ألاخبار أيضًا، وحكى غير واحد أنها تواترت عن النبي 
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، لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف، فقد يتوقف في كفر من أنكر وسلم
مريم أو يأجوج ومأجوج أما من أنكر الدجال أو املسيح ابن  .املهدي وحده فقط

فال شكَّ في كفره وال توقف وإنما التوقف في من أنكر املهدي فقط، فهذا قد 
ُيقال بالتوقف في كفره وردته عن لاسالم؛ ألنه قد سبقه من أشكل عليه ذلك، 
وألاظهر في هذا وألاقرب في هذا كفره، وأما ما يتعلق بيأجوج ومأجوج والدجال 

 .(3)( ر، نسأل هللا العافيةواملسيح بن مريم فقد كف

 :املهدي يف القرآن  .3

ْو َكِرَه ﴿. أ
َ
ِه َول يِن ُكّلِ ُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الّدِ

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ِذي أ ُهَو الَّ

ُْشِرُكوَن﴾  .11: التوبة املْ

خل د ، ال يبقى أحد إالّ ذاك عند خروج املهدي: وقال السدي): قال القرطبي
 .313ص 5ج:تفسير القرطبي (في لاسالم

بِ ﴿. ب  َتْمَتُرنَّ ِبَها َواتَّ
َ

اَعِة َفال ِعْلٌم ِللسَّ
َ
ُه ل  ﴾ُعوِن َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم َوِإنَّ

 .23:الزخرف

تابعه  وقد قال مقاتل بن سليمان ومن): الكنجي الشافعي في كتابه البيان قال
اَعِة ﴿: وجل تفسير قوله عزّ  من املفسرين في ِعْلٌم ِللسَّ

َ
ُه ل عليه هو املهدي  ﴾َوِإنَّ

البيان في  (، يكون في آخر الزمان، وبعد خروجه يكون قيام الساعة وأمارتهاالسالم

 .815ص : أخبار صاحب الزمان

 

                                                           
 .Xفتاوى نور على الدرب المجلد األول، إنكار الدجال ونزول عيسى : موقع ابن باز الرسمي - 

3 514/mat/sa.org.binbaz.www://http 

http://www.binbaz.org.sa/mat/21563
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 : (صلى هلل عليه وآله) أحاديث النيبيف املهدي .  4

جود، عن زر طريق عاصم بن أبي الن ، من، والطبرانيأخرج ابن أبي شيبة . 3
ال ): أنه قال (صلى هللا عليه وآله)، عن النبي ، عن عبد هللا بن مسعودبن حبيش

( ، واسم أبيه اسم أبييواطئ اسمه اسمي تذهب الدنيا حتى يبعث هللا رجالً 
 .88ص 1ج:120، املعجم الاوسط للطبراني املتوفي 235ص 5ج:110املنصنف البن ابي شيبة املتوفي 

م بن ، والخطيب البغدادي كالهما من طريق عاصالدانيأخرج أبو عمرو  .1
صلى هللا )، عن عبد هللا بن مسعود عن النبي أبي النجود، عن زر بن حبيش

ل من أهل بيتي، يواطئ ال تقوم الساعة حتى يملك الناس رج): أنه قال (عليه وآله
بغداد للخطيب ، تاريخ 18 – 14: سنن أبي عمرو الداني  (، واسم أبيه اسم أبياسمه اسمي

  .153ص 3ج:421البغدادي املتوفى 

 .(3)ولقد روى العديد من املحدثين والعلماء روايات املهدي 

 

 

                                                           
 :لقد أخرج أحاديث المهدي العديد من المحدثين والعلماء وهذه أسماء بعضهم . 

  34ت )، وأحمد بن حنبل (  ه 345ت) ، وابن أبي شيبة (ه  342ت )ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى 
ت )، وابن ماجة ( ه 132ت )، وأبو بكر اإلسكافي ( ه  31ت )ومسلم (  ه 351ت )، والبخاري (  ه

، والبزار ( ه 372ت )، والترمذي (ه  371ت )، وابن قتيبة الدينوري ( ه 375ت )، وأبو داود ( ه 374
، ونعيم ( ه 433ت )، والعقيلي ( ه 2 4ت )، والطبري ( ه 427ت )، وأبو يعلى الموصلي ( ه 323ت )

 454ت )، وابن حبان البستي (شرح السنة)في كتابه (  ه 432ت )بربهاري ، وال( ه 438ت )بن حماد 
، والدارقطني ( ه 414ت )، وأبو الحسن اآلبري (  ه 412ت ) ، والطبراني (   ه 455ت ) ، والمقدسي ( ه
ت )، وأبو نعيم اإلصبهاني (  ه 425ت ) ، والحاكم النيسابوري (   ه 488ت ) ، والخطابي (  ه 485ت )

، (ه 414ت )، والخطيب البغدادي (  ه 458ت ) ، والبيهقي (  ه 444ت ) ، وأبو عمرو الداني (  ه 442
، والقاضي (ه 1 5أو  2 5ت )، والبغوي ( ه 522ت )، والديلمي ( ه 414ت )وابن عبد البر المالكي 

ت )زي ، وابن الجو( ه  57ت )، وابن عساكر ( ه 518ت ) ، والخوارزمي الحنفي (ه 544ت )عياض 
ت )، ومحمد بن طلحة الشافعي ( ه 148ت )، وابن العربي ( ه121ت )، وابن األثير الجزري ( ه 527
(  ه 155ت )، وابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي ( ه 154ت )، والعالمة سبط ابن الجوزي ( ه 153

 .وغيرهم كثير
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 :نسب خليفة اهلل املهدي .5

 :وهو من قريش ومن بني هاشم ومن عترة النبي ومن ولد فاطمة 

 :املهدي كناني، قرش ي، هاشمي. أ

ممن : قلت. حق: دي حق ؟ قالامله: قلت لسعيد بن املسيب: ادة، قال عن قت 
: قلت .قدم أحدهما على آلاخر. من قريش: ثم ممن ؟ قال: قلت. من كنانة: ؟ قال

عقد الدرر ( من ولد فاطمة: ثم ممن ؟ قال: قلت. من بني هاشم : م ممن ؟ قالث
 ،11ص:في اخبار املنتظر

 :(صلى هللا عليه وآله) املهدي من أهل بيت النبي .ب

صلى هللا عليه ) قال رسول هللا :قال علي،    عن  ل بسندهأخرج أحمد بن حنب
: ، سنن ابن ماجة54ص 3ج: مسند احمد (يصلحه هللا في ليلة منا أهل البيت  املهدي  )  :(وآله

 .3123ص 1ج

 :(صلى هللا عليه وآله) املهدي من عترة النبي -ج

عليه صلى هللا )عن أبي سعيد أن رسول هللا  بسنده اخرج أحمد في مسنده
تمأل ألارض ظلما وجورا ثم يخرج رجل من عترتي يملك سبعا أو تسعا ) :قال (وآله

 .15ص 1ج: مسند أحمد( فيمأل ألارض قسطا وعدالً 

كون ست) :(صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا: وعن أبي سعيد الخدري، قال
شد وحرب، ثم من بعدها فتن أ، يكون فيها هرب بعدي فتن؛ منها فتن ألاحالس

، كلما قيل انقطعت تمادت، حتى ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، وال منها
 .80ص: عقد الدرر في اخبار املنتظر( مسلم إال وصلته، حتى يخرج رجل من عترتي
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 :(عليها السالم) املهدي من ولد فاطمة. د

، (صلى هللا عليه وآله)سمعت رسول هللا : عن أم سلمة رض ي هللا عنها، قالت
أخرجه لامام داود . رض ي هللا عنها (، من ولد فاطمةاملهدي من عترتي): يقول 

سليمان بن ألاشعث السجستاني في سننه، ولامام أبو عبد الرحمن النسائي في 
 ،أبو عمرو الداني، رض ي هللا عنهم سننه، ولامام الحافظ أبو بكر البيهقي، ولامام

 .38ص: عقد الدرر في اخبار الامام املنتظر: انظر

 :املهدي صفات  .6

 :الصفات الجسدية  -أ

 :اللون لون عربي والجسم إسرائيلي -

املهدي من  :وأخرج الروياني والطبراني وغيرهما: )يقول ابن حجر في الصواعق
ولدي وجهه كالكوكب الدري اللون لون عربي والجسم جسم إسرائيلي يمأل ألارض 

ماء وأهل ألارض والطير في الجو يرض ى لخالفته أهل الس عدال كما ملئت جوراً 
 .324ص:الصواعق املحرقة البن حجر الهيتمي املكي( يملك عشرين سنة

 :أجلى الجبهة أقنى ألانف -

املهدي : ) (صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا: عن أبي سعيد الخدري، قال
ظلمًا، مني أجلى الجبهة، أقنى الانف، يمأل ألارض قسطًا وعداًل كما ملئت جورًا و 

 .130ص 1ج:سنن ابي داود( يملك سبع سنين 

 :الصفات املعنوية  -ب

 : مبعوث من هللااملهدي  . 3
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا جعفر عن املعلى بن زياد ثنا  -
العالء بن بشير عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول 

أبشركم باملهدي يبعث في أمتي على اختالف من الناس : )(لهصلى هللا عليه وآ) هللا
يرض ى عنه ساكن  وظلماً  وزالزل فيمأل ألارض قسطا وعدال كما ملئت جوراً 

، عقد 131ص 3ج:، مجمع الزوائد للهيثمي13ص 1ج :مسند احمد...( السماء وساكن ألارض 

 .21ص:الدرر في أخبار املهدي املنتظر ليوسف بن يحيى املقدس ي

حدثنا العباس بن محمد املجاشعي ألاصبهاني ثنا محمد بن أبي يعقوب  -
الكرماني ثنا عبيد هللا بن موس ى عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال 

لو لم يبق من الدنيا إال يوم لطول هللا  : )(صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي  مني أو من أهلي ذلك اليوم حتى يبعث هللا فيه رجالً 

 .318ص 30ج:الطبراني في املعجم الكبير (واسم أبيه اسم أبي

 :املهدي خليفة هللا. 1

قال : وفي سنن ابن ماجة والحاكم في املستدرك بسندهما عن ثوبان، قال
ثم ال . كلهم ابن خليفة. يقتتل عند كنزكم ثالثة  :(صلى هللا عليه وآله) رسول هللا

فيقتلونكم قتال لم . طلع الرايات السود من قبل املشرق ثم ت. حد منهميصير إلى وا
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على " :فقال. أحفظهال  ثم ذكر شيئاً " يقتله قوم

ورواه . رجاله ثقات. هذا إسناد صحيح: في الزوائد ".الثلج فإنه خليفة هللا، املهدي
. 3123ص 1ج:سنن ابن ماجة( الشيخينصحيح على شرط : ، وقالالحاكم في املستدرك

 .424ص 4ج: املستدرك للحاكم

 :خليفة هللا املهدي صاحب الرايات السود املشرقية. 1

ثنا عبد الرزاق عن سفيان : حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف، قاال -
الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قالبة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، 
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كلهم ابن . ند كنزكم ثالثةيقتتل ع" :(صلى هللا عليه وآله)هللا  قال رسول : قال
. طلع الرايات السود من قبل املشرق ثم ت. ثم ال يصير إلى واحد منهم. خليفة

فإذا رأيتموه "فقال . ثم ذكر شيئًا ال أحفظه" قتله قوملم ي فيقتلونكم قتالً 
. 3123ص 1ج:نن ابن ماجةس "فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة هللا، املهدي

 .424ص 4ج: املستدرك للحاكم

حدثنا محمد بن فضيل وعبد هللا بن إدريس وجرير عن يزيد بن أبي زياد  -
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا رض ي هللا عنه قال بينما نحن عند رسول 

 إذ جاء فتية من بني هاشم فتغير لونه فقلنا يا رسول  (صلى هللا عليه وآله)هللا 
إنا أهل بيت اختار هللا لنا آلاخرة ) نكرهه ؟ فقال هللا ما نزل نرى في وجهك شيئاً 

على الدنيا وإن أهل بيتي هؤالء سيقتلون بعدي بالء وتطريدا وتشريدا حتى يأتي 
قوم من هاهنا ، من نحو املشرق أصحاب رايات سود يسلون الحق فال يعطونه 

ن ما سألوا فال يقبلوها حتى يدفعوها مرتين أو ثالثا فيقاتلون فينصرون فيعطو 
إلى رجل من أهل بيتي فيملوها عدال كما ملوها ظلما فمن أدرك ذلك منكم 

 34: ، كنز العمال3122ص 1ج:سنن ابن ماجة (فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه املهدي

 .355ص:روزي ، الفتن لنعيم بن حماد امل323ص 2ج:، سير اعالم النبالء85ص 2ج:، الدر املنثور 123ص

وتقبل الرايات السود من قبل ) (:333ص؛ خبار املنتظرأعقد الدرر في )وجاء في  -
 (.املشرق كأن قلوبهم زبر الحديد ، يعيد هللا تعالى بهم من لاسالم كل حلق جديد

ُيطلق على جزء من منطقة الشرق ألاوسط، الذي  ومن املعلوم أن املشرق 
، والدول حتى الهضبة لايرانية شرقاً  باً يمتد من البحر ألابيض املتوسط غر 

نجد  ذاول؛ (سوريا، فلسطين، ألاردن، لبنان إيران، العراق،): الواقعة فيه
 .، لكون منطقة خراسان واقعة فيهالروايات تفّسر املشرق بخراسان
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صلى هللا عليه ) عن ثوبان قال قال رسول هللا: أخرج أحمد بن حنبل وغيره
ايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فان فيها إذا رأيتم الر : )(وآله

، املستدرك للحاكم النيسابوري، وقال بعد نقله 133ص 8ج:مسند احمد( خليفة هللا املهدي

، الجامع الصغير 801ص 4ج(: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: )للحديث
 .10ص 3ج:عجلوني، كسف الخفاء لل123ص 34ج:، كنز العمال300ص 3ج:للسيوطي

وهذا ال يعني حصر املشرق بخراسان فقط، بل الرايات السود تأتي من  
خراسان، وأّما مبدأ خروج خليفة هللا املهدي فهو العراق؛ وهو واقع في الشرق 

 .كما عرفنا

فمن يترقب خروج املهدي عليه أن ينتظر خروجه من جهة املشرق، ومن بالد 
 .دون سواه( العراق)ألانبياء 

 :مامإاملهدي  .4

عن نافع مولى أبى قتادة ألانصاري ان أبا هريرة : بسنده أخرج البخاري . أ
كيف أنتم إذا نزل ابن : )(صلى هللا عليه وآله) رض ي هللا عنه قال قال رسول هللا

 .314ص 4ج:صحيح البخاري ( مريم فيكم وامامكم منكم

أبى قتادة عن ابن شهاب قال اخبرني نفع مولى : بسنده أخرج مسلم. ب
كيف أنتم إذا : )(صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا ألانصاري ان أبا هريرة قال

 .14ص 3ج:صحيح مسلم( منكم وإمامكمنزل ابن مريم فيكم 

قال : بسنده عن جابر بن عبد هللافي مسنده  ةوروى الحارث بن اسام. ج
 ول أميرهم املهديفيق، ينزل عيس ى بن مريم) : (صلى هللا عليه وآله) رسول هللا

قال ابن . (إن بعضهم أمير بعض تكرمة هللا لهذه ألامة ، فيقول ال، تعال صل بنا
 .343املنار املنيف البن القيم ص  "إسناده جيد": القيم
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 :تكليف املسلمني اجتاه املهدي. 7

بما أّن املهدي يبعثه هللا فهو إذن يأتي بأمر هللا سبحانه، فهو خليفة هللا 
طاعته من هللا سبحانه، بل وسيأتم به عيس ى في الصالة مع أّنه نبي  وإمام يجب

 .من أولي العزم، وهذا ما بينته الروايات املتقدمة

 :ولذا نجد الحث على نصرته في الروايات

: (صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا: عن ثوبان، قال )..: أخرج ابن ماجة. 3
ثم تطلع . ثم ال يصير إلى واحد منهم. يفةكلهم ابن خل. يقتتل عند كنزكم ثالثة"

ثم ذكر شيئًا ال ". فيقتلونكم قتاًل لم يقتله قوم. الرايات السود من قبل املشرق 
فإنه خليفة هللا، . فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج: "فقال. أحفظه
ستدرك، ورواه الحاكم في امل. رجاله ثقات. هذا إسناد صحيح: في الزوائد". املهدي
 .3123ص 1ج: سنن ابن ماجة (صحيح على شرط الشيخين: وقال

، ذكر بالء يلقاه أهل بيته (صلى هللا عليه وآله)النبي  أّن (: وعن الحسن. 1
نصره هللا، ومن خذلها خذله ، من نصر يبعث هللا راية من املشرق سوداء حتى

الفتن لنعيم (  وينصره، فيولونه أمرهم فيؤيده هللاهللا، حتى يأتوا رجاًل اسمه كاسمي

 .310ص: ، عقد الدرر في أخبار املنتظر351ص: بن حماد

، فتضطرب املالئكة في السماء: )ويلعن علي بن أبي طالب في حديث ط. 1
أال قد : فيصيح على سور مسجد دمشق (عليه السالم)فيأمر هللا عز وجل جبريل 
د، قد جاءكم الفرج، ، قد جاءكم الغوث يا أمة محممدجاءكم الغوث يا أمة مح

 .، خارج من مكة، فأجيبوه(عليه السالم)وهو املهدي 

، ، ال وإن الدهر فينا قسمت حدودهأال أصفه لكم: (عليه السالم)ثم قال 
، أال وإن أهل حرم هللا عز وجل سيطلبون عهوده، وإلينا ترد شهوده ولنا أخذت
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لق هللا عز وجل ، أال فهو أشبه خالفضل من عرف عودتنا فهو مشاهدنالنا ب
ى هللا عليه وسلم واسمه على اسمه، واسم أبيه على اسم أبيه، برسول هللا صل

، أال فمن تولى غيره لى هللا عليه وسلم من ولد الحسين، صمن ولد ابنة محمد
  .14ص: عقد الدرر في اخبار املنتظر( لعنه هللا

يات السود إذا رأيتم الرا): عن ثوبان، قال: عن نعيم بن حماد بسنده .4
( ولو حبوًا على الثلج فإّن فيها خليفة هللا املهدي فأتوهاخرجت من قبل خراسان 

 .355ص: فتن املروزي لنعيم بن حماد

يقتتل عند كنزكم ): (صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا: عن ثوبان، قال .8
ايات نفر ثالثة كلهم ابن خليفة ثم ال يصير امللك إلى أحد منهم، ثم تقبل الر 

السود من قبل خراسان فائتوها ولو حبوًا على الركب، فإّن فيها خليفة هللا 
 .883حديث رقم : السنن الواردة في الفتن للداني( املهدي

يقتتل عند كنزكم ): (صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا: وعن ثوبان، قال .2
الرايات السود من ثالثة كلهم ابن خليفة، ثم ال يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع 

قبل املشرق، فيقتلونكم قتاًل لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئًا لم أحفظه فإذا 
 1ج: سنن ابن ماجة( رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج، فإنه خليفة هللا املهدي

 .3123ص

صلى هللا عليه ) قال رسول هللا: عن عبد هللا بن عمرو رض ي هللا عنه قال. 3
هذا املهدي خليفة هللا : هدي على رأسه عمامة، فيها ملك ينادييخرج امل: )(وآله

 .318ص: عقد الدرر في أخبار املنتظر (فاتبعوه

وبعد أن عرفنا الحث ألاكيد بيعته وعلى نصرته وعدم التخلف عنه، لكونه 
خليفة مبعوث من هللا سبحانه، فينبغي أن نتعرف بكل جدية على آلالية التي 
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الضابطة وامليزان ن لعنتهم الرواية السابقة، فما ال نكون ممتوصلنا ملعرفته لكي 
 الذي نعرف به خليفة هللا املهدي ؟

 :قانون معرفة خليفة اهلل.  8

مما ال شك فيه أّن أبسط ألامور التي نراها اليوم البد لها من ميزان وضابطة 
الظواهر  تعرف بها، فالذهب له ميزان يوزن به، والفاكهة لها ميزان أيضًا، وهكذا

الطبيعية لها ميزان وقانون تستكشف به، فمن الطبيعي أن يكون هلل سبحانه 
 .وتعالى قانونًا يميز به خلفائه عن غيرهم من الناس

وضع  هل أّن هللا سبحانه وتعالى]: (عليه السالم)يقول خليفة هللا املهدي 
 يفة هللا فيقانون يعرف به داعي الحق في كل زمان وهو حجة هللا على عباده وخل

أرضه وطاعته طاعة هللا ومعصيته معصية هللا، ولايمان به والتسليم له هو 
باهلل والتسليم هلل والكفر به والالتواء عليه هو الكفر باهلل والالتواء على  لايمان

 .هللا

وهو الحكيم ( وتعالى حاشاه سبحانه)أم أّن هللا ترك الحبل على الغارب 
ْيٍء ِعْنَدهُ ﴿سن تقديره، املطلق وقدر كل ش يء فأح  .5: الرعد ﴾ِبِمْقَدارٍ  َوُكلُّ ش َ

ْرِض َوال  َعاِلِم اْلَغْيِب ال َيْعُزُب َعْنهُ ﴿ وهو
َ
َماَواِت َوال ِفي ألْا ٍة ِفي السَّ ِمْثَقاُل َذرَّ

ْصَغُر ِمْن َذِلَك 
َ
ْكَبُر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن  أ

َ
 .1: سبأ ﴾َوال أ

 ة لالهية هو وضع قانون ملعرفة خليفة هللا فيفالنتيجة أّن مقتض ى الحكم

أرضه في كل زمان، والبد أن يكون هذا القانون ُوضع منذ اليوم ألاول الذي جعل 
هللا سبحانه خليفة له في أرضه، فال يمكن أن يكون هذا القانون طارئ في  فيه

ول، السماء املتأخرة عن اليوم ألاول لوجود مكلفين منذ اليوم ألا  إحدى رساالت
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املتيقن للجميع هو وجود إبليس كمكلف منذ اليوم ألاول،  وال أقل أّن القدر
ملعرفة صاحب الحق لالهي، وإال فإنه سيعتذر عن  واملكلف يحتاج هذا القانون 

يستطيع التمييز وال يوجد لديه قانون  إتباع صاحب الحق لالهي بأنه لم يكن
إضاءات من دعوات  [سبحانه وتعالى إلهي ملعرفة هذا الخليفة املنصب من قبل هللا

 .(عليه السالم)املرسلين لخليفة هللا املهدي السيد أحمد الحسن 

والبد أن يكون هذا القانون قطعي الداللة على صاحبه في زمانه، كما والبد 
لكونه قانون يفصل بين الحق  ؛يمتنع ادعائه من املبطلينأن يكون هذا القانون 
فبحسب منطق ن من عنده هذا القانون حقًا دون سواه؛ والباطل، فالبد أن يكو 

العقالء أن القانون ال يختلف وال يتخلف أبدًا، فكل من أتى به فهو صاحبه، ولن 
َقاِويِل : يأتي به غير صاحبه؛ لذا نجده سبحانه يقول 

َ
َل َعَلْيَنا َبْعَض ألْا ْو َتَقوَّ

َ
 *﴿َول

َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِميِن 
َ َ
  *أل

َ
ْعَنا ِمْنُه اْلَوِتيَن﴾ُثمَّ ل

َ
 .42 – 44: الحاقة َقط

حرف امتناع المتناع؛ بمعنى يمتنع وقوع الثاني بسبب امتناع وقوع (: لو)فـ 
 .ممتنع بسبب امتناع التقول وقطع الوتين ألاخذ باليمين : ألاول، أو قل

فادعوا النبوة كمسيلمة وسجاح تقولوا على هللا  أّن الكثير  ننا نعلمإومع 
!! تين ود العنس ي إاّل اّنه سبحانه لم يأخذ منهم باليمين ولم يقطع منهم الو سوألا 

  !؟مع أنه صادق الوعد سبحانه

عن ذلك علوًا كبيرًا ؟ تعالى هللا ! يصح نسبة خلف الوعد إليه سبحانه فهل
 .لهيإاملقصود بالتقول ش يء آخر يختلف عن ادعاء النبوة التي هي مقام  أو أّن 

املدعي تارة يدعي مقامًا كالنبوة أو خالفة هللا أو لامامة،  ّن إ: وبعبارة أخرى 
وتارة أخرى يدعي القانون الذي تثبت به النبوة وتثبت به الخالفة أو لامامة 

 .لالهية
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إدعاء القانون هو التقول املمتنع، فلن يدعي أحد قانون هللا الذي يثبت به 
ن يدعي أالتأريخ لم يستطع أحد  خلفائه إاّل وكان املدعي صادق؛ ولذا نشاهد عبر 

في الكتب السابقة، على الرغم من  (صلى هللا عليه وآله) خر ملحمددالنص امل
ن يرفعوا دلياًل ألنبوة كما تقدم، لكنهم ادعوا مقامًا فقط، بال املدعين لوجود 

ثبت حجج هللا السابقين كموس ى وعيس ى أبه صحة دعواهم كما  وقانونًا يثبتوا
 .(عليهما السالم)

ن، فقد يعرف به خلفاء هللا غير قابل الدعاء املبطلإذن فالقانون الذي يُ 
ومن  .صرفهم هللا عن ادعائه، وهذا موافق للعقل والشرع وثابت في التاريخ أيضاً 

هنا البد أن نعرف القانون الذي يشخص خليفة هللا في كل زمان، وبالتالي نعرف 
 .بهذا القانون أن خليفة هللا املهدي يعرف 

 :قانون معرفة الحجة في القرآن

لقد بين القرآن الكريم أن هللا سبحانه هو الذي يختار ويصطفى من خلقه 
 .ويجعلهم خلفاء في أرضه واجبي الطاعة

َه َسِميٌع : يقول عّز وجل اِس ِإنَّ اللَّ ِئَكِة ُرُساًل َوِمَن النَّ
َ

َال ِفي ِمَن املْ
َ
ُه َيْصط ﴿اللَّ

؛ فلن يترك الناس الصدور  تخفيهالخبير بما العليم فهو سبحانه  .38: جالح َبِصيٌر﴾
يختاروا لهم خليفة يمثله سبحانه في ألارض إلمكان وقوعهم في الخطأ، بل حصر 

 .الاختيار لخليفته به سبحانه

َنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع مِلَا ُيوَحى﴾
َ
 .31: طه ﴿َوأ

َفْيُتَك 
َ
ي اْصط ى ِإّنِ َتْيُتَك  ﴿قاَل َيا ُموس َ

َ
ِمي َفُخْذ َما آ

َ
ِتي َوِبَكال

َ
اِس ِبِرَساال َعَلى النَّ

اِكِريَن﴾  .344: ألاعراف َوُكْن ِمَن الشَّ
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ى اْبَن َمْرَيَم  َتْيَنا ِعيس َ
َ
ُسِل َوآ ْيَنا ِمْن َبْعِدِه ِبالرُّ ى اْلِكَتاَب َوَقفَّ َتْيَنا ُموس َ

َ
َقْد آ

َ
﴿َول

ْدَناُه ِبُروِح الْ  يَّ
َ
َناِت َوأ ْنُفُسُكُم اْلَبّيِ

َ
 َتْهَوى أ

َ
َما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما ال َفُكلَّ

َ
ُقُدِس أ

ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن   . 53: البقرة ﴾اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا َكذَّ

 :فهو الذي يختار ويجعل خليفته في ألارض     

ْرِض َفاْحُكم بَ ﴿
َ
ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي ألْا ِبِع َيا َداُووُد ِإنَّ  َتتَّ

َ
اِس ِباْلَحِقّ َوال ْيَن النَّ

ُهْم َعَذاٌب َشِديٌد 
َ
ِه ل وَن َعن َسِبيِل اللَّ ِذيَن َيِضلُّ ِه ِإنَّ الَّ َك َعن َسِبيِل اللَّ اْلَهَوى َفُيِضلَّ

 .12: ص ﴾ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب 

ْوَحْيَنا إِ 
َ
ْمِرَنا َوأ

َ
ًة َيْهُدوَن ِبأ ِئمَّ

َ
ِة ﴿َوَجَعْلَناُهْم أ

َ
ال ْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت َوِإَقاَم الصَّ

َ
ل

َنا َعاِبِديَن 
َ
َكاِة َوَكاُنوا ل  .31: ألانبياء ﴾َوِإيَتاَء الزَّ

 :(عليه السالم)مع أول خليفة وهو نبي هللا آدم  الاختيار والجعل بدأبل  

 : يقول سبحانه
َ
ي َجاِعٌل ِفي ألْا ِئَكِة ِإّنِ

َ
َك ِلْلَمال ْرِض َخِليَفًة َقاُلوا ﴿َوِإْذ َقاَل َربُّ

َك َقاَل 
َ
ُس ل ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقّدِ َماَء َوَنْحُن ُنَسّبِ َتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الّدِ

َ
أ

 َتْعَلُموَن 
َ

ْعَلُم َما ال
َ
ي أ ِئَكِة فَ  *ِإّنِ

َ
َال َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى املْ ْسَماَء ُكلَّ

َ
َدَم ألْا

َ
َم آ َقاَل َوَعلَّ

ِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 
َ

ْسَماِء َهُؤال
َ
ْنِبُئوِني ِبأ

َ
ْمَتَنا  *أ َنا ِإالَّ َما َعلَّ

َ
 ِعْلَم ل

َ
َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ال

ْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 
َ
َك أ ْسَماِئِهْم َقا *ِإنَّ

َ
ُهْم ِبأ

َ
ْنَبأ

َ
ا أ ْسَماِئِهْم َفَلمَّ

َ
ْنِبْئُهْم ِبأ

َ
َدُم أ

َ
َل َقاَل َيا آ

ْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم 
َ
ْرِض َوأ

َ
َماَواِت َوألْا ْعَلُم َغْيَب السَّ

َ
ي أ ُكْم ِإّنِ

َ
ُقْل ل

َ
ْم أ

َ
ل
َ
أ

َبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن  *َتْكُتُموَن 
َ
َدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس أ

َ
ِئَكِة اْسُجُدوا ِِل

َ
َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمال

  .(3) ِمَن اْلَكاِفِريَن﴾

                                                           
 :هللا في كل زماناآلية الكريمة بينت أمور قطعية تثبت خليفة . 44 – 42: البقرة . 

، فالجعل بيده سبحانه ال بيد غيره، وإذا كان (خليفة... إني جاعل (: فاهلل عز وجل يقول: الجعل -أوال  
وبطبيعة . الجعل بيده فطبيعي يبين جعله بالنص على خليفته، فالنص منه سبحانه يثبت خليفته في أرضه

نص، فيكون النص تشخيص لخليفة هللا، وبما الحال بما أن الجعل مختص به سبحانه والذي يكشف عنه ال
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وفي هذه آلايات يبين سبحانه القانون الذي يعّرف بشكل قطعي بخليفته 
 . سبحانه

والقدر املتيقن للجميع حول تاريخ ]: (عليه السالم) يقول خليفة هللا املهدي
 :خليفة له في أرضه هو اليوم ألاول الذي جعل فيه هللا

عليهم )إّن هللا نص على آدم وإنه خليفته في أرضه بمحضر املالئكة  -3
 .وإبليس  (السالم

  .علمه ألاسماء كلها (عليه السالم)بعد أن خلق هللا آدم  -1

.... وإبليس بالسجود ِلدم ثم أمر هللا من كان يعبده في ذلك الوقت املالئكة -1
قانون هللا سبحانه وتعالى ملعرفة الحجة على الناس  هذه ألامور الثالثة هي

الثالث قانون سنة هللا سبحانه وتعالى ملعرفة  ر وخليفة هللا في أرضه، وهذه ألامو 
السنة لالهية إلى انقضاء الدنيا وقيام  خليفته منذ اليوم ألاول، وستمض ي هذه

 .الساعة

                                                                                                                     
أن النص كاشف قطعي عن خليفة هللا فالبد أن يحافظ هللا سبحانه على النص من ادعاء المبطلين، وإالّ 
فيلزم أن يكون النص ممكن االدعاء له من العابثين المبطلين، ونتيجته تظليل الناس باسم النص اإللهي؛ 

بحانه لكونه قبيحا ؛ فالبد إذن من حفظه على النص المشخص لخليفته من وهذا غير ممكن بالتأكيد عليه س
وهذه حقيقة يشهد لها التأريخ فضال  عن الشرع فالواقع التأريخي يثبت عدم ادعاء النص  .ادعاء المبطلين

 .التشخيصي، فلم تمتد إليه يد المبطلين
والتجدد، فالجعل مستمر ولن ينقطع،  اسم فاعل يدل على االستمرار( جاعل)كما وأن الجعل مستمر لكون 

 .بل الحاجة التي دعت إلرسال الرسل هي عينها تدعو لبقاء الخليفة اإللهي
، فاهلل هو الذي يعلم خليفته، فالعلم اإللهي مما تتقوم به خالفة الخليفة، وإالّ فينتفي (َوَعلََّم آََدمَ : )العلم -ثانيا  

ني أّن هللا جعل خليفة يخلفه في أرضه ويبين لعباده، ولذا نجد الهدف من االستخالف؛ لكون االستخالف يع
 .في المتن Xالقرآن يؤكد على علم خلفاء هللا سبحانه، كما سترى في كالم خليفة هللا المهدي 

  ً ويعني الطاعة، فخليفة هللا البد أن يكون مطاعا  لكونه خليفة هلل سبحانه الواجب الطاعة، : السجود -ثالثا 
ق الطاعة لخلفائه، وإالّ فال فائدة من االستخالف؛ إذ ال يمكن أن يستخلف هللا سبحانه شخصا  وقد أعطى ح

 .في المتن Xولم يوجب طاعته، كما ستعرف تفصيل ذلك في كالم خليفة هللا المهدي 
في  فهذه األمور الثالثة نجدها في كل خلفاء هللا سبحانه، كاألنبياء والرسل وغيرهم، فالبد إذن من وجودها

كل مدعي للخالفة، كما وأنها كاشف قطعي عن أحقية الذي جاء بها؛ لعدم تواجدها في غير خليفة هللا 
 .سبحانه
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ِذيَن ﴿ ِه ِفي الَّ َة اللَّ ِه َتْبِديالً  ُسنَّ ِة اللَّ ْن َتِجَد ِلُسنَّ
َ
، 21: ألاحزاب ﴾َخَلْوا ِمْن َقْبُل َول

ِت ﴿ ِه الَّ َة اللَّ ِه َتْبِديالً  ي َقْد َخَلْت ِمْن ُسنَّ ِة اللَّ ْن َتِجَد ِلُسنَّ
َ
 .11: الفتح ﴾َقْبُل َول

سفينة أو أي ش يء فيه  أو كما أنه وببساطة أي إنسان يملك مصنع أو مزرعة
لهم شخصًا منهم يرأسهم، والبد أن ينص  عّمال يعملون له فيه البد أن يعّين

أعلمهم وأفضلهم، والبد أن  د أن يكون عليه باالسم وإال ستعم الفوض ى، كما الب
أي من هذه ألامور  يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرجو وإال فإن قّصر هذا لانسان في

وز الناس على هللا. الثالثة فسيجانب الحكمة إلى السفه ترك أي من  فكيف ُيجَّ
 !!هذه ألامور الثالثة وهو الحكيم املطلق ؟

نجد أّن النص  بش يء من التفصيل وإذا تعرضنا إلى هذا القانون لالهي
تحّول إلى الوصية؛ لعلة وجود الخليفة السابق،  (عليه السالم)لالهي على آدم 

على من بعده بأمر هللا سبحانه وتعالى، وهذا من ضمن واجبه كخليفة  فهو ينص
وا﴿: تعالى قال. هلل في أرضه ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َه َيأ َماَناِت إِ  ِإنَّ اللَّ

َ
ْهِلَهاألْا

َ
ى أ

َ
 .85: ألاحزاب ﴾ل

ألاسماء فاملراد منه معرفته بحقيقة ألاسماء  ا تعليم هللا سبحانه ِلدمأّم 
 (عليه السالم) خليفة هللا في أرضه، وهو لالهية وتحليه بها وتجليها فيه، ليكون 

عّرفهم بحقيقة ألاسماء لالهية التي خلقوا منها، فاهلل  أنبأ املالئكة بأسمائهم أي
ا املالئكة ، أّم (عليه السالم)لالهية وبحسب مقامه  انه عّرف آدم كل ألاسماءسبح

التي ُخلق منها، وبهذا ثبتت حجية  الاسم أو ألاسماء فلم يكن كل منهم يعرف إالّ 
 .عليهم بالعلم والحكمة (عليه السالم)آدم 

كة القانون لالهي هو أمر هللا سبحانه وتعالى للمالئ وألامر الثالث في هذا
 .وإبليس السجود ِلدم



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ........................................  16

 وهذا ألامر هو بمثابة ممارسة عملية للخليفة ليقوم بدوره كمستخلف،

كعمال ومتعلمين  ليقوموا بدورهم( املالئكة) وممارسة عملية لعمال هللا سبحانه
 :وآلان نعود إلى يوسف لنجد( .... عليه السالمآدم )عند هذا الخليفة 

 :الوصية -3

َك ﴿ :(عليه السالم)ليوسف  (سالمعليه ال)يعقوب  في قول  َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َربُّ
ُمَك  َحاِديِث  َوُيَعّلِ

َ
ِويِل ألْا

ْ
َها َعَلى  َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل  ِمْن َتأ َتمَّ

َ
َيْعُقوَب َكَما أ

َبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق 
َ
َك َعِليٌم َحِكيٌم  أ فيعقوب يبّين أّن  .2: يوسف ﴾ِإنَّ َربَّ

وبكل  (عليه السالم)وأنه امتداد لدعوة إبراهيم  وصيه (عليه السالم)يوسف 
 .وضوح

َة آَبائي ِإْبَراِهيَم ﴿: (عليه السالم)وفي قول يوسف  َبْعُت ِملَّ َوِإْسَحاَق  َواتَّ
ْن 

َ
َنا أ

َ
ْيٍء  ُنْشِرَك  َوَيْعُقوَب َما َكاَن ل ِه ِمْن ش َ ِه َعَلْيَنا َوَعَلى َذِلَك مِ  ِباللَّ ْن َفْضِل اللَّ

اِس  اِس ال النَّ ْكَثَر النَّ
َ
ِكنَّ أ

َ
يؤكد  (عليه السالم)فيوسف  .15: يوسف ﴾َيْشُكُروَن  َول

 معليه) الطبيعي الستمرار دعوتهم وأنه الخط (السالم معليه)انتسابه إلى ألانبياء 
 .(السالم

 :العلم -1

عَ ﴿: في قوله
َ
ِتيُكَما ط

ْ
ِتَيُكَما امٌ َقاَل ال َيأ

ْ
ْن َيأ

َ
ِويِلِه َقْبَل أ

ْ
ُتُكَما ِبَتأ

ْ
أ  ُتْرَزَقاِنِه ِإالَّ َنبَّ

ي َمِني َرّبِ ا َعلَّ َة َقْوٍم ال َذِلُكَما ِممَّ ي َتَرْكُت ِملَّ ِه َوُهْم ِباِْلِخَرِة ُهْم  ِإّنِ ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ
 .13: يوسف ﴾َكاِفُروَن 

بًا َفَماَتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِ  ...﴿: وفي قوله
َ
َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِلياًل  يَن َدأ

ُكُلوَن 
ْ
ا َتأ ُهنَّ  ُثمَّ  *ِممَّ

َ
ْمُتْم ل ُكْلَن َما َقدَّ

ْ
ِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيأ

ْ
ا  َيأ ِإالَّ َقِلياًل ِممَّ
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ِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعامٌ  *ُتْحِصُنوَن 
ْ
اُس َوِفيِه َيْعِصُروَن ِفيِه  ُثمَّ َيأ  43: يوسف ﴾ُيَغاُث النَّ

– 41. 

ْرِض ﴿: قوله وفي
َ
ي َحِفيٌظ َعِليٌم  َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن ألْا  .88: يوسف ﴾ِإّنِ

 :هلل البيعة -1

ُه اْلَواِحُد  َيا﴿: في قوله ِم اللَّ
َ
ْرَباٌب ُمَتَفّرُِقوَن َخْيٌر أ

َ
أ
َ
ْجِن أ َما  *اُر اْلَقهَّ  َصاِحَبِي الّسِ

ْيُتُموَها ْسَماًء َسمَّ
َ
اٍن  َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ أ

َ
ُه ِبَها ِمْن ُسْلط ْنَزَل اللَّ

َ
ْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما أ

َ
 أ

اُه َذِلَك  ِإِن  الَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ
َ
َمَر أ

َ
ِه أ اِس  اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَّ ْكَثَر النَّ

َ
ِكنَّ أ

َ
ُم َول يُن اْلَقّيِ  ال الّدِ

 .الجزء الثالث القسم الثاني: اضاءات من دعوات املرسلين [40 – 11: يوسف ﴾َيْعَلُموَن 

، ولو (اية البيعة هللالنص، العلم، ور ): إذن، فبنود قانون معرفة الحجة هي
 .هذه البنود الثالثة في كتب السنة لوجدناها واضحة كما سيأتي بيانأردنا 

 :ن معرفة احلجةخليفة اهلل املهدي يعرف بقانو. 9

ومن  ،نون معرفة الحجة يعّرف املصداق لخلفاء هللا بشكل قطعيقا م أّن تقّد 
النص والوصية، العلم والحكمة، راية البيعة هلل ) :هنا لنرى البنود الثالثة

 .(عليه السالم)املهدي خليفة هللا التي احتج بها ( وحاكمية هللا

 :النص .1  

ا أحمد أو ي تبين اسم املهدي وكونه إّم وص املتواترة التالنص تلقد جاء
  :محمد، وإليك بعضها

يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي، وكنيته كنيتي، يمأل ) -أ 
 .11ص:عقد الدرر في أخبار املنتظر (ألارض عداًل كما ملئت جورًا، وذلك هو املهدي
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أهل  لي رجل منال تقوم الساعة حتى ي): (صلى هللا عليه وآله)عن النبي  -ب 
 .132ص 3ج:مسند احمد( بيتي يواطئ اسمه اسمي

ال تذهب الدنيا أو قال ال تنقض ي ) :قال (صلى هللا عليه وآله)عن النبي  -ج 
 3ج:مسند أحمد( الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي ويواطئ اسمه اسمي

 .134ص

 :حاديث أمور في هذه ألا ولقد جاء 

 .اسمه اسمي

 .مييواطئ اسمه اس

 .اسمه كاسمي، وكنيته كنيتي

 .املشابهة: والذي يهمني بهذا املختصر هو املواطئة، أي

لن تذهب الدنيا حتى يملك ): قال (صلى هللا عليه وآله)أن النبي عن عبد هللا 
يا أبا عبد الرحمن، ما : قلت. ، يواطئ اسمه اسميالدنيا رجل من أهل بيتي

 .10ص: ار املنتظر ليوسف بن يحيى املقدس يعقد الدرر في أخب( يشبه: يواطئ؟ قال

املهدي الذي يولد في آخر الزمان يكون اسمه خليفة هللا ومعنى ذلك أن 
صلى هللا )ويواطئه، ال نفس اسم النبي  (صلى هللا عليه وآله) يشبه اسم النبي

  .محمد، واسم املهدي أحمد (صلى هللا عليه وآله) ، فيكون اسم النبي(عليه وآله

 .(صلى هللا عليه وآله) كون اسم ابيه اسم ابي النبيكما وي

ألاب يطلق على ألاب املباشر وألاب البعيد الواقع وينبغي أن نعرف ان لفظ 
أنا ابن الذبيحين عبد ): يقول  (صلى هللا عليه وآله) في سلسلة النسب، فلذا نجده
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صلى ) فهو .324ص 1ج: ، نيل ألاوطار للشوكاني881ص 1ج: املستدرك للحاكم( هللا وإسماعيل
هللا، بل ونجد أيضًا الروايات التي تبين أن  ابن اسماعيل وابن عبد (هللا عليه وآله

املهدي من ولد فاطمة مع أنه ليس من ولدها املباشرين، بل من نسلها، فيصدق 
 .عليه أنه من ولدها

ِني ﴿َيا بَ  :كما ونطلق على نبي هللا آدم بأنه أبونا جميعًا، ونجد القرآن يقول 
ْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك  ِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس التَّ

َ
ْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآ

َ
َدَم َقْد أ

َ
آ

ُروَن  كَّ ُهْم َيذَّ َعلَّ
َ
ِه ل َياِت اللَّ

َ
اُن َكَما  ،12: عرافالا  ﴾ِمْن آ

َ
ْيط ُكُم الشَّ  َيْفِتَننَّ

َ
َدَم ال

َ
﴿َيا َبِني آ

َبَويْ 
َ
ْخَرَج أ

َ
ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه أ ِتِهَما ِإنَّ

َ
ِة َيْنزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوآ ُكْم ِمَن اْلَجنَّ

 ُيْؤِمُنوَن 
َ

ِذيَن ال ْوِلَياَء ِللَّ
َ
َياِطيَن أ ا َجَعْلَنا الشَّ  َتَرْوَنُهْم ِإنَّ

َ
 .13: الاعراف ﴾ِمْن َحْيُث ال

ب املباشر، ولكنه يطلق عليه أب، ه ليس هو ألا فآدم أبو البشر جميعًا ولكن
 .(عليه السالم)وبنوه يكونوا بني آدم 

ُْسِلِميَن﴾ :كذا يقول سبحانهو  اُكُم املْ ِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ
َ
َة أ ْم  ،35: الحج ﴿ِملَّ

َ
﴿أ

َْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتعْ 
ْ
ُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب امل

ُه 
َ
ًها َواِحًدا َوَنْحُن ل

َ
َباِئَك ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإل

َ
َه آ

َ
َهَك َوِإل

َ
َنْعُبُد ِإل

 .311 :البقرة ُمْسِلُموَن﴾

فإبراهيم أب للمسلمين لكون الاسالم دين الحنيفية الابراهيمية، كما وأن 
إبراهيم بأنه أب ليعقوب عليهما السالم، مع انه ليس آلاية الثانية أطلقت على 

 .ابيه املباشر

صلى هللا عليه )ومن هنا فاملهدي سيكون اسمه مشابه السم جده النبي 
، ولكن ليس (صلى هللا عليه وآله)بي النبي ، كما ويكون اسم ابيه اسم أ(وآله
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خر آب الواقع في ا عرفنا بل ربما ألا بالضرورة ان يكون املقصود الاب املباشر كم
 .سلسلة النسب؛ ولذا يقال ألاب أب وإن عال

، (أحمد)اسمه : أي (صلى هللا عليه وآله) سم املهدي يشابه اسم النبيفا
إّما : ، فخليفة هللا املهدي اسمه(اسماعيل)، وإّما (عبدهللا)سم أبيه يكون إّما او 
 (.أحمد عبدهللا، أو أحمد إسماعيل)

  في كتاب هللا سبحانه، فقد بّشر عيس ى بالنبيجلية  ونجد هذه الحقيقية
ى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل وذكره باسمه،  (صلى هللا عليه وآله) ﴿َوِإْذ َقاَل ِعيس َ

ِتي ِمن 
ْ
رًا ِبَرُسوٍل َيأ ْوَراِة َوُمَبّشِ َا َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّ ِ

ّ
قًا مل َصّدِ ْيُكم مُّ

َ
ِه ِإل ي َرُسوُل اللَّ ِإّنِ

ْحَمُد 
َ
 .2: الصف ﴾...َبْعِدي اْسُمُه أ

، فال يعذر من لم يؤمن (صلى هللا عليه وآله)وفي الوقت نفسه جاءهم محمد 
، فكذلك (صلى هللا عليه وآله)بمحمد بحجة أن عيس ى بّشر بأحمد ال بمحمد 

 (صلى هللا عليه وآله) اليوم لو جاء أحمد فال يعذر من تخلف عنه بحجة أن النبي
 !! (صلى هللا عليه وآله) ن املهدي اسمه اسم النبيبّشر بكو 

صلى هللا ) بل الدليل قائم على ان اسم خليفة هللا املهدي يشابه اسم النبي 
 .يشابه: أي( يواطئ)ال نفس اسم النبي ص، ولذا ركّزت ألاحاديث على  (عليه وآله

 :العلم .2

وهذا ما أكد وهو مما تتقوم به خالفة خليفة هللا سبحانه، وكل بحسبه، 
 .عليه القرآن الكريم

ا﴿ ْهِدَك ِصَراًطا َسِويًّ
َ
ِبْعِني أ ِتَك َفاتَّ

ْ
ْم َيأ

َ
ي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما ل َبِت ِإّنِ

َ
 ﴾َيا أ

 .41: مريم
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ُه ا
َ
ى َيُكوُن ل نَّ

َ
اُلوَت َمِلًكا َقاُلوا أ

َ
ُكْم ط

َ
َه َقْد َبَعَث ل ُهْم ِإنَّ اللَّ ُهْم َنِبيُّ

َ
ُْلُك ﴿وَقاَل ل

ْ
مل

َفاُه َعَلْيُكْم 
َ
َه اْصط َاِل َقاَل ِإنَّ اللَّ

ْ
ْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن امل

َ
ُْلِك ِمْنُه َول

ْ
َحقُّ ِبامل

َ
َعَلْيَنا َوَنْحُن أ

ُه َواِسٌع َعِليٌم﴾ ُه ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَّ ًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَّ
َ
 َوَزاَدُه َبْسط

 .143: البقرة

ا  ﴿َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّ
ْرَنا َمَع َداُووَد  *ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَن  َتْيَنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّ

َ
ْمَناَها ُسَلْيَماَن َوُكالًّ آ َفَفهَّ

ْحَن  ْيرَ اْلِجَباَل ُيَسّبِ ا َفاِعِليَن﴾ َوالطَّ  .31: ألانبياء َوُكنَّ

ُر ِإالَّ ﴿ كَّ وِتَي َخْيًرا َكِثيًرا َوَما َيذَّ
ُ
ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أ

ْلَباِب 
َ
وُلو ألْا

ُ
 .121: البقرة ﴾أ

فجميع خلفاء هللا قد احتوت صدورهم على العلم والحكمة التي تفاض  
ه سبحانه، فالعلم والحكمة قرين لكل خليفة إلهي، فلذا نجد الروايات عليهم من

تبين أن خليفة هللا املهدي يحكم بين أهل الانجيل بانجيلهم وأهل التوراة 
 .بتوراتهم، لكونه امتداد لصاحب التوراة والانجيل

املهدي يبعث بقتال الروم يعطي : عن كعب، قال): بسنده أخرج ابن حماد
خرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية فيه التوارة التي أنزل هللا فقه عشرة يست

على عيس ى  عز وجل، ولانجيل الذي أنزل هللا (عليه السالم)تعالى على موس ى 
فتن  (، يحكم بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل لانجيل بإنجيلهم(عليه السالم)

 .3011حديث رقم : املروزي 

إنما سمي املهدي ألنه يهدي إلى أسفار من : عن كعب، قال): وأخرج أيضاً 
أسفار التوراة، يستخرجها من جبال الشام، يدعو إليها اليهود، فيسلم على تلك 

 .3018حديث رقم : فتن املروزي  (الكتب جماعة كثيرة، ثم ذكر نحوًا من ثالثين ألفاً 
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 ينومطبقه معصوم سبحانه، فالدستور وتعني أن القانون واملنفذ من هللا
من الخطأ، لكي تصل رسالة السماء نقية خالية من الشوائب إلى الناس، لذا 

لتطبيق أحكامه بال شائبة ظلم  هدي مبعوث من قبل هللا سبحانهاملفخليفة هللا 
 .أو حيف بل يبعثه هللا ليقيم الحق ويميت البدع ويجمع الناس على كلمة سواء

ْهَل اْلِكَتاِب تَ 
َ
 ﴿ُقْل َيا أ

َ
َه َوال الَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَّ

َ
ى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم أ

َ
ْوا ِإل

َ
َعال

ْوا َفُقوُلوا  ِه َفِإْن َتَولَّ ْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَّ
َ
ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ  َيتَّ

َ
ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوال

ا ُمْسِلُموَن  نَّ
َ
 .24: آل عمران ﴾اْشَهُدوا ِبأ

يرض ى )فسينتشر العدل في الناس كما تقدم في ألاحاديث السابقة؛ لذا 
الصواعق املحرقة البن حجر الهيتمي ( لخالفته أهل السماء وأهل ألارض والطير في الجو

 .324ص:املكي

الدستور )هذين ألامرين  كال وما تالقيه الناس من ظلم إنما جاء لفقد 
سيطبق املنهج لالهي في الناس ويسير  ، وخليفة هللا املهدي(لالهي، املطبق لالهي

 .وهديه (صلى هللا عليه وآله) بهم بسيرة النبي

من قبل هللا، فهو يدعو إلى  بفاملهدي يحكم بحكم هللا سبحانه، لكونه منّص 
 .هللا ويرفع راية البيعة هلل

في راية املهدي مكتوب البيعة ): عن نوف البكالي، قال: روى املروزي بسنده
 .3012حديث رقم : ملروزي فتن ا( هلل
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بعد أن تكلمنا فيما تقدم بالجانب النظري واملفهومي وعرفنا مما تقدم 
القول الفصل في معرفة املدعي الحق من الباطل بقانون إلهي ضمن هللا حفظه 
 من أيدي العابثين، علينا أن نرى هذا القانون في مصداقه املوجود منذ زمن

َك ِباْلِحْكَمِة  :ينادي في الناس متخذًا قوله سبحانه شعاراً  ى َسِبيِل َرّبِ
َ
﴿اْدُع ِإل

ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن 
َ
َك ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
ِتي ِهَي أ ِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ

َ
َْوِعظ

ْ
َوامل

ُْهَتِديَن 
ْ
ْعَلُم ِبامل

َ
  .318: النحل ﴾َسِبيِلِه َوُهَو أ

 من هو خليفة هللا املهدي ؟ف

بالنسبة للمسلمين  ...]: (عليه السالم)يقول خليفة هللا املهدي أحمد الحسن 
على نصرة املهدي وأسماه  (صلى هللا عليه وآله)السنة فقد حثهم رسول هللا 

كما في الروايات الصحيحة في كتب السنة، وقد جئتهم ( خليفة هللا املهدي)
، واسم أبي يواطئ (أحمد) (صلى هللا عليه وآله) واسمي يواطئ اسم رسول هللا

صلى هللا عليه )كما نّصت الروايات والرسول ( إسماعيل)اسم أب رسول هللا 
، وقد جئتكم بالنص (أنا ابن الذبيحين عبد هللا وإسماعيل: )قال (وآله

التشخيص ي املوصوف بأنه عاصم من الضالل ملن تمسك به، وجئت بالعلم، 
  . اية البيعة هللوالانفراد بر 

وأذعنوا للحق واتبعوا خليفة  (صلى هللا عليه وآله)فاتقوا هللا يا أمة محمد 
لنصرته ولو زحفًا على  (صلى هللا عليه وآله)هللا املهدي الذي دعاكم رسول هللا 

 .18ص: الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل [....الثلج،

بالبنود الثالثة  (عليه السالم)سن فقد جاء خليفة هللا املهدي احمد الح
 :لقانون معرفة الحجة
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صلى هللا )اسم النبي ( يواطئ)، فاسمه يشابه (أحمد)النص؛ وقد تقدم، فهو 
صلى هللا عليه ) بو النبيوهو اسم أ( سماعيلإ)، كما وان اسم أبيه (عليه وآله

 .(لسالمعليهم ا)هللا واسماعيل بن ابراهيم  لكونه ابن الذبيحين؛ عبد (وآله

العلم؛ ولقد بين عظائم ألامور التي لم يسبقه أحد لبيانها، وله إصدارات 
حكام املتشابهات، وفي تفسير القرآن، وفي قصص إوفي علوم شتى، ففي عديدة 

وفي ومواقف مستوحاة من خلفاء هللا، وفي العقائد الحقة، وفي املعارف لالهية، 
، وفي الرد على امللحدين (والانجيل والقرآنالتوراة )بيان ما جاء في الكتب لالهية 

بمنهج العلوم العصرية التي يستدلون بها، والى غير ذلك مما ال استطيع تسطيره 
  .هنا رعاية لالختصار

 :حاكمية هللا

فدعوتي كدعوة نوح ]: (عليه السالم)يقول خليفة هللا املهدي أحمد الحسن 
 (عليه السالم)وكدعوة موس ى  (عليه السالم)وكدعوة إبراهيم  (عليه السالم)

 .(صلى هللا عليه وآله)وكدعوة محمد  (عليه السالم)وكدعوة عيس ى 

أن ينتشر التوحيد على كل بقعة في هذه ألارض، هدف ألانبياء وألاوصياء هو 
هدفي، وأبّين التوراة ولانجيل والقرآن وما اختلفتم فيه، وأبّين انحراف علماء 

ن وخروجهم عن الشريعة لالهية ومخالفتهم لوصايا اليهود والنصارى واملسلمي
 .(السالم معليه)ألانبياء 

إرادتي هي إرادة هللا سبحانه وتعالى ومشيئته، أن ال يريد أهل ألارض إاّل ما 
يريده هللا سبحانه وتعالى، أن تمتلئ ألارض قسطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا، 

العراء، أن يفرح ألايتام بعد حزنهم الطويل أن يشبع الجياع وال يبقى الفقراء في 
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أن يطبق أهم ... ، وأن ...أن ... املادية بعز وكرامة،  وتجد ألارامل ما يسد حاجتها
 .1س 3ج:الجواب املنير عبر ألاثير [ما في الشريعة العدل والرحمة والصدق

 .والحمد هلل أواًل وآخراً 
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