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طبقًا لآلاثر اإلسالمية
نستطيع أن نقول بكل
ثقة أبن كل سليم القوى
قول على هللا وادعى أنه
العقلية الذي تَ َّ
اإلمام املهدي عرب التاريخ اإلسالمي
ومل يرتاجع عن دعواه ومتادى يف غيه
ُضي
كان من الكذابني املفرتين ،وقد ق َ
بعضا
عليه سري ًعا .كما وصلنا أيضا أن ً
من املسيحيني سليمي القوى العقلية
أيضا أهنم املسيح ابن مرمي
قد ادعوا ً
الذي ينزل يف آخر الزمان ليدين
األمم ..فهم كذلك كذابون ،وقد
انقضوا وانقضى فكرهم وابد وابدوا..
وابلتايل فقد اتضح أن كل من قال أنه
املهدي فحسب فهو كاذب ،وكل من
قال أنه املسيح فحسب هو كاذب
كذلك؛ فقط الوحيد الصادق من بني
التقوى

كل هؤالء هو الذي ادعى أنه املسيح
واملهدي م ًعا.
ترابط اآلاثر
فدائما ما أبدأ حبديث ابن
شخصيًاً ،
ماجة يف هذا الشأن ،لتبيني األمر
وجلي لعموم الناس
بشكل واضح
ّ
حيث ذكر قول رسول هللا َ :
«ل
َيـ ْزَدا ُد الَْ ْم ُر إَِّل ِش َّد ًة َوَل ُّ
الدْنـيَا إَِّل
َّاس إَِّل ُش ًّحا َوَل َتـقُوُم
إِ ْدَب ًرا َوَل الن ُ
َّاس َوَل
السا َع ُة إَِّل َعلَى ِش َرا ِر الن ِ
َّ
()1
َّ
يسى ابْ ُن َم ْريََ»
الْ َم ْه ِد ُّي إِل ِع َ
فيُسرع َ
يل قوم املخالفني بعد تقصي
سطحي قائلني بضعف هذا احلديث،
لكنهم ويف الواقع ال يعلمون من أي
وج ٍه هو ضعيف ،يقولون (علمنا أنه
ضعيف والسالم) هكذا يقولون ..وال

يعلمون كوهنم من العامة أن هناك
ضعف منت وضعف سند ومها خيتلفان
وهناك ضعف ُيرب ،وضعيف يؤخذ
به ..إخل ولكنهم وألهنم سطحيون ال
يعلمون كثري من ذلك العلم ظانني أن
احلديث ضعيف ُجزافًا بسبب تلك
حصرا «وال املهدي إال
املقولة فيه
ً
عيسى ابن مرمي» رغم أن فيه كالم
آخر يرضون به ويصدقونه إذ عاينوه،
إال هذه ال يرضون هبا خاصة ،بسبب
ما رسخ يف أدمغتهم من كالم اخلاصة
والعامة على السواء من كل اجتاه،
إذ قيل أن املهدي شخص منفصل
عن شخص مسيح آخر الزمان ..بل
سيصلي املسيح النيب مأموًما وراء هذا
(املهدي).
فال يسعين بعد ذلك الرفض والتضعيف
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اجلزايف من العامة ،إال إسكاهتم مبا ال
يقوون على النبس جتاهه ببنت شفة؛
اإلمام مسلم ،صاحب الصحيح،
فيذكر حضرته رمحه هللا« :أَ َّن َر ُس َ
ول
َال َكيْ َف أَْنـتُ ْم إِذَا َنـ َزَل فِ ُ
اللَِّ  ق َ
يك ْم
ابْ ُن َم ْريََ فَأَم ُ
َّك ْم ِمنْ ُك ْم»( )2مبعىن أن
اإلمامة ستكون لعيسى ابن مرمي ،وهذا
ما يتضح من كلمة «فأمكم» يعين قام
إبمامتكم .فلم يقل (وأمكم) ليفسرها
البعض على هواه أبهنا متيز بين ُه 
وبني اإلمام الذي سيؤم (أي املهدي).
وقد ذكر اإلمام مسلم يف صحيحه
أيضا عقب نفس هذا احلديث فقال:
ً
«َ ..وإِ َما ُم ُك ْم ِمنْ ُك ْم ق َ
َال ابْ ُن أَِب ِذئْ ٍب
تَ ْدرِي َما أَم ُ
ْت ُْت ِبُِن.
َّك ْم ِمنْ ُك ْم؟ ُقـل ُ
اب َربّ ُ
َال فَأَم ُ
َّك ْم ب ِ
قَ
ِكتَ ِ
ِك ْم َتـبَ َار َك َوَتـ َع َال
َو ُسنَّ ِة نَبِيّ ُ
ِك ْم  »وهذه إضافة تثبت
أن اإلمام الذي سيؤم املسلمني هو
املسيح وأنه سيؤمهم بشرع حممد .
فهذا إذن حديث ذكره اإلمام مسلم
«نزل فيكم ابن مرمي فأمكم منكم»
يثبت حديث ذكره ابن ماجة «وال
املهدي إال عيسى ابن مرمي» أي ليس
اإلمام (املهدي الذي تبحثون عنه)
«إال» عيسى ابن مرمي بكل وضوح
لو كنتم تعقلون ،فمن أراد تضعيف
حديثًا ذكره ابن ماجة فليُضعف
ابلتبعية حديث ذكره اإلمام مسلم

فكل من قال أنه المهدى
فحسب فهو كاذب ،وكل من قال
أنه المسيح فحسب هو كاذب
كذلك؛ فقط الوحيد الصادق من
بين كل هؤالء هو الذى ادعى
معا.
أنه المسيح والمهدى ً

وليسرتح.

حضرة املسيح املوعود قال« :والعجب
أهنم ينتظرون املهدي» واملقصود أنك
جيب عليك أن ال تنتظر املهدي
ً
مستقل! ملاذا؟! لثالثة أسباب هي:
ً
أول أن املنتظر قدومه هو املسيح
مهدي ،إذ ورد عن النيب 
وصفته ً
أنه قال« :يُ ِ
اش ِمنْ ُك ْم أَ ْن
وش ُك َم ْن َع َ
يسى ابْ َن َم ْريََ إِ َما ًما َم ْه ِدًّي
َيـ ْلقَى ِع َ
يب َوَيـ ْقتُ ُل
َو َح َك ًما َع ْد ًل َفـيَ ْك ِس ُر َّ
الصلِ َ
ِْ
ال ْزيَ َة َوتَ َض ُع َْ
ِير َويَ َض ُع ِْ
ال ْر ُب
النْز َ
أَ ْوَز َارَها»( ،)4اثنيًا أن أحاديث املهدي
ً
مستقل قد تركها كبار الصحاح ،اثلثًا
أن احملدثني الكبار وثَّقوا فقط عن
جميء املسيح.
مث جند أن حضرة املسيح املوعود يقول
أيضا« :مع أهنم يقرأون يف «صحيح»
ً
ابن ماجة واملستدرك حديث« :ال
مهدي إال عيسى» فحضرته مل
يُضعف حديث ابن ماجة كما يتوهم
املخالفون بناء على هذا النص ،بل قد
ذكر حضرته أنه موجود يف الصحيح
البن ماجة وأضاف كداعم له ذكر
آخر يف املستدرك على الصحيحني
للحاكم النيسابوري(.)5

حماولة إظهار تناقض
وقد ورد عن حضرة املسيح املوعود
قوله يف رسالة محامة البشرى:
«والعجب اآلخر أهنم ينتظرون املهدي
مع أهنم يقرأون يف صحيح ابن ماجة
واملُستدرك حديث« :ال مهدي إال
عيسى» ،ويعلمون أن الصحيحني
قد تركا ِذكره لضعف أحاديث ُسعت
يف أمره ،ويعلمون أن أحاديث ظهور
املهدي كلها ضعيفة وجمروحة ،بل
بعضها موضوعة ،ما ثبت منها شيء،
مث يُصرون على جميئه كأهنم ليسوا
بعاملني»( )3ومن هنا حياول البعض
خببث الطوية إثبات ضعف حديث
اإلمام ابن ماجة بكالم حضرة املسيح بيان ابتفاق أئمة احلديث
املوعود ،لكنهم ولألسف مل يفحصوا أنيت اآلن على املهم ،إذ يذكر حضرته
القول جي ًدا .إذ يُالحظ مبدئيًا هنا أن احلديث «ال مهدي إال عيسى»
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ويقول« :أن الصحيحني قد تركا
ذكره لضعف أحاديث مسعت يف
أمره» الحظ قوله «لضعف أحاديث
ذكرت يف أمره» ويُعقب ابلقول:
«ويعلمون أن أحاديث املهدي كلها
ضعيفة» فحضرته يف الواقع ال يُ َض ِّعف
حديث ابن ماجة واملستدرك بل يُثبته،
لكن تركه البخاري ومسلم ،كما تركا
أحاديث املهدي عموًما ،لذا فلم يذكرا
هذا احلديث ،لكنهم اهتموا بكل
أحاديث قدوم املسيح ابعتباره إما ًما
مهدي ضمنًا وبداهة ،إذن فمن ظل
ً
ينتظر املهدي طوال حياته فيجب أن
يعلم بناء على تضافر تلك األنباء أن
ال مهدي إال املسيح.
فكأن ابن ماجة مهس يف أذنك هبذا
احلديث ومن بعده يقول بذات قوله
حضرة املسيح املوعود؛ أنت أيها
املعرتض :إنه «ال مهدي إال عيسى».
فيا أيها االنسان الذي تنتظر ظهور
املهدي بفارغ الصرب ،اعلم جي ًدا أنه ال
مهدي
مهدي إال عيسى ،وليس هناك ٌ
منفصل مستقل كما تتوهم اي واهم.
والدليل أن كبار احملدثني ،البخاري
ومسلم قد تركا أحاديث املهدي ووثقوا
فقط أحاديث املسيح .وأشرت أبنه لن
يكون إال املسيح ،فإذا وجدت املسيح
فاعلم أنه هو هو املهدي الذي تنتظر.
التقوى

فكأن ابن ماجة يقول لك في أذنك بهذا الحديث ومن بعده يقول
بذات قوله حضرة المسيح الموعود؛ أنت أيها المعترض :إنه «ال
مهدى إال عيسى» .فيا أيها االنسان الذى تنتظر ظهور المهدى بفارغ
مهدى منفصل
جيدا أنه ال مهدى إال عيسى ،وليس هناك
ٌّ
الصبر ،اعلم ً
مستقل كما تتوهم يا واهم .والدليل أن كبار المحدثين ،البخارى
ومسلم قد تركا أحاديث المهدى ووثقوا فقط أحاديث المسيح.

مسألة اتبعة
أيضا
ولكن ماذا عن حديث ذكره ً
اإلمام مسلم بل والبخاري العظيم،
يتكلم فيه عن شخصني بوضوح إذ
َال َر ُس ُ
ذكرا :ق َ
ول َ كيْ َف أَْنـتُ ْم إِذَا
()6
َنـ َزَل ابْ ُن َم ْريََ فِ ُ
يك ْم َوإِ َما ُم ُك ْم ِمنْ ُك ْم.
نقول مبا هداان هللا ذات قول علماء
املسلمني وال نزيد عنه وال ننقص،
فقط لنثبت أن ادعاء أن يف احلديث
شخصني متمايزين إمنا هو قول العامة
السطحيني ال العلماء واحملققني .فقد
ورد يف حاشية العالمة املُحدث أمحد
علي السهارنفوري ( )7رمحه هللا تعليقًا
نصا:
على صحيح البخاري قوله ً
«وإمامكم منكم :حيكم بينكم ابلقرآن
ال ابإلجنيل ،أو أنه يُصلي معكم
ابجلماعة واإلمام من هذه األمة ،أو
تعظيما له،
وضع املظهر موضع املُضمر ً

يعين هو منكم ،والغرض أنه خليفتكم
وهو على دينكم .قال الطييب :أي
يؤمكم عيسى  حال كونه يف
دينكم»( )8والقول واضح وال حيتاج
شرحا إضافيًا .ولكن إذا أردان تسليط
ً
ضوء على هذا التعليق ،لوجدانه
يقول ويصف املسيح أنه سيكون
«خليفتكم» أي خليفة املسلمني يعين
اإلمام وليس جمرد إما ًما يف الصالة .مث
يقول« :وهو على دينكم» يعين من
أمة حممد  ،ال من أمة بين إسرائيل.
اخلالصة :فإن احلديث الوارد يف سنن
ابن ماجة «وال املهدي إال عيسى
ابن مرمي» يشابه حديثي :األول ذكره
اإلمام مسلم «كيف أنتم إذا نزل ابن
مرمي فيكم فأمكم منكم» والثاين ذكره
كل من البخاري ومسلم وأمحد «كيف
أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم وإمامكم
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منكم» إذن فجميعهم يقولون
ويدعمون عقيدة أن املهدي واملسيح
هو شخص واحد ال شخصني كما
توهم العامة من املسلمني منذ فرتة.
توافق العالمات وترابط النبوءات
ولذلك فكل من ادعى وخالف هذا
محل الصفتني واملهمتني
الشرط أي ْ
كاذب
«العيسوية واملهدوية م ًعا» فهو ٌ
حتما ،إذ خالف النبوءات .والوحيد
ً
الذي قال أنه هو املسيح املوعود
واملهدي املعهود كصفتني فيه م ًعا فهو
األصدق من بينهمً .
أول ألنه وافق
شرط النبوءات يف هذه الصفة ،واثنيًا
أن كل ما تعلق مع ظهوره من آايت
حدث معه «كالكسوف املزدوج» وإن
دعي مهدوية َكذَبة مرات
مت يف أزمان ُم ّ
عديدة ،إال أنه حصل حبسب النبوءة
فقط مع من ادعى أنه املسيح واملهدي
م ًعا ،فصارت العالمة السماوية متصلة
ابلصفة الرابنية بوصال وثيق ،وصار
أبن
ذلك دليل إهلي لصدق املُدعي ْ
استلّه هللا من بني مدعني كذابني
حسبوا احلساابت فعرفوا مواعيد
الكسوفات فانطلقوا يف ادعائهم
ضالني ،مفتونني حبديث الدارقطين
«إن ملهدينا آيتني مل تكوان منذ خلق
السماوات واألرض ،ينكسف القمر

والجدير أن حضرة مرزا غالم أحمد أعلن أنه هو المسيح الموعود
طبقًا للصحاح -قبل انبالج الكسوف بفترة كبيرة .ثم أنه فوقذلك أنبأ وأكد على قدوم القدرة الثانية ،أى الخالفة ،بعد ذهاب
القدرة األولى ،أى حضرته ،فهل ممن ادعوا المهدوية منفردة
ووافقت ادعاءاتهم كسوفات رمضانية مزدوجة تبعتهم خالفة؟؟

ألول ليلة من رمضان ،وتنكسف
الشمس يف النصف منه ،ومل تكوان
منذ خلق السماوات واألرض»( )9ومل
يلتفتوا انتبا ًها بعالقة هذا احلديث
ُم ِدد العالمة «الكسوف» ،أبحاديث
مهدي»
«مسيحا
ُم ِددات الصفة
ً
ً
فكانوا من الفاشلني أو أفشلهم رب
العاملني وأثبت صدق مبعوثه بعدما
استله كالشعرة من وسط العجني.
عالمة الكسوف
لكن رمبا يقول قائل ،إذا كنا حنن
مدعي املهدوية الكاذبني
أقرران أبن
ّ
قد حسبوا احلساابت فعرفوا مواعيد
الكسوفات فانطلقوا ابدعائهم
ضالني ..فكيف نستطيع أن نقرر
أبن املد ِعي أنه املهدي واملسيح
أيضا احلساابت
م ًعا مل حيسب هو ً
ليستطلع العالمات؟! ونقول ما قلناه

معكوسا هذه املرة،
سل ًفا ،وإن كان
ً
فمبدئيًا إذا كان مدعي الصفتني قد
فتنه حديث ذكره الدارقطين وخص
فيه ذكر املهدي ،فما الداعي لديه
أيضا بعد ذلك إال
ليذكر أنه املسيح ً
مأمورا ،واجلدير أن حضرة
إذا كان
ً
مرزا غالم أمحد أعلن أنه هو املسيح
املوعود -طبقًا للصحاح -قبل حدوث
الكسوف بفرتة كبرية .مث أنه فوق ذلك
أنبأ وأكد على قدوم القدرة الثانية ،أي
اخلالفة ،بعد ذهاب القدرة األوىل،
أي حضرته ،فهل ممن ادعوا املهدوية
منفردة ووافقت ادعاءاهتم كسوفات
رمضانية مزدوجة تبعتهم خالفة؟؟
رمبا قد يكون قد أوصى البعض منهم
الذين كانوا ينتظرون املوت كالبشر
─إذ أن عقيدة عموم املسلمني هي
أن املهدي ال ميوت إال قبيل القيامة
مباشرة─ أوصى بلزوم استمرار دعوته
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من خلفه ،غري أن ذلك مل حيدث،
واحلاصل أهنم حني قضوا منهم فقد
قِ
ُض َّي أمرهم وانتهى خربهم عند
ذلك احلد .وهنا أييت دور احلديث
«ما من نبوة إال وتبعتها خالفة» يف
تبيان املُدعي الصادق من الكاذب.
فعندما يقول حضرة املسيح املوعود:
«مل حيدث الكسوف واخلسوف يف
()10
رمضان زمن أي مدعي املهدوية»
فيجب أن نفطن أبن قائل العبارة
هنا هو املسيح املوعود نفسه ،وهو
يتكلم عن حديث مؤيد لصفة املهدي
الذي هو املسيح الذي تكلم عنه ابن
ماجة وغريه أبنه لن يكون إال املسيح
املوعود .فالسؤال اآلن لكل خمالف،
أي من مدعي املهدوية حدثت معهم
خسوفات وكسوفات رمضانية مزدوجة
أيضا؟؟ خاصة وأن
كان
مسيحا ً
ً
حضرته  مل يتكلم عن عالمات
املهدي منفصلة أب ًدا إال أن يكون
أيضا ،ولعل هذا هو عني
هو املسيح ً
مقصود حديث الدارقطين السالف
«ومل تكوان منذ خلق السماوات
واألرض».
هبذا فإن عالقة حدثي اخلسوف
والكسوف املزدوج يف رمضان هبذا
احلديث ،هو أن كل من حدثت
معه الظاهرة كانوا معها كعقريب
التقوى

الساعة مفتقدين لثالث كي يكتمل
نِصاب مصداقيتهم ،فعقارب الساعة
ثالثة (ساعات ،دقائق ،ثوان) فال
ميكن أن جتتمع العقارب الثالثة
على الثانية عشرة وال يكون الوقت
الظهرية للمبصرين أو منتصف الليل
للمنتظرين .وهذا ما حدث مع حضرة
مرزا غالم أمحد املسيح املوعود واإلمام
املهدي ابجتماع كافة األنباء فيه
حصرا .لكن ال معىن للقول أن هذه
ً
احلوادث والعالمات حتققت حبذافريها
وقد جاء الوقت ابجتماع عقربني
فحسب بينما الثالث ليس معهما!
وأخ ًريا
نرى أن نبني ما ميكن أن يكون عثرة
لباحث خملص فيما ورد عن النيب 
أن الشمس والقمر آيتان خموفتان من
آايت هللا ُيذر هبما عباده وإهنما ال
ينكسفان ملوت أح ٍد من الناس وال
حلياته فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا
وادعوا هللا حىت ينكشف ما بكم.
وحنن اجلماعة اإلسالمية األمحدية
─مجاعة املسيح املوعود -ال نقول
أب ًدا خبالف هذا احلديث ،كما يروج
عنا املعارضون خبُ ٍ
بث ،بل نقر بقول
رسول هللا  .فاخلسوف والكسوف
اللذان حصال يف رمضان كآيتني

للمسيح املوعود واإلمام املهدي مل
تكوان كآايت لظهوره  وإمنا
كانتا آية خموفة ومنذرة يف حق املسيح
املوعود على من خالفوه جراء موجات
التكذيب واملعارضة العدوانية اليت
حصلت مقابل دعوة حضرته السماوية
اإلصالحية .فلما قيلَّ :
«إن ملهدينا
آيتني »..أشار إىل عالمة أنه سيُقابل
ابلتكذيب ،فيحيق ابملكذبني جراء
تكذيبهم عذاب ..فهي إذن ليست
عالمة لظهوره  وإمنا كانت آية
فلما طالبوه هبا
إنذا ٍر ملن كذبوه وك ّفروه ّ
املكذبني يصرون على آايت الوعيد
وقع عليهم القول ولعلهم يرجعون.
( .١سنن ابن ماجه ،كتاب الفنت )4039
( .٢صحيح مسلم،كتاب اإلميان )246
( .٣مرزا غالم أمحد ،محامة البشرى ص)86 ،85
( .٤مسند أمحد،كتاب ابقي مسند املكثرين 9242
صحيح)
( .٥املستدرك على الصحيحني ،كتاب الفنت واملالحم
)8363
( .٦البخاري ،3448مسلم .244وأمحد بلفظ «كيف
بكم» )8412
1297 -1225[ .٧هـ (1879 -1810م)]
( .٨صحيح البخاري ص ،1589ط البشرى ـ
ابكستان .كما يشري العالمة السهارنفوري بورود ذلك
يف (الكواكب الدراري واخلري اجلاري)
( .٩سنن الدارقطين ،كتاب العيدين ،ابب صفة صالة
اخلسوف والكسوف وهيئتهما)
( .٠١التحفة الغولروية ص)85
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