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 ظ
ن شرور ، ونعوذ باهللا ممده ونستعينه ونستغفره ونستهديهإن احلمد هللا حن

ادي ، ومن يضلل فال همن يهده اهللا فال مضل له ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 : ، وأشهد أال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعدله

ص ، وشر األمور دي هدي حممد اهل، وخري فإن أصدق احلديث كتاب اهللا

 . النار، وكل ضاللة يف، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللةحمدثاا

  O 8 7  6  5  4  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7N  آل

 ١٠٢عمران: 
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  ١النساء: 

 O 8 7  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
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 وبعد : 

ص  حيكي لنا القصة كاملة ) آخر الزمانيف  ( نبوءات الرسول ؛ا كتابنافهذ   

حيت قيام الساعة باألدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ومنذ القرن املاضي 

 لكبار .وآراء العلماء ا

وقد جعلت هذا الكتاب عبارة عن حبث حديثي من السنة النبوية    

الصحيحة مرتب علي فصول مث ترتب هذه الفصول إيل أبواب مث أضفت إيل 

 ).الصة يف هذا اال (عالمات الساعةالكتاب تعليقات قيمة تعترب خالصة اخلُ



    ٨   

، وكنت أسجل بحث مين تقريباً حوايل مخس سنواتواستغرق هذا ال   

وكل يوم كانت ، عندي وعلي جهاز احلاسوب باستمرارمالحظايت يف الدفاتر 

 .ة قيمة أقوم بتدوينها وتسجيلهاهناك معلومة جديدة وفكرة هادفة ومالحظ

فكاري بعد مخس سنوات تقريباً من عندما استكملت املوضوع  وإكتملت أو

؛ شرعت يف كتابة البحث بالتفصيل، مث رتبت البحث والقراءة هنا وهنالك

، مث قُمت بالتعليق هلا عنواناً أو فصالً أو باباً ت، ووضعاألحاديث الصحيحة

علي هذه األحاديث القيمة اليت تعترب بالنسبة يل وبالنسبة لكل من يقرأها 

 بة كرت عظيم ودرر مثينة وجواهر نفيسة ال تقدر بثمن . مبثا

؛ هو استخدام البعض ألحاديث يت هذا الكتاب والشروع يف تأليفهوسبب كتاب

الفنت واملالحم وأشراط الساعة بقصد أو بدون قصد لتشويه اإلسالم وإرهاب 

حيت وصل األمر إيل  املسلمني فكرياً ومحاولة السيطرة عليهم ثقافياً وعقائدياً

إنكارهم ألحاديث السنة الصحيحة من أحاديث املسيح الدجال أو نزول عيسي 

؛ ، وقال هم ألحاديث املهدياربن مرمي أو خروج يأجوج ومأجوج أو إنك

 ، وال أصل هلا وال وجود .اديث كاذبة وليست إال جمرد خرافةالبعض أن هذه األح

احلديث أيضا هذه األيام علي شبكات اإلنترنت ويف وسائل ولقد انتشر 

، ن، وكذلك عن ظهور املسيح الدجالالتواصل اإلجتماعي عن معركة هرجمدو

هدي امل –، وعن مدعي املهدية ، وعن مدعي النبوةيأجوج ومأجوجوخروج 

، حيت أصبح من السهل هذه األيام أن يقول أي إنسان أنه أيضا املنتظر؛

ليهاجم اإلسالم ، واجلميع قام ه املهدي املنتظر أو حيت الدجالنيب أو أن

ستقبل بأنه مظلم وقامت مستخدماً يف ذلك أحاديث ، ويصف هلم املواملسلمني

ص ، وأن اإلسالم رجعية وسنة رسوله نبوية شريفة ومتالعباً بآيات اهللا

، لتحقيق أهداف سياسية وإستعمارية ، وأن املسلمني إرهابيونوأصولية

فتتنون من املسلمني يصدقون هذا الكالم، وي ولآلسف الشديد فإن الكثريين
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؛ حيت ذه الشبهات، وتدخل عليهم احليل، فالكل يكذب والكل يصدق كذبه

، وهذا البعض ويرتد البعض ويتشيع البعض، ويفتنت املسلمون يف دينهم يلحد

 ؛ إنتصار بال معركة أو حرب .أعداء األمة اإلسالميةما يريده 

ة إيل حاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعولقد إنقسم الناس بالنسبة أل     

 :فريقني إثنني ال ثالث هلما

نكر هذه األحاديث مجلة وتفصيالً، ويقول هذه خرافة ال : من يالفريق األول

 ؛ وهذا خطأ.أصل هلا

يث ويضعها يف غري موضعها حيت : من يبالغ يف ذكر هذه األحادالفريق الثاين

؛ ، وأن يأجوج ، وأن املسيح الدجال خرج بالفعلخيرج غداًأن املهدي نشعر

 ؛ وهذا أيضا خطأ.، وأن عيسي بن مرمي خيرج بعد غدهلندومأجوج هم الصني وا

املهم أنه بعد البحث الطويل والدراسة املُكثفة تبني يل وللجميع أن     

، وأنه ال تزال طائفة من أمة ين مشرق بإذن اهللا من كل جوانبهمستقبل هذا الد

يضرهم من خذهلم حيت قيام  اإلسالم قائمة علي احلق ظاهرين ومنتصرين ال

، بل ة والعزة والتمكني يف آخر الزمانوأن اهللا قد وعد املسلمني بالنصر، الساعة

يت ال تقف أمامهم دولة أو إمرباطورية مهما كان حجمها أو بفتح العامل كله ح

، وإمنا بالعلم واألخالق أو بسفك الدماء كما يروج البعض جمدها ال بالسيف

فالسيف ؛ العليا والقدوة الصاحلة والدعوة إيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة 

حلقوق ملني املُغتصبني فقط لن يكون وال يكون أبدا إال هلؤالء املُعتدين الظا

  ،املسلمني وأرضهم ومقدسام

 O 8 7   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á      Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç

 Ï  ÎN  :١٩٠البقرة  
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 O 8 7  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I
g  f   e  d  c  b   a   ̀  _      ̂  ]  \  [  ZY  X  

v     u  t   s   r  q  po  n   m  l  k  j  i      hN 
، وإلباس الباطل زي البعض لآلسف يحاول قلب احلقائق لكن  ،٩ – ٨املمتحنة: 

، وهذه الدعوات واإلفتراءات الكاذبة ما هي إال حرب نفسية مدروسة احلق

لتثبيط املسلمني وتشويه  لة إعالمية آمثة ومقصودة من قبل أعداء األمةومح

، ولآلسف الشديد فلقد جنحت هذه احلملة جناحاً منقطع النظري وآتت اإلسالم

، وبسبب غلبة هم بسبب قلة العلم وانتشار اجلهلمثارها مع الكثريين من

من هذا العامل حيت الشرق وسائل اإلعالم الغربية والصهيونية يف كل مكان 

األوسط حيت أصبح من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من يصدقون هذه 

األكاذيب ويرددوا كالبغبغاء دون فهم أو وعي ؛ فمثال عندما يأيت ذكر حصار 

العراق والشام يبدأ هؤالء القوم بإنزال احلديث علي الواقع والتوعد للمسلمني 

ر واهلالك علي الرغم من أن هذا احلديث قد حدث يف الشام والعراق باحلصا

 وانتهي منذ قرون عديدة .

ص  يف موضوع الفنت واملالحم ت إستغالالً بشعاً ألحاديث النيبختيل أنين وجد

، ويلوي أعناق النصوص عة؛ هناك من يقلب معاين الكلماتوأشراط السا

 .. ! وإستعمارية؛ فلصاحل من هذا كله ألهداف سياسية

فأردت أن أكتب هذا الكتاب ليكون مرجعاً للباحثني وطلبة العلم وعامة     

، وأرجو اهللا تعايل أن أكون قد وفقت يف عرض ملسلمني يف فهم أحداث آخر الزمانا

، وأرجو اهللا تبارك يثه والتعليق عليها بطريقة صحيحةفصوله وأبوابه وأحاد

يصل خريه إيل البشرية  ، وأنيعم نفعه املسلمني وغري املسلمنيأن وتعايل 
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 ، وأن ينفعين به وأن جيعله حجة يل ال حجة علي يوم ال ينفع مال والمجعاء

 .؛ إنه ويل ذلك والقادر عليهبنون إال من أيت اهللا بقلب سليم

هذا الكتاب أيضا يشرح الفكرة اليت بين عليها اليهود الصهاينة وبعض     

إحتالل القدس، ويشرح أيضا مفهومهم حول نزول  )١(النصاري الصهاينة 

زمان ، ويرد علي كل هذه الشبهات باحلجج والرباهني عيسي ابن مرمي آخر ال

 العاقلة واملنطقية الصحيحة.

إنَّ احلضارة اليت تقوم علي العنف وضياع األخالق وإنتهاك حقوق اإلنسان     

، وسرعان ما مهجية ودموية ال تستمر ولن تدوم وشن احلروب هي حضارة

، والكراهية ال تأيت إال بالكراهية. أما هي ألن العنف ال يولد إال العنفتنت

احلضارة اليت تقوم علي السالم واحترام اآلخرين واحترام حقوقهم تظل أبد 

األبدين وتدوم حيت آخر الدهر ألن اجلميع يرحب ا ويتمناها بلهفة وينتظرها 

؛ وهذه هي احلضارة يانهبشغف ويسعي إليها من كل قلبه ومن كل ك

 ية اليت ال متوت.اإلسالم

بالتصحيح ومن اجلدير بالذكر أيضا أن أذكر الفتة هامة فيما يتعلق      

 :والتضعيف لبعض األحاديث

لشيخ (حممد ناصر أنَّ علماء احلديث املُعاصرين أمثال العالمة املُحدث ا     

) مل يعاصروا أياً من رواة احلديث لكنهم حيكمون عليهم فقط  الدين األلباين

عاصروهم مثل؛ أصحاب من خالل آراء املُحدثني املُتقدمني الكبار الذين 

ن معني، وابن حييي ب، واإلمام الكتب الستة، واإلمام أمحد، واإلمام مالك

  ... إخل . وهذه اآلراء متباينة فيما بينها.خزمية، وابن حبان، والذهيب، واحلاكم

                                                             
أقصد الربوستانت خصوصاً طائفة األجنلوساكسون ، وأطلق عليهم اليهود اجلدد ألم أكثر تعصباً للتوراة  )(١

املُحرفة والصهيونية وعقيدة اليهود من اليهود أنفسهم. 
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كذلك فإنَّ بعض رواة احلديث الذين ثبت تدليسهم أحياناً وضعفهم أحياناً     

يف مواضع معينة  –أي يتكلمون بأحاديث صحيحة  –أخري قد يصحون 

من  من شهدها من علماء احلديث املُتقدمني وروايات أخري ال يعرفها إال

؛ فمن يستطع أن حيكم علي صحة أقواهلم من ضعفها إال األثبات واجلهابذة

، ولقد روي البخاري ومسلم اصرين هلم من أهل احلديث األثباتهؤالء املُع

 أحاديثهموكثري من أئمة احلديث عن بعض الضعفاء ومع ذلك حكموا علي 

ه األسانيد وحيكموا فجاء املتأخرون ليطعنوا يف هذبالصحة وليس بالضعف 

  ، وهذا ما فتح أبواباً للفتنة ما اهللا به عليم.عليها بالضعف

لذا فإين أميل حبمد اهللا وتوفيقه إيل حكم املُحدثني املُتقدمني من اجلهابذة    

، ولكلٍ كم احملدثني املُعاصرينعلي احلديث من حيث الصحة والضعف علي ح

  هاده وجهده املشكور؛ فضله واجت

فإذا ذهب مثالً اإلمام أمحد أو اإلمام الترمذي أو أبو داود أو ابن حبان أو    

، مث ذهب ابن حجر أو ابن كثري أو اهليثمي... إيل صحة حديث ما الذهيب أو

؛ ضعفهاإلمام األلباين أو الشيخ شعيب األرناؤوط أو أي من املُعاصرين إيل 

يل األخذ برأي األئمة املُتقدمني من علماء احلديث بسبب فإنين أميل حبمد اهللا إ

  .   النسبة هلم عن املتأخريناملُعاصرة واستبيان حال الرواة ب

ر كما أنه قد توافر للمحدثني املتقدمني من املُميزات وامليزات اليت مل تتواف    

، ومن هذه املميزات أم أدري الناس بالسند لغريهم من املُتأخرين مع فضلهم

واملنت ولفظ احلديث واملوقف الذي قيل فيه وحال الرواة؛ فال يستطع أي عامل 

علمه وفضله ومهما توافرت لديه من من علماء احلديث املُعاصرين مهما بلغ 

املعلومات اليت مل تتوافر لغريه أن جتتمع عنده من هذه املميزات ما اجتمعت 

؛ أي املُعاصرةوتوافرت لدي املتقدمني من أئمة احلديث األثبات خصوصاً 

 معاصرة الرواة وبيان حاهلم عن قُرب.  
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 : )٢(يف قصيدته )١(ويف النهاية ال يسعين إال أن أقول كما قال اإلمام الشاطيب    

 ) بنياـــاوإمنا هي أعمالٌ (بِنِيتها

 خذْ ما صفَي واحتملْ بالعفوِ ما كَدرا                                           

 أو كما قال الشاعر :     

 فســــــــــــــد اخلَـــلـــــال إنْ جتد عيباً
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  و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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أيب حممد قاسم ابن فريه ابن خلف ابن أمحد الشاطيب.  )(١
عقيلة أتراب القصائد يف رسم القرآن.  )(٢
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لصالة والسالم علي ، وا، واحلمد هللا رب العاملنيالرحيمبسم اهللا الرمحن 

املرسلني وسيد اخللق خامت النيب األمني و ص؛ حممد أشرف املرسلني

  : .. أما بعدأمجعني

كي أستوعب مادته استغرق مين هذا الكتاب أكثر من مخس سنوات للقد 

، ولكي أستخلص منه الفوائد والدروس والعرب ألنه كان العلمية وأفكاره

فسري والفلك حيتاج إيل قراءات دقيقة يف احلديث والتاريخ والواقع والت

وم تقريباً كنت أسجل معلومة جديدة وفكرة ؛ كل يوالفضاء واجليولوجيا

، وعندما إستفرغت من رائعة علي احلاسوب أو يف أوراقي نافعة وملحوظة

، وما زلت أقيد الفوائد ةذلك كله أخذت يف كتابته يف مدة أربعة أشهر متصل

  : ، وكما قال الشاعرإىل اآلن والعرب

  ( لكل شيٍء إذا ما مت نقصان ).                     

  :حيت خيرج هذا الكتاب ذه الصورةوإليكم ما قمت به بفضل اهللا 

قمت حبمد اهللا بتجميع املادة العلمية من القرآن الكرمي والسنة  :أوال

النبوية الصحيحة املُطهرة والكتب واملراجع املُعتمدة يف عالمات الساعة 

  واية العامل.

قمت حبمد اهللا بتفسري اآليات القرآنية املشتملة عليها مادة هذا  :ثانيا

  التفاسري املعتمدة. الكتاب من مصادرها الصحيحة واملوثوقة من كتب

، مع حلديث من حيث الصحة والضعفقمت حبمد اهللا بتوضيح درجة ا : ثالثا

الشيخ  –الشيخ األلباين صدر لذلك من األئمة املُعاصرين (ذكر أكثر من م
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الشيخ  –الشيخ حسني سليم أسد  –الشيخ أمحد شاكر  –شعيب األرناؤوط 

  )...مصطفي العدوي

قمت حبمد اهللا بإستخالص الفوائد والعرب وتوضيح معاين األحاديث  : رابعاً

  توضيحاً جديداً وعصرياً موافقاً لفهم السلف الصاحل.

؛ مث األحاديث علي شكل أبواب مث فصول قمت حبمد اهللا بترتيب : خامساً

؛ وقبل كل فصل دالة وعنوان معني؛ دال وخاص به وضعت لكل منهما فكرة

  تدور حوله أحداث هذا الفصل. كتبت فكرة أو ملخص

قمت حبمد اهللا بإضافة أقوال أهل العلم املتخصصني يف ااالت  : سادساً

  املختلفة.

  قمت حبمد اهللا بالتعليق علي األحاديث واملواضيع كلها.  : سابعاً

قمت حبمد اهللا بعمل فهرس لتسهيل البحث واحلصول علي  :ثامناً

  سر.املعلومات اليت تريدها بسهولة وي

قمت حبمد اهللا بذكر املصادر واملراجع اليت إعتمدت عليها يف هذا  :تاسعاً

  الكتاب حيت لو كان حماضرة أو فيديو فقط.

قمت بإضافة أبواب خاصة لشرح األحاديث واألفكار اليت حتتاج إيل  :عاشراً

  مزيد من توضيح.

وية اآلخري مثل إستخلصت بعض الفوائد من الكتب السما : إحدي عشر

. وزودت املادة بأفكار بعض .التوراة واإلجنيل، اليت قد ختدم موضوع الكتاب

، واليت قد ختدم أيضا موضوع لماء واملفكرين والساسة من الغربالع

  الكتاب.
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المحدثين ومنهج  وقد جمعت في كتابة هذا الكتاب القيم بين منهج
  : الفقهاء كما يلي

 ده ومصدره من كتب السنة احلديث بسن: عن طريق ذكر

، مث احلكم عليه من حيث الصحة والضعف مستعيناً بذلك بأحكام املعتربة

  اجلهابذة من علماء احلديث يف العصور املختلفة إيل يومنا هذا.

  :، لسببيناديث الضعيفة علي نوعينوقد تعمدت ذكر بعض األح

سنداً وال متناً، وهي منتشرة يفة اليت ال تصح األحاديث الضع :النوع األول

ئجة لتثبيط ، وهي بضاعة اإلعالم األساسية والرابني املسلمني بكثرة

وضوع الذي يتعرض ، وهي كثرية جداً خصوصاً يف املوإحباط عامة املسلمني

  ، وخطرية أيضا ملن ال يعلمها أو يعرفها.له مادة الكتاب

للتنبيه علي  را فقطوهي أحاديث ال تصح من حيث السند واملنت ، لذا ذك

  ، وال يصح اإلستدالل ا. ضعفها وأا ال تصح

  وقد بينت أحكام احملدثني اجلهابذة عليها يف كل العصور إيل يومنا هذا.

، وهذا النوع قد لضعيفة سنداً لكنها قد تصح متناًاألحاديث ا :النوع الثاين

له شواهد  ألن استدل به اجلهابذة من احملدثني لتقوية املعين الصحيح أو

، ، والذهيب، وبن حجر العسقالين؛ احلافظ بن كثريكثرية من الواقع، مثل

  ، وال بأس من اإلستدالل ا لتقوية املعىن املراد.وغريهم

ا لكين ال أبين عليها أحكاماً، وال أستنبط منها  لذا فإين أستشهد فقط

من باب األمانة  ضعفأن يف سندها ، وال ألزم أحداً ا كما أين ذكرت قواعداً

  العلمية.
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  عن طريق إستنباط الفوائد وإستخالص العرب والدروس

، عة من األحاديث، والتعليق عليها، وذكر أقوال أهل العلم السابقنيالناف

  وترجيح األقوال فيها.

مل وعن طريق وضع عناوين نافعة للفصول واألبواب تدل علي املعين ا

  ، هلا مدلوالت علمية وفقهية نافعة.لألحاديث

، مث ترتيب عن طريق ترتيب األحاديث يف أبواب، مث ترتيب األبواب يف فصولو

  الفصول يف الكتاب يف تناسق وتناغم واضح خيدم املعىن ويربزه. 

 ويف النهاية ال يسعين إال أن أدع اهللا عز وجل أن يتقبله مين وأن يسهله علي

  ، أو كما قال الشاعر : كل مسلم يريد احلق ويريد الصواب

  الـــه وعـــب فيــيــلْ ما ال عــــال        جـــد اخللــــــيباً فســـإن جتد ع
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لصالة والسالم علي ، واالعاملنيبسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب 

خامت املرسلني وسيد اخللق النيب األمني و ص؛ حممد أشرف املرسلني

  .. أما بعد : أمجعني

، هذه األمهية تتضح يف تبسيط هذا العمل إن لكل عمل من األعمال أمهية

  وفك رموزه وتسهيل أفكاره لآلخرين حيت يصبح غضاً طرياً.

يف آخر  صنبوءات الرسول الشيق والرائع (عمال هو كتابتا ومن هذه األ

تكمن يف أنه يعترب مرجعاً للباحثني   )، ولعل أمهية هذا الكتابالزمان

والعامة يف تفسري وتوضيح وترتيب عالمات الساعة الصغري   وطلبة العلم

) حيت منذ القرن الرابع عشر اهلجري (العشرين امليالدي والكربي خصوصاً

  عن اإلفراط والتفريط أو املبالغة والتهويل.اية العامل بعيداً 

هذا الكتاب القيم هو مبثابة مرجع أو قاموس أو موسوعة شاملة لكل إنسان 

، وإشارة إيل ، وحتيط بنا يف احلاضريف املاضييف تفسري األحداث اليت حدثت 

  األحداث اليت سوف حتدث إن شاء اهللا يف املستقبل القريب أو البعيد.

إقتين هذا الكتاب  –سواء أكان مسلما أو غري مسلم  –نسان ال ميكن ألي إ

أن خيرج منه بال فائدة أو معلومة شيقة أو حقيقة حتدث أمام عينيه يف 

، أو تعليق نافع وهام وجذاب وف حتدث إن شاء اهللا يف املستقبلاحلاضر أو س

  سوف يثبت يف ذهنه إيل األبد.

اخلالصة يف فنون التاريخ والسياسة هذا الكتاب الرائع هو مبثابة خالصة 

، ة بعالمات الساعة الصغري والكربيوعلم احلديث والفلك املتعلق

الرابع المات الساعة منذ القرن املاضي (واملتعلقة بأحاديث الفنت واملالحم وع

  ) وحيت قيام الساعة.العشرين امليالدي –عشر اهلجري 
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، يء ظلمات اجلهليضهذا الكتاب هو مبثابة مصباح قوي ونور ساطع  

ولك فال ، ويحطم الضالالت، وجيعلك علي بصرية مما حويبطل الشبهات

كينة إيل ، ويبعث األمل والسالم والنور والسختاف وال تفزع وال ترتعج

؛ هذا العامل الذي يتالعب اليوم حبقوق اإلنسان النفس وإيل العامل أمجع

؛ هذا العامل الذي أصبح ظالماً سالم ومشاعر الفقراء واملُحتاجنيويتاجر بال

علي كثرة مصابيحه، وأصبح خوفاً علي كثرة مؤسساته األمنية ووسائله 

  املتعلقة باألمن واألمان.

كني املسلمني يف مت ن، وجواهر نادرة حتكي عهذا الكتاب هو مبثابة كرت دفني

، وإستخالفهم وإنتصارهم بعون اهللا علي قوي الشر كلها املستقبل القريب

  حيت يتحقق العدل وينتشر السالم واألمن واآلمان. 

 صهذا الكتاب هو مبثابة معجزة تتحدث عن صدق رسالة الرسول حممد 

، ، وتؤكد بأنه رسول من عند اهللا، وأنه ما ينطق عن اهلويصوصدق نبوته 

؛ فليس ألحد مهما كان سلطانه القوي  وحي يوحي، علمه شديدإن هو إال

، ومهما كان لديه من كانت لديه من البصريةومهما كانت قوته ومهما 

السحرة أو الكهنة أن يتنبأ مبا سوف حيدث يف آخر الزمان ذا الوصف 

، وهذا النيب األمي؛ هذا وحي، وهذه رسالة ص الدقيق غري سيدنا حممد

  رسولٌ ونيب كرمي. 

  :خر الزمان ) يف أنه يوضح التايل( نبوءات الرسول يف آ وتأيت أمهية كتب

ما ترك شيئاً ألمته إال ذكره هلم حيت ما يتعلق بآخر  صأن النيب  )١

  الزمان من الفنت.

  ملاذا خلق اهللا اخللق ؟ )٢

  النصاري ). –عالقة اإلسالم باألديان اآلخري ( اليهود  )٣
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  اإلسالم هو دين كل الرسل واألنبياء. )٤

  شر حبد السيف.اإلسالم مل ينت )٥

  موقف اإلسالم من العبادة والنية. )٦

 موقف اإلسالم من التوبة.  )٧
 العادل ). –موقف اإلسالم من ويل األمر ( الظامل  )٨
 ما هي فتنة الصدر ، وهل يؤاخذ الناس علي ما يدور يف صدورهم ؟ )٩

  التجاوز عن الناس. –حسن الظن باهللا  –رمحة اهللا  )١٠

  من هم خري القرون ؟ )١١

  الناجية أو الطائفة املنصورة ، وما هي مواصفام ؟ من هي الفرقة )١٢

  هل يفسد الناس بعد القرون اخلريية األويل ، وما عالمات ذلك ؟ )١٣

 ماذا تفعل عند فساد الناس ؟ )١٤
  ما هي العصمة من الفنت ؟ )١٥

  القحطاين. –حقيقة السفياين  )١٦

  هل تتداخل الفنت ؟ )١٧

  ما هو عمر الدنيا ؟ )١٨

  األرض؟ما هي أقدس األمكان علي وجه  )١٩

  متين لقاء العدو. –خداع العدو للمسلمني  –السالم  )٢٠

ما هي عالمات الساعة الظاهرة اليت حدثت خالل القرن العشرين إيل  )٢١

  اآلن ؟

عودة الدين  -منع الزكاة واجلزية واخلراج  الساعة عالمات من أهم  )٢٢

  غريباً كما بدأ غريباً.
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والدهيماء اليت تكلم عنها  ما هي فتنة األحالس والسراء )٢٣

  ؟صالنيب

ئتان ؟ وما هي إقتتال فئتان عظيمتان دعوامها واحدة؛ من مها الف )٢٤

  ).الدعوة الواحدة؟ (احلرب العاملية

، وما مصريها، ومن أطرافها، وما هدنة علي دخن؛ ما هذه اهلدنة )٢٥

  مصري املسلمني بعدها؟

  صلح آخر الزمان. –احلل السلمي للقضية الفلسطينية  )٢٦

 ؟وميت حدث ؟ وهل حيدث هذه األيام ؛ ما هو ؟حصار العراق والشام )٢٧
  .٢٠٠٣ – ١٩٩٠السبب احلقيقي وراء حصار وضرب العراق  )٢٨

  ر النيل الفرات من أار اجلنة. –فضل مصر  )٢٩

  العالقة بني اليهود والفرس والروم. )٣٠

، اخلالفة اإلسالمية اليت علي منهاج النبوة: مدا، خلفائها )٣١

  .؛املهدي

  بات اليت وضعها اإلستعمار يف الشرق األوسط. العق )٣٢

  رؤيا النيب دانيال عن مملكة الرب واملدينة الفاضلة يف آخر الزمان. )٣٣

  فلسطني.  –فتح الشام ؛ سوريا  )٣٤

  الدجال. -الروم –فارس  –فتح جزيرة العرب  )٣٥

 دول شرق آسيا. –الصني  –اهلند  –فتح الترك  )٣٦
 امللحمة احلقيقية ( أرجمدون ). )٣٧
  ؛ من هو ؟ عالمات ظهوره ؟ صفاته ؟ مدة حكمه ؟؛املهدي  )٣٨

 املسيح الدجال ؛ عالمات ظهوره ؟ مدة مكوثه يف األرض ؟ أوصافه ؟ )٣٩
 من هو الدجال بالفعل؟ هل هو السامري؟ )٤٠
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؛ من هم؟ أين مكام اآلن؟ أوصافهم؟ أين قوم يأجوج ومأجوج )٤١

 خيرجون؟ وميت خيرجون؟ وماذا يفعلون؟
كورش الفارسي أم اإلسكندر األكرب من هو ذو القرنني؟! هل هو  )٤٢

  املقدوين؟!

املسيح عيسي بن مرمي؛ عالمات ظهوره؟ مدة حكمه؟ أعماله؟  )٤٣

  أوصافه؟

عالمات الساعة  –النفخ يف الصور–؛ قيام الساعة فجأة الساعة )٤٤

 ترتيب عالمات الساعة العشر الكربي. –الكربي العشر 
 الناسِ تبع هلم.العرب املسلمون السنة هم سادةُ العامل وكلُ  )٤٥
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 الفصل األول : متهيد. 
  الدين كل مائة عام.الفصل الثاين : جتديد 

  الفصل الثالث : فضل العلم والعلماء.

  الفصل الرابع : خري القرون قرين. 

  الفصل اخلامس : الطائفة املنصورة. 

  الفصل السادس : فساد الناس بعد القرون اخلريية األويل. 

  الفصل السابع : إختالف الناس ومروج عهودهم.

  اجلائر.الفصل الثامن : اإلمام أو السلطان 

  الفصل التاسع : اإلمام أو السلطان العادل.

  الفصل العاشر : العصمة من الفنت. 

  الفصل احلادي عشر : درر ونفائس عن عالمات الساعة. 

  الفصل الثاين عشر : عالمات ظاهرة من عالمات الساعة.

  الفصل الثالث عشر : ما جاء فيمن بدخل اإلسالم من العجم.

  رة أعداد النساء يف آخر الزمان.الفصل الرابع عشر : كث

  الفصل اخلامس عشر : فتنة األحالس والسراء والدهيماء.

  الفصل السادس عشر : إقتتال فئتان عظيمتان دعوامها واحدة.

  الفصل السابع عشر : اليهود التفرق والعودة إيل أرض امليعاد.

  الفصل الثامن عشر : هدنة علي دخن. 

   املعاهدين أو الدبلوماسيني.الفصل التاسع عشر : ما جاء يف

  الفصل العشرون : توضيح ماهية احلصار. 

  الفصل احلادي والعشرون : اخلالفة اإلسالمية القادمة. 
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  الفصل الثاين والعشرون : املهدي عليه السالم. 

  الفصل الثالث والعشرون : ما جاء يف السفياين والقحطاين واجلهجاه.

  الدجال.  الفصل الرابع والعشرون : املسيح

  الفصل اخلامس والعشرون : عيسي ابن مرمي عليه السالم. 

  الفصل السادس والعشرون : ما بعد عيسي ابن مرمي عليه السالم. 

  الفصل السابع والعشرون : الساعة.

  

  

n 
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  الفصل األول : متهيد. 

  الفصل الثاين : جتديد الدين كل مائة عام.

  الفصل الثالث : فضل العلم والعلماء.

  الفصل الرابع : خري القرون قرين. 

  الفصل اخلامس : الطائفة املنصورة. 

  الفصل السادس : فساد الناس بعد القرون اخلريية األويل. 

  الفصل السابع : إختالف الناس ومروج عهودهم.

  الفصل الثامن : اإلمام أو السلطان اجلائر.

  إلمام أو السلطان العادل.الفصل التاسع : ا

  الفصل العاشر : العصمة من الفنت. 

  الفصل احلادي عشر : درر ونفائس عن عالمات الساعة. 

  الفصل الثاين عشر : عالمات ظاهرة من عالمات الساعة.
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  (خ) (صحيح البخاري). 

  (م) (صحيح مسلم).

  (ق) (للبخاري ومسلم ).

  (اجلامع الصحيح للترمذي).(ت) 

  (س) (السنن الصغرى للنسائي).

  (د) (سنن أيب داود).

  (جة) (سنن ابن ماجة).

  (حم) (مسند اإلمام أمحد).

    (ط) (موطأ مالك).

  (مي) (سنن الدارمي).

  (خد) (األدب املفرد للبخاري). 

  (بز) (مسند البزار).

  (ك) (مستدرك احلاكم).

  (خز) (صحيح ابن خزمية).

  ) (صحيح ابن حبان).(حب 

  (ن) (السنن الكربى للنسائي) 

  ( اهـ ) ( إنتهي اإلقتباس ). 

  

n 
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عن اخلري ، وكنت أسأله عن الشر  صكان الناس يسألون رسول اهللا ☜    "

 "خمالفة أن يدركين 

 
 

 

☜  " رالش تلَّمعتو ، رابِي اخلَيحأَص لَّمعت "  

 
 

  " الشئ الوحيد الالزم لصعود الشر هو أن يقف األخيار مكتويف األيدي"  ☜

 
 

– 
 
 
n 



   

 

 

 

 

 
  احذيفة ابن اليمان  قال

  

 بِيا الننطَبخ ةً ص" لَقَدطْبخ"هإِلَّا ذَكَر ةاعامِ السيئًا إِلَى قيا شيهف كرا تم ،  
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، اَألعمشِ ، عن أَبِي وائلٍحدثَنا موسى بن مسعود ، حدثَنا سفْيانُ ، عنِ  )١

 نفَةَعذَيقَالَ  ح ، هنع اللَّه يضر » : بِيا الننطَبخ ةً  صلَقَدطْب١(خ( كرا تم ،

علمه من علمه وجهِلَه من ، »)٢( قيامِ الساعة إِلَّا ذَكَره فيها شيئًا إِلَى

هِلَه٣(ج( ِسيتن َء قَديى الشلَأَر تإِنْ كُن ،)٤( لُ إِذَا غَابجالر رِفعا يم رِففَأَع ،

فَهرفَع آهفَر هن٦٦٠٤. (خ)  ع  

قَالَ عثْمانُ: حدثَنا،  -إِسحاق بن إِبراهيم ، وشيبةَا عثْمانُ بن أَبِي حدثَن )٢

قَام "، قَالَ :حذَيفَةَجرِير، عنِ الْأَعمشِ، عن شقيقٍ، عن  -وقَالَ إِسحاق: أَخبرنا 

إِلَى قيامِ  مقَاما ، ما ترك شيئًا يكُونُ في مقَامه ذَلك صفينا رسولُ اِهللا 

الس" ثَ بِهدإِلَّا ح ، ةاع ، هملع قَد ، هِسين نم هِسينو ظَهفح نم ظَهفح

ن ُء قَديالش هنكُونُ ملَي هإِنلَاِء، وؤابِي هحأَصهفَأَذْكُر اهفَأَر هِسيت ذْكُرا يكَم ،

 )٢٨٩١( - ٢٣(م) . إِذَا غَاب عنه ، ثُم إِذَا رآه عرفَهالرجلُ وجه الرجلِ 
  

  

                                                             
يتكلم و خيطب يف مجوع الصحابة ،  صا من اخلطب واملواقف حيث كان رسول وذلك يف خطبة الوداع وغريه )(١

ويعلمهم أمور دينهم ، وفيهم حذيفة بن اليمان وعمر بن اخلطاب وغريهم ، وتكلم يف هذه اخلطب خصوصاً خطبة 

 الوداع عن كل ما ميكن أن حيدث للمسلمني من بعده إيل قيام الساعة 
يد على الصحابة و املسلمني واهتمامه بشئوم ورمحته م وخوفه الشد صوفيه دليل على حرصه  )(٢

 الشديد عليهم من الفنت بعده. 
 ممن حضر هذه اخلطبة.  يأي من الصحابة   )(٣
 . صإذا شعر بالنسيان مع مرور الوقت تذكر مرة أخري بوقوع ما أخرب عنه النيب  اأى أن حذيفة  )(٤



    ٣٠   

٣( ا الْفَضنربأَخددسا مثَندقَالَ: ح ،يحمابِ الْجبالْح نلُ بدا ، قَالَ : حثَن

أَبِي إِدرِيس  ، عنبد الرحمنِ بنِ إِسحاق، عنِ الزهرِي، عن عبِشر بن الْمفَضلِ

لَانِيوالْخ نفَةَ، عذَيقَالَح ، ولُ اللَّهسر قَام ا ص: " لَقَدقَامم وا ها مثَندفَح ،

با وننيب نكَائةاعالس نا بِي أَقُولُيي ، مدحو تي كُنإِن : ي لَكُمعكَانَ م لَقَد ،

(رقم طبعة با وزير: ، ونِسيه من نِسيه ". حفظَه ي ، حفظَ ذَاك منغَيرِ

 ).١٧٢/ ٨[قال األلباين]: صحيح: م ( ٦٦٣٧، (حب) )٦٦٠٣

٤( لسنِ مسِ بقَي نةَ، عقَبر نى عيسى عورابٍ، قَالَوهنِ شطَارِقِ ب نمٍ، ع :

 تعمسرمقُولُا عي ،  بِيا النينف ا ص: " قَامقَامِء مدب نا عنربفَأَخ ،

ارِ ملُ النأَهو ، مازِلَهنم ةلُ اجلَنلَ أَهخى دتاخلَلْقِ ، ح نم كظَ ذَلفح ،مازِلَهن

ظَهفح ." هِسين نم هِسين٣١٩٢(خ) ، و 

، عن عمر بنِ يعنِي ابن هاشمٍا هاشم ، حدثَننا مكِّي بن إِبراهيمحدثَ )٥

أَنه ، الْمغرية بنِ شعبةَإِبراهيم بنِ محمد ، عن محمد بنِ كَعبٍ الْقُرظي، عنِ 

مقَاما، فَأَخبرنا بِما يكُونُ في أُمته إِلَى يومِ  صقَام فينا رسولُ اللَّه : « قَالَ

 ةاميالْق« ،اهعو اهعو نه)١(مِسين نم هِسين١٨٢٢٤(حم) . ، و 
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فهمه من فهمه أو حفظه من حفظه ؛ و فيه دليل علي أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا يفهمون حديث  )(١

 و حيفظونه جيدا صرسول اهللا 
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، قَالَ : حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن بريد، عن أَبِي بردةَ، عن حدثَنا أَبو كُريبٍ )١

 بِينِ النى، عوسلٍ  :صأَبِي مجثَلِ رى، كَمارصالنو ودهاليو نيملثَلُ املُسم "

لِ ، فَعلًا إِلَى اللَّيمع لُونَ لَهمعا ، يمقَو رأْجتارِاسهالن فلُوا إِلَى نِصم ،

بقيةَ يومكُم  أَكْملُوا ، فَقَالَ:الَ حاجةَ لَنا إِلَى أَجرِك، فَاستأْجر آخرِين فَقَالُوا:

لَك ما  ، قَالُوا :ا كَانَ حني صالَة العصرِولَكُم الَّذي شرطْت ، فَعملُوا حتى إِذَ

 ، سمالش تى غَابتح هِمموةَ ييقلُوا بما ، فَعمقَو رأْجتا ، فَاسلْنمع

تاسنِ "والفَرِيقَي رلُوا أَج٥٥٨(خ) . كْم  



 

٣٣  

٢( دالَِءحالع نب دمحا ثَنا مثَندح ،ديرب نةَ، عامو أُسأَبرأَبِي ب نةَ، عد نع ،

، ، واليهود، والنصارى" مثَلُ املُسلمني :قَالَ ص، عنِ النبِي اي موسىأَبِ

 لُونَ لَهمعا يمقَو رأْجتلٍ اسجثَلِ رلِكَما إِلَى اللَّيمولًا يملُومٍ، ععرٍ ملَى أَجع ،

لَنا  الَ حاجةَ لَنا إِلَى أَجرِك الَّذي شرطْت ، فَقَالُوا:فَعملُوا لَه إِلَى نِصف النهارِ

الَ تفْعلُوا ، أَكْملُوا بقيةَ عملكُم ، وخذُوا أَجركُم  م:، فَقَالَ لَهوما عملْنا باطلٌ

أَكْمالَ بقيةَ  ، فَقَالَ لَهما:، واستأْجر أَجِريينِ بعدهماملًا، فَأَبوا، وتركُواكَ

مرِ، فَعاَألج نم ملَه طْتري شا الَّذلَكُمذَا وا هكُمموى إِذَيتلُوا ح نيا كَانَ ح

، لَك ما عملْنا باطلٌ، ولَك اَألجر الَّذي جعلْت لَنا فيه  ، قَاالَ :صالَة العصرِ

، فَأَبيا، من النهارِ شيٌء يِسري أَكْمالَ بقيةَ عملكُما ما بقي فَقَالَ لَهما :

مقَو رأْجتاسومعا أَنْ يهِمموةَ ييقب لُوا لَه تى غَابتح هِمموةَ ييقلُوا بمفَع ،

الشمس ، واستكْملُوا أَجر الفَرِيقَينِ كلَيهِما، فَذَلك مثَلُهم، ومثَلُ ما قَبِلُوا 

  ٢٢٧١(خ) من هذَا النورِ ". 

٣( دما أَحنربأَخ  نىبثَننِ الْمب يلعدمحا مثَندبٍ ، حينِ كُرلَاِء بالْع نب ،

، عنِ ي بردةَ، عن أَبِي موسى، عن أَبِسامةَ، حدثَنا بريدحدثَنا حماد بن أُ

بِيقَالَ:صالن ، نيملسثَلُ الْمى " مارصالنو ودهالْيوكَم ، رأْجتلٍ اسجثَلِ ر

وا لَه إِلَى قَوما يعملُونَ لَه عملًا يوما إِلَى اللَّيلِ علَى أَجرٍ إِلَى اللَّيلِ، فَعملُ

رِك الَّذي اشترطْت لَنا، وما عملُنا لَا حاجةَ لَنا في أَج ، ثُم قَالُوا:نِصف النهارِ

، وخذُوا أَجركُم كَاملًا، فَأَبوا أَكْملُوا بقيةَ يومكُملَا تفْعلُوا  :لَهم، قَالَ باطلٌ

أْجتفَاس ، هلَيع ككُوا ذَلرتومهدعب رِينا آخمقَو فَقَالَر ،:  كُمموةَ ييقلُوا بماع

 :، قَالُواولَكُم الَّذي شرطْت لَهم من الْأَجرِ، فَعملُوا حتى إِذَا كَانَ صلَاةُ الْعصرِ

اعملُوا  ، قَالَ:لَنا لَا حاجةَ لَنا فيه ، ولَك الْأَجر الَّذي جعلْتالَّذي عملْنا باطلٌ

ثُم  ، قَالَ:فَأَبوا :، قَالَهارِ شيٌء يِسري أَحسبه، فَإِنَّ ما بقي من النعملكُم بقيةَ



    ٣٤   

ملْتملِ عرِ إِلَى اللَّيصالْع نكُمرت ينالَّذى وارصالنو ودهثَلُ الْيم كا ، فَذَلوا م

بِه اللَّه مهرأَمسثَلُ الْممولُ ، وسر اَء بِها جمو ،اللَّه يدقَبِلُوا ه ينالَّذ نيمل

 [قال األلباين]: صحيح  ٧٢١٨) ، (حب) ٧١٧٤(رقم طبعة با وزير: ". صاللَّه- 

  انظر ما قبله.

٤( ب يماهرثَنِي إِبدقَالَ : ح ،ِسيياُألو اللَّه دبع نزِيزِ بالع دبثَنا عدحس ن ،دع

، عن سالمِ بنِ عبد اللَّه، عن أَبِيه، أَنه أَخبره أَنه سمع رسولَ عنِ ابنِ شهابٍ

 قُولُ : صاللَّهي ، الَةص نيا بمِ كَماُألم نم لَكُمقَب لَفا سيمف كُمقَاؤا بمإِن "

وتي أَهلُ التوراة التوراةَ ، فَعملُوا حتى إِذَا العصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ ، أُ

انتصف النهار عجزوا ، فَأُعطُوا قرياطًا قرياطًا ، ثُم أُوتي أَهلُ اِإلنجِيلِ 

رياطًا قريطُوا قوا ، فَأُعزجع رِ، ثُمصالع الَةلُوا إِلَى صمجِيلَ ، فَعاِإلن اطًا، ثُم

، أُوتينا القُرآنَ ، فَعملْنا إِلَى غُروبِ الشمسِ ، فَأُعطينا قرياطَينِ قرياطَينِ

أَهلُ الكتابينِ : أَي ربنا، أَعطَيت هؤالَِء قرياطَينِ قرياطَينِ، وأَعطَيتنا  فَقَالَ :

م من هلْ ظَلَمتكُ :: قَالَ اللَّه  قَالَنا أَكْثَر عملًا ؟ قرياطًا قرياطًا ، ونحن كُ

  ٥٥٧(خ) فَهو فَضلي أُوتيه من أَشاُء ".  قَالَ :الَ،  قَالُوا:؟ أَجرِكُم من شيٍء

٥( انُ بملَيثَنا سدحادما حثَندبٍ، حرح ن ،وبأَي ننِ، ععٍ، عافن ننِ  عاب

رممع بِينِ النلٍ  قَالَ: ص، عجثَلِ رنِ، كَميابتلِ الكثَلُ أَهمو ثَلُكُمم "

؟ صف النهارِ علَى قرياطمن يعملُ لي من غُدوةَ إِلَى نِ ، فَقَالَ :استأْجر أُجراَء

ودهالي لَتمقَالَ :فَع رِ  ، ثُمصالع الَةارِ إِلَى صهالن فنِص ني ملُ لمعي نم

من يعملُ لي من العصرِ إِلَى أَنْ  ، ثُم قَالَ:علَى قرياط ؟ فَعملَت النصارى

، تغيب الشمس علَى قرياطَينِ ؟ فَأَنتم هم، فَغضبت اليهود، والنصارى

» هلْ نقَصتكُم من حقِّكُم؟« قَالَ :، وأَقَلَّ عطَاًء ؟ ما لَنا أَكْثَر عملًا قَالُوا :فَ

  ٢٢٦٨(خ) ». فَذَلك، فَضلي أُوتيه من أَشاُء«  ، قَالَ:الَ قَالُوا:
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بد اللَّه بنِ ، عن عالَ : حدثَنِي مالكحدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ، قَ )٦

: أَنَّ رسولَ مدينارٍ مولَى عبد اللَّه بنِ عمر، عن عبد اللَّه بنِ عمر بنِ اخلَطَّابِ 

 الًا  قَالَ: صاللَّهملَ عمعتلٍ اسجى كَرارصالنو ودهاليو ثَلُكُما ممفَقَالَ:" إِن ، 

من يعملُ لي إِلَى نِصف النهارِ علَى قرياط قرياط ؟ فَعملَت اليهود علَى 

قرياط قرياط ، ثُم عملَت النصارى علَى قرياط قرياط ، ثُم أَنتم الَّذين تعملُونَ 

ضبت ، فَغلَى قرياطَينِ قرياطَينِعمن صالَة العصرِ إِلَى مغارِبِ الشمسِ 

هلْ ظَلَمتكُم « ، قَالَ:نحن أَكْثَر عملًا وأَقَلُّ عطَاًء ، وقَالُوا:اليهود والنصارى

(خ) ». فَذَلك فَضلي أُوتيه من أَشاُء« ، فَقَالَ :الَ :قَالُوا» من حقِّكُم شيئًا ؟

٢٢٦٩  

٧(  رمنِ عنِ ابعٍ، عافن نثٌ، عا لَيثَندح ،يدعس نةُ ببيثَنا قُتدمح نع ،

 ولِ اللَّهسي  :، قَالَصرف لُكُما أَجممِ" إِناُألم نالَ مخ نلِ مأَج الَةص نيا بم ،

 ثَلُكُما ممإِنسِ ، ومرِبِ الشغرِ إِلَى مصلٍ العجى، كَرارصالنود، وهثَلُ اليمو

، هارِ علَى قرياط قرياطمن يعملُ لي إِلَى نِصف الن :، فَقَالَاستعملَ عمالًا

اطريق اطريلَى قارِ عهالن فإِلَى نِص ودهالي لَتمقَالَ:فَع ثُم ،  ني ملُ لمعي نم

لنهارِ إِلَى صالَة العصرِعلَى قرياط قرياط، فَعملَت النصارى من نِصف نِصف ا

اطريق اطريلَى قرِعصالع الَةارِ إِلَى صهقَالَ: الن ثُم ، الَةص ني ملُ لمعي نم

لَى قسِ عمرِبِ الشغرِ إِلَى مصالعاطَيرينِ قاطَيلُونَ نِ، أَالَريمعي ينالَّذ متفَأَن ،

 راَألج نِ، أَالَ لَكُماطَيرينِ قاطَيريلَى قسِ، عمرِبِ الشغرِ إِلَى مصالع الَةص نم

، نحن أَكْثَر عملًا وأَقَلُّ عطَاًء  ، فَقَالُوا:مرتينِ ، فَغضبت اليهود ، والنصارى 

ئًا ؟  :قَالَ اللَّهيش قِّكُمح نم كُمتلْ ظَلَمقَالَ : الَ قَالُوا:ه ، يهطي أُعلفَض هفَإِن

 ." ئْتش ن٣٤٥٩(خ) م  
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٨( بثَنِي عدانَ، حفْيس نى، عيحي نع ،ددسثَنا مدارٍ، قَالَحيند نب اللَّه د :

 رمع ناب تعممس ، بِينِ النقَالَ: صع  نالَ مخ نلِ مي أَجف لُكُما أَجمإِن "

 ودهثَلُ اليمو ثَلُكُممسِ، ومرِبِ الشغمرِ ، وصالع الَةص نيا بمِ، كَماُألم

من يعملُ لي إِلَى نِصف النهارِ  ، فَقَالَ:والنصارى، كَمثَلِ رجلٍ استعملَ عمالًا

ودهالي لَتمفَع ، اطريلَى قارِ إِلَى  ، فَقَالَ:عهالن فنِص ني ملُ لمعي نم

لَى قرِعصىالعارصالن لَتمفَع ،اطرِبِ ريرِ إِلَى املَغصالع نلُونَ ممعت متأَن ثُم ،

اطَيرينِبِقاطَيريطَاًء  ، قَالُوا:نِ قأَقَلُّ علًا ومع أَكْثَر نحقَالَ:ن ، » كُمتلْ ظَلَمه

  ٥٠٢١(خ) » . فَذَاك فَضلي أُوتيه من شئْت« ، قَالَ :الَ قَالُوا:» من حقِّكُم؟

٩( ا شنربعٍ، أَخافن نب ثَنا احلَكَمدنِ حع ،بيعرِيهالزربأَخ ، دبع نب مالنِي س

اللَّه رمع نب اللَّه دبم، أَنَّ ع ولَ اللَّهسر تعملَى  ص، قَالَ : سع مقَائ وهو

، كَما بين صالَة من اُألممِ " إِنما بقَاؤكُم فيما سلَف قَبلَكُم املنبرِ، يقُولَ:

، أُعطي أَهلُ التوراة التوراةَ، فَعملُوا بِها حتى لعصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِا

انتصف النهار ثُم عجزوا ، فَأُعطُوا قرياطًا قرياطًا، ثُم أُعطي أَهلُ اِإلنجِيلِ 

ثُم عجزوا ، فَأُعطُوا قرياطًا قرياطًا ،  اِإلنجِيلَ ، فَعملُوا بِه حتى صالَة العصرِ

ثُم أُعطيتم القُرآنَ ، فَعملْتم بِه حتى غُروبِ الشمسِ ، فَأُعطيتم قرياطَينِ 

هلْ  لَ :قَاربنا هؤالَِء أَقَلُّ عملًا وأَكْثَر أَجرا ؟  ، قَالَ أَهلُ التوراة :قرياطَينِ 

فَذَلك فَضلي أُوتيه من  ، فَقَالَ :الَ  قَالُوا :ظَلَمتكُم من أَجرِكُم من شيٍء ؟ 

  ٧٤٦٧(خ) أَشاُء ". 

، عنِ الزهرِي، أَخبرنِي ، أَخبرنا عبد اللَّه، أَخبرنا يونسحدثَنا عبدانُ )١٠

مالس رمنِ عنِ ابم، ع ولَ اللَّهسقَالَ: ص: أَنَّ ر  نم لَفس نيمف كُمقَاؤا بمإِن"

اُألممِ، كَما بين صالَة العصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ، أُوتي أَهلُ التوراة التوراةَ ، 

ع ثُم ارهالن فصتى انتا حلُوا بِهمفَع يأُوت اطًا ، ثُمرياطًا قريطُوا قوا ، فَأُعزج
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أَهلُ اِإلنجِيلِ اِإلنجِيلَ ، فَعملُوا بِه حتى صلِّيت العصر ثُم عجزوا ، فَأُعطُوا 

، سمالش تبى غَرتح بِه ملْتمآنَ ، فَعالقُر ميتأُوت اطًا ، ثُمرياطًا قريق 

هؤالَِء أَقَلُّ منا عملًا وأَكْثَر  ، فَقَالَ أَهلُ الكتابِ :فَأُعطيتم قرياطَينِ قرياطَينِ 

فَهو فَضلي  ، قَالَ :الَ قَالُوا :هلْ ظَلَمتكُم من حقِّكُم شيئًا ؟  ، قَالَ اللَّه :أَجرا

  ٧٥٣٣(خ) أُوتيه من أَشاُء ". 

١١( قَالَح نعا مثَندى قَالَ: حوسم نب اقحا إِسثَندكالا مثَندح : دبع نع ،

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،رمنِ عاب نارٍ، عيننِ دب لَا  قَالَ: صاللَّها خيمف لُكُما أَجمإِن "

من اُألممِ كَما بين صلَاة العصرِ إِلَى مغارِبِ الشمسِ وإِنما مثَلُكُم ومثَلُ 

من يعملُ لي إِلَى نِصف  ، فَقَالَ:اليهود والنصارى كَرجلٍ استعملَ عمالًا

من  ، فَقَالَ:ط قرياط ؟ فَعملَت اليهود علَى قرياط قرياطالنهارِ علَى قريا

يعملُ لي من نِصف النهارِ إِلَى الْعصرِ علَى قرياط قرياط فَعملَت النصارى 

غرِ إِلَى مصالع لَاةص نلُونَ ممعت متأَن ثُم ،اطريق اطريلَى قسِ عمارِبِ الش

نحن أَكْثَر عملًا  فَغضبت اليهود والنصارى، وقَالُوا:علَى قرياطَينِ قرياطَينِ، 

فَضلي  فَإِنه ، قَالَ:لَا قَالُوا:هلْ ظَلَمتكُم من حقِّكُم شيئًا ؟  ، قَالَ :وأَقَلُّ عطَاًء

  [قال األلباين]: صحيح ٢٨٧١ذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) : ه"أُوتيه من أَشاُء

حدثَنا إِسماعيلُ ، أَخبرنا أَيوب ، عن نافعٍ ، عنِ ابنِ عمر، قَالَ : قَالَ  )١٢

 ولُ اللَّهسى :صرارصالنو ، ودهثَلُ الْيمو ، ثَلُكُمالًا " مملَ عمعتلٍ اسجكَر ،

من يعملُ من صلَاة الصبحِ إِلَى نِصف النهارِ علَى قرياط قرياط ؟ أَلَا  فَقَالَ :

ودهالْي لَتمقَالَ :فَع رِ  ، ثُمصالْع لَاةارِ إِلَى صهالن فنِص ني ملُ لمعي نم

من يعملُ لي من صلَاة  :، ثُم قَالَعلَى قرياط قرياط ؟ أَلَا فَعملَت النصارى

الَّذ متنِ ؟ أَلَا فَأَناطَيرينِ قاطَيريلَى قسِ عموبِ الشرِ إِلَى غُرصالْعملْتمع ين ،

هلْ  :قَالَنحن كُنا أَكْثَر عملًا، وأَقَلَّ عطَاًء  فَغضب الْيهود، و النصارى قَالُوا:



    ٣٨   

". ، أُوتيه من أَشاُءفَإِنما هو فَضلي ، قَالَ :لَا قَالُوا:ظَلَمتكُم من حقِّكُم شيئًا ؟ 

  ٤٥٠٨(حم) 

١٣( ا مثَندح رمع ناب تعمارٍ، سيننِ دب اللَّه دبع نانُ، عفْيا سثَندلٌ، حمؤ

 ولُ اللَّهسقُولُ: قَالَ رصي:  ةالْأُم هذثَلُ هقَالَ : -" م ي  أَوتثَلُ –أُممو ودهالْي 

من يعملُ لي من غُدوة إِلَى نِصف النهارِ علَى  قَالَ : رجلٍ كَمثَلِ والنصارى

فَمن يعملُ لي من نِصف النهارِ  ، فَقَالَ :نحن ، فَفَعلُوا قَالَت الْيهود :قرياط ؟ 

إِلَى صاطريلَى قرِ عصالْع ى:؟ لَاةارصالن لُوا قَالَتمفَع ،نحنأَنو ، مت

، فَغضبت ى اللَّيلِ علَى قرياطَينِالْمسلمونَ تعملُونَ من صلَاة الْعصرِ إِلَ

هلْ ظَلَمتكُم  ، فَقَالَ :نحن أَكْثَر عملًا وأَقَلُّ أَجرا  الْيهود و النصارى فَقَالُوا :

  ٥٩٠٢(حم) فَذَاك فَضلي أُوتيه من أَشاُء ".  قَالَ :، لَا قَالُوا :من أَجرِكُم شيئًا ؟ 

١٤(  نانَ، عفْيس نع ،هبأَكْت يثَ فَلَمدذَا الْحه يدعنِ سى بيحي نم تعمس

ب اللَّه دبعرمنِ عنِ ابارٍ، عيننِ د بِينِ النكَذَا ص، ع ودهالْي لَتمفَع ،

صالنواروبأَي يثدح وحى كَذَا ن.ودهالْي ةصي قف ،رمنِ عنِ ابعٍ، عافن نع ، 

  ٥٩٠٣(حم) 

، عنِ ابنِ نحو حديث أَيوب، عن نافعٍ ، عن سفْيانَوحدثَناه مؤملٌ أَيضا  )١٥

  ٥٩٠٤(حم)  عمر أَيضا.

نا سفْيانُ، عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ، سمعت ابن عمر حدثَنا مؤملٌ، حدثَ )١٦

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ رصي:   لَاةص نيا بكَم لَكُمكَانَ قَب نلِ مي أَجف لُكُمأَج"

  ٥٩١١(حم) الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ". 

نِي سالم بن عبد ، حدثَأَخبرنا شعيب، عنِ الزهرِييمان، حدثَنا أَبو الْ )١٧

اللَّهقَالَ، أَنَّ ع رمع نب اللَّه دب بِيالن تعمقَ ص: س وهرِ وبنلَى الْمع مائ

عصرِ إِلَى ا بين صلَاة الْ، كَملَف قَبلَكُم من الْأُممِ" أَلَا إِنَّ بقَاَءكُم فيما س :يقُولُ
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، فَعملُوا بِها حتى إِذَا انتصف هلُ التوراة التوراةَ، أُعطي أَغُروبِ الشمسِ

، و أُعطي أَهلُ الْإِنجِيلِ الْإِنجِيلَ ، فَأُعطُوا قرياطًا قرياطًا النهار عجزوا،

تح لُوا بِهمفَعواى صزجع رِ، ثُمصالْع اطًا ،لَاةرياطًا قريطُوا قفَأُع ميتطأُع ثُم ،

الش تبى غَرتح بِه ملْتمآنَ فَعالْقُرسنِ ماطَيرينِ قاطَيريق ميتطفَقَالَ ، فَأُع ،

جِيلِأَهالْإِنو اةرولَاِء أَقَلُّ : لُ التؤا هنبأَر أَكْثَرلًا وماعرفَقَالَج ،:  كُمتلْ ظَلَمه

  ٦٠٢٩(حم) فَضلي أُوتيه من أَشاُء ".  :، فَقَالَلَا :فَقَالُوامن أَجرِكُم من شيٍء ؟ 

، عن ن سالمِ بنِ عبد اللَّه، ع، عنِ ابنِ شهابٍحدثَنا يعقُوب، حدثَنا أَبِي )١٨

بع رمنِ عب اللَّه دولَ اللَّهسر تعمقُولُ: صقَالَ: سا  ييمف كُمقَاؤا بمأَلَا إِن "

سلَف قَبلَكُم من الْأُممِ كَما بين صلَاة الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ، أُوتي أَهلُ 

فَأُعطُوا قرياطًا  التوراة التوراةَ ، فَعملُوا حتى إِذَا انتصف النهار، ثُم عجزوا،

ريأَاطًاق يأُوت جِيلَ، ثُمجِيلِ الْإِنلُ الْإِنه رِ، ثُمصالْع لَاةلُوا إِلَى صمفَع ،

، ثُم أُوتينا الْقُرآنَ، فَعملْنا إِلَى غُروبِ الشمسِ، فَأُعطُوا قرياطًا قرياطًا عجزوا،

أَي ربنا لم أَعطَيت هؤلَاِء  لُ الْكتابينِ:، فَقَالَ أَهفَأُعطينا قرياطَينِ قرياطَينِ

قرياطَينِ قرياطَينِ، وأَعطَيتنا قرياطًا قرياطًا، ونحن كُنا أَكْثَر عملًا منهم ؟ 

فَهو  الَ :، قَلَا قَالُوا :هلْ ظَلَمتكُم من أُجورِكُم من شيٍء ؟  قَالَ اللَّه تعالَى:

  ٦١٣٣(حم) فَضلي أُوتيه من أَشاُء ". 

١٩(  دبع نب دمحا منربقَالَأَخ ،يامنِ السمحالريحا يثَندح : وبأَي نى ب

قَابِرِيالْميلُ باعما إِسثَندفَرٍ، قَالَ، قَالَ: حعج ارٍ، نيند نب اللَّه دبنِي عربأَخو :

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ ري ،رمع ناب عمس هلَا  :صأَنخ نلِ مي أَجف لُكُما أَجمإِن "

مو ثَلُكُما ممإِنسِ ، ومارِبِ الشغرِ إِلَى مصالْع لَاةص نيا بمِ ، كَمالْأُم نثَلُ م

من يعملُ لي إِلَى نِصف  ، فَقَالَ :كَرجلٍ استعملَ عمالًا الْيهود والنصارى

هارِ علَى قرياط فَعملَت الْيهود إِلَى نِصف الن قَالَ :النهارِ علَى قرياط قرياط ؟ 
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اطريقَالَ :ق ثُم ،  ني ملُ لمعي نم اطريلَى قرِ عصالْع لَاةارِ إِلَى صهالن فنِص

فَعملَت النصارى من نِصف النهارِ إِلَى صلَاة الْعصرِ علَى  قَالَ :قرياط ؟ 

 اطريق اطريارِبِ  ، قَالَ :قغرِ إِلَى مصالْع لَاةص نلُونَ ممعي ينالَّذ متأَن ثُم

 فَغضبت الْيهود و النصارى و قَالُوا: ، قَالَ :علَى قرياطَينِ قرياطَينِالشمسِ 

هلْ ظَلَمتكُم من حقِّكُم شيئًا ؟  ، قَالَ :نحن كُنا أَكْثَر عملًا، وأَقَلَّ عطَاًء

) ، ٦٦٠٥(رقم طبعة با وزير: أَشاُء".  فَإِنه فَضلي أُوتيه من ، قَالَ :لَا  :قَالُوا

  ): خ.٥٠٤"الروض النضري" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٦٣٩(حب) 

٢٠( دانَ ، حفْيس نب نسا الْحنربأَخيدعس نةُ ببيا قُتثَن نيلُ باعما إِسثَندح ،

 بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابارٍ، عيننِ دب اللَّه دبع نفَرٍ، ععا  ، قَالَ :صجمإِن"

، مغارِبِ الشمسِ أَجلُكُم في أَجلِ من خلَا من الْأُممِ كَما بين صلَاة الْعصرِ إِلَى

من  ، فَقَالَ :م ومثَلُ الْيهود والنصارى كَرجلٍ استعملَ عمالًا وإِنما مثَلُكُ

فَعملَت الْيهود إِلَى  قَالَ :يعملُ لي إِلَى نِصف النهارِ علَى قرياط قرياط ؟ 

لي من نِصف النهارِ إِلَى من يعملُ  ، ثُم قَالَ :ط قرياطنِصف النهارِ علَى قريا

فَعملَت النصارى من نِصف النهارِ  قَالَ :صلَاة الْعصرِ علَى قرياط قرياط ؟ 

من يعملُ من صلَاة الْعصرِ إِلَى مغارِبِ الشمسِ  ، ثُم قَالَ :إِلَى صلَاة الْعصرِ 

رينِ قاطَيريلَى قنِ ؟ عقَالَ :اطَي رِ إِلَى  ثُمصالْع لَاةص نلُونَ ممعت ينالَّذ متأَن

، و فَغضبت الْيهود والنصارى :، قَالَمغارِبِ الشمسِ علَى قرياطَينِ قرياطَينِ 

؟ تكُم من عملكُم شيئًاظَلَم هلْ :، قَالَثَر عملًا وأَقَلَّ عطَاًءنحن كُنا أَكْ قَالُوا:

)، ٧١٧٣[رقم طبعة با وزير] = (فَإِنه فَضلي أُوتيه من أَشاُء". ، قَالَ : لَا قَالُوا :

  ).٦٦٠٥مضى ( -[قال األلباين]: صحيح: خ  ٧٢١٧(حب) 

أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ ، حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ، حدثَنا  )٢١

ابن وهبٍ ، أَخبرنا يونس، عنِ ابنِ شهابٍ ، أَنَّ سالم بن عبد اللَّه أَخبره، أَنَّ 
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"إِنما  يقُولُ وهو قَائم علَى الْمنبرِ: صه ابن عمر، قَالَ : سمعت رسولَ اللَّ

 يطسِ أُعموبِ الشرِ إِلَى غُرصالْع لَاةص نيا بكَم لَكُمقَب لَفس نيمف كُمقَاؤب

صتى إِذَا انتا حلُوا بِهماةَ ، فَعروالت اةرولُ التأَهوا عزجع ارهالن افهن، 

، فَعملُوا بِه حتى إِذَا هلُ الْإِنجِيلِ الْإِنجِيلَ، وأُعطي أَفَأُعطُوا قرياطًا قرياطًا

، فَعملْتم اطًا ، وأُعطيتم الْقُرآنَ، فَأُعطُوا قرياطًا قريالْعصرِ عجزوابلَغوا صلَاةَ 

مالش تبى إِذَا غَرتح نِ بِهاطَيرينِ قاطَيريق ميتطأُع سقَالَ أَه ، و اةرولُ الت

هلْ  ، فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى :ملًا منا وأَكْثَر أَجراربنا هؤلَاِء أَقَلُّ ع :الْإِنجِيلِ

[رقم فَضلي أُوتيه من أَشاُء.  ، فَقَالَ :لَا فَقَالُوا :ظُلمتم من أَجرِكُم شيئًا ؟ 

مضى  -[قال األلباين]: صحيح  ٧٢٢١) ، (حب) ٧١٧٧طبعة با وزير] = (

)٧١٧٣.( 
  

  

١( نب دمحا منربأَخ يامنِ السمحالر دبعلٍ، قَالَ : حبنح نب دما أَحثَند ،

 نب اكمس تعمةُ، قَالَ : سبعا شثَندفَرٍ، قَالَ : حعج نب دمحا مثَندقَالَ : ح

 يدع نثُ عدحشٍ، ييبح نب ادبع تعمبٍ ، قَالَ : سرمٍ ، أَنَّ حاتنِ حب

بِيقَالَ : صالن ودهالْي : هِملَيع وبضغى"  "الْمارصالُّونَ : النالضرقم ، و]

"ختريج  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٢٤٦)، (حب) ٦٢١٣طبعة با وزير] = (

)، وهو الطرف األخري من حديثه اآليت ٣٢٦٣)، "الصحيحة" (٥٩٤الطحاوية" (

)٧١٦٢.(  

٢(  نب دمحا مثَندح ،انِيدمالْه دمحم نب رما عنربأَخ دمحا مثَندارٍ، حشب

عا شثَندفَرٍ، حعج نبٍبرنِ حب اكمس نةُ، عشٍ بيبح نب ادبع تعمقَالَ: س ،

، أَو رسلُ رسولِ ص، قَالَ : جاَءت خيلُ رسولِ اللَّه عن عدي بنِ حاتمٍيحدثُ، 



    ٤٢   

 ذُوا  صاللَّهأَخاواسني وتمع بِيالن ا بِهِموا أَتص، فَلَم فُّوا لَها فَصي : قَالَت ،

سردافأَى الْون ،ولَ اللَّه وزجا عأَنو لَدالْو قَطَعانو ،ةمدخ نا بِي مةٌ مكَبِري نفَم ،

: "قَالَت: عدي بن حاتمٍ، قَالَك؟ : "ومن وافدصعلَي من اللَّه علَيك، قَالَ 

: فَلَما رجع ورجلٌ إِلَى ، قَالَتت : فَمن علَي"الَّذي فَر من اللَّه ورسوله"، قَالَ

:  ، قَالَتت: فَسأَلْته فَأَمر لَها: سليه حملَانا، قَالَه ترى أَنه علي، قَالَجنبِ

، فَأْته راغبا أَو راهبافَأَتيته ، فَقُلْت : لَقَد فَعلْت فَعلَةً ما كَانَ أَبوك يفْعلُها، 

، فَإِذَا عنده امرأَةٌ فَأَصاب منه، فَأَتيته فَقَد أَتاه فُلَانٌ، فَأَصاب منه، وأَتاه فُلَانٌ

ص انٌ أَويبصذُو بِيبِيالن نم مهبقُر رصكرسك لْكبِم سلَي هأَن تملى، ، فَع

، فَهلْ تمٍ ما أَفَرك أَنْ تقُولَ: "لَا إِلَه إِلَّا اللَّهيا عدي بن حا :ولَا قَيصر، فَقَالَ لي

يٍء أَكْبر من تقُولَ : اللَّه أَكْبر ، فَهلْ من شمن إِلَه إِلَّا اللَّه ، ما أَفَرك من أَنْ 

"إِنَّ قَد استبشر، وقَالَ :  ص، قَالَ : فَأَسلَمت ورأَيت وجه رسولِ اللَّه اللَّه ؟ "

 {هِملَيع وبضغالْم} : ٧(الفاحتة( و ، ودهالْي {الِّنيالض} : الفاحتة)٧ (

ى" النار[قال األلباين]: ضعيف  ٧٢٠٦) ، (حب) ٧١٦٢[رقم طبعة با وزير] = (ص

"تيسري االنتفاع" / عباد بن حبيش،  -) ٦٢١٣وتقدم طرفه األخري ( -

  ).٣٢٦٣"الصحيحة" حتت احلديث (

الَ: حدثَنا حدثَنا محمد بن املُثَنى، وبندار، قَالَا: حدثَنا محمد بن جعفَرٍ قَ )٣

يبنِ حب ادبع نبٍ ، عرنِ حب اكمس نةُ، عبعمٍشاتنِ حب يدع ننِ شٍ ، عع ،

 بِيلَّالٌ " قَالَ: صالنى ضارصالنو هِملَيع وبضغم ودهيثَ "الياحلَد فَذَكَر :

 [قال األلباين]: صحيح ٢٩٥٤بِطُوله، (ت) 
 



 

٤٣  

 ص 

، عنِ ي هريرةَ، عن أَبِبراهيم ، حدثَنا قُرةُ، عن محمدحدثَنا مسلم بن إِ )١

 بِيقَالَ:صالن ،  »الي نةٌ مرشبِي ع نآم لَو ودهبِي الي نآلم ، ود(خ) »ه ،

٣٩٤١  

٢(  نب دالا خثَندح ،يارِثبِيبٍ الْحح نى بيحثَنا يدةُ، حا قُرثَندح ،ارِثالْح

" لَو تابعنِي عشرةٌ من  :ص، قَالَ : قَالَ النبِي حدثَنا محمد، عن أَبِي هريرةَ

ودها الْيرِهلَى ظَهع قبي لَم ،لَمإِلَّا أَس يوده٢٧٩٣( - ٣١، (م) " ي.(  

حدثَنا عفَّانُ ، حدثَنا أَبو هلَالٍ، قَالَ : حدثَنا محمد بن سريِين، عن أَبِي  )٣

 ولُ اللَّهسةَ، قَالَ: قَالَ رريرصه:  » نلَآم ،ودهارِ الْيبأَح نةٌ مرشبِي ع نآم لَو

  ٨٥٥٥، (حم) »ى وجه الْأَرضِ بِي كُلُّ يهودي علَ

٤( دمالص دبا عثَندأَبِيح نع ، دمحا مثَندلَالٍ ، حو ها أَبثَندةَ ، حريرقَالَه ، :

 ولُ اللَّهسلَ«  :صقَالَ رارِ الْيبأَح نةٌ مرشع نآم وموا بِي كُلُّهنآم ،ود(حم) ، »ه

٨٧٥٠  

، قَالَ : حدثَنا محمد بن سريِين ، عن أَبِي انُ، حدثَنا أَبو هلَالٍحدثَنا عفَّ )٥

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرصه:  »شبِي ع نآم ةٌ لَورودهارِ الْيبأَح نم نلَآم ،

هم في " اثْنا عشر مصداقُ ، قَالَ كَعب :» بِي كُلُّ يهودي علَى وجه الْأَرضِ 

 ٩٣٨٨(حم) ، سورة الْمائدة "
  



    ٤٤   
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    ٤٦   

  

، عن أَبِي اخلَيرِ ، عن يزِيد، عنبن خالد، قَالَ: حدثَنا اللَّيثُ حدثَنا عمرو )١

نِ عب اللَّه دبرٍو عمم بِيأَلَ النلًا سج؟  :ص، أَنَّ ر ريالَمِ خاِإلس قَالَأَي:  "

 نمو فْترع نلَى مع الَمأُ السقْرتو ،امالطَّع مطْعترِفعت ١٢(خ) ". )١(لَم  

، قَالَ : حدثَنا اللَّيثُ ، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ، عن أَبِي حدثَنا قُتيبةُ )٢

 ولَ اللَّهسأَلَ رلًا سجرٍو، أَنَّ رمنِ عب اللَّه دبع نرِ، عالَمِ  :صاخلَياِإلس أَي

" تطْعم الطَّعام، وتقْرأُ السالَم علَى من عرفْت ومن لَم تعرِف ".  قَالَ :خير؟ 

  ٢٨(خ) 

، عن أَبِي ي يزِيد: حدثَنِ، قَالَحدثَنا عبد اللَّه بن يوسف، حدثَنا اللَّيثُ )٣

 بِيأَلَ النلًا سجرٍو: أَنَّ رمنِ عب اللَّه دبع نرِ، ع؟  :صاخلَيريالَمِ خاِإلس أَي

 ». تطْعم الطَّعام، وتقْرأُ السالَم علَى من عرفْت، وعلَى من لَم تعرِف« قَالَ:
  ٦٢٣٦(خ) 

هاجِرِ، حدثَنا محمد بن رمحِ بنِ الْموحدثَنا قُتيبةُ بن سعيد، حدثَنا لَيثٌ،  )٤

، عن أَبِي الْخيرِ، عن عبد اِهللا بنِ عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ، أَخبرنا اللَّيثُ

تطْعم الطَّعام، «  قَالَ:أَي الْإِسلَامِ خير؟  ؛صعمرٍو، أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اِهللا 

رِفعت لَم نمو ،فْترع نلَى مع لَامأُ السقْرت٣٩( - ٦٣(م) » و(  

، قَالَ: حدثَنا اللَّيثُ ، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ، عن أَبِي أَخبرنا قُتيبةُ )٥

دبع نرِ، عيالْخ  ولَ اللَّهسأَلَ رلًا سجرٍو، أَنَّ رمنِ عب لَامِ  :صاللَّهالْإِس أَي

ريقَالَ؟ خ:   ." رِفعت لَم نمو ، فْترع نلَى مع لَامأُ السقْرتو امالطَّع مطْعت "

  [قال األلباين]: صحيح ٥٠٠٠(س) 

                                                             
 قال : ال تبدؤا اليهود و ال النصاري بالسالم . رواه مسلم و الترمذي و غريه ص) من املسلمني ؛ ألن النيب (١



 

٤٧  

٦(  نبِيبٍ ، عنِ أَبِي حب زِيدي نثُ ، عا اللَّيثَندح ، يدعس نةُ ببيا قُتثَندح

 ولَ اللَّهسأَلَ رلًا، سجرٍو، أَنَّ رمنِ عب اللَّه دبع نرِ، عيصأَبِي الْخ:  أَي

رأُ السلَام ، علَى من عرفْت ومن لَم " تطْعم الطَّعام ، وتقْ قَالَ :الْإِسلَامِ خير ؟ 

 . " رِفع[قال األلباين]: صحيح ٥١٩٤(د) ت  

٧(  ،دعس نثُ با اللَّيأَنبحٍ قَالَ: أَنمر نب دمحا مثَندنِ أَبِي حب زِيدي نع

رجلًا، سأَلَ رسولَ ، أَنَّ ، عن أَبِي الْخيرِ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍوحبِيبٍ

؟  ، فَقَالَ:صاللَّه ريلَامِ خالْإِس أَي ولَ اللَّهسا رالطَّ قَالَ:ي مطْعأُ " تقْرتو ،امع

لَامالس  ." رِفعت لَم نمو ،فْترع نلَى م[قال األلباين]: صحيح ٣٢٥٣(جة) ، ع  

٨( أَب و ،اججا حثَندثَحدثٌ، حا لَيثَندرِ قَالَا: حضأَبِي و الن نب زِيدنِي ي

أَي  ؛ص، عن أَبِي الْخيرِ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي حبِيبٍ

" أَنْ تطْعم الطَّعام ، وتقْرأَ السلَام علَى من عرفْت ، ومن  قَالَ:الْأَعمالِ خير ؟ 

 ." رِفعت ٦٥٨١(حم) لَم  

٩( بانَأَخفْيس نب نسا الْحنريدعس نةُ ببيا قُتثَندثُ، ، قَالَ، حا اللَّيثَندح :

الْخيرِ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، أَنَّ رجلًا عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ، عن أَبِي 

 ولَ اللَّهسأَلَ ر؟  صس ريلَامِ خالْإِس قَالَ:أَي  لَامأُ السقْرتو ، امالطَّع مطْعت "

 ." رِفعت لَم نمو ،فْترع نلَى مقال  ٥٠٥، (حب) )٥٠٦(رقم طبعة با وزير: ع]

 ): ق.٧٩٠"صحيح األدب املفرد" ( -]: صحيح األلباين

  

روةَ حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ: أَخبرنا قُرانُ بن تمامٍ اَألسدي، عن أَبِي فَ )١

 ،انننِ سب زِيدي نع ولَ اللَّهسا ريلَ يةَ، قَالَ : قامأَبِي أُم نرٍ، عامنِ عمِ بلَيس

: "هذَا حديثٌ " أَولَاهما بِاللَّه " :فَقَالَالرجلَان يلْتقيان أَيهما يبدأُ بِالسلَامِ ؟ 



    ٤٨   

قَارِبم اوِيهةَ الروو فَرأَب" :دمحقَالَ م "نسزِ حي نب دمحم هنإِلَّا أَنَّ اب يثاحلَد يد

"رياكنم هنوِي عر[قال األلباين]: صحيح ٢٦٩٤، (ت) ي  

٢( نِ فَارِسٍ الذُّهى بيحي نب دمحا مثَندمٍحاصو عا أَبثَندح ،يأَبِي ل نع ،

صمانَ الْحفْيأَبِي س نبٍ عهو دالةَخامأَبِي أُم نع ،يولُ اللَّهسص، قَالَ: قَالَ ر: 

  .[قال األلباين]: صحيح ٥١٩٧(د) ". ه من بدأَهم بِالسلَامِإِنَّ أَولَى الناسِ بِاللَّ"

، عن أَيوبخبرنا يحيى بن حدثَنا عتاب وهو ابن زِياد، حدثَنا عبد اللَّه، أَ )٣

عبيد اللَّه بنِ زحرٍ، عن علي بنِ يزِيد، عنِ الْقَاسمِ، عن أَبِي أُمامةَ أَنَّ رسولَ 

 قَالَ : صاللَّه  » هولسرو لَى بِاللَّهأَو ولَامِ فَهأَ بِالسدب ن٢٢١٩٢(حم) ». م  

حدثَنا أَسود بن عامرٍ، حدثَنا الْحسن يعنِي ابن صالحٍ، عن أَبِي الْمهلَّبِ،  )٤

عن عبيد اللَّه بنِ زحرٍ، عن علي بنِ يزِيد، عنِ الْقَاسمِ، عن أَبِي أُمامةَ قَالَ : 

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر:  »أَ بِالسدب نم هولسبِرو لَى بِاللَّهأَو ولَامِ فَه .« 
  ٢٢٢٥٢(حم) 

٥(  نب اللَّه ديبثَنِي عدح ،رضم نب كْرا بثَندح ،يدعس نةُ ببيا قُتثَندح

من «  الَ:زحرٍ، عن علي بنِ يزِيد، عنِ الْقَاسمِ، عن أَبِي أُمامةَ يرفَع الْحديثَ قَ

هولسبِرو لَى بِاللَّهأَو ولَامِ فَهأَ بِالسد٢٢٢٧٩(حم) ». ب  

٦( دحٍ، حالص نب نسرٍ قَالَ : الْحامع نب دوا أَسثَندلَّبِحهأَبِي الْم نا عثَن ،

اسمِ، عن أَبِي أُمامةَ عنِ عن عبيد اللَّه بنِ زحرٍ، عن علي بنِ يزِيد، عنِ الْقَ

 بِيقَالَ : صالن  »هولسبِرو لَى بِاللَّهأَو ولَامِ فَهأَ بِالسدب ن٢٢٣١٧(حم) ». م 
  



 

٤٩  

  

أَخبرنِي حدثَنا سعيد بن أَبِي مريم ، قَالَ : أَخبرنا محمد بن جعفَرٍ، قَالَ:  )١

أَبِي س نع ، اللَّه دبنِ عاضِ بيع نع ، لَمأَس ناب وه ديزرِياخلُد يدقَالَ : ع ،

 ولُ اللَّهسر جرصخ لَّى ، فَمطْرٍ إِلَى املُصف ى أَوحي أَضاِء، فسلَى النع ر

وبِم يا  :، فَقُلْن»فَإِني أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِيا معشر النساِء تصدقْن « :فَقَالَ

تكْثرنَ اللَّعن، وتكْفُرنَ العشري، ما رأَيت من ناقصات «  قَالَ :رسولَ اللَّه ؟ 

وما نقْصانُ دينِنا  :، قُلْن »أَذْهب للُب الرجلِ احلَازِمِ من إِحداكُن  )١(عقْلٍ ودينٍ

، »لَ نِصف شهادة الرجلِ أَلَيس شهادةُ املَرأَة مثْ«  :قَالَوعقْلنا يا رسولَ اللَّه ؟ 

:لَى قُلْنافَ«  :، قَالَبهقْلع انقْصن نم كذَلاضإِذَا ح سأَلَي ، لَملِّ وصت لَم ت

 مصت«:لَى ، قُلْنا «  ، قَالَ:بينِهد انقْصن نم ك٣٠٤، (خ) »فَذَل  

٢( دحميرأَبِي م نثَنا ابفَرٍ، أَخعج نب دمحا منربربقَالَ : أَخ ، ناب وه دينِي ز

لَمأَسع ،اللَّه دبنِ عاضِ بيع ن رِياخلُد يدعأَبِي س نا، عسر جرولُ ، خ

طْرٍ إِلَ صاللَّهف ى أَوحي أَضففرصان لَّى، ثُماى املُصظَ النعفَو ،س مهرأَمو ،

قَةدقُو «  :، فَقَالَبِالصدصت ،اسا النهاِء»أَيسلَى النع رفَقَالَ:، فَم ،  » رشعا مي

وبِم ذَلك يا رسولَ  ، فَقُلْن :»النساِء ، تصدقْن ، فَإِني رأَيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ

، ما رأَيت من ناقصات عقْلٍ عن ، وتكْفُرنَ العشريتكْثرنَ اللَّ«  قَالَ :اللَّه ؟ 

، ف، ثُم انصر»ن، يا معشر النساِء ، من إِحداكُالرجلِ احلَازِمِ للُب، أَذْهب ودينٍ

هزِلنإِلَى م ارا صفَلَمنيز اَءتج ،هلَينُ عأْذتست ،ودعسنِ مأَةُ ابرام ،يلَ : بفَق ،

ا ريبنيز هذه ،ولَ اللَّهانِبِ؟« ، فَقَالَ :سيالز يلَ :» أَيفَق ودعسنِ مأَةُ ابرام ،

يا نبِي اللَّه ، إِنك أَمرت اليوم  ، فَأُذنَ لَها ، قَالَت :»وا لَها نعم ، ائْذَن«  قَالَ :

                                                             
هذا على سبيل الوصف والتوضيح ، وليس على سبيل اإلستهزاء أو اإلحتقار أو التقليل من شأن املرأة كما  )(١

 تعتقد بعض النساء.



    ٥٠   

 ، بِه قدصأَنْ أَت تدي ، فَأَرل يلي حدنكَانَ عو ، قَةدفَبِالص: ودعسم ناب معز 

 هِملَيع بِه قْتدصت نم قأَح هلَدوو هأَن بِيص، فَقَالَ الن:  »ودعسم ناب قدص ،

 هِملَيع بِه قْتدصت نم قأَح كلَدوو كجو١٤٦٢(خ) ». ز  

٣( حا مثَندح ، ميرأَبِي م نثَنا ابدح نع ، ديثَنِي زدفَرٍ، قَالَ : حعج نب دم

 بِيقَالَ : قَالَ الن ، هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س ناضٍ ، عيإِذَا «  :صع سأَلَي

  ١٩٥١(خ) ». حاضت لَم تصلِّ ولَم تصم ، فَذَلك نقْصانُ دينِها 

٤( يرأَبِي م نثَنا ابدح نع ،دينِي زربفَرٍ، قَالَ : أَخعج نب دمحا منربأَخ ، م

 بِينِ النع ، هنع اللَّه يضر رِياخلُد يدعأَبِي س نع ، اللَّه دبنِ عاضِ بيصع 

«  :، قَالَبلَى ، قُلْن :» أَلَيس شهادةُ املَرأَة مثْلَ نِصف شهادة الرجلِ ؟«  قَالَ :

  ٢٦٥٨(خ) ». فَذَلك من نقْصان عقْلها 

٥( ا بكَرِيزى، ويحي نب دمحا مثَندانَ قَالَاحنِ أَبى بيحي أَبِي : ن نا ابثَندح

ميرنِمربفَرٍ، أَخعج نب دمحا منربأَخ ،ناب وهو ديي ز لَمنِ أَساضِ بيع نع ،

" ما رأَيت من ناقصات  قَالَ: ص، أَنَّ النبِي يعبد اللَّه، عن أَبِي سعيد الْخدرِ

، فَقُلْن "كُن ، يا معشر النساِءعقْلٍ ودينٍ، أَذْهب للُب الرجلِ الْحازِمِ من إِحدا

:لَه ا ن؟ مولَ اللَّهسا را ينقْلعا وينِنانُ دثْلَ  :قَالَقْصم أَةرةُ الْمادهش سأَلَي "

" ذَلك لنقْصان عقْلها، أَلَيس إِذَا  :، قَالَبلَى قُلْن:نِصف شهادة الرجلِ ؟ " 

: هذَا " فَذَلك من نقْصان دينِها " :قَالَحاضت الْمرأَةُ لَم تصلِّ ولَم تصم ؟ " 

دمحيثُ مدى، (خز)  حيحنِ يرواه البخاري يف الصوم قال األعظمي ٢٠٤٥ب :- 

خمتصرا من طريق ابن أيب مرمي قال األلباين: زكريا بن حيىي بن أبان هذا  ٤١

ليت من شيوخ املصنف الذين مل أقف هلم على ترمجة يف شيئ من املصادر ا

ولذلك  ٢٠٦٥، ٢٠٦٣، ٢٠٥٢حتت يدي اآلن فقد روى عنه عدة أحاديث مثال 

فإنه ال حيتمل أن يكون هو زكريا بن حيىي بن إياس كما قيل التفاق هذه 



 

٥١  

من طريق املصنف  ٢٠٦٣املواطن على أنه ابن أبان وألن احلاكم روى أحدها وهو 

  . اأبان أيض من طريق ابن ٢٠٦٥فقال ابن أبان والطرباين روى احلديث 

قَالَ أَبو بكْرٍ : في خبرِ عياضِ بنِ عبد اللَّه ، عن أَبِي سعيد ، فَقَالَ لَها  )٦

 بِيصالن:  " هِملَيع بِه قْتدصت نم قأَح كلَدوو كجوز ، ودعسم ناب قدص " ،

ي : في خبرِ أَبِصي ابنِ مسعود الَّذين قَالَ النبِي فَهذَا الْخبر دالٌ علَى أَنَّ بنِ

زينب ، حدثَنا  ، كَانوا بنِي عبد اللَّه بنِ مسعود من" وعلَى بنِيه "  :هريرةَ

أَبانَ قَالَا :  ، عن أَبِي سعيد محمد بن يحيى ، وزكَرِيا بن يحيى بنِيحيى

 ، لَمأَس ناب وهو دينِي زربفَرٍ ، أَخعج نب دمحا منربأَخ ، ميرأَبِي م نا ابثَندح

.رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ، اللَّه دبنِ عاضِ بيع ن٢٤٦٢(خز)  ع  

نا محمد بن يحيى الذُّهلي، حدثَنا ابن أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ ، حدثَ )٧

 نع ،لَمأَس نب دينِي زربريٍ، أَخنِ أَبِي كَثفَرِ بعج نب دمحا مثَندح ،ميرأَبِي م

في  صلَّه عياضِ بنِ عبد اللَّه، عن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ : خرج رسولُ ال

 اسظَ النعفَو ، فَقَام ،فرصان لَّى ثُملَّى ، فَصصطْرٍ إِلَى الْمف ى، أَوحأَض

، ثُم انصرف ، فَمر علَى "تصدقُوا ،" أَيها الناس وأَمرهم بِالصدقَة، قَالَ :

، تصدقْن ، فَإِني أَراكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ" " يا معشر النساِء النساِء فَقَالَ: 

 : ؟ فَقُلْن ولَ اللَّهسا ري كذَل ملا  قَالَ :وم ، ريشنَ الْعكْفُرتو ، ننَ اللَّعركْثت "

حداكُن ، يا معشر رأَيت من ناقصات عقْلٍ ودينٍ أَذْهب للُب الرجلِ الْحازِمِ من إِ

"أَلَيس  قَالَ :ما نقْصانُ دينِنا وعقْلنا يا رسولَ اللَّه ؟  ، فَقُلْن لَه :النساِء " 

" فَذَاك نقْصانُ  قَالَ:بلَى،  :قُلْنشهادةُ الْمرأَة مثْلَ نِصف شهادة الرجلِ ؟" 

 ، قَالَ:بلَى قُلْن :عقْلها ، أَو لَيست إِذَا حاضت الْمرأَةُ لَم تصلِّ ولَم تصم ؟" 

فَلَما صار إِلَى منزِله جاَءت  ص، ثُم انصرف رسولُ اللَّه "فَذَاك نقْصانُ دينِها "

دبأَةُ عرام بنيز  هذه ،ولَ اللَّهسا ريلَ: يفَق ،هلَينُ عأْذتست ودعسنِ مب اللَّه



    ٥٢   

امرأَةُ عبد اللَّه بنِ  قيلَ :"أَي الزيانِبِ ؟"  زينب تستأْذنُ علَيك ، فَقَالَ :

 ودعسا"،  ، قَالَ :موا لَهائْذَن ،معا ، فَقَ"ننَ لَهفَأُذ: الَت  كإِن ، اللَّه بِيا ني

 ناب معفَز ، قدصأَنْ أَت تدفَأَر ، يلي حدنكَانَ عو ، قَةدبِالص موا الْينترأَم

 هِملَيع بِه قَتدصت نم قأَح هلَدوو هأَن ودعسم بِي؛  :ص، فَقَالَ الن قدص"

جوز ."هِملَيع بِه قْتدصت نم قأَح كلَدوو ٥٧١٤(رقم طبعة با وزير: ك ، (

  ).٦٣٠"اإلرواء" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٥٧٤٤(حب) 

حدثَنا محمد بن رمحِ بنِ الْمهاجِرِ الْمصرِي ، أَخبرنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ  )٨

دبع نع ، ادولِ اِهللا  الْهسر نع ،رمنِ عاِهللا ب دبع نارٍ، عيننِ دصاِهللا ب أَن ه

" يا معشر النساِء ، تصدقْن وأَكْثرنَ الاستغفَار ، فَإِني رأَيتكُن أَكْثَر أَهلِ  :قَالَ

 قَالَ :ا لَنا يا رسولَ اِهللا أَكْثَر أَهلِ النارِ؟ وم ، فَقَالَت امرأَةٌ منهن جزلَةٌ :النارِ" 

 ينٍ أَغْلَبدقْلٍ وع اتصاقن نم تأَيا رمو ، ريشنَ الْعكْفُرتو ،ننَ اللَّعركْثت "

" كُننم ي لُبذل: ينِ ، قَالَتالدقْلِ وانُ الْعقْصا نمولَ اِهللا ، وسا را  قَالَ :؟  يأَم"

نقْصانُ الْعقْلِ : فَشهادةُ امرأَتينِ تعدلُ شهادةَ رجلٍ فَهذَا نقْصانُ الْعقْلِ، 

متلِّيوصا تم يالينِ "كُثُ اللَّيانُ الدقْصذَا نانَ فَهضمي رف رفْطتو ، ثَنِيهدحو ،

أَخبرنا ابن وهبٍ ، عن بكْرِ بنِ مضر، عنِ ابنِ الْهاد بِهذَا الْإِسناد أَبو الطَّاهرِ، 

.ثْلَه٧٩( - ١٣٢(م)  م(  

٩(  ،رضنِ مكْرِ بب نبٍ ، عهو نا ابثَندحِ ، حرنِ السرِو بمع نب دما أَحثَندح

ه بنِ دينارٍ، عن عبد اللَّه بنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّه عنِ ابنِ الْهاد ، عن عبد اللَّ

 ، قَالَت :" ما رأَيت من ناقصات عقْلٍ ولَا دينٍ أَغْلَب لذي لُب منكُن "  قَالَ :

هادةُ امرأَتينِ شهادةُ "أَما نقْصانُ الْعقْلِ فَش قَالَ :وما نقْصانُ الْعقْلِ والدينِ ؟ 

رجلٍ ، وأَما نقْصانُ الدينِ فَإِنَّ إِحداكُن تفْطر رمضانَ وتقيم أَياما لَا تصلِّي". 

  [قال األلباين]: صحيح ٤٦٧٩(د) 



 

٥٣  

ابنِ الْهاد ، عن  حدثَنا محمد بن رمحٍ قَالَ : أَنبأَنا اللَّيثُ بن سعد ، عنِ )١٠

 ولِ اللَّهسر نع ،رمنِ عب اللَّه دبع نارٍ، عيننِ دب اللَّه دبقَالَ : صع ها  ، أَني "

معشر النساِء تصدقْن ، وأَكْثرنَ من الاستغفَارِ ، فَإِني رأَيتكُن أَكْثَر أَهلِ 

 قَالَ :وما لَنا يا رسولَ اللَّه أَكْثَر أَهلِ النارِ؟  قَالَت امرأَةٌ منهن جزلَةٌ :، فَالنارِ" 

 ينٍ أَغْلَبدقْلٍ وع اتصاقن نم تأَيا رم ، ريشنَ الْعكْفُرتو ، ننَ اللَّعركْثت "

 " كُننم ي لُبذل: ولَ ، قَالَتسا رينِ ؟  يالدقْلِ وانُ الْعقْصا نمو ا  قَالَ :اللَّهأَم"

نقْصان الْعقْلِ: فَشهادةُ امرأَتينِ تعدلُ شهادةَ رجلٍ ، فَهذَا من نقْصان الْعقْلِ ، 

صان الدينِ ". وتمكُثُ اللَّيالي ما تصلِّي ، وتفْطر في رمضانَ ، فَهذَا من نقْ

  [قال األلباين]: صحيح ٤٠٠٣(جة) 

حدثَنا هارونُ بن معروف ، حدثَنا ابن وهبٍ، وقَالَ : مرةً حيوةُ ، عنِ ابنِ  )١١

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،رمنِ عنِ ابارٍ، عيننِ دب اللَّه دبع نع ، ادا  قَالَ : صالْهي "

معشر النساِء تصدقْن وأَكْثرنَ ، فَإِني رأَيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ، لكَثْرة اللَّعنِ 

  ،" كُننم ي لُبذل ينٍ ، أَغْلَبدقْلٍ وع اتصاقن نم تأَيا رريِ ، مشكُفْرِ الْعو

: قَالَت ولَ اللَّهسا رينِ ؟  يالدقْلِ وانُ الْعقْصا نمقْلِ  قَالَ :، وانُ الْعقْصا نأَم "

والدينِ : فَشهادةُ امرأَتينِ تعدلُ شهادةَ رجلٍ فَهذَا نقْصانُ الْعقْلِ ، وتمكُثُ 

 ٥٣٤٣(حم) دينِ ". اللَّيالي لَا تصلِّي وتفْطر في رمضانَ فَهذَا نقْصانُ ال
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، عن أَيوب، عنِ الْقَاسمِ حدثَنا حماد بن زيدحدثَنا أَزهر بن مروانَ ، قَالَ :  )٣

 دجامِ سالش ناذٌ معم ما قَدفَى ، قَالَ : لَمنِ أَبِي أَوب اللَّه دبع نع ،انِيبيالش

 بِيلناذُ؟"  ، قَالَ:صلعا مذَا يا هونَ  قَالَ :" مدجسي مهافَقْتفَو امالش تيأَت

فَتاقأَسل بِك كلَ ذَلفْعفِْسي أَنْ ني نف تددفَو ، هِمطَارِقَتبو ولُ هِمسفَقَالَ ر ،

صاللَّه:  ترلَأَم ، رِ اللَّهيغل دجسا أَنْ يدا أَحرآم تكُن ي لَولُوا ، فَإِنفْعفَلَا ت "

الْمرأَةَ أَنْ تسجد لزوجِها ، والَّذي نفْس محمد بِيده، لَا تؤدي الْمرأَةُ حق ربها 

ا ، وجِهوز قح يدؤى تتحيها وهفْسا نأَلَهس لَو "هعنمت بٍ لَملَى قَت(جة) ع ،

  . [قال األلباين]: حسن صحيح ١٨٥٣

للَّه بنِ ، عنِ القَاسمِ الشيبانِي، عن عبد ا، حدثَنا أَيوبحدثَنا إِسماعيلُ )٤

الَ: الشام، فَرأَى النصارى تسجد : قَدم معاذٌ الْيمن، أَو قَأَبِي أَوفَى قَالَ

فَتاقأَسا وهطَارِقَتباله ولَ اللَّهسأَنَّ ر فِْسهي نى فوص، فَر ظَّمعأَنْ ي قا أَحفَلَم ،

مقَالَ :قَد ، ل دجسى تارصالن تأَير ،ولَ اللَّهسا را يهطَارِقَتابهفَتاقأَسو ،

لَو كُنت آمر أَحدا أَنْ يسجد «  ، فَقَالَ :أَنك أَحق أَنْ تعظَّم فَروأْت في نفِْسي

لأَحد ، لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لزوجِها ، ولَا تؤدي الْمرأَةُ حق اللَّه عز وجلَّ 



 

٥٥  

ه ، حتى تؤدي حق زوجِها علَيها كُلَّه ، حتى لَو سأَلَها نفْسها وهي علَيها كُلَّ

 اهإِي هطَتبٍ لَأَعرِ قَتلَى ظَه١٩٤٠٣(حم) ». ع  

أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى، قَالَ: حدثَنا محمد بن أَبِي بكْرٍ  )٥

مقَدمي، قَالَ : حدثَنا حماد بن يزِيد، عن أَيوب، عنِ الْقَاسمِ الشيبانِي ، عنِ الْ

 ولِ اللَّهسرل دجامِ سالش نلٍ مبج ناذُ بعم ما قَدفَى قَالَ : لَمنِ أَبِي أَوصاب 

 ولُ اللَّهسذَا؟"  :صفَقَالَ را هلَ :قَا"م  مهتأَيفَر امالش تمقَد ولَ اللَّهسا ري

 بِك كلَ ذَلأَنْ أَفْع تدفَأَر ، هِمفَتاقأَسو هِمطَارِقَتبونَ لدجسلْ  ، قَالَ :يفْعفَلَا ت "

أَةَ أَنْ ترالْم ترٍء لَأَميشل دجسئًا أَنْ ييش ترأَم ي لَوي فَإِنالَّذا ، وجِهوزل دجس

نفِْسي بِيده لَا تؤدي الْمرأَةُ حق ربها حتى تؤدي حق زوجِها حتى لَو سأَلَها 

 ." هعنمت بٍ لَملَى قَتع يها وهفْس٤١٧١) ، (حب) ٤١٥٩(رقم طبعة با وزير: ن 

  ).٥٦ - ٥٥/ ٧"اإلرواء" ( -[قال األلباين]: حسن صحيح 

أَعمش ، عن أَبِي في سنة ثَمان وعشرِين ومائَتينِ حدثَنا وكيع ، حدثَنا الْ )٦

، يا رسولَ اللَّه ، عن معاذ بنِ جبلٍ : أَنه لَما رجع من الْيمنِ ، قَالَ :ظَبيانَ

لَو كُنت «  :قَالَرأَيت رِجالًا بِالْيمنِ يسجد بعضهم لبعضٍ ، أَفَلَا نسجد لَك ؟ 

  ٢١٩٨٦(حم) ». آمرا بشرا يسجد لبشرٍ، لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لزوجِها 

٧(  يلا عثَندامٍحشه ناذُ بعا مثَندثَنِي أَبِ ،حديحفونِ عمِ بنِ الْقَاسع ، ،

نِي مب دأَح ، لِ الْكُوفَةأَه نلٍ مجامٍرمنِ هةَ بردبع ننِ أَبِي  ، عنِ بمحالر

، ، فَرأَى النصارىالشام إِنه أَتى ، قَالَ :لَيلَى، عن أَبِيه، عن معاذ بنِ جبلٍ

هذَا كَانَ  قَالُوا :؟ أَي شيٍء تصنعونَ هذَال كَر معناه إِلَّا أَنه قَالَ : فَقُلْت :فَذَ

، فَقَالَ نبِي نْ نصنع هذَا بِنبِينانحن أَحق أَ ، فَقُلْت :تحيةَ الْأَنبِياِء قَبلَنا 

لَّ «  :صاللَّهجو زع إِنَّ اللَّه ، مهابتفُوا كرا حكَم هِمائبِيلَى أَنوا عكَذَب مهإِن

 ةنلِ الْجةَ أَهيحت لَامالس كذَل نا مريا خلَندقال الشيخ  ١٩٤٠٤(حم) » : أَب ،



    ٥٦   

... إىل آخر شعيب األرنؤوط : جيد دون قوله: " إم كذبوا على أنبيائهم 

  احلديث " وهذا إسناد ضعيف الضطرابه.

حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ : حدثَنا النضر بن شميلٍ قَالَ : أَخبرنا  )٨

 بِيالن نةَ ، عريرأَبِي ه نةَ ، علَمأَبِي س نرٍو ، عمع نب دمحقَالَ : صم  لَو "

تا "  كُنجِهوزل دجسأَةَ أَنْ تاملَر ترلَأَم دأَحل دجسا أَنْ يدا أَحراب آمي البفو ،

 دبعاسٍ، وبنِ عابةَ ، وشائعمٍ ، وشعنِ جب كالنِ ماقَةَ برسلٍ ، وبنِ جب اذعم نع

: "حديثُ  علي ، وأُم سلَمةَ ، وأَنسٍ ، وابنِ عمراللَّه بنِ أَبِي أَوفَى ، وطَلْقِ بنِ 

 نرٍو، عمنِ عب دمحم يثدح نم هجذَا الوه نم غَرِيب نسيثٌ حدةَ حريرأَبِي ه

  [قال األلباين]: حسن صحيح ١١٥٩أَبِي سلَمةَ، عن أَبِي هريرةَ" ، (ت) 

٩(  نب ادما حثَندفَّانُ قَالَ : حا عثَندةَ قَالَ : حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

سلَمةَ ، عن علي بنِ زيد بنِ جدعانَ ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ ، عن عائشةَ ، 

 ولَ اللَّهسقَالَ : صأَنَّ ر ، ترأَم أَةَ أَنْ  " لَورالْم ترلَأَم ، دأَحل دجسا أَنْ يدأَح

تسجد لزوجِها ، ولَو أَنَّ رجلًا أَمر امرأَته أَنْ تنقُلَ من جبلٍ أَحمر إِلَى جبلٍ 

ا أَنْ تلُهولَكَانَ ن ، رملٍ أَحبإِلَى ج دولٍ أَسبج نمو ، دولَ ". أَس١٨٥٢(جة) فْع 

  [قال األلباين]: ضعيف لكن الشطر األول منه صحيح

١٠(  نع ، رِيكش نع ، فوسي نب اقحا إِسنربأَخ ، نوع نو برما عثَندح

 أَتيت الْحريةَ فَرأَيتهم حصينٍ ، عنِ الشعبِي ، عن قَيسِ بنِ سعد ، قَالَ :

 ملَه انبزرمونَ لدجسي: فَقُلْت ،  لَه دجسأَنْ ي قأَح ولُ اللَّهسقَالَ :ر ،  تيفَأَت

 بِيصالن  : ا ، فَقُلْتي تفَأَن ملَه انبزرمونَ لدجسي مهتأَيةَ فَرريالْح تيي أَتإِن

أَنْ ن قأَح ولَ اللَّهسر لَك دجقَالَ :س ،  دجست ترِي أَكُنبِقَب تررم لَو تأَيأَر"

" فَلَا تفْعلُوا ، لَو كُنت آمرا أَحدا أَنْ يسجد لأَحد ، قَالَ : لَا  قَالَ : قُلْت : لَه؟" 



 

٥٧  

، لَّه لَهم علَيهِن من الْحق "لَأَمرت النساَء أَنْ يسجدنَ لأَزواجِهِن لما جعلَ ال

 [قال األلباين]: صحيح دون مجلة القرب ٢١٤٠(د) 
 

  

حدثَنا احلُميدي عبد اللَّه بن الزبيرِ ، قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ، قَالَ : حدثَنا  )١

 يدعس نى بيحيدمحنِي مربقَالَ : أَخ ، ارِيصاَألن يميالت يماهرإِب نب هأَن ،

 اللَّه يضاخلَطَّابِ ر نب رمع تعمقُولُ : سي ، يثقَّاصٍ اللَّيو نةَ بلْقَمع عمس

 ولَ اللَّهسر تعمرِ قَالَ : سبنلَى املع هنقُولُ صعي :  »إِناتيالُ بِالنما اَألعم ،

 أَةرإِلَى ام ا ، أَوهيبصا يينإِلَى د هترجه تكَان نى ، فَموا نرِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو

 هإِلَي راجا هإِلَى م هترا ، فَهِجهحكن١(خ) ». ي  

ك ، عن يحيى بنِ بنِ قَعنبٍ ، حدثَنا مال حدثَنا عبد اِهللا بن مسلَمةَ )٢

يدعقَّاصٍ ،سنِ وةَ بلْقَمع نع ، يماهرنِ إِبب دمحم نطَّابِ ، عنِ الْخب رمع نع ،

نوى ، فَمن "إِنما الْأَعمالُ بِالنية ، وإِنما لامرِئٍ ما  :صقَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

 هترجه تكَان نمو ، هولسرإِلَى اِهللا و هترفَهِج ، هولسرإِلَى اِهللا و هترجه تكَان

 ." هإِلَي راجا هإِلَى م هترا ، فَهِجهجوزتي أَةرا أَوِ امهيبصا ييندل دمحا مثَندح

حِ بمر نا بثَندح ،يكتبِيعِ الْعو الرا أَبثَندثُ، ح وحا اللَّينرباجِرِ، أَخهنِ الْم

حماد ابن زيد، ح وحدثَنا محمد بن الْمثَنى، حدثَنا عبد الْوهابِ يعنِي 

 ،يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح وح ،يالثَّقَف نانُ بملَيس رمالْأَح دالو خا أَبنربأَخ

 دمحا مثَندانَ، ح وحيرٍحيمنِ ناِهللا ب دبع نب ،اثيغ ننِي ابعي فْصا حثَندح ،

ابن الْمبارك، ويزِيد بن هارونَ، ح وحدثَنا محمد بن الْعلَاِء الْهمدانِي، حدثَنا 

، بِإِسناد هم عن يحيى بنِ سعيدح وحدثَنا ابن أَبِي عمر، حدثَنا سفْيانُ، كُلُّ



    ٥٨   

مالك ومعنى حديثه ، وفي حديث سفْيانَ: سمعت عمر بن الْخطَّابِ علَى 

 بِينِ النع بِرخرِ يبنلَّم.الْمسو هلَيلَّى اُهللا ع١٩٠٧( - ١٥٥(م)  ص(  

٣(  ، يمٍ الطُّوساشه نب اللَّه دبا عثَندح ، انِيالْقَب دمحم نب يلا عنربأَخ

 دمحم نع ، ارِيصالْأَن يدعنِ سى بيحي نالْقَطَّانُ ، ع يدعس نى بيحا يثَندح

لْقَمع نع ، يميالت يماهرنِ إِبب اللَّه يضطَّابِ رنِ الْخب رمع نقَّاصٍ ، عنِ وةَ ب

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، هنى ،  :صعوا نرِئٍ مكُلِّ املو ، اتيالُ بِالنمالْأَع "

ولسرو إِلَى اللَّه هترفَهِج ، هولسرو إِلَى اللَّه هترجه تكَان نفَم تكَان نمو ، ه

 ." هإِلَي راجا هإِلَى م هترا ، فَهِجهجوزتي أَةرا ، أَوِ امهيبصا يينإِلَى د هترجه

"صحيح أيب  -[قال األلباين]: صحيح  ٣٨٨) ، (حب) ٣٨٩(رقم طبعة با وزير: 

 ): ق.١٩١١داود" (
  

  

نا احلَسن بن الربِيعِ ، حدثَنا أَبو اَألحوصِ ، عنِ اَألعمشِ، عن زيد حدثَ   )١

 ولُ اللَّهسا رثَندح : اللَّه دببٍ ، قَالَ عهنِ وقَالَ : صب ،وقداملَص قادالص وهو 

ا ، ثُمموي نيعبأَر هطْنِ أُمي بف لْقُهخ عمجي كُمدإِنَّ أَح " كثْلَ ذَللَقَةً مكُونُ عي ،

ثُم يكُونُ مضغةً مثْلَ ذَلك ، ثُم يبعثُ اللَّه ملَكًا فَيؤمر بِأَربعِ كَلمات، ويقَالُ 

لَهو ،لَهمع باكْت :قَهفَإِنَّ رِز ، وحالر يهف فَخني ثُم ، يدعس أَو يقشو ، لَهأَجو ،

 هلَيع بِقسفَي ،اعرإِلَّا ذ ةاجلَن نيبو هنيكُونُ با يى متلُ حمعلَي كُمنلَ مجالر

عيارِ، ولِ النلِ أَهملُ بِعمعفَي ، هابتارِ إِلَّا كالن نيبو هنيكُونُ با يى متلُ حم

لُ بِعمعفَي ، ابتالك هلَيع بِقسفَي ، اعرذ" ةلِ اجلَنلِ أَه٣٢٠٨، (خ) م  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، ووكيع ، ح وحدثَنا  )٢

حم انِيدمرٍ الْهيمنِ ناِهللا ب دبع نب دم-  اللَّفْظُ لَهو  -وأَبا أَبِي ، وثَندح



 

٥٩  

معاوِيةَ ، ووكيع ، قَالُوا : حدثَنا الْأَعمش ، عن زيد بنِ وهبٍ ، عن عبد اِهللا ، 

" إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه  ادق الْمصدوق :وهو الص صقَالَ : حدثَنا رسولُ اِهللا 

في بطْنِ أُمه أَربعني يوما ، ثُم يكُونُ في ذَلك علَقَةً مثْلَ ذَلك ، ثُم يكُونُ في 

يو ، وحالر يهف فُخنفَي لَكلُ الْمسري ثُم ، كثْلَ ذَلةً مغضم كعِ ذَلببِأَر رمؤ

 ي لَا إِلَهالَّذفَو ، يدعس أَو يقشو ، هلمعو ، هلأَجو ، هقبِ رِزبِكَت : اتمكَل

يكُونُ با يى متح ةنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدإِنَّ أَح هرغَياعرا إِلَّا ذهنيبو هن ،

ع بِقسفَي كُمدإِنَّ أَحا ، ولُهخدارِ، فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعفَي ، ابتالْك هلَي

 هلَيع بِقسفَي ، اعرا إِلَّا ذهنيبو هنيكُونُ با يى متارِ ، حلِ النلِ أَهملُ بِعمعلَي

نلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعفَي ، ابتا " الْكلُهخدفَي ، ٢٦٤٣( - ١، (م) ة.(  

، حدثَنا يعقُوب بن عبد الرحمنِ ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن سهلِ حدثَنا قُتيبةُ )٣

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر : هنع اللَّه يضر يداعالس دعنِ سصب  وقَى هالت ،

اآلخرونَ  إِلَى عسكَرِه ، ومالَ ص، فَاقْتتلُوا ، فَلَما مالَ رسولُ اللَّه واملُشرِكُونَ

مكَرِهسإِلَى ع ولِ اللَّهسابِ رحي أَصفالَ فَاذَّةً  ص، واذَّةً وش ملَه عدلٌ ، الَ يجر

ا أَجفَقَالَ : م ، هفيا بِسهرِبضا يهعبأَ فُالَنٌ ، إِلَّا اتزا أَجكَم دأَح موا الينأَ مز

 ولُ اللَّهسارِ«  :صفَقَالَ رلِ النأَه نم ها إِنا » أَممِ : أَنالقَو نلٌ مجفَقَالَ ر ،

،  سرع أَسرع معهصاحبه ، قَالَ : فَخرج معه كُلَّما وقَف وقَف معه ، وإِذَا أَ

: فَجرِح الرجلُ جرحا شديدا ، فَاستعجلَ املَوت ، فَوضع نصلَ سيفه قَالَ

،هييثَد نيب هابذُبضِ، وبِاَألر هفيلَى سلَ عامحت لُ ثُمجالر جرفَخ ،هفْسلَ نفَقَت ،

 ولِ اللَّهسصإِلَى ر دهقَالَ : ، فَقَالَ : أَش ،ولُ اللَّهسر ك؟« أَن ا ذَاكمقَالَ : » و

الرجلُ الَّذي ذَكَرت آنِفًا أَنه من أَهلِ النارِ ، فَأَعظَم الناس ذَلك ، فَقُلْت : أَنا 

ملَوت ، لَكُم بِه ، فَخرجت في طَلَبِه ، ثُم جرِح جرحا شديدا ، فَاستعجلَ ا

 ، هفْسلَ نفَقَت هلَيلَ عامحت ثُم هييثَد نيب هابذُبضِ وي اَألرف هفيلَ سصن عضفَو

 ولُ اللَّهسصفَقَالَ ر : كذَل دنلُ «  عمعلَ لَيجإِنَّ الرةلِ اجلَنلَ أَهما ،  عيمف



    ٦٠   

فيما ، وهو من أَهلِ النارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ النارِ ، يبدو للناسِ

  ٢٨٩٨، (خ) » ة ، وهو من أَهلِ اجلَن يبدو للناسِ

٤(  دعنِ سلِ بهس نازِمٍ ، عأَبِي ح نع ، قُوبعا يثَندةُ ، حبيثَنا قُتدح

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع اللَّه يضر يداعصالس وقَى هلُوا التترِكُونَ فَاقْتاملُشو ،

 ولُ اللَّهسالَ را مصفَلَم سي إِلَى عفو ، مكَرِهسونَ إِلَى عرالَ اآلخمو كَرِه

 ولِ اللَّهسابِ رحا  صأَصهرِبضا يهعبالَ فَاذَّةً إِلَّا اتاذَّةً وش ملَه عدلٌ الَ يجر

أَ فُالَنٌ ، فَقَالَ رزا أَجكَم دأَح موا الينأَ مزا أَجيلَ : مفَق ، هفيبِس ولُ اللَّهصس: 

، فَقَالَ رجلٌ من القَومِ : أَنا صاحبه ، قَالَ : فَخرج  »أَما إِنه من أَهلِ النارِ« 

معه كُلَّما وقَف وقَف معه ، وإِذَا أَسرع أَسرع معه ، قَالَ : فَجرِح الرجلُ جرحا 

املَوت ، فَوضع سيفَه بِاَألرضِ وذُبابه بين ثَدييه ، ثُم تحاملَ شديدا، فَاستعجلَ 

 ولِ اللَّهسلُ إِلَى رجالر جرفَخ ، هفْسلَ نفَقَت هفيلَى سصع  كأَن دهفَقَالَ : أَش

لَّذي ذَكَرت آنِفًا أَنه من أَهلِ قَالَ : الرجلُ ا» وما ذَاك ؟ « رسولُ اللَّه ، قَالَ : 

 رِحج ثُم ، ي طَلَبِهف تجرفَخ ، بِه ا لَكُمأَن : فَقُلْت ، كذَل اسالن ظَمارِ، فَأَعالن

 نيب هابذُبضِ ، وي اَألرف هفيلَ سصن عضفَو ، تلَ املَوجعتا ، فَاسيددا شحرج

إِنَّ «  عند ذَلك : صدييه ، ثُم تحاملَ علَيه فَقَتلَ نفْسه ، فَقَالَ رسولُ اللَّه ثَ

 ، ةلِ اجلَنلَ أَهملُ عمعلَ لَيجاسِالرلنو لدبا ييمإِنَّ فارِ ، ولِ النأَه نم وهو ،

، » ، وهو من أَهلِ اجلَنة فيما يبدو للناسِالرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ النارِ ، 

  ٤٢٠٢(خ) 

، سهلٍ مٍ ، عن أَبِيه ، عنحدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ ، حدثَنا ابن أَبِي حازِ )٥

 بِيقَى النالَ كُلُّ  صقَالَ : التلُوا ، فَمتفَاقْت ، ازِيهغضِ معي برِكُونَ فاملُشو

قَومٍ إِلَى عسكَرِهم ، وفي املُسلمني رجلٌ الَ يدع من املُشرِكني شاذَّةً والَ فَاذَّةً إِلَّا 

فيا بِسهبرا فَضهعبأَ فُالَنٌ ، اتزا أَجم دأَ أَحزا أَجم ، ولَ اللَّهسا ريلَ : يفَق ، ه
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، فَقَالُوا : أَينا من أَهلِ اجلَنة ، إِنْ كَانَ هذَا من » إِنه من أَهلِ النارِ «  فَقَالَ :

نبِعمِ : لَأَتالقَو نلٌ مجارِ ؟ فَقَالَ رلِ النأَه ، هعم تطَأَ كُنأَبو عرفَإِذَا أَس ، ه

 نيب هابذُبضِ ، وبِاَألر هفيس ابنِص عضفَو ، تلَ املَوجعتفَاس ، رِحى جتح

 بِيلُ إِلَى النجاَء الرفَج ، هفْسلَ نفَقَت هلَيلَ عامحت ثُم ، هييفَقَالَ :  صثَد

فَقَالَ : أَش ، ولُ اللَّهسر كأَن ده»ا ذَاكمفَقَالَ :». و ، هربلُ «  فَأَخمعلَ لَيجإِنَّ الر

 ةلِ اجلَنلِ أَهماسِبِعلنو لدبا ييملِ ، فملُ بِعمعيارِ ، ولِ النأَه نلَم هإِنو ،

  ٤٢٠٧، (خ) » أَهلِ اجلَنة ، وهو من، فيما يبدو للناسِأَهلِ النارِ 

حدثَنا علي بن عياشٍ اَأللْهانِي احلمصي ، حدثَنا أَبو غَسانَ ، قَالَ :  )٦

 بِيالن ظَرقَالَ : ن ، يداعالس دعنِ سلِ بهس نازِمٍ ، عو حثَنِي أَبدإِلَى  صح

رِكلُ املُشقَاتلٍ يجفَقَالَ :ر ، مهناًء عغَن نيملظَمِ املُسأَع نكَانَ مو ، ني  » نم

فَتبِعه رجلٌ ، فَلَم  »أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ من أَهلِ النارِ ، فَلْينظُر إِلَى هذَا 

 نيب هعضفَو هفيس ةابفَقَالَ بِذُب ، تلَ املَوجعتفَاس ، رِحى جتح كلَى ذَللْ عزي

 بِيفَقَالَ الن ، هفَينِ كَتيب نم جرى ختح هلَيلَ عامحفَت ،هييإِنَّ « : صثَد

فيما يرى الناس ، عملَ أَهلِ اجلَنة وإِنه لَمن أَهلِ النارِ، ،  العبد لَيعملُ

فيما يرى الناس ، عملَ أَهلِ النارِ وهو من أَهلِ اجلَنة ، وإِنما اَألعمالُ ويعملُ 

  ٦٤٩٣، (خ) » بِخواتيمها 

٧( نب يدعثَنا سدح  نازِمٍ ، عو حثَنِي أَبدانَ ، حو غَسا أَبثَندح ، ميرأَبِي م

 ةوي غَزف ، نيملنِ املُساًء عغَن نيملظَمِ املُسأَع نلًا مجأَنَّ ر : دعنِ سلِ بهس

 بِيالن عا ماهصغَز  بِيالن ظَرفَقَالَ : ص، فَن  »أَح نلِ مجإِلَى الر ظُرنأَنْ ي ب

فَاتبعه رجلٌ من القَومِ ، وهو علَى تلْك احلَالِ » من أَهلِ النارِ فَلْينظُر إِلَى هذَا 

من أَشد الناسِ علَى املُشرِكني ، حتى جرِح ، فَاستعجلَ املَوت ، فَجعلَ ذُبابةَ 

فيس بِيلُ إِلَى النجلَ الرفَأَقْب ، هفَينِ كَتيب نم جرى ختح هييثَد نيب صه 
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 قَالَ : قُلْت لفُالَن :» وما ذَاك «  مسرِعا ، فَقَالَ: أَشهد أَنك رسولُ اللَّه ، فَقَالَ :

 » نلٍ مجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي بأَح نم هإِلَي ظُرنارِ فَلْيلِ النا » أَهنظَمأَع نكَانَ مو

غَناًء عنِ املُسلمني ، فَعرفْت أَنه الَ يموت علَى ذَلك ، فَلَما جرِح استعجلَ 

 بِيفَقَالَ الن ، هفْسلَ نفَقَت تصاملَو : كذَل دنع  »علَي دبلِ إِنَّ العلَ أَهملُ عم

النارِ وإِنه من أَهلِ اجلَنة ، ويعملُ عملَ أَهلِ اجلَنة وإِنه من أَهلِ النارِ ، وإِنما 

  ٦٦٠٧، (خ) » اَألعمالُ بِاخلَواتيمِ 

٨(  ناب وهو قُوبعا يثَندح ، يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح نِ الْقَارِيمحالر دبع- 

 صساعدي أَنَّ رسولَ اِهللاعن أَبِي حازِمٍ ، عن سهلِ بنِ سعد ال -حي من الْعربِ 

، إِلَى عسكَرِه صالْتقَى هو والْمشرِكُونَ ، فَاقْتتلُوا ، فَلَما مالَ رسولُ اِهللا 

رجلٌ لَا يدع لَهم  صومالَ الْآخرونَ إِلَى عسكَرِهم ، وفي أَصحابِ رسولِ اِهللا 

شاذَّةً إِلَّا اتبعها يضرِبها بِسيفه ، فَقَالُوا : ما أَجزأَ منا الْيوم أَحد كَما أَجزأَ 

ما إِنه من أَهلِ النارِ" ، فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ : : " أَص، فَقَالَ رسولُ اِهللا  فُلَانٌ 

 عرأَس عرإِذَا أَسو ، هعم قَفو قَفا وكُلَّم ، هعم جرا ، قَالَ : فَخدأَب هباحا صأَن

تولَ الْمجعتا ، فَاسيددا شحرلُ ججالر رِحقَالَ : فَج ، هعلَ  مصن عضفَو ،

 ، هفْسلَ نفَقَت ، هفيلَى سلَ عامحت ثُم ، هييثَد نيب هابذُبضِ وبِالْأَر هفيس

، فَقَالَ : أَشهد أَنك رسولُ اِهللا ، قَالَ : " وما  صفَخرج الرجلُ إِلَى رسولِ اِهللا 

لَّذي ذَكَرت آنِفًا : " أَنه من أَهلِ النارِ" ، فَأَعظَم الناس ذَاك ؟" قَالَ : الرجلُ ا

ذَلك ، فَقُلْت : أَنا لَكُم بِه ، فَخرجت في طَلَبِه حتى جرِح جرحا شديدا ، 

 نيب هابذُبضِ وبِالْأَر هفيلَ سصن عضفَو تولَ الْمجعتلَ فَاسامحت ثُم ، هييثَد

" إِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ  عند ذَلك : صعلَيه فَقَتلَ نفْسه ، فَقَالَ رسولُ اِهللا 

أَهلِ الْجنة ، فيما يبدو للناسِ ، وهو من أَهلِ النارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ 

  )١١٢( - ١٧٩نارِ ، فيما يبدو للناسِ ، وهو من أَهلِ الْجنة " ، (م) أَهلِ ال
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٩(  ، نِ الْقَارِيمحالر دبع ننِي ابعي قُوبعا يثَندح ، يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح

، قَالَ : " إِنَّ  صرسولَ اِهللا  عن أَبِي حازِمٍ ، عن سهلِ بنِ سعد الساعدي ، أَنَّ

الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ الْجنة ، فيما يبدو للناسِ ، وهو من أَهلِ النارِ ، وإِنَّ 

 ، " ةنلِ الْجأَه نم وهاسِ ، ولنو لدبا ييمارِ ، فلِ النلَ أَهملُ عمعلَ لَيجالر

  )١١٢( - ١٢م) (

حدثَنا أَبو النضرِ، حدثَنا عبد الرحمنِ يعنِي ابن عبد اللَّه بنِ دينارٍ،  )١٠

 ولِ اللَّهسر عقَالَ : كَانَ م دعنِ سلِ بهس نازِمٍ ، عأَبِي ح ني  صعلٌ فجر

ائه ، فَقَالَ رسولُ فَعجِب الْمسلمونَ من بلَبعضِ مغازِيه ، فَأَبلَى بلَاًء حسنا 

ارِ «  :صاللَّهلِ النأَه نم ها إِنأَم .« اللَّه ولِ اللَّهسر عم بِيلِ اللَّهي سا: فقُلْن

ضو احالْجِر بِه تدتا اشلُ ، فَلَمجالر حرقَالَ : فَج .لَمأَع ولُهسرو هفيس ابذُب ع

 ولُ اللَّهسر يفَأُت ، هلَيكَأَ عات ثُم ،هييثَد نيصب  ي قُلْتلُ الَّذجالر : يلَ لَهفَق

 بِيفَقَالَ الن .هافعأَض نيب فيالسو برضتي هتأَير قَد ، ا قُلْتم إِنَّ « : صلَه

علَ لَيجلِ الرلِ أَهملُ بِعم هإِنارِ ، ولِ النأَه نلَم هإِناسِ ولنل ودبا ييمف ةنالْج

 ةنلِ الْجأَه نلَم هإِناسِ ولنو لدبا ييمارِ فلِ النلَ أَهملُ عمع٢٢٨١٣(حم) » لَي  

محمد بن مطَرف ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن  حدثَنا يزِيد ، أَخبرنا أَبو غَسانَ )١١

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر دعنِ سلِ بهارِ «  :صسلِ النلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الر

 ، ةنلِ الْجأَه نلَم هإِنإِنَّوو و ةنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجلِ الرأَه نلَم هإِن

  ٢٢٨٣٥(حم) » النارِ ، وإِنما الْأَعمالُ بِالْخواتيمِ 

أَخبرنا ابن قُتيبةَ ، حدثَنا يزِيد بن موهبٍ ، حدثَنا ابن وهبٍ ، عن أُسامةَ  )١٢

ع ، دعنِ سلِ بهس نازِمٍ ، عأَبِي ح نع ، دينِ زب ولِ اللَّهسر كَانَ  صن هأَن

" إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنة فيما بينه وبين الناسِ وإِنه لمن  يقُولُ :

وإِنه أَهلِ النارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ فيما بينه وبين الناسِ
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 " ةنلِ الْجأَه نم[قال األلباين]:  ٦١٧٥) ، (حب) ٦١٤٢(رقم طبعة با وزير: ل

  ).٢١٦"ظالل اجلنة" ( -صحيح 

١٣(  نب نسا الْحثَندقَالَ : ح ، اددغبِب ارِيخحٍ الْبالص نب اللَّه دبا عنربأَخ

 نزِيزِ بالْع دبا عثَندقَالَ : ح ، ادمح نب ميعا نثَندقَالَ : ح ، انِيلْوالْح يلع

 ، قَالَ : ص، عن أَبِيه ، عن عائشةَ : أَنَّ النبِي  أَبِي حازِمٍ ، عن هشامِ بنِ عروةَ

[قال  ٣٤٠) ، (حب) ٣٤١(رقم طبعة با وزير: " إِنما الْأَعمالُ بِالْخواتيمِ " 

  سهل. -): خ ٢١٦"الظالل" ( -األلباين]: صحيح لغريه 

 

  

عيلَ قَالَ : حدثَنا أَبو نعيمٍ قَالَ : حدثَنا عبادةُ حدثَنا محمد بن إِسما )١

 ، رِيتخأَبِي الب يالطَّائ يدعس نابٍ ، عبخ نب سونا يثَندمٍ قَالَ : حلسم نب

"  يقُولُ : صاللَّه أَنه قَالَ : حدثَنِي أَبو كَبشةَ اَألنمارِي ، أَنه سمع رسولَ 

 " فَظُوهيثًا فَاحدح ثُكُمدأُحو هِنلَيع قَالَ :ثَلَاثَةٌ أُقِْسم ،  دبالُ عم قَصا نم "

 حلَا فَتا ، وزع اللَّه هادا إِلَّا زهلَيع ربةً فَصمظْلم دبع ملَا ظُلو ، قَةدص نم

 ثُكُمدأُحا ، وهوحةً نمكَل فَقْرٍ أَو ابب هلَيع اللَّه حإِلَّا فَت أَلَةسم ابب دبع

" إِنما الدنيا لأَربعة نفَرٍ ، عبد رزقَه اللَّه مالًا  ، قَالَ :فَاحفَظُوه "   حديثًا

وعلْما فَهو يتقي فيه ربه ، ويصلُ فيه رحمه ، ويعلَم للَّه فيه حقا ، فَهذَا 

للَّه علْما ولَم يرزقْه مالًا فَهو صادق النية يقُولُ : بِأَفْضلِ املَنازِلِ ، وعبد رزقَه ا

 اللَّه قَهزر دبعاٌء ، ووا سمهرفَأَج هتبِنِي وفَه لِ فُلَانمبِع لْتمالًا لَعي مأَنَّ ل لَو

هالي مبِطُ فخي وا ، فَهلْمع قْهزري لَمالًا ولَا  مو ، هبر يهي فقتلْمٍ لَا يرِ عيبِغ

 لَم دبعازِلِ ، واملَن ثبذَا بِأَخا ، فَهقح يهف لَّهل لَمعلَا يو ، همحر يهلُ فصي

يهف لْتمالًا لَعي مأَنَّ ل قُولُ : لَوي وا فَهلْملَا عالًا وم اللَّه قْهزري  لِ فُلَانمبِع
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[قال  ٢٣٢٥هذَا حديثٌ حسن صحيح (ت) فَهو بِنِيته فَوِزرهما سواٌء ". 

  األلباين]: صحيح

٢(  يعكا وثَندقَالَا : ح ، دمحم نب يلعةَ ، وبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

 ، ارِيمةَ الْأَنشأَبِي كَب نع ، دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نع ، شما الْأَعثَندقَالَ : ح

 ولُ اللَّهسصقَالَ : قَالَ ر: هذثَلُ هم "  اللَّه اهلٌ آتجفَرٍ، رن ةعبثَلِ أَركَم ، ةالْأُم

 اللَّه اهلٌ آتجرو ، قِّهي حف قُهفني ، هالي مف هلْملُ بِعمعي وا ، فَهلْمعالًا وم

مذَا عثْلُ هي مكَانَ ل قُولُ : لَوي والًا ، فَهم هتؤي لَما ، ولْمي عثْلَ الَّذم يهف لْت

" فَهما في الْأَجرِ سواٌء ، ورجلٌ آتاه اللَّه مالًا ،  :ص، قَالَ رسولُ اللَّه يعملُ " 

 هتؤي لٌ لَمجرو ، قِّهرِ حي غَيف قُهفني هالي مبِطُ فخي وا ، فَهلْمع هتؤي لَمو

، ولَا مالًا ، فَهو يقُولُ : لَو كَانَ لي مثْلُ هذَا ، عملْت فيه مثْلَ  اللَّه علْما

، حدثَنا إِسحاق " فَهما في الْوِزرِ سواٌء " : ص، قَالَ رسولُ اللَّه الَّذي يعملُ " 

أَنا معمر ، عن قَالَ : أَنب بن منصورٍ الْمروزِي قَالَ : حدثَنا عبد الرزاقِ

، عن سالمِ بنِ أَبِي الْجعد ، عنِ ابنِ أَبِي كَبشةَ ، عن أَبِيه ، عنِ منصورٍ

، وحدثَنا محمد بن إِسماعيلَ بنِ سمرةَ قَالَ : حدثَنا أَبو أُسامةَ ، عن صلنبِيا

لٍ ، عفَضم أَبِيه نةَ ، عشنِ أَبِي كَبنِ ابع ، دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نورٍ، عصنم ن

 بِينِ النصع  . هوح[قال األلباين]: صحيح ٤٢٢٨(جة)  ن  

 

  

  ،اردنا بثَندح ، انِيدمالْه دمحم نب رما عنربأَخ ، داوو دا أَبثَندح

حدثَنا شعبةُ، عن عمر بنِ سلَيمانَ ، قَالَ : سمعت عبد الرحمنِ بن أَبانَ 

رم دنع نم ، ثَابِت نب ديز جرقَالَ : خ ، أَبِيه نثُ عدحارِ، قَالَيهالن فانَ نِصو :

إِلَيه هذه الساعةَ إِلَّا لشيٍء سأَلَه عنه فَسأَلْته ، فقَالَ : سأَلَنا  قُلْت : ما بعثَ
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 ولِ اللَّهسر نا ماهنعماَء سيأَش نصع  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : ص، سي ، 

" وه نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر ، هرغَي هلَّغيثًا فَبدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن

أَفْقَه منه ، ورب حاملِ فقْه لَيس بِفَقيه ، ثَلَاثٌ لَا يغلُّ علَيهِن قَلْب مسلمٍ : 

صحةُ ولَاة الْأَمرِ ، ولُزوم الْجماعة ، فَإِنَّ دعوتهم إِخلَاص الْعملِ للَّه ، ومنا

 هلَ فَقْرعجو ، هرأَم هلَيع اللَّه قفَر هتا نِيينالد تكَان نمو ، هِمائرو نيطُ محت

ا كُتا إِلَّا مينالد نم هأْتي لَمو ، هينيع نيب هتةُ نِيرالْآخ تكَان نمو ، لَه ب

(رقم جمع اللَّه لَه أَمره ، وجعلَ غناه في قَلْبِه ، وأَتته الدنيا وهي راغمةٌ ". 

"الصحيحة"  - [قال األلباين]: صحيح  ٦٨٠، (حب) )٦٧٩طبعة با وزير: 

 ).٦٤/ ١ليق الرغيب" ()، "التع٣٩)، "ختريج فقه السرية" (٩٥٠(
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حدثَنا سويد بن نصرٍ قَالَ : أَخبرنا عبد اللَّه بن املُبارك قَالَ : أَخبرنا  )٥

إِسماعيلُ بن عياشٍ قَالَ : حدثَنِي أَبو سلَمةَ احلمصي ، وحبِيب بن صالحٍ ، 

مِ بنِ معدي كَرِب ، قَالَ : سمعت رسولَ عن يحيى بنِ جابِرٍ الطَّائي ، عن مقْدا

 قُولُ : صاللَّهي  أُكُلَات منِ آدبِ ابسطْنٍ ، بِحب نا مراًء شوِع يملَأَ آدا مم"

، ه " يقمن صلْبه ، فَإِنْ كَانَ لَا محالَةَ فَثُلُثٌ لطَعامه وثُلُثٌ لشرابِه وثُلُثٌ لنفَِس

 امقْدقَالَ املو ،هوحاشٍ، نيع نيلُ باعما إِسثَندفَةَ قَالَ: حرع نب نا احلَسثَندح

 تعمس يهف ذْكُري لَمو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع :ي كَرِبدعم نب

 هلَيع لَّى اللَّهص بِي(ت) الن ، "يححص نسيثٌ حدذَا حه" :لَّمسقال  ٢٣٨٠و]

  األلباين]: صحيح

حدثَنا هشام بن عبد الْملك الْحمصي قَالَ : حدثَنا محمد بن حربٍ قَالَ :  )٦

دعم نب امقْدالْم تعما سها ، أَنهأُم ني ، عنِي أُمثَتدقُولُ :  حي ، يكَرِب

 ول اللَّهسر تعمقُولُ : صسي  بسطْنٍ ، حب نا مراًء شوِع يملَأَ آدا مم "

الْآدمي ، لُقَيمات يقمن صلْبه ، فَإِنْ غَلَبت الْآدمي نفْسه ، فَثُلُثٌ للطَّعامِ ، 

  [قال األلباين]: صحيح ٣٣٤٩(جة) للنفَسِ ". وثُلُثٌ للشرابِ ، وثُلُثٌ 

حدثَنا أَبو الْمغرية ، قَالَ : حدثَنا سلَيمانُ بن سلَيمٍ الْكنانِي ، قَالَ :  )٧

ب امقْدالْم تعمقَالَ : س ، يابِرٍ الطَّائج نى بيحا يثَندح ي كَرِبدعم ن

يدنالْك ، ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صقَالَ : سي  » نا مراًء شوِع مآد نلَأَ ابا مم

بطْنٍ ، حسب ابنِ آدم أُكُلَات يقمن صلْبه ، فَإِنْ كَانَ لَا محالَةَ ، فَثُلُثُ طَعامٍ ، 

 فِْسهنثُلُثٌ لابٍ ، ورثُلُثُ شلشيخ شعيب األرنؤوط: ، قال ا ١٧١٨٦(حم) ». و
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رجاله ثقات غري أن حيىي بن جابر الطائي تكلموا يف مساعه من املقدام ... فإن 

  صح مساعه منه فاحلديث صحيح وإال فمنقطع

حرملَةُ بن يحيى ، أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ ، قَالَ : حدثَنا  )٨

: حدثَنا ابن وهبٍ ، قَالَ : حدثَنِي معاوِيةُ بن صالحٍ ، عن يحيى بنِ جابِرٍ، قَالَ

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر : ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمقَالَ : صع ،  نلَأَ اباٍء موِع نا مم "

دم أَكَلَات يقمن صلْبه ، فَإِنْ كَانَ لَا بد ، آدم وِعاًء شرا من بطْنٍ ، حسب ابنِ آ

 ." فَِسهنثُلُثٌ لو ، ابِهرشثُلُثٌ لو ، هامطَع٦٧٣(رقم طبعة با وزير: فَثُلُثٌ ل ، (

)، "الصحيحة" ١٩٨٣"اإلرواء" ( -[قال األلباين]: صحيح لغريه  ٦٧٤(حب) 

)٢٢٦٥.(  

، قَالَ : حدثَنا ابن أَبِي السرِي ، قَالَ : حدثَنا محمد بن  أَخبرنا ابن قُتيبةَ )٩

حربٍ الْأَبرش ، قَالَ : حدثَنا سلَيمانُ بن سلَيمٍ الْكنانِي ، عن صالحِ بنِ يحيى 

هدج نع ، أَبِيه نع ، ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمب  تعمامِ ، قَالَ : سقْدالْم

 ولَ اللَّهسقُولُ : صري  مآد نا ابي كبسطْنٍ ، حب نا مراًء شوِع يملَأَ آدا مم "

لُقَيمات يقمن صلْبك ، فَإِنْ كَانَ لَا بد فَثُلُثٌ طَعام ، وثُلُثٌ شراب ، وثُلُثٌ 

 ." فَس[قال األلباين]: صحيح  ٥٢٣٦) ، (حب) ٥٢١٣بعة با وزير: (رقم طن- 

  ).٢٢٦٥"الصحيحة" (

  

  

١.  نفَرٍ ، ععنِ أَبِي جب اللَّه ديبع نثُ ، عا اللَّيثَندرٍ ، حكَيب نى بيحا يثَندح

 بِينِ النا ، عهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ ، عورع ننِ ، عمحالر دبنِ عب دمحم

قَضى بِه « ، قَالَ عروةُ : » لأَحد فَهو أَحق  من أَعمر أَرضا لَيست«  قَالَ : ص

 هالَفَتي خف هنع اللَّه يضر رم٢٣٣٥؛ خ (» ع.(  
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٢.  كأَى ذَلريقول اإلمام البخاري يف صحيحه ( باب من أحيا أرضا مواتا ) : و

 رمقَالَ عو اتوم ابِ بِالكُوفَةضِ اخلَري أَرف يلع:  » ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح نم

 لَه « ، بِينِ النع ، فونِ عرِو بمع نى عوريقَالَ : صوو  » قرِ حي غَيف

قح يهمٍ فقٍ ظَالرعل سلَيمٍ، ولسم «يهى فوريو ، بِينِ النابِرٍ: عج نصع.  

٣.  دمحا مثَندحيابِ الثَّقَفهالو دبا عنربارٍ قَالَ : أَخشب نا  بنربقَالَ : أَخ

وبأَي بِينِ النع ،دينِ زب يدعس نع ، أَبِيه نةَ ، عورنِ عامِ بشه نقَالَ ص، ع: 

" ،لَه ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح نقٍ ظَامرعل سلَيوقمٍ حل" غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه :

 بِينِ النع ، أَبِيه نةَ، عورنِ عامِ بشه نع ،مهضعب اهور قَدلًا صوسر(ت) م ،

  [قال األلباين]: صحيح. ١٣٧٨

حدثَنا أَيوب ، عن حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ : حدثَنا عبد الوهابِ قَالَ :  .٤

نِ عابِرِ بج نانَ ، عسنِ كَيبِ بهو نةَ ، عورنِ عامِ بشهبِينِ النع ، اللَّه دصب 

، (ت)   : هذَا حديثٌ حسن صحيح" من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه "  قَالَ :

  [قال األلباين]: صحيح. ١٣٧٩

، حدثَنا أَيوب، عن هشامِ بنِ ، حدثَنا عبد الْوهابِحدثَنا محمد بن الْمثَنى .٥

 بِينِ النع ،دينِ زب يدعس نع ،أَبِيه نةَ، عورا  ، قَالَ:صعضا أَريأَح نم "

  [قال األلباين]: صحيح. ٣٠٧٣، (د) حق"ميتةً فَهِي لَه، ولَيس لعرقٍ ظَالمٍ 

حدثَنا أَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ ، أَخبرنا ابن وهبٍ، أَخبرنِي مالك ، قَالَ  .٦

: امشه رِسغأَنْ ي : مالظَّال قرالْع " رِهضِ غَيي أَرلُ فجالر" كا بِذَلقَّهحتسفَي ، ،

 : كالقَالَ م" قرِ حيبِغ غُرِسو رفتاحذَ وا أُخكُلُّ م مالظَّال قرالْع٣٠٧٨، (د) " و 

  [قال األلباين]: صحيح مقطوع.

حدثَنا عبد اللَّه، حدثَنا أَبو كَاملٍ الْجحدرِي، حدثَنا الْفُضيلُ بن سلَيمانَ ،  .٧

بنِ عبادةَ بنِ  موسى بن عقْبةَ، عن إِسحاق بنِ يحيى بنِ الْوليد حدثَنا
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تامةَ قَالَ :الصادبع نع ،  ولُ اللَّهسى رص" قَض " قمٍ حقٍ ظَالرعل سلَي ه؛أَن 

  .٢٢٧٧٨(حم) 

 ص، أَنَّ رسولَ اللَّهعروةَ، عن أَبِيه، عن هشامِ بنِ ، عن مالكحدثَنِي يحيى .٨

 ، قَالَ مالك :" من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه ، ولَيس لعرقٍ ظَالمٍ حق"  قَالَ:

 قرِ حيبِغ غُرِس ذَ أَوأُخ أَو رفتا احكُلُّ م : مالظَّال قرالْع٢١٦٦، (ط) و.  

نِي مالك ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن سالمِ بنِ عبد اللَّه ، عن أَبِيه ، أَنَّ وحدثَ .٩

، قَالَ مالك : وعلَى " من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه " عمر بن الْخطَّابِ قَالَ : 

  .٢١٦٧، (ط)   ذَلك اَألمر عندنا

١٠. ، سونا يثَندح  نةَ ، عورع نب امشا هثَندح ، ديز ننِي ابعي ادما حثَندح

 ولُ اللَّهسابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رج نانَ ، عسنِ كَيبِ بهةً «  :صوتيا مضا أَريأَح نم

 لَه ١٤٦٣٦، (حم) » فَهِي.  

ي بكَيرٍ، قَالَا : حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، عن حدثَنا يونس ، ويحيى بن أَبِ .١١

 ولَ اللَّهسابِرٍ ، أَنَّ رج نرِ ، عيبقَالَ : صأَبِي الز  » ةً ، فَلَهتيا مضا أَريأَح نم

«  ابن أَبِي بكَيرٍ:، وقَالَ » فيها أَجر، وما أَكَلَت الْعافيةُ منها ، فَهو لَه صدقَةٌ 

 لَه ةً، فَهِيتيا مضا أَريأَح ن١٤٨٣٩؛ (حم) » م.  

١٢.  نب اللَّه ديبثَنِي عدةَ ، حورع نب امشثَنِي هدةَ ، حامأُس نب ادما حثَندح

، اللَّه دبنِ عابِرِ بج نعٍ ، عافنِ رنِ بمحالر دبع  ولُ اللَّهسصقَالَ : قَالَ ر:  »

 لَه ةً ، فَهِيتيا مضا أَريأَح ن١٥٠٨١؛ (حم) » م.  

أَخبرنا محمد بن علَّانَ بِأَذَنةَ ، حدثَنا محمد بن يحيى الزمانِي ، حدثَنا  .١٣

امِ بشه نع ، يابِ الثَّقَفهالْو دبابِرِ عج نانَ ، عسنِ كَيبِ بهو نةَ ، عورنِ ع

 بِينِ النع ، اللَّه دبنِ عقَالَ : صب  " لَه ةً ، فَهِيتيا مضى أَريأَح نرقم " م) :

  املصدر نفسه. -[قال األلباين]: صحيح  ٥٢٠٥) ، (حب) ٥١٨٢طبعة با وزير: 
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١٤. داود نى بوسا مثَندح  نع ، دوأَبِي الْأَس نةَ ، علَهِيع نا ابنربقَالَ : أَخ ،

 ولُ اللَّهسقَالَ ر : ةَ، قَالَتشائع نةَ ، عورصع: ع نم "دأَحل تسا لَيضأَر رم ،

  .٢٤٨٨٣: (حم) فَهو أَحق بِها " 

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ : حدثَنا عيسى بن يونس ، عن عمر بنِ  .١٥

، ، عن علْقَمةَ بنِ نضلَةَسعيد بنِ أَبِي حسينٍ ، عن عثْمانَ بنِ أَبِي سلَيمانَ 

، وعمر ، وما تدعى رِباع مكَّةَ إِلَّا  ، وأَبو بكْرٍ ص" توفِّي رسولُ اللَّه قَالَ : 

 " كَنى أَسنغتنِ اسمو ، كَنس اجتنِ احم ، بائوقال  ٣١٠٧، (جة) الس]

  األلباين]: ضعيف.

١٦. نب ريبثَنِي جدح ، يدلالْو نةُ بيقا بثَندح ، هبر دبع نب زِيدا يثَندح 

عمرٍو الْقُرشي ، حدثَنِي أَبو سعد الْأَنصارِي ، عن أَبِي يحيى، مولَى آلِ الزبيرِ 

 ولُ اللَّهسامِ ، قَالَ : قَالَ رونِ الْعرِ بيبنِ الزامِ ، عونِ الْعصب:  بِالد الْبِالد "

اللَّه ادبع ادبالْعو ، اللَّه  " ما فَأَقريخ تبا أَصثُميقال  ١٤٢٠، (حم) ، فَح ،

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

١٧. أَبِي ب نثٌ ، عا لَينربأَخ ،ديز نب يدعا سثَندفَّانُ، حا عثَندقَالَ  -كْرٍ حو

لْأَنصارِي، عنِ جابِرِ بنِ عبد اللَّه ا: عن أَبِي بكْرِ بنِ محمد عن عفَّانُ مرةً

بِيقَالَ : صالن  »نةً ميمر رِ ، أَوصالْم نةً موعا دضا أَريأَح نم  رِ ، فَهِيصالْم

 قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ١٤٩١٢، (حم) »لَه ، 
  

  

١.  ةابحالص نلٍ مجر نعولِ قَالَ  –رضي اهللا عنه  - وسر عم توغَز :

قُولُ : صاللَّهي هتعماِء« فَسالْمو ،ي الْكَلَأف : ي ثَلَاثكَاُء فرش اسالن ،
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؛ د.ماهر ياسني ) إلبن حجر العسقالين ، حتقيق ٩٢٤؛ بلوغ املرام ( »والنارِ

الفحل، قال ابن حجر العسقالين؛ رواه أَحمد وأَبو داود، ورِجالُه ثقَات ، وقال 

/ ٥)، وأمحد ٢٣٦٥٥د.ماهر ياسني الفحل: صحيح، أخرجه ابن أيب شيبة (

 .١٥٠/ ٦)، والبيهقي ٣٤٧٧، وأبو داود (٣٦٤

٢.  نامِ ، علِ الشأَه نلٍ مجر نع ، اقحو إِسرٍو ، ثنا أَبمع نةُ باوِيعا مثَندح

أَبِي عثْمانَ ، عن أَبِي خداشٍ قَالَ : كُنا في غَزاة فَنزلَ الناس منزِلًا فَقَطَعوا 

ما رأَى ما صنعوا قَالَ : سبحانَ اللَّه الطَّرِيق ومدوا الْحبالَ علَى الْكَلَأ ، فَلَ

 بِيالن عم توغَز قُولُ : صلَقَدي هتعمفَس اتوغَز  ي ثَلَاثكَاُء فرش اسالن "

باحث عن زوائد مسند : مسند احلارث = بغية الفي الْماِء والْكَلَأ والنارِ " 

؛ باب ) ٦٣١ركاء يف ثالث ، وذكره أيضا برقم ( ؛ باب الناس ش)٤٤٩احلارث (

ارث، إنتقاء؛ اهليثمي، ؛ أبو حممد احلفيمن أضر بالناس يف الغزو، تأليف

/ ٣بوصريي يف إحتاف اخلرية ( ؛ قال الاحملقق؛ د.حسني أمحد صاحل الباكري

٣٥٣(أَبِي ه يثدح نم رِهغَينِ ماجة ونِ ابني سف داهوش لَهاسٍ ؛ وبنِ عابةَ ورير

  وعائشةَ.

حدثَنا علي بن الْجعد اللُّؤلُؤِي ، أَخبرنا حرِيز بن عثْمانَ ، عن حبانَ بنِ  .٣

 نى بيسا عثَندح ، ددسا مثَندح وح نقَر نلٍ ، مجر نع ، بِيعرالش ديز

دانَ ، حثْمع نب رِيزا حثَندح ، سوني نع ، يلذَا لَفْظُ عهاشٍ ، ودو خا أَبثَن

 بِيابِ النحأَص نم اجِرِينهالْم نلٍ ، مجصر  بِيالن عم توص، قَالَ : غَز 

" الْمسلمونَ شركَاُء في ثَلَاث : في الْكَلَإِ ، والْماِء ،  ثَلَاثًا أَسمعه ، يقُولُ :

الن[قال األلباين]: صحيح. ٣٤٧٧، (د) ارِ " و  

حدثَنا عبد اللَّه بن سعيد قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه بن خراشِ بنِ حوشبٍ  .٤

الشيبانِي ، عنِ الْعوامِ بنِ حوشبٍ ، عن مجاهد ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ : قَالَ 
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" الْمسلمونَ شركَاُء في ثَلَاث : في الْماِء ، والْكَلَإِ ، والنارِ ،  :صه رسولُ اللَّ

 " امرح هنثَمو : يدعو سقَالَ أَب ، " ارِياَء الْجنِي الْمعقال  ٢٤٧٢، (جة) " ي]

  األلباين]: صحيح دون ومثنه حرام.

مانَ ، عن أَبِي لشامي ، عن حرِيزِ بنِ عثْحدثَنا وكيع ، حدثَنا ثَور ا .٥

"  :صقَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  ص، عن رجلٍ من أَصحابِ النبِي خداشٍ

  .٢٣٠٨٢، (حم) الْمسلمونَ شركَاُء في ثَلَاث : الْماِء والْكَلَإِ والنارِ " 

٦.  ، ادنأَبِي الز نانُ ، عفْيا سثَندقَالَ : ح زِيدنِ يب اللَّه دبع نب دمحا مثَندح

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نجِ ، عرنِ الْأَعقَالَ : صع ،  : نعنمثَلَاثٌ لَا ي "

 " ارالنالْكَلَأُ ، واُء ، و[قال األلباين]: صحيح. ٢٤٧٣) ، (جةالْم  

حدثَنا عمار بن خالد الْواسطي قَالَ : حدثَنا علي بن غُرابٍ ، عن زهيرِ بنِ  .٧

مرزوقٍ ، عن علي بنِ زيد بنِ جدعانَ ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ ، عن عائشةَ ، 

ا قَالَته؟  : أَن هعنلُّ محي لَا يُء الَّذيا الشم ولَ اللَّهسا راُء ،  قَالَ :يالْم "

 " ارالنو ، لْحالْمو: قُلْت : ا  ، قَالَتفَم ، اهفْنرع اُء قَدذَا الْمه ولَ اللَّهسا ري

أَعطَى نارا ، فَكَأَنما تصدق بِجميعِ  " يا حميراُء من قَالَ :بالُ الْملْحِ والنارِ ؟ 

 با طَييعِ ممبِج قدصا تما ، فَكَأَنلْحطَى مأَع نمو ، ارالن لْكت تجضا أَنم

ماُء ، فَكَأَنالْم دوجثُ يياٍء ، حم نةً مبرا شملسقَى مس نمو ، لْحالْم كا ذَل

أَعتق رقَبةً ، ومن سقَى مسلما شربةً من ماٍء ، حيثُ لَا يوجد الْماُء ، فَكَأَنما 

  [قال األلباين]: ضعيف. ٢٤٧٤، (جة) أَحياها " 

٨. ثَندحاذعم نب اللَّه ديبا عارِ بيس نع ، سما كَهثَندا أَبِي ، حثَندنِ ، ح

بهيسةُ ، عن  ، عن أَبِيه ، عن امرأَة يقَالُ لَها، رجلٌ من بنِي فَزارةَ منظُورٍ

، فَدخلَ بينه وبين قَميصه فَجعلَ يقَبلُ  ص، قَالَت : استأْذَنَ أَبِي النبِي أَبِيها

" الْماُء  قَالَ :يا نبِي اللَّه ، ما الشيُء الَّذي لَا يحلُّ منعه ؟   ويلْتزِم ، ثُم قَالَ :
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يا  ، قَالَ :" الْملْح "  قَالَ :يا نبِي اللَّه ما الشيُء الَّذي لَا يحلُّ منعه ؟   قَالَ : "

عنلُّ محي لَا يُء الَّذيا الشم اللَّه بِي؟  ن قَالَ :ه  " لَك ريخ ريلَ الْخفْعأَنْ ت " ،

  [قال األلباين]: ضعيف. ٣٤٧٦(د) 
 

  

١( هو نب دمحا مثَندانَ ، قَالَ : حرةَ بِحوبرو عا أَبنربةَ ، أَخنِ أَبِي كَرِميبِ ب

: حدثَنا ابن سلَمةَ ، عن أَبِي عبد الرحيمِ ، عن زيد بنِ أَبِي أُنيسةَ ، عن قَالَ

 اللَّه بِين نع ، أَبِيه نع ، دعنِ سبِ بعصم نرٍ، عيمنِ عب كلالْم دبصع ،

: اتملَاِء الْكَلؤو بِهعدكَانَ ي هأَن وذُ " أَعأَعرِ، ومذَلِ الْعإِلَى أَر دأَنْ أُر وذُ بِاللَّه

".  )٢(، وبغيِ الرجالِ )١(بِاللَّه من الْبخلِ والْجبنِ ، وأَعوذُ بِاللَّه من فتنة الصدرِ

"التعليق  -[قال األلباين]: صحيح  ١٠١١) ، (حب) ١٠٠٧(رقم طبعة با وزير: 

  ملوارد" آخر (األدعية).على صحيح ا

٢( ثَندعٍ، قَالَ : حاشجنِ مى بوسم نانُ برما عنربةَأَخبيأَبِي ش نانُ بثْما ع ،

 نع ، اقحأَبِي إِس نع ، اقحأَبِي إِس نب سونا يثَندةُ، قَالَ: حاببا شثَندقَالَ : ح

 هلَيع انُ اللَّهوطَّابِ رِضنِ الْخب رمع عم تججقَالَ : ح ، ونمينِ مرِو بمع

يهف يبي أُصا : الَّتماهدنِ ، إِحيتجولَ حسعٍ : أَلَا إِنَّ رمقُولُ بِجي هتعمسا ، و

                                                             
 –هي الوساوس واألحقاد والضغينة واحلسد ؛ وما يتعلق بالنفس اآلمارة ؛ وما يلقيه الشيطان يف نفس املؤمن )(١

جتاه اآلخرين وجتاه نفسه . قال تعايل يف سورة الناس ؛ " من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور  - املسلم

 من إِلَيه أَقْرب ونحنولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه  " : ١٦ -الناس " ، ، وقال تعايل يف سورة ق 

 –قال : " إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم  ص الْورِيد " ، وعن أيب هريرة عن النيب حبلِ

 به أو تعمل به ".   - تقل 

 أن يتعرض الرجال للظلم والبغي .)(٢
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 سٍ : صاللَّهمخ نذُ موعتوذُ بِ كَانَ يي [ أَعإِن منِ" اللَّهبالْجلِ وخالْب نم ك * [

م وذُ بِكأَعرِ، ودالص ةنتف نم وذُ بِكأَعرِ، وموِء الْعس نم وذُ بِكذَابِ أَعع ن

[قال األلباين]: صحيح لغريه  ١٠٢٤) ، (حب) ١٠٢٠(رقم طبعة با وزير: الْقَبرِ". 

). * [أَعوذُ بِك من الْبخلِ والْجبنِ، و] قال ٢٤٤٥"صحيح موارد الظمآن" ( -

  ).٢٤٤٥الشيخ: ما بني املعقوفني من "املوارد" (

٣(  نب دمحا مثَندانَ ، قَالَ : حرةَ بِحوبرو عرٍ أَبشعأَبِي م نب نيسا الْحنربأَخ

 نيم، عحالر دبأَبِي ع نةَ ، علَمس نب دمحا مثَندةَ ، قَالَ : حنِ أَبِي كَرِميبِ بهو

ي] * إِسحاق ، عن مجاهد أَبِي الْحجاجِ ، عن أَبِي زيد بنِ أَبِي [أُنيسةَ ، عن أَبِ

 اللَّه بِيلَّى نا صةَ ، قَالَ : مريرو : صهعدي هتعمنِ إِلَّا سيتا أَوِ اثْنعبأَر 

نمرِ، وذَابِ الْقَبع نمارِ ، وذَابِ النع نم وذُ بِكي أَعإِن مرِ،  "اللَّهدالص ةنتف

 ." اتمالْما ويحوِء الْمسقال  ١٠٠٢) ، (حب) ٩٩٨[رقم طبعة با وزير] = (و]

). * [أُنيسةَ، عن أَبِي] قال ١٠١٥)، (١٠١٤وانظر ما يأيت ( - األلباين]: صحيح 

  الشيخ: ما بني املعقوفني سقط من األصل.

٤( نيسح و ، يدعو سا أَبثَندأَبِي  ح نيلُ ، عائرا إِسثَندقَاال : ح ، دمحم نب

 بِيأَنَّ الن رمع نع ، ونمينِ مرِو بمع نع ، اقحصإِس:  نذُ موعتكَانَ ي "

عمرِ". خمسٍ ؛ من الْبخلِ ، والْجبنِ ، وفتنة الصدرِ ، وعذَابِ الْقَبرِ، وسوِء الْ

  ١٤٥(حم) 

٥(  ، ونمينِ مرِو بمع نع ، اقحأَبِي إِس نيلَ ، عائرإِس نع ، يعكا وثَندح

 بِيأَنَّ الن رمع نرِ،  : كَانَ صعذَابِ الْقَبعنِ ، وبالْجلِ وخالْب نذُ موعتي "

، وذَكَر فتنةُ الصدرِ أَنْ يموت الرجلُ  ، قَالَ وكيع :وأَرذَلِ الْعمرِ وفتنة الصدرِ" 

: يعكا.  وهنم بتي ةَ لَمنت٣٨٨(حم) الْف  
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حدثَنا احلُميدي، حدثَنا سفْيانُ، حدثَنا مسعر، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ  )١

 بِيقَالَ : قَالَ الن ،هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نفَى، عصأَو:  » زاوجت إِنَّ اللَّه

  ٢٥٢٨(خ) ». رها ، ما لَم تعملْ أَو تكَلَّم لي عن أُمتي ما وسوست بِه صدو

حدثَنا مسلم بن إِبراهيم ، حدثَنا هشام ، حدثَنا قَتادةُ ، عن زرارةَ بنِ  )٢

 بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نفَى ، عقَالَ : صأَو  »ت إِنَّ اللَّه زاوج

 كَلَّمتت لْ أَومعت ا لَما ، مهفُسأَن بِه ثَتدا حي متأُم نةُ :» عادإِذَا «  ، قَالَ قَت

  ٥٢٦٩(خ) ». طَلَّق في نفِْسه فَلَيس بِشيٍء 

حدثَنا زرارةُ بن حدثَنا خلَّاد بن يحيى ، حدثَنا مسعر ، حدثَنا قَتادةُ ،  )٣

إِنَّ اللَّه تجاوز لأُمتي عما وسوست ، أَو «  أَوفَى ، عن أَبِي هريرةَ ، يرفَعه قَالَ :

 كَلَّمت أَو لْ بِهمعت ا لَما ، مهفُسأَن بِه ثَتد٦٦٦٤(خ) ». ح  

٤( ورٍ، وصنم نب يدعثَنا سدح ، رِيبالْغ ديبع نب دمحمو ، يدعس نةُ ببيقُت

واللَّفْظُ لسعيد ، قَالُوا : حدثَنا أَبو عوانةَ ، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، 

لأُمتي ما حدثَت بِه " إِنَّ اَهللا تجاوز  :صعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

 ." لُوا بِهمعي وا ، أَوكَلَّمتي ا لَما ، مهفُس١٢٧( - ٢٠١(م) أَن(  

، إِسماعيلُ بن إِبراهيم حدثَنا عمرو الناقد ، وزهير بن حربٍ قَالَا : حدثَنا )٥

رٍ، وعبدةُ بن شيبةَ ، حدثَنا علي بن مسهِح ، وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي 

، ح ، وحدثَنا ابن الْمثَنى ، وابن بشارٍ، قَالَا : حدثَنا ابن أَبِي عدي سلَيمانَ

بِي هريرةَ ، قَالَ كُلُّهم عن سعيد بنِ أَبِي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ ، عن أَ

" إِنَّ اَهللا عز وجلَّ تجاوز لأُمتي عما حدثَت بِه أَنفُسها ،  :ص: قَالَ رسولُ اِهللا 

 ،" بِه كَلَّمت لْ ، أَومعت ا لَما مثَندح ،يعكا وثَندبٍ، حرح نب ريهثَنِي زدحو

هو ،رعسم ،يلع نب نيسا الْحنربورٍ، أَخصنم نب اقحثَنِي إِسدحح، و ،امش
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 - ٢٠٢عن زائدةَ، عن شيبانَ جميعا عن قَتادةَ، بِهذَا الْإِسناد مثْلَه. ، (م) 

)١٢٧(  

تادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، حدثَنا قُتيبةُ قَالَ : حدثَنا أَبو عوانةَ ، عن قَ )٦

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نصع:  بِه ثَتدا حي متأُمل اللَّه زاوجت "

 " لْ بِهمعت أَو بِه كَلَّمت ا لَما مهفُسلُ أَنمالعو " ، "يححص نسيثٌ حدذَا حه" :

هذَا عند أَهلِ العلْمِ: أَنَّ الرجلَ إِذَا حدثَ نفْسه بِالطَّلَاقِ لَم يكُن شيٌء  علَى

  [قال األلباين]: صحيح. ١١٨٣حتى يتكَلَّم بِه "، (ت) 

الَا : أَخبرنا إِبراهيم بن الْحسنِ ، وعبد الرحمنِ بن محمد بنِ سلَّامٍ ، قَ )٧

حدثَنا حجاج بن محمد ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطَاٍء ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ 

 بِيصالن -  ولِ اللَّهسر ننِ : عمحالر دبالَى  قَالَ : – صقَالَ ععت إِنَّ اللَّه "

(س) تجاوز عن أُمتي كُلَّ شيٍء حدثَت بِه أَنفُسها ، ما لَم تكَلَّم بِه أَو تعملْ " . 

  [قال األلباين]: صحيح. ٣٤٣٣

٨(  نرٍ، ععسم نع ، رِيسإِد نا ابثَندقَالَ : ح ، يدعس نب اللَّه ديبا عنربأَخ

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نفَى ، عنِ أَوةَ باررز نةَ ، عادإِنَّ  :صقَت "

ا وي متأُمل زاوجلَّ تجو زع اللَّه لْ أَومعت ا لَما ، مهفُسأَن بِه ثَتدحو بِه تسوس

 ." بِه كَلَّمت[قال األلباين]: صحيح. ٣٤٣٤(س) ت  

٩( نيسا حثَندنِ ، قَالَ : حمحالر دبع نى بوسنِي مربأَخ  نع ، يفعالْج

، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ ، عن شيبانَ ، عن قَتادةَ زائدةَ

 بِيقَالَ : صالن  ا لَما ، مهفُسأَن بِه ثَتدا حمي عتأُمل زاوجالَى تعت إِنَّ اللَّه "

 ." لْ بِهمعت أَو كَلَّم[قال األلباين]: صحيح. ٣٤٣٥(س) ت  
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حدثَنا مسلم بن إِبراهيم ، حدثَنا هشام ، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ،  )١٠

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ : صع تأُمل زاوجت إِنَّ اللَّه " كَلَّمتت ا لَممي ع

بِها حبِمو ، لْ بِهمعت ا ". ، أَوهفُسأَن بِه ثَت[قال األلباين]: صحيح ٢٢٠٩(د) د  

١١(  نةُ بدبعهِرٍ، وسم نب يلا عثَندةَ قَالَ : حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

،ارِثالْح نب دالا خثَندةَ قَالَ : حدعسم نب ديما حثَندانَ ، ح وحملَيا  سيعمج

عن سعيد بنِ أَبِي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن أَبِي هريرةَ ، 

 ولُ اللَّهسا  :صقَالَ : قَالَ را ، مهفُسأَن بِه ثَتدا حمي عتأُمل زاوجت إِنَّ اللَّه "

  [قال األلباين]: صحيح ٢٠٤٠(جة) لَّم بِه ". لَم تعملْ بِه ، أَو تكَ

حدثَنا يزِيد ، أَخبرنا مسعر، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن أَبِي  )١٢

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرصه:  ا ، أَوفُِسهي أَنف ثَتدا حمي عتأُمل زوجت "

 ." بِه كَلَّمت أَو ، لْ بِهمعت ا لَما ، مهفُسأَن بِه تسوس٧٤٧٠(حم) و  

حدثَنا أَبو نعيمٍ ، حدثَنا هشام ، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن أَبِي  )١٣

 بِينِ النةَ ، عريرا ، «  قَالَ : صههفُسأَن بِه ثَتدا حمي عتأُمل زاوجت إِنَّ اللَّه

 لْ بِهمعت أَو بِه كَلِّمت ا لَم٩١٠٨(حم) ». م  

١٤( ز نةَ ، عادقَت نع ، يدعس نيلُ ، عاعما إِسثَندةَحريرأَبِي ه نةَ ، عارر ،

 بِينِ النقَالَ : صع  »ثَتدا حمي عتأُمل زاوجلَّ تجو زع ا إِنَّ اللَّههفُسأَن بِه ،

 بِه كَلَّمتت ا لَم٩٤٩٨(حم) ». م  

حدثَنا يحيى ، عنِ ابنِ أَبِي عروبةَ ، قَالَ : حدثَنا قَتادةُ ، عن زرارةَ ، عنِ  )١٥

إِنَّ اللَّه تجاوز لأُمتي عما حدثَت بِه «  قَالَ : صي أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِ

 كَلَّمت أَو ، لْ بِهمعت ا لَما ، مهفُس١٠١٣٦(حم) ». أَن  

حدثَنا وكيع ، قَالَ : حدثَنا هشام ، ومسعر، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ  )١٦

 –، ووقَفَه مسعر ص قَالَ هشام : قَالَ رسولُ اللَّه  -أَوفَى ، عن أَبِي هريرةَ 
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ما حدثَت بِه أَنفُسها ، ما لَم تعملْ بِه إِنَّ اللَّه عز وجلَّ تجاوز لأُمتي ع«  :قَالَ

 كَلَّمت ١٠٢٣٨(حم) ». أَو  

١٧(  نفَى ، عنِ أَوةَ باررز نةُ ، عادا قَتثَندقَالَ : ح ، امما هثَندح ،زها بثَندح

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريركُلِّ إِنَّ اللَّ« قَالَ :  صأَبِي ه ني عتأُمل زاوجلَّ تجو زع ه

 لْ بِهمعت أَو ، بِه كَلَّمت ا لَما ، مهفُسأَن بِه ثَتدٍء حي١٠٣٦٣(حم) ». ش  

١٨(  نفَى ، عنِ أَوةَ باررز نع ، ديبع نب سونوحٍ ، نا ين نب مالنا س ،اردننا ب

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرقَالَ : صأَبِي ه  بِه ثَتدا حمي عتأُمل زاوجت إِنَّ اللَّه "

علَا يو ، بِه طَقنا لَا يا مهفُسأَن ." لُ بِه٨٩٨(خز) م  

أَخبرنا أَبو خليفَةَ ، قَالَ : حدثَنا محمد بن كَثريٍ الْعبدي ، قَالَ : حدثَنا  )١٩

قَالَ : قَالَ رسولُ  همام ، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن أَبِي هريرةَ

صاللَّه:  إِنَّ اللَّه " كَلَّمتت ا لَما مهفُسأَن بِه ثَتدٍء حيكُلِّ ش ني عتأُمل زاوجت

 ." لْ بِهمعت [قال األلباين]:  ٤٣٣٤) ، (حب) ٤٣١٩(رقم طبعة با وزير: أَو

  ): ق.١٩١٥"صحيح أيب داود" ( -صحيح 

: حدثَنا محمد بن بشارٍ، قَالَ :  أَخبرنا محمد بن إِسحاق بنِ خزيمةَ ، قَالَ )٢٠

ديبع نب سونا يثَندوحٍ ، قَالَ : حن نب مالا سثَندفَى حنِ أَوةَ باررز نع ، نع ،

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرقَالَ : صأَبِي ه  بِه ثَتدا حمي عتأُمل زاوجت إِنَّ اللَّه "

 ." لْ بِهمعت أَو قطنت ا لَما مهفُس٤٣٣٥) ، (حب) ٤٣٢٠(رقم طبعة با وزير: أَن 

 انظر ما قبله. -[قال األلباين]: صحيح: ق 

٢١(  نانُ بفْيا سثَندارٍ قَالَ : حمع نب امشا هثَندح نرٍ، ععسم نةَ ، عنييع

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نفَى ، عنِ أَوةَ باررز نةَ ، عادإِنَّ  :صقَت "

 ، بِه كَلَّمتت أَو ، لْ بِهمعت ا لَما ، مهوردص بِه وِسسوا تمي عتأُمل زاوجت اللَّه
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و ." هلَيوا عكْرِهتا اس[قال األلباين]: صحيح ق دون قوله وما  ٢٠٤٤(جة) م

  استكرهوا عليه فإنه شاذ وإمنا صح يف حديث ابن عباس.

  

  

١( وبا أَيثَندقَالَ : ح ابِييرالْف فوسنِ يب دمحم نب يماهرا إِبثَندح  ديوس نب

قَالَ: حدثَنا أَبو بكْرٍ الْهذَلي ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ، عن أَبِي ذَر الْغفَارِي ، قَالَ: 

 ولُ اللَّهسا  :صقَالَ رم انَ ، ويسالن طَأَ ، وي الْختأُم نع زاوجت قَد إِنَّ اللَّه "

لَيوا عكْرِهتاس ." [قال األلباين]: صحيح ٢٠٤٣(جة) ه  

حدثَنا محمد بن الْمصفَّى الْحمصي ، حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ قَالَ :  )٢

 بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابطَاٍء ، عع نع ، ياعزا الْأَوثَندإِنَّ  ، قَالَ : صح "

 ." هلَيوا عكْرِهتا اسم انَ ، ويسالن طَأَ ، وي الْختأُم نع عضو ٢٠٤٥(جة) اللَّه 

  [قال األلباين]: صحيح

أَخبرنا وصيف بن عبد اللَّه الْحافظُ بِأَنطَاكيةَ ، حدثَنا الربِيع بن سلَيمانَ  )٣

، يادرالْم  ، ياعزنِ الْأَوكْرٍ، عب نب را بِشثَنداحٍحبنِ أَبِي رطَاِء بع نع نع ،

 ولَ اللَّهساسٍ ، أَنَّ ربنِ عنِ ابرٍ ، عيمنِ عب ديبقَالَ : صع ،  زاوجت إِنَّ اللَّه "

تا اسم انَ ، ويسالن طَأَ ، وي الْختأُم نع ." هلَيوا عرقم طبعة با وزير: كْرِه)

)، ٨٢/  ١٢٣/ ١"اإلرواء" ( - [قال األلباين]: صحيح  ٧٢١٩) ، (حب) ٧١٧٥

 ).٦٢٨٤"املشكاة" (
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١(  M 8 7    T  S   R  Q  P  O  NM  L  K     J  I  H  G

  d     c  b  a   `_  ^  ]  \  [  Z  YX    W  V   U
  f  eL  :٢٨٤البقرة  

٢(  M 8 7  Û     Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í
   å  ä  ã  â  á  à  ßÞ  Ý  ÜL  :٢٩آل عمران  

٣(  M 8 7  8    7  6  5  4  3  2  ;  :   9  >     =  <
?  @L  :١٤٩النساء  

٤(  M 8 7   ß  Þ  Ý    Ü    Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ   ÔL 
  ٥٤األحزاب: 

  

  تعليق الحافظ ابن كثير علي آواخر سورة البقرة
  قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه آلواخر سورة البقرة : 

خيرب تعاىل أن له ملك السماوات واألرض وما فيهن وما بينهن ، وأنه املطلع 

على ما فيهن ، ال ختفى عليه الظواهر وال السرائر والضمائر ، وإن دقت 

وخفيت ، وأخرب أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه يف صدورهم 

M Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í      Û   : كما قال

   å  ä  ã  â  á  à  ßÞ  Ý  ÜL  :٢٩آل عمران ، 

، وقد ، واآليات يف ذلك كثرية جدا ٧طھ:  M 8 7  r  q        p  oL  و

أخرب يف هذه مبزيد على العلم ، وهو : احملاسبة على ذلك ، وهلذا ملا نزلت هذه 
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هلم ، وخافوا منها ، ومن حماسبة اهللا ياآلية اشتد ذلك على الصحابة ، 

 . على جليل األعمال وحقريها ، وهذا من شدة إميام وإيقام

قال اإلمام أمحد : حدثنا عفان ، حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ، حدثين أبو 

  : عبد الرمحن

 صيعين العالء عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : ملا نزلت على رسول اهللا 

"    M 8 7    T  S   R  Q  P  O  NM  L  K     J  I  H  G
  d     c  b  a   `_  ^  ]  \  [  Z  YX    W  V   U

  f  eL  :؛ اشتد ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٢٨٤البقرة

وسلم ، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث جثوا على الركب ، وقالوا : 

، الصالة والصيام واجلهاد والصدقة ن األعمال ما نطيق :يا رسول اهللا، كلفنا م

أتريدون أن " :  صوقد أنزل عليك هذه اآلية وال نطيقها . فقال رسول اهللا 

تقولوا كما قال أهل الكتابني من قبلكم : مسعنا وعصينا ؟ بل قولوا : 

فلما أقر ا القوم وذلت ا  ".مسعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا وإليك املصري

M 8 7  m  l   k   j  i  h  g     "ألسنتهم، أنزل اهللا يف أثرها

  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p  on

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }L  :فلما فعلوا  ٢٨٥البقرة ،

§ ̈    ©  M  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª   : " ذلك نسخها اهللا فأنزل

½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶   µ́   ³  L :إىل آخره " ا ٢٨٦البقرة . 

ورواه مسلم منفردا به ، من حديث يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن 

ذلك  العالء ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، فذكر مثله ، ولفظه :  فلما فعلوا
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̄   °  ±  M 8 7  : نسخها اهللا ، فأنزل  ®¬  «  ª  ©    ̈  §

½  ¼  »    º  ¹  ̧   ¶   µ  ́ ³  ²  L :قال : نعم  ؛  ،  ٢٨٦البقرة

 " M 8 7É  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  L :البقرة

 ٢٨٦البقرة: M 8 7Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  L  " ؛، قال : نعم  ٢٨٦

M 8 7  Ý  Ü  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô قال : نعم ؛  
   à  ß  ÞL  :قال : نعم ٢٨٦البقرة ، . 

ذلك : قال اإلمام أمحد : حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ،  حديث ابن عباس يف

عن آدم بن سليمان ، مسعت سعيد بن جبري ، عن ابن عباس قال : ملا نزلت 

قال:  ،M YX    W  V   U    T  S   R  Q  P  OL  هذه اآلية

 :ص،دخل قلوم منها شيء مل يدخل قلوم من شيء ، قال : فقال رسول اهللا

M  g فألقى اهللا اإلميان يف قلوم، فأنزل اهللا . وأطعنا وسلمناقولوا مسعنا  

  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h

y  x  w    ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z
¥¦L، إىل قوله :    M   à  ß  Þ  Ý  ÜL  

وهكذا رواه مسلم، عن أيب بكر بن أيب شيبة ، وأيب كريب ، وإسحاق بن 

̧   M   ¼  »    º  ¹  :إبراهيم ، ثالثتهم عن وكيع، به وزاد  ¶

½ L، ؛ قال : قد فعلت  M  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿

É  È  Ç  L، قال : قد فعلت؛  M  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê L، قال :
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قال : قد ،  MÜ  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô L قد فعلت ؛ 

 . فعلت

: قال اإلمام أمحد : حدثنا عبد الرزاق ، أخربنا  طريق أخرى عن ابن عباس

معمر ، عن محيد األعرج ، عن جماهد ، قال : دخلت على ابن عباس فقلت : 

هذه اآلية فبكى ، قال : أية آية ؟  يا أبا عباس ، كنت عند ابن عمر فقرأ

قال ابن عباس ؛ إن هذه اآلية حني  وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه ،    قلت

غما شديدا ، وغاظتهم غيظا شديدا ،  صزلت غمت أصحاب رسول اهللا أن

كنا نؤاخذ مبا تكلمنا ومبا  يعين  ، و قالوا  : يا رسول اهللا ، هلكنا ، إن

" قولوا :   :صبأيدينا ، فقال هلم رسول اهللا ، ، فأما قلوبنا فليستنعمل

آمن  :  "قال : فنسختها هذه اآلية ،، قالوا : مسعنا وأطعنا  " مسعنا وأطعنا

؛ " ال يكلف اهللا  ) إىل "( الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا

، فتجوز هلم عن حديث  " نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت

 . النفس وأخذوا باألعمال

وهب ، أخربين طريق أخرى عنه : قال ابن جرير : حدثين يونس ، أخربنا ابن 

يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن مرجانة ، مسعه حيدث أنه 

هللا ما يف السماوات وما    : بينما هو جالس مع عبد اهللا بن عمر تال هذه اآلية

يف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن 

هللا ذا لنهلكن ، مث بكى ابن عمر اآلية ، فقال : واهللا لئن واخذنا ا يشاء،

حىت مسع نشيجه ، قال ابن مرجانة : فقمت حىت أتيت ابن عباس ، فذكرت 

له ما قال ابن عمر ، وما فعل حني تالها ، فقال عبد اهللا بن عباس : يغفر اهللا 

أليب عبد الرمحن . لعمري لقد وجد املسلمون منها حني أنزلت مثل ما وجد 
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إىل آخر  ،  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها : فأنزل اهللا بعدها عبد اهللا بن عمر ، 

السورة ، قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة مما ال طاقة للمسلمني ا ، 

وصار األمر إىل أن قضى اهللا ، عز وجل ، أن للنفس ما كسبت وعليها ما 

 . اكتسبت يف القول والفعل

 ، حدثنا إسحاق ، حدثنا يزيد بن طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثين املثىن

وإن تبدوا  : هارون ، عن سفيان بن حسني ، عن الزهري ، عن سامل : أن أباه قرأ

فدمعت عيناه ، فبلغ صنيعه ابن  ، ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا

عباس ، فقال : يرحم اهللا أبا عبد الرمحن ، لقد صنع كما صنع أصحاب 

ال يكلف اهللا نفسا   : أنزلت ، فنسختها اآلية اليت بعدهاحني  صرسول اهللا 

 . إال وسعها

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس ، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن 

 . عباس

قال البخاري : حدثنا إسحاق ، حدثنا روح ، حدثنا شعبة ، عن خالد احلذاء ، 

وإن  : ابن عمرأحسبه  صعن مروان األصفر ، عن رجل من أصحاب النيب 

   قال : نسختها اآلية اليت بعدها ، تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه

، الشعيب ، والنخعيوهكذا روي عن علي ، وابن مسعود ، وكعب األحبار ، و

وحممد بن كعب القرظي ، وعكرمة ، وسعيد بن جبري ، وقتادة : أا منسوخة 

 . باليت بعدها
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ن طريق قتادة ، عن زرارة بن الستة م وقد ثبت مبا رواه اجلماعة يف كتبهم

إن اهللا جتاوز يل عن أميت ما   : "ص، عن أيب هريرة قال : قال رسول اهللا أوىف

 . " حدثت به أنفسها ، ما مل تكلم أو تعمل

ويف الصحيحني ، من حديث سفيان بن عيينة ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، 

قال اهللا : إذا هم عبدي بسيئة فال    :  " صعن أيب هريرة قال : قال رسول اهللا 

تكتبوها عليه ، فإن عملها فاكتبوها سيئة ، وإذا هم حبسنة فلم يعملها 

." فاكتبوها حسنة ، فإن عملها فاكتبوها عشرا لفظ مسلم وهو يف أفراده من  

طريق إمساعيل بن جعفر ، عن العالء ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن رسول 

اهللا : إذا هم عبدي حبسنة ومل يعملها كتبتها له حسنة ،  قال"  : قال صاهللا 

فإن عملها كتبتها عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف ، وإذا هم بسيئة فلم 

 . يعملها مل أكتبها عليه ، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة "

وقال عبد الرزاق : أخربنا معمر ، عن مهام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو 

قال اهللا : إذا حتدث "   :صقال : قال رسول اهللا  صهريرة ، عن حممد رسول اهللا 

عبدي بأن يعمل حسنة ، فأنا أكتبها له حسنة ما مل يعمل ، فإذا عملها فأنا 

سيئة فأنا أغفرها له ، ما مل أكتبها بعشر أمثاهلا ، وإذا حتدث بأن يعمل 

قالت "    :صوقال رسول اهللا . "يعملها ، فإن عملها فأنا أكتبها له مبثلها 

، فقال : ارقبوهاملالئكة : رب ، وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به ، 

فإن عملها فاكتبوها له مبثلها ، وإن تركها فاكتبوها له حسنة ، وإمنا تركها 

."  من جراي إذا أحسن أحد إسالمه ، فكل حسنة  "  :صوقال رسول اهللا  

يعملها تكتب بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ، وكل سيئة تكتب مبثلها 

 .  حىت يلقى اهللا عز وجل "
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تفرد به مسلم عن حممد بن رافع ، عن عبد الرزاق ذا السياق واللفظ 

 . وبعضه يف صحيح البخاري

وقال مسلم أيضا : حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو خالد األمحر ، عن هشام ، 

" من هم حبسنة فلم   :صعن ابن سريين ، عن أيب هريرة قال : قال رسول اهللا 

إىل   )عشرا (  يعملها كتبت له حسنة ، ومن هم حبسنة فعملها كتبت له

." سبعمائة ضعف ، ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب ، وإن عملها كتبت  

 . تفرد به مسلم دون غريه من أصحاب الكتب

حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا عبد الوارث ، عن اجلعد أيب  ) (وقال مسلم

فيما  صعثمان ، حدثنا أبو رجاء العطاردي ، عن ابن عباس ، عن رسول اهللا 

، مث بني ذلك ، " إن اهللا كتب احلسنات والسيئات تعاىل قال : يروي عن ربه

فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ، وإن هم ا 

فعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف ، إىل أضعاف كثرية 

يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ، وإن هم ا  . وإن هم بسيئة فلم

 .  عملها كتبها اهللا سيئة واحدة "ف

مث رواه مسلم ، عن حيىي بن حيىي ، عن جعفر بن سليمان ، عن اجلعد أيب 

وحماها اهللا ، وال يهلك  "  : عثمان يف هذا اإلسناد مبعىن حديث عبد الوارث وزاد

 .  على اهللا إال هالك "

ويف حديث سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة قال : جاء ناس من أصحاب 

، فسألوه : إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به .  صرسول اهللا 

 . ذاك صريح اإلميان" "  : ، قال  قالوا : نعم  " وقد وجدمتوه ؟ "  : قال
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لفظ مسلم وهو عند مسلم أيضا من طريق األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب 

من حديث مغرية ، عن  ) أيضا ( ، به . وروى مسلم صهريرة ، عن رسول اهللا 

عن  صإبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اهللا ، قال : سئل رسول اهللا 

."   تلك صريح اإلميان "  : ، قالالوسوسة عن ابن  و قال علي بن أيب طلحة ، 

مل فإا  ،  "وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا"   : عباس

لكن اهللا إذا مجع اخلالئق يوم القيامة يقول : إين أخربكم مبا أخفيتم يف  تنسخ، 

أنفسكم ، مما مل يطلع عليه مالئكيت ، فأما املؤمنون فيخربهم و يغفر هلم ما 

يقول : خيربكم ، وأما  " ، حياسبكم به اهللا "  : حدثوا به أنفسهم ، وهو قوله

فيغفر ملن "  : أهل الشك والريب فيخربهم مبا أخفوا من التكذيب و هو قوله

 - "و لكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم  : "، وهو قوله " يشاء ويعذب من يشاء

أي : من الشك والنفاق . و قد روى العويف والضحاك عنه  ،  ٢٢٥البقرة : 

 . من هذاقريبا 

وروى ابن جرير ، عن جماهد والضحاك ، حنوه . وعن احلسن البصري أنه قال : 

هي حمكمة مل تنسخ . واختار ابن جرير ذلك ، واحتج على أنه ال يلزم من 

احملاسبة املعاقبة ، وأنه تعاىل قد حياسب ويغفر ، وقد حياسب ويعاقب 

ابن بشار ، حدثنا ابن أيب  باحلديث الذي رواه عند هذه اآلية ، قائال : حدثنا

وحدثين يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن  ) ح (عدي ، عن سعيد وهشام ، 

علية ، حدثنا هشام ، قاال مجيعا يف حديثهما : عن قتادة ، عن صفوان بن 

حمرز ، قال : بينما حنن نطوف بالبيت مع عبد اهللا بن عمر ، وهو يطوف ، إذ 

عرض له رجل فقال : يا ابن عمر ، ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يدنو املؤمن من ربه ، "   : يقول صيقول يف النجوى ؟ فقال : مسعت نيب اهللا 
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فيقول : هل تعرف كذا ؟ عز وجل ، حىت يضع عليه كنفه ، فيقرره بذنوبه ، 

فيقول : رب أعرف مرتني حىت إذا بلغ به ما شاء اهللا أن يبلغ ، قال : فإين قد 

قال : " فيعطى صحيفة ،   سترا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم

حسناته أو كتابه بيمينه ، وأما الكفار واملنافقون فينادى م على رؤوس 

  ".١٨هود :   ا على رم أال لعنة اهللا على الظاملنيهؤالء الذين كذبو  : األشهاد

 . وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني وغريمها من طرق متعددة ، عن قتادة ، به

قال ابن أيب حامت : حدثنا أيب ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا محاد بن و

"وإن   :سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أمية قالت : سألت عائشة عن هذه اآلية

، فقالت : ما سألين عنها أحد  " تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا

هذه مبايعة اهللا العبد، وما يصيبه من "  : عنها فقال صمنذ سألت رسول اهللا 

احلمى ، والنكبة ، والبضاعة يضعها يف يد كمه ، فيفتقدها فيفزع هلا ، مث 

 (من ذنوبه كما خيرج الترب األمحرجيدها يف ضبنه ، حىت إن املؤمن ليخرج 
  .من الكري) "

وكذا رواه الترمذي ، وابن جرير من طريق محاد بن سلمة ، به . وقال 

 . الترمذي : غريب ال نعرفه إال من حديثه

قلت : وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف ، يغرب يف رواياته وهو يروي 

بد اهللا ، عن عائشة ، وليس هذا احلديث عن امرأة أبيه : أم حممد أمية بنت ع

 . هلا عنها يف الكتب سواه
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  ِنب دمحم نا أَبِي ، عثَندرٍ قَالَ : حيمنِ نب اللَّه دبع نب دمحا مثَندح

 نمٍ ، عطْعنِ مرِ بيبنِ جب دمحم نع ، رِيهنِ الزلَامِ ، عالس دبع نع ، اقحإِس

 ولُ اللَّهسر قَالَ : قَام ، ى ، فَقَالَ :بِالْ صأَبِيهنم نم فيأً  خرام اللَّه رضن "

سمع مقَالَتي، فَبلَّغها ، فَرب حاملِ فقْه ، غَير فَقيه ، و رب حاملِ فقْه إِلَى 

مالْع لَاصنٍ : إِخمؤم قَلْب هِنلَيلُّ عغثَلَاثٌ لَا ي ، هنم أَفْقَه وه نم و ، لَّهلِ ل

 نيطُ محت ، مهتوعفَإِنَّ د ، هِمتاعمج وملُز و ، نيملسالْم لَاةوةُ ليحصالن

  ." هِمائر[قال األلباين]: صحيح ٣٠٥٦(جة) و 
  

  

أَخبرنا الْفَضلُ بن الْحبابِ الْجمحي ، حدثَنا مسدد بن مسرهد، حدثَنا  )١

معتمر بن سلَيمانَ ، عن يونس بنِ عبيد ، عنِ الْحسنِ ، عن عبد الرحمنِ بنِ 

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ ررمصس: ا عإِنْ "ي كةَ ، فَإِنارأَلِ الْإِمسنِ ، لَا تمحالر دب

(رقم أَتتك عن مسأَلَة وكلْت إِلَيها ، وإِنْ أَتتك من غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها ". 

"ابن ماجه"  -[قال األلباين]: صحيح  ٤٣٤٨) ، (حب) ٤٣٣٣طبعة با وزير: 

  ): ق.٢١٠٧(

أَخبرنا محمد بن أَبِي عون ، قَالَ : حدثَنا علي بن حجرٍ السعدي ، قَالَ :  )٢

 ، ديبع نب سوني الطَّوِيلُ ، و ديمح اذَانَ ، ونِ زورِ بصنم نع ، ميشا هثَندح

محالر دبع ننِ ، عسنِ الْحا عيعمولُ جسقَالَ : قَالَ ر ، يشةَ الْقُررمنِ سنِ ب

 صاللَّه:  أَلَةسم نا عهيتإِنْ أُوت كةَ ، فَإِنارأَلِ الْإِمسنِ ، لَا تمحالر دبا عي"
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ة با [رقم طبعوكلْت إِلَيها ، و إِنْ أُوتيتها عن غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها ". 

  ).٤٣٣٤مضى ( -[قال األلباين]: صحيح  ٤٤٧٩) ، (حب) ٤٤٦٢= (وزير]

حدثَنا أَبو معمرٍ، حدثَنا عبد الوارِث ، حدثَنا يونس ، عنِ احلَسنِ ، قَالَ :  )٣

 ولُ اللَّهسي رةَ ، قَالَ : قَالَ لرمس ننِ بمحالر دبثَنِي عدصح:  » دبا عي

الرحمنِ بن سمرةَ الَ تسأَلِ اِإلمارةَ ، فَإِنْ أُعطيتها عن مسأَلَة وكلْت إِلَيها ، وإِنْ 

  ٧١٤٧(خ) ». أُعطيتها عن غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها

٤( نب رِيرا جثَندح ، وخفَر نانُ ببيثَنا شدا  حثَندح ، نسا الْحثَندازِمٍ ، حح

، لَا " يا عبد الرحمنِ :صعبد الرحمنِ بن سمرةَ ، قَالَ : قَالَ لي رسولُ اِهللا 

ا عهيتطإِنْ أُع ا ، وهإِلَي لْتأُك أَلَةسم نا عهيتطإِنْ أُع كةَ ، فَإِنارأَلِ الْإِمست ن

  )١٦٥٢( - ١٣(م)  غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها ". 

٥(  نب ديمثَنِي حدقَالَ : ح ، دالنِ خةَ بقُر نى ، عيحا يثَندح ، ددسثَنا مدح

بلْت إِلَى هالَلٍ ، حدثَنا أَبو بردةَ ، عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه ، قَالَ : أَقْ

 بِيصالن  انطْلُبا يمهأَن لْتما عم : فَقُلْت ، نيرِيعاَألش نم الَنجي رعمو

  ٢٢٦١(خ) ». نستعملُ علَى عملنا من أَراده  - أَو الَ  - لَن « العملَ ، فَقَالَ : 

عن قُرةَ بنِ خالد ، حدثَنِي حميد بن هالَلٍ حدثَنا مسدد ، حدثَنا يحيى ،  )٦

 بِيإِلَى الن لْتى ، قَالَ : أَقْبوسأَبِي م نةَ ، عدرو با أَبثَندي  ص، حعم و ،

نع راآلخينِي ومي نا عمهدأَح ، نيرِيعاَألش نم الَنجولُ رسر ارِي ، وسي 

أَلَ ، فَقَالَ : صاللَّها سمالَهفَك ، اكتسى  يوسا ما أَبي ": أَو ،  نب اللَّه دبا عي

و الَّذي بعثَك بِاحلَق ما أَطْلَعانِي علَى ما في أَنفُِسهِما ،  ، قَالَ : قُلْت :قَيسٍ " 

 هفَتش تحت هاكوإِلَى س ظُري أَنلَ ، فَكَأَنمالع انطْلُبا يمهأَن ترعا شم و

 تفَقَالَ :قَلَص ،  لَن ": أَ ، أَو نا منلملَى علُ عمعتسالَ ن بنِ اذْهلَك و ، هادر

، ثُم اتبعه معاذُ بن أَنت يا أَبا موسى ، أَو يا عبد اللَّه بن قَيسٍ ، إِلَى اليمنِ " 
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، انزِلْ ، و إِذَا رجلٌ عنده موثَق  جبلٍ ، فَلَما قَدم علَيه أَلْقَى لَه وِسادةً ، قَالَ :

الَ  ، قَالَ :اجلس  ، قَالَ :كَانَ يهوديا فَأَسلَم ثُم تهود  قَالَ :ما هذَا ؟  الَ :قَ

 لَ ، ثُمفَقُت بِه رفَأَم ، اترثَالَثَ م ، هولسر و اُء اللَّهلَ ، قَضقْتى يتح سلأَج

أَما أَنا فَأَقُوم وأَنام ، و أَرجو في نومتي ما  هما :، فَقَالَ أَحدتذَاكَرا قيام اللَّيلِ 

  ٦٩٢٣(خ) أَرجو في قَومتي . 

حدثَنا محمد بن العالَِء ، حدثَنا أَبو أُسامةَ ، عن بريد ، عن أَبِي بردةَ ،  )٧

أَنا و رجالَن من  ص: دخلْت علَى النبِي  عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه ، قَالَ

«  ، فَقَالَ :أَمرنا يا رسولَ اللَّه، وقَالَ اآلخر مثْلَه  قَومي ، فَقَالَ أَحد الرجلَينِ :

 هلَيع صرح نالَ م و ، أَلَهس نذَا ملِّي هوا الَ ن٧١٤٩(خ) ».  إِن  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، و محمد بن الْعلَاِء ، قَالَا : حدثَنا أَبو  )٨

 لْتخى ، قَالَ : دوسأَبِي م نةَ ، عدرأَبِي ب ناِهللا ، ع دبنِ عب ديرب نةَ ، عامأُس

 بِيلَى الننِي  صعب نم لَانجر ا ونِ :أَنلَيجالر دي ، فَقَالَ أَحمولَ  عسا ري

"  ، فَقَالَ :، أَمرنا علَى بعضِ ما ولَّاك اُهللا عز وجلَّ ، و قَالَ الْآخر مثْلَ ذَلك اِهللا

ع صرا حدلَا أَح و ، أَلَها سدلِ أَحمذَا الْعلَى هلِّي عواِهللا لَا نا وإِن ." ه١٤(م) لَي 

- )١٧٣٣(  

٩( ثَنا عدحو ، يدعس ناِهللا ب دياللَّب مٍ ، واتح نب دمحمٍ ، قَالَاماتنِ حابفْظُ ل :

ا يثَندالْقَطَّانُح يدعس نى بيلَالٍ ، حه نب ديما حثَندح ، دالخ نةُ با قُرثَندح ،

ومعي رجلَان  صي أَبو بردةَ ، قَالَ : قَالَ أَبو موسى : أَقْبلْت إِلَى النبِي حدثَنِ

ارِي ، فَكسي نع رالْآخ ينِي ، ومي نا عمهدأَح ، نيرِيعالْأَش نأَلَ ما سملَاه

لَ، ومالْع بِيفَقَالَ : صالن ، اكتساِهللا  ي دبا عي" ى ؟" أَووسا ما أَبقُولُ يا تم"

و الَّذي بعثَك بِالْحق ، ما أَطْلَعانِي علَى ما في  قَالَ : فَقُلْت :بن قَيسٍ ؟" 

سواكه  أَنفُِسهِما ، و ما شعرت أَنهما يطْلُبان الْعملَ ، قَالَ : و كَأَني أَنظُر إِلَى



 

٩٣  

، علَى عملنا من أَراده " لَن أَو لَا نستعملُ تحت شفَته ، و قَد قَلَصت ، فَقَالَ :

، فَبعثَه علَى و لَكنِ اذْهب أَنت يا أَبا موسى "  أَو " يا عبد اِهللا بن قَيسٍ "

أَلْقَى لَه انزِلْ، و بن جبلٍ ، فَلَما قَدم علَيه ، قَالَ :، ثُم أَتبعه معاذَ الْيمنِ

 وثَقم هدنلٌ عجإِذَا ر ةً وادذَا ؟  ، قَالَ :وِسا هقَالَ :م  ، لَما فَأَسيودهذَا كَانَ يه

 دوهِء فَتوالس يند هيند عاجر قَالَ :ثُم ،  سللَا أَج اُء اِهللا ولَ قَضقْتى يتح

 هولسفَقَالَ :ر ،  معن ، سلقْ ، قَالَ :اجى يتح سللَا أَجهولسر اُء اِهللا ولَ قَضت ،

، فَقَالَ أَحدهما ؛ ثَلَاثَ مرات ، فَأَمر بِه فَقُتلَ ، ثُم تذَاكَرا الْقيام من اللَّيلِ 

 - ١٥(م) أَما أَنا فَأَنام و أَقُوم ، و أَرجو في نومتي ما أَرجو في قَومتي.  معاذٌ :

)١٧٣٣(  

١٠(  نةُ با قُرثَندقَالَ : ح يدعس ناب وهى ويحا يثَندح ، يلع نو برما عنربأَخ

ديما حثَندقَالَ : ح داللَالٍ قَ خه نةَبدرو بثَنِي أَبدى قَالَ :الَ : حوسأَبِي م نع ، 

 بِيإِلَى الن لْتصأَقْب  ينِي ، ومي نا عمهد؛ أَح نيرِيعالْأَش نم لَانجي رعم و

 ولُ اللَّهسر ارِي ، وسي نع رصالْآخ اكتسأَلَ  يا سملَاهلَفَكمالْعقُلْت ،:  و

، و ما شعرت أَنهما ِسهِماالَّذي بعثَك بِالْحق نبِيا ما أَطْلَعانِي علَى ما في أَنفُ

وإِلَى س ظُري أَنلَ ، فَكَأَنمالْع انطْلُبيتقَلَص هفَتش تحت ها لَا ، فَقَالَ : اكإِن "

 -  لن أَو - نادأَر نلِ مملَى الْعع نيعتس" تأَن بنِ اذْهلَك و ، لَى هع ثَهع؛ فَب

[قال األلباين]:  ٤(س) الْيمنِ ، ثُم أَردفَه معاذُ بن جبلٍ رضي اللَّه عنهما. 

  صحيح 

١١( نربورٍ، قَالَأَخصنم نو برمانُا عملَيا سثَندا  : حثَندبٍ ، قَالَ : حرح نب

يدعس نسٍ ، عيمأَبِي ع نع ،يلع نب رمع أَبِيه نةَ، عدرنِ أَبِي بأَبِي ب نع ،

 ولِ اللَّهسا إِلَى رنعم بفَقَالُوا : اذْه نيرِيعالْأَش نم اسانِي نى قَالَ : أَتوسصم 

ا حفَقَالُوا :فَإِنَّ لَن مهعم تبةً ، فَذَه؟  اج كلمي عا فبِن نعتاس ، ولَ اللَّهسا ري



    ٩٤   

فَاعتذَرت مما قَالُوا ، و أَخبرت أَني لَا أَدرِي ما حاجتهم ،  قَالَ أَبو موسى :

(س) ني في عملنا بِمن سأَلَنا ". " إِنا لَا نستع ، فَقَالَ :فَصدقَنِي، و عذَرنِي 

  [قال األلباين]: صحيح ٥٣٨٢

، حدثَنا قُرةُ بن خالد، حدثَنا يحيى بن سعيدحدثَنا أَحمد بن حنبلٍ ،  )١٢

 :صسى: قَالَ النبِيأَبو مو ، قَالَ : قَالَالٍ ، حدثَنِي أَبو بردةَحدثَنا حميد بن هلَ

 ." هادأَر نا منلملَى علُ عمعتسلَا ن لَ ، أَومعتسن قال  ٣٥٧٩(د) " لَن]

  األلباين]: صحيح

مسدد ، قَالَا : حدثَنا يحيى بن سعيد، قَالَ نا أَحمد بن حنبلٍ، وحدثَ )١٣

، حدثَنا أَبو بردةَ ، قَالَ : هلَالٍ قُرةُ بن خالد ، حدثَنا حميد بنمسدد : حدثَنا 

ني ، أَحدهما و معي رجلَان من الْأَشعرِي صأَقْبلْت إِلَى النبِي  قَالَ أَبو موسى :

 صو النبِي سأَلَ الْعملَ ، ، و الْآخر عن يسارِي ، فَكلَاهما عن يمينِي

تاكى"  ، فَقَالَ :سوسا ما أَبقُولُ يا تسٍ ؟"  - " مقَي نب اللَّه دبا عي " أَو– قُلْت: 

ا ومهأَن ترعا شم ا ، وفُِسهِمي أَنا فلَى مانِي عا أَطْلَعم ، قبِالْح ثَكعي بالَّذ

 تقَلَص هفَتش تحت هاكوإِلَى س ظُري أَنكَأَن لَ ، ومالْع انطْلُبقَالَ :ي ،  لَن "

لنا من أَراده ، و لَكنِ اذْهب أَنت يا أَبا علَى عم - أَو لَا نستعملُ  - نستعملَ 

أَتبعه معاذَ بن  ، فَبعثَه علَى الْيمنِ ، ثُم" - أَو يا عبد اللَّه بن قَيسٍ  - موسى 

، وإِذَا رجلٌ ةًأَلْقَى لَه وِساد، قَالَ : انزِلْ ، وا قَدم علَيه معاذٌ، قَالَ : فَلَمجبلٍ

 يند هيند عاجر ثُم ، لَما، فَأَسيودهذَا كَانَ يذَا ؟ قَالَ : ها هقَالَ : م ،وثَقم هدنع

 ،معن سلقَالَ : اج ، هولسرو اُء اللَّهلَ ، قَضقْتى يتح سلوِء، قَالَ: لَا أَجالس

ح سللَ، قَالَ: لَا أَجفَقُت بِه رفَأَم ، اترثَلَاثَ م ،هولسر و اُء اللَّهلَ قَضقْتى يت

: أَما أَنا فَأَنام وأَقُوم، أَو أَحدهما معاذُ بن جبلٍثُم تذَاكَرا قيام اللَّيلِ ، فَقَالَ : 



 

٩٥  

[قال األلباين]:  ٤٣٥٤(د)  رجو في قَومتي.أَقُوم وأَنام، و أَرجو في نومتي ما أَ

  صحيح

١٤( ح ، دالخ نةُ با قُرثَندح ، يدعس نى بيحا يثَندلَالٍحه نب ديما حثَند ،

: رِيعى الْأَشوسو مةَ قَالَ : قَالَ أَبدرو با أَبثَندح  بِيإِلَى الن لْتي  صأَقْبعم و

رجلَان من الْأَشعرِيني ، أَحدهما عن يمينِي ، والْآخر عن يسارِي ؛ فَكلَاهما 

ما تقُولُ يا أَبا موسى أَو يا عبد اللَّه «  يستاك قَالَ : ص، و النبِي سأَلَ الْعملَ 

ذي بعثَك بِالْحق ما أَطْلَعانِي علَى ما في و الَّ قَالَ : قُلْت :» بن قَيسٍ؟

فَكَأَني أَنظُر إِلَى سواكه  ، قَالَ :أَنفُِسهِما ، و ما شعرت أَنهما يطْلُبان الْعملَ 

 تقَلَص هفَتش تحلَ«  ، قَالَ :تلُ عمعتسلَا ن ي أَوأَإِن نا منلمى عو ، هادر نلَك

، فَبعثَه علَى الْيمن، ثُم » اذْهب أَنت يا أَبا موسى أَو يا عبد اللَّه بن قَيسٍ

أَتبعه معاذَ بن جبلٍ ، فَلَما قَدم علَيه قَالَ : انزِلْ و أَلْقَى لَه وِسادةً ، فَإِذَا رجلٌ 

وثَقم هدنذَا؟« قَالَ : عا هقَالَ :» م  يند هيند عاجر ثُم ، لَما فَأَسيودهكَانَ ي

 دوهِء فَتوقَالَ :الس ،   و اُء اللَّهلَ قَضقْتى يتح سلارٍلَا أَجرثَلَاثَ م هولسر ،

اللَّي اميا قنذَاكَرت لَ ، ثُمفَقُت بِه رلٍ :لِ فَأَمبج ناذُ بعفَقَالَ م ،  » ،اما فَأَنا أَنأَم

  ١٩٦٦٦(حم) ». و أَقُوم ، أَو أَقُوم وأَنام ، و أَرجو في نومتي ما أَرجو في قَومتي

قَالَ : حدثَنا حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ : حدثَنا عمر بن علي بنِ مقَدمٍ  )١٥

 :بِي موسى الْأَشعرِي قَالَأَبو عميسٍ ، عن سعيد بنِ أَبِي بردةَ ، عن أَبِيه ، عن أَ

 ولِ اللَّهسا إِلَى رنعم بفَقَالُوا : اذْه نيرِيعالْأَش نم اسانِي نا  صأَتفَإِنَّ لَن

تةً ، قَالَ : فَقُماجفَقَالُوا : ح ، مهعم  كلمي عا فبِن نعتاس ولَ اللَّهسا ري

 ولِ اللَّهسإِلَى ر تذَرتا قَالُوا  صفَاعمم ، مهتاجا حرِ مأَد لَم : قُلْت و ،

 ولُ اللَّهسقَنِي ردقَالَ :  صفَص نِي وذَرع و»مي عف نيعتسا لَا نإِن نا منل

اهأَلَن١٩٧٤١(حم) ». س  



    ٩٦   

١٦( حم نب رمعةَ ، وميزنِ خب اقحإِس نب دمحا منربقَالَاأَخ ، انِيدمالْه دم :

 نةُ با قُرثَندقَالَ : ح ، يدعس نى بيحا يثَندقَالَ : ح ، يلع نو برما عثَندح

ثَنِي أَبدلَالٍ ، قَالَ : حه نب ديمثَنِي حدقَالَ : ح ، دالأَبِي خ نةَ ، عدرو ب

، و معي رجلَان من الْأَشعرِيني أَحدهما  صأَقْبلْت إِلَى النبِي  ، قَالَ :موسى

يستاك ، فَكلَاهما سأَلَا  صاللَّه  عن يمينِي ، و الْآخر عن يسارِي ، و رسولُ

و الَّذي بعثَك بِالْحق ما أَطْلَعانِي علَى ما في أَنفُِسهِما ، و ما  ، قُلْت :الْعملَ 

 تقَلَص هفَتش تحت هاكوإِلَى س ظُري أَنلَ ، فَكَأَنمالْع انطْلُبا يمهأَن ترعش ،

 ولُ اللَّهسا لَا  :صفَقَالَ رإِن " -  لَن نِ  - أَولَك ، هادأَر نا منلملَى عع نيعتسن

(رقم طبعة با اذْهب أَنت " ، فَبعثَه علَى الْيمنِ ، ثُم أَردفَه معاذَ بن جبلٍ. 

  [قال األلباين]: صحيح.  ١٠٧١) ، (حب) ١٠٦٨وزير: 

خبرنا أَبو يعلَى ، قَالَ : حدثَنا أَبو كُريبٍ ، قَالَ : حدثَنا أَبو أُسامةَ ، عن أَ )١٧

 ولِ اللَّهسلَى رع لْتخى قَالَ : دوسأَبِي م نةَ ، عدرأَبِي ب نع ، ديرصب  ا وأَن

جالر دي ، فَقَالَ أَحمنِي عب نم لَانجنِ :رضِ  لَيعلَى با عنرأَم ، ولَ اللَّهسا ري

 اللَّه لَّاكا وم: رقَالَ الْآخ و ،  كثْلَ ذَلم:لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ،  "

(رقم حرص علَيه ".  إِنا واللَّه لَا نولِّي علَى هذَا الْعملِ أَحدا سأَلَه ، و لَا أَحدا

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٤٤٨١) ، (حب) ٤٤٦٤طبعة با وزير: 

  ): ق.٣٠٩٢(

  

  

١(  تعمشِ ، قَالَ : سمنِ اَألعةُ ، عبعا شثَنداسٍ ، حأَبِي إِي نب مثَنا آددح

 بِيقَالَ : قَالَ الن ، هنع اللَّه يضر رِياخلُد يدعأَبِي س نثُ عدحانَ ، يصذَكْو: 

 »أَن كُمدأَنَّ أَح ابِي ، فَلَوحوا أَصبسالَ ت ،مهدأَح دلَغَ ما با مبذَه ، دثْلَ أُحم فَق



 

٩٧  

 يفَهصالَ ننِ » وع ،راضحم ةَ ، واوِيعو مأَبو ، داود نب اللَّه دبعو ،رِيرج هعابت ،

  ٣٦٧٣(خ)  اَألعمشِ. 

٢( ع ،رِيرا جثَندةَ ، حبيأَبِي ش نانُ بثْمثَنا عدحٍنِ احالأَبِي ص نشِ ، عملْأَع ،

 فونِ عنِ بمحالر دبع نيب و ، يدلنِ الْوب دالخ نيقَالَ : كَانَ ب ، يدعأَبِي س نع

" لَا تسبوا أَحدا من أَصحابِي ، فَإِنَّ  :صشيٌء ، فَسبه خالد ، فَقَالَ رسولُ اِهللا 

 ." يفَهصلَا ن و ، مهدأَح دم كرا أَدا ، مبذَه دثْلَ أُحم فَقأَن لَو كُمد٢٢٢(م) أَح 

- )٢٥٤١( 

وكيع ، قَالَ  حدثَنا علي بن محمد ، وعمرو بن عبد اللَّه ، قَالَا : حدثَنا )٣

" لَا تسبوا  حدثَنا سفْيانُ ، عن نسيرِ بنِ ذُعلوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابن عمر يقُولُ :

 دمحم ابحصأَص  . " هرمع كُمدلِ أَحمع نم ريةً ، خاعس مهدأَح قَامفَلَم ،

 [قال األلباين]: حسن ١٦٢(جة) 
 

  

حدثَنا محمد بن عباد الْمكِّي ، حدثَنا سفْيانُ ، قَالَ : قُلْت لسهيلٍ : إِنَّ  )١

عمرا حدثَنا عنِ الْقَعقَاعِ ، عن أَبِيك ، قَالَ : و رجوت أَنْ يسقطَ عني رجلًا  

 هتعماقَالَ : فَقَالَ : سبِالش يقًا لَهدأَبِي كَانَ ص هنم هعمي سالَّذ نم مِ ، ثُم

مٍ الدارِي أَنَّ ، عن سهيلٍ ، عن عطَاِء بنِ يزِيد ، عن تميحدثَنا سفْيانُ

بِيةُ"  ، قَالَ : صالنيحصالن ينا :"الد؟  ، قُلْن نمقَالَ :ل و لَّهل"  و ابِهتكل

  ." هِمتامعو نيملسالْم ةمأَئل و هولسر٥٥( - ٩٥(م) ل(  

حدثَنا يعقُوب بن إِبراهيم قَالَ : أَنبأَنا عبد الرحمنِ قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ،  )٢

عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ ، عن عطَاِء بنِ يزِيد ، عن تميمٍ الدارِي قَالَ  قَالَ 



    ٩٨   

 ولُ اللَّهسصر: صالن ينا الدمةُ " " إِن؟  ، قَالُوا :يح ولَ اللَّهسا ري نمقَالَ :ل  "

 . " هِمتامعو نيملسالْم ةمأَئل و ، هولسرل و ابِهتكل و لَّهقال  ٤١٩٨(س) ل]

  األلباين]: صحيح

٣( لُ بيها سثَندح ، ريها زثَندح ، سوني نب دما أَحثَندح نحٍ ، عالأَبِي ص ن

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، ارِييمٍ الدمت نع ، زِيدنِ يطَاِء بصع:  ينإِنَّ الد "

لمن يا رسولَ  ، قَالُوا :النصيحةُ إِنَّ الدين النصيحةُ إِنَّ الدين النصيحةُ " 

كتابِه و رسوله ، و أَئمة الْمؤمنِني ، وعامتهِم ، أَو أَئمة  "للَّه و قَالَ :اللَّه ؟ 

 . " هِمتامعو ، نيملس[قال األلباين]: صحيح ٤٩٤٤(د) الْم  

أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ ، قَالَ : حدثَنا محمد بن رمحٍ ، قَالَ : حدثَنا  )٤

للَّيثُ بن سعد ، عن يحيى بنِ سعيد الْأَنصارِي ، عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ ا

يمٍ الدمت نع ، ثنِي لَيب نم زِيدنِ يطَاِء بع نع ، انمولِ السسر نع ، ارِي

قَالَ : صاللَّه هةُ"  ، أَنيحصالن ينقَالُوا :، ثَلَ"الد ، اترولَ  اثَ مسا ري نمل

ني ، أَو للْمؤمنِني ، "للَّه ، و لكتابِه ، و لرسوله ، و لأَئمة الْمسلم قَالَ :اللَّه ؟ 

و ." هِمتام[قال األلباين]: صحيح  ٤٥٧٤) ، (حب) ٤٥٥٥(رقم طبعة با وزير: ع

  ): م.٣٣٢"غاية املرام" ( )،٢٦"اإلرواء" ( -

٥(  دمحا مثَندطَ ، قَالَ : حاسانَ ، بِوننِ بب يدلنِ الْوانَ بنب نب يدلا الْونربأَخ

 نو برما عثَندةَ ، قَالَ : حنييع نانُ بفْيا سثَندقَالَ : ح ،اززالْب ونميم نب

لْقَعقَاعِ بنِ حكيمٍ ، عن أَبِي صالحٍ ، قَالَ : ثُم لَقيت سهيلًا ، دينارٍ، عنِ ا

 هتعمس ، أَبِيك نقَاعِ ، عنِ الْقَعو، عرمثُ عدحيثًا كَانَ يدح تأَيأَر : لَه فَقُلْت

، صديقٍ لأَبِي ، كَانَ يأْتي من من أَبِيك ، قَالَ سمعته من الَّذي سمعه منه أَبِي 

لك ، عن تميمٍ الشامِ ، يقَالُ لَه : عطَاُء بن يزِيد اللَّيثي سمعته أَخبر ذَ

ارِيالد ولِ اللَّهسر نقَالَ : ص، ع  ينةُ ، أَلَا إِنَّ الديحصالن ينأَلَا إِنَّ الد "



 

٩٩  

" للَّه ،  قَالَ :لمن يا رسولَ؟  ، قَالُوا :، أَلَا إِنَّ الدين النصيحةُ "  النصيحةُ

 ." هِمتامعو ، نيملسالْم ةمأَئل و ، هولسرل و ، ابِهتكلرقم طبعة با وزير: و)

املرام"  )، "غاية٢٦"اإلرواء" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٤٥٧٥) ، (حب) ٤٥٥٦

  ): م.٣٣٢(

  

  

١( نربأَخ ، انِيرهعٍ البافن نب احلَكَم انمو اليثَنا أَبدحرِيهنِ الزع ، بيعا ش ،

 ولَ اللَّهسر تعمةَ ، قَالَ : سريرا هبِ ، أَنَّ أَبياملُس نب يدعا سنربقُولُ : صأَخي 

جعلَ اللَّه الرحمةَ مائَةَ جزٍء ، فَأَمسك عنده تسعةً و تسعني جزًءا ، و أَنزلَ « 

 سالفَر فَعرى تتح ، اخلَلْق ماحرتِء ياجلُز كذَل نا ، فَمداحًءا وزضِ جي اَألرف

  ٦٠٠٠(خ) » . تصيبه حافرها عن ولَدها ، خشيةَ أَنْ 

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَنا يعقُوب بن عبد الرحمنِ ، عن عمرِو بنِ  )٢

أَبِي ه نع ، رِياملَقْب يدعنِ أَبِي سب يدعس نرٍو ، عمأَبِي ع اللَّه يضةَ ررير

هنولَعسر تعمقَالَ : س ،  قُولُ : صاللَّها «  يلَقَهخ موةَ يمحالر لَقخ إِنَّ اللَّه

 كُلِّهِم هلْقي خلَ فسأَر ةً ، ومحر نيعستا وعست هدنع كسفَأَم ، ةمحائَةَ رم

اللَّه دني عبِكُلِّ الَّذ رالكَاف لَمعي ةً ، فَلَوداحةً ومحر  نم ئَسيي لَم ةمحالر نم

» . اجلَنة ، و لَو يعلَم املُؤمن بِكُلِّ الَّذي عند اللَّه من العذَابِ لَم يأْمن من النارِ

  ٦٤٦٩(خ) 

٣( مرثَنا حدحجِيبِيى التيحي نلَةُ ب ، سوننِي يرببٍ ، أَخهو نا ابنربأَخ ،

 تعمةَ ، قَالَ : سريرا هأَنَّ أَب هرببِ ، أَخيسالْم نب يدعابٍ ، أَنَّ سهنِ شنِ ابع

ةً "جعلَ اُهللا الرحمةَ مائَةَ جزٍء ، فَأَمسك عنده تسع ، يقُولُ : صرسولَ اِهللا 
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 ، قلَائالْخ ماحرتِء تزالْج كذَل نا ، فَمداحًءا وزضِ جي الْأَرلَ فزأَن و ، نيعستو

  ." هيبصةَ أَنْ تيشا ، خهلَدو نا عهرافةُ حابالد فَعرى تت٢٧٥٢( - ١٧(م) ح(  

٤( يقُت و ، وبأَي نى بيحثَنا يديلُ حاعما إِسثَندرٍ ، قَالُوا : حجح ناب ةُ ، وب

، صيعنونَ ابن جعفَرٍ ، عنِ الْعلَاِء ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

نده مائَةً إِلَّا " خلَق اُهللا مائَةَ رحمة ، فَوضع واحدةً بين خلْقه ، و خبأَ ع قَالَ :

  )٢٧٥٢( -  ١٨(م) واحدةً ". 

٥(  ، كلالْم دبا عثَندا أَبِي ، حثَندرٍ ، حيمنِ ناِهللا ب دبع نب دمحثَنا مدح

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نطَاٍء ، عع نقَالَ : صع أَن ةمحائَةَ رم لَّهلَ " إِنَّ لز

 اطَفُونَ ، وعتا يفَبِه ، اموالْهمِ وائهالْب سِ والْإِنو الْجِن نيةً بداحةً ومحا رهنم

 نيعستا وعساُهللا ت رأَخ ا ، وهلَدلَى وع شحالْو فطعا تبِه ونَ ، وماحرتا يبِه

با عبِه محرةً ، يمحر  ." ةاميالْق موي ه٢٧٥٢( - ١٩(م) اد(  

حدثَنا يحيى بن أَيوب ، و قُتيبةُ ، و ابن حجرٍ، جميعا عن إِسماعيلَ بنِ  )٦

أَخبرنِي الْعلَاُء ، عن أَبِيه ، عن  -: ابن أَيوب ، حدثَنا إِسماعيلُ  قَالَ –جعفَرٍ 

" لَو يعلَم الْمؤمن ما عند اِهللا من  ، قَالَ : صأَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

الْعقُوبة ، ما طَمع بِجنته أَحد ، و لَو يعلَم الْكَافر ما عند اِهللا من الرحمة ، ما 

 . " دأَح هتنج نطَ م٢٧٥٥( - ٢٣(م) قَن(  

٧(  دبنِ علَاِء بالع نع ، دمحم نزِيزِ بالع دبا عثَندةُ قَالَ : حبيا قُتثَندح

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نع ، أَبِيه ننِ ، عمحقَالَ : صالر  اللَّه لَقخ "

بين خلْقه يتراحمونَ بِها وعند اللَّه تسع  مائَةَ رحمة فَوضع رحمةً واحدةً

و في البابِ عن سلْمانَ ، و جندبِ بنِ عبد اللَّه بنِ سفْيانَ وتسعونَ رحمةً " ؛ 

. يححص نسيثٌ حدذَا حه ، يلج[قال األلباين] : صحيح ٣٥٤١(ت)   الب  
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تيبةُ قَالَ : حدثَنا عبد العزِيزِ بن محمد ، عن العلَاِء بنِ عبد حدثَنا قُ )٨

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نع ، أَبِيه ننِ ، عمحقَالَ : صالر  لَمعي لَو "

نة أَحد ، و لَو يعلَم الكَافر ما املُؤمن ما عند اللَّه من العقُوبة ما طَمع في اجلَ

هذَا حديثٌ حسن لَا نعرِفُه إِلَّا عند اللَّه من الرحمة ما قَنطَ من اجلَنة أَحد " ؛ 

 ٣٥٤٢من حديث الْعلَاِء بنِ عبد الرحمنِ ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، (ت) 

  [قال األلباين]: صحيح

٩(  دبا عأَنبونَ قَالَ : أَناره نب زِيدا يثَندةَ قَالَ : حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نطَاٍء ، عع نع ، كلائَةَ  ، قَالَ : صالْمم لَّهإِنَّ ل "

م مقَس ، ةمحا ربِه ونَ ، وماحرتا يقِ ، فَبِهلَائيعِ الْخمج نيةً بمحا رهن

يتعاطَفُونَ ، و بِها تعطف الْوحش علَى أَولَادها ، و أَخر تسعةً وتسعني رحمةً ، 

  ." ةاميالْق موي هادبا عبِه محرلباين]: صحيح[قال األ ٤٢٩٣(جة) ي  

حدثَنا أَبو عامرٍ ، حدثَنا زهير ، عنِ الْعلَاِء ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ،  )١٠

 بِينِ النقَالَ : صع  » عا طَمم ، ةقُوبالْع نم اللَّه دنا عم نمؤالْم لَمعي ي لَوف

 ةنالْج نطَ ما قَنم ، ةمحالر نم اللَّه دنا عم رالْكَاف لَمعي لَو و ، دأَح ةنالْج

أَحد ، خلَق اللَّه مائَةَ رحمة ، فَوضع رحمةً واحدةً بين خلْقه يتراحمونَ بِها ، 

 ةٌ وعست اللَّه دنعةً ومحونَ رعس٨٤١٥(حم) ». ت  

حدثَنا سلَيمانُ ، حدثَنا إِسماعيلُ ، أَخبرنِي الْعلَاُء ، عن أَبِيه ، عن أَبِي  )١١

 بِيةَ أَنَّ النريرقَالَ : صه  » نلَّ مجو زع اللَّه دنا عم نمؤالْم لَمعي لَو

طَمع بِجنته أَحد ، و لَو يعلَم الْكَافر ما عند اللَّه من الرحمة ،  الْعقُوبة ، ما

 دأَح هتمحر نطَ ما قَن٩١٦٤(حم) ». م  

ي هريرةَ ، عنِ حدثَنا يحيى ، عن عبد الْملك ، عن عطَاٍء ، عن أَبِ )١٢

بِيصالن:  »م لَّهل ، الْجِن سِ ، والْإِن نيةً بداحةً ومحا رهنلَ مزأَن ، ةمحائَةُ ر
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و الْهوام ، فَبِها يتعاطَفُونَ ، و بِها يتراحمونَ ، و بِها تعطف الْوحش علَى 

يمِ الْقوإِلَى ي نيعست ةً وعست رأَخ ا ، وهلَادأَو هادبا عبِه محري ة(حم) ». ام

٩٦٠٩  

١٣(  نع ، أَبِيه نلَاِء ، عنِ الْعع ، ريها زثَندنِ ، قَالَ : حمحالر دبا عثَندح

 بِينِ النةَ ، عريرقَالَ : صأَبِي ه  » ةقُوبالْع نم اللَّه دنا عم نمؤالْم لَمعي لَو

م نطَ ما قَنم ، ةمحالر نم اللَّه دنا عم رالْكَاف لَمعي لَو و ، دأَح ةنبِالْج عا طَم

الْجنة أَحد ، خلَق اللَّه مائَةَ رحمة ، فَوضع واحدةً بين خلْقه يتراحمونَ بِها ، 

عستو عست اللَّه دنعةً ومح١٠٢٨٠(حم) ». ونَ ر  

حدثَنا روح ، و محمد بن جعفَرٍ ، قَالَا : حدثَنا عوف ، عنِ الْحسنِ ، قَالَ :  )١٤

 ولَ اللَّهسنِي أَنَّ رلَغةً «  قَالَ : صبمحر مقَس هإِن و ، ةمحائَةُ رلَّ مجو زع لَّهل

يةً بداحةً ومحر نيعست ةً وعست رذَخ و ، هِمالإِلَى آج مهتعسضِ ، فَولِ الْأَرأَه ن

لأَوليائه ، و اللَّه عز وجلَّ قَابِض تلْك الرحمةَ الَّتي قَسمها بين أَهلِ الْأَرضِ 

قَالَ : ؛ » مائَةَ رحمة لأَوليائه يوم الْقيامة  إِلَى التسعِ و التسعني فَيكَملُها

 لَاسخ و ، ريِينس نب دمحم يثدذَا الْحثَنِي بِهدح و : هيثدي حف دمحم

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نا عملَاهصك .كثْلَ ذَل١٠٦٧٠(حم)  م  

حدثَنا مؤملٌ ، حدثَنا حماد ، حدثَنا عاصم ، عن أَبِي صالحٍ ، عن أَبِي  )١٥

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرا «  :صههنلَ معفَج ، ةمحائَةَ رلَّ مجو زع لَّهإِنَّ ل

و عنده تسعةٌ و تسعونَ رحمةً ، فَإِذَا كَانَ يوم  رحمةً في الدنيا تتراحمونَ بِها ،

الْقيامة ضم هذه الرحمةَ إِلَى التسعة والتسعني رحمةً ، ثُم عاد بِهِن علَى 

 هلْق١٠٨١٠(حم) ». خ  
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١٦( دح ، داحالْو دبا عثَندفَّانُ ، حا عثَندح نحٍ ، عالأَبِي ص نع ، شما الْأَعثَن

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر يدعا «  :صأَبِي سهنم مفَقَس ، ةمحائَةُ رلَّ مجو زع لَّهل

رالطَّيو شحالْوو ، اسالن ماحرتي لْقِ ، فَبِهالْخ نيا بداحًءا وز١١٥٣٠(حم) ». ج  

١٧(  نحٍ ، عالأَبِي ص نلَةَ ، عدهنِ بمٍ اباصع نع ، ادما حثَندفَّانُ ، حا عثَندح

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرقَالَ : صأَبِي ه  »، ةمحائَةُ رم لَّهل  ةٌ وعست هدنع

ونَ بِها بين الْجِن و الْإِنسِ ، و بين ، و جعلَ عندكُم واحدةً ، تراحمتسعونَ

  ١١٥٣١(حم) ». الْخلْقِ ، فَإِذَا كَانَ يوم الْقيامة ضمها إِلَيها 

١٨(  نب نسي الْحدا جثَندنِ ، قَالَ : حيسنِ الْحب دمأَح نب دمحا منربأَخ

ا ابثَندى ، قَالَ : حيساع دبا عثَندقَالَ : ح ، كاربالْم انَنملَيأَبِي س نب كللْم ،

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نطَاٍء ، عع نصع:  ةمحائَةَ رم لَّهإِنَّ ل "

أَنزلَ منها رحمةً واحدةً بين الْجِن والْإِنسِ والْبهائمِ ، فَبِها يتعاطَفُونَ ، وبِها 

يتراحمونَ ، وبِها تعطف الْوحوش علَى أَولَادها ، وأَخر تسعا وتسعني رحمةً ، 

ي ." ةاميالْق موي هادبا عبِه محقال  ٦١٤٧) ، (حب) ٦١١٤(رقم طبعة با وزير: ر]

  ): م.١٦٣٤"الصحيحة" ( -األلباين]: صحيح 

١٩( مرا حثَندةَ ، قَالَ : حبينِ قُتنِ بسالْح نب دمحا منربى ، أَخيحي نلَةُ ب

: حدثَنا ابن وهبٍ ، قَالَ : حدثَنا يونس ، عنِ ابنِ شهابٍ ، أَنَّ ابن الْمسيبِ قَالَ

 ولَ اللَّهسر تعمةَ قَالَ : سريرا هأَنَّ أَب هربقُولُ : صأَخلَا  يعلَّ وج لَ اللَّهعج "

نع كسٍء ، فَأَمزائَةَ جةَ ممحًءا الرزضِ جي الْأَرلَ فزأَن و ، نيعستةً وعست هد

واحدا ، فَمن ذَلك الْجزِء يتراحم الْخلَائق حتى ترفَع الدابةُ حافرها عن ولَدها 

 ." هيبصةَ أَنْ تيش[قال األلباين]: ٦١٤٨) ، (حب) ٦١١٥(رقم طبعة با وزير: خ 

  انظر ما قبله. -صحيح 



    ١٠٤   

٢٠(  نزِيزِ بالْع دبا عثَندقَالَ : ح ، بِينا الْقَعثَنديفَةَ ، قَالَ : حلو خا أَبنربأَخ

 ولَ اللَّهسةَ : أَنَّ رريرأَبِي ه نع ، أَبِيه نلَاِء ، عنِ الْعع ، دمحقَالَ : صم ،  "

ؤالْم لَمعي لَو لَو و ، دأَح ةني الْجف عا طَمم ، ةقُوبالْع نم اللَّه دنا عم نم

 ." دأَح ةنالْج نطَ ما قَنم ، ةمحالر نم اللَّه دنا عم رالْكَاف لَمعرقم طبعة ي)

  : ق.)١٦٣٤"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٣٤٥) ، (حب) ٣٤٦با وزير: 

٢١(  وبأَي نى بيحا يثَندح ، يلْخبٍ الْبيعنِ شب دمحم نب داما حنربأَخ

الْمقَابِرِي ، حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ، أَخبرنِي الْعلَاُء ، عن أَبِيه ، عن أَبِي 

 ولَ اللَّهسةَ : أَنَّ رريرقَالَ : صه ، ا عم نمؤالْم لَمعي لَو " نم اللَّه دن

ةقُوبالْع ، ةمحالر نم اللَّه دنا عم رالْكَاف لَمعي لَو و ، دأَح هتنبِج عا طَمم ،

 ." دأَح هتنج نطَ ما قَنقال  ٦٥٦) ، (حب) ٦٥٥(رقم طبعة با وزير: م]

  ): ق.١٦٣٤"الصحيحة" ( - األلباين]: صحيح

٢٢( دح ، اذعم ناذُ بعا مثَندى ، حوسم نب كَمثَين الْحدانُ حملَيا سثَن

يميولُ التسقَالَ : قَالَ ر ، يانَ الْفَارِسلْمس نع ، يدهانَ النثْمو عا أَبثَندح ،

رحمة ، فَمنها رحمةٌ بِها يتراحم الْخلْق بينهم ، و  " إِنَّ للَّه مائَةَ :صاِهللا 

 ." ةاميمِ الْقويونَ لعست ةٌ وعس٢٧٥٣( -  ٢٠(م) ت(  

 حدثَناه محمد بن عبد الْأَعلَى ، حدثَنا الْمعتمر ، عن أَبِيه بِهذَا الْإِسناد.و )٢٣

  ٢٠(م) 

٢٤( أَبِي ح نع ، دننِ أَبِي هب داود نةَ ، عاوِيعو ما أَبثَندرٍ ، حيمن نثَنا ابد

" إِنَّ اَهللا خلَق يوم خلَق  :صعثْمانَ ، عن سلْمانَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

السماوات و الْأَرض مائَةَ رحمة كُلُّ رحمة طباق ما بين السماِء و الْأَرضِ ، 

 و شحالْو ا ، وهلَدلَى وةُ عدالالْو فطعا تةً ، فَبِهمحضِ ري الْأَرا فهنلَ معفَج



 

١٠٥  

 رالطَّي  . " ةمحالر هذا بِهلَهأَكْم ةاميالْق موضٍ ، فَإِذَا كَانَ يعلَى با عهضع(م) ب

٢٧٥٣( - ٢١(  

حدثَنا يحيى بن سعيد ، عن سلَيمانَ ، عن أَبِي عثْمانَ ، عن سلْمانَ ،  )٢٥

 بِينِ النقَالَ : صع  »م لَقخ ا إِنَّ اللَّهبِه ماحرتةٌ يمحا رهنفَم ، ةمحائَةَ ر

الْخلْق ، و بِها تعطف الْوحوش علَى أَولَادها ، و أَخر تسعةً و تسعني إِلَى يومِ 

 ةامي٢٣٧٢٠(حم) ». الْق  

٢٦( ثَندرٍ ، قَالَ : حيهنِ زى بيحي نب دما أَحنربنِ أَخلَاِء بالْع نب دمحا م

كُريبٍ ، قَالَ : حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، حدثَنا داود بن أَبِي هند ، عن أَبِي عثْمانَ ، 

 ولُ اللَّهسانَ ، قَالَ : قَالَ رلْمس نصع:  و اتاومالس لَقخ موي لَقخ إِنَّ اللَّه "

ا الْأَرهنضِ مي الْأَرلَ فعضِ ، فَجالْأَر و اتاومالس نيا بم اقبط ةمحائَةَ رم ض

رحمةً فَبِها تعطف الْوالدةُ علَى ولَدها ، و الْوحش بعضها بعضا ، و أَخر تسعا 

كَانَ يوم الْقيامة أَكْملَها بِهذه الرحمة مائَةً ".  وتسعني إِلَى يومِ الْقيامة ، فَإِذَا

  ).٩٧/ ٨[قال األلباين]: صحيح: م ( ٦١٤٦) ، (حب) ٦١١٣(رقم طبعة با وزير: 

حدثَنا أَبو كُريبٍ ، و أَحمد بن سنان ، قَالَا : حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عنِ  )٢٧

شِ ، عمالْأَع ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، يدعأَبِي س نحٍ ، عالأَبِي ص صن : لَقخ "

اللَّه عز وجلَّ ، يوم خلَق السموات و الْأَرض ، مائَةَ رحمة ، فَجعلَ في الْأَرضِ 

، و الْبهائم بعضها علَى بعضٍ ، منها رحمةً ، فَبِها تعطف الْوالدةُ علَى ولَدها 

 ، ةاميالْق موفَإِذَا كَانَ ي ، ةاميمِ الْقوإِلَى ي نيعست ةً وعست رأَخ و ، رالطَّي و

 ." ةمحالر هذبِه ا اللَّهلَه[قال األلباين]: صحيح ٤٢٩٤(جة) أَكْم  

٢٨( رأَبِي م نثَنا ابدح نع ، لَمأَس نب ديثَنِي زدانَ ، قَالَ : حو غَسا أَبثَندح ، مي

 بِيلَى النع مقَد : هنع اللَّه يضنِ اخلَطَّابِ رب رمع نع ، فَإِذَا  صأَبِيه ، يبس

جي ، إِذَا وقسا تهيثَد لُبحت يِ قَدبالس نأَةٌ مرامص تدهذَتيِ أَخبي السا فبِي ،



    ١٠٦   

 بِيا النفَقَالَ لَن ، هتعضأَر ا وطْنِهبِب هقَتا « : صفَأَلْصهلَدةً وطَارِح هذنَ هورأَت

لَلَّه أَرحم «  ، فَقَالَ :الَ ، و هي تقْدر علَى أَنْ الَ تطْرحه  ، قُلْنا :» في النارِ 

  ٥٩٩٩(خ) ». بِعباده من هذه بِولَدها 

٢٩( سثَين الْحدحانِيلْوالْح يلع نب ن ييمملٍ التهس نب دمحم و ،– اللَّفْظُ و

يد بن أَسلَم ، عن حدثَنا ابن أَبِي مريم ، حدثَنا أَبو غَسانَ ، حدثَنِي ز -لحسنٍ 

بِسبيٍ فَإِذَا  صأَبِيه ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ ، أَنه قَالَ : قَدم علَى رسولِ اِهللا 

 هقَتفَأَلْص هذَتيِ ، أَخبي السا فبِيص تدجي ، إِذَا وغتبيِ ، تبالس نأَةٌ مرام

" أَترونَ هذه الْمرأَةَ طَارِحةً ولَدها  :صبِبطْنِها وأَرضعته ، فَقَالَ لَنا رسولُ اِهللا 

، فَقَالَ رسولُ لَا و اِهللا وهي تقْدر علَى أَنْ لَا تطْرحه  ا :قُلْنفي النارِ ؟ " 

  )٢٧٥٤( - ٢٢(م) " لَلَّه أَرحم بِعباده من هذه بِولَدها ".  :صاِهللا

٣٠(  بِيالن رسٍ قَالَ : مأَن نع ، ديمح نع ، يدأَبِي ع نا ابثَندفَ صحي نرٍ ف

من أَصحابِه و صبِي في الطَّرِيقِ ، فَلَما رأَت أُمه الْقَوم خشيت علَى ولَدها أَنْ 

: مفَقَالَ الْقَو ، هذَتفَأَخ تعس نِي ونِي ابقُولُ : ابت ى وعست لَتوطَأَ ، فَأَقْبا  يي

 ولَ اللَّهسصر هذه تا كَانارِ  ، مي النا فهناب يلْقتقَالَ :ل ،  مهفَّضفَخ

بِيارِ « فَقَالَ :  صالني النف هبِيبي حلْقلَّ لَا يجو زع لَاُء اللَّه(حم) ». و

١٢٠١٨  

حدثَنا محمد بن عبد اللَّه الْأَنصارِي ، حدثَنا حميد ، عن أَنسٍ ، قَالَ :  )٣١

 بِيالن ررِ الطَّرِيقِ ، فَملَى ظَهع بِيا  صكَانَ صفَلَم ، ابِهحأَص نم اسن هعم و

يوطَأَ ابنها ، فَسعت و حملَته ، و قَالَت : رأَت أُم الصبِي الْقَوم خشيت أَنْ 

: منِي ، قَالَ : فَقَالَ الْقَونِي ابي  ابا فهناب يلْقتل هذه تا كَانم ، ولَ اللَّهسا ري

(حم) ». ارِلَا ، و لَا يلْقي اللَّه حبِيبه في الن«  :ص، قَالَ : فَقَالَ النبِي النارِ 

١٣٤٦٧  



 

١٠٧  

٣٢( بيثَنا قُتدحيدعس نأَبِةُ ب نع ، يشنِ القُرمحالر دبع نةُ بريغا مثَندي ، ح

 :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه الزناد، عنِ اَألعرجِ

لَما قَضى اللَّه اخلَلْق كَتب في كتابِه فَهو عنده فَوق العرشِ إِنَّ رحمتي « 

  ٣١٩٤(خ) ». غَلَبت غَضبِي 

حدثَنا عبدانُ ، عن أَبِي حمزةَ ، عنِ اَألعمشِ ، عن أَبِي صالحٍ ، عن أَبِي  )٣٣

 بِينِ النةَ ، عريرقَالَ : صه ،  » وه و ابِهتي كف بكَت اخلَلْق اللَّه لَقا خلَم

 بلغي تتمحشِ إِنَّ ررلَى العع هدنع عضو وه و فِْسهلَى نع بكْتي

  ٧٤٠٤(خ) ».غَضبِي

٣٤( ادنو الزا أَبثَندح ، بيعا شنربأَخ ، انمو اليثَنا أَبدح  نجِ ، عرنِ اَألعع ،

 بِينِ النةَ ، عريرقَالَ : صأَبِي ه ،  هدنع بكَت ، ى اخلَلْقا قَضلَم إِنَّ اللَّه "

  ٧٤٢٢(خ)  فَوق عرشه : إِنَّ رحمتي سبقَت غَضبِي ". 

٣٥( نأَبِي الز نع ، كالثَنِي مديلُ ، حاعمثَنا إِسدأَبِي ح نجِ ، عرنِ اَألعع ، اد

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر : هنع اللَّه يضةَ رريرقَالَ : صه ،  ، اخلَلْق ى اللَّها قَضلَم "

  ٧٤٥٣(خ) كَتب عنده فَوق عرشه : إِنَّ رحمتي سبقَت غَضبِي ". 

٣٦( : اطيخ نيفَةُ بلي خقَالَ ل ةَ ،  وادقَت نأَبِي ، ع تعمس ، رمتعا مثَندح

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نعٍ ، عافأَبِي ر نقَالَ : صع  ، اخلَلْق ى اللَّها قَضلَم "

 تغَلَب : هدنا عابتك بقَالَ ؛كَت أَو ، دنع وبِي ، فَهي غَضتمحر قَتبس قفَو ه

  ٧٥٥٣(خ) العرشِ ".  

٣٧( مإِس نب دمحا مثَندبٍ ، حأَبِي غَال نب دمحثَين مدا حثَنديلَ ، حاع

رمتعا مأَب عمس هأَن ثَهدعٍ ، حافا رةُ ، أَنَّ أَبادا قَتثَندقُولُ : حأَبِي ، ي تعمس ،

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سي ، هنع اللَّه يضةَ رريرقُولُ : صهي  بكَت إِنَّ اللَّه "



    ١٠٨   

رحمتي سبقَت غَضبِي ، فَهو مكْتوب عنده  كتابا قَبلَ أَنْ يخلُق اخلَلْق : إِنَّ

  ٧٥٥٤(خ) فَوق العرشِ ". 

٣٨( نع ، يامزنِي الْحعةُ يريغا الْمثَندح ، يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح ادنأَبِي الز ،

 بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نجِ ، عرنِ الْأَعالَ :، قَ صع  ، لْقاُهللا الْخ لَقا خلَم "

 ١٤(م) كَتب في كتابِه ، فَهو عنده فَوق الْعرشِ : إِنَّ رحمتي تغلب غَضبِي ". 

- )٢٧٥١(  

حدثَين زهير بن حربٍ ، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ ، عن أَبِي الزناد ، عنِ  )٣٩

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نجِ ، عرلَّ : صالْأَعجو زي  ، قَالَ اُهللا عتمحر قَتبس"

  )٢٧٥١( - ١٥(م) غَضبِي".

٤٠( خ نب يلثَنا عدنِ الْحةَ ، عرمو ضا أَبنربمٍ ، أَخرنِشمحالر دبنِ عب ارِثح ،

" لَما قَضى  :صعن عطَاِء بنِ ميناَء ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

نع وعضوم وفَه ، فِْسهلَى نع ابِهتي كف بكَت ، لْقاُهللا الْخ بلغي تتمحإِنَّ ر هد

  )٢٧٥١( - ١٦(م)  غَضبِي " .

حدثَنا قُتيبةُ قَالَ : حدثَنا اللَّيثُ ، عن ابنِ عجلَانَ ، عن أَبِيه ، عن أَبِي  )٤١

 ولِ اللَّهسر نةَ ، عريرقَالَ : صه ، دبِي بكَت اخلَلْق لَقخ نيح لَى " إِنَّ اللَّهع ه

 ٣٥٤٣؛ هذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) نفِْسه : إِنَّ رحمتي تغلب غَضبِي " 

  [قال األلباين]: حسن صحيح

٤٢( نانُ بفْوا صثَندى قَالَ : حيحي نب دمحا مثَندلَانَ حجنِ عنِ ابى ، عيسع ،

ريرأَبِي ه نع ، أَبِيه نع ولُ اللَّهسلَى  :صةَ ، قَالَ : قَالَ رع كُمبر بكَت "

[قال  ١٨٩(جة) نفِْسه بِيده قَبلَ أَنْ يخلُق الْخلْق : رحمتي سبقَت غَضبِي ".  

  األلباين]: حسن صحيح



 

١٠٩  

حدثَنا محمد بن عبد اللَّه بنِ نميرٍ ، و أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، قَالَا :  )٤٣

حدثَنا أَبو خالد الْأَحمر ، عنِ ابنِ عجلَانَ ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : 

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر: ع لَى " إِنَّ اللَّهع هدبِي بكَت ، لْقالْخ لَقا خلَّ لَمجو ز

  [قال األلباين]: صحيح ٤٢٩٥(جة) نفِْسه : إِنَّ رحمتي تغلب غَضبِي ". 

حدثَنا سفْيانُ ، عن أَبِي الزناد ، عنِ الْأَعرجِ ، عن أَبِي هريرةَ ، رِوايةً ،  )٤٤

  ٧٢٩٩(حم) " قَالَ اللَّه عز وجلَّ : سبقَت رحمتي غَضبِي ".  قَالَ :

حدثَنا يزِيد ، أَخبرنا محمد ، عن أَبِي الزناد ، عن الْأَعرجِ ، عن أَبِي  )٤٥

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرصه: كَت ، لْقالْخ ى اللَّها قَضلَم " ، ابِهتي كف ب

  ٧٥٠٠(حم) فَهو عنده فَوق الْعرشِ : إِنَّ رحمتي سبقَت غَضبِي ". 

٤٦(  نجِ ، عرنِ الْأَعع ، ادنأَبِي الز نقَاُء ، عرا ونربفْصٍ ، أَخح نب يلا عثَندح

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرا ، : صأَبِي هابتك بكَت ، لْقالْخ اللَّه لَقا خلَم "

  ٧٥٢٨(حم) فَهو عنده فَوق الْعرشِ : إِنَّ رحمتي سبقَت غَضبِي ". 

٤٧(  ، هبننِ مامِ بمه نرٍ، عمعم نع ، كاربم نا ابثَندح ، مآد نى بيحا يثَندح

أَبِي ه نع بِينِ النةَ ، عريا ،  قَالَ : صرابتك بكَت ، لْقالْخ ى اللَّها قَضلَم "

  ٨١٢٧(حم) فَهو عنده فَوق الْعرشِ : إِنَّ رحمتي غَلَبت غَضبِي ". 

٤٨( نِ الْأَعع ، أَبِيه نع ، ادنأَبِي الز نا ابثَندح ، نيسا حثَندأَبِي ح نجِ ، عر

 ولَ اللَّهسر تعمةَ ، قَالَ : سريرقُولُ : صهلَّ «  ، يجو زع ى اللَّها قَضلَم

». نَّ رحمتي غَلَبت غَضبِيالْخلْق ، كَتب في كتابٍه ، فَهو عنده فَوق الْعرشِ ، إِ

  ٨٧٠٠(حم) 

٤٩(  ، سوني نب دما أَحثَندقَالَ : ح ، يامنِ السمحالر دبع نب دمحا منربأَخ

: ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَقَالَ : حدثَنا سفْيانُ الثَّورِي ، عنِ الْأَعمشِ ، عن ذَكْوانَ 

 ولُ اللَّهسا :صقَالَ ر لَقا خلَم "تي كف بكَت لْقالْخ لَى للَّهع هبكْتي ابِه
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فِْسهى ". نبغَض بلغت يتمحشِ : إِنَّ ررالْع قفَو فُوعرم وه رقم طبعة با ، و)

  [قال األلباين]: صحيح: ق. ٦١٤٣) ، (حب) ٦١١٠وزير: 

٥٠( دما أَحثَندرٍ ، قَالَ : حيهز نا ابنربأَخ  ، رمتعا مثَندامِ ، قَالَ : حقْدالْم نب

قَالَ : سمعت أَبِي يحدثُ ، عن قَتادةَ ، عن أَبِي رافعٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ 

 بِيقَالَ : صالن ،  تغَلَب : هدنابٍ عتي كف بكَت لْقالْخ ى اللَّها قَضأَ" لَم ، و

فَهِي عنده فَوق الْعرشِ " ، أَو كَما قَالَ .  ، قَالَ :سبقَت رحمتي غَضبى  قَالَ :

"ظالل  -[قال األلباين]: صحيح  ٦١٤٤) ، (حب) ٦١١١(رقم طبعة با وزير: 

  ).٦٠٩و  ٦٠٨اجلنة" (

، لَ : حدثَنا عيسى بن حماد أَخبرنا إِسماعيلُ بن داود بنِ وردانَ بِمصر، قَا )٥١

أَبِيه نلَانَ، عجنِ عنِ ابثُ، عا اللَّيأَنبقَالَ : أَنأَبِي ه نولِ ، عسر نةَ ، عرير

قَالَ : صاللَّه هةَ : أَنَّ  أَنمحالر فِْسهلَى نع هدبِي بكَت لْقالْخ اللَّه لَقخ نيح "

[قال  ٦١٤٥) ، (حب) ٦١١٢(رقم طبعة با وزير: رحمتي غَلَبت غَضبِي ". 

  املصدر نفسه. -األلباين]: حسن صحيح 

  

  

١( يأَبِي ش نكْرِ بو بثَنا أَبدنِ حع ، شما الْأَعثَندح ، يعكا وثَندةَ ، حب

: " يقُولُ اُهللا عز وجلَّ :صالْمعرورِ بنِ سويد ، عن أَبِي ذَر، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

بِالسيئَة فَجزاؤه سيئَةٌ من جاَء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها و أَزِيد ، و من جاَء 

. " رأَغْف ا أَوثْلُه٢٦٨٧( -  ٢٢(م)  م(  

حدثَنا علي بن محمد قَالَ : حدثَنا وكيع ، عنِ الْأَعمشِ ، عنِ الْمعرورِ بنِ  )٢

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر أَبِي ذَر نع ، ديوقُولُ :صسي "  نالَى : معتو كاربت اللَّه
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 ئَةياُء سزفَج ئَةياَء بِالسج نم و ، أَزِيد ا وهثَالأَم رشع فَلَه ةنساَء بِالْحج

  ." رأَغْف ا أَوثْلُه[قال األلباين]: صحيح ٣٨٢١(جة) م  

  

  

حرملَةُ بن يحيى ، أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ ، قَالَ : حدثَنا  )١

: حدثَنا ابن وهبٍ ، قَالَ : أَخبرنِي عمرو بن الْحارِث ، و ذَكَر ابن سلْمٍ آخر قَالَ

 ولِ اللَّهسر نةَ ، عريرأَبِي ه نع ، مثَهدح ، سونا يأَنَّ أَب : هعقَالَ : صم ،  "

دنا عقُولُ : أَنلَا يعلَّ وج إِنَّ اللَّه  إِنْ ظَن و ، ا فَلَهريخ ي بِي ، إِنْ ظَندبع ظَن

 ." ا فَلَهر[قال األلباين]: صحيح  ٦٣٩) ، (حب) ٦٣٨(رقم طبعة با وزير: ش- 

  ).١٦٦٣"الصحيحة" (

٢( يعكا وثَندلَاِء ، حالْع نب دمحبٍ ميو كُرثَنا أَبدقَ حرنِ بفَرِ بعج نانَ، ع ،

" إِنَّ اَهللا يقُولُ :  :صعن يزِيد بنِ الْأَصم ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

  )٢٦٧٥( - ١٩(م) أَنا عند ظَن عبدي بِي و أَنا معه إِذَا دعانِي ". 

٣(  نع ، يعكا وثَندبٍ قَالَ : حيو كُرا أَبثَندنِ حب زِيدي نقَانَ ، عرنِ بفَرِ بعج

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ، مصاَألص : دنا عقُولُ : أَني إِنَّ اللَّه "

 ٢٣٨٨هذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) ظَن عبدي بِي وأَنا معه إِذَا دعانِي " ؛ 

  ]: صحيح[قال األلباين

حدثَنا عمر بن حفْصٍ ، حدثَنا أَبِي ، حدثَنا اَألعمش ، سمعت أَبا صالحٍ ،  )٤

 بِيقَالَ : قَالَ الن ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نا  :صعالَى : أَنعت قُولُ اللَّهي "

عند ظَن عبدي بِي ، و أَنا معه إِذَا ذَكَرنِي ، فَإِنْ ذَكَرنِي في نفِْسه ذَكَرته في 

نفِْسي ، و إِنْ ذَكَرنِي في ملَإٍ ذَكَرته في ملَإٍ خيرٍ منهم ، و إِنْ تقَرب إِلَي بِشبرٍ 
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تقَربت إِلَيه ذراعا ، و إِنْ تقَرب إِلَي ذراعا تقَربت إِلَيه باعا ، و إِنْ أَتانِي يمشي 

  ٧٤٠٥(خ)  أَتيته هرولَةً " .

حدثَنِي زيد بن حدثَين سويد بن سعيد ، حدثَنا حفْص بن ميسرةَ ،  )٥

" قَالَ اُهللا  أَنه قَالَ : ص، عن أَبِي صالحٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اِهللا مأَسلَ

 حأَفْر اِهللا لَلَّه نِي ، وذْكُرثُ ييح هعا مأَن ي بِي ، ودبع ظَن دنا علَّ : أَنجو زع

ض جِدي كُمدأَح نم هدبع ةبوبِت تبقَرا ، تربش إِلَي بقَرت نم و ، بِالْفَلَاة هالَّت

ا ، واعب هإِلَي تبقَرا، تاعرذ إِلَي بقَرت نم ا ، واعرذ هي إِلَيشمي لَ إِلَيإِذَا أَقْب ،

  )٢٦٧٥( -  ١(م) أَقْبلْت إِلَيه أُهروِلُ ".  

:  قَالَا –اللَّفْظُ لقُتيبةَ  و –تيبةُ بن سعيد ، و زهير بن حربٍ حدثَنا قُ )٦

حدثَنا جرِير ، عنِ الْأَعمشِ ، عن أَبِي صالحٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ 

" أَنا عند ظَن عبدي بِي ، و أَنا معه حني  : يقُولُ اُهللا عز وجلَّ :صرسولُ اِهللا 

يذْكُرنِي ، إِنْ ذَكَرنِي في نفِْسه ، ذَكَرته في نفِْسي ، و إِنْ ذَكَرنِي في ملَإٍ ، 

إِلَي تبقَرا ، تربي شنم بقَرإِنْ ت و ، مهنم ريخ ملَإٍ هي مف هتذَكَر ا ، واعرذ ه

 ٢(م)  إِنْ تقَرب إِلَي ذراعا ، تقَربت منه باعا ، و إِنْ أَتانِي يمشي أَتيته هرولَةً".

- )٢٦٧٥(  

، لٍ ، عن عبد الرحمنِحدثَنا سريج بن النعمان ، حدثَنا فُلَيح ، عن هلَا )٧

" إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ : أَنا عند  :صهريرةَ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه عن أَبِي 

ظَن عبدي بِي ، و أَنا معه حني يذْكُرنِي ، إِنْ ذَكَرنِي في نفِْسه ، ذَكَرته في 

ي مف هتلَإٍ ، ذَكَري منِي فإِنْ ذَكَر فِْسي ، ونِي نذْكُري ينالَّذ هلَئم نرٍ ميلَإٍ خ

فيهِم ، و إِنْ تقَرب الْعبد مني شبرا ، تقَربت منه ذراعا ، و إِنْ تقَرب مني 

الْم وِلُ ، لَهرأُه هي ، جِئْتشماَءنِي يإِذَا ج ا ، واعب هنم تبقَرا ، تاعرذ و ن

 ١٠٢٥٣(حم) الْفَضلُ ". 
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، إِذَا جاَءنِي عبدي شبرا « : قَالَ اللَّه عز وجلَّ :صقَالَ : و قَالَ أَبو الْقَاسمِ  )٨

 هي ، جِئْتشماَءنِي يإِذَا ج اعٍ ، وبِب هاعٍ ، جِئْتراَءنِي بِذإِذَا ج اعٍ ، وربِذ هجِئْت

 ١٠٤٩٨(حم) ». أُهروِلُ 
  

  

حدثَنا هشام بن عمارٍ ، حدثَنا يحيى بن حمزةَ ، حدثَنا الزبيدي ، عنِ  )١

ع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عمس هأَن ، اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نع ، رِيهالز ، هن

 بِينِ النأَ ، قَالَ :صعفَإِذَا ر ، اسالن ايِندي اجِركَانَ ت "انِهيتفا قَالَ لِسرعى م :

 . " هنع اللَّه زاوجا ، فَتنع زاوجتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ، هنوا عزاوج٢٠٧٨(خ) ت  

٢(  نزِيزِ بالع دبثَنا عدحب يماهرا إِبثَندح ، اللَّه دبابٍعهنِ شنِ ابع ، دعس ن ،

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نةَ ، عبتنِ عب اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نصع  ،

إِذَا أَتيت معِسرا فَتجاوز " كَانَ الرجلُ يدايِن الناس ، فَكَانَ يقُولُ لفَتاه :  قَالَ :

  ٣٤٨٠(خ) فَلَقي اللَّه فَتجاوز عنه " .  ، قَالَ :عنه ، لَعلَّ اللَّه أَنْ يتجاوز عنا 

٣(  : ورصنقَالَ م ، ادنِ زِيفَرِ بعج نب دمحم مٍ ، واحزأَبِي م نب ورصنثَنا مدح

ثَندح و يماهرا إِبنربفَرٍ : أَخعج نو قَالَ اب ، رِيهنِ الزع ، دعس نب يماهرا إِب

هو ابن سعد ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن عبيد اِهللا بنِ عبد اِهللا بنِ عتبةَ ، عن أَبِي 

" كَانَ رجلٌ يدايِن الناس ، فَكَانَ يقُولُ لفَتاه :  قَالَ : صهريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

". لَقي اَهللا فَتجاوز عنهإِذَا أَتيت معِسرا فَتجاوز عنه ، لَعلَّ اَهللا يتجاوز عنا ، فَ

 )١٥٦٢( - ٣١(م) 

انَ ، عن زيد يثُ ، عن ابنِ عجلَأَخبرنا عيسى بن حماد ، قَالَ : حدثَنا اللَّ )٤

" إِنَّ رجلًا  قَالَ : ص، عن رسولِ اللَّه بنِ أَسلَم، عن أَبِي صالحٍ، عن أَبِي هريرةَ



    ١١٤   

 اسالن ايِندكَانَ ي ا قَطُّ ، وريلْ خمعي لَم: هولسرقُولُ لفَي ، رسيا تذْ مخ و ،

، فَلَما هلَك قَالَ اللَّه ترك ما عسر و تجاوز ، لَعلَّ اللَّه تعالَى أَنْ يتجاوز عنا ا

: لَّ لَهجو زا قَطُّ؟  عريخ لْتملْ عقَالَ :ه  تكُنو ي غُلَامكَانَ ل هلَا ، إِلَّا أَن

سيا تذْ مخ : لَه ى قُلْتقَاضتيل هثْتعفَإِذَا ب ، اسالن ايِنأُد ،رسا عم كرات و ، ر

ا ونع زاوجتي لَّ اللَّهلَع زاوجالَى :تعت قَالَ اللَّه ، كنع تزاوجت (س) ".  قَد

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٤٦٩٤

٥(  نع ، يديبا الزثَندى ، قَالَ : حيحا يثَندارٍ ، قَالَ : حمع نب امشا هنربأَخ

يرا هأَب عمس هأَن ، اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نع ، رِيهقُولُ : إِنَّ الزةَ ير

النِسرِ قَالَ  قَالَ : صبِيعالْم ارسأَى إِعكَانَ إِذَا ر و ، اسالن ايِندلٌ يجكَانَ ر "

 ." هنع زاوجفَت اللَّه يا ، فَلَقنع زاوجتالَى يعت لَّ اللَّهلَع ، هنع زاوجت : اهفَتل

 [قال األلباين]: صحيح ٤٦٩٥(س) 

٦( نربقَالَ : أَخ ، طَاطانَ بِالْفُسدرنِ وب داود نيلُ باعما إِس نى بيسا عثَندح

ادمنِحب ديز نلَانَ ، عجنِ عنِ ابثُ ، عا اللَّينربأَبِي  ، قَالَ : أَخ نع ، لَمأَس

" إِنَّ رجلًا لَم يعملْ خيرا  الَ :، قَ ص، عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اللَّه صالحٍ

خذْ ما تيسر، و اترك ما تعسر، و  ، فَيقُولُ لرسوله :و كَانَ يداين الناس " قَطُّ

هلْ عملْت خيرا  ، قَالَ اللَّه :فَلَما هلَك ، قَالَ :تجاوز ، لَعلَّ اللَّه يتجاوزعنا 

فَإِذَا بعثْته ، و كُنت أُداين الناس ، لَّا أَنه كَانَ لي غُلَاملَا ، إِ :قَالَقَطُّ ؟ 

لَّ اللَّه ، و تجاوز لَعر ، و اترك ما تعسرلَه خذْ ما تيس ، قُلْت :ليتقَاضى

، )٥٠٢١(رقم طبعة با وزير: . نكقَد تجاوزت ع اللَّه تعالَى : ، قَالَيتجاوز عنا

 ).٣٦/ ٢"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: حسن صحيح  ٥٠٤٣(حب) 

أَخبرنا ابن قُتيبةَ ، حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ، حدثَنا ابن وهبٍ ، أَخبرنا  )٧

يونس ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه ، أَنه سمع أَبا هريرةَ ، 
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 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سقُ صيولُ :ي  رسفَإِذَا أَع ، اسالن ايِندلٌ يجكَانَ ر "

 اللَّه يا ، فَلَقنع زاوجتي لَّ اللَّهلَع ، هنع زاوجت : اهفَتقَالَ ل ، ِسرعالْم

 ." هنع زاوج[قال األلباين]:  ٥٠٤٦) ، (حب) ٥٠٢٤[رقم طبعة با وزير] = (فَت

  ).٥٠٢٠مكرر (وهو  -صحيح: ق 

  

  

١(  نب ادما حثَندمٍ قَالَ : حاصع نو برما عثَندارٍ قَالَ : حشب نب دمحا مثَندح

سلَمةَ ، عن علي بنِ زيد ، عن احلَسنِ ، عن جندبٍ ، عن حذَيفَةَ قَالَ : قَالَ 

 ولُ اللَّهسنِ أَ :صرمؤلْمي لغبنلَا ي" "هفْسلَّ نذ؟  قَالُوا :نْ ي هفْسلُّ نذي فكَي و

 ٢٢٥٤: هذَا حديثٌ حسن غَرِيب ، (ت) "يتعرض من البلَاِء لما لَا يطيق"  قَالَ :

  [قال األلباين]: صحيح

الَ : حدثَنا حماد بن حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ : حدثَنا عمرو بن عاصمٍ قَ )٢

سلَمةَ ، عن علي بنِ زيد ، عنِ الْحسنِ ، عن جندبٍ ، عن حذَيفَةَ ، قَالَ : قَالَ 

 ولُ اللَّهسصر:  "هفْسلَّ نذنِ أَنْ يمؤلْمي لغبنقَالُوا :"لَا ي ، لُّ  وذي فكَي

هفْسقَالَ :؟ ن  ."يقُهطا لَا يملَاِء لالْب نم ضرعت[قال األلباين]:  ٤٠١٦(جة) "ي

  حسن

، عن حماد بنِ سلَمةَ، عن علي بنِ زيد، عن  حدثَنا عمرو بن عاصمٍ )٣

سلمٍ أَنْ غي لملَا ينب«  قَالَ : ص، عنِ النبِي الْحسنِ، عن جندبٍ، عن حذَيفَةَ

 هفْسلَّ نذيلَ:»ي؟  ، ق هفْسلُّ نذي فكَيقَالَ:و  »الْب نم ضرعتا لَا يملَاِء ل

يقطقال الشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف من أجل  ٢٣٤٤٤(حم) ». ي ،

علي بن زيد بن جدعان وهو مع ضعفه قد خولف فيه فرواه غريه عن احلسن 



    ١١٦   

مدلس وقد عنعنه وقد أشار أبو حامت يف  -وهو البصري  -مرسال واحلسن 

إىل أن عمرو بن عاصم زاد يف اإلسناد جندبا وأسنده عن أيب  ٣٠٦/ ٢العلل 

 سلمة التبوذكي عن محاد بن سلمة ليس فيه جندب
  

  

الَ : حدثَنا كَثري بن عبيد ، قَالَ : حدثَنا محمد بن أَخبرنا أَبو عروبةَ ، قَ )١

حميرٍ، عن جعفَرِ بنِ برقَانَ ، عن يزِيد بنِ الْأَصم ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ 

 ولُ اللَّهسصر:  يهنِ أَخيي عالْقَذَاةَ ف كُمدأَح رصبي " يف ى الْجِذْعسني و ،

 ." نِهي[قال األلباين]: صحيح  ٥٧٦١) ، (حب) ٥٧٣١(رقم طبعة با وزير: ع- 

  ).٣٣"الصحيحة" (

الَ تكْثروا الْكَالَم  وحدثَنِي مالك أَنه بلَغه أَنَّ عيسى ابن مريم كَانَ يقُولُ: )٢

بِغيرِ ذكْرِ اللَّه فَتقْسو قُلُوبكُم، فَإِنَّ الْقَلْب الْقَاسي بعيد من اللَّه، ولَكن الَ 

 وبِكُمي ذُنوا فظُرانو ،اببأَر كُماسِ كَأَنوبِ الني ذُنوا فظُرنالَ ت ونَ، ولَمعت

ع كُمافًىكَأَنعم لًى، وتبم اسا النمفَإِن ،بِيدالَِء، ولَ الْبوا أَهمحوا ، فَاردماح

 .ةيافلَى الْعع ٢٨٢١(ط) اللَّه 
 

  
 ال دبع نب دمحا مثَندقَالَ : ح يارِمالد يدعس نب دما أَحثَندح لَّه

الرقَاشي قَالَ : حدثَنا وهيب بن خالد قَالَ : حدثَنا معمر ، عن عبد الْكَرِميِ ، 

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، أَبِيه نع ، اللَّه دبنِ عةَ بديبأَبِي ع نصع : بائالت "

 . " لَه بلَا ذَن نبِ ، كَمالذَّن ن[قال األلباين]: حسن ٤٢٥٠(جة) م  



 

١١٧  

  

  

١(  ديبع ننِ بمؤالْم دبنِي ععةَ يديبو عا أَبثَندح ، انمعالن نب جيرا سثَندح

الس اللَّهح ، يوسديوسدالس نشثَنا أَخد كالنِ مسِ بلَى أَنع لْتخقَالَ : د ،

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صقَالَ : سي  »و هدفِْسي بِيي نالَّذ -  فْسي نالَّذ و أَو

 هدبِي دمحم - اكُمطَايلَأَ خمى تتح مطَأْتأَخ لَو  ضِ ، ثُمالْأَر اِء ومالس نيا بم

 هدبِي دمحم فْسي نالَّذ و ، لَكُم فَرلَغ اللَّه متفَرغتاس -  هدفِْسي بِيي نالَّذ و أَو

 - رفغتسي ئُونَ ، ثُمطخمٍ يبِقَو اَء اللَّهئُوا لَجطخت لَم لَوفَي ، ونَ اللَّهملَه رفغ .«

  ١٣٤٩٣(حم) 

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَنا لَيثٌ ، عن محمد بنِ قَيسٍ قَاص عمر بنِ  )٢

: كُنت الَ حني حضرته الْوفَاةُعبد الْعزِيزِ، عن أَبِي صرمةَ، عن أَبِي أَيوب، أَنه قَ

كُمنع تمولِ اِهللا  كَتسر نم هتعمئًا سيولَ اِهللا  صشسر تعمقُولُص، سي ،: 

 ." ملَه رفغونَ يذْنِبلْقًا ياُهللا خ لَقونَ لَخذْنِبت كُملَا أَن٢٧٤٨( - ٩(م)  " لَو(  

ابن ، حدثَنِي عياض و هو رونُ بن سعيد الْأَيلي، حدثَنا ابن وهبٍحدثَنا ها )٣

رِيهاِهللا الْف دبيعاهرثَنِي إِبدةَ، حنِ رِفَاعب ديبع نب بٍ منِ كَعب دمحم نع ،

أَنه ،  صالْقُرظي ، عن أَبِي صرمةَ ، عن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي ، عن رسولِ اِهللا 

" لَو أَنكُم لَم تكُن لَكُم ذُنوب ، يغفرها اُهللا لَكُم ، لَجاَء اُهللا بِقَومٍ لَهم  قَالَ :

  ." ما لَههرفغي ، وب٢٧٤٨( - ١٠(م) ذُن(  

حدثَنا قُتيبةُ قَالَ : حدثَنا اللَّيثُ ، عن محمد بنِ قَيسٍ ، قَاص عمر بنِ  )٤

ع فَاةُ : قَدالو هترضح نيقَالَ ح هأَن ، وبأَبِي أَي نةَ ، عمرأَبِي ص نزِيزِ عالع دب

 ولِ اللَّهسر نم هتعمئًا سيش كُمنع تمصكَت  ولَ اللَّهسر تعمص، س  ،



    ١١٨   

: هذَا حديثٌ خلْقًا يذْنِبونَ فَيغفر لَهم "  " لَولَا أَنكُم تذْنِبونَ لَخلَق اللَّه يقُولُ :

بِي أَيوب ، عنِ حسن غَرِيب ، و قَد روِي هذَا عن محمد بنِ كَعبٍ ، عن أَ

بِيال صالن دبا عثَندةُ قَالَ : حبيقُت كا بِذَلثَندح . هوحأَبِي ن ننِ بمحر

، عن عمر مولَى غُفْرةَ ، عن محمد بنِ كَعبٍ القُرظي ، عن أَبِي أَيوب ، رجالِال

 بِينِ النصع .هوح[قال األلباين]: صحيح ٣٥٣٩(ت)  ن  

٥( اقحا إِسثَندثٌ حثَنِي لَيدى، حيسع نبسٍ قَاصقَي نب دمحثَنِي مدح ،  رمع

، أَنه قَالَ حني أَبِي أَيوب الْأَنصارِي ، عنبنِ عبد الْعزِيزِ، عن أَبِي صرمةَ

 ولِ اللَّهسر نم هتعمئًا سيش كُمنع تمكَت تكُن فَاةُ : قَدالْو هترضصح 

  ٢٣٥١٥(حم) ». للَّه قَوما يذْنِبونَ فَيغفر لَهم لَولَا أَنكُم تذْنِبونَ لَخلَق ا«  :يقُولُ

٦( معا منرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندعٍ ، حافر نب دمحثَين مدفَرٍ حعج نع ، ر

رِيزولُ اِهللالْجسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ، منِ الْأَصب زِيدي نص ، ع:  "

والَّذي نفِْسي بِيده لَو لَم تذْنِبوا لَذَهب اُهللا بِكُم ، و لَجاَء بِقَومٍ يذْنِبونَ ، 

 ." ملَه رفغونَ اَهللا فَيرفغتس٢٧٤٩( - ١١(م) فَي(  

٧( معا منرباقِ، أَخزالر دبا عثَندح،رِيزفَرٍ الْجعج نع ،ر  ،منِ الْأَصب زِيدي نع

بِيده ، لَو لَم " والَّذي نفِْسي  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه عن أَبِي هريرةَ

، لَذَهب اللَّه بِكُم ، و لَجاَء بِقَومٍ يذْنِبونَ ، فَيستغفرونَ اللَّه ، فَيغفر تذْنِبوا

 ." م٨٠٨٢(حم) لَه  

٨(  نع ، اتيةَ الززمح نلٍ ، عيفُض نب دمحا مثَندبٍ قَالَ : حيو كُرا أَبثَندح

 كدنا عا إِذَا كُنا لَنم : ولَ اللَّهسا را يةَ ، قَالَ : قُلْنريرأَبِي ه نع ، يالطَّائ ادزِي

ندهز ا ، ونقُلُوب قَّتر نا منجرفَإِذَا خ ، ةرلِ اآلخأَه نا مكُن ا ، ويني الدا ف

 ولُ اللَّهسا فَقَالَ رنفُسا أَننكَرا أَننلَادا أَونممش ا ، وينالا أَهنسفَآن كدنصع: 

ع متي كُندنع نم متجرونَ إِذَا خكُونت كُمأَن لَو " كُمتارلَز كذَل كُماللَى ح
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املَلَائكَةُ في بيوتكُم ، و لَو لَم تذْنِبوا لَجاَء اللَّه بِخلْقٍ جديد كَي يذْنِبوا 

  ." ملَه رفغ[قال األلباين]: صحيح دون قوله ؛ " مم خلق اخللق ". ٢٥٢٦(ت) فَي   

٩(  لٍ ، وو كَاما أَبثَندح يالطَّائ دعا سثَندح ، ريها زثَندرِ ، قَالَا : حضو النأَب

-  داهجو مأَب دعرِ: سضو النقَالَ أَب-  ، نِنيمؤالْم لَى أُموم ، لَّةدو الْما أَبثَندح

ولَ اللَّهسا را : يقُولُ : قُلْنةَ ، يريرا هأَب عمس  ا ونقُلُوب قَّتر اكنأَيا إِذَا رإِن ،

 اَء وسا الننممش ا ، وينا الدنتبجأَع اكقْنإِذَا فَار و ، ةرلِ الْآخأَه نا مكُن

لٍ علَى علَى كُلِّ حا - أَو قَالَ : لَو أَنكُم تكُونونَ  - " لَو تكُونونَ  الْأَولَاد قَالَ :

 كُمتارلَز و ، كَةُ بِأَكُفِّهِملَائالْم كُمتافَحي ، لَصدنا عهلَيع متي أَنالِ الَّتالْح

  ." ملَه رفغي ونَ كَيذْنِبمٍ يبِقَو اَء اللَّهوا ، لَجذْنِبت لَم لَو و ، كُموتيي ب(حم) ف

٨٠٤٣  

١٠( نب نسا حثَندى حوسم يالطَّائ ديبع نب دعا سثَندح ،ريها زثَندح ،- 

 مع؟ قَالَ : ن داهجو الْمأَب ورٍ : أَهيهزل قُلْت- لَّةدو الْمثَنِي أَبدح قَد لَى أُموم ،

نِنيمؤالْم ،ا را : يةَ، قُلْنريرا هأَب عمس هأَنولَ اللَّهيث.سدالْح (حم)  ، فَذَكَر

٨٠٤٤  

١١(  نب جا فَرثَندبِجٍ ، قَالَ : حنبِم يالطَّائ انننِ سب يدعس نب رما عنربأَخ

يالطَّائ دعا سثَندةَ ، قَالَ : حاوِيعم نب ريها زثَندقَالَ : ح ، بِجِينةَ الْماحور  ،

 عمس هأَن ، نِنيمؤالْم لَى أُموم اللَّه دبع نب اللَّه ديبع لَّةدو الْمثَنِي أَبدقَالَ : ح

 ا ، ونقُلُوب قَّتر كدنا عا إِذَا كُنإِن ، ولَ اللَّهسا را : يقُولُ : قُلْنةَ ، يريرا هأَب

أَه نا مكُن اَء وسا الننممش ا ، وينا الدنتبجأَع اكقْنإِذَا فَار و ، ةرلِ الْآخ

" لَو تكُونونَ علَى كُلِّ حالٍ علَى الْحالِ الَّذي أَنتم علَيه عندي  الْأَولَاد ، فَقَالَ :

لَو و ، كَةُ بِأَكُفِّكُملَائالْم كُمتافَحاَء  لَصوا لَجذْنِبت لَم لَو و ، كُموتيي بف كُمأَن



    ١٢٠   

 ." ملَه رفغي ونَ كَيذْنِبمٍ يبِقَو ٧٣٨٧) ، (حب) ٧٣٤٤(رقم طبعة با وزير: اللَّه 

  ).٢٦٢١"املوارد" ( -[قال األلباين]: صحيح 

: حدثَنا يحيى بن عمرِو بنِ  حدثَنا أَحمد بن عبد الْملك الْحرانِي ، قَالَ )١٢

جوزاِء ، عن ابنِ مالك النكْرِي ، قَالَ : سمعت أَبِي ، يحدثُ ، عن أَبِي الْ

، و قَالَ رسولُ " كَفَّارةُ الذَّنبِ الندامةُ "  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه عباسٍ

لَ :صاللَّه لَو " ." ملَه رفغيونَ ، لذْنِبمٍ يلَّ بِقَوجو زع اَء اللَّهوا ، لَجذْنِبت م

 ٢٦٢٣(حم) 
  

  

١(  ، لَمأَس نب ديثَنِي زدةَ ، حرسيم نب فْصا حثَندح ، يدعس نب ديوثَين سدح

" قَالَ اُهللا عز  أَنه قَالَ : صعن أَبِي صالحٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اِهللا 

أَن ي بِي ، ودبع ظَن دنا علَّ : أَنجو حأَفْر اِهللا لَلَّه نِي ، وذْكُرثُ ييح هعا م

  ." بِالْفَلَاة هالَّتض جِدي كُمدأَح نم هدبع ةبو٢٦٧٥( - ١(م) بِت(  

٢(  ننِي ابعةُ يريغا الْمثَندح ، بِينبٍ الْقَعننِ قَعةَ بلَمسم ناِهللا ب دبثَين عدح

دبةَ ، قَالَ :  عريرأَبِي ه نجِ ، عرنِ الْأَعع ، ادنأَبِي الز نع ، يامزنِ الْحمحالر

" لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبة أَحدكُم ، من أَحدكُم بِضالَّته ، إِذَا  :صقَالَ رسولُ اِهللا 

  )٢٦٧٥( - ٢(م) وجدها ".  

  

  

حدثَنا عبد اللَّه بن إِسحاق اجلَوهرِي البصرِي قَالَ : حدثَنا أَبو عاصمٍ قَالَ :  )١

 دبع نب كْرب تعمقَالَ : س ، ديبع نب يدعا سثَندقَالَ : ح دفَائ نب ريا كَثثَندح



 

١٢١  

دقُولُ : حي ، نِياملُز اللَّه ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س ، كالم نب سا أَنصثَن 

رجوتنِي غَفَرت دم إِنك ما دعوتنِي ويا ابن آ :اللَّه تبارك وتعالَى قَالَ"  :يقُولُ

عنانَ السماِء ثُم ، يا ابن آدم لَو بلَغت ذُنوبك ما كَانَ فيك ولَا أُباليلَك علَى 

، يا ابن آدم إِنك لَو أَتيتنِي بِقُرابِ اَألرضِ غَفَرت لَك، ولَا أُبالي استغفَرتنِي

يئًا لَأَتيبِي ش رِكشنِي لَا تيتلَق ا ثُمطَايةً "خرفغا مابِهبِقُر كيثٌ ؛ تدذَا حه

  [قال األلباين]: صحيح ٣٥٤٠، (ت) فُه إِلَّا من هذَا الوجهنعرِ حسن غَرِيب لَا

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا وكيع ، حدثَنا الْأَعمش ، عنِ  )٢

ُهللا عز " يقُولُ ا :صالْمعرورِ بنِ سويد ، عن أَبِي ذَر ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

: من جاَء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها و أَزِيد ، و من جاَء بِالسيئَة فَجزاؤه وجلَّ

بي شنم بقَرت نم و رأَغْف ا أَوثْلُهئَةٌ مياساعرذ هنم تبقَرا تر بقَرت نم و ،

، و من لَقينِي ي يمشي أَتيته هرولَةًتقَربت منه باعا ، و من أَتانِمني ذراعا 

ئًا لَقيبِي ش رِكشيئَةً لَا يطضِ خابِ الْأَرةً "بِقُررفغا مهثْلبِم هيتيماهرقَالَ إِب ، :

  )٢٦٨٧( - ٢٢(م)  ع ، بِهذَا الْحديث.حدثَنا الْحسن بن بِشرٍ ، حدثَنا وكي

حدثَنا علي بن محمد قَالَ : حدثَنا وكيع ، عنِ الْأَعمشِ ، عنِ الْمعرورِ بنِ  )٣

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر أَبِي ذَر نع ، ديوصس:  نالَى : معت و كاربت قُولُ اللَّهي "

ج ئَةياُء سزفَج ئَةياَء بِالسج نم و ، أَزِيد ا وهثَالأَم رشع فَلَه ةنساَء بِالْح

مثْلُها أَو أَغْفر ، و من تقَرب مني شبرا تقَربت منه ذراعا ، و من تقَرب مني 

اعب هنم تبقَرا ، تاعرنِي ذيلَق نم لَةً ، ووره هتيي ، أَتشمانِي يأَت نم ا ، و

(جة) بِقرابِ الْأَرضِ خطيئَةً ثُم لَا يشرِك بِي شيئًا ، لَقيته بِمثْلها مغفرةً ".  

  [قال األلباين]: صحيح ٣٨٢١

قَالَ : حدثَنا محمد بن عباد الْمكِّي ،  أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى ، )٤

قَالَ : حدثَنا حماد بن إِسماعيلَ ، عن شرِيك ، عن عبد الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ ، عنِ 
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 بِينِ النع ، أَبِي ذَر نع ، ديونِ سورِ برعقَالَ : صالْم ، قَالَ اللَّه "  و كاربت

 كيتئًا ، لَقيبِي ش رِكشا لَا تطَايضِ خثْلِ الْأَرنِي بِميتلَق لَو مآد نا ابالَى : يعت

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٢٢٦(حب) بِملِْء الْأَرضِ مغفرةً ".  

  ): م.٥٨١(

  

  

  َةاوِيعو ما أَبثَندقَالَ : ح نِيدبٍ الْمنِ كَاسب ديمح نب قُوبعا يثَندح

قَالَ : حدثَنا جعفَر بن برقَانَ ، عن يزِيد بنِ الْأَصم ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ 

 بِيقَالَ : صالن ، بى تتح مطَأْتأَخ لَو " ابلَت ، متبت اَء ، ثُممالس اكُمطَايلُغَ خ

 ." كُملَيع [قال األلباين]: حسن صحيح ٤٢٤٨(جة) اللَّه 
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  ، َةريرأَبِي ه نحٍ ، عالأَبِي ص نع ، شما الْأَعثَندةَ ، حاوِيعو ما أَبثَندح

 يدعأَبِي س نع أَو-  شمنِي الْأَععي ، كش وه-  ولُ اللَّهسصقَالَ : قَالَ ر:  "

(حم) إِنَّ للَّه عتقَاَء في كُلِّ يومٍ و لَيلَة ، لكُلِّ عبد منهم دعوةٌ مستجابةٌ ". 

، قال شعيب األرناؤوط ؛ إسناده صحيح علي شرط الشيحني ، والشك  ٧٤٥٠

 يف صحايب احلديث ال يضر.
  

  

١( ا مثَنديلَ قَالَحاعمإِس نب دما حثَنديلَ قَالَ : حاعمإِس نى بوسا مثَندح :

لَالَ بن حفْص بن عمر الشني قَالَ: حدثَنِي أَبِي عمر بن مرةَ ، قَالَ : سمعت بِ

دينِ زارِ بسي، دج نثَنِي أَبِي، عديح بِيالن عمقُولُص، سقَالَ  :، ي نم "

أَستغفر اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو احلَي القَيوم و أَتوب إِلَيه ، غُفر لَه و إِنْ كَانَ 

 : " فحالز نم فَر هجذَا الوه نإِلَّا م رِفُهعلَا ن يثٌ غَرِيبدذَا ح٣٥٧٧، (ت) ه 

  [قال األلباين]: صحيح

٢( ديلَحاعمإِس نى بوسا مثَن ، ينةَ الشرنِ مب رمع نب فْصا حثَندح ،

دةَحرم نب رمثَنِي أَبِي عارِ بسي نبِلَالَ ب تعملَى ، قَالَ : سوم ،دينِ ز

بِيأَبِصالن تعمي، قَالَ : سدج نع ثُنِيهدحي، ي ولَ اللَّهسر عمس هص، أَن 

، لَّا هو الْحي الْقَيوم، و أَتوب إِلَيه" من قَالَ : أَستغفر اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِ :يقُولُ

  ." فحالز نم فَر إِنْ كَانَ قَد و ، لَه راأللباين]: صحيح[قال  ١٥١٧(د) غُف 
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أَخبرنا الْفَضلُ بن الْحبابِ ، قَالَ : حدثَنا مسدد بن مسرهد، قَالَ : حدثَنا  )١

أَبو عوانةَ ، عن عثْمانَ بنِ الْمغرية ، عن علي بنِ ربِيعةَ ، عن أَسماَء بنِ 

حديثًا  صكُنت إِذَا سمعت من رسولِ اللَّه  الْحكَمِ الْفَزارِي ، عن علي ، قَالَ :

ينفَعنِي اللَّه بِما شاَء أَنْ ينفَعنِي ، حتى حدثَنِي أَبو بكْرٍ، و كَانَ إِذَا حدثَنِي 

 بِينِ النصع إِن و ، هقْتدص ، لَففَإِنْ ح ، هلَفْتحتاس ابِهحأَص ضعب ه

 بِينِ النكْرٍ عو بأَب قدص كْرٍ، وو بثَنِي أَبدقَالَ : صح هأَن ،  دبع نا مم "

يذْنِب ذَنبا ثُم يتوضأُ ، ثُم يصلِّي ركْعتينِ ، ثُم يستغفر اللَّه لذَلك الذَّنبِ ، 

 ." لَه اللَّه [قال األلباين]: حسن  ٦٢٣) ، (حب) ٦٢٢طبعة با وزير:  (رقمإِلَّا غَفَر

)، ويف ثبوت مجلة ١٣٢٤)، "املشكاة" (١٣٦١"صحيح أيب داود" ( -صحيح 

  ).٧"التعليق على "املختارة" (برقم  -االستحالف وقفة 

٢(  ةرينِ املُغانَ بثْمع نةَ ، عانوو عا أَبثَندةُ قَالَ : حبيا قُتثَندح يلع نع ،

بنِ ربِيعةَ ، عن أَسماَء بنِ احلَكَمِ الفَزارِي ، قَالَ : سمعت عليا ، يقُولُ : إِني 

 ولِ اللَّهسر نم تعملًا إِذَا سجر تاَء أَنْ  صكُنا شبِم هنم نِي اللَّهفَعيثًا ندح

دإِذَا ح و ، نِي بِهفَعنيهلَفْتحتاس ابِهحأَص نلٌ مجثَنِي ر هقْتدي صل لَففَإِذَا ح ،

 ولَ اللَّهسر تعمكْرٍ، قَالَ : سو بأَب قدص كْرٍ، وو بثَنِي أَبدح هإِن قُولُ: صوي  "

ما من رجلٍ يذْنِب ذَنبا ، ثُم يقُوم فَيتطَهر، ثُم يصلِّي ، ثُم يستغفر اللَّه ، إِلَّا 

 " لَه اللَّه ةَ :غَفَراآلي هذأَ هقَر وا  ، ثُمظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذ و "

وا اللَّهذَكَر مهفُس[آل عمران]  أَن " وبِهِمذُنوا لفَرغتنِ فَاساب نابِ عي البف و ،

مسعود ، و أَبِي الدرداِء ، و أَنسٍ ، و أَبِي أُمامةَ ، و معاذ ، و واثلَةَ ، و أَبِي 

نعرِفُه إِلَّا من هذَا حديثُ علي حديثٌ حسن لَا  اليسرِ و اسمه كَعب بن عمرٍو :

 وهفَعفَر ، داحو رغَيةُ ، وبعش هنى عور و ، ةرينِ املُغانَ بثْمع يثدح نم هجالو
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 لَم و ، قَفَاهفَأَو ،رعسم و ، رِيانُ الثَّوفْيس اهور ةَ ، وانوأَبِي ع يثدثْلَ حم

 اهفَعري بِيا. صإِلَى النضا أَيفُوعريثُ مذَا احلَدرٍ هعسم نع وِير قَد (ت)  ، و

  [قال األلباين]: حسن ٤٠٦

٣(  يلع نع ، ةرينِ املُغانَ بثْمع نةَ ، عانوو عا أَبثَندةُ قَالَ : حبيا قُتثَندح

احلَكَمِ الفَزارِي ، قَالَ : سمعت عليا ، يقُولُ : إِني  بنِ ربِيعةَ ، عن أَسماَء بنِ

 ولِ اللَّهسر نم تعملًا إِذَا سجر تاَء أَنْ  صكُنا شبِم هنم نِي اللَّهفَعيثًا ندح

ا حلَف لي صدقْته ، ينفَعنِي ، و إِذَا حدثَنِي رجلٌ من أَصحابِه استحلَفْته ، فَإِذَ

 ص، قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه  -و صدق أَبو بكْرٍ  –و إِنه حدثَنِي أَبو بكْرٍ 

" ما من رجلٍ يذْنِب ذَنبا ثُم يقُوم فَيتطَهر ، ثُم يصلِّي ثُم يستغفر اللَّه  يقُولُ :

إِلَّا غَفَر  " ةَ :لَهاآلي هذأَ هقَر ثُم ،  مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذ و "

، إِلَى آخرِ اآلية : هذَا حديثٌ قَد رواه شعبةُ ، وغَير ذَكَروا اللَّه " [آل عمران] 

، عن عثْمانَ بنِ رواه مسعر، و سفْيانُ عوه ، وواحد عن عثْمانَ بنِ املُغرية ، فَرفَ

 ٣٠٠٦(ت)  املُغرية ، فَلَم يرفَعاه ، و لَا نعرِف لأَسماَء بنِ الْحكَمِ حديثًا إِلَّا هذَا.

  [قال األلباين]: حسن

٤(  نع ، يالثَّقَف ةريغنِ الْمانَ بثْمع نةَ ، عانوو عا أَبثَندح ،ددسا مثَندح

علي بنِ ربِيعةَ الْأَسدي ، عن أَسماَء بنِ الْحكَمِ الْفَزارِي ، قَالَ : سمعت عليا 

جر تقُولُ : كُني هنع اللَّه يضر ولِ اللَّهسر نم تعميثًا  صلًا إِذَا سدح

 ابِهحأَص نم دثَنِي أَحدإِذَا ح نِي ، وفَعناَء أَنْ يا شبِم هنم نِي اللَّهفَعن

و بأَب قدص كْرٍ وو بثَنِي أَبدح قَالَ : و ، هقْتدي صل لَففَإِذَا ح ، هلَفْتحتكْرٍ اس

 ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س هأَن ، هنع اللَّه يضقُولُ :   صري ذْنِبي دبع نا مم "

ذَنبا ، فَيحِسن الطُّهور، ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعتينِ ، ثُم يستغفر اللَّه ، إِلَّا 

 " لَه اللَّه أَ غَفَرقَر ةَ :، ثُمالْآي هذوا  هظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذ و "
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[قال األلباين]:  ١٥٢١(د)   إِلَى آخرِ الْآية.أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه " [آل عمران] 

  صحيح
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  ٍابِرنِ جثَ بعأَش نسٍ ، عقَي نب وحا نثَندح ، انمعالن نب جيرا سثَندح

 بِيلٌ إِلَى النجاَء رةَ قَالَ : جسبنِ عرِو بمع نولٍ ، عكْحم نع ، انِيدصالْح 

رسولَ اللَّه ، إِنَّ لي غَدرات و  يا شيخ كَبِري يدعم علَى عصا لَه ، فَقَالَ :

، بلَى قَالَ :»  أَلَست تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه؟ «  قَالَ :فَجرات ، فَهلْ يغفَر لي؟ 

 ولُ اللَّهسر كأَن دهأَش قَالَ :و ،  » كاترفَج و كاترغَد لَك رغُف (حم) ». قَد

١٩٤٣٢  

  

  

١(  دبنِ عةَ بقْبع نةَ ، عادقَت نةَ ، عانوو عا أَبثَندح ، يدلو الوثَنا أَبدح

 بِينِ النع ، هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نرِ، عافصالغ: لَكُملًا كَانَ قَبجأَنَّ ر ،

، خير أَبٍ قَالُوا :أَي أَبٍ كُنت لَكُم ؟  فَقَالَ لبنِيه لَما حضر :رغَسه اللَّه مالًا ، 

فَإِني لَم أَعملْ خيرا قَطُّ ، فَإِذَا مت فَأَحرِقُونِي ، ثُم اسحقُونِي ، ثُم  قَالَ :

ما حملَك ؟  ، فَقَالَ :ا ، فَجمعه اللَّه عز وجلَّ ذَرونِي في يومٍ عاصف ، فَفَعلُو

، و قَالَ معاذٌ : حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ ، مخافَتك ، فَتلَقَّاه بِرحمته "  قَالَ :

النبِي صلَّى اُهللا  سمعت عقْبةَ بن عبد الغافرِ، سمعت أَبا سعيد اخلُدرِي ، عنِ

.لَّمسو هلَي٣٤٧٨(خ)   ع  

حدثَنا موسى ، حدثَنا معتمر ، سمعت أَبِي ، حدثَنا قَتادةُ ، عن عقْبةَ بنِ  )٢

 بِينِ النع ، هنع اللَّه يضر رِياخلُد يدعأَبِي س نرِ، عافالغ دبصع  ذَكَر

ا رلَدوالًا وم اللَّه اهآت ، لَكُمقَب أَو ، لَفكَانَ س نيملًا فج -  طَاهنِي أَععي– 

فَإِنه  ، قَالَ :خير أَبٍ  قَالُوا :أَي أَبٍ كُنت لَكُم؟  : فَلَما حضر قَالَ لبنِيه :قَالَ
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و إِنْ يقْدم علَى اللَّه  –فَسرها قَتادةُ : لَم يدخر  - لَم يبتئر عند اللَّه خيرا 

أَو  - يعذِّبه ، فَانظُروا فَإِذَا مت فَأَحرِقُونِي ، حتى إِذَا صرت فَحما فَاسحقُونِي 

انَ رِيح عاصف فَأَذْرونِي فيها  ، فَأَخذَ مواثيقَهم ثُم إِذَا كَ - قَالَ : فَاسهكُونِي 

 كلَى ذَلي  –عبر لُوا  –وفَفَع: فَقَالَ اللَّه ،  ملٌ قَائجفَإِذَا ر ، قَالَ :كُن ثُم ،  أَي

فَما تالَفَاه  - أَو فَرق منك  - مخافَتك  قَالَ :عبدي ما حملَك علَى ما فَعلْت؟ 

 " اللَّه همحأَنْ ر: ادز هأَن رانَ ، غَيلْمس تعمانَ ، فَقَالَ : سثْما عأَب ثْتدفَح ، 

أَو كَما حدثَ و قَالَ معاذٌ : حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ ، » فَأَذْرونِي في البحرِ«

ةَ ، سقْبع تعمس .لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ، رِياخلُد يدعا سأَب تعم

  ٦٤٨١(خ) 

حدثَنا عبد اللَّه بن أَبِي اَألسود ، حدثَنا معتمر، سمعت أَبِي ، حدثَنا  )٣

 بِينِ النع ، يدعأَبِي س نرِ ، عافالغ دبنِ عةَ بقْبع نةُ ، عادصقَت:  ذَكَر هأَن "

 لَفس نيملًا فجنِي  - رعةً : يمقَالَ : كَل ، لَكُمكَانَ قَب نيمف أَو -  اللَّه طَاهأَع

 قَالُوا :أَي أَبٍ كُنت لَكُم ؟  ، قَالَ لبنِيه :مالًا و ولَدا ، فَلَما حضرت الوفَاةُ 

عند اللَّه خيرا ، و إِنْ يقْدرِ  - أَو لَم يبتئز  - ه لَم يبتئر فَإِن ، قَالَ :خير أَبٍ 

اللَّه علَيه يعذِّبه ، فَانظُروا إِذَا مت فَأَحرِقُونِي حتى إِذَا صرت فَحما 

عاصف فَأَذْرونِي  يحٍ، فَإِذَا كَانَ يوم رِ - فَاسحكُونِي  أَو قَالَ : - فَاسحقُونِي 

فَأَخذَ مواثيقَهم علَى ذَلك و ربي ، فَفَعلُوا ، ثُم : ص، فَقَالَ نبِي اللَّه فيها

 فاصمٍ عوي يف هولَّ :أَذْرجو زع فَقَالَ اللَّه ،  ملٌ قَائجر وفَإِذَا ه ، قَالَ كُن ،

: ي  اللَّهدبع ؟ أَيلْتا فَعم لْتلَى أَنْ فَعع لَكما حا قَالَ :مخم ، كفَت -  أَو

 كنم قا "  ، قَالَ :- فَرهدنع همحأَنْ ر الَفَاها تى :فَمرةً أُخرقَالَ م ا «  ، وفَم

هرغَي الَفَاها ت«عمانَ ، فَقَالَ : سثْما عأَب بِه ثْتدفَح ، رانَ غَيلْمس نذَا مه ت

: يهف ادز هرِ« أَنحي البونِي فا » أَذْرثَندى ، حوسثَنا مدثَ ، حدا حكَم أَو ،
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لَم « ، و قَالَ خليفَةُ : حدثَنا معتمر، و قَالَ :» لَم يبتئر« معتمر، و قَالَ :

زئتبي «هرفَس  . رخدي ةُ : لَماد٧٥٠٨(خ) قَت 

٤(  ، رِيهنِ الزع ،رمعا منربأَخ ، امشا هثَندح ، دمحم نب اللَّه دبثَين عدح

 بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه ننِ ، عمحالر دبنِ عب ديمح نصع ،

" كَانَ رجلٌ يسرِف علَى نفِْسه فَلَما حضره املَوت قَالَ لبنِيه : إِذَا أَنا مت  :قَالَ 

فَأَحرِقُونِي ، ثُم اطْحنونِي ، ثُم ذَرونِي في الريحِ ، فَواللَّه لَئن قَدر علَي ربي 

أَح هذَّبا عا مذَابي عنذِّبعلَي ضاَألر اللَّه رفَأَم ، كذَل لَ بِهفُع اتا ما ، فَلَمد ،

ما حملَك علَى  ، فَقَالَ :اجمعي ما فيك منه ، فَفَعلَت ، فَإِذَا هو قَائم  فَقَالَ :

مخافَتك يا « ، و قَالَ غَيره :يا رب خشيتك ، فَغفَر لَه "  قَالَ :ما صنعت؟ 

ب٣٤٨١(خ) ».  ر  

حدثَنا إِسماعيلُ ، حدثَنِي مالك ، عن أَبِي الزناد ، عنِ اَألعرجِ ، عن أَبِي  )٥

 ولَ اللَّهسةَ : أَنَّ رريرقَالَ : صه  اتا قَطُّ : فَإِذَا مريلْ خمعي لٌ لَمجقَالَ ر "

روا نِصفَه في البر، و نِصفَه في البحرِ، فَواللَّه لَئن قَدر اللَّه علَيه فَحرقُوه واذْ

 نيالَمالع نا مدأَح هذِّبعا الَ يذَابع هنذِّبعلَي ، يها فم عمفَج رحالب اللَّه رفَأَم ،

ثُم ، يها فم عمفَج رالب رأَم ؟  قَالَ : ولْتفَع مقَالَ :ل نم لَمأَع تأَن و كتيشخ ،

 ." لَه فَر٧٥٠٦(خ) فَغ  

حدثَين محمد بن مرزوقِ بنِ بِنت مهدي بنِ ميمون ، حدثَنا روح ، حدثَنا  )٦

 :، قَالَ صمالك ، عن أَبِي الزناد ، عنِ الْأَعرجِ ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

، لأَهله : إِذَا مات فَحرقُوه ، ثُم اذْروا نِصفَه  " قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَطُّ

 هذِّبعا لَا يذَابع هنذِّبعلَي هلَياُهللا ع رقَد ناِهللا لَئرِ ، فَوحي الْبف فَهنِص و ري الْبف

مرهم ، فَأَمر اُهللا الْبر فَجمع أَحدا من الْعالَمني ، فَلَما مات الرجلُ فَعلُوا ما أَ
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 يها فم عمفَج رحالْب رأَم و ، يها فقَالَ :م ذَا ؟  ، ثُمه لْتفَع مقَالَ : ل نم

  ." اُهللا لَه فَرفَغ ، لَمأَع تأَن و با ري ، كتيش٢٧٥٦( - ٢٤(م) خ(  

٧(  نب دمحثَنا مدح ديمح نب دبع عٍ ، وافر-  نا ، و قَالَ ابنربأَخ : دبقَالَ ع

 اللَّفْظُ لَه عٍ وافر- ، رمعا منرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندح رِيهي الزقَالَ : قَالَ ل: 

ميد بن عبد أَخبرنِي ح : قَالَ الزهرِيأَلَا أُحدثُك بِحديثَينِ عجِيبينِ؟ 

" أَسرف رجلٌ علَى نفِْسه ،  ، قَالَ : ص، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي الرحمنِ

فَلَما حضره الْموت أَوصى بنِيه فَقَالَ : إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ، ثُم اسحقُونِي ، 

ثُم اذْرونِي في الريحِ في الْبحرِ، فَواِهللا لَئن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما 

فَفَعلُوا ذَلك بِه ، فَقَالَ للْأَرضِ : أَدي ما أَخذْت ، فَإِذَا هو  ، قَالَ ؛عذَّبه بِه أَحدا 

 مقَائ: ؟  ، فَقَالَ لَه تعنا صلَى مع لَكما حفَقَالَ :م  با ري ، كتيشخ -  أَو

  )٢٧٥٦( - ٢٥(م) ".   فَغفَر لَه بِذَلك - ؛ مخافَتك  قَالَ

حدثَين أَبو الربِيعِ سلَيمانُ بن داود ، حدثَنا محمد بن حربٍ ، حدثَنِي  )٨

الزبيدي ، قَالَ الزهرِي : حدثَنِي حميد بن عبد الرحمنِ بنِ عوف ، عن أَبِي 

عمةَ ، قَالَ : سريرولَ اِهللا هسر قُولُ : صتي ،  "فِْسهلَى نع دبع فروِ "أَسحبِن ،

، و لَم يذْكُر حديثَ الْمرأَة في قصة "فَغفَر اُهللا لَه"  حديث معمرٍ ، إِلَى قَوله ؛

وجلَّ لكُلِّ شيٍء أَخذَ منه  " فَقَالَ اُهللا عزالْهِرة ، و في حديث الزبيدي قَالَ : 

 ." هنم ذْتا أَخم ئًا : أَدي٢٧٥٦( - ٢٦(م) ش(  

٩( الز نبٍ ، عرح نب دمحا مثَندقَالَ : ح ، ديبع نب ريا كَثنربأَخ نع ، يديب

رِيهنِ ، الزمحالر دبنِ عب ديمح نةَ قَ، عريرأَبِي ه نولَ عسر تعمالَ : س

قُولُ صاللَّهإِ :ي : هلأَهفَاةُ ، قَالَ لالْو هترضى حتح فِْسهلَى نع دبع فرذَا " أَس

لَئن  ، فَواللَّهونِي في الريحِ في الْبحرِ، ثُم اذْرأَنا مت فَأَحرِقُونِي، ثُم اسحقُونِي

 هلْقخ نا مدأَح هذِّبعا لَا يذَابي عنذِّبعلَي لَيع اللَّه رقَالَ :قَد ،  لُهلَ أَهفَفَع



 

١٣١  

كئًا: ذَليش هنذَ مٍء أَخيكُلِّ شلَّ لجو زع ا ، قَالَ اللَّهم أَدمقَائ وفَإِذَا ه ، ذْتأَخ ،

".  خشيتك، فَغفَر اللَّه لَه قَالَ :؟ ما حملَك علَى ما صنعت :عز وجلَّاللَّه  قَالَ

  [قال األلباين]: صحيح ٢٠٧٩(س) 

حدثَنا محمد بن يحيى، و إِسحاق بن منصورٍ، قَالَا : حدثَنا عبد الرزاقِ  )١٠

 ،رمعا مأَنبنِي قَالَ : أَنربنِ، أَخيجِيبنِ عيثَيدبِح ثُكدأَلَا أُح :رِيهقَالَ: قَالَ الز

 ولِ اللَّهسر نةَ، عريرأَبِي ه ننِ، عمحالر دبع نب ديمقَالَ :صح ،  فرأَس "

نِيهى بصأَو ،توالْم هرضا حفَلَم ، فِْسهلَى نلٌ عجقَالَ :، فَر  تا مإِذَا أَن

 رقَد نلَئ اللَّهرِ، فَوحي الْبيحِ في الرونِي فذَر قُونِي، ثُمحاس رِقُونِي، ثُمفَأَح

فَقَالَ " فَفَعلُوا بِه ذَلك ،  ، قَالَ :علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه أَحدا" 

ما حملَك علَى ما صنعت ؟  ، فَقَالَ لَه :ي ما أَخذْت ، فَإِذَا هو قَائم أَد للْأَرضِ :

[قال األلباين]:  ٤٢٥٥(جة)  خشيتك أَو مخافَتك يا رب ، فَغفَر لَه لذَلك ". قَالَ :

  صحيح

أَلَا أُحدثُك  قَالَ لي الزهرِي : -حدثَنا عبد الرزاقِ ، حدثَنا معمر ، قَالَ :  )١١

قَالَ الزهرِي : عن حميد بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف ،  -بِحديثَينِ عجِيبينِ ؟ 

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ : صع  هرضا حفَلَم ، فِْسهلَى نلٌ عجر فرأَس "

 نِيهى بصأَو توفَقَالَ :الْم ،  قُونِي ، ثُمحاس رِقُونِي ، ثُمفَأَح ، تا مإِذَا أَن

با ما اذْرونِي في الريحِ في الْبحرِ ، فَواللَّه لَئن قَدر علَي ربي لَيعذِّبني عذَا

 " دأَح هذِّبقَالَ :ع ،  بِه كلُوا ذَلضِ :" فَفَعلْأَرل ؛ فَإِذَا  ، فَقَالَ اللَّه ذْتا أَخي مأَد

 مقَائ وه: ؟  ، فَقَالَ لَهتعنا صلَى مع لَكما حقَالَ :م  أَو ، با ري كتيشخ

بِذَل لَه فَرفَغ ، كافَتخم ." ٧٦٤٧(حم) ك  

و حدثَنِي عن مالك ، عن أَبِي الزناد ، عنِ اَألعرجِ ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ  )١٢

 ولَ اللَّهسصر  ، قُوهرفَح اتإِذَا م هلةً قَطُّ ، َألهنسلْ حمعي لٌ لَمجقَالَ : قَالَ ر
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ي الْبف فَهوا نِصأَذْر ثُم هلَيع اللَّه رقَد نلَئ اللَّهرِ، فَوحي الْبف فَهنِص و ، ر

لَيعذِّبنه عذَابا الَ يعذِّبه أَحدا من الْعالَمني ، فَلَما مات الرجلُ ، فَعلُوا ما 

 و ، يها فم عمفَج رالْب اللَّه رفَأَم ، بِه مهرفَأَم رحالْب رأَم ثُم ، يها فم عمج

فَغفَر لَه.  ، قَالَ :من خشيتك يا رب ، و أَنت أَعلَم  قَالَ :لم فَعلْت هذَا؟  :قَالَ

  ٦٤٥(ط) 

١٣( ثَابِت نع ،ادما حثَندلٍ، حو كَاما أَبثَندأَبِي ح نعٍ، عافأَبِي ر نةَ، عريره ،

 بِينِ النصعريِيننِ ساب نِ، وسنِ الْحع ،داحو رغَي نِ ا، وع ،بِيقَالَ صلن : "

لْ خمعي لَم لَكُمكَانَ قَب نملٌ مجكَانَ ريدحوا قَطُّ إِلَّا الترقَالَ ي رضتا احفَلَم ،

: هلأَهل وا إِذَا أَنظُرانعدى يتح رِقُوهحأَنْ ي تاا مممح وهوهناطْح ثُم ، وهاذْر ثُم ،

 :، فَقَالَ اللَّه ، فَإِذَا هو في قَبضة اللَّهما مات فَعلُوا ذَلك بِهفي يومِ رِيحٍ ، فَلَ

مآد نا اب؟ يلْتا فَعلَى مع لَكما حقَالَ :، م كافَتخم نم بر قَالَ :أَي ،  رففَغ

 ٨٠٤٠(حم) ، و لَم يعملْ خيرا قَطُّ إِلَّا التوحيد ". لَه بِها
  

  

١( ، يدأَبِي ع نب دمحا مثَندارٍ، حشب نب دمحثَنا مدح  نةَ ، عبعش نع

، ص، عنِ النبِي ا، عن أَبِي سعيد اخلُدرِي أَبِي الصديقِ الناجِي ، عنقَتادةَ

" كَانَ في بنِي إِسرائيلَ رجلٌ قَتلَ تسعةً و تسعني إِنسانا ، ثُم خرج  قَالَ :

، فَقَتلَه ، فَجعلَ الَ قَالَ :هلْ من توبة ؟  ، فَقَالَ لَه :لَه يسأَلُ ، فَأَتى راهبا فَسأَ

، فَناَء بِصدرِه كَذَا ، فَأَدركَه املَوت ائْت قَريةَ كَذَا و ، فَقَالَ لَه رجلٌ :يسأَلُ 

العذَابِ ، فَأَوحى اللَّه إِلَى  نحوها ، فَاختصمت فيه مالَئكَةُ الرحمة و مالَئكَةُ

، قيسوا ما بينهما ، و قَالَ :هذه أَنْ تقَربِي ، و أَوحى اللَّه إِلَى هذه أَنْ تباعدي 

 ." لَه رفرٍ، فَغببِش بأَقْر هذإِلَى ه جِد٣٤٧٠(خ) فَو  
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 –واللَّفْظُ لابنِ الْمثَنى  -حدثَنا محمد بن الْمثَنى ، و محمد بن بشارٍ  )٢

، عن أَبِي الصديقِ، عن بن هشامٍ ، حدثَنِي أَبِي، عن قَتادةَقَالَا : حدثَنا معاذُ 

كُم رجلٌ قَتلَ " كَانَ فيمن كَانَ قَبلَ :قَالَ ص أَبِي سعيد الْخدرِي ، أَنَّ نبِي اِهللا

، ، فَأَتاهدلَّ علَى راهبٍ؛ فَن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ، فَسأَلَ عتسعةً وتسعني نفْسا

، ا ، فَقَتلَهلَ :فَقَالَإِنه قَتلَ تسعةً و تسعني نفْسا ، فَهلْ لَه من توبة ؟  فَقَالَ :

إِنه  :، فَقَالَ؛ فَدلَّ علَى رجلٍ عالمٍ، ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِفَكَملَ بِه مائَةً

نعم ، و من يحولُ بينه و بين  فَقَالَ :قَتلَ مائَةَ نفْسٍ ، فَهلْ لَه من توبة ؟ 

اَهللا فَاعبد اَهللا  نطَلق إِلَى أَرضِ كَذَا و كَذَا ، فَإِنَّ بِها أُناسا يعبدونَالتوبة ؟ ا

مهعٍء ،موس ضا أَرهفَإِن ،كضإِلَى أَر جِعرلَا ت وصى إِذَا نتح طَلَقفَان ، ف

توالْم اهأَت كَةُالطَّرِيقلَائم يهف تمصتفَاخ ، و ةمحذَابِالركَةُ الْعلَائفَم ، قَالَت

ةمحكَةُ الرلَائم: ا مبائاَء تإِلَى اِهللاج ذَابِ: قْبِلًا بِقَلْبِهكَةُ الْعلَائم قَالَتو ،إِن ه

 ، فَقَالَ:م، فَجعلُوه بينهم ملَك في صورة آدمي، فَأَتاهلَم يعملْ خيرا قَطُّ

نِقيضالْأَر نيا بوا ميستفَإِلَى أَي ،لَه وى فَهنا كَانَ أَدى هِمنأَد وهدجفَو وهفَقَاس ،

ضفَقَب ، ادي أَرضِ الَّتإِلَى الْأَر" ةمحكَةُ الرلَائم هةُتادقَالَ قَت ،:  نسفَقَالَ الْح

  )٢٧٦٦( - ٤٦(م)  لَما أَتاه الْموت نأَى بِصدرِه. ، أَنهذُكر لَنا

، ثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، حد بن معاذ الْعنبرِي، حدثَنا أَبِيحدثَين عبيد اِهللا )٣

عمس هأَن اجِييقِ الندا الصأَبيدعأَبِي س نع ، رِيدالْخنِ النع ،أَنَّ  :صبِي "

رجلًا قَتلَ تسعةً و تسعني نفْسا ، فَجعلَ يسأَلُ هلْ لَه من توبة ؟ فَأَتى راهبا ، 

 أَلَهفَقَالَ :فَس  نم جرخ أَلُ ، ثُمسلَ يعج ثُم ، باهلَ الرةٌ ، فَقَتبوت لَك تسلَي

 توالْم كَهرضِ الطَّرِيقِ أَدعي با كَانَ فونَ ، فَلَمحالص ما قَويهف ةيإِلَى قَر ةيقَر

م يهف تمصتفَاخ ، اتم ثُم ، رِهدأَى بِصفَنمحكَةُ الرذَابِلَائكَةُ الْعلَائم و ، ة ،
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 - ٤٧(م) فَكَانَ إِلَى الْقَرية الصالحة أَقْرب منها بِشبرٍ، فَجعلَ من أَهلها ". 

)٢٧٦٦(  

٤( يدأَبِي ع نا ابثَندارٍ، حشب نب دمحثَنا مدةُحبعا شثَندح ، نةَ، ، عادقَت

:يهف ادز و ،اذعنِ مب اذعم يثدح وحن ،ادنذَا الْإِسى اُهللا بِهحأَنْ  " فَأَو :هذإِلَى ه

ي، وداعببِي " . تقَرأَنْ ت : هذ٢٧٦٦( - ٤٨(م) إِلَى ه(  

٥( زِيدا يثَندةَ قَالَ: حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح  امما هأَنبونَ قَالَ : أَناره نب

بن يحيى، عن قَتادةَ، عن أَبِي الصديقِ الناجِي، عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ: 

 ولِ اللَّهسي رف نم تعما سبِم كُمبِرصأَلَا أُخو ،ايأُذُن هتعمقَلْبِي:؛ س اهعو 

تضرع ا ثُمفْسن نيعست ةً وعسلَ تا قَتدبةُ "إِنَّ عبوالت لِ لَهلَمِ أَهأَع نأَلَ عفَس ،

اهلٍ فَأَتجلَى رلَّ عضِ ، فَدلْ  ، فَقَالَ:الْأَرا ، فَهفْسن نيعست ةً وعست لْتي قَتإِن

ه ، فَانتضى سيفَه فَقَتلَ ، قَالَ:د تسعة و تسعني نفْسا بع قَالَ :لي من توبة ؟ 

، فَدلَّ رضِ، فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَثُم عرضت لَه التوبةُ، فَأَكْملَ بِه الْمائَةَ

 اهلٍ فَأَتجلَى رفْسٍ فَقَالَ :عائَةَ نم لْتي قَتلْإِن؟  ، فَه ةبوت ني مقَالَ : فَقَالَل: 

و ،كحيو تي أَنالَّت بِيثَةالْخ ةيالْقَر نم جر؟ اخ ةبوالت نيبو كنيولُ بحي نم

ةيا إِلَى الْقَريهف كَذَا و ةيقَر ةحالاكَذَاالصيهف كبر دبفَاع ، رِيدي جرفَخ ،

قَريةَ الصالحةَ، فَعرض لَه أَجلُه في الطَّرِيقِ، فَاختصمت فيه ملَائكَةُ الْ

ه لَم يعصنِي ساعةً أَنا أَولَى بِه، إِن: ، قَالَ إِبليسالرحمة و ملَائكَةُ الْعذَابِ 

فَحدثَنِي  ، قَالَ همام :ه خرج تائبا"إِن فَقَالَت ملَائكَةُ الرحمة : ، قَالَ :قَطُّ

فَبعثَ اللَّه عز وجلَّ  حميد الطَّوِيلُ، عن بكْرِ بنِ عبد اللَّه، عن أَبِي رافعٍ قَالَ:

تلَكًا، فَاخوامعجر ثُم هوا إِلَيموا :، فَقَالَصظُران ،بأَقْر تنِ كَانيتيالْقَر أَي ،

لَما حضره الْموت احتفَز  ، قَالَ قَتادةُ : فَحدثَنا الْحسن ، قَالَ :فَأَلْحقُوه بِأَهلها 

أَلْحقُوه بِنفِْسه فَقَرب من الْقَرية الصالحة ، و باعد منه الْقَريةَ الْخبِيثَةَ ، فَ
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 ةحالالص ةيلِ الْقَربِأَه ناسِ ببو الْعا أَبثَندح : الْقَطَّان ننِ بسو الْحقَالَ أَب ،

ب اللَّه دبعياددغيلَ الْباعمنِ إِس. هوحن فَذَكَر امما هثَندفَّانُ، حا عثَندح ،  

  ين]: صحيح دون قوله احلسن ملا حضره املوت ق[قال األلبا ٢٦٢٢(جة) 

حدثَنا يزِيد، أَخبرنا همام بن يحيى، حدثَنا قَتادةُ، عن أَبِي الصديقِ  )٦

عأَبِي س نع ،اجِيالنرِيدالْخ ولِ يدسر نم تعما سإِلَّا م ثُكُمدقَالَ : لَا أُح ،

 قَلْبِي: صاللَّه اهعو و ايأُذُن هتعملَ سا قَتدبا "إِنَّ عفْسن نيعست ةً وعست ثُم ،

 فَقَالَ :، دلَّ علَى رجلٍ، فَأَتاهعرضت لَه التوبةُ ، فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ؟ فَ

بعد قَتلِ تسعة و  قَالَ:؟ سا، فَهلْ لي من توبةإِني قَتلْت تسعةً و تسعني نفْ

فَانتضى سيفَه فَقَتلَه بِه فَأَكْملَ بِه مائَةً، ثُم عرضت لَه  قَالَ :تسعني نفْسا ؟  

إِني قَتلْت  :، فَقَالَتاه التوبةُ ، فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ ؟ فَدلَّ علَى رجلٍ فَأَ

و من يحولُ بينك و بين التوبة ، اخرج  فَقَالَ :مائَةَ نفْسٍ ، فَهلْ لي من توبة ؟ 

من الْقَرية الْخبِيثَة الَّتي أَنت فيها إِلَى الْقَرية الصالحة قَرية كَذَا و كَذَا ، 

فَخرج إِلَى الْقَرية الصالحة فَعرض لَه أَجلُه في  ، قَالَ :عبد ربك فيها فَا

، قَالَ : فَاختصمت فيه ملَائكَةُ الرحمة و ملَائكَةُ الْعذَابِ  ، قَالَ :الطَّرِيقِ 

: يسلفَقَالَ إِب عي لَم هإِن لَى بِها أَوةً قَطُّ أَناعنِي سكَةُ  ، قَالَ :صلَائم فَقَالَت

: ةمحا " الربائت جرخ هنِإِنكْرِ بب نالطَّوِيلُ ، ع ديمثَنِي حدفَح : اممقَالَ ه ، 

نِيزالْم اللَّه دبعٍ ، قَالَ :عافأَبِي ر نع ،  »لَّ لَهجو زع ثَ اللَّهعلَكًا ،  فَبم

 هوا إِلَيمصتةَ ، قَالَ : فَقَالَ :»فَاخادقَت يثدإِلَى ح عجر ثُم ،  » وا أَيظُران

، فَحدثَنا الْحسن  ، قَالَ قَتادةُ :» الْقَريتينِ كَانَ أَقْرب إِلَيه ، فَأَلْحقُوه بِأَهلها 

منه الْقَريةَ الصالحةَ ،  وت احتفَز بِنفِْسه فَقَرب اللَّه لَما عرف الْم«  قَالَ :

 ةحالالص ةيلِ الْقَربِأَه قُوهبِيثَةَ فَأَلْحةَ الْخيالْقَر هنم داعب ١١١٥٤(حم) ». و  



    ١٣٦   

عن أَبِي سعيد ، حدثَنا قَتادةُ، عن أَبِي الصديقِ، عفَّانُ، حدثَنا همام حدثَنا )٧

رِيدالْخ بِيقَالَ : ص، أَنَّ الن  نأَلَ عا ، فَسفْسن نيعست ةً وعسلَ تلًا قَتجإِنَّ ر "

 اهلٍ ، فَأَتجلَى رلَّ عضِ ، فَدلِ الْأَرلَمِ أَهفَقَالَ :أَع ، هإِن  نيعستةً وعسلَ تقَت

تسعني نفْسا فَلَيست لَه لَقَد قَتلَ تسعةً و قَالَ :نفْسا ، فَهلْ لَه من توبة ؟ 

فَانتضى سيفَه فَقَتلَه فَكَملَ مائَةً ، ثُم إِنه مكَثَ ما شاَء اللَّه،  قَالَ :توبةٌ ؟ 

، ه قَد قَتلَ مائَةَ نفْسٍإِن ، فَقَالَ :ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ، فَدلَّ علَى رجلٍ

، اخرج من الْقَرية و بين التوبةبينه  و من يحولُ فَقَالَ:فَهلْ لَه من توبة ؟ 

 :، قَالَ، فَاعبد ربك عز وجلَّ فيها ، إِلَى قَرية كَذَا وكَذَاالْخبِيثَة الَّتي أَنت بِها 

 مصتفَاخ ، لُهأَج لَه ضرعو جرفَخذَابِ وكَةُ الْعلَائم يهفلَائمةمحقَالَ كَةُ الر ،

يسلةً قَطُّ  :إِباعنِي سصعي لَم هإِن: ةمحكَةُ الرلَائم ا" ، قَالَتبائت جرخ هإِن ،

فَبعثَ اللَّه ملَكًا فَاختصما «  فَزعم حميد أَنَّ بكْرا حدثَه ، عن أَبِي رافعٍ قَالَ:

 هةَ قَالَ :  -» إِلَيادقَت يثديثُ إِلَى حدالْح عجنِ «  -ريتيالْقَر وا إِلَى أَيظُران

فَقَرب اللَّه منه الْقَريةَ الصالحةَ ، و «  ، قَالَ قَتادةُ :» كَانَ أَقْرب ، فَأَلْحقُوه بِها 

  ١١٦٨٧(حم) ». حقُوه بِأَهلهاباعد عنه الْقَريةَ الْخبِيثَةَ، فَأَلْ

أَخبرنا أَبو يعلَى، قَالَ : حدثَنا محمد بن أَبِي بكْرٍ الْمقَدمي ، قَالَ :  )٨

حدثَنا معاذُ بن هشامٍ، قَالَ: حدثَنِي أَبِي، عن قَتادةَ، عن أَبِي الصديقِ، عن أَبِي 

الْخ يدعس ولَ اللَّهسأَنَّ ر : رِيلَ  ، قَالَ : صدلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نيمكَانَ ف "

 اهبٍ ، فَأَتاهلَى رلَّ عضِ ، فَدلِ الْأَرلَمِ أَهأَع نأَلَ عا ، فَسفْسن نيعست ةً وعست ،

لَا ، فَقَتلَه و  قَالَ :إِنه قَتلَ تسعةً و تسعني نفْسا ، فَهلْ لَه من توبة ؟   فقَالَ :

أَنه  :، فقَالَكَملَ بِه مائَةً ، ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ ، فَدلَّ علَى رجلٍ 

نعم ، من يحولُ بينك و بين التوبة ؟ ائْت  لَ :قَاقَتلَ مئَةً ، فَهلْ لَه توبةٌ ؟  

اللَّه دبفَاع ونَ اللَّهدبعا ياسا نكَذَا ، فَإِنَّ بِه كَذَا و ضإِلَى  أَر جِعرلَا ت و
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كضأَأَر ، الطَّرِيق فصتى إِذَا انتح طَلَقوٍء ، فَانس ضا أَرهفَإِن ، ، توالْم اهت

 :قَالَت ملَائكَةُ الرحمة، فَفَاختصمت فيه ملَائكَةُ الرحمة ، و ملَائكَةُ الْعذَابِ 

إِنه لَم  :قَالَت ملَائكَةُ الْعذَابِ ، وجاَءنا تائبا مقْبِلًا بِقَلْبِه إِلَى اللَّه جلَّ وعلَا 

لْ خمعي مهنيب لُوهعفَج يمآد ةوري صف لَكم اها قَطُّ ، فَأَتروا  ، فقَالَ :ييسق

ما بين الْأَرضينِ : أَيهما كَانَ أَقْرب ، فَهِي لَه ، فَقَاسوه فَوجدوه أَدنى إِلَى 

)، ٦١٠(رقم طبعة با وزير: ةُ الرحمة ". الْأَرضِ الَّتي أَراد ، فَقَبضته بِها ملَائكَ

  ): ق.٧٧/ ٤"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦١١(حب) 

حدثَنا ابن أَبِي  أَخبرنا عمر بن محمد الْهمدانِي ، حدثَنا محمد بن بشارٍ، )٩

يدةَ ،عادقَت نةَ ، عبعش نع ، نع اجِييقِ الندأَبِي الص ، يدعأَبِي س نع

رِيدالْخ بِينِ النقَالَ : ص، ع ،  ةً وعسلَ تلٌ قَتجيلَ رائرنِي إِسي بكَانَ ف "

 قَالَ :؟  هلْ لَه من توبة ، فَسأَلَه :تسعني إِنسانا ، ثُم خرج يسأَلُ ، فَأَتى راهبا 

ائْت قَريةَ كَذَا و كَذَا ، فَأَدركَه  فقَالَ لَه رجلٌ :لَا ، فَقَتلَه ، و جعلَ يسأَلُ ، 

الْموت فَمات ، فَاختصمت فيه ملَائكَةُ الرحمة و ملَائكَةُ الْعذَابِ ، فَأَوحى 

بِي وقَرت : هذإِلَى ه اللَّه  رفرٍ فَغببِش هذإِلَى ه بأَقْر جِدي ، فَوداعبت هذإِلَى ه

 ." [قال األلباين]: صحيح  ٦١٥) ، (حب) ٦١٤(رقم طبعة با وزير: لَه- 

 )، مضى مطوالً.٦١٠"التعليق الرغيب" (
  

  

  نب دمحثَنا مدح نةُ ، عبعا شثَندفَرٍ، حعج نب دمحا مثَندى ، حثَنالْم

ى ، عوسأَبِي م نثُ عدحةَ ، يديبا عأَب تعمةَ ، قَالَ : سرنِ مرِو بمنِ ع

بِيو ، قَالَ : صالنتيلِ لبِاللَّي هدطُ يسبلَّ يجو زارِ، " إِنَّ اَهللا عهِسيُء النم ب
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ويبسطُ يده بِالنهارِ ليتوب مِسيُء اللَّيلِ ، حتى تطْلُع الشمس من مغرِبِها ". 

 )٢٧٥٩( - ٣١(م) 
 

  

١(  دبع نارٍ، عيننِ دب اللَّه دبع نع ، كالثَنِي مديلُ، قَالَ : حاعمثَنا إِسدح

 رمنِ عب ماللَّه ولَ اللَّهسقَالَ : ص: أَنَّ ر  »جا رمأَيرا كَافي يهأَخلٍ قَالَ ل فَقَد ،

  ٦١٠٤(خ) ». باَء بِها أَحدهما 

، حدثَنا محمد بن بِشرٍ، وعبد اِهللا بن نميرٍ، بو بكْرِ بن أَبِي شيبةَحدثَنا أَ )٢

 بِيأَنَّ الن ،رمنِ عنِ ابعٍ ، عافن نع ،رمع ناِهللا ب ديبا عثَندقَالَ : صقَالَا : ح 

  )٦٠( - ١١١(م) " إِذَا كَفَّر الرجلُ أَخاه فَقَد باَء بِها أَحدهما " . 

٣(  ،يدعس نةُ ببيقُت و ، وبأَي نى بيحي و ،ييممى التيحي نى بيحثَنا يدوح

: ن يحيىلَ يحيى بوعلي بن حجرٍ جميعا ، عن إِسماعيلَ بنِ جعفَرٍ، قَا

أَخبرنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ، عن عبد اِهللا بنِ دينارٍ أَنه سمع ابن عمر، يقُولُ : 

" أَيما امرِئٍ قَالَ لأَخيه : يا كَافر ، فَقَد باَء بِها أَحدهما ،  :صقَالَ رسولُ اِهللا 

  )٦٠(م) (ما قَالَ، و إِلَّا رجعت علَيه " . إِنْ كَانَ كَ

 حدثَنا قُتيبةُ، عن مالك، عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمر، عنِ )٤

بِيفَ ، قَالَ :صالن ركَاف يهأَخلٍ قَالَ لجا رما "" أَيمهدا أَحاَء بِهب ذَا قَده ،

.نِي ؛ أَقَرعي : (اَءب) هلى قَونعمو ، يححص نسيثٌ حدقال  ٢٦٣٧(ت)  ح]

  األلباين]: صحيح

٥(  نكْرٍ، عأَبِي ب نب دما أَحثَندقَالَ : ح ، ارِيصالْأَن رِيسإِد نب نيسا الْحنربأَخ

" أَيما  ، قَالَ : صعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّه  مالك ، عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ،
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[قال األلباين]: صحيح  ٢٤٩(حب) رجلٌ قَالَ لأَخيه كَافر، فَقَد باَء بِه أَحدهما ".  

  ): ق.٢٨٩١"الصحيحة" ( -

٦( دقَالَ : ح ، يامنِ السمحالر دبع نب دمحا منربأَخيحا يثَن وبأَي نى ب

قَابِرِيالْم نب اللَّه دبنِي عربفَرٍ، قَالَ : أَخعج نيلُ باعما إِسثَندقَالَ : ح ،

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ ري ،رمع ناب عمس هارٍ، أَنينصد: يهأَخرِئٍ قَالَ لا اممأَي " :

  ."هلَيع تعجإِلَّا ر ا قَالَ ، وا إِنْ كَانَ كَممهدأَح اَء بِهب فَقَد ،ر٢٥٠(حب) كَاف 

  ): م.٢٨٩١"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح 

٧( ديقٍ، حقنِ شب رمع نب نسا الْحثَندانَ، حفْيس نب نسا الْحنربةُ أَخلَما سثَن

لِبالْفَض ةَنادنِ قَتب رمنِ عمِ باصع نع ،اقحنِ إِسنِ ابنِ ، عب ودمحم نع ،

لَبِيد ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ،يدعأَبِي س نلًا قَطُّ إِلَّا  :ص، عجلٌ رجر ا أَكْفَرم "

[قال األلباين]:  ٢٤٨(حب) كَفَر بِتكْفريِه ".  باَء أَحدهما بِها إِنْ كَانَ كَافرا وإِلَّا 

  ).٢٨٩١"الصحيحة" ( -صحيح مبا بعده 

٨( يدعس نب دمأَحو ،دمحثَنا مدح يلا عنربأَخ ،رمع نانُ بثْما عثَندقَاالَ : ح ،

أَبِي س نريٍ، عنِ أَبِي كَثى بيحي نع ،كاراملُب نب اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نةَ، علَم

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر :هنقَالَ : صع  » اَء بِهب فَقَد ، را كَافي يهأَخلُ لجإِذَا قَالَ الر

، و قَالَ عكْرِمةُ بن عمارٍ، عن يحيى، عن عبد اللَّه بنِ يزِيد : سمع »أَحدهما 

 بِينِ النةَ ، عريرا هأَب عمةَ: سلَما س٦١٠٣(خ)  .صأَب  

  

  

سلَيمانَ، عن أَبِيه، حدثَنا أَبو حدثَنا سويد بن سعيد، عن معتمرِ بنِ  )١

" أَنَّ رجلًا قَالَ: و اِهللا لَا  حدثَ: صعمرانَ الْجونِي، عن جندبٍ، أَنَّ رسولَ اِهللا 



    ١٤٠   

فر غْيغفر اُهللا لفُلَان ، و إِنَّ اَهللا تعالَى قَالَ: من ذَا الَّذي يتأَلَّى علَي أَنْ لَا أَ

فُلَانفُلل تغَفَر ي قَدفَإِن ،" لَكمع طْتبأَحو ، ا قَال. (م) لَانكَم ١٣٧، أَو - 

)٢٦٢١(  

٢(  نب رمتعا الْمثَندانَ حدرنِ ومِ باتح نب حالا صثَندلَى، حعو يا أَبنربأَخ

، عن جندبِ بنِ ن أَبِي عمرانَ الْجونِي، عيحدثُالَ: سمعت أَبِي سلَيمانَ، قَ

" قَالَ رجلٌ : و اللَّه لَا يغفر اللَّه  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه بجليعبد اللَّه الْ

 و ،فُلَانل تغَفَر الَى : قَدعت و كاربت فَقَالَ اللَّه ، فُلَانل ."لَكمع طْتبرقم أَح)

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٥٧١١)، (حب) ٥٦٨١طبعة با وزير: 

)٢٠١٤.(  

حدثَنا محمد بن الصباحِ بنِ سفْيانَ ، أَخبرنا علي بن ثَابِت ، عن عكْرِمةَ  )٣

وج نب مضمثَنِي ضدارٍ، قَالَ: حمنِ عولَ بسر تعمةَ سريرو هسٍ ، قَالَ : قَالَ أَب

 قُولُ: صاللَّها  يمهدنِ ، فَكَانَ أَحيياخوتيلَ مائرنِي إِسي بف لَانجكَانَ ر "

الْآخو ، ذْنِبيةادبي الْعف هِدتجم لَىرع رى الْآخري هِدتجالُ الْمزفَكَانَ لَا ي ، 

 ، فَقَالَ :أَقْصر  ، فَوجده يوما علَى ذَنبٍ ، فَقَالَ لَه :أَقْصر ، فَيقُولُ :الذَّنبِ

بر لِّنِي واخيبقر لَيع ثْتعلَا  فَقَالَ :؟ ي أَب أَو ، لَك اللَّه رفغلَا ي اللَّه و

 نيالَمالْع بر دنا ععمتا ، فَاجمهاحوأَر ضةَ ، فَقَبنالْج اللَّه لُكخدفَقَالَ ي ،

: هِدتجذَا الْمها ؟  لري قَاددي يا فلَى مع تكُن ا ، أَومالبِي ع تقَالَأَكُن و 

، اذْهبوا بِه إِلَى النارِ " ، و قَالَ للْآخرِ :اذْهب فَادخلِ الْجنةَ بِرحمتي  للْمذْنِبِ :

و الَّذي نفِْسي بِيده لَتكَلَّم بِكَلمة أَوبقَت دنياه و آخرته.(د)  قَالَ أَبو هريرةَ :

  [قال األلباين]: صحيح ٤٩٠١

٤( دح ، ياممسٍ الْيونِ جمِ بضمض نارٍ، عمع نةُ بكْرِما عثَندرٍ، حامو عا أَبثَن

واللَّه لَا يغفر اللَّه لَك ،  قَالَ : قَالَ لي أَبو هريرةَ : يا يمامي ، لَا تقُولَن لرجلٍ:



 

١٤١  

يا أَبا هريرةَ ، إِنَّ هذه لَكَلمةٌ يقُولُها  ، قُلْت :أَبدا  أَو لَا يدخلُك اللَّه الْجنةَ

 بإِذَا غَض بِهاحص و يهأَخا لندا  ، قَالَ :أَحقُلْهفَلَا ت بِيالن تعمي سص، فَإِن 

، و جتهِدا في الْعبادةا م" كَانَ في بنِي إِسرائيلَ رجلَان ، كَانَ أَحدهميقُولُ : 

كَانَ الْآخر مسرِفًا علَى نفِْسه ، فَكَانا متآخيينِ ، فَكَانَ الْمجتهِد لَا يزالُ يرى 

، أَبعثْت خلِّنِي و ربي ، فَيقُولُ :يا هذَا ، أَقْصر  ، فَيقُولُ :الْآخر علَى ذَنبٍ 

ويحك ،  ، فَقَالَ لَه :ما علَى ذَنبٍ استعظَمه"إِلَى أَنْ رآه يو قَالَ :علَي رقيبا ؟ " 

 را "  ، قَالَ :أَقْصيبقر لَيع ثْتعي ، أَببرلِّنِي ولَا  ، قَالَ :خ اللَّهفَقَالَ : و "

 أَو ، لَك اللَّه رفغا يدةَ أَبنالْج اللَّه لُكخدا ، قَالَ :لَا يمهدثَ  ، قَالَ أَحعفَب

 هدنا ععمتاج ا ، ومهاحوأَر ضلَكًا ، فَقَبا مهِمإِلَي ذْنِبِ :اللَّهلْمفَقَالَ ل ، 

بِي عالما ، أَكُنت علَى ما  أَكُنت و قَالَ للْآخرِ:اذْهب فَادخلِ الْجنةَ بِرحمتي . 

، فْس أَبِي الْقَاسمِ بِيدهفَوالَّذي ن«  ، قَالَ :اذْهبوا بِه إِلَى النارِ "في يدي قَادرا ، 

 هترآخ و اهيند قَتبأَو ةمبِكَل كَلَّم٨٢٩٢(حم) ». لَت  

٥( ا عثَندح ،دمالص دبا عثَندح نب مضما ضثَندارٍ، قَالَ : حمع نةُ بكْرِم

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سةَ ، يريرا هأَب عمس ،سٍ الْهِفَّانِيوقُولُ : صجكَانَ ، ي"

هدأَح ، لَانجيلَ رائرنِي إِسي بفةادبي الْعف هِدتجا مرِمسم رالْآخ لَى ، وع ف

، نفِْسه ، و كَانا متآخيينِ ، فَكَانَ الْمجتهِد لَا يزالُ يرى علَى الْآخرِ ذَنبا 

، فَذَكَر مثْلَ حديث أَبِي ربي"خلِّنِي و ، فَيقُولُ الْمذْنِب :ويحك أَقْصر فَيقُولُ :

  ٨٧٤٩(حم)  عامر.

أَخبرنا أَبو خليفَةَ، حدثَنا أَبو الْوليد الطَّيالِسي ، حدثَنا عكْرِمةُ بن عمارٍ،  )٦

، فَإِذَا أَنا بِشيخٍ  صحدثَنا ضمضم بن جوسٍ ، قَالَ : دخلْت مسجِد الرسولِ 

ا ، ماياقِ الثَّنرب ، هأْسفِّرٍ رصفَقَالَ م ، ابش ، هجيلُ الْومج ، جعلٌ أَدجر هع

: خيالَ  الشعت يامما يا :يدلٍ أَبجرل قُولَنلَا  ، لَا ت اللَّه و ، لَك اللَّه رفغلَا ي



    ١٤٢   

أَنا أَبو  قَالَ :؟!  و من أَنت  يرحمك اللَّه ، قُلْت :يدخلُك اللَّه الْجنةَ أَبدا 

إِنَّ هذه لَكَلمةٌ يقُولُها أَحدنا لبعضِ أَهله أَو لخادمه إِذَا غَضب  ، قُلْت :هريرةَ 

كَانَ رجلَان «  يقُولُ : صإِني سمعت رسولَ اللَّه فَلَا تقُلْها ،  ، قَالَ :علَيها 

رنِي إِسب نم ، ذْنِبم رالْآخ و ، ةادبي الْعف هِدتجا ممهدنِ ، أَحيياخوتيلَ مائ

خلِّنِي و  ، فَقَالَ لَه :أَقْصر  ، فَقَالَ لَه :فَأَبصر الْمجتهِد الْمذْنِب علَى ذَنبٍ 

خلِّنِي و ربي ، حتى وجده يوما  لُ :، و يقُوو كَانَ يعيد ذَلك علَيه  ، قَالَ :ربي 

 هظَمعتبٍ ، فَاسلَى ذَنفَقَالَ :ع ،  رأَقْص كحيقَالَ :و ،  ثْتعي ، أَببر لِّنِي وخ

لَا يدخلُك اللَّه  ، أَو قَالَ :و اللَّه لَا يغفر اللَّه لَك أَبدا  فَقَالَ :علَي رقيبا ؟ 

، الْجنةَ أَبدا ، فَبعثَ إِلَيهِما ملَك فَقَبض أَرواحهما ، فَاجتمعا عنده جلَّ وعلَا 

 : هِدتجلْما لنبفَقَالَ ر ظُرحت ي؟ أَمدي يا فلَى ما عرقَاد تكُن ا ؟ أَممالع تأَكُن

اذْهبوا  ، و قَالَ للْآخرِ :علَى عبدي؟ اذْهب إِلَى الْجنة يرِيد الْمذْنِب  رحمتي

(رقم ، فَوالَّذي نفِْسي بِيده لَتكَلَّم بِكَلمة أَوبقَت دنياه وآخرته ". » بِه إِلَى النارِ

"الطحاوية"  -: صحيح [قال األلباين] ٥٧١٢) ، (حب) ٥٦٨٢طبعة با وزير: 

)٢٩٦.( 
  

  

حدثَنا إِبراهيم بن يعقُوب قَالَ : حدثَنا علي بن عياشٍ احلمصي قَالَ :  )١

حدثَنا عبد الرحمنِ بن ثَابِت بنِ ثَوبانَ ، عن أَبِيه ، عن مكْحولٍ ، عن جبيرِ 

بِينِ النع ، رمنِ عاب نرٍ ، عفَينِ نا  قَالَ : ص بم دبةَ العبولُ تقْبي إِنَّ اللَّه "

 ."رغرغي و لَما أَبثَندارٍ قَالَ : حشب نب دمحا مثَندح ، غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه

أَبِيه نانَ ، عبنِ ثَوب ثَابِت ننِ بمحالر دبع نع ، يقَدرٍ العامولٍ ،  عكْحم نع ،



 

١٤٣  

 بِينِ النع ، رمنِ عنِ ابرٍ ، عفَينِ نرِ بيبج ن(ت)  صع . اهنعبِم هوحن ،

 [قال األلباين]: حسن ٣٥٣٧

٢(  نب يدلا الْوأَنبقَالَ : أَن يلمالر يدعس نب داشا رثَندنِ حنِ ابمٍ ، علسم

، عن أَبِيه ، عن مكْحولٍ ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، عن عبد اللَّه بنِ عمر ، ثَوبانَ

 بِينِ النقَالَ : صع ،   ." رغرغي ا لَمم ، دبةَ الْعبولُ تقْبلَّ لَيجو زع إِنَّ اللَّه "

  [قال األلباين]: حسن ٤٢٥٣(جة) 

٣( لا عثَنداحثَندقَالَا : ح دالخ نب امصعاشٍ ، ويع نب ي أَبِيه نانَ ، عبثَو ناب ،

 بِينِ النع ، رمنِ عنِ ابرٍ ، عفَينِ نرِ بيبج نولٍ ، عكْحم نإِنَّ  قَالَ : صع "

 ." رغرغي ا لَمم دبةَ الْعبولُ تقْبي ٦١٦٠(حم) اللَّه  

٤(  نثَنِي أَبِي ، عدح ، ثَابِت ننِ بمحالر دبا عنربأَخ ، داود نانُ بملَيا سثَندح

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، رمنِ عنِ ابرٍ ، عفَينِ نرِ بيبج نولٍ ، عكْحإِنَّ  قَالَ : صم "

ةَ عبولُ تقْبالَى يعت اللَّه ."رغرغي ا لَمم هد٦٤٠٨(حم) ب  

أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنِي علي بن الْجعد ، قَالَ :  )٥

حدثَنا [ابن] ثَوبانَ ، عن أَبِيه ، عن مكْحولٍ ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، عنِ ابنِ 

 بِينِ النع ،رمإِنَّ اللَّ ، قَالَ : صع " ا لَمم دبةَ الْعبولُ تقْبالَى يعت و كاربت ه

 ." رغرغ[قال األلباين]: حسن لغريه  ٦٢٨) ، (حب) ٦٢٧(رقم طبعة با وزير: ي - 

  ).٢٣٤٣"املشكاة" (
  

  

حدثَنا سويد بن نصرٍ قَالَ : أَخبرنا عبد اللَّه ، عن لَيث بنِ سعد قَالَ :  )١

حدثَنِي عامر بن يحيى ، عن أَبِي عبد الرحمنِ املَعافرِي ثُم احلُبلي ، قَالَ : 

" إِنَّ اللَّه  :ص، يقُولُ : قَالَ رسولُ اللَّه  سمعت عبد اللَّه بن عمرِو بنِ العاصِ



    ١٤٤   

سيخلِّص رجلًا من أُمتي علَى رُءوسِ اخلَلَائقِ يوم القيامة فَينشر علَيه تسعةً 

ذَا شيئًا ؟ أَتنكر من ه، ثُم يقُولُ : وتسعني سجِلا كُلُّ سجِلٍّ مثْلُ مد البصرِ 

لَا  فَيقُولُ:أَفَلَك عذْر؟  ، فَيقُولُ :لَا يا رب  فَيقُولُ :أَظَلَمك كَتبتي احلَافظُونَ؟ 

با رقُولُ : يفَي ، دنع لَى إِنَّ لَكةًبنسا حنموالي كلَيع لَا ظُلْم هفَإِن ، جرخفَت ،

، فَيقُولُ حمدا عبده و رسولُههد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ مأَش بِطَاقَةٌ فيها :

:  كنزو رضقُولُ :احفَي ،  جِلَّاتالس هذه عالبِطَاقَةُ م هذا هم با رفَقَالَ :ي ، 

" ظْلَملَا ت كقَالَ:إِن ، جِلَّاتالس عوضي كَفَّ " فَتفي كَفَّةالبِطَاقَةُ ف و ة تفَطَاش ،

هذَا حديثٌ حسن السجِلَّات و ثَقُلَت البِطَاقَةُ ، فَلَا يثْقُلُ مع اسمِ اللَّه شيٌء "؛ 

ا غَرِيب، حدثَنا قُتيبةُ قَالَ: حدثَنا ابن لَهِيعةَ، عن عامرِ بنِ يحيى، بِهذَ

  ٢٦٣٩(ت)  الْإِسناد نحوه، والْبِطَاقَةُ : الْقطْعة .

لَ : حدثَنِي اللَّيثُ حدثَنا محمد بن يحيى قَالَ : حدثَنا ابن أَبِي مريم قَا )٢

لَ : سمعت : حدثَنِي عامر بن يحيى ، عن أَبِي عبد الرحمنِ الْحبلي ، قَاقَالَ

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ ررٍو، يمع نب اللَّه دبصع:  موي يتأُم نلٍ مجبِر احصي "

الْقيامة علَى رُءوسِ الْخلَائقِ ، فَينشر لَه تسعةٌ وتسعونَ سجِلا ، كُلُّ سجِلٍّ 

لَا ، يا  فَيقُولُ :هلْ تنكر من هذَا شيئًا ؟ ، ثُم يقُولُ اللَّه عز وجلَّ : مد الْبصرِ

 بقُولُ :رظُونَ؟  ، فَيافي الْحتبكَت كتقُولُ :أَظَلَمقُولُ :لَا  فَيي ثُم ، ذْرع أَلَك ،

بلَى ، إِنَّ لَك عندنا  ، فَيقُولُ :لَا  فَيهاب الرجلُ ، فَيقُولُ :أَلَك حسنةٌ ؟ 

 موالْي كلَيع لَا ظُلْم هإِن و ، اتنسا :حيهبِطَاقَةٌ ف لَه جرخفَت ،  أَنْ لَا إِلَه دهأَش

 ولُهسر و هدبا عدمحأَنَّ م و ، قُولُ :إِلَّا اللَّها ، قَالَ : فَيم با رالْبِطَاقَةُ ،  ي هذه

السجِلَّات في كفَّة ،  إِنك لَا تظْلَم ، فَتوضع فَيقُولُ :مع هذه السجِلَّات ؟ 

الْبِطَاقَةُ " و ثَقُلَت و ، جِلَّاتالس تفَطَاش ، فَّةي كالْبِطَاقَةُ ف نب دمحقَالَ م ،

(جة) بِطَاقَةً ".  ، و أَهلُ مصر يقُولُونَ للرقْعة :الرقْعةُ " الْبِطَاقَةُ :  يحيى :

  [قال األلباين]: صحيح ٤٣٠٠



 

١٤٥  

حدثَنا إِبراهيم بن إِسحاق الطَّالْقَانِي ، حدثَنا ابن الْمبارك ، عن لَيث بنِ  )٣

 نى ، عيحي نب رامثَنِي عدح ، دعس تعمقَالَ : س ، يلبنِ الْحمحالر دبأَبِي ع

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ راصِ ، ينِ الْعرِو بمع نب اللَّه دبلَّ  :صعجو زع إِنَّ اللَّه "

نفَي ، ةاميالْق موقِ يلَائُءوسِ الْخلَى ري عتأُم نلًا مجر صلختسي هلَيع رش

أَتنكر من هذَا  ، ثُم يقُولُ لَه :تسعةً وتسعني سجِلا ، كُلُّ سجِلٍّ مد الْبصرِ 

أَلَك عذْر، أَو  ، فَيقُولُ :لَا ، يا رب  قَالَ :شيئًا ؟ أَظَلَمتك كَتبتي الْحافظُونَ ؟ 

جالر تهبةٌ ؟ فَينسقُولُ :لُ حفَي ،  با رقُولُ :لَا ، يا  ، فَيندنع لَى ، إِنَّ لَكب

 ، كلَيع موالْي ةً ، لَا ظُلْمداحةً ونسا :حيهبِطَاقَةٌ ف لَه جرخأَنْ لَا  ، فَت دهأَش

 ولُهسر و هدبا عدمحأَنَّ م و ، إِلَّا اللَّه قُولُ :، إِلَهفَي  وهرضقُولُ :أَحا  ، فَيي

ب؟ رجِلَّاتالس هذه عالْبِطَاقَةُ م هذا هقَالُ :، مفَي  " ظْلَملَا ت كقَالَ :إِن ،  "

 " فَّةي كف جِلَّاتالس عوضالْبِطَاقَةُ ،  ، قَالَ :فَت ثَقُلَت و ، جِلَّاتالس تفَطَاش "

  ٦٩٩٤(حم) يثْقُلُ شيٌء بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ".  و لَا

٤(  ديبع نب ارِثالْو دبا عثَندقَالَ : ح ، ديننِ الْجب اللَّه دبع نب دمحا منربأَخ

 ، دعس نثُ با اللَّينربقَالَ : أَخ ، اللَّه دبع نع ، اللَّه نب رامثَنِي عدقَالَ : ح

 نب اللَّه دبع تعمقَالَ : س ، يلبالْح رِيافعنِ الْممحالر دبأَبِي ع نى ، عيحي

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ راصِ ، ينِ الْعرِو بمصع:  نلًا مجر لِّصخيس إِنَّ اللَّه "

لَى ري عتجِلًا ، أُمس نيعستةً وعست هلَيع رشنفَي ، ةاميالْق موقِ يلَائُءوسِ الْخ

أَتنكر شيئًا من هذَا ؟ أَظَلَمك كَتبتي  ثُم يقُولُ لَه :كُلُّ سجِلٍّ مد الْبصرِ، 

فَيبهت الرجلُ فَلَك عذْر أَو حسنةٌ ؟ أَ ، فَيقُولُ :لَا يا رب  فَيقُولُ :الْحافظُونَ ؟ 

بلَى ، إِنَّ لَك عندنا حسنةً ، و إِنه لَا ظُلْم علَيك  ، فَيقُولُ :لَا يا رب  و يقُولُ :

محمدا عبده و  الْيوم ، فَيخرِج لَه بِطَاقَةً فيها : أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ

 ولُهسقُولُ :رفَي ،  كنزو رضقُولُ :احفَي ،  هذه عالْبِطَاقَةُ م هذا هم ، با ري
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فَتوضع السجِلَّات في كفَّة ، و  ،  قَالَ :إِنك لَا تظْلَم  فَيقُولُ :السجِلَّات؟ 

فَلَا يثْقُلُ  ، قَالَ :طَاشت السجِلَّات ، و ثَقُلَت الْبِطَاقَةُ الْبِطَاقَةُ في كفَّة ، فَ

 ٢٤٠"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٢٢٥(حب) اسم اللَّه شيٌء ". 

- ٢٤١.( 
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  : صقال رسول اهللا 

  مائَة سنة من يجدد لَها دينها "" إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الْأُمة علَى رأْسِ كُلِّ 
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١. رببٍ ، أَخهو نا ابنربأَخ ، رِيهالْم داود نانُ بملَيا سثَندأَبِي ح نب يدعنِي س

وبأَي زِيدنِ ييلَ باحرش نلْ، عأَبِي ع نع ، رِيافعةَالْمريرأَبِي ه نةَ ، عقَم ،

 ولِ اللَّهسر نع ، لَما أَعيمأْسِ  قَالَ : صفلَى رع ةالْأُم هذهثُ لعبي إِنَّ اللَّه "

عبد الرحمنِ بن شريحٍ ، قَالَ أَبو داود: رواه كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها دينها " 

  [قال األلباين]: صحيح. ٤٢٩١الْإِسكَندرانِي، لَم يجز بِه شراحيلَ ، (د) 

٢.  نب كْرا بثَنديحٍ قَالَ : حلم نب احرا الْجثَندارٍ قَالَ : حمع نب امشا هثَندح

أَب تعمةَ ، قَالَ : سعرز عنِ ، ميلَتبلَّى الْقص كَانَ قَدو ، لَانِيوةَ الْخبنا ع

 ولِ اللَّهسصر  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صقَالَ : سي  يف رِسغي الُ اللَّهزلَا ي "

 " هتي طَاعف ملُهمعتسا يسينِ غَرذَا الد[قال األلباين]: حسن. ٨، (جة) ه  

٣. م نب احرا الْجنربةَ ، قَالَ : أَخارِجخ نب ثَميا الْهثَندح انِيرهيحٍ الْبل

يصمحا عأَب تعمقَالَ : س ، لَانِيوةَ الْخعرنِ زكْرِ بب نقُولُ، عي لَانِيوةَ الْخبن :

 بِيالن تعمقُولُ : صسسٍ «  يرينِ بِغذَا الدي هف رِسغلَّ يجو زع الُ اللَّهزلَا ي

 هتي طَاعف ملُهمعتس١٧٧٨٧(حم)  »ي.  

٤.  نب احرا الْجثَندةَ ، حارِجخ نب ثَميا الْهثَندح ، اددغبِب يوفا الصنربأَخ

: سمعت بكْر بن زرعةَ الْخولَانِي ، قَالَ : سمعت أَبا  مليحٍ الْبهرانِي ، قَالَ

 بِيابِ النحأَص نم وهو لَانِيوةَ الْخبنا صعهِميلْتنِ كيلَتبلْقلَّى لص نمم ،

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سي ، ةيلاهي الْجف مأَكَلَ الدقُولُ :صوالُ  ، يزلَا ي "

  " هتي طَاعف ملُهمعتسسٍ يرينِ بِغذَا الدي هف رِسغي قال  ٣٢٦، (حب) اللَّه]

  ).٢٤٤٢"الصحيحة" ( -األلباين]: حسن 
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: أخرجه احلكيم  ")١(" في كُلِّ قَرن من أُمتي سابِقُونَ  :ص قَالَ رسولُ اِهللا .٥

) والديلمي ٨/ ١) عن أنس ، وأبو نعيم ىف احللية بنحوه (٣٦٩/ ١الترمذى (

،  ٤٢٦٧، انظر صحيح الْجامع :  لكل قرن ...) عن ابن عمر بقوله ؛ ٤٣٧٥(

  ). ٣٩٥/ ٢١؛ اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد (  ٢٠٠١الصحيحة : 

" إن هللا تعاىل يف كل بدعة كيد ا اإلسالم وأهله ولياً  :صقال رسول اهللا  .٦

صاحلاً يذب عنه ويتكلم بعالماته ، فاغتنموا حضور تلك االس بالذب عن 

: رواه أنو نعيم يف احللية عن الضعفاء وتوكلوا على اهللا وكفى باهللا وكيال  " 

ئة ليجدد ) ، باب اتهد علي رأس كل ما٣٤٦٢٤أيب هريرة ؛ كرت العمال (

  هلذه األمة أمر دينها.

حدثَنا إِسماعيلُ بن علي ، ثنا يعقُوب بن يوسف الْمطَّوعي ، ثنا أَبو  .٧

الصلْت الْهروِي ، قَالَ : حدثَنِي عباد بن الْعوامِ ، قَالَ : حدثَنِي عبد الْغفَّارِ ، 

الْمدينة عن سعيد بنِ الْمسيبِ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ  شيخ من أَهلِ

 ولُ اللَّهسصر:  » ، هنع ذُبي يلا ، وبِه لُهأَهو لَامالْإِس يدك ةعبِكُلِّ بِد لَّهإِنَّ ل

ك الْمجالسِ بِالذَّب عنِ الضعفَاِء ، ويتكَلَّم بِعلَامته ، فَاغْتنِموا حضور تلْ

: شرح مذاهب أهل السنة البن » وتوكَّلُوا علَى اللَّه ، وكَفَى بِاللَّه وكيلًا 

  ) ، باب خمتصر من معاين العلماء فضل من أحيا السنن.٤١شاهني (

٨. بنِ زةَ ببِيعنِ رب دمأَح نب اللَّه دبا عثَندح ادنِ زِيب اللَّه دبع نب دمرٍ، ثنا أَح

 نب كْرثنا ب ، انِيرهيحٍ الْبلم نب احرسٍ ، ثنا الْجيقُب نب زِيدثنا ي ، يادالْإِي

لَّى لص كَانَ قَدو ، لَانِيوةَ الْخبنا عأَب تعمقَالَ : س ، لَانِيوةَ الْخعرنِ زيلَتبلْق

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سقُولُ : صيينِ «  يذَا الدي هف رِسغي الُ اللَّهزلَا ي

                                                             
: هم البدالء الصديقون الذين م يدفع البالء عن وجه األرض ويرزقون وذلك ألن النبوة الترمذي  قال احلكيم )(١

 ومل يبق إال الوالية فكان من الصحب من املقربني قليل ومن بعدهم يف كل قرن قليل. صختمت باملصطفى 
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 هتي طَاعف ملُهمعتسا يسغَر «نم يثَاندالْح ذَانهلْمِ ، وي الْعى فنعنِ مسأَح ،

 لُهصفَقَو:  » هنع ذُبي يلا وبِه لُهأَهو لَامالْإِس يدك ةعبِكُلِّ بِد لَّهإِنَّ ل « فَهِي ،

الْعلَماُء الَّذين جعلَهم اللَّه هدايةً للْعالَمني ، وحجةً للطَّرِيقِ الْمستقيمِ، 

تنلَى سعو ، لَى اللَّهع الِّنيالد؛ ومهرغَي كذَل رِفعلَا ي ، يِههنو رِهأَمو ه

 رِفعيسِ؛ لالجالْم لْكورِ تضبِح رفَأَم ،اللَّه إِلَي رِيفعالتو رِفَةعبِالْم هِمتاينعل

 لُهقَوو .هِملَيا عمو ما لَهم اسصالن: »ف قا فُتلَامِ مي الْإِسدفَس قيلٌ »فَتلد ،

يقلُّ  لَا يزولُ أَبدا ، ولَكن لَه زمانٌ - إِذَا وقَع في الدينِ  -علَى أَنَّ الْبلَاَء 

ونَ بِهكَلِّمتانٌ الْممزو ،ونَ بِهكَلِّمتالْم كْثُرلُ يعجولُ ، فَيزفَلَا ي لُهقَى أَصبيو ،

هِم اِء ذَلك قَوما متمسكني بِالسننِ، رادين للْبِدعِ، فَيردونَ باطلَ كَلَاماللَّه بِحذَ

ةنالسابِ وتبِالْك ،ارنتسي هِملْمى، بِعدالْه لَامأَعى، وجالد ابِيحصم مفَه ،

)، باب خمتصر من ٤٣اهني (وبِفَضلهِم يقَالُ؛ شرح مذاهب أهل السنة البن ش

 معاين العلماء فضل من أحيا السنن.
  

  

Y 
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  : صقال رسول اهللا 

" من سلَك طَرِيقًا يلْتمس فيه علْما ، سهلَ اللَّه لَه طَرِيقًا إِلَى الْجنة ، وإِنَّ 

 عضكَةَ لَتلَائالْم لَه رفغتسلْمِ يالْع بإِنَّ طَاللْمِ ، وبِ الْعطَالا لا رِضهتنِحأَج

من في السماِء والْأَرضِ ، حتى الْحيتان في الْماِء ، وإِنَّ فَضلَ الْعالمِ علَى 

بِ ، إِنَّ الْعاكرِ الْكَوائلَى سرِ علِ الْقَمكَفَض ابِداِء ، إِنَّ الْعبِيثَةُ الْأَنراَء ولَم

الْأَنبِياَء لَم يورثُوا دينارا ولَا درهما ، إِنما ورثُوا الْعلْم ، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ 

  وافرٍ "
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حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، قَالَ : حدثَنا اللَّيثُ ، عن عقَيلٍ ، عنِ ابنِ شهابٍ ،  )١

 : ا قَالَتهأَن نِنيماملُؤ ةَ أُمشائع نرِ ، عيبنِ الزةَ بورع نولُ عسر بِه ئدا بلُ مأَو

 ا  صاللَّهيؤيِ الرحالو نم اَءتا إِلَّا جيؤى ررمِ ، فَكَانَ الَ يوي النةُ فحالالص

 يهثُ فنحتاٍء فَيرارِ حلُو بِغخكَانَ ياخلَالَُء ، و هإِلَي ببح حِ ، ثُمبثْلَ فَلَقِ الصم

 -  دبعالت وهو - زِعنلَ أَنْ يقَب ددالع اتذَو يالاللَّي  ، كذَلل دوزتيو ، هلإِلَى أَه

ثُم يرجِع إِلَى خدجيةَ فَيتزود لمثْلها ، حتى جاَءه احلَق وهو في غَارِ حراٍء ، 

نِي قَالَ : فَأَخذَنِي فَغطَّ" ما أَنا بِقَارِئٍ " ،  ، قَالَ : " اقْرأْ ":  فَجاَءه املَلَك فَقَالَ

، " ما أَنا بِقَارِئٍ "  ، قُلْت :" اقْرأْ " حتى بلَغَ مني اجلَهد ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ : 

، " اقْرأْ "  فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مني اجلَهد ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ :

: ا بِقَارِئٍ فَقُلْتا أَنلَنِي ، فَقَالَ :"  " مسأَر ثَةَ ثُمطَّنِي الثَّالذَنِي فَغأْ  ، فَأَخاقْر "

 لَقي خالَّذ كبمِ رلَقٍ  - بِاسع نانَ مساِإلن لَقخ - " ماَألكْر كبرأْ واقْر 

٢(   ولُ اللَّهسا ربِه عجلَى  صفَرلَ عخفَد ، هادفُؤ فجري دليوخ تةَ بِنجيدخ

، ب عنه الروع، فَزملُوه حتى ذَه" زملُونِي زملُونِي "  رضي اللَّه عنها ، فَقَالَ :

:را اخلَبهربأَخةَ وجيدخفِْسي "  فَقَالَ للَى نع يتشخ ةُ :" لَقَدجيدخ فَقَالَت ، 

 اللَّهكَلَّا و كِْسبتلُ الكَلَّ ، ومحتو ، محلُ الرصلَت كا ، إِندأَب اللَّه زِيكخا يم

 .. بِ احلَقائولَى نع نيعتو ، فيقْرِي الضتو ، ومدةُ املَعجيدخ بِه طَلَقَتفَان

نِ عب دنِ أَسفَلِ بون نقَةَ برو بِه تى أَتتأً حركَانَ امةَ وجيدخ مع نى ابزالع دب

تنصر في اجلَاهلية ، وكَانَ يكْتب الكتاب العبرانِي ، فَيكْتب من اِإلنجِيلِ 

فَقَالَت ، يمع ا قَدا كَبِريخيكَانَ شو ، بكْتأَنْ ي اَء اللَّها شم ةانِيرببِالع  لَه
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يا ابن أَخي ماذَا  ، فَقَالَ لَه ورقَةُ :يا ابن عم ، اسمع من ابنِ أَخيك  خدجيةُ :

هذَا الناموس الَّذي  خبر ما رأَى ، فَقَالَ لَه ورقَةُ : صفَأَخبره رسولُ اللَّه ترى؟ 

يتنِي فيها جذَعا ، لَيتنِي أَكُونُ حيا إِذْ يخرِجك نزلَ اللَّه علَى موسى ، يا لَ

 كمقَو ولُ اللَّهسص، فَقَالَ ر:  " مه رِجِيخم قَالَ : " أَو ،معلٌ " نجر أْتي لَم ،

 كرصأَن كمورِكْنِي يدإِنْ يو ، يودإِلَّا ع بِه ا جِئْتثْلِ ما " قَطُّ بِمرزؤا مرصن ،

  ٣ثُم لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّي ، وفَتر الوحي ، (خ) 

حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنا اللَّيثُ ، عن عقَيلٍ ، عنِ ابنِ شهابٍ ، ح  )٣

ع نب دمحا مثَندانَ، حورم نب يدعثَنِي سدحا ونربةَ ، أَخمنِ أَبِي رِززِيزِ بالع دب

ع ، اللَّه دبثَنِي عدقَالَ : ح ،هيولْمحٍ سالو صقَالَأَب ، زِيدنِ يب سوني ن :

، صعائشةَ ، زوج النبِي أَخبرنِي ابن شهابٍ، أَنَّ عروةَ بن الزبيرِ ، أَخبره أَنَّ

 :قَالَت ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلَ ممِ ، فَكَانَ الَ  صكَانَ أَووي النقَةُ فادا الصيؤالر

يرى رؤيا إِلَّا جاَءت مثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيه اخلَالَُء ، فَكَانَ يلْحق بِغارِ 

 يهثُ فنحتاٍء فَيرقَالَ –ح  دبعثُ : التنحالتلَ  - : وقَب ، ددالع اتذَو يالاللَّي

أَنْ يرجِع إِلَى أَهله ويتزود لذَلك ، ثُم يرجِع إِلَى خدجيةَ فَيتزود بِمثْلها حتى 

، فَقَالَ رسولُ  " اقْرأْ "فَقَالَ :  ك ،فَجِئَه احلَق ، وهو في غَارِ حراٍء فَجاَءه املَلَ

 ا بِقَارِئٍ "  :صاللَّها أَنقَالَ :" م ،  ثُم ، دي اجلُهنلَغَ مى بتطَّنِي حذَنِي فَغفَأَخ

" ما أَنا بِقَارِئٍ " ، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ  ، قُلْت :رأْ "" اقْ ، فَقَالَ :أَرسلَنِي

" ما أَنا بِقَارِئٍ " ، ، قُلْت : " اقْرأْ "  فَقَالَ :حتى بلَغَ مني اجلُهد ، ثُم أَرسلَنِي 

" اقْرأْ  ، فَقَالَ :ي فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّالثَةَ حتى بلَغَ مني اجلُهد ، ثُم أَرسلَنِ

 لَّمي عالَّذ ماَألكْر كبرأْ ولَقٍ ، اقْرع نانَ مساِإلن لَقخ ، لَقي خالَّذ كبمِ ربِاس

" علَّم اِإلنسانَ ما لَم يعلَم "  –اآليات إِلَى قَوله  -  ) ٢( العلق : بِالقَلَمِ " 

ترجف بوادره، حتى دخلَ علَى  صها رسولُ اللَّه )؛ فَرجع ب٥ِ(العلق : 

، فَزملُوه ، حتى ذَهب عنه الروع ، قَالَ " زملُونِي زملُونِي "  ، فَقَالَ :خدجيةَ



 

١٥٥  

اخلَبر، ، فَأَخبرها فِْسي "" أَي خدجيةُ ، ما لي لَقَد خشيت علَى نلخدجيةَ : 

كَلَّا ، أَبشر فَواللَّه الَ يخزِيك اللَّه أَبدا ، فَواللَّه إِنك لَتصلُ  قَالَت خدجيةُ :

، عدوم ، وتقْرِي الضيفالرحم ، وتصدق احلَديثَ ، وتحملُ الكَلَّ ، وتكِْسب املَ

 .. بِ احلَقائولَى نع نيعتفَلٍ ، وون نقَةَ برو بِه تى أَتتةُ حجيدخ بِه طَلَقَتفَان

 بكْتكَانَ يو ، ةيلي اجلَاهف رصنأً تركَانَ اما ، وي أَبِيهةَ أَخجيدخ مع ناب وهو

بكْتيو ، بِيرالع ابتكَانَ  الكو ، بكْتأَنْ ي اَء اللَّها شم ةبِيرجِيلِ بِالعاِإلن نم

، قَالَ يا ابن عم ، اسمع من ابنِ أَخيك  :د عمي ، فَقَالَت خدجيةُشيخا كَبِريا قَ

 ما رأَى ، فَقَالَ ورقَةُ : خبر صفَأَخبره النبِي يا ابن أَخي ، ماذَا ترى ؟  ورقَةُ :

، عا ، لَيتنِي أَكُونُ حياهذَا الناموس الَّذي أُنزِلَ علَى موسى ، لَيتنِي فيها جذَ

" أَو مخرِجِي هم ؟ " قَالَ ورقَةُ : نعم ، لَم يأْت  :صقَالَ رسولُ اللَّه ذَكَر حرفًا ، 

ثُم .. ا أَنصرك نصرا مؤزراجِئْت بِه إِلَّا أُوذي ، وإِنْ يدرِكْنِي يومك حي رجلٌ بِما

 ولُ اللَّهسزِنَ رى حتةً ، حرفَت يحالو رفَتو ، فِّيوقَةُ أَنْ ترو بشني (خ) صلَم ،

٤٩٥٣  

يثُ ، عن عقَيلٍ ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن عروةَ ، حدثَنا ابن بكَيرٍ ، حدثَنا اللَّ )٤

: ا ، قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائأَنَّ ع  ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلُ ما  ص" أَويؤالر

 املَلَك اَءهةُ ، فَجحالفَقَالَ :الص ،  نانَ مساِإلن لَقخ ، لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر

 ماَألكْر كبرأْ ولَقٍ اقْر٤٩٥٥، (خ) "  ) ٢( العلق : ع   

٥( نرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندح ، دمحم نب اللَّه دبا عثَندنِ حع ،رمعا م

،رِيهقَالَ ال الزو نةُ ، عورنِي عربأَخ : دمحلٌ ، قَالَ مقَيثَنِي عدثُ : حلَّي

الرؤيا الصادقَةُ جاَءه  ص" أَولُ ما بدئ بِه رسولُ اللَّه  عائشةَ رضي اللَّه عنها :

 فَقَالَ :املَلَك ، لَقخ ، لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر  كبرأْ ولَقٍ ، اقْرع نانَ مساِإلن

  ٤٩٥٦(خ) ".  ) ٢( العلق : اَألكْرم الَّذي علَّم بِالقَلَمِ 



    ١٥٦   

حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنا اللَّيثُ ، عن عقَيلٍ ، عنِ ابنِ شهابٍ ، ح  )٦

 ، دمحم نب اللَّه دبثَنِي عدقَالَ وح : رمعا مثَنداقِ ، حزالر دبا عثَندح

: ا قَالَتها ، أَنهنع اللَّه يضةَ رشائع نةُ ، عورنِي عربفَأَخ : رِيها  الزلُ مأَو

 ولُ اللَّهسر بِه ئدمِ ، فَ صبوي النقَةُ فادا الصيؤيِ الرحالو نى مركَانَ الَ ي

 وهو ، يهثُ فنحتاًء فَيري حأْتحِ ، فَكَانَ يبثْلَ فَلَقِ الصم اَءتا إِلَّا جيؤر

 هدوزةَ فَتجيدإِلَى خ جِعري ثُم ، كذَلل دوزتيو ، ددالع اتذَو يالاللَّي ، دبعالت

، اقْرأْ ، فَقَالَ :فَجِئَه احلَق وهو في غَارِ حراٍء ، فَجاَءه املَلَك فيه  لمثْلها ، حتى

 بِيالن صفَقَالَ لَه: ي  : فَقُلْتنلَغَ مى بتطَّنِي حذَنِي فَغا بِقَارِئٍ ، فَأَخا أَنم

ما أَنا بِقَارِئٍ ، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي  ، فَقُلْت :اقْرأْ  ، فَقَالَ :اجلَهد ، ثُم أَرسلَنِي 

ما أَنا  ، فَقُلْت :اقْرأْ  ، فَقَالَ :الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مني اجلَهد ، ثُم أَرسلَنِي 

الَ : " بِقَارِئٍ ، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّالثَةَ حتى بلَغَ مني اجلَهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَ

  " لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاسلَغَ  -  ) ١( العلق : اقْرى بتح–  ا لَمانَ مساِإلن لَّمع "

 " لَمعةَ ،   ) ٥( العلق : يجيدلَى خلَ عخى دتح ، هرادوب فجرا تبِه عج؛ فَر

يا « ، فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع ، فَقَالَ : "زملُونِي زملُونِي " فَقَالَ :

، فَقَالَت »قَد خشيت علَى نفِْسي « ، وأَخبرها اخلَبر ، وقَالَ : »خدجيةُ، ما لي 

: لَه لُ الرصلَت كا ، إِندأَب اللَّه زِيكخالَ ي اللَّهفَو ، رشكَلَّا ، أَب قدصتو ،مح

 ثُم .. بِ احلَقائولَى نع نيعتو ، فيقْرِي الضتلُ الكَلَّ ، ومحتيثَ ، واحلَد

انطَلَقَت بِه خدجيةُ حتى أَتت بِه ورقَةَ بن نوفَلِ بنِ أَسد بنِ عبد العزى بنِ 

جيدخ مع ناب وهو ، يكَانَ قُصو ، ةيلي اجلَاهف رصنأً تركَانَ اما ، وو أَبِيهةَ أَخ

ما شاَء اللَّه أَنْ يكْتب الكتاب العربِي ، فَيكْتب بِالعربِية من اِإلنجِيلِ 

بكْتي يمع ا قَدا كَبِريخيكَانَ شةُ :، وجيدخ لَه أَيِ ، فَقَالَت  عماس ، مع ناب

 يكنِ أَخاب نقَةُ :مرى ؟  ، فَقَالَ وراذَا تي مأَخ ناب بِيالن هربأَى ،  صفَأَخا رم

هذَا الناموس الَّذي أُنزِلَ علَى موسى ، يا لَيتنِي فيها جذَعا ،  فَقَالَ ورقَةُ :



 

١٥٧  

فَقَالَ  أَو مخرِجِي هم ؟!  :ص، فَقَالَ رسولُ اللَّه جك قَومك أَكُونُ حيا حني يخرِ

نعم ، لَم يأْت رجلٌ قَطُّ بِمثْلِ ما جِئْت بِه إِلَّا عودي ، وإِنْ يدرِكْنِي  ورقَةُ :

توفِّي ، وفَتر الوحي فَترةً مث لَم ينشب ورقَةُ أَنْ يومك أَنصرك نصرا مؤزرا .. 

 بِيزِنَ النى حتصح  نى مدرتي ا كَياررم هنا ما غَدنزا ، حنلَغا بيمف ،

رُءوسِ شواهقِ اجلبالِ ، فَكُلَّما أَوفَى بِذروة جبلٍ لكَي يلْقي منه نفْسه تبدى 

، فَيسكُن لذَلك جأْشه ، يا محمد ، إِنك رسولُ اللَّه حقا  يلُ ، فَقَالَ :لَه جِبرِ

وتقر نفْسه ، فَيرجِع ، فَإِذَا طَالَت علَيه فَترةُ الوحيِ غَدا لمثْلِ ذَلك ، فَإِذَا 

" فَالق  فَقَالَ لَه مثْلَ ذَلك ، قَالَ ابن عباسٍ :أَوفَى بِذروة جبلٍ تبدى لَه جِبرِيلُ 

، : " ضوُء الشمسِ بِالنهارِ، وضوُء القَمرِ بِاللَّيلِ " )  ٩٦( األنعام : اِإلصباحِ " 

  ٦٩٨٢(خ) 

سرحٍ ، أَخبرنا  حدثَنِي أَبو الطَّاهرِ أَحمد بن عمرِو بنِ عبد اِهللا بنِ عمرِو بنِ )٧

 نةُ بورثَنِي عدابٍ ، قَالَ : حهنِ شنِ ابع ، سوننِي يرببٍ ، قَالَ : أَخهو ناب

 بِيالن جوةَ ، زشائرِ ، أَنَّ عيبصالز : ا قَالَتهأَن هتربأَخ  بِه ئدا بلُ مكَانَ أَو

من الْوحيِ الرؤيا الصادقَةَ في النومِ ، فَكَانَ لَا يرى رؤيا إِلَّا  صرسولُ اِهللا 

جاَءت مثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيه الْخلَاُء ، فَكَانَ يخلُو بِغارِ حراٍء 

 يهثُ فنحتي -  دبعالت وها - و لَاتأُو يالاللَّي هلإِلَى أَه جِعرلَ أَنْ يقَب ، ددلْع

 وهو قالْح ى فَجِئَهتا ، حهثْلمل دوزتةَ فَيجيدإِلَى خ جِعري ثُم ، كذَلل دوزتيو

 لَكالْم اَءهاٍء ، فَجري غَارِ حأْ  ، فَقَالَ :فا بِقَارِئٍ  ، قَالَ :اقْرا أَنالَ : ، قَم

، قَالَ : اقْرأْ  فَأَخذَنِي ، فَغطَّنِي حتى بلَغَ مني الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ :

: ا بِقَارِئٍ  قُلْتا أَنقَالَ :م ،  ، دهي الْجنلَغَ مى بتةَ حطَّنِي الثَّانِيذَنِي ، فَغفَأَخ

، فَأَخذَنِي ، فَغطَّنِي الثَّالثَةَ ما أَنا بِقَارِئٍ  فَقُلْت :رأْ ، أَقْ ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ :

" اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق خلَق  حتى بلَغَ مني الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ :

م بِالْقَلَمِ علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم " الْإِنسانَ من علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذي علَّ



    ١٥٨   

، حتى دخلَ علَى ترجف بوادره  ص)، فَرجع بِها رسولُ اِهللا ٢( العلق : 

، فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع ، ثُم قَالَ »زملُونِي زملُونِي «  ، فَقَالَ :خدجيةَ

ةَ :لجيدي «  خا لةُ ، مجيدخ قَالَ :»أَي ، ربا الْخهربأَخلَى «  ، وع يتشخ لَقَد

، إِنك خزِيك اُهللا أَبدا ، واِهللاكَلَّا أَبشر ، فَواِهللا ، لَا ي ، قَالَت لَه خدجيةُ :» نفِْسي 

لَتصلُ الرحم ، وتصدق الْحديثَ ، وتحملُ الْكَلَّ ، وتكِْسب الْمعدوم ، وتقْرِي 

 .. قبِ الْحائولَى نع نيعتو ، فيقَةَ الضرو بِه تى أَتتةُ حجيدخ بِه طَلَقَتفَان

دبنِ عب دنِ أَسفَلِ بون نأً  بركَانَ اما ، وي أَبِيهةَ أَخجيدخ مع ناب وهى ، وزالْع

تنصر في الْجاهلية ، وكَانَ يكْتب الْكتاب الْعربِي ، ويكْتب من الْإِنجِيلِ 

د عمي ، فَقَالَت لَه بِالْعربِية ما شاَء اُهللا أَنْ يكْتب ، وكَانَ شيخا كَبِريا قَ

يا ابن أَخي ،  ، قَالَ ورقَةُ بن نوفَلٍ :أَي عم ، اسمع من ابنِ أَخيك  خدجيةُ :

هذَا الناموس  خبر ما رآه ، فَقَالَ لَه ورقَةُ : صفَأَخبره رسولُ اِهللا ماذَا ترى ؟ 

، يا لَيتنِي فيها جذَعا ، يا لَيتنِي أَكُونُ حيا حني  صى موسى الَّذي أُنزِلَ علَ

 كمقَو كرِجخولُ اِهللا يس؟  :ص، قَالَ ر مه رِجِيخم قَةُ : أَورقَالَ و  لَم ، معن "

أَنصرك نصرا  يومكيأْت رجلٌ قَطُّ بِما جِئْت بِه إِلَّا عودي ، وإِنْ يدرِكْنِي 

  ).١٦٠( - ٢٥٢، (م) مؤزرا"

حدثَنا عبد الرزاقِ ، حدثَنا معمر ، عنِ الزهرِي ، فَذَكَر حديثًا ، ثُم قَالَ :  )٨

: ا قَالَتهةَ أَنشائع نةُ ، عورنِي عربفَأَخ ، رِيهولُ  قَالَ الزسر بِه ئدا بلُ مأَو

 صاللَّه  اَءتا إِلَّا جيؤى رركَانَ لَا يمِ ، ووي النقَةُ فادا الصيؤيِ الرحالْو نم

 ، يهثُ فنحتاَء فَيري حأْتلَاُء ، فَكَانَ يالْخ هإِلَي ببح حِ ، ثُمبثْلَ فَلَقِ الصم

، ويتزود لذَلك ، ثُم يرجِع إِلَى خدجيةَ فَتزوده اللَّيالي ذَوات الْعدد تعبدوهو ال

، فَقَالَ : اقْرأْ  فَجاَءه الْملَك فيه لمثْلها ، حتى فَجِئَه الْحق ، وهو في غَارِ حراَء

، قَالَ : فَأَخذَنِي فَغطَّنِي ،"ما أَنا بِقَارِئٍ" :صلَّه )، فَقَالَ رسولُ ال١(العلق : 

" ما  ، فَقُلْت : )١العلق: (اقْرأْ    حتى بلَغَ مني الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ :
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، ثُم أَرسلَنِي ، ، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ ، حتى بلَغَ مني الْجهد أَنا بِقَارِئٍ " 

، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي " ما أَنا بِقَارِئٍ "  ، فَقُلْت : ) ١( العلق : اقْرأْ   فَقَالَ :

" اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق  الثَّالثَةَ حتى بلَغَ مني الْجهد ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ :

فَرجع بِها  ، قَالَ : ) ٥( العلق : " ما لَم يعلَم "  بلَغَحتى  ) ١( العلق : " 

، فَزملُوه زملُونِي زملُونِي  ترجف بوادره ، حتى دخلَ علَى خدجيةَ ، فَقَالَ :

وقَد  بر ، قَالَ :فَأَخبرها الْخمالي ؟  حتى ذَهب عنه الروع ، فَقَالَ يا خدجيةُ :

  لَيع يتشخ: لَه فَقَالَت ،  كا ، إِندأَب اللَّه زِيكخلَا ي : اللَّهفَو ، رشكَلَّا أَب

تو ، فيقْرِي الضتلُ الْكَلَّ ، ومحتيثَ ، ودالْح قدصتو ، محلُ الرصلَت نيع

قبِ الْحائولَى نع..  دنِ أَسفَلِ بون نقَةَ برو بِه تى أَتتةُ حجيدخ بِه طَلَقَتان ثُم

ناب وهو ينِ قُصى بزالْع دبنِ عا بي أَبِيهةَ أَخجيدخ مي عف رصنأً تركَانَ امو ،

،بِيرالْع ابتالْك بكْتكَانَ يو ،ةيلاهاَء  الْجا شجِيلِ مالْإِن نم ةبِيربِالْع بفَكَت

أَي ابن عم اسمع  ، فَقَالَت خدجيةُ :نَ شيخا كَبِريا قَد عمياللَّه أَنْ يكْتب، وكَا

 يكنِ أَخاب نقَةُ :مرى ؟  ، فَقَالَ ورا تي مأَخ ناب ولُ اللَّهسر هربأَى  صفَأَخا رم

، يا لَيتنِي فيها جذَعا ؛هذَا الناموس الَّذي أُنزِلَ علَى موسى  ، فَقَالَ ورقَةُ :

 كمقَو كرِجخي نيا حيأَكُونَ ح ، ولُ اللَّهس؟ : ص، فَقَالَ ر مه رِجِيخم فَقَالَ أَو

نعم لَم يأْت رجلٌ قَطُّ بِما جِئْت بِه إِلَّا عودي ، وإِنْ يدرِكْنِي يومك،  ورقَةُ :

ثُم لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّي ، وفَتر الْوحي فَترةً ، حتى أَنصرك نصرا مؤزرا .. 

 ولُ اللَّهسزِنَ را صحنلَغا بيمُءوسِ  ، فر نى مدرتي ا كَياررم هنا ما غَدنزح ،

، تبدى لَه لكَي يلْقي نفْسه منهشواهقِ الْجِبالِ ، فَكُلَّما أَوفَى بِذروة جبلٍ 

، فَيسكن ذَلك ا "" يا محمد إِنك رسولُ اللَّه حق جِبرِيلُ علَيه السلَام ، فَقَالَ :

هأْشج رفَتو ،هلَيع فَإِذَا طَالَت جِعرفَي ، لَامالسلَاةُ والص هلَيع هفْسن قَرتو ،

كثْلِ ذَلما لغَد يحالْو ، لَامالس هلَيرِيلُ عجِب ى لَهدبلٍ تبج ةورفَى بِذفَإِذَا أَو ،

  ٢٥٩٥٩(حم)  ه مثْلَ ذَلك.فَقَالَ لَ
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٩(  دبا عثَندح ، رِيأَبِي الس نا ابثَندةَ ، حبينِ قُتنِ بسالْح نب دمحا منربأَخ

الرزاقِ ، أَخبرنا معمر ، عنِ الزهرِي ، أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ ، عن عائشةَ ، 

: قَالَت  ولِ اللَّهسبِر ئدا بلُ مي صأَوا فاهرقَةُ يادا الصيؤيِ الرحالْو نم 

، فَكَانَ لَا يرى رؤيا إِلَّا جاَءت مثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، ثُم حبب لَه الْخلَاُء ، النومِ

يهثُ فنحتاَء ، فَيري حأْتفَكَانَ ي  -  ةدالْع اتذَو يالاللَّي دبعالت وهو -  دوزتيو

لذَلك ، ثُم يرجِع إِلَى خدجيةَ ، فَتزوده لمثْلها ، حتى فَجِئَه الْحق وهو في غَارِ 

 يهف لَكالْم اَءهاَء ، فَجرأْ  ، فَقَالَ :حولُاقْرسقَالَ ر ،  صاللَّه: : ا  فَقُلْتا أَنم

ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ فَأَخذَنِي فَغطَّنِي حتى بلَغَ مني الْجهد ،   ، قَالَ :بِقَارِئٍ 

، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مني ما أَنا بِقَارِئٍ  ، فَقُلْت :اقْرأْ  :لي

، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي ما أَنا بِقَارِئٍ  ، فَقُلْت :اقْرأْ  م أَرسلَنِي ، فَقَالَ :الْجهد ، ثُ

" اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي  الثَّالثَةَ حتى بلَغَ مني الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ :

 " لَق١( العلق : خ (  ،َلَغى بتح  " لَمعي ا لَمالعلق : " م )٥ (  عجقَالَ : فَر ،

، " زملُونِي زملُونِي "  بِها ترجف بوادره حتى دخلَ علَى خدجيةَ ، فَقَالَ :

خبر ، وأَخبرها الْيا خدجيةُ ما لي ؟   فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع ، ثُم قَالَ :

كَلَّا أَبشر ، فَواللَّه لَا يخزِيك اللَّه أَبدا ،  ، فَقَالَت :" قَد خشيته علَي "  وقَالَ :

 ، فيقْرِي الضتلُ الْكَلَّ ، ومحتيثَ، ودالْح قدصتو ، محلُ الرصلَت كإِن

.. قبِ الْحائولَى نع نيعتو ى أَتتةُ حجيدخ بِه طَلَقَتان فَلٍثُمون نقَةَ برو بِه ت ،

كَانَ يو ، ةيلاهي الْجف رصنأً تركَانَ اما ، وا أَبِيهكَانَ أَخو ابتالْك بكْت

بِيركْالْعاَء أَنْ يا شجِيلِ مالْإِن نم ةبِيربِالْع بكْتا ، فَيا كَبِريخيكَانَ شو ، بت

ابن  ، فَقَالَ ورقَةُ :أَي عم ، اسمع منِ ابنِ أَخيك  قَد عمي ، فَقَالَت لَه خدجيةُ :

هذَا الناموس  ما رأَى ، فَقَالَ ورقَةُ : صفَأَخبره رسولُ اللَّه أَخي ، ما ترى ؟ 

علَى موسى ، يا لَيتنِي أَكُونُ فيها جذَعا ، أَكُونُ حيا حني يخرِجك  الَّذي أُنزِلَ

 كمقَو ولُ اللَّهس؟ "  :ص، فَقَالَ ر مه رِجِيخقَطُّ قَالَ : " أَم دأَح أْتي لَم ، معن
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ثُم لَم يومك أَنصرك نصرا مؤزرا ..  بِما جِئْت بِه إِلَّا عودي وأُوذي ، وإِنْ يدرِكْنِي

 ولُ اللَّهسزِنَ رى حتةً حرفَت يحالْو رفَتو ، فِّيوقَةُ أَنْ ترو بشنا  صييمف

ما بلَغنا حزنا غَدا منه مرارا لكَي يتردى من رُءوسِ شواهقِ الْجِبالِ ، فَكُلَّ

: رِيلُ ، فَقَالَ لَهجِب ى لَهدبا تهنم هفْسن يلْقي لٍ كَيبج ةورفَى بِذأَو ا ميدمح ،

فَيسكُن لذَلك جأْشه ، وتقَر نفْسه ، فَيرجِع ، فَإِذَا طَالَ إِنك رسولُ اللَّه حقا .. 

الْوحيِ غَدا لمثْلِ ذَلك ، فَإِذَا أَوفَى بِذروة الْجبلِ تبدى لَه جِبرِيلُ علَيه فَترةُ 

.كثْلَ ذَلم قُولُ لَه[قال األلباين]: صحيح دون مجلة التردي  ٣٣(حب)  فَي - 

)، ومل يذكرها (م) *، "فقه السرية". * [(م)] قال ٣"خمتصر البخاري" (رقم 

على احلديث يف طبعة "مؤسسة الرسالة" (الشيخ: خالفاً ل مه املعلِّقا توه١م /

أحدهم مسلم  -) فقد عزاه جلمعٍ ليست هذه الزيادة الواهيه عند بعضهم ٢١٩

  ! ومل يتنبه هلا الشيخ أمحد شاكر، فلم يستدركها؛ فأوهم صحتها.-
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١.  نب دمحمةَ ، وبيأَبِي ش نكْرِ بو بأَبو ، ييممى التيحي نى بيحثَنا يدح

 انِيدملَاِء الْهالْع-  : انرا وقَالَ الْآخنربى : أَخيحى ، قَالَ ييحياللَّفْظُ لو

ن أَبِي صالحٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : أَبو معاوِيةَ ، عنِ الْأَعمشِ ، ع -حدثَنا 

" من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا ، نفَّس اُهللا عنه  :صقَالَ رسولُ اِهللا 

هلَياُهللا ع رسِسرٍ ، يعلَى مع رسي نمو ، ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبا  كُريني الدف

 نوي عاُهللا فو ، ةرالْآخا ويني الداُهللا ف هرتا ، سملسم رتس نمو ، ةرالْآخو

الْعبد ما كَانَ الْعبد في عون أَخيه ، ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمس فيه علْما ، 

  ).٢٦٩٩( - ٣٨؛ (م) لَى الْجنة " سهلَ اُهللا لَه بِه طَرِيقًا إِ

حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ : حدثَنا أَبو أُسامةَ ، عن اَألعمشِ ، عن أَبِي  .٢

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نحٍ ، عالصص:  سملْتطَرِيقًا ي لَكس نم "

ا سلْمع يهف " ةطَرِيقًا إِلَى اجلَن لَه لَ اللَّه(ت) ه ،  نسيثٌ حدذَا ح٢٦٤٦: ه 

  [قال األلباين]: صحيح.

٣.  نع ، شما اَألعثَندةَ قَالَ : حامو أُسا أَبثَندلَانَ قَالَ : حغَي نب ودمحا مثَندح

" من نفَّس عن أَخيه  :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  أَبِي صالحٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ

 رتس نمو ، ةاميمِ القوبِ يكُر نةً مبكُر هنع اللَّه فَّسا نينبِ الدكُر نةً مبكُر

سِسرٍ يعلَى مع رسي نمو ، ةراآلخا ويني الدف اللَّه هرتا سملسم هلَيع اللَّه ر
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 نمو ، يهأَخ نوي عف دبا كَانَ العم دبالع نوي عف اللَّهو ، ةراآلخا ويني الدف

 " ةطَرِيقًا إِلَى اجلَن لَه لَ اللَّهها سلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَك٢٩٤٥، (ت) س 

  [قال األلباين]: صحيح.

نا أَحمد بن يونس ، حدثَنا زائدةُ ، عنِ الْأَعمشِ ، عن أَبِي صالحٍ ، عن حدثَ .٤

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرصأَبِي ه:  يهف طْلُبطَرِيقًا ي لُكسلٍ يجر نا مم "

الْج طَرِيق بِه لَه لَ اللَّهها ، إِلَّا سلْمع " ة[قال األلباين]: صحيح. ٣٦٤٣، (د) ن  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، وعلي بن محمد ، قَالَا حدثَنا أَبو معاوِيةَ ،  .٥

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نحٍ ، عالأَبِي ص نشِ ، عمنِ الْأَعصع:  "

 نمِ موبِ يكُر نةً مبكُر هنع اللَّه فَّسا ، نينبِ الدكُر نةً مبمٍ كُرلسم نع فَّسن

الْقيامة ، ومن ستر مسلما ستره اللَّه في الدنيا والْآخرة ، ومن يسر علَى 

ي الدف هلَيع اللَّه رسِسرٍ يعم دبا كَانَ الْعم دبالْع نوي عف اللَّهو ، ةرالْآخا وين

في عون أَخيه ، ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمس فيه علْما ، سهلَ اللَّه لَه بِه طَرِيقًا 

 " ةن[قال األلباين]: صحيح. ٢٢٥، (جة) إِلَى الْج  

٦. نب ودمحا مثَندح  يطاسالو زِيدي نب دمحا مثَندقَالَ : ح ياددغاشٍ البدخ

قَدم رجلٌ  قَالَ : حدثَنا عاصم بن رجاِء بنِ حيوةَ ، عن قَيسِ بنِ كَثريٍ ، قَالَ :

 قشمبِد وهاِء ، ودرلَى أَبِي الدع ةيناملَد ني ؟  فَقَالَ :ما أَخي كما أَقْدفَقَالَ :م 

 ولِ اللَّهسر نع ثُهدحت كنِي أَنلَغيثٌ بد؟ ، قَالَ :  صح ةاجحل ا جِئْتقَالَ :أَم 

ما جِئْت إِلَّا في طَلَبِ هذَا  ، قَالَ :لَا  قَالَ :أَما قَدمت لتجارة ؟  ، قَالَ :لَا 

" من سلَك طَرِيقًا يبتغي يقُولُ :  صفَإِني سمعت رسولَ اللَّه  قَالَ :احلَديث ؟ 

فيه علْما سلَك اللَّه بِه طَرِيقًا إِلَى اجلَنة ، وإِنَّ املَلَائكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضاًء 

ه من في السموات ومن في اَألرضِ حتى لطَالبِ العلْمِ ، وإِنَّ العالم لَيستغفر لَ

احليتانُ في املَاِء ، وفَضلُ العالمِ علَى العابِد ، كَفَضلِ القَمرِ علَى سائرِ 
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درهما  الكَواكبِ ، إِنَّ العلَماَء ورثَةُ اَألنبِياِء ، إِنَّ اَألنبِياَء لَم يورثُوا دينارا ولَا

: ولَا نعرِف هذَا احلَديثَ إِلَّا إِنما ورثُوا العلْم ، فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ " 

من حديث عاصمِ بنِ رجاِء بنِ حيوةَ، ولَيس هو عندي بِمتصلٍ هكَذَا حدثَنا 

ا الْإِسناد وإِنما يروى هذَا احلَديثُ عن عاصمِ بنِ رجاِء بنِ محمود بن خداشٍ بِهذَ

ي الدرداِء، عنِ حيوةَ، عنِ الْوليد بنِ جميلٍ، عن كَثريِ بنِ قَيسٍ، عن أَبِ

بِيصالن حم أْيراشٍ، ودنِ خب ودمحم يثدح نم حذَا أَصهيلَ "واعمنِ إِسب دم

  [قال األلباين]: صحيح. ٢٦٨٢هذَا أَصح" ، (ت) 

٧.  نب ماصع تعمس ، داود نب اللَّه دبا عثَندح ، دهرسم نب ددسا مثَندح

يسٍ ، قَالَ : كُنت رجاِء بنِ حيوةَ ، يحدثُ عن داود بنِ جميلٍ ، عن كَثريِ بنِ قَ

يا أَبا الدرداِء ،  جالسا مع أَبِي الدرداِء ، في مسجِد دمشق فَجاَءه رجلٌ ، فَقَالَ :

لحديث بلَغنِي ، أَنك تحدثُه ، عن رسولِ  صإِني جِئْتك من مدينة الرسولِ 

 صاللَّه  ةاجحل ا جِئْتم ، ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ :  ص، قَالَ : فَإِني نم "

سلَك طَرِيقًا يطْلُب فيه علْما سلَك اللَّه بِه طَرِيقًا من طُرقِ الْجنة ، وإِنَّ 

نَّ الْعالم لَيستغفر لَه من في الْملَائكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لطَالبِ الْعلْمِ ، وإِ

السموات ، ومن في الْأَرضِ ، والْحيتانُ في جوف الْماِء ، وإِنَّ فَضلَ الْعالمِ 

علَى الْعابِد ، كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ ، وإِنَّ الْعلَماَء 

رو نفَم ،لْمثُوا الْعرا ، ومهرلَا دا ، وارينثُوا دروي اَء لَمبِيإِنَّ الْأَناِء ، وبِيثَةُ الْأَن

  .٣٦٤١؛ (د) أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ " 

٨. اود نب اللَّه دبا عثَندقَالَ : ح يمضهالْج يلع نب رصا نثَندمِ حاصع نع ، د

 تسٍ ، قَالَ : كُننِ قَيريِ بكَث نيلٍ ، عمنِ جب داود نةَ ، عوينِ حاِء بجنِ رب

يا أَبا الدرداِء ،  جالسا عند أَبِي الدرداِء في مسجِد دمشق ، فَأَتاه رجلٌ ، فَقَالَ :

يندالْم نم كتيأَت ولِ اللَّهسر ةيندم ، صة  ثُ بِهدحت كنِي أَنلَغب يثدح؛ ل
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 بِينِ النةٌ ؟  ،  قَالَ : صعارجت اَء بِكا جقَالَ : لَا  قَالَ :فَم ، اَء بِكلَا جو

هرقَالَ :لَا  قَالَ :؟ غَي ،  ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ : صفَإِنطَرِيقًا  ي لَكس نم "

 عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْمو ، ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهها، سلْمع يهف سملْتي

أَجنِحتها رِضا لطَالبِ الْعلْمِ ، وإِنَّ طَالب الْعلْمِ يستغفر لَه من في السماِء 

تضِ ، حالْأَرلِ وكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللَ الْعإِنَّ فَضاِء ، وي الْمف انيتى الْح

الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ ، إِنَّ الْعلَماَء ورثَةُ الْأَنبِياِء ، إِنَّ الْأَنبِياَء لَم يورثُوا 

 ٢٢٣؛ (جة) م ، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ " دينارا ولَا درهما ، إِنما ورثُوا الْعلْ

  [قال األلباين]: صحيح.

حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ : حدثَنا حفْص بن عمر ، عن عثْمانَ بنِ عطَاٍء ،  .٩

ولَ اللَّهسر تعماِء ، قَالَ : سدرأَبِي الد نع ، أَبِيه نقُولُ : ص عي  هإِن "

لَيستغفر للْعالمِ من في السماوات ، ومن في الْأَرضِ ، حتى الْحيتان في 

  [قال األلباين]: صحيح. ٢٣٩؛ (جة) الْبحرِ" 

يسِ حدثَنا محمد بن يزِيد ، أَخبرنا عاصم بن رجاِء بنِ حيوةَ ، عن قَ .١٠

 بنِ كَثريٍ ، قَالَ : قَدم رجلٌ من الْمدينة إِلَى أَبِي الدرداِء ، وهو بِدمشق ، فَقَالَ :

؟ صدثُ بِه عن رسولِ اللَّهحديثٌ بلَغنِي أَنك تح قَالَ :ما أَقْدمك ، أَي أَخي ؟ 

ما  قَالَ :لَا.  قَالَ :أَما قَدمت لحاجة ؟  قَالَ:لَا.  قَالَ : أَما قَدمت لتجارة ؟ قَالَ :

إِني سمعت رسولَ ، قَالَ : فَنعم  قَالَ :قَدمت إِلَّا في طَلَبِ هذَا الْحديث ؟ 

قُولُ : صاللَّهطَرِيقًا إِلَى «  ي بِه اللَّه لَكا سلْمع يهف طْلُبطَرِيقًا ي لَكس نم

 رفغتسلَي هإِنلْمِ ، وبِ الْعطَالا لا رِضهتنِحأَج عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْمو ، ةنالْج

تانُ في الْماِء ، وفَضلُ الْعالمِ للْعالمِ من في السماوات والْأَرضِ ، حتى الْحي

َء هم ورثَةُ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ ، إِنَّ الْعلَما
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ذَ ، لَم يورثُوا دينارا ولَا درهما ، وإِنما ورِثُوا الْعلْم ، فَمن أَخذَ بِه ، أَخالْأَنبِياِء

  .٢١٧١٥؛ (حم) » بِحظٍّ وافرٍ 

حدثَنا الْحكَم بن موسى ، حدثَنا ابن عياشٍ ، عن عاصمِ بنِ رجاِء بنِ  .١١

قْبلَ رجلٌ من أَ حيوةَ ، عن داود بنِ جميلٍ ، عن كَثريِ بنِ قَيسٍ ، قَالَ :

ةينداه. الْمنعم ٢١٧١٦(حم) ، فَذَكَر  

، عبد الْأَعلَى بن حمادأَخبرنا محمد بن إِسحاق الثَّقَفي ، قَالَ : حدثَنا  .١٢

قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه بن داود الْخريبِي ، قَالَ : سمعت عاصم بن رجاِء بنِ 

عن داود بنِ جميلٍ ، عن كَثريِ بنِ قَيسٍ ، قَالَ : كُنت جالسا مع أَبِي حيوةَ ، 

يا أَبا الدرداِء ، إِني أَتيتك من  الدرداِء في مسجِد دمشق ، فَأَتاه رجلٌ ، فَقَالَ :

ت كنِي أَنلَغب يثدي حولِ فسالر ةيندم ولِ اللَّهسر نع ثُهدو  صحفَقَالَ أَب ،

أَما جِئْت لحاجة ، أَما جِئْت لتجارة ، أَما جِئْت إِلَّا لهذَا الْحديث ؟ الدرداِء : 

" من سلَك طَرِيقًا  ، يقُولُ : ص، قَالَ : فَإِني سمعت رسولَ اللَّه نعم قَالَ : 

ي عضكَةُ تلَائالْمو ، ةنقِ الْجطُر نطَرِيقًا م بِه اللَّه لَكا ، سلْمع يهف طْلُب

 نمو ، اتاومي السف نم لَه رفغتسي مالإِنَّ الْعلْمِ ، وبِ الْعطَالا لا رِضهتنِحأَج

وفَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد ، كَفَضلِ الْقَمرِ  في الْأَرضِ ، والْحيتانُ في الْماِء ،

 اَء لَمبِياِء ، إِنَّ الْأَنبِيثَةُ الْأَنراَء ولَمبِ ، إِنَّ الْعاكرِ الْكَوائلَى سرِ عدلَةَ الْبلَي

(حب) ه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ ".  يورثُوا دينارا ولَا درهما ، وأَورثُوا الْعلْم ، فَمن أَخذَ

  ).٥٣/ ١"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: حسن  ٨٨

حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، حدثَنا الْأَعمش ، وابن نميرٍ ، قَالَ : أَخبرنا  .١٣

ةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نحٍ ، عالأَبِي ص نع ، شمالْأَع ولُ اللَّهصس:  نم "

نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا ، نفَّس اللَّه عنه كُربةً من كُربِ يومِ 

الْقيامة ، ومن ستر مسلما ، ستره اللَّه في الدنيا والْآخرة ، ومن يسر علَى 
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سِسرٍ ، يعا كَانَ مم دبالْع نوي عف اللَّهو ، ةرالْآخا ويني الدف هلَيع اللَّه ر

 بِه لَه لَ اللَّهها ، سلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس نمو ، يهأَخ نوي عف دبالْع

 " ةن٧٤٢٧؛ (حم) طَرِيقًا إِلَى الْج  

١٤. ا الْأَسثَندأَبِي ح نشِ ، عمنِ الْأَعكْرٍ ، عو با أَبنربرٍ ، أَخامع نب دو

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نحٍ ، عالصص:  » سملْتطَرِيقًا ي لَكس نم

 ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهها ، سلْمع يه٨٣١٦(حم) » ف  

١٥. دح نع ، شمانُ الْأَعملَيا سثَندةَ ، حانوو عا أَبثَندفَّانُ ، قَالَ : حا عثَن

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نحٍ ، عالي «  قَالَ : صأَبِي صونَ فعمتجمٍ يقَو نا مم

بيت من بيوت اللَّه عز وجلَّ ، يقْرُءونَ ويتعلَّمونَ كتاب اللَّه عز وجلَّ 

 مهذَكَرةُ ، ومحالر مهتيغَشكَةُ ، ولَائالْم بِهِم فَّتإِلَّا ح ، مهنيب هونساردتي

ه فيمن عنده ، وما من رجلٍ يسلُك طَرِيقًا يلْتمس بِه الْعلْم ، إِلَّا سهلَ لَه اللَّ

 بِه -  لَ بِههس أَو -  ةن٩٢٧٤؛ (حم) » طَرِيقًا الْج  

١٦. ا يثَندقَالَ : ح ، داهالز ياطمالْأَن اقحإِس نب يماهرا إِبنربأَخ نب قُوبع

 نحٍ ، عالأَبِي ص نشِ ، عمنِ الْأَعازِمٍ ، عخ نب دمحا مثَندقَالَ : ح ، يماهرإِب

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرا ،  :صأَبِي هلْمع يهف طْلُبطَرِيقًا ي لَكس نم "

نطَرِيقًا م بِه لَه لَ اللَّههس  " ةنقِ الْج[قال األلباين]: صحيح  ٨٤؛ (حب) طُر - 

  ): م.١٣٠٨)، "صحيح أيب داود" (١٧/ ١١٣"ختريج علم أيب خيثمة" (

١٧.  ، ودجنِ أَبِي النمِ باصع نانُ ، عفْيا سثَندقَالَ : ح رمأَبِي ع نا ابثَندح

صفْوانَ بن عسالٍ املُرادي ، أَسأَلُه عنِ املَسحِ  أَتيت عن زِر بنِ حبيشٍ ، قَالَ :

" إِنَّ  ، فَقَالَ :ابتغاَء العلْمِ  فَقُلْت :ما جاَء بِك يا زِر؟ ، فَقَالَ : علَى اخلُفَّينِ 

 " طْلُبا يا بِملْمِ رِضبِ العطَالا لهتنِحأَج عضكَةَ لَتقال  ٣٥٣٥ ، (ت)املَلَائ]

  األلباين]: حسن.
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حدثَنا أَحمد بن عبدةَ الضبي قَالَ : حدثَنا حماد بن زيد ، عن عاصمٍ ،  .١٨

ما جاَء  عن زِر بنِ حبيشٍ ، قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ املُرادي ، فَقَالَ لي :

" بلَغنِي أَنَّ املَلَائكَةَ تضع أَجنِحتها لطَالبِ ، قَالَ : تغاَء العلْمِ اب قُلْت :بِك ؟ 

  [قال األلباين]: حسن اإلسناد. ٣٥٣٦، (ت) العلْمِ رِضا بِما يفْعلُ " 

، عن حدثَنا عفَّانُ ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، أَخبرنا عاصم بن بهدلَةَ  .١٩

غَدوت علَى صفْوانَ بنِ عسالٍ الْمرادي أَسأَلُه عنِ الْمسحِ  زِر بنِ حبيشٍ ، قَالَ :

أَلَا أُبشرك ؟  ، قَالَ :ابتغاَء الْعلْمِ  قُلْت :ما جاَء بِك ؟  ، فَقَالَ :علَى الْخفَّينِ 

 ولِ اللَّهسيثَ إِلَى ردالْح فَعربِ «  قَالَ : صوطَالا لهتنِحأَج عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْم

 طْلُبا يا بِملْمِ رِضيث.» الْعدالْح ١٨٠٨٩(حم)  ، فَذَكَر  

٢٠. نِ أَبِي النمِ باصع نع ، رمعا مثَنداقِ ، حزالر دبا عثَندح زِر نع ، ودج

قَالَ : ما جاَء بِك ؟  بنِ حبيشٍ ، قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادي ، فَقَالَ :

: فَقُلْت  لْمالْع أَطْلُب جِئْت ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ : ص، قَالَ : فَإِنا «  ، يم

 نم جرخارِجٍ يخ نا مهتنِحكَةُ أَجلَائالْم لَه تعضلْمِ ، إِلَّا وي طَلَبِ الْعف تيب

 عنصا يا بِم١٨٠٩٣؛ (حم) » رِض.  

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ ، قَالَ : حدثَنا عاصم ، سمع زِر بن حبيشٍ ،  .٢١

ابتغاَء  فَقُلْت :ما جاَء بِك ؟  لْمرادي ، فَقَالَ :قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ ا

، » فَإِنَّ الْملَائكَةَ تضع أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ رِضا بِما يطْلُب «  ، قَالَ :الْعلْمِ 

  .١٨٠٩٥(حم) 

٢٢. نةَ ، علَمس ننِي ابعي ادما حثَندح ، سونا يثَندح  ، زِر نمٍ ، عاصع

 بِيالٍ ، أَنَّ النسنِ عانَ بفْوص نا «  قَالَ : صعهتنِحأَج عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْم

 ا طَلَبا بِملْمِ رِضبِ الْعطَال١٨٠٩٨، (حم) » ل.  
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٢٣. قٍ عوأَبِي ر نع ، داحالْو دبا عثَندح ، جيرا سثَندح ، ارِثنِ الْحةَ بيط

 ولُ اللَّهسا رثَنعالٍ قَالَ : بسنِ عانَ بفْوص نيفَةَ علخ نب اللَّه ديبا عثَندصح 

  ١٨٠٩٩(حم)  في سرِية ، فَذَكَر مثْلَ حديث يونس.

٢٤.  نب ادما حثَندى ، حوسم نب نسا حثَندلَةَ ، حدهنِ بمِ باصع نع ، ديز

ما جاَء بِك  عن زِر بنِ حبيشٍ ، قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادي ، فَقَالَ :

ها أَنَّ الْملَائكَةَ لَتضع أَجنِحت«  ، فَقَالَ : لَقَد بلَغنِي :ابتغاُء الْعلْمِ  فَقُلْت :؟ 

  ١٨١٠٠، (حم) » لطَالبِ الْعلْمِ رِضا بِما يفْعلُ 

ثنا أَحمد بن عبدةَ الضبي ، أَخبرنا حماد يعنِي ابن زيد ، عن عاصمٍ ،  .٢٥

 يدعا سثَندحو ، ماصةَ ، ثنا عنييع نا ابنربمٍ ، أَخرشخ نب يلثنا عو دبع نب

الرحمنِ الْمخزومي ، ثنا سفْيانُ ، عن عاصمِ بنِ أَبِي النجود ، عن زِر بنِ 

، علَى الْخفَّينِحبيشٍ قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادي أَسأَلُه عنِ الْمسحِ 

 ا زِري اَء بِكا جلْمِ قَالَ : فَقَالَ : ماَء الْعغتاب : كَةَ ؟ قُلْتلَائفَإِنَّ الْم ا زِري "

" طْلُبا يا بِملْمِ رِضبِ الْعطَالا لهتنِحأَج عضي  تف قَعو هإِن : قَالَ : فَقُلْت ،

تكُنو ، طائالْغ دعنِ بفَّيلَى الْخحِ عسالْم نٌء ميفِْسي شابِ  نحأَص نًءا مرام

 ولِ اللَّهسئًا ؟ قَالَ : صريش كي ذلف ذْكُري ولَ اللَّهسر تعملْ سفَه ،  ،  معن "

أَنْ لَا ننزِع خفَافَنا ثَلَاثَةَ أَيامٍ  - أَو قَالَ مسافرِين  - كَانَ يأْمرنا إِذَا كُنا سفَرا 

نهياللَيمٍ "  وونلٍ ووبو طغَائ نم نلَكو ، ةابنج نيثُ إِلَّا مدذَا ح؛ ه

قَد بلَغنِي أَنَّ الْملَائكَةَ الْمخزومي، وقَالَ أَحمد بن عبدةَ في حديثه : فَقَالَ ؛ 

  قال األعظمي: إسناده حسن. ١٧، (خز) تضع أَجنِحتها  

٢٦. اقِ ، نا مزالر دبا عثَندعٍ قَالَا : حافر نب دمحمى ، ويحي نب دمح

 تيشٍ قَالَ : أَتيبنِ حب زِر نع ، ودجنِ أَبِي النمِ باصع نع ، رمعا منربأَخ

 اَء بِكا جفَقَالَ : م ، يادرالٍ الْمسع نانَ بفْوص : قَالَ؟ قُلْت لْمبِطُ الْعأَن جِئْت :
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 ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ : صفَإِني  يف طْلُب هتيب نم جرخارِجٍ يخ نا مم "

 " عنصا ياًء بِما رِضهتنِحكَةُ أَجلَائالْم لَه تعضإِلَّا و لْمقال  ١٩٣، (خز) الْع

  إسناده حسن.األعظمي: 

أَخبرنا ابن خزيمةَ ، قَالَ : حدثَنا محمد بن يحيى ، ومحمد بن رافعٍ ،  .٢٧

قَالَا : حدثَنا عبد الرزاقِ ، قَالَ : أَنبأَنا معمر ، عن عاصمٍ ، عن زِر ، قَالَ : 

جِئْت أَنبِطُ  لْمرادي ، قَالَ : ما جاَء بِك ؟ قَالَ :أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ ا

لْم١(الْع( ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ : ص، قَالَ : فَإِني ،  نم جرخارِجٍ يخ نا مم "

 " عنصا يا بِما ، رِضهتنِحكَةُ أَجلَائالْم لَه تعضإِلَّا و ، لْمالْع طْلُبي هتيب ،

  ).٦٢/ ١"التعليق الرغيب" ( - [قال األلباين]: حسن صحيح  ٨٥(حب) 

عن أَخبرنا أَبو يعلَى ، حدثَنا هارونُ بن معروف ، حدثَنا سفْيانُ ،  .٢٨

عاصمٍ ، عن زِر ، قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادي ، فَقَالَ لي : ما 

: لَه ؟ قُلْت كتاجلْمِ  حاُء الْعغتا  ، قَالَ :ابهتنِحأَج عضكَةَ تلَائفَإِنَّ الْم "

" طْلُبا يى بِملْمِ رِضبِ الْعطَال١١٠٠) ، (حب) ١٠٩٧بعة با وزير: . (رقم طل 

  ).٦٢/ ١"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: حسن صحيح 

٢٩.  ، يماهرإِب نب اقحا إِسثَندقَالَ : ح ، يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربأَخ

معا منرباقِ ، قَالَ : أَخزالر دبا عنربقَالَ : أَخ ، ودجنِ أَبِي النمِ باصع نع ، ر

عن زِر بنِ حبيشٍ ، قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ ، أَسأَلُه عنِ الْمسحِ علَى 

: ؟ فَقُلْت ا بِكا غَدنِ ، فَقَالَ : مفَّيلْمِ  الْخاَء الْعغتاب تعمي سقَالَ : فَإِن ،

لْعلْمِ رِضا بِما " إِنَّ الْملَائكَةَ تضع أَجنِحتها لطَالبِ ا ، يقُولُ : صللَّه رسولَ ا

" عنص[قال األلباين]: حسن  ١٣١٩) ، (حب) ١٣١٦، (رقم طبعة با وزير: ي

  ).١٠٤"اإلرواء" ( -صحيح 

                                                             
 أستخرج العلم ، واملقصود أطلب العلم. )(١
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هارونُ بن معروف، حدثَنا أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى، حدثَنا  .٣٠

سفْيانُ ، عن عاصمٍ ، عن زِر ، قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادي ، فَقَالَ : 

: ؟ قُلْت اَء بِكا جلْمِ  ماَء الْعغتا  ، قَالَ :ابهتنِحأَج عضكَةَ تلَائفَإِنَّ الْم "

 ١٣٢١) ، (حب) ١٣١٨(رقم طبعة با وزير: الْعلْمِ رِضا لما يطْلُب ". لطَالبِ 

)، "الروض ٧٣/ ٤و  ٦٢/ ١"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: حسن صحيح 

  ).٣٦٠النضري" (

٣١.  نب دمحا مثَندرٍ غَرِيبٍ ، حبةَ ، بِخميزنِ خب اقحإِس نب دمحا منربأَخ

ي نع ، رمعا منرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندعٍ ، قَالَا : حافر نب دمحمى ، ويح

عاصمٍ ، عن زِر ، قَالَ : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادي ، فَقَالَ : ما جاَء بِك ؟ 

: قُلْت  لْمبِطُ الْعأُن قَالَ : جِئْت ، ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ :  صفَإِني نا مم "

خارِجٍ يخرج من بيته يطْلُب الْعلْم إِلَّا وضعت لَه الْملَائكَةُ أَجنِحتها رِضا بِما 

 ." عنص[قال األلباين]: حسن  ١٣٢٥) ، (حب) ١٣٢٢[رقم طبعة با وزير] = (ي

 ).١٣١٨مضى ( -صحيح 
  

  

Y 
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  :  صقال رسول اهللا 

" مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ثُم ، يهِمف ثْتعي بنُ الَّذي الْقَرتأُم ريخ "  
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حدثَين يعقُوب بن إِبراهيم ، حدثَنا هشيم ، عن أَبِي بِشرٍ ، ح وحدثَنِي  )١

إِسماعيلُ بن سالمٍ ، أَخبرنا هشيم ، أَخبرنا أَبو بِشرٍ، عن عبد اِهللا بنِ شقيقٍ ، 

" خير أُمتي الْقَرنُ الَّذين بعثْت  :ص عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا

يهِم١(ف(  مهلُوني ينالَّذ ثُم ،)لَا ، قَالَ :" )٢ ثَ أَمالثَّال أَذَكَر لَماُهللا أَع و ،  ثُم "

 - ٢١٣(م) ". )٤(، يشهدونَ قَبلَ أَنْ يستشهدوا  )٣(يخلُف قَوم يحبونَ السمانةَ

)٢٥٣٤(  

٢(  نكْرِ بو بثَنِي أَبدفَرٍ ، ح وحعج نب دمحا مثَندارٍ ، حشب نب دمحا مثَندح

نافعٍ ، حدثَنا غُندر ، عن شعبةَ ، ح وحدثَنِي حجاج بن الشاعرِ ، حدثَنا أَبو 

ا أَبثَندح ، يدلالْو ، ثْلَهم ، ادنذَا الْإِسرٍ ، بِهأَبِي بِش نا ، عملَاهةَ ، كانوو ع

  ٢١٣(م)  غَير أَنَّ في حديث شعبةَ : قَالَ أَبو هريرةَ : فَلَا أَدرِي مرتينِ أَو ثَلَاثَة.

ه بنِ شقيقٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، حدثَنا هشيم ، حدثَنا أَبو بِشرٍ ، عن عبد اللَّ )٣

 ولُ اللَّهسصقَالَ : قَالَ ر:  ينالَّذ ثُم ، يهِمف ثْتعي بنُ الَّذي الْقَرتأُم ريخ "

 مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُونلَا ." )٥(ي ثَةَ أَمأَقَالَ الثَّال لَمأَع اللَّه٧١٢٣(حم)  ، و  

                                                             
بداية من أيب بكر الصديق وعمر ابن اخلطاب وعثمان ابن عفان وعلي  صأي الصحابة ؛ أصحاب رسول اهللا  )(١

 ابن أيب طالب .
 أي التابعني . )(٢
أي كثرة األكل والشرب ( شهوة البطن ) حيت يصابون بالسمنة والسمانة ، والسمنة هي زيادة وزن اجلسم )(٣

  ة احلركة. نتيجة تراكم الدهون بسبب اإلسراف يف األكل والشرب ووسائل الراحة وقل

  قال تعايل يف سورة األعراف : وكلوا وإشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني.

 : ما مأل آدمي وعاًء شراً من بطنه حسبك يا ابن آدم لقيمات يقمن صلبك. صوقال رسول اهللا 
 كناية عن شهادة الزور.)(٤
 أي  تابعي التابعني . )(٥
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٤(  اللَّه دبع نرٍ، عأَبِي بِش نةُ ، عبعا شثَندفَرٍ ، حعج نب دمحا مثَندح

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نيقٍ ، عقنِ شقَالَ : صب هأَن ،  نِي ، ثُمقَر كُمريخ "

 مهلُوني ينثَلَاثًا  -الَّذ نِ أَويترم رِي أذَكَرةَ : لَا أَدريرو هقَالَ أَب-  نم لُفخي ثُم

  ٩٣١٨(حم) ".  )١(بعدهم قَوم يحبونَ السمانةَ ، ويشهدونَ ولَا يستشهدونَ

عنِ أَبِي بِشرٍ ، عن عبد  حدثَنا محمد بن جعفَرٍ ، قَالَ : حدثَنا شعبةُ ، )٥

 بِينِ النةَ ، عريرنِ أَبِي هيقٍ ، عقنِ شب قَالَ : صاللَّه هأَن  نِي ، ثُمقَر كُمريخ "

 مهلُوني ينثَلَاثَةً - الَّذ نِ أَويترم رِي أَذَكَرلَا أَد ةَ : وريرو هلُ -  قَالَ أَبخي ثُم ف

 ١٠٢١١(حم) من بعدهم قَوم يحبونَ السمانةَ ، ويشهدونَ ولَا يستشهدونَ ". 
  

  

Y 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

كناية عن كتمان شهادة احلق ، ويدل يف ذلك أيضا الغيبة والنميمة ، ونقل الكالم بني الناس إلفساد ذات  )(١

 البني ، حيت ظهرت بعض املقوالت اليت تدل علي ذلك مثل : أنا ال أمسع وال أري وال أتكلم.
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  : صقال رسول اهللا 

  يومِ الْقيامة "" لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي يقَاتلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين إِلَى 
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 ١ 
١( احلَفَرِي داوو دا أَبثَندلَانَ قَالَ : حغَي نب ودمحا مثَندح رِيانَ الثَّوفْيس نع ، ،

عن عبد الرحمنِ بنِ زِياد اَألفْرِيقي ، عن عبد اللَّه بنِ يزِيد ، عن عبد اللَّه بنِ 

 ولُ اللَّهسرٍو ، قَالَ : قَالَ رملَى بين  :صعى عا أَتي متلَى أُمع نيأْتلَي "

، حتى إِنْ كَانَ منهم من أَتى أُمه علَانِيةً لَكَانَ  )٢(إسرائيل حذْو النعلِ بِالنعلِ

ثنتينِ وسبعني  في أُمتي من يصنع ذَلك ، وإِنَّ بين إسرائيل تفَرقَت علَى

إِلَّا ملَّةً  )١(ارِ، كُلُّهم في الن )٣(، و تفْترِق أُمتي علَى ثَلَاث وسبعني ملَّةًملَّةً

                                                             
وقال البعض اآلخر هم  وإختلف أهل العلم يف وضع تفسري هلذه الطائفة ؛ فقال البعض هم اهل احلديث ،) (١

  ااهدون يف سبيل اهللا ، وقال آخرون ؛ هم طلبة العلم ، وقال آخرون هم الدعاة إيل اهللا .

لكن احلقيقة أن معين الطائفة هنا شامل وعام ؛ هم أهل السنة واجلماعة الذين يلتزمون بدينهم وحيافظون 

اعية إيل اهللا علي بصرية هو من أتباع هذه الطائفة عليه ويدافعون عنه وال خيافون يف اهللا لومة الئم ؛ فالد

املنصورة  ، وطالب العلم الذي يتمسك باحلق ويعلمه للناس هو أيضا من أتباع هذه الطائفة املنصورة ، وااهد 

يف سبيل اهللا الذي خرج من بيته ليدافع عن اإلسالم واملسلمني ال يريد إال اهللا وال يضره من خذله هو أيضا يف 

يل اهللا وهو إن شاء اهللا من الطائفة املنصورة ، والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات هم أيضا من هذه الطائفة سب

  املنصورة ، والعباد هم أيضا من هذه الطائفة املنصورة .

إيل نزول عيسي بن  صوهذه الطائفة املنصورة ليس هلا زمان معني أو مكان حمدد ؛ وهي من زمن النيب 

، س وما حولهالساعة ، وقد إختلف العلماء يف حتديد مكاا وقالوا أا  بالشام وبيت املقد وقيام ؛مرمي

لكنه ال يوجد دليل صحيح علي ذلك ، واحلقيقة أن الطائفة املنصورة هي كل مسلم يف أي مكان يقف علي ثغر 

دينه يف أمريكا أو الصني أو  من ثغور اإلسالم ويدافع عنه بنفسه وماله وعرضه وأهله ؛ فاملسلم الذي يدافع عن

اهلند أو روسيا أو أوروبا أو إفريقيا ال يقل شأناً أو أجراً عن املسلم الذي يدافع عن دينه يف مصر أو الشام أو 

 العراق أو احلجاز.
 
  ) حذو النعل بالنعل ؛ أي مثله متاما.(٢

ملة ؛ فرقة أو اجتاه أو حزب أو مجاعة كل منها له أدبياته و أفكاره اليت يعتنقها و يؤمن ا ، و من هذه  )(٣

 األفكار ما يوافق منهج أهل السنة و اجلماعة ، و منها ما خيالفه جزئيا أو كليا أو يطعن فيه 
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: ")٣(ما أَنا علَيه وأَصحابِي"  :قَالَومن هي يا رسولَ اللَّه ؟  :، قَالُوا") ٢(واحدةً 

هجذَا الْوه نذَا إِلَّا مثْلَ هم رِفُهعلَا ن غَرِيب رفَسيثٌ مدذَا حقال  ٢٦٤١(ت) . ه]

  األلباين]: حسن.

حدثَنا عمرو بن عثْمانَ بنِ سعيد بنِ كَثريِ بنِ دينارٍ الْحمصي قَالَ : حدثَنا  )٢

 فوع نع ، دعنِ سب داشر نرٍو ، عمع نانُ بفْوا صثَندقَالَ : ح فوسي نب ادبع

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، كالنِ مصب:  نيعبسى ودلَى إِحع ودهالْي قَترافْت "

فرقَةً ، فَواحدةٌ في الْجنة ، وسبعونَ في النارِ ، وافْترقَت النصارى علَى 

 ، ةني الْجةٌ فداحوارِ ، وي النونَ فعبسى ودقَةً ، فَإِحرف نيعبسنِ ويتناثي ولَّذ

، واحدةٌ في )٤(نفْس محمد بِيده لَتفْترِقَن أُمتي علَى ثَلَاث وسبعني فرقَةً

ةنالْجتنثارِ "، وي النونَ فعبسو يلَان؟ : ، ق مه نم ولَ اللَّهسا رقَالَ:ي 

  صحيح.[قال األلباين]:  ٣٩٩٢(جة) ". )٥(الْجماعةُ "

حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ : حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ قَالَ : حدثَنا أَبو عمرٍو  )٣

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، كالنِ مسِ بأَن نةُ ، عادا قَتثَندنِي " :صقَالَ : حإِنَّ ب

دلَى إِحع قَتريلَ افْتائرنِ إِسيتنلَى ثع رِقفْتتي ستإِنَّ أُمقَةً ، ورف نيعبسى و

                                                                                                                                                           
ي قدر خطئهم و زيغهم عن احلق لكن ال كلها يف النار ؛( القول األول )أي أن كل هذه الفرق يدخلون النار عل )(١

  يخلدون فيها ، و يغفر اهللا ملن يشاء و يتوب اهللا على من شاء 

( القول الثاين ) أي أن هذه الفرق يدخلون النار إذا استمروا على باطلهم و مل يتوبوا إىل اهللا عز وجل و يرجعوا إيل 

 عقيدة أهل السنة و اجلماعة 
 يت تدخل اجلنة و ال تدخل النار إال ملة واحدة ؛ هي ال)(٢
و أصحابه يف كل كبرية  صما أنا عليه و أصحايب ؛ أي أن النجاة و العصمة من النار هي يف إتباع النيب )(٣

وصغرية ، و لزوم اجلماعة ، و املقصود باجلماعة هي عقيدة السلف الصاحل اليت هي عقيدة أهل السنة و اجلماعة  

 ( مذهب أهل السنة واجلماعة ) 
 وھم الخوارج والشیعة بطوائفھم والقدریة والمعتزلة والجھمیة والبھائیة والقرآنیون ... إلخ. )(٤
و الصحابة و التابعني و من تبعهم بإحسان إيل يوم  صاجلماعة: املقصود ا فهم القرآن و السنة بفهم النيب  )(٥

 صالدين ( وهذه هي عقيدة أهل السنة و اجلماعة ) ، و لفظ اجلماعة يطلق علي كل من يقتدي بالنيب 
 والصحابة رضوان اهللا عليهم والتابعني جىت لو كان شخصاً واحداً.
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 ٣٩٩٣(جة) و سبعني فرقَةً ، كُلُّها في النارِ، إِلَّا واحدةً ، وهي : الْجماعةُ " . 

  [قال األلباين]: صحيح.

شونَ ، عن صدقَةَ بنِ يسارٍ، عن حدثَنا وكيع ، عن عبد الْعزِيزِ يعنِي الْماجِ )٤

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نع ، رِييميلَ «  :صالْنائرنِي إِسإِنَّ ب

، كُلُّها في ) ١(افْترقَت علَى ثنتينِ وسبعني فرقَةً ، وأَنتم تفْترِقُونَ علَى مثْلها 

  ١٢٢٠٨(حم) ». النارِ إِلَّا فرقَةً 

حدثَنا حسن، حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، حدثَنا خالد بن يزِيد ، عن سعيد بنِ أَبِي  )٥

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، كالنِ مسِ بأَن نلَالٍ ، عقَالَ: صه  » قَتفَريلَ تائرنِي إِسإِنَّ ب

إِحدى وسبعني فرقَةً ، فَهلَكَت سبعونَ فرقَةً ، وخلَصت فرقَةٌ واحدةٌ، وإِنَّ أُمتي 

دإِح كلهقَةً ، ترف نيعبسنِ ويتلَى اثْنع رِقفْتتسقَةً، ورونَ فعبس ى و لُصخت

الْجماعةُ الْجماعةُ «  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ، من تلْك الْفرقَةُ ؟  قَالُوا :، » فرقَةٌ 

  س». 

، : حدثَنا أَبو الْمغريةحدثَنا أَحمد بن حنبلٍ، و محمد بن يحيى، قَالَا  )٦

، ، قَالَ : حدثَنِي صفْوانُبن عثْمانَ، حدثَنا بقيةُحدثَنا صفْوانُ، وحدثَنا عمرو 

 نع ، نِيزورٍ الْهامأَبِي ع نع ، ازِيرالْح اللَّه دبع نب رهثَنِي أَزدقَالَ : ح هوحن

قَام فينا  صرسولَ اللَّه  معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ، أَنه قَام فينا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ

" أَلَا إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعني ملَّةً ،  :فَقَالَ

وإِنَّ هذه الْملَّةَ ستفْترِق علَى ثَلَاث وسبعني : ثنتان وسبعونَ في النارِ، 

احوةُ ". واعمالْج يهو ، ةني الْجةٌ ف[قال األلباين]: حسن. ٤٥٩٧(د) د  

  

                                                             
و أنتم تفترقون على مثلها؛ و فيه دليل على أن املسلمون يف آخر الزمان يتبعون بين إسرائيل (و هم )(١

 اليهود)يف تفرقهم و حتزم و إتباعهم ألهوائهم و زيغهم عن احلق 
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٧(  اللَّه دبع نب رهثَنِي أَزدانُ ، قَالَ : حفْوا صثَندقَالَ : ح ، ةريغو الْما أَبثَندح

، عن أَبِي عامرٍ عبد  -قَالَ أَبو الْمغرية ، في موضعٍ آخر : الْحرازِا  - الْهوزنِا 

مع معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ، فَلَما قَدمنا مكَّةَ قَام  اللَّه بنِ لُحي ، قَالَ : حججنا

 ولَ اللَّهسرِ ، فَقَالَ إِنَّ رلَاةَ الظُّهلَّى صص نينِ  قَالَ : صحيابتلَ الْكإِنَّ أَه "

هذإِنَّ هلَّةً ، وم نيعبسنِ ويتنلَى ثع ينِهِمي دقُوا فرلَى  افْتع رِقفْتتةَ سالْأُم

، كُلُّها في النارِ إِلَّا واحدةً ، وهي  - يعنِي : الْأَهواَء  –ثَلَاث وسبعني ملَّةً 

 ١٦٩٣٧(حم) الْجماعةُ " . 
  

  
١( اعٍحجش نب يدلثَنا الْوونُداره و ، جح اِهللا ، و دبع نرِ ، قَالُواباعالش نب اج :

، أَنه : أَخبرنِي أَبو الزبيرِحدثَنا حجاج و هو ابن محمد ، عنِ ابنِ جريجٍ ، قَالَ 

 بِيالن تعمقُولُ : ساِهللا ، ي دبع نب ابِرج عمقُولُ : صسلَ ي " نفَةٌ مالُ طَائزا ت

  ." ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يت١٥٦( -  ٢٤٧(م) أُم(  

٢(  نب اججا حثَندرِ ، قَالَا : حاعالش نب اججح اِهللا ، و دبع نونُ بارثَين هدح

ج نقَالَ : قَالَ اب ، دمحمس هرِ ، أَنيبو الزنِي أَبربجٍ : أَخياِهللار دبع نب ابِرج عم ،

" لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي يقَاتلُونَ علَى  يقُولُ : صيقُولُ : سمعت رسولَ اِهللا 

ق١(الْح(  ." ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِين١٧٣(م) ظَاه - )١٩٢٣(  

                                                             
د يف احلق ؛ هو العبادة الصحيحة أو طلب العلم النافع أو الدعوة إيل اهللا باحلكمة و املوعظة احلسنة أو اجلها )(١

سبيل اهللا ، و كلمة (يقاتلون) تدل علي أم يف معركة حقيقية بني احلق و الباطل ، و بني اخلري و الشر ، وبني 

الكفر و اإلميان يف وقت السلم و وقت احلرب ؛ ففي وقت السلم يقل اجلهاد و تكثر العبادة و طلب العلم و الدعوة 

طلب العلم والعبادة والدعوة إيل اهللا ، وهم أي أبناء الطائفة املنصورة  إيل اهللا ، و يف وقت احلرب يزيد اجلهاد و يقل

 موجودون يف كل زمان و مكان خصوصا عند األماكن املقدسة.
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٣(  عمس هابِرٍ، أَنج نرِ، عيبأَبِي الز نةَ ، علَهِيع نا ابثَندى ، حوسا مثَندح

 بِيقُولُ : صالني  »رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائز١(لَا ت( 

ةاميمِ الْقو١٤٧٢٠(حم) ».  )٢(إِلَى ي  

٤(  دبع نب ابِرج عمس هرِ، أَنيبو الزنِي أَبربجٍ : أَخيرج نقَالَ اب ، اججثَنِي حدح

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سي ، قُولُ :  صاللَّهي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت "

  ١٥١٢٧(حم) الْقيامة ".  يقَاتلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين إِلَى يومِ

أَخبرنا محمد بن الْمنذرِ بنِ سعيد ، قَالَ : حدثَنا يوسف بن سعيد بنِ  )٥

 عمس هرِ، أَنيبو الزنِي أَبربجٍ ، قَالَ : أَخيرنِ جنِ ابع ، اججا حثَندمٍ ، حلسم

تعمقُولُ : سي ، اللَّه دبع نب ابِرج  ولَ اللَّهسقُولُ :رري ،  نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت "

 ." ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يترقم طبعة با وزير: أُم)

)، ١٩٦٠و  ٢٧٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨١٩) ، (حب) ٦٧٨٠

 م. ):٥٧" (ص - عليه السالم  -"قصة املسيح 
  

  
١(  نع ، فطَرم نةَ ، عادقَت نع ، ادما حثَنديلَ ، حاعمإِس نى بوسا مثَندح

 ولُ اللَّهسنٍ قَالَ : قَالَ ريصنِ حانَ برمي  :صعتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت "

                                                             
أي منتصرين علي الدوام علي أعدائهم و خصومهم و مخالفيهم مهما كان وضع أعدائهم املادي أو املعنوي  )(١

هللا عز وجل بنفسه ، قال تعايل يف سورة النور ؛ " وعد اهللا الذين آمنوا ألن الذي وعد و تكفل  بنصرم هو ا

منكم و عملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم " ، و قال تعايل يف سورة حممد ؛ 

 "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم و يثبت أقدامكم" .
بة بعد عيسي ابن مرمي و اليت تقبض أرواح  كل من يف قلبه مثقال ذرة من إميان أي حيت الريح املرسلة الطي)(٢

 مث تقوم الساعة علي شرار اخللق  . 
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مأَهاون نلَى مع رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَات١(ي( مهرلَ آخقَاتى يتح ،)٢( 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٤٨٤(د) الْمِسيح الدجالَ ".  

حدثَنا بهز، حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، حدثَنا قَتادةُ ، عن مطَرف ، عن عمرانَ  )٢

 ولَ اللَّهسنٍ ، أَنَّ ريصنِ حقَالَ : صب  » قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت

ى يتح مأَهاون نلَى مع ، رِينظَاه ميرم نى ابيسزِلَ عني و ، اللَّه رأَم يأْت .«

  ١٩٨٥١(حم) 

٣(  نريِ ، عخنِ الشلَاِء بأَبِي الْع نع ، رِييرا الْجنربيلُ ، أَخاعما إِسثَندح

ل موالْي يثدبِالْح ثُكدي لَأُحانُ إِنرمي عقَالَ : قَالَ ل فطَرم دعب بِه اللَّه كفَعني

، و اعلَم أَنه لَن  )٣(خير عباد اللَّه يوم الْقيامة الْحمادونَ«  الْيومِ ، اعلَم أَنَّ ؛

 مأَهاون نلَى مع رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتلَامِ يلِ الْإِسأَه نفَةٌ مالَ طَائزت

الَ حجلُوا الدقَاتى ي١٩٨٩٥(حم) ». ت  

٤(  نةَ ، عادقَت نةَ ، علَمس نب ادما حثَندفَّانُ قَالَا : حعلٍ ، وو كَاما أَبثَندح

 بِينٍ ، أَنَّ النيصنِ حانَ برمع نريِ، عخنِ الشب اللَّه دبنِ عب فطَرقَالَ : صم  »

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي يقَاتلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين علَى من ناوأَهم حتى 

 ١٩٩٢٠(حم) ». يقَاتلَ آخرهم الْمِسيح الدجالَ 

  
 دقَالَ : ح يدعس نةُ ببيا قُتثَندح نع ، وبأَي نع ، ديز نب ادما حثَن

 ولُ اللَّهسانَ قَالَ : قَالَ ربثَو نع ، بِيحاَء الرمأَبِي أَس نةَ ، علَابصأَبِي ق:  "

                                                             
 من املنافقني و الكفار و املشركني و أعداء األمة الذين يتربصون ا الدوائر من كل إجتاه . )(١
أي أن أخر هذه الطائفة املنصورة  من الؤمنني و املسلمني يقاتلون الدجال و أتباعه فينتصرون عليهم  )(٢

 بعد موت املهدي عليه السالم .  صإنتصاراً ساحقاً بقيادة املهدي عليه السالم مث قيادة عيسي ابن مرمي 
 الذين حيمدون اهللا تبارك و تعايل علي كل حال . )(٣
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لِّنيةَ املُضمي اَألئتلَى أُمع افا أَخم١(إِن(  " ولُ اللَّهسقَالَ رلَا  :ص، قَالَ : و "

 رأَم يأْتى يتح مذُلُهخي نم مهرضلَا ي رِينظَاه لَى احلَقي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزت

 قُولُ : اللَّهيلَ ياعمإِس نب دمحت معمس ، يححص نسيثٌ حدذَا حه و :"

" لَا  :صعنِ النبِي  -وذَكَر هذَا الْحديثَ  -  سمعت علي بن املَدينِي يقُولُ :

 " لَى احلَقع رِيني ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزت: يلفَقَالَ ع ،  . يثلُ احلَدأَه مه

  [قال األلباين]: صحيح. ٢٢٢٩(ت) 

  

  
حدثَنا احلُميدي ، حدثَنا الوليد ، قَالَ : حدثَنِي ابن جابِرٍ، قَالَ : حدثَنِي  .١

 بِيالن تعمقُولُ : سةَ ، ياوِيعم عمس هأَن ، انِئه نب ريمقُولُ صعالَ «  :، ي

ه ، الَ يضرهم من خذَلَهم ، والَ من خالَفَهم ، يزالُ من أُمتي أُمةٌ قَائمةٌ بِأَمرِ اللَّ

 كلَى ذَلع مهو اللَّه رأَم مهيأْتى يتح « ، : رامخي نب كالفَقَالَ م : ريمقَالَ ع

؛ أَنه سمع معاذًا يقُولُ هذَا مالك يزعم ، فَقَالَ معاوِيةُ :وهم بِالشأْمِ  قَالَ معاذٌ :

 ٣٦٤١، (خ) وهم بِالشأْمِ 

٢.  نب يدهثَنِي مدح : هدطِّ يابِ أَبِي بِختي كف تدجنِ : ومحالر دبو عقَالَ أَب

اسو انِيبينِ السةُ ، عرما ضثَندح ، يلمفَرٍ الرعجنى بيحي هرٍو ممأَبِي ع ،

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رامأَبِي أُم نع ، يمرضالْح اللَّه دبنِ عرِو بمع نصع: 

                                                             
لة أو دعاة علي أبواب جهنم ؛ و هؤالء القوم من بين جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا ؛ قلوم هم دعاة الضال )(١

قلوب الشيطان يف جثمان إنس ؛ يزينون للناس الباطل و خيوفوم من احلق ، و يقومون بلوي أعناق النصوص 

هم الشيعة الروافض مثل الشرعية و حتريفها ، و يشترون بآيات اهللا مثنا قليال ؛ و أقوي مثال علي هؤالء 

اخلميين اهلالك و ياسر اخلبيث و املدعو حسن نصر الشيطان ؛ فهم يتكلمون بالعربية و باسم الدين اإلسالمي 

لكنهم يدعون الناس إيل الباطل ، و يشككوم يف احلق و يف العقيدة اإلسالمية الصحيحة إضافة إيل أم 

 السيدة عائشة بالزين  . يسبون الصحابة و أمهات املؤمنني و يتهمون
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 » نم مهرضلَا ي رِينقَاه مهودلَع رِينينِ ظَاهلَى الدي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت

ا أَصإِلَّا م مالَفَهخ ككَذَل مهو اللَّه رأَم مهيأْتى يتاَء حلَأْو نم مها  ، قَالُوا :» ابي

؛ حم » بِبيت الْمقْدسِ ، وأَكْناف بيت الْمقْدسِ « رسولَ اللَّه وأَين هم ؟ قَالَ : 

: " ) ؛ قال الشيخ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح لغريه دون قوله ٢٢٣٢٠(

قالوا: يا رسول اهللا وأين هم ... إخل " وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن عبد 

اهللا السيباين احلضرمي ، وكذلك قال الشيخ األلباين ، وقال اهليثمي يف جممع 

رواه عبد اللَّه وِجادةً عن خطِّ أَبِيه، ) ؛  ٢٨٨/  ٧الزوائد ومنبع الفوائد ( 

 انِيرالطَّبو.قَاتث الُهرِجو 

حدثَنِي أَحمد بن الْفَرجِ الْحمصي ، حدثَنا ضمرةُ بن ربِيعةَ ، حدثَنا  .٣

 ، اللَّه دبنِ عرِو بمع نرٍو ، عمأَبِي ع نى بيحي وهفَرٍ وعو جقَالَ أَب ، انِيبيالس

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي «  قَالَ : صهلي : أَنَّ رسولَ اللَّه عن أَبِي أُمامةَ الْبا

 مهابا أَصإِلَّا م ، مالَفَهخ نم مهرضلَا ي ، رِينقَاه مهودعل قلَى الْحع رِينظَاه

 :، قَالُوا»يأْتيهم أَمر اللَّه وهم كَذَلكمن لَأْواَء ، فَهم كَالْإِناِء بين الْأَكَلَةَ ، حتى 

؛  »بِبيت الْمقْدسِ، وأَكْناف بيت الْمقْدسِ « قَالَ : يا رسولَ اللَّه ، وأَين هم ؟ 

) ، حكم  ١١٥٨ذيب اآلثار مسند عمر للمحدث ابن جرير الطربي (

  ؛ إسناده صحيح.احملدث

أَحمد بن محمد بنِ يحيى قَالَ : نا أَبو الْجماهرِ قَالَ : نا إِسماعيلُ حدثَنا  .٤

نلِ ، عورٍ الْأَحامع نع ، ادبنِ عب يدلنِ الْواشٍ ، عيع نب لَانِيوحٍ الْخالأَبِي ص ،

 ولِ اللَّهسر نةَ ، عريرأَبِي ه نلُونَ «  قَالَ : صعقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت

علَى أَبوابِ دمشق وما حولَه ، وعلَى أَبوابِ بيت الْمقْدسِ وما حولَه ، لَا 

؛ املعجم األوسط » يضرهم خذْلَانُ من خذَلَهم ، ظَاهرِين إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ 

 ). ٤٧اين ( للطرب
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٥.  ادبثنا ع ، يوفسعٍ الْأُرافن نا بكَرِيثنا ز ، يوفسبٍ الْأُرهو نب نيصا حثَندح

 نع ، لَانِيعةَ الْوعرأَبِي ز نع ، انِيبيةَ السعرأَبِي ز نع ، يلمالر ادبع نب

 ، يولحبٍ السيولَ اِهللا كُرسر عمس هأَن ، زِيهةُ الْبرثَنِي مدقُولُ : صقَالَ : حي 

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي علَى الْحق ظَاهرِين علَى من ناوأَهم ، وهم كَالْإِناِء « 

 ككَذَل مهاِهللا و رأَم يأْتى يتح الْأَكَلَة نيا :» ب؟  ، قُلْن مه نأَيولَ اِهللا وسا ري

، الرملَةَ هي الربوةُ«  ، قَالَ : وحدثَنِي أَنَّ ؛» بِأَكْناف بيت الْمقْدسِ «  قَالَ :

  ). ٧٥٤؛ املعجم الكبري للطرباين ( » ذَلك أَنها مغربةٌ ومشرقَةٌ 

٦. نب اقحا إِسثَندنِ  حمحالر دبع نةَ ، عزمح نى بيحا يثَندى ، قَالَ : حيسع

بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، أَنَّ عمير بن هانِئ ، حدثَه ، قَالَ : سمعت معاوِيةَ بن أَبِي 

ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سرِ يبنذَا الْملَى هانَ ، عفْيقُولُ : ص سالُ «  يزلَا ت

 يأْتى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضلَا ي رِ اللَّهةً بِأَممي قَائتأُم نفَةٌ مطَائ

، فَقَام مالك بن يخامرٍ » أَمر اللَّه عز وجلَّ وهم ظَاهرونَ علَى الناسِ 

، يككْسقُولُ : فَقَالَ :  السلٍ ، يبج ناذَ بعم تعمس نِنيمؤالْم ريا أَمي» مهو

هذَا مالك ، يزعم أَنه سمع معاذًا ، ، فَقَالَ معاوِيةُ : ورفَع صوته ؛ » أَهلُ الشامِ

  ١٦٩٣٢؛ (حم) » وهم أَهلُ الشامِ«يقُولُ: 

حدثَنا سلَيمانُ بن داود ، أَخبرنا شعبةُ ، عن أَبِي عبد اللَّه الشامي ، قَالَ :  .٧

سمعت معاوِيةَ ، يخطُب يقُولُ : يا أَهلَ الشامِ حدثَنِي الْأَنصارِي قَالَ شعبةُ 

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي علَى «  قَالَ : صاللَّه  يعنِي زيد بن أَرقَم ، أَنَّ رسولَ

، قال  ١٩٢٩٠؛ (حم) » الْحق ظَاهرِين ، وإِني لَأَرجو أَنْ تكُونوهم يا أَهلَ الشامِ 

  الشيخ شعيب األرنؤوط: مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف.
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١( نى بيحثَنا يدأَبِي  ح نع ، دننِ أَبِي هب داود نع ، ميشا هنربى ، أَخيحي

" لَا يزالُ أَهلُ  :صعثْمانَ ، عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ ، قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا 

  ).١٩٢٥( - ١٧٧، (م) الْغربِ ظَاهرِين علَى الْحق ، حتى تقُوم الساعةُ " 

: حدثنا حدثنا حممد بن كثري احلراين، قال: حدثنا خضر بن حممد، قال )٢

" ال  :صعن سعد، قال : قال رسول اهللا ، عن داود ، عن أيب عثمان،هشيم

؛ مستخرج أيب عوانة طبعة يزال أهل املغرب ظاهرين إىل أن تقوم الساعة "

 ).٧٩٥٤اجلامعة اإلسالمية (

 

  : )١(يقول إبن تيمية 

(( أَما الطَّائفَةُ بِالشامِ ومصر ونحوِهما فَهم في هذَا الْوقْت الْمقَاتلُونَ عن دينِ 

ة الَّتي ذَكَرها ، وهم من أَحق الناسِ دخولًا في الطَّائفَة الْمنصورلْإِسلَامِا

بِيفَةٌ   صالنالُ طَائزلَا ت " : هنع ةيضفتسالْم ةيححالص يثادي الْأَحف هلبِقَو

 قُومى تتح مذَلَهخ نلَا مو مالَفَهخ نم مهرضلَا ي قلَى الْحع رِيني ظَاهتأُم نم

زمٍ : " لَا يلسمل ةايي رِوفةُ " ، واعبِ ".السرلُ الْغالُ أَه  

 بِيالنا ،  - ص -وهنع برغا يم هبرفَغ ، ةوِيبالن هتيندذَا الْكَلَامِ بِمبِه كَلَّمت

وشرقُه ما يشرق عنها ، فَإِنَّ التشرِيق والتغرِيب من الْأُمورِ النسبِية ، إذْ كُلُّ 

لَدبِ  برالْغ نة مرِيدكَنلُ إلَى الْإِسجالر مذَا إذَا قَدهلو ، بغَرو قرش لَه

يقُولُونَ: سافَر إلَى الشرقِ ، وكَانَ أَهلُ الْمدينة يسمونَ أَهلَ الشامِ أَهلَ الْغربِ، 

                                                             
 ). ٥٨٩ – ٥٤٨/  ٣الفتاوي الكربي إلبن تيمية (  )(١



    ١٨٦   

شرقِ ، كَما في حديث ابنِ عمر قَالَ : " قَدم ويسمونَ أَهلَ نجد والْعراقِ أَهلَ ال

." دجلِ نأَه نم " : ةايي رِوفا " ، وطَبرِقِ فَخشلِ الْمأَه نم لَانجر  

  ولهذَا قَالَ أَحمد بن حنبلٍ : أَهلُ الْغربِ هم أَهلُ الشامِ. 

رلُ الْغأَه منِي هعا يهنع قرشا يكُلُّ مقِ ، ورلُ الشاقِ أَورالْعا ودجا أَنَّ نبِ كَم

فَهو من الشرقِ ، وكُلّ ما يغرب عن الشامِ من مصر وغَيرِها فَهو داخلٌ في 

  الْغربِ.

نصورة ؛ " وهم الطَّائفَة الْموفي الصحيحينِ : أَنَّ معاذَ بن جبلٍ قَالَ في 

، فَإِنها أَصلُ الْمغرِبِ ، وهم فَتحوا سائر الْمغرِبِ : كَمصرِ ، بِالشامِ"

وانورالْقَي بقْرا يم ةوِيبالن ةيندالْم بإِذَا كَانَ غَرو ، كرِ ذَلغَيلُسِ ، ودالْأَنو ،

عنها فَالنيرةُ ونحوها علَى مسامتة الْمدينة النبوِية كَما أَنَّ حرانَ والرقَّةَ 

ةَ ، فَما يغرب عن النيرة فَهو من الْغربِ ومسنصاط ونحوها علَى مسامتة مكَّ

 بِيالن مهدعو ينص -الَّذ  - .مقَدا تمل  

 تيالْب افبِأَكْن مهأَن ةورصنالْم فَةالطَّائ فَةي صف رآخ يثدي حاَء فج قَدو

ةُ هي الَّتي بِأَكْناف الْبيت الْمقَدسِ الْيوم ، ومن ، وهذه الطَّائفَ)١(الْمقَدسِ 

 فائالطَّو مأَقْو يفَةَ هالطَّائ هذأَنَّ ه ملفَع قْتذَا الْوي هالَمِ فالَ الْعوأَح ربدي

وغَربِها ، فَإِنهم هم الَّذين بِدينِ الْإِسلَامِ علْما وعملًا وجِهادا عن شرقِ الْأَرضِ 

 عم ازِيهِمغمابِ ، وتلِ الْكأَهو ، نيرِكشالْم نم ةيمظالْع كَةولَ الشلُونَ أَهقَاتي

لاخالد نم نيقافنالْم قَةادنالز عمو ، كرالت نم نيرِكشالْم عمى ، وارصالن ني

في الرافضة وغَيرِهم : كَالْإِسماعيلية ، ونحوِهم من الْقَرامطَة ، معروفَةٌ 

                                                             
) ، وضعف األلباين هذه  ٧٥٤) والكبري (  ٤٧) ، والطرباين يف املعجم األوسط ( ٢٢٣٢٠رواه أمحد يف مسنده ( )(١

) يف السلسلة الضعيفة   » الْمقْدسِ وأَكْناف بيت الْمقْدسِبِبيت  : « ؟ قَالَ : يا رسولَ اللَّه وأَين هم قَالُوا الزيادة (

 )٥٨٤٩ .(  

، والطَّبرانِي  رواه عبد اللَّه وِجادةً عن خطِّ أَبِيه ) : " ٢٨٨/  ٧قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( 

قَاتث الُهرِجو ".  
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 وا هارِبِهغمضِ وارِقِ الْأَرشبِم نيملسلْمي لالَّذ زالْعيثًا ودحا وميةٌ قَدلُومعم

دخلَ علَى أَهلِ  )١(سنةَ تسعٍ وتسعني وستمائَةبِعزهم، ولهذَا لَما هزِموا 

ا يعلَمه إلَّا الْإِسلَامِ من الذُّلِّ والْمصيبة بِمشارِقِ الْأَرضِ ومغارِبِها ما لَ

...إهـ))اللَّه.  

 
الْحنِيفي الَّذي بعثَ الرسولُ بِه لَاهتدوا وأَطَاعوا (( ولَو أَظْهروا دين الْإِسلَامِ  

بِيفَإِنَّ الن .ةورصنالْم فَةثْلُ الطَّائقَالَقَ ص م هأَن هنع تثَب فَةٌ دالُ طَائزلَا ي " :

أُم نمقلَى الْحع رِيني ظَاهت نم مهرضى ، لَا يتح مذَلَهخ نلَا مو ،مالَفَهخ

  تقُوم الساعةُ ".

وثَبت عنه في الصحيحِ أَنه قَالَ : " لَا يزالُ أَهلُ الْغربِ ظَاهرِين ، وأَولُ الْغربِ 

  ما يسامت النثْرةَ ونحوها ".

 بِيذَا ا صفَإِنَّ النبِه كَلَّمتوهلْكَلَامِ و ةوِيبالن ةيندا فَبِالْمهنع برغا يفَم ، وه

رصمامِ وكَالش باغَرو ةزِيركَالْج قرش وا فَههنع قرا شماقِ، وركَانَ لْعو ،

ونَ أَهمسي لَفرِبِالسغلَ الْمامِ أَهلَ لَ الشونَ أَهمسيا، ورلَ الْعقِ أَه

  .ـهالْمشرِقِ...))إ

                                                             
هـ بالشام الذي إنكسر فيها املسلمون أمام التتار بوادي اخلزندار ، وقتل فيها   ٦٩٩سنة  وقعة قازانيقصد  )(١

 ١٧مجاعة من األمراء وخلق كثري من العوام وأبلوا فيها بالء حسناً ( البداية والنهاية إلبن كثري ، ط. دار هجر ؛ 

 /٧١٨ .(  

 
 ). ٥٦٢/  ٣الفتاوي الكربي إلبن تيمية (  )(٢
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١( رِيهالْم داود نانُ بملَيا سثَندبٍ حهو نا ابنربأَخ ،  نةُ بوينِي حربأَخ ،

، حدثَنا عبد اللَّه بن يحيى  ، ح وحدثَنا جعفَر بن مسافرٍ التنيِسي شريحٍ

لُِّسيرحٍ الْبيرش نةُ بويا حثَندنِ ، حمحالر دبأَبِي ع اقحإِس نقَالَ  ، ع ،

، حدثَه أَنَّ  ، أَنَّ عطَاًء الْخراسانِي : عن أَبِي عبد الرحمنِ الْخراسانِي سلَيمانُ

ثَهدا حعافقَالَ ن ،رمنِ عنِ ابع ،  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمس :

،  ، ورضيتم بِالزرعِ ، وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ) ١(إِذَا تبايعتم بِالْعينة : " يقُولُ

ادالْجِه مكْترتو لَّطَ اللَّهس ، ينِكُموا إِلَى دجِعرى تتح هزِعنا لَا يذُل كُملَيع "  .

داوو د(د)  قَالَ أَب ، "ذَا لَفْظُههفَرٍ وعجل ارب[قال األلباين]: صحيح ٣٤٦٢: "الْإِخ  ،

ووردت روايات آخرى عند اإلمام أمحد صححها العالمة املصري أمحد شاكر ؛ 

  أذناب البقر " أو " وإتبعوا أذناب البقر ". " لئن أنتم إتبعتم

٢( دبٍحرح نانُ بملَيا سثَن نب ادما حثَندى ، قَالَا : حيسع نب دمحم و ،

يزولُ دسانَ ، قَالَ : قَالَ ربثَو ناَء ، عمأَبِي أَس نةَ ، علَابأَبِي ق نع ، وبأَي نع ،

 صاللَّه:  " ضي الْأَرى لوز قَالَ :  -" إِنَّ اللَّه إِ -أَو "ضي الْأَرى لوي زبنَّ ر ،

، و )٢(ملْك أُمتي سيبلُغُ ما زوِي لي منها فَرأَيت مشارِقَها و مغارِبها ، و إِنَّ 

                                                             
) بيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ، مث يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل ، فتكون الصورة (١

النهائية حصول النقد للمشتري ، وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة ، فكأنه قرض يف صوة بيع ( موقع اإلسالم 

  ). ١٠٥٣٣٩الشيخ حممد بن صاحل املنجد رقم الفتوى  –سؤال وجواب 

  : حيلة حيتال ا بعض الناس على التعامل بالربا ، فالعقد يف صورته بيع ، ويف حقيقته ربا.العينة 

وبيع العينة : أن يبيع الشئ باآلجل مث يشتريه نقداً بثمن أقل كما لو باعه سيارة بعشرة آالف مؤجلة إىل سنة مث 

  إشتراها منه بتسعة آالف فقط نقداً.

فصارت حقيقة املعاملة أنه أعطاه تسعة آالف ، وسريدها له عشرة آالف بعد سنة ، وهذا هو الربا ، وهلذا كان 

 ). ٦٧٧٩٩الشيخ حممد بن صاحل املنجد رقم الفتوى  –العقد ( بيع العينة ) حمرماً. (موقع اإلسالم سؤال وجواب 
حدث ذلك يف عهد بين أمية ، مث حدث مرة أخري بشكل أكرب يف عهد بين العباس ، مث حدث مرة ثالثة يف  )(٢

 عهد آل عثمان ، و سيحدث مرة آخرية يف آخر الزمان ، و يكون ذلك بشكل كاما و شامل و جممل إن شاء اهللا .



 

١٨٩  

رمنِ الْأَحيزالْكَن يتط١(أُع( ضيالْأَب و)ي أَنْ لَا  )٢تأُمي لبر أَلْتي سإِن و ،

فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسلَا ي و ، ةامبِع ةنا بِسكَهله٣( ي( ،

مهتضيب بِيحتسي : )٤(فَيي قَالَ لبإِنَّ ر اًء ،  ، وقَض تيي إِذَا قَضإِن ، دمحا مي

 ةامبِع ةنبِس مكُهللَا أُه و ، درلَا ي هى ) ٥(فَإِنوس نا مودع هِملَيلِّطُ علَا أُس و ،

أَو قَالَ  -أَنفُِسهِم ، فَيستبِيح بيضتهم ، و لَوِ اجتمع علَيهِم من بينِ أَقْطَارِها 

حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ، و حتى يكُونَ بعضهم يسبِي  -بِأَقْطَارِها 

لْأَئمةَ الْمضلِّني ، و إِذَا وضع السيف في بعضا ، و إِنما أَخاف علَى أُمتي ا

ةاميمِ الْقوا إِلَى يهنع فَعري ي لَمتلُ  )٦(أُمائقَب قلْحى تتةُ حاعالس قُوملَا ت و ،

انَ ، و إِنه سيكُونُ من أُمتي بِالْمشرِكني ، و حتى تعبد قَبائلُ من أُمتي الْأَوثَ

نبِيني لَا نبِي في أُمتي كَذَّابونَ ثَلَاثُونَ ، كُلُّهم يزعم أَنه نبِي ، و أَنا خاتم ال

                                                             
س يف عهد سيدنا عمر ابن اخلطاب رضي الكرت األمحر ؛ هو الذهب ، و املقصود فتح فارس ؛ حيث مت فتح فار )(١

اهللا عنه ، و لسوف يتم فتحها مرة آخري يف آخر الزمان عندما تعود اخلالفة اإلسالمية مرة آخري إن شاء اهللا ، و 

 فارس هي بالد إيران حاليا . 
، و مت ذلك الكرت األبيض ؛ هو الفضة ، و املقصود فتح الروم ؛ و هم النصاري عموما و الكاثوليك خصوصا  )(٢

يف عهد سيدنا معاوية ابن أيب سفيان رضي اهللا عنه ، و لسوف حيدث مرة آخري عندما تعود اخلالفة اإلسالمية  

  يف آخر الزمان إن شاء اهللا .

( و أعطيت الكرتين األمخر و األبيض ) ؛ فيه بشارة نبوية بانتصار املسلمني دائما علي الفرس  صو معين قوله 

 ونون مستعدين لذلك .و الروم حينما يك
فيه بشارة نبوية صحيحة بأنه ال يستطيع أن عدو مهما كان  جربوته و مهما كانت قوته أن ينتصر علي  )(٣

املسلمني و يقتلهم مجيعا ، و هذا حقيقة ؛ فعلي مر التاريخ هزم املسلمون الفرس مث الروم مث التتار مث 

اإلسالم احلقيقي هو املسلمني أنفسهم و ليس العدو اخلارجي  الصليبيني ... و هكذا إيل قيام الساعة  ؛ فعدو

 أبدا.
 أي يقضي علي املسلمني مجيعا عن بكرة أبيهم .)(٤
 قحط عام أو جماعة عامة . )(٥
و هذا فيه دليل نبوي صريح علي أن اجلهاد سوف يتوقف فترة من الزمن ، و هذا فعال موجود و حادث منذ  )(٦

م حيت اآلن إال القلة القليلة النادرة من ااهدين هنا و هنالك ، و لسوف يعود  ١٩٢٤سقوط اخلالفة العثمانية 

اجلهاد مرة آخري يف آخر الزمان إن شاء اهللا عندما تعود اإلسالمية اإلسالمية الراشدة ، و لن يتوقف اجلهاد إال مع 

 قيام الساعة تقريبا .
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ثُم "ظَاهرِين"  قَالَ ابن عيسى : -، و لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي علَى الْحق بعدي

[قال  ٤٢٥٢(د) لَا يضرهم من خالَفَهم ، حتى يأْتي أَمر اللَّه " .  - قَااتفَ

  األلباين]: صحيح

حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ : حدثَنا محمد بن شعيبِ بنِ شابور قَالَ :  )٣

أَنه حدثَهم ، عن أَبِي قلَابةَ الْجرمي عبد حدثَنا سعيد بن بشريٍ ، عن قَتادةَ ، 

 ولِ اللَّهسلَى روانَ ، مبثَو نع ، بِيحاَء الرمأَبِي أَس نع ، دينِ زب أَنَّ  صاللَّه ،

 ولَ اللَّهسا ،  ، قَالَ : صرهارِبغم ا ، وارِقَهشم تأَيى رتح ضي الْأَرل توِيز "

، و أُعطيت الْكَنزينِ ، الْأَصفَر أَوِ الْأَحمر ، و الْأَبيض ، يعنِي الذَّهب و الْفضةَ 

لْت اللَّه عز وجلَّ ثَلَاثًا ، إِنَّ ملْكَك إِلَى حيثُ زوِي لَك ، و إِني سأَ و قيلَ لي :

 ا ، وعيش مهلْبِسأَنْ لَا ي ةً ، وامع بِه مكَهلها فَيوعي جتلَى أُملِّطَ عسأَنْ لَا ي

إِذَا قَضيت قَضاًء فَلَا مرد لَه ، و  ، و إِنه قيلَ لي :يذيق بعضهم بأْس بعضٍ 

ني لَن أُسلِّطَ علَى أُمتك جوعا فَيهلكَهم فيه ، و لَن أَجمع علَيهِم من بين إِ

 عضإِذَا و ا ، وضعب مهضعلَ بقْتي ا ، وضعب مهضعب فْنِيى يتا حأَقْطَارِه

لَى يومِ الْقيامة ، و إِنَّ مما أَتخوف علَى السيف في أُمتي ، فَلَن يرفَع عنهم إِ

 نلُ مائقَب قلْحتس ثَانَ ، وي الْأَوتأُم نلُ مائقَب دبعتس و ، لِّنيضةً ممي أَئتأُم

ني ، قَرِيبا من ثَلَاثني ، أُمتي بِالْمشرِكني ، و إِنَّ بين يديِ الساعة دجالني كَذَّابِ

كُلُّهم يزعم أَنه نبِي ، و لَن تزالَ طَائفَةٌ من أُمتي علَى الْحق منصورِين ، لَا 

رغَ لَما فَ ، قَالَ أَبو الْحسنِ :يضرهم من خالَفَهم حتى يأْتي أَمر اللَّه عز وجلَّ " 

[قال األلباين]:  ٣٩٥٢(جة) "ما أَهولَه".   أَبو عبد اللَّه من هذَا الْحديث ، قَالَ :

 صحيح

٤(  نةَ ، علَابأَبِي ق نع ، وبأَي نع ، ادما حثَندبٍ ، حرح نانُ بملَيا سثَندح

أَو " إِنَّ اللَّه زوى لي الْأَرض : صرسولُ اللَّه  أَبِي أَسماَء ، عن ثَوبانَ قَالَ : قَالَ
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إِنَّ ربي زوى لي الْأَرض ، فَرأَيت مشارِقَها و مغارِبها ، و إِنَّ ملْك أُمتي  قَالَ :

و رمنِ : الْأَحيزالْكَن يتطي أُعإِن ا ، وهني مى لوا زلُغُ مبيي  سإِن و ، ضيالْأَب

 نا مودع هِملَيلِّطَ عسلَا ي و ، ةامبِع ةنكُوا بِسلهي أَنْ لَا يتأُمي لبر أَلْتس

 " مهتضيب بِيحتسي فُِسهِمى أَنوي قَالَ :سبإِنَّ ر ي إِذَا  ، وإِن ، دمحا مي "

و إِني أَعطَيتك لأُمتك ، أَنْ  -  و قَالَ يونس لَا يرد - فَإِنه لَا يرد  قَضيت قَضاًء

 بِيحتسي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ علَا أُس و ، ةامبِع ةنبِس مكَهللَا أُه

م هِملَيع عمتاج لَو و ، مهتضيا ، بأَقْطَارِه نيب قَالَ :ن ى  أَوتا ، حبِأَقْطَارِه نم

يكُونَ بعضهم يسبِي بعضا ، و إِنما أَخاف علَى أُمتي الْأَئمةَ الْمضلِّني ، و إِذَا 

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهنع فَعري لَم فيي الستي أُمف عضةُ واعالس قُوملَا ت و ،

، ئلُ من أُمتي الْأَوثَانَحتى يلْحق قَبائلُ من أُمتي بِالْمشرِكني ، حتى تعبد قَبا

 ماتا خأَن و ، بِين هأَن معزي مونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهي كَذَّابتي أُمكُونُ فيس هإِن و

لَا الن رِينظَاه قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت ي ، ودعب بِيلَا ن نيبِي

 ." اللَّه رأَم يأْتى يتح مالَفَهخ نم مهرض٢٢٣٩٥(حم) ي  

  

  

أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ : حدثَنا  )٥

معاذُ بن هشامٍ ، قَالَ : حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَبِي 

" إِنَّ اللَّه زوى لي الْأَرض حتى  ، قَالَ : صلَّه أَسماَء ، عن ثَوبانَ ، أَنَّ نبِي ال

 لْكإِنَّ م و ، ضيالْأَب و رمنِ الْأَحيزطَانِي الْكَنأَع ا ، وهارِبغم ا وارِقَهشم تأَير

أَنْ لَا يهلكَهم بِسنة أُمتي سيبلُغُ ما زوِي لي منها ، و إِني سأَلْت ربي لأُمتي 

عامة ، و أَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا من غَيرِهم فَيهلكَهم ، و لَا يلْبِسهم شيعا 

يا محمد ، إِني إِذَا أَعطَيت عطَاًء فَلَا مرد  ، فَقَالَ :و يذيق بعضهم بأْس بعضٍ 

ه ، إِني أَعطَيتك لأُمتك أَنْ لَا يهلَكُوا بِسنة عامة ، و أَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم لَ
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 هِملَيع عمتلَوِ اج ا ، وعيش مهأُلْبِس نلَك و ، مهبِيحتسفَي مرِهغَي نا مودع

بعضهم يهلك بعضا ، وبعضهم يفْنِي بعضا ، و  من بين أَقْطَارِها حتى يكُونَ

 ةادبعو ، كري إِلَى التتأُم نلُ مائقَب جِعريس هإِنا ، وضعبِي بسي مهضعب

ني ، و إِنهم إِذَا الْأَوثَان ، و إِنَّ من أَخوف ما أَخاف علَى أُمتي الْأَئمةَ الْمضلِّ

وضع السيف فيهِم لَم يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقيامة ، و لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي 

 ." اللَّه رأَم يأْتى يتةٌ حورصنم قلَى الْح[قال األلباين]: صحيح  ٦٧١٤(حب) ع

  )١١٧٠و  ٦١)، "الروض النضري" (١٩٥٧و  ٢٥٢/ ٤"الصحيحة" ( -

٦(  ، يدعس نةُ ببيا قُتثَندقَالَ : ح ، ديننِ الْجب اللَّه دبع نب دمحا منربأَخ

قَالَ : حدثَنا حماد بن زيد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَبِي أَسماَء 

، بِيحالر  ولُ اللَّهسانَ ، قَالَ : قَالَ ربثَو نصع:  ، ضالْأَر يى لوز إِنَّ اللَّه "

 ا ، وهني مى لوا زا ملْكُهلُغُ مبيي ستا ، فَإِنَّ أُمهارِبغم ا وارِقَهشم تأَيفَر

فَإِن ، ضيالْأَب و رمنِ الْأَحيزالْكَن يتطا أُعكَهلهي أَنْ لَا يتأُمي لبر أَلْتي س

 بِيحتسفَي ، فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا ي و ، ةامع ةنبِس

رد ، و يا محمد ، إِني إِذَا قَضيت قَضاًء ، فَإِنه لَا ي ، قَالَ :بيضتهم ، فَإِنَّ ربي 

 نا مودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُس و ، ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل يكطي أُعإِن

 ، أَو قَالَ :سوى أَنفُِسهِم فَيستبِيح بيضتهم ، و لَوِ اجتمع علَيهِم من أَقْطَارِها 

، طَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا و يسبِي بعضهم بعضا من بينِ أَقْ

" إِنما أَخاف علَى أُمتي الْأَئمةَ الْمضلِّني ، و إِذَا وضع  :ص: قَالَ رسولُ قَالَ

ةاميمِ الْقوا إِلَى يهنع فَعري ي لَمتي أُمف فيى  الستةُ حاعالس قُوملَا ت و ،

يلْحق قَبائلُ من أُمتي بِالْمشرِكني و حتى تعبد الْأَوثَانُ ، و إِنه سيكُونُ في 

بِيلَا ن نيبِيالن ماتي خإِن و ، بِين هأَن معزي مونَ كُلُّهي ثَلَاثُونَ كَذَّابتي  أُمدعب

و لَن تزالَ طَائفَةٌ من أُمتي علَى الْحق ظَاهرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى 
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 ." اللَّه رأَم يأْت[قال األلباين]:  ٧٢٣٨) ، (حب) ٧١٩٤[رقم طبعة با وزير] = (ي

  ).٦٦٧٩صحيح: م، بعضه كما تقدم (

  

  
، عمي عبد اِهللا بن وهبٍحدثَين أَحمد بن عبد الرحمنِ بنِ وهبٍ ، حدثَنا  )١

حدثَنا عمرو بن الْحارِث، حدثَنِي يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ ، حدثَنِي عبد الرحمنِ 

رِيهةَ الْماسمش نقَالَ ،ب ناِهللا ب دبع هدنعو ، لَّدخنِ مةَ بلَمسم دنع تكُن :

، هم إِلَّا علَى شرارِ الْخلْقِ عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد اِهللا : لَا تقُوم الساعةُ

شةيلاهلِ الْجأَه نم ٍء إِلَّا ريونَ اَهللا بِشعدلَى ، لَا يع ما همنيفَب ، هِملَيع هدر

كرٍ ذَلامع نةُ بقْبلَ عقُأَقْبا يم عمةُ ، اسقْبا عةُ : يلَمسم فَقَالَ لَه ، دبولُ ع

" لَا  ، يقُولُ : ص، فَقَالَ عقْبةُ : هو أَعلَم ، و أَما أَنا فَسمعت رسولَ اِهللا اِهللا

 نم مهرضلَا ي ، مهودعل رِينرِ اِهللا ، قَاهلَى أَملُونَ عقَاتي يتأُم نةٌ مابصالُ عزت

" كلَى ذَلع مهةُ واعالس مهيأْتى تتح ، مالَفَهاِهللا :خ دبفَقَالَ ع ،  لْ ، " ثُمأَج

 حِ الْمسك مسها مس الْحرِيرِ ، فَلَا تترك نفْسا في قَلْبِهيبعثُ اُهللا رِحيا كَرِي

علَيهِم تقُوم  مثْقَالُ حبة من الْإِميان إِلَّا قَبضته ، ثُم يبقَى شرار الناسِ

  )١٩٢٤( -  ١٧٦(م) ". الساعةُ

٢( ب دمحم نب اللَّه دبا عنربى ، قَالَ : أَخيحي نلَةُ بمرا حثَندلْمٍ ، قَالَ : حنِ س

حدثَنا ابن وهبٍ ، قَالَ : أَخبرنِي عمرو بن الْحارِث ، أَنَّ يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ ، 

م دنكَانَ ع هأَن ، ثَهدةَ حاسمش ننِ بمحالر دبأَنَّ ع ثَهدح لَدخنِ مةَ بلَمس

: اللَّه دبرٍو ، فَقَالَ عمع نب اللَّه دبع هدنعارِ  ورلَى شةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت

بِش ونَ اللَّهعدلَا ي ، ةيلاهلِ الْجأَه نم رش ملْقِ ، هالْخهِملَيع هدٍء إِلَّا ري ،

ا هنيرٍ فَبامع نةُ بقْبلَ عأَقْب ككَذَل ةُ :ملَمسم ا  ، فَقَالَ لَهم عمةُ ، اسقْبا عي
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 اللَّه دبقُولُ عةُ :يقْبفَقَالَ ع ،  لَمأَع وه ولَ اللَّهسر تعما فَسا أَنأَم ص، و  ،

" لَا تزالُ عصابةٌ من أُمتي ، يقَاتلُونَ علَى أَمرِ اللَّه قَاهرِين لعدوهم ،  يقُولُ :

 " كلَى ذَلع مه ةُ ، واعالس مهيأْتى تتح مالَفَهخ نم مهرضلَا ي دبفَقَالَ ع ،

 : اللَّهها ، رِحيرِحي ثُ اللَّهعبي ثُم كرتفَلَا ت ،زالْخ سا مهسم و ، كسالْم ا رِيح

نفْسا في قَلْبِه مثْقَالُ حبة من إِميان إِلَّا قَبضته ، ثُم يبقَى شرار الناسِ ، 

[قال  ٦٨٣٦) ، (حب) ٦٧٩٧(رقم طبعة با وزير: فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ. 

  ): م.١١٠٨"الصحيحة" ( -صحيح األلباين]: 

  

  
١(  ، يدعس نةُ ببيقُت و ، يكتبِيعِ الْعو الرأَب ورٍ، وصنم نب يدعثَنا سدح

قَالُوا : حدثَنا حماد و هو ابن زيد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَبِي 

من أُمتي ) ١(" لَا تزالُ طَائفَةٌ  :ص أَسماَء، عن ثَوبانَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا

                                                             
وإختلف أهل العلم يف وضع تفسري هلذه الطائفة ؛ فقال البعض هم اهل احلديث ، وقال البعض اآلخر هم  )(١

  ااهدون يف سبيل اهللا ، وقال آخرون ؛ هم طلبة العلم ، وقال آخرون هم الدعاة إيل اهللا .

ون بدينهم وحيافظون لكن احلقيقة أن معين الطائفة هنا شامل وعام ؛ هم أهل السنة واجلماعة الذين يلتزم

عليه ويدافعون عنه وال خيافون يف اهللا لومة الئم ؛ فالداعية إيل اهللا علي بصرية هو من أتباع هذه الطائفة 

املنصورة  ، وطالب العلم الذي يتمسك باحلق ويعلمه للناس هو أيضا من أتباع هذه الطائفة املنصورة ، وااهد 

افع عن اإلسالم واملسلمني ال يريد إال اهللا وال يضره من خذله هو أيضا يف يف سبيل اهللا الذي خرج من بيته ليد

سبيل اهللا وهو إن شاء اهللا من الطائفة املنصورة ، والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات هم أيضا من هذه الطائفة 

  املنصورة ، والعباد هم أيضا من هذه الطائفة املنصورة .

إيل نزول عيسي بن مرمي  صزمان معني أو مكان حمدد ؛ وهي من زمن النيب وهذه الطائفة املنصورة ليس هلا 

وقيام الساعة ، وقد إختلف العلماء يف حتديد مكاا وقالوا أا  بالشام وبيت املقدس وما حوله ، لكنه ال يوجد 

ثغور  دليل صحيح علي ذلك ، واحلقيقة أن الطائفة املنصورة هي كل مسلم يف أي مكان يقف علي ثغر من

اإلسالم ويدافع عنه بنفسه وماله وعرضه وأهله ؛ فاملسلم الذي يدافع عن دينه يف أمريكا أو الصني أو اهلند أو 

روسيا أو أوروبا أو إفريقيا ال يقل شأناً أو أجراً عن املسلم الذي يدافع عن دينه يف مصر أو الشام أو العراق أو 

 احلجاز.
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و هم  )١(ظَاهرِين علَى الْحق ، لَا يضرهم من خذَلَهم ، حتى يأْتي أَمر اِهللا

"كك.كَذَلكَذَل مه ةَ : وبيقُت يثدي حف سلَي ١٩٢٠( - ١٧٠(م)  ، و( 
٢(  نب يدعا سثَندبٍ قَالَ: حيعش نب دمحا مثَندارٍ قَالَ: حمع نب امشا هثَندح

بشريٍ، عن قَتادةَ ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَبِي أَسماَء الرحبِي ، عن ثَوبانَ ، أَنَّ 

 ولَ اللَّهسلَا  قَالَ : صر ، ورِينصنم قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ ملَا يزالُ طَائ "

[قال األلباين]:  ١٠(جة) يضرهم من خالَفَهم ، حتى يأْتي أَمر اللَّه عز وجلَّ ". 

 صحيح
٣(  نع ، ديز ننِي ابعي ادما حثَندح ، سونا يثَندحوبةَ أَيلَابأَبِي ق نع ، نع ،

 ولُ اللَّهسانَ قَالَ : قَالَ ربثَو ناَء ، عمي «  :صأَبِي أَستأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت و

 اللَّه رأَم يأْتى يتح مذَلَهخ نم مهرضلَا ي ، رِينظَاه قلَى الْح(حم) ». ع

٢٢٤٠٣  

  
١(  ، دمحم ناب وه انُ وورا مثَندقَالَ : ح ، داحالْو دبع نب دما أَحنربأَخ

 يماهرا إِبثَندقَالَ : ح ، يربِيحٍ الْمنِ صحِ بالنِ صب زِيدي نب دالا خثَندقَالَ : ح

ي عبلَةَ ، عن الْوليد بنِ عبد الرحمنِ الْجرشي ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن بن أَبِ

 ولِ اللَّهسر دنا عسالج تقَالَ : كُن ، يدنلٍ الْكفَينِ نةَ بلَمفَقَالَ  صس ،

لَا  ، و وضعوا السلَاح ، و قَالُوا :: يا رسولَ اللَّه ، أَذَالَ الناس الْخيلَ رجلٌ

 بِوجهِه، و قَالَ: ص، فَأَقْبلَ رسولُ اللَّه جِهاد قَد وضعت الْحرب أَوزارها 

يقَاتلُونَ علَى  )٢(، الْآنَ جاَء الْقتالُ ، و لَا يزالُ من أُمتي أُمةٌذَبوا الْآنَ"كَ

                                                             
 اعة .الشهادة أو النصر أو قيام الس )(١
 )جمموعة أو عصابة أو طائفة من املسلمني (املؤمنني ).(٢
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قةُ، )١(الْحاعالس قُومى تتح مهنم مقُهزري امٍ ، وأَقْو قُلُوب ملَه زِيغُ اللَّهي و ،

ا الْخيهاصوي نف قُودعلُ ميالْخ و ، اللَّه دعو يأْتى يتحوةاميمِ الْقوإِلَى ي ري ."

  [قال األلباين]: صحيح ٣٥٦١(س) 

حكَم بن نافعٍ ، قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ بن عياشٍ ، عن حدثَنا الْ )٢

إِبراهيم بنِ سلَيمانَ ، عنِ الْوليد بنِ عبد الرحمنِ الْجرشي ، عن جبيرِ بنِ 

فَقَالَ : إِني أسمت  صي نفَيرٍ، أَنَّ سلَمةَ بن نفَيلٍ ، أَخبرهم أَنه أَتى النبِ

الْخيلَ ، و أَلْقَيت السلَاح ، و وضعت الْحرب أَوزارها ، قُلْت : لَا قتالَ ، فَقَالَ 

 بِيالن لَى « : صلَهع رِيني ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزالُ ، لَا تتاَء الْقالْآنَ ج

الناسِ ، يزيِغُ اللَّه قُلُوب أَقْوامٍ ، فَيقَاتلُونهم ، و يرزقُهم اللَّه منهم ، حتى 

ا إِنَّ عقْر دارِ الْمؤمنِني الشام ، و يأْتي أَمر اللَّه عز وجلَّ و هم علَى ذَلك ، أَلَ

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصوي نف قُودعلُ مي١٦٩٦٥(حم) ». الْخ  

  

أَخبرنا أَبو يعلَى ، حدثَنا داود بن رشيد ، حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ ،  )٣

ب دمحم ننِ عرِ بيبج نع ، يشرنِ الْجمحالر دبنِ عب يدلنِ الْواجِرٍ، عهنِ م

 ولِ اللَّهسلَى رع حانَ ، قَالَ : فُتعمنِ ساسِ بونِ النرٍ، عفَيصن  ، هتيفَأَت حفَت

: فَقُلْت عضو لُ ، ويالْخ تبيس ، ولَ اللَّهسا ري تعضو فَقَد ، لَاحوا الس

" كَذَبوا ، الْآنَ جاَء : ص، فَقَالَ رسولُ اللَّه لَا قتالَ  ، و قَالُوا :الْحرب أَوزارها 

 ، مهلُونقَاتامٍ يأَقْو زِيغُ قُلُوبلَا يعلَّ وج الُ ، إِنَّ اللَّهتاَء الْقالُ ، الْآنَ جتالْق

ريو ." كلَى ذَلع اللَّه رأَم يأْتى يتح مهنم اللَّه مقُهرقم طبعة با وزير: ز)

 ).١٩٣٥"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٠٧) ، (حب) ٧٢٦٣
  

                                                             
 املقصود م هنا ااهدون يف سبيل اهللا.  )(١
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  : صقال رسول اهللا 

" إِنَّ بعدكُم قَوما يخونونَ والَ يؤتمنونَ ، ويشهدونَ والَ يستشهدونَ ، وينذرونَ 

" نمالس يهِمف رظْهيفُونَ ، والَ يو  
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معت زهدم بن : س، قَالَ، حدثَنا أَبو جمرةَحدثَنا آدم، حدثَنا شعبةُ )١

: قَالَ النبِي ، قَالَ: سمعت عمرانَ بن حصينٍ رضي اللَّه عنهماقَالَ ،مضربٍ

قَالَ عمرانُ : الَ  - » ، ثُم الَّذين يلُونهمالَّذين يلُونهم، ثُم خيركُم قَرنِي«  :ص

 بِيالن رِي أَذَكَرثَالَثَةً  صأَد نِ أَوينقَر دعب-  بِيا« :صقَالَ النمقَو كُمدعإِنَّ ب 

، ويظْهر وينذرونَ والَ يفُونَ، ، ويشهدونَ والَ يستشهدونَيخونونَ والَ يؤتمنونَ

نمالس يهِم٢٦٥١(خ) ». ف  

٢(  تعمةَ، سرمأَبِي ج نةُ، عبعا شنربأَخ ،رضا النثَندح ،اقحثَين إِسدح

زهدم بن مضربٍ، سمعت عمرانَ بن حصينٍ رضي اللَّه عنهما، يقُولُ : قَالَ 

 ولُ اللَّهسنِي :صري قَرتأُم ريخ "ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ،مهلُوني ينالَّذ ثُم ، - 

ثُم إِنَّ بعدكُم قَوما  - أَذَكَر بعد قَرنِه قَرنينِ أَو ثَالَثًا  قَالَ عمرانُ فَالَ أَدرِي :

 نَ ،يشهدونَ والَ يستشهدونَ ، ويخونونَ والَ يؤتمنونَ ، وينذُرونَ والَ يفُو

" نمالس يهِمف رظْهي٣٦٥٠(خ) . و  

حدثَين محمد بن بشارٍ ، حدثَنا غُندر ، حدثَنا شعبةُ ، قَالَ : سمعت أَبا  )٣

جمرةَ، قَالَ : حدثَنِي زهدم بن مضربٍ ، قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ 

" خيركُم قَرنِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ،  قَالَ : صه عنهما ، عنِ النبِي رضي اللَّ

 مهلُوني ينالَّذ ثُم -  بِيرِي : قَالَ النا أَدانُ : فَمرمنِ  صقَالَ عيترم هلقَو دعب

شهدونَ والَ يستشهدونَ ، ويخونونَ والَ ثُم يكُونُ بعدهم قَوم ي -  أَو ثَالَثًا

  ." نمالس يهِمف رظْهيفُونَ ، والَ يونَ وذُرنيونَ ، ونمتؤ٦٤٢٨(خ) ي  

٤( ثَنِي أَبدةَ ، قَالَ : حبعش نع ، يدعنِ سى بيحي نع ، ددسثَنا مدو ح

، حدثَنا زهدم بن مضربٍ ، قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ يحدثُ ، جمرةَ
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 بِينِ النقَالَ : صع  مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُمقَر كُمريخ "- 

 نِ أَويتنث رِي : ذَكَرانُ : الَ أَدرمقَالَ ع نِهقَر دعثَالَثًا ب-  ، مجِيُء قَوي ثُم

ينذرونَ والَ يفُونَ ، ويخونونَ والَ يؤتمنونَ ، ويشهدونَ والَ يستشهدونَ ، 

  ." نمالس يهِمف رظْهي٦٦٩٥(خ) و  

٥(  نب دمحم ةَ ، وبيأَبِي ش نكْرِ بو بثَنا أَبدا حيعمارٍ ، جشب ناب ى ، وثَنالْم

عن غُندرٍ ، قَالَ ابن الْمثَنى : حدثَنا محمد بن جعفَرٍ ، حدثَنا شعبةُ ، 

سمعت أَبا جمرةَ ، حدثَنِي زهدم بن مضربٍ ، سمعت عمرانَ بن حصينٍ 

"إِنَّ خيركُم قَرنِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم  قَالَ : صرسولَ اِهللا  يحدثُ ، أَنَّ

 " مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينولُ اِهللا  - الَّذسرِي أَقَالَ رانُ : فَلَا أَدرمقَالَ ع

يكُونُ بعدهم قَوم يشهدونَ ولَا  " ثُم - بعد قَرنِه ، مرتينِ أَو ثَلَاثَةً  ص

 يهِمف رظْهيوفُونَ ، ولَا يونَ ورذنيونَ ، ونمتؤلَا يونَ وونخيونَ ، ودهشتسي

 ." نم٢٥٣٥( - ٢١٤(م) الس(  

حدثَنا عبد الرحمنِ ، و حدثَنا يحيى بن سعيدحدثَنِي محمد بن حاتمٍ ،  )٦

بن بِشرٍ الْعبدي ، حدثَنا بهز، و حدثَنِي محمد بن رافعٍ ، حدثَنا شبابةُ ، 

لَا أَدرِي أَذَكَر بعد  كُلُّهم ، عن شعبةَ ، بِهذَا الْإِسناد ، و في حديثهِم : قَالَ :

سمعت زهدم بن مضربٍ ،  ، و في حديث شبابةَ قَالَ :رنينِ أَو ثَلَاثَةً قَرنِه قَ

وجاَءنِي في حاجة علَى فَرسٍ ، فَحدثَنِي أَنه سمع عمرانَ بن حصينٍ ، وفي 

كَما "يوفُونَ"  في حديث بهزٍ ؛ ، و؛ "ينذُرونَ ولَا يفُونَ"  حديث يحيى ، وشبابةَ

  ٢١٤(م)  قَالَ ابن جعفَرٍ.

وحدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، ومحمد بن عبد الْملك الْأُموِي ، قَالَا : حدثَنا  )٧

قَالَا : حدثَنا معاذُ بن أَبو عوانةَ ، ح وحدثَنا محمد بن الْمثَنى ، وابن بشارٍ ، 

هشامٍ ، حدثَنا أَبِي ، كلَاهما عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن عمرانَ بنِ 
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 بِينِ الننٍ ، عيص؛  صح يثدذَا الْحبِه ، يننُ الَّذالْقَر ةالْأُم هذه ريخ "

 يهِمف ثْتعب " مهلُوني ينالَّذ اُهللا ، ثُمةَ ، قَالَ : وانوأَبِي ع يثدي حف ادز ،

 يثدي حف ادزانَ ، ورمع نمٍ ، عدهز يثدثْلِ حلَا ، بِم ثَ أَمالثَّال أَذَكَر ، لَمأَع

  )٢٥٣٥( - ٢١٥(م) ".   " ويحلفُونَ ولَا يستحلَفُونَهشامٍ ، عن قَتادةَ ؛ 

٨(  نلِ ، عيالفُض نب دمحا مثَندلَى قَالَ : حاَألع دبع نلُ باصا وثَندح

اَألعمشِ ، عن علي بنِ مدرِك ، عن هلَالِ بنِ يساف ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صقَالَ : سي :  ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُماسِ قَرالن ريخ "

ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم يأْتي من بعدهم قَوم يتسمنونَ ويحبونَ السمن يعطُونَ 

هذَا احلَديثَ ، عنِ  هكَذَا روى محمد بن فُضيلٍالشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها " : 

 نم داحو رى غَيور و ، افسنِ يلَالِ به نع ، رِكدنِ مب يلع نشِ ، عماَألع

 يهوا فذْكُري لَمو ، افسنِ يلَالِ به نشِ ، عمنِ اَألعيثَ ، عذَا احلَده احلُفَّاظ

ثَندوح ، رِكدم نب يلشِ عماَألع نع ، يعكا وثَندقَالَ : ح ثيرح نب نيا احلُس

 بِينِ الننٍ ، عيصنِ حانَ برمع نع ، افسي نلَالُ با هثَندصقَالَ : ح  فَذَكَر ،

 هجرِ وغَي نم وِير قَدلٍ وينِ فُضب دمحم يثدح ني مدنع حذَا أَصهو هوحن

 بِينِ الننِ عيصنِ حانَ برمع ن[قال األلباين]: صحيح ٢٢٢١. (ت) صع  

٩(  نةَ ، عانوو عا أَبثَندةُ قَالَ : حبيا قُتثَندفَى ، حنِ أَوةَ باررز نةَ ، عادقَت

 ولُ اللَّهسنٍ قَالَ : قَالَ ريصنِ حانَ برمع ني  :صعنُ الَّذي القَرتأُم ريخ "

ـ ثُم ينشأُ  قَالَ : و لَا أَعلَم ذَكَر الثَّالثَ أَم لَابعثْت فيهِم ، ثُم الَّذين يلُونهم ـ 

ونَ ، ونمتؤلَا يونَ وونخيونَ ، ودهشتسلَا يونَ ودهشي امأَقْو يهِمو ففْشي

نمالس : ". يححص نسيثٌ حدذَا ح[قال األلباين]: صحيح ٢٢٢٢(ت)  ه  
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١٠(  نلٍ ، عيفُض نب دمحا مثَندلَى قَالَ: حاَألع دبع نلُ باصا وثَندح

اَألعمشِ ، عن علي بنِ مدرِك ، عن هلَالِ بنِ يساف ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ :  صقَالَ : ساسِ قَيالن ريخ " ، مهلُوني ينالَّذ نِي ثُمر

 نمونَ السبحيونَ ونمستي مهدعب نم مجِيُء قَوي ثَلَاثًا ، ثُم مهلُوني ينالَّذ ثُم

: وهذَا حديثٌ غَرِيب من حديث اَألعمشِ ، يعطُونَ الشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها " 

ننِ  علَالِ به نشِ ، عمنِ اَألعا عووا رمشِ إِنماَألع ابحوأَص رِكدنِ مب يلع

يساف ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، حدثَنا أَبو عمارٍ احلُسين بن حريث قَالَ : 

ا هثَندشِ قَالَ : حمنِ اَألعع ، يعكا وثَندنِ حانَ برمع نع ، افسي نلَالُ ب

 بِينِ الننٍ ، عيصلٍ .  صحينِ فُضب دمحم يثدح نم حذَا أَصهو  ، هوحن

ومعنى هذَا احلَديث عند بعضِ أَهلِ العلْمِ يعطُونَ الشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها 

ي شهادةَ الزورِ يقُولُ : يشهد أَحدهم من غَيرِ أَنْ يستشهد .(ت) إِنما يعنِ

  [قال األلباين]: صحيح ٢٣٠٢

أَخبرنا محمد بن عبد الْأَعلَى ، قَالَ : حدثَنا خالد ، قَالَ : حدثَنا  )١١

 ذْكُرنٍ ، ييصح نانَ برمع تعممٍ ، قَالَ : سدهز نةَ ، عرمأَبِي ج نةُ ، عبعش

 ولَ اللَّهسقَالَ : صأَنَّ ر نِي ، ثُمقَر كُمريخ "  ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ

 " مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُونثَلَاثًا - ي أَو هدعنِ بيترم رِي أَذَكَرفَلَا أَد  -  ثُم ،

ونَ ورذنيونَ ، ودهشتسلَا يونَ ودهشيونَ ، ونمتؤلَا يونَ وونخا يمقَو لَا ذَكَر

 " نمالس يهِمف رظْهيوفُونَ ، ونِ :يمحالر دبو عانَ  ، قَالَ أَبرمع نب رصذَا نه

  [قال األلباين]: صحيح ٣٨٠٩(س)  أَبو جمرةَ .

١٢( و برما عثَندا، وحأَنبقَالَ : أَن ، نوع نا أَبثَندقَالَ: ح ،ددسا مثَندو ح

عوانةَ، عن قَتادةَ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى، عن عمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ: قَالَ رسولُ 

 صاللَّه:  ينالَّذ ثُم ،مهلُوني ينالَّذ ثُم ، يهِمف ثْتعب يننُ الَّذي الْقَرتأُم ريخ "



 

٢٠٣  

 مهلُونأَي لَمأَع اللَّهلَا ،، و ثَ أَمالثَّال لَا  ذَكَرونَ ، ودهشي مقَو رظْهي ثُم

 يهِمو ففْشيونَ ، ونمتؤلَا يونَ ، وونخيوفُونَ ، ولَا يونَ ، ورذنيونَ ، ودهشتسي

 ." نم[قال األلباين]: صحيح ٤٦٥٧(د) الس  

أَعمش ، حدثَنا هلَالُ بن يساف ، عن عمرانَ حدثَنا وكيع ، حدثَنا الْ )١٣

 ولُ اللَّهسنٍ قَالَ : قَالَ ريصنِ حنِ«  :صباسِ قَرالن ريخمهلُوني ينالَّذ ي ، ثُم ،

ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم يجِيُء قَوم يتسمنونَ يحبونَ السمن يعطُونَ الشهادةَ 

  ١٩٨٢٠(حم) ». قَبلَ أَنْ يسأَلُوها 

١٤(  نع ، امشا هثَندقَالَا : ح دمالص دبعرٍو ، ومع نب كلالْم دبا عثَندح

قَالَ :  ص، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّه  قَتادةُ

 » ثْتعب ينالَّذ ، دمالص دبقَالَ ع ، يهِمف ثْتعي بنُ الَّذالْقَر ةالْأُم هذه ريخ

شني ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ثُم ، يهِملَا فونَ وونخيوفُونَ ، ولَا يونَ وذُرني مأُ قَو

نمالس يهِمو ففْشيونَ ، ودهشتسلَا يونَ ودهشيونَ ، ونمت١٩٨٢٣(حم) ». ي  

: ج ، أَخبرنا شعبةُ قَالَحدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، و حجا )١٥

مقَالَ : س هيثدي حف اججبٍ قَالَ : حرضم نب مدهز تعمةَ قَالَ : سرما جأَب تع

جاَءنِي زهدم في دارِي فَحدثَنِي قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ يحدثُ ، أَنَّ 

 ولَ اللَّهسنِي ،«  قَالَ : صرقَر كُمريإِنَّ خ  ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ثُم

 مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني « ولُ اللَّهسرِي ، قَالَ رانُ : فَلَا أَدرمص، قَالَ ع: 

هدونَ ، ثُم يكُونُ بعدهم قَوم يشهدونَ ولَا يستش« بعد قَرنِه مرتينِ أَو ثَلَاثَةً ؛ 

 نمالس يهِمف رظْهيوفُونَ ، ولَا يونَ وذُرنيونَ ، ونمتلَا يونَ وونخي(حم) ». و

١٩٨٣٥  

حدثَنا حجاج ، أَخبرنا شعبةُ قَالَ : سمعت أَبا جمرةَ يقُولُ : جاَءنِي  )١٦

ثَنِي قَالَ : سدارِي فَحي دف مدهولَ زسثُ ، أَنَّ ردحنٍ ييصح نانَ برمع تعم



    ٢٠٤   

 نِي «  قَالَ : صاللَّهقَر كُمريقَالَ :» إِنَّ خ هإِلَّا أَن ثْلَهم لَا «  ، فَذَكَرونَ وونخيو

  ١٩٨٣٦(حم) ». يؤتمنونَ 

حدثَنا يحيى بن سعيد ، عن شعبةَ ، حدثَنِي أَبو جمرةَ ، حدثَنِي  )١٧

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ رنٍ ييصح نانَ برمع تعمبٍ ، قَالَ : سرضم نب مدهز

ين يلُونهم ، لَا أَدرِي مرتينِ خيركُم قَرنِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذ«  :ص

أَو ثَلَاثَةً ، ثُم يأْتي ، أَو يجِيُء ، بعدكُم قَوم ينذُرونَ فَلَا يوفُونَ ، ويخونونَ ولَا 

 نمالس يهِمو ففْشيونَ ، ودهشتسلَا يونَ ودهشيونَ ، ونمت١٩٩٠٦(حم) ». ي  

١٨( دحدةَ ، حانوو عا أَبثَندقَالَا : ح زهب فَّانُ ، وا عثَنزهةُ قَالَ : بادا قَتثَن ،

 ولُ اللَّهسنٍ قَالَ : قَالَ ريصنِ حانَ برمع نفَى ، عنِ أَوةَ باررز نةَ ، عادقَت نع

فيهِم ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذين " خير أُمتي الْقَرنُ الَّذي بعثْت  :ص

 مهلُونلَا  ، قَالَ :يونَ ودهشي مأُ قَوشني لَا ؟ ثُم ثَ أَمالثَّال أَذَكَر لَمأَع اللَّهو

شو فيهِم يستشهدونَ ، وينذُرونَ ولَا يوفُونَ ، ويخونونَ ولَا يتمنونَ ، ويفْ

 ." نم١٩٩٥٣(حم) الس  

أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنا خلَف بن هشامٍ  )١٩

 نةَ ، عادقَت نةَ ، عانوو عا أَبثَندقَالَا : ح ، اثيغ نب داحالْو دبعو ، ارزالْب

نِ أَوةَ باررز ولُ اللَّهسنٍ ، قَالَ : قَالَ ريصنِ حانَ برمع نصفَى ، ع:  ريخ "

 " مهلُوني ينالَّذ ثُم ، يهِمف ثْتعي بنُ الَّذي الْقَرتأُم -  أَذَكَر لَمأَع اللَّه ثُم

ستشهدونَ ، وينذرونَ ولَا يوفُونَ ، " ثُم ينشأُ قَوم يشهدونَ ولَا ي - الثَّالثَ أَم لَا 

 ." نمالس يهِمو ففْشيونَ ، ونمتؤلَا يونَ وونخي٦٦٩٤[رقم طبعة با وزير و ، (

  ): م.١٨٤٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٢٩(حب) 

  



 

٢٠٥  

أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ ، حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا  )٢٠

 نانَ برمع تعمقَالَ : س افسي نلَالُ با هثَندح ، شما الْأَعثَندح ، يعكو

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ رنٍ ، ييصا :صحالن رينِ" خسِ قَرمهلُوني ينالَّذ ي ، ثُم ،

 ." مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ (حب) ٧١٨٥(رقم طبعة با وزير: ثُم ، (

 ).٦٩٩"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٢٢٩
٢١( اعمإِس نب رضا النثَندنِيعٍ قَالَ : حم نب دما أَحثَندح ، ةريو املُغيلَ أَب

عن محمد بنِ سوقَةَ ، عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمر قَالَ : خطَبنا 

 ولِ اللَّهسقَامِ ركَم يكُمف تي قُمإِن ، اسا النها أَيفَقَالَ : ي ةبِاجلَابِي رمصع 

م بِأَصحابِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم " أُوصيكُ فينا فَقَالَ :

يفْشو الكَذب حتى يحلف الرجلُ ولَا يستحلَف ، ويشهد الشاهد ولَا 

مثَهإِلَّا كَانَ ثَال أَةرلٌ بِامجنَّ رلُوخأَلَا لَا ي ، دهشتسي كُملَيطَانُ ، عيا الش

 نم ، دعنِ أَبياثْنال نم وهو داحالو عطَانَ ميقَةَ فَإِنَّ الشالفُرو اكُمإِيو ةاعبِاجلَم

لك أَراد بحبوحةَ اجلَنة فَلْيلْزم اجلَماعةَ ، من سرته حسنته وساَءته سيئَته فَذَ

 " نمؤالْم:  ناب اهور قَد و هجذَا الوه نم غَرِيب يححص نسيثٌ حدذَا حه

 رمع نع هجرِ وغَي نيثُ مذَا احلَده وِير قَد وقَةَ ، ونِ سب دمحم نع ، كاراملُب

 بِينِ الن[قال األلباين]: صحيح ٢١٦٥(ت) . صع 
٢٢(  بِينِ الننِ اخلَطَّابِ ، عب رمع يثدنِي ،  قَالَ : صحاسِ قَرالن ريخ "

ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم يفْشو الكَذب حتى يشهد الرجلُ 

لَفحتسلَا يلُ وجالر فلحيو ، دهشتسلَا يو  " بِيالن يثدى حنعم ص، و : "

 هِدا إِذَا أُشندنع وا ، هأَلَهسلَ أَنْ يقَب هتادهي بِشأْتي ياِء الَّذدهالش ريخ

 هجكَذَا وه ، ةادهالش نم نِعتملَا يو هتادهش يدؤِء أَنْ ييلَى الشلُ عجالر

 ٢٣٠٣(ت) احلَديث عند بعضِ أَهلِ العلْمِ ". 



    ٢٠٦   

حدثَنا عبد اللَّه بن الْجراحِ قَالَ : حدثَنا جرِير، عن عبد الْملك بنِ  )٢٣

عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ ، قَالَ : خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ بِالْجابِية ، فَقَالَ : 

 ولَ اللَّهسثْلَ صإِنَّ را مينف فَقَالَ : قَام ، يكُمي فقَامي  مفَظُونِي فاح "

أَصحابِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَذب حتى 

  ." لَفحتسا يمو فلحيو ، دهشتسا يملُ وجالر دهشقال  ٢٣٦٣(جة) ي]

 حاأللباين]: صحي
حدثَنا علي بن إِسحاق ، أخربنا عبد اللَّه يعنِي ابن الْمبارك ، أخربنا  )٢٤

 نب رمأَنَّ ع ، رمنِ عنِ ابارٍ ، عيننِ دب اللَّه دبع نوقَةَ ، عس نب دمحم

ا رينف فَقَالَ : قَام ، ةابِيبِالْج طَبطَّابِ خالْخ ولُ اللَّهصس  ، يكُمي فقَامم

" استوصوا بِأَصحابِي خيرا ، ثُم الَّذين يلُونهم ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم  فَقَالَ :

 ادأَر نا ، فَمأَلَهسلَ أَنْ يقَب ةادهبِالش ئدتبلَ لَيجى إِنَّ الرتح بو الْكَذفْشي

 نم وهو ، داحالْو عطَانَ ميةَ ، فَإِنَّ الشاعمالْج ملْزفَلْي ةنةَ الْجحبحب كُمنم

 هترس نم ا ، ومثُهطَانَ ثَاليفَإِنَّ الش ، أَةربِام كُمدنَّ أَحلُوخلَا ي ، دعنِ أَبياثْنال

يس هاَءتسو هتنسح ."نمؤم وفَه ، ه١١٤(حم) ئَت  

حدثَنا جرِير ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ ، قَالَ :  )٢٥

 ولَ اللَّهسفَقَالَ : إِنَّ ر ، ةابِيبِالْج اسالن رمع طَبي  صخقَامثْلِ مي مف قَام

نوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذين يلُونهم ، " أَحِس هذَا فَقَالَ :

 دهشي ا ، وهلَيع لَفحتسلَ أَنْ ينيِ قَبملَى الْيع مهدأَح فلحي مجِيُء قَوي ثُم

م أَنْ ينالَ بحبوحةَ الْجنة ، علَى الشهادة قَبلَ أَنْ يستشهد فَمن أَحب منكُ

فَلْيلْزم الْجماعةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحد ، وهو من الاثْنينِ أَبعد ، وال 

تنسح هرست كُمنكَانَ م نمطَانُ ، ويا الشمثَهفَإِنَّ ثَال أَةرلٌ بِامجنَّ رلُوخي ه

 ." نمؤم وفَه هئَتيس هوؤست١٧٧(حم) و  



 

٢٠٧  

أَخبرنا أَبو يعلَى ، قَالَ : حدثَنا علي بن حمزةَ الْمعولي ، قَالَ :  )٢٦

 حدثَنا جرِير بن حازِمٍ ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ ، قَالَ

 ولُ اللَّهسا رينف فَقَالَ : قَام ، ةابِيطَّابِ بِالْجالْخ نب رما عنطَبي  ص: خقَامم

" أَلَا أَحِسنوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم فيكُم الْيوم ، فَقَالَ : 

يفْشو الْكَذب حتى يشهد الرجلُ علَى الشهادة لَا يسأَلُها ، ويحلف الرجلُ 

ةنةَ الْجوحبحب كُمنم ادأَر نا ، فَمأَلُهسنيِ لَا يملَى الْيةَ ،  عاعممِ الْجلْزفَلْي

 ، أَةربِام كُمدنَّ أَحلَوخلَا يو ، دعنِ أَبياثْنال نم وهو ، داحالْو عطَانَ ميفَإِنَّ الش

." نمؤم وفَه هتنسح هترسو ، هئَتيس هاَءتس نما ، ومثُهطَانَ ثَاليفَإِنَّ الش 

 -[قال األلباين]: صحيح  ٤٥٧٦، (حب) )٤٥٥٧(رقم طبعة با وزير: 

  ).١١١٦و  ٤٣٠"الصحيحة" (

أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ :  )٢٧

منِ عب كلالْم دبع نع ، يدمالْح دبع نب رِيرا جثَندنِ حابِرِ بج نرٍ ، عي

 ولَ اللَّهسفَقَالَ : إِنَّ ر ، ةابِيطَّابِ ، بِالْجالْخ نب رما عنطَبةَ ، قَالَ : خرمس

" أَحِسنوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذين  قَام في مثْلِ مقَامي هذَا ، فَقَالَ : ص

ذب حتى يحلف الرجلُ علَى الْيمنيِ قَبلَ أَنْ يستحلَف يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَ

علَيها ، ويشهد علَى الشهادة قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها ، فَمن أَحب منكُم أَنْ 

انَ مع الْواحد وهو من ينالَ بحبوحةَ الْجنة فَلْيلْزمِ الْجماعةَ فَإِنَّ الشيطَ

الاثْنينِ أَبعد ، أَلَا لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة فَإِنَّ ثَالثَهما الشيطَانُ ، أَلَا ومن كَانَ 

 ." نمؤم وفَه هتنسح هرستو ، هئَتيس هوؤست كُمنرقم طبعة با وزير: م)

)، ٦٠٠٣"املشكاة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٥٥٨٦) ، (حب)٥٥٥٩

  ).٤٣٠"الصحيحة" (
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٢٨(  نب اللَّه دبا عثَندقَالَ : ح ،رتسرٍ بِتيهنِ زى بيحي نب دما أَحنربأَخ

، عن هشامِ بنِ محمد بنِ يزِيد بنِ الْبراِء الْغنوِي ، قَالَ : حدثَنا عبد الْأَعلَى 

حسانَ ، عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ ، 

 ص: قَام فينا رسولُ اللَّه خطَّابِ بِالْجابِية، قَالَقَالَ : خطَبنا عمر بن الْ

"أَحِسنوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم  لَ :مقَامي فيكُم الْيوم ، فَقَا

الَّذين يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَذب ، حتى يشهد الرجلُ علَى الْيمنيِ لَا يسأَلُها 

الشيطَانَ مع الْواحد ، وهو  ، فَمن أَراد بحبوحةَ الْجنة فَلْيلْزمِ الْجماعةَ ، فَإِنَّ

 نما ، ومثُهطَانَ ثَاليفَإِنَّ الش ، أَةربِالْم كُمدنَّ أَحلُوخلَا يو ، دعنِ أَبياثْنال نم

 ." نمؤم وفَه هئَتيس هاَءتسو هتنسح هتر٦٦٩٣(رقم طبعة با وزير: س ، (

  ).١١١٦و  ٤٣٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٢٨(حب) 

: أَخبرنا أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ ، قَالَ : حدثَنا حبانُ بن موسى، قَالَ )٢٩

اللَّه دبارٍعيننِ دب اللَّه دبع نوقَةَ ، عس نب دمحا مثَندنِ ، قَالَ : حنِ ابع ،

معر ولُ اللَّهسا رينف فَقَالَ : قَام ، ةابِيبِالْج طَبطَّابِ خالْخ نب رمص، أَنَّ ع 

يكُمي فقَامفَقَالَ:م ،  ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ا ، ثُمريابِي خحوا بِأَصصوتاس "

الَّذين يلُونهم، ثُم يفْشو الْكَذب حتى إِنَّ الرجلَ لَيبتدئ بِالشهادة قَبلَ أَنْ 

ة ، فَلْيلْزمِ كُم بحبوحةَ الْجن، وبِالْيمنيِ قَبلَ أَنْ يسأَلَها ، فَمن أَراد منيسأَلَها

، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحد وهو من الاثْنينِ أَبعد، ولَا يخلُونَّ أَحدكُم الْجماعةَ

ئَتيس هاَءتسو هتنسح هترس نما، ومثُهطَانَ ثَاليفَإِنَّ الش ، أَةربِام نمؤم وفَه ه

"صحيح  - [قال األلباين]: صحيح  ٧٢٥٤)، (حب) ٧٢١٠(رقم طبعة با وزير: ". 

 ).٢٣٦٣سنن ابن ماجه" (
 

Y 
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  : صقال رسول اهللا 

 اسلُ النبرغانٌ يمز يأْتأَنْ ي كوشاسِ ، "  يالن نثَالَةٌ مقَى حبلَةً ، تبغَر يهف

  قَد مرِجت عهودهم ، وأَماناتهم ، واختلَفُوا "

  

  

  

  

  



 

٢١١  

 

 
١(  نيثَ مذَا احلَده تعمس ، دمحم نب ماصا عثَندح ، يلع نب ماصقَالَ عو

أَبِي ، فَلَم أَحفَظْه ، فَقَومه لي واقد ، عن أَبِيه ، قَالَ : سمعت أَبِي وهو يقُولُ 

 ولُ اللَّهسقَالَ ر : اللَّه دبإِذَا «  :ص: قَالَ ع بِك فرٍو كَيمع نب اللَّه دبا عي

  ٤٨٠(خ) ».  بقيت في حثَالَة من الناسِ بِهذَا 

٢( دبأَنَّ ع ، بِينا الْقَعثَندح  نع ،أَبِيه نع ، مثَهدازِمٍ، حأَبِي ح نزِيزِ بالْع

 قَالَ : ص، أَنَّ رسولَ اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِه ، عن عبد اللَّعمارةَ بنِ عمرٍو

 " انمبِزو بِكُم فكَي "أَو رغانٌ يمز يأْتأَنْ ي كوشلَةً" يبغَر يهف اسلُ النب ،

اخو ، مهاتانأَمو ، مهودهع ترِجم اسِ ، قَدالن نثَالَةٌ مقَى حبلَفُتوا توا، فَكَان

"  :قَالَوكَيف بِنا يا رسولَ اللَّه ؟  ، و شبك بين أَصابِعه ، فَقَالُوا :هكَذَا "

، لُونَ علَى أَمرِ خاصتكُم، وتذَرونَ ما تنكرونَ ، وتقْبِتأْخذُونَ ما تعرِفُونَ

 " كُمتامع رونَ أَمذَرتو ،: داوو دقَالَ أَب ع وِيكَذَا ررٍو" همنِ عب اللَّه دبع ن ،

 بِينِ النصع" هجرِ وغَي ن[قال األلباين]: صحيح. ٤٣٤٢(د)  .، م  

٣( ثَندحاللَّه دبع نونُ بارا هدنٍ، حكَيد نلُ با الْفَضأَبِي ثَن نب سونا يثَندح ،

لَالِإِسه نع ، اقلَاِء حابٍ أَبِي الْعبنِ خثَنِي بدةُ ، حكْرِمثَنِي عدقَالَ : ح ،

، إِذْ ص، قَالَ : بينما نحن حولَ رسولِ اللَّه ه بن عمرِو بنِ الْعاصِعبد اللَّ

ناتهم، " إِذَا رأَيتم الناس قَد مرِجت عهودهم ، وخفَّت أَما ، فَقَالَ :ذَكَر الْفتنةَ

كَيف أَفْعلُ ، فَقُلْت : ه ، قَالَ : فَقُمت إِلَيه، وشبك بين أَصابِعوكَانوا هكَذَا "

ك ، واملك علَيك لسانك ، " الْزم بيت قَالَ :عند ذَلك ، جعلَنِي اللَّه فداك ؟ 
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، ودع عنك أَمر يك بِأَمرِ خاصة نفِْسكوخذْ بِما تعرِف ، ودع ما تنكر ، وعلَ

  ." ةام[قال األلباين]: حسن صحيح. ٤٣٤٣(د) الْع  

٤( حارٍ، ومع نب امشا هثَندالص نب دمحاحِمقَالَاب ، نزِيزِ بالْع دبا عثَندح :

مٍأَبِي حزنِ حةَ بارمع نثَنِي أَبِي، عدازِمٍ قَالَ: حرٍو، عمنِ عب اللَّه دبع أَنَّ ن ،

 ولَ اللَّهسقَالَصر ، : يهف اسلُ النبرغي ، يأْتأَنْ ي كوشي انمبِزو بِكُم فكَي "

لَفُوا، ، وأَماناتهم ، فَاختاسِ قَد مرِجت عهودهمربلَةً ، وتبقَى حثَالَةٌ من النغَ

ه إِذَا كَانَ كَيف بِنا يا رسولَ اللَّ :، وشبك بين أَصابِعه، قَالُواوكَانوا هكَذَا ؟ "

، وتقْبِلُونَ علَى ، وتدعونَ ما تنكرونَفُونَ: " تأْخذُونَ بِما تعرِذَلك ؟ قَالَ

  ." كُماموع رونَ أَمذَرتو ، كُمتاص[قال األلباين]: صحيح ٣٩٥٧(جة) خ  

٥( بنِ ، أَنَّ عسنِ الْحع ، سوني نيلُ ، عاعما إِسثَندرٍو ، حمع نب اللَّه د

"كَيف أَنت إِذَا بقيت في حثَالَة من الناسِ؟ "  :ص: قَالَ لي رسولُ اللَّه قَالَ

: ؟  قَالَ : قُلْت كذَل فكَي ، ولَ اللَّهسا رقَالَ :ي  مهودهع ترِجإِذَا م "

عه ، يصف ذَاك ، قَالَ : ، وشبك يونس بين أَصابِوأَماناتهم ، وكَانوا هكَذَا " 

: ؟  قُلْت ولَ اللَّهسا ري ذَاك دنع عنا أَصا  قَالَ :مذْ مخلَّ ، وجو زع قِ اللَّهات "

 ." مهاموعو اكإِيو ، كتاصبِخ كلَيعو ،ركنا تم عدو ، رِفع٦٥٠٨(حم) ت  

٦( عو نا أَبثَندنِ حلَالِ به نع ، اقحأَبِي إِس ننِي ابعي سونا يثَندمٍ ، حي

: د اللَّه بن عمرٍو ، قَالَ، حدثَنِي عب، قَالَ : حدثَنِي عكْرِمةُخبابٍ أَبِي الْعلَاِء 

 ولِ اللَّهسلَ روح نحا نمنيةَ  صبنتوا الْففَقَالَأَ -، إِذْ ذَكَر ، هدنع ترذُك و: 

، " إِذَا رأَيت الناس قَد مرِجت عهودهم ، وخفَّت أَماناتهم ، وكَانوا هكَذَا"

 : لَه فَقُلْت ، هإِلَي تقَالَ : فَقُم ، هابِعأَص نيب كبشوكذَل دنلُ عأَفْع فكَي ،

" الْزم بيتك ، واملك علَيك لسانك ، وخذْ ما  قَالَ :ه فداك ؟ جعلَنِي اللَّ



 

٢١٣  

 . " ةامالْع رأَم كنع عدو ، فِْسكن ةاصرِ خبِأَم كلَيعو ، ركنا تم عدو ، رِفعت

  ٦٩٨٧(حم) 

٧( حا مثَندح ، دمحم نب نيسا حثَندح نازِمٍ ، عأَبِي ح نع ، فطَرم نب دم

 بِينِ النع ، هدج نع ، أَبِيه نبٍ ، عيعنِ شرِو بمقَالَ : صع هي  ، أَنأْتي "

 ترِجم ثَالَةٌ ، قَدح مهنقَى مبلَةً ، يبغَر يهلُونَ فبرغانٌ يماسِ زلَى النع

هودهكَذَا " عوا هلَفُوا فَكَانتاخو ، مهاتانأَمو ، مبشو ، ، هابِعأَص نيب ك

" تأْخذُونَ ما تعرِفُونَ ،  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ، فَما الْمخرج من ذَلك؟  :قَالُوا

اصرِ خلَى أَمقْبِلُونَ عتونَ ، وركنا تونَ معدتو ." كُمتامع رونَ أَمعدتو ، كُمت

  ٧٠٤٩(حم) 

لرحمنِ ، عن أَبِي حدثَنا سعيد بن منصورٍ ، حدثَنا يعقُوب بن عبد ا )٨

، عن عمارةَ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو ، قَالَ : قَالَ حازِمٍ

 ولُ اللَّهساسِ ،  :صرالن نثَالَةٌ مقَى حبتلَةً ، وبغَر اسلَ النبرغأَنْ ي كوشي "

، وشبك بين أَصابِعه ، قَالُوا ذَا " قَد مرِجت عهودهم ، وأَماناتهم ، وكَانوا هكَ

" تأْخذُونَ ما تعرِفُونَ ،  قَالَ :فَكَيف نصنع يا رسولَ اللَّه إِذَا كَانَ ذَلك؟  :

 " كُمتامونَ ععدتو ، كُمتاصلَى خقْبِلُونَ عتونَ ، وركنا تونَ مذَرتو اهثَندح ،

، تبقَى حثَالَةٌ من الناسِ" و تيبةُ بن سعيد ، بِإِسناده ومعناه ،  إِلَّا أَنه قَالَ :قُ

 ." كُمتامع رونَ أَمعدت٧٠٦٣(حم) و  

٩( طَامٍ ، حبِس نةُ بيا أُمثَندانَ ، حفْيس نب نسا الْحنربأَخ زِيدا يثَنعٍديرز نب ،

حدثَنا روح بن الْقَاسمِ ، عنِ الْعلَاِء ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ 

 ولُ اللَّهساسِ ؟ "  :صرالن نم ثَالَةي حف يتقإِذَا ب اللَّه دبا عي تأَن فكَي "

" ذَاك إِذَا مرِجت أَماناتهم وعهودهم ،  قَالَ :لَ اللَّه؟ وذَاك ما هم يا رسو قَالَ :

 قَالَ :فَكَيف بِي يا رسولَ اللَّه ؟ ، وشبك بين أَصابِعه قَالَ : وصاروا هكَذَا " 
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 اموع عدتو ، فِْسكن ةاصلُ بِخمعتو ، ركنا تم عدو ، رِفعا تلُ ممعت "

 -[قال األلباين]: صحيح  ٥٩٥٠) ، (حب) ٥٩٢٠(رقم طبعة با وزير: الناسِ". 

  ).٢٠٦ -  ٢٠٥"الصحيحة" (

١٠( نةُ بيا أُمثَندانَ ، حفْيس نب نسا الْحنربأَخ  نب زِيدا يثَندطَامٍ ، حبِس

زريعٍ ، حدثَنا روح بن الْقَاسمِ ، عنِ الْعلَاِء ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 ولُ اللَّهسص: قَالَ ر:  ثَالَةي حف يتقرٍو إِذَا بمع نب اللَّه دبا عي تأَن فكَي "

 ناسِ" ؟ م؟  قَالَ :الن ولَ اللَّهسا ري ما هم ذَاكقَالَ :و  مهاتانأَم ترِجإِذَا م ذَاك "

فَكَيف ترى يا رسولَ  ، وشبك بين أَصابِعه قَالَ :وعهودهم ، وصاروا هكَذَا " 

ما تنكر، وتعملُ بِخاصة نفِْسك ، وتدع  " تعملُ ما تعرِف وتدع قَالَ :اللَّه؟ 

[قال األلباين]:  ٥٩٥١/*) ، (حب) ٥٩٢٠(رقم طبعة با وزير: عوام الناسِ ". 

  ).٢٠٦ - ٢٠٥"الصحيحة" ( -صحيح 

أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ ، قَالَ : حدثَنا أُميةُ بن بِسطَامٍ ، قَالَ :  )١١

 ، أَبِيه نلَاِء ، عنِ الْعمِ ، عالْقَاس نب حوا رثَندعٍ ، قَالَ : حيرز نب زِيدا يثَندح

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نرٍو  :صعمع نب اللَّه دبا عي تأَن فكَي "

"  قَالَ :وذَاك ما هم يا رسولَ اللَّه؟  ، قَالَ :؟ "  لَو بقيت في حثَالَة من الناسِ

، و شبك بين أَصابِعه ، ذَاك إِذَا مرِجت عهودهم وأَماناتهم ، وصاروا هكَذَا " 

ما تنكر،  " تعملُ بِما تعرِف ، وتدع قَالَ :فَكَيف بِي يا رسولَ اللَّه ؟  قَالَ :

) ، ٦٦٩٥(رقم طبعة با وزير: وتعملُ بِخاصة نفِْسك ، وتدع عوام الناسِ ". 

 ).٢٠٦ -  ٢٠٥"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٣٠(حب) 
  

Y 
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  : صقال رسول اهللا 

 ا "" إِنَّ اللَّهيني الدف اسونَ النذِّبعي ينالَّذ ذِّبعي  

  

  : صقال رسول اهللا 

"هلَيع قُقفَاش ، هِملَيع قئًا فَشيي شترِ أُمأَم نم يلو نم مالله "  
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١(  نلَةُ ، عمرثَنِي حدبٍ ، حهو نا ابثَندح ، يلالْأَي يدعس نونُ بارثَين هدح

 : ٍء ، فَقَالَتيش نا عأَلُهةَ أَسشائع تيةَ ، قَالَ : أَتاسمنِ شنِ بمحالر دبع

رصلِ مأَه نلٌ مجر : ؟ فَقُلْت تأَن نمم لَكُم كُمباحكَانَ ص فكَي : فَقَالَت ،

في غَزاتكُم هذه ؟ فَقَالَ : ما نقَمنا منه شيئًا ، إِنْ كَانَ لَيموت للرجلِ منا 

 ، فَقَةإِلَى الن اجتحيو ، دبالْع يهطعفَي دبالْعو ،ريعالْب يهطعفَي ريعالْب

يعطيه النفَقَةَ ، فَقَالَت : أَما إِنه لَا يمنعنِي الَّذي فَعلَ في محمد بنِ أَبِي فَ

"  ، يقُولُ في بيتي هذَا : صبكْرٍ أَخي أَنْ أُخبِرك ما سمعت من رسولِ اِهللا 

ئًا فَشيي شترِ أُمأَم نم يلو نم مالله نم يلو نمو ، هلَيع قُقفَاش ، هِملَيع ق

  ." بِه فُقفَار ، بِهِم فَقئًا فَريي شترِ أُم١٨٢٨( - ١٩(م) أَم(  

٢( نلَةُ بمرا حثَندةَ ، قَالَ : حبينِ قُتنِ بسالْح نب دمحا منربى ،  أَخيحي

وهبٍ ، قَالَ : حدثَنِي حرملَةُ بن عمرانَ ، عن عبد الرحمنِ بنِ  : حدثَنا ابنقَالَ

 ولَ اللَّهسر تعمس : ٍء ، فَقَالَتيش نا عأَلُهةَ أَسشائع تيةَ ، قَالَ : أَتاسمش

أُمتي شيئًا فَشق علَيهِم ، " اللَّهم من ولي من أَمرِ  يقُولُ في بيتي هذَا : ص

 ." بِه فُقفَار بِهِم فَقئًا ، فَريي شترِ أُمأَم نم يلو نمو ، هلَيع قُقرقم فَاش]

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٥٥٣) ، (حب) ٥٥٤طبعة با وزير] = (

  ): م.٣٤٥٦(

  

  



 

٢١٧  

  
 يدعس رِييرا الْجنربيلُ، أَخاعما إِسثَندةَحرضأَبِي ن نأَبِي ، ع نع ،

يا أَيها الناس ، أَلَا إِنا إِنما كُنا  فراسٍ ، قَالَ : خطَب عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ :

ا الننيانرظَه نيإِذْ ب رِفُكُمعن صبِي  نم ا اللَّهبِئُننإِذْ يو ، يحزِلُ الْونإِذْ يو ،

 بِيإِنَّ النأَلَا و ، ارِكُمبصأَخ  رِفُكُمعا نمإِنو ، يحالْو قَطَعان قَدو طَلَقان قَد

 ا بِهنا ظَنريخ كُمنم رأَظْه نم ، قُولُ لَكُما نبِم نمو ، هلَيع اهنببأَحا وريخ

 نيبو كُمنيب كُمرائرس ، هلَيع اهنضغأَبا ورش ا بِهنا ظَنرا شلَن كُمنم رأَظْه

د اللَّه وما ربكُم ، أَال إِنه قَد أَتى علَي حني وأَنا أَحِسب أَنَّ من قَرأَ الْقُرآنَ يرِي

يدونَ بِه ما عند عنده ، فَقَد خيلَ إِلَي بِآخرة ، أَال إِنَّ رِجالًا قَد قَرُءوه يرِ

، فَأَرِيدوا اللَّه بِقراَءتكُم ، وأَرِيدوه بِأَعمالكُم ، أَال إِني واللَّه ما أُرسلُ الناسِ

م ليضرِبوا أَبشاركُم ، وال ليأْخذُوا أَموالَكُم ، ولَكن أُرسلُهم عمالي إِلَيكُ

 هفَعرفَلْي كى ذَلوٌء سيش لَ بِهفُع نفَم ، كُمتنسو كُميند وكُملِّمعيل كُمإِلَي

هنصإِذَنْ لَأُق هدفِْسي بِيي نالَّذفَو ، إِلَي  هناصِ فَقَالَ :مالْع نو برمع ثَبفَو ، 

 بفَأَد ، ةيعلَى رع نيملسالْم نلٌ مجإِنْ كَانَ ر تأَيرأَو ، نِنيمؤالْم ريا أَمي

ه ، إِذَا إِي والَّذي نفْس عمر بِيد قَالَ :بعض رعيته ، أَئنك لَمقْتصه منه ؟ 

 ولَ اللَّهسر تأَير قَد و ، هنم هنصأين لَأُ أق ، هنم هنصصلَأُق  نم صق؛ " ي

نفِْسه "، أال لَا تضرِبوا الْمسلمني فَتذلُّوهم ، وال تجمروهم فَتفْتنوهم ، وال 

(حم) روهم ، وال تنزِلُوهم الْغياض فَتضيعوهم. تمنعوهم حقُوقَهم فَتكَفِّ

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط أبو فراس وهو النهدي مل يرو عنه غري أيب ٢٨٦

نضرة املنذر بن مالك ومل يوثقه غري ابن حبان وقال أبو زرعة: ال أعرفه وباقي 

  رجاله ثقات رجال الشيخني.



    ٢١٨   

  
حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا حفْص بن غياث ، عن هشامِ بنِ  )١

عروةَ ، عن أَبِيه ، عن هشامِ بنِ حكيمِ بنِ حزامٍ ، قَالَ : مر بِالشامِ علَى أُناسٍ 

ما هذَا ؟  ، و صب علَى رُءوسهِمِ الزيت ، فَقَالَ :، و قَد أُقيموا في الشمسِ 

"  ، يقُولُ : صأَما إِني سمعت رسولَ اِهللا  ، فَقَالَ :يعذَّبونَ في الْخراجِ  قيلَ :

  )٢٦١٣( - ١١٧(م) إِنَّ اَهللا يعذِّب الَّذين يعذِّبونَ في الدنيا ". 

٢( ا منربقَالَ أَخ ، ديبع نب ريا كَثثَندقَالَ : ح ، يالْكَلَاع اللَّه ديبع نب دمح

 امشةَ ، أَنَّ هورع نع ، رِيهنِ الزع ، يديبنِ الزبٍ ، عرح نب دمحا مثَندح :

وهو علَى حمص شمس ناسا من  بن حكيمِ بنِ حزامٍ وجد عياض بن غَنمٍ

النبط في أَخذ الْجِزية ، فَقَالَ : هشام بن حكيمٍ : ما هذَا يا عياض ، فَإِني 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسي  يف اسونَ النذِّبعي ينالَّذ ذِّبعي إِنَّ اللَّه "

 -[قال األلباين]: صحيح  ٥٦١٢) ، (حب) ٥٥٨٣(رقم طبعة با وزير: الدنيا ". 

): م، إِالَّ أَنه قال: (عمري بن سعد) مكان: (عياض ٢٦٨٥"صحيح أيب داود" (

  بن غنم).

٣(  ادما حثَندقَالَ : ح ، ادمح نلَى بالْأَع دبا عثَندلَى ، قَالَ : حعو يا أَبنربأَخ

بن سلَمةَ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن عروةَ ، أَنَّ حكيم بن حزامٍ ، مر بِعميرِ 

ف اسالن ذِّبعي وهو دعنِ سي بإِن ،ريما عسِ ، فَقَالَ : يمي الشف ةيي الْجِز

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسي  يف اسونَ النذِّبعي ينالَّذ ذِّبعي إِنَّ اللَّه "

) قَالَ: أَبو ٥٥٨٤(رقم طبعة با وزير: اذْهب فَخلِّ سبِيلَهم.  ، قَالَ :الدنيا " 

: "سمع هذَا الْخبر عروةُ عن هشامِ بنِ حكيمِ بنِ حزامٍ، وهو يعاتب حاتمٍ

عياض بن غَنمٍ علَى هذَا الْفعلِ، وسمعه أَيضا من حكيمِ بنِ حزامٍ حيثُ 

يقَان جميعا محفُوظَان" عاتب عمير بن سعد علَى هذَا الْفعلِ سواٌء، فَالطَّرِ



 

٢١٩  

كما تقدم. * [فَالطَّرِيقَان جميعا  - [قال األلباين]: صحيح: م  ٥٦١٣*، (حب) 

انظر املصدر  -محفُوظَان] قال الشيخ: قلت: بل احملفوظ الطريق األوىل 

 السابق.
  

  

 ثَندح دالخ نجِيحٍ ، عنِ أَبِي نارٍ، عيننِ درِو بمع نةَ ، عنييع نانُ بفْيا س

 نب دالخ اههٍء ، فَنيلًا بِشجةَ رديبو علَ أَباونامٍ قَالَ : تزنِ حيمِ بكنِ حب

الَ : إِني لَم أُرِد أَنْ أُغْضبك ، و الْوليد ، فَقَالَ : أَغْضبت الْأَمري، فَأَتاه فَقَ

 ولَ اللَّهسر تعمي سنقُولُ : صلَكي  » دأَش ةاميالْق موا يذَاباسِ عالن دإِنَّ أَش

، قال الشيخ شعيب  ١٦٨١٩(حم) ». الناسِ عذَابا للناسِ في الدنيا 

 األرناؤوط: إسناده ضعيف.
  

  
حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ بن إِبراهيم قَالَ : حدثَنِي  )١

علي بن احلَكَمِ قَالَ : حدثَنِي أَبو احلَسنِ ، قَالَ : قَالَ عمرو بن مرةَ لمعاوِيةَ : 

 ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ : صإِني "  ، ةونَ ذَوِي احلَاجد هابب قلغامٍ يإِم نا مم

 و ، هتاجح و ، هلَّتونَ خاِء دمالس ابوأَب اللَّه إِلَّا أَغْلَق ةكَناملَس و ، اخلَلَّة و

 " هتكَنسابِمي البفاسِ . وجِ النائولَى حلًا عجةُ راوِيعلَ معنِ  ، فَجاب نع

عمر: حديثُ عمرِو بنِ مرةَ حديثٌ غَرِيب، وقَد روِي هذَا احلَديثُ من غَيرِ هذَا 

[قال األلباين]:  ١٣٣٢الوجه وعمرو بن مرةَ اجلُهنِي يكْنى أَبا مريم ، (ت) 

  صحيح



    ٢٢٠   

٢( حالر دبع نانُ بملَيا سثَندةَ ، حزمح نى بيحا يثَندح ، يقشمنِ الدم

 ، يدالْأَز ميرا مأَنَّ أَب هربةَ ، أَخرميخم نب مأَنَّ الْقَاس ، ميرأَبِي م نثَنِي ابدح

أَب ا بِكنمعا أَنةَ فَقَالَ : ماوِيعلَى مع لْتخقَالَ : د هربأَخ ةٌ  -ا فُلَانمكَل يهو

 برا الْعقُولُهت– يثًا:  فَقُلْتدح هتعمس كبِرأُخ بِه ، تعمولَ سسر ص اللَّه 

" من ولَّاه اللَّه عز وجلَّ شيئًا من أَمرِ الْمسلمني فَاحتجب دونَ  : يقُولُ

 و ، هلَّتخ و ، هتاجونَ حد هنع اللَّه بجتاح ، مفَقْرِه و ، هِملَّتخ و ، هِمتاجح

 ، " جِ ال قَالَ :فَقْرِهائولَى حلًا عجلَ رعاسِ.  فَج[قال األلباين]:  ٢٩٤٨(د) ن

  صحيح

حدثَنا معاوِيةُ بن عمرٍو، وأَبو سعيد ، قَالَا : حدثَنا زائدةُ ، قَالَ : حدثَنا  )٣

 نم لَه منِ عنِ ابع ، يداخِ الْأَزمأَبِي الش نع ، يشٍ الكَلَاعيبح نب بائالس

حأَص بِيصابِ الن  ولَ اللَّهسر تعمفَقَالَ س ، هلَيلَ عخةَ فَداوِيعى مصأَت 

، و ق بابه دونَ الْمسكنيِمن ولي أَمرا من أَمرِ الناسِ ، ثُم أَغْلَ«  يقُولُ :

 دنع هتمحر ابوأَب هونالَى دعتو كاربت اللَّه أَغْلَق ةاجي الْحذ ظْلُومِ أَوالْم

  ١٥٦٥١(حم) ». حاجته ، و فَقْرِه أَفْقَر ما يكُونُ إِلَيها 

٤( ائا زثَندمٍ ، قَالَ : حاشنِي هلَى بوم ، يدعو سا أَبثَندةُ ، قَالَ : حد

 نم لَه منِ عنِ ابع ، يداخِ الْأَزمأَبِي الش نشٍ ، عيبح نب بائا السثَندح

 بِيابِ النحصأَص  ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : سو هلَيلَ عخةَ فَداوِيعى مأَت هأَن

لْمسكنيِ ، أَوِ اسِ ، ثُم أَغْلَق بابه دونَ امن ولي أَمر الن«  يقُولُ : ص

، أَو ذي الْحاجة ، أَغْلَق اللَّه عز وجلَّ دونه أَبواب رحمته عند الْمظْلُومِ

  ١٥٩٤١(حم) ». حاجته ، و فَقْرِه أَفْقَر ما يكُونُ إِلَيها

  



 

٢٢١  

  
  نلٍ ، عيفُض نب دمحا مثَندقَالَ : ح يرِ الكُوفذاملُن نب يلا عثَندح

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر يدعأَبِي س نةَ ، عيطع نوقٍ ، عزرنِ ملِ بيصفُض:  "

اسِ إِلَى اللَّهالن بإِنَّ أَح  لٌ ، وادع اما إِمسلجم هنم ماهنأَدو ةاميالق موي

 " رائج اما إِمسلجم هنم مهدعأَب و اسِ إِلَى اللَّهالن ضغأَب نابِ عي البف و :

غَرِيب نسيثٌ حدح يدعيثُ أَبِي سدفَى: حنِ أَبِي أَوب اللَّه دبإِلَّا  ع رِفُهعلَا ن

  [قال األلباين]: ضعيف ١٣٢٩من هذَا الوجه ، (ت) 

  

  
أَخبرنا أَحمد بن عبد اللَّه ، بِحرانَ ، قَالَ : حدثَنا النفَيلي ، قَالَ : حدثَنا  )١

موسى بن أَعين ، عن معمرٍ، عن هشامِ بنِ حسانَ ، عن أَبِي حازِمٍ مولَى أَبِي 

" ويلٌ للْأُمراِء ،  قَالَ : ص، أَنَّ رسولَ اللَّه رهمٍ الْغفَارِي ، عن أَبِي هريرةَ 

 لَيتمنين أَقْوام أَنهم كَانوا معلَّقني بِذَوائبِهِم بِالثُّريا ، و أَنهم لَم يكُونوا ولُّوا

صحيح [قال األلباين]:  ٤٤٨٣) ، (حب) ٤٤٦٦(رقم طبعة با وزير: شيئًا قَطُّ ". 

  ).٢٧٩/ ١)، "التعليق الرغيب" (٢٦٢٠"الصحيحة" ( -

٢(  ، يلنِ أَبِي عب ادبع نع ، امشا هثَندح ، بِياسمِ الرالْقَاس نب رها أَزثَندح

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نازِمٍ ، عأَبِي ح نقَالَ : صع هلْأُ«  ، أَنلٌ لياِء ، ورم

 تكَان مهبائأَنَّ ذَو ةاميالْق موي امأَقْو نينمتاِء ، لَينلْأُملٌ ليفَاِء ، ورلْعلٌ ليو

معلَّقَةً بِالثُّريا ، يتذَبذَبونَ بين السماِء والْأَرضِ ، ولَم يكُونوا عملُوا علَى 

  ٨٦٢٧(حم) ». شيٍء

  



    ٢٢٢   

حدثَنا أَسود بن عامرٍ، حدثَنا أَبو بكْرٍ، عن عاصمٍ ، عن رجلٍ من بنِي  )٣

 ، وا لَهابِ ، قَالَ : ائْذَنلَى الْبةَ عريرو هذَا أَبانَ : هورميلَ لةَ ، قَالَ : قرغَاض

يثًا سدا حثْندةَ حريرا ها أَبقَالَ : ي ولِ اللَّهسر نم هتعصم  تعمقَالَ : س ،

 ولَ اللَّهسقُولُ :  صري » لَم هأَن ا ، ويالثُّر نم رخ هى أَننمتلُ أَنْ يجالر كشأَو

  ٨٩٠١(حم) ». من أَمرِ الناسِ شيئًا  -شك أَبو بكْرٍ  -يتولَّ  أَو يلِ 

٤( دح نب ماصا عنربةَ ، أَخلَمس ننِي ابعي ادما حثَندح ، دمالص دبا عثَن

بهدلَةَ ، عن يزِيد بنِ شرِيك ، أَنَّ الضحاك بن قَيسٍ ، أَرسلَ معه إِلَى مروانَ 

بِالْبابِ ؟ قَالَ : أَبو هريرةَ. فَأَذنَ لَه ،  بِكسوة ، فَقَالَ مروانُ : انظُروا من ترونَ

 هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسر نم هتعمٍء سيا بِشثْندةَ حريرا ها أَبفَقَالَ : ي

نهم خروا من لَيتمنين أَقْوام ولُّوا هذَا الْأَمر أَ«  وسلَّم. فَقَالَ : سمعته يقُولُ:

 ١٠٧٣٧(حم) ». الثُّريا و أَنهم لَم يلُوا شيئًا 
  

  

  ٍامشه نب يماهرا إِبثَندانَ ، قَالَا : حفْيس نب نسالْحةَ ، وبيقُت نا ابنربأَخ

 كُونِيسٍ السنِ قَيرِو بمع نزِيزِ، عالْع دبع نب يدعا سثَندقَالَ : ح ، انِيسالْغ

الَ : بينما أَبو الدرداِء يوما يِسري شاذا من ، عن عدي بنِ عدي الْكندي قَ

 كُني لَم هإِن ، ذَانا هشِ ، فَقَالَ : ييالْج نم اذَانش لَانجر هيشِ إِذْ لَقيالْج

دأَح رأَمتفَلْي ، هِملَيوا عرإِلَّا أُم كَانذَا الْمثْلِ هي ما ثَلَاثَةٌ في تقَالَا : أَن ، كُم

 ولَ اللَّهسر تعما ، سمتلْ أَناِء ، قَالَ : بدرا الدقُولُ :  صأَبي يالو نا مم "

 ." هورج غَلَّه أَو ، لُهدع فَكَّه هينملُولَةَ يغم اللَّه يإِلَّا لَق رقم طبعة با ثَلَاثَة)

/ ٣"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: ضعيف  ٤٥٢٥) ) ، (حب٤٥٠٨وزير: 

١٤٠.(  



 

٢٢٣  

  
حدثَنا يحيى بن سعيد ، عنِ ابنِ عجلَانَ ، قَالَ : حدثَنِي سعيد ، عن أَبِي  )١

هريرةَ ، قَالَ : و سمعت أَبِي يحدثُ ، عن أَبِي هريرةَ ، قُلْت ليحيى : كلَاهما 

 بِينِ النقَالَ : صع ، معقَالَ : ن ،  »نا مم  موي ى بِهتؤإِلَّا ي ةرشريِ عأَم

 روالْج وبِقُهي لُ ، أَودإِلَّا الْع فُكُّهلُولًا ، لَا يغم ةامي٩٥٧٣(حم) ». الْق  

٢(  ، كالنِ أَبِي مب زِيدي ناشٍ ، عيع نيلُ باعما إِسثَندح ، انمو الْيا أَبثَندح

 بِينِ النةَ ، عامأَبِي أُم نرٍ، عامنِ عانَ بلُقْم نقَالَ : صع هلٍ «  أَنجر نا مم

أَتى اللَّه مغلُولًا يوم الْقيامة يده إِلَى عنقه  يلي أَمر عشرة فَما فَوق ذَلك إِلَّا

 موي يزا خهرآخةٌ وامدا نطُهسأَوةٌ ، ولَاما ملُهأَو ، هإِثْم قَهبأَو أَو هبِر فَكَّه ،

 ةامي٢٢٣٠٠(حم) ». الْق 
  

Y 
  

  

  

  



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  : صقال رسول اهللا 

 ، لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعبلُ ، ... "" سادالع اماِإلم : لُّهلَّ إِلَّا ظالَ ظ موي  
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حدثَنا محمد بن بشارٍ بندار، قَالَ : حدثَنا يحيى ، عن عبيد اللَّه ، قَالَ :  )١

، عنِ عاصمٍ ، عن أَبِي هريرةَحدثَنِي خبيب بن عبد الرحمنِ ، عن حفْصِ بنِ 

 بِياللَّ قَالَ : صالن ملُّهظةٌ يعبس " اماِإلم : لُّهلَّ إِلَّا ظالَ ظ موي ، لِّهي ظف ه

 الَنجرو ، اجِدي املَسف لَّقعم هلٌ قَلْبجرو ، هبر ةادبي عأَ فشن ابشلُ ، وادالع

هتلٌ طَلَبجرو ، هلَيقَا عفَرتو هلَيا ععمتاج ي اللَّها فابحبٍ  تصنم أَةٌ ذَاترام

 الُهمش لَمعى الَ تتفَى حأَخ ، قدصلٌ تجرو ، اللَّه افي أَخالٍ ، فَقَالَ : إِنمج و

  ." اهنيع تا فَفَاضيالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو ، هينمي قفنا ت٦٦٠(خ) م  

، ميعا عن يحيى الْقَطَّانو محمد بن الْمثَنى ، جحدثَين زهير بن حربٍ ،  )٢

 دبع نب بيبنِي خرباِهللا ، أَخ ديبع نع ، يدعس نى بيحا يثَندح :ريهقَالَ ز

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نمٍ ، عاصنِ عفْصِ بح ننِ ، عمحقَالَ : ، صالر  "

سبعةٌ يظلُّهم اُهللا في ظلِّه يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّه : الْإِمام الْعادلُ ، وشاب نشأَ 

بِعبادة اِهللا ، ورجلٌ قَلْبه معلَّق في الْمساجِد ، ورجلَان تحابا في اِهللا اجتمعا 

علَيه ، ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصبٍ وجمالٍ ، فَقَالَ : إِني علَيه وتفَرقَا 

 قفنا تم هينمي لَمعى لَا تتا حفَاهفَأَخ قَةدبِص قدصلٌ تجراَهللا ، و افأَخ

  ." اهنيع تا ، فَفَاضيالاَهللا خ لٌ ذَكَرجرو ، الُهم١٠٣١( - ٩١) (مش( 
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  نلٍ ، عيفُض نب دمحا مثَندقَالَ : ح يرِ الكُوفذاملُن نب يلا عثَندح

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر يدعأَبِي س نةَ ، عيطع نوقٍ ، عزرنِ ملِ بيصفُض:  "

أَدو ، ةاميالق موي اسِ إِلَى اللَّهالن بلٌ ، إِنَّ أَحادع اما إِمسلجم هنم ماهن

 " رائج اما إِمسلجم هنم مهدعأَبو اسِ إِلَى اللَّهالن ضغأَبو نابِ عي البف و :

عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى: حديثُ أَبِي سعيد حديثٌ حسن غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا 

ن(ت)  م ، هجذَا الو[قال األلباين]: ضعيف ١٣٢٩ه 
  

  

١(  نلَةُ ، عمرثَنِي حدبٍ ، حهو نا ابثَندح ، يلالْأَي يدعس نونُ بارثَين هدح

 : ٍء ، فَقَالَتيش نا عأَلُهةَ أَسشائع تيةَ ، قَالَ : أَتاسمنِ شنِ بمحالر دبع

رصلِ مأَه نلٌ مجر : ؟ فَقُلْت تأَن نمم لَكُم كُمباحكَانَ ص فكَي : فَقَالَت ،

في غَزاتكُم هذه ؟ فَقَالَ : ما نقَمنا منه شيئًا ، إِنْ كَانَ لَيموت للرجلِ منا 

 ، فَقَةإِلَى الن اجتحيو ، دبالْع يهطعفَي دبالْعو ،ريعالْب يهطعفَي ريعالْب

يعطيه النفَقَةَ ، فَقَالَت : أَما إِنه لَا يمنعنِي الَّذي فَعلَ في محمد بنِ أَبِي فَ

"  ، يقُولُ في بيتي هذَا : صبكْرٍ أَخي أَنْ أُخبِرك ما سمعت من رسولِ اِهللا 

قئًا فَشيي شترِ أُمأَم نم يلو نم مالله  نم يلو نمو ، هلَيع قُقفَاش ، هِملَيع

  ." بِه فُقفَار ، بِهِم فَقئًا فَريي شترِ أُم١٨٢٨( - ١٩(م) أَم(  

أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ ، قَالَ : حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ، قَالَ  )٢

نا ابثَندنِ  : حنِ بمحالر دبع نانَ ، عرمع نلَةُ بمرثَنِي حدبٍ ، قَالَ : حهو

 ولَ اللَّهسر تعمس : ٍء ، فَقَالَتيش نا عأَلُهةَ أَسشائع تيةَ ، قَالَ : أَتاسمش



 

٢٢٧  

أُمتي شيئًا فَشق علَيهِم ، " اللَّهم من ولي من أَمرِ  يقُولُ في بيتي هذَا : ص

 ." بِه فُقفَار بِهِم فَقئًا ، فَريي شترِ أُمأَم نم يلو نمو ، هلَيع قُقرقم فَاش]

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٥٥٣) ، (حب) ٥٥٤طبعة با وزير] = (

  ): م.٣٤٥٦(
  

  

Y 
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  : صقال رسول اهللا 

 شعي نم ها ، فَإِنيشبا حدبإِنْ عو ، ةالطَّاععِ ومالسو ى اللَّهقْوبِت يكُمأُوص "

منكُم بعدي فَسيرى اختلَافًا كَثريا ، فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاِء 

لراشدين ، تمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذ ، وإِياكُم و الْمهديني ا

  محدثَات الْأُمورِ ، فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ ، وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ "
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١( لالو نةُ بيقا بثَندرٍ قَالَ : حجح نب يلا عثَندحدعنِ سريِ بحب نع ، يد ،

عن خالد بنِ معدانَ ، عن عبد الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمي ، عن العرباضِ بنِ 

 ولُ اللَّهسا رظَنعةَ ، قَالَ : وارِيةً  صسيغلظَةً بعوم اةدالغ لَاةص دعا بموي

إِنَّ هذه موعظَةُ مودعٍ  ذَرفَت منها العيونُ و وجِلَت منها القُلُوب ، فَقَالَ رجلٌ :

السمعِ " أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه و فَماذَا تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّه ؟  قَالَ :

والطَّاعة ، وإِنْ عبد حبشي ، فَإِنه من يعش منكُم يرى اختلَافًا كَثريا ، 

وإِياكُم ومحدثَات اُألمورِ فَإِنها ضلَالَةٌ فَمن أَدرك ذَلك منكُم فَعلَيه بِسنتي 

قال الترمذي : ن املَهديني ، عضوا علَيها بِالنواجِذ ". وسنة اخلُلَفَاِء الراشدي

 نانَ ، عدعنِ مب دالخ نع ، زِيدي نب رى ثَوور قَدو ، يححص نسيثٌ حدذَا حه

 صالنبِي  عبد الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمي ، عنِ العرباضِ بنِ سارِيةَ ، عنِ

نحو هذَا ، حدثَنا بِذَلك احلَسن بن علي اخلَلَّالُ ، وغَير واحد قَالُوا : حدثَنا 

أَبو عاصمٍ ، عن ثَورِ بنِ يزِيد ، عن خالد بنِ معدانَ ، عن عبد الرحمنِ بنِ 

نِ العع ، يلَمرٍو السمع بِينِ النةَ ، عارِينِ ساضِ ببصر  " : هوحن

والعرباض بن سارِيةَ يكْنى أَبا نجِيحٍ " ،  وقَد روِي هذَا احلَديثُ عن حجرِ بنِ 

 بِينِ النةَ ، عارِينِ ساضِ ببرع نرٍ ، عجه . صحوح٢٦٧٦(ت)  ن  

٢( دما أَحثَندمٍ ، حلسم نب يدلا الْوثَندلٍ ، حبنح نب زِيدي نب را ثَوثَندح ،

 يلَمرٍو السمع ننِ بمحالر دبثَنِي عدانَ ، قَالَ : حدعم نب دالثَنِي خدقَالَ : ح

 نب اضبرا الْعنيرٍ، قَالَا : أَتجح نب رجح؛ " ، و يهلَ فزن نمم وهةَ ، وارِيس

 "هلَيع لُكُمما أَحم لَا أَجِد قُلْت ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذلَا عو
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(التوبة)، فَسلَّمنا ، وقُلْنا : أَتيناك زائرِين وعائدين و مقْتبِِسني ، فَقَالَ 

اضبرالْع  ولُ اللَّهسا رلَّى بِنا  ص: صظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب مٍ ، ثُموي ذَات

يا  موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ و وجِلَت منها الْقُلُوب ، فَقَالَ قَائلٌ :

اذَا تعٍ ، فَمدوظَةُ معوم هذكَأَنَّ ه ولَ اللَّهسا ؟ رنإِلَي دهفَقَالَ :ع  يكُمأُوص "

 كُمنم شعي نم ها ، فَإِنيشبا حدبإِنْ عو ، ةالطَّاععِ ومالسو ى اللَّهقْوبِت

 نييدهلَفَاِء الْمالْخ ةنسي وتنبِس كُملَيا ، فَعريلَافًا كَثتى اخريي فَسدعب

، اكُم و محدثَات الْأُمورِشدين ، تمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذ ، وإِيالرا

  [قال األلباين]: صحيح ٤٦٠٧(د) فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ ، وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ " . 

٣(  نب يدلا الْوثَندح يقشمانَ الدنِ ذَكْوريِ بشنِ بب دمأَح نب اللَّه دبا عثَندح

 نى بيحثَنِي يدرٍ قَالَ : حبز ننِي ابعلَاِء يالْع نب اللَّه دبا عثَندمٍ قَالَ : حلسم

تعمطَاعِ ، قَالَ : سأَبِي الْم  ولُ اللَّهسا رينف قُولُ : قَامةَ ، يارِيس نب اضبرالْع

ذَات يومٍ ، فَوعظَنا موعظَةً بليغةً ، وجِلَت منها الْقُلُوب ، و ذَرفَت منها  ص

: ولَ اللَّهسا ريلَ يونُ ، فَقيالْع عٍ ، فَاعدوظَةَ معوا منظْتعو دها بِعنإِلَي ده ،

" علَيكُم بِتقْوى اللَّه ، والسمعِ والطَّاعة ، وإِنْ عبدا حبشيا ،  فَقَالَ :

وسترونَ من بعدي اختلَافًا شديدا ، فَعلَيكُم بِسنتي ، وسنة الْخلَفَاِء 

ع ، نييدهالْم ينداشالر ، ثَاتدحالْم ورالْأُمو اكُمإِيو ، اجِذوا بِالنهلَيوا عض

  [قال األلباين]: صحيح ٤٢(جة) فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ " . 

٤(  ، اقوالس يماهرإِب نب اقحإِس ورٍ ، وصننِ مرِ ببِش نيلُ باعما إِسثَندح

نا عبد الرحمنِ بن مهدي عن معاوِيةَ بنِ صالحٍ ، عن ضمرةَ بنِ قَالَا : حدثَ

حبِيبٍ ، عن عبد الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمي ، أَنه سمع الْعرباض بن سارِيةَ ، 

 ولُ اللَّهسا رظَنعقُولُ : وصي م فَتظَةً ذَرعوا مهنم جِلَتوونُ ، ويا الْعهن

يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ هذه لَموعظَةُ مودعٍ ، فَماذَا تعهد إِلَينا  الْقُلُوب ، فَقُلْنا :
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ا " قَد تركْتكُم علَى الْبيضاِء لَيلُها كَنهارِها ، لَا يزِيغُ عنها بعدي إِلَّ قَالَ :؟ 

 نم مفْترا عبِم كُملَيا ، فَعريلَافًا كَثتى اخريفَس كُمنم شعي نم ، كاله

 ، اجِذوا بِالنهلَيوا عضع ، نييدهالْم ينداشلَفَاِء الرالْخ ةنسي ، وتنس

يشبا حدبإِنْ عو ، ةبِالطَّاع كُملَيعو ، لِ الْأَنِفمكَالْج نمؤا الْمما ، فَإِن

 . " قَادان يدا قثُمي[قال األلباين]: صحيح ٤٣(جة) ح  

٥(  نحٍ ، عالص ننِي ابعةُ ياوِيعا مثَندح ، يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندح

بنِ عمرٍو السلَمي ، أَنه سمع الْعرباض ضمرةَ بنِ حبِيبٍ ، عن عبد الرحمنِ 

 ولُ اللَّهسا رظَنعةَ ، قَالَ : وارِيس نونُ ،  صبيا الْعهنم فَتظَةً ذَرعوم

اذَا يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ هذه لَموعظَةُ مودعٍ ، فَم ووجِلَت منها الْقُلُوب ، قُلْنا :

قَد تركْتكُم علَى الْبيضاِء لَيلُها كَنهارِها لَا يزِيغُ عنها «  قَالَ :تعهد إِلَينا ؟ 

بعدي إِلَّا هالك ، ومن يعش منكُم ، فَسيرى اختلَافًا كَثريا ، فَعلَيكُم بِما 

خلَفَاِء الراشدين الْمهديني ، وعلَيكُم بِالطَّاعة ، عرفْتم من سنتي وسنة الْ

 لِ الْأَنِفمكَالْج نمؤا الْممفَإِن ، اجِذوا بِالنهلَيوا عضا عيشبا حدبإِنْ عو

 قَادان يدقا انثُمي١٧١٤٢(حم) ». ح  

٦( ، لَدخم نب اكحا الضثَندح  دبع نانَ ، عدعنِ مب دالخ نرٍ ، عثَو نع

الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمي ، عن عرباضِ بنِ سارِيةَ ، قَالَ : صلَّى لَنا رسولُ 

 ا صاللَّهلَه فَتةً ، ذَريغلظَةً بعوا مظَنعا ، فَونلَيلَ عأَقْب ثُم ، رالْفَج 

 هذكَأَنَّ ه ، ولَ اللَّهسا رقَالُوا : ي ا أَوقُلْن ، ا الْقُلُوبهنم جِلَتو و ، نيالْأَع

أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه والسمعِ والطَّاعة ، «  موعظَةُ مودعٍ ، فَأَوصنا ، قَالَ :

م ها ، فَإِنيشبا حدبإِنْ كَانَ عا ، وريلَافًا كَثتي اخدعى بري كُمنم شعي ن

فَعلَيكُم بِسنتي و سنة الْخلَفَاِء الراشدين الْمهديني ، وعضوا علَيها 
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كُلَّ بِدعة  بِالنواجِذ ، وإِياكُم و محدثَات الْأُمورِ ، فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ ، وإِنَّ

  ١٧١٤٤(حم) ». ضلَالَةٌ 

٧( ح ، زِيدي نب را ثَوثَندمٍ ، حلسم نب يدلا الْوثَندانَحدعم نب دالا خثَند ،

حالر دبا عثَندقَالَ : حيلَمرٍو السمع ننِ برٍ ، قَالَامجح نب رجحا ، ونيأَت :

 ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذلَا عو ) يهلَ فزن نمم وهةَ وارِيس نب اضبرالْع

، وقُلْنا: أَتيناك زائرِين ] فَسلَّمنا٩٢قُلْت لَا أَجِد ما أَحملُكُم علَيه) [التوبة: 

الصبح ذَات  ص: صلَّى بِنا رسولُ اللَّه ني ، فَقَالَ عرباضوعائدين ومقْتبِِس

يغلظَةً بعوا مظَنعا ، فَونلَيلَ عأَقْب مٍ، ثُمويونُ، ويا الْعهنم فَتةً ذَر جِلَتو

موعظَةُ مودعٍ ، فَماذَا  يا رسولَ اللَّه ، كَأَنَّ هذه منها الْقُلُوب ، فَقَالَ قَائلٌ :

أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه ، والسمعِ والطَّاعة ، وإِنْ كَانَ «  فَقَالَ :تعهد إِلَينا ؟ 

 كُملَيا ، فَعريلَافًا كَثتى اخريي فَسدعب كُمنم شعي نم ها ، فَإِنيشبا حدبع

ي وتنا بِسهلَيوا عضعا ، وكُوا بِهسمت ، نييدهالْم ينداشلَفَاِء الرالْخ ةنس

 ةعكُلَّ بِدةٌ ، وعبِد ثَةدحورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مالْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيو ، اجِذوبِالن

  ١٧١٤٥(حم) ». ضلَالَةٌ

رمِ بنِ خالد الْبِرتي، حدثَنا علي بن الْمدينِي، أَخبرنا أَحمد بن مكْ )٨

حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ ، حدثَنا ثَور بن يزِيد، حدثَنِي خالد بن معدانَ، 

حو ،يلَمرٍو السمع ننِ بمحالر دبثَنِي عدرٍ الْحجح نب رجيقَالَا: كَلَاع ،

: ( ولَا علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك ، وهو ممن نزلَ فيهأَتينا الْعرباض بن سارِيةَ

)، فَسلَّمنا وقُلْنا: ٩٢لتحملَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحملُكُم علَيه ) ( التوبة : 

الصبح  ص: صلَّى بِنا رسولُ اللَّه ومقْتبِسينِ، فَقَالَ الْعرباض ك زائرينأَتينا

، ذَات يومٍ، ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعظَةً بليغةً ، ذَرفَت منها الْعيونُ

ا الْقُلُوبهنم جِلَتولٌ :وعٍ،  ، فَقَالَ قَائدوظَةَ معوم هذكَأَنَّ ه ، ولَ اللَّهسا ري



 

٢٣٣  

، والسمعِ والطَّاعة، وإِنْ " أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه قَالَ :فَماذَا تعهد إِلَينا ؟ 

فَعلَيكُم  عبدا حبشيا مجدعا، فَإِنه من يعش منكُم فَسيرى اختلَافًا كَثريا،

هالْم ينداشلَفَاِء الرالْخ ةنسي وتنابِسكُوا بِهسمفَت ، نييا دهلَيوا عضعو ،

، وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ  بِالنواجِذ ، وإِياكُم ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ

)، "ظالل اجلنة" ٣٠٠٧و ٩٣٧"الصحيحة" ( -لباين]: صحيح [قال األ ٥(حب) ."

)٣٤ -  ٢٦.(  

  
؛ وتعلم كتاب اهللا والعمل مبا فيه خاص وأن تعمل ما على قدر اإلستطاعة

بكل مسلم قادرعلي أن يتعلم، وينقسم العلم إيل ثالثة أقسام ؛ متعلم علي 

متقن يقصده طالب العلم من كل حوب سبيل النجاة ، وطالب علم ، وعامل 

  وصوب، مث يدعو إليه كتاب اهللا وسنة رسوله .

  
وهذا خاص بوالة األمور ومن يقوم مقامهم ، واملقصود به جهاد العدو،      

وتأديب املُخالفني واملارقني واملُنشقني عن إمام املسلمني ومجاعته مع مراعاة 

ففي السيف رمحة وعدل وحكمة لإلسالم واملسلمني  احلكمة وعدم الغلو ،

  إذا وقعت الفنت .

  
اهللا ويدعو  وهو إتباع ويل األمر احلاكم املؤمن العادل الذي يطبق شرع    

، وبِطانته املؤمنة ، وأتباعه املخلصني من العلماء واحلكماء الذين إليه



    ٢٣٤   

، والذين يقومون علي ولعامة املسلمني وخاصتهمولرسوله ينصحون هللا 

  خدمة اإلسالم واملسلمني ورعاية مصاحلهم بالعدل واحلق . 

، وحتارب وإمام املسلمني ومجاعته يف البالد اليت ال حتكم بشرع اهللا    

؛ هم بني السياسة، وبينه وبني احلياةاإلسالم كمنهج حياة ، وتفصل بينه و

لبة العلم الشرعي الذين يتعلمون العلم الصحيح وط)١( العلماء الربانيون

(القرآن والسنة) ويعملون به ويدعون إليه، ويبذلون يف ذلك الغايل والنفيس، 

، فال اإلبتالء، والترهيب والتعذيبواجلهد والعرق، ويتعرضون للبالء و

يثنيهم ذلك أبدا عن غايتهم السامية بل يزيدهم إميانا ا وإصراراً عليها 

  اً إليها. وسعي

م، ودافع عن حقوقهم، وباجلملة فإن كل من ولي أمور املسلمني منه    

، فهو ويل أمر هلم، ولو كان يف جنع من النجوع أو حارة من وطالب ا

  احلارات، وواجب عليهم طاعته والصرب علي ذلك. 

أو  فيها) ٢(فال ختلو األمة أبدا من مجاعة املسلمني ولو كانت على أقذاء      

فيها أو ) ٣(، وال ختلو األمة أبدا من إمارة املسلمني ولو كانت علي أقذاءفيهم

  فيهم، وهذا من فضل اهللا علينا وعلى الناس . 

وقال الشيخ أبو إسحاق احلويين يف خطبة مشهورة له ؛( أنت اجلماعة ولو      

  كنت وحدك ).

  

                                                             
 حديث ال تزال طائفة من أميت ظاهرين علي احلق ....إيل قيام الساعة. )(١
 أقذاء : عيوب و نقائص و خمالفات . )(٢
 أقذاء : أقذام و أصاغر . )(٣



 

٢٣٥  

  
ولو أن تعض على جذع شجرة حيت يدركك ) ١( ( أن تعتزل تلك الفرق    

 املوت وأنت علي ذلك )
، جود مجاعة للمسلمني وال إمام فقطويكون هذا اإلعتزال يف حالة عدم و     

وهذا فرض غري محتمل وغري موجود على احلقيقة ، فجماعة املسلمني ال 

اإلعتزال عندما تفسد عقائد خيلو منها زمان وال مكان، لكن يستحب 

الناس وذممهم وأديام ، ويضعف إميام، أو اهلجرة إيل املكان الذي يوجد به 

  مجاعة املسلمني  (الطائفة اليت على احلق ).

  
  إختذ سيفا من خشب و إلزم بيتك   -  أ

إِسماعيلُ بن إِبراهيم ، عن عبد اللَّه حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ : حدثَنا  )١

 نب يلاَء عج : قَالَت ، فَارِيالغ يفينِ صانَ ببأُه تةَ بِنسيدع نع ،ديبنِ عب

ي وابن " إِنَّ خليل أَبِي طَالبٍ إِلَى أَبِي فَدعاه إِلَى اخلُروجِ معه ، فَقَالَ لَه أَبِي:

، فَقَد اتخذْته، عمك عهِد إِلَي إِذَا اختلَف الناس أَنْ أَتخذَ سيفًا من خشبٍ " 

.كَهرفَت : قَالَت كعم بِه تجرخ ئْتةَ  فَإِنْ شلَمسنِ مب دمحم نابِ عي البفو

لَا ن غَرِيب نسيثٌ حدذَا حهيودح نإِلَّا م رِفُهعديبنِ عب اللَّه دبع (ت) ث ،

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٢٢٠٣

٢(  دبا عثَندى قَالَ : حيسع نانُ بفْوا صثَندارٍ قَالَ : حشب نب دمحا مثَندح

 ديبع نب انَ  -اللَّهدرح جِدسذِّنُ مؤانَ ،  –مبأُه تةُ بِنسيدنِي عثَتدقَالَ : ح

                                                             
 حديث تفترق أميت إيل ثالث و سبعني فرقة ... )(١



    ٢٣٦   

 قَالَت : لَما جاَء علي بن أَبِي طَالبٍ هاهنا الْبصرةَ ، دخلَ علَى أَبِي ، فَقَالَ :

يةً قَالَ : فَدعا جارِ ،بلَى  قَالَ :يا أَبا مسلمٍ أَلَا تعيننِي علَى هؤلَاِء الْقَومِ ؟ 

ي  ، فَقَالَ :لَهفيرِجِي سةُ أَخارِيا جرٍ، يبش رقَد هنلَّ مفَس ، هتجرقَالَ : فَأَخ ،

، عهِد إِلَي إِذَا كَانت  ص" إِنَّ خليلي وابن عمك  فَإِذَا هو خشب ، فَقَالَ :

ذُ سخفَأَت نيملسالْم نيةُ بنتبٍ الْفشخ نفًا مي"كعم تجرخ ئْتفَإِنْ ش ، ،

[قال األلباين]: حسن  ٣٩٦٠لَا حاجةَ لي فيك ولَا في سيفك. (جة)  :قَالَ

  صحيح

حدثَنا روح ، حدثَنا عبد اللَّه بن عبيد الديلي ، عن عديسةَ ابنة أُهبانَ  )٣

، فَأَفَاق من مرضه ذَلك صيفي ، أَنها كَانت مع أَبِيها في منزِله ، فَمرِض ،بنِ 

فَقَام علي بن أَبِي طَالبٍ بِالْبصرة ، فَأَتاه في منزِله ، حتى قَام علَى بابِ 

خيالش هلَيع درو ، لَّمفَس ، هترجح  : يلع فَقَالَ لَه ، لَاما السا أَبي تأَن فكَي

ؤلَاِء الْقَومِ أَلَا تخرج معي إِلَى ه ، فَقَالَ علي :بِخيرٍ  قَالَ :مسلمٍ ؟ 

فَقَالَ وما هو ؟  ، قَالَ علي :بلَى إِنْ رضيت بِما أُعطيك  قَالَ :؟ فَتعيننِي

الش ، رِهجي حف هتعضا، فَودمغ هإِلَي تجري ، فَأَخفيس اتةُ هارِيا جي : خي

إِنَّ  فَاستلَّ منه طَائفَةً ، ثُم رفَع رأْسه إِلَى علي رضي اللَّه عنه ، فَقَالَ :

، فتنةٌ بين الْمسلمني د إِلَي إِذَا كَانتخليلي علَيه السلَام ، وابن عمك ، عهِ

، فَهذَا سيفي ، فَإِنْ شئْت خرجت بِه معك ، فَقَالَ أَنْ اتخذْ سيفًا من خشبٍ 

جفَر ، كفيي سلَا ف و ، يكا فةَ لَناجلَا ح : هنع اللَّه يضر يلابِعب نم ع 

و ، ةرجل. (حم) الْحخدي ٢٠٦٧٠لَم  

٤( مرٍو الْقَسمأَبِي ع نةَ ، علَمس نب ادما حثَندفَّانُ ، حا عثَندح نع ، يل

، ما يمنعك من اتباعي ، أَنَّ علي بن أَبِي طَالبٍ أَتى أُهبانَ ، فَقَالَ :ابنة أُهبانَ

«  ، فَقَالَ : صأَوصانِي خليلي وابن عمك ، يعنِي رسولَ اللَّه  الَ :فَقَ



 

٢٣٧  

» ستكُونُ فتن وفُرقَةٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلك فَاكِْسر سيفَك ، واتخذْ سيفًا من خشبٍ

 واتخذْت سيفًا من خشبٍ .، فَقَد وقَعت الْفتنةُ والْفُرقَةُ، وكَسرت سيفي، 

  ٢٠٦٧١(حم) 

٥(  دبع نع ، ديز ننِى ابعي ادما حثَندقَالَ : ح ، انمعالن نب جيرا سثَندح

، الْكَبِريِ بنِ الْحكَمِ الْغفَارِي ، وعبد اللَّه بنِ عبيد ، عن عديسةَ ، عن أَبِيها 

، نعم  ، قيلَ :أَثَم أَبو مسلمٍ  جاَء علي بن أَبِي طَالبٍ فَقَام علَى الْبابِ فَقَالَ :

يا أَبا مسلمٍ ، ما يمنعك أَنْ تأْخذَ نصيبك من هذَا الْأَمرِ و تخف فيه ؟  قَالَ :

 دهع كذَل ننِي معنمقَالَ : ي كمع نابي ويللخ إِلَي ههِدأَنْ إِذَا «؛ ع إِلَي هِدع

، وقَد اتخذْته وهو ذَاك معلَّق. (حم) » كَانت الْفتنةُ أَنْ أَتخذَ سيفًا من خشبٍ 

٢٧١٩٩  

، قَالَ : حدثَنا شيخ  حدثَنا مؤملٌ ، قَالَ : حدثَنا حماد يعنِي ابن سلَمةَ )٦

وكَانت لَه  -يقَالُ لَه : أَبو عمرٍو، عن ابنة لأُهبانَ بنِ صيفي ، عن أَبِيها 

ما يمنعك أَنْ تتبعنِي ؟  أَنَّ عليا لَما قَدم الْبصرةَ بعثَ إِلَيه فَقَالَ : -صحبةٌ 

إِنه سيكُونُ فُرقَةٌ واختلَاف ، «  وصانِي خليلي ، وابن عمك فَقَالَ :أَ فَقَالَ :

 دي كيأْتى تتح كتيي بف داقْعبٍ ، وشخ نفًا ميذْ سخاتو فَكيس فَاكِْسر

، فَإِنْ استطَعت  صولُ اللَّه ، فَفَعلْت ما أَمرنِي رس» خاطئَةٌ أَو منِيةٌ قَاضيةٌ 

  ٢٧٢٠٠(حم)  يا علي أَنْ لَا تكُونَ تلْك الْيد الْخاطئَةَ ، فَافْعلْ.

  إنشغل مبالك و جتارتك و عبادتك   -  ب

١(  نب ارِثالو دبا عثَندقَالَ : ح رِيصالب ازى القَزوسم نانُ برما عثَندح

 كالم أُم نسٍ ، عطَاو نلٍ ، عجر نةَ ، عادحج نب دمحا مثَندقَالَ : ح يدعس

 ولُ اللَّهسر ذَكَر : قَالَت ةزِيهةً صالبنتف : ا قَالَتهبفَقَر : ولَ  قُلْتسا ري

، ي حقَّها ويعبد ربه" رجلٌ في ماشيته يؤد قَالَ :اللَّه، من خير الناسِ فيها ؟ 



    ٢٣٨   

" هيفُونخيو ودالع يفخي هسأْسِ فَرذٌ بِرلٌ آخجروشبم أُم نابِ عي البفرٍ، : و

وأَبِي سعيد، وابنِ عباسٍ وهذَا حديثٌ غَرِيب من هذَا الوجه، وقَد رواه اللَّيثُ 

 بِينِ النع ،ةزِيهالب كالم أُم نسٍ، عطَاو نمٍ، علَيأَبِي س ن٢١٧٧، (ت) صب 

  [قال األلباين]: صحيح

حدثَنا يونس بن محمد ، قَالَ : حدثَنا عبد الْواحد بن زِياد ، قَالَ :  )٢

 كالم أُم نع ، سثَنِي طَاوودمٍ ، قَالَ : حلَيأَبِي س ننِي ابعثٌ يا لَيثَندح

 ولُ اللَّهسقَالَ ر : قَالَت ةزِيهصالْب:  »الن ريزِلٌ ختعلٌ مجر ةنتي الْفاسِ ف

 ، بِيلِ اللَّهي سف هسأْسِ فَرذٌ بِرلٌ آخجرو ، قَّهي حدؤيو ، هبر دبعي ، هالي مف

 هيفُونخيو ميفُهخ٢٧٣٥٣(حم) ». ي 

  جاهد وقاتل أعداء اإلسالم   -  ت

القَزاز البصرِي قَالَ : حدثَنا عبد الوارِث بن حدثَنا عمرانُ بن موسى  )١

أُم نسٍ ، عطَاو نلٍ ، عجر نةَ ، عادحج نب دمحا مثَندقَالَ : ح يدعس  كالم

قَالَت ةزِيهالب ولُ اللَّهسر ص: ذَكَر : ا قَالَتهبةً فَقَرنتف : قُلْت ولَ اللَّهسا ري ،

، ي حقَّها ويعبد ربه" رجلٌ في ماشيته يؤد قَالَ :من خير الناسِ فيها ؟ 

" هيفُونخيو ودالع يفخي هسأْسِ فَرذٌ بِرلٌ آخجررٍ، وشبم أُم نابِ عي البفو :

بنِ عابو ،يدعأَبِي سثُ واللَّي اهور قَدو ،هجذَا الوه نم يثٌ غَرِيبدذَا حهاسٍ و

 بِينِ النع ،ةزِيهالب كالم أُم نسٍ، عطَاو نمٍ، علَيأَبِي س ن٢١٧٧، (ت) صب 

  [قال األلباين]: صحيح

٢( قَالَح ،دمحم نب سونا يثَنالْد دبا عثَندقَالَ : : ح ، ادزِي نب داحو

ا لَيثَندحسثَنِي طَاوودمٍ، قَالَ: حلَيأَبِي س ننِي ابعثٌ ي ةزِيهالْب كالم أُم نع ،

 ولُ اللَّهسقَالَ ر : صقَالَت:  » ، هالي مزِلٌ فتعلٌ مجر ةنتي الْفاسِ فالن ريخ



 

٢٣٩  

بر دبعي ميفُهخي ، بِيلِ اللَّهي سف هسأْسِ فَرذٌ بِرلٌ آخجرو ، قَّهي حدؤيو ، ه

 هيفُونخي٢٧٣٥٣(حم) ». و  

  
ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم ":  ١٣٩  -قال تعايل يف سورة آل عمران  )١

 ".كُنتم مؤمنِنيالْأَعلَونَ إِن 
فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم ":  ٣٥ –قال تعايل يف سورة حممد  )٢

الَكُممأَع كُمرتلَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع." 

  

إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قال  تعايل يف سورة آل عمران : "  )١

  ثْلُهم حقَرلْكتذَ  وختيوا ونآم ينالَّذ اللَّه لَمعيلاسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي

الَّذين آمنوا وليمحص اللَّه  - ١٤٠- الظَّالمني يحب لَا واللَّهمنكُم شهداَء  

رِينالْكَاف قحمي١٤١- و -  ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَن ت متِسبح أَم

ابِرِينالص لَمعيو نكُموا مداه١٤٢- ج."  

 إِنولَا تهِنوا في ابتغاِء الْقَومِ  : "  ١٠٤ –قال تعايل يف سورة النساء  )٢

واتونَ كُونأْلَمت مهونَ فَإِنأْلَما يونَ كَمأْلَمونَ  تجرتونَ   وجرا لَا يم اللَّه نم

 ".حكيما عليما اللَّه وكَانَ

  
  " : رِ قال تعايل يف سورة البقرةبوا بِالصينعتوا اسنآم ينا الَّذها أَيي

  لَاةالصإِنَّو اللَّه عم ابِرِين١٥٣-  الص -  بِيلِ اللَّهي سلُ فقْتن يمقُولُوا للَا تو

  اتولْأَماٌء بين أَحلَكونَ لَّا ورعش١٥٤-  ت -  فوالْخ نٍء ميكُم بِشنلُوبلَنو



    ٢٤٠   

  اترالثَّمالْأَنفُسِ والِ ووالْأَم نقْصٍ منوعِ والْجرِوشبو ابِرِين١٥٥- الص -  ينالَّذ

 معلَيهِ ئكأُولَ - ١٥٦- إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ

اتلَون صم هِمبةٌ رمحرو  كأُولَئو مونَ هدته١٥٧- الْم."  

  
  ى : "  ٣١ –قال تعايل يف سورة حممدتح كُمنلُوبلَنولَمعن ينداهجالْم 

نكُمم ." كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو  

  
  وا إِذَا : " ٩٤ –قال  تعايل يف سورة يف سورة النساءنآم ينا الَّذها أَيي

لَام لَست الس إِلَيكُمضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا ولَا تقُولُوا لمن أَلْقَى 

 من كُنتم كَذَلكمؤمنا تبتغونَ عرض الْحياة الدنيا فَعند اللَّه مغانِم كَثريةٌ  

  ".خبِريا تعملُونَ بِما كَانَ اللَّه إِنَّينوا  فَتب علَيكُم اللَّه فَمن قَبلُ

  
"من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا قال تعايل يف سورة األحزاب :  )١

  هلَيع ماللَّههنن فَمى مقَض هبحم نهنمن وم رظنتا  يميلًا ودبلُوا تد٢٣- ب - 

قافنالْم ذِّبعيو هِمقدبِص نيقادالص اللَّه زِيجلِّي  هِملَيع وبتي اَء أَوإِن ش ني

ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا  - ٢٤- رحيما غَفُورا كَانَ اللَّه إِنَّ

 ."٢٥- عزِيزا قَوِيا اللَّه وكَانَفَى اللَّه الْمؤمنِني الْقتالَ  وكَخيرا  

محمد بن حاتمٍ ، حدثَنا بهز، حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية ، وحدثَين  )٢

: سقَالَ : قَالَ أَن ، ثَابِت نلَ ع بِه يتمي سالَّذ يمولِ " عسر عم دهشي م

 صأَولُ مشهد شهِده رسولُ اِهللا  ، قَالَ :" فَشق علَيه  ، قَالَ :بدرا "  صاِهللا



 

٢٤١  

لَيرانِي اُهللا ما  صغُيبت عنه ، وإِنْ أَرانِي اُهللا مشهدا فيما بعد مع رسولِ اِهللا 

 "  عنولِ اِهللا  ، قَالَ :أَصسر عم هِدا ، قَالَ : فَشهرقُولَ غَيأَنْ ي ابصفَه  موي

د؟  أُح نرٍو ، أَيما عا أَبي : سأَن فَقَالَ لَه ، اذعم نب دعلَ سقْبتقَالَ : فَاس ،

 ، قَالَ :" فَقَاتلَهم حتى قُتلَ"  ، قَالَ :واها لرِيحِ الْجنة أَجِده دونَ أُحد فَقَالَ : 

" نونَ مانثَمو عبِض هدسي جف جِدفَو " ةيمرو ةنطَعو ةبرنِ ضيب قَالَ : فَقَالَت ،

، انِهني إِلَّا بِبأَخ فْترا ع؛ فَم ( ِرضالن تبِن عيبالر يتمع ) هتأُخ  لَتزن و

" رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اَهللا علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم هذه الْآيةُ : 

" فَكَانوا يرونَ أَنها  ، قَالَ :) " ٢٣من ينتظر وما بدلُوا تبديلًا " (األحزاب: 

 ." ابِهحي أَصفو يهف لَتز١٩٠٣( - ١٤٨(م) ن(  

٣( ا عثَندحرِيهنِ الزع ،رمعا منرباقِ ، أَخزالر دبدينِ زةَ بارِجخ نع ، ،

غَي أَوثَابِت نب ديأَنَّ ز ا  ، قَالَ:رِههعمأَس تةً كُنآي تفَقَد فاحصالْم تبا كُتلَم

 ولِ اللَّهسر نصما عهتدجةَ ، فَوميزخ د؛ "نارِيصالٌ الْأَنرِج نِنيمؤالْم نم

 "هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدإِلَى؛٢٣(األحزاب: ص (  "يلًادباألحزاب"ت) :٢٣ ،(

شهادته  صأَجاز رسولُ اللَّه «ةُ يدعى ذَا الشهادتينِ؛ فَكَانَ خزيم قَالَ :

وقُتلَ يوم صفِّني مع علي رضي اللَّه «  ، قَالَ الزهرِي :» بِشهادة رجلَينِ 

  ٢١٦٥٢(حم)  ».عنهما 

٤(  نب ديز عمس هأَن ، نِ ثَابِتب ديز نةُ بارِجنِي خربابٍ : فَأَخهش نقَالَ اب

آيةً من سورة الْأَحزابِ حني نسخت الْمصحف ، كُنت " فَقَدت  ثَابِت يقُولُ :

 ولَ اللَّهسر عمصأَس  ثَابِت نةَ بميزخ عا مهتدجا فَوهتسما ، فَالْتهؤقْري

هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِنيمؤالْم نم ) : ارِيصاألحزاب : الْأَن) (

٢٣ ."فحصي الْما فهتوري سا فهقْت٤٤٨٩(رقم طبعة با وزير: ) فَأَلْح ، (

 ).٤٩٨٨و  ٤٩٨٧[قال األلباين]: صحيح: خ ( ٤٥٠٦(حب) 



    ٢٤٢   

  

  
١(  نب اججزِيزِ، ثنا حالْع دبع نب يلا عثَندح نب دمحالِ ، ثنا مهنالْم

إِنَّ اَهللا عز وجلَّ قَسم «  طَلْحةَ ، عن زبيد ، عن مرةَ ، عن عبد اِهللا ، قَالَ :

 بحي نالَ مي الْمطعإِنَّ اَهللا يو ، اقَكُمزأَر كُمنيب ما قَسكَم لَاقَكُمأَخ كُمنيب

ا يحب ، ولَا يعطي الْإِميانَ إِلَّا من يحب ، فَإِذَا أَحب اُهللا عبدا أَعطَاه ومن لَ

الْإِميانَ ، فَمن ضمن بِالْمالِ أَنْ ينفقَه ، وهاب الْعدو أَنْ يجاهده ، واللَّيلَ أَنْ 

لَه إِلَّا اُهللا ، واُهللا أَكْبر، والْحمد للَّه ، وسبحانَ يكَابِده فَلْيكْثر من قَولِ لَا إِ

  )٨٩٩٠، رواه الطرباين يف املعجم الكبري(»اِهللا

حدثَنا دعلَج بن أَحمد السجزِي ، بِبغداد ثنا موسى بن هارونَ ،  )٢

مح نب يلحدثنا علٍ ، وقَاتم نب حالصو ، زِينى الْعثَنو الْماذَ ، ثنا أَبش

دمنِ حلِ بهس نب دمحدثنا أَحو ، ارالْأَب يلع نب دمأَحىوارخبِب ، يهالْفَق هيو ،

ثنا صالح بن محمد بنِ حبِيبٍ الْحافظُ ، قَالُوا : ثنا أَحمد بن جنابٍ 

يصصالْمرِيانَ الثَّوفْيس نع ، سوني نى بيسثنا ع ، ي  نع ، ديبز نع ،

إِنَّ اللَّه قَسم بينكُم «  :ص، عن عبد اللَّه ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه مرةَ

طعي إِنَّ اللَّهو ، اقَكُمزأَر كُمنيب ما قَسكَم لَاقَكُملَا أَخ نمو بحي نا ميني الد

 بحي نانَ إِلَّا مي الْإِميطعلَا يو ، بحي « ،» بِه دفَرت ادنالْإِس يححيثٌ صدذَا حه

 جرخا نابِ أَنتذَا الْكي ها فنطرش نطٌ مرش وهو ،ييصصابٍ الْمنج نب دمأَح

راد الثِّقَات إِذَا لَم نجِد لَها علَّةً، وقَد وجدنا لعيسى بنِ يونس فيه متابِعينِ أفْ

) ، ٩٤، ك ( »أَحدهما من شرط هذَا الْكتابِ وهو سفْيانُ بن عقْبةَ أَخو قَبِيصةَ

  ووافقه الذهيب ؛ صحيح
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٣( سو الْحا أَبنربأَخ ، بِالْكُوفَة ، انِيبيةَ الشقْبنِ عب دمحم نب يلنِ ع

ثَنا إِبراهيم بن إِسحاق الزهرِي ، ثَنا يعلَى ، ومحمد ، ابنا عبيد ، ثَنا أَبانُ 

رم نع ، يلجالْب دمحنِ ماحِ ببنِ الصع ، اقحإِس نب دبع نع ، انِيدمةَ الْه

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر هنع اللَّه يضر ، ودعسنِ مب صاللَّه:  » مقَس إِنَّ اللَّه

بحي نالَ مي الْمطعي إِنَّ اللَّهو ، اقَكُمزأَر كُمنيب ما قَسكَم لَاقَكُمأَخ كُمنيب ،

نمو  انَ فَقَدالْإِمي اللَّه طَاهأَع ن؛ فَم بحي نانَ إِلَّا مي الْإِميطعلَا يو ، بحلَا ي

 ملسلَا يو ، هقَلْب ملسى يتح دبع ملسلَا ي هدبِي دمحم فْسي نالَّذو ، هبأَح

هذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد ولَم يخرجاه ، ك ». ه عبد حتى يأْمن جاره بوائقَ

  ) ، و وافقه الذهيب ؛ صحيح ٧٣٠١(
 

  

Y 
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  " إحذر مما تتمىن "

 
  

  

  

  

  



 

٢٤٥  

 

  
  :) ١(يقول العالمة الفقيه املصري حممد بن إمساعيل املقدم حفظه اهللا 

اعلم رمحك اهللا أنه ال يصح شئ يف أحاديث السفياين سواء منها ما كان (( 

  .)٢(مرفوعا أو موقوفا

واملهدي: قال حممد بن جعفر:  قال ابن قدامة رمحه اهللا حتت عنوان السفياين

وهي هذه األحاديث اليت ي أمحد إسحاق بن داود عن التحديث ا "، "

  .)٣(وساق األحاديث 

وقد ذكر صاحب البيان النبوي أن احلافظ نعيم بن محاد خصص يف كتابه " 

الفنت " اثين عشر بابا للسفياين ، وعشرة أبواب للمهدي ، مث علق قائال : أي 

متواترة املعين (!!) تواترا يقوي أن األحاديث عن السفياين كثرية جدا ، و

  .)٤(ضعفها (؟!)

وهذه جمازفة شنيعة منه عفا اهللا عنه حيث تضم األبواب اليت أشار إليها 

سبعة أحاديث ليس فيها التصريح باسم  صآثارا ، واملوفوع فيها إيل النيب 

) ، ومها شديدي ٨٤٢) ورقم (٧٩٥السفياين إال يف حديثني فقط برقم (

  الضعف.

ورد يف الكتاب أحاديث آخري يف غري األبواب اإلثين عشر املشار إليها نعم 

  فيها النص علي اسم السفياين لكنها كلها ضعيفة واهية.

                                                             
 .٨٦فقه أشراط الساعة ص  )(١
 ).١/٤٩احتاف اجلماعة ؛ للتوجيري ( )(٢
 ).٣٠٣انظر املنتخب من العلل للخالل ؛ ص(  )(٣
 .٢١) البيان النبوي ؛ ص (٤
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والعجيب أن مؤلف البيان النبوي يكتفي بالعزو إيل كتاب " الفنت " أليب 

  نعيم ، ويتجاهل حتقيقها ، مث يوردها علي أا صحيحة.

ظ املزي أسباب وضع أحاديث السفياين وما وافقها من وقد بين اإلمام احلاف

آثار ، ونقل عن الزبري بن بكار أنه قال : كان خالد بن يزيد بن معاوية بن 

أيب سفيان يوصف بالعلم ، ويقول الشعر ، قال عمي مصعب بن عبد اهللا : " 

هم زعموا أنه هو الذي وضع ذكْر السفياين وكثَّره ، وأراد أن يكون للناس في

مطمع حني غلبه مروان بن احلكم علي امللك ، وتزوج أم هاشم ، وكانت أمه 

  إهـ. ))... ) ١(تكين به "

  

  
  : )٢( يقول العالمة الفقيه املصري حممد بن إمساعيل املقدم حفظه اهللا

اعلم أصلحك اهللا أنه مل يثبت يف " القحطاين " املذكور سوي حديث واحد ،  ((

: " ال تقوم الساعة حيت خيرج رجلٌ من قحطان ، يسوق الناس صوهو قوله 

  .)٣(بعصاه "

ومع ذلك قام أحد هؤالء العابثني بالنفخ يف شخصية القحطاين، تارة 

ثار الباطلة من هنا من اآل باإلختراع واإلفتراء، وتارة بإلتقاط جمموعة

، حيت اإلسرائيليات؛ ليضخم شخصية القحطاين، ويرسم له دورا وهناك

  إهـ.))   ....)٤(كبريا يف أحداث آخر الزمان 

                                                             
 ).٥/٤٣٠/١٦٤٧ذيب الكمال ؛ ( )(١
 . ٨٧فقه أشراط الساعة ص  )(٢
 ) وغريمها.٢٩١٠ ) ومسلم (٣٥١٧(رواه البخاري  )(٣
 وكتابه املذكور ؛ "الثمر الداين يف ذكر املهدي والقحطاين". )(٤
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  : )١( يقول العالمة الفقيه املصري حممد بن إمساعيل املقدم حفظه اهللا

وهذه اآلفة قاسم مشترك بني اخلائضني بالظن يف أشراط الساعة ، فهم  ((

يوردون األحاديث الضعيفة والباطلة ، مث يؤسسون عليها توقعات وأحكاماً ، 

، ولو أعملنا قول بعض السلف : "  )٢( متناسني أن التفسري فرع التصحيح

ن هذه ؛ لطرح ذلك عن كاهلنا عبئا ثقيال م )٣(أثبت العرش مث انقش "

املرويات الباطلة ، وألرحنا واسترحنا من عناء اجلواب عما يطرأ بسببها من 

  إهـ. ))إشكاالت وتوقعات ... 

  

  
  : )٤(يقول العالمة الفقيه املصري حممد بن إمساعيل املقدم حفظه اهللا

اهللا تعايل املرجع يعد كتاب " الفنت " للحافظ نعيم بن محاد املروزي رمحه ((

األساسي الذي ينهل منه العابثون بأشراط الساعة، ولنضرب لذلك مثال 

صاحب " هرجمدون " الذي وصفه بأنه كتاب بديع، وتارة " السفر اجلليل"، وال 

، وقال يف موضع "يفتأ يكرر وصف مؤلفه نعيم بن محاد بأنه " شيخ البخاري

، يعز الفنت واملالحم آخر الزمان حاديثآخر: " مجع فيه كوكبة هائلة من أ

  ؟!) ١(ومؤلفه  )٥(وجودها يف مكان آخر "، فماذا عن الكتاب

                                                             
 .١٥٧فقه أشراط الساعة ص  )(١
أي البد أن تكون األحاديث املراد تفسريها صحيحة أوال قبل الشروع يف تفسريها واستنباط األحكام  )(٢

 والتوقعات منها.
 لديك من العلم ، مث استخدمه بطريقة صحيحة .أي تأكد أوال من صحة ما  )(٣
  ). ١٦٢- ١٥٨فقه أشرط الساعة ص ( )(٤
  يقصد كتاب الفنت لنعيم بن محاد.  )(٥
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أما الكتاب : فقال فيه مسلمة بن قاسم : " له أحاديث منكرة يف املالحم ، 

  ).١٠/٤٦٢انفرد ا " ، ذيب التهذيب (

يت فيه وقال اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعايل : " وقد صنف كتاب الفنت فأ

  ).١٠/٦٠٩بعجائب ومناكري " ، سري أعالم النبالء (

وقال الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي حفظه اهللا : " إن يف صحة 

مله كل املسئولية " ، إيل أن نسبة الكتاب إليه نظراً، وال نستطيع أن حن

وإمنا : " وهكذا فجميع الروايات اليت تفرد ا هذا الكتاب مل أحتج ا ، قال

  ).١٢٢- ١٢١هي تصلح لإلعتبار " ، املهدي املنتظر ص(

) رمحه ٢٢٨وأما املؤلف : فهو احلافظ أبو عبد اهللا نعيم بن محاد املروزي (ت

  اهللا تعايل.

قال احلافظ يف هدي الساري : " لقيه البخاري ، ولكنه مل يخرج عنه يف 

له مسلم يف  الصحيح سوي موضع أو موضعني ، وعلق له أشياء أُخر ، وروي

  املقدمة موضعا واحدا " .

، وقال أيضا : " وأما  )٢(وقال يف التهذيب : " روي عنه البخاري مقرونا " 

  نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقته ، ولكن يف حديثه أوهام معروفة ".

  وقال يف التقريب : " صدوق يخطئ كثرياً ".

                                                                                                                                                         
  يقصد مؤلف كتاب الفنت نعيم بن محاد.  )(١
  اعلم أن الرواة عند البخاري نوعان :  )(٢

  األول : من روي له البخاري احتجاجاً .

  به البخاري ، وإمنا روي له  استشهاداً .الثاين : من مل حيتج 

  ونعيم من النوع الثاين ، ولذلك قال احلافظ رمحه اهللا تعايل : ( روى عنه البخاري مقروناً ). 
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 تركن النفس إيل وقال الذهيب : " نعيم من كبار أوعية العلم ، لكنه ال

رواياته " ، وقال يف تذكرة احلفاظ : " وهو مع إمامته منكر احلديث " ، وقال 

  أيضا : " كان من أوعية العلم وال يحتج به ".

وقال يف سري أعالم النبالء : " ال جيوز ألحد أن يحتج به " ، وتتبع كثرياً من 

  أوهامه.

  ألعالم ، علي لني يف حديثه ".وقال يف ميزان اإلعتدال : " أحد األئمة ا

وقال يف  تلخيص املستدرك : " ويف قوة روايته نزاع " ، وقال : " ونعيم منكر 

  احلديث إيل الغاية ".

وقال يوسف بن عبد اهللا اخلوارزمي : سألت أمحد بن حنبل عن نعيم بن 

  محاد ، فقال : " لقد كان من الثقات ".

  ثقة مروزي ". وقال أمحد العجلي : " نعيم بن محاد

  وقال أبو حامت : " حمله الصدق ".

وعن أمحد بن ثابت أيب حييي قال :  مسعت أمحد بن حنبل وحييي بن 

معني يقوالن : " نعيم بن محاد معروف بالطلب " ، مث ذمه حييي ، وقال : " 

  يروي عن غري الثقات ".

ه ، وقال أبو علي صاحل بن حممد األسدي : " وكان نعيم يحدث من حفظ

  وعنده مناكري كثرية ، ال يتابع عليها ".

وقال أبو زرعة الدمشقي : " يصل أحاديث يوقفها الناس " ، يعين أنه يرفع 

  املوقوفات.

وساق له اخلطيب يف " تارخيه " حديثاً يف ذم أهل الرأي ، مث قال : " وذا 

حييي احلديث سقط نعيم بن محاد عند كثري من أهل العلم باحلديث ، إال أن 

  بن معني مل يكن ينسبه إيل الكذب ، بل كان ينسبه إيل الوهم ".
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وقال األزدي : " كان نعيم ممن يضع احلديث يف تقوية السنة ، وحكاياته 

  مزورة يف ثلب النعمان : كلها كذب ".

وقال اآلجري عن أيب داود : " عند نعيم بن محاد حنو عشرين حديثا عن 

  ليس هلا أصل ". صالنيب 

  النسائي : " ليس بثقة " ، وقال مرة : " ضعيف ". وقال

وقال أبو أبو علي النيسابوري : " مسعت النسائي يذكر فضل نعيم بن محاد 

وتقدمه يف العلم واملعرفة والسنن ، مث قيل له يف قبول حديثه ، فقال : قد 

كثر تفرده عن األئمة املعروفني ، بأحاديث كثرية ؛ فصار يف حد من ال يحتج 

  ه ".ب

  وذكره ابن حبان يف " الثقات " ، وقال : " رمبا أخطأ ووهم ".

  وقال أبو سعيد بن يونس : " وكان يفهم ، وروي أحاديث مناكري عن الثقات ".

، وله أحاديث  )١(وقال مسلمة بن قاسم : " كان صدوقاً ، وهو كثري اخلطأ

  منكرة يف املالحم ، انفرد ا ".

  يف السنة ، كثري الوهم ". وقال الدارقطين : " إمام

  وقال أبو أمحد احلاكم : " رمبا خيالف يف بعض أحاديثه ".

  وقال ابن اجلوزي يف " التحقيق " : " نعيم بن محاد جمروح ".

وقال صاحل بن حممد األسدي احلافظ : " وكان نعيم يحدث من حفظه ، وعنده 

يي بن معني سئل عنه مناكري كثرية ، ال يتابع عليها " ، قال : ومسعت حي

  فقال : " ليس يف احلديث بشئ ، ولكنه صاحب سنة ". 

  

                                                             
؛ (( من كثر اخلطأ يف حديثه ، و فَحش ؛ استحق الترك ، و  ٧ص  قال احلافظ العراقي  يف " فتح املغيث "  )(١

 إن كان عدال )).
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فها أنت تري إطباق النقاد علي وصفه بالوهم، واخلطأ الكثري، وكثرة 

له، أما من أثنوا عليه خريا ووثقوه، فذلك  )١(املناكري، ورواية ما ال أصل

يتعمد  ونه عدال صدوقا، ال، وكالنظر إيل دينه وصالبته يف السنةب

  إهـ. ))الكذب...

  
مما الشك فيه أن عالمات الساعة حتدث يف أزمنة خمتلفة ، ويصاحبها تغريات 

خاصة ا ومناسبة هلا ال يعلمها إال أصحاب هذه األزمان الذين عاصروها ، 

ورأوها بأم أعينهم ، والتفسري الصحيح لعالمات الساعة هو حدوثها 

  أمام أعيننا. صووقوعها كما أخرب ا النيب 

ر التكنولوجيا والعلم والسفر عرب الفضاء ، واستطاع وحنن اآلن يف عص

العلماء خصوصا علماء الفلك من تفسري واستنتاج الكثري من هذه 

التغريات والتنبأ ا عن طريق برنامج الكمبيوتر املتطورة  وأجهزة األرصاد 

املتقدمة ، واليت أنشئت خصيصا هلذا الغرض ، فأصبحت هذه التغريات مما 

أحد ، بل على العكس ميكن أن يفسرها أي إنسان ويتوقعها ال خيفي على 

  ويؤمن ا رجل الشارع البسيط .

فأحببت أن أمجع هذه التغريات اعتمادا على القرآن الكرمي وصحيح السنة 

  واستنتاجات العلماء حتت عنصرين رئيسني ؛

 التغريات الكونية املصاحبة لعالمات الساعة.  - ١

 التغريات الزمنية املصاحبة لعالمات الساعة.   - ٢

                                                             
ولو قلنا للعابثني : حدثونا عن أشراط الساعة والفنت ، ولكن ال حتدثونا عن كتاب " الفنت " أليب نعيم  )(١

  رمحه اهللا  وال عمن نقل عنه ؛ لصارت كتبهم خاوية على عروشها .  
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   أوال / التغيرات الكونية
( اكتشاف البترول و اكتشاف التكنولوجيا و ذهاب البترول و ذهاب  

التكنولوجيا و تغريات يف درجات احلرارة و انصهار اجلليد و عودة جزيرة 

اف جبل العرب مروجا و أارا و عودة احلياة البدائية و الزالزل و اكتش

الذهب يف العراق و جفاف ر الفرات و حبرية طربية و عني زغر و توقف مثر 

جر إال الغرقد والدخان و اخلسف خنل بيسان و تكليم السباع و احلجر و الش

  الدابة )و

وهي التغريات اليت قد حتدث للكون ولألرض من حولنا قبل وبعد وأثناء 

وختتلف من عالمة إيل أخري، وهي ظهور عالمة ما من عالمات الساعة ، 

، وهي ملموسة ة لكل من عاصر هذه العالمة ورأهامميزة وملحوظة بشد

ومادية، لكنها تكون يف الغالب غريبة وعلى غري العادة وليست إعتيادية 

ألا لو كانت طبيعية وإعتيادية ملا فهمنا من حدوثها أا عالمة من 

  عالمات قيام الساعة .

  رات الكونية : ومن هذه التغي

  اكتشاف البترول  - ١

من أكثر من مئة عام مل يكن للبترول وال الغاز الطبيعي وجودا يف حياة 

الناس خاصة العرب. لكن مع حدوث الثورة الصناعية الكربي يف فرنسا مث 

انتشرت منها إيل أوروبا ، ومع ظهور اآلالت واستخدمها لتحل حمل اإلنسان ، 

مصدر للطاقة إلدارة هذه اآلالت والعمل ا  أصبح من الضروري البحث عن

 بدال من البخار.
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 والغاز -" الذهب األسود " ويف بداية القرن العشرين مت اكتشاف البترول 

، وقلب احلياة رأسا على عقب ، وكان الذي غري مسار الصناعة -الطبيعي

  سببا يف حدوث التقدم والسراء للعرب واملسلمني مث للعامل أمجع.

اة البشرية شاف البترول والغاز الطبيعي أصبح نقطة حتول يف احليإن اكت

، وبدأت شركات التعدين والبترول يف شق طريقها وعلى الصعيد اإلنساين

مث ظهرت  إيل قلب األرض إلستخرجها ذهبها األسود والبحث عن معادا،

، وظهرت مشتقات البترول، وأصبح البترول الصناعات البتروكيماوية

  اة الصناعية يف العصر الذي نعيش فيه.عصب احلي

لكن هذا البترول وهذا الكرت لن يدوم طويال، ويتوقع اخلرباء والعلماء 

املتخصصني بإنتهاء ونفاذ اإلحتياطي العاملي من البترول والغاز الطبيعي 

  خالل الثالثون عاما القادمة.

توقع أن تعود وعند نفاذ اإلحتياطي العاملي للبترول والغاز الطبيعي فمن امل

احلياة على ظهر األرض للبدائية مرة أخري كما كانت عليه قبل إكتشافه 

؛ طاقة الرياح والطاقة ، مثلإذا مل يتم إكتشاف مصادر آخرى للطاقة

  الشمسية و ... إخل.

  اكتشاف التكنولوجيا  - ٢

مل تكن التكنولوجيا اليت نعيش فيها اآلن أبدا وليدة اللحظة ، فاحلاجة أم 

ع ، وكلما أراد اإلنسان شيئا أخذ يف البحث واإلستقراء والتجريب اإلخترا

واإلستنتاج، فظهرت وسائل التكنولوجيا خطوة بعد خطوة مث أخذت يف 

التطور شيئا فشئ، فظهر التليفون والالسكي والتلفاز وظهرت األقمار 

الصناعية، وشبكات احملمول واإلنترنت، والسيارات والقطارات والطائرات، 

مبيوتر بأنواعه، والقنوات اإلعالمية والفضائيات، ومل تتوقف والك
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التكنولوجيا أبدا عند هذا احلد، بل إا آخذة يف التطور ومستمرة يف 

  التحديث، فكل يوم هناك جديد ومزيد.

نعم، إن التكنولوجيا اليت وصلنا إليها اليوم مل تكن أبدا وليدة اللحظة ، 

  مي والتجرييب املستمر.لكنها وليدة احلاجة والبحث العل

وال شك أن التطور التكنولوجي امللحوظ منذ بداية القرن العشرين حيت 

وقتنا هذا قد أذهل العامل أمجع، وإن حجم اإلكتشافات العلمية اليت وصل 

اإلنسان البسيط يف حرية  إليها العلماء يف شيت نواحي احلياة قد وضعت

قة مباشرة بفتنة الدهيماء ، هذه ، وال ريب أن التكنولوجيا هلا عالوارتباك

الفتنة العامة اليت تصيب املسلمني يف عقر دارهم ، واليت خيتلط فيها 

  احلابل بالنابل، واألبيض باألسود، واحلق بالباطل.

ويتوقع اخلرباء والعلماء أنه يف يوم من األيام ليس ببعيد قد تنتهي هذه 

عيد بسبب بعض التغريات التكنولوجيا إيل األبد و تذهب بال رجعة إيل ب

الكونية اليت قد حتدث لألرض فقال البعض أنه من املتوقع أن تتغري طبيعة 

موجات اجلاذبية لألرض فتسقط األقمار الصناعية لتنتهي معها 

التكنولوجيا إيل األبد ، وقال البعض األرض إن سرعة األرض يف تباطؤ 

عظاما وتغريات كثرية  شديد حول حمورها وحول الشمس مما قد يحدث أمورا

  واضطرابات شديدة لألرض.

وقد نشرت وكالة ناسا الفضائية تقاريرا هلا حتت مسمي اقتراب شروق 

الشمس من مغرا ، حيث حذرت فيه سكان كوكب األرض من انقالب 

% كل عشر سنوات  ٥احلقل املغناطيسي األرضي ، والذي تأكد اخنفاضه 

ق ، وهو ما ينذر بكارثة يف القريب العاجل فقط عوضا عن مائة سنة يف الساب

  ستختفي معها التكنولوجيا كما نعرفها اليوم.
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إن التكنولوجيا قد أحدثت طفرة هائلة وثورة كبرية يف جمال نقل املعلومات 

حيت أن العامل أمجع أصبح أشبه بالقرية الصغرية اليت يعرف أهلها بعضهم 

اإلتصاالت احلديثة وعرب وسائل بعضا من سرعة تناقل األخبار عرب وسائل 

  التواصل اإلجتماعي.

والتكنولوجيا سالح ذو حدين ، فمن الفطنة والذكاء التعامل معها حبذر ، 

حيث تنقل وتعرض على اجلميع خصوصاً اتمع املسلم الشبهات 

  والشهوات ، فال يتعامل معها إال كل ذي علم وبصرية وفهم و دراية.

 األرضتغري املناخ على سطح    - ٣

لقد تقلب مناخ األرض على مدي مليوين عام ونصف متحوال بذلك من 

  عصور اجلليد إيل أزمان أكثر حرارة. 

إن التطور الصناعي اهلائل الذي متر به الكرة األرضية مجعاء له مميزاته وله 

عيوبه ، ومن عيوبه اخلطرية هو تصاعد غاز ثاين أكسيد الكربون من املصانع 

  ي.إيل الغالف اجلو

إن انتشار عوادم السيارات بشكل مفرط ، واملبالغة يف إستخدام مشتقات 

البترول أيضا له أثره السليب يف تصاعد غاز ثاين أكسيد الكربون إيل الغالف 

  اجلوي للكرة األرضية.   

إن تصاعد غاز ثاين أكسيد الكربون ذه الكمية الضخمة وهذا احلجم 

ن شأنه أن يشكل هالة كبرية من الغاز اهلائل إيل غالف الكرة األرضية م

حتيط بالكرة األرضية كلها ، وهذه اهلالة الكبرية من الغاز تقوم حببس 

احلرارة داخل الغالف اجلوي لألرض ومنع نفاذها إيل خارج األرض فيما يعرف 

، وتؤدي هذه الظاهرة إيل ارتفاع درجة حرارة  اإلحتباس احلراريبظاهرة 

  ام ، ومن مث تغير املناخ على سطح األرض.األرض تدرجييا كل ع
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  انصهار اجلليد  - ٤

ويتوقع اخلرباء أنه نتيجة إلرتفاع درجة حرارة األرض تدرجييا كل عام 

بشكل غري اعتيادي فإنه من املتوقع أن ينصهر اجلليد عند القطبني مما ينتج 

عنه تغري يف مناخ الكرة األرضية ، وكذلك تغري يف تضاريسها ، حيث أنه 

  سوف ختتفي مناطق ودول وجزر داخل البحار واحمليطات. 

 عودة جزيرة العرب مروجا و أارا  - ٥

اكتشف علماء اجليولوجيا واألرض أنه منذ آالف السنني كانت صحراء 

اجلزيرة العربية عبارة عن مناطق خضراء ا أارا ومثارا ، مث نتيجة لتغري 

نتيجة لعوامل التعرية مثل املناخ جفت هذه األار عن بكرة أبيها ، و

  الرياح مت غمر كل هذه األار والبحريات بالرمال إيل ارتفاع كبري.

ويتوقع علماء اجليولوجيا وخرباء األرصاد أنه مع تغري مناخ األرض وانصهار 

اجلليد مث تغري املناخ مرة أخري ، فإنه من احملتمل أن هذه الرمال اليت 

عربية قد تذهب بفعل عوامل التعرية مثل تغطي أار وحبريات اجلزيرة ال

الرياح. ومع  كثرة األمطار ، فإن هذه األار سوف متتلئ باملياه مرة آخري ، 

وتعود صحراء اجلزيرة العربية إيل ما كانت عليه يف السابق من اجلمال 

  واحلياة ، حيث تعود مروجا وأارا مرة أخري إن شاء اهللا . 

  ائية مرة أخري عودة اإلنسان للحياة البد - ٦

منذ أكثر من مئة عام ، وقبل اكتشاف البترول والكهرباء ، وقبل التقدم 

العلمي الكبري والتطور التكنولوجي امللحوظ ؛ كانت حياة الناس بدائية 

بسيطة وغري معقدة ، حيث كان الناس يعتمدون يف غذائهم وحيام اعتمادا 
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احلياة أكثر بساطة وأقل رئيسيا على الزراعة وتربية املاشية ، وكانت 

  تعقيدا وتكلفا إيل جانب قلة األمراض وسهولة العيش.

ومنذ أكثر من مائيت عام تقريبا كان الناس يستخدمون اخليل يف احلروب مع 

  استخدام بعض األسلحة البدائية.

ومنذ أكثر من ثالثة قرون كان الناس يستخدمون اخليل والسيف والدرع يف 

  األسلحة احلديثة اليت لدينا قد ظهرت بعد. احلروب ، فلم تكن هذه

فلم يكن أحدا قد عرف بعد الدبابات أو الرشاشات أو الطائرات احلربية أو 

القنابل الذرية أو القنابل النووية أو غري ذلك ، ومل يكن أحدا قدميا يستطيع 

أن يتصور مدي القسوة اليت بلغ إليها إنسان العصر احلديث الذي يتفاخر 

، مث هو هو يقوم دائما أنه يعيش يف عصر التقدم العلمي والتكنولوجيا 

بقتل وتشريد ماليني البشر بال أدين رمحة أو شفقة أو إنسانية ليكشف عن 

نفسه الشريرة وأهدافه اخلبيثة يف حبه لسفك الدماء و القتل و الظلم و 

التشريد ، وها هو يستخدم التكنولوجيا يف إرباك العامل وإهالك نفسه بدال 

  بني سكان العامل. من إسعادها ونشر العدل والسالم واألمان 

ويتوقع اخلرباء والعلماء املختصني أنه بنفاد اإلحتياطي العاملي للبترول 

والغاز الطبيعي ، وبتغري موجات اجلاذبية لألرض ؛ فإن الصناعة سوف 

ختتفي والتكنولوجيا سوف تزول ، ويعود اإلنسان مرة أخري للحياة 

رون بال تكلف يف سهولة البدائية املعتادة اليت كانت موجودة قبل ثالثة ق

  ويسر.
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وقد دلت السنة الصحيحة على أن املسلمون يف آخر الزمان يستخدمون 

 ، وغري ذلك يف احلروب.  )١(اخليل والسيف واحلربة

  الزالزل   - ٧

هي ظاهرة طبيعية معروفة ومنتشرة يف كل األزمان ، وفيها تتحرك قشرة 

وت ، وختتلف القوة اليت األرض بشدة وقوة ينتج عنها التدمري واخلراب وامل

  تتحرك فيها قشرة األرض من زلزال إيل آخر.

وخالل القرن العشرين انتشرت الزالزل بطريقة مبالغ فيها حيث رصدت 

 ١٩٩٩األجهزة املختصة بالزالزل وسجلت أكثر من عشرين ألف زلزال يف عام 

يف وحده فقط، والزالت هذه الزالزل موجودة بكثرة إيل يومنا هذا، وحتدث 

  أماكن متفرقة علي سطح األرض جبانب اهلزات األرضية املنتشرة.

ومن اجلدير بالذكر أن السنة الصحيحة قد دلت على أن انتشار الزالزل 

  وكثرا عالمة مؤكدة على اقتراب قيام الساعة.

ر الفرات بالعراق وجيف ويالحظ أنه عندما يتراجع منسوب املاء يف 

أنه أن حيدث ليخرج جبل الذهب املوجود يف قاع ، فإن زلزاال من شتدرجييا

" إذا زلزلت األرض زلزاهلا وأخرجت ؛ نهر، قال تعايل يف سورة الزلزلةهذا ال

  ، قال العلماء أن املقصود بأثقاهلا هي الكنوز املدفونة ا.األرض أثقاهلا "

وروي اإلمام أمحد بن حنبل يف مسند وصححه األلباين من حديث ابن حوالة 

" يا ابن حوالة إذا رأيت اخلالفة نزلت األرض قال؛  صسدي أن النيب األ

                                                             
) وقد ذهب بعض العلماء املعاصرين ( مثل ؛ العالمة الشيخ حممد احلسن الددو ) بأن اخليل والسيف (١

ذكورة يف أحاديث آخر الزمان هي ألفاظ عامة تدل على األسلحة املستخدمة يف كل عصر وليس شرطاً أن يعود امل

الناس إليها مرة ثانية ؛ فاخليل تدل على كل ما يركبه اإلنسان يف احلرب من السيارات والدبابات وغري ذلك 

  البندقية والرشاش وغري ذلك.بينما السيف يدل على كل ما حيمله اإلنسان يف احلرب مثل املسدس و
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املقدسة ، فقد دنت الزالزل والباليا واألمور العظام ، والساعة يومئذ أقرب 

  .إيل الناس من يدي هذه إيل رأسك "

  احنسار ر الفرات عن جبل من ذهب  - ٨

إما عن  واإلحنسار معناه اصطالحا هو تراجع تدرجيي للبحر الضحل ينتج

  بروز اليابسة أو هبوط قاع البحر.

واملقصود باحنسار ر الفرات عن جبل من ذهب ؛ هو تراجع أو اخنفاض 

منسوب املياه تدرجييا يف ر الفرات لينكشف قاعه عن كرت نفيس من 

. ور الفرات موجود اآلن بالعراق ، وال خيرج هذا " جبل من ذهب "الذهب 

  بواسطة زلزال يقوم بإخراجه من هذا القاع البعيد.الكرت من قاع النهر إال 

وها هو ر الفرات اآلن يتراجع منسوب املاء فيه إيل نسبة كبرية ليدل على 

ملن شهده إن شاء اهللا يف  صاقتراب خروج جبل الذهب، ونصيحة النيب 

املستقبل فال يذهب إليه ألنه فتنة عظيمة وبالء كبري وشدة وإبتالء على 

يث حتدث مقتلة عظيمة ميوت فيها ثالثة أبناء خلليفة من من شهده؛ ح

املسلمني، وميوت تسع وتسعني مسلم من كل مئة ، ويقول الرجل لعلي أنا 

  الذي أجنو.

وهذا الكرت هو من حق املهدي عليه السالم وأصحابه ، والذي سوف يضعه 

  يف بيت مال اخلالفة وبيت مال املسلمني.

  زغرخنل بيسان وحبرية طربية وعني - ٩

مما ال شك فيه أن هذه هي عالمات خروج املسيح الدجال يف آخر الزمان ، وهي 

تغريات كونية حمدودة حتدث يف األرض قبل خروج الدجال كما ورد يف حديث 

اجلساسة الذي رواه البخاري ومسلم وغريمها عن الصحايب اجلليل متيم 
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وال يلقح، وهذا الداري؛ حيث تتغري طبيعة خنل بيسان بفلسطني فال يثمر 

؛ مث جتف حبرية طربية بفلسطني بدون تدخل، وها هو منسوب فعلموجود بال

حبريية طربية ينخفض إيل درجة كبرية وملحوظة لتدل داللة واضحة على 

املاء اقتراب خروج الدجال يف األرض؛ أما بالنسبة لعني زغر فهي عني من 

  على اجلفاف.، وأوشكت هي األخري العزب موجودة اآلن باألردن

ويالحظ أن هذه العالمات الثالثة اليت تؤكد قرب ظهور الدجال موجودة 

مجيعها بالشام، مما يدل على أن أحداث آخر الزمان حتدث كلها يف الشام 

  خاصة فلسطني.

   تكليم السباع لإلنس - ١٠

وتكليم السباع يعد شيئا غريباً وعالمة عجيبة لكل من قرأ عنها يف كتب 

املسندة يف القدمي واحلديث ، ولكنها حتدث كما أخرب احلديث الصحيحة 

ا حيث تتكلم السباع إيل اإلنس كالم اإلنس لإلنس ، وهذه  صالنيب 

عالمة من عالمات الساعة الصغري حيث يأمر اهللا عز وجل السباع أن 

  تتكلم إيل البشر حبول اهللا وقدرته.

  تكليم احلجر والشجر للمسلم إال الغرقد  - ١١

ة الكونية الغربية والعجيبة حتدث عندما يقوم أتباع الدجال وهذه العالم

من يهود أصفهان بغزو وحماولة دخول بيت املقدس بفلسطني مرة أخري يف آخر 

الزمان وفيه املهدي عليه السالم وأتباعه، فتحدث بينهما مقتلة عظيمة 

 تنتهي بإنتصار املهدي وأتباعه على يهود أصفهان أتباع الدجال ، فيفر ما

تبقي من اليهود وخيتبئون خلف الشجر واحلجر،  فيخرج املسلمون يف 

طلبهم للنيل منهم والقضاء عليهم فال جيدوم إلختبائهم خلف احلجر 
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والشجر، فيأمر اهللا عز وجل احلجر والشجر بالكالم ، فتتكلم وتنادي على 

 املسلم، وتقول؛ يا مسلم يا عبد اهللا، هذا يهودي خلفي تعايل فاقتله،

فينتبه املسلمون لذلك فيقومون بقتل اليهود عن بكرة أبيهم إال شجر 

بذلك ألنه من شجر  صالغرقد ، فهذا الشجر لن يتكلم كما أخرب النيب 

  اليهود.

وهذه العالمة لو حدثت فإا تدل علي إقتراب مقتل الدجال وموت املهدي 

  ونزول عيسي وخروج يأجوج ومأجوج.

  الدخان  - ١٢

وهي ظاهرة طبيعية حتدث يف آخر الزمان حيث  متتأل السماء بدخان كثيف 

" فارتقب يوم تأيت : شهده، قال تعايل يف سورة الدخانومبني يعرفه كل من 

، وهذه العالمة من عالمات الكربي، وآية من اآليات السماء بدخان مبني "

الكربي،  السماوية. وقد اختلف العلماء يف ترتيبها ضمن عالمات الساعة

الكن الراجح أألن طلوع الشمس ا حتدث بعد طلوع الشمس من مغر ،

  من مغرا هو أول األيات السماوية.

  اخلسف  - ١٣

  ذكرت السنة الصحيحة أن للخسف نوعان :

هلؤالء الذين يستهزؤن وهو الذي حيدث يف أي زمان ومكان النوع األول ؛ 

يفتخرون ا ويصرون عليها ، ويجاهرون بالذنوب واملعاصي بل بآيات اهللا

  ويقعون يف املُوبقات ، وهذا النوع عالمة من عالمات الساعة الصغري.
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وهو الذي حيدث خالل عالمات الساعة الكربي ؛ حيث دلت النوع الثاين ؛ 

السنة الصحيحة أن من عالمات الساعة الكربي حدوث ثالثة خسوف ؛ 

  لعرب.خسف باملشرق ، وخسف باملغرب ، وخسف جبزيرة ا

والواضح أن هذه اخلسوف الثالثة حتدث بعد املهدي وبعد عيسي بن مرمي ألنه 

بغياب املُعلم واملُريب والقُدوة تكثُر الفنت، ويقل العلم وينتشر اجلهل، 

وتظهر الفواحش واملُوبقات فيكون الناس عرضة للعذاب يف الدنيا واآلخرة. 

قال تعايل يف سورة األنفال ، التعذيب يف الدنيا هو حدوث اخلسفومن وسائل 

 وهم معذِّبهم اللَّه كَانَ وماوما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم  " ؛  ٣٣ –

" وأنا أمنة ألصحايب فإذا ذهبت ، أيت ؛ صقال رسول اهللا ، " يستغفرونَ

  .أصحايب ما يوعدون "

عايل وإرادته لتبتلع من عليها ، قال ت واخلسف ؛ هو أن تنشق األرض بأمر اهللا

  " فخسفنا به وبداره األرض ".؛ يف شأن قارون يف سورة القصص

  الدابة - ١٤

وهي خملوق عظيم خيرج يف آخر الزمان يف ضحي اليوم الذي طلعت فيه 

الشمس من مغرا لتكلم الناس وتعظُهم وتميزهم لكن بال جدوي فقد 

  مغرا. أغلق باب التوبة وطلعت الشمس من

، صوهي عالمة من عالمات الساعة الكربي األكيدة اليت أخرب عنها النيب  

وخترج من صدع يف جبل الصفا باملسجد احلرام مبكة املكرمة. ويقول العلماء 

أن دور الدابة هو دور تكميلي لطلوع الشمس من مغرا ؛ حيث تقوم 

 لغلق باب التوبة بتمييز املؤمنني والكافرين ، وختتم على أنوفهم تكميال

  وخروج الشمس من مغرا . 
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  ثانيا / التغيرات الزمنية 
ظهور عالمة ما من وهي التغريات اليت حتدث للزمن قبل أو بعد أو أثناء 

  عالمات الساعة.

  ومن هذه التغريات الزمنية :

  تقارب الزمان  .١

الزمان من عالمات الساعة  دلت السنة النبوية الصحيحة أن تقارب

  ؛لماء يف تفسري هذه العالمة قولني، وللعالصغري

أن تقارب الزمان حيدث نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي القول األول؛ 

ووسائل  –انتشار الفضائيات  –مما يؤدي  ظهور وسائل اإلتصاالت واإلعالم 

التواصل اإلجتماعي اليت تتيح للناس التقارب والتواصل مع بعضها 

البعض، وتقدم وسائل اإلتصاالت واإلعالم جعل العامل أمجع أشبه بالقرية 

  الصغرية اليت تتقارب ويتحاور أهلها فيما بينهم.

، من الوقت نزع الربكةوهو الصحيح ؛ أن تقارب الزمان مبعين القول الثاين؛ 

متر الساعات واأليام والليايل والشهور والسنني، وتنقضي بسرعة كبرية حيت 

وملحوظة دون التغيري يف وحدات الوقت ذاته. فنشعر وأن العمر جيري ، 

وهذا بالفعل حيدث يف زماننا الذي نعيش فيه اآلن بسبب البعد عن كتاب 

ال ، وبسبب كثرة الذنوب واملعاصي واتباع اهلوي ، قصاهللا وسنة رسوله 

" ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا ؛٩٦ –تعايل يف سورة األعراف 

  عليهم بركات من السماء".

وأهل العلم جمتمعون علي أن التقوي تزيد من الربكة يف العمر والرزق ،   

، عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه وأن صلة األرحام من أسباب الربكة يف العمر 
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من سره أَنْ يبسطَ لَه في «  ، يقُولُ : صلَ : سمعت رسولَ اللَّه عنه ، قَا

 همحلْ رصفَلْي ، ي أَثَرِهف أَ لَهسني أَو ، هق١(»رِز(.  

" صلة الرحم تزيد  :صوعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا 

  .)٢(يف العمر ، وصدقة السر تطفئ غضب الرب "

ومن أسباب الربكة يف العمر أيضا هو قراءة القرآن الكرمي وذكر اهللا ، قال 

  ؛ )٣("  يديه بين الَّذي مصدق مبارك أَنزلْناه كتاب ذَاوهتعايل ؛ " 

 "هذَاو ابتك اهلْنأَنز كاربم وهبِعقُوا فَاتاتو لَّكُمونَ لَعمحر؛ )٤("  ت  

 "هذَاو كْرذ كاربم اهلْنأَنز  مأَفَأَنت ونَ لَهرنك٥(" م(.  

  التغريات الزمنية املصاحبة للدجال .٢

( ميكث يف األرض أربعني يوما؛ يوم كسنة و يوم كشهر و يوم كأسبوع و سائر 

 كأيامكم هذه )، ( ظهور الدجال مقدمة لطلوع الشمس من مغرا )أيامي 
قبل أن يأذن اهللا سبحانه وتعاىل خلروج الدجال، فإن هذا يكون مسبوق 

حبدوث شر واضطرابات لألرض، وحدوث تغريات كونية وزمنية عظيمة. 

ومن هذه التغريات الزمنية اليت تصاحبه، وهي خاصة به ومميزة له؛ ما أخرب 

أربعني به يف السنة الصحيحة من أن الدجال ميكث يف األرض  ص النيب

، ويوم ، وقال للمسلمني أن يقدروا له قدره يف العبادة؛ يوما كسنةيوما

  ، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه.كشهر

                                                             
 متفق عليه. )(١
 صحيح اجلامع والسلسلة الصحيحة. )(٢
 ٩٢ - األنعام   )(٣
 ١٥٥ - األنعام ) (٤
 ٥٠ - األنبياء  )(٥
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ومما ال شك فيه أن هذه اإلضطرابات والتغريات الزمنية اليت حتدث عند 

واضطرابات خاصة به ومتيز عصره دون غريه ، وهي خروج الدجال هي تغريات 

  مقدمة واضحة وجلية لطلوع الشمس من مغرا.

ومن املعلوم أن الدجال هو أعظم فتنة على األرض منذ خلق اهللا آدم عليه 

مته من األعور الدجال السالم، وما من نيب وال رسول أرسله اهللا إال حذر أ

ق والقدرات اخلارقة بأمر اهللا ما ، فالدجال ميتلك من اخلوارلعظم فتنته

يستطيع معه أن يأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت زرعها، ومعه جنة 

ومعه نار، وحيي املويت، وغري ذلك، فيتبعه خلق كثري من اليهود واملنافقني 

  والشياطني.

وملا كانت فتنة األعور الدجال هي أعظم فتنة على وجه األرض منذ خلق اهللا 

م؛ جعل اهللا عز وجل حبكمته ورمحته هلذه الفتنة عالمات آدم عليه السال

ومميزات خاصة تدل عليه ويعرفها كل مؤمن. ومن هذه املميزات اخلاصة؛ 

التغريات الزمنية اليت تصاحب خروجه ، واليت هي مقدمة هامة وصحيحة 

  لطلوع الشمس من مغرا.

 بسبب تباطؤ ويفسر العلماء املتخصصني  واخلرباء هذا اإلضطراب الزمين 

سرعة األرض حول حمورها وحول الشمس ، هذا التباطئ يزداد تدرجيياً إيل 

 أن تتوقف األرض متاماً عن الدوران يف يوم من األيام وفترة من الزمان.

  طلوع الشمس من مغرا  .٣

وهي ظاهرة طبيعية حتدث يف آخر الزمان هلا عالقة مباشرة بتغري الزمن، 

، واليت لو حدثت ال ينفع الكربي لقيام الساعةمن العالمات وهي عالمة 

، فيغلق باب ت يف إمياا خريانفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسب
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، والطبيعي أا تشرق من ،  وفيها تشرق الشمس من مغراالتوبة إيل األبد

  املشرق.

وقد اختلف العلماء واحملققني يف شأن ترتيب هذه العالمة اهلامة من حيث 

ظهور ضمن عالمات الساعة الكربي؛ فمنهم من قال حتدث قبل الدجال، ال

  ومنهم من قال حتدث بعد عيسي بن مرمي.

والراجح أن طلوع الشمس من مغرا حيدث بعد عيسي بن مرمي وقبل 

  الريح الطيبة اليت تقبض روح كل من يف قلبه مثقال ذرة من إميان.

وخترج الدابة من صدع يف جبل الصفا باملسجد احلرام مبكة املكرمة يف ضحي 

ذلك اليوم الذي تطلع الشمس فيه من مغرا ، والدليل على ذلك أن اهللا 

يقبل توبة التائبني وإميان من يدخلون اإلسالم يف عهد عيسي بن مرمي كما 

كما يقول دلت السنة الصحيحة على ذلك ، فإذا طلعت الشمس من مغرا 

البعض قبل الدجال ! فكيف يقبل اهللا توبة التائبني وإميان من يدخلون 

  اإلسالم يف عهد املهدي وعيسي بن مرمي عليه السالم من بعده ؟! 

أول اآليات خروجا طلوع الشمس "  صوقال احلافظ ابن كثري أن تفسري قوله 

ا املألوفة هو أن طلوع الشمس من مغرا على خالف عاد" ؛  من مغرا

أول اآليات السماوية ، وعلى هذا القول ؛ فإن عالمة الدخان تكون بعد 

  . طلوع الشمس من مغرا

يا رسول اهللا ، فقلت ؛  صوروي ابن مردويه عن حذيفة قال : سألت النيب 

" تطول تلك الليلة : ص؟ فقال النيب  ما آية طلوع الشمس من مغرا

حيت تكون قدر ليلتني ، فبينما الذين كانوا يصلون فيها ، يعملون كما 

كانوا يعملون قبلها ، والنجوم ال تسري ، قد قامت مكاا ، مث يرقدون ، 

مث يقومون فيصلون ، مث يرقدون ، مث يقومون فيطل عليهم جنوم حيت 
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ون ، فبينما هم ينتظرون يتطاول عليهم الليل ، فيفزع الناس و ال يصبح

طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغرا ، فإذا رأها الناس آمنوا ، 

  .)١(وال ينفعهم إميام "

  
 عامة قد تصيب الناس وآخري دلت السنة الصحيحة علي أن هناك فنت

، ودلت أيضا على أن هناك عالمات صغري للساعة وآخري عالمات خاصة

  كربي.

دلت السنة الصحيحة على أنه أحيانا ما تتداخل الفنت وعالمات الساعة و

، وهذا ليس من قبيل بعضها البعض وحتدث يف نفس الوقت وتتشابك مع

، وإمنا حقيقة فعلية البد وأن حتدث ، وواقع خليالالفكاهة وال ضربا من ا

  عملي ملموس البد وأن تعيشه.

بعضها البعض؛ فتنة السراء ومن هذه الفنت اليت تتداخل وتتشابك مع 

وفتنة الدهيماء؛ إن هاتني الفتنتني العظيمتني تتداخالن مع بعضهما 

البعض وتتشابك فعليا حبيث تبدأ فتنة الدهيماء يف الظهور بوسائلها 

املتعددة ، مث تتطور شيئا فشيئا ، حيت يعظم أثرها وتأثريها داخل فتنة 

إلنتهاء شيئا فشيئا مع ظهور السراء اليت تنقضي وتبدأ يف اإلنصراف وا

  واستمرار فتنة الدهيماء.

وأثناء فتنة السراء حتدث اهلدنة اليت على دخن ، واليت ذكرها حذيفة ابن 

، ومعظم عالمات الساعة الصغري صاليمان يف حديثه الصحيح عن النيب 

كما أا حتدث خالل فترة احلكم اجلربي ، وقد حتدث مع بعضها البعض 

                                                             
هذا احلديث يف إسناده ضعف لكن متنه ال بأس به فقد يكون صحيح املنت  ، وقد روي من طرق عديدة ،  )(١

 لكنه غري موجود بالكتب الستة.



    ٢٦٨   

" ت العاريات حتدث مع ظهور الرواحل؛ فالكاسيايشاء اهللا تستمر إيل أن

وسائل النقل املختلفة خصوصا السيارات " مع التطاول يف البنيان مع كثرة 

  الزالزل مع كثرة اهلرج مع .... إخل.

وكل هذه العالمات والفنت اليت ذكرت مستمرة يف احلدوث منذ بدايتها مع 

  بعضها البعض إيل أن يشاء اهللا.

عالمات الساعة اهلامة اليت حتدث مع بعضها البعض أيضا ؛ خروج ومن 

ع نزول عيسي بن مرمي الدجال يف اية عهد املهدي عليه السالم إقترانا م

، وهذا يدل على معاصرة املهدي عليه السالم للدجال لعنه اهللا عليه السالم

على  وعيسي بن مرمي عليه السالم يف آخر الزمان كما دلت السنة الصحيحة

  ذلك.

وأشارت السنة الصحيحة أن الدابة خترج على الناس يف ضحي اليوم الذي 

تطلع الشمس فيه من مغرا من صدع يف جبل الصفا باملسجد احلرام مبكة 

  املكرمة.

فال ينبغي علينا أبدا أن نفهم من السنة الصحيحة أن عالمات الساعة تأيت 

مة مث تستمر إيل منفردة خلف بعضها البعض فحسب حبيث تبدأ عال

ايتها مث تبدأ اآلخري ... وهكذا ، فهذا فهم خاطئ رغم أنه وارد أحيانا مع 

  بعض العالمات لكنه ليس الغالب منها. 

  
  ( تعليقا علي التغريات الكونية يف آخر الزمان )

لقد أثبت العلم احلديث بالفعل أن الكون سوف حيدث له تغريات يف 

الطبيعة والزمن مبا يتوافق مع أحاديث السنة النبوية الصحيحة لكن 
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العلماء غري قادرين متاماً علي حتديد الوقت الذي تحدث فيه هذه التغريات 

  بالضبط.

أن تستمر حياتنا  لكن ما املانع أال حتدث هذه التغريات أصالً ، وما املانع

  طبيعية كما هي منذ آالف السنني .. ؟!

أو ما املانع أال حتدث هذه التغريات إال بعد آالف السنني من اآلن ، وليس بعد 

  عشرات السنني أو قرن أو قرنني من الزمان .. ؟!

أو ما املانع أن تكون هذه التغريات مبالغ فيها أو أن هناك نسبة خطأ كبرية 

 صأننا بالفعل غري قادرين علي فهم وإستيعاب أحاديث النيب  يف حساا أو

  كما ينبغي .. ؟!

، اليت ثبت صحتها صاحلقيقة أننا ال نستطيع أن نشكك يف أحاديث النيب 

وال نستطيع أيضاً اجلزم حبدوث هذه التغريات يف آخر الزمان ألننا مل 

رين علي فهم نشاهدها بأم أعيننا لكننا نستطيع أن جنزم بأننا غري قاد

وإستيعاب هذه األحاديث الشريفة كما ينبغي ألا تتكلم عن أشياء 

  غيبية مل نراها بأعيننا ومل نسمعها بآذاننا.

لكن نستطيع أن جنزم أيضاً بأنه قد يحتمل أن علماء الطبيعة والفضاء  

قد بالغوا بشدة يف تقدير هذه التغريات الكونية والزمنية اليت سوف حتدث 

ية الزمان ، أو أا ليست إال جمرد ظنون وأوهام وهواجس ال يوجد دليل يف ا

  مادي واحد عليها.

وهذا التوجه والرأي األخري قد يجدد فينا الثقة ، ويبعث فينا الروح ، 

دة وعدم اخلوف من ويفتح لنا باباً واسعاً من التفاؤل واألمل والسعا

، كأنك تعيش أبداً - حياتك  – " إعمل لدنياك، ورحم اهللا القائل ؛ املستقبل

، فنحن مأمورون بالسعي  كأنك متوت غداً " - موتك  –وإعمل آلخرتك 
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والعمل يف كل ظروف احلياة مهما كانت قاسية ومهما كانت صعبة ، وال 

أبداً ، وقد أمرنا )٣(واألخذ باألسباب  )٢(من التغيري )١(مينعنا القدر املكتوب

  : صبالعمل حيت آخر حلظة من عمر الدنيا ، فقال رسول اهللا  صالرسول 

، فَإِنْ استطَاع أَنْ لَا يقُوم حتى  )٤(" إِنْ قَامت الساعةُ وبِيد أَحدكُم فَِسيلَةٌ

  .)٥(يغرِسها فَلْيفْعلْ "

بالتفاؤل واألمل حيت يف أحلك الظروف ، حيث قال  صوقد أمرنا رسول اهللا 

بشروا ولَا تنفِّروا ، ويسروا  "ملعاذ وأبا موسي عندما بعثهما إيل اليمن :  ص

، )٧( : " يسرا والَ تعسرا ، وبشرا والَ تنفِّرا "، ويف رواية آخري  )٦(ولَا تعسروا "

" إِنَّ اللَّه جلَّ  أيضا : ص، وقال " تفائلوا باخلري جتدوه " ورحم اهللا القائل : 

 ا فَلَهرش إِنْ ظَنو ، ا فَلَهريخ قُولُ : أنا عند ظن عبدي يب ، إِنْ ظَنلَا يعو

")٨(.  

فال جمال لليأس والتشاؤم علي ظهر هذه احلياة ؛ فقط السعي والعمل بكل 

فَإِذَا " تصميم وإرادة وجد وإجتهاد بال تعب أو كلل أو ملل ، قال تعايل : 

                                                             
 القدر الكتوب : القدر الذي كتبه اهللا لكل إنسان يف اللوح احملفوظ. )(١
 ٰ◌ إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتىالتغيري : تغيري النفس والواقع ، قال تعايل يف احلث علي تغيري النفس : "  )(٢

) ، وقال تعايل يف احلث علي تغيري الواقع : " كنت خري أمة أخرجت للناس  ١١ –"( الرعد  بِأَنفُِسهِم ما يغيروا

  ).١١٠ –تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا " ( أل عمران 

اً املقصود األخذ بأسباب احلياة واملعيشة املتاحة ، قال تعايل يف وصف امللك الصاحل ذو القرنني : " فأتبع سبب )(٣

 ؛ " إعقلها وتوكل " رواه الترمذي وابن حبان وصححه األلباين. ص) ، وقال رسول اهللا  ٨٥ –" ( الكهف 
 فسيلة : النخلة الصغرية.)(٤
رواه البخاري يف األدب املفرد ، واإلمام أمحد يف مسنده ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع والسلسلة  )(٥

 الصحيحة.
 رواه أمحد. )(٦
 رواه البخاري ومسلم. )(٧
 رواه أمحد وابن حبان ومسلم والترمذي واللفظ إلبن حبان. )(٨
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 وا اللَّهاذْكُرو لِ اللَّهن فَضوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشلَاةُ فَانتالص تيقُض

  ).١٠ –اجلمعة "(  كَثريا لَّعلَّكُم تفْلحونَ

  
، بط هو أمر ال ينفع وال يضرإن قضية البحث عن عمر الدنيا وحتديده بالض

عليه فعل أو عمل ، وإنه حلري باملسلم الذي حيمل مهوم أمته وال ينيب 

ودعوته ويهتم بوقته أن يترفع عن مثل هذه القضايا التافهة واألمور 

، يشغل ا عقول اآلخرين وأوقام الفرعية وأال يغشل باله ا فضالً عن أن

 كُلُّ والْفُؤاد والْبصر سمعال إِنَّولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم  " قال تعاىل : 

ككَانَ أُولَئ هنئُولًا عس١("  م(  .  

ولك أيها القارئ الكرمي أن تعرف أنه ال يوجد دليل واحد علي حتديد عمر 

الدينا سواء من كتب التاريخ املوثقة أو من القرآن الكرمي أو من السنة 

  النبوية املطهرة أو ... إخل.

الكرمي ؛ إن كل ما ذكر يف شأن حتديد عمر الدنيا ال يقبل عقل أيها القارئ 

وال نقل ، وما هو إال جمرد إفتراضات وظنون ال أصل هلا أو أساطري واهية ال 

تصدق أو إسرائيليات ال ختلو من التحريف والتناقض وجدت يف كتب أهل 

  الكتاب احملرفة أو أحاديث ضعيفة ومنكرة.

  :)٢(الفقيه أبو الفرج حممد بن إمساعيل املقدم  يقول الشيخ العالمة املصري

؛ إذ ذه القضية مما ال يترتب عليه عمل((بادئ ذى بدء نقرر أن اخلوض يف ه

، فأجابه : ( ميت الساعة ؟ )صيشبه السؤال عنها قول السائل لرسول اهللا 

جواب حكيم خبالف ما يترقب، فقال: (وما أعددت هلا ؟)، فلكل إنسان  ص

                                                             
 .٣٦ –اإلسراء  )(١
 ) بتصرف .٢٢٨ - ٢٢٧كتاب فقه أشراط الساعة للشيخ حممد بن إمساعيل املقدم ص (  )(٢
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وقيامته، والذي يعنيه: أن يستعد للقاء اهللا إذا حضر أجله بالعمل ساعته، 

  الصاحل.

: (اعلم الصنعاين األمري رمحه اهللا تعايلقال اإلمام العالمة حممد بن إمساعيل 

، ومل يرد نص من كتاب اهللا وال سنة يف بيان ن مقدار الدنيا اليعلمه إال اهللاأ

  .)١(م بأنه مقدار معني)ذلك، ووردت أحاديث وآثار ما حيصل ا جز

ومع ذلك، فقد خاض البعض يف هذا األمر وغلطوا؛ كما فعل احلافظ 

السيوطي رمحه اهللا يف كتابه " الكشف عن جماوزة هذه األمة األلف "، احتج 

فيه بأحاديث مل تصح ؛ منها ما رواه الضحاك بن زمل اجلهين ، قال : رأيت 

ديث، وفيه: إذا أنا بك يا رسول ، فذكر احلصرؤيا قصصتها على رسول اهللا 

: (أما املنرب ص، فقال ، و أنت يف أعالها درجةاهللا على منرب فيه سبع درجات

الذي رأيت سبع درجات، و أنا أعالها درجة؛ فالدنيا سبعة آالف سنة، و أنا 

  .)٢(يف آخرها ألفا )

املنيف " وذكر اإلمام احملقق ابن القيم اجلوزية رمحه اهللا تعايل يف " املنار 

؛ عا؛ منها ( خمالفته صريح القرآنأمورا كلية، يعرف ا كون احلديث موضو

، ار الدنيا ، وأا سبعة آالف سنة، وحنن اآلن يف األلف السابعةكحديث مقد

وهذا من أبني الكذب ؛ ألنه لو كان صحيحا لكان كل واحد عاملا أنه بقي 

ة ). علما بأن ابن القيم للقيامة من وقتنا هذا مائة وإحدي ومخسون سن

  عاش يف القرن الثامن اهلجري.

) ٣(يؤلف ص": حديث (أن النيب يف " النهاية يف الفنت و املالحموقال ابن كثري 

، وحديث (الدنيا مجعة من مجع اآلخرة، سبعة آالف ) ال أصل لهحتت األرض

                                                             
 ).٩/٣٨٧تفسري املنار ( )(١
 ).٣٠١٣) رقم (٣/١٦٠وهذا حديث موضوع ، انظر ضعيف اجلامع الصغري ( )(٢
  يؤلف ؛ معناها هنا يكمل ألف سنة. - ٣



 

٢٧٣  

ه حتديد وقت القيامة على سنة) ال يصح إسناده. وكذا كل حديث ورد في

  ، ال يثبت إسناده.  التعيني

، وأغلبها ايل بآثار فيها حتديد عمر الدنياواحتج السيوطي رمحه اهللا تع

إسرائيليات ال تسمن وال تغين من جوع، تعقبه فيها الكثري من العلماء 

مثل الصنعاين ، الشيخ مرعي الكرمي ، والشيخ حممد رشيد رضا ... 

  وغريهم   ))اهـ.

  
 

( البيت احلرام " الكعبة " و حمتوياا ؛ مقام إبراهيم "احلجر األسود " ، 

 - مأذن املسجد  - أبواب املسجد –بئر زمزم  –املسعي  –املطاف  –احلجر،.... 

  ساحات املسجد )

  تعريفه  - ١

غرب اململكة العربية  هو أعظم مسجد يف اإلسالم، ويقع يف قلب مدينة مكة

السعودية، وتتوسطه الكعبة املشرفة ؛ اليت هي أول بيت وضع للناس على 

وجه األرض ليعبدوا اهللا فيه تبعا للعقيدة اإلسالمية، والكعبة هي أعظم 

وأقدس بقعة على وجه األرض عند املسلمني ، وهي قبلة املسلمني يف 

  صالم ، وإليها حيجون.

" إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ل عمران ؛ قال تعايل يف سورة آ

  .وهدي للعاملني "
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  سبب التسمية  - ٢

إيل  صوسمي املسجد احلرام ذا اإلسم حلرمة القتال فيه منذ دخول النيب 

  مكة املكرمة منتصراً.

  فضله  - ٣

قال تعايل يف سورة البقرة؛ " سيقول السفهاء من الناس  قبلة املسلمني؛  -  ١

ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل هللا املشرق واملغرب يهدي من 

  يشاء إيل صراط مستقيم ".

؛ " ال صقال رسول اهللا  أول املساجد الثالثة اليت تشد إليها الرحال ؛ -٢

، ومسجدي هذا ( املسجد تشد الرحال إال إيل ثالثة مساجد : املسجد احلرام 

 النبوي )، واملسجد األقصي "؛ رواه البخاري ومسلم.
 الصالة فيه تعدل مئة ألف صالة :  - ٣
  قال ؛ " صالة يف مسجدي هذا  صعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب

أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ، وصالة يف املسجد احلرام 

  رواه أمحد وابن ماجه وصححه األلباين.أفضل من مئة ألف صالة " ؛ 

  فضل قال ؛ "  صعن أيب الدرداء وجابر رضي اهللا عنهما أن النيب

الصالة يف املسجد احلرام على غريه مائة ألف صالة ، ويف مسجدي هذا ألف 

؛ رواه البيهقي وابن عبد    "صالة ، ويف مسجد بيت املقدس مخسمائة صالة

  الرب وصححه األلباين.

  حمتويات املسجد احلرام  - ٤

 البيت احلرام " الكبعة املشرفة " وحمتوياا.  -١
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 املطاف.   -٢
 املسعي.   -٣
 بئر زمزم.   -٤
 أبواب املسجد.   -٥
 مآذن املسجد.   -٦
 ساحات املسجد.   -٧
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الكعبة املشرفة هي هذا البناء الشامخ اجلليل الذي يقع يف قلب احلرم املكي 

الشريف ، وهي قبلة املسلمني ، وحمط أنظارهم ، وأول بيت وضع يف األرض 

إن أول بيت وضع للناس لعبادة اهللا وحده ال شريك له ، كما قال تعايل : ( 

  .٩٦ –) آل عمران  للذي ببكة مباركا وهدي للعاملني

د كان وادي إبراهيم الذي فيه الكعبة املشرفة ال زرع فيه وال ماء ، فأمر وق

اهللا عز وجل إبراهيم عليه السالم أن يسكن فيه ذريته ، كما ورد يف صحيح 

ال : نعم ، قالت : البخاري من حديث طويل جاء فيه : (اهللا أمرك ذا ؟ ق

جر وطفله إمساعيل ، وأسكن فيه زوجه هاربه)، فامتثل أمر إذن ال يضيعنا

عليهما السالم ، ودعا اهللا عز وجل قائال : ( رب اجعل هذا بلدا ءامنا وارزق 

  .١٢٦-أهله من الثمرات ) البقرة 

فاستجاب اهللا دعاءه ، وفجر لذريته عني زمزم ، وهيأ هلم أسباب املعيشة ، 

 فأهل الوادي بالناس . وأرشد اهللا إبراهيم عليه السالم إيل مكان الكعبة

املشرفة ، وأمره ببنائها ، فبناها ، ودعا مرة أخري ، فقال : ( رب اجعل هذا 

  .٣٥-البلد ءامنا ) إبراهيم

مث دعا يف الثالثة بقوله : ( فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم وارزقهم من 

  . ٣٧ –الثمرات لعلهم يشكرون ) إبراهيم 

ة العمالقة ، ى والية الكعبفسكنت فيه أقوام خمتلفة ، وتعاقبت عل

  ، وخزاعة ، وقريش ، وغريهم.وجرهم

وكانت الكعبة موضع تعظيم وإجالل الناس والوالة على مكة ، يعمروا 

وجيددون بنياا عند احلاجة ، ويكسوا ، وحيتسبونه فخراً و تشريفاً هلم، 
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حيت جاء اإلسالم فزاد يف تشريفها، وحث على تعظيمها، وتطهريها، وكساها 

  الصحابة بعده.و صالنيب 

، وتركت جزءاً من البيت صوكانت قريش قد بنت الكعبة قبل بعثة النيب 

  تابعا للحجر؛ ألن النفقة قد قصرت م.  

حيب أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السالم، وأن  صوكان النيب 

يدخل اجلزء الذي تركوه من الكعبة ، وأن جيعل هلا بابني الصقني باألرض، 

ما يف حديث عائشة رضي اهللا عنها: ( لوال أن قومك حديث عهد جباهلية ك

ألمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته باألرض، وجعلت 

  ) رواه البخاري. ا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيمله بابني بابا شرقيا، وباب

هـ  ملا تويل حكم احلجاز عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما ،  ٦٤ويف سنة 

، مشتملة على ما تركته  صبين الكعبة املشرفة على ما أحب النيب 

  قريش، وجعل هلا بابني؛ باب يدخل منه الناس وباب خيرجون منه.

هـ  يف عهد عبد امللك بن مروان حاصر احلجاج مكة املكرمة،  ٧٤ويف سنة 

قتل عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما، وكتب إيل عبد امللك بن مروان  و

خيربه أن ابن الزبري قد بين البيت علي أس نظر إليه العدول من أهل مكة ، 

يعين به قواعد إبراهيم عليه السالم، فأمره بأن يرد الكعبة على البناء 

الباب الذي األول الذي بنته قريش، فنقض البناء من جهة احلجر، وسد 

فتحه ابن الزبري، وأعاده إيل بناء قريش . واتفق املؤرخون على أن الكعبة 

املشرفة بقيت على بناء عبد امللك بن مروان مل حتتج إيل بناء جديد، ومل 

يصبها وهن وال خراب يف اجلدران، وكل ما احتاجت إليه هو ترميمات 

يف صباح يوم  هـ، وسبب ذلك أنه نزل مبكة ١٠٤٠وإصالحات حيت عام 

هـ مطر غزير ، واستمر إيل آخر النهار ، جري  ١٠٣٩شعبان سنة  ١٩األربعاء 
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منه سيل كثري دخل املسجد احلرام والكعبة املشرفة، ووصل إيل نصف 

بعض اجلدارين ر سقط اجلدار الشامي من الكعبة وجدارها، ويف آخر النها

ء نظفت الكعبة الشرقي والغريب، وسقطت درجة السطح، وملا تسرب املا

واملسجد احلرام من الطني وخملفات السيل، وكتب يف ذلك إيل العلماء 

واألمراء، فاتفق على هدم ما بقي من اجلدران ، فأمر السلطان مرادخان دم 

، يف اهلدم و تاله البناء والتعمري، فشرع ما بقي من جدران الكعبة لتداعيها

  هـ .١٠٤٠ذي احلجة  ٢ومت اإلنتهاء من بنائها يف 

رميمات وإصالحات يف ومل حتتج الكعبة بعد ذلك إيل إعادة بناء، و إمنا هي ت

فهد بن عبد ، حيت كان عهد خادم احلرمني الشريفني امللك أوقات خمتلفة

رمحه اهللا عندما لوحظ بعض التلف يف بعض أجزاء الكعبة املشرفة  العزيز

من غريه وكذلك  املصنوعة من اخلشب، وكان السقف أكثر تعرضاً للتلف

األعمدة اخلشبية، فخيف على الكعبة من هذا الضعف والتآكل . فأمر 

رمحه اهللا بترميم الكعبة املشرفة ترميما كامال شامال من داخلها وخارجها 

هـ، وانتهي منه يف ١٤١٧على أحسن وجه ، وبدئ العمل يف شهر حمرم عام 

ال بعد ترميمها، نفس السنة يف شهر مجادي الثاين ، فآلت إيل أحسن ح

  واحلمد هللا رب العاملني.

 
، وكثرة األمساء تدل على شرف لكعبة املعظمة أمساء شريفة كثريةل

  املسمي: 

منها الكعبة؛ وقد مسيت بذلك لتكعيبها وهو تدويرها. قال القاضي 

عياض؛ الكعبة هو البيت نفسه ال غري، مسيت بذلك لتكعيبها، وكل بناء 

، وقيل؛ ؛ (مسيت بذلك الستدارا وعلوهامرتفع مربع كعبة . وقال النووي
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لتربيعها يف األصل ) انتهي. وممن قال : إا مسيت بالكعبة لكوا على 

  حلقة الكعب ابن أيب جنيح وابن جريج.

ومنها بكة، بالباء املوحدة، ومسيت بذلك ألا تبك أعناق اجلبابرة، وقيل 

  غري ذلك.

يت احلرام، لقوله تعايل؛ (جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما ومنها الب

  .٩٧ –للناس ) املائدة 

ومنها البيت العتيق ، وقد اختلف يف معين البيت العتيق، فقيل ؛ ألن اهللا 

 يقدر عليه جبار ، وقيل تعايل أعتقه من اجلبابرة ، فلم ينله جبار قط أو مل

  عز الدين بن مجاعة.، والصحيح األول علي ما ذكر غري ذلك

، ذكر هذا اإلسم ة ونون وياء مثناة  من حتت مشددةومنها البنية، بباء موحد

، وذكر ابن األثري يف النهاية ما يدل ضي عياض يف املشارق يف حرف الباءالقا

، براهيم عليه السالم؛ ألنه بناهاعلي ذلك، حيث قال : وكانت تدعي بنية إ

  ، انتهي.نيةه البوقد كثر قَسمهم برب هذ

ومنها األدوار ، بضم الدال املهملة وفتحها وتشديد الواو ، وبعدها ألف و راء 

  مهملة، ذكر ذلك ياقوت يف خمتصره ملعجم البلدان.

ومنها املسجد احلرام؛ لقوله تعايل؛ (فول وجهك شطر املسجد احلرام) البقرة 

  .الكعبة به املراد و ،١٤٤ –

ومنها القرية القدمية، وهذه األمساء الثالثة ومنها قادس، ومنها نادر، 

  مذكورة يف تاريخ األزرقي.

 
اختالف طبيعي ناشئ من  وت املؤرخون يف ذكر أبعاد الكعبة، وهوتفا

، ذراع اليد وذراع احلديد من فرق، ومها يتفاوتان اختالف األذرع، وما بني
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 -٤٦املعظمة أن ذراع اليد يترواح ما بني (فقد جاء يف كتاب تاريخ الكعبة 

، ) سم٤٨ذكر أخريا أن ذراع اليد ( ) سم ، بينما٥٦.٥) سم، وذراع احلديد (٥٠

وعلي هذا فإن احلديث عن أبعاد الكعبة مبقياس األذرع يف العصر احلاضر ال 

يعطي دقة يف التعرف علي هذه األبعاد ، بل يؤدي إيل حرية ، وذلك ألن املتر 

  ءه هو لغة القياس املفهوم يف العصر احلاضر.وأجزا

وقد زرعت الكعبة بذراع العصر احلديث عند القيام بالتوسعة السعودية 

م) ، ويبلغ مساحة احلطيم مبا فيها ١٤٥األويل ، فكان مساحتها عند قاعتها( 

  م).٢.٩٤اجلدار باحلطيم (

القري ، وكان وآخر ذرع للكعبة قام به مركز أحباث مركز احلج يف جامعة أم 

  كالتايل : 

م، وفيه باب الكعبة، ومن الركن ١١.٦٨من الركن األسود إيل الركن الشامي 

األسود إيل الركن اليماين ، ومن ركن احلجر م١٢.٠٤اليماين إيل الركن الغريب 

  م.٩.٩٠، ومن الركن الشامي إيل الركن الغريب م١٠.١٨

بذرعها بنفسه سنة  باسالمة وأما أذرع الكعبة من داخلها ، فقد قام املؤرخ

، فقال : (فكان طوهلا من وسط اجلدار اليماين إيل وسط اجلدار هـ ١٣٥٢

رقي إيل وسط جدارها الغريب م، ومن وسط جدارها الش ١٠.١٥الشامي 

  ).م٨.١٠

 
  أما وصف الكعبة من داخلها فهو كالتايل : 

الداخل إيل الكعبة املشرفة يوجد بناء الدرج يف الركن الشامي علي ميني 

املؤدي إيل السطح ، وهو عبارة عن بناء مستطيل شكله كالغرفة املسدودة 

بدون نوافذ ، ضلعاها الشرقي والشمايل من أصل جدار الكعبة املشرفة، 
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وحتجب يف داخلها الدرج ، وهلا باب عليه قفل خاص وعليه ستارة حريرية 

  منقوشة بالذهب والفضة.مجيلة مكتوب عليها و

سم، وعرض اجلدار  ٢٢٥ للدرج و الذي فيه باا وعرض اجلدار اجلنويب

، وإذا صعد اإلنسان من الدرج إيل السطح فقبل وصوله إيل سم ١٥٠الغريب 

، وكالمها بابا صغريا وعن يساره بابا مثله السطح بنحو قامة يري أمامه

سم،  ١٢٠سافة ما بني السقفني ، ومبني سقفي الكعبة املشرفة يدخل إيل ما

) مغطاة بغطاء حمكم منعا لدخول ي الدرج عند السطح بروزنة (منوروينته

  املطر، ويرفع الغطاء عند الصعود إيل السطح.

ويف داخل الكعبة أعمدة خشبية ثالثة حتمل سقف الكعبة املشرفة ، وهي 

اهللا بن من أقوي أنواع األخشاب اليت ال يعرف مثلها، وهي من وضع عبد 

عاما، وهي بنية اللون  ١٣٥٠الزبري ؤضي اهللا عنهما أي أن عمرها أكثر من 

 ٤٤، وبقطر سم تقريبا ١٥٠متيل إيل السواد قليال ، وحميط كل عمود منها 

، ولكل منها قاعدة مربعة خشبية منقوشة باحلفر على اخلشب، ويوجد سم

املشرفة، وميتد على  بني األعمدة الثالثة مداد معلق فيه بعض هدايا الكعبة

  األعمدة الثالثة حامل ميتد طرفاه إيل داخل اجلدارين الشمايل واجلنويب.

وهذه األعمدة الثالثة مرتفعة إيل السقف األول الذي يلي الكعبة املشرفة، 

وال تنفذ من هذا السقف إيل السقف األعلي الذي يلي السماء، ولكن 

هذه األعمدة الثالثة من جعلت عدة أخشاب بعضها فوق بعض علي رؤوس 

داخل السقفني إيل أن تصل إيل السقف األعلي، فتكون هذه األعمدة الثالثة 

ذه الصفة حاملة للسقفني املذكورين، ويوجد يف كل عمود ثالثة أطواق 

  للتقوية.
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أما أرض الكعبة املشرفة فهي مفروشة بالرخام وأغلبه من النوع األبيض 

املشرفة من الداخل بستارة من احلرير األمحر  والباقي ملون. وجدار الكعبة

الوردي مكتوب عليها بالنسيج األبيض الشهادتان ، وبعض أمساء اهللا 

احلسين علي شكل مثانية أو سبعة متكررة ، وكسي ذه الستارة سقف 

  الكعبة املشرفة أيضا.

 
شرفة تسعة أحجار من الرخام مكتوبة باخلط الثلث توجد داخل الكعبة امل

باحلفر على احلجر إال حجرا واحدا فإنه مكتوب باخلط الكويف البارز ، 

من قطع من الرخام امللون  وحروف الكلمات علي هذه اللوحة تتكون

  ، ملطقة بعضها إيل جانب بعض علي قاعدة اخلط الكويف املربع.الثمني

بعد القرن السادس للهجرة ، ويف احلائط الشرقي وكل هذه األحجار مكتوبة 

وبني الكعبة املشرفة وباب التوبة وضعت وثيقة خادم احلرمني الشريفني 

امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا ، حمفورة على لوح رخام تشري 

إيل تاريخ ترميمه الشامل لبناء الكعبة املشرفة ، وبذلك صار عدد األحجار 

يف باطن الكعبة املشرفة عشرة أحجار كلها من الرخام األبيض ، املكتوبة 

سم ماعدا  ١٤٤وكل هذه الرخامات مرتفعة عن رخام أرض الكعبة مبقدار 

احلجر املوضوع فوق عقد باب الكعبة املشرفة من الدخل فإنه يرتفع بأكثر 

  من مترين.

 
منذ أن قال رسول  آلل الشييببت حق شرعي ثا سدانة البيتمن املعلوم أن 

، أعطاكم اهللا ورسوله تالدة خالدة خذوا يا بين أيب طلحة، خذوا ما: (صاهللا 
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ال يرتعها منكم إال ظامل)، فهم الذين حيتفظون مبفتاح باب الكعبة املشرفة، 

ويفتحوا عند احلاجة إيل فتحها، وقد جرت العادة منذ عصور اإلسالم 

  الكعبة يف  مناسبات خمتلفة.األويل أن تفتح 

وفي العصر الحالي نجد أن الكعبة المشرفة تفتح في بعض 
  المناسبات : 

 
  يف الوقت احلايل تغسل الكعبة من الداخل مرتني ؛

  ؛ يف غرة شهر شعبان.األويل 

  ؛ يف اخلامس عشر من شهر ذي القعدة. الثانية

العظيم خادم احلرمني الشريفني أو من ينوب عنه، ويقوم ذا الشرف 

حبضور معايل الرئيس العام لشئون املسجد احلرام واملسجد النبوي ونائبه 

لشئون املسجد احلرام وعدد من سفراء الدول اإلسالمية ، ورؤساء بعثات احلج 

، فيتشرفون بغسلها، ومسح جدراا مباء زمزم ولنيوغريهم من كبار املسئ

الند والعود وعطر الورد، حيت إذا مت ذلك صلوا إيل جدراا، مث دعوا املعطر ب

  حامدين شاكرين اهللا رب العاملني.
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يأيت إيل اململكة العربية السعودية بعض زعماء الدول اإلسالمية 

ومسئوليها الكبار من الوزراء وغريهم يف مهمات رمسية وغري رمسية، 

فيحنون إيل  بيت اهللا احلرام مبكة املكرمة فيأتون إليه حجاجا وعمارا، 

ون املسجد احلرام واملسجد فيستقبلهم كبار املسئولني بالرئاسة العامة لشئ

؛ كانتهم، وقد تفتح هلم الكعبة املشرفة ، تكرميا لشأم ، وتقديرا ملالنبوي

، صا أسوة برسول اهللا ألم ميثلون املسلمني يف بلدام ، فيصلون فيه

  ويدعون اهللا عز وجل.

 
من املالمح املهمة اليت تالزم الكعبة املشرفة، بل رمبا يصح لنا أن نقول 

  عناصر الكعبة املشرفة : 

األسود، الركن اليماين، احلجر، ، قفل ومفتاح الكعبة، احلجر باب الكعبة

  ، سدنة الكعبة، الشاذروان.الكسوةامليزاب، امللتزم، 

 

املطاف هو الفناء املفروش بالرخام األبيض الذي حييط بالكعبة املعظمة ، 

ويسمى اآلن بالصحن ، ويطوف املسلمون فيه حول الكعبة املعظمة ، وفيه 

  احلركة متصلة آناء الليل والنهار ، ما بني طائف وراكع وساجد.

  ة.نسبة إىل الطواف وهو الدوران حول الكعبة املشرفوسمي باملطاف    

وبناًء على ذلك فإن هذا الفناء هو املطاف ، وهو نفسه املسجد احلرام الذي    

يطوف املسلمون فيه حول الكعبة املعظمة وكذا يصلون فيه. فقدميا كانت 

البيوت حتيط بالبيت العتيق من مجيع جوانبه ، ومل يترك للطائفني سوى 
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ر املطاف ، ومع ازدياد أعداد املسلمني بدأت تتسع دائرة املطاف ؛ مدا

لتستوعب األعداد املتزايدة من املسلمني ، مث توالت التوسعات اليت مشلت 

  . املسجد احلرام

 

املسعى هو طريق أو شارع شرق املسجد احلرام ، حيده الصفا جنوبا واملروة 

كذا يف لسان  ،ن بني بطحاء مكة واملسجد مشاالً ، والصفا واملروة جبال

  العرب.

وقد أَمرنا اهللا سبحانه وتعاىل عند أداء نسك احلج أو العمرة بالسعي بني 

الصفا واملروة سبعة أشواط بادئني بالصفا ، فمن الصفا إىل املروة شوط ، ومن 

؛ شواط منتهني باملروة ، قال تعايلاملروة إىل الصفا شوط آخر ، وهكذا سبعة أ

 "  رِ اللَّهائعن شةَ مورالْمفَا وإِنَّ الصنفَم جح تيأَوِ الْب رمتفَلَا اع احنج 

هلَيأَن ع فطَّوا ين  بِهِممو عطَوا تريفَإِنَّ خ اللَّه راكش يملسورة البقرة ( " ع

١٥٨( .  

ال نقاش يف علته وال يف مـشروعيته، والسـعي بني الصفا واملروة أمر تعبدي 

ولكن بعضا من حكمته قد تظهر ملن تدبر أصول التشريع، ورمبا كان من 

، فيسمو إمياننا حكمة السعي أن نتذكر به علو إميان هاجر عليها السالم

، وذلك عندما تركها زوجها أبو األنبياء إبراهيم مع ابنها إمساعيل باهللا

رع فيه وال ماء، فقالت له : آهللا أمرك ذا ؟ قال: عليهما السالم بواد ال ز

 : إذًا ال يضيعنا.قالت نعم،
روى البخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : " مث جاء      

ا إبراهيم وبابنها إمساعيل وهي ترضعه ، حىت وضعهما عند البيت ، 
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ذ أحد ، وليس ا عند دوحة فوق زمزم يف أعلى املسجد ، وليس مبكة يومئ

ماء ، فوضعهما هنالك ، ووضع عندمها جرابا فيه متر ، وسقاء فيه ماء ، مث 

قفَّى إبراهيم منطلقًا ، فتبعته أم إمساعيل ، فقالت : يا إبراهيم أين تذهب 

وتتركنا ذا الوادي الذي ليس فيه إنس وال شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا ، 

إذًا : : آهللا الذي أمرك ذا ؟ قال: نعم. قالت وجعل ال يلتفت إليها، فقالت له

ث ال ال يضيعنا، مث رجعت، فانطلق إبراهيم حىت إذا كان عند الثنية حي

؛ فع يديه فقال، مث دعا ؤالء الكلمات، وريرونه، استقبل بوجهه البيت

"يب ندعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتين ذُرم كَنتي أَسا إِننبا رنبمِ ررحالْم كت

 اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيهاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعلَاةَ فَاجوا الصيمقيل

 . ٣٧سورة إبراهيم اآلية  - "لَعلَّهم يشكُرونَ
وجعلت أم إمساعيل ترضع إمساعيل، وتشرب من ذلك املاء ، حىت إذا نفد 

يف السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى ، أو قال : ما 

يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يف 

األرض يليها، فقامت عليه، مث استقبلت الوادي تنظر، هل ترى أحدا، فلم 

ها، مث تر أحدا، فهبطت من الصفا، حىت إذا بلغت الوادي رفعت طرف درع

، فقامت ، حىت جاوزت الوادي، مث أتت املروةسعي اإلنسان اهودسعت 

، ونظرت هل ترى أحدا ، فلم تر أحدا ، ففعلت ذلك سبع مرات، قال عليها

   ". بينهما الناس سعي فذلك: صقال النيب   :ابن عباس

 

بئر زمزم تقع شرق الكعبة املشرفة بصحن املطاف حماذية للملتزم ، وهي 

بئر قدمية العهد ترجع إىل زمن إمساعيل عليه السالم. ملا ترك هاجر عليها 
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السالم زوجها إبراهيم عليه السالم مع طفلها ، يف واد ال زرع فيه وال ماء ، 

ذن ال يضيعنا. آنست باهللا يف قالت له : آهللا أمرك ذا ؟ قال : نعم. قالت : إ

الظلماء ، حىت نفد ما لديها من زاد وماء ، والطفل يتلوى حوهلا ، تسعى 

فتبحث عن املاء ، مهرولة بني الصفا واملروة ، وإذا جبربيل عليه السالم 

حيمل األمن إليها مسرعا ، يبحث بعقبه يف األرض ، فينبثق املاء ، فجعلت 

  . قائها ، وهو يفور بعدما تغرفحتوضه ، وتغرف منه يف س

وقصة نشأة هذه البئر قصة طويلة يرويها لنا اإلمام البخاري يف صحيحه 

  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:

أول ما اختذ النساء املنطق من قبل أم إمساعيل اختذت منطقا ؛ لتعفي 

 أثرها على سارة، مث جاء ا إبراهيم وبابنها إمساعيل وهي ترضعه ، حىت

وضعهما عند البيت، عند دوحة فوق زمزم يف أعلى املسجد ، وليس مبكة 

هنالك ووضع عندمها جرابا فيه يومئذ أحد ، وليس ا ماء ، فوضعهما 

، وسقاء فيه ماء ، مث قفى إبراهيم منطلقًا ، فتبعته أم إمساعيل ، متر

نس وال فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا الوادي الذي ليس فيه إ

آهللا الذي شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا ، وجعل ال يلتفت إليها ، فقالت له : 

إذن ال يضيعنا ، مث رجعت ، فانطلق إبراهيم  : ، قالتأمرك ذا ؟ قال : نعم

، استقبل بوجهه البيت ، مث دعا نهحىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرو

إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي ( ربنا ؤالء الكلمات ، ورفع يديه فقال؛ 

زرع عند بيتك احملرم ربنا يقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس وي 

، وجعلت أم إمساعيل ترضع إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون )

، وتشرب من ذلك املاء، حىت إذا نفد ما يف السقاء عطشت وعطش إمساعيل

، فانطلقت كراهية أن قال: يتلبط نظر إليه يتلوى، أوابنها، وجعلت ت
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تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليها ، فقامت عليه، مث 

استقبلت الوادي تنظر، هل ترى أحدا، فلم تر أحدا ، فهبطت من الصفا، 

، مث سعت سعي اإلنسان اهود، لغت الوادي رفعت طرف درعهاحىت إذا ب

، ونظرت هل ترى أحدا، ة، فقامت عليها، مث أتت املروحىت جاوزت الوادي

 ص فلم تر أحدا ، ففعلت ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس : قال النيب

:  فقالت ، صوتا مسعت املروة على أشرفت فلما ، بينهما الناس سعي فذلك

 إن أمسعت قد:  فقالت ، أيضا فسمعت ، تسمعت مث ، نفسها تريد ، صه

: ، أو قالبامللك عند موضع زمزم ، فبحث بعقبهاث ، فإذا هي غو عندك كان

جبناحه حىت ظهر املاء، فجعلت حتوضه ، وتقول بيدها هكذا، وجعلت 

تغرف من املاء يف سقائها ، وهو يفور بعد ما تغرف، قال ابن عباس : قال 

قال : لو مل تغرف من  أو ، زمزم تركت لو إمساعيل أم اهللا يرحم: ص النيب

فشربت ، وأرضعت ولدها ، فقال هلا  :املاء ، لكانت زمزم عينا معينا، قال 

امللك : ال ختافوا الضيعة ، فإن ها هنا بيت اهللا يبين هذا الغالم وأبوه ، وإن 

ن األرض كالرابية ، تأتيه اهللا ال يضيع أهله ، وكان البيت مرتفعا م

مشاله ، فكانت كذلك حىت مرت م رفقة من ، فتأخذ عن ميينه والسيول

طريق كداء، فرتلوا يف أسفل مكة،  جرهم ، أو أهل بيت من جرهم مقبلني من

، فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا ذا فرأوا طائرا عائفًا

رجعوا ، فإذا هم باملاء، ففيه ماء، فأرسلوا جريا أو جرينيالوادي وما 

، قال : وأم إمساعيل عند املاء، فقالوا: أتأذنني لنا باملاء ، فأقبلوافأخربوهم 

  " . أن نرتل عندك ؟ فقالت : نعم ، ولكن ال حق لكم يف املاء ، قالوا : نعم
وبعد مدة من الزمن نضب البئر ، واندرست معامله ، ومل يعلم مكانه ، إىل أن 

  قدر اهللا أن جيريه على أيدي عبد املطلب.



 

٢٨٩  

فقد روى البيهقي يف دالئل النبوة بإسناد صحيح عن علي بن أيب طالب     

رضي اهللا عنه، وهو حيدث حديث زمزم ، قال : بينما عبد املطلب نائم يف 

احلجر أيت ، فقيل له : احفر برة ، فقال : وما برة ؟ مث ذهب عنه ، حىت إذا 

، قال: وما  كان الغد نام يف مضجعه ذلك ، فأيت فقيل له : احفر املضنونة

مضنونة ؟ مث ذهب عنه ، حىت إذا كان الغد عاد ، فنام يف مضجعه ذلك ، 

فأيت فقيل له : احفر طيبة ، فقال : وما طيبة ؟ مث ذهب عنه ، فلما كان 

الغد عاد ، فنام مبضجعه ، فأيت فقيل له: احفر زمزم ، فقال : وما زمزم ؟ 

فقام حيفر حيث نعت له ، فقال : ال ترتف وال تذم ، مث نعت له موضعها، 

فقالت له قريش : ما هذا يا عبد املطلب ؟ فقال : أمرت حبفر زمزم ، فلما 

يا عبد املطلب : إن لنا حقا فيها معك   : كشف عنه ، وبصروا بالظيب ، قالوا

ما هي لكم ، لقد خصصت ا دونكم ،  : إا لبئر أبينا إمساعيل ، فقال

بيننا وبينك كاهنة بين سعد بن هذمي   : ، قالواقالوا : فحاكمنا ، قال : نعم 

وكانت بأشراف الشام . قال : فركب عبد املطلب يف نفر من بين أبيه ، وركب 

من كل بطن من أفناء قريش نفر ، وكانت األرض إذ ذاك مفاوز فيما بني 

الشام واحلجاز ، حىت إذا كانوا مبفازة من تلك البالد فين ماء عبد املطلب 

، حىت أيقنوا باهللكة ، فاستسقوا القوم ، قالوا : ما نستطيع أن وأصحابه 

نسقيكم ، وإنا لنخاف مثل الذي أصابكم ، فقال عبد املطلب ألصحابه : 

ماذا ترون ؟ قالوا: ما رأينا إال تبع لرأيك ، فقال : إين أرى أن حيفر كل رجل 

ه يف منكم حفرة مبا بقي من قوته ، فكلما مات رجل منكم دفعه أصحاب

حفرته ، حىت يكون آخركم يدفعه صاحبه ، فضيعة رجل أهون من ضيعة 

مجيعكم ، ففعلوا ، مث قال : واهللا إن إلقاءنا بأيدينا للموت ، ال نضرب يف 

األرض ونبتغي لعل اهللا عز وجل أن يسقينا عجز . فقال ألصحابه : ارحتلوا  
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ت به ، انفجرت عني قال : فارحتلوا وارحتل ، فلما جلس على ناقته ، فانبعث

من حتت خفها مباء عذب ، فأناخ وأناخ أصحابه ، فشربوا وسقوا واستقوا ، مث 

دعوا أصحام : هلموا إىل املاء ، فقد سقانا اهللا تعاىل ، فجاءوا  واستقوا 

وسقوا ، مث قالوا : يا عبد املطلب قد واهللا قضي لك ، إن الذي سقاك هذا 

قاك زمزم ، انطلق فهي لك ، فما حنن املاء ذه الفالة هلو الذي س

  .مبخاصميك

 
: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: قال ماء زمزم خري ماء على وجه األرض 

خري ماء على وجه األرض ماء زمزم ، فيه طعام الطعم ،  «: ص  رسول اهللا

  ؛ رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه.»  وشفاء السقم
: عند بيت اهللا احلرام ، وقرب  أقدس بقعة على وجه األرض ماء زمزم نبع يف

الركن واملقام ، وقد اختار رب العزة هذا املكان عند بيته املعظم ؛ ليكون 

  .سقيا حلجاج بيت اهللا احلرام وعماره وزواره وجريانه
" ربنا : قال اإلمام القرطيب عند تفسري قوله تعاىل ؛  ماء زمزم طعام طُعم

أرسل « ، قال :  من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم "إين أسكنت 

ويف حديث طويل أليب ذر ».  اهللا امللك فبحث عن املاء ، وأقامه مقام الغذاء

الغفاري رضي اهللا عنه حني جاء إىل مكة ودخل احلرم ، وبقي ثالثني يوما ، 

منذ  مىت كنت هنا ؟ قال: قلت: قد كنت ههنا: « صقال له رسول اهللا 

ثالثني بني ليلة ويوم ، قال : فمن كان يطعمك ؟ قال: قلت : ما كان يل طعام 

إال ماء زمزم، فسمنت حىت تكسرت عكَن بطين، وما أجد على كبدي 

؛ رواه مسلم. قال »  إا مباركة ، إا طعام طعم: صسخفة جوع ، قال 

 األيام –ماء زمزم  -وشاهدت من يتغذى به « ابن القيم يف كتابه زاد املعاد : 
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 مع ويطوف ، جوعا جيد وال ، وأكثر الشهر نصف من قريبا ، العدد ذوات

  .اهـ» مايو أربعني عليه بقي رمبا أنه وأخربين ، كأحدهم الناس

وشفاء من « ... : ملا ورد آنفًا من حديث ابن عباس  ماء زمزم شفاء من السقم

فقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يشربون من ماء زمزم ، ».  السقم

ويصبون على رؤوسهم ووجوههم ، ويدعون اهللا عز وجل مبا شاءوا ، وقد أثر 

عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال : " اللهم إين 

  .أسألك علما نافعا ، ورزقًا واسعا ، وشفاًء من كل داء "

 : : فقد ورد عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال زمزم ملا شرب له ماء

، قال احلكيم "  " ماء زمزم ملا شرب له:  يقول ص  مسعت رسول اهللا

هذا جار للعباد على مقاصدهم وصدقهم يف تلك املقاصد : «الترمذي

إليه ، والنيات ، ألن املوحد إذا رابه أمر فشأنه الفزع إىل ربه ، فإذا فزع 

وذكر الشوكاين » . واستغاث به وجد غياثًا ، وإمنا يناله العبد على قدر نيته 

؛ " ملا شرب  وسلم عليه اهللا صلى - يف نيل األوطار : أن لفظ (ما) يف قوله

  ؛ من صيغ العموم ، فتعم أي حاجة دنيوية أو أخروية.له"
حيمله رسول  : فقد كان من السنة محل ماء زمزم من مكة إىل اآلفاق    

، وكان يصبه على املرضى  والقرب األداوي يف حبمله ويأمر ص  اهللا

ويسقيهم. وفضيلة ماء زمزم حاصلة بإذن اهللا تعاىل سواء كان يف موضعه أو 

   منقوالً إىل مكان آخر ، فإن فضله لعينه ، ال ألجل البقعة اليت هو فيها.

: فقد ورد  والوضوء بهمن السنة الشرب من ماء زمزم وصبه على الرأس 

سنية الشرب من ماء زمزم عند الفراغ من الطواف بالبيت وقبل البدء 

بالسعي ، وسنية صبه على الرأس. وكذا سنية شرب ماء زمزم عند الفراغ 

   من أداء املناسك.
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 أربع ص  الشريف صدره شق فقد: ص  غُسل مباء زمزم قلب املصطفى     

 مرضعته عند وكان سنوات أربع ابن وهو مرة: البخاري صحيح يف كما مرات

 جميء عند نبئ حني ومرة ، سنوات عشر ابن وهو ومرة ، السعدية حليمة

حي إليه ، ومرة رابعة ليلة اإلسراء واملعراج حني بالو السالم عليه جربيل

عرج به إىل السماء الدنيا. ويف ذلك كله حكم عظيمة ، فقد خص اهللا تعاىل 

 ومل ، - وسلم عليه اهللا صلى - قلب احلبيب املصطفى ماء زمزم ليغسل به

  . املياه أفضل ألنه به إال يغسل

 

 عليه قام الذي األثري احلجر ذلك هو:  -السالم  عليه -مقام إبراهيم 

  .البناء ارتفع ملا املشرفة الكعبة بناء عند السالم عليه إبراهيم

 " واختذوا من مقام إبراهيم مصلي ":  اهللا تعاىلقال ابن كثري يف تفسريه لقول 

  . ١٢٥ –البقرة 

 عليه يقوم   - مالسال عليه -املراد باملقام إمنا هو احلَجر الذي كان إبراهيم 

 ، فوقه ليقوم ؛ به السالم عليه إمساعيل أتاه اجلدار ارتفع ملا. الكعبة لبناء

 إىل انتقل ناحية كَمل كلَّما اجلدار، لرفع بيده فيضعها ، احلجارة ويناوله

 من فرغ كلما ، عليه واقف وهو ، الكعبة حول يطوف ، األخرى الناحية

يها هكذا ، حىت مت جدارات الكعبة ... تل اليت الناحية إىل نقله جدار

وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ، ومل يزل هذا معروفًا تعرفه العرب يف 

صيدته املعروفة الالمية : وموطئُ جاهليتها ؛ وهلذا قال أبو طالب يف ق

 إبراهيم يف الصخر رطبة على قدميــه حافيا غــــري ناعل
  . اهـ» وقد أدرك املسلمون ذلك فيه أيضا 
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وقصة بناء إبراهيم وإمساعيل للكعبة املعظمة ووقوف إبراهيم عليه السالم 

على حجر املقام رواها البخاري يف صحيحه يف حديث طويل عن ابن عباس 

مث قال : يا إمساعيل إن اهللا أمرين بأمر ، قال: « ... رضي اهللا عنهما قال : 

ل : فإن اهللا أمرين أن فاصنع ما أمرك ربك . قال : وتعينين؟ قال : وأعينك . قا

أبين ها هنا بيتا ، وأشار إىل أكمة مرتفعة على ما حوهلا ، قال : فعند ذلك 

رفعا القواعد من البيت ، فجعل إمساعيل يأيت باحلجارة ، وإبراهيم يبين ، 

حىت إذا ارتفع البناء ، جاء ذا احلَجر فوضعه له ، فقام عليه وهو يبين ، 

" ربنا تقبل منا إنك أنت السميع رة ، ومها يقوالن : وإمساعيل يناوله احلجا

  . ١٢٧ -البقرة العليم " 

" ربنا تقبل منا قال : فجعال يبنيان حيت يدورا حول البيت ، ومها يقوالن : 

  .١٢٧ –البقرة  إنك أنت السميع العليم "

 
ة آياته البينات ، فقال عز لأن اهللا تعاىل نوه بذكره من مج من فضائله :

آل  " فيه مقام ءايات بينات مقام إبراهيم  ومن دخله كان ءامنا "؛ وجل

  .٩٧ –عمران 

  قال ابن جرير يف تفسري هذه اآلية : 

" إن أول بيت وضع للناس مباركًا وهدى للعاملني ، للذي ببكة فيه عالمات 

 - قدم خليله إبراهيمبينات من قدر اهللا وآثار خليله إبراهيم ، منهن أثر 

  ".  عليه قام الذي احلَجر يف - السالم عليه

أن اهللا تعاىل أمر املسلمني باختاذه مصلى يف احلج والعمرة ،  ومن فضائله :     

  .١٢٥ -البقرة  " واختذوا من مقام إبراهيم مصلي "وذلك يف قوله تعاىل : 
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اإلمام أمحد  أنه ياقوتة من يواقيت اجلنة ، فقد روى ومن فضائله :

والترمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

رضي اهللا عنهما أنه قال : أنشد باهللا ثالثًا ووضع أصبعه يف أذنيه ، لسمعت 

" إن الركن واملقام ياقوتتان من ياقوت اجلنة ، ، وهو يقول : ص رسول اهللا

نورمها ألضاءتا ما بني املشرق طمس اهللا نورمها ، ولوال أن اهللا طمس 

  واملغرب ".

أن إبراهيم عليه السالم وقف عليه كما أمره اهللا عز وجل  ومن فضائله :

وأذن يف الناس باحلج ، فقد روى الفاكهي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : 

 اهللا أمره البيت بناء من السالم عليه إبراهيم فرغ ملا «: ص قال رسول اهللا

، فقال : يا أيها الناس إن ربكم  املقام على فقام ، احلج يف ينادي أن وجل عز

قد بىن بيتا فحجوه ، وأجيبوا اهللا عز وجل ، فأجابوه يف أصالب الرجال 

فكل من   :، قال، أجبناك ، أجبناك ، اللهم لبيك وأرحام النساء : أجبناك

حح إسناده ؛ واحلديث ص» حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم على قدر ما لىب 

  ابن حجر. 

 

من الثابت أن حد املسجد احلرام قبل اإلسالم هو نفس دائرة املطاف ، ومل يكن 

له سور وال جدار وإمنا كانت بيوت قريش حتيط به على دائرة املطاف. وقد 

جعلوا بني كل بيتني أو ثالثة ممرا ومنفذا يدخل الناس منه إىل املسجد ، 

حلرام أحاط به جدارا ، فلما زاد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، يف املسجد ا

فهو أول من زاد يف املسجد وأول من أحاطه باجلدار ، ومل يذكر املؤرخون أنه 

عمل له بابا. ولكن من البداهة القول بأنه رضي اهللا عنه ، عمل له بابا حيث 

يعلم من داللة العمل بالضرورة ، فما كان حماطا جبدار ال بد أن يكون له 
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مث على قدر كرب املسجد تتعدد األبواب. فلما زيد منفذ واملنفذ هو الباب ، 

يف مساحته زيد يف أبوابه. وملا كان املسجد احلرام أكرب مساجد الدنيا كانت له 

  أبواب كثرية نورد أمساءها كما يلي :

مسي بذلك ، مع أن باب بين شيبة الذي  باب السالم : وال ندري ملاذا )١

  . أمام مقام إبراهيم هو باب السالم قدمياً

باب قايتباي : وبه مئذنة السلطان قايتباي ، سلطان مصر سابقاً ،  )٢

  وكان يقال له ( باب القوارير ).

كان خيرج منه ويدخل فيه  صباب النيب : مسي بذلك ألن النيب  )٣

من مرتله بزقاق العطارين ، وهو مرتل خدجية أم املؤمنني رضي اهللا عنها ، 

رج منه ، ويقال له : باب النساء ألا كانت سابقا ختويسمي باب اجلنائز 

  ويقال له : باب احلريريني لبيع احلرير يف الدكاكني اليت كانت جبواره.

وهو ابن عبد املطلب مسي به ألنه يقابل داره اليت باب العباس :  )٤

  باملسعى.

  ويعرف بباب بين هاشم ، وبباب البطحاء أيضا.باب علي :  )٥

كما مساه األزرقي ، وحنن ويقال له : باب بين عائذ باب بازان :  )٦

  نسميه باب القره قول أو باب خمفر الشرطة.

  يقال له : باب بين سفيان كما عرفه األزرقي.باب البغلة :  )٧

مسي بذلك ألنه يقابله ، ويقال له : باب بين خمزوم ، باب الصفا :  )٨

  وباب أجياد الصغري.

  مسي بذلك ألنه خيرج منه إليها على خط مستقيم.باب أجياد :  )٩

ويقال له : باب ااهدية ، ألن عنده مدرسة امللك باب الرمحة :  )١٠

  ااهد صاحب اليمن ويسمى أيضا بباب أجياد.
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أي : التكية املصرية ألنه أمامها ، ويقال له : باب باب التكية :  )١١

  الشريف عجالن وباب بين تيم.

وهي ابنة أيب طالب ، ويقال له : باب احلميدية (وهي باب أم هانئ :  )١٢

  .ار احلكومة) ويقال له أيضا : (باب أجياد الكبري)د

ويقال له : باب احلزورة ، وباب احلزامية ، وباب بين باب الوداع :  )١٣

  حكيم بن حزام.

  مسي باسم رجل خياط كان عنده امسه إبراهيم.باب إبراهيم :  )١٤

  باب صغري : مبدرسة الشريف عبد املطلب. )١٥

ملسجد من مدرسة مسي بذلك ألنه يدخل إىل اباب الداودية :  )١٦

  الداودية.

ومسي بذلك ألن املعتمر من التنعيم يرجع من طريق باب العمرة :  )١٧

الشبيكة فيدخل املسجد احلرام من هذا الباب غالبا لقربه ويقال له : باب 

  بين سهم ، وباب بين مجح.

  ويقال له : باب السدة ، وباب عمرو بن العاص.باب العتيق :  )١٨

  باب العتيق وباب الباسطية.وهو بني باب الزمامية :  )١٩

مسي ا التصاله مبدرسة عبد الباسط ، ويقال له : باب الباسطية :  )٢٠

باب العجلة ، ومسي بذلك لدار كانت عنده بناها ابن الزبري رضي اهللا عنه ، 

  على عجل فكانت تبىن بالليل والنهار حىت فرغ منها سريعا.

كان يقال له أيضا : وهو يف جانب رحبة باب الزيادة. وباب القطيب :  )٢١

  باب الزيادة. والقطيب املنسوب إليه هو عبد الكرمي القطيب.

  ويقال له : باب سويقة ألنه خيرج منه إليها.باب الزيادة :  )٢٢

  مسي بذلك ألنه يؤدي إليها.باب احملكمة :  )٢٣
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  ومنه يدخل إىل مكتبة املسجد احلرام.باب الكتبخانة :  )٢٤

  ا ينفذ إىل سويقة.مسي بذلك ألن دربا صغريباب دريبة :  )٢٥

  وهو الذي عند املروة.باب مراد :  )٢٦

 

  .)١(مئذنة حاليا  ١٣املسجد احلرام به حوايل 

مئذنة شاخمة مرتبة على حنو  ١٣زخرفت وجهات احلرم املكي الشريف ب 

 .مجايل متناسق مع البناء والتوسعة احلديثة للمسجد احلرام

عشر على أبواب احلرم املكي الرئيسية، وقد وزعت هذه املآذن الثالثة 

مئذنتان على باب امللك عبدالعزيز ومئذنتان على باب امللك فهد ومئذنتان 

على باب العمرة ومئذنتان على باب الفتح، وذلك كأكتاف بارزة للمدخل 

الرئيسي. ونتج عن ذلك أن ظهور املداخل الرئيسية بشكل جذاب يوحي 

م مثاين مآذن يف جمموع املداخل الرئيسية بعظمة املكان. وقد مت استخدا

 .األربعة، أما املئذنة التاسعة فقد وضعت على باب الصفاء

ووضعت املئذنتان العاشرة واحلادية عشرة، مئذنتني رئيستني على الباب 

الرئيس يف التوسعة اجلديدة، وهو باب امللك عبداهللا، كما وضعت املئذنة 

لشرقي والثالثة عشرة يف الركن الشمايل الثانية عشرة يف الركن الشمايل ا

الغريب ليصبح عدد مآذن املسجد احلرام بعد اكتمال التوسعة ثالث عشرة 

 مئذنة

                                                             
مئذنة  ١٣؛ حتت عنوان ( يف عهد خادم احلرمني   م ٢٠١٢مارس  ٦، بتاريخ  ١٥٩٦١جريدة الرياض ، العدد  )(١

  تصدح يف مساء احلرم املكي ) بقلم حممد حامد.
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متراً. وميكن تقسيم املئذنة إىل  ٨٩ويبلغ ارتفاع املئذنة اإلمجايل حوايل 

والشرفة  -وعصب املئذنة  -والشرفة األوىل  -مخسة أجزاء وهي القاعدة 

   والغطاء –الثانية 

 

 
 –ساحاته  –أبواب املسجد  –احلجرة النبوية الشريفة  –( الروضة الشريفة 

  )صمنرب رسول اهللا  –حماريبه  –أساطينه املشهورة  –مآذنه 

  هو املسجد النبوي أو مسجد النيب أو احلرم النبوي ؛ أحد أكرب

املساجد يف العامل ، وثاين أقدس مسجد يف اإلسالم بعد املسجد احلرام ، بناه 

م جبانب بيته  ٦٢٢هـ املوافق  ١يف املدينة املنورة بعد هجرته سنة  صالنيب 

  بعد بناء مسجد قباء.

   مر املسجد بعدة توسعات عرب التاريخ ، مرورا بعهد اخللفاء

الراشدين والدولة األموية مث العباسية مث العثمانية ، وأخريا يف عهد الدولة 

  م. ١٩٩٤السعودية حيث متت أكرب توسعة له عام 

ويعترب املسجد النبوي أول مكان يف اجلزيرة العربية يتم اإلضاءة فيه عن 

  م. ١٩٠٩هـ /  ١٣٢٧صابيح الكهربية عام طريق استخدام امل

هـ بأمر من الوليد بن عبد امللك بإدخال ٩١قام عمر بن عبد العزيز عام 

" احلجرة حجرة أمنا عائشة رضي اهللا عنها يف املسجد ، واملعروفة حاليا بـ 

، واليت تقع يف الركن اجلنويب الشرقي من املسجد ،  النبوة الشريفة "

   حممد وأيب بكر وعمر بن اخلطاب.واملدفون فيها النيب

مث بنيت القبة اخلضراء على حجرة السيدة عائشة رضي اهللا عنها يف عهد 

املنصور سيف الدين قالوون األلفي الصاحلي أحد امللك قالوون الصاحلي ؛ 



 

٢٩٩  

البحرية ورأس أسرة حكمت مصر واملشرق العريب  أشهر سالطني املماليك

  ان من رجال امللك الصاحل أيوب.مايزيد على قرن من الزمان ، ك

كان للمسجد النبوي دور كبري يف احلياة السياسية واإلجتماعية ؛ فكان 

مبثابة مركز اجتماعي وحمكمة ومدرسة دينية ، ويقع املسجد يف وسط املدينة 

املنورة ، ويحيط به العديد من الفنادق واألسواق القريبة . وكثري من الناس 

 صج أو العمرة يقومون بزيارته ، وزيارة قرب النيب الذين يؤدون فريضة احل

  .)١( " من زار قربي وجبت له شفاعيت "حلديث ؛ 

 

 أنه أسس على التقوي من أول يوم ؛  )١
  قال تعايل يف سورة التوبة : " ملسجد أسس علي التقوي من أول يوم

  أحق أن تقوم فيه فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين ". 

  يف بيت  صوعن أيب سعيد اخلدري قال : دخلت علي رسول اهللا

بعض نسائه ، فقلت : يا رسول اهللا ، أي املسجدين الذي أسس علي التقوي 

خذ كفا من حصباء فضرب به األرض ، مث قال ؛ هو مسجدكم هذا ؟ قال : فـ

 .)٢(( يقصد مسجد املدينة )

عن أيب أنه أحد املساجد الثالثة اليت ال يشد الرحال إال إليها ،  )٢

قال : " ال تشد الرجال إال إيل  صسعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب 

 .)٣(مسجدي هذا "ثالثة مساجد ؛ مسجد احلرام ، و مسجد األقصي ، و 

                                                             
الدارقطين يف سننه عن نافع بن عمر ، حتقيق؛عبد اهللا بن هاشم مياين املدين ، و قال عنه ابن امللقن يف ) رواه (١

 البدر املنري ؛ إسناد حسن .
 صحيح مسلم .)(٢
 صحيح البخاري.)(٣



    ٣٠٠   

عن أيب هريرة رضي اهللا صالة علي غريه :  ١٠٠٠الصالة فيه تعدل  )٣

عنه قال : " صالة يف مسجدي هذا ، خري من ألف صالة يف غريه من املساجد 

 .)١(إال املسجد احلرام " 

؛ " ما بني بييت ومنربي روضة صقال يوجد به الروضة الشريفة :  )٤

 .)٢(ي "من رياض اجلنة ، و منربي على حوض

: "خري ما صقال النيب من خري األماكن اليت يقصدها الناس ؛  )٥

 .) ٣(ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا و البيت العتيق "

: " صقال النيب من جاءه دف التعلم فهو كااهد يف سبيل اهللا :  )٦

من جاء مسجدي هذا مل يأته إال خلري يتعلّمه أو يعلّمه فهو مبرتلة ااهدين 

 .)٤(يف سبيل اهللا، ومن جاء بغري ذلك فهو مبرتلة الرجل ينظر إىل متاع غريه " 

: روي عن أنس بن يوماً كُتبت له النجاة من النار  ٤٠من صلّى فيه  )٧

: " من صلي يف مسجدي أربعني صالة ال تفوته صالة  قال أن النيب حممد مالك

، و لكنه  )٥(كتبت له براءة من النار ، و براءة من العذاب و برئ من النفاق "

  يعترب من األحاديث الضعيفة.

 
 

املسجد األقصي هو أحد أكرب مساجد العامل ، ومن أكثرها قدسية عند 

املسلمني ، وهو أويل القبلتني يف اإلسالم ويقع داخل البلدة القدمية بالقدس يف 

                                                             
 صحيح مسلم .)(١
 صحيح البخاري.)(٢
  رواه ابن حجر العسقالين ، عن جابر بن عبد اهللا ، و قال عنه : صحيح. )(٣
 الترغيب و الترهيب للمنذري عن أيب هريرة ، و صححه األلباين .)(٤
 رواه املنذري يف الترغيب و الترهيب عن أنس بن مالك ، و قال عنه ؛ رواته رواة الصحيح .)(٥



 

٣٠١  

فلسطني ، وهو كامل املنطقة احملاطة بالسور ، وهو اسم لكل ما هو داخل 

رقية من البلدة سور املسجد األقصي الواقع يف أقصي الزاوية اجلنوبية الش

  املسورة. " مدينة القدس القدمية "القدمية 

     ذات القبة الذهبية "مسجد قبة الصخرة "  ،

" ذو القبة الرصاصية واملوجودة يف موقع القلب منه ، واجلامع القبلي 

، والواقع أقصي جنوبه ناحية القبلة ، فضالً عن وجود حنو من  السوداء "

ما بني مساجد ، ومبان ، وقباب ، لم آخر تقع ضمن حدود األقصي ؛ مع ٢٠٠

وأسبلة مياه ، ومصاطب ، وأروقة ، ومدارس ، وأشجار ، وحماريب ، ومنابر ، 

  ومآذن ، وأبواب ، وآبار ، ومكتبات ، فضال عن الساحات.

ويقدس اليهود أيضا املكان نفسه ، ويطلقون على ساحات املسجد األقصي 

نسبة إيل هيكل النيب سليمان ، وحتاول العديد من  )١(اهليكل ) اسم ( جبل

املنظمات اليهودية املتطرفة التذرع ذه احلجة لبناء اهليكل حسب 

  معتقدها.

   سمي ؛هضبة موريا "ويقع املسجد األقصي فوق هضبة صغرية ت " ،

 القدمية "" مدينة القدس يف أقصي الزاوية اجلنوبية ملدينة القدس ؛ 

  ، و تعد الصخرة أعلي نقطة فيه ، وتقع يف قلبه.بفلسطني

  متر مربع ) ، ويشغل حنو سدس  ١٠٠٠دومنا ( الدومن =  ١٤٤قرابة

مساحة القدس املسورة ، وهو علي شكل مضلع غري منتظم ؛ طول ضلعه 

م ، ومن دخل سور األقصي  ٢٨١م ، واجلنويب ٣١٠م ، والشمايل ٤٩١الغريب 

فصلي حتت شجرة من أشجاره أو قبة من قبابه أو فوت مصطبة أو عند 

  الرواق أو يف داخل قبة الصخرة أو اجلامع القبلي ؛ فصالته مضاعفة.

                                                             
 أو هيكل سليمان. )(١



    ٣٠٢   

 
حيث صلى إليه النيب حممد واملسلمون سبعة عشر أويل القبلتني :  -١

 شهراً قبل أن يؤمروا بالتحول شطر املسجد احلرام ؛
  ؛ " سيقول السفهاء ما والهم عن قبلتهم سورة البقرةقال تعايل يف

   ".ملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللاليت كانوا عليها قل هللا املشرق وا
 ى "  وقال تعايل أيضا يف سورة البقرة ؛رن قَدقَلُّبت هِكجي واِء فمالس  

كنلِّيولَةً فَلَنبا   قاهضرلِّتفَو كهجو طْرش جِدسامِ الْمرثُ  الْحيحا وم مكُنت 

  ربهِم من الْحق أَنه لَيعلَمونَ الْكتاب أُوتوا الَّذين وإِنَّ  شطْره وجوهكُم فَولُّوا

ولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الْكتاب بِكُلِّ آية ما  -  يعملُونَ عما بِغافلٍ اللَّه وما

  كلَتبوا قبِعاتمو ابِعٍ أَنتبِت مهلَتبا  قمم وهضعابِعٍ بلَةَ بِتبضٍ قعنِ  بلَئو 

تعبم اتاَءهون أَهم دعا بم اَءكج نلْمِ مالْع  كلَّ إِذًا إِننا منيملظَّال ."  

 ية مدة ستة فإن املسلمني صلوا إىل بيت املقدس بعد اهلجرة النبو

  :قال الرباء ، كما ثبت يف حديث الصحيحني عنعشر شهرا أو سبعة عشر

، أو سبعة عشر حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا صصلينا مع رسول اهللا 

  .شهرا ، مث صرفنا حنو الكعبة

 ثاين مسجد وضع يف األرض بعد املسجد احلرام :   - ٢
  عن أيب ذر الغفاري ، رضي اهللا تعاىل عنه ، قال : قلت يا رسول اهللا

: قلت مث  قال ،” احلرام املسجد ”أي مسجد وضع يف األرض أول ؟ قال : 

أربعون  ”، قلت : كم كان بينهما ؟ قال :  ”األقصى املسجد ”، قال : أي؟

 البخاري رواه. (”سنة ، مث أينما أدركتك الصالة فصله ، فان الفضل فيه 

 ومسلم و اللفظ للبخاري ).
  



 

٣٠٣  

  اختط حدوده  آدم عليه السالموأرجح األقوال أن أول من بناه هو ،

بعد أربعني سنة من إرسائه قواعد البيت احلرام ، بأمر من اهللا تعاىل ، دون أن 

 يكون قبلهما كنيس وال كنيسة وال هيكل وال معبد.
ثالث احلرمني الشريفني بعد احلرم املكي واحلرم املدين ، وهو أحد  - ٣

 املساجد الثالثة اليت تشد إليها الرحال ؛ 
  أربع مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا قال : عن أيب سعيد اخلدري

عليه وسلم ، أو قال : حيدثهن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأعجبنين 

وآنقنين : أن التسافر امرأة مسرية يومني ليس معها زوجها أو ذو حمرم ، وال 

صوم يومني : الفطر واألضحى ، وال صالة بعد صالتني : بعد العصر حىت 

بعد الصبح حىت تطلع الشمس ، وال تشد الرحال إال إىل تغرب الشمس ، و

رواه  - ثالثة مساجد : مسجد احلرام ، ومسجدي ، ومسجد األقصى 

 البخاري.
  ؛ ال تشد صعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ؛ قال رسول اهللا

، ومسجد صالرحال إال إىل ثالثة مساجد : املسجد احلرام ، ومسجد الرسول 

  البخاري.رواه األقصى ، 

    



    ٣٠٤   

 صالة :  ٢٥٠صالة أو  ٥٠٠الصالة فيه تعدل  - ٤
  فضل    : قال صعن أيب الدرداء وجابر رضي اهللا عنهما عن النيب "

الصالة يف املسجد احلرام على غريه مائة ألف صالة ، ويف مسجدي هذا ألف 

أخرجه البيهقي يف السنن    : " صالة ويف مسجد بيت املقدس مخسمائة صالة

 .)٤٢١١) ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (١٨٢١( الصغرى رقم

 : فضل الصالة يف   :قال عليه الصالة والسالم عن أيب الدرداء "

املسجد احلرام على غريه مائة ألف صالة ، ويف مسجدي ألف صالة ، ويف 

) ٤١٤٢( - البحر -أخرجه البزار ،  مسجد بيت املقدس مخسمائة صالة "

 .هذا إسناد حسن؛ قال

سبحانَ الَّذي " قال تعايل؛ و منه أعرج إيل السماء:  صمسري النيب  -٥

 باركْنا الَّذي الْأَقْصى الْمسجِد إِلَى الْحرامِ الْمسجِد من لَيلًا بِعبدهأَسرى 

لَهوح هرِينل نا مناتآي  هإِن وه يعمالس ريص١ –، اإلسراء  " الْب. 
 باألنبياء فيه ليلة اإلسراء واملعراج : صصلي النيب  - ٦
 ملا أسري بالنيب إىل املسجد األقصى ، أصبح ؛ عن عائشة قالت

يتحدث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به ، وصدقوه ، وسعوا 

بذلك إىل أيب بكر، فقالوا : هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل 

بيت املقدس ؟ قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : لئن كان قال ذلك لقد 

الوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن صدق ، ق

يصبح ؟ قال : نعم إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه خبرب السماء 

صححه األلباين يف ؛ يف غدوه أو روحه ، فلذلك مسي أبو بكر الصديق 

 السلسلة الصحيحة.



 

٣٠٥  

سجد يؤم املهدي عليه السالم عيسي بن مرمي واملسلمني يف امل - ٧

 األقصي ؛ 
  نابٍ ، عهنِ شنِ ابع ، سوني نثُ ، عا اللَّيثَندرٍ ، حكَيب نثَنا ابدح

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرا هأَنَّ أَب ، ارِيصةَ اَألنادلَى أَبِي قَتوعٍ ، مافصن: 

 »رم نلَ ابزإِذَا ن متأَن فكَي كُمنم كُمامإِمو ، يكُمف ملٌ ، » يقَيع هعابت ،

ياعزاَألو٣٤٤٩، (خ)  و  

  ِنع ، سوننِي يرببٍ ، أَخهو نا ابنربى ، أَخيحي نلَةُ بمرثَين حدح

ةَ الْأَنادلَى أَبِي قَتوم ، عافنِي نربابٍ ، قَالَ: أَخهنِ شةَ ، ابريرا هأَنَّ أَب ، ارِيص

فيكُم وإِمامكُم  " كَيف أَنتم إِذَا نزلَ ابن مريم :صقَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

كُمن١٥٥( - ٢٤٤، (م) ؟ " م(  

 ؛ دجالمن األماكن اليت يتحصن فيها املسلمون من األعور ال - ٨
  : خطبنا روي اهليثمي يف جممع الزوائد ، وقال رجاله رجال الصحيح

فقال : أنذركم الدجال ثالثا فإنه مل يكن نيب إال أنذره وإنه  صرسول اهللا 

فيكم أيتها األمة وإنه جعد آدم ممسوح العني اليسرى معه جنة ونار ومعه 

ه يسلط على جبال من خبز ور من ماء وإنه ميطر املطر وال ينبت الشجر وإن

نفس فيقتلها وال يسلط على غريها وإنه ميكث يف األرض أربعني صباحا 

يبلغ كل منهل ال يقرب أربعة مساجد ؛ مسجد احلرام ، ومسجد املدينة ، 

ومسجد الطور ، ومسجد األقصى وما شبه عليكم فإن ربكم عز وجل ليس 

 .بأعور
  وروي ابن حجر العسقالين يف فتح الباري عن جنادة بن أيب أمية قال قال

أتينا رجال من األنصار من الصحابة قال قام فينا رسول اهللا ؛  صرسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم فقال : أنذركم املسيح ميكث يف األرض أربعني صباحا 



    ٣٠٦   

الرسول يبلغ سلطانه كل منهل ال يأيت أربعة مساجد الكعبة ومسجد 

  ومسجد األقصى والطور . قال ابن حجر ؛ رجاله ثقات.

  اأَن لْتخقَالَ: د ،يسوةَ الديأَبِي أُم نةُ بادنا جثَندقَالَ: ح ،داهجم نوع

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نلٍ مجلَى ري عل باحصا صوا مثْندا: حقَالَ: فَقُلْن ،

عمس ولِ اللَّهسر نم قًا ،  صتدصم كدنإِنْ كَانَ عو رِهغَي نا عثْندحلَا تو

 ولُ اللَّهسا رينف قَام ، معمٍ فَقَالَ: صقَالَ: نوي الَ ،  ذَاتجالد كُمرذأُن "

هالَ ، فَإِنجالد كُمرذالَ ، أُنجالد كُمرذأُن  ، هتأُم هذَرأَن قَدإِلَّا و بِين كُني لَم

 هعإِنَّ مى ، ورسنِ الْييالْع وحسمم مآد دعج هإِنةُ ، وا الْأُمهتأَي يكُمف هإِنو

وجبلَ خبزٍ ، وإِنه جنةً ونارا ، فَناره جنةٌ وجنته نار ، وإِنَّ معه نهر ماٍء 

 رطمي هإِنا ، ورِهلَى غَيلَّطُ عسا ، لَا ييِيهحي ا ثُملُهقْتفْسٍ فَيلَى نلَّطُ عسي

السماَء ولَا تنبت الْأَرض ، وإِنه يلْبثُ في الْأَرضِ أَربعني صباحا حتى يبلُغَ 

منهلٍ ، وإِنه لَا يقْرب أَربعةَ مساجِد: مسجِد الْحرامِ، ومسجِد  منها كُلَّ

 اِء فَإِنَّ اللَّهيالْأَش نم كُملَيع هبا شمالطُّورِ ، وسِ وقْدالْم جِدسمولِ، وسالر

يف مصنفه ، وصححه ، رواه أمحد ، وابن أيب شيبة لَيس بِأَعور مرتينِ " 

  األلباين يف السلسلة الصحيحة.

 
  هو اجلبل املوجود يف سيناء والذي كلم اهللا موسي عليه ، قال تعايل

ولَما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب ؛ "   ١٤٣-يف سورة األعراف

 ظُرأَرِنِي أَن هكَانم قَرتاس لِ فَإِنبإِلَى الْج ظُرنِ انلَكانِي ورت قَالَ لَن كإِلَي

 ا أَفَاققًا فَلَمعى صوسم رخا وكد لَهعلِ جبلْجل هبلَّى رجا تانِي فَلَمرت فوفَس

لُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ سنِنيمؤ ."  
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ويسمي جببل موسي أو جبل طور سيناء أو جبل كاترين أو جبل القديسة 

م  ٢.٦٢٩ويبلغ ارتفاعه كاترينا ، ويقع يف حمافظة جنوب سيناء يف مصر ، 

مثل باقى  يف فصل الشتاء فوق سطح البحر ، تتساقط على اجلبل الثلوج

  . جبال منطقة جنوب سيناء

ت كاترين ؛ حيث يوجد دير طور سيناء أو ويوجد جبل الطور مبنطقة سان

 على كنيسة وحيتوي الديردير سانت كاترين الذي يقع أسفل جبل الطور ، 
وبه بئر  من الفضة تارخيية ا هدايا قدمية من ملوك وأمراء منها ثريات

يقولون عنه أنه بئر موسى ، كما أنه قد بين حول شجرة يقال أا شجرة 

النريان فاهتدى إليها موسى ليكلم ربه ، ويقولون اليت اشتعلت ا  موسى

عنها أنه جرت حماوالت الستزراعها خارج الدير ولكنها باءت بالفشل وأا ال 

  .تنمو يف أي مكان آخر خارج الدير

 
؛ قال تعايل يف سورة التني ؛ "  هو أفضل جبال األرض عند اهللا تعايل  -١

وهذا البلد األمني " ؛ طور سنني : هو ) ٢) وطور سنني (١والتني والزيتون(

 جبل طور سيناء ، والبلد األمني ؛ هي مكة املكرمة.
بغري تشبيه وال متثيل وال تكييف  - جتلي اهللا عز وجل إيل جبل الطور  -٢

بناء على إحلاح وطلب سيدنا  –؛ ليس كمثله شئ  وال تعطيل وال تأويل

ولَما جاَء موسى ؛ "   ١٤٣-موسي عليه السالم ، قال تعايل يف سورة األعراف

لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ انظُر إِلَى 

الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكا 

و. " نِنيمؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاققًا فَلَمعى صوسم رخ 



    ٣٠٨   

و هي شجرة الزيتون ، قال  تنبت منه أعظم شجرة و أفضل نبات ؛ -٣

" وشجرةً تخرج من طُورِ سيناَء تنبت بِالدهنِ ؛  ٢٠ -تعايل يف سورة املؤمنني 

 نيلغٍ لِّلْآكبصو. " 
الذي كلم اهللا عز وجل سيدنا  يوجد هذا اجلبل بالواد املقدس طوي -٤

 ؛  موسي فيها
  إين أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد املقدس قال تعايل يف سورة طه؛ "

 ؛ هو اسم الوادي. ، قال ابن عباس " طوي " طوي "
  

  إذ ناداه ربه بالواد املقدس ؛  ١٦–قال تعايل أيضا يف سورة النازعات "

  طوي ". 

يوجد هذا اجلبل بالبقعة املباركة اليت نادي فيها اهللا عز وجل كليمه  - ٥

فَلَما أَتاها نودي ؛ ( ٣٠ –قال تعايل يف سورة القصص  موسي عليه السالم :

ادالْو ئاطن شى موسا مأَن ي ةرجالش نم كَةاربالْم ةقْعي الْبنِ فمي ٰ◌ الْأَيإِن 

وشاطئ الوادي هو جانبه ، ومن الشجرة أي عند ،  ) الْعالَمني رب اللَّه أَنا

 ، وتسمي شجرة العليق ، وهي موجودة اآلن داخل دير سانت كاترين. الشجرة
 من األماكن األربعة اليت ال يدخلها الدجال أبدا :  - ٦
  : خطبنا روي اهليثمي يف جممع الزوائد ، وقال رجاله رجال الصحيح

، فقال : أنذركم الدجال ثالثا فإنه مل يكن نيب إال أنذره ، وإنه صرسول اهللا 

فيكم أيتها األمة ، وإنه جعد آدم ، ممسوح العني اليسرى ، معه جنة ونار 

ومعه جبال من خبز ور من ماء، وإنه ميطر املطر وال ينبت الشجر ، وإنه 

رض يسلط على نفس فيقتلها، وال يسلط على غريها ، وإنه ميكث يف األ

أربعني صباحا ، يبلغ كل منهل، ال يقرب أربعة مساجد مسجد احلرام 
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ومسجد املدينة ومسجد الطور ومسجد األقصى وما شبه عليكم فإن ربكم 

 .عز وجل ليس بأعور
  الباري عن جنادة بن أيب أمية قالوروي ابن حجر العسقالين يف فتح :

أتينا رجال من األنصار من الصحابة ، قال : قام فينا ؛  صقال رسول اهللا 

، فقال ؛ أنذركم املسيح ميكث يف األرض أربعني صباحا ، يبلغ صرسول اهللا 

سلطانه كل منهل ، ال يأيت أربعة مساجد الكعبة ومسجد الرسول ومسجد 

 األقصى والطور . قال ابن حجر ؛ رجاله ثقات.
 ثَندقَالَ: ح ،داهجم نا وعأَن لْتخقَالَ: د ،يسوةَ الديأَبِي أُم نةُ بادنا ج

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نلٍ مجلَى ري عل باحصا صوا مثْندا: حقَالَ: فَقُلْن ،

 ولِ اللَّهسر نم تعمقًا ،  صسدصم كدنإِنْ كَانَ عو رِهغَي نا عثْندحلَا تو

 ولُ اللَّهسا رينف قَام ، معمٍ فَقَالَ: صقَالَ: نوي الَ ،  ذَاتجالد كُمرذأُن "

وقَد أَنذَره أُمته ،  أُنذركُم الدجالَ ، أُنذركُم الدجالَ ، فَإِنه لَم يكُن نبِي إِلَّا

 هعإِنَّ مى ، ورسنِ الْييالْع وحسمم مآد دعج هإِنةُ ، وا الْأُمهتأَي يكُمف هإِنو

هإِنزٍ ، وبلَ خبجاٍء وم رهن هعإِنَّ مو ، ارن هتنجةٌ ونج هارا ، فَنارنةً ونج 

 رطمي هإِنا ، ورِهلَى غَيلَّطُ عسا ، لَا ييِيهحي ا ثُملُهقْتفْسٍ فَيلَى نلَّطُ عسي

السماَء ولَا تنبت الْأَرض ، وإِنه يلْبثُ في الْأَرضِ أَربعني صباحا حتى يبلُغَ 

لَا ي هإِنلٍ ، وهنا كُلَّ مهنم جِدسمامِ ، ورالْح جِدسم : اجِدسةَ معبأَر بقْر

، وما شبه علَيكُم من الْأَشياِء فَإِنَّ اللَّه  الرسولِ ، ومسجِد الْمقْدسِ والطُّورِ

، رواه أمحد ، و ابن أيب شيبة يف مصنفه ، وصححه لَيس بِأَعور مرتينِ " 

  ين يف السلسلة الصحيحة.األلبا

يتحصن جببل الطور عيسي بن مرمي واملسلمني عند خروج يأجوج  - ٧

 ومأجوج : 
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  ثَنِيدمٍ، حلسم نب يدلا الْوثَندبٍ، حرح نب ريهةَ زثَميو خثَنا أَبدح

ج نى بيحثَنِي يدابِرٍ، حنِ جب زِيدي ننِ بمحالر دبي عقَاض ،يابِرٍ الطَّائ

 ،يمرضرٍ الْحفَينِ نرِ بيبج أَبِيه نرٍ، عيبج ننِ بمحالر دبثَنِي عدح ،صمح

 ازِيانَ الررهم نب دمحثَنِي مدح وح ،لَابِيانَ الْكعمس نب اسوالن عمس هأَن- 

حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ، حدثَنا عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ،  -ه واللَّفْظُ لَ

 أَبِيه نرٍ، عفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمحالر دبع نع ،يابِرٍ الطَّائنِ جى بيحي نع

عمنِ ساسِ بونِ النرٍ، عفَينِ نرِ بيبولُ اِهللا جسر صانَ، قَالَ: ذَكَر  الَ ذَاتجالد

 ها إِلَينحا رلِ، فَلَمخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح ،فَّعرو يهف فَّضفَخ ،اةغَد

غَداةً، عرف ذَلك فينا، فَقَالَ: "ما شأْنكُم؟ " قُلْنا: يا رسولَ اِهللا ذَكَرت الدجالَ 

" غَير الدجالِ فَخفَّضت فيه ورفَّعت، حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ، فَقَالَ: 

 جرخإِنْ يو ، كُموند هجِيجا حفَأَن ، يكُما فأَنو جرخإِنْ ي ،كُملَيفُنِي عوأَخ

ِسه واُهللا خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ ، إِنه شاب ولَست فيكُم ، فَامرؤ حجِيج نفْ

 كُمنم كَهرأَد ننِ قَطَنٍ ، فَمى بزالْع دببِع ههبي أُشئَةٌ ، كَأَنطَاف هنيقَطَطٌ ، ع

نيلَّةً بخ ارِجخ هإِن ، فالْكَه ةورس حاتفَو هلَيأْ عقْراقِ ،  ، فَلْيرالْعأْمِ والش

يا رسولَ اِهللا وما  ، قُلْنا :فَعاثَ يمينا وعاثَ شمالًا ، يا عباد اِهللا فَاثْبتوا " 

 مويرٍ ، وهكَش مويو ، ةنكَس موا، يموونَ يعبضِ ؟ قَالَ : " أَري الْأَرف ثُهلَب

رائسو ، ةعمولَ اِهللا فَذَ كَجسا را : يقُلْن " كُمامكَأَي هامي أَيالَّذ موالْي كل

ةنا كَسا : يقُلْن ، " هرقَد وا لَهرمٍ ؟ قَالَ : " لَا ، اقْدولَاةُ يص يها فينكْفأَت ،

رسولَ اِهللا وما إِسراعه في الْأَرضِ ؟ قَالَ : " كَالْغيث استدبرته الريح ، فَيأْتي 

و ونَ بِهنمؤفَي ، موهعدمِ فَيلَى الْقَوع ،رطماَء فَتمالس رأْمفَي ، ونَ لَهجِيبتسي

 هغبأَسا، وذُر تا كَانلَ مأَطْو ،مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ، بِتنفَت ضالْأَرو

قَو هلَيونَ عدرفَي موهعدفَي ،مي الْقَوأْتي ثُم ،راصوخ هدأَما، ووعرض ،لَه
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 رميو ،هِمالوأَم نٌء ميش يهِمدبِأَي سلَي نيلحمونَ مبِحصفَي ،مهنع رِفصنفَي

 لِ، ثُمحيبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتفَت ،كوزرِجِي كُنا: أَخقُولُ لَهفَي ،ةرِببِالْخ

، فَيضرِبه بِالسيف فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِ، يدعو رجلًا ممتلئًا شبابا

ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه، يضحك، فَبينما هو كَذَلك إِذْ بعثَ اُهللا 

يقراِء شضيالْب ةارنالْم دنزِلُ عنفَي ،ميرم ناب ِسيحالْم  نيب ،قشمد

مهرودتينِ، واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا 

 ،اتإِلَّا م فَِسهن رِيح جِدرٍ يكَافلُّ لحلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج هنم ردحت هفَعر

هِي حتني هفَسنو ،لُهقْتفَي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ يي

 هِموهجو نع حسمفَي ،هناُهللا م مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم

لك إِذْ أَوحى اُهللا إِلَى عيسى: ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنة، فَبينما هو كَذَ

إِني قَد أَخرجت عبادا لي، لَا يدان لأَحد بِقتالهِم، فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ 

ويبعثُ اُهللا يأْجوج ومأْجوج، وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ، فَيمر أَوائلُهم علَى 

حةً برم هذكَانَ بِه قُولُونَ: لَقَدفَي مهرآخ رميا، ويها فونَ مبرشةَ فَيرِيطَب ةري

ماٌء، ويحصر نبِي اِهللا عيسى وأَصحابه، حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدهم خيرا 

الْي كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نلُ اُهللا مسرفَي ،هابحأَصى ويساِهللا ع بِين غَبرفَي ،مو

علَيهِم النغف في رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموت نفْسٍ واحدة، ثُم يهبِطُ 

ضِ مي الْأَرونَ فجِدضِ، فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى ويساِهللا ع بِيرٍ إِلَّا نبش عضو

ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي اِهللا عيسى وأَصحابه إِلَى اِهللا، فَيرسلُ اُهللا 

طَيرا كَأَعناقِ الْبخت فَتحملُهم فَتطْرحهم حيثُ شاَء اُهللا، ثُم يرسلُ اُهللا مطَرا 

نم كُنلَا ي ثُم ،لَفَةا كَالزكَهرتى يتح ضِسلُ الْأَرغرٍ، فَيبلَا ورٍ ودم تيب ه

 نةُ مابصأْكُلُ الْعت ذئموفَي ،ككَتري بدرو ،كتري ثَمبِتضِ: أَنلْأَرقَالُ لي

الرسلِ، حتى أَنَّ اللِّقْحةَ من الْإِبِلِ  الرمانة، ويستظلُّونَ بِقحفها، ويبارك في
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لَتكْفي الْفئَام من الناسِ، واللِّقْحةَ من الْبقَرِ لَتكْفي الْقَبِيلَةَ من الناسِ 

اُهللا واللِّقْحةَ من الْغنمِ لَتكْفي الْفَخذَ من الناسِ، فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ 

رِحيا طَيبةً ، فَتأْخذُهم تحت آباطهِم ، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمنٍ وكُلِّ مسلمٍ ، 

ويبقَى شرار الناسِ ، يتهارجونَ فيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ ".  

  )٢٩٣٧( - ١١٠(م) 

 ب يلا عثَندح نب اللَّه دبعمٍ، ولسم نب يدلا الونربرٍ قَالَ: أَخجح ن

 نرِ ـ عاآلخ يثدي حا فمهديثُ أَحدلَ حخابِرٍ ـ دنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع

ئي، عن عبد الرحمنِ عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، عن يحيى بنِ جابِرٍ الطَّا

بنِ جبيرٍ، عن أَبِيه، جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن النواسِ بنِ سمعانَ الكلَابِي قَالَ: 

 ولُ اللَّهسر ي  صذَكَرف اهنى ظَنتح فَّعرو يهف فَّضفَخ ،اةغَد الَ ذَاتجالد

ثُم رجعنا إِلَيه فَعرف  صقَالَ: فَانصرفْنا من عند رسولِ اللَّه  طَائفَة النخلِ،

ذَلك فينا فَقَالَ: "ما شأْنكُم؟ " قَالَ: قُلْنا: يا رسولَ اللَّه، ذَكَرت الدجالَ الغداةَ 

"غَير الدجالِ أَخوف  ة النخلِ قَالَ:فَخفَّضت فيه ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَ

 تلَسو جرخإِنْ يو ،كُموند هجِيجا حفَأَن يكُما فأَنو جرخإِنْ ي ،كُملَيي عل

فيكُم فَامرؤ حجِيج نفِْسه واللَّه خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ، إِنه شاب قَطَطٌ 

هنيع  ةورس حاتأْ فَوقْرفَلْي كُمنم آهر ننِ قَطَنٍ، فَمى بزالع دببِع بِيهئَةٌ شطَاف

أَصحابِ الكَهف" ، قَالَ: "يخرج ما بين الشامِ والعراقِ، فَعاثَ يمينا وشمالًا، 

رسولَ اللَّه، وما لَبثُه في اَألرضِ؟ قَالَ:  يا عباد اللَّه اثْبتوا"، قَالَ: قُلْنا: يا

 ،"كُمامكَأَي هامأَي رائسو ةعمكَج مويرٍ، وهكَش مويو ،ةنكَس موا، يموي نيعبأَر"

نا فيه صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ: قُلْنا: يا رسولَ اللَّه، أَرأَيت اليوم الَّذي كَالسنة أَتكْفي

قَالَ: "لَا، ولَكن اقْدروا لَه"، قَالَ: قُلْنا: يا رسولَ اللَّه، فَما سرعته في 

 هونكَذِّبفَي موهعدفَي مي القَوأْتفَي يحالر هتربدتاس ثيضِ؟ قَالَ: "كَالغاَألر
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لَهقَو هلَيونَ عدريو  يهِمدبِأَي سونَ لَيبِحصيو مالُهوأَم هعبتفَت مهنع رِفصنفَي

شيٌء، ثُم يأْتي القَوم فَيدعوهم فَيستجِيبونَ لَه ويصدقُونه فَيأْمر السماَء أَنْ 

فَت بِتنأَنْ ت ضاَألر رأْميو ،رطمفَت رطمت مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ،بِتن

كَأَطْولِ ما كَانت ذُرا وأَمده خواصر وأَدره ضروعا " ، قَالَ : " ثُم يأْتي اخلَرِبةَ 

 لِ، ثُمحيبِ الناسعكَي هعبتا فَيهنم رِفصنفَي كوزرِجِي كُنا: أَخقُولُ لَهفَي

ي وهعدي نِ ثُميلَتجِز هقْطَعفَي فيبِالس هرِبضا فَياببئًا شلتما مابلًا شجو رعد

 ميرم نى ابيسطَ عبإِذْ ه ككَذَل وا همنيفَب ،كحضي ههجلَّلُ وهتقْبِلُ يفَي

الب ةاراملَن دنع قشمد يقربِش ةنِحلَى أَجع هيدا يعاضنِ ويتودرهم نياِء بضي

ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ " ، قَالَ : " 

ِسه منتهى بصرِه"، قَالَ: ولَا يجِد رِيح نفِْسه ، ـ يعنِي أَحدا ـ إِلَّا مات ورِيح نفْ

 اَء اللَّها شم كثُ كَذَللْبقَالَ : " فَي ، " لَهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي"

 لْتزأَن ي قَدي إِلَى الطُّورِ فَإِنادبع زوأَنْ ح هإِلَي ي اللَّهوحي قَالَ : " ثُم ، "

ادبع مهو وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبيقَالَ : " و ، " هِمالتبِق دأَحل اندي لَا يا ل

" فَيمر أَولُهم  ، قَالَ :كَما قَالَ اللَّه : ( وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ ) األنبياء 

ها ثُم يمر بِها آخرهم فَيقُولُونَ: لَقَد كَانَ بِهذه بِبحيرة الطَّبرِية فَيشرب ما في

 قُولُونَ: لَقَدسِ فَيقْدالْم تيلِ ببوا إِلَى جهتنى يتونَ حِسريي اٌء، ثُمةً مرم

بِنشابِهِم إِلَى  قَتلْنا من في اَألرضِ، فَهلُم فَلْنقْتلْ من في السماِء، فَيرمونَ

 ميرم نى ابيسع راصحيا، وما درمحم مهابشن هِملَيع اللَّه دراِء فَيمالس

 كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نم مهدأَحا لريخ ذئمورِ يالثَّو أْسكُونَ رى يتح هابحأَصو

رفَي ،موالي هِملَيع لُ اللَّهسر؛ فَي هابحأَصو إِلَى اللَّه ميرم نى ابيسع غَب

النغف في رِقَابِهِم فَيصبِحونَ فَرسى موتى كَموت نفْسٍ واحدة، ويهبِطُ 

هلَأَتم قَدرٍ إِلَّا وبش عضوم جِدفَلَا ي هابحأَصى ويسع  مهنتنو مهتمهز
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ودماؤهم، فَيرغَب عيسى إِلَى اللَّه وأَصحابه، فَيرسلُ اللَّه علَيهِم طَيرا 

 هِمِسيق نونَ مملاملُس دقوتسيبِلِ وبِاملَه مهحطْرفَت ملُهمحفَت ،تخاقِ البنكَأَع

عابِهِم سبع سنِني، ويرسلُ اللَّه علَيهِم مطَرا لَا يكَن منه بيت وبرٍ ونشابِهِم وجِ

 " لَفَةا كَالزكُهرتفَي ضِسلُ اَألرغرٍ، فَيدلَا مرِجِي  ، قَالَ :وضِ أَخَألرقَالُ لي ثُم"

لُ العصابةُ الرمانةَ، ويستظلُّونَ بِقَحفها ثَمرتك وردي بركَتك فَيومئذ تأْكُ

ويبارك في الرسلِ حتى إِنَّ الفئَام من الناسِ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحة من اِإلبِلِ، 

ونَ بِاللِّقْحة من وإِنَّ القَبِيلَةَ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحة من البقَرِ، وإِنَّ الفَخذَ لَيكْتفُ

الغنمِ فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ اللَّه رِحيا فَقَبضت روح كُلِّ مؤمنٍ ويبقَى 

: هذَا حديثٌ سائر الناسِ يتهارجونَ كَما تتهارج احلُمر فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ" 

غَرِيب يححص نسابِرٍ ،  حنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع يثدح نإِلَّا م رِفُهعلَا ن

  [قال األلباين]: صحيح. ٢٢٤٠(ت) 

  
 

  تعريف احلرم املدين. 

  كيفية التوسعة ؛ عن طريق إخراج القرب خارج املسجد النبوي. 

 

  تعريف احلرم املكي.

  كيفية التوسعة ؛ عن طريق إعادة بناء الكعبة املشرفة على قواعد إبراهيم. 
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 هو إِنه ۚ◌ وإِن جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّه " قال تعايل : 

يعمالس يمل؛ الْع"   

 

  يقول الشيخ اجلليل سيد طنطاوي:

أن تنكل يف احلرب بأولئك  -أيها الرسول الكرمي  -عليك  واملعىن : ((

الكافرين الناقضني لعهودهم يف كل مرة ، وأن يئ ما استطعت من قوة 

إلرهام فإن مالوا بعد ذلك إىل السلم أي : املساملة واملصاحلة ؛ فوافقهم ومل 

  إليها ما دامت املصلحة يف هذه املسألة.

" فَاجنح معطوف على  ى اللَّه إِنه هو السميع الْعليم "" وتوكَّلْ علَوقوله ؛ 

  لقصد التثبيت وبعث الطمأنينة يف قلبه. لَها "

وال  - تعاىل -أي : اقبل املساملة ما دام فيها مصلحتك ، وفوض أمرك إىل اهللا

م هو السميع ألقواهلم الْعلي -سبحانه -ختش مكرهم وكيدهم وغدرهم ، إنه

  بأحواهلم ، فيجازيهم مبا يستحقون ، ويرد كيدهم يف حنورهم.

الذي يعرب به عن  " إِنْ "عن جنوحهم إىل السلم حبرف  -سبحانه -وعرب

الشيء املشكوك يف وقوعه ، لإلشارة إىل أم ليسوا أهال الختيار املساملة أو 

املؤمنني أن  املصاحلة لذاا ، وإمنا هم جنحوا إليها حلاجة يف نفوسهم، فعلى

  اهـ. ))يكونوا دائما على حذر منهم ، وأال يأمنوا مكرهم .. 



    ٣١٦   

 

  يقول العالمة عبد الرمحن السعدي : 

الصلح   :  أي "  للسلْمِ " مالوا   :  الكفار احملاربون ، أي  : أي  "  وإِنْ جنحوا "  ((

أجبهم إىل ما طلبوا   : أي   "  وتوكَّلْ علَى اللَّهفَاجنح لَها  "    . وترك القتال

  ؛  متوكلًا على ربك ، فإن يف ذلك فوائد كثرية

أن طلب العافية مطلوب كل وقت ، فإذا كانوا هم املبتدئني يف ذلك ،   :  منها 

    . كان أوىل إلجابتهم

 وقت آخر ، أن يف ذلك إمجاما لقواكم ، واستعدادا منكم لقتاهلم يف  :  ومنها

    . إن احتيج لذلك

أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا ، ومتكن كل من معرفة ما   : ومنها 

    . عليه اآلخر ، فإن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه

فكل من له عقل وبصرية إذا كان معه إنصاف فال بد أن يؤثره على غريه من 

معاملته للخلق والعدل نه يف األديان ، حلسنه يف أوامره ونواهيه ، وحس

، وأنه ال جور فيه وال ظلم بوجه ، فحينئذ يكثر الراغبون فيه فيهم

    . واملتبعون له

  . فصار هذا السلم عونا للمسلمني على الكافرين

وال يخاف من السلم إال خصلة واحدة ، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك 

  اهـ. ))   .. خدع املسلمني ، وانتهاز الفرصة فيهم
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– 

 بِنصرِه أَيدك الَّذي هووإِن يرِيدوا أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّه  " قال تعايل : 

نِنيمؤبِالْمو   قُلُوبِهِم نيب أَلَّفولَو ا أَنفَقْتي مضِ فا الْأَريعمج  نيب ا أَلَّفْتم

  ." حكيم عزِيز إِنه  بينهم أَلَّف اللَّه كنقُلُوبِهِم ولَ

 

  يقول احلافظ ابن كثري : 

 فإن حسبك اهللا " ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا ، ((
 . : كافيك وحدهأي  "

مث ذكر نعمته عليه مبا أيده به من املؤمنني املهاجرين واألنصار؛ فقال: 

أي : مجعها على  " " هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني وألف بني قلوم   فقال

  اهـ.))..  اإلميان بك ، وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك

 

  سيد طنطاوي :يقول الشيخ العالمة األزهري 

من خداع أعدائه ، إن هم أرادوا خيانته ،  صرسوله  -تعاىل - مث أمن اهللا ((

" وإِنْ يرِيدوا أَنْ وبيتوا له الغدر من وراء اجلنوح إىل السلم فقال تعاىل : 

" نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن كدي أَيالَّذ وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح ، وكعدخي. 

 -أي : وإن يرد هؤالء األعداء الذين جنحوا إىل السلم يف الظاهر أن خيدعوك

لتكف عنهم حىت يستعدوا ملقاتلتك فال تبال خبداعهم ، بل  - يا حممد

صاحلهم مع ذلك إذا كان يف الصلح مصلحة لإلسالم وأهله ، وال ختف منهم ، 
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ا أمدك به من الذي أمدك مب -سبحانه  - فإن اهللا كافيك بنصره ومعونته ، فهو

الذي أيدك باملؤمنني  - سبحانه  -وسائل النصر الظاهرة واخلافية ، وهو

الذين هانت عليهم أنفسهم وأمواهلم يف سبيل إعزاز هذا الدين ، وإعالء 

  .كلمته

على السري يف طريق الصلح ما دام فيه  صفاآلية الكرمية تشجيع للنيب 

سيكون له حىت ولو أراد  مصلحة لإلسالم وأهله، وتبشري له بأن النصر

 األعداء بإظهار امليل إىل السلم املخادعة واملراوغة ..
  مث يستكمل الشيخ ويقول ؛ 

ويف قلوب  صمث مضت السورة الكرمية يف تثبيت الطمأنينة يف قلب النيب 

أصحابه ، فبينت هلم أن اهللا كافيهم وناصرهم ، وأن القلة منهم تغلب 

  : - تعاىل -وأعدائهم فقالالكثرة من أعداء اهللا 

نِنيمؤالْم نم كعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النها أَيي 
ملا وعده بالنصر عند خمادعة األعداء ،  -تعاىل -قال الفخر الرازي : اعلم أنه

وعده بالنصر والظفر يف هذه اآلية مطلقاً على مجيع التقديرات ، وعلى هذا 

لزم حصول التكرار ألن املعىن يف اآلية األوىل : إن أرادوا خداعك الوجه ال ي

  كفاك اهللا أمرهم.

  اهـ.))واملعىن يف هذه اآلية عام يف كل ما حيتاج إليه يف الدين والدنيا .. 

 

  يقول العالمة السعدي يف تفسريه : 

، ذلك يعود عليهم ضررهداعهم ، وأن فأخربهم اللّه أنه حسبهم وكافيهم خ ((

كافيك ما يؤذيك ،   : أي   "  وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّه "   : فقال 
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من كفايته لك ونصره ما   )لك (  وهو القائم مبصاحلك ومهماتك ، فقد سبق 

    . يطمئن به قلبك

أعانك مبعونة مساوية ، وهو   :  أي "   وبِالْمؤمنِنيهو الَّذي أَيدك بِنصرِه  "  فل ـ

   . النصر منه الذي ال يقاومه شيء ، ومعونة باملؤمنني بأن قيضهم لنصرك

"    قُلُوبِهِم نيب أَلَّفم بسبب  " وفاجتمعوا وائتلفوا ، وازدادت قو

، ومل يكن هذا بسعي أحد ، وال بقوة غري قوة اللّه ،فلو أنفقت ما اعهماجتم

يف األرض مجيعا من ذهب وفضة وغريمها لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة 

ألنه ال يقدر على تقليب القلوب إال اللّه   ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم "  " الشديدة 

  . تعاىل

    " أَلَّف اللَّه نلَكو  يمكح زِيزع هإِن مهنيم ،   " بومن عزته أن ألف بني قلو

واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم   "   : ومجعها بعد الفرقة كما قال تعاىل 

ى شفَا حفْرة أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَ

   .  من النارِ فَأَنقَذَكُم منها "

ومنِ اتبعك من  " ، كافيك   : أي  " يا أَيها النبِي حسبك اللَّه "   : مث قال تعاىل 

" نِنيمؤوهذا وعد من اللّه لعباده    وكايف أتباعك من املؤمنني ،  :  أي  الْم

    . بعني لرسوله ، بالكفاية والنصرة على األعداءاملؤمنني املت

فإذا أتوا بالسبب الذي هو اإلميان واالتباع ، فالبد أن يكفيهم ما أمههم من 

  اهـ. )).  أمور الدين والدنيا ، وإمنا تتخلف الكفاية بتخلف شرطها .
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١(  ، اقحو إِسا أَبثَندرٍو، حمع نةُ باوِيعا مثَندح ، دمحم نب اللَّه دبثَنا عدح

 و ،اللَّه ديبنِ عب رملَى عورِ ، مضمٍ أَبِي النالس نةَ ، عقْبنِ عى بوسم نع

ع هإِلَي بقَالَ : كَت ، ا لَهبا ، كَانَ كَاتمهنع اللَّه يضفَى رأَبِي أَو نب اللَّه دب

 ولَ اللَّهسإِنَّ ر : هأْتى  صفَقَرتح ظَرتا ، انيهف يي لَقالَّت هامضِ أَيعي بف

وا لقَاَء أَيها الناس ، الَ تتمن« مالَت الشمس ، ثُم قَام في الناسِ خطيبا قَالَ : 

ودةَ العوا أَنَّ اجلَنلَماعوا ، وبِرفَاص موهميتةَ ، فَإِذَا لَقيافالع لُوا اللَّهسو ،

 وفيالَلِ السظ تح٢٩٦٦،  ٢٩٦٥(خ) ». ت  

حدثَنا يوسف بن موسى ، حدثَنا عاصم بن يوسف اليربوعي ، حدثَنا أَبو  )٢

إِسحاق الفَزارِي ، عن موسى بنِ عقْبةَ ، قَالَ : حدثَنِي سالم أَبو النضرِ، 

، ا لَهبكَات تكُن ، اللَّه ديبنِ عب رملَى عوأَبِي  م نب اللَّه دبع هإِلَي بقَالَ : كَت

 ولَ اللَّهسإِنَّ ر : يهفَإِذَا ف ، هأْتفَقَر ، ةورِيإِلَى احلَر جرخ نيفَى ، حي  صأَوف

قَام ثُم ، سمالش الَتى متح ظَرتان ، ودا العيهف يي لَقالَّت هامضِ أَيعي  بف

أَيها الناس ، الَ تمنوا لقَاَء العدو ، وسلُوا اللَّه العافيةَ ، فَإِذَا «  الناسِ فَقَالَ :

 وفيالَلِ السظ تحةَ توا أَنَّ اجلَنلَماعوا ، وبِرفَاص موهميت٣٠٢٤(خ) ».  لَق.  

٣( دعٍ ، حافر نب دمحثَين مدجٍ ، وحيرج نا ابنرباقِ ، أَخزالر دبا عثَن

 نم ، لَمأَس نلٍ مجابِ رتك نرِ، عضأَبِي الن نةَ ، عقْبع نى بوسنِي مربأَخ

 بِيابِ النحنِ  صأَصب رمإِلَى ع بفَى ، فَكَتأَبِي أَو ناِهللا ب دبع : قَالُ لَهي

ولَ اِهللا عسأَنَّ ر ، هبِرخي ، ةورِيرإِلَى الْح ارس نياِهللا ح ديضِ  صبعي بكَانَ ف

شمس قَام فيهِم ، أَيامه الَّتي لَقي فيها الْعدو ، ينتظر حتى إِذَا مالَت ال

" يا أَيها الناس ، لَا تتمنوا لقَاَء الْعدو ، واسأَلُوا اَهللا الْعافيةَ ، فَإِذَا  :فَقَالَ



 

٣٢١  

 ." وفيلَالِ السظ تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعوا ، وبِرفَاص موهميت٢٠(م) لَق - 

)١٧٤٢.(  

، أَخبرنا أَبو إِسحاق الْفَزارِي ، عن  حدثَنا أَبو صالحٍ محبوب بن موسى )٤

 ننِي ابعي اللَّه ديبنِ عب رملَى عورِ مضمٍ أَبِي النالس نةَ ، عقْبنِ عى بوسم

رخ نيفَى حأَبِي أَو نب اللَّه دبع هإِلَي بقَالَ : كَت ، ا لَهبكَانَ كَات رٍ ومعإِلَى م ج

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، ةورِيرقَالَ : صالْح ودا الْعيهف يي لَقالَّت هامضِ أَيعي بف  "

يا أَيها الناس ، لَا تتمنوا لقَاَء الْعدو ، وسلُوا اللَّه تعالَى الْعافيةَ ، فَإِذَا 

 ٢٦٣١(د) واعلَموا أَنَّ الْجنةَ تحت ظلَالِ السيوف ".  لَقيتموهم فَاصبِروا ،

  [قال األلباين]: صحيح.

حدثَنا إِسماعيلُ هو ابن إِبراهيم ، حدثَنا أَبو حيانَ قَالَ: سمعت شيخا  )٥

، كَتب إِلَى عبيد اللَّه : إِذْ أَراد  بِالْمدينة يحدثُ ، أَنَّ عبد اللَّه بن أَبِي أَوفَى

أَنْ يغزو الْحرورِيةَ ، فَقُلْت لكَاتبِه : و كَانَ لي صديقًا انسخه لي فَفَعلَ ، إِنَّ 

 ولَ اللَّهسقُولُ : صركَانَ ي  »جو زع لُوا اللَّهس و ، ودقَاَء الْعا لونملَّ لَا ت

وا أَنَّ الْجلَماعوا ، وبِرفَاص موهميتةَ ، فَإِذَا لَقيافلَالِ الْعظ تحةَ تن

وفي١٩١١٤(حم) ». الس.   

 

١(  اللَّه دبع نى ، عوسم نلُ با الفَضثَندقَالَ : ح ثيرح نب نيا احلُسثَندح

، عن عياشٍ عن أَبِي بحرِيةَبنِ سعيد هو ابن أَبِي هند ، عن زِياد ، مولَى ابنِ 

 بِياِء ، قَالَ : قَالَ الندرا " أَ :صأَبِي الدكَاهأَزو ، كُمالمرِ أَعيبِخ ئُكُمبلَا أُن

 نم لَكُم ريخ و كُماتجري دا فهفَعأَرو ، كُميكلم دنرِقِعالو بِ وفَاقِ الذَّهإِن ،

عناقَكُم ؟ "  وخير لَكُم من أَنْ تلْقَوا عدوكُم فَتضرِبوا أَعناقَهم و يضرِبوا أَ

" ما شيٌء أَنجى  ، قَالَ معاذُ بن جبلٍ :" ذكْر اللَّه تعالَى "  ، قَالَ :بلَى  قَالُوا :



    ٣٢٢   

 " كْرِ اللَّهذ نم ذَابِ اللَّهع نم اللَّه دبع نيثَ عذَا احلَده مهضعى بور قَد و ،

 ٣٣٧٧، (ت) بعضهم عنه فَأَرسلَه بِهذَا اِإلسناد ، وروىبنِ سعيد ، مثْلَ هذَا 

  [قال األلباين]: صحيح.

٢( ا الْمثَندبٍ قَالَ : حنِ كَاسب ديمح نب قُوبعا يثَندنِحمحالر دبع نةُ بريغ ،

 نع ، دننِ أَبِي هب يدعنِ سب اللَّه دبع ننِ أَبِي زِعب ادنِ زِيلَى ابوم ، ادي

" أَلَا أُنبئُكُم  قَالَ : ص، عن أَبِي بحرِيةَ ، عن أَبِي الدرداِء ، أَنَّ النبِي عياشٍ

م بِخيرِ أَعمالكُم وأَرضاها عند مليككُم ، وأَرفَعها في درجاتكُم ، وخيرٍ لَكُ

 ، ماقَهنوا أَعرِبضفَت كُمودا علْقَوأَنْ ت نمرِقِ ، والْوبِ وطَاِء الذَّهإِع نم

، " ذكْر اللَّه "  قَالَ :وما ذَاك يا رسولَ اللَّه ؟  قَالُوا :ويضرِبوا أَعناقَكُم ؟ " 

رؤ بِعملٍ أَنجى لَه من عذَابِ اللَّه عز وجلَّ " ما عملَ اموقَالَ معاذُ بن جبلٍ : 

  ." كْرِ اللَّهذ ن[قال األلباين]: صحيح. ٣٧٩٠(جة) م  

حدثَنا يحيى بن سعيد ، عن عبد اللَّه بنِ سعيد ، حدثَنِي مولَى ابنِ  )٣

 نع ، يدعس نب اللَّه دبا عثَندح ، كِّيا مثَندةَ ، و حرِيحأَبِي ب ناشٍ ، عيع

ةَ ، عرِيحأَبِي ب نع ، ادنِ أَبِي زِيب ادزِي ولُ اللَّهساِء ، قَالَ : قَالَ ردرأَبِي الد ن

وأَزكَاها ، عند مليككُم ،  ، قَالَ مكِّي :" أَلَا أُنبئُكُم بِخيرِ أَعمالكُم  :ص

كُم من وأَرفَعها في درجاتكُم ، وخيرٍ لَكُم من إِعطَاِء الذَّهبِ والْورِقِ ، وخيرٍ لَ

 " اقَكُمنوا أَعرِبضيو ماقَهنوا أَعرِبضفَت ، كُمودا علْقَوا  ، قَالُوا :أَنْ تم كذَلو

، قال الشيخ  ٢١٧٠٢(حم) ». ذكْر اللَّه عز وجلَّ «  قَالَ :هو يا رسولَ اللَّه ؟ 

  شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح.

انُ ، حدثَنا وهيب ، حدثَنا موسى بن عقْبةَ ، حدثَنِي زِياد بن حدثَنا عفَّ )٤

 بِيإِلَى الن هفَعراِء ، يدرإِلَى أَبِي الد هفَعريثًا يدح ، ادأَلَا «  قَالَ : صأَبِي زِي



 

٣٢٣  

 كُمالمرِ أَعيبِخ ئُكُمبيثَ ،» أُندالْح فَذَكَر  و يدعنِ سى بيحيثَ يدنِي حعي

  ٢١٧٠٤(حم)  مكِّي ، عن عبد اللَّه بنِ سعيد ، عن زِياد بنِ أَبِي زِياد.

٥(  نةَ ، عقْبنِ عى بوسم نرٍ ، عشعو ما أَبثَندح ، دمحم نب اججا حثَندح

، ادنِ أَبِي زِيب ادزِي  ولُ اللَّهساِء ، قَالَ : قَالَ ردرأَبِي الد ناشٍ ، عينِ علَى ابوم

أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ أَعمالكُم ، وأَزكَاها عند مليككُم ، وأَرفَعها «  :ص

خرِقِ ، والْوبِ وطَاِء الذَّهإِع نم رٍ لَكُميخو ، كُماتجردا للْقَوأَنْ ت نم رٍ لَكُمي

(حم) » عدوكُم فَتضرِبوا رِقَابهم ويضرِبونَ رِقَابكُم ؛ ذكْر اللَّه عز وجلَّ 

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٢٧٥٢٥

 قَالَ أَبو الدرداِء :وحدثَنِي عن مالك ، عن زِياد بنِ أَبِي زِياد أَنه قَالَ :  )٦

 كُميكلم دنا عكَاهأَزو ، كُماتجري دا فهفَعأَرو ، كُمالرِ أَعميبِخ كُمبِرأَالَ أُخ

 كُمودا علْقَوأَنْ ت نم رٍ لَكُميخرِقِ ، والْوبِ وطَاِء الذَّهإِع نم رٍ لَكُميخو ،

ذكْر اللَّه  ، قَالَ :بلَى  قَالُوا :عناقَهم ، ويضرِبوا أَعناقَكُم ؟ فَتضرِبوا أَ

، قَالَ زِياد بن أَبِي زِياد ، و قَالَ أَبو عبد الرحمنِ معاذُ بن جبلٍ : ما تعالَى

 ، ذَابِ اللَّهع نم ى لَهجلٍ أَنمع نم مآد نلَ ابمع.كْرِ اللَّهذ ن٥٦٤(ط)  م  

حدثَنا حجين بن الْمثَنى ، حدثَنا عبد الْعزِيزِ يعنِي ابن أَبِي سلَمةَ ،  )٧

 هلَغب هةَ ، أَنبِيعنِ أَبِي راشِ بينِ عب اللَّه دبلَى عوم ، ادنِ أَبِي زِيب ادزِي نع

ما عملَ آدمي عملًا قَطُّ «  :صجبلٍ أَنه قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  عن معاذ بنِ

 كْرِ اللَّهذ نم ذَابِ اللَّهع نم ى لَهجأَن « ولُ اللَّهساذٌ : قَالَ رعص، و قَالَ م : »

يكلم دنا عكَاهأَزو كُمالمرِ أَعيبِخ كُمبِر؟ أَلَا أُخ كُماتجري دا فهفَعأَرو كُم

وخيرٍ لَكُم من تعاطي الذَّهبِ والْفضة ، ومن أَنْ تلْقَوا عدوكُم غَدا فَتضرِبوا 

 اقَكُمنوا أَعرِبضيو ، ماقَهنقَالُوا :» أَع ،  ولَ اللَّهسا رلَى  يقَالَ :ب ،  » كْرذ

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٢٢٠٧٩(حم) ». ه اللَّ



    ٣٢٤   

حدثَنا قُتيبةُ قَالَ : حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، عن دراجٍ ، عن أَبِي اهلَيثَمِ ،  )٨

ند سئلَ أَي العباد أَفْضلُ درجةً ع صأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي سعيد اخلُدرِي ؛

يا  ، قَالَ : قُلْت :" الذَّاكرونَ اللَّه كَثريا والذَّاكرات "  قَالَ :اللَّه يوم القيامة ؟ 

" لَو ضرب بِسيفه في الكُفَّارِ  قَالَ :رسولَ اللَّه ومن الغازِي في سبِيلِ اللَّه ؟ 

يو كَِسرنى يتح نيرِكاملُشو هنلَ ما أَفْضريكَث ونَ اللَّهرا لَكَانَ الذَّاكمد بضتخ

[قال  ٣٣٧٦هذَا حديثٌ غَرِيب إِنما نعرِفُه من حديث دراجٍ ، (ت) درجةً ". 

  األلباين]: ضعيف

٩(  نع ، اجرا دثَندةَ ، حلَهِيع نا ابثَندح ، نسا حثَندثَمِ ، حيأَبِي الْه

: قَالَ : قُلْت رِيدالْخ يدعأَبِي س نةً  عجرلُ دأَفْض ادبالْع أَي ولَ اللَّهسا ري

يا  ، قَالَ : قُلْت :» الذَّاكرونَ اللَّه كَثريا «  قَالَ :عند اللَّه يوم الْقيامة ؟ 

نِ الْغمو ، ولَ اللَّهس؟ ر بِيلِ اللَّهي سي «  قَالَ :ازِي فف هفيبِس برض لَو

 ونَ اللَّهرا ، لَكَانَ الذَّاكمد بضتخيو ، كَِسرنى يتح نيرِكشالْمالْكُفَّارِ و

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده  ١١٧٢٠(حم) ». أَفْضلَ منه درجةً 

 ضعيف.
  

  

Y  
  

  

  

  

  



 

٣٢٥  
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، سوف تصل إىل وجهتك؛ ال يوجد ، وستجد ما تبحث عنه" إتبع العالمات

  غموض، الغموض ما ال نقدر علي إستيعابه "

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣٢٧  

  

  
١(  نثُ با لَيثَندارٍ قَالَ : حوس نب نا احلَسثَندنِيعٍ قَالَ : حم نب دما أَحثَندح

 نع ثَهدرٍ، حفَينِ نرِ بيبج ننِ بمحالر دبحٍ ، أَنَّ عالنِ صةَ باوِيعم نع ، دعس

"إِنَّ لكُلِّ أُمة  يقُولُ : صلَ : سمعت النبِي أَبِيه ، عن كَعبِ بنِ عياضٍ ، قَا

: "هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب إِنما نعرِفُه من فتنةً وفتنةُ أُمتي املَالُ" 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٣٣٦حديث معاوِيةَ بنِ صالحٍ" ، (ت) 

الْحسن بن سوارٍ، حدثَنا لَيثُ بن سعد ، عن معاوِيةَ بنِ  حدثَنا أَبو الْعلَاِء )٢

، يه ، عن كَعبِ بنِ عياضٍصالحٍ ، عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِ

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صقَالَ : سي  »تف ةي إِنَّ لكُلِّ أُمتةَ أُمنتإِنَّ فةً ، ون

  ١٧٤٧١(حم) ». الْمالُ 

٣( نب يماهرا إِبثَندح ، يدعنِ سرِ بذنالْم نب دمحا منربأَخ  داوأَبِي د

لُِّسيرالْباوِيعم نع ،دعس نثُ با اللَّيثَنداسٍ ، حأَبِي إِي نب ما آدثَندنِ ، حةَ ب

صالحٍ ، عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيه، عن كَعبِ بنِ عياضٍ ، 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صقَالَ : سي  ، يتةَ أُمنتإِنَّ فةٌ ، ونتف ةكُلِّ أُمل "

 -[قال األلباين]: صحيح  ٣٢٢٣) ) ، (حب٣٢١٢(رقم طبعة با وزير: الْمالُ ". 

  ).٢٢١٦"الصحيحة" (

  

                                                             
ثناء الفترة معظم هذه العالمات حتدث خالل فتنة السراء و فتنة الدهيماء أثناء فترة احلكم اجلربي و أ)(١

اإلنتقالية ما بني اجلربية و اخلالفة اإلسالمية القادمة إن شاء اهللا ؛ فمعظم هذه العالمات حتدث خالل القرن 

 العشرين و الواحد و عشرين .



    ٣٢٨   

٤(  نب نيسا الْحثَندقَالَ : ح ، انِييالر نونِ أَبِي عب دمأَح نب دمحا منربأَخ

حريث ، قَالَ : حدثَنا وكيع ، عنِ الْأَعمشِ ، عن أَبِي وائلٍ ، عن أَبِي موسى 

" أَلَا إِنَّ الدينار والدرهم أَهلَكَا من كَانَ  :صأَشعرِي ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه الْ

 ." كَاكُملها ممهو ،لَكُمقال  ٦٩٤) ، (حب) ٦٩٣(رقم طبعة با وزير: قَب]

  "الصحيحة" -األلباين]: صحيح 

  
أَخبرنا عبد الرزاقِ ، قَالَ أَخبرنا معمر، عن سلَيمانَ التيمي، عن أَبِي  )١

 بِيالن تعمقَالَ : س ، دينِ زةَ بامأُس نع ، يدهانَ النثْمقُولُ : صعا «  يم

الِ مجلَى الرع رةً أَضنتي فدعب كْتراِء تسالن ؛ جامع معمر  ٢٠٦٠٨، » ن

  شد. اابن ر

أَخبرنا عبد الرزاقِ ، قَالَ أَخبرنا معمر، عن عبد الْكَرِميِ الْجزرِي ، عنِ  )٢

إِنما هلَكَت نِساُء بنِي إِسرائيلَ من قبلِ أَرجلهِن ، «  ابنِ عباسٍ ، قَالَ :

 هِنُءوسلِ ربق نم ةالْأُم هذاُء هنِس كلهت؛ جامع معمر ابن رشد. ٢٠٦٠٩، » و 

حدثَنا آدم ، حدثَنا شعبةُ ، عن سلَيمانَ التيمي ، قَالَ : سمعت أَبا  )٣

 بِينِ النا ، عمهنع اللَّه يضر دينِ زةَ بامأُس نع ، يدهانَ النثْمقَالَ : صع 

  ٥٠٩٦(خ) ». من النساِء ما تركْت بعدي فتنةً أَضر علَى الرجالِ«

٤(  نانَ ، عملَيس نب رمتعمانُ ، وفْيا سثَندورٍ، حصنم نب يدعثَنا سدح

سلَيمانَ التيمي ، عن أَبِي عثْمانَ النهدي ، عن أُسامةَ بنِ زيد ، قَالَ : قَالَ 

(م) ت بعدي فتنةً هي أَضر علَى الرجالِ من النساِء". " ما تركْ :صرسولُ اِهللا 

٢٧٤٠( - ٩٧(  
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٥(  دبع نب دمحمو ، يدعس نب ديوسو ، رِيبنالْع اذعم ناِهللا ب ديبثَنا عدح

: ابن معاذ ، حدثَنا الْمعتمر بن  قَالَ –الْأَعلَى ، جميعا عنِ الْمعتمرِ 

: قَالَ أَبِي ، حدثَنا أَبو عثْمانَ ، عن أُسامةَ بنِ زيد بنِ حارِثَةَ ،  قَالَ –سلَيمانَ 

قَالَ :  أَنه صوسعيد بنِ زيد بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ ، أَنهما حدثَا عن رسولِ اِهللا 

 - ٩٨(م) " ما تركْت بعدي في الناسِ فتنةً أَضر علَى الرجالِ من النساِء ". 

)٢٧٤١(  

وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وابن نميرٍ، قَالَا: حدثَنا أَبو خالد الْأَحمر، ح  )٦

حي نى بيحا يثَندحو ،يماهرإِب نب اقحا إِسثَندحح و ،ميشا هنربى، أَخي

  ٩٨(م)   أَخبرنا جرِير، كُلُّهم عن سلَيمانَ التيمي، بِهذَا الْإِسناد مثْلَه.

 املُعتمر بنحدثَنا محمد بن عبد اَألعلَى الصنعانِي قَالَ : حدثَنا  )٧

، عن أَبِيه ، عن أَبِي عثْمانَ ، عن أُسامةَ بنِ زيد ، وسعيد بنِ زيد بنِ سلَيمانَ

 بِينِ النلٍ ، عفَينِ نرِو بمقَالَ : صع  رةً أَضنتاسِ في الني فدعب كْترا تم "

سالن نالِ مجلَى الريثَ اِء " عذَا احلَدى هور قَدو "يححص نسيثٌ حدذَا حه" :

غَير واحد من الثِّقَات عن سلَيمانَ التيمي، عن أَبِي عثْمانَ، عن أُسامةَ بنِ 

يهوا فذْكُري لَمو " ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،ديز  دينِ زب يدعس نع

 ديز نب يدعسو .دينِ زةَ بامأُس نا قَالَ: عدأَح لَمعلَا نلٍ، وفَينِ نرِو بمنِ عب

  [قال األلباين]: صحيح ٢٧٨٠غَير املُعتمرِ " وفي البابِ عن أَبِي سعيد ، (ت) 

٨( لَالٍ الصه نب را بِشثَندح نع ،يدعس نب ارِثالْو دبا عثَندقَالَ : ح افو

 نب اللَّه دبا عثَندعٍ قَالَ : حافر نو برما عثَندحح و ، يميانَ التملَيس

سامةَ بنِ الْمبارك ، عن سلَيمانَ التيمي ، عن أَبِي عثْمانَ النهدي ، عن أُ

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ،ديصز:  نالِ ، مجلَى الرع رةً أَضنتي فدعب عا أَدم"

  [قال األلباين]: صحيح ٣٩٩٨(جة) النساِء". 
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٩( ، يدهانَ النثْمأَبِي ع نع ، يميانُ التملَيا سنربأَخ ، ميشا هثَندح  نع

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، دينِ زةَ باملَى «  :صأُسع رةً أَضنتي فدعب كْترا تم

  ٢١٧٤٦(حم) ». أُمتي من النساِء علَى الرجالِ

، سماعيلُ ، عنِ التيميحدثَنا يحيى بن سعيد ، حدثَنا التيمي ، وإِ )١٠

 بِينِ النع ، دينِ زةَ بامأُس نانَ ، عثْمأَبِي ع ني «  قَالَ : صعف كْترا تم

  ٢١٨٢٩(حم) ». الناسِ بعدي فتنةً أَضر علَى الرجالِ من النساِء

١١(  نارِ ببالْج دبا عثَندقَالَ : ح ، انِيدمالْه دمحم نب رما عنربأَخ

 نانَ ، عثْمأَبِي ع نع ، يميانَ التملَيس نانُ ، عفْيا سثَندلَاِء ، قَالَ : حالْع

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رامصأُس: كْترا تالِ  "مجلَى الرع رةً أَضنتي فدعب

[قال األلباين]:  ٥٩٦٧) ، (حب) ٥٩٣٦(رقم طبعة با وزير: من النساِء" . 

  ): ق.٢٧٠١"الصحيحة" ( -صحيح 

أَخبرنا الْمفَضلُ بن محمد بنِ إِبراهيم الْجندي أَبو سعيد ، قَالَ :  )١٢

حمةَ محمد بن يوسف الزبيدي ، قَالَ : حدثَنا أَبو قُرةَ ، عن سفْيانَ حدثَنا أَبو 

يدهانَ النثْمأَبِي ع نع ، يميانَ التملَيس نع ، رِينِ  الثَّوةَ بامأُس نع ،

ديز ولُ اللَّهسص، قَالَ : قَالَ ر: ب كْترا تم" نالِ مجلَى الرع رةً أَضنتي فدع

 -[قال األلباين]: صحيح  ٥٩٦٩) ، (حب) ٥٩٣٨(رقم طبعة با وزير: النساِء". 

  انظر ما قبله حبديث.

١٣(  ، سوني نب جيرا سثَندى ، قَالَ : حثَننِ الْمب يلع نب دما أَحنربأَخ

ا سثَندقَالَ : ح نع ، يدهانَ النثْمأَبِي ع نع ، يميانَ التملَيس نانُ ، عفْي

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، دينِ زةَ باملَى  :صأُسع فوةً أَخنتي فدعب كْترا تم"

األلباين]:  [قال ٥٩٧٠) ، (حب) ٥٩٣٩(رقم طبعة با وزير: الرجالِ من النساِء". 

  انظر ما قبله. -صحيح 
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١٤(  نب دمحا مثَندارٍ، قَالَا : حشب نب دمحمى ، وثَنالْم نب دمحثَنا مدح

 نثُ عدحةَ ، يرضا نأَب تعمةَ ، قَالَ: سلَمسأَبِي م نةُ ، عبعا شثَندفَرٍ، حعج

الْخ يدعأَبِي س بِينِ النع ، رِيإِنَّ ، قَالَ :  صدةٌ ، ورضةٌ خلْوا حينإِنَّ الد "

اَهللا مستخلفُكُم فيها ، فَينظُر كَيف تعملُونَ ، فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساَء ، 

"  : ، وفي حديث ابنِ بشارٍفَإِنَّ أَولَ فتنة بنِي إِسرائيلَ كَانت في النساِء " 

  )٢٧٤٢( - ٩٩(م)  لينظُر كَيف تعملُونَ ". 

حدثَنا عمرانُ بن موسى اللَّيثي قَالَ : حدثَنا حماد بن زيد قَالَ :  )١٥

حدثَنا علي بن زيد بنِ جدعانَ ، عن أَبِي نضرةَ ، عن أَبِي سعيد ، أَنَّ رسولَ 

" إِنَّ الدنيا خضرةٌ حلْوةٌ ، وإِنَّ اللَّه  : قَام خطيبا فَكَانَ فيما قَالَ :صلَّه ال

قُوا الدلُونَ ، أَلَا فَاتمعت فكَي راظا ، فَنيهف فُكُملختسقُوا ماتا ، وين

  [قال األلباين]: ضعيف ٤٠٠٠(جة) ". النساَء

ابن خزيمةَ ، قَالَ : حدثَنا بندار، قَالَ : حدثَنا محمد ، قَالَ : أَخبرنا  )١٦

حدثَنا شعبةُ ، عن أَبِي مسلَمةَ سعيد بنِ يزِيد ، عن أَبِي نضرةَ ، عن أَبِي 

 بِينِ النع ، رِيدالْخ يدعا ، قَالَ : صسينإِنَّ الد"  إِنَّ اللَّهةٌ ، ولْوةٌ حرضخ

سيخلُفُكُم فيها لينظُر كَيف تعملُونَ ، فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساَء ، فَإِنَّ 

) ، (حب) ٣٢١١(رقم طبعة با وزير: أَولَ فتنة بنِي إِسرائيلَ كَانت النساَء". 

  ): م.٩١١و  ٤٨٦"الصحيحة" ( -حيح [قال األلباين]: ص ٣٢٢١

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا أَبو أُسامةَ ، عن شعبةَ، حدثَنِي  )١٧

 بِينِ النع ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نةَ ، عرضأَبِي ن نفَرٍ، ععج نب دلَيصخ 

من بنِي إِسرائيلَ ، قَصريةٌ تمشي مع امرأَتينِ طَوِيلَتينِ ،  " كَانت امرأَةٌ قَالَ :

 هتشح ثُم ، قطْبم لَقغبٍ مذَه نا مماتخبٍ ، وشخ ننِ ملَيرِج ذَتخفَات
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 نِ ، فَلَميأَترالْم نيب ترالطِّيبِ ، فَم بأَطْي وهكًا ، وسم ا ، فَقَالَترِفُوهعي

  )٢٢٥٢( - ١٨(م)  ، ونفَض شعبةُ يده.بِيدها هكَذَا " 

١٨(  دلَيخ نةَ ، عبعش نونَ ، عاره نب زِيدا يثَندح ، داقو النرمثَنا عدح

 يدعأَبِي س نثُ عدحةَ ، يرضا نا أَبنعمقَالَا : س ، رمتسالْمفَرٍ، وعنِ جب

نِي إِسرائيلَ ، حشت خاتمها ذَكَر امرأَةً من ب صالْخدرِي ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

  )٢٢٥٢( -  ١٩(م)  مسكًا ، والْمسك أَطْيب الطِّيب.

أَخبرنا عبد الرحمنِ بن محمد بنِ سلَّامٍ ، قَالَ : حدثَنا شبابةُ ، قَالَ :  )١٩

نضرةَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي حدثَنا شعبةُ ، عن خلَيد بنِ جعفَرٍ، عن أَبِي 

 ولُ اللَّهسصقَالَ : قَالَ ر:  نا مماتخ ذَتخيلَ اتائرنِي إِسب نأَةً مرإِنَّ ام "

 ٥١١٩(س) "هو أَطْيب الطِّيبِ".  :ص، قَالَ رسولُ اللَّه ذَهبٍ وحشته مسكًا " 

  [قال األلباين]: صحيح

خبرنا أَبو بكْرِ بن إِسحق ، قَالَ : حدثَنا عبد الرحمنِ بن غَزوانَ ، قَالَ أَ )٢٠

: أَنبأَنا شعبةُ ، عن خلَيد بنِ جعفَرٍ، والْمستمر، عن أَبِي نضرةَ ، عن أَبِي 

 بِيالن قَالَ : ذَكَر يدعصس: شأَةً حرام" "كسا بِالْمهماتخ فَقَالَ :ت ،  وهو"

  [قال األلباين]: صحيح ٥٢٦٤(س) أَطْيب الطِّيبِ". 

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، عن أَبِي مسلَمةَ ، قَالَ :  )٢١

، رِيدالْخ يدعأَبِي س نثُ عدحةَ ، يرضا نأَب تعمس  ولِ اللَّهسر نصع  هأَن

إِنَّ الدنيا خضرةٌ حلْوةٌ ، وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ مستخلفُكُم فيها ، لينظُر «  قَالَ :

 كَيف تعملُونَ ، فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساَء ، فَإِنَّ أَولَ فتنة بنِي إِسرائيلَ

  ١١١٦٩(حم) ». كَانت في النساِء 
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٢٢( يالر نب رمتسا الْمثَندح ،رمع نانُ بثْما عثَندةَحرضو نا أَبثَندح ، ان ،

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، يدعأَبِي س نأَةٌ «  قَالَ : صعريلَ امائرنِي إِسي بكَانَ ف

قَصريةٌ ، فَصنعت رِجلَينِ من خشبٍ ، فَكَانت تِسري بين امرأَتينِ قَصريتينِ ، 

 ، كسالطِّيبِ الْم بأَطْي هفَص تحت تشحبٍ ، وذَه نا مماتخ ذَتخاتو

رإِذَا م تفَكَان هرِحي فَحفَن هكَترسِ حلجبِالْم ١١٣٦٤(حم) ». ت  

حدثَنا عبد الصمد ، حدثَنا الْمستمر بن الريان الْإِيادي ، حدثَنا أَبو  )٢٣

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ، يدبةَ الْعرضصن الد ا فَقَالَ :ذَكَرين 

، ثُم ذَكَر نِسوةً ثَلَاثًا من  " إِنَّ الدنيا خضرةٌ حلْوةٌ، فَاتقُوها واتقُوا النساَء "

امرأَتينِ طَوِيلَتينِ تعرفَان ، وامرأَةً قَصريةً لَا تعرف ،  بنِي إِسرائيلَ :

نِ ملَيرِج ذَتخبِ الطِّيبِ فَاتأَطْي نم هتشا ، فَحماتخ اغَتصبٍ ، وشخ ن

 : بِه سِ ، قَالَتلجبِالْم لَإِ أَوبِالْم ترغَلَقًا ، فَإِذَا م لَه لَتعجو ، كسالْم

 هرِحي فَفَاح ، هتحفَفَت :رمتسى ، فَأَ« ، قَالَ الْمرسالْي رِهصنونَ بِخا دهصخش

  ١١٤٢٦(حم)  ».أَصابِعه الثَّلَاث شيئًا ، وقَبض الثَّلَاثَةَ 

حدثَنا يزِيد ، أَخبرنا شعبةُ ، عن خلَيد بنِ جعفَرٍ، والْمستمر قَالَا :  )٢٤

رِيدالْخ يدعأَبِي س نثُ ، عدحةَ يرضا نا أَبنعمس :  » ولَ اللَّهسصأَنَّ ر  ذَكَر

». امرأَةً من بنِي إِسرائيلَ ، حشت خاتمها مسكًا ، والْمسك أَطْيب الطِّيبِ 

  ١١٦٤٦(حم) 

حدثَنا محمد بن أَبِي عدي ، عنِ ابنِ عون ، عنِ الْحسنِ ، عن أَبِي  )٢٥

 بِينِ النع ، رِيدالْخ يدعةٌ ، أَلَا «  قَالَ : صسلْوةٌ حرضا خينأَلَا إِنَّ الد

  ١١٧٩٦(حم) فَاتقُوا الدنيا ، واتقُوا النساَء ". 
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٢٦( نا م رمتسثنا الْم ، ارِثالْو دبع نب دمالص دبى ، نا عيحي نب دمح

الْخ يدعأَبِي س نةَ ، عرضو نثنا أَب ، يادالْإِي انيالر نولَ بسأَنَّ ر ، رِيد

ا فَقَالَ : صاللَّهينالد ذَكَر ةٌ حرضا خينقُوا " إِنَّ الداتا ، وقُوهةٌ ، فَاتلْو

امرأَتينِ طَوِيلَتينِ تعرفَان ،  ، ثُم ذَكَر نِسوةً ثَلَاثًا من بنِي إِسرائيلَ:النساَء " 

وامرأَةً قَصريةً لَا تعرف ، فَاتخذَت رِجلَينِ من خشبٍ ، وصاغَت خاتما ، 

م هتشفَح أَو جِدسالْم ترغُلْفًا ، فَإِذَا م لَه لَتعجو ، كسبِ الطِّيبِ الْمأَطْي ن

 ، هرِحي فَفَاح ، هتحفَفَت بِه قَالَت لَأى ، بِالْمرسالْي رِهصن؛ بِخ رمتسقَالَ الْم

قال  ١٦٩٩(خز)  بض الثَّلَاثَ.فَأَشخصها دونَ أَصابِعه الثَّلَاث شيئًا ، وقَ

  األعظمي: إسناده صحيح

٢٧( حا مثَندةَ ، حميزنِ خب اقحإِس نب دمحا منربى أَخيحي نب دم

يلالذُّه ، انيالر نب رمتسا الْمثَندح ، ارِثالْو دبع نب دمالص دبا عثَندح ،

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نةَ ، عرضأَبِي ن نا  صعينالد ذَكَر

، ثُم ذَكَر نِسوةً ، واتقُوا النساَء "  " إِنَّ الدنيا خضرةٌ حلْوةٌ فَاتقُوها فَقَالَ:

" امرأَتينِ طَوِيلَتينِ ، وامرأَةً قَصريةً لَا تعرف ،  ثَلَاثَةً من بنِي إِسرائيلَ ؛

 فَاتخذَت رِجلَينِ من خشبٍ ، وصاغَت خاتما فَحشته من أَطْيبِ الطِّيبِ ، فَإِذَا

 ." هرِحي فَفَاح هتحفَفَت ، بِه قَالَت لَأبِالْم أَو جِدسبِالْم تررقم طبعة با م)

و  ٤٨٦"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٥٥٩١) ، (حب) ٥٥٦٤وزير: 

٥٩١.(  

٢٨( انُ بثْما عثَندى ، حوسم نب داهجا مثَندلَى ، حعو يا أَبنربأَخ ،رمع ن

حدثَنا مستمر بن الريان ، عن أَبِي نضرةَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي ، عنِ 

 بِينِ  :صالنلَيعا نلَه ذَتخةً ، فَاتريقَص تيلَ كَانائرنِي إِسب نأَةً مرإِنَّ ام "

نيي بشمت تبِ فَكَانشخ نم  ذَتخاتا ، ولُ بِهِمطَاونِ تينِ طَوِيلَتيأَترام



 

٣٣٥  

 ترإِذَا م تفَكَان ، كسالطِّيبِ ، الْم بأَطْي هفَص تحت تشحبٍ وذَه نا مماتخ

 ." هرِحي فُوحفَي هكَترسِ حلج٥٥٩٢) ، (حب) ٥٥٦٥(رقم طبعة با وزير: بِالْم 

  املصدر نفسه: م. -باين]: صحيح [قال األل

٢٩( دمحم نب يلعةَ ، وبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح يعكا وثَندقَالَا : ح ، ،

عن خارِجةَ بنِ مصعبٍ ، عن زيد بنِ أَسلَم، عن عطَاِء بنِ يسارٍ، عن أَبِي 

سقَالَ : قَالَ ر ، يدعس لٌ  :صولُ اللَّهيو :انيادني لَكَانماحٍ إِلَّا وبص نا مم "

[قال األلباين]:  ٣٩٩٩(جة) للرجالِ من النساِء ، وويلٌ للنساِء من الرجالِ ". 

  ضعيف جدا

  
حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم الدمشقي ، حدثَنا بِشر بن بكْرٍ،  )١

 نلَامِ ، عالس دبو عثَنِي أَبدابِرٍ، حج نا ابثَندانَحبولُ  ثَوسقَالَ : قَالَ ر ،

صاللَّه: كوش١(" ي( مالْأُم)٢(  ىاعدأَنْ ت)ى الْأَكَلَةُ إِلَى )٣اعدا تكَم كُملَيع

" بلْ أَنتم يومئذ  قَالَ :؟  )٥(ومن قلَّة نحن يومئذ  ، فَقَالَ قَائلٌ :"  )٤(قَصعتها

                                                             
يقترب حدوث ؛ وهذه عالمة من عالمات النبوة ، فهذا حدث متاما للمسلمني يف آخر فترة اخلالفة العثمانية )(١

يف القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر حيث بدأت إجنلترا وفرنسا وإيطاليا بإحتالل بالد املسلمني 

 بداية القرن العشرين حيت اآلن ، لوال أن وزرع الفنت (اإلستعمار)، وبعد سقوط اخلالفة العثمانية ائيا يف

 املسلمني اآلن بدأوا يف اإلستيقاظ ، ومعرفة احلقيقة. 
األمم الكافرة مثل اإلحتالل الربيطاين واإلحتالل الفرنسي واإلحتالل اإليطايل واإلحتالل الروسي )(٢

 (اإلستعمار)، وهذه النبوءة حدثت. 
 تتكالب وجتتمع على حربكم وإهالككم أيها املسلمون واسترتاف ثرواتكم. )(٣
بسبب استسالم املسلمني وقلة )كما جيتمع اآلكلني على الطعام فيأكلوه دون تعب أو عناء أو مقاومة (٤

 حيلتهم. 
 وهل حنن قليل يف ذلك الوقت ؟!)(٥



    ٣٣٦   

م كَغثَاِء السيلِ ، ولَينزعن اللَّه من صدورِعدوكُ)١(كَثري ، ولَكنكُم غُثَاٌء 

يا  فَقَالَ قَائلٌ : ،" )٣(منكُم ، ولَيقْذفَن اللَّه في قُلُوبِكُم الْوهن )٢(الْمهابةَ

 نها الْومو ، ولَ اللَّهس٤(ر( ا قَالَ :؟ينالد بح " توةُ الْمياهكَرو ،)(د) " )٥ .

  [قال األلباين]: صحيح ٤٢٩٧

٢(  اللَّه دبو عأَب وقزرا مثَندح ،كاربا الْمثَندرِ، حضو النا أَبثَندح

 نع ،بِيحاَء الرمو أَسا أَبنربأَخ ،يصمانَالْحبثَو  ولِ اللَّهسلَى روقَالَ صم :

 ولُ اللَّهسكُ«  :صقَالَ رلَيى عاعدأَنْ ت كوشكُلِّ أُفُقٍ ي نم مالْأُم ا ) ٦(مكَم

أَمن قلَّة بِنا قُلْنا: يا رسولَ اللَّه ،  ، قَالَ :»الْأَكَلَةُ علَى قَصعتها تداعى

ذئموقَالَ :؟ ي »كُونت نلَكو ، ريكَث ذئموي متلِأَنيثَاِء السونَ غُثَاًء كَغ عزتنت ،

 كُمودقُلُوبِ ع نةُ مابه٧(الْم (عجيو ، نهالْو ي قُلُوبِكُما»لُ فا  :،  قَالَ: قُلْنمو

  ٢٢٣٩٧(حم) » حب الْحياة وكَراهيةُ الْموت« :قَالَالْوهن؟ 

لصمد بن حبِيبٍ الْأَزدي ، حدثَنا أَبو جعفَرٍ الْمدائنِي ، أَخبرنا عبد ا )٣

 نع ، فونِ علِ بيبش نع ، اللَّه دبنِ عبِيبِ بح أَبِيه نةَعريرقَالَ :  أَبِي ه ،

 ولَ اللَّهسر تعمانَ : صسبثَوقُولُ لي  » تاعدانُ ، إِذْ تبا ثَوي تأَن فكَي

                                                             
لى وجه األرض ، وهو مجع ( غُثاءة )، أي ال الغثاء هو ما حيمله السيل من رغوة ومن فُتات األشياء ع)(١

 قيمة لنا وال فائدة.
 اهليبة واخلوف منكم. )(٢
 الضعف والفتور وأسبابه. )(٣
 ليس املقصود املعين احلريف للوهن ، أي ما هو مقصودك بكلمة الوهن  يف هذا احلديث  يا رسول اهللا ؟)(٤
راهية املوت ، فلو أنك عملت آلخرتك يف الدنيا دون حب الدنيا على حساب اآلخرة والدين ، وبالتايل ك)(٥

  السعي وراء شهواا ومالذاا ملا كرهت املوت ، وكرهت لقاء اهللا. 

ويف رواية أليب هريرة عند أمحد ؛ ( حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال ) ؛ أي خوفكم وبغضك  للجهاد والقتال 

 ملهانة.  يف سبيل اهللا ، وبالتايل كتب اهللا عليكم الذل وا
 من كل مكان ؛ من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن اجلنوب. )(٦
 تصبح أعدائكم ال ختاف منكم )(٧



 

٣٣٧  

ةعلَى قَصع يكُماعدكَت مالْأُم كُملَي؟ عهنونَ ميبصامِ تانُ :»الطَّعبقَالَ ثَو ، 

، لَا ، بلْ أَنتم يومئذ كَثري« ، قَالَ :بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّه، أَمن قلَّة بِنا ؟

 نهالْو ي قُلُوبِكُملْقَى في نلَك؟  ، قَالُوا:»و ولَ اللَّهسا ر؟ ي نها الْوم قَالَو: 

 ٨٧١٣(حم) » حبكُم الدنيا و كَراهيتكُم الْقتالَ «

  
  نةُ بوينِي حرببٍ ، أَخهو نا ابنربأَخ ، رِيهالْم داود نانُ بملَيا سثَندح

شريحٍ ، ح وحدثَنا جعفَر بن مسافرٍ التنيِسي ، حدثَنا عبد اللَّه بن يحيى 

رش نةُ بويا حثَندح ، لُِّسيرنِ ، قَالَ الْبمحالر دبأَبِي ع اقحإِس نحٍ ، عي

سلَيمانُ : عن أَبِي عبد الرحمنِ الْخراسانِي ، أَنَّ عطَاًء الْخراسانِي ، حدثَه أَنَّ 

 ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س ،رمنِ عنِ ابع ، ثَهدا حعافقُولُ : صنإِ"  ي متعايذَاَ ب

ةين١(بِالْع(ِقَرالْب ابأَذْن مذْتأَخو ،)٢(ِعربِالز ميتضرو ، )١( ، ادالْجِه مكْترتو ،

                                                             
) بيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ، مث يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل ، فتكون الصورة (١

النهائية حصول النقد للمشتري ، وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة ، فكأنه قرض يف صوة بيع ( موقع اإلسالم 

  ). ١٠٥٣٣٩الشيخ حممد بن صاحل املنجد رقم الفتوى  –سؤال وجواب 

  ، ويف حقيقته ربا.مل بالربا ، فالعقد يف صورته بيعحيلة حيتال ا بعض الناس على التعا :العينة

: أن يبيع الشئ باآلجل مث يشتريه نقداً بثمن أقل كما لو باعه سيارة بعشرة آالف مؤجلة إىل سنة وبيع العينة

  مث إشتراها منه بتسعة آالف فقط نقداً.

ة آالف ، وسريدها له عشرة آالف بعد سنة ، وهذا هو الربا ، وهلذا كان فصارت حقيقة املعاملة أنه أعطاه تسع

 ). ٦٧٧٩٩الشيخ حممد بن صاحل املنجد رقم الفتوى  –العقد ( بيع العينة ) حمرماً. (موقع اإلسالم سؤال وجواب 
  ). Cowboys) أذناب البقر أى رعاة البقر ، وهم األمريكان ( رعاة البقر = (٢

أن حيدث تزامن بني إستخدام املسلمني وإستحالهلم للمعامالت الربوية ، وبني  صقة النيب سبحان اهللا، من د

توقف اجلهاد يف نفس الفترة اليت صعدت فيها الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية ، 

، حىت أصبح اجلميع يف امل ، وتبعها املسلمونوتقدمت حضارياً وعسكرياً وإقتصادياً ، حىت أصبحت قائدة للع

  هذه األيام البد أن يذكر شيئني يف خطابه سواء العادي أو الرمسي :

  األول ؛ أمريكا واألمريكان.



    ٣٣٨   

 ." ينِكُموا إِلَى دجِعرى تتح هزِعنا لَا يذُل كُملَيع لَّطَ اللَّهس  : داوو دقَالَ أَب

 [قال األلباين]: صحيح ٣٤٦٢"الْإِخبار لجعفَرٍ وهذَا لَفْظُه" ، (د) 

  
  قَالُوا بِما ولُعنوا أَيديهِم غُلَّتوقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ   "قال تعايل: 

 من إِلَيك أُنزِلَ ما منهم كَثريا ولَيزِيدنَّ  يشاُء كَيف ينفق مبسوطَتان يداه بلْ

كبا رانيا طُغكُفْرا ونأَلْقَيو ياَء إِلَى بضغالْبةَ واودالْع مهمِنوي اميا الْقكُلَّم  ة

 ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرا لِّلْحاروا نقَدنَأَووعسيي وضِ فا الْأَرادفَس  اللَّهلَا و بحي 

ينفِْسد٦٤ –سورة املائدة  (". الْم(  

  

                                                                                                                                                         
  الثاين ؛ أن أمريكا هي قائدة العامل ، وهى الدولة األوىل ( إقتصادياً وعسكرياً ) يف العامل.

األمريكية من مكاسب سياسية وإقتصادية وعسكرية يف ولك أن تعرف أن كل ما وصلت إليه الواليات املتحدة 

بالد املسلمني كان بفضل قادة العرب واملسلمني أنفسهم الذين كانوا يضخمون صورا أمام الشعوب اليت 

 تكرهها كره العمى.
وهى ) أي رضيتم باحلياة الدينا وحرصتم عليها ، وهى فانية زائلة ، بدالً من حرصكم على احلياة اآلخرة ، (١

  باقية ، وأنفع لكم.

  والقرآن الكرمي دائماً يشبه احلياة الدنيا بالزرع وعملية الزراعة :

كُلُ الناس "  إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ مما يأْقال تعاىل : 

ح امعالْأَنا لَونرا أَماها أَتهلَيونَ عرقَاد مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضالْأَر ذَتى إِذَا أَخا تارهن لًا أَوي

) واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ٢٤فَجعلْناها حصيدا كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ (

  ( يونس ).) "٢٥ويهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ (

هشيما صبح " واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ فَأَقال تعاىل : 

  ( الكهف ). ) "٤٥تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتدرا (

ة وما هو " ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنقال تعاىل : 

  ( البقرة ). ) "٩٦حه من الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصري بِما يعملُونَ (بِمزحزِ

 



 

٣٣٩  

  
سرائيلَ في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في الْأَرضِ إِ بنِيوقَضينا إِلَى " قال تعايل: 

  )٤ –سورة اإلسراء ( مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِريا ".

 
إن الواقع املر والتاريخ احلديث يشهدان أن هناك إستعالء وعلو حقيقي 

واضح لليهود علي املسلمني والنصاري وباقي األمم منذ بداية القرن 

م،  ١٩٦٧العشرين و حيت اآلن . والتاريخ يشهد بأنه منذ نكسة مصر عام 

 م ، مث ١٩٦٨ومصر حتقق عليهم اإلنتصارات بداية من حرب اإلسترتاف عام 

م ، مث حرب لبنان ، مث اإلنتفاضة الفلسطينية إيل اآلن،  ١٩٧٣حرب أكتوبر 

وال ينبغي أبدا املبالغة أو التهويل فيما يوصف بـ (بروتوكوالت حكماء 

صهيون) ألنه من الواضح أن هذه الربوتوكوالت تأيت بنتائج عكسية علي 

ل) ؛ " كلما أوقدوا اليهود قال تعايل يف سورة املائدة عن اليهود (بين إسرائي

  نارا للحرب أطفأها اهللا ويسعون يف األرض فسادا واهللا الحيب املفسدين ". 

وبالنسبة ملن يعتقد أن ما حيدث يف الشرق األوسط حربا صليبية فهذا كالم 

   غري دقيق وغري منصف وحيتاج إيل مراجعة :

                                                             
أقصد أن هناك إستعالء وعلو حقيقي واضح لليهود علي املسلمني والنصاري وباقي األمم منذ بداية القرن  )(١

م ، ومصر حتقق عليهم اإلنتصارات  ١٩٦٧العشرين و حيت اآلن . والتاريخ يشهد بأنه منذ نكسة مصر عام 

نان ، مث اإلنتفاضة الفلسطينية م ، مث حرب لب ١٩٧٣م ، مث حرب أكتوبر  ١٩٦٨بداية من حرب اإلسترتاف عام 

إيل اآلن ، وال ينبغي أبدا املبالغة أو التهويل فيما يوصف بـ (بروتوكوالت حكماء صهيون) ألنه من الواضح أن 

هذه الربوتوكوالت تأيت بنتائج عكسية علي اليهود قال تعايل يف سورة املائدة عن اليهود (بين إسرائيل) ؛ " 

  أطفأها اهللا ويسعون يف األرض فسادا واهللا الحيب املفسدين ". كلما أوقدوا نارا للحرب 
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اوب ولكي يتم تأكيد ما أقول علينا أن نسأل بعض األسئلة املهمة وجن

  عليها : 

  من يتحكم يف إقتصاد العامل ؟ اإلجابة ؛ اليهود. 

  من يتحكم يف مال العامل ؟ اإلجابة ؛ اليهود. 

  من يتحكم يف سياسة العامل وجتارته ؟ اإلجابة ؛ اليهود.

  من يبيع األسلحة للعامل ؟ اإلجابة ؛ اليهود.

  من يسيطر علي البنك الدويل ؟ اإلجابة ؛ اليهود.

  من يسيطر النظام األمريكي من الداخل ؟ اإلجابة ؛ اليهود. 

  من يسيطر علي جملس األمن الدويل ؟ اإلجابة ؛ اليهود. 

  من يسيطر علي األمم املتحدة ؟ اإلجابة ؛ اليهود.

من يتحكم يف اإلعالم العاملي ؟ اإلجابة ؛ اليهود ، ختيل أنه ال يوجد بنك يف 

   ويتعامل بالربا ( سياسة اليهود املالية ).العامل حيت الشرق األوسط إال

من ينشر اإلباحية واإلحلاد بني النصاري واملسلمني ؟ اإلجابة ؛ اليهود. حىت 

أن من إخترع فكرة التبشري للنصرانية يف قارة إفريقيا وشبه اجلزيرة 

، وقال ؛ مهمتنا ليست إدخال )١(اهلندية هو رجل يهودي ( صموئيل زومري ) 

  يف النصرانية ، ولكن إخراجهم من اإلسالم .. !!املسلمني 

من الذي حيتل أرض فلسطني ويقوم باارز الوحشية يف حق الشعب 

  الفلسطيين املسلم األعزل ؟!

من الذي يقوم بالتشويه األخالقي املتعمد للفاتيكان وبابا الفاتيكان وأتباع 

  املذهب الكاثوليكي خصوصا ؟! .... إخل. 

                                                             
: " واليهودي ( صموئيل زومير  ٨يقول مساحة الشيخ صفوت الشواديف يف كتابه ( اليهود نشأة وتارخياً ) ص  )(١

 النصرانية ) هو الذي خطط حلركات التبشري أو باألحرى : التكفري يف بالد املسلمني ، ال رد إدخال املسلمني يف

 ، بل إلخراجهم من اإلسالم ".
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؛ فكيف يكون ما حيدث يف الشرق هم من يفعلون كل هذاكان اليهود  إذا

األوسط حربا صليبية ؟ إن النصاري الذين حيكمون اآلن يف اجنلترا وأمريكا 

يتبعون طائفة الربوتستانت الذين يعتقدون بتحريف اإلجنيل ويؤمنون 

؛ أي ون بالتوراة وال يؤمنون باإلجنيلبالتوراة ؛ ختيل أن هؤالء النصاري يؤمن

، نيسة الكاثوليكية أو األرثوذكسيةيتبعون املعبد اليهودي وليس الك أم

وأنا أُطلق عليهم إسم (اليهود اجلدد) ألم يسعون لتحقيق أطماع اليهود 

؛ أين أنفسهم ؛ فكيف تكون حرباً صليبيةوأهدافهم أكثر من اليهود 

 ؟ الصليب الذي يزعمون ؟ بل أين اإلجنيل يؤمنون ؟ بل أين الكنيسة أصالً

، وينفذها واضحة؛ يقودها اليهود الصهاينة إا حرباً يهودية صهيونية

" يف أمريكا وأوروبا، ويروج هلا اإلعالمي اليهودي الربوتستانت" اليهود اجلدد

يف أحناء العامل علي أا حرباً صليبية خلداع العامل ؛ حيت لو وقف الرئيس 

كون أبدا حربا صليبية األمريكي نفسه وقال أا حرباً صليبية فلن ت

فليقل ما يقول وليبقي العمل والفعل والواقع هو الفيصل واحلكم؛ إذن 

) يف جون كينيديال الرئيس األمريكي الكاثوليكي (فلماذا مت اغتي

؛ وملاذا ال يتويل رئاسة أمريكا أو بريطانيا رجل من املذهب اخلمسينات

نعترف أا حربا ا األمر والكاثوليكي أو األرثوذكسي حيت يتضح لن

، ملاذا يتم تشويه الفاتيكان والنيل من البابا هناك ؟ وملاذا يتم صليبية

تشويه الكنيسة األرثوذكسية حول العامل ؟ ختيل أن الفاتيكان ال يعترف 

، وقد مريكية علي العراق أو أفغانستانبدولة إسرائيل وال يؤيد احلرب األ

) عدة مرات؛ ا (يوحنا بولس الثاينيكان البابقال ذلك الزعيم الروحي للفات

؟ إذا كان اجليش األمريكي واجليش بيةفكيف تكون هذه احلرب حربا صلي

اإلجنليزي به الكثري من املسلمني حبكم أم ينتمون للدولة االمريكية أو 
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نت حربا صليبية ؟ إذا كاجنليزية ، فكيف تكون حربا صليبيةالدولة اإل

يتحاكمون يف أنظمة حكمهم إيل الدميقراطية ، فلماذا حقيقة كما يزعمون

والعلمانية وليس إيل الكنيسة كما كان حال الدولة يف عهد احلروب 

الصليبية ؟ إذا كانت حربا صليبية كما يزعمون فلماذا يتربأ الكثري من 

النصاري خصوصا املسئولني من اإلجنيل والكنيسة ، وهو يفتخر ويقول: 

، وسبب التقدم الذي حنن فيه هو  الكنيسةأنا لست متدين، وال أصلي يف"

ملاذا الدين (اإلجنيل والكنيسة) عن السياسة واحلكم؟ "العلمانية أي فصل 

لسابع عشر فيسرع عندما يذكر املسلمون سيطرة الكنيسة قبل القرن ا

؛ " أا كانت قرونا وسطي وجهل وإستعباد ؟" واضح أا النصاري ليقولون

يزعم البعض ... ! ملاذا يذهب الرئيس األمريكي ليست حربا صليبية كما 

ن العامة اللويب اليهودي الصهيوين يف أمريكا = جلنة الشئويباك (إيل اآل

) ذليالً حقرياً ليقدم فروض الوالء والطاعة إيل أسياده األمريكية اإلسرائيلية

ون من اليهود هناك مث يتوجه إيل إسرائيل عقب فوزه ليعلن أمام العامل كله د

خوف أو تردد تأييد أمريكا الكامل والدائم إلسرائيل وهي دولة لقيطة 

؛ واضح متاما أا ليست واثيق الدوليةختالف كل القوانيني واألعراف وامل

  حربا صليبية .

وب الصليبية يقودها رجال الدين (رجال الكنيسة قدميا كانت احلر

شتراك مع امللك ورعاياه ؛ البابا وأتباعه املُخلصني) باإلالكاثوليكية غالبا

، وتسمي حروبا مقدسة ، وكانت خترج هذه ملذهبالنصاري أيضا من نفس ا

اجليوش فعال باسم الصليب وحتت راية الصليب، وكانت كلها تتمركز يف 

األساس علي بالد الشام وفلسطني ( املسجد األقصي)، وكانت اجليوش كلها 

لمون بقيادة صالح الدين من النصاري غالبا الكاثوليك حيت قام املس
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األيويب باإلنتصار عليهم وهزميتهم هزمية ساحقة لكن احلمالت الصليبية مل 

تتوقف علي بالد اإلسالم حيت بعد وفاة امللك الناصر صالح الدين ، ومع 

ذلك ظل املسلمون يحققون النصر تلو النصر علي هذه احلمالت إيل أن 

لكي متاما يف أوروبا وتالشي دور توقفت متاما مث اارت حقبة احلكم امل

الكنيسة إال القليل عقب قيام الثورة الفرنسية ، وظهرت مفاهيم جديدة 

مثل املذهب الربوستانيت و العلمانية والقومية مما أدي إيل تغري جذري يف 

شكل وهيئة وتكوين اتمع األورويب مث بعد ذلك بدأ صعود جنم اليهود 

ض منذ بداية القرن العشرين مع تكوين ما يعرف وعلوهم علوا كبريا يف األر

بـ (الصهيونية العاملية) بقيادة اليهودي الصهيوين (تيودور هرتزل) تزامنا 

مع سقوط اخلالفة العثمانية وتالشي دور الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 

والكنيسة الشرقية األرثوذكسية؛ مث تصاعد قطب اليهود مرة أخري يف 

من القرن العشرين عقب إنتصار الواليات املتحدة األمريكية النصف الثاين 

واحللفاء علي هلتر يف احلرب العاملية الثانية، وعقب قيام دولة الكيان 

الصهيوين يف فلسطني مما أدي بعد ذلك إيل تكوين ما يسمي حاليا بالنظام 

  العاملي اجلديد ( املاسونية أو الصهيونية العاملية ).  

ف نفوذ اليهود الصهاينة وإزداد بعد تكوين ما يسمي بـ نعم لقد تضاع

(األمم املتحدة) و(جملس األمن الدويل) لكن جنمهم أوشك علي السقوط بعد 

فشل معظم قرارات األمم املتحدة وجملس األمن بسبب الرتاعات والصراعات 

بني أقطاب النظام العاملي اجلديد، وبعد إكتشاف نوايا اليهود اخلبيثة جتاه 

  حضارات العامل .
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إن اليهود مبكرهم وإفسادهم يستخدمون املسلمني والنصاري كأداة لتحقيق 

أهدافهم وطموحام اخلبيثة مستغلني يف ذلك بعد املسلمني عن دينهم 

وجهل النصاري مبكر اليهود وسياستهم؛ اليهود يقومون باإليقاع بني 

  وأطماعهم.النصاري واملسلمني لضمان سيطرم وحتقيق نفوذهم 

أما اآلن فنحن يف عصر اجلمهوريات والقوميات والدول الشعبوية والتعددية 

  احلزبية السياسية والدينية ؛ فكيف تكون حربا صليبية ؟ 

إن من يشري إيل هذا كله علي أنه حربا صليبية إمنا هو جمرم خائن عميل 

اول التستر لليهود الصهاينة يتعمد اإليقاع بني املسلمني والنصاري ، ويح

  علي جرائم اليهود حيت ينعموا بسالم وأمان بينما العامل كله يتأمل وبشدة. 

إن اليهود ليسوا خارقني وليسوا آهلة لكن الشعوب أصبحت جاهلة وال 

تعرف حقيقة ما يدور حوهلا لذلك أصبحت صيداً سهالً وبسيطاً ال يتطلب 

ولة اجلنرال اإلجنليزي العناء. وأستطيع أن أُخلص للمسلمني ما حنن فيه بق

اللنيب) قائد القوات اإلجنليزية الذي قال عندما احتلت تاتين (الربوتس

  اليهود فلسطني : (اآلن قد انتهت احلروب الصليبية ).

  
 في لَتفِْسدنَّ الْكتابِ في إِسرائيلَ بنِيوقَضينا إِلَى قال تعايل:  (  )١

فَإِذَا جاَء وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم  - )١(رتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِريام الْأَرضِ

                                                             
بعد تكوين ما يسمي بالصهيونية العاملية ، مث املاسونية العاملية ، مث النظام العاملي اجلديد الذي يقوده  )(١

اللويب اليهودي الصهيوين يف أمريكا الذي يتحكم يف سياستها وحيكم العامل أمجع ، وإن ظهور ما يعرف مبعاداة 

 كرب دليل علي هذا العلو الكبري. السامية أل



 

٣٤٥  

ثُم  -  )١(مفْعولًا وعدا وكَانَعبادا لَّنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا خلَالَ الديارِ  

 - علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِني وجعلْناكُم أَكْثَر نفريا)٢(رددنا لَكُم الْكَرةَ 

  أَنفُِسكُمل منتسأَح منتسإِنْإِنْ أَحو مأْتا أَسفَلَه  ةرالْآخ دعاَء و٣(فَإِذَا ج(  
 كُموهجوُءوا وسي٤(ل( جِدسلُوا الْمخديلو)وا  )٥ربتيلو ةرلَ مأَو لُوهخا دكَم

 جهنم وجعلْنا  عدنا عدتم وإِنْ  يرحمكُم أَن ربكُمعسى  - ما علَوا تتبِريا

رِينلْكَافا لريص٨ -٤سورة اإلسراء ( ). ح(  

فَإِذَا  )٦(من بعده لبنِي إِسرائيلَ اسكُنوا الْأَرضوقُلْنا : ( قال تعايل  )٢

 )١٠٤ –سورة اإلسراء ().)١(جاَء وعد الْآخرة جِئْنا بِكُم لَفيفًا
                                                             

املرة األويل من فساد وإفساد اليهود (بين إسرائيل ) : يسلط اهللا عليهم امللك جالوت الظامل الكافر وأتباعه (  )(١

 قول ابن عباس وقتادة / ذكره ابن كثري يف تفسريه ) ، فيقوموا باإلنتصار عليكم وسلب الديار منكم.
السالم وأتباعه من بين إسرائيل (اليهود)علي جالوت الظامل ومن معه ( قول ابن عباس  بإنتصار داوود عليه )(٢

وقتادة / ذكره ابن كثري يف تفسريه ) ، قال  تعايل يف سورة البقرة : " فهزموهم بإذن اهللا وقتل داوود جالوت وأتاه 

سالم جاء بعد موسي وهارون عليهم اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء "، ومعلوم أن طالوت وداوود عليهما ال

 السالم. 
م  ١٩٤٨أي املرة الثانية واألخرية ؛ وذلك بدخول اليهود البيت املقدس ( فلسطني ) واملسجد األقصي عام  )(٣

بعد إهانة املسلمني وإذالهلم واإلنتصار عليهم ، وهي هذه املرة الثانية واألخرية ، ويصحبها علو كبري لليهود 

باقي األمم من النصاري واملسلمني وغريهم بعد تفرق دام قروناً طويلة ( منذ بعثة عيسي ابن يف األرض علي 

مرمي وظهور النصرانية السمحة )عقب تكوين الصهيونية العاملية واملاسونية العاملية والنظام العاملي اجلديد ، 

املرة الثانية واآلخرية إلفساد اليهود وظهور ما يسمي مبعاداة السامية . واملقصود بـ (وعد األخرة ) هنا ؛ هي 

 وعلوهم يف األرض وليس يوم القيامة.
ينتصرون عليكم أيها املسلمون ويقهرونكم : ألنكم ابتعدمت عن إسالمكم ، وبدلتم دينكم ، واختذمت )(٤

 القومية شعارا لكم .
 هو بيت املقدس واملسجد األقصي املبارك.  )(٥
؛ أي أن اهللا تعايل أورث بين اليت كانت حتت سيطرة فرعون موسي يف ذلك الوقت األرض هي مصر والشام  )(٦

) يف  إسرائيل مصر من بعد هالك فرعون الذي أراد أن خيرجهم منها ، وأورث ذريتهم األرض املقدسة ( الشام

 عهد يوشع ابن نون ، حيت أصبحوا يف أمن وأمان ومنعة من بطش فرعون وجنده .
جل عليهم بقضائه وقدره التفرق يف العامل كله من بعد عيسي ابن مرمي ( بعثة عيسي ابن مث يكتب اهللا عز و

 مرمي هي البداية احلقيقية لتفرق اليهود يف األرض ).
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حدثَين محمد بن رافعٍ ، والْفَضلُ بن سهلٍ الْأَعرج ، قَالَا : حدثَنا شبابةُ  )١

 ، رمنِ عنِ ابع ، أَبِيه نع ، رِيمالْع دمحم ناب وهو ماصا عثَندارٍ، حوس نب

 بِينِ النقَالَ : صع  وهأَ ، ودا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس "

أْرِز٢(ي( ِنيجِدسالْم نيب)٣(  ." ارِهحي جةُ فيالْح أْرِزا تكَم ،) (م)١٤٦(  

                                                                                                                                                         
  جئنا بكم لفيفا ) : حيت إذا جاء وعد األخرة تفسري ( 

؛ من كل مكان علي وجه / تفسري القرطيب )  جئنا بكم من جهات شيت ( قول ابن عباس وقتادةالقول األول ؛ 

م حيث جاء اليهود إيل  ١٩٤٨، وهذا تقريبا ما حدث عام  - بيت املقدس وفلسطني  –األرض إيل األرض املقدسة 

فلسطني من شيت بقاع العامل ، وعلي هذا القول فإن املقصود بوعد االخرة هي املرة الثانية واألخرية إلفساد 

  . مة ، وهي حادثة االن بالفعل اليهود وعلوهم يف األرض وليس يوم القيا

  القول الثاين : قال الكليب وعد األخرة ؛ نزول عيسي بن مرمي يف آخر الزمان.

القول الثالث : قال أغلب املفسرين أن وعد اآلخرة هي يوم القيامة حيث يأيت اهللا عز وجل بفرعون وموسي 

 وهارون وبين إسرائيل مجيعا مث حيكم بينهم.
؛ بفتح مكة ، واإلنتصار علي املشركني والكافرين ، وأن يرث األرض  صلكرمية بشري للنيب وكانت هذه اآلية ا

 من بعدهم.

أحد األقوال الصحيحة : أي جئنا بكم من جهات شيت ( قول ابن عباس وقتادة / تفسري القرطيب ) ؛ وهذا  )(١

م ، حيث جاء اليهود من كل حدب وصوب من هذا العامل ، وهذه هي املرة الثانية واألخرية  ١٩٤٨حدث منذ عام 

دس خراب يثرب ، .... ) احلديث ، قال : (عمران بيت املقص، مث ينتصر املسلمون عليهم إنتصارا مبينا ، قال 

احملدثون ؛ وال يكون عمران بيت املقدس إال باخلالفة اإلسالمية النازلة فيه بعد اإلنتصار علي اليهود وطردهم 

؛ ( يتبع الدجال سبعون ألفا  صمع الدجال قبل قيام الساعة ، قال  –أي اليهود  –من فلسطني ، مث يعودون 

 هذه املرة يتكلم احلجر والشجر إال شجر الغرقد ، ويكون هؤالء اليهود شأم ضعيف من يهود أصفهان ) ، ويف

، وآخر ما تبقي منهم ، وخيرجون من مدينة أصفهان بإيران حاليا ، وينتصر عليهم املسلمون إنتصاراً ساحقاً 

 حيت ال يتبقي منهم أحد.
 خيتبئ.  –يثبت  –يهرب  –يرجع  –يلجأ  –يعود  )(٢
 املسجد احلرام مبكة واملسجد النبوي باملدينة. )(٣



 

٣٤٧  

٢( اضٍ ، قَالَ : حيع نب سا أَنثَندرِ، حذاملُن نب يماهرثَنا إِبدح ديبثَنِي عد

اللَّه ، عن خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ ، عن حفْصِ بنِ عاصمٍ ، عن أَبِي هريرةَ 

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع اللَّه يضا «  ، قَالَ : صركَم ةينإِلَى املَد أْرِزانَ لَيإِنَّ اِإلمي

ةُ إِلَى جاحلَي أْرِزاترِه١٨٧٦(خ) ». ح  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا عبد اِهللا بن نميرٍ، وأَبو أُسامةَ ،  )٣

، بِي ، حدثَنا عبيد اِهللاعن عبيد اِهللا بنِ عمر، ح ، وحدثَنا ابن نميرٍ، حدثَنا أَ

عن خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ، عن حفْصِ بنِ عاصمٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ 

" إِنَّ الْإِميانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدينة ، كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها ".  قَالَ : صاِهللا 

  )١٤٧( -  ٢٣٣(م) 

ن نميرٍ، وأَبو رِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه بحدثَنا أَبو بكْ )٤

منِ ، عن حفْصِ بنِ ، عن عبيد اللَّه بنِ عمر، عن خبيبِ بنِ عبد الرحأُسامةَ

الْإِميانَ لَيأْرِز إِلَى  " إِنَّ :ص، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه عاصمٍ

  [قال األلباين]: صحيح ٣١١١(جة) الْمدينة ، كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها ". 

٥( خ نع ، اللَّه ديبا عثَندةَ ، حامأُس نب ادما حثَندح دبنِ عبِ بيب

"  :صن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه ، عن حفْصِ بنِ عاصمٍ ، عالرحمنِ

  ٧٨٤٦(حم) إِنَّ الْإِميانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدينة ، كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها ". 

٦( ا يثَندحوِيالْأُم يدعس نى بيحيبخ نع ، اللَّه ديبا عثَندنِ ، قَالَ : حبِ ب

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نمٍ ، عاصنِ عفْصِ بح ننِ ، عمحالر دبصع 

(حم) ». إِنَّ الْإِسلَام لَيأْرِز إِلَى الْمدينة كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها«  :قَالَ

٩٤٧١  



    ٣٤٨   

٧(  ننِ ، عمحالر دبنِ عبِ بيبخ نع ، اللَّه ديبا عثَندرٍ، حيمن نا ابثَندح

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نمٍ ، عاصنِ عفْصِ بقَالَ : صح  » أْرِزانَ لَيإِنَّ الْإِمي

  ١٠٤٤٠(حم) ». إِلَى جحرِها إِلَى الْمدينة كَما تأْرِز الْحيةُ 

٨(  نا ابثَندح ، يوسالس ادزِي نب حالا صثَندانَ ، حرةَ بِحوبرو عا أَبنربأَخ

نميرٍ، عن عبيد اللَّه بنِ عمر، عن خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ ، عن حفْصِ بنِ 

، لَيأْرِز إِلَى الْمدينةَ " إِنَّ الْإِميانَ قَالَ : صهريرةَ ، عنِ النبِي  عاصمٍ ، عن أَبِي

 ٣٧٢٨) ، (حب) ٣٧٢٠(رقم طبعة با وزير: كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها ". 

  ): ق.٣٠٧٣"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح 

أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ ، حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا أَبو  )٩

أُسامةَ ، عن عبيد اللَّه بنِ عمر، عن خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ ، عن حفْصِ بنِ 

ةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نمٍ ، عاصع ولُ اللَّهإِلَى  :صس أْرِزانَ لَيإِنَّ الْإِمي "

) ، ٣٧٢١(رقم طبعة با وزير: الْمدينةَ ، كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها ". 

)، "الصحيحة" ٦٠/ ١"املشكاة" ( -[قال األلباين]: صحيح لغريه  ٣٧٢٩(حب) 

  ): ق.٣٠٧٣(

بنِ عامرٍ التنوخي بِمنبِج ، حدثَنا أَحمد بن  أَخبرنا صالح بن الْأَصبغِ )١٠

لَّه بن عمر، عن حربٍ الطَّائي ، حدثَنا يحيى بن سلَيمٍ ، حدثَنا عبيد ال

، ز إِلَى الْمدينةرِ" إِنَّ الْإِميانَ لَيأْ :ص، عنِ ابنِ عمر قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه نافعٍ

 ٣٧٢٧) ، (حب) ٣٧١٩(رقم طبعة با وزير: كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها ". 

  [قال األلباين]: صحيح لغريه.

حدثَنا هارونُ بن معروف ، أَخبرنا عبد اللَّه بن وهبٍ ، أَخبرنِي أَبو  )١١

 دبو عرٍ، قَالَ أَبخونَ : أَنَّ صاره نا مأَن هتعمسو : دمن أَحب اللَّه دبنِ عمحالر

أَبا حازِمٍ ، حدثَه عنِ ابنٍ لسعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ ، قَالَ : سمعت أَبِي ، يقُولُ : 



 

٣٤٩  

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسي وهأَ غَ ، ودانَ بأَ" إِنَّ الْإِميدا بكَم ودعيسا ورِيب ،

 ." اسالن داِء إِذَا فَسبرلغل ذئموى ي١٦٠٤(حم) فَطُوب  

حدثَنا عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ قَالَ : أَخبرنا إِسماعيلُ بن أَبِي  )١٢

ثَنِي كَثدسٍ قَالَ : حيةَ ، أُولْحنِ مب دينِ زب فونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دبع نب ري

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هدج نع ، أَبِيه نازِ  قَالَ : صعجإِلَى احل أْرِزلَي ينإِنَّ الد "

نم ينالد لَنقعلَي ا ، ورِهحةُ إِلَى جاحلَي أْرِزا تكَم  نم ةوِيلَ اُألرقعازِ مجاحل

 يناِء الَّذبرلْغى لا ، فَطُوبغَرِيب جِعريا وأَ غَرِيبدب ينلِ ، إِنَّ الدأْسِ اجلَبر

: "هذَا حديثٌ حسن" ، (ت) يصلحونَ ما أَفْسد الناس من بعدي من سنتي" 

  : ضعيف جدا[قال األلباين] ٢٦٣٠

قَالَ عبد اللَّه بن أَحمد : حدثَنا أَبو أَحمد الْهيثَم بن خارِجةَ ، قَالَ :  )١٣

 نةَ ، عونِ أَبِي فَرب اللَّه دبنِ عب اقحإِس ناشٍ ، عيع نيلُ باعما إِسثَندح

م هتدج نانَ ، عملَينِ سب فوسي هةَ ، أَنننِ سنِ بمحالر دبع نةَ ، عونمي

 بِيالن عمقُولُ : صسأَ ، «  يدا با كَمغَرِيب ودعي ا ، ثُمغَرِيب لَامأَ الْإِسدب

ين الَّذ«  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ، ومنِ الْغرباُء ؟  ، قيلَ :» فَطُوبى للْغرباِء 

 ةيندانُ إِلَى الْمنَّ الْإِميازحنلَي هدفِْسي بِيي نالَّذو ، اسالن دونَ إِذَا فَسحلصي

 نيا بإِلَى م لَامنَّ الْإِسأْرِزلَي هدفِْسي بِيي نالَّذلُ ، ويالس وزحا يكَم

، قال الشيخ شعيب  ١٦٦٩٠(حم) ». ى جحرِها الْمسجِدينِ كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَ

 األرناؤوط: إسناده ضعيف جدا.

  
الْأَعراب أَشد كُفْرا ونِفَاقًا وأَجدر أَلَّا يعلَموا حدود ما " قال تعايل :  )١

 . ٩٧ –التوبة  " حكيم عليم واللَّه  رسولهأَنزلَ اللَّه علَى 



    ٣٥٠   

حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ : حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي قَالَ :  )٢

حدثَنا سفْيانُ ، عن أَبِي موسى ، عن وهبِ بنِ منبه ، عن ابنِ عباسٍ ، عنِ 

 بِيى  قَالَ : صالنأَت نمغَفَلَ ، و ديالص عبات نمفَا ، وةَ جيادالب كَنس نم "

 " نتافْت لْطَانالس ابوأَب نسيثٌ حدذَا حةَ : هريرأَبِي ه ناب عي البفو ،

الثَّو يثدح نإِلَّا م رِفُهعاسٍ، لَا نبنِ عيثَ ابدح نم (ت) غَرِيب ، ٢٢٥٦رِي 

  [قال األلباين]: صحيح.

أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهيم ، قَالَ : أَنبأَنا عبد الرحمنِ ، عن سفْيانَ ،  )٣

عن أَبِي موسى ، ح وأَنبأَنا محمد بن الْمثَنى ، عن عبد الرحمنِ قَالَ : حدثَنا 

بنِ عباسٍ ، عنِ ، عن أَبِي موسى ، عن وهبِ بنِ منبه ، عن ا سفْيانُ

بِيقَالَ : صالن  عبنِ اتمغَفَلَ ، و ديالص عبنِ اتمفَا ، وةَ جيادالْب كَنس نم "

 " نتلْطَانَ افْتى ، (س) السثَننِ الْماباللَّفْظُ لل األلباين]: صحيح[قا ٤٣٠٩و  

٤(  نى ، عوسو مثَنِي أَبدانَ ، حفْيس نى ، عيحا يثَندح ، ددسا مثَندح

 بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابع ، هبننِ مبِ بهلَا  - صوانُ : وفْيةً سرقَالَ مو

 بِينِ النإِلَّا ع هلَمقَالَ – صأَع :  ديالص عبنِ اتمفَا ، وةَ جيادالْب كَنس نم "

 " نتلْطَانَ افْتى السأَت نم[قال األلباين]: صحيح ٢٨٥٩، (د) غَفَلَ ، و  

حدثَنا محمد ، قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ بن زكَرِيا ، عنِ الْحسنِ بنِ  )٥

يعخكَمِ النةَ ، قَالَ :  الْحريرأَبِي ه نازِمٍ ، عأَبِي ح نع ، نِ ثَابِتب يدع نع ،

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر:  » ابوى أَبأَت نمغَفَلَ ، و ديالص عبنِ اتمفَا ، وا جدب نم

قُر لْطَانالس نم دبع اددا ازمو ، نتافْت لْطَانا السدعب اللَّه نم اددا ، إِلَّا ازب «

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده ضعيف. ٨٨٣٦(حم) 

٦( دقَالَا : ح ، ديبا عناب ، دمحملَى ، وعا يثَندح نب نسا الْحثَن

، عن عدي بنِ ثَابِت ، عن شيخٍ من الْأَنصارِ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : الْحكَمِ



 

٣٥١  

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر:  » ابوى أَبأَت نمغَفَلَ ، و ديالص بِعت نمفَا ، وا جدب نم

ان قُربا ، إِلَّا ازداد من اللَّه عز السلْطَان افْتتن ، وما ازداد عبد من السلْطَ

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٩٦٨٣(حم) » وجلَّ بعدا 

٧(  نب نسا الْحثَندح ، ديبع نب دمحا مثَندى ، حيسع نب دمحا مثَندح

ب يدع نع ، يعخكَمِ النالْأَالْح نخٍ ميش نع ، ةَنِ ثَابِتريرأَبِي ه نارِ، عصن ،

 بِينِ النقَالَ : صع ، ددسى منعبِم  " نتلْطَانَ افْتالس لَزِم نمو " : ادا زمو "

[قال  ٢٨٦٠(د) ، ازداد عبد من السلْطَان دنوا إِلَّا ازداد من اللَّه بعدا " 

  األلباين]: ضعيف

٨(  نى ، عوسأَبِي م نانُ ، عفْيا سثَندح ، يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندح

 بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابع ، هبننِ مبِ بهةَ ،  قَالَ : صويادالْب كَنس نم "

يالص عبنِ اتمفَا ، وج " نتلْطَانَ افْتى السأَت نمغَفَلَ ، و قال  ٣٣٦٢(حم) د ،

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

٩(  نا مأَن هتعمسنِ ومحالر دبو عقَالَ : أَب ، دمحم نب اللَّه دبا عثَندح

الَ : حدثَنا شرِيك ، عنِ الْحسنِ بنِ عبد اللَّه بنِ محمد بنِ أَبِي شيبةَ ، قَ

 ولُ اللَّهساِء قَالَ : قَالَ ررنِ الْبع ، نِ ثَابِتب يدع نكَمِ ، عا « :صالْحدب نم

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ١٨٦١٩(حم) » جفَا

  
١(  تعمةُ ، قَالَ : سبعا شثَندح ،ردا غُنثَندارٍ، حشب نب دمحثَنا مدح

قَتادةَ ، عن أَنسِ بنِ مالك ، عن أُسيد بنِ حضيرٍ رضي اللَّه عنهم ، أَنَّ رجلًا 

 :قَالَستعملُنِي كَما استعملْت فُالَنا ؟ يا رسولَ اللَّه، أَالَ ت من اَألنصارِ قَالَ :

  ٣٧٩٢، (خ) » ستلْقَونَ بعدي أُثْرةً ، فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى احلَوضِ«



    ٣٥٢   

حدثَنا محمد بن عرعرةَ ، حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسِ بنِ  )٢

أُس نع ، كالم بِيى النلًا أَتجرٍ: أَنَّ ريضنِ حب دفَقَالَ : صي ، ولَ اللَّهسا ري ،

إِنكُم سترونَ بعدي أَثَرةً ، فَاصبِروا « قَالَ :استعملْت فُالَنا ولَم تستعملْنِي ؟ 

  ٧٠٥٧، (خ) » حتى تلْقَونِي

٣(  نب دمحا مثَندارٍ ، قَالَا : حشب نب دمحمى ، وثَنالْم نب دمحثَنا مدح

 نع ، كالنِ مسِ بأَن نثُ عدحةَ ، يادقَت تعمةُ ، قَالَ : سبعا شثَندفَرٍ ، حعج

الْأَن نلًا مجرٍ ، أَنَّ ريضنِ حب ديولِ اِهللا أُسسلَا بِرارِ خأَلَا  ، فَقَالَ : صص

" إِنكُم ستلْقَونَ بعدي أَثَرةً  فَقَالَ :تستعملُنِي كَما استعملْت فُلَانا ؟ 

  )١٨٤٥( - ٤٨، (م) فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى الْحوضِ " 

: حدثَنا أَبو داود قَالَ : حدثَنا شعبةُ ،  حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ )٤

 نلًا مجرٍ، أَنَّ ريضنِ حب ديأُس نع ، كالم نب سا أَنثَندةَ قَالَ : حادقَت نع

الَ رسولُ ، فَقَيا رسولَ اللَّه ، استعملْت فُلَانا ولَم تستعملْنِي اَألنصارِ قَالَ : 

 ضِ"  :صاللَّهلَى احلَونِي علْقَوى تتوا حبِرةً فَاصي أَثَردعنَ بورتس كُمإِن" :

  [قال األلباين]: صحيح ٢١٨٩وهذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) 

: حدثَنا أَخبرنا محمد بن عبد الْأَعلَى ، قَالَ : حدثَنا خالد ، قَالَ  )٥

شعبةُ ، عن قَتادةَ ، قَالَ : سمعت أَنسا يحدثُ ، عن أُسيد بنِ حضيرٍ، أَنَّ 

 ولَ اللَّهساَء رارِ جصالْأَن نلًا مجفَقَالَ : صر  لْتمعتا اسلُنِي كَممعتسأَلَا ت

"إِنكُم ستلْقَونَ بعدي أَثَرةً ، فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى  قَالَ :فُلَانا ؟ 

  [قال األلباين]: صحيح ٥٣٨٣، (س) الْحوضِ" 

٦( ةُحبعا شنربونَ، أَخاره نب زِيدا يثَنادقَت نةَ، عدكالنِ مسِ بأَن نع ، ،

يا رسولَ  : قَالَ رجلٌ من الْأَنصارِاللَّه عنهما قَالَ رضي عن أُسيد بنِ حضيرٍ



 

٣٥٣  

ستلْقَونَ « :صفَقَالَ رسولُ اللَّه اللَّه ، أَلَا تستعملُنِي كَما استعملْت فُلَانا ؟ 

  ١٩٠٩٢(حم) » بعدي أَثَرةً فَاصبِروا حتى تلْقَونِي غَدا علَى الْحوضِ 

٧( عج نب دمحا مثَندح نثُ، عدحةَ يادقَت تعمةُ قَالَ: سبعا شثَندفَرٍ، ح

كالنِ مسِ برٍأَنيضنِ حب ديأُس نقَالَ م ، ع: صالْأَن نلًا مجلَّى إِنَّ رخارِ ت

ولِ اللَّهسلُنِ فَقَالَ: صبِرمعتسا أَلَا تاي كَمفُلَان لْتمعتقَالَ؟ اس: » كُمإِن

توا حبِرةً فَاصي أَثَردعنَ بلْقَوتضِسولَى الْحنِي علْقَو١٩٠٩٤(حم) » ى ت  

حدثَنا عبد الرزاقِ ، حدثَنا معمر ، أَخبرنِي عبد اللَّه بن محمد بنِ  )٨

: قَّاه أَبو قَتادةَ فَقَالَي طَالبٍ قَالَ : قَدم معاوِيةُ الْمدينةَ فَتلَعقيلٍ يعنِي ابن أَبِ

 ولَ اللَّهسا إِنَّ رقَالَ صأَم ةً « :قَدي أَثَردعنَ بلْقَوتس كُمقَالَ» إِن:  كُمرأَم فَبِم

، قال الشيخ  ٢٢٥٩١(حم)  ؛فَاصبِروا إِذًاً  ، قَالَ :أَمرنا أَنْ نصبِر  قَالَ :؟ 

  شعيب األرنؤوط: املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف

  
حدثَنا ابن نميرٍ، عن مجالد ، عن عامرٍ، عنِ الْأَسود بنِ يزِيد ، قَالَ :  )١

جِئْنا نمشي مع عبد اللَّه بنِ مسعود ، فَلَما أُقيمت الصلَاةُ في الْمسجِد ، فَ

 نيلٌ بجر ري ، فَمشمن نحن و ، هعا منكَعر و اللَّه دبع كَعر ، اسالن كَعر

اللَّه ، وهو عبد يديه ، فَقَالَ : السلَام علَيك يا أَبا عبد الرحمنِ ، فَقَالَ 

عاكر نيح قُلْت ممِ : لالْقَو ضعب أَلَهس ، فرصا انفَلَم ، ولُهسر و اللَّه قدص :

 ولَ اللَّهسر تعمي س؟ قَالَ : إِن ولُهسرو اللَّه قدلُ : صجالر كلَيع لَّمصس ،

(حم) الساعة ، إِذَا كَانت التحيةُ علَى الْمعرِفَة ".  " إِنَّ من أَشراط يقُولُ :

٣٦٦٤  



    ٣٥٤   

٢(  دونِ الْأَسع ، رِياماشٍ الْعيع نع ، رِيكا شثَندرِ، حضو النا أَبثَندح

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، ودعسنِ منِ ابلَالٍ ، عنِ هأَ :صب نإِنَّ م " اطرش

 ." رِفَةعلْمإِلَّا ل هلَيع لِّمسلِ ، لَا يجلَى الرلُ عجالر لِّمسأَنْ ي ةاع(حم) الس

٣٨٤٨  

٣(  نارٍ، عيس نانَ ، علْمس نب ريشا بثَندح ، رِييبالز دمو أَحا أَبثَندح

عند عبد اللَّه ، جلُوسا ، فَجاَء رجلٌ ، فَقَالَ :  طَارِقِ بنِ شهابٍ ، قَالَ : كُنا

 اسا الننأَير ، جِدسا الْملْنخا دفَلَم ، هعا منقُم و لَاةُ ، فَقَامالص تيمأُق قَد

شم ا ، ثُمنكَعر و ، كَعر و رفَكَب ، جِدسمِ الْمقَدي ما ، فكُوعا رنعنص ا ، وني

دبا عا أَبي لَامالس كلَيفَقَالَ : ع ، رِعسلٌ يجر رفَم ، عني صثْلَ الَّذم 

جعنا ، دخلَ إِلَى ، فَقَالَ : صدق اللَّه و رسولُه ، فَلَما صلَّينا و رالرحمنِ

هلأَهضعا ، فَقَالَ بنلَسج ، قدلِ : صجلَى الرع هدر متعما سضٍ : أَمعبا لن

 نيح أَلَهفَس ، أَلُها أَسأَن : ؟ فَقَالَ طَارِق أَلُهسي كُمأَي ، لُهسر تلَّغب و ، اللَّه

 بِينِ النع فَذَكَر ، جرصخ : يملست ةاعيِ السدي نيأَنَّ ب " وفُش و ، ةاصالْخ

التجارة ، حتى تعني الْمرأَةُ زوجها علَى التجارة ، و قَطْع الْأَرحامِ ، و شهادةَ 

  ٣٨٧٠(حم) الزورِ، و كتمانَ شهادة الْحق ، وظُهور الْقَلَمِ ". 

بشري أَبو إِسماعيلَ ، عن سيارٍ أَبِي حدثَنا يحيى بن آدم ، حدثَنا  )٤

 يملسنِ ، تمحالر دبا عا أَبي : قَالَ لَه ، اللَّه دبع نطَارِقٍ ، ع نكَمِ ، عالْح

 ولُ اللَّهس؟ قَالَ : فَقَالَ : قَالَ ر ولُهسر و اللَّه قدص : فَقُلْت ، كلَيلِ عجالر

" بين يديِ الساعة تسليم الْخاصة ، و تفْشو التجارةُ ، حتى تعني  :ص

 ." امحالْأَر قْطَعت و ، ةارجلَى التا عهجوأَةُ زر٣٩٨٢(حم) الْم  



 

٣٥٥  

  
  دبع نانُ بملَيا سثَندقَالَ : ح يقشمالد دالخ نب ودمحا مثَندح

الرحمنِ أَبو أَيوب ، عنِ ابنِ أَبِي مالك ، عن أَبِيه ، عن عطَاِء بنِ أَبِي رباحٍ ، 

" يا معشر  ، فَقَالَ : صرسولُ اللَّه  عن عبد اللَّه بنِ عمر، قَالَ : أَقْبلَ علَينا

الْمهاجِرِين خمس إِذَا ابتليتم بِهِن ، وأَعوذُ بِاللَّه أَنْ تدرِكُوهن : لَم تظْهرِ 

الْأَوونُ ، والطَّاع يهِما فا ، إِلَّا فَشوا بِهنلعى يتمٍ قَطُّ ، حي قَوةُ فشالْفَاح اعج

الَّتي لَم تكُن مضت في أَسلَافهِم الَّذين مضوا ، ولَم ينقُصوا الْمكْيالَ 

 لَمو ، هِملَيع لْطَانرِ السوجو ، ةئُونالْم ةدشو ، نِنيذُوا بِالسانَ ، إِلَّا أُخيزالْمو

ا منِعوا الْقَطْر من السماِء ، ولَولَا الْبهائم لَم يمنعوا زكَاةَ أَموالهِم ، إِلَّ

يمطَروا ، ولَم ينقُضوا عهد اللَّه ، وعهد رسوله ، إِلَّا سلَّطَ اللَّه علَيهِم عدوا 

كُمحت ا لَممو ، يهِمدي أَيا فم ضعذُوا بفَأَخ ، مرِهغَي نابِ  متبِك مهتمأَئ

اللَّه ." مهنيب مهأْسب لَ اللَّهعإِلَّا ج ، لَ اللَّهزا أَنموا مريختي٤٠١٩(جة) ، و 

  [قال األلباين]: حسن

  
١(  دبع نلَامِ بالس دبا عثَندقَالَ : ح يقشمالد يدلالْو نب اسبا الْعثَندح

الْقُدوسِ قَالَ : حدثَنا ثَور بن يزِيد ، عن خالد بنِ معدانَ ، عن أَبِي أُمامةَ 

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، يلاهى  :صالْبتح ، امالْأَيي والاللَّي بذْهلَا ت "

 ٣٣٨٤(جة) تشرب فيها ، طَائفَةٌ من أُمتي الْخمر ، يسمونها بِغيرِ اسمها ". 

  [قال األلباين]: صحيح



    ٣٥٦   

: حدثَنا  حدثَنا الْحسين بن أَبِي السرِي قَالَ : حدثَنا عبيد اللَّه قَالَ )٢

 ِسيبى الْعيحنِ يبِلَالِ ب نع ، ِسيبسٍ الْعأَو نب دعنِ سكْرِ بأَبِي ب نع ،

بادةَ بنِ الصامت ، ، عنِ ابنِ محيرِيزٍ، عن ثَابِت بنِ السمط ، عن عحفْصٍ

من أُمتي الْخمر، بِاسمٍ يسمونها إِياه " يشرب ناس  :ص: قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ

  [قال األلباين]: صحيح ٣٣٨٥(جة) ". 

حدثَنا أَبو أَحمد الزبيرِي ، حدثَنا سعد بن أَوسٍ الْكَاتب ، عن بِلَالِ  )٣

بنِ يحيى الْعبِسي ، عن أَبِي بكْرِ بنِ حفْصٍ ، عنِ ابنِ محيرِيزٍ، عن ثَابِت بنِ 

لَيستحلَّن «  :صرسولُ اللَّه  السمط ، عن عبادةَ بنِ الصامت قَالَ : قَالَ

 اها إِيهونمسمٍ يبِاس رمي الْختأُم نفَةٌ م٢٢٧٠٩(حم) ». طَائ  

٤(  نع ، ارِثالْح ناب وهو دالخ نلَى ، عالْأَع دبع نب دمحا منربأَخ

 نكْرِ با بأَب تعمةَ ، قَالَ : سبعشعمقُولُ : سفْصٍ ، يرِيزٍ حيحم ناب ت

" يشرب  قَالَ : ص، عنِ النبِي  ص، عن رجلٍ من أَصحابِ النبِي يحدثُ

[قال األلباين]:  ٥٦٥٨(س) ناس من أُمتي الْخمر يسمونها بِغيرِ اسمها ". 

  صحيح

٥( حالر دبا عثَندحةَ ، وبعش نع ، يدهم ننِ بفَرٍ، قَالَ معج نب دمحم :

حدثَنا شعبةُ ، عن أَبِي بكْرِ بنِ حفْصٍ ، قَالَ : سمعت ابن محيرِيزٍ، يحدثُ 

 بِيابِ النحأَص نلٍ مجر نصع  ولُ اللَّهسصقَالَ : قَالَ ر: »إِنَّ أُن نا ماس

  ١٨٠٧٣(حم) ». أُمتي يشربونَ الْخمر، يسمونها بِغيرِ اسمها

٦(  نةُ باوِيعا مثَندابِ ، حبالْح نب ديا زثَندلٍ، حبنح نب دما أَحثَندح

 دبا عنلَيلَ عخقَالَ : د ، ميرنِ أَبِي مب كالم نع ، ثيرنِ حمِ باتح نحٍ ، عالص

، فَقَالَ : حدثَنِي أَبو مالك الْأَشعرِي ، أَنه  الرحمنِ بن غَنمٍ ، فَتذَاكَرنا الطِّلَاَء



 

٣٥٧  

 ولَ اللَّهسر عمقُولُ : صسرِ  ييا بِغهونمسي رمي الْختأُم نم اسن نبرشلَي "

  [قال األلباين]: صحيح ٣٦٨٨(د) اسمها ". 

معاوِيةُ بن صالحٍ ، حدثَنِي حاتم بن حدثَنا زيد بن الْحبابِ ، حدثَنا  )٧

 يشرةَ الْجبِيعر عا ملُوسا جقَالَ : كُن ، ميرنِ أَبِي مب كالم نع ، ثيرح

ا عنلَيلَ عخإِذْ د كا لَكَذَلسٍ فَإِننِ قَيب اكحالض لَافَةي خا الطِّلَاَء فنذَاكَرفَت دب

 بِيالن باحمٍ صغَن ننِ بمحا الطِّلَاَء ،  صالرنذَاكَروا الطِّلَاَء فَتا اذْكُرفَقُلْن ،

 بِيالن باحمٍ صغَن ننِ بمحالر دبنِي : ععابِ يبالْح نب ديصكَذَا قَالَ ز 

رِيعالْأَش كالو مثَنِي أَبدفَقَالَ : ح  بِيالن عمس : هقُولُ :  صأَني » نبرشلَي

، و الَّذي حدثَنِي أَصدق مني و » ناس من أُمتي الْخمر يسمونها بِغيرِ اسمها 

اللَّهفَقَالَ : و ، كنم ي ونم و هنم قدأَص ثَ بِهدي حالَّذ و ، كنم  ي لَا إِلَهالَّذ

 بِيالن نم هعمس رِيعالْأَش كالأَبِي م نم هتعمس لَقَد وصإِلَّا ه  هددفَر ،

،  ٢٢٩٠٠(حم)  علَيه ثَلَاثًا ، فَقَالَ الضحاك : أُف لَه من شرابِ آخرِ الدهر.

  ه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفقال الشيخ شعيب األرنؤوط: املرفوعه من

قَالَ أَبو داود : حدثَنا شيخ ، من أَهلِ واسط قَالَ : حدثَنا أَبو منصورٍ  )٨

س و ، رِيانَ الثَّوفْيس تعمورٍ، قَالَ : سصنم نارِثُ بالْح ، ياذنِ الدلَ عئ

سمونها بِغيرِ " لَيشربن ناس من أُمتي الْخمر ي :ص: قَالَ رسولُ اللَّه فَقَالَ

(د)  قَالَ سفْيانُ الثَّورِي الداذي: شراب الْفَاسقني .و ، قَالَ أَبو داوداسمها "

  [قال األلباين]: صحيح ٣٦٨٩

  
١(  دمحم نب يماهرثنا إِب ، كِّيغُ الْمائالص يلع نب دمحا مثَندح

الشافعي، ثنا داود بن عبد الرحمنِ الْعطَّار، عنِ ابنِ خثَيمٍ ، عنِ الْقَاسمِ بنِ 



    ٣٥٨   

سيكُونُ علَيكُم «  قَالَ : صلنبِي عبد الرحمنِ ، عن أَبِيه ، عن جده ، أَنَّ ا

 عثُونَ الْبِددحي ا ، وهيتاقوم نلَاةَ عونَ الصرخؤاُء يرقَالَ :» أُم ،  ففَكَي

تسأَلُنِي ابن أُم عبد كَيف تصنع ؛ لَا طَاعةَ لمن « قَالَ :  أَصنع إِنْ أَدركْتهم ؟

) ، وصححه األلباين يف ١٠٣٦١رواه الطرباين يف املعجم الكبري (». عصى اَهللا

  ).١٤٤٤ - ٣٦٦٤) وصحيح اجلامع (٥٩٠السلسلة الصحيحة (

٢( نى بيحا يثَندقَالَ : ح يدعس نب ديوا سثَندا  حثَندمٍ ، ح وحلَيس

 نب اللَّه دبا عثَنداشٍ ، قَالَا : حيع نيلُ باعما إِسثَندارٍ قَالَ : حمع نب امشه

 نع ، ودعسنِ مب اللَّه دبنِ عنِ بمحالر دبنِ عمِ بنِ الْقَاسمٍ ، عثَينِ خانَ بثْمع

ع ، أَبِيه بِيأَنَّ الن ، ودعسنِ مب اللَّه دبع هدج قَالَ :  صن كُموري أُمليس "

 نلَاةَ عونَ الصرخؤيو ، ةعلُونَ بِالْبِدمعيةَ ، ونئُونَ السطْفالٌ يي ، رِجدعب

 قَالَ :كْتهم ، كَيف أَفْعلُ ؟ يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدر ، فَقُلْت :مواقيتها " 

" ." ى اللَّهصع نمةَ ، للُ ؛ لَا طَاعفْعت فكَي دبع أُم نا ابأَلُنِي يس(جة) ت

  [قال األلباين]: صحيح. ٢٨٦٥

حدثَنا محمد بن الْعلَاِء الْهمدانِي أَبو كُريبٍ ، قَالَ : حدثَنا أَبو  )٣

معاوِيةَ ، عنِ الْأَعمشِ ، عن إِبراهيم ، عنِ الْأَسود ، وعلْقَمةَ ، قَالَا : أَتينا 

: كُم ؟ فَقُلْنا : لَا ، قَالَعبد اِهللا بن مسعود في دارِه ، فَقَالَ : أَصلَّى هؤلَاِء خلْفَ

 ، لْفَهخ قُومنا لنبذَه قَالَ و ، ةلَا إِقَامو ا بِأَذَاننرأْمي لُّوا ، فَلَموا فَصفَقُوم

 كَعا رقَالَ : فَلَم ، هالمش نع رالْآخو ينِهمي نا عندلَ أَحعا فَجيندذَ بِأَيفَأَخ

، قَالَ : فَضرب أَيدينا وطَبق بين كَفَّيه ، ثُم  وضعنا أَيدينا علَى ركَبِنا

" إِنه ستكُونُ علَيكُم أُمراُء  أَدخلَهما بين فَخذَيه ، قَالَ : فَلَما صلَّى ، قَالَ :

وقِ الْمرا إِلَى شهقُوننخيا ، وهيقَاتم نلَاةَ عونَ الصرخؤي موهمتأَيى ، فَإِذَا رت

قَد فَعلُوا ذَلك ، فَصلُّوا الصلَاةَ لميقَاتها ، واجعلُوا صلَاتكُم معهم سبحةً ، 
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ذَل نم أَكْثَر متإِذَا كُنا ، ويعملُّوا جثَلَاثَةً فَص متإِذَا كُنو كُممؤفَلْي ، ك

كُمدإِذَأَحو ، قطَبلْيأْ ، ونجلْيو ، هذَيلَى فَخع هياعرذ فْرِشفَلْي كُمدأَح كَعا ر

(م) فَأَراهم ".  صبين كَفَّيه ، فَلَكَأَني أَنظُر إِلَى اختلَاف أَصابِعِ رسولِ اِهللا 

٥٣٤( - ٢٦.(  

: حدثَنا أَبو بكْرِ بن عياشٍ ، عن أَخبرنا عبيد اللَّه بن سعيد قَالَ  )٤

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر اللَّه دبع نع ،زِر نمٍ ، عاصرِكُونَ  :صعدتس لَّكُملَع "

تها ، أَقْواما يصلُّونَ الصلَاةَ لغيرِ وقْتها ، فَإِنْ أَدركْتموهم فَصلُّوا الصلَاةَ لوقْ

  [قال األلباين]: حسن صحيح. ٧٧٩(س) وصلُّوا معهم واجعلُوها سبحةً ". 

أَخبرنا محمد بن عبيد الْكُوفي ، عن محمد بنِ فُضيلٍ ، عن هارونَ  )٥

ونِ الْأَسع ، دونِ الْأَسنِ بمحالر دبع نةَ ، عرتننِ عا بلْنخةَ قَالَا : دلْقَمعو د

" إِنه سيكُونُ أُمراُء يشتغلُونَ عن وقْت  علَى عبد اللَّه نِصف النهارِ فَقَالَ :

" هكَذَا رأَيت  ، ثُم قَام فَصلَّى بينِي وبينه فَقَالَ :الصلَاة فَصلُّوا لوقْتها " 

 ولَ اللَّهسلَ ".  صر[قال األلباين]: صحيح ٧٩٩(س) فَع  

٦(  نع ، ارِثالْح نب دالا خثَندقَالَ : ح ، ودعسم نيلُ بعما إِسنربأَخ

، ، والْأَسودعن علْقَمةَ شعبةَ ، عن سلَيمانَ ، قَالَ : سمعت إِبراهيم يحدثُ ، 

نعم ، فَأَمهما  قُلْنا :أَصلَّى هؤلَاِء ؟  أَنهما كَانا مع عبد اللَّه في بيته فَقَالَ :

 ةلَا إِقَامو رِ أَذَانيا بِغمهنيب قَامكَذَا ،  ، قَالَ :ووا هعنثَلَاثَةً فَاص متإِذَا كُن "

تإِذَا كُنو ، هذَيلَى فَخع هكَفَّي فْرِشلْيو كُمدأَح كُممؤفَلْي كذَل نم أَكْثَر م

 ولِ اللَّهسابِعِ رأَص لَافتإِلَى اخ ظُرا أَنم[قال األلباين]:  ١٠٢٩(س) ".  صفَكَأَن

  صحيح

٧( ا أَبنرباحِ قَالَ : أَخبالص نب دمحا مثَندكْحو ب ناشٍ ، عيع نرِ ب

"  :ص، عن زِر، عن عبد اللَّه بنِ مسعود ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه عاصمٍ
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لَعلَّكُم ستدرِكُونَ أَقْواما يصلُّونَ الصلَاةَ لغيرِ وقْتها ، فَإِنْ أَدركْتموهم فَصلُّوا 

ل كُموتيي بةً ". فحبا سلُوهعاجو مهعلُّوا مص رِفُونَ ، ثُمعي تالَّذ قْت(جة) لْو

  [قال األلباين]: حسن صحيح ١٢٥٥

  
١(  نى بيحقَالَ : نا ي كِّيالْم ادبع نب دمحقَالَ : نا م يماهرا إِبثَندح

 ديبنِ عيلَ باعمإِس نمٍ ، عثَينِ خانَ بثْمنِ عب اللَّه دبع نع ، يفمٍ الطَّائلَيس

 صلصامت قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه بنِ رِفَاعةَ ، عن أَبِيه ، عن عبادةَ بنِ ا

سيلي أُموركُم من بعدي رِجالٌ يعرفُونكُم ما تنكرونَ ، وينكرونَ «  يقُولُ :

 ى اللَّهصع نمةَ لرِفُونَ ، فَلَا طَاععا تم كُملَيرواه الطرباين يف األوسط »  : ع

) ، وصححه األلباين يف السلسلة ٥٥٣٠ املستدرك () واحلاكم يف٢٨٩٤(

  ).٣٦٧٢) واجلامع الصحيح (٥٩٠الصحيحة (

أَخبرنا حمزةُ بن الْعباسِ الْعقَبِي ، بِبغداد ، ثَنا إِبراهيم بن الْهيثَمِ  )٢

با عثَن ، ييصصريٍ الْمكَث نب دمحا مثَن ، يلَدالْب دبع نع ، داقو نب اللَّه د

الرحمنِ بنِ عثْمانَ بنِ خثَيمٍ ، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ، عن عبادةَ بنِ 

 تعمفَقَالَ : س هنع اللَّه يضفَّانَ رنِ عانَ بثْملَى علَ عخد هأَن ، تامالص

 ولَ اللَّهسقُولُ :  صرونَ، «يركنا تم كُمفُونرعي يدعاُء برأُم يكُمليس

ا طَاعةَ لمن عصى وينكرونَ علَيكُم ما تعرِفُونَ، فَمن أَدرك ذَلك منكُم فَلَ

؛ »اللَّه قَدو اهجرخي لَمو ، ادنالْإِس يححيثٌ صدذَا حةَ، هاوِيعم نب ريهز اهور

ومسلم بن خالد الزنجِي، عن إِسماعيلَ بنِ عبيد بنِ رِفَاعةَ، عن عبد اللَّه بنِ 

)، وصححه ٥٥٢٨عثْمانَ بنِ خثَيمٍ بِزِيادات فيه ؛ رواه احلاكم يف املستدرك (

 )وقال إسناده جيد علي شرط مسلم.٥٩٠( األلباين يف السلسلة الصحيحة
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١(  ديبا عثَندقَالَ : ح يالكُوف انِيالقَطَو ادأَبِي زِي نب اللَّه دبا عثَندح

وبأَي نرٍ، عو بِشأَب با غَالثَندى قَالَ : حوسم نب اللَّه  نع ، يالطَّائ ذائنِ عب

قَيسِ بنِ مسلمٍ ، عن طَارِقِ بنِ شهابٍ ، عن كَعبِ بنِ عجرةَ ، قَالَ : قَالَ لي 

 ولُ اللَّهسصر : نونَ مكُوناَء يرأُم نةَ مرجع نب با كَعي بِاللَّه يذُكأُع "

أَب يغَش ني ، فَمدعب هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ، بِهِمي كَذف مقَهدفَص مهابو

 لَم أَو مهابوأَب يغَش نمو ، ضاحلَو لَيع رِدلَا يو ، هنم تلَسي ونم سفَلَي

هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، بِهِمي كَذف مقْهدصي لَمو شغا  يأَني ونم وفَه ،

هنةٌ منج موالصانٌ ، وهرلَاةُ بةَ الصرجع نب با كَعي ، ضاحلَو لَيع رِديسو ،

ئُ املَاُء النطْفا ييئَةَ كَمئُ اخلَططْفقَةُ تدالصةٌ ، وينصةَحرجع نب با كَعي ،ار ،

: هذَا حديثٌ حسن لَحم نبت من سحت إِلَّا كَانت النار أَولَى بِه " إِنه لَا يربو 

 وبأَي ى ، ووسنِ مب اللَّه ديبع يثدح نإِلَّا م رِفُهعلَا ن ، هجذَا الوه نم غَرِيب

جاِإلر أْيى ررقَالُ: كَانَ ييو فعضي ذائع نذَا به نا عدمحم أَلْتس اِء ، و

احلَديث ، فَلَم يعرِفْه إِلَّا من حديث عبيد اللَّه بنِ موسى واستغربه جِدا . (ت) 

  [قال األلباين]: صحيح ٦١٤

٢(  دبع نب دمحثَنِي مدقَالَ : ح انِيداهلَم اقحإِس نونُ بارا هثَندح

 ، وِيدمٍ العاصع نع ، بِيعالش ننيٍ ، عصأَبِي ح نرٍ، ععسم نابِ ، عهالو

 ولُ اللَّهسا رنإِلَي جرةَ قَالَ : خرجنِ عبِ بكَع نصع  ةٌ وسمةٌ خعست نحن و

"اسمعوا ، هلْ  أَربعةٌ أَحد العددينِ من العربِ واآلخر من العجمِ فَقَالَ :

 ، بِهِمبِكَذ مقَهدفَص ، هِملَيلَ عخد ناُء ؟ فَمري أُمدعكُونُ بيس هأَن متعمس

مهِم ؛ فَلَيس مني ولَست منه ولَيس بِوارِد علَي احلَوض ، وأَعانهم علَى ظُلْ

ومن لَم يدخلْ علَيهِم ولَم يعنهم علَى ظُلْمهِم ولَم يصدقْهم بِكَذبِهِم فَهو مني 
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 " ضاحلَو لَيع ارِدو وهو هنا مأَنودذَا حه : نم رِفُهعلَا ن غَرِيب يححيثٌ ص

ثَنِي مدونُ : فَحارقَالَ ه هجذَا الوه نرٍ إِلَّا معسم يثدح دبع نب دمح

، عن سفْيانَ ، عن أَبِي حصنيٍ ، عن الشعبِي ، عن عاصمٍ العدوِي ، الوهابِ

رجنِ عبِ بكَع نع بِينِ النا صةَ ، عقَالَ ه ، هوحن ،دمحثَنِي مدح ونُ : ور ،

عن سفْيانَ ، عن زبيد ، عن إِبراهيم ، ولَيس بِالنخعي، عن كَعبِ بنِ عجرةَ، 

 بِينِ النفَةَ. ( صعذَيح ناب عي البفرٍ وعسم يثدح وحقال  ٢٢٥٩ت) ن]

  األلباين]: صحيح

أَخبرنا عمرو بن علي قَالَ : حدثَنا يحيى ، عن سفْيانَ ، عن أَبِي  )٣

 جرةَ قَالَ : خرجنِ عبِ بكَع نع ، وِيدمٍ الْعاصع نع ، بِيعالش ننيٍ ، عصح

 ولُ اللَّهسا رنلَيصع  نحن ةٌ ، فَقَالَ :وعست  ناُء مري أُمدعكُونُ بتس هإِن "

 سلَيو ، هنم تلَسي ونم سفَلَي ، هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ، بِهِمبِكَذ مقَهدص

 مهنعي لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَم نمو ، ضوالْح لَيع ارِدبِو ، هِملَى ظُلْمع

 ."ضوالْح لَيع ارِدو وهو ، هنا مأَني ونم و[قال األلباين]:  ٤٢٠٧(س) فَه

  صحيح

أَخبرنا هارونُ بن إِسحاق قَالَ : حدثَنا محمد يعنِي ابن عبد الْوهابِ  )٤

صأَبِي ح نع ،رعسا مثَندقَالَ : ح ، وِيدمٍ الْعاصع نع ، بِيعالش ننيٍ ، ع

 ولُ اللَّهسا رنإِلَي جرةَ قَالَ : خرجنِ عبِ بكَع نةٌ  صعسمةٌ خعست نحنو

" اسمعوا ،  وأَربعةٌ ، أَحد الْعددينِ من الْعربِ ، والْآخر من الْعجمِ ، فَقَالَ :

 ، بِهِمبِكَذ مقَهدفَص هِملَيلَ عخد ناُء ، مري أُمدعكُونُ بتس هأَن متعملْ سه

 ، ضوالْح لَيع رِدي سلَيو ، هنم تلَسي ونم سفَلَي ، هِملَى ظُلْمع مهانأَعو

دصي لَمو ، هِملَيلْ عخدي لَم نمو ، هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْه

 . "ضوالْح لَيع رِديسو ، هنا مأَني ونم و[قال األلباين]: صحيح ٤٢٠٨(س) فَه  
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حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر، عنِ ابنِ خثَيمٍ ، عن عبد الرحمنِ  )٥

 قَالَ لكَعبِ بنِ عجرةَ : صسابِط ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه ، أَنَّ النبِي  بنِ

" أُمراُء  قَالَ :وما إِمارةُ السفَهاِء ؟  ، قَالَ : » أَعاذَك اللَّه من إِمارة السفَهاِء«

ولَا يستنونَ بِسنتي ، فَمن صدقَهم يكُونونَ بعدي ، لَا يقْتدونَ بِهديِي ، 

بِكَذبِهِم ، وأَعانهم علَى ظُلْمهِم ، فَأُولَئك لَيسوا مني ، ولَست منهم ، ولَا 

هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَم نمي ، وضوح لَيوا عرِدي  ،

 موةَ ، الصرجع نب با كَعي ، يضوح لَيوا عرِديسو ، مهنا مأَني ونم كفَأُولَئ

يا  -  أَو قَالَ : برهانٌ - جنةٌ ، والصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ ، والصلَاةُ قُربانٌ 

الْجنةَ لَحم نبت من سحت النار، أَولَى بِه ، يا كَعب بن عجرةَ ، إِنه لَا يدخلُ 

 هفْسن عائبا ، وقُهتعفَم هفْسن اعتبفَم : انيغَاد اسةَ ، النرجع نب بكَع

  ١٤٤٤١(حم) فَموبِقُها ". 

٦(  دبا عثَندح ، بيها وثَندفَّانُ ، حا عثَندمٍ ، حثَينِ خانَ بثْمع نب اللَّه

عن عبد الرحمنِ بنِ سابِط ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه ، قَالَ : حدثَنا أَنَّ رسولَ 

 اِء«  قَالَ : صاللَّهفَهالس ةارإِم نم بِاللَّه يذُكةَ أُعرجع نب با كَعقَالَ :» ي ، 

" أُمراٌء سيكُونونَ من بعدي من دخلَ علَيهِم ،  قَالَ :ذَاك يا رسولَ اللَّه ؟ وما 

 لَمو ، مهنم تلَسي ، ونوا مسفَلَي هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ، هِميثدبِح مقَهدفَص

علَيهِم ، ولَم يصدقْهم بِحديثهِم ، ولَم  يرِدوا علَي الْحوض ، ومن لَم يدخلْ

 لَيونَ عرِدي كأُولَئو ، مهنا مأَني ، ونم كفَأُولَئ ، هِملَى ظُلْمع مهنعي

  ." ضو١٥٢٨٤(حم) الْح  

 ، عنِ حدثَنا يحيى بن سعيد ، عن سفْيانَ ، حدثَنِي أَبو حصنيٍ )٧

الشعبِي ، عن عاصمٍ الْعدوِي ، عن كَعبِ بنِ عجرةَ ، قَالَ : خرج علَينا 

 ولُ اللَّهسمٍ فَقَالَ :  صرأَد نةٌ مادا وِسننيبةٌ وعست نحن لَ ، وخد ا « ، أَوهإِن
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 مقَهدفَص ، هِملَيلَ عخد نونَ ، فَممظْليونَ وبكْذاُء يري أُمدعكُونُ بتس

 لَيع ارِدبِو سلَيو هنم تلَسي ، ونم سفَلَي ، هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ، ذْبِهِمبِك

كَذبِهِم ، ويعنهم علَى ظُلْمهِم ، فَهو مني وأَنا الْحوض ، ومن لَم يصدقْهم بِ

ضوالْح لَيع ارِدو وهو ، هن١٨١٢٦(حم) ». م  

أَخبرنا أَبو يعلَى ، قَالَ : حدثَنا هارونُ بن إِسحاق الْهمدانِي ، قَالَ :  )٨

وهابِ ، عن مسعرٍ، عن أَبِي حصنيٍ ، عنِ الشعبِي ، حدثَنا محمد بن عبد الْ

 ولُ اللَّهسا رنلَيع جرةَ ، قَالَ : خرجنِ عبِ بكَع نع ، وِيدمٍ الْعاصع نصع 

الْآخبِ ، ورالْع ننِ مالْفَرِيقَي دةٌ ، أَحعبأَرةٌ وسمةٌ : خعست نحنمِ وجالْع نم ر

" اسمعوا ، أَو هلْ سمعتم ، إِنه يكُونُ بعدي أُمراُء ، فَمن دخلَ  ، فَقَالَ :

 تلَسي ، ونم سفَلَي ، هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ، بِهِمبِكَذ مقَهدفَص ، هِملَيع

 لَيع ارِدبِو سلَيو ، هنم مهنعي لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَم نمو ، ضوالْح

  ."ضوالْح لَيع ارِدو وهو ، هنا مأَني ونم وفَه ، هِملَى ظُلْم٢٧٩(حب) ع 

  ).٧٥٦)، "الظالل" (١٥٠/ ٣"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: صحيح 

٩( نب يلا عنربأَخ  نب دمحا مثَندقَالَ : ح ، انِيهبلْمٍ الْأَصنِ سنِ بسالْح

عصامِ بنِ يزِيد ، قَالَ : حدثَنا أَبِي ، قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ، عن أَبِي حصنيٍ ، 

الَ : خرج رسولُ عنِ الشعبِي ، عن عاصمٍ الْعدوِي ، عن كَعبِ بنِ عجرةَ ، قَ

 مٍ ، فَقَالَ : صاللَّهأَد نةٌ مادا وِسننيبةٌ ، وعست نحني  ودعب نكُونُ ميس "

 ، هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ، بِهِمبِكَذ مقَهدفَص ، هِملَيلَ عخد ناُء ، فَمرأُم

 هنم تلَسي ونم سفَلَي لَمو ، هِملَيلْ عخدي لَم نمو ، ضوالْح لَيع رِدلَا يو ،

 رِديسو ، هنا مأَني ونم وفَه ، هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي

 ."ضوالْح لَيعيالش مٍ قَالَهاصع نانُ بثْمنيٍ: عصو ح(حب) أَب .قال  ٢٨٢خ]

  ).٢٧٩تقدم ( -األلباين]: صحيح 



 

٣٦٥  

١٠(  يماهرإِب نب اقحا إِسثَندقَالَ : ح ، يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربأَخ

، الْحنظَلي ، قَالَ : أَخبرنا الْملَائي ، قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ، عن أَبِي حصنيٍ 

عنِ الشعبِي ، عن عاصمٍ الْعدوِي ، عن كَعبِ بنِ عجرةَ ، قَالَ : خرج علَينا 

 ولُ اللَّهسمٍ ، فَقَالَ : صرأَد نم ةادلَى وِسع لُوسج نحن ي  ، ودعكُونُ بيس "

كَذبِهِم ، وأَعانهم علَى ظُلْمهِم ، أُمراُء ، فَمن دخلَ علَيهِم ، وصدقَهم بِ

 بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَم نمو ، ضوالْح لَيع رِدي سلَيو ، هنم تلَسي ونم سفَلَي

ضوالْح لَيع ارِدو وهو ، هنا مأَني ونم وفَه ، هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، ."

 -[قال األلباين]: صحيح  ٢٨٣الْملَائي هو أَبو نعيمٍ الْفَضلُ بن دكَينٍ ، (حب) 

  انظر ما قبله.

١١(  نب دمحا مثَندقَالَ : ح ، انِيهبلْمٍ الْأَصنِ سنِ بسالْح نب يلا عنربأَخ

انَ ، قَالَ : حدثَنا أَبِي ، قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ، عصامِ بنِ يزِيد بنِ مرةَ بنِ عجلَ

عن أَبِي حصنيٍ ، عنِ الشعبِي ، عن عاصمٍ الْعدوِي ، عن كَعبِ بنِ عجرةَ ، 

 ولُ اللَّهسا رنلَيع جرمٍ صقَالَ : خأَد نةٌ مادا وِسننيبةٌ وعست نحنفَقَالَ  ، و ،

 : مهانأَعو ، بِهِمبِكَذ مقَهدصو ، هِملَيلَ عخد ناُء ، فَمري أُمدعكُونُ بيس هإِن "

 لَم نمو ، ضوالْح لَيع رِدلَا يو ، هنم تلَسي ونم سفَلَي ، هِملَى ظُلْمع

دصي لَمو ، هِملَيلْ عخدي ينم وفَه ، هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْه

  ."ضوالْح لَيع رِديسو ، هنا مأَنانظر  - [قال األلباين]: صحيح  ٢٨٥(حب) و

)٢٧٩.(  

، ن إِبراهيمنا إِسحاق بأَخبرنا عبد اللَّه بن محمد الْأَزدي ، قَالَ : حدثَ )١٢

 دبع نمٍ ، عثَينِ خنِ ابع ،رمعا منرباقِ ، قَالَ : أَخزالر دبا عنربقَالَ : أَخ

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع ، ابِطنِ سنِ بمحنِ  صالربِ بكَعقَالَ ل

يا  ، قَالُوا :" يا كَعب بن عجرةَ ، أَعاذَنا اللَّه من إِمارة السفَهاِء "  عجرةَ :



    ٣٦٦   

" أُمراُء يكُونونَ بعدي لَا يهتدونَ  قَالَ :رسولَ اللَّه ، وما إِمارةُ السفَهاِء ؟ 

هم بِكذْبِهِم وأَعانهم علَى ظُلْمهِم بِهديِي ، ولَا يستنونَ بِسنتي ، فَمن صدقَ

 مقْهدصي لَم نمي ، وضوح لَيوا عرِدلَا يو ، مهنم تلَسي ونوا مسلَي كفَأُولَئ

ونَ عرِديسو ، مهنا مأَني ونم مفَه هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، ذْبِهِمبِك لَي

 -[قال األلباين]: صحيح  ٤٥١٤) ، (حب) ٤٤٩٧(رقم طبعة با وزير: حوضي ". 

  ).٧٥٦)، "الظالل" (١٥٠/ ٣"التعليق الرغيب" (

حدثَنا أَسود بن عامرٍ، أَخبرنا أَبو بكْرٍ يعنِي ابن عياشٍ ، عنِ الْعلَاِء  )١٣

يماهرإِب نبِ ، عيسنِ الْمقَالَ : قَالَ  ب رمنِ عنِ ابعٍ ، عافن نسٍ ، عينِ قُعب

 ولُ اللَّهسصر:  نلُونَ ، فَمفْعا لَا يبِم كُمونرأْماُء يرأُم كُملَيكُونُ عيس "

و هنم تلَسي ونم سفَلَي ، هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ذْبِهِمبِك مقَهدص رِدي لَن

 ."ضوالْح لَي٥٧٠٢(حم) ع  

١٤(  نبٍ ، عرنِ حب اكمس نع ، رِييالْقُش سونو يا أَبثَندح ، حوا رثَندح

 ودا لَقُعقَالَ : إِن ، تالْأَر نب اببثَنِي أَبِي خدح ، تنِ الْأَرابِ ببنِ خب اللَّه دبع

ننتظر أَنْ يخرج لصلَاة الظُّهرِ، إِذْ خرج علَينا ،  صى بابِ رسولِ اللَّه علَ

، سمعنا  ، فَقُلْنا :» اسمعوا« ، ثُم قَالَ :سمعنا  ، فَقُلْنا :» اسمعوا« فَقَالَ :

إِنه سيكُونُ علَيكُم أُمراُء ، فَلَا تعينوهم علَى ظُلْمهِم ، فَمن « فَقَالَ :

ضوالْح لَيع رِدي فَلَن ، بِهِمبِكَذ مقَهد٢١٠٧٤(حم) ». ص  

 حدثَنا روح ، قَالَ : حدثَنا أَبو يونس الْقُشيرِي ، عن سماك بنِ حربٍ ، )١٥

عن عبد اللَّه بنِ خبابِ بنِ الْأَرت قَالَ : حدثَنِي أَبِي خباب بن الْأَرت ، قَالَ : 

 ولِ اللَّهسابِ رلَى بع ودا لَقُعصإِن  جررِ إِذْ خالظُّه لَاةصل جرخأَنْ ي رظتنن

 ، فَقُلْنا :» اسمعوا« ، ثُم قَالَ :سمعنا  ا :، فَقُلْن» اسمعوا«علَينا فَقَالَ : 

إِنه سيكُونُ علَيكُم أُمراُء فَلَا تعينوهم علَى ظُلْمهِم ، ولَا « ، فَقَالَ :سمعنا 



 

٣٦٧  

بِكَذ مقَهدصو هِملَى ظُلْمع مهانأَع نم هفَإِن ، بِهِمبِكَذ مقُوهدصت رِدي فَلَن بِهِم

ضوالْح لَي٢٧٢١٨(حم) ». ع  

أَخبرنا أَبو يعلَى ، قَالَ : حدثَنا عبيد اللَّه بن معاذ بنِ معاذ ، قَالَ :  )١٦

 نع ، رِييالْقُش سونو يةَ أَبريغأَبِي ص نب ماتا حثَندا أَبِي ، قَالَ : حثَندح

سماك بنِ حربٍ ، عن عبد اللَّه بنِ خبابٍ ، عن أَبِيه ، قَالَ : كُنا قُعودا علَى 

 بِيابِ النا ، فَقَالَ : صبنلَيع جروا"  ، فَخعما :"اسا  ، قُلْننعمس قَالَ :قَد ، 

 ، قَالَ :قَد سمعنا  ، قُلْنا :معوا" "اس ، قَالَ :قَد سمعنا  ، قُلْنا :"اسمعوا" 

"إِنه سيكُونُ بعدي أُمراُء، فَلَا تصدقُوهم بِكَذبِهِم ، ولَا تعينوهم علَى 

 لَيع رِدي لَم ، هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ، بِهِمبِكَذ مقَهدص نم هفَإِن ، هِمظُلْم

/ ٣"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: حسن لغريه  ٢٨٤(حب) حوض".  الْ

  ).٧٥٧)، "الظالل" (١٥١

١٧(  نةُ ببدا هثَندح ، انِييتخعٍ الساشجنِ مى بوسم نانُ برما عنربأَخ

 دبع نمٍ ، عثَينِ خانَ بثْمنِ عب اللَّه دبع نةَ ، علَمس نب ادما حثَندح ، دالخ

"يا كَعب بن  قَالَ : صللَّه ، أَنَّ النبِي الرحمنِ بنِ سابِط ، عن جابِرِ بنِ عبد ا

عجرةَ ، أُعيذُك بِاللَّه من إِمارة السفَهاِء ، إِنها ستكُونُ أُمراُء ، من دخلَ 

م تلَسي ، ونم سفَلَي بِهِمبِكَذ مقَهدص و هِملَى ظُلْمع مهانفَأَع هِملَيع ، هن

َلَن يرِد علَي الْحوض ، ومن لَم يدخلْ علَيهِم ، ولَم يعنهم علَى  صو

 لَيع رِديس و  ، هنا مأَني ، ونم وفَه ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَمو ،هِمظُلْم

 ." ضول األلباين]: صحيح [قا ١٧٢٣) ، (حب) ١٧٢٠(رقم طبعة با وزير: الْح

  ).٧٥٦)، "الظالل" (٣٥٠/ ٣"التعليق الرغيب" ( -

١٨(  ، رِهغَي نع لَالٍ ، أَونِ هب ديمح نع ، سوني نيلُ ، عاعما إِسثَندح

 بِينِ النفَةَ ، عذَيح ناشٍ ، عرنِ حب يعرِب نا«  قَالَ : صعركُونُ أُمتا سهُء إِن



    ٣٦٨   

 سفَلَي ، هِملَى ظُلْمع مهانأَع و ، بِهِمبِكَذ مقَهدص نونَ ، فَممظْلي ونَ وبكْذي

 لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَم نمو ، ضوالْح لَيع رِدلَا يو ، هنم تلَسي ، ونم

نم وفَه هِملَى ظُلْمع مهنعيضوالْح لَيع رِديسو ، هنا مأَن(حم) ». ي ، و

٢٣٢٦٠  

حدثَنا يحيى ، عن شعبةَ ، حدثَنا قَتادةُ ، عن سلَيمانَ بنِ أَبِي  )١٩

 بِينِ النع ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نانَ ، عملَياُء «  قَالَ : صسركُونُ أُمي

ماهشغاشٍ  تاشٍ  - غَووح لَ  - أَوخد نونَ ، فَمبكْذيونَ ومظْلاسِ يالن نم

 ، هنم تلَسي ونم سفَلَي هِملَى ظُلْمع مهانأَعو ، بِهِمبِكَذ مقَهدفَص هِملَيع

عيو ، بِهِمبِكَذ مقْهدصيو هِملَيلْ عخدي لَم نمي ونم وفَه هِملَى ظُلْمع مهن

 هنا مأَنوقال الشيخ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح ،  ١١١٩٢(حم) ». و ،

  وهذا إسناد ضعيف.

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، قَالَ : سمعت قَتادةَ ، يحدثُ  )٢٠

يمانَ ، وحجاج قَالَ : حدثَنِي شعبةُ ، وقَالَ رجلٌ من عن سلَيمانَ ، أَو أَبِي سلَ

 بِينِ النع ،رِيدالْخ يدعأَبِي س نشٍ : عيقَالَ : صقُر هاُء «  أَنركُونُ أُميس

يغشاهم غَواشٍ ، أَو حواشٍ من الناسِ يظْلمونَ ويكْذبونَ ، فَمن أَعانهم علَى 

 مقْهدصي لَم نمو ، هنا ملَا أَني ونم سفَلَي ، بِهِمبِكَذ مقَهدصو هِمظُلْم

نعي لَمو ، بِهِميبِكَذنم وهو هنا مفَأَن ، هِملَى ظُلْمع م١١٨٧٣(حم) ». ه  ،

  وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف.

أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنا الْمقَدمي ، قَالَ :  )٢١

الَ : حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، عن سلَيمانَ بنِ أَبِي حدثَنا معاذُ بن هشامٍ ، قَ

 بِينِ النع ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نانَ ، عملَيقَالَ : صس ،  نكُونُ ميس"

عانهم بعدي أُمراُء يغشاهم غَواشٍ [من] الناسِ ، فَمن صدقَهم بِكَذبِهِم ، وأَ



 

٣٦٩  

 ،بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَم نمرِيٌء ، وي بنم وهرِيٌء ، وب هنا مفَأَن ، هِملَى ظُلْمع

[قال األلباين]:  ٢٨٦(حب) ولَم يعنهم علَى ظُلْمهِم ، فَأَنا منه وهو مني".  

  ).١٥١/ ٣"التعليق الرغيب" ( - ضعيف 

٢٢( ثَندح نلٌ ، مجثَنِي ردامِ ، قَالَ : حونِ الْعع ، زِيدي نب دمحا م

الْأَنصارِ من آلِ النعمان بنِ بشريٍ، عنِ النعمان بنِ بشريٍ، قَالَ : خرج علَينا 

 ولُ اللَّهساِء  صرشالْع لَاةص دعب جِدسي الْمف نحنإِلَى ، و هرصب فَعر ،

أَلَا «  السماِء ، ثُم خفَض حتى ظَننا أَنه قَد حدثَ في السماِء شيٌء ، فَقَالَ :

 مالَأَهمو ، بِهِمبِكَذ مقَهدص نونَ ، فَممظْليونَ وبكْذاُء يري أُمدعكُونُ بيس هإِن

هِملَى ظُلْمع  لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَم نمو ، هنا ملَا أَني ، ونم سفَلَي ،

هنا مأَني ، ونم وفَه ، هِملَى ظُلْمع مئْهالم١٨٣٥٣(حم) ». ي  

  
، يحيى ، حدثَنا قَتادةُ همام بنحدثَنا هداب بن خالد الْأَزدي ، حدثَنا  )١

" قَالَ :  صعنِ الْحسنِ ، عن ضبةَ بنِ محصنٍ ، عن أُم سلَمةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

 نلَكو ، ملس كَرأَن نمو ، رِئب فرع نونَ ، فَمركنترِفُونَ وعاُء فَتركُونُ أُمتس

نم  " عابتو يض؟  ، قَالُوا :ر ملُهقَاتا ".  قَالَ :أَفَلَا نلَّوا ص٦٢(م) " لَا ، م - 

)١٨٥٤(  

٢(  ، اذعم نا عيعمارٍ، جشب نب دمحمو ، يعمسانَ الْمو غَسثَين أَبدوح

 وهاذٌ وعا مثَندانَ ، حأَبِي غَساللَّفْظُ لثَنِي أَبِي ، ودح ، يائوتسامٍ الدشه ناب

عن قَتادةَ ، حدثَنا الْحسن ، عن ضبةَ بنِ محصنٍ الْعنزِي ، عن أُم سلَمةَ ، 

 بِيجِ النوصز  بِينِ النقَالَ : ص، ع هاُء أَنرأُم كُملَيلُ عمعتسي هإِن "  ،

 نم نلَكو ، ملس فَقَد كَرأَن نمو ، رِئب فَقَد كَرِه نونَ ، فَمركنترِفُونَ وعفَت
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 " عابتو يض؟ ، قَالُوا : ر ملُهقَاتولَ اِهللا ، أَلَا نسا را"  قَالَ :يلَّوا صلَا ، م" أَي ،

  )١٨٥٤( -  ٦٣(م)  لْبِه.من كَرِه بِقَلْبِه وأَنكَر بِقَ

وحدثَين أَبو الربِيعِ الْعتكي ، حدثَنا حماد يعنِي ابن زيد ، حدثَنا  )٣

محصنٍ ، عن أُم الْمعلَّى بن زِياد ، وهشام ، عنِ الْحسنِ ، عن ضبةَ بنِ 

" فَمن أَنكَر  بِنحوِ ذَلك ، غَير أَنه قَالَ : ص، قَالَت : قَالَ رسولُ اِهللا سلَمةَ

 ." ملس فَقَد كَرِه نمو ، رِئب ١٨٥٤( - ٦٤(م) فَقَد(  

وحدثَناه حسن بن الربِيعِ الْبجلي ، حدثَنا ابن الْمبارك ، عن هشامٍ ،  )٤

ةَ علَمس أُم ننٍ ، عصحنِ مةَ ببض ننِ ، عسولُ اِهللانِ الْحسقَالَ ر : ص، قَالَت 

 : لَهإِلَّا قَو ، ثْلَهم فَذَكَر "عابتو يضر نم نلَكه." وذْكُري ١٨٥٤(م) ( ؛ لَم(  

حدثَنا احلَسن بن علي اخلَلَّالُ قَالَ : حدثَنا يزِيد بن هارونَ قَالَ :  )٥

أَخبرنا هشام بن حسانَ ، عن احلَسنِ ، عن ضبةَ بنِ محصنٍ ، عن أُم سلَمةَ ، 

 بِينِ النأَ ، قَالَ : صع كُملَيكُونُ عيس هإِن" نونَ ، فَمركنترِفُونَ وعةٌ تمئ

 "عابت و يضر نم نلَكو ، ملس فَقَد كَرِه نمو ، رِئب فَقَد كَريلَ :أَنا  ، فَقي

: هذَا حديثٌ حسن صحيح ، " لَا ، ما صلَّوا"  قَالَ :رسولَ اللَّه أَفَلَا نقَاتلُهم ؟ 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٦٥(ت) 

حدثَنا حماد بن حدثَنا مسدد ، وسلَيمانُ بن داود الْمعنى ، قَالَا :  )٦

دينِ زةَ ببض ننِ ، عسنِ الْحانَ ، عسنِ حامِ بشهو ، ادنِ زِيلَّى بعنِ الْمع ،

ةَ ، زلَمس أُم ننٍ ، عصحم بِيجِ النصو  ولُ اللَّهسقَالَ ر : صقَالَت:  "

 "كَرأَن نونَ ، فَمركنت و مهنرِفُونَ معةٌ تمأَئ كُملَيكُونُ عتس : داوو دقَالَ أَب ،

: امشلَ قَالَ هو ، ملس فَقَد بِقَلْبِه كَرِه نمو ،رِئب فَقَد انِهسبِل " يضر نم نك

 " عابتيلَ :و؟  ، فَق ملُهقْتأَفَلَا ن ، ولَ اللَّهسا ري : داود ن؟ قَالَ اب ملُهقَاتأَفَلَا ن

  [قال األلباين]: صحيح ٤٧٦٠(د) "لَا ما صلَّوا".  قَالَ :
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٧(  نثَنِي أَبِي ، عدامٍ ، قَالَ : حشه ناذُ بعا مثَندارٍ، حشب نا ابثَندح

قَتادةَ ، قَالَ : حدثَنا الْحسن ، عن ضبةَ بنِ محصنٍ الْعنزِي ، عن أُم سلَمةَ 

 بِينِ النقَالَ : صع اهنعفَقَ بِم كَرِه نفَم " " ملس فَقَد كَرأَن نمو ، رِئب د ،

[قال  ٤٧٦١(د) " يعنِي من أَنكَر بِقَلْبِه ، ومن كَرِه بِقَلْبِه ".  قَالَ قَتادةُ :

  األلباين]: صحيح

حدثَنا محمد بن عثْمانَ بنِ أَبِي شيبةَ ، ثنا أَبِي ، ثنا يحيى بن أَبِي  )٨

يرٍ، ثنا الْهياج بن بِسطَامٍ ، عن لَيث ، عن طَاوسٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ رضي بكَ

سيكُونُ أُمراٌء يعرفُونَ وينكَرونَ ، «  :صاُهللا عنهما ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

، املعجم الكبري » لَطَهم هلَك فَمن نابذَهم نجا ، ومنِ اعتزلَهم سلم ، ومن خا

) ، صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ، وصحيح ١٠٩٧٣للطرباين (

  اجلامع 

لَّه بن معاذ بنِ أَخبرنا عمرانُ بن موسى بنِ مجاشعٍ *، حدثَنا عبيد ال )٩

اذعما أَبِي، حثَندح ،محم نب ماصا عثَندد نع ، طمنِ السرِ بامع نع ،

اوِيعةَمنِ طَلْحب اقحنِ إِسا الَ، قَةَ بم ثَ بِهدنِي أَنْ أُحمكْتتاس ثَنِي ثُمدح :

: سمعته وهو يقُولُ : حدثَنِي عطَاُء بن يسارٍ، يةُ ، فَذَكَر عامر، قَالَعاش معاوِ

هقَالَو ،ةيندي الْمقَاض وتعمقُولُ : سي وهو ودعسم نابقَالَ ر :ولُ اللَّهصس: 

"سيكُونُ أُمراُء من بعدي ؛ يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ ، ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ، 

هدهم بِلسانِه فَهو مؤمن ، ومن فَمن جاهدهم بِيده فَهو مؤمن ، ومن جا

"هدعانَ بلَا إِمي ،نمؤم وفَه بِقَلْبِه مهداهيثَ جدالْح تعمس نيطَاٌء: فَح؛ قَالَ ع

ناب تعمس تفَقَالَ : أَن ،هتربفَأَخ رمنِ عب اللَّه دبإِلَى ع بِه طَلَقْتان هنم 

:طَاٌء: فَقُلْتقَالَ ع ،هيثدي حف هلَيلِ عخدذَا؟ كَالْمقُولُ هي ودعسم  رِيضم وه

فَانطَلق بِنا إِلَيه، فَانطَلَق وانطَلَقْت معه، فَسأَلَه  قَالَ:فَما يمنعك أَنْ تعوده ؟ 
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، عمر وهو يقَلِّب كَفَّهفَخرج ابن  ، قَالَ :حديث عن شكْواه ، ثُم سأَلَه عنِ الْ

[قال  ١٧٧(حب) . صيكْذب علَى رسولِ اللَّه ما كَانَ ابن أُم عبد : وهو يقُولُ

األلباين]: صحيح اإلسناد: ورواه مسلم من طريق آخر؛ دون قوله: قال عطاء ... 

).[عمرانُ بن موسى بنِ مجاشعٍ] ٤٤املساجد" (ص  "التعليق على إصالح -اخل 

 -رمحه اهللا-ثبات الذين أكثر عنهم املؤلِّف قال الشيخ: هو من احلفّاظ األ

). ومن فوقه ثقات من رجال ١٣٧ -١٣٦/ ١٤وقد ترمجه الذهيب يف "السري" (

تصل بسماع البخاري، غري عامر بنِ السمط، وهو ثقةٌ، فاإلسناد صحيح م

عطاء بن يسار من ابن مسعود. وله عنه طريق يف "مسلم" وغريه، وهو مخرج 

  ).٤٤يف "إصالح املساجد" (ص 

أَخبرنا عمرانُ بن موسى بنِ مجاشعٍ ، حدثَنا محمد بن أَبِي عتابٍ  )١٠

ثَندح ، ميرأَبِي م نا ابثَندح ، نيا الْأَعثَندح ، دمحم نزِيزِ بالْع دبا ع

 دبع نكَمِ ، عنِ الْحب اللَّه دبنِ عفَرِ بعج نع ، يطْملٍ الْخيفُض نارِثُ بالْح

 ولِ اللَّهسلَى روعٍ ، مافأَبِي ر نةَ ، عمرخنِ مرِ بوسنِ الْمنِ بمحنِ  صالرع ،

" ما كَانَ من نبِي إِلَّا كَانَ لَه حوارِيونَ  قَالَ : صمسعود : أَنَّ رسولَ اللَّه  ابنِ

يهدونَ بِهديِه ، و يستنونَ بِسنته ، ثُم يكُونُ من بعدهم أَقْوام يقُولُونَ ما لَا 

مؤم وفَه هدبِي مهداهج نونَ ، فَمركنا يلُونَ مفْعيلُونَ ، وفْعي نمو ، ن

 كاَء ذَلرو سلَي ، نمؤم وفَه بِقَلْبِه مهداهج نمو ، نمؤم وفَه انِهسبِل مهداهج

 ٦١٩٣) ، (حب) ٦١٦٠(رقم طبعة با وزير: من الْإِميان مثْقَالُ حبة من خردلٍ". 

  ).٥١ -  ٥٠/ ١[قال األلباين]: صحيح: م (

١١( دمِحالْقَاس نب ماشا هنِ ثَنب دينِ زب دمحم ننِي ابعي ماصا عثَندح ،

عبد اللَّه بنِ عمر، عن عامرِ بنِ السمط ، عن معاوِيةَ بنِ إِسحاق، عن عطَاِء 
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 " سيكُونُ أُمراُء بعدي :صلَّه بنِ يسارٍ، عنِ ابنِ مسعود ، قَالَ : قَالَ رسولُ ال

  ٤٣٦٣(حم) ، ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ ". يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ

١٢(  هأَظُن ارِثنِ الْحانَ، عسنِ كَيحِ بالص نا أَبِي ، عثَندح ،قُوبعا يثَندح

عبد اللَّه بنِ الْحكَمِ ، عن عبد الرحمنِ بنِ  يعنِي ابن فُضيلٍ ، عن جعفَرِ بنِ

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، ودعسنِ مب اللَّه دبع نعٍ ، عافأَبِي ر نرِ، عوسقَالَ:  صالْم

، ن أُمته حوارِيونَه م"ما من نبِي بعثَه اللَّه عز وجلَّ ، في أُمة قَبلي إِلَّا كَانَ لَ

لُوفخ مهدعب نم لُفخا تهإِن ثُم ،رِهونَ بِأَمدقْتيو ، هتنذُونَ بِسأْخي ابحأَصو 

  ٤٣٧٩(حم) ، ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ". يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ

حدثَنا أَبو سعيد ، حدثَنا عبد اللَّه بن جعفَرٍ يعنِي الْمخرمي ، قَالَ :  )١٣

 دبع نكَمِ ، عنِ الْحب اللَّه دبنِ عفَرِ بعج نلٍ ، عيفُض نارِثُ با الْحثَندح

ي رافعٍ ، قَالَ : أَخبرنِي ابن مسعود ، الرحمنِ بنِ الْمسورِ بنِ مخرمةَ ، عن أَبِ

 ولَ اللَّهسقَالَ : صأَنَّ ر  ،ارِيوح ابِهحأَص نم لَهقَطُّ إِلَّا ، و بِين كُني لَم هإِن "

كذَل دعب ني مأْتي ثُم ، يِهدونَ بِهدقْتيو هونَ أَثَربِعتي ابحأَصاُء ،  ورأُم فالوخ

  ٤٤٠٢(حم) يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ ، ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ ". 

١٤(  ، انِيفَرعنِي الزعمٍ ياشو ها أَبثَندح ، ِسيالالطَّي يدلو الْوا أَبثَندح

 :صوقَّاصٍ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  حدثَنِي صالح بن عبيد ، عن قَبِيصةَ بنِ

» ، هِملَيع يهو لَكُم لَاةَ فَهِيونَ الصرخؤي يدعب ناُء مرأُم كُملَيكُونُ عي

) ، و صححه ٤٣٤رواه أبو داود يف سننه ( .»فَصلُّوا معهم ما صلَّوا الْقبلَةَ

  األلباين 

١٥( را إِبثَندح نى بيحقَالَ : نا ي كِّيالْم ادبع نب دمحقَالَ : نا م يماه

 ديبنِ عيلَ باعمإِس نمٍ ، عثَينِ خانَ بثْمنِ عب اللَّه دبع نع ، يفمٍ الطَّائلَيس

 ص: سمعت رسولَ اللَّه بنِ رِفَاعةَ ، عن أَبِيه ، عن عبادةَ بنِ الصامت قَالَ 
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سيلي أُموركُم من بعدي رِجالٌ يعرفُونكُم ما تنكرونَ ، وينكرونَ «  يقُولُ :

 ى اللَّهصع نمةَ لرِفُونَ ، فَلَا طَاععا تم كُملَيرواه الطرباين يف األوسط ». ع

، و صححه األلباين يف السلسلة  )٥٥٣٠) و احلاكم يف املستدرك (٢٨٩٤(

  )٣٦٧٢) و اجلامع الصحيح (٥٩٠الصحيحة (

حدثَنا أَبو مسلمٍ قَالَ : نا أَبو الْوليد الطَّيالِسي قَالَ : نا عمار  أَبو  )١٦

قَالَ :  هاشمٍ ، صاحب الزعفَران ، عن صالحِ بنِ عبيد ، عن قَبِيصةَ بنِ وقَّاصٍ

 ولُ اللَّهسا ، «  :صقَالَ رهيتاقوم نلَاةَ عونَ الصرخؤاُء يرأُم كُملَيكُونُ عي

؛ لَا يروى هذَا » فَهِي لَكُم وعلَيهِم ، فَصلُّوا معهم ما صلَّوا لَكُم الصلَاةَ 

يثي إِلَّا بِهذَا الْإِسناد ، تفَرد بِه أَبو هاشمٍ ؛ الْحديثُ عن قَبِيصةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّ

  )٢٦٢٣الطرباين يف األوسط (

  
  يماهرإِب نب اقحا إِسثَندى ، قَالَ : حثَننِ الْمب يلع نب دما أَحنربأَخ

 نقَلَةَ ، عصنِ مةَ بقَبر نع ، يدمالْح دبع نب رِيرا جنربقَالَ : أَخ ، زِيورالْم

نِ بمحالر دبع ناسٍ ، عنِ إِيفَرِ بعأَبِي ج و ، يدعأَبِي س نع ، ودعسنِ م

 ولُ اللَّهسةَ، قَالَا : قَالَ رريراُء :صهرأُم كُملَيع نيأْتلَي"  اررونَ شبقَري

، ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقيتها ، فَمن أَدرك ذَلك منكُم فَلَا يكُونن الناسِ

ا". عازِنلَا خا، وابِيلَا جا ، ويطرلَا ش٤٥٦٧(رقم طبعة با وزير: رِيفًا ، و ، (

  ).٣٦٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: حسن  ٤٥٨٦(حب) 
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١(  نع ، اللَّه دبع نب رِيكا شثَندونَ ، قَالَ : حاره نب زِيدا يثَندانَ حثْمع

بنِ عميرٍ، عن زاذَانَ أَبِي عمر، عن علَيمٍ ، قَالَ : كُنا جلُوسا علَى سطْحٍ معنا 

 بِيابِ النحأَص نلٌ مجصر  ، فَارِيا الْغسبإِلَّا ع هلَملَا أَع : زِيدقَالَ ي ،

خذْنِي ، ثَلَاثًا  يا طَاعونُ قَالَ عبس :والناس يخرجونَ في الطَّاعون ، فَ

لَا يتمنى « :صأَلَم يقُلْ رسولُ اللَّه لم تقُولُ هذَا؟  ، فَقَالَ لَه علَيم :يقُولُها

بتعتسفَي درلَا يو ،هلمطَاعِ عقان دنع هفَإِن توالْم كُمدي » أَحفَقَالَ : إِن ،

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ :  صسيةَ السرا  : إِمتس تووا بِالْمرادةَ " بكَثْراِء، وفَه

طرذُونَ الشختا يوشنمِ ، وحةَ الريعقَطمِ ، وفَافًا بِالدختاسكْمِ ، والْح عيبو ،

  ١٦٠٤٠(حم) دمونه يغنيهِم ، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ منهم فقْها ". الْقُرآنَ مزامري يقَ

٢(  اددش نطَّابِ ، عو الْخمٍ أَبقَه نب اسها النثَندقَالَ : ح ، يعكا وثَندح

: كالم نب فوقَالَ : قَالَ ع ، يامارٍ الشمأَبِي ع ونُ خا طَاعي كقَالَ : ذْنِي إِلَي ،

 ولَ اللَّهسر تعمس قَد سقُولُ : صفَقَالُوا : أَلَيا « يريكَانَ خ ملسالْم رما عم

بلَى ولَكني أَخاف ستا إِمارةَ السفَهاِء ، وبيع الْحكْمِ ، وكَثْرةَ  قَالَ :» لَه؟

الرحمِ ، ونشًء ينشئُونَ يتخذُونَ الْقُرآنَ مزامري، وسفْك الشرط ، وقَطيعةَ 

  ٢٣٩٧٠(حم) الدمِ ". 

حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر، عنِ ابنِ خثَيمٍ ، عن عبد الرحمنِ  )٣

 قَالَ لكَعبِ بنِ عجرةَ : صالنبِي بنِ سابِط ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه ، أَنَّ 

" أُمراُء  قَالَ :و ما إِمارةُ السفَهاِء ؟  ، قَالَ : » أَعاذَك اللَّه من إِمارة السفَهاِء«

 مقَهدص ني ، فَمتنونَ بِسنتسلَا ي يِي ، ودونَ بِهدقْتي ، لَا يدعونَ بكُوني

بِكَذبِهِم ، وأَعانهم علَى ظُلْمهِم ، فَأُولَئك لَيسوا مني ، ولَست منهم ، ولَا 

 ، هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَم نمي ، وضوح لَيوا عرِدي
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رِديسو ، مهنا مأَني ونم كفَأُولَئ موةَ ، الصرجع نب با كَعي ، يضوح لَيوا ع

يا  -  أَو قَالَ : برهانٌ - جنةٌ ، والصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ ، والصلَاةُ قُربانٌ 

كَعب بن عجرةَ ، إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ لَحم نبت من سحت النار، أَولَى بِه ، يا 

 هفْسن عائب ا ، وقُهتعفَم هفْسن اعتبفَم : انيغَاد اسةَ ، النرجع نب بكَع

  ١٤٤٤١(حم) فَموبِقُها ". 

٤( ثَنداح بيها وثَندفَّانُ، حاللَّع دبا عثَندمٍ، حثَينِ خانَ بثْمع نب ه ،

 اِء« :قَالَ صاللَّهفَهالس ةارإِم نم بِاللَّه يذُكةَ أُعرجع نب با كَعقَالَ:» ي ، ا وم

، بعدي من دخلَ علَيهِم من" أُمراٌء سيكُونونَ  قَالَ :ذَاك يا رسولَ اللَّه ؟ 

، ولَم وا مني، و لَست منهمأَعانهم علَى ظُلْمهِم فَلَيسصدقَهم بِحديثهِم ، وفَ

 ، ضوالْح لَيوا عرِديهِملَيلْ عخدي لَم نملَوو ،هِميثدبِح مقْهدصي لَمو ، م

هنعيمهنا مأَني، ونم كفَأُولَئ ،هِملَى ظُلْمع م  ." ضوالْح لَيونَ عرِدي كأُولَئو ،

  ١٥٢٨٤(حم) 

، نا إِسحاق بن إِبراهيمأَخبرنا عبد اللَّه بن محمد الْأَزدي ، قَالَ : حدثَ )٥

 دبع نمٍ ، عثَينِ خنِ ابع ،رمعا منرباقِ ، قَالَ : أَخزالر دبا عنربقَالَ : أَخ

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع ، ابِطنِ سنِ بمحنِ  صالربِ بكَعقَالَ ل

يا  ، قَالُوا :اذَنا اللَّه من إِمارة السفَهاِء " " يا كَعب بن عجرةَ ، أَع عجرةَ :

" أُمراُء يكُونونَ بعدي لَا يهتدونَ  قَالَ :رسولَ اللَّه ، وما إِمارةُ السفَهاِء ؟ 

 مهانأَعو ذْبِهِمبِك مقَهدص ني ، فَمتنونَ بِسنتسلَا ييِي ، ودبِه هِملَى ظُلْمع

 مقْهدصي لَم نمي ، وضوح لَيوا عرِدلَا يو ، مهنم تلَسي ونوا مسلَي كفَأُولَئ

 لَيونَ عرِديسو ، مهنا مأَني ونم مفَه هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، ذْبِهِمبِك

 -[قال األلباين]: صحيح  ٤٥١٤) ، (حب) ٤٤٩٧ر: (رقم طبعة با وزيحوضي ". 

  ).٧٥٦)، "الظالل" (١٥٠/ ٣"التعليق الرغيب" (
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٦(  نةُ ببدا هثَندح ، انِييتخعٍ الساشجنِ مى بوسم نانُ برما عنربأَخ

مانَ بنِ خثَيمٍ ، عن عبد خالد ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، عن عبد اللَّه بنِ عثْ

 بِيأَنَّ الن ، اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع ، ابِطنِ سنِ بمحقَالَ : صالر  نب با كَعي"

عجرةَ ، أُعيذُك بِاللَّه من إِمارة السفَهاِء ، إِنها ستكُونُ أُمراُء ، من دخلَ 

أَعانهم علَى ظُلْمهِم و صدقَهم بِكَذبِهِم فَلَيس مني ، ولَست منه ، علَيهِم فَ

 ، هِملَى ظُلْمع مهنعي لَمو ، هِملَيلْ عخدي لَم نمو ، ضوالْح لَيع رِدي لَنو

أَني ، ونم وفَه ، بِهِمبِكَذ مقْهدصي لَمو ." ضوالْح لَيع رِديس و  ، هنرقم ا م)

"التعليق  -[قال األلباين]: صحيح  ١٧٢٣) ، (حب) ١٧٢٠طبعة با وزير: 

  ).٧٥٦)، "الظالل" (٣٥٠/ ٣الرغيب" (

  
١(  نع ، دمحم نزِيزِ بالع دبا عثَندقَالَ : ح يدعس نةُ ببيا قُتثَندح

 نيلُ باعما إِسنربرٍ قَالَ : أَخجح نب يلا عثَندرٍو ، ح وحمنِ أَبِي عرِو بمع

اللَّه دبع نرٍو، عمنِ أَبِي عرِو بمع نفَرٍ، ععنِ  جمحالر دبع ناب وه و

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر انمنِ اليفَةَ بذَيح نع ، يلهاَألش ارِيصلَا  :صاَألن "

؛ هذَا حديثٌ تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ أَسعد الناسِ بِالدنيا لُكَع ابن لُكَعٍ " 

ا نمإِن نسرٍو.حمنِ أَبِي عرِو بمع يثدح نم رِفُه[قال األلباين]:  ٢٢٠٩(ت)  ع

  صحيح ؛ و لكع ابن لكع هو : التافه ابن التافه.

٢(  نب اللَّه دبع نو، عرما عثَنديلُ ، حاعما إِسثَندانُ ، حملَيا سثَندح

نع ، يلهنِ الْأَشمحالر دبع  بِيأَنَّ الن ، انمنِ الْيفَةَ بذَيلَا «  قَالَ : صح

  ٢٣٣٠٣(حم) ». تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ أَسعد الناسِ بِالدنيا لُكَع بن لُكَعٍ 
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حدثَنا يحيى بن أَبِي بكَيرٍ، حدثَنا كَاملٌ أَبو الْعلَاِء قَالَ : سمعت أَبا  )٣

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نحٍ ، عالأْسِ « :صصر نم ذُوا بِاللَّهوعت

 انيبالص ةارإِم ، نيعبقَالَ : » الس لُكَعِ « ، ول ريصى تتا حينالد بذْهلَا ت

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٨٣٢٠(حم) ». ابنِ لُكَعٍ 

حدثَنا الْأَسود بن عامرٍ، و أَبو الْمنذرِ إِسماعيلُ بن عمر، قَالَا : حدثَنا  )٤

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نحٍ ، عالو صا أَبثَندلٌ ، قَالَ : حصكَام: 

حتى تصري «  ، قَالَ إِسماعيلُ بن عمر: »لَا تذْهب الدنيا حتى تصري للُكَعٍ« 

 ، و قَالَ أَسود :» للَكيعِ ابنِ لَكيعٍ «  ، و قَالَ ابن أَبِي بكَيرٍ:» للُكَعِ ابنِ لُكَعٍ 

  ٨٣٢٢(حم) يعنِي ؛ "اللَّئيم ابن اللَّئيمِ". 

: حدثَنا كَاملٌ ، عن أَبِي صالحٍ ، عن  حدثَنا محمد بن عبد اللَّه ، قَالَ )٥

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرلُكَعِ «  :صأَبِي هل ريصى تتا حينالد بذْهلَا ت

  ٨٦٩٧(حم) ». ابنِ لُكَعٍ

٦( ب دالخ نب دما أَحنربانَ، قَالَأَخربِح كلالْم دبنِ عدي : حما عثَن

الْوليد بن عبد الْملك، قَالَ : حدثَنا مخلَد بن يزِيد، عن حفْصِ بنِ ميسرةَ، 

: صسعيد الْأَنصارِي، عن أَنسِ بنِ مالك، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه عن يحيى بنِ

(رقم طبعة با وزير: ونَ عند لُكَعِ بنِ لُكَعٍ". " لَا تنقَضي الدنيا حتى تكُ

/ التحقيق ٥٣٦٥"املشكاة" ( -[قال األلباين]: صحيح ٦٧٢١)، (حب)٦٦٨٦

  الثاين).

حدثَنا وكيع ، حدثَنا الْوليد بن عبد اللَّه بنِ جميعٍ ، عنِ الْجهمِ بنِ  )٧

نِ نِياب نمِ ، عهأَبِي الْج ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صارٍ، قَالَ : سي  » بذْهلَا ت

  ١٥٨٣١(حم) ». الدنيا حتى تكُونَ للُكَعِ ابنِ لُكَعٍ 
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حدثَنا أَبو نعيمٍ ، حدثَنا الْوليد يعنِي ابن عبد اللَّه بنِ جميعٍ ، قَالَ :  )٨

 نا ابننينٍ ، بسح نب ديز ا وأَن لْتمِ ، قَالَ : أَقْبهأَبِي الْج نكْرِ بو بثَنِي أَبدح

مروانَ ، قَد نصبنا لَه أَيدينا فَهو متكئٌ علَيها  رمانةَ مولَى عبد الْعزِيزِ بنِ

 ولِ اللَّهسر جِدسم ، جِدسلَ الْماخارٍ صدنِي نى ابهن ابِ  -، وحأَص نلٌ مجر

 ولِ اللَّهسأَ - صرفَقَالَ : ر ، اهنِي ، فَأَتكْرٍ ائْتلَ إِلَى أَبِي بسفَأَر ناب تي

نِ حب ديلَى زعو ، كلَيكَّأُ عوتا يكُمنيةَ بانمرولَ اللَّهسر تعمنٍ ، سصس 

  ١٥٨٣٧(حم) ». لَن تذْهب الدنيا حتى تكُونَ عند لُكَعِ ابنِ لُكَعٍ«  يقُولُ :

٩( ب يماهرا إِبثَندلٍ ، حو كَاما أَبثَندح نابٍ ، عهش نا ابثَندح ، دعس ن

 ، أَبِيه نامٍ ، عشنِ هب ارِثنِ الْحنِ بمحالر دبنِ عكْرِ بنِ أَبِي بب كلالْم دبع

 بِيابِ النحضِ ، أَصعب نقَالَ : صع  » نب ا لُكَعينلَى الدع بلغأَنْ ي كوشي

  ٢٣٦٥١(حم)  ؛ لَم يرفَعه.» وأَفْضلُ الناسِ مؤمن بين كَرِميتينِ  لُكَعٍ ،

  
 : اِء "  قال تعايلمالس نم اهلْناٍء أَنزا كَمينالد اةيثَلُ الْحا ممإِن

 الْأَرض أَخذَت إِذَافَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ مما يأْكُلُ الناس والْأَنعام حتى 

أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهارا  زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها

 لقَومٍ الْآيات نفَصلُ كَذَلك فَجعلْناها حصيدا كَأَن لَّم تغن بِالْأَمسِ

    )٢٤ –يونس (" "يتفَكَّرونَ

  
شعبةُ ، عن حصينٍ ، عن عبد الْأَعلَى ، حدثَنا أَبو داود قَالَ : حدثَنا  )١

" إِنَّ من  عن خارِجةَ بنِ الصلْت ، عن عبد اللَّه بنِ مسعود ، قَالَ : كَانَ يقَالُ :



    ٣٨٠   

 أَشراط الساعة أَنْ تتخذَ الْمساجِد طُرقًا وأَنْ يسلِّم الرجلُ علَى الرجلِ

م لُوغأَنْ تا ويعمج هأَتراملُ وجالر جِرتأَنْ يو رِفَةعلُبِالْميالْخاِء ، وسالن وره ،

 " ةاميمِ الْقولُو إِلَى يغفَلَا ت صخرت ثُم عمسن ةُ : لَمبعقَالَ ش : داوو دقَالَ أَب ،

يقَالُ إِلَّا هذَا وروى الثَّورِي هذَا الْحديثَ ، عن حصينٍ  عنِ ابنِ مسعود كَانَ

 رفَم كَعفَر جِدسالْم اللَّه دبع عم لْتخقَالَ : د لْتنِ الصلَى ، عالْأَع دبع نع

: اللَّه دبقَالَ ع ، هلَيع لَّمفَس عاكر وهلٌ وجر هلَيا  عفَلَم ولُهسرو اللَّه قدص

 –) ، ط دار هجر ٣٩٣مسند أيب داود الطيالسي ( انصرف قَالَ: كَانَ يقَالُ.

  التركي احملسن عبد بن حممد.د ت ، مصر

حدثَنا الْهيثَم بن خالد الْمصيصي ، نا عبد الْكَبِريِ بن الْمعافَى بنِ  )٢

، ي ، عن أَنسِ بنِ مالكنا شرِيك ، عنِ الْعباسِ بنِ ذَرِيحٍ ، عنِ الشعبِ عمرانَ ،

-  بِيإِلَى الن هفَعلًا «  : قَالَ – صرى الْهِلَالُ قُبرأَنْ ي ةاعابِ السرنِ اقْتم ،

؛ » للَيلَتينِ ، وأَنْ تتخذَ الْمساجِد طُرقًا ، وأَنْ يظْهر موت الْفُجاَءة  فَيقَالُ :

 نالْكَبِريِ ب دبع بِه دفَرت ، رِيكنِ ذَرِيحٍ إِلَّا شاسِ ببنِ الْعيثَ عدذَا الْحوِ هري لَم

) ، و قال ١١٣٢) و الصغري(٩٣٧٦( الْمعافَى ؛ رواه الطرباين يف املعجم األوسط

  األلباين ؛ حسن صحيح . 

٣(  ، ةريغالْم نب رمارٍ، ثنا عمع نب امشثنا ه ، دمأَح نانُ بدبا عثَندح

 ناِهللا ب دبع يةَ ، قَالَ : لَقلْقَمع نع ، يماهرإِب نةَ ، عزمأَبِي ح ونميم نع

سنِ ، ممحالر دبا عا أَبي كلَيع لَامفَقَالَ : الس ، هعم نحنو ابِيرأَع ودع

لَا تقُوم «  يقُولُ : صفَضحك فَقَالَ : صدق اُهللا و رسولُه ، سمعت رسولَ اِهللا 

نَّ هذَا عرفَنِي من بينِكُم فَسلَّم الساعةُ حتى يكُونَ السلَام علَى الْمعرِفَة ، وإِ

علَي ، وحتى تتخذَ الْمساجِد طُرقًا فَلَا يسجد للَّه فيها ، وحتى يبعثَ 
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يجِد الْغلَام الشيخ برِيدا بين الْأُفُقَينِ ، وحتى يبلُغَ التاجِر بين الْأُفُقَينِ فَلَا 

  )٩٤٩٠رواه الطرباين يف املعجم الكبري (». رِبحا 

٤(  وقٍ ، ثنا فَهِدزرم نب دمحثنا م ، يدهنِ ماِهللا ب دبع نب دما أَحثَندح

بن الْبخترِي بنِ شعيبٍ ، حدثَنِي جدي ، حدثَنِي شعيب بن عمرٍو قَالَ : 

عمولَ اِهللا سسر تعمقُولُ: سي دالخ ناَء بدالْع قُولُ : صتي  » قُوملَا ت

 اجِدسذَ الْمختى تتح و ، رِفعي نلَى ملُ إِلَّا عجالر لِّمسى لَا يتةُ حاعالس

ترخص النساُء و الْخيلُ فَلَا طُرقًا ، و حتى تتجر الْمرأَةُ و زوجها ، و حتى 

 ةاميمِ الْقولُوا إِلَى يغ١٧رواه الطرباين يف املعجم الكبري (».  ت(  

حدثَنا أَبو بكْرٍ محمد بن الْحسنِ بنِ فُورك ، أنبأ عبد اِهللا بن جعفَرٍ،  )٥

 داوو دبِيبٍ ، ثنا أَبح نب سوناِهللا ثنا ي دبو عا أَبنربأَخةُ ، (ح) وبعثنا ش ،

الْحافظُ ، أَخبرنِي محمد بن أَحمد بنِ بالَويه ، ثنا محمد بن يونس، ثنا أَبو 

ع ننِ ، عمحالر دبنِ عنِ بيصح نةُ ، عبعرٍ، ثنا شامنِ علَى بالْأَع دب

كَمِالْح امالْإِمو جِدسي الْماِهللا ف دبع عا ملْنخقَالَ : د لْتنِ الصةَ بارِجخ نع ،

 رفَم كُوعر نحنو في إِلَى الصشملَ يعجو هعا منكَعاِهللا فَر دبع كَعفَر عاكر

لصلَاةَ قَالَ : كَانَ  و رسولُه ، فَلَما قَضى ارجلٌ فَسلَّم علَيه ، فَقَالَ : صدق اُهللا

" من أَشراط الساعة أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى الرجلِ بِالْمعرِفَة ، و أَنْ  :يقَالُ

لُوغأَنْ ت و ، هأَترام لُ وجالر جِرتأَنْ ي قًا ، وطُر اجِدسذَ الْمختلُ  تيالْخ

 ." ةاميمِ الْقوإِلَى ي لُوغلَا ت ثُم ، نصخري اُء ، ثُمسالنأَبِي و يثدذَا لَفْظُ حه

عبد اِهللا، وحديثُ أَبِي بكْرٍ مختصر وروِي عن طَارِقِ بنِ شهابٍ، عن عبد اِهللا 

فَعرو وِهحبِن ودعسنِ مب  بِيإِلَى الن هررواه البيقهي يف  صآخ ، قُصنيو زِيدي

  )٣٣٢٨السنن الكربي (
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 حمد بن سعيد الْجمالُحدثَنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن كَاملٍ الْقَاضي ، ثَنا أَ )٦

 دبنِ علَى بالْأَع دبع ننٍ ، عيصح نةُ ، عبعا شرِيرٍ، ثَنج نب بها وثَن

 لْتخقَالَ : د ، يمجرالْب لْتنِ الصةَ بارِجخ نرٍ، عامنِي عب نلٍ مجكَمِ ، رالْح

ع فَركَع ، فَمر رجلٌ فَسلَّم علَيه ، مع عبد اللَّه الْمسجِد ، فَإِذَا الْقَوم ركُو

فَقَالَ عبد اللَّه : صدق اللَّه و رسولُه ، ثُم وصلَ إِلَى الصف ، فَلَما فَرغَ 

لَا تقُوم «  سأَلْته عن قَوله : صدق اللَّه و رسولُه ، فَقَالَ : إِنه كَانَ يقُولُ :

الساعةُ حتى تتخذَ الْمساجِد طُرقًا ، و حتى يسلِّم الرجلُ علَى الرجلِ 

بِالْمعرِفَة ، و حتى تتجِر الْمرأَةُ و زوجها ، و حتى تغلُو الْخيلُ و النساُء ، 

هذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد ، و لَم ». مة ثُم ترخص فَلَا تغلُو إِلَى يومِ الْقيا

  ) ، و وافقه الذهيب و قال ؛ صحيح ٨٥٩٨يخرِجاه ؛ احلاكم يف املستدرك (

٧(  كالنِ مسِ بأَن نولُ اِهللا  قَالَ –رضي اهللا عنه  - عسنِ  :ص: قَالَ رم "

هو ابن  ، فَيقَالُ :يرى الْهِلَالُ للَيلَة  اقْترابِ الساعة انتفَاخ الْأَهلَّة ، أَنْ

 " الْفُجأَة توم رظْهأَنْ ي قًا ، وطُر اجِدسذَ الْمختأَنْ ت نِ ، ويلَت؛ اجلامع لَي

الصحيح للسنن و املسانيد ، رواه الطرباين يف املعجم الصغري ، و صححه 

  الصحيحة األلباين يف صحيح اجلامع و السلسلة 

عن إِبراهيم بنِ محمد ، عن شرِيك بنِ أَبِي نمرٍ ، عن عطَاِء بنِ يسارٍ  )٨

من أَشراط الساعة علُو صوت الْفَاسقِ في الْمساجِد ، و مطَر و لَا «  قَالَ :

 اةنالز لَادأَو رظْهأَنْ ت قًا ، وطُر اجِدسذَ الْمختأَنْ ت و ، اتبمصنف عبد ». ن

   )٥١٣٨الرزاق(

٩( الر دبنِ عنِ بيصح نع ، رِيسإِد ننِ نا ابلَى بالْأَع دبع ننِ ، عمح

 نم ودعسنِ ماب عا منجرقَالَ : خ ، يمجرالْب لْتنِ الصةَ بارِجخ نكَمِ ، عالْح

 ، فا بِالصلْنصى اتتح هعا منكَعر و امالْإِم كَعر قَد و ، جِدسا الْملْنخفَد ارِهد



 

٣٨٣  

مر بِه رجلٌ فَقَالَ : السلَام علَيك يا أَبا عبد الرحمنِ ، فَقَالَ ابن مسعود : فَ

كَأَن : ا لَهلَاةَ ، قُلْنى الصا قَضفَلَم .ولُهسر و اللَّه قدص يملست كاعر ه

اقْترِابِ الساعة أَنْ تتخذَ الْمساجِد  منِ«  ؟ فَقَالَ : أَجلْ كَانَ ، فَقَالَ :الرجلِ

 اُء ، ثُمسالن لُ ويالْخ لُوعأَنْ ي و ، رِفَةعلِ بِالْمجلَى الرع لِّمسأَنْ ي قًا ، وطُر

  )٣٧٧مسند ابن أيب شيبة (». ترخص فَلَا تعلُو أَبدا

١٠( ح نع ، رِيسإِد نا ابثَندح نكَمِ ، عنِ الْحلَى بالْأَع دبع ننٍ ، عيص

منِ اقْترابِ «  خارِجةَ بنِ الصلْت الْبرجمي ، عن عبد اللَّه قَالَ : كَانَ يقُولُ :

مصنف ابن أيب ». الساعة ، أَو من أَشراط الساعة أَنْ تتخذَ الْمساجِد طُرقًا 

  )٣٤٢٠بة (شي

نا يوسف بن موسى ، و أَحمد بن عثْمانَ بنِ حكيمٍ الْأَودي قَالَ :  )١١

حدثَنا الْحسن بن بِشرٍ قَالَ يوسف : ابن الْمسيبِ الْبجلي ، و قَالَا : قَالَ : ثنا 

ةَ ، عادقَت نع ، لَكالْم دبع نب كَمقَالَ : الْح أَبِيه نع ، دعنِ أَبِي الْجمِ بالس ن

 : اللَّه دبفَقَالَ ع ، ودعسم نا ابي كلَيع لَاملٌ ، فَقَالَ : السجر اللَّه دبع يلَق

" إِنَّ من  :صدق اللَّه و رسولُه ، سمعت رسولَ اللَّه علَيه السلَام ، و هو يقُولُ 

أَشراط الساعة أَنْ يمر الرجلُ في الْمسجِد لَا يصلِّي فيه ركْعتينِ ، و أَنْ لَا 

 " خيالش بِيالص دربأَنْ ي و ، رِفعي نلَى ملُ إِلَّا عجالر لِّمسي نب دمقَالَ أَح ،

قال  ١٣٢٦(خز)  لَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم.عثْمانَ : قَالَ : قَا

األلباين: إسناده ضعيف ، لكن له أو لغالبه طرق أخرى ، فانظر الضعيفة 

  ٦٤٧، والصحيحة  ١٥٣٠
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"إِذَا  :صقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  - رضي اهللا عنه  - عن أَبِي الدرداِء  )١

 " كُملَيع ارمفَالد  فَكُماحصم  متلَّيحو ، كُماجِدسم مفْترخ؛ الصحيح ز

اجلامع للسنن و املسانيد ، رواه ابن أيب شيبة يف املصنف (املخطوطة 

الظاهرية )، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع و السلسلة الصحيحة ، و 

  الثمر املستطاب 

٢( نربأَخ ادمح نع ، كاربالْم نب اللَّه دبا عأَنبرٍ قَالَ : أَنصن نب ديوا س

 بِيسٍ ، أَنَّ النأَن نةَ ، علَابأَبِي ق نع ، وبأَي نةَ ، علَمنِ سقَالَ : صب  نم "

 ." اجِدسي الْمف اسى الناهبتأَنْ ي : ةاعالس اطر[قال األلباين]:  ٦٨٩(س) أَش

  صحيح

٣(  نةَ ، علَمس نب ادما حثَندح ، ياعزالْخ اللَّه دبع نب دمحا مثَندح

"  قَالَ : صتادةُ ، عن أَنسٍ ، أَنَّ النبِي أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَنسٍ ، و قَ

 ." اجِدسي الْمف اسى الناهبتى يتةُ حاعالس قُوم[قال األلباين]:  ٤٤٩(د) لَا ت

  صحيح

حدثَنا عبد اللَّه بن معاوِيةَ الْجمحي قَالَ: حدثَنا حماد بن سلَمةَ ،  )٤

 نع ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نةَ ، علَابأَبِي ق نع ، وبلَا  :صأَي "

 ." اجِدسي الْمف اسى الناهبتى يتةُ حاعالس قُوم[قال األلباين]:  ٧٣٩(جة) ت

  صحيح

٥(  اللَّه دبا عثَندلَى ، قَالَ : حعو يا أَبنربا أَخثَندةَ ، قَالَ : حاوِيعم نب

حماد بن سلَمةَ ، عن أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ :  قَالَ 

 ولُ اللَّهسصر:  ."اجِدسي الْمف اسى الناهبتى يتةُ حاعالس قُوملَا ت " *

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٦٠/م) ، (حب) ٦٧٢٢( [رقم طبعة با وزير] =
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 -). * قال الناشر: هذا احلديث ٧١٩)، "املشكاة" (٤٧٦"صحيح أيب داود" (

ساقط من "األصل"، واستدركناه من "طبعة املؤسسة". نعم؛ تقدم  -بتبويبه 

باختالف التبويب، ورقم "التقاسيم واألنواع" برقم  -سنداً ومتناً  -مكَرراً 

)١٦١٢.(  

يتباهونَ بِها ثُم الَ يعمرونها «  : و قَالَ أَنس :٩٦ص ١قَال الْبخارِي ج )٦

  ».إِلَّا قَليلًا 

محمد بن عمرِو بنِ الْعباسِ بِبغداد وأَصلُه بصرِي ، ثنا سعيد  حدثَنا )٧

زرٍ الْخامأَبِي ع نرٍ، عامع نسٍ بأَن عا مطَلَقْنان : يمرةَ الْجلَابو قازِ قَالَ أَب

 لَو : سحِ ، فَقَالَ أَنبلَاةُ الصص ترضفَح جِدسا بِمنررةَ قَالَ : فَماوِيالز رِيدن

خر ، قَالُوا : أَي صلَّينا في هذَا الْمسجِد ؛ فَإِنَّ بعض الْقَومِ يأْتي الْمسجِد الْآ

جِدسم ولَ اللَّهسا قَالَ : إِنَّ رجِدسا مناسِ  قَالَ : ص؟ فَذَكَرلَى الني عأْتي "

، يعمرونها قَليلًا " أَو قَالَ : - زمانٌ يتباهونَ بِالْمساجِد لَا يعمرونها إِلَّا قَليلًا 

(خز) الزاوِيةُ قَصر من الْبصرة علَى شبه من فَرسخينِ ".  " قَالَ أَبو بكْرٍ :

  ، قال األلباين: إسناده ضعيف. ١٣٢١

٨(  نةَ ، عنييع نانُ بفْيا سنربانَ ، أَخفْينِ ساحِ ببالص نب دمحا مثَندح

، عن يزِيد بنِ الْأَصم ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ :  سفْيانَ الثَّورِي ، عن أَبِي فَزارةَ

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر:  " اجِدسالْم يِيدشبِت ترا أُماسٍ :" مبع نقَالَ اب ، 

  [قال األلباين]: صحيح ٤٤٨(د) لَتزخرِفُنها كَما زخرفَت الْيهود والنصارى. 

أَخبرنا عبد اللَّه بن قَحطَبةَ ، قَالَ : حدثَنا محمد بن الصباحِ ، قَالَ :  )٩

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ ، عن سفْيانَ الثَّورِي ، عن أَبِي فَزارةَ ، عن يزِيد بنِ 

" ما أُمرت بِتشيِيد  :صالَ رسولُ اللَّه الْأَصم ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ : قَ

" اجِدساسٍ:الْمبع نقَالَ اب ، ا كَمهرِفُنخزلَت "و ، ودها الْيهفْترخى". ا زارصالن
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"صحيح  -[قال األلباين]: صحيح  ١٦١٥) ، (حب) ١٦١٣(رقم طبعة با وزير: 

  ).٤٧٥أيب داود" (

لَتزخرِفُنها كَما زخرفَت «  : و قَالَ ابن عباسٍ :٩٦ص ١الْبخارِي جقَال  )١٠

  ».اليهود و النصارى 

حدثَنا جبارةُ بن الْمغلِّسِ قَالَ : حدثَنا عبد الْكَرِميِ بن عبد الرحمنِ  )١١

كْرِمع نع ، ثلَي نع ، يلجاسٍ الْببنِ عنِ ابولُ ةَ ، عسقَالَ : قَالَ ر ،

ا ،  :صاللَّههسائكَن ودهالْي فَترا شي ، كَمدعب كُماجِدسفُونَ مرشتس اكُمأَر "

  [قال األلباين]: ضعيف ٧٤٠(جة) و كَما شرفَت النصارى بِيعها ". 

١٢( الْم نةُ باربا جثَندنِ ، حمحالر دبع نالْكَرِميِ ب دبا عثَندلِّسِ قَالَ : حغ

عن أَبِي إِسحاق ، عن عمرِو بنِ ميمون ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ ، قَالَ : قَالَ 

 ولُ اللَّهسصر:  ."مهاجِدسفُوا مرخمٍ قَطُّ ، إِلَّا زلُ قَوماَء عا س٧٤١(جة) "م 

  [قال األلباين]: ضعيف جدا

  
١(  اجرنِ السسالْح نب دمحنِ مسو الْحةَ ، أنبأ أَبادقَت نرِ بصو نأنبأ أَب

 ننِ بمحالر دبرٍ عيهو زثنا أَب ، ازِيلَةَ الرجنز نلُ بهثنا س ، نطَيثنا م

دننِ أَبِي همِ بيعن نع ،رجنِ أَبنِ اباَء ، عرعم  نع ، دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نع ،

" اتقُوا هذه الْمذَابِح " ، يعنِي ؛  :صعبد اِهللا بنِ عمرٍو قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

 ارِيبحقال األلباين ؛ صحيح ٤٣٠٤؛ السنن الكربي للبيهقي (الْم ،(  

الرمحن بن سلْم الرازي ،  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلَضرمي ، و عبد )٢

ثنا سهل بن زنجلة ، ثنا أبو زهريٍ عبدالرمحن بن مغراء ، عن ابن أَبجر ، 

عن نعيم بن أيب هند ، عن سامل بن أيب اجلَعد ، عن عبد اهللا بن عمرو، عن 
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 [قال] : صالنيب »املَذَابِح هذقُوا هات «.  اه الطرباين يف رو ، يعين : املَحارِيب

  ) ، قال األلباين ؛ صحيح ١٤٤٣٣املعجم الكبري (

روى عن عبيد بن أيب اجلعد قال: كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه  )٣

؛ يعين - تتخذ املذابح يف املسجد " " إن من أشراط الساعة أن  وسلم يقولون :

بالطاقات و من املالحظ يف هذا األثر أنه فسر املذابح يف املسجد الطاقات ؛ 

وهي احملاريب باملعىن املصطلح عليه كما فسر يف احلديث املذابح باحملاريب 

مما يدل على أا هي الطاقات وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من احلديث 

حباجة إىل حتقيق وتدقيق زيادة على ما  - بعد  -لوال اسم اإلشارة فيه واملقام 

واهللا ال يضيع أجر من أحسن تقدم فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب 

عمال. و قد نص على كراهة احملاريب يف املساجد ابن حزم ، و قال : و روينا 

عن علي بن أيب طالب أنه كان يكره احملراب يف املسجد و عن إبراهيم 

،  ١النخعي ؛ الثمر املستطاب يف فقه السنة و الكتاب للشيخ األلباين (جزء

  لبدن و الثوب و املكان للصالة .) ؛ باب طهارة ا ٤٧٨-٤٧٧صفحة 

٤(  يدعنِ سب كلالْم دبع نحٍ ، عالص نب نسا حثَندقَالَ ح ، يعكا وثَندح

" لَا  بنِ أَبجر، عن نعيمِ بنِ أَبِي هند ، عن سالمِ بنِ أَبِي الْجعد ، قَالَ :

) ، باب الصالة ٤٦٩٦مصنف ابن أيب شيبة( مساجِد ".تتخذُوا الْمدائح في الْ

  يف الطاق .

حدثَنا هشيم ، قَالَ ثنا عبِيدةُ ، عن سالمِ بنِ أَبِي الْجعد ، قَالَ كَانَ  )٥

" إِنْ من أَشراط الساعة أَنْ تتخذُ الْمدائح في  أَصحاب محمد يقُولُونَ :

الْم " نِي الطَّاقَاتعي ، اجِدباب الصالة ٤٦٩٨؛ مصنف ابن أيب شيبة (س ، (

  يف الطاق 

  



    ٣٨٨   

  

حدثَنا عبد اللَّه بن إِدرِيس ، عن مطَرف ، عن إِبراهيم ، قَالَ : قَالَ  )٦

: اللَّه دبقُ علَا ي يماهركَانَ إِبو ارِيبحالْم هذقُوا ها" "اتيهف ؛ مصنف ابن وم

  ) ، باب الصالة يف الطاق ٤٧٠٠أيب شيبة(

" من  حدثَنا ابن إِدرِيس ، عن لَيث ، عن قَيسٍ ، عن أَبِي ذَر، قَالَ : )٧

 " اجِدسي الْمف حائدذَ الْمختأَنْ ت ةاعالس اطر؛ مصنف ابن أيب شيبة أَش

  ة يف الطاق ) ، باب الصال٤٧٠١(

  
حدثَنا عبدانُ بن أَحمد ، ثنا محمد بن صدرانَ ، ثنا بزِيغٌ أَبو الْخليلِ  )١

الْخصاف ، ثنا الْأَعمش ، عن شقيقِ بنِ سلَمةَ ، عن عبد اِهللا بنِ مسعود قَالَ 

سيكُونُ في آخرِ الزمان قَوم يجلسونَ في الْمساجِد «  :ص: قَالَ رسولُ اِهللا 

».  حلَقًا حلَقًا ، إِمامهم الدنيا ، فَلَا تجالسوهم ؛ فَإِنه لَيس للَّه فيهِم حاجةٌ 

  ) قال األلباين ؛ صحيح١٠٤٥٢الطرباين يف املعجم الكبري (

٢( يسا الْحنربأَخ دبع نب دمالص دبا عثَندح ، زِيدنِ يب اللَّه دبع نب ن

 ، سوني نى بيسا عثَندقَالَ : ح ، يقو التا أَبثَندقَالَ : ح ، رِيصابِ النهالْو

قَالَ : قَالَ ر ، اللَّه دبع نيقٍ ، عقش نشِ ، عمنِ الْأَعع هلَيلَّى عص ولُ اللَّهس

: لَّمسو  لَّهل سلَي مهاجِدسي مف ميثُهدكُونُ حي مقَو انمرِ الزي آخكُونُ فيس "

[قال األلباين]:  ٦٧٦١) ، (حب) ٦٧٢٣(رقم طبعة با وزير: فيهِم حاجةٌ ". 

  ).١١٦٣"الصحيحة" ( -صحيح 
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حدثَنا سريج بن النعمان ، حدثَنا هشيم ، عن يونس ، عنِ الْحسنِ ،  )١

 نةَعرمس  ولُ اللَّهسص، قَالَ : قَالَ ر:  » نم كُميدأَي لَأَ اللَّهمأَنْ ي كوشي

، ثُم يكُونونَ أُسدا لَا يفرونَ ، فَيقْتلُونَ مقَاتلَتكُم ، ويأْكُلُونَ  )١(الْعجمِ

 ئَكُم٣(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ٢٠١٢٣(حم) » )٢(فَي( . 

٢(  ننِ ، عسنِ الْحع ، سوني نع ، ادما حثَندرٍ، حامع نب دوا أَسثَندح

يوشك أَنْ يملَأَ اللَّه أَيديكُم من « قَالَ : ص، عنِ النبِي  بنِ جندبٍ سمرةَ

                                                             
مجع أعجمي ؛ وهو كل من ال ينطق العربية ؛ لكن العرب واملؤرخون يطلقون لفظة العجم أكثر علي ) (١

سكان شرق آسيا وآسيا الوسطي خصوصاً الصني واليابان وكوريا ومنغوليا والفلبني ، وسبب تسمية دول شرق 

ببالد العجم لصعوبة  فهم لغتهم حيت اليوم خبالف مثال لغة الروم ؛ اإلجنليزية آسيا وآسيا الوسطي خصوصا 

 –والفرنسية  اليت أصبحت لغات العامل اليوم ، كذلك ألن أغلب سكان هذه الدول ليسوا من أهل الكتاب 

  وال يعبدون اهللا وحده. –اليهود والنصاري 

بالد العجم أو األعاجم ، ويطلقون علي بالد الروم يطلق أهل العلم واملؤرخون علي بالد شرق ووسط آسيا 

 (أوروبا) بالد الفرنج أو اإلفرنج. 
 أي يقاتلون بدال منكم ، وينتصرون بدال منكم ، ويغنمون بدال عنكم لدخوهلم يف اإلسالم.  )(٢
) ، وقال  ٢٠٢٥٠-٢٠٢٤٩ - ٢٠٢٤٨ – ٢٠١٨١-٢٠١٢٣ – ٢٠١٢٣رواه أمحد يف مسنده أكثر من مرة برقم () (٣

الشيخ شعيب األرناؤوط إسناد فيه ضعف لوجود هشيما ( وهو ابن بشر ) واحلسن البصري ، ومها مدلسان ، 

  ومل يصرحا بسماعهما هنا ( مسند أمحد /ط.مؤسسة الرسالة / إشرافد.عبد اهللا عبد احملسن التركي ). 

  بتحقيق الشيخ مصطفي عبد القادر عطا ) :  ، ٥٥٧/ صفحة  ٤وروي احلاكم يف مستدركه ( جزء

ما حفَّانُ، ثَنا عنِ، ثَنيسالْح نب يماهرا إِبانَ، ثَندمبِه ،قَّاقالد زِيدي نانُ بدبنِي عربنِ أَخب سوني نةَ، علَمس نب اد

توشكُونَ أَنْ «رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: عبيد، عنِ الْحسنِ، عن سمرةَ بنِ جندبٍ 

هذَا قال احلاكم ؛ » ونَ فَيئَكُميملَأَ اللَّه أَيديكُم من الْعجمِ، فَيكُونونَ أَشبالًا لَا يقْرِونَ، ويقْتلُونَ مقَاتلَتكُم ويأْكُلُ

 اهرِجخي لَمو ،ادنالْإِس يححيثٌ صدووافقه الذهيب .ح ،  

وللحديث طرق كثرية عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وحذيفة بن اليمان و أنس بن مالك ومسرة بن جندب 

 ذكرها اإلمام البزار يف مسنده مل أتوقف على سندها من حيث الصحة والضعف.



    ٣٩٠   

، ثُم يجعلُهم اللَّه أُسدا لَا يفرونَ ، فَيقْتلُونَ مقَاتلَتكُم ، ويأْكُلُونَ  )١(الْأَعاجِمِ

 ئَكُماألرناؤوط: إسناده ضعيف. ، قال الشيخ شعيب ٢٠٢٤٦(حم) » فَي  

عن عباد بن يعقُوب ، قَالَ : أَخبرنا أَبو يحيى التيمي ،  ةو  وأَخبرنا )٣

ثلَي نع ، داهجم نا، عمهنع اللَّه يضرٍو رمنِ عب اللَّه دبنِ  عع ،

بِيا «  قَالَ : صالندأُس ملَهعجي مِ ، ثُمجالْع نم كُميدأَي لَأَ اللَّهمأَنْ ي كوشي

 ئَكُمأْكُلُونَ فَييو يكُملقَاتلُونَ مقَاتونَ يرفلَا ي . « هلَمعيثُ لَا ندذَا الْحهو

 بِينِ النرٍو، عمنِ عب اللَّه دبع نى عورذَا صيه نإِلَّا م ادنذَا الْإِسبِه هجالْو ،

  . ٢٣٧٠ –مسند البزار 

٤( دانِي، قَالَحه نب يماهرا إِبثَنب دمحا منربقَالَ: أَخ ، انننِ سب زِيدي ن :

أَعمش ، عن شقيقٍ ، : أَخبرنا سلَيمانُ الْد بن سنان يعنِي أَباه، قَالَأَنبأَنا يزِي

 نعهنع اللَّه يضفَةَ رذَيح  بِينِ النقَالَ : ص، ع  » لَأَ اللَّهمأَنْ ي كوشي

يأْكُلُونَ فَيضرِبونَ رِقَابكُم ، و يجعلَهم أُسدا لَا يفرونَيديكُم من الْعجمِ ، وأَ

 ئَكُمفَي « لَمعلَا نو ،ادنذَا الْإِسفَةَ إِلَّا بِهذَيح نى عوري لَمعلَا ن ذَا الْكَلَامهو

  ٢٨٨٢ –رواه، عنِ الْأَعمشِ إِلَّا يزِيد بن سنان ، مسند البزار 

  

                                                             
األعاجم ( بالد ما وراء النهر مثل اهلند والصني وكوريا والفلبني وروسيا ) ثقة بسبب جيعل اهللا بينكم وبني ) (١

اقتراب وجهات النظر ، واحتاد األهداف تقربيا فيما بينكم ؛ عن طريق وجود ما يسمي بالعالقات اخلارجية ( 

  التعاون األمين واإلستخبارايت. وزارة اخلارجية ) أو ما يسمي اآلن بالتعاون الدويل " وزارة التعاون الدويل " أو

ويحتمل أن يكون ذلك أيضا عن طريق الدخول يف اإلسالم ، وحدث ذلك قدمياً حينما ذهب الصحابة رضوان اهللا 

 - اخلليفة األموي –عليهم لنشر اإلسالم يف شرق ووسط آسيا ، مث حدث مرة آخري يف عهد عبد امللك بن مروان 

لتتار واملغول يف اإلسالم ، مث قاموا بنشره يف بالدهم ، وحيدث يف زمننا هذا ، مث حدث مرة آخري حينما دخل ا

عن طريق التعامل مع دول شرق ووسط آسيا مثل اليابان والصني وكوريا يف الصناعة والتجارة والتكنولوجيا ، 

تشر الدعوة وسوف حيدث ذلك إن شاء اهللا مرة أخرية بعد عودة اخلالفة اإلسالمية يف آخر الزمان ، حيث تن

اإلسالمية ، ويدخل األعاجم يف اإلسالم ، ويدافعون عنه وعن املسلمني العرب ؛ فيقاتلون بإسم اإلسالم 

 ويغنمون بإسم اإلسالم.
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، مسلم حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ، قَاالَ : حدثنا عفان بن )٥

 ننِ عسنِ الْحيد عبع نيِ ابنيع ، سوني نةَ علَمس نب ادمثنا حدقَال : ح

 :ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّ سمرة بنِ جندبٍ

لْعجمِ ، ثُم يجعلَهم أُسدا ال يفرون ، " يوشك أَنْ يمَأل اللَّه أَيديكُم من ا

وهذَا الْحديثُ ال نعلَمه يروى عن فيقاتلون مقاتلتكم ، و يأكلون فيأكم ". 

سمرة إالَّ من هذَا الْوجه، والَ نعلَم رواه عن يونس إالَّ حماد بن سلَمةَ ، مسند 

  ٤٥٣٧ –البزار 

٦( دثنا حدثنا خالد بن يزيد بن مسلم ، حدثنا إبراهيم بن املستمر، ح

؛ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه  أَنسالرباء بن يزيد الغنوي ، حدثنا قَتادةَ ، عن 

أُسدا ال  " يوشك أَنْ يمَأل اللَّه أَيديكُم من الْعجمِ، ثُم يجعلَهم وسلَّم قَالَ :

 ." ئَكُمأْكُلُونَ فَييو ،ليكُمقَاتلُونَ مقَاتونَ ، فَيرفه ييثُ الَ نعلَمدذَا الْحهو

 بِين النس، عن أَنى عرون قَتادة،  صيع اهور والَ نعلم ،هجذَا الْوه نإالَّ م

عن أَنس إالَّ الْبراُء بن يزِيد الْغنوِي ولَيس بِه بأْس قَد حدثَ عنه جماعةٌ 

  ٧٢٠٤ -كَثريةٌ من أَهلِ الْعلْمِ واحتملُوا حديثَه، مسند البزار

  
أَخبرنا عمر بن محمد الْهمدانِي ، حدثَنا محمد بن إِسماعيلَ  )١

الْبخارِي ، حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ ، حدثَنِي زفَر بن عبد الرحمنِ بنِ 

جبيرٍ، عن أَبِي بنِ والبةَ ، عن سعيد بنِ  أَردك ، عن محمد بنِ سلَيمانَ

" و الَّذي نفْس محمد بِيده ، لَا تقُوم  أَنه قَالَ : ص، عن رسولِ اللَّه هريرةَ

 ، نائالْخ نمتؤي و ، نينَ الْأَموخي لُ ، وخالْب و ، شالْفُح رظْهى يتةُ حاعالس

 " وتحالت رظْهت ولُ ، وعالْو كلهي قَالُوا :و ، ا الْوم و ، ولَ اللَّهسا ري ولُ وع
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" الْوعولُ : وجوه الناسِ و أَشرافُهم ، و التحوت : الَّذين  قَالَ :التحوت ؟ 

 ." بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا ت(حب) ٦٨٠٥(رقم طبعة با وزير: كَان ، (

  ).٣٢١١"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح لغريه  ٦٨٤٤

٢( ثَندةَ ، حديرب نب اللَّه دبا عثَندح ، لِّمعالْم نيسا حثَندى ، حيحا ي

عن أَبِي سبرةَ ، قَالَ : كَانَ عبيد اللَّه بن زِياد يسأَلُ عنِ الْحوضِ ، حوضِ 

 دمحصم ا بأَلَ أَبا سمدعب ، بِه كَذِّبكَانَ ي ذَ ، وائازِبٍ وعع ناَء برالْبةَ وزر

 يثدبِح ثُكدا أُحةَ : أَنربو سفَقَالَ أَب ، بِه كَذِّبكَانَ ي و ،رلًا آخجر رٍو ومع نب

ب اللَّه دبع يتةَ ، فَلَقاوِيعالٍ إِلَى مي بِمعثَ معب اكذَا ، إِنَّ أَبفَاُء هش يهف ن

 ولِ اللَّهسر نم عما سمثَنِي مدرٍو فَحملَ صعأَم و ، تبفَكَت ، لَيى ع

قَالَ :  ص، فَلَم أَزِد حرفًا ، و لَم أَنقُص حرفًا ، حدثَنِي أَنَّ رسولَ اللَّه بِيدي

الْفَاح ضغبي أَو شالْفُح بحلَا ي إِنَّ اللَّه" "شفَحتالْم و قَالَ :ش ،  قُوملَا ت و "

ةُ الريعقَط و ، شفَاحالت و شالْفُح رظْهى يتةُ حاعوُء السس مِ ، وح

ةراوجالْم " نينَ الْأَموخي و نائالْخ نمتؤى يتح قَالَ : ، و و ، كُمدعوأَلَا إِنَّ م "

حوضي ، عرضه و طُولُه واحد ، و هو كَما بين أَيلَةَ و مكَّةَ ، و هو مِسريةُ 

 رِبش نم ، ةضالْف نا ماضيب دأَش هابرش ، ارِيقومِ أَبجثْلُ النم يهرٍ ، فهش

ي ا ، لَمبرشم هنا " مدأَب هدعأْ بظْم: اللَّه ديبضِ  ، فَقَالَ عوي الْحف تعما سم

  ٦٥١٤حديثًا أَثْبت من هذَا فَصدق بِه، وأَخذَ الصحيفَةَ فَحبسها عنده. (حم) 

٣( ع نطَرٍ، عم نع ،رمعا منرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندنِ حب اللَّه دب

رجلٌ  - ، قَالَ : شك عبيد اللَّه بن زِياد في الْحوضِ ، فَقَالَ لَه أَبو سبرةَ بريدةَ

من صحابة عبيد اللَّه بنِ زِياد : فَإِنَّ أَباك حني انطَلَق وافدا إِلَى معاوِيةَ 

لَقيت عبد اللَّه بن عمرٍو، فَحدثَنِي من فيه إِلَى في ؛ انطَلَقْت معه ، فَ

 ولِ اللَّهسر نم هعميثًا سدي  صحقَالَ : فَإِن ، هتبكَت و ، لَيع لَاهفَأَم ،



 

٣٩٣  

نِي بِالْكيأْتى تتنَ حذَوذَا الْبِره قْترا أَعلَم كلَيع تمابِ ، قَالَ : أَقْست

 يهابِ ، فَإِذَا فتبِالْك هتيفَأَت ، رِقى عتح هتكَضنَ ، فَرذَوالْبِر تبكفَر- 

 ولَ اللَّهسر عمس هاصِ : أَننِ الْعرِو بمع نب اللَّه دبثَنِي عدإِنَّ  قَالَ : صح "

حش ، و الَّذي نفْس محمد بِيده ، لَا تقُوم الساعةُ اللَّه يبغض الْفُحش و التفَ

 و ، شفَحالت و شالْفُح رظْهى يتح ، نائالْخ نمتؤي و ، نينَ الْأَموخى يتح

هدبِي دمحم فْسي نالَّذ ارِ، ووُء الْجِوس امِ ، وحةُ الْأَريعنِ  قَطمؤثَلَ الْمإِنَّ م ،

 و ، قُصنت لَم و ،ريغت ا فَلَمهباحا صهلَيع فَخبِ ، نالذَّه نم ةطْعثَلِ الْقلَكَم

 ا ، وبطَي أَكَلَت ، لَةحثَلِ الننِ لَكَممؤثَلَ الْمإِنَّ م ، هدبِي دمحم فْسي نالَّذ

" أَلَا إِنَّ لي  ، قَالَ : و قَالَ :يبا ، و وقَعت فَلَم تكْسر و لَم تفْسد " وضعت طَ

صنعاَء إِلَى  أَو قَالَ : - حوضا ما بين ناحيتيه كَما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ 

 ةيندالْم– نِ ،  واللَّب نا ماضيب دأَش وبِ ، هاكثْلَ الْكَوارِيقِ مالْأَب نم يهإِنَّ ف

 ، قَالَ أَبو سبرةَ :و أَحلَى من الْعسلِ ، من شرِب منه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا " 

عت علَيه ، فَلَقينِي يحيى بن يعمر، فَأَخذَ عبيد اللَّه بن زِياد الْكتاب ، فَجزِ

 ، آنالْقُر نم ةورسي لنم فَظُ لَها أَحلَأَن اللَّه فَقَالَ : و ، هإِلَي كذَل تكَوفَش

 ٦٨٧٢(حم)  فَحدثَنِي بِه كَما كَانَ في الْكتابِ ، سواء.

  
١( ا أَبثَندح نب ادبا عثَندفَرٍ، حعج نب دمحم وهو نِيائدفَرٍ الْمعو ج

الْعوامِ ، حدثَنا محمد بن إِسحاق ، عن محمد بنِ الْمنكَدرِ، عن أَنسِ بنِ 

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر كالالِ«  :صمجالد امإِنَّ أَم  كَذَّبةً ، ياعدخ نِنيس

فيها الصادق ، و يصدق فيها الْكَاذب ، و يخونُ فيها الْأَمني ، و يؤتمن فيها 
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 قَالَ :و ما الرويبِضةُ ؟  ، قيلَ :» الْخائن ، و يتكَلَّم فيها الرويبِضةُ 

  ١٣٢٩٨(حم) ». لَّم في أَمرِ الْعامةالْفُويِسق يتكَ«

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ : حدثَنا يزِيد بن هارونَ قَالَ : حدثَنا  )٢

 رِيقْبنِ الْمع ، اتنِ أَبِي الْفُرب اقحإِس نع ، يحمةَ الْجامقُد نب كلالْم دبع

" سيأْتي علَى الناسِ سنوات  :صاللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ

خداعات ، يصدق فيها الْكَاذب ، و يكَذَّب فيها الصادق ، و يؤتمن فيها 

و ما  ، قيلَ :الْخائن ، و يخونُ فيها الْأَمني ، و ينطق فيها الرويبِضةُ " 

يوةُ ؟ الرقَالَ :بِض  ."ةامرِ الْعي أَمف هافلُ التج[قال األلباين]:  ٤٠٣٦(جة) "الر

  صحيح

حدثَنا يزِيد ، أَخبرنا عبد الْملك بن قُدامةَ ، حدثَنا إِسحاق بن بكْرِ  )٣

ع ، يدعنِ أَبِي سب يدعس نع ، اتنِ أَبِي الْفُرةَ ، قَالَ : بريرأَبِي ه نع ، أَبِيه ن

 ولُ اللَّهسا : صقَالَ ريهف قدصةٌ ، ياعدونَ خناسِ سلَى الني عأْتتا سهإِن "

الْكَاذب ، و يكَذَّب فيها الصادق ، و يؤتمن فيها الْخائن ، و يخونُ فيها 

، نيةُ "  الْأَمبِضيوا الريهف قطني يلَ :و؟  ، ق ولَ اللَّهسا رةُ يبِضيوا الرم و

  ٧٩١٢(حم) " السفيه يتكَلَّم في أَمرِ الْعامة ".  قَالَ :

٤( ب ديبنِ عب يدعس نع ، حا فُلَيثَندقَالَا : ح ، جيرس و ، سونا يثَندنِ ح

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه ناقِ ، عبونَ «  :صالسنس ةاعلَ السقَب

 نيا الْأَميهنُ فوخي و ، با الْكَاذيهف قدصي و ، قادا الصيهف كَذَّبةٌ ، ياعدخ

قطني و ، نائا الْخيهف نمتؤي ةُ  ، وبِضيوا الريهف «: جيرقَالَ س ،  ظُرني و

  ٨٤٥٩(حم) فيها للرويبِضة. 
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١(  ، انِيدمبٍ الْههونِ مب اللَّه دبنِ عب زِيدنِ يب دالخ نب زِيدا يثَندح

عن عقَيلٍ ، عنِ ابنِ شهابٍ ، أَنَّ أَبا إِدرِيس الْخولَانِي عائذَ  حدثَنا اللَّيثُ ،

أَخبره  - وكَانَ من أَصحابِ معاذ بنِ جبلٍ  -اللَّه ، أَخبره أَنَّ يزِيد بن عميرةَ 

 سلجي نيلذِّكْرِ حا لسلجم سلجطٌ ، «  إِلَّا قَالَ :قَالَ : كَانَ لَا يسق كَمح اللَّه

" إِنَّ من ورائكُم فتنا يكْثُر  فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ يوما :، » هلَك الْمرتابونَ 

فيها الْمالُ ، ويفْتح فيها الْقُرآنُ حتى يأْخذَه الْمؤمن والْمنافق ، والرجلُ ، 

 ، رالْحو ، دبالْعو ، الْكَبِريو ، ريغالصأَةُ ، ورالْمقُولَ :ولٌ أَنْ يقَائ كوشا  فَيم

 ملَه عدتى أَبتح يبِعتبِم ما هآنَ ؟ مالْقُر أْتقَر قَدونِي ، وبِعتاسِ لَا يلنل

عدتا ابمو اكُمفَإِي ، هريمِ ،  غَيكةَ الْحغيز كُمذِّرأُحلَالَةٌ ، وض عدتا ابفَإِنَّ م ،

فَإِنَّ الشيطَانَ قَد يقُولُ كَلمةَ الضلَالَة علَى لسان الْحكيمِ ، وقَد يقُولُ 

 " قةَ الْحمكَل قافنالْم: اذعمل قَالَ : قُلْت ، محرِينِي ردا يأَنَّ م اللَّه ك

 قَالَ :الْحكيم قَد يقُولُ كَلمةَ الضلَالَة وأَنَّ الْمنافق قَد يقُولُ كَلمةَ الْحق ؟ 

بلَى ، اجتنِب من كَلَامِ الْحكيمِ الْمشتهِرات الَّتي يقَالُ لَها ما هذه ، ولَا «

، هنع كذَل كنثْنِيلَى  يفَإِنَّ ع هتعمإِذَا س قالْح لَقتو ، اجِعرأَنْ ي لَّهلَع هفَإِن

ولَا  : قَالَ أَبو داود : قَالَ معمر ، عنِ الزهرِي في هذَا الْحديث ؛» الْحق نورا 

 كنثْنِيكَانَ ؛ يم ، هنع كذَل كنيئنقَالَيو ،  ، رِيهنِ الزانَ ، عسكَي نب حالص

، كَما قَالَ لَا يثْنِينك  ، وقَالَ :الْمشبهات ، مكَانَ ؛ الْمشتهِرات  في هذَا :

؛ بلَى ما تشابه علَيك من قَولِ  عقَيلٌ ، وقَالَ ابن إِسحاق ، عنِ الزهرِي، قَالَ

) ؛ باب ٤٦١١: سننن أيب داود ( حكيمِ حتى تقُولَ ما أَراد بِهذه الْكَلمةالْ

  لزوم السنة : [حكم األلباين] : صحيح اإلسناد موقوف.
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٢(  دبقَالَ : أنا ع ريها زثَندا قَالَ : حضأَي يدمالْح دبع نا ابثَندحو

عنِ الزهرِي ، عن أَبِي إِدرِيس الْخولَانِي قَالَ : أَخبرنِي  الرزاقِ ، عن معمرٍ ،

يزِيد بن عمريةَ ، أَنه سمع معاذَ بن جبلٍ ، رضي اللَّه عنه يقُولُ في كُلِّ 

: هسلجسٍ يلجم تف كُمائرو نونَ ؛ إِنَّ مابترالْم لَكالُ ، " ها الْميهف كْثُرا ين

 ريغالصو ، دبالْعو رالْحأَةُ ورالْملُ وجالر ذَهأْخى يتآنُ ، حا الْقُريهف حفْتيو

 انمالز كي ذَلآنَ فأَ الْقُرقْرلُ أَنْ يجالر كوشفَي ،الْكَبِريقُولُ :والُ  ، فَيا بم

ما هم بِمتبِعي حتى أَبتدع  ، فَيقُولُ :لَا يتبِعونِي ، وقَد قَرأْت الْقُرآنَ الناسِ 

: الشريعة لآلجري لَهم غَيره ، فَإِياكُم وما ابتدع ، فَإِنما ابتدع ضلَالَةً " 

  ) ؛ باب احلث علي التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله.٩٠(

خبرنا إِبراهيم بن موسى الْجوزِي قَالَ : حدثَنا أَبو بكْرِ بن زنجويه وأَ )٣

 رِيسا إِدأَب تعمقَالَ : س رِيهنِ الزرٍ ، عمعم ناقِ ، عزالر دبا عثَندقَالَ : ح

را الدأَب كْترقُولُ : أَدي ، لَانِيوالْخ نةَ بادبع كْترأَدو ، هنع تيعواِء ود

 ناذُ بعنِي مفَاتو ، هنع تيعوسٍ وأَو نب اددش كْترأَدو ، هنع تيعوو تامالص

جسٍ يلجي كُلِّ مقُولُ فكَانَ ي هةَ ، أَنريمع نب زِيدنِي يربلٍ ، فَأَخبج: هسل  "

اللَّه حكَم عدلٌ قسطٌ ، تبارك اسمه ، هلَك الْمرتابونَ ، إِنَّ من ورائكُم فتنا 

 رالْحأَةُ ، ورالْملُ وجذَ الرأْخى يتآنُ ، حا الْقُريهف حفْتيالُ ، وا الْميهف كْثُري

ريغالصو ، دبالْعو  انمالز كي ذَلآنَ فأَ الْقُرقْرلُ أَنْ يجالر كوشفَي ، الْكَبِريو ،

ثُم قَد  قَرأْت الْقُرآنَ فَما للناسِ لَا يتبِعونِي ، وقَد قَرأْت الْقُرآنَ ، فَيقُولَ : 

ره ، فَإِياكُم وما ابتدع ، فَإِنَّ ما ما هم بِمتبِعي حتى أَبتدع لَهم غَي يقُولُ :

ابتدع ضلَالةٌ ، اتقُوا زيغةَ الْعالمِ ، فَإِنَّ الشيطَانَ يلْقي علَى في الْحكيمِ 

 قةَ الْحمكَل قافني الْملْقيو ، لَالَةةَ الضما :كَلا ، قَالَ : قُلْنرِيندا يمو 

 يلَى في علْقطَانَ ييأَنَّ الشو ، قةَ الْحمي كَللْقي قافنأَنَّ الْم اللَّه كمحر
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اجتنِبوا من كَلمة الْحكيمِ كُلَّ متشابِه ،  قَالَ :الْحكيمِ كَلمةَ الضلَالَة ؟ 

 هتعمي إِذَا سالَّذ: قُلْت ، ؟ و هذا هأَنْ م لَّهلَع هفَإِن ، هنع كذَل كنأَينلَا ي

: الشريعة لآلجري يراجِع ، ويلْقي الْحق إِذَا سمعه ، فَإِنَّ علَى الْحق نورا " 

  ) ؛ باب احلث علي التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله.٩١(

عنِ الزهرِي ، عن أَبِي إِدرِيس أَخبرنا عبد الرزاقِ ، عن معمرٍ ،  )٤

الْخولَانِي ، قَالَ : أَدركْت أَبا الدرداِء ووعيت عنه ، وأَدركْت شداد بن أَوسٍ 

 ناذُ بعنِي مفَاتو ، هنع تيعوو تامالص نةَ بادبع كْترأَدو ، هنع تيعوو

ج: هسلجسٍ يلجي كُلِّ مقُولُ فكَانَ ي هةَ أَنريمع نب زِيدنِي يربلٍ ، فَأَخب 

» كْثُري نتف كُمائرو نونَ ، مابترالْم لَكه ، هماس كاربطٌ ، تسق كَمح اللَّه

، رأَةُ ، والْحر والْعبديأْخذَه الرجلُ والْمفيها الْمالُ ، ويفْتح فيها الْقُرآنُ حتى 

قَد قَرأْت  ، فَيقُولَ :والصغري والْكَبِري ، فَيوشك الرجلُ أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ 

ما هم بِمتبِعي  ثُم يقُولُ :، فَما للناسِ لَا يتبِعونِي وقَد قَرأْت الْقُرآنَ ؟ الْقُرآنَ

حتى أَبتدع لَهم غَيره ، فَإِياكُم وما ابتدع ، فَإِنَّ ما ابتدع ضلَالَةٌ ، اتقُوا زيغَ 

الْحكيمِ ، فَإنَّ الشيطَانَ يلْقي علَى في الْحكيمِ الضلَالَةَ ، ويلْقي للْمنافقِ 

ةَ الْحمكَل ا :قةَ  ، قَالَ : قُلْنمي كَللْقي قافنأَنَّ الْم اللَّه كمحرا يرِيندا يمو

اجتنِبوا من  قَالَ :الْحق ، وأَنَّ الشيطَانَ يلْقي علَى في الْحكيمِ الضلَالَةَ ؟ 

عمي إِذَا سالَّذ ، ابِهشتيمِ كُلَّ مككَلَامِ الْح هت: قُلْت  ثْنِيكلَا يذَا ؟ وا هم

فَإنَّ ع ، هعمإِذَا س قي الْحلْقيو اجِعرأَنْ ي لَّهلَع هفَإِن ، هنع كذَل قلَى الْح

  ) ؛ باب الفنت.٢٠٧٥٠: جامع معمر ابن راشد (» نورا
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، ي ، ثنا النصر بن شميلٍسحاق بنِ راهويه ، ثنا أَبِحدثَنا محمد بن إِ )١

فوع نارٍ، عمأَبِي ع اددش نمٍ ، عنِ قَهاسِ بهنِ الننِ  عع ، كالنِ مب

بِياِء :قَالَ صالنمالد فْكساِء ، وفَهةُ السارا : إِمتس كُملَيع افأَخ " ، عيبو

، و نشو يتخذُونَ الْقُرآنَ مزامري ، و كَثْرةُ الشرط ". الْحكْمِ، و قَطيعةُ الرحمِ

  ) .١٠٥املعجم الكبري للطرباين (

٢(  دبا عرٍ، ثَنصن نب رحا بثَن ، قُوبعي نب دمحاسِ مبو الْعا أَبثَندح

و نب اللَّه نةَ ، عريجنِ حنِ اباجٍ ، عرد نع ، ارِثالْح نو برمنِي عرببٍ ، أَخه

 ولِ اللَّهسر نع ، هنع اللَّه يضةَ رريري «  ، قَالَ : صأَبِي هتلَى أُمي عأْتيس

اُء ، ولُّ الْفُقَهقت اُء ، والْقُر يهف كْثُرانٌ تمز  جرالْه كْثُري و ، لْمالْع ضقْبي «

الْقَتلُ بينكُم ، ثُم يأْتي بعد ذَلك  قَالَ :و ما الْهرج يا رسولَ اللَّه ؟  ، قَالُوا :

زمانٌ يقْرأُ الْقُرآنَ رِجالٌ لَا يجاوِز تراقيهم، ثُم يأْتي من بعد ذَلك زمانٌ يجادلُ 

ديثٌ صحيح هذَا حالْمنافق الْكَافر الْمشرِك بِاللَّه الْمؤمن بِمثْلِ ما يقُولُ . 

) ، و وافقه الذهيب ٨٤١٢الْإِسناد ، و لَم يخرِجاه ، احلاكم يف املستدرك (

  (صحيح).

٣(  نع يادرى الْميسع نع يلجطَرٍ الْعنِ مب لْتنِ الصلٍ عيفُض ناب

، و وزراُء فَجرةٌ ، و أُمناُء  يكُونُ في آخرِ هذَا الزمان قُراٌء فَسقَةٌ معاذ قَالَ :

  )٣٧٧٣١مصنف ابن أيب شيبة (خونةٌ ، وعرفَاُء ظَلَمةٌ ، و أُمراُء كَذَبةٌ. 

حدثَنا أَبو داود قَالَ نا عبد السلَامِ بن مطَهرٍ، قَالَ : نا جعفَر، عنِ  )٤

ننِ مبِ بهو نع ، رِييرقَالَ :الْج ، هقَةٌ ، «  بآٌء فَسيلَ قُرائرنِي إِسي بف تكَان

) ، دار املشكاة ٨الزهد أليب داود(».وسيكُونُ فيكُم أَيتها الْأُمةُ قراَءةٌ فَسقَةٌ 

  للنشر و التوزيع حبلوان .
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٥( وسم نب دمحمظُ ، وافاِهللا الْح دبو عا أَبنرباسِ أَخبو الْعى قَالَا : نا أَب

الْأَصم ، نا يحيى بن أَبِي طَالبٍ ، أَنا عبد الْوهابِ ، نا الْجريرِي ، عن أَبِي 

" ظَهرت في بنِي إِسرائيلَ قُراٌء فَسقَةٌ و  الْورد ، عن وهبِ بنِ منبه قَالَ :

)، ط مكتبة الرشد للنشر ٦٥٥٤؛ شعب اإلميان للبيهقي (م " سيكْثُرونَ فيكُ

والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، حتقيق د.عبد 

  العلي عبد احلميد حامد مع خمتار أمحد الندوي

٦( ش ننِ بمحالر دبا عثَندح ابِهتك نابِ ، مبالْح نب ديا زثَندحٍ ، حير

 ، يفدةَ الصيده نب دمحم عمس هأَن ، رِيافعالْم زِيدي نيلُ باحرش تعمس

 صولُ : سمعت رسولَ اللَّهقَالَ : سمعت عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصي ، يقُ

  ٦٦٣٣(حم) تي قُراؤها ". " إِنَّ أَكْثَر منافقي أُم يقُولُ :

حدثَنا حسن ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، حدثَنا دراج ، عن عبد الرحمنِ بنِ  )٧

 ولَ اللَّهسر تعمي ، قَالَ : ساصنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نرٍ، عيبصج 

  ٦٦٣٤(حم) افقي أُمتي قُراؤها ". " إِنَّ أَكْثَر من يقُولُ :

حدثَنا علي بن إِسحاق ، حدثَنا عبد اللَّه يعنِي ابن الْمبارك ، حدثَنا  )٨

عبد الرحمنِ بن شريحٍ الْمعافرِي ، حدثَنا شراَحيلُ بن يزِيد، عن محمد بنِ 

" أَكْثَر منافقي  :صقَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه هديةَ ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، 

  ٦٦٣٧(حم) أُمتي قُراؤها ". 

حدثَنا أَبو سعيد ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، حدثَنا مشرح ، عن عقْبةَ بنِ  )٩

 ولُ اللَّهسرٍ، قَالَ : قَالَ رامصع:  »تي أُمقافنم ا أَكْثَرهاؤ(حم) ». ي قُر

١٧٣٦٧  



    ٤٠٠   

حدثَنا أَبو عبد الرحمنِ ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، حدثَنِي أَبو الْمصعبِ ،  )١٠

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سةَ ، يقْبع تعمقُولُ : صقَالَ : سي «  يقافنم أَكْثَر

  ١٧٤١٠(حم)  ».هذه الْأُمة قُراؤها 

١١(  حرشا مثَندح ، ةريغالْم نب يدلا الْوثَندح ، ياعزةَ الْخلَمو سا أَبثَندح

 ولِ اللَّهسر نرٍ، عامنِ عةَ بقْبع نانَ ، عاعه نقُولُ : صبكَانَ ي هإِنَّ «  أَن

  ١٧٤١١(حم) ». راؤها أَكْثَر منافقي هذه الْأُمة لَقُ

زيد بن الْحبابِ ، قَالَ : حدثَنِي عبد الرحمنِ بن شريحٍ ، قَالَ :  )١٢

حدثَنِي ، شراحيلُ بن يزِيد الْمعافرِي ، قَالَ : سمعت محمد بن هديةَ 

اللَّه دبع تعمقُولُ : سي ، يفدالص  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سرٍو، يمع نب

  )٣٤٣٣٥مصنف ابن أيب شيبة (». أَكْثَر منافقي أُمتي قُراؤها «  يقُولُ : ص

حدثَنا أَبو بكْرٍ محمد بن مهرويه الرازِي بِالري قَالَ : ح أَبو يحيى  )١٣

دمحم نب فَرعقَالَ : ح  ج يعخالن دمحم ننِي ابعى يوسقَالَ : ح م انِيفَرعالز

 ولُ اللَّهسرٍ، قَالَ : قَالَ رامنِ عةَ بقْبع نانَ ، عامنِ هحِ برشم نةَ ، علَهِيع ناب

" واللَّه أَعلَم  رحمه اللَّه :، قَالَ الشيخ » أَكْثَر منافقي أُمتي قُراؤها «  :ص

 ئًا ويش ري أَظْهالَّذ وه قافنأَنَّ الْم كذَل و ، قَادتاعال لِ لَا نِفَاقمالْع ذَا نِفَاقه

، همد و هالةَ ممصع رمأَض و ، لَّهل انَ بِاللَّهالْإِمي رأَظْه ، لَافَهخ رمأَض  و

 الْقَارِئ ا ، وينالد ضرعاسِ واَء النثَن رمأَض ةَ ، ورالْآخ ارالد هلمي بِعائرالْم

ح رمأَض و ، رلَا غَي هِهجو و هلمبِع اللَّه رِيدي هأَن رأَظْه وه و فِْسهظَّ ن

ابلًا الثَّوأَه هفْسى نري لَالِ ، فَلَأَنْ كَانَ ، ونِ الْإِجيبِع هلمعل ظُرني و ، كذَلل

 و ، فِْسهظَّ نح دقَص انِهبِإِمي قافنالْم قًا إِذافنم ارص هرظَاه لَافخ هناطب

خم و ، دي الْقَصا فيوتفَاس فِْسهظَّ نح دقَص هلمبِع نِ الْقَارِئاطالْب الَفَة

والظَّاهرِ، فَاستويا في الْإِثْمِ لاستوائهِما في الْقَصد و الصفَة ، فَالْمنافق راَءى 



 

٤٠١  

 ، ادبالْع و ادهاَءى الزي رائرالْم و ، نيملسالْم اموعلْطَانَ والس و امالْإِم

، و أُعجِب بِنفِْسه،  ، و الْقَارِئ راَءى اللَّه عز وجلَّ فَصالَ بِعملهوأَرباب الدينِ 

و . " هبلَى رى عنمصفحة –( حبر الفوائد املسمي مبعاين األخبار للكالباذي ت 

  ) املزيدي فريد أمحد ، إمساعيل حسن حممد حسن حممد حتقيق ، ٥٥

حدثَنا النيسابورِي ، قَالَ : نا يونس ، قَالَ : نا ابن وهبٍ ، قَالَ : أنا  )١٤

ابن لَهِيعةَ ، عن مشرحِ بنِ هاغَانَ ، عن عقْبةَ بنِ عامرٍ الْجهنِي ، قَالَ : قَالَ 

 ولُ اللَّهسص ر  : »هاؤي قُرتي أُمقافنم ا أَكْثَر « نب اللَّه ديبع خيقَالَ الش ،

لم خص الْقُراَء محمد : فَإِنْ سأَلَ سائلٌ عن معنى هذَا الْحديث ، و قَالَ : 

 إِنَّ الرياَء لَا يكَاد يوجد إِلَّا في من فَالْجواب عن ذَلك :بِالنفَاقِ دونَ غَيرِهم ؟ 

 ةلْيبِح لِّنيحتالْم و ، هِلُوهج وقَةَ قَدالسةَ واملَأَنَّ الْعى ، وقْوإِلَى الت ِسبن

الْقُراِء قَد حذَقُوه ، و الرياُء هو النفَاق ، لأَنَّ الْمنافق هو الَّذي يِسر خلَاف ما 

، ه ، و يخالفُها بِفعلهيبطن ، و يصف الْمحاسن بِلسانِيظْهِر ، و يِسر ضد ما 

 اتفَوازِ الْههتانل فَلَاتالْغ دصرتي و ، كُرنا يي مأْتي و ، فرعا يقُولُ مي و و ،

: اللَّه همحر كاربالْم نب اللَّه دبقَالَ ع نالز مه دهلَى عع فَاقأَنَّ النقَةُ ، لاد

 ولِ اللَّهسصر  . هدعب نقَةُ مدنالز ياإلنابة الكربي البن بطة ؛ ٩٤٤(ه (

احملقق: رضا معطي، وعثمان األثيويب، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف 

  الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض - النصر، ومحد التوجيري 



    ٤٠٢   

  
حدثَنا محمد بن كَثريٍ، أَخبرنا سفْيانُ ، عنِ اَألعمشِ ، عن خيثَمةَ ،  )١

عن سويد بنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ علي رضي اللَّه عنه : إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ 

 إِذَا  صاللَّه و ، هلَيع بأَنْ أَكْذ نم إِلَي باِء أَحمالس نم رفَلَأَنْ أَخ ،

 ولَ اللَّهسر تعمةٌ ، سعدخ بفَإِنَّ احلَر ، كُمنيبنِي ويا بيمف كُمثْتدصح  ،

نان ، سفَهاُء اَألحالَمِ ، يأْتي في آخرِ الزمان قَوم ، حدثَاُء اَألس«  يقُولُ :

 نم مهالس قرما يالَمِ كَماِإلس نقُونَ مرمي ، ةرِيلِ البرِ قَويخ نقُولُونَ مي

الرمية ، الَ يجاوِز إِميانهم حناجِرهم ، فَأَينما لَقيتموهم فَاقْتلُوهم ، فَإِنَّ 

ملَهقَت  ةاميالق موي ملَهقَت نمل ر٣٦١١(خ) ». أَج  

٢( ثَندانُ ، حفْيا سنربريٍ، أَخكَث نب دمحثَنا مدح نع ، شما اَألع

 ص، عن سويد بنِ غَفَلَةَ ، قَالَ علي رضي اللَّه عنه : سمعت النبِي خيثَمةَ

يأْتي في آخرِ الزمان قَوم حدثَاُء اَألسنان ، سفَهاُء اَألحالَمِ ، يقُولُونَ «  يقُولُ :

من خيرِ قَولِ البرِية ، يمرقُونَ من اِإلسالَمِ كَما يمرق السهم من الرمية ، الَ 

نفَأَي ، مهاجِرنح مهانإِمي اوِزجي نمل رأَج ملَهفَإِنَّ قَت ، ملُوهفَاقْت موهميتا لَقم

ةاميالق موي ملَه٥٠٥٧(خ) ». قَت  

٣(  ، شما اَألعثَندا أَبِي ، حثَندح ، اثينِ غفْصِ بح نب رمثَنا عدح

قَالَ علي رضي اللَّه عنه ، إِذَا  حدثَنا خيثَمةُ ، حدثَنا سويد بن غَفَلَةَ :

 ولِ اللَّهسر نع كُمثْتدصح  إِلَي باِء ، أَحمالس نم رلَأَنْ أَخ اللَّهيثًا ، فَودح

خ بفَإِنَّ احلَر ، كُمنيب نِي ويا بيمف كُمثْتدإِذَا حو ، هلَيع بأَنْ أَكْذ نةٌ ، معد

                                                             
) وخوارج آخر الزمان هم داعش ومن علي شاكلتهم ؛ وهم االن موجودون يف العراق والشام ويرفعون رايات (١

  يقاتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان واعداء اإلسالم.اإلسالم لكنهم ليسوا من أهله 

 



 

٤٠٣  

 ولَ اللَّهسر تعمي سإِنقُولُ : صواثُ «  يدأَح ، انمرِ الزي آخف مقَو جرخيس

 مهانإِمي اوِزجالَ ي ، ةرِيلِ البرِ قَويخ نقُولُونَ مالَمِ ، ياُء اَألحفَهس ، انناَألس

نِ ، كَما يمرق السهم من الرمية ، فَأَينما حناجِرهم ، يمرقُونَ من الدي

ةاميالق موي ملَهقَت نما لرأَج هِملي قَتفَإِنَّ ف ، ملُوهفَاقْت موهميت(خ) ». لَق

٦٩٣٠  

أَشج ، حدثَنا محمد بن عبد اِهللا بنِ نميرٍ، وعبد اِهللا بن سعيد الْ )٤

يخ نع ، شما الْأَعثَندح ، يعكا وثَندح : جيعٍ ، قَالَ الْأَشكو نا عيعمةَجثَم ،

: يلنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ عب ديوس نولِ اِهللا  عسر نع كُمثْتدفَلَأَنْ  ص" إِذَا ح

لَي من أَنْ أَقُولَ علَيه ما لَم يقُلْ ، وإِذَا حدثْتكُم فيما أَخر من السماِء أَحب إِ

سمعت رسولَ اِهللا ؛  )١٠٦٦( -  ١٥٤(م) بينِي و بينكُم فَإِنَّ الْحرب خدعةٌ ". 

: " سيخرج في آخرِ الزمان قَوم أَحداثُ الْأَسنان ، سفَهاُء الْأَحلَامِ ،  يقُولُ ص

يقُولُونَ من خيرِ قَولِ الْبرِية ، يقْرُءونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم ، يمرقُونَ 

يمالر نم مهالس قرما يينِ كَمالد ني مفَإِنَّ ف ، ملُوهفَاقْت موهميتفَإِذَا لَق ، ة

 ." ةاميالْق مواِهللا ي دنع ملَهقَت نما ، لرأَج هِمل(م)قَت  

  
١( الكُوف يدالس تبِن ناب ارِيى الفَزوسم نيلُ باعما إِسثَندقَالَ : ح ي

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نرٍ، عاكش نب رما عثَندي  :صحأْتي "

: هذَا حديثٌ علَى الناسِ زمانٌ الصابِر فيهِم علَى دينِه كَالقَابِضِ علَى اجلَمرِ" 

ش نب رمعو هجذَا الوه نم غَرِيب نم داحو رغَي هنى عور قَد رِيصب خيرٍ شاك

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٦٠أَهلِ العلْمِ ، (ت) 



    ٤٠٤   

٢(  كاراملُب نب اللَّه دبا عثَندقَالَ : ح الطَّالقَانِي قُوبعي نب يدعا سثَندح

قَالَ : حدثَنا عمرو بن جارِيةَ اللَّخمي ، عن  قَالَ : أَخبرنا عتبةُ بن أَبِي حكيمٍ

: لَه فَقُلْت ، نِيةَ اخلُشلَبا ثَعأَب تيقَالَ : أَت ، انِيبعةَ الشيأَبِي أُم  فكَي

" يا أَيها الَّذين آمنوا قُلْت : قَولُه تعالَى : أَيةُ آية ؟  قَالَ :تصنع بِهذه اآلية ؟ 

أَما واللَّه  ، قَالَ :علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم " (املائدة) 

 ولَ اللَّهسا رهنع أَلْتا ، سبِريا خهنع أَلْتس وا فَقَالَ :  صلَقَدرملْ ائْتب"

 ، وفرا ، بِاملَععبتى موه ا ، وطَاعا محش تأَيى إِذَا رتكَرِ، حنِ املُنا عواهنت و

و دنيا مؤثَرةً ، و إِعجاب كُلِّ ذي رأْيٍ بِرأْيِه ، فَعلَيك بِخاصة نفِْسك ، و دعِ 

با الصامأَي كُمائرو نفَإِنَّ م ، امولِ العاملْعرِ، للَى اجلَمضِ عثْلُ القَبم يهِنف ر

 ." كُملمثْلَ علُونَ ممعلًا يجر ِسنيمرِ خثْلُ أَجم يهِنف نب اللَّه دبقَالَ ع

ا أَو : يا رسولَ اللَّه أَجر خمِسني رجلًا من قيلَ –املُبارك : و زادنِي غَير عتبةَ 

منهم ، قَالَ : "بلْ أَجر خمِسني رجلًا منكُم" : "هذَا حديثٌ حسن غَرِيب" ، (ت) 

  [قال األلباين]: ضعيف لكن بعضه صحيح ٣٠٥٨

٣(  ، كاربالْم نا ابثَندح ، يكتالْع داود نانُ بملَيبِيعِ سو الرا أَبثَندح

تع نثَنِي عدح ، يمةَ اللَّخارِيج نو برمثَنِي عديمٍ ، قَالَ : حكنِ أَبِي حةَ بب

 : فَقُلْت ، نِيشةَ الْخلَبا ثَعأَب أَلْتقَالَ : س ، انِيبعةَ الشيو أُمةَأَبلَبا ثَعا أَبي ،

أَما و اللَّه لَقَد  قَالَ :كَيف تقُولُ في هذه الْآية : "علَيكُم أَنفُسكُم" (املائدة) ؟ 

 ولَ اللَّهسا رهنع أَلْتا ، سبِريا خهنع أَلْتوا  ، فَقَالَ : صسرملِ ائْتب "

تكَرِ ، حننِ الْما عواهنت و ، وفرعى بِالْموه ا ، وطَاعا محش تأَيى إِذَا ر

 كلَيفَع ، أْيِهأْيٍ بِري ركُلِّ ذ ابجإِع ةً ، وثَرؤا ميند ا ، وعبتنِي  - معي– 

فِْسكثْ بِنم يهف ربرِ ، الصبالص امأَي كُمائرو نفَإِنَّ م ، اموالْع كنع عد لُ ، و

قَبضٍ علَى الْجمرِ ، للْعاملِ فيهِم مثْلُ أَجرِ خمِسني رجلًا يعملُونَ مثْلَ 



 

٤٠٥  

 ." هلمقَالَ :ع هرنِي غَيادز ؟  و مهنم ِسنيمخ رأَج ، ولَ اللَّهسا رقَالَ :ي  رأَج"

 ."كُمنم ِسنيمف لكن فقرة أيام الصرب ثابتة[قال األلباين]: ضعي ٤٣٤١(د) خ  

  
١( دح ، ددسا مثَندةَحبعش نى، عيحا يثَننِ مب ادزِي نع ، ناقٍ ، عرخ

نِي أَبِي، وعمقَالَ: س هأَن ،دعسنٍ لنِ ابةَ، عامعأَبِي نما أَقُولُ : اللَّهي  أَنإِن

أَعوذُ بِك من النارِ، ، وأَسأَلُك الْجنةَ، ونعيمها، وبهجتها، وكَذَا، وكَذَا

ينا بكَذَا، فَقَالَ: يكَذَا، وا، وهأَغْلَالا، وهللَاسسولَ ، وسر تعمي سإِن

قُولُ :صاللَّهونَ"  ، يدتعي مكُونُ قَوياِء سعي الد١(ف( مهنكُونَ مأَنْ ت اكفَإِي ، ،

إِنك إِنْ أُعطيت الْجنةَ أُعطيتها و ما فيها من الْخيرِ ، و إِنْ أُعذْت من النارِ 

 ." رالش نا ميها فم ا ، وهنم ذْت[قال األلباين]: حسن صحيح ١٤٨٠(د) أُع  

٢(  نب ادما حثَندفَّانُ قَالَ : حا عثَندةَ قَالَ : حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

، عبد اللَّه بن مغفَّلٍ سلَمةَ قَالَ : أَنبأَنا سعيد الْجريرِي ، عن أَبِي نعامةَ ، أَنَّ

إِذَا ني أَسأَلُك الْقَصر الْأَبيض عن يمنيِ الْجنة ، سمع ابنه يقُولُ : اللَّهم إِ

، فَقَالَ : أَي بني سلِ اللَّه الْجنةَ ، وعذْ بِه من النارِ، فَإِني سمعت دخلْتها

 ولَ اللَّهسقُولُ : صراِء ".  يعي الدونَ فدتعي مكُونُ قَويقال  ٣٨٦٤(جة) " س]

  األلباين]: صحيح

حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي ، حدثَنا شعبةُ ، عن زِياد بنِ مخراقٍ ،  )٣

 و ، وعدي ا لَهناب عما سدعأَنَّ س : دعسلًى لوم نةَ ، عامعا نأَب تعمقَالَ : س

                                                             
) بأن يقول دعوت اهللا فلم يستجب يل أو أن يدعو بغري املأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أن يدعو اهللا (١

 بأشياء وكالم سوقي أو يدعو اهللا بغري أدب.
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قُولُ : اللَّهي وقَهربتإِس ا وهيمعن ةَ ونالْج أَلُكي أَسإِن ذَا ، مه نا موحنا ، وه

وس ا ، فَقَالَ : لَقَدهأَغْاللا وهلالسس ارِ والن نم وذُ بِكاأَعريا كَثريخ اللَّه أَلْت ،

إِن ريٍ، وكَث رش نم بِاللَّه ذْتوعتو ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صي سي  هإِن "

" ادعوا ربكُم تضرعا  ، و قَرأَ هذه الْآيةَ :سيكُونُ قَوم يعتدونَ في الدعاِء " 

 ، و إِنَّ بِحسبِك أَنْ تقُولَ :) ٥٥وخفْيةً إِنه لَا يحب الْمعتدين" (األعراف: 

لَّهم إِني أَسأَلُك الْجنةَ ، و ما قَرب إِلَيها من قَولٍ أَو عملٍ ، و أَعوذُ بِك من ال

  ١٤٨٣(حم) النارِ، و ما قَرب إِلَيها من قَولٍ أَو عمل. 

٤( رخم نب ادةُ ، قَالَ زِيبعا شثَندرِ، حضو النا أَبثَندنِي قَالَ : حرباقٍ : أَخ

 نب دمحا مثَندح وح ، دعسلًى لوم نثُ عدحةَ ، يايبع نب سقَي تعمس

جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، عن زِياد بنِ مخراقٍ ، قَالَ : سمعت قَيس بن عبايةَ 

وم نثُ عدحي ، ِسيكَانَ الْقَي هأَن ، دعسنٍ لنِ ابقَّاصٍ ، عنِ أَبِي وب دعسلًى ل

ةَ ، ونالْج أَلُكي أَسإِن ماللَّه : هائعي دقُولُ فلِّي فَكَانَ يصا يهيمعن نم أَلُكأَس

اوهتجهبو ،كَذَا و نمكَذَا و نمكَذَا، و نكَذَا ، م نمارِ والن نم وذُ بِكأَع

وا، وهأَغْاللا وهلالسسنكَذَا م نمكَذَا و، دعس هنع كَتلَّى قَالَ : فَسا صفَلَم ،

عت : دعس قَالَ لَهيمٍ ، وظع رش نم ذْتا ويمظا عيمعن أَلْتقَالَ :  -س أَو

 كةُ شبعطَوِيلًا ، ش-  ولُ اللَّهسي  :صقَالَ رونَ فدتعي مكُونُ قَويس هإِن

" ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَا يحب الْمعتدين"  ، و قَرأَ :الدعاِء 

لَا أَدرِي قَولُه : " ادعوا ربكُم تضرعا و خفْيةً "  الَ شعبةُ :، قَ) ٥٥(األعراف: 

، و قَالَ لَه سعد :  ص،  هذَا من قَولِ سعد ، أَو قَولِ النبِي ) ٥٥(األعراف: 

أَو عملٍ ، و أَعوذُ بِك من  قُلْ : اللَّهم أَسأَلُك الْجنةَ ، و ما قَرب إِلَيها من قَولٍ

  ١٥٨٤النارِ و ما قَرب إِلَيها من قَولٍ أَو عملٍ . (حم) 
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٥(  ،رِييرالْج يدعا سثَندح ، ادما حثَنديلَ ، حاعمإِس نى بوسا مثَندح

لٍ، سمع ابنه يقُولُ : اللَّهم إِني أَسأَلُك عن أَبِي نعامةَ، أَنَّ عبد اللَّه بن مغفَّ

الْقَصر الْأَبيض، عن يمنيِ الْجنة إِذَا دخلْتها، فَقَالَ: أَي بني، سلِ اللَّه الْجنةَ، 

ولَ اللَّهسر تعمي سارِ، فَإِنالن نم ذْ بِهوعتصو  هذي هكُونُ فيس هقُولُ: " إِني

  [قال األلباين]: صحيح ٩٦(د) ". والدعاِء )١(الْأُمة قَوم يعتدونَ في الطَّهورِ

٦(  زِيدي نةَ ، علَمس نب ادما حنربونَ ، قَالَ : أَخاره نب زِيدا يثَندح

عأَبِي ن نع ، يقَاشقُولُ : الري ا لَهناب عمفَّلٍ ، سغم نب اللَّه دبةَ ، أَنَّ عام

 لِ اللَّهس ينب كَذَا ،  فَقَالَ : أَي أَلُكأَسكَذَا ، و و سودرالْف أَلُكي أَسإِن ماللَّه

 تعمي سارِ، فَإِنالن نم ذْ بِاللَّهوعت ةَ ، ونالْج ولَ اللَّهسقُولُ : صركُونُ «  يي

  ١٦٧٩٦(حم) ». في هذه الْأُمة قَوم يعتدونَ في الدعاِء و الطَّهورِ

٧(  يدعس نةَ ، علَمس نب ادما حثَندبٍ ، قَالَ : حرح نانُ بملَيا سثَندح

الْجريرِي ، عن أَبِي نعامةَ ، أَنَّ عبد اللَّه بن مغفَّلٍ ، سمع ابنا لَه يقُولُ : 

نم ضيالْأَب رالْقَص أَلُكي أَسإِن مينِي ، قَالَ :  اللَّهمي نا عهلْتخإِذَا د ةنالْج

فَقَالَ لَه : يا بني سلِ اللَّه الْجنةَ ، و تعوذْه من النارِ، فَإِني سمعت رسولَ 

 قُولُ : صاللَّهي  »عي الدونَ فدتعي ةالْأُم هذه نم مي قَودعكُونُ بيس اِء و

  ١٦٨٠١(حم) ». الطَّهورِ

حدثَنا عبد الصمد ، وعفَّانُ ، قَالَا : حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، عنِ  )٨

 دبةَ ، أَنَّ عامعأَبِي ن نع ، رِييرا الْجنربأَخ : هيثدي حفَّانُ فقَالَ ع ، رِييرالْج

لٍ سمع ابنه يقُولُ : اللَّهم إِني أَسأَلُك الْقَصر الْأَبيض عن يمنيِ اللَّه بن مغفَّ

الْجنة إِذَا دخلْتها ، فَقَالَ : يا بني ، سلِ اللَّه الْجنةَ ، وعذْ بِه من النارِ، فَإِني 

                                                             
 الوسوسة يف الطهارة أو املبالغة يف الطهارة. )(١
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 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسكُونُ«  يورِ يالطَّه اِء وعي الدونَ فدتعي مقَو .«

  ٢٠٥٥٤(حم) 

٩(  نع ، ِسيالالطَّي يدلو الْوا أَبثَندابِ ، قَالَ : حبالْح نلُ با الْفَضنربأَخ

لَّه بن حماد بنِ سلَمةَ ، عنِ الْجريرِي ، عن أَبِي الْعلَاِء ، قَالَ : سمع عبد ال

الْمغفَّلِ ، ابنا لَه و هو يقُولُ : اللَّهم إِني أَسأَلُك الْقَصر الْأَبيض عن يمنيِ 

الْجنة ، قَالَ : يا بني ، إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه الْجنةَ ، و تعوذْ بِه من النارِ، 

سر تعمي سفَإِن قُولُ : صولُ اللَّهونَ  ، يدتعي مقَو انمرِ الزي آخكُونُ في "

[قال  ٦٧٦٣) ، (حب) ٦٧٢٥(رقم طبعة با وزير: في الدعاِء ، و الطُّهورِ". 

  ).٨٦"صحيح أيب داود" ( -األلباين]: صحيح 

١٠( طَلْح نلُ با كَامثَندلَى ، قَالَ : حعو يا أَبنربأَخ ادما حثَندةَ ، قَالَ : ح

بن سلَمةَ ، عن سعيد الْجريرِي ، عن أَبِي نعامةَ ، أَنَّ عبد اللَّه بن الْمغفَّلِ ، 

سمع ابنا لَه يقُولُ في دعائه : اللَّهم إِني أَسأَلُك الْقَصر الْأَبيض عن يمنيِ 

ارِ، الْجالن نم ذْ بِهوعت ةَ ، ونالْج لِ اللَّهس ، ينب ا ، قَالَ : أَيهلْتخإِذَا د ةن

 بِيالن تعمي سقُولُ : صفَإِني  ، يونَ فدتعي مقَو ةالْأُم هذي هكُونُ فيس "

[قال األلباين]:  ٦٧٦٤) ، (حب) ٦٧٢٦(رقم طبعة با وزير: الدعاِء ، و الطُّهورِ". 

  ).٨٦)، "صحيح أيب داود" (١٧١/ ١"اإلرواء" ( -صحيح 

  
حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ : حدثَنا محمد بن جعفَرٍ قَالَ : حدثَنا  )١

عوف ، عنِ الْحسنِ قَالَ : حدثَنا أَسيد بن الْمتشمسِ ، قَالَ : حدثَنا أَبو 

 ولُ اللَّهسا رثَندى قَالَ : حوسصم :ي نيا " " إِنَّ بجرلَه ةاعيِ السقَالَ : د ،

: ؟  قُلْتجرا الْهم ، ولَ اللَّهسا رلُ"  قَالَ :يالْقَت": نيملسالْم ضعا  ، فَقَالَ بي
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، فَقَالَ رسولَ اللَّه ، إِنا نقْتلُ الْآنَ في الْعامِ الْواحد من الْمشرِكني كَذَا وكَذَا 

سر ا ،  :صولُ اللَّهضعب كُمضعلُ بقْتي نلَك و ، نيرِكشلِ الْمبِقَت سلَي "

 "هتابذَا قَر و همع ناب و ، هارلُ ججلَ الرقْتى يتمِ :حالْقَو ضعا  ، فَقَالَ بي

" لَا ، تنزع  :صقَالَ رسولُ اللَّه فَرسولَ اللَّه ، و معنا عقُولُنا ذَلك الْيوم؟ 

 " مقُولَ لَهاسِ لَا عالن ناٌء مبه لَه لُفخي و ، انمالز كقُولُ أَكْثَرِ ذَلقَالَ ع ثُم ،

: رِيعالْأَش م ، اللَّه مايو ، اكُمإِيي ورِكَتدا مهي لَأَظُنإِن ، اللَّه ماي و ي وا ل

، إِلَّا أَنْ نخرج كَما  صلَكُم منها مخرج ، إِنْ أَدركَتنا فيما عهِد إِلَينا نبِينا 

  [قال األلباين]: صحيح ٣٩٥٩(جة)  دخلْنا فيها .

حدثَنا عبد الصمد ، وعفَّانُ ، قَالَا : حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، أَخبرنا  )٢

علي بن زيد ، عن حطَّانَ بنِ عبد اللَّه الرقَاشي ، عنِ الْأَشعرِي ، أَنَّ رسولَ 

 قَالَ : صاللَّه  »اعيِ السدي نيإِنَّ ب جرالْه ؟  ، قَالُوا :» ة جرا الْهم قَالَ :و 

، أَكْثَر من سبعني أَلْفًاأَكْثَر مما نقْتلُ ، إِنا لَنقْتلُ كُلَّ عامٍ  ، قَالُوا :» الْقَتلُ«

 ، قَالُوا :» ا إِنه لَيس بِقَتلكُم الْمشرِكني ، و لَكن قَتلُ بعضكُم بعض«  قَالَ :

إِنه لَتنزع عقُولُ أَهلِ ذَلك الزمان ، و يخلَّف « قَالَ :و معنا عقُولُنا يومئذ ؟ 

يلَى شع مهأَن مهأَكْثَر ِسبحاسِ ، يالن ناٌء مبه ٍءلَهيلَى شوا عسلَي ٍء ، و« ،

دي حفَّانُ : فى :قَالَ عوسو مقَالَ أَب هيث  » ي ول ا أَجِدم هدفِْسي بِيي نالَّذ و

لَكُم منها مخرجا ، إِنْ أَدركَتنِي وإِياكُم ، إِلَّا أَنْ نخرج منها كَما دخلْنا فيها 

األرنؤوط:  ، قال الشيخ شعيب ١٩٤٩٢(حم)  ».لَم نصب منها دما ولَا مالًا

  مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف

٣(  ، ثَابِتو ، سوني نةَ ، علَمس ننِي ابعي ادما حثَندح ، سونا يثَندح

وحميد ، وحبِيبٍ ، عنِ الْحسنِ ، عن حطَّانَ بنِ عبد اللَّه الرقَاشي ، عن أَبِي 

رِيعى الْأَشوسم  بِيقَالَ : ص، أَنَّ الن »ةاعيِ السدي نيا » إِنَّ بوحن فَذَكَر ،
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من حديث عبد الصمد ، عن حماد ، عن علي بنِ زيد ، إِلَّا أَنه ، قَالَ : قَالَ 

نْ أَدركْتهن إِلَّا أَنْ نخرج والَّذي نفِْسي بِيده لَا أَجِد لي ولَكُم إِ«أَبو موسى : 

  ١٩٤٩٩(حم)  ».منها كَما دخلْناها لَم نصب فيها دما ولَا مالًا

حدثَنا إِسماعيلُ ، عن يونس ، عن الْحسنِ ، أَنَّ أَسيد بن الْمتشمسِ  )٤

قَالَ : أَقْبلْنا مع أَبِي موسى من أَصبهانَ فَتعجلْنا ، و جاَءت عقَيلَةُ فَقَالَ أَبو 

، بلَى  ، فَقُلْت :ي أَمةَ الْأَشعرِي يعنِ قَالَ :أَلَا فَتى ينزِلُ كَنته ؟ موسى : 

أَلَا  فَأَدنيتها من شجرة فَأَنزلْتها ، ثُم جِئْت فَقَعدت مع الْقَومِ ، فَقَالَ :

 ولُ اللَّهسيثًا كَانَ ردح ثُكُمدصأُح  اهثُندحا :يفَقُلْن ،  اللَّه كمحرلَى يب ،

و  ، قيلَ :» أَنَّ بين يديِ الساعة الْهرج « يحدثُنا :  صكَانَ رسولُ اللَّه  لَ :قَا

إِنه « ، قَالَ :أَكْثَر مما نقْتلُ الْآنَ  ، قَالُوا :» الْكَذب والْقَتلُ« قَالَ :ما الْهرج ؟ 

نلَك و ،الْكُفَّار كُملبِقَت سلَي ، هارلُ ججلَ الرقْتى يتا حضعب كُمضعلُ بقَت ه

 همع نلَ ابقْتي و ، هملَ عقْتي و ، اهلَ أَخقْتي و  ، قَالُوا :» و انَ اللَّهحبس

زمان حتى يحسب لَا ؛ إِلَّا أَنه ينزِع عقُولَ أَهلِ ذَاكُم ال« قَالَ :؟    معنا عقُولُنا 

، و الَّذي نفْس محمد بِيده لَقَد » أَحدكُم أَنه علَى شيٍء و لَيس علَى شيٍء

خشيت أَنْ تدرِكَنِي و إِياكُم تلْك الْأُمور، و ما أَجِد لي و لَكُم منها مخرجا 

ا ننإِلَي هِدا عيما فنا  صبِييهثْ فدحن ا ، لَماهلْنخا دا كَمهنم جرخإِلَّا أَنْ ن

  ١٩٦٣٦شيئًا. (حم) 

٥(  ، ديز نب يلا عنربةَ قَالَ : أَخلَمس نب ادما حثَندفَّانُ قَالَ : حا عثَندح

 بِينِ النى ، عوسأَبِي م نع ، يقَاشالر اللَّه دبنِ عطَّانَ بح نإِنَّ «  قَالَ : صع

 جرالْه ةاعيِ السدي ني؟ :  ، فَقَالُوا» ب جرا الْهم لُ« قَالَ :وقَالُوا :» الْقَت ، 

إِنه « ، قَالَ :أَكْثَر مما نقْتلُ إِنا لَنقْتلُ في الْعامِ الْواحد أَكْثَر من سبعني أَلْفًا 

ومعنا  : ، قَالُوا» لَيس بِقَتلكُم الْمشرِكني ، و لَكن قَتلُ بعضكُم بعضا 



 

٤١١  

إِنه ينزع عقُولُ أَكْثَرِ أَهلِ ذَلك الزمان ، و يخلَّف لَه « قَالَ :عقُولُنا يومئذ ؟ 

، قَالَ أَبو » هباٌء من الناسِ يحسب أَكْثَرهم أَنه علَى شيٍء و لَيسوا علَى شيٍء

بِيده ، ما أَجِد لي ولَكُم منها مخرجا إِنْ أَدركَتنِي  موسى : والَّذي نفِْسي

(حم)  وإِياكُم إِلَّا أَنْ نخرج منها كَما دخلْناها ، لَم نصب فيها دما ولَا مالًا.

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف  ١٩٧١٧

  وهو ابن جدعان -دلضعف علي بن زي

٦(  اللَّه دبع نب دمحا مثَندقَالَ : ح ، فوسنِ يب رمع نب دمحا منربأَخ

الْمخرمي ، قَالَ : حدثَنا يونس بن محمد ، قَالَ : حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، 

عنِ الْحسنِ ، عن حطَّانَ بنِ عبد عن يونس ، وثَابِت ، وحميد ، وحبِيبٍ ، 

 ولَ اللَّهسى ، أَنَّ روسأَبِي م نع ، يقَاشالر يِ ، قَالَ :  صاللَّهدي نيكُونُ بي"

 "جرالْه ةاع؟ ، قَالُوا : الس جرا الْهم و ولَ اللَّهسا رلُ"  قَالَ :يقَالُوا :"الْقَت ، 

لُ؟  أَكْثَرقْتا نملُ  قَالَ :مقَت نلَك و ، نيرِكشالْم كُملقَت نم سلَي هإِن "

"إِنه لَتنزع عقُولُ أَهلِ ذَلك  قَالَ :و معنا عقُولُنا ؟  ، قَالَ :بعضكُم بعضا " 

 ."انملباين]: صحيح [قال األ ٦٧١٠) ، (حب) ٦٦٧٥(رقم طبعة با وزير: الز- 

  ).١٦٨٢"الصحيحة" (

٧(  ناب وهو زِيدي نانُ ، عورا مثَندح ، كِّيالْم رمأَبِي ع نثَنا ابدوح

 بِيةَ ، قَالَ : قَالَ النريرأَبِي ه نازِمٍ ، عأَبِي ح نانَ ، عسي  :صكَيالَّذ و "

نفِْسي بِيده لَيأْتين علَى الناسِ زمانٌ لَا يدرِي الْقَاتلُ في أَي شيٍء قَتلَ ، و لَا 

  )٢٩٠٨( -  ٥٥(م) يدرِي الْمقْتولُ علَى أَي شيٍء قُتلَ" . 

٨( نلُ باصو انَ ، ونِ أَبب رمع ناِهللا ب دبثَنا عدلَى ، قَالَا :  وحالْأَع دبع

 نازِمٍ، عأَبِي ح نع ، يلَميلَ الْأَساعمأَبِي إِس نلٍ ، عيفُض نب دمحا مثَندح

:لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسةَ، قَالَ: قَالَ رريرلَا  أَبِي ه هدفِْسي بِيي نالَّذو"



    ٤١٢   

الد بذْهلَا تلَ ، وقَت يملُ فرِي الْقَاتدلَا ي مواسِ يلَى النع يأْتى يتا ، حين

"الْهرج ، الْقَاتلُ  قَالَ :كَيف يكُونُ ذَلك ؟  ، فَقيلَ :الْمقْتولُ فيم قُتلَ " 

هو يزِيد بن كَيسانَ ، عن أَبِي  . و في رِواية ابنِ أَبانَ قَالَ :والْمقْتولُ في النارِ" 

. يلَمذْكُرِ الْأَسي يلَ ، لَماعم٢٩٠٨( - ٥٦(م)  إِس(  

  
١(  ودمحثَنِي مدح وح ، رِيهنِ الزع ، بيعا شنربأَخ ، انمو اليثَنا أَبدح

عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي ، عنِ ابنِ  بن غَيالَنَ ، حدثَنا

 ولِ اللَّهسر عا منهِدقَالَ : ش ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نبِ ، عيصاملُس  ،

: الَمي اِإلسعدي نملٍ مجرارِ« فَقَالَ للِ النأَه نذَا مالُ » هتالق رضا حفَلَم ،

قَاتلَ الرجلُ قتالًا شديدا فَأَصابته جِراحةٌ ، فَقيلَ : يا رسولَ اللَّه ، الَّذي 

قُلْت لَه إِنه من أَهلِ النارِ، فَإِنه قَد قَاتلَ اليوم قتالًا شديدا وقَد مات ، فَقَالَ 

 بِيارِ« :صالنإِلَى الن « ما همنيفَب ، ابتراسِ أَنْ يالن ضعب قَالَ : فَكَاد ،

 نا كَانَ ما ، فَلَميددا شاحجِر بِه نلَك و ، تمي لَم هيلَ : إِنإِذْ ق ، كلَى ذَلع

بِذَلك ، فَقَالَ :  صأُخبِر النبِي اللَّيلِ لَم يصبِر علَى اجلراحِ فَقَتلَ نفْسه ، فَ

» ولُهسر و اللَّه دبي عأَن دهأَش ،رأَكْب اسِ: » اللَّهى بِالنادبِالَلًا فَن رأَم ثُم ،» هإِن

 ينذَا الده ديؤلَي إِنَّ اللَّه ةٌ ، وملسم فْسةَ إِلَّا نلُ اجلَنخدلِ الفَاجِرِالَ يجبِالر .«

  ٣٠٦٢(خ) 

حدثَنا أَبو اليمان ، أَخبرنا شعيب ، عنِ الزهرِي ، قَالَ : أَخبرنِي  )٢

سعيد بن املُسيبِ ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ : شهِدنا خيبر، فَقَالَ 

 ولُ اللَّهسصر رل: الَمي اِإلسعدي هعم نملٍ مارِ« جلِ النأَه نذَا ما » هفَلَم ،

 ضعب ةُ ، فَكَاداحراجل بِه تى كَثُرتالِ ، حتالق دلُ أَشجلَ الرالُ قَاتتالق رضح



 

٤١٣  

وفَأَه ، ةاحراجل لُ أَلَمجالر دجفَو ، ابتراسِ يالن جرختفَاس هتاننإِلَى ك هدى بِي

يا رسولَ منها أَسهما فَنحر بِها نفْسه ، فَاشتد رِجالٌ من املُسلمني ، فَقَالُوا : 

 هفْسلَ نفُالَنٌ فَقَت رحتان ، يثَكدح اللَّه قدص ، ا فُالَنُ « ، فَقَالَ :اللَّهي قُم ،

، » فَأَذِّنْ أَنه الَ يدخلُ اجلَنةَ إِلَّا مؤمن ، إِنَّ اللَّه يؤيد الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ

تابعه معمر، عنِ الزهرِي ، و قَالَ شبِيب ، عن يونس ، عن ابنِ شهابٍ ، 

لرحمنِ بن عبد اللَّه بنِ كَعبٍ ، أَنَّ أَبا هريرةَ ، أَخبرنِي ابن املُسيبِ ، وعبد ا

، و قَالَ ابن املُبارك ، عن يونس ، عنِ » حنينا صشهِدنا مع النبِي « قَالَ :

 بِينِ النع ، يدعس نع ، رِيهصالز رِيهنِ الزع ، حالص هعابقَالَ :  ، ت و ،

 اللَّه ديبأَنَّ ع هرببٍ ، أَخكَع ننِ بمحالر دبأَنَّ ع ، رِيهنِي الزربأَخ ، يديبالز

، قَالَ لزهرِي » خيبر صأَخبرنِي من شهِد مع النبِي «بن كَعبٍ قَالَ : 

ب اللَّه ديبنِي عربأَخو.لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع يدعسو ، اللَّه دبع ن 

  ٤٢٠٣(خ) 

حدثَنا حبانُ بن موسى ، أَخبرنا عبد اللَّه ، أَخبرنا معمر، عنِ  )٣

الزهرِي ، عن سعيد بنِ املُسيبِ ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ : 

 ولِ اللَّهسر عا منهِدصش ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ربيص خ  هعم نملٍ مجرل

: الَمي اِإلسعدارِ« يلِ النأَه نذَا مه « نلُ مجلَ الرالُ قَاتتالق رضا حفَلَم ،

 بِيابِ النحأَص نلٌ مجاَء رفَج ، هتتفَأَثْب احراجل بِه تكَثُرالِ ، وتالق دصأَش 

ولَ اللَّه ، أَرأَيت الرجلَ الَّذي تحدثْت أَنه من أَهلِ النارِ، قَد يا رس ، فَقَالَ :

 احراجل بِه تالِ ، فَكَثُرتالق دأَش نم بِيلِ اللَّهي سلَ فقَات بِيص، فَقَالَ الن: 

ني يرتاب ، فَبينما هو علَى ذَلك ، فَكَاد بعض املُسلم» أَما إِنه من أَهلِ النارِ«

إِذْ وجد الرجلُ أَلَم اجلراحِ ، فَأَهوى بِيده إِلَى كنانته فَانتزع منها سهما 

 ولِ اللَّهسإِلَى ر نيملاملُس نالٌ مرِج دتا ، فَاشبِه رحتو فَقَالُوا : صفَانسا رلَ ي



    ٤١٤   

 هفْسلَ نفُالَنٌ فَقَت رحتان قَد ، يثَكدح اللَّه قدص اللَّهولُ اللَّهسص، فَقَالَ ر :

 ينذَا الده ديؤلَي إِنَّ اللَّهو ، نمؤةَ إِلَّا ملُ اجلَنخدفَأَذِّنْ : الَ ي ا بِالَلُ ، قُمي "

  ٦٦٠٦(خ) بِالرجلِ الفَاجِرِ ". 

و حدثَنا محمد بن رافعٍ ، وعبد بن حميد ، مجيعا عن عبد الرزاقِ ،  )٤

قَالَ ابن رافعٍ : حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي ، عنِ ابنِ 

 عا منهِدةَ ، قَالَ : شريرأَبِي ه نبِ ، عيسولِ اِهللا الْمسا ، فَقَالَ  صرنينح

، فَلَما حضرنا الْقتالَ قَاتلَ "هذَا من أَهلِ النارِ"  لرجلٍ ممن يدعى بِالْإِسلَامِ :

يا رسولَ اِهللا ، الرجلُ الَّذي  الرجلُ قتالًا شديدا ، فَأَصابته جِراحةٌ ، فَقيلَ :

قُلْت ق مولَ الْيقَات هارِ" ، فَإِنلِ النأَه نم هآنِفًا : "إِن لَه قَد ا ، ويددالًا شت

اتم بِيارِ"  :ص، فَقَالَ النإِلَى الن" ، ابترأَنْ ي نيملسالْم ضعب فَكَاد ،

مت ، و لَكن بِه جِراحا شديدا ، فَلَما إِنه لَم ي فَبينما هم علَى ذَلك إِذْ قيلَ :

 هفْسلَ ناحِ ، فَقَتلَى الْجِرع بِرصي لِ لَماللَّي نكَانَ م بِيالن بِرص، فَأُخ 

فَنادى  ، ثُم أَمر بِلَالًا"اُهللا أَكْبر ، أَشهد أَني عبد اِهللا و رسولُه"  بِذَلك ، فَقَالَ :

"أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا نفْس مسلمةٌ ، و أَنَّ اَهللا يؤيد هذَا الدين في الناسِ : 

  )١١١( - ١٧٨(م) بِالرجلِ الْفَاجِرِ". 

٥(  ،دمحم ننِي ابعزِيزِ يالْع دبا عثَندح ، يدعس نةُ ببيثَنا قُتدنِ حع

" إِنَّ الرجلَ  ، قَالَ : صالْعلَاِء ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

لَيعملُ الزمن الطَّوِيلَ بِعملِ أَهلِ الْجنة ، ثُم يختم لَه عملُه بِعملِ أَهلِ 

 لُهمع لَه متخي ارِ، ثُملِ النلِ أَهمالطَّوِيلَ بِع نملُ الزمعلَ لَيجإِنَّ الر ارِ، والن

  )٢٦٥١( - ١١(م) الْجنة ".  بِعملِ أَهلِ

حدثَنا عبد الرزاقِ ، حدثَنا معمر، عنِ الزهرِي ، عنِ ابنِ الْمسيبِ ،  )٦

 ولِ اللَّهسر عا منهِدةَ ، قَالَ : شريرأَبِي ه نلٍ  صعجرنِي لعفَقَالَ ي ربيخ موي



 

٤١٥  

، فَلَما حضرنا الْقتالَ قَاتلَ الرجلُ قتالًا "هذَا من أَهلِ النارِ"  امِ :يدعي بِالْإِسلَ

يا رسولَ اللَّه ، الرجلُ الَّذي قُلْت لَه : إِنه  شديدا ، فَأَصابته جِراحةٌ ، فَقيلَ :

تق مولَ الْيقَات هارِ، فَإِنلِ النأَه نم اتم قَد ا ، ويددالًا ش بِيص، فَقَالَ الن :

، فَكَاد بعض الناسِ أَنْ يرتاب ، فَبينما هم علَى ذَلك إِذْ قيلَ : "إِلَى النارِ" 

ر علَى فَإِنه لَم يمت ، و لَكن بِه جِراح شديد ، فَلَما كَانَ من اللَّيلِ لَم يصبِ

 بِيالن بِرفَأُخ ، هفْسلَ ناحِ ، فَقَتفَقَالَ : صالْجِر ، كبِذَل  دهأَش ،رأَكْب اللَّه"

 "ولُهسر و اللَّه دبي عاسِ :أَني النى فادبِلَالًا فَن رأَم ةَ  ، ثُمنلُ الْجخدلَا ي هأَن"

  ٨٠٩٠(حم) ، و أَنَّ اللَّه يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ".  إِلَّا نفْس مسلمةٌ

٧(  ، رِيأَبِي الس نا ابثَندةَ ، قَالَ : حبينِ قُتنِ بسالْح نب دمحا منربأَخ

زهرِي ، عن سعيد بنِ قَالَ : حدثَنا عبد الرزاقِ ، قَالَ : أَخبرنا معمر، عنِ ال

 بِيالن عا مةَ قَالَ : كُنريرأَبِي ه نبِ ، عيسصالْم  نملٍ مجرنٍ ، فَقَالَ لينبِح

، فَلَما حضر الْقتالَ ، قَاتلَ الرجلُ قتالًا "هو من أَهلِ النارِ"  يدعى بِالْإِسلَامِ :

يددش نم هإِن ي قُلْتلُ الَّذجالر ، ولَ اللَّهسا ري : يلَ لَهفَق ، احالْجِر هابا فَأَص

 بِيفَقَالَ الن ، اتا فَميددالًا شتق مولَ الْيارِ، قَاتلِ النارِ"  :صأَهإِلَى الن" ،

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص ضعب صفَكَاد إِذْ أَنْ ي ، كلَى ذَلع ما همنيفَب ابتر

قيلَ: لَم يمت و بِه جِراح شديدةٌ ، فَلَما كَانَ اللَّيلُ اشتد بِه الْجِراح ، فَقَتلَ 

 بِيالن بِرفَأُخ ، هفْسفَقَالَ :  صن ، كبِذَل اللَّه دبي عأَن دهأَش ،رأَكْب اللَّه"

 "ولُهسراسِ : وي النى فادبِلَالًا فَن رأَم ثُم ،لُ الْجخدةٌ" لَا يلَمسم فْسةَ إِلَّا نن ،

) ، (حب) ٤٥٠٢(رقم طبعة با وزير: وإِنَّ اللَّه يؤيد الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ". 

  : ق.-أيضا-"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٤٥١٩

٨(  نب ديما حثَندقَالَ : ح ،رتسرٍ، بِتيهنِ زى بيحي نب دما أَحنربأَخ

 ،زِر نمٍ ، عاصع نانَ ، عفْيس نع ، فَرِيالْح داوو دا أَبثَندبِيعِ ، قَالَ : حالر



    ٤١٦   

بع نع ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر اللَّه لِ : صدجبِالر ينذَا الده نَّ اللَّهديؤلَي"

[قال األلباين]: حسن  ٤٥١٨) ، (حب) ٤٥٠١. (رقم طبعة با وزير: الْفَاجِرِ"

  .-أيضا-"الصحيحة"  -صحيح 

  
حدثَنا عبد اللَّه بن صباحٍ ، حدثَنا معتمر، سمعت عوفًا ، حدثَنا  )١

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ رةَ ، يريرا هأَب عمس هأَن ، ريِينس نب دمحإِذَا «  :صم

ما املُؤيؤر ، بكْذت كَدت انُ لَممالز براقْت و ةتس نٌء مزنِ جما املُؤيؤر نِ و

 ةوبالن نًءا مزج نيعبأَر « : دمحقَالَ م بكْذالَ ي هفَإِن ةوبالن نا كَانَ مم و ،- 

 هذا أَقُولُ هأَن قَالُ : قَالَ –وكَانَ ي فْ : ويثُ الندا ثَالَثٌ : حيؤالر " سِ ، و

تخوِيف الشيطَان ، و بشرى من اللَّه ، فَمن رأَى شيئًا يكْرهه فَالَ يقُصه علَى 

  ٧٠١٧(خ) أَحد و لْيقُم فَلْيصلِّ ". 

٢( نع ، يابِ الثَّقَفهالْو دبا عثَندح ، كِّيالْم رمأَبِي ع نب دمحثَنا مدح 

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع ، ريِيننِ سب دمحم نع ، انِييتخالس وبصأَي 

" إِذَا اقْترب الزمانُ لَم تكَد رؤيا الْمسلمِ تكْذب ، و أَصدقُكُم رؤيا  قَالَ :

مِ جلسا الْميؤر يثًا ، ودح قُكُمدأَص ، ةوبالن نًءا مزج نيعبأَر سٍ ومخ نٌء مز

 ، طَانيالش نم زِينحا تيؤر اِهللا ، و نى مرشب ةحالا الصيؤا ثَلَاثَةٌ : فَريؤالر و

هكْرا يم كُمدأَى أَحفَإِنْ ر ، هفْسُء نرثُ الْمدحا يما ميؤر و  لِّ ، وصفَلْي قُمفَلْي

 ." اسا النثْ بِهدح٢٢٦٣( - ٦(م) لَا ي(  

حدثَنا نصر بن علي قَالَ : حدثَنا عبد الوهابِ الثَّقَفي قَالَ : حدثَنا  )٣

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ، ريِيننِ سب دمحم نع ، وبصأَي:  "

ما املُؤيؤر كَدت انُ لَممالز برإِذَا اقْت مقُهدا أَصيؤر مقُهدأَص و ، بكْذنِ ت



 

٤١٧  

حديثًا ، و رؤيا املُسلمِ جزٌء من ستة و أَربعني جزًءا من النبوة ، و الرؤيا 

يزِينِ الشحت نا ميؤالر و ، اللَّه نى مرشةُ بحالا الصيؤثَلَاثٌ : فَالر و ، طَان

الرؤيا مما يحدثُ بِها الرجلُ نفْسه فَإِذَا رأَى أَحدكُم ما يكْره فَلْيقُم و لْيتفُلْ 

 ." اسا النثْ بِهدحلَا ي[قال األلباين]: صحيح ٢٢٧٠(ت) و  

٤( الب ييملالس اللَّه ديبأَبِي ع نب دما أَحثَندح زِيدا يثَندقَالَ : ح رِيص

بن زريعٍ قَالَ : حدثَنا سعيد ، عن قَتادةَ ، عن محمد بنِ سريِين ، عن أَبِي 

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرثُ  :صهدحا ييؤر و ، قا حيؤا ثَلَاثٌ ، فَريؤالر "

ا الربِه قُمفَلْي هكْرا يأَى مر نفَم طَانيالش نم زِينحا تيؤر و ، هفْسلُ نج

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٨٠(ت) فَلْيصلِّ ". 

حدثَنا احلَسن بن علي اخلَلَّالُ قَالَ : حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ : أَخبرنا  )٥

"  قَالَ : صيوب ، عن ابنِ سريِين ، عن أَبِي هريرةَ ، عن النبِي معمر، عن أَ

في آخرِ الزمان لَا تكَاد رؤيا املُؤمنِ تكْذب و أَصدقُهم رؤيا أَصدقُهم حديثًا ، 

رؤيا يحدثُ الرجلُ بِها نفْسه ، و و الرؤيا ثَلَاثٌ ، احلَسنةُ بشرى من اللَّه ، و ال

الرؤيا تحزِين من الشيطَان ، فَإِذَا رأَى أَحدكُم رؤيا يكْرهها فَلَا يحدثْ بِها 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٩١(ت) أَحدا و لْيقُم فَلْيصلِّ ". 

  

٦( يدعس نةُ ببيا قُتثَندح  نع ، وبأَي نابِ ، عهالْو دبا عثَندح ،

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع ، دمحقَالَ : صم ،  كَدت انُ لَممالز برإِذَا اقْت "

ؤالر يثًا ، ودح مقُهدا أَصيؤر مقُهدأَص و ، بكْذنِ أَنْ تمؤا الْميؤا ثَلَاثٌ : ري

فَالرؤيا الصالحةُ بشرى من اللَّه ، و الرؤيا تحزِين من الشيطَان ، و رؤيا مما 

يحدثُ بِه الْمرُء نفْسه ، فَإِذَا رأَى أَحدكُم ما يكْره ، فَلْيقُم ، فَلْيصلِّ و لَا 

اسا النثْ بِهدح[قال األلباين]: صحيح ٥٠١٩(د) ". ي  



    ٤١٨   

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ : حدثَنا هوذَةُ بن خليفَةَ قَالَ :  )٧

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع ، ريِيننِ سب دمحم نع ، فوا عثَندقَالَ : صح ، 

بشرى من اللَّه ، وحديثُ النفْسِ ، وتخوِيف من الشيطَان ، " الرؤيا ثَلَاثٌ : فَ

فَإِنْ رأَى أَحدكُم رؤيا تعجِبه فَلْيقُصها ، إِنْ شاَء ، وإِنْ رأَى شيئًا يكْرهه ، فَلَا 

لباين]: صحيح دون [قال األ ٣٩٠٦(جة) يقُصه علَى أَحد ، ولْيقُم يصلِّي ". 

  قوله فإذا رأى

٨(  يدعس نع ، رِيمنِ الْعع ، يعكا وثَندقَالَ : ح دمحم نب يلا عثَندح

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ، رِيقْبا  :صالْميؤر كُمدأَى أَحإِذَا ر "

تا ، فَلْيههكْرا ، يرِهيخ نم أَلِ اللَّهسلْيثَلَاثًا ، و ارِهسي نفُلْ عتلْيلْ ووح

  [قال األلباين]: صحيح ٣٩١٠(جة) ولْيتعوذْ بِاللَّه من شرها ". 

٩(  نع ، ريِيننِ سنِ ابع ، وبأَي نع ،رمعا منرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندح

 بِينِ النةَ ، عريرنِ  قَالَ : صأَبِي همؤا الْميؤر كَادلَا ت انمرِ الزي آخف "

يثًا ، ودح قُكُمدا أَصيؤر قُكُمدأَصو ، بكْذةُ تنسا الْحيؤا ثَلَاثَةٌ : الريؤالر

 زِينحا تيؤالرو ، هفْسلُ نجا الرثُ بِهدحا ييؤالرلَّ ، وجو زع اللَّه نى مرشب

ولْيقُم من الشيطَان ، فَإِذَا رأَى أَحدكُم رؤيا يكْرهها ، فَلَا يحدثْ بِها أَحدا ، 

  ٧٦٤٢(حم) فَلْيصلِّ ". 

حدثَنا هوذَةُ بن خليفَةَ ، حدثَنا عوف ، عن محمد ، عن أَبِي هريرةَ ،  )١٠

 بِينِ النفْسِ ،  قَالَ : صعيثُ الندحو ، اللَّه نى مرشا ثَلَاثَةٌ : فَبيؤالر "

يالش نم وِيفختاَء ، وا إِنْ شهقُصفَلْي ، هجِبعا تيؤر كُمدأَى أَحفَإِذَا ر ، طَان

  ٩١٢٩(حم) وإِذَا رأَى شيئًا يكْرهه ، فَلَا يقُصه علَى أَحد ، ولْيقُم فَلْيصلِّ ". 

١١( أَبِي ه نع ، دمحم نع ، امشا هنربأَخ ، زِيدا يثَندح بِينِ النةَ ، عرير

إِذَا اقْترب الزمانُ ، لَم تكَد رؤيا الْمسلمِ تكْذب ، وأَصدقُهم رؤيا «  قَالَ : ص



 

٤١٩  

 ةوبالن نًءا مزج نيعبأَرو ةتس نٌء مزمِ جلسا الْميؤريثًا ، ودح مقُهدأَص « ،

 لَّ ، قَالَ : قَالَ : وجو زع اللَّه نى مرشةُ بحالا الصيؤا ثَلَاثَةٌ : فَالريؤالر "

 ، هفْسانُ نسالْإِن ثُ بِهدحِء ييالش نا ميؤالرو ، طَانيالش نم زِينحا تيؤالرو

حفَلَا ي ، هكْرا يم كُمدأَى أَحلِّ ". فَإِذَا رصفَلْي قُملْيا ، ودأَح ثْه١٠٥٩٠(حم) د  

  
حدثَنا أَبو اليمان ، أَخبرنا شعيب ، حدثَنا أَبو الزناد ، عنِ اَألعرجِ ،  )١

 بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نلَى «  ، قَالَ : صعع نيأْتلَي

 هالم و هلثْلُ أَهم كُونَ لَهأَنْ ي نم هإِلَي بانِي أَحرانٌ ، لَأَنْ يمز كُمد(خ) ». أَح

٣٥٨٩  

حدثَنا محمد بن رافعٍ ، حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر، عن همامِ  )٢

، فَذَكَر أَحاديثَ  صبنِ منبه ، قَالَ : هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ ، عن رسولِ اِهللا 

ذي نفْس محمد في يده لَيأْتين علَى " و الَّ :صمنها : و قَالَ رسولُ اِهللا 

 " مهعم هالم و هلأَه نم هإِلَي بانِي أَحرلَأَنْ ي انِي ، ثُمرلَا ي و موي كُمدأَح ،

هإِلَي بأَح مهعانِي مري ، لَأَنْ يدنع يهى فنعالْم : اقحو إِسقَالَ أَب  و هلأَه نم

  )٢٣٦٤( - ١٤٢(م)  ماله ، و هو عندي مقَدم ومؤخر.

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَنا يعقُوب يعنِي ابن عبد الرحمنِ ،  )٣

" من أَشد  لَ :قَا صعن سهيلٍ ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

." هالم و هلآنِي بِأَهر لَو مهدأَح دوي ، يدعونَ بكُوني اسا ، نبي حي لت(م)  أُم

٢٨٣٢( - ١٢(  



    ٤٢٠   

٤(  ، أَبِيه نلٍ ، عيهس نع ، قُوبعا يثَندح ، يدعس نةُ ببيا قُتثَندح

من أَشد أُمتي لي حبا ، ناس «  قَالَ : صأَنَّ رسولَ اللَّه عن أَبِي هريرةَ ، 

 هالم و هلآنِي بِأَهر لَو مهدأَح دوي ، يدعونَ بكُون٩٣٩٩(حم) ». ي  

٥(  نةُ ببيا قُتثَندلَاًء ، حيلَ إِماعمنِ إِسب يماهرإِب نب اقحا إِسنربأَخ

 نلٍ ، عيهس نع ، انِيردكَننِ الْإِسمحالر دبع نب قُوبعا يثَندح ، يدعس

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نع ، ا  قَالَ : ، صأَبِيهبي حي لتأُم دأَش نم "

 ." هالم و هلآنِي بِأَهر أَنْ لَو مهدأَح دوي ، يدعونَ بكُوني اسرقم طبعة با ن)

  )١٤١٨"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٢٣١) ، (حب) ٧١٨٧وزير: 

نا الْأَوزاعي ، قَالَ : حدثَنِي أَسيد بن حدثَنا أَبو الْمغرية ، قَالَ : حدثَ )٦

رٍ، قَالَ : حيبج نب حالثَنِي صدنِ ، قَالَ : حمحالر دبةَ ، قَالَععمو جثَنِي أَبد :

 ولِ اللَّهسر عا منيدغاحِ ، قَالَ : فَقَ صترالْج نةَ بديبو عا أَبنعم ا  الَ :، وي

 كعا منداهج و كعا منلَما ؟ أَسنم ريخ دلْ أَحه ، ولَ اللَّهسقَالَ :ر ،  »معن ،

  ١٦٩٧٦(حم) ». قَوم يكُونونَ من بعدكُم يؤمنونَ بِي ولَم يرونِي 

٧(  نب يدثَنِي أَسدقَالَ : ح ، ياعزا الْأَوثَندقَالَ: ح ، ةريغو الْما أَبثَندح

عبد الرحمنِ ، عن خالد بنِ دريك ، عن ابنِ محيرِيزٍ، قَالَ : قُلْت لأَبِي جمعةَ 

-  ةابحالص نلٍ مجيثًا - ردا حثْندح :  ولِ اللَّهسر نم هتعمقَالَ : صس 

معن ولِ اللَّهسر عا منيدغا ، تدييثًا جدح ثُكُمدةَ  ص، أُحديبو عا أَبنعم و

ا يا رسولَ اللَّه ، أَحد خير منا ، أَسلَمنا معك ، و جاهدن بن الْجراحِ ، فَقَالَ :

(حم) ». نعم ، قَوم يكُونونَ من بعدكُم يؤمنونَ بِي ولَم يرونِي«  قَالَ :معك ؟ 

١٦٩٧٧ 



 

٤٢١  

  
١(  نانُ ، عفْيا سثَندقَالَ : ح يومزنِ املَخمحالر دبع نب يدعا سثَندح

 نع ، انننِ أَبِي سب اننس نع ، رِيهالزيثاللَّي داقأَبِي و  ولَ اللَّهسص، أَنَّ ر 

كني يقَالُ لَها : ذَات أَنواط يعلِّقُونَ لَما خرج إِلَى حنينٍ مر بِشجرة للْمشرِ

يا رسولَ اللَّه ، اجعلْ لَنا ذَات أَنواط كَما لَهم ذَات  علَيها أَسلحتهم ، فَقَالُوا:

 ، اطوأَن بِيلْ  :صفَقَالَ النعى {اجوسم ما قَالَ قَوذَا كَمه انَ اللَّهحبا " سلَن

إِلَها كَما لَهم آلهةٌ} [األعراف] ، و الَّذي نفِْسي بِيده لَتركَبن سنةَ من كَانَ 

." لَكُمقَب  فوع ناحلَارِثُ ب هماس يثاللَّي داقو وأَبو يححص نسيثٌ حدذَا حه

رأَبِي هو ،يدعأَبِي س ناب عي البفةَ ، (ت) ور[قال األلباين] : صحيح ٢١٨٠ي  

٢( ح ، دعس ننِي ابعثٌ يا لَيثَندح ، اججا حثَندحدالخ نلُ بقَيثَنِي عد ،

 نع ، يعدنالْج ثُم يلؤالد انننِ أَبِي سب اننس نابٍ ، عهنِ شنِ ابع داقأَبِي و

يثاللَّي  ولِ اللَّهسر عكَّةَ مم نوا عجرخ مهكَانَ  ص: أَن نٍ ، قَالَ : وينإِلَى ح

 ا : ذَاتقَالُ لَهي ، مهتحلا أَسلِّقُونَ بِهعي ا ، وهدنكُفُونَ ععةٌ يردلْكُفَّارِ سل

، اطوأَن خ ةرا بِِسدنررا :قَالَ : فَمقَالَ : فَقُلْن ، ةيمظاَء عرض ولَ اللَّهسا ري " ،

 " اطوأَن ا ذَاتلْ لَنعاج ولُ اللَّهسا  :ص، فَقَالَ ركَم هدفِْسي بِيي نالَّذو مقُلْت "

 مقَو كُمةً قَالَ إِنهآل ما لَها كَما إِلَهلْ لَنعى: {اجوسم ملُونَ} قَالَ قَوهجت

] إِنها السنن ، لَتركَبن سنن من كَانَ قَبلَكُم سنةً ١٣٨] {األعراف: ٢٢٦{

  ٢١٨٩٧(حم) سنةً  " . 

                                                             
من أدلة اتباع اليهود و النصاري يف كل شئ ظهور ما يعرف اآلن باملذاهب الفكرية املعاصرة و اليت جاءت و )(١

  من الغرب عن طريق املستشرقني و النخبة املثقفة.

  

 



    ٤٢٢   

حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي ، عن سنان بنِ أَبِي  )٣

 نع ، ييلالد اننسيثاللَّي داقأَبِي و  ولِ اللَّهسر عا منجرلَ  ص، قَالَ : خبق

 : فَقُلْت ، ةرا بِِسدنررنٍ ، فَمينح اطوأَن ذَات هذا هلْ لَنعاج ، اللَّه بِيا ني )

( اطوأَن لْكُفَّارِ ذَاتا لكَم وطُونَ سني كَانَ الْكُفَّاركُفُونَ ، وعيو ، ةربِِسد مهلَاح

 بِيا ، فَقَالَ النلَهوى:  :صحوسميلَ لائرو إِسنب ا قَالَتذَا كَمه ،رأَكْب اللَّه "

] ، إِنكُم تركَبونَ سنن الَّذين ١٣٨{اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلهةً} [األعراف: 

كُملقَب ن٢١٩٠٠(حم) "  م  

أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ ، حدثَنا حرملَةُ ، قَالَ : حدثَنا  )٤

 اننأَبِي س نانَ بنابٍ ، أَنَّ سهنِ شنِ ابع ، سونا ينرببٍ ، قَالَ : أَخهو ناب

لِ أَخبره ، أَنه سمع أَبا واقد اللَّيثي ، يقُولُ و الدؤلي ، وهم حلَفَاُء بنِي الدي

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نصكَانَ م:  هعا مبِن جركَّةَ خم ولُ اللَّهسر حتا افْتلَم

حولَها ويدعونها  قبلَ هوازِنَ ، حتى مررنا علَى سدرة الْكُفَّارِ، سدرةٌ يعكفُونَ

( يا رسولَ اللَّه ، اجعلْ لَنا ذَات أَنواط كَما لَهم ذَات  ذَات أَنواط ، قُلْنا :

 ( اطوأَن ولُ اللَّهسو : ص، قَالَ رنب ا قَالَتذَا كَمه ننا السهإِن ، رأَكْب اللَّه "

جعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلهةٌ ، قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ} إِسرائيلَ لموسى {ا

" إِنكُم لَتركَبن سنن من قَبلَكُم ".  :ص، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه ] ١٣٨[األعراف: 

"الظالل"  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٠٢) ، (حب) ٦٦٦٧(رقم طبعة با وزير: 

)٧٦.( 

٥( أَبِيح نع ، رِينِ املَقْبئْبٍ ، عأَبِي ذ نا ابثَندح ، سوني نب دمثَنا أَحد 

هنع اللَّه يضةَ رريره  بِينِ النذَ «  ، قَالَ : ص، عأْخى تتةُ حاعالس قُومالَ ت



 

٤٢٣  

يا رسولَ  ، فَقيلَ :» ، و ذراعا بِذراعٍ  أُمتي بِأَخذ القُرون قَبلَها ، شبرا بِشبرٍ

 ٧٣١٩، (خ) » و منِ الناس إِلَّا أُولَئك «  فَقَالَ :؟ )١(اللَّه ، كَفَارِس والرومِ 

٦(  دمحم نونَ ، عاره نب زِيدا يثَندةَ قَالَ : حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

 نةَ ، علَمأَبِي س نرٍو، عمنِ عةَبريرأَبِي ه  ولُ اللَّهسص، قَالَ : قَالَ ر:  "

، و ذراعا بِذراعٍ ، و شبرا بِشبرٍ، لَتتبِعن سنن من كَانَ قَبلَكُم باعا بِباعٍ 

 " يهف ملْتخلَد برِ ضحي جلُوا فخد ى لَوتقَالُوا:ح ،  ، ودهالْي ولَ اللَّهسا ري

 [قال األلباين]: حسن صحيح ٣٩٩٤، (جة) "فَمن إِذًا"  قَالَ :والنصارى؟ 

أَبِي ابن أَبِي ذئْبٍ ، عن سعيد الْمقْبرِي ، عن حدثَنا روح ، حدثَنا  )٧

لَا تقُوم الساعةُ حتى يأْخذَ أُمتي ما أَخذَ « قَالَ :  ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  هريرةَ

يا رسولَ اللَّه ،  قَالُوا :» الْأُمم و الْقُرونَ قَبلَها ، شبرا بِشبرٍ ، و ذراعا بِذراعٍ 

 ٨٣٠٨(حم) » و هلِ الناس إِلَّا أُولَئك؟ «  قَالَ:كَما فَعلَت فَارِس والروم ؟ 

٨(  نع ، دعس نب ادنِي زِيربجٍ ، أَخيرج ننِي ابربأَخ ، اججا حثَندح

ذ ، عن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبرِي ، محمد بنِ زيد بنِ الْمهاجِرِ بنِ قُنفُ

 نةَعريرأَبِي ه  بِينِ النقَالَ : ص، ع  » ننس نبِعتلَت ، هدفِْسي بِيي نالَّذو

ى لَوتا ، حاعا فَباعباعٍ ، ورا بِذاعرذ رٍ، وبا بِشربش كُملقَب نم ينلُوا  الَّذخد

 وهملْتخد بض رحابِ ؟  ، قَالُوا :» جتلُ الْكأَه ، ولَ اللَّهسا ر؟ يمه نمقَالَو: 

»ه٨٣٤٠(حم) » فَم 

٩(  نئْبٍ ، عأَبِي ذ نا ابثَندقَالَ : ح ، دمحو مأَب رمع نانُ بثْما عثَندح

نع ، رِيقْبالْم يدعةَ سريرأَبِي ه  ولَ اللَّهسةُ «  قَالَ : ص، أَنَّ راعالس قُوملَا ت

 ، فَقَالَ رجلٌ :» حتى تأْخذَ أُمتي أَخذَ الْأُممِ قَبلَها شبرا بِشبرٍ ، وذراعا بِذراعٍ 

                                                             
و يف رواية عند البخاري و مسلم ( اليهود و النصاري ) ؛ و املقصود هو التقليد األعمي للكفار بسبب )(١

 ني و تأخرهم ، و بعدهم عن إسالمهم ، و اتباعهم للشهوات و الشبهات ضياع هوية املسلم



    ٤٢٤   

 ومالرو فَارِس لَتا فَعكَم ، ولَ اللَّهسا رقَالَ:ي ،  » كإِلَّا أُولَئ اسا النم و «

 ٨٤٣٣(حم) 

حدثَنا سريج ، قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه بن نافعٍ ، عنِ ابنِ أَبِي ذئْبٍ ،  )١٠

 نع ، رِيقْبالْم يدعس نةَعريرأَبِي ه  ولَ اللَّهسقَالَ : ص، أَنَّ ر ،  » قُوملَا ت

الساعةُ حتى تأْخذَ أُمتي بِمآخذ الْأُممِ والْقُرون قَبلَها ، شبرا بِشبرٍ ، و ذراعا 

قَالَ رسولُ يا رسولَ اللَّه ، كَما فَعلَت فَارِس والروم ؟  ، فَقَالَ رجلٌ :» بِذراعٍ 

 ٨٨٠٥(حم) ، » و هلِ الناس إِلَّا أُولَئك ؟ «  علَيه وسلَّم:اللَّه صلَّى اُهللا 

(حم)  حدثَنا روح بن عبادةَ ، قَالَ : أَخبرنا ابن أَبِي ذئْبٍ يعنِي مثْلَه. )١١

٨٨٠٦ 

١٢(  نةَ ، علَمأَبِي س نع ، دمحأخربنا م ، زِيدا يثَندةَحريرقَالَ:  أَبِي ه ،

 ولُ اللَّهسا «  :صقَالَ راعرذ اعٍ ، وا بِباعب لَكُمكَانَ قَب نم ننس نبِعتلَت

 مهعم ملْتخلَد برِ ضحي جلُوا فخد ى لَوترٍ، حبا بِشربش اعٍ ، وربِذ « ،

 ٩٨١٩(حم) » فَمن إِذًا«  ، قَالَ :صارى يا رسولَ اللَّه ، الْيهود والن :قَالُوا

١٣(  يماهرإِب نبِلَالٍ ، ع نانُ بملَيا سثَندرٍو، حمع نب كلالْم دبا عثَندح

 نع ، هدج نع ، يدنِ أَبِي أَسةَبريرأَبِي ه  بِيقَالَ : ص، أَنَّ الن  » نبِعتلَت

نم ننس  بض رحلُوا جخد ى لَوتاعٍ ، حرا بِذاعرذ رٍ، وبا بِشربش لَكُمكَانَ قَب

وهملْتخ١٠٦٤١(حم) » لَد 

حدثَنا عبد الصمد ، حدثَنِي حماد ، عن محمد بنِ عمرٍو، عن أَبِي  )١٤

 نةَ ، علَمةَسريرأَبِي ه أَنَّ ر ، ولَ اللَّهقَالَ : صس  »تلَت نم ننس نبِع

لَكُمقَب مهدأَنَّ أَح ى لَوتاعِ ، حبِالْب اعالْباعِ، وبِالذِّر اعالذِّررِ، وببِالش ربالش ،

 وهملْتخلَد بض رحلَ جخقَالُوا:» د ، هالْي نأَم ، ولَ اللَّهسا رى؟يارصالنو ود ،

 ١٠٨٢٧(حم) » من إِذًا« قَالَ :



 

٤٢٥  

١٥(  نب ديثَنِي زدانَ ، قَالَ: حو غَسا أَبثَندح ، ميرأَبِي م نب يدعثَنا سدح

 نارٍ، عسنِ يطَاِء بع نع ، لَمأَسهنع اللَّه يضر يدعأَبِي س  بِيص، أَنَّ الن  ،

لَتتبِعن سنن من قَبلَكُم شبرا بِشبرٍ ، وذراعا بِذراعٍ ، حتى لَو « لَ : قَا

 وهملَكْتلَس بض رحلَكُوا ج١(س( «: ولَ اللَّهسا را يقُلْن ،  ، ودهالي

 ٣٤٥٦، (خ) » )٢(فَمن «  قَالَ : ،والنصارى

حدثَنا محمد بن عبد العزِيزِ، حدثَنا أَبو عمر الصنعانِي ، من اليمنِ  )١٦

 نارٍ، عسنِ يطَاِء بع نع ، لَمنِ أَسب ديز نع رِياخلُد يدعنِ أَبِي سع ،

بِيكَانَ « ، قَالَ :  صالن نم ننس نعبتلَتا وربا شربش ، لَكُما قَباعرذ

يا رسولَ اللَّه ،  ، قُلْنا :» ، حتى لَو دخلُوا جحر ضب تبِعتموهم بِذراعٍ

 ٧٣٢٠، (خ) » فَمن« قَالَ :اليهود و النصارى؟ 

١٧( رسيم نب فْصا حثَندح ، يدعس نب ديوثَين سدح نب ديثَنِي زدةَ ، ح

 نارٍ، عسنِ يطَاِء بع نع ، لَمأَسرِيدالْخ يدعولُ اِهللا أَبِي سسص، قَالَ: قَالَ ر: 

ننس نبِعت٣(" لَت(  كُملقَب نم ينالَّذ)٤ ( ٍاعرا بِذاعرذ رٍ وبا بِشربش ،)ى )٥تح ،

 موهمتعبلَات برِ ضحي جلُوا فخد ا:" ، )٦(لَوقُلْن  ودهولَ اِهللا آلْيسا ري

 )٢٦٦٩( - ٦.  (م) "فَمن"  قَالَ :والنصارى؟ 
                                                             

 أي حيت لو دخلوا جحر الضب ، و جحر الضب صعب الدخول ، لدخلتموه)(١
 نعم هم اليهود و النصاري يف أوروبا و أمريكا)(٢
 طرق و عادات و تقاليد )(٣
يقصد الذين من قبلكم من أهل الكتاب ؛ اليهود و النصاري ، و ذلك ألم متقدمني بينما املسلمون يف )(٤

 آخر األمم و ذيلها 
كناية عن التقليد األعمي للغرب " اليهود و النصاري " الذي يصيب املسلمني و حكامهم ، و هذا ظاهر و )(٥

 واضح يف هذا الزمان بطريقة ملفتة 
وهو حيوان بيوض   .السحلية شوكية الذيل و يسمى أيضا :) Uromastyx(االسم العلمي  بلض)ا٦(

عندما ينتصب. يصل طول الديناصور أو التمساح يعيش يف الصحراء والرباري، شكله اخلارجي يكاد يشبه

منوه. ويعتمد الضب على النبات يف غذائه وشرابه فهو ال يشرب املاء إال نادراً. سم عندما يتم  ٨٥الضب إىل 



    ٤٢٦   

وحدثَنا عدةٌ من أَصحابِنا ، عن سعيد بنِ أَبِي مريم ، أَخبرنا أَبو  )١٨

 ٦، بِهذَا الْإِسناد ، نحوه . (م) زيد بنِ أَسلَموهو محمد بن مطَرف ، عن  غَسانَ

قَالَ أَبو إِسحاق إِبراهيم بن محمد : حدثَنا محمد بن يحيى ، حدثَنا  )١٩

دانَ ، حو غَسا أَبثَندح ، ميرأَبِي م ناب نع ، لَمأَس نب ديا زارٍثَنسنِ يطَاِء بع ،

 ٦(م)   وذَكَر الْحديثَ نحوه.

حدثَنا روح، حدثَنا زهير بن محمد ، حدثَنا زيد بن أَسلَم ، عن عطَاِء  )٢٠

 نارٍ، عسنِ يبرِيدالْخ يدعولَ أَبِي سسأَنَّ ر ،  قَالَ: صاللَّه  » ننس نبِعتلَت

 ، بض رحلُوا جخد ى لَوتاعٍ ، حرا بِذاعرذرٍ، وبا بِشربش كُملقَب نم ينالَّذ

 موهمتبِعا :» لَتى ؟  ، قُلْنارصالنو ودهالْي ، ولَ اللَّهسا ر؟« ، قَالَ :ينفَم «

  ١١٨٠٠(حم) 

  
١(  نع ، أَبِيه نلٍ ، عيهس نع ، رِيرا جثَندبٍ ، حرح نب ريهثَين زدح

" صنفَان من أَهلِ النارِ لَم أَرهما ، قَوم  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا  أَبِي هريرةَ

 مهعم اتارِيع اتياٌء كَاسنِسو ، اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنيس

                                                                                                                                                         
يؤكد البعض بأن هناك فوائد من أكله، وكذلك توجد فائدة من املعاجلة بدمه مؤكدة لدى الكثريين من البدو. 

وقتله بغرض اللهو  يتعرض هذا احليوان املسامل للكثري من االعتداءات واألذى يف بعض املناطق حيث يتم إيذاؤه

  ، فالضب نوع من أنواع الزواحف ( موقع ويكيبيديا ) والتسلية أو بغرض األكل والتداوى

 
  

  

  



 

٤٢٧  

مميلَات مائلَات ، رُءوسهن كَأَسنِمة الْبخت الْمائلَة ، لَا يدخلْن الْجنةَ ، ولَا 

  )٢١٢٨( - ١٢٥(م) رية كَذَا وكَذَا ". يجِدنَ رِحيها ، وإِنَّ رِحيها لَيوجد من مِس

٢(  نع ، أَبِيه نلٍ ، عيهس نع ،رِيرا جثَندبٍ ، حرح نب ريهثَين زدح

، )١(" صنفَان من أَهلِ النارِ لَم أَرهما  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا  أَبِي هريرةَ

 اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنيس مهعم م٢(قَو( اتياٌء كَاسنِسو ،

 اتارِي٣(ع( لَاتائم يلَاتمم)٤( لَةائالْم تخالْب ةنِمكَأَس نهُءوسر ،)لَا )٥ ،

. رِحيها لَيوجد من مِسرية كَذَا وكَذَا "  ، وإِنَّ)٦(يدخلْن الْجنةَ ولَا يجِدنَ رِحيها 

  )٢١٢٨( - ٥٢(م) 

٣(  نحٍ، عالنِ أَبِي صلِ بيهس نع ، رِيكا شثَندرٍ ، حامع نب دوا أَسثَندح

 نع ، ةَأَبِيهريرقَالَ : أَبِي ه ،  ولُ اللَّهسلِ«  :صقَالَ رأَه نم فَاننارِ لَا  صالن

 هِنُءوسلَى رع ، يلَاتمم ، لَاتائم ، اتارِيع اتياٌء كَاسنِس ، دعا بماهأَر

أَمثَالُ أَسنِمة الْبخت الْمائلَة ، لَا يرين الْجنةَ ، ولَا يجِدنَ رِحيها ، ورِجالٌ 

  ٨٦٦٥(حم) » رِ، يضرِبونَ بِها الناس معهم أَسياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَ

                                                             
 أي يدخلون النار و يكونون من أهلها إذا مل يتوبوا إيل اهللا و يرجعوا إليه  قبل موم  )(١
و املقصود م أتباع احلكام الظلمة الذين يقومون بتعذيب الناس و ضرم و إيذائهم  بعصاة معينة ، و  )(٢

هم الشرطة  و أفراد األمن ممن يفعل ذلك و عصاة التعذيب موجودة معهم و ظاهرة جدا ، و هم موجودون بكثرة 

 يف فترة احلكم اجلربي
ية للحجاب و مظهرة ملفاتنها للرجال ، فتسري بني الرجال األجانب هي املرأة اليت خترج من بيتها غري مرتد )(٣

عنها بدون مالبس ساترة هلا و ملفاتنها ، و هذا من اإلعجاز النبوي ألن ذلك موجود بكثرة بني املسلمات يف بالد 

 اإلسالم 
 أي تتمايل و تتراقص يف مشيتها حيت يلتف إليها الرجال من كل جانب  )(٤
رها دون أن تغطيه حيت يتحرك و يتمايل ميينا و يسارا ، و فيه لفت لإلنتباه ، كما أا جريئة ) أي تترك شع(٥

 يف التحدث و حد النظر إيل الرجال األجانب عنها
 إذا مل يتوبوا إيل اهللا و يعودوا إيل احلجاب الشرعي و العفة و الستر )(٦



    ٤٢٨   

٤(  نحٍ ، عالنِ أَبِي صلِ بيهس نع ، رِيكش نع ، فَرِيالْح داوو دا أَبثَندح

 نع ، ةَأَبِيهريرأَبِي ه  ولُ اللَّهسص، قَالَ : قَالَ ر:  » ني متأُم نم فَاننص

أَهلِ النارِ، لَم أَرهم بعد ، نِساٌء كَاسيات عارِيات ، مائلَات مميلَات ، علَى 

رُءوسهِن أَمثَالُ أَسنِمة الْإِبِلِ ، لَا يدخلْن الْجنةَ ، ولَا يجِدنَ رِحيها ، ورِجالٌ 

أَس مهعم اسا النونَ بِهرِبضقَرِ، يابِ الْباطٌ كَأَذْن٩٦٨٠(حم) » ي  

٥(  نحٍ ، عالأَبِي ص نع ، ميرنِ أَبِي ممِ بلسم نع ، كالم نثَنِي عدحو

دخلْن ( نِساٌء كَاسيات عارِيات ، مائالَت مميالَت الَ ي ، أَنه قَالَ : أَبِي هريرةَ

 . ( ةنس ائَةِسممخ ةِسريم نم دوجا يهرِحيا، وهنَ رِحيجِدالَ يةَ ، ون(ط) الْج

٢٦٥٢  

٦(  ،يماهرإِب نب اقحا إِسثَندقَالَ : ح ، يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربأَخ

بع نب رِيرا جنربقَالَ: أَخ ، أَبِيه نحٍ ، عالنِ أَبِي صلِ بيهس نع ، يدمالْح د

 نةَعريرأَبِي ه  ولِ اللَّهسر نا :  ، قَالَ : ص، عمهأَر ي لَمتأُم نم فَاننص "

اسيات قَوم معهم سياطٌ مثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ونِساٌء كَ

عارِيات مائلَات مميلَات رُءوسهن مثْلُ أَسنِمة الْبخت الْمائلَة لَا يدخلُونَ 

. (رقم الْجنةَ ، ولَا يجِدونَ رِحيها ، وإِنَّ رِحيها لَتوجد من مِسرية كَذَا وكَذَا " 

"الصحيحة"  -لباين]: صحيح [قال األ ٧٤٦١) ، (حب) ٧٤١٨طبعة با وزير: 

)١٣٢٦.(  

٧(  نالقَطَّانُ ، ع يدعس نى بيحا يثَندارٍ قَالَ : حشب نب دمحا مثَندح

 نسٍ ، عنِ قَيمِ بيغُن نع ، يفةَ احلَنارمنِ عب ىثَابِتوسنِ  أَبِي مع ،

بِيسِ ، قَالَ :  صالنلبِاملَج ترفَم تطَرعتأَةُ إِذَا اساملَرةٌ ، وانِينٍ زيكُلُّ ع "

يعنِي زانِيةً وفي البابِ عن أَبِي هريرةَ : "هذَا حديثٌ حسن فَهِي كَذَا وكَذَا ". 

  [قال األلباين] : حسن. ٢٧٨٦صحيح" ، (ت) 



 

٤٢٩  

حدثَنا مروانُ بن معاوِيةَ قَالَ : حدثَنا ثَابِت بن عمارةَ ، عن غُنيمِ بنِ  )٨

 نسٍ ، عقَيرِيعالْأَش  ولُ اللَّهسصقَالَ : قَالَ ر:  » ، تطَرعتاس أَةرا اممأَي

  ١٩٧١١(حم) ». فَمرت بِقَومٍ ليجِدوا رِحيها فَهِي زانِيةٌ 

حدثَنا عبد الْواحد ، وروح بن عبادةَ قَالَا : حدثَنا ثَابِت بن عمارةَ ،  )٩

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر رِيعى الْأَشوسأَبِي م نسٍ ، عنِ قَيمِ بيغُن نقَالَ صع :

 :صيقُولُ : قَالَ رسولُ اللَّه  أَبا موسىسمعت روح قَالَ : سمعت غُنيما قَالَ : 

» أَيما امرأَة استعطَرت ، ثُم مرت علَى الْقَومِ ليجِدوا رِحيها فَهِي زانِيةٌ « 

  ١٩٧٤٧(حم) 

١٠( غُن نةَ ، عارمع ننِي ابعي ثَابِت نع ، يدعس نى بيحا يثَندمٍ ، حي

 نعرِيعى الْأَشوسأَبِي م  بِينِ النأَةُ «  قَالَ : ص، عرالْم تطَرعتإِذَا اس

  ١٩٥٧٨(حم) » فَخرجت علَى الْقَومِ ليجِدوا رِحيها فَهِي كَذَا وكَذَا 

عمارةَ  نا محمد بن رافعٍ ، ثنا النضر بن شميلٍ، عن ثَابِت بنِ )١١

 نسٍ ، عنِ قَيمِ بيغُن نع ، يفنالْحرِيعى الْأَشوسأَبِي م  بِينِ النص، ع 

" أَيما امرأَة استعطَرت فَمرت علَى قَومٍ ليجِدوا رِحيها فَهِي زانِيةٌ " .  قَالَ :

  قال األلباين: إسناده حسن ١٦٨١(خز) 

أَخبرنا محمد بن إِسحاق بنِ خزيمةَ ، حدثَنا محمد بن رافعٍ ، حدثَنا  )١٢

 نسٍ ، عنِ قَيمِ بيغُن نع ، يفنةَ الْحارمنِ عب ثَابِت نلٍ ، عيمش نب رضالن

رِيعى الْأَشوسأَبِي م  بِينِ النالَ :، قَ ص، ع  ترفَم تطَرعتاس أَةرا اممأَي "

) ، (حب) ٤٤٠٧(رقم طبعة با وزير: علَى قَومٍ ليجِدوا رِحيها فَهِي زانِيةٌ ". 

 ).١٣٧"جلباب املرأة املسلمة" (ص  -[قال األلباين]: حسن  ٤٤٢٤



    ٤٣٠   

  
" ولَأُضلَّنهم ولَأُمنينهم ولَآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ الْأَنعامِ قال تعايل:  )١

  اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمنومو ذختطَانَ ييا الشيلن وم وند اللَّه فَقَد 

ِسرا خانرسا خبِين١١٩ –سورة النساء ( ". م( 

حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ قَالَ : حدثَنا عبِيدةُ بن حميد ، عن منصورٍ،  )٢

: اللَّه دبع نةَ ، علْقَمع نع ، يماهرإِب نع  بِيص" أَنَّ الن  اتماشالو نلَع

 " اللَّه لْقخ اتريغنِ مسلْحل اتيغتبم اتصمناملُتو اتمشوتاملُسذَا و؛ ه

حديثٌ حسن صحيح ، وقَد رواه شعبةُ ، وغَير واحد من اَألئمة عن منصورٍ ، 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٧٨٢(ت) 

خبرنا عبد الرحمنِ بن محمد بنِ سلَّامٍ ، قَالَ : حدثَنا أَبو داود أَ )٣

 دبع نةَ ، علْقَمع نع ، يماهرإِب نورٍ ، عصنم نانَ ، عفْيس نع ، فَرِيالْح

موتشمات ، والْمتنمصات ، الْواشمات ، والْ ص" لَعن رسولُ اللَّه  اللَّه قَالَ :

 " اتريغنِ الْمسلْحل اتفَلِّجتالْم[قال األلباين]: صحيح ٥٠٩٩، (س) و  

٤(  نشِ ، عمالْأَع نةَ ، عاوِيعو ما أَبثَندبٍ قَالَ : حرح نب دما أَحنربأَخ

 اللَّه دبقَالَ : قَالَ ع يماهرإِب:  "اتفَلِّجتيثَ ، (س) "الْمدالْح اقس٥١٠٠و  

٥(  نب اللَّه دبا عثَندقَالَ : ح زِيورى الْميحي نب دمحم يلو عا أَبنربأَخ

ينِ الْهب انيرالْع نرٍ، عيمنِ عب كلالْم دبع نةَ ، عزمأَبِي ح نانَ ، عثْمثَمِ ، ع

 ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س ودعسنِ ماب نابِرٍ، عنِ جةَ بقَبِيص نصع:  نلْعي "

                                                             
شد البطن ليست حراماً ، كما أن عمليات وليس كل عمليات التجميل حرام ؛ فعمليات شفط الدهون و)(١

جتميل الوجه نتيجة حروق أو غري ذلك ليست حراماً لكن علميات التجميل اليت ينتج عنها تغيري خلق اهللا أو 

  اهليئة اليت خلقك اهللا عليها فهي حرام.

  



 

٤٣١  

الْمتنمصات ، والْمتفَلِّجات ، والْموتشمات اللَّاتي يغيرنَ خلْق اللَّه عز وجلَّ 

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٥١٠٧، (س) " 

٦( ا أَخثَندقَالَ : ح ، ادمح نى بيحا يثَندرٍ، قَالَ : حمعم نب دمحا منرب

أَبو عوانةَ ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، عن الْعريان بنِ الْهيثَمِ ، عن قَبِيصةَ 

ر تعمقَالَ : س اللَّه دبع نابِرٍ، عنِ جب ولَ اللَّهصس:  ، اتصمنتالْم نلْعي "

، (س) والْمتفَلِّجات ، والْموتشمات اللَّاتي يغيرنَ خلْق اللَّه عز وجلَّ " 

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٥١٠٨

٧( الْح نب يلا عثَندقَالَ : ح ، قُوبعي نب يماهرا إِبنربيقٍ ، أَخقنِ شنِ بس

 نرٍ، عيمع نب كلالْم دبا عثَندقَالَ : ح ، داقو نب نيسا الْحأَنبقَالَ : أَن

الْعريان بنِ الْهيثَمِ ، عن قَبِيصةَ بنِ جابِرٍ، عن عبد اللَّه قَالَ : سمعت رسولَ 

 قُولُ : صاللَّهي  اتفَلِّجتالْمو ، اتمشوتالْمو ، اتصمنتالْم اللَّه نلَع "

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٥١٠٩، (س) اللَّاتي يغيرنَ خلْق اللَّه عز وجلَّ " 

٨(  نب بها وثَندقَالَ : ح ، يدعس نب دما أَحنربا أَأَخثَندرِيرٍ، حبِي قَالَج :

"  سمعت الْأَعمش يحدثُ ، عن إِبراهيم ، عن علْقَمةَ ، عن عبد اللَّه قَالَ :

 ولُ اللَّهسر نصلَع  اتريغالْم اتصمنتالْمو ، اتفَلِّجتالْمو ، اتماشالْو

  ل األلباين]: صحيح[قا ٥٢٥٣، (س) خلْق اللَّه عز وجلَّ " 

٩(  ، يماهرإِب نورٍ، عصنم نانُ ، عفْيا سثَندح ، فوسي نب دمحثَنا مدح

لَعن اللَّه الواشمات واملُوتشمات ، «  عن علْقَمةَ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :

سلْحل اتفَلِّجاملُتو ، اتصمناملُتو اللَّه لْقخ اتريأَةً » نِ املُغرام كلَغَ ذَل؛ فَب

 كأَن كننِي علَغب هإِن : فَقَالَت اَءتفَج ، قُوبعي ا أُمقَالُ لَهي ، دنِي أَسب نم

 ولُ اللَّهسر نلَع نم ني أَلْعا لمفَقَالَ : و ، تكَيو تكَي تنصلَع  وه نمو ،

في كتابِ اللَّه ، فَقَالَت: لَقَد قَرأْت ما بين اللَّوحينِ ، فَما وجدت فيه ما 



    ٤٣٢   

:أْتا قَرأَم ، يهتدجو لَقَد يهأْتقَر تكُن نقُولُ ، قَالَ : لَئولُ  تسالر اكُما آتمو "

هنع اكُمها نمو ذُوهوا "  فَخهتى ؟  ٧احلشر: فَانهن قَد هلَى ، قَالَ : فَإِنب : قَالَت

 تبظُرِي ، فَذَهبِي فَانقَالَ : فَاذْه ، هلُونفْعي لَكى أَهي أَرفَإِن : قَالَت ، هنع

كَذَل تكَان ئًا ، فَقَالَ : لَويا شهتاجح نم رت فَلَم ، تظَرا ، فَنهتعاما جم ك

  ٤٨٨٦(خ) 

١٠(  دبعل تانَ ، قَالَ : ذَكَرفْيس ننِ ، عمحالر دبا عثَندح ، يلثَنا عدح

 دبع نةَ ، علْقَمع نع ، يماهرإِب نورٍ، عصنيثَ مدابِسٍ ، حنِ عنِ بمحالر

، فَقَالَ : سمعته من امرأَة » لَعن اللَّه الواصلَةَ «  الَ :اللَّه رضي اللَّه عنه ، قَ

  ٤٨٨٧(خ)  يقَالُ لَها أُم يعقُوب ، عن عبد اللَّه مثْلَ حديث منصورٍ ،

١١( نورٍ، عصنم نع ،رِيرا جثَندانُ ، حثْمثَنا عدةَ حلْقَمع نع ، يماهرإِب ،

: اللَّه دبقَالَ ع  » ، اتصمناملُتو ،اتمشوتاملُسو اتماشالو اللَّه نلَع

؛ مالي الَ أَلْعن من لَعن » واملُتفَلِّجات للْحسنِ ، املُغيرات خلْق اللَّه تعالَى 

 بِيصالن : ابِ اللَّهتي كف وها  ، ومو " " ذُوهولُ فَخسالر اكُم٧احلشر: آت  ،

  ٥٩٣١(خ) 

١٢( نع ،رِيرا جنربأَخ ، يماهرإِب نب اقحثَنا إِسدح يماهرإِب نورٍ ، عصنم ،

لَعن عبد اللَّه ، الواشمات واملُتنمصات ، واملُتفَلِّجات «  عن علْقَمةَ ، قَالَ :

 اللَّه لْقخ اترينِ املُغسلْحل « ، : اللَّه دبذَا ؟ قَالَ عا هم : قُوبعي أُم فَقَالَت

قَالَت : واللَّه لَقَد » اللَّه ؟  وما لي الَ أَلْعن من لَعن رسولُ اللَّه ، وفي كتابِ« 

: يهتدجو لَقَد يهأْتقَر نلَئ اللَّهقَالَ : و ، هتدجا ونِ فَميحاللَّو نيا بم أْتقَر 

  ٥٩٣٩، (خ)  ٧احلشر: "وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا" 

١٣( ثَين مدح نانُ ، عفْيا سنربأَخ ، اللَّه دبا عنربلٍ ، أَخقَاتم نب دمح

 منصورٍ، عن إِبراهيم ، عن علْقَمةَ ، عنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَالَ :



 

٤٣٣  

ملُتفَلِّجات للْحسنِ ، لَعن اللَّه الواشمات واملُستوشمات ، واملُتنمصات وا«

 اللَّه لْقخ اترياملُغ « ولُ اللَّهسر هنلَع نم ني الَ أَلْعا لي ص؛ مف وهو ،

  ٥٩٤٣كتابِ اللَّه ، (خ) 

١٤(  نانَ ، عفْيس ننِ ، عمحالر دبا عثَندى ، حاملُثَن نب دمحثَنا مدح

لَعن «  ، عن إِبراهيم ، عن علْقَمةَ ، عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه :منصورٍ

اللَّه الواشمات واملُستوشمات ، واملُتنمصات ، واملُتفَلِّجات للْحسنِ ، 

 اللَّه لْقخ اترياملُغ « نلَع نم ني الَ أَلْعا ل؛ م ولُ اللَّهسي  صرف وهو ،

، ابِ اللَّهت٥٩٤٨(خ)  ك  

١٥( يأَبِي ش نانُ بثْمعو ، يماهرإِب نب اقحثَنا إِسدةَ حاللَّفْظُ  -بو

اقحإِسل - دبع نةَ ، علْقَمع نع ، يماهرإِب نورٍ، عصنم نع ،رِيرا جنربأَخ ،

" لَعن اُهللا الْواشمات والْمستوشمات ، والنامصات والْمتنمصات  قَالَ :اِهللا ، 

فَبلَغَ ذَلك امرأَةً من بنِي  قَالَ :، والْمتفَلِّجات للْحسنِ الْمغيرات خلْق اِهللا" ، 

ت تكَانو قُوبعي ا : أُمقَالُ لَهي ديثٌ أَسدا حم :فَقَالَت هتآنَ، فَأَتأُ الْقُرقْر

 اتصمنتالْمو ،اتمشوتسالْمو اتماشالْو تنلَع كأَن كننِي علَغب

 ني لَا أَلْعا لماِهللا: "و دباِهللا، فَقَالَ ع لْقخ اتريغنِ الْمسلْحل ،اتفَلِّجتالْمو

نأَةُ:  مرالْم ابِ اِهللا" فَقَالَتتي كف وه؟ ولَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر نلَع

 لَقَد يهأْتقَر تكُن نفَقَالَ: " لَئ هتدجا وفَم فحصيِ الْمحلَو نيا بم أْتقَر لَقَد

لَّ: {وجو زقَالَ اُهللا ع ،يهتدجو هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتم

] " فَقَالَت الْمرأَةُ: فَإِني أَرى شيئًا من هذَا علَى امرأَتك ٧فَانتهوا} [احلشر: 

رت اِهللا فَلَم دبع أَةرلَى امع لَتخظُرِي" ، قَالَ : فَدبِي فَانئًا،  الْآنَ، قَالَ: "اذْهيش

. فَجاَءت إِلَيه فَقَالَت: ما رأَيت شيئًا ، فَقَالَ : "أَما لَو كَانَ ذَلك لَم نجامعها"

  )٢١٢٥( - ١٢٠(م) 



    ٤٣٤   

١٦(  وهنِ ومحالر دبا عثَندارٍ، قَالَا : حشب نابى ، وثَنالْم نب دمحثَنا مدح

 ، يدهم نابيحا يثَندعٍ ، حافر نب دمحا مثَندحانُ ، ح وفْيا سثَندح نى ب

مآد ادنذَا الْإِسي هورٍ، فصنم نا عملَاهلْهِلٍ ، كهم ناب وهلٌ وفَضا مثَندح ،

واشمات الْ بِمعنى حديث جرِيرٍ ، غَير أَنَّ في حديث سفْيانَ ؛

اتمشوتسالْملٍ ؛وفَضم يثدي حفو ،  .اتومشوالْمو اتماش٢١٢٥(م) (الْو(  

أَخبرنا محمد بن بشارٍ ، قَالَ : حدثَنا محمد ، قَالَ : حدثَنا شعبةُ ،  )١٧

" لَعن اللَّه  ، عن عبد اللَّه قَالَ : عن منصورٍ، عن إِبراهيم ، عن علْقَمةَ

 ولُ اللَّهسر نلَع نم نأَلَا أَلْع ، اتفَلِّجتالْمو ، اتصمنت(س) "  صالْم ،

  [قال األلباين]: صحيح ٥٢٥٢

١٨(  نب رما عثَندقَالَ : ح ، دمحنِ مى بيحي نب دمحا منربفْصٍ ، أَخح

 دبع نةَ ، عديبأَبِي ع نع ، يماهرإِب نشِ ، عمالْأَع نا أَبِي ، عثَندقَالَ : ح

" لَعن اللَّه الْمتنمصات ، والْمتفَلِّجات ، والْمتوشمات الْمغيرات  اللَّه قَالَ :

 " اللَّه لْقخرام هتي لَا ، فَأَتا لمكَذَا؟ قَالَ: وقُولُ كَذَا وي تالَّذ تأَن : أَةٌ فَقَالَت

 ولُ اللَّهسا قَالَ ر[قال األلباين]: صحيح لغريه ٥٢٥٤(س)  ،صأَقُولُ م  

حدثَنا محمد بن عيسى ، وعثْمانُ بن أَبِي شيبةَ ، الْمعنى ، قَالَا :  )١٩

 ير، عن منصورٍ، عن إِبراهيم ، عن علْقَمةَ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :حدثَنا جرِ

 "اتمشوتسالْمو ، اتماشالْو اللَّه نلَع"- : دمحقَالَ م  "لَاتاصالْوقَالَ "وو ،

جات للْحسنِ ، الْمغيرات خلْق "والْمتفَلِّ -ثُم اتفَقَا "والْمتنمصات"  عثْمانُ :

زاد  -، فَبلَغَ ذَلك امرأَةً من بنِي أَسد يقَالُ لَها : أُم يعقُوب ، اللَّه عز وجلَّ" 

، فَقَالَت : بلَغنِي عنك أَنك  فَأَتته –عثْمانُ : كَانت تقْرأُ الْقُرآنَ ثُم اتفَقَا 

 ، اتمشوتسالْمو اتماشالْو تنالْ - لَعو : دمحانُقَالَ مثْمقَالَ عو ، لَاتاصو :

قَالَ عثْمانُ : للْحسنِ ،  -والْمتفَلِّجات ،  -والْمتنمصات ، ثُم اتفَقَا : 



 

٤٣٥  

 اتريغالَى الْمعت اللَّه لْقخ -  ولُ اللَّهسر نلَع نم ني لَا أَلْعا لمفَقَالَ : " و ،

وهو في كتابِ اللَّه تعالَى ؟ " قَالَت : لَقَد قَرأْت ما بين لَوحيِ الْمصحف  ص

 يهأْتقَر تكُن نلَئ اللَّهفَقَالَ : و ، هتدجا وا فَممأَ : {وقَر ثُم ، يهتدجو لَقَد

آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا} [احلشر] ، قَالَت : إِني أَرى 

 ، تجرخ ثُم ، لَتخظُرِي ، فَدي فَانلخقَالَ : فَاد ، كأَترلَى امذَا عه ضعب

أَيا ر؟ فَقَالَ : م انُ :  - تثْمقَالَ عو-  ككَانَ ذَل فَقَالَ : لَو ، تأَيا رم : فَقَالَت

  [قال األلباين]: صحيح ٤١٦٩ما كَانت معنا ، (د) 

أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، قَالَ :  )٢٠

نةُ ، عبعا شثَندح  اللَّه دبقَالَ : كَانَ ع ، يماهرإِب نشِ ، عمانَ الْأَعملَيس

" لَعن اللَّه الْمتوشمات ، والْمتنمصات ، والْمتفَلِّجات أَلَا أَلْعن من  يقُولُ :

 ولُ اللَّهسر ن[قال األلباين]: صحيح ٥٢٥٥، (س) "  صلَع  

أَبو عمر حفْص بن عمرٍو، وعبد الرحمنِ بن عمر، قَالَا : حدثَنا حدثَنا  )٢١

 نع ، يماهرإِب نورٍ ، عصنم نانُ ، عفْيا سثَندقَالَ : ح يدهم ننِ بمحالر دبع

الْواشمات ،  صللَّه " لَعن رسولُ ا علْقَمةَ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :

والْمستوشمات ، والْمتنمصات ، والْمتفَلِّجات للْحسنِ ، الْمغيرات لخلْقِ 

 " اللَّه ، هإِلَي اَءتفَج ، قُوبعي ا أُمقَالُ لَهي ، دنِي أَسب نأَةً مرام كلَغَ ذَلفَب ،

لَغب : فَقَالَت نم ني لَا أَلْعا لمقَالَ : و ، تكَيو تكَي : قُلْت كأَن كننِي ع

 ولُ اللَّهسر نصلَع  هيحلَو نيا بأُ مي لَأَقْرإِن : ؟ قَالَت ابِ اللَّهتي كف وهو ،

هتدجو فَقَد هأْتقَر تقَالَ : إِنْ كُن ، هتدجا وفَم  اكُما آتمو} : أْتا قَرأَم ،

] ، قَالَت : بلَى ، قَالَ : فَإِنَّ ٧الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا} [احلشر: 

 ولَ اللَّهسلُونَ ، قَالَ :  صرفْعي لَكأَه ي لَأَظُنفَإِن : قَالَت ، هنى عهن قَد

ي ، فَذَهبت فَنظَرت فَلَم تر من حاجتها شيئًا ، قَالَت : ما رأَيت اذْهبِي فَانظُرِ



    ٤٣٦   

[قال  ١٩٨٩(جة)  شيئًا ، قَالَ عبد اللَّه : لَو كَانت كَما تقُولني ما جامعتنا ،

  األلباين]: صحيح

سعيد بن أَبِي عروبةَ ، عن  حدثَنا عبد الْوهابِ بن عطَاٍء ، أَخبرنا )٢٢

قَتادةَ ، عن عزرةَ ، عنِ الْحسنِ الْعرنِي ، عن يحيى بنِ اجلَزارِ، عن مسروقٍ ، 

: فَقَالَت ، ودعسنِ مإِلَى اب اَءتأَةً جر؟  أَنَّ ام لَةاصنِ الْوى عهنت كأَن بِئْتأُن

سمعته من رسولِ أَشيٌء تجِده في كتابِ اللَّه ، أَم  ، فَقَالَت : نعم قَالَ :

فَقَالَ :؟  صاللَّه ولِ اللَّهسر نعو ، ابِ اللَّهتي كف هأَجِد : فَقَالَت ،  لَقَد اللَّهو

فَهلْ  ، قَالَ :تصفَّحت ما بين دفَّتيِ الْمصحف ، فَما وجدت فيه الَّذي تقُولُ 

، ] ٧وجدت فيه : {ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا} [احلشر: 

: قَالَت  معي  ، قَالَ :نفَإِن ولَ اللَّهسر تعمصس:  ةصامالن نى عهن "

فَلَعلَّه في بعضِ  ، قَالَت الْمرأَةُ :والْواشرة والْواصلَة والْواشمة إِلَّا من داٍء" 

، أْسا ما رأَيت ب ، فَدخلَت ثُم خرجت ، فَقَالَت :ادخلي قَالَ لَها : نِسائك ؟ 

ما حفظْت إِذًاً وصيةَ الْعبد الصالحِ : {وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما  قَالَ :

  ٣٩٤٥(حم) ]. ٨٨أَنهاكُم عنه} [هود: 

٢٣(  ، ادمح نى بيحيةَ ، وانوو عا أَبثَندح ، كلالْم بدع نب امشا هثَندح

: أَخبرنا أَبو عوانةُ ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، عنِ الْعريان بنِ الْهيثَمِ ،  قَالَ

عن قَبِيصةَ بنِ جابِرٍ الْأَسدي ، قَالَ : انطَلَقْت مع عجوزٍ من بنِي أَسد ، إِلَى 

" يلْعن الْمتنمصات  :صللَّه ابنِ مسعود ، فَقَالَ : سمعت رسولَ ا

 " اللَّه لْقنَ خريغي ياللَّات اتموشالْمو ،اتفَلِّجتالْمى :ويحقَالَ ي ، 

  ٣٩٥٥(حم) والْموسمات اللَّاتي. 

٢٤( ب انيرنِ الْعع ، كلالْم دبع نانُ ، عبيا شثَندح ، نسا حثَندنِ ح

الْهيثَمِ ، عن قَبِيصةَ بنِ جابِرٍ الْأَسدي ، قَالَ : انطَلَقْت مع عجوزٍ إِلَى ابنِ 



 

٤٣٧  

 ولَ اللَّهسر تعمس : اللَّه دبةً ، فَقَالَ عصق فَذَكَر ، ودعسصم:  نلْعي "

 للَّاتي يغيرنَ خلْق اللَّه عز وجلَّ ".الْمتنمصات والْمتفَلِّجات والْموشمات ا

  ٣٩٥٦(حم) 

٢٥(  نع ، يماهرإِب نورٍ، عصنم نانُ ، عفْيا سثَندنِ ، حمحالر دبا عثَندح

" لَعن اللَّه الْواشمات والْمتوشمات ،  علْقَمةَ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :

و " اللَّه لْقخ اتريغنِ ، الْمسلْحل اتفَلِّجتالْمو ، اتصمنتلَغَ الْمقَالَ: فَب ،

 كنِي أَنلَغب :فَقَالَت ،هإِلَي اَءتفَج ،قُوبعي ا: أُمقَالُ لَهي ،تيي الْبأَةً فرام

في كتابِ  صأَلْعن من لَعن رسولُ اللَّه قُلْت كَيت وكَيت؟ فَقَالَ: ما لي لَا 

اللَّه عز وجلَّ؟ فَقَالَت : إِني لَأَقْرأُ ما بين لَوحيه ، فَما وجدته ، فَقَالَ : " إِنْ 

ه وما كُنت قَرأْتيه ، فَقَد وجدتيه ، أَما قَرأْت : {وما آتاكُم الرسولُ فَخذُو

"نهى  ص] ، قَالَت : بلَى ، قَالَ : فَإِنَّ النبِي ٧نهاكُم عنه فَانتهوا} [احلشر: 

 ، تظَرظُرِي ، فَنبِي فَانلُونَ. قَالَ : اذْهفْعي لَكأَه ي لَأَظُنإِن : قَالَت ، "هنع

 اَءتئًا ، فَجيا شهتاجح نم رت فَلَم تكَان ئًا. قَالَ لَويش تأَيا رم : فَقَالَت ،

 نع ثُهدحابِسٍ ، ينِ عنِ بمحالر دبع نم هتعمسا قَالَ : ونعامجت لَم ، ككَذَل

  ٤١٢٩(حم)  أُم يعقُوب ، سمعه منها ، فَاخترت حديثَ منصور.

٢٦( يعكا وثَندح نورٍ، عصنم نانُ ، عفْيا سثَندح ،  نع ، يماهرإِب

" لَعن اللَّه الْواشمات ، والْمتوشمات ،  ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :علْقَمةَ

ي أَسد ، ، فَبلَغَ ذَلك امرأَةً من بنِوالْمتنمصات ، والْمتفَلِّجات للْحسنِ " 

يقَالُ لَها : أُم يعقُوب ، فَأَتته ، فَقَالَت : لَقَد قَرأْت ما بين اللَّوحينِ ، ما 

 هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو " : تدجا وقَالَ : م ، ا قُلْتم تدجو

ت : إِني لَأُراه في بعضِ أَهلك ؟ قَالَ : اذْهبِي ، فَقَالَ  ٧فَانتهوا " احلشر: 



    ٤٣٨   

فَانظُرِي ، قَالَ : فَذَهبت فَنظَرت ، ثُم جاَءت فَقَالَت : ما رأَيت شيئًا فَقَالَ 

  ٤٢٣٠(حم)  عبد اللَّه : "لَو كَانَ لَها ما جامعناها".

٢٧( ثَندفَّانُ ، حا عثَندح نع ، شما الْأَعثَندازِمٍ ، حح ننِي ابعي رِيرا ج

عن اللَّه " لَ إِبراهيم ، عن علْقَمةَ بنِ قَيسٍ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ:

اتمشوتالْم" اللَّه لْقخ اتريغالْمو ، اتفَلِّجتالْمو ، اتصمنتالْمو ،  ، ثُم

إِني ، فَقَالَت امرأَةٌ من بنِي أَسد : ؟"  ص" أَلَا أَلْعن من لَعن رسولُ اللَّه قَالَ : 

 ، كلي أَهف ها :لَأَظُنظُرِي ،  فَقَالَ لَهبِي فَاناذْه: فَقَالَت ، تظَرفَن تبا  فَذَهم

 فحصي الْمف هتأَيا رمئًا ، ويش يهِمف تأَيقَالَ :ر ،  ولُ اللَّهسر لَى قَالَهصب .

  ٤٣٤٣(حم) 

٢٨(  نازِمٍ ، عح نب رِيرا جثَندانُ ، حبيا شثَندنِ : حمحالر دبو عقَالَ أَب

 نحوه. صقَمةَ ، عن عبد اللَّه ، عنِ النبِي الْأَعمشِ ، عن إِبراهيم ، عن علْ

  ٤٣٤٤(حم) 

٢٩( ثَندةُ ، حبعا شثَندفَرٍ، حعج نب دمحا مثَندحيماهرإِب نع ،ورصنا م ،

" لَعن اللَّه الْمتوشمات ، والْمتنمصات ،  عن علْقَمةَ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :

 اتفَلِّجتالْمقَالَ : - و هبسأَحةُ : وبعقَالَ ش  اللَّه لْقخ اتريغولَ  - الْمسإِنَّ ر

 صاللَّه  " هنى عه٤٤٣٤(حم) ، ن  

٣٠( دابِ ، قَالَ : حبالْح نلُ با الْفَضنربأَخ ،يادمارٍ الرشب نب يماهرا إِبثَن

جاَءت  قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ، عن منصورٍ، عن إِبراهيم ، عن علْقَمةَ ، قَالَ :

: فَقَالَت ، ودعسنِ مإِلَى اب دنِي أَسب نأَةٌ مرام نقُولُ : لُعت كنِي أَنلَغب هإِن ت

الْواشمةُ والْمستوشمةُ ، والنامصةُ والْمتنمصةُ ، وقَد قَرأْت ما بين اللَّوحينِ 

وأَين  ، قَالَت :بلَى وجدت ، ولَكنك لَا تعلَمني  ، قَالَ :فَما وجدت ما تقُولُ 

ا آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا " أَما قَرأْت ؛ " وم قَالَ :هو ؟ 



 

٤٣٩  

أَما إِني لَأَرى علَى أَهلك  ، قَالَت :هو ذَاك  ، قَالَ :بلَى  ، قَالَت : )٧احلشر: (

 كذَل ضعظُرِي  ، قَالَ :بي فَانلخفَاد رت فَلَم ، تظَرفَن لَتخئًا ، فَقَالَ ، فَديش

: اللَّه دبا عئًا ؟  لَهيش تأَيلْ ره: لَا ،  قَالَت: اللَّه دبقَالَ ع  تأَير لَو كا إِنأَم

[قال  ٥٥٠٤) ، (حب) ٥٤٨٠(رقم طبعة با وزير: شيئًا من ذَلك ما صحبننِي. 

  ): ق.١٩٨٩"ابن ماجه" ( -األلباين]: صحيح 

٣١( با أَخثَندقَالَ : ح ، يفلَى ثَقوم ، يماهرنِ إِبب اقحإِس نب دمحا منر

ع ،رِيرا جنربقَالَ : أَخ ، يظَلنالْح يماهرإِب نب اقحإِس نورٍ، عصنم ن

يماهرإِب: اللَّه دبةَ ، قَالَ : قَالَ علْقَمع نع ،  نلَع " ولُ اللَّهسصر  اتماشالْو

" اللَّه لْقخ اتريغنِ الْمسلْحل اتفَلِّجتالْمو اتصمنتالْمو ، اتمشوتسالْمو ،

قَالَ : فَبلَغَ ذَلك امرأَةً من بنِي أَسد يقَالُ لَها أُم يعقُوب ، كَانت تقْرأُ الْقُرآنَ ، 

أَتته ، فَقَالَت : ما حديثٌ بلَغنِي عنك أَنك لَعنت الْواشمات والْمستوشمات فَ

 :اللَّه دبفَقَالَ: ع ، اللَّه لْقخ اتريغنِ الْمسلْحل اتفَلِّجتالْمو اتصمنتالْمو

: اللَّه ، قَالَت الْمرأَةُ ، وهو في كتابِ صاللَّه وما لي لَا أَلْعن من لَعن رسولُ 

 يهأْتقَر تإِنْ كُن اللَّهقَالَ : "و ، هتدجا وفَم فحصيِ الْمحلَو نيا بم أْتقَر لَقَد

نهاكُم عنه فَانتهوا" لَقَد وجدتيه" ثُم قَالَ : " وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما 

، قَالَ : قَالَت الْمرأَةُ : فَإِني أَرى شيئًا من هذَا الْآنَ علَى امرأَتك ،  ٧احلشر: 

 رت فَلَم اللَّه دبع أَةرلَى امع لَتخظُرِي" ، قَالَ : فَدبِي ، فَانقَالَ : " فَاذْه

ه ، فَقَالَت : ما رأَيت شيئًا ، فَقَالَ : أَما لَو كَانَ ذَلك لَم ، فَجاَءت إِلَياشيئً

[قال األلباين]: صحيح:  ٥٥٠٥) ، (حب) ٥٤٨١(رقم طبعة با وزير:  نجامعها.

  انظر ما قبله. -ق 



    ٤٤٠   

  
نعيمٍ ، عن سفْيانَ ، عن أَخبرنا عمرو بن منصورٍ ، قَالَ : حدثَنا أَبو  )١

الْواشمةَ  ص" لَعن رسولُ اللَّه  أَبِي قَيسٍ ، عن هزيلٍ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :

  [قال األلباين]: صحيح ٣٤١٦، (س) والْموتشمةَ ، والْواصلَةَ والْموصولَةَ " 

، ةَ ، عن أَبانَ بنِ صالحٍحدثَنا ابن وهبٍ ، عن أُسامحدثَنا ابن السرحِ ،  )٢

واصلَةُ ، " لُعنت الْ عن مجاهد بنِ جبرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ :

 ، والنامصةُ ، والْمتنمصةُ ، والْواشمةُ ، والْمستوشمةُ ، منوالْمستوصلَةُ

" وتفِْسري الْواصلَة : الَّتي تصلُ الشعر بِشعرِ  ، قَالَ أَبو داود :غَيرِ داٍء " 

 اجِبالْح قُشني تةُ : الَّتصامالنا ، وولُ بِهمعلَةُ : الْمصوتسالْماِء ، وسالن

بِها ، والْواشمةُ : الَّتي تجعلُ الْخيلَانَ  حتى ترِقَّه ، والْمتنمصةُ : الْمعمولُ

[قال  ٤١٧٠، (د) في وجهِها بِكُحلٍ أَو مداد ، والْمستوشمةُ : الْمعمولُ بِها " 

  األلباين]: صحيح

عن حدثَنا الْفَضلُ بن دكَينٍ ، قَالَ : حدثَنا سفْيانُ ، عن أَبِي قَيسٍ ،  )٣

، الْواشمةَ ،  ص" لَعن رسولُ اللَّه  الْهزيلِ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :

  ٤٢٨٣(حم) والْمتوشمةَ ، والْواصلَةَ ، والْموصولَةَ ". 

٤(  نسٍ ، عأَبِي قَي نانُ ، عفْيا سثَندنٍ ، قَالَ : حكَيد نلُ با الْفَضثَندح

واشمةَ ، الْ ص" لَعن رسولُ اللَّه  الْهزيلِ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :

  ٤٢٨٣(حم) ". "والْمتوشمةَ

حدثَنا أَسود بن عامرٍ، أَخبرنا سفْيانُ ، عن أَبِي قَيسٍ ، عن هزيلٍ ،  )٥

(حم) ، الْواشمةَ ، والْمتوشمةَ ".  صلُ اللَّه " لَعن رسو عن عبد اللَّه ، قَالَ :

٤٢٨٤  



 

٤٤١  

حدثَنا أَسود بن عامرٍ، أَخبرنا سفْيانُ ، عن أَبِي قَيسٍ ، عن هزيلٍ ،  )٦

" لَعن رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، الْواشمةَ ،  عن عبد اللَّه ، قَالَ :

  ٤٢٨٤(حم) والْمتوشمةَ ، والْواصلَةَ ، والْموصولَةَ". 

٧( ثَندح ، دمو أَحأَب اللَّه دبع نب دمحا مثَندسٍحأَبِي قَي نانُ ، عفْيا س ،

" الْواصلَةَ ،  :صعن عبد اللَّه ، قَالَ : لَعن رسولُ اللَّه  عن هزيلٍ ،

  ٤٤٠٣(حم) والْموصولَةَ ". 

٨(  ، اللَّه ديبا عنربأَخ ، اللَّه دبا عنربلٍ ، أَخقَاتم نب دمحثَين مدح

هنع اللَّه يضر ،رمنِ عنِ ابعٍ ، عافن نع ولَ اللَّهسا : أَنَّ رقَالَ : صم  » نلَع

الوشم «  ، وقَالَ نافع :» اللَّه الواصلَةَ واملُستوصلَةَ ، والواشمةَ واملُستوشمةَ 

 ي اللِّثَة٥٩٣٧، (خ) » ف  

٩( ن نع ، اللَّه ديبع نةُ ، عدبا عثَندح ، دمحثَين مدنِ حنِ ابعٍ ، عاف

الواصلَةَ واملُستوصلَةَ ،  صلَعن النبِي «  عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ :

  ٥٩٤٠، (خ) » والواشمةَ واملُستوشمةَ 

١٠(  نب رخا صثَندنٍ ، حكَيد نلُ با الفَضثَندى ، حوسم نب فوسثَين يدح

 تعما : سمهنع اللَّه يضر ، رمنِ عب اللَّه دبع نعٍ ، عافن نةَ ، عرِييوج

 بِيصالن  بِيقَالَ الن ص، أَو:  »شاملُوتةُ وماشلَةُ الواصالوةُ ، وم

  ٥٩٤٢، (خ) صلَعن النبِي  ، يعنِي :» واملُستوصلَةُ 

حدثَنا مسدد ، حدثَنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد اللَّه ، أَخبرنِي  )١١

توصلَةَ ، الواصلَةَ واملُس صلَعن النبِي «  نافع ، عنِ ابنِ عمر ، قَالَ :

  ٥٩٤٧، (خ) » والواشمةَ واملُستوشمةَ 

١٢(  نب ريها زثَندحا أَبِي ، ح وثَندرٍ، حيمنِ ناِهللا ب دبع نب دمحثَنا مدح

: حدثَنا يحيى وهو  قَالَا –واللَّفْظُ لزهيرٍ  -حربٍ ، ومحمد بن الْمثَنى، 



    ٤٤٢   

"  :صالْقَطَّانُ ، عن عبيد اِهللا ، أَخبرنِي نافع ، عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اِهللا 

  )٢١٢٤( - ١١٩، (م)  لَعن الْواصلَةَ والْمستوصلَةَ ، والْواشمةَ والْمستوشمةَ "

١٣( ن نب ديوا سثَندح ديبع نع ، كاراملُب نب اللَّه دبا عنربرٍ قَالَ : أَخص

 بِيأَنَّ الن ، رمنِ عاب نعٍ ، عافن نع ، رمنِ عب قَالَ : صاللَّه  اللَّه نلَع "

" الوشم في  : ، قَالَ نافعالواصلَةَ واملُستوصلَةَ ، والواشمةَ واملُستوشمةَ " 

 " اللِّثَة ،ودعسنِ مابةَ، وشائع ناب عي البفو يححص نسيثٌ حدذَا حه :

 ١٧٥٩(ت)  وأَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ، وابنِ عباسٍ، ومعقلِ بنِ يسارٍ، ومعاوِيةَ ،

  [قال األلباين]: صحيح

حدثَنا سويد قَالَ : أَخبرنا عبد اللَّه بن املُبارك ، عن عبيد اللَّه بنِ  )١٤

 بِينِ النع ، رمنِ عاب نعٍ ، عافن نع ،رملَةَ  قَالَ : صعاصالو اللَّه نلَع"

؛ هذَا "الوشم في اللِّثَة"  لَ نافع :، قَاواملُستوصلَةَ والواشمةَ واملُستوشمةَ" 

 تاَء بِنمأَسارٍ، وسنِ يلِ بقعمةَ، وشائع نابِ عي البفو ، يححص نسيثٌ حدح

 يدعس نى بيحا يثَندارٍ قَالَ: حشب نب دمحا مثَنداسٍ حبنِ عابكْرٍ، وأَبِي ب

 صحدثَنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر، عنِ النبِي  قَالَ:

نحوه،  ولَم يذْكُر فيه يحيى قَولَ نافعٍ : هذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) 

٢٧٨٣  

١٥( محا مثَندقَالَ : ح ، يماهرإِب نب قحا إِسنربا أَخثَندرٍ ، قَالَ : حبِش نب د

الْواصلَةَ ،  ص" لَعن رسولُ اللَّه  عبيد اللَّه ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمر قَالَ :

،  ، أَرسلَه الْوليد بن أَبِي هشامٍوالْمستوصلَةَ ، والْواشمةَ ، والْموتشمةَ " 

  األلباين]: صحيح [قال ٥٠٩٥(س) 

١٦(  دمحم نب اللَّه دبا عثَنديمِ ، قَالَ : حظالْع دبع نب اسبا الْعنربأَخ

 نامٍ ، عشنِ أَبِي هب يدلالْو ناَء ، عمأَس نةُ برِييوا جثَنداَء ، قَالَ : حمنِ أَسب



 

٤٤٣  

: هلَغب هعٍ ، أَنافأَ ن " ولَ اللَّهسلَةَ ،  صنَّ رصوتسالْملَةَ ، واصالْو نلَع

  [قال األلباين]: صحيح لغريه ٥٠٩٦، (س) والْواشمةَ ، والْمستوشمةَ " 

أَخبرنا إِسحق بن إِبراهيم ، قَالَ : أَنبأَنا محمد بن بِشرٍ، قَالَ : حدثَنا  )١٧

 ديبقَالَ :ع رمنِ عاب نعٍ ، عافن نع ، اللَّه  ولُ اللَّهسر نلَةَ  ص" لَعاصالْو

  [قال األلباين]: صحيح ٥٢٥١(س) والْموتصلَةَ ، والْواشمةَ والْموتشمةَ " ، 

عن عبيد حدثَنا أَحمد بن حنبلٍ ، ومسدد ، قَالَا : حدثَنا يحيى ،  )١٨

 ص" لَعن رسولُ اللَّه  اللَّه ، قَالَ : حدثَنِي نافع ، عن عبد اللَّه ، قَالَ :

[قال  ٤١٦٨(د) الْواصلَةَ ، والْمستوصلَةَ، والْواشمةَ، والْمستوشمةَ" ، 

  األلباين]: صحيح

١٩( بيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندو حأَبرٍ، ويمن نب اللَّه دبا عثَندةَ قَالَ : ح

 بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابعٍ ، عافن نع ،رمنِ عب اللَّه ديبع نةَ ، عامصأُس: 

 ١٩٨٧) ، (جة"أَنه لَعن الْواصلَةَ ، والْمستوصلَةَ ، والْواشمةَ ، والْمستوشمةَ" 

  [قال األلباين]: صحيح

٢٠(  رمنِ عب اللَّه دبع نع ، عافثَنِي ندح ، اللَّه ديبع نى ، عيحا يثَندح

الْواصلَةَ والْمستوصلَةَ والْواشمةَ والْمستوشمةَ  ص" لَعن رسولُ اللَّه  قَالَ :

  ٤٧٢٤(حم) ". 

٢١( حا مثَندحثَندح ، دمو أَحأَب اللَّه دبع نب دسٍمأَبِي قَي نانُ ، عفْيا س ،

 ولُ اللَّهسر نقَالَ : لَع ، اللَّه دبع نلٍ ، عيزه نلَةَ ،  :صعاصالْو "

  ٤٤٠٣(حم) والْموصولَةَ ، والْمحلَّ ، والْمحلَّلَ لَه ، والْواشمةَ ، والْموشومةَ ". 

أَخبرنا أَبو يعلَى ، قَالَ : حدثَنا الْعباس بن الْوليد النرسي ، قَالَ :  )٢٢

لَ : حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر، أَخبرنا نافع ، عنِ حدثَنا يحيى بن سعيد ، قَا

: رمنِ عاب  ولَ اللَّهسةَ  ص" أَنَّ رماشالْولَةَ وصوتسالْملَةَ واصالْو نلَع



    ٤٤٤   

[قال األلباين]:  ٥٥١٣) ، (حب) ٥٤٨٩(رقم طبعة با وزير: والْمستوشمةَ ". 

  ): ق.٩٣)، "غاية املرام" (١١٤/ ٣عليق الرغيب" ("الت -صحيح 

٢٣(  نع ، حا فُلَيثَندح ، دمحم نب سونا يثَندةَ : حبيأَبِي ش نقَالَ ابو

زيد بنِ أَسلَم ، عن عطَاِء بنِ يسارٍ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عنِ 

 بِيا«  الَ :قَ صالنلَةَ ، وصوتاملُسلَةَ واصالو اللَّه نةَلَعمشوتاملُسةَ وماشلو« ،

  ٥٩٣٣(خ) 

حدثَنا يونس ، حدثَنا فُلَيح ، عن زيد بنِ أَسلَم ، عن عطَاِء بنِ يسارٍ،  )٢٤

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نلَةَ «  ، قَالَ : صعاصالْو اللَّه نلَع

  ٨٤٧٣(حم) » والْمستوصلَةَ ، والْواشمةَ والْمستوشمةَ 

حدثَنا أَبو الوليد ، حدثَنا شعبةُ ، عن عون بنِ أَبِي جحيفَةَ ، قَالَ :  )٢٥

عن ثَمنِ  صنهى النبِي «  لَ :رأَيت أَبِي اشترى عبدا حجاما ، فَسأَلْته فَقَا

 ةومشاملَوو ةماشنِ الوى عهنمِ ونِ الدثَم٢٠٨٦، (خ) » الكَلْبِ و  

حدثَنا حجاج بن منهالٍ ، حدثَنا شعبةُ ، قَالَ : أَخبرنِي عونُ بن أَبِي  )٢٦

اشترى حجاما ، فَأَمر بِمحاجِمه ، فَكُِسرت ، جحيفَةَ ، قَالَ : رأَيت أَبِي 

نهى عن ثَمنِ الدمِ ، وثَمنِ  صإِنَّ رسولَ اللَّه «  فَسأَلْته عن ذَلك قَالَ :

  ٢٢٣٨، (خ) » الكَلْبِ ، وكَسبِ اَألمة ، ولَعن الواشمةَ واملُستوشمةَ 

٢٧( ، مثَنا آددح  ، أَبِيه نفَةَ ، عيحأَبِي ج ننُ بوا عثَندةُ ، حبعا شثَندح

  ٥٣٤٧، (خ) » الواشمةَ واملُستوشمةَ  صلَعن النبِي «  قَالَ :

حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ ، حدثَنا شعبةُ ، عن عون بنِ أَبِي جحيفَةَ ،  )٢٨

نهى عن ثَمنِ الدمِ ، وثَمنِ الكَلْبِ ،  صإِنَّ النبِي «  رأَيت أَبِي ، فَقَالَ :قَالَ : 

 ةمشوتاملُسو ةماشالوو ، هلوكما وبلِ الرآك٥٩٤٥(خ) »  و  



 

٤٤٥  

٢٩( بعا شثَندح ،ردثَنِي غُندى ، قَالَ : حاملُثَن نب دمحثَنا مدح نةُ ، ع

إِنَّ «  عون بنِ أَبِي جحيفَةَ ، عن أَبِيه : أَنه اشترى غُالَما حجاما ، فَقَالَ :

 بِيلَ  صالنآك نلَعو ، يغبِ البكَسنِ الكَلْبِ ، وثَممِ ، ونِ الدثَم نى عهن

تاملُسةَ وماشالوو ، لَهوكما وبةَ الرمش٥٩٦٢(خ) »  و  

حدثَنا عفَّانُ ، حدثَنا شعبةُ ، أَخبرنِي عونُ بن أَبِي جحيفَةَ قَالَ :  )٣٠

 نع هأَلْتقَالَ : فَس ، تاجِمِ فَكُِسرحبِالْم را ، فَأَمامجى حرتأَبِي ، اش تأَير

نهى عن ثَمنِ الدمِ ، وثَمنِ الْكَلْبِ ،  ص إِنَّ رسولَ اللَّه«  ذَلك ؟ فَقَالَ :

  ١٨٧٥٦(حم) » وكَسبِ الْبغي ، ولَعن الْواشمةَ ، والْمستوشمةَ 

، ، قَالَ : حدثَنا شعبةُأَخبرنا أَبو خليفَةَ ، قَالَ : حدثَنا محمد بن كَثريٍ )٣١

قَالَ : حدثَنا عونُ بن أَبِي جحيفَةَ ، قَالَ : رأَيت أَبِي اشترى حجاما ، فَأَتى 

 ولَ اللَّهسفَقَالَ : إِنَّ ر ، كذَل نع هأَلْتفَس ، تفَكُِسر هاجِمحصبِم:  نى عهن "

بغي ، ولَعن الْواشمةَ ، والْمستوشمةَ ". ثَمنِ الدمِ ، وثَمنِ الْكَلْبِ ، وكَسبِ الْ

  [قال األلباين]: صحيح اإلسناد. ٥٨٥٢) ، (حب) ٥٨٢٢(رقم طبعة با وزير: 

حدثَنا أَبو الوليد ، حدثَنا شعبةُ ، عن عون بنِ أَبِي جحيفَةَ ، قَالَ :  )٣٢

عن ثَمنِ  صنهى النبِي «  ما ، فَسأَلْته فَقَالَ :رأَيت أَبِي اشترى عبدا حجا

  ةومشاملَوو ةماشنِ الوى عهنمِ ، ونِ الدثَم٢٠٨٦(خ) »   الكَلْبِ ، و  

حدثَنا حجاج بن منهالٍ ، حدثَنا شعبةُ ، قَالَ : أَخبرنِي عونُ بن أَبِي  )٣٣

قَالَ : رأَيت أَبِي اشترى حجاما ، فَأَمر بِمحاجِمه ، فَكُِسرت ، جحيفَةَ ، 

نهى عن ثَمنِ الدمِ ، وثَمنِ  صإِنَّ رسولَ اللَّه «  فَسأَلْته عن ذَلك قَالَ :

  ٢٢٣٨ (خ)»   الكَلْبِ ، وكَسبِ اَألمة ، ولَعن الواشمةَ واملُستوشمةَ 

٣٤(  ، أَبِيه نفَةَ ، عيحأَبِي ج ننُ بوا عثَندةُ ، حبعا شثَندح ، مثَنا آددح

  ٥٣٤٧(خ) »   الواشمةَ واملُستوشمةَ صلَعن النبِي «  قَالَ :



    ٤٤٦   

شعبةُ ، عن حدثَنا محمد بن املُثَنى ، قَالَ : حدثَنِي غُندر، حدثَنا  )٣٥

إِنَّ «  عون بنِ أَبِي جحيفَةَ ، عن أَبِيه : أَنه اشترى غُالَما حجاما ، فَقَالَ :

 بِيلَ  صالنآك نلَعو ، يغبِ البكَسنِ الكَلْبِ ، وثَممِ ، ونِ الدثَم نى عهن

  ٥٩٦٢(خ) »   ستوشمةَ الربا وموكلَه ، والواشمةَ واملُ

حدثَنا عفَّانُ ، حدثَنا شعبةُ ، أَخبرنِي عونُ بن أَبِي جحيفَةَ قَالَ :  )٣٦

 نع هأَلْتقَالَ : فَس ، تاجِمِ فَكُِسرحبِالْم را ، فَأَمامجى حرتأَبِي ، اش تأَير

نهى عن ثَمنِ الدمِ ، وثَمنِ الْكَلْبِ ،  صاللَّه  إِنَّ رسولَ«  ذَلك ؟ فَقَالَ :

  ١٨٧٥٦(حم) » وكَسبِ الْبغي ، ولَعن الْواشمةَ ، والْمستوشمةَ

، ، قَالَ : حدثَنا شعبةُأَخبرنا أَبو خليفَةَ ، قَالَ : حدثَنا محمد بن كَثريٍ )٣٧

ثَندى قَالَ : حا ، فَأَتامجى حرتأَبِي اش تأَيفَةَ ، قَالَ : ريحأَبِي ج ننُ بوا ع

 ولَ اللَّهسفَقَالَ : إِنَّ ر ، كذَل نع هأَلْتفَس ، تفَكُِسر هاجِمحصبِم:  نى عهن "

نلَعو ، يغبِ الْبكَسنِ الْكَلْبِ ، وثَممِ ، ونِ الدةَ ".  ثَممشوتسالْمةَ ، وماشالْو

  [قال األلباين]: صحيح اإلسناد. ٥٨٥٢) ، (حب) ٥٨٢٢(رقم طبعة با وزير: 

  
حدثَنا يعقُوب بن حميد بنِ كَاسبٍ قَالَ : حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن أَبِي  )١

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نع ، أَبِيه نلٍ ، عيهس نازِمٍ ، عصح:  نلَع "

هبشتلَ يجالرالِ ، وجبِالر هبشتأَةَ تراِء ".  الْمس[قال األلباين]:  ١٩٠٣(جة) بِالن

  حسن صحيح

حدثَنا معاذُ بن فَضالَةَ ، حدثَنا هشام ، عن يحيى ، عن عكْرِمةَ ،  )٢

املُخنثني من الرجالِ ، واملُترجالَت من  صلَعن النبِي  عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ :



 

٤٤٧  

سقَالَ : اِء النو ،»كُموتيب نم موهرِجأَخ « بِيالن جرا ،  ص، قَالَ : فَأَخفُالَن

  ٥٨٨٦وأَخرج عمر فُالَنا. (خ) 

٣(  نةَ ، عادقَت نةُ ، عبعا شثَندح ،ردا غُنثَندارٍ، حشب نب دمحثَنا مدح

 صلَعن رسولُ اللَّه «  عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ :عكْرِمةَ ، عنِ ابنِ 

، تابعه » املُتشبهِني من الرجالِ بِالنساِء ، واملُتشبهات من النساِء بِالرجالِ 

  ٥٨٨٥عمرو ، أَخبرنا شعبةُ.(خ) 

٤(  يماهرإِب نب ملسثَنا مدحدح ، امشا هثَندح ، نى ، عيحا يثَن

املُخنثني  صلَعن النبِي  ، عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ، قَالَ :عكْرِمةَ

، » أَخرِجوهم من بيوتكُم «  ، وقَالَ :من الرجالِ ، واملُترجالَت من النساِء 

  ٦٨٣٤(خ)  خرج فُالَنا ، وأَخرج عمر فُالَنا.وأَ

حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ : حدثَنا أَبو داود الطَّيالِسي قَالَ : حدثَنا  )٥

" لَعن  شعبةُ ، وهمام ، عن قَتادةَ ، عن عكْرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قَالَ :

 ولُ اللَّهسصر  ناِء مسبِالن هِنيبشاملُتاِء ، وسالن نالِ مجبِالر اتهبشاملُت

  [قال األلباين]: صحيح ٢٧٨٤: هذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) الرجالِ " 

٦( با عثَنداخلَلَّالُ قَالَ : ح يلع نب نا احلَسثَندا حنرباقِ قَالَ : أَخزالر د

 معمر، عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ، وأَيوب ، عن عكْرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قَالَ :

 ولُ اللَّهسر ناِء "  ص" لَعسالن نم لَاتجراملُتالِ ، وجالر نم نيثنذَا املُخه :

سيثٌ حدةَ ، (ت) حشائع نابِ عي البفو ، يححص [قال األلباين]:  ٢٧٨٥ن

  صحيح

حدثَنا مسلم بن إِبراهيم ، حدثَنا هشام ، عن يحيى ، عن عكْرِمةَ ،  )٧

ترجلَات من لَعن الْمخنثني من الرجالِ ، والْم صأَنَّ النبِي  : عنِ ابنِ عباسٍ



    ٤٤٨   

يعنِي  - "أَخرِجوهم من بيوتكُم وأَخرِجوا فُلَانا وفُلَانا  وقَالَ :النساِء ، 

 نيثنخ[قال األلباين]: صحيح ٤٩٣٠، (د) " - الْم  

٨( نةُ ، عبعا شثَندا أَبِي ، حثَندح ، اذعم نب اللَّه ديبا عثَندةَ ،  حادقَت

 بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابةَ ، عكْرِمع نصع:  نم اتهبشتالْم نلَع هأَن "

[قال  ٤٠٩٧، (د) النساِء بِالرجالِ ، والْمتشبهِني من الرجالِ بِالنساِء " 

  األلباين]: صحيح

د الْباهلي قَالَ : حدثَنا خالد بن الْحارِث قَالَ : حدثَنا أَبو بكْرِ بن خلَّا )٩

 بِياسٍ ، أَنَّ النبنِ عنِ ابةَ ، عكْرِمع نةَ ، عادقَت نةُ ، عبعا شثَندصح:  "

" النساِء بِالرجالِ ت منلَعن الْمتشبهِني من الرجالِ بِالنساِء ، ولَعن الْمتشبها

  [قال األلباين]: صحيح ١٩٠٤، (جة) 

حدثَنا إِسماعيلُ ، أَخبرنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بنِ أَبِي  )١٠

الْمخنثني  صلَعن رسولُ اللَّه  كَثريٍ، عن عكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ :

، " أَخرِجوهم من بيوتكُم "  ، وقَالَ :من الرجالِ ، والْمترجالت من النساِء 

 ولُ اللَّهسر جرا. صفَأَخفُالن رمع جرأَخا ، و١٩٨٢(حم)  فُالن  

١١(  نى ، عيحا يثَندامٍ ، حشه نى ، عيحا يثَندنِ حنِ ابةَ ، عكْرِمع

الْمترجالت من النساِء ، والْمخنثني من  صلَعن رسولُ اللَّه  عباسٍ قَالَ :

، فُالنا ص، قَالَ : فَأَخرج رسولُ اللَّه "أَخرِجوهم من بيوتكُم"  ، وقَالَ :الرجالَ 

  ٢٠٠٦(حم)  وأَخرج عمر فُالنا.

حدثَنِي يزِيد ، أَخبرنا هشام ، عن يحيى ، عن عكْرِمةَ ، عنِ ابنِ  )١٢

لَعن الْمخنثني من الرجالِ ، والْمترجالت من النساِء  ص" أَنَّ النبِي  عباسٍ :

، فُالنا ، وأَخرج عمر  صأَخرج النبِي ، فَ"أَخرِجوهم من بيوتكُم"  وقَالَ :" ، 

  ٢١٢٣(حم)  فُالنا.



 

٤٤٩  

١٣(  نع ، دوأَبِي الْأَس نةَ ، علَهِيع نا ابنربأَخ ، اقحإِس نى بيحا يثَندح

وصولَةَ ، ، لَعن الْواصلَةَ والْم ص" أَنَّ رسولَ اللَّه  عكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ :

(حم) والْمتشبهِني من الرجالِ بِالنساِء ، والْمتشبهات من النساِء بِالرجالِ ". 

٢٢٦٣  

١٤(  نع ، ادنِ أَبِي زِيب زِيدي نع ، دالا خثَندح ، يدلالْو نب لَفا خثَندح

الْمخنثني من ،  ص"لَعن رسولُ اللَّه  قَالَ : عكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ ،

ما الْمترجالت من ، قَالَ : فَقُلْت : ، والْمترجالت من النساِء " الرجالِ

اِءالنالِ".  :قَالَ؟ سجاِء بِالرسالن نم اتهبشت٢٢٩١(حم) "الْم  

١٥( نى بيحا يثَندح  نع ، دوأَبِي الْأَس نةَ ، علَهِيع نا ابنربأَخ ، اقحإِس

لَعن الْواصلَةَ والْموصولَةَ ،  ص" أَنَّ رسولَ اللَّه  عكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ :

سالن نم اتهبشتالْماِء ، وسالِ بِالنجالر نم هِنيبشتالْمالِ". وج(حم) اِء بِالر

٣٠٥٩  

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، وحجاج قَالَا : حدثَنِي شعبةُ ، عن قَتادةَ ،  )١٦

، قَالَ حجاج "  ص" لَعن رسولُ اللَّه  عن عكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ :

هِني من الرجالِ بِالنساِء ، والْمتشبهات من النساِء "لَعن اللَّه الْمتشب فَقَالَ :

  ٣١٥١(حم) بِالرجالِ ". 

١٧(  ، وبأَيريٍ، ونِ أَبِي كَثى بيحي نع ،رمعا مثَنداقِ ، حزالر دبا عثَندح

الْمخنثني من  ص" لَعن رسولُ اللَّه  عن عكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ :

  ٣٤٥٨(حم) الرجالِ ، والْمترجلَات من النساِء ". 

أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ ، قَالَ : حدثَنا محمد بن عبد الرحمنِ  )١٨

ن قَتادةَ ، عن ٍء ، عن سعيد ، عالْعلَّاف ، قَالَ : حدثَنا محمد بن سوا

لَعن الْمذَكَّرات من النساِء ،  ص" أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عنِ ابنِ عباسٍ :عكْرِمةَ



    ٤٥٠   

[قال  ٥٧٥٠) ، (حب) ٥٧٢٠(رقم طبعة با وزير: والْمخنثني من الرجالِ ". 

  ): خ.٣٣٤٧)، "الصحيحة" (٣/ ٦٧"احلجاب" ( -األلباين]: حسن صحيح 

حدثَنا أَسود بن عامرٍ، حدثَنا إِسرائيلُ ، عن ثُويرٍ، عن مجاهد ، عنِ  )١٩

الْمخنثني من الرجالِ ، والْمترجلَات  ص" لَعن رسولُ اللَّه  ابنِ عمر قَالَ :

  ٥٣٢٨(حم) من النساِء ". 

٢٠( حديلُ ، حائرا إِسثَندمِ ، حالْقَاس نب ماشا هثَندداهجم نع ،ريا ثُوثَن ،

: رمنِ عنِ ابع  بِيص"أَنَّ الن  نم لَاتجرتالْمالِ ، وجالر نم نيثنخالْم نلَع

  ٥٦٤٩(حم) النساِء ". 

٢١(  نونُ بارا هثَندةَ ، حاما أُسلَاِء ، أَنَّ أَبالْع نب دمحمو ، اللَّه دبع

 نع ، يشارٍ الْقُرسأَبِي ي نع ، ياعزنِ الْأَوع ، سوننِ يلِ بفَضم نع مهربأَخ

د خضب يديه أُتي بِمخنث قَ صأَنَّ النبِي  أَبِي هاشمٍ ، عن أَبِي هريرةَ :

يا رسولَ اللَّه ،  فَقيلَ :"ما بالُ هذَا؟"  :ص، فَقَالَ النبِي ورِجلَيه بِالْحناِء 

يا رسولَ اللَّه ، أَلَا  ، فَقَالُوا :يتشبه بِالنساِء ، فَأَمر بِه فَنفي إِلَى النقيعِ 

" والنقيع  ، قَالَ أَبو أُسامةَ :ني نهِيت عن قَتلِ الْمصلِّني" "إِ فَقَالَ :نقْتلُه ؟ 

  [قال األلباين]: صحيح ٤٩٢٨، (د) ناحيةٌ عنِ الْمدينة ولَيس بِالْبقيعِ " 

 -رجلٌ صالح  -حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا عمر بن حوشبٍ ،  )٢٢

أَخ دبع تأَيلٍ ، قَالَ : رذَيه نلٍ ، مجر نطَاٍء ، عع نارٍ، عيند نو برمنِي عرب

 اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ ومنزِلُه في الْحلِّ ، ومسجِده في الْحرمِ ، قَالَ :

بِي جهلٍ متقَلِّدةً قَوسا ، وهي تمشي فَبينما أَنا عنده رأَى أُم سعيد ابنةَ أَ

هذه أُم  قَالَ الْهذَلي : فَقُلْت :من هذه ؟  ، فَقَالَ عبد اللَّه :مشيةَ الرجلِ 

" لَيس منا من  يقُولُ : ص، فَقَالَ : سمعت رسولَ اللَّه سعيد بِنت أَبِي جهلٍ 



 

٤٥١  

شالِ ". تجالر ناِء مسبِالن هبشت نلَا ماِء ، وسالن نالِ مجبِالر ه٦٨٧٥(حم) ب  ،

  قال الشيخ شعيب األرنؤوط: مرفوعه صحيح

  
١( ابٍ ، حبح ننِي ابعي ديا زثَندرٍ، حيمن نثَنا ابدحنب ا أَفْلَحثَند 

يدعس تعمةَ ، قَالَ : سلَمس لَى أُموعٍ ، مافر ناِهللا ب دبا عثَندةَ، حريرا هأَب  ،

، أَنْ ترى قَوما في )١(" يوشك ، إِنْ طَالَت بِك مدةٌ : صيقُولُ : قَالَ رسولُ اِهللا 

، ويروحونَ في سخط )٣(، يغدونَ في غَضبِ اِهللا )٢(أَيديهِم مثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ

  )٢٨٥٧( - ٥٣(م) " .  )٤(اِهللا

٢(  ، ديمح نب دبععٍ وافن نكْرِ بو بأَب و ، يدعس ناِهللا ب ديبثَنا عدح

 نب ا أَفْلَحثَندح ، يقَدرٍ الْعامو عا أَبثَندقَالُوا : ح ناِهللا ب دبثَنِي عدح ، يدعس

 تعمةَ ، قَالَ : سلَمس لَى أُموعٍ ، مافةَرريرا هأَب ولَ ، يسر تعمقُولُ : س

ما يغدونَ في سخط " إِنْ طَالَت بِك مدةٌ ، أَوشكْت أَنْ ترى قَو ، يقُولُ : صاِهللا

 - ٥٤(م) ، في أَيديهِم مثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ" . ) ٥(، ويروحونَ في لَعنته اِهللا

)٢٨٥٧(  

٣(  ناٍء ملِ قُبأَه نم خيش ،يدعس نب ا أَفْلَحثَندرٍ، حامو عا أَبثَندح

لَى أُموعٍ مافر نب اللَّه دبا عثَندارِ، حصالْأَن  تعمةَ قَالَ: سلَمةَسريرا هأَب  ،

                                                             
 أي بعد فترة من الزمن  )(١
 عصا و أدوات تعذيب يضربون ا الناس  )(٢
 يذهبون يف غضب من اهللا عليهم لتعذيبهم و ضرم الناس بدون ذنب ، و هذا جزاء الظلم و الظاملني  )(٣
 يعودون يف سخط من اهللا إلستمرارهم على ظلم و تعذيب الناس )(٤
  يذهبون غضب اهللا ، و يعودون و عليهم لعنة اهللا ؛ و هذا جزاء الظاملني  و من ينحاز للظلم و الظاملني  )(٥

 لعنه اهللا لعنه املالئكة و الناس أمجعني  و من



    ٤٥٢   

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سقُولُ:  صيا يمى قَورأَنْ ت كشةٌ أَودم بِكُم إِنْ طَالَت "

. م مثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ"يغدونَ في سخط اللَّه ، و يروحونَ في لَعنته ، في أَيديهِ

  ٨٠٧٣(حم) 

حدثَنا أَبو عامرٍ، حدثَنا أَفْلَح بن سعيد الْأَنصارِي ، من أَهلِ قُباَء ،  )٤

تعمةَ قَالَ : سلَمس لَى أُموعٍ مافر نب اللَّه دبا عثَندةَ حريرا هقُولُ :  أَبي ،

 بِيالن تعمقُولُ : صسونَ إِنْ «  يدغا يمى قَورأَنْ ت كشةٌ ، أَودم بِك طَالَت

(حم) » في سخط اللَّه ، ويروحونَ في لَعنته ، في أَيديهِم مثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ 

٨٢٩٣  

٥(  : اريا سثَندجِريٍ، حب نب اللَّه دبا عثَندح ، يدعو سا أَبثَندا  أَنَّحأَب

" يكُونُ في هذه الْأُمة في آخرِ الزمان  قَالَ : صذَكَر ، أَنَّ رسولَ اللَّه  أُمامةَ

يخرج رِجالٌ من هذه الْأُمة ، في آخرِ الزمان معهم أَسياطٌ  ، أَو قَالَ : )١(رِجالٌ 

بِهي غَضونَ فوحريو اللَّه طخي سونَ فدغقَرِ يالْب ابا أَذْنه(حم) " .  )٢(كَأَن

٢٢١٥٠ 

  
 :صقَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا  –رضي اهللا عنهما  -  بنِ عمرٍو عن عبد اِهللا 

،  )٣(" سيكُونُ في آخرِ أُمتي رِجالٌ يركَبونَ علَى السروجِ كَأَشباه الرحالِ

 هِمُءوسلَى رع ، اتارِيع اتيكَاس مهاؤنِس ، جِدسابِ الْمولَى أَبزِلُونَ عني

كَأَسنِمة الْبخت الْعجاف ، الْعنوهن فَإِنهن ملْعونات ، لَو كَانت وراَءكُم أُمةٌ 

                                                             
 و هذا دليل على أن الزمان الذي نعيش فيه هو آخر الزمان )(١
و معناه أن اهللا تعايل غاضب عليهم يف حيام كلها إذا استمروا يف ذلك ، و مل يتوبوا إيل اهللا و يتوقفوا عما )(٢

 يفعلوه من ظلم و تعذيب لألبرياء
 ارات ، و ما حتل حملها من وسائل املواصالت املقصود ا السي )(٣



 

٤٥٣  

هم كَما يخدمنكُم نِساُء الْأُممِ قَبلَكُم من الْأُممِ ، لَخدمن نِساؤكُم نِساَء
، صحيح  ٢٦٨٣، انظر الصحيحة:  ٥٧٥٣، و (حب)  ٧٠٨٣(حم) ".)١(

 ٢٠٤٣الترغيبِ والترهيب: 
: يف احلديث معجزة علمية غيبية أخرى غري وقال األلباين يف الصحيحة 

أَلَا وهي املتعلقة برجاهلن الذين  املتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات ،

يركبون السيارات ويرتلون على أبواب املساجد ، ولعمر اهللا إا لنبوءة 

صادقة نشاهدها كل يوم مجعة حينما تتجمع السيارات أمام املساجد حىت 

ليكاد الطريق على رحبِه يضيق ا ، يرتل منها رجالٌ ليحضروا صالة 

لُّون الصلوات اخلمس ، أو على األقل ، لَا اجلمعة، ومجهورهم لَا يص

يصلوا يف املساجد، فكأم قَنِعوا من الصلوات بصالة اجلمعة ، ولذلك 

يتكاثرون يوم اجلمعة ويرتلون بسيارام أمام املساجد ، فال تظهر مثرة 

نساؤهم كاسيات الصالة عليهم يف معاملتهم ألزواجهم وبنام، فهم حبق " 

ة ظاهرة أخرى ينطبق عليها احلديث متام االنطباق ، أال وهي "! و مث عاريات

يف اآلونة األخرية من هذا  اليت نراها يف تشييع اجلنائز على السيارات

، يركبها أقوام لَا خالق هلم من املُوسرين املُترفني التاركني للصالة ، العصر

للصالة حىت إذا وقفت السيارة اليت تحمل اجلنازة ، وأُدخلت املسجد 

، مكث أولئك املُترفون أمام املسجد يف سيارام ، وقد يرتل عنها عليها

بعضهم ينتظرون اجلنازة ليتابعوا تشييعها إىل قربها ، نِفَاقا اجتماعيا 

ومداهنة ، وليس تعبدا وتذكُّرا لآلخرة ، واهللا املستعان ، هذا هو الوجه يف 

                                                             
أي أن حقريات وضيعات ، فتربجهن هذا و سفورهن  يدل على حقيقة أن ليسوا أحرارا أو يتمتعن )(١

 من الكرامة



    ٤٥٤   

، وإن أخطأت فمن نفسي ، تأويل هذا احلديث عندي ، فإن أصبت فمن اهللا

  واهللا تعاىل هو املسؤول أن يغفر يل خطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي. أ. هـ

  
  نب فيثنا س ، كَرِيسالْع يماهرإِب نب ارِثالْو دبةَ عديبو عا أَبثَندح

بثنا م  ، ارِيونيٍ الْأَسكسمسنِ الْحالَةَ ، عفَض نب كاريدعالس يتع ننِ ، ع ،

بِعبد اِهللا بنِ قَالَ عتي : خرجت في طَلَبِ الْعلْمِ حتى قَدمت الْكُوفَةَ ، فَإِذَا 

ودعسم إِلَي تدشفَأُر هنع أَلْتفَس ، لِ الْكُوفَةأَه يانرظَه نيي بف وفَإِذَا ه ، ه

 كإِلَي رِبأَض ي جِئْتنِ ، إِنمحالر دبا عأَب : فَقُلْت هتيظَمِ ، فَأَتالْأَع جِدسم

أَقْتبِس منك علْما ، لَعلَّ اَهللا أَنْ ينفَعنا بِه بعدك ، فَقَالَ لي : ممنِ الرجلُ ؟ 

من أَهلِ الْبصرة ، فَقَالَ : ممن ؟ قُلْت : من هذَا الْحي من بنِي فَقُلْت : رجلٌ 

يثدبِح يكُمف ثَندلَأُح ، يدعا سي : يفَقَالَ ل ، دعولِ  سسر نم هتعمس

يا رسولَ اِهللا ، أَلَا أَدلُّك علَى  وأَتاه رجلٌ فَقَالَ: ص، سمعت رسولَ اِهللا  صاِهللا

 ، أَو قَالَ :قَومٍ كَثريةٌ أَموالُهم ، كَثري شوكَتهم ، تصيب منهم مالًا دثرا 

هم هذَا الْحي من بنِي سعد من أَهلِ  فَقَالَ :»  من هم ؟ «، فَقَالَ : كَثريا

سلْ ، »فَإِنَّ بنِي سعد عند اِهللا ذُو حظٍّ عظيمٍ «  :صقَالَ رسولُ اِهللا ، فَالرمالِ 

؟ علْمٍ تعرف بِه الساعةُسعدي ، فَقُلْت : أَبا عبد الرحمنِ ، هلْ للساعة من يا

 هنع أَلْتا سمنِي عأَلْتس ، يدعا سا ، فَقَالَ: يسالى جوتئًا فَاسكتكَانَ مو

: يا رسولَ اِهللا ، هلْ للساعة من علْمٍ تعرف بِه الساعةُ ؟ ، قُلْت صرسولَ اِهللا 

ة أَعلَاما ، وإِنَّ للساعة أَشراطًا ، أَلَا يا ابن مسعود ، إِنَّ للساع«  فَقَالَ لي :

 طَركُونَ الْمأَنْ ي ظًا ، وغَي لَدكُونَ الْوا أَنْ يهاطرأَشو ةاعلَامِ السأَع نإِنَّ مو

لَامِ السأَع نإِنَّ م ودعسم نا ابا ، يضفَي اررالْأَش يضفأَنْ ت ظًا ، وقَي ةاع



 

٤٥٥  

 نإِنَّ م ، ودعسم نا ابي ، قادالص كَذَّبأَنْ يو ، بالْكَاذ قدصا أَنْ يهاطرأَشو

لْأَمني ، يا ابن أَعلَامِ الساعة وأَشراطها أَنْ يؤتمن الْخائن ، وأَنْ يخونَ ا

ودعسملَامِ السأَع نإِنَّ م ، قَاطَعأَنْ تو ، اقلَ الْأَطْباصوا أَنْ تهاطرأَشو ةاع

 كُلَّ قَبِيلَة ودسا أَنْ يهاطرأَشو ةاعلَامِ السأَع نإِنَّ م ، ودعسم نا ابي ، امحالْأَر

نإِنَّ م ، ودعسم نا ابا ، يهاروقٍ فُجكُلَّ سا ، وقُوهافنم  ةاعلَامِ السأَع

 نإِنَّ م ،ودعسم نا ابي ، الْقُلُوب برخأَنْ تو ، اجِدسالْم فرخزا أَنْ تهاطرأَشو

 نا ابي ، قْدالن نأَذَلَّ م ي الْقَبِيلَةف نمؤكُونَ الْما أَنْ يهاطرأَشو ةاعلَامِ السأَع

 ، ودعسالِ مجالُ بِالرجالر يفكْتا أَنْ يهاطرأَشو ةاعلَامِ السأَع ن١(إِنَّ م (

، يا ابن مسعود ، إِنَّ من أَعلَامِ الساعة وأَشراطها أَنْ )٢(والنساُء بِالنساِء 

نا ابي ،ابِرنالْم لُوعأَنْ تو اجِدسالْم كْثُفت  ةاعلَامِ السأَع نإِنَّ م ، ودعسم

 نإِنَّ م ، ودعسم نا ابا ، يهانرمع برخيا ، وينالد ابرخ رمعا أَنْ يهاطرأَشو

 ازِفعالْم رظْها أَنْ تهاطرأَشو ةاعلَامِ الس٣(أَع(نا ابي ، ورمالْخ برشتو ، 

مسعود ، إِنَّ من أَعلَامِ الساعة وأَشراطها شرب الْخمورِ، يا ابن مسعود ، إِنَّ 

 ، ودعسم نا ابونَ ، يازاللَّمونَ وازمالْغطُ ورا الشهاطرأَشو ةاعلَامِ السأَع نم

رأَشو ةاعلَامِ السأَع نى إِنَّ منالز لَادأَو كْثُرا أَنْ يهاط . « 
: ونَ ؟  قُلْتملسم مه نِ ، ومحالر دبا عقَالَ :أَب  ، معن: قُلْت  دبا عأَب

أَبا عبد الرحمنِ ،  ، قُلْت :» نعم «  قَالَ :الرحمنِ ، والْقُرآنُ بين ظَهرانيهِم ؟ 

                                                             
فاحشة قوم لوط : و هذا منتشر جدا يف بالد الكفار حيث يتزوج الرجل من الرجل ، و ال حول و ال قوة إال  )(١

 باهللا العلي العظيم.
الشذوذ اجلنسي و السحاقيات: و هذا منتشر جدا يف بالد الكفار حيث تتزوج املرأة من املرأة  حتت مسمي  )(٢

منا اإلحندار اخللقي للحضارة الغربية  و األحنالل  و انتكاس الفطر احلب و العشق ، و ليس حبا و ال عشقا ، و إ

 ، و هذا فيه من الدمار ما فيه حيث يتسبب يف القضاء على اجلنس البشري و ايار احلضارات .
 ظهور الغناء و املغنيني ، و هذا واضح يف بالدنا بكثري  )(٣



    ٤٥٦   

، ثُم يجحد )١(يأْتي علَى الناسِ زمانٌ يطَلِّق الرجلُ الْمرأَةَ «  قَالَ :وأَنى ذَاك ؟ 

املعجم  -١٠٥٥٦». )٢(طَلَاقَها فَيقيم علَى فَرجِها ، فَهما زانِيان ما أَقَاما

 الكبري للطرباين 

  
١( الو دبا عثَندةَ ، قَالَ : حرسيم نانُ برمثَنا عدأَبِي ح نع ، ارِث

" إِنَّ من أَشراط  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  عن أَنسِ بنِ مالك، التياحِ

ةاع٣(الس(لْمالع فَعرأَنْ ي :)٤( ُلاجلَه تثْبيو)٥(راخلَم برشيو ،)ا )٦نالز رظْهيو ،
  ٨٠(خ) " . )٧(

٢(  نةَ ، عادقَت نةَ ، عبعش نى ، عيحا يثَندقَالَ : ح ، ددسثَنا مدح

كالنِ مسِ بأَن  تعمي ، سدعب دأَح ثُكُمدحيثًا الَ يدح كُمثَندقَالَ : لَأُح ،

 ولَ اللَّهسقُولُ : صرلُ ،  ياجلَه رظْهيو ، لْملَّ العقأَنْ ي : ةاعالس اطرأَش نم "

  ٨١(خ) ويظْهر الزنا " . 

٣( يضاحلَو رمع نب فْصثَنا حدح  نةَ ، عادقَت نع ، امشا هثَندسٍ ، حأَن

هنع اللَّه يضر  ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدح كُمثَندالَ  ص، قَالَ : لَأُح

                                                             
 . كثرة الطالق ، و هذا واضح أيضا يف زماننا بكثرة )(١
 أي بعد الطالق.  )(٢
 أي عالمات الساعة.  )(٣
 أي يقل العلم عن طريق موت العلماء.  )(٤
و هو نتيجة طبيعية لرفع العلم  ومعناه أن  ينتشر اجلهل بسبب موت العلماء و انصراف الناس عن العلم  )(٥

 إيل غريه 
 ار. و هذا واضح جدا يف بالدنا اإلسالمية و واضح أكثر يف بالد الكف )(٦
انتشار الزنا وظهوره بطريقة مباشرة بسبب انتشار التربج والعنوسة وزيادة معدالت الطالق وبسبب غالء  )(٧

 املهور وصعوبة الزواج ، و بطريق غري مباشرة عن طريق مشاهدة املقاطع اجلنسية واألفالم اإلباحية. 



 

٤٥٧  

 ولَ اللَّهسر تعمرِي: سغَي دأَح بِه ثُكُمدحقُولُ: صيي  » اطرأَش نإِنَّ م

». الساعة أَنْ يرفَع العلْم ، ويكْثُر اجلَهلُ ، ويكْثُر الزنا ، ويكْثُر شرب اخلَمرِ 

  ٥٢٣١(خ) 

٤(  نةُ ، عادا قَتثَندح ، امشا هثَندح ، يماهرإِب نب ملسثَنا مدسٍحأَن 

نع اللَّه يضر ولِ اللَّهسر نم تعمقَالَ : س ، صه  بِه ثُكُمدحيثًا الَ يدح

" من أَشراط الساعة : أَنْ يظْهر اجلَهلُ ، ويقلَّ العلْم ، ويظْهر  غَيرِي ، قَالَ :

 ." راخلَم برشتا ، ون٥٥٧٧(خ) الز  

: ، قَالَأَنسبٍ ، حدثَنا همام ، عن قَتادةَ ، أَخبرنا أَخبرنا داود بن شبِي )٥

 بِيالن نم هتعمي ، سدعب دأَح وهثُكُمدحيثًا الَ يدح كُمثَندصلَأُح  ،

 بِيالن تعمقُولُ : صسةُ «  ياعالس قُوما قَالَ:» الَ تإِمو  »رأَش نم اط

ةاعلُ الساجلَه رظْهيو ، لْمالع فَعر٦٨٠٨(خ) ». ، أَنْ ي  

حدثَنا شيبانُ بن فَروخ ، حدثَنا عبد الْوارِث ، حدثَنا أَبو التياحِ ،  )٦

" من أَشراط الساعة أَنْ  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا  أَنس بن مالكحدثَنِى 

 - ٨(م) يرفَع الْعلْم ، ويثْبت الْجهلُ ، ويشرب الْخمر ، ويظْهر الزنا ". 

)٢٦٧١(  

حدثَنا محمد بن الْمثَنى ، وابن بشارٍ، قَالَا : حدثَنا محمد بن جعفَرٍ،  )٧

عا شثَندح نثُ عدحةَ ، يادقَت تعمةُ ، سبكالنِ مسِ بأَن  ثُكُمدقَالَ : أَلَا أُح ،

: " إِنَّ من  لَا يحدثُكُم أَحد بعدي سمعه منه صحديثًا سمعته من رسولِ اِهللا 

 رظْهيو ، لْمالْع فَعرأَنْ ي ةاعالس اطرأَش برشيا ، ونالز وفْشيلُ ، وهالْج

 ."  رم٢٦٧١( - ٩(م) الْخ(  

حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ: حدثَنا النضر بن شميلٍ قَالَ: حدثَنا  )٨

 نةَ ، عادقَت نةُ ، عبعشكالنِ مسِ بأَن دح ثُكُمدقَالَ : أُح هأَن نم هتعميثًا س



    ٤٥٨   

 ولِ اللَّهسصر  ولِ اللَّهسر نم هعمس هي أَندعب دأَح ثُكُمدحقَالَ:  صلَا ي

 ولُ اللَّهسلُ ،  :صقَالَ راجلَه رظْهيو ، لْمالع فَعرأَنْ ي :ةاعالس اطرأَش نإِنَّ م "

 ." راخلَم برشتا ، ونالز وفْشي[قال األلباين]: صحيح ٢٢٠٥(ت) و  

٩( ب دمحا مثَندى ، قَالَا : حثَنالْم نب دمحمارٍ، وشب نب دمحا مثَندح ن

 نثُ عدحةَ ، يادقَت تعمةُ قَالَ : سبعا شثَندفَرٍ قَالَ : حعجكالنِ مسِ بأَن  ،

 ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدح ثُكُمدصقَالَ: أَلَا أُح  دأَح بِه ثُكُمدحلَا ي ،

: هنم هتعمي سدعب رأَش نا" إِنَّ م فَعرأَنْ ي ، ةاعالس اط رظْهيو ، لْملْع

  [قال األلباين]: صحيح ٤٠٤٥(جة) ، ويفْشو الزنا ، ويشرب الْخمر " . الْجهلُ

١٠(  نةَ ، عادقَت نةُ ، عبعا شنربأَخ ، ميشا هثَندحكالنِ مسِ بأَن  فَعري ،

(حم) » حتى يرفَع الْعلْم ، ويظْهر الْجهلُ ) ١(لَا تقُوم الساعةُ «  : الْحديثَ قَالَ

١١٩٤٤  

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، ويزِيد بن هارونَ ، أَخبرنا  )١١

 نثُ ، عدحةَ يادقَت تعمةُ ، قَالَ : سبعسِ شأَنكالنِ مب  ثُكُمدقَالَ : أَلَا أُح

 ولِ اللَّهسر نم هتعمس يثدصبِح : هنم هعمي سدعب دأَح ثُكُمدحلَا ي ،  "

إِنَّ من أَشراط الساعة : أَنْ يرفَع الْعلْم ، ويظْهر الْجهلُ ، ويفْشو الزنا ، 

 برشيو ." رم١٢٨٠٦(حم) الْخ  

أَنس حدثَنا عبد الصمد ، حدثَنِي أَبِي ، حدثَنا أَبو التياحِ ، حدثَنا  )١٢

كالم نب  ولُ اللَّهسصقَالَ : قَالَ ر:  » ، لْمالْع فَعرأَنْ ي ، ةاعالس اطرأَش نم

  ١٢٥٢٧(حم) » ويثْبت الْجهلُ ، وتشرب الْخمور، ويظْهر الزنا 

                                                             
 ذلك  معناه قيام الساعة  يكون قريبا من ذلك أو من عالمات الساعة )(١



 

٤٥٩  

١٣( زِيدا يثَندا حثَندةَ، حادقَت نةُ، عبعش نع ،كالنِ مسِ بقَالَ أَن :

 صسمعته من رسولِ اللَّه، حدثُكُم بِه أَحد بعديا يلَأُحدثَنكُم بِحديث لَ

، ويظْهر الْجهلُ ، ويشرب الْخمر، اعة أَنْ يرفَع الْعلْمإِنَّ من أَشراط الس«  :قَالَ

  ١٣٠٩٥(حم) » ويظْهر الزنا 

حدثَنا هشام يعنِي ابن سنبرٍ أَبِي عبد حدثَنا عبد الْملك بن عمرٍو،  )١٤

 نةَ ، عادقَت نع ، سٍاللَّهأَن  دأَح وهثُكُمدحلَا ي يثدبِح كُمثَندقَالَ : لَأُح

 ولِ اللَّهسر نم هعمصس  ولَ اللَّهسر تعمي ، سدعقُولُ :  صبي نإِنَّ م "

 رظْهيو ،رمالْخ برشيلُ ، وهالْج رظْهيو ، لْمالْع فَعرأَنْ ي : ةاعالس اطرأَش

  ١٣٢٣٠(حم) الزنا ". 

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، قَالَ : سمعت قَتادةَ ، يحدثُ  )١٥

 نعنِ مسِ بأَنكال  ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدح ثُكُمدلَا  ص، قَالَ : أَلَا أُح ،

إِنَّ من أَشراط الساعة أَنْ يرفَع الْعلْم ، «  يحدثُكُم أَحد بعدي سمعه منه ؟ :

الْخ برشيا ، ونالز وفْشيلُ ، وهالْج رظْهي و ر١٣٨٨٢(حم) » م  

١٦(  نةَ ، عادقَت نةُ ، عبعا شنربقَالَ : أَخ ، ميشا هثَندح كالنِ مسِ بأَن ،

» لَا تقُوم الساعةُ حتى يرفَع الْعلْم ، ويظْهر الْجهلُ «  يرفَع الْحديثَ ، قَالَ :

  ١٣٨٨٣(حم) 

١٧( دح ،زها بثَندولَ حسسٍ ، أَنَّ رأَن نةُ ، عادا قَتنربقَالَ : أَخ ، امما هثَن

 قَالَ صاللَّه  » : ةاعالس اطرأَش نا ، قَالَ:  -» ممبر و : اممقَالَ ه » قُوملَا ت

الْعلْم ، ويظْهر حتى يرفَع « -كلَاهما قَد سمعت  ، قَالَ همام :» الساعةُ 

  ١٤٠٧٨(حم) » الْجهلُ ، وتشرب الْخمر، ويظْهر الزنا

أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ ، قَالَ : حدثَنا هدبةُ بن خالد ، قَالَ : حدثَنا  )١٨

 نةُ ، عادا قَتثَندى ، قَالَ : حيحي نب اممسِهأَن كالنِ ما : أَلَا  بموقَالَ ي هأَن ،



    ٤٦٠   

 ولِ اللَّهسر نم هتعمي سدعب دأَح بِه ثُكُمدحلَا ي يثدبِح ثُكُمد؟  صأُح

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسأَنْ  ي ، ةاعالس طائرش نم ةُ أَواعالس قُوملَا ت "

(رقم طبعة با علْم ، ويكْثُر الْجهلُ ، ويشرب الْخمر، ويظْهر الزنى " .يرفَع الْ

 [قال األلباين]: صحيح: ق. ٦٧٦٨) ، (حب) ٦٧٣٠وزير: 

  
، لكن يف هذه األزمان  )١(عن أكل حلم اخلرتير أو املَيتة صي النيب       

خصوصا العصر احلديث الذي حنن نعيش فيه إنتشر أكل امليتة وحلم اخلرتير 

؛ بل أصبح من األطباق واألكالت ب يف أمريكا وأوروبا وحول العاملبشكل رهي

  : والنصاري حتت مسمي ( اهلامبورجر)املميزة والرائعة لدي اليهود 

  : لَّ " قال تعايلا أُهمرتِيرِ والْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن

  رِ اللَّهيغل نِبِهفَم طُراض راغٍ غَيلَا بو ادفَلَا ع إِثْم هلَيإِنَّ  ع اللَّه غَفُور 

رحيم  ).١٧٣ –( البقرة  "

 لَّ " : قال تعايلا أُهمرتِيرِ والْخ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُملَيع تمرح

لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا 

تسأَن تبِ وصلَى النع ا ذُبِحمو متا ذَكَّيلَامِ  موا بِالْأَزقِْسمكُمذَل قسف  موالْي 

سئي ينالَّذ ن واكَفَرم ينِكُمفَلَا د مهوشخت نوشاخو  موالْي لْتأَكْم لَكُم 

كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسيننِ دفَم طُراض ي ف

  رحيم غَفُور اللَّه فَإِنَّمخمصة غَير متجانِف لِّإِثْمٍ    ).٣ –( املائدة  "

                                                             
، فإا  : ما فُقدت حياته بغري ذكاة شرعية واملراد بامليتةيقول اإلمام عبد الرمحن السعدي يف تفسريه :  )(١

وهو احتقان الدم يف جوفها وحلمها املضر بآكلها. وكثريا ما متوت بعلة تكون سببا هلالكها حرم لضررهات ،  ،

  .، فإنه حالل والسمكفتضر باآلكل. ويستثىن من ذلك ميتة اجلراد 



 

٤٦١  

 قال تعايل : "مرتِيرِ والْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حملَّ إِنا أُه

"    بِه رِ اللَّهيغنِلفَم طُراض راغٍ غَيب يمحر غَفُور فَإِنَّ اللَّه ادلَا عو 

  ).١١٥ -النحل (

أيضا عند اليهود والنصاري ،  وللعلم فإن أكل اخلرتير وامليتة حمرمتان

  ذلك ، لكنهم استحلوها عن علم.وقد ذكرت التوراة 

ويف آخر الزمان يرتل املسيح عيسي بن مرمي عليه السالم ليقتل اخلرتير      

  ويكسر الصليب ويضع اجلزية : 

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عنِ ابنِ  -

را هأَب عمس هبِ أَنياملُس ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ ري ، هنع اللَّه يضةَ ررصي:  »

والَّذي نفِْسي بِيده ، لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما مقِْسطًا ، 

حتى الَ فَيكِْسر الصليب ، ويقْتلَ اخلنزِير، ويضع اجلزيةَ ، ويفيض املَالُ 

 دأَح لَهقْبط. دار طوق النجاة ؛ باب قتل اخلرتير  ٢٢٢٢: رواه البخاري (  »ي (

  بيع اخلرتير ). ص( قال جابر ؛ وحرم النيب 

حدثَنا علي بن عبد اللَّه ، حدثَنا سفْيانُ ، حدثَنا الزهرِي ، قَالَ :  -

 نب يدعنِي سربأَخاللَّه يضةَ رريرا هأَب عمبِ ، سيولِ  املُسسر نع ، هنع

قِْسطًا ، «  قَالَ : صاللَّها مكَمح ميرم ناب يكُمزِلَ فنى يتةُ حاعالس قُومالَ ت

يضفيةَ ، ويزاجل عضيو ، زِيرنلَ اخلقْتيو ، يبلالص كِْسرى الَ  فَيتاملَالُ ، ح

 دأَح لَهقْبط. دار طوق النجاة ؛ باب كسر  ٢٤٧٦: رواه البخاري (  »ي (

 الصليب وقتل اخلرتير.



    ٤٦٢   

  
حدثَنا مسدد ، قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ بن إِبراهيم ، أَخبرنا أَبو حيانَ  )١

 نةَ ، ععرأَبِي ز نع ، يميةَالتريرأَبِي ه  بِيا  ص، قَالَ : كَانَ النموا يارِزب

 اهاسِ ، فَأَتلنرِيلُلا اِإل فَقَالَ : جِبانُ ؟ مقَالَ :مي  » بِاللَّه نمؤانُ أَنْ تاِإلمي

 ثعبِالْب نمؤت و هلسرو ، هقَائبِلو ، بِهكُتو ، هكَتالَئمقَالَ :» و ، الَما اِإلس؟م ،

لصالَةَ ، وتؤدي " اِإلسالَم : أَنْ تعبد اللَّه ، و الَ تشرِك بِه شيئًا، وتقيم اقَالَ : 

أَنْ تعبد «  قَالَ :ما اِإلحسانُ ؟  قَالَ : ، الزكَاةَ املَفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ "

 اكري هفَإِن اهرت كُنت فَإِنْ لَم ، اهرت ككَأَن ةُ ؟  ، قَالَ :» اللَّهاعى الستقَالَ :م  "

ئُولُ عا املَسامهاطرأَش نع كبِرأُخسلِ ، وائالس نم لَما بِأَعه١(ن(  تلَدإِذَا و :

في البنيان ، في خمسٍ الَ )٤(، وإِذَا تطَاولَ رعاةُ اِإلبِلِ البهم  )٣(ربها )٢(اَألمةُ

 " إِلَّا اللَّه نهلَمعي بِيالَ النت لقمان:  :ص، ثُم] {ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه}

هذَا جِبرِيلُ جاَء « ، فَقَالَ : فَلَم يروا شيئًا» ردوه« ، ثُم أَدبر فَقَالَ :] اآليةَ ٣٤

مهيند اسالن لِّمعي «اناِإلمي نم كُلَّه كلَ ذَلعج : اللَّه دبو ع٥٠، (خ)  قَالَ أَب  
                                                             

عالماا اليت تدل على قرب قيامها ، لكين ال أعرف حقا ميت موعدها بالضبط ألن موعدها عند اهللا تعايل )(١

 وتأيت بغتة. 
أن تنجب العبدة أو اجلارية أوالد امللوك واألمراء ، خصوصاً اجلارية األجنبية أو األعجمية ، عن زواجها )(٢

منهم، وهذا حدث يف بين أمية وبين العباس وآل عثمان ؛ حيث كانت اجلارية تتزوج سيدها الذي هو ملك أو 

 أمري أو خليفة مث تنجب له األمراء وامللوك واخللفاء. 
سيدها ، وأن تلد األمة را عن طريق الزواج اجلواري األجنبيات من األمراء وامللوك واخللفاء صاحبها و)(٣

 املسلمني. 
املقصود العرب الذي كانوا يرعون األغنام واإلبل والبهائم يف شبه اجلزيرة العربية ، وهذا التطاول يف البنيان )(٤

عليه الذهب األسود ، وهذا موجود يف عصرنا هذا  حدث هلم بسبب فتنة السراء واكتشاف البترول الذي أطلق

متاما ذا الوصف ، بل ظهر اآلن ما يسمي بناطحات السحاب ، والتطاول يف البنيان ليس مذموماً يف نفسه 

لكنه مذموماً عن العرب ألنه دون داعي وبال فائدة وغرضه فقط التباهي والتفاخر ، وفيه معين الركون إيل 

  وترك العمل لآلخرة. الدنيا ومجع املال 

 



 

٤٦٣  

٢(  نةَ ، ععرأَبِي ز نانَ ، عيأَبِي ح نرِيرٍ، عج نع ،اقحثَين إِسدأَبِي ح

كَانَ يوما بارِزا للناسِ ، إِذْ أَتاه  صرضي اللَّه عنه : أَنَّ رسولَ اللَّه  هريرةَ

اِإلميانُ أَنْ تؤمن بِاللَّه « قَالَ :يا رسولَ اللَّه ما اِإلميانُ ؟ رجلٌ يمشي ، فَقَالَ : 

قَالَ: يا رسولَ اللَّه » ومالَئكَته، وكُتبِه، ورسله، ولقَائه، وتؤمن بِالْبعث اآلخرِ

والَ تشرِك بِه شيئًا ، وتقيم اِإلسالَم أَنْ تعبد اللَّه « ، قَالَ :ما اِإلسالَم؟ 

انَالَةَالصضمر ومصتةَ، ووضكَاةَ املَفْرالز يتؤتا  ، قَالَ :» ، وم ولَ اللَّهسا ري

ه اِإلحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِن ، قَالَ :اِإلحسانُ ؟ 

 اكرةُ ؟  ، قَالَ :ياعى الستم ولَ اللَّهسا رقَالَ : ي ، لَما بِأَعهنئُولُ عا املَسم "

 نم ا ، فَذَاكهتبأَةُ راملَر تلَدا : إِذَا وهاطرأَش نع ثُكدأُحس نلَكلِ ، وائالس نم

، فَذَاك من أَشراطها ، في  )١(ةُ العراةُ رُءوس الناسِأَشراطها ، وإِذَا كَانَ احلُفَا

 لَمعيثَ ويزِلُ الغنيو ةاعالس لْمع هدنع ؛ (إِنَّ اللَّه إِلَّا اللَّه نهلَمعسٍ الَ يمخ

، فَأَخذُوا ليردوا فَلَم » ردوا علَي«ثُم انصرف الرجلُ ، فَقَالَ : ما في اَألرحامِ) 

  ٤٧٧٧، (خ) » هذَا جِبرِيلُ جاَء ليعلِّم الناس دينهم« يروا شيئًا ، فَقَالَ:

، ، جميعا عنِ ابنِ علَيةَو حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، وزهير بن حربٍ  )٣

قَالَ زهير: حدثَنا إِسماعيلُ بن إِبراهيم ، عن أَبِي حيانَ ، عن أَبِي زرعةَ بنِ 

يوما بارِزا للناسِ ،  صعمرِو بنِ جرِيرٍ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : كَانَ رسولُ اِهللا 

" أَنْ تؤمن بِاِهللا ،  قَالَ :ِهللا ، ما الْإِميانُ ؟ يا رسولُ ا فَأَتاه رجلٌ ، فَقَالَ :

يا  ، قَالَ :وملَائكَته ، وكتابِه ، ولقَائه ، ورسله ، وتؤمن بِالْبعث الْآخرِ" 

ك بِه شيئًا ، " الْإِسلَام أَنْ تعبد اَهللا ، ولَا تشرِ قَالَ :رسولَ اِهللا ، ما الْإِسلَام ؟ 

 :، قَالَوتقيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ " 

                                                             
يصبحوا ملوكاً وأمراًء ، ويأيت إليهم الناس من مجيع أحناء العامل بسبب البترول والعالقات اخلارجية اليت )(١

جعلت بينهم وبني اآلخر ثقة وترابط ، وهذا حدث و حيدث يف عصرنا هذا ، لكن هذا ليس املقصود به العرب 

 ا مقترن بتطاول البنيان ، وتطاول البنيان حدث يف عصرنا فقط.   يف أيام بين أمية أو بين العباس ألن هذ
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" أَنْ تعبد اَهللا كَأَنك تراه ، فَإِنك إِنْ لَا  ، قَالَ :يا رسولَ اِهللا ، ما الْإِحسانُ ؟ 

ي هفَإِن اهرت " اكةُ ؟  ، قَالَ :راعى الستولَ اَهللا ، مسا رئُولُ  ، قَالَ :يسا الْمم "

 )١(عنها بِأَعلَم من السائلِ ، ولَكن سأُحدثُك عن أَشراطها : إِذَا ولَدت الْأَمةُ

،  )٥(رُءوس الناسِ )٤(، وإِذَا كَانت الْعراةُ الْحفَاةُ )٣(، فَذَاك من أَشراطها )٢(ربها

في الْبنيان ، فَذَاك من  )٧(رِعاُء الْبهمِ )٦(فَذَاك من أَشراطها ، وإِذَا تطَاولَ

ده علْم {إِنَّ اِهللا عن :ص، ثُم تلَا أَشراطها في خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا اُهللا 

الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَدا 

، قَالَ : ثُم ] " ٣٤وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اَهللا عليم خبِري} [لقمان: 

سلُ ، فَقَالَ رجالر ربأَد:لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ  ولُ اِهللا صجالر لَيوا عدر" ، "

"هذَا جِبرِيلُ جاَء  :صفَأَخذُوا ليردوه ، فَلَم يروا شيئًا ، فَقَالَ رسولُ اِهللا 

 "مهيند اسالن لِّمعي٩( - ٥، (م) ل(  

٤(  دبع نب دمحثَنا مدو حا أَبثَندرٍ، حبِش نب دمحا مثَندرٍ، حيمنِ ناِهللا ب

: هتايي رِوأَنَّ ف رغَي ، ثْلَهم ادنذَا الْإِسبِه ، يميانَ التيةُ  حالْأَم تلَدإِذَا و "

  )٩( - ٦يعنِي السرارِي ، (م) بعلَها " 

٥( نب ريهثَين زدح  نقَاعِ ، عالْقَع ناب وهةَ وارمع نع ،رِيرا جثَندبٍ ، حرح

، فَهابوه أَنْ "سلُونِي" : صأَبِي زرعةَ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

سولَ اِهللا ، ما ريا  يسأَلُوه ، فَجاَء رجلٌ ، فَجلَس عند ركْبتيه ، فَقَالَ :

                                                             
 هي اجلارية خصوصاً الغري عربية. )(١
 أي سيدها ، واملقصود أن تلد هذه اجلارية أمريها وملكها وخليفة املسلمني. )(٢
 عالماا وآماراا اليت تدل علي قرب قيامها.)(٣
 العرب قبل اكتشاف البترول ودخول التكنولوجيا إليهم ، وهذه حقيقة. )(٤
 أمراء وملوكا ، ويأيت إليهم الناس من كل مكان لشراء البترول والعمل بالتجارة وتبادل املعلومات. )(٥
 ارتفعوا يف البناء واملباين.)(٦
 املقصود العرب بصفة عامة ، والبادية بصفة خاصة. )(٧
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لَامي ا قَالَ :؟ الْإِستؤتلَاةَ ، والص يمقتئًا ، ويبِاِهللا ش رِكشلَا ت" ومصتكَاةَ ، ولز

" أَنْ تؤمن  قَالَ :يا رسولَ اِهللا ، ما الْإِميانُ ؟  ، قَالَ :صدقْت ،  قَالَ :  "رمضانَ

كَتلَائمرِ بِاِهللا ، وبِالْقَد نمؤتو ، ثعبِالْب نمؤتو ، هلسور ، هقَائلو ، ابِهتكو ، ه

" قَالَ :  كُلِّه ، قْتدانُ ؟  ، قَالَ :صسا الْإِحولَ اِهللا ، مسا رى  قَالَ :يشخأَنْ ت "

يا  ، قَالَ :صدقْت  ، قَالَ :إِنه يراك " اَهللا كَأَنك تراه ، فَإِنك إِنْ لَا تكُن تراه فَ

" ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من  ، قَالَ :رسولَ اِهللا ، متى تقُوم الساعةُ ؟ 

 نم ا ، فَذَاكهبر دلأَةَ ترالْم تأَيا : إِذَا رهاطرأَش نع ثُكدأُحسلِ ، وائالس

ملُوك الْأَرضِ ، فَذَاك من  )١(شراطها ، وإِذَا رأَيت الْحفَاةَ الْعراةَ الصم الْبكْمأَ

يتطَاولُونَ في الْبنيان ، فَذَاك من أَشراطها  )٢(أَشراطها ، وإِذَا رأَيت رِعاَء الْبهمِ

 لْمع هدنأَ : {إِنَّ اَهللا عقَر إِلَّا اُهللا " ، ثُم نهلَمعبِ لَا ييالْغ نسٍ ممي خف

ا تكِْسب غَدا الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَ

قَالَ : ثُم قَام ] ٣٤وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اِهللا عليم خبِري} [لقمان: 

، فَالْتمس ، فَلَم يجِدوه ، فَقَالَ "ردوه علَي" : صالرجلُ ، فَقَالَ رسولُ اِهللا 

  )١٠( - ٧، (م) ، أَراد أَنْ تعلَّموا إِذْ لَم تسأَلُوا" "هذَا جِبرِيلُ  :صرسولُ اِهللا 

٦(  نةَ ، ععرأَبِي ز نةَ ، عوأَبِي فَر نرِيرٍ، عج نةَ ، عامقُد نب دمحا منربأَخ

 ولُ اللَّهسقَالَا : كَانَ ر ، أَبِي ذَرةَ ، وريرصأَبِي ه رظَه نيب سلجي يان

أَصحابِه ، فَيجِيُء الْغرِيب فَلَا يدرِي أَيهم هو حتى يسأَلَ ، فَطَلَبنا إِلَى رسولِ 

                                                             
أصم ، وهو الذي ال يستطيع السمع ، و مفرد البكم ؛ أبكم ، وهو الذي ال يستطيع التحدث أو )مفرد صم ؛ (١

األصم األبكم هو الذي ال يستطيع السمع وال الكالم ، وليس املقصود بالصم البكم املعين  الكالم ، لذلك فإن

العامل قبل اكتشاف البترول ( فتنة  احلريف هلا ، و لكن فيه كناية عن انعزال العرب يف شبه اجلزيرة العربية عن

السراء ) وقبل إزدهار العالقات اخلارجية (وزارة اخلارجية اآلن ) ، واليت كانت سببا رئيسيا الكتشاف البترول 

 وبالتايل منو التجارة واإلستثمار.
ام ، والعرب مجع بهمة ، والبهمة هو الصغري من الضأن ( الذكر واألنثي عل حد سواء )، وهو من األغن)(٢

 مشهورة برعاية األغنام 
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 صاللَّه رِيبالْغ رِفُهعا يسلجم لَ لَهعجأَنْ ن  نا مكَّاند ا لَهنينفَب ، اهإِذَا أَت

، هلَيع سلجنيٍ ، كَانَ يط  ولُ اللَّهسر و لُوسا لَجإِنإِذْ  صو ، ِسهلجي مف

أَقْبلَ رجلٌ أَحسن الناسِ وجها ، و أَطْيب الناسِ رِحيا ، كَأَنَّ ثيابه لَم يمسها 

فَرد ،  لَام علَيك يا محمد الس دنس ، حتى سلَّم في طَرف الْبِساط فَقَالَ :

أَدنو  ، فَما زالَ يقُولُ :"ادنه"  ، قَالَ :أَدنو يا محمد  علَيه السلَام ، قَالَ :

 ، قَالَ : صحتى وضع يده علَى ركْبتي رسولِ اللَّه "ادنُ" ، ويقُولُ لَه : مرارا 

حا م؟ ي لَاما الْإِسنِي مبِرأَخ ، دقَالَ :م  بِه رِكشلَا تو ، اللَّه دبعأَنْ ت لَامالْإِس "

، شيئًا ، وتقيم الصلَاةَ ، وتؤتي الزكَاةَ ، وتحج الْبيت ، وتصوم رمضانَ " 

فَلَما صدقْت .  ، قَالَ :"نعم"  ، قَالَ :؟  إِذَا فَعلْت ذَلك فَقَد أَسلَمت قَالَ :

يا محمد ، أَخبِرنِي ما الْإِميانُ ؟  سمعنا قَولَ الرجلِ صدقْت أَنكَرناه ، قَالَ :

، الْقَدرِ" " الْإِميانُ بِاللَّه ، وملَائكَته ، والْكتابِ ، والنبِيني ، وتؤمن بِ قَالَ :

 قَالَ :"نعم" ،  :صقَالَ رسولُ اللَّه فَإِذَا فَعلْت ذَلك فَقَد آمنت ؟  قَالَ :

قْتدانُ؟  قَالَ :، صسا الْإِحنِي مبِرأَخ ، دمحا مقَالَ :ي  ككَأَن اللَّه دبعأَنْ ت"

هفَإِن اهرت كُنت فَإِنْ لَم ، اهرت  "اكرقَالَ :ي  . قْتدنِي  قَالَ :صبِرأَخ ، دمحا مي

ثُم أَعاد ، فَلَم يجِبه شيئًا ، فَنكَس فَلَم يجِبه شيئًا ،  قَالَ :متى الساعةُ ؟ 

" ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من  ثُم أَعاد فَلَم يجِبه شيئًا ، ورفَع رأْسه فَقَالَ :

السائلِ ، ولَكن لَها علَامات تعرف بِها ؛ إِذَا رأَيت الرعاَء الْبهم يتطَاولُونَ في 

بر دلأَةَ ترالْم تأَيرضِ ، والْأَر لُوكاةَ مرفَاةَ الْعالْح تأَيرو ، انينا ، الْبه

 : هل[لقمان] إِلَى قَو {ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه} ، ا إِلَّا اللَّههلَمعلَا ي سمخ

" لَا والَّذي بعثَ محمدا بِالْحق هدى  ثُم قَالَ :{إِنَّ اللَّه عليم خبِري} [لقمان] 

 لَمبِأَع تا كُنا ، مريشبلَ وزن لَامالس هلَيرِيلُ علَجِب هإِنو ، كُمنلٍ مجر نم بِه

 "ةَ الْكَلْبِييحد ةوري ص[قال األلباين] : صحيح ٤٩٩١، (س) ف  
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٧(  نع ، انِيدمةَ الْهوأَبِي فَر نع ،رِيرا جثَندةَ ، حبيأَبِي ش نانُ بثْما عثَندح

قَالَا : كَانَ رسولُ  زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ، عن أَبِي ذَر، وأَبِي هريرةَ أَبِي

صاللَّه  وه مهرِي أَيدفَلَا ي رِيبجِيُء الْغفَي ، ابِهحأَص يرظَه نيب سلجي

 ولِ اللَّهسا إِلَى رنأَلَ ، فَطَلَبسى يتصح أَنْ ن رِيبالْغ رِفُهعا يسلجم لَ لَهعج

فَبنينا لَه دكَّانا من طنيٍ ، فَجلَس علَيه ، وكُنا نجلس  إِذَا أَتاه ، قَالَ :

 نم لَّمى ستح ، هئَتيه لٌ فَذَكَرجلَ ررِ، فَأَقْببذَا الْخه وحن ذَكَرو ، هيتبنبِج

" فَرد علَيه  ، قَالَ :السلَام علَيك يا محمد  طَرف السماط ، فَقَالَ :

بِي[قال األلباين]: صحيح ٤٦٩٨، (د) "صالن  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ ابن علَيةَ ، عن أَبِي  )٨

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : كَانَ رريرأَبِي ه نةَ ، ععرأَبِي ز نانَ ، عيا  صحارِزا بموي

" أَنْ تؤمن  ، قَالَ :رسولَ اللَّه ، ما الْإِميانُ ؟ يا  للناسِ ، فَأَتاه رجلٌ ، فَقَالَ :

 ، قَالَ :بِاللَّه ، وملَائكَته ، وكُتبِه ، ورسله ، ولقَائه ، وتؤمن بِالْبعث الْآخرِ" 

تشرِك بِه شيئًا ،  " أَنْ تعبد اللَّه ، ولَا ، قَالَ:يا رسولَ اللَّه ، ما الْإِسلَام ؟ 

 :، قَالَوتقيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ " 

" أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِنك إِنْ لَا  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ، ما الْإِحسانُ ؟ 

" ما الْمسئُولُ  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ، متى الساعةُ ؟  ، قَالَ :إِنه يراك " تراه فَ

عنها بِأَعلَم من السائلِ ، ولَكن سأُحدثُك عن أَشراطها ، إِذَا ولَدت الْأَمةُ 

ولَ رِعاُء الْغنمِ في الْبنيان ، فَذَلك من ربتها ، فَذَلك من أَشراطها ، وإِذَا تطَا

 " إِلَّا اللَّه نهلَمعسٍ لَا يمي خا ، فهاطرأَش ولُ اللَّهسلَا رص، فَت:  إِنَّ اللَّه}

نفْس ماذَا عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي 

تكِْسب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه عليم خبِري} [لقمان] ، 

 [قال األلباين]: صحيح ٦٤(جة) 
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حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ ابن علَيةَ ، عن أَبِي  )٩

يوما بارِزا  ص، عن أَبِي زرعةَ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : كَانَ رسولُ اللَّه  حيانَ

" ما   فَقَالَ :يا رسولَ اللَّه متى الساعةُ ؟  للناسِ ، فَأَتاه رجلٌ ، فَقَالَ :

 تلَدا ، إِذَا وهاطرأَش نع كبِرأُخس نلِ ، ولَكائالس نم لَما بِأَعهنئُولُ عسالْم

الْأَمةُ ربتها ، فَذَاك من أَشراطها ، وإِذَا كَانت الْحفَاةُ الْعراةُ رُءوس الناسِ ، 

، ان ، فَذَاك من أَشراطهاا تطَاولَ رِعاُء الْغنمِ في الْبنيفَذَاك من أَشراطها ، وإِذَ

 " إِلَّا اللَّه نهلَمعسٍ لَا يمي خف:لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسلَا رإِنَّ  ، فَت}

م ما في الْأَرحامِ} [لقمان] الْآيةَ اللَّه عنده علْم الساعة ، وينزلُ الْغيثَ ، ويعلَ

  [قال األلباين]: صحيح ٤٠٤٤، (جة) 

حدثَنا هوذَةُ ، حدثَنا عوف ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ  )١٠

 بِيقَالَ : صالن  »اِء راةُ الشعى ررأَنْ ي ةاعالس اطرأَش ناسِ ، إن مالن ُءوس

وأَنْ يرى الْحفَاةُ الْعراةُ الْجوع يتبارونَ في الْبِناِء ، وأَنْ تلد الْأَمةُ ربها ، 

  ٩١٢٨(حم) » وربتها 

حدثَنا إِسماعيلُ ، حدثَنا أَبو حيانَ ، عن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ،  )١١

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : كَانَ رريرأَبِي ه نلٌ ،  صعجر اهاسِ ، فَأَتلنا لارِزا بموي

الْإِميانُ أَنْ تؤمن بِاللَّه ، وملَائكَته ، « قَالَ:يا رسولَ اللَّه ، ما الْإِميانُ ؟  فَقَالَ :

هلسرو ، هقَائلو ، ابِهتكرِ والْآخ ثعبِالْب نمؤتا  ، قَالَ :» ، وم ، ولَ اللَّهسا ري

الْإِسلَام أَنْ تعبد اللَّه لَا تشرِك بِه شيئًا ، وتقيم الصلَاةَ « قَالَ :الْإِسلَام ؟ 

يا رسولَ  ، قَالَ :» الْمكْتوبةَ ، وتؤتي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ 

أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِنك إِنْ لَا تراه فَإِنه « قَالَ:اللَّه ، ما الْإِحسانُ ؟ 

 اكرةُ ؟  ، فَقَالَ :» ياعى الستم ، ولَ اللَّهسا را « قَالَ :يهنئُولُ عسا الْمم

بِأَعلَم من السائلِ ، ولَكن سأُحدثُك عن أَشراطها ، إِذَا ولَدت الْأَمةُ ربها ، 



 

٤٦٩  

 نم اسِ ، فَذَاكالن ُءوسفَاةُ راةُ الْحرالْع تإِذَا كَانا ، وهاطرأَش نم فَذَاك

تطَاولَ رِعاُء الْبهمِ في الْبنيان ، فَذَاك من أَشراطها ، في أَشراطها ، وإِذَا 

 إِلَّا اللَّه نهلَمعسٍ لَا يمخ « ولُ اللَّهسلَا رت ةَ : ص، ثُمالْآي هذه  إِنَّ اللَّه}

أَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْ

تكِْسب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه عليم خبِري} [لقمان: 

٣٤ [ ولُ اللَّهسلُ ، فَقَالَ رجالر ربأَد لَ« :ص، ثُمجالر لَيوا عدذُوا » رفَأَخ ،

(حم) » هذَا جِبرِيلُ جاَء ليعلِّم الناس دينهم« م يروا شيئًا ، فَقَالَ:ليردوه ، فَلَ

٩٥٠١  

حدثَنا علي ، أَخبرنا ورقَاُء ، عن أَبِي الزناد ، عنِ الْأَعرجِ ، عن أَبِي  )١٢

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرا«  :صه قُوملَا ت اسلَ النطَاوتى يتةُ حاعلس

 انين١٠٨٥٨(حم) » بِالْب  

١٣( لَيع نا ابثَندح ، يقروالد يماهرإِب نب قُوبعا يثَندانَحيو حا أَبثَندةَ ، ح ،

وحدثَنا يوسف بن موسى ، حدثَنا جرِير، عن أَبِي حيانَ التيمي ، ح  )١(ح

وحدثَنا موسى بن عبد الرحمنِ الْمسروقي ، حدثَنا أَبو أُسامةَ ، حدثَنِي أَبو 

ع نةُ بدبا عثَندحح و ، يميانَ التيح نب دمحا منربأَخ ، ياعزالْخ اللَّه دب

بِشرٍ، حدثَنِي أَبو حيانَ ، عن أَبِي زرعةَ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ : بينما رسولُ 

 ي ، فَقَالَ : صاللَّهشملٌ يجر اهاسِ إِذْ أَتلنا لارِزا بموولَ اللَّ يسا را يم ه

"أَنْ تؤمن بِاللَّه وملَائكَته وكتابِه ولقَائه ورسله ، وتؤمن  قَالَ :الْإِميانُ ؟ 

" أَنْ تعبد اللَّه لَا  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ما الْإِسلَام ؟  ، قَالَ :بِالْبعث الْآخرِ" 

،  "روضةَ ، وتصوم رمضانَم الصلَاةَ ، وتؤتي الزكَاةَ الْمفْتشرِك بِه شيئًا ، وتقي

" الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ما الْإِحسانُ ؟   قَالَ :

                                                             
 حاء التحويل خاصة بتحويل اإلسناد ، وهي مشهورة عند علماء احلديث. )(١



    ٤٧٠   

 " اكري هفَإِن اهرت كُنت إِنْ لَم كةُ ؟  ، قَالَ :فَإِناعى الستم ولَ اللَّهسا رقَالَ :ي  "

ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ ، و لَكن سأُحدثُك عنِ أَشراطها إِذَا 

" فَذَلك من أَشراطها وإِذَا  فَقَالَ : –يعنِي السرارِي  -ولَدت الْأَمةُ ربها " 

فَاةُ تاةُ الْحرالْع ارإِذَا صا ، واطُهرأَش كفَذَل ، انيني الْبمِ فهاُء الْبلَ رِعطَاو

 " إِلَّا اللَّه نهلَمعسٍ لَا يمي خا فهاطرأَش نم كاسِ ، فَذَلالن ُءوسلَارت ثُم ، : 

{ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه}  :٣٤[لقمان [-  ةوررِ السإِلَى آخ-  ربأَد ثُم

 بِيلُ ، فَقَالَ النجصالر:  ."مهيند اسالن لِّمعرِيلُ يذَا جِبيثُ "هدذَا حه

ينِ حب يدعس نى بيحي همذَا اسانَ هيو حكْرٍ: " أَبو برٍ. قَالَ أَبنِ بِشب دمحانَ م

  ٢٢٤٤التيمي تيم الربابِ " ، (خز) 

أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد الْأَزدي ، حدثَنا إِسحاق بن إِبراهيم ، أَخبرنا  )١٤

بِي جرِير، عن أَبِي حيانَ التيمي ، عن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ، عن أَ

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : كَانَ رريري ،  صهشملٌ يجر اهاسِ ، إِذْ أَتلنا لارِزا بموي

" أَنْ تؤمن بِاللَّه ، وملَائكَته ، ورسله ،  قَالَ :يا محمد ، ما الْإِميانُ ؟  فَقَالَ :

ثعبِالْب نمؤتو ، هقَائلرِ "  و؟  ، قَالَ :الْآخ لَاما الْإِسفَم ، ولَ اللَّهسا رقَالَ :ي  "

لَا تشرِك بِاللَّه شيئًا ، وتقيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، 

" أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك  : قَالَيا محمد ، ما الْإِحسانُ؟  ، قَالَ :وتصوم رمضانَ " 

 " اكري هفَإِن اهرت كُنت فَإِنْ لَم ، اهرةُ ؟  ، قَالَ :تاعى الستفَم ، دمحا مقَالَ :ي 

تلَدا : إِذَا وهاطرأَش نع ثُكدأُحس لِ ، وائالس نم لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمم " 

الْأَمةُ ربتها ، ورأَيت الْعراةَ الْحفَاةَ رُءوس الناسِ ، في خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا 

 {ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه} : لُ ، ٣٤[لقمان: اللَّهجالر فرصان ةَ ، ثُمالْآي [

 ، وهجِدي فَلَم وهسمفَقَالَ :فَالْت  ." مهيند اسالن لِّمعياَء لرِيلُ ججِب ذَاك " ،



 

٤٧١  

)، "الصحيحة" ٣/  ٣٢/ ١"اإلرواء" ( -[قال األلباين]: صحيح  ١٥٩(حب) 

 ): ق .٢٩٠٣(

  
زيد بن حدثَنا موسى بن عبد الرحمنِ الكندي الكُوفي قَالَ : حدثَنا  )١

 نارٍ ، عيند نب اللَّه دبثَنِي عدةَ قَالَ : حديبع نى بوسنِي مربابٍ قَالَ : أَخبح

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر رمنِ عاِء  :صابيطي بِاملُطَيتأُم تشا  )١(" إِذَا مهمدخو

: هذَا حديثٌ أَبناُء املُلُوك ؛ أَبناُء فَارِس والرومِ سلِّطَ شرارها علَى خيارِها " 

 كا بِذَلثَندح ،ارِيصاَألن يدعنِ سى بيحي نةَ، عاوِيعو مأَب اهور قَدو غَرِيب

اسيلَ الواعمإِس نب دمحم ،يدعنِ سى بيحي نةَ، عاوِيعو ما أَبثَندقَالَ: ح يط

 بِينِ النع ،رمنِ عاب نارٍ، عيننِ دب اللَّه دبع نصع  فرعلَا يو هوحن ،

رٍ، عن ابنِ لحديث أَبِي معاوِيةَ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبد اللَّه بنِ دينا

عمر أَصلٌ، إِنما املَعروف حديثُ موسى بنِ عبيدةَ، وقَد روى مالك بن أَنسٍ 

هذَا احلَديثَ، عن يحيى بنِ سعيد، مرسلًا ولَم يذْكُر فيه عن عبد اللَّه بنِ 

؛ ؛ املطيطاءتقل[قال األلباين]: صحيح /  ٢٢٦١دينارٍ، عن ابنِ عمر ، (ت) 

  يعين التبختر و التمايل.

٢(  نانُ بثْما عثَندرٍ، قَالَ : حشعنِ أَبِي مب دمحم نب نيسا الْحنربأَخ

ما حثَنديلَ ، قَالَ : حاعمإِس نلُ بمؤا مثَندقَالَ : ح ، انِيقُسى الْقُريحي نب اد

 نوطَا ، عنس ديبع نع ، ارِيصالْأَن يدعس نى بيحا يثَندةَ ، قَالَ : حلَمس

 بِيسٍ ، أَنَّ النقَي تلَةَ بِنوطَاَء ،  ، قَالَ : صخطَيي الْمتأُم تشإِذَا م "

                                                             
 ، قال اهللا سبحانه و ، ألنه إذا متطى مد يديه التمطي من ذلك ، و مد يدين : مشية فيها تبختر و املطيطاء )(١

  أي: يتبختر.، "  ثُم ذَهب إِلَى أَهله يتمطَّى : " تعاىل
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(رقم طبعة با وزير: وخدمتهم فَارِس والروم سلِّطَ بعضهم علَى بعضٍ ". 

  ).٩٥٦"الصحيحة" ( - [قال األلباين]: صحيح  ٦٧١٦) ، (حب) ٦٦٨١

  

حدثنا املثني بن عوِف العنزِي ، حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم  )١

بصري ، قال أنبأنا الغضبان بن حنظلة : أن أباه حنظلة بن نعيم وفَد إىل 

، حىت مر به أيبممن هو ؟  عمر ، فكان عمر إذا مر به إنسان من الوفد سأله :

 : يقول صفقال : مسعت رسول اهللا من عنزة ،  فقال :ممن أنت ؟  فسأله :

؛ مسند أمحد حتقيق العالمة أمحد "حي من ههنا مبغي عليهم منصورون" 

   .)١(اإلسناد صحيح –) ١٤١شاكر (

أَخبرنا أَبو طَاهرٍ الْمبارك بن أَبِي الْمعالي بنِ الْمعطُوشِ بِقراَءتي  )٢

 : لَه قُلْت ، اددغب نم بِيرانِبِ الْغبِالْج هلَيع نب ةُ اللَّهبمِ هو الْقَاسأَب كُمربأَخ

لع نب نسأَنا الْح عمست تأَنو ، هلَياَءةً عرق ، دمحفَرمعبن ج دمأَنا أَح ، ي ،

ثَنا عبد اهللا بن أَحمد حدثَنِي أَبِي ، ثَنا أَبو سعيد مولَى بنِي هاشمٍ ، ثَنا 

أَنبأَنِي الْغضبانُ بن حنظَلَةَ ؛ أَنَّ أَباه  مثَنى بن عوف الْعنزِي بصرِي ، قَالَ :الْ

 أَلَهس ، فْدالْو نانٌ مسإِن بِه رإِذَا م رمفَكَانَ ع ، رمإِلَى ع فَدمٍ ويعن نظَلَةَ بنح

: من عنزةَ ، فَقَالَ سمعت ، فَقَالَه أَبِي، فَسأَلَه: ممن أَنتممن هو، حتى مر بِ

                                                             
إسناده صحيح ، املثىن بن عوف العرتي : وثقه ابن معني. وقال أبو حامت وأبو زرعة: ليس به بأس. وترمجه  )(١

ومل يذكر فيه جرحاً. الغضبان بن حنظلة: ذكره ابن حبان يف الثقات، وترمجه  ١/٤١٩/ ٤البخاري يف الكبري 

نعيم: تابعى قدمي له إدراك، وثقه ابن حبان. وأشار احلافظ يف . أبو حنظلة بن ١٠٨ -  ١٠٧/ ١/ ٤البخاري أيضاً

الدواليب يف الكىن من طريق أيب عاصم "حدثنا عمي غضبان بن  - إىل أن هذا احلديث رواه أيضاً ٦٦: ٢اإلصابة 

حنظلة بن نعيم عن أبيه قال: كنت فيمن وفد إىل عمر" إخل، فهذا وصل لإلسناد: لواله لكان ظاهر اإلسناد 

ي هنا منقطعاً. وأبو عاصم: هو الغنوي، يروي عن أيب الطفيل، ويروي عنه محاد ابن سلمة وحممد بن الذ

  .٥١: ١٠احلسن العنربي، قال ابن معني: ثقة، وله ترمجة يف التهذيب وامليزان. وانظر جممع الزوائد 



 

٤٧٣  

 ولَ اللَّهسقُول : صرهِم منصورون :  يلَيا مبغي عنا همن ه ياألحاديث ح

املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف 

) ١١٢دكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش (صحيحهما ملعايل األستاذ ال

  (إِسناده صحيح).

وأَخبرنا أَبو الْمجد زاهر بن أَحمد بنِ حامد الثَّقَفي بِأَصبهانَ ، أَنَّ  )٣

محم نب دماَءةً ، أَنا أَحرق مهربأَخ يفرياِء الصجأَبِي الر نب يدعس دمنِ أَحب د

 ناب وى هوسا مثَن ، يلع نب دمأَنا أَح ، يماهرإِب نب دمحأَنا م ، انمعنِ النب

حيانَ ، ثَنا موسى بن إِسماعيلَ ، ثَنا محمد بن أَبِي بكْرٍ ويكْنى أَبا غَاضرةَ 

دقَالَ : ح ، زِينظَلَةَ الْعنح أَبِيه نع ، زِينظَلَةَ الْعنح نانُ ببي غَضمثَنِي ع

 لَك ي ذَكَرا الَّذاحٍ : مبا را أَبامٍ ، فَقَالَ يصع نانُ برمع اَءهمٍ ، قَالَ : جيعنِ نب

كمي قَوف هلَيع تمثُ قَديح ، رمع نِنيمؤالْم ريأَم  تررةَ ، قَالَ مزنع نم

أَنا حنظَلَةُ بن  فَقَالَ يا أَمري الْمؤمنِني :من أَنت وممن أَنت ؟  علَيه ، فَقَالَ :

 زِينمٍ الْعيعةُ  ، قَالَ :نزنع: قُلْت ،  معا  ، قَالَ :نولَ أَمسر تعمي سإِن

صاللَّه  : هابحمٍ ، فَقَالَ أَصوي ذَات كمقَو ذْكُرةُ؟ يزنا عمو ، ولَ اللَّهسا ري

: حي من ها هنا مبغي علَيهِم منصورون  فَأَشار بِيده نحو الْمشرِقِ فَقَالَ :

 األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري

ومسلم يف صحيحهما ملعايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن 

  (إِسناده صحيح). -) ١١٣دهيش (

٤(  دمحى موسو ما أَبى ، ثَنثَننِ الْمب يلع نب دمأَنا أَح ادنذَا اِإلسبِهو

لْعنزِي ، ثَنا أَبو غَاضرةَ بن الْمثَنى ، ثَنا محمد بن الْحسن أَبو عبد اهللا ا

محمد بن أَبِي بكْرٍ الْعنزِي قَالَ : حدثَنِي عمي غَضبانُ بن حنظَلَةَ ، عن أَبِي 

كُنت فيمن وفَد إِلَى عمر بنِ  حنظَلَةَ بنِ نعيمٍ الْعنزِي ، قَالَ حنظَلَةُ :



    ٤٧٤   

طَّابِ فَجالْخ ى إِلَيهتى انت؟ ح تأَن نمم؟ و تأَن نال مجال رجا رأَلُنسلَ يع

، فَأَومأَ أَنا حنظَلَةُ بن نعيمٍ الْعنزِي  فَقُلْت :من أَنت ؟ وممن أَنت ؟  فَقَالَ :

ابِعأَص نيب جفَررِقِ ، وشلَ الْمبق هدبِي بِيالن تعمقَالَ سو ، صه  وهو ،

: األحاديث املختارة أو عنزةُ حي من ها هنا مبغي علَيهِم منصورون يقُولُ : 

املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما 

(في إِسناده  -) ١١٣ملعايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش (

.(من مل أعرفه  

  
١(  نب مدهز تعمةَ ، قَالَ : سرمو جا أَبثَندةُ ، حبعا شثَندح ، مثَنا آددح

مضربٍ ، قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ رضي اللَّه عنهما ، قَالَ : قَالَ 

 بِيصالن:  »مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُمقَر كُمريخ  مهلُوني ينالَّذ قَالَ  -» ، ثُم

 بِيالن رِي أَذَكَرانُ : الَ أَدرمثَالَثَةً  صع نِ أَوينقَر دعب-  بِيإِنَّ «  :صقَالَ الن

 ، وينذرونَ )١(بعدكُم قَوما يخونونَ والَ يؤتمنونَ ، ويشهدونَ والَ يستشهدونَ

  ٢٦٥١(خ) » .  )٣(، ويظْهر فيهِم السمن )٢(والَ يفُونَ

                                                             
ي ذلك مثل : ( أنا ال أمسع املقصود كتمان شهادة احلق ، حيت ظهرت بعض املقوالت يف هذه األيام تدل عل )(١

 وال أري وال أتكلم ) ، ويدخل يف ذلك أيضا الغيبة والنميمة ونقل الكالم بني الناس إلفساد ذات البني.
 أي ال يوفون بالنذر الذي نذروه هللا عز وجل. )(٢
السمن أو السمنة وهي زيادة الدهون يف جسم اإلنسان بسبب زيادة األكل والشرب (اإلسراف) وقلة احلركة مما  )(٣

يؤدي إيل زيادة هائلة يف جسم اإلنسان ؛ وقد ظهر اآلن مصطلح علميات شفط الدهون وعالج السمنة 

  والتخسيس.

  حيب املسرفني. قال تعايل يف سورة األعراف : وكلوا وإشربوا وال تسرفوا إنه ال

  : ما مأل آدمي وعاًء شراً من بطنه حسبك يا ابن آدم لقيمات يقمن صلبك. صوقال رسول اهللا 

 وسبب السمنة أيضا هو قلة احلركة بسبب ظهور وإنتشار وسائل الراحة مثل وسائل النقل ووسائل اإلتصاالت.



 

٤٧٥  

حدثَين إِسحاق ، حدثَنا النضر، أَخبرنا شعبةُ، عن أَبِي جمرةَ،  )٢

سمعت زهدم بن مضربٍ ، سمعت عمرانَ بن حصينٍ رضي اللَّه عنهما، 

 ولُ اللَّهسقُولُ: قَالَ رصي:  ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُمي قَرتأُم ريخ "

 ، مهلُونرِي : - يانُ فَالَ أَدرمثَالَثًا  قَالَ ع نِ أَوينقَر نِهقَر دعب إِنَّ  - أَذَكَر ثُم

يستشهدونَ ، ويخونونَ والَ يؤتمنونَ ، وينذُرونَ والَ  بعدكُم قَوما يشهدونَ والَ

 . " نمالس يهِمف رظْهيفُونَ ، و٣٦٥٠(خ) ي  

٣(  تعمةُ ، قَالَ : سبعا شثَندح ، ردا غُنثَندارٍ ، حشب نب دمحثَين مدح

ي زهدم بن مضربٍ ، قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ أَبا جمرةَ ، قَالَ : حدثَنِ

 بِينِ النا ، عمهنع اللَّه يضقَالَ : صر  ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُمقَر كُمريخ "

 مهلُوني ينالَّذ ثُم - بِيرِي : قَالَ النا أَدانُ : فَمرمنِ  ص قَالَ عيترم هلقَو دعب

ثُم يكُونُ بعدهم قَوم يشهدونَ والَ يستشهدونَ ، ويخونونَ والَ  -  أَو ثَالَثًا

  ." نمالس يهِمف رظْهيفُونَ ، والَ يونَ وذُرنيونَ ، ونمتؤ٦٤٢٨(خ) ي  

بنِ سعيد ، عن شعبةَ ، قَالَ : حدثَنِي أَبو  حدثَنا مسدد ، عن يحيى )٤

جمرةَ ، حدثَنا زهدم بن مضربٍ ، قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ يحدثُ ، 

 بِينِ النلُ قَالَ : صعي ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُمقَر كُمريخ " مهون- 

 نِهقَر دعثَالَثًا ب نِ أَويتنث رِي : ذَكَرانُ : الَ أَدرمقَالَ ع-  ، مجِيُء قَوي ثُم

ينذرونَ والَ يفُونَ ، ويخونونَ والَ يؤتمنونَ ، ويشهدونَ والَ يستشهدونَ ، 

  ." نمالس يهِمف رظْهي٦٦٩٥(خ) و  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، و محمد بن الْمثَنى ، و ابن بشارٍ ،  )٥

نب دمحا مثَندى : حثَنالْم نرٍ ، قَالَ ابدغُن نا عيعما  جثَندفَرٍ ، حعج

، سمعت أَبا جمرةَ ، حدثَنِي زهدم بن مضربٍ ، سمعت عمرانَ بن شعبةُ

ي ، ثُم الَّذين "إِنَّ خيركُم قَرنِ قَالَ : صحصينٍ يحدثُ ، أَنَّ رسولَ اِهللا 



    ٤٧٦   

مهلُوني" مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ رِي أَقَالَ  -  ، ثُمانُ : فَلَا أَدرمقَالَ ع

" ثُم يكُونُ بعدهم قَوم يشهدونَ  - بعد قَرنِه ، مرتينِ أَو ثَلَاثَةً  صرسولُ اِهللا 

هِم ولَا يستشهدونَ ، ويخونونَ ولَا يؤتمنونَ ، وينذرونَ ولَا يوفُونَ ، ويظْهر في

 ." نم٢٥٣٥( - ٢١٤(م) الس(  

٦(  دبا عثَندحح و ، يدعس نى بيحا يثَندمٍ ، حاتح نب دمحثَنِي مدح

الرحمنِ بن بِشرٍ الْعبدي ، حدثَنا بهز، ح وحدثَنِي محمد بن رافعٍ ، حدثَنا 

مةُ ، كُلُّهاببقَالَ : ش : هِميثدي حفو ، ادنذَا الْإِسةَ ، بِهبعش نرِي  ، علَا أَد

سمعت زهدم بن  ، وفي حديث شبابةَ قَالَ :أَذَكَر بعد قَرنِه قَرنينِ أَو ثَلَاثَةً 

ثَنِي أَندسٍ ، فَحلَى فَرع ةاجي حاَءنِي فجبٍ ، ورضم نانَ برمع عمس ه

، وفي حديث ؛ "ينذُرونَ ولَا يفُونَ"  حصينٍ ، وفي حديث يحيى ، وشبابةَ

  ٢١٤(م)  كَما قَالَ ابن جعفَرٍ."يوفُونَ"  ؛بهزٍ

وحدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، ومحمد بن عبد الْملك الْأُموِي ، قَالَا :  )٧

حدثَنا أَبو عوانةَ ، ح وحدثَنا محمد بن الْمثَنى ، وابن بشارٍ ، قَالَا : حدثَنا 

لَاها أَبِي ، كثَندامٍ ، حشه ناذُ بعم نفَى ، عنِ أَوةَ باررز نةَ ، عادقَت نا عم

 بِينِ الننٍ ، عيصنِ حانَ برم؛  صع يثدذَا الْحنُ ، بِهالْقَر ةالْأُم هذه ريخ "

 " مهلُوني ينالَّذ ثُم ، يهِمف ثْتعب ينةَ ،الَّذانوأَبِي ع يثدي حف ادقَالَ :  ، ز

واُهللا أَعلَم ، أَذَكَر الثَّالثَ أَم لَا ، بِمثْلِ حديث زهدمٍ ، عن عمرانَ ، وزاد في 

 -  ٢١٥(م) ".   )١(" ويحلفُونَ ولَا يستحلَفُونَحديث هشامٍ ، عن قَتادةَ ؛ 

)٢٥٣٥(  

٨( دح ، يماهرإِب نب قُوبعثَين يدحرٍثَنأَبِي بِش نع ،ميشثَنِي ا هدح وح ،

إِسماعيلُ بن سالمٍ ، أَخبرنا هشيم ، أَخبرنا أَبو بِشرٍ، عن عبد اِهللا بنِ شقيقٍ 

                                                             
 كناية عن كثرة احللف بسبب وبدون سبب ، وهذا يدل علي كثرة كذم ، فالصادق ال يكذب. )(١



 

٤٧٧  

" خير أُمتي الْقَرنُ الَّذين بعثْت  :ص، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

 " مهلُوني ينالَّذ ثُم ،يهِملَا ، قَالَ :ف ثَ أَمالثَّال أَذَكَر لَماُهللا أَع و ،  لُفخي ثُم "

 )٢٥٣٤( - ٢١٣(م) قَوم يحبونَ السمانةَ ، يشهدونَ قَبلَ أَنْ يستشهدوا ". 
٩( ح نلِ ، عيالفُض نب دمحا مثَندلَى قَالَ : حاَألع دبع نلُ باصا وثَند

اَألعمشِ ، عن علي بنِ مدرِك ، عن هلَالِ بنِ يساف ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صقَالَ : ساسِ قَ يالن ريخ " ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُمر

ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم يأْتي من بعدهم قَوم يتسمنونَ ويحبونَ السمن يعطُونَ 

هكَذَا روى محمد بن فُضيلٍ هذَا احلَديثَ ، عنِ " :  )١(الشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها

 نم داحو رى غَيورو ، افسنِ يلَالِ به نع ، رِكدنِ مب يلع نشِ ، عماَألع

يهوا فذْكُري لَمو ، افسنِ يلَالِ به نشِ ، عمنِ اَألعيثَ ، عذَا احلَده احلُفَّاظ 

علي بن مدرِك و حدثَنا احلُسين بن حريث قَالَ : حدثَنا وكيع ، عن اَألعمشِ 

 بِينِ الننٍ ، عيصنِ حانَ برمع نع ، افسي نلَالُ با هثَندصقَالَ : ح  فَذَكَر ،

م يثدح ني مدنع حذَا أَصهو هوحن هجرِ وغَي نم وِير قَد لٍ وينِ فُضب دمح

 بِينِ الننِ عيصنِ حانَ برمع ن[قال األلباين]: صحيح ٢٢٢١. (ت) صع  

، عن زرارةَ بنِ  حدثَنا قُتيبةُ قَالَ : حدثَنا أَبو عوانةَ ، عن قَتادةَ )١٠

" خير أُمتي القَرنُ  :صنِ حصينٍ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه ، عن عمرانَ بأَوفَى

ـ ثُم  قَالَ : و لَا أَعلَم ذَكَر الثَّالثَ أَم لَاالَّذي بعثْت فيهِم ، ثُم الَّذين يلُونهم ـ 

ولَا يؤتمنونَ ، ويفْشو فيهِم  ينشأُ أَقْوام يشهدونَ ولَا يستشهدونَ ، ويخونونَ

نم٢(الس(  : ". يححص نسيثٌ حدذَا ح[قال األلباين]: صحيح ٢٢٢٢(ت)  ه  

                                                             
املقصود شهادة الزور ، ويدخل يف ذلك أيضا الغيبة والنميمة ، ونقل الكالم بني الناس بغرض إفساد ذات  )(١

 البني.
  األكل والشرب وقلة احلركة.زيادة الوزن نتيجة زيادة الدهون وتراكمها يف اجلسم بسبب اإلسراف يف  )(٢

 وسبب السمنة أيضا هو قلة احلركة بسبب ظهور وإنتشار وسائل الراحة مثل وسائل النقل ووسائل اإلتصاالت.
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١١(  نلٍ ، عيفُض نب دمحا مثَندلَى قَالَ: حاَألع دبع نلُ باصا وثَندح

اَألعمشِ ، عن علي بنِ مدرِك ، عن هلَالِ بنِ يساف ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ :  صقَالَ : ساسِ قَيالن ريخ " ، مهلُوني ينالَّذ نِي ثُمر

 نمونَ السبحيونَ ونمستي مهدعب نم مجِيُء قَوي ثَلَاثًا ، ثُم مهلُوني ينالَّذ ثُم

غَرِيب من حديث : وهذَا حديثٌ "  )١(يعطُونَ الشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها

، عن علي بنِ مدرِك وأَصحاب اَألعمشِ إِنما رووا عنِ اَألعمشِ ، عن اَألعمشِ

 ثيرح نب نيارٍ احلُسمو عا أَبثَندنٍ ، حيصنِ حانَ برمع نع ، افسنِ يلَالِ به

نا هلَالُ بن يساف ، عن عمرانَ قَالَ : حدثَنا وكيع ، عنِ اَألعمشِ قَالَ : حدثَ

 بِينِ الننٍ ، عيصنِ حلٍ .  صبينِ فُضب دمحم يثدح نم حذَا أَصهو  ، هوحن

ومعنى هذَا احلَديث عند بعضِ أَهلِ العلْمِ يعطُونَ الشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها 

يقُولُ : يشهد أَحدهم من غَيرِ أَنْ يستشهد .(ت)  شهادةَ الزورِيعنِي  إِنما

  [قال األلباين]: صحيح ٢٣٠٢

١٢( ا منربلَىأَخالْأَع دبع نب دما حثَندقَالَ : ح ، دالا خثَندقَالَ : ح ،

دهز نةَ ، عرمأَبِي ج نةُ ، عبعش ذْكُرنٍ ، ييصح نانَ برمع تعممٍ ، قَالَ : س

 ولَ اللَّهسقَالَ : صأَنَّ ر  ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُمقَر كُمريخ "

 " مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُونثَ - ي أَو هدعنِ بيترم رِي أَذَكَرلَاثًافَلَا أَد  -  ثُم ،

ذَكَر قَوما يخونونَ ولَا يؤتمنونَ ، ويشهدونَ ولَا يستشهدونَ ، وينذرونَ ولَا 

 " نمالس يهِمف رظْهيوفُونَ ، ونِ :يمحالر دبو عانَ  ، قَالَ أَبرمع نب رصذَا نه

  ال األلباين]: صحيح[ق ٣٨٠٩(س)  أَبو جمرةَ .

  

                                                             
 كناية عن شهادة الزور.)(١



 

٤٧٩  

حدثَنا عمرو بن عون ، قَالَ : أَنبأَنا ح ، و حدثَنا مسدد ، قَالَ : حدثَنا  )١٣

أَبو عوانةَ ، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، قَالَ : 

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر: يهِمف ثْتعب يننُ الَّذي الْقَرتأُم ريخ "  ينالَّذ ثُم ،

مهلُوني مهلُوني ينالَّذ لَا ،، ثُم ثَ أَمالثَّال أَذَكَر لَمأَع اللَّهو ،  مقَو رظْهي ثُم

، ويخونونَ ، ولَا يؤتمنونَ ،  يشهدونَ ، ولَا يستشهدونَ ، وينذرونَ ، ولَا يوفُونَ

 ." نمالس يهِمو ففْشي[قال األلباين]: صحيح ٤٦٥٧(د) و  

حدثَنا وكيع ، حدثَنا الْأَعمش ، حدثَنا هلَالُ بن يساف ، عن عمرانَ  )١٤

 ولُ اللَّهسنٍ قَالَ : قَالَ ريصنِ حصب:  »الن رينِخاسِ قَرمهلُوني ينالَّذ ي ، ثُم ،

ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم يجِيُء قَوم يتسمنونَ يحبونَ السمن يعطُونَ الشهادةَ 

  ١٩٨٢٠(حم) ». قَبلَ أَنْ يسأَلُوها 

١٥(  دمالص دبعرٍو ، ومع نب كلالْم دبا عثَندح نع ، امشا هثَندقَالَا : ح

 ولَ اللَّهسنٍ ، أَنَّ ريصنِ حانَ برمع نفَى ، عنِ أَوةَ باررز نةُ ، عادقَالَ :  صقَت

» ثْتعب ينالَّذ ، دمالص دبقَالَ ع ، يهِمف ثْتعي بنُ الَّذالْقَر ةالْأُم هذه ريخ

، يهِملَا  فونَ وونخيوفُونَ ، ولَا يونَ وذُرني مأُ قَوشني ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ثُم

نمالس يهِمو ففْشيونَ ، ودهشتسلَا يونَ ودهشيونَ ، ونمت١٩٨٢٣(حم) ». ي  

١٦(  ةُ ، وبعا شثَندفَرٍ، حعج نب دمحا مثَنداحجةُ قَالَحبعا شنربأَخ ، ج :

سمعت أَبا جمرةَ قَالَ : سمعت زهدم بن مضربٍ قَالَ : حجاج في حديثه قَالَ : 

جاَءنِي زهدم في دارِي فَحدثَنِي قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ يحدثُ ، أَنَّ 

 ولَ اللَّهسقَالَ : صر  »قَر كُمريإِنَّ خ ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُم

 مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني « ولُ اللَّهسرِي ، قَالَ رانُ : فَلَا أَدرمص، قَالَ ع: 

ستشهدونَ ، ثُم يكُونُ بعدهم قَوم يشهدونَ ولَا ي« بعد قَرنِه مرتينِ أَو ثَلَاثَةً ؛ 
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 نمالس يهِمف رظْهيوفُونَ ، ولَا يونَ وذُرنيونَ ، ونمتلَا يونَ وونخي(حم) ». و

١٩٨٣٥  

حدثَنا حجاج ، أَخبرنا شعبةُ قَالَ : سمعت أَبا جمرةَ يقُولُ : جاَءنِي  )١٧

: سمعت عمرانَ بن حصينٍ يحدثُ ، أَنَّ رسولَ  زهدم في دارِي فَحدثَنِي قَالَ

 نِي «  قَالَ : صاللَّهقَر كُمريقَالَ :» إِنَّ خ هإِلَّا أَن ثْلَهم لَا «  ، فَذَكَرونَ وونخيو

  ١٩٨٣٦(حم) ». يؤتمنونَ 

١٨( دةَ ، حبعش نع ، يدعس نى بيحا يثَندثَنِي حدةَ ، حرمو جثَنِي أَب

يقُولُ : قَالَ رسولُ زهدم بن مضربٍ ، قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ 

رِي «  :صاللَّهلَا أَد ، مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُمقَر كُمريخ

، ثُم يأْتي ، أَو يجِيُء ، بعدكُم قَوم ينذُرونَ فَلَا يوفُونَ ،  مرتينِ أَو ثَلَاثَةً

 نمالس يهِمو ففْشيونَ ، ودهشتسلَا يونَ ودهشيونَ ، ونمتلَا يونَ وونخيو .«

  ١٩٩٠٦(حم) 

١٩( وو عا أَبثَندقَالَا : ح زهب فَّانُ ، وا عثَندحدةَ ، حانزهةُ قَالَ : بادا قَتثَن ،

قَالَ : قَالَ رسولُ  عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بنِ أَوفَى ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ

صاللَّه:  ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ثُم ، يهِمف ثْتعي بنُ الَّذي الْقَرتأُم ريخ "

 مهلُونلَا  ، قَالَ :يونَ ودهشي مأُ قَوشني لَا ؟ ثُم ثَ أَمالثَّال أَذَكَر لَمأَع اللَّهو

ونَ ، ويخونونَ ولَا يتمنونَ ، ويفْشو فيهِم يستشهدونَ ، وينذُرونَ ولَا يوفُ

 ." نم١٩٩٥٣(حم) الس  

أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنا خلَف بن هشامٍ  )٢٠

انوو عا أَبثَندقَالَا : ح ، اثيغ نب داحالْو دبعو ، ارزالْب نةَ ، عادقَت نةَ ، ع

 ولُ اللَّهسنٍ ، قَالَ : قَالَ ريصنِ حانَ برمع نفَى ، عنِ أَوةَ باررصز:  ريخ "

 " مهلُوني ينالَّذ ثُم ، يهِمف ثْتعي بنُ الَّذي الْقَرتأُم -  أَذَكَر لَمأَع اللَّه ثُم



 

٤٨١  

" ثُم ينشأُ قَوم يشهدونَ ولَا يستشهدونَ ، وينذرونَ ولَا يوفُونَ ،  - الثَّالثَ أَم لَا 

 ." نمالس يهِمو ففْشيونَ ، ونمتؤلَا يونَ وونخي٦٦٩٤[رقم طبعة با وزير و ، (

  ): م.١٨٤٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٢٩(حب) 

٢١( ب رمع يثدح بِينِ الننِي ،  قَالَ : صنِ اخلَطَّابِ ، عاسِ قَرالن ريخ "

ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم يفْشو الكَذب حتى يشهد الرجلُ 

 " لَفحتسلَا يلُ وجالر فلحيو ، دهشتسلَا يو بِيالن يثدى حنعمص، و " :

خير الشهداِء الَّذي يأْتي بِشهادته قَبلَ أَنْ يسأَلَها ، هو عندنا إِذَا أُشهِد الرجلُ 

يثاحلَد هجكَذَا وه ، ةادهالش نم نِعتملَا يو هتادهش يدؤِء أَنْ ييلَى الشع 

 ٢٣٠٣(ت)  عند بعضِ أَهلِ العلْمِ ".
حدثَنا عبد اللَّه بن الْجراحِ قَالَ : حدثَنا جرِير، عن عبد الْملك بنِ  )٢٢

عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ ، قَالَ : خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ بِالْجابِية ، فَقَالَ : 

إِنَّ ر ولَ اللَّهفَقَالَ : صس ، يكُمي فقَامثْلَ ما مينف ي  قَامفَظُونِي فاح "

أَصحابِي ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَذب حتى 

لَفحتسا يمو فلحيو ، دهشتسا يملُ وجالر دهشقال  ٢٣٦٣(جة) ".   ي]

 األلباين]: صحيح

  
١( رإِب نب اقحا إِسثَندقَالَ : ح ، يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربأَخيماه ،

قَالَ : أَخبرنا عثْمانُ بن عمر ، قَالَ : حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ ، عن سعيد بنِ 

 ولِ اللَّهسنِ رةَ ، عريرأَبِي ه نانَ ، ععمقَالَ : صس ،  قُومأَنْ لَا ت كوشي "

تالْف رظْهتو ، لْمالْع ضقْبى يتةُ حاعالس بقَارتيو ، بالْكَذ كْثُريو ، ن



    ٤٨٢   

 " جرالْه كْثُريو ، اقوالْأَس بقَارتتانُ ، وميلَ :الز؟  ، ق جرا الْهم قَالَ :و 

  [قال األلباين]: صحيح ٦٧١٨) ، (حب) ٦٦٨٣(رقم طبعة با وزير: "الْقَتلُ". 

  

٢( أَخ ، رمع نانُ بثْما عثَندئْبٍحأَبِي ذ نا ابنرانَ بعمنِ سب يدعس نع ، ،

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نقَالَ : صع  »الس قُوملَا ت رظْهى تتةُ حاع

نتالْفانُ ، ومالز بقَارتيو ، اقوالْأَس بقَارتتو ، بالْكَذ كْثُريو ، كْثُري

جريلَ :» الْه؟  ، ق جرا الْهملُ« قَالَ :و١٠٧٢٤(حم) ». الْقَت  

  

أَخبرنا عمرو بن علي قَالَ : أَنبأَنا وهب بن جرِيرٍ قَالَ : حدثَنِي أَبِي ،  )١

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر بلغنِ ترِو بمع ننِ ، عسالْح نع ، سوني نصع:  "

، و يظْهر  )٢(، و تفْشو التجارةُ)١(ثُرإِنَّ من أَشراط الساعة أَنْ يفْشو الْمالُ و يكْ

لْمقُولَ : )٣(الْعفَي عيلُ الْبجالر بِيعي و ،  ، نِي فُلَانب اجِرت رأْمتى أَستلَا ح

                                                             
بسبب التقدم و املدنية و احلضارة الذي نتج عن إكتشاف البترول و الغاز الطبيعي ، و الذي أدي إيل تقدم )(١

 الصناعة  و نشاط التجارة . الزراعة و
عن طريق ظهور ما يسمي اليوم بالسوق املشتركة و شركات التجارة العاملية ؛ نتيجة التقدم الزراعي و )(٢

الصناعي اهلائل يف كافة االت ، و بسبب تقدم وسائل املواصالت الذي أدي إيل نشاط حركة التجارة و رواجها 

رة األدوية و األغذية و السيارات و القطارات و الطائرات و قطع الغيار و األالت يف العامل كله اليوم . فظهرت جتا

 و املعدات و األسلحة و أدوات البناء و التعمري ... إخل.
( و يظهر العلم ) و ( يقبض العلم ) ؛  صعلي الفضائيات و اإلنترنت ، و ال يوجد تعارض بني قوله )(٣

فاملقصود بقبض العلم هو موت العلماء ، أم ظهور العلم فيكون علي وسائل اإلتصاالت و التكنولوجيا حيث 

أن هناك مواد صوتية و مرئية هلؤالء العلماء الذين ماتوا يتم بثها اآلن عرب وسائل اإلتصاالت إيل العامل أمجع ، 

االت و تكنولوجيا العصر مسحت للعامل الواحد اجلليل أن يتحدث إيل ماليني البشر يف كما أن وسائل اإلتص

 سهولة و يسر رغم أنه شخص واحد فقط .



 

٤٨٣  

بيمِ الْكَاتظالْع يي الْحف سملْتي١(و(   ." دوج[قال األلباين] ٤٤٥٦(س) فَلَا ي :

  صحيح

حدثَنا وهب بن جرِيرٍ ، حدثَنا أَبِي ، سمعت يونس ، عنِ الْحسنِ ،  )٢

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، بلغنِ ترِو بمع نأَنْ «  :صع ، ةاعالس اطرأَش نإِنَّ م

الْقَلَم رظْهي و ، كْثُري الُ والْم يضففْ )٢(يت ةُ ، وارجالت وقَالَ : قَالَ ، » ش

حتى أَستأْمر تاجِر بنِي فُلَان ،  فَإِنْ كَانَ الرجلُ ليبِيع الْبيع فَيقُولُ : عمرو :

 ٥١٩ص٣٩(حم) جو يلْتمس في الْحي الْعظيمِ الْكَاتب ، و لَا يوجد. 
٣(  دمو أَحا أَبثَندح نارٍ، عيس نانَ ، علْمس نب ريشا بثَندح ، رِييبالز

طَارِقِ بنِ شهابٍ ، قَالَ : كُنا عند عبد اللَّه ، جلُوسا ، فَجاَء رجلٌ ، فَقَالَ : 

د ، رأَينا الناس قَد أُقيمت الصلَاةُ ، فَقَام و قُمنا معه ، فَلَما دخلْنا الْمسجِ

ركُوعا ، في مقَدمِ الْمسجِد ، فَكَبر و ركَع ، و ركَعنا ثُم مشينا ، و صنعنا 

م يا أَبا عبد مثْلَ الَّذي صنع ، فَمر رجلٌ يسرِع ، فَقَالَ : علَيك السلَا

جعنا ، دخلَ إِلَى اللَّه و رسولُه ، فَلَما صلَّينا و ر ، فَقَالَ : صدقالرحمنِ

هلاأَهنلَسج ، قدلِ : صجلَى الرع هدر متعما سضٍ : أَمعبا لنضعفَقَالَ ب ،

أَ ،اللَّها أَسأَن : ؟ فَقَالَ طَارِق أَلُهسي كُمأَي ،لُهسر تلَّغبو ،جرخ نيح أَلَهفَس ، لُه

 بِينِ النع صفَذَكَر: » وفُش و ، ةاصالْخ يملست ةاعيِ السدي نيأَنَّ ب

                                                             
ولَا تسأَموا أَن تكْتبوه صغريا أَو كَبِريا و هذا مذكور يف آواخر سورة البقرة حيث يقول تعايل يف آية الدين : " )(١

 بينكُم تديرونها حاضرةً تجارةً تكُونَ أَن إِلَّا  ترتابوا أَلَّا وأَدنى للشهادة وأَقْوم اللَّه عند أَقْسطُ ذَلكُم  أَجلهإِلَى 

سفَلَي كُملَيع احنا  أَلَّ جوهبكْتواا تهِدأَشإِذَا و متعايبلَا  تو ارضي بلَا كَاتو هِيدو قال أيضا يف اآلية اليت   ش."

ذي اؤتمن الَّ فَلْيؤد بعضا بعضكُم أَمن فَإِنْ  مقْبوضةٌ فَرِهانٌ كَاتبا تجِدوا ولَم سفَرٍوإِن كُنتم علَى تليها : " 

  هبر قِ اللَّهتلْيو هتانلَاأَموا ومكْتت هةَالشن  ادما وهمكْتي هفَإِن مآث هقَلْب  اللَّها ولُونَ بِممعت يملع ." 
عن طريق ظهور الكتاب يف الصحف و االت (الكتابة و الصحافة )، و انتشار املكتبات و الطباعة )(٢

 وغريذلك .



    ٤٨٤   

ةارجةَ التادهش امِ ، وحالْأَر قَطْع و ، ةارجلَى التا عهجوأَةُ زرالْم نيعى تتح ،

متك ورِ، والْقَلَمِ الز ورظُه و ، قالْح ةادهصححه األلباين ٣٨٧٠حم (». انَ ش ،(

 ).٦٤٧يف السلسلة الصحيحة برقم (
حدثَنا يحيى بن آدم ، حدثَنا بشري أَبو إِسماعيلَ ، عن سيارٍ أَبِي  )٤

قَالَ لَه  ، اللَّه دبع نطَارِقٍ ، ع نكَمِ ، عالْح  يملسنِ ، تمحالر دبا عا أَبي :

فَقَالَ : قَالَ رسولُ الرجلِ علَيك ، فَقُلْت : صدق اللَّه و رسولُه ؟ قَالَ: 

صاللَّه : نيعى تتةُ ، حارجو التفْشت و ، ةاصالْخ يملست ةاعيِ السدي نيب "

 ." امحالْأَر قْطَعت و ، ةارجلَى التا عهجوأَةُ زر٣٩٨٢(حم) الْم 
٥( ارٍ أَبِي الْحيس نانَ ، علْمنِ سريِ بشب نمٍ ، عيعو نا أَبثَندح نكَمِ ، ع

طَارِقٍ قَالَ : كُنا عند عبد اللَّه جلُوسا ، فَجاَء آذنه فَقَالَ : قَد قَامت الصلَاةُ ، 

مِ الْمقَدي ما فكُوعر اسأَى النفَر ، جِدسا الْملْنخفَد ، هعا منقُمو فَقَامجِدس ،

يشم و ، كَعر و رفَقَالَ : فَكَب رِعسلٌ مجر رلَ ، فَما فَعثْلَ ما ملْنفَع  ا ون

قدنِ ، فَقَالَ : صمحالر دبا عا أَبي لَامالس كُملَيع ولُهسلَّغَ رب و ، ا اللَّهفَلَم ،

كَانِني ما فنلَسج و ، هللَى أَهع لَجفَو ، عجا رنلَّيصرخى يتح هرظتنا ن ، ج

: أَيكُم يسأَلُه ؟ قَالَ طَارِق : أَنا أَسأَلُه ، فَسأَلَه ، فَقَالَ : فَقَالَ بعضنا لبعضٍ

 بِينِ النقَالَ صع: ةاصالْخ يملست : ةاعيِ السدي ني١(" ب(  ةارجالت وفُش و ،

ةارجلَى التا عهجوأَةُ زرالْم نيعى تتح قَطْع امِ، وحالْقَلَمِالْأَر وفُش و ، و ،

 ." قالْح ةادهانُ شمتك ورِ، وبِالز ةادهالش ور١٠٤٩األدب املفرد للبخاري (ظُه (

بريوت ، قال  - طبعة دار البشائر اإلسالمية  –حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي 

  األلباين ؛ صحيح .

                                                             
أال يلقي الرجل املسلم حتية السالم إال على من يعرفه فقط ؛ أال يسلم الرجل إال علي من يعرفه فقط من )(١

 أمر املسلم أن يلقي السالم علي من يعرف و من ال يعرف . صاملسلمني ، و النيب 



 

٤٨٥  

  
١(  نب دمحا من ، ياددغالْب ِسيمابِرٍ الْأَحنِ جب داود نب دمحا مثَندح

عباد الْمكِّي ، نا حاتم بن إِسماعيلَ ، عن بشريٍ أَبِي إِسماعيلَ ، عن سيارٍ، 

ع ، ودعسنِ منِ ابابٍ ، عهنِ شطَارِقِ ب نع بِييِ «  قَالَ : صنِ الندي نيب

 رمالْخ ا ، ونالز ا ، وبالر رظْهي ةاعريٍ أَبِي » السشب نيثَ عدذَا الْحوِ هري لَم ،

) ، ٧٦٩٥؛ رواه الطرباين يف املعجم األوسط ( إِسماعيلَ إِلَّا حاتم بن إِسماعيلَ

  صحيح الترغيب و الترهيب و السلسلة الصحيحة . و صححه األلباين يف

٢(   نع ، ماتنا ح ، كِّيالْم ادبع نب دمحا مونَ ، ثَناره نى بوسا مثَندح

 بِينِ النع ، ودعسنِ منِ ابطَارِقٍ ، ع نارٍ، عيس نع ، انمعنِ النريِ بشصب 

لَم يروِ هذَا الْحديثَ عن ». بين يديِ الساعة يظْهر الربا و الْخمر«  أَنه قَالَ :

  )٨١٥٨بشريِ بنِ النعمان إِلَّا حاتم. رواه الطرباين يف املعجم األوسط (

بو بكْرٍ أَحمد أَخبرنا أَبو الْقَاسمِ عبد اللَّه بن محمد الْحنِيفي ، أَنا أَ )٣

بن محمد بنِ عبدوسٍ ، إِمالًء ، أَنا أَبو محمد عبد اللَّه بن محمد بنِ الْحسنِ 

 ادزِي نب اللَّه دبا عن ، داود نى بوسا مى ، نيحي نب دمحا من ، يقرالش

داود نع ، يالثَّقَف  ننِ ، عسنِ الْحةَ ، عرينِ أَبِي خب يدعس نع ، دننِ أَبِي هب

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرصأَيب ه:  » دقَى أَحبانٌ لَا يماسِ زلَى الني عأْتي

 ارِهغُب نم هابأَص أْكُلْهي لَم نا ، فَمبشرح السنة  ،» إِال أَكَلَ الر

  )٢٠٥٥للبغوي(

وأَخبرنا أَبو علي الروذْبارِي ، أنا محمد بن بكْرٍ ، ثنا أَبو داود ، ثنا  )٤

وهب بن بقيةَ ، أنا خالد ، عن داود بنِ أَبِي هند ، عن سعيد بنِ أَبِي خيرةَ ، 

" لَيأْتين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى أَحد  ، قَالَ :صاِهللا  عنِ الْحسنِ أَنَّ رسولَ



    ٤٨٦   

 " ارِهخب نم هابأَص أْكُلْهي ا ، فَإِنْ لَمب؛ السنن الكربي للبيهقي إِلَّا أَكَلَ الر

)١٠٤٧٣(  

٥(  يلا عثَندح انَ ، وفْيس نب نسا الْحثَندح ، يهالْفَق يدلو الْوا أَبثَندح

بن عيسى ، حدثَنا الْحسين بن محمد بنِ زِياد ، قَالَا : حدثَنا وهب بن بقيةَ 

دبع نب دالا خثَندح ، يطاسنِ ،  الْوسنِ الْحع ، دننِ أَبِي هب داود نع ، اللَّه

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نانٌ ، لَا «  قَالَ : صعماسِ زلَى النع نيأْتلَي

 ارِهغُب نم هابأَص أْكُلْهي ا ، فَإِنْ لَمبإِلَّا أَكَلَ الر دأَح يهقَى فبي « لَفتاخ قَد و ،

أَئمتنا في سماعِ الْحسنِ عن أَبِي هريرةَ فَإِنْ صح سماعه منه فَهذَا حديثٌ 

) ، و وافقه الذهيب و قال يف تعليقه ؛ ٢١٦٢صحيح ، احلاكم يف املستدرك (

  مساع احلسن من أيب هريرة ذا صحيح

، د ، قَالَ : حدثَنا شرِيك، قَالَ : حدثَنا بِشر بن الْوليأَخبرنا أَبو يعلَى  )٦

عن سماك ، عن عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه بنِ مسعود عن أَبِيه ، عن رسولِ 

 لُوا بِ قَالَ : صاللَّها إِلَّا أَحبالر ى ونمٍ الزي قَوف را ظَهم " اللَّه قَابع فُِسهِمأَن

   ) ؛ قال الشيخ شعيب األرناؤوط ؛ حسن٤٤١٠صحيح ابن حبان(جلَّا وعلَا ". 

حدثَنا الْحسين بن الْعباسِ الرازِي ، ثنا علي بن هاشمِ بنِ مرزوقٍ ،  )٧

ب اكمس نسٍ ، عأَبِي قَي نو برمنِ ثنا أَبِي ، ثنا عب يدعس نبٍ ، عرنِ ح

إِذَا ظَهر «  :صجبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ رضي اُهللا عنهما ، قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

املعجم ». الزنا والربا في قَرية ، فَقَد أَحلُّوا بِأَنفُِسهِم عذاب اِهللا عز وجلَّ 

  ، قال األلباين : حسن  )٤٦٠الكبري للطرباين (

ب بن يوسف أَخبرنِي عبد الصمد بن علي الْبزاز، ثنا يعقُو )٨

وِينِيالْقَز نسٍ ، عأَبِي قَي نو برمابِقٍ ، ثنا عنِ سب يدعس نب دمحثنا م ،

بنِ عنِ ابةَ ، عكْرِمع نبٍ ، عرنِ حب اكماسٍ ، قَالَ :س  ولُ اللَّهسى رهص" ن 



 

٤٨٧  

 مطْعى تتةُ حرى الثَّمرتشقَالَ :أَنْ ت و ،  فَقَد ، ةيي قَرا فبالرا ونالز رإِذَا ظَه

هذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد ولَم يخرجاه ؛ أَحلُّوا بِأَنفُِسهِم عذَاب اللَّه " ؛ 

  ) ، و وافقه الذهيب. ٢٢٦١املستدرك للحاكم(

حدثَنا آدم ، حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ ، حدثَنا سعيد املَقْبرِي ، عن أَبِي  )٩

 بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرانٌ ، الَ «  ، قَالَ : صهماسِ زلَى الني عأْتي

  ٢٠٥٩(خ) ». يبالي املَرُء ما أَخذَ منه ، أَمن احلَالَلِ أَم من احلَرامِ

حدثَنا آدم ، حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ ، حدثَنا سعيد املَقْبرِي ، عن أَبِي  )١٠

 بِينِ النةَ ، عريرُء «  الَ :، قَ صهي املَرالبانٌ ، الَ يماسِ زلَى النع نيأْتلَي

  ٢٠٨٣(خ) ».  بِما أَخذَ املَالَ ، أَمن حالَلٍ أَم من حرامٍ

١١(  نع ، فَرِيالْح داوو دا أَبثَندارٍ قَالَ : حيننِ دا بكَرِيز نب ما الْقَاسثَندح

انَ ، عفْيةَ قَالَ : سريرأَبِي ه نع ، رِيقْبالْم ننِ ، عمحالر دبنِ عب دمحم ن

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر:  ابأَص نأَي نلُ مجي الرالبا يانٌ مماسِ زلَى الني عأْتي "

  حيح[قال األلباين]: ص ٤٤٥٤(س) الْمالَ من حلَالٍ أَو حرامٍ ".

حدثَنا يحيى ، عنِ ابنِ أَبِي ذئْبٍ ، قَالَ : حدثَنا سعيد ، عن أَبِي  )١٢

 بِينِ النةَ ، عريرا «  قَالَ : صهُء بِمري الْمالبانٌ لَا يماسِ زلَى النع نيأْتلَي

  ٩٦٢٠(حم) ». أَخذَ من الْمالِ بِحلَالٍ ، أَو بِحرامٍ 

١٣(  اللَّه دبع نب دما أَحثَندح ، يامنِ السمحالر دبع نب دمحا منربأَخ

بنِ يونس الْيربوعي ، حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ ، عن سعيد الْمقْبرِي ، عن أَبِي 

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرذَ  :صها أَخُء بِمري الْمالبانٌ لَا يمز نيأْتلَي "

[قال  ٦٧٢٦) ، (حب) ٦٦٩١(رقم طبعة با وزير: الْمالَ : بِحلَالٍ أَو حرامٍ". 

  األلباين]: صحيح.



    ٤٨٨   

١٤( نع ،دننِ أَبِي هب داود نع ، يدأَبِي ع نا ابثَندةُ قَالَ : حبيا قُتنربأَخ 

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه ننِ ، عسالْح نةَ ، عرينِ أَبِي خب يدعصس 

كُلْه أَصابه من " يأْتي علَى الناسِ زمانٌ يأْكُلُونَ الربا ، فَمن لَم يأْ قَالَ :

"ارِه[قال األلباين]: ضعيف ٤٤٥٥(س) . غُب  

ا عباد بن راشد ، محمد بن عيسى ، حدثَنا هشيم ، أَخبرن حدثَنا )١٥

، ن ، منذُ أَربعني سنةً: سمعت سعيد بن أَبِي خيرةَ ، يقُولُ : حدثَنا الْحسقَالَ

 بِيةَ ، قَالَ : قَالَ النريرأَبِي ه نصعا وثَندا : ح وحنربةَ ، أَخيقب نب به

خالد ، عن داود يعنِي ابن أَبِي هند ، وهذَا لَفْظُه عن سعيد بنِ أَبِي خيرةَ ، 

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه ننِ ، عسنِ الْحلَى  ، قَالَ : صعع نيأْتلَي "

، يبقَى أَحد إِلَّا أَكَلَ الربا ، فَإِنْ لَم يأْكُلْه أَصابه من بخارِه "  الناسِ زمانٌ لَا

  [قال األلباين]: ضعيف ٣٣٣١(د) "أَصابه من غُبارِه".  قَالَ ابن عيسى : 

حدثَنا عبد اللَّه بن سعيد قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ ابن علَيةَ قَالَ :  )١٦

حدثَنا داود بن أَبِي هند ، عن سعيد بنِ أَبِي خيرةَ ، عنِ الْحسنِ ، عن أَبِي 

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرصه :نيأْتلَي "  مهنقَى مبانٌ لَا يماسِ زلَى النع

 ." ارِهغُب نم هابأْكُلْ ، أَصي لَم نا ، فَمبلُ الرإِلَّا آك ، دقال  ٢٢٧٨(جة) أَح]

  األلباين]: ضعيف

حدثَنا هشيم ، عن عباد بنِ راشد ، عن سعيد بنِ أَبِي خيرةَ ، قَالَ :  )١٧

حدثَنا الْحسن ، منذُ نحوٍ من أَربعني أَو خمِسني سنةً عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ 

 ا «  قَالَ : صاللَّهبالر يهأْكُلُونَ فانٌ يماسِ زلَى الني عأْتي «: يلَ لَهقَالَ : ق ، 

،  ١٠٤١٠(حم) ». أْكُلْه منهم ، نالَه من غُبارِهمن لَم ي« قَالَ :الناس كُلُّهم ؟ 

  قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.



 

٤٨٩  

١٨(  ، يدبريٍ الْعكَث نب دمحا مثَندابِ ، قَالَ : حبالْح نلُ با الْفَضنربأَخ

، عن عبد اللَّه بنِ مرةَ ، عنِ  قَالَ : أَخبرنا سفْيانُ الثَّورِي ، عنِ الْأَعمشِ

" آكُلُ الربا و موكلُه و كَاتبه و  الْحارِث بنِ عبد اللَّه ، أَنَّ ابن مسعود ، قَالَ :

ة ، شاهداه إِذَا علموا بِه ، و الْواشمةُ و الْمستوشمةُ للْحسنِ ، و لَاوِي الصدقَ

 دمحم انسلَى لونَ عونلْعم هترجه دعا بابِيرأَع دترالْم صو  ." ةاميالْق موي

"التعليق  - [قال األلباين]: صحيح  ٣٢٥٢) ، (حب) ٣٢٤١(رقم طبعة با وزير: 

  )، "البيوع".٤٩/ ٣الرغيب" (

: حدثَنا خالد ، عن شعبةَ ، عن  أَخبرنا إِسمعيلُ بن مسعود ، قَالَ )١٩

 دبع نع ، ارِثالْح نثُ ، عدحةَ يرم نب اللَّه دبع تعمشِ ، قَالَ : سمالْأَع

" آكلُ الربا ، و موكلُه ، و كَاتبه إِذَا علموا ذَلك ، و الْواشمةُ ، و  اللَّه قَالَ :

لْموشومةُ للْحسنِ ، و لَاوِي الصدقَة ، و الْمرتد أَعرابِيا بعد الْهِجرة ا

 دمحم انسلَى لونَ عونلْعصم  ." ةاميالْق مو[قال األلباين]:  ٥١٠٢(س) ي

  صحيح

الْأَعمشِ ، عن عبد اللَّه بنِ حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا سفْيانُ ، عنِ  )٢٠

: اللَّه دبرِ، قَالَ : قَالَ عوالْأَع اللَّه دبنِ عب ارِثنِ الْحةَ ، عرم  ا وبلُ الرآك "

، و الْمستوشمةُ للْحسنِموكلُه و كَاتبه و شاهداه ، إِذَا علموا بِه ، و الْواشمةُ 

لْعم : هترجه دعا بابِيرأَع دترالْم و ، قَةدلَاوِي الص و انسلَى لونَ عون

دمحصم  " ةاميالْق موثَنِي يدفَقَالَ : ح ، يماهرإِبل كذَل تقَالَ : فَذَكَر ،

: اللَّه دبةُ ، قَالَ : قَالَ علْقَملُ ال عاٌء". "آكوس لُهوكم ا ، وب٣٨٨١(حم) ر  



    ٤٩٠   

  
١(  نب اللَّه دبا عثَندمٍ ، حلسم نب يدلا الوثَندح ، يديثَنا احلُمدح

العالَِء بنِ زبرٍ، قَالَ : سمعت بسر بن عبيد اللَّه ، أَنه سمع أَبا إِدرِيس ، قَالَ : 

 تعمسكالم نب فوال ع تيقَالَ : أَت ، بِيصن  ةي قُبف وه و وكبت ةوي غَزف

، ثُم فَتح بيت )٢(: موتي )١(" اعدد ستا بين يديِ الساعة  من أَدمٍ ، فَقَالَ :

حتى ، ثُم استفَاضةُ املَالِ )٤(، ثُم موتانٌ يأْخذُ فيكُم كَقُعاصِ الغنمِ )٣(املَقْدسِ 

، ثُم فتنةٌ الَ يبقَى بيت من العربِ  )٥(يعطَى الرجلُ مائَةَ دينارٍ فَيظَلُّ ساخطًا

هلَتخ٦(إِلَّا د( ِفَرنِي اَألصب نيبو كُمنيكُونُ بةٌ تنده ثُم ،)ونَ  )٧ردغفَي ،
  ٣١٧٦(خ) يةً ، تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا " . فَيأْتونكُم تحت ثَمانِني غَا)٨(

                                                             
 احسب ستة عالمات حيت تقوم الساعة؛هذه العالمات من عالمات الساعة الصغري)(١
  األويل؛موت النيب صلي اهللا عليه وسلم، و حدثتالعالمة )(٢
 العالمة الثانية؛فتح بيت املقدس ، و حدث يف عهد عمر بن اخلطاب)(٣
العالمة الثالثة؛مرض معدي يصيب املسلمني و أغنامهم ، و هو الطاعون ، و حدث أيام ظهور طاعون )(٤

 بن اجلراح. عمواس الذي ابتليت به بالد الشام ، و الذي مات فيه أبو عبيدة
العالمة الرابعة؛أن تكثر األموال يف ديار املسلمني ، و حدثت يف زماننا بسبب فشو التجارة حيت يعطي )(٥

  الرجل منا مائة دينار أي مبا يعادل اليوم مائة ألف جنيه فيظل غاضبا ألنه ال ميأل جوف ابن آدم إال التراب.

  استفاضة املال:أي كثرته وكثرة تناوله.

 طا؛يظل غاضبا غضبا شديدا بسبب عدم رضاه ذا املال و عدم قناعته.يظل ساخ
العالمة اخلامسة؛التلفاز، و ما حيل حمله من وسائل اإلعالم و اإلتصاالت ، فهي فتنة مل تدع بيتا من بيوت )(٦

 املسلمني إال دخلته.
العالمة السادسة؛ صلح بعد حرب طاحنة بني املسلمني و بني الروم " أمريكا و أوروبا "، و هذه هي اهلدنة )(٧

( تصاحلون الروم صلحا آمنا مث تغزون أنتم و هم عدوا من ورائكم ). و مل تأيت أو  صاليت قال عنها النيب 

 حتدث بعد.
لنصر إن شاء اهللا حليف املسلمني ، و تكون اهلزمية عند امللحمة يف عهد املهدي عليه السالم مث يكون ل)(٨

 عليهم شديدة و ساحقة.



 

٤٩١  

حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم قَالَ : حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ قَالَ :  )٢

لَ : حدثَنِي أَبو حدثَنا عبد اللَّه بن الْعلَاِء قَالَ : حدثَنِي بسر بن عبيد اللَّه قَا

الْأَشجعي ، قَالَ : أَتيت رسولَ  عوف بن مالكإِدرِيس الْخولَانِي قَالَ : حدثَنِي 

 اِء  صاللَّهنبِف تلَسمٍ ، فَجأَد ناٍء مبي خف وهو ، وكبت ةوي غَزف وهو ،

 ولُ اللَّهساِء ، فَقَالَ رب؟ صالْخ ولَ اللَّهسا ربِكُلِّي ي : فَقُلْت فوا علْ يخاد :

ا ، بين يديِ الساعة " يا عوف احفَظْ خلَالًا ست قَالَ : "بِكُلِّك" ، ثُم قَالَ :

إِحدى ،  قُلْ :"  قَالَ: فَوجمت عندها وجمةً شديدةً ، فَقَالَ:إِحداهن موتي " ، 

 و ، كُمارِيذَر بِه اللَّه هِدشتسي يكُمف رظْهاٌء يد سِ ، ثُمقْدالْم تيب حفَت ثُم

، كُمفُسطَى  أَنعى يتح ، يكُمالُ فوكُونُ الْأَمت ثُم ، الَكُموأَم كِّي بِهزي و

الرجلُ مائَةَ دينارٍ، فَيظَلَّ ساخطًا ، و فتنةٌ تكُونُ بينكُم لَا يبقَى بيت مسلمٍ 

لْأَصفَرِ هدنةٌ ، فَيغدرونَ بِكُم ، إِلَّا دخلَته ، ثُم تكُونُ بينكُم و بين بنِي ا

(جة) فَيِسريونَ إِلَيكُم في ثَمانِني غَاية ، تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا " . 

 [قال األلباين]: صحيح ٤٠٤٢
٣( م نب يدلا الْوثَندقَالَ : ح يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندمٍ قَالَ : حلس

حدثَنا عبد اللَّه بن الْعلَاِء قَالَ : حدثَنِي بسر بن عبيد اللَّه قَالَ : حدثَنِي أَبو 

الْأَشجعي ، قَالَ : قَالَ رسولُ  عوف بن مالكإِدرِيس الْخولَانِي قَالَ : حدثَنِي 

 كُونُ  :صاللَّهونَ " تِسريفَي ، ونَ بِكُمردغةٌ ، فَيندفَرِ هنِي الْأَصب نيبو كُمنيب

[قال  ٤٠٩٥(جة) إِلَيكُم في ثَمانِني غَايةً ، تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا " . 

 األلباين]: صحيح
حدثَنا أَبو الْعباسِ محمد بن يعقُوب ، حدثَنا هارونُ بن سلَيمانَ  )٤

الْأَصبهانِي ، ثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي ، عن معاوِيةَ بنِ صالحٍ ، عن ضمرةَ 

ه ، قَالَ : نزلَت علَى عبد اللَّه بنِ حوالَةَ بنِ حبِيبٍ ، أَنَّ ابن زغْبٍ الإِيادي حدثَ



    ٤٩٢   

الْأَزدي ، فَقَالَ لي وإِنه لَنازِلٌ علَي في بيتي: لَا أُم لَك أَما يكْفي ابن حوالَةَ 

 ولُ اللَّهسا رثَنعقَالَ : ب امٍ ، ثُمي كُلِّ عف هلَيرِي عجائَةٌ يصم  ةيندلَ الْموح

 ا ، فَقَامنوهجي وف دهالْج رِفعو ، منغن لَم ا ونعجفَر ، منغنا لناملَى أَقْدع

اللَّهم لَا تكلْهم إِلَي فَأَضعف عنهم ، و لَا تكلْهم إِلَى «  فينا خطيبا ، فَقَالَ :

عفَي فُِسهِمأَن هِملَيوا عرأْثتساسِ فَيإِلَى الن ملْهكلَا ت ا ، وهنوا عجِز«  ثُم ،

حتى يكُونَ لأَحدكُم من  - أَوِ الروم وفَارِس  - لَتفْتحن الشام و فَارِس «  قَالَ :

) ١(يعطَى أَحدكُم مائَةَ دينارٍ  الْإِبِلِ كَذَا وكَذَا ومن الْبقَرِ كَذَا وكَذَا ، حتى

                                                             
حنن اآلن يف زمن إستفاضة املال ، و هو تقريبا الزمن الذي يكون فيه الفتنة اليت ال تدع بيتا إال دخلته )(١

يديِ الساعة: موتي، ثُم فَتح اعدد ستا بين (وسائل اإلعالم) ؛ كما يف احلديث الذي رواه البخاري و غريه ؛ " 

لُ مجطَى الرعى يتةُ املَالِ حفَاضتاس مِ، ثُمناصِ الغكَقُع يكُمذُ فأْخانٌ يتوم سِ، ثُماملَقْد تيظَلُّ بارٍ فَيينائَةَ د

دخلَته، ثُم هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي اَألصفَرِ، فَيغدرونَ  ساخطًا، ثُم فتنةٌ الَ يبقَى بيت من العربِ إِلَّا

حدثَنا أَبو  ، و يف بعض الروايات عند أمحد ؛"  فَيأْتونكُم تحت ثَمانِني غَايةً، تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا

ا صثَندقَالَ: ح ةريغالْميعجالْأَش كالنِ مب فوع نع ،أَبِيه نرٍ، عفَينِ نرِ بيبج ننِ بمحالر دبا عثَندانُ قَالَ: حفْو 

 بِيالن تيفَقَالَ:  صقَالَ: أَت هلَيع تلَّم؟«فَسفوفَقَالَ: »: ع ،معن :لْ«فَقُلْتخكُلِّ» اد :ي؟ قَالَ: قُلْتضعب ي أَو

قَالَ: فَاستبكَيت حتى جعلَ رسولُ » اعدد يا عوف، ستا بين يديِ الساعة، أَولُهن موتي«قَالَ: » بلْ كُلُّك«قَالَ: 

 سِ صاللَّهقْدالْم تيب حةُ: فَتالثَّانِيى، " ودإِح :نِي، قَالَ: قُلْتتكسكُونُ  يانٌ يوتثَةُ: مالثَّالنِ، " وياثْن :قُلْت "

هظَّمعي، وتي أُمكُونُ فةٌ تنتةُ فابِعالرمِ قَالَ: ثَلَاثًا، وناصِ الْغثْلَ قُعم مذُهأْخي يتي أُما، فعبا، قُلْ: أَر

الرجلَ لَيعطَى الْمائَةَ دينارٍ فَيتسخطُها، قُلْ: خمسا، والسادسةُ: هدنةٌ والْخامسةُ: يفيض الْمالُ فيكُم حتى إِنَّ 

الَ: " الرايةُ، تحت كُلِّ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ، فَيِسريونَ إِلَيكُم علَى ثَمانِني غَايةً " قُلْت: وما الْغايةُ؟ قَ

لَها: دمشق " (حم)  راية اثْنا عشر أَلْفًا، فُسطَاطُ الْمسلمني يومئذ في أَرضٍ يقَالُ لَها: الْغوطَةُ في مدينة يقَالُ

٢٣٩٨٥  

و نالحظ يف حديث اإلمام أمحد أن إستفاضة املال جاءت بعد الفتنة اليت ال تدع بيتا إال دخلته ، و كذلك روي 

  الطرباين يف املعجم الكبري أن العالمة اخلامسة هي استفاضة املال مثل اإلمام أمحد متاما .

و استفاضة املال ؛ معناه أن يصبح املال كثري و متوافر مع كل الناس لدرجة أنه قد ال يوجد فقري أو مسكني 

يف هذا العصر بسبب فشو باملعين املتعارف عليه قدميا ، و استفاضة املال موجودة بطريقة ملحوظة جدا 

التجارة و اكتشاف البترول و الغاز الطبيعي ، و تطور العلم و التكنولوجيا و إزدهار الصناعة و التجارة و 

الزراعة ، و سبب السخط مع استفاضة املال هو أحد ثالثة أسباب ؛ األول ؛ هو أن اهللا يرتع الربكة بسبب كثرة 

ن املائة دينار تصبح بال قيمة حقيقية فال يستطيع املسلم أن يعيش ا الذنوب و املعاصي . و الثاين ؛ هو أ

دينار تقريبا ) ،  ١٠٠حياة راقية بسبب غالء األسعار فمثال السيارة تصل للمائة ألف جنيه و تزيد ( ما يعادل 



 

٤٩٣  

يا ابن « ، فَقَالَ :  -أَو علَى هامتي  -، ثُم وضع يده علَى رأْسي » فَيسخطَها 

 لَازِلُ والز تند ةَ فَقَدسقَدالْم ضالْأَر لَتزن لَافَةَ قَدالْخ تأَيالَةَ ، إِذَا روح

من يدي هذه من الْبلَايا و الْأُمور الْعظَام ، الساعةُ يومئذ أَقْرب للناسِ 

كأْس٨٣٠٩رك (؛ رواه احلاكم يف املستد»ر يححيثٌ صدذَا حو قال ؛ ه ، (

الْإِسناد ، و لَم يخرِجاه ، وعبد الرحمنِ بن زغْبٍ الإِيادي معروف في تابِعي 

  أَهلِ مصر " ؛ و قال الذهيب ؛ صحيح . 

د ، أنبأ عبد اِهللا بن أَخبرنا أَبو الْحسينِ بن الْفَضلِ الْقَطَّانُ بِبغدا )٥

جعفَرِ بنِ درستويه ، ثنا يعقُوب بن سفْيانَ ، ثنا أَبو صالحٍ ، حدثَنِي معاوِيةُ 

بن صالحٍ ، أَنَّ ضمرةَ بن حبِيبٍ حدثَه ، عنِ ابنِ زغْبٍ الْإِيادي ، قَالَ : نزلَ بِي 

اِهللا ب دبع بِيالن باحالَةَ صوح نِ ،  صنيائَتي الْمف لَه ضفَر ها أَننلَغب قَد و

فَأَبى إِلَّا مائَةً ، قَالَ : قُلْت لَه : أَحق ما بلَغنا أَنه فَرض لَك في مائَتينِ ، 

وه و هعنا ماِهللا م ائَةً ؟ وإِلَّا م تيلَا  فَأَبأَو لَك قُولَ : لَا أُمأَنْ ي لَيازِلٌ عن

قَالَ : إِنَّ  صيكْفي ابن حوالَةَ مائَةٌ كُلَّ عامٍ ، ثُم أَنشأَ يحدثُنا عن رسولِ اِهللا 

بعثَنا علَى أَقْدامنا حولَ الْمدينة لنغنم ، فَقَدمنا ولَم نغنم  صرسولَ اِهللا 

"  :صالَّذي بِنا من الْجهد قَالَ رسولُ اِهللا  صشيئًا ، فَلَما رأَى رسولُ اِهللا 

                                                                                                                                                         
ثالث و األخري دينار تقريبا ) ، و هكذا . و السبب ال ٢٠٠و املسكن البسيط يصل ملائيت ألف جنيه ( ما يعادل  

؛ هو القلة اإلميان و عدم القناعة و الرضا ، و ال ميأل جوف ابن آدم إال التراب . و قد يتوافر أحد هذه األسباب 

  فقط أو حتدث مجيعها مع بعضها البعض .

ألبن حوالة  صو يتوضح من احلديث أن املقصود بفتح الشام و فارس و الروم هو فتح آخر الزمان بدليل قوله 

األسدي ؛ ( يا ابن حوالة إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض املقدسة ... ) احلديث ، و ال ميكن أبدا للخالفة أن تزل 

األرض املقدسة إال بعد فتح الشام ، و معين أننا يف زمن استفاضة املال هو أن إقتراب فتح الشام الذي بشر به 

أن إستفاضة املال يكون نتيجة الغنائم اليت حيصل عليها املسلمون النيب (ص) قد اقترب ، و حيتمل أيضا 

  أو نتيجة لتطبيق الزكاة. 

  

 



    ٤٩٤   

 ملْهكلَا تو ، مهنع فعفَأَض يإِل ملْهكلَا ت مالله هِملَيوا عونهاسِ فَيإِلَى الن

 دحوت نلَكا ، وهنوا عجِزعفَي فُِسهِمإِلَى أَن ملْهكلَا تو ، هِملَيوا عرأْثتسيو

 " هِماقزقَالَ :بِأَر ومِ ، ثُمالرو فَارِس وزكُن نمقْسلَت ثُم امالش لَكُم نحفْتلَي  و ،

لَيكُونن لأَحدكُم من الْمالِ كَذَا و كَذَا ، حتى إِنَّ أَحدكُم لَيعطَى مائَةَ دينارٍ 

" يا ابن حوالَةَ إِذَا رأَيت  ، ثُم وضع يده علَى رأْسي ، فَقَالَ :فَيسخطُها " 

الْم ضالْأَر لَتزن لَافَةَ قَدالْخ ظَامالْع ورالْأُملَابِلُ والْبلَازِلُ والز تأَت ةَ فَقَدسقَد

 . " كأْسر نم هذي هدي ناسِ مإِلَى الن بةُ أَقْراعالسالسنن الكربي و

    بريوت –) ، ط دار الكتب العلمية ١٨٥٥٢للبيقهي(

  
١(  يدعا سنرببِيلُ ، أَخمٍ الناصو عا أَبثَندح ، دمحم نب اللَّه دبثَنا عدح

 تعمقَالَ : س ، ييفَةَ الطَّائلخ نلُّ بحا مثَندح ، داهجو ما أَبثَندرٍ، حبِش نب

، فَجاَءه  صولُ : كُنت عند رسولِ اللَّه عدي بن حاتمٍ رضي اللَّه عنه ، يقُ

رجالَن أَحدهما يشكُو العيلَةَ ، واآلخر يشكُو قَطْع السبِيلِ ، فَقَالَ رسولُ 

 صاللَّه:  جرخى تتيلٌ ، حإِلَّا قَل كلَيي عأْتالَ ي هبِيلِ : فَإِنالس ا قَطْعأَم "

ريالع طُوفى يتح ، قُومةَ الَ تاعلَةُ : فَإِنَّ السيا العأَمريٍ، وفرِ خيكَّةَ بِغإِلَى م 

 " هنا ملُهقْبي نم جِدالَ ي ، هقَتدبِص كُمد١٤١٣، (خ) أَح  

٢( را إِسنربأَخ ،رضا الننرباحلَكَمِ ، أَخ نب دمحثَين مدا حنربيلُ ، أَخائ

سعد الطَّائي ، أَخبرنا محلُّ بن خليفَةَ ، عن عدي بنِ حاتمٍ ، قَالَ : بينا أَنا 

 بِيالن دنصع  قَطْع هكَا إِلَيفَش رآخ اهأَت الفَاقَةَ ، ثُم هكَا إِلَيلٌ فَشجر اهإِذْ أَت

قُلْت : لَم أَرها ، وقَد أُنبِئْت » يا عدي ، هلْ رأَيت احلريةَ؟« قَالَ :السبِيلِ ، فَ

فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ ، لَترين الظَّعينةَ ترتحلُ من احلرية ، حتى «عنها ، قَالَ : 



 

٤٩٥  

ا إِلَّا اللَّهدأَح افخالَ ت ةببِالكَع طُوفت  ، -  نفِْسي فَأَين نيبنِي ويا بيمف قُلْت

 وا البِالَدرعس قَد ينالَّذ ئطَي ارعد-  وزكُن نحفْتاةٌ لَتيح بِك طَالَت نلَئو ،

ك " كسرى بنِ هرمز، ولَئن طَالَت بِ قَالَ :كسرى بنِ هرمز؟  ، قُلْت :» كسرى

 لُهقْبي نم طْلُبي ، ةضف بٍ أَوذَه نم لَْء كَفِّهم رِجخلَ يجالر نيراةٌ ، لَتيح

 هنيب سلَيو ، لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو ، هنم لُهقْبا يدأَح جِدفَالَ ي هنم

انٌ يمجرت هنيبو لَه جِمرت: لَه قُولَن؟  ، فَلَي كلِّغبولًا فَيسر كثْ إِلَيعأَب أَلَم

بلَى ،  فَيقُولُ :أَلَم أُعطك مالًا وأُفْضلْ علَيك ؟  ، فَيقُولُ :بلَى  فَيقُولُ :

نع ظُرنيو ، منهى إِلَّا جرفَالَ ي ينِهمي نع ظُرنفَي  " منهى إِلَّا جرفَالَ ي ارِهسي ،

 بِيالن تعمس : يدقُولُ : صقَالَ عي ، » لَم نفَم ةرمت قَّةبِش لَوو ارقُوا النات

ةبطَي ةمفَبِكَل ةرمقَّةَ تش جِدي «: يدلُ  ، قَالَ عحترةَ تينالظَّع تأَيفَر نم

 وزكُن حتنِ افْتيمف تكُنو ، إِلَّا اللَّه افخالَ ت ةببِالكَع طُوفى تتح ةرياحل

 :صالَ النبِي أَبو القَاسمِكسرى بنِ هرمز ولَئن طَالَت بِكُم حياةٌ ، لَترونَّ ما قَ

 .لَْء كَفِّهم رِجخيدبثَنِي عدا  حنربمٍ ، أَخاصو عا أَبثَندح ، دمحم نب اللَّه

سعيد بن بِشرٍ، حدثَنا أَبو مجاهد ، حدثَنا محلُّ بن خليفَةَ ، سمعت عديا 

 بِيالن دنع ت٣٥٩٥، (خ) صكُن  

٣( كَرِيسنِ الْعيسالْح نب يلا عنربأَخ  نانُ بدبا عثَندقَالَ : ح ، قَّةبِالر

محمد الْوكيلُ ، قَالَ : حدثَنا ابن أَبِي زائدةَ ، قَالَ : حدثَنا سعدانُ بن بِشرٍ 

خ نلُّ بحا مثَندقَالَ : ح ، يالطَّائ داهجو ما أَبثَندقَالَ : ح ، نِيهيفَةَ ، الْجل

 ولِ اللَّهسر دنع تمٍ ، قَالَ : كُناتنِ حب يدع نكُو  صعشي لَانجر هاَء إِلَيفَج

 ولُ اللَّهسبِيلِ ، فَقَالَ رالس قَطْع ركُو الْآخشيلَةَ ، ويا الْعمهدا  :صأَحأَم"

 كلَيي عأْتبِيلِ : فَلَا يالس إِلَى قَطْع ةريالْح نم ريالْع جرخى تتيلٌ حإِلَّا قَل

مكَّةَ بِغيرِ خفريٍ، وأَما الْعيلَةُ : فَإِنَّ الساعةَ لَا تقُوم حتى يخرج الرجلُ 



    ٤٩٦   

 " هنا ملُهقْبي نم جِدفَلَا ي ، هالم قَةدحب) ) ، (٧٣٣٠(رقم طبعة با وزير: بِص

  ): خ.٣٤٩٥"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٧٤

حدثَنا محمد بن أَبِي عدي ، عنِ ابنِ عون ، عن محمد ، عن ابنِ  )٤

حذَيفَةَ قَالَ : كُنت أُحدثُ حديثًا عن عدي بنِ حاتمٍ فَقُلْت : هذَا عدي في 

كُوفَة فَلَو أَتيته فَكُنت أَنا الَّذي أَسمعه منه ، فَأَتيته فَقُلْت : إِني ناحية الْ

كُنت أُحدثُ عنك حديثًا ، فَأَردت أَنْ أَكُونَ أَنا الَّذي أَسمعه منك قَالَ : لَما 

 بِيلَّ النجو زع ثَ اللَّهعصب ترضِ  فَرى أَري أَقْصف تى كُنتح ، هنم

الْمسلمني ، مما يلي الروم ، قَالَ : فَكَرِهت مكَانِي الَّذي أَنا فيه ، حتى 

كُنت لَه أَشد كَراهيةً لَه مني من حيثُ جِئْت ، قَالَ : قُلْت : لَآتين هذَا 

لَ ، فَوجالر وا ها ، مبكَانَ كَاذ نلَئو ، هنم نعمقًا ، فَلَأَسادكَانَ ص نلَئ اللَّه

 يدمٍ عاتح نب يدقَالُوا : عو ، اسفَنِي النرشتاسو ، هتيرِي. قَالَ : فَأَتائبِض

يا عدي بن حاتمٍ أَسلم «فَقَالَ لي :  بن حاتمٍ قَالَ: أَظُنه قَالَ ثَلَاثَ مرارٍ. قَالَ :

لَمست «: ينٍ.  قَالَ : قُلْتلِ دأَه ني مقَالَ :إِن »لَمست ملمٍ ، أَساتح نب يدا عي «

 ،: ينٍ  قَالَ : قُلْتلِ دأَه ني ما ثَلَاثًا.إِنقَالَ : ، قَالَه »ينِكبِد لَما أَعأَن كنم « ،

: ي؟  قَالَ : قُلْتنينِي مبِد لَمأَع تقَالَ :أَن »معقَالَ :». ن » أَسرت سأَلَي

فَذَكَر محمد الركُوسيةَ ، قَالَ كَلمةً  قَالَ :بلَى ،  قَالَ : قُلْت :». قَومك؟

 قَالَ :». فَإِنه لَا يحلُّ في دينِك الْمرباع« ، قَالَ :الْتمسها يقيمها ، فَتركَها 

إِني قَد أَرى أَنَّ مما يمنعك «فَلَما قَالَها، تواضعت مني هنيةٌ. قَالَ : وقَالَ : 

لْ ته ، داحو ا أَلْبنلَيع اسأَنَّ الني ، ولوح نا بِماهرةٌ تاصصكَانَ خم لَمع

لَتوشكَن الظَّعينةُ « ، قَالَ :قَد سمعت بِها ، ولَم آتها  قَالَ : قُلْت :» الْحرية؟

طُوفى تتارٍ حرِ جِويا بِغهنم جرخونَ :» أَنْ تاره نب زِيدوارٍ  ، قَالَ يقَالَ جو ،

: ادمح نع سونازٍ  يومٍ :، جاتنِ حب يدع يثدإِلَى ح عجر ثُم » طُوفى تتح



 

٤٩٧  

حفْتأَنْ ت زمرنِ هى برسك وزكُن كَنوشلَتو ، ةببِالْكَع «: ى  ، قَالَ : قُلْترسك

 قَالَ : كسرى بن هرمز؟ قَالَ : قُلْت :». كسرى بن هرمز« قَالَ :بن هرمز؟ 

» هنم الَهلُ مقْبي نم يغتبأَنْ ي كَنوشلَيو ، اترثَلَاثَ م ،زمره نى برسك

جِدقَةً ، فَلَا يدقَالَ :» ص ،  نم جرخةَ تينالظَّع تأَير نِ : قَديتنث تأَير فَلَقَد

ى تتارٍ حرِ جِويبِغ ةريالْح تي غَارلِ الَّتيي الْخف تكُنو ، ةببِالْكَع طُوف ،

: ادمح نع : سونقَالَ يال و ماينِ ، وائدلَى الْمع ، تثَةُأَغَارالثَّال نكُونلَت لَّه ،

 ولِ اللَّهسيثُ ردلَح هثَنِيه.  صإِند١٩٣٧٨(حم) ح  

٥(  نع ، ريِيننِ سب دمحم نانَ ، عسح نب امشا هنربأَخ ، زِيدا يثَندح

 كننِي علَغيثٌ بدمٍ : حاتنِ حب يدعل لٍ ، قَالَ : قُلْتجر نةَ ، عديبأَبِي ع

،  صي خروج رسولِ اللَّه أُحب أَنْ أَسمعه منك ، قَالَ : نعم ، لَما بلَغنِ

فَكَرِهت خروجه كَراهةً شديدةً ، خرجت حتى وقَعت ناحيةَ الرومِ ، وقَالَ 

 ككَانِي ذَلم تقَالَ : فَكَرِه ،رصلَى قَيع تمى قَدتح ، اددغبِب زِيدنِي يعي

رخي لتياهكَر نم دلَ ، أَشجذَا الره تيلَا أَتلَو ، اللَّهو : قَالَ : فَقُلْت ، وجِه

 ، هتيفَأَت تمقَالَ : فَقَد ، تملقًا عادإِنْ كَانَ صنِي ، ورضي ا لَمبفَإِنْ كَانَ كَاذ

اتح نب يدمٍ ، عاتح نب يدع : اسقَالَ الن تما قَدلَى مٍ. قَالَ : فَفَلَمع لْتخد

ولِ اللَّهسي :صرفَقَالَ ل ، » لَمست ملمٍ ، أَساتح نب يدا عثَلَاثًا ، قَالَ : » ي

: ينٍ ، قَالَ :  قُلْتلَى دي عإِن » كنم ينِكبِد لَما أَعأَن «: فَقُلْت ،  لَمأَع تأَن

» نعم ، أَلَست من الركُوسية ، وأَنت تأْكُلُ مرباع قَومك؟« قَالَ :بِدينِي مني؟ 

: لَى  قُلْتقَالَ :ب ،  » ينِكي دف لُّ لَكحذَا لَا يأَنْ ، قَالَ » فَإِنَّ ه دعي فَلَم :

ذي يمنعك من الْإِسلَامِ ، " أَما إِني أَعلَم ما الَّقَالَها ، فَتواضعت لَها ، فَقَالَ : 

تقُولُ : إِنما اتبعه ضعفَةُ الناسِ ، ومن لَا قُوةَ لَه ، وقَد رمتهم الْعرب ؛ 

فَوالَّذي نفِْسي « ، قَالَ :لَم أَرها ، وقَد سمعت بِها  قُلْت :أَتعرِف الْحريةَ ؟" 



    ٤٩٨   

 ، هدبِي طُوفى تتح ، ةريالْح نةُ مينالظَّع جرخى تتح ،رذَا الْأَمه اللَّه نمتلَي

زمرنِ هى برسك وزكُن نحفْتلَيو ، دارِ أَحرِ جِوي غَيف تيبِالْب « ،: قَالَ : قُلْت 

بن هرمز، ولَيبذَلَن الْمالُ حتى لَا نعم ، كسرى «  قَالَ :كسرى بن هرمز؟ 

 دأَح لَهقْبمٍ :» ياتح نب يدقَالَ ع ،  » ، ةريالْح نم جرخةُ تينالظَّع هذفَه

فَتطُوف بِالْبيت في غَيرِ جِوارٍ ، ولَقَد كُنت فيمن فَتح كُنوز كسرى بنِ 

زمره ولَ اللَّهسأَنَّ رثَةُ ، لالثَّال نكُونلَت هدفِْسي بِيي نالَّذا ص، وقَالَه قَد .«

  ١٨٢٦٠(حم) 

  
حدثَنا محمد بن كَثريٍ، أَخبرنا سفْيانُ ، حدثَنا اَألعمش ، عن زيد بنِ  )١

 ولُ اللَّهسا رثَندفَةُ ، قَالَ : حذَيا حثَندبٍ ، حها  صومهدأَح تأَينِ ، ريثَيدح

مانةَ نزلَت في جذْرِ قُلُوبِ الرجالِ ، ثُم أَنَّ اَأل«  وأَنا أَنتظر اآلخر : حدثَنا :

 ةنالس نوا مملع ثُم ، آنالقُر نوا مملا قَالَ :» عهفْعر نا عثَندح و ،  امني "

ثَرِ الوكْت ، ثُم الرجلُ النومةَ ، فَتقْبض اَألمانةُ من قَلْبِه ، فَيظَلُّ أَثَرها مثْلَ أَ

 كللَى رِجع هتجرحرٍ دملِ ، كَجثْلَ املَجا مهقَى أَثَربفَي ضقْبةَ فَتموالن امني

 كَادونَ ، فَالَ يعايبتي اسالن بِحصٌء ، فَييش يهف سلَي ا وبِرتنم اهرطَ ، فَتففَن

ما  ، و يقَالُ للرجلِ :إِنَّ في بنِي فُالَن رجلًا أَمينا  ، فَيقَالُ :مانةَ أَحد يؤدي اَأل

أَعقَلَه و ما أَظْرفَه و ما أَجلَده ، و ما في قَلْبِه مثْقَالُ حبة خردلٍ من إِميان " ؛ 

أَيكُم بايعت ، لَئن كَانَ مسلما رده علَي  و لَقَد أَتى علَي زمانٌ و ما أُبالي

 ايِعأُب تا كُنفَم : موا اليفَأَم ، يهاعس لَيع هدا رانِيرصإِنْ كَانَ ن و ، الَماِإلس

  ٦٤٩٧(خ)  إِلَّا فُالَنا و فُالَنا.



 

٤٩٩  

٢( نربريٍ، أَخكَث نب دمحثَنا مدنِ حب ديز نع ، شما اَألعثَندانُ ، حفْيا س

 ولُ اللَّهسا رثَندفَةُ ، قَالَ : حذَيا حثَندبٍ ، حها  صومهدأَح تأَينِ ، ريثَيدح

جالِ ، ثُم أَنَّ اَألمانةَ نزلَت في جذْرِ قُلُوبِ الر«  و أَنا أَنتظر اآلخر : حدثَنا :

 ةنالس نوا مملع ثُم ، آنالقُر نوا مملا قَالَ :» عهفْعر نا عثَندح و ،  امني "

 ثُم ، كْتثْلَ أَثَرِ الوا مهظَلُّ أَثَرفَي ، قَلْبِه نةُ ماناَألم ضقْبةَ فَتمولُ النجالر

تقْبض فَيبقَى فيها أَثَرها مثْلَ أَثَرِ املَجلِ ، كَجمرٍ دحرجته ينام النومةَ فَ

 اسالن بِحصي ٌء ، ويش يهف سلَيا وبِرتنم اهرطَ ، فَتففَن كللَى رِجع

بنِي فُالَن رجلًا  يإِنَّ ف ، فَيقَالُ :يتبايعونَ ، فَالَ يكَاد أَحد يؤدي اَألمانةَ 

ما أَعقَلَه و ما أَظْرفَه و ما أَجلَده ، و ما في قَلْبِه ، و يقَالُ للرجلِ : أَمينا

 "انإِمي نلٍ مدرخ ةبثْقَالُ حم ، تعايب كُمي أَيالالَ أُب انٌ ، ومز لَيى عأَت لَقَد ؛ و

انَ مسلما رده علَي اِإلسالَم ، و إِنْ كَانَ نصرانِيا رده علَي ساعيه ، و لَئن كَ

  ٧٠٨٦(خ)  أَما اليوم : فَما كُنت أُبايِع إِلَّا فُالَنا و فُالَنا.

، و وكيع ، ح ، حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا أَبو معاوِيةَ  )٣

وحدثَنا أَبو كُريبٍ ، حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عنِ الْأَعمشِ ، عن زيد بنِ وهبٍ ، 

حديثَينِ قَد رأَيت أَحدهما ، و أَنا  صعن حذَيفَةَ ، قَالَ : حدثَنا رسولُ اِهللا 

ثَندح رالْآخ رظتلَ  ا :أَنزن الِ ، ثُمجذْرِ قُلُوبِ الري جف لَتزةَ نانأَنَّ الْأَم "

 " ةنالس نوا مملعو ، آنالْقُر نوا مملآنُ ، فَعفْعِ الْقُرر نا عثَندح ثُم ،

من قَلْبِه ، فَيظَلُّ أَثَرها  " ينام الرجلُ النومةَ فَتقْبض الْأَمانةُ الْأَمانة قَالَ :

مثْلَ الْوكْت ، ثُم ينام النومةَ فَتقْبض الْأَمانةُ من قَلْبِه ، فَيظَلُّ أَثَرها مثْلَ 

 -الْمجلِ كَجمرٍ دحرجته علَى رِجلك فَنفطَ ، فَتراه منتبِرا ولَيس فيه شيٌء 

فَيصبِح الناس يتبايعونَ لَا يكَاد أَحد  -م أَخذَ حصى فَدحرجه علَى رِجله ثُ

، حتى يقَالَ للرجلِ إِنَّ في بنِي فُلَان رجلًا أَمينا ، حتى يقَالَ : يؤدي الْأَمانةَ 



    ٥٠٠   

 :قَلَها أَعم فَها أَظْرم هلَدا أَجم  ، انإِمي نلٍ مدرخ نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها فم و

 لَيع هندرا لَيملسكَانَ م نلَئ ، تعايب كُمي أَيالا أُبم انٌ ومز لَيى عأَت لَقَد و

هندرا لَييودهي ا أَوانِيرصكَانَ ن نلَئ و ، هينا  دفَم موا الْيأَم و ، يهاعس لَيع

و حدثَنا ابن نميرٍ ، حدثَنا أَبِي ، و كُنت لأُبايِع منكُم إِلَّا فُلَانا و فُلَانا ". 

 وكيع، ح، وحدثَنا إِسحاق بن إِبراهيم، حدثَنا عيسى بن يونس جميعا عنِ

  )١٤٣( -  ٢٣٠(م)  الْأَعمشِ، بِهذَا الْإِسناد مثْلَه.

٤( اَألع نةَ ، عاوِيعو ما أَبثَندقَالَ : ح ادنا هثَندنِ حب ديز نشِ ، عم

 حديثَينِ قَد رأَيت ص، عن حذَيفَةَ بنِ اليمان قَالَ : حدثَنا رسولُ اللَّه وهبٍ

، في جذْرِ قُلُوبِ الرجالِ " أَنَّ اَألمانةَ نزلَت أَحدهما وأَنا أَنتظر اآلخر، حدثَنا :

 " ةنالس نوا مملعو آنالقُر نوا مملآنُ ، فَعلَ القُرزن فْعِ ثُمر نا عثَندح ثُم ،

الرجلُ النومةَ فَتقْبض اَألمانةُ من قَلْبِه فَيظَلُّ أَثَرها  " ينام اَألمانة فَقَالَ :

مثْلَ الوكْت ، ثُم ينام نومةً فَتقْبض اَألمانةُ من قَلْبِه فَيظَلُّ أَثَرها مثْلَ 

نم اهرفَت فَطَتفَن كللَى رِجع هتجرحرٍ دملِ كَججالْمٌء"تيش يهف سلَي ا وبِر ،

" فَيصبِح الناس يتبايعونَ لَا يكَاد ثُم أَخذَ حصاةً فَدحرجها علَى رِجله قَالَ : 

، و حتى يقَالَ أَحدهم يؤدي اَألمانةَ حتى يقَالَ إِنَّ في بنِي فُلَان رجلًا أَمينا 

جلرلِ : ل نلٍ مدرخ نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها فم و قَلَهأَع و فَهأَظْر و هلَدا أَجم

 "انكَانَ  ، قَالَ :إِمي نلَئ يهف تعايب كُمي أَيالا أُبم انٌ ومز لَيى عأَت لَقَد و "

 هيند لَيع هندرا لَيملسم ، يهاعس لَيع هندرا لَيانِيرصن ا أَويودهكَانَ ي نلَئ و

؛ هذَا حديثٌ حسن فَأَما اليوم فَما كُنت لأُبايِع منكُم إِلَّا فُلَانا و فُلَانا" 

  [قال األلباين]: صحيح ٢١٧٩صحيح ، (ت) 

حدثَنا علي بن محمد قَالَ : حدثَنا وكيع ، عنِ الْأَعمشِ ، عن زيد بنِ  )٥

 ولُ اللَّهسا رثَندفَةَ ، قَالَ : حذَيح نبٍ ، عهصو  تأَير نِ ، قَديثَيدح



 

٥٠١  

الْأَمانةَ نزلَت في جذْرِ قُلُوبِ ؛ " أَنَّ  أَحدهما ، و أَنا أَنتظر الْآخر؛ حدثَنا

نزلَ الْقُرآنُ فَعلمنا  و –يعنِي وسطَ قُلُوبِ الرجالِ  قَالَ الطَّنافِسي : -الرجالِ 

 " ةنالس نا منملعو ، آنالْقُر نا ، فَقَالَ :مهفْعر نا عثَندح ثُم ،  امني "

الر امني ثُم ، كْتا كَأَثَرِ الْوهظَلُّ أَثَرفَي ، قَلْبِه نةُ مانالْأَم فَعرةَ ، فَتمولُ النج

النومةَ ، فَتنزع الْأَمانةُ من قَلْبِه ، فَيظَلُّ أَثَرها كَأَثَرِ الْمجلِ ، كَجمرٍ 

، ثُم أَخذَ فَتراه منتبِرا ، و لَيس فيه شيٌء "  دحرجته علَى رِجلك ، فَنفطَ

" فَيصبِح الناس  حذَيفَةُ كَفا ، من حصى فَدحرجه علَى ساقه ، قَالَ :

ن رجلًا إِنَّ في بنِي فُلَا ، حتى يقَالَ :يتبايعونَ ، و لَا يكَاد أَحد يؤدي الْأَمانةَ 

ما أَعقَلَه و أَجلَده و أَظْرفَه ، و ما في قَلْبِه  ، و حتى يقَالَ للرجلِ :أَمينا 

  " انإِمي نلٍ مدرةُ خبح ، تعايب كُمي أَيالأُب تلَس انٌ ، ومز لَيى عأَت لَقَد و ،

ا لَيملسكَانَ م نا ، لَئانِيرصن ا ، أَويودهكَانَ ي نلَئ و ، هلَامإِس لَيع هندر

(جة)  لَيردنه علَي ساعيه ، فَأَما الْيوم فَما كُنت لأُبايِع إِلَّا فُلَانا ، و فُلَانا.

  [قال األلباين]: صحيح ٤٠٥٣

حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، حدثَنا الْأَعمش ، عن زيد بنِ وهبٍ ، عن حذَيفَةَ  )٦

 ولُ اللَّهسا رثَندصقَالَ : ح  ،رالْآخ رظتا أَنأَن ا ، ومهدأَح تأَير نِ قَديثَيدح

رِ قُلُوبِ الرجالِ ، ثُم نزلَ الْقُرآنُ ، فَعلموا أَنَّ الْأَمانةَ نزلَت في جذْ«  حدثَنا :

 ةنالس نوا مملعو ، آنالْقُر نفَقَالَ :» م ةانفْعِ الْأَمر نا عثَندح ثُم ،  » امني

لَ أَثَرِ الْوكْت ، ثُم الرجلُ النومةَ فَتقْبض الْأَمانةُ من قَلْبِه فَيظَلُّ أَثَرها مثْ

ينام نومةً فَتقْبض الْأَمانةُ من قَلْبِه ، فَيظَلُّ أَثَرها مثْلَ أَثَرِ الْمجلِ كَجمرٍ 

، قَالَ : ثُم أَخذَ حصى » دحرجته علَى رِجلك تراه منتبِرا ولَيس فيه شيٌء

" فَيصبِح الناس يتبايعونَ لَا يكَاد أَحد يؤدي  رِجله ، قَالَ : فَدحرجه علَى

ما  ، حتى يقَالَ للرجلِ :إِنَّ في بنِي فُلَان رجلًا أَمينا  ، حتى يقَالَ :الْأَمانةَ 



    ٥٠٢   

بح ي قَلْبِها فم و قَلَهأَع و فَهأَظْر و هلَدى أَجأَت لَقَد و ، انإِمي نلٍ مدرخ نةٌ م

 ، هيند لَيع هندرا لَيملسكَانَ م نلَئ ، تعايب كُمي أَيالا أُبم انٌ ، ومز لَيع

وا الْيفَأَم ، يهاعس لَيع هندرا لَييودهي ا أَوانِيرصكَانَ ن نلَئو تا كُنفَم م

  ٢٣٢٥٥(حم) لأُبايِع منكُم إِلَّا فُلَانا ، و فُلَانا ". 

، نا إِسحاق بن إِبراهيمأَخبرنا عبد اللَّه بن محمد الْأَزدي ، قَالَ : حدثَ )٧

 نبٍ ، عهنِ وب ديز نع ، شما الْأَعثَندح ، سوني نى بيسا عنربقَالَ : أَخ

 ولُ اللَّهسا رثَندفَةَ ، قَالَ : حذَيا صحأَنا ، ومهدأَح تأَينِ ، فَريثَيدح  رظتأَن

نزلَ الْقُرآنُ فَعلموا جذْرِ قُلُوبِ الرجالِ، و " أَنَّ الْأَمانةَ نزلَت في :الْآخر حدثَنا

آنالْقُر نم " ةنالس نوا مملعا، وهفْعر نا عثَندح لُ  ، قَالَ :ثُمجالر امني "

بفَي ، قَلْبِه نةُ مانالْأَم ضقْبةً ، فَتموقَى أَنكْتثْلَ أَثَرِ الْوا مهثَر امني ثُم ،

الرجلُ نومةً ، فَتقْبض الْأَمانةُ من قَلْبِه فَيبقَى أَثَرها مثْلَ أَثَرِ الْمجلِ كَجمرٍ 

نم اهرفَت كللَى رِجع هتجرحٌءديش يهف سلَيا وبِراتالن بِحصفَي ، س

فُلَان رجلًا  إِنَّ في بنِي ، حتى يقَالَ :د أَحد يؤدي الْأَمانةَيتبايعونَ و لَا يكَا

لَيس في قَلْبِه ه وأَطْرفَه و أَعقَلَه، وما أَجلَد :، وحتى يقَالَ للرجلِأَمينا

، أُبالي أَيكُم بايعته و لَقَد أَتى علَي زمانٌ و ما، لُ حبة خردلٍ من خيرٍمثْقَا

 هندرا لَيانِيرصن ا أَويودهكَانَ ي نلَئ و ، هيند لَيع هندرا لَينمؤكَانَ م نلَئ

ا كُنفَم موا الْيفَأَم ، يهاعس لَيإِلَّا ع ايعأُب تا وا ". فُلَانرقم طبعة با فُلَان)

  [قال األلباين]: صحيح: ق. ٦٧٦٢) ، (حب) ٦٧٢٤وزير: 

  
  دبع نع ، ادنو الزا أَبثَندح ، بيعا شنربأَخ ، انمو اليثَنا أَبدح

 ولَ اللَّهسةَ : أَنَّ رريرأَبِي ه ننِ ، عمحى  ، قَالَ : صالرتةُ حاعالس قُومالَ ت "



 

٥٠٣  

تقْتتلَ فئَتان عظيمتان ، يكُونُ بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ ، دعوتهما واحدةٌ ، 

 زعم أَنه رسولُ، قَرِيب من ثَالَثني ، كُلُّهم ي )١(كَذَّابونَوحتى يبعثَ دجالُونَ 

اللَّهلْمالع ضقْبى يتح ٢(، و(  ُالَزِلالز كْثُرت و)٣ ( رظْهت انُ ، ومالز بقَارتي و ،

 يضفاملَالُ فَي يكُمف كْثُرى يتح لُ ، والقَت وه و : جاهلَر كْثُري و ، نتالف

حتى يهِم رب املَالِ من يقْبلُ صدقَته ، و حتى يعرِضه علَيه ، فَيقُولَ الَّذي 

هرِضعى  يتح و ، انيني البف اسلَ النطَاوتى يتح و ، ي بِهل بالَ أَر : هلَيع

 نم سمالش طْلُعى تتحو ، هكَاننِي متا لَيقُولُ : يلِ فَيجرِ الرلُ بِقَبجالر رمي

 اسا النآهرو تا ، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم - عوا ينونَ –نِي آمعمالَ  أَج نيح كفَذَل ،

 ا ، وريا خانِهي إِميف تبكَس لُ ، أَوقَب نم تنآم كُنت ا لَمهانا إِميفْسن فَعني

و انِهعايبتا ، فَالَ يمهنيا بمهبثَو الَنجالر رشن قَد ةُ واعالس نقُومالَ  لَت

 ، همطْعفَالَ ي هتقْحنِ للُ بِلَبجالر فرصان قَد ةُ واعالس نقُوملَت و ، انِهطْوِيي

 ةُ واعالس نقُوملَت و ، يهي فقسفَالَ ي هضويطُ حلي وه ةُ واعالس نقُوملَت و

  ٧١٢١، (خ) الَ يطْعمها " قَد رفَع أُكْلَته إِلَى فيه فَ

                                                             
بكثرة بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف خالفة أيب بكر الصديق  - مدعو النبوة  –) وقد ظهر التنبؤ (١

 احلركات املُضللة الكاذبة.أيام حروب الردة لكنه إستطاع رضى اهللا عنه بفضل اهللا القضاء على هذه 
 بقبض العلماء أي مبوم و دفنهم ، فيموت و يدفن العلم معهم )(٢
  زلزاال ( املصدر : مركز اإلعالم األمريكي للزالزل )  ٢٠٨٣٢وحده فقط حدث حوايل ؛  ١٩٩٩يف عام )(٣

  

 



    ٥٠٤   

  
حدثَنا عبد الْأَعلَى ، عن معمرٍ، عنِ الزهرِي ، عن سعيد بنِ  )١

 نبِ ، عيسةَالْمريرأَبِي ه  ولُ اللَّهسانُ :ص، قَالَ : قَالَ رمالز بقَارت١(" ي(  ،

 حلْقَى الشي ٢(و( جرالْه كْثُري و ، نتالْف رظْهت و ،)قَالَ : قَالُوا :" )٣ ،  وا همأَي

  ٧١٨٦(حم) " الْقَتلُ ، الْقَتلُ ".  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ؟ 

٢(  هأَن ، أَبِيه نارٍ، عيننِ داضِ بيع نع ، دمحا منربأَخ ، زِيدا يثَندح

 عمةَسريرا همِ  أَبو الْقَاسقُولُ : قَالَ أَبةُ  :ص، ياعالس قُومى )٤(" لَا تتح

جرالْه كْثُريو ، نتالْف رظْهتو ، لْمالْع ضقْبقَالُوا :"  ي ،  بِيا ني جرا الْهم و

  ٧٤٨٨(حم) " الْقَتلُ ".  قَالَ :اللَّه ؟ 

، قَالَ : سمعت سالما ، قَالَ : سمعت بن نميرٍ ، عن حنظَلَةَحدثَنا ا )٣

تظْهر الْفتن ، و " يقْبض الْعلْم ، و :ص، يقُولُ : قَالَ رسولُ اللَّه  أَبا هريرةَ

 " جرالْه كْثُريلَ :ي؟  ق جرا الْهم و ، ولَ اللَّهسا رلُ ".  قَالَ :ي(حم) " الْقَت

٧٥٤٩  

حدثَنا إِسحاق بن سلَيمانَ ، قَالَ : سمعت حنظَلَةَ بن أَبِي سفْيانَ ،  )٤

قَائما في  أَبا هريرةَ ،لم بن عبد اللَّه ، يقُولُ : ما أَدرِي كَم رأَيت سمعت سا

 :، قَالَ : قيلَ" يقْبض الْعلْم ، و تظْهر الْفتن ، ويكْثُر الْهرج "  السوقِ يقُولُ :

  ٧٨٧٢. (حم) ه هكَذَا ، و حرفَهابِيد قَالَ :يا رسولَ اللَّه ، و ما الْهرج ؟ 

                                                             
أي يرتع منه الربكة بسبب كثرة املعاصي و الذنوب و البعد عن اهللا أو بسبب التقدم التكنولوجي الذي  )(١

 جعل اهللا أشبه بالقرية الصغرية ، لكن الفهم األول أويل ألن األحاديث الشريفة الصحيحة دلت عليه 
 ينتشر البخل و احلرص  )(٢
 يكثر القتل  )(٣
 أي من عالمات الساعة )(٤



 

٥٠٥  

٥(  نع ، منِ الْأَصب زِيدي نقَانَ ، عرنِ بفَرِ بعج نع ، يعكا وثَندأَبِي ح

تظْهر الْفتن ، و يكْثُر الْهرج ، ويرفَع «  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  هريرةَ

 لْمقُولُ: » الْعةَ يريرا هأَب رمع عما سفَلَم ، » لْمالْع فَعري «:رما « ، قَالَ عأَم

 ١٠٢٣١(حم) » إِنه لَيس ينزع من صدورِ الْعلَماِء ، ولَكن يذْهب الْعلَماُء
، عن سعيد بنِ سمعانَ ،  حدثَنا عثْمانُ بن عمر، أَخبرنا ابن أَبِي ذئْبٍ )٦

 نةَعريرأَبِي ه  ولَ اللَّهسقَالَ : ص، أَنَّ ر  » رظْهى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

، و يتقَارب الزمانُ ، و يكْثُر  )١(، ويكْثُر الْكَذب ، و تتقَارب الْأَسواقفتنالْ

 جريلَ :» الْه؟  قجرا الْهم لُ« قَالَ :و١٠٧٢٤(حم) » الْقَت  

حدثَنا محمد بن بكْرٍ، أَخبرنا حنظَلَةُ ، قَالَ: سمعت سالما ، يقُولُ:  )٧

 تعمةَسريرا هأَب  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سقُولُ : ص، يي  » ، لْمالْع ضقْبي

 قَالَ :يا رسولَ اللَّه ، و ما الْهرج ؟  ، قيلَ :» فتن ، و يكْثُر الْهرج وتظْهر الْ

  ١٠٧٨٨(حم) » يعنِي الْقَتلَ«بِيده هكَذَا : 

٨( سوني تعما أَبِي ، قَالَ : سثَندح ، بها وثَندح رِيهنِ الزثُ عدحي ، ،

«  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  أَبا هريرةَعن حميد بنِ عبد الرحمنِ ، أَنَّ 

، » ، و تظْهر الْفتن ، و يكْثُر الْهرج  )٢(يتقَارب الزمانُ ، و يفيض الْمالُ

  ١٠٧٩٢(حم) » الْقَتلُ الْقَتلُ« :، قَالَ وما الْهرج يا رسولَ اللَّه؟ : قَالُوا

أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ ، قَالَ : حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ،  )٩

قَالَ : حدثَنا ابن وهبٍ ، قَالَ : أَخبرنا يونس ، عنِ ابنِ شهابٍ ، قَالَ : حدثَنِي 

ينقُص " يتقَارب الزمانُ ، و :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  أَبا هريرةَحميد ، أَنَّ 

 " جرالْه كْثُري و ، حلْقَى الشي و ، نتالْف رظْهتو ، لْمقَالُوا :الْع ، و "م جرا الْه

                                                             
قصود ظهور السوق العربية املشتركة ، و ظهور السوق األوروبية املشتركة و غري ذلك ، و أيضا هناك امل)(١

 أسواق على اإلنترنت فإمنا تستطيع الشراء و التسوق و أنت يف بيتك 
 أي يكثر املال حيت يصبح مع كل مسلم تقريبا بسبب انتشار التجارة و استخراج البترول )(٢



    ٥٠٦   

، (حب) )٦٦٧٦(رقم طبعة با وزير: " الْقَتلُ الْقَتلُ " . ، قَالَ :يا رسولَ اللَّه؟

  [قال األلباين]: صحيح: ق. ٦٧١١

أَخبرنا عبد اللَّه بن سلَيمانَ بنِ الْأَشعث السجِستانِي أَبو بكْرٍ، قَالَ :  )١٠

نِ شنِ ابع ، سوني نةُ ، عسبنا عثَندحٍ ، قَالَ : حالص نب دما أَحثَندابٍ ، حه

، قَالَ : قَالَ رسولُ  أَبا هريرةَقَالَ : حدثَنِي حميد بن عبد الرحمنِ ، أَنَّ 

الْ :صاللَّه رظْهت و ، لْمالْع قُصني انُ ، ومالز بقَارتي " كْثُري و ، نتف

جريلَ :" الْهق ،  أَي ، ولَ اللَّهسا ر؟ ي ولُ".  ، قَالَ :هرقم طبعة با "الْقَت]

  ).٦٦٧٦مضى ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧١٧) ، (حب) ٦٦٨٢= (وزير]

، نا إِسحاق بن إِبراهيمأَخبرنا عبد اللَّه بن محمد الْأَزدي ، قَالَ : حدثَ )١١

قَالَ : أَخبرنا عثْمانُ بن عمر*، قَالَ : حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ ، عن سعيد بنِ 

 نانَ ، ععمةَسريرأَبِي ه  ولِ اللَّهسنِ رقَالَ : ص، ع ،  قُومأَنْ لَا ت كوشي "

الْف رظْهت و ، لْمالْع ضقْبى يتةُ حاعالسبالْكَذ كْثُري و ، ن١(ت(  بقَارتي و ،

 ، " جرالْه كْثُري و ، اقوالْأَس بقَارتت انُ ، وميلَ :الز؟  ق جرا الْهم قَالَ :و ،  "

 [قال األلباين]: صحيح. ٦٧١٨) ، (حب) ٦٦٨٣(رقم طبعة با وزير: الْقَتلُ " . 
أَخبرنا أَحمد بن عبد اللَّه بِحرانَ ، قَالَ : حدثَنا النفَيلي ، قَالَ :  )١٢

 نحٍ ، عالأَبِي ص أَبِيه نحٍ ، عالنِ أَبِي صلِ بيهس نةَ ، عاوِيعم نب ريها زثَندح

" لَا تقُوم الساعةُ حتى يتقَارب  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  أَبِي هريرةَ

، فَتكُونُ السنةُ كَالشهرِ، و يكُونُ الشهر كَالْجمعة ، و تكُونُ )٢(الزمانُ 

الْجمعةُ كَالْيومِ ، و يكُونُ الْيوم كَالساعة ، و تكُونُ الساعةُ كَاحتراقِ 

                                                             
 رة يف هذه األيام ، الكذب أصبح لغة العصر يف هذه األيام ) و هذا ظاهر بكث(١
 ) و هذا فيه دليل واضح علي أن تقارب الزمان معناه نزع الربكة (٢



 

٥٠٧  

[قال  ٦٨٤٢) ، (حب) ٦٨٠٣(رقم طبعة با وزير: الْخوصة " .  السعفَة أَوِ

  / التحقيق الثاين). ٥٤٤٨"املشكاة" ( -األلباين]: صحيح 

  
حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ ، قَالَ : حدثَنِي مالك ، عن هشامِ بنِ  )١

أَبِيه نةَ ، عوراصِ قَ عنِ العرِو بمنِ عب اللَّه دبع نولَ ، عسر تعمالَ : س

قُولُ : صاللَّهي » نلَكو ، ادبالع نم هزِعتنا ياعزتان لْمالع قْبِضالَ ي إِنَّ اللَّه

اتخذَ الناس رُءوسا يقْبِض العلْم بِقَبضِ العلَماِء ، حتى إِذَا لَم يبقِ عالما 

، قَالَ الفربرِي : حدثَنا » جهالًا، فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ ، فَضلُّوا وأَضلُّوا

.هوحامٍ نشه نع ،رِيرا جثَندةُ ، حبيا قُتثَندقَالَ : ح ، اسب١٠٠(خ)  ع  

٢( نلَةُ بمرثَنا حدبٍ ،  حهو ناِهللا ب دبا عنربأَخ ، جِيبِيى التيحي

حدثَنِي أَبو شريحٍ ، أَنَّ أَبا الْأَسود ، حدثَه عن عروةَ بنِ الزبيرِ، قَالَ : قَالَت لي 

ر بِنا إِلَى الْحج ، فَالْقَه عائشةُ : يا ابن أُختي بلَغنِي أَنَّ عبد اِهللا بن عمرٍو، ما

 بِينِ النلَ عمح قَد هفَإِن ، لْهائصفَس  هاَءلْتفَس هيتا ، قَالَ : فَلَقريا كَثلْمع

كَر، أَنَّ ، قَالَ عروةُ : فَكَانَ فيما ذَ صعن أَشياَء يذْكُرها عن رسولِ اِهللا 

بِيالَ : ، قَ صالن قْبِضي نلَكا ، واعزتاسِ انالن نم لْمالْع زِعتنإِنَّ اَهللا لَا ي "

الْعلَماَء فَيرفَع الْعلْم معهم ، ويبقي في الناسِ رُءوسا جهالًا ، يفْتونهم بِغيرِ 

: فَلَما حدثْت عائشةَ بِذَلك ، أَعظَمت ، قَالَ عروةُ علْمٍ ، فَيضلُّونَ ويضلُّونَ" 

 بِيالن عمس هأَن ثَكدأَح : قَالَت ، هتكَرأَن و كةُ :  صذَلورذَا ؟ قَالَ عقُولُ هي

اتحه حتى حتى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَت لَه : إِنَّ ابن عمرٍو قَد قَدم ، فَالْقَه ، ثُم فَ

 ، هاَءلْتفَس هيتلْمِ ، قَالَ : فَلَقي الْعف لَك هي ذَكَرالَّذ يثدنِ الْحع أَلَهست

فَذَكَره لي نحو ما حدثَنِي بِه ، في مرته الْأُولَى ، قَالَ عروةُ : فَلَما أَخبرتها 



    ٥٠٨   

ا أَحم : قَالَت ، كقُص.بِذَلني لَمئًا ويش يهف زِدي لَم اهأَر ، قدص إِلَّا قَد هبس 

  )٢٦٧٣( - ١٤(م) 

حدثَنا هارونُ بن إِسحاق اهلَمدانِي قَالَ : حدثَنا عبدةُ بن سلَيمانَ ،  )٣

عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيه ، عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ ، قَالَ : 

 ولُ اللَّهسلْ: صقَالَ رالع قْبِضلَا ي اسِ "إِنَّ اللَّهالن نم هزِعتنا ياعزتان م

 اسذَ النخا اتمالع كرتي ى إِذَا لَمتاِء ، حلَمضِ العبِقَب لْمالع قْبِضي نلَكو

، و في البابِ عن رُءوسا جهالًا فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا " 

شائيثَ عذَا احلَدى هور قَد و ، يححص نسيثٌ حدذَا حه : نِ لَبِيدب ادزِي ةَ ، و

الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، وعن عروةَ ، عن عائشةَ ، عنِ 

 بِيذَا. (ت)  صالنثْلَ ه[قال األلباين]: صحيح ٢٦٥٢م  

٤( و حأَبةُ ، ودبعو ، رِيسإِد نب اللَّه دبا عثَندبٍ ، قَالَ : حيو كُرا أَبثَند

 ، يدعس نب ديوا سثَندحرٍ، ح وبِش نب دمحمرٍ ، ويمن نب اللَّه دبعةَ ، واوِيعم

مهِرٍ، وسم نب يلا عثَندقَالَ : ح بيعشةَ ، ورسيم نب فْصحسٍ ، وأَن نب كال

بن إِسحاق ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيه ، عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ 

 ولَ اللَّهساصِ ، أَنَّ رقَالَ : صالْع تنا ياعزتان لْمالْع قْبِضلَا ي إِنَّ اللَّه " هزِع

من الناسِ ، ولَكن يقْبِض الْعلْم بِقَبضِ الْعلَماِء ، فَإِذَا لَم يبقِ عالما اتخذَ 

 ٥٢(جة) الناس رُءوسا جهالًا ، فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ ، فَضلُّوا وأَضلُّوا". 

  [قال األلباين]: صحيح

يعلَى من كتابِه ، قَالَ: حدثَنا أَبو الربِيعِ الزهرانِي ، قَالَ : أَخبرنا أَبو  )٥

 اللَّه دبع نع ، أَبِيه نةَ ، عورع نب امشا هثَندقَالَ : ح ، ديز نب ادما حثَندح

 ولُ اللَّهسرٍو، قَالَ : قَالَ رمنِ عإِنَّ اللَّ :صب " نا ماعزتان لْمالْع قْبِضلَا ي ه

 اسذَ النخات مالع قبي ى إِذَا لَمتح ، هِملْماَء بِعلَمالْع قْبِضي نلَكاسِ ، والن
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[رقم طبعة با رؤساَء جهالًا، فَسئلُوا ، فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ ، فَضلُّوا وأَضلُّوا". 

  ).٤٥٥٢مضى ( -[قال األلباين]: صحيح: ق  ٦٧١٩) ، (حب) ٦٦٨٤ير] = (وز

٦(  نب دمحا مثَندقَالَ : ح ،وربٍ بِمعصنِ مب دمحم نب نيسا الْحنربأَخ

ع ، دعنِ سب ثنِ اللَّيا أَبِي ، عثَندكَمِ ، قَالَ : حالْح دبنِ عب اللَّه دبع ن

محمد بنِ عجلَانَ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيه ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، 

 ولَ اللَّهسقَالَ : صأَنَّ ر ،  هزِعتنا ياعزتاسِ انالن نم لْمالْع زِعنلَا ي إِنَّ اللَّه"

 وهمطَاهإِذْ أَع دعب مهنم اسذَ النخات مالع قبي اِء ، فَإِذَا لَملَمضِ الْعبِقَب نلَكو

[رقم رؤساَء جهالًا، يستفْتونهم فَيفْتونَ بِغيرِ علْمٍ ، فَيضلُّونَ ويضلُّونَ". 

 -[قال األلباين]: حسن صحيح  ٦٧٢٣) ، (حب) ٦٦٨٨طبعة با وزير] = (

  ).٤٥٥٢: ق، وقد مضى ()٥٧٩"الروض" (

  

١( نا أَبِي ، عثَنديعٍ قَالَ : حكو نانُ بفْيا سثَندلِ قَالَ حنِ الفَضمِ بالقَاس :

 نع ، يدبةَ العرضو نا أَبثَندحرِياخلُد يدعأَبِي س  ولُ اللَّهسصقَالَ: قَالَ ر: 
 ساِإلن اعبالس كَلِّمى تتةُ حاعالس قُوملَا ت هدفِْسي بِيي نالَّذى )١(" وتحو ،

 هطوةُ سذَبلَ عجالر كَلِّم٢(ت( هلعن اكرشو)٣( نم لُهثَ أَهدا أَحبِم ذُهفَخ هبِرختو

                                                             
السبع هو األسد ، و معناه أن يأمر اهللا عز وجل األسود أن تنطق و أن تتكلم إيل اإلنس بكالم البشر الذي  )(١

مل حتدث إيل اآلن لكن البد أن حتدث ذه الطريقة حيت يفهم الناس أن هذا يفهموه  ، و هي آية من آيات اهللا ، و 

من عالمات الساعة  و أن الساعة قد اقتربت ، و يذهب بعض العلماء أمثال الشيخ حممد احلسن الددو إيل أن 

التعامل  معين تكليم السباع لإلنس هو ما حيدث اآلن يف أوروبا و أمريكا من تدريب احليوانات على التكلم و

 مع البشر ، لكن هذا خطأ فاحلديث واضح و معناه أن تنطق السباع و أن تتكلم إيل اإلنس.
 طرف السوط أو طرف العصا اليت معه  )(٢
 رباط حذائه )(٣



    ٥١٠   

 هدعلَا ". )١(ب غَرِيب يححص نسيثٌ حدذَا حهةَ وريرأَبِي ه نابِ عي البفو

 دنونٌ عأْمقَةٌ ملِ ثالفَض نب مالقَاسلِ، ونِ الفَضمِ بالقَاس يثدح نإِلَّا م رِفُهعن

الر دبعالقَطَّانُ و يدعس نى بيحي ثَّقَهو يثلِ احلَد(ت) أَه ، يدهم ننِ بمح

  صحيح[قال األلباين]:  ٢١٨١

حدثَنا يزِيد ، أَخبرنا الْقَاسم بن الْفَضلِ الْحدانِي ، عن أَبِي نضرةَ ،  )٢

 نعرِيدالْخ يدعقَالَ : أَبِي س اةلَى شع ا الذِّئْبد٢(ع(  ها ، فَطَلَبذَهفَأَخ ،

ي الر٣(اع( هنا مهعزتفَان ،)٤( بِهلَى ذَنع ى الذِّئْبفَأَقْع ،)ي  ،  قَالَ :) ٥قتأَلَا ت

 إِلَي اللَّه اقَهقًا سي رِزنم زِعنت ، بِ ، فَقَالَ :اللَّهجا علَى يقْعٍ عم ئْبي ذ

بِهسِذَنالْإِن نِي كَلَامكَلِّم٦(، ي(  : ؟ ، فَقَالَ الذِّئْب كذَل نم بجبِأَع كبِرأَلَا أُخ

 دمحصم  قبس ا قَداِء مببِأَن اسالن بِرخي ثْرِبي  ، قَالَ :بِياعلَ الرفَأَقْب

، ثُم أَتى يسوق غَنمه ، حتى دخلَ الْمدينةَ ، فَزواها إِلَى زاوِية من زواياها 

 ولَ اللَّهسصر  ولُ اللَّهسر رفَأَم ، هربصفَأَخ  ةٌ ، ثُمعاملَاةُ جالص يودفَن

صدق «  :صفَقَالَ رسولُ اللَّه  فَأَخبرهم ،» أَخبِرهم« خرج ، فَقَالَ للراعي :

 كَلِّميو ، سالْإِن اعبالس كَلِّمى يتةُ حاعالس قُوملَا ت ، هدفِْسي بِيي نالَّذو

 هدعب لُهثَ أَهدا أَحبِم ذُهفَخ هبِرخيو ، هلعن اكرشو ، هطوةُ سذَبلَ عجالر «

وط: رجاله ثقات رجال الصحيح ... ، قال الشيخ شعيب األرنؤ ١١٧٩٢(حم) 

                                                             
 أي حتدثه و تكلمه فخذه بأخبار أهل بيته يف غيابه  )(١
 أي اعتدي الذئب على شاة من الغنم و اصطادها )(٢
 أي حبث عنه الراعي و أمسك به )(٣
 أي أخذ الراعي الشاه من الذئب عنوة  )(٤
 أي جلس الذئب علي مقدمة ذيلة مستعدا ليكلم الراعي و يتحدث إليه  )(٥
أي تكلم الذئب إيل الراعي  كالم البشر كأنه إنسان بالضبط  ، و هذا فيه من املعجزة ما فيه ، و دليل  )(٦

  صواضح على نبوته 

ة / بعض عالمات الساعة البد أن تكون غريبة و خارقة للعادة و املألوف حيت تلفت اإلنتباه ، و يفهم مالحظ

 منها الناس أا دليل على قرب قيام الساعة ، و البد أن تقع كما أخرب النيب صلي عليه وسلم بالضبط 
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وقال صحيح على شرط مسلم  ٤٦٨ -  ٤٦٧/ ٤واحلاكم  ٢١٨١ورواه الترمذي 

وقال هذا  ٤٢ -  ٤١/ ٦ومل خيرجاه ووافقه الذهيب ورواه البيهقي يف الدالئل 

وقال: رواه أمحد  ٢٩١/ ٨إسناد صحيح! وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ل أحد إسنادي أمحد رجال الصحيحوالبزار بنحوه باختصار ورجا

٣( بثَنِي عدح ، بيعا شنربأَخ ، انمو الْيا أَبثَندأَبِي ح نب اللَّه د

"   قَالَ : صحدثَه ، عنِ النبِي  أَبا سعيد الْخدرِي، حدثَنِي شهر، أَنَّ حسينٍ

ضِ نعي بف ابِيرا أَعنيذَ بفَأَخ ، الذِّئْب هلَيا عدع مٍ لَهي غَنف ةيندي الْماحو

 هدانفَع ، هجهجه و هنا مقَذَهنتفَاس ، ابِيرالْأَع كَهرفَأَد ، همغَن ناةً مش

أَخذْت رِزقًا  لَ :الذِّئْب يمشي ، ثُم أَقْعى مستذْفرا بِذَنبِه يخاطبه ، فَقَا

 اللَّه قَنِيهزنِي  ، قَالَ :رباطخي  بِهرٍ بِذَنذْفتسقْعٍ مئْبٍ مذ نا مبجاعفَقَالَو ،: 

 كذَل نم بجأَع كرتلَت كإِن اللَّه؟  ، قَالَ :و كذَل نم بجا أَعمولُ  فَقَالَ :وسر

 ا  صاللَّهمو ، قبس ا قَدإِ مبن نع اسثُ الندحنِ ييترالْح نينِ بيلَتخي النف

 كذَل دعكُونُ بضِ  ، قَالَ :يعا إِلَى بأَهى أَلْجتح همنبِغ ابِيرالْأَع قعفَن

 بِيى إِلَى النشم ثُم ، ةيندصالْم برى ضتلَّى  حا صفَلَم ، هابب هلَيع

 بِيمِ؟« قَالَ : صالننالْغ باحص ابِيرالْأَع نأَي « فَقَالَ لَه ، ابِيرالْأَع فَقَام

 بِيصالن: »تأَيا رمو تعما سبِم اسالن ثدح « اسالن ابِيرثَ الْأَعدفَح ،

نأَى ما ربِم  بِيفَقَالَ الن ، هنم عمسصالذِّئْبِ و  : كذَل دنع» اتآي ، قدص

 كُمدأَح جرخى يتةُ حاعالس قُوملَا ت ، هدفِْسي بِيي نالَّذو ، ةاعلَ السكُونُ قَبت

(حم) » ما أَحدثَ أَهلُه بعدهمن أَهله ، فَتخبِره نعلُه أَو سوطُه أَو عصاه بِ

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده ضعيف. ١١٨٤١

أَبو حدثَنا أَبو النضرِ، حدثَنا عبد الْحميد ، حدثَنِي شهر قَالَ : حدثَ  )٤

رِيدالْخ يدعقَالَ : س يي غُنف لَمأَس نلٌ مجا رمنيي " با فهلَيع شهي لَه ةم



    ٥١٢   

 أَهجهفَج ، همغَن ناةً مش عزتفَان ، ئْبذ هلَيا عدإِذْ ع ، فَةلَيي الْحداِء ذيب

الرجلُ ، فَرماه بِالْحجارة ، حتى استنقَذَ منه شاته ، ثُم إِنَّ الذِّئْب أَقْبلَ ، 

فَذَكَره نحو حديث شعيبِ بنِ عى مستذْفرا ، بِذَنبِه مقَابِلَ الرجلِ " ؛ حتى أَقْ

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ١١٨٤٤(حم)  أَبِي حمزة.

٥(  نب ما الْقَاسثَندح ، ِسيالْقَي دالخ نةُ ببدا هثَندلَى ، حعو يا أَبنربأَخ

 نةَ ، عرضو نا أَبثَندح ، رِييرا الْجثَندح ، انِيدلِ الْحالْفَض يدعأَبِي س

رِيدى بِالْ ، قَالَ : الْخعراعٍ يما رنيبةر١(ح(  ، هائش نم اةشل ئْبذ ضرإِذْ ع

 هنا مهعزتى فَانعسي ياعاَء الري :فَجاعلرولُ  ، فَقَالَ لحت ، ي اللَّهقتأَلَا ت

ب مقْعٍ والذِّئْ - الْعجب للذِّئْبِ  قَالَ الراعي :بينِي وبين رِزقٍ ساقَه اللَّه إِلَي ؟ 

 بِهلَى ذَنسِ  - عنِي بِكَلَامِ الْإِنكَلِّمي : ياعلرل قَالَ الذِّئْب ، ثُكدأَلَا أُح

 ولُ اللَّهسذَا رذَا ، هه نم بجاِء  صبِأَعببِأَن اسثُ الندحنِ ، ييترالْح نيب

 قبس ا قَدماَءهي شاعالر اقفَس ، ي زا فاهوفَز ، ةينداإِلَى الْماهايوز نم ةاوِي ،

 ولِ اللَّهسلَى رلَ عخد صثُم  و ولُ اللَّهسر جرفَخ ، ا قَالَ الذِّئْبم فَقَالَ لَه ،

"  :ص ، فَأَخبر الناس بِما قَالَ الذِّئْب ، و قَالَ " قُم فَأَخبِر "  قَالَ للراعي :

صدق الراعي ، أَلَا من أَشراط الساعة كَلَام السباعِ الْإِنس ، والَّذي نفِْسي 

لُ نجالر كَلِّميو ، سالْإِن اعبالس كَلِّمى تتةُ حاعالس قُوملَا ت هدبِي لَه٢(ع( ،

هطوةَ سذَبع٣(و(  ." هدعب هلأَه يثدبِح ذُهفَخ هبِرخيرقم طبعة با وزير: ، و)

)، "املشكاة" ١٢٢"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٤٩٤) ، (حب) ٦٤٦٠

)٥٤٥٩.( 

                                                             
 بالصحراء )(١
 أي حذاؤه و يف رواية شراك نعله ؛ رباط حذائه ، لكن هذا مل حيدث بعد )(٢
 أي طرف سوطه ، طرف عصاه لكن هذا مل حيدث بعد )(٣



 

٥١٣  

  
١(  نةُ بويا حثَندمٍ قَالَ : حاصو عا أَبثَندارٍ قَالَ : حشب نب دمحا مثَندح

شريحٍ قَالَ : أَخبرنِي أَبو صخرٍ، قَالَ : حدثَنِي نافع ، أَنَّ ابن عمر جاَءه رجلٌ 

ام ، فَقَالَ لَه : إِنه بلَغنِي أَنه قَد أَحدثَ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانا يقْرأُ علَيك السلَ

 ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن ، لَامي السنم قْرِئْهثَ فَلَا تدأَح صفَإِنْ كَانَ قَد 
سخ أَو خسف أَو م -الشك منه  -" يكُونُ في هذه اُألمة أَو في أُمتي  يقُولُ :

: هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب وأَبو صخرٍ اسمه: قَذْف في أَهلِ القَدرِ" 

  [قال األلباين]: حسن ٢١٥٢حميد بن زِياد ، (ت) 

حدثَنا قُتيبةُ قَالَ : حدثَنا رِشدين بن سعد ، عن أَبِي صخرٍ حميد بنِ  )٢

زِي بِينِ النع ،رمنِ عاب نعٍ ، عافن نع ، صاد:  و فسي ختي أُمكُونُ في "

  ٢١٥٣(ت) مسخ و ذَلك في املُكَذِّبِني بِالقَدرِ". 

حدثَنا محمد بن بشارٍ، و محمد بن الْمثَنى ، قَالَا : حدثَنا أَبو عاصمٍ  )٣

قَالَ : حدثَنا حيوةُ بن شريحٍ قَالَ : حدثَنا أَبو صخرٍ، عن نافعٍ ، أَنَّ رجلًا أَتى 

ئُك السلَام ، قَالَ : إِنه بلَغنِي أَنه قَد أَحدثَ ، ابن عمر، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانا يقْرِ

 ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن ، لَامي السنم قْرِئْهثَ فَلَا تدأَح صفَإِنْ كَانَ قَد  ،

، و ذَلك ذْف " " يكُونُ في أُمتي أَو في هذه الْأُمة مسخ ، و خسف ، و قَ يقُولُ :

  [قال األلباين]: حسن ٤٠٦١(جة)   في أَهلِ الْقَدرِ.

حدثَنا عمرو بن أَبِي الطَّاهرِ بنِ السرحِ الْمضرِي ، ثنا سعيد بن أَبِي  )٤

أَنا عبد مريم ، ح وحدثَنا أَبو حصينٍ الْقَاضي ، ثنا يحيى الْحمانِي قَالَا : 

لُ بهثَنِي سدازِمٍ ، حو حثَنِي أَبدح ، لَمأَس ننِ بمحولَ الرسأَنَّ ر ، دعس ن

و  ، قيلَ :» سيكُونُ في آخرِ الزمان خسف و قَذْف و مسخ « قَالَ :  صاِهللا

رت الْمعازِف و الْقَينات ، و استحلَّت إِذَا ظَه«  قَالَ :متى ذَلك يا رسولَ اِهللا ؟ 



    ٥١٤   

رمصححه األلباين يف السلسلة ٥٨١٠، املعجم الكبري للطرباين (»الْخ ، (

   الصحيحة و صحيح اجلامع

حدثَنا أَبو كُريبٍ قَالَ : حدثَنا صيفي بن رِبعي ، عن عبد اللَّه بنِ  )٥

ع نع ،رمع نع ، دمحنِ ممِ بالقَاس نع ،رمنِ عب اللَّه ديةَبشائقَالَ  ع : قَالَت

 ولُ اللَّهسصر : » فسخ ةالْأُم هذرِ هي آخكُونُ ف١(ي ( خسم و)٢( قَذْف و)٣( « ،

: قُلْت : ونَ قَالَتحالا الصينف و كلهأَن ، ولَ اللَّهسا رإِذَا «  قَالَ :؟  )٤(ي معن

هذَا حديثٌ غَرِيب من حديث عائشةَ لَا نعرِفُه إِلَّا من هذَا » . ) ٥(ظَهر اخلُبثُ 

                                                             
اخلسف هو الذهاب يف األرض بأن تنشق األرض وتبتلع شخصا أو بيتاً أو بلدة ، كما خسف اُهللا تعاىل بقارون  )(١

سالقصص/وبداره األرض ، قال اهللا عز وجل : ( فَخ ( ضاَألر ارِهبِدو ا بِهد.حممد صاحل املنجد/ اإلسالم  ٨١فْن).

 سؤال و جواب ) 
املسخ هو تغيري الصورة الظاهرة لإلنسان ، وقد أخربنا اهللا تعاىل يف أكثر من موضع من القرآن أنه مسخ  )(٢

خماطبا بين إسرائيل : ( ولَقَد فقال تعاىل ،بعض بين إسرائيل إىل قردة عقوبة هلم على معصيتهم هللا تعاىل

) نيئاسةً خدروا قكُون ما لَهفَقُلْن تبي السف كُمنا مودتاع ينالَّذ متملا ٦٥عما وهيدي نيا بمكَاال لا ناهلْنعفَج (

 ملنجد/ اإلسالم سؤال و جواب )(د.حممد صاحل ا ٦٦- ٦٥خلْفَها وموعظَةً للْمتقني ) البقرة/
٣)(  نةً مارجح هِملَيا عنطَرأَمو ) : القذف هو الرمي باحلجارة ، كما فعل اهللا تعاىل بقوم لوط ، قال اهللا جل وعال

  . ٧٤سجيلٍ ) احلجر/

املسلم من اإلقدام فهذه األحاديث دليل على وقوع املسخ يف هذه األمة ، عقوبةً على بعض املعاصي . فليحذر 

عافانا اهللا مجيعاً من أساب عقوبته  –على ما حرم اهللا ، فالويل مث الويل ملن يثري غضب اهللا وسخطه وانتقامه . 

– . 
ولكن هذه القردة واخلنازيز املوجودة اآلن ليست مما مسخ من األمم السابقة ، وذلك ألن اهللا تعاىل مل جيعل ملمسوخ 

  تعاىل بعد مسخه وال يكون له نسل . نسالً ، بل يهلكه اهللا

) عن عبد اللَّه بنِ مسعود رضي اهللا عنه قَالَ : قَالَ رجلٌ : يا رسولَ اللَّه ، الْقردةُ والْخنازِير ٢٦٦٣روى مسلم (

 بِي؟ فَقَالَ الن ِسخا ممم يلْصهعجي لَّ لَمجو زع إِنَّ اللَّه ) :  ازِيرنالْخةَ ودرإِنَّ الْقا، وبقلَا علًا وسخٍ نسمل

نَّ كَانوا قَبلَ ذَلك ) والعقب : الذرية . قال النووي رمحه اهللا يف شرح مسلم : قَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( وإِ

  بل مسخ بنِي إِسرائيل ، فَدلَّ علَى أَنها لَيست من الْمسخ اهـ .الْقردة والْخنازِير كَانوا قَبل ذَلك ) أَي : قَ

 . حممد صاحل املنجد / اإلسالم سؤال و جواب )( دواهللا أعلم ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد. 
 ألم توقفوا عن الدعوة إيل اهللا و تركوا األمر باملعروف و النهي عن املنكر و غلبهم القدر )(٤
إذا انتشرت املعاصي بني املسلمني خصوصا الكبائر و الفواحش ، و أصبح ااهرة ا أمرا طبيعيا  )(٥

 خصوصا بعد ظهور وسائل اإلعالم .



 

٥١٥  

 نى بيحي يهف كَلَّمت رمع نب اللَّه دبعو ،هج(ت) الو ، هفْظلِ حبق نم يدعس

  [قال األلباين]: صحيح ٢١٨٥

حدثَنا إِسماعيلُ بن إِبراهيم ، عنِ الْجريرِي ، عن أَبِي الْعلَاِء بنِ  )٦

 نع ، يدبارٍ الْعحنِ صنِ بمحالر دبع نريِ، عخالشولُ  أَبِيهسقَالَ: قَالَ ر

" لَا تقُوم الساعةُ حتى يخسف بِقَبائلَ ، فَيقَالُ : من بقي من بنِي  :صهاللَّ

 ، " إِلَى  قَالَ :فُلَان بسنت مجأَنَّ الْعل ، برا الْعهلَ أَنائقَالَ: قَب نيح فْترفَع

  إسناده ضعيف.، قال الشيخ شعيب األرناؤوط:  ١٥٩٥٦(حم) قُراها. 

حدثَنا يزِيد بن هارونَ ، أَخبرنا الْجريرِي ، عن أَبِي الْعلَاِء بنِ  )٧

 نع ، يدبارٍ الْعحنِ صنِ بمحالر دبع نريِ، عخالشأَبِيه  تعمقَالَ : س ،

 ولَ اللَّهسقُولُ : صري ةُ حاعالس قُومقَالَ : " لَا تى يتلَ ، حائبِقَب فسخى يت

، فَعرفْت أَنه يعنِي الْعرب ، لأَنَّ الْعجم إِنما تنسب من بقي من بنِي فُلَان؟ " 

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٢٠٣٤٠(حم)   إِلَى قُراها.

٨( عصم نب دمحا مثَندح نةَ ، عرضأَبِي ن نةُ ، عارما عثَندأَبِي بٍ ، ح

رِيدالْخ يدعس ولَ اللَّهسابِ قَالَ :  ص، أَنَّ رراقْت دنع قاعوالص كْثُرت "

 ملُ الْقَوجالر يأْتى يتح ، ةاعقُولَ :الساةَ ؟ ، فَيدالْغ لَكُمبق قعص نم 

، قال الشيخ شعيب  ١١٦٢٠(حم) " . )١(صعق فُلَانٌ وفُلَانٌ  فَيقُولُونَ :

 األرنؤوط: صحيح.

  
وحدثَين محمد بن عبد اِهللا بنِ نميرٍ، وزهير بن حربٍ ، قَالَا : حدثَنا  )١

عبد اِهللا بن يزِيد ، قَالَ : حدثَنِي سعيد بن أَبِي أَيوب ، قَالَ : حدثَنِي أَبو 

                                                             
 انوا يعصون اهللا بالفواحش أي مات موتة شنيعة ، و فالن و فالن ممن ك )(١



    ٥١٦   

، صعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اِهللا هانِئ ، عن أَبِي عثْمانَ مسلمِ بنِ يسارٍ ، 

" سيكُونُ في آخرِ أُمتي أُناس يحدثُونكُم ما لَم تسمعوا أَنتم ، ولَا  أَنه قَالَ :

 " ماهإِيو اكُمفَإِي ، كُماؤ٦( -  ٦، (م) آب.(  

، ةَ بنِ عمرانَ التجِيبِيعبد اِهللا بنِ حرملَوحدثَين حرملَةُ بن يحيى بنِ  )٢

 ، زِيدي نيلَ باحرش عمس هحٍ أَنيرو شثَنِي أَبدبٍ ، قَالَ : حهو نا ابثَندقَالَ : ح

قَالَ رسولُ  ، يقُولُ :يقُولُ : أَخبرنِي مسلم بن يسارٍ، أَنه سمع أَبا هريرةَ 

، يأْتونكُم من الْأَحاديث  )١(كَذَّابونَ ي آخرِ الزمان دجالُونَ " يكُونُ ف :صاِهللا

ونكُم ، ولَا بِما لَم تسمعوا أَنتم ، ولَا آباؤكُم ، فَإِياكُم وإِياهم ، لَا يضلُّ

كُموننفْت٧( - ٧، (م) " ي.(  

٣(  انِئو هثَنِي أَبدح ، يدعا سثَندح ، قْرِئنِ الْممحالر دبو عا أَبثَندح

حميد بن هانِئ الْخولَانِي ، عن أَبِي عثْمانَ مسلمِ بنِ يسارٍ، عن أَبِي هريرةَ ، 

 بِينِ النقَالَ : صع هأَن  »ي آخكُونُ فيس كُمثُوندحي يتأُم نم اسن انمرِ الز

 ماهإِيو اكُمفَإِي ، كُماؤلَا آبو متأَن وا بِهعمست ا لَم٨٢٦٧(حم) » م.  

حدثَنا حسن بن موسى ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، حدثَنا سلَامانُ بن عامرٍ،  )٤

يقُولُ : إِنَّ رسولَ عن أَبِي عثْمانَ الْأَصبحي ، قَالَ : سمعت أَبا هريرةَ ، 

الُونَ كَذَّ«  ، قَالَ : صاللَّهجي دتي أُمكُونُ فيوسأْتونَ ، ياب نعٍ مبِبِد كُمن

يثدالْح كُموننفْتلَا ي ماهإِيو اكُمفَإِي ، كُماؤلَا آبو متوا أَنعمست ا لَمبِم ، «

  .٨٥٩٦(حم) 

                                                             
بكثرة بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف خالفة أيب بكر الصديق  - مدعو النبوة  –) وقد ظهر التنبؤ (١

 أيام حروب الردة لكنه إستطاع رضى اهللا عنه بفضل اهللا القضاء على هذه احلركات املُضللة الكاذبة.



 

٥١٧  

أَخبرنا عمر بن محمد الْهمدانِي ، قَالَ : حدثَنا أَبو الطَّاهرِ ، قَالَ :  )٥

 انِئأَبِي ه نع ، وبأَبِي أَي نب يدعنِي سرببٍ ، قَالَ : أَخهو نا ابثَندح

 ولِ اللَّهسنِ رةَ ، عريرأَبِي ه نارٍ ، عسنِ يمِ بلسم نع ، لَانِيوصالْخ  هأَن

ي يحدثُونكُم ما لَم تسمعوا أَنتم " سيكُونُ في آخرِ الزمان ناس من أُمت قَالَ :

 " ماهإِيو اكُمفَإِي ، كُماؤلَا آبقال  ٦٧٦٦) ، (حب) ٦٧٢٨(رقم طبعة با وزير: و]

  ).٩/ ١األلباين]: صحيح: م (

٦(  ، رمعا منرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندعٍ ، حافر نب دمحثَنِي مدنِ وحع

" إِنَّ في  ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيه ، عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ، قَالَ :

الْبحرِ شياطني مسجونةً ، أَوثَقَها سلَيمانُ ، يوشك أَنْ تخرج ، فَتقْرأَ علَى 

  ، (م).الناسِ قُرآنا " 

٧( ي نى بيحثَنا يدةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو بأَبى ، ويى :  -حيحقَالَ ي

أَبو الْأَحوصِ ، ح وحدثَنا أَبو كَاملٍ  - أَخبرنا ، وقَالَ أَبو بكْرٍ : حدثَنا 

رمنِ سابِرِ بج نع ، اكمس نا عملَاهةَ ، كانوو عا أَبثَندح ، رِيدحالَةَ ، قَالْج :

، وزاد في " إِنَّ بين يديِ الساعة كَذَّابِني" ، يقُولُ :  صسمعت رسولَ اِهللا 

؟  صحديث أَبِي الْأَحوصِ: قَالَ : فَقُلْت لَه : آنت سمعت هذَا من رسولِ اِهللا 

.مع٢٩٢٣( - ٨٣(م)  قَالَ : ن.(  

٨(  نثَنِي ابدفَرٍ، وحعج نب دمحا مثَندارٍ ، قَالَا : حشب نابى ، وثَنالْم

حدثَنا شعبةُ ، عن سماك بِهذَا الْإِسناد ، مثْلَه ، قَالَ سماك : وسمعت أَخي 

: ابِرقُولُ : قَالَ جم.  يوهذَر٨٣(م)فَاح.  

٩(  يدلو الْوا أَبثَندح ،ادا إِيثَندح ،يطنِ لَقب ادإِي نب اللَّه ديبا عثَندح ،

 جِيرمٍ الْأَعيعن مٍ أَوعنِ ننِ بمحالر دبع نع-  يدلو الْوأَب كأَلَ  - شقَالَ: س

ِء ، فَقَالَ : واللَّه ما كُنا عنِ الْمتعة ؟ وأَنا عنده متعة النسا ابن عمررجلٌ 



    ٥١٨   

 ولِ اللَّهسر دهلَى عصع  تعمس لَقَد اللَّهقَالَ : و ثُم ، نيحافسلَا م و انِنيز

 ولَ اللَّهسقُولُ: صرونَ  يكَذَّابالُ ، وجالد ِسيحالْم ةاميمِ الْقولَ يقَب نكُونلَي "
)١ ( ." أَكْثَر ٥٦٩٤(حم) ثَلَاثُونَ أَو  

١٠(  اللَّه ديبا عثَندح ، ديمح نب فَرعا جثَندح ، دمأَح نب اللَّه دبقَالَ ع

، ابنِ عمربن إِياد بنِ لَقيط ، أَخبرنا إِياد ، عن عبد الرحمنِ الْأَعرجِي ، عنِ 

 لَمو بِينِ النع ، يهف كشثْلَه. (حم)  صي٥٦٩٥م  

١١(  ننِي ابعي ادا إِيثَندقَالَ : ح ادإِي نب اللَّه ديبا عثَندفَّانُ ، حا عثَندح

وأَنا  ابن عمرلَقيط ، عن عبد الرحمنِ بنِ نعيمٍ الْأَعرجِي  قَالَ : سأَلَ رجلٌ 

                                                             
النبوة و يحرفون الدين و آيات القرآن ، و يلبسون على عامة املسلمني أي  يكذبون على املسلمني و يدعون )(١

  ، ارم معمر القذايف كان واحدا منهم ، و مسيلمة الكذاب واحد منهم .

  

  

  ) ؛ قال املؤلف رمحه اهللا :٢/٤٣ويف احتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت و املالحم  و أشراط الساعة (

  

قال: حدثنا حيىي عن عوف: حدثنا خالس عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب رواه اإلمام أمحد أيضا، فو

 !  "صلى اهللا عليه وسلم؛ قال: " بني يدي الساعة قريب من ثالثني دجالًا كذابني، كلهم يقول: أنا نيب! أنا نيب
   .قال ابن كثري: و هذا إسناد حسن جيد تفرد به أمحد 

عنهما؛ قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : " إن بني يدي الساعة وعن جابر بن مسرة رضي اهللا 

 . " كذابني؛ فاحذروهم
 .رواه : اإلمام أمحد ، وأبو داود الطيالسي ، ومسلم، وهذا لفظ إحدى روايات أمحد

ون ثالثون، كلهم وعن ثوبان رضي اهللا عنه: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " وإنه سيكون يف أميت كذاب

  ." يزعم أنه نيب، وأنا خامت النبيني، ال نيب بعدي
رواه : اإلمام أمحد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والربقاين يف "صحيحه" . وقال الترمذي : "هذا حديث 

يف حسن صحيح". و صححه أيضا ابن حبان ، و احلاكم و قال : "على شرط الشيخني " ، ووافقه الذهيب 

 "."تلخيصه
و عن حذيفة رضي اهللا عنه : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " يف أميت كذابون ودجالون سبعة وعشرون ، 

 .منهم أربع نسوة ، وإين خامت النبيني ال نيب بعدي" 
 رواه: اإلمام أمحد، والطرباين يف "الكبري" و "األوسط"، والبزار، والضياء



 

٥١٩  

فَغضب و قَالَ: واللَّه ما كُنا علَى عهد  -متعة النساِء  -عنده عنِ الْمتعة ؟ 

 ولِ اللَّهسصر  اللَّهقَالَ : و ثُم ، نيحافسلَا مو نيائنولَ زسر تعمس لَقَد

قُولُ : صاللَّهلَ الْ يقَب نكُونلَي " " أَكْثَر ونَ ثَلَاثُونَ ، أَوالِ كَذَّابجِسيحِ الدم ،

 :ِسيالنِي الطَّيعي يدلو الْوقَالَ أَبِي: وقَالَ أَب :اللَّه دبقَالَ ع "ةاميمِ الْقولَ يقَب"

  ٥٨٠٨(حم) . 

١٢( ب يلع نع ، ادما حثَندح ، دمالص دبا عثَندنِ حب فوسي نع ، دينِ ز

 نانَ ، عرهمرمنِ عب اللَّه دبلَ ععفَج ، لِ الْكُوفَةأَه نلٌ مجر هدنكَانَ ع هأَن ،

يحدثُه عنِ الْمختارِ، فَقَالَ ابن عمر: إِنْ كَانَ كَما تقُولُ ، فَإِني سمعت رسولَ 

 صاللَّه ا".  قُولُ :يالًا كَذَّابجد نيثَلَاث ةاعيِ السدي ني٥٩٨٥(حم) "إِنَّ ب  

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، و أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، قَالَا : حدثَنا  )١٣

مرِ بنِ سعد بنِ أَبِي حاتم وهو ابن إِسماعيلَ ، عنِ الْمهاجِرِ بنِ مسمارٍ، عن عا

مع غُلَامي نافعٍ ، أَنْ أَخبِرنِي بِشيٍء  جابِرِ بنِ سمرةَوقَّاصٍ ، قَالَ : كَتبت إِلَى 

يوم  ص، قَالَ : فَكَتب إِلَي ، سمعت رسولَ اِهللا  صسمعته من رسولِ اِهللا 

، ئما حتى تقُوم الساعةُ" لَا يزالُ الدين قَا أَسلَمي يقُولُ :جمعة عشيةَ رجِم الْ

"  ، و سمعته يقُولُ :أَو يكُونَ علَيكُم اثْنا عشر خليفَةً، كُلُّهم من قُريشٍ " 

ك تيب ، ضيالْأَب تيونَ الْبحتفْتي نيملسالْم نةٌ مبيصآلِ ع "ى "أَورس

(م) " إِنَّ بين يديِ الساعة كَذَّابِني فَاحذَروهم " .  و سمعته يقُولُ :" ،  كسرى

١٨٢٢( - ١٠(  

١٤( نرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندح عمس هأَن ، اكمس نيلُ ، عائرا إِس نب ابِرج

(حم) » إِنَّ بين يديِ الساعة كَذَّابِني «  :ص، يقُولُ : قَالَ رسولُ اللَّه  سمرةَ

٢٠٨٠٢  



    ٥٢٠   

 حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، عن سماك بنِ حربٍ ، قَالَ : )١٥

 تعمةَسرمس نب ابِرج  بِيالن تعمقُولُ : ص، قَالَ: سي »نيإِنَّ ب  ةاعيِ السدي

كَذَّابِني« ،و : اكمقَالَ ستعمس ابِرقُولُ: قَالَ جي، يأَخ:  »موهذَر(حم) » فَاح

٢٠٨١٩  

١٦(  نع ، اكمس نةَ ، عانوو عا أَبثَندفَّانُ ، حا عثَندةَ حرمنِ سابِرِ بج ،

  ٢٠٨٢٣(حم) » بين يديِ الساعة كَذَّابونَ« يقُولُ : ص: سمعت رسولَ اللَّه قَالَ

١٧( نا مأَن هتعمس و ، دمحم نب اللَّه دبا عثَندح  ، دمحنِ مب اللَّه بِدع

حدثَنا حاتم بن إِسماعيلَ ، عن الْمهاجِرِ بنِ مسمارٍ، عن عامرِ بنِ سعد بنِ 

مع غُلَامي ، أَخبِرنِي بِشيٍء  جابِرِ بنِ سمرةَأَبِي وقَّاصٍ ، قَالَ : كَتبت إِلَى 

يوم  ص، قَالَ : فَكَتب إِلَي : سمعت رسولَ اللَّه  صلِ اللَّه سمعته من رسو

لَا يزالُ الدين قَائما حتى تقُوم « الْجمعة، عشيةَ رجمِ الْأَسلَمي يقُولُ:

قُر نم ميفَةً كُلُّهلخ رشا عاثْن كُملَيكُونَ عي ةُ ، أَواعشٍالسي « هتعمس و

عصبةُ الْمسلمني يفْتتحونَ الْبيت الْأَبيض ، بيت كسرى وآلِ « يقُولُ :

(حم) » إِنَّ بين يديِ الساعة كَذَّابِني فَاحذَروهم« و سمعته يقُولُ :» كسرى

٢٠٨٣٠  

١٨(  تعمقَالَ: س ، اكمس نةَ ، علَمس نب ادما حثَندح ،زها بثَندح ابِرج

» بين يديِ الساعة كَذَّابونَ« يقُولُ : ص، يقُولُ : سمعت النبِي  بن سمرةَ

  ٢٠٨٣٩(حم) 

جابِر بن نا سماك ، حدثَنِي حدثَنا أَبو كَاملٍ ، حدثَنا زهير، حدثَ )١٩

، فَقُلْت : » إِنَّ بين يديِ الساعة كَذَّابِني« يقُولُ : ص، أَنه سمع النبِي  سمرةَ

  ٢٠٨٦٣(حم) أَنا سمعته. قَالَ :  آنت سمعته ؟



 

٥٢١  

ي ذئْبٍ ، عنِ الْمهاجِرِ بنِ مسمارٍ، حدثَنا حماد بن خالد ، حدثَنا ابن أَبِ )٢٠

 أَلْتقَالَ : س دعنِ سرِ بامع نعابِرج  ولِ اللَّهسر يثدح نةَ عرمس نصب  ،

 ولُ اللَّهسصفَقَالَ: قَالَ ر:  » رشا عكُونَ اثْنى يتا ، حمقَائ ينالُ الدزلَا ي

 ٢٠٨٠٥(حم) » ريشٍ ، ثُم يخرج كَذَّابونَ بين يديِ الساعة خليفَةً من قُ

  
١(  ، يفنالْح يلو عا أَبثَندح ، يارِمنِ الدمحالر دبع ناِهللا ب دبثَنا عدح

 نب راملِ عا الطُّفَيأَنَّ أَب ، كِّيرِ الْميبأَبِي الز نسٍ ، عأَن ناب وهو كالا مثَندح

عام  صأَخبره ، قَالَ : خرجنا مع رسولِ اِهللا  ن جبلٍمعاذَ بواثلَةَ ، أَخبره أَنَّ 

 رِبغالْما ، ويعمج رصالْعو رلَّى الظُّهلَاةَ ، فَصالص عمجفَكَانَ ي ، وكبت ةوغَز

رخ لَاةَ ، ثُمالص را أَخموى إِذَا كَانَ يتا ، حيعماَء جشالْعو رلَّى الظُّهفَص ج

والْعصر جميعا ، ثُم دخلَ ، ثُم خرج بعد ذَلك ، فَصلَّى الْمغرِب والْعشاَء 

" إِنكُم ستأْتونَ غَدا ، إِنْ شاَء اُهللا ، عين تبوك ، و إِنكُم لَن جميعا ، ثُم قَالَ : 

ضى يتا حوهأْتى تتئًا حيا شهائم نم سمفَلَا ي كُمنا ماَءهج نفَم ،ارهالن يح

 ، " يٍء آتيبِش بِضت اكرثْلُ الشم نيالْع و ،لَانجا رها إِلَيقَنبس قَدا واهفَجِئْن

ستما من مائها شيئًا ؟ " ، ؛ " هلْ مس صمن ماٍء ، قَالَ فَسأَلَهما رسولُ اِهللا 

: ثُم )١(، و قَالَ لَهما ما شاَء اُهللا أَنْ يقُولَ ،  قَالَ صفَسبهما النبِي نعم ،  قَالَا:

وغَسلَ  غَرفُوا بِأَيديهِم من الْعينِ قَليلًا قَليلًا ، حتى اجتمع في شيٍء ، قَالَ :

الْعين بِماٍء  )٢(" فَجرت فيه يديه و وجهه ، ثُم أَعاده فيها ، صرسولُ اِهللا 

، ثُم حتى استقَى الناس  - شك أَبو علي أَيهما قَالَ  - غَزِيرٍ  أَو قَالَ :منهمرٍ 

                                                             
 أي قال معاذ بن جبل راوي احلديث  )(١
 أي خرجت من العني ماء كثرية )(٢



    ٥٢٢   

، أَنْ ترى ما هاهنا قَد ملئَ )١(: "يوشك ، يا معاذُ إِنْ طَالَت بِك حياةٌ  قَالَ

  )٧٠٦( - ١٠(م) " .  )٢(جِنانا

قَرأْت علَى عبد الرحمنِ بنِ مهدي ، حدثَنا مالك ، عن أَبِي الزبيرِ  )٢

أَخبره، أَنهم خرجوا مع  معاذًاعامرِ بنِ واثلَةَ ، أَنَّ الْمكِّي ، عن أَبِي الطُّفَيلِ 

 ولِ اللَّهسصر  ولُ اللَّهسفَكَانَ ر ، وكبت امرِ  صعصالْعرِ والظُّه نيب عمجي

الظُّهر والْعصر والْمغرِبِ والْعشاِء. قَالَ : وأَخر الصلَاةَ ، ثُم خرج فَصلَّى 

«  جميعا ، ثُم دخلَ ، ثُم خرج فَصلَّى الْمغرِب والْعشاَء جميعا ، ثُم قَالَ :

إِنكُم ستأْتونَ غَدا إِنْ شاَء اللَّه عين تبوك ، وإِنكُم لَن تأْتوها حتى يضحى 

فَجِئْنا و قَد سبقَنا ». فَلَا يمس من مائها شيئًا حتى آتي  النهار، فَمن جاَءها

، فَسأَلَهما رسولُ إِلَيها رجلَان والْعين مثْلُ الشراك تبِض بِشيٍء من ماٍء

ئًا؟« :صاللَّهيا شهائم نا ممتِسسلْ مفَقَالَا:» ه  . معنولُ فَسسا رمهب

يلًا  صاللَّهنِ قَليالْع نم يهِمدفُوا بِأَيغَر قُولَ، ثُمأَنْ ي اَء اللَّها شا ممقَالَ لَهو

 ولُ اللَّهسلَ رغَس ٍء، ثُميي شف عمتى اجتيلًا حصقَل  ثُم ،هيديو ههجو يهف

 ترا فَجيهف هادأَع ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم ،اسقَى النتريٍ فَاساٍء كَثبِم نيصالْع: 

(حم) » يوشك يا معاذُ إِنْ طَالَت بِك حياةٌ أَنْ ترى ما هاهنا قَد ملَأَ جِنانا«

٢٢٠٧٠  

، أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ حدثَنا روح ، حدثَنا مالك بن أَنسٍ ، عن أَبِي الزبيرِ )٣

 أَخبره ، فَذَكَر معناه ، وقَالَ تبِض بِشيٍء من ماء. معاذَ بن جبلٍأَخبره ، أَنَّ 

  ٢٢٠٧١(حم) 

                                                             
 إن أطال اهللا عمرك حيت حيدث ذلك ؛ و هذا على سبيل الفرض و اإلفتراض )(١
  أي زراعة و مياه و حياة ، و هذا من اإلعجاز العلمي للسنة النبوية ألن ذلك حدث اآلن فعال)(٢

  

  



 

٥٢٣  

وحدثَنِي عن مالك ، عن أَبِي الزبيرِ الْمكِّي ، عن أَبِي الطُّفَيلِ عامرِ  )٤

عام  صأَنَّ معاذَ بن جبلٍ أَخبره ، أَنهم خرجوا مع رسولِ اللَّه  بنِ واثلَةَ

وكبت ولُ اللَّهساِء ،  ص، فَكَانَ رشالْعرِبِ وغالْمرِ، وصالْعرِ والظُّه نيب عمجي

فَأَخر الصالَةَ يوما، ثُم خرج فَصلَّى الظُّهر و الْعصر جميعا ، ثُم دخلَ ، قَالَ : 

: إِنكُم ستأْتونَ غَدا، إِنْ ، ثُم قَالَثُم خرج فَصلَّى الْمغرِب والْعشاَء جميعا 

ت لَن كُمإِن و ، وكبت نيع اَء اللَّها فَالَ شاَءهج نفَم ،ارهى النحضى يتا حوهأْت

 ، الَنجا رها إِلَيقَنبس قَد ا ، واهفَجِئْن ، يى آتتئًا ، حيا شهائم نم سمي

مائها  هلْ مِسستما من ، فَسأَلَهما رسولُ اللَّه :والْعين تبِض بِشيٍء من ماٍء 

، وقَالَ لَهما ما شاَء اللَّه أَنْ صفَسبهما رسولُ اللَّه نعم ،  ، فَقَاالَ :شيئًا؟ 

يقُولَ ، ثُم غَرفُوا بِأَيديهِم من الْعينِ ، قَليالً قَليالً ، حتى اجتمع في شيٍء ، 

 ولُ اللَّهسلَ رغَس صثُم يهف ، نيالْع ترا ، فَجيهف هادأَع ثُم ، هيديو ههجو

يوشك يا معاذُ إِنْ طَالَت  :صاللَّه  بِماٍء كَثريٍ، فَاستقَى الناس ، ثُم قَالَ رسولُ

  ٣٨٣(ط) بِك حياةٌ ، أَنْ ترى ما هاهنا قَد ملئَ جِنانا. 

٥( ع نب سوننا ي نع ،ثَهدكًا، حالبٍ، أَنَّ مهو نا ابنربلَى، أَخالْأَع دب

أَخبره  معاذَ بن جبلٍأَبِي الزبيرِ الْمكِّي، عن أَبِي الطُّفَيلِ عامرِ بنِ واثلَةَ، أَنَّ 

 ولِ اللَّهسر عوا مجرخ ،مهصأَن  ولُ اللَّهسفَكَانَ ر ،وكبت امصع  نيب عمجي

الظُّهرِ والْعصرِ، والْمغرِبِ والْعشاِء قَالَ: فَأَخر الصلَاةَ يوما ثُم خرج فَصلَّى 

جميعا ،  الظُّهر والْعصر جميعا، ثُم دخلَ، ثُم خرج فَصلَّى الْمغرِب والْعشاِء

"إِنكُم ستأْتونَ غَدا إِنْ شاَء اللَّه عين تبوك ، و إِنكُم لَن تأْتوا حتى  ثُم قَالَ :

 ، "يى آتتئًا حيا شهائم نم سما فَلَا ياَءهج نفَم ،ارهالن يحضقَالَ : ي

إِلَي قبس قَدا واهاٍءفَجِئْنم نٍء ميبِش بِضت اكرثْلُ الشم نيالْعو ،لَانجا ره ،

 ولُ اللَّهسا رمأَلَهئًا؟ "  :صفَسيا شهائم نا ممتسسلْ مفَقَالَا :"ه ،  ، معن



    ٥٢٤   

لْعينِ بِأَيديهِم وقَالَ لَهما ما شاَء اللَّه أَنْ يقُولَ، ثُم غَرفُوا من افَسبهما ، 

 ولُ اللَّهسلَ رغَس ٍء، ثُميي شف عمتى اجتيلًا حيلًا قَلصقَل  ههجو يهف

ويديه، ثُم أَعاده فيها فَجرت الْعين بِماٍء كَثريٍ، فَاستقَى الناس، ثُم قَالَ رسولُ 

 صاللَّه: عا مي كوشا" . "يانئَ جِنلم ا قَدنا هى مراةٌ أَنْ تيح بِك اذُ إِنْ طَالَت

قَد جمع بين الظُّهرِ  ص: في الْخبرِ ما بانَ وثَبت أَنَّ النبِي أَبو بكْرٍقَالَ 

غَي فَرِهي سازِلٌ فن وهاِء ، وشالْعرِبِ وغالْم نيبرِ، وصالْعو هعمج قْترٍ وائس ر

: لَهأَنَّ قَونِ؛ ليلَاتالص نيب  رصالْعو رلَّى الظُّهفَص جرخ ا ، ثُممولَاةَ يالص رأَخ

، تبين أَنه لَم مغرِب والْعشاَء جميعاجميعا ، ثُم دخلَ، ثُم خرج فَصلَّى الْ

ر كُنيعمنِ جنِ اللَّذَييقْتنِ الْوذَيي ها فرائا سبرِبِ  اكغالْم نيا بيهِمف

و بِيأَنَّ الن رمنِ عاب ربخ رِ ، وصالْع رِ والظُّه نيب اِء، وشصالْع  دكَانَ إِذَا ج

اف هذَا الْخبرِ؛ لأَنَّ ابن عمر قَد رأَى بِه السير جمع بين الصلَاتينِ لَيس بِخلَ

 بِيصالن بِم ربفَأَخ ،ريالس بِه دج نيا حمهنيب عملِ جعف نأَى ما ر

بِيصالن  بِيأَى النر لٍ قَدبج ناذُ بعمص، و  وهنِ ، ويلَاتالص نيب عمج قَد

 بِيأَى النا ربِم ربرٍ ، فَخائس رزِلِ غَيني الْمازِلٌ فصن  نيب عمفَالْج ، لَهفَع

 بِيالن لَها فَعكَم ،زائج ريرِ السافسبِالْم دنِ إِذَا جيلَاتصالصزائج ككَذَلو ، 

 لَها فَعكَم ريالس بِه جِدي ازِلًا لَمإِنْ كَانَ نا، ومهنيب عمالْج قُلِ صلَهي لَمو ،

يالس بِه جِدي زٍ إِذَا لَمائج را غَيمهنيب عمإِنَّ الْج رمع ننِ ابا علَا أَثَر ر

بِيصالن ا عبِرخلَا مو ،كفِْسه .ذَلن ٩٦٨(خز)  ن  

٦(  دما أَحنربأَخ ،انننِ سب يدعس نب رما عنربأَخ نكْرٍ، عأَبِي ب نب

كاللِ ، أَنَّ مأَبِي الطُّفَي نرِ، عيبأَبِي الز نلِ ، عبج ناذَ بعوا مجرخ مهأَن هربأَخ

 ولِ اللَّهسر عصم  ولُ اللَّهسفَكَانَ ر ، وكبت امرِ  صعالظُّه نيب عمجي

 رلَّى الظُّهفَص جرخ ا، ثُممولَاةَ يالص راِء ، قَالَ: فَأَخشالْعرِبِ وغالْمرِ، وصالْعو



 

٥٢٥  

لْعشاَء جميعا ، ثُم والْعصر جميعا ، ثُم دخلَ ، ثُم خرج ، فَصلَّى الْمغرِب وا

" إِنكُم ستأْتونَ غَدا إِنْ شاَء اللَّه عين تبوك ، وإِنكُم لَن تأْتوها حتى  قَالَ :

 ، " يى آتتئًا حيا شهائم نم سما فَلَا ياَءهج نفَم ،ارهى النحضقَالَ : ي

بس قَدا واهاٍءفَجِئْنم نٍء ميبِش بِضت اكرثْلُ الشم نيالْعو ،لَانجا رهإِلَي ق ،

 ولُ اللَّهسا رمأَلَها ؟ "  :صفَسهائم نا ممتسسلْ ما، " همهبفَس ، معقَالَا : ن

عينِ بِأَيديهِم قَليلًا قَليلًا، وقَالَ لَهما ما شاَء اللَّه أَنْ يقُولَ، ثُم غَرفُوا من الْ

ولُ اللَّهسلَ رغَس ٍء ثُميي شف عمتى اجتص ح  هادأَع ثُم ، هيديو ههجو يهف

 ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم ، اسقَى النتريٍ، فَاساٍء كَثبِم نيالْع ترا ، فَجيهصف: 

 بِك كوشا". "يانئَ جِنلم ا قَدناها هى مراةٌ أَنْ تيح بِك اذُ إِنْ طَالَتعا مرقم ي)

"صحيح أيب  -[قال األلباين]: صحيح  ١٥٩٥) ، (حب) ١٥٩٣طبعة با وزير: 

  ): م.١٢١٠)، "الصحيحة" (١٠٨٩داود" (

ج ، قَالَ : أَخبرنا أَحمد أَخبرنا عمر بن سعيد بنِ سنان الطَّائي ، بِمنبِ )٧

معاذَ بن أَبِي بكْرٍ، عن مالك ، عن أَبِي الزبيرِ الْمكِّي ، عن أَبِي الطُّفَيلِ ، أَنَّ 

عام غَزوة تبوك ، وكَانَ  ص، أَخبره أَنهم خرجوا مع رسولِ اللَّه  بن جبلٍ

يجمع بين الظُّهرِ والْعصرِ، وبين الْمغرِبِ والْعشاِء ، قَالَ:  صه رسولُ اللَّ

 لَ ، ثُمخد ا، ثُميعمج رصالْعو رلَّى الظُّهفَص ، جرخ ا ، ثُممولَاةَ يالص رفَأَخ

ا ، ثُميعماَء جشالْعو رِبغلَّى الْمفَص ، جراَء  قَالَ خا إِنْ شونَ غَدأْتتس كُمإِن" :

اللَّه عين تبوك ، فَإِنكُم لَن تأْتوها حتى يضحى النهار، فَمن جاَءها فَلَا 

 ، "يى آتتئًا حيا شهائم نم سمي ، لَانجا رهإِلَي قبس قَدا واهقَالَ: فَجِئْن

"هلْ  :صلْعين مثْلُ الشراك تبِض بِشيٍء من ماٍء، فَسأَلَهما رسولُ اللَّه وا

فَقَالَا: نعم، فَسبهما، وقَالَ لَهما ما شاَء اللَّه أَنْ مِسستما من مائها شيئًا؟ "، 

يقُولَ، ثُم غَرفُوا من الْعينِ بِأَيديهِم قَليلًا حتى اجتمع في شيٍء، ثُم غَسلَ 



    ٥٢٦   

 ولُ اللَّهسالْ صر ترا، فَجيها فهادأَع ثُم ،هيديو ههجو يهريٍ، فاٍء كَثبِم نيع

 ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم ،اسقَى النتاةُ  :صفَاسيالْح بِك اذُ إِنْ طَالَتعا مي كوشي"

 ٦٥٣٧) ، (حب) ٦٥٠٣(رقم طبعة با وزير: أَنْ ترى ما هاهنا قَد ملئَ جِنانا". 

  ): م.١٢١٠، "الصحيحة" ()١٠٨٩"صحيح أيب داود" ( -[قال األلباين]: صحيح 

   
 بنِ الْمعافَى بن الْكَبِريِ عبد نا ، الْمصيصي خالد بن الْهيثَم حدثَنا   )١

 بنِ أَنسِ عن ، الشعبِي عنِ ، ذَرِيحٍ بنِ الْعباسِ عنِ ، شرِيك نا عمرانَ،

،كالم - هفَعإِلَى ر بِينِ: "  قَالَ –ص النابِ مراقْت ةاعى أَنْ السرالْهِلَالُ ي 

 موت يظْهر وأَنْ طُرقًا، الْمساجِد تتخذَ وأَنْ للَيلَتينِ،:  فَيقَالُ ،)١(قُبلًا

اَءة؛ الطرباين قال" :  الْفُج وِ لَمرذَا ييثَ هدنِ الْحاسِ عبنِ الْعإِلَّا ذَرِيحٍ ب 

رِيكش ، دفَرت بِه دبالْكَبِريِ ع نافَى بعاألوسط املعجم يف الطرباين رواه ؛ الْم  

 .األلباين صححه ؛)  ١١٣٢(  الكبري واملعجم)  ٩٣٧٦(

" إن من  :صعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ؛ قال رسول اهللا  )٢

رواه الدينوري يف " و موت الفجأة " ،  )٢(إقتراب الساعة أن يفشو الفاجل

 االسة  " .

،  حمزةُ ، قَالَ : أَخبرنا مسعدةَ ابن ، قَالَ : أَخبرنا إِسماعيلُ أَنبأَنا )٣

 حفْصٍ أَبو ، قَالَ : نا عرفَةَ بن الْحسن ، قَالَ : نا الْبلْخي جعفَرٍ ابن : ناقَالَ 

اراَألب نع ، رمنِ عب دبنِ عمحنِ الرنِ ، عسنِ الْحةَ بارمنِ عنِ ، عاب ادزِي  ،

                                                             
 أي عياناً. )(١
 شقي اجلسم طوال ( الشلل النصفي ). هو شلل يصيب أحد)(٢



 

٥٢٧  

نسٍ عأَن ولُ اللَّهسجِ ،  " إِنَّ :ص ، قَالَ : قَالَ رالْفَال وفَش ةاعابِ السراقْت نم

أَةالْفَج توم١٤٧٩رواه ابن اجلوزي يف " العلل املتناهية البن اجلوزي " ( . " و( 

٤( ددسا مثَندنِ حيمِ بمت نورٍ، عصنم نةَ ، عبعش نى ، عيحا يثَندح ،

، عن عبيد بنِ خالد السلَمي، رجلٍ من أَصحابِ سعد بنِ عبيدةَ، أَو سلَمةَ

 بِيصالن  بِينِ النةً : عرص، قَالَ م قَالَ ، ثُم ،ديبع نةً : عرقَالَ م:  توم"

أَة١(الْفَج( فذَةُ أَسأَخ)صحيح[قال األلباين] :  ٣١١٠. (د) " )٢  

٥(  نع ،ورصنثَنِي مدةَ ، قَالَ : حبعش نع ، يدعس نى بيحا يثَندح

 بِيابِ النحأَص نكَانَ م و ، دالنِ خب ديبع نةَ ، علَمنِ سيمِ بمقَالَ : صت ، 

»فذَةُ أَسأَخ أَةالْفَج توم« ،  بِينِ النةً عرم ثَ بِهدح ١٥٤٩٦. (حم) صو  

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، عن منصورٍ، عن تميمِ بنِ  )٦

 بِيابِ النحأَص نلٍ مجر ، دالنِ خب ديبع نةَ ، علَمصس  توي مقَالَ ف هأَن ،

  ١٥٤٩٧(حم) » أَخذَةُ أَسف« ة :الْفَجأَ

٧( دحيدعس نى بيحا يثَن نع ،ورصنثَنِي مدةُ، قَالَ: حبعا شثَندح ،

 نكَانَ مو ، يلَمالس دالنِ خب ديبع نةَ ، عديبنِ عب دعس ةَ ، أَولَمنِ سيمِ بمت

 بِيابِ النحالَ :قَ صأَص »فذَةُ أَسأَخ اَءةالْفُج تونِ » مةً عرم ثَ بِهدح و

 بِي١٧٩٢٤. (حم) صالن  

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، عن منصورٍ، عن تميمِ بنِ  )٨

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نكَانَ مو ، يلَمالس دالنِ خب ديبع نةَ ، علَمقَالَ: صس 

»فذَةُ أَسأَخ اَءةالْفُج توي م١٧٩٢٥(حم) » ف  

                                                             
 املوت الذي يأيت دون سابق إنذار على غفلة شديدة و على حني غرة فال يستعد له لإلنسان  )هو (١
ندم ، أمل ، حزن ؛ و أخذة أسف ؛ كناية عن التحسر و التوجع و الندم بسبب عدم إستعداد الشخص هلذه )(٢

 املوتة ، فيموت علي حني غرة 



    ٥٢٨   

وكيع ، حدثَنا عبيد اللَّه بن الْوليد ، عن عبد اللَّه بنِ عبيد  حدثَنا )٩

 ولَ اللَّهسر أَلْتس : ةَ ، قَالَتشائع نرٍ، عيمنِ ع؟  صب أَةالْفَج توم نع

، قال الشيخ  ٢٥٠٤٢(حم) . ، وأَخذَةُ أَسف للْفَاجِرِ"  )١("راحةٌ للْمؤمنِ فَقَالَ :

 شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف جدا.

  
حدثَنا احلُسين بن حريث أَبو عمارٍ قَالَ : حدثَنا الفَضلُ بن موسى،  )١

 نةَ ، علَمأَبِي س نرٍو ، عمنِ عب دمحم نةَ عريرأَبِي ه ولَ اللَّهسص، أَنَّ ر 

، ثْنتينِ وسبعني فرقَةً" تفَرقَت اليهود علَى إِحدى وسبعني أَو ا قَالَ :

وفي " . )٢(والنصارى مثْلَ ذَلك ، وتفْترِق أُمتي علَى ثَلَاث وسبعني فرقَةً 

 نابِ عةَ البريريثُ أَبِي هدح" :كالنِ مب فوعرٍو، ومنِ عب اللَّه دبعو ،دعس

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٢٦٤٠حديثٌ حسن صحيح" ، (ت) 

حدثَنا وهب بن بقيةَ ، عن خالد ، عن محمد بنِ عمرٍو، عن أَبِي  )٢

 نةَ ، علَمةَأَسريربِي ه  ولُ اللَّهسص، قَالَ : قَالَ ر:  قَترلَى ) ٣(" افْتع ودهالْي

إِحدى أَو ثنتينِ و سبعني فرقَةً ، وتفَرقَت النصارى علَى إِحدى أَو ثنتينِ 

 رِقفْتتقَةً ، ورف نيعبس٤(و(بسو لَى ثَلَاثي عتأُمنيع)قَةً " .  )١ر٤٥٩٦(د) ف 

  [قال األلباين]: حسن صحيح

                                                             
جهد البالء و درك الشقاء و سوء القضاء ؛ فاملؤمن يرتاح به من عناء الطريق و طول السفر و عظم عند  )(١

 اإلبتالء و كثرة الظلم و املضايقات 
 أي حزب أو مجاعة أو طائفة  )(٢
 فعل ماض يفيد الثبوت و التحقق ، فهذا األمر حدث و انتهي  )(٣
 قرن العشرين أي سوف تفترق ؛ و حدث ذلك يف زمننا يف ال )(٤



 

٥٢٩  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ : حدثَنا محمد بن بِشرٍ قَالَ: حدثَنا  )٣

 نةَ ، علَمأَبِي س نرٍو، عمع نب دمحةَمريرأَبِي ه  ولُ اللَّهسص، قَالَ: قَالَ ر: 

 لَى ثَلَاثي عتأُم رِقفْتتقَةً ، ورف نيعبسى ودلَى إِحع ودهالْي قَتفَرت "

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٣٩٩١(جة) وسبعني فرقَةً " . 

٤( ع نب دمحا مثَندرٍ ، حبِش نب دمحا مثَندةَ، حلَمو سا أَبثَندرٍو ، حم

 نةَعريرأَبِي ه  ولُ اللَّهسى ، أَوِ «  :ص، قَالَ : قَالَ ردلَى إِحع ودهالْي قَتفَرت

  ٨٣٩٦(حم) » اثْنتينِ وسبعني فرقَةً ، وتفَرق أُمتي علَى ثَلَاث وسبعني فرقَةً 

٥( ا أَحنربقَّالُ، أَخجٍ النيرس نارِثُ با الْحثَندى ، حثَننِ الْمب يلع نب دم

 نةَ ، علَمأَبِي س نرٍو، عمنِ عب دمحم نلٍ، عيمش نب رضا الننربأَبِي أَخ

علَى إِحدى وسبعني  " افْترقَت الْيهود :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  هريرةَ

فرقَةً، وافْترقَت النصارى علَى اثْنتينِ وسبعني فرقَةً، وتفْترِق أُمتي علَى 

[قال  ٦٢٤٧) ، (حب) ٦٢١٤(رقم طبعة با وزير: ثَلَاث وسبعني فرقَةً ". 

  األلباين]: حسن صحيح.

٦( نب اللَّه دبا عنربثَ أَخدقَالَ : ح ، يدالْأَز دمحميماهرإِب نب اقحا إِسن ،

 نةَ ، علَمأَبِي س نرٍو، عمنِ عب دمحم نى ، عوسم نلُ با الْفَضنربقَالَ : أَخ

" إِنَّ الْيهود افْترقَت علَى إِحدى  ، قَالَ : ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  أَبِي هريرةَ

والنصارى علَى مثْلِ ذَلك ،  - أَوِ اثنتينِ وسبعني فرقَةً  - وسبعني فرقَةً 

[رقم طبعة با وزير] = وتتفَرق هذه الْأُمةُ علَى ثَلَاث وسبعني فرقَةً ". 

                                                                                                                                                         
يف هذا العصر أال و هو فترة امللك اجلربي و اجلربية ؛ تفرق املسلمون إيل فرق و أحزاب و طوائف قريبا من  )(١

ثالث و سبعني ، كلٌ يدعي أنه على احلق ، و أنه يريد رفعة هذا الدين ، و أن غريه على الباطل ، و يتخذ 

 ؛ وكم مريد للخري ال يبلُغه!اإلسالم كوسيلة ، و ال نشكك يف النوايا لكن 



    ٥٣٠   

)، ٢٠٣"الصحيحة" ( -ال األلباين]: حسن صحيح [ق ٦٧٣١، (حب) )٦٦٩٦(

  "الظ

  
١(  يماهرإِب نب اقحإِسو ، يشعي نب ديبثَنا عدح-  ديبعاللَّفْظُ لو– 

ن حدثَنا زهير، ع، نَ مولَى خالد بنِ خالد: حدثَنا يحيى بن آدم بنِ سلَيماقَالَا

أَبِيه نحٍ، عالنِ أَبِي صلِ بيهس نةَ، عريرولُ اِهللا :، قَالَأَبِي هسصقَالَ ر: 

، ومنعت شأْم مديها ودينارها، ومنعت الوقَفيزها )١(منعت الْعراق درهمها"

، )١( ، وعدتم من حيثُ بدأْتمعدتم من حيثُ بدأْتم، و)٢(ودينارهامصر إِردبها 

                                                             
الدرهم ؛ هو الدرهم الفضي ، وهو العملة السائدة يف فارس وخرسان والعراق من قبل اإلسالم  وحيت عهد  )(١

اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ، وكانت الدارهم تأيت باألساس من بالد فارس ؛ حيث كانت فارس هي من 

جزية أو خراج أو ضرائب جتارة أو ئة تقوم بسك هذه الدارهم الفضية وضخها إيل املسلمني يف العراق علي هي

حيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ؛ وحدث ذلك بعد مقتل سيدنا عمر بن اخلطاب ، حيث إمتنع 

بل إمتنعوا عن طاعة ويل أهل الذمة يف العراق وفارس وخرسان وما حوهلا عن أداء اجلزية واخلراج للمسلمني 

 عفان إيل قتاهلم.  ، مما دفع سيدنا عثمان بناألمر 
الدينار ؛ هو الدينار الذهيب ، وهو العملة السائدة يف الشام ومصر منذ عهد الرومان قبل الفتح اإلسالمي  )(٢

، وحيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ، وكان الروم هم من يقومون بسك هذه الدنانري الذهبية 

جزية أو خراج أو ضرائب حيت عهد اخلليفة األموي جتارة أو ئة وضخها إيل املسلمني يف الشام ومصر علي هي

عبد امللك بن مروان ؛ وبعد مقتل سيدنا عمر بن اخلطاب إمتنع أهل الذمة من الروم وغريهم يف الشام ومصر 

  ، مما دفع سيدنا عثمان بن عفان إيل قتاهلم.بل إمتنعوا عن طاعة ويل األمر عن أداء اجلزية واخلراج للمسلمني 

ويف عهد بين أمية ؛ فإنه نتيجة لإلضطرابات اإلقتصادية اليت كانت حتدث يف اخلالفة األموية نتيجة نقص 

الدراهم الفارسية يف العراق ، ونقص الدنانري الرومانية يف مصر والشام ، بسبب إتساع رقعة اخلالفة اإلسالمية 

مارسة فارس والروم نوعا من الضغوط اإلقتصادية ومع إيار اإلمرباطورية الفارسية والرومانية أو كنتيجة مل

علي اخلالفة اإلسالمية ؛ مما أدي إيل ظهور العمالت املزيفة وكثرة العمالت املغشوشة ؛ مما دفع اخلليفة األموي 

عبد امللك بن مروان إيل سك عمالت جديدة من الدراهم الفضية والدنانري الذهبية خاصة باملسلمني مبوازين 

الدنانري الرومانية ) ، وبالتايل جنح يف السيطرة  –التعامل بالعمالت األجنبية ( الدراهم الفارسية  ثابتة ومنع

 علي العمالت وقضي علي األزمة اإلقتصادية يف العراق والشام ومصر ، وأصلح النظام املايل اخلاص باملسلمني.



 

٥٣١  

ومأْتدثُ بيح نم متده عمدةَ وريرأَبِي ه ملَح كلَى ذَلع هِد٣٣(م) ". ) ٢(، ش - 

)٢٨٩٦.(  

٢(  سوننِ يب اللَّه دبع نب دما أَحثَندح نلُ بيها سثَندح ،ريها زثَندح ،

 نع ، أَبِيه نحٍ ، عالةَأَبِي صريرأَبِي ه  ولُ اللَّهسص، قَالَ : قَالَ ر:  تعنم "
)٣(اقرالْع)٤(  رصم تعنما ، وهاريندا وهيدم امالش تعنما  ، وهمهردا وهيزقَف

 " مأْتدثُ بيح نم متدع ا ، ثُمهاريندا وهبدإِر ، اترثَلَاثَ م ريها زقَالَه ، هِدش

 .همدةَ وريرأَبِي ه ملَح كلَى ذَل[قال األلباين]: صحيح ٣٠٣٥د) (ع  

٣(  نع ، أَبِيه نلٌ ، عيها سثَندح ،ريها زثَندلٍ ، حو كَاما أَبثَندأَبِي ح

" منعت الْعراق قَفيزها ودرهمها ،  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  هريرةَ

يندا وهدم امالش تعنمو نم متدعا ، وهاريندا وهبدإِر رصم تعنما ، وهار
                                                                                                                                                         

   :حدثت وإنتهت منذ زمن طويل هذه النبوءة  )(١

وعدمت من حيث بدأمت ) : أي ؛ أن يعود اإلسالم للغربة مرة ثانية بعد الفتح اإلسالمي ( القول األول : 

  والتمكني ، ويعود املسلمون من حيث بدءوا مرة ثانية.

( وعدمت من حيث بدأمت ) : أي عدمت لفتح هذه البالد  صالقول الثاين : ويحتمل أن يكون املقصود بقوله 

لعراق وخرسان وما حوهلا ) والروم ( الشام ومصر ومشال إفريقيا ) مرة اخلاضعة لسيطرة الفرس ( فارس وا

آخري وغزوها وقتال أهلها واملمتنعني عن أداء الزكاة واجلزية واخلراج ، وهذا ما حدث بالفعل يف عهد عثمان بن 

لفة الراشد عفان حيث عاد لقتال هؤالء األقوام مرة آخري من البداية ، كأمنا يفتحها ألول مرة بعد مقتل اخل

عمر بن اخلطاب ، وقد كانوا يؤدون اجلزية واخلراج والزكاة علي عهد عمر ين اخلطاب ، لكنهم نقضوا العهد 

بعد مقتله رضي اهللا عنه ، وحدث ذلك يف خالفة بين أمية قبل عبد امللك بن مروان مما إضطره إيل صك عملة 

صحيح ، واهللا أعلم. إذ ال ميكن أبدا أن يتحقق جزء كبري جديدة وتعريب دواوين اخلراج وبيت املال ؛ وهذا هو ال

  من احلديث يف زمن معني ، مث يتحقق جزء آخر يف زمن بعيد عنه.

 أن هذا حق مثلما شهد على ذلك حلم أبو هريرة ودمه. )(٢
 أي منعت بإرادا وإختيارها. )(٣
 املقصود اهل العراق خصوصاً أهل الذمة. )(٤



    ٥٣٢   

حيثُ بدأْتم ، وعدتم من حيثُ بدأْتم ، وعدتم من حيثُ بدأْتم ، يشهد علَى 

 ." همدةَ ، وريرأَبِي ه ملَح كنِ ذَلمحالر دبو عنيٍ :قَالَ أَبعم نى بيحي تعمس ،

 نا مياددغلٍ بو كَامكَانَ أَبأْنَ ، وذَا الش هنذُ مآخ تلٍ ، فَقَالَ : كُنا كَامأَب ذَكَر و

 ٧٥٦٥(حم)  الْأَبناِء. 

٤(  نب اقحا إِسثَندمِ ، حالقَاس نب ماشا هثَندى ، حوسو مقَالَ أَب ، يدعس

كَيف أَنتم إِذَا لَم تجتبوا  عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ :

إِي  قَالَ :وكَيف ترى ذَلك كَائنا يا أَبا هريرةَ ؟  فَقيلَ لَه :دينارا والَ درهما ؟ 

ريرأَبِي ه فْسي نالَّذوقِ ، قَالُوا : ودقِ املَصادلِ الصقَو نع ، هد؟ةَ بِي ذَاك مع 

، فَيشد اللَّه عز وجلَّ قُلُوب أَهلِ  ص" تنتهك ذمةُ اللَّه ، وذمةُ رسوله  قَالَ :

 " يهِمدي أَيا فونَ معنمفَي ، ة٣١٨٠، (خ) الذِّم. 

٥( ثَندأَبِي ح نع ، أَبِيه نع ، يدعس نب اقحا إِسثَندرِ ، حضو النا أَب

فَقيلَ كَيف أَنتم إِذَا لَم تجتبوا دينارا ولَا درهما ؟  هريرةَ ، أَنه كَانَ يقُولُ :

ةَ ؟  :لَهريرا ها أَبا ينكَائ كى ذَلرلْ تهةَ فَقَاوريرأَبِي ه فْسي نالَّذلَ : إِي و

" تنتهك ذمةُ قَالَ :  وعم ذَاك ؟بِيده ، عن قَولِ الصادقِ الْمصدوقِ ، قَالُوا : 

 اللَّه ، وذمةُ رسوله ، فَيشد اللَّه عز وجلَّ قُلُوب أَهلِ الذِّمة ، فَيمنعونَ ما

 .٨٣٨٦(حم) بِأَيديهِم ؛ والَّذي نفْس أَبِي هريرةَ بِيده ، لَيكُونن مرتينِ " ، 

واللَّفْظُ لزهيرٍ ، قَالَا :  -حدثَنا زهير بن حربٍ ، وعلي بن حجرٍ  )٦

رِييرنِ الْجع ، يماهرإِب نيلُ باعما إِسثَندح  دنا عةَ ، قَالَ : كُنرضأَبِي ن نع ،

، لَيهِم قَفيز ولَا درهميوشك أَهلُ الْعراقِ أَنْ لَا يجبى إِ جابِرِ بنِ عبد اِهللا فَقَالَ :

يوشك  قَالَ :، ثُم ، يمنعونَ ذَاك  )١(من قبلِ الْعجمِ قَالَ :من أَين ذَاك ؟  قُلْنا :

                                                             
هم أهل الذمة والكفار من أهل العراق وفارس وخرسان وما حوهلا ، وكانت فارس هي من  املقصود بالعجم : )(١

تتحكم يف العملة املالية يف العراق وفارس وخرسان منذ اجلاهلية وحيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن 



 

٥٣٣  

 يدلَا مو اريند هِمى إِلَيبجأْمِ أَنْ لَا يلُ الشا : أَه؟ ، قُلْن ذَاك نأَي نقَالَ :م  نم

" يكُونُ في آخرِ  :ص، ثُم سكَت هنيةً ، ثُم قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا  )١(قبلِ الرومِ

ثحيفَةٌ يلي ختا " أُمددع هدعا ، لَا يثْيالَ حأَبِي ي الْمةَ ورضأَبِي نل قَالَ قُلْت ،

 )٢٩١٣( - ٦٧(م)  الْعلَاِء : أَتريان أَنه عمر بن عبد الْعزِيزِ فَقَالَا : لَا.

حدثَنا إِسماعيلُ أَخبرنا أَبو يعلَى ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ :  )٧

بن إِبراهيم ، قَالَ : حدثَنا الْجريرِي ، عن أَبِي نضرةَ ، قَالَ : كُنا عند جابِرِ بنِ 

، يوشك أَهلُ الْعراقِ أَنْ لَا يجبى إِلَيهِم قَفيز ولَا درهم  عبد اللَّه ، قَالَ :

 ، ثُم قَالَ :من قبلِ الْعجمِ يمنعونَ ذَلك  قَالَ :ي شيٍء ذَلك ؟ من أَ :قُلْنا

 يدلَا مو اريند هِمى إِلَيبجامِ أَنْ لَا يلُ الشأَه كوشا :ي؟  ، قُلْن كذَل أَي نم

"  :صقَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه ثُم أُسكت هنيةً ، ثُم من قبلِ الرومِ ؟  قَالَ :

: (رقم طبعة يكُونُ في آخرِ أُمتي خليفَةٌ يحثي الْمالَ حثْيا ، لَا يعده عدا " 

"الصحيحة"  -باين]: صحيح [قال األل ٦٦٨٢) ، (حب) ٦٦٤٧با وزير: 

  م.):٣٠٧٢(

 

  يف عدة أقوال: أن مفهوم هذه األحاديث النبوية الصحيحة ينحصر 

                                                                                                                                                         
لمون بالفارسية فقط مروان ، وكان العرب يطلقون على فارس وما حوهلا لفظ ( العجم ) ألم قدمياً كانوا يتك

لكن مع إنتشار اإلسالم وإتساع رقعة املسلمني أصبحوا يتكلمون بالعربية ، ويحتمل أيضاً أن يكون املقصود 

 م أيضاً التتار واملغول.
الروم البيزنطيون ، وكانوا يتحكمون يف العملة املالية ( الدينار الذهيب ) يف الشام ومصر من قبل الفتح  )(١

حيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ، ويحتمل أيضاً أن يكون املقصود م الروم اإلسالمي و

 الصليبني.



    ٥٣٤   

 

أن العراق والشام ومصر متنع أمواهلا يف آخر الزمان بسبب حصار إقتصادي 

؛ ( يوشك أهل العراق أال جييب صهلذه الدول أو املناطق بدليل حديثه 

إليهم قفيز وال درهم ... احلديث ) ، مث تعود العزة واملكانة للمسلمني بعد 

يف آخر احلديث : ( وعدمت من حيث بدأمت  ) ثالث  صهذا احلصار لقوله 

مرات ، أي بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ، وهذا إن دل فإمنا يدل 

الشر وباطنه اخلري الوفري ؛ لكن هذا احلديث ليس له علي أن احلصار ظاهره 

عالقة باحلصار من قريب أو بعيد ؛ ألن ظاهر احلديث ال يدل علي ذلك ، كما 

مل يذكر احلصار أو ما يدل علي أي حصار يف هذا احلديث ، وإمنا  صأن النيب 

قال منعت أي ستمنع بإرادا وإختيارها ؛ أي أن سكان هذه البالد من أهل 

  الذمة واملشركني مينعون اجلزية واخلراج للمسلمني.

وإذا إفترضنا جدالً أن املقصود بالعجم والروم يف حديث ؛ ( يوشك أهل  

؛ فإن هذا الغزو قد حدث علي الترتيبالعراق .... ) هم التتار والصليبيون 

  وانتهي منذ قرون.

يف تخدمة وسبب ما جيعل هذا القول غري راجح وغري صحيح أن العملة املس

العصر احلديث يف العراق والشام ومصر ليست الدراهم الفضية وال الدنانري 

  الذهبية كما كانت قدمياً ، وإمنا أوراق مالية فقط.

  

 

أن أهل العراق والشام ومصر ستمنع الزكاة واجلزية يف آخر الزمان بإرادا 

وإختيارها بسبب سقوط اخلالفة اإلسالمية، وظهور القومية العربية واملناهج 



 

٥٣٥  

، وإلغاء احملاكم الشرعية، واحلكم بغري نحرفة مثل العلمانية والشيوعيةاملُ

ما أنزل اهللا، وتطبيق القوانني الوضعية، وبعد املسلمني عن اإلسالم، فيكون 

، كما أن حكام مون باإلسمون أهل هذه البالد مسلاإلسالم ظاهري فقط، ويك

يعيقون تطبيق الشريعة هذه البالد؛ مينعون الزكاة، ويعطلون احلدود، و

، ويحاربون أهل اإلميان واإللتزام باسم اإلرهاب والتطرف والتشدد، اإلسالمية

  وهذا فعال هو احلاصل يف فترة امللك اجلربي إال القليل النادر. 

عدمت من حيث بدأمت  " ، أي مبعين ؛ بدأ ؛ " و صوبالتايل يكون معين قوله 

اإلسالم غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ؛ أي يعود املسلمون مرة أخري ملا 

وأصحابه ( اإلسالم احلقيقي واإلميان احلقيقي = منهج  صكان عليه النيب 

أهل السنة واجلماعة ) بعد إنتشار الدعوة اإلسالمية باحلكمة واملوعظة 

  احلسنة. 

مل يذكر احلصار أو ما يدل  صوالدليل علي صحة هذا القول ؛ أن النيب 

عليه يف هذا احلديث ، مث مل تذكر السنة النبوية الصحيحة ماهية أو كيفية 

حصار مصر ، مث إذا سلمنا جدالً أن هذه األحاديث تتعلق حبصار ما ؛ فإن 

حدث أثناء  م، وحصار الشاد حدث أثناء غزو التتار (العجم)حصار العراق ق

  عام تقريبا.  ٨٨) لبالد الشام واستمر هذا الغزو غزو الصليبني (الروم

هذا باإلضافة إيل أن حصار مصر مستحيل بإذن اهللا ألن مصر مقربة للغزاة 

كما أا متتلك من الطبيعة واملقومات واملوقع اإلستراتيجي الذي حباها اهللا 

فال يستطيع أحد أن مينع عن أهلها ، ا جيعلها تستغين عن العامل بأسرهإياه م

طعامهم أو شرام أو غري ذلك ، ولقد شهد التاريخ أنه عندما يتسلط 

األعداء علي مصر يف أوقات الضعف فإنه يالقي من املقاومة  والبأس ما 

يؤدي إيل هزميتهم الساحقة وفشله الذريع ؛ والدليل علي ما أقول فشل 



    ٥٣٦   

ومقاومة املصريني لإلحتالل الربيطاين  م ، ١٨٠١احلملة الفرنسية علي مصر 

، مث استقالل مصر  ١٩٢٢م حيت استقالل مصر عن بريطانيا  ١٨٨٢منذ 

بقيام ثورة يوليو،  ١٩٥٢ائياً ومطلقاً عن التبعية اإلجنليزية يف عام 

م ضد العدوان الثالثي علي مصر ، مث  ١٩٥٦وهكذا ، مث خاضت مصر حرب 

يف عز جمدها. إن املصريني سوف يأكلون م ضد إسرائيل  ١٩٧٣خاضت حرب 

حلوم احملتل ويشربون دماءه إذا فكر يف دخوله ملصر ، ولسوف خترج العلميات 

الفدائية من كل حدب وصوب ألن املصري ال يعرف إال العزة والشموخ ؛ إما 

  أو النصر الدائم ؛ اليوجد وسط.  –الشهادة  –الفردوس األعلي 

علي الرغم  به أيضا غري معترب وغري معتد لقولوإن من أهم ما جيعل هذا ا 

  من احلقائق اليت ذكرا ؛ 

هو أن حديث منعت العراق والشام ومصر ال يدل يف ظاهره وال يشري أبدا إىل 

حصار بل هذه البالد منعت بإختيارها وإرادا كما منع املرتدون عن اإلسالم 

 وإرادم.يف زمان أيب بكر الصديق الزكاة بإختيارهم 
وحيت  -القرن العشرين  –مث إن العمالت املوجودة منذ القرن الرابع اهلجري 

اآلن يف العراق والشام ومصر كلها عمالت ورقية ؛ فال يوجد يف العراق 

الدراهم الفضية ، وال يوجد أيضا يف الشام ومصر دنانري ذهبية ، كما كان 

عباسية ؛ كما أن النظام املايل قدمياً منذ عهد النبوة وحيت أواخر اخلالفة ال

لكل دولة من هذه الدول اآلن هو نظام مستقل متاماً عن اآلخر ؛ فكيف ميكن 

تطبيق هذه األحاديث علي زمننا هذا دون تطابق جزء هام منها ( العمالت ) 

  علي الواقع ... ؟!  



 

٥٣٧  

 

الصحيحة ليست خاصة بزماننا هذا ، وإمنا هي أن هذه األحاديث النبوية 

خاصة بزمان املسلمني منذ اخلالفة الراشدة وحيت الدولة األموية أو الدولة 

العباسية؛ ألن العملة املالية املتداولة يف العراق كانت الدرهم الفضي 

اخلاص بدولة فارس  بينما العملة املالية املتداولة يف الشام ومصر كانت هى 

، أما العمالت الروم كما ذكرت األحاديث متاماً الذهيب اخلاص بدولة الدينار

  يف زماننا هذا فهي عمالت ورقية.

مرتبطة أكثر بزمن اخلالفة الراشدة يف عهد  - هذه األحاديث  –وإن كانت      

؛ وأيضا مرتبطة م بعد مقتل سيدنا عمر بن اخلطابعليه السال عثمان

ألن النظام  عبد امللك بن مروانباخلالفة األموية قبل عهد اخلليفة األموي 

كان غري مستقل عن فارس والروم ، حيث  -اإلقتصادي  –املايل اإلسالمي 

كان يتبع النظام املايل والعمالت لفارس والروم من قبل الفتح اإلسالمي 

الدراهم الفضية نت ؛ حيث كاهلما ، ومن قبل هزمية كسري وقيصر

مستخدمة يف العراق وفارس وخرسان منذ أيام اجلاهلية ، وكانت  الفارسية

مستخدمة يف الشام ومصر من قبل الفتح  الدنانري الذهبية الرومانية

  اإلسالمي وحيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان. 

ي حصار منعت العراق والشام ومصر) ال يتكلم أيضا عن أكما أن حديث (

ال من قريب وال من بعيد، وال أي شيء من هذا القبيل ، وإمنا إقتصادي 

تتكلم عن إمتناع أهل الذمة والكفار يف العراق والشام ومصر عن أداء 

اجلزية للمسلمني إما بسبب دخوهلم اإلسالم فتسقط عنهم اجلزية كما حدث 

بسبب قوة  ؛ وإما- اخلليفة األموي العادل–يف عهد عمر بن عبد العزيز 

شوكة أهل الذمة واملشركني يف العراق والشام ومصر مع ضعف املسلمني 



    ٥٣٨   

فيمتنعون عن أداء اجلزية للمسلمني بسبب ضعفهم ، وتكون هذه فترة 

  مؤقتة فقط. 

وحدث ذلك أيضا يف أواخر حكم بين العباس أثناء فترة اإلحتالل الصلييب 

هبية البيزنطية مرة أخري للشام؛ حيث قام الصليبيون بإرجاع الدنانري الذ

  إيل الشام ومصر. 

ويف أثناء الغزو املغويل للعراق ، حتطم النظام املايل واإلقتصادي هلا ولفارس 

  وخرسان وما حوهلا.

وخالل فترات اإلضطرابات السياسية والصراعات املستمرة والثورات يف عهد 

يسيطرون علي نظام العمالت من  –البيزنطيني  –بين أمية ؛ فكان الروم 

الدنانري الذهبية يف مصر والشام قبل فترة حكم اخلليفة األموي عبد امللك 

بن مروان، وكذلك كانت فارس تسيطر علي نظام العمالت من الدراهم يف 

العراق وفارس وخرسان مما كانت يتسبب يف حدوث أزمات إقتصادية وظهور 

عبد امللك بن مما دفع اخلليفة األموي عمالت مزيفة أو غش يف العمالت 

إيل سك عمالت جديدة من الدراهم الفضية والدنانريالذهبية خاصة  مروان

باملسلمني وأوقف التعامل بالدراهم الفارسية والدنانري الرومانية، مما أدي إيل 

استقالل النظام املايل اإلسالمي عن فارس والروم؛ فأهل الذمة والكفار يف 

ام ومصر كلما رأوا أن هناك ضعف وصراعات داخل الدولة العراق والش

  اإلسالمية إمتنعوا عن أداء اجلزية.

، ، ومل يتبقي إال جزء بسيط منهالذا فإن هذه النبوءة قد حدثت وإنتهت متاماً

)، وث، وهو؛ (وعدمت من حيث بدأمتفهو متكرر عرب التاريخ ومستمر يف احلد

ثانية بعد الفتح اإلسالمي والتمكني، أي؛ أن يعود اإلسالم للغربة مرة 

  ويعود املسلمون من حيث بدءوا مرة ثانية.



 

٥٣٩  

(وعدمت من حيث بدأمت) مرتبط بالفترة اليت تلي حدوث هذه  صولعل قوله 

؛ أن يعود املسلمون لفتح البالد ، ويعينالنبوءة مباشرة وليس زماننا أيضا

وها من قبل ؛ وبناًء اليت إمتنع أهلها عن أداء اجلزية مرة أخرى كما فتح

علي هذا القول  ، فإن العجم هم أهل فارس وخرسان وما حوهلا ، وليسوا هم 

املغول التتار ، كما أن الروم هم أهل الذمة من النصاري الذين كانوا 

يسكنون الشام ومصر من قبل اإلسالم حيت فتح مصر والشام مروراً بزمن 

 يسوا الصليبيون.اخلليفة األموي عبد امللك ابن مروان ، ول
هذا بالنسبة حلديث (منعت العراق والشام ومصر) الذي رواه مسلم وأمحد 

وأبو داود عن أيب هريرة، وقد فسره أبو هريرة بأن أهل الذمة يف هذه البالد 

  متنع ما يف أيديهم، يعين؛ اجلزية واخلراج.

وإبن  أما بالنسبة حلديث (يوشك أهل العراق ، وأهل الشام) الذي رواه مسلم

حبان عن جابر بن عبد اهللا ، فقد حيتمل معين احلصار والغزو لكنه حدث 

أم  -كما ذكرت من قبل  -وإنتهي منذ قرون حيث أن املقصود بالعجم 

أهل الذمة والكفار من أهل العراق وفارس وخرسان وما حوهلا ، وكانت 

نذ فارس هي من تتحكم يف العملة املالية يف العراق وفارس وخرسان م

اجلاهلية وحيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان، وكان العرب 

) ألم قدمياً كانوا يتكلمون العجميطلقون على فارس وما حوهلا لفظ (

ملسلمني أصبحوا بالفارسية فقط لكن مع إنتشار اإلسالم وإتساع رقعة ا

تتار ، ويحتمل أيضاً أن يكون املقصود م أيضاً اليتكلمون بالعربية

  واملغول.

يف العملة املالية ، وكانوا يتحكمون أما الروم فهم الروم البيزنطيون

الدينار الذهيب) يف الشام ومصر من قبل الفتح اإلسالمي وحيت عهد (



    ٥٤٠   

اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ، ويحتمل أيضاً أن يكون املقصود م 

  الروم الصليبني.

 ليس خاصاً بزماننا الذي نعيش فيه.وهذا يعين أيضا أن هذا احلديث  

  
١(  ، ارِيانَ الْفَزورم نا عيعمج ، رمأَبِي ع نابو ، ادبع نب دمحثَنا مدح

قَالَ ابن عباد : حدثَنا مروانُ ، عن يزِيد يعنِي ابن كَيسانَ ، عن أَبِي حازِمٍ ، 

 نةَعريرولُ اِهللا أَبِي هسا :ص ، قَالَ : قَالَ رغَرِيب لَامأَ الْإِسد١(" ب(  ودعيسو ،

  )١٤٥( - ٢٣٢، (م) " )٣(، فَطُوبى للْغرباِء )٢(كَما بدأَ غَرِيبا

وحدثَين محمد بن رافعٍ ، و الْفَضلُ بن سهلٍ الْأَعرج ، قَالَا: حدثَنا  )٢

ا عثَندارٍ، حوس نةُ باببنِ شع ، أَبِيه نع ، رِيمالْع دمحم ناب وهو منِ اصاب

                                                             
؛ عندما بدأت الدعوة اإلسالمية كانت هناك غربة للمسلمني بني قريش حيت مكن  صأي علي عهد النيب )(١

 اهللا هلم ، و قوي شوكتهم ، و نصرهم .
ريبا كما بدأ يف آخر الزمان بعد جربية و تفرق و حتزب و إضطهاد ؛ و هذا من أي سيعود اإلسالم إن شاء اهللا غ)(٢

 دالالت النبوة ، ألن هذا حيدث يف هذه األيام ، و هذا دليل واضح علي أننا يف آخر الزمان .
الذين يلتزمون و يتمسكون باإلسالم الصحيح و العقيدة الوسطية الصحيحة ال يضرهم من خالفهم أو  )(٣

خذهلم فيصبحون غرباء بني أقوامهم ، و يتعرضون للسخرية و اإلمتهان و اإلهانة و اإلستهزاء ، فما يزيدهم 

يف النهاية إن شاء اهللا ، قال تعايل  ذلك إال عزما و مضيا على احلق و خمالفة الباطل ، لكن الغلبة و النصر هلم

) ؛ " وعد اهللا الذين ءامنوا منكم و عملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما ٥٥ - يف ( سورة النور

استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن هلم دينهم الذي ارتضي هلم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا * 

  د ذلك فأولئك هم الفاسقون ".يعبدونين ال يشركون يب شيئا * و من كفر بع

مالحظة ؛ أن الغربة األويل كانت بني املسلمني و الكفار و ليس بني امللتزمني من املسلمني و غري امللتزمني منهم 

، بينما الغربة الثانية فتجمع بني اإلثنني يف آن واحد فامللتزم يف قوم من غري امللتزمني يشغر بالغربة ( هذا 

م ) ، و الذي يدخل يف اإلسالم يف قوم من غري املسلمني أيضا يشعر بالغربة ( هذا حيدث يف حيدث يف بالد اإلسال

 بالد الكفر ) .



 

٥٤١  

رمع بِينِ النا قَالَ: ص، عغَرِيب ودعيسا ، وأَ غَرِيبدب لَامأَ " " إِنَّ الْإِسدا بكَم ،

  )١٤٦(م) (

٣( يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندح و ، نب قُوبعبٍ ، ينِ كَاسب ديمح

قَالَ : ح ارِيةَ الْفَزاوِيعم نانُ بورا مثَندقَالُوا : ح ، يدعس نب ديوسو زِيدا يثَند

بدأَ  " :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  أَبِي هريرةَ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن بن كَيسانَ

[قال األلباين]:  ٣٩٨٦، (جة) ، وسيعود غَرِيبا، فَطُوبى للْغرباِء " رِيباالْإِسلَام غَ

  صحيح

حدثَنا عفَّانُ ، حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم ، قَالَ : حدثَنا الْعلَاُء ،  )٤

 ، أَبِيه نةَعريرأَبِي ه نع  ولِ اللَّهسر نا ،  إِنَّ« :ص، عأَ غَرِيبدب ينالد

اِءوبرلْغى لأَ ، فَطُوبدا با كَمغَرِيب ودعي٩٠٥٤(حم) » س  

حدثَنا أَبو كُريبٍ قَالَ: حدثَنا حفْص بن غياث ، عن اَألعمشِ، عن أَبِي  )٥

 نصِ ، عوأَبِي اَألح نع ، اقحإِساللَّه دبع ،  ولُ اللَّهسإِنَّ  :صقَالَ: قَالَ ر"

و في البابِ عن اِإلسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ ، فَطُوبى للْغرباِء". 

 نسيثٌ حدذَا حرٍو : " همنِ عب اللَّه دبعسٍ، وأَنابِرٍ، وجو ،رمنِ عابو ،دعس

يححنِ  صفْصِ بح يثدح نم رِفُهعا نمإِن ،ودعسنِ ماب يثدح نم غَرِيب

 .يملَةَ اجلُشضنِ نب كالم نب فوع :همصِ اسوو اَألحأَبشِ، ومنِ اَألعع ،اثيغ

  [قال األلباين]: صحيح ٢٦٢٩تفَرد بِه حفْص " ، (ت) 

يانُ بن وكيعٍ قَالَ : حدثَنا حفْص بن غياث ، عنِ الْأَعمشِ ، حدثَنا سفْ )٦

 نصِ ، عوأَبِي الْأَح نع ، اقحأَبِي إِس نعاللَّه دبولُ  عسقَالَ : قَالَ ر ،

اِء" :صاللَّهبرلْغى لا ، فَطُوبغَرِيب ودعيسا ، وأَ غَرِيبدب لَامقَالَ :  "إِنَّ الْإِس ،

[قال األلباين]:  ٣٩٨٨، (جة) "النزاع من الْقَبائلِ"  قَالَ :ومنِ الْغرباُء ؟  قيلَ : 

  صحيح دون قال قيل



    ٥٤٢   

أَبِي شيبةَ ، قَالَ عبد اللَّه بن أَحمد: و  حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ )٧

 نشِ ، عمنِ الْأَعع ، اثيغ نب فْصا حثَندةَ ، حبينِ أَبِي شاب نا مأَن هتعمس

 نصِ ، عوأَبِي الْأَح نع ، اقحأَبِي إِساللَّه دبلَّ عص ولُ اللَّهسى اُهللا قَالَ: قَالَ ر

:لَّمسو هلَياِء "  عبرلْغى لأَ ، فَطُوبدا بكَم ودعيسا ، وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس " ،

  ٣٧٨٤(حم) " النزاع من الْقَبائلِ ".  قَالَ :ومنِ الْغرباُء ؟  قيلَ :

٨( ثَندى قَالَ : حيحي نلَةُ بمرا حثَندا حأَنببٍ قَالَ : أَنهو نب اللَّه دبا ع

عمرو بن الْحارِث ، وابن لَهِيعةَ ، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ، عن سنان بنِ 

 نع ، دعسكالنِ مسِ بأَن  ولِ اللَّهسر نأَ  ، قَالَ : ص، عدب لَامإِنَّ الْإِس"

ا، واِء" . غَرِيببرلْغى لا ، فَطُوبغَرِيب ودعي[قال األلباين]: حسن  ٣٩٨٧(جة) س

  صحيح

حدثَنا هارونُ بن معروف ، أَخبرنا عبد اللَّه بن وهبٍ ، أَخبرنِي أَبو  )٩

عمس و : دمن أَحب اللَّه دبنِ عمحالر دبو عرٍ، قَالَ أَبخونَ: أَنَّ صاره نا مأَن هت

 تعمقَّاصٍ ، قَالَ : سنِ أَبِي وب دعسنٍ لنِ ابع ثَهدازِمٍ ، حا حقُولُ :  أَبِيأَبي ،

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسي وها ، وأَ غَرِيبدانَ بأَ " إِنَّ الْإِميدا بكَم ودعيسو ،

  ١٦٠٤. (حم) "  )١(يومئذ للغرباِء إِذَا فَسد الناسفَطُوبى 

١٠( دةَ ، حلَهِيع نا ابثَندى ، حوسم نب نسا حثَندحزِيدي نارِثُ با الْحثَن ،

 دبع تعمقُولُ : سي ، فوع نانَ بفْيس عمس هأَن ، اللَّه دبنِ عبِ بدنج نع

 نب ياللَّهاصنِ الْعرِو بمع  ولُ اللَّهسص، قَالَ : قَالَ ر هدنع نحن مٍ ووي ذَات: 

" أُناس  قَالَ :اُء يا رسولَ اللَّه ؟ منِ الْغرب ، فَقيلَ :طُوبى للْغرباِء " "

(حم) ، في أُناسِ سوٍء كَثريٍ، من يعصيهِم أَكْثَر ممن يطيعهم ". صالحونَ

٦٦٥٠  

                                                             
 إذا ابتعدوا عن الدين و تلبسوا باملعاصي و اجتهوا إيل الدنيا والشهوات و تركوا العبادة )(١



 

٥٤٣  

حدثَنا قُتيبةُ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، عنِ الْحارِث بنِ يزِيد، عن جندبِ  )١١

اللَّه دبنِ عب  نع ، فونِ عانَ بفْيس نرٍو، عمنِ عب اللَّه دبع دنع تقَالَ: كُن ،

 ولِ اللَّهسفَقَالَ : صر ،سمالش تطَلَعو  ، ةاميالْق موي مقَو ي اللَّهأْتي "

" لَا ،  قَالَ :ا رسولَ اللَّه؟ أَنحن هم ي ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ :نورهم كَنورِ الشمسِ " 

ولَكُم خير كَثري ، ولَكنهم الْفُقَراُء والْمهاجِرونَ الَّذين يحشرونَ من أَقْطَارِ 

  ٧٠٧٢، (حم) الْأَرضِ " 

١٢(  ، نِيزةُ الْملْقَمثَنِي عدقَالَ: ح ، فوا عثَندفَرٍ، حعج نب دمحا مثَندح

 يهسٍ فلجي مف تلٌ ، قَالَ: كُنجثَنِي ردقَالَ : حةيندطَّابِ بِالْمالْخ نب رمع  ،

 فا فُلَانُ ، كَيمِ: يالْقَو نلٍ مجرفَقَالَ ل ولَ اللَّهسر تعمصس  لَامالْإِس تعني

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ: ص؟ قَالَ: سي  » ا ، ثُمثَنِي ا ، ثُمذَعأَ جدب لَامإِنَّ الْإِس

د فَما بع« قَالَ : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ : » رباعيا ، ثُم سديسا ، ثُم بازِلًا 

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ١٥٨٠٢(حم) » الْبزولِ إِلَّا النقْصانُ 

  ضعيف.

حدثَنا روح ، حدثَنا عوف ، عن علْقَمةَ بنِ عبد اللَّه الْمزنِي ، قَالَ :  )١٣

خطَّابِ بِالْمدينة ، فَقَالَ حدثَنِي رجلٌ ، قَالَ : كُنت في مجلسٍ فيه عمر بن الْ

رمع  ولَ اللَّهسر تعمس فكَي : هائلَسج نلٍ مجرصل  تعمقُولُ ؟ قَالَ : سي

 ولَ اللَّهسقُولُ : صري  » ا ، ثُمياعبر ا ، ثُمثَنِي ا ، ثُمذَعأَ جدب لَامإِنَّ الْإِس

ب ا ، ثُميسدازِلًا س «: رمانُ «  ، قَالَ : فَقَالَ عقْصولِ إِلَّا النزالْب دعا بفَم «

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده ضعيف. ٢٠٥٢٨(حم) 



    ٥٤٤   

  
١(  نثَنِي ابدمٍ ، حلسم نب يدلا الْوثَندح ، هبر دبع نب زِيدا يثَندح

 تعمرٍ، قَالَ : سامع نب ملَيس تعمابِرٍ، قَالَ : سجدوالْأَس نب ادقْدقُولُ الْمي ، :

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسي  »قَى عبلَا لَا يرٍ، ودم تيضِ برِ الْأَرلَى ظَه

 اللَّه مهزعا ييلٍ ، إِمذُلِّ ذَل زِيزٍ أَوع زلَامِ ، بِعةَ الْإِسمكَل اللَّه لَهخرٍ إِلَّا أَدبو

  ٢٣٨١٤(حم) ». فَيجعلُهم من أَهلها ، أَو يذلُّهم فَيدينونَ لَها 

 : حدثَناصمٍ الْأَنصارِي بِدمشق، قَالَجعفَر بن أَحمد بنِ عا أَخبرنا )٢

: حدثَنا ابن جابِرٍ، قَالَ، قَالَ : ثَنا الْوليد بن مسلمٍ: حدمحمود بن خالد، قَالَ

تعمقُولُ سرٍ، يامع نب ملَيس تعمس :ب ادقْدالْمدوالْأَس ن تعمقُولُ : سي ،

 ولَ اللَّهسقُولُصري ،:  لَهخرٍ إِلَّا أَدبلَا ورٍ ودم تيضِ بلَى الْأَرقَى عبلَا ي "

، (حب) )٦٦٦٤(رقم طبعة با وزير: ". )١(اللَّه الْإِسلَام بِعز عزِيزٍ أَو بِذُلِّ ذَليلٍ 

  ).٣)، "الصحيحة" (١٧٣"حتذير الساجد" ( -صحيح [قال األلباين]:  ٦٦٩٩

٣(  ، يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندلْمٍ ، قَالَ : حس نب اللَّه دبا عنربأَخ

 ملَيس تعمابِرٍ، قَالَ : سج نا ابثَندمٍ ، قَالَ : حلسم نب يدلثَنِي الْودقَالَ : ح

                                                             
فضائيات ، فأصبحت الدعوة وهذا حادث اآلن بسبب انتشار الدعاة والعلماء على وسائل اإلعالم وال )(١

بانتشار اإلسالم يف آخر الزمان ، و زماننا  صاإلسالمية واحلمد هللا تصل إيل كل بيت ، وفيه بشارة من النيب 

هذا هو آخر الزمان ، حيث يهيئ اهللا عز وجل األسباب لعودة اخلالفة اإلسالمية القادمة إن شاء اهللا ، فإن اهللا عز 

  سبابه ، وكان أمره ماضيا بني الكاف و النون.وجل إذا أراد شيئا هيأ أل

  بيت مدر ؛ مصنوع من الطني 

  وبر ؛ مصنوع من احلرير أو الصوف 

عز عزيز ؛ عن طريق من خيتارهم اهللا لنصرة و عزة هذا الدين ، و العزة كل العزة مستمدة من اإلنتماء هلذا 

  الدين ، بينما الذل كل الذل يكون من اإلبتعاد عنه 

؛ أي يستخدمهم اهللا و يستعملهم لنصرة الدين على غري مرادهم ، و هم أذلة أصاغر ؛ فهو غري مؤمن  ذل ذليل

 باإلسالم لكنه مضطر اضطرارا إيل التكلم به و توصيله ذال لتحقيق مصلحة ومنفعة شخصية له 



 

٥٤٥  

ع نب تعمقُولُ : سرٍ، يامدوالْأَس نب ادقْدقُ الْمي ،ولَ اللَّهسر تعمصولُ : س ،

" لَا يبقَى علَى ظَهرِ الْأَرضِ بيت مدرٍ ولَا وبرٍ إِلَّا أَدخلَ علَيهِم كَلمةَ  يقُولُ :

 ٦٧٠١) ، (حب) ٦٦٦٦(رقم طبعة با وزير: " الْإِسلَامِ بِعز عزِيزٍ، أَو بِذُلِّ ذَليلٍ 

  انظر ما قبله حبديث. -[قال األلباين]: صحيح 

٤(  نب ملَيثَنِي سدانُ ، قَالَ : حفْوا صثَندقَالَ : ح ، ةريغو الْما أَبثَندح

 نرٍ، عامعارِييمٍ الدمت  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص، قَالَ : سي :  » نلُغبلَي

ارهالنلُ ولَغَ اللَّيا بم رذَا الْأَم١(ه( لَهخرٍ إِلَّا أَدبلَا ورٍ ودم تيب اللَّه كرتلَا يو ،

 اللَّه هذَا الدين ، بِعز عزِيزٍ أَو بِذُلِّ ذَليلٍ ، عزا يعز اللَّه بِه الْإِسلَام ، وذُلا

 الْكُفْر بِه لُّ اللَّهذي « ، ارِيالد يممكَانَ ت قُولُ :ولِ «  يي أَهف كذَل فْترع قَد

 نم ابأَص لَقَدو ،زالْعو فرالشو ريالْخ مهنم لَمأَس نم ابأَص ي ، لَقَدتيب

 ١٦٩٥٧(حم) » ر والْجِزيةُ كَانَ منهم كَافرا الذُّلُّ والصغا

٥(  ادمح نا عملَاهك ، يدعس نةُ ببيقُت و ، يكتبِيعِ الْعو الرثَنا أَبدح

 دينِ زةَ  - ببيقُتاللَّفْظُ لو -  نةَ ، علَابأَبِي ق نع ، وبأَي نع ، ادما حثَندح

 ناَء ، عمانَأَبِي أَسبولُ اِهللا  ثَوسص، قَالَ : قَالَ ر:  ضي الْأَرى لوإِنَّ اَهللا ز "
، )٣(، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها ، وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي منها )٢(
)٣(رمنِ الْأَحيزالْكَن يتطأُعو ،)٤( ضيالْأَبو)٥( إِني أَنْ لَا ، وتأُمي لبر أَلْتي س

ةامع ةنا بِسكَهله٦(ي(  فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ،)١( ،

                                                             
 عن طريق الفضائيات و اإلنترنت و وسائل اإلتصاالت و اإلعالم )(١
 . صأي مجعها ووضعها أمام أعني النيب  )(٢
املقصود ا الفتوحات اليت حدثت يف عهد بين أمية و بين العباس وآل عثمان ، وأيضا يف اخلالقة القادمة يف )(٣

 آخر الزمان إن شاء اهللا .
 املقصود به فتح فارس " كسري " زمان الصحابة ؛ إيران حاليا . )(٤
 قيصر " زمان الصحابة واخلالفة األموية والعباسية والعثمانية .املقصود به فتح الروم " )(٥
 جماعة أو قحط يعمهم مجيعا.  )(٦



    ٥٤٦   

 مهتضيب بِيحتسلَا )٢(فَي هاًء فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي قَالَ : يبإِنَّ رو ،

 درلِّطَ )٣(يأَنْ لَا أُسو ، ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل كتطَيي أَعإِنو ،

 نم هِملَيع عمتلَوِ اجو ، مهتضيب بِيحتسي ، فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيع

، )٥(حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا  -  )٤(أَقْطَارِهاأَو قَالَ من بين  - بِأَقْطَارِها 

  )٢٨٨٩( - ١٩(م)  ويسبِي بعضهم بعضا ". 

٦( يماهرإِب نب اقحإِس بٍ ، ورح نب ريهثَنِي زدى وحثَنالْم نب دمحمو ، ،

، معاذُ بن هشامٍ - دثَنا رنا ، و قَالَ الْآخرونَ : حقَالَ إِسحاق : أَخب - وابن بشارٍ 

 نع ، بِيحاَء الرمأَبِي أَس نةَ ، علَابأَبِي ق نةَ ، عادقَت نثَنِي أَبِي ، عدح

" إِنَّ اَهللا تعالَى زوى لي الْأَرض ، حتى رأَيت  ، قَالَ : ص، أَنَّ نبِي اِهللا ثَوبانَ

 ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزطَانِي الْكَنأَعا ، وهارِبغما وارِقَهش٦(م( " وحن ذَكَر ثُم

  ١٩حديث أَيوب، عن أَبِي قلَابة. (م) 

حماد بن زيد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ،  حدثَنا قُتيبةُ قَالَ : حدثَنا )٧

 نع ، بِيحاَء الرمأَبِي أَس نانَعبثَو  ولُ اللَّهسى  :صقَالَ : قَالَ روز إِنَّ اللَّه "

لُغُ مبيي ستإِنَّ أُم ا ، وهارِبغم ا وارِقَهشم تأَيفَر ضاَألر يي لل وِيا زا ملْكُه

                                                                                                                                                         
عدو خارجي من الكفار يقضي عليهم عن بكرة أبيهم ، لكن الفتة هامة ، و هي ؛ أن اهللا عز وجل لن يكفي )(١

أنفسهم و أن يزكوها ، قال تعايل ؛ ( قد املسلمني أنفسهم، فإذا أرادوا العزة  والنصرة فعليهم أوال أن يصلحوا 

 أفلح من زكاها ). 
 أي يقضي عليهم مجيعا .)(٢
 أي أن قضاء اهللا نافذ ، فال راد لقضاءه .)(٣
و هذا دليل على قوة هذا الدين و قوة من يعتصم به و يتمسك به ؛ فلن تستطيع أي أمة على وجه األرض  )(٤

 األرض كلها عليهم . أن تقطع دابر املؤمنني ، ولو اجتمعت 
 أي أن املؤامرات و الفنت سوف تكون من داخلهم ، و من عند أنفسهم  )(٥
وفيه بشارة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإنتصار املسلمني على الفرس والروم على مر العصور ، فلن  )(٦

، بل على العكس لو حاول املسلمون حماولة جادة يف حماربتهم إلنتصروا عليهم مجيعا  يستطيعوا هزميتهم

 بشرط متسك املسلمني بدينهم  



 

٥٤٧  

منها ، وأُعطيت الكَنزينِ اَألحمر واَألبيض ، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا 

 بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ، ةامع ةنا بِسكَهلهي

و ،مهتضيي بإِنو ، درلَا ي هاًء فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي قَالَ: يبإِنَّ ر

 نا مودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل كتطَيأَع

و مهتضيب بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوا سبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتقَالَ : - لَوِ اج أَو 

: حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ويسبِي بعضهم بعضا " - من بينِ أَقْطَارِها 

  [قال األلباين]: صحيح ٢١٧٦هذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) 

٨( ةُ قَالَ : حبيا قُتثَندةَ ، حلَابأَبِي ق نع ، وبأَي نع ، ديز نب ادما حثَند

 ناَء ، عمأَبِي أَس نانَعبثَو :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسإِذَا  قَالَ : قَالَ ر "

اميمِ القوا إِلَى يهنع فَعري ي لَمتي أُمف فيالس عضو يثٌ ")١(ةدذَا حه :

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٠٢صحيح ، (ت) 

٩(  نب ادما حثَندى ، قَالَا : حيسع نب دمحمبٍ ، ورح نانُ بملَيا سثَندح

، قَالَ : قَالَ  ثَوبانَ، عن أَبِي أَسماَء، عن  زيد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ

 ولُ اللَّهسصر:  "ضي الْأَرى لوز قَالَ  -" إِنَّ اللَّه ي :  -أَوى لوي زبإِنَّ ر "

لُغُ مبيي ستأُم لْكإِنَّ ما ، وهارِبغما وارِقَهشم تأَيفَر ، ضي الْأَرل وِيا ز

أَحمر والْأَبيض ، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا ، وأُعطيت الْكَنزينِ الْمنها

 بِيحتسفَي ، فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسلَا يو ، ةامبِع ةنا بِسكَهلهي

يي إِذَا قَضإِن ، دمحا مي : يي قَالَ لبإِنَّ رو ، مهتضيب درلَا ي هاًء ، فَإِنقَض ت
)٢( ،فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطُ علَا أُسو ، ةامبِع ةنبِس مكُهللَا أُهو ،

 - أَو قَالَ بِأَقْطَارِها  - فَيستبِيح بيضتهم، ولَوِ اجتمع علَيهِم من بينِ أَقْطَارِها 

                                                             
 و هذا يف آخر الزمان يف اخلالفة القادمة اليت علي منهاج النبوة إن شاء اهللا ، و املقصود بالسيف جهاد العدو  )(١
 أي رفعت األقالم و جفت الصحف  )(٢



    ٥٤٨   

ا حمإِنا ، وضعبِي بسي مهضعكُونَ بى يتحا ، وضعب كلهي مهضعكُونَ بى يت

 فَعري ي لَمتي أُمف فيالس عضإِذَا وو ، لِّنيضةَ الْممي الْأَئتلَى أُمع افأَخ

 " ةاميمِ الْقوا إِلَى يهناأللباين]: صحيح[قال  ٤٢٥٢، (د) ع  

حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ : حدثَنا محمد بن شعيبِ بنِ شابور قَالَ:  )١٠

 نريٍ، عشب نب يدعا سثَندحمثَهدح هةَ، أَنادقَت دبع يمرةَ الْجلَابأَبِي ق نع ،

 نع ،بِيحاَء الرمأَبِي أَس نع ، دينِ زب انَاللَّهبثَو  ولِ اللَّهسلَى روأَنَّ ص، م ،

 ولَ اللَّهسقَالَ :صر ، أَيى رتح ضي الْأَرل توِيا" زهارِبغما، وارِقَهشم ت ،

طأُعوبنِي الذَّهعي ، ضيالْأَبو ،رمأَوِ الْأَح فَرنِ ، الْأَصيزالْكَن ةَ يتضالْفو ،

ي :ويلَ لق أَلْتي سإِنو ، لَك وِيثُ زيإِلَى ح لْكَكلَّ ثَلَاثًا إِنَّ مجو زع اللَّه ،

كَهلها فَيوعي جتلَى أُملِّطَ عسةً ، أَنْ لَا يامع بِه امعيش مهلْبِسأَنْ لَا يو ،

يضٍوعب أْسب مهضعب يقذي: إِذَا قَضيلَ لق هإِنو ،لَه دراًء فَلَا مقَض تي يإِنو ،

ب نم هِملَيع عمأَج لَنو ،يهف مكَهلها فَيوعج كتلَى أُملِّطَ عأُس لَن ني

تا حأَقْطَارِها، وضعب مهضعب فْنِيى ي فيالس عضإِذَا وا، وضعب مهضعلَ بقْتي

في أُمتي ، فَلَن يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقيامة ، وإِنَّ مما أَتخوف علَى أُمتي 

 لِّنيضةً مم[قال األلباين]: صحيح ٣٩٥٢، (جة) " )١(أَئ  

حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ ، حدثَنا حماد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ،  )١١

 ناَء ، عمأَبِي أَس نانَعبثَو  ولُ اللَّهسي  :صقَالَ : قَالَ رى لوز إِنَّ اللَّه "

زوى لي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ ملْك الْأَرض أَو قَالَ: إِنَّ ربي 

 ، ضيالْأَبو رمنِ : الْأَحيزالْكَن يتطي أُعإِنا ، وهني مى لوا زلُغُ مبيي ستأُم

امبِع ةنكُوا بِسلهي أَنْ لَا يتأُمي لبر أَلْتي سإِنا وودع هِملَيلِّطَ عسلَا يو ، ة

من سوى أَنفُِسهِم يستبِيح بيضتهم ، وإِنَّ ربي قَالَ: " يا محمد ، إِني إِذَا 

                                                             
 الضالة أو الدجالون الكذابون مدعو النبوة.دعاة )(١



 

٥٤٩  

لَا  قَضيت قَضاًء فَإِنه لَا يرد ، وقَالَ يونس لَا يرد ، وإِني أَعطَيتك لأُمتك ، أَنْ

 بِيحتسي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ علَا أُسو ، ةامبِع ةنبِس مكَهلأُه

بيضتهم ، ولَو اجتمع علَيهِم من بين أَقْطَارِها ، أَو قَالَ: من بِأَقْطَارِها ، حتى 

ضعبِي بسي مهضعكُونَ بي لِّنيضةَ الْممي الْأَئتلَى أُمع افا أَخمإِن١(ا ، و( ،

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهنع فَعري لَم فيي الستي أُمف عضإِذَا و٢٢٣٩٥(حم) ". )٢(و  

١٢( نع ، وبا أَيثَندح ، ديز نب ادما حثَندفَّانُ ، حا عثَندةَ ،  حلَابأَبِي ق

 ناَء ، عمأَبِي أَس نانَعبثَو  ولُ اللَّهسي : صقَالَ : قَالَ ربإِنَّ ر أَو إِنَّ اللَّه "

زوى لي الْأَرض مشارِقَها، ومغارِبها وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي 

منها، وأُعطيت الْكَنزينِ: الْأَحمر والْأَبيض، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا 

بِسنة بِعامة، ولَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُِسهِم فَيستبِيح يهلكَها 

 عمتاج لَوا، وضعب كلهي مهضعبا، وضعبِي بسي مهضعكُونَ بى يتح مهتضيب

أَقْطَارِها ، أَلَا وإِني أَخاف علَى أُمتي من بِ ، أَو قَالَ :علَيهِم من بين أَقْطَارِها 

الْأَئمةَ الْمضلِّني ، وإِذَا وضع السيف في أُمتي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ 

ةاميالْقو ، نيرِكشي بِالْمتأُم نلُ مائقَب قلْحى تتةُ حاعالس قُوملَا تى ، وتح

  ٢٢٤٥٢(حم) ".  )٣(تعبد قَبائلُ من أُمتي الْأَوثَانَ

١٣( دما أَحنربةَ، قَالَ أَخثَميو خا أَبثَندى، قَالَ: حثَننِ الْمب يلع نب :

قلَابةَ، عن أَبِي تادةَ، عن أَبِي ، عن قَحدثَنِي أَبِي :حدثَنا معاذُ بن هشامٍ، قَالَ

"إِنَّ اللَّه زوى لي الْأَرض حتى  :، قَالَص، أَنَّ نبِي اللَّه  ثَوبانَ، عن أَسماَء

 لْكإِنَّ مو ، ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزطَانِي الْكَنأَعا ، وهارِبغما وارِقَهشم تأَير

                                                             
 دعاة الضاللة أو الدجالون الكذابون أو مدعو النبوة )(١
و يكون ذلك يف آخر الزمان عندما تعود اإلسالمية اليت على منهاج النبوة ، و السيف املقصود به اجلهاد ، و )(٢

 األراضي احملتلة و فتح بيت املقدس  فيه بشارة للمسلمني برفع راية اجلهاد يف آخر الزمان و استرداد
 و ذلك بعد عيسي ابن مرمي و اهللا أعلم )(٣



    ٥٥٠   

زوِي لي منها ، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا يهلكَهم بِسنة  أُمتي سيبلُغُ ما

عامة ، وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا من غَيرِهم فَيهلكَهم ، ولَا يلْبِسهم شيعا 

محا مضٍ ، فَقَالَ: يعب أْسب مهضعب يقذيو درطَاًء فَلَا مع تطَيي إِذَا أَعإِن ، د

 هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو ، ةامع ةنلَكُوا بِسهأَنْ لَا ي كتأُمل كتطَيي أَعإِن ، لَه

مع علَيهِم ، ولَوِ اجت)١(عدوا من غَيرِهم فَيستبِيحهم ، ولَكن أُلْبِسهم شيعا 

من بين أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا، وبعضهم يفْنِي بعضا، 

 ةادبعو ، كري إِلَى التتأُم نلُ مائقَب جِعريس هإِنا. وضعبِي بسي مهضعبو

فوأَخ نإِنَّ م و ، ثَانإِذَا  الْأَو مهإِنو ، لِّنيضةَ الْممي الْأَئتلَى أُمع افا أَخم

 " ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهنع فَعري لَم يهِمف فيالس عضقال  ٦٧١٤، (حب) و]

و  ٦١) ، "الروض النضري" (١٩٥٧و  ٢٥٢/ ٤"الصحيحة" ( -األلباين]: صحيح 

١١٧٠(  

١٤( ا منربأَخ نب دمحديننِ الْجب اللَّه دبع ،يدعس نةُ ببيا قُتثَندقَالَ: ح ،

ةَ ، علَابأَبِي ق نع ،وبأَي نع ، ديز نب ادما حثَنداَء قَالَ: حمأَبِي أَس ن

بِيحالر ولُ اللَّهسانَ ، قَالَ : قَالَ ربثَو نص، ع:  ، ضالْأَر يى لوز إِنَّ اللَّه "

فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها ، فَإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى لي منها ، 

وأُعطيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض ، فَإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا يهلكَها 

سنة عامة ، وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُِسهِم ، فَيستبِيح بِ

 ، درلَا ي هاًء ، فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن ، دمحا مي ، قَالَ : يبفَإِنَّ ر ، مهتضيب

لأَنْ لَا أُه كتأُمل يكطي أُعإِنا وودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو ، ةامع ةنبِس مكَه

 ا ، أَوأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو ، مهتضيب بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوس نم

                                                             
أي يتفرقوا فيما بينهم إيل أحزاب و مجاعات و ملل و طوائف و فرق بسبب اتباع اهلوي و اإلحنراف عن )(١

 اإلسالم 



 

٥٥١  

سيا وضعب كلهي مهضعكُونَ بى يتا حنِ أَقْطَارِهيب نقَالَ : م مهضعبِي ب

" إِنما أَخاف علَى أُمتي الْأَئمةَ الْمضلِّني ، وإِذَا  :صقَالَ : قَالَ رسولُ بعضا ، 

 ." ةاميمِ الْقوا إِلَى يهنع فَعري ي لَمتي أُمف فيالس عضرقم طبعة با و]

: صحيح: م، بعضه كما تقدم [قال األلباين] ٧٢٣٨) ، (حب) ٧١٩٤وزير]= (

)٦٦٧٩.( 

، عن أَبِي زرعةَ لَ: حدثَنا ضمرةُأَخبرنا عيسى بن يونس ، قَا )١٥

السيبانِي ، عن أَبِي سكَينةَ ، رجلٍ من الْمحررِين، عن رجلٍ ، من أَصحابِ 

 بِيبِ قَالَ : صالنالن را أَملَم قِ صيدنفْرِ الْخةٌ بِحرخص ملَه تضرع ،

 ولُ اللَّهسر فْرِ ، فَقَامالْح نيبو مهنيب الَتصح  عضو لَ ، ووعذَ الْمأَخو ،

لَ {تمت كَلمةُ ربك صدقًا وعدلًا ، لَا مبد رِداَءه ناحيةَ الْخندقِ ، وقَالَ :

 مقَائ يانُ الْفَارِسلْمسرِ، وجثُلُثُ الْح ردفَن ، {يملالْع يعمالس وه و هاتمكَلل

 ولِ اللَّهسر ةبرض عم قرفَب ، ظُرنةَ  صيالثَّانِي برض قَةٌ ، ثُمرقَالَ : بو ،

 ، {يملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبلًا ، لَا مدعقًا ودص كبةُ رمكَل تمت}

 ، وقَالَ :فَندر الثُّلُثُ الْآخر، فَبرقَت برقَةٌ فَرآها سلْمانُ ، ثُم ضرب الثَّالثَةَ 

ا، لَا مبدلَ لكَلماته وهو السميع الْعليم} ، {تمت كَلمةُ ربك صدقًا وعدلً

 ولُ اللَّهسر جرخ ي ، واقالثُّلُثُ الْب ردقَالَ  صفَن ، لَسج و اَءهذَ رِدفَأَخ ،

نت (يا رسولَ اللَّه ، رأَيتك حني ضربت ، ما تضرِب ضربةً إِلَّا كَا سلْمانُ :

" يا سلْمانُ ، رأَيت ذَلك " فَقَالَ : ( إِي  :ص، قَالَ لَه رسولُ اللَّه معها برقَةٌ)

 ( ولَ اللَّهسا ري قبِالْح ثَكعي بالَّذةَ الْأُولَى  ، قَالَ :وبرالض تبرض نيي حفَإِن "

حولَها ومدائن كَثريةٌ، حتى رأَيتها بِعيني "، وما )١(رفعت لي مدائن كسرى 

: ابِهحأَص نم هرضح نم ا  قَالَ لَهنلَيا عهحفْتأَنْ ي اللَّه عاد ، ولَ اللَّهسا ري )

                                                             
 حدث ذلك يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه . )(١



    ٥٥٢   

 ،( مها بِلَاديندبِأَي برخيو ، مهاريا دنمنغيوسا رعفَد صولُ اللَّه ، كبِذَل " ثُم

 رصقَي نائدي مل تعفةَ ، فَرةَ الثَّانِيبرالض تبر١(ض(ماولَهوا ا حهتأَيى رتح ،

" ينيقَالُوا:بِع ، ولَ اللَّهسا ري )يا دنمنغيا ونلَيا عهحفْتأَنْ ي اللَّه عاد ،مهار ،

 ، ( مها بِلَاديندبِأَي برخيو ولُ اللَّهسا رعصفَد كثَةَ ،بِذَلالثَّال تبرض ثُم " ،

ةشبالْح نائدي مل تعفى فَرالْقُر نا ملَهوا حمو ،" ينيا بِعهتأَيى رتقَالَ ، ح

 ولُ اللَّهسصر:  وكُمعدا وةَ مشبوا الْحعد كذَل دنا ) ٢(" عم كركُوا التراتو ،

 كُوكُمر[قال األلباين]: حسن ٣١٧٦(س) ".  ) ٣(ت 
  

  

  

  

  

                                                             
 حدث ذلك يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه.  )(١
ألن بالدهم وعرة وبعيدة ومناخهم صعب فهي قريبة من خط اإلستواء ، وكان من الصعب على املسلمني يف )(٢

 السابق الوصول إليها أو فتحها. 
لو كانت فاسدة ، ألن الترك عندهم عصيبة وقوة بأس ، وينصرون دائماً املناهج اليت يدينون ا بقوة حيت )(٣

واملقصود ذا أنه حينما يكون حال املسلمني بني الضعف والفرقة أن  نترك الترك ( حينما تفسد عقائدهم ، 

وينصرفوا بعيدا عن اإلسالم ) ، وإال فاملسلمني فتحوا الترك ، وآل عثمان ( ساللة من الترك ) قادوا العامل 

  بغزوهم وفتحهم يف آخر الزمان؛ صرنا النيب اإلسالمي أكثر من ستة قرون من الزمان ، وبش

  ( دعوا احلبشة ما ودعوكم ، واتركوا الترك ما تركوكم ).  صواختلف احملدثون على مدي صحة قوله 

والراجح واهللا أعلم أن املقصود بالترك هنا هم سكان دول شرق آسيا من بعد فارس ، أي من أوالد يافث بن نوح 

القرنني دون أن يغلق عليهم السد مع قوم يأجوج ومأجوج ، وبناًء علي هذا املعين ؛ عليه السالم ممن تركهم ذو 

فإن الترك هم سكان دول شرق آسيا بوجه عام من الصينيني واملغول والتتر والصقالبة واألتراك ، وبوجه خاص 

يل علي ذلك أن هم الصينيون ، وليس املقصود م فقط األتراك الذين ترجع أصوهلم إيل تركستان ، والدل

ك دخلوا يف اإلسالم ، وأقاموا خالفة إسالمية كبرية ملدة تزيد عن ستة قرون دافعوا فيها عن بيضة اإلسالم ااألتر

 .املعروفةاخلالفة العثمانية قيامواملسلمني ، وذلك بعد 



 

٥٥٣  

  



   
  كتاب نبوءات الرسول في آخر الزمان –اجلزء األول 

  ٤  االهداء 
  ٧  املقدمة 

  ١٤  دور املؤلف 
  ١٨  تاب نبوءات الرسول في آخر الزمانأهمية ك

  ٢٣  أقسام الكتاب 
  ٢٦  ز واإلختصاراتمفاتيح الرمو

  ٢٨  الفصل األول : متهيد
  ٢٩  باب ما ترك رسول اهللا شيئاً إال ذكره )١(
  ٣٠  باب ملاذا خلق اهللا اخللق )٢(
  ٣٢  باب مثل املسلمني واليهود والنصارى )٣(
  ٤١  باب املغضوب عليهم والضالني )٤(
  ٤٣  ( لو آمن بي عشرة من اليهود) صباب قوله  )٥(
  ٤٤  )لكتاب املقدس ( التوراة واإلجنيلباب حتريف ا )٦(
  ٤٤  باب اإلسالم هو دين كل األنبياء وكل األمم )٧(
باب األنبياء والرسل كلهم عباد اهللا الذين  )٨(

  يبلغون رساالته وكالمه
٤٥  

  ٤٦  باب اإلسالم دين سالم للجميع )٩(
  ٤٨  الذي يبدأ بالسالمباب أولى الناس باهللا  )١٠(
  ٤٩  باب النساء ناقصات عقل ودين  )١١(



    ٥٥٤   

  ٥٤  باب فضل الرجل على املرأة  )١٢(
  ٥٧  باب إمنا العمال بالنيات )١٣(
  ٥٨  باب إمنا العمال باخلواتيم  )١٤(
  ٦٤  باب إمنا الدنيا ألربعة نفر )١٥(
  ٦٦  باب من جعل الدنيا همه )١٦(
  ٦٧  باب النهى عن اإلسراف في الكل والشرب  )١٧(
  ٦٩  باب من أحيا أرضاً مواتاً  )١٨(
  ٧٢  باب الناس شركاء في ثالث  )١٩(
  ٧٥  باب التعوذ من فتنة الصدر  )٢٠(
  ٧٧  باب الوسوسة وحدسث النفس )٢١(
  ٨١  باب ما جتاوز اهللا به عن هذه األمة )٢٢(
باب هل يحاسب األنسان على ما يدور في  )٢٣(

  قلبه 
٨٢  

  ٩١  ثالث خصال ال يغل عليهن قلب مؤمنباب  )٢٤(
  ٩١  باب النهي عن طلب اإلمارة  )٢٥(
  ٩٨  باب ال تسبوا أصحابي )٢٦(
  ٩٨  باب الدين النصيحة  )٢٧(
  ١٠٠  باب رحمة اهللا  )٢٨(
  ١١٢  باب احلسنة بعشر أمثالها )٢٩(
  ١١٣  باب حسن الظن باهللا  )٣٠(
  ١١٥  باب من جتاوز عن املسلمني في الدنيا  )٣١(
  ١١٧  باب ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه  )٣٢(
وإحمدوا اهللا على باب ارحموا أهل البالء  )٣٣(

  العافية
١١٨  

  ١١٩  باب التائب من الذنب كمن الذنب له )٣٤(



 

٥٥٥  

باب لو لم تذنبوا لذهب اهللا بكم وجاء بقوم  )٣٥(
  يذنبون

١١٩  
  ١٢٣  باب اهللا أشد فرحاً بتوبة عبده  )٣٦(
باب من بلغت ذنوبه عنان السماء وخطاياه  )٣٧(

  قراب األرض
١٢٣  

  ١٢٥  باب لو بلغت خطاياكم السماء )٣٨(
  ١٢٥  باب ال تقنطوا من رحمة اهللا  )٣٩(
  ١٢٥  باب إن هللا عتقاء في كل يوم وليلة  )٤٠(

  
باب من قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو  )٤١(

  احلي القيوم
١٢٦  

باب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمو  )٤٢(
  أنفسهم 

١٢٦  
باب قصة الشيخ الكبير الذي له غدرات  )٤٣(

  وفجرات
١٢٩  

ً قط  )٤٤(   ١٢٩  باب قصة الرجل الذي لم يعمل خيرا
باب قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعني  )٤٥(

 ً   نفسا
١٣٤  

  ١٣٩  باب إن اهللا يبسط يده بالليل والنهار للتوبة  )٤٦(
  ١٤٠  باب من قال ألخيه املسلم يا كافر )٤٧(
  ١٤٢  باب خطورة تقنيط العصاة من غفرات اهللا  )٤٨(
  ١٤٤  باب إن اهللا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر )٤٩(
  ١٤٦  باب حديث البطاقة  )٥٠(
باب خيبة أمل املنافقني واملرجفني في الدنيا  )٥١(

  واآلخرة
١٤٨  

  ١٥٠  الفصل الثاني : جتديد الدين كل مائة عام.
  ١٥٤  الفصل الثالث : فضل العلم والعلماء.



    ٥٥٦   

  ١٥٥  باب أول ما أنزل من القرآن ( إقرأ ) )١(
  ١٦٤  باب فضل العلم والعلماء في القرآن الكرمي  )٢(
باب فضل العلم والعلماء في السنة  )٣(

  النبوية
١٦٤  

  ١٧٥  الفصل الرابع : خير القرون قرني. 
  ١٧٨  الفصل اخلامس : الطائفة املنصورة. 

  ١٧٩  باب من هم اجلماعة أو الفرقة الناجية )١(
باب الطائفة املنصورة موجودة إلى قيام  )٢(

  الساعة 
١٨٢  
  
  

  ١٨٤  باب الطائفة املنصورة يقاتل آخرهم الدجال )٣(
يث من الطائفة دباب العلماء وأهل احل )٤(

  املنصورة
١٨٥  

باب الطائفة املنصورة ببيت املقدس وما  )٥(
  حولها ( الشام )

١٨٥  
  ١٨٨  باب فضل أهل الغرب )٦(
  ١٨٨  توضيح بن تيمية ملعنى أهل الغرب -
باب إنتصار اإلسالم بالدعوة واجلهاد في  )٧(

  سبيل اهللا 
١٩١  

  ١٩٦  أمر اهللائفة املنصورة تقاتل على باب الطا )٨(
باب الطائفة املنصورة ال يضرهم من  )٩(

  خذلهم
١٩٧  

باب ااهدين في سبيل اهللا من الطائفة  )١٠(
  املنصورة

١٩٩  
الفصل السادس : فساد الناس بعد القرون اخليرية 

  لي.األو
٢٠١  

  ٢١٣  الفصل السابع : إختالف الناس ومروج عهودهم.



 

٥٥٧  

  ٢١٨  الفصل الثامن : اإلمام أو السلطان اجلائر.
  ٢١٩  باب من شق على الرعية من والة األمر )١(
  ٢٢٠  باب خطبة عمر بن اخلطاب عن إيذاء الرعية )٢(
ُعذب الناس في الدنيا )٣( ُعذب من ي   ٢٢١  باب إن اهللا ي
باب أشد الناس عذاباً يوم القيامة من  )٤(

ُعذبون الناس في الدنيا   ي
٢٢٢  

  ٢٢٢  باب من أغلق بابه أمام حاجات الرعية )٥(
اجلائر أبغض الناس إلى اهللا يوم باب اإلمام  )٦(

  القيامة
٢٢٤  

  ٢٢٤  باب ويل لألمراء والعرفاء واألمناء )٧(
باب ما من والي ثالثة إال لفى اهللا مغلولة  )٨(

  يداه
٢٢٥  

  ٢٢٦  باب من ولى أمر عشرة فما فوق )٩(
  ٢٢٧  الفصل التاسع : اإلمام أو السلطان العادل.

ه اهللا في ظله يوم ال باب اإلمام العادل يظل )١(
  ظل إال ظله

٢٢٨  
باب اإلمام العادل أحب الناس إلى يوم  )٢(

 ً   القيامة وأدناهم منه مجلسا
٢٢٩  

  ٢٢٩  باب من رفق بالرعية من والة األمر )٣(
  ٢٣١  الفصل العاشر : العصمة من الفنت. 

نة زمن اإلختالف  )١( باب الرجوع إلى السُّ
  والفرقة

٢٣٢  
نة )٢(   ٢٣٦  باب تعلم الكتاب والسُّ
  ٢٣٦  اجلهاد )باب السيف (  )٣(
  ٢٣٦  باب لزوم جماعة املسلمني )٤(
  ٢٣٨  باب إعتزال الفرق واإلجتاهات  )٥(



    ٥٥٨   

  ٢٣٨  باب عندما حتدث فتنة بني املسلمني )٦(
  ٢٣٨  إتخذ سيفاً من خشب وإلزم بيتك  -  أ

  ٢٤٠  إنشغل مبالك وجتاتك وعبادتك  -  ب
  ٢٤١  جاهد وقاتل أعداء اإلسالم  -  ت

  ٢٤٢  باب أنتم األعلون إن كنتم مؤمنني )٧(
  ٢٤٢  األلم واإلبتالء ؛ السبب والغايةباب  )٨(
باب اإلبتالء باخلوف واجلوع ونقص الثمرات  )٩(

  واألنفس 
٢٤٣  

  ٢٤٣  باب اإلبتالء لتمييز ااهدين والصابرين )١٠(
  ٢٤٣  باب كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم )١١(
  ٢٤٣  باب من املؤمنني رجال صدقوا )١٢(
ُحب ومن ال  )١٣( ُعطي الدنيا من ي باب إن اهللا ي

ُحب   ي
٢٤٥  

  ٢٤٧  الفصل احلادي عشر : درر ونفائس عن عالمات الساعة. 
  ٢٤٨  باب السفياني )١(
  ٢٤٩  باب القحطاني  )٢(
باب خطورة اإلستدالل باألحاديث الضعيفة  )٣(

  واملوضوعة
٢٥٠  

  ٢٥٠  باب كتاب الفنت لنعيم بن حماد )٤(
  ٢٥٤  باب التغيرات التي حتجث حتى قيام الساعة )٥(

  ٢٥٥  أوال ؛ التغيرات الكونية 
  ٢٥٥  إكتشاف البترول - ١
  ٢٥٦  إكتشاف التكنولوجيا - ٢
  ٢٥٨  تغير املناخ على سطح األرض - ٣
  ٢٥٩  إنصهار اجلليد - ٤



 

٥٥٩  

٥ -  ً   ٢٥٩  عودة جزيرة العرب مروجاً وأنهارا
  ٢٥٩  عودة اإلنسان للحياة البدائية مرة آخرى - ٦
  ٢٦١  الزالزل - ٧
  ٢٦٢  إنحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب - ٨
  ٢٦٢  زغرنخل بيسان وبحيرة طبرية وعني  - ٩

  ٢٦٣  تكليم السباع لإلنس- ١٠
تكليم احلجر والشجر للمسلم إال - ١١

  الغرقد
٢٦٣  

  ٢٦٤  الدخان - ١٢
  ٢٦٤  اخلسف- ١٣
  ٢٦٥  الدابة- ١٤

  ٢٦٦  ثانيا ؛ التغيرات الزمنية
  ٢٦٦  تقارب الزمان - ١
  ٢٦٧  التغيرات الزمنية املصاحبة للدجال - ٢
  ٢٦٨  طلوع الشمس من مغربها  - ٣

  ٢٧٠  باب تداخل الفنت  )٦(
  ٢٧١  وال تنفرواباب بشروا  )٧(
  ٢٧٤  باب حتديد عمر الدنيا )٨(
  ٢٧٦  باب أقدس األماكن على وجه األرض  )٩(

  ٢٧٦  أوال ؛ املسجد احلرام مبكة املكرمة            
  ٢٧٦  تعريفه  - ١
  ٢٧٧  سبب التسمية  - ٢
  ٢٧٧  فضله  - ٣
  ٢٧٧  محتويات املسجد احلرام  - ٤



    ٥٦٠   

  ٢٧٩  الكعبة املشرفة  - ١- ٤
  ٢٨٧  املطاف  - ٢- ٤
  ٢٨٨  املسعى  - ٣- ٤
  ٢٨٩  بئر زمزم  - ٤- ٤
  ٢٩٥  إبراهيم مقام  - ٥- ٤
  ٢٩٧  أبواب املسجد - ٦- ٤
  ٣٠٠  مآذن املسجد  - ٧- ٤
  ٣٠١  ساحات املسجد – ٨- ٤

  ٣٠١  ثانياً ؛ املسجد النبوي باملدينة املنورة 
  ٣٠٤  املسجد األقصى مبدينة بيت املقدسثالثاً ؛ 

  ٣٠٩  رابعاً ؛ جبل الطور بسيناء
  ٣١٧  باب فضل توسعة احلرمني الشريفني  )١٠(

  ٣١٧  أوال ؛ توسعة احلرم املدني   
  ٣١٧  ثانياً  ؛ توسعة احلرم املكي   

  ٣١٨  باب وإن جنحوا للسلم فإجنح لها )١١(
  ٣١٨  ) ٦١اآلية الكرمية سورة األنفال ( 

  ٣١٨  أوالً ؛ التفسير الوسيط 
  ٣١٩  ثانياً ؛ تفسير السعدي

  ٣٢٠  باب وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اهللا  )١٢(
  ٣٢٠  ) ٣ – ٦٢اآلية سورة األنفال (          
  ٣٢٠  أوالً ؛ تفسير بن كثير         
  ٣٢٠  ثانياً ؛ تفسير الوسيط          
  ٣٢١  ثالثاً ؛ تفسير السعدي         

  ٣٢٣  باب ال تتمنوا لقاء العدو  )١٣(



 

٥٦١  

  ٣٢٣  )العدو لقاء تتمنوا ال(  حديث/  أوال
 عند أزكاها و أعمالكم بخير أنبئكم أال(  حديث/  ثانيا

  )اهللا ذكر...  مليككم
٣٢٤  

الفصل الثاني عشر : عالمات ظاهرة من عالمات 
  الساعة.

٣٢٩  
  ٣٣٠  باب فتنة أمتي في املال  )١(
  ٣٣١  باب فتنة النساء  )٢(
  ٣٣٨  باب تكالب وإجتماع سائر املم على هذه األمم )٣(
باب تسلط الذل على أهل اإلسالم بسبب  )٤(

  ترك اجلهاد 
٣٤٠  

باب مكر اليهود وسعيهم الدائم للفساد  )٥(
  واإلفساد

٣٤٢  
  ٣٤٢  باب إستعالء اليهود مرة آخرى على االعاملني )٦(

  
أدلة من الواقع على إستعالء اليهود على = 

  العاملني
٣٤٣  

عودة اليهود مرة آخرى لفلسطني ( بيت  )٧(
  املقدس)

٣٤٨  
  ٣٥٠  عودة اإلميان إلى مكة واملدينة وقت الفنت  )٨(
ً ونفاقاً  )٩(   ٣٥٣  باب اآلعراب أشد كفرا
  ٣٥٥  باب ستلقون بعدي أثرة  )١٠(
  ٣٥٧  باب تسليم اخلاصة  )١١(
  ٣٥٩  باب خمس إذا إبتليتم بهن )١٢(
  ٣٥٩  باب شرب اخلمرة وتسميتها بغير إسمها )١٣(
  ٣٦٢  باب ظهور أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها  )١٤(
ًزينون املنكرباب ظهور  )١٥(   ٣٦٤  أمراء ي
  ٣٦٥باب التعوذ من إمارة السوء ( السفهاء )  )١٦(



    ٥٦٢   

  وأمراء السوء
  ٣٧٤  باب جتنب أمراء السوء ومجاهدتهم )١٧(
  ٣٧٩  باب ال تكن من أتباع أمراء السوء )١٨(
  ٣٧٩  باب إمرة السفهاء وكثرة الشرط )١٩(
  ٣٨٢  باب أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع  )٢٠(
  ٣٨٤  باب زخرفة الدنيا  )٢١(
  ٣٨٤  باب إتخاذ املساجد طرق  )٢٢(
  ٣٨٩  باب زخرفة املساجد )٢٣(
  ٣٩١  باب إتخاذ احملاريب في املساجد  )٢٤(
باب ظهور قوم في املساجد يتكلمون في  )٢٥(

  الدنيا
٣٩٣  

  ٣٩٤  باب ما جاء في شأن العجم آخر الزمان  )٢٦(
  ٣٩٧  باب تخوين األمني وتصديق اخلائن  )٢٧(
  ٣٩٩  باب ظهور الرويبضة )٢٨(
باب إستفاضة املال وإنتشار القرآن وظهور  )٢٩(

  البدع 
٤٠٠  

  ٤٠٣  باب ظهور قراء آخر الزمان  )٣٠(
  ٤٠٧  باب ظهور خوارج آخر الزمان  )٣١(
  ٤٠٨  باب املستمسك بدينه كالقابض على اجلمر )٣٢(
  ٤١٠  باب ظهور قوم يعتدون في الطهور والدعاء )٣٣(
  ٤١٤  باب كثرة الهرج ( القتل ) )٣٤(
  ٤١٧  باب تأييد الدين بالرجل الفاجر  )٣٥(
  ٤٢١  باب ظهور رؤيا املسلم الصادقة  )٣٦(
  ٤٢٥  باب ظهور أحباب النبي  )٣٧(
  ٤٢٦  باب إتباع اليهود والنصارى  )٣٨(



 

٥٦٣  

باب ظهور الكاسيات العاريات ( التبرج  )٣٩(
  والسفور )

٤٣٢  
هور عمليات باب تغيير خلق اهللا ( ظ )٤٠(

  )التجميل وحتويل اجلنس
٤٣٦  

  ٤٤٦  باب ظهور الوشم والنمص  )٤١(
  ٤٥٣  باب تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال  )٤٢(
  ٤٥٨  باب إيذاء الشرطة للناس  )٤٣(
باب ظهور الرواحل ( السيارات ووسائل  )٤٤(

  النقل واملواصالت )
٤٦٠  

  ٤٦١  باب ظهور السحاقيات واللواط  )٤٥(
باب ظهور املعازف وإنتشار الزني وشرب  )٤٦(

  اخلمور
٤٦٣  

  ٤٦٧  باب إستحالل اخلنزير وامليتة  )٤٧(
  ٤٦٩  باب التطاول في البنيان  )٤٨(
ُطيطاء )٤٩(   ٤٧٩  باب ظهور مشية امل
  ٤٨٠  باب عنزة قوم مبغي عليهم منصورون  )٥٠(
باب ظهور السمنة وكتمان الشهادة  )٥١(

  وشهادة الزور
٤٨٢  

  ٤٨٩  باب تقارب األسواق )٥٢(
باب فشو التجارة والقلم ( الكتابة  )٥٣(

  والصحافة واإلعالم )
٤٩٠  

  ٤٩٣  باب إنتشار الربا وأكل املال احلرام  )٥٤(
  ٤٩٨  باب إستفاضة املال  )٥٥(
ُخرج الرجل  )٥٦( باب ال تقوم الساعة حتى ي

  بصدقة ماله فال يجد من يقبلها
٥٠٢  

  ٥٠٦  باب ضياع األمانة  )٥٧(
  ٥١١  باب كثرة الزالزل  )٥٨(



    ٥٦٤   

  ٥١٢  باب تقارب الزمان وكثرة القتل وقبض العلم  )٥٩(
  ٥١٥  العلماءباب إنتزاع العلم بقبض  )٦٠(
  ٥١٨  باب تكليم السباع لإلنس )٦١(
  ٥٢١  باب اخلسف واملسخ والقذف  )٦٢(
  ٥٢٤  باب ظهور الدجالني الكذابني  )٦٣(
  ٥٣٠  باب حتول صحاي اجلزيرة العربية إلى جنان  )٦٤(
باب إنتشار الفالج وموت الفجأة وإنتفاخ  )٦٥(

  الهلة 
٥٣٥  

  ٥٣٧  باب إفتراق أمة اإلسالم في آخر الزمان  )٦٦(
  ٥٣٩  واجلزية واخلراج باب منع الزكاة )٦٧(
  ٥٤٣  خالصة كل ما سبق  -

القول األول ؛ ( وهذا قول غير راجح وغير صحيح 
(  

٥٤٣  
القول الثاني ؛ ( وهذا قول معتبر لكنه غير 

  صحيح كلياً )
٥٤٤  

  ٥٤٦  القول الثالث ؛ ( وهو الصحيح إن شاء اهللا )
باب بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما  )٦٨(

  بدأ 
٥٤٩  

  ٥٥٣  باب إنتشار اإلسالم في العالم  )٦٩(


  

  
  
  



 

٥٦٥  

    



    ٥٦٦   

  










