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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشاري املطرقي و"حمنز خري" العنري

رأي حمنز رشيز رضا يف أشراط الشاعة الكربى
 رراسة ىقزية -ر" .حمنز خري" العنري**

أ .مشـــاري املطــرقــي*

تاريخ قبىل انبحث9212/9/11 :و

تاريخ وصىل انبحث9217/11/92 :و

ملدص

ييدف ىذا البحث إلى بيان أري الشيخ محمد رشيد رضا في عالمات الساعة الكبرى كالدجال،

ونزول عيسى  ،وظيور الميدي ،وطموع الشمس من مغربيا.

وبينت الدراسة ثبوت وقوع ىذه األشرراط مرن لرالل اشساشرياد برالاركن الكرريم ولرحي السرنة النبويرة ،كمرا

بينررت إنكررار الشرريخ رشرريد رضررا ليررذه األشرراط مارراث ار بالمدرسررة العاميررة الارري انكررر ىررذه األمررارات ،وحاولررت
الدراسة الرد عمى كرائو بالدليل والبرىان.

Abstract
This research aims to focus on Sheikh Muhammed Rashid Rida's point of view
regarding afterlife's major hour signs such as al Dajal (Antichrist), the descent of Jesus
- peace be upon him -, the emergence of the Mahdi, and the sunrise from the west.The
study stated that proving afterlife's major hour signs should be based on Quranic verses
and authentic Sunnah of the Prophet. The researcher has demonstrated that Sheikh
Rashid Rida's has denied these signs influenced by the rational school that also denied
these signs. This study has sought to discuss Sheikh Muhammed Rashid Rida's points
of view based on evidence and proof.

املقزمة.

الحمد هلل رب العالمين واللالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين سيدنا محمد وعمى كلو ولحبو أجمعين ،وبعد:
فإن ىناك عالمات وأشراطاً اسبق قيام الساعة ،وان من ىذه العالمات واألشراط ما قد ظير واناضى كبعثة النبي

 ومواو وانشااق الامر وغيره ،وان من ىذه العالمات واألشراط ما قد ظير وش يزال يكثر كان ارى الحفاة الرعاة ياطاولون
في البنيان ،وكثرة اليرج والمرج ،واناشار الزنى وكثرة النساء ،وغيرىا.

وان من ىذه العالمات واألشراط ما لم يظير بعد ،وانيا إذا ظيرت فإن الساعة قد اقارب قياميا مما ش ريب فيو ،وىي
ما يطمق عميو عند أىل العمم أشراط وعالمات الساعة الكبرى ،ومنيا (نزول عيسى ابن مريم ،ولروج المسي الدجال ،ولروج
الميدي المناظر ،وطموع الشمس من مغربيا).
وقد ثبت لحة وقوع ىذه األشراط والعالمات في كااب اهلل والسنة النبوية اللحيحة اللريحة الماواارة ،وقد ذكر

جمع من أىل العمم نال اإلجماع عمى لحة ىذه األلبار واآلثار الواردة في أشراط الساعة الكبرى.

نزر يسير من أىل العمم والفضل ومنيم ألحاب المدرسة العامية الحديثة وعمى رأسيم
ولم يلالف في ىذه المسالة إش ٌ
* باحث.
** أسااذ مشارك ،كمية الشريعة ،جامعة كل البيت.
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رأي حمنز رشيز رضا يف أشراط الشاعة الكربى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد رشيد رضا لاحب افسير المنار ،وذلك بدعوى الاعارض والاناقض فيما بينيا ،أو أن أحاديثيا ش ال  ،أو أنيا
ملالفة لمسنن الكونية ،وغيرىا من األمور الاي سوف ناطرق لذكرىا في ثنايا بحثنا ىذا.
مشوغات اختيار املوضوع.

ىناك كثير من األسباب والمسوغات الاي دفعاني شلايار ىذا الموضوع والكاابة فيو ،ولعل من أىم ىذه األسباب

والمسوغات ما يااي:
 -1الرد عمى الاساؤشت والشبيات الاي اثار حول أشراط الساعة الكبرى واحاول الاشكيك والطعن في لدق وقوعيا.
 -2عدم وجود دراسة عادية احميمية حول كراء محمد رشيد رضا في أشراط الساعة الكبرى.

 -3بيان لطورة رد األحاديث اللحيحة شسيما الاي في كاابي البلاري ومسمم ،والمذين ىما أل الكاب بعد الاركن ،وقد
اماايما األمة بالابول بدعوى أنيا اعارض الاركن أو اعارض العال.
 -4بيان لطورة إنكار وقوع عالمات وأشراط الساعة الكبرى ،شسيما وأنيا ثاباة بالكااب والسنة اللحيحة اللريحة
الماواارة بمجرد دعوى الاعارض فيما بينيا.
الزراسات الشابقة.
)1

موقف المدرسة العامية الحديثة من الحديث النبوي الشريف دراسة اطبياية عمى افسير المنار ،لشفيق عبد اهلل شاير،

وىو عبارة عن رسالة ماجساير نوقشت في الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم أباد في باكساان ،وىي مكونو من 434
لفحة ااريباً ،اطرق في مبحث كامل من الدراسة عن موقف محمد رشيد رضا من أحاديث اشعاااد ،وذكر مثاشً لذلك

موقفو من أحاديث أشراط الساعة الكبرى وأحاديث سحر النبي وغيرىا من األحاديث ،حيث كان يذكر كراء محمد رشيد رضا
ويرد عمييا ولكن بشكل مجمل وسريع بحيث لم يساوعب جميع الشبو والاساؤشت واشعاراضات الاي ذكرىا الشيخ في

افسيره ،شسيما الاي الاص باشراط الساعة الكبرى والاي ىي مدار بحثي ،كذلك عند ذكر شبو واساؤشت محمد رشيد رضا
لم ياوسع في الرد عمييا وافنيد الشبو واشعاراضات والاساؤشت وافنيد دعوى الشيخ بالاعارض فيما بينيا ،وحشد األدلر ر رة
والبراىين والحجج عمى عدم لحة ما ذىب إليو؛ وذلك ألن الباحث ذكر ىذا المبحث عمى سبيل المثال ش عمى سبيل دراسة
ىذا المبحث دراسة ماكاممة من جميع اشاجاىات.

كااب "منيج محمد رشيد رضا في العايدة" ،لاامر محمود ماولي ،وىو عبارة عن رسالة ماجساير نوقشت في الجامعة

اإلسالمية في المدينة المنورة ،وىي مكونة من  985لفحة ااريباً ،ذكر فييا جممةً من كرائو العادية في األسماء واللفات،

وفي اوحيد األلوىية ،وفي الاوسل ،وفي البدع ،وفي الادر ،والمالئكة ،والكاب ،والرسل ،والجن ،والشياطين ،وفي علمة
األنبياء ،وفي كيات األنبياء ،وكرامات األولياء ،واللوارق ،واليوم األلر ،وفي الساعة وأشراطيا مع بيان ما ليا وما عمييا،
ولكن دون الاطرق لآلثار الفكرية آلرائو العادية.
وفي الحاياة ،إن ىذه الدراسة من أجمل ما كاب عن كراء محمد رشيد رضا العادية؛ حيث ذكر المؤلف أنو أمضى أكثر
من ثالث سنوات في كاابة رسالاو ىذه.

)2

كاراب "منيج المدرسة العامية الحديثة في الافسير" ،لفيد بن عبد الرحمن الرومي ،وىو عبارة عن رسالة ماجساي رر نوقشت
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في جامعة اإلمام محمد بن سعود في الرياض ،وىي أيضا مكونة من  844لفحة ااريبا ،اكمم فييا عن رجال المدرسة
العامية الحديثة ومنيجيم في الافسير وموقفيم من بعض الاضايا الاركنية كالوحي ،والاضاء والادر ،والمعجزات ،وعايدة البعث،
وأمارات الساعة ،وألل اإلنسان ،والمالئكة ،والجن ،وغيرىا دون الاوسع في الرد عمى اآلراء العادية أللحاب المدرسة
العامية الحديثة عموماً ،وعمى كراء محمد رشيد رضا في المنار للولاً في مسالة أشراط الساعة الكبرى.
أسئلة الزراسة.

احاول ىذه الدراسة اإلجابة عن العديد من الاساؤشت الاي الص موضوع البحث ،ومن أىميا:

 -1ما عايدة الشيخ رشيد رضا في أشراط الساعة الكبرى؟

 -2بما اسادل رشيد رضا عمى كرائو في أشراط الساعة الكبرى؟
 -3ما الرد عمى اسادششاو واساشكاشاو اجاه أشراط الساعة الكبرى؟
خطة البحث.
المقدمة.

المبحث األول :معنى أشراط الساعة وأقساميا.
المطمب األول :معنى أشراط الساعة في المغة واشلطالح.

المطمب الثاني :أقسام أشراط الساعة.
المبحث الثاني :ظيور المسيح الدجال.

المطمب األول :اواار أحاديث المسي الدجال.

المطمب الثاني :موقف الشيخ رشيد رضا من أحاديث الدجال.
المطمب الثالث :الرد عمى إشكاشت الشيخ رشيد.
المبحث الثالث :نزول عيسى بن مريم .
المطمب األول :رأي الشيخ رشيد رضا في نزول عيسى .

المطمب الثاني :الرد عمى رأي الشيخ رشيد.
المبحث الرابع :الميدي المنتظر.
المطمب األول :اواار أحاديث الميدي.

المطمب الثاني :رأي رشيد رضا في أحاديث الميدي.

المطمب الثالث :الرد عمى اساشكاشت الشيخ واساؤشاو.
المبحث الخامس :طموع الشمس من مغربيا.

المطمب األول :رأي رشيد رضا في طموع الشمس من مغربيا.

المطمب الثاني :الرد عمى رشيد رضا في طموع الشمس من مغربيا.

الخاتمة.
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رأي حمنز رشيز رضا يف أشراط الشاعة الكربى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبحث األول:

معيى أشراط الشاعة وأقشامها.
املطلب األول :معيى أشراط الشاعة يف اللػة واالصطالح.
معنى الشرط :الشرط ىو العالمة وجمعو أشراط.

وأشراط الساعة أي :عالمايا ،فيي العالمة الاي ادل عمى قرب قيام الساعة(.)1

الساعة في المغة :ىي جزء من أجزاء الميل والنيار ،جمعيا ساعات.

وجزء من أربعة وعشرين جزءاً من الميل والنيار .والميل والنيار معاً أربعةٌ وعشرون ساعة(.)2

معنى الساعة في االصطالح :المراد بالساعة في الطالح الشرع ،ىو الوقت الذي ااوم فيو الايامة وسميت بذلك؛ ألنيا

افاجئ الناس في ساعة ،فيموت اللمق كميم بليحة واحدة(.)3

فأشراط الساعة :ىي عالمات الايامة الاي اسبايا وادل عمييا(.)4

املطلب الثاىي :أقشاو أشراط الشاعة.

إن ليوم الايامة ووقوع الساعة عالمات وأشراطاً ادل عمى قرب وقوعيا ،واناسم ىذه األشراط إلى قسمين:

القسم األول :أشراط الساعة اللغرى :وىي العالمات واألمارات واألشراط الاي اكون قبل قيام الساعة بازمان ماطاولة ،واكون
()7

من نوع المعااد ،كابض العمم ،واناشار الجيل( ،)5واضيع األمانة( ،)6والاطاول في البنيان

ملاحبا لؤلشراط الكبرى ،أو بعدىا.

ونحوىا .وقد يظير بعضيا

القسم الثاني :أشراط الساعة الكبرى :وىي العالمات واألمارات واألشراط الاي اظير قرب قيام الساعة ،واكون غير معاادة
الوقوع ،كظيور الدجال( ،)8ونزول عيسى بن مريم  ،)9(ولروج ياجوج وماجوج( ،)14وطموع الشمس من مغربيا(.)11
املبحث الثاىي:

ظهور املشيح الزجال.
املطلب األول :تواتر أحاريث املشيح الزجال:

لرح الكثير من أىل العمم باواار األحاديث الواردة في المسي الدجال وقد لرح باواارىا الشوكاني كما نال ذلك

عنو الانوجي في كاابو اإلذاعة ،حيث قال" :واألحاديث الواردة فيو كثيرة جداً ذكر منيا الشوكاني في كاابو الاوضي مئة

حديث وىي في اللحاح والسنن والمعاجم والمسانيد ،قال" :وليس المراد ىنا إش بيان كون أحاديث لروج الدجال ماواارة،

والاواار يحلل ببعض ما ساناه ،وقد بايت أحاديث وأثار عن جماعة من اللحابة اركنا ذكرىا ،ووقفنا عمى ىذه المئة،

الاي أشرنا إلييا والى من لرجيا"(.)12

وقد لرح باواارىا أيضا ابن حجر وأبو إسحاق الشيرازي ،كما نص عمى ذلك السلاوي في فا المغيث ،وابن كثير في

الفان والمالحم ،حيث قال بعد ذكر أحاديث الدجال وسبب عدم ذكره بالاركن" :ولكن انالر الرسل لجانب الرب  فكشفوا ألمميم
عن أمره وحذروىم مما معو من الفان المظمة واللوارق المضمحمة فاكافى بالبار األنبياء واواار ذلك عن سيد ولد كدم"(.)13
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وقد عنون اإلمام أبو داود في سننو باباً أسماه" :باب في اواار المالحم" ،وساق فيو أحاديث فييا ذكر الدجال(.)14

ونص عمى الاواار أيضا الكااني في كاابو (نظم الماناثر من الحديث الماواار) ،حيث قال" :والحالل أن األحاديث

الواردة في الميدي المناظر ماواارة وكذا الواردة في الدجال وفي نزول عيسى ابن مريم  ،)15("وقال أيضاً" :لروج المسي

الدجال ذكر غير واحد أنيا واردة من طرق كثيرة لحيحة عن جماعة كثيرة من اللحابة ،وفي الاوضي لمشوكاني منيا

مئة حديث وىي في اللحاح والمعاجم والمسانيد والاواار يحلل بدونيا فكيف بمجموعيا ،وقال بعضيم ألبار الدجال

احامل مجمدات ،وقد أفردىا غير واحد من األئمة بالااليف"(.)16

ونال األبي في شرحو عمى مسمم قول بن رشد" :األشراط عشرة الماواار منيا لمسة :الدجال ،ونزول عيسى ،ولروج

ياجوج وماجوج ،والدابة ،وطموع الشمس من مغربيا"(.)17

وقال المعممي -رحمو اهلل -في األنوار الكاشفة" :فاما ذكره الدجال فماواار قطعاً ومن اطمع عمى ما في لحي البلاري

وحده عمم ذلك(.)18

املطلب الثاىي :موقف الشيذ رشيز رضا مً أحاريث الزجال.
ياول الشيخ رضا" :إن أحاديث الدجال مشكمة من وجوه:

أوالً :منافاايا لحكمة إنذار الاركن الناس بارب الساعة واايانيا بغاة.

ثانياً :ما ذكر فييا من اللوارق الاي اضاىي أكبر اآليات الاي أيد اهلل بيا أولى العزم من المرسمين أو افوقيا ،واعد شبية

عمييا كما قال بعض عمماء الكالم وعد بعض المحدثين ذلك من بدعايم .ومن المعموم أن اهلل ما كااىم ىذه اآليات إش ليداية
لماو ،الاي ىي مااضى سبق رحماو لغضبو ،فكيف يؤاي الدجال أكبر اللوارق لفانة السواد األعظم من عباده؟ فإن من امك
()19

الروايات أنو يظير عمى األرض كميا في أربعين يوما إش مكة والمدينة ،وقد روى أبو نعيم في الحمية عن حسان بن عطية

من ثاات الاابعين أنو ش ينجو إش اثنا عشر ألف رجل وسبعة كشف امرأة( .)24وقال الحافظ :وىذا ش ياال من قبل الرأي فيحامل
أن يكون مرفوعا أرسمو ،ويحامل أن يكون ألذه عن بعض أىل الكااب أ.ىر"

()21

وىو اللحي الملاار عندي.

ثالثاً :وىو من ماعماات ما قبمو أن ما عزي إليو من اللوارق ملالف لسنن اهلل اعالى في لماو ،وقد ثبت بنلوص الار رركن

الاطعية أنو ش ابديل لسناو اعالى وش احويل .وىذه الروايات المضطربة الماعارضة ش الم لالليص ىذه النلوص

الاطعية وش لمعارضايا.
رابعاً :اشامال بعض ىذه األحاديث عمى ملالفة بعض الاطعيات األلرى من الدين كالمف ألبار الرسل ،أو كونيا عبث راً
واقرارىم عمى الباطل وىو محال في حايم.

()23

خامساً :أنيا ماعارضة اعارضاً كثي اًر يوجب اساقطيا"( .)22وبين بعض أوجو الاعارض

فيما يراه اعارضا وقال" :وقد

حاول شراح اللحيحين وغيرىم الجمع بين الروايات الماعارضة في كل مسالة ،فجاءوا باجوبة ماكمفة لمجمع بينيا وردىا
()24

المحااون كميا أو أكثرىا"

بل ذىب إلى اعابار بعضيا مما اعارض فاساقط(.)25

املطلب الثالث :الرر على إشكاالت الشيذ رشيز.

يرى الشيخ رشيد رضا" :أن أحاديث المسي الدجال مشكمة من وجوه عدة".

اإلشكال األول" :أنيا منافية إلايان الساعة بغاة".
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رأي حمنز رشيز رضا يف أشراط الشاعة الكربى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الحاياة أنو ش اعارض وش منافاة بين مجيء الساعة بغاة ووجود أمارات وعالمات ادل عمى قرب وقوعيا؛ فالعالمات
واألمارات قد اكون بعيدة عن قيام الساعة كبعثة النبي  ومواو والاطاول في البنيان.
فال اعارض –إذن -وش منافاة بين وجود األمارات ،ومجيء الساعة بغاة.
ثم أن ىناك فرقا بين الساعة وأماراايا كما ورد في حديث جبريل  ،الذي ورد في اللحيحين عندما سال جبريل

النبي  عن الساعة ،فاال  :ما المسؤول عنيا باعمم من السائل ،فاال جبريل  :فالبرني عن أماراايا ،أي :عن أمارات

الساعة وش أظن أن الشيخ ينكره ،ثم إن بعثو النبي  من أعظم عالمات الساعة ،كما ذكر الشيخ من قبل ،فال ينافي ىذا
اد أ ْ ِ
الساع َة ِ
ييا ِلتُ ْجَز ٰى ُك ُّل َن ْف ٍ
س َع ٰى[طو.]15 :
آت َي ٌة أَ َك ُ
كون إايان الساعة بغاة ،ياول اهلل اعالى :إِ َّن َّ َ
س ِب َما تَ ْ
ُخف َ
فامارات الساعة -إذن -مما يساانس بو المؤمنون ويزيدىم إيماناً(.)26
فاألمارات اجعل البشر يساعدون لمساعة ،وكانيا مابمة اآلن ،فاكون حاضرة في وجدانيم ،وان لم اكن حاضرة في

واقعيم ،واجعميم ياوقعونيا في كل ٍ
كن وحين مع جيميم بوقايا(.)27

قال الارطبي" :والحكمة في ااديم األشراط ودشلة الناس عمييا انبيو الناس عمى رقدايم ،وحثيم عمى اشحاياط ألنفسيم

بالاوبة واإلنابة؛ كي ش يباغاوا بالحول بينيم وبين ادارك العوارض منيم ،فينبغي لمناس أن يكونوا بعد ظيور أشراط الساعة قد
نظروا ألنفسيم ،واناطعوا عن الدنيا ،واساعدوا لمساعة الموعود بيا"(.)28

اإلشكال الثاني :اللوارق الاي وردت في أحاديث الدجال اضاىي أكبر اآليات الاي أيد اهلل بيا أولى العزم من المرسمين أو افوقيا.

فالشيخ رشيد رضا يرى أن ما ذكر عن المسي الدجال .وما سيااي بو من لوارق األمور واألعمال الاي ابير العاول

واحير األلباب ،مشابو أو مساوي لما أيد اهلل بو أولي العزم من المرسمين من المعجزات والكرامات ،فيشابو األمر عمى الناس،
فيظنونو رسوش من الرسل.
وىذا بحد ذااو ُي َعد شبية واشكاشً كبيرين عند رشيد رضا ،وىذه الشبية أو اإلشكالية برأيو كفيمة برد كل األحاديث
الاي ذكرت في المسي الدجال.
والحاياة ،أنو ش شبية وش إشكال فييما ،فاألنبياء والرسل -عمييم اللالة والسالم -مؤمنون باهلل مارون ومعارفون
بربوبياو عمى لماو ،ومارون ومعارفون بان ما جاءوا بو من المعجزات إنما ىو بااييد اهلل ليم؛ ليعمم الناس لدقيم ولدق
ما جاءوا بو من الشرائع واألحكام ،وأنيم ما أرسموا إش لدعوة الناس إلى عبادة اهلل وحده ،وارك عبادة من سواه.
بعكس المسي الدجال ،فيو وان جاء ببعض األعمال واألمور العظيمة الاي ابير العاول واحير األلباب كإحياء المواى

وأمره لمسماء أن امطر فامطر وغيرىا من األمور ،فإن أمره واض ٌ لمناس المعالرين لو وبين لمن ثباو اهلل في امك الفانة
وربط عمى قمبو؛ وذلك أن الدجال لم يدع النبوة فيمابس أمره عمى الناس ،وانما ادعى األلوىية ودعا الناس إلى عباداو والكفر
بعبادة اهلل ،وىو مع دعواو الناس إلى أاباعو وطاعاو فيو ناقص ومعيب ومشوه اللمق ،فيو أحار وأذل أن يدعي ىذه
الدعوى.

مكاوب بين عينيو
ثم إن النبي  قد بين وحذر أماو من المسي الدجال ،وبين لفااو وأن من أوض لفااو أنو
ُ
كافر يارأىا كل مؤمن كااب وغير كااب ،وأنو أعور ،واهلل اعالى مالف بلفات الكمال والجمال والجالل وليس باعور.
فبيذا يابين الفرق بين ما جاء بو أولى العزم من الرسل ،وما سوف يجيء بو المسي الدجال من أعمال ولر روارق ،فاىل
السنة والجماعة يثبا ر رون ىذه األحادير ر رث ويؤمنون بيا وبما دلت عمير ر رو ،وش يعدون ما جاء فييا من اللوارق مظنة لردى ر را ،كما
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ياول أىل الكالم من المعازلة والجيمية وغيرىم.
بعض منيم بان ما مع الدجال ليس لو حاياة ،وأن ذلك إنما ىو في نظر العين وليس بحاياة ،كابن حزم
وان قال
ٌ
والطحاوي وكلرين إش أن ىؤشء دليميم النال ش غيره؛ حيث امسكوا بحديث حذيفة بن اليمان وغيره أن ماءه نار ،وناره ماء
بارد(.)29

وش شك أن قول ىؤشء ملالف لملواب ،ولما عميو ظاىر الحديث ،ولما عميو جميور أىل السنة والجماعة.

وقد رد الحافظ ابن حجر عمى ىذا الاول ،حيث قال" :إن لوارق الدجال حاياة وليست بلياشت وش اموييات ،وىذه

اباالء لمعباد ،والدجال ش يمكن أن يشابو حالو بحال األنبياء؛ ألنو لم يثبت
اللوارق من األمور الاي أقدره اهلل عمييا؛ فانةً و ً
أنو يدعي النبوة حال ظيور اللوارق بين يديو ،بل يكون ظيور اللوارق عند ادعائو الربوبية"(.)34
أما بالنسبة لاولو" :كيف يؤاي اهلل  الدجال ىذه اللوارق لفانة السواد األعظم من عباده؟
فإن الحكيم العميم –سبحانو -يسال وش ُيسال ،ومن نحن حاى نسال اهلل كيف افعل كذا وكذا؟! فاللمق لماو والعبيد
عبيده يفع ُل ما شاء وماى شاء ش راد ألمره وش معاب لسؤالو.
ٍ
مبغض لمدين
ثم إننا لو فاحنا باب (كيف) و(لم) و(لماذا) لفاحنا عمى الدين وأىمو باب شر لن يغمق ،يمج منو كل

وأىمو ،فاسد النية ،لبيث السريرة لمطعن في الدين وأحكامو وعاائده ،وأللب الدين مسائل وأفكا ار قابمةً لؤللذ والرد عمى حسب
األىواء واألمزجة .فاألل ُل بالمؤمن أن يؤمن ويلدق بكل ما ثبت بالكااب والسنة اللحيحة سواء عمم الحكمة من ذلك أو لم

ولير لعاقباو.
يعمم ،فاو معناه أو لم يفايوُ فذاك أسمم لدينو ُ

إش أنني أجيب عما يرى الشيخ رشيد أنو إشكال فاقول :إن اهلل ابارك واعالى ىو رب اللمق ،لمايم لعباداو وطاعاو

بفعل أوامره واجاناب نواىيو ،ثم إنو اباالىم بالشر واللير ليعمم اللادق في عبودياو لربو من الكاذب ،فاهلل  جعل اشباالءات
والملائب؛ كي يمحص إيمانيم ولدقيم ،فمن لبر واحاسب فمو األجر ،ومن جزع واعارض فعميو الوزر.
وقد جاء الكثير من اآليات في ىذا اللدد.
شي ٍء ِم َن ا ْل َخو ِ
ص ِم َن ْاأل َْم َو ِال َو ْاألَ ْنفُ ِ
ف َوا ْل ُجوِع َوَن ْق ٍ
َّ ِ
س َوالثَّ َمَار ِت ۗ َوَب ِّ
ين
ش ِر َّ
ين * الَِّذ َ
الصاِب ِر َ
ْ
قال اعالىَ  :ولََنْبمَُون ُك ْم ب َ ْ
ِ
ون[البارة.]156-155 :
يب ٌة قَالُوا إَِّنا ِلمَّ ِو َوِاَّنا إِلَ ْي ِو َار ِج ُع َ
َص َابتْ ُي ْم ُمص َ
إِ َذا أ َ
ان المَّ ُو ِلُي ْطمِ َع ُك ْم
ين َعمَ ٰى َما أَْنتُ ْم َعمَ ْي ِو َحتَّ ٰى َي ِم َيز ا ْل َخِب َ
يث ِم َن الطَِّّي ِب ۗ َو َما َك َ
ان المَّ ُو لِ َي َذَر ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
وقال اعالىَ  :ما َك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِٰ
يم[كل عمران.]179 :
سمِ ِو َم ْن َي َ
سمِ ِو ۗ َوِا ْن تُ ْؤ ِمُنوا َوتَتَّقُوا َفمَ ُك ْم أ ْ
اء ۗ فَآمُنوا ِبالمَّو َوُر ُ
ش ُ
َعمَى اْل َغ ْي ِب َولَك َّن المَّ َو َي ْجتَِبي م ْن ُر ُ
َجٌر َعظ ٌ
وقال اعالى :أَ َح ِس َب َّ
ين ِم ْن قَْبمِ ِي ْم ۗ َفمََي ْعمَ َم َّن المَّ ُو
َن ُيتَْرُكوا أ ْ
اس أ ْ
ون * َولَقَ ْد فَتََّنا الَِّذ َ
آمَّنا َو ُى ْم َال ُي ْفتَُن َ
الن ُ
َن َيقُولُوا َ
ين[العنكبوت.]3–2 :
ص َدقُوا َولَ َي ْعمَ َم َّن ا ْل َك ِاذ ِب َ
الَِّذ َ
ين َ
اء َوُزْل ِزلُوا
ين َخمَ ْوا ِم ْن قَْبِم ُك ْم ۗ َم َّ
اء َوالضَّ
وقال اعالى :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أ ْ
َن تَ ْد ُخمُوا ا ْل َجَّن َة َولَ َّما َيأِْت ُك ْم َمثَ ُل الَِّذ َ
َّر ُ
ْس ُ
ستْ ُي ُم ا ْلَبأ َ
ِ
ِ
يب[البارة.]214 :
َحتَّ ٰى َيقُو َل َّ
سو ُل َوالَِّذ َ
ص َر المَّو قَ ِر ٌ
ص ُر المَّو ۗ أََال إِ َّن َن ْ
آم ُنوا َم َع ُو َمتَ ٰى َن ْ
الر ُ
ين َ
وقال اعالىُ  :ك ُّل َن ْف ٍ
س َذ ِائقَ ُة ا ْل َم ْو ِت ۗ َوَن ْبمُو ُك ْم ِب َّ
ون[األنبياء.]35 :
الشِّر َوا ْل َخ ْي ِر ِفتْ َن ًة ۗ َوِالَ ْي َنا تُْر َج ُع َ
فاإلنسان في ىذه الدنيا معرض لالباالء والملائب والفان كما ذكرنا في اآليات الساباة؛ الابا اًر واماحاناً لو.

وفانة المسي الدجال من جممة ىذه الفان الاي يسال اإلنسان ربو أن يايو شرىا ويسممو منيا.

أما قول رو" :وقد روى أبو نعيم في الحمية عن حسان بن عطية من ثاات الاابعين أنو ش ينج ر رو إش اثنا عشر ألف رجل
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رأي حمنز رشيز رضا يف أشراط الشاعة الكربى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسبع كشف امرأة".
فاحسن ما ياال فيو ما قالو ابن حجر في الفا  ،حيث قال" :وىذا ش ياال من قبل الرأي فيحامل أن يكون مرفوعًا أرسمو،

ويحامل أن يكون ألذه عن بعض أىل الكااب"(.)31

والاابعي إذا اكمم عن أمر غيبي أو أسند شيئا إلى رسول اهلل  يكون من قبيل الحديث المرسل الضعيف الذي ش ااوم

بو حجة ،ثم إن ابن حجر لم يجزم بلحاو إلى النبي  ،حيث قال :حسن لحي إلى حسان بن عطية ،ثم قال :أرسمو ،ثم
قال :لعمو ألذه من أىل الكااب ،وكالم ابن حجر واض جمي ،فيو حديث مرسل اابعي وىو حسان بن عطية.
والمرسل كما ىو معموم ليس بحجة ،قال اإلمام مسمم في مادمة لحيحة :المرسل في ألل قولنا وقول أىل العمم
باأللبار ليس بحجة ،وقال النووي في المنياج معمااً عمى كالم مسمم مذىب الشافعي وجميور المحدثين وجماعة من الفاياء:
إنو ش يحاج بالمرسل(.)32

اإلشكال الثالث :إن ما أعطيو من لوارق ملالف لسنن اهلل اعالى في لماو ،وقد ثبت بنلوص الاركن الاطعية أنو ش ابديل
لسننو اعالى وش احويل.

قبل اإلجابة عن ىذا اإلشكال ،شبد من معرفة أمر ميم وىو أن ىناك فرقا بين السنن اإلليية اإلنسانية ،والسنن اإلليية

الكونية.

فالسنن اإلليية اإلنسانية :ش ااغير وش اابدل وش ااحول ،وىي عادة اهلل في سير الحياة اإلنسانية ،وعاداو في إثابة الطائعين

وعااب الملالفين(.)33

والسنن اإلليية الكونية :قابمة لماغيير والابديل والاحول ،والاي ىي منيج اهلل في اسيير ىذا الكون وعماراو وحكمو(.)34
وشبن ايمية كالم جميل يبين فيو ثبات السنن اإلليية اإلنسانية ،وعدم انلراميا مطمااً ،وأن السنن اإلليية الكونية قد

انلرم واابدل وااحول.

حيث ياول -رحمو اهلل -في رسالة لفظ السنة في الاركن" :اعمم أنو قد ذكر اهلل اعالى لفظ سننو في مواضع من كاابو،
ِ
فاال اعالى :س َّن َة م ْن قَ ْد أَرس ْم َنا قَ ْبمَ َك ِم ْن ر ِ
يال[اإلسراء."]77 :
س َّن ِت َنا تَ ْح ِو ً
سم َنا ۗ َوَال تَ ِج ُد ل ُ
ُُ
ْ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ۗ
است ْكَب ًا
يق اْل َم ْكُر َّ
ار في ْاأل َْرض َو َم ْكَر َّ
السِّيئُ إال بأ ْ
السِّي ِئ ۗ َوَال َيح ُ
سن َت ْاألََّول َ
َىمو ۗ فَ َي ْل َي ْنظُُر َ
وقال اعالىْ  :
ون إال ُ
ِ
ِ
يال[فاطر.]43 :
س َّن ِت المَّ ِو تَ ْح ِو ً
س َّن ِت المَّ ِو تَ ْب ِد ً
يال ۗ َولَ ْن تَ ِج َد ل ُ
َفمَ ْن تَ ِج َد ل ُ
ِ
ون
سَّن َت المَّ ِو الَِّتي قَ ْد َخمَ ْت ِفي ِعَب ِاد ِه ۗ َو َخ ِسَر ُىَن ِال َك ا ْل َك ِافُر َ
ْس َنا ۗ ُ
يما ُن ُي ْم لَ َّما َأرَْوا َبأ َ
وقال اعالى َ فمَ ْم َي ُك َي ْنفَ ُع ُي ْم إ َ
[غافر.]85 :

ثم قال بعد ذلك" :وىذه السنن كميا سنن ااعمق بدينو وأمره ونييو ووعده ووعيده ،وليست ىي السنن الماعماة باألمور
الطبيعية كسناو في الشمس والامر والكواكب وغير ذلك من العادات.

فإن ىذه السنة يناضيا إذا شاء بما شاء من الحكم ،كما حبس الشمس عمى يوشع ،وكما شق الامر لمحمد  وكما

مؤل السماء بالشيب ،وكما أحيا المواى غير مرة ،وكما جعل العلا حية ،وكما أنبع الماء من الللرة بعلا ،وكما أنبع
الماء من بين ألابع النبي  ... فالعادات الطبيعية ليس لمرب فييا سنة شزمة ،فإنو قد عرف اناااض عامة العادات،
فالعادة في بني كدم أش يلماوا إش من أبوين وقد لمق المسي من أم ،وحواء من أب ،وكدم من غير أم وش أب ،واحياء الموت
ماواار مرات عديدة ،وكذلك اكثير الطعام والشراب لغير واحد من األنبياء واللالحين .)35("...
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وما سوف يااي بو المسي الدجال من لوارق ،كإحياء المواى ،وأمره السماء أن امطر فامطر ،واألرض فانبت ،وغيرىا
إنما ىو من السنن اإلليية الكونية الاابمة لماغيير والابديل.
ثم إنو شبد من الانبو إلى أمر كلر وىو أن سنن اهلل ليس كل ما ألفو الناس فاط ،فمن سننو أيضا ماش يالفو الناس
كإحياء المواى ،وقمب العلى إلى حية ،وغيرىا من األمور األلرى.

ولاد انبو األسااذ سيد قطب -رحمو اهلل -ليذا الفرق من لالل افسيره (في ظالل الاركن) ،حيث ياول في كلر افسير

سورة الفيل عند كالمو عن السنن" :إن سنة اهلل ليست فاط ىي ما عيده البشر وما عرفوه ،وما يعرف البشر من سنة اهلل إش
طرفاً يسي اًر يكشفو اهلل ليم بمادار ما يطياون ،وبمادار ما يايياون لو باجاربيم ومداركيم في الزمن الطويل ،فيذه
اللوارق ،كما يسمونيا ىي من سنة اهلل ،ولكنيا لوارق بالاياس إلى ما عيدوه وما عرفوه .)36("...

فما سوف يااي بو المسي الدجال من لوارق ليس فيو ملالفة لسنن اهلل اعالى ،بل ىو من سنة اهلل اعالى ،ولكنيا

لوارق ولالف لمسنن بالنسبة إلى مااييس البشر ولما عرفوه كما ذكر سيد قطب -رحمو اهلل.-
ثم إن وقت ظيور الدجال ىو من مادمات اليوم اآللر ،وفيو اكثر اللوارق ،وكان ينبغي لمشيخ رشيد أن يطبق قاعداو

اللحيحة في أمور الغيب واآللرة ،وىي اإليمان بما ورد منيا مع افويض الكيفية(.)37

ثم إن ما يعطاه الدجال من اللوارق ليس فيو ملالفة لسنن اهلل الكونية ،فإننا لو أجرينا كالم السيد رشيد رضا عمى

ظاىره ألبطمنا معجزات األنبياء أيضا؛ ألنيا ملالفة لسنن اهلل الكونية كذلك ،وما ياال في اللوارق الاي ُيعطاىا الدجال عمى
سبيل الفانة واشماحان والبالء ،لو سممنا أن لوارق الدجال ملالفة لسنن اهلل الكونية ،فإننا ناول :إن زمن الدجال انلرق فيو
العادات ،واحدث أمور عظيمة مؤذنة بلراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة ،واذا كان لروجو في زمن فانة أرادىا اهلل،
فال ياال :إن اهلل ألطف بعباده من أن يفانيم بلوارقو ،فيو المطيف اللبير ولكن اقاضت حكماو أن يبامي عباده ،وقد أنذرىم

وحذرىم منو"(.)38

مناقشة اإلشكال الرابع :وىي قولو" :إنيا ماعارضة اعارضاً يوجب اساقطيا" .فالشيخ رشيد رضا يرى أن مجرد وجود شبية

الاعارض بين مجموع امك األحاديث اللحيحة اللريحة الواردة في المسي الدجال ،والمذكورة في أل الكاب بعد الاركن

وىما لحي البلاري ومسمم ،مجرد وجود امك الشبية كفيل برد امك األحاديث ،وعدم اشلافات إلييا عند الشيخ رشيد رضا.
وش يشفع ليا عنده لحة أسانيدىا وان كانت أسانيدىا من اللحة واشعابار بمكان.

ثم إننا ناول :إن دعوى الاعارض فيما بينيا غير لحي ؛ فالشيخ رشيد رضا يمزج بين الروايات اللحيحة والضعيفة
والمابول منيا والمردود ،ثم يبني عمى ذلك ناائجو وما اولل إليو.

وكان الحري بالشيخ رشيد وىو العالم بالسنة واللحي منيا والضعيف ،أن يميز الروايات اللحيحة من الضعيفة

ثم يحاول بعد ذلك الجمع بين األحاديث اللحيحة إن كان في ظاىرىا اعارض أو اناقض كما ياول.
مابعاً في ذلك منيج أىل السنة والجماعة في الجمع بين األحاديث الاي ظاىرىا الاعارض ،فالجمع بين النلوص

أولى من ردىا أو إىمال أحدىا.

ثم إن دعوى الاعارض بين األدلة الشرعية اللحيحة غير ممكن ،وقد حكي الباقالني اإلجماع عمى منع الاعارض

بين األدلة الشرعية في األمر نفسو مطمااً ،كما روى اللطيب البغدادي عنو ذلك فاال" :ياول الباقالني وكل لبرين عمم أن

النبي  اكمم بيما ،فال يل دلول الاعارض فييما عمى وجو ،وان كان ظاىرىما ماعارضين؛ ألن معنى الاعارض بين
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رأي حمنز رشيز رضا يف أشراط الشاعة الكربى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللبرين والاركن من أمر ونيي وغير ذلك ،أن يكون موجب إحداىما منافياً لموجب اآللر ،وذلك يبطل الاكميف إن كان

أم اًر أو نيياً ،واباحة أو حظ اًر ،أو يوجب كون إحداىما لدقاً واآللر كذباً إن كانا لبرين والنبي  منزه عن ذلك أجمع،

ومعلوم منو باتفاق األمة وكل مثبت لمنبوة"( ،)39فالاعارض بين النلوص الشرعية سواء بين الاركن والسنة ،أو بين
األحاديث فيما بينيا غير ممكن؛ وسببو قمة العمم أو قلور في الفيم.

قال الشيخ ابن عثيمين" :إذا وقع الاعارض عندك في نلوص الكااب والسنة؛ فإما لامة العمم ،واما لالور الفيم واما

لماالير في البحث والادبر ،ولو بحثت وادبرت لوجدت أن الاعارض الذي اوىمو ش ألل لو"(.)44

وقد اساعمل ىذه الااعدة كثير من أئمة العمم والدين في كسر المبادعة وافنيد شبياايم ،كلنيع اإلمام الشافعي -رحمو
اهلل -في كااب الرسالة ،وفي كااب ملامف الحديث ،وكذلك اإلمام أحمد -رحمو اهلل -في الرد عمى الجيمية واإلمام ابن قايبة
-رحمو اهلل -في كااب ملامف الحديث ،والطحاوي -رحمو اهلل -في مشكل اآلثار وغير ىؤشء كثير من أئمة السنة"(.)41

ثم إنو لو اكافى الشيخ رشيد رضا بذكر الروايات اللحيحة واعامد عمييا وأىمل غيرىا من الروايات الموضوعة
والمكذوبة وما أكثرىا ،لما وجد ىناك اعارضاً فيما بين األحاديث اللحيحة وان كان ىناك ما يوىم الاعارض منيا فاد بينو
العمماء وشراح الحديث ،وذلك بالجمع بين الروايات اللحيحة والارجي بينيا من دون رد ألي منيا أو إىمالو.

ونضرب لذلك مثاشً لياض المالود ،وذلك بذكر كيفية جمع الااضي عياض بين الرواية اللحيحة الواردة في

اللحيحين في ولف عين الدجال اليمنى بالعور.

وبين الرواية اللحيحة األلرى الواردة في لحي مسمم في ولف عين الدجال اليسرى بالعور دون رد ألي منيما.
حيث ذىب إلى أن عيني الدجال كميايما معيبة؛ ألن الروايات كميا لحيحة ،واكون العين المطموسة والممسوحة

ىي العوراء الطافئة باليمز ،أي :الاي ذىب ضوءىا وىي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر(.)42
واكون العين اليسرى الاي عمييا ظفره غميظة ،وىي الطافية بال ىمز – معيبة أيضاً(.)43

فيو أعور العين اليمنى واليسرى معاً.

فكل واحده منيما عوراء ،أي :معيبة ،فإن األعور من كل شيء ،المعيب ،ش سيما ما يلاص بالعين ،فكماا عيني الدجال
معيبة عوراء ،إحداىما بذىابيا ،واأللرى بعيبيا.

قال النووي في ىذا الجمع :ىو في نياية من الحسن"(.)44
املبحث الثالث:

ىزول عيشى ابً مريه .
املطلب األول :رأي الشيذ رشيز رضا يف ىزول عيشى .

رأي الشيخ رشيد رضا في نزول عيسى  ش يلامف عن رأيو فيما ورد في لروج المسي الدجال؛ وذلك ألنو كما

قمنا من قبل يرفض أي شكل من األشكال اللارقة أو اللروج عن المالوف ،ماابعاً في ذلك نيج المدرسة العامية الاديمة

"المعازلة" ،والمدرسة العامية الحديثة الاي اُ َعد امادادا ليا ،فيو يشكك في األحاديث الواردة في نزول عيسى .
ويثير مجموعة من اشساشكاشت والاساؤشت حوليا ،كما فعل مع أحاديث المسي الدجال والميدي ،معااداً أنو باساطاعاو

رد امك األحاديث اللحيحة اللريحة الماواارة بمجموعة اساشكاشت واساؤشت ش قيمة ليا أمام الكم اليائل من امك األحاديث
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النبوية الاي انص وبشكل واض عمى نزول عيسى  في كلر الزمان ،حيث ياول" :وأما أحاديث نزول عيسى 
فبعض أسانيدىا لحيحة ،وىي عمى اعارضيا واردة في أمر غيبي ماعمق باحاديث الدجال الماعارضة ،كما اادم بيانو
أيضا في ذلك البحث ،فينبغي أن يفوض أمرىا إلى اهلل اعالى وأن ش اكون سبباً لماالير في إقامة الدين والدنيا بما شرعو
اهلل اعالى فييما"(.)45

وأجاب عن سؤال وجو إليو في مجماو المنار حول لحة اعاااد نزول عيسى  في كلر الزمان – فاجاب باولو" :إن

الاركن ليس فيو نص لري بانو ينزل من السماء وانما ىذه عايدة أكثر النلارى ،وقد حاولوا في كل زمان منذ ظير اإلسالم
إلى اآلن بثيا في المسممين .)46("...

ثم اكمم عن األحاديث الواردة في نزولو  ،حيث ياول" :واألحاديث الواردة في نزولو  كثيرة في اللحيحين

والسنن وغيرىا ،وأكثرىا واردة في أشراط الساعة ،وممزوجة باحاديث الدجال ،وفي امك األشراط وش سيما أحاديث الدجال

والميدي المناظر اضطراب والاالف واعارض كثير.)47("...

إلى أن قال( :واللاللة أنو ش يجب عمى مسمم أن ياف عمى امك األحاديث وأمثاليا؛ ألنيا ليست من أركان اإليمان

وش من أركان اإلسالم وش يضره في إيمانو واسالمو اششاباه في لحايا .)48("...
املطلب الثاىي :الرر على رأي الشيذ رشيز.

أوالً :بالنسبة لاولو عن األحاديث الواردة في نزول عيسى  إن بعض أحاديثيا لحيحة ،فيو اجن عمى امك األحاديث،

حيث يفيم من كالمو أن أكثر أحاديثيا غير لحيحة ومكذوبة ،وىذا بال شك كالم غير لحي  ،بل إن العكس ىو اللحي ،
وىو أن غالب أحاديثيا لحيحة ،سواء امك األحاديث الاي في اللحيحين والاي ىي في أعمى مرااب اللحة ،أو امك
األحاديث األلرى الموجودة في السنن والمسانيد وغيرىا من دواوين السنة.

والاي شيد بلحايا أكابر أىل العمم الملالين بالحديث كابن ايمية( ،)49وابن كثير( ،)54وابن حجر

والحاكم( ،)53والشوكاني( ،)54والكااني( ،)55والغماري( ،)56والكشميري( ،)57واأللباني(.)58

()51

والنووي(،)52

ثانياً :أما ادعاؤه أن األحاديث الواردة في نزول عيسى  فييا اعارض ،فيي دعوى سبق أن ذكرىا في األحاديث الواردة
في المسي الدجال واألحاديث الواردة في الميدي ،وثبت عدم لحايا.

ثم إني ش أدري أين ىذا الاعارض الذي أشار إليو الشيخ رشيد رضا؟ ولماذا لم يذكر ىذا الاعارض كعاداو في إثارة
اشساشكاشت والاساؤشت ،والسبب في نظري في عدم ذكره ليذا الاعارض ىو عدم الوقوف عمى حديثين ماعارضين حاياةً،

فجعل المسالة مبيمة ،ولم يبين أما إن كان يالد الاعارض واشلاالف في مدة باائو بعد نزولو ىل ىي أربعين سنة أو سبع

سنين ،فاد ذكرنا أقوال أىل العمم في ىذه المسالة ،والاي رجحنا أن رواية "أربعين سنة" ىي األل ؛ ألنيا رواية األكثر.
ثم إن ىذا اللالف لالف جزئي ومعابر؛ ألن ٍ
لكل دليمو ولكن ش يل أن يكون اعابار ىذا اللالف حجة يرد بسببيا
امك األحاديث اللحيحة اللريحة الماواارة الاي انص وبدشلة قطعية عمى نزول عيسى  في كلر الزمان ،وان الامف
في مدة مكوثو في األرض.
ثالثاً :أما بالنسبة لاولو عن أحاديث نزول المسي  ،بانو ينبغي أن ش اكون سبباً لماالير في إقامة الدين والدنيا بما

شرعو اهلل ،فيذا كالم طيب من الشيخ رشيد رضا ،وش يلالفو أحد في وجوب األلذ باألسباب وعدم الاواكل ،فنحن مامورون
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رأي حمنز رشيز رضا يف أشراط الشاعة الكربى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بان نلدق بنزول عيسى  وغيرىا من اشعااادات الاي ثبات بالنص اللحي اللري  ،والمؤمن الحق ىو الذي ياوسط
ويجمع بين العمل والالديق من غير إفراط وش افريط(.)59

رابعاً :بالسنة لاولو ،بانو ليس في الاركن نص لري بانو ينزل من السماء ،فيي دعوى باطمة ،واش فما معنى قولو
ص ارطٌ م ِ
ٰ ِ
اع ِة فَ َال تَ ْمتَُر َّن ِب َيا َواتَِّب ُع ِ
يم[الزلرف ،]61 :فيذه اآلية وما قبميا من اآليات
اعالىَ  :وِا َّن ُو لَ ِع ْم ٌم لِ َّ
مس َ
ون ۗ َى َذا َ ُ ْ
ستَق ٌ
جاءت في الكالم عمى عيسى  ،والاي فييا دشلة عمى نزولو  قبل يوم الايامة عالمةً عمى قرب الساعة ،ويدل عمى
اع ِة بفا العين والالم ،أي :عالمة وأمارة عمى قيام الساعة ،وىذه الاراءة مروية عن
ذلك الاراءة األلرى َ وِا َّن ُو لَ َعمَ ٌم ِل َّ
مس َ
ابن عباس ومجاىد وغيرىما من أئمة الافسير(.)64
وقال الحافظ ابن كثير" :اللحي أنو أي الضمير – عائد عمى عيسى  ،فإن الباقي في ذكره"( ،)61بل وما معنى
ش ِهيدًا[النساء ،]159 :فيي بال شك
ب إِ اَّل نَيُؤْ ِينَنا بِ ِه قَ ْب َم َي ْىتِ ِه َويَ ْى َو ا ْنقِيَا َي ِة يَ ُكىنُ َعهَ ْي ِه ْى َ
قولو اعالىَ  :وإِنْ ِينْ أَ ْه ِم ا ْن ِكتَا ِ
عند نزول عيسى .

فاد روى ابن جرير الطبري -رحمو اهلل -عن أبي مالك -رحمو اهلل -قال عن ىذه اآلية" :ذلك عند نزول عيسى ابن

مريم  ،ش يباى أحد من أىل الكااب إش ليؤمن بو"( ،)62قال الحافظ بن كثير" :وش شك إن ىذا ىو اللحي "؛ ألن
المالود من سياق اآلية في اارير بطالن ما ادعاو الييود من قال عيسى ولمبو ،واسميم من سمم بذلك من النلارى
الجيمة ذلك ،فالبر اهلل أنو لم يكن األمر كذلك ،وانما شبو ليم ،فااموا الشبو وىم ش يثباون ذلك ،فالبر اهلل أنو رفعو إليو،

وأنو با ٍ
ق حي ،وأنو سينزل قبل يوم الايامة ،كما دلت عميو األحاديث الماواارة"(.)63

خامساً :أما دعواه أن اشعاااد بنزول عيسى  في كلر الزمان أنيا من عاائد النلارى ،فيذا الكالم وان كان فيو بعض
اللحة وىو اعاااد بعض النلارى بنزول عيسى  في كلر الزمان ،إش أنو ليس دليالً أو مسوغاً ارد بسببو عايدة من
عاائد المسممين ثاباة بالكااب والسنة واإلجماع.

ثم إن عايدة المسممين في عيسى ورفعو إلى السماء ومن ثم نزولو في كلر الزمان الامف الاالفاً كبي اًر عن ما
يعااده النلارى.

فيم يعاادون أن عيسى ىو ابن اهلل ،وأن الييود لمبوه وقاموه ،ورفع بعد لمبو بثالثة أيام إلى السماء وىذا كمو

بال شك باطل وغير لحي .

ثم إن ىناك الكثير من العاائد لدى المسممين ويعااد بمثميا النلارى بل والييود ،كاعااادىم بنبوة إبراىيم ،ويعاوب،

ويوسف ،وموسى ،وغيرىم ،فيل نارك ما ثبت لدينا بالكااب والسنة ونرده وش نؤمن بو ش لشيء إش ألنيا من عاائد أىل
الكااب؟! فيذا كالم غير لحي وش ياول بو إنسان من عامو الناس فضالً عن أن يكون من أىل العمم.

سادساً :أما بالسنة لاشكيكو بلحايا بدعوى أنيا واردة من ضمن أحاديث أشراط الساعة ،وممزوجة باحاديث الدجال
والميدي ،والاي يرى ىو أنيا كميا مكذوبة وموضوعة .فاد بينا فيما سبق في مبحث المسي الدجال أن ىناك من أحاديث

أشراط الساعة ما ىو مكذوب ومنيا ما ىو لحي  ،فيل من اإلنلاف ومن العدل رد األحاديث اللحيحة الواردة في نزول

عيسى  بدعوى أنيا قد اكون من ضمن امك األحاديث المكذوبة ،دون اشلافات إلى األحاديث األلرى اللحيحة
اللريحة الماواارة الاي وردت في نزول عيسى ؟!

سابعاً :بالنسبة لاولو" :إنو ش يجب عمى المسمم أن ياف عمى امك األحاديث وأمثاليا  ،"...ويالد بيا أحاديث أشراط الساعة
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وأحاديث اشعاااد.
"ألنيا ليست من أركان اإليمان وش من أركان اإلسالم ،وش يضره في إيمانو واسالمو اششاباه في لحايا  ،"...أي بما
أن أحاديث أشراط الساعة ليست من أركان اإلسالم وش من أركان اإليمان ،فإنو ش يضره إنكار وقوعيا وعدم اشعاااد بيا.
وان كنا ش نساغرب ىذا الموقف من جمال الدين األفغاني ومحمد عبده إش أننا نساغربو من محمد رشيد رضا وىو

العالم بالسنة .فكيف يرد أحاديث ثاباة عن المعلوم  بال المسانيد في أل الكاب بعد كااب اهلل ،وىما لحيحا
البلاري ومسمم ،بدعوى أنيا ليست من أركان اإلسالم أو اإليمان وش يضره إنكارىا.
فاإلسالم ليس محلو اًر في أركان اإلسالم واإليمان ،وىناك الكثير من األمور الاي ش يل إيمان المرء إش بيا ويكفر

إذا جحدىا ،وليست من أركان اإلسالم واإليمان؛ لثبوايا بدليل قطعي الثبوت والدشلة.

مثال ذلك :الالديق بوجود الجن ،والالديق بان محمداً  لاام النبيين ،واعاااد براءة عائشة -رضي اهلل عنيا -من

الزنى ،وغيرىا الكثير .ورحم اهلل الشيخ أحمد شاكر عندما قال" :نزول عيسى  في كلر الزمان مما لم يلامف فيو المسممون؛
لورود األلبار اللحاح عن النبي  بذلك وىذا معموم من الدين بالضرورة ،ش يؤمن من أنكره"(.)64

وقال في اعمياو عمى مسند اإلمام أحمد" :وقد لعب المجددون أو المجردون في علرنا الذي نحيا فيو بيذه األحاديث

الدالة لراحةً عمى نزول عيسى ابن مريم  في كلر الزمان ،قبل اناضاء الحياة الدنيا ،بالااويل المنطوي عمى اإلنكار

اارة ،وباإلنكار اللري ألرى؛ ذلك أنيم في حاياة أمرىم – ش يؤمنون بالغيب أو ش يكادون يؤمنون ،وىي أحاديث ماواارة
المعنى في مجموعيا يعمم مضمون ما فييا من الدين بالضرورة فال يجدييم اإلنكار وش الااويل"(.)65

إن الماامل لرأي رشيد رضا في األحاديث الواردة في نزول عيسى  في كلر الزمان يعمم عمم الياين بان رأيو ىذا
نابع من ااثره بآراء وأفكار شيلو وأسااذه محمد عبده ،الذي لم يساطع الالمص من كثار كرائو الكالمية والفمسفية عميو

حاى بعد مواو بزمن طويل.

ِ
يس ٰى إِِّني ُمتََوفِّي َك َوَر ِاف ُع َك إِلَ َّي[أل عمران ،]55 :إن
حيث ياول محمد عبده عند افسير قولو اعالى :إِ ْذ قَا َل المَّ ُو َيا ع َ
المراد بالاوفي ىنا اإلمااة العادية ،وان الرفع بعد ذلك ىو رفع الروح(.)66
ثم قال ،وللاحب ىذه الطرياة في حديث الرفع والنزول في كلر الزمان الريجان:

أحدىما :أنو حديث كحاد ماعمق بامر اعااادي؛ ألنو من أمور الغيب واألمور اشعااادية ش يؤلذ فييا إش بالاطعي؛ ألن المطموب
فييا الياين ،وليس في الباب حديث ماواار.

وثانييما :ااويل نزولو وحكمو في األرض بغمبة روحو ،وسر رسالاو عمى الناس ،وما غمب في اعميمو من األمر بالرحمة
والمحبة والسمم واأللذ بماالد الشريعة .دون الوقوف عند ظواىرىا ،والامسك باشورىا دون لبابيا ،وىو حكمايا ،وما شرعت

ألجمو فالمسي  لم يات الييود بشريعة جديدة ،ولكنو جاءىم بما يزحزحيم عن الجمود عمى ظواىر ألفاظ شريعة موسى
 ،ويوقفيم عمى فاييا ،والمراد منيا ،ويامرىم بمراعااو ،وبما يجذبيم إلى عالم األرواح ،باحري كمال اآلداب ...فزمان
عيسى عمى ىذا الااويل ىو الزمان الذي يالذ الناس فيو بروح الدين والشريعة اإلسالمية ،إللالح السرائر من غير اايد

بالرسوم والظواىر( .)67وقال الشيخ رشيد معابا عمى كالم أسااذه" :ىذا ما قالو األسااذ اإلمام في الدرس مع بسط وايضاح،

ولكن ظواىر األحاديث الواردة في ذلك ااباه ،وألىل ىذا الااويل أن ياولوا :إن ىذه األحاديث قد نامت بالمعني كاكثر
األحاديث ،والناقل لممعني ينال ما فيمو" وأضاف قائال" :وسئل عن المسي الدجال ،وقال عيسى لو ،فاال :إن الدجال رمز
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لملرافات والدجل والابائ الاي ازول باارير الشريعة عمى وجييا واأللذ باسرارىا ،وأن الاركن أعظم ىاد إلى ىذه الحكم

واألسرار وسنة الرسول  مبينة لذلك فال حاجة لمبشر إلى إلالح وراء الرجوع إلى ذلك"(.)68

من كل ما سبق ،نابين أن المسمك الذي سمكة األسااذ اإلمام وامميذه مسمك لطر ،فاألحاديث في نزول عيسى 
والدجال ،أحاديث لريحة لحيحة ،وليست من اآلحاد في شيء ،ثم دعوى أن أحاديث اآلحاد ش يؤلذ بيا في شؤون العاائد
دعوى غير مسممة؛ فمحور األمر كمو يدور عمى لحة الحديث ،وألطر من ىذا المسمك مسمك الااويل ليذه األحاديث وىذا
قريب من ااويل الباطنية ،وما كان ينبغي لو أن يلوض مثل ىذا اللوض ،واذا فا باب الااويل عمى ىذا المنوال ،فإن
جميع النلوص سيمحق بيا ىذا الظن ،ولمناس مشارب ملامفة ،فمن يمنع كل واحد إذن أن يؤول كل ما لم ياانع بو ،أو
ما لو ىوى في ااويمو؛ من أجل أن يوافق مذىبو وىواه(.)69

املبحث الرابع:

املهــزي امليتعــر.

املطلب األول :تواتر أحاريث املهزي.
لرح الكثير من أىل العمم أن أحاديث الميدي بمغت من الكثرة أنيا ماواارة اواا اًر معنوياً ،وسوف أذكر ىنا جممو

من أقواليم في النص عمى اواارىا:

 -1قال الحافظ أبو الحسن اآلبري(" :)74قد اواارت األلبار واسافاضت عن رسول اهلل  بذكر الميدي ،وأنو من أىل بياو،

وأنو يممك سبع سنين ،وأنو يمؤل األرض عدش ،وأن عيسي  يلرج ،فيساعده عمى قال الدجال ،وأنو يؤم ىذه

األمة ،ويلمي عيسى لمفو(.)71
()72

 -2وقال محمد البرزنجي

في كاابو "اإلشاعة ألشراط الساعة"" :الباب الثالث في األشراط العظام واألمارات الاريبة

الاي اعابيا الساعة ،وىي كثيرة ،فمنيا الميدي ،وىو أوليا ،واعمم أن األحاديث الواردة فيو عمى الاالف رواياايا

ش اكاد انحلر"(.)73

وقال أيضاً" :قد عممت أن أحاديث وجود الميدي ولروجو كلر الزمان وأنو من عارة رسول اهلل  من ولد فاطمة
-عمييا السالم -بمغت حد الاواار المعنوي ،فال معنى إلنكارىا"(.)74

 -3وقال العالمة محمد السفاريني(" :)75وقد كثرت بلروجو -أي :الميدي -الروايات ،حاى بمغت حد الاواار المعنوي،
وشاع ذلك بين عمماء السنة ،حاي عد من معااداايم".
ثم ذكر طائفة من األحاديث واآلثار في لروج الميدي ،وأسماء بعض اللحابة ممن رواىا ،ثم قال" :وقد روي عمن

ذكر من اللحابة وغير من ذكر منيم  بروايات ماعددة ،وعن الاابعين من بعدىم ،ما يفيد مجموعة العمم الاطعي،
فاإليمان بلروج الميدي واجب كما ىو مارر عند أىل العمم ،ومدون في عاائد أىل السنة والجماعة"(.)76

 -4وقال الشوكاني" :األحاديث في اواار ما جاء في الميدي المناظر الاي أمكن الوقوف عمييا منيا لمسون حديثا ،فييا

اللحي والحسن والضعيف المنجبر ،وىي ماواارة بال شك وش شبية ،بل يلدق ولف الاواار عمى ما ىو دونيا

في جميع اشلطالحات المحررة في األلول ،وأما اآلثار عن اللحابة الملرحة بالميدي ،فيي كثيرة أيضا ،ليا

حكم الرفع ،إذ ش مجال لالجاياد في مثل ذلك"(.)77
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 -5وقال لديق حسن لان(" :)78األحاديث الواردة فيو -أي :الميدي -عمى الاالف رواياايا كثيرة جدا ،ابمغ حد الاواار
المعنوي ،وىي في السنن وغيرىا من دواوين اإلسالم من المعاجم والمسانيد"(.)79

وقال الشيخ محمد بن جعفر الكااني(" :)84والحالل أن األحاديث الواردة في الميدي المناظر ماوافرة ،وكذا الواردة
في الدجال ،وفي نزول سيدنا عيسي ابن مريم عمية السالم".

املطلب الثاىي :رأي رشيز رضا يف أحاريث املهزي.
يرى الشيخ رشيد رضا أن األحاديث الواردة في ظيور الميدي في كلر الزمان ش يل منيا شيء.
وذكر جممة من اشساشكاشت والاساؤشت الاي بسببيا رد امك األحاديث.
وسوف أذكر ىنا أىم امك اشساشكاشت والاساؤشت الاي أثارىا في افسيره المنار احت عنوان" :الاعارض واإلشكاشت
في أحاديث الميدي" ثم بعد ذلك أذكر الرد عمى ىذه اشساشكاشت والاساؤشت.
ذكر الشيخ رشيد رضا أن أحاديث الميدي ماعارضة والمنكرون ليا أكثر؛ ولذلك لم يعاد بيا الشيلان ،حيث ياول
"وأما الاعارض في أحاديث الميدي فيو أقوى وأظير ،والجمع بين الروايات فييا أعسر ،والمنكرون ليا أكثر ،والشبية فييا

أظير ،ولذلك لم يعاد الشيلان بشيء من روايايا في لحيحيما"(.)81

ثم ذكر نماذج من اعارض أحاديث الميدي وايافايا كما يزعم ومن ذلك قولو" :إن أشير الروايات في اسمو واسم أبيو
عند أىل السنة أنو محمد بن عبد اهلل ،وفي رواية أحمد بن عبد اهلل ،والشيعة اإلمامية مافاون عمى أنو محمد بن الحسن
()82

العسكري ،وىما الحادي عشر والثاني عشر من أئمايم المعلومين ،ويمابون بالحجة ،والاائم ،والمناظر ،وزعمت الكيسانية
أن الميدي ىو محمد بن الحنفية وأنو حي مايم بجبل رضوي .)83("...

ثم قال" :المشيور من نسبو أنو عموي فاطمي من ولد الحسن وفي بعض الروايات من ولد الحسين ،وىو يوافق قول

الشيعة اإلمامية ،وىناك أحاديث عدة ملرحة بانو من ولد العباس"(.)84

ويزعم أن سبب اشلاالف في الروايات ىو كونيا موضوعة ،حيث ياول" :وسبب ىذا اشلاالف أن الشيعة كانوا يسعون
لجعل اللالفة في كل الرسول  من ذرية عمي -سالم اهلل ورضوانو عمييم -ويضعون األحاديث امييدا لذلك ،ففطن ليذا
األمر العباسيون فاسامالوا بعضيم ،ورأى أبو مسمم اللرساني وعلبياو أن كل عمي يغمب عمييم الزىد ،وأن بني العباس كبني
أمية في الطمع في الممك ،فعمل ليم اوسالً بيم إلى احويل علبية اللالفة إلى الفرس؛ امييداً إلعادة الممك والمجوسية،
ٍ
وحينئذ وضعت أحاديث الميدي مشيرة إلى العباسيين ملرحة بشارايم "السواد" وأشيرىا حديث ثوبان المرفوع في سنن ابن

ماجة" :يااال عند كنزكم ىذا ثالثة كميم ابن لميفة ثم ش الير إلى و ٍ
احد منيم ،ثم اطمع الرايات السود من قبل المشرق
فياامونيم قاالً لم ياامو قوم – ثم ذكر شيئا ش أحفظو – فإذا رأياموه فبايعوه ولو حبواً عمى الثمج فإنو لميفة اهلل الميدي"(.)85

ثم ذكر بعد ذلك أن األحاديث الواردة في الميدي سبب لمفساد والفان ،حيث ياول" :وقد كانت أكبر مثارات الفساد والفان
في الشعوب اإلسالمية؛ إذ الدى كثير من محبي الممك والسمطان ،ومن أولياء الوشية وأولياء الشيطان ،لدعوى الميدوية في
الشرق والغرب ،وااييد دعواىم بالااال والحرب ،وبالبدع واإلفساد في األرض ،حاى لرج ألوف األلوف عن ىداية السنة النبوية،
ومرق بعضيم من اإلسالم كما يمرق السيم من الرمية"(.)86
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املطلب الثالث :الرر على استشكاالت الشيذ وتشاؤالته.

أوالً :إن دعوى الاعارض بين األحاديث النبوية دعوى دائما ما يرددىا ويكررىا الشيخ رشيد رضا ،فيو يرى أن ىذه الدعوة

كفيمة برد الحديث واسااطو ولو كان من أل األحاديث ،بل ولو كان حاى من أحاديث اللحيحين ،كاألحاديث الواردة في

المسي الدجال والاي غالبيا في اللحيحين ،والاي قال عنيا" :إنيا ماعارضة اعارضاً كثي اًر يوجب اساقطيا"( .)87والاي

في األلير أنكرىا كميا.

وىو اآلن يدعي الدعوة نفسيا الاي ادعاىا في األحاديث الواردة في المسي الدجال ،يدعييا في األحاديث الواردة في

الميدي؛ وذلك امييداً منو واوطئة لماول بانيا منكرة.

ومشكمة الشيخ رشيد رضا كما قمنا من قبل في مبحث المسي الدجال وناولو ىنا وىو أنو -رحمو اهلل -وغفر لو ،يمزج

بين الروايات اللحيحة والضعيفة بل وحاى الموضوعة ،ثم يبني عمى ذلك ناائجو وما اولل إليو ،ولو أنو أزاح الروايات
الضعيفة والموضوعة واكافى بالروايات اللحيحة ،لما وجد أي اعارض بين امك الروايات.

فاحاديث الميدي فييا اللحي والحسن والضعيف والموضوع ،فما كان منيا موضوعاً أو ضعيفاً ش يحاج بو ،فإنو

ش يمافت إليو ،وش يعارض بو غيره ،أما ما ل منيا فيو مؤامف غير ملامف ومافق غير مفارق(.)88

فالشيخ رشيد رضا يساعمل ىنا األسموب والمنيج نفسييما الذي اعامل بيما مع األحاديث الواردة في المسي الدجال،
فيو يساشيد باألحاديث الضعيفة بل والموضوعة ثم يدعي بعد ذلك الاعارض والاناقض فيما بينيا ،وىذا بال شك نايجة
حامية وطبيعية عند الجمع بين الروايات اللحيحة وغير اللحيحة.

ثم إننا ش ندري ،أياعمد الشيخ رشيد رضا اشساشياد باألحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في الميدي ليثبت أن
ىناك نناقضاً واعارضاً فيما بينيا؟

أم أنو ش يعمم وش يدري بان ىذه األحاديث ضعيفة وموضوعة ،وكال الاولين ش يمياان بو وىو العالم بالسنة والمماب

بمحي السنة في زمنو؟

ثم إننا ناول ىنا كما قمنا من قبل في مبحث المسي الدجال ،وىو أن الاعارض بين الروايات اللحيحة مساحيل وغير

ممكن ،وان كان ظاىرىما الاعارض ،وقد حكي الباقالني اإلجماع عمى منع الاعارض بين األدلة الشرعية في األمر نفسو مطمااً،
كما روى اللطيب البغدادي عنو ذلك فاال" :ياول الباقالني وكل لبرين عمم أن النبي  اكمم بيما ،فال يل دلول الاعارض

فييما عمى وجو ،وان كان ظاىرىما ماعارضين؛ ألن معنى الاعارض بين اللبرين والاركن من أمر ونيي وغير ذلك ،أن يكون
موجب إحداىما منافياً لموجب األلر وذلك يبطل الاكميف إن كان أم اًر ونيياً أو إباحة وحظ اًر ،أو يوجب كون إحداىما
لدقاً واأللر كذباً إن كانا لبرين ،والنبي  منزه عن ذلك أجمع ،ومعلوم منو باافاق األمة وكل مثبت لمنبوة"(.)89
ثانياً :أما احاجاجو في ردىا بدعوى أن الشيلين لم يلرجا شيئا من روايايا في لحيحيما ،وذلك لضعفيا.

مردود عمييا من وجوه:
فإنيا دعوى
ُ
 -1إن اللحي كما ىو موجود في اللحيحين فإنو موجود في غيرىما ،فيما لم يساوعبا كل اللحي وش اشارطا
ذلك أبداً ،فاد قال ابن حجر في مادمو فا الباري :إن اإلسماعيمي قد روى عن البلاري أنو قال" :لم ألرج في ىذا

الكااب إش لحيحاً وما اركت من اللحي أكثر"( ،)94وقال مسمم في لحيحو في كلر باب الاشيد في اللالة" :ليس كل

شيء عندي لحي وضعاو ىينا ،إنما وضعت ىينا ما أجمعوا عميو"(.)91
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ومما يدل عمى أن البلاري لم يساوعب كل األحاديث اللحيحة ،قولو" :أحفظ مائة ألف حديث لحي ومائاي

ألف حديث غير لحي "( ،)92مع أن جممة ما في لحيحو من األحاديث المسندة إلى النبي  بما في ذلك األحاديث
المعماة ش ابمغ عشرة كشف حديث مع المكرر.
فاللحي كما أنو موجود في اللحيحين ،فيو موجود في غيرىما من الكاب المؤلفة في الحديث النبوي ،كموطا مالك،

ولحي ابن لزيمة ،ولحي ابن حبان ،وجامع الارمذي ،وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجو والدار قطني والبيياي ،ومسند
اإلمام أحمد ،وغيرىا.
قال ابن كثير" :إن البلاري ومسمماً لم يمازما بإلراج جميع ما ُيحكم بلحاو من األحاديث ،فإنيما قد لححا أحاديث
ليست في كاابييما ،كما ينال الارمذي وغيره عن البلاري الحي أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرىا"(.)93
ثم إن ىناك الكثير من العاائد لدى أىل السنة والجماعة ،ملدرىا أحاديث لحيحة في غير اللحيحين ،مثل الحديث

المشامل عمى العشرة المبشرين في الجنة  ،فإنو في السنن ومسند اإلمام أحمد وغيره وليس في اللحيحين ،ومثل حديث البراء
بن عازب الطويل في نعيم الابر ،الذي ولف فيو النبي  ما يجري عند الموت حاى البعث وىو في مسند اإلمام أحمد وغيره،
وكذا الحديث الذي فيو اسمية الممكين السائمين في الابر بالمنكر والنكير ،فيو لم يرد في اللحيحين ،وكذا الحديث الذي رواه

اإلمام أحمد وغيره الدال عمى وزن األعمال وىو حديث البطاقة والسجالت وىو لم يرد في اللحيحين ،والحالل أن األحاديث إذا

كانت لحيحة يجب العمل بموجبيا سواء كانت في اللحيحين أو في غيرىما ،ومن ذلك أحاديث الميدي(.)94
املبحث اخلامص:

طلوع الشنص مً مػربها.

املطلب األول :رأي رشيز رضا يف طلوع الشنص مً مػربها.

رأي رشيد رضا في األحاديث الواردة في طموع الشمس من مغربيا في كلر الزمان ش يلامف عن رأيو في األحاديث

الواردة في المسي الدجال والميدي ونزول عيسى ابن مريم .
وذلك ألن المنيج الذي ياعامل بو مع ىذه األحاديث منيج واحد ،وىو رفضو ألي شكل من األشكال اللارقة أو
الملالفة لممالوف ،ومحاولة رد امك األحاديث اللحيحة بإثارة اشساشكاشت والاساؤشت العامية حوليا؛ امييداً لردىا والاشكيك
في لحايا.

حيث ياول عن األحاديث الواردة في طموع الشمس من مغربيا" :وأقوى األحاديث الواردة في طموع الشمس من مغربيا،

ما رواه البلاري في كااب الرقاق عن أبي ىريرة أن رسول اهلل  قال" :ش ااوم الساعة حاى اطمع الشمس من مغربيا ،فإذا
طمعت وركىا الناس كمنوا أجمعون ،فذلك حين" :ش ينفع نفساً إيمانيا لم اكن كمنت من قبل أو كسبت في إيمانيا لي اًر ".

"ثالث إذا لرجت ش ينفع نفساً إيمانيا لم اكن كمنت
وألرج الارمذي وأحمد وغيرىما عن أبي ىريرة أيضا ،وقد رفعو
ُ
من قبل ،طموع الشمس من مغربيا ،والدجال ،ودابة األرض"(.)95
وىو مشكل ملالف لؤلحاديث األلرى الواردة في نزول عيسى بعد الدجال وايمان الناس بو ،والمشكالت في األحاديث

الواردة في أشراط الساعة كثيرة ،أىم أسبابيا فيما لحت أسانيده ،وأضربت الماون ،واعارضت أو أشكمت من وجوه ألرى ،وأن
ىر ر رذه األحاديث رويت بالمعنى ،فالامف الاعبير بالاالف األفيام ،عمى أنيم الامفوا في ارايب ىذه اآليات وما اساشكر رل أن
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عمة عدم قبول اإليمان بعد طموع الشمس من مغربيا ش انطبق عمى من ركىا أو رويت لو بالاواار".
ثم قال" :ىذا وان أبا ىريرة  ،لم يلرح في ىذه األحاديث بالسماع من النبي  فيلشى أن يكون قد روى بعضيا

عن كعب األحبار وأمثالو ،فاكون مرسمة"(.)96

املطلب الثاىي :الرر على رشيز رضا يف طلوع الشنص مً مػربها.
في الحاياة ،إن األحاديث الواردة في إثبات طموع الشمس من مغربيا في كلر الزمان ،أحاديث لحيحة ولريحة

وغالبيا في اللحيحين وىي واضحة المعنى بحيث ش احامل الااويل أو الاشكيك ،فميذا لم يساطع الشيخ رشيد رضا إثارة

اشساشكاشت والاساؤشت حوليا كما أثار اشساشكاشت والاساؤشت الكثيرة حول أحاديث المسي الدجال وأحاديث الميدي.

فميذا وذاك ذىب لماشكيك بلحايا بدعوى اشلاالف في الارايب ،حيث ياول عن الرواة" :إنيم الامفوا في اراي ر رب

ىذه اآليات"(.)97

وفي الحاياة ،ليس ىناك إشكال في مسالة ارايب ىذه اآليات ،وانما اإلشكال فعال ىو عد رشيد رضا لما ىو غي ر رر

المشكل مشكالً.

قال الحافظ ابن حجر -رحمو اهلل" :-الذي يارج من مجموع األلبار أن لروج الدجال أول اآليات العظام المؤذنة

باغير األحوال العامة في معظم األرض ،وينايي ذلك بموت عيسى ابن مريم ،وأن طموع الشمس من المغرب ىو أول اآليات

العظام المؤذنة باغير أحوال العالم العموي ،وينايي ذلك بايام الساعة ،ولعل لروج الدابة ياع في ذلك اليوم الذي اطمع فيو
الشمس من المغرب"(.)98

قال البرزنجي في اإلشاعة :وىذا جمع حسن -رحمو اهلل.)99(-

اخلامتة.

واشمل عمى أىم ناائج البحث ،وىي:



يرى الشيخ رشيد رضا أن األحاديث الواردة في أشراط الساعة الكبرى .كاألحاديث الواردة في لروج المسي الدجال.
واألحاديث الواردة في الميدي .واألحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم  .واألحاديث الواردة في طموع الشمس
من مغربيا .يرى أنيا من األحاديث المشكمة ،وأن فييا الكثير من الاعارض والاناقض واشلاالف فيما بينيما .وأن فييا
ملالفة لمعال والحس والسنن الكونية واإلليية مما يوجب ردىا وعدم اعاااد لحايا وعدم اإليمان بيا(.)144



إن عالمات وأشراط الساعة اناسم إلى قسمين :وىي عالمات لغرى :وىي الاي اكون قبل قيام الساعة بازمنة طويمة



إن ما ثبت عن رسول اهلل  من األلبار ،وجب اإليمان بيا وقبوليا وش يجوز ردىا باساشكاشت واساؤشت عامية ش

والاي ظير الكثير منيا ،وعالمات كبرى :وىي الاي اكون قرب قيام الساعة والاي لم يظير منيا إلى اآلن شيء.
قيمة ليا أمام النص اللحي  ،حاى ولو لم يساوعبو العال في مرحمة معينة.


يعد الشيخ محمد رشيد رضا من ألحاب المدرسة العامية الحديثة ،بل ىو أحد رموزىا والاي ىي اماداد لممدرسة العامية



إن لمشيخ محمد رشيد رضا العديد من اآلراء العادية الاي يكفي بالحكم عمى من قال ببعضيا إنو إلى فكر اشعازال أقرب

الاديمة "المعازلة".

منو لمفكر السمفي واألشعري والمااريدي.
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l-Omari: ??? ???? ???? ??? ?? ????? ?????? ?????? - ????? ????? - The Opinion of Muhammad Rashid Rida in the Great Signs of the Afterlife Major Hour -
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إن األحاديث الواردة في لروج المسي الدجال في كلر الزمان أحاديث لحيحة لريحة ماواارة أغمبيا في اللحيحين
وما ذكره رشيد رضا من اساشكاشت واساؤشت حول ىذه األحاديث ش يلمد أمام ىذه اآلثار النبوية .وش ااوى عمى
ردىا.



إن األحاديث الواردة في ظيور الميدي في كلر الزمان أحاديث لحيحة لريحة ماواارة ،وما ذكره رشيد رضا من



إن األحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم  في كلر الزمان ،أحاديث لحيحة لريحة ماواارة اواا ار معنويا

اساشكاشت واساؤشت حول ىذه األحاديث ش يلمد أمام ىذه اآلثار النبوية ،وش ارقى إلى ردىا.

أغمبيا في اللحيحين ،وما ذكره رشيد رضا من اساشكاشت واساؤشت حول ىذه األحاديث ش يلمد أمام ىذه
اآلثار النبوية ،وش ارقي إلى ردىا.


إن األحاديث الواردة في طموع الشمس من مغربيا في كلر الزمان ،أحاديث لحيحة لريحة ماواارة أغمبيا في

اللحيحين ،وما ذكره رشيد رضا من اساشكاشت واساؤشت حول ىذه األحاديث ش يلمد أمام ىذه اآلثار النبوية،
وش ارقى إلى ردىا.


إن كراء محمد رشيد رضا العاائدية في أشراط الساعة الكبرى ،ليا كثار فكرية سيئة ،فيي قد فاحت باباً لمطعن في السنة



لطورة فا باب الااويل العامي لمنلوص في مجال العايدة ،األمر الذي حذر منو عمماء السمف جميعاً ووقع فيو كثير

النبوية وفي اللحيحين ،واشكيك المسممين في عاائدىم ،واحياء اراث المعازلة وايجاد الجرأة عمى الثوابت اإلسالمية.
من عمماء اللمف بحسن نية.

اهلوامش.
( )1مجد الدين المبارك بن األثير الجزري ،النياية في غريب الحديث واألثر ،دار الفكر( ،ط1399 ،)2ىرر .464/2 ،وأبرو الفضرل
بن منظور ،لسان العرب ،دار لادر ،بيروت.334 ،329/7 ،

( )2مجمع المغة العربية ،المعجم الوجيز لمجمع المغة العربية ،ص.328

( )3ابن األثير مجد الدين أبو السعادات ،النياية في غريب الحديث ،المكابة العممية ،بيروت1979 ،م.464/2 ،
( )4لسان العرب .329/7 ،والنياية في غريب الحديث.464/2 ،

( )5صحيح البخاري ،كااب :العمرم ،براب :رفرع العمرم وظيرور الجيرل ،43/1 ،رقرم  .84وصححيح مسحمم ،كاراب :العمرم ،براب :رفرع العمرم
وقبضة وظيور الجيل والفان في كلر الزمان ،2456/4 ،رقم .2671

( )6صحيح البخاري ،كااب :الرقاق ،باب :رفع األمانة ،2382/5 ،رقم .6

( )7صحيح مسمم ،كااب :اإليمان باب :بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ،36/1 ،رقم .8

( )8صحيح مسمم ،كااب :الفان باب :اآليات الاي اكون قبل قيام الساعة ،2225/4 ،رقم .2941
( )9نفس المصدر السابق.

( )14نفس المصدر السابق.
( )11نفس المصدر السابق.

( )12لديق حسن لان الانوجي ،اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة ،دار الكاب العممية ،بيروت ،ص.151
( )13ابن كثير ،النياية في الفتن والمالحم ،احايق :طو زيني ،دار النلر لمطباعة ،ملر( ،ط.142/1 ،)1
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رأي حمنز رشيز رضا يف أشراط الشاعة الكربى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )14أبو داود سميمان ابن األشعث السجسااني ،سنن أبي داود ،دار الكااب العربي ،بيروت.183/4 ،
( )15جعفر الحسيني الكااني ،نظم المتناثر في الحديث المتواتر ،دار الكاب السمفية ،ملر.229/1 ،
( )16عبد الرحمن بن يحيى المعممي ،األنوار الكاشفة ،دار عالم الكاب1443 ،ىر ،ص.233
( )17نفس المصدر والصفحة.

( )18األنوار الكاشفة ،ص.23

( )19حسان بن عطية المحاربي ،موشىم ،أبو بكر الدمشاي ،ثاة فايو عابد ،من الطباة الرابعة ،مرات بعرد العشررين ومئرة ،ألررج لرو
ألحاب الكاب الساة .ينظر :تقريب التيذيب.162/1 ،

( )24أبو نعيم األلفياني ،حمية األولياء وطبقات األصفياء ،دار الكاب العممية ،بيروت1988 ،م.77/6 ،
( )21ابن حجر العساالني ،فتح الباري ،دار المعرفة ،بيروت1379 ،ه.99/13 ،
( )22تفسير المنار.494–489/9 ،

( )23ينظر :تفسير المنار.491–494/9 ،
( )24تفسير المنار.491/9 ،

( )25ينظر :نفس المصدر ،ص.494/9

( )26فضل حسن عباس ،المفسرون مدارسيم ومناىجيم ،دار النفائس لمنشر والاوزيع ،عمان2447 ،م ،ص.184

( )27شفيق شاير ،موقف المدرسة العقمية الحديثة من الحديث النبوي الشريف ،المكاب اإلسالمي لمطباعة والنشر1998 ،م ،ص.297
( )28محمد بن أحمد الارطبي ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ،دار المنياج1425 ،ه ،ص.624
( (29ابن كثير ،النياية في الفتن والمالحم ،دار الجيل ،بيروت( ،ط1988 ،)2م.124/1 ،
( (34فتح الباري.145/13 ،

حسن لحي .
( )31المرجع السابق .92/13 ،وقال عن سند الحديث :بانو
ُ
( )32لالسازادة ينظر :مقدمة النووي المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ،ص ،149فلل في ألفاظ ياداوليا أىل الحديث.

( )33شريف اللطيب ،السنن اإلليية في الحياة اإلنسانية وأثر اإليمان بيا في العقيدة والسموك ،جامعة أم الارى1987 ،م ،ص.55
( )34نفس المصدر والصفحة.

( )35ابن ايمية ،جامع الرسائل ،ص.52

( )36سيد قطب ،في ظالل القرآن.3977/6 ،

( )37ينظر :ثامر محمد ماولي ،منيج الشيخ رشيد رضا في العقيدة ،،دار ماجد عسيري2444 ،م ،ص.842
( )38يوسف الوابل ،أشراط الساعة ،،دار ابن الجوزي( ،ط ،)4ص.284

( )39اللطيب البغدادي ،الكفاية في عمم الرواية ،المكابة العممية ،المدينة المنورة ،ص.433
( )44ابن عثيمين ،شرح الواسطية ،دار ابن الجوزي( ،ط1427 ،)4ىر ،ص.74

( )41عثمان عمي حسن ،منيج االستدالل عمى مسائل االعتقاد ،مكبة الرشد1992 ،م.348/1 ،
( )42صحيح البخاري ،كااب :الفان ،باب :ذكر الدجال ،2647/6 ،رقم .6749

( )43صحيح مسمم ،كااب :اإليمان ،باب :ذكر المسي بن مريم والمسي الدجال ،154/1 ،رقم .169
( )44ينظر :شرح النووي عمى مسمم.235/2 ،
( )45تفسير المنار.394/14 ،

( )46مجمة المنار.756–755/28 ،
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( )57محمد أنور شاة ،التصريح بما تواتر في نزول المسيح ،مكابة المطبوعات اإلسالمية ،حمب.

( )58محمد نالر الدين األلباني ،المسيح الدجال ونزول عيسى  وقتمو إياه ،المكابة اإلسالمية1421 ،ه.
( )59شفيق شاير ،موقف المدرسة العقمية الحديثة من الحديث النبوي الشريف ،المكاب اإلسالمي لمطباعة والنشر1998 ،م ،ص.338
( )64تفسير القرطبي .145/16 ،وينظر :تفسير الطبري.94/25 ،
( )61تفسير ابن كثير.222/7 ،
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( )72ىو الشيخ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي مرن فايراء الشرافعية ،لرو عمرم بالافسرير واألدب ،رحرل إلرى بغرداد

ودمشرق وملرر ،واسراار فرري المدينرة ،ودرس بيرا ،وفييرا ارروفي سرنة 1143ىرر ،ولرو مؤلفررات عردة -رحمرة اهلل .-ينظرر :الزركمرري،

األعالم .244-243/6 ،واعبيد األسماء لغير اهلل اعالى ش يجوز.

( )73محمد بن رسول الحسيني البرزنجي ،اإلشاعة ألشراط الساعة2445 ،م ،ص.87
( )74نفس المصدر ،ص.112

( )75ىو العالمة محمد سرالم السرفاريني ،عرالم بالحرديث واأللرول واألدب ،محارق ولرد فري سرفارين ،مرن قررى نرابمس ،لرو مؤلفرات عردة،
ولو منظومة في العايدة وشرحيا ،سماىا "لوامع أو لوائ األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة

في عا رد الفرقة المرضية" ،ولو "غذاء األلباب :شرح منظومة اآلداب" ولو نفثات لدر المكمد وقرة عين المسعد شرح ثالثيات
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1442ىر ،ص.25
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