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ؽبو من أىم اؼبهمات اليت على دور النشر اغبرص عليها، إف العناية دبَتاث العلماء 
مث إف شيخا عالمة مثل الشيخ احملدث سليماف بن انصر العلواف يعد من أعالـ 
العلماء يف العصر اغبديث، وجبل من جباؽبا الراسخة يف العلم، بل فخر أمتو، ليس 

حنسبو، بل أيضا ؼبا حيملو من ثبات على اؼببادئ وصدع  فقط ؼبا برع فيو من علـو
ابغبق أدى بو إىل التضحية ومواجهة ظلم وعدواف الطواغيت يف سجوهنم منذ 
سنوات طويلة، ال لتهمة ؿبددة سوى دعوتو هلل ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص، ال يقبل اؼبساومة وال 

مثلو اليستحق منا إال كل اؼبتاجرة بدين ىو األحق ابلنصرة واغبفظ. فإف شيخا 
 الوفاء. 

وفاء ألجل تلك الروح اؼبؤمنة اؼبرابطة يف سجوف الطواغيت واليت مل تزؿ تصابر 
وتتحمل األذى يف سبيل هللا مث يف سبيل أال تفنت أمة اإلسالـ بًتاجع كبار علمائها  
كما كاف دأب أئمة اإلسالـ على مر التاريخ، وكما كاف اإلماـ أضبد بن حنبل 

قدوة واؼبثل، نرى ضرورة العمل على إعادة نشر ما تيسر من تراث الشيخ العالمة، ال
ونفض الغبار عن مؤلفاتو وكتاابتو، غبار الزمن والنسياف، ليخرج حبلة جديدة من 
بيت اؼبقدس لعلها تطرؽ قلواب آف ؽبا أف تشرؽ بنور العلم واؼبعرفة وتتنسم عبق 

ة، فتجدد العـز وتشحذ اؽبمة لتسابق يف التحريض من لساف عامل من علماء األم
درب الصاغبُت واجملاىدين األحرار، ودبثل ىذا النفَت وىذا الصدؽ تنتصر أمة كتب 

 عليها اعبهاد إىل قياـ الساعة وكتب عليها أف من تركو ذّؿ.
فاغبمد هلل أف قّيظ ألمة اإلسالـ مثل ىذه النماذج السامقة للثبات واعبهاد يف 

ثابتوف واجملاىدوف، واي لو من منوذج راقي متألق حينما يكوف الثابت عصر قّل فيو ال
 واجملاىد عاؼبا من العلماء الرابنيُت كما حنسبو.
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فاللهم ثبت شيخنا سليماف العلواف وفك أسره، كما كاف يردد دائما ويشدد على 
أال ندعو لألسَت بفك األسر قبل أف ندعو لو ابلثبات، ذلك أف فك أسره دوف 

على دين هللا اغبق ؽبو اػبسراف اؼببُت. فاغبمد هلل على نعمة اإلسالـ واغبمد ثبات 
هلل على نعمة التضحية يف سبيلو واغبمد هلل على نعمة الثبات لتكوف كلمة هللا ىي 

 العليا. وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم.
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا   
  

 
النبػوة ، من آؿ البيت ليس بنيب وال يػدعي  (بن عبد هللا)اؼبهدي اؼبنتظر دمحم         

تػػواترت فيػػو األحاديػػث وأهػػنت عنػػو رنػػو هليفػػة راشػػد ، وال نتلػػ  أىػػل السػػنة أنػػو 
وعداًل كما ملئت ظلمػاً ، ميأل األرض قسطاً  ، بشر من البشر ليس بنيب وال معصـو

والقسط ، والقضاء علػى الظلػم واعبػور ،  ، دؿ، مهمتو اإلصالح واغبكم ابلع وجوراً 
وىػػدـ القػػوانُت الوضػػعية ، والتشػػريعات اعباىليػػة ، دبعػػاوؿ اغبػػق واغبكمػػة ، ويكػػاف  

الذين استحكمت و  ،  الذين ابتلوا ابؽبوس واعبنوفُت الكذابُتأىل اػبرافات والدجال
  ل. سبييهم الشيطاف فصدىم عن سواء ال، واستحوذ عل األمراض النفسانيةفيهم 

، دبغرضػُت وضػنيلُت عػن اؽبػدى إف يف كل قرف وجيل تبتلػى األمػة اإلسػالمية و  
ال يعرفػػوف العلػػم وال يؤمنػػوف ابؼبشػػورة ، ؽبػػم أغػػراض سػػيئة ، ومػػنيرب قبيحػػة  اؼبسػػتقيم 

وأىػػػداؼ عليلػػػة تراكمػػػت علػػػيهم ظلمػػػات اعبهػػػل ، وذبػػػارت  ػػػم األىػػػواء ، وأسػػػرىم 
دـ ، وال يفقهػػػػوف اإلصػػػػالح ، يعظمػػػػوف الضػػػػالؿ وسبكػػػػن مػػػػن قلػػػػو م ، حيسػػػػنوف اؽبػػػػ

مػػػػوافقيهم ، ويبػػػػدعوف أو يكفػػػػروف ـبػػػػالفيهم ، يظلمػػػػوف العبػػػػاد ، ويبغػػػػوف يف األرض 
ف مػن العلمػاء حػُت يكشػفوف الفساد ، يستحلوف الكػذب لػًتويض ضػالؽبم  ويسػخرو 

 .حقائقهم
وإف من ىؤالء النابتة شرذمة مريضػة هرجػت يف ىػذا العصػر ، تسػمي نفسػها  
لهم ، فجعل من نفسو اؼبهػدي اؼبنتظػر ، فجهػل ضنسبة إىل كبَتىم الذي أ ابؼبهدوية

اغبقػػػائق  وقفػػػز علػػػى الواقػػػع ، فلػػػبس ودلّػػػس ، فكػػػاف منػػػو العجػػػب ، فقػػػد سػػػرى فيػػػو 
  الغرور واإلعجاب وال عجب فهذا وذاؾ داء أىل الضالؿ !! 
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  ونطىء من يكذب ابلصدؽ لكثرة الكذابُت ، وينفي اغبقائق لكثرة اؼبلبسُت 
فػػػػاغبق أبلػػػػض والباطػػػػل عبلػػػػض ، وعالمػػػػات اؼبهػػػػدي الثابتػػػػة يف األحاديػػػػث الصػػػػحيحة 

مهػػديهم ، وحػػذار حػػذار ، يف فحػػذار حػػذار ، مػػن هرافػػات الرافضػػة  واضػػحة اؼبعػػامل
فقػػػػػد األحاديػػػػػث الصػػػػػحيحة ، والتكػػػػػذيب ابغبػػػػػق ، والتنػػػػػازع يف الصػػػػػدؽ ،  مػػػػػن ردّ 

النػػاس يف اؼبهػػدي إىل ن أعػػداد مػػعلػػت يف ىػػذا العصػػر نزعػػات متعػػددة ، وذىػػب افت  
 .مذاىب شىت

وتػػػرؾ االتػػػزاف  ، الػػػذي أمػػػر هللا بػػػو ورسػػػولو االعتػػػداؿفقسػػػم هػػػرج عػػػن  -(1) 
شػػػططاً يف إنكػػػػار  والوسػػػطية يف ىػػػذه القضػػػية الكبػػػَتة ، واؼبسػػػألة اؼبهمػػػة ، وارتكػػػب

، وكػػذب صبلػػة مػػن األحاديػػث اؼبتػػواترة ، واألهبػػار هرافػػة ال حقيقػػة  اؼبهدويػػة ، وأنػػو
ولػػػػػُت ، وأقػػػػػواؿ ، ورد اغبجػػػػػض الدامغػػػػػة وزعػػػػػم أف ىػػػػػذا مػػػػػن أسػػػػػاطَت األالصػػػػػحيحة 

ويقػػوؿ قػػائلهم )ودعػػوى اؼبهػػدي يف مبػػدئها ومنتهاىػػا مبنيػػة علػػى الكػػذب ، اؼبخػػرفُت
الصػػري  ، واالعتقػػاد السػػيي القبػػي  وىػػي يف األصػػل حػػديث هرافػػة ، يتلقفهػػا واحػػد 

ب والتخويػػػ  ، عػػػن ا هػػػر ، وقػػػد صػػػيغت ؽبػػػا األحاديػػػث اؼبكذوبػػػة سياسػػػة ل رىػػػا
َعزِينٌز حيث غزا  ػا قػـو علػى آهػرين ، و إال فمػن اؼبعلػـو قطعػاً أف الرسػوؿ الكػر  ) 

ٌَ رَِبن مٌ  ََ رَُ يف ( لػذا فلػن يفػرض علػى أمتػو  َعَلْ ِو َم  َعنِنامْم َبن ِيٌث َعلَنْ ُكْم اِبْلُمنْنِمِن
ال نػػيب التصػديق برجػػل مػػن بػػٍت آدـ ، ؾبهػػوؿ يف عػامل الغيػػب ، لػػيس دبلػػك مقػػرب ، و 

مرسػػل ، وال  ب بػػدين جديػػد مػػن ربػػو دبػػا ،ػػب اإلميػػاف بػػو ، مث يػػًتؾ أمتػػو يتقػػاتلوف 
على التصديق والتكذيب بو إىل يـو القيامة ، إف ىػذا مػن احملػاؿ أف اب الشػريعة بػو 

 .والرسوؿ جاء دبحاربة الفنت ... (إذ ىو جرثومة فتنة دائمة ، ومشكلة مل ربل 
علػػى  -يعػػٍت : عقيػػدة اؼبهػػدي  –ت ىػػذه العقيػػدة ويقػػوؿ آهػػر مػػنهم ) وجػػرّ  

كػػاـ اؼبسػػلمُت شػػقاء طػػوياًل ، إذ قػػاـ فػػيهم كثػػَتوف  ػػذه الػػدعوى ، وهرجػػوا علػػى اغب
 .فسفكت بذلك دماء غزيرة ... (
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وال نفػػػػى علػػػػى ذي علػػػػم وبصػػػػَتة أف ىػػػػذا شػػػػطط يف التعامػػػػل مػػػػع القضػػػػااي  
 بو ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص   وكم يف العلمية  وجور يف اغبكم ، وهروج عن العدؿ الذي أمر هللا

ة ، وكػػػػم فيػػػػو مػػػػن البعػػػػد عػػػػن ىػػػػذا الكػػػػالـ مػػػػن شػػػػطحات وـبالفػػػػات أصػػػػولية علميػػػػ
، وعدـ االتزاف يف اغبوارات اؽبادئػة الشػرعية اؽبادفػة للحقيقػة والواقعيػة ، وكػم الوسطية

أ يف يف ىذا الكالـ من ترؾ اغبق للباطل ، واؽبدى للضػالؿ ، وال ريػب أف ىػذا هطػ
اؼبػػنهض والفكػػر ، فػػال ،ػػوز تػػرؾ اغبػػق للباطػػل ، وقػػد ادعػػى قػػـو النبػػوة ! فمػػا نقػػوؿ   

فاتو فهل نعطل هللا تعاىل عن ونفت اعبهمية ومن حنا حنوىم عن هللا تعاىل أظبائو وص
هللا صػػفة مػػن    حاشػػى وكػػال! قػػاؿ اإلمػػاـ أضبػػد رضبػػو هللا تعػػاىل ) ال نزيػػل عػػنذلػػك

   (.صفاتو بشناعة شنعت 
وقسم من البشرية ، مل تص  األحاديث لديهم ، ومل يفهموا ما نقل عن  -(2) 

جتهػػػػػادىم بعػػػػػد البحػػػػػث االنػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص مػػػػػن األحاديػػػػػث يف ىػػػػػذا البػػػػاب ، وأدى إلػػػػػيهم 
إىل إنكاره وعدـ اإلمياف بو ، فأولئك ؽبم أجر واحد بنص قولو  قوربري اغب، الشديد
وإذا حكػم فاجتهػد مث أهطػأ ، اغباكم فاجتهد مث أصاب فلو أجػراف إذا حكم  )ملسو هيلع هللا ىلص 

عػػن دمحم بػػن  ، ( متفػػق علػػى صػػحتو مػػن طريػػق يزيػػد بػػن عبػػد هللا بػػن اؽبػػاد فلػػو أجػػر
عػن  عن أيب قيس موىل عمرو بن العػاص  ، عن بسر بن سعيد ، إبراىيم بن اغبارث
   .عمرو بن العاص

م فرقػػاف بػػُت لػػديه، ومل يكػػن قبلػػوا كػػل مػػا ىػػب ودب  نػػاسوقسػػم مػػن ال -(3) 
  ة، واغبجػػض الواىيػػة ، واغبكػػاايت اؼبكذوبػػ ة، فقبلػػوا األهبػػار اؼبوضػػوع الشػػحم والػػوـر

 .أسانيدىم عن ىياف بن بياف وطبقتووصارت وكانوا كحاطب ليل ، 
وصػػػن  مػػػن ىػػػؤالء ، يعيشػػػوف علػػػى الػػػرؤى واؼبنامػػػات ، ونلطػػػوف بػػػُت اغبػػػق  

يف اؼبهػدي فَتبطوهنػا  ةديػث الصػحيحاحألإىل او تػوف والباطل والصدؽ والكذب ، 
ونرجػػوف بنتػػائض مضػػحكة ، وأراء شػػاذة ، وقػػد جػػـز أحػػدىم ، ابألحاديػػث الضػػعيفة 
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دبػوت فػالف أحػد ملػوؾ ىػذا العصػر ، وىػذا مػن اعبهػل ديد وقت هروج اؼبهدي حبت
    . يل على الظن الذي ىو أكذب اغبديثوالتعو 

 وفوضػػوية عريضػػة ،،  قيػػتْ تذبػػذب م  وقسػػم صػػاروا يف حػػَتة مظلمػػة ، و  -(4) 
فمػػا بػػُت مصػػدؽ ومكػػذب ، ومنكػػر ومثبػػت ، وقػػدمياً قيػػل ) لػػو سػػكت مػػن ال يعلػػم 

ويكثػػر اللغػػط ،  ، واؼبصػػلحُت تسػػود الفوضػػى غيػػاب العلمػػاء ومػػع لسػػقط اػبػػالؼ (
مػن اؼبهوسػُت ومػن يف قلػو م مػرض أان ؽبػا ويقوؿ كل  ، ويفتقد االنضباط واالعتداؿ

سػػػائل مػػػن لػػػيس للكػػػالـ ويتصػػػدر للخػػػوض يف ىػػػذه اؼب ، كػػػل بػػػدلوه أان ؽبػػػا ، ويػػػدي
 .وحُت زبتفي األسود تظهر الثعالب ،أىالً 
 

 واستب بعدؾ اي كليب اجمللس  نبئت أف النار بعدؾ أوقدت
 ضرىم  ا مل ينبس واالو كنت ح  وربدثوا  يف أمر كل عظيمة

 
 ويقولوف رنو ، قوا بو وصدوقسم عرفوا اغبق فاتبعوه ، فنيمنوا يف اؼبهدي  -(5)

وأنو لػيس وأنو من أىل بيت النبوة ومعدف الرسالة  من ساللة دمحم بن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، 
 هللا اصػػػطفاه وأنػػػو بشػػػر كنيحػػػاد البشػػػرية إال أف ، وال يػػػدعي النبػػػوةبنػػػيب وال معصػػػـو 

ُ ََيَْاثم ِ َ مْحَِاوِ ) ضلو على كثَت فبن هلق تفضياًل فو  ُ ُ يف لْلَنْضِل  يَفلَّلله َمْص َيَش ُ  يَفلَّلله
ُ يَفلِ نننٌل َعِلنننن مٌ  َ لِنننن َ  ( )لْلَعِظننن مِ  وىػػػػؤالء أئمػػػػة (  َفْضننننُل لَّللِه يُنْن ِ ننننِو َمننننْص َيَشنننن ُ  يَفلَّلله
، فػػال يبػالغوف يف اإلثبػػات ، وحيػػددوف واؼبنتخبػػوف مػن العلمػػاء يف كػػل عصػر اغبػديث 

لقيػاـ طوائػػ  منحرفػػة ، الثابتػػة ،  والتكهنػػات ، وال ينكػروف الػػرواايت هروجػو ابلػػرؤى
يف مهػديها الظلػـو ، أنػو اإلمػاـ اؼبعصػـو ، فػاغبق ىػدى بػُت وصباعات ضػالة  تػدعي 

 .ة بُت عذابُت ، ووسط بُت ابطلُتضاللتُت ، ورضب
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قاؿ التابعي اؼبشهور دمحم بن سَتين رضبػو هللا ) اؼبهػدي مػن ىػذه األمػة ، وىػو 
عن أيب أسامة ، عػن ابن أيب شيبة يف اؼبصن  الذي يـؤ عيسى بن مر  ( ذكره عنو 

 .بن سَتينا عن ىشاـ
عليػػو الن ػػاري يف شػػرح السػػنة ) واإلميػػاف بنػػػزوؿ عيسػػى بػػن مػػر   اإلمػػاـ قػػاؿو  

 .ويصلي هل  القائم من آؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص( ...السالـ ينػزؿ فيقتل الدجاؿ 
 .كر اؼبهدي صحيحو عدة أبواب يف ذ وعقد اإلماـ ابن حباف يف 
) واؼبسػلموف ينتظػروف  يف إغاثػة اللهفػاف وقاؿ اإلماـ ابن القػيم رضبػو هللا تعػاىل 

قتػػل اػبنػػػزير ، وقتػػل أعدائػػو و نػػػزوؿ عيسػػى بػػن مػػر  مػػن السػػماء ، لكسػػر الصػػليب ، 
من اليهود ، وع بَّاِده مػن النصػارى ، وينتظػروف هػروج اؼبهػدي مػن أىػل بيػت النبػوة ، 

 .كما ملئت جوراً (األرض عداًل ،   ميأل
وىذه ) –بعد أف ساؽ بعض أحاديث اؼبهدي  -وقاؿ أيضاً يف اؼبنار اؼبني   

بعػػػض األحاديػػػث وإف كػػػاف يف إسػػػنادىا بعػػػض الضػػػع  والغرابػػػة ، فهػػػي فبػػػا يقػػػوي 
 .( ويشد بعضها ببعض ، فهذه أقواؿ أىل السنة  بعضها بعضاً 

  :وقاؿ السفاريٍت يف عقيدتو 
 

 فنكلو بنق    ،ط ط   أ، لطيفم  أ اب   للنث مص 
 منحمد لملهدي يفلملس ح  منه  لإلم م للنخ مت للنص ح 

 
"ال ) كثػػرت األقػػواؿ يف اؼبهػػدي حػػىت قيػػل  :شػػرحو ؽبػػذه األبيػػاتعلػػى وقػػاؿ  

والصػػواب الػػذي عليػػو أىػػل اغبػػق أف اؼبهػػدي غػػَت عيسػػى ، وأنػػو  مهػػدي إال عيسػػى"
خبروجو الرواايت ، حىت بلغػت حػد نرج قبل نزوؿ عيسى عليو السالـ ، وقد كثرت 

 .السنة ، حىت عدَّ من معتقداهتم (التواتر اؼبعنوي وشاع ذلك بُت علماء 
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والػػذين ينػػادوف رنػػو ال مهػػدي إال عيسػػى ، ال ميلكػػوف أدلػػة علػػى ىػػذا ، وال  
( هدي ، وحديث ) ال مهدي إال عيسىيقدروف على تضعي  الرواايت الثابتة يف اؼب

واغبػػػػاكم يف  (1341)ابػػػػن ماجػػػػو يف سػػػػننو وجػػػػوه ، وقػػػػد رواه ال يثبػػػػت بوجػػػػو مػػػػن ال
يػػونس بػػن عبػػد األعلػػى مػػن طريػػق  (5/361)يف اترنػػو  اػبطيػػبو  (4/441)مسػػتدركو 

اعبندي ، عػن أابف بػن اؼبصري ، ثنا دمحم بن إدريس الشافعي ، حدثٍت دمحم بن هالد 
 .عن اغبسن ، عن أنس هنع هللا يضر صاحل ،

النسػػػػػائي ، واغبػػػػػاكم ، والبيهقػػػػػي ، والػػػػػذىيب ، ،  حكػػػػػم عليػػػػػو ابلنكػػػػػارةوقػػػػػد 
والقػػرطيب  والصػػغاو ، وأبػػو الفػػت  األزدي ، وقػػاؿ: وإمنػػا حيفػػظ عػػن اغبسػػن مرسػػاًل ، 

    . رواه جرير بن حاـز عنو
 .ويرى الذىيب أف يونس بن عبد األعلى مل يسمع ىذا اػبن من الشافعي

 .يسمع من اغبسنمل  بن صاحل وذكر ابن الصالح يف أماليو أف أابف
هػػػروج اؼبهػػػدي ) واألحاديػػػث يف التنصػػػيص علػػػى :  وقػػػاؿ البيهقػػػي رضبػػػو هللا 

 .أص  البتة إسناداً (
وبعضػػػها  ، وأحاديػػػث اؼبهػػػدي بعضػػػها صػػػحي ) وقػػػاؿ صػػػديق حسػػػن هػػػاف 

حسػػػن  وبعضػػػها ضػػػعي  ، وأمػػػره مشػػػهور بػػػُت الكافػػػة مػػػن أىػػػل اإلسػػػالـ علػػػى فبػػػر 
  (.األعصار 
 

 :صد (وقاؿ الفاسي يف ) اؼبرا
 

  ل رو ة   نقلو ف عناضدل  يفخرب لملهدي أيضن ً يفردل
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  .. ونصوص أىل التحقيق والعرفاف يف ذلك كثَتة جداً 
وأمػػا الرافضػػة اإلماميػػة فلهػػم قػػوؿ رابػػع وىػػو )  :قػػاؿ ابػػن القػػيم يف اؼبنػػار اؼبنيػػ  

ن مػن ولػد اغبسػُت بػن علػي ال مػ، أف اؼبهدي ىػو دمحم بػن اغبسػن العسػكري اؼبنتظػر 
، ونػػتم  ولػػد اغبسػػن اغباضػػر يف األمصػػار الغائػػب عػػن األبصػػار الػػذي يػػورث العصػػا

فلػم تػره بعػد  ، من أكثر من طبس مئة سنة صغَتاً  طفالً  الفضا دهل سرداب سامراء
وىػػم ينتظرونػػو كػػل يػػـو يقفػػوف ابػبيػػل علػػى ، ومل حيػػس فيػػو خبػػن وال أثػػر ، ذلػػك عػػُت 

مث  . اي مػوالانأهرج اي موالان ، أهرج   مويصيحوف بو أف نرج إليه ، ابب السرداب
 : ولقد أحسن من قاؿ   فهذا دأ م ودأبو ، يرجعوف ابػبيبة واغبرماف

 
 رلمام ه جبهلكم م  آان  م  آن للس دلب أن يلد للذي
 غ  اننثلوام للعنق   يفلل  فعلاب عق لكم للعن   فإنكم

 
 

 .( ها كل عاقلعلى بٍت آدـ وضحكة يسخر من ولقد أصب  ىؤالء عاراً 
  

رسػػانيد جػػاءت فقػػد  هػػروج مهػػدي أىػػل السػػنة ،يف  عػػن النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص وأمػػا األحاديػػث
صػن  الشػوكاو رضبػو هللا رسػالة و ، بتواترىػا  مػن العلمػاء صحيحة ، وقاؿ غػَت واحػد

ظباىػػػا ) التوضػػػي  يف تػػػواتر مػػػا جػػػاء يف اؼبنتظػػػر والػػػدجاؿ واؼبسػػػي  ( وجػػػاء يف ىػػػذه 
ولو ) واألحاديث اؼبتواترة يف اؼبهدي اليت أمكن الوقوؼ عليها منها طبسػوف الرسالة ق

حػػػديثاً فيهػػػا الصػػػحي  ، واغبسػػػن ، والضػػػعي  اؼبنجػػػن ، وىػػػي متػػػواترة بػػػال شػػػك وال 
شػػبهة بػػل يصػػدؽ وصػػ  التػػواتر علػػى مػػا دوهنػػا علػػى صبيػػع االصػػطالحات احملػػررة يف 

 .(صوؿاأل
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) وقػػػد تػػػواترت  :وقػػػاؿ اإلمػػػاـ أبػػػو اغبسػػػن ا بػػػري يف كتػػػاب مناقػػػب الشػػػافعي 
نػػو مػػن أىػػل بيتػػو ، وأنػػو أاألهبػػار واستفاضػػت عػػن رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بػػذكر اؼبهػػدي ، و 

ميلػػك سػػبع سػػنُت ، وأنػػو ميػػأل األرض عػػداًل ، وأف عيسػػى نػػرج فيسػػاعده علػػى قتػػل 
العلمػاء صبػع مػن ي عيسػى هلفػو (  وقػد تنػاوؿ الدجاؿ  وأنو يـؤ ىذه األمة ، ويصل

يف اؼبنار اؼبني  ، واغبػافظ عن كابر فنقلو عنو ابن القيم  اً كابر   الكالـ من ا بريىذا 
 .الفت  ، ومل يتعقبو أحد على ىذا اؼبزي يف هتذيب الكماؿ ، وابن حجر يف

ؼ علػى اهػتال –واألحاديث الواردة يف اؼبهػدي )  :وقاؿ صديق حسن هاف 
والصواب من قوي العلماء أف التػواتر لػيس  تبلغ حد التواتر (كثَتة جداً ،   –اايهتا رو 

 .، حُت يتلقاه األئمة ابلقبوؿالواحد  خبن حيصل فقد ، لو حد ؿبصور
صػلى حديث عبد هللا بػن مسػعود عػن النػيب ، ومن األحاديث يف ىذا الباب  

ـ لطػوؿ هللا ذلػك اليػـو حػىت يبعػث مل يبػق مػن الػدنيا إال يػو  ) لو :هللا عليو وسلم قاؿ
يف  وجػاء -   أبيػو اسػم أيب رجال مٍت أو مػن أىػل بيػيت يػواطىء اظبػو اظبػي واسػمفيو 

وىػذا اػبػن رواه (  وجػوراً  كمػا ملئػت ظلمػاً   وعدالً  ميأل األرض قسطاً  -بعض رواايتو 
 وابػػػن حبػػػاف يف صػػػحيحو (2231)والًتمػػػذي يف جامعػػػو  (4282)أبػػػو داود يف سػػػننو 

كمػػا  وعمػػر بػن عبيػػد وفطػر بكػػر بػن عيػاش وأيب زائػدة وغػَتىم مػن طريػػق (15/236)
يف روايػػة وسػػفياف بػػن عيينػػة ، وسػػفياف الثػػوري كمػػا عنػػد ابػػن حبػػاف ، عنػػد أيب داود 

كمػا واألعمػ   كمػا عنػد اغبػاكم تعليقػاً ، وشػعبة  عند نعيم بن ضباد يف الفػنت ،  ،عنو
بػن الربيػع  ة وضبػاد بػن سػلمة وقػيس وسليماف بن قػـر وحيػِت بػن ثعلبػعند ابن عدي ، 

وعمػرو بػن أيب ، بػن شػنمة اوعثماف كما عند أيب عمر الداو واػبطيب يف اترنو ، 
ولفػػظ ابػػن شػػنمة عنػػد ابػػن حبػػاف يف صػػحيحو  يػػواطىء  كمػػا عنػػد الطػػناو ،   قػػيس

 . عاصم عن زر عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر عن كلهم  اظبو اظبي ، وهلقو هلقي[



 

 

 14 

أبػو إسػحاؽ الشػيباو ، جػاء ىػذا يف مل يتفرد بػو عاصػم عػن زر ، فقػد اتبعػو و  
 .طبقات احملدثُت رصبهاف 

ـ  ، ورواه عن عاصم   بػن  وسػفياف  ، كما عند الطػناو يف الكبػَت بن معاذ   ىشا
وعمػر بػن عبيػد الطنافسػي كمػا عنػد أضبػد كما عند الًتمػذي ، سفياف الثوري  و  عيينة
، وضبػػزة الػػزايت كمػػا عنػػد ابػػن  كمػػا عنػػد البػػزار يف مسػػنده وأبػػو إسػػحاؽ الشػػيباو، 

، ودمحم  كمػا عنػد الطػناو  وواسط بن اغبارث وأبو األحوص سالـ بن سػليمعدي ، 
 ( بلفػظ ) يػواطي اظبػو اظبػيبن عياش بن عمرو العػامري كمػا عنػد أيب عمػرو الػداو 

 .واسم أبيو اسم أيب ( )ومل يذكروا 
هللا بػػن عمػػر بػػن أابف ، عػػن يوسػػ  بػػن حوشػػب عبػػد  وجػػاء اػبػػن مػػن طريػػق 

قػػاؿ : قػػاؿ عمػػرو بػػن مػػرة ، عػػن زر ، عػػن عبػػد هللا  الشػػيباو عػػن أيب يزيػػد األعػػور ،
رواه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تذىب الدنيا حىت ميلك رجل من أىل بييت يوافق اظبو اظبي ( 

 .لكامليم يف اغبلية وابن عدي يف انع الطناو يف الكبَت وأبو
فمػػػػرة يػػػػذكروهنا ومػػػػرة وسػػػػفياف الثػػػػوري واهتلػػػػ  فيػػػػو علػػػػى األعمػػػػ  وشػػػػعبة  

 .ًتكوهناي
 صححو الًتمذي وابػن حبػاف وشػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػة وتلميػذه العالمػةقد و  

 .ابن القيم وغَتىم من أىل اغبديث
من طريق عمػراف القطػاف ، عػن قتػادة ، عػن  (4285) وجاء يف سنن أيب داود 

) اؼبهدي مٍت أجلى : ن أيب سعيد اػبدري قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص أيب نضرة ، ع
كمػػا ملئػػت جػػوراً وظلمػػاً ميلػػك   ، ميػػأل األرض قسػػطاً وعػػدالً  ، أقػػٌت األنػػ  ،اعببهػػة 

 .سبع سنُت (
 .إسناده جيد، قاؿ ابن القيم يف اؼبنار اؼبني  
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ؿ الدارقطٍت كثَت اؼبخالفة صدوؽ يهم قالو البخاري ، وقاعمراف القطاف فيو و  
غبػديث ، وذكػره ابػن والوىم ، وقاؿ النسائي ضعي  ، وذىب صباعة إىل أنػو صػاحل ا

 .حباف يف ثقاتو
دمحم بػػن  قػػاؿ حػػدثنا (3/36)اإلمػػاـ أضبػػد يف مسػػنده  ىد لػػو رواهاشػػوقػػد جػػاء 

جعفػػر  ثنػػا عػػوؼ ، عػػن أيب الصػػديق النػػاجي ، عػػن أيب سػػعيد اػبػػدري قػػاؿ : قػػاؿ 
) ال تقـو الساعة حىت سبتأل األرض ظلماً وعدواانً ، قػاؿ : مث نػرج :  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا

( ميلؤىا قسطاً وعداًل كما ملئت ظلماً وعدواانً  -أو من أىل بييت  -رجل من عًتب 
مػػػن حػػػديث أيب  ) مشػػػهورقػػػاؿ أبػػػو نعػػػيم األصػػػبهاو يف اغبليػػػة علػػػى ىػػػذا اغبػػػديث 

   (.الصديق عن أيب سعيد
 عػن اعبريػري  ، من طريق إظباعيل بن إبراىيم (2913) وجاء يف صحي  مسلم 

يوشػػك أىػػل العػػراؽ أف ال  : جػػابر بػػن عبػػد هللا فقػػاؿ : كنػػا عنػػدعػػن أيب نضػػرة قػػاؿ 
مينعػػوف  ، مػػن قبػػل العجػػم : قػػاؿ   مػػن أيػػن ذاؾ : قلنػػا ، ،ػػ   إلػػيهم قفيػػز وال درىػػم

مػن أيػن : قلنػا  ، هم دينػار وال مػدىمث قاؿ يوشػك أىػل الشػاـ أف ال ،ػ  إلػي ، ذاؾ
يكوف  ) ملسو هيلع هللا ىلص : قاؿ رسوؿ هللا مث قاؿ ، مث سكت ىنية ، من قبل الرـو : قاؿ   ذاؾ

 .( ال يعده عدداً  يف آهر أميت هليفة حيثي اؼباؿ حثياً 
 : فقػاال : أترايف أنو عمر بن عبػد العزيػز: قلت أليب نضرة وأيب العالء  : قاؿ

 .ال
  ي.ىذا اغبديث على اؼبهد ، والسيوطي ، ضبل اؽبيثمي وقد 

، رضي هللا عنهمػا أنو من ولد اغبسن بن علي وقد جاء يف بعض األحاديث 
حػدثت عػن ىػاروف بػن اؼبغػَتة قػاؿ ثنػا عمػرو بػن أيب  (4290) أبػو داود يف سػننو قاؿ

إىل ابنػة  قيس ، عن شعيب بن هالد ، عػن أيب إسػحاؽ قػاؿ : قػاؿ علػي هنع هللا يضر ونظػر
وسػػيخرج مػػن صػػلبو رجػػل  ، اغبسػػن فقػػاؿ : ) إف ابػػٍت ىػػذا سػػيد كمػػا ظبػػاه النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص
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ميػػػػأل  : مث ذكػػػػر قصػػػػة.  قِ ْلػػػػوال يشػػػبهو يف اػب   قِ ل ػػػػيسػػػمى ابسػػػػم نبػػػػيكم يشػػػػبهو يف اػب  
 .(األرض عدالً 

علػػػي ، وفيػػػو علػػػػل  مػػػنإسػػػحاؽ  وأبػػػ مل يسػػػمع ، ضػػػع فيػػػو وىػػػذا اإلسػػػناد 
 .أهرى

وأكثر األحاديػث علػى ىػذا )  :ابن القيم رضبو هللا تعاىل يف اؼبنار اؼبني وقاؿ 
 ، وىو أف اغبسػن رضػي هللا تعػاىل عنػو ، ويف كونو من ولد اغبسن سر لطي تدؿ   

اؼبتضػمن للعػدؿ الػذي ، ترؾ اػبالفة هلل فجعل هللا من ولػده مػن يقػـو ابػبالفػة اغبػق 
أو  ، أعطػػػاه هللا أنػػػو مػػػن تػػػرؾ ألجلػػػو شػػػيئاً  ، وىػػػذه سػػػنة هللا يف عبػػػاده ، ميػػػأل األرض

وىػذا خبػالؼ اغبسػُت هنع هللا يضر فإنػو حػرص عليهػا وقاتػل عليهػا  ، أعطى ذريتو أفضل منػو
   م.وهللا أعل ، فلم يظفر  ا

نْنَ   ِخنْزٌي يَفََلُنْم ِ   ) :على قوؿ هللا تعػاىل بعض اؼبفسرين وقد قاؿ ََلُنْم ِ  للندم
 .اػبزي يف الدنيا ىو هروج اؼبهدي أف ( مٌ لآلِخَ ِة َعَذلٌب َعِظ 

الطػػني رضبػو هللا تعػػاىل يف تفسػػَته حػدثنا موسػػى ، قػػاؿ قػاؿ اإلمػػاـ ابػن جريػػر 
نْنَ   ِخنْزٌي قولو )  ، ثنا عمرو ، قاؿ ثنا أسباط ، عن السدي ( أمػا هػزيهم ََلُْم ِ  للدم

لك اػبػػزي ، وأمػػا يف الػػدنيا فإنػػو إذا قػػاـ اؼبهػػدي وفتحػػت القسػػطنطينية ، قػػتلهم ، فػػذ
، وال يقضػػى علػػيهم العػػذاب العظػػيم فإنػػو عػػذاب جهػػنم ، الػػذي ال نفػػ  عػػن أىلػػو 

 .فيها فيموتوا (
وحكى اغبػافظ ابػن كثػَت رضبػو هللا تعػاىل عػن السػدي وعكرمػة ووائػل بػن داود 

أف اػبػزي يف الػدنيا  رضبػو هللا صػح ... و أهنم فسروا اػبزي يف الػدنيا بػػخروج اؼبهػدي
 .كلو  أعم من ذلك

وقػػد جػػاء ت ،  هللا تعػػاىل ةعلػػيهم رضبػػ مػػن ىػػؤالء اؼبفسػػريناجتهػػاد  وىػػذا ؾبػػرد 
 .واستدالالً  ال احتجاجاً  وشاىداً ، استئناساً  اإلشارة إليو
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وىذه طريقة كثػَت مػن األئمػة يػوردوف مثػل ىػذا عقيػب سػرد األدلػة الصػحيحة  
مػػن آؿ البيػػت ،  التصػػديق خبػػروج اؼبهػػدي ، وأنػػو، فػػال منػػاص عػػن واألصػػوؿ الثابتػػة 

دؿ ، فينشػػر العػػدؿ ويرفػػع الظلػػم ، ويعطػػي كػػل ذي حػػق حقػػو ، وفقػػاً اكم عػػا وأنػػو حػػ
 .طاعتو ومناصرتووأنو لو هرج لو جب على اؼبسلمُت ، مبايعتو و لشريعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، 
 ،ويقػوؿ أان ؽبػا ، يدعي اؼبهدوية ويتزعمهػا  منع كل ي تبذلك أف  وليس معٌت

واؼبخرفػػوف أكثػػر ، ومػػن يف قلػػو م مػػرض دجالوف كثػػر ، الػػز علػػى شػػرفها ، فوأان اغبػػائ
ويقػػػوؿ أان اؼبهػػػدي دبهػػػوس يػػػدعي اؼبهدويػػػة  نسػػػمعزاد شػػػرىم وطغػػػى ، ويف كػػػل يػػػـو 

 :وهللا تعػاىل يقػوؿاؼببشر بو ، وقد أوحت إليو الشياطُت  ذا ، فغرتو وأردتو اؽباوية ، 
ََ لَُ  ُبننن َن ِإَى )  نننَ  ِط ُْ َعنننْص ِ ْرننننِ  )  :( وقػػػاؿ تعػػػػاىل َأيْفلِ َننن ِمِهْم يَفِإنه للشه يَفَمنننْص يَنْعننن

يَفِإننهُهْم لََ ُصدميفنَنُهْم َعْص للسهِب ِل يَفََيَْسنُب َن  .لل همْحَِص نُنَق ِّْض َلُو َ،ْ طَ انً فَنُهَ  َلُو َق ِيٌص 
ِ فَبِنْ َ  َبناه ِإَ ل َجن َ اَن قَن َل اَي لَْ نَ   َنْ نِب يَف َن نْ  .أَننهُهْم ُمْهَاُديفَن  َْ نَنَ   ُنْعنَد لْلَمْشن ِقَن

اجملتمػػػع ،  حكة، وض ػػػمػػػن الشػػػياطُت  مفريسػػػة رىطهػػػىػػػؤالء صػػػار ( ولػػػذلك  لْلَقننن ِيصُ 
أحػالـ يظنهػا يقضػو ، وهيػاؿ سػبب رفػة الػزمن ، والػبعض مػن ىػؤالء يتػورط فيهػا بوط  

ُ  َِقْ ٍم ُ   ًل َف  َمَ ده َلوُ حيسبو حقيقة )  قبػي  ، ال ذا الفعلجروا  دقو  (يَفِإَ ل َأرَلَد لَّلله
وا عقػػوؽبم م ػػكّ وح    الفظيػػع علػػى األمػػة اإلسػػالمية ؿبنػػاً ، وأشبػػرت دعػػاويهم فتنػػاً  لعمػػالو 

ََ ) الفاسػػػدة وآرائهػػػم الكاسػػػدة علػػػى الشػػػريعة بػػػداًل مػػػن أف حيكموىػػػا  ِنننْ َ  ِللظهننن ِلِم
 .(َ َدلً 

 ن ذلػكعلػى التػاريخ ، لكفػوا عػ واطػالع،  انفػذ بصػرولو أف ىػؤالء كػاف ؽبػم 
ن التػػورط يف ىػػذه الضػػالالت واؼبوبقػػات ) والعاقػػل ينظػػر قبػػل أف مػػاػبػػروج  اوألحسػػنو 

ولػو قلبػوا صػفحات التػاريخ لنكلػوا عػن ذلػك ، ميشي واألضبق ميشػي قبػل أف ينظػر ( 
نَناَنُو )  تلػك العػنولكػن أ  ؽبػم بوال يلدغ اؼبؤمن مػن جحػر مػرتُت ،  ُ ِفانْ يَفَمنْص يُنِ ْد لَّلله

 .( َلُو ِمْص لَّللِه َ،ْ   ً  فَنَلْص ََتِْل َ 
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البصػر النافػػذ  رضبػو هللا تعػػاىل ، ذيسػفياف الثػػوري  أيب عبػػد هللا اإلمػاـ وهلل در
حيػػث لػػـز التػػأو وعػػدـ التعجػػل والفوضػػوية يف ىػػذا األمػػر الكبػػَت ، ، والعقػػل الػػراج  

 ، هللا عبػداي أاب فعن حفص بن غياث رضبو هللا تعاىل قػاؿ : قلػت لسػفياف الثػوري : 
إف النػػاس قػػد أكثػػروا يف اؼبهػػدي فمػػا تقػػوؿ فيػػو   قػػاؿ : ) إف مػػر علػػى اببػػك ، فػػال 

 .(7/31)أبو نعيم يف اغبلية  ذلكذكر  تكن منو يف شيء ، حىت ،تمع الناس عليو (
ال تطػوؼ علػيهم ىػذه ، العلماء الراسخوف ، والدعاة الرابنيػوف  يكوف وىكذا

كتػاب ر ػم ، دؽبم عليػو  يػ، حسػب مػا  ةعيشػر ال، فينظروف بنور اػبزعبالت والًتىات 
 .ملسو هيلع هللا ىلص واألدلة الصحيحة الصرحية عنوسنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص ، عن طريق 

،  واؼبفرحػات رائبشػ، وىذه الطائفة من الناس يولد عنده ىذا اغبديث شبت و 
، لم ، وتبليغ الدينمن نشر العيف العمل  يف اإلنتاج ، وهلالً  اً إحباطاهنزاماً روحياً ، و 

 ،فيتكل على تلك ويعكس ىذا عنده أموراً سلبية ، ،  ومواجهة االحنرافات يف األمة
ويكػػػػوف عنػػػػده مػػػػن األمػػػػاو الػػػػيت ىػػػػي رأس مػػػػاؿ وينكػػػػل عػػػػن العمػػػػل اعبػػػػاد اؼبثمػػػػر ، 

ريػب أف ىػذا مػن مصػائد ال و نطػر علػى ابؿ ، وال يػدور يف هيػاؿ ، اؼبفاليس مػا ال 
،ػػػػر األمػػػػة إىل   ركػػػػب ،، واعبهػػػػل اؼب ذباكػػػػف ىػػػػذا الظػػػػن الوإ ، ومكائػػػػده الشػػػػيطاف

 .وأزمات متتاليةكوارث مدؽبمة ، 
يف فهمػػػو ، اغبػػػريص علػػػى مػػػا  وإف اإلنسػػػاف اعبػػػاد يف فكػػػاؾ نفسػػػو ، اغبػػػاذؽ

مة العالية ، ىو الذي يتخذ من تلك احملفػزات واؼببشػرات ، أعظػم اؽب صاحب ينفعو 
ػػزات يف مواصػ لة العمػػل اعبػػاد لتبليػغ ديػػن هللا تعػػاىل ، وتوعيػػة اإل،ابيػات ، وأكػػن احملفِّ

البشػػرية وتبصػػَتىم رمػػور ديػػنهم الػػذي بػػو قػػوامهم وعػػزىم ، والسػػعي اغبثيػػث والعمػػل 
اؼبتواصػػل لتوطيػػد شػػرع هللا يف أرضػػو ، والنػػأي  ػػم عػػن مراتػػع الػػذؿ واؽبػػواف ، والركػػوف 

 . تعاىل ، ومواالة الذين كفرواإىل أعداء هللا
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ن اؼبهػػدي وحنػػوه مػػن اؼببشػػرات مػػن أعظػػم مػػا حيفػػز علػػى ذلػػك أف اغبػػديث عػػ
االجتهاد والركوب يف سػفينة النجػاة ، وميػل القلػب والقالػب إىل التعلػق ابهلل تعػاىل ، 
واالسػػػػتعداد إىل لقػػػػاء هللا تعػػػػاىل ابألعمػػػػاؿ الصػػػػاغبات ، والعمػػػػل علػػػػى نشػػػػر الػػػػدين 

العقديػة ، يف جػذر  اػبالص ، والعقيدة الصافية وسبكػُت الثوابػت الشػرعية ، واألصػوؿ
) ابدوا ابألعماؿ سّتاً الدجاؿ ، والدهاف  : هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلك قولو صلىقلوب ، ودليل ال

ودابة األرض ، وطلوع الشمس مػن مغر ػا ، وأمػر العامػة وهويصػة أحػدكم ( أهرجػو 
مػػػن طريػػػق قتػػػادة ، عػػػن اغبسػػػن ، عػػػن زايد بػػػن  (2947)اإلمػػػاـ مسػػػلم يف صػػػحيحو 

 .ن أيب ىريرةرايح، ع
) إف قامت الساعة ويف يد أحػدكم فسػيلة فػإف اسػتطاع  :وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

والبخاري ( 3/191)أف ال تقـو حىت يغرسها فليفعل ( أهرجو اإلماـ أضبد يف مسنده 
وعبػد بػن ضبيػد يف  (3/545)وأبو داود الطيالسػي يف مسػنده  (146)يف األدب اؼبفرد 
كلهم من طريق ضباد بػن   (7/264)والضياء يف اؼبختارة  (1214)سنده اؼبنتخب من م
 .ىشاـ بن زيد ، عن أنس بوسلمة ، عن 

مػػن طريػػق  (1/116)وقػػد روي مػػن وجػػو آهػػر ، رواه ابػػن األعػػرايب يف معجمػػو 
عبد اغبميد بن صاحل ، ان وكيع ، عن شعبة ، عن ىشاـ بػن زيػد ، عػن أنػس قػاؿ : 

 ) إف قامػػػت علػػػى أحػػػدكم السػػػاعة ، ويف يػػػده فسػػػيلة قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا صػػػلى هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، فقػػػد رواه اإلمػػػاـ أضبػػػد يف  ظفليغرسػػػها ( ويشػػػبو أف يكػػػوف ىػػػذا الطريػػػق غػػػَت ؿبفػػػو 

، عػػن أنػػس  عػػن وكيػػع ، عػػن ضبػػاد بػػن سػػلمة ، عػػن ىشػػاـ بػػن زيػػد ( 3/184)مسػػنده 
 .بو ، وىذا ىو احملفوظ

من طريق  (5/38)عدي يف الكامل وروي من وجو آهر عن شعبة ، رواه ابن 
 .بة ، عن ىشاـ بن زيد ، عن أنس بوعمر بن حبيب القاضي ، عن شع
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وقػػد أنكػػر ىػػذا الطريػػق ابػػن عػػدي ، فقػػاؿ عقبػػو : وىػػذا مػػن حػػديث شػػعبة ، 
حبمػاد بػن  عن ضباد ابن زيد ، ال يرويو غَت عمر بن حبيب ، وىذا اغبديث معػروؼ

 .سلمة ، عن ىشاـ بن زيد
وقػػاؿ عنػػو ابػػن معػػُت ب : قػػاؿ عنػػو البخػػاري يتكلمػػوف فيػػو ، وعمػػر بػػن حبيػػ

 .والنسائي ضعي 
أسػػػػوة ووعػػػػاه أصػػػػحاب اإلرث النبػػػػوي ، وقػػػػد أدرؾ ذلػػػػك علمػػػػاء اإلسػػػػالـ ، 

) إف ظبعػت  :بنبيهم ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ داود ابن أيب داود اؼبدو : قاؿ ي عبد هللا بن سالـ
ا فػال تعجػل أف تصػلحها فػإف للنػاس بعػد ابلدجاؿ قد هرج وأنػت علػى وديػة تغرسػه

مػػن طريػػق سػػليماف بػػن بػػالؿ ،  (169)ذلػػك عيشػػاً ( رواه البخػػاري يف األدب اؼبفػػرد 
 .ابن حيِت بن حباف ، عن داود بػوقاؿ : أهنو حيِت بن سعيد ، قاؿ : أهنو دمحم 

وقػػػاؿ العالئػػػي مقصػػػود ىػػػذه األهبػػػار ، اغبػػػث علػػػى البػػػداءة ابألعمػػػاؿ قبػػػل 
جػػاؿ ، واغتنػػاـ األوقػػات قبػػل ىجػػـو ا فػػات ، وقػػد كػػاف ملسو هيلع هللا ىلص مػػن احملافظػػة حلػػوؿ ا 

 .قاـ يف رضى هللا حىت تورمت قدماهعلى ذلك ابحملل األظبى ، واغبظ األوىف ، 
أمػػػػػػػرىم أف يبػػػػػػػادروا  -علػػػػػػػى حػػػػػػػديث )ابدروا ابألعمػػػػػػػاؿ(  –اؿ القاضػػػػػػػي قػػػػػػػ

أدىشػػت وأشػػغلت عػػن األعمػػاؿ  ابألعمػػاؿ قبػػل نػػزوؿ ىػػذه ا ايت ، فإهنػػا إذا نزلػػت 
    ل.سد عليهم ابب التوبة وقبوؿ العم أو

 
 كتبو

 سليماف بن انصر بن عبد هللا العلواف
 ىػ23/11/1423

 

 

 


