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  (عليه السالم) املَدي

  يف أخبار وتراث

 سبأ ومحري قوو
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 ادلقدمة

بسم اهلل الرزتن الرحيم، ٍب الصالة والسالم على أشرف اخللق النيب اليماين التهامي ادلكي     
ٍب الصنعاين ٍب اليماين  ادلدين، وعلى آلو وصحبو أرتعُت، ٍب توصل إىل اإلمام ادلهدي التهامي

 وعلى أصحابو الطيبُت الطاىرين.
 أما بعد:

 تطرح اليوم  ي الساح  العربي  واإللالمي  وذاا موضوع اإلمام ادلهدي من أىم ادلواضيع اليتف
 الدولي ..

 وادلوضوع الواحد بتكرار ذذره  ي ادلصادر تكمن أمهيتو، وموضوع ادلهدي قد ذذر  ي ذل من:
 القرآن الكرمي: بصورة خفي  .. انظر رلال  )ادلهدي  ي القرآن الكرمي(

 السن  النبوي .
 أخبار أىل الكتاب: اليهود والنصارى.

 أخبار اذلندوس.
 تكهنات الشعوب العربي .

 ومن ادلصادر اليت ذذرت ادلهدي ذتب وتراث أىل لبأ وزتَت.
 وأىل لبأ وزتَت ىم أىل اليمن.

 وزتَت ىو ابن لبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن النيب ىود )عليو السالم(.
 ويرجع إىل لبأ وزتَت أنساب أغلب أىل اليمن اليوم.

 وقف عندمها حيث ولبأ بطن من بطون قحطان. وليس نسب اليمن مت
ودليل ذذر اإلمام ادلهدي  ي ذتب وتراث أىل لبأ وزتَت؛ أهنم ورثوا تراثًا من بقايا األنبياء 
والبعض يرد أخبارىم إىل تكهنات، وىاا شلا ألتبعده ألن أمر ادلهدي متأخر وأمر التكهنات ال 

، حيث فرق اإلمام بارًا ال تستطيعها الكهن منو أخ يكون لكل ىاا الزمن الطويل، وحيث ذذر
ابن تيمي  بُت أخبار األنبياء وأخبار الكهان: أن أخبار األنبياء تأٌب واضح  دقيق ، أما أخبار 

 )انظر ذتاب النبوءات( غَتىم فتأٌب رلمل  غَت واضح ..
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 ألثر يف واجهة الكتاب:ا
، وأورد ىاا األثر (مع قضيب اهللخيرج من صنعاء لبعون قديسًا جاء  ي ذتب أىل الكتاب: )
 أورده الرازي  ي تاريخ صنعاء.

وقد ورد  ي الكتاب ذالك أن ادلسيح عيسى بن مرمي دخل صنعاء ودعا أىلها، وقال ىاه ادلقال  
  ي صنعاء آنااك.

يب اهلل أي ادلهدي وقد جاء ىاا الم اإلمام ادلهدي ذالك حتت الم العصا  ي ومعٌت قض
 )انظر رلال  ادلهدي عند أىل الكتاب( أخبار أىل الكتاب.

 وعليو:
فإنو من ىنا حيمل لقب الصنعاين، حيث أنو يقيم فيها مدة من الزمن، وعند العرب من أقام  ي 

 أرض أذثر من شهر فإنو يصبح من أىلها. 
اً، من صنعاء حىت عسَت .. يأٌب الحقوذالك األثر أنو خيرج من قري  من قرى ُجرش وجرش 

 .(يسقي خيلو من صنعاء وعدن أثر عن اإلمام علي بن أيب طالب فيو: )أن ادلهديوذالك ورد 
)انظر   وأما خرب أىل اليمن فال ينتهي البت ، لواًء  ي التاريخ أو  ي أحداث النهاي  أو  ي غَتىا..

 ذتاب اليمن  ي أحداث النهاي (
، فسوف اختصر ادلوضوع حقو.. لن أو ي ولكن لنا وقف  بسيط   ي ىاه الرلال ، وأنا أعلم أين

 الكالم ىنا، وأشَت إىل ذتب ورلائل فيها تفاصيل، فمن أراد ادلزيد فلَتجع إليها..
 والسالم،،،

 وائل عياش
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مً األدلة أو القرائً أٌ أغلب ما جاء يف تراث أٍل سبأ ومحري ٍو 

 مً أخبار األىبياء:

زِتْيَ ْر(: )قرأت ثالث  وتسعُت ذتاباً قال وىب بن منبو  ي مقدم  ذتاب )التيَجان  ي ُملوك  -
 (ذتاب التيجانشلا أنزل اهلل على األنبياء(. )

قول ذعب األحبار  ي ما يرويو )نعيم بن زتاد  ي الفنت(: )يَ ُقوُل: إِنٍَِّت َأِجُد اْلَمْهِديَّ و  -
 (لفنت لنعيماَمْكُتوبًا  ي َأْلَفاِر اأْلَنِْبَياِء، َما  ي َعَمِلِو ظُْلٌم َواَل َعْيٌب(. )

قول ليف بن ذي يزن لعبدادلطلب عندما جاءه مهنيًا  ي قصر غمدان بصنعاء بعد و  -
إخراجو األحباش من اليمن، حيث جاء أنو تقدم عبدادلطلب وحيا ادللك ليفًا فقال 
ليف أيهم ادلتكلم؟ فقال: عبدادلطلب بن ىاشم بن عبدمناف. فقال ليف: ابن أختنا 

لمى األزدي  احلمَتي [ قال عبدادلطلب: نعم، فأمهل ليف ]حيث ذانت أم عبدادلطلب ل
أرلل إليو، فأدناه  وفد قريش مدة  ي صنعاء حىت خيترب أمر عبدادلطلب، فلما علم خبربه

يا عبد ادلطلب إين مفوض إليك أمراً لو ذان  منو، وحصل بينهما خرباً وىو: )قال ليف:
إين أجد  ي الكتاب ادلكنون والعلم غَتك مل أبح لو بو، وجدتك معدنو فأطلعتك عليو: 

ادلخزون خَتًا عظيمًا وخطرًا جسمًا فيو شرف احلياة وفضيل  للناس عام  ولرىطك ذاف  
ولك خاص . فقال عبد ادلطلب: أيها ادللك عز جدك وطال عمرك ودام ملكك، فهل 
ادلملك سلربي بإيضاح، فقد وضح يل بعض اإليضاح. فقال ليف: ىاا حبو الاي يولد 

يو أو قد ولد ديوت أبوه وأمو ويكفلو جده وعمو وقد وجدناه مرارًا واهلل باعثو جهاراً ف
وجاعل لو منا أنصاراً بعز هبم أولياءه ويال هبم أعداءه ويضرب الناس عن عرض ويستبيح 
هبم ذرام األرض بعبد لرزتن ويكسر األوثان، قولو فصل ووجهو لهل وأمره عدل يأمر 

ى عن ادلنكر ويبطلو غضيض الطرف عفيف للفرج مبارك الطلع  بادلعروف ويفعلو وينه
ميمون الغرة، صادق اللهج  تظلو الغمام ويهتدي بو األنام. قال: فخر عبدادلطلب 
لاجدًا هلل. فقال ليف: ارفع رألك ثلج صدرك وعال ذعبك، فهل أحسست من أمره 

وعليو شفيقًا فزوجتو  شيئاً؟ قال: نعم. أصلح اهلل ادللك ذان يل ولد وذنت بو معجباً 
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بكردي  من ذرائم قومي آمن  بنت وىب بن عبد مناف بن زىرة فجاءت بغالم مسيتو 
زلمد. مات أبوه قبل أمو وذفلتو أنا وعمو. فقال ليف: والبيت ذي احلجب والعالمات 
على النصب، انك يا عبد ادلطلب جلده غَت الكاب، فاحفظ ابنك واحار عليو من 

دى ولن جيعل اهلل ذلم عليو لبياًل وأطو ما ذذرت لك دون ىؤالء الاين اليهود فأهنم لو ع
معك، فلست آمن أن تدخل النفال  بأن تكون لك الريال  فيبتغون لك الغوائل 
وينصبون لك احلبائل وىم غافلون عن ذلك وآباؤىم ولوال أن ادلوت زلتاجي قبل مبعثو 

اين أجد  ي الكتاب ادلكنون والعلم لسرت خبيلي ورجلي حىت أصَت بيثرب دار شللكتو. ف
ادلخزون أن بيثرب التحكام أمره ودار ىجرتو وأىل نصرتو وموضع حفرتو ولوال أين 

رقاب العرب ذعب  وأعليت على  اآلفات واحار عليو العاىات ال وطأت أخشى عليو
حداث  لنو ذذره ولكٍت لأصرف ذلك إليك من غَت تقصَت مٍت، ٍب أمر لكل واحد منهم 
بثمان من اإلبل وعشرة من اخليل وعشرة ن البقر وعشرة من الغنم وعشرة من العبيد 
وعشرة أرطال ذىب وعشرة أرطال من الفض  وبكرش شللوءة عنرب أو بكرش ذلؤلؤة 

أمر لعبد ادلطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: يا عبد ادلطلب إذا رأس احلول فأتٍت مسكاً، و 
خبرب ابنك وما يكون من أمره. فمات ليف قبل رأس احلول. فكان عبد ادلطلب يقول: ال 
يغبطٍت أحد جبزيل عطاء ادللك ولكن يغبطٍت مبا ليبقى يل شرفو وذذره إىل يوم القيم (. 

 ()التيجان
 ذالم أنو ذان ذت  ذتباً وآثاراً دللوك لبأ وزتَت فيها أخباراً وعلوم.و ي ما لبق من  
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 الرسول حمـند بً عبداهلل صلى اهلل عليُ وسله والينً:

 فقد تواتر  ي ذتب احلديث.. لليمن وأىلهاملسو هيلع هللا ىلص أما ذذر الرلول 

وقد جاءت أخبار  ي ىاا، ولأورد لكم  مع اليمن، فألنو رجل ديان، ملسو هيلع هللا ىلصوأما عالق  الرلول 
األخبار رلردة من التخريج الطويل، ومن أراد النظر فيها فلَتجع إىل ذتاب تاريخ صنعاء للرازي، 

 وما ذلك إال ألهنا أخبار غَت مشهورة فيظن القارئ أهنا غَت صحيح ..

ن مك  دين، وىو قولو: قال لفيان بن عيين : إمنا يعٍت بقولو: )أتاذم أىل اليمن( أىل هتام ، أل
 )اإلديان ديان واحلكم  دياني (.

 وقال أبو جعفر النحوي: يعٍت ادلدين  ومك ، والبحرين من اليمن.
وقال احلميدي: قال لفيان: يعٍت بأن من اليمن أىل هتام  من ذانوا، ال يعٍت األنساب، ألن 

 مك  هتام ، وألنو يقال: ادلدين  دين. 
 دلدين  فالعك دين.وقال طاوس اليماين: من ا

وىو بادلدين  قال: )ما ىنا دين، وما ىنا شام، فمك  من اليمن(، وقول النيب:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب 
 )أتاذم أىل اليمن ىم أرق قلوباً، الفقو ديان واحلكم  دياني  وأنا رجل ديان(.

دين ديان ال تقوم الساع  حىت يرجع اإلديان من : )أنا ديان واحلجر األلود ديان والملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 
 حيث خرج(.

 قال النيب: )أنا ديان واحلكم  دياني  واجلفاء  ي أىل الوبر والفدادين( وأومأ إىل الشرق.
 )تاريخ صنعاء للرازي(

و ي ذات التاريخ أن مولد معد بن عدنان ذان بصنعاء، وما يؤيد ىاا أخبار أخرى أنو خرج من 
معد بن عدنان لسعد اْلَعِشَتَة وىم حتديد من أي اليمن، فجاء  ي تاريخ مك : )اليمن دومنا 

 أخبار(. )تاريخ مك  للفاذهي( أخرُجوا من اْليمن ِإىَل أَرض صلد

وأما عن تسمي  اليمن فقد جاء الكثَت من الكالم أختصره ذلو  ي األخبار اليت وردت عن 
 ملسو هيلع هللا ىلص:الرلول 
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ْبِن اْلَقاِلِم اأَلْزَرِق قَاَل: َوَقَف َرُلوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَللََّم َعَلى ثَِنيَِّ  تَ ُبوَك، فَ َقاَل: َعِن احلََْسِن 
 ِ .، َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل ِجَهِ  اْلَمِدينَ «َوَما َىُهَنا دَيَنٌ »، َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل ِجَهِ  الشَّْأِم، «َما َىُهَنا َشْأمٌ »

 )مسند الشافعي(

الَفْخُر، »ُىَريْ رََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَل: مسَِْعُت َرُلوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَللََّم، يَ ُقوُل:  وعن أيب
اِديَن أَْىِل الَوبَِر، َوالسَِّكيَنُ   ي أَْىِل الَغَنِم، َواإِلديَاُن دَيَاٍن، َوا قَاَل أَبُو « حِلْكَمُ  دَيَانَِي ٌ َواخلَُياَلُء  ي الَفدَّ

ْيسَ »َعْبِد اللَِّو: 
َ
ْشَأَمُ  ادل

َ
َرُة، مُسَِّيِت الَيَمَن أِلَن ََّها َعْن ديَُِِت الَكْعَبِ ، َوالشَّْأَم أِلَن ََّها َعْن َيَساِر الَكْعَبِ ، َوادل

 البخاري( . )صحيح«َوالَيُد الُيْسَرى الشُّْؤَمى، َواجلَاِنُب األَْيَسُر اأَلْشَأمُ 

 ىم أىل اليمن من األوس واخلزرج.ملسو هيلع هللا ىلص وذالك أن أنصار الرلول 

 صلى اهلل عليو وللم ذان لو نسباً وصهراُ  ي أىل اليمن.وذاا أن للرلول 

 .باليمن عالق  وثيق ملسو هيلع هللا ىلص والكالم يطول وخالصتو أن عالق  الرلول 
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 :والينً )عليُ السالو( املَدي

وأما عالق  ادلهدي بأرض اليمن، فإنو ديٍت بادلواطن ، وحىت أن أشهر ألقابو اليماين، اقرأ ىاه 
 اآلثار:

 ادلهدي ومناطق يف اليمن:
الكامل البن عدي، ) قال عبد اهلل بن َعْمرو: )خيرج اْلمْهدي من قَ ْريَ  بِاْليمن يُ َقال ذَلَا: ذرع (.

وذخَتة احلفاظ من الكامل البن القيسراين، ذما ذذره ابن ادلقرئ  ي معجمو، واذليتمي  ي الفتاوى 
  (احلديثي ، والسيوطي  ي العرف الوردي

صغَتة شرق بيت الفقيو، بُت هتام  وردي ، تتبع عزل  احلوادل، وتسمى )قرع  أو ذرع ( وذرع : قري  
 والقاف ذما ىي عادة العرب فهنا إبدال بُت  الكاف
 (بحار للمجلسي. )الوورد: )خيرج من هتام (

 وذرع  من هتام . 
َعاَء مبَْرَحَلٍ ، أَبُوُه قُ َرِشيٌّ، َوأُمُُّو دَيَانِيَ  الفنت ) ٌ (.وورد: )..، خَيْرُُج ِمْن قَ ْريٍَ  يُ َقاُل ذَلَا: َيْكَلى َخْلَف َصن ْ

 (لنعيم بن زتاد
بامار اليمن، وىي ضمن سلالف ذي جره، وتنسب إىل يكلى بن مالك  يكلى: منطق  باحلداءو 

بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن ذهالن بن زتَت بن لبأ. وأما 
وادي يكلى فيقع  ي لنحان  ي زلافظ  صنعاء جنوبيها، أي خلفها بادلصطلح العريب. وجبل 

 ء، وىاا ذلو من صف  جزيرة العرب للحسن اذلمداينيكلى ألود ببالد عنس من بالد احلدا
فيخرج من قري  من قرى ُجرش،  ي ثالثُت رجاًل، فيبلغ ادلؤمن خروجو، فيأتونو من ذل .. " وورد:

أرض، حينون إليو ذما حتنون إليو ذما حتن الناق  إىل فصيلها، فيجيء فيدخل مك ، وتقام 
ال أفعل، أنتم الاي نكثتم وغدرًب. فيصلي هبم  الصالة، فيقولون: تقدم يا ويل اهلل. فيقول:

عقد الدرر ) رجٌل، ٍب يتداعون عليو بالبيع  تداعي اإلبل اذليِم يوم وردوىا حياضها، فيبايعونو".
 (للمقدلي
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ذبَت  ي اليمن وديتد من ذىبان صنعاء حىت عسَت، وىاه التسمي  قددي ، أما   ىي أقليموُجرش: 
اليوم فادلعروف جَبرش ىي اليت  ي دول  األردن، ولكنها مدين  واحدة، وال حتتوي على قرى 
وسلالف ذما جرش اليمن، وىاا ظاىر من اللفظ، جاء  ي شرح مسلم على النووي: )َذَتَب ِإىَل 

اجْلِيم َوفَ ْتح الرَّاء َوُىَو بَ َلد بِاْلَيَمِن(. وجاء  ي مشارق األنوار : ))جرش( بضم  َأْىل ُجَرش، ِبَضمِّ 
اجليم وفتح الراء وآخره شُت معجم  موضع معروف باليمن مسيت جبرش بن أللم قالو البكري 
وقيل مسيت بغَت ذلك(. وجاء  ي شرح أبو داود للعيٍت: )جياء هبا من ُجَرش اليمن(. وجاء  ي 

نهاي   ي غريب احلديث: )وفيو ذِذر ]ُجَرش[ ىو بضم اجليم وفتح الراء: سِلْالف من سلَاليف ال
اليمن. وىو بَفْتحهما: بلد بالشام(. وجاء  ي تاج العروس: )َشْكٌر: َجَبٌل بالَيَمِن ، قريٌب من 

 ُجَرَش(.

 يف اليمن: اا ونسب ادلهدي له أصلا 
َر َأنَّ َلُو َأْصاًل َوَنَسًبا  ِي  َما اْلَمْهِديُّ »َعْن َذْعٍب، قَاَل:  ِإالَّ ِمْن قُ َرْيٍش، َوَما اخلِْاَلَفُ  ِإالَّ ِفيِهْم، َغي ْ

 . )الفنت لنعيم بن زتاد(«اْلَيَمنِ 

 اخلليفة اليماين: وهو ادلهدي أمري العصب
، َوقَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: إِنَُّو ِمَن «َويُ َولُّوَن َعَلْيِهْم َرُجاًل ِمْن قُ رَْيٍش يُ َقاُل لَُو زُلَمَّدٌ  ...»قَاَل اْلَولِيُد: 

 (الفنت لنعيم بن زتاد. )اْلَيَمِن َعَلى َيِد َذِلَك اْلَيَماينِّ َتُكوُن اْلَماَلِحُم(
معون صوتًا ما قالو إنس وال وعن أرطاة: )قال أمَت العصب: ليس من ذي وال ذو، ولكنهم يس

جان بايعوا فالنًا بامسو ليس من ذي وال ذو ولكنو خليف  دياين. قال الوليد: و ي علم ذعب: أنو 
دياين قرشي، وىو أمَت العصب، والعصب أىل اليمن ومن تبعهم من لائر الاين أخرجوا من 

  (الفنت لنعيم بن زتاد) بيت ادلقدس(.
َنَما ُىْم َذَاِلَك ِإْذ مسَُِعوا َصْوتًا َما قَالَُو َعْن أَْرطَاَة، قَاَل: )و  فَ َيْجَتِمُعوَن َويَ ْنظُُروَن ِلَمْن يُ َبايُِعوَن، فَ بَ ي ْ

ِو، لَْيَس ِمْن ِذي َواَل ُذو، َلِكنَُّو َخِليَفٌ  دَيَاينُّ(. الفنت لنعيم بن ) ِإْنٌس َواَل َجانٌّ، بَايَ ُعوا ُفاَلنًا بِامسِْ
  (زتاد

، َوُىَو أَِمَُت اْلُعَصِب، ..(.قَاَل َذعْ و   (الفنت لنعيم بن زتاد) ٌب: )ِإنَُّو دَيَاينُّ قُ َرِشيُّ
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، َوُىَو أَِمَُت « أَِمَُت اْلُعَصِب دَيَاينٌّ »َعْن أَْرطَاَة، قَاَل: و  قَاَل اْلَولِيُد: َو ي ِعْلِم َذْعٍب: دَيَاينُّ، قُ َرِشيُّ
  (الفنت لنعيم بن زتاد) اْلُعَصِب(.

شلا لبق فادلهدي ليس ديٍت األصل حىت يقال لو ذي، ذما ىو اتفاق أىل التاريخ واللغ  على  و 
ليف  دياين أمَت العصب حيث يتجمع لو من ذل خذون ذي لقب ألىل اليمن فقط، بل ىو 

 أقطار األرض. 

 ادلهدي هو اإلمام ادلنصور:
 ولقب ادلنصور من ألقاب اإلمام ادلهدي.

َيُكوُن بَ ْعَد اجْلَبَّارِيِن اجْلَاِبُر، جَيْبُ ُر اللَُّو بِِو أُمََّ  زُلَمٍَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِو »ْبَن َعْمرٍو، يَ ُقوُل: َعْبَد اللَِّو عن 
َد َذِلِك عْ َوَللََّم، ٍُبَّ اْلَمْهِديُّ، ٍُبَّ اْلَمْنُصوُر، ٍُبَّ السَّاَلُم، ٍُبَّ أَِمَُت اْلُعَصِب، َفَمْن َقَدَر َعَلى اْلَمْوِت ب َ 

 . )الفنت لنعيم بن زتاد(«فَ ْلَيُمتْ 
ٍب: حرف ٍب قبل ادلهدي مدرج  ال تصح أو ومهاً أو حشواً من قبل الراوي، والصحيح قولو: )..، 

 ادلهدي ادلنصور ٍب السالم..(.
 . )الفنت لنعيم بن زتاد(«اْلَمْنُصوُر َمْنُصوُر َبٍِت َىاِشمٍ »َعْن َذْعٍب، قَاَل: و 

 ام ادلهدي.وىو ىنا اإلم
يَا َمْعَشَر اْلَيَمِن، تَ ُقوُلوَن ِإنَّ اْلَمْنُصوَر ِمْنُكْم، َفاَل َوالَِّاي »َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، أَنَُّو قَاَل: و 

. )الفنت لنعيم بن «فَ َعْلتُ نَ ْفِسي بَِيِدِه، ِإنَُّو َلُقَرِشيُّ أَبُوُه، َوَلْو َأَشاُء َأْن أَْنِسَبُو ِإىَل أَْقَصى َجدٍّ ُىَو َلُو 
 زتاد(

 :آخر الزمان ملحميف وأهل اليمن ادلهدي 
  (الفنت لنعيم بن زتاد. )َعْن َذْعٍب، قَاَل: )َعَلى َيَدْي َذِلَك اْلَيَماينِّ َتُكوُن َمْلَحَمُ  َعكَّا الصُّْغَرى(

ذان اليماين ىاا ىو وىاه ضمن ادلالحم اليت تكون وإذا خصصنا ادلهدي بادلالحم لألثر السابق  
 ادلهدي، واهلل أعلم. 
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َعَلى َيَدْي َذِلَك اخْلَِليَفِ  اْلَيَماينِّ الَِّاي تُ ْفَتُح اْلُقْسطَْنِطيِنيَُّ  َوُروِميَُّ  َعَلى َيَدْيِو، »وَعْن أَْرطَاَة، قَاَل: 
السَّاَلُم، َعَلى َيَدْيِو َتُكوُن َغْزَوُة اذْلِْنِد، َوُىَو ِمْن  خَيْرُُج الدَّجَّاُل َو ِي َزَمانِِو يَ ْنزُِل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َعَلْيوِ 

  (الفنت لنعيم بن زتاد. )«َبٍِت َىاِشمٍ 
ًة فَ يُ ْقِبُل َخِليَفتُ ُهُم اْلُقَرِشيُّ اْلَيَماينُّ، ..(.  الفنت )وورد: )..، َوقَاَل: َوَتُشدُّ الرُّوُم َعَلى اْلَعَرِب َشدَّ

 (لنعيم بن زتاد
)..، َوجَيَْمُع رَتًْعا َعِظيًما ِمَن الرُّوِم، َوُيَصاِلُح َمِن اْلَتطَاَع ِمَن اأْلَُمِم، فَ َهَاا أَوَُّل اْلَمْلَحَمِ  وروي: 

 وُل: ُىوَ اْلُعْظَمى، ٍُبَّ َيِسَتُوَن فَ يَ ْنِفُر ِإلَْيِهُم اْلُمْسِلُموَن، َوَخِليَفتُ ُهْم يَ ْوَمِئٍا اْلَيَماينُّ، َذاَن َذْعٌب يَ قُ 
  (الفنت لنعيم بن زتاد. )دَيَاينُّ، َوُىَو ِمْن قُ رَْيٍش، ..(

وعن ذعب: ).. ٍب تستمد الروم باألمم الثاني  فتجيش عليهم األلسن  ادلختلف  وجيتمع إليهم أىل 
رومي  والقسطنطيني  وأرميني  حىت الرعاة واحلراثون يغضبون دللك الروم فيقبل بأمم ذثَتة، ...، 

الفنت ) يومئا اليمانيون ادلهاجرون وزتَت واذلان وقيس أولئك خَت الناس يومئا ..(.فخَت العرب 
 (لنعيم بن زتاد

: )خيرج من عدن أبُت اثنا عشر ألفًا ينصرون اهلل ورلولو وعن ابن عباس قال: قال رلول اهلل 
 (مسند أزتد. )ىم خَت من بيٍت وبينهم ..(

ب عدن فيقال عدن أبُت للتمييز بينها وبُت عدن وعدن أبُت تقع مشال شرق عدن وإليها تنس
الع  وتقع ىاه  ي بالد الع  من أعمال حج   ي غرب مشال صنعاء وعدن الع  اليوم خرائب 

 وأطالل ومكاهنا معروف
ا : )خَيْرُُج ِمْن َعَدَن اثْ نَ وما يقوي أن ىاا اجليش يقاتل الروم: َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َنيِبُّ اهلِل 

نَ ُهْم. قَاَل اْلُمْعَتِمُر: َأظُنُُّو قَاَل:  ُر َمْن بَ ْيٍِت َوبَ ي ْ  ِي َعَشَر أَْلًفا يَ ْنُصُروَن اللََّو َوَرُلوَلُو، ُىْم َخي ْ
 (مسند أيب يعلى ادلوصلي)اأَلْعَماِق(. 

َدين فَاِرَس، ٍُبَّ الرُّوَم، ٍُبَّ ِنَساَءُىْم : )ِإنَّ اللََّو تَ َعاىَل َوعَ وَعْن رَاِشِد ْبِن َلْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُلوُل اللَِّو 
 (الفنت لنعيم بن زتاد. )أَبْ َناَءُىْم َوأَلَْمتَ ُهْم وَُذُنوَزُىْم، َوأََمدَّين ِِبِْميَ َر أَْعَوانًا(
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ذأن اخلرب فيو   ٌبعن ادللحم ، ذالك من األثر اآلوقد جاء ىاا احلديث  ي فنت نعيم  ي الكالم 
اء  ي عقد الدرر: ".. وتطيعو أىل اليمن، وتقبل اجليوش أمامو، ويكون عن ادلهدي. فقد ج

 . )عقد الدرر للمقدلي(مهدان وزاراءه، وخوالن جيوشو، وزتَت أعوانو، .."
وعن مسلم  بن عبد ادللك، قال: )فيسَتون إليو جبمع مل يسَتوا مبثلو قط، حىت ينزلوا عمقاً، 

ن حىت يأتيهم أقاصي اليمن ينصرون اإللالم، وديد ويبلغ ادلسلمُت مسَته، ومنزلو، فيستمدو 
 (الفنت لنعيم بن زتاد. )ىؤالء النصارى نصارى اجلزيرة والشام، فيسَت ادلسلمون إليهم..(

وعن ذعب قال: )إن اهلل تعاىل ديد أىل الشام إذا قاتلهم الروم  ي ادلالحم بقطيعتُت دفع  لبعُت 
 (الفنت لنعيم بن زتاد. )اليمن(ألفاً ودفع  ذتانُت ألفاً من أىل 

 (الفنت لنعيم بن زتاد. ): ).. حىت ديدذم من ِبضرموت من اليمن(وقال رلول اهلل 
  وجاء ىاا احلديث ضمن الكالم على ادلالحم اليت لتكون بُت ادلسلمُت والروم آخر الزمان. 

ختلف  وجيتمع إليهم أىل وعن ذعب: ).. ٍب تستمد الروم باألمم الثاني  فتجيش عليهم األلسن  ادل
رومي  والقسطنطيني  وأرميني  حىت الرعاة واحلراثون يغضبون دللك الروم فيقبل بأمم ذثَتة، ...، 

الفنت . )فخَت العرب يومئا اليمانيون ادلهاجرون وزتَت واذلان وقيس أولئك خَت الناس يومئا ..(
 (لنعيم بن زتاد

مَت واحلمراء واهلل ليعطينهم اهلل الدنيا واآلخرة وإن  وعن ذعب قال: )طوىب يوم ادللحم  العظمى حل
 (الفنت لنعيم بن زتاد. )ذره الناس(
 ي اليمن تسمى النخل  احلمراء وىي قري  من قرى احلداء  توجدقبيلتُت األوىل  ي اليمن؛ واحلمراء: 

باليمن بامار اليمن، واألقرب أن ادلقصود ىم أىل اليمن، وقد ورد أن ادلهدي خيرج من يكلى 
 .وفيها احلمراء

ذيلومًت جنويب 7تبعد  قري  عربي  تقع إىل اجلنوب من مدين  بيسان، بادلغرب، واحلمراء األخرى
بيسان وتسمى أيضًا عرب احلمراء نسب  إىل لكاهنا من عشَتة احلمراء أحد فروع قبيل  الصقور 
اليت التقرت  ي اجله  اجلنوبي  من غور بيسان، وترجع ىاه القبيل  على األرجح إىل عهد 

ادلروج، الغرير،  الكنعانيُت العرب، ومن أشهر العائالت اليت لكنت احلمراء: ادلالك، الّشوح،
 .ين، الفريوان، الربقات اذلواري..ادلعادين، العرجات، الثليج ، اذلميل، زي العابد
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ذأنو يكون ألىل زتَت شأن ووالي  منا ادللحم ، وما بعدىا، ويكون  ي بعض الناس الكاره ذلاا، 
رض، يريد الناس : )األزد ألد اهلل  ي األواحلديث اآلخر بيان التزراء الناس ألىل اليمن فقال 

أن يضعوىم، ويأىب اهلل إال أن يرفعهم، وليأتُت على الناس زمان يقول الرجل: يا ليت أيب ذان 
 (لنن الًتماي) أزدياً، يا ليت أمي ذانت أزدي (، واألزد ىم أىل اليمن.

وِك اأْلََعاِجِم، َأْصَغُرُىْم ُمْلكاً وَعْن َذْعٍب، قَاَل: )حَيُْضُر اْلَمْلَحَمَ  اْلُكب َْرى اثْ َنا َعَشَر َمِلكًا ِمْن ُملُ 
َزاِن، َجاَء بَِأَحِدمِهَا يَ ْوَم اْليَ ْرُموِك، َذاَنِت اأْلَْزُد   َوأَقَ لُُّهْم ُجُنوداً َصاِحُب الرُّوِم، َولِلَِّو تَ َعاىَل  ي اْلَيَمِن َذن ْ

ُعوَن أَْلفاً(.يَ ْوَمِئٍا ثُ ُلَث النَّاِس، َوجيَِيُء بِاآْلَخِر يَ ْوَم اْلَمْلَحَمِ  الْ   (الفنت لنعيم بن زتاد) ُعْظَمى، َلب ْ
قال: ).. حىت جتيئهم مادة اليمن لبعُت  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد، َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبِّ 

لروم ألفاً، ألف اهلل قلوهبم باإلديان، معهم أربعون ألفًا من زتَت حىت يأتوا بيت ادلقدس فيقاتلون ا
 (الفنت لنعيم بن زتاد) فيهزموهنم وخيرجوهنم من جند إىل جند..(.

 .أي من مكان إىل مكانمن جند إىل جند: 
الفنت لنعيم بن ) وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: )..، ِإنَّ اْلُمْؤِمِنَُت لََيُمدُُّىْم ِمْن َعَدِن أَبْ َُتَ، ..(.

 (زتاد
ُعوَن أَْلًفا، زَتَاِئُل َوأَمِ »وعن ذعب قَاَل:  َُت النَّاِس يَ ْوَمِئٍا َرُجٌل ِمْن َبٍِت َىاِشٍم، يَْأتَِيُو َمَدُد اْلَيَمِن َلب ْ

  (الفنت لنعيم بن زتاد. )«ُلُيوِفِهُم اْلَمَسدُ 
 وجاء ىاا األثر  ي الكالم عن ادللحم .

وقال ذعب: ).. فطرح إىل صحيف  مكتوب فيها: قل لصور مدين  الروم: وىي تسمى بأمساء  
ذثَتة قل لصور: مبا عتت عن أمري وجتربت جبربوتك تباري جبربوتك جربوٌب ودتثلُت فلكك 
بعرشي ألبعثن عليك عبادي األميُت وولد لبأ أىل اليمن الاين يردون الاذر ذما ترد الطَت 

ما ترد الغنم العطاش ادلاء وألنزعن قلوب أىلك وألشدن قلبوىم وألجعلن صوت اجلياع اللحم وذ
أحدىم عند الباس ذصوت األلد خيرج من الغاب  فيصيح بو الرعاة فال تزده أصواهتم إال جرأة 
وشدة وألجعلن حوافر خيوذلم ذاحلديد على الصفا ليدرك يوم الباس وألشدن أوتار قسيهم 

ترذنك ال لاذن لك إال الطَت والوحش وألجعلن حجارتك ذربيتاً وألترذنك جلحاء للشمس وأل
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الفنت لنعيم بن . )وألجعلن دخانك حيول دون طَت السماء وألمسعن جزائر البحر صوتك..(
 (زتاد

ىاا مصداقًا لوصف تعاىل ألىل اليمن أهنم أويل بأس شديد حيث قال: }قَاُلوا ضَلُْن أُوُلو قُ وٍَّة 
 (33النمل : ) يٍد{.َوأُوُلو بَْأٍس َشدِ 

و ي ما لبق يتبُت عالق  اإلمام ادلهدي باليمن، وأن اليمن ىي موطن لو، وذأن من أجداده من 
ىاجر حىت حط  ي ذرع ، وىو ذالك لبيان النص السابق، وىاه األحاديث واآلثار الصرحي  

دلراد اليمن، ولكٍت باذر ألفاظ: اليمن، اليماين، دياين، وإال فيوجد الكثَت األخر الاي يؤول أن ا
 مل أوردىا ألن ذلك ليكون مدعاة إىل اختالف ادلختلفُت، فأذتفيت هباه.

بأىل اليمن عالق  عظيم  جتلت  -اليت يقودىا اإلمام ادلهدي  -وذالك عالق  ادللحم  الكربى 
  ي النصوص السابق . 

، التقرت نطفتو بألرة وأما أصل ادلهدي التارخيي: ورجوعًا دلا لبق من ذالم، فإنو ديٍت األصل
من ألر بٍت ىاشم القرشيُت، حىت رجع إىل موطنو األول ولكن ىاه ادلرة بادلواطن ، اللتطال  

 التاريخ واختالفو وتشعبو..
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 سبأ ومحري: قوويف أخبار  )عليُ السالو( املَدي

ويقال: أنو جاء  ي ذتاب األذليل للحسن اذلمداين: )وشلن ذان  ي دامغ من زتَت الصبليون، 
جبل ادلنصور منصور زتَت، دل على ذلك قول احلارث الرائش حيث يقول  ي صفات ادلنصور، 
وذذر ذلك عبيد بن شريو اجلرمهي، عما حفظو من أخبار زتَت وأشعارىم من قصيدة لو طويل  

 وىي ملحم ، فقال عند ذذر منصور زتَت:
 جب  يعمرُ ومن مرذبان يرذب األرض عن يد ... ودامغ أعٍت ذو األ

 (للهمداين األذليلفيطحنها طحن الرحاء بثفاذل                  ا ... جبيش يضيق احلقل منو وحصرُب(. )

 شرح بعض ادلفردات:
 : وقيل دامع ىو قصر من قصور زتَت وذان جببل ضوران أنس بامار.دامغ

 الصبليون: بضم الباء، وقيل امسو: الصلبيون.
، وتعٍت ىنا أخبار الغيب وخاص  ما خيص احلروب وادلالحم آخر : قصيدة ذثَتة األبياتملحمة
 الزمان.

: ىو التبع اليماين وىو احلارث ذو مراثد بن اذلمال ذي شدد بن عاد بن ذي احلارث الرائش
مناخ وذانت تأٌب ىدايا اذلند إىل التبابع  من أصناف الطيب وادلسك والعنرب والكافور وحب البان 

والزعفران وغَت ذلك من أنواع الطيب ومرافق أرض اذلند والفلفل واذلليلج وغَته، ويأٌب  والينجوج
اجلوىر والعقيق والدن، فلما أتت اذلدي  إىل الرائش احلارث ذي مراثد وذو مراثد  ي لغ  زتَت ذو 

 أيادي وذو مرثد ذو يد.
ْلاَلم : من لكان صنعاء، وذان معمرًا فقد َعاَش َثاَل عبيد بن شريه اجلرمهي ذتِائَ  لن  َوأْدرَك اإْلِ

فَأللم ووفد إىل رلول اهلل صلى اهلل عليو وللم، َودخل على ُمَعاِويَ  بِالشَّام َوُىَو َخليَف ، وذان 
احلوادث وغَتىا، فكتب أول  عادلًا بأخبار العرب وتاريخ اإللالم حىت وقتو، وذان حيفظ ادلغازي و 

لم دلعاوي ، حيث لأل معاوي : أين أحب أن أرتع غازي الرلول صلى اهلل عليو ولمذتاب 
 مغازي رلول اهلل فمن أعلم الناس هبا، فأشاروا عليو أن أبعث لعبيد بن شريو.

 : ذبَت اجلبه .األجبة
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 صعدة.و  بُت عمران: حقل حصرب
 : وىو رجل سللص ألىل زتَت وصفاتو ىي صفات اإلمام ادلهدي.منصور محري

 أحاديث وآاثر نبوية: مقابلة ما جاء يف األبيات مع
 جاء  ي النص ذذر صفات ىي أصاًل من صفات اإلمام ادلهدي

 وذما جاء  ي ادلعٌت أنو ذبَت اجلبه .: ذو األجبة
، قال: وعن أيب لعيد اخلدري: عن رلول اهلل وىي من صفات اإلمام ادلهدي حيث جاء: 

 (الفنت لنعيم بن زتاد) )ادلهدي أجلى اجلبُت(.
 (الفنت لنعيم بن زتاد) َرُجٌل آَدُم، َجْعُد الشَّْعِر، َأْجُبُو أَقْ ٌَت..(.وروي: ).. 

العرف الوردي ) : )ليبعثن اهلل من عًتٌب رجاًل أفرق الثنايا، أعلى اجلبه ،..(.وقال رلول اهلل 
 (للسيوطي

 (. )البحار(واضح اجلبُت..، و السالم( أنو قال: )روي  عن اإلمام الباقر )عليو ي 
: وىاا ذناي  عن شديد بألو وقوة عزديتو، و ي ىاا جاء  ي وصف اإلمام الرحاءفيطحنها طحن 

ُهَما قَاَل: ادلهدي:  ِمْن ِقَبِل  َرُجٌل ِمْن َوَلِد احلَُْسُْت  خَيْرُجُ »َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، َرِضَي اللَُّو َعن ْ
 . )الفنت لنعيم بن زتاد(«ذَلََدَمَها َواختَََّا ِفيَها طُرُقًااْلَمْشرِِق، َوَلِو اْلتَ ْقبَ َلْتُو اجْلَِباُل 

 ورود الم احلسُت: حيث وادلهدي لو والدة  ي اإلمام احلسُت ولكنو  ي األصل احلسن.
 وورد أنو يأٌب من ادلشرق: أنو ياىب إىل ادلشرق ٍب يعود، وال يعٍت أنو يأٌب منها وىو ادلهدي.

على أن جيوشو ذثَتة، وىاا ما ورد  ي بعض األخبار أنو دتلئ دالل   وىنا: جبيش يضيق احلقل
  جيوشو ما بُت ادلشرق وادلغرب.

 ذما لبق، وتبُت.  وىو مكان بُت عمران وصعدة، وىاه األماذن ىي من ُجرش :حصربر  

زلمد بن علي األذوع  ي ىامش الصفح  ادلاذورة )ولنشوان احلمَتي   وقال زلقق ذتاب األذليل
: إمنا ىو اإلمام ذالما حول منصور زتَت وخالصتو أنو مبثاب  اإلمام ادلهدي عند ادلسلمُت( وأقول

 ادلهدي، ألمور:



- 18 
 

 أن ذذره وافق وذما شرحنا. -
 أنو مل يأٌب أحد على ىاا الوصف. -
و وللم مل خيلط علماء أىل اليمن بينهما، بل لكل وأنو عندما جاء الرلول صلى اهلل علي -

ص  بو، مع التشابو الكبَت بينهما، وأذرب صف  تفرق بُت الرلول واحد صفتو وزمنو اخلا
 وادلهدي أن ادلهدي خيرج من زتَت وأنو يلقب بادلنصور أو منصور زتَت.

 م.فلم يهتدي أنو ىو ادلعٍت بالكال أن األذوع مل يكن عادلاً بأمر ادلهدي -

 ي ذتاب األذليل: )وتشيد فيو القصور، ويؤىل فيكون مصرًا من أمصار ادلنصور، ويسَت  وجاء
نسخ: ذأين بو راجل بُت يديو(، و ي  – ذان بو رجل دين بُت يديو)بُت يديو رجل من أىلو، 

أشهرىا حاف متاللك مسارع  ي طاعتو نافا  ي أمره ويدال بو اجلبال من السهول ويكون  ي 
 .باليمن(

 ىاا النص أمور منها:و ي 

 مفهوم، وذأن ذلك من تصحيف النساخ. ذلمات وترتيب غَتفيو   -
 فيو أمصار وقصور.جبل ادلنصور وىو منصور زتَت أن  -
 ادلنصور يكون بُت يديو رجل من أىلو.أن  -
 ، وأشهر ذلك يكون باليمن.أن اجلبال والسهول تالل لوذذر  -

 أحاديث وآاثر نبوية: مقابلة ما جاء يف األبيات مع
 ي ذتاب عقد سَت بُت يديو رجل من أىل بيتو، و ي ىاا األمر جاء ذل ما لبق، إال أنو يتوضح  

وتسَت اجليوش حىت تصَت بوادي القرى  ي ىدوء ورفق، ويلحقو ىناك ابن  ،..الدرر للمقدلي: )
 ي اثٍت عشر ألف فارس،  [احلسٍت وىو تصحيف والصحيح ما ذتبناه سخ نلا ي ] عمو احلسيٍت

هدي. فيقول ادلهدي عليو فيقول: يا ابن عم، أنا أحق هباا اجليش منك، أنا ابن احلسن، وأنا ادل
عليو السالم  لك من آي  فنبايعك؟ فيومئ ادلهديٍت: ىل يالسالم: بل أنا ادلهدي. فيقول احلس

إىل الطَت فتسقط على يده، ويغرس قضيبًا  ي بقع  من األرض فيخضر ويورق. فيقول لو 
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امسو. وتقع  احلسيٍت: يا ابن عم ىي لك. ويسلم إليو جيشو، ويكون على مقدمتو، وامسو على
 .(الضج  بالشام: ال إن أغراب احلجاز قد خرجوا

خَيْرُُج َشابٌّ ِمْن َبٍِت َىاِشٍم ِبَكفِِّو »َعْن َأيب َجْعَفٍر، قَاَل:  ذتاب الفنت لنعيم بن زتاد: ي  وجاء 
اْلُيْمٌَت َخاٌل ِمْن ُخَراَلاَن ِبَرايَاٍت ُلوٍد بَ ُْتَ يََدْيِو ُشَعْيُب ْبُن َصاِلٍح، يُ َقاِتُل َأْصَحاَب السُّْفَياينِّ 

األثر دالالت منها: أن شعيب ىاا من بٍت ىاشم، واإلمام ادلهدي من بٍت  ي و  .«فَ يَ ْهزُِمُهمْ 
 ىاشم وعليو ىو من أىلو..

 عظيم أمر ادلهدي عند أىل زتَت:
وىو دامغ على جبل امسو الم ادلهدي، وىو منصور زتَت، ورمبا يكون  حيث بٍت قصراً ذما لبق

إليهم بادللك، حيث  أن اإلمام ادلهدي ىو آخر خليف  من قريش وىو الاي ينصر زتَت ويدفع
قال: )ذان ىاا األمر  ي زتَت فنزعو اهلل عز وجل منهم، فجعلو  ي قريش،  أن رلول اهلل جاء 

و س ي ع ود إ ل ي ه م، وذاا ذان  ي ذتاب أيب مقطع، وحيث حدثنا بو تكلم على 
 (مسند أزتد) االلتواء(.

ُهْم َوَصي ََّرُه  ِي َذاَن َىَاا اأْلَْمُر  ي زِتْيَ َر فَ نَ َزَعُو ا»قَاَل:  وَعْن ِذي سِلْرَبٍ، َعِن النَّيبِّ  للَُّو تَ َعاىَل ِمن ْ
 د(الفنت لنعيم بن زتا) «.قُ َرْيٍش، َوَليَ ُعوُد ِإلَْيِهمْ 

وجاء  ي أخبار بعض الكتاب أن ملك زتَت يبدأ بادلهدي، حيث وادلهدي آخر خليف  من قريش 
ويكون مهدان وتطيعو أىل اليمن، وتقبل اجليوش أمامو، )وىو دياين، وأىل اليمن وزرائو ذما جاء: 

 (. )عقد الدرر للمقدلي(وزراءه، وخوالن جيوشو، وزتَت أعوانو
 ومن احلتمي أن ادللك يرجع بعد اخلليف  لوزرائو، واهلل أعلم.

يَا َمْعَشَر اْلَيَمِن، تَ ُقوُلوَن ِإنَّ اْلَمْنُصوَر »َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، أَنَُّو قَاَل:  األثر السابق الايو ي 
َو لَُو ِمْنُكْم، َفاَل َوالَِّاي نَ ْفِسي بَِيِدِه، ِإنَُّو َلُقَرِشيُّ أَبُوُه، َوَلْو َأَشاُء َأْن أَْنِسَبُو ِإىَل أَْقَصى َجدٍّ ىُ 

م بن زتاد(، دليل على منصور زتَت ىو اإلمام ادلهدي، واألثر يوحي أن ذت  . )الفنت لنعي«فَ َعْلتُ 
ار الفنت خالف على نسب ادلهدي، فحسم اخلالف عبداهلل بن عمرو وىو الصحايب العليم بأخب
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 يتنالب وتشابو  ي منصور زتَت وادلالحم  ي آخر الزمان، وإن مل يكن ألىل اليمن صفات
 ا أنو منهم.صفات اإلمام ادلهدي دلا قالو 

ولكن وعلى ىاا األثر وغَته: أن اهلل جعل لإلمام ادلهدي والدة  ي زتَت، حيث عندما ىاجر 
قومو من احلجاز إىل اليمن وحتديداً إىل ذرع ، وظلوا مئات السنُت، ومن احلتمي ىنا أن يكون لو 

ه الرلول من جه  إحدى جداتو، وىاا طبعًا من الصفات اليت يشابو فيها جد والدة  ي زتَت
 صلى اهلل عليو وللم.

 املَدي وتكَيات أٍل سبأ ومحري: 

جاء  ي ذتايب األذليل وتاريخ صنعاء وغَتمها من ذتب علماء اليمن ذذرًا لكثَت من األقوال اليت 
ذذرت ) :تبشر باإلمام ادلهدي ومل يعلم ذلا مصدرًا موثقًا فاذرت من باب التكهنات، ومنها

 بتصرف حىت يفهم القارئ(: واحدة
 عيبان:نقم إىل  عمارة صنعاء من

وذان لوقها  ي ولطها، حىت تصل إىل جبل عيبان،  جبل نقمإذا اذتمل بناي  صنعاء من )جاء: 
 جاء وعد اهلل من مك  بعد ضيق(.

 و ي شرح ىاا:
أن صنعاء بنيت  ي لفح جبل نقم، وىو ما يسمى جببل صور ليناء ادلاذور  ي القرآن  -

 .)إثبات ىاا  ي ِبث مل يكتمل(
صلى اهلل عليو وللم فإنو و ي زمن الرلول صلى  لو قلنا أن اخلروج الفرج ىو رلول اهلل -

 اهلل عليو وللم مل تكتمل صنعاء بُت اجلبلُت ادلاذورين.
أنو مل يكن ضيق على صنعاء وعلى أىل اليمن قبل خروج الرلول صلى اهلل عليو وللم  -

لكتاب للديانات السماوي ، ولكن الضيق ىنا على اإلطالق فيكون إال ضيق حتريف أىل ا
 على أشده، ومل تر اليمن أضيق من ىاه األيام.

 أن الفرج جاء  ي عدة أخبار أنو يطلق على اإلمام ادلهدي. -
 أن لوقها ولطها مل يتحقق إال  ي ىاا الزمن. -
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جاء: فإذا امتدت صنعاء من نقم إىل عيبان نزل عليها شهباً  و ي إذمال ذلاه التكهن  -
. و ي شرح ىاه أيضاً: دالل  ونيازك من السماء، ٍب خيرج األخضر اليماين من هتام 

وأنو ذما جاء أمسر أو آدم واضح  على احلرب احلديث  وعلى أن اإلمام ادلهدي من هتام  
 ..اللون ويسمى عند أىل اليمن أخضر
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